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يشتكون من ممارسات تعسفية
أم البواقي

العثور ع+ جثة شاب العثور ع+ جثة شاب 
مقتوال بعR ببوش

ص 5

ص 3

مجلة الجيش تحذر من أطراف 
خارجية تستهدف الجزائر و تؤكد

فف 
كدكد

ص 3

جاء عبر الصفحة الرسمیة للفریق مولودیة الجزائر على الفایسبوك «.. مع احترامنا لكل األشخاص ودون أي جاء عبر الصفحة الرسمیة للفریق مولودیة الجزائر على الفایسبوك «.. مع احترامنا لكل األشخاص ودون أي 
تجریح، ال یزال مجلس إدارة العمید یحظى بالثقة الكاملة من طرف الشركة المالكة للنادي التي تؤكد في كل تجریح، ال یزال مجلس إدارة العمید یحظى بالثقة الكاملة من طرف الشركة المالكة للنادي التي تؤكد في كل 
مرة على عامل االستقرار والھدوء من أجل بلوغ األھداف المسطرة، والسیر بالفریق نحو مستقبل أفضل»، مرة على عامل االستقرار والھدوء من أجل بلوغ األھداف المسطرة، والسیر بالفریق نحو مستقبل أفضل»، 

وأضاف «ھذه الدعایة المغرضة التي لیس لھا أي أساس من الصحة، تھدف لزعزعة وضرب استقرار الفریق وأضاف «ھذه الدعایة المغرضة التي لیس لھا أي أساس من الصحة، تھدف لزعزعة وضرب استقرار الفریق 
في ھذه المرحلة الحساسة من أطراف اعتادت في كل مرة االصطیاد في المیاه العكرة».في ھذه المرحلة الحساسة من أطراف اعتادت في كل مرة االصطیاد في المیاه العكرة».
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لرصد ما قد يحدث من مخالفات  و تجاوزات و جرائملرصد ما قد يحدث من مخالفات  و تجاوزات و جرائم
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 بيان شديد اللهجة ينفي شائعات  بيان شديد اللهجة ينفي شائعات 
تولي حسان حمار مقاليد العميد  تولي حسان حمار مقاليد العميد  

القسنطينيون تحت مراقبة أكثر 
من 1500 كاميرا بشوارع المدينة

ص 7 

ص12

مولودية قسنطينةمولودية قسنطينة
دميغة يدعو دميغة يدعو 

الرئيس السابق الرئيس السابق 
هيشور للتفاوض هيشور للتفاوض 
ورفع التجميد ورفع التجميد 

عن الحسابعن الحساب

هناك تجاوب متصاعد هناك تجاوب متصاعد 
للمواطنR مع عملية التلقيح للمواطنR مع عملية التلقيح 

ص 5 % أسبوعها األول% أسبوعها األول

عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء 
كورونا،إلياس أخموخ  لـ“ع الجزائر“:كورونا،إلياس أخموخ  لـ“ع الجزائر“:

كشف رئيس المصلحة الوالئية للوسائل التقنية عادل 
صبت  ع+  عمراK، أمس، أن هناك أكx من 1500 كامwا، نُ
مستو قسنطينة والمدينة الجديدة ع+ منجy ومدينة 

الخروب و | موصولة مبا}ة بقاعة العمليات لرصد ما قد 
يحدث من مخالفات  و تجاوزات و جرائم.

مولودية الجزائرمولودية الجزائر  



n عثــر أمس على جثة شــاب مقتوال 
بضربــات علــى مســتوى الــرأس فــي 
مزرعة بقرية بئر عتروس التابعة لبلدية 
عيــن ببوش بوالية أم البواقي، و حســب 
مصــادر مطلعة فإن الضحيــة وجد جثة 
هامــدة و عليها أثــار ضربات بآلة صلبة 
على مستوى الرأس ، و حسب ما علمت 
»عين الجزائــر » فإن الضحية قد غاب 
عــن منزله منــذ ليلــة اول أمــس وكان 
يســتعمل ســايرة من نوع لوقــان، لم يتم 
العثــور عليهــا في موقــع الجريمة. و قد 
تم نقل الجثة إلى مستشــفى عين ببوش ، 
فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا 
لمعرفة أسباب و مرتكب هذه الجريمة .

حلوي رفيق 

سقوط عمارة بشارع قيطوين 
عبد المالك بقسنطينة n  قامــت وزارة التكويــن والتعليــم 

المهنيين  بتعيين  إدريس عبد الكريم  
مديــرا للتكويــن  والتعليــم المهنييــن 
لوالية ســطيف الذي كان يشــغل نفس 
المنصــب بواليــة قالمة، وقد أشــرف 
والي والية سطيف كمال عبلة صبيحة 
أمس على مراسيم التنصيب الرسمي  
للوافد الجديد لقطــاع التكوين والتعليم 
المهنييــن، جديــر بالذكــر أن مديرية 
التكوين والتعليــم المهنيين ومنذ إحالة 
المدير الســابق عز الدين صدقة  على 
التقاعد شهر ســبتمبر 2020   كانت 
تســير بالنيابة من طــرف فخارة عبد 

الحميد كمدير بالنيابة .
س ـ خ

تعيني مدير التكوني المهني بسطيف

العثور عىل جثة شاب مقتوال بعني ببوش يف أم البواقي

محتجون يغلقون مقر بلدية بني 
كسيلة بجدار إسمنتي ببجاية

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

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

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :

مريم بحشاشي  

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP

الهاتف : 021737128-
021737678
021733043

الفاكس :021739559
SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق

 التوزيع :قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazaironline.com

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

طالبوا بتحسني ظروف العمل يف سكيكدة

أطباء ومستخدمو مستشفى عزابة 
بسكيكدة ينظمون وقفة إحتجاجية

n نظم مســاء أمس، العشــرات من العمال 
والمستخدمين في مستشفى عزابة شرقي والية 
ســكيكدة ، وقفــة احتجاجية للمطالبة بتحســين 
ظروفهــم المهنيــة و رفع المضايقــات المهنية 

عنهم.
المحتجــون رفعوا شــعارات تطالــب اإلدارة 
ووزيــر الصحة النظر فــي وضعيتهم المهنية 
القاسية و ما يعيشونه من غياب التكفل المهني 
و الضغــط المفروض عليهم، إلى جانب توفير 
ادنــى شــروط العمــل و اإلمكانيــات المهنية، 
مهدديــن بالتصعيد فــي حالة عدم االســتجابة 
لمطالبهــم المهنية بالدرجــة األولى إلى جانب 

تسوية مخلفات مزحة الكوفيد .
بدون تعليقنورالدين ب

2
نحلة

انتفض أمس سكان بلدية بني كسيلة الواقعة غرب والية بجاية، ضد ما وصفوه بالتجاهل والتهاون الذي تمارسه السلطات في حقهم منذ سنوات، حيث أقدموا 
على غلق مقر البلدية ببناء جدار إســمنتي في مدخلها، تعبيرا عن ســخطهم تجاه الوضع المأســاوي الذي يواجهونه بســبب النقائص التنموية، مؤكدين أنهم ال 
يحتاجون لهذه المؤسســة التي يســيّرها بحسب تصريحاتهم مسؤولون ومنتخبون فاشلون، وتعد قائمة السكنات االجتماعية التي تم اإلعالن عنها مؤخر القطرة 
التي أفاضت الكأس، حيث انتقدها السكان بشدة كونها تحمل أسماء ال تملك أحقية االستفادة بحسبهم، مطالبين من سلطات والية بجاية بضرورة التدخل العاجل 

وإنصاف ذوي الحق في االستفادة من هذه الحصة التي تقدر بـ 150 سكن اجتماعي، وإسقاط أسماء من ال يملكون أحقية االستفادة.
س ـ خ

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n  انهــارت ليلــة أمــس الســبت 
عمارة بشارع قيطوني عبد المالك 
رودبيانفي سابقا أحد أقدم الشوارع  
بوســط المدينــة ، ليتضح الحقا أن 
البناية خالية من الســكان بعد أن تم 
ترحيلهــم لتظل البنايــة المهجورة 
مشكلة خطرا دائما على المواطنين 
في المنطقة ، لتسقط على عروشها 

كاملة جراء هبوب رياح قوية دون 
أن تسفر أن أي خسائر بشرية.

للتذكيــر الحادثــة تعــد الثانية من 
نوعهــا في غضون أســبوع واحد 
بعــد أنهيــار طابــق كامــل بحــي 
الباطماتببوذراع صالح الذي خلق 
رعبــا و هلــع كبيرين لدى ســكان 

العمارة.
المشطة أمال

n تدخلــت مصالــح الحمايــة 
المدنيــة لبلدية قســنطينة أول أمس 
في حــدود الســاعة 12.49 دقيقة 
إلســعاف فتاتين تعرضتا لالختناق 
جــراء استنشــاقها لغــاز أحــادي 
أكسيد الكربون ، على مستوى حي 
المرجان رقم 36 بسيدي مبروك.

الفتاتــان تتــراوح أعمرهمــا بيــن 

3 ســنوات و 33 ســنة ، عانيتــا 
مــن صعوبــة فــي التنفــس ناتجة 
عن استنشــاق للغــاز المنبعث من 
المرجلــة، لتقــدم لهما اإلســعافات 
األولية قبل بعين المكان قبل أن يتم 
نقلهما إلى المستشفى الجامعي ابن 

باديس بقسنطينة.
المشطة أمال

اختناق فتاتني يف سيدي مربوك بالغاز



3  عين على الحدث

أصحاب النوايا السيئة يسعون إلى خلط 
األوراق و دفع البالد إلى الفوضى

 رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات الربية العميد بوزيد بوفريوة:

عىل فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية  بشأن تجاربها النووية بالجزائر

  قالت مجلة الجيش، إن الجزائر مستهدفة من أطراف أجنبية، هذه األخيرة تقوم بتحركات مشبوهة ويائسة تستهدف المساس بالبالد وزعزعة استقرارها في 
محاولة مفضوحة للتدخل السافر في الشؤون الداخلية، وأكدت المجلة أن هذا األمر-أي محاول التدخل في الشؤون الداخلية- مرفوض جملة وتفصيال، و أضافت 
أنه وفي الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية ل22 فيفري 2019،  يجب وضع مصلحة البالد فوق كل اعتبار، و قالت إن ”انخراط الشعب الجزائري عن 
قناعة في مسار بناء جزائر جديدة، قوية وسيدة، لم يكن ليرضي أطرافا معادية، حركت بيادقها من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية قصد 

االلتفاف على المطالب المشروعة للشعب، في محاولة لدفع البالد إلى الفوضى . 

n   وأوضح العميد بوفريوة، في حوار 
له مع مجلة ”الجيش”، أن فرنسا مطالبة 

بتحمل
”مســؤوليتها التاريخية” اتجاه التجارب 
النوويــة التــي قامــت بهــا بالصحراء 
الجزائريــة، خاصة بعد مصادقة 122 
دولــة فــي جمعية األمــم المتحدة في 7 
يوليــو 2017 علــى معاهــدة جديــدة 
لمنع اســتعمال األســلحة النووية والتي 
تعترف بصــورة ”واضحة وصريحة” 
بمبــدأ الملوث يدفــع، معتبرا ذلك ”أول 
مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى 

النووية بمعالجة أخطاء الماضي”.
وذكــر المتحــدث أن فرنســا قامت ب 
17 تفجيــرا )4 ســطحية ب ”رقان” و 
13 باطنية ب ”إن إيكر”(، وتمت كلها 
تحــت ”ذريعة” البحــث العلمي، ناهيك 
عــن تجــارب تكميليــة أخــرى، حيث 
تسببت التجارب السطحية برقان، -كما 
أوضــح- فــي تلويث أجــزاء كبيرة من 
الجنــوب الجزائري ووصــل إلى دول 
إفريقيــة أخرى، أما التجــارب الباطنية 
فــي إن إيكر فقد ”خرج العديد منها عن 
الســيطرة مما أدى إلى انتشــار النواتج 
االنشــطارية لالنفجــار ملوثــة مناطق 

واسعة”. 
كما أبرز المسؤول في السياق ذاته، أن 
من مخلفات هذه التجارب هناك ”نفايات 

ضخمة غزيرة اإلشــعاع، طويلة العمر 
منهــا ما تــم دفنه تحــت األرض ومنها 
مــا بقي في العراء”. كما أشــار في هذا 
الصــدد إلــى إشــعاعات منتشــرة على 
مساحات شاسعة تسببت - كما قال- في 
احــداث ”ضحايــا كثيرين من الســكان 

وأضرار بالبيئة ال زالت إلى يومنا”.
وأوضــح العميــد بوفريــوة أنــه عمال 
بتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني 
الســلطات  مــع  بالتنســيق  و  الشــعبي 
المدنية و الهيئات العلمية المعنية بملف 
التجارب النووية الفرنســية بالصحراء 
الجزائرية، شــرعت وحــدات وهيئات 
عســكرية متخصصة في ”نشر تشكيل 
تأميــن في المواقع بإنشــاء وحدتين من 
سالح هندسة القتال لقيادة القوات البرية 
بقوام ســرية لكل منهمــا بمنطقة رقان، 
بالناحية العســكرية الثالثة، و إن إيكر، 
بالناحيــة العســكرية السادســة، كلفتــا 
بتأمين وحماية المواقع القديمة للتجارب 

النووية”.
حمايــة  مهــام  أن  العميــد  وأضــاف 
هــذه المواقع تتمثــل في ”تعليــم حدود 
مواقــع التجــارب النووية وتســييجها، 
االســتطالع والمراقبة الجوية للمناطق 
الملوثــة، التأميــن الصحــي لألفراد و 
تقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين 
عالوة عن المراقبــة والتحليل الدوري 

لمصادر المياه وغلق اآلبار القريبة من 
المناطق الملوثة”.

الجهــود  المســؤول  ذات  ووصــف 
المبذولــة في هذا الشــأن ب ”المرضية 

جدا”، معتبرا أنه بعد تنفيذ هذا التشكيل 
أصبحت هذه المناطق ”تحت الســيطرة 
التامــة” حيث تم ”القضــاء نهائيا” على 
علــى  العشــوائي  االســتيالء  ظاهــرة 

النفايات المشــعة أو اقتراب المواطنين 
مــن المناطــق الملوثــة باإلضافــة إلى 

المتابعة المستمرة للموقع اإلشعاعي.
ق ـ و

مجلة الجيش تحذر من أطراف خارجية تستهدف الجزائر و تؤكد

n وكتبــت مجلــة ”الجيــش” فــي افتتاحيــة عددها 
لشــهر فيفــري الجــاري، أن الجزائر، ”مســتهدفة 
مــن أطــراف أجنبية”، وان ”االلتــزام بالوفاء لعهد 
الشــهداء األبــرار، يقتضــي فــي الذكــرى الثانية 
للمسيرات الشعبية الســلمية، التي انطلقت يوم 22 
فيفــري 2019، وضع مصلحــة الجزائر فوق كل 
اعتبار،فــي الوقت الذي لم يعــد خافيا على أحد أن 
بالدنا مستهدفة من أطراف أجنبية، لم يرق لها ذلك 
النهج الوطني والســيادي الذي تنتهجه في ظل عالم 
ما فتئ يشــهد في المدة األخيرة تحوالت وتحديات 

وتهديدات تستهدف الدولة الوطنية في الصميم”. 
وأشــارت المجلــة إلى أن الجيش الوطني الشــعبي 
هو”جيــش جمهــوري يعمــل فــي إطار الشــرعية 
الدستورية” وأن ”شــغله الشاغل هو المساهمة إلى 
جانــب كل المخلصيــن والخيرين فــي بناء جزائر 
كما أرادها الشــهداء، وهو ما جعله يتخذ منذ بداية 
المســيرات الشــعبية، موقفــا مبدئيا وثابتــا، حيث 
تخندق مع الشــعب وانحاز لخياراته وبما يستجيب 
لمطالبه التي تجســد أهمها على أرض الواقع، فيما 
ينتظــر أن تعرف مطالب أخرى طريقها للتجســيد 
تدريجيا، من بينها االنتخابات التشــريعية كما وعد 

بذلك رئيس الجمهورية في عدة مناسبات”. 
وتابعت االفتتاحية بأن ”انخراط الشــعب الجزائري 
عــن قناعــة في مســار بنــاء جزائر جديــدة، قوية 
وســيدة، لم يكــن ليرضي أطرافــا معادية، حركت 
بيادقها وأوعزت ألصوات من ذوي النوايا الســيئة 
بفعل ارتباطها بأجنــدات خارجية أضحت معروفة 
لدى العام والخــاص، قصد االلتفاف على المطالب 
المشروعة للشعب وبث ســمومها في محاولة لدفع 
البــالد إلــى الفوضــى وخلــط األوراق بمــا يخدم 
مصالحها و مآربهــا الخبيثة، ضمن مخطط يهدف 
بالدرجة األولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى 
بها الجيش الوطني الشعبي ومن ثمة العالقة المتينة 

التي تربط الشعب بجيشه”. 
و قالــت المجلــة أيضا أنه و من خــالل ”تصرفات 

منافيــة تماما لألعراف الدبلوماســية، تقوم أطراف 
أجنبية بتحركات  مشبوهة ويائسة تستهدف المساس 
بالبالد وزعزعة اســتقرارها في محاولة مفضوحة 
للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وهو ما ترفضه 
بالدنــا جملة وتفصيــال ”، وأكدت  بــأن ”الجزائر 

الجديدة التي تزعج هذه الجهات المقصودة، ترفض 
وصايــة مــن أي جهة كانت أو إمــالءات أو تدخل 

أجنبي مهما كانت طبيعته أو شكله”. 
كما ذكــرت االفتتاحية بأن الجزائــر، التي ”دفعت 
ثمنــا باهظــا الســترجاع ســيادتها ال تقبــل أبــدا 

المساس بهذا المبدأ الراسخ لدى الشعب الجزائري 
بأسره”، وشددت على أنه بغية ”قطع الطريق أمام 
المحرضين والمهرجين، حري باألحزاب السياسية 
و بجمعيات المجتمــع المدني أن تضطلع  بدورها 
كامل غير منقوص وتحمل مســؤوليتها لسد الفراغ 

في مجال تأطير المجتمع”. 
وعــن ”الحمــالت المســعورة والمغرضــة” التي 
تســتهدف ”ضرب وحدة الشــعب والمساس بمتانة 
العالقــة التــي تربط الشــعب وجيشــه”، فقد أكدت 
المجلــة أنها-أي الحمالت- ”لــن تفلح أبدا في النيل 
مــن هذه العالقة المقدســة التي تمتــد جذورها إلى 

الثورة التحريرية المجيدة”. 
وتطرقــت االفتتاحية أيضا إلــى مجهودات الجيش 
الوطني الشــعبي في مســاره نحــو العصرنة بغية 
الدفــاع عن حدود وســيادة البــالد وذلك من خالل 
”مواصلــة تعزيــز قدرات قــوام المعركــة وتأمين 
متطلبــات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحســين 
وترقيــة األداء العملياتي والقتالي لكافة تشــكيالته 

ومكوناته”. 
هــذا وتطرقت المجلة إلــى ”المعارك التي خاضها 
رئيــس الجمهورية، عبــد المجيد تبــون والمتعلقة 
بـ«محاربــة التخلــف، حيــث أولى اهتمامــا بالغا 
إلى مناطق الظل والعمل على تحســين المســتوى 
المعيشــي للمواطنيــن«، وكذا وضعــه ل«مقاربة 
ناجعــة لمواجهة وباء كوفيد19-، حيث تم كســب 
المعركــة مقارنــة بدول أخــرى أكثــر تجهيزا«، 
عالوة على »إجراء اســتفتاء لتعديل الدســتور مع 
تنظيم انتخابات تشــريعية ومحلية«، وسهره على 
»بنــاء جيــش قــوي وعصــري ومتطــور مهاب 
الجانب، تماشــيا مع مســار بناء الجزائر الجديدة، 
الجزائر الجديدة التي »أضحت حقيقة ماثلة للعيان، 
تشــق طريقهــا المنشــود بحكمة وثبــات بتاريخها 
العظيم ورئيســها المنتخب وشــعبها األبي وجيشها 

المغوار«. 
سناء- م

 أكد رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية، العميد بوزيد بوفريوة أمس األحد، أن فرنسا مطالبة ب ”تحمل مسؤوليتها التاريخية” تجاه التجارب النووية التي قامت بها بالصحراء 
الجزائرية ومعالجة أخطاء الماضي بدء بتأمين وحماية هذه المناطق.
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 n وبالمناســبة أبــرز وزيــر المناجــم األهميــة 
البالغة التي تكتسيها هذه العملية التي تأتي – كما 
أضاف- ><تنفيــذا لتعليمات رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، التي تجســد الوعود التي وعد 
بها شباب الجنوب فيما يخص االستجابة لتطلعاته 
والمســاهمة في استغالل ثروات بالده، وذلك في 

إطار مسار بناء الجزائر الجديدة<<.
وشــدد الســيد عرقــاب فــي ذات الســياق علــى 
الــدور المنتظر مــن المؤسســات المصغرة في 
مجــال االســتغالل الحرفــي للذهــب فــي توفير 
مناصب الشغل وإعطاء حركية جديدة لالقتصاد 
الوطنــي، مؤكدا أن هذه المرحلــة تندرج ضمن 
االســتراتيجية الجديدة للدولة الهادفة إلى تطوير 

االســتغالل المنجمي ومن بينها النشــاط المرتبط 
بثروة الذهب.

وأضاف المسؤول األول عن القطاع أنه ”ستكون 
الفرصة للشــباب والبطالين بممارسة هذا النشاط 
الحيوي ضمن إطار منظم ومقنن وشــفاف، وهو 
النشاط الذي سيساهم في استحداث الثروة وتوفير 
فرص العمل وتحقيــق القيمة المضافة لالقتصاد 
الوطنــي وحماية هذه الثــروة الوطنية الهامة من 

النهب واالستغالل العشوائي”.
 واستعرض الوزير خالل هذا الحفل، الذي جرى 
بمقر الوالية، مختلــف المراحل التي قطعها هذا 
المشروع ، ويتعلق األمر بإعداد اإلطار القانوني 
وتحديــد مواقــع التعدين بكل منطقــة، حيث حدد 

بهذه الوالية 92 موقعــا من قبل الوكالة الوطنية 
للنشاطات المنجمية.

ويتعلــق األمــر كذلــك – كمــا أضــاف وزيــر 
المناجم -- بمراحل أخرى شــملت اختيار الشباب 
المؤهلين لممارسة هذا النشاط ووضع المنضدات 
التي ستتكفل بشــراء خام الذهب الذي تنتجه هذه 

المؤسسات المصغرة.
وبعد أن أشار أن مرحلة توزيع رخص االستغالل 
تعد المرحلة األخيرة في مســار هذا المشــروع، 
شــدد بقولــه ” على المؤسســات المصغرة إثبات 
وجودهــا وأحقيتهــا في هــذا النشــاط المنجمي، 
وســتجد كل الدعم من الوكالة الوطنية للنشاطات 
المنجميــة وأيضــا ضمــان تكويــن حــول طرق 
االســتغالل خاصــة ما تعلــق بالجانــب الصحي 

وحماية األشخاص والحفاظ على البيئة ”.
ومــن جهتــه، اعتبــر الوزيــر المنتــدب المكلف 
بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن ”اليوم 
ندخــل مرحلة الجزائر الجديــدة التي تعطى فيها 
للشــباب الفرصة الستغالل ثروات بالده بطريقة 
شرعية، بما يساعد على بناء االقتصاد الوطني”.
وبــدوره أكد الوزيــر المنتــدب المكلــف بالبيئة 
الصحراوية، حمزة آل ســيد الشيخ، أن ><اليوم 
نعيش مرحلة جديدة تعكس وفاء رئيس الجمهورية 
الســيد عبد المجيد تبون بوعوده لشــباب المنطقة 
الســتغالل الثــروات المحليــة، وهيكلتهم ضمن 
مؤسسات مصغرة وســتضمن القطاعات المعنية 

المرافقة الالزمة ><.
وأبرز في السياق ذاته ضرورة حفاظ المؤسسات 
المصغرة الناشطة في االستغالل الحرفي للذهب 
علــى البيئة والعمــل على تجنب كافــة األخطار 

المحتملة التي قد تضر بها أثناء نشاطها.
وبمناســبة هــذه الزيــارة أعطى الوفــد الوزاري 
إشارة انطالق قافلة تحمل 40 سخانا مائيا يشتغل 
بالطاقة الشمســية التي ستوزع على مناطق الظل 

بالوالية.
رـ  م

 موجهة لفائدة مؤسسات مصغرة بتمرناست

توزيع أكثر من 70 رخصة 
الستغالل مناجم الذهب بالجنوب

عين على الحدث
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 ُشرع أمس األحد في توزيع 71 رخصة االستغالل الحرفي للذهب لفائدة مؤسسات مصغرة بوالية تمنراست.
وجرى حفل التوزيع بإشراف وفد وزاري يضم كال من وزير المناجم والوزير المنتدب لدى الوزير األول 
التوالي  الصحراوية على  بالبيئة  البيئة مكلف  لدى وزيرة  المنتدب  والوزير  المصغرة  بالمؤسسات  مكلف 

محمد عرقاب ونسيم ضيافات وحمزة آل سيد الشيخ.

n وأوضحــت حجــوج ، علــى هامــش اليــوم 
دراســي حول إجــراءات اقتنــاء اللقــاح نظمــه 
المجلــس الشــعبي الوطنــي،  أن ”35 بالمائــة 
مــن الحصــة المخصصــة للجزائــر مــن لقــاح 
أســترازينيكا سيتم إســتالمها أواخر هذا الشهر، 
شريطة إســتكمال إرســال الوثائق المطلوبة إلى 

منظمة كوفاكس”.  
كما كشــفت حجــوج أن ”الجزائر ستســتلم أيضا 
3 مالييــن جرعة من اللقاحات من طرف ”ســي 
تي أفريك” والتي تكفي لـ 15 بالمائة من ســكان 

الجزائر”.
من جانب آخر، انتقد مدير الوقاية بوزارة الصحة 
وإصــالح المستشــفيات، جمــال فــورار موجة 
التشــكيك فــي نجاعة اللقاح، حيث شــدد فورار، 
على ضــرورة محاربة اإلشــاعات والمغالطات 
موضحــا أن ”التعبئة اإلجتماعيــة تعتبر من أهم 
خطوات نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19، وهذا 
من أجل كســب ثقة المواطنين” مضيفا أنه ”يجب 
التعامل بحذر مع المفاهيم المغلوطة والشــائعات 
حول التلقيح  وهــذا عبر تعزيز قنوات التواصل 

المختلفة”.
بــدوره، أثنى رئيــس المجلس الشــعبي الوطني 
ســليمان شــنين، على جهود الدولة لمحاربة وباء 
كورونا وضمانها وصول اللقاح وتوفيره في ظل 
انتشــار األنانية على المستوى الدولي، حيث دعا 
شــنين إلى ضرورة تحســيس المواطنين بأهمية 

التلقيح ضد فيروس كورونا.
وهــو نفــس النــداء الــذي وجهه وزيــر الصحة 

والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمان بن 
بوزيد، خالل اليوم الدراســي بالمجلس الشــعبي 
الوطنــي حــول إجــراءات اقتناء اللقــاح، حيث 
ناشــد بن بوزيد المواطنيــن بضرورة التلقيح من 
أجل القضــاء بصفة نهائية علــى الوباء والعودة 
إلى الحياة الطبيعية، مشــيرا في السياق ذاته، أن 

”نسبة شغل األســرة المخصصة لمرضى كوفيد 
19 على مســتوى مصالح اإلنعاش انخفض، مع 
تســجيل أيضا انخفاض في عدد الوفيات وارتفاع 
عــدد الحاالت التــي تماثلت للشــفاء والتي بلغت 
74 ألــف و508 حالة مــا يعادل 68 بالمائة من 

مجموع الحاالت”.

يف إطار منظمة " كوفاكس"
الرشوع يف استالم حصة الجزائر من لقاح أسرتازينيكا أواخر فيفري

كشفت مديرة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، وهيبة حجوج، أنه سيتم 
اســتالم جــزء من حصة الجزائر من لقاح أســترازينيكا في إطار منظمة كوفاكس والمقــدرة بمليونين و200 ألف 

و800 جرعة، أواخر شهر فيفري الجاري.

 n ســيصدر مجلــس قضــاء تيبــازة 
األحكام في حق والي العاصمة األسبق, 
عبــد القــادر زوخ, المــدان إبتدائيا في 
ثــالث قضايــا فســاد مرتبطــة برجلي 
األعمــال علــي حــداد ومحــي الديــن 
طحكوت والمدير العام األســبق لألمن 
الوطنــي عبــد الغاني هامــل, يوم 15 

فيفري القادم
وأيدت نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء 
تيبــازة ختامــا ألطــوار المحاكمة التي 
تواصلــت إلى ســاعة متأخــرة من ليلة 
الســبت إلى األحد, نفس التماسات نيابة 
المحكمة االبتدائية, أي أحكام تتراوح ما 
بين 10 و15 ســنة سجنا نافذا وغرامة 
مليون دينار عن كل قضية مع مصادرة 
جميع أمالكه وإقصائه من تولي منصب 
مســؤولية ســامية أو الترشــح لمنصب 
سياســي خالل خمس ســنوات بعد نفاذ 
العقوبة ولــم تختلــف أطــوار محاكمة 

االســتئناف, عن المحاكمــة اإلبتدائية, 
حيــث أنكــر عبــد القــادر زوخ جميع 
التهم المنسوبة إليه خالل استجوابه من 
قبل هيئة المحكمة, موجها المســؤولية 
ألعضــاء اللجنــة الوالئيــة لإلســتثمار 
المتكونــة من تســعة مديريات قطاعية, 
مبــرزا أن جميع القــرارات كانت تتخذ 

باإلجماع بعد التداول عليها. 
مــن جهتهم, أكــد اغلب الشــهود منهم, 
المديريــن العاميــن األســبقين لديــوان 
الترقية والتســيير العقاري وكذا الوكالة 
الوالئيــة التســيير والتنظيــم العقــاري 
الحضري, أنهــم كانــوا يتلقون األوامر 
والتعليمــات شــفويا مــن قبل مســؤول 
الهيئة التنفيذية  من أجل تقديم إمتيازات 
سوء لصالح أفراد من عائلة عبد الغاني 
هامــل أو علــي حــداد أو محــي الدين 

طحكوت. 
ربيع ـ م 

 n    تحــل اليوم االثنيــن ، الذكرى الـ 
63 ألحداث ساقية سيدي يوسف القرية 
التي أراد المستعمر الفرنسي إبادتها بعد 
تعقبه للثوار الجزائريين واكتشافه لمدى 
تنســيقهم مع التونســيين لتجميع المؤن 
، وقــد أقدمت القــوات الفرنســية على 
قصــف المنطقــة في مجــزرة  مخزية 
، حولهــا امتــزاج دمــاء الشــعبين إلى 
ملحمة نضال وتضامن بين الجزائريين 
والتونســيين ال تزال تنسج فصولها إلى 

حد اليوم .
واختار مهندســو المجزرة أن يهاجموا 
قريــة ســيدي يوســف في يــوم يتزامن 
والسوق األسبوعي ، بهدف الحاق أكبر 
قــدر من األضرار المادية والبشــرية ، 
وهو ما قد يخلق القطيعة بين الشــعبين 
و يزعــزع  القواعــد الخلفيــة للثــورة 
الجزائريــة ، غيــر أن مــا حــدث كان 
عكــس المتوقع، كما أن الهجمة تحولت 
إلى وصمة عار للفرنســيين بعد انتشار 

الحدث في  الصحف العالمية .
وهاجمــت قوات االســتعمار الفرنســي 

العــزل  القريــة  ســكان  علــى  يومهــا 
و   »26 ”بــي-  طائــرات  باســتخدام 
طائرات »ميسترال« ، و أسفر القصف 
عن ســقوط نحو مائة شهيد و ما يناهز 

130 جريحا.
ويعتبــر القصف الوحشــي الــذي طال 
ســكان القريــة الحدوديــة الواقعــة بين 
الــذي كشــف  الجزائــر وتونــس ، و 
الهمجية االســتعمارية لفرنسا ، منعطفا 
حاســما في تاريخ الثــورة الجزائرية ، 
وأحد أهم المحطات التاريخية المشتركة 
بين الشــعبين والبلديــن ، حيث توطدت 
العالقات بين الجزائريين والتونســيين  
بشــكل تصاعدي  منذ تلــك الحادثة إلى 

يومنا هذا .
  وال تــزال صــور التضامــن والتآزر 
ترســم المواقف الرسمية  والشعبية بين 
الجزائــر وتونــس في دليــل قاطع بأن 
العالقــة وثيقــة ال يمكــن إال أن  توطد 
بتعــاون ثنائي يســتلهم قوتــه من عمق 

النضال األخوي المشترك
ق ـ و

 n   تــم األحد تســليم  250 طرد من 
المســاعدات الغذائية و الطبية المختلفة 
لفائدة الشــعب الصحراوي بالمخيمات 
بواليــة تنــدوف ضمن قافلــة تضامنية 
لهيئة اإلغاثة التابعــة للجمعية الوطنية 

لإلرشاد واإلصالح
 و تمثلت تلك المساعدات, التي تسلمها 
الهالل األحمر الصحــراوي, في مواد 
غذائية أساسية مختلفة من زيت وسكر 
و دقيق وحليب جاف و تمور و غيرها 
الى جانب تجهيزات و مستلزمات طبية 
و كراسي متحركة و أدوية و بطانيات 
التــي تبرع بهــا محســنون و جمعيات 
خيريــة مــن مختلــف الواليــات, كما 
أوضح مسؤول القافلة لخضر قاسيمي

 و تعد هذه القافلة التضامنية الثامنة من 
نوعها التي تنظمها هيئة اإلغاثة لجمعية 
اإلرشــاد و اإلصالح لفائــدة الالجئين 
الصحراويين والتي تجسد شعار ”أخوة 
و صلــة ”, و استحســن رئيس الهالل 
األحمــر الصحراوي, يحــي بوحبيني, 
هذه المبــادرة التضامنية, التي اعتبرها 
امتــدادا لجســر مــن التضامــن الــذي 
بنــاه الشــعب الجزائري منــذ أكثر من 
أربعــة عقــود مــن الزمن مع الشــعب 
الصحراوي, مؤكدا أن هذه المساعدات 
التضامنية ليســت باألمر الغريب على 

الجزائر شعبا و حكومة
ر.م 

 مجلس قضاء تيبازة يصدر أحكامه يف يف 15 فيفري
 زوخ يواجه عقوبة بالسجن مابني 10 
و15 سنة نافذة يف ثالث قضايا فساد

 أحداث ساقية سيدي يوسف 
مجزرة عززت التالحم بني 

الشعبني الجزائري و التونيس

يف  قافلة تضامنية لهيئة اإلغاثة التابعة لجمعية إلرشاد واإلصالح
تسليم 250 طردا من المساعدات 

الغذائية والطبية للشعب الصحراوي
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n وقــال أخمــوخ في تصريــح لـ« عين 
الجزائــر »، أمس، أنه في البداية كان هناك 
تخوف من اللقاح ليس في الجزائر فحســب 
بل فــي كل دول العالم، وهــذا أمر طبيعي، 
غير أنه في الجزائر قد تبدد هذا الخوف بعد 
ســاعات من بدء عملية التلقيح التي باشرتها 
مصالح وزارة الصحة منذ أسبوع، عبر عدة 

واليات من الوطن.
 و أكــد وجــود تجاوب ملحــوظ و متصاعد 
لعامــة المواطنين مع عمليــة التلقيح و ليس 
فقط األطقم الطبيــة أو عمال الصحة، حيث 
قال«ســجلنا إقبــاال مــن عامــة النــاس من 
المواطنيــن ناهيك عن عمال وزارة الصحة 

و الفئات المعنية األخرى بالتلقيح«.
 و أوضــح أخمــوخ أن الخــوف تبــدد لدى 
المواطنين بعد أن تأكــدوا أن اللقاحات عبر 
العالــم و التــي بــدأت العديد من الشــعوب 
أخذها، لم تســجل أعراضا خطيرة أو تخلف 
وفيات،  بــل على العكــس، وهو إجراء من 

شأنه التخفيف من حدة الوباء و القضاء عليه 
تدريجيا، وهو عامل مطمئن شجع المواطنين 
على االنخــراط في عملية التلقيح  و اإلقبال 

عليها. 
 و يرى عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة 
كورونا، أن الجزائر تمكنت  من التحكم في 
الوضع الصحي، و الدليل  على ذلك األرقام 
اليومية التي تسجل، حيث يسجل  تراجع في 
عدد اإلصابــات و الوفيات، في الوقت الذي 
تشهد فيه معظم الدول وحتى المجاورة منها 
وضعا صعبا والزالت تســجل يوميا أعدادا 
كبيرة من اإلصابات، و اعتبر أن التحكم في 
الوضع شــجع المواطنيــن على اإلقبال على 
التلقيــح، إضافة إلى كون نوعية اللقاح الذي 
اقتنتــه الجزائر خصوصا ســبوتنيكV، كان 
عامال مطمئنا، سيما و أنه القى إشادة كبيرة 
مــن مختلــف الدول  حول مــدى فعاليته، و 

هناك تسابق كبير القتنائه. 
 إلــى ذلك، توقــع المختص فــي األمراض 

المعدية وعضو اللجنة العلمية لرصد تفشــي 
وبــاء كورونا، أن تكــون عملية التلقيح التي 
ســوف تستمر ألســابيع و أشهر »ناجحة«، 
و ســيكون هنــاك –حســبه- تجــاوب أكبر 
للمواطنيــن في األســابيع القادمة، خصوصا 
مــع تزايد الوعي، و تبدد كل الشــكوك التي 
كانــت تالحق اللقاح، وأشــار المتحدث ذاته 
إلــى دور وســائل اإلعــالم فــي التوعية و 
التحســيس بأهمية اللقاح و حــّث المواطنين 
علــى التطعيم و تبديد الشــكوك و المخاوف 

بشأنه. 
للتذكير، فقــد انطلقت الســبت 30 جانفي ، 
أي منذ أســبوع، عملية التلقيح ضد كورونا، 
وكانــت االنطالقة  في المؤسســة العمومية 
للصحــة الجواريــة بــأوالد يعيــش بواليــة 
البليــدة، العتبــار الواليــة كانــت أول بؤرة 
للفيــروس، و بعدها عمت العملية العديد من 

واليات الوطن. 
سناء- م

5عين على الحدث

الحاملون لشهادة التحكم المهني من 
متربصي اتصالت الجزائر يستغيثون

هناك تجاوب متصاعد للمواطنني 
مع عملية التلقيح يف أسبوعها األول

يعاني حوالي 249 متربصا لدى اتصاالت الجزائر من حاملي شهادة التحكم المهني على المستوى الوطني من التهميش و البطالة المقننة منذ نهاية تربصهم سنة 2017 .

يعانون من التهميش و البطالة المقننة

عضو اللجنة العلمية لرصد تفيش وباء كورونا،إلياس أخموخ  لـ«عني الجزائر«:

n فبعــد فتــرة تكوين دامت 18 شــهرا في واليات و 
24 شــهرا في واليات أخري ، وجد متربصو اتصاالت 
الجزائر حاملو شهادة التحكم المهني ، أنفسهم أمام مصير 
مجهــول بعد وعود باإلدمــاج المهني فور نهاية التربص 
، مــا دفعهم للقيام بعــدة وقفات احتجاجية على مســتوى 
المديريــة العامة التصــاالت الجزائــر بالعاصمة، كانت 
أولهــا  بتاريخ 21 مارس 2017،  أثمرت بحلول ســنة 
2018 بتوظيــف وإدماج  حوالــي 1600 من زمالئهم 
فــي نفــس الدفعة الحاملين لشــهادة تقني، و تقني ســامي 

بنفس المصلحة.
و بالمقابل، تم إقصاء حاملي شــهادة التحكم المهني دون 
توضيح ألســباب االســتبعاد و اإلقصــاء. ليطرقوا بعدها 
أبواب كل المســؤولين و النــواب إليصال صوتهم للجهة 
المعنيــة خاصة بعد أن تهربت المدرية العامة التصاالت 
الجزائــر من مســؤوليتها، و رمت بهــا  ألروقة  وزارة 
البريــد و االتصاالت الســلكية و الالســلكية و التي كانت 
الوزيرة هدى فرعون على رأســها آنذاك ، و التي كانت 
بدورهــا  قد أوضحت أن ال دخل لهــا بالقضية ، ليضيع 
حق المعنيين بين بيروقراطية المديرية العامة التصاالت 

2018 و ســنة 2021 دون نتيجة ، و بعد تواصلهم مع وتواصلــت االحتجاجــات لتصل إلى 11 وقفة بين ســنة الجزائر و الوزارة المعنية.

عــدد من نواب البرلمان لطرح انشــغالهم و ترويجهم له 
عبــر صفحات مواقع التواصــل االجتماعي تلقوا وعودا 
باإلدمــاج في شــهر رمضان 2020 من طــرف المدير 
العــام الســابق التصــاالت الجزائر. وعد ســقط برحيل 

صاحبه.
و فــي اتصال هاتفي مــع جريدة »عين الجزائر« صرح 
المكلــف باإلعــالم لدى اتصــاالت على مســتوى والية 
قســنطينة السيد رشيد بوذراع أنه ال يملك أدنى فكرة عن 
الموضــوع، و أنهم علموا به من خــالل صفحات مواقع 
التواصــل االجتماعــي رغــم وجــود 4 متربصين على 
مســتوى والية قســنطينة . و أضاف أن المشكل مركزي 

دون تقديم أي شروحات و تـفسيرات للقضية. 
و من جهته نشر نائب المجلس الشعبي الوطني عن والية 
قســنطينة ، رئيس المجموعــة البرلمانية لجبهــة العدالة 
و التنميــة  عبــر صفحته الرســمية على موقع فايســبوك 
بتاريــخ 7 فيفري ، رســالة مســتعجلة إلى الســيد وزير 
البريــد و المواصالت الســلكية و الالســلكية فيما يخص 
نفس القضية، ملفتا إلى أن هذه الرسالة حولت إلى سؤال 

كتابي أرسل إلى مكتب الوزير المسؤول عن القطاع .
سرور بومزبر  

n أكــد وزيــر الصناعــة الصيدالنيــة، 
لطفــي بن باحمــد، أمس األحــد بالعاصمة، 
أن الجزائــر ســتكون قــادرة علــى تحقيق 
اســتقالليتها فــي انتــاج أحــدث جيــل مــن 
األنسولين بحلول عام 2022  بفضل إبرام 
شــراكتين مع شــركات متعددة الجنســيات 

تضم إحداهما المجمع العمومي صيدال.
و قال الوزير في تصريح إذاعي، إنه يجري 
التفــاوض بشــأن شــراكتين بين شــركات 
جزائريــة، بما في ذلك صيدال، وشــركات 
متعددة الجنســيات، مما يسمح للجزائر بأن 
تصبح مســتقلة من حيــث إنتاج أحدث جيل 

من األنسولين بحلول عام 2022.
وحســب السيد بن باحمد، فإن الجزائر وبعد 
أن تحقق اســتقالليتها في انتــاج هذه المادة 
في هذا التاريخ ســتكون قادرة على تصدير 
األنسولين مع اقتصاد ما قيمته 400 مليون 

دوالر في فاتورة االستيراد.
وتوقع ذات المســؤول أن »نصبــح بالتالي 
المنصــة الوحيــدة فــي أفريقيا التــي تضم 
وحدتيــن إلنتاج أحدث جيل من األنســولين 
بشــكل تــام« ، مضيًفا أن صيــدال قد ينتج 
أيضا عقارا يوصف  لقصور الغدة الدرقية 
»ليفوتيروكــس« مــع تصديــر جــزء من 

اإلنتاج إلى أوروبا.
كمــا أشــار الوزير إلــى الشــراكة الجاري 
انهاؤها بين الجزائر وروسيا في إطار إنتاج 
لقاح »سبتونيك V« ضد فيروس كورونا.

وأردف بالقول »إن المصلحة من الشــراكة 
مــع نظرائنــا الــروس هــي التوجــه نحــو 
التكنولوجيــا الحيوية في إنتــاج هذا اللقاح. 
لقــد زودنا نظراؤنا بالبيانات التقنية وتعكف 
لجنتنــا العلمية على تحديــد  العمليات التي 

سيتم وضعها لمباشرة اإلنتاج«.
بالنســبة للسيد بن باحمد، فإن هذا المشروع 
ال يعني فقط تحكما مؤقتا في اإلنتاج »ولكن 
األمــر يتعلق باكتســاب تقنية جديدة تســمح 

بالتوجه نحو إنتاج منتجات أخرى ذات قيمة 
مضافة عالية لضمان سيادتنا الصحية«.

وســلط الوزير الضوء على توجه الحكومة 
الداعــم للبحث لوضعه فــي خدمة الصناعة 

وتنمية البلد.
وقــال »من خالل شــراكاتنا ونخبنا، يمكننا 
دمــج هذه التقنيــات والتوجه نحــو صناعة 

صيدالنية ذات قيمة مضافة عالية«.
باإلضافــة إلــى ذلــك ، أشــار الوزيــر إلى 
جهــود دائرته الوزاريــة الرامية إلى هيكلة 

النشاطات الصيدالنية في البلد.
وأوضح أن »ذلك قد ســمح بوضع تعريف 
جديــد ل«التصنيــع« إذ يجمع بيــن القيمة 
المضافــة والبحــث والتطويــر، »وبالتالي 
يفتــح فرصا اكيــدة للمؤسســات المصغرة 

والناشئة«.
عالوة على ذلك ووفقا للتشــريعات الجديدة 
الســارية بشــأن المتعامليــن االقتصادييــن 
األجانــب فــي قطاع الصيدلة، فإن تســجيل 
المنتج أو اســتغالله يجــب أن يتم اآلن عبر 
مؤسسة صيدالنية تخضع للقانون الجزائري 

والتي تمارس مسؤولية صيدالنية.
باإلضافــة إلى ذلك، شــدد الســيد بن باحمد 
علــى دور المرصد الوطنــي لمراقبة وفرة 
المنتجــات الصيدالنيــة الــذي تــم تنصيبه 
مؤخــرا، مبــرزا أن هــذه الهيئــة يجب أن 
تضمن وفرة األدوية األساســية ، من خالل 
إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع بما 
في ذلك األطباء الواصفون كحلقة اولى في 

السلسلة.
وتابــع قائال »وهكــذا يرســل المرصد في 
نهاية كل شهر إلى األطباء الواصفين قائمة 
بالمنتجات غير المتوفــرة حتى يتمكنوا من 
توجيــه وصفاتهم إلى المنتجات المتاحة من 
نفــس الفئة العالجية بحيــث يهدف ذلك إلى 
محاربة نقص األدوية بشكل أكثر فعالية«.
ق ـ و

بعد إبرام رشاكتني مع مؤسسات متعددة الجنسيات

الجزائر ستحقق استقالليتها يف إنتاج 
األنسولني بحلول سنة 2022
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أكد المختص في األمراض المعدية وعضو اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء كورونا،إلياس أخموخ، وجود تجاوب 
متصاعد لعامة المواطنين مع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا  التي باشرتها مصالح وزارة الصحة منذ أسبوع 
فــي مختلــف واليات الوطن، و قال إن الشــكوك حول اللقاح بدأت تبّدد لدى المواطنيــن بعد أن أثبت اللقاحات عبر 
العالــم أنهــا بدون أعراض جانبية. و لم تكن الســبب في تســجيل وفيات في مختلف الــدول ، و توقع نجاح عملية 

التلقيح المستمرة ألسابيع و أشهر. 



n وجــاء فــي البيــان »نتوقع 
أن نشــرع فــي إنشــاء حلــول 
رقميــة لقطــاع الطاقــة بحلــول 
عــام 2021، إضافــة إلى تقديم 
 9FA خدمات صيانة توربينات
مــن جنرال إلكتريــك ألول مرة 
فــي إفريقيا بحلول عام 2024، 
ممــا يتيح لألســطول الجزائري 
الــذي يضــم أكثــر من30وحدة 
القيام بعمليات الصيانة محلًيا في 

جيات«.
الجزائــري،  المجمــع  يقــوم  و 
الذي انشئ من طرف سونالغاز 
و الشــركة األمريكيــة جنــرال 
بتصنيــع  بباتنــة،  اليكتريــك 
التوربينات  أنابيب  مكونات مثل 
الغازيــة وأنظمــة معالجة الغاز 
)التوربينــات وأنظمة التحكم، و 

توفير معدات توليد الطاقة(.
وفــي تصريح نقله البيان، اعتبر 
المدير العام لشــركة ســونلغاز، 
شــاهر بولخراص، ان »تحقيق 
مشــروع جيات يعد اســتراتيجًيا 
للجزائــر حيــث يســمح بتعزيز 
قيمة سلســلة لتوليد الطاقة محلًيا 
و  المعرفــة  بنقــل  الســماح  و 
التكنولوجيا فضال عن انه يسمح   
للسياســة الصناعيــة أن تســاهم 
فــي تنميــة المناطــق المعزولة 
فــي البــالد، مما يمهــد الطريق 
لمشاريع أخرى في المستقبل ».
مــن جانبه، قال الرئيس والمدير 
التنفيذي لجنرال إلكتريك للطاقة 
الغازية  لمنطقة أوروبا الشــرق 
األوســط وأفريقيا لشركة جنرال 
أنيــس،  جوزيــف  إلكتريــك، 
»االمتــداد  يعــد  ان »جيــات« 
مــن  طويلــة  لعقــود  الطبيعــي 
االلتــزام تجــاه الجزائر، و على 
وجه الخصوص للمســاهمة في 

تطوير قطاع الطاقة فيها«.
ونــوه فــي هــذا الصــدد بــدور 
مشروع »جيات« و قدرته على 
بناء القــدرات المحلية و إضفاء 
طابــع محلــي علــى العمليــات 

الصناعية المعقدة في الجزائر.

وأضــاف بالقول:«نحن نســاهم 
مــن خــالل جيــات فــي زيــادة 
تعزيــز النظام البيئــي للطاقة و 
دعم أهــداف التنمية االجتماعية 

واالقتصادية الوطنية«.
بــدوره، اعتبــر المديــر العــام 
لجيات، سمير بوعبة، ان التحدي 
الكبير كان إطالق أول توربينين 
غازييــن خــالل 2020 خاصة 
فــي ظــل الظــروف الصحيــة 

االستثنائية.
و قال« التحدي  كان اســتكمال 
بالمعــدات  وتجهيــزه  المصنــع 
دون تجــاوز حــدود الميزانيــة، 
مع الحفاظ علــى معايير الجودة 
الصحيــة  البيئيــة،  العالميــة، 
ومعاييــر الســالمة«. وقــد تــم 
أخيرا االنتهاء من منشــأة جيات 
فــي مــارس 2020، بعد 7ر2 

مليون ســاعة من أعمــال البناء 
وتركيب المعدات، حســب السيد 
بوعبة الذي أشار الى ان  الفرق 
التي قامت مؤخــًرا بتجميع أول 
نموذجين مــن التوربين الغازي 
محليــة  كفــاءات  مــن  تتكــون 

100بالمئة.
وبحســب ذات المســؤول، فــان 
الشــركة توظف اليــوم ما يناهز 
ومــن  جزائرًيــا  عامــال   140
المتوقــع أن تخلق مــا يصل إلى 
بحلــول  أخــرى  وظيفــة   200

.2024
ولبنــاء المهــارات المطلوبة، تم 
تدريب الموظفيــن المحليين في 
اختصاصــات مختلفــة و منهــا  

السالمة، والهندسة، والتصنيع.
وعــن ظــروف العمــل في ظل 
جائحــة كورونــا، ذكــر الســيد 

بوعبــة  ان االشــغال اســتأنفت 
بمجــرد تخفيف القيــود و تمكن 
الفريــق  مــن إعادة فتــح أبواب 

جيات.
و الستدراك الوقت، خصصت  
ســاعات عمل إضافيــة إلكمال 
الوحدات خالل سنة 2020، مع 
االلتــزام ببروتوكــوالت األمان 
الصارمة لمنع انتشار الفيروس، 

يضيف البيان.
كما ظلت المؤسســة في اتصال 
دائم بالســلطات المحليــة لتلقي  
جلــب  اجــل   مــن  المســاعدة 
الضرورييــن  األشــخاص 
لترخيص التوربينات في اإلطار 
الزمنــي المحــدد، حســب نفس 

المصدر.
ق ـ إ

ترضروا من جائحة كورونا
29 ألف عامل بقطاع الصيد البحري 

استفادوا من منحة التعويض

n اســتفاد زهــاء 29.000 عامــل في قطــاع الصيــد البحري من 
منحــة التعويض الخاصة بالفئــات المتضررة من أثار األزمة الصحية 
لكوفيد19- ، حســبما أبرزه أمس األحد بوهران وزير الصيد البحري 

والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي.
وذكر السيد فروخي خالل لقاء له مع مهنيي القطاع نظم بمعهد تقنيات 
الصيــد البحري وتربيــة المائيات في إطار زيارته الى الوالية  وهران 
أن الــوزارة بذلــت مجهودها للوقوف إلى جانــب العاملين في القطاع 
حيث ســهرت علــى اإلبقاء على الموانئ مفتوحة فــي أغلب الواليات 
الســاحلية إضافــة إلى تخصيص المنحة المذكــورة الى جميع البحارة 

المسجلين.
كما ذكر الوزير بأن عدة انشــغاالت قد تم التكفل بها على غرار بطاقة 
الشــفاء التي بدأ العامون في قطاع الصيد االســتفادة منها منذ أشهر، 

مبرزا أن االنشغاالت األخرى سيتم أخذها بعير االعتبار.
وتطــرق العديــد مــن العاملين في قطــاع الصيد خالل هــذا اللقاء الى 
انشغاالتهم المرتبطة بأوضاع الصياد الذي يبقى رهن تقلبات الطقس، 

دون أي ضمان مما يجعلهم يعيشون في الهشاشة.
 إنشاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة السفن 

وتربية املائيات
 كما أعلن الوزير عن إنشــاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة الســفن 
وصناعــة تربيــة المائيــات، بجامعــة العلــوم و التكنولوجيــا "محمد 

بوضياف" لوهران.
وأوضــح الوزيــر، أن هذا المجمع مفتوح أمــام الجامعيين و الباحثين 
و المتعامليــن االقتصاديين الناشــطين في مجال بناء الســفن و تربية 

المائيات من مختلف أنحاء الوطن.
وأشــار الســيد فروخــي الــى أن هذا المجمــع يهدف إلى بنــاء قاعدة 
صناعيــة في مجال بناء و صيانة الســفن و تربيــة المائيات، "مبنية 
علــى التحكــم التكنولوجــي وترقية المعــارف المهنيــة والتعلم"، بما 

يضمن توفير المنتوج بأقل تكلفة وبنوعية جيدة.
وتنــدرج هــذه المبادرات في إطــار تنفيد برنامــج الحكومة )-2020
2024(، خاصــة فــي مجاالت ترقيــة الصناعة البحريــة والصيد في 

أعالي البحار والتطوير المكثف والمستدام لنشاط تربية المائيات.
مــن جهتــه، أكــد وزيــر التعليــم العالي و البحــث العلمــي أن قطاعه 
سيســتمر في تعزيز االنفتاح على المحيط االقتصادي و االجتماعي و 
ســيعمل على توسيع شــبكة عالقاته و تكثيف عقود الشراكة من أجل 
المســاهمة في تخفيض معدالت البطالة و نشــر ثقافة المقاوالتية في 

المحيط الجامعي.
و قد تم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين جامعة العلوم 
والتكنولوجيــا "محمد بوضياف" لوهران ومؤسســة خاصة لتصليح 

البواخر، تخص مجاالت التكوين، والبحث المقاوالتية.
كما تم عرض قفص عائم نموذجي مصنع محليا بنســبة 100 بالمائة 
من طرف مجموعة من المؤسســات، يتماشــى والمعايير الدولية في 
هذا المجال، حيث ينتظر أن يتم  تلبية احتياجات المستثمرين المحليين 
في مجال تربية المائيات بما يتماشى مع السياسة الجديدة القائمة على 
تشــجيع المنتوج الوطني وبرنامج الحكومــة القاضي بتقليص نفقات 

االستيراد.
ق ـ إ

تونس ترفع أسعار الوقود يف 
مسعى لخفض العجز

 n قالت تونس إنها رفعت أســعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي 
أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 
دينار إلى 1.955 دينار.

قلصت تونس في العام الماضي أســعار الوقــود ثالث مرات، إذ نزلت 
أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشــهر من أن عجز تونس المالي قد 
يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي إذا لم تطبق الحكومة 

إصالحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.
وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مســبوقة، إذ بلغ العجز المالي 
11.5 بالمئــة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي فــي 2020، وهو أعلى 

مستوى في قرابة أربع عقود.
وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.

ق ـ إ
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اعتبارا من سنة من 2024
مجمع »جيات« سيشرع في صيانة توربينات 

الغاز لـ »جنرال الكتريك« محليا 

عين على االقتصاد 6

يعتــزم المجمــع الجزائري لصناعة معدات توليد الطاقة الكهربائية »جيات« الشــروع في تقديم خدمات الصيانة 
المتعلقة بتوربينات الغاز لجنرال الكتريك محليا ابتداء من ســنة 2024، حســب بيان للمجمع الذي تملكه كل من 

سونالغاز و جنرال الكتريك.

nتعتــزم بريطانيا فــرض ضرائب 
وشــركات  التجزئــة  تجــار  علــى 
التكنولوجيا التي ارتفعت مكاســبها 
خــالل جائحــة كورونــا، وفــق ما 

نقلته صحيفة »صنداي تايمز« عن 
رسائل بريد إلكتروني مسربة.

الحكومــة  واســتدعت 
لبحــث  شــركات،  عــدة 

سبل فرض ضريبة على المبيعات 
تجــري  حيــن  فــي  اإللكترونيــة، 
لفرض ضريبة غير  صياغة خطط 
ح  بــا ر أل ا « على  ة  ر متكر

االستثنائية«، بحسب الصحيفة.
كما أشــارت »صنداي تايمز« إلى 
أنه »من المستبعد أن يكشف وزير 
الماليــة، ريشــي ســوناك، عن هذه 
الضرائــب عنــد إعــالن الميزانية 
الثالث من مــارس  فــي  المقــرر 
المقبل«، في حين »يرجح اإلعالن 
عنها في النصف الثاني من العام«.
وبعــد اقتراض حكومي ســنوي في 
األعلى منــذ  يصبــح  ألن  طريقــه 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
ضغوطــا  ســوناك  يواجه ريشــي 
داخــل حزبــه، حــزب المحافظين، 
إلثبــات أن اإلنفاق تحت الســيطرة 
عندما يقدم الميزانية الجديدة، حيث 
أظهرت بيانات الشــهر الماضي أن 
االقتراض العام بلغ منذ بداية السنة 
المالية في أفريل، مســتوى قياســيا 
مرتفعــا، عنــد 271 مليــار جنيــه 
إسترليني )نحو370 مليار دوالر(.
ق ـ إ 

بعد اقرتاض حكومي سنوي قد يصبح األعىل منذ الحرب العالمية الثانية

بريطانيا تقرر فرض رضائب عىل الرشكات التي زادت 
أرباحها خالل جائحة كورونا



n ناشــد، ســكان، قرية ”النخل” 
ببلديــة بين الويــدان غربي والية 
ســكيكدة، والي الوالية عبد القادر 
بن سعيد، التدخل العاجل من أجل 
منحهم حقهم فــي التنمية المحلية، 
في إطــار برامج ما يعرف بتنمية 
مناطــق الظــل و إخراجهــم مــن 

دائرة النسيان
الســكان اتهموا السلطات المحلية 
المتعاقبــة  الويــدان  بيــن  لبلديــة 
منذ ســنوات طويلة بتهميشــهم و 
حرمانهــم حتــى بأبســط مقومات 
التنميــة المحلية، رغم العشــرات 
من الشكاوى و االحتجاجات التي 
لم تجد آذانــا صاغية،  قصد رفع 
الغبــن عنهم وتحســين المســتوى 
المعيشي المزري الذي يتخبطون 
فيها، وقنــوات الصرف الصحي، 
وكذا النقص المســجل في اإلنارة 
العمومية، باإلضافة إلى  وضعية 
الطريق  الرئيســي فــي القرية و 
باقي المســالك التي هي في وضع 
كارثي ، إلى جانب حرمان بعض 
العائــات مــن شــبكة الكهربــاء 

بكابــات  بهــا  يتــزودون  التــي 
مــن األهــل و االقــارب و علــى 
مســافات طويلة منذ ســنوات، و 
انعدام قنــوات الصرف الصحي، 
أمــام العــودة الجماعيــة لســكان 
إلى القرية الفاحيــة بامتياز. كما 
طالب السكان من البلدية فتح قاعة 
العــاج إلنهاء معاناتهم في التنقل 
بســيارات فرود  تكلفهم 600 دج 

من أجل حقنة واحدة..
الحفيــظ  عبــد  البلديــة،  رئيــس 
بــوودن، مــن جهتــه، أكــد بــأن 
البلدية، ال تملك اإلمكانيات الكافية 
لتحريــك كل الملفات التي يطالب 
بهــا الســكان، مؤكدا بأنه ســجل 
مشروعا لربط القرية بشبكة الماء 
الشــروب، كما  وعد برفع حصة 
السكان من السكن الريفي للقضاء 
علــى البنــاء الهــش، بينمــا باقي 
المطالب ســوف يجتهد لتجسيدها 
في البرامج المفتوحة مستقبا في 

اطار تأهيل مناطق الظل.
نوالدين ـ ب

n  جــّدد أمس، أصحاب قوارب 
صيد ”الســمك” الصغيرة بشاطئ 
بــن زويــت فــي كركــرة غربي 
واليــة ســكيكدة، مطالبتهم  لوالي 
الواليــة عبــد القــادر بن ســعيد، 
أجــل  مــن  التدخــل  بضــرورة 
االنطــاق في تجســيد مشــروع 
مرفــأ الصيــد البحري بالشــاطئ 
الذي يأوي أزيد من 120 ســفينة 
صيــد صغيرة الحجــم، هي اآلن 
معرضة للتخريب و الســرقة من 
قبل المنحرفين الذين انتشروا في 
المنطقــة، و هذا تجســيدا لوعود 
وزيــر القطاع قبل ســنوات و هو 
المشــروع الــذي ال يــزال محل 

تجميد.
قــال،  الخصــوص  هــذا  فــي  و 
ممثــل الصيادين الصغار الســيد 
لقشــيري خالد فــي تصريح لعين 
الجزائــر، بأنــه مطلــب البحارة 
من أجل حماية أرزاقهم التي هي 
اآلن معرضــة للنهب و التخريب 
و حتــى ألمــور أخرى مــن قبل 
و   ،” ”الســراق  و  المنحرفيــن 
كــذا أمواج البحر الــذي كثيرا ما 
التهمــت قواربهــم و خربتهــا أو 
أغرقتهــا، حيــث يجبــرون على 
حملهــا على األكتــاف و قلبها في 
بالكورنيش،  المجــاور  الرصيف 

و  المطــر  موســم  أثنــاء  وهــذا 
تــردي األحــوال الجويــة. كمــا 
تأسفوا لغياب شــاليهات يحفظون 
فيهــا عتادهم الــذي يوزعونه بين 
أصحــاب المباني المجــاورة من 
األهــل و األقــارب و منهــم مــن 
يتركــه عرضــة للنهــب و التلف 
فــي الرمــال أو علــى الصخــور 
الصياديــن  ممثــل  المجــاورة. 
أضــاف، بأنهــم متمســكون برفع 
التجميــد عــن مشــروع ”مرفــأ” 
الصيــد البحري و تجســيد وعود 
مديــرة األشــغال العموميــة التي 
قطعتهــا قبــل ثاث ســنوات في 
زيارة للوالي األسبق محمد حجار 
بتهيئة الشــاطئ و جعلــه ”مرفأ” 
صالحا لممارســة نشاط الصيد و 
من ثمة حماية أماك الصاديين و 

قواربهم.
نشير إلى أن مدير الصيد البحري 
لوالية سكيكدة، أكد بأن المشروع 
هــو اآلن قيــد التجميــد و ينتظر 
قــرارا مــن الجهــات المختصــة 
لرفــع التجميــد عنــه، خاصــة و 
أنــه مشــروع هــام للصيادين في 
المنطقة و ســيكون دعما ســياحيا 
بالدرجة األولى فضا عن أهميته 

اقتصاديا.
 نوالدين ـ ب

n وكشف األمين العام للنقابة أنهم 
تواصلوا مع كل الجهات المســؤولة 
لرفــع مطالبهــم لكــن دون جدوى، 
مشــيرا إلى أن اإلدارة عاجزة أمام 
الضائقــة الماليــة التــي تعاني منها 
خاصة في ظــل تغيب الوزارة عن 
القيام بدورها لدعم الديوان الوطني 

لتربية وتنمية الخيول واإلبل.
وفــي ذات الســياق، كشــف لنا أن 
العمــال قامــوا بعديــد االحتجاجات 
ســبتمبر  شــهر  فــي  آخرهــا  كان 
الماضي أين تعرضــوا لاضطهاد 
من طرف الشرطة و عوملوا بعنف 
عند مطالبتهــم بمقابلة المســؤولين 
بالــوزارة لنقــل انشــغاالتهم، وقــد 
تمكنــوا بصعوبــة مــن االجتمــاع 
باألميــن العــام أيــن وعدهــم بحل 
المشكل في ظرف عشرة أيام، وهو 

ما لم يحدث حسب تعبيرهم.
وكشــف محدثنــا أن الخيول ال تجد 
مــا يكفيها مــن األكل لتبقى بصحة 
جيــدة فهي تحصــل علــى أقل من 
نصف ممــا كانت تأخذه ســابقا من 
الغــذاء ينقســم بيــن شــعير وتبن، 
وشــاركتنا  نقاســي  قائا:”جعلونــا 

الخيول نفس المعاناة”.

بيــع حصانني بمبلــغ 45 ألف 
دينار

وحمل العمال الســلطات المسؤولية 
واتهموهــم بتجويع الخيــول وبيعها 
بأبخــس األثمــان، لغلق المؤسســة 
وتسريح العمال وكرائها للخواص، 
حيث كشــفوا في ذات السياق أنه تم 
مؤخرا بيع حصانين بمبلغ 45 ألف 

دينار جزائري للحصان الواحد.
وأضــاف محدثونــا أن الفــرد منهم 
يقــوم بعمل ثاثــة أشــخاص إذ ال 

يوجد عدد كاف مــن العمال حاليا، 
مشــيرين إلى أن محطات المؤسسة 
بالواليات األخــرى مهجورة بدون 
بتبســة  الموجــودة  كتلــك  خيــول 

وخنشلة.
وعن الظــروف المادية التي وصل 
إليهــا هــؤالء والتي يتشــارك فيها 
82 موظفا على المســتوى الوطني 
قال أحدهــم: ”بعت ذهــب زوجتي 
للعيــش، ليــس لــدي حتــى جهــاز 
تلفزيون بالمنزل ولم يبقى لي سواء 

بيع أعضائي الحيوية”.

وصرحــت مديــرة فرع قســنطينة 
بالنيابة، أن لديهم ديونا مع مؤسســة 
الحبــوب جعلــت هــذه األخيــرة ال 
تزودهــم بمــا يكفي لتغطيــة حاجة 
يتوجهــون  جعلهــم  مــا  الخيــول، 
للخــواص الذيــن مــن المحتمل أن 
يتوقفــوا عن التعامل مع المؤسســة 

إن عجزت على الدفع.
وفي ذات الســياق، أشارت إلى أنها 
اضطــرت لدفــع ثمن الشــعير من 
مالهــا الخــاص رغم أنها لم تســتلم 

أجرها.
ومــن جهة أخــرى أوضــح المدير 
العــام للمؤسســة أن هناك نقصا في 
الدعــم من طرف الــوزارة التي ال 
توفــر لهــم ميزانية خاصــة، وإنما 
تعينهم بدفتر شروط وتدعمهم على 
فتــرات لتهيئة مراكــز التلقيح،لكن 
اإلعانــة أحيانا مقتصــرة على دفع 
مســتحقات العمــال عندمــا تعجــز 

المؤسسة على صبها.
الحلــول  المتحــدث  ذات  واعتبــر 
الســابقة لألزمــات التــي عرفتهــا 
المؤسســة لســنوات مؤقتة مصرحا 
أنهــم أنشــؤوا خليــة تفكيــر علــى 
مســتوى الوزارة منذ أربعة أشــهر 

إليجاد حل نهائي.

n كما ســيتم إطاق مشــاريع مســتقبا لتعميم 
كاميــرات الحماية لكامــل إقليم والية قســنطينة 
تصل الى2200 كاميرا وأضاف بأن هذا النظام 
مفتوح يقبل أي تطور تكنولوجي جديد، فيما سيتم 
تطوير كاميرات لقراءة ألواح الســيارات، مشيرا 
إلــى أن نظام المراقبــة بالفيديو هو نظام للحماية 
وأداة تقنيــة ســاعدت وفرضت نفســها على حل 
القضايا الشــرطية للتعزيز العملياتي في التدخل، 
مضيفا بأنه نظام متكامل يعمل بطريقة إحترافية، 
و اســتباقي ،واستشــرافي وقائي من أجل الحفاظ 
علــى النظام العــام في أركانــه المختلفة وحماية 

الفرد في ممتلكاته وذاته.
 كمــا تــم عــرض إحصائيــات اســتغال أنظمة 
المراقبــة بواســطة الفيديــو خال شــهر جانفي 
2021 حيث تم تســجيل 4900 تدخل باستغال 
كاميــرات الحمايــة المثبتــة فــي إقليــم واليــة 
قســنطينة اختصاص أمن الوالية على مســتوى 
كل مــن مدينة الخــروب والمدينــة الجديدة على 
منجلي ومدينة قســنطينة ،مفصلة في 18 تدخا 
يخص حــوادث المرور المادية أو الجســمانية ، 
و11تدخا للشجار الجماعي على الطريق العام، 
10تدخــات لترويــج المخدرات بــكل أنواعها، 
19تدخا في اســتهاك المخدرات،10 تدخات 
في حيازة األســلحة البيضــاء المحظورة ، تدخل 

في محاولة سرقة مركبة ، تسجيل 1174 عرقلة 
واكتظاظ الحركة المرورية لتسهيل حركة المرور 
،2502 تدخل لألشــخاص والمركبات المشــتبه 
 بها ، 115عملية لمداهمة بعض النقاط المشبوهة.

كما تم عرض حصيلة المكالمات الهاتفية لجانفي 
2021 عبــر الخــط األخضــر 1548 وخــط 
النجــدة 17 ، حيــث تم تســجيل أزيد من 3آالف 

مكالمــة 3323 مكالمــة تم تلقيها عبــر الرقمين 
األخضريــن لطلــب تقديــم المســاعدة واإلغاثة، 
اإلعــام والتوجيــه 546مكالمــة ، 67مكالمــة 
للتبليــغ عــن حــوادث المــرور ،4تبليغــات عن 
تســجيل  وتــم  اختفــاء  8حــاالت  و  الحرائــق 
أمــس من السادســة صباحــا إلى غايــة الحادية 
 عشــرة 12 قضيــة عبــر كاميــرات الحمايــة .

القسنطينيون تحت مراقبة أكثر 
من 1500 كاميرا بشوارع المدينة

صرح أمس رئيس المصلحة الوالئية للوسائل التقنية عادل عمراني خالل زيارة قادته إلى المركز الوالئي 
إقليم والية قسنطينة  تثبيتها على مستوى  تم  التي  الكاميرات  بوالصوف عن عدد  بالفيديو بحي  للمراقبة 
والمدينة الجديدة على منجلي ومدينة الخروب حيث توجد بها أكثر من 1500 كاميرا، وتصل قوة تدفقات 

الفيديو إلى قاعة العمليات و 6قاعات األخرى من بينها قاعة خارج النظام و قاعة األحداث.

دخل، يوم أمس، عمال الديوان الوطني لتربية وتنمية الخيول واإلبل فرع قسنطينة في إضراب مفتوح للمطالبة بصّب األجور 
المتأخرة لمدة 21 شهرا.     وأكد العمال أن مشكلهم الرئيسي يكمن في المعاناة التي سببها تأخر استالمهم ألجورهم،و 

أوضحوا أن القضية تفاقمت بتاريخ ماي 2019 كحصيلة لتراكمات سوء التسيير الذي عرفته المؤسسة لسنوات.

عمال الديوان الوطني لرتبية وتنمية الخيول واإلبل فرع قسنطينة يف إرضاب
21 شهرا بدون أجور لـ 82 عامال

عين على الشرق
7 األثنين 8 فيفري  2021

الموافق لـ 25 جمادى الثانية  1442

متفرقات
بلدية بني الويدان يف سكيكدة

سكان قرية ”النخل” يطالبون 
بإخراجهم من دائرة النسيان

طالبوا وايل الوالية بالتدخل العاجل إلنقاذ مصادر رزقهم

أصحاب سفن الصيد يحتجون
 بشاطئ نب زويت يف كركرة

الصندوق الوطني للتأمني يطلق أرضية رقمية موجهة لحاميل المشاريع

قسنطينة : دالل بوعالم 
تصوير: يوسف جري

 قسنطينة: آالء مزياني

n أطلق الصندوق الوطني لتأمين البطالة بقسنطينة أرضية رقمية لحاملي المشاريع ليتمكنوا من التسجيل عن بعد عبر الموقع اإللكتروني.
وأكد السيد محمد الدين خميسي مدير الفرع المحلي، أن هذا الموقع يهدف إلى تقديم خدمة متنوعة و تقديم المعلومات الازمة  لحاملي المشاريع وذلك 

باستعمال برامج جد متطّورة وتبسيط لهم األمور و توضيح اإلجراءات اإلدارية
وفي السياق ذاته، أوضح ذات المتحدث أن هذه األرضية ستمكن حاملي المشاريع من متابعة تطورات اإلجراءات و ذلك ابتداء من إعداد الملف.

وأوضح أن هذا اإلجراء الجديد من شأنه التقليل من انتشار كوفيد 19 ألن الحضور الشخصي للمعني إلى المقر غير وارد.
كما أن حاملي   المشاريع الجدد سيقومون بملء االستمارة عبر الموقع و التواصل مع مستشارين مرافقين لصاحب المشروع من خال وحدة المراسلة.

وستسمح هذه األرضية بإجراء دراسة للمشروع قبل المصادقة عليه و تمويله من طرف لجنة االنتقاء قبل المثول أمام لجنة االختيار.
بن جامع مريم 

فيما سيتم تطوير كامريات لقراءة ألواح السيارات  



متفرقات

n  وســيكون أصحــاب الحمامــات أمــام 
تحدي احترام التدابير الوقائية والبروتوكول 
الســياحية،  باألنشــطة  الخــاص  الصحــي 
وإعطــاء األولويــة للعــاج الفــردي مثــل 
الحمامات البسيطة و المرشات، والعاجات 
الجافــة التــي ال تتطلــب االتصال المباشــر 
والتقــرب مــن المعالجين، وكذلــك تجنــب 
العاج بالتامس مثل التدليك وتمارين إعادة 
التأهيل التي يديرها أخصائي العاج الطبيعي 
وتتطلب االتصال المباشــر، كما سيتم تعليق 
العاج مؤقتا لفائدة األشــخاص الذين يعانون 
من أمراض مزمنة، مــع العمل على تكوين 
وتدريب األطقم الطبية والتقنية السيما العمال 
الموســميين على التدابير الصحيــة الوقائية 
لمواجهــة انتشــار فيروس كوفيــد19- ،مع 
تكثيــف المراقبة الطبية قبل وبعد الجلســات 
العاجيــة خاصة للمســنين، وبالتالي قررت 
الســلطات الوالئية تســليط عقوبات على كل 
من يخالف اإلجراءات المتخذة في إطار منع 
انتشــار فيروس كوفيــد19- والغلق الفوري 

للحمام المعدني.
فــي ذات الســياق، يواجــه حمــام قرقــور 
المعدني المعــروف عالميا، مصيرا مجهوال 
بسبب اصطدام مؤجره مؤخرا بطلب البلدية 
استرجاع مفاتيح الحمام النتهاء مدة اإليجار، 

رغم أنه لم يشتغل السنة الماضية بسبب قرار 
الغلق ما سبب له خسائر كبيرة، حيث رفض 
إرجــاع مفاتيــح الحمام  للبلديــة عن طريق 
محضر قضائي بعد ثــاث تبليغات متتالية، 
ويطالب مقابل ذلك بتعويض الخســائر التي 
تكبدها  بســبب غلق الحمام بســبب انتشــار 
الجائحة، لكن رئيس بلدية حمام قرقور  أكد 
أن قرار غلق الحمام يدخل ضمن اإلجراءات 
االحترازيــة التي أقرتها الدولة بعد انتشــار 
الجائحــة، وبخصــوص ترميــم الحمامــات 

التقليديــة فــإن مــواد دفتــر الشــروط تنص 
على أنــه ال يحق للمؤجــر المطالبة بأمواله 
خال عملية إعادة التهيئة، مضيفا أن البلدية 
أيضا تكبدت خســائر كبيرة بعد غلق الحمام 
باعتبــاره مصــدر تمويــل ودخــل  لخزينة 
البلدية، وبالتالي يبقى فتح الحمامات بسطيف 
مــن دون هذا الحمام كاألكل بدون الملح كما 
يقال، كونه قبلة الســواح مــن داخل وخارج 

الوالية.
س ـ خ

n كشف النقيب بومالة أحام، المكلفة باإلعام لدى مديرية الحماية 
المدنية بجيجل لـ ” عين الجزائر” بأن مصالح الحماية المدنية للوالية 
تمكنت في الـ 72 ساعة األخيرة بـــالتدخل إلخماد 17 حريقا نشبت 
في غابات مناطق  عديدة مست األدغال واألحراش على حد سواء.

و شــملت تدخات مصالح الحماية 06 بلديات ،يتعلق األمر بجيجل 
،الميلية ،زيامة منصورية ،العوانة ،سلمى بن زيادة ،تاكسنة،والشقفة 
،وقد خلف 14 حريق منها إتاف 30.5 هكتار من مختلف مكونات 
الغابة،فيمــا التــزال عمليات التقييم مســتمرة لمعرفــة مخلفات 03 
حرائق أخرى نشبت على مستوى مناطق األربعاء وبن حالة بالشقفة 
والشريعة بزيامة منصورية ،ذات المصدر أضاف بأن هذه الحرائق 
لم يسفر عنها أي خسائر بشرية، كما تدخلت مصالح الحماية إلخماد 
13 حريقــا غيــر غابــي من بينها تمكــن أعوان الحمايــة من إطفاء 
الحريق الذي نشــب في أحد بيوت قرية بلغيموز التابعة إداريا لبلدية 
العنصر ومنع إنتشــاره.وفي سياق متصل،أكدت المكلفة باإلعام لنا 
بأنــه من جملــة 205 تدخل لمصالح الحمايــة المدنية بالوالية خال 
الفترة المذكــورة،13 منها ذات صلة بحــوادث المرور،حيث خلف 
إصطــدام المركبات إصابة 20 شــخصا بجروح تم نقلهم جميعا إلى 
المراكز الصحية القريبة من أماكن وقوع الحوادث لتلقي اإلسعافات 

فيما لم يتم تسجيل أي ضحايا أو وفيات.
نصرالدين - د

nنظمــت باألمــس مدريــة الصحة 
والسكان بوالية تبسة وتحت إشراف 
والــي الوالية،يومــا تكوينيا  خاصا 
بحملــة التلقيــح ضد وبــاء كورونا 
اإلعامييــن،  كوفيد19-، لفائــدة 
بخايــا  والمكلفيــن  والصحفييــن، 
المديريات  اإلعام علــى مســتوى 
التنفيذية، حيث أكد والي الوالية أن 
حملة التلقيح بالوالية قد إنطلقت في 
ظروف جيــدة، وأن هذا اإلجتماع، 
يأتي بعيد أسبوع من ذلك، كما يأتي 
في ســياق متابعة تنفيــذ ما جاء في 
المخطط ،الذي تبنته مديرية الصحة 
بخصــوص حملة التلقيح، منبها إلى 
أن التحضيــر المــادي والمعنــوي، 
إمتد ألزيد من شهر، وذلك بإحصاء 
المتوفــرة،  والوســائل  للهيــاكل 
بغيــة التكفــل األمثل بهــذه العملية، 
وقــد عرف هــذا اليوم التحسيســي 
مداخات من طرف أطباء مختصين 
حيث أشارت الدكتورة مناح حفصة 
المختصــة في علــم األوبئة والطب 
الوقائــي، فــي مداخلتها لنشــأة هذا 

والمراحــل  بالتفصيــل،  المــرض 
التــي قطعــت فــي مجــال مجابهته 
دوليــا ومحليا، ومنهــا مرحلة إنتاج 
اللقاحــات بالمخابــر العالمية، وكذا 
حملة التلقيح التي انطلقت بالوالية، 
ناهيك عن الفئــات المعنية بالتلقيح، 
كمــا عرجــت علــى المراكــز71 
المخصصــة للتلقيح عبــر الوالية، 
فضا عن تســخير07 فرق متنقلة، 
مضيفة بأن عملية التلقيح يؤطرها، 
شــبه  إطــارا  و165  طبيبــا،   88
مســيرا   38 عــن  فضــا  طبــي، 
الدكتــور  إداريــا،ف حيــن عــرج 
جباري بشــير، العديد من األسئلة، 
التــي رافقت ظهور هــذا الوباء في 
العالــم والجزائــر، وطريقة تعاطي 
البعض معه، إلى حد التشــكيك فيه 
وفــي اللقاحات المنتجة، مضيفا بأن 
المثقفيــن واإلعامييــن وغيرهــم، 
للمعلومــات  بالتصــدي  مطالبــون 
والمفاهيــم الخاطئــة، علــى إعتبار 
أن المواطــن يريد معرفة هذا اللقاح 
مــا له وما عليه، أمــا مدير الصحة 

فقــد أشــار إلــى أن لقاء اليــوم هو 
تعارفــي ، وأن مصالحــه قد أعدت 
مخططــا لإلتصال الخــاص بعملية 
التلقيــح، وجــه جزء منــه لإلعام، 
بإعتبــاره شــريكا فعــاال فــي حملة 
التلقيــح، بحيث خصص هــذا اليوم 
التكوينــي للمكلفيــن بخايا اإلعام 
بالمديريات، وذلــك بهدف تكوينهم 
فــي ما يخــص هــذه المرحلــة من 
مواجهة المــرض، لنقلها بكل أمانة 

وشــفافية مــن المصدر الرســمي، 
مع العمل علــى توحيد آليات العمل 
اإلعامــي، لتكويــن شــبكة إتصال 
على مســتوى الوالية، بهدف تنوير 
الرأي العــام بالمعلومات الصحيحة 
المواطنين  وتحســيس  والصريحة، 
 بأهميــة التلقيح، في هــذه المرحلة.

منى بوعكاز

ميلة
مشــاريع تنموية إلخراج دائــرة بوحاتم 

من العزلة و التخلف
n اســتفادت دائــرة بوحاتــم الواقعة علي بعد  89 كــم من عاصمة 
والية ميلة من عدة مشــاريع تنمويــة إلخراجها من العزلة و التخلف 
التي تعيشــها مند عقود. حيث تم  إنجاز شــبكة التطهير بمنطقة الظل 
بمشــتة العزلة لفائدة 820 نســمة، وهو مشــروع مستلم و منجز في 
إطــار المخططــات البلدية  للتنمية بتوجيهات مــن  الوالي. كما جرت 
عملية صيانة الطريق الرابط بين مشــتي مروانة و الذبابجة و مشــتة 
بوحاتم على مسافة 04 كلم بمنطقة الظل الدبابجة، وهو مشروع مستلم 
و منجز في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث  
توشــم به  األشــغال علي االنتهاء  قصد فك العزلة عن الســكان . كنا 
استفادت ذات البلدية من مشروع إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب 
بمنطقــة الظــل مشــتةبوحاتم ،والمنجز فــي إطار صنــدوق التضامن 
والضمــان للجماعــات المحلية و الذي يغطي احتياجات 200 نســمة 
من السكان ، حيث سجلت نهاية األشغال الخاصة بشبكة توزيع المياه 
ماعدا أشغال انجاز الخزان بسعة 100 متر مكعب حيث  تعهد المقاول 
بتسليمه قريبا. كما تم االنتهاء  من مشروع ترميم المدرسة االبتدائية 
”بوعافيــة احمــد” بمنطقــة الظل مشــتة بوحاتم ،والمنجــز في إطار 
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية  حيث انتهت األشــغال 
بها، حيث تم  إيفاد لجنة تقنية للنظر في جودة األشــغال.ليضاف إليها 
مشــروع إنجاز شــبكة التطهير بمنطقة الظل مشــتة ”عين بودوة ” 
مــع حوض للتصفية ،والمنجز في إطار صنــدوق التضامن والضمان 
للجماعات المحلية  لفائدة 800 نســمة.   تهيئة و ترميم  المدرســة 
االبتدائيــة بمنطقة الظل ”عين بــودوة« ، والمنجز في إطار صندوق 
التضامــن والضمان للجماعات كما اســتفادت بلدية بوحاتم من  قاعة 
عــاج ” الشــهيد زماموش الشــريف ” حيــث قامت   مديرة الصحة 
والســكان التي   بتزويدهــا باإلمكانيــات البشــرية والماديــة الازمة 

وفتحها.
      محمد بوسبتة 

3 أوامر  توقيف شــخصني أحدهما محــل 
بالقبض وحجز 135 قرص مهلوس 

مكافحة  اطــار  n في 
الحضريــة  الجريمــة 
قــوات  ،تمكنــت 
التابعــة  الشــرطة 
المن دائرة الشــريعة 
مــن معالجــة قضيــة 
بالحصــول  تتعلــق 
والشــراء للمؤثــرات 
العقليــة بغرض البيع 

بطريقة غير شــرعية تورط فيهــا شــخصين تتراوح أعمارهم بين32 و36 
سنة احدهما مطلوب لدى العدالة ومحل 03 أوامر بالقبض ،حيث تعود وقائع 
القضيــة الــى قيــام ذات المصلحة بدوريــات روتينية بقطــاع االختصاص مع 
نصــب نقــاط مراقبة فجائية ،اين لفــت انتباههم وجود مركبة مشــبوهة على 
متنها شــخصين ليتم بناء على ذلك إعطاء إشــارة التوقف من أجل مراقبتها 
والتأكــد من  هوية من على متنها ،غير أن  ســائقها رفــض االمتثال ألوامر 
الضبطية محاوال الفرار، غير أن طبيعة التشكيل األمني الموضوع حالت دون 
ذلك ،مع توقيف احد الشــخصين الذين كانا على متنها في حين تمكن مرافقه 
مــن الفــرار )تــم توقيفه في وقــت الحق(  ، وعليــه تم تفتيــش المركبة مع 
التحقق من هوية الشــخص الموقوف الذي تبين أنه محل عدة أوامر قضائية 
بالقبــض مع حجــز 135 قــرص مهلوس كانــت بحوزته.وعليه تــم توقيف 
المتــورط وتحويلــه رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائــرة وفتح تحقيق في 
القضية مع تكثيف األبحاث عن المتورط الثاني الذي تم توقيفه في وقت الحق 
بعــد تحديد هويته ،وعليه وبعد اســتكمال كافة اإلجــراءات القانونية الازمة 
تــم تقديــم المتورطين أمام العدالــة لدى محكمة الشــريعة التــي أصدرت في 

حقهما امرا يقضي بااليداع مع تأجيل النطق بالحكم.
   منى بوعكاز 

فيما تّم فتح الحمامات المعدنية بالوالية 
ملف حمام قرقور على طاولة العدالة بسطيف

ألسنة النيران تلتهم أزيد من 30 هكتارا من الغابات بجيجل

يوم تكويني لألرسة اإلعالمية والمكلفني بخاليا اإلعالم بالمديريات التنفيذية بتبسة
من أجل تحسيس بعيدا عن اإلشاعات حول 

التلقيح ضد كوفيد19

قررت اللجنة األمنية لوالية سطيف إعادة فتح جميع الحمامات المعدنية المتواجدة على مستوى إقليم الوالية، 
والتــي كانــت مغلقة منذ ما يقارب العام، و تســتثنى فــي البداية الحمامات الجماعية، المســابح والجاكوزي 

الجماعي.

الــجــمـهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمــقراطــيـة الشــعــبــــيــة
والية برج بوعريريج    دائرة برج بوعريريج   بلدية برج بوعريريج

مديرية التنظيم و الشؤون العامة   مصلحة التنظيم و المنازعات رقم : 10/2021
وصل استالم التبليغ بتغيري  الهيئة التنفيذية

طبقــا للمادة 18 مــن القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 ينايــر 2012 المتعلق بالجمعيات، و كذا 
المرسوم التنفيذي رقم: 16/241 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 
15/74 المــؤرخ في 16 فيفــري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساســي النموذجي المطبق 
علــى النادي الرياضي الهاوي. تم هذا اليوم 02/02/2021 اســتام مذكــرة التعديات المؤرخة في 

18/11/2020 المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:

النادي الرياضي للهواة االتحاد الرياضي ألمن والية برج بوعريريج
المسجلة تحت رقم: 05/2017 بتاريخ: 30/04/2017.

المقيمــة: بمقــر أمن والية برج بوعريريج  يترأســها الســيد : عاب  رشــيد تاريخ و مــكان المياد: 
23/04/1971 بـــ برج الغدير  

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

PENSÉE
 Deux ans déjà passé, il nous à quitté a jamais
dans un monde meilleur notre cher et regretté

» BOUKEROU Abdellah «
 Laissant un grand vide dans notre cœur en cette
 douloureuse circonstance sa femme Hayet ces
 enfants Imen, Mohamed, Meriem la Famille

 Boukerou et Bouneb demandent aux gens qu’ils ont
.aimés et connus d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire

A Dieux nous appartenant et à Lui nous retournons
Repose en Paix 

إشهار..إشهار ..إش��هار ... إشهار..إشهار ..إشهار ... 

  عين على الشرق 
اإلثنين 8 فيفري  82021
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n يشــهد شــارع 20 أوت بمدينــة الميلية ،60 
كلم شــرقي الوالية جيجل اكتظاظا رهيبا بســبب 
كثــرة أصحاب المركبات المســتعملين له وكذلك 
المشــاة لكونه يعد أحد الطرق الرئيســية بوســط 
المدينة ،وبالنظر لموقعه فقد شــهد غزوا من قبل 
التجــار والباعة غير الشــرعيين ،الذين تكاثروا 
كالفطريــات في األســابيع األخيرة ،و اســتولوا  
علــى األرصفة بالكامل ،إضافــة الى أجزاء من 
الطريق الى درجة أن أصحاب المركبات صاروا 
يجدون صعوبات عويصــة الجتيازه بالرغم من 

أنه يستعمل في اتجاه واحد فقط.
ويستعمل هذا الشارع  كسوق شعبوي غير رسمي 
حيــث أصبح يحتضــن بائعي الخضــر والفواكه 
غير الشــرعيين ،إضافة إلى بائعــي المنتوجات 
الزراعية القادمة من المشــاتي المحيطة بالمدينة 
والبلديــات المجاورة ،والتــي تلقى رواجا منقطع 
النظير ،بالنظر لســمعتها الطيبة على أساس أنها 
صحيــة وتســقى بميــاه عذبة ،كمــا يحتضن هذا 
الشــارع بائعي بعض األطعمــة التي تحضر في 
البيوت على غرار الكســرة بمختلف أنواعها من 
طــرف األطفــال ،الذين كشــفوا لنا بــأن لجوئهم  
إلــى  بيع هــذه األطعمة يعتبر حتميــا بإيعاز من 
أولياهــم ،الذين يجمعون بعض الدنانير يوميا من 
أجل تغطية نفقات عائالتهم سيما في ظل تواضع 
مداخيلهم وانعدامها لدى البعض،كما يســتغل هذا 
الشــارع بائعــو الخــردوات واألدوات المختلفــة 
،التي يستعملها المواطنون في بيوتهم ،ومما زاد 
في رواج ســلع وبضائع التجار غير الشــرعيين 
لــدى المواطنيــن هو تخفيــض أســعار مبيعاتهم 
،حيث كثير ما يكون الفارق في الســعر بالنســبة 
للخضر أو الفواكه 20 دج فما فوق عن األسعار 
المعروضة في المحالت المتخصصة الشرعية.

وفــي الوقت الذي استحســن المواطنون أســعار 
البضائــع  بهذا الشــارع ،فإن الجهــة المقابلة من 
التجــار الشــرعيين متذمرين من ســلوك هؤالء 
الباعــة الذيــن ينصبــون يوميــا صباحــا مســاء 

طاوالتهم  أمام محالتهم ضاربين عرض الحائط 
القوانيــن المنظمة للعمل التجاري، حيث كشــف 
العديــد منهــم بأنه غير معقول أن يســمح لهؤالء 
أن يزاحمون التجار الشرعيين في محالتهم على 
اعتبــار انهــم اليدفعون ســنتيما واحــدا لمصالح 
الضرائب وال يتكبدون خسائر الكهرباء والماء و 
الكراء مثلهم ،واألكثر من ذلك يخفضون أســعار 
منتوجاتهــم ،مــا أدى إلى تكــدس بضائع التجار 
الشرعيين وعدم رواجها بالشكل الالزم وخاصة 
المتخصصين في بيع الخضر والفواكه ،مضيفين 
بأن للصبر حــدود خاصة وأن الكثير من التجار 
غير الشــرعيين يغلقون أحيانــا مداخل متاجرهم 
بالطاوالت التي يضعون عليها سلعهم ، مطالبين 
الجهــات الوصيــة التدخل لمعالجة هــذه القضية 
الخطيرة حســب رأيهم ،ألنها تمس بسوء وبشكل 
مباشــر نشــاطهم التجــاري باســتثناء الجزارين 

وبائعي الســمك ،الذيــن لم يتأثــروا بهذا الوضع 
،كما دعــوا أعوان التجارة للتدخل لمحاربة البيع 

غير الشرعي للمواد.
يشــار إلــى أن هــذا الشــارع يعرف بيــن الحين 
واآلخــر مشــادات بيــن التجــار وحــرب مواقع 
بينهم  وبين التجار الشرعيين ،إضافة إلى انتشار 
الســرقة ،ورغم الحمالت التي تقــوم بها أجهزة 
األمــن لمكافحة هــذه الظاهرة ،وعمليــات الكر 
والفــر بينهــم إال أن الباعــة الفوضويين حافظوا 
علــى نشــاطهم دون اكتــراث لجميــع الهيئــات 
وللباعة الشــرعيين ،الذين بدأوا يتعايشوا مع هذا 
الوضــع غير القانونــي ،رغم أن هــؤالء الباعة 
،الذين تحدثنا إليهم يؤكدون بأنهم لم يجدوا البديل 
،الــذي يعوضهم عن مهنتهم هذه من أجل ضمان 

قوت عائالتهم.

كل  بغلــق  قامــوا  nالمحتجــون 
المصالــح بمــا فيها مصلحــة الحالة 
المدنيــة التــي يقصدهــا المواطنون 
بكثرة الســتخراج الوثائق اإلدارية، 
األمر الــذي خلّف حالة من الغضب 
وســط المواطنين، خاصة وأن بلدية 
تالــة ايفاســن تحّولــت مؤخــرا إلى 
منطقة معروفــة بكثرة االحتجاجات 
وكــذا  التنمويــة  المشــاكل  بســبب 
وعــود المســؤولين الجوفــاء، حيث 
أكد هــؤالء المحتجيــن أن خطوتهم 
جاءت بعد اســتنزاف كل المســاعي 
الســلمية والودية مــع مصالح بلدية 
تالة ايفاســن، التي وعدتهم بحســب 
بربــط  مــرات  عــدة  تصريحاتهــم 
ســكناتهم بالكهرباء الريفية وخاصة 
الســكنات الريفيــة التي شــيّدت في 
السنوات األخيرة، لكن بدون تسجيل 
أي ملموس، موضحين أنهم ســئموا 

من الوعود الكاذبة.
 كمــا أبــدوا اســتيائهم الشــديد تجاه 
معاناتهــم اليومية مــع الكوابل التي 
ينقلــون  كونهــم  للتلــف  تتعــّرض 
الكهربــاء مــن جيرانهــم لمســافات 
طويلــة، ناهيك عــن المخاطر التي 
تهدد صحتهم وصحة أوالدهم جراء 
الربط العشــوائي للكهرباء، وما زاد 

مــن غضبهــم بحســب تصريح أحد 
المحتجين أنهم الحظوا عمليات ربط 
لمســاكن وأحياء حديثة التشــييد في 
عدة مناطق من البلدية وهم أصحاب 
أولوية مقارنة بهؤالء، لكنهم مازالوا 
خارج االهتمام، متســائلين عن مبدأ 

األولوية في منح المشاريع.
و تساءل أحد المحتجين قائال »كيف 
يتم ربط مساكن شيّدت خالل العامين 
الماضيين فقط بمــادة الكهرباء،فيما 

يهمش حي أو قرية شــيدت سكناتها 
منــذ ســنوات ومنها مــن دخلت في 
إطار التســوية بقانون 15/08 مثل 
حــي لخرافــة الــذي مــازال خارج 
دائــرة التغطية بالكهربــاء الريفية« 
وهذا األمر الــذي يعد بطاقة حمراء 
لســلطات بلدية تالة ايفاســن بحسب 
هــؤالء المحتجين، الذين لــم تقنعهم 
تطمينــات رئيس البلديــة ومنتخبيها 
مطالبين بتدخل والي والية سطيف.

مصالح بلديــة تالة ايفاســن بدورها 
تؤكد أن كل المناطق التي تفتقر لمادة 
الكهربــاء تم إحصاءها فــي انتظار 
الموافقة من طرف المصالح الوالئية 
بما فيها مصالح الطاقة واإلفراج عن 
مشــروع مرتقب لربط كل السكنات 
باألحيــاء التــي تبقى خــارج مجال 

التغطية بهذه المادة الحيوية.
سفيان خرفي

متفرقات

أمن جيجل ينظم لقاء تحسيسيا  

n نظمت ،أمس،مصالح أمن والية جيجل لفائدة قوات الشــرطة لقاء 
تحسيســيا  حول مرض الســرطان تحت إشــراف أطبــاء و أخصائيين 
نفســانيين بأمن الوالية،وتهدف هــذه المبادرة إلى توعية أفراد الســلك 
األمني من مخاطر هذا المرض الخبيت والقاتل ،ومعرفة أهم مســبباته 

وطرق الوقاية منه.
كمــا أطلق أمن والية جيجل حملة تحسيســية توعوية على مدار يومي 
األحــد و االثنين على مســتوى نقطة المراقبة بالمدخل الشــرقي لمدينة 
جيجل، بمناسبة عودة تالميذ مختلف المؤسسات التربوية إلى الدراسة.
 الحملة أشــرف عليها إطارات و أعوان مــن المصلحة الوالئية لألمن 
العمومي و خلية االتصال و العالقات العامة، تم خاللها توعية وتحسيس 
السائقين بمخاطر العديد من التصرفات الخاطئة المخالفة لقواعد القيادة 
الســليمة ،والتــي يقومون بها على غرار المنــاورات الخطيرة ، الركن 
العشــوائي للمركبات، الوقوف و التوقف بمحيط المؤســات التربوية و 
مــا ينتــج عنه من عرقلة لحركــة المرور قد تؤدي إلــى وقوع حوادث 
خطيــرة يكون ضحيتها التالميــذ، إضافة إلى حثهم على ضرورة التقيد 
باإلجراءات الوقائية للحد من تفشــي فيروس كورونا كوفيد 19، ســيما 

أثناء اصطحاب أبنائهم إلى المدارس.
 كما شــملت العملية  توزيع مطويات تتضمن نصائح و إرشــادات في 
هذا الشأن، الحملة التحسيسية التي تدوم يومين تشمل كل نقاط المراقبة 
ضمــن قطــاع االختصاص، هذا و يبقــى أمن والية جيجــل في خدمة 
المواطنين على مدار الســاعة عبر أرقامه الخضراء  1548، 104، 

خط النجدة 17 و تطبيق ألو شرطة.
نصرالدين - د

باتــــنة
مواطنون يطالبون بمؤسسات استشفائية 

جديدة وتحسني الخدمات الصحية

n جّدد مواطنو والية باتنة مطلبهم المتعلق بالقطاع الصحي وضرورة 
إنجاز مؤسســات استشــفائية جديدة حيث باتت هذه المؤسســات الحالية 
غيــر قادرة على تلبية المتطلبــات اآلنية في ظل نقص األجهزة والعتاد 
الطبــي مثل النقص المســجل في عدد األعوان شــبه الطبيين واألطباء 
العاميــن والمختصين على مســتوى المستشــفيات والعيــادات المتعددة 

الخدمات بالوالية.
بلديات عديدة  يطالب ســكانها بتسجيل مشــروع إنجاز مستشفى بطاقة 
اســتيعاب قدرها 240 ســرير في كل من دائرتــي بريكة وعين التوتة 
ومستشفى بطاقة استيعاب تقدر بـ 120 سرير في كل من دائرة الجزار 
و دائرة الشــمرة وكذا مستشــفى بـ 60 ســرير في دوائر عين جاســر 

المعذر و كذا دائرة سريانة .
كمــا طالب أيضا مرضى القصور الكلوي بفتح مستشــفيات ومصحات  
وكذا تحســين الخدمات الصحية جــراء الوضعية المزرية التي وصلت 
إليهــا مصالــح تصفية الدم في ظــل االكتظاظ الكبير التي تســجله تلك 
المصالــح و تعطل بعــض اآلالت و نقص في األطبــاء األخصائيين و 
الممرضيــن و عدم توفر األجهزة الطبية الحديثة ونقص آالت التصفية 

مما زاد من معاناتهم. 
فوزي جاب هللا

الوافدون عليه اليحرتمون الربوتوكول الصحي
الباعة الفوضويون يستولون على  شارع 

20 أوت في الميلية بجيجل

طالبوا بالكهرباء الريفية
سكان قرية "شالغمة" يغلقون مقر بلدية تالة 

ايفاسن بسطيف

9  عين على الشرق 

استولى الباعة غير الشرعيين على شارع 20 اوت55 بالميلية ،وحّولوه إلى سوق شعبي لترويج بضائعهم 
،غيــر آبهين بالقوانين المنظمة لألنشــطة التجارية وال بالســلطات المحلية والجهــات الوصية ،وال بالتجار 
الشــرعيين أصحاب المحالت المهددين باإلفالس بســبب ارتفاع أســعارهم مقارنة بأسعار أصحاب الطاوالت 
،بينما الداخلون للشــارع من المواطنين بكثافة كبيرة ،فإن أغلبيتهم ال يحترمون البروتوكول الصحي ســواء 

بالنسبة للتباعد أو ارتداء الكمامات.

أقدم صبيحة أمس، العشرات من سكان قرية »شالغمة« على تصفيد أبواب مقر بلدية تالة ايفاسن باستعمال السالسل الحديدية 
مانعين دخول العمال والموظفين إلى مكاتبهم، احتجاجا على أوضاعهم المزرية، حيث تفتقر قريتهم لشبكة الكهرباء الريفية.
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n وقال ســيدي محمــد عمار، فــي تغريدة على 
حســابه فــي تويتر, »فــي مقابلتي مــع تلفزيون 
الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطية, 
فــي برنامج /حوار/, »أكدت مــن جديد على أن 
هدف الشعب الصحراوي هو تحرير ما تبقى من 
التراب الصحراوي, من خالل كفاحه المشــروع 
ضــد التواجــد العســكري المغربي فــي التراب 
المحتل من الصحراء الغربية«, مشــددا على أن 
اتفــاق وقف إطــالق النار »لم يعــد موجودا وتم 
نســفه تمامــا من قبــل دولة االحتــالل المغربي, 
وتباكيها وادعائها بأنها متمسكة به لم يعد ينفع«.
وانتقد الدبلوماســي الصحراوي ”تقاعس” مجلس 
األمــن الدولي عن ”فرض قراراته, وإدانة العمل 
العدوانــي الــذي أقدمــت عليــه دولــة اإلحتالل 
المغربــي فــي 13 نوفمبــر 2020, رغم ما له 
من صالحيات طبقا لميثاق األمم المتحدة, بالنظر 
للــدور الذي تلعبــه بعض األطــراف في مجلس 

األمن كجهاز”.
وأشــار الســيد ســيدي محمد عمار إلى أن األمم 
المتحدة ”تريد إعادة تفعيل العملية السياســية من 
أجل خلق فضاء للتفاوض والتحاور والعودة إلى 
اتفاق وقف اطالق النار”, مســتطردا أن ”موقف 
البوليساريو واضح, ليست هناك عودة إلى وقف 
إطالق النار, ألن )ما كان لم يعد(, وبالتالي نحن 
أمام مرحلة جديدة, على أســاس شــروط جديدة, 

تفرضها التطورات الميدانية”.
وقــال إن ”المملكــة المغربية خرقــت كل العهود 
واســتصغرت الشــعب الصحــراوي, وكان رد 
قوات الجيــش الوطني الصحراوي صدمة كبيرة 

لقوات االحتالل وكل مــن يقف وراءها”, مبرزا 
أن ”الشعب الصحراوي ال يمكن أن يقبل بأن يتم 
الدوس عليه, وله القدرة على التصدي لغطرســة 
الدولــة المحتلة, ومنه أتى الــرد من قبل وحدات 
الجيــش الوطنــي الصحراوي, فــي 13 نوفمبر 
2020, عندمــا تجــرأت القــوات المغربية على 
فتح 3 ثغرات في جدار العار, وهاجمت المدنيين 

الصحراويين”.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي , بمناشدة االتحاد 
االفريقــي الطرفين إلى ”التقليل من حدة التوتر”, 
وأنــه تم تبني باإلجماع, خالل القمة االســتثنائية 
اإلفريقية حول ”إسكات البنادق”, قرارا ”يعترف 
بــأن هنــاك خــرق وقف إطــالق النــار, ويدعو 

الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية )على 
اعتبارهمــا دولتين عضوين في المنظمة القارية( 
إلى التعاطي في ســياق ما لمجلس الســلم واألمن 
االفريقــي من مهام, للوصــول إلى خلق ظروف 
تــؤدي إلى اتفــاق وقف إطالق نــار جديد, وهو 

المصطلح الوارد في تسوية االتحاد االفريقي”.
وأشار إلى أن ”الهيئة اإلفريقية تسعى إلى الوصول 
لتســوية جديدة تكفل للشــعب الصحراوي حقه في 
تقريــر مصيره, طبقا لقــرارات االتحاد اإلفريقي 
واألمــم المتحدة ذات الصلة, وتماشــيا مع أهداف 

ومبادئ القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي«.
ق ـ د

n  قــال رئيس الوزراء اليمنــي معين عبد الملك،  
إن الجلــوس مــع الحوثيين على الطاولة يشــترط 

وجود مسار واضح ونية للمناقشة.
وتأتي تصريحات رئيــس الوزراء اليمني في ظل 
استمرار ميليشــيات الحوثي في عرقلة أي مســار 
سياسي للحل في اليمن، وكان آخرها التفجير الذي 
وقع في مطار عدن مــع وصول الحكومة الجديدة 

إلى البالد.
وأضــاف عبد الملك في تصريحات لســكاي نيوز 
عربيــة: »نحن ندعم خطة الســالم، لكن الحوثيين 
ال نية لهم بذلك. نحن نعمل على عدم تعقيد معيشة 

اليمنيين أو المس بالشق اإلنساني«.
وقــال عبد الملــك إن دوال كبرى تعلم أن الحوثيين 
مســؤولون عن انفجار مطار عــدن الذي وقع في 

نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدا أن ”الهجوم الحوثي 
تم بتخطيط إيراني«.

وأسفر االنفجار الذي وقع في مطار عدن في 30 
ديســمبر الماضي، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 
أكثر من 110 آخرين، وجاء بالتزامن مع وصول 

حكومة عبد الملك إلى المطار.
وأضــاف عبــد الملــك بشــأن تفجير المطــار أن 
”االرتكاب حوثي والتخطيــط إيراني”، مؤكدا في 
الوقــت نفســه ان ”تخطيــط تفجير المطــار دقيق 

وإجرامي هدف إلى إنهاء الحكومة«.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن عالقته مع المجلس 
االنتقالــي الجنوبي جيــدة، رغــم اختالف وجهات 
النظــر أحيانــا، وأشــاد بالــوزراء الذين رشــحهم 

المجلس لالنضمام لحكومته.  

 وأضــاف عبد الملك أنه يرأس حكومة متجانســة 
إلى حــد كبير، مؤكدا أن جميــع أعضاء الحكومة 
مصــرون على مكافحة شــبكات الفســاد، قائال إن 
»الفســاد موجود فــي عدة مفاصــل، ونحن بعمل 

مستمر على استئصاله«.
ومضــى يقــول: ”نحــن نعمــل في إطــار حكومة 
توافقيــة واألولويــة اآلن الوصــول إلى الســالم”، 
مؤكدا انه ”ال عالقة بيــن تغيير اإلدارة األميركية 

وتشكيل الحكومة الحالية«.
وأكد رئيــس الوزراء اليميــن، أن الحكومة ”باقية 
في عدن وصنعاء عائدة بحل سياسي أم عسكري”، 
مشــيرا إلــى أن ”المشــهد األمني فــي مدينة عدن 

مستتب رغم الخطورة على بعض المسؤولين«.
ق ـ د/ وكاالت

n   ونظمت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي في مختلف مدن البالد، 
فــي مقدمتهــا أكبرها مدينة يانغــون، حيث أعرب المحتجــون عن رفضهم 
لـ”الدكتاتورية العسكرية”، هاتفين ”نريد الديمقراطية” وطالبوا باإلفراج عن 
الزعيمة المعتقلة، أونغ ســان ســو تشــي، التي ال تزال قيد الحبس المنزلي 

منذ االنقالب.
وأكدت وكالة ”أسوشيتد برس” أن ألفي متظاهر على األقل من نقابة العمال 
والطلبة والنشطاء نظموا مسيرة احتجاجية أمام جامعة يانغون، فيما تم نشر 
قوات للشــرطة عند مدخل الجامعة الرئيســي، دون ورود أنباء عن حوادث 

بين الطرفين.
ونظمت مظاهرتان من نفس الحجم تقريبا في حيين آخرين من مدينة يانغون، 
وقــدم المحتجــون، بخطوة رمزية، الزهور إلى عناصر الشــرطة أمام مقر 

بلدية المدينة.
وكان معظــم المظاهرات فــي ميانمار اليوم يحظى بطابع ســلمي، لكن في 
مدينة مياوادي بجنوب شرق البالد وثقت الكاميرات لحظة دوي إطالق نار 

خالل تفريق الشرطة لبضعة مئات المحتجين، حسب وكالة ”رويترز«.
 ولــم يتضــح بعد مــا إذا كان الحادث أســفر عن وقوع إصابات أو ســقوط 
ضحايــا، خاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الســلطات الجديدة على 

خدمة اإلنترنت.
وفي مدينة باياثونزو قضى المحتجون الليل أمام مركز للشرطة، على خلفية 

أنباء عن احتجاز مشرعين محليين داخله.

وأوقفت السلطات الجديدة خدمة اإلنترنت على مستوى البالد بالكامل تقريبا، 
لكن تقارير صحفية أفادت بأن الوصول إلى الشبكة العالمية استؤنف جزئيا 

على األقل بعد ظهر اليوم.
ولم تعلق الســلطات العسكرية الجديدة التي تتخذ من العاصمة نايبيداو مقرا 

لها على المظاهرات.
وحســب بيانات األمــم المتحدة، اعتقل أكثر من 160 شــخصا في ميانمار 

منذ االنقالب.
ق ـ د/ وكاالت

ممثل جبهة البوليساريو يف األمم المتحدة محمد عمار:

لن نتنازل عن هدف تحرير ما تبقى من 
التراب الصحراوي تحت االحتالل المغربي

رئيس وزراء اليمن:

الجلوس مع الحوثيني يتطلب مسارا واضحا

 يف أكرب مظاهرات منذ ثورة الزعفران

  آالف المحتجني يخرجون إىل الشوارع إلدانة االنقالب بميانمار..

10  عين على العالم 

 أكد عضو األمانة العامة، ممثل جبهة البوليســاريو في األمم المتحدة، ســيدي محمد عمار، التأكيد على أن 
هدف الشعب الصحراوي األول ”كان وما يزال تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي، من االحتالل المغربي، 

وإقامة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية”.

شــهدت ميانمار أمس األحد، أكبر موجة المظاهرات منذ ثورة الزعفران عام 2007، إذ خرج عشــرات آالف المواطنين إلى 
الشوارع احتجاجا على االنقالب العسكري الذي حصل في البالد قبل أسبوع.

 n انعقــد أول نشــاط في الســودان 
للتطبيــع مع إســرائيل تحــت الفتة 
لتعزيــز  األول  األخــوي  ”اللقــاء 
االجتماعــي”،  والســالم  التســامح 
بمشــاركة حاخــام يهــودي خاطب 

اللقاء من القدس.
نظم الفعالية أول أمس النائب السابق 
بالبرلمان السوداني ورجل األعمال 
أبو القاســم برطــم، وانعقدت بفندق 
”كورنثيا« في الخرطوم بمشــاركة 
عضــو مجلــس الســيادة االنتقالــي 
رجاء نيكوال ورجال دين مســلمين 
ومســيحيين ويهــود وهنــدوس وال 
دينيين، وكانت تحت حراســة أمنية 

مشددة.
الحاخــام  الفعاليــة  خــالل  وألقــى 
ديفيد روزون من إســرائيل والقس 

انغبــورغ ميدتــوم مــن النرويــج، 
كلمتيــن محفزتيــن للتعايــش بيــن 

األديان.
ومنذ اللقاء الذي جمع رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس 
بنياميــن  اإلســرائيلي  الــوزراء 
نتنياهو، باوغنــدا في فيفري  العام 
الماضي، تســارعت خطى التطبيع 

بين الخرطوم وتل أبيب.
كمــا خاطب الملتقــى عضو مجلس 
الســيادة، رجــاء نيكوال، وســفيرة 
الفقــه  مجمــع  ورئيــس  النرويــج 
اإلســالمي الســابق، عبــد الرحمن 

حسن حامد.
وشارك في الملتقى يهود سودانيون 

وأسر سودانية جذورها يهودية.
ق ـ د/ وكاالت

 n   فــاز النيجيري بانكولي أديوي 
بمنصــب مفــوض الســلم واألمــن 
لالتحاد االفريقي، خلفا إلســماعيل 
شــرقي، في انتخابات جــرت أول 
أمــس علــى هامــش القمــة الـ 34 
لرؤســاء حكومــات ودول اإلتحاد 
األفريقــي التــي تتواصل يوم األحد 

عبر التحاضر عن بعد.
و يخلــف ممثــل نيجيريــا أديــوي، 
الجزائري اسماعيل شرقي المنتهية 
فترتيــن  قضــى  الــذي  و  عهدتــه 

متتالتيــن على رأس أهم هيئة داخل 
االتحاد االفريقي.

واالمــن  الســلم  مفــوض  وكان 
المنتخب، سفيرا لبالده لدى االتحاد 
اإلفريقي، وإثيوبيا قبل سنة، وعمل 
أيضــا مديــرا ديــوان لــدى رئيس 
الشــراكة الجديــدة لتنميــة إفريقيــا 
)نيبــاد(، التــي تتخــذ مــن جنــوب 

إفريقيا مقرا لها.
ق ـ د

تحت حراسة أمنية مشددة
السودان ينظم ملتقى يف إطار 

التطبيع مع إرسائيل

خلفا إلسماعيل رشقي
النيجريي بانكويل أديوي عىل رأس 

مفوضية السلم واألمن لالتحاد االفريقي

بعد ”حادثة نوفمرب”..
طبيب بايدن يكشف حالته الصحية

 n  قال طبيب الرئيس األميركي 
جو بايــدن، الذي أصيب بشــرخ 
فــي قدمه اليمنى أثنــاء اللعب مع 
أحــد كالبه في نوفمبر، إنه تعافى 
مــن اإلصابة وســيعود إلى نظام 

التمرينات المعتاد.
أوكونور ”الرئيس  وأوضح كيفن 
تلقــى متابعــة روتينيــة باألشــعة 
أن الشــروخ  أمــس  الســينية 
التأمــت  قدمــه  الصغيرة فــي 

بالكامل«.
وقــام بايــدن في وقت ســابق من 
الســبت بزيارة أخصائيي العظام 
في ديالوير إلجــراء فحص  بعد 

اإلصابة بعشرة أسابيع.
 ويتابع صحــة بايدن عــن كثــب 
الحلفــاء والمعارضــون على حد 
سواء بوصفه أكبر رئيس أميركي 
ســنا علــى اإلطــالق يتولــى هذا 

المنصب.
قال بايدن لمجلــة  ذلــك،  إلــى 
”بيبــول” األميركيــة إن إدارتــه 
إدارة  كبيــر  حــد  إلــى  ستشــبه 
الرئيــس األســبق باراك أوبامــا، 
دون مشــاركة أســرية بقــدر مــا 
كانت في البيــت األبيض للرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وأكــد أنــه ”لــن يشــارك أي فرد 
في عائلتنا أو أســرتنا الكبيرة في 
أي مشــروع حكومي أو سياســة 
خارجية وال أحــد لديه مكتب في 

هذا المكان )البيت األبيض(.”
كما أعــرب بايدن عــن أمله بأنه 
”فــي مثل هــذا الوقت مــن العام 
المقبــل أن نكــون قــد عدنــا إلى 
طبيعتنا بشــكل أساسي فيما يتعلق 

بفيروس كورونا«.
  ق ـ د
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n  يواصــل وفــاق ســطيف التغريــد منفــردا 
في ســباق الريــادة بفوز عريض علــى مولودية 
وهــران )1-4(، فيما ارتقت شــبيبة القبائل إلى 

مركز الوصافة ولــو مؤقتا بعدما أطاحت بنصر 
حســين داي )0-2(، خــارج الديار وهو االنجاز 
الذي حققه كل من نادي بارادو، شــباب قسنطينة 

وســريع غليــزان، المتألقين في ســفرياتهم، يوم 
الســبت، بمناســبة إجراء مباريات الجولة الثانية 
عشــرة من بطولــة الرابطــة المحترفــة األولى 
لكرة القدم، واســتعرض المتصدر وفاق سطيف 
عضالته بعرينه »الثامن ماي45-« أمام الضيف 
مولودية بوهــران بفوز كبيــر )1-4(، ليواصل 
سلســلة نتائجه اإليجابية ويؤكــد أحقيته في قيادة 
قطار المحتــرف األول بفارق 6 نقاط ولو مؤقتا 
عن أقــرب مالحقيــه، فرغم بداية قويــة للزوار 
عبــر تهديد متعــدد لمرمى الحارس الســطايفي، 
خضارية، بواســطة الخط الهجومي، دون تجسيد 
للفــرص المتاحة، إذ تمكن المحليــون من توقيع 
الهــدف األول، عكــس مجريــات اللعــب بأقدام 
توري )د 27( الذي اســتفاد مــن تمريرة دباري 
البينيــة لينفرد بالحارس ويفتتــح بوابة التهديف.. 
هــذا الهــدف لــم يثن مــن عزيمــة »الحمراوة« 
الذين تمكنوا من التعديل ســريعا بواسطة رأسية 
المدافــع بلقــروي )د 30(، وخالل الربع ســاعة 
األخير من المواجهة »الكالسيكية«، حسم أشبال 
المدرب نبيل كوكي اللقاء لصالحهم بفضل ثنائية 
قندوسي )د 76( والبديل بكرار )د 78(، وبهذا، 
يؤكد »النسر« الســطايفي صحته الجيدة ويعزز 
مركــزه في الطليعــة برصيد 27 نقطة، في حين 
تراجعت المولودية الوهرانية نحو المركز الثامن 

)18 ن(.

nجددت شركة سوناطراك، المساهم 
الرئيسي في نادي مولودية الجزائر، 
ثقتهــا فــي مجلــس إدارة الشــركة 
الرياضية ذات أسهم »العميد« الذي 

يترأســه عبد الناصر ألماس، مفندة 
األخبــار التي راجت حــول إحداث 
إدارة جديدة«،  تغييرات بـ«تعييــن 
حســبما أكــده النــادي المنتمي إلى 

الرابطــة األولى لكرة القــدم، أمس 
األحــد، ومعلــوم أن زمــالء القائــد 
عبد الرحمن حشــود يمــرون بفترة 
صعبــة، حيــث لــم يحققــوا الفــوز 
خــالل المباريات األربــع األخيرة، 
الديــار  داخــل  تعادليــن  مســجلين 
وخســارتين خارج القواعد، وكانت 
إدارة مولوديــة الجزائــر قــد نفــت 
األخبار المتداولة مؤخرا والمجهولة 
المصــدر بخصــوص نيــة شــركة 
ســوناطراك إحــداث تغييــر علــى 
مســتوى إدارة الفريق، معتبرة هذه 
الشــائعات كدعاية مغرضة ليس لها 
أي أســاس من الصحة وتهدف إلى 
زعزعــة وضرب اســتقرار النادي 

في هذه المرحلة الحساسة.
حديــث عــن قــرب تولي 
حســان  الســابق  الرئيس 

حمار مقاليد العميد
وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق 

مولوديــة الجزائر على الفايســبوك 
».. مــع احترامنا لكل األشــخاص 
ودون أي تجريــح، ال يــزال مجلس 
إدارة العميــد يحظى بالثقــة الكاملة 
من طرف الشــركة المالكــة للنادي 
التــي تؤكد في كل مــرة على عامل 
االســتقرار والهدوء مــن أجل بلوغ 
األهداف المسطرة، والسير بالفريق 
نحــو مســتقبل أفضــل«، وأضاف 
التــي  المغرضــة  الدعايــة  »هــذه 
ليــس لها أي أســاس مــن الصحة، 
تهــدف لزعزعة وضرب اســتقرار 
الفريــق في هذه المرحلة الحساســة 
مــن أطــراف اعتادت فــي كل مرة 
االصطياد في المياه العكرة«، علما 
أن أخبار إعالمية أكدت في الساعات 
األخيرة قرب تولي الرئيس الســابق 
لوفاق سطيف، حسان حمار، مقاليد 
اإلدارة بنادي العميد، وهي األخبار 
التي فاجأت أسرة العميد من أنصار 

والعبين وإدارة.

الرابطة األوىل

 وفاق سطيف يعمق الفارق
 و شبيبة القبائل في الوصافة

بيان شديد اللهجة ينفي الشائعات المروجة مؤخرا
سوناطراك تجدد ثقتها يف مجلس إدارة مولودية الجزائر

عين على الرياضة 
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استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا لألمم 2021
المنتخب الوطني ألقل من 17 سنة يرشع يف تحضرياته

n فــي إطــار تحضيراتهــا للمرحلة النهائيــة مــن كأس إفريقيا لألمم 
2021 التي ســتقام في مارس المقبل، شــرع المنتخب الوطني تحت 
17 ســنة في التربص التحضيري الذي يجري بالمركز الفني الوطني 
بســيدي موســى منذ يــوم الجمعــة 5 فيفري 2021 البطولة تحســبا 
للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لألمم )د17 سنة( المقرر إجراؤها 
بالمغــرب 2021، هــذا ويشــارك فــي التربص الذي سيشــرف عليه 
المدرب محمد الســات، 24 العبا ينشــطون في البطولة المحلية على 
المســتوى الوطنــي، من بينهم 7 العبين مــن أكاديمية الفاف لخميس 
مليانــة، وبمجــرد وصولها إلى مركز ســيدي موســى، تلقت عناصر 
المنتخب الوطني البرنامــج التدريبي الخاص بالتربص، ومن جانبها، 
تعمــل المديريــة الفنيــة الوطنية للفــاف، بالتعاون مع الجهــاز الفني 
علــى التحضير لبرمجة مباريــات ودية قبل انطالق كأس إفريقيا لألمم 
2021، وهــذا وبعد معرفة باقي المنتخبات المتأهلة وســحب القرعة 

التي ستحدد منافسي الخضر .

   عريبي يغيب مجددا عن نادي نيم الفرنيس

n لــم يســتدع أمس باســكال بالنــك، مــدرب أولمبيك نيــم، الدولي 
الجزائــري كريــم عريبــي إلى مباراة فريقــه التي يســتقبل فيها نادي 
موناكــو ولم يتواجد الالعب الســابق للنجم الســاحلي التونســي حتى 
ضمن قائمة العشــرين العبا المعنيين بالمواجهة، فيما ســّجل مواطنه 
زين الدين فرحات حضوره كأساســي، وليست هذه المرة األولى التي 
يكون فيها عريبي خارج المجموعة حيث غاب في المواجهة الســابقة 
أمــام باريس ســان جرمان، ولــم يحظ ابن مدينة الرغايــة بفترة لعب 
طويلــة منــذ انضمامــه إلى »نيم« شــهر أكتوبر الماضــي، ما يطرح 

إمكانية تغييره لألجواء خالل فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ماجر: »أحرتم زطيش ولم أرصح بأن 
بلمايض مدرب عادي«

n نفــى األســطورة الجزائريــة رابح ماجر كل التصريحات التي نســبت له، 
عــن رئيــس الفاف خيــر الدين زطشــي، والناخــب الوطني جمــال بلماضي، 
وصرح ماجر، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لم أصرح أبدا بأنني 
ســأعود لتدريب المنتخــب الوطني، عندما يرحل الرئيــس الحالي للفاف خير 
الدين زطشــي“، وأضــاف: “هناك أيضا من نســب لي تصريحــات أقول فيها 
بأن بلماضــي، مدرب عــادي، وأنا لم أتكلم أبدا عنه، فأنــا أحترمه”، وأردف 
الناخب الوطني األسبق: “هناك من يحاول استغالل اسمي، مع اقتراب موعد 
انتخابات الفاف، من أجل تغليط خير الدين زطشــي، وأنا أرفض ذلك”، وتابع 
رابح ماجر: “من المؤســف أن يتم استغالل اسم رابح ماجر، في كل مناسبة، 

رغم أني بعيد جدا عن كل هذه األحداث، بما فيها الترشح لرئاسة الفاف«.

أوناس يبدأ مشواره مع كروتوين بـ”لوك” جديد
n سُيباشــر الدولــي الجزائري، آدم أونــاس، مشــواره رفقة ناديــه الجديد 
كروتونــي بـ”لــوك” فريد من نوعه، بمناســبة مواجهة إســي ميالن، وظهر 
صاحب اإلنطالقات الســريعة، بشعر أشقر، خالل فترة اإلحماءات على أرضية 
ملعب “السان سيرو” الفتا إنتباه الجميع، وقرر الطاقم الفني لـ”السكوالي”، 
منح الثقة بشــكل ُمباشــر للجناح الطائر، من خالل االعتماد عليه أساسيا أمام 
ُمتصدر الكالتشــيو، وُيشــار بأن ممثــل إقليم “كاالبريا”، ُيعانــي األمرين منذ 
بداية الموســم الجــاري، حيث يحتل المركز األخير مــن الترتيب العام، ويأمل 
ُمحــارب الصحــراء، بأن يقود فريقــه الجديد لتحقيق البقاء مــع الكبار، وفي 
نفس الوقت اســترجاع ُمســتواه المعهود، علما بأن بطل إفريقيا، اكتفى بلعب 
6 ُمباريات فقط منذ بداية الموســم، بســبب سلسلة اإلصابات التي تعرض لها 

مؤخرا.

غياب نب سبعيني ُيحرج ُمدربه واأللمان 
يكشفون موعد عودته

n وجد ماركو روز، مدرب بوروسيا مونشــغالدباخ، نفســه في موقف حرج 
بســبب رامي بن ســبعيني، بعد أن تركه على كرســي اإلحتيــاط خالل الجولة 
الماضية من البوندسليغا، وتعرض التقني األلماني، النتقادات الذعة من طرف 
أنصــار “الفوهلن“، بعد الخســارة غير المتوقعة أمــام كولن في عقر الديار، 
واعتبر ُمحبوا الفريق، بأن الرجل األول في طاقمهم الفني، قام بخيار خاطئ، 
عندما قرر إراحة إبن قسنطينة، وشدد األنصار، على أن اليساري ترك فراغا 
رهيبــا، عجز بديلــه عن ملئه، وهو ما ظهر جليا فــي النتيجة النهائية للقاء، 
وتوقعت وســائل اإلعالم األلمانية، استرجاع ُمحارب الصحراء، لمنصبه على 

ُمستوى الرواق األيسر، أمام فولفسبورغ.

لهذه األسباب غاب نب نارص من موقعة كروتوين
n كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس األحد، سبب استبعاد الجزائري 
إســماعيل بــن ناصر، العب وســط ميــالن، من قائمة الروســونيري 
لمبــاراة كروتونــي في الجولة 21 مــن الدوري اإليطالــي، وكان بن 
ناصر تعافى مؤخًرا من إصابة عضلية طويلة، وشــارك في جزء من 
مباراة ميالن الماضية أمام بولونيا، ووفًقا لموقع »كالتشيو ميركاتو« 
اإليطالــي، فإن بــن ناصر عانى أول أمس من ارتفــاع درجة الحرارة 
وبدايــة التهــاب الشــعب الهوائية، لــذا فضل ســتيفانو بيولي، مدرب 
ميالن، اســتبعاده من قائمة المباراة، وأشــار الموقع اإليطالي إلى أن 
ساندرو تونالي ليس جاهًزا أيًضا للمشاركة أساسًيا أمام كروتوني، لذا 
سيدفع بيولي بفرانك كيسي وسواليهو ميتي في خط الوسط، ويذكر أن 
ميالن يحتل المركــز الثاني في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 

46 نقطة، خلف إنتر صاحب الصدارة بنقطة واحدة.
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مولودية قسنطينة

دميغة يدعو الرئيس السابق هيشور للتفاوض ورفع التجميد عن الحساب
nتمحوراللقــاء الصحفــي الــدي عقده 
رئيــس مولودية قســنطينة عبــد الحق 
دميغة حول ثالثة محاور رئيسية منها 
االيجازات ،ديون الفريق و البروتكول 
الصحي و االســتقبال فــي ملعب حامة 
بوزيــاة.  وكانــت النقطــة األولى في 
حديــث طويل لرئيس المــوك ليتطرق 
بقولــه انــه تنقــل األربعــاء الماضــي 
لرابطة الهواة وطرح عليهم اإلشــكال 
مــن اجل الحصــول علــى االيجازات 
و الســماح للطاقم الفني باالستفادة من 
االنتدابــات الجديــدة. و طــرح دميغة 
أيضا ملف الشركة المفلسة، وقال بأنه 
توجــه بها إلــى العدالــة  و أن الفريق 

انخرط هذا الموسم كهاوي.
كمــا تطــرق أيضا إلــى الديــون التي 
يطالــب بهــا الرئيــس الســابق للفريق 
الهاوي هيشــور ريــاض و المقدرة ب 
4.6 مليار ســنتيم، و بعــد تدخل لجنة 
األنصــار، قــدم رئيس المــوك اقتراح 
لهيشــور مــن اجــل التحصــل على 3 
مالييــر خــالل ســنة و إيجــاد الحــل 

للحساب المغلق لكن الرئيس السابق لم 
يجــب لحد اآلن مــع التأكيد من طرف 
عبد الحق دميغة أن الفريق كان يســير 
منذ ســنة 2018 بنفس الطريقة ولكن 
طرح اإلشــكال هدا الموسم من طرف 
االتحــاد الجزائري للجمع و التفاهم مع 
الشــركة المحترفة ليضعنا في أشــكال 
قبــل انطــالق الجولة األولــى الجمعة 
القــادم و لكننا لن نبقى مكتوفي األيدي 
و سنعمل على حل المشكل حسب قول 

رئيس الموك ليواصل التطرق بحديثه 
أن التحضيــرات انطلقت مند شــهرين 
و كل الظــروف مهيــأة و ترك الحرية 
للطاقم الفني الختيار التشكيلة االساسية 
بــدون ضغط مع العلــم ان تحضيرات 
قســمت على ثــالث مراحل و ســوف 
نقول كلمتنا هدا الموســم حسب حديث 

رئيس مولودية قسنطينة .
وآخر نقطــة تطرق إليهــا هي األمور 
البروتوكــول  و  للنــادي   التنظيميــة 

الصحــي  المقتــرح مــن الرابطــة مع 
العلــم ان مولوديــة قســنطينة ســتقوم 
بتطبيقه حرفيا ليواصل بقوله »سنطبق 
البروتكــول الصحــي حرفيــا من أجل 
ان يكــون العبــي المــوك في أحســن 
الظــروف و نعلــم الجميع أننا ســوف 
نستقبل منافسينا في ملعب حاة بوزيان 
و ننتظــر تجهيز ارضية ملعب بن عبد 

المالك رمضان مستقبال ».
 كمــا ان لجنــة االنصــار لمولوديــة 
الســابق  الرئيــس  طالبــت  قســنطينة 
هيشــور رياض بالجلــوس إلى طاولة 
المفاوضــات و رفــرع التجنيــد عــن 
حســاب أبناء القبة البيضاء للسماح لهم 
من االســتفادة من االنتدابــات الجديدة 
فــي اول جولــة امــام الجــار جمعيــة 
الخروب كما طالبــوا أيضا بتدعيمات 
مالية من طرف والي والية قســنطينة 
و الســلطات المحلية مع العلم ان ديون 
مولودية قسنطية الحقيقية تتجاوز 6.5 

مليار سنتيم.
كريم  ـ ب 



n اعترف أولي غونار سولشــكاير مدرب مانشســتر 
يونايتــد أنــه ال يمكــن اعتبار فريقه منافســا على لقب 
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة القــدم بعد أن أهدر 
تقدمــه مرتين ليتعادل على أرضه مــع إيفرتون 3-3 
يوم الســبت، وتقدم يونايتد بفضل هدفين من إدينســون 
كافانــي وبرونو فرنانديز لكن أخطاء دفاعية ســمحت 
للــزوار بالتعــادل عبــر عبــد هللا دوكــوري وجيمس 
رودريغيــز، وفــي الدقيقــة 70 منــح هدف ســكوت 
ماكتومينــاي فريــق سولشــيار التقــدم مــن جديد لكن 
إيفرتــون انتزع التعادل فــي آخر لحظات المباراة عن 
طريــق دومينيــك كالفرت-لوين، وبهــذه النتيجة أهدر 
يونايتــد فرصة التســاوي في رصيد النقــاط مع جاره 
مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة والذي لعب مباراتين 
أقــل والتقــى أمس األحد مع ليفربــول حامل اللقب في 

ملعب األخير.
العب مانشسرت توانزيبي يتعرض 

إلهانات عنصرية مجددًا
وقــال سولشــكاير بعد المبــاراة: »ال يمكــن اعتبارنا 
منافســين على اللقــب، علينا أن نكــون أفضل كفريق 
ثــم نرى. إذا أردنا التقــدم فأن علينا منع دخول أهداف 
سهلة شــباكنا«، وأضاف المدرب النرويجي: »عندما 
يحــدث هذا فــي الدقيقة األخيرة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع فهو أمر ســيء للغايــة. ال ألوم أحدا على 
هــذه األهداف لكننا نعرف أن بوســعنا الدفاع بصورة 
أفضل«، وسيلتقي يونايتد مع ضيفه وست هام يونايتد 
فــي كأس إنجلتــرا غدا الثالثــاء، ومن جهــة أخرى، 
تعــرض أكســل توانزيبــي مدافــع مانشســتر يونايتد 
للمزيــد من اإلهانات العنصريــة عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي مجــدداً بعد تعادل فريقــه 3-3 مع ضيفه 
إيفرتون في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 

السبت.

لم يشارك أساسيا من البداية يف ملعب 
أولد ترافورد

ولم يشــارك توانزيبي )23 عاما( أساســيا من البداية 
في ملعب أولد ترافورد لكنه شــارك بديال قرب النهاية 
وفشــل دفاع أصحاب األرض فــي إبعاد الركلة الحرة 
التــي تعادل منهــا فريق المدرب كارلو أنشــيلوتي في 
الثوانــي األخيرة من المبــاراة، وكان توانزيبي العب 
منتخــب انجلتــرا تحــت 21 ســابقا قد تعــرض لمثل 
هــذه اإلهانات بعــد هزيمة فريقه غيــر المتوقعة 2-1 
أمام شــيفيلد يونايتد الشــهر الماضي، وخالل األسابيع 
األخيــرة تعــرض الكثيــر مــن الالعبين فــي إنجلترا 
إلســاءات عنصرية عبر اإلنترنت من بينهم ماركوس 
راشــفورد وأنطونــي مارســيال زميــال توانزيبي في 

يونايتــد والعــب تشيلســي ريــس جيمــس ورومــان 
ســويرز العب وست بروميتش ألبيون، ودعت بعض 
أندية الدوري الممتاز الشــركات المسؤولة عن مواقع 
التواصل االجتماعي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة 
بحق من يبعث بمثل هذه الرسائل المسيئة، وفي الشهر 
الماضــي بحــث عدد من كبــار العبي كــرة القدم في 
إنجلتــرا من بينهم جوردان هندرســون قائــد ليفربول 
والعبــة المنتخب النســائي اإلنجليزي الســابقة كارين 
كارنــي موضوع اإلســاءات العنصرية عبر اإلنترنت 
مــع وزراء في الحكومة البريطانيــة، وطالبت رابطة 
الالعبين المحترفين في إنجلترا بمحاســبة المســؤولين 

عن هذه الرسائل المسيئة وإغالق حساباتهم.
الوكاالت

الالعب توانزيبي يتعرض إلهانات عنرصية مجددا

سولشكاير يستبعد الشياطين الحمر من 
المنافسة على بطولة البريمرليغ

البياسجي يصفع مانشسرت سيتي 
بخصوص مييس

لوبيتيغي يخىش من تعرض 
أوكامبوس إلصابة خطرية

حكيمي يحسم بقاءه يف صفوف اإلنرت

عين على الرياضة 
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nاعتــرف ترينت ألكســندر أرنولــد أن أداءه لم 
يصل إلى مســتوى ليفربول هذا الموســم، وبرز 
الالعــب البالغ مــن العمر 22 عاًمــا كواحد من 
أفضــل ما فــي مركــز الظهير األيمــن في كرة 
القــدم األوروبيــة منــذ أن أصبح العباً أساســياً 
تحت قيادة يورغن كلوب، ولعب هذا المســتوى 
دوًرا محورًيــا في فوز الريدز بأول لقب لهم في 
الدوري اإلنجليزي الموسم الماضي، حيث سجل 
15 تمريرة رائعة، لكن األمر كان أصعب بكثير 
هــذه المرة، مع انخفاض مســتوى أدائه إلى الحد 
الــذي يعتقــد البعض أنــه كان من الممكن اســتبعاده، ودعم مدرب ليفربول كلوب العبه الشــهر 
الماضي، مما يشــير إلى وجود عدد من األســباب وراء تراجعه: ’’االنتقاد طبيعي، بعد أن تلعب 
كرة القدم في األماكن العامة وتجعل الناس معتادون على المستوى الذي أظهره ترينت على مدى 

السنوات الثالث أو األربع الماضية، هذا طبيعي’’.

أرنولد يعرتف برتاجع مستواه مع ليفربول سامباويل قريب من تدريب 
مارسيليا

n بعد أن أعلن اســتقالته في مؤتمر صحافي 
يــوم الثالثــاء، ســيترك أندريه فيــالش بواش 
تدريــب نادي مارســليا الفرنســي رســمًيا في 
األيــام المقبلة، ويعمل بابلــو لونغوريا المدير 
الرياضــي في مارســيليا بجــد للحصول على 
مــدرب جديــد خلًفــا للبرتغالي والــذي رحل 
رســمًيا عن تدريــب الفريق، فــي حين أكدت 
التقاريــر الفرنســية بــأن مدربين كبــار قاموا 
برفض تدريب مارســيليا مثــل رافايل بينيتيز 
وماوريزيو ساري ولوسيان فافر حيث جميعهم 
معترضــون على فكرة تولي تدريب فريق في 
منتصف الموســم ولذلك، بدأ مارسيليا البحث 
في خيارات أخرى مختلفة، وأشارت التقارير 
بــأن األرجنتينــي خورخي ســامباولي مدرب 
إشبيلية السابق يحتل حالًيا مركز الصدارة في 
القائمة المختصــرة لتولي تدريب الفريق حتى 
ولــو لم يخطط المــدرب للرحيل عــن أتلتيكو 
مينيــرو البرازيلــي قبل يــوم 26 فيفري وهو 

موعد انتهاء الدوري البرازيلي.

nبــدأت للتــو ذروة مباريــات نــادي جوفنتــوس اإليطالــي حيــث ســيعود 
البيانكونيري إلى أرض الملعب غدا الثالثاء في مباراة اإلياب بكأس إيطاليا 
ضــد إنتر ميالن، وينتظر الفائز من تلك المواجهــة الرابح من المواجهة 

األخــرى بين نابولي وأتاالنتــا حيث يحاول حامــل اللقب تخطي عقبة 
كبير بيرغامو، ويستعد بيرلو لتحدي أنطونيو كونتي مع كافة الشكوك 
المتعلقــة بين ديباال ورامســي العائدان مؤخًرا مــن اإلصابة، ووفًقا 

لتقارير صحيفة ’’توتوســبورت’’، فإنه يجب على بيرلو اســتعادة 
كال النجميــن حيث ســيتواجدا على مقاعد البــدالء في المباراة، 
وباتــت هناك حالة من التفاؤل داخل جوفنتوس بعودة النجمين 
في تلك المبــاراة الهامة ليدعما الفريق الذي فاز في الذهاب 

على النيراتزوري بهدفين لهدف.

n يرغب إيســكو أالركون في االســتمرار بالمشاركة في المباريات حيث 
ال يشــارك كثيًرا رفقــة لاير مدريد وأكدت التقارير بأنــه قرر الرحيل عن 
صفوف فريقه في الصيف المقبل، وفي الموســم الجاري، لم يشارك إيسكو 
سوى في 483 دقيقة فقط بين الدوري والكأس وهو عدد قليل للغاية بالنسبة 
لالعب الموهوب صاحب ال 29 عاًما، ويعد إيســكو مطلًبا رئيســًيا بنادي 
جوفنتــوس اإليطالــي الذي تبعه لســنوات عديدة ولكن أكــدت التقارير بأنه 
يمكن أن يقرر البقاء في إســبانيا، ووفًقا للتقارير، فإن إيســكو كان سيطلب 
الرحيــل في الصيف قبل عــام واحد من الموعد النهائي النتهاء عقده، ويعد 
الخيار األكثر إثارة لألهمية بالنسبة له هو إشبيلية الذي أوضح بأنه لن يقبله 
إال إذا كانت الظروف مواتية، ومن جانبه، فإن إيســكو يمكن أن يقبل عقًدا 

أقل من 6 ماليين يورو في الموسم والتي يحصل عليها في لاير مدريد.

تفاؤل يف اليويف باستعادة ديباال قبل مواجهة اإلنرت 

إيسكو يريد البقاء يف اسبانيا ويبدد آمال جوفنتوس

n بــات نــادي مانشســتر ســيتي 
معرض لخطر التخلف في الســباق 
للتعاقد مع ليونيل ميســي بعد ورود 
تقارير تشــير إلى أن باريس ســان 
جيرمان قد قدم بالفعل عرًضا رائًعا 
للنجــم األرجنتيني، ويبدو أن الفائز 
بالكرة الذهبية ســت مرات سيغادر 
برشلونة في نهاية الموسم مع انتهاء 
عقده فــي جــوان، وكان هناك قدر 
كبيــر مــن التكهنات حــول الفريق 
الذي ســينتهي به الالعب البالغ من 
العمــر 33 عاًمــا، مــع وجود عدد 
محدود جًدا من األندية القادرة على 
تحمل أجره الهائل.. الســيتي واحد 
من هؤالء، واحتمال ربط ميسي مع 
المدرب السابق بيب غوارديوال هو 

بالتأكيد أمر مثير لالهتمام، لكن وفًقا 
لصحيفة ’’ديلي ستار’’، قام العمالق 
الفرنســي باريــس ســان جيرمــان 
بالخطــوة األولى، وتزعم الصحيفة 
أن بطل الدوري الفرنسي عرضوا 
على ميســي رسوم تســجيل مذهلة 
بقيمــة 40 مليون جنيه إســترليني 
باإلضافــة إلى راتب أساســي قدره 
800 ألــف جنيــه إســترليني فــي 
األسبوع.. الســيتي غير قادر على 
التنافــس مع المــوارد المالية وراء 
العــرض، لكنــه يظل واثًقــا بهدوء 
مــن أنه قــد ال يزال بإمكانــه إقناع 
ميســي باختيارهــم بســبب اتصال 

غوارديوال.

n أكــد يولن لوبتيغي 
مدرب إشبيلية أنه 

تعرض  يخشى 
حــه  جنا
األرجنتينــي 
س  كا لــو
أوكامبوس 
بــة  صا إل
ة  خطيــر
ل  خــال

ر  نتصــا ال ا
على  -3صفر 

فــي  خيتافــي 
الدرجــة  دوري 

األولى اإلســباني لكرة 
القــدم بعد مخالفة مــن دجيني 

داكونــام لكنــه أبــدى أســفه علــى 
رد فعلــه الغاضــب تجــاه الواقعة، 
وحصــل دجينــي مدافــع منتخــب 
توغــو علــى طرد مباشــر بســبب 
دهــس كاحــل أوكامبوس واشــتبك 
لوبتيغــي مع خوســيه بــورداالس 
مــدرب خيتافــي ليحصــل االثنان 
علــى بطاقة حمراء، وأبلغ لوبتيغي 
الصحافيين: »ينبغي أن أعتذر علنا 

علــى غضبــي. شــاهدت 
للتــو العبي في وضع 
كان  لكــن  مــروع 
يجب أن أتصرف 
بطريقــة أفضل، 
شــيء  أهم  لكن 
هــو أن يتعافــى 
س  مبــو كا و أ
وأال  ســريعا 
تكــون اإلصابــة 
لكــن  خطيــرة 
إشــبيلية  مــدرب 
يتصــرف  أن  يجــب 
بطريقة أفضل من ذلك«، 
ولــم يخــف لوبتيغي قلقــه على 
أوكامبــوس، الذي كان يتألم بشــدة 
وهــو يغادر الملعــب محموال على 
محفــة، وقــال: نشــعر بقلــق بالغ 
علــى أوكامبوس. نعتقد أنها إصابة 
خطيــرة للغايــة. قال إنــه تعرض 
إلصابة خطيرة لكننا نأمل أال تكون 
كذلــك. ال أحــد يرغــب فــي رؤية 

العب في هذا الوضع«.

n كشــف تقريــر صحفــي إيطالي، 
أمــس األحــد، عــن موقــف المغربي 
أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميالن، من 
العودة إلى ناديه الســابق لاير مدريد، 
وكان حكيمي انتقل من الميرنغي إلى 
إنتر ميالن في الصيف الماضي نظير 
40 مليــون يــورو، وذكــرت بعض 
التقاريــر أن الالعــب قــد يعــود إلى 
لاير مدريــد، ووفًقا لموقع »كالتشــيو 
ميركاتــو« اإليطالــي، فــإن حكيمــي 
ووكيله ال يســاورهما أي قلق بشــأن 
أنباء الرحيل عن إنتر ميالن، ال سيما 

أن الالعب ســعيد مــع النيراتزوري، 
وأشار الموقع اإليطالي إلى أن حكيمي 
ليســت لديــه أي نيــة لمغــادرة إنتــر 
ميالن فــي الميركاتو الصيفي المقبل، 
وأوضح »كالتشيو ميركاتو« أن إنتر 
يعتبر حكيمي أحد الالعبين الرئيســين 
في مشروع النادي، إلى جانب روميلو 
لوكاكو ونيكولو باريال، وذكر أن إنتر 
ســيبدأ تســديد أمــوال صفقــة حكيمي 
للاير مدريد في شــهر مارس المقبل، 
باالتفاق مع فلورنتينــو بيريز، رئيس 

النادي الملكي.
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انطلق الخميس الفارط ويستمر إىل غاية 14 فيفري الجاري
المنتخبان الجزائري والتونسي للجيدو يواصالن تربصهما التحضيري بالبويرة

البطولة اإلفريقية للشطرنج فردي عن بعد: 
سيطرة عنارص المنتخب الوطني الجزائري

الفرنسي غروجان يقرر خوض غمار 
سباقات إندي كار

n ســيطرت عناصــر المنتخب الوطنــي الجزائري على 
منافســات البطولــة اإلفريقيــة للشــطرنج فــردي بطريقة 
اللعب عن بعد التي اختتمت ســهرة الجمعة بحصدهم ست 
ميداليات من بينها ثالث ذهبية، ففي فئة األواسط تمكن كل 
من نصر لينا وبراهيمي أمين من احتالل المراكز األولى، 
كمــا عرفت المنافســة عند األكابر إناث ســيطرة عناصر 
المنتخــب الوطنــي الذين احتلــوا بجدارة منصــة التتويج 
بفضل كل من مزيود أمينة و لطراش صبرينة وشــقيقتها 
خديجة أمــام عناصر من مصر وأنغــوال فيما احتل بالل 
بلحســن من المنتخب الوطني المركز الثالث لدى األكابر، 
وأعــرب رئيــس االتحادية براهيــم جلــول عزالدين عن 
ســعادته بتألق عناصر المنتخب الوطني في هذه المنافسة. 
كمــا هنأ المشــاركين الجزائريين اآلخريــن على المردود 
الذي قدموه على أمل أن يحققوا أداء أفضل في المنافسات 
المقبلــة، وقــد عرفت هــذه التظاهرة الرياضيــة المنظمة 
على مدار خمســة أيام من طــرف الكونفدرالية اإلفريقية 
للشــطرنج وفق النظام السويسري من تسع جوالت بفترة 
زمنية ســريعة )25 دقيقة( مع إضافة 10 ثواني لكل نقلة 

مشاركة 200 رياضي و رياضية من عشر دول.

n أعلــن الفرنســي رومــان غروجــان أنــه 
ســيخوض غمار منافسات سلسلة سباقات 

إندي كار األميركية، وذلك بعد شهرين 
من حادثه المروع في الفورموال واحد 
على حلبة صخيــر البحرينية والذي 
اعتبــر الفصل األخير من مســيرته 
فــي »الفئــة األولــى«، وســيدافع 
الســائق الفرنسي - السويسري عن 
ألــوان فريــق دايل كوين رايســينغ 
فــي سلســلة الســيارات االميركية، 

بحســب ما أعلن على قناته في موقع 
»تويتش«، وكان غروجان )34 عاماً( 

نجا بأعجوبة من حادث مروع تعرض له 
خالل جائزة البحرين الكبرى في 29 نوفمبر 

الماضي، حيث تمكن من الخروج من ســيارته وهي 
تشــتعل بعد 28 ثانية من اصطدامها بالحاجز الحديدي 

بســرعة 200 كلــم/س، مــا أدى إلى تحطم 
الســيارة وانشــطار الحاجز إلى نصفين، 
وحينهــا قــال لوكالــة فرانــس بــرس 
»رأيــت المــوت عــن كثــب«، وقد 
أدى الحــادث إلــى إصابته بحروق 
في يديــه كلتيهما )تعّرض لحروق 
خطيرة بيــده اليســرى(،  والتواء 
في الكاحل األيســر وكدمات على 
جســمه، ويتضمن سجل غروجان 
فــي الفورموال واحــد الصعود إلى 
منصــة التتويج 10 مرات في 179 
جائــزة كبــرى فــي خــالل 10 أعوام 
قضاهــا علــى الحلبــات مع فــرق رينو 
عــام 2009، ولوتــس بين عامــي 2012 

و2015، وأخيراً هاس بين 2016 و2020.

عين على الرياضة 
14

الوطنــي  الفنــي  المديــر  nأكــد 
لالتحادية الجزائرية للجيدو، ســليم 
بوطبشــة، أمس األحد، أن التربص 
التحضيري المشترك بين المنتخبين 
الجزائري والتونسي )رجال(، الذي 
انطلق الخميس الفارط ويستمر إلى 
غاية 14 فيفــري الجاري بالمركز 
الوطني للرياضة والتســلية بتيكجدة 
بالبويرة، يســير علــى ما يرام وفي 
أجواء »مميــزة«، وقال بوطبشــة 
الوطنيــان  المنتخبــان  »يواصــل 
للجيــدو  والتونســي  الجزائــري 
تربصهمــا التحضيــري المشــترك 
لليــوم الرابــع علــى التوالــي وفقا 
لبرنامــج ثــري يرتكز أساســا على 
تحضيــر الرياضيين مــن الناحيتين 
البدنيــة والفنيــة، وفــق بروتوكول 
صحــي صارم«، وأضــاف المدير 
الفني لــذات الهيئــة الفيدرالية »لقد 
وقعــت الجزائــر والشــقيقة تونس 
عقــدا في إطــار التعاون المشــترك 

بيــن االتحاديتيــن، حيــث ســتتنقل 
بعثــة المنتخب الوطنــي الجزائري 
للســيدات خــالل األســبوع المقبــل 
معســكر  فــي  للدخــول  لتونــس، 
تحضيري رفقــة مصارعات الدولة 
الجارة«، كما أشــار ذات المتحدث 
أنهم بصــدد التحضير لتربص آخر 
يضــم كال مــن الجزائــر وتونــس 
رمضــان  شــهر  خــالل  ومصــر 
للبطولتيــن  تحضيــرا  المبــارك، 

اإلفريقية والعالمية المقبلتين.
املنتخب الليبي غاب يف 
نهاية املطاف عن هذا 

الرتبص
مــن جهتــه، عبــر عــادل قيــراط، 
مــدرب المنتخــب التونســي، على 
حفاوة االســتقبال، كما أبدى رضاه 
التــام عــن الخدمــات التــي يقدمها 
المركز الوطني للرياضة والتســلية 
بتيكجدة ســواء من جانب اإلطعام، 

اإليــواء أو النظافة، مبديــا انبهاره 
بجمــال المنطقة، وقــال »التربص 
يجــري في ظــروف جيــدة خاصة 
مــع التطبيق الصــارم للبروتوكول 
طــرف  مــن  المســطر  الصحــي 
اللجنــة الطبيــة. نحن جــد راضين 
على الخدمــات التي يقدمها المركز 
فــي  للرياضــة، خاصــة  الوطنــي 
منطقــة جــد رائعــة مثــل هــذه«، 
ودخــل المنتخب الوطني الجزائري 
للجيدو التربــص التحضيري بـ24 
مصارعا وأربعة أعضاء من الطاقم 
الفني، فيما يضم المنتخب التونســي 
عشــرة مصارعيــن باإلضافــة إلى 
ثالثــة أعضاء مــن الطاقــم الفني، 
ويشــار إلــى أن المنتخــب الليبي، 
الــذي كان منتظــرا بتيكجدة، غاب 
في نهاية المطاف عن هذا التربص 
بســبب عدم منحه رخصــة الدخول 

لألراضي الجزائرية.
وأج

باريت تتّوج بلقب بطولة يارا فايل للتنس
n استهلت المصنفة األولى آشلي بارتي موسم 2021 بطريقة 
مثالية عندما هزمت اإلســبانية غاربين موغوروسا 6-7 و6-4 
لتحــرز لقــب بطولــة يارا فالــي للتنس التــي تعد بمثابــة إعداد 
ألســتراليا المفتوحة أمس األحــد، وفي أول بطولة تخوضها منذ 
نحو عام، تعين على الالعبة األســترالية البالغ عمرها 24 عاما 
أن تتجاوز خســارة شــوط إرســالها مرتين لتفــوز بالمجموعة 
األولى المتقاربة في شــوط فاصل على ملعب مارغريت كورت، 
وبذلــت بارتــي المزيــد من الجهد فــي المجموعــة الثانية لكنها 
كســرت إرسال موغوروسا لتتقدم 4-5 ثم فازت بشوط إرسالها 

لتحقق ثاني لقب في مسيرتها على أرضها.

NBAفيالدلفيا يحسم قمته مع بروكلني يف دوري الـ
n حســم فيالدلفيا سفنتي سيكســرز قمته مع ضيفه بروكلين نتس عندما 
تغلب عليه 108-124 في دوري كرة الســلة األميركي للمحترفين معززا 
صدارتــه المنطقة الشــرقية، فيما احتاج لوس انجليــس ليكرز حامل اللقب 
إلى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 129-135، ويدين 
فيالدلفيــا بفــوزه إلى نجمــه الكاميرونــي جويل إمبيد بتســجيله 33 نقطة 
مــع تســع متابعات، وأضاف توبيــاس هاريس 21 نقطة مــع 12 متابعة، 
واألسترالي بن سيمونس 16 نقطة مع 12 متابعة أيضا وثماني تمريرات 
حاســمة، وحقق فيالدلفيا الذي اســتعاد توازنه عقب خســارته على أرضه 
الخميس أمام بورتالند ترايل باليزرز 121-105، فوزه الســابع عشر في 

24 مباراة حتى اآلن، بفضل األداء الجماعي لالعبيه حيث تخطى ســبعة العبين حاجز العشــر نقاط، وسجل البديالن شايك 
ميلتون والتركي فرقان قرقماز 15 و13 نقطة على التوالي، وأضاف كل من داني غرين وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم 
غولدن ستايت وويريز، 11 نقطة، وفي المقابل، برز النجم جيمس هاردن في صفوف بروكلين نتس وكان قريبا من تحقيق 

»تريبل دابل« بتسجيله 26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وثمان متابعات، وأضاف البديل الندري شاميت 22 نقطة.
البلجيكية مريتزن تنال لقب غيبسالند. 

n توجت البلجيكية إليز ميرتنز، المصنفة 20 عالمياً، بلقب دورة غيبســالند األســترالية بفوزها السهل على 
اإلستونية كايا كانيبي 4-6 و1-6، وهو اللقب السادس لميرتنز في مسيرتها االحترافية، وعلقت قائلة »لعب 
كــرة المضــرب مرة أخرى يعني الكثير بالنســبة لي... أنتظر بفارغ الصبر رؤيتكم األســبوع المقبل«، وتعطى 
اليوم اإلثنين شــارة انطالق منافســات بطولة أســتراليا المفتوحة للتّنس، أولى بطوالت الغراند ســالم، وســط 

ظروف تراوحت بين الّصعبة والمعّقـدة ولكّن األهم هو أّنها ستقـام بحضور جماهيرّي.

األمريكي جونسون يقرتب من الفوز ببطولة الغولف
n تصدر المصنف األول عالميا األميركي داستن جونسون قائمة الترتيب العام في ثالث أيام البطولة السعودية 
الدوليــة للغولف، إحــدى بطوالت الجولة األوروبية للغولف، وتفوق بطل بطولة الماســترز للعام 2020 على 
منافســيه بعــد تقديمه لمســتوى مميز بواقع 13 ضربة تحت المعدل، وكان جونســون ضمــن المجموعة التي 
اســتكملت ما تبقى من ضربات اليوم الثاني في الفترة الصباحية وســجل 9 ضربات تحت المعدل جعلته يدخل 
منافسات اليوم الثالث متساويا في الصدارة مع النيوزيلندي رايان فوكس، وقال المصنف األول عالميا: »لعبت 
بشــكل جيد اليوم، قمت بتســديد العديد من الضربات المتوســطة بنجاح ألمنح نفســي فرصة أفضل في تسجيل 

ضربات تحت المعدل. لم أسجل العديد من الضربات القصيرة ولكن إنهاء اليوم بهذا الشكل هو أمر رائع«.

السباق الكالسيكي للدراجات لتيبازة: 
فوز حمزة عماري وياسمني المداح

n فاز حمزة عماري )رجال( وياسمين المداح )سيدات( بالمرحلة الثانية 
من الســباق الكالســيكي للدارجات بتيبــازة، التي جرت أمس الســبت بين 
مدينتــي أحمر العيــن والداموس، وأكمل عماري هذا الســباق، الذي جرى 
على مســافة 86 كلم، في ظرف 2سا و 10د و 15ثا، متقدما على زميليه 
في المجمع البترولي، اســماعيل للوشــي والخصيب ساســان، اللذين حققا 
وقتــا قدره 2ســا و 10د و 15ثا كذلك، ولدى الســيدات، تمكنت ياســمين 
المداح من المنتخب الوطني من تحقيق زمن قدره 2سا و06د و45ثا على 
مســافة 75 كلم، متبوعة بزميلتيها في الفريق الجزائري، نســرين حويلي 
وشــهرة عزوز، بنفس التوقيت، ولدى األواســط )ذكور(، عــاد الفوز إلى 
هارون باشيســاس )نادي درارية( بوقت قدره 2ســا و10د و 15ثا، فيما 
جاء أسامة خالف )نادي دالي براهيم( وأشرف فرحات )مولودية الجزائر( 

في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بالتوقيت نفسه.
سيطرة األندية العاصمية باحتاللها معظم منصات التتويج

ولــدى الهــواة، فاز بــالل زواوي بالســباق، متفوقا على دراجين آخريــن من العاصمة وهما عبــد الرزاق بن 
عربية ومحمد كنانس، وخالل منافسات يوم الجمعة، جرى السباق بمدينة القليعة، حيث عرف سيطرة األندية 
العاصميــة باحتاللها معظم منصات التتويج ســواء عند الرجال أو الســيدات و ذلك لــدى جميع الفئات العمرية 
تقريبــا، حيــث فاز في فئة أكابــر: حمزة عماري )المجمع البترولي(، اســماعيل للوشــي )المجمع البترولي(، 
والخصيب ساســان )المجمع البترولي(، وفي فئة كبريات فازت كل من: ياســمين المداح )المنتخب الوطني(، 
نســرين حويلي )المنتخب الوطني(، وشــهرة عزوز )المنتخب الوطني(ن أما لدى األواسط: هارون باشيساس 
)نادي درارية(، أسامة خالف )نادي دالي براهيم(، وأشرف فرحات )مولودية الجزائر(، وبالنسبة للهواة: بالل 

زواوي )الجزائر العاصمة(، عبد الرزاق بن عربية )الجزائر العاصمة(، ومحمد كنانس )الجزائر العاصمة(.



n المبــادرة أطلقتهــا مديرية المجاهدين و ذوي 
الحقــوق و المقعدين بمشــاركة كل مــن مديريات 
الصحــة و الحمايــة المدينة و النشــاط االجتماعي 
و كذا منظمة المجاهديــن عبر الـ34 بلدية التابعة 

لوالية برج بوعريريج. 
و جــاءت القافلة لضمــان الحمايــة االجتماعية و 
الوقــوف علــى معاناة هــذه الفئــة و تقديم خدمات 
طبية لها. كما أكد السيد »توفيق مخلوفي« المدير 
الوالئي لمديرية المجاهدين و ذوي الحقوق أن هذه 
المبــادرة جاءت تنفيذا للتعليمات المســداة من قبل 

وزارة المجاهدين و كذا حرص والي الوالية. 
القافلــة المتكونة من أطباء و أخصائية اجتماعية و 
نفســية، قدمت عالجات مجانيــة لهؤالء و اطلعت 
علــى صحتهــم و وضعيتهــم االجتماعيــة و هــذا 
اعترافا و تقديرا لتضحياتهم و كفاحهم إبان الثورة 

التحريرية. 
ســتتواصل القافلة لتجوب جميــع بلديات و دوائر 

الوالية خالل السنة الجارية. 

n وســبق وأن تعرضت باتنة والبلديات القريبة 
منها كفســديس والشعبة وتازولت وجرمة لظواهر 
بيئيــة خطيرة نجمــت عن رمي نفايــات صناعية 
وكيميائيــة ضارة في هذه المناطق المصنّفة ضمن 
الغابــات المهمــة بالوالية، ســيّما تلــك الكائنة في 
الجهــة الغربية من فســديس والتــي  احترق جزء 
كبيــر منهــا العام الماضــي جراء هــذه الفضالت 

والمواد الملوثة والنفايات الكيميائية.
وقامــت مديريــة البيئة برفع دعــوي قضائية ضد 
مجهول على إثر الزيوت الصناعية التي تم رميها 
أمــس في الجهــة الشــمالية للمدينــة والتي وصل 
دخانهــا وافرازاتهــا إلــى مدينة فســديس، إال أن 
هذا االجــراء لم يعد كافيا أمــام تنامي االنتهاكات 
الخطيرة و ما تلحقه بالغابات من خســائر جســيمة 
كل ســنة، كان يتعيّــن تالفيها وعدم وقوعها لو أن 
الجهــات المســؤولة قانونا عن األماكــن المحيطة 
بالمدينة  وفي مقدمتها بلدية باتنة ومديرية الغابات 
ومديرة البيئة حرصت على  ضمان مراقبة دورية 
وصارمة لهــذه األماكن ووضعها تحــت المراقبة 

المستمرة.
إضافة إلى األضرار الناجمة عن الحرائق والدخان 

الكثيف المتصاعد و تأثيره على المساحات اآلهلة 
بالســكان لمــا يســببه مــن اختناقــات في أوســاط 
المواطنين  عالوة علي انبعاث الروائح الكريهة.

وضعية البيئة سواء في األماكن المحيطة بعاصمة 

الواليــة أو في البلديــات األخرى باتت تســتدعي 
االهتمــام أكثــر وتلقــي بالمســؤولية الكاملة علي 
الهيئات المشــرفة علــى هذا القطــاع الذي ال يقل 

أهمية عن سائر القطاعات األخرى.

15عين على المجتمع
أزيد من 12 ألف مكالمة هاتفية
خالل أسبوع للتبليغ عن الجرائم

قافلة لالستشفاء المزنيل لفائدة المجاهدني و ذوي الحقوق بربج بوعريريج

تلويث الغابات المحيطة بباتنة متواصل

تلقــت مصالــح أمن والية الجزائر أزيد من 12 ألف مكالمة هاتفية عبر الخط األخضر 1548 وكذا خط النجدة 
17 خالل أســبوع تتعلق بالتبليغ عن قضايا إجرام وكذا طلب اإلرشــادات والتوجيهات، حســب ما أفاد به بيان 

لذات المصالح.

انطلقت  قافلة والئية استشــفائية تعنى بزيارة المجاهدين و أرامل الشــهداء و ذوي الحقوق لمنحهم الرعاية الصحية المناســبة 
ببيوتهم لتجنيبهم عناء التنقل للمستشفيات و عيادات الصحة.

عادت ظاهرة تلويث البيئة لترمي بظاللها على المحيط الغابي من جديد بمدينة باتنة مع عودة رمي الزيوت الصناعية المستعملة 
بالجهة الشمالية لعاصمة الوالية المتمّيزة بالغطاء الغابي الكثيف وهذا بعد ثالثة أشهر فقط من رمي زيوت مماثلة وبكميات كبيرة 

في غابة الكوندورسي الكائنة في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة. 

n وأوضــح المصــدر ذاتــه أن 
قاعــة العمليات التابعة لمركز القيادة 
والســيطرة بأمــن واليــة الجزائــر 
»تلقــت خالل الفترة الممتدة من 22 
إلــى 29 جانفي الفارط، )12124( 
مكالمــة هاتفية عبــر الخط األخضر 
1548 وكذا خط النجدة 17، تتعلّق 
بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلّقة 
باإلجــرام وكــذا طلــب اإلرشــادات 

والتوجيهات«.
وأضــاف أنه »اســتغالال للمكالمات 
الهاتفية الواردة من طرف المواطنين 
إلى قاعة العمليات تعمل هذه األخيرة 
على اإلخطار اآلني والفعال لمختلف 
التبليغــات المتعلقة باإلجــرام لقوات 
الشــرطة العاملــة في الميــدان التي 
بدورهــا تتدخــل بــكل احترافيــة«، 
مشيرا إلى أن هذه التدخالت أسفرت 
عن »توقيف 7 أشخاص محل تبليغ 
بكل من أمــن المقاطعة االدارية بئر 
مراد رايــس، حســين داي، براقي، 

سيدي أمحمد، بئر توتة ودرارية«.
و تــم علــى إثــر هــذه التوقيفــات, 
اســترجاع دراجــة ناريــة، هاتــف 

نقال، حاســوب محمــول، مبلغ مالي 
قــدره )29000( دج. كما تم حجز 
ســالحين أبيضين من الحجم الكبير، 
كميــة من المخدرات )القنب الهندي( 
و 10 اقراص من المؤثرات العقلية، 

حسب ذات المصدر.

وبالمناسبة، دعت مصالح أمن والية 
الجزائــر المواطنين إلى المســاهمة 
أكثر فــي العمليــة األمنيــة بصفتهم 
تحــت  ووضعــت  األمــان  أســاس 
تصرفهم أرقام المديرية العامة لألمن 
الوطنــي، الخــط األخضــر 1548 

وخــط النجدة 17، إضافــة إلى خط 
104 و تطبيق »ألو شــرطة« وكذا 
صفحــة الفيــس بــوك ألمــن والية 
الجزائــر للتبليــغ عــن كل مــا مــن 
شــأنه المســاس بســالمتهم وسالمة 

ممتلكاتهم.

n في  إطار مواصلة اإلجراءات 
الصحــي  بالبرتوكــول  المتعلّقــة 
للوقايــة من فيــروس كورونا الذي 
أعدتــه وزارة التربية الوطنية ، تم 
أمس األول توزيع كميات من مواد 
التعقيم و التطهير، على المؤسسات 
التربوية تحســبا لعودة التالميذ إلى 

مقاعد الدراسة بعد العطلة.
و قد أشــرف مدير التربية حليم بن 
شــريف بمتقن ســوفي عبد الحفيظ 
بقايس على عملية تسليم بعض هذه  
المستلزمات الوقائية على عدد من 

مديري المــدارس االبتدائية التابعة 
لبلديتي قايس و الرميلة ،  بحضور 
مفتــش المقاطعة و ممثــل  أولياء 
التالميــذ  و مديــر و مقتصد متقن 

قايس . 
وتمثلت هذه المستلزمات أساسا في 
عدد من أجهزة الكشــف الحراري 
و  كميــة مــن الكمامــات و الهالم 
الكحولي و مواد التطهير و أفرشة 
مســح األحذيــة و كميــة مــن مادة 
الكلور المعقمة ومستلزمات أخرى  
، مما سيسهم بال شك في المحافظة 
على الســالمة الصحيــة للتالميذ و 

كذا جميع المؤطرين .        

تحسبا لعودة التالميذ
توزيع مواد تعقيم عىل 

المدارس االبتدائية بخنشلة

n يشــكو ســكان طريق المطار، و 
بعض األحياء المجاورة لهما بمدينة 
تبســة مــن الوضعيــة المزرية التي 
تشــهدها الســاحة األماميــة لمطار 
الشــيخ العربــي التبســي الدولي، و 
ذلــك بعد أن طالته أيادي المنحرفين 
و شــاربي الخمور الذيــن لم يكتفوا 
برمــي زجاجات و قارورات الخمر 
عشــوائيا بــل و األدهــى مــن كل 
ذلــك، أصبحوا يفضلون الســكر في 
عين المــكان، ما حول هذه الواجهة 

إلى حانات على الهواء الطلق. 
مــن  المتضــررون  المواطنــون 
هــذه الوضعيــة أكدوا علــى أن هذه 
األماكن و الســاحات الخضراء التي 
خصصتهــا الدولة لفائدة العائالت و 
مواطنــي المدينة بهدف اســتغاللها 
تحّولــت  الترفيــه  و  التنــزه  فــي 
الهــواء  علــى  إلى حانات حقيقيــة 
الطلــق بعــد اقتحامها فــي الفترات 
الليليــة مــن طــرف المخمورين و 
اســتغالل أماكنهــا الجميلــة لتناول 
و  القــارورات  رمــي  و  الخمــور 
بذلــك  لتحــرم  هنــاك  الزجاجــات 
العائالت التبسية من قضاء ساعات 
المســاء أو خالل الفتــرة الليلية من 
حقهــم فــي الترفيه. كمــا أن القاعدة 
الخلفية لثانوية مســاني عجال بنفس 
الحــي باتــت هــي األخــرى وكرا 

للمنحرفين . 
الســكان أبــدوا أســفهم الشــديد من 
أفســدت  التــي  التصرفــات  هــذه 
جمال واجهات العديــد من المرافق 
العمومية و حتى متحف الشــهيد، و 
دار الصناعات التقليدية و غيرها من 
مؤسســات الدولة و بعض المسالك 
السياحية و الثقافية و حتى التاريخية 

منها التي تتميز بهــا الوالية بعد أن 
تحّولــت إلى أماكن مشــبوهة تبعث 
علــى التقــزز و االشــمئزاز و هي 
الحال نفسها التي تشهدها األحياء و 
الشــوارع و حتى أمام بيوت العبادة 
و المســاكن التي يســتيقظ أصحابها 
كل يوم على مزابل و صور مؤذية.
كما تصادف نفس المشكل العائالت 
التي تفضل فــي الغالب التنزه نهاية 
األســبوع أو مع العطل إلى األماكن 
و الساحات الغابية  و منها مرتفعات 
جبــل قوراي بطريق الكويف، حيث 
يسجل انتشار للتجارة غير الشرعية 
للخمــور على حافــة الطريق وقالوا 
أن الممارسات تســتمر إلى ساعات 
متأخــرة مــن الليــل حيــث غالبا ما 
يعتــرض مســتهلكو الخمور ســبيل 
المســافرين و العابريــن المتجهيــن 
عليهــم  ويعتــدون  ســكناتهم  نحــو 
جسديا و بالكالم البذيء كما شهدت 
هــذه األماكــن العديد مــن األحداث 
و المعــارك التــي خلفــت ضحايــا 
تعّرضــوا إلى أخطار جســيمة و لم 
يخــف المواطنــون مــا تشــكله هذه 
األماكــن من أخطار علــى المارة و 
السكان ككل رغم أن مصالح األمن 
الوطنــي و رجــال الــدرك حجزت 
كميات معتبرة من الخمور األجنبية  
و المحليــة خالل عمليات مداهمة و 
تفتيش ضــد تجار و مدمني الخمور 
كما تم توقيف العديد من المنحرفين. 
و يأمل ســكان األحيــاء المتضررة 
مــن هذه الظاهرة أن تتدخل الجهات 
المعنيــة، لتخليصهــم مــن الوضــع 
البائــس الــذي يقولــون بأنــه حول 

حياتهم إلى جحيم حقيقي.    
هـ.غ 

واجهة مطار تبسة تتحول إىل حانة مفتوحة عىل الهواء الطلق  
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n اجتاحت عاصفة رملية قادمة 
من الصحــراء الكبــرى منتجعات 
التزلج على الجليد في جبال األلب 
وصبغــت الثلوج البيضــاء باللون 

الصحراوي المشمشي.
الصحــراء  رمــال  وغطــت 
الثلــوج  مســارات التزلج على 
الريفيــة  التزلــج  منتجعــات  فــي 
في سويســرا، وحولت سماء البالد 

إلى اللون األصفر أو البرتقالي.
وشــوهد المتزلجــون ينطلقون إلى 
المنحــدرات على الرغم من حادثة 
الطقس الغريبة بعد استمرار تدفق 

الغبار من الصحراء األفريقية.
وفي األثناء، شوهد المتزلجون في 

جبــال البرانس وهم يتزلجون على 
طبقة برتقالية من رمال الصحراء 
كانــت تغطــي طبقــة الجليــد فــي 
المنطقــة. كما شــوهد لون برتقالي 
في وادي شامونيكس مونت بالنك 
حيــث كان الهــواء محمــاًل بغبار 
الرمــال مــن الصحــراء الكبرى، 
بحســب ما أفادت صحيفــة الديلي 

ميل البريطانية.
واللــون البرتقالــي الــذي غطــى 
سماء أنحاء واسعة من أوروبا هو 
نتيجة للريــاح القوية فــي أفريقيا، 
مما تســبب في انتقــال الرمال إلى 
أوروبا قبل أن تســتقر على الجليد 

في السالسل الجبلية.
ق/م

الطيــران  ســلطات  عثــرت   n
الهولنديــة على مراهــق كيني، يبلغ 
من العمر 16 عاما، داخل مقصورة 
معدات هبوط طائــرة تركية، كانت 
في طريقها إلى لندن قبل أن تتوقف 

في هولندا.
وبقي المراهق الكيني متشــبثا خلسة 
في معــدات هبوط الطائرة التركية، 
وذلــك لمســافة 250 ميــال، علــى 
ارتفــاع 19 ألف قــدم، وفي درجة 
حــرارة 30 تحــت الصفر، وفق ما 
»اإلندبندنــت«،  صحيفــة  ذكــرت 

األحد.
الهولندية علــى  وعثرت الســلطات 
الصبــي الكينــي بعد هبــوط طائرة 
الشــحن التركيــة في مطــار مدينة 
مطار ماســتريخت آخــن، الخميس 
الماضي، وهو في حالة صحية سيئة 

بسبب البرد.
وكان من الممكن أن يتســبب نقص 
المراهــق،  وفــاة  فــي  األكســجين 
إال أنــه نجــا مــن الموت فــي نهاية 
المطاف. وقال متحدث باســم مطار 
ماستريخت آخن معلقا عل ما جرى: 
»لقد كان حظه كبيرا في البقاء على 

قيد الحياة«.
أخبار ذات صلة

الحــرارة  درجــات  أن  وأوضــح 
هبــوط  معــدات  داخل مقصــورة 
الطائرة تنخفــض إلــى 30 درجــة 

مئويــة تحــت الصفــر، مضيفــا أن 
متــن  علــى  خلســة  »المســافرين 
الناس  الطائــرات قليلون، ومعظــم 

لألسف ال ينجون من الموت«.
ويخضع المراهق الكيني للعالج في 
المستشــفى، ويعانــي مــن انخفاض 
حرارة الجســم، ويقــول األطباء إنه 

في حالة صحية متوسطة.
وتقول الشــرطة الهولندية إنها تقوم 
حاليــا بعمليــة تتبع للمســار الدقيق 
لرحلة الصبي، وستحقق في صالت 
محتملــة لرحلتــه بعمليــات االتجار 

بالبشر.
وهذه ليست المرة األولى التي ينجو 
فيها مســافر خلسة من رحلة طيران 

تبدو مستحيلة.
فقد أمضــى ثيمبا كابيكا، من جنوب 
إفريقيا، ســتة أشــهر في المستشفى 
بعد التشــبث بالهيكل السفلي لطائرة 
اســتمرت  رحلــة  خــالل  جامبــو 
بيــن  ميــل  و6000  ســاعة   11
جوهانسبرغ ولندن في عام 2015.

وقــال الخبــراء حينهــا إن كابيــكا 
كاد أن يمــوت اختناقــا بســبب قلــة 
لدرجــة  وتعــرض  األوكســجين، 
حــرارة 60 مئويــة تحــت الصفر. 
وقــد تم اكتشــافه فاقــدا للوعي على 
أراض مطــار هيثرو فــي العاصمة 

البريطانية لندن.
ق/م

n عيــن البابــا فرانســيس امــرأة فــي منصب وكيــل مجمع 
األســاقفة، مــع حقوق التصويت في هيئة تدرس مســائل العقيدة 

الرئيسية، مخالفا بذلك التقليد المسيحي.
وكانــت الفرنســية ناتالــي بيــكار، التــي عينت مــع وكيل آخر 
هــو اإلســباني لويــس ماريــن دي ســان مارتان، الســبت، في 

سينودس األساقفة، تعمل مستشارة منذ 2019.
وقال الكاردينال ماريو غريش، األمين العام للمجمع، إن تعيينها 
يدل على رغبة البابا »في مشاركة أكبر للمرأة في عملية اتخاذ 
القــرار في الكنيســة«، موضحا أن »عدد النســاء المشــاركات 

كخبيرات ومستمعات زاد في اللقاءات األخيرة للمجمع«.
وتابــع أنه »بتعيين األخت ناتالي بيكار وإمكانية مشــاركتها في 

التصويت، ُفتح باب«.
ويقود أســاقفة وكرادلة يمتلكون حقــوق التصويت المجمع الذي 

يضم أيضا خبراء ال يستطيعون التصويت.
وسيعقد المجمع المقبل في خريف 2022. وكانت 35 »مدققة« 
دعين إلى الســينودس الخاص باألمازون في 2019 بدون حق 

التصويت.
وكان البابا فرانســيس قد أعلن عن رغبتــه في إصالح المجمع 

وتمكين النساء والناس من لعب دور أكبر في الكنيسة.
وبيــكار مولــودة فــي فونتينبلو في 1969، ودرســت الفلســفة 
والالهوت في »مركز ســيفر- الكليات اليســوعية« في باريس، 

وعلم االجتماع في معهد الدراسات العليا للعلوم االجتماعية.
وقد تخصصت مؤخرا في علم الكنيسة في كلية بوسطن لالهوت 

في الواليات المتحدة، حسب موقع أخبار الفاتيكان.
ق/م

n  وســيعرض دار كريستيز 
النيــازك  أحجــار  للمــزادات 
في حــدث »ديــب إمباكت«، 
حيث يتوقــع أن يجني ماليين 
بعض  وتتضمــن  الجنيهــات. 
كريمــة،  أحجــاراً  األحجــار 
فيمــا خضعت أخرى لتأثيرات 
االنفجارات في الغالف الجوي 
وباتت تشبه منحوتات أللبرتو 
غياكوميتــي. ومن المتوقع أن 
تبــاع قطعة من حجــر النيزك 
ثبــت أنها ســقطت مــن القمر 
بمبلــغ يتراوح بيــن 180 ألفاً 

و 250 ألف جنيه استرليني.
ق/م

عاصفة رملية تصبغ ثلوج األلب  بلون  الصحراء

مراهق كيني تشبث بالطائرة
 خلسة ونجا من الموت بأعجوبة

األلماس يحتاج للكهرباء يف أعماق األرض للنمو

ألول مرة.. تعيني امرأة بمنصب رفيع يف مجمع األساقفة عيون المشاهري ترّتقب مزاد أحجار النيازك

n الكثيــر مــن المبــادرات كللــت بالنجــاح و 
لقيت استحســانا كبيرا لــدى رواد مواقع التواصل 
االجتماعــي ، الذين وجدوا فيهــا منبرا للتثقيف و 
التســلية و للتعبير عن أرائهــم و طرح أفكارهم . 
و فــي هــذا المجال نجــد صفحة »سقســي« على 
موقع  فايســبوك و التي يتابعها أكثر من 81642 
شخصا ، أين طرح فيها أكثر من 3000 موضوع 
للنقاش و التي يعرفها أصحابها كمشروع مجتمعي 
تعاونــي يدفع للتفكير من خالل مجموعة واســعة 
من المقاالت لمختصين  في جميع التخصصات  ) 
فلســفية ، اجتماعية ، علم النفس، الطب ، الصحة 
العقليــة و غيرها ( و المناقشــات التي تّركز على 
مختلــف مجــاالت الحياة بطريقــة موضوعية من 
خالل غرس ثقافة الحوار و النقاش و ثقافة التفكير 
النقــدي من خــالل طــرح األســئلة و البحث عن 

األجوبة.
 من بين فضاءات الصفحة نجد مجموعة »سقسي 
انجلــش كومونيتــي« و« سقســي داتشــص التي 
وفرت فضــاء لتعلم و تطوير اللغــة االنجليزية و 
األلمانيــة لــدى رواد الصفة من خالل مناقشــات 
عــن بعد باللغــة االنجليزية،  فضال عن  مجموعة 
» سقســي آرت« أو سقســي فن و التي تعنى بكل 
أنــواع الفنون من صــورة فوتوغرافية ، إلى الفن 
التشكيلي و الموسيقى و الكتابة ، أين وجد الشباب 
فيها فضاء لطــرح إبداعاتهم و التعريف بأعمالهم 
حيــث كانت المجموعــة منطلقا للعديــد منهم نحو 

عرض أعمالهم في صاالت عرض حقيقية.
هنــاك أيضــا مجموعــة »ســينيفيليا سوســايتي« 
التــي تعتبر من أنجــح المجموعــات والتي قدمت 
مادة ســينمائية دســمة لمتابعيها الذي يفوق عددهم 
18222 شــخصا، بعد أن  اتخذت من »شــاهد، 

ناقش و شارك« شعارا لها.
 إضافــة لألفــالم المرفوقــة بروابــط  للتحميل أو  
المتابعة في المجموعة و التي تناقش مباشــرة بعد 

عرضهــا مع مختصين،  أجرى أصحاب المبادرة 
عــدة لقاءات هامة مع عدة شــخصيات ســينمائية 
كالممثــل و المخــرج اللبنانــي فادي أبي ســمرا ، 
المخرجة الجزائرية صوفيا جما، الممثل السوري 
جمال ســليمان ، المخرج المصري خالد يوســف 
و الكاتب الجزائري ياســمينة خضرا الذي صرح 
للمجموعة أنه بصدد دراسة عدة عروض لتحويل 
روايته »خليل« إلى فلم ســينمائي ، و غيرهم من 
األســماء الثقيلة التي ســاهمت في إثراء نقاشــات 

عدة.
»ســليما بــاال دراهــم دي زاد« هــي األخــرى 
مجموعة تعنى بالســينما بصفة عامة و الجزائرية 
بصفــة خاصة يجــد من خاللهــا متابعوهــا الذي 
يزيــد عددهم عن 11595 أكثر من 200 ســاعة 

مــن األفالم الســينمائية الجزائريــة القديمة منها و 
الحديثــة و حتى التــي مازالت قيد العرض ، حيث 
تعتبــر المجموعة أول من عــرض للمتابعين  فيلم 
»بابيشــة« و الــذي يعــرض حاليــا علــى منصة 
نتفليكس ، إضافة إلى عدة أفالم قصيرة لمخرجين 

شباب لتشجيعهم و للتعريف بهم .
وتبقى جائحة كورونا رغم سلبياتها التي ال تعد و ال 
تحصى الســبب الرئيسي في إطالق هذا النوع من 
المبادرات الشــبابية البناءة التي أعطت نفسا جديدا 
للمفهوم الثقافي و السينمائي و صنعت متنفسا مفيدا 
و ثريا لرواد مواقع التواصل االجتماعي في أحلك 

أزماتهم .
سرور بومزبر  

n  وفي التجارب المعملية التي نشــرت نتائجها 
في العدد األخير من دورية »ساينس أدفانسيس«، 
قــام الباحثون معمليا بتقليد الظروف في الوشــاح، 
وهــي الطبقــة الموجــودة أســفل قشــرة األرض 

مباشرة، فوجدوا أن الماس ينمو فقط عند تعّرضه 
لمجــال كهربائــي، حتى لــو كان ضعيفــا نحو 1 

فولت.
ويقول يــوري باليانوف، المتخصــص في الماس 

بمعهــد ســوبوليف للجيولوجيــا والمعــادن التابع 
ألكاديميــة العلــوم الروســية، والباحث الرئيســي 
بالدراســة فــي تقرير نشــره أول مــن أمس موقع 
»اليــف ســاينس«: »تظهــر نتائجنــا بوضــوح 
أنــه ينبغي اعتبــار المجــاالت الكهربائيــة عاماًل 
 إضافيــاً مهمــاً يؤثــر علــى تبلــور األلمــاس«.
ويتكون األلماس مــن ذرات الكربون المحاذاة في 
بنية بلورية معينة، ويتشكل في منطقة تقع على بعد 
أكثر من 150 كيلومترا تحت سطح األرض، حيث 
تصل الضغوط إلى عدة »غيغا باسكال« ويمكن أن 
 ترتفــع درجات الحرارة إلى 1500 درجة مئوية.
لكن العديــد من العوامل التي تقف وراء »والدة« 
هــذه األحجــار الكريمــة، التــي تُعــرف بجمالها 
المصقول وصالبتها الشديدة - ظلت لغزاً، وتّوصل 
فريق من العلماء الروس واأللمان في هذه الدراسة 
إلى أهمية عامل واحد على وجه الخصوص، وهو 

الحقول الكهربائية تحت األرض.
ق/م

بين االنحسار و االنفراج ، ال يزال فيروس كورونا يحاصر حياتنا من كل الجوانب حتى الثقافية منها الشيء الذي دفع العديد من الشباب 
لخلق  فضاءات  خاصة  لكسر الحجر و إلثراء الساحة الثقافية الجزائرية بالعروض السينمائية و المناقشات الفكرية و حتى األدبية.

تّوصلت دراسة روسية ألمانية جديدة إلى أن األلماس قبل أن يبدأ في النمو داخل أعماق األرض في الطبقة المسماه بـ»الوشاح«، 
يحتاج إلى القليل من الكهرباء.

ما يزيد على 70 من أحجار النيازك األكثر تميزا ستخضع قريبا لمطرقة المزاد 
العلني لتذهب إلى مشاهير نجوم العالم من بينهم إلون ماسك وستيفن سبيلبرغ 

ونيكوالس كايج.

»سقسي« ، »سينيفيليا«..نواد 
افتراضية لإلبداع في زمن كورونا
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n نســتهل حوارنا بالســؤال االعتيادي  مــن هو ”عريب 
عبد المطلب” لكي يعرفك القراء و المتتبعني؟ 

 عريب عبد المطلب شاعر من مدينه خليل شرق والية برج بوعريريج 
تحصلت على  البكالوريا آداب وعلوم إسالمية من ثانوية ”عبد الالفي 
بوضياف” ببلدية عين تاغروت، التحقت بجامعة فرحات عباس بوالية 
ســطيف و تحصلت على شهادة  الدراســات عليا في القانون وشــهادة 
الكفــاءة المهنية في المحامــاة، من ناحية الحيــاة العملية مدير المركز 
الثقافي ”بن عليه عبد هللا” بمدينة خليل و مكلف باألمانة العامة بالبلدية 
حالياو  ناشــط ادبي في التظاهرات و المناســبات و حتى على مواقع 

التواصل االجتماعي الفايسبوك. 
متى بدأت كتابة الشــعر و ما يه  المحفــزات التي جعلت 

منك شاعرا و من ساعدك لدخولك عالم الشعر؟ 
بدأت الكتابة الشعرية وأنا طالب في التعليم المتوسط  وكان عمري ال 
يتجاوز 15 سنة في تلك المرحلة بدأت تظهر عالمات اإلبداع  لتحمل 
نــورا مضيئــا و وهجا ســاحرا ثم بدأت هذه الملكة تــزداد و تتطّور و 
أنــا طالــب بالثانوي، حيث بدأت أكتب قصائــد جميلة ارتبها و اضبط 
الكتابــة من خالل توظيف بحور الشــعر، وســالمة اللغة وغيرها من 
أساســيات الكتابة الشــعرية بنجاحي في شهادة الباكالوريا و ولوج هذا 
العالم الفســيح الــذي مكنني من لقاء عديد من االســماء المبدعة، وفي 

على فنون عديدة خاصة في مجال الشــعر، تعّرفت 
عــدة شــعراء مميزيــن آنــذاك علــى غرار 
الشــاعر البهــي عبــد الكريــم العيدانــي ابن 
بلديــة الياشــير والشــاعر المترجــم محمــد 
بوطغان  كذا الشــاعر والسيناريست رابح 
ظريــف، والكاتب والشــاعر عبــد الرزاق 
بوكبه  وغيرهــم من األقــالم المميزة في 
الســاحة األدبيــة والية بــرج بوعريريج 
خاصــة و الجزائر عامــة، اجتمعت هذه 
المجموعة على تنظيم األمسيات األدبية 
بالجامعة وغيرها وتنظيم ملتقيات أدبيه 
وأكاديميــة مميــزة و اريــد ان انســى 
فضل جــدي العالمــة عريــب بن عبد 
هللا صاحــب الفضــل األول بعــد هللا 
في اكتشــاف موهبتي الشــعرية الذي 
علمنــي اصــول اللغــة العربيــة من 
خالل تحفيــظ للقــران الكريم و كذا 
ابي ”سي عبد الرزاق” ألنه كان من 
االســرة التربويــة و كان له مكتبة 
تحمل العــدي من الكتب القيمة في 
مختلــف المجاالت خاصة منها ما 
يتعلق باألدب العربي و الشــعر، 
و قد اخذت الكثير من هذه الكتب 

و حفظت من شــعر المعلقــات و دواوين 
العرب. 

الشــاعر  يف  أثروا  وشــعراء  كتاب 
عبد المطلب؟ 

بداياتــي األولــى فــي القــراءة كانت مع 
كتابــات مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، 
وأحمــد أميــن، وجورجــي زيــدان في 
رواياتــه التاريخيــة، والعقــاد، أما في 
مجال الشــعر  فقرأت كثيًرا لشــعراء 
الجزائــر على غــرار شــاعر الثورة 
الجزائرية مفــدي زكريا، و العقون، 
ومحمــد األخضــر الســائحي، أمــا 
من الشــعراء العرب فقــرات كثيًرا 
للشــاعر الســوري نــزار قبانــي، 
 .. القلميــة  الرابطــة  وشــعراء 
قــرأت لجبــران خليــل جبــران، 
وإيليــا أبــو ماضي، وأبو القاســم 
الشــابي، وأحمد مطر، ومحمود 
درويش  وغيرهــم فتأثرت لهذا 
الزخم الهائل في مجال األدب و 

الشعر خاصة. 
ما يه العوامل التي تســاهم 

يف تشكيل شخصية الشاعر من خالل تجربتك؟              
العوامل التي تســاهم في تشكيل شــخصية الشاعر هي االمتداد الثقافي 
والتاريخي واإلنســاني والفكــري، الذي يجب أن يحيط بالشــاعر هذا 
الرصيد الهائل من هذه التراكمات والهواجس، هو الذي يسهم في بناء 
ذات شــاعرة خالقه و مميزة تحمل رؤية وبعد نظر وكتابات مشــوقه 

تؤثر في نفسية المتلقي. و انصح بالمطالعة ألنها 
غذاء الــروح ونبضها المســتمر، 
وعلى المبدع عموًما أن يقرأ كثيًرا 
حتــى يكــون لــه رصيــد كافي من 
األفــكار، ومفاهيم وحقائــق كثيرة، 
يســتطيع مــن خاللها إيجــاد واجهة 
خاصــة بــه، وعالــم خــاص به  له 
خصوصيته ووجوده.                                                                               
مــا هــو نــوع الشــعر المفضل 
فيــه  تجــد  نــوع  أي  و  لديــك 

نفسك؟  
 أنا ممــن ينتصــرون للقصيــدة الخليلية 
العموديــة ويــذودون عنهــا، فهــي أصل 
والمرجعيــة  العــرب،  وديــوان  الــكالم 
األدبيــة األولــى واللبنة األولــى التي تمتد 
وتحفر فــي عمق التاريخ والتــراث. أكتب 
القصيدة العمودية األصيلة التي تحافظ على 
خصوصيتها وكينونتها، ورســومها ونبضها 
وموســيقاها المتفردة التي تتراقص في الذات 
اإلنسانية، وتسافر بها إلى سماء اإلطراب مع 
أني أكتب قصيدة التفعيلة .. طالما تحافظ على 
خصوصية الشــعر فــي جوانب مــا كالجانب 
اإليقاعــي والنبــض الشــعر ي، أما 
ما يســمى بالقصيدة النثرية فليس لي 
فيها نصيب.مع أني أستحســن بعض 
الكتابــات النثريــة الملحقــة بالشــعر 
لنضجها وثرائهــا، ونفاذها إلى النفس 
البشــرية، ولكنهــا  ال ترقــى لتزاحــم 
النص الكالســيكي القديم، الذي ال يزال 

محافًظا على وهجه وسلطانه. 
ما يه بواكري أعمالك الشــعرية 
و هل لك مشــاريع مستقبلية يف 

المجال االديب؟  
من باكورة أعمالي األدبية األولى مجموعة 
شــعرية في ديــوان تحت عنــوان ”قليل من 
الصدق يكفي” و يضم هذا الديوان الشــغري 
100 صفحة و يتكون من عشــرات القصائد 
فــي جميع المجــاالت منها قصائــد كتبتها في 
الطــور الثانــوي والجامعــي. أمــا مجموعتي 
الشعرية الثانية هي تحت عنوان ”أوشام جبران 
علــى جداريه ماري”  تتآلــف من 98 صفحة، 
والمجموعــة الثالثة و هــي على قيد الطبع تحت 
عنــوان ”قبلة على جبين البحــر”. باإلضافة إلى 

ت  بــا قصصية ونثريــة وخواطر أكتبها في حاالت ما، كتا
كما لدي مشروع كتابة رواية مستقبال ان احيانا هللا و وفقنا في ذلك. 

ما اسم الديوان القادم وأغراضه ومتى سيصدر؟ 
اســم الديوان الشــعري القــادم أو المجموعة الرابعة ”يــّم ومنى” تيمًنا 

بزمن جميل راســخ في الذاكرة اإلنسانية، ال يريد أن يغور أو يختفي، 
يظل حبيس نبضنا، وذاتنا، ومنانا. 

ما يه المواضيع التي تناولتها يف نصوصك الشعرية؟   
هناك مواضيع عديدة تفرض نفســها وتجد لها مكاًنا في ذات الشــاعر، 
مثــل الوطــن، الحرية، الحــب، الجمــال، الغربة، الحرمــان، القضايا 
القومية والعربية، األلم، الحرب وغيرها من المواضيع التي قد يعيشها 
الشاعر أو يتابعها، خاصة ونحن اليوم في عالم التكنولوجيا، ونعيش ما 

يسمى صراع الحضارات وصراع األديان والعولمة. 
ما هو مالذ الشاعر حني تذيق به الدنيا يف رايك؟ 

القصيدة هي المالذ اآلمن للشــاعر هي الوطن الحميمي الوفي الذي ال 
يخون حيث يمنح الشــاعر نبض الحياة. هي الحصن والقالع والسالح 
و الدواء. هي مرآة الشــاعر التي تعكس هواجســه، وأحالمه، وآماله، 
وطموحاتــه، وخيباتــه، وأحزانه وأفراحه. هي األفــق الذي يطل على 
مكنوناته، ويعبر عما بداخله وأعماقه، شــيء أشــبه بالسحر قوى خفية 
تمنح الشــاعر كل هذا االحتــواء، واالنتماء، والجنون الجميل، فالكتابة 

مخاض عسير وألم كبير. 
هل كان لعبد المطلب الشــاعر نصيب يف المشــاركات و 

التكريمات تقديرا لجهودك؟  
ا بترتيــب العديد مــن اللقــاءات األدبية       حقــا كنــت محظوًظا جــّدً
واألمســيات الشــعرية من طرف هيئات ومؤسســات ثقافية، ومن عدة 
جمعيات تنشــط في الحقــل الثقافي نظير النجاحات التــي حققتها طيلة 
مســيرتي، وهذا من شــأنه أن يســاهم في بلورة وعي الشــاعر ومنحه 
وقوًدا إضافيّا من أجل االستمرارية، والبعث من جديد برافد من التفاؤل 
والتناغــم. ومن الجهات التي  فتحت لي هذه الصالونات، أذكر المركز 
الثقافي ببلدية خليل ومديريه الثقافة ببرج بوعريريج واإلذاعة الوطنية، 
و شــاركت في عدة منابر إعالميــة وثقافيه كما كان لي لقاءات خاصة 
مع اعالميين على المستوى الوطني و العربي على غرار قناة الشروق 
تي في و األوراس و كذا قناة الرافدين العراقية و  الصباح المغاربي.  

 ما يه االعمال االدبية التي يرشف عليها 
عريب عبد المطلب؟

لســت مهتم بكتابة الشــعر و النثر فقط بل اشــرف على عديد االعمال 
الفنيــة علــى غــرار جمعية أقالم و أنغــام ببلدية بئر قاصــد علي التي 
تهتم باألدب و  الغناء و المســرح و غيرها من النشــاطات، و كذا بيت 
القصيــد بدار الثقافة ببرج بوعريريج، باإلضافة الى تنشــيطي لدروب 
االبداع بالمركز الثقافي ببلدية خليل و اآلن ينشط على مواقع التواصل 
االجتماعي ”فايسسبوك” و من خالل تقديم شعراء إللقاء االشعار و حتى 
النثر على المباشر. كما كان لي نصيب أن أكتب في عديد المجالت و 
الجرائد الوطنية. وكذا المجالت االلكترونية كمجلة أصوات الشــمال و 

التي نشرت بها عديد القصائد و المواضيع  وغيرها.  
ما يه القصيدة التي تعزت بها وتود تقديمها للقراء؟ 

القصيــدة  التي أهديهــا  إلى القراء هي  قصيدة كتبتهــا على بلديتي و 
مسقط راسي بعنوان ”خليل ملحمة النضال والجمال” 

هــذْي خليــُل و عيـــُن اللـُه تحُرُسهـا .. ِسلًما و ِدفًئـا وثلًجـا الَح ُمبتسَمـا 
َخـّط البيــاُض ُسطوًرا فــْي َبداوتَهــــا .. َرْسًما َبديًعا أقــاَم الّشْعـَر و الَكلَِمــا 
ترنُو إليَهــــا َسَمـــاُء الُحــّب َباِسَمـــًة.. يهُفــو إليَهـا ُجنوُن الشعِر ُمنهِزَمــا 
َهــذْي خليــُل، وبـوُح مــْن أزقتهـَــا .. فـاَق الجماَل وفـاَق الُحسَن والُحلَُمـا

17عين على الثقافة و الفن

هو ذاك الشاعر  و الكاتب خفيف الظل رقيق األحاسيس عفوي في كالمه محب لغيره ال يعرف قلبه الحقد، الناشط الذي ال يمل و ال يكل تجده في جميع النشاطات 
الثقافية و األدبية بحضوره القوي، يهوى القراءة و الكتابة ملهمته و الشعر موطنه وهاجسه كل شيء بالنسبة له، يقرأ لكبار الكتاب و األدباء و الشعراء 

يصاحب كل من يفيده بأصول اللغة، ال يكتب الشعر بل الشعر يكتبه هو قصيدة متناثرة تمشي بين كف المجتمع، هو الشاعر و األديب ابن بلدية خليل المضيافة 
الواقعة في الجهة الشرقية لوالية برج بوعريريج.   

الشاعر عريب عبد المطلب لـ ”عني الجزائر”  

في رصيدي ديوانان للشعر و الثالث قريب

حوار :مبروك بن الطيب   
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ر كليب »أين مثل  محمد عساف يصوِّ
مرايتك« ويفتتح مطعما يف ديب

»اكسبوجر 2021«..إبداعات مدهشة موّشاة بالقيم والجماليات

n هــذه التظاهــرة االفريقيــة التــي كان لها فضل 
كبيــر في التقــارب الثقافي بين الشــعوب اإلفريقية و 
نشر قيم التســامح والحوار والتقارب ونبذ كل أشكال 
العنف والكراهية والعنصرية ساهمت في شحذ الهمم 
فــي العمل على حمايــة الموروث الثقافــي اإلفريقي 
واســترجاع اآلثــار المنهوبة وأرشــيف الجزائر من 

قوى االحتالل.
و كانــت الجزائر قد تقدمت بعــرض الحتضان مقر 
المتحف الكبير إلفريقيا الذي يعتبر من أحد المشاريع 
الكبــرى ألجنــدة االتحاد اإلفريقــي 2063 و جددت 
التزامها بالعمل على حشــد اإلمكانيات الالزمة لجعله 
قطبــا ثقافيا إفريقيا بامتياز و منارة لإلشــعاع الثقافي 
إلفريقيا التي تزخر بموروث فني يرجع إلى عصور 
ما قبل التاريخ، يتجلى في تأثير الموســيقى اإلفريقية 
في العديــد من الطبوع العالمية، فضال عن الرســوم 
والصور المتنوعة الموجودة على جدران الكهوف و 
المآوي الصخرية المنتشرة في الصحارى اإلفريقية، 
و تعــدد لغاتها وثــراء ثقافاتها و مســاهمة اإلنســان 
اإلفريقــي بتاريخه الحضاري العريق في إثراء وتقدم 

البشرية منذ األزل.
و يعكس هذا المشــروع األهمية البالغة التي تكتسيها 
الجوانب المرتبطة بالشــخصية والهوية الوطنية، فهو 
يخص مجــاالت ذات أولوية بأجنــدة إفريقيا 2063 
ومشــاريعها الكبرى، فضال عن الــدور المنتظر منه 
فــي بناء الوحدة اإلفريقية عبر تحقيق النهضة الثقافية 

وتعزيــز الجهــود الراميــة إلى تشــييد قــارة موحدة 
ومزدهــرة قــادرة علــى حمايــة هويتهــا وممتلكاتها 

التاريخية وإرثها الثقافي.
كمــا تطمئن الجزائــر على تنفيذ خطــة العمل الثرية 
الخاصــة بموضوع االتحــاد األفريقــي لعام 2021 
و التي ســتمكن مــن ترقية الثقافة والفنــون في بلدان 
االتحــاد االفريقي وحفظ تراثها، و العمل على تعزيز 

التعاون والتبادل الثقافي اإلفريقي والصناعات الثقافية 
باعتبارها مصدرا للنمو االقتصادي.

و دعــت الجزائر بمناســبة هذه القمــة االفريقية الى 
تعزيــز التعــاون بيــن دول القــارة لمجابهــة جائحة 
كورونا )كوفيد19-( التي أثرت سلبا على كل مناحي 
الحياة، بما في ذلك الحياة الفنية و الثقافية التي عرفت 

مؤخرا حالة من الركود.

n يســتعد النجــم الفلســطيني 
عساف لتصوير  الشاب محمد 
باللهجــة  الجديــدة  أغنيتــه 
العراقية »انــي مثل مرايتك« 
على طريقــة الفيديو كليب في 

األيام المقبلة في دبي.
وأبدى عساف اشتياقه لتصوير 
هــذا العمــل وهو مــن كلمات 
رامــي العبــودي وألحان علي 
صابر وتوزيع محب الراوي، 
وال ســيما بعد انقطــاع طويل 
عن تصوير أّي أغنية بســبب 
الظروف التي فرضها انتشار 
 فيروس كورونــا حول العالم.

افتتــح  آخــر،  جانــب  علــى 
عساف قبل أيام مطعمه الجديد 
فــي مدينــة دبــي اإلماراتية، 
 والذي حمل اســم »روابينا«.

و احتفــل الفنــان الفلســطيني 
بمشــاركة  مطعمــه  بافتتــاح 
الفنيــة  الشــخصيات  بعــض 
واإلعالميــة العربيــة، مثــل: 
لجين عمران، وفاديا الطويل، 
ناجــي. مجــد   والطبيــب 

وكشــف عســاف أنّهــا المّرة 
فيهــا  يدخــل  التــي  األولــى 
الفــّن،  مجــال  غيــر  مجــااًل 
التّجــاري من  وهــو المجــال 
 خــالل فتــح مطعم فــي دبي. 
وأضاف أّن الفترة التي يعيشها 
العالم بســبب تداعيات فيروس 
كورونا، جعلته يخوض تجربة 
»البزنس«، مشيًرا أنه سيفتتح 
قريًبــا فرع ثاٍن فــي العاصمة 

البريطانية لندن
ق/ث

n تكشــف النسخة الخامسة من فعاليات المهرجان 
الدولــي للتصويــر »اكســبوجر«، الــذي ينطلق في 
الشــارقة هذا العام خالل الفترة من 10 - 13 فيفري 
الجاري، عن مجموعة فريدة من أبرز األعمال الفنية 
البصريــة لنخبة مــن ألمع مصوري العالــم، لتقدمها 
لعّشــاق وهواة فّن التصوير الفوتوغرافي بما يشــّكل 
فرصــة اســتثنائيّة للتعــّرف علــى قصص اإلنســان 

والطبيعة من شتى أنحاء وبقاع العالم.
 ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب اإلعالمي 
لحكومة الشــارقة، 400 مصوٍر مــن مختلف أنحاء 
العالــم، يقدمون على امتــداد فعاليات الحدث 1558 

صــورة تمثل نخبــة نتاجهــم اإلبداعــي وابتكاراتهم 
الفنيــة، يضمهــا 54 معرضاً من بينهــا 41 معرضاً 

فردياً و13 معرضاً جماعياً على مدى أربعة أيام.
يوثــق المصور محمد محيســن، الحائــز على جائزة 
»بوليتزر« العالمية مرتين، قصصاً ومشــاهد مؤثرة 
عــن أزمة الالجئين في العالم في مجموعته البصرية 
»أصــوات«، التــي ركــز فيها بشــكل خــاص على 
األطفال ضحايا الحــرب األكثر تضرراً، لتكون تلك 
الصــور صوتهم المســموع في جميع أنحــاء العالم. 
وفــي الوقت الــذي تتعرض فيــه الحيوانــات للصيد 
واالتجار غير المشروع واالستغالل بكافة أشكاله في 

مختلف أنحاء العالم، يعــرض المصور البيئي آرون 
جيكوســكي قصصاً مؤلمة ومؤثرة عن الحياة البرية. 
وتقدم المصورة الصحفية األمريكية باوال برونشتاين 
صــورة بليغة وواقعية عن الحيــاة اليومية في أماكن 

بعيدة في أفغانستان.
ويقــدم مصور الرحالت إليا لــوكاردي مجموعًة من 
أعمالــه التي تصــور جماليــات الهندســة المعمارية 
المذهلــة فــي إيطاليا، مــع خلفيات طبيعيــة متنوعة 
تتراوح بين ألوان الســماء بتدرجاتهــا والبحر الهائج 
والعواصــف الرعدية وغيرها من تقلبــات الطبيعة، 
لتكــّون صــوره عالمــاً غنيــاً باأللــوان والقصــص 
واألحاسيس. ويروي المصور العالمي روبن هاموند 
عبــر مجموعتــه »مدانــون« قصصاً حــول قضايا 
األشــخاص الذيــن يعانون مــن اضطرابــات عقلية.
ومن جهته يســلط المصور البريطانــي جايلز دويلي 
عبر هذه المجموعة الضوء على اآلثار طويلة المدى 
للنزاعــات والحــروب المنتشــرة في العالــم، ويوثق 

معاناة األفراد والمجتمعات من تبعاتها.
ويســتضيف المهرجــان هــذا العــام نخبة مــن ألمع 
المصوريــن الدوليين لعرض أعمالهــم في معارض 
فردية ملهمة، من أبرزهم المصور الكويتي محـمـــد 
مـــراد الذي يركز في مجموعته »بــال ألوان« على 
إبراز موضوع الصورة واألشكال المختلفة مستخدماً 
اللونيــن األبيــض واألســود، فيما يحــاول المصور 
الروســي ســيرجي بونوماريــف عبــر مجموعتــه 
»ســوريا تحت المجهر« تســليط الضوء على قضايا 

الحرب والنزاع في منطقة الشرق األوسط.
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n حّقــق مقطــع فيديو لفتاة 
صينيــة تعيــد تمثيــل مشــهد 
مــن مســرحية مصرية آالف 
موقــع  علــى  المشــاهدات 
الفتــاة  ونشــرت  فيســبوك. 
وتدعى “آســيا” مقطــع فيديو 
لها وهــي تعيد تمثيل مشــهد 
الكوميديــة  المســرحية  مــن 
المصرية »شــاهد ما شــفش 
حاجــة« مــن بطولــة النجــم 
عــادل إمــام. و أعادت آســيا 
إمــام  مقلــدة  المشــهد  تقديــم 
والممثل الذي كان يقوم بدور 
عامل المحكمة في المسرحية 
الشــهيرة. و يظهــر المقطــع 
تطابًقا كبيًرا بين حركات آسيا 
وتأديتها للمشهد وبين المشهد 
األصلي من المســرحية. هل 
هو مثيــر للفرجــة والمقارنة 
أم هــو مثير للشــفقة فعال أن 
تتحّول بعض المشاهد  األكثر 
إيالمــا الى محــاكاة صورية 
تقليد في قمــة اال تقان . كمن 
يفتح قوسا ليعيد صياغة جملة 
هزليــة لــم يفهــم فحواها ولم 
يــدرك خصوصيتها الجارحة 
بيــن  كان  الــذي  الحــوار   .
عــادل وعامــل المحكمــة لم 
يكن مجــرد كالم عــادي من 
يدغــدغ بــه جمهــور تكدس 
فــي القاعة و اشــرأبت رقابه 
للذبــح مع ماليين مــن الناس 
الذين تابعوه بحســن االصغاء 
والبكاء تظهر قارورة الكوكا 
كــوال وهو يدللها بين أصابعه 
كمن يتشــبث بالوهــم )الوهم 
تعريــة  فــي   .  ) األمريكــي 
العربــي  لمجتمعنــا  ســاخرة 
المشــتت الواقع في الشك بعد 
احترقت الشعارات المهزوزة 

في مرحلــة حرجة جدا خرج 
فيها مــن فوهة التيــه مدججا 
بالضيــاع وقد خســر الرؤية 
الواضحــة ولــذة النضال من 
أجــل مبــادئ أ كتشــف فــي 
األخيــر أنهــا ال شــيء وبأنه 
فــي زحمــة التأريــخ المزور 
لمــا حصــل ال ينفــع للوجود 
الــذي كان يقرأه في الصحف 
وخطابات جمال عبد الناصر 
وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم 
وشعراء الزمن الجميل شاهد 
ماشــفش حاجة لكنه من عمق 
الخســارة شــاهد )شــاف كل 
حاجــة.( هو الكائن الفريد من 
حزنه الفائــض بالحيرة ولغو 
التاريــخ في عــز البحث عن 
انتماء وسط انتماءات تحضر 
في مطابخ ســرية ال تضاهي 
حماسه وتوهجه طوال مسيرة 
المجهول  بالناقــص  االكتمال 
هــذا العربي الــذي كان يحلم 
بتحريــر فلســطين والوحــدة 
العربية هو نفسه من يقف في 
المحكمة ليشــهد ضد مجهول 
)رقاصــة  قتــل  يعرفــه  ال 
دايمــا (  بترقــص ومتعــّودة 
كائن ذهب نصــف عمره في 
مالحقة الحلم العربي وأنتهى 
به المشوار العسير ليجد نفسه 
غارقا فــي النفقــات وطلبات 
العيال ومآســي البدرون و ما 
خفي فــي المقابر والســجون 
مــا فعلته آســيا الصينيــة أنها 
أعادت المشــهد كما هو، دون 
سؤال يخدش مشــاعرنا التى 
تبلدت بفعل ناقل أنهم يعيدون 
ترتيب حياتنا كحادثة ســاخرة 
كوميدية مرت بال وجع يذكر.

بقلم لطيفة حرباوي 

جوانيات

»شاهد شاف كل شيء«

على وتر الشعر 
ارتعابُ الغابة وأحاديُث املاء

يخرج الماء من الصخر 
العتيِد
 سلسا

 منفجر الخطِو 
يغني للغــد األخضر يبدو من 

بعيِد.. 
أخبرتني الشجرْة 

أنها ما لبست حشرجَة
 األصفر 

إال جاءها في الحلم غيما 
باسَم الهبة يسقيها األماني
 ويريها اآلتي الراكض ف

 الحقِل 
يريها الثمَر الناضج في الغيِب 

ظالال من أهازيَج 
جذورا تجُد البهجة في 

األرِض 

ويحيي روحها المحتضرْة. 
ثم يغدو ُسْكَر ناٍي باشتعاالت 

النشيِد 
غيبَة الماِء.. 

بكاَء البرعم الطفل على
 الحاضر 

خوَف الغابة األمِّ من الفأِس: 
«

إلهي 
اب أخش ال تكلني ليِد الحطَّ
 أن يصير الغصُن منساًة...

أرى أبنائَي األشجار ُيْجلْوَن 
إلى المصنِع.. 

هذا ولدي عاد على هيأة
كرسيٍّ 
إلهي 

ال تكلني للبشْر
وحدهم من يسجنون الطيَر

يسقون فَم األنهار كيمياَء 
الفناِء 

وُيغنُّون إذا ما ثملوا بالطيِش 
ي

يلقون على قلبي الشرْر.. ».
سمع الماُء نشيَج الغابة األم 

فقاْل:
 »هؤالء القردْة 

نزلوا من شجٍر ُمْذ سكنوا
 الوعَي حديثا 

دُمهم ممتلٌئ بالوحِش 
يبدون لطيفين وهم مجزرٌة

تمش
 وُتفني األفئدْة.. 

يسرقون الناَر من كف
 المحاْل.. ». 

يخرج الماُء من الصخر
 ومن قلب البشْر:

يخرج الدوُد، العفاريُت، 
اًكا، ، الموُت َضحَّ

كوابيُس تنادي، المدفع

 ....  الحاقد، ليٌل عبثيٌّ
ونهاياُت الوجوِد...

الشاعر  محمد األمين سعيدي 

 تولي الجزائر »أهمية كبيرة« للثقافة و الفنون و التراث باحتضانها تظاهرات ثقافية و فنية من شأنها تعزيز التقارب 
الثقافي بين الشعوب اإلفريقية و مد جسور األخوة و نشر قيم التسامح والحوار والتقارب.

وفي مقترحات قدمت في إطار الدورة ال34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي ) 7-6 فيفري( تم إبراز 
»دور الثقافــة اإلفريقيــة فــي الكفاح التحرري الذي كان وال يزال مدعاة فخر لشــعوبنا و دولنا« من خالل المهرجان 

الثقافي اإلفريقي الذي احتضنته الجزائر في طبعتيه األولى سنة 1969 والثانية سنة 2009.

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81
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عين على اإلقتصاد

ًقا على  n  نــزل القــرآن ُمنجمــا أي ُمَفرَّ
مدى ثالثة وعشــرين عاًمــا، وذلك لِحْكَمة 
ذكرهــا القــرآن الكريم في قولــه تعالى ) 
ـاِس َعلَى  َوُقْرآًنــا َفَرْقَنــاُه لَِتْقــَرأَُه َعلَى النّـَ
ْلَناُه َتْنِزياًل ( ) اإلســراء : 106  ُمْكٍث َوَنزَّ
( وقوله تعالــى ) َوَقاَل الَِّذيــَن َكَفُروا لَْوال 
ل عليه القرآن جملًة واحدًة كذلك لنثبِّت  نُــزِّ
بــه فــؤادك ورتلنــاه ترتيــاًل ( ) الفرقان : 
32 ( وكان جبريــل يعــرض القرآن على 
الرســول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في شهر 
رمضان كل ســنة مرة واحدة، وفي شــهر 
رمضــان األخير من حياتــه عرضه عليه 
مرتيــن، وكان ينزل عليه ويقول له : ضع 
آيــَة كذا في موضع كــذا، كما رواه أحمد، 
وكان الرســول ـ صلــى هللا عليه وســلم ـ 
يحفــظ القرآن كما يحفظه بعض الصحابة، 
ـاب يأمرهم بكتابة  ومع الحفــظ كان له ُكتّـَ
مــا ينزل عليه، وذلك علــى رقاع ولخاف 
ـ صفائــح الحجــارة ـ وَعَســب أي جريــد 
النخل وغيرهــا، وجمع ذلك كله في عهده 
صلى هللا عليه وســلم . وفي عهد أبي بكر 
ـ رضــي هللا عنه ـ جمع كل ما ُكِتب ونظم 
وحفظ في بيت السيدة حفصة بنت عمر أم 

المؤمنين .
ترتيب القرآن يف آياته وسوره لم 
يكن حسب الزمن الذي نزلت فيه

ومن النسخة التي عند حفصة نُسخ عثمان 
ـ رضــي هللا عنــه ـ عدة نســخ وأرســلها 
إلى األمصــار، وترتيب القــرآن في آياته 
وســوره لم يكن حســب الزمن الذي نزلت 
فيه، وبيــان ذلك فيما يلي :أما ترتيب آياته 
فأمر تْوقيفــي، بمعنى أنه وصلنا كما رتَّبه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بناًء على 
توجيــه جبريــل عليه الســالم، وهــذا أْمر 
ُمْجَمــع عليه لم يختلف فيه أحد من األئمة، 
وُحكــي اإلجمــاع علــى ذلك عــن جماعة 
منهم الزركشي في كتابه ” البُرهان ” وأبو 

جعفــر في كتابــه ” المناســبات ” وجاءت 
في ذلك رواية عن اإلمام أحمد بســنده عن 
عثمان بن أبي العاص، قال : كنت جالًســا 
عنــد رســول هللا ـ صلــى هللا عليه وســلم 
به ثــم قال ”  ـ إذ شــخص ببصــره ثم صوَّ
أتانــي جبريل فأمرنــي أن أضع هذه اآلية 
هــذا الموضع من الســورة : ) إنَّ هللا يأمُر 
بالعدِل واإلْحَســان وإيتاء ذي الُقْرَبى … ( 
إلى آخرها، ) ســورة النحل : 90 ( وجاء 
فــي صحيح مســلم عن عمــر ـ رضي هللا 
عنــهـ  قــال : ما ســألت النبــيـ  صلى هللا 
عليه وسلم ـ عن شيء أكثر مما سألته عن 
الَكاللــة حتــى طعن بإصبعــه في صدري 
وقــال ” تكفيــك آية الصيــف التي في آخر 
ســورة النســاء ” وســميت هذا اآليــة بآية 
الصيــف؛ ألنها نزلت فــي زمن الصيف، 
وهي قْوله تعالى ) يســتفتونك في النساء ( 
” انظر تفسير القرطبي ج 6 ص 29 ” .
ثالثة آراء للعلماء يف ترتيب 

السور 
وأما ترتيب السور ففيه ثالثة آراء للعلماء 

:
أ ـ رأي يقــول إنه توقيفي من عند رســول 

هللا صلى هللا عليه وسلم.
بـ  ورأي يقــول إنــه باجتهــاد الصحابة، 
حيــث جعلوا الســور الطوال فــي األول، 
ثــم المئين بعدهــا، وهي التــي آياتها مائة 
أو تزيــد، ثــم المثانــي بعدها، وهــي التي 
ل  أقــل قلياًل من مائة آية، ثــم بعدها الُمَفصَّ
وهو قصار الســور، والُمَفصل نفســه منه 
طوال ومنه أوســاط ومنه ِقصار ـ وأجمع 
الصحابــة على هــذا الترتيــب، ودليل هذا 
كانــت  الصحابــة  مصاحــف  أن  الــرأي 
مختلفــة في ترتيب الســور قبــل أن يُْجمع 
القــرآن في عهد عثمــان . وما رواه أحمد 
والترمذي والنســائي وابن حبان أن عثمان 
هو الذي قرن ســورة التوبة بسورة األنفال 

دون كتابة البْســملة بينهما، وذلك لتشــابه 
قصتهمــا، مع أن األنفال من أوائل ما نزل 
بالمدينــة، وبراءة مــن أواخر ما نزل بها، 

ولهذا ُرتَِّبْت ترتيًبا واحًدا.
ج ـ ورأي ثالــث يقول : إن بعض الســور 
كان ترتيبهــا بتوقيف من النبي ـ صلى هللا 
عليه وســلم ـ وبعضها اآلخر كان باجتهاد 
الصحابة، وهو الذي مال إليه أكثر العلماء.

 لم يُرَتَّب القرآن يف سوره 
وآياته حسب النزول

ــا َرتَّبه الرســول بنفســه البقــرة وآل  وممَّ
عمران، فقد صحَّ في مسلم حديث ” اقرأوا 
الزهراويــن : البقرة وآل عمران ” وكذلك 
ذتان، فقد صح في  ُقــْل هو هللا أحــد والُمَعوِّ
البخــاري أن النبي ـ صلى هللا عليه وســلم 
ـ كان إذا أوى إلــى فراشــه كل ليلة . جمع 
كفيــه ثم نفــَث فيهما وقرأ قــل هو هللا أحد 
والمعوذتيــن . لكــن قد يكون ذلــك واقعَة 
حــاٍل وليس أمًرا بالترتيب غير أنه ُمرجح 
.لم يَُرتَّب القرآن في ســوره وآياته حســب 
النزول؛ ألنه نزل ُمَفرًقا ومنجًما على مدى 
ثالثــة وعشــرين عاًما، كمــا قدَّمنا، ينزل 
حســب الظروف والمقتضيات، ليبيَّن ُحكم 
قضية، أو يجيب على سؤال، أو يوجه إلى 
ســلوك رشــيد أو غير ذلك . وقد تنِزل في 
ذلك ســورة بأكملها، وقد تنــزل آيات فقط 
من الســورة الواحدة لموضــوع معين، ثم 
تنِزل آيــات لموضوع آخر، وقد تكون في 

السورة نفسه أو في سوٍر أخرى. 
مراعاة الرتتيب املوجود اآلن 

يجب احرتامه
ولمــا كان بيــن بعــض اآليــات والبعض 
اآلخر تناُســب في ُحكم من األحكام أو في 
الحديث عن ظرٍف معيَّن كان من تقدير هللا 
ـ ســبحانه ـ أن يُضم هذه اآليات المتناسبة 
بعضهــا إلى بعض، كمــا أن تْوزيع بعض 
اآليــات التي تتحــدث عن قصــة نبي من 
األنبياء كموســى عليه السالم مثاًل وجْعلها 
متباعدة في السور له حكمة أيًضا، ليعطي 
فيــه جرعــة للنبي ـ صلى هللا عليه وســلم 
ـ فــي االقتداء والتأســي ليثبِّت فــؤاده، أو 
يْعــِرض عليه هذه القصة من زاوية معيَّنة 
تتناســب مع ظروف نزولها، فيُوضع هذا 
البعــض مــن القصة مع ُحكم شــرعي، أو 
آيات يناســبها أن تقرن القصة بها، فيكون 
هناك توزيٌع للقصــة الواحدة يجعل بعض 
الذين ال يفهمون الســر فــي ذلك يقولون : 
لمــاذا لم يجمــع هللا كل القصة في ســورة 
واحــدة مثاًل ؟ لكن ترتيــب هللا أحكم، فهو 
ليــس ترتيًبا عشــوائًيا، وإنما هو ُصْنع هللا 
الذي أتقن كل شيء، ومهما يكن من شيء 
فــإن مراعاة الترتيــب الموجود اآلن يجب 
احترامه؛ ألنه إجمــاع الصحابة بعد كتابة 
عثمان لمصحفه، وإرســال نَُســخ منه إلى 
األمصــار ـ يُراجع ذلك في كتاب ” مناهل 
الِعرفــان ” للزرقاني، وكتاب ” اإلتقان في 

علوم القرآن ” للسيوطي .

 هكذا تم جمع القرآن الكريم وهذه 
آراء العلماء واجتهادات الفقهاء

n تســاعد الفضائــل العملية في بنــاء   في قمة الهرم 
االجتماعــي، لكــن أســاس البنــاء هــو الفــرد المســلم 
والنموذج الــذي يُحتذى في البنــاء األخالقي، والكمال 
اإلنساني هو الرسول الكريم لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم 
في رســول هللا أسوة حســنة لمن كان يرجو هللا واليوم 
اآلخــر﴾ األحــزاب:21. ففــي فعلــه )ص(  النمــوذج 
المثالي لإلنســان الكامل، والمسلم يحاول قدر طاقته أن 
ل شــيًئا من الكمال،  يقتــرب من ذلــك المثال وأن يُحصِّ
وهذا يتم بتقليد الرســول )ص(  واالقتداء به، ومن ذلك 
مــا رواه أنــس )أن النبي )ص( مّر على غلمان فســلّم 
عليهم( رواه البخاري ومســلم، وعن أســماء بنت يزيد 
قالت: )مّرْ بنا النبي )ص( في نســوة فسلم علينا ( رواه 
أبو داود والترمذي، وهذا في غير حالة المرأة الشــابة، 
أما الشــابة فال يســلم عليها الرجال األجانب، وعن ابن 
عمر: )قال النبي )ص( إن اليهود إذا سلَّم عليكم أحدهم 
فإنما يقول الســام عليكم فقولوا وعليكم ( رواه أبو داود 

والترمذي. والسام هو الموت.

 n   ما تتخلى عنه وتتركه هو لك، وما تخبئه وتتحفظ به يذهب 
لغيرك. الكرماء ينقصهم المال، واألغنياء ينقصهم الكرم. من جاد 
ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من ال يرجوه، 
وإن أعفى الناس من أعفى عن قدرة. من إمارات الكرم الرحمة، 
ومــن إمــارات اللؤم القســوة. الكريم يبتدع أســباباً للعطاء. وفي 
الناس من يعطي عطاء متاجر، وآخر يعطي كالسحاب المسحر. 
إن لــديَّ إعجاباً قلبيــاً عميقاً بأبناء الصحراء، هــؤالء إنهم أفقر 
أهل الدنيــا، لكنهم أكرم أهل الدنيا أيضاً. إذا أنت أكرمت الكريم 
 ملكتــه، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. عادة الكريم حســن النية.

 حكم عن الكرم والبخل

  روافد الكمال اإلنساني

إسالميات

دعاء اليوم

n  اللهــم بعلمــك الغيب، وقدرتك على الخلــق، أحيني ما علمت 
الحيــاة خيــراً لي، وتوفنــي إذا علمت الوفــاة خيراً لــي، اللهم إني 
أسألك خشــيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا 
والغضب، وأســألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيماً ال ينفذ، 
وأســألك قرة عين ال تنقطع، وأســألك الرضا بعد القضاء، وأسألك 
برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى 
لقائــك، فــي غير ضراء مضرة، وال فتنة مضلــة، اللهم زينا بزينة 

اإليمان، واجعلنا هداة مهتدين.

 n  أبــو منصــور تاجر يحب تجارته ويهتــم بها كثيرا، ويوما 
مــا عاد لمنزلــه وأخبرته زوجته أن ابنهمــا منصور حزين جدا 
ويبكــي بحرقــة في غرفتــه ويمتنع عــن تناول الطعــام والماء، 
فأســرع أبو منصور لغرفة ابنه لكي يعرف ماذا يحدث مع ولده 
الغالي منصور، ســأل األب وولده مــاذا هنالك يا منصور؟، قال 
منصــور لوالده أن جارنا قد توفي يا أبي، قال األب لولده رحمة 
هللا علــى جارنا ســعيد ولكــن لم افهم لماذا تبكي بهــذه الحرقة يا 
ولــدي؟. قال منصور لوالده أن جارنــا كان يحثني على الصالة 
وحفــظ القــرآن وإذا مرضت جاء وزارني فقــد كان بحق رجال 
طيبــا للغايــة، لقد فعل معي أشــياء لــم تفعلها معي يــا أبي ألنك 
مشغول بعملك. حزن األب من كالم ولده منصور وذهب لغرفته 
حزينا ألنه أكتشف أن كالم ولده منصور صحيح وشعر بالخزي 
لتقصيــره مع ولــده الوحيد، ومنذ ذلك اليوم بدأ يشــارك ابنه في 
 الصــالة وحفــظ القرآن الكريــم وأصبح صديقــه ألبنه منصور.
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 n   أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
عبــد الباقي بن زيــان، اليوم األحــد بوهران 
عزمه على اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى ال 
تتكرر حــوادث مثل االنفجار الذي وقع أمس 
الســبت وأودى بحيــاة طالبــة جامعية بالحي 
الجامعي ”بوالد فايت 2” بالجزائر العاصمة.
وعبر الوزير على هامش زيارته إلى جامعة 
العلــوم والتكنولوجيا بوهران عن أســفه لهذه 
الحادثة التــي وصفها ”باألليمــة”، وتضامنه 
مع أســرة الطالبة، مشــددا على أن إجراءات 
ســتتخذ في حال بينت نتائــج التحقيق عن أي 

تقصير.
وفي ســياق ذي صلة، أفاد السيد بن زيان أن 
عمل اللجنة التي تقوم بإعداد مشروع إصالح 
الخدمات الجامعية قد أشــرف علــى النهاية، 
حيــث ســيقدم قريبا إلــى رئيــس الجمهورية 

والوزير األول.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارته كانت قد 
باشرت جملة من اإلجراءات التي تهدف إلى 
تحســين حوكمة الخدمــات الجامعية، وأنه تم 
في هذا اإلطار إحداث تغييرات على مستوى 

مدراء اقامات جامعية عبر الوطن.
وبخصوص حــركات االحتجــاج التي قادها 

مؤخــرا طلبــة الدكتــوراه، أكــد الوزيــر أن 
”األبــواب تبقى مفتوحة أمامهــم وأمام جميع 

الطلبة”، وأنه ”يجيب شخصيا على انشغاالت 
وتساؤالت الطلبة عبر بريده االلكتروني”.

 n  و يمثل هذا النوع من التعاون و الشراكات أمرا 
جد هاما لجامعة قســنطينة3 ، التي راهنت على البيئة 
كتّوجه استراتيجي في مسار التكوين والبحث العلمي، 
كمــا تشــكل هــذه االتفاقية مرحلــة جديدة فــي عملية 
تجســيد األهداف التي ســطرتها )المجّمع ـ المواطن ـ 
اإليكولوجيا(، وهي ثمرة لجهود كبيرة بذلت منذ أكثر 
من أربع سنوات من أجل انفتاح الجامعة على محيطها 
االقتصــادي واالجتماعــي، و ذلك من خــالل التنويع 
في شــبكة الشــركاء والمتعاملين الوطنيين واألجانب 
في شــتى التخصصات والمجاالت، خدمة ألســاتذتها 
وباحثيهــا وطلبتها، ومســاهمة منها فــي تطوير البلد 

وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 
ويجدر الذكر أنه ســبق توقيع هذه االتفاقية، جلســات 
عمل وتنســيق عديدة بين مســئولي وإطارات الجامعة 
من جهة، وإطــارات المركز الوطنــي للتكنولوجيات 
األكثر نقــاء )CNTPP(، الذين قامــوا بزيارة كلية 
هندســة الطرائق ومعهد تسيير التقنيات الحضرية، ثم 

مشــاركة المركز مع الجامعة فــي األيام العلمية لتقييم 
أعمال الطلبة ومشــاريعهم، ليتفق الجانبان بعدها على 
تطوير شراكة علمية حقيقية تلتقي في عدة نقاط أهمها: 
المساهمة في تجسيد مشروع المجمع البيئي الجامعي، 
حيــث وضعت المدينة الجامعية مشــروع مجمع بيئي 
يرتكز علــى محاور البيئة النظيفة وتجســيدها ميدانيا 
في مجاالت الفرز االنتقائي للنفايات، والطاقات البديلة 
لتقليص اســتهالك الطاقة واســترجاع المياه وتطوير 

استعماالتها في المدينة الجامعية. 
مرافقة التكوينــات والتدريبات للطلبــة في المواضيع 
ذات االهتمــام المشــترك، منهــا الطاقــات البديلــة، 
مرافقــة مشــاريع وإبداعات الطلبة وتنظيــم الملتقيات 

البيداغوجية. 
تطويــر البحــث العلمــي فــي ميــدان البحــث البيئي 
وتطبيقاته المختلفة، من خالل برامج البحث الجامعية 

واألبحاث في المخابر الجامعية وغيرها.

 وزير التعليم العايل: 

سنتخذ اإلجراءات الالزمة حتى ال تتكرّر 
حادثة الحي الجامعي ”والد فايت 2”

        توقيع اتفاقية تعاون ورشاكة مع   
المركز الوطني للتكنولوجيات األكرث نقاء 

21عين على الجامعة 

وقعت جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3  يوم 31 جانفي المنصرم اتفاقية مع المركز 
.  )CNTPP(الوطني للتكنولوجيات األكثر نقاء

n  تعــد ظاهرة االستشــراق من الحــركات الفكرية 
التــي اهتمت بدراســة حضارة األمم الشــرقية بصفة 
عامة، فشــملت أكثر بحضارة األمة اإلسالمية بصفة 
خاصــة، وقد كان دورها في نشــأتها مقتصرا أديانها 
وعاداتهــا وأفكارهــا، وأولــت اهتماما على دراســة 
اإلســالم واللغة العربية، ثم توســعت دائرة اهتمامها 
إلى دراســة كل صغيرة وكبيرة في العالم اإلسالمي. 
فبدأ المستشــرقون فــي خطوة أولــى بترجمة القرآن 
الكريم إلــى اللغــة الالتينية، ونقل أعمال المســلمين 

وخاصة ما يتعلق بالفكر اليوناني من أجل إحيائه، ثم 
انصبــت جهودهم على جمع التــراث العلمي واألدبي 
وترجمته خاصة إبان فترة صراع القوى االستعمارية 
على العالم اإلســالمي. وقد عكف المستشرقون على 
دراســة التراث اإلســالمي فصنفوا وحققوا وفهرسوا 
وترجمــوا وشــرحوا وطبعــوا، ونشــروا الكثير من 
الدراسات واألبحاث حول حضارة المسلمين وآدابهم، 
فاتسم بعض هذه الدراسات بالطابع اإليجابي والبعض 

اآلخر بالطابع السلبي . 

 جامعة محمد خيرض 
ببسكرة  تواصل 
تحسني مستوى 

مستخدميها

 n  انطلقت صبيحة يوم أمس 
األحــد بجامعة بســكرة دورتين 
مســتخدمي  لفائــدة  تكوينيتيــن 
تخصــص  فــي   الجامعــة 
والبرمجــة  اآللــي  اإلعــالم 
وأخــرى حــول تســيير الوقت 
احتضنــت  حيــث  والضغــط، 
قاعــة اإلعــالم اآللــي لمركــز 
الشــبكات واألنظمــة بالمكتبــة 
المركزيــة وقاعــة المناقشــات 
الهندســة المعمارية لكلية  بقسم 
علــى  والتكنولوجيــا  العلــوم 
التوالي فعاليات هاتين الدورتين 
الممتدة إلى غايــة يوم الخميس 
11 فيفــري وهو تاريــخ إختام 

الموسم ككل.
لإلشــارة فقــد ســبق لمديريــة 
العديــد  تنظيــم  المســتخدمين 
من الــدورات التكوينيــة لفائدة 
مســتخدمي الجامعــة من خالل 
أســاتذة مكونيــن مــن المعهــد 
والتنميــة  لإلنتاجيــة  الوطنــي 
تحســين  بهــدف  الصناعيــة 
الوظيفــي  واألداء  المهــارات 
،إضافــة الى مواكبة التطورات 
الحاصلة على جميع المستويات 
لالرتقــاء بجامعــة بســكرة في 
اإلداري   الخدماتــي  الجانــب 

وكذلك البيداغوجي.

ع/ ب

جهود المسترشقني يف الدراسات األدبية واللغوية 

n  تنظــم جامعــة صالح بوبنيدر 
قســنطينة 3 بالتنســيق مــع وكالة 
الفضاء الجزائرية  و جمعية علوم 
األرض و االستشــعار عــن بعــد 
تدريبا لمدة 4 أيام حول االستشعار 
عن بعد و تطبيقاتــه، أطلقت عليه 
أو    summer school اســم 
المقــّرر  و  الصيفيــة  المدرســة 
انعقادها مــن 10 إلى 14 جويلية 
2021   و هــذا بإشــراف خبراء 

ومحاضرين معترف بهم دولًيا .
و سيركز المشــاركون على علوم 
بعــد  عــن  واالستشــعار  األرض 
وتطبيقاتــه فــي مجــاالت مختلفة 
منهــا :  صور األقمــار الصناعية 
،  خرائــط األراضــي والمــوارد 
األرضــي  الغطــاء   ، الطبيعيــة 

 ، األراضــي  واســتخدامات 
التقييــم البيئــي ، الزراعــة التنوع 
البيولوجــي ، موارد المياه ، إدارة 
المخاطــر مثل الملوحة ، التصحر 

و الفيضانات.
 لإلشــارة ســيفتح المجــال أمــام 
أيًضــا  والباحثيــن  الطــالب 
للمشــاركة عــن طريــق ملصقات 
في نفس الســياق )استخدام تقنيات 
االستشــعار عــن بعــد فــي جميع 
المجــاالت: الزراعــة، والغابات، 
والتحضــر، والملوحــة، وجميــع 
أنــواع المخاطــر الطبيعية ، وعلم 

اآلثار ، والسياحة(.
للتذكير ستشــارك وكالــة الفضاء 
الجزائرية  بعروض عن أنشطتها 

األخيرة.

n تنظــم كليــة العلوم السياســية 
بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 
يوم الثالثاء القادم ندوة علمية تحت 
عنــوان  ”آليــات و كيفيــات تثمين 
البحث فــي حقل العلوم السياســية 
الواقــع و التحديات”لفائــدة طلبــة 
سنة ثانية ماستر وطلبة الدكتوراه، 
و ذلــك في إطار تثميــن مواضيع 
البحــث العلمــي فــي حقــل العلوم 
السياسية و ربط الجامعة بمحيطها 
االجتماعي و االقتصادي بالشــكل 
الــذي يخلق قيمــة مضافة و يعزز 
من دور و فعالية و جدوى البحوث 
العلمية، و يرتقي بمستوى التكوين 

و األداء المعرفي .
األساســية  األهــداف  تنــدرج  و 
للنــدوة فــي إطــار:  البحــث فــي 
أســباب و عراقيــل البحــث التــي 
تحــول دون ربــط الحقــل بالواقع 
العملــي و التطبيقــي،  مراجعة و 
تقييــم المناهــج و تقنيــات و طرق 
البحث المستعملة، تقديم اقتراحات 
لميــدان  البحــث  لتقريــب مجــال 
التطبيــق و المســاهمة فــي تقديــم 
الحلول للمشــكالت على المستوى 

المجتمعي و المؤسساتي.
 عفيفة.ب

ينظم مخبر الشعرية الجزائرية، وبالتعاون مع كلية اآلداب واللغات، بتقنية التحاضر عن 
بعد، الملتقى الوطني السادس حول: جهود المستشرقين في الدراسات األدبية واللغوية 

بين الموضوعية والذاتية. 

  تنظيم أيام دراسية حول علوم 
األرض واالستشعار عن بعد

جامعة قسنطينة 3

 آليات تثمني البحث يف حقل العلوم 
السياسية بني الواقع و التحديات  

نقابات الخدمات الجامعية بعنابة 
يحتجون عيل تعيني المديرة الجديدة

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة
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n احتجت أمــس األول النقابات 
التابعة لمديرية الخدمات الجامعية 
ســيدي عمــار عنابة علــى تعيين 
المديرة الجديدة للخدمات الجامعية 
الســيدة بــن صخــري لميــاء خلفا 
للمدير الســابق بعوط لزهر و التي 
تم تنصيبها دون حضور الشــريك 
االجتماعي و التنظيمات الطالبية.

و أقدمت النقابــات على غلق مقر 
المديريــة مطالبــة بتنحيتها، ألنها 
شــغلت منصــب مديــرة باإلقامــة 
الجامعية الشعيبة من قبل و تسببت 
فــي مشــاكل كارثيــة، أدت إلــى 
تنحيتهــا مــن منصبها آنــذاك ليتم 
ترقيتها اآلن إلــى مديرة للخدمات 

الجامعية  سيدي عمار عنابة.
مــع  الحــوار  رفضــت  النقابــات 

المديرة و هــّددت بالتصعيد إذا لم 
يتم استبعادها، كما طالبت الجهات 

الوصية بالتدخل. 
و تجدر االشارة إلى أن هذا التعيين 
جاء في إطار حركة تغيير واســعة 
لمديري الخدمات الجامعية عرفت 
إنهــاء مهــام و تحويــل مديريــن 

آخرين إلى واليات أخرى.
 جــاء هــذا القرار بهــدف إصالح 
منظومة الخدمــات الجامعية حيث 
اشــرف وزيــر التعليــم العالــي و    
البحث العلمي يوم 21 ديسمبر من 
الســنة الفارطة على تنصيب لجنة 
التفكيــر حــول إصــالح منظومة 
الخدمات الجامعية من كل النواحي 

.
بثينة. س
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استراحة

جورج باركلي
 n      ولد جورج باركلي يوم 12 مارس 1685 
،هو فيلسوف ايرلندي كان إنجازه الرئيسي تطوير 
نظريــة أطلق عليها اســم ”الالمادية” )أشــار إليها 

آخرون فيما بعد باسم المثالية الذاتية(. 
تنكــر هذه النظرية وجود الجوهر المادي، إذ تؤكد 
بــدًل من ذلك علــى أن الموجــودات المألوفة مثل 
الطاولت والكراســي ما هــي إل أفكار في عقول 
من يدركونها حســًيا، وبالتالي فليــس بإمكانها أن 
توجــد دون أن تُدَرك. يُعــرف باركلي كذلك بنقده 
للتجريــد، وكان يتخذ ذلك مقدمًة منطقيًة هامًة في 

مناقشته لصالح الالمادية.
في عام 1709، نشر باركلي أول أعماله الرئيسية 
»مقال نحو نظرية جديــدة لإلبصار« الذي ناقش 
فيــه حدود اإلبصار البشــري وقــّدم النظرية التي 
تقول إن المدَركات الحقيقية للبصر ليست العناصر 
الماديــة، بل الضوء واللون. ومّهد هذا المبدأ لعمله 

الفلســفي الرئيســي األكبر »بحث في مبادئ المعرفة اإلنســانية« المنشور 
في عام 1710، والذي أعاد كتابته عقب ما لقاه من ســوء تلٍق على شــكل 
حوار نشــره تحــت عنوان »المحاورات الثالث بيــن هيالس و فيلونوس« 

في عام 1713.
جــادل باركلــي ضــد مبــدأ الفضاء والزمــن والحركــة المطلقة إلســحاق 
نيوتــن في عمله المعنون »في الحركة«، المنشــور عــام 1721، وكانت 

الحجــج الــواردة فيــه حجر أســاس مّهــد آلراء 
مــاخ وأينشــتاين. وفي عام 1732، نشــر كتاب 
»الســيفرون: أو الفيلسوف الصغير«، وهو دفاع 
تبريري مســيحي في وجه المفكرين األحرار. ثم 
نشــر في عام 1734 كتاب »المحلل« الذي كان 
بمثابة نقد ألسس حساب التفاضل والتكامل، وكان 

له تأثير في تطور الرياضيات.
ويســتهّل باركلي آخر أعماله الفلســفية الرئيســية 
»ســيريس« )1744(، بالدفــاع عن الســتخدام 
الدوائــي لماء القطــران، ثم يتابع ليناقش سلســلة 
واسعة من المواضيع تتراوح بين العلوم والفلسفة 
واإللهيــات. تزايــد الهتمام بأعمــال باركلي بعد 
الحــرب العالمية الثانية ألنه تطرق إلى العديد من 
القضايا ذات األهمية العالية بالنســبة إلى الفلســفة 
في القرن العشــرين، مثل مشاكل اإلدراك الحسي 
والفــرق بين الخصائص األولية والثانوية وأهمية 

اللغة.
وفاته

توفي جــورج بيركلي فــي 14 يناير عام 1753 
عن عمر يناهز السابعة والستين.

أشهر أقواله
»الحقيقة هي صرخة الجميع لكنها لعبة القلة«

»كل جوقــة الســماء و أثاث األرض، بكلمة واحــدة، كل تلك الهيئات التي 
تشكل إطار العالم ليس لها أي عيش بدون عقل«.

n    كان هنــاك رجــل تاجر كبير معروف بامانته يتقى هللا في عملة واهل بيته وكان 
دائــم الترحال من مــكان آلخر بحكم تجارته فقرر التاجر انه جاء وقت الســتقرار في 
مكان واحد فقد كبر سنه وضعف بدنه فال يتحمل عبء السفر فذهب للمدينة يبحث عن 
بيتا كبيرا يليق به وبتجارته فسمع عن رجل آخر يريد بيع بيته فذهب إليه وعجبه البيت 
وقــام بشــرائه وبعد فتره اراد التاجر ان يقوم بعمل تغيرا فــي بيته فأراد ان يهدم حائط 
ليوسع البيت فلما هدم الحائط اذ به يجد جرة مدفونة تحته مليئة بالمجهورات فقال التاجر 
ل وهللا ان هذه الجرة ليســت ملك لى وعلي أن أعيدها إلى صاحب البيت األول فذهب 
التاجــر إلى الرجل الذى اشــتري منه البيت وأعطاه الجــرة فقال الرجل ل وهللا إن هذه 
ليســت ملكى لقد بعــت لك المنزل بما فيه فقال نذهب إلــى القاضي فلما رآهما القاضي 
 قــال وهللا لم أرى في حياتى اثنــان أمينان مثلكما تختلفان في رفض الكنز بدل من اخذه
ســأل التاجر الرجالن هل لديكما أبناء فقال التاجر لدي ابنا وقال الرجل صاحب البيت 
لدي بنتا فقال التاجر فليتزوج ابنك بانبته ويصرف الكنز لهما فقال الرجالن خيرا وعرفا 

أن هذا الصواب ووافقا على الزواج وعاشا مرتاحين الضمير سعيدان .
العرب املستفادة من القصة:

- جزاء األمانة سعادة في الدنيا و ثواب في اآلخرة .
- الغنى غنى النفس .

- القناعة كنز ل يفنى .
- تقوى هللا عز و جل في السر و العلن و في جميع األفعال و األقوال .

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 

  الصحابي اجلليل عمرو بن العاص 
داهية العرب

يف رحاب العلم واإلميان  

n    كان الخليفــة الراشــد وأميــر 
المؤمنين عمــر بن الخطاب رضي 
هللا عنه إذا رأى إنســانا قليل الحيلة 
ومحــدود التفكير، صّك كفيه َعجبا. 
ثم يقول » ســبحان هللا إن خالق هذا 
وخالق عمــرو بن العاص إله واحد 

 . «
 من أبرز المواقــف التي أبدى فيها 

عمر بن العاص عقله الفذ هي:
 موقفــه الذي حصل مع قائد حصن 
بابليــون، فــي مصــر أثنــاء حربه 
للرومــان. فقد دعــاه  القائد ليحادثه 
وكان هــذا القائــد داهية فــي الذكاء 
أيضا ، وأعطى أمرا لبعض فرسانه 
المتواجديــن فــي الحصــن بإلقــاء 
صخرة على ابن العاص في الوقت 
الــذي يخرج به من الحصن ، وأعّد 
وجهــز كافــة التدابيــر ليكــون قتل 
عمــرو أمرا واقعــا ل محالة،  لبى 
عمرو بن العاص دعوة القائد ودخل 
عنــده الحصن ، ولــم يريب عمرو 
أي شــيء، وانفض لقاؤهما، وبينما 
هــو خــارج من الحصــن ، وإذ هو 
يلمح حركة مريبة فوق السور ، وقد 
أثارت هذه الحركة في نفسه وجوب 

الحذر . 
بخطــوات  الحصــن  لقائــد  وعــاد 
مطمئنــة وئيــدة ثابتة ، وبمشــاعر 
متهللــة ، وكأنه لم يثر شــكوكه أي 

أمر ، فدخل على القائد وقال له : ” 
لقد بادرني خاطر أردت أن أطلعك 
عليه، إن معي في معسكري جماعة 
مــن أصحــاب الرســول الســباقين 
لإلســالم ، وأميــر المؤمنين ل يبث 
في أمرا دون مشورتهم ، ول يرسل 
جيشــا للفتح إل جعلهم على رأســه 
وبين جنــوده ، وإني رأيت أن آتيك 
بهم ، ليســمعوا منك الذي سمعت ، 
ويكونوا من األمــر على بيّنة مثلما 

اتضح لي من حديثي معك » .
وقائــد الــروم أيقــن أن  عمــراً بن 
العــاص قــد منحــه فرصــة العمر 
بســذاجة منه .  و وافقه القائد على 
رأيه، حتــى يعود عمــرو للحصن 
ومعــه عدد مــن زعماء المســلمين 
وخيــرة رجالهم، ليقتلهم جميعا بدل 

من أن يجهز على عمرو وحده .
 وبصــورة غيــر ملحوظــة أعطى 
أمــره بإلغــاء الخطــة التــي كانت 

قد أصبحــت جاهــزة ووّدع عمرو 
بحفاوة، وصافحه بحرارة، فابتســم 
عمــرو داهية العرب وهــو مغادرا 

للحصن .
وفــي صباح اليــوم الــذي يليه عاد 
عمــرو للحصــن وهو علــى رأس 
جيشــه ، و ممتطيا صهوة جواده ثم 

كان فتح مصر .
الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
رضــي هللا عنــه هــو أحد فرســان 
قريــش وأبطالهــا ، وأذكــى رجال 
العــرب ، وأشــدهم دهــاًء وحنكــة 
وحيلــة ، وكان إســالمه قبيــل فتح 
مكــة ، وعــرف عنــه أنــه مجاهًدا 
شــجاًعا يحب هللا ورسوله ، ويعمل 
علــى الدوام لرفع لواء اإلســالم في 
مشــارق األرض ومغاربها ، وكان 
رســول هللا يحبه ويوليه قيادة بعض 
الســرايا الجيــوش ، ويقــول عنه : 
”عمــرو بــن العاص مــن صالحي 
قريــش ، نعم أهل البيت أبو عبد هللا 

، وأم عبد هللا ، وعبد هللا. 
وبعدمــا فتــح مصــر، ولّــي أميرا 
عليها، وبقــي فيها حتى توفي ودفن 

أيضا تحت ثراها. 
فمــا أحوجنا لقــادة يمتــازوا بذكاء 
وحنكة ، كتلك التي اتسم بها عمرو 

بن العاص .

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-هل تعلم أنه بين القرن التاسع 
والحادي عشر، اخترع الصينيون 

البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر 
الجيري في ذلك الوقت.

-هل تعلم أن لعبة كرة القاعدة أو البيسبول بدأت في نيويورك، وأول 
 من ابتكرها هو المخترع ألكساندر كارترايت

-هل تعلم أّن األفعى تستطيع الرؤية حتى بعد إغالق جفونها.
-هل تعلم أن أول بلد اخُترعت فيها الستائر المعدنية هي اليابان.

1958 – وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف 
على الحدود الجزائرية / التونسية كرد فعل 

للدعم التونسي للثورة الجزائرية، وقد وقع نتيجة 
لألحداث العديد من القتلى الجزائريين والتونسيين

1985 – إطالق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء
2004 – جمعية ألعاد الستيطانية تستولي بالقوة على 16 منزًل في 
قرية سلوان المحاذية للمسجد األقصى في حملة لتهويد محيط المسجد
2017 - انتخاب محمد عبد هللا محمد رئيًسا للصومال بعد تغلبه على 

الرئيس المنتهية وليته حسن شيخ محمود.
2020 - مقتل 29 شخًصا وإصابة أكثر من 58 آخرين بعد أن أطلق 

ضابٌط في الجيش الملكي التايلندي النار عشوائًيّا على مدنيين في ناخون 
راتشاسيما.

األستاذ:ما تعريف الصخور الراسبة؟
التلميذ:هــي التي تذاكــر طوال العام و 

ل تنجح

ل تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله 
معك هو تنفيذ إرادة هللا 

  الشيخ محمد متولي الشعراوي

اللسان ما فيه عظم:
يقال في ضرورة الحتراس من التسرع في الكالم.

       نكتة اليوم 

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

ومكان.

اإلثنين 8 فيفري  2021
الموافق لـ 25 جمادى الثانية 1442



عشــرات  أمــس،  صبــاح  نظــم   n
مــن الباعــة المتجوليــن وأصحــاب 
الطــاوالت والمفــارش، فــي مدينــة 
ســكيكدة،  وقفة احتجاجيــة أمام مقر 
الوالية،  تنديداً بما أسموه ”ممارسات 
تعســفية« بحقهــم مــن قبل الســلطة 

المحلية.
ونــدد المحتجــون بهذه الممارســات 
التــي طالتهــم مــن قبل الســلطات ، 
بعــد أن قامــت هــذه األخيــرة خالل 
األيــام الماضية بإزالة »البســطات« 
والمفارش التابعة لهم من الشــوارع، 

دون توفير أماكن بديلة لهم.
شــعارات   المتظاهــرون  ورفــع 
والفتات، رافضة لهذه الممارســات، 
و طالبــو بتوفيــر مواقع بديلــة لهم، 
بعــد إزالة أفرشــتهم  من الشــوارع 
واألســواق، و طالبــوا أيضــا بإعادة 
فتح األســواق األســبوعية و إنشــاء 

سوق مغطاة.

و أشــاروا إلــى أن مــا قامــت بــه 
الســلطة المحلية يمثل قطعا ألرزاقهم 
ومصــادر دخلهــم ـ في ظــل الغالء 

الذي تشــهده البالد وارتفاع األسعار 
بشكل جنوني. 

كريم يوسف

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 9
الجزائر : 20/ 12
وهران : 20/ 12 

نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية  

الباعة الفوضويون  في سكيكدة
 يشتكون من ممارسات تعسفية

n تعــرض، يــوم أمس، عــون كهربائي 
الغــاز  و  الكهربــاء  توزيــع  بامتيــازات 
بقســنطينة للتكهــرب نتــج عنــه إصابات 
بحروق متفاوتــة الخطورة نقل على إثرها 

للمستشفى الخروب.
العــون المدعو ب.و كان بصدد أداء مهامه 
في اســتدراك األعطــاب التي خلفها هبوب 
ريــاح قوية مســاء الســبت 6 فيفري على 
مســتوى البعراوية ببلدية الخروب حســب 
ما صرحت به المكلفة باإلعالم لدى شركة 

سونلغاز.
بومزبر سرور  

n اندلع حريق مهّول زوال أمس، داخل مخزن مصلحة 
البياضــة بإقامة البنــات الهضاب 02 بجامعة ســطيف، 
تســبب في إتالف جميع األفرشــة واألغطيــة التي كانت 
بداخــل مخــزن المصلحة، حيث كشــفت المصــادر التي 
أوردت إلينــا الخبــر أن نشــوب هذا الحريــق يرجع إلى 

شرارة كهربائية حدثت داخل هذا المخزن، ولم يتم التفطن 
إليها إلى غاية صعود الدخان فوق الجناح الذي تتواجد به 
هذه المصلحة، وتلبدت ســماء اإلقامة في لحظات بالدخان 
األســود الذي خلّف حالة ذعر كبيرة وسط الطالبات، أين 
تــم االتصــال بمصالح الحمايــة المدنية التــي تنقلت على 
جناح السرعة إلطفاء هذا الحريق المهول، ولحسن الحظ 
لم تم تسجل خسائر بشرية، في حين فتحت مصالح األمن 

تحقيقا لمعرفة مالبسات هذه الحادثة.
ويبقى مسلسل الحرائق باإلقامات الجامعية يصنع الحدث 
هذه األيام، وسط تساؤالت الجميع عن السبب والغاية من 
ذلــك، خاصة وأن المخزن المذكور بحســب مصادرنا لم 
يتم ربطه بشبكة الغاز التي غالبا ما تكون سبب الحرائق، 
وشــبكة الكهرباء ما زالت جديدة كــون أن اإلقامة حديثة 
العهــد، األمر الذي يطــرح الكثير من التســاؤالت، وهو 
ذات األمر الذي كشــفه عدد من الطلبــة المنضوين تحت 
لــواء التنظيمــات الطالبية، حيث أكد أحدهــم في اتصال 
هاتفــي مع ”عين الجزائر” أن هذه الحرائق ليســت عادية 
مطالبا مــن الوصاية بضرورة التدخــل وفتحت تحقيقات 
معمقة لكشــف مالبسات هذه الظاهرة التي تسيء للجامعة 
الجزائرية عامة وتؤثر على نفسية الطالب المقيم خاصة.
سفيان خ

n تمكن عناصر أمن دائرة عموشة بسطيف من اإلطاحة 
بعصابة خطيرة ظلت تتابع صاحب شــاحنة مقطورة على 
طول الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين واليتي سطيف 
وبجاية، حيث اســتغلت ظــروف توقفه أمام أحد المحالت 
التجارية بالمخرج الشــمالي لبلدية عموشــة بالسطو على 
الشــاحنة عبر تكســير زجــاج الجهة اليمنى وســلب مبلغ 
118 مليون ســنتيم، مباشــرة بعد إخطار الجهات األمنية 
ســارعت إلى تقديم إنذار إلى جميع الوحدات األمنية عبر 
مختلــف المحاور، حيــث تمكن عناصر الــدرك الوطني 
لبلدية أوريســا من وضع مخطط أمني أســفر عن توقيف 

ســيارة من نوع ”لوغان” وبعــد التفتيش الدقيق تم العثور 
على المبلغ المالي وبعد التحقيق المعمق تبين أن الســيارة 
مستأجرة من إحدى وكاالت كراء السيارات ببريكة والية 
باتنة ويســتعمل الســائق وثائــق مزورة، وبعد اســتكمال 
التحقيــق األمنــي أحيل أمــام الجهات القضائيــة بمحكمة 
عيــن الكبيرة حيث أمــر قاضي التحقيــق وضعه الحبس 
االحتياطــي بجناية الســرقة، فيما ال يــزال البحث جاري 

عن مرافقه الهارب.
سفيان خ 

 باقة األخبار 
قالمة

حجز 158 غراما من مادة الزئبق المحظورة

n علــى إثر معلومات مفادها قيام شــخص بعرض 
للبيــع مــواد حساســة محظــورة )الزئبــق األبيــض 
الفضي(، عبر مواقع التواصل االجتماعي، باشــرت 
قــوات الشــرطة القضائيــة )فرقة البحــث والتدخل( 
التابعــة للمصحــة الوالئيــة للشــرطة القضائية بأمن 
والية قالمــة، عملية البحث والتحري، التي أســفرت 
عن توقيف 03 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 34 
و 52 ســنة، مقيمــن بوالية عنابة، علــى متن مركبة 

ببلدية النشماية والية قالمة.
وبعــد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشــأنهم، تم 
ضبط بحوزتهم قارورة بالســتيكية تحتوي على كمية 
من مــادة الزئبق األبيض الفضي بــوزن قدره 158 

غراما .
 علــى الفور تم تحويل المشــتبه فيهــم الى المصلحة، 
بعــد حجــز ما تم العثــور عليه، و تم فتــح تحقيق في 
القضية و أعــد ضدهم ملف قضائي عن فعل الحيازة 
من أجــل اإلتجار بمــواد كيميائية خطيــرة محظورة 
)الزئبــق األبيض الفضي( ونقلها دون رخصة. و قدم 
المشــتبه فيهــم أمام محكمة بوشــقوف، أين صدر في 

حقهم أمر إيداع.
فطناسي عبد الكريم 

سكيكدة
مرصع شخص دهسته سيارة مجنونة 

بالطريق السيار ببلدية لغدير

n تدخلت،أمس، إسعافات الوحدة الثانوية لعزابة، و 
في حدود 07سا و16 د في أعقاب حادث مرور، نجم 
عن دهس ســيارة ســياحية لشــخص بالمكان المسمى 
مدخل الطريق الســيار الغديــر ببلدية لغدير، حيث تم 
نقــل الضحية الــذي توفي في عين المكان، و يبلغ من 
العمر 59 ســنة،  على متن ســيارة اإلسعاف التابعة 
لمصالــح الحمايــة المدنية إلى مصلحــة حفظ الجثث 

بمستشفى عزابة.
نورالدين ب

تبسة
انهيار حائط مسكن  و اقتالع أشجار 

جراء رياح عاتية بحي الجزيرة
n بســبب ســوء األحوال الجوية وهبوب رياح على 
المناطق الشرقية والتي تراوحت سرعتها من 60 الى 
70 كلم/ســا  متبوعة بســقوط امطار رعدية متبوعة 
أحيانا ببرد على مســتوى والية تبســة ليلة اول امس 
، تم تســجيل ســقوط حائط منزل بالطابق االول بحي 
الجزيرة بتبســة لم يتم تســجل فيه اي اصابات بشرية 
ماعدا ســقوط الحائط، ولحسن الحظ كان التوقيت ليال 
وإال كانــت كارثــة كونــه يغطي فناء المنــزل كما تم 
تسجيل سقوط أعمدة كهربائية و تساقط اشجار بتبسة. 
هواري غريب

 n توصــل الفرقــاء فــي ليبيا بجهــد جهيد،و 
مشقة بيرة إلى انتخاب مجلس رئاسي، و سلطة 
تنفيذيــة مؤقتــة لتســيير مرحلــة انتقاليــة، يتم 
خاللها توفير مناخ سياســي و أمني و اجتماعي 
يســمح بتنظيم انتخابات عامة في 24 ديســمبر 

المقبل.
ليبيا  ـ التي ظلت مسرحا لصراع داٍم بين اإلخوة 
األعــداء، منــذ اجتياح قــوات التحالــف الدولي 
لهــا بقيادة فرنســا المدعومة بحلــف ”الناتو”، 
ثم اإلطاحــة بالزعيم الليبي معمر القذافي ســنة 
، تقــف اآلن فــي مفترق  الطرق، و في  2011ـ 
منعطــف مفصلي و حاســم. فالهدنة الموقعة في 
23 أكتوبــر الماضــي بين الفرقاء، في الشــرق 
و الغــرب، هّشــة، و قــد تنقطــع فيها ” شــعرة 
معاويــة” فــي أي لحظــة، مــا لم تســارع األمم 
المتحدة إلى إرســال مراقبين عســكريين لحماية 
وقــف إطــالق النار من أي خروقات، الســيما و 
أن المنظمــة األممية هي نفســها التي أشــرفت 
علــى عملية انتخاب أعضاء المجلس الرئاســي 
و الحكومة المؤقتة لتســيير المرحلة التي تمهد 

إلجراء انتخابات عامة نهاية العام.
النــار مــا زالــت تحــت الرماد..صحيح ســكتت 
األســلحة، لكــن ” أرماداتها« التــي هي بحوزة 
الفرقــاء و حلفائهــم، مــا زالــت موجــودة على 
األرض،مع عشــرات اآلالف مــن المقاتلين من 
المليشيات المتناحرة، ناهيك عن زهاء 20 ألف 

من المرتزقة األجانب لم يغادروا البلد بعد.
آخــر الكالم.. األوضــاع في ليبيــا التي تحطمت 
علــى وهم ” ربيــع ” كاذب ما انفكــت محفوفة 
بالمخاطر، و ليس هناك من حّل لتفادي” انتكاسة 
أمنيــة” جديــدة، إال من خالل ”وثبة سياســية” 
صادقــة تنصهر فيهــا اإلرادات المخلصة إلنهاء 

الفرقة التي طال أمدها.
                               محمد مصباح

كاريكاتور 

هل تنجح السياسة حيث فشلت الحرب
آخر الكالم 
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جامعة سطيف 

حريق مهوّل داخل مخزن مصلحة البياضة بإقامة الهضاب 02 

أمن دائرة عموشة يطيح بعصابة سرقة العربات 

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

تعرض عون سونلغاز 
للتكهرب بقسنطينة
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