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مديرية الخدمات الجامعية بجيجل توكد إصابة طالبة مقيمة بكورونا مديرية الخدمات الجامعية بجيجل توكد إصابة طالبة مقيمة بكورونا 

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية 

يعد الثا� بعد الشحنة األو� يعد الثا� بعد الشحنة األو� 
""vvمن لقاح "سبوتنيكمن لقاح "سبوتنيك

الجزائر تستلم الجزائر تستلم 5050 ألف جرعة  ألف جرعة 
من لقاح اس,ا- زينيكامن لقاح اس,ا- زينيكا

سكيكدة سكيكدة 
مطالب باستئناف النقل بالمصعد مطالب باستئناف النقل بالمصعد 

الهوا9 لتنشيط السياحة 

عنابة عنابة 
جامعة باجي مختار تبحث سبل تطوير جامعة باجي مختار تبحث سبل تطوير 

اللغة االيطالية مع السف? 

 خنشلة  خنشلة 
  توزيع توزيع 3030 وحدة من المجمعات  وحدة من المجمعات 

المسطحة للطاقة الشمسية

باتنةباتنة
1515 مليار سنتيم ل,ميم  مليار سنتيم ل,ميم 

Lيح  إمدغاسن 

تبسة
 Mانتشار مقلق للمر
العقليQ R الشوارع

قسنطينة 
- سكان حي عR  السداري - سكان حي عR  السداري 

يغلقون بلدية الحامة يغلقون بلدية الحامة 
-المستفيدون من -المستفيدون من 18821882 سكن  سكن 

اجتماY يواصلون االحتجاج

ص 4

ص 24

طالبتان من اللوا\ 
 أحتككن بها تعانيان 

ص 5

تعتزم االتحادیة الجزائریة لكرة القدم قریبا برمجة مباراة ودیة للمنتخب الجزائري أمام “منتخب عالمي>> بملعب وھران تعتزم االتحادیة الجزائریة لكرة القدم قریبا برمجة مباراة ودیة للمنتخب الجزائري أمام “منتخب عالمي>> بملعب وھران 
الجدید الذي تقترب بھ األشغال من نھایتھا, حسبما صرح بھ أمس االثنین بوھران رئیس ھذه الھیئة خیر الدین زطشي.الجدید الذي تقترب بھ األشغال من نھایتھا, حسبما صرح بھ أمس االثنین بوھران رئیس ھذه الھیئة خیر الدین زطشي.
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أمس اإلثنین أنھ ”ال یرید أن یكون طرفا في سباق المترشحین النتخابات االتحادیة أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أمس اإلثنین أنھ ”ال یرید أن یكون طرفا في سباق المترشحین النتخابات االتحادیة 
الجزائریة لكرة القدم“.وأوضح بلماضي خالل ندوة صحفیة بمناسبة افتتاح أكادیمیة الفاف بوالیة سیدي بلعباس، أن الجزائریة لكرة القدم“.وأوضح بلماضي خالل ندوة صحفیة بمناسبة افتتاح أكادیمیة الفاف بوالیة سیدي بلعباس، أن 

”المنتخب الوطني نجح جماعیا ولیس فردیا“.”المنتخب الوطني نجح جماعیا ولیس فردیا“.

الخضر سيواجهون «منتخب عاِّـي» بملعب وهران الجديد

ص 7  

ص 2  
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ص 24

يسكن مع زوجته المقعدة كوخا ببلدية عصفور بالطارف 

حاملو الدكتوراه 
والماجستير يصرون على 

التوظيف المباشر 

األساتذة اِّـتعاقدون 
و االحتياطيون 

يحتجون
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بلماضي: ال أريد أن أكون طرفا َّـ بلماضي: ال أريد أن أكون طرفا َّـ 
سباق اِّـشح النتخابات ”الفاف“سباق اِّـشح النتخابات ”الفاف“

مأساة مجاهد منسي يكابد مأساة مجاهد منسي يكابد 
الغبن بمنحة الغبن بمنحة 33 آالف دينار ؟ ! آالف دينار ؟ !

تعيش عائلة المجاهد “كداية“ 
البالغ من العمر 79 سنة هو وزوجته 

Q كوخ بقرية برج القايد (عpازي 
بوضياف) ببلدية عصفور Q والية 
الطارف وسط  ظروف أقل ما يقال 

عنها أنها كارثية.
 yالجزائر زارت المجاهد المن Rع  

Q الحي الريفي، أ} يعيش رفقة 
زوجته  يكابدان الغ~ بمنحة 3 آالف 

دج وينتظران ساعة الفرج التي 
يقول بشأنها انها طالت Q ظل 

تجاهل المسؤولR المحليR ونكران 
تضحياته .

ص 15



 أصالة تقّرر كتابة مذكراتها.. 
و تفاصيل ال تصدق

n كشــفت الفنانــة أصالــة 
عن البدء في كتابة مذكراتها 
الكاتبــات  إحــدى  بمســاعدة 
الكبــار، موضحــة أنــه مــن 
المقــّرر أن تضــم عــددا من 

تفاصيل حياتها.
وأوضحــت الفنانة أصالة أن 
مذكراتهــا لم تِســئ إلى أحد، 
لكنها ترصــد فيها التحوالت 
بهــا  مــرت  التــي  الكثيــرة 
والشخصيات التي قابلتها في 

حياتها.
و ذكــرت الفنانــة أصالة أن 
حياتهــا تســتحق أن تتحــول 
لفيلــم هنــدي ألن التفاصيــل 
التــي تحتويها ال تصدق مثل 

األفالم الهندية.
يذكــر أّن الفنانة أصالة والدة 
شــام انفصلــت عــن زوجها 

المخرج طارق العريان.
وعلى هامش مشــاركتها في 
الختامــي لمهرجــان  الحفــل 
الجونــة الســينمائي الرابــع، 
أن  أصالــة  الفنانــة  أكــدت 
الظروف التي واجهتها خالل 
العمل علــى ألبومهــا الجديد 
»ال تستســلم« من المستحيل 
أن تتكــرر طيلة حياتها، وفقا 

لصحيفة صدى البلد.
و أوضحــت الفنانــة أصالــة 
نصــري أنهــا بــدأت العمــل 
على األلبوم منــذ بداية أزمة 

كورونا وخالل فترة الحظر، 
وذلــك بعــد انفصالهــا فوًرا 
عن زوجهــا المخرج طارق 

العريان.
وكشــفت الفنانة أصالــة أنها 
كانــت تعيش حالة مــن األلم 

والمعاناة والصدمة.
و قالــت الفنانــة أصالة »إن 
األلبوم بكل ظروفه مســتحيل 
أن يتكرر في حياتي، األلبوم 
عملت عليه منذ بداية انتشــار 
وبدايــة  كورونــا  فيــروس 
الحظــر فــي مصــر، وكانت 
فــي  وكنــت  معانــاة  هنــاك 
أســوأ مراحــل حياتــي على 

اإلطالق«.

زارها أمس السفري اإليطايل بالجزائر 
 جامعة باجي مختار تبحث  سبل 

تطوير قسم اللغة االيطالية

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية 
رقم 5 تحصيص رقم137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :
مريم بحشاشي 

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

انهيار ســقف قاعــة العــرض لــدار الثقافة عبــد الحميد 
الشافعي بقالمة 

n تدخل المركز المتقدم قالمة بدعم من الوحدة الرئيســية زوال اليوم 
على 13ســا و43د ألجل انهيار ســقف قاعة العرض لــدار الثقافة عبد 
الحميد الشــافعي مكون من صفائح حديدية وإســمنت ببلدية قالمة، مما 
أدى إلى إصابة 02 شــخصين بإصابات خفيفة، المصاب األول يبلغ 47 
ســنة له جــروح خفيفة في الــرأس وفعص فــي اليد والثانــي يبلغ 20 
ســنة لــه جرح في اليد تم إســعافهما من طرف أعــوان الحماية المدنية 
ونقال بواســطة 02 سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي، العملية 
ســخر لها شاحنة و03 سيارات إسعاف وتمت تحت إشراف السيد مدير 

الحماية المدنية.
تاج الدين 

35179 قرصا مهلوســا  الدرك يحجز حجز 
بقسنطينة يف 2020

 
n نظمــت، المجموعة 
للــدرك  اإلقليميــة 
بقســنطينة  الوطنــي 
حــول  صحفيــة  نــدوة 
نشــاط المجموعة خالل 
2020. صــرح  ســنة 
العقيــد غزيل نبيــل قائد 
اإلقليميــة  المجموعــة 
للدرك الوطني بقسنطينة 
بأنه تم تســجيل 1538 

قضيــة فــي اإلجرام العام مســجلة إرتفاع بنســبة %20 مقارنة بســنة 
2019 ،أين احتلت الجرائم المرتكبة ضد األشــخاص الصدارة مقارنة 
بالمرتكبة ضد الممتلكات.وتم حجز 35179 قرص مهلوس بقيمة مالية 
قدرهــا 02مليــار و 814 مليون ســنتيم، و إســترجاع 238 رأس من 
المواشي و حجز 91416 قارورة مشروبات كحولية مختلفة األنواع و 
األحجام، وكذلك تم معالجة 1044 قضية متعلقة بالشــرطة اإلقتصادية 
التي سجلت إرتفاعا بنسبة %16,72 مقارنةبسنة 2019.وفيما يتعلق 
باألمــن المــروري تم تســجيل إنخفاض فــي عدد القتلى بنســبة 32% 
وهذا راجع بفضل الحمالت التحسيســية مع مختلــف الفاعلين لمحاربة 
مختلف الظواهر و اآلفات اإلجتماعية خاصة التي تستهدف فئة الشباب 
و المراهقين)المخدرات في الوســط المدرســي، ظاهــرة اإلختطافات، 

مخاطر إستعمال شبكات التواصل االجتماعي، العنف األسري.....( 
ومــن جهــة أخرى و فــي إطار تحســين الخدمات و التقــرب أكثر من 
المواطن تم تســخير الرقم األخضر الذي تم بفضله معالجة 12قضية و 

36 قضية عن طريق الموقع اإللكتروني.

بن جامع مريم 

الثالثاء  2 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

تعاون دنيا ســمري غانم مع أحمد 
أمني يف رمضان 2021 "أحىل كذبة"

النجــم  تدخــل   n
حمــد  أ ي  ميد لكو ا
أمين ســريعا لتوضيــح 
علــى  تعاقــده  حقيقــة 
مسلســل  بطولــة 
ســمير  النجمة دنيــا 
رمضــان  غانم لموســم 
2021، مؤكــدا أن الشــائعة المتداولة عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي وبعض المنصــات اإلخبارية 
تعتبــر » أحلى كذبــة«، ويتمنى لــو كانت حقيقة.
وأصــدر أمين توضيحا رســميا قال فيــه: الحقيقة 
يشرفني وأتمنى .. لكن لألسف الخبر غير صحيح، 
كنــت أتمنى يبقى خبر صحيــح لدرجة أن دى أول 
كذبة أفــرح بيها في حياتي. ولم تعلق دنيا ســمير 
غانم على الشــائعة كما لم تصدر أي توضيح حول 
حقيقة تكرار تجربة مسلسل »بدل الحدوتة تالتة« 
في موســم رمضان 2021، بتقديم 3 مسلســالت 
كل مسلســل من 10 حلقات بأبطال مختلفين. يذكر 
أن دنيــا رفضــت الكشــف عن أيــة تفاصيل تخص 
مسلسلها المنتظر، وأكدت سابقا أنها تريد االنتهاء 
أوال مــن تصوير فيلم »تســليم أهالــي« الذي يعد 
البطولــة المطلقــة األولــى لدنيا في عالم الســينما 
بعــد بطوالت عديــدة في الدرامــا التلفزيونية ومن 
المقــرر أن تبدأ دنيــا التحضير لمسلســلها الجديد 
بموســم دراما رمضــان 2021، ولم تتعاقد إال مع 
والدها النجم ســمير غانم، وتنتظر االستقرار على 
تفاصيل المسلسل وكتابة الحلقات األولى حتى تبدأ 
فــي اختيار بقيــة النجوم، ومن المنتظــر البدء في 

تصويره شهر فبراير الجاري.

توقيف ثالثة أشــخاص من أجل 
إنشاء محل للفسق والدعارة بتبسة 

  
n تمكنــت مصالح الــدرك للفرقة االقليمية ببلدية 
الحويجبات بالشــريط الحدودي ليلة اول امس وبعد 
تســخيرة نيابية ووضع كمين محكم بعد حصضولها 
علــى معلومــات مدققة تفيد  إنشــاء محل للفســق 
والدعــارة ، بمنــزل أحد األشــخاص الكائــن بدوار 
الحجــر الصفر بلديــة الحويجبات ، على إثر ذلك تم 
تشكيل دورية و التنقل إلى مسكن المشتبه فيه  بعد 
إقتراب أفراد الدورية من المســكن ، شــاهدوا فرار 
عدة أشخاص من المنزل مستغلين الظالم الدامس و 
عنــد تفتيش المنزل تبعا إلذن بالتفتيش الصادر عن 
السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تم توقيف 
ثالثة أشــخاص)رجل وإمرأتــان( كما تم حجز كيس 
بالستيكي شفاف يحتوي مسحوق أبيض اللون من 
المحتمــل أن يكون مادة مخدرة )كوكايين(  حســب 
بيــان مصالح الــدرك الوطني للمجموعــة الوالئية 
التي تســلمت عين الجزائر نســخة منه  الى جانب 
، قــارورة زجاجيــة صغيرة بها ســائل شــفاف من 
المحتمل أن يكون دواء مخدر.وفي انتظار استكمال 
التحقيقات لتقديم االطراف امام وكيل الجمهورية .
بدون تعليقهواري غريب

2
نحلة

جامعــة  مديــر  أمــس   اســتقبل     n
باجــي مختــار عنابــة األســتاذ محمــد مانع 
وطاقمه،ســفير الجمهوريــة اإليطاليــة لدى 
Giovanni Pu- الســيد  »الجزائــر، 
gliese« والوفــد المرافق له.اللقاء جرى 
بمقر رئاســة الجامعة، وجــرى خالله تقديم 
عــرض موجــز عــن جامعــة باجــي مختار 

عنابــة. في هــذا اإلطار، جــرى حديث ثري 
بين الطرفين تم خالله تقريب وجهات النظر 
وبحث ســبل التعاون في المجــال األكاديمي 
وتعزيز الشــراكة في مجال البحث التطبيقي 
بيــن جامعة باجــي مختار عنابــة ومختلف 
الجامعــات اإليطالية في إطــار التعاون. كما 
تم التطرق إلى بحث ســبل تطوير قسم اللغة 

اإليطاليــة بجامعة باجي مختــار عنابة الذي 
يضمــن تكوين الطلبة في اللغة اإليطالية بما 
يخدم حاجيات ســوق الشــغل السيما المجال 
االقتصــادي خصوصــاً وأن الجزائر تضم ما 
يزيــد عن 200 مؤسســة اقتصادية إيطالية 

عاملة في الجزائر. 
بوثينة سميلي

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n دعت  مصالح الديوان الوطني 
الســياحة  وكاالت  والعمــرة  للحــج 
واألســفار بعــدم الترويــج لبرامــج 
العمرة خارج األطر التنظيمية، وفي 
تعــرف  التــي  الحاليــة  الظــروف 
مواجهة العالــم لجائحة كورونا التي 
شــلت قطاع السياحة وكافة قطاعات 

النشاط االقتصادي.
وقد جــاءت دعوة الديــوان الوطني 
للحــج إلى عــدم الترويــج لعروض 
العمــرة المتوقفة منــذ مارس الفارط 
إلى أجل غير ملعوم، بعد مالحظتها 
إبــرام عقــود ســفر صوريــة مــع 
مواطنيــن غيــر مضمونة التجســيد 
فــي ظــل تعليــق رحــالت العمــرة 

بســبب جائحة كورونــا وقد تم اتخاذ 
عليهــا  المنصــوص  اإلجــراءات 
فــي حقهــا وإدراجها ضمــن القائمة 

السوداء.
ودعا ديوان الحــج والعمرة وكاالت 
الســياحة المتحصلــة على تراخيص 
تنظيــم عمــرة موســم 1442 عــدم 
التسويق لبرامج العمرة في الظروف 
الراهنة كمــا دعــا كافــة المواطنين 
العمــرة  مناســك  آلداء  المتشــوقين 
للحيطة والحذر وعدم االنسياق وراء 
اإلعالنات والبرامج الوهمية وترقب 

عودة النشاط.
ر.م

n نطــق مجلــس قضــاء الجزائر 
أمس االثنين بالبراءة في حق األمين 
العام الســابق لحــزب جبهة التحرير 
الوطني والبرلماني عن والية تبســة 
محمــد جميعي المتابع بتهمتي ســوء 
اســتغالل الوظيفــة وإهانــة صحفي 

أثناء تأدية مهامه.
وكان النائــب العــام لــذات المجلس 
محاكمــة  جلســة  خــالل  التمــس 
االســتئناف في هذه القضية األسبوع 

الفارط تشــديد أقصــى العقوبات في 
حق محمد جميعي.

لإلشــارة، فــان المحكمــة االبتدائية 
بســيدي أمحمــد كانت قــد أصدرت 
شــهر ســبتمبر الفارط حكما يقضي 
بإدانــة األميــن العام الســابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني محمد جميعي 
بعقوبة عامين حبسا منها سنة واحدة 

نافذة.
ق ـ و/ وأج

3عين على الحدث

طعون الترقوي المدعم 
تدرس على مستوى البلديات

الديوان الوطني للحج يدعو إىل عدم الرتويج لعروض العمرة يف الظرف الصحي الراهن

مجلس قضاء الجزائر ينطق بالرباءة يف حق محمد جميعي

اعتبر وزير السكن  كمال ناصري أن حصيلة قطاعه لسنة 2020 كانت مرضية، رغم اآلثار السلبية لجائجة كورونا على مجال البناء، 
و أكد أنه ال يمكن الحديث اليوم عن برنامج »عدل3«، و أضاف أن الطعون الخاصة بصيغة السكنات العمومية المدعمة lpa  تدرس 
على مســتوى المحلي أي البلديات لتفادي الوقوع في المشــاكل التي الوقوع فيها خالل ســكنات الصيغة القديمة »التســاهمي«. 

وزير السكن يستبعد استحداث برنامج »عدل3 » و يؤكد 

n وأوضــح الوزيــر أمــس، فــي 
تصريح تلفزيوني، أن حصيلة السنة 
الماضيــة 2020 في قطاع الســكن 
كانت مرضيــة رغم تأثيرات جائحة 
كورونا التي أثرت بصفة على قطاع 
البناء وعلى عمل الورشات و قطاع 
البنــاء،  و رغم ذلك  تبقى النتائج ال 
باس بها،  حسب الوزير  الذي و أكد 
أن  العمــل و الجهد يبقــى متواصل 

إلتمام المشاريع السكنية الباقية. 
  وفي رده على ســؤال عن خارطة 
طريــق لتدارك التأخر المســجل في 
قطــاع البنــاء بســبب الجائحــة، أكد 
ناصــري أن بعد تخفيــف إجراءات 
الحجر من قبل الحكومة، كان قطاع 
الســكن من القطاعــات األولى التي 
بعثــت الحركة  ،  وبدأت بالســماح 
بتنقل العمال ونقل وإنتاج مواد البناء 
ثــم إعــادة فتح الورشــات ومواصلة 
التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة ، 
و قــال أنه ال يمكن بســبب الوضعية 

الصحية بتسريع وتيرة االنجاز. 
وفيمــا يتعلق بأهــذاف القطاع خالل 
2021، قــال الوزيــر أن خارطــة 
الطريــق هــي مواصلــة المشــاريع 
المســجلة و التــي لــم تنطلــق بعــد 
بســبب مشــاكل العقار إضافــة إلى 
الــذي  ل2020  الجديــد  البرنامــج 
يهتــم بالســكن الريفــي و التجزئات 
االجتماعية  فــي الهضاب و مناطق 

الجنــوب، و االنطالق فــي الترقوي 
المدعم المتأخر، وكذا انجاز المرافق 
العموميــة المرافقــة لهــذه األحبــاء 
الجديدة و أشــار إلى انجاز أزيد من 
530 مؤسسة تربوية خالل 2020 
لتســهيل الدخول المدرسي ل2020 
وكان التحــدي هو  تســليم اكبر عدد 
ممكــن مــن المؤسســات التربــوي 
لتمكنين قطاع التربية لتنفيذ المخطط 
الوقائي الخاص بمحاربة الفيروس. 

كان  إن  ســؤال  علــى  رده  وفــي 
هنــاك برنامــج ل«عــدل3«، قــال 

الوزير«اليــوم ال نتكلــم عــن عــدل 
3 إنمــا على البرنامــج الحالي الذي 
يضم 560 الف وحدة سكنية إضافة 
إلــى البرنامــج اإلضافي الــذي يهتم 
بأصحــاب الطعون الذين لــم يدفعوا 
الشــطر األول و هو يحاول حل هذه 
المشــكلة و العمليــة بهــا العديد من 
المراحــل و اليــوم نحن فــي مرحلة 
مراقبة طالبي هذه الســكنات تم نقوم 
بالتركيبة المالية و بعدها البحث عن 

الوعاء العقاري. 
وبخصــوص الســكنات مــن صيغة 

الترقــوي المدعــم قــال الوزيــر انه 
مشروع يضم على المستوى الوطني 
130الــف وحــدة، منها ما قد ســلم 
ومنها ما هو فــي طور االنجاز، اما 
بخصــوص الطعون الخاصــة بهذه 
الصيغة فهي تعالج حســب ما صرح 
الوزيــر على المســتوى المحلي اي 
البلديات لتفادي الوقوع في المشــاكل 
الســابقة  الصيغــة  عرفتهــا  التــي 

»التساهمي«. 
سناء-م 

n عبر رئيس المجلس الشــعبي 
الوطنــي، ســليمان شــنين، أمــس 
اإلثنيــن، عــن ارتياحــه بدخــول 
الجزائر مرحلــة التلقيح ضد وباء 
كورونــا، مثمنــا التــزام الحكومة 
بالمواعيــد المحددة من قبل  رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

.
ودعــا رئيــس المجلــس الشــعبي 
الوطنــي ســليمان شــنين ، لــدى 
ترأســه  الجتماع لمكتــب المجلس 
إلى ضرورة  االســتمرار في هذه 
الحملة الكتساب المناعة الجماعية 
واالنتهاء مــن مخلفات الوباء على 

كل األصعدة.
وفــي ســياق آخــر ثمــن مكتــب  
المجلــس لجهــود لجــان المجلــس 
الشــعبي الوطني في أداء مهامها، 
وبجهــود النــواب علــى مســتوى 
والياتهم في اإلنصات النشــغاالت 
المواطنين والتعاون مع الســلطات 
المحليــة، مشــددا علــى ضــرورة 
تكاثف الجهــود من أجــل التعامل 
اإليجابي مع التحديات االجتماعية، 
مؤكــدا مشــاركة المجلــس في كل 
مــا من شــأنه التخفيف مــن معاناة 

المواطن في ظل الظروف العالمية 
الصعبة.

مــن جهــة أخــرى  درس مكتــب 
المجلس اإلجراءات المتعلقة بإعداد 
النظــام الداخلي للمجلس الشــعبي 
االحــكام  ضــوء  علــى  الوطنــي 
الجديــدة للدســتور، وقــرر تكليف 
لجنة الشــؤون القانونيــة واإلدارية 
والحريــات بإعــداد مشــروع مع 
مواصلــة  بضــرورة  التوصيــة 
التشــاور واألخــذ بعيــن االعتبار 
التوجيهــات العامــة ألعضاء هيئة 

التنسيق بالمجلس.
عقب ذلــك، إطلع مكتــب المجلس 
على تقرير لجنة الشؤون القانونية 
إثبات  واإلدارية والحريــات حول 
عضوية نائبين جديدين وكذا تقرير 
آخــر لذات اللجنــة يتعلق بتصريح 
نائــب جديــد بخصــوص حــاالت 

التنافي مع العهدة البرلمانية.
كمــا درس المكتــب أيضــا طلبات 
تقدمــت بها لجــان المجلــس للقيام 
بزيارات ميدانية إلى عدة واليات، 
وكــذا طلبــات تقدمــت بهــا لجان 
ومجموعــات برلمانيــة لتنظيم أيام 

برلمانية وأيام دراسية.
ق ـ و

n حــث وزيــر الطاقــة عبــد 
المجيــد عطــار أمــس االثنيــن ، 
إطارات الــوزارة علــى ضرورة 
نشر البيانات و المعلومات من أجل 
إحاطــة الرأي العــام و المختصين 
مســتوى  علــى  األعمــال  بــكل 
القطــاع الطاقوي ، حســبما أفاد به 
بيان لــوزارة الطاقة نشــرته على 

صفحتها الرسمية في الفايسبوك.
وخالل ترأسه أمس اجتماع التقييم 
للقطــاع  االســبوعي  المتابعــة  و 
وصف الوزيــر مخرجات الزيارة 
الميدانية التي قادته لوالية مستغانم 
و اجتماع لجنة تحضير النصوص 
التطبيقية لقانــون المحروقات التي 
شارك في أشــغالها بوهران بالجد 
إيجابيــة، داعيا إلى المواصلة على 
هذا المنوال و المحافظة على الرتم 

العالي للعمل في القطاع.
وكشــف البيان أن اإلجتماع تطرق 
لعــدة ملفات منهــا تحليــة المياه و 
التعــاون الدولي فــي إطار مختلف 
المنظمات، حيــث ذكر الوزير في 
هذا اإلطار بأن الجزائر ســتترأس 
يوم التاســع فيفري القــادم اجتماع 
غير عــادي لمجلس وزراء الطاقة 
للمنظمــة اإلفريقية للــدول المنتجة 

للنفط.
وفــي هذا الصدد -يضيــف البيان- 
نــوه وزيــر الطاقة إلــى ضرورة 
العمــل على تكثيــف الجهود قصد 
استرداد المكانة الالئقة للجزائر في 
الســوق الطاقوية االفريقية بتطوير 
و تعزيــز دورها في هــذا الميدان 

كأولوية كبرى.
ق ـ و

ال بد من اكتساب المناعة الجماعية 
واالنتهاء من مخلفات الوباء

ليس هناك ما نخفيه عن الرأي العام

رئيس املجلس الشعبي الوطني سليمان شنني

وزير الطاقة عبد املجيد عطار

الثالثاء 2 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية  1442

n قــررت الغرفة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء الجزائر, أمس االثنين, 
تأجيــل اســتئناف محاكمة قضية المديــر العام لمجمع النهــار محمد مقدم 

المدعو أنيس رحماني لتاريخ 15 فيفري المقبل.
ويتابع المتهم محمد مقدم في هذه القضية بتهم تتعلق بتسجيل وبث مكالمة 

هاتفية تمت بينه وبين ضابط سامي في الجيش في قناة النهار.
لإلشــارة كانت محكمة بئر مراد رايس قــد نطقت في هذه القضية بتاريخ 
15 نوفمبر الفارط, بحكم 5 ســنوات حبســا نافذا وغرامة مالية بـ 100 

ألف دينار جزائري في حق المتهم .
لإلشــارة، كانت محكمة بئر مراد رايس قد نطقت في هذه القضية بتاريخ 
15 نوفمبر الفارط, بحكم 5 ســنوات حبســا نافذا وغرامة مالية بـ 100 

ألف دينار جزائري في حق المتهم .
ق ـ و/ وأج

تأجيل استئناف محاكمة المدير العام لمجمع النهار ليوم 15 فيفري



عين على الحدث 4

n أطلقــت وزارة التجــارة أمــس 
االثنيــن بالعاصمــة، تطبيقــا الكترونيــا 
للصنــدوق الوطني لترقيــة الصادرات، 
سيسمح بتوفير العديد من الخدمات على 
غــرار المعالجة اآلنية لملفات المتعاملين 
تعويــض  يخــص  فيمــا  االقتصادييــن 
بالنقــل  المتعلقــة  واألعبــاء  التكاليــف 

والشحن، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
كما تســمح هذه األرضيــة الرقمية التي 
تــم إطالقها خالل اجتماع ترأســه وزير 
التجــارة كمــال رزيــق رفقــة الوزيــر 
المنتــدب المكلــف بالتجــارة الخارجيــة 
المصدريــن  بمرافقــة  بــكاي،  عيســى 

فــي األســواق الخارجيــة، حســب نفس 
المصدر.

وسيعمل هذا التطبيق االلكتروني -يضيف 
ذات البيان-على “القضاء التدريجي على 
مختلف الممارســات البيروقراطية التي 
من شــانها التي تعيق الديناميكية الجديدة 
التــي اســتحدثتها الــوزارة لدعم نشــاط 

المتعاملين االقتصاديين في التصدير”.
ويأتــي هــذا اإلجــراء فــي إطــار تنفيذ 
االســتراتيجية المتعلقــة برقمنــة قطــاع 

التجارة، حسب ذات البيان.
ق ـ و

n كشفت وزارة األشغال  العمومية، 
عن  إطــالق مناقصات محــدودة وطنية 
ودوليــة شــهر مــارس 2020،  للقيــام 
االزدحــام  تخفيــف  بهــدف  بمشــاريع 
علــى العاصمــة، حيــث وقــع االختيار 
لثالثــة مجموعــات شــركات،  األولــي 
وهي مجموعتيــن جزائريتين- صينيتين 

ومجموعة واحدة صينية-ماليزية.
وأوضحــت وزارة األشــغال العمومية، 
أمــس اإلثنين،  فــي حصيلتها، أن عملية 
إعداد دفتر الشــروط المتعلق بمشــروع 
تخفيف اإلزدحام علــى الطرق بالجزائر 
العاصمة على مشارف االنتهاء، حيث تم 
إطالق مناقصات محدودة وطنية ودولية 
شهر مارس من ســنة 2020 وأضافت 
الــوزارة ذاتهــا، أن الشــركات الصينية 

قد عرصــت  توفير التمويــل الالزم من 
بنوكها.

من جهته كان وزير األشــغال العمومية، 
فاروق شــيعلي، قد أكد ســابقا أن مشكل 
اإلزدحام المروري بالعاصمة في طريق 
الحــل، وهذا بفضل إنجاز عدة مشــاريع 
كبــرى في هــذا المجال، بهــدف تخفيف 
حركــة المــرور على ســكان العاصمة، 
خاصــة فــي وقــت الذروة كمــا وقعــت 
الجزائــر ســنة 2016، اتفاقــا إلنشــاء 
شــركة جزائرية-إســبانية، مكلفة بوضع 
نظــام لضبــط حركــة المــرور واإلنارة 
العمومية على مســتوى العاصمة، وكلها 
مشــاريع كبــرى تهــدف لحــل مشــكل 

اإلزدحام المروري.
 ربيع ـ م

n تجمهــر أمــس عــدد هائل من 
حملة الدكتــوراة والماجيســتير أمام 
مبنــي وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي للمطالبة بضرورة التوظيف 
المباشــر ، مندديــن بتجاهل الوزارة 
الوصية وتصريحات الوزير األخيرة 

.
وبــدا المحتجــون الــذي قدمــوا ‘إلى 
العاصمة مــن مختلف واليات القطر 
في التجمع بالقــرب من الوزارة قبل 
الســلمية  احتجاجاتهــم  يباشــروا  أن 

وبطريقة منظمة .
 وكانــت التنســيقية الوطنية لحاملي 
الدكتــوراه والماجســتير قــد طالبت 
ورفعــت  المعنييــن   كل  بحضــور 
شعارات  أبرزها  » يحضر الجميع 
ليتوظــف الجميــع .. القضية تخص 
الجميع والنضال للجميع.. لن نخسر 
بنضالنا أكثر مما خســرناه بسكوتنا. 
العمر يمضــي وحقنا مزال مهضوم 

.. انتفضوايانخبة الجزائر».
ي.س

من خالل حزمة من المناقصات الوطنية والدولية

بموجب تطبيق الكرتوين أطلقته وزارة التجارة 

االستعانة بالخربة الصينية والمالزيية
 لفك الخناق عن طرقات العاصمة

حاملو الدكتوراه والماجيستري 
يرصون عىل التوظيف المبارش 

معالجة آنية لملفات المتعاملني المصدرني

n وقال الســيد العقون فــي تصريح إذاعي, أن 
»اللجنة استلمت مقترحات من 35 تشكيلة سياسية 
وهي بصدد دراستها بتمعن من أجل رفعها لرئيس 

الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون«.
يذكــر، أن مســودة المشــروع التمهيــدي للقانون 
االنتخابــي المتضمنة مجموع 313 مادة منها 73 
مــادة جديدة و 188 مادة مــا بين جديدة و معدلة, 
تم تسليمها منذ حوالي أسبوعين لألحزاب السياسية 

من أجل إثرائها.
وحســب هذا االســتاذ في القانــون العــام بجامعة 
الجزائــر فــإن تغييــر نمــط االقتراع يعــد احدى 
االصالحات االساســية في مشروع القانون بحيث 
أن كل القانون و كل التعديالت، كما قال، تتمحور 
حــول الطريقــة الجديدة لالقتــراع المعتمد وتتمثل 
الطريقــة الجديدة »في طريقة اقتراع نســبي على 

قائمة مفتوحة و بتصويت تفضيلي دون مزج«.
وبالتالي، اســتطرد مقرر اللجنــة الوطنية المكلفة 
بإعداد مشــروع قانــون االنتخابــات، »فلن يكون 
هناك ترتيب للمترشحين أو متصدر قائمة إذ تكون 
للناخــب كامــل الحرية في اختيار المترشــح الذي 

يفضله«.
وأكــد في هــذا الصــدد أن »اآلثار الســلبية« في 
القانون السابق ســتزول بفضل هذا التعديل »ولن 

يتسنى شراء األصوات أو المقاعد«.
واعتبر في ذات السياق أن طريقة االقتراع القديمة 
بقوائم مغلقة »كانت لها آثار وخيمة« »ولم تسمح 

ببروز نخب سواء محليا أو وطنيا«.
ولدى التطرق إلى المسألة الشائكة لتمويل الحمالت 
االنتخابيــة، أكد مقرر اللجنــة أن القانون المقترح 
»جاء بأشياء جديدة كثيرة« منها »منع الهبات من 
األشخاص المعنويين سواء عموميين أو خواص« 

والسيما »منع الهبات القادمة من الخارج«.
وأضــاف أنــه يحــدد أيضا »عتبــة اإلنفــاق لكل 
مــن المرشــحين واألحزاب«، ويكــرس »مراقبة 
التمويــل« مضيفــا أن »كل مرشــح مطالب بفتح 

حســاب حملــة، وتعييــن أميــن صنــدوق يكــون 
المسؤول عن تفويض نفقات الحملة«.

كما أشــار الســيد العقــون في هذا الصــدد إلى أنه 
تم إنشــاء لجنــة رقابة مالية لدى الســلطة الوطنية 
المســتقلة لالنتخابات، مؤكــدا أن هذه »المجموعة 
مــن اإلجراءات ستســمح فعليا بفصــل المال عن 

السياسة«.
وردا علــى ســؤال حول األحكام التــي تهدف إلى 
تشجيع الشباب والنســاء على المشاركة في الحياة 
السياســية، أكــد مقرر اللجنــة أنه وفقا لمشــروع 
القانون األولي، فإن جميع القوائم يجب أن تشــمل 
بالضــرورة الثلــث مــن الشــباب دون ســن 35، 
موضحــا أن نفقــات الحملة االنتخابية للمرشــحين 

المستقلين الشباب »ستتكفل بها الدولة بالكامل«.
أما بشــأن مشاركة المرأة، فقد اعتبر السيد العقون 
أن »طريقة التصويت المعتمدة ال تتناسب مع نظام 

الكوتا«.
وأوضــح أن »البديــل، بما يتوافق مع الدســتور، 
هو ضمان المســاواة في الترشيحات بين الرجال / 
النساء، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

20 ألف نسمة«-كما قال-.
و أوضــح علــى صعيد آخر، أنه »ال يشــترط في 
الجزائــر حــد أدنــى للنســبة المئوية حتــى تكون 

االنتخابات صحيحة«.
باإلضافــة إلى ذلك، أكد أســتاذ القانــون العام أن 
تخفيــض عدد أعضــاء المجلس الوطني للســلطة 
الوطنية المســتقلة لالنتخابــات )من 50 إلى 20( 
يهــدف إلــى »ضمان فعاليــة أفضل فــي العمل« 
حيث تم »إدخال آليات معينة لضمان« اســتقاللية 
الهيئة »، مستشــهدا في هذا الصدد، بتحديد عهدة 

أعضائها في واحدة.
ق ـ و

n و أوضــح ممثــل اإلدارييــن االحتياطييــن 
مقرانــي بــالل في تصريــح ل«عيــن الجزائر«، 

أمس، أن هذه الفئة قــات بتنظيم احتجاج أمام مقر 
ملحقة  وزارة التربية بالرويســو بالعاصمة، وهي 

رابــع وقفــة احتجاجية لهم، و أضــاف مقراني أن 
مطلــب هــذه الفئة تتمثــل بالخصوص فــي تفعيل 
القائمة االحتياطية لألساتذة و اإلداريين و مشرفي 
التربية الذين شاركوا في مسابقة 2019، و النظر 
في المراسالت التي أرســلوها للوزارة  عبر عدة 
وسائط، ومنها وسيط الجمهورية كريم يونس، لكن 

دون تجد أذانا صاغية من قبل الوصاية حسبه. 
 و قال المتحدث ذاته، إن عدد األستاذة و اإلداريين 
المشاركين في االحتجاج وصل إلى أزيد من 100 
شــخص، و أكد أنهــم ســيواصلون احتجاجهم إلى 

حين النظر في مطالبهم. 
من جانبهــا قالت ممثلة األســتاذة االحتياطيين من 
واليــة البليدة، مهنــي منال،فــي تصريح ل«عين 
الجزائــر«،  » إننــا نطلــب رخصــة اســتثنائية 
مــن الوظيــف العمومي لتمديــد اســتغالل القوائم 
االحتياطيــة إلى غاية 2021، و تحرير المناصب 
الشــاغرة و التوظيــف إضافــة إلــى مطلــب فتح 
األرضيــة الرقمية الســتغالل األمثل لهــذه القوائم 
حتى يتم توظيف اكبر عدد من القوائم االحتياطية. 
سناء- م 

مرشوع مراجعة قانون االنتخابات يقطع الطريق عىل  رشاء األصوات و المقاعد

طالبوا بتفعيل القوائم االحتياطية لمسابقة التوظيف لسنة 2019

القانون العضوي المتعلق بالنظام االنتخابي، وليد العقون، أمس  اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة  كشف مقرر 
االثنين بالعاصمة، عن تلقي اللجنة مقترحات من طرف 35 تشكيلة سياسية.

35 تشكيلة سياسية سلمت مقترحاتها

األساتذة المتعاقدون و االحتياطيون يحتجون
نظم، أمس،  األساتذة المتعاقدون و االحتياطيون و اإلداريون االحتياطيون، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو 
بالعاصمة،  طالبوا خاللها الوزارة الوصية بتفعيل القائمة االحتياطية لمسابقة التوظيف بقطاع التربية ل2019، و النظر في 

المراسالت التي بعثوا بها للوزارة منذ سبتمبر الماضي.
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استئناف العمل بمؤسسة » إينيام« فور إلغاء قرار البطالة التقنية
بحسب ممثل الفرع النقايب للعمال

n قــرر عمــال المؤسســة الوطنيــة للصناعات 
الكهرومنزليــة »اينيــام« خــالل جمعيتهــم العامة 
المنعقــدة أول أمس اســتئناف عملهــم أمس االثنين 
فور إلغاء قرار البطالة التقنية المتخذ شــهر نوفمبر 
الفارط، حســبما علم لدى مصادر من الفرع النقابي 

للمؤسسة.
وخالل االجتماع الذي جرى على مســتوى مركب 
واد عيســي بحضــور الرئيس المدير العــام الجديد 
للمؤسســة، مصطفى شــاوي، قرر العمال استئناف 
نشاطهم بشرط إلغاء هذا القرار التي اتخذته اإلدارة 
السابقة للمؤسسة«، حسبما أكده ممثل الفرع النقابي 

للعمال، مولود ولد الحاج.
وتــم كذلك خالل نفس االجتماع تعيين ممثلين اثنين 

من العمال كمالحظيــن خالل اجتماع مجلس ادارة 
المؤسســة الذي عقــد أمس إللغاء القــرار، يضيف 

المصدر.
وكانت ادارة المؤسســة قــد اعلنت يوم 30 نوفمبر 
الفارط عن توقف تقني عن النشاط لمدة شهر واحد 
)1( بســبب مشــاكل ماليــة ونفاذ مخــزون المواد 

األولية بها.
كما عبر عمال المؤسســة عــن رفضهم لهذا القرار 
حيــث طالبوا باســتئناف النشــاط و رحيــل االدارة 
الســابقة التي اعتبروها مسؤولة عن هذه الوضعية 
باإلضافــة إلــى اعتمــاد خطــة إلعادة بعث نشــاط 

المؤسسة.
وتم يــوم الثالثاء الفارط تعيين الرئيس المدير العام 

الجديد للمؤسســة، مصطفى شــاوي الذي أعلن عن 
إعادة جدولة ديون المؤسســة علــى المدى البعيد و 
هذا في إطار خطة إعادة بعث النشاط التي اعتمدتها 
السلطات العمومية، معربا عن التزامه بإلغاء قرار 

البطالة التقنية المتخذ شهر نوفمبر الفارط.
وفــي تصريــح لوأج، اكد الســيد مصطفى شــاوي 
بالقول »انا اتفهم مخاوف العمال كما تعهدت خالل 
حفل تنصيبي بإلغاء هذا القرار لطمأنتهم و الســماح 

لهم باستئناف عملهم«.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية 
تمــر منذ بضعة ســنوات بظــروف ماديــة صعبة 
اقتضت اعتماد العديد من خطط اعادة بعث النشاط.
ق ـ و/ وأج



n تســلمت الجزائر، أمس،  50.000 جرعة 
من لقاح استرا-زينيكا وهي أول شحنة من اللقاح 
األنجلو-ســويدي الذي يعــد اللقــاح الثاني الذي 
 ،V اقتنته الجزائر بعد اللقاح الروســي سبوتنيك
فيمــا أكد  الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة 
فيــروس كورونــا،  أن الجزائر تباشــر سلســلة 
مفاوضــات مــع عــدة مخابــر عالميــة القتنــاء 

اللقاحات الفعالة األخرى. 
 وصلت جرعة من لقاح استرا-زينيكا إلى مطار 
الجزائر الدولي هواري بومدين، وهي ثانية شحنة 
تتســلمها الجزائر بعد األولى التي تسلمتها  التي 
الجمعة الماضية  على مســتوى مطار بوفاريك 
العســكري والمتمثلة فــي 50.000 جرعة من 

    .V اللقاح الروسي سبتوتنيك
وفــي هذا الســياق  قال  جمال فــورار، الناطق 
الرســمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، 
فــي تصريــح صحفي على هامــش معاينة للقاح 
بمطــار هواري بومدين،  أن  اقتنــاء هذا اللقاح 
هذا جــاء تطبيقا للبرنامج الــذي وضعته وزارة 
الصحــة و الــذي يكــون متواصــا القتنــاء كل 
اللقاحــات الضروريــة لتلقيح المواطنيــن الذين 
وجب تلقيحهــم للقضاء  على الجائحة، البرنامج 

طويل مع سبوتنيك و مع لقاح استرا-زينيكا 
وقــال أن الجرعة الجديدة تم نقلها على مســتوى 
معهد باســتور، و ســيتم توزيعهــا على عدد من 
واليات  الواليات مثلها مثل  لقاح سبوتنيك حتى 
تتمكن الواليات من االنطاق في الحملة الوطنية 

للتقليح. 
العشــرة  اللقاحــات  أن كل  فــورار  و أضــاف 
الموجودة حاليا ستكون معتمدة من منظمة الصحة 
العالميــة وهي فعالة، و قال أن هناك بلدان لديها 

صعوبــات لاقتناء اللقــاح لكن الجزائر وضعت 
برنامجــا القتنائه تدريجيــا و الدولة  و وضعت 

كل اإلمكانيات القتناء اللقاح. 
و فــي رده علــى ســؤال حــول عــدد اللقاحات 
األخــرى التــي يمكــن للجزائــر أن تقتنيها، قال 
فــورار، »هنــاك عدة نقاشــات جاريــة مع عدة 
مخابر و ســوف نواصل ااقتناء لقاح  ســبوتنيك 

و استرا-زينيكا«. 
يذكــر أن حملــة التلقيح التي مــن المفروض أن 
تمتد طيلة ســنة 2021 قد انطلقت رمزيا السبت 
الماضــي من والية البليــدة التي تعتبر أول بؤرة 

وطنية للوباء الذي ظهر منذ أكثر من سنة. 
 هــذا وكان الوزير األول عبــد العزيز جراد قد 

صرح أول أمــس، أن  كمية اللقاح ضد فيروس 
كورونا التي تعزم الجزائر اســتيرادها ســتكون 
»كافيــة«، مشــيرا إلــى أن عمليــة التلقيح »لن 
تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن 

ستدوم طوال السنة«. 
 وأضــاف قائــا أن الجزائــر لهــا »تقاليد« في 
حمــات التلقيــح الوطنيــة والعمليــة ســتصبح 
»عاديــة« للمواطــن، ملحــا على ضــرورة أن 
تكــون »األرضية الوطنية دقيقة في معلوماتها« 
حتى يتســنى إعطــاء للمواطن معلومــات دقيقة 
عن المكان والســاعة الذي يجــب أن يذهب فيها 

للتلقيح. 
سناء- م 

n يتــم اليــوم الثاثــاء إطاق 
المرصــد الوطنــي لمراقبة وفرة 
المنتجات الصيدالنية الذي يتوفر 
على منصة رقمية تسمح بمتابعة 
المنتجــات التي تعرف ندرة على 
مستوى المخازن او يكثر الطلب 
عليها، حســبما أشار رئيس نقابة 
الصيادلة, عبد الكريم طواهرية.

طواهريــة  الدكتــور  أوضــح  و 
أن  الجزائريــة  األنبــاء  لوكالــة 
مهمة المرصد تكمــن في متابعة 
حالة قائمة األدوية غير المتوفرة 
نــدرة  المخــازن او تشــهد  فــي 
عبــر منصــة رقمية تجمــع فيها 
المعلومــات بصفــة دوريــة مــن 

طرف الجهات المعنية )منتجين و 
مستوردين و موزعين و صيادلة 
القطاع الخاص و المستشــفيات( 
عــاوة علــى اقتــراح الحلول و 
لضمــان  المناســبة  االجــراءات 
توفــر المنتجات بصفة مســتدامة 
خاصة االدوية األساسية في اطار 
االســتراتيجية المنفذة من طرف 

وزارة الصناعة الصيدالنية.
و أضاف السيد طواهرية ان هذه 
االســتراتيجية تهدف الى الوقاية 
من انعدام االدوية في المخازن و 
صعوبات التموين مع السهر على 
التحكم في مسار الدواء منذ لحظة 
انتاجــه او اســتيراده الــى غايــة 

المواطن و تجنب مشاكل الفائض 
فــي المخزن و المضاربة و البيع 
المصاحب و هو احد البيوع غير 

االخاقية«.
أمــا عن مهمــة المرصــد الثانية 
فســتكون حســب ذات المسؤول 
إعــداد قائمة باألدوية األساســية  
مــن اجل تكفل أفضــل بالمواطن 
ال ســيما من يعانون من أمراض 
مزمنة و سرطانات و بغية ضبط 
القطــاع و التحكم فيه و تســييره 

بأفضل طريقة ممكنة.
أن  طواهريــة  الســيد  ويــرى 
انقطــاع اإلمداد يُعــدُّ حقيقة تعود 
إلــى عدة عقــود, غيــر مقتصرة 

علــى الجزائــر فحســب, مؤكداً 
أن األســباب متنوعــة ومتعــددة, 
واستشــهد على وجه الخصوص 
بالمشــاكل الهيكليــة مثــل عــدم 
وضــوح المخزونــات المتوفــرة 
وغيــاب اإلحصائيــات الخاصــة 

باالستهاك.
ومن بين األسباب األخرى, ذكر 
المســؤول أيضا غياب التنســيق 
بين الواصفين والموزعين وعدم 
وضــوح قائمــة المنتجــات التي 
نفــد مخزونهــا أو هــي عرضــة 
للضغط أو لصعوبــة في التوريد 
العقانــي  غيــر  واالســتخدام 

للواصفين أو المواطنين.
حســب  تقــرر,  فقــد  وبالتالــي, 
الســيد طواهرية, إنشاء المرصد 
األســباب  هــذه  كل  لمعالجــة 
فــي إطــار االســتراتيجية التــي 
الصناعــة  وزارة  وضعتهــا 
الصيدالنيــة بالتعــاون مع جميع 
األطراف المعنيــة, وهي الوكالة 
الوطنيــة للمنتجــات الصيدالنيــة 
والنقابات  والموزعين  والمنتجين 
والجمعيــات  والفيدراليــات 

والتنسيقيات )أطباء وصيادلة(.
من جهته, أكد المدير العام للوكالة 
الوطنية للدواء, كمال منصوري, 
في نهاية عــام 2020, أن توفر 
األدويــة التــي تعرف نــدرة في 
السوق الجزائري سيشهد »تحسنا 
ملحوظــا« مع نهاية شــهر يناير 

.2021
كما اعترف السيد منصوري بأن 
ســوق األدويــة المحلي قد شــهد 
انقطاعا فيما يقــارب 100 دواء 
في األشهر األخيرة, موضحا أن 
إنشــاء مرصد يســهر على توافر 
المنتجات الصيدالنية سيساهم في 

حل مشكلة االنقطاع.
ق ـ و/ وأج

الثالثاء  2 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

الجزائر تستلم 50 ألف جرعة من 
لقاح استرا- زينيكا

إطالق مرصد مراقبة وفرة 
المنتجات الصيدالنية اليوم

رئيس المجلس رضا تري

الرئيــس تبــون وضع حــدا لخضــوع المجلس 
االقتصادي واالجتمايع للحكومة

 n أكــد رئيــس المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
رضــا تير، أن الدســتور الجديد وضع حدا لخضــوع هذه الهيئة 
االستشــارية للحكومة، وجعلها مســتقلة ومنحها صاحية التدخل 
لفــض النزاعات االجتماعية إضافة إلى مهام أخرى للســهر على 

تنفيذ مخطط االنعاش االقتصادي واالجتماعي.
وقــال رضا تيــر  في تصريــح إذاعي أمــس، إن  الرئيس تبون 
اختــار المجلس االقتصادي واالقتصادي كأول مؤسســة يجب أن 
تخضع لتغيير جذري بدليل أن المجلس كان متضمنا في التزاماته 

االنتخابية وبرنامجه الرئاسي في النقطة الـ27.
وأكــد تيــر أن » الكنــاس« عرف تغييرا واســعا منــذ 8 مارس 
2020 تاريخ تعيينه على رأســه وذلك علــى عدة أصعدة أهمها 
القانون أو النص الذي يســيره من خال التعديل الدســتوري في 
مادتيــه 209 و210 من حيــث تعريف المجلس علــى أنه هيئة 
دســتورية استشــارية  موضوعة الول مرة لدى الرئيس لضمان 
اســتقاليته المفقــودة منذ تاريخ إنشــائه ســنة 1993 حيث كان 
مرتبطــا بالحكومــة وفي بعض االحيان خاضعــا لها ، مضيفا أن 
الدســتور الجديد فصل نهائيا بيــن الحكومة والمجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي  مع االبقاء على االستشارة لصالح الحكومة.
ومــن حيث المهــام – يضيف تير- أصبح يتولــى وظائف عديدة 
كاإلصــاح االقتصــادي واالستشــراف وهي المهــام التي وافق 
عليهــا الرئيس دون أي اعتراض ووّقع المرســوم الرئاســي في 
06 جانفي الماضي ، مشــيرا أ تدخل الكناس لم يعد يقتصر على 
التشــاور والحوار بل أصبح يتدخل في حل النزاعات االجتماعية 
واإلضرابــات كمجالس الحكامة التابعة لمنظمــة العمل الدولية ، 
حيث ســيكون المجلس فضاء للتشاور بين المتنازعين والحكومة 

لن تصبح في مواجهة مباشرة مع المحتجين أو الشارع .
وعــن دور المجلس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي في مرافقة 
مخطط اإلنعــاش االقتصادي واالجتماعي، أكــد تير أن المجلس 
بــدأ فــي العمل قبل تاريخ انعقاد ندوة أوت الماضي ، ضمن لجنة 
تقييــم آثــار جائحة كورونــا حيث يتم حاليا اجــراء تحقيق وطني 
اجتماعي بالتنســيق مــع البرنامج اإلنمائي لامــم المتحدة )بنود( 
يشــمل 1500 عائلة و 1500  مؤسسة  إضافة إلى تحقيق آخر 
للمجلس تم جمع فيه المعلومات من 30 ألف استبيان تم توزيعها 
، مؤكــدا أن التحقيقات التي باشــرها المجلس جــد مهمة في ظل 
عــدم وجود بيانات حقيقــة لاقتصاد الوطني وفــي ظل منظومة 

إحصائية مهترئة .
وكشــف عــن إعــداد 6 تقاريــر قطاعية خــال العشــر األخيرة 
إضافــة إلــى  تقرير شــامل  مــن 400 صفحة يتضمــن الحالة 
العامــة) االقتصادية االجتماعية والبيئية( للباد، ألول مرة ينتظر 
موافقة الرئيس لنشــره ، إضافة اســتعداد هيئت الصدار تقرير » 

الظروف« خال أفريل المقبل  .
ق ـ و

تسجيل 239 إصابة جديدة بكورونا و 186 حالة 
 شفاء و 3 وفيات

 n ســجلت 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا )كوفيد19-( و 
3 وفيــات فــي الجزائر خال الـ 24 ســاعة األخيرة، فيما تماثل 
186 مريضا للشــفاء، حســب ما كشف عنه أمس االثنين الناطق 
الرســمي للجنة رصــد ومتابعة فيروس كورونــا، الدكتور جمال 

فورار.
ق ـ و

عين على الحدث
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"vيعد الثاين بعد الشحنة األوىل من لقاح "سبوتنيك

تعرف ندرة عىل مستوى المخازن او يكرث الطلب عليها، حسبما أشار رئيس نقابة الصيادلة



n  وستسمح هذه التراخيص ألصحابها بممارسة 
نشــاط تجــارة المقايضــة الحدودية مــع النيجر 
ومالي من خالل تصدير 14 منتجا جزائريا على 
غرار التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات 
ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية باإلضافة 
الــى مســحوق الصابــون والزيتــون والعســل 

واألواني البالستيكية ومواد التنظيف.
فيما تشــمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها 
فــي إطار هذا التبــادل التجــاري 36 منتجا من 
بينها الحناء والشــاي األخضر والتوابل والعسل 
وأغذيــة األنعــام وأقمشــة وألبســة ذات الطابــع 
التارقــي، مثلما صــرح المكلــف باإلعالم بذات 

المديرية، حمزة هتهات.
وأوضح ذات المسؤول انه تم وبشكل مؤقت منع 
استيراد الماشية الحية بقرار والئي تفاديا النتقال 

األمراض سيما خالل هذه الفترة.
وأضاف ان نشــاط تجــارة المقايضة بين ايليزي 
والنيجر ســيتم مبدئيا من خــالل معبر عين قزام 
)واليــة تمنراســت(، في انتظــار تهيئــة المعبر 
الحدودي المباشــر بين ايليزي والنيجر عبر برج 
الحواس، مشيرا في ذات السياق عن تسخير لجنة 
خاصة لإلشراف على معاينة ومراقبة المنتوجات 
والبضائــع موضوع المقايضة من حيث شــروط 

الجودة والسالمة الصحية.
وفي هذا اإلطار نظمت مديرية التجارة بالتنسيق 
مــع المصالــح الجمركيــة واألمنيــة لقــاءا مــع 
المتعامليــن االقتصادييــن المعنيين بهذا النشــاط 
التجاري قصد تقديم شروحات أوفى حول شروط 
وكيفيات ممارســة تجــارة المقايضــة وتعريفهم 
بطبيعــة البضائع المدرجة في هذه العملية وكيفية 

تحديد قيمة هذه المنتجات تجاريا.
وحســب ذات المســؤول فإنه يمكن ألي شخص 
طبيعــي أومعنــوي مقيــم بالوالية ومســجل في 
الســجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه 
هياكل للتخزين والوسائل المالئمة لنقل البضائع، 
االســتفادة من ترخيص ممارسة تجارة المقايضة 
الحدودية مع دولتي النيجر ومالي، وذلك بموافقة 
والــي الواليــة المخــول قانونــا بمنــح وســحب 

الترخيص.
لإلشــارة، فإن نشــاط تجارة المقايضة مع دولتي 
النيجر ومالي يشمل أربع واليات فقط هي أدرار 
وإيليزي وتمنراست وتندوف، وذلك طبقا للقرار 
الوزاري المشــترك بيــن وزارة التجارة ووزارة 

المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.
ق ـ إ/ وأج 

استفاد منها 11 متعامال اقتصاديا بإلزيي 

منح تراخيص لممارسة تجارة المقايضة 
الحدودية مع دولتي مالي والنيجر 

 عضوان بمجلس الشيوخ األمريكي 

يدعوان إلصالحات يف وول سرتيت

  تحذيرات من تبعات العقوبات 
األمريكية عىل الدوالر

 توقعات بصعود األسعار إىل 65 دوالرا للربميل بحلول جويلية 

النفط يرتفع عىل الرغم من تعرث توزيع لقاحات كورونا

عين على اإلقتصاد 
6

تم منح تراخيص لفائدة احد عشرة  متعامال اقتصاديا بوالية إيليزي لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع 
دولتي مالي والنيجر، حسبما علم أمس االثنين، لدى مسؤولي المديرية الوالئية للتجارة.

n     دعــا عضوا مجلس الشــيوخ 
األميركي بيرني ساندرز وإليزابيث 
وارن إلى اتخــاذ إجراءات ضد ما 
وصفاه بانتهاكات ”وول ســتريت« 
عبر صناديق التحوط التي ُســلطت 
األضــواء عليهــا بعد الحمــى التي 
رافقت التداول بأســهم شركة ألعاب 

الفيديو ”غيم ستوب«.
وقالت وارن ”نطالب بتحقيق تجريه 
هيئــة األوراق المالية والبورصات 

الفيدرالية«.
وأضافت الســيناتورة الديموقراطية 
”ما حدث مع غيم ستوب هو مجرد 
تذكير بما يجري في وول ســتريت 

منذ سنوات«.
وأشــارت إلــى أنها ”لعبــة احتيال، 
حيث يتدخل مجموعة من الالعبين 

ويتالعبون بالسوق«.
وعمــد مســتثمرون هــواة نظمــوا 
أنفســهم عبــر موقع ”ريديــت” إلى 
شــراء أســهم شــركات عــدة بينها 
تقوم صناديــق  ســتوب”  ”غيــم 
التحوط ببيع أســهمها لدفع أسعارها 
إلــى االنخفــاض مــن أجــل إعادة 
شرائها الحقا، األمر الذي أدى إلى 
ارتفاع كبير في أســعار هذه األسهم 

وخصوصا ”غيم ستوب«.
الماليــة  األوراق  هيئــة  وقالــت 
والبورصــات إنهــا ”تراقــب مــن 
كثب وتقيّم تقلبات األســعار الشديدة 
ألسعار تداول بعض األسهم”، وإنها 
ســتعمل علــى حماية المســتثمرين 
بالتجزئــة عندمــا تُظهــر الحقائــق 
نشــاًطا تجاريــا مســيئا أو تالعبــا 

محظورا.
لكــن وارن دعت إلــى تحرك أكثر 
حســما، وقالــت ”حــان الوقت ألن 
الماليــة  األوراق  هيئــة  تتحــرك 

والبورصــات وتــؤدي مهماتهــا”، 
مؤكدة ”نحن بحاجــة إلى مزيد من 
القوانين بشأن التالعب باألسواق«.
وكان الســيناتور المســتقل بيرنــي 
ســاندرز انتقاديــا بشــكل مماثــل، 
وأعــرب لبرنامج ”هذا األســبوع” 
علــى شــبكة ”إيــه بــي ســي” عن 
اعتقاده الدائــم أن ”نموذج األعمال 

في وول ستريت معيب«.
بإمعــان  ننظــر  أن  ”علينــا  وقــال 
في نــوع األنشــطة غيــر القانونية 
جانــب  مــن  الفاضــح  والســلوك 
صناديــق التحــوط والعبين آخرين 

في وول ستريت«.
وارتفــع ســعر ســهم شــركة ”غيم 
تجزئــة  شــركة  وهــي  ســتوب”، 
كبرى أللعــاب الفيديو كانت تعاني 
مشاكل مالية، بسبب مبادرة الشراء 
»ريديــت«  لمجموعــة  الضخمــة 
التي جــاءت احتجاجا على مراهنة 
انهيــار  علــى  التحــوط  صناديــق 

الشركة.
خســائرها،  ولتغطيــة 
التحوط إلــى  اضطرت صناديــق 
إعادة شــراء أســهم ”غيم ســتوب” 
بســعر أعلــى من ذلك الــذي باعته 

فيه، ما تسبب لها بخسائر فادحة.
وقال براين ديس كبير المستشارين 
االقتصادييــن للرئيس جو بايدن إن 
هيئــة األوراق المالية والبورصات 
”تركــز علــى فهم ما حدث بشــكل 

تام«.
لكنه أشــار الــى أن اإلدارة الجديدة 
تصــب اهتمامهــا أوال على تخفيف 
لجائحــة  االقتصاديــة  التداعيــات 

كوفيد19-.
ق ـ إ/ وكاالت

n    تســعى الــدول التــي فرضت 
عليها واشــنطن عقوبات اقتصادية 
إلــى تقليل اعتمادهــا على الدوالر، 
وتتحــول إلــى اســتخدام عمــالت 
أخــرى فــي تجارتها، األمــر الذي 
قــد يؤثــر علــى دور الــدوالر في 

االقتصاد العالمي.
هــذه النتيجــة خلصت إليهــا وحدة 
األبحاث في الكونغرس األمريكي. 
وقالــت الوحدة في مذكــرة لها، إن 
”العديــد مــن الحكومــات األجنبية 
اقتصاديــة  لعقوبــات  الخاضعــة 
وشــركاءها االقتصاديين  أمريكيــة 
يدرســون ويعملــون علــى توفيــر 
بشــكل متزايــد الظروف المناســبة 
لتقليل االعتمــاد على الدوالر، وإذا 
تحولــت الدول إلى عمــالت بديلة، 
فقــد تواجه الواليــات المتحدة عددا 
مــن العواقب االقتصاديــة، بما في 

ذلك ارتفاع تكاليف االقتراض«.
وأشــار محللو وحــدة األبحاث إلى 
أن واشــنطن بــدأت فــي اســتخدام 
الدوالر في كثير من األحيان لتحقيق 
أهداف في السياســة الخارجية، بما 
في ذلك فرض قيود على الوصول 
إلــى الــدوالر واألســواق الماليــة 

األمريكية لدول مثل إيران وروسيا 
وفنزويال.

وأضافــوا أن القيــود األمريكيــة قد 
تكــون لها عواقــب غيــر محمودة 
علــى الواليات المتحــدة، حيث أن 
الدول تتخذ إجــراءات مضادة لهذه 

القيود ضد واشنطن.
وعلى ســبيل المثال أشــار الخبراء 
إلــى أثــر الحظــر الروســي الذي 
تــم فرضه علــى اســتيراد منتجات 
زراعيــة وغذائيــة مــن الواليــات 
المتحــدة علــى صناعة المأكوالت 
البحريــة في أالســكا، وكذلك على 
منتجي التفــاح والكمثرى في والية 

واشنطن.
األوروبــي  االتحــاد  أن  يذكــر، 
فرضا منــذ  المتحــدة  والواليــات 
منتصــف 2014 عــدة حــزم من 
العقوبــات على روســيا على خلفية 
األزمــة األوكرانيــة، مــن جهتهــا 
ردت موسكو بالمثل على العقوبات 
الغربيــة وفرضــت حظــرا علــى 
استيراد مجموعة من السلع الغذائية 

والزراعية من تلك الدول.
ق ـ إ

n  ارتفعــت أســعار النفط، أمــس االثنين، على 
الرغــم مــن أن تعثر عمليــات توزيــع اللقاحات 
المضــادة لفيروس كورونــا واإلصابات الجديدة 
واكتشــاف ســالالت جديــدة يلقى بظــالل على 

توقعات الطلب على الخام.
”برنــت«  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وصعــدت 
بنســبة 0.7 بالمئة إلى 55.40 دوالر للبرميل، 
بتوقيــت غرينتــش،   06:12 الســاعة  بحلــول 
الوســيط”  تكســاس  ”غــرب  بينما ارتفع خــام 
األمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.44 دوالر 

للبرميــل. وزاد الخامان القياســيان نحــو ثمانية 
بالمئة في يناير الماضي.

وتلقت أســعار النفط الدعم مــن برامج التحصين 
الجاريــة في الدول األشــد تضررا مــن الجائحة 
وخفــض اإلنتــاج من جانــب منتجيــن كبار مثل 
الســعودية. لكن حالة االبتهاج إزاء نهاية محتملة 
للجائحة تقوضــت بفعل بطء وتيــرة التطعيمات 

وزيادة السالالت الجديدة لفيروس كورونا.
لكــن في ظل إحراز المزيد مــن اللقاحات نجاحا 
فــي التجــارب وانخفاض اإلصابــات في بعض 

المناطــق، فإن الطلــب على النفــط والوقود من 
المرجــح أن يرتفــع مــع تلقي المزيد من ســكان 

العالم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأظهــر اســتطالع للــرأي أجرتــه ”رويتــرز« 
الجمعة الماضي أنه من المتوقع أن تظل أســعار 
النفط قرب مستوياتها الحالية لمعظم العام الجاري 
قبل أن يكتسب التعافي زخما مع نهاية 2021.

في ســياق مرتبط، توقع بنك االستثمار األمريكي 
”غولدمان ســاكس« أن تصعد أســعار النفط إلى 
65 دوالرا للبرميل بحلول جويلية المقبل، وذلك 
في ظل شــح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش 

بطيء للطلب على الخام.
وقــال البنك فــي مذكــرة، إن بيانات تشــير إلى 
عجــز 2.3 مليــون برميــل يوميــا فــي الربــع 
الرابــع مــن 2020، على خلفيــة ارتفاع الطلب 
وتراجع اإلمدادات مــن منتجين خارج مجموعة 

”أوبك+«.
ويتوقع البنــك عجزا 900 ألف برميل يوميا في 
النصــف األول من 2021، وهو مســتوى أعلى 
من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.
وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع خام القياس 
”برنــت« إلــى 65 دوالرا للبرميل بحلول يوليو 
المقبــل، وللمقارنــة فقــد تجــاوز »برنت« 55 

دوالرا اليوم االثنين.
وتوقــع البنك ارتفاع الطلــب 5.3 مليون برميل 
يوميا في الشــهور الســتة حتى جويليــة المقبل، 
انخفاضا من 6.8 مليون برميل يوميا في توقعاته 

السابقة.
تعهــدت الســعودية بتنفيــذ تخفيضــات إضافيــة 
طوعية إلنتاج النفط في فيفري ومارس 2020، 
فــي حيــن اتفــق أغلب أعضــاء منظمــة البلدان 
المصدرة للبتــرول ”أوبــك” وحلفاءها في إطار 
مجموعــة ”أوبك+” علــى اإلبقاء علــى اإلنتاج 

ثابتا.
ق ـ إ/ وكاالت
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n رغم الجهود التي بذلت في قطاع السكن بوالية سطيف، 
حيث تم خلق أحياء ســكنية بحجم مــدن جديدة، إال أن هذه 
األخيرة تفتقر للهياكل القاعديــة والخدماتية. ويتعلق األمر 
بكل من مناطق ”تينار”، ”بئر النســاء” و”عبيد علي”، التي 
شهدت ثورة في إنجاز السكنات من مختلف الصيغ، السيما 
فــي إطار وكالة عدل والترقــوي المدعم وكذا االجتماعي، 
حيث تقــدر الحصص باآلالف لكن يقابلهــا غياب للمرافق 
التجاريــة والخدماتية، حيث يعاني قاطني هذه األحياء التي 
وزعت ســكناتها قبل أشــهر فقــط كثيرا فــي تنقالتهم إلى 
عاصمة الواليــة والمناطق الحضرية المجــاورة، وقد قّدم 
المســؤول األول علــى الوالية تعليمــات لمختلف المصالح 
اإلدارية، ذات الصلة بملف التعمير والســكن، قصد مواكبة 
التطــور الحاصــل في مجال اســتحداث األحيــاء الجديدة، 
لمواكبــة ذلك من خــالل التفكير في توطيــن هياكل قاعدة 
وخدماتية، تتقدمها المؤسســات التربوية، خاصة المدارس 
االبتدائيــة والمتوســطات، باإلضافة إلــى الهياكل الصحية 

فــي صورة قاعات العالج، إضافــة إلى الملحقات اإلدارية 
التابعة للبلدية، قصد تقريب اإلدارة من المواطن.

وتجدر اإلشــارة أنه تم تســليم ما يقارب ثالثة آالف مسكن 
على مستوى منطقة بئر النساء، في إطار السكنات المنجزة 
مــن طــرف وكالة ”عــدل” مؤخــرا، عالوة علــى حصة 
أخرى تبلغ 6700 مســكن على مستوى منطقة ”تينار” في 
إطــار نفس البرنامــج وهما منطقتان تقعان خارج النســيج 
العمرانــي، ما يتطلب إنجاز هيــاكل قائمة بحد ذاتها لخدمة 

السكان الجدد.
وتبــذل حاليا مختلــف القطاعات الســيما التربية، الصحة، 
الجماعــات اإلقليمية، جهودا حثيثة من أجل توطين مختلف 
المشــاريع والهياكل القاعدية، تعززت بتقديم برامج خاصة 
من صنــدوق الجماعات المحلية وصنــدوق الوالية، قصد 
تغطيــة العجز المســجل، من خالل رصــد اعتمادات مالية 
لمختلــف العمليــات الضروريــة لراحــة وخدمة الســكان، 
مــع تلبية كل المتطلبــات، خصوصا مد شــبكة الطرقات، 
واإلســراع في استكمال إنجاز الشبكات في مختلف األحياء 
السكنية الجديدة، قصد تسريع وتيرة االنتهاء من األشغال.

n  ال يــزال قطــاع النقل بميلة 
يعانــي مــن عــدة نقائــص علي 
مســتوي الخطــوط الحضرية و 
م بيــن الواليات األخرى بســبب 
التجميد الدي طــال  فتح خطوط 
جديدة من قبل الــوزارة الوصية 
خلــق  ممــا  عديــدة   لســنوات 
ازمــة حقيقية فــي واليــة تعاني 
مــن غيــاب المطــار و الميناء و 
السكك الحديدة و تدهور وضعية 
الطرقــات  و قدم حافــالت النقل 
الحضــري مما يســتدعي تدخال 
عاجال لتحســين الوضــع الحالي 
و فتــح خطــوط نقل جديــدة نخو 
التي تأثرت  المجــاورة  الواليات 
كثيرا بســبب جائحــة كورونا و 
اثقلــت ســيارات الفــرود كاهــل 
المواطنيــن  لمدة شــهور عديدة. 
و فــي هدا الســياق كشــف مدير 
النقــل لوالية ميلــة ”بعيط رفيق” 
عــزم  مصالحــه علــى تحســين 
خدمــة النقل بين الواليات خاصًة 

بنســب لخطوط أكثــر من 300 
كيلو متر وهو مفتوح لالســتثمار 
ولم يجمد ،حيث  سيتم َفـــتح عدد 
مــن الخطــوط فــي هــذا اإلطار 
على ســبيل المثال خــط ”ميلة -- 
إليــزي” الذي ســيفتح قريباً، من 
أجل تلبيــة احتياجات المواطنين، 
أما بنســبة لخطوط أقل من 300 
كيلو متر فهي مجمدة وتم مراسلة 
وزارة النقــل من أجــل ترخيص 
اســتثنائية لتدعيم خط ســكيكدة و 
عناية الذي توجد بها حافلة واحدة 
فقط، و كذلك فتح خطين جديدين 
”ميلة --< ســطيف و باتنة”. في 
انتظار رفع التجميد عن الخطوط 
هــي  تعــرف  التــي  الحضريــة 
األخرى ازمــة حقيقية من خالل 
تشــبع بعضهــا و معانــاة أخرى 
من اهتراء الطرقــات و عزوف 

الناقلين عنها
محمد ب

n  عقــدت، أول أمــس، نقابة 
المؤسســة لعمال قطاع التربية 
لوالية برج بوعريريج اجتماعا 
موسعا لمنســقي جميع الفروع 
النقابية لمختلف االسالك الوالية 
بمقر المؤسســة الواقع بشــارع 
االمير عبد القادر بوسط مدينة 
البــرج تحــت اشــراف األمين 
العــام للنقابــة، حيــث تطــرق 
الحاضرون لطرح كل مشــاكل 
القطاع على المســتوى المحلي 
و الوطني ،كما أكد األمين العام 
حســب البيــان بالتكفــل بجميع 
االنشــغاالت والسعي الى حلها 
و تســوية الوضعيــات العالقــة 
االتحاديــة  ألمانــة  رفعهــا  و 
الوطنيــة لعمــال التربيــة و ما 
يتعلق بالتقاعد النســبي والقدرة 
الشرائية باإلضافة إلى إحصاء 
المشــاكل التــي يتخبــط فيهــا 
العمــال و العامــالت من جميع 
االســالك و الســعي لحلها في 

إطار التحاور الفعال و الهادف 
المؤسســة  نقابــة  اســتعداد  و 
بالتنســيق  التربية  لعمال قطاع 
مع مديرية التربية و مصالحها 
مــن أجل المســاهمة بالنهوض 
بقطــاع التربيــة و حــل جــل 
المشــاكل، أضاف البيان كذلك 
إلــى الشــؤون  التطــرق  إلــى 
التنظيمية و التي تتعلق بهياكل 
نقابة المؤسســة و تفعيل دورها 
كل  بانشــغاالت  التكفــل  فــي 

الفئات. 
لإلشارة فإن كل الحاضرين من 
منسقي الفروع النقابية المختلفة 
عبــروا عــن دعمهــم للنقابة و 
لقيادتهــا الممثلــة فــي الســيد” 
رضــوان زعيتر” واالتحاد من 
أجل تعزيز المكاســب و الرقي 
بالعمــل النقابي نحــو القدم إلى 
األفضــل و تحقيــق كل أهداف 

قطاع التربية بجميع فئاته.  
 مبروك بن الطيب

n  وأكــد المحتجــون أنــه وبعد انتهــاء المهلة 
القانونيــة إلجراء الطعون لــم يبقى هناك مبرر، 
خصوصــا لكــون الســكنات جاهــزة منــذ ســنة 
2014، مشــيرين إلــى أنــه تم تســليم عديد من 

المجمعات السكانية أنجزت بعد هذا التاريخ.
في ذات السياق يتساءلون عن سبب التماطل الذي 
عرفته عملية تحضير ونشــر أســماء المستفيدين 
من القائمة الثالثة للخــروب، متهمين المتالعبين 
فيها من المســؤولين بتوليد حالــة االحتقان الذي 
تعرفــه المنطقة حاليا منذ الشــهر الماضي تاريخ 

اإلفراج عن القائمة.
وكشــف المحتجون أنهم طرقــوا جميع األبواب 
بحثا عن أجوبة، وبعد أن ظنوا أن الفرج حل بهم 

أخيرا اصطدموا مع هذه األزمة.
 وأوضح المحتجون أنهم ليســوا ضد احتجاجات 
المقصييــن مــن القائمــة فهــم يعرفــون الوضع 
المــزري الــذي يعيشــه الكثيــر، مطالبيــن مــن 

الســلطات اإلسراع بتسليم الســكنات وبحث حل 
لكل من أقصي ظلما.

يذكــر أن المقصييــن تنقلــوا منــذ يوميــن إلــى 
العاصمــة لمقابلــة البرلماني لخضــر بن خالف 
لبحــث مســتجدات القضية، هــذا األخير جمعهم 

بوســيط الجمهورية الــذي وعدهم بإيجاد حل في 
أقرب اآلجــال، والبحث في ملف قوائم الخروب 
مــع الســلطات العليا بعد أن بــات اإلعالن عنها 

يثير نفس اإلشكال كل مرة.

n وأوضح السكان أنهم يعانون منذ سنوات من 
اإلهمال في حي قالوا عنه أنه منسي كمنطقة ظل 

رغم أنه يقع في قلب المدينة.
األوالد  أن  المحتجيــن  عــن  ممثلــون  وكشــف 
يتعرضون للســرقة واالعتداء باســتمرار خاصة 
عند خروجهم في الصباح الباكر للدراســة، وأن 
غيــاب اإلنــارة العموميــة جعلــت المنطقة ملجأ 

لمروجي الحبوب المهلوسة والمخدرات.
وأكد محدثونا أن غياب التهيئة الخارجية والحالة 
الكارثيــة للطريق يجعــل الدخول للمنطقة شــبه 
مســتحيل خاصة في فصل الشــتاء، مشيرين إلى 
أن رجــال الحمايــة المدنية تعــذر عليهم الدخول 
للحــي فــي الســابق وأن أصحــاب االحتياجات 

الخاصة يعانون.
وأضافــوا أن هنــاك غيابــا لدوريــات الشــرطة 
بالمنطق قائليــن: ” إذا مرض واحد منا أو توفي 
اليمكن حتى لشاحنة أو لسيارة اإلسعاف الدخول 
لحملــه، وإذا بلغنا عن حــادث ال يمكن لدوريات 

الشرطة المرور”.
الحــي الذي يقــع على بعد 220 متــرا عن مقر 
الدائرة القديم، حســب ما تقدير الســكان، اســتفاد 
ســابقا من مشــروع إلنجاز الطريــق لكن أمواله 
نهبت، في اتهام وجهه محدثونا لمسؤولين سابقين 
على رأس البلدية، مضيفين أن مشروع الصرف 

الصحي استغرق سنوات لنفس السبب.
وأضافوا أن البالوعات مســدودة ألن المشــروع 

الخــاص بصرف ميــاه األمطار لــم ينجز، وهم 
يخشــون أن يتعــرض الحي للفيضــان في فصل 
الشتاء، كما يغرق المكان في النفايات لعدم دخول 

شاحنات رفع القمامة للحي.
وأعــرب المحتجــون عــن غضبهم قائليــن أنهم 
انتظــروا ثالثين ســنة وراســلوا جميــع الجهات 
المعنيــة دون جــدوى، وهــم منــذ ســنة 2017 

يقصدون مصالح البلدية أسبوعيا.
وكشــف محدثونا أن رئيــس الدائرة زار المنطقة 
لمعاينة الحي وأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي 
بوضع مشروع لتعبيد الطريق، ليتم بعدها إعداد 
محضر بلدي وتقديم وعود للســكان بالدخول في 

مرحلة اإلنجاز بتاريخ مارس 2020.
والتقى المحتجون بعد منتصف يوم أمس برئيس 

الدائرة الذي وعدهم بالتريث، حيث قال أن أزمة 
كورونا عطلت عدة مشاريع.

وصرح الســكان أن شــيئا لم يتغيــر في قضيتهم 
رغم تلك الوعــود، معلنين عن عزمهم التصعيد 
بصفــة تدريجيــة وعلــى عــدم الســكوت علــى 

التهميش الذي عرفته منطقتهم.
وكشف رئيس المجلس الشعبي البلدي أن الغالف 
المالي غير متوفر حاليا وال يمكن للبلدية تغطيته 
ولهــذا تقدمــوا بطلــب ســنتي 2019 و2020 
للمصالح الوالئية للموافقة على تمويل المشروع 
إال أنهم لم يتحصلوا عليها لحد الساعة، ويأملون 
أن يسجل المشروع الذي سيمس التهيئة في عدة 

مناطق هذه السنة.

يعانون من غياب التهيئة ، اإلنارة العمومية واألمن   

سكان حي عين السداري يغلقون 
بلدية الحامة بقسنطينة 

أغلق، صباح أمس، سكان حي عين السداري العليا الفرع البلدي لحامة بوزيان بوالية قسنطينة لالحتجاج 
على تماطل المسؤولين في النظر إلى مطالبهم المتعلقة بتهيئة الحي.

للمطالبة  بقسنطينة  الوالي  ديوان  أمام  احتجاجية  وقفة  اجتماعي  1882 سكن  قائمة  من  المستفيدون  أمس،  نظم، صباح 
بتسريع إجراء القرعة وتسليم المفاتيح.

المستفيدون من 1882 سكنا اجتماعيا يواصلون االحتجاج
يطالبون التعجيل بتسليم المفاتيح 

األحياء الجديدة بسطيف
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متفرقات
عدم فتح خطوط جديدة يعمق أزمة النقل بميلة

نقابة المؤسسة لعمال قطاع الرتبية 
تعقد اجتماعا بربج بوعريريج

ثورة يف السكن يقابلها غياب يف المرافق

قسنطينة : آالء مزياني

قسنطينة : آالء مزياني

سطيف : سفيان خرفي 



n     وتملك هذه المنطقة حال االنتهاء منها كل 
مقومــات النجاح ،حيث يوجد ببلدية واد الماء 
عــدد ال بأس به من المقاولين والمســتثمرين 
القادريــن علــى انجــاز مشــاريع تنموية في 
مختلف الميادين وهو ما يكون عامال مساعدا 
فــي القضاء علــي البطالة والتوســع في بناء 

المشاريع السكنية والوحدات االنتاجية
والمــح »المير« إلى  أن البلدية تعتزم وضع 
حــد للمتالعبيــن بالمحــالت التجاريــة التي 
منحت لهم في الســابق ولكنهم ال يســتغلونها 
وال يدفعــون االيجــار الشــهري المتفق عليه 
معهم وستلجأ البلدية عما قريب في استرجاع 
مائتــي محــل عن طريــق العدالة عبر فســخ 
العقود معهم واعادة كراءها من جديد لتعزيز 
مداخيــل البلدية إضافة إلى إعــادة النظر في 
كيفية اســتغالل السوق األسبوعي بما يضمن 
تسجيل مداخيل مالية توجه لنشاطات أخرى.

وجدد »المير« التأكيد علي ضرورة النهوض 
بمناطــق الظــل التــي تعانــي مــن نقص في 

ضرورات الحياة اليومية والسيما في مشاتي 
اوالد علــي واوالد منعــة وكيــال والحاســي 
واوالد بــن حصيــر وبــو هنــاف  ومبروك 

وخلفــة والتي تعاني من غياب الغاز الطبيعي 
والطرق والماء .

متفرقات 
 انطالق فعاليات اليوم العالمي 

للمناطق الرطبة بباتنة 

n    انطلقــت، أمــس، بباتنة  فعاليات اليوم العالمــي للمناطق الرطبة  
بمركــز البحث العلمي المحافظة ســابقا ، من طــرف محافظة الغابات 

لباتنة 
 اين تم توقيع اتفاقية مع جامعة باتنة 2  و تقليد الرتب لعدد من اطارات 

المحافظة ، مع تكريم الفائز في مسابقة احسن صورة بيئية .
كمــا شــهدت التظاهــرة عــدة برامــج منهــا  محاضــرات ومداخالت 
لمجموعــة من األكاديميين والباحثيــن و اطارات من قطاع البيئة حول 
التلــوث البيئي في ظل تغير المناخ عبر األقاليم و شــهد البرنامج إقامة 

معرض خاص بالمناسبة.

جرد 22 ألف طائر مهاجر عرب 22 
منطقة رطبة بالوالية 

 
n أسفرت عملية الجرد الشتوي للطيور المهاجرة التي امتدت من 16 
إلى غاية 26 يناير الجاري عبر 22 منطقة رطبة من إجمالي ال 100 
منطقة رطبة بوالية باتنة عن جرد 22 ألف طائر، حسب ما أكده أول 
امــس  رئيس مكتــب األصناف المحمية والصيد والنشــاطات الصيدية 

بمحافظة الغابات محليا، رضوان عبد النبي.
واضــاف نفس المصدر ان هذه الســنة شــهدت زيادة فــي عدد الطيور 
المهاجرة التي تم رصدها بالوالية بحولي 5 آالف طائر مقارنة بالسنة 
المنصرمــة التي بلــغ فيها عدد الطيور المهاجــرة التي حطت بمختلف 

المناطق الرطبة بباتنة 17 ألف طائر.
وتمثلــت أنــواع هذه الطيــور وفق المتحــدث بالدرجــة األولى في بط 
شــهرمان وأبو طويلة ثــم البط أبو مجرف وأصنــاف أخرى بعدد أقل 

مثل النحام الوردي.
 ومما لفت انتباه المشاركين في عملية الجرد الشتوي لسنة 2021 من 
جامعييــن مختصين ومصورين وكذا إطارات وأعوان الغابات حســب 
السيد عبد النبي، هو بروز المنطقة الرطبة الطبيعية شط قداين الواقعة 
شــمال غرب مدينــة باتنة واحتفاظهــا بكمية هامة من الميــاه رغم قلة 
التســاقط علــى عكس العديد مــن المناطق الرطبة األخرى التي مســها 
الجفاف.وشــهد هذا المســطح المائي الطبيعي وفق المصدر اســتقطاب 
أكبــر عــدد من الطيــور المهاجرة التــي حطت بالواليــة حيث قدر ب 
20 ألــف طائــر مقابل 7 آالف طائر في ســنة 2020 كما رصد على 
ضفافها أيضا وجود عدد كبير من الخواضات ) وهي أنواع من الطيور 
تقتات على القشــريات والديدان والحشرات ( مثل دريجة ألبية ودريجة 

صغيرة.
وأكــد هذا التواجد النوعــي للطيور المهاجرة وفــق المالحظين يردف 
المتحدث مرة أخرى على أهمية التنوع البيولوجي الذي يزخر به شــط 
قداين والذي مكنه من البروز والتميز خالل فترة الجرد الشــتوي لســنة 

. 2021
فوزي جاب هللا

ألول مرة اجراء عملية زرع الكىل 
بأطباء من مستشفى عنابة الجامعي

n  تمّكن فريق من الجراحين بمستشــفى ابن رشــد الجامعي في عنابة، 
أول أمس، ألول مرة، من تحقيق استقاللية تامة في إجراء عملية زرع 

الكلى لفائدة مرضى يعانون من قصور كلوي لمدة طويلة.
و حســب خلية االتصال بالمستشــفى الجامعي ابن رشــد، فقد تم إجراء 
4 عمليــات جراحية لــزرع الكلى من قبل فريق طبي تابع للمستشــفى 
الجامعي عنابة، تحت إشــراف رئيس مصلحة أمراض الكلى و تصفية 
الــدم، البروفســور عتيــق، حيث كانت جميــع العمليــات التي أجريت 
ناجحة، بعد ســنوات من التأطير و المســاعدة، للبرفســور شاوش، من 

الجزائر العاصمة.  
و شــارك في العمليات الجراحيــة، أطباء مختصــون تابعون لمصالح 
الجراحــة العامــة، جراحــة المســالك البوليــة، التخديــر و اإلنعــاش، 
مخابــر المناعــة و البيوكيمياء، علــم الجراثيم، الطفيليات، األشــعة و 
الهيموبيولوجيا ، مصلحة علم الســموم و الطب الشــرعي و الصيدلية 

المركزية.
ق.ج

ستنجز بمنطقة الهنشرية المشكلة من أرايض بور 

 منطقة جديدة للنشاطات
 ببلدية واد الماء في باتنة 

  عين على الشرق 
8

 كشــف أمس رئيس بلدية واد الماء التابعة لدائرة مروانة غرب والية باتنة عن إجراءات تتم حاليا إلنشــاء 
منطقة للنشاطات في ناحية الهنشيرة التي تتشكل من أراضي بور غير قابلة للزراعة.

n      أكــد المشــاركون فــي اللقــاء الدراســي 
حول ”الســقي التسميد في شــعبة الحبوب” الذي 
احتضنتــه بلديــة بابــار بواليــة خنشــلة  نهايــة 
األســبوع المنصرم على ضــرورة إتباع الطرق 
الحديثــة في الســقي التكميلي للحبــوب من أجل 

تطوير هذه الشعبة.
أوضح متدخلون في هذا اليوم الدراســي المنظم 
من طــرف مديريــة المصالح الفالحية بخنشــلة 
بمركــز التكوين المهنــي والتمهيــن ببلدية بابار 
والــذي أطره ممثلون عن كل من وزارة الفالحة 
والتنميــة الريفيــة والديــوان الوطنــي للحبــوب 
والبقــول الجافــة والمعهــد الوطنــي لألراضــي 

والســقي وصــرف الميــاه والمجلــس الوطنــي 
المشــترك لشــعبة الحبــوب بأن ” إتبــاع الطرق 
الحديثة في الســقي والتســميد من شأنه المساهمة 
في الرفع مــن مردودية الحبــوب وتحقيق نتائج 

إيجابية تسمح بتقليص فاتورة االستيراد”.
أكــد في هذا الســياق، الشــريف نقــري، المدير 
العام للمعهد الوطني لألراضي والسقي وصرف 
الميــاه في مداخلتــه أمام فالحي شــعبة الحبوب 
بالمنطقة الجنوبية لوالية خنشلة بأنه يتوجب على 
المســتثمرين في شــعبة الحبوب ”احترام المسار 
التقني في ما يخص الســقي والتســميد للحصول 
علــى مردودية تصل إلى غايــة 70 قنطارا في 

الهكتار الواحد”.
وأضــاف بــأن تكثيــف الحبــوب يســتدعي من 
المزارعيــن والمســتثمرين فــي شــعبة الحبوب 
”معرفــة األوقــات ومراحل النمــو التي يتوجب 
عليهــم ســقي أراضيهــم خاللهــا مع ضــرورة 
اختيار النوعية والكمية المناسبة والنوعية األمثل 

لألسمدة للوصول إلى المردود المبتغى”.
من جهته، دعا رئيس المجلس الوطني المشــترك 
لشــعبة الحبوب الفالحين عبد الغني بن علي إلى 
”العــدول عن الطرق التقليدية في الســقي وإتباع 
األحدث منها حتى يتسنى لهم تحقيق نتائج إيجابية 
مــن حيــث النوعيــة والكميــة”، مشــيرا إلى أن 
الهدف من برمجة أيام دراسية مع الفالحين عبر 
مختلف واليات الوطن هو رفع المســتوى التقني 
للمستثمرين في شعبة الحبوب للمساهمة في رفع 
اإلنتــاج والعمل على تحقيــق االكتفاء الذاتي من 

هذه المادة.
وكانــت والية خنشــلة قد أحصت خالل الموســم 
الفالحــي المنصــرم مســاحة لزراعــة الحبوب 
تفــوق ال 100 ألف هكتار منها 32 ألف هكتار 
بالمنطقــة الجنوبية المســماة صحراء النمامشــة 
في الوقت الذي بلغت فيه المســاحة المســقية 45 
ألف هكتــار وهو ما جعل الدولة ترافق الفالحين 
من خــالل منح رخص لحفــر1200 بئر عميقة 
مــع تدعيم الفالحيــن إلنجاز األحــواض المائية 
وتزويدهم بالرشاشــات والمضخات لبلوغ إنتاج 
2 مليون قنطار ســنويا خالل المخطط الخماسي 

2024-2020، حسب ما تمت اإلشارة إليه.
ق.ج

n    طالب ســكان والية ســكيكدة من الســلطات إعادة تشغيل 
المصعــد الهوائي المــؤدي إلى أعالي ســكيكدة ، وذلك لتجنب 
مشقة التنقل عبر الطريق الوطني ، والذي بات يعرف ازدحاما 
كبيرا خاصة في الفترة المســائية و نهاية األســبوع التي تعرف 

اكتظاظ في حركة النقل
 وعلق العشــرات مــن العائالت لعيــن الجزائــر  أن المصعد 
الهوائي ينقــص عبء على المواطن في تنقالته اليومية ، وهو 

أمر قد يتكرر إذا ما بقي ” التليفريك” خارج الخدمة .
ومــر على توقف المصعد الهوائي الرابط بين محطة بوضياف 
،وبويعلــى ،وحــي بوعبــاز  قرابة الســنين، ، حيــث بات من 
الضــروري  اســتئناف النقل بالمصعــد الهوائي لمــا فيه فائدة 
علــى الجميع ، خاصــة وأن البعــض منهم من يســتغله للتنقل 
واالســترزاق، كمــا يرى البعض   أن عــودة المصعد الهوائي 

ستنعش السياحة في سكيكدة وتكون لها آثار اقتصادية مهمة.

  رضورة إتباع الطرق الحديثة يف السقي التكمييل للحبوب بخنشلة 

  إعادة تشغيله  من شأنه أن ينعش السياحة بالوالية 

 سكان سكيكدة يطالبون  استئناف النقل بالمصعد الهوايئ

  باتنة : محمد غناي 
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n و أشــتكى العديــد منهم بالوالية غــالء األعالف و 
نقصهــا  حتى في نقــاط بيعها، كالمطاحن واألســواق 
الموازية، ويرجع هؤالء أن المشــكل المطروح يكمن 
في عدم التــزام أصحاب المطاحن بالســعر المطلوب 
لبيع األعــالف والمدعم من طرف الدولة، وهو األمر 
الــذي عــاد بالضرر على هــذا الغذاء، وفــي تصريح 
ألحد الموالين أن المنشــور الوزاري األخير حدد سعر 
النخالــة ب  1.500 دج ، لكنهــا تبــاع في األســواق 
الموازيــة وحتــى على مســتوى المطاحــن بأزيد من 
3.600 دج، وهــو مــازاد مــن مشــاكل الموالين بعد 
الجفــاف الذي تشــهده الوالية ونقــص مناطق الرعي 
والكأل، وفــي رده حول هذا الموضوع، صرح رئيس 
غرفة الفالحة بتبسة، مصطفى سلطاني أن هذا الوضع 
قائــم منذ أزيد من ثالثة أشــهر تقريبــا نجم عن تعليمة 
وزارية صــادرة عن وزارة الفالحــة والتنمية الريفية 
خاصة بتطهير وتحيين قوائم الموالين المســتفيدين من 

الغذاء المدعم من طرف الدولة، حيث باشــرت اللجنة 
الوالئيــة المشــتركة المكونة من ممثلين عــن مديرية 
المصالــح الفالحيــة، غرفة الفالحة، االتحــاد الوطني 
للفالحين الجزائريين والمجلس المشترك لمهنيي شعب 

اللحــوم الحمراء والحليب واإلبــل عملها منذ منتصف 
شــهر أكتوبرالماضي،تــم خالله تحديــد قائمة تضم 7 
آالف مواال سيستفيدون من الغذاء المدعم لمواشيهم .

والــي  المعنيــون  طالــب  nحيــث 
العاجــل  بالتدخــل  الجديــد  تبســة 
والوقــوف علــى أحقيــة الحــي في 
تنميتــه وتجســيد حقهــم فــي توفير 
مركــز  ومنهــا  العامــة،  المرافــق 
أمني حضري تمــت الموافقة عليها 
ســنة 2006 من طــرف المديرية 
العامــة لألمن الوطنــي اال انه بقي 
حبيس االدراج  وقد أعرب ســكان 
حي على أنهم قــد رفعوا العديد من 
الشــكاوى لــدي الســلطات المحلية 
التــي لم تقــدم لهــم ســوي الوعود 
الكاذبة على حــد تعبيرهم، مؤكدين 
علــى أن الحــي بحاجــة للعديد من 
المشــاريع التنموية أهمها توســيع  
العيــادة الطبيــة المتعــددة الخدمات 
بشــير منتوري والتــي تغطي ربع 
ســكان المدينــة وبلديــات مجاورة  
حيــث طالــب الســكان بتوســيعها  
خاصة وان مســاحة ترابية محاذية 
اليهــا ملــك للدولة ،أضحــت محل 

اطمــاع الكثرين في الســطو عليها 
كمــا حــدث مــن قبــل وأن تدخلت 
مصالــح االمــن الحضري الســابع 
وبلدية تبســة اين تــم تهديم ما انجز 
عليها من بنــاء فوضوي »محالت 
تجارية  كما يطلب السكان بالتعجيل 
في تجسيد مشروع حماية الحي من 

ميــاه األمطار وانجرافات الســيول 
مــن الطريــق الرئيســي المــزدوج 
الذي يشــق الحي والــذي تخلو منه 
البالوعات اذ كلما تتساقط  االمطار 
تغرق مئات الســكان وسط السيول 
واالتربــة وكل المخلفات التي تأتي 
من أحياء الجهة العليا للمدينة  حيث 

تتســبب فــي كــوارث كبيــرة مــن 
فيضانــات وغلــق الطرقات و ســد 
كامــل للشــوارع  كما تــم المطالبة 
بإنشــاء مقر لألمن حيــث أن الحي 
أصبــح مــن أكثــر األحياء انتشــار 
للجريمة ويشــهد نشــاطا كبيرا من 

قبل المنحرفين.

nأطلقــت مصالــح أمــن واليــة أم البواقي حملة 
تحسيســية توعويــة حــول الجريمــة المنظمة و 

الس9المــة المروريــة لفائــدة متربصــي معاهد 
ومراكز التكوين المهني بالوالية وهذا بالتنســيق 

مــع مديرية التكويــن والتعليــم المهنيين.الحملة  
حســب بيان صــادر عن خليــة االعــالم التابعة 
لمديريــة امن ام البواقي ، ســتمس أغلب مراكز 
ومعاهــد التكوين المهنــي المتواجدة فــي االقليم 
الحضري اختصاص االمن الوطني ، حيث كانت 
البداية أمس مــن المعهد الوطني المتخصص في 
التكويــن المهنــي حجام عبود بــأم البواقي ، أين 
تــم تنظيم يوم تحسيســي توعوي تــم خالله إلقاء 
عــدة مداخالت من قبل اطــارات امن الوالية في 
مجال الجريمــة المنظمــة والجريمة الحضرية ، 
السالمة المرورية ، االستعمال السلبي لالنترنت، 
كما اختتمــت المداخالت بعرض أهــم انجازات 
شــرطة ام البواقــي في مجــال مكافحة كل انواع 
الجريمــة وكــذا في مجــال التوعية والتحســيس 
، كمــا تــم تنظيم معــرض لمختلــف التجهيزات 
المســتعملة من قبل الشــرطة العلميــة وكذا فرقة 
الــرادار بالمصلحــة الوالئية لألمــن العمومي ، 
الحملة التحسيســية التي قامــت بها مديرية األمن 
بــأم البواقي هي امتداد للنشــاطات التحسيســية  
التي تقوم بهذه األخيرة الموجهة  لمختلف شرائح 

المجتمع  .
حلوي رفيق

متفرقات

حرب االحياء تعود مجددا اىل مدينة 
تبسة

                                                                              

n  في إطار مكافحة الجريمة بجميع أنواعها ، خصوصا تلك المتعلقة بسالمة 
المواطنين وممتلكاتهم تلقى مركز العمليات بالمجموعة اإلقليمية بتبســة مكالمة 
هاتفيــة  عند منتصف ليلــة اول أمس عند من طرف مواطني حي الدكان بلدية 
تبســة ، مفادها وجــود فوضى على مســتوى حي الدكان بيــن مجموعتين من 
الشــباب ) حرب عصابات الشــوارع ( مدججين بأســلحة بيضاء ) ســيوف ، 
شاقور ( على إثرها تم تشكيل دورية من طرف عناصر الكتيبة اإلقليمية للدرك 
الوطني بتبســة ،أين تمكنوا من توقيف 04 أشــخاص تتراوح أعمارهم ما بين 
26 و 33 سنة ، و حجز أسلحة بيضاء محظورة )03( سيوف )01(ساطورة 
)01(شــاقور ، كمــا تم توقيف مشــتبه فيها من أجل إخفــاء عضو من عصابة 
األحياء و إخفاء أدوات الجريمة . بقيت االشــارة ان الحي الجديد فقطب الدكان 
المنجز حديثا يعاني من انتشار كبير للجريمة بمختلف انواعها وسبق وان شهد 

العديد من اآلمال المماثلة خالل الفترة االخيرة .  
                                هواري غريب  

المجمعــات  مــن  وحــدة   30  توزيــع 
المسطحة للطاقة الشمسية بخنشلة 

n اســتفادت واليــة خنشــلة مــن 30 وحدة مــن المجمعات المســطحة للطاقة 
الشمســية لتســخين المياه من طرف وزيــرة البيئة  والوزيــر المنتدب المكلف 
بالبيئــة الصحراويــة ، يأتــي ذلك في إطار جهــود الدولة الرامية إلى تشــجيع 
إســتعمال و تعميم مثل هذه الطاقات المتجددة والنظيفة خاصة بالمناطق النائية 
والبعيدة عن شــبكات الكهرباء والغاز ، حيث قام المســؤول األول عن الجهاز 
التنفيــذي بخنشــلة صباح أمس  بمقر الديوان بتوزيــع الحصة األولى الموجهة 
لمناطق الظل و التي مســت قطاع التربية و ذلك بتجهيز 10 مدارس و قطاع 
الصحة بتجهيز 10 قاعات عالج و قطاع الشؤون الدينية بتجهيز 10 مساجد .

اصطدام  يف  اشــخاص   6 ..وإصابــة 
سيارتني بتاوزيانت

 
n تدخلــت، أول أمــس ،  الوحــدة الثانويــة للحماية ع بتاوزيانــت وفي حدود 
الساعة السادسة و13 دقيقة بالمكان المسمى مفترق الطرق يابوس ألجل حادث 
مرور تمثل في اصطدام ســيارتين سياحيتين وخلف هذا الحادث األخير إصابة 
ستة أشخاص تترواح أعمارهم مابين 15و55 سنة متعددي اإلصابات، أين تم 
تقديم لهم اإلسعافات األولية في عين المكان ونقلهم لقاعة اإلستعجاالت، فيما تم 

فتح تحقيق في  هذا الحادث .
عبد العزيز مغني

موالو ومربو الحيوانات بتبسة يشتكون غالء األعالف
7 آالف مستفيد وتحيين قوائم الموالين المستفيدين من الغذاء المدعم

سكان حي الروكاد  بتبسة  
معاناة مع الحرمان والحل ليس غدا 

حملة تحسيسية توعوية حول الجريمة 
المنظمة بأم البواقي 

9  عين على الشرق 

يعاني موالو ومربو الحيوانات بوالية تبســة من غالء وندرة األعالف لتغذية مواشــيهم و أبقارهم والمتمثلة 
في مادة الشعير والقمح والنخالة.

يشــتكي ســكان حي الروكاد بأسفل مدينة تبســة ،من غياب افاق تهيئة حيهم وانتهاج سياسة البيروقراطية 
والتهميش في حقهم، بعدم االستجابة النشغاالتهم ومطالبهم التي رفعوها في العديد من المرات للمسؤولين 

المحليين حسبهم.

تبسة : منى بوعكاز

تبسة : هواري غريب 

الثالثاء  2 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

حكـــــم بالحجـــــر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون االســرة علنيا حضوريا و في أول درجة 

:في الشكل : قبول الدعوى في الموضوع:
   1 - المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير دقيش اســماعيل المودعة 
امــام امانــة ضبط المحكمــة بتاريــخ 2020/12/22 تحت رقــم 45720 , و بالنتيجة 
الحكم بالحجر على المسمى سعدي المسعود المولود بتاريخ 1928-12-17ابن السعيد.
مــع االمر بتعييــن المدعية زوجته محمدي ربيحة مقدما عليه لرعاية شــؤونه و تســيير 

أمواله و التصرف فيها تصرف الرجل الحريص في حدود ما يسمح به القانون.
 2 - أمــر ضابــط الحالــة المدنية للبلديــة المختصة بالتأشــير بافتتاح التقديم على هامش 

شهادة ميالد المحجور عليه.
 3 - إلزام المدعية بنشــر منطوق هذا الحكم بجريدة يومية وطنية صادرة باللغة العربية 

, مع تحميلها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلســة العلنيــة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله, و 

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

إشهــــار



هل ستتمكن ليبيا من تجاوز 
حالة الصراع و االنقسام؟

بعد إلقاء األمم المتحدة ثقلها لتحريك الملف

أبرز المتنافسني عىل المجلس الرئايس والحكومة الجديدة  يف ليبيا

 عين على العالم
10

 انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، أول أمس، في مسعى الختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة االنقسام
 التي تمر بها البالد منذ أعوام.

 تقف ليبيا على عتبة مرحلة انتقالية جديدة، اقتربت معالمها من االكتمال، إذ بدأت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، االثنين، أولى خطوات اختيار السطلة التنفيذية والرئاسية في البالد 
بعد إعالن البعثة السبت الماضي ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة االنتقالية قبل إجراء االنتخابات العامة نهاية العام الحالي.

n  وكشــفت مصــادر مطلعــة، أن من بين 
قوائم المرشحين الطويلة، تنحصر المنافسة 
بيــن عــدة أســماء، تتــداول بيــن أعضــاء 
الذيــن  الليبــي،  السياســي  ملتقى الحــوار 
سيتشــاورون حولهــا حتــى موعــد إعالن 

اختيارهم في الخامس من فيفري الجاري.
ويبرز اســم رئيــس مجلــس النواب عقيلة 
صالح كأوفر المرشــحين حظوظا للتســمية 
رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، حيث ”يتمتع 
بدعم من ممثلي المنطقة الشرقية بالملتقى”، 
الذيــن يســعون للوصول إلــى تفاهمات مع 
ممثلي الغــرب لضمان ترشــيح عقيلة، في 
حين يتولى من أحد الشخصيات من الغرب 

رئاسة الحكومة، حسب المصادر.
المستشــار عقيلــة صالــح من مواليــد القبة 
)شــرق ليبيــا( العــام 1944، وهــو أول 
رئيــس مجلــس نواب فــي ليبيا بعــد ”ثورة 
17 فبرايــر”، وله ســجل حافــل من العمل 
القضائــي والقانونــي امتد إلــى 45 عاما، 
كما كان داعما للجيش الليبي خالل عملياته 
لمكافحة اإلرهاب والقضاء على الميليشيات 
في شــرق البالد وغربها طوال الستة أعوام 
الماضية، كما لعب دورا بارزا في الوصول 

إلى اتفاق وقف إطالق النار مؤخرا.
كمــا يطــرح بقــوة اســم منافســه، الدكتور 
محمد حســن البرغثي، سفير ليبيا الساق في 
األردن، الذي كان من أوائل المنشــقين عن 
نظــام العقيــد معمر القذافي، حيث أشــارت 
المصــادر إلــى ميل البعض له فــي الملتقى 
”كشــخص يتمتــع بخبرة دبلوماســية تؤهله 
للتعامــل مع الفرقــاء الداخلييــن وأيضا مع 

الالعبين الدوليين الفاعلين في األزمة«.
أخبار ذات صلة

 وفي بيان إعالنه ترشحه، قال البرغثي إنه 
سيلتزم بما اتفق عليه بشأن عقد االنتخابات 
العامــة نهاية العام، مشــددا على أن الجيش 
الوطنــي ”عامل أساســي فــي الحفاظ على 
الوطن وحماية الدولة، وأن وجود مؤسسات 
أمنية على مستوى عاٍل من الكفاءة واالقتدار 

يمثل ضمانة ألمن الوطن والمواطن«.
وشــغل البرغثي منصــب ســفير ليبيا لدى 
األردن من 2006 إلى 2011، والمنصب 
نفســه مــّرة أخــرى بيــن عامــي 2011 
و2012، ولــه مؤلفــات ونشــاطات علمية 
عديــدة أبرزها رئيس تحريــر مجلة الثقافة 
العربية، واألمين المســاعد التحــاد األدباء 
والكتاب الليبيين، عضو هيئة التدريس بقسم 
االجتماع، كلية اآلداب جامعة بنغازي، كما 
صدر له عديد الكتــب منها، كتاب الطبقات 
والصراع الطبقــي، وقياس اتجاهات الرأي 

العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربية.

الكوني وسيف النصر
وعلى مقعد نائب رئيس المجلس الرئاســي 
للمنطقــة الجنوبية، تبدو حظوظ عبد المجيد 
غيــث ســيف النصر هــي األكبــر، هو من 
مواليد سبها العام 1957، ووالده غيث عبد 
المجيــد شــارك في محاولــة االنقالب على 
القذافــي العام 1970، ويتمتع بخبرة كبيرة 
في العمل السياســي، حيث ســبق أن شــغل 
عضويــة المجلــس الوطنــي االنتقالي عن 
ســبها بعد الثورة، كما انتخب بعدها عضوا 

بالمؤتمر الوطني العام 2012.
وكان ســيف النصر قد أعلــن دعمه للجيش 
والحكومــة الموقتة فــي العام 2018، وفي 
26 مايــو الماضــي، تســلم أوراق اعتماده 
مــن عقيلة صالح، باعتباره ســفيرا مفوضا 
فــوق العادة لدى المغــرب، ومبعوثاً خاصا 
لمجلــس النــواب لــدول المغــرب العربي، 
ولــه تصريحــات عديــدة حــول المصالحة 
بيــن األطيــاف السياســية في ليبيا ”ســواء 
الملكييــن أو مؤيدي نظام القذافي أو الفرقاء 

الحاليين«.
ويزاحمــه علــى المنصب موســى الكوني 
نائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب، 
الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي، 
وحينهــا دعــا إلــى ”المصالحــة”، قائال إنه 
”يغادر المشــهد السياســي وال يشعر بالندم 
على ذلك”، قبل أن يعود اليوم ويرشح نفسه 

مجددا.

شــغل الكوني منصب قنصــل ليبيا العام في 
مالي منــذ العام 2005، وقــد انضم لثورة 
فبراير، حيث ســافر إلى بنغــازي، ليلتحق 
بالمجلــس الوطنــي االنتقالــي، ثــم انتخب 
عضوا في المؤتمر الوطني العام، ومن بعده 

مجلس النواب.
املشري و جويلي

وإلى الغرب يحتدم تنافس من شكل خاص، 
فرفاق األمس هم خصوم اليوم، إذ يتصارع 
رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري 
والقائــد الميليشــياوي أســامة الجويلي على 
شغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي 

عن المنطقة الغربية.
االثنان يحظيان بدعــم فصيل داخل جماعة 
اإلخــوان، الممثلة بشــكل كبير فــي ملتقى 
الحــوار السياســي، لكــن المشــري انتهــز 
الفرصة في الظهور كطرف مفاوض خالل 
جوالت الحوار السياســية منذ وقف إطالق 
النار، وذلك عبر الجلسات المشتركة العديدة 
التــي عقــدت بين مجلــس الدولــة ومجلس 

النواب.
خالــد المشــري ابن مدينــة الزاويــة، الذي 
درس االقتصــاد بجامعــة بنغــازي، ترأس 
المجلــس األعلى للدولة منــذ العام 2018، 
ورغم إعالنه االستقالة من جماعة اإلخوان 
في العام 2019، إال أنه مازال على عالقته 
بالجماعــة وقيادتها، ويتفق مع أهدافها وفي 
جوهرهــا، وإن كانــت الخالفــات ”تتعلــق 

بأمــور تنظيميــة وهيكلية” وليســت عقدية، 
حسب المصادر.

ويقارعه القائد الميليشــياوي أسامة الجويلي 
الــذي يحظى بشــعبية بيــن عــدد كبير من 
ممثلي الجماعة في ملتقى الحوار السياسي، 
إذ أنهم يسعون بالدفع به، رغم االعتراضات 
الكبيــرة التي خرجت عليه، حتى من جانب 

البعثة األممية، حسب المصادر.
الجويلي من مواليــد الزنتان العام 1961، 
وقــد فصل مــن الجيــش الليبي قبــل ثورة 
فبراير، ثم عاد ليظهر ويقود ميليشيات تابعة 
لمدينتــه، وخاض مواجهات عرفت بمعركة 
مطار طرابلس مع ميليشــيات مصراتة قبل 
ثالثــة أعوام، قبــل أن يتولى منصب وزير 
الدفــاع بعد ذلك في حكومة الغرب، ثم كان 
أحد أمراء التشكيالت المسلحة التي واجهت 
الجيش الليبي خالل حرب تحرير العاصمة، 
وكان مهندس معارك إســقاط مدن الســاحل 
الغربي في مايو العام الماضي، بدعم مباشر 

وكبير من األتراك والمرتزقة السوريين.
املتنافسون على رئاسة الحكومة

وتســعى جماعة اإلخوان إلــى الدفع بوزير 
الداخلية في حكومة الســراج، فتحي باشاغا 
إلى رئاســة الحكومة الجديدة، ضمن سلسلة 
مــن التفاهمات تريد أن تجيزها، عبر البعثة 
األممية، وبرضى عدد من الدول الفاعلة في 

الملف الليبي.
ولــد باشــاغا فــي مدينــة مصراتــة العــام 

فــي  طيــار  ضابــط  كان  وقــد   ،1962
الجيــش بعــد تخرجه مــن الثانويــة العامة، 
قبــل أن يترك الحياة العســكرية ويتجه إلى 
التجارة، حينها نمــت عالقاته بـ”اإلخوان”، 
وحين قامت الثــورة، اختير ضمن المجلس 
العســكري لـ”مصراتــة”، وظــل فاعال في 
األحــداث بعدهــا، خصوصا قيادتــه قوات 
حكومة اإلنقاذ في محاولتها الســيطرة على 
العاصمــة طرابلس العــام 2018، وحينها 
انتهت المواجهات بـ”ترضية” عبر ترشــيح 
”باشــاغا” وزيــرا للداخليــة فــي حكومــة 
الســراج، وبقى في منصبه حتى اآلن، وهو 
من أكثر المسؤولين في الحكومة من جانب 

العالقات مع أنقرة.
ينافسه ابن مدينته أيضا أحمد معيتيق، نائب 
رئيس المجلس الرئاســي، الذي يبدو خيارا 
مفضــال بيــن العديد من األطراف، حســب 
المصــادر، إذ أنــه كان الطــرف الذي وقع 
اتفاق اســتئناف إنتــاج وتصديــر النفط مع 
الجيش الليبي في سبتمبر الماضي، ويعرف 
في أوساط الدبلوماســية الغربية بأنه ”رجل 
براغماتي، يركــز على عقد الصفقات أكثر 
من الدخــول في مواجهات”، وهي الصورة 
التــي يســعى معيتيــق إلــى تأكيدهــا دائما، 
مشــيرا في كل خطاباته إلى أهمية التركيز 

على الملف االقتصادي.
كما يبرز اســم المهندس خالد الغويل وزير 
التخطيــط في عهــد العقيد معمــر القذافي، 
وتقــول المصــادر إنه عكس بقية منافيســه 
وتخطيطيــة”  تنفيذيــة  بشــخصية  ”يتمتــع 
وتجارب كبيــرة في إدارة الدولــة، كما أنه 
شــخص غير ”مســيس” و”تكنوقــراط” ما 
يجنب البالد الدخول في مشاحنات مستقبلية 

بين أقطاب السلطة.
وأخيــرا واألكاديمــي والسياســي المســتقل 
ضــو أبوضاويــة، وهو اســم مرمــوق من 
أبنــاء المنطقــة الغربيــة، إذ حصــل علــى 
دكتوارة في االقتصاد، وعمل في مؤسسات 
اقتصاديــة ومصرفية ومستشــار للصندوق 
الليبــي لالســتثمار والتنمية وهيئــة مكافحة 
الفســاد، كما كان عضو مؤسس ألول لجنة 
مصالحة بالمنطقــة الغربية وأحد األعضاء 
المؤسســين لتحالــف القــوى الوطنية، ومن 
أبــرز الداعميــن للحوار والتوافــق بين كل 

األطراف السياسية.
ويعتبر ”شــخصية توافقيــة” يتمتع بعالقات 
كبيرة مع كل األطراف والتيارات السياسية 
وتدعمــه كتلــة كبيــرة مــن نــواب المنطقة 
الغربيــة، ولــه قبــول مــن نــواب المنطقة 

الشرقية، حسب المصادر.
ق ـ د

انطالق منتدى الحوار السيايس بني الفرقاء يف جنيف و وليامز تتعهد بالشفافية

n   وأشــادت مبعوثــة األمم المتحــدة بالنيابة إلى ليبيا، 
ســتيفاني وليامز، فــي كلمة لهــا لدى افتتــاح الملتقى، 
بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خالل 

الفترة األخيرة.
وأكــدت وليامــز، أن ليبيا حققت تقدمــا وصفته بالكبير 
على طريق الديمقراطيــة، مضيفة ان الهدف هو إعادة 

الشرعية إلى المؤسسات الليبية.
وأشــارت المبعوثــة الدولية، إلــى أن الليبيين ملتزمون 
بإجــراء االنتخابــات فــي المواعيــد المقــررة، أي في 
ديســمبر المقبل كما نوهت بما جرى إحرازه حتى اآلن 
في مســار المصالحــة الوطنية، الذي يهــدف إلى إنهاء 

حالة االنقسام في البالد.
ولــدى حديثها عــن انتخاب أعضاء المجلس الرئاســي 
الليبي، قالت وليامز ”لدينا قائمة واســعة من المرشحين 

لهذه المناصب”.
وأكدت أن مبدأ الفصل بين السلط ستجري مراعاته في 
ليبيــا، مشــددة على رفض أي تدخل أجنبي في شــؤون 

البالد.
وذكــرت أن كافة المرشــحين لشــغل مناصب الســلطة 
التنفيذيــة فــي ليبيا، ســيقدمون أنفســهم، اليــوم االثنين 
متعهدة في هذا الصدد بأن تكون عملية ممثلي الســلطة 

التنفيذية في ليبيا ”مفتوحة وشفافة”.
المبعوثــة األممية شــددت علــى أن المطلــوب في ليبيا 
هو تطبيق ســيادة القانون ومواجهة الفســاد، بينما يتوق 
الليبيــون إلى النهوض بالخدمات متعهدة بان تعمل بعثة 
الدعم إلى ليبيا على المتابعة، لضمان احترام مخرجات 

الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي.
 ق ـ د

الثالثاء  2 فيفري   2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442



الثالثاء  2 فيفري  2021/الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442
حرية و مسؤولية 

خرب سعيد تلقاه مدرب البارصا عشية مواجهة غرناطة

كومان يخرج عن 
صمته ويطالب 

باحرتام الجوهرة 
األرجنتينية ميسي

مــولــــوديــة
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عىل مقر رشكة 
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أكمل إجراءات التحاقه 
بشباب قسنطينة    

 حمدي سيكون حارضا 
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إىل جانب وايل الوالية ونجمي الكرة الجزائرية معوش وبلومي
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زطشي وبلماضي يشرفان على إفتتاح 
أكاديمية »الفاف« بوالية سيدي بلعباس

بلماضي: ال أريد أن أكون طرفا يف 
سباق املرتشحني النتخابات “الفاف”
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n وثمــن رئيس »الفــاف« خالل ندوة 
صحفية نشــطها على مستوى المدرسة 
الجهويــة العمــل الذي قامت بــه هيأته، 
من أجل إنجاح مشروع أكاديمية سيدي 
بلعبــاس، التــي باشــرت مهامهــا منــذ 
أسبوعين باحتضانها ل 60 شابا يمثلون 
فئة أقل من 15 ســنة تــم إختيارهم من 
مختلــف الطواقــم الفنيــة عبــر كامــل 
التــراب الوطني، بعد إشــراف الطواقم 
الفنية على عملية التنقيب على مســتوى 
التــراب الوطني والتي مســت أكثر من 

ألف شاب.
فــي المقابل تطرق خير الدين زطشــي 
عــن حصيلــة هيئته خــالل الســنوات 
الماضيــة، »معتبــرا إياهــا باإليجابيــة 
بالنظــر للعمــل الــذي تم تجســيده فوق 
الميــدان«، ليضيــف انــه »ألول مــرة 

في تاريــخ الجزائــر، تمكــن المنتخب 
الوطنــي من إحــراز كأس أمــم إفريقيا 
خارج الوطن«. ومشــيدا أيضا بالتأهل 
األســطوري الذي حققه منتخب أقل من 
17 عاما، الذي بلــغ نهائيات كأس أمم 

إفريقيا.

في سياق منفصل، كشف زطشي، بأنه 
ينتظر رد »التــاس« على الطعن الذي 
قدمه أمامها، بعد رفض ملف ترشــحه 
للمكتب التنفيــذي للفيفا، مؤكدا أنه »ال 
يمكنه حاليا منح تفاصيل بخصوص ما 
حــدث في هذا الملف، إلى غاية صدور 

القرار الرسمي«.
زطشــي يوجه ســهامه تجــاه خصومه 

المحتملين في انتخابات الفاف 
ولــم يتــردد زطشــي، خــالل النــدوة 
الصحفيــة فــي توجيــه ســهامه تجــاه 
خصومــه المحتمليــن فــي اإلنتخابــات 
القادمــة لرئاســة الفاف وقــال أن »من 
حطم الكرة الجزائرية ســابقا، ال يمكنه 
خدمتها مســتقبال« وبأن »البعض يريد 
العودة لتســيير اإلتحاد الجزائري لكرة 
القدم من وراء الستار، ومن أجل خدمة 

مصلحتهم الشخصية«.
كما أَضاف أنه »من يريد المساهمة في 
تنميــة كرة القدم الجزائريــة عليه تقديم 

أفكار بناءة، تخدم الكرة الجزائرية«.
ق.ر

n أقدمــت مجموعــة مــن أنصــار مولودية 
الجزائــر أمس االثنين علــى تخريب واجهة 
مقــر المديرية العامة لشــركة ســوناطراك، 
مالكــة أغلبية أســهم النــادي، احتجاجا على 
الفترة الســيئة التــي يمر بها الفريــق حاليا، 
حســب عــدة فيديوهــات مصــورة تداولتها 

منصات التواصل اإلجتماعي.
ورمى حوالي 50 مناصرا بالمقذوفات على 
زجــاج واجهة المقر الرســمي الكائن ببلدية 
حيــدرة بالعاصمة، طالبين إدارة المؤسســة 
النفطيــة الوطنية بالرحيل الفوري عن مقاليد 

وأوضحت مقاطــع فيديو مصورة من داخل حكم »العميد«.
المقر، األضرار المادية التي تعرضت إليها 

المنشأة بسبب شغب األنصار.
وتأتــي أعمــال التخريــب تزامنا مــع الفترة 
السيئة التي يمر بها الفريق بالبطولة الوطنية، 
بحصيلة نقطتين من أصل تسع نقاط في آخر 

ثالث جوالت.
ويحتــل فريــق مولوديــة الجزائــر الصــف 
الثالث في ســلم الترتيب العام بمعية شــباب 
بلــوزداد بمجموع 19 نقطة، وبفارق خمس 
خطــوات عــن المتصــدر وفــاق ســطيف. 
وتمتلك المولودية لقاء متأخرا ستخوضه يوم 

األربعاء في بشار أمام شبيبة الساورة.
تاج الدين 

n أعلنــت إدارة اتحــاد العاصمة عن تعاقدها مع العب نادي بارادو زكريا نعيجي، 
وهيثــم لوصيــف من أنجيه الفرنســي والمهاجــم البوركينابي حامد بيليــم في إطار 
تدعيــم صفــوف التشــكيلة.وقال النادي العاصمي فــي بيان عبر صفحته الرســمية 
على »فيســبوك« »تعلــن إدارة االتحاد عن التوصل التفاق مــع نادي بارادو لضم 
زكريــاء نعيجي، على شــكل إعارة حتى نهاية الموســم، فور فتــح فترة االنتقاالت 
الشــتوية في مارس المقبل«.وكان نادي بارادو، قد قرر إعارة الالعب إلى صفوف 
اإلفريقي، حتى نهاية الموســم، قبل أن يقوم بقطع إعارته، بعد فشل النادي التونسي 
في قيد الالعب، بســبب أزمة الديون.ويعول اتحــاد العاصمة على خدمات نعيجي، 
لدعــم الخط األمامي، بالنظــر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتــع بها، بعد خوضه عدة 
تجارب، آخرها في صفوف جيل فيســنتي البرتغالي.كما كشــفت اإلدارة تعاقدها مع 
هيثم لوصيف من أنجيه الفرنســي وقال إتحاد العاصمة في صفحته الرســمية »هيثم 
لوصيــف في اتحاد العاصمة لمــدة عامين ونصف قادما من أنجيه«. وأشــاد اتحاد 
العاصمــة بالعبــه الجديد، قائال »للتذكير لوصيف متعدد المراكز ســواء في الدفاع 
أو وســط الميدان أو الهجوم«.وكان لوصيف، قد قال إنه فسخ عقده مع أنجيه خالل 
جانفــي، بعــد نزاع وصــل إلى االتحاد الدولــي لكرة القدم.من جانــب أخر، اوضح 

النــادي العاصمي أيضا، أنه تعاقد مع المهاجــم البوركينابي حامد بيليم لمدة عامين 
ونصف قادما من فريق »أف سي راهيمو«.

لإلشــارة يواصل أبناء »سوســطارة« سلســلة نتائجهم اإليجابية بعد أن عاد خالل 
الحولة الحادية عشرة من الرابطة األولى من العودة بتعادل ثمين )1-1( من سفرية 

إتحاد بلعباس وهو ما وضعه عند المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

أنصار مولودية الجزائر يعتدون على مقر شركة سوناطراك

إتحاد العاصمة
نعيجي و لوصيف والبوركينابي حامد بيليم رسميا بألوان النادي 
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زطشي وبلماضي يشرفان على إفتتاح 
أكاديمية »الفاف« بوالية سيدي بلعباس

عين على الرياضة 
12

أشرف رئيس اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، والناخب الوطني جمال بلماضي  أمس  االثنين على إفتتاح 
أكاديمية »الفاف« بوالية بلعباس، بحضور رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار والي سيدي بلعباس وأعضاء 

المكتب الفيدرالي ونجمي الكرة الجزائرية قائد منتخب جبهة التحرير محمد معوش وصانع ملحمة خيخون لخضر بلومي.

أكمل إجراءات التحاقه بشباب قسنطينة 
 حمدي سيكون حاضرا 

في لقاء بسكرة  

n أكمــل المــدرب المغترب حمــدي اجراءات التعاقد مع شــباب 
قسنطينة ، وهو ما يجعله قريب جدا من تدريب الخضورة .

 و تحصل المدرب الذي سبق له وأن درب إتحاد العاصمة من قبل 
علــى رخصة الدخول  إلى الجزائر ومن المرتقب أن يكون حاضرا 
هذا االســبوع بالجزائر لمباشــره عمله مع الشباب  كما ينتظر أن 
يكون متواجدا  في لقاء اتحاد بسكرة اذا جرت االمور كما خططت 

لها.
ومعلــوم أن شــباب قســنطينة يشــرف عليه بوطاجيــن منذ رحيل 
المــدرب عبــد القادر عمراني بســبب ضغط األنصــار ، خاصة في 
أعقاب االنطالقة غير الموفقة للنادي القسنطيني منذ بداية الموسم 

الكروي الحالي .
حمزاوي يغري الوجهة وقد يلتحق بمولودية الجزائر 
غير الالعب عكاشــة حمــزاوي مهاجم الفريــق االيراني تراكتور 
وجهته من شباب قسنطينة ، حيث كان ينتظر أن يكون ثاني العب 
بعــد حدوش زكرياء، حيــث علمنا أمس أن هــذا الالعب يكون قد 
باشــر المفاوضات بصفــة جادة مع فريق مولوديــة الجزائر الذي 

سينظم إليه قبل نهاية الميركاتو بساعات .  
تاج الدين 

معز بوعكاز مدربا جديدا 
التحاد بلعباس 

n عينت إدارة اتحاد بلعباس أول أمس التقني معز بوعكاز مدربا 
جديدا لفريقها األول لكرة القدم، حسبما علم من هذا النادي الناشط 

في الرابطة األولى.
ويخلــف بوعكاز فــي منصبه ليامين بوغرارة الــذي كان قد غادر 
االتحــاد بعــد الجولة األولى من البطولــة احتجاجا على عدم تأهيل 

الالعبين الجدد وعددهم 14.
وظلت تشكيلة ‘’المكرة’’ بدون مدرب رئيسي منذ رحيل بوغرارة، 
أي طيلــة عشــر جــوالت كاملة، ما كلــف إدارتها غرامــات مالية 

متتابعة وفق ما تنص عليه قوانين االتحاد الجزائري للعبة.
وســيكون المــدرب الجديــد، الذي وقــع على عقد يمتــد إلى غاية 
نهاية الموســم الجاري، معززا في الطاقم الفني بالدولي الجزائري 
الســابق حدو موالي كمساعد أول والهاشمي بخدة كمساعد ثاني، 
فيمــا أوكلت مهمــة تدريب الحراس إلى كريــم صاولة، وفق نفس 

المصدر.
وعاين بوعكاز، الذي يملك الجنســيتين السويســرية والتونســية، 
االتحاد أمس السبت خالل استضافته التحاد الجزائر )1-1( برسم 

الجولة ال11 من البطولة.
يجــذر التذكيــر بــأن بوعكاز ســبق له وأن أشــرف على تشــكيلة 
‘’المكــرة’’ منــذ بضعة ســنوات عندما كانت تنشــط فــي الرابطة 
الثانيــة، علمــا وأنه اشــتغل في بداية الموســم الجــاري مع اتحاد 

بسكرة الذي غادره بعد تسع جوالت من المنافسة.
ويحتــل اتحــاد بلعبــاس المرتبــة ال17 من أصل 20 بتســع نقاط 
جمعهــا فــي 11 مباراة فــاز خاللهــا بمباراتين وتعــادل في ثالث 

وانهزم في ست.
ق.ر
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بلمايض: ال أريد أن أكون طرفا يف سباق المرتشحني النتخابات “الفاف”
n أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أمس اإلثنين أنه “ال يريد أن يكون طرفا في ســباق المترشــحين النتخابات 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم”.وأوضح بلماضي خالل ندوة صحفية بمناســبة افتتاح أكاديمية الفاف بوالية ســيدي 
بلعباس، أن “المنتخب الوطني نجح جماعيا وليس فرديا”.وأشرف رئيس اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين 
زطشــي والناخــب الوطني جمــال بلماضي على افتتاح أكاديميــة “الفاف” بوالية بلعباس، بحضــور رئيس الرابطة 
المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار والي سيدي بلعباس وأعضاء المكتب الفيدرالي ونجمي الكرة الجزائرية قائد 
منتخب جبهة التحرير معوش والالعب الدولي السابق لخضر بلومي.             ق ـ ر

الخرض سيواجهون "منتخب عالمي" بملعب وهران الجديد
nتعتزم االتحادية الجزائرية لكرة القدم قريبا برمجة 
مبــاراة وديــة للمنتخــب الجزائــري أمــام »منتخب 
عالمــي’’ بملعــب وهــران الجديــد الــذي تقترب به 
األشــغال من نهايتها, حسبما صرح به أمس االثنين 
بوهــران رئيــس هــذه الهيئــة خير الدين زطشــي.
وصرح زطشــي للصحافة على هامش زيارة تفقدية 
إلــى الملعب رفقة المــدرب الوطني جمال بلماضي : 
»صراحة, أنا معجب كثيرا بهذه المنشــأة الرياضية 
الهامــة التي تم انجازها وفق مقاييس عالمية, حيث 
سنعمل على برمجة مباراة ودية أمام منتخب عالمي 

كبير علــى أرضيتها الجميلة جدا, لتكون المناســبة 
أيضــا إلطالق الحملــة الترويجيــة الخاصة باأللعاب 
المتوســطية التي تحتضنها وهــران في 2022«.و 

اغتنــم رئيس االتحادية, الــذي يقوم بأول زيارة إلى 
ملعب وهران الجديد بسعة 40.000 مقعد ومبرمج 
استالمه في نهاية مارس المقبل, الفرصة كي يلتزم 
أمــام المدير العام للجنة تنظيم األلعاب المتوســطية, 
ســليم إيالس, بدعــم لجنتــه إلنجــاح التظاهرة.كما 
رحب بلماضــي بفكرة إجراء ‘’الخضــر’’ لمباريات 
بهــذا الملعب مســتقبال, منوها بالجمهــور الرياضي 
الوهرانــي الذي قال بخصوصه أنه »يحب كرة القدم 

كثيرا و أنديته وكذا المنتخب الوطني«. 
  ق.ر



n دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن القائد 
ليونيل ميســي بعدما قــدم عرضا رائعا في الفوز 
1-2 على أتليتيك بيلباو يوم األحد وبعد ســاعات 
من الكشف عن كافة تفاصيل عقد الالعب الضخم 
في وســائل إعالم إســبانية، وســجل ميسي هدفه 
650 مــع برشــلونة من ركلة حــرة متقنة ليتقدم 
برشــلونة بهدف أمــام بيلباو، ثــم أدرك جوردي 
ألبــا التعادل بطريــق الخطأ في مرمــاه، قبل أن 
يحــرز أنطوان غريزمان هــدف االنتصار، وبدأ 
يوم األحــد بتقرير لصحيفة إلموندو كشــفت عن 
إجمالي ما أنفقه برشــلونة على تمديد أحدث عقد 
لميســي وقالت إن قيمة الصفقة دمرت برشــلونة 
بعدمــا تســببت فــي المشــكالت الماليــة الحالية 
للنــادي، وقال كومــان في مؤتمــر صحفي: ”ال 
أفهم كيف يمكن ألي شخص أن يربط بين ميسي 
وتدمير برشــلونة. لقد قضى ســنوات يثبت فيها 
إمكاناته ويفعل أشــياء لهذا النادي وســاعده على 
الفــوز بالعديد مــن األلقاب المهمة. أي شــخص 
نشــر هذا األمــر لديه نوايا ســيئة ويريــد إلحاق 
الضــرر ببرشــلونة. لكــن يجب علينــا أن نكون 
متحديــن ونتحلى بالتركيز ويجب أن ننســى كل 
ما تم نشــره. بدون ليونيل لم نكن ســنحلم بالفوز 

بكل مباراة”.
”لقد فعل الكثري جدا من أجل ناديه 

وكان مؤثرا”
وأضــاف: ”نحن نعرف منــذ فترة طويلة جدا أنه 
أفضل العــب في العالم ولقد فعل الكثير جدا من 
أجــل ناديه وكان مؤثرا. يجــب أن نحترم كل ما 
فعله ميســي”، وهدد برشــلونة بمقاضاة إلموندو 
بســبب نشــر معلومــات ســرية وقال إنــه غير 
مســؤول عن تســريب العقد إلــى الصحيفة رغم 
أن كومــان قال إن النــادي يحتاج إلى التدقيق في 
مصــدر المعلومة،وأضــاف: ”إذا كان ذلــك من 
شــخص من النــادي فال يمكن أن يملك مســتقبال 

هنا”، وانتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
اإلسباني الكشف عن تفاصيل العقد الضخم وقال 
إن برشلونة يعاني من مشكالت مالية بسبب آثار 
جائحة فيروس كورونا وليس بسبب عقد ميسي.
نبأ سعيد لكومان قبل لقاء غرناطة

علــى صعيد آخــر، تلقى رونالد كومــان، المدير 
الفني لبرشــلونة، نبأ ســعيًدا مــن تدريبات فريقه 
التحضيريــة اســتعداًدا لمواجهــة غرناطــة، في 
إطار منافســات ربــع نهائي كأس ملك إســبانيا، 
ويحل البارصا ضيًفا ثقياًل على غرناطة، مســاء 
غــدا األربعاء المقبــل، على ملعــب نويفو لوس 
كارمينيــس، بحًثا عن خطف بطاقة التأهل للدور 
نصــف النهائــي، وذكرت صحيفة ”ســبورت«، 
أن فريــق برشــلونة عــاد إلى التدريبــات صباح 

أمس اإلثنين، حيث شــهد المران مشاركة جميع 
العبي الفريق األول المتاحين تحت إمرة كومان، 
وأضافت أن التدريبات شــهدت عودة ســيرجينو 
ديســت، الظهيــر األيمن للفريــق، والذي حضر 
جلسة اإلفاقة، وتدرب مع بقية المجموعة، ولفتت 
الصحيفة إلى أن ديســت يمكــن أن ينضم لقائمة 
برشــلونة فــي مبــاراة غرناطــة، أو مباراة لاير 
بيتيس بالدوري اإلســباني نهاية األسبوع المقبل، 
وكان الظهيــر األمريكي قد عانى من إصابة في 
نهائي السوبر اإلسباني أمام أتلتيك بيلباو في 17 
يناير/كانون ثان الماضي، أبعدته عن المشــاركة 

في المباريات الماضية. 
الوكاالت

خرب سعيد تلقاه مدرب البارصا عشية مواجهة غرناطة

كومان يخرج عن صمته ويطالب 
باحترام الجوهرة األرجنتينية ميسي

مانشسرت يونايتد يريد ضم 
جيوليس كوندي

 مدرب ليسرت ليس بحاجة 
إىل العب وسط

 نيمار يرغب يف البقاء مع 
باريس سان جريمان
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n قــال ميكيــل أرتيتــا، مــدرب آرســنال، إنه 
ال يتوقــع أي مفاجآت غير ســارة فــي أخر أيام 
فتــرة االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة، اليــوم، في 
ظــل إمكانيــة انتقــال العبيــن اثنين شــابين من 

النــادي اللندني على ســبيل اإلعارة، وتعاقد 
آرســنال مع العب الوسط المهاجم مارتن 
أوديغــارد وحارس المرمى مــات رايان 
حتى نهاية الموسم الحالي من لاير مدريد 
وبرايتون آند هوف ألبيون على الترتيب، 

كما اســتغنى النادي عن خدمات مســعود 
أوزيــل وســوكراتيس باباســتاثوبولوس، 

بينمــا انتقل ســياد كوالســيناتش 
إلــى شــالكه األلمانــي على 
ســبيل اإلعارة، ولم يستبعد 
أرتيتــا أن يســتمر نشــاط 
النادي اللندني حتى اليوم 
األخير، وقال إن النادي 
يسير في طريق خططه 
الخاصــة بإعــادة بنــاء 
الفريق، وقال أرتيتا في 
مؤتمــر صحفــي أمس 
اإلثنيــن ”عندما تعرف 

ما تريــده وتعرف ما تريد 
القيــام به فإن األمور تكون أكثر 
أي  نواجــه  أال  ســهولة، نأمل 

مفاجآت ســيئة وأن نتمكن مــن التحكم فيما نريد 
القيام به”.

استمرار غياب القائد بيري إيمرييك 
أوباميانغ

وأضاف المدرب اإلســباني ”نحن نبحث 
بعض األمور مع عدد من الالعبين ومع 
بعض األندية وإذا أنجزنا شيئا قبل الموعد 
النهائــي فهو ألننــا نعتقد أنــه التصرف 
الــذي يصب فــي صالح الفريــق«، وبعد 
إغــالق بــاب االنتقاالت، أمس ســيتحول 
اهتمام أرتيتا إلــى مواجهته المقبلة 
فــي الــدوري االنجليزي مع 
وانــدرارز  ولفرهامبتــون 
علــى أرض األخيــر اليوم 
الثالثــاء، واســتبعد أرتيتا 
كيران  مشــاركة  إمكانية 
تيرنــي وبوكايــو ســاكا 
لعــدم  المبــاراة  فــي 
اكتمــال التعافــي مــن 
اإلصابــة، كمــا يتوقع 
القائد  اســتمرار غيــاب 
بيير إيميريك أوباميانغ بعد 
حصولــه على تصريــح لزيارة 

والدته المريضة.

رسقة 400 ألف أورو   أرتيتا يتوقع صفقات شتوية جديدة آلرسنال
من مزنل إيكاردي

 n   وقــع األرجنتينــي مــاورو إيكاردي 
مهاجــم باريــس ســان جرمان الفرنســي 
ضحية ســرقة محتويات من منزله الكائن 
في منطقة نويي ســور سين في العاصمة 
باريــس بقيمــة 400 ألــف أورو، خالل 
خوضــه مبــاراة فريقــه ضــد لوريان في 
الــدوري المحلــي، بحســب مــا أشــارت 
مصــادر مقربــة منــه، وقــال المصــدر 
مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة ”ليكيب” 
تنبــه المحيطــون  الفرنســية:  الرياضيــة 
بالالعــب إلــى اشــياء مبعثــرة ومفقودة، 
مجوهــرات،  ســرقة  تمــت  وأضــاف: 
ســاعات، ومالبــس فخمة، هذه االشــياء 
تقدر قيمتهــا بحوالي 400 ألف أورو من 
دون الكشــف عن التفاصيــل حول عملية 
الســرقة، وفتحت محكمــة نانتيــر تحقيقاً 
بالحادثة، وأوكلت الملف إلى فرقة مكافحة 
العصابــة التابعــة للشــرطة القضائية في 
باريــس، وكان إيــكاردي التحق بصفوف 
باريس ســان جرمان قادماً من إنترميالن 
اإليطالي على ســبيل االعارة في سبتمبر 
عام 2019، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً 
فــي وقت الحــق، وكان إيكادري شــارك 
أساســياً في صفوف تشــكيلة سان جرمان 
التي سقطت أمام لوريان 3-2 في الدوري 
الفرنســي األحد، في أول خســارة رسمية 
لمدربــه الجديــد األرجنتينــي ماوريســيو 

بوكيتينو

nرغب إيســكو، العب وسط لاير مدريد، في الرحيل عن صفوف النادي 
الملكــي في الســاعات المتبقية من الميركاتو الشــتوي الجاري، من أجل 
الحصــول علــى فرصة اللعب بشــكل أكبــر، وذكرت قنــاة ”كواترو” 
اإلســبانية، أن إيســكو يشــعر باإلهانــة من قــرار مدربه زيــن الدين 
زيدان، بإجالسه المتكرر على مقاعد البدالء، وعدم منحه أي دقائق 
للمشاركة أمام ليفانتي بالمباراة األخيرة، وأضافت أن إيسكو رأى 
كيف شارك ماريانو دياز وسيرجيو أريباس العب فريق الشباب، 
في الدقائق األخيرة أمام ليفانتي، بينما هو ظل يشــاهد المباراة 
من على مقاعد البدالء، وتابعت القناة أنه بالرغم من أن سوق 
االنتقاالت الشــتوي أغلق مساء أمس اإلثنين، إال أن إيسكو 
طلــب مغادرة لاير مدريد على الفور، حيث يريد الالعب 
المشاركة بشكل أكبر من أجل االنضمام لقائمة المنتخب 

اإلسباني والمشاركة ببطولة أمم أوروبا المقبلة.

 إيسكو يريد مغادرة ريال مدريد فوًرا

يونايتــد،  مانشســتر  يســعى   n
للتعاقد مع نجم إشــبيلية، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية، لتعزيز صفوف 
الفريق في الموسم المقبل، وبحسب 
صحيفــة ”مــاركا” اإلســبانية، فإن 
النرويجي أولي جونار سولسكاير، 
مدرب مانشســتر يونايتــد، معجب 
للغايــة بالفرنســي جيوليس كوندي 
مدافــع إشــبيلية، حيــث يــرى أنــه 
الشريك المثالي لهاري ماغواير في 
خط الدفاع، وأضافت أن مانشســتر 
ســيتي حاول التعاقد مع كوندي في 
الصيــف الماضــي، وقــدم عرًضا 
أن  إال  أورو،  مليــون   55 بقيمــة 

الفريق األندلســي رفضــه، ولفتت 
الصحيفــة إلى أن اليونايتد مســتعد 
 70 بقيمــة  عــرض  لتقديــم  اآلن 
مليون أورو لضم المدافع الفرنســي 
الشاب، مشــيرة في الوقت ذاته إلى 
أن الشرط الجزائي في عقد الالعب 
هو 90 مليــون أورو، ونوهت بأن 
مونشي، المدير الرياضي بإشبيلية، 
تحــدث بعد رفض عرض الســيتي 
الصيــف الماضي، وأكد أن ناديه لم 
يتلق العرض المناسب، مشدًدا على 
أنــه إذا كان هنــاك ”عــرض مالي 
مناســب” فإن النادي األندلسي كان 

سيبيع الالعب.

n  يرغب بريندان رودجرز مدرب 
ليســتر ســيتي المنافس في الدوري 
االنجليــزي الممتاز لكــرة القدم في 
التعاقد مع العب وســط قبل انتهاء 
فتــرة االنتقــاالت الشــتوية الحالية 

أمس االثنين، ويســعى ليستر الذي 
تراجع إلى المركز الرابع بين فرق 
الــدوري بعد الهزيمــة 1-3 األحد 
أمــام ضيفه ليــدز يونايتــد لتعزيز 
تشــكيلته بعد رحيل العب الوســط 
المهاجم ديماراي جراي وانضمامه 
إلى باير ليفركــوزن األلماني، كما 
يغيــب عن تشــكيلة الفريق بســبب 
اإلصابــة دينيس برايــت وويلفريد 
نديــدي، وردا علــى ســؤال حــول 
إمكانيــة تحقيــق هــذا الهــدف قبل 
انتهاء فترة االنتقاالت قال رودجرز 
للصحفيين: نعم. الفريق بحاجة إلى 
ذلــك ألننــا نعانــي نقصا فــي هذا 
الجانــب. وعلى النــادي العمل بكل 
جديــة للتعاقد مع العب. موقفنا هو 
التعاقد مع العب وسط. وإذا نجحنا 

في ذلك فسيكون عظيما.

n أكــد البرازيلــي نيمار دا ســيلفا 
رغبتــه فــي البقاء ضمــن صفوف 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
نافيــاً نيتــه الرحيل بنهاية الموســم 
الجــاري أو خــالل الفتــرة القريبة 
مشــدداً علــى أنه يشــعر بالســعادة 
داخــل صفــوف النادي الباريســي 
خالل الفترة الحالية، وقال نيمار في 
مقابلــة مع قناة ”TF1” الفرنســية: 
أشــعر  اليــوم،  جــدا  ســعيد  ”أنــا 
بالسعادة، لقد تغيرت األمور كثيًرا، 
وال يمكنني شــرح السبب بالضبط، 
إذا كنت أنا وحدي، أو تغير شــيء 

آخر”، وأضاف نيمار: ”لكن اليوم، 
أنا أننــي بحالة جيدة، لقــد تأقلمت، 
كما أشــعر بالهدوء وأنا ســعيد جًدا 
هنــا، أريــد البقاء في باريس ســان 
جيرمــان، وآمــل أن يظــل كيليان 
أيًضا، بالطبع، هــذه هي رغبة كل 
مشــجع في باريس سان جيرمان”، 
وواصــل نيمــار حديثــه: ”نريد أن 

يكون باريس سان جيرمان 
فريًقــا رائًعا، وأريد أن أســتمر في 
فعل ما أفعلــه كل يوم في باريس - 
ألعب كرة القدم وأكون ســعيًدا. هذا 

هو الشيء األكثر أهمية.«
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االتحادية الجزائرية للريغبي
 سفيان بن حسان المرشح الوحيد لنيل عهدة أولمبية ثانية

الدراجات لتدشين عملية تجديد الهيئات 
المسيرة لالتحاديات الرياضية الوطنية

ناغاتس يوقف تألق يوتا جاز 
بفضل يوكيتش

n تنطلق عملية تجديد الهيئات المسيرة لالتحاديات والجمعيات 
الرياضية الوطنية تحســبا للعهــدة األولمبية 2021-2024، 
يــوم غد الثالثــاء بتنظيم الجمعية العامــة االنتخابية لالتحادية 
الجزائريــة للدراجــات الهوائية، وفق البرنامج الذي ســطرته 

وزارة الشباب والرياضة.
وتأتي هذه العملية المطولة، والتي تأثرت بدايتها بسبب جائحة 
كوفيــد19-، طبقا لإلجــراءات المعمول بهــا، ويتعلق األمر 
بقانــون الرياضــة 05-13 والمرســوم التنفيــذي 14-330 

المحدد لسيرورة الفيدراليات.
وحســب مذكــرة منهجية للهيئة الوزارية، تحدد مســار تجديد 
هيــاكل التنظيم والتنشــيط الرياضيين الوطنييــن، يلتزم على 
الفيدراليــات عقــد الجمعيــات العامة العاديــة للمصادقة على 
الحصيلتين المالية واالدبيــة ونهاية العهدة األولمبية -2017
2020، والجمعيــات العامــة االنتخابية خــالل الفترة الممتدة 
مــا بيــن 20 يناير 2020 و 15 أبريــل 2021، قبل اختتام 
العمليــة عن طريــق انتخابــات اللجنة األولمبيــة والرياضية 
الجزائريــة. أمــا الفاصــل الزمني بيــن الجمعيتيــن العامتين 
العاديــة واالنتخابية، فمدته 15 يوما »كأقصى حد«، حســب 

ذات التعليمة الوزارية.
وفي هــذا اإلطار، و من أجل تفادي انعقــاد الجمعيات العامة 
في نفس التواريخ و ضمان متابعة »دقيقة« لمســار التجديد، 
قســمت الوصايــة، االتحاديــات ال54 والجمعيــات )رياضة 
نســوية( على ثالث مجموعات، وذلك من 20 يناير الى 19 
فبرايــر، ومن 20 فبراير الى 19 مارس، ثم من 20 مارس 

الى 15 أبريل.
وفــي اجتماع لــه مع االمنــاء العاميــن وممثلــي االتحاديات 
الرياضيــة الوطنية، شــدد مدير الرياضات بالــوزارة، محمد 
جيراوي، على ضرورة احترام اإلجراءات القانونية المعمول 

بها تفاديا ألي عقوبات. 
وفي ظل تفشــي فيــروس كورونا المســتجد، شــدد جيراوي 
على »ضــرورة التقيد بالقواعــد الصحية والتدابيــر الوقائية 
مثــل ارتداء الكمامة والتباعد الجســدي«. وفــي هذا الصدد، 
نصحــت الوصايــة بضرورة »إعطاء االولوية في اســتعمال 
المنشــآت الرياضيــة التابعة لقطــاع الشــباب والرياضة لعقد 
الجمعيــات العامــة والتــي يجــب أن تتوفر فيها كل شــروط 
الســالمة الصحية، فمن المجدي اختيار الفضاءات الكبيرة ال 

سيما قاعات الرياضة والمساحات المفتوحة«.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن قرارات توقيف أعضاء 

الجمعيــات العامة لالتحادات الرياضية الصادرة بعد تاريخ 8 
يونيــو 2020 »ال تؤخذ بعين االعتبار تطبيقا للمنشــور رقم 
264 المؤرخ في 8 يونيو 2020 المتعلق بمسار تجديد عهدة 

الهيئات الرياضية الوطنية«.
وتكمن خصوصية تجديد الهيئات الرياضيات للعهدة -2021
2024 في أنها تأتي قبل تنظيم األلعاب األولمبية والبارالمبية 
بطوكيو اليابانية، والتي تأجلت من 2020 الى صيف 2021 

بسبب جائحة كورونا.
وهــذا ما يعني أن تحضير مشــاركة الرياضييــن الجزائريين 
في أولمبياد بلد »الســاموراي« ستوضع على عاتق األعضاء 
الفيدراليين المقبلين الذين سيتم االنتخاب عليهم ما بين يوم غد 

الثالثاء و 15 أبريل القادم.
وبالبدايــة باتحاديــة الدراجــات الهوائية، والتي يعد رئيســها 
المنتهية عهدته، خير الدين برباري، المرشــح الوحيد لخالفة 

نفسه.
 رزنامة إجراء الجمعيات العامة االنتخابية 

        الفــوج األول )من 20 يناير الى 19 فبراير(، ويضم 
اتحــادات : ألعاب القــوى، الريغبي، الفوفينــام فيات فوداو، 
الدراجــات الهوائية، الرياضــة للجميع، األلعاب و الرياضات 
التقليدية، الرياضة و العمل، الغولف، الشــطرنج، الرياضات 
الجويــة، اإلتحادية الرياضيــة للصم الجزائرييــن، الكامبو، 
الترياتلــون، الكوشــيكي، الهابكيــدو، الرياضة المدرســية، 

الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية.
الفــوج الثانــي )مــن 20 فبراير الــى 19 مارس( ويشــمل 
اتحاديــات : المالكمة، رياضــات ذوي االحتياجات الخاصة، 
السباحة، الشراع، رفع األثقال، كمال األجسام، التنس، تنس 
الطاولــة، الرماية، كرة الريشــة )بادمينتــون(، التايكواندو، 
الجوجيتســو،  المشــتركة،  المصارعــة  الحديديــة،  الكــرة 
الفوفييتنام، االيكيدو، التودوكاي، السنوكر، اليوسيكان بيدو.
 الفــوج الثالث )من 20 مارس الى 15 أبريل( واالتحاديات 
المعنيــة هــي: الجيدو، الكاراتــي دو، كرة اليد، كــرة القدم، 
الكرة الطائرة، كرة الســلة، الفروســية، المبارزة، الجمباز، 
الكيك بوكســينغ، الكونغ فو ووشو، الفنون القتالية،  االنقاذ 
و االســعاف و النشــاطات تحــت المائيــة، الرافــل و البيار، 
الرياضات الميكانيكية، التزلج و الرياضات الجبلية، الرياضة 

الجامعية، التجذيف و الكانوي كياك.
وأج 

n أوقــف دنفــر ناغتس سلســلة 
من 11 فــوزا توالياً )األطول هذا 
الموســم( ليوتا جــاز بالفوز عليه 
117-128 ضمــن دوري كــرة 
السلة األميركي للمحترفين بفضل 
47 نقطة لنجمــه الصربي نيكوال 
يوكيتــش، فــي حين انتــزع لوس 
أنجليــس كليبرز صــدارة المنطقة 

الغربية
وضــرب يوكيتش بقوة بتســجيله 
47 نقطــة بينهــا 22 فــي الربــع 
األول رفعهــا إلــى 33 فــي نهاية 
الشوط األول واضاف 12 متابعة 
ليحقق »الدبل دبل« العشرين هذا 

الموسم.
ونــوه يوكيتــش نجم المبــاراة بال 
منــازع بفــوز فريقه بقولــه »في 
الوقت الحالــي، يعتبر جاز أفضل 
فريق في الدوري، يلعبون بشــكل 
مدهــش ويســددون بشــكل رائــع 
وحققوا 11 فــوزاً توالياً، وبالتالي 

فالفوز جيد جداً لنا«.
ومنــذ البداية تقــدم ناغتس بفارق 
كبيــر وصــل إلــى 28 نقطة في 
الشوط األول باعتماده بنسبة كبيرة 
علــى الرميات الثالثيــة ونجح في 
تســجيل 8 منها فــي محاولته الـ8 
األولــى ثم 15 مــن أصل 18 في 

نهاية الشوط األول.
ونجح جاز في تقليص الفارق إلى 
أقل من 10 نقاط في الربع الثالث 
لكن الكلمة االخيرة كانت لناغتس 
جايمايــكل  االحتياطييــن  بفضــل 
غرين وفاكونــدو كامباتزو اللذين 
ســجال 9 و6 نقاطــا تواليــا فــي 
الربع االخير ليخرج فريقهما فائزا 

بفارق 9 نقاط.

مــن جــاز  7 العبيــن  وتخطــى 
حاجز العشــر نقاط وأفضلهم كان 
بويان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة 
ودونوفان ميتشل مع 13 لكن ذلك 
لم يبعد شــبح الخســارة األولى له 
منذ الســادس مــن كانــون الثاني/

يناير الماضي.
صدارة الغربية لكليربز           
وعاد لــوس أنجليــس كليبرز من 
فــوز صريح على نيويورك نيكس 
نقطــة   28 بفضــل   129-115

لنجمه كواهي لينارد.
وبعد أن تقدم كليبرز بفارق مريح 
خالل مجريات المباراة نجح نيكس 
فــي تقليص الفــارق إلــى نقطتين 
فقــط في مطلع الربــع األخير لكن 
كليبرز رد بتســجيل النقاط التســع 
التالية ليحسم النتيجة بنسبة كبيرة.

وكان جوليونــس رانــدل أفضــل 
مســجل فــي صفــوف الخاســر، 
صاحــب افضل دفاع في الدوري، 

مع 27 نقطة.
وبهذا الفوز انتزع كليبرز صدارة 
المنطقة الغربية على حســاب يوتا 
جــاز مع ســجل هــو األفضل في 
الدوري حتى اآلن إذ يتضمن 16 

انتصارات و5 هزائم.
وحقــق واشــنطن ويــزاردز فوزاً 
مثيراً علــى بروكلين نتس -149

.146
وكانت المواجهة بين أفض هدافين 
هذا الموســم في الدوري: برادلي 
بيل في صفــوف ويزادرز وكيفن 
دورانت مع نتس، فسجل كل منهما 
37 نقطة لكن األول سجل حاسمة 
منحت التقــدم لفريقه 146-144 

قبل نهايــة المباراة ب8 ثوان. بيد 
ان راســل وستبروك تفوق عليهما 
من خالل تســجيله 41 نقطة نقطة 

للفائز.
وقــال وســتبروك »فــي الوقــت 
الحالي، الشــيء االهــم هو تحقيق 
االنتصــارات« فــي اشــارة الــى 
خســارة فريقه اربع مــن مبارياته 
الســت االخيــرة بعد تأجيل ســت 
تداعيــات  بســبب  لــه  مباريــات 

فيروس كورونا المستجد.
وغــاب عن نتــس نجمــه جيمس 
هاردن بداعي االصابة في فخذه.

وقلب فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز 
تخلفــه امام انديانا بايســرز بفارق 
16 نقطة قبــل أقل من 10 دقائق 
علــى نهايــة المباراة ليفــوز عليه 
نقطــة   27 بفضــل   119-110
لتوبيــاس خاريــس بينهــا 10 في 
الربع االخير ليحقق فوزه السادس 

في آخر 7 مباريات. 
وخــاض فيالدلفيــا المبــاراة فــي 
غياب نجمــه الكاميرونــي جويل 
امبييد الــذي يعاني من اوجاع في 

ظهره. 
وقال العب فيالدلفيا ماتيس ثيبول 
»اعتقــد انــه فوز مهــم ألكير من 
ســبب. لقد نجحنا فــي قلب تخلفنا 
في المباراة لنفــوز خارج أرضنا 
وفي غيــاب جويــل )امبييد(. كل 
هــذه األمــور ســاهمت فــي جعل 
الفوز في غاية االهمية. كنا سنلوم 

أنفسنا لو خسرنا هذه المباراة«.
يذكر أنها المرة األولى التي يفوز 
فيهــا فيالدلفيا في غياب امبييد هذا 

الموسم. 
الوكاالت 

عين على الرياضة 
14

n ســيكون رئيــس االتحادية 
للريغبي، ســفيان  الجزائريــة 
بن حســان، المرشــح الوحيد 
رأس  علــى  نفســه  لخالفــة 
الهيئة الفيدرالية لعهدة أولمبية 
 ،)2021-2024( ثانيــة 
بعــد نهاية آجــال إيداع ملفات 
للجمعيــة  تحســبا  الترشــح, 
المقــررة  االنتخابيــة  العامــة 
فــي 7 فبرايــر على الســاعة 
العاشرة بمقر الهيئة ببولوغين 
العاصمة(, حســبما  )الجزائر 
لجنــة  مــن  »وأج«  علمتــه 

الترشيحات.
يتكــون  اللوائــح,  وحســب 
التنفيــذي التحاديــة  المكتــب 
13 عضــوا  الريغبــي, مــن 
)الرئيس + 12(, حيث تلقت 
لجنة الترشــيحات, ملفا واحدا 
لبن حســان بخصوص كرسي 

الرئاســة, ناهيك عن 12 ملفا 
بخصــوص أعضــاء المكتب 
الفيدرالــي, مــن بينهــم أربعة 
أعضاء جــدد مقارنة بالمكتب 

المنتهية عهدته.
القانونيــة  اآلجــال  وانتهــت 
إليداع ملفات الترشــح تحسبا 
للجمعية العامة االنتخابية أمس 
األحد )30ر12 سا(, حسبما 
علمته »وأج« من رئيس لجنة 
الترشيحات, محمد عيساوي.

المترشــحين  قائمــة  وتضــم 
األســماء اآلتيــة: ســفيان بن 
حســان )منصــب الرئيــس(, 
مــراد غربــي, ســيد احمد بن 
براهميــة,  اســماعيل  داود, 
عزوز عيــب, خالــد قادري, 
العيــد ياحي, ســعيد فرحات, 
نســمية جاوت, الهــواري بن 
فلــة عقــاب, عمــاد  موفــق, 

أكليلوش و جمال هالل.
العامة  وكان أعضاء الجمعية 
لالتحادية قد صادقوا باألغلبية 
األدبيــة  الحصيلتيــن  علــى 
والمالية لســنة 2020, ضمن 
أشغال الجمعية العامة العادية 
)األخيــرة في العهدة األولمبية 
السبت  2021-2017(, يوم 

23 يناير المنصرم.
وفي حديث سابق مع »وأج« 
حســان  بــن  ســفيان  كشــف 
الريغبــي  اتحاديــة  -مؤســس 
الترشــح  بالجزائــر- نيته في 
لعهــدة أولمبية ثانية )-2021
مكتبــه  بمعيــة   )2024
التنفيــذي, من أجل »مواصلة 
مهمة تطوير رياضية الريغبي 
على المستوى الوطني وتدعيم 
المكاسب المحققة دوليا, سيما 
بتواجد منتخــب األكابر الفتي 

فــي ســباق التأهــل لمونديال 
فرنسا2023-«.

وفي مذكرة منهجية لها, تتعلق 
بمســار تجديد هيــاكل التنظيم 
والتنشيط الخاصة باالتحاديات 
الرياضيــة الوطنيــة, حــددت 
والرياضــة  الشــباب  وزارة 
العامة  فترة عقــد الجمعيــات 
العاديــة واالنتخابية, من 15 
يناير إلى 15 أبريل 2021, 
قبل اختتــام العملية بانتخابات 

اللجنة األولمبية.
كمــا أوردت الوزارة في ذات 
المذكــرة أن الفاصــل الزمني 
العامتيــن  الجمعيتيــن  بيــن 
مدتــه  واالنتخابيــة  العاديــة 
15 يومــا كأقصــى حد, وفق 
القوانين الداخلية لكل فيدرالية 

رياضية.



n  شــهدت مدينــة تبســة الكثير مــن األحداث 
الداميــة والمؤســفة، كان أبطالها مختلــون عقليا، 
منهــم مــن قاموا بقتــل والدتهم العجــوز بغرزات 
خنجــر قاتلــة أردتها جثــة هامدة، وأخــرى ببلدية 
العقلــة أين قــام أحدهم بضرب أمه على مســتوى 
الــرأس لتلفــظ أنفاســها على إثرها بعــد تعرضها 
لنزيف دموي على مســتوى الرأس، حادثة أخرى 
سجلت منذ سنوات، حيث أضرم مختل عقلي النار 
في 71 مصل بمســجد وســط بلدية بجن بتبســة، 
محدثــا حينها  حالة من الرعــب والهلع مما جعل 
المصلين يتدافعون هربا، لم تمر فترة طويلة حتى 
استنفر األمن بعاصمة الوالية بعد اشتباههم بوجود 
قنبلة جانب أحد مراكز االمتحان بشهادة البكالوريا 
بعــد إدعاء شــخص أنه بحوزته قنبلــة وال يتحمل 
مســؤولية مــن يقترب منــه، ليعثر فيمــا بعد على 
صندوق به ساعة حائطية معطلّة ومصحف و مادة 
بارود أسود ليتم بعدها تشخيص حالة هذا المريض 

و تأكيد اضطرابه العقلي بنسبة 100 بالمائة.
 حــوادث كثيرة مــرت عليها الســنين واأليام لكن 
األشــخاص المتســببون فيها ال زالوا يتجولون في 
الشــوارع وأمام المؤسســات التربويــة والمنازل 
مشــكلين رعبــا و قلقــا حتــى وان كانــوا يبــدون 
مســالمين. ممــا يطــرح العديــد مــن التســاؤالت 
حول ســبب عدم فتح مستشــفى األمراض العقلية 
بالوالية رغم جاهزية هذا المكان الذي باستطاعته 

احتواء هؤالء المرضى وإنهاء هذا القلق.
حيــث أحصــت واليــة تبســة أزيد مــن 12 ألف 
شــخص معاق لم يستفيدوا من خدمات مختلفة من 

واجب الجهات الوصية تقديمها.
 و قد كشفت مديرية النشاط االجتماعي والتضامن 
الوطني واألســرة لوالية تبســة أنها سجلت حوالي 

12579 شخص معاق ذهنيا متحصل على بطاقة 
إعاقــة، منهــم 4747 معــاق ذهنيا بنســبة 100 
بالمائــة، ومتكفل بهم مــن طرفها من حيث المنحة 
وبطاقات الشــفاء وغيرها من االمتيازات، مؤكدة 
ذات المصالــح أنها تســعى جاهدة لتقديم كل الدعم 
والمرافقة لهاته الفئة مناشــدة فــي نفس الوقت أن 
تجد يــد العون في فتح مراكز لهؤالء األشــخاص 

المرضى في إطار العمل النبيل والمساعدة.
مستشــفى األمــراض العقلية بالواليــة مغلق رغم 

جاهزيته..  
وفــي غضون ذلك مرت  ســنوات علــى انطالق 
انجاز مشروع مؤسســة استشفائية متخصصة في 
األمراض العقلية بســعة 120 سريرا بمدينة تبسة 

، هــذا الهيــكل الصحي الذي كان مقــررا له تأدية 
خدماته في تبســة وخنشــلة وأم البواقي  للمرضى 
الذيــن يتطلبون فتــرة عالجية لتهدئــة األعصاب 
أو إقامــة ذوي الممارســات العنيفة منهــم والذين 
يحتضنهم الشــارع حاليا في ظروف قاســية ومن 
أســعفه الحظ سيّوجه إلى عنابة أو المصحة العقلية 
بالعثمانية ليعود أدراجه بعد أيام معدودات ويرتمي 
من جديد في أحضان الشــارع  ،  هذا المشــروع 
الذي إنتهت به األشــغال بنسبة إنجاز فاقت الـ 95 
بالمئــة خصص لــه 74.7 مليار ســنتيم لإلنجاز 
وغــالف مالــي للتجهيز قّدر ب 25 مليار ســنتيم 

دون دخوله حيز االستغالل إلى اليوم.

15عين على المجتمع

مأساة مجاهد منسي يكابد الغبن
 في كوخ ببلدية عصفور في الطارف  

بسبب استمرار غلق المستشفى
انتشار مقلق للمرىض العقليني بشوارع تبسة

تعيــش عائلــة المجاهــد »كداية« البالغ من العمر 79 ســنة هو وزوجته في كوخ بقرية بــرج الڨايد )عبرازي 
بوضياف( ببلدية عصفور والية الطارف في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية.

تشــهد شــوارع عاصمة والية تبسة انتشــارا مقلقا للمرضى العقليين، بمالبس بالية ومتســخة  منهم الهادئون و منهم من يبعث 
الرعب في النفوس بســلوكات خارج الســيطرة من ضرب للســيارات والمارة، هذه الفئة تتجّول بكل حرية بكل مكان رغم وجود 
عائالت كثيرة ال تتّردد في حبس أفراد يعانون اضطرابات عقلية و يحاولون الســيطرة عليهم باألدوية المهدئة وحتى تكبيلهم كي 

ال يشكلوا خطرا على ذويهم و الغير.

منحة شيخوخة ب 3000دج وزوجة مقعدة 

n   فــي زيــارة ميدانيــة لعيــن 
الجزائــر إلى هذا الحــي الريفي لفت 
انتباهنــا وجود كــوخ قصديري تبدو 
عليــه مالمح قســاوة العيش ومرارة 
الشــقاء من أوحــال الطيــن وبجانبه 
شــجرة من التين الشــوكي ال يصلح 
أبــدا للعيــش، و عنــد ســؤالنا ألحد 
الجيــران أخبرنا أنــه لمجاهد يعيش 

هو وزوجته فيه.
تقربنــا إلــى العائلة التي تســكن ذلك 
الكوخ الذي يشبه خم الدجاج، عبارة 
عن غرفــة صغيرة   مــن القصدير 
مظلمــة وبــاردة تحوي ســرير هش 
فوقــه ثياب بالية متراكمــة ، الفتقار 
العائلة حتى لخزانة و لو قديمة تّرتب 
داخلها أغراضها  أو مكان مخّصص  

لوضع األفرشة.
 كما يوجد مــكان صغير عبارة عن 
غرفــة وضعــت فيهــا دالء مملوءة 
بالمــاء، أما خــارج البيــت تواجهك 

غرفــة قصديريــة يســتعملها للجمع 
و االحتفــاظ بأكــوام الحطــب التــي 
يضطــر لتحمل دخانها في غياب كل 
ضروريات الحيــاة  كالكهرباء التي  
لــوال عطــف الجيران الذيــن منحوه 
سلكا كهربائيا لبقت عائلته في الظالم 

الحالك.
عائلــة »كداية« تعيــش حياة صعبة  
أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا بدائية و 
يصعــب علــى من يــدق بــاب بيت 
هــؤالء، تصديق أنهم يعيشــون معنا 
في نفس الزمن و في ســنة  2021، 
ألن أوضاعهــم جد مزريــة و كيف 
ال تكــون كذلك و هي ال تســتفيد من 
دخل قار سوى منحة بائسة تتمثل في 
منحة الشــيخوخة المقدرة ب 3000 
دج يتلقاها رب العائلة مرة كل شهر 
و  ال تكفي لســد أبسط الضروريات 

و المستلزمات.
المجاهــد كدايــة الــذي  ناضل ضد 

االستعمار الفرنسي من أجل أن تحيا 
الجزائر  و ينعم أوالدها بعيش كريم، 
لم يجد في المقابل حتى مســكن يأويه 
هــو وزوجته و يحفظ كرامته و يقيه 

قساوة  الظروف الطبيعية.
وفي حديثنا معــه أخبرنا بأنه حارب 
ضد المســتعمر، لكنه لم يتمكن حتى 
من االســتفادة من بطاقــة المجاهد و 
عن الســبب أردف بأنــه رغم تقديمه 
الملف المطلوب منــذ فترة طيلة إلى 
مديريــة المجاهدين لوالية الطارف، 
غيــر أنــه لم يتلــق أي إجابــة أو رد 
بالرفــض أو القبــول. وفيمــا يخص 
ملف السكن ســرد معاناته و قال أنه 
قــدم ملف طلب الســكن مــرة واحدة 
منذ ســنوات و تأســف قائال أن الكل 
يعلــم حالته مــن عمال و مســئولين 
تعاقبــوا على البلدية ، فال أحد حاول 
مد يد العون له النتشــاله من الوضع 

المزري و حياة البؤس التي يعيشها، 
حتى كبر ســنه لم يشــفع له ليجد من 
يخرجه مــن ذلك الكوخ الذي لم يجد 
مكانا آخر يحتمي فيه ســواه   و ذلك 

منذ تسعينيات القرن الماضي.
 مــن جهته صــّرح لنا رئيــس بلدية 
عصفــور الســيد »توفيــق هادف« 
بأنــه يوجــد 570 ســكن فــي طور 
اإلنجــاز منها 126 مســكن جاهزة 
للتوزيــع وأنــه غيــر مســؤول عن 
توزيع الســكنات وإنما رئيس الدائرة 
هو المســؤول الوحيد عــن توزيعها 
و هــو الــذي يتــرأس اللجنــة وتقوم 
بتحقيقات حول وضعية المعنيين وإذا 
كان الســيد كداية قام بدفــع ملفه من 
قبل فإنه بإذن هللا ســوف يســتفيد من 
ســكن اجتماعي وذلك بعد إيفاد لجنة 

لمعاينة وضعيته و الوقوف عليها .

n تشــهد والية قسنطينة العديد 
من المبــادرات التطوعية لتنظيف 
األحيــاء وتهيئــة األرصفــة علــى 
حســابهم بتعبيد الطرقات من اجل   
إعطــاء صــورة حســنة و إعــادة 

االعتبار لكل أحياء قسنطينة .
بعــد المبــادرة التي أطلقها ســكان 
حي بوذراع صالح  بإنشــاء أطول 
رصيــف على عاتقهــم ، جاء دور 
حــي الياســمين بزواغي ســليمان 
والية قســنطينة ، الذي قّرر سكانه 
تفعيــل العمل التضامنــي والتطّوع 
لتحســين صــورة حيّهــم وذلك من 
خالل هذه المبادرة التي تعبر بحق 

عن أرقى صورة للمواطنة .
و تعــد هــذه المبــادرة الثانيــة  في 
واليــة قســنطينة من حيــث تحمل 
الســكان عــبء تهيئة الحــي على 

حسابهم الخاص. 
لقــاء لعيــن الجزائــر مــع  وفــي 
أوضــح  الحــي  جمعيــة  منســق 
الســيد »ســمير« أن هذه المبادرة 
التطوعية اإلنســانية جاءت بتكافل 
الســكان صغارا و كبــارا و تبنيهم 
لفكرة المشــاركة في تحســين وجه 
حيهم، حيث شارك المواطنون من 
مختلــف األعمــار في المبــادرة و 

شمروا على سواعدهم في ظل شح 
اإلمكانيات الالزمة .

 و أضــاف محدثنــا  بــأن حوالــي 
100 عائلــة ســاهمت بمبلغ مالي 
قدره عشــرة أالف دينار جزائري 
العائــالت  حتــى   ، منــزل  لــكل 
المحــدودة الدخــل و البســيطة لــم 
تتــوان في المشــاركة  في تجســيد 
هــذا االنجــاز ، مشــيرا إلى موعد 
انجاز األشغال  كل  يوم جمعة من 
الســاعة الســابعة صباحا إلى غاية 

الثانية عشر زواال .
 وأرجع  سبب قيامهم بهذه المبادرة 
إلى تعطل أشغال البلدية و المقاول 
معــا وتّوقــف الكامــل للمشــروع 
الذي يخــص الحي،  و عدم تحمل 
استمرار معاناتهم مع انتشار الغبار 
فــي فصل الصيــف و األوحال في 

فصل الشتاء.
و قال عدد من السكان  بأنهم  قاموا 
بعدة مراسالت للســلطات المحلية 

المعنية لكن دون جدوى.
و أكد منســق جمعية الحــي ، بأن 
المبادرة ســتتواصل لتشمل  جميع 
أحيــاء زواغــي ســليمان من اجل 

تحسين صورة حيهم.
المشطة آمال 

مبادرة تطوعية لتهيئة رصيف »حي 
الياسمني«بقسنطينة يف زمن الجائحة

n احتضــن صبيحــة ،أول األحد 
، مدرج ديوان مؤسســات الشباب 
بخنشــلة يوم تحسيسي إعالمي في 
إطــار النشــاطات المبرمجــة من 
طــرف خليــة اإلصغــاء والوقاية 
حــول موضوع اضطــراب طيف 
التوحــد لــدى الطفــل من تنشــيط 
الدكتــور مرجــان شــراف الديــن 
وأخصائييــن نفســانيين  باإلضافة 
إلى طاقم خليــة اإلصغاء والوقاية 
صحة شباب،وحضور عديد أولياء 
األطفال المصابيــن بالتوحد اللقاء 
أشــرفت على افتتاحه رئيسة فرع 
واإلصغــاء  واالتصــال  اإلعــالم 
والمرافقــة والتــي أعلنت في بداية 
تدخلها بداية اســتئناف النشــاطات 
في القطاع ونادي األسرة والشباب 
فضــال عن تقديم شــروحات حول 

أهمية هذا اليوم التحسيسي.
 األخصائيــة عــزوزي ناهد كانت 
لهــا تدخــالت مــن حيــن آلخــر 
الموضــوع  هــذا  حول برمجــة 
الــذي يعتبــر هاجــس كبيــر لدى 
أوليــاء أطفال التوحــد والذي كان 

محل شــرح واف للدكتور شراف 
الدين مرجــان بعد عــرض فيديو 
هــذا  مخاطــر  حــول  توضيحــي 
المرض وتقديــم تقنيــات الكشــف 
المبكــر عن هذا الداء وإرشــادات 
وتوجيهات لألمهات بهدف التمكن 
من الحد من المرض بعد تشخيصه 

مبكرا.
مــرة  تم عــرض وألول  كمــا 
طــرف  مــن  خــاص  تطبيــق  
طاهري وائــل أخصائي نفســاني 
األمهــات  مســاعدة  إلــى  يهــدف 
مــن خــالل اســتغالله والتحــاور 
مباشــرة مع األطبــاء والمختصين 
المــرض  مــن  النــوع  هــذا  فــي 
 لتلقــي إرشــادات ونصائــح طبية.
وشــهد اللقــاء طــرح العديــد من 
األســئلة واالستفسارات من طرف 
الحضــور  وبعــض  األمهــات  
مــن الطلبــة والتــي كانــت أيضا 
محــل ردود وتوضيحــات قدمهــا 

المشرفون على اليوم التحسيسي.
عبد العزيز مغني

إضطراب طيف التوحد لدى الطفل 
 موضوع يوم تحسيس بخنشلة 
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فــي  مســؤولون  أعلــن   n
أنــه  األلمانيــة،  غوتينغــن  مدينــة 
تــم نــزع فتيــل أربــع قنابــل تعود 
الثانيــة بنجــاح  العالميــة  للحــرب 
فــي المدينــة، علــى أيــدي خبراء 
من هيئــة التخلــص مــن الذخائر، 
وذلــك بعــد عمليــة إجــاء كبيــرة 
للمواطنيــن من أجل هــذا الغرض. 
األلمانيــة. األنبــاء  وكالــة   وفــق 
و أضافــت إدارة المدينــة أن فريقا 
استكشــافيا فحص بعد ذلك المنطقة 
بحثــا عــن أي أضــرار محتملــة، 
للمعلومــات  وفقــاً  أنــه  وأشــارت 

األولية، فليس هناك أي مصابين.
و اضطــر أكثــر مــن ثمانية آالف 
منازلهــم  مغــادرة  إلــى  شــخص 

ألسباب تأمينية من أجل إتمام عملية 
نزع فتيل القنابل األربع. وأنشــئت 
منطقة خطر بمساحة نصف قطرها 
كيلومتــر حول مــكان العثور على 
القنابل. كما تم إغاق شــوارع عدة 
 كما أغلقــت محطة قطار غوتينغن.
وأعلنــت إدارة المدينة أنه لن تلغى 
هــذه اإلغاقــات، إال بعــد فحــص 
جميع المباني الموجودة في المنطقة 
 المحيطة بحثا عن أي تلفيات محتملة.
يشار إلى أنه عثر على القنابل خال 
أعمال استكشافية.وحسب البيانات، 
فقد شارك في أعمال اإلخاء ونزع 
فتيل القنابل نحو 1800 مساعد في 

عدة مناوبات عمل.

n أعلــن العضــو فــي أكاديميــة 
رئيــس  ونائــب  الروســية  العلــوم 
معهــد الوبائيات الروســي الدكتور 
ألكسندر غوريلوف، أن الذين تعافوا 
مــن »كوفيــد – 19« ال تهددهــم 
اإلصابــات بســاالت أخــرى مــن 

فيروس كورونا.
ويحتفــظ  كل شــخص متعــاف من 
مرض »كوفيد – 19« برد مناعي 
على ســاالته طيلة  6 أو 7 أشهر. 
وحســب، غوريلــوف، فــإن غالبية 
هــي  التاجــي  الفيــروس  طفــرات 
ســاالت حياديــة. وقد اكتشــف في 
روسيا ما يزيد عن 1.5 ألف طفرة.
وأوضــح العالم في حديــث أدلى به 
لصحيفة »إزفيســتيا« الروســية أن 
اإلنســان الــذي تعافى مــن »كوفيد 
– 19« ولديــه مناعــة قويــة غير 
مهــدد بســاالت أتت مــن بريطانيا 

أو جنوب إفريقيا أو البرازيل. وفي 
حــال ظهور ســالة خطيرة ســيتم 
إنــذار الجميــع بذلــك وســيتم كذلك 
إدخــال تعديات في اللقاح ســاري 

المفعول.
وقال العالم الروسي إن كل من تلقى 
اللقاح ضد »كوفيد – 19« ال تزال 
مناعتــه قائمــة كذلك طيلــة 6 أو 7 

أشهر.
هــذا وجــاء في بيــان نشــره معهد 
الروســي  »سمورودينتســيف« 
أن  العلميــة  اإلنفلونــزا  لبحــوث 
الخبــراء الــروس لم يكتشــفوا على 
األراضي الروســية ساالت أجنبية 
كانت قد اكتشفت في وقت سابق في 
بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل 
والواليــات المتحدة باســتثناء حالة 
واحدة الكتشاف سالة بريطانية في 

ديسمبر الماضي.

n التقطــت لطفل أســترالي في الثانية 
من عمــره، صورة ســتكون عصية عن 
النســيان، في مستقبله، ألنها كانت شاهدة 
على »فاجعة مروعة«. وبحسب صحيفة 
»ديلي ميــل«، فإن الطفل ليفي بدا واقفا 
علــى رمــال الشــاطئ، بينمــا كان والده 
يغطــس خلفه في المياه بســاحل فكتوريا 

الغربية.
لكــن ما إن مــرت لحظــات قليلــة حتى 
اختفى األب دونكان عن األنظار، بشــكل 
مباغــت، بينما كان يســتمتع باستكشــاف 

روائع الحياة البحرية.
و ترجــح العائلــة أن يكون الضحية قــد 
تعرض لوعكة مفاجئة، أثناء غطســه في 
البحــر، ثم هجــم عليه القــرش في وقت 

الحق والتهمه.
وفــي يوم الفاجعــة، كان األب إلى جانب 
زوجته وابنه الصغير، وبدت األسرة في 
أتم السعادة وهي تلتقط صورا أخرى، ثم 

قلب سمك القرش كل شيء.
وأبــدت الزوجــة تايــا تأثرهــا برحيــل 
دونكان، قائلة إنه كان رجا طيبا، وعاش 

بمثابة صديق البنه الصغير.
و جــرت االســتعانة بفــرق مختصة من 
أجل البحث عن األب في مياه البحر، لكن 
دون جدوى، إذ لم يجر العثور على جثته 
رغــم إجراء تمشــيط مكثف لعــدة أيام.و 
تّرجح السلطات أن يكون الرجل قد توفي 

بســبب طبيعي غير محّدد، أوقد افترســه 
قرش أبيض كبير تم رصده في الموقع.

وفي غضون ذلك، تم العثور على بعض 
أغــراض األب الراحل في موقع قريب، 
مثل لباس الســباحة الممزق أما الجثة فما 

زالت مختفية.
وقــام أصدقاء الراحــل وزماؤه بإطاق 

حملة تبّرع من أجل مســاعدة األم وابنها 
بعد رحيل األب.

من ناحيتها، قالت األســرة إنها ستواصل 
الخــروج إلــى المحيط ألجل االســتمتاع 
ولــن تــزوي داخــل البيت بعــد الحادثة، 
»فالمحيط ما يزال مكانا للســام والحب 

بالنسبة إلينا«.

n  وتدور أحداث الفيلم الذي أخرجه جون لي هانكوك حول سفاح يحاول شرطيان اإلمساك به.
وجاء فيلم الرســوم المتحركة »عائلة كرود: عهد جديد« )ذا كرودز: أنيو إيدج( في المركز الثاني 

مسجا 1.84 ميلون دوالر في األسبوع العاشر من عرضه.
وتراجع الجزء الثاني من فيلم »المرأة الخارقة 1984« )وندر وومان 1984( إلى المركز الثالث 
بعد أن بلغت إيراداته 1.3 مليون دوالر. وبلغت إيراداته اإلجمالية 39.2 مليون دوالر بعد ســتة 

أسابيع من عرضه في 1864 دار عرض.
واحتل فيلم الحركة الجديد »الرامي« )ذا ماركســمان( للممثل ليام نيسون المركز الرابع بإيرادات 

بلغت 1.25 مليون دوالر.
وجمع فيلم اإلثارة »صائد الوحوش« )مونستر هانتر( 740 ألف دوالر محتا المركز الخامس.

مدن ألمانيا تواصل التخّلص
 من قنابل الحرب العالمية الثانية

طبيب رويس: المتعافون من كوفيد - 19«
حادث مروع يودي بحياة مغنية بوب عالمية شهرية غري مهددني بسالالت أخرى لفريوس كورونا

صورة تذكارية توثق لكارثة  »ذا ليتل ثينغز« يتصدر إيرادات السينما األمريكية

n و بعــد أن أجبــرت جائحــة كورونــا العديد 
من دور النشــر على إلغاء و تعليق نشاطات كانوا 
يبادرون إليها على هامش صدور جديد منشوراتهم 
من باب الترويج من جهة و تنشيط الساحة األدبية 
من جهة ثانية، لجا البعض لتعويض تلك النشاطات 
بأخرى افتراضية على مواقع التواصل االجتماعي 
، بينمــا لجــأت أخرى إلى تخفيض أســعار الكتب 
لديها و اقتراح خدمات توصيل مجانية في محاولة 
الســتقطاب الزبائــن، فيمــا اختــار البعض اآلخر 
اللعــب علــى وتر الذكريات بنشــر صــور قديمة 
لتظاهرات سابقة ســاهموا في تنظيمها في انتظار 
عــودة الحياة إلــى مجراها الطبيعــة و إعادة بعث 
الحركية األدبية من جديد بدل االستســام للوضع 

الصعب الذي قد يلقي بهم في فوهة االندثار.
و في جولة سريعة بين عدد من المواقع و صفحات 
بعــض دور النشــر، رصدنا عدد مــن المبادرات 
المتميّزة التي القت استحسان المتابعين كتلك التي 
قامــت بها دار ميديا بلوس بقســنطينة التي ارتأى 
صاحبها انتقاء و إعادة نشر عدد من الصور ألهم 
اللقاءات و عمليــات البيع بالتوقيع التي احتضنتها 
المكتبــة ، مبــرزا أهــم الشــخصيات األدبية التي 
صنعت الحدث حينها نذكر منها على سبيل المثال 
ال الحصر األديب رشيد بوجدرة ، الكاتب الصحفي 
شــوقي عماري ، الرسام الكاريكاتيري علي ديام 
، الكاتــب و الروائــي أمين زاوي ،األديب إدريس 

بوديبــة، الكاتبة نــورة صاري و غيرها من أعام 
األدب باللغتين العربية و الفرنســية الذين نشــطوا 
نقاشــات أدبية هادفة أثرت الساحة األدبية المحلية 

منها و الوطنية.  
و قــد حّولــت دور أخرى صفحاتهــا إلى منصات 
لنشــر كل األخبار ذات العاقة بمشــاكل النشر أو 
لإلعان عن المســابقات األدبية مع تقديم شهادات 

تقديريــة للمشــاركين، فيمــا راحــت دور كثيــرة 
تعيــد الترويج لمنشــورات ســابقة أو اإلعان عن 
إصدارات جديدة كما هو الحال مع دار المخيال و 

المجدد و الماهر و غيرها كثير .
و إن كانت بعض الدور قد نجحت في تخطي هذه 
األزمة بأقل األضرار، فإن ثمة أخرى اختفت عن 

األنظار و األسماع تماما.  

n وأكــدت مديــرة أعمالها لصحيفــة الغارديان 
البريطانيــة، أن صوفــي البالغــة 34 عاما توفيت 
نحو الساعة الرابعة صباحا في أثينا، بعد تعرضها 
لحــادث مفاجئ، مطالبة وســائل اإلعام المختلفة 
باحتــرام أســرتها وخصوصيتهــا والتعامــل مــع 

الطبيعة الخاصة لهذه األخبار بحساسية.
وأضافــت: »المغنية زيــون كانت رائدة في مجال 
الموســيقي اإللكترونيــة، وهي من أكثــر الفنانين 
تأثيــرا فــي العقــد الماضــي. ليــس فقــط لإلنتاج 
الموســيقي ولكــن أيضا للرســالة والرؤية التي تم 

تحقيقها«.
بــدأت صوفي التي ولدت في جاســكو باســكتلندا 
مشوارها الموسيقي عام 2013 واشتهرت كونها 
واحدة من مؤلفي أغنية مادونا المنفردة »بيتش آيم 

مادونا« عام 2015.

لجأت إليها دور النرش لمواجهة تأثريات الجائحة

لم يجد بعض الفاعلين في مجال النشر طريقة للحفاظ على التفاعل مع القراء  األوفياء للكتاب و المواعيد األدبية أفضل من 
منصات التواصل االجتماعي التي عّوضت و لو بشكل محتشم اللقاءات التي كانت تبادر بتنظيمها و بشكل خاص خالل عمليات 

البيع بالتوقيع التي غالبا ما كانت تحّول إلى منابر للنقاش و الحوار.

لقيت المغنية والمنتجة الموسيقية الشهيرة صوفي زيون المرشحة السابقة لجائزة »غرامي« والرائدة في مجال موسيقي البوب 
مصرعها، في حادث تسلق باليونان.

تصدر فيلم اإلثارة والجريمة الجديد »األشياء الصغيرة« )ذا ليتل ثينغز( للممثل 
مليون   4.8 مسجال  الشمالية  بأميركا  السينما  إيرادات  صدارة  واشنطن  دنزل 

دوالر بعد عرضه على 2171 شاشة بأنحاء أميركا الشمالية.

صور تذكارية و إعالنات مغرية 
إلنعاش التفاعل األدبي

قسنطينة : سرور 
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دار الثقافة والفنون مالك حداد 
عىل تكّرم  دليلة مزهود

 تحتضنها دار الثقافة محمد الشبوكي تبسة

افتتاح الطبعة الثانية للصورة الفوتوغرافية...55 لقطة تحاكي الجمال 

n   وأكــدت الوزيرة علــى القيمة التاريخية لتلك 
المعالــم والضريح النوميدي امدغاســن المتواجد 
على مستوى بلدية بومية، أين استمعت النشغاالت 
المواطنيــن والقائميــن على هاتــه المواقع الذين 
طالبوا بضرورة اإلسراع في تسييج هذه المواقع 
األثريــة وحمايتها خاصة في ظل أعمال تشــويه 
بعــض األعمــدة واألركان األثرية التــي أثارت 
اســتهجان ســكان المنطقــة  الذين طالبــوا أيضا 
بطريق مزدوج بيــن باتنة و مركونة بعد تماطل 

السلطات المحلية.في تجسيده. 
الوزيرة أبدت حرص الوصاية على العناية بهاته 
المناطــق التــي تصنّــف ضمن التــراث الوطني 
والعالمي وترميمها عن طريق الوزارة مباشــرة 

دون اللجوء للسلطات المحلية. 
كما قامت الوزيرة أيضا بتدشــين المعهد الجهوي 
للتكوين الموسيقى بسم عيسى الجرموني ومعاينة 
وتســمية المدرســة الجهوية للفنون الجميلة باسم 
المرحوم محمد دباغ وكذا تدشين سينيماتيك باتنة 
بعد عملية إعادة التأهيل، فضال عن زيارة معاينة 

للمكتبة المطالعة العمومية بحملة. 
الوزيرة كانت لها زيارة أيضا للمسرح الجهوي، 
أين التقت بثلة من الشــخصيات األدبية والمحلية 
وقامــت بتكريم مجموعة مــن الباحثين والفنانين 
وختمــت زيارتها بلقاء مع اإلطارات المســؤولة 

على المصالح والمؤسسات الثقافية.
فــي حين قامت أول أمــس بزيارة ميدانية لبعض 
مناطق الظل بالمنطقة أين قامت بمعاينة مدرســة 
العايب الساســي بأفرا  المزودة بالطاقة الشمسية 
كونهــا أول مدرســة ذكيــة بالمنطقــة وهذا رغم 

غياب النقل المدرسي و اكتظاظ المطعم المدرسي 
وعمليــة توزيع كتب و ألواح ذكية  على التالميذ 
واالســتماع لمشــروع التزويد بالغــاز الطبيعي  
بمنطقتي رڨادة وتيبحيرين لفائدة 191عائلة قبل 
االستماع لشكاوى وانشغاالت مواطني المنطقة  
الذيــن عبروا عن شــح المــوارد المائية وطالبوا 

بتعبيد الطرقات.
 كما أشرفت على عملية تدشين المطعم المدرسي 
بابتدائية بوخامة عمار بتيغانيمين وزيارة شرفات 
غوفي مؤكدة على عزم الوزارة إلرساء مكتبات 
و فضــاءات ثقافيــة بالمنطقــة باعتبارهــا قطبــا 

سياحيا وثقافيا بامتياز.

17عين على الثقافة و الفن

 قامت أمس وزيرة الثقافة السيدة مليكة بن دودة بزيارة عمل لوالية باتنة دامت يومين أين عاينت بعض 
المواقع  األثرية التي تزخر بها الوالية بدءا بمتحف تازولت أين طالبت بعرض الفسيفساء واستغالل 

المتحف لجذب السياح والمهتمين باآلثار، كما عّرجت على متحف تيمڨاد مبدية إعجابها باآلثار الرومانية.

 n    تكريما للسيدة ” مزهود دليلة 
” رئيســة مصلحة إدارة الوســائل 
بمديريــة الثقافــة لمدينة قســنطينة 
بمناســبة خروجها للتقاعد، أقامت 
يوم أمس دار الثقافة والفنون مالك 
حــداد حفــال بهيجا على شــرفها، 
بحضور وجــوه فنية وممثلين عن 
المديريــة باإلضافة إلى فاعلين في 
قطــاع الثقافة من كتاب وشــعراء 

وفنانون.
 وجــاء هــذا تكريــم نظــرا للعمل 
الجبار التي أنجزتــه مزهود دليلة 
طوال ســنوات عدة، على مستوى 
التنظيــم في مجــال تســيير داخل 

المديرية سابقا.
و أشــادت مديرة الثقافــة والفنون 
مالــك حداد الســيدة ”أميــرة دليو” 
بمســيرة  مزهود دليلة، وجهودها 
قالــت  الكبيــرة، و  و احترافيتهــا 
بــأن كل كلمات الثنــاء والوفاء لن 
تــوازي الجهد الــذي قدمته خدمة 
للفــن عامة ، ودأبها الدائم من أجل 

رفع مستوى الثقافة بالمدينة.
وتخلــل حفــل التكريــم وصــالت 
الهــدوة  طابــع  مــن  موســيقية 
القســنطينية بتوقيــع مــن جمعيــة 
جســور للفنون والتراث الشــعبي، 
التي أمتعــت الحاضريــن بأغاني 
عيساوية تلتها مقتطفات غنائية من 
لون المألوف تحت إشــراف الفنان 
الصاعــد »أمين بونــاح« وفرقته 

الموسيقية.
 و حضر الحفل عدد من المسؤولين 
المحليين جاؤوا الذين تمنوا للسيدة 
مزهود دليلــة كل التوفيق والنجاح 
فــي حياتها الجديــدة. ليختتم الحفل 
بتقديــم شــهادة شــكر  التكريمــي 
وعرفــان للمحتفــى بهــا تقديرا و 
عرفانــا لما قدمته طيلة مشــوارها 

المهني.

قراري يف التقاعد نهائي 
رغم العروض التي تهاطلت 

عليا يف مختلف املناصب
الســيدة ” مزهــود دليلــة ” قالت لعين 
الجزائر أنها قــّررت الخروج للتقاعد 
رغــم تلقيهــا عــروض عمــل مهمة، 
العتبــارات كثيــرة منهــا  رغبتها في 
القضاء وقــت أكثر مــع العائلة و كذا 
منح فرصة لألجيال الصاعدة لتفرض 
حضورهــا والبــروز علــى الســاحة 

الثقافية.
إدارة  مصلحــة  رئيســة  أضافــت  و 
الوســائل أنها كانت تنتظر أول فرصة 
للخــروج علــى التقاعــد و اعتبــرت 
نفســها مــن رجــال الظــل الذيــن ال 
يحبون الظهور في الواجهة، و ذكرت 
بــأن منصبهــا يقتضي ذلــك، كما أنها 
تفّضــل التســيير مــن وراء الســتار، 
علــى حــد تعبيرها:”هــذه الخيــارات 
راجعــة لشــخصيتي المتواضعة رغم 
كل العــروض التــي منحــت لــي في 
مناصب عديدة كمســؤولة بالمؤسسات 
تحــت الوصايــة، لكنــي رفضت ذلك 
وفضلت أن أكمــل مهمتي في مديرية 
الثقافة مادام دوري أساسي ومهم على 

رأسها”.
و عبّــرت المســؤولة المتقاعــدة بــأن 
يعنــي  ال  التقاعــد  علــى  خروجهــا 
بالضــرورة االبتعــاد و تــرك مجــال 
الثقافة نهائيا، و وعدت باالستمرار في 
مــد كل خبراتهــا  المتواضعة المتمثلة 
في 27 ســنة من العمــل لكل من أراد 

العون.
و من جهتهــا قالت ابنة المكّرمة عبير 
مزهود بـأن » الحفل الرائع يبقى شرفا 
للعائلة الكريمة ككل ويليق بسمعة أمي 
التي عملت بتفانــي كبير من خالل ما 

قدمته في مشوارها المهني ”.  

 n    افتتــح ،أمــس األول، بالجزائر 
العاصمــة معــرض إلبداعات الرســام 
الطاهــر ومان صاحب العديد من أغلفة 

األعمال األدبية الشهيرة.
ويضــم هــذا المعــرض الــذي تنظمــه 
الوكالة الجزائرية لإلشــعاع الثقافي في 
إطار ”الملتقى الوطني لنوادي القراءة” 
حوالي ســتين غالف كتاب أنجزها هذا 

الرسام العصامي.
قــد تم الكشــف للجمهور عــن إبداعاته 
المتمثلة في أغلفــة ألعمال أدبية كبرى 
لمؤلفيــن جزائريين مثل عبد الحميد بن 
هدوقة وواسيني لعرج ومرزاق بقطاش 

وأنور بن مالك والطاهر جاووت.
ويكشــف المعــرض المســار الطويــل 
والغني للطاهر ومان الذي رســم أغلفة 
روايــات ومجموعات شــعرية معروفة 
لدى القــراء الجزائريين مثل ”جغرافية 
األجساد المحروقة” )1978( لواسيني 

لعرج.
وبطلب من مؤلفيــن كبار تميز الطاهر 
ومــان أيضــا بأغلفتــه التــي تصدرت 
الصفحة األولــى للمجلة األدبية الناطقة 
بالفرنســية بروماس  التي تأسست عام 

1969 وســيرها الكاتــب مالــك حداد 
قبــل أن تتوقف عن الصــدور بعد ذلك 

بسنتين.
في عام 1973 عندما تم إنشــاء ”أمل” 
وهــي مجلــة ثقافيــة جديــدة مخصصة 
ألدب األطفال شــارك الفنان في إنشــاء 
العديــد من أغلفــة هذا اإلصــدار الذي 
نشرته الوزارة الكلفة باإلعالم والثقافة.
مــن مواليــد بســكرة عــام 1954 بدأ 
الطاهــر ومان مســيرته الفنية في ســن 
مبكرة بتعلم الرســم والفنون التشــكيلية 

بمفرده.
 عرضت أعماله في الجزائر وخارجها 
ال ســيما فــي إيطاليا وفرنســا وبلغاريا 

وروسيا ومصر.
وقد رســم طاهر ومــان أكثر من 250 
عمال أدبيا نشر في مجلة ”أمل” وغيرها 

من المنشورات العامة والخاصة.
لنــوادي  الوطنــي  ”اللقــاء  ويتواصــل 
القراءة” إلى غاية 4 فيفري في الجزائر 
العاصمــة مــن خــالل عدة مؤسســات 
ثقافية تحتضن محاضرات و ورشــات 

عمل تتعلّق بالقراءة والكتاب.
ق/ث

 n    شــهد الفيلــم القصير”دي.زومبــي” ، وهو عبارة عن كوميديا 
تحاكي بســخرية سلســلة األفالم المشــهورة، والمنجزة انطالقا من 
ســيناريو كتبه الكوميديين الشــابين مراد عاودية وأكرم ســالمة، 

نجاحا باهرا لدى مستخدمي شبكة االنترنت منذ بثه.
وقد استقطب هذا الفيلم القصير الذي يدوم 30 دقيقة، ويحاكي 
بسخرية سلسلة فيلم ”وولكين داد”، أزيد من مليوني مشاهد 

في أقل من يومين.
وتــدور قصة هذا الفيلم حول شــابين وهما ”غرين” الذي 

لعبه مراد عاودية و ”رســتم” )أكرم ســالمة(، بعد نجاتهما 
من فيروس يحول أغلبية البشــر إلــى موتى أحياء )زومبي( 

وهما يحــاوالن عبور البلد من اجل الوصول إلى مخيم محمي 
حيث الناجون فيه يتعاونون فيما بينهم وينظمون أنفسهم.

وقــد ُمنح اإلنتاج التنفيذي لهذا الفيلم القصير، تحت الرعاية الكاملة 

لعالمة مشــروبات جزائرية، للمتعاملين ”أول إن” و ”إكس موشــن 
أســتوديو”. وبعد التطرق إلى النقائص التقنية لهذا العمل، أوضح 
المنتج الســينمائي ”دي.زومبي” أن هــذا التصوير ”عبارة عن 
مغامرة حقيقيــة، أنجزت باإلمكانيات المتاحــة وتبقى تجربة 
ثريــة”. وفــي فيديــو ترويجي، أكــد مراد عاوديــة أن هذا 
المشــروع خصص حصريا للبث عبــر االنترنت ويثبت 
أن عمــل مدونــي اليوتــوب ”ال يقتصر فقط في نشــر 
فيديوهات في غرفة” بل ”بإمكانهم القيام بمشاريع فنية”.
واشتهر الفنانان الشابان مراد عاودية وأكرم سالمة، من 
خــالل فيديوهات فكاهية تبث عبر االنترنت قبل االنخراط 
فــي عالم التلفزة كمنشــطين أو ممثلين في أفالم فكاهية على 

غرار ”قصبة سيتي”.
ق/ث

 n  و سجل اليوم األول من العرض تهافتا ملفتا 
للجمهور خاصة فئة الشــباب المهتمين بهذا الفن، 
وتأتــي هاتــه الطبعة بعــد قرار الــوزارة إلعادة 
فتح المؤسســات الثقافية بعد غلقها بســبب جائحة 
كورونــا  كمــا صّرح رئيــس مصلحة التنشــيط 

الثقافي للجهة المنظمة علي زريف.
 و أضــاف محدثنا بأن هاته التظاهرة من شــأنها 
تأهيــل الفائزين لخوض غمار المنافســة الوطنية 
الحقــا، موضحــا بأن لجنــة التحكيــم تتكّون من 
مختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي لتقييم 
األعمــال المشــاركة واختيــار عدد منهــا للتأهل 
والمشاركة مطلع شهر مارس من السنة الجارية.
 وفي ذات الســياق دعا المختصون لالنفتاح على 
هــذا المجــال الفني و منح هواتــه فرصا لعرض 

أعمالهــم و تبادل خبــرات فيما بينهــم، في حين 
أبــدى المشــاركون في هــذه التظاهــرة  فرحتهم 
لعودة النشــاطات الثقافية والفنية التي من شــأنها 

إعــادة الحركية بعد ركود دام عدة أشــهر،جراء 
الوباء، متمنين اســتمرار هاته المناسبات المليئة 

بالحيوية و إبراز المواهب والمنافسات الراقية.

    طاهر ومان يعرض بالجزائر 
العاصمة أغلفة الكتب التي صممها

  الفيلم القصري ”دي.زومبي”..محاكاة الرعب بالسخرية 

دعت إىل فتح مكتبات  وفضاءات بمناطق الظل 

  وزيرة الثقافة والفنون تؤكد 
على أهمية حماية المواقع األثرية

 باتنة: فوزي جاب اهلل

قسنطينة : نيناس أينوفا 

 تبسة : منى بوعكاز

 انطلقت أمس االثنين بدار الثقافة محمد الشبوكي تبسة ، فعاليات الطبعة الثانية من الصالون المحلي  للصورة الفوتوغرافية 
، والذي سيستمر على مدى ثالثة أيام.

 المعرض تضمن 55 صورة تنّوعت بين  طبيعة الوالية الخالبة وتقاليدها وأصالتها تفّنن في التقاطها 43مصورا.
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تواصل عرض المرسحيات المّوجهة للطفل 
بمناسبة العطلة الشتوية

 صدور كتاب »الجليد والنار« للمرتجم عمر إبراهيم

n باعت دار مزادات »سوذبيز« لوحة »الشاب 
الحامل للميدالية« التي رسمها سانديرو بوتيتشيلي 
بمبلــغ  92.2 مليــون دوالر، لمشــتر مجهــول 
اقتنص اللوحة بعد عطــاءات وصلت 80 مليونا. 
و هــو رقم قياســي للوحات هذا الفنــان اإليطالي، 
مما منحها فرصة تحقيق صدارة اللوحات األعلى 

سعرا خالل العام الجاري.
يُعتقد أن »الشاب الممسك بميدالية«، التي ُرسمت 
أواخــر القرن الخامس عشــر، هــي صورة ألحد 
أفراد عائلة »ميديتشــي« الفلورنســية النبيلة التي 
كانت راعية لبوتيتشــيلي ومعظم فناني ما يســمى 

عصر النهضة.
اللوحة معروفة نســبًيا، ال ســيما باعتبارها ضمن 
مجموعــة مقتنيــات خاصــة ألكثر من قــرن. وتم 
عرضهــا فــي عدد مــن المتاحــف الفنيــة األكثر 
زيارة في العالم، مثــل متروبوليتان للفنون بمدينة 
نيويــورك والمعــرض الوطني للفنون بواشــنطن 
العاصمــة، األمــر الذي رفع من قيمتها في ســوق 

الفن العالمي.
يتجاوز الســعر الذي بيعت به اللوحة توقعات دار 
»ســوذبيز« التــي أعلنت عن المزاد في ســبتمبر 
الماضي وتوقعت بيعهــا بمبلغ 80 مليون دوالر، 
حيــث ســيدفع المالــك الجديــد 92.2 مليونا لدار 
المزادات الشــهيرة، على أن يحصل المالك القديم 
علــى مبلــغ 80 مليونا، ويذهــب المتبقي )12.2 

مليونا( لتسديد الضرائب والعموالت.
ويعد هذا الســعر قفــزة ملحوظة بأســعار لوحات 
بوتيتشيلي، فقد بلغ الرقم القياسي السابق له 10.4 
ماليين )عام 2013( كما أن آخر ســعر مســجل 
لهــذه اللوحــة لم يتجاوز %5 من الســعر الجديد، 

حيــث بيعــت آخر مــرة قبــل نحــو 40 عاًما في 
مــزاد بمبلــغ 1.3 مليون عــام 1982 للملياردير 
األميركي الراحل شيلدون سولو، المطور العقاري 
المتوفــى بمدينــة نيويــورك في نوفمبــر الماضي 
تارًكا ثــروة تقدر بنحو 4.4 مليارات، وفًقا لمجلة 

فوربس.
ال يضع هذا الســعر لوحة بوتيتشــيلي ضمن قائمة 
أغلى 10 أعمال فنية حول العالم، وال حتى بقائمة 
العشــرين، إذ يضعها بالكاد فــي المرتبة رقم 28 
للوحــات األعلى ســعًرا، والتــي تتصدرها لوحة 
»سلفاتور موندي« للفنان ليوناردو دافنشي والتي 

بيعت بـ 450 مليون دوالر عام 2017.

لكنه يضعها في مرتبة أغلى األعمال الفنية المباعة 
خــالل 2021-2020 حتى اآلن، فقد كانت أغلى 
األعمــال الفنية بالمزاد للعــام الماضي هي أعمال 
فرانســيس بيكون الثالثية المستوحاة من تراجيديا 
إيســخيليوس اليونانيــة، وقد بيعــت مقابل 84.5 

مليون دوالر في يونيو/حزيران الماضي.
وربمــا تظل هذه اللوحة في صدارة أعلى األعمال 
المباعــة عــام 2021، وقــد يزيحها مــزاد جديد 
بلوحــات أكثر ِقدًمــا وأعلى ســعًرا، وربما يكون 
لتفشي الجائحة رأي آخر خالل العام الجاري، هذا 

ما سنعرفه بالتأكيد.
ق/ث

العــروض  تواصلــت   n
ســبة  بمنا مجة  لمبر ا حية  لمسر ا
العطلة المدرســية الشتوية بمسرح 
قسنطينة الجهوي،بعرض مسرحية 
الصرصور المغرور أمس االثنين 
التي  أمتعت جمهور المســرح من 
األطفال، تلتها نشاطات ترفيهية و 

موسيقية راقصة 

و من جهة أخرى ســطر المسرح 
الوطنــي الجزائــري »محي الدين 
افتراضيا  برنامجا  بشــطارزي«، 
موجهــا لألطفــال، خــالل الفتــرة 
الممتــدة من 30 جانفــي إلى 06 
فيفري 2021، سيتم بثه عبر قناة 
اليوتيوب  المسرح الرســمية على 

ابتداء من العاشرة صباحا.
عفيفة.ب

n الكتاب يضم عددا كبيرا من النصوص والقصائد الشعرية من القرن السادس 
عشر وحتى القرن العشرين من الشعر اإلنجليزي واألمريكي، ألشهر الكتاب 
 خالل هذه الفترات، مثل وليام شكسبير، وألكسندر بوب، وسيليفيا بالث، وغيرهم.
و عمــر إبراهيــم ، مترجــم مصــري مــن مواليــد اإلســكندرية. وطالــب 
فــي الفرقــة الرابعــة بكلية اآلداب قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا بجامعة 
اإلســكندرية. صــدر لــه ثالثــة أعمــال: األول هــو الترجمــة اإلنجليزيــة 
لديــوان “آن لــي أن اعتــرف” للشــاعر محمود مرســي وصــدر عن منصة 
 “كتبنا” للنشــر في 2019 وشــارك بــه في معرض القاهــرة الدولي للكتاب.

أمــا العمل الثاني هو الترجمة العربيــة لرواية “الهامس في الظلمات” لهوارد 
ن” للنشــر والتوزيع في يناير  فيليبــس الفكرافــت والتي صدرت عن دار “دوِّ

.2020
ق/ث

صدر حديًثا عن مركز »إنسان« للدراسات للنشر والتوزيع، كتاب » الجليد والنار وقصائد أخرى من الشعر المنسي«، للمترجم عمر.

أغلى لوحة فنية في بداية 2021 
 عمرها 6 قرون

الثالثاء 2 فيفري  2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية  1442

n من السذاجة استدراج)النخبة( 
لتبرير  بالنفخ فــي المصطلحــات 
مــا تفــرزه العواطــف بعيــدا عن 
األنــا الخالص وتعقيــل المواضيع 
المســتفزة لجمهور خاص متمكن 
من أســئلة الوجــود المتجــذر في 
األمــس إذ يفاجئنا بعض المهتمين 
بشــؤون المرأة عندما يمارســون 
ثقافة تهييج المشــاعر دون اللجوء 
إلــى الحــوار الفكــري الصــادق 
الــذي يؤســس تقاليدا جديــدة لفن 
الســؤال والجــواب فــرق شاســع 
بيــن الفضفضــة الشرســة التــي 
تؤيــد تراخــي العقــل وتنفــي كل 
مرجعيــة فيهــا اجتهــادات اآلخر 
وبيــن رأي مدعــم بحقائــق تخلوا 
من الحساســيات ونفســية الباحث 
المتأزم قرأنا في السنوات األخيرة 
عــن فكــرة النبش فــي الموروث 
فتعالــت األقالم واختلطــت النوايا 
ذهنيــة  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن 
اجتماعيــة جديــدة تحــدث قطيعة 
مع ما يعتبــره البعض خزان القيم 
الصدئة في ســبيل استيعاب عميق 
لما تنتجه هذه الرؤى إلفراغ األنا 
الميتافيزيقي)الديني(  محتواها  من 
وتغيبهــا عــن مناخهــا الطبيعــي 
لتشــعر بالذهــول والخمول عندما 
تفقد شعورها التأملي في أول محنة 
تواجهها )كيفية تقمص الوافد إليها 
عبــر مــا تؤكده نظــرة الرافضين 
ألي نقــاش حــول إمكانيــة قراءة 
الموروث بلغــة المنطق المعاصر 
بحيــث تتوفر إمكانيــة التعبير عن 
غد المرأة بالتطرق لكل التفاصيل 
دون االســتعالء على مــا توارثناه 
مــن أخالقيــات وعادات لتشــجع 
التناســل الشــرعي بيــن المحدث 
المؤســس و المكتســب المدروس 
مع اختالف فكرة الزمان والمكان 
لتظــل اإلشــكالية المطروحة هل 
لدينــا الجاهزية المعرفيــة الكافية 
لتجــاوز عقدنــا الحضاريــة فــي 
اســتغالل وعينا الديني لتأثيث هذه 
الــذات المؤنثــة بامتيــاز؟ مازلنا 
نعانــي مــع األســف مــن لهجــة 

المغلوب الذي يجمل عجزه بإنتاج 
المزيــد مــن النعــوت وهــو يكلل 
ســلبيته في تجاوز معاناته الفكرية 
بالفشــل دون التخلي عن ســخطه 
المعتــاد مــن اآلخر تحت شــعار 
مؤامرة ) المتفوق( أو االنبهار به 
إلى درجة نكران الذات والتعصب 
نبقــى  البينيــن  وبيــن  لغيرهــا 
القضية المطروحة كيف نســتطيع 
الخــروج مــن مأزق ســرد الواقع 
واســتحضار التاريخ إلى التعامل 
مع اللحظة بكل جرأة ونحن نحدد 
مفاهيمنــا الجديــدة حــول كينونة 
المــرأة في هــذا الوجــود وكفئتها 
ككائــن متحضر لديــه اإلمكانيات 
لتحمل  والبسيكولوجية  البيولوجية 
أعباء مشــروع الحيــاة بكل جودة 
يستدعي الحديث عن العرف ثروة 
فكريــة مدعمــة بأدلة مــن الواقع 
تســمح للباحث الوصول إلى نتائج 
يمكنهــا أن تقوم بإثارة الفكر وفتح 
شــهيته للبحث عن بقع ضوء ولو 
باهتــة لتتضــح صورة الغد شــيئا 
فشيئا وهي تقاوم الظالل المشوهة 
مــن أجــل مشــهد نســوي مدعــم 
بآخــر مــا يمكن للعقــل أن يبتكره 
فــي مجــال المعرفــة بعيــدا عــن 
األحاسيس الجياشة التي تفرم ذكاء 
المجتمعات وتعمل على تســخيفها 

بأسلوب التباكي والصياح. 
مما الغرو فيــه أن لبقايا الجاهلية 
مكانــة المقــدس فــي الكثيــر من 
تعامالتنــا واألســوأ من ذلــك أننا 
نحرص علــى الحفــاظ عليه وبدا 
خلنــا أكثــر مــن شــك بأننــا على 
خطأ والصــواب الخرافي لدينا أن 
لســلطة الجماعــة ما يحــدد ماهية 
األشــياء ويحرم الفــرد من مجرد 
الرفــض والدليــل علــى ذلــك أن 
الكثير من الدراسات مازالت تؤكد 
على أن العــرف يصنع من أحالم 
النساء أضحيات مباركة اجتماعيا 
لجنــس الرجــل وهي تخلــط بين) 
الحرام وفكرة العيب االجتماعي(.
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات

فضفضة

على وتر الشعر 

أشجرة عائلة 
أعقد حبل األيام

 الزمن يرسو   علَّ
ويصعد نجم على جثة 

القرصان ع
 العواصف تغفو في  لَّ

تثاؤب الطريق 

قد طال ابحار الخسارة في 
الرؤى

 وأنا منذ مطٍر أغفو على بلٍل 
ال تشفيه شمس

 وال زفرات التنسك
 في طمي الحرمان *

 متِعٌب ثقل الميم في كل 
هطول مثل ريٍح في صحراء 

ما جاهدت اليدان إال الرمل
 وال نامت حنايا الحداء في 

الحلم العتيق * 
ماذا عن ضياع الصوت في

 حلكة اللهفة 
ماذا عن صوت اللهفة في 

حلكة الليل 
ماذا عن صدى اآلهات في 

زفيــر العطــر وعــن ســاف 
الندم في كؤوس

 الذكريات 
ماذا عن الذكرى في محاجر

 الروح.. *
 ماذا عنك في عتي الموج؟ 
عن يد تلبس الوقت.. تذهب 

في الماضي فا تعود 
ماذا عني أعد الرصاص

 بقلب طير. *
 قد رسمت للبرد شجرة عائلة 

على بوابة الشرق
 نزعت عنها ِحبر األجداد
 وعلقت ظباء الحقيقة من
 قرونها على األغصان.. 
ذرفت حليبه على رماد 

امومتي
 فتمادى في صلة الرحم
 وعلى أصابعي نما جرم 

النسغ 
وطالت شهوة الغياب

وداد سلوم
 شاعرة وناقدة سورّية

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.aspx
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عين على اإلقتصاد

n ســئل الحافــظ عبدالغنــي المقدســي رحمه 
هللا تعالــى »عمن كان في زيــادة من أحواله، 
فحصــل لــه نقــص؟ فأجاب: أما هــذا فيريد 
المجيــب عنــه أن يكون من أربــاب األحوال 
وأصحــاب المعاملــة، وأنــا أشــكو إلــى هللا 
تقصيــري وفتــوري عــن هــذا وأمثالــه من 
أبــواب الخير، وأقول، وبــاهلل التوفيق:إن من 
رزقــه هللا خيــًرا من عمل، أو نــور قلب، أو 
حالــة مرضية في جوارحه وبدنه، فليحمد هللا 
عليها، وليجتهد في تقييدها بكمالها، وشكر هللا 
عليهــا، والحذر عن زوالها بزلــة، أو عثرة، 
ومن فقدها فليكثر من االسترجاع، ويفزع إلى 
االستغفار واالســتقالة، والحزن على ما فاته، 
والتضرع إلى ربــه، والرغبة إليه في عودها 
إليه، فإن عادت، وإال عاد إليه ثوابها وفضلها 

إن شاء هللا تعالى«.
يعني على تجاوز فرتات اإلحجام 

والرتاجع 
هذا، ويمكن تقســيم الفتــور، الذي يعرض في 
طريق الســالكين إلى رضوان رب العالمين، 
إلــى قســمين، يكمن الفرق بينهمــا في طريقة 

التعامــل مــع الفتــور، ومدى الحــرص على 
التخلص منه قبل أن يصير داء فتاكا، وســقما 
مهلكا، والقســمان هما: فتــور عرضي، وهو 
بمثابة من يصاب بمرض يسير، ثم ال يلبث أن 
يُشــفى منه، وتعود له عافيته أقوى مما كانت 
عليه قبل المرض، وفتور خطير، وهو بمثابة 
مــن يصاب بمــرض عضال، يبقــى معه إلى 
أن يكون ســببا في موته، وذهاب حياته، وكما 
أن التنبه للمرض الحسي في بداياته، والسعي 
لعالجــه مــن حين ظهــور أعراضــه، يُعزز 
فرص الشفاء بإذن هللا تعالى، فإن اهتمام العبد 
بمــا يصيبه من ضعف في طريق ســيره إلى 
هللا عز وجل، واجتهاده في إزالة ذلك الخمول 
ومقدماته، يعين علــى تجاوز فترات اإلحجام 
والتراجع، ويشــحذ الهمة، ويدفع العبد لإلقبال 

على هللا تعالى بعزيمة ونشاط ورغبة.
أهم العالجات للفتور عن الطاعة

وفيما يلي ذكر لعديد من العالجات للفتور عن 
الطاعة، والتراخي في العبادة:

أوال: االســتعانة باهلل عز وجل، فإنه ال يدرك 
خيــر إال بعونــه، مســتحضرين مقــام ﴿ إِيَّاَك 

َنْعبُُد َوإِيَّاَك َنْســَتِعيُن ﴾، مرددين بلسان المقال 
مع صــدق الحال: »اللَُّهمَّ أَِعنَّا َعلَى ُشــْكِرَك، 
َوِذْكِرَك، َوُحْســِن ِعَباَدِتــَك«، و«اَل َحْوَل َواَل 
ِ إاِلَّ إِلَْيِه«..  ِ، َواَل َمْلَجــَأ ِمــَن هللاَّ َة إاِلَّ ِبــاهللَّ ُقــوَّ
ثانيا: دوام المجاهدة والدأب مستحضرين حلو 
عاقبة: ﴿ َوالَِّذيــَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُســبُلََنا 
يَن ﴾، وصــدق اإللحاح  َ لََمــعَ اْلُمْحِســنِ َوإِنَّ هللاَّ
فــي طلب الثبات والتوفيق؛ وقد كان من دعاء 
النبي صلى هللا عليه وســلم: »يا مقلب القلوب 
َف  ثبــت قلبــي علــى دينــك«، »اللَُّهــمَّ ُمَصرِّ
ْف ُقلُوَبَنــا َعلَــى َطاَعِتــَك«،  اْلُقلُــوِب، َصــرِّ
وثالثا: الرفق بالنفس، وأخذها باليسر، وحسن 
سياستها، وقيادتها إلى الخير، متأملين حكمته 
صلــى هللا عليه وســلم في قولــه: »َعلَْيُكْم ِبَما 
ُ َحتَّى َتَملُّوا« ]8[،  ِ اَل َيَملُّ هللاَّ تُِطيُقوَن، َفــَوهللاَّ
ُدوا وقاِربُوا«، وقوله: »الَقْصَد  وقولــه: »َســدِّ

الَقْصَد َتْبلُُغوا«.
 اإلكثار من الصدقات، فبها تزكو 

النفس، ويطهر القلب
رابعا: تعويُد النفس على القليل الدائم الذي هو 
خير من الكثير المنقطع، ملتفتين إلى أن النبي 
صلى هللا عليه وسلم: »كان عمله ِديمًة« وأنَّ 
 ..» ِ َمــا َداَم، َوإِْن َقلَّ »أََحــبَّ اأْلَْعَماِل إِلَى هللاَّ
خامســا: االهتمام باألعمال التي يتعدى نفعها 
للغيــر كزيــارة المرضــى، واتبــاع الجنائز، 
وعدم قصر النفس على لون واحد من التعبد، 
ففي ذلك إجمام للنفس وتطرية لها، فإذا سئمت 
النفــس من عمل، انتقلت إلى آخر، حتى تكون 
هي التي تشــتاق إلــى العمل، فتجــد له خفة، 
ونشاطا، ولذة، وحالوة، وسادسا: اإلكثار من 
الصدقات، فبها تزكــو النفس، ويطهر القلب، 
ويرزق العبد فعل الخيرات، وترك الســيئات؛ 
ومــن أحســن إلــى النــاس أحســن هللا إليــه، 
والجزاء من جنس العمل، وســابعا: الحرص 
علــى الجهاد في ســبيل هللا تعالى لقوله صلى 
هللا عليه وسلم: »عليكم بالِجهاِد في سبيِل هللاِ، 
فإنَُّه باٌب من أبــواِب الجنِة، يُذِهُب هللاُ بِه الَهمَّ 
والَغــمَّ«، وقوله صلى هللا عليه وســلم: »َمن 
ماَت ولَْم َيْغُز، ولَْم يَُحدِّْث به َنْفَسُه، ماَت علَى 

ُشْعَبٍة ِمن ِنفاٍق«.
خالد بن حسن بن أحمد المالكي

   مسجد مركزي بإنجلرتا يقدم 

اختبارات لفريوس كورونا

n   يفتح المســجُد المركزي بمدينة »ستوك أون ترينت« غرب 
وســط إنجلتــرا - أبوابــه إلجراء اختبــارات جماعيــة لفيروس 
كورونا COVID-19 كل يوم أربعاء من الســاعة 10 صباًحا 
حتى 2 ظهًرا، ليكون بذلك أول مســجد محلي في المدينة يُجري 
اختبارات للفيروس منذ ظهوره العام الماضي، ويســتفيد المسجد 
ج  مــن موقعه المتميــز في مدينة »ســتوك أون ترينــت«، ليُروِّ
ق بين المسلمين وغيرهم،  لفعالياته ونشاطاته المتعدة التي ال تفرِّ
وال ســيما نشــاطه الصحي األخير للكشف عن مصابي كورونا، 
عــن طريــق إجراء فحوصات فيــروس كورنــا، وبدورها قالت 
إيمان عمار إحدى أعضاء المســجد المركزي في »ســتوك أون 
 :Stoke on Trent Live ترينت« فــي تصريحاتها لموقــع
»نظًرا ألننا في موقع مركزي َيســُهل الوصول إليه في المدينة، 
فقد شَعرنا أنه من المهم توفير مساحة خاصة باختبارات فيروس 
كورنــا«، وأضافت إيمان: »نريد أن يســتفيد الجميع من اختبار 
فيــروس كورونا الــذي نقدِّمه، وإبراز أننا ندعــم المجتمع ككل، 
خصوًصا في هذه األوقات الصعبة«، وأكملت إيمان: »استضفنا 
اختبــارات كورونــا أول مرة يــوم األربعاء الموافــق 13 يناير 
ا بنجاحه، خصوًصا أننا نوفر مساحة  2021، وكنت ســعيدة جّدً
كبيرة إلجراء االختبارات، باإلضافة إلى شعور األشخاص الذين 

جاؤوا إلينا بالراحة والوئام.

اإلســالمية  مانشســتر  تشــَهد جمعيــُة   n
الخيرية مرور 30 عاًما على إنشائها مؤسسًة 
إســالمية خيرية تســعى للنهــوض بالمجتمع 
الصــورة  وإظهــار  اآلخريــن،  ومســاعدة 
الحقيقيــة لإلســالم والمســلمين فــي إنجلترا، 
وجميــع دول العالم، وتضم جمعية مانشســتر 
اإلســالمية الخيرية حوالــي 270 موظًفا في 
أكثــر من دولة حــول العالــم، باإلضافة إلى 
900 متخصــص ومتطــوع يســهمون فــي 
تحقيــق إنجــازات ومشــاريع الجمعية، وقبل 
ثالثــة عقــود قامــت مجموعة مــن الطالب 
الجمعيــة  بتأســيس  المســلمين  البريطانييــن 
 ،»Human Appeal« اإلسالمية الخيرية
وَمقرها مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا، 
متَّحديــن لتحقيــق هــدف مشــترك يتمثل في 
التكاتــف لمد يد العون للجميــع، وعلى مدار 
ـت الجمعية الخيرية اإلســالمية  30 عاًمــا لبَـّ
نــداءات المحتاجيــن، مــن خــالل العديد من 

مشاريع التنمية المستدامة في أكثر 
من دولة.

 ترسيخ القيم 
اإلسالمية 

واإلنسانية ملساعدة 

أكرب عددٍ مُمكن من الناس
وبمــرور ثالثين عاًما على إنشــائها، تســعى 
الجمعيــة اإلســالمية الخيرية بمانشســتر إلى 
ترســيخ القيم اإلسالمية واإلنســانية لمساعدة 
أكبــر عدٍد ُممكن مــن الناس؛ ليعيشــوا حياة 
كريمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأوضح 
 Mancunian« مسؤولو الجمعية لصحفية
Matters« أن هدف الجمعية هو المساهمة 
فــي إزالة الفقر والمعاناة، مســتمدين هذا من 
القيــم اإلســالمية، كمــا تهــدف الجمعية إلى 
االســتمرار فــي النمــو ومســاعدة أكبر عدد 
ممكن من الناس، وأضاف مســؤولو الجمعية 
أنــه منــذ عــام 1991، تــم تكريــس جهود 
الجمعية للعمل اإلنساني االحترافي، وصواًل 
إلــى التفوق في كافة المشــروعات، من أجل 
ال للفئات األكثر ضعًفا، وتمثِّل  تقديم دعــم فعَّ
جائحة فيروس كورونا COVID-19 تحدًيا 
للمؤسسة الخيرية التي أصبحت 
ي  أمام تحــدٍّ كبير وهو تخطِّ
تلــك األزمــة، مــن خالل 
إنشــاء عــدٍد أكبــر مــن 
المشــاريع مــن أي وقت 

مضى.

 n  كان الفــاروق – رضــي هللا عنه – يتفقد أحوال الرعية ذات ليلة 
، فســمع امرأة تقول البنة لها : قومــي إلى ذلك اللبن فامزجيه بالماء ، 
فأجابــت الفتاة : يا أمتاه ، وما علمــت بما كان من عزم أمير المؤمنين 
؟ قالــت المــرأة : وما كان مــن عزمه يا بنية ؟ قالــت : إنه أمر مناديه 
فنادى : ال يشــاب اللبن بالماء ، فردت المرأة قائلة :يا بنية : قومي إلى 
اللبــن فامزجيه بالمــاء ، فإنك بموضع ال يراك عمر ، وال منادي عمر 
. فــردت الفتــاة على الفور : يا أمتاه ، إن كان عمر ال يعلم ، فإله عمر 
يعلــم ، وهللا مــا كنت ألطيعه في المأل وأعصيه في الخالء، فلما أصبح 
عمر ، قال البنه عاصم : اذهب إلى مكان كذا وكذا ، فإن هناك صبية ، 
فإن لم تكن مشغولة فتزوج بها ، لعل هللا أن يرزقك منها نسمة مباركة، 
وصدقت فراســة الفاروق – رضي هللا عنه – . فقد تزوج عاصم بتلك 
البنية ، فولدت له ” ليلى بنت عاصم ” فتزوجها عبد العزيز بن مروان 
، فولــدت له عمر بــن عبد العزيز الخليفة العادل – رحمه هللا تعالى – 

ورضي عنه .

درس وعبرة

مؤسسة إسالمية تدعم 
مئات المترضرني من 

كورونا جنوب لندن
 

n  يعاني بعــُض أبناء مدينة »كرويدون« جنوب 
لنــدن مــن مخلفــات فيــروس كورونا التــي أدَّت 
إلــى معاناة بعض اأُلســر ِمن َضعــف الدخل، مما 
دفع مؤسســة الخير اإلســالمية  في »كرويدون« 
لمســاعدة المتضررين من خالل عدد من األنشطة 
الخيرية، وكانت مؤسســة الخير قــد دعمت مئات 
الســكان المحلييــن فــي مدينة »كرويــدون«، من 
خــالل تقديــم عبــوات غذائيــة ومكونــات إلعداد 
وجبات ســاخنة ألولئك الذين ال َيملكون دخاًل أثناء 
جائحة فيروس كورونا، كما تبرع المتطوعون في 
مؤسســة الخير بأكثر من 500 عبوة طعام ومواد 
بقالــة، ومكونــات غذائية للمســاجد، ومجموعات 
الدعــم واألفــراد موجودة في جميــع أنحاء جنوب 
لندن، وقال عمران نزار رئيس مشــاريع مؤسســة 
الخيــر: »ســنواصل بــذل كلِّ ما في وســعنا لدعم 
مجتمعنا المحلي خالل هــذه األوقات الصعبة بكل 
مــا أوتينا مــن قوة«، وأكمل عمــران: »إننا نتلقى 
عدًدا كبيًرا من مكالمات المساعدة في جميع أنحاء 
البلــدة، تزامًنا مع ظروف اإلغالق اإلجبارية التي 

تشهدها لندن للحد من انتشار فيروس كورونا«.

  جمعية مانشستر اإلسالمية 

الخيرية.. 30 عاما من العطاء

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهــم إنــي أســألك فعل الخيــرات، وترك المنكــرات، وحب 
المســاكين، وأن تغفر لي، وترحمنــي، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني 
غير مفتون، وأســألك حبك، وحب من يحبــك، وحب عمل يقربني 
إلــى حبــك« رواه أحمد بلفظــه والترمذي بنحوه والحاكم وحســنه 
الترمذي وقال ســألت محمد بن إســماعيل - يعني البخاري - فقال: 
هذا حديث حســن صحيــح. وفي آخر الحديث قــال صلى هللا عليه 

وسلم: »إنها حق فادرسوها وتعلموها«.
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n   منذ أن بدأ اإلنسان يمشي منتصب القامة كما أراده  هللا 
لــه إنما يرجع ســبب ذلك الى انتصاب عمــوده الفقري ،وهو 
الذي يميزه عن باقي المخلوقات ،غير  أن هذا القوام هو الذي 
جعــل العمود الفقري يتحمل عبء األعمال الشــاقة التي يقوم 
بهــا هذا  اإلنســان في حياته اليومية لتأميــن قوته اليومي مما 

تسبب له بآالم حادة  أو مزمنة في ظهره.
   واألمر سيان بين ذلك العهد واليوم وربما أكثر فحاليا معظم 
البشــرمن رئيس دولــة  إلى أدنى عامل فــي المكتب  يقضي 
يوميا عدة ســاعات جالســا  أثناء عمله وأي كرســي ،وكيف 
يجلــس يا تــرى؟ ..فألم الظهر مــن األمراض المنتشــرة في 
كل  أصقاع العالم وتســبب مشاكل اقتصادية لبعض الشركات 
بســبب الغيابــات ناهيك  عــن إرهاق كاهــل صناديق التأمين 

االجتماعي. وأالم الظهري يقسم الى: 
-ألم ظهري حاد

-ألم ظهري مزمن
 -آالم الظهر الحاد

ألم يقع في الرقبة أو الظهر أو أسفل الظهر،وما يهمنا اليوم هو 
هذا األخير. يقع في أسفل الظهر. واكتسب هذا المرض أهمية 
خاصة لكونه يصيب الفرد في فترة نشــاطه الحيوي )20 الى 
40 سنة( وال يحدث عند االطفال أقل من 12 سنة ،يدوم هذا 
األلم أقل من شهر في كثير من األحيان يزول  بمجرد الراحة 

واالستلقاء على الظهر وعلى فراش قاس .
يحــدث األلم الظهري الحاد بشــكل فجائي أســفل الظهر على 
حيــن غــرة عندما يتعــرض المصاب إلى حركــة ما أو حمل 
زائــد،  أن الكثيــر من المرضى قصدوني يســتعينون بالعصا 
في مشــيتهم بسبب عطســة قوية أو انحناء للبس الحذاء ونجد 
المريــض مســتغربا أنه قام بهاتــه الحركة  أو حمــل االثقال 
لمئات المرات ولم يحدث له ذلك ،لكن ليس في كل مرة تسلم 

الجرة وهذا  يرجع للعوامل التالية 
1/زيادة الوزن 

2/أســباب وراثية بسبب قلة توزع األلياف الغرائية الموجودة 
فــي القرص ) الوســادة ( بين فقرات العمــود الفقري -بعض 
الدراسات )غير أكاديمية( ان فتيات مصر هاته الوسادة نسبة 

األلياف الغرائية مرتفعة مما جعل رقصتهم مميزة-
3/الجلوس غير السليم لفترات طويلة على كرسي غير صحي

4/كثرة الوالدات عند المرأة
5/الجلوس أمام التلفاز بوضعية خاطئة وخاصة الحاسوب وال 

ننسى الهاتف الذكي وطريقة االنكباب عليه والظهر مقوسة
6/األعمــال المجهــدة  مثــل البنــاؤون  الســائقون وخاصــة 

للمسافات البعيدة
7/ ربــات البيوت عنــد تغيير ديكور البيت وغســل الصوف 

والزرابي في الصيف
األعراض المرضية

ألم حاد في أســفل الظهر بســبب تشــنج العضالت وانضغاط 
العصــب يجعــل المريض غير قادر حتــى على النهوض من 
مكانــه أو التقلــب في الفــراش، حيث األلم يزداد بالســعال أو 
العطــاس أو االنحنــاء لألمــام وعليه تجده يرفض المســاعدة 
عنــد النهوض ويقول بالحرف الواحد )خليني نســاعد روحي 
( وذلــك ليتجنب الحــركات الي تزيد من آالمــه ويعبر عليها 
بطــرق مختلفة -ضربــة ســكين، تنمال،حريق-وهذا األلم في 
أســفل الظهر قد يمتد حتى أســفل الركبة وهذا حســب الفقرة 
أو الفقرات المصابة وعليه المرض يقســم الى ســتة درجات 
أخطرها الخامســة والسادســة حيث تؤدي للعمليــة الجراحية 

والتي يخشاها كل المرضى خوفا من االعاقة
العالج

1/عالج دوائي 

2/الراحــة التامة والنوم على فــراش صلب وإياك النوم على 
فراش)مطرح( االسفنج

3/االبتعــاد عــن الحــركات واألعمــال التــي تفاقــم المرض 
كمحاولة التسوق وحمل األثقال 

4/التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يسمح لك طبيبك 
5/عــدم المبالغة في تدليــك المنطقة المصابــة او االكثار من 
تســخينها بالمكواة او )الياجــورة( او الدعس بالرجل من قبل 
اخر)لعفيــس( أو الذهــاب للحمامات المعدنيــة وانت في هاته 

الحالة مما يزيد الطين بلة فتزداد آالم المريض 
6/بعــد الشــفاء والراحــة الرياضــة تصبــح مطلوبــة لتقوية 

عضالت الظهر و لتقي نفسك من إصابة قادمة 
7/حمل األشــياء من األرض باســتعمال قــوة الرجلين وليس 

الظهر )يمكنك االستعانة بطبيبك وقاعات الرياضة(
8/إلى ربات البيوت عدم االنحناء لمســح األرض باســتعمال 

)frottoir(إنما استعمال الممسحة ذات الدراع )النشافة(
الجلوس الصحي

إســناد الظهر بشــكل مســتقيم على ظهــر الكرســي واليدين 
مســنودين  فوق المكتب للتخفيف من ثقل الجســم على العمود 
الفقــري وليس مروعة الهواء الرجلين على مســتوى األرض 
وياك والجلوس على حافة الكرسي او بشكل مائل ورجل فوق 

االخر والمكتب يجب أن ال يكون منخفض
استعمال كرسي صحي

هذا الكرســي يختلف عن العادي عند الجلوس كل ثقل جسمك 
العلــوي انما يتحمل ثقله المنطقة الســفلية مــن العمود الفقري 
لــذى نجد هذا الكرســي مزود بوســادة في أســفل ظهره هي 
التي تدفع بالعمــود الفقري إلى األمام وتوزع الثقل على كافة 
الفقرات السفلية مما يخفف الضغط على القرص بين الفقرات

قد تسببه عطسة أو انحناء وأشياء أخرى .. 

ألم الظهر

الدكتور : سليمان بوفاعة

طبيب عام    – قسنطينة -
 

 الهاتف :
031849282 

 Email :
 slimaneboufaadoc@gmail.com

عين على الصحة 
21

n  ابســطها -وهي ليست مرض-
وتحــدث ألي شــخص فمثال طول 
االنتظــار لخبــر  مفــرح او خطير 
تجعل هذا االنسان يقف ذهابا وإيابا  
فــي نفس المــكان او يكثر من فرك 
يديه اويقــوم باهتزازات  في إحدى 
ركبتيه او كلتيهما بســرعة اذا كان 
جالسا وهذا للتخفيف من التوتر.أما 
عند المريض نفسيا  فما خاوفه غير 
الواقعيــة والهواجــس الزائدة تدفعه 
للقيام بسلوك متكرر  أي أنه يصبح 
مدفوعــا لتكــرار األعمــال القهرية 
ظانا بذلك أن هاته االعمال توفر له 
األمان وتخفف من شــدة القلق ومن 

هذه األعمال 
1/الشك:يعمل شيئا ما ويقوم بتنفيذه 
عدة مرات مثل غلق صنابير المياه 

عدة مرات في البيت او العمل
2/وســواس الترتيب :يقضي معظم 
وقته مســتغرقا في الترتيب ووضع 
األشياء بشكل متناظر بل ويستعمل 

حتى المليمترات في ذلك

3/وســواس التلــوث: الخــوف من 
الجراثيم واألوســاخ حيــث المبالغة 
في غســل اليدين وعند المرأة غسل 
االواني )احدى المريضات قال لي 
زوجها ملعقة قهوة تغســلها بكمشة 

نتاع الصابون (
 4/ وسواس االكتناز: مغرم باكتناز 
الصحف والمســتندات   واألشــياء 
المهترئــة ويفضل عــدم رميها في 

القمامة ....

5/الوسواس السحري :انه مسحور 
وهــذا الشــيء هــو الذي ســبب له 
مشــاكل صحيــة او عائلية وخاصة 
عنــد الفتيات ان الســحر هــو الذي 
عطلهــا عن الزواج او ان المريض 
يتشــاءم مــن رقــم اولــون معيــن 

..والقائمة ال تزال طويلة …
العالج: يكــون باألدوية عند الطبي 
النفســي ولفترة قد تكون طويلة مع 

جلسات عند المعالج النفسي.

صحة نفسية   
  الخوف الوسوايس 

طبيبك يجيب 
 

س / لدي ألم يف الراس  و 
ألم العينني ال يتوقف  اال 
مســكنات.  شــربت  إذا 
بماذا تنصحني بشأن هذه 
العادة؟ وهل هو مرض أم 
نتيجــة للتعــب والعمل 

اليومي
طارق.م قاملة

 الجواب 
ج / هاته ليســت عــادة إنما هي 
حالــة مرضيــة انصحــك بالذهاب 
اوال لطبيب العيون  خاصة إذا كان 
عملك يتطلب كثــرة التحديق، فإن 
لم يكن لديك مشكلة في النظر فانك  
قد تعاني من صداع التوتر أو لديك 
مشــاكل في العمــود الفقري للرقبة 
وعليــه مراجعــة طبيــب أمراض 

العظام .

 الكثري ينصحني بشــرب 
واملغنيزيــوم   الزنــك  
لتجاوز اإلرهاق .هل ذلك 
يفيدنــي أم لــه تأثريات 

جانبية؟
حليمة .س –سوق أهراس

 الجواب 
 ج /   حتــى المــاء عند االكثار 
منه له آثار ســلبية كذلك المكمالت 
الغذائية هي مفيدة لإلنسان المرهق 
المغنيســيوم  الزنــك  وخاصــة 
وفيتاميــن c .يمكنــك اخــذ فتــرة 
عالجيــة لمــدة اقصاهــا 15 الــى 
30 يومــا ثــم التوقف علــى األقل 
7 أيــام ثم اعيدي الفتــرة العالجية 
،وهكذا للمــرة الثالثة واالخيرة اما 
اذا اســتمر هذا اإلرهاق  3 أشــهر 
يجــب مراجعة طبيــب العائلة من 
أجــل البحــث عن ســبب اإلرهاق 
وفي كثير من الحاالت نجد السبب 

مرض ما.

أعرف جسمك

صفحة أسبوعية ٌتعنى بالصحة  ومستجدات الطب 

   العمود الفقري
n هو المســؤول عــن انتصاب اإلنســان يتكون من 

33 فقرة 
c رقبية- عددها 7 ويرمز لها بحرف*

T ظهرية-عددها 12 رمزها*
Lقطنية-عددها 5 رمزها*
Sعجزية-عددها 5 رمزها

*عصعصية- ملتحمة فيما بينها ليس لها رمز.
هيكل الفقرات غير متشابه لكنها تشترك في الصفات 
كونهــا تحمل ناتئ خلفي )تلــك النتوءات في الظهر( 
وبداخلها ثقب يســمح بمرور النخاع الشوكي والذي 
يمتــد من الرقبــة إلى أســفل الظهر وبيــن كل فقرة 
وأخرى تخرج األعصاب التي تنقل الحس والحركة 

واالفعال االنعكاسية للجسم .
الفقرات غير ملتحمة إنما يفصلها عن بعضها البعض  

قرص )وسادة( وكل قرص له غالف خارجي يتكون من ألياف غضروفية غنية بالكوالجين-هذا األخير يوجد 
فقط في غضروف القرص-مما يجعله قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الحركات التي يتعرض لها 
العمود الفقري وداخل هذا القرص توجد نواة تسهل عملية  هاته الحركات  غير أن انزالق هاته االخيرة تضغط 

على األعصاب وتسبب آالم -حسب المنطقة المصابة-قد تكون حادة بل قد تؤدي للعمل الجراحي .
 العصعص يوجد فيه جزء ال نراه إال بالمجهر اإللكتروني  يحوي خاليا أو خلية عرضة العلماء إلى الســحق 
والحرارة الشديدة والضغط العالي جدا واألشعة وتبين أن المادة الوراثية فيها ال تتأثر كما في الخاليا األخرى 

في الجسم .
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استراحة

 جوليا كريستيفا
n     ُولدت جوليا كريستيفا  في 24 جوان عام1941  
وهي فيلســوفة بلغارية فرنســية وناقدة أدبيــة ومحللة 

نفسية وناشطة نسوية ومؤخًرا روائية.
 تعيش في فرنسا منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. 
وهي اآلن أســتاذة فخرية في جامعــة باريس ديديرو. 
ألَّفت أكثر من 30 كتاًبا، منها: قوى الرعب، وأساطير 
الحــب، والشــمس الســوداء: االكتئــاب والســوداوية، 
وبروســت واإلحســاس بالزمن، وثالثية أنثى عبقرية. 
ُمنحت وسام جوقة الشرف الوطني، ووسام االستحقاق 
الوطنــي، وجائزة هولبرج الدوليــة التذكارية، وجائزة 
هانا أرندت، وجائزة مؤسســة فيجن 97، التي منحتها 

إياها مؤسسة هافل.
أصبحت كريســتيفا مؤثرة في التحليــل النقدي الدولي 
والدراســات الثقافية وحركة النســوية بعد أن نشــرت 

كتابهــا األول فــي عــام 1969. تتضمــن مجموعــة 
أعمالهــا الضخمــة كتًبا ومقاالت تتنــاول التناص، وعلم العالمات )الســيميائيات(، 
وعلم اللغويات )اللســانيات(، والنظرية األدبية والنقدية، والتحليل النفسي، والتحليل 
السياســي والثقافي، والفن وتاريخه، والسيرة الّذاتية والمذكرات. اشتُهرت أيًضا في 

الفكر البنيوي وما بعد البنيوية.

ركــزت كريســتيفا بعــد انضمامهــا إلــى »مجموعــة 
ِتــل كويل« التي أسســها ســولرز على سياســة اللغة، 
وأصبحــت عضًوا نشــًطا في تلــك المجموعة. تدربت 
على التحليل النفســي )فرع من علــم النفس الحديث(، 
وحصلــت على شــهادتها في عــام 1979. في بعض 
النواحــي، يمكــن اعتبار عملهــا محاولــًة لتكييف نهج 
التحليــل النفســي مع نقد ما بعــد البنيوية. على ســبيل 
المثال، تشابهت وجهة نظرها حول المواضيع الفلسفية 
وبنائهــا مع ســيغموند فرويد وجــاك الكان. ومع ذلك، 
ترفــض كريســتيفا فهــم المواضيع بشــكل بنيوي، بل 
تفضل أن تُفهم المواضيع دائًما ضمن ما يسمى »فلسفة 

الصيرورة«. وبهذه الطريقة، تساهم في نقد ما 
الحفــاظ علــى  للبُنــى األساســية مــع  البنيويــة  بعــد 
مبادئ التحليــل النفســي. ســافرت إلــى الصيــن فــي 
ســبعينيات القرن الماضي، وكتبــت الحًقا حول المرأة 

الصينية 
من أشهر أقوالها

”اللغة هي جسم الفكر”
”موضوع الكالم ال يمكن أن يُوَجد من تلقاء نفســه، وإنما يقف على عتبة هشــة كما 

لو كان عالًقا على حدود المستحيل”
”الرمز هو الفضاء الذي يسمح فيه تطور اللغة للطفل بأن يصبح موضوًعا للتحدث 

ر شعوًرا بالهوية بشكل منفصل عن األم”. به، وأن يطوِّ

n     فــي كل صبــاح تخــرج الحيوانات جميعــاً للبحث عن طعام، وفي طريقهــا تمر على الدب 
الكبير المستلقي أسفل الشجرة نائماً كسواًل يوميّاً، فتُلقى الحيوانات التحية على الدب في كل صباح، 
وتحــاول إقناعــه بالخــروج معهم للبحث عن الزرق، ولكن الدّب في كّل مّرة يُشــير إلى الشــجرة 
المستلقي أسفلها قائاًل إنّه ليس بحاجة أبداً للخروج والبحث عن طعام تحت أشعة الشمس الحارقة، 
فهذه الشــجرة تحتوي على كنز من العســل الطازج الشهي يكفية لشهور وأيّام طويلة، هكذا تمضي 
األيام والحيوانات تبحث عن رزقها، وتفّكر في حال هذا الدب الكسول الذى ال يبرح من مكانة قط، 
وال يُفكــر إال فــي النوم و الراحة. في يــوم من األيام بينما كان الدب ينظر إلى الفتحة الصغيرة في 
الشــجرة التي تمتلئ بعســل النحل اللذيذ، فإذا به يتفاجأ بوجود ثعبان كبير يُطارد فأراً ويُلقي بسّمه 
على الفأر القريب من وجود العســل، وبالتالي أصاب الســم العســل، وأفسده كله، وقف الدب على 
قدمْيه باكياً يضرب كفْيه ُمتحســراً وجائعاً، فطعامه أصبح مسموم وال يستطيع تناوله. وفي المساء 
عــادت جميــع الحيوانات وهي تحمل الكثير مــن الطعام والرزق لصغارهــا، فتفاجئوا بحال الدب 
الباكي وسألوه عن السبب، ثم واسوه وأقنعوه بالخروج معهم في كل صباح سعياً للرزق، وبيّنوا له 
فوائد ذلك وكم سيُصبح نشيطاً ولديه طاقة كبيرة، وبالفعل اقتنع الدب برأيهم وأصبح يشاركهم كل 

صباح البحث عن الرزق، وأصبح الدُب نشيطاً مجتهداً يجني رزقه بيده. 
الحكمة المســتفادة من القّصة: تهــدف القّصة إلى الحث على العمل والســعي على الرزق 
حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الرزق والمال، فالعمل يقوّي الجسم ويبعث الطاقة والحيويّة 

والتفاؤل.

مع الفالسفة 

   قصص وطرائف 

أمحد زويل .. مصري برز يف جمال الكيمياء الفيزيائية
يف رحاب العلم واإلميان  

n   أحمــد حســن زويــل عالــم 
مصري عاش في الواليات المتحدة 
األمريكية، وســاهم في نشر العديد 
مــن األعمال فــي مجــال الكيمياء 
الفيزيائيــة، حتــى أصبــح يُعرف 
باســم أبو كيمياء الفيمتو، والفيمتو 
مصطلح كيميائي يشير إلى دراسة 
التفاعالت الكيمائية في زمن قصير 
جــدا، وكان زويــل قد شــغل عّدة 
وظائــف ومناصب خالل مســيرة 
حياتــه، فقد شــغل منصب أســتاذ 
فــي الفيزيــاء والكيميــاء في معهد 
كاليفورنيــا التقنــي، ورئيس قســم 
الكيمياء خلفاً للعالم لينوس بولينغ، 
وكان أيضاً مديــراً لمركز األحياء 
الفيزيائية للعلوم والتكنولوجيا فائقة 
السرعة ولتفوقه في مجال الكيمياء 
نال زويل جائزة نوبل في الكيمياء 

عام 1999م
ولد أحمد زويل في عام 1946م، 
وهــو االبــن األكبر لعائلــة تنتمي 
والــده  الوســطى  الطبقــة  إلــى 
كان ميكانيكيــاً يعمــل فــي تجميع 
الدراجات قبــل أن يعمل كموظف 
حكومي، وقد نشــأ زويل وترعرع 
فــي مدينــة اإلســكندرية، وحصل 
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
العلــوم عــام 1967م، وواصــل 
دراســاته العليــا ونال الماجســتير 
فــي  اإلســكندرية  جامعــة  مــن 
الكيميــاء عام 1969م، ثــم انتقل 
إلــى الواليات المتحــدة األمريكية 
وحاز علــى درجة الدكتــوراه من 
جامعــة بنســلفانيا عــام 1974م، 
وقــد أشــرف علية األســتاذ روبن 
هوشستراســر المعروف باهتمامه 

وعملــه المتميز في مجــال تحليل 
الطيــف الجزئــي، وكان زويل قد 
أجرى عّدة أبحاث بعد نيله لدرجة 
الدكتــوراه، ثّم عمــل في مجموعة 
تُضــم األســتاذ بونــر هاريس في 
جامعة كاليفورنيا، حيث عمال معاً 
على الجوانب النظريّة والتجرييبة 
فــي ميــدان تحليــل الطيــف إلــى 
جزيئات، وأصدر العالمان مفهوماً 
شــاماًل يصف التماســك في النظم 
متعــددة األبعــاد، ثّم باشــر زويل 
بعدهــا العمل ضمن هيئة التدريس 
في معهد كاليفورنيــا للتكنولوجيا، 

والمعروف باسم ”كالتك”

إنجازات أحمد زويل
تُعّد سلســلة التجــارب التي أجراها 
العالم زويل نقطة انطالق لعلم جديد 
هو كيمياء الفيمتو حيث أدرك زويل 
أّن استخدام التحليل الطيفي للمجال 
البصري- الذي يتكون من األشــعة 
الســينّية واألشــعة تحت الحمراء، 
واألشــعة المرئيــة- غيــر ُمجٍد في 
دراســة حركة الجزيئــات الدقيقة، 
لهذا وّجه زويل ومضات من أشعة 
الليزر التي تتحرك بسرعة الفيمتو 
ثانيــة* - تّم اكتشــافها في منتصف 
الثمانيات- علــى التفاعالت، ليلتقط 

صوراً دقيقة ومتتابعة ترُصد حركة 
الذرات والجزيئات أثناء التفاعالت 
الكيميائيــة فــي البعديــن الزمانــي 
والمكاني - الزمكان-، والتي كان قد 
عجــز عنها العلماء من قبلِه بســبب 
الســرعة الهائلة التي تتم فيها عملية 
التفاعــل وتكويــن روابــط جديــدة 
وتفكيك أخرى وتشتت اإللكترونات 
عنــد تعرضها للضوء، قــّدم زويل 
باكتشــافه هذا إضافة عظيمة لعلوم 
األحياء، والكيمياء الفيزيائية، وعلم 
المــادة، وهــو األمر الذي اســتحق 
على إثره اعتراف لجنة نوبل بنجاح 
تجاربــه في عام 1999م، وقد كان 
ذلــك بعــد اثنتــي عشــرة ســنة من 

التجارب المستمّرة في هذا الحقل.
أحــدث زويل ثــورة علميــة حقيقة 
في مجــال الديناميــات الهيكلية من 
خالل اختراعه للميكروســكوب أو 
المجهــر اإللكتروني رباعي األبعاد  
والــذي مّكنــه مــن تحديــد الوقــت 
والمكان الحقيقيين لحركة الجزيئات 
الدقيقــة، حيــث تضمن هــذه التقنية 
درجة عاليــة من الدقة في كثير من 
مجاالت العلوم، ســواء كان في علم 

األحياء أو الفيزياء.
توفي أحمد زويل عام 2016م عن 
ص  عمر يناهز الســبعين عاماً ُشــخِّ
ســبب وفاته بإصابته بســرطان في 
العمود الفقري، ومن الجدير بالذكر 
أّن زويــل كان قــد قضــى آخر أيام 
حياته فــي الواليات المتحــدة، فيما 
تجلّت رغبته في أن يدفن في وطنه 
مصر، حيث تجمع آالف المصريين 

لتشييعه إلى مثواه األخير.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

             أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن لسان الحوت األزرق فقط له 
وزن الفيل بالكامل، ألن الحوت األزرق هو 

أثقل الكائنات على وجه األرض.
 هل تعلم أن الجرادة  تمتلك تسعمائة عضلة 

ُمستقلة، وهي تفوق عدد عضالت اإلنسان بمئتي عضلة.
 هل تعلم أن العضو الوحيد الداخلي في الجسم الذي يمكنه النمو عند اقتطاع 

بعض منه جراحياً هو الكبد
 هل تعلم أنه بإمكان النسور العيش مئة سنة، وهي ال تموت تلقائياً وإنما 

تنتحر عند اإلصابة بالمرض

1878 - اليونان تعلن الحرب على 
الدولة العثمانية تضامًنا مع اإلمبراطورية 

الروسية.
العاملة  2006 - غــرق العبــارة المصريــة الســالم 98 

بين مصر والسعودية في البحر األحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك 
إلى سفاجا، وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 1033 شخص.

2011 - وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء 
ثورة 25 يناير

البخيــل: حظي ســيئ الصديق: 
ولمــاذا ؟ البخيــل: ألن الصيدلية 
عــن  أعلنــت  بجوارنــا  التــي 
تخفيضات وليس فينا أحد مريض.

عندما أموت أخرجوا يدي من التابوت لكي يرى الناس 
أنه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيده فارغة

         السلطان سليمان القانوني

الغابة يحرقها عودها ، والمعزة يعميها قرنها
يضرب هذا المثل لمن يعمل عمال يرجع ضرره عليه، أو 

لمن يحمل في جعبته شيئا سيضره يوما ما بالرغم من أنه 
جزء منه، كذلك يضرب للمرء الذي ال يحسن تقدير الموقف 

جيدا، فيؤذي نفسه بما بدر منه

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.

الثالثاء  2 فيفري   2021
الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442



 n   أصدرت مديرية الخدمات الجامعية 
توضيحيا،تحصلــت  بيانــا  بجيجــل 
عيــن الجزائــر على نســخة منــه بأنه 
بتاريــخ 27 جانفــي المنصرم مســاء 
باإلقامــة  المقيمــة  الطالبــة  نقــل  تــم 
الجامعيــة  المذكــورة الــى مستشــفى 
محمد الصديق بن يحــي ،وبعد إجراء 
الفحوصات بمصلحة اإلســتعجاالت ، 
تــم تحويلها إلجراء التحاليل باألشــعة 
»ســكانير«،التي اســفرت نتائجها عن 
إصابة الطالبة بفيــروس كوفيد – 19 
بنســبة 15 بالمائة ،وبالتالي تم إبقاءها 
تحــت المراقبة الطبية بالمستشــفى مع 

اعالم عائلتها.
وأضاف بيان الخدمــات الجامعية ،أن 
اإلدارة اتخــذت عقــب ذلــك إجراءات 
احترازيــة وقائية من خالل اســتدعاء 
الطالبــات اللواتــي كــن مــع احتــكاك 
عددهــم  المقــدر  المصابــة  بالطالبــة 
بـــ12 طالبــة،اذ تــم وضعهــن بغرف 
الحجــر الصحي على مســتوى اإلقامة 
الجامعيــة واالتصــال بمصلحة الوقاية 
بمديريــة الصحــة والســكان ،حيث تم 
تكليــف طبيــب مختــص  فــي األوبئة 
للتنقل والمعاينة بمعية منســق األطباء 
على مســتوى المديريــة ،وبعد اجراء 
تحقيــق وبائي علــى الطالبات أكد عدم 
وجود أعراض فيــروس كورونا على 
الطالبات باســتثناء طالبتين تعانيين من 
التهــاب اللوزتين،حيث تقــرر إمكانية 

مغادرتهما الحجر الصحي .
وأشــار ذات البيان إلى أنه بتاريخ 30 
جانفي 2021 تمــت معاينة الطالبات 
مــرة أخرى مــن قبل طــرف الطبيب 
المختــص فــي األوبئــة رفقة منســق 
األطبــاء علــى مســتوى المديرية مع 
اجــراء اختبــار PCR ألربع طالبات 
،حيــث أكــد مــرة أخرى عــدم وجود 
أعــراض كوفيــد – 19،وبتاريخ 31 
جانفــي الماضــي تــم تقديــم التحاليل 
العموميــة   المؤسســة  مــن  الطبيــة 
للصحــة الجواريــة بالطاهيــر للطالبة 
ســلبية  ظهــرت  ،والتــي  المقيمــة 
نتائــج  انتظــار  NEGATIVE،فــي 

الطالبات اللواتي أجرين التحاليل.
وفــي ســياق متصل بمــرض كورونا 

،أعلنــت مديريــة الصحــة و الســكان 
لوالية جيجــل أن عملية التســجيل في 
قائمــة التلقيــح ضــد جائحــة كورونــا 
دعــت  وقــد  بــدأت  )كوفيد19-(قــد 
المواطنيــن الراغبين في هــذه العملية 
 ، الصحيــة  بالمؤسســات  االتصــال 
أوالتســجيل مباشــرة بإرســال رســالة 
نصية تتضمن االســم و اللقــب وبلدية 
االقامــة ورقــم الهاتــف النقــال ،وذلك 
على صفحة فايسبوك الرسمية لمديرية 
الصحــة و الســكان،كما تــم فتــح خط 
أخضر للمواطنين 3030 للتواصل مع 
مصالح الصحة بشأن عملية التلقيح..       
جيجل : نصرالدين دربال 

 n أكدت وزيــرة الثقافة والفنون أمس 
خالل زيارتها لضريح مدغاسن ببلدية 
بومية وذلك في إطار زيارة العمل التي 
قاعدتهــا لواليــة باتتة عــن تخصيص 
غــالف مالي قدره .500.000 دوالر 
لترميــم  بعــض المواقــع األثرية التي 
تزخــر بها والية باتنــة وذلك في إطار 
اتفاقيــة عمــل تجمعهــا مــع الواليات 

المتحدة األمريكية.

كمــا أكــدت أيضــا رفــع التجميد عن 
مشــروع ترميم ضريح مدغاسن،  أين 
صرحت عــن تكلفة ترميــم الضريح  

الملكي والمقدرة ب 15 مليار سنتيم
وقيــام وزارة الثقافــة بتســخير لغالف 
مالي للعملية التي ستباشرها مصالحها 

قريبا
فوزي جاب هللا

 

طالبتان من اللوايت أحتككن بها تعانيان 

مديرية الخدمات الجامعية بجيجل 
توكد إصابة طالبة مقيمة بكورونا 

مليكة نب دودة تؤكد : تخصيص 500 الف دوالر لرتميم المناطق األثرية

15 مليار سنتيم لترميم ضريح 
مدغاسن بباتنة 

باقة األخبار 
توقيف خمسة أشخاص وإسرتجاع 

3مركبات سياحية بباتنة 

n تمكنــت عناصر فرقة الشــرطة القضائية بأمن دائرة 
بريكــة مــن توقيــف 5 أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بين 
30 و 40 ســنة من بينهم مســبوقين قضائيا على خلفية 
شــكوى تقدم بها عدة ضحايا بخصوص سرقات مركباتهم 
عــن طريق خيانــة األمانة. أين قــام المتهمــون بالتزوير 
وإســتعمال المزور وإنشاء ورشة سرية لتفكيك المركبات 
حيث تم استرجاع 3 مركبات سياحية وتقديم المشتبه بهم 
أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لمحاكمتهم الحقا.
فوزي .ج

5 جرحى يف اصطدام تسلسيل 
لسيارات بقالمة 

n تســبب ، أمس ، حــادث خطير وقع بالطريق الوطني 
الرابط بين قالمة وعنابية في إصابة 5 أشــخاص بجروح 
متفاوتــة الخطورة وتدخلت الوحــدة الثانوية قلعة بوصبع 
بدعــم من الوحدة الرئيســية في الســاعة  06ســا و29د 
بالطريــق الوطني رقــم 21 وتحديدا  بمنطقــة راس الفج 
بلديــة قلعــة بوصبــع ألجــل حــادث يتمثــل فــي اصطدام 
تسلسلي بين سيارتبن سياحتين )بيكانتو، لوقان( وشاحنة 
)كامســي( ممــا أدى إلى إصابــة 05 أشــخاص بإصابات 
متفاوتــة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 13 و 64 ســنة 
من جنس 04 ذكور وأنثى واحدة، تم إســعافهم من طرف 
أعــوان الحمايــة المدنيــة ونقلهم بواســطة 03 ســيارات 
إسعاف إلى مستشــفى الحكيم عقبي أين لفظ سائق سيارة 

البيكانتو أنفاسه األخيرة والذي يبلغ 26 سنة

توقيف  مسبوقني قضائيا واسرتجاع  
دراجة نارية محل رسقة بقسنطينة

n تمكنــت الضبطيــة القضائية لألمن الحضري الســابع 
عشــر بأمن والية قسنطينة من   توقيف مسبوقين قضائيا 
يبلغــان مــن العمــر 30 و 32 ســنة، تورطــا فــي قضية 
ســرقة دراجة نارية .حيثيات القضية تعود إلى شكوى من 
قبــل ضحية ، هــذا األخير قام بعرض دراجتــه النارية من 
نــوع »ياماهــا« للبيع عبر موقع التواصــل االجتماعي » 
فايســبوك« ، ليتصل به أحد األشــخاص و بعد عقد اتفاق 
على الســعر طلب منه تجريب الدراجة ، إال أن هذا األخير 
انطلــق بها و لم يرجعها ، ليقوم شــريكه بطلب مبلغ مالي 
من الضحية من أجل استرجاع دراجته النارية ، التحريات 
التي باشرتها الضبطية القضائية بناء  على الشكوى مكنت 
من تحديد هوية المشــتبه فيه الرئيســي بنــاء على الكنية 
التي يلقب بها كونه من ذوي السوابق العدلية ، كما مكنت  
األبحــاث المكثفــة مكنــت من اســترجاع الدراجــة النارية 
محل الشــكوى من مدخل العمــارة التي يقطنها هذا األخير 
.التحقيق المعمق مكن من توقيف مقترفي الفعل على حدى 
بحي الدقســي عبد الســام و تحويلهما إلى مقر المصلحة 
الســتكمال اإلجراءات القانونية الازمــة .بعد االنتهاء من 
مجريــات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق 

المشتبه فيهما تم تقديمهما أمس  أمام النيابة المحلية.

n األزمة الحقيقية في الجزائر ليســت مادية، 
وال هي تتعلق بأســعار النفط التي صعدت حينا 
ونزلت حينا آخر وبقي مســتوى المعيشة نفسه، 
والجميــع يعلــم بــأن مــا يخّزنه باطــن األرض 
الجزائرية، أكبر مما قّدمه سطحها في الخمسين 
ســنة األخيرة، ولكــن التعامل مــع األزمة بهذه 
الطريقــة البائســة، هــو أخطــر أزمة تمــر بها 
البالد، فقــد وجدنا أعذارا للســلطة عندما كانت 
غارقة في خيرات النفط وأغرقت معها الشعب، 
ولكنها اآلن غير مســموح لها أن تواصل العمل 
بنفس األســاليب، فــاألب العاطل عــن العمل ال 
يمكنــه أن يعيــش بنفس المســتوى الــذي عاش 

به في زمن عمله.
إذا كان فاقــد الشــيء ال يعطيــه - كمــا يقــال - 
فــإن اللوم ليس عليه، وإنما علــى الذين مازالوا 
يأملون فــي أن يعطيهــم من الالشــيء، وهو ما 
ينطبــق على حالنــا اليوم، حيث مازال الشــعب 
يــرى بأنــه صاحــب حق في عائــدات البترول 
وأمــوال »البايلــك«، والحكومــة تعتبر نفســها 
مالكــة هذا »الكنز«، ومازالــت كل المقترحات 
والمخططات واإلجراءات المتداولة بين الشعب 
والحكومة مبنية على هذه المعادلة، التي ال تزيد 
االقتصاد الوطنــي إال تراجعا، ألن نفاذ ما تبقى 
مــن أموال في الخزينة العمومية، وال نقول نفاد 
البتــرول مــن حقولنا، كفيل بأن ينســف كل هذه 
اإلجراءات التي بنيت على أرضية هّشة، وحينها 
لــن تتمكن الحكومة من تقديم أي إحصاءات وال 

نستطيع أن نقول بأن في بالدنا اقتصادا.
آخر الكالم .. مازالت الحكومة والشــعب 
يعيشان مثل األسرة التي تعتمد على معاشات أحد 
أفرادها المتقاعد وهو »شــيخ طاعن في الســن 
طبعــا« عمل من قبل في أحد الــدول األوربية، 
أو ما نســميهم عندنا بجماعة »األورو«، وتبني 
هــذه األســرة كل انجازاتهــا ومخططاتها على 
المنحة التي يتم صبها كل شهر في حســاب هذا 
الشــيخ، وفي حالة وفاته تصبح األســرة بأكملها 
عديمة الدخل، مثلما حدث مع عشــرات األســر 
الجزائرية، والتي وجدت نفســها أمام مشــكالت 
وحتى نفســية  بــل  وفقــط،  اقتصاديــة  ليســت 

واجتماعية.
سفيان خرفي

كاريكاتور 

األزمة الحقيقية
آخر الكالم 

تأكدت أمس إصابة طالبة بفيروس كورونا على مســتوى اإلقامة الجامعية 19 ماي 
1956 بجيجل .

القبض عىل شابني تورطا يف 
رسقة محل تجاري بجيجل

n تمكــن عناصر أمن تاسوســت  بجيجل من إلقاء 
القبــض على شــابين عشــرينيتين ،وذلك على إثر 
شكوى رسمية تقدم بها أحد المواطنين أمام عناصر 
الشــرطة القضائيــة باألمــن الحضــري الخارجــي 
تاسوســت بأمن دائرة الطاهير، بخصوص تعرضه 
لفعــل الســرقة من داخــل محله التجــاري ) خاص 
بغسل و تشــحيم المركبات(، الفعل الذي طال مبلغ 
مالــي يقدر بثاثين مليون ســنتيم، من طرف ثاثة 
أشــخاص تقدمــوا لمحله التجاري من أجل غســل 
مركبتهم ،غير أنهم استغلوا انشغال الضحية بعمله 
ليقومــوا باالســتياء على المبلغ، الــذي كان مخبأ 
داخل مكتب المحــل، عناصر الضبطية القضائية و 
فور تلقيها الشــكوى واســتغاال لــكل المعطيات و 
المعلومــات التي توصلوا إليهــا، تمكنوا من تحديد 
هوية مشتبه فيهما يتعلق األمر بشابين يبلغان من 
العمر : 26 و 29 سنة ليتم توقيفهما و تحويلهما 
للمصلحــة، و بعد اتخاذ كافــة اإلجراءات القانونية 
فــي حقهما ،قدما أما الجهــات القضائية المختصة 
بتهمة: الســرقة من داخل محــل )مبلغ مالي(، أين 
صــدر فــي حقهما أمر إيــداع بالمؤسســة العقابية 

بجيجل، فيما بقي شريكهما الثالث في حالة فرار.
 نصرالدين – د

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 5
الجزائر : 18/ 08
وهران : 20/ 09 

الصبح  : 06.07
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.40
املغرب  : 18.05
العشاء : 19.25

مواقيت الصالة 

الثالثاء  2 فيفري  2021/الموافق لـ 19 جمادى الثانية 1442

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com
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