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أعرب وزير العدل حافظ األختام، 
السيد  بلقاسم زغما[، أول أمس الخميس 

، خالل زيارة عمل و تفقد لوالية قسنطينة 
عن امتعاضه و استيائه من ب�وقراطية 

اإلدارة، التي قال أنها تتسبب ; تعطيل 
مصالح المواطن ، و ; العمل ضد قوان� 

الجمهورية، واصفا ذلك بالتمرد ع7 الدولة، 
مشددا ع7 أنها ستتجه نحو “تطبيق 

عقوبات صارمة ضد كل من ال يمتثل لتطبيق 
المرسوم الصادر عن الوزير األول و الذي 

نص ع7 إعفاء المواطن من تقديم شهادة 
الجنسية و صحيفة السوابق العدلية

 ; الملفات اإلدارية".



n تمكنت كل من قوات الشرطة التابعة للمصلحة 
الوالئيــة للشــرطة العامــة والتنظيــم وكــذا األمن 
الحضــري الثاني بالتنســيق مــع مصالــح مديرية 

التجارة من مداهمة ورشــة ســرية تستغل لصناعة 
الدهــون بعالمــة تجارية غير مســجلة تنشــط دون 
رخصــة داخل احد المســتودعات الموجــودة بأحد 
أحيــاء مدينة تبســة ،هذه العملية جــاءت بناء على  
معلومــات واردة الــى مصالح أمــن الوالية بوجود 
مســتودع مستغل كورشة سرية لصناعة الدهون يتم 
من خاللها ترويج اصبغة الى الســوق المحلية بدون 
رخصة ،وعليــه و بناء على ذلك تم مداهمة المكان 
الــذي عثــر بداخله علــى 21 برميــل كبير خاص 
ببودرة الصبغة و700 كلغ من مادة تالكو كالســيك 
باإلضافة الى كميات معتبرة من مواد صناعية أولية 
مجهولة المصــدر تدخل في صناعــة الدهون ،ليتم 
بناء على ذلك حجز هذه المواد مع تشميع المستودع 
واســتدعاء صاحبه الســتكمال اإلجراءات القانونية 

بالتنسيق مع النيابة المختصة.
 منى .ب

مصنع سجاد  يتحول إىل رماد يف تبسة
n تدخلــت، أول أمــس ، فرقة 
الحماية المدنية لتحويل جثة طفل 
فــي ال 15 من عمره  عثر عليه 
من طرف أهلــه جثة هامدة فوق 
ســطح منزله العائلي الكائن بحي 
المجاهدين في مدينــة بئر العاتر 
90 كلــم جنــوب تبســة وبجانبه 

قطعة جبل   .
وعلمنــا أنــه بناء علــى تعليمات 
نيابــة تدخلت الشــرطة في موقع 
الحــادث للتحقيــق في مالبســات 
هــذه القضيــة  التي أمر بشــأنها 
وكيل الجمهورية بتشــريح الجثة 
لتحديــد ســبب الوفــاة من طرف 

الطبيب الشرعي . 
هواري .ع 

العثور عىل جثة طفل وبجانبه قطعة حبل فوق سطح مزنله ببرئ العاتر

أمن تبسة يكشف ورشة رسية غري رشعية لصناعة الدهون 

االتحاد االفريقي يرشح الجزائر لعضوية مجلس األمن األممي
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 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

تكهرب مختل عقليا 
تسلق عمود كهربايئ بقالمة 

n تدخلت الوحدة الرئيســية للحماية المدنية  بقالمة صباح 
أمــس  علــى 11ســا و40د بمدخــل بلدية بنــي مزلين ألجل 
تكهــرب مختــل عقليــا أثناء محاولة تســلق عمــود كهربائي، 
ممــا أدى إلــى إصابــة المدعــو )ف،ش( البالغ 28 ســنة من 
العمــر بحروق من الدرجــة الثالثة في البطن واليد والرجل تم 
إسعافه من طرف أعوان الحماية المدنية ونقل بواسطة سيارة 

اإلسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي في حالة حرجة .
تاج الدين 

بلدة أمريكية تدفع 6 آالف دوالر 
لكل من يقرر االنتقال للعيش فيها

n تحــاول بلــدة أمريكية في والية ميسيســيبي األمريكية 
إغراء ســكان جدد لالنتقال إليها عبر تقديم حزمة مالية تصل 

قيمتها إلى 6100 دوالر لكل من ينتقل للعيش فيها.
ووفقا لعمدة Natchez، دان غيبسون، فإن الهدف هو »خلق 
حيــاة جديــدة في المنطقة مــن خالل جذب العمــال الذين »لم 
يعــد يعجبهــم بريق المــدن الكبيرة ويفضلــون اإلقامة هنا في 

جوهرة المدينة«.
يذكر أن Natchez تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي 
وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل 
مدرج في السجل الوطني لألماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها 
حوالي 15000 نســمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد 

تم تسميتها »عاصمة البسكويت في العالم«.

المئات من العناكب »آكلة اللحوم« 
تغزو غرفة نوم مراهقة يف أسرتاليا

n حقــق مقطع فيديو النتشــار مجموعــة من العناكب في 
غرفــة طفلة صغيرة بأســتراليا، انتشــارا واســعا عبر مواقع 

التواصل االجتماعي وسط حالة من الرعب والرهبة.
وغــردت بيتا روجــرز، المقيمة بأســتراليا، فــي 27 جانفي 
المنقضــي: »صديقة لي في ســيدني دخلت للتــو غرفة ابنتها 

ووجدت ذلك«.
وأرســلت روجــرز، التــي طلبت عدم الكشــف عــن هويتها 
علــى مواقع التواصل االجتماعي، صــورا وفيديو لغرفة نوم 
ابنــة صديقتها، التي أخبرت أمها: »أمــي، لدينا مجموعة من 
 Australian Broadcastingالعناكب هنــاك«، وفقا لـــ

.Company
وعندما ذهبت صديقة روجرز للتحقق من األمر، وجدت عددا 
قليــال من العناكب في زاوية الغرفة. وتقول في الفيديو: »هذا 
ليس ســيئا للغايــة، ربما يوجــد 50 أو 60 منها«. ثم وجهت 
الكاميرا نحو زاوية أخرى، وكشفت ما ال يقل عن ضعف عدد 

العناكب على الجدران والسقف.
وأفــادت Nine News األســترالية يــوم االثنيــن 1 فيفري 
الجاري، أنه خالل الصيف في أستراليا، تزداد أعداد العناكب 
هــذه، وليس مــن غير المعتــاد أن تجد العناكــب طريقها إلى 

منازل الناس.

بدون تعليق
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نحلة

n أكد وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم 
أن االتحاد االفريقي صادق مســاء على ترشيح الجزائر 
لمنصب عضو غير دائم في مجلس االمن التابع لمنظمة 
االمم المتحدة خالل الفترة 2024 /2025 وذلك نظرا 
لــدور الجزائــر في الدفــاع عن مصالح شــعوب القارة 

االفريقية
و ذكر  بوقدوم في تغريدة على حسابه على »تويتر« أن 
أشغال الدورة ال38 للمجلس التنفيذي لالتحاد االفريقي 
التي شــارك فيها, عن طريق تقنيــة التحاضر عن بعد, 
اختتمــت بالتأكيد على مصادقة االتحــاد االفريقي على 
ترشــيح الجزائــر لمنصب عضو غيــر دائم في مجلس 
االمن االممي خــالل الفترة 2025-2024 مبرزا  أن 

المجلس التنفيذي شــدد على ضرورة التمســك بالمبادئ 
المؤسسة لالتحاد االفريقي

 وخالل مشاركته في أشــغال المجلس التنفيذي لالتحاد 
االفريقــي أشــار بوقــدوم خــالل مداخلتــه إلى حرص 
الجزائــر الدائم علــى أداء التزاماتها كاملــة وفي وقتها 
فــي ميزانيــة االتحاد اإلفريقــي وصندوق الســلم إيمانا 
منهــا بمبدأ التضامن والتقاســم العادل لألعباء، وســعيا 
منهــا لتحقيــق أهــداف القــارة األفريقية علــى مختلف 
األصعدة, حســبما بيــان لوزارة الشــؤون الخارجية  و 
على مدى يومين من االشــغال, بحث المجلس التنفيذي 
لالتحــاد االفريقي, مجموعة من التقارير منها ما يتعلق 
بتنفيذ االستراتيجية القارية اإلفريقية المشتركة لمواجهة 

فيــروس كورونا المســتجد ) كوفيــد19-(, وعروض 
حول أنشــطة مختلف أجهــزة االتحــاد اإلفريقي خالل 
الســنة الفارطة, كما وقــف المجلس على التقدم المحرز 

في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لالتحاد اإلفريقي.
وقــد  انعقدت أشــغال الــدورة ال 38 للمجلس التنفيذي 
لالتحــاد االفريقي, تحضيرا ألعمــال الدورة العادية ال 
34 لقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي, التي 
ســتنطلق الســبت عن طريق تقنية التحاضــر عن بعد, 
تحت شــعار » الفنون والثقافة والتراث, ركائز تأسيس 

بناء إفريقيا التي نريدها« .
ربيع م 

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n تحــول مصنــع ســجاد يتواجد 
بوالية تبســة إلــى رماد في أعقاب 
نشــوب حريق أتى عليه بالكامل ، 
بالمقابل لم تسجل خسائر بشرية .

وتلقت الوحــدة الرئيســية للحماية 
المدنية الشــهيد حشاني دوح بتبسة 
أول أمــس  ، بــالغ علــى الرقــم 
األخضر حوالي الســاعة 3 و35 
دقيقة صباحا، مفاده نشوب حريق 
بمصنــع علــى مســتوى الطريــق 
الوطني رقم 16 بالمكان المســمى 
طريــق  بولحــاف الديــر، حيــث 
اســتنفرت جميع وحــدات الحماية 
المدنيــة بتبســة متمثلــة فــي  في 
الوحدة الرئيســية للحمايــة المدنية 
،الوحــدة الثانوية بالماء االبيض و 
الوحدة الثانوية بالكويف و الوحدة 

الثانوية مرســط ووحــدات القطاع 
باب الزياتيــن الحمامات وبكارية، 
وتــم تســخير عتــاد قــدر ب 12 
شــاحنة اطفــاء بمختلــف األحجام 

وشاحنة السلم الميكانيكي.
 المصنع خاص بصناعة الســجاد 
مساحته حوالي 1000 متر مربع 
مكون من طابقيــن )طابق أرضي 
وطابــق أول(، حيث دامت مقاومة 
الحريق لليــوم الموالــي إلى غاية 
الســاعة 4 و 35 دقيقــة صباحــا 
تمكنــت فيــه فــرق التدخــل مــن 
السيطرة على الحريق وتم تسجيل 
احتــراق كلــي للمصنــع ولــم يتم 
تســجيل اي إصابات بشــرية. ولم 

تقدر بعد الخسائر المادية 
منى.ب

n تمكنــت مصالــح الشــرطة 
بأمــن دائرة مســكيانة مــن توقيف 
ثالثــة اشــخاص مشــتبه فيهم في 
قضيــة الســرقة من داخل مســكن 
واســترجاع المســروقات المتمثلة 
في كمية معتبرة من الحلي الذهبي 

و مبلغ مالي بقيمة 550 اورو .
القضيــة تعود الى نهايــة جانفي ، 
اين تلقــت عناصر فرقة الشــرطة 
القضائيــة بأمــن دائــرة مســكيانة 
لشــكوى رســمية مــن قبــل احــد 
المواطنيــن في موضوع الســرقة 
مــن داخل مســكنه الكائــن بمدينة 
مســكيانة والتــي اســتهدف كميــة 
معتبرة مــن المصوغــات الذهبية 

ومبلــغ مالــي بالعملــة االجنبية ، 
ليتم فتــح تحقيق معمق في القضية 
افضى الــى تحديد هوية المشــتبه 
االمــر  ويتعلــق  وتوقيفهــم  فيهــم 
بثالثة اشــخاص تتراوح اعمارهم 
بين 25 و 49 ســنة مع استرجاع 
كل المسروقات المتمثلة في: كمية 
معتبرة مــن المصوغــات الذهبية 

ومبلغ مالي قدره 550 اورو.
المشــتبهم فيهم  انجــز ضدهم ملفا 
جزائيــا عــن القضية قدمــوا  أول 
أمــس ،بموجبه امــام نيابة محكمة 

مسكيانة في أم البواقي .
رفيق.ح

إلقاء القبض عىل سارقي مزنل  بمسكيانة 
واستعادة مجوهرات ومبلغ أورو 

حمام بني هارون أمس



n و أعــرب الوزيــر ، على هامش 
مراســم تدشــينه للمقر الجديد لمجلس 
قضــاء قســنطينة بطريق عيــن الباي 
خالل زيارة العمــل التي قادته للوالية 
، عــن مــدى غضبــه و اســتيائه مــن 
هــذه الممارســات اإلداريــة التي تلزم 
المواطــن الحصــول و تقديــم شــهادة 
الجنســية و صحيفة السوابق العدلية ، 
بعــد أن الحظ ارتفاع طلبات الحصول 
على الوثيقتين مابين جانفي 2020 و 
جانفــي 2021 و التــي وصل عددها 
إلى أكثــر من 85 ألف طلب لشــهادة 
الجنســية و 97 ألــف طلــب لصحيفة 
الســوابق العدليــة. ليرجع و يؤكد مرة 
أخــرى على تطبيــق عقوبات صارمة 
ضد كل مــن ال يمتثل لتعليمات الدولة 
مؤكــدا مــن جهة أخــرى أن كل نائب 
عــام يصــم آذانه عــن هــذا النوع من 

التجاوزات سيتعرض للتوقيف فورا
مجلــس قضــاء قســنطينة 
ســجل 10 آالف خطأ إداري 

خالل سنة
في ذات الســياق، و بلهجة حادة شــّدد 
وزيــر العــدل حافــظ األختــام علــى 
األخطــاء  مــن  التخلــص  ضــرورة 
اإلدارية في وثائق الحالة المدنية على 
اختالفها، بعد إن استمع إلى شروحات 
جاء فيهــا أن مجلس قضاء قســنطينة 
ســجل 10 آالف خطــأ إداري خــالل 
سنة واحدة، مؤكدا على إلزامية التكفل 
بها من طــرف وكالء الجمهورية من 
خالل القيام بزيارات تفتيشية لمصالح 
الحالة المدنيــة ، مضيفا أن هذا النوع 
من المشــاكل يتعب المواطن و يضيع 
جهده و يفسد العالقة بينه و بين الدولة 

و مؤسساتها. 
وخــالل تفقــده لقاعــة المحاضــرات 
الكبرى داخل المقر الجديد، أكد السيد 
الوزيــر حافــظ األختام علــى وجوب 

التواصــل الدائــم مــع الجامعــة ، مع 
ضرورة التكوين المستمر لمستخدمي 
القطاع مــن محضريين قضائيين ، و 
موثقيــن، و موظفي أمانة الضبط إلى 
القضــاة ، لتفــادي األخطاء و لضمان 
عصرنة القطاع، حيث اعتبر أن سلك 
العدالة متأخر جدا و في مجاالت عديدة 
على رأســها الجريمــة اإللكترونية و 
الطاقــات المتجددة ، و أن علينا العمل 
لتــدارك هذا التأخير، ألنــه ـ كما قال 
ـ وحدهما العلــم و االقتصاد يتحكمان 
في العالم و علــى العدالة في الجزائر 
أن تلــم بهمــا. و أضــاف زغماتي أن 
»القضــاة ذوي الخبــرة فــي المجال 
االقتصــادي يعدون علــى األصابع » 
كما عبر أيضا عن »اقتناعه بالجامعة 
الجزائرية و مســتواها و أن خير دليل 
علــى كالمه الكفــاءات الجزائرية من 

خريجي الجامعات الوطنية« .
فــي فترة الظهيرة توجه الســيد وزير 

العدل حافظ األختــام و الوفد المرافق 
له إلــى المركــز الجهوي لألرشــيف 
القضائــي بالمقاطعــة اإلداريــة علي 
منجلــي، حيــث قــام بتدشــينه و دعا 
إلــى ضــرورة فتــح أبــواب المركز 
أمــام الباحثين و المختصيــن في علم 
االجتماع و طلبة المعاهد المتخصصة، 
للتعريف بســلك القضــاء و المنظومة 
القانونيــة و مراحــل تكورهــا عبــر 
ســنوات من خالل األرشيف القضائي 
، مشيرا إلى أهمية التعريف و التذكير 
بمــا بذل من جهود فــي مجال تطوير 

المنظومة القضائية.
هــذا، و يتضمــن المركــز العديد من 
القاعــات علــى رأســها قاعــة كبيرة 
لحفــظ  قاعــة   39 و  للمحاضــرات 
األرشــيف ، و 22 مكتبــا، و قاعــة 
لإلطــالع على األرشــيف، و نشــير 
إلــى أنه كلف خزينــة الدولة أزيد من 
مليــار و 71 مليون دينــار ، ليصدر 

الســيد الوزير تعليمات شــديدة اللهجة 
الســتغالل المركز بطريقــة ناجعة و 
فعالة، و ذلك من خالل نقل األرشيف 
الموجــود علــى مســتوى 14 واليــة 
بشــرق البــالد . مــع العلم أن نســبة 
اســتغالل المركز لم تتجاوز %2.8  
رغم بداية النشــاط فيه منذ أكثر من 5 
ســنوات ، الشيء الذي اعتبره الوزير 

»تبديدا للمال العام » . 
كما نبــه عضو الحكومة إلى ضرورة 
تجديــد التطبيــق المعمــول بــه داخل 
المركز و اســتبداله بآخر أكثر فعالية 
مــن خــالل التواصــل مــع المديرية 
يعمــل  بحيــث   ، للوســائل  العامــة 
التطبيق المســتحدث على حفظ بيانات 
األرشــيف و معالجتهــا و فــي نفــس 
الوقــت، التخلص من النســخ الورقية 
مــادام الهدف هــو تطويــر القطاع و 

عصرنته.
بومزبر سرور 

n أجلــت محكمــة الدار البيضاء 
بشــرق العاصمــة إلى  يــوم 18 
فيفــري الجــاري جلســة محاكمة 
المتهميــن في قضية اغتيال ســنة 
2014 الرعيــة  ومرشــد تســلق 
الجبال الفرنسي هيرفي غورديل.

يذكــر أن هيرفــي غورديل ) 55 
ســنة( كان قــد أختطف من طرف 
جماعة ارهابية يوم  21 ســبتمبر 
بمدينــة تيزي وزو قبــل ان يغتال 

يوم 24 من نفس الشهر.
الجبــال  تســلق  مرشــد  كان  و 

والســائح الفرنســي قــد توجه الى 
جبــال جرجــرة للتســلق  غير أنه 
اختطف يوم 21 ســبتمبر 2014 
ليال قرب قرية آيــت وعبان بلدية 
أقبيــل )واليــة  تيــزي وزو( من 
طــرف جماعــة ارهابيــة تســمى 

»جند الخليفة« .  
و كان الضحيــة على متن ســيارة 
رفقة أصدقاء جزائريين تم اطالق 
ســراحهم من طرف  المختطفين. 
و بعــد ثالثة ايام ) 24 ســبتمبر ( 
عثر عليــه مقتوال لتنقل جثته الى  

فرنسا في يناير 2015 .
و كانــت الجماعــة اإلرهابيــة قد 
تبنــت عملية االغتيــال »ردا على 
وقوف فرنسا  الى جانب الواليات 
المتحدة فــي الضربات« الموجهة 
ضد الجماعــة اإلرهابيــة الدولة  

اإلسالمية في العراق.
و بمجرد اغتيال الرعية الفرنسية, 
شــن 3000 جنــدي مــن قــوات 

الجيــش الوطنــي  الشــعبي حملة 
علــى خطــى الجماعــة االرهابية 
وقامت بتمشيط المنطقة التي كانت 

مسرحا  لعملية االغتيال.
وســمحت عمليــات البحــث التي 
دامت أكثر من ثالثة أشهر بتحديد 
مــكان تواجد  اإلرهابييــن الثالثة 
المتورطيــن فــي اغتيال الســائح 

الفرنسي و القضاء عليهم.
و يتعلــق األمر بلعرج أيوب الذي 
تــم القضاء عليــه يــوم 9 أكتوبر 
الــذي  أحمــد  وبلحــوت    2014
قضــي عليه يوم 14 نوفمبر وعبد 
المالك قوري الذي تم القضاء عليه 
يوم  22 ديسمبر من نفس السنة.

و كان قائد هذه الجماعة اإلرهابية 
تبنــى  قــد  قــوري  المالــك  عبــد 
اختطاف واغتيال  غورديل . و قد 
تم القضاء عليه بمنطقة يسر )65 

كلم شرق العاصمة(.
ر ـ م

السبت 6 فيفري  2021
الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1442

بيروقراطية اإلدارة تعطيل لمصالح 
المواطن و تمرّد على الدولة

كل نائب عام يصم آذانه عن التجاوزات سيتعرض للتوقيف فورا

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال 
الرعية الفرنسي هيرفي غورديل إلى 18 فيفري

أعرب وزير العدل حافظ األختام، السيد  بلقاسم زغماتي، أول أمس الخميس بقسنطينة، خالل زيارة عمل و تفقد 
لوالية قسنطينة عن امتعاضه و استيائه من بيروقراطية اإلدارة، التي قال أنها تتسّبب في تعطيل مصالح المواطن ، 
و في العمل ضد قوانين الجمهورية، واصفا ذلك بالتمرد على الدولة، مشددا على أنها ستتجه نحو »تطبيق عقوبات 
صارمة ضد كل من ال يمتثل لتطبيق المرسوم الصادر عن الوزير األول و الذي نص على إعفاء المواطن من تقديم 

شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية في الملفات اإلدارية«.

وسيط الجمهورية  كريم يونس: 

وظيفــة  أصبــح  الفســاد 
سياسية

nشدد وسيط الجمهورية ، كريم يونس ، ول أمس ، من والية المدية 
على ضرورة محاربة الفســاد والبيروقراطية بشكل دائم ومستمر من 
أجل استرجاع الثقة بين المواطنين واإلدارة وحماية صورة مؤسساتنا 

وكذا ضمان استقرار البلد.
وشــدد في هذا الســياق ، أن »مصالح وســيط الجمهوريــة لن تدخر 
أي جهد لتضع أفكارها ومقترحاتها تحت تصرف الســلطات العمومية 
بهدف التكفل بمطالب وشــكاوي المواطنين«، موضحا أنه سيتم قريبا 
تســليم تقرير يتضمن مجموعة من المقترحات في هذا الشأن لرئيس 

الجمهورية.
وفي تصريح له بمناســبة انعقاد لقاء جهوي لمندوبي منطقة الوســط 
والوســط الغربي بوالية المدية ، قال يونس أن »وســاطة الجمهورية 
تعتزم المشــاركة بشــكل قاطع في إطار مهامها في تذليل الضغوطات 
االجتماعية واالقتصادية التي ُتمارس على المواطن مع التنديد في كل 
مرة تالحظ فيها أي شــكل من أشكال الفســاد والبيروقراطية التي من 
شانها ان تحدث توترا اجتماعيا أو تهدد استقرار البلد ومؤسساته«.
وتابع بالقول »إن السياق العام في البلد يحتم علينا المشاركة بصورة 
فعالــة في حــل المشــاكل المطروحة من قبــل المواطنين مــع اقتراح 
الحلــول في إطــار صالحياتنا للتكفل بهذه المشــاكل والمســاهمة في 

تحسين ظروف عيش المواطن«.
كما أكد وسيط الجمهورية أن الفساد والبيروقراطية أن »الفساد الذي 
أصبح وظيفة سياســية وكذا التعســف في استخدام السلطة الذي تعبر 
عنه تصرفات بعض ممثلي اإلدارة لم يشجعوا فقط على تبديد خيرات 
البلــد بل تعــدي األمر إلى ما هو أخطر بحيث تتضــرر صورة إداراتنا 

وتتدهور العالقة بين المواطن وهذه اإلدارات ذاتها«.
ق ـ و

وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي:

العمرة غــر مطروح  اســتئناف رحــات 
أساسا للنقاش يف الوقت الراهن

n أكــد وزيــر الشــؤون الدينية واألوقــاف، يوســف بلمهدي، أول 
أمس، بالبليدة أن ملف استئناف رحالت العمرة »غير مطروح أساسا 
للنقاش في الوقت الراهن«، في ظل تواصل غلق المجال الجوي للحد 

من انتشار وباء كوفيد- 19.
وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل 
والتفقد التي قادته اليوم للوالية أن »ملف دراســة إمكانية اســتئناف 
رحالت العمرة غير مطروح للنقاش أساسا في الوقت الحالي« في ظل 
تواصــل غلق الجزائر لمجالها الجوي في إطار اإلجراءات االحترازية 

الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا.
وأضاف أن دائرته الوزارية »ليست مستعجلة لفتح النقاش حول هذا 
الموضوع في ظل تواصل تفشــي هذه الجائحة« الفتا إلى أن االهتمام 

منصب حاليا »على الحفاظ على صحة المواطنين«.
وقــال ذات المســؤول أن الجزائــر أضحت »مثاال يحتــذى به من قبل 
العديد من دول العالم من حيث إجراءات الوقاية والحماية المتخذة من 
قبل السلطات العليا للبالد على غرار تواصل غلق المجال الجوي«.

وفــي هــذا الصدد أكد الســيد بن مهدي أن تعميم فتح جميع المســاجد 
علــى المســتوى الوطني »متوقــف على اســتقرار الوضعية الصحية 
وكذا مدى انضباط المواطنين«، مشــيرا إلى أن الوزارة شرعت عقب 
تراجــع حاالت اإلصابة في دراســة إمكانية فتح المســاجد التي تناهز 
طاقــة اســتيعابها ال250 مصلــي وكذا تلــك المتواجــدة بالقرى، في 
حالة تواصل حالة االنضباط المســجلة على مســتوى مختلف مساجد 

الجمهورية.
وفي ســياق متصل تطــرق الوزير إلى دور اإلمام فــي إقناع وتوعية 

المواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد19-.
وأشــرف الوزير على تدشــين خمســة مســاجد جديدة تتــراوح طاقة 
اســتيعابها ما بين 1500 و4000 مصلي موزعة على مســتوى كل 
من بلديات األربعاء وبوقرة )شرق( ووادي العاليق )شمال( وموزاية 
)غــرب( ليرتفع بذلك عدد المســاجد على مســتوى الوالية إلى 346 

مسجد.
كما أشــرف في نهاية زيارته على تدشــين المركز الثقافي اإلســالمي 
ببلدية بني مراد والتي اعتبرها إلى جانب المســاجد التي أشرف على 
تدشــينها، إضافة للجزائر الجديدة التي »يقلق اســتقرارها البعض«، 
كمــا قــال، مؤكــدا على دور األئمــة والعلماء والمشــايخ فــي توجيه 

وتوعية المواطنين لكي يبقى أبناء هذا الوطن »يدا واحدة«.
ق ـ و/ وأج
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زغمايت يتوّعد من يشرتطون تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية و يؤكد

كان قد اختطف و اغتيل من طرف جماعة إرهابية سنة 2014



فيما تّم طلب تمويل من األمم المتحدة بقيمة 43 مليون دوالر

وضع اللمسات األخرية عىل خطة عمل 
إعادة بعث السّد األخرض

n وأكد جعبوب في تصريح إذاعي أول 
أمــس، أن عملية تكييف مســتخرجات 
الســجل التجــاري متواصلــة إلى غاية 
يــوم 21 فيفــري الجــاري  كآخر أجل 
التجــاري  الســجل  علــى  للحصــول 
اإللكترونــي وبعــد انقضاء هــذا األجل 
المحــدد ســتصبح الســجالت التجارية 
الكالسيكية عديمة األثر و غير صالحة 

لالستعمال.
وأوضح ضيف الصباح  كيفية التحصل 
على الســجل التجاري اإللكتروني قائال 
» يقــوم المتعامــل االقتصــادي بتقديم 
الســجل التجــاري الكالســيكي ويدفــع 
حقوق استخراج نسخة للسجل التجاري 
اإللكتروني الذي ســيتضمن رمزا بيانيا 

مشفرا لكل متعامل«.
تأتــي  الخطــوة  أن  جعبــوب  وأبــرز 
بهــدف تذليــل الصعوبــات و العراقيل 
وإزالــة العقبــات و وضــع التحفيزات 
لصالــح المتعامليــن مــن خــالل إقرار 
وزارة التجــارة  لتدابيــر جديــدة تتعلق 
بتخفيض  تعريفات التسجيل في السجل 
التجاري منذ الثاني من جانفي الماضي 
وأن العمليــة مســت المتعامليــن الذين 
يســتعملون طريقــة الدفــع اإللكتروني 
بتخفيضات تراوحت بين 12 إلى غاية 
56 بالمائة لمختلف أصحاب السجالت 
التجارية سواء كانوا أشخاص طبيعيين 

أو معنويين.

وأوضح أن التخفيضات شملت مختلف 
الشــهادات التي يمنحها المركز الوطني 
للســجل التجاري، إذ تم  الدفع بالطريقة 
إيــداع  إلــى  باإلضافــة  االلكترونيــة 
حقوق اإلشــهار القانوني أو الحسابات  

االجتماعية .
وبخصوص صدور المرســوم التنفيذي 
الــذي يمنــع تنظيــم األنشــطة و المهن 
المقننة التي كانت خاضعة باألساس إلى 
الرخص تنفيذا للقانون 08-04 المتعلق 
بممارســة األنشــطة التجاريــة والــذي 
أعفــى الكثيــر مــن األنشــطة التجارية 

من تقديم الرخص للتســجيل في السجل 
التجــاري يقــول جعبوب بــأن اإلعفاء 
يتعلق بالســجل التجاري وليس لرخصة 

الممارسة .
موضحــا في معــرض حديثــه أن هذه 
الرخــص تأتــي في إطار تنظيــم الحياة 
العامة و النســيج االقتصــادي بمراعاة 
مجال النظام العام وحماية المســتهلك و 
األخالق العامة وحماية البيئة والحد من 
كل ما من شــأنه اإلضرار بخصوصية 

المواطن و المجتمع ككل.
اإللكترونيــة  بالبوابــة  تعلــق  وفيمــا 

»الميــزة  جعبــوب  قــال  للمؤسســات 
الرئيســية التي ســتكون في هذه البوابة 
هــي تقديم اســتمارة موحــدة وفي حال 
االقتصــادي  فــي  المتعامــل  تســجيل 
البوابــة االلكترونيــة يمنــح لــه تلقائيــا 
رمز التصريــح لدى مصالح الضرائب 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
لغير األجراء، وهذا ما سيختصر الجهد 

و الوقت ويكرس الشفافية ».
 وبالحديث عن السجل التجاري الخاص 
بالمقايضــة أضــاف ذات المتحدث بأنه 
يأتــي في إطار سياســة حســن الجوار 
وكــذا ترقية الصــادرات خــارج إطار 
المحروقات بقوام تجاوز 230 مؤسسة 
تنشــط في هــذا المجال  على مســتوى 
أربــع واليــات حدودية  وهــي تندوف 
وأدرار وتمنراست و إليزي، »والعملية 

متواصلة«.
وفيمــا تعلــق بتســهيل عمليــة التجارة 
الخارجية  طبقا للمادة 11 من المرسوم 
التنفيــذي 249-15 المتعلــق بمزاولة 
النشــاطات االقتصادية قال جعبوب بأن 
كل متعامل اقتصادي يحوز على سجل 
تجاري في إطار نشــاطاته يمكنه  القيام 
بعمليــة التصديــر بدون ســجل تجاري 
لممارسة نشاط التصدير.وهذا يأتي من 
أجل تشــجيع الصادرات خــارج إطار 

المحروقات.
ق ـ و

والتنميــة  الفالحــة  وزيــر  أكــد   n
الريفيــة ، عبــد الحميــد حمدانــي ، أن 
تجســيده  يمكــن  ال  القطــاع  »ادمــاج 

بأعبــاء بيروقراطية اتعبــت المتعاملين 
االقتصاديين والمستثمرين جراء غياب 

المعلومة ».

 وأضاف الســيد حمداني فــي تصريح  
أول أمــس :« ان الرهان الذي ينتظرنا 
اليــوم ال يمكــن انجــازه بـــــ« اعبــاء 
بيروقراطيــة قاتلــة » ، انــه وبمجــرد 
الحديث عن المســتثمر او عن المنتج ال 
نسمع سوى مفردة واحدة يتردد صداها 
فــي اإلدارة »  ليــس لدينا معلومات ما 
الــذي يتطلبه الملف ؟ ولماذا هذا الملف 
؟ الملــف ثقيل وأيــن نضع الملف أو ما 
الجهة التــي نقدم الملف ؟ في المحصلة 

» بيروقراطية قاتلة ».
 وللخروج من هذا الوضع  والتقدم الى 
األمــام البد مــن هيكلة االســتثمار عن 
طريق رقمنــة القطاع من خالل اطالق 
العمل باألرضيــة الرقمية » غرفتي » 

ستســمح بالوصول الــى معلومات التي 
لها عالقة مباشرة مع قطاع الفالحة .

وفــي هــذا الصــدد يقــول الخبيــر في 
هللا  خلــف   ، والرقمنــة  المعلوماتيــة 
نذيــر  :« مــن  خــالل رجــع الصدى 
اآللى ســنعمل علــى تحســين وتطوير 
األرضية التي ســتكون في خدمة مليون 

و200  مستثمر  ».
وأضاف يقول ان الغرفة الوطنية تمتلك 
حاليــا منصــة رقميــة التي تعــد ملتقى 
للمستثمرين وفالحين تسهل لهم ارسال 
انشــغاالتهم علــى المســتوى المحلــي 
ومراقبة هذه االنشغاالت على المستوى 

الوطني ».
ق ـ و

n أكدت مسؤولة بالمديرية العامة 
للغابات، إن خطة العمل الخاصة 
بإعادة بعث السد األخضر وإعادة 
تأهيله، لمكافحة التصحر والتغير 
المناخــي في طــور االســتكمال 
موضحة أن الهدف المســطر هو 
توسيع مساحة الغطاء النباتي إلى 

4.7 مليون هكتار.
صليحــة  الســيدة  أوضحــت  و 
فرطاس فــي تدخل لها خالل يوم 
دراســي نظمــه المعهــد الوطني 
الشاملة   اإلستراتيجية  للدراسات 
أول أمــس، حول موضوع الســد 
األخضر، أن خطة العمل المتعلقة 
بإعادة بعث هذا المشــروع توجد 

قيد االستكمال حالًيا.
وتهــدف خطــة العمــل متعــددة 
ذات  -حســب  هــذه  القطاعــات 
المســؤولة- إلى توســيع المساحة 
الغطــاء النباتي مــن 3.7 مليون 
هكتــار حالًيــا إلــى 4.7 مليــون 

بحلول عام 2035.
وتابعــت قولها أن هذا المشــروع 
المتكامل قد أوكل إلى هيئة تنسيق 
وطنية تضم عدة قطاعات وزارية 
كلفــت بإعــداد جميع الدراســات 
واإلجــراءات المطلوبــة إلعــادة 
إحياء الســد األخضر، وذلك بناًء 
على تعليمات رئيس الجمهورية، 

السيد عبد المجيد تبون.
العامــة  المديــرة  أكــدت  كمــا 
للغابات، أن مشــروع إعادة بعث 
الســد األخضر أخذ فــي االعتبار 
عنصر الهندسة الريفية، موضحة 
أن السلطات العمومية قررت هذه 
المرة دمــج التكفل بعــدة جوانب 
فــي توســيع األمــالك الغابية، ال 
سيما إنشــاء مســاحات ترفيهية، 
ومســاحات خضــراء مخصصة 
البيئية، وكذلك  لتطوير الســياحة 
إنشــاء الشــباب لمؤسســات مــن 

المناطق الريفية.
كمــا أشــارت إلــى أن »جميــع 
المشاريع ســتعتمد على دراسات 
األثر لتجنب تدميــر الغابة. ومن 
المخطط أيًضا اســتغالل الطاقات 

المتجددة«.
وتفيــد معطيات المديريــة العامة 
للغابات التي تم وضعها باستخدام 
نظــام تحديــد المواقــع )جي بي 
اإلجماليــة  المســاحة  أن  أس(، 
للســد األخضر تبلــغ 3.7 مليون 
هكتار تغطي 13 والية، حيث تم 
إحصاء 165 بلدية منها أكثر من 

200 منطقة ظل.
وبخصوص تمويل المشروع، فقد 
تم طلب الدعم من صندوق المناخ 
األخضر، وهــو هيئة مالية تابعة 
لمنظمــة األمــم المتحــدة وملحقة 
باتفاقيــة األمم المتحــدة اإلطارية 
بشــأن التغيــر المناخي، حســبما 

أضافت السيدة فرطاس.
الماليــة  المســاهمة  إن  وقالــت 
المطلوبــة مــن هــذا الصندوق، 
والتــي ال تــزال قيــد المراجعــة 
والتقييــم ، في حــدود 43 مليون 

دوالر.
و يواجــه الســد األخضــر الــذي 
أنشــئ فــي ســنة 1970، بعــد 
محيــط  بإنشــاء  يتعلــق  قــرار 
إلعــادة تشــجير منطقــة مجبارة 
في والية الجلفة، حســب دراســة 
أجرتها مصالــح المكتب الوطني 
بالتنميــة  الخاصــة  للدراســات 
الريفية حول هشاشة هذه الثروة، 
تأثيــرات التغيــرات المناخيــة ال 
ســيما في جزء الوســط والغرب 
مما يسرع من تدهوره ، ومن هنا 
تأتــي الحاجة إلى إطالق »عملية 

عاجلة لتجديده وإعادة تأهيله«.
ق ـ و

السبت 6 فيفري  2021
الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1442

بعد 21 فيفري ستصبح السجالت التجارية 
الكالسيكية غير صالحة لالستعمال

إطالق »أرضية رقمية« لتحيين المعلومات 
والبيانات الفالحية
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كشف مدير السجل التجاري عمار جعبوب أن الجزائر أحصت الى غاية نهاية جانفي الماضي أكثر من 
مليوني متعامل اقتصادي على المستوى الوطني فيما بلغت نسبة السجالت التجارية اإللكترونية 66 

بالمائة وأنه تم تحديد يوم 21 من فيفري الجاري كآخر أجل لتكييف السجالت التجارية.

مدير السجل التجاري عمار جعبوب يكشف

ستكون يف خدمة مليون و200  مستثمر

أكدت تجريمها لـ"تمزيق النسيج المجتمعي"

حركة البناء الوطني ترفض كافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر
nسجلت حركة البناء الوطني، رفضها لكافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر، ووقوفها ضد »النخبة البائسة« و دعاة الفتنة و 
تمزيق وحدة الصف.وفي تدوينة حملت توقيع رئيسها عبد القادر بن قرينة،أول أمس شددت حركة البناء الوطني على أنه »ال يمكن أن 
تقبل، بأي حال من األحوال، دعوات الفتنة و دعوات تمزيق وحدة الصف و دعاة المساس بالمؤسسات الدستورية الحيوية و التالعب 
بمكتســب األمن و االســتقرار و الســكينة«.فعلى الرغم من »تفهمها« لما أســمته بـ »حالة الصراخ من بعض النخب البائســة التي تم 
صنعها والنفخ فيها من أجل حســابات ســلطوية بائدة خوفا من مواجهة اإلرادة الشــعبية التي تعزز الشرعية الدستورية و تصنع واقعا 
جديدا لعله يكون من بين أســس الجزائر الجديدة التي حلم بها شــباب 22 فبراير بعيدا عن صناعة الصالونات والغرف المظلمة«، إال 
أن حركــة البنــاء الوطني حرصت على تأكيــد مناهضتها لكل محاوالت ضرب الوحدة الوطنية بكل أبعادها.فعلى الرغم من إقرار الحركة 
بالنقائــص الحاصلــة في تســيير بعض القطاعات الحكومية والتــي طالبت بإعادة النظر فيها »لتكون محققة للتنمية وخادمة للشــعب و 
منسجمة مع طموحاته« و تأييدها أيضا لكل المطالب االجتماعية المنادى بها في إطار الواقعية والموضوعية و مراعاة الحالة الصعبة 
لالقتصاد الوطني، إال أنها أشارت إلى أنها »قطعا، ال يمكنها تفهم نسف المكتسبات«.وكتبت بهذا الخصوص: »راقبنا منذ أسابيع بعض 
التحركات المريبة وبعض الخطابات الغريبة و البائسة المشوهة لصورة ذلك الحراك السياسي و التي كان أصحابها محل مقت ورفض 
وطرد من طرف الحراك من أجل العودة بنا لنقطة الصفر«.وإزاء ذلك، تؤكد الحركة وقوفها إلى جانب »وحدة صف الجماعة الوطنية«، 

و تجريمها لـ«تمزيق النسيج المجتمعي«، مبرزة سعيها لدعم التالحم الوطني و رفضها »المغامرة و المقامرة« بمصير البالد.
ق ـ و



n وفــي جلســة علنية خصصت لطرح أســئلة 
شــفوية ألعضــاء مجلــس األمة على عــدد من 
أعضــاء الحكومــة، اســتعرض الســيد بلجــود 
رؤية قطاعه فيما يتصل بتســيير الشــأن المحلي 
و التي قــال بأنها تهدف إلى ”ترســيخ مجموعة 
من األحكام الجديدة، مقارنة بالنصوص ســارية 
المفعول، تتعلق أساســا بتأطيــر عملية الحوكمة 
المحليــة  والجبايــة  اإلقليميــة  اإلدارة  وتســيير 
وتسيير المدينة، مع وضع حد لكل أشكال تداخل 
االختصاصــات وتحديد ميادين تدخل كل جماعة 

إقليمية .
كما ترمي هذه المقاربة أيضا إلى ”ضبط ســلطة 
المراقبــة و ضمان الحلول خــال عقد مداوالت 
المجالــس الشــعبية المحليــة المنتخبــة”، و كذا 
”تعزيز مساهمة وتسهيل إنشاء وترقية االستثمار 
وكــذا تحديد أنمــاط تســيير المرافــق العمومية 
مــن أجل إضافــة المرونــة في التكفل بشــؤون 

الجماعات اإلقليمية«.
وجــاء توضيــح الوزير فــي رده على انشــغال 
لعضــو مجلس األمة، فؤاد ســبوتة، تســاءل فيه 
عن موعد اإلفراج عن المشروع المتعلق بقانون 

الجماعات المحلية.
وقــال الســيد بلجــود، في هــذا الصــدد، بأنه و 
فــي إطــار التحــوالت السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والمتطلبــات الجديــدة للباد، أبان 
قانونا البلديــة والوالية عن محدوديتهما، ليصبح 
”مــن الضروري إعــادة النظر فــي أحكامهما”، 
خاصــة و أن الجماعــات اإلقليميــة التــي تعــد 
مرافق عمومية للدولة بامتياز تشــكل ><الحجر 
األساســي لتنفيذ األحــكام الدســتورية والفضاء 

المناسب لممارسة الديمقراطية«.
كمــا ذكــر، في ذات الســياق، بأن فكــرة إجراء 
إصــاح شــامل للتنظيــم اإلقليمــي و التســيير 
اإلداري علــى المســتوى المحلي، عبر إرســاء 
إصاحات، من شــأنها أن تحدد، و بشكل دقيق، 
اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية، 
فــي اطار نهج تكاملي في ظل الدســتور الجديد، 
تعتبــر إحدى االلتزامات التــي يتضمنها برنامج 

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال بهذا الخصوص أن البرنامج الرئاسي يحمل 
فــي طياتــه مجموعة من التصــورات ”العميقة” 
لإلصاحــات علــى جميــع المســتويات، حيث 
”تعكف الســلطات العمومية اليوم على تكييف و 
أقلمــة كل النصوص القانونية، التشــريعية منها 
والتنظيميــة وما تنطوي عليــه من أحكام تضمن 
حقــوق المواطــن و تؤكــد التزامات مؤسســات 

الدولة لتحقيق هذا الهدف«.
و انطاقا من ذلك، يســعى قطاع الداخلية -مثلما 
أكده الســيد بلجود- إلى توفيــر اآلليات والتدابير 
الراميــة إلــى »ضمان تســير وإدارة الشــؤون 
المحليــة«، من خال ايجاد إطــار قانوني يكفل 

تجسيد هذه الغاية.
و يأتــي ذلــك بنــاء على مــا تحمله المــواد 16 
المكرســة  الدســتور،  مــن  و19  و18  و17 
لمبــدأ الامركزية في عمــل المجالس المنتخبة، 
باعتبارها فضاء لمشــاركة المواطنين في تسيير 
الشــؤون العامة، تجســيدا لمفهــوم الديمقراطية 
التشــاركية علــى مســتوى الجماعــات المحلية، 

يقول الوزير.
أمــا بخصــوص تحقيــق التــوازن االقتصــادي 
واالجتماعــي للبلديات، فيمر-حســب المســؤول 

األول عــن القطاع- عبــر اتخــاذ تدابير خاصة 
لفائدة البلديات محدودة التنمية و األقل تنمية.

وعليــه، ”أصبــح مــن الضروري إرســاء نظام 
إداري جديد، يسمح بالوصول إلى حلول مناسبة 
تتوافق والوضعيات الجديدة ذات الصلة بالتنمية 
االقتصاديــة واالجتماعية”، يضــاف لها ”تعزيز 
الامركزيــة و تأطيــر الحوكمــة الحضرية، مع 
ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية مــن خــال 
المبــادرة بجميــع التدابير الكفيلــة بتحقيق الدور 
المحليــة  للجماعــات  والتنمــوي  اإلصاحــي 
اإلقليميــة وتهيئة الظروف المناســبة لتحقيق هذا 

المسعى«.
ويتطلب ما ســبق ذكره ”إشــراك جميع الفاعلين 
وتهيئــة المــوارد البشــرية والماديــة الازمــة، 
باإلضافة إلى البحث عن أفضل السبل والوسائل 
الراميــة للتســيير الفعــال والتحســين المســتمر 
لوضعيــات الجماعات اإلقليمية وتجســيد تنظيم 
منسجم ومتناسق عاوة على ”إعادة تنظيم المهام 
والقواعــد المتعلقــة بتنظيــم و ســير الجماعات 
اإلقليميــة وتعزيز التعاون فيمــا بينها”، يضيف 

السيد بلجود.
ربيع ـ م

n كشف منسق المخطط الوطني 
البروفيســور،  الســرطان  لمكافحة 
الجزائــر  أن  زيتونــي،  مســعود 

تحصى سنويا 60 ألف حالة إصابة 
جديدة بداء السرطان.

وأوضح زيتوني  الخميس، بمناسبة 

إحياء الجزائــر -وعلى غرار دول 
العالــم- لليــوم العالمــي لمكافحــة 
الســرطان والذي يصــادف الرابع 
مــن فيفري مــن كل ســنة أن ”هذا 
المــرض الخبيــث يتســبب فــي ما 
بيــن 25 ألــف و30 ألــف وفــاة ” 
مشــيرا إلــى أن ”النمط المعيشــي، 
علــى غــرار الغداء غيــر الصحي 
والتدخيــن، يعتبر من العوامل التي 

تساهم في تفاقم هذا المرض”.
مــن جهته، يرى البروفيســور عدة 
بونجار رئيس مصلحة طب األورام 
بمركز مكافحة السرطان بالبليدة أن 
”الوقاية من خال الكشــف المبكر 
تعتبــر من الحلول الممكنــة للتقليل 

من نسبة اإلصابات والوفيات وهذا 
بنســبة 20 بالمائة”. مــن جانبهــاـ 
كشفت رئيسة جمعية األمل لمرضى 
السرطان، حميدة كتاب أن ”جائحة 
فيروس كورونــا زادت من معاناة 
المرضــى، بســبب نــدرة األدوية” 
وأضافت أن ”هنــاك تراجعا كبيرا 
فــي عدد المرضــى المتكفــل بهم” 
كما أن انعــدام إمكانيات التنقل زاد 
الطين بلة«.يذكر أن الجزائر أحيت 
اليــوم العالمــي لســرطان بأهداف 
تصبوا إلى تحســين ظروف التكفل 
بهــذه الشــريحة ومــن التقليــل من 

حاالت اإلصابة.
ق ـ و
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إجراءات لضبط سلطة المراقبة و ضمان الحلول 
 خالل مداوالت المجالس الشعبية المحلية 

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود

إحصاء 60 ألف حالة إصابة بالرسطان سنويا بالجزائر
منسق المخطط الوطني لمكافحة الرسطان الربوفيسور مسعود زيتوين

الجزائر تؤكد تعهداتها بأداء إلزتاماتها يف مزيانية االتحاد اإلفريقي وصندوق السلم
nأكد، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، أول أمس حرص الجزائر على أداء التزاماتها في ميزانية االتحاد اإلفريقي وصندوق السلم.وتعهد صبري 
بوقادوم،  خالل اجتماع المجلس التنفيذي لالتحاد االفريقي، بحرص الجزائر على أداء هذه االلتزامات إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل لألعباء، 
وكذا ضرورة تحقيق االســتقالل المالي للمنظمة القارية.ويشــارك وزير الشــؤون الخارجية صبري بوقدوم ، في أشــغال الدورة العادية الثامنة والثالثون 
للمجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي، عبر تقنية التحاضر عن بعد.وخصص االجتماع لدراسة مجموعة من التقارير أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ اإلستراتيجية 
القارية اإلفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد19-(، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة االتحاد اإلفريقي خالل السنة الفارطة 
وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لالتحاد اإلفريقي، إضافة إلى انتخاب  األعضاء الجدد ألجهزة المنظمة القارية، على رأسهم المفوضين 
الســتة في الجهاز التنفيذي لالتحاد. ويشــمل االجتماع تحضير أشــغال الدورة العادية الرابعة و الثالثين لمؤتمر رؤساء دول و حكومات االتحاد اإلفريقي، 

المزمع عقدها يومي 6 و 7 فبراير الجاري عبر تقنية التحاضر عن بعد، بسبب جائحة كوفيد19-.
ق ـ و

مدير معهد باستور:

رضورة الرفــع مــن وتــرة التلقيح 
لتغطية أكرب نسبة من الجزائريني

 nشــدد المدير العام لمعهد باســتور، فوز درار، على ضرورة الرفع 
من وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تغطية أكبر نســبة من 
الجزائرييــن في هاته الفتــرة ، مضيفا أن التأني  في اقتناء اللقاحات  

كان هدفه حماية صحة المواطنين بالدرجة األولى .
وأوضح فوزي درار في تصريح إذاعي أن أهم شــيء حقق اليوم هو 
االنطالق الفعلي في عملية التقليح ، وتابع بالقول ”هدفنا األن هو رفع 

وتيرة العملية  بهدف  تغطية  أكبر قدر من الساكنة.
مــن جانــب آخــر، أكــد درار أن  كل اللقاحــات المســتعملة حاليا ضد 
كورونا  تبقى مقاومة و فعالة في الحماية ضد جميع السالالت الجديدة 

لكوفيد19  المعلن عنها مؤخرا.
هذا ، و أشــار درار أن هيئته تمتلك كل التفاصيل المتعلقة بكل محطة 
مــرت بها إنتــاج اللقاح ” لدينا صور وتســجيالت ابتداء من المصنع 
المنتــج إلــى المطار ومن هذا األخيــر إلى الجزائــر العاصمة  ثم إلى 

مركز التخزين ” .
ق ـ و

تنصيــب العميد بناط زني الــدني قائدا للمصلحة 
الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية

n أشــرف قائد القــوات البحرية بالنيابة، اللــواء بن مداح محفوظ، 
باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، أول أمس، 
على مراســم تنصيب العميد بناط زيــن الدين، قائدا للمصلحة الوطنية 
لحــرس الســواحل لقيــادة القوات البحريــة، خلفا للعميد شــعالل عبد 

العزيز، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في بيان الوزارة أنه ”طبقا للمرســوم الرئاسي المؤرخ في 11 
جانفي 2021، وباســم الســيد الفريق رئيــس أركان الجيش الوطني 
الشعبي ، أشرف اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية بالنيابة، 
يــوم الخميس 04 فيفري 2021، على مراســم تنصيــب العميد بناط 
زيــن الدين ، قائدا للمصلحة الوطنية لحرس الســواحل لقيادة القوات 
البحرية، خلفا للعميد شــعالل عبد العزيز”. الدولية و تنظيم اســتفتاء 

حر وعادل وشفاف لتقرير مصيره”.
ق ـ و

عين على الحدث
5

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

الغداء غر الصحي والتدخني من عوامل تفاقم المرض

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس بالعاصمة، أن المقاربة 
التي ينتهجها قطاعه في التسيير المحلي ترمي إلى »ترسيخ أحكام جديدة تتعلق أساسا بتأطير عملية 

الحوكمة وتسيير اإلدارة اإلقليمية والجباية المحلية«، مع »وضع حد لكافة أشكال تداخل االختصاصات«.



n ارتفعت أسعار النفط لتصل في 
حدود الســاعة الثامنــة من صبيحة 
أمس سعر 59.12 دوالر للبرميل، 
مســجلة  بذلك مكاسب قوية بفضل 
اقتصــادي  نمــو  علــى  مؤشــرات 
فــي عــدد مــن الــدول الكبــرى و 
المتحــدة  الواليــات  مقدمتهــا  فــي 
األمريكية، واستمرار تعهد منتجين 
بكبح إمدادات الخام، خصوصا بعد 

اتفاق مجموعة »اوبيب+« 
وحســب المؤشــرات، فقد صعدت 
العقــود اآلجلــة لخــام برنــت 28 
ســنتا أو ما يعــادل 0.5 بالمائة إلى 
للبرميــل صبيحــة  59.12 دوالر 
أمس، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا 
عنــد 59.41 دوالر وهــو أعلــى 
مستوياتها منذ 20 فيفري من العام 
الماضــي. ويمضــي برنــت علــى 
مســار االرتفــاع ســتة بالمائــة في 
األســبوع الجــاري. وزادت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكــي 29 ســنتا أو مــا يعادل 
0.5 بالمائــة إلــى 56.52 دوالر 
للبرميل بعد أن المســت المســتوى 

المرتفــع البالغ 56.84 دوالر وهو 
أعلى مستوياتها منذ 22 جانفي من 
العام الماضي. ويتجه الخام القياسي 
لتحقيــق مكســب أســبوعي ثمانيــة 

بالمائة. 
و يرى محللون أن »زيادة الثقة في 
تحســن االقتصاد والتعافي الوشيك 
للطلب على النفــط حافزان كبيران 
للخــام، و يعــزز الشــح المتزامــن 
التخفيضــات  بســبب  لإلمــدادات 
األجــواء  اإلضافيــة  الســعودية 
المواتية، ما قد يرفع السعر إلى 60 

دوالر .  
»امتثــال  أن  المحللــون  اعتبــر  و 
»أوبيب+« إيجابي حقا« في إشارة 
إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبيــب( وحلفــاء بقيــادة روســيا. 
وأكــدوا أن التحالف هذا األســبوع 
دعمــه لتخفيضات كبيرة لإلمدادات 
ساهمت في خفض مخزونات النفط 

العالمية المتضخمة. 
وفي ظل هذا التحســن الذي تشــهده 
أســعار النفط، قد تجد حكومة جراد 
متنفســا لها، لتفيــد مخطط اإلنعاش 

تــوازن  وتحقيــق  االقتصــادي، 
وتنفيذ بعض المشــاريع التي كانت 
عالقة بســب األزمة المالية، ورغم 
أن الجزائــر تحــاول بنــاء اقتصاد 
بعيــدا عن الريع البترولــي، بإتباع 
سياسيات اقتصادية جديدة باالعتماد 
على المؤسسات الناشئة و االبتكار، 
و تشــجيع االســتثمار وخلــق مناخ 

اســتثماري محفــز، إال أن ارتفــاع 
أســعار النفــط يبقــى أحــد العوامل 
المحفــزة للنهــوض باالقتصــاد من 
خالل اســتثمار األموال الزائدة عن 
الســعر المرجعــي الــذي حــدد في 
قانــون المالية 2021، في تســريع 

المشاريع المعطلة.  
سناء- م

بسبب فريوس كورونا

تأجيل قمة دافوس 2021 
لثالثة أشهر إضافية

قمتــه  مجــددا  العالمــي  االقتصــادي  أجل المنتــدى   n
 2021 أوت  17 و20  بيــن  الســنوية لتنعقد في ســنغافورة 
بســبب وباء كورونا، والتأجيــل األول كان لماي. وتقليديا تعقد 

القمة في جانفي من كل عام في قرية دافوس بجبال األلب.
وبســبب تفشــي وباء كوفيــد19-، أعلن المنتــدى االقتصادي 
العالمي، أن اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله 

من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مجددا.
وأفــاد المنظمــون أن هــذا التجمع الســنوي للنخب السياســية 
واالقتصاديــة والتجارية في العالم الــذي يعقد تقليديا في جنفي 
من كل عام في قرية دافوس بجبال األلب، وُنقل إلى ســنغافورة 
لينعقد في ماي، ســيعقد في هذه الدولة اآلسيوية بين 17 و20 

أوت.
وأضافوا أن »تغيير موعــد )المنتدى( يعكس التحديات الدولية 

الحتواء تفشي الوباء«.
ق ـ إ

تحتل المرتبة الـ50 عالميا من 
االحتياطات

اإلمارات أكرث الدول 
العربية رشاء للذهب

 
n نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا كشف فيه عن التغييرات 
التي حصلت في احتياطيات الذهب الرســمية العالمية بالسنوات 
الماضيــة، وأظهر التقريــر كميات الذهب التي اشــترتها بعض 

الدول العربية في 2020.
وأشــار التقريــر إلى أن دولة اإلمارات اشــترت 23.9 طن من 
المعدن النفيس خالل العام الماضي، ووفقا لبيانات المجلس فقد 

بلغت احتياطيات اإلمارات في شهر يناير الماضي 46.4 طن.
وبذلك تكون اإلمارات قد تصدرت الدول العربية بشــراء الذهب 
فــي 2020، وهــو عام شــهد إقبال كبيرا علــى األصفر الرنان 

بصفته مالذا آمنا في أوقات األزمات.
والالفت إلى أن اإلمارات تحتل المرتبة الـ50 عالميا باحتياطيات 

الذهب، التي تشكل %2.7 من إجمالي احتياطياتها الدولية. 
كذلــك أظهــر التقريــر أن قطر اشــترت 14.5 طن مــن الذهب 
بالعــام الماضــي، ووصــل احتياطــي الذهــب لديهــا الشــهر 
الماضــي إلــى 56.7 طن.وشــكلت احتياطيــات الذهــب لــدى 
قطــر %7.9 من إجمالــي االحتياطيات، التي تضــم نقدا أجنبيا 
وشــهادات إيــداع وأوراق مالية.ولــم تكــن اإلمــارات وقطــر 
الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتيــن اشــترتا ذهبا خالل العالم 
الماضــي، إذ أظهــرت البيانــات أن مصر اشــترت ذهبــا بواقع 
0.7 طــن، وتونس بواقــع 0.1 طن.وفيما يتعلق بترتيب الدول 
العربيــة، من حيث احتياطيات الذهب، تتصدر الســعودية الدول 
العربيــة بهــذا المؤشــر، حيــث تمتلــك 323.1 طن، ويشــكل 

احتياطي الذهب %3.9 من إجمالي احتياطيات المملكة.
وتحتــل الســعودية المرتبــة الـ18 عالميــا باحتياطــي المعدن 

األصفر، حيث تتقدم على دول مثل أستراليا وبلجيكا.
ق ـ إ/ وكاالت

بسبب انخفاض أسعار الطاقة والرتاجع 
الهائل يف الطلب

»شل« تسجل خسائر 
تجاوزت 21 مليار دوالر

 
n أعلنــت المجموعــة النفطيــة العمالقة »رويال داتش شــل« عن 
خســائر صافيــة كبيــرة بلغــت 21.7 مليار دوالر في 2020 بســبب 
انخفاض أســعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب عليها بسبب وباء 
كورونا.وذكرت المجموعة الهولندية-البريطانية في بيان، بأنها حققت 
أرباحــا صافية قدرها 15.8 مليار دوالر في 2019، قبل بدء األزمة 
الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل األمد في استهالك النفط والغاز.
وبعد فرض إجراءات الحجر األولى في الربيع، انخفضت أسعار النفط 
إلــى أدنى مســتوياتها على اإلطــالق، وحتى لفترة وجيــزة في أوائل 
أفريل.لكنهــا تحســنت في اآلونة األخيرة وبلغت نحو خمســين دوالرا 
للبرميل، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020.

وتضررت حسابات شل، خصوصا في الربع الثاني من العام الماضي، 
من تراجع قيمة الموجودات بما يعكس وضع السوق، ما تسبب بخسارة 
18 مليار دوالر.وقد استأنفت تسجيل األرباح في الربع الثالث، لكنها 
عادت في الربع األخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات 
دوالر حينذاك.وألحق الوباء ضررا بســوق النفط واضطرت الشركات 

الكبرى إلى التكيف مع األسعار المنخفضة.
وخســارة شل الســنوية أكبر من تلك التي كشفت عنها شركة بريتش 

بتروليوم وبلغت 20.3 مليار دوالر.
ق ـ إ

السبت 6 فيفري  2021
الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1442

ما قد يجعل حكومة جراد يف أريحية يف تنفيذ مخطط اإلنعاش االقتصادي
النفط يقترب من 60 دوالرا للبرميل 

وتوقعات بمزيد من التحسن

عين على االقتصاد 6

ارتفعت أســعار النفط أمس، ألعلى مســتوياتها في عام،  لتقترب من 60 دوالر للبرميل، وســط توقعات بتحسن 
األســعار خالل األشــهر القادمة مع اســتمرار حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا عبر دول العالم، ما سيعزز من 
رفع الطلب العالمي على النفط،  وهو ما قد يجعل الحكومة في أريحية أكثر لتنفيذ مخططات اإلنعاش االقتصادي و 
التي تتطلب ضخ أموال في الوقت الذي تعاني منه الخزينة العمومية من عجز بسبب األزمة الصحية و تداعياتها 

على االقتصاد و عجلة التنمية. 

n وخالل رده على ســؤال شــفوي 
أول أمــس، بمجلــس األمــة خالل 
جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، 
رئيس المجلس بالنيابة، أفاد الســيد 
بن عبــد الرحمان انه تــم في إطار 
تطوير شــبكة فــروع البنوك افتتاح 
حوالي 40 وكالة بنكية جديدة خالل 
العام المنصرم 2020 عبر مختلف 

واليــات الوطن من بينها 18 وكالة 
بنكيــة عموميــة ليصل بذلــك العدد 
اإلجمالــي للــوكاالت البنكيــة عبر 

الوطن إلى 1.690وكالة.
إال أن الوزير اعترف أن هذا الرقم 
يظــل »بعيدا جــدا« عــن المعايير 
الدوليــة إذ يقــدر المعــدل العالمــي 
بالكثافة  البنكية مقارنــة  للــوكاالت 

السكانية بوكالة لكل 10 آالف نسمة 
بينمــا يبلغ هذا المعــدل في الجزائر 

وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة.
وتستدعي هذه الوضعية إيجاد حلول 
لخلق وكاالت بنكية جديدة من شأنها 
الســماح بتحقيق الشمول المصرفي 
حســب تصريحات المسؤول األول 

عن قطاع المالية.
وبخصوص شبكة البنوك العمومية، 
يبلغ العدد اإلجمالي حاليا للوكاالت 
التابعة لها 1.186وكالة عبر كامل 
التراب الوطني بينما ال تشمل شبكة 
البنــوك الخاصة كل واليات البالد، 
يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك 
ذلك مــن خالل جلب القطاع البنكي 
الخاص الى كل مناطق الوطن عن 

طريق آليات لبنك الجزائر.
وصرح الســيد بــن عبــد الرحمان 
أنــه قــام بتوجيــه تعليمــات للبنوك 
بضــرورة  تقضــي  العموميــة، 
توســيع شــبكتها الوطنية وتحســين 
اإلدمــاج المالي للســكان وذلك من 
خالل تطوير الخدمــات المصرفية 

اإللكترونية واستعمال وسائل الدفع 
الجديــدة وفتــح شــبابيك مخصصة 
للماليــة اإلســالمية معتبــرا ان هذه 
التدابيــر »تدخــل هــذا فــي اطــار 
إيجــاد بدائــل لالقتصــاد وتشــجيع 
البنــوك على تقديم منتجــات جديدة 
تساهم في التنمية وتواكب متطلبات 

المجتمع«.
وفــي تصريحــات صحفيــة علــى 
هامش الجلســة، تطرق الوزير إلى 
اللقاحات المضادة لوباء كوفيد19-  
مؤكــدا ان الميزانية المخصصة لها 
»ســتمر قبــل أي ميزانيــة أخرى، 
خاصــة وأن األمــر يتعلــق بصحة 

المواطن«.
وذكر الســيد بن عبــد الرحمان في 
هذا الصــدد أن رئيــس الجمهورية 
يشــرف شــخصيا على هــذا الملف 
الفتــا إلى انه تم توفير اللقاحات كما 
كان مقــررا له أي قبل نهاية جانفي 

الماضي.
سناء ـ م

فيما يبلغ المعدل العالمي وكالة لكل 10 آالف نسمة 

الجزائر ال تتوفر إال عىل وكالة بنكية واحدة لكل 26 ألف نسمة

عملة رقمية جديدة تقفز 
بعد تغريدة لماسك

n قفزت العملة الرقمية Dogecoin أول أمس، بعدما نشر رجل األعمال 
األمريكــي الشــهير، إيلون ماســك، تغريدة عنهــا. وقبل فتــرة كانت عملة 

»البيتكوين« قد شهدت ارتفاعا ملحوظا لنفس السبب.
 Falcon 9 ونشــر رجل األعمــال األمريكــي صورة لصاروخ الفضــاء
وارفق الصورة بتعليق Doge، كما قام ماســك بحذف كلمة Bitcoin من 

بيانات حسابه في »تويتر« والذي قام بوضعها قبل أيام.
ق ـ إ/ وكاالت

اعترف  وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بوجود عدد ضئيل من الوكاالت التابعة  للبنوك، و التي قال أن عددها  اإلجمالي عبر 
الوطن 1.690وكالة فقط، و اعتبر أن هذا الرقم يظل »بعيدا جدا« عن المعايير الدولية،  ودعا إلى توسيع شبكة الوكاالت البنكية 
لتحقيق الشــمول المصرفي، و قال في ســياق آخر، إن الميزانية المخصصة القتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا«ســتمر قبل أي 

ميزانية أخرى.



من هنا وهناك
nتضم قرية قيقاية عاشور المعروفة  ب«  بونفة 
” حوالــي 25 عائلــة ، يعيــش ســكانها ظروفــا 
اجتماعية جد قاســية ، حيث ينعدم فيها الكثير من 
مقومات الحياة األساســية ، فهم يعانون التهميش 

وهم باختصار  خارج كل خطط التنمية .
عيــن الجزائــر ولجت هذه القريــة التي ال تراها 
أعين المســؤولين  ،قصد الوقوف على الظروف 
القاســية  و محاولة تســليط الضوء على مظاهر 

البؤس  والشقاء
يف الطريق اىل قيقاية …..قصة معاناة 
الــط ريــق إلى قيقايــة كان متعبا  لغيــاب التهيئة 
ألزيــد من 20 ســنة وكثرة االوحــال و البرك ، 
وإزدادت المتاعــب  الصعوبــة عند وصولنا الى 
منعرجات خطيرة ، حيث تجد نفسك تارة مرتفعا 
وتــارة منخفضــا ،جــراء المشــكالت المرتبطة 
باهتراء الطريق و المســالك ، حيث مازال على 
شكل مسلك ترابي غير صالح حتى لسير الحيوان 
، أما المركبات فال تسلكه سوى القوية  لدرجة أن 
الســائق أركن سيارته في الطريق وأمضينا مشيا 

على االقدام .
بعد بضع كيلومترات … اســتقبلنا أحد الســكان 
بكثير من الترحاب ، أكد لنا أن هذه القرية  تندرج 
ضمن القرى المهمشــة  وتتجاوز ما بات يعرف  
مناطق الظل ، فسكانها يضطرون الى قطع اكثر 
من 4 كيلومتر مشــيا على األقــدام للوصول الى 
مركــز بلدية عين الســمارة أو  حريشــة  لقضاء 

مستلزماتهم  .
بيوت من الصفيح والطني 

قبــل ولــوج القريــة ، انتعلنــا حذاء مــن النيلون 
البــوط” اذ ال يمكــن  المعــروف محليــا  ب ” 
الوصــول داخلهــا مــن دونه ،حيــث أن الطريق 
غارقة  بالميــاه و األوحال ، وفي جولتنا بالقرية 
، اول مــا يصادفنا من النظرة األولى تلك البيوت 
مــن الصفيــح والطين التي تعود الى ســتة عقود 
التــي تغيــب عن معظمهــا الكهربــاء ، ففي هذه 
القريــة البســيطة حيــث تنعــدم التنميــة ، يعيش 
سكانها ظروف صعبة جد قاسية خاصة في فصل 
الشــتاء ، أحد قاطني هذه القرية عبر عن استيائه  
الشديد عن الوضع المزري الذي يعيشونه خاصة 
في موســم االمطــار ، قائال :  ” نحــن نلجأ الى 
االحتطاب نظرا لصعوبة التزود بقارورات الغاز 
” ناهيك عن المســالك التي تتحول الى مستنقعات 
وبــرك لألوحال ، التــي حولت حياتهم الى جحيم 

حقيقي .
الســكان و فــي معــرض حديثهــم معنــا أبــدوا 
ازدرائهم أيضا مــن عدم توفير اإلنارة العمومية 
،فهــم يعيشــون في ظــالم حالــك مــع أول أيام 
المســاء، األمر الــذي يعصف أمنهم  رغم تواجد 
االعمــدة  الكهربائية  ،إال انها منعدمة  تماما في 

منطقتهم المظلمة .
مشاكل و احتياجات 

ال يخلــو المكان من انتشــار المزابل العشــوائية 
الوضع الذي يشــكل تهديدا مباشرا على الصحة 
العموميــة لســكان القريــة ، أين تنتشــر الروائح 
الكريهــة التي يصعــب التعايش معهــا ، و التي 
تســاهم  بشــكل  رئيســي  في  تلوث المحيط  و 
تخــل بتوازن النظام البيئي ، ناهيك عن انتشــار 
الــكالب الضالــة الشرســة ، ونحــن نتجول في 
القريــة  اقتربت منا طفلــة في الثامنة من عمرها 
، حيــث أخبرتنــا أنها تعرضت لعضات شرســة 
من الكالب المنتشرة في القرية  أثناء ذهابها الى 
المدرسة ، ما منعها من الدراسة 15 يوما  ،وهذا 
مــا زاد من خوف و رعــب األولياء على أبنائهم 
ـاذ يضطر بهم كل صباح مرافقتهم  الى المدرسة 
خوفا عليهم  من هاته الكالب و التي قد تؤدي إلى 

ما يحمد عقباه .
فــي ظــل عــدم توفــر وســائل النقل المدرســي 
للمتمدرســين للطوريــن المتوســط  و الثانوي.. 
المتمدرســون يقطعون مســافة طويلة سيرا على 
األقدام يوميا ، وقد دفعت الظروف كلها العائالت 
الــى وقــف الفتيات عن الدراســة ، بالنســبة الى 
ســكان القرية فهم  يشــعرون أحيانا أن السلطات  

تتعامــل  مع  واقعهم  كما انهم ليســوا جزائريين 
فهــم يأتون اليهم إال وقــت  الحمالت االنتخابية ، 
و قــد نجم عن كل هذا التهميش مشــكالت كثيرة 
تتعلــق باألمــراض و نقص التغذيــة و البطالة و 

غيرها .
و كشــفت زيارتنا الى القرية أنها تفتقر لوســائل 
النقــل العمومــي ، اذ يتكبدون عناء النقل وهو ما 
يحتــم عليهم  الســير على االقدام لمســافة طويلة 
حوالي 30  دقيقة للوصول الى مركز البلدية األم 

من أجل اقناء حاجياتهم اليومية .
الصحة مريضة  وحقنة تلزم الذهاب إىل 

مركز البلدية 
 و بخصوص قطــاع الصحة ، فهو ليس بأفضل 
حــال من قطــاع التعليم  كون القريــة  تفتقر الى 
مســتوصف أو عيــادة  ،ممــا يضطر بالســكان 
اللجــوء الــى مســتوصف الموجــود ببلدية عين 
ســمارة  من أجل الحقن ، وهذا ما أرهق كاهلهم  
وجعلهــم  يتخبطــون في قســاوة الظــروف التي 

يمرون بها .
يناشــد ســكان قرية  »بونفة ” الســلطات المعنية 
للنظر إليهم والعمل على حل المشاكل المطروحة 
الســيما المستعجلة منها  و على راسها االستفادة  
مــن مشــاريع التهيئــة الحضريــة وكــذا ربطهم  
بالكهربــاء باعتبارها حاجيــات ال غنى عنها في 

حياتهم اليومية التي حرموا منها.
االنشــغال حاولنــا نقلــه إلــى رئيس بلديــة عين 
السمارة ، إال اننا لم نتمكن من بلوغ ذلك ومنحنا 
أكثــر من موعــد ، كما أن محاولتنــا التصال به 

هاتفيا باءت هي األخرى بالفشل.

الصمت لغة المسؤولني 

  قيقاية في عين السمارة 
..رمز المعاناة والتهميش 

7سيرتا اليوم

 n تعرضت ، عشــية أول أمس ، 
4فتيات الختناق جراء استنشاقهن 
لغــاز أحــادي اكســيد الكربــون ، 
بالســكن التطوعي  88 ماسينيســا 
بالخــروب  بقســنطينة ، وتدخلت 
الثانوية للحماية  اســعافات الوحدة 
المدنية لبلدية قسنطينة ، في حدود 
الســاعة  16 و58 دقيقة  من أجل 
اســعاف الضحايا  مــن جنس انثى 
اللواتــي تتــرواح اعمارهــن بين 

سنتين و 31 سنة  ، بعد تعرضهن 
الختنــاق اثــر استنشــاقهن لغــاز 
احادي اكســيد الكربــون المنبعث 
من قناة صرف الغازات المحروقة 
بسبب انسداد القناة ، كانوا يعانون  
مــن غثيــان ودوار ، ايــن قدمــت 
لهن االســعافات االولية من طرف 
مصالــح الحماية المدنية وتم نقلهن 

الى مستشفى الخروب .
المشطة امال

 n    قــرر والــي والية قســنطينة 
 ، الحفيــظ  عبــد  أحمــد  الساســي 
بتخصيص ميزانية معتبرة إلعادة 
التكفــل بتهيئــة حــي بــن تليــس 

بقسنطينة 
وأجــرى بحر األســبوع المنصرم 
الوالــي   زيارة تفقد لحي بن تليس 
أين استمع لشروحات ممثلي الحي 
بخصــوص النقائصـ  ال ســيما ما 
تعلق منها بإعــادة تهيئة المجاري 
المائية من أعلى بن تليس الى عين 
بوطميــل ، التكفل بتغييــر اإلنارة 
العمومية للحي و تخصيص ملعب 

” ماتيكــو« باألقــواس الرومانيــة 
بجانب الملعب الحالي .

وفي السياق ذاته ، أكد الوالي أثناء 
مناقشته مع رئيس المجلس الوالئي 
ابتدائيــة  علــى ضــرورة ترميــم 
انشــاء  مناقشــة  و  الخوارزمــي 
مطعم مركزي يوفر الوجبة الدافئة 
لتالميــذ المنطقــة ، باإلضافة الى 
إعــادة تهيئة المنطقة المعشوشــبة 
المســافرين  نقــل  مقابــل محطــة 

صحراوي الطاهر .
 المشطة امال 

 n    تمكنــت الضبطيــة القضائية 
لألمــن الحضــري الســابع عشــر 
بأمن والية قســنطينة مــن توقيف 
مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 
26 و 27 ســنة ، لتورطهمــا  في 
قضية الســرقة من داخــل المركز 

الثقافي 
  حيثيــات القضيــة حســب ما أفاد 
به بيــان صادر عن خلية اإلتصال 
ألمــن والية قســنطينة  تعــود إلى 
شــكوى مــن قبــل مديــر مركــز 
الثقافي بحي الدقســي عبد الســالم 
، بخصوص تعــرض المركز إلى 
فعــل الســرقة طالت آلــة طابعة و 
نســخ من قبل مجهول )ين( على ، 

التحريات و األبحاث المكثفة كللت  
بتحديد هوية مشــتبه فيهما كونهما 
معروفيــن بســجلهما اإلجرامي ، 
بتكثيف األبحاث تم توقيف السالفي 
الذكر على مستوى مقري إقامتهما 
بحي الدقسي عبد السالم بناء على 
إذن بالتفتيــش صادر عن الســلطة 
المختصة ليتم توقيفهما و اقتيادهما 
إلــى مقــر المصلحــة الســتكمال 

اإلجراءات الالزمة        
بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق 
تــم إنجاز ملف إجــراءات جزائية 
في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام 

النيابة المحلية.
دالل.ب

نائب يربط  نجاح المشاريع التنموية بعدم المتاجرة بالملفات 

 التنمية  يف قسنطينة تحتاج الستثمار فعيل و إعادة إحياء األقطاب الصناعية

n  و أوضح السيد عجيسة أن الجزائر لكي تصل 
إلى مصاف الدول المصنعة ك تركيا و ماليزيا و 
البرازيل يستلزم إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة و 
متوسطة مضيفا أنه  لدينا فقط 500 ألف مؤسسة 
و تقريبــا كلها يشــوبها الفشــل و اإلفــالس مثل 
منطقــة واد الرمان التي تفتقــر إلى التهيئة األمر 
الذي يقف عائقا أمام اســتقطاب  المستثمرين، و 
أردف بقوله  مما ال شــك فيه أن المســتثمر يأتي 
للعمــل و ليس النتظار إعادة تهيئة المؤسســة أو 
المصنع بالكهرباء لمدة قد تصل حتى لسنوات ،و 
قال هناك  أمر آخر جد مهم هو أنه يجب إعطاء 
المشــاريع و القطع األرضية  لمن يستحقها دون 
المتاجرة بالملفات و إسناد  األمور لغير أهلها ف 
قســنطينة حقيقة مدينة ســياحية تحتاج إلى تنمية، 
مدينة فالحية  تســتدعي توفير ما يحتاجه الفالح 
للعمــل ، و نــوه إلى أنه يجب الحــد من االعتداء 
علــى األراضي الخصبــة الصالحــة للزراعة و 
التــي وقعت تحت أيــادي المتاجرين بها من أجل 

البناءات الريفيــة، و بالتالي  إذا تم االهتمام بكل 
هــذه النقــاط تكون هناك تنميــة حقيقية ناهيك أن 
قسنطينة قطب كبير جدا في الصناعة الصيدالنية 

و الصناعات التحويليــة و الغذائية و الميكانيكية 
حبذا لو نرتقي بها.

  مع كل توغل في عمق قسنطينة ، يزداد الغوص في خريطة الفقراء و التهميش ، قرية قيقاية عاشور بعين 
ســمارة  تبرز مظاهر التهميش و غياب التنمية و أساســيات الحياة.. سكان محرومون  من ابسط  متطلبات  

العيش الكريم .
قسنطينة : أمال المشطة 

  قسنطينة : عفيفة بوقالص

 صــرح النائب عن حركة مجتمع الســلم يوســف عجيســة في لقائــه مع عين الجزائر أنــه ليس هناك تنمية فعلية في قســنطينة، 
فالمشــاريع التنموية الحقيقة هي التي تتضمن إعادة إحياء لألقطاب و المناطق الصناعية يإنجاز مؤسســات  صغيرة و متوســطة 

منتجة.

   اختناق 4 فتيات بماسينيسا
 يف الخروب 

 تخصيص مزيانية معتربة إلعادة 
تهيئة حي نب تليس 

 توقيف مسبوقني قضائيا تورطوا يف 
قضية الرسقة من داخل مركز ثقايف 

330 اعتداء على شبكة الغاز 
بقسنطينة يف 2020

n أكدت المكلفة باإلعالم على مستوى شركة امتياز لتوزيع الكهرباء   
والغاز بقســنطينة  أنه تم تســجيل 330 اعتداء على شبكة الغاز السنة 
المنصرمة 2020، ما ســبب متاعب للزبائن والشركة على السواء .. 
ومازالت هذه االعتداءات تســجل لتقطع الغاز على مئات العائالت كما 

هو الحال السبوع المنصرم بعلي منحلي.

          رقم اليوم  
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n  أكــد والي الوالية أن هــذا اللقاء يندرج في 
إطار تشخيص المشاكل التي تعاني منها البلدية 
ووضع برنامج عمل، الســيما أن البلدية تعاني 
من مشــاكل و تأخر في سير المشاريع التنموية 
،التي اســتفادت منها في إطار مختلف البرامج، 
والتــي يعانــي تســييرها من إختــاالت عميقة 
وصعوبات عديدة، تستوجب معالجتها في إطار 
تنظيمــي ووفقا لمنهجيــة عمل محكمة ، تتطلب 
تنســيق و تظافــر جهود الجميــع لتحقيق خدمة 
عموميــة ذات نوعية للمواطن واالســتجابة إلى 

حاجياته و متطلباته. 
وألجــل إعــادة بعث المشــاريع على مســتوى 
البلديــة وتحريــك دواليبهــا أتخذ والــي الوالية 
عديد اإلجراءات العملية ،التي تسمح باالنطاق 
الفعليــة مــن ذلك علــى رئيــس دائــرة الميلية 
تكليــف موظف من الدائرة يكــون على اتصال 
يومــي مباشــر مع المقــاول المكلف بمشــروع 
التطهير، الذي يشكل ازعاجا للمواطنين، قصد 
رفع المشــاكل المطروحة فــي حينها للمصالح 
المعنيــة و معالجتهــا مباشــرة، وعقــد لقاء من 
طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و المقاول 
المكلف بالمشــروع و مكتب الدراســات وممثل 
مديرية الموارد المائية لوضع برنامج ومنهجية 
علــى أن يكون العمل مــن اآلن فصاعدا بنظام 
الدواميــن 2/8، ليتــم بعدها تقديــم مداخلة من 
طــرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية للوالية 
حول مدونة المشــاريع الجــاري انجازها ببلدية 

الميلية من مختلف البرامج التنموية .
 وفي ذات الســياق تم تقديم عروض من طرف 
مــدراء قطاعات : الموارد المائية ، التجهيزات 
العموميــة ، الطاقــة ، الشــباب و الرياضــة ، 
األشغال العمومية ،التعمير و الهندسة المعمارية 
و البنــاء، التربيــة ، التجــارة و مديــراالدارة 
المحليــة، حيث قدم فيها عــرض حول وضعية 
المشــاريع التي اســتفادت منهــا البلدية من كل 

قطــاع والممولــة من مختلــف البرامج،وجرت 
مناقشــات بشــأنها،كما تم فتح المجال لتدخات 
عــدد مــن منتخبــي البلدية حــول المشــاكل و 
العراقيل التي اعترضت سير المشاريع بالبلدية.
بعدهــا أســدى والي الواليــة تعليماتــه للمدراء 
التنفيذييــن وأعضــاء المجلس الشــعبي البلدي 
بضرورة العمل على بعث المشــاريع من خال 
منهجية عقانية والتنســيق بين جميع المصالح 
لضمــان النتائــج اإليجابية ،التــي تنعكس على 
ترقية حياة مواطني الميلية متوعدا بعقد اجتماع 
الحــق لتقييم القرارات المتخذة لــكل من الهيئة 

التنفيذية والمنتخبة.
لإلشــارة قام والي  عاصمــة الكورنيش والوفد 

المرافق له  ضمن هــذه الزيارة بمعاينة محطة 
معالجــة الميــاه الصالحــة للشــرب المتواجــدة 
بالطريق اإلجتنابي للميلية ، والتي ستقوم بتزويد 
06 بلديات هي الميلية ، السطارة ، أوالد يحيى 
خدروش ، سيدي معروف ،أوالد رابح و غبالة 
انطاقا من ســد بوســيابة ،كما أطلع الوفد على 
مشــروع شــبكة التطهير بالميليــة مركز، وقد 
أعطــى الوالي تعليماته الراميــة الى تزويد كل 
من بلدية الميلية وأوالد يحي وســطارة كمرحلة 
أولى قبل نهاية شــهر مارس ،وفي شهر أفريل 
يتم تزويد كل من بلدية غبالة ،ســيدي معروف 
وأوالد رابح بهدف القضاء النهائي لمشكل الماء 

الشروب بالبلديات المذكورة..

متفرقات 
بمستشــفى  الصحــة   قطــاع   عمــال 
عبد الرزاق بوحارة يف وقفة إحتجاجية

n   نظم أول أمس عمال وموظفي قطاع الصحة بالمؤسسة االستشفائية 
عبد الرزاق بوحارة بوالية سكيكدة  وقفة إحتجاجبة أمام مقر المؤسسة 
رافعين شــعارات والفتات تعبر عن معاناتهم والمشــاكل العالقة نتيجة 
الظروف التي يعيشونها والتي نجمت جراء تماطل السلطات في التدخل 
لحلهــا بشــكل إيجابي ،وهذا ما ضاعف مــن حالة االحتقــان والغليان 
الكبيريــن في أوســاط المحتجين على خلفية عــدم حصول هؤالء على 
منحة الكوفيد 19 التي أقرتها السلطات لصالح أفراد الجيش االبيض .
 يوسف كريم 

 عائالت مقصية من السكن ...
تفرتش الشارع مند أشهر  يف سكيكدة

 

n  ال تــزال العديد من العائات المقصية من عملية الترحيل األخيرة 
تفترش الخيم ”الباشي” في كل من حي الماتش و الزفزاف في عاصمة 
الواليــة ســكيكدة و في ظروف قاســية خاصة في هــده األيام الممطرة 
و تــردي األحوال الجويــة التي دفعت بالعديد منهــم إلى حد محاوالت 
االنتحار للتعبير عن واقعهم المزري و المرير ينتظرون رحمة هللا أوال 

و والي الوالية الذي عليه النظر إلى حالتهم الكارثية.
العائــات التي زارتها ”الجريــدة”، في كل من حي الزفزاف و الماتش 
و بوعباز و حتى في بوحيرة الطيور  التي أقصيت مع عملية الترحيل 
األخيــرة ، أجمعت على إشــتراكها في المعانــاة و ”الميزرية” مند أزيد 
من عام و نصف، حيث حملت لجان األحياء، و كذا بعض المســؤولين 
الســابقين و الحالييــن كل المســؤولية علــى تواصل معاناتهــم و معهم 
صغارهــا الذين منهم من توقف عن الدراســة في ظــل ظروفه اليومية 

القاسية و منهم من توقف عن العمل أما في السكن اإلجتماعي
و تقيم حاليا في ظروف ال إنســانية قاســية فا إنارة عمومية و ال إنارة 
في خيمة الباشــي، حيث يروي يوســف بأن أبنــه تعرض إلى عضات 
من الفئران و آخر نجا من هجوم للكاب الضال أثناء محاولته الذهاب 
للمدرســة، و هي الوضعيــة التي دفعت بالعديد من أرباب األســر إلى 
التوقيــف حتى عن العمل لجمع قوت عيالــه و التحول إلى حراس ليا 
حماية لعائاتهم التي ال تزال تفترش األرض و تلتحف ”بخيم الباش” و 

تحت المطر و البارد القارس الدي أتعبهم و زادهم مرضا
نوالدين ب

 أمن والية ميلة يطلق  حملة 
تحسيسية للوقاية من خطر االختناق 
 n  أطلقــت مصالــح أمــن واليــة ميلة حملة تحسيســية حــول أخطار 
االختناقــات بالغاز، بالتنســيق مع مصالح الحمايــة المدنية لوالية ميلة 
بداية هذا األســبوع لفائدة مســتعملي الطريق، بهدف رفع درجة الوعي 
لــدى المواطنيــن لتذكيرهــم بالمخاطر المحدقــة بهم جــراء الامباالة 
أثناء اســتعمال وتركيب أجهزة التدفئة والتســخين ،كما أسدى الشركاء 
الميدانيــون من الحمايــة المدنية نصائح مســتفيضة حــول كيفية تقديم 
اإلســعافات األولية فــي حالة االختنــاق بالغاز أو بغاز أحادي أكســيد 
الكربــون ،إضافــة إلى ضرورة شــراء المنتوجــات األصلية وتصليح 

األجهزة المتعرضة لألعطاب لدى تقنيين مؤهلين.
بداية العملية كانت من دائرة القرارم قوقة ودائرة الرواشــد، لتشمل في 

األيام القادمة باقي القطاعات الحضرية. 
 محمد .ب 

 نقل اجتماع المجلس التنفيذي من عاصمة الوالية 

  والي جيجل يشدد على التنسيق بين 
المصالح لتحريك دواليب التنمية  بالميلية
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 ترأس ،الخميس الماضي ،السيد عبد القادر كلكال والي جيجل اجتماع المجلس التنفيذي للوالية بمكتبة بلدية 
التي تعرفه  الميلية،تنفيدا ألحد التزاماته السابقة وفي خطوة لها داللة وغير معهودة ،بالنظر للتأخر المسجلـ 
بلدية الميلية من حيث تجسيد المشاريع، التي استفادت منها في السنين األخيرة. االجتماع الذي تخلل زيارة 

التفقد هذه حضره رئيس المجلس الشعبي الوالئي ،و المدراء التنفيذيين وعدد من المنتخبين.

n  هدا التأخر عطل مصالح العديد من المواطنين 
الذين وضعوا ملفاتهم على طاولة اللجنة الدائرية 
و البلديات سابقا مند نهاية سنة 2018 و تسببت 
فــي العديــد مــن المتاعــب للعائــات و خاصة 
الورثة الدين دخلوا في نزاعات قضائية لتســوية 
و تصفيــة التــركات، كما تســببت فــي أضرارا 
كبيرة للمواطنين و شــجعت ”مافيا العقار ” على  
مواصلة نهب العديد من الجيوب العقارية و تشيد 

بنايات شــاهقة و االســتياء حتى على مساحات 
عقارية كانت مخصصة لمرافق عمومية و بيعها 
للمواطنيــن ، قصد إنجــاز بنايات جديدة و وضع 
ملفاتها أمام لجنة التسوية الدائرية، و أمام تواطؤ 
البلديات في ردع ظاهرة البناء الفوضوية و الغير 
مرخص و االســتياء حتى علــى جيوب عقارية 

غابية.
هــذه المعضلــة ، دفعــت بالعديــد مــن أصحاب 
ملفات التســوية و خاصة داخل النسيج العمراني 
الحضــاري إلى االحتجاج، مطالبين والي الوالية 
التدخــل العاجل من أجل إجبار رئيس دائرة القل 

علــى عقد اجتماع اللجنــة الدائرية، قصد الفصل 
في العديد من الملفات الموجودة بمختلف مصالح 
البلديــات و الدائــرة و التي تقارب 20 ألف ملف 
عطلــت مصالــح العديد مــن المواطنين و زادت 

من متاعبهم.
لإلشارة فإن، قرار توقيف اللجان الدائرية لتسوية 
الملفات، كان بقرار ســابق لوالي الوالية األسبق 
حجــري درفوف، عقب تمديد فترة إيداع الملفات 
بقــرار مــن الحكومــة، إلــى جانــب اصطدامها 
أصحابهــا بقرارات قانونية و تنظيمية ال تزال لم 

يتم الفصل فيها خاصة طبيعة الوعاء العقاري.

n  وقــال الســكان في رســالة موجهــة الى والي 
الواليــة ان حيهم الذي اضحى بعيــدا عن المدينة 
يتطلب انشاء مدرسة تكون قريبة من مساكنهم الن 
ابناءهم يتمدرســون حاليــا في ظروف صعبة وما 
ترتب عنها عن معاناة كبيرة منها بعد المسافة بين 

مقر سكناهم والمدارس التي يتمدرس فيها ابناءهم 
في حي النســيم ،وهو االمر الــذي يتطلب برمجة 
مدرســة جديدة فــي حيهــم الي جانــب الظروف 
المناخيــة التــي تكــون الســبب احيانا فــي تعطل 
ابناءهم عن الدراسة وقد اوضح السكان ان برامج 
الســكنية لعدل على مستوى واليات الجمهورية قد 
برمجت بها مدارس ومتوســطات وحتي ثانويات 
وهذا بهدف تقريب المؤسسة التربوية من التاميذ 

لتمكنهم من التعلم عن قرب .
وقد ناشــد السكان في األخير والي الوالية التدخل 
لبرمجة مدرســة ابتدائية على األقــل بحيهم وهذا 
قصــد وضــح حــد لمعاناتهــم ومتاعبهــم اليومية 
ولإلشــارة ان سكان حي 400 مســكن بالتاغمة 
قد تســلموا مقررات ســكناتهم في السنة الماضية 
ومــن ذلك الحين ان معانــاة ابناءهم في التمدرس 

مازالت قائمة.. 

 التجميد ساعد مافيا العقار عىل ترسيع ”النهب”

 أصحاب ملف تسوية يطالبون الوايل بالتدخل يف سكيكدة   

 بلدية التالغمة بميلة 

سكان حي 400 مسكن عدل يطالبون بمدرسة

  جيجل : نصرالدين دربال 

ميلة : أبو نوفل

يعاني، أصحاب ملفات تســوية الســكنات و البنايات في إطار قانون 15/ 08 في دائرة القل غربي والية ســكيكدة، من تعطيل 
إجتماعــات اللجنــة الدائرية التي لــم تجتمع مند أزيد من عامين، أين يوجد أزيد من 20 ألف ملف هو اآلن على طاولة اللجنة 

الدائرية ألسباب يقال بأنها تنظيمية.

 يطالب ســكان حي 400 مســكن عدل بالجهة الجنوبية لحي النســيم ببلدية التالغمة والية ميلة من الســلطات المحلية على 
ضرورة برمجة مدرسة ابتدائية بحيهم على غرار مواقع سكنات عدل ببلديتي شلغوم العيد وتاجنات.
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n وتنقلــت عيــن الجزائر إلى عيــن المكان ،أين 
تواجد المحتجون مشــتكين الوضع الذي يعيشونه 
فــي ظل التهميش وغياب التنمية  ال مياه صالحة 
للشــرب و المرافــق عمومية وال مســالك ريفية 
كل هاتــه النقائــص زادت مــن معاناتهــم التــي 
التكاد تنتهي منذ ســنين، جعلتهم يغلقون الطريق 
ويحتجــون في كل مــرة  مطالبين تدخل الجهات 
المعنية بأســرع وقت وذلك خاصة مشكل غياب 
المياه الصالحة للشــرب لمدة ثالث ســنوات كما 
صــرح أحد المواطنين المحتجيــن لعين الجزائر 
مضيفا أنهم يســتعملون الحيوانــات لجلب المياه 
مــن مســافات جد بعيــدة، كما يقتنــون صهاريج 
الميــاه التــي تبــاع لهم بضعــف ســعره الحقيقي 
وذلــك الهتــراء الطرقــات وعدم وجود مســالك 
ريفيــة مهيــأة ممــا يدفــع بأصحاب الشــاحنات 
وصهاريــج المياه طلب ســعر مضاعف لمعاناته 
هــو اآلخر لتزويــد هاتــه المنطقة بالميــاه، مما 
أثقــل كاهل محــدودي الدخل منهــم، مؤكدا ذات 
المصــدر أنهم سيســتمرون على هــذه الحال إلى 
غاية إيجاد حل لهاته المشــكلة التي لطالما رفعت 
أصواتهم لمناشــدة المســؤولين لكن دون جدوى، 
وفي نفس السياق و باتصالنا بمؤسسة الجزائرية 

للميــاه أكــدت أن هاته المنطقة تابعــة لبلدية عين 
الزرقــاء وليســت للمؤسســة المذكــورة، مضيفا 
نفس المســؤول أن هذه التذبذبــات واالنقطاعات 

للميــاه الصالحة للشــرب تعود للربط العشــوائي 
واالعتــداءات الكثيرة من ســاكنة تلــك المناطق 

على شبكات المياه.

nوهــدد المحتجــون بمواصلــة 
اضرابهم إلى غاية رحيل المدير 
وتســوية المطالــب العالقة وفي 
رده على انشــغاالت المضربين 
قــال مــراد خريف مديــر النقل 
االضــراب  أن  تبســة   لواليــة 
غير شــرعي وأعتبــره تجمهر 
غيــر مرخص كوننا لم نتلق  أي 

اشعار بذلك .
ومــن جانب غلــق 10 مدارس 
ذات  اضــاف  الســياقة  لتعليــم 
المتحــدث أن هــؤالء أخلوا بكل 
الشــروط التنظيمية المعمول بها 
في اطــار القانــون، ورغم ذلك 
منحنــا هــؤالء فتــرات طويلــة 

لتســوية وضعيتهــم ،إال أن ذلك 
لم يتم رغم االشعارات المتكررة 
،وهناك من يمارســون أنشــطة 
اخرى ومقراتهم تفتقر إلى أدنى 
مواصفات العمل المنظم لمدارس 
تعليم الســياقة ،وفي حقيقة األمر 
طبقنا القانون ،بعد أن بلغ السيل 
الزبى ،ومن هذا المنطلق . واذا 
كان تطبيــق قوانيــن الجمهورية 
بكل شــفافية ووضــوح تغضب 
البعض وتدفعه لالحتجاج ،فليس 
أمامنا أي حل اال تطبيق القانون 
مع االشــارة أن ابــواب االدارة 
مفتوحــة امــام الجميــع وفي أي 

وقت .

متفرقات

  حمــات تحسيســية حــول أهمية 
التلقيح ضد كورونا بخنشلة 

n تطبيقا لتوصيات وزارة الصحة والســكان وإصالح المستشــفيات ،و كذا 
والي والية خنشلة  المتعلقة  بالتوجيهات و اإلرشادات حول أهمية التلقيح ضد 
فيــروس كورونــا .كوفيد_19 ، بثت حصة إذاعية مباشــرة  مــن مقر مديرية 
الصحــة والســكان ،وهذا صبــاح أول أمس الخميس و بحضــور مدير الصحة 
والســكان لوالية خنشــلة مرجان لزهر ،  تمحورت حول » أهمية التلقيح ضد 
كوفيد_19 »   ضمن مخطط اإلعالم واالتصال،  ، ونشطها نخبة من األطباء 
المختصين من القطاع العام والخاص ،  أين تم إعطاء إرشادات و توجيهات و 
توضيحات بخصوص أهمية التلقيح لفيروس كورونا كوفيد_19 .واســتمرارا 
في حمالتها التحسيســية و التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 
نظمت مصالح  األمن الحضري السابع بخنشلة، بمعية خلية االتصال و العالقات 
العامة ألمن الوالية، خرجة ميدانية شــملت أصحاب المحالت التجارية بقطاع 
االختصاص لغرض تحسيس أصحابها  بمواصلة االلتزام بتدابير الوقائية للحد 
من انتشار هذا الفيروس من خالل ارتداء الكمامات الوقائية، توفير و استعمال 
المطهــر الكحولي، توفير ماســحة األحذية عند مدخــل المحل،  تحديد و تنظيم 
دخــول و خــروج الزبائــن من اجل تفــادي االزدحام من خالل االلتــزام بمبدأ 
التباعد االجتماعي مع إلزامهم باســتعمال الكمامات الواقية ، النظافة المستمرة 
للمحــل و محيطــه الخارج، مع توزيــع مطويات تحسيســية تتضمن نصائح و 

إرشادات للجد من انتشار هذا الفيروس على أصحابها. 
مغني عبد العزيز

 3 سنوات من الجفاف و والتهميش 
 ساكنة منطقة الظل بعين الزرقاء  

في تبسةيغلقون الطريق

مدير النقل يؤكد أن القرار قانوين 
اصحاب مدارس تعليم السياقة  بتبسة يف ارضاب 

ويطالبون برأس المدير

 ربط سكنات بالغاز الطبيعي يف قرية بكار 
المصنفة منطقة ظل  

n قــام ، أول امس ، والي خنشــلة  ببلدية عين طويلة وقرية بكار 
بوضع حيز الخدمة لتوسيع شبكة الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 26 
مســكن بهذه القريــة  المصنفة كمنطقة ظــل .وأوضح الوالي  بأن 
الدولــة عازمــة على تغييــر المالمح بمناطق الظــل مضيفا بأنه و 
طاقمه بصدد تجسيد البرامج التنموية لفائدة هذه الفئة ،حيث سجلنا 
اليوم و على سبيل المثال ربط334 مسكنا بمختلف الشبكات و في 
ظرف قياسي و العملية متواصلة سنة 2021 حيث تم االنتهاء من 
انجاز 8 من بين 151عملية مقترحة لهذه الســنة.كما كانت للوالي 
لقــاء مــع المجتمع المدني  أين  اســتمع من خالله الى انشــغاالت 
ممثلــي المنطقة المتمثلة اساســا في فك العزلــة انطالقا من مقبرة 
الجبابــرة الــى قرية منصور ، وردا على انشــغالهم طمأن  الوالي 
الســاكنة بأنه سيتم تسجيل شطر من العملية في المخططات البلدية 
التنموية لســنة 2021 و الشطر األخر من الطريق سيتم التكفل به 
على عاتق ميزانية مديرية االشــغال العمومية ضمن برنامج اعادة 
تأهيل الطرقات البلدية خالل السداسي االول لهذه السنة.              
مغني عبد العزيز

9  عين على الشرق 

أقدم سكان منطقة »الدير« التابعة إلقليم بلدية عين الزرقاء الواقعة على بعد 37 كلم شمال والية تبسة،  على 
غلق الطريق ليومين متتالين بسبب معاناتهم اليومية في تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب .

شــن ، أول أمس ،  العشــرات من أصحاب مدارس تعليم الســياقة بتبســة حركة احتجاجية امام مديرية النقل بالوالية  طالبوا 
من خاللها كشــرط  رئيســي برحيل مدير النقل ، متهمين إياه بعرقلة نشــاطاتهم  وحرمانهم من دخول االدارة او االستماع إلى 

مشاكلهم المهنية واالجتماعية التي ظلت عالقة .

تبسة : منى بوعكاز 

تبسة : هواري غريب 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج    دائرة برج بوعريريج   بلدية برج بوعريريج

مديرية التنظيم و الشؤون القانونية   مصلحة التنظيم والمنازعات
رقم: 08 2021-

وصل استام التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقــا ألحكام المــادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 ينايــر2012 المتعلق بالجمعيات 
و كــذا المرســوم التنفيــذي 16/241 المؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرســوم 
التنفيــذي 15/74 المــؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساســي النموذجي 
المطبق على النادي الرياضي الهاوي .     تم هذا اليوم 02 فيفري 2021  استالم مذكرة التعديالت 

المؤرخة في 03 نوفمبر 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 بوعرير يج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة والمناجم  - مديرية الصاعنة والمناجم لوالية تبسة 

مقرر رقم 306 مؤرخ في 07 فيفري 2017
باقتراح من السيد مدير الصناعة والمناجم 

يقــــــــــرر 
المادة االولى : يعتمد المروع االســتثماري المتمثل في انجاز وحدة انتاج قطع 
الربط من البالســتيك ذات القطر الكبير  اعمدة الحماية واالنابيب البالســتيكية  
لفائدة شــركة تضامن ســحيري وابناءه  الكائنة بالمنطقة الصناعية الحصة رقم 
22 بلدية تبســة مســاحتها 5979م2 . المادة الثانية يكــرس هذا االمتياز بعقد 
اداري تعده مصالح امالك الدولة  . المادة الثالثة على صاحب المشروع تكملة 
الملف . المادة 4 على المســتفيد مباشــرة االنطالق خالل 3 اشــهر من تاريخ 
صدور رخصة البناء . المادة 5 الوالي يكلف كل الجهات المعنية كل واحد في 

دائرة تخصصه لتنفيذ هذا القرار .

حكـــــم بالحجـــــر 
حكمــت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة إفراغ 
الحكــم الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 26/10/2020 تحت 
رقم الفهــرس 2616/20 واعتماد الخبــرة المنجزة من طرف 
الخبير الطبي صالــح الوافي المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة 
بتاريــخ 23/11/2020  تحــت  رقــم 329/20 وبحســبها 
توقيــع الحجر على المرجع ضده شــريط بــالل المولود بتاريخ 
30/10/1983 بتبســة ابن محمد الطيب وزينب شريد وتعيين 
المرجع شريط محمد الطيب مقدما عليه لرعايته والقيام بشؤونه 

القانونية واإلدارية والمالية مع نشر الحكم في يومية وطنية 

إشهــــار



n ويشــير المجلس في رســالته إلى أنــه ينتظر خالل 
45 يومــاً كحــّد أقصــى تقريــراً حــول التحضيرات 
التــي يجريها فريق المراقبين هــذا، وكذلك اقتراحاته 
العملية، لتعديــل تفويض بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل 

تدريجي وتتوسع جغرافياً.
وفي تقرير في نهاية 2020، دعا غوتيريش إلى إنشاء 
فريق مراقبين غير مسلحين بدون تحديد عددهم، يكون 
مؤلفاً من مدنيين وعســكريين متقاعدين متحدرين من 
دول أعضــاء في االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي 
والجامعة العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع 

األطراف الليبية.
وتحــدث األمين العــام لألمم المتحدة فــي تقريره عن 
”أســس آلية قابلة للتطوير لمراقبــة وقف إطالق النار 
من جانب األمم المتحدة المتمركزة في سرت”، مسقط 
رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض 

أن تمتّد عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البالد.
وأوضح دبلوماســيون لوكالــة فرانس برس أن طليعة 
فريــق المراقبيــن ينبغــي أن تتضمن حوالــى ثالثين 

شخصاً.
وسيشــرف المراقبــون الدوليون علــى تطبيق االتفاق 
الموقع بين طرفي النزاع في 23 أكتوبر لوقف إطالق 
النار، وهو يســري منذ الخريــف، والتأكد من مغادرة 

المرتزقة والعسكريين األجانب ليبيا.
وفق األمم المتحدة، يوجد في ليبيا حتى بداية ديســمبر 
20 ألف مرتزق وعســكري أجنبي، ولم يسجل مذاك 

أي دليل على مغادرتهم البالد.
ويتلقــى رجل شــرق ليبيا القوي المشــير خليفة حفتر 

دعما من اإلمارات ومن مرتزقة قادمين من روســيا، 
في حيــن تحظى حكومــة الوفاق الوطنــي التي تتخذ 
طرابلس مقرا دعما مــن الجيش التركي ومقاتلين من 

فصائل سورية معارضة.
وتطلبــت المفاوضات في مجلــس األمن الدولي حول 
الرســالة التــي بُعثت إلــى غوتيريش وقتــا، وأوضح 

دبلوماسيون أن ذلك عائد إلى مطالبة روسيا بتعديالت 
عديدة من بينها التنصيص على نشــر طليعة المراقبين 
”فــي ليبيا” وليــس ”فــي طرابلس” كمــا كانت تنص 

النسخة األصلية.
واعتبــر دبلوماســي طلــب عدم ذكــر اســمه أن تلك 
المطالب تعكس حرصا علــى مغادرة القوات التركية 
والمرتزقــة الــروس بشــكل متزامن، وليــس مغادرة 

هؤالء األخيرين فقط.
وطلبــت الواليــات المتحــدة نهاية جانفــي ”من تركيا 
وروســيا الشــروع فــوراً فــي ســحب قواتهمــا” من 
ليبيــا، وقد تبنى مجلس األمــن باإلجماع بيانا دعا إلى 
”انسحاب جميع المقاتلين األجانب والمرتزقة من ليبيا 

بال تأخير«.
وبموازاة النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع الليبي 
لضمــان تواصل وقف إطالق النار، تــدور محادثات 
سياســية فــي جنيف لتشــكيل حكومة وحــدة ومجلس 
رئاسي جديدين يقودان البلد حتى تنظيم انتخابات عامة 

في 24 ديسمبر المقبل.
وغرقت ليبيا في فوضى بعد إطاحة نظام معمر القذافي 
في خضم انتفاضة شــعبية عام 2011 دعمها تحالف 
دولي قاده حلف شــمال األطلســي )الناتــو(. وتخضع 

ليبيا إلى حظر تسليح انتهكه طرفا النزاع باستمرار.
وبعد فشــل هجوم شنه المشــير خليفة حفتر في أفريل 
2019 للســيطرة على طرابلس، استمر أكثر من عام 
علــى مشــارف العاصمة، توصل الطرفــان إلى هدنة 
نهاية 2020. وشــهد إنتاج النفــط، الحيوي لالقتصاد 

الليبي، ارتفاعا كبيرا منذ ذلك الحين.
ق ـ د/ وكاالت 

التونســيين  أغلــب  لــدى  ويترســخ   n
عبئــا  أصبــح  البرلمــان  بــأن  انطبــاع 
على الديمقراطية التونسية الناشئة وأن ما 
يحدث داخل أســواره هو السبب الرئيسي 
لالزمــة السياســية فــي البــالد، وهو ما 
تدعمه نتائج اســتطالعات الرأي األخيرة 
التــي أظهرت أن أكثر من 90 بالمئة من 
التونســيين يقفون مع حل البرلمان بسبب 

سوء اإلدارة واألزمات المتواصلة.
ويعمــل عدد مــن النواب غيــر المنتمين 
للكتــل علــى جمــع اإلمضــاءات علــى 
عريضــة ثانية لســحب الثقة مــن رئيس 

مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
ويشــترط النظام الداخلي للمجلس تجميع 
73 إمضــاء علــى األقــل قبــل عرضها 
على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار 
جلســة العامة أيــن تحتــاج 109 صوتا 

لتحظى بالمرور والموافقة.
الثقــة  ســحب  عريضــة  أن  يذكــر، 
من الغنوشــي التي ينشــغل بهــا عدد من 
النــواب هي الثانية من نوعها في أقل من 
ســنة، حيث واجــه في جويليــة الماضي 
عريضــة مماثلة لســحب الثقة تقدمت بها 
أربع كتــل برلمانية وانتهت بحفاظه على 
مكانــه بعــد تحالف حركــة النهضة مــع 
حزب قلب تونس الذي يقبع رئيســه اليوم 
في السجن في مواجهة تهم تبييض أموال 

وتهرب ضريبي
ويــرى مراقبــون أن موقــف كتلــة قلب 
تبعــات  لتحديــد  مهــم  عنصــر  تونــس 
عريضة ســحب الثقة من الغنوشي، بينما 
ال تتســم تصريحات نوابها ومواقفهم في 
الغنوشي باالنســجام  بأداء راشــد  عالقة 
مــا يرجح اليــوم مــن جديــد اصطفافهم 
إلى جانب الغنوشــي وإنقــاذه خاصة مع 
وجود رئيــس الحزب نبيــل القروي في 

الســجن وتوظيــف ملّفه من قبــل حركة 
النهضة للمقايضة باتجــاه تصويت كتلته 

في البرلمان.
وتفيــد األخبــار القادمة مــن قصر باردو 
بأن 13 نائبا يقفون وراء مبادرة عريضة 

سحب الثقة.
وقــال النائب منجي الرحوي في تصريح 
صحفي، إن ”ســحب الثقة من الغنوشــي 
بــات اليــوم ضــرورة قصــوى وأولوية 
مطلقــة وإن ســحب الثقــة من الغنوشــي 
يعــود للواجهة اليوم ألنه بات يمثل رمزا 
للفســاد داخــل البرلمان فهــو يعمل وفق 
قانــون المغالبــة ال وفق النظــام الداخلي 

للبرلمان«.

وأضــاف الرحــوي أن الغنوشــي دفــع 
المشيشي للمرور  الحكومة هشام  برئيس 
رئاســة  مؤسســة  موافقــة  دون  بقــوة 
الجمهوريــة في التعديل الحكومي األخير 

ما خلق أزمة سياسية جديدة في البالد.
وأكد على أنه حــول البرلمان إلى منصة 
لخدمة أجندته وتجاوزاته في هذا الســياق 
كثيــرة في الدورتيــن البرلمانيتين األولى 
والثانية ما يجعل سحب الثقة منه ضرورة 

قصوى إلنقاذ البرلمان بحسب النائب.
وأوضــح الرحــوي أنهــم يعملــون على 
ضمان كل أســباب مرور هذه العريضة 
وتوقيعها من أكثر عدد ممكن من النواب 
لإلطاحة بالغنوشــي وقــد وجهوا في هذا 

الصــدد الدعــوة لــكل الكتــل البرلمانيــة 
باســتثناء كتلي النهضة وائتالف الكرامة 
مــن أجــل تقديمهــا للبرلمان فــي أقرب 
اآلجال. في أولى ردود الفعل قالت رئيسة 

الحزب الحر الدستوري عبير موسي
فــي فيديو مصور مــن مقر مجلس نواب 
الشــعب إن عــددا مــن الكتــل البرلمانية 
أكدت لها اســتعدادها إلمضــاء عريضة 

سحب الثقة من رئيس البرلمان.
الدســتوري  عن كتلــة  النائبــة  وقالــت 
تصريــح  فــي  الســايح  الحر ســميرة 
للموقــع إنهم فــي الدســتوري الحر أول 
مــن بــادر بعريضــة ســحب الثقــة مــن 
الغنوشي لقناعة راســخة لديهم أنه خطر 
ويسيء  المجلس  على الديمقراطية داخل 
إدارتــه. وقالت إنهم في بداية عملهم على 
ذلــك منذ ينايــر 2020 وجدو صعوبات 
فــي تبني النــواب للفكرة غير أنــه اليوم 
ترســخ لدى األغلبيــة أن رئيس البرلمان 
يعمق الخالفات السياسية ويؤزم الوضع.

وأكــدت النائبة أن كتلة الدســتوري الحر 
تدعم مبــادرة النواب غير المنتمين الذين 
جمعوا حتى اآلن أكثر من 73 إمضاء ما 
يسمح بعرض سحب الثقة للتصويت غير 
أنهم ساعون من أجل توفير أغلبية 109 
صوتا داعما للعريضة التي سيقع إيداعها 
لــدى مكتب رئاســة البرلمان عند ضمان 

أكثر حظوظ لمرورها.
وأوضحــت النائبة أن ”الدســتوري الحر 
يتفاعــل مــع مطالب الشــارع التونســي 
فــي اعتصامــه ومبادراتــه ويتبنى نفس 
مطالب الشباب المحتجين، ليكون التغيير 
مــن داخل البرلمان ونوفر على الشــباب 
عناء النزول للشارع والتظاهر ومواجهة 

االعتقاالت«.
ق ـ د

 فيما يوجد يف البلد حتى بداية ديسمرب 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي

مجلس األمن يطلب نشر مراقبين في ليبيا 
لإلشراف على وقف إطالق النار

 الربلمان التونيس رهينة التجاذبات السياسية

 راشد الغنويش يواجه مجددا عريضة لسحب الثقة

10  عين على العالم 

طلب مجلس األمن الدولي أول أمس، من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين لإلشراف على تطبيق وقف إطالق النار 
في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها ألكثر من أسبوع ”في وقت يدرس أعضاء مجلس األمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
يطلب األعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة” من مراقبي وقف إطالق النار في ليبيا.

 يواجــه رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشــي من جديد عريضة لســحب الثقة منــه، تقدم بها عدد من النواب غيــر المنتمين للكتل البرلمانية، 
على خلفية ضعف أدائه في إدارة مجلس نواب الشــعب الذي يشــهد منذ تشــكله توترا مستمرا بين النواب والكتل حتى بات مسرحا لالعتصامات 

والخصومات التي تطور بعضها إلى العنف اللفظي والمادي، في مشهد غير مألوف داخل الساحة السياسية في البالد.

 الحوثيون رحبوا بالقرار
  بايدن سينهي الدعم األمريكي 

لـ”العمليات الهجومية” يف اليمن 
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 n   يعتــزم الرئيــس األمريكي جــو بايدن إنهاء 
دعــم بــالده للعمليات العســكرية فــي اليمن وفق 
ما أعلن مستشــار األمن القومــي في إدارته جاك 
ســوليفان. من جانبهــم أعلن الحوثيــون ترحيبهم 

بالقرار واعتبروا ذلك خطوة نحو إنهاء النزاع.
قــال مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جــاك 
سوليفان إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعالن انتهاء 
الدعم األمريكــي ”للعمليات” العســكرية الميدانية 

في اليمن.
وصــرح أمام الصحافيين فــي البيت األبيض قبيل 
الخطــاب األول للرئيس األمريكي حول السياســة 
الخارجية، ” أمس، سيعلن انتهاء الدعم األمريكي 

للعمليات الهجومية في اليمن«.
وكان وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن قد 
تعهد بإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي 
تقوده الســعودية دعما للحكومــة اليمنية المعترف 

بها دوليا في اليمن.
مــن جانبهــم رحــب الحوثيون في صنعاء مســاء 
الخميس بقرار إدارة الرئيس األمريكي، معتبرين 

أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع.
وأفــاد المســؤول فــي صفــوف الحوثييــن حميد 
عاصم ”نتمنــى أن يكون مقدمة التخاذ قرار وقف 
الحرب على اليمن وأن يكون مقدمة التخاذ موقف 
قــوي في مجلس األمــن لصالح وقــف العدوان”، 

مضيفا ”نحن نتفاءل بذلك«.
ق ـ د
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حرية و مسؤولية 

بيكي يفتح قلبه ويتحدث عن سواريز، راموس والريال: 
»لدي قمصان ريال 
مدريد يف منزلي.. 
وهذه أكثر مباراة 
مؤملة بالنسبة لي«

فوزي غالم 
يصاب بكورونا 

نب رحمة يواصل 
 عروضه القوية
 يف الربيمرليغ

تجديد الثقة يف 
شداد بن الصيد 

عودة لسكة 
االنتصارات شعار 

الصام يف مباراة اليوم 
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وقع على عقد مدته سنة ونصف 
 ميلود حمدي مدربا جديدا

 لشباب قسنطينة 

بـــــزاز يــــاسني  : 
»أعمل بكل الصالحيات«

»جئت من أجل 
مشروع وتحقيق 

االنتصارات« 

شكرا على حفاوة 
االستقبال و هديف 
تشريف عقدي مع 
الفريق االسطوري 
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اســتهل المــدرب الجديــد ميلــود حمــدي بتقديم 
الشــكر للجميع على حفاوة االستقبال التي لم يكن 
ينتظرهــا بهذا الشــكل  على حد قولــه كما أثنى 
على  ياســين بزاز المديــر الرياضي المعين من 
طرف شركة اآلبار ، مشيرا بأنه يحبذ  العمل مع 
المدير الرياضــي و أنه أمضى مع الفريق بقوله 
” أن شباب قسنطينة لديه مشروع مهم جدا و من 
أجل الخــروج من الوضعية التــي يتواجد عليها  
يقول حمــدي ال أرغب في الكذب على االنصار 
فاألمور معقدة جدا و لكنها ليســت مستحيلة ـــو 
بالعمــل ووضــع اليد في اليد مــن طرف الجميع 
الطاقــم الفنــي و الالعبيــن و المديــر الرياضي 
ياســين بــزاز ســنتمكن إن شــاء هللا مــن تحقيق 
النتائــج و الخروج من هــذا الوضع ،كما تطرق 
المدرب الجديد حمدي بأن النادي يملك في طياته 
العبين ذو مســتوي ورغــم أن النادي تخلي عن 
اســتقدام 14 العبا يطرح عدة أسئلة مع استقدام 
نفــس العدد أول نقطة هــي التفكير في اندماجهم 
مع العبي الموســم الســابق ،و هدا يتطلب وقت 
مــن أجل االنســجام و تكوين فوج قــوي و أريد 
الحديــث علــى الدخول فــي برنامج النــادي في 
اقرب اآلجال ألنه مشــروع حقيقي يعيد لنا الثقة 

مع االنصار »
الوضعيــة الحالية ليســت كارثية و 

يمكن الخروج منها 
وعن ســؤال عن وضعية النادي 

تطرق المدرب السابق التحاد 
العاصمــة و الحالي للنادي 
 « القســنطيني  الرياضى 
انهــا ليســت كارثية كما 
و  البعــض  يتصورهــا 
تخيــف األنصــار فكل 
النوادي فــي العالم تمر 
بمرحلــة فــراغ و البد 
مــن الصبــر ألننــي ال 
أملك اليد الســحرية، بل 

بالعمل من طرف الجميع 
يمكــن  منصبــه  فــي  كل 

الخروج من الوضعية الحالية 
ألنني أعــرف البطولة الجزائرية 

و عملت فيها من قبل ”.
 و عــن أهدافــه المســتقبلية بضمــان البقاء كان 
المــدرب الجديد ميلــود حمدي صريح بقوله ” لم 
أمضــي حاليا مع النادي مــن أجل ضمان البقاء، 
علــى العكس أمضيت من أجل مشــروع و لعب 
االدوار المهمــة ألنــه كانت لــدي اتصاالت مع 
عــدة فــرق لضمان البقاء و لم أعــط  الموافقة و 
األهميــة لهم ألنني أعرف جيدا المدير الرياضي 
الحالــي ياســين بزاز عقليته هــي الفوز مند كان 
العبــا في المنتخب الوطني و شــباب قســنطينة 
،و كــذا عــدة فــرق و انه محتــرف و لدينا نفس 
التوجــه و لن يكون ذلك بوضــع هدف متواضع 

هــو تحقيق البقــاء فقط 
،بل المشــروع و لعب 
في  األساســي  الــدور 

المقدمة مستقبال ”
هــل  ســؤال  عــن  و 

المــدرب حمدي  يحتفــظ 
الحالــي  الفنــي  بالطاقــم 

أجاب بقوله ”أعــرف من الطاقم 
الحالي عنصرين عملوا معي في ما ســبق 

المحضر البدني و محلل الفيديو فاتح عمرون كنا 
في السعودية ضمن فريق االتفاق و لذلك ال يوجد 
اشــكال من حيث التواصل على العكس ســتكون 
المهمة سهلة بتوفير المعلومات و القادم أحسن ”

املشــكل ليس نفســي فقط ،بل هو 
متشعب و يمكن معالجته 

ليواصــل مدرب الســنافر بقولــه ” كل ما تكون 
النتائــج ســلبية يتوجه الجميع بذكر أن االشــكال 
هو نفســي بــكل واقعية لســت مع هــذا  الطرح  
نقم بالتحليل الحقيقي هناك مشــكل نفســي نعم و 
كذا مشــكل تكتيكي و بدنــي و تقني البد من أخد 
ذلــك بكل جدية ،ســوف أشــاهد النــادي و ،قف 
علــى النقائص ألننــي أرغب دائما فــي التحدي 
و المشــروع المقدم من طــرف المدير الرياضي 
ياســين بزاز شجعني  من أجل االمضاء ،كما 
أننــي أعرف بعــض العبــي النادي 
الحالــي مثل بدبودة النه محترف 
و العبــا للمنتخــب الوطني و 
كــذا ياعيــش لقــد دربته و 
أعــرف جيــدا مســتواهم 
و لديــا فكــرة جيــدة عن 

بعض العبي النادي ”
برنامجــه  وعــن 
النادي  داخل  المستقبلي 
فــي  االســتقدمات  و 
مرحلة المركاتو الشتوي 
القــادم رد  مــارس  فــي 
المــدرب المســتقدم حديثا 
بقولــه :«الــكل يعــرف أن 
شــباب قســنطينة فريق عريق 
و أســطورة للنوادي الجزائرية و 
لديه تاريخ و البد من مشــروع للنادي 
ســواء فــي التفكير فــي االنتدابــات وأن التكون 
عشــوائية بل بالتشــاور مع ياســين بزاز ستكون 
في األماكن الحساســة و التي نملك فيها الضعف 
الحقيقي في كل المســتويات و عدم التسرع حاليا 
و أؤكــد لكــم يجــب أن تكــون االنتدابــاب وفق 
تاريــخ النادي و الذي يحمل قميص الشــباب أنه 
يرفع شــعار المدينة العريقة و النادي االسطورة  
،و فيمــا يخــص لقاء بســكرة ســوف أكــون في 
المدرجات كمالحظ فقــط ،و لن أتدخل في عمل 
المــدرب الحالي ألنه حضر المقابلــة بكل جدية 
و إن أحتــاج مالحظاتــي فانــي فــي المدرجات 

،و يمكــن تقديــم ذلك من 
الناحيــة التكتيكيــة و لن 
أبخــل بالنصائــح و انني 
تحث تصرف النادي مند 
هذه اللحظة لتقديم االحسن 
بدايــة  مــن  االنطــالق  و 
االســبوع القادم و تحضير مقابلة 
شــبيبة القبائل و الوقوف على استرجاع 

مكانة الفريق بوضع اليد في اليد مع الجميع ”
بزاز ياسني  : »أعمل بكل الصالحيات 

و الشكر لشركة االبار«

كمــا كانت كلمــة للمدير الرياضي ياســين بزاز 
بعد امضاء عقد المدرب الجديد للنادي الرياضي 
القســنطيني حمــدي مولود ليصرح بــزاز بقوله 
”لقد درســنا عدة اختيــارات قدمت لنــا لمدربين 
لكننــا توصلنا مــع حمدي ألنه االحســن حاليا و 
لديــه الرغبة و الشــجاعة لرفع التحــدي و يملك 
نفس وجهة النظرالتى هي بحوزتنا و الصفة من 
أجــل اخراج الفريــق من دائرة الفــراغ ببرنامج 
مســتقبلي واقعي و وضعنا كل الثقة في شــخصه 
و أمضينا له بي 18 شهرا مع امكانية المواصلة 
في مشــروع الفريق ـــكما اتوجه بالشكر لشركة 
اآلبار على الثقة  التي وضغث في شخصي لقيادة 
النــادي و الخروج به مــن االزمة و اعطائي كل 
الصالحيات في جلب المدرب و اتخاد القرارات 
بــكل حريــة و نتمنا في مرحلــة الميركاتو القادم 
عــدم التســرع في اختيــار العبين  لهم مســتوي 
بإمكانهــم تقديم االضافة الحقيقــة للعودة بالنادي 

ألهدافه الواقعية و الحقيقية ”
كريم .ب 

وقع عىل عقد مدته سنة ونصف 

ميلود حمدي مدربا جديدا لشباب قسنطينة 
»جئت من أجل مرشوع وتحقيق االنتصارات« 
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بحضور  شهرا   18 مدته  عقدة  القسنطيني  الرياضي  للنادي  الجديد  المدرب    ، أمس   ، أمضى 
الصحافة و المدير الرياضي ياسين بزاز في مقر النادي وكان له تصريح و ايجابة على االسئلة 

المطروحة .

تجديد الثقة يف شداد نب الصيد 

عودة لسكة االنتصارات شعار 
الصام يف مباراة اليوم 

n تلعب عشية اليوم ، جمعية عين مليلة مقابلة جد هامة امام اتحاد 
بلعباس لحســاب الجولة ال 12 من بطولــة الرابطة المحترفة االولى 
بملعــب خليفــي التهامي الزوبير و هــي المباراة التي ال يريد اشــبال 
المــدرب يعيش تضييع نقاطها خاصة وان الجمعية فشــلت في تحقيق 
الفــوز على ارضية ميدانهــا منذ الجولة الثامنة حين هزم اهلي البرج 
بهدفين لهدف ، هذا وقد ركز المدرب يعيش خالل الحصص التدريبية 
األخيرة على شحن بطاريات الالعبين اضافة الى التركيز على الجانب 
التكتيكــي بما ان المعنويات مرتفعة نوعا مــا بعد نتيجة التعادل الذي 
عــاد به زمالء القائد رابح زياد مــن العاصمة حين حلوا ضيوفا على 
اتليتيــك بــارادو ، وقد عرفــت الحصص التدريبية مشــاركة الوافدين 
الجديديــن علــى بيت الجمعية كل مــن طيايبة و أوعلــي الذين ينتظر 

منهما الكثير قصد تقديم االضافة في خط المقدمة .
و في الســياق نفســه جدد أعضــاء الجمعية العامــة الثقة في الرئيس 
شــداد بن صيد لعهدة أولمبية جديدة و هي الخطوة التي أراحت كثيرا 
األنصار الذين يثقون بشخصية هذا األخير نظرا لما قدمه طيلة العهدة 
االولمبيــة الماضية اين نجح في اعــادة العقارب الى مكانتهم االصلية 

في الرابطة المحترفة األولى بعد غياب طويل عن هذا القسم 
حلوي رفيق 

فوزي غالم يصاب بكورونا 
n أعلــن نــادي نابولــي اإليطالي 
اليــوم الجمعــة عن إصابــة ظهيره 
األيســر الجزائــري فــوزي غــالم 

بفيروس كورونا كوفيد 19 .
و أكــد نــادي الجنــوب اإليطالي أن 
الفحوصات التي خضــع لها فوزي 
غــالم جاءت إيجابية وتم عزله عن 

بقية أفراد الفريق .
و أضــاف نادي نابولــي أن الظهير 
األيســر الجزائــري فــوزي غــالم 

سيدخل الحجر الصحي
تاج الدين 

 نب رحمة يواصل عروضه القوية
 يف الربيمرليغ

n شارك العب المنتخب الوطني الجزائري سعيد بن رحمة كأساسي 
فــي مباراة ناديه ويســت هام ضد نادي اســتون فيــال ضمن مباريات 
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز .وكان ســعيد بن رحمة قد شــارك لغاية 
د88 ، وكانت نسبة التمريرات الصحيحة له 93 ٪ وقدم 3 تمريرات 
مفتاحية باإلضافة إلى تمريرة حاسمة .كما قام سعيد بن رحمة بصنع 
فرصة وحيدة ســانحة للتســجيل و نال تنقيط 7.1/10 حســب موقع 
هوســكورد العالميوكانت مباراة ويســت هام ضد نادي أستون فيال قد 
انتهت بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف لزمالء النجم الجزائري سعيد 

بن رحمة.
تاج الدين 

السبت 6 فيفري  2021
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شكرا 
عىل حفاوة 

االستقبال و هديف 
ترشيف عقدي مع الفريق 

االسطوري 



n اعتــرف جيــرارد بيكــي مدافع برشــلونة أنه 
لــم يرتــدي أبًدا قميص لاير مدريــد، لكنه يحتفظ 
ببعــض القمصــان للفريــق الملكــي فــي منزله، 
وقــال بيكي فــي تصريحاته التــي نقلتها صحيفة 
”ماركا” اإلســبانية: ”قبل أيام قال حكم ســابق إن 
٪85 من الحكام يشجعون لاير مدريد، فكيف لن 
يطلقــوا صافرة لصالــح لاير مدريد؟ حتى بدون 
وعــي، كيف ال يمكنهــم اختيار أحــد الجانبين؟، 
احتــرم احترافيــة الحــكام وأعلم أنهــم يحاولون 
القيــام بأفضل مــا لديهم، لكن دائًمــا تكون هناك 
لحظــة من الشــك”، وبســؤاله، لويس ســواريز 
كان هدية ألتلتيكو مدريد؟، أجاب بيكي: ”اســأل 
الشــخص الذي تركه يرحــل، هذا ليس خطأي”، 
وحول مقولــة أن الالعبيــن يتحكمــون بالنادي، 
علــق بيكــي: ”إذا كنــا نحن الالعبون قــد اتخذنا 
قراًرا فهذا بسبب أننا قد تم سؤالنا عن رأينا، ألن 
المســؤولين عن اتخاذ القرارات لم يتخذوها، في 
النهاية كلما ركز الالعب على اللعب في الملعب 

كلما كان أفضل”.
ميسي وراموس العبان كبريان 

ويمكنهما إبداء رأيهما
وعــن رأيــه في مســألة تجديــد عقود ســيرجيو 
رامــوس وليونيل ميســي، قــال بيكي: ”ميســي 
إبــداء  ويمكنهمــا  كبيــران  العبــان  ورامــوس 
رأيهمــا، ومن هنــاك، يمكن أن تســير القرارات 
بطريقــة أو بأخــرى، عندما يكــون لديك مجلس 
إدارة أو رئيــس قــوي جًدا، يكــون لديك األفكار 
الواضحــة الصحيحة، أعتقــد أن وضع راموس 
هو مثال عندما يمتلك الفريق رئيًســا قوًيا بأفكار 
واضحــة، حينهــا ال يمتلــك أي العــب الكثيــر 
ليقوله”، وعن عالقته مع راموس، قال: ”عالقتي 

معــه جيدة للغايــة، أتحدث معه ولكــن ليس عن 
تجديــد عقــده”، وعن أربيلوا، قــال بيكي: ”كان 
لدينــا خالف في ذلــك الوقت، أمــور حدثت في 
إطــار التنافس بيــن برشــلونة ولاير مدريد، لقد 
أمضيت ســنوات عديدة معه وأتمنى كل التوفيق 
 لــه، عالقتــي معــه ومــع لاير مدريــد جيــدة”.
لم أرتدي قميص الريال من قبل لكن 

قمت بمبادلته
وعــن قميص لاير مدريد، أكــد بيكي: ”لم أرتديه 
مــن قبل لكن قمــت بمبادلته، لــدي قمصان لاير 
مدريد فــي منزلي، لكريســتيانو رونالدو وكريم 
بــن زيمة وســيرجيو راموس”، وعــن رأيه في 
الصحافة، قال بيكي: ”الصحافة بخير، إنهم ليسوا 

مملين، هناك أشــخاص يقومون باألشــياء بشكل 
جيد، ما يحدث هو أنه في السنوات األخيرة هناك 
بعض أو األفراد الذين يدعون أنهم من الصحافة 
وأعتقد أنهم تســببوا في الكثير من الضرر للكثير 
من الناس، عليك أن تقول الحقيقة كما هي، أعتقد 
أنــه يجب عليــك احتــرام الجميع”، وعــن أكثر 
مباراة تؤلمــه، قال بيكي: ”أكثــر مباراة تؤلمني 
تلك التي لعبناها في نصف نهائي دوري األبطال 
ضد إنتر ميالن، كان في يوم السفر هناك بركان، 
وســافرنا بالحافلة بين المدن، والحكم كان ســيًئا 
في ســان ســيرو، وأيًضا هدف تســلل لميليتو تم 
احتســابه، وفي اإلياب فزنا فــي ملعبنا، وُحرمنا 

من هدف صحيح لصالحنا”.
الوكاالت

بيكي يفتح قلبه ويتحدث عن سواريز، راموس والريال: 

»لدي قمصان ريال مدريد في منزلي.. وهذه 
أكثر مباراة مؤلمة بالنسبة لي«

اللقاء لن يلعب واإلقصاء سيكون من نصيب 
النادي األلماين

الرشطة األلمانية تمنع ليفربول 
من دخول اليزبيغ

فايت يقلق أطباء برشلونة 
وعملية جراحية إضافية رسية

برييز يريد البقاء عىل رأس 
الريال حتى 2025
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nذكر بيب غوارديوال أنه ليس لديه أي شــكوك 
بشــأن قدرة غابرييل خيسوس على قيادة هجوم 
مانشســتر ســيتي في غياب ســيرجيو أغويرو 
بعدمــا هز المهاجم البرازيلي الشــباك في الفوز 
-2صفــر علــى مضيفــه بيرنلــي في الــدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم األربعاء، ومع 
غياب أغويرو شــارك خيســوس في التشــكيلة 
األساســية للمــرة الثانية على التوالي واســتغل 
المهاجم البالغ عمره 23 عاما ذلك وأحرز هدفه 
الســابع بجميع المســابقات هذا الموسم، وأبلغ 
غوارديوال الصحفيين: ”ال توجد أي شكوك في 
غابرييل. نحن ســعداء معه طيلة الوقت. قضينا فترة طويلة معا. المهاجمون بحاجة لتســجيل 
األهــداف. بالتأكيــد نحن بحاجة إلى أهدافه. إنه يعلم ذلك لكن مســاهماته في أمور أخرى كانت 

مذهلة”.

غوارديوال يرفض التشكيك يف إمكانات خيسوس تشيليس وآرسنال يراقبان 
موقف أرشف حكيمي

n كشــفت تقاريــر 
إنتــر  صحافيــة أن 
يســمح  قــد  ميــان 
العبيــن  لخمســة 
بالمغادرة في الصيف، 
منهم هدف تشيلســي 
المغربــي  الدولــي 
حكيمــي،  أشــرف 
كمــا يراقــب أرســنال 
ومانشستر سيتي عن كثب الظهير البالغ من العمر 
22 عاًما هذا الموســم.. إنتر ميان بحاجة ماســة 
إلى جمــع 146 مليــون جنيه إســترليني لضمان 
قدرتــه على المنافســة في الموســم المقبل، حيث 
أدت رســوم االنتقاالت إلى جانــب جائحة فيروس 
كورونا إلى إغــراق النادي في أزمة مالية، ووفًقا 
لمــا ذكرته ”ال غازيتا ديلو ســبورت” قد يتخلص 
إنتر ميان من خمســة العبين فــي الصيف، وهم 
حكيمي إلى جانب ألكسندر كوالروف وآشلي يونغ 

ودانيلو دامبروسيو وماتيو دارميان.

أرتيتا ينافس غوارديوال عىل 
جائزة مدرب الشهر بالربيمريليغ

n أعلن الموقع الرسمي للدوري االنجليزي عن 
ترشيح 4 مدربين لجائزة األفضل في شهر جانفي، 
وهم ميكيل أرتيتا مدرب آرســنال، بيب غوارديوال 
مدب مانشستر سيتي، ديفيد مويس مدب وست هام 
وغراهام بوتر مدرب برايتون، وأشــرف اإلسباني 
على شــهر خاٍل مــن الهزائم حيث انتقل أرســنال 
إلــى النصــف العلوي من جــدول الترتيــب بفوزه 
على وســت بروميتش ألبيون ونيوكاســل يونايتد 
وســاوثامبتون، بينمــا حقــق أيًضا التعــادل على 
أرضه مع كريســتال بــاالس ومانشســتر يونايتد، 
فيما كان مانشســتر ســيتي بقيــادة غوارديوال هو 
الفريــق الوحيد الــذي فاز في جميــع مبارياته في 
الشــهر، حيث استقبل هدفه الوحيد في الفوز 3-1 
على تشيلســي قبل أن يحصد خمس شــباك نظيفة 
متتاليــة، مع فــوز 0-1 على شــيفيلد يونايتد مما 

جعلهم في صدارة الترتيب.

nيواصــل تشيلســي اإلنجليــزي البحث عــن إمكانية اســتعادة خدمات 
البلجيكــي إيديــن هازارد، من صفوف فريــق لاير مدريد مرة أخرى 

بعــد التعرض لإلصابات المتكــررة في تجربته الصعبة لدى اللوس 
بالنكــوس، ورحــل هــازارد الذي قدم مســيرة ناجحــة للغاية مع 
تشيلســي، إلى الــلاير في صيف 2019 في صفقة قياســية هي 
األغلــى فــي تاريخ الميرنغي حيث بلغت مــا يقرب من 160 

مليون أورو، وأعلن اللاير في بيان طبي، أنه بعد الفحوصات 
التي أجريت على هازارد تم تشــخيص إصابته في عضلة 
المستقيم األمامي للفخذ األيسر، وتشير التوقعات إلى مدة 

غيــاب بين 4 إلى 6 أســابيع، وأكد الصحفي الموثوق 
لدى إذاعة ”أوندا سيرو”، ألبرتو بيريرو، أن هازارد 
ال يــزال ضمن اهتمامات تشيلســي للتعاقد معه في 

الوقــت الحالــي، وحــرص علــى التواصل مع 
الالعب عدة مرات من أجل معرفة موقفه بشأن 

االستمرار في الدوري اإلسباني من عدمه.

n  أعلــن أجاكــس أمســتردام أمــس 
الجمعة عن ايقاف حارســه الدولي 

الكاميرونــي أندريــه أونانــا لمدة 
عام مــن قبل االتحــاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بســب تعاطيه 
المنشــطات، وجاء في بيان على 

موقــع النــادي ”أوقفــت اللجنــة 
التأديبيــة التابعة لاتحــاد األوروبي 

لكــرة القــدم أندريــه أونانــا لمــدة 12 
شهًرا بســبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات 

بعد اختبــار خارج المنافســات في 30 
أكتوبــر”، وتابع إن القــرار ”دخل 
اليــوم  مــن  بــدءا  التنفيــذ  حّيــز 
وينطبــق على كل نشــاطات كرة 
القدم المحلية والدولية«، وأشار 
البــول  النــادي إلــى أن فحــص 
كشف عن وجود مادة فوروسيميد 
المحظورة بعد أن تناول الكاميروني 

”عن طريق الخطأ” دواء زوجته.

تشيليس يتواصل مع هازارد الستعادته

إيقاف أونانا حارس أجاكس لعام بسبب المنشطات

n صرحــت متحدثة باســم وزارة 
الداخليــة األلمانيــة لوكالــة األنباء 
األلمانية يوم الخميس بأن الشــرطة 
االتحاديــة رفضــت طلبــا إلصدار 
فريــق  لبعثــة  اســتثنائي  تصريــح 
ليفربــول اإلنجليــزي لكــرة القــدم 
لدخــول البــالد، وبذلــك لــن يمكن 
إقامــة مبــاراة ليفربــول واليبزيــغ 
األلمانــي كمــا كان مقــررا لها في 
الســادس عشر من الشــهر الجاري 
فــي ذهــاب دور الســتة عشــر من 
دوري أبطــال أوروبا لكــرة القدم، 
ويتعين على اليبزيغ اآلن أن يقترح 
بديال بأســرع ما يمكن، وأوضحت 
الحمايــة  ”مرســوم  أن  المتحدثــة 
مــن كورونا الصــادر من الحكومة 
األلمانيــة الجمعــة الماضــي ينص 
على استثناءات قليلة فقط وال ينص 
علــى قواعــد خاصــة للرياضييــن 
المتحدثــة  وتابعــت  المحترفيــن”، 
أبلغــت  االتحاديــة  الشــرطة  أن 
نــادي اليبزيغ اليــوم أن ” توصيف 
الواقعــة ال يندرج تحــت الظروف 

االستثنائية”.

سيتم احتساب النتيجة 
بهزيمة اليبزيغ بثالثة 

أهداف مقابل صفر
يأتــي ذلــك على خلفية القــرار الخاص 
بفــرض حظر دخول على األشــخاص 
القادمين من المناطــق المتضررة على 
نحو خاص من ســالالت كورونا، ومن 
هذه المناطق بريطانيا، ويســري القرار 
حتى الســابع عشــر من الشهر الجاري 
أي لما بعد يوم واحد من الموعد المقرر 
لمبــاراة الذهاب. كان قد تحدد العاشــر 
من مارس المقبل موعدا لمباراة اإلياب 
فــي ليفربول، وحســب قواعــد االتحاد 
األوروبــي لكــرة القــدم، فــإن الفريق 
المضيــف هــو المســؤول عــن تنظيم 
المبــاراة، ويجــب أن يتوافــر توضيح 
بشــأن هذه المبــاراة في موعــد أقصاه 
الثامن من الشــهر الجاري، وفي أســوأ 
الحاالت، في حال تعذر إقامة المباراة، 
سيتم احتســاب نتيجتها بهزيمة اليبزيغ 
بثالثــة أهداف مقابــل صفر، ويجب أن 
ينتهي دور الســتة عشر من البطولة في 
موعد أقصاه الثاني من أفريل المقبل. 

n أيمر أنســو فاتي، 
فريــق  العــب 

 ، نة شــلو بر
ة  حــد ا بو
أكثــر  مــن 
ت  للحظــا ا
في  تعقيــًدا 
ته  مســير
ة  لقصيــر ا
الوقت  فــي 
لــي  لحا ا

حتــى  و
نهايتها، بســبب 

الركبــة  إصابــة 
التي تعرض لها خالل 

الماضــي،  نوفمبــر  شــهر 
اســتلزمت خضوع الالعب لعملية 
جراحيــة تحــت إشــراف الدكتور 
رامون كوجات، وبحســب صحيفة 
”آس” فإن فاتي يعاني من مشــاكل 
خطيــرة في اســتعادة تعافي ركبته 
اليســرى، حيــث ال يمكنهــا تحمل 

الشــاق  العمــل  أعبــاء 
الالعــب  ويضطــر 
للتوقــف  الشــاب 
بســبب التهاب في 
وأجبــر  ركبتــه، 
الموقــف  هــذا 
كــس  لمعا ا
عــب  لال ا
على  واألطبــاء 
عــن  التوقــف 
بعــض  تحديــد 
النهائية  المواعيــد 
مدركيــن  للعــودة، 
هــو  اآلن  الهــدف  أن 
التعافي بنسبة ٪100 بداًل 
من التركيز علــى موعد العودة، 
وأكــدت الصحيفة أن الالعب دخل 
للمــرة الثانيــة، غرفــة العمليــات 
للخضوع لجراحة سرية هذه المرة 
من قبل الدكتــور رامون كوجات، 
تم تنفيذها في شهر جانفي الماضي 

بهدف تعافي الالعب.

n اتخــذ فلورنتينــو بيريز رئيس 
لاير مدريد اإلسباني قراًرا بالترشح 
النتخابات رئاسة النادي مرة أخرى 
هــذا الصيف، ووضــع لاير مدريد 
حالًيا معقد، فقد نشأت عدة مشاكل 
بسبب وباء فيروس كورونا، وهي 
مرحلــة تاريخية لــم يتوقعها أحد، 
ويعمل فلورنتينو بيريز ليًا ونهاًرا 
بحًثا عن حلــول، ويعلم الجميع أن 
هذا الرئيــس يقوم بعمل رائع لدفع 
الفريــق الملكــي، لقــد قــام بإبرام 
الصفقــات التي منحت ألقاًبا عديدة 
لتاريخ النادي، وهذا أمر يســتحق 
التقدير، ووفًقا لما أوردته صحيفة 
”ايه بي سي” اإلسبانية، فقد اتخذ 

بيريز قرار الترشح في االنتخابات 
المقبلة ليكون رئيًســا للاير مدريد 

حتى عام 2025.
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ملتقى نيس الدويل للسباحة
مشاركة ثالثة جزائريين بهدف افتكاك تأشيرات األولمبياد والمونديال

تربص تحضيري مشترك في الجيدو يضم 
الجزائر، تونس وليبيا

نتائج فحوصات الالعبين في بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس سلبية

n تنظم االتحادية الجزائرية للجيدو معســكرا تدريبيا 
مشتركا يضم كل من المنتخب الوطني ‘’أكابر ذكور’’، 
المنتخب التونســي والمنتخب الليبي في الفترة الممتدة 
ما ببــن 4 إلى 14 فيفري الجــاري بالمركز الوطني 
للرياضة والتســلية بتيكجدة )البويرة(، حســبما أعلنت 
عنــه الهيئــة الفدرالية، وكتبت االتحاديــة في بيان لها 
على صفحتها الرسمية على الفايسبوك : ><في إطار 
التعاون المشــترك بين الجزائــر ، تونس وليبيا، تنظم 
االتحادية الجزائرية للجيدو معســكرا تدريبيا مشتركا 
يجمع المنتخبات الثالثة، وقد حظي أشقاؤنا باالستقبال 
صبــاح األربعاء من طرف حــو يحيى عضو المكتب 
التنفيــذي، نيابــة عــن الرئيس، والذي قــام باتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة لتسهيل الخروج من المنفذ البري 
أم الطبول<<، وحســب نفس المصــدر، فقد تم اتخاذ 
كل التدابيــر لتنقلهــم فــي ظروف جيدة إلــى الجزائر 
العاصمة أين سيقومون بتحاليل احترازية للكشف عن 

فيروس كورونا، قبل االلتحاق بمكان التربص.

n أعلــن منّظمو بطولة أســتراليا المفتوحة 
لكرة المضرب، أولى البطوالت األربع 

الكبــرى، أمــس الجمعــة أن نتائــج 
فحــوص الكشــف عــن كوفيد19- 
الالعبــون  لهــا  خضــع  التــي 
والالعبات جاءت جميعها ســلبية 
بعد أن تم عــزل المئات األربعاء 
بعد حالــة إيجابية ألحــد العاملين 

فــي الفنادق، وجاء في تغريدة على 
الحساب الرسمي للبطولة أن ”جميع 

الفحــوص التــي أجريــت أمــس )...( 
جاءت ســلبية«، وعادت الدورات الســت 

التحضيرية ألولى بطوالت الغراند سالم الجمعة 

فــي ظل جــدول مزدحم بعــد تعليقها ليوم 
واحــد الخميس حيث تــم تعديل نظامها 
لتعويــض الوقت الضائــع، وخضَع 
507 شخًصا من العبين وموظفين 
لفحوص الكشــف عن كوفيد19- 
وتم عزلهم في غرفهم في الفندق، 
حيث أصيب أحــد العاملين هناك 
األربعــاء بانتظار صدور النتائج، 
وعلى الرغم من هذه النكســة، قال 
مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ 
تايلي إنه واثق من حضور المشــجعين 
للتصفيات التمهيدية هذا األسبوع والبطولة 

التي من المقرر أن تبدأ يوم االثنين. 

عين على الرياضة 
14

nتشارك الجزائر بثالثة سباحين 
في ملتقــى نيس الدولــي، داخل 
الحوض الكبير )50 م(، المقرر 
الجــاري،  فيفــري  5 و7  بيــن 
بهدف اقتطاع تأشــيرات التأهل 
»طوكيــو  األولمبيــة  لأللعــاب 
العالــم  وبطولتــي   ،«  2020
ويتكــون   ،2022 و   2021
ثالثــي »الُخضــر« من ســباح 
أولمبيــك نيس )فرنســا(، جواد 
ســيود، الــذي يطمــح لتســجيل 
الحد األدنــى »أ« في تخصص 
ســباحات،  أربــع  متــر   200
كما سيشــارك في ســباقات 50 
و100 متر فراشــة و400 متر 
أربــع ســباحات، وســباح فريق 
ســانت رافييل )فرنسا(، رمزي 
شوشــار، الــذي يهــدف لتحقيق 
الحــد األدنــى ”ب” فــي ســباق 
400 متــر أربع ســباحات، كما 
ســيخوض ســباقي 200 متــر 
متــر  و200  ســباحات  أربــع 
علــى الصدر، إضافــة إلى أمال 
مليح من نادي ســانت برياســت 
)فرنســا(، التــي تأمــل بدورها 
لتســجيل الحد األدنــى ”ب” في 
تخصص 50 متر سباحة حرة، 

ناهيك عن مشــاركتها في 100 
متر حرة.

غياب الثنائي املحلي اهلل 
عرجون وجاب اهلل

وتجدر اإلشــارة لغيــاب الثنائي 

المحلي عبــد هللا عرجون )نادي 
بريــد الجزائر( و أنيس جاب هللا 
)اتحاد الجزائر(، بســبب إصابة 
هــذا األخيــر بفيــروس كورونا 
خــالل ملتقى جنيــف )15-17 

جانفــي(، ما أجبــر الثنائي على 
قضــاء فتــرة الحجــر الصحــي 
بسويســرا قبل العودة إلى أرض 
الوطــن منــذ أســبوع وبالتالــي 
تضييعهم لعدة حصص تدريبية، 

ومــن الناحيــة الفنية أكــد مدير 
المنتخبــات الوطنيــة باالتحادية 
الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد 
الرحمان، فــي حديثه مع ”وأج” 
أن موعــد نيس ســيكون فرصة 
للعناصر الوطنية من أجل اقتطاع 
تأشيرات العبور لألولمبياد وكذا 
بطولة العالــم بالحوض الصغير 
)25 م(، المقــررة في ديســمبر 
2021 بأبــو ظبــي )اإلمارات 
بطولــة  و  المتحــدة(،  العربيــة 
العالم بالحوض الكبير )50 م(، 
المبرمجــة شــهر مــاي 2022 

بمدنية فوكويوكا )اليابان(.
3 ســباحني حققوا الحد 
األدنــى للمشــاركة يف 

األوملبياد لحد اآلن
”سيشــارك  التقنــي:  وصــرح 
ســيود تحت راية ناديه أولمبيك 
نيس بهدف افتــكاك الحد األدنى 
”أ” فــي 200 م أربع ســباحات 
المؤهل ألولمبياد طوكيو أو على 
األقــل تأكيد الحــد األدنى >ب< 
مجــددا وتحســين مركــزه فــي 
الترتيــب الدولي. من المفروض 
أنه في تحســن مستمر من ناحية 

الجاهزيــة الفنيــة و نتمنــى أن 
يحقــق أرقاما جيــدة”، وأضاف: 
فــي  ”كمــا سيشــارك شوشــار 
ســباق 400 م أربــع ســباحات 
بأمــل تحقيق الحــد األدنى ”ب” 
ألولمبيــاد طوكيــو وهــو يمتلك 
وتطبيقا  الالزمــة”،  المؤهــالت 
للبروتوكول الصحي المتبع لصد 
جائحــة كورونــا، اكتفى منظمو 
ملتقى نيــس الدولي، الذي يعتبر 
المحطــة األولــى مــن ”الدورة 
الذهبية”، بمشاركة 250 سباحا 
فقط، ومعلوم أن ثالثة ســباحين 
األدنى  الحــد  جزائريين حققــوا 
للمشــاركة فــي األولمبيــاد لحد 
اآلن، ويتعلــق األمــر بــكل من 
أسامة سحنون )حد أدنى ”أ” في 
50 و100 متر ســباحة حرة(، 
جواد ســيود )حد أدنى ”ب” في 
200 متــر 4 ســباحات( وعبد 
هللا عرجــون )حد أدنى ”ب” في 
100 و 200 متر على الظهر(.
وأج

اإلنجلزيي هوريس يتصدر بطولة السعودية الدولية للغولف
n انطلق الالعب اإلنجليزي ديفيد هورسي ببداية قوية ليأخذ صدارة الترتيب في أول 
أيام بطولة الســعودية الدولية للغولف بمشــاركة 139 من نخبة العبي الغولف 139 
العالمييــن، باإلضافة إلى بعض العبي فئة الهواة، وتصدر اإلنجليزي ديفيد هورســي 
منافســات اليوم األول من بطولة الســعودية الدولية للغولف بعد أن حقق 9 ضربات 
تحت المعدل ليعادل الرقم القياســي المســجل على أرضية ملعب رويال غرينز متقدماً 
على االســكتلندي ســتيفن غاالتشــر الذي حّل ثانياً مســجاًل 8 ضربات تحت المعدل، 
والنمساوي بيرند فايزبيرغر الذي جاء في المركز الثالث بـ 6 ضربات تحت المعدل، 
وقال الالعب هورسي صاحب الـ35 عاما: ”أنا مستغرب من هذه النتيجة للغاية ألني 
لم ألعب بشكل جيد مؤخراً، شعرت بأني لم أُضع الكثير من الضربات، وقمت بتسجيل 
ضربات بعيدة جيدة وفي نهاية األمر أصبح مجموعها 61 ضربة، وبطبيعة الحال أنا 

سعيد بالنتيجة وآمل االستمرار في تقديم نفس المستوى في األيام القادمة”.

شكوك حول مشاركة نادال يف أسرتاليا المفتوحة للتنس
n قال رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا يوم الخميس إن الشــكوك ال تزال تحيط 
بمشــاركته فــي بطولة أســتراليا المفتوحة للتنــس التي تنطلق األســبوع المقبل في 
مالعب ملبورن بارك في ظل استمرار معاناته من متاعب في الظهر، وانسحب نادال 
مــن المواجهة بين منتخب بالده ونظيره األســترالي فــي كأس اتحاد محترفي التنس 
الثالثاء الماضي بسبب معاناته من مشكالت في أسفل الظهر ورغم تحسن حالته قال 
النجم اإلسباني إنه ال يزال بعيدا عن المستوى المطلوب للمشاركة في أولى البطوالت 
األربع الكبرى للموسم الحالي، وأضاف نادال في تصريحات نقلتها شبكة ”موفيستار 
بلوس” التلفزيونية اإلسبانية: ”أنا في حالة صعبة وال أستطيع اللعب أيضا. تحسنت 

حالتي قليال لكن الوضع ال يسمح لي باللعب بكامل تركيزي في أي مباراة”.
يتساوى يف عدد التتويجات مع منافسه املخضرم فيدرر

ويتساوى نادال في عدد مرات التتويج بألقاب البطوالت األربع الكبرى مع منافسه السويسري المخضرم روجر 
فيدرر برصيد 20 لقبا لكل منهما، وفي ظل غياب فيدرر عن البطولة بســبب خضوعه لجراحة في الركبة فإن 
نــادال أمامــه فرصة ليصبح الالعب األكثر نجاحا على مســتوى مالعب التنس طــوال تاريخها، لكنه أكد أنه ال 
يفكر كثيرا في هذا األمر قائال : األهم بالنسبة لي هو اللعب في أستراليا المفتوحة وإن لم يتحقق هذا فالموسم 

طويل. بصراحة أم أكن أبدا مهووسا بألقاب البطوالت الكبرى. 

ليربون جيمس يقود ليكرز للفوز عىل ناغتس
n ســجل ليبــرون جيمــس ”تريبــل دابل” ليقــود حامــل اللقب لوس 
أنجليــس ليكرز للفوز على دنفر ناغتــس 114 – 93 بعد تأخره بأكثر 
من عشر نقاط عند االستراحة الخميس في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، وســجل ”الملك” 27 نقطــة إضافة إلى 10 متابعات و10 
تمريرات حاســمة في ثاني تريبل دابل له هذا الموســم والرقم 96 في 
مســيرته ليفتتح ليكرز سلســلة من خمس مباريات متتالية على أرضه 
بفــوز مثيــر، وارتقى ليبرون في هــذه المباراة إلى المركــز الثالث في 
الئحة السالت المسجلة في تاريخ الدوري متجاوًزا رقم األسطورة ويلت 
تشــامبرالين )681 12 محاولــة ناجحــة(، كما ســاهم األلماني دنيس 

شــرودير وتايلين هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي لليكرز الذي حقق انتصاره الســابع عشــر هذا 
الموســم مقابــل 6 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربيــة، وأكد أنتوني ديفيس أنه كان على الفريق 
القيام بالتعديالت عند اســتراحة الشــوطين الســيما على صعيد الدفاع من أجل الفوز بالمباراة، وقال ”لم نكن 
ننجح في ايقاف الكرة. كنا ندرك أنه بإمكاننا التسجيل ولكن كنا بحاجة إليقافهم. تحدث الشباب في غرفة تبديل 

المالبس عن ذلك وتمكنا من ايقافهم والسماح لهم بـ17 نقطة فقط في الربع الثالث«. 

االتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو
محمد جواج المرتشح الوحيد لخالفة نفسه 

n تســيكون محمد جواج رئيــس االتحادية الجزائرية للفوفينام 
فيات فوداو المنتهية عهدته المترشح الوحيد  لخالفة نفسه خالل 
انتخابــات العهدة األولمبية الجديــدة )2024-2021 ( المقررة 
اليــوم األحد بالقاعة متعددة الرياضــات بالدار البيضاء )الجزائر 
العاصمــة(، وقــال محمد جــواج في تصريح خص بــه ”وأج”: 
”ســأكون المترشــح الوحيد خــالل الجمعيــة العامــة االنتخابية 
للعهدة األولمبية 2024-2021 وســأكون مرفقا بتسعة أعضاء 
لتمثيــل الهيئــة الفيدراليــة خــالل العهــدة األولمبيــة الجديدة”، 
وأضاف جواج: ”سأسعى وأعضاء االتحادية إلى مواصلة مهمة 
تطويــر رياضة الفوفينام فيــات فوداو على المســتوى الوطني، 
وعلى هذا األساس تم ترشيحي الستكمال البرنامج الذي سطرناه 
خالل العهــدة الماضية”، وللتذكير فــإن الجمعية العادية  للهيئة 

الفيدرالية قد نظمت يوم الســبت الماضي، وعرفت حضــور 27 عضوا من بين الـ35 الذين تحصيهم الجمعية 
العامة، منهم 17 لديهم الحق في التصويت، وتمت المصادقة على الحصيلتين المالية واألدبية لســنة 2020 

باإلجماع.



متفرقات

n يقــول مديــر المؤسســة االستشــفائية يزيــد عريف أنه تــم تجهيز هاته 
المصلحــة طبقــا لتعليمــات وزارة الصحة والســكان وكــذا تعليمات مدير 
الصحة والســكان لوالية تبســة،حيث تســعى هاته المصلحــة للتكفل بتلقيح 
الســلك الطبي الموجود على مســتوى المؤسسة،حيث تتوفر على 10 أسرة 
للمتابعة، ويتواجد بهــا مكتبين للفحوصات الطبية، ومكتبين للتلقيح، وقد تم 
تجهيزها بجميع الوســائل الالزمة كما يشــرف عليها طاقم طبي متخصص 
وشبه طبي لمتابعة العملية، والغرض منها التأهب للتكفل الطبي عند وجود 

مضاعفات على الملقحين من طرف الطاقم الطبي المجهز لهذا الغرض.
وأشرف مكتب اإلرشاد واإلصالح ببلدية بئر مقدم-تبسة، على تنظيم حملة 
تحسيســية لتوعية المواطنين بضرورة التلقيــح ضد وباء كورونا،والتوعية 
بضرورة اإللتزام بقواعد البروتوكول الصحي من تباعد جسدي وضرورة 
إرتــداء الكمامة ، حيث احتضنــت ثانوية مباركة بورقعة فعاليات هذا اليوم 
الــذي هدف إلــى تقريب الطبيب مــن المواطن، وقد توزعــت هاته الحملة 
التحسيســية على مرحلتيــن، األولى عرفها مــدرج الثانوية الــذي تم تقديم 
مداخالت طبية وشــروحات عن اللقاح وكيفيــة إعطائه ومراحله العالجية، 

أما المرحلة الثانية فســتكون رفقة عناصر الدرك الوطني بالطريق لتوزيع 
مطويــات تخص العملية التحسيســية، وقد أضاف الدكتــور بوخضرة عبد 
الحميــد أن الحملــة تســعى لتقديم شــروحات كافيــة إلزالــة الغموض عن 
المواطن حــول اللقاح الذي اقتنته الجزائر داعيا في نفس الوقت المواطنين 

لتسجيل أنفسهم في القوائم ألخذ اللقاح في أقرب وقت.

n قضــت، أول أمس،محكمــة الجنــح فــي ســكيكدة ،بالحبــس النافــد مــا بين 3 الى 18شــهر 
لمتورطين،في شــبكة وطنية لتزوير المركبات و المتاجرة بها تورط فيها  اربعة أشــخاص.العملية 
التي نفدتها عناصر الشــرطة الفضائية ألمن والية ســكيكدة قبل أيام  و هذا بناء  على معلومات 
دقيقة حصلت عليها بخصوص. نشاط مشبوه لعدد من البزناسية من أصحاب المركبات في والية 
سكيكدة، حيث قاد  التحقيق إلى توقيف المتهم الرئيسي و شريكه و حجز عدد من المركبات التي 
أتضــح بــأن وثائقها مــزورة، ليتم الحالة القضيــة على محكمة الحنح بتهمــة جنحتي التزوير في 
وثائــق إدارية و إســتعمال المــزور ،حيث تم إدانت كل من  )ح،ت( و)ع،ش( 03 بثالث ســنوات 
حبســا نافذا و مائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة و إدانة)خ،ع( و)ج،ح( 18 شــهر حبس نافذا 
و 40 ألــف دينــار جزائري غرامة نافذة  . المتهمون يقطنون بواليتي خنشــلة و باتنة مع  تبرئة 
جميع المتهمين من جناية تكوين جماعة أشــرار من أجل اإلعداد لحماية و جناية الســرقة بالتعدد 

مع إستعمال مفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة ذات محرك.
نوالدين .ب

ضــد  التلقيــح  عمليــة  إنطــاق 
الفريوس التاجي بباتنة

n أشــرف، أول أمس الخميس والي والية باتنة الســيد توفيق مزهود رفقة 
مدير الصحة السيد عيسى ماضوي  على انطالق عملية التلقيح ضد فيروس 
كورونا وذلك على مســتوى مركز مكافحة الســرطان والمستشــفى الجامعي 
والعيــادة المتعــددة الخدمات بحملــة 3، حيث تمت العملية فــي ظروف جيدة 
وبمشــاركة الطواقــم الطبيــة وكان رئيــس المجلس الشــعبي البلدي الســيد 
نورالدين مالخســو أول شــخص يتلقى اللقاح على مســتوى والية باتنة رفقة 

البروفيسور بوهرواة. 
وشملت العملية مختلف دوائر الوالية على غرار بريكة وعين التوتة ومروانة 
و نقــاوس  فــي انتظــار وصــول الدفعة الثانية مــن اللقاح في أقــرب اآلجال 

الممكنة.
فوزي جاب هللا

واسرتجاع مرسوقات  شخصني  توقيف 
مع حجز مخدرات بفرجيوة يف ميلة 

 

n تمكــن عناصــر أمــن دائــرة فرجيوة بواليــة ميلة أول أمــس من توقيف 
شخصين و استرجاع مسروقات مع حجز 53.95 غ من المخدرات باإلضافة 

إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.
تفاصيــل القضيــة تعود إلى شــكوى تقدم بهــا صاحب مقهى على إثر ســرقة 
أغــراض مــن داخــل مقهــاه الكائــن بحــي 20 أوت بفرجيوة، وعليه باشــر 
المحققون تحرياتهم باســتغالل مســرح الجريمة و كاميــرات المراقبة المثبتة 
داخــل المقهــى، أين تم تحديد هوية المشــتبه فيه البالغ من العمر 34 ســنة، 
وتوقيفه، بعد توقيفه تم العثور على كمية من المخدرات بحوزته ، قدر وزنها 
بـ 20.05 غ باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره 24500 دج من عائدات الترويج.
التحقيــق مع المشــتبه فيه المســبوق قضائيــا مكن من تحديــد هوية ممونه 
الرئيسي بالمخدرات، والبالغ من العمر 27 سنة  توقيفه بمدينة العلمة والية 

سطيف.
بالتنسيق مع النيابة المختصة بفرجيوة تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما،حيث 
تم اســترجاع المســروقات من مسكن المشــتبه فيه األول فيما تم العثور على 
كميــة مــن المخدرات قــدر وزنها بـ 33.09 غ بمســكن المشــتبه فيه الثاني 

بمدينة العلمة.
بعــد اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة تم تقديــم المشــتبه فيهما أمــام النيابة 

المختصة بفرجيوة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.
                    أبو نوفل 

و5102  صيــد  بنــادق   9     حجــز 
خرطوشة بسوق أهراس 

ســوق  لواليــة  الوطنــي  للــدرك  اإلقليميــة  المجموعــة  عرضــت   n

اهراس حصيلة نشــاطات وحداتها خالل ســنة 2020. أين تم معالجة 950 
قضية تخص جرائم القانون العام والمخدرات والمهلوســات  وتزوير الوثائق 
والنقــود والمركبــات، ففيما يتعلق باألســلحة والذخيرة  تــم حجز 9  بنادق 
بــارود  و 114غ  عيــار12  صيد و 5102 خرطوشــة ذخيرة و 4 أظرف 
و 113غ من الساشم  ، أما فيما يخص تهريب العملة تم حجز16345 دينار 
تونسي و30735 أورو كما تم سرقة 567 رأس ماشية أسترجع منها 162 
رأس باإلضافــة إلــى ذلك تم حجز 5.6 كلغ من المخدرات وأزيد من 22 ألف 
قرص مهلوس ، و تم من خالل كل تلك القضايا  توقيف 3362 شــخص أي 
بزيــادة 902 موقــوف عن العام 2019 كما تم تنفيد 9270 خدمة في مجال 
تطبيق إجــراءات الوقاية من فيروس كورونا... وفيما يخص حوادث المرور 
أســفر العــام 2020 عن 51 حادث خلف 163 ضحيــة منها 31 وفاة 132 

جريحا  أي بزيادة 8 حاالت وفاة عن العام الماضي
   مقداد.م
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المرأة الجزائرية.. تعنيف لفظي و نفيس و جسدي يصل حتى الذبح و الحرق 
 مختصون يدقون ناقوس الخطر

إنطاق عمليات التحسيس للتعريف بلقاح "سبوتنيك5" الرويس

 تواصل عمليات التلقيح للجيش األبيض بتبسة

 تفكيك شبكة تزوير وطنية للمركبات يف سكيكدة

15  عين على المجتمع

تتواصــل عمليــات التلقيــح مــن فيــروس كورونــا كوفيد19- للســلك الطبــي في ظــروف حســنة، حيث عملت  المؤسســة 
العمومية  االستشفائية عاليا صالح بتبسة بتجهيز مصلحة خاصة لمتابعة الملقحين وصحتهم .

nســجل منــذ بداية عــام 2021 ، 4 جرائم قتل 
راحت ضحايها نســاء في فئــات عمرية مختلفة 
كانت أخرها و ليــس آخرها جريمة قتل صحفية 
التلفزيون العمومي تنهينان الصب على يد زوجها 
بســبب عملها حسب شــهادات قدمها محيطها، و 
التي ال تزال قيد التحقيق ، بينما أحصت صفحات 
على مواقــع التواصل االجتماعــي تعنى بالمرأة 
حوالي 45 جريمة قتل تفاصلها وحشــية ال تمت 
لإلنســانية بصلة ، البكل فيها إما الزوج أو األب 

أو األخ، أو آخرون من محيط الضحية .
و حسب ما جاء في إطار تحقيق قامت به المحامية 
و الناشطة في شبكة وسيلة للنساء المعنفات نادية 
آيــت زاي ، و التي صرحت أن األرقام أصبحت 
مخيفــة حيــث أعلنــت المديريــة العامــة لألمن 
الوطني عن 5835 حالة عنف مبلغ عنها خالل 
ســنة 2020، أكثر مــن 70 بالمئــة منها عنف 
جسدي، بينما أصت شبكة وسيلة 43 جريمة في 

حق النساء  خالل نفس السنة .
 العدد الذي وصفته المحامية آيت زاي بالمقلق و 
الذي ارتفع خالل فتــرة الحجر الصحي المنزلي 
و جــاء كنتيجة للوضع اإلقتصــادي المتدهور ، 
إضافة إلى اســتمرار وجود الضحية مع المعتدي 
في نفس المكان. و  قالت أن العدد الحقيقي لحالة 
العنــف في الواقــع قد يفــوق األرقــام المذكورة 
بكثيــر و هذا لعدم لجوء الضحية إلى التبليغ لدى 
المصالــح المعنية خوفا من  المجتمع، أو الطالق 
و نظرة المجتمــع للمرأة المطلقة بطريقة رجعية 
دونيــة ، أو حتى ألســباب إقتصاديــة حين تكون 
الضحيــة ال تعمــل و ال تملك مصــدرا للدخل ، 
الشــيء الذي يجبرها على الســكوت عن تعنيفها 
الــذي يتحــول الحقا عــن جريمة قتل مع ســبق 
اإلصــرار ، إضافــة إلى غيــاب عقوبات ردعية 
للمعتــدي، و إنعــدام قانون واضــح يجرم العنف 

ضد المرأة إال في حاالت القتل.
و ترى أســتاذة و مختصة علــم اإلجتماع فاطمة 

أوصديــق أن اآلالف مــن الجزائريات يتعرضن 
للعنف من طرف أقاربهن و المئات منهن ضحايا 
للجرائــم قتــل وحشــية ، ناهيك عــن اإلصابات 
النفســية و الجســدية البالغة و العاهات الدائمة و 
التي تنتج اضطرابات نفسية و سلوكية حادة لدى 
الضحيــة و حتى عنــد األطفال الذيــن في أغلب 
الحاالت يكونون شــهود عيان علــى التعنيف أو 

القتل.
و تقول أيضا أن المرأة ما تزال تستعبد من طرف 
بعض الرجال الذين يرو فيها الحلقة األضعف في 
المجتمع ، فيتفننــون بطريقة مرضية في إهانتها 
بتسليط كل أنواع العنف عليها و الذي يصل حتى 
القتــل العمدي في ظل خــوف الضحية من تقديم 

شكوى ضد المعتدي .
و ترا أن أخطر أنواع العنف هو العنف األسري 
الممــارس مــن طــرف األب أو األخ أو الــزوج 
داخــل المنزل فتقول:« المفتــرض أن البيت هو 
العش األســري الذي يتوفر على األمان و وجود 
زوج أو أب أو أخ عنيف سينغص هذا األمان« 

و يجتمــع الجميع علــى ضــرورة التصدي لكل 
أنــواع العنف المســلط على المــرأة داخل البيت 
و خارجــه مــن خالل و ضــع قوانيــن واضحة 
و صريحــة تعاقــب المعتدين و الجنــاة، و القيام 
بحمــالت تحسيســية الهدف منها إبــراز خطورة 
الظاهرة و تأثيرها السلبي على الفرد و المجتمع.

قسنطينة : سرور بومزبر 

تبسة : منى بوعكاز

سجل منذ بداية عام 2021 ، 4 جرائم قتل راحت ضحايها نساء في فئات عمرية مختلفة كانت أخرها و ليس آخرها 
جريمة قتل صحفية التلفزيون العمومي تنهينان الصب على يد زوجها بســبب عملها حســب شهادات قدمها محيطها، 
و التي ال تزال قيد التحقيق ، بينما أحصت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي تعنى بالمرأة حوالي 45 جريمة 
قتل تفاصلها وحشية ال تمت لإلنسانية بصلة ، البكل فيها إما الزوج أو األب أو األخ، أو آخرون من محيط الضحية .



مغني راب يغرس ”ثروة هائلة” يف جبهته

n  ســيفتتح قريبا المنزل الشهير، 
حيث كان الســّفاح ”بافالو بيل” في 
فيلــم ”ســايالنس أوف ذا المبــس” 
)صمت الحمالن( يحتجز ضحاياه، 
وذلــك أمــام الفضولييــن الراغبين 
فــي النزول لليلة فــي إحدى غرفه، 
وزيارة الموقع، حيث صّورت عدة 
مشــاهد من الفيلــم وال ســيّما القبو 

المّروع الشهير.
ويقع البيت الذي شيّد عام 1910 في 
بيتســبورغ  بضواحي  بيريوبوليس 
في والية بنســلفانيا األميركية، وتم 
اإلبقــاء علــى ترتيبــه الداخلي كما 
يظهــر فــي فيلــم المخرج جوناثان 
ديم الشهير الذي حاز خمس جوائز 
أوســكار عام 1991، مع اختالف 

طفيف في ورق الجدران.
وبيع البيت، البالغة مســاحته 216 
متــرا مربعــا، قبل خمس ســنوات 
بســعر 195 ألــف دوالر، قبل أن 
يشــتريه مصمــم الديكــورات فــي 

الســينما كريــس روان مؤخرا لقاء 
290 ألــف دوالر، وذلــك بهــدف 
تحويلــه إلــى موقــع ســياحي، مع 
إمكانية اســتئجار غرفــة فيه الحقا 
هــذه الســنة، علــى مــا أوضحــت 
المتحدثــة باســمه لوكالــة ”فرانس 

برس«.
وســيكون بإمــكان النــزالء زيارة 
القبــو حيــث كان  المنــزل وتفقــد 
»الســفاح« جايــم غامــب يحبــس 
النســاء اللواتــي يخطفهــنّ، وحيث 
صّورت مشــاهد مــن الفيلــم الذي 
عرض في الصاالت عام 1991.

ويعتزم كريس روان إقامة المشغل 
المشؤوم الذي كان يستخدمه ”بافالو 
بيل”، وإعادة بناء نســخة عن البئر 

التي كان يترك فيها ضحاياه.
وال يحتوي المنزل باألســاس على 
البئــر، ومشــاهد الفيلــم التي تظهر 

فيها صّورت في أستوديو.
ق/م

n  ذكرت شــبكة  »ســي أن أن« أن 
مشــرعين اثنين من والية أوهايو، هما 
جــون كــروس وريجي ســتولتزفوس، 
اقترحــا جعــل يــوم 14 جوان، الــذي 
يوافــق عيد ميــالد الرئيــس األمريكي 
الســابق دونالــد ترامب، عطلــة عامة 

سنوية.
وشــدد العضــوان فــي مجلــس النواب 
مرســلة  مذكــرة  فــي  األمريكــي 
بالخصــوص علــى أن ترامــب أوصل 
البــالد ”إلــى رخــاء غيــر مســبوق”، 
مشــيرين عالوة علــى ذلك إلــى الرقم 
القياســي )أكثــر مــن 3.15 مليــون( 
مــن األصوات في واليــة أوهايو، التي 
حصــل عليها رئيس الدولة الســابق في 

االنتخابات الرئاسية األخيرة.
وجــاء فــي الرســالة المشــار إليها أن 
”مجلــس نــواب أوهايــو يــرى أنه من 
الضروري تخصيص يــوم لتكريم أحد 
أعظم الرؤساء في التاريخ األمريكي”.، 

بحسب ”روسيا اليوم«.
 االنتخابات الرئاســية األمريكية كانت 
جــرت فــي 3 نوفمبر، وحقــق ترامب 
الفــوز في والية أوهايــو وحصل على 
18 صوتــا انتخابيــا. ومــع ذلــك، لــم 

يحصــل على ما مجموعه 270 صوتا 
المطلوبــة  االنتخابــي،  المجمــع  مــن 

لالحتفاظ بالرئاسة.
وكان الرئيــس األمريكــي الســابق قد 
صــرح مــرارا بــأن االنتخابــات التي 
أجريت شــابها العديد مــن االنتهاكات 
والتزويــر لصالــح الديمقراطيين، كما 
حــاول الطعن في نتائــج التصويت في 

المحكمة.
وفي 7 جانفــي، وافق الكونغرس على 
انتخــاب جــو بايــدن رئيســا للواليات 

المتحدة، وتم تنصيبه في 20جانفي.
ق/م

n قام مغني الراب »ليل أوزي 
فيــرت«، البالــغ مــن العمر 26 
عاما، بزراعة الماسة الوردية في 
جبهته.. نعــم زرعها جراحيا في 
جبهته بكل ما في ذلك من معنى.

وأوضــح النجــم علــى حســاباته 
االجتماعي،  التواصل  في وسائل 
مثل إنستغرام وتويتر، أنه اشترى 
مــن مصمــم  الهائلــة  الجوهــرة 
إليانــت،  إليــوت  المجوهــرات 
الذي يعمل مــع العديد من النجوم 

والمشاهير.
ويبــدو أن فيرت احتار ماذا يفعل 
بهــا أو أين يضعها بعد الشــراء، 
ولذلــك ووفقــا لتغريــدة لــه على 
تويتر وفي إنســتغرام، قال ”ماذا 
تفعل بهذه الجوهرة الباهظة الثمن 
والنادرة؟”، مشــيرا إلــى أنه كان 
يخطــط لوضعها فــي مكان يمكن 

للجميع رؤيته.
ورغم اعتقــاد الكثيريــن أنه كان 

يمــزح بالتأكيــد، فقد نشــر مغني 
الراب، واســمه الحقيقي ”ســيمبر 
بيزيــل وودز”، مقطع فيديو على 
إنســتغرام إلظهار األلماســة التي 
يبلــغ وزنهــا 11 قيراطــا والتي 
منتصــف  فــي  زراعتهــا  تمــت 
جبهته. وكتب قائــال ”الجمال هو 

األلم«.
أحــد  قــال  حــال،  أي  وعلــى 
المتندريــن ”ال بد أنه وضعها في 
جبهته خشية أن يسرقها أحدهم”، 
فرد عليه آخر إنه ”يعرض نفســه 
للخطر بهــذه الطريقة، فربما يفقد 

حياته من جراء ذلك«.
الســلوك  هــذا  طــرح  وبالطبــع 
الغريب تســاؤال ”أليس من العبث 
التباهــي بالثــروة الفاحشــة أثناء 
تفشــي جائحة عالمية، في الوقت 

الذي فقد فيه الكثيرون الكثير”؟
ق/م 

بعد 30 عاما.. مزنل سفاح ”صمت 
الحمالن” يتحول ”متحفا"

  دعوة لجعل يوم ميالد ترامب 
عطلة رسمية سنوية!

منوعات

 تشهد هذه األيام منطقة بني هارون ببلدية القرارم في والية ميلة والمشهورة بحمامها المعني ومحالت 
الشواء حركية نشطة ، أعادت الروح للتجار ولعشاق االستجمام على وجه الخصوص.

n  ذكرت حكومة المكسيك أّن المزاد المقّرر أن يقام في فرنسا للقطع األثرية المكسيكية التاريخية غير قانوني.
ومعظــم القطــع األثريــة التي يبلغ عددها 39 قطعة، التي ســتُباع في مزاد »باريس كريســتي« الثالثاء المقبل، 
ترتبط بثقافات ما قبل الفتوحات اإلســبانية في نصف الكرة الغربي بالمكســيك. وقدم المعهد الوطني المكســيكي 
لألنثروبولوجيا )علم اإلنسان( والتاريخ وهو جزء من أمانة شؤون الثقافة في الحكومة، شكوى لدى المدعي العام 
 بالبالد، قائاًل إّن المزاد انتهك اثنين من القوانين المحلية: النقل غير القانوني للممتلكات التاريخية وتحويلها إلى تجارة.

وتهدف الشكوى للحيلولة دون إقامة المزاد العلني.
وقــال المديــر العام للمعهد، دييغــو بريتو هيرنانديز في مؤتمر صحافي على اإلنترنــت أّول من أمس: »ال ولن 

توافق حكومة المكسيك على نهب التراث الوطني غير القانوني واالتجار به«.
ق/م 

n  وصلــت إيرادات فيلم ”مونســتر هانتر” إلى 
19 مليونــا و 615 ألف دوالر في دور العرض 
حــول العالم، منــذ طرحه يوم 18 ديســمبر من 
العــام الماضــى 2020، بمجموعة مــن الدول، 

على أن يصل باقى دور العالم بالتتابع.
وانقسمت إيرادات فيلم ”مونستر هانتر” إلى 11 
مليــون و 171 ألف دوالر في الواليات المتحدة 
األمريكية، و 8 ماليين و 444 ألف دوالر بدور 

العرض حول العالم.
الفيلم الجديد هو خيالي ومن إخراج بول دبليوإس 
أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب 
الفيديــو التــي تحمــل نفس االســم، ويتــم إنتاجه 

بواسطة”أيمباكت بيكترز و كونستنت فيلم”.
الفيلــم  من بطولــة ميال جوفوفيتــش، توني جا، 
تي.، ميجان جيــد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، 

جيــن أو يونــج، رون بيرلمان، يانيك شــومان، 
هيرونــا يامازاكــي، ويدور حــول عندما يتم نقل 
المالزم أرتميس وجنوده األوفياء إلى عالم جديد، 
فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد 

أعداء هائلين يتمتعون بقوى ال تصدق.
وكان قــد تم إطــالق لعبة ”مونســتر هانتر”  في 
جانفــي 2018 وحققــت أعلــى المبيعــات حيث 
وصلــت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نســخة 

حتي مارس الماضى.
وكان قــد تغيــر موعد إصــدار فيلم فــي أمريكا 
الشــمالية مع اســتمرار حالة عدم اليقين بســبب 
جائحــة فيــروس كورونا، وتــم تقديمــه مؤخًرا 
لمــدة أربعة أشــهر إلــى أفريــل 2021، ثم عاد 
مــرة أخرى للخلف وســيعرض بعيد الميالد 25 

ديسمبر2021.

كلب ينقذ حياة مالكه بعد 
إصابته بسكتة دماغية

  n تمكــن 
فصيلة  مــن  كلب 
جيرمــان شــيبرد 
يبلــغ من العمر 6 
ســنوات من إنقاذ 
حيــاة مالكــه بعد 

إصابته بجلطة
دماغية في منزله 
األسبوع الماضين 
وبحســب مركــز 
الحيوانات  رعاية 
»رامابو بيرجن« 

في نيوجيرســي في 
منشــور لها على موقع التواصل »فيسبوك«، 
فقد تبنى رجل يدعى براين الجرو من المركز 
قبل بضعة أشــهر اســتطاع خاللها أن ينشــئ 
»عالقة خاصة« مع الكلب الذي كان عصبيا 

في تعامله مع الناس في البداية.
وذكر فريق المركز أن براين ســاعد في منح 
الكلب »سادي« فرصة ثانية في الحياة، وفي 
األسبوع الماضي رد الكلب الجميل بمساعدته 
فــي التغلّب على حالة طبيــة طارئة، حيث لم 
يتــرك الكلب األنثــى  صاحبها وحــده لبرهة 
وأخــذت في لعق وجهه إلبقائه مســتيقظا فيما 
كان برايان يعاني من السكتة الدماغية. وقالت 
إن )ســادي( ساعدت في ســحب صاحبها إلى 
الغرفــة حتــى يتمكن من الوصــول إلى هاتفه 

الخلوي.
 وكشــف المركــز أن ســادي تقيــم حاليــا مع 
أفراد األســرة فيما يتعافى برايــان في مركز 
إلعادة التأهيل وتتابع أسرته حالته وتراه عبر 

مكالمات الفيديو كل ليلة.
ق/م

المكسيك تحتج عىل مزاد علني يف باريس لقطع أثرية منهوبة

 فيلم ”مونسرت هانرت” يجني 19مليون 
دوالر يف شهرني

  ال خوف من كورونا يف الحمام المعدين 

   عودة الحركية لمنطقة 
بني هارون بالقرارم في ميلة 

n  الزيــارة التــي قادت ” عين الجزائر ” مســاء 
أول أمــس الخميــس للناحية أبانت عودة عشــاق 
حمام بنــي هارون المعدني الــذي يعتبر من بين 
أشــهر الحمامــات بالجهة الشــرقية بالنظر لقيمة 

مياهه وارتفاع درجة حرارتها..
ورغم حالة التدهور التي طالته من ســنوات قليلة 
، وبعــد حالــة الخوف مــن كورونا ســجل إقبال 
كبير هــذه األيام بخصوص هذا ولوج الفضائيين 
الخاصيــن باالســتحمام.. والغريــب أن كل مــن 
ســألناهم بشــأن اإلســتحمام في حوضين جماعيا 
والخوف مــن وباء كورونــا ..كان الرد كورونا 
إنتهت ..نحن تفصد الحمام على األقل مرتين في 
األســبوع ولم نصب بأي مكــروه ..ال خوف من 

كورونا في حمام بني هارون .
بمجرد نزولنا إلــى الفضاء الكبير كانت المفاجأة 
كبيــرة بوجود اعداد من المســتحمين من الرجال 
واألطفال على إعتبار أنه لم يعد مســموحا للنساء 
منــذ ســنوات.. الكل وســط ميــاه عذبة ســاخنة 
يتبادلــون أطراف الحديث ولتذهــب كورونا إلى 

الجحيم كما خاطبنا شيخ مسن .
وعلــى طول الطريــق الوطني رقــم 27 العابر 
لمنطقة بني هــارون تتواجد عشــرات المحالت 

المختصــة فــي  اإلطعام والمختصة في الشــواء 
..هناك الكل يتســابق من أجل إرغام المارة على 
ركن سياراتهم أمام المحالت ..يقول بوالنمر أحد 
اقدم ”الشــوائين” هناك أننا عانينا كثيرا من الغلق 
بســبب كورونا واليوم الحمد هلل باشــرنا النشــاط 
ونتمنى أن تبارحنا كورونا إلى األبد وما الحظناه 

هناك هــو عدم تطبيــق إجــراءات الوقاية وكأن 
األمور عادية . وأن النشــاط حســب تصريحاتهم 
يزداد بعد العصر ليستمر إلى غاية ساحة متأخرة 
من الليل مع العلم أن المنطقة غير معنية بالحجر 

المنزلي الذي أقرته السلطات مؤخرا  
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 فرجيني أوكس مخرجة فيلم ”عطش الكتابة ”

  تمنيت تسليط  الضوء عىل آسيا المرأة أكرث من الكاتبة

      
  
  

إيشــيكاوا مــن جامعــة  اليابانيــة كيوكــو  n البروفيســورة 
طوكيــو و مترجمــة رائعة جبار ”الحــب و الفانتازيا” إلى اللغة 
اليابانيــة، اعتبرت بأن كل أعمال آســيا جبــار مرتبطة بمحور 
الترجمة:إمكانيــة واســتحالة الترجمة من منظور اللغة ، ســيّما 
اللغات غير المكتوبة للنساء: الصوت ، واألصوات ، والبكاء ، 

والتنهد ، والرقص ، واإليماءات الجسدية...إلخ. 
و تحدثــت الباحثة  لعيــن الجزائر عن الصعوبات التي واجهتها  
خالل ترجمة الملف المذكور، و أســرت بــأن الكتاب الجماعي 
الذي أشــرفت على تجســيده آمال شعواطي حملها للتفكير بعمق 
في ترجمتها ســنة 2011لـ”حب  فانتازيــا” للغتها األم اليابانية 
المختلفة تماما عن  الفرنسية سواء على مستوى النحو و قواعد 
الصرف والكتابة، مشــيرة إلى أن  لديهم ثالثة حروف مختلفة، 
منهــا صوتيــن و رمز تعبيري، فضال عن كــون الكتابة األدبية 
اليابانيــة تأتي عمودية و تنتقل من اليمين إلى اليســار، و هو ما 
جعــل مهمــة ترجمة عمل آســيا جبار صعبة للغايــة. باإلضافة 
إلى الكلمات البربرية والعربية و أحيانا اإلسبانية المستعملة في 

الرواية و التي أتعبتها ترجمتها على حد تعبيرها. 
و أردفت محدثتنا بأنه كان عســيرا عليها  فهم السياق التاريخي 
والثقافي والثنوجرافي للجزائر ،مما حملها لالســتعانة بأنترنت 
الــذي تعلّمــت منه الكثير في هذا االتجاه، مؤكدة بأنها تســاءلت 
باستمرار عما إذا كانت ستتمكن حًقا من ترجمة كل ذلك الثراء 

الرائع و التعقيد وأناقة النص وشاعريته في آن وحد.
و ذكرت البروفيســورة كيوكو بأن المترجمــة اإليطالية ”ماريا 
نادوتي” الحظت تقارب اللغة اإليطالية و الفرنســية، مما جعلها 

توقن بأن تجربة ترجمة جبار إلى اإليطالية أو اإلســبانية تجربة 
مختلفة تماما عن الترجمة اليابانية، فيما اعتبرت مترجمة إيطالية 
أخرى ، تدعى آنتونييتا باستوري العارفة بطبيعة الياباني ، بأن 
الترجمة من اللغات الرومانســية إلى اليابانية تشبه إلى حد كبير 
إعادة الكتابة، فوجدت كيوكو عبارة ”إعادة الكتابة” مقنعة للغاية 
و تحــرص في وظيفتها الترجمية على إعــادة كتابة و نقل عالم 
آســيا جبار إلى اللغة اليابانية.أن المترجم حســبها يعيد  كتابة و 

خلق عالم المؤلف.
و قالت بأن ترجمة ”حب و فانتازيا” كانت بالنســبة لها شــرف 

كبير سيّما و أنها بذلت جهدا كبيرا ألجل تجسيده.
و في رد عن سؤالنا حول الصدى الذي حققته ترجمتها اليابان، 
قالت كيوكو بأنه بعد صدور ترجمتها سنة 2011 ، اعتقدت 
بأن المؤلف سيقرأ من وجهة نظر ”أكاديمية” بدال من كونه 
رواية رائجة  ألن الناشــر - البائع متخصص في األعمال 
العلمية، غير أن أول رد فعل إيجابي وشغوف بهذا الكتاب 
جاء من الباحثين المهتمين بالدراسات المغاربية والعربية، 

وليس الباحثين المتخصصين في األدب الفرنسي. 
و ذكرت بأنه خالل الســنوات العشر األخيرة، الحظت 
اإلعجــاب الملفت بهذا العمل على المســتوى الدولي، و 
اســتمتاع  القراء حتى من ليســت لديهــم معرفة بتاريخ 
الجزائــر بهذا الكتاب، مؤكدة بأن طريقة قراءة الروايات 

تغيّرت بشــكل عام في اليابان خالل هــذا العقد األخير، في 
ظــل رواج  مفهوم ”األدب العالمــي” الذي بدأ يطلق جذوره 

بفضل جهود الناشرين والمترجمين. 
  و تــرى كيوكــو بــأن أعمال جبار قريبة مــن األدب األجنبي 
، لكنها تعكس ظواهر و دراســات ما بعد االســتعمار والجنس 
واألقليــات الحديثــة. و أضافت بأنه ” لم يعــد بإمكاننا تصنيف 

المؤلفين حسب لغتهم أو بلد ميالدهم”. 
و بيّنت مفاهيم كثيرة سائدة في أعمال الراحلة مثل الشتات 

، المنفــى ، الحــدود...و هو ما يبحــث عنه القارئ 
الباحــث عن الروايات الجادة حتى و إن تراجعت 
مكانــة األدب يوم، مصنّفة روايات جبار ضمن 

هذا النوع من اإلصدارات الجادة.
و قالت بأن تطّور الشــبكات االجتماعية أتاح 
تبــادل اآلراء والمعلومات بشــكل مكثف، و 
أن محبي الروايات األجنبية يســتغلون هاته 
الوســائط بشكل واسع ، سيّما و أن ظروف 
الحجر التــي فرضها الوباء ســاهمت في 

تسريع هذا االتجاه.
و بخصوص ما جذبها في أســلوب آسيا 

جبــار، قالت الباحثــة :”و عما 
ســحر 

عمــل  
يبــة  د أل ا

بالنســبة  يكمن 
لي في  الثروة التي 

ال تنضــب مــن الحــب 
معترفــة  الفنتازيــا«.   ،
بأن  النــص المعقد أذهلها 
لمــا اكتشــفته  من خالله 
جماعــي  تاريــخ  مــن 
وشــخصي، كل ذلــك 
بأسلوب  األديبة  قدمته 
و كتابــة دقيقــة يقــف 
القارئ على بنية صلبة 
مبنيــة من عبارات  ذات 

معان تاريخية وفلســفية وموسيقية ورومانسية وشعرية سحرتها 
و حملتها لقراءة  األعمال األخرى للكاتبة .

و قالت في األخير بأن ”الحب و الفانتازيا ” ال يبرز فقط عالقة 
المرأة بالكتابة ، بل يبرز أيًضا عالقة المرأة والكتابة بلغة اآلخر 
، لغة المســيطر. هذا السؤال خاص بآســيا جبار التي لم تتّوقف 

طوال حياتها عن السعي وراء هويتها كامرأة تكتب.
كيوكو  كشفت  التــي ترجمــت أيضــا  كتــاب  

”امرأة بال قبر« عن نيتها 
أعمــال   ترجمــة  فــي 
لرائــدة  أخــرى 
النســوي  األدب 
الفرنســية  باللغة 

بالجزائر.

17عين على الثقافة و الفن

تمر اليوم الذكرى السادسة لرحيل أيقونة األدب الجزائري آسيا جبار، سيدة الكتابة الروائية بلغة موليير التي رحلت 
في صمت ذات سادس من فيفري 2015  و هي التي أجادت اإلنجاز في صمت دائما حتى و هي غائبة. 

عين الجزائر جمعت آراء بعض الباحثين و الدكاترة و المترجمين من مختلف دول العالم أعجبوا و درسوا كتابات من 
لّقبها ”سدنة المعبد األدبي” بالكاتبة البرجوازية لالنتقاص من عبقريتها األدبية المّبكرة، غير أن المتمّردة الناعمة لم 

تلتفت إلى الوراء  و واصلت سيرها بشموخ نحو منبع اإلبداع لتروي عطشا لم يرتوي.

 n    و مــن جهتهــا قالــت المخرجــة و المؤلفة فرجيني أوكس التي ربطتها عالقة وطيدة بآســيا جبار و خصتها بفيلم بعنوان ”عطش الكتابة” بأن : “آســيا 
كانت قبل كل شيء فنانة، ومبدعة تتمتع بحس مرهف، و أن تجربتها في مجال السينما سمحت لها بالتعبير عن أشياء كتلك التي قالتها من خالل كتاباتها، 

و الفيلم كان وسيلة لترجمة ما يختلج بداخلها”.
و أضافت بأنه إذا فكرت في صناعة فيلم جديد عن آســيا ،فإنها ستســلط من خالله الضوء على  األشــخاص الذين كان محيطين بها ـــو هو ما أكدت بأنها 
جســدته بالفعل في فيلمها األول، لكن المخرج المشــارك فريديريك ميتران حذفهم في النهاية، رغم أنها ســجلت شــهادات كثيرة ذات قيمة كبيرة،  أردفت 

”أعلم أن آسيا كانت ستحب ذلك”.
و أضافت :”كنت أرغب أيًضا في متابعة آسيا أكثر في حياتها اليومية إلظهار المرأة البشوشة والحيوية التي كانت عليها )والتي ال يدركها المرء بالضرورة 

في العطش للكتابة(...باختصار ، كنت  سأُظهر آسيا اإلنسانة بقدر ما أظهرت األديبة  بينما العطش للكتابة يتحدث بشكل رئيسي عن الكاتبة.

ست سنوات مرت عىل رحيل العمالقة آسيا جبار 

أدباء عالميون يتحدثون عن األيقونة

قسنطينة : مريم بحشاشي 

السبت 6 فيفري  2021
الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1442

المرتجمة اليابانية  كيوكو إيشيكاوا
سحر أسيا جبار ال ينضب 

من الحب و الفانتازيا



عندنا في الّصالة نتَّجه 
جنوًبا مع انحراف قليل 
إلى الّشرق ربما تشرق

 شمس القلب
 . مآسينا ألننا من الجنوب :

 وسنكون الفرح اآلتي
 ألننا من الجنوب

 نحن الجنوب
  َعَطٌش َوَدْم 

هذا الجنوب المّر في
 َحْلِق الّرجاْل 

َعَطُش الّسنيْن 
وَدُم الّرضيع يضخُّ 

في حْجر النبّي 

أين الفراْت ؟! 
من يْغِسُل المأساَة في

 أعماقنا 
نحن الجنوْب

 نحن الكروُب على تراِبًك 
يا َبلَْد 

إِْذ اَل أََحْد 
يأتي بنار الفتِح 

ُيْحِيي
 ما تبّقى من َجَسْد 

ُيْحِيي
 َرَواَح الّروح في دار

 الّسَماْء
 ... إِْذ اَل أََحْد 

ُيلِقي بباب الحْصِن 
ماْل  أنفاس الّرِ

ويزّف أغنية الّسديِم 
يشعُّ 

من غضب ُمَقاَْل 
لنِجيَء أكثر من زماٍن

 أو ُوُعوٍد 
أو وجوٍد 

أو خياْل ... 
نا نحن اليقين إذا  ونخطَّ

تزلزَل 
عرشهم

 أو َماَدِت الّدنيا 
وفّجرها الّزواْل 

نحن الجنوب وإن َذَوْت 
كّل الجهاْت

 نحن الّسؤاْل 
نحن الحكايا والوصايا

 والحروف المْشَرعات 
َعلَى الَمقاْل نحن الكنوز الحاديات

 بسّرها 
ُشمُّ الجباْل

 فمتى يشّق الّنهر أوزار
 العَطْش 

ونعود من دمنا 
إلى باب الّنزاْل.

الشاعر الجزائري
 محمد علي سعيد

n وبخصوص بدايته  ق أوضح المسرحي  بأنه ولج 
عالــم الفن الرابع بانضمامه  إلى فرقة مســرحية تابعة 
ألحــد الجمعيات ،حيث تقمص العديد من األدوار التي 
جعلت منه مســرحيا يجيد التعامل مع الخشــبة، فكانت 
نقطــة بدايته في مســرح الطفل مؤديــا جميع األدوار 
التــي رشــحته أن يكون حاضرا في حصــة للتلفزيون 
العمومــي تحت عنــوان جزيرة األطفــال التي أنتجتها 

محطة قسنطينة الجهوية .
وتحــدث مرزوق عــن مختلف المســرحيات التي قام 
بتأديتها نذكر منها ،العرض المسرحي برق وبعد التي 
جابت ربوع الوطن على حد قوله ،«صرخة الرجال« 
،«الصــراع »،«كل واحــد ودالتو«، »الهاشــمي« ، 
»النداء« للكاتب عزيز نســين وإخراج بلقاسم عمار ، 
»اإلشاعة« ســنة 2017 إقتباس عن الكاتب الروسي 
نيكــوالي قوقول و إخــراج أحمد خــودي، »تحصيل 
حاصــل« أو تيمنفلــة  ســنة 2019 للكاتــب علــي 
ثامرت و إخراج لحســن شــيبة لُعبت باللغتين العربية 
و األمازيغيــة ، »ديــوان القاراقــوز« ســنة 2011 
من إخــراج زهيد الدين هناني في المســرح الجهوي، 
وواصــل حديثه عن المســرحية التي قام بأدائها ســنة 
2012 و » إفتراض ما حدث فعال«، من توقيع لطفي 
بن ســبع التي توجت بالجائزة الكبــرى في المهرجان 
الوطنــي للمســرح المحتــرف وشــرفت الجزائــر في 

مهرجان قرطاج الدولي للمسرح .
وعــن تجربته فــي اإلخراج قال منصــف مرزوق أنه 
مقبــل في شــهر أفريل على إخراج عملين مســرحيين 
من مســارح جهوية ، لكنه قصد التوجه إلى المســرح 
الجامعي ، أين  اســتطاع توقيع العديد من المسرحيات 
التي شاركت في المهرجان الوطني للمسرح الجامعي 

و المهرجــان الوطنــي الجامعي للمونــودرام وحازت 
علــى الجوائز ، أخرج مســرحية رماح الفجيعة ســنة 
2014 وشــارك بها في المهرجان الوطني للمســرح 
الجامعــي الطبعــة العاشــرة بوهــران، ليعيــد إخراج 
مســرحية إفترض ما حدث فعال من توقيعه و شــارك 
بها في المهرجان الوطني الجامعي للمسرح النسوي و 
توجت بجائزة أحســن أداء جماعي و أحسن ممثلة إلى 
جانب المهرجان الوطني للمســرح الجامعي بســطيف 
،باإلضافة إلى مســرحية واقع خرافــي في المهرجان 
الوطنــي للمســرح الجامعــي النســوي وصــوال إلــى 

موندرام خريف الوحشة.

 وعــن ســؤالنا في ما يخص إقبال الجيــل الجديد على 
المســرح وحب الخشــبة بما أنه محتك بهــذه الفئة رد 
بأن شباب اليوم موهوب حامل العديد من األفكار التي 
يريد تجســيدها على الواقع ،متعطــش إلى الفن يطمح 
إلى المنافســة وإلى رســم نقطة بدايتــه في هذا المجال 
،وأكــد أن الجامعــة  تتوفر على  خــزان من المواهب 
فقــط ينتظر الفرصــة ،وفي األخير أشــار أنه يحضر 
الورشات تكوينية في اإلقامات الجامعية ودور الشباب 
في تونس تشــمل إدارة الممثــل ، أدوات الممثل ،ماذا 
يجــب أن يفعله الممثل على الخشــبة والبالطو، كيفية 

تقمص الشخصية.

n لســت أدري ما ســر الرجفة التي تســكنني كلما عدت إلى المسلســل 
التلفزيونــي الجزائــري ”الحريق “الــذي تناول مرحلة مــن مراحل االحتالل 
الفرنســي للجزائــر و ذلك قبل الحــرب العالمية الثانية. صور المسلســل في 
عــام 1974 من قبــل المخرج المبدع مصطفى بديع، وقام بتلحين موســيقى 
المسلســل األمين بشيشــي. وهــو مقتبس مــن روايتي األديــب القدير محمد 
ديــب: دار الســبيطار والحريق الســر يكمن في التوغل الرهيــب و الالارادي 
فــي األحداث رغــم أن معظــم الممثلين الذين ظهــروا على الشاشــة في هذا 
المسلسل لم يكونوا ممثلين أصال و لكن نجح مصطفى بديع بذكائه في جعلهم 
يؤدون أدوارهم بصورة طبيعية ومهنية عالية في مقال مهم نشر على جريدة 
الفجــر هل كان للفرد الجزائري البســيط الذي كان في بداية الســبعينيات كما 
يــزال اليوم، يلهــث وراء الخبزة، أن يعرف رجال اســمه »محمد ديب« لوال 
المخرج مصطفى بديع الذي حّول الرواية إلى مسلسل أسطوري رغم بساطته 
التقنيــة ؟؟ هــل المرئي هو من يصنع مجد النــص األدبي ويؤبد ه؟أكد الكاتب 
بوجــدرة في نفس المقال أن هــذه التجربة تعد مخاطرة للكثير من المخرجين 
الجزائرييــن، خاصة الشــباب منهم ألنهم - فــي نظره - يخافون النص األدبي 
ويعجزون في تحويله إلى عمل درامي، والعيب في ذلك يعود حســبه إلى قلة 
الخبرة ونقص الثقافة، وإن كان يجزم عن دراية حســب تعبيره، أن األعمال 
العالمية نفســها فشــلت فــي الكثير منها فــي تحويل نجاح عــدد من األعمال 

الروائية إلى نجاح سينمائي رغم أنها كانت من صنع مخرجين كبا.  
وقــد تحــدث الكاتب عن بعض االســتثناءات في الجزائر، كما أســماها، على 
غــرار روايــة »نوة« التي برع المخرج عبد العزيــز طولبي في تحويلها إلى 
عمل ســينمائي، إال أنها لم تلق حســبه النجاح الذي تســتحق على الرغم من 
الشــهرة الكبيــرة التي يتمتع بهــا الكاتب داخل الوطن وخارجــه، إضافة إلى 
ثالثية محمد ديب التي يعترف الكاتب أنها أثبتت نجاحها من جديد بعد تحويلها 
إلــى عمل تلفزيوني، اســتطاع أن يختطف المشــاهد الجزائري ويرســخ في 
الذاكــرة الجماعيــة من خالل األجــزاء »الدار الكبيــرة«، »الحريق«. مازال 
صوت “الال عيني” ال يفارقني رغم الزخم ورصيدي الكبير من المسلســالت 
واألفالم لكن الذي فعله بي مصطفى بديع رغم الوسائل الكالسيكية التي كانت 
في حوزته في مرحلة كان الوطن يداوي جراحه ويســتعيد أنفاســه ال يوصف 
وال يشرح ربما قوة النص طفت عاليا وجعلت الصورة والصوت عامال مكمال 
للعمــل الجبار الذي كلما عدنا إليه اكتشــفنا عظمته وعمقه القطيعة الحاصلة 
فــي الجزائر بين النص األدبي واإلعالم الثقافي والصناعة الســينمائية روج 
للعبثية ولالوعي في حين استطاعت بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر 
أن تخلد كتابها ســينيمائيا كما أنها ألهمت الســينما وصناع األفالم السينمائية 
ومسلسالت تلفيزيونية لالستناد على أحداثها وتحويلها إلى أفالم ومسلسالت 
حققــت بدورها نجاحاً كبيراً يضاهي نجاح الرواية األصلية، فكان لها تأثيرها 
البارز على المشــاهد، فوضعت بصمتها في تاريخ السينما والفن. أشهر هذه 
الروايات العربية التي تحّولت إلى أفالم ســينمائية وحققت نجاحا كبيرا.تعود 
لألديــب العالمــي “نجيب محفــوظ”، حيث وصل عدد الروايــات التي تحولت 
إلــى أفــالم إلى 21 روايــة وهما :« اللص والــكالب، بيــن القصرين، بداية 
ونهايــة، زقاق المــدق، الطريق، القاهرة 30، خان الخليلي، قصر الشــوق، 
الســمان والخريف، ميرامار، الســراب، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الشحاذ، 
الحــب تحت المطر، الكرنك، عصر الحب، الشــيطان يعــظ، وكالة البلح، قلب 
الليــل، الحب فوق هضبة الهرم. بينما وصل عــدد الروايات التي تحولت إلى 
مسلســالت تليفزيونيــة إلى 8 روايات، وهما :« اللــص والكالب، الباقي من 
الزمن ســاعة، بين القصرين، قصر الشوق، حضرة الُمحترم، األقدار، حديث 
الصباح والمســاء، أفراح القبة«. يرى المخرج القدير هالل عبد الرزاق، أّن 
أغلب ما أنتجته المخيلة األدبية لروائيينا وكّتابنا قادرة على التحّول من أعمال 
روائية إلى أعمال ســينمائية، خاصة وأّن تلك األعمال تحتوي على أفكار من 
شــأنها أن تجّســد على الشاشــة الصغيرة كأعمال تلفزيونية أو على الشاشة 
الكبيــرة كأعمال ســينمائية ضخمة، بــدًءا من أعمال عبــد الحميد بن هدوڤة 
وصــوال إلــى أعمال الروائيــة المغتربة أحالم مســتغانمي. ولكن يبقى النص 
الجزائري يتيما غريبا في غياب إرادة حقيقية لتجسيد مشروع حقيقي يخرج 

المكتوب من درج النسيان إلى شاشة الخلود .
بقلم لطيفةحرباوي
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 شباب اليوم متعطش وطموح
 لفرض نفسه ثقافيا  

عين على الثقافة والفن 18

سخر قدراته المسرحية وما جناه طيلة السنوات التي قضاها في التمثيل لصقل مواهب الطلبة الجامعيين على 
خشبة المسرح ،مجسدا العديد من األعمال المسرحية رفقة شعلة اليوم، أبى إال أن يكون جسر فني إليصال 
طموح الشباب المتعطش للفن على حد تعبيره في عمل جديد يحكي فيه عن التراث الجزائري في مختلف 
المناطق وعرضه في عدة مسارح ،هو الممثل والمخرج المسرحي منصف مرزوق ابن والية أم البواقي 
الذي فتح قلبه لعين الجزائر ليروي لنا مختلف المحطات التي مر بها وصوال إلى دخوله المسرح الجامعي .

جوانيات

نصوص يف درج النسيان

علـــــــــــى وتر الشعر

نحــــــــــــن الجـــــــــــــنـــــــــــــوب

الممثل والمخرج المرسحي منصف مرزوق لـ " عني الجزائر " 

إعادة فتح قاعة سينما النرص هذه السنة 
 

n سيعاد فتح قاعة سينما »النصر« بوسط مدينة قسنطينة ‘’خالل السنة الجارية )2021(’’ وذلك بعد عملية ترميمها التي دامت عدة سنوات، 
حسب ما ورد في بيان أصدرته »السينماتيك« الجزائرية على موقعها الرسمي.وبعد أن أوضح بأن هذا المرفق الثقافي سيكون ال 13 ضمن قائمة 
القاعات التي يعاد فتحها عبر الوطن، ذكر ذات البيان في هذا السياق بأن وزيرة الثقافة و الفنون، السيدة مليكة بن دودة قد أشرفت بحر األسبوع 
المنصــرم على تدشــين قاعة »األوراس« )كوليزي ســابقا( بمدينة باتنة والتابعة للســينماتيك الجزائرية وهي القاعة الـــ12 من نوعها  التابعة 
لشبكة السينماتيك الجزائرية التي ستدخل حيز النشاط و تسير من طرف المركز الجزائري للسينما.وخالل زيارة وزيرة الثقافة، قدم مدير المركز 
الجزائري للســينما، ســليم عقار عرضا حول قاعة »األوراس« والتعديالت التي أجريت عليها في إطار أشــغال الترميم، كما ورد في البيان الذي 
أشار إلى أن وزيرة الثقافة قد أبدت ارتياحها بإعادة فتح هذه المؤسسة الثقافية و وعدت بمنح الوسائل التي من شأنها أن تساعد على نشاطها.
مــن جهتــه، أفــاد مدير المركز الجزائري للســينما بأن هذه القاعة بإمكانهــا أن تحتضن أول تظاهرة بها بتنظيم المهرجــان الدولي للفيلم القصير 
إيمدغاسن.واستنادا لذات المصدر، فإن قاعة األوراس قد أعيد فتحها بعد عملية ترميم دامت أزيد من خمس )5( سنوات وتتسع لـ310 مقاعد.

و ذكــر البيــان كذلك أن وزيــرة الثقافة والفنون التي نال إعجابها معرض الصور المبكرة ألفالم حول الثورة الجزائرية نظم بالمناســبة من طرف 
المركز الجزائري للسينما قد استلمت من أيدي مدير ذات المركز سليم أقار  الكتاب الجميل للسينماتيك الجزائرية الذي يخلد 50 سنة من إنشائها 

في 23 جانفي 1965.
ق.ث/ وأج 

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

قسنطينة : دالل بوعالم 
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عين على اإلقتصاد

nتتبــع الدكتــور محمد أبوبكــر المصلح، أســتاذ 
الثقافة اإلســامية، في كلية الشــريعة والدراسات 
اإلســامية، جامعة قطر، في موضوع البحث عن 
مقاصد َخلق اإلنسان في القرآن الكريم، وأوصلها 
إلى خمســة مقاصد، حيث عالج العاقات بين هذه 
المقاصد الخمســة بعضها بالبعــض، واتصال كل 
واحد منهــا بجوهر تربية اإلنســان األصيل الذي 
يتمثل في ارتقاء اإلنسان إلى معارج الكمال، ويعد 
هــذا الجهد أحد إســهاماته القيمة ضمن مشــروع  
»الثقافة اإلســامية من التأســيس إلــى التدريس، 
ويأتي المقصد األول، وهو مقصد العبادة وجوهر 
التربيــة األصيل، حيث تحتــل العبادة أول مقاصد 
الخلــق في القــرآن الكريم حيث جاءت في أصرح 
أســاليب القــرآن، وهو أســلوب القصــر في قوله 
تعالــى )َوَما َخلَْقُت اْلِجــنَّ َواإْلِْنــَس إِلَّ لَِيْعبُُدوِن(، 
حيث فيه “قصــُر علة خلق هللا اإلنس والجن على 

إرادته أن يعبدوه”.
ثانيا: االستخالف يف األرض 

وجوهر الرتبية األصيل
كشــف القرآن الكريم عن مقصد الســتخاف في 
األرض في أول بيانه عن قصة خلق أبي البشــر، 
آدم عليه الســام في سورة البقرة، في قوله تعالى 
)َوإِْذ َقــاَل َربُّــَك لِْلَمَاِئَكِة إِِنّي َجاِعــٌل ِفي اأْلَْرِض 
َخلِيَفًة(. والكشــف عن هذا المقصد في هذا السياق 
له شأن خاص إذ يرتبط بقصة خلق أول إنسان في 
األرض، وحقيقة الخليفة حسب ما رجحه المؤلف، 
في هذه اآلية: “من يتولى عما يريده المستخلف”، 
والســياق في مقام المتنان يقتضي أن الخافة هنا 
تشــريف للخليفة من قبل المستخلف، ل لغيبته ول 
لعجزه ســبحانه، كما أنه يقتضي أن هذا التشريف 
ل يقتصر على شــخص آدم وحــده، ولكنه يتناول 
ذريته من بعده، إذ اآلية في معرض اإلخبار بخلق 
نــوع جديد، والخافــة تتضمن إلــى جانب معنى 
التشــريف آلدم وذريته، معنى التكليف لهم بالقيام 
بمهمات هــذه الخافة ومتطلباتهــا. ويترتب على 
ذلك أن اإلنسان بقدر ما يلتزم بأحكام من استخلفه 
بقــدر تحقيقه لمعنــى التكليف بالخافــة، وبالتالي 

كسبه صفة الخليفة.
ثالثا: عمارة األرض وجوهر 

الرتبية األصيل
قد يظهر وجه من التداخل بين مقصد الســتخاف 

فــي األرض وعمــارة األرض، ولكن مــع التأمل 
والتدقيق نجد بعض الفروقات بين هذين المقصدين، 
حيث إن عمارة األرض هنا تفيد جانبا من التكليف 
بالقيام بالعمارة، يقول: “أمركم بعمارة ما تحتاجون 
إليه فيها من بناء مســاكن وغرس أشجار”، وجاء 
ما يدل على أن عمارة األرض مقصد مســتقل من 
مقاصد الخلق في القــرآن الكريم، في قوله تعالى: 
)ُهَو أَْنَشــأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها( ]هود: 
61[، وترتبــط عمارة األرض بتســخير هللا ما في 
األرض لإلنسان وتهيئته له، وترتبط كذلك بخافة 
األرض، ولكــن عنــد التدقيــق ندرك الفــرق بين 
العمــارة والســتخاف في األرض، وأنهما ليســا 
مترادفيــن، فالخافــة في األرض مقام أســمى من 
عمــارة األرض، إذ إن الخافة بمثابــة القيام مقام 
المســتخلف، وإجراء مقاصد المســتخلف وأحكامه 
مجاريهــا، أما عمارة األرض فهي تخضع لســنن 
الكــون ونواميســه التــي وضعها الخالق ســبحانه 
وتعالى، حتى ولو مع الكفر باهلل وعصيان أوامره.

رابعا: مقصد االبتالء وجوهر 
الرتبية األصيل

من أصرح أساليب القرآن في بيان مقصد البتاء 
وأكثرها التصاقا بجوهر التربية هو اســتعمال لم 
التعليل في قوله تعالى: )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة 

لَِيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَســُن َعَمًا( ]الملك: 2[ أي الحكمة 
من خلق الموت والحياة هي البتاء، والعاقة بين 
هذا المقصد وجوهر التربية األصيل تتضح ابتداء 
مــن كــون الغاية مــن البتاء إظهــار مدى جودة 
المبتلى من رداءتــه، فالبتاء طريق للصعود في 

مرتقى الكمال وهو األجود.
خامسا: االختالف بني الناس 

وجوهر الرتبية األصيل
الختــاف بين النــاس مقصد قدري نحو ســابقه، 
فاإلنســان غيــر مكلــف بتحقيــق الختــاف فيما 
بينه ومــن حوله، فالختاف مقــدر من هللا تعالى 
لحكمــة علية، ولكنه مكلف بالعمــل بمقتضى ذلك 
المقصــد وتلــك الحكمة، جاء في القــرآن بيان هذا 
ًة َواِحَدًة  ـاَس أُمَّ المقصــد )َولَْو َشــاَء َربَُّك لََجَعَل النّـَ
َوَل َيَزالُــوَن ُمْخَتلِِفيــَن )118( إِلَّ َمــْن َرِحَم َربَُّك 
ْت َكلَِمُة َرِبّــَك أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن  َولَِذلِــَك َخلََقُهْم َوَتمَّ
ـِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن( ]هــود: 118 – 119[..  اْلِجنّـَ
يظهــر من قوله )ولذلك خلقهــم( الربط بين مقصد 
الختــاف بيــن النــاس وجوهر التربيــة األصيل 
المتمثل في الرتقاء إلى الكمال حيث إن الختاف 
بين الناس في األمور، صاحها وفســادها، يترتب 
عليه التفاوت بينهم في مدراج الرتقاء، ويتميزون 

عن غيرهم في هذه الحياة.

مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية األصيل 
.. دراسة في ضوء القرآن الكريم

n مــن أهــم وأبرز الدروس والعبر المســتفادة مــن الهجرة النبوية 
العظيمة، أن يتعلم المؤمن كيف يحسن التوكل على هللا عز وجل، فال 
يدفع الضر إال هو، وال يجلب النفع إال هللا سبحانه، قال الرسول -صلى 
ِ حقَّ تَوكِلــه لرزقَكم كما  هللا عليــه وســلم-: )لو أنَّكم تَوكلتُــم على اللَّ
يرزُق الطَّيــَر تغدو خماًصا وتروُح بطانًا( ]مختصر المقاصد| خالصة 
حكــم المحدث: صحيح[. يتعلم المؤمــن الصبر في طريق الحق، حتى 
ينــال النصر والتمكين، وهذا منهــج األنبياء، فقد واجهتهم المصاعب 
في طريق دعوتهم، كما واجهت المسلمين في مكة حتى أذن هللا تعالى 
لهم بالهجرة إلى المدينة، فلقيهم األنصار بصدور رحبة وقلوب مؤمنة 

أعانتهم في نشر الدعوة اإلسالمية.

درس وعبرة

n حذرت هيئات إســامية في أوروبا من »ميثاق مبادئ اإلســام 
الفرنســي«، موكدة أن القانون يُقيّد حقوق المسلمين وحريتهم، وذلك 
وفقــا لبيان حصلــت عليه الجزيرة نت، وجاء ذلك في بيان مشــترك 
لـــ3 هيئات، وهــي اللجنة التنســيقية للمســلمين األتراك في فرنســا 
)CCMTF(،  ومؤسســة المجتمــع اإلســامي فــي أوروبا »مللي 
غــوروش« فــي فرنســا )CIMG France(، وجمعيــة اإليمــان 
والممارســة )Foi et Pratique( التــي تنضــوي تحــت المجلس 
الفرنسي للديانة اإلســامية، و«المجلس الفرنسي للديانة اإلسامية« 
هو أكبر مؤسســة رسمية إسامية في فرنسا، ويتكون من المنظمات 
والجمعيــات اإلســامية والمســاجد المعتَرف بها قانونيــا في الباد، 
وندّدت الهيئات الثاث بـ«وثيقة المبادئ« لتنظيم شــؤون المســلمين 
التي تســعى الحكومة الفرنســية إلى فرضها، وشــدد البيان على أنها 
تحوي »فقرات تمّس شرف المسلمين، ولها طابع اتّهامي وتهميشي، 

وتضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا واألمة«.

إنشاء »املجلس الوطني لألئمة أمر ضروري 
ومفيد للمسلمني

وفــي جانفــي الماضي، أعلــن المجلس الفرنســي للديانة اإلســامية 
اعتماد ما أســماه »ميثاق مبادئ إلســام فرنســا«، وقُدّم الميثاق إلى 
رئيــس الجمهوريــة إيمانويل ماكرون في 18 جانفــي بعد أن وّقعت 
عليه 5 اتحادات إســامية، في حين رفضت التوقيع 3 أخرى، وهي 
نة للمجلس الفرنســي الذي تعّده الحكومة الفرنســية  الجمعيــات المكّوِ
ممثا للمســلمين، وينص الميثاق خصوصا على »مبدأ المساواة بين 
الرجال والنســاء« وعلى »توافق« الشــريعة اإلســامية مع مبادئ 
الجمهورية، وتشــدّد على »رفض توظيف اإلسام لغايات سياسية« 
وعلــى ضرورة »عدم تدّخل دول أجنبية في شــؤون الجالية«، وفي 
الوقــت ذاته شــددت المؤسســات الثــاث على أن إنشــاء »المجلس 
الوطنــي للئمة« )CNI( المســؤول عــن الموافقة علــى األئمة في 

فرنسا، أمر ضروري وسيكون مفيدا للمسلمين. 

يقيد حقوق المسلمني وذو طابع اتّهامي وتهمييش 
هيئات إسالمية في أوروبا تحذر من الميثاق 

الفرنسي لمبادئ اإلسالم

إدانة أمريكية لجرائم اغتصاب مسلمات اإليغور يف الصني
n طالبــت الواليــات المتحــدة األمريكية بضرورة أن تكــون هناك »عواقب وخيمــة« لتقارير عن 
اغتصاب ممنهج وتعذيب للنساء داخل معسكرات الصين لألقلية المسلمة من اإليغور، وقالت وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة إنها »منزعجة للغاية« من »الفظائع المرتكبة هنــاك«، وكانت الوزارة ترد 
على تقرير نشرته بي بي سي، بناء على مقابالت مع محتجزات سابقات، وبعض الحراس، ونفت 
وزارة الخارجية الصينية بشدة ذلك ووصفته بأنه »نبأ كاذب«، وتناول التقرير بالتفصيل ادعاءات 
اغتصاب جماعي واعتداء جنســي وتعذيب في معســكرات االعتقال في منطقة شــينجيانغ الصينية 
لألقلية المســلمة في الصين، وبخاصة النســاء المسلمات، علما أن حمالت قمع وحشية ترتكب في 

حق المسلمين في بالد الصين تحت مرأى ومسمع العالم ودول وحكومات المسلمين.
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إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائــب الدنيا، اللهم متعنا بأســماعنا، وأبصارنا، وقواتنا ما 
أحييتنــا، واجعله الــوارث منا، واجعل ثأرنا علــى من ظلمنا، 
وانصرنــا على مــن عادانا، وال تجعل مصيبتنــا في ديننا، وال 
تجعــل الدنيــا أكبر همنا، وال مبلغ علمنا، وال تســلط علينا من 

ال يرحمنا.

ندوة للمسلمني الجدد بمدينة يتصل كل واحد منها بجوهر تربية اإلنسان األصيل
بوينس آيرس يف األرجنتني

n أعلــن مركــُز الملك فهد الثقافي 
اإلسالمي بمدينة »بوينس آيرس« 
عاصمــة األرجنتيــن، عــن تنظيمه 
ندوةً للمســلمين الُجدد اليوم السبت 
الموافــق لـــ6 مــن شــهر فيفــري 
الجاري بداية من الســاعة العاشرة 
مســاء،  الثالثــة  وحتــى  صباًحــا، 
ويهدف منظمو هــذه الندوة إلطالع 
الداخلين الجدد للدين اإلســالمي في 
العاصمة األرجنتينية بيونس إيرس 
على تعاليم الدين السمح وتوجيهاته 
ومبادئــه، بمــا يمتــن أكثــر العالقة 
أن  علمــا  اإّلســالم،  وبيــن  بينهــم 
المســلمين في األرجنتين يشــكلون 

أقليــة في هذا البلــد األمريكي الالتيني، ما يجعل من مهمة تثبيت أقدامهم 
فــي الدين فــي غاية األهمية علــى اعتبار أن الحيــاة بطابعها الديني من 

الصعوبة بمكان في ظل البيئة المحيطة بهم في األرجنتين.  

جهود متواصلة لبناء مركز إسالمي كبري 
بمدينة فلوريانوبوليس الربازيلية

n تواصــل الجاليةُ اإلســالمية في مدينــة »فلوريانوبوليــس« الواقعة 
بواليــة »ســانتا كاتارينــا« بدولة البرازيــل، مجهوداتها لبناء مشــروع 
المركــز اإلســالمي الكبير في مدينــة »فلوريانوبوليس«، من خالل جمع 
التبرعــات والتعاون مع المؤسســات الخيرية األخرى، وأوضحت الجالية 
اإلســالمية أن بناء المركز اإلســالمي الكبير سيســاعد فــي الحفاظ على 
الهويــة اإلســالمية، باإلضافة إلى اســتثماره في تزويد النــاس بالمعرفة 
والعلم عن اإلســالم والمســلمين، وتسعى الجالية اإلسالمية إلى أن يكون 
المشروع أحد أكبر المراكز اإلسالمية في البرازيل، على مساحة 5000 
متــر مربــع، حيث إنه من المقرر أن يتضمن مدرســة عربيــة برازيلية، 
ومسجدًا كبيًرا، باإلضافة إلى قاعات للفعاليات الثقافية واالجتماعية، كما 
سيتضمن المركز مكتبة ومركًزا تعليميًّا لدارسي الدين اإلسالمي والثقافة 
اإلســالمية، فضاًل عــن بناء ملعب رياضي مخصَّص لألنشــطة الرياضية 

المختلفة، وموقف للسيارات يتسع لحوالي 65 سيارة.
 يُمكن رؤية مئذنة املسجد من معظم أحياء 

الجزيرة السياحية
واختــارت الجالية اإلســالمية حــي »Coqueiros« أحد أرقى 
أحياء مدينة »فلوريانوبوليس«، من أجل بناء المركز اإلســالمي 
بــه، بحيث يُمكن رؤية مئذنة المســجد من معظــم أحياء الجزيرة 
السياحية، وليصبح المركز عالمة مميزة في الحي، ومحطًّا ألنظار 
الجميع، وتكثِّف الجالية اإلســالمية في مدينة »فلوريانوبوليس« 
جهودهــا في جمــع التبرعــات، ومخاطبــة المؤسســات الخيرية 
المختلفة للمشــاركة في بناء المركز اإلســالمي الكبير في أســرع 
وقت، وتُرجع الجالية اإلسالمية الهدَف من بناء المركز اإلسالمي 
إلى الحاجة الماســة لمســلمي مدينــة »فلوريانوبوليس« ووالية 
»سانتا كاتارينا« لبناء مركز إسالمي كبير يكون قادًرا على خدمة 

هؤالء المسلمين.



n وعقب موجة االنتقال الكبيرة إلى ”تليغرام”، 
أضــاف التطبيــق القــدرة على اســتيراد ســجل 
المحادثــات من واتس آب إلــى منصته، ما يعني 
أنــك لن تفقد المحادثات الســابقة إذا كنت ترغب 

في تبديل خدمات المراسلة.
مســتخدمي  إلــى  الجديــدة  الميــزة  ووصلــت 
”تليغرام”عبر نظام التشــغيل iOS مع اإلصدار 
7.4.1، الذي وقع إطالقه في 27 يناير ورصده 

.9to5Mac موقع
وأعلنت شــركة ”تليغرام” الحقا أن الميزة متاحة 
أيضــا عبــر نظام أندرويــد. وإلــى جانب واتس 
آب، يمكــن أيضا اســتيراد ســجالت المحادثات 
مــن تطبيقــات Line وKakaoTalk، وفقــا لـ

.Telegram’s changelog’s iOS
وتأتــي إضافة هــذه الميزة في الوقــت الذي تبلغ 
فيه شــركة ”تليغرام”عن زيادات هائلة في أعداد 
المســتخدمين لتطبيقها، حيث تضــم الخدمة اآلن 
أكثر من 500 مليون مســتخدم نشــط في جميع 
أنحــاء العالــم. ويبــدو أن الســبب هــو سياســة 
الخصوصيــة الجديــدة التي أعلنت عنها شــركة 
واتــس آب ســابقا، حيث أثارت مخــاوف تتعلق 
بالخصوصية بشــأن تطبيق المراسلة المملوك لـ 
”فيسبوك”وأّخرت واتس آب الحقا تقديم السياسة 
الجديــدة عبــر منصتها، وأصرت علــى أنها لن 
تؤثــر على أمــان محادثات المســتهلك أو بيانات 

الملف الشخصي.
وبالنســبة للمســتخدمين الذين ينتقلون من واتس 
آب إلى ”تليغرام”، فإن قدرتهم على أخذ سجالت 

المحادثات معهم تعني عائقا واحدا أقل للتبديل.
وتعمل عملية االستيراد على أساس الدردشة عبر 
الدردشة )chat-by-chat(، وهو نفسه بالنسبة 
للمحادثــات الفرديــة  كمــا هــو مــع المحادثات 
الجماعيــة. ولبــدء اســتيراد دردشــة مــن خدمة 

:iOS مراسلة واتس آب على
افتــح المحادثــة ذات الصلــة، ثم انقر فوق اســم 
المجموعــة أو جهة االتصال من أعلى الدردشــة 

لفتح شاشة المعلومات الخاصة بها.
 )Export Chat( »خيار ”تصدير الدردشــة -
يفتح صفحة مشــاركة iOS، حيث سترى خيار 

تحديد ”تليغرام«.
- بعــد ذلــك، مــا عليــك ســوى اختيار دردشــة 

”تليغرام” لنقل الرسائل إليه.
وفي الوقت نفســه، على نظــام أندرويد، يالحظ 
”تليغــرام” أنه يمكن العثــور على خيار ”تصدير 
الدردشــة” في واتــس آب من خــالل النقر على 
الزر ثالثــي النقاط في الجزء العلوي األيمن من 

الدردشة، ثم تحديد ”المزيد«.
وتحتوي أي رسائل يتم استيرادها إلى الدردشات 
علــى تصنيــف ”مســتورد” صغير عليها يشــير 
إلــى تاريخ إرســالها فــي األصل، ووقــت نقلها 
إلــى ”تليغرام”، وتكــون الرســائل مرئية لجميع 

المشاركين في الدردشة.
وهنــاك خيار اســتيراد ســجالت دردشــة واتس 
آب مــع الصور أو من دونها. وتظهر الرســائل 
المستوردة بالترتيب الذي تم استيرادها به، وليس 

بترتيب إرسالها في األصل.

n  توقعــت شــركة ”ســوني” نهاية األســبوع 
الماضي تحقيق أرباح صافية قياســية في السنة 
المالية الحالية، مع االزدياد المطرد في الطلب 
على المنتجات المتصلــة بألعاب الفيديو خالل 
فتــرات اإلغالق الجديــدة في العالــم، بما فيها 
جهاز ”بالي ستيشن 5” الذي أطلقته المجموعة 

اليابانية العمالقة أخيرا.
ورغــم األذى الفــادح الــذي ألحقتــه الجائحــة 
بأنشــطة تجارية كثيــرة، كان قطــاع األلعاب 
مــن القطاعات القليلة التي شــهدت طفرة غير 
مســبوقة، في ظل توق السكان إلى الترفيه في 

المنزل خالل فترات اإلغالق الطويلة.
وذكرت شــركة التكنولوجيــا اليابانية العمالقة 
أن صافــي أرباحها ارتفع بنســبة %87 خالل 
الفتــرة بين ابريل وديســمبر من العام الماضي 
مقارنة بالفترة نفســها مــن 2019، ليصل إلى 

1,1 تريليون ين )10 مليارات دوالر(.

وأوضحــت أن نتائــج ”ســوني” القويــة دفعت 
الشركة إلى مراجعة توقعات مبيعاتها وأرباحها 
للعــام بأكملــه صعــوداً، على خلفيــة ”مبيعات 
أعلى من المتوقع في ســائر القطاعات باستثناء 

الصور ”األفالم”.
ومن المتوقع اآلن أن تبلغ مبيعات العام بأكمله 
8,8 تريليــون ين، مقارنة بـ 8,5 تريليون ين 

بحسب توقعات أكتوبر.
ورفعت ســوني التي عدلت توقعاتها الســنوية 
صعوداً خالل الربع الماضي، توقعاتها لصافي 
األربــاح إلــى 1,1 تريليون ين للســنة المالية 
المنتهيــة في مارس، بعدما كانت مقّدرة ســابقا 

بـ800 مليار ين.
وقد طرحت ”سوني” جهاز ”بالي ستايشن 5” 
بعــد طول انتظــار في نوفمبــر، لتندلع معركة 
المبيعــات مع جهاز ”إكــس بوكس” الجديد من 

منافستها األمريكية ”مايكروسوفت«.

  كيف تنقل سجل المحادثات من 
واتس آب إلى تطبيق »تليغرام« 

عين على التكنولوجيا 
21

كان  حيث  األخيرة،  األسابيع  في  مستخدميه  قاعدة  في  كبيرا  ارتفاعا  ”تليغرام”  المراسلة  تطبيق  شهد   
الكثيرون يبحثون عن بديل لتطبيق واتس آب.

n  ســربت بعــض المواقــع المختصــة بشــؤون التقنيــة بعض 
المواصفات التي ســيحصل عليها هاتف Blаck Shаrk القادم 
من Xiaomi. وتبعا للتسريبات فإن Blаck Shаrk4  سيأتي 
بهيــكل محمــي من الماء والغبــار، مضاد للصدمات، شــبيه من 
 Blаck Shаrk حيــث التصميم بعض الشــييء بهياكل هواتف
األخيــرة، أبعاده )163,83/ 76,35 /10,3( ملم. وســيضمن 
األداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snаpdragon 888، أقوى 
معالــج للهواتــف الذكية لهذا العام حاليا، فضال عن أنه ســيجهز 

.5G بشريحة موديم ستمكنه من العمل مع شبكات
ومــن المفتــرض أن يحصــل الجهاز أيضــا على شاشــة عالية 
الدقــة بمقــاس 6.67 بوصــة، ترددها 
120 أو 144 هيرتــزا، 
وعلــى بطارية بســعة 
أمبير،  ميلــي   4500
بسرعة  يمكن شــحنها 
شــاحن  بفضل  كبيــرة 

باستطاعة 120 واطا
 Xiaomi كما ســتزوده 
بمنفذين لشرائح االتصال، 
ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، 
 Andrоid ونظام تشــغيل
11، و قبضــات وملحقــات 
علــى  تســهل  خارجيــة 
باأللعاب  التحكــم  المســتخدم 
اإللكترونيــة كما فــي هواتف 

Blаck Shаrk السابقة.

»كانون«تكشف 
عن كامريا مراقبة 
بمواصفات فريدة

n   كشــفت شــركة سامسونغ 
عن النســخة الجديدة من هواتف 
والتــي   ،Galaxy A02
ستطرح بمواصفات جيدة وسعر 
منافس يبلغ 100 دوالر تقريبا.

 Galaxy A02 ويأتي هاتــف
2021(( الجديــد بهيكل بســيط 
التصميــم مصنوع مــن المعدن 
والبالســتيك المقاوم للصدمات، 
مجهز بمنفذين لشرائح االتصال.
وزود الهاتــف بشاشــة مقاســها 
عــرض  بدقــة  بوصــة   6.5
تغطي  بيكسل،   )1560/720(
معظم مســاحة الواجهة األمامية 
 Infinity-V تقريبا، وفيها فتحة

مخصصة لكاميرا السيلفي.
ويعمــل A02 الجديــد بمعالــج 
 1.5 تــردده   МТ6739W
غيغاهيرتــز، وبذواكــر وصول 
غيغابايــت،   3 2أو  عشــوائي 

داخليــة 32  تخزيــن  وذواكــر 
أو64 غيغابايــت قابلة للتوســيع 
حتى 1 تيرابايــت عبر بطاقات 

ذاكرة خارجية.
أمــا الكاميرا األساســية له فأتت 
ثنائيــة العدســة بدقــة )13+2( 
ميغابيكســل، والكاميرا األمامية 
بدقــة 5 ميغابيكســل تعمــل مع 

خاصية التعرف على الوجوه.
وحصــل الهاتــف أيضــا علــى 
 Dolby Atmos تقنيــات 
ونوعيــة  توزيــع  لتحســين 
األصوات، وعلى نظام تشــغيل 
Andrоid 10 مــع واجهــات 
One UI 2، وبطاريــة بســعة 
5000 ميلــي أمبيــر تعمل مع 
خاصية الشــحن السريع، إضافة 
لتحديــد   GPS أنظمــة  إلــى 
المواقع عبر األقمار الصناعية.

سامسونغ تعلن عن هاتف 
ممزي ورخيص الثمن

 Xiaomi تتحرض إلطالق أقوى 
هواتفها لعشاق األلعاب اإللكرتونية

   سوين تتوقع أرباحا قياسية 
بعد إطالق "بالي ستيشن 5"
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n كشفت شــركة ”كانون” عن كاميرا جديدة 
بمواصفات فريــدة يمكن اعتمادهــا للمراقبة 
والتقــاط الصور المميزة داخل المنزل وأثناء 

التنقل.
وتتميز كاميرا”كانون باور شوت بيك”الجديدة 
بحجم صغير نســبيا وبطاريــة داخلية تكفيها 
لتعمل عدة ساعات بالشحنة الواحدة ما يمكن 
من اســتعمالها كأداة للمراقبة والتقاط الصور 
والفيديوهــات داخل والمنــزل أو المكتب أو 

حتى أثناء الرحالت والسفر.
والمميّز في هذه الكاميرا أنها تعتمد على تقنية 
الــذكاء االصطناعــي للتعرف على األشــياء 
والوجــوه وتتبــع األجســام المتحركة حولها، 
وتختــار اللحظة المناســبة لتوثيــق الصور، 
فضــال عن أن عدســتها تتحــّرك باالتجاهين 
العمــودي واألفقي ما يســهل عليهــا عمليات 

المراقبة والتتبع، وفقا لروسيا اليوم.
كمــا تتميــز الكاميرا بعدســة بدقــة 12 ميغا 
بيكســل بفتحة عريضة، وقدرة على التقريب 
لبطاقات ”ميكــرو أس  تعــادل X4، ومنفــذ 
دي” لتخزيــن الصــور والفيديوهــات، كمــا 
يمكــن التحكم بها عن بعد عبر تطبيق خاص 
باألجهــزة والهواتــف الذكيــة، ويمكــن عبر 
التطبيق أيضا اســتخدامها لمشــاركة الصور 

عبر شبكات التواصل االجتماعي.
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استراحة

 جاك دريدا
 n  هو فيلســوف وناقد أدب فرنســي ،ُولد جاك دريدا 
فــي 15 تموز/ يوليو عام 1930، في مدينة الجزائر ، 
هو الثالث بين أطفال األســرة الخمســة، والداه هما هايم 
بوسبير تشــارلز دريدا وجورجيت سلطانة إيستر سفر، 
وتعــود أصولهما إلى يهود الســفرديم. ُحــرم دريدا من 
المدرســة الثانوية منذ يومه األول فيها، بعد أن انتهجت 
ســلطات فيشــي الفرنســية سياســاٍت معاديٍة للســامية،  
فتجنــب دريدا الذهاب إلى المدرســة، عوًضا عن ذلك، 
خــاض العديد من منافســات كرة القدم، فقــد كان حلمه 

احتراف كرة القدم.
جاك دريدا من أكثر الفالسفة إثارُة للجدل، وإضافٌة إلى 
العديد من المؤلفات والنظريات الفلسفية، يعد دريدا بحق 

رائد المدرسة التفكيكية.
يقف اســم جاك دريدا بين أهم فالســفة القرن العشــرين، وعلى الرغم من أن أهم ما 
يُذكــر له هو تطويره نظرية التفكيــك في فهم النصوص الكتابية، إلى أن له ما يزيد 
عن األربعين كتاًبا، إضافٌة إلى مئات المقاالت التي كانت تُنشر في دورية تل كيل، 
وهي دوريٌة كانت تُعني بالنظريات التجريبية. خلف دريدا إرًثا ال يمكن نســيانه في 

الفلسفة. ومن أهم مؤلفاته “في علم الكتابة” و “الكتابة واالختالف”.
وأهم نظرياته هي نظرية التفكيك، والتي لها من النقاد ما لها من المعجبين. وتناولت 
نظرياته العديد من العلوم المحورية كاألنطولوجيا وعلم المعرفة والعلوم االجتماعية 

وعلم الجمال واألخالق والفن والهندسة المعمارية والموسيقى.

بــدأ دريــدا حياتــه المهنية مدرًســا للغتيــن اإلنكليزية 
والفرنسية ألطفال الجنود بين عامي 1957 و1959، 
بــدل الخدمة اإللزامية. وفي العام التالي، ُعين أســتاًذا 
للفلســفة فــي جامعة الســوربون، حيث عمل مســاعًدا 
لســوزان باكيالرد. بعدها باشــر التعليم في المدرســة 
العليــا الطبيعية وذلــك عام 1964، واســتمر في هذا 

العمل عشرين عاًما.
بعد ذلك، أصبح على صلٍة بعدٍد من المثقفين والفالسفة 
النظرييــن الذين شــكلوا مــا يُعرف بتل كيــل أي دون 
تغيير. وكان يوم 21 تشــرين األول/ أكتوبر 1966، 
حيــث قدم محاضــرة في جامعة جــون هوبكنز حملت 
عنــوان ”البنيــة واإلشــارة واللعب في خطــاب العلوم 
اإلنســانية”. كانت هــذه المحاضرة بدايــة انطالقه إلى 

العالمية.
في عام 1967طبع ثالثة من كتبه الكتابة و االختالف 
، عــام 1974 اصدر عددا من االعمال الهامة ” قرع 
النامــوس ” وفي عــام 1980 في هذه األثنــاء كان أحد 
أفــراد المجموعــة الموقعة على الطلب المناهض لِســن قوانين الموافقة. ُشــخصت 

إصابته بسرطان البنكرياس قبل وفاته في 9 تشرين األول/ أكتوبر عام 2004.
 أشهر أقواله 

ما ال يمكن قوله ، ال ينبغي السكوت عنه ، ويكفي السكوت عنه.
لطالما تظاهرت بالتظاهر.

حلمت دوما بقلم يكون كالحقنة.

n      ألقى الخليفُة المأمون قصيدًة في مجلِســه، ثم ســأل أبا نواس عن رأيه 
؟ فقال : ال أشــمُّ بها أيَّ رائحٍة للبالغة .فأمر بحبِســه شــهراً في حظيرِة حمير. 
بعد شــهر، خرج وعاد لحضوِر المجلس، وبدأ المأمــون بإلقاِء قصيدٍة أخرى. 
فقام أبو نواس في منتصِفها ليخرج. سأله المأمون: إلى أين؟ فقال: إلى حظيرة 

الحمير ياموالي، الصمود أمام التطبيل، فما أكثر المطبلين في زمننا هذا.

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 

غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم اخليام 
العامل الذي اشتهر باجلرب والرباعية 

يف رحاب العلم واإلميان  

n   غيــاث الديــن أبو الفتــوح عمر بن 
ابراهيم الخيام ، رياضيٌّ وفلكيٌّ وشاعٌر 
فارســي، قّدم الكثير للعلــوم التي عمل 
بها. تميز شــعره بأبعاد فلســفية أثارت 
جداًل واســًعا بين من أّرخ لــه أو قرأه، 

لكنها بقيت.
 عــاش عمر الخيام في فترٍة من التاريخ 
اإلســالمي كانت تعج بالمتغيرات، وال 
يعرفه كثيرون إاّل بوصفه شاعًرا، لكنّه 
كان رياضيًّا وفلكيّا ماهًرا وضع تقويًما 
سنوًيا كان أكثر دقة من ذلك الذي ُوضع 
قبله بخمسة قرون. أما في الرياضيات، 
فله يرجع الفضل في تصنيف المعادالت 

التكعيبية وحلها اعتماًدا على الهندسة.
ُولــد عمر في مدينة نيســابور التي كان 
معظــم  وقضــى  الســالجقة،  يحكمهــا 
أيامه بيــن بالطي الســلطان القراخاني 
والســلجوقي. ولعمــر الخيــام اثنين من 
األصدقــاء اللذيــن لعبــا دوًرا محورًيا 
فــي التاريــخ اإلســالمي، نظــام الملك 
والحســن الصباح، لكنه نأى بنفسه عن 
صراعاتهما وآثر التفرغ لعمله وشــعره 
، أصبــح عمر الخيام شــخصيًة عالميًة 
شهيرة عرفها األوروبيون قبل العرب، 
فقــد ترجــم الســير إدوارد فيتزجيرالد 
رباعياتــه إلــى اإلنجليزية. وقــد لعبت 
دوًرا كبيًرا في االستشــراق وانتشــاره 
بين أوســاط الباحثين األوروبيين الذين 
بدؤوا يتطلعون بشــغٍف نحو شرٍق كان 
إلــى حٍد قريــب مجهواًل بالنســبة لهم ، 
والســم عمــر معــان ودالالت عديدة، 
يمكــن التعرف عليهــا من خالل: معنى 

اسم عمر .
ُولــد عمــر الخيام فــي 18 أيــار/ مايو 
1048 فــي مدينــة نيســابور التجارية 
الكبرى شمال فارس، وهي اليوم إحدى 
مدن إيران، والد عمر هو الطبيب الغني 
إبراهيم ألخيامي، أّما اســم والدته فغير 
معروف. كانت عائلة عمر مســلمة لكّن 
والده لم يكــن متعصبًّا للدين وقد وّظف 
لتعليم عمر عالم الرياضيات باهمانيارين 
مرزيان الميال للزارادشتية، وهي ديانة 

فارس القديمة .
كان باهمانيار طالًبا لدى الطبيب الكبير 
والعالم والفيلســوف ابن ســينا، وقد قدم 
لعمر تعليًما شــاماًل في العلوم والفلسفة 
والرياضيات. وقــام الخواجى األنباري 
بتدريس علم الفلــك لعمر وتوجيهه من 
خالل مجسطي بطليموس )هو أطروحة 
رياضية فلكية باللغة اليونانية من القرن 
الثاني(. عمل عمر في مطلع شــبابه مع 
والــده في عملياتــه الجراحية وتعلم كل 
شــيء عن الطبابة.احتفل عمــر الخيام 
بعيد ميالده الثامن عشــر عام 1066، 
وفــي نفــس العــام، ظهر مذنــب هالي 
في الســماء وقام ويليام وجيش فرســان 
النورمــان بغزو إنجلتــرا، وتوفي والد 
عمر. وبعد أشهٍر قليلة من وفاته، توفي 
مدرس عمر باهمانيار أيًضا، لقد كانت 

نهاية مرحلة من حياة عمر الخيام .
إنجازاته

انضم عمــر الخيام الى إحــدى القوافل 
التــي تنظــم رحلــًة مدتها ثالثة أشــهر 
مــن نيســابور إلــى ســمرقند العظيمة، 
والتي تقع اليوم في أوزباكســتان. كانت 

ســمرقند مركًزا للمنح الدراســية، ربما 
وصــل الخيام اليها فــي 1068 عندما 
بلغ 20 عاًمــا، حيث قام بالتواصل مع 
أبو الطاهــر صديق والــده القديم الذي 
كان حاكم وقاضي المدينة، وسرعان ما 
اكتشف لديه موهبٌه غير عادية في علم 
األرقــام، فوظفه في مكتبــه. وفيما بعد 
حصل الخيــام على وظيفــٍة في خزانة 
الملــك، وقد أحــرز تقدًما كبيًرا في علم 

الجبر أثناء إقامته في سمرقند .
علــم الخيام أنّــه ليس مــن الممكن حل 
المعــادالت التكعيبية باســتخدام أدوات 
الهندســة اليونانيــة القديمــة كالبوصلة 
والمســطرة وهناك حاجة إلى أســاليب 

أخرى .
نشــر الخيام في عام 1070 عندما كان 
في ســن 22 واحدًة مــن أعظم أعماله، 
وهي رسالٌة حول إظهار مشاكل الجبر 
والموازنــة، أظهــر فيهــا أن المعادلــة 
التكعيبيــة يمكن أن يكــون لها أكثر من 
حــٍل واحد، وأوضــح أيًضا كيف يمكن 
المكافــئ  كالقطــع  القطــوع  اســتخدام 
هندســية  حلــول  إلعطــاء  والدوائــر 

للمعادالت التكعيبية.

كان أرخميدس قد بدأ بالفعل بالعمل في 
هذا المجال منذ أكثر من ألف عام عندما 
واجه مشكلًة محددة في العثور على نسبه 
حجم جزء إلى آخر ضمن مجاٍل معين. 
نظــر الخيام فــي هذه المشــكلة بطريقٍة 
أكثــر عمومية ومنهجية، وتجنب الخيام 
المعادالت السلبية والحلول السلبية، ألن 
األعداد الســلبية لم يكــن معترًفا بها في 
الرياضيات اإلســالمية. مع ذلك بعض 
الثقافــات قــد أدرجــت األرقام الســلبية 
فــي الرياضيــات، على ســبيل المثال، 
البراهمــا غويتا كانت قد أدخلت األرقام 
السلبية في  في عام 1073 تلقى الخيام 
دعــوًة الى مدينــة أصفهان الفارســية، 
الســلجوقية،  اإلمبراطوريــة  عاصمــة 
إلعــداد جــدوٍل زمنــي مــن شــأنه أن 
يعمــل بطريقــٍة دقيقة إلــى األبد، وكان 
هــذا هو العصــر الذي تحــدد فيه طول 
السنة بشــكٍل دقيق ومنتظم. تمت دعوة 
الخيام من قبل الرجلين األكثر سلطة في 
اإلمبراطورية الســلجوقية والتي كانت 
بالد فارس جزًءا منها، وهما ملك شــاه 
ســلطان اإلمبراطوريــة، ووزيره نظام 

الملك.
للخيــام بعض الرســائل الفلســفية، منها 
”رسالة في الكون والتكليف” و”الرسالة 
األولــى فــي الوجــود” و”مختصر في 
الطبيعيات”. وتشــرح رباعياته وجهات 
نظــره الفلســفية التــي كانت تشــاؤمية 

وعدمية أحياًنا.
وله مؤلفات متنوعة أخرى منها: ”شرح 
ما أشــكل من مصادرات كتاب أقليدس” 
و”االحتيــال لمعرفــة مقــداري الذهب 
والفضة في جســٍم مركٍب منهما”، وفيه 
طريقة قياس الكثافة النوعية، و”رســالة 

في الموسيقى«.
توفــي عمــر الخيام عن عمــٍر ناهز ال 
83 عاًما في بلدة نيسابور في 4 كانون 
األول/ ديســمبر عام 1131، وُدفن في 
قبــٍر كان قد اختار موقعه مســبًقا ضمن 
بســتان حيث تتساقط الزهور مرتين في 

العام.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم ان اول من تولى الموت هو 
النبي يوسف عليه السالم .

- هل تعلم ان 48 دولة في العالم ال تطل 
على البحر .

- هل تعلم ان اللون االخضر يسبب افراز هرمونات االسترخاء في 
الجسم مما يجعلك تشعر بالسكينة و الهدوء .

- هل تعلم ان االرنب لديه القدرة على رؤية االشياء التي خلفه في 
حقل يصل الى 120 درجة .

- 1802والدة  تشارلزويتستون ، 
فيزيائي و مخترع بريطاني ، اخترع 

التلغراف المشفر .
 - 1989الرئيس الجزائري الشاذلي 

بن جديد يزور الحسن الثاني ملك المغرب ، بعد سنوات من 
العالقات المحتقنة بين البلدين .

- 2002  وفاة ماكس بروتس ، عالم كيمياء بريطاني 
نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962

6 فيفري اليوم الوطني في نيوزيلندا.

امــرأة قالــت لزوجهــا ، حلمــت انك 
أهديتي ساعة جميلة ، فرد عليها قائال 

، البسيها  في الحلم القادم .

النجاح يخلق لك األعداء ، ولكن أن كنت تبحث عن 
الشهرة فكن تافها . 

  أوسكار وايلد

الناس الهية بالناس وحمة اليه بالرأس 
يضرب هذا المثل عندما ال يهتم شخص بمصالح الغير.

       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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هــذه  وتأتــي    n
القافلة  تزامنا مع الذكرى 
ســاقية  ألحــداث  ال63 
ســيدي يوســف التاريخية 
المشــتركة بيــن الشــعبين 
وفــي وقــت تحــاول فيــه 
مــن  مدعومــة  لوبيــات 
جهات مغربية وصهيونية  
ضــرب العالقــات القوية 
البلديــن  بيــن  والعميقــة 

الشقيقين
و تحضــر الجزائــر بحر 
حســب  األســبوع  هــذا 
مــا أفــادت بــه مصــادر 
مطلعة ل” عيــن الجزائر 
”  قافلــة من المســاعدات 
الطبيــة الموجهة للشــعب 
التونســي خاصــة ســكان 
لدعمهــا  وذلــك  الحــدود 
الظروف  علــى مواجهــة 
االقتصاديــة الصعبة التي 
يمر بها هــذا البالد الجار 
،جــراء اســتمرار جائحة 
ضربــت  التــي  كورونــا 
االقتصــاد التونســي فــي 
تعطــل  جــراء  الصميــم 

قطاع السياحة الذي يعتبر 
شــريان الحياة االقتصادية 
فــي تونس ومصدر دخلها 
هــذه  وتتزامــن   , األول 
القافلــة التي مــن المزمع 
ان يشــرف عليهــا وزير 
الصحة والسكان وإصالح 
المستشــفيات عبد الرحمن 
بن بوزيد والسفير التونسي 
الذكــرى  مــع  بالجزائــر 
ســاقية  لمجــازر  ال63 
سيدي يوســف األليمة في 
حق ســكان البلديــن على 

الحدود مــن طرف النظام 
االستعماري .

وتؤكــد الجزائر من خالل 
هذه القافلة اإلنســانية التي 
توفدهــا الى تونس وتحمل 
طبية  ومســتلزمات  ادوية 
وال يستبعد ان تحمل كمية 
من اللقاح المضاد لكورونا 
الجزائــر  اقتنتــه  التــي 
مؤخرا  وقوفها الى جانب 
الشعب التونسي في أوقات 
الضيــق كمــا عهدته على 
الفارطة  الســنوات  مــدار 

اخرها وقوف الجزائر الى 
جانــب تونس فــي ازمته 
السياسية التي انطلقت مع 
ثورة الياسمين في 2011 
والتــي انهــت نظــام حكم 
زيــن العابديــن بــن علي 
وبهــذه الخرجة اإلنســانية 
تكون الجزائر قد اختارت 
أفضــل رد علــى بعــض 
األبواق التونسية المأجورة 
من طرف عمالء المغرب 

والصهاينة .

أحوال الطقس 

قسنطينة : 26/ 8
الجزائر : 18/ 11
وهران : 19/ 11 

يف وقت تحاول فيه لوبيات مشبوهة رضب العالقات بني البلدني 
الجزائر تقف مجددا مع تونس بإرسال

 مساعدات طبية لمواجهة كورونا هذا األسبوع

n تمكنــت، أمس، مصالح األمــن لوالية باتنة 
من توقيف 4 أشــخاص تتــراوح أعمارهم بين 
17 و18 ســنة من بينهم قصــر، قاموا باقتحام 
مســكن بحــي المجزرة و اســتولوا علــى مبالغ 
مالية من العملة الوطنية قدرت ب 130 مليون 
ســنتيم ومبلــغ آخر من العملــة األجنبية قدر ب 

10.000 أورو
كما تمكنت مصالح األمن من تحديد هوياتهم في 
أقل من 24 ســاعة واســترجاع مبلغ مالي قدر 
43.4 مليون سنتيم وتم تسليم المتهمين للجهات 
القضائية المختصة في انتظار محاكمتهم الحقا
فوزي .ج

رئيــس  كشف  مستشــار   n
بمناطــق  المكلــف  الجمهوريــة 
الظل, ابراهيم مراد, أنه تم تخصيص 
32.700 مشــروع ألكثر 15 ألف 
منطقــة ظــل عبر كل ربــوع الوطن 
يقطنها 8 ماليين نســمة, مشددا على 
أن رئيس الجمهورية يســهر شخصيا 
على متابعة التكفل بمناطق الظل كما 
يتم متابعة تقدم أشــغال النهوض بهذه 
المناطــق عبرتقنيــة تكنولوجية توفر 

آخر المعطيات
وقــال مــراد أن رئيــس الجمهورية 
يتابع شخصيا هذا الملف و المطلوب 
من جميع المعنيين, االندماج في هذه 
السياســة و بذل كل الجهــود لتحقيق 
النتائــج المرجوة, مشــيرا الى أنه تم 
إنجاز أشياء جد مهمة بعد تمويل 62 
بالمائة  من المشــاريع التي تم توفير 

مخصصاتها المالية
 وأضاف أن النهوض بمناطق الظل 
أولوية األولويات و ســيتم انجاز كل 
المشــاريع مهما كانت الظروف ألن 

األمــر, كما أكده, من أهم االلتزامات 
التــي تعهــد بهــا الرئيــس, الفتا الى 
أنه يســعى خالل الزيارات الميدانية 
التــي يقوم بها الــى مختلف الواليات 
بالمواطنيــن,  المباشــر  احتكاكــه  و 
لطمأنــة المواطنيــن و التأكيــد على 
أن الظــروف االقتصاديــة التي تمر 
بها البالد بســبب الجائحة الصحية و 
تراجــع مداخيل النفــط لن تؤثر على 
التزامــات الدولة اتجــاه هذه لمناطق 
موضحــا أن  8 مالييــن نســمة من 
ساكنة مناطق الظل كانوا ضحية ألن 
المخصصــات المالية للواليات توجه 
عادة الى المناطق التي بها عدد أكبر 
من الســكان علــى حســاب المناطق 
النائية و المعزولة التي فقد ســاكنتها 
االمل في تحســن ظروفهم المعيشية, 
مشــيرا الى أن المخصصات المالية 
تكــون أحيانا قليلة و غير قادرة على 
تلبيــة احتياجات الوالية مشــيرا الى 
أن األمور بدأت تتحســن و المواطن 
أدرك أن الرئيــس جاد في مســاعيه 

لرفع الغبن عن مناطق الظل, مستدال 
في هــذا الخصــوص, ببرمجة أكثر 
مــن 32 الف مشــروع موجــه لهذه 
المناطق, بغــالف مالي قدر ب480 

مليار دج 
 وفي رده على ســؤال حول المعايير 
المعتمدة في تصنيــف مناطق الظل, 
أفاد ذات المسؤول أن التعريف الذي 
وضعــه الرئيس تبون واضح ويتعلق 
بكل منطقــة نائية بعيــدة عن مراكز 
الحيــاة و تفتقد ألدنى شــروط الحياة 
و يصعــب الوصــول اليها في غياب 
طــرق و مســالك, الى جانــب انعدام 
الكهرباء و الغاز, المياه الشــروب و 
التغطيــة الصحية كمــا يعاني تالميذ 
هــذه المناطــق, كمــا أضــاف- مــن 
صعوبــة التنقل الى المدراس وانعدام 
الوجبــة الســاخنة, غيــاب التدفئة و 
االنارة العمومية كعنصر أمن وليس
ربيع م

 باقة األخبار 
إيداع امرأة تبيع المرشوبات الكحولية 

داخل محل المواد الغذائية  بتبسة 

n تمكنــت قوات الشــرطة التابعــة لألمن الحضري 
الخامس مــن معالجــة قضيــة تتعلــق بتخزيــن وبيع 
مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية تورطت فيها 
احــدى المســبوقات قضائيا )41 ســنة(،والتي كانت 
مخزنــة ومعروضــة للبيــع بأحد المحــالت التجارية 

الخاصة ببيع المواد الغذائية  بمدينة تبسة.
 حيث تعــود وقائع القضية الــى ورود معلومات الى 
ذات المصلحــة تفيــد بوجــود نشــاط تجاري مشــبوه 
يتم من خاللــه تخزين كمية معتبرة من المشــروبات 
الكحولية بغرض ترويجها بطريقة غير شــرعية عن 
طريق عرضها داخل أحد المحالت التجارية الخاصة 
ببيــع المــواد الغذائيــة المملوكة إلحدى المســبوقات 
قضائيــا ، ليتــم بناء على ذلك وبالتنســيق مــع النيابة 
المختصــة مداهمة المحل التجــاري الذي عثر بداخله 
على 151 وحدة من المشروبات الكحولية من أنواع 
مختلفــة . و بناء على ذلك تــم توقيف صاحبة المحل 
وتحويلها رفقة المحجوزات إلى مقر األمن الحضري 
، وبعــد إتمام كافــة اإلجراءات القانونيــة الالزمة تم 
تقديــم المتورطة أمام العدالة لدى محكمة تبســة التي 

أصدرت في حقها امرا يقضي باإليداع .
منى .ب

..امرأتان  ورجل رهن الحبس
 ببرئ العاتر يف قضية دعارة 

n أمــر أول امــس  قاضــي التحقيــق لــدى محكمة 
بئــر العاتر  بإيــداع امرأتين ورجــل الحبس المؤقت 
بالمؤسسة العقابية لمدينة بئر العاتر 100 كلم جنوب 
تبســة ،بتهمة انشــاء محل للفســق والدعارة وحيازة 
المخــدرات الصلبة  ، هذه القضيــة عالجتها مصالح 
الــدرك الوطنــي ببلديــة الحويجبــات اثــر معلومات 
تحصلت عليها وبعد ترخيص النيابة تم مداهمة منزل 
بــذات البلدية تم تحويله الى وكر للدعارة والمخدرات 
حيــث تم توقيف افراد هذه الشــبكة فيما تمكن اخرون 

من الفرار .
هواري .غ

العثور عىل جثة شاب ميتا داخل 
اسطبل يف ببوشطاطة يف سكيكدة

n انتشــلت ،أمس،مصالــح الحمايــة المدنية للوحدة 
الثانوية في تمالوس بسكيكدة،جثة شاب يبلغ من العمر 
32 ســنة ،عثــر عليه جثــة هامدة من قبــل أفراد من 
عائلتــه ،حيث تــم تحويله على مصلحــة حفظ الجثث 
بينمــا باشــرت مصالح األمــن المختصــة تحقيقا في 

مالبسات القضية.

نورالدين ب

 n تشــير إحصائيــات رســمية إلــى أن عدد 
الجزائرييــن فاق 44 مليون نســمة نهاية العام 
الماضــي، وســيتجاوزون عتبــة 50  مليــون 
نسمة في ســنة 2030، وهــذه األنفس تتطلب 
التكفــل بها في جميع مناحــي الحياة، وتفرض 
نوعا من السياسات يجب على الجميع أن يكون 
علــى وعي تام بها، وبعيدا عن سياســة تنظيم 
النسل التي بدأت األســر الجزائرية في التعامل 
معها في ثمانينيات القــرن الماضي، وأصبحت 
اليوم ســلوكا منتظما لدى ما يقارب 70 بالمائة 
مــن األســر لتفــادي انفجــار ديموغرافي غير 
محســوب، فإن ما يجــب التوقف عنــده اليوم، 
هــو أننا أصبحنا فعال دولة متوســطة من حيث 
الســكان، وهذا بالطبع له آثار وانعكاسات على 
جميــع المســتويات، وال يمكــن بأي حــال من 
األحــوال تلبيــة حاجيات كل هذه الســاكنة دون 
تخطيــط حقيقــي ودقيــق للسياســات والخطط 
ودون  الحكومــة،  تضعهــا  التــي  التنمويــة، 
مشــاركة حقيقيــة وإســهام فعــال مــن جميــع 
القطاعات الوزارية وغيرها، التي تهتم بالتنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، فــال يمكــن تلبيــة 
حاجيات أكثر من 40 مليون نسمة في التربية، 
والتعليم، والصحة، والغذاء، والماء، والترفيه، 
والتكويــن، وفي نظافــة المحيط دون تنســيق 
مكتمل بين قطاعات الدولة، ودون بناء توقعات 
وخطط تتنبأ بالمســتقبل على األقل على المدى 

القريب أو المتوسط إن أمكن.
وإذا كان البلــد قــد عانــى من ظاهــرة النزوح 
الريفي في ســنوات الســبعينيات والثمانينيات، 
وبعدها ظاهرة النزوح القســري خالل ســنوات 
األزمــة األمنيــة، بــكل مــا خلفــه مــن ظواهر 
اجتماعية ســلبية أثرت ليــس فقط على صورة 
المــدن، بــل على ســلوك وتربية األجيــال التي 
ولدت في هــذا الخضــم، فــإن المطلــوب اليوم 
إيجاد حل حقيقي لمشــكلة تمركز الســكان في  
رقعــة صغيرة في شــمال البــالد على حســاب 
مســاحات كبيرة في الهضــاب العليا والجنوب، 
وبخاصــة وأن البلــد اليــوم يوفــر ألبنائــه كل 

متطلبات الحياة في الشمال كما في الجنوب.
آخــر الــكالم .. صحيــح أن الجزائر قــارة كما 
يقــول أغلــب الجزائرييــن، وهــي قــادرة على 
أن تضمــن العيــش ليس فقط لكامــل أبنائها بل 
ألكثر مــن ذلك، لكن هذا لن يكــون بالكالم، بل 
بالتخطيــط الجيــد وبالعمل أيضا، فــال يمكن أن 
نواجه مطالب وحاجيات ســكان البالد مستقبال 
باالعتماد على ما تضمنه ســواعد نســبة قليلة 
من السكان، فدون عمل الجميع سنجد صعوبات 
كبيرة في التكفل بحاجيات عشرات الماليين من 

الجزائريين.
                                  سفيان خرفي

كاريكاتور 
إنتخابات الفاف:عودة احلرس القديم

طويل فينا
 حيكمها آمجاعة
?...................

معادلة النمو الديموغرايف
آخر الكالم 

الصبح  : 06.06
الظهر   : 12.50
العصر  : 15.45
املغرب  : 18.10
العشاء : 19.30

مواقيت الصالة 

السبت 6 فيفري  2021/الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1442

الشقيق  التونسي  للشعب  والطبية  اإلنسانية  المساعدات  من  قافلة  إرسال  الجاري  األسبوع  مطلع  الجزائر  تحضر 
،تعبيرا منها على التضامن 

تخصيص قرابة 33 ألف مشروع لفائدة 15 ألف منطقة ظل

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

توقيف سارقي 130 مليون سنتيم 
و10000أورو من مسكن بباتنة  قال أن الرئيس تبون يسهر عىل متابعتها بتطبيقة تكنولوجية مراد يؤكد:

الجزائر : ربيع. م 
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