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مصالح األمن تحبط مخططا تخريبيا لحركة محظورة أرادت اخرتاق الحراك

حرية و مسؤولية 

حسب الوزير جعبوب 

عملية اإلدماج المكثف 
للشباب تنطلق خالل 

أسابيع قليلة 
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غرام  من مادة الزئبق 
األبيض الفيض
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-إنتاج 5 ماليني لرت من 

زيت الزيتون 
- العثور عىل امرأة مذبوحة 

يف حي بوعقال 

خنشلة
فتاة تستغل حسابات 

إلكرتونية بأسماء مستعارة 
للنيل من قريبتها 

تبسة 
العثور عىل جثة رضيع ملفوفة 

يف قطعة قماش  
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أشخاص يعملون لحسابها رددوا 
شعارات معادية للخط الوطني
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من المرتقب أن يوجه الناخب الوطني جمال بلماضي خالل األيام المقبلة 
الدعوة لثالثة العبين جدد لم يسبق لهم وأن لعبوا للخضر ،ويتعلق األمر 

بكل من يانيس حماش العب  بوافيستا بورتو البرتغالي وأحمد طوبة  
العب كلوب بروج البلجيكي و المعار لفريق بروي البلغاري ورامز 

زروقي العب تيفنتي الهولندي  . 

ص 2

ص 24

ص 24
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الخبير في الشؤون 
األمنية أحمد ميزاب:

 هناك تحالف 
ضد الجزائر 

ألن استقرارها 
يزعج الكثريين
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3 أسماء جديدة يف املنتخب 
الجزائري شهر مارس القادم
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بزاز يريد ثالثة مغرتبني 

  جابو يف 
طريقه 

إىل شباب 
قسنطينة

عىل خلفية إيداع زميل لهم 
بالبليدة الحبس المؤقت

أصحاب الجبة 
السوداء يقاطعون 

العمل القضايئ 
ص 24

اختاروا تمثيل الجزائر واستخرجوا جوازات سفرهم 

المواد  بيع  محالت  بعض  يف  ندرة  أيام  عدة  مند  المائدة  زيت  عرف 
الذني  التجار  لدى  السعر  يف  ارتفاعا  سجل   الذي  الوقت  يف  الغذائية، 
حول  التساؤالت  من  العديد  طرح  ما  وهو   ، منه  كميات  عىل  يحوزون 
أسباب هذه الندرة، وقد أرجعت جمعية التجار و الحرفيني الجزائريني 

السبب إىل رغبة بعض المنتجني و الموزعني يف رفع سعره. 
حساب  عىل  إضافية  أرباح  لتحقيق  يخططون  المضاربني  أن  جليا  وبدا 
المادة  بأن  والرتويج  أزمة   افتعال  وسالحهم  رمضان   قبل  المواطن  

ستشهد زيادة خالل األيام المقبلة .

منتجون و موزعون يف قفص االتهام 

ندرة وارتفاع مفاجئ 
في أسعار زيت المائدة  

ص 5



آسيا.. قصة حب صينية للعربية وحلم 
التمثيل مع عادل إمام

المهرب فّر تاركا ســيارته  و10 محركات 
ُحجزت عىل الحدود الجزائرية التونسية .

n فــي إطار مكافحة الجريمة عبر إقليم والية 
تبســة  وبنــاء  علــى معلومــات واردة الى قائد 
الكتيبــة اإلقليميــة  ببئر مقــدم ، مفادهــا وجود 
سيارة نفعية نوع رونو ماستر محملة بمحركات 
مســتعملة خاصــة بالــوزن الخفيــف قادمــة من 
الشريعة في طريقها الى والية تبسة ، تم تشكيلة 
دوريــة من طرف وحدات الكتيبة اإلقليمية للدرك 
الوطني ببئر مقدم ، على محور الطريق الوطني 
رقــم 83 الرابط بين واليتي تبســة و خنشــلة ، 
فــي حدود الســاعة 02:30 صباحــا عند وجود 
أفــراد الدوريــة بمنطقة فج القعقاع تم مشــاهدة 
الســيارة محل المعلومة ، ســائقها بمجرد رؤيته 
لعناصــر الدوريــة قــام بتوقيــف المركبــة و الذ 
بالفــرار تاركا المركبة بعين المــكان ، بعد اتخاذ 
اإلجــراءات األمنيــة الالزمــة وتفتيش الســيارة 
نــوع رونو ماســتر تم العثــور بداخلها على 10 
محركات مســتعملة مجهولة النــوع والمصدر ، 
علــى إثرها تم حجزهــا ونقلها الى مقــر الفرقة 

اإلقليمية/دو بئر الذهب لمواصلة التحقيق .   
                                 هواري غريب 

 

n اســمها تشــا نان، وحينما 
تراهــا للوهلة األولــى، تعرف 
أنهــا صينيــة، وال يمكــن لــك 
كعربي أن تتواصل معها إال إذا 
كنت تعــرف الصينية، أو تجيد 
هي العربية، أو تتشــاركان لغة 
ثالثة، ولكن بمجرد أن تســمعها 

تتحدث بالعربية وتحديدا اللهجة 
المصريــة، ســتعتقد أنها ولدت 
فــي مصر أو في إحــدى الدول 

العربية.
واشــتهرت الفتــاة بيــن العرب 
باســم آســيا، ورغم أنها تعيش 
في بكين ولــم تغادرها، فقد ذاع 

صيتها مؤخــرا بين العرب من 
خــال انتشــار فيديوهــات لها 
تقلد  التواصل وهي  على مواقع 
أشــهر ممثل كوميــدي مصري 
عربــي، الزعيم عادل إمام، في 
مســرحيته الشــهيرة »شاهد ما 

شافش حاجة«.
وحققت هــذه الفيديوهات تداوال 
كبيرا بين المغردين المصريين 
والعــرب الذيــن أشــادوا بخفة 
ظلهــا وكذلك بقــوة وتأثير الفن 

العربي والمصري.
وبــدأت قصــة آســيا مــع اللغة 
العربيــة قبل 9 ســنوات، حيث 
كانت تخصصها خال الدراسة 
الجامعية بالصين،  المرحلة  في 
وقــد أحبت العربية بشــدة أكثر 
مــن كونهــا مجــرد تخصــص 
رســالة  أعــدت  إذ  دراســي، 
ماجســتير في اللغــة العربيــة، 
حســبما قالــت لموقع »ســكاي 
نيوز عربيــة«. حلمها اليوم أن 
تمثل إلى جانب عادل إمام فهل 

سيحقق لها الزعيم أمنيتها .
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حجز 2.5 كلغ من البارود يف عني البيضاء 
n تمكنت الشــرطة القضائية بعين البيضاء من حجز 2.5 كلغ من 
البارود و 40 خرطوشــة لدى شــخص واحد ، حسب ما أفادت به ذات 
المصالح .و أوضحت ذات المصادر بخصوص حيثيات هذه القضية أنه 
ومن خالل دوريات لعناصر الشرطة القضائية التابعة ألمن دائرة عين 
البيضاء لفت انتباههم على مســتوى شــارع محمد خميســتي شخص 
يحمل كيس بالستيكي ، أين قامت عناصر الفرقة بتوقيفه وبعد تفتيش 
الكيــس البالســتيكي عثــر على كمية مــن البارود قــدر وزنها بـ 2.5 
كيلوغرام إضافة إلى 40 خرطوشة معبأة عيار 16 خاصة بأسلحة من 
الصنف الخامس ، المشــتبه فيه البالغ من العمر 29 ســنة تم تحويله 
الى المصلحة و انجز ضده ملفين جزائيين وقدم امام الجهات القضائية
حلوي رفيق

فتاة تستغل حسابات إلكرتونية بأسماء 
مستعارة للنيل من قريبتها بختشلة 

n عالجــت فرقــة مكافحــة الجرائم اإللكترونيــة بالمصلحة الوالئية 
للشــرطة القضائيــة بأمــن والية بخنشــلة قضية تتعلــق بالقذف عبر 
األنترنــت ، تورطــت فيها فتاة فــي العقد الثاني مــن العمر تنحدر من 

والية خنشلة .
وقائع القضية تعود إثر شــكوى تقدمت بترسيمها فتاة في العقد الثاني 
مــن العمــر مفادهــا تعرضها للقذف عبــر األنترنت من قبل حســابات 
إلكترونية عديدة عبر موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك ،  من خالل 
اســتهدافها بكلمــات جارحــة و بذيئة من قبل شــخص تجهل هويته ، 
يســتغل حساب إلكتروني بإسم مســتعار ، مع قيامه بمهاجمة الضحية 
عبر صفحات ذات شــعبية كبيرة بخنشــلة  ثم  القيام بغلق الحســابات 
اإللكترونيــة  .بالتحقيــق المعمــق والدقيــق فــي القضية وباســتعمال 
الوســائل التقنية الحديثة والتتبع اإللكتروني تم تحديد هوية المشــتبه 
فيهــا ، فــي العقــد الثاني مــن العمر تنحــدر من والية خنشــلة ، هذه 
األخيــرة تربطهــا بالضحية عالقة قرابة ، نجمت عنها مشــاكل عائلية 
لتقوم باســتهداف الضحية من خالل القذف عبر األنترنت ، بعد تحديد 
هوية المشتبه فيها تم استدعائها إلى فرقة مكافحة الجرائم اإللكترونية 
بالمصلحــة الوالئية للشــرطة القضائية خنشــلة ، و مواجهتها باألدلة 
التقنيــة ، أين اعترفت هذه األخيرة بملكيتها للحســابات اإللكترونية و 
قيامها بالفعل المجرم . بعـــد استكمـال إجـراءات التحقيـق، تـم إنجـاز 
ملـف جزائي ضـد المشتبـه فيها بموضوع  القدف عن طريق األنترنت 

مع إرساله الى الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة 
 عبد العزيز مغني 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

الشمة المغشوشــة "مدايرة" 
حالة يف برج بوعريرج 

 
n تمكنــت أول أمــس، أفــراد المجموعــة 
اإلقليميــة للــدرك الوطنــي ببــرج بوعريريج 
من حجــز 600 علبة كرتونيــة تحتوي على 
144000 كيــس مــن مادة شــمة مــن نوع 
»أصيلة« و يبلغ الوزن الصافي للحمولة 43 
قنطار و20 كلغ، و تم توقيف شخص يبلغ من 
العمر 37 ســنة كان على متن شاحنة ينحدر 
من والية ســطيف، وذلك بناء  على معلومات 
تفيــد بنقــل كمية معتبرة من مادة الشــمة من 
والية شــرقية باتجــاه والية غربيــة. و بناء  
علــى المعلومــات التــي وصلت الــى مصالح 
الدرك الوطني تم وضع خطة لإليقاع بالمشتبه 
فيه أين تم توقيفه على متن شــاحنة بالطريق 
السيار »شرق غرب« بالضبط بحمام البيبان 
حيث تمت مراقبة وثائق الشــاحنة وتفتيشــها 
تفتيشا دقيقا عثر على الكمية المذكورة سالفا 
من مادة الشمة مموهة ومخفية بإحكام وسط 
أكيــاس فارغــة خاصــة ببدرة الحليــب، على 
إثرهــا تم توقيف المشــتبه فيــه واقتياده إلى 
مقر الفرقــة لمواصلة التحقيق. و بعد عرض 
الشمة المحجوزة على مصالح مديرية التجارة 
بوالية بــرج بوعريريج أكدوا عدم صالحيتها 
ويجب إتالفها.و تــم تحرير ملف قضائي ضد 
الموقوف  بجنحة ممارسة نشاط تجاري غير 
قار دون التسجيل في السجل التجاري وانعدام 
الفاتــورة، الغــش و التدليــس وعــدم احترام 

إلزامية تبليغ المستهلك. 

بدون تعليق

2
نحلة

n فضــل المشــاركون فــي الملتقى األدبي األول "قســنطينة المعلّقة في القصائد" 
المنظم بالمكتبة العمومية مصطفى نطور الراحة على وقع المرطبات والمشــروبات  
وإن كان البروفيســور بوخلخال والبروفيســور عبد الله حمادي  ومديرة المكتبة قد 
ظفروا بالمقدمة فإن رئيس بلدية قسنطينة السابق شيبان لم يلحق وكأنه ينتظر من 

يسلم له قسمته ) الصورة ( .
ما يلفت االنتباه المشاركة النوعية في هذا الملتقى الهام الذي علّق قسنطينة متأللئة 

بقصائد ومحاضرات رفيعة وبالطبع الشهية تأتي مع األكل .

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

n  وأكــد الدكتور لطيــف في تصريح 
صحفــي، أن كل مــا جــاء في مســودة 
الجديــد  قانــون االنتخابــات  مشــروع 
صائب ومهم ويقضي على ممارســات 
المال الفاســد، وقال  بأن القانون الجديد 
يــؤدي إلــى أخلقــة العمــل السياســي  
ومحاربة المال الفاســد الذي تفشــى في 
المجــال السياســي فــي العهد الســابق، 
وســمح ألشــخاص بالتغول فــي الحياة 
السياســية مــن أجل خدمــة مصالحهم، 
وذلك باســتعمال كل الوسائل للوصول 
إلى البرلمان والحصول على الحصانة 
البرلمانيــة، حيث ســمح المال الفاســد 
ألشخاص حسبه ال عالقة لهم بالسياسة 
بالوصــول إلى المجالــس المنتخبة عن 
طريق شــراء المقاعد وتصــدر القوائم 
بمقابل مالــي، وأكد الدكتور لطيف بأن 
مشــروع القانــون الجديــد لالنتخابات 
يضع حد لكل هذه الممارســات السابقة 
ويســمح بأخلقــة العمــل السياســي من 
خــالل مراقبة كل تمويل غيــر قانوني 

للحملة االنتخابية.
اشرتاط املناصفة بني الجنسني  يطرح 

اشكاال يف املناطق التي ال  تعرف 
إقباال للنساء على الرتشح

أما فيما يتعلق  بالمناصفة في القوائم بين 
الجنسين، أوضح الخبير الدستوري عبد 
المجيد لطيف أن المناصفة بين الرجال 
والنســاء في  قوائــم المترشــحين أمر 
واقعــي على أســاس أن المرأة والرجل 
متساويين في الحقوق والواجبات وقف 
نص الدســتور، لكن المشكل قد يطرح 
حســبه في المناطــق النائيــة والداخلية 
ومناطــق الظــل التي ال  تعــرف إقباال 
للنساء على الترشح سواء في المجالس 
المحلية المنتخبة أو في البرلمان، وقال 
أن هــذا العزوف من طرف النســاء في 
المناطق النائية قد يفتح المجال لألحزاب 
لترشــيح نســاء غير مؤهــالت ويطعن 

مــن جديد فــي كفــاءات المنتخبات في 
المجالس المنتخبة الجديدة، مشــيرا في 
ذات الســياق إلى أن مســودة المشروع 
الجديــد لم تتحدث عــن كيفية التعويض 
في حالة إذا مــا لم تتمكن األحزاب من 
جمع نســبة 50 بالمائة من النســاء في 
بعض المناطق ضمن قوائم مرشــحيها، 
ومــا مصير قوائم المترشــحين في هذه 
الحالــة؟ مشــيرا فــي ذات الســياق إلى 
أنه وفق الدســتور الجديــد  فإن القانون 
وجوبــا  ســيحال  لالنتخابــات  الجديــد 
علــى المجلس الدســتوري، وربما هذا 
األخير برأيه أو قراره قد يلغي اشتراط 
نســبة 4 بالمائــة على األحــزاب، كما 
قــد يجــد المجلــس الدســتوري صيغة 
أخــرى بعــد دراســة األمــر، وتــؤدي 
إلى المســاواة بيــن كل األحــزاب كما 
الجزائــري. الدســتور  عليــه   ينــص 
مــن جانب آخــر، اعتبــر الدكتور عبد 
المجيد لطيف اشــتراط المســتوى مهم 
بالنســبة للمترشحين سواء في المجالس 
المنتخبة المحلية أو البرلمان، وقال عدم 
اشتراط المستوى يجعل أشخاص ليسوا 
أهال للحكم يصلون إلى ســدة الســلطة، 
مشــيرا إلى أن في العهــدات البرلمانية 
الســابقة أغلب القوانين المقترحة كانت 
تأتي من الســلطة التنفيذيــة على الرغم 
من أنه يحق للنواب وفق نص الدستور 
اقتــراح مشــاريع، لكــن ذلك نــادرا ما 
يحدث، وفي نفس الوقت يسمح الدستور 
الجديد للنــواب في إطــار الرقابة على 
دستورية القوانين بإحالتها على المجلس 
الدستوري، وهذا يتطلب مستوى علمي 
وثقافة قانونية ودســتورية لدى النواب، 
والمنتخبــون الذيــن ال يملكون شــهادة 
علميــة ال يمكــن أن تتكــون لديهم هذه 
الثقافة القانونية حســبه وال يســتطيعون 

رقابة ومناقشة القوانين.
 إ ـ م

 أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة 2 "عبد المجيد لطيف":

 أتوقع إلغاء اشرتاط نسبة 4 % 
بالنسبة لألحزاب التي تشارك ألول مرة 

  الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد 

الشيخ الحاج عبد القادر

n  وأكــد الخبيــر أن الهــدف يتمثل اليــوم, وفق 
روح 24 فيفــري فــي بنــاء فاعل طاقــوي قوي 
علــى المســتوى الوطنــي والدولي, وهو شــركة 
ســوناطراك, لتفرض نفســها كرائد فــي االنتقال 
الطاقوي في العالم وســتضمن بالتالي االســتقالل 
الطاقوي لبالدنا علــى المدى الطويل, وترفع من 
الموارد المالية للدولة وتساهم في توفير نظام قوي 
خاص بالطاقة, والذي ســيعزز بــدوره وبطريقة 

حازمة مكانتها التنافسية وقوة األمة في العالم
 ويجــب أن تســتفيد الجزائر أيضا, حســب نفس 
الخبيــر, من الفــرص التي أعقبــت األزمة التي 

العالمــي, والصناعــة  أثــرت علــى االقتصــاد 
البترولية, من أجل إعطاء دفع حاســم القتصادها 
الطاقــوي الوطني. وفــي هــذا اإلطــار, يوصي 
الخبيــر بتوســيع أفــاق تطوير ســوناطراك التي 
يجــب ان تتحول لتصبح تلك الشــركة البترولية 
الكبرى التي ستســمح للجزائر باالنخراط بنجاح 
فــي مجال التحديــات التكنولوجية لأللفية الجديدة 
ونجــاح انتقالهــا الطاقوي ويتعلــق األمــر أيضا 
بتعزيزها على المســتوى التكنولوجي واإلداري 
ودعمهــا مــن أجل الســماح لها باكتســاب مكانة 
في المســارح الدولية والحصول على احتياطات 

بترولية بالخــارج واالندماج في مشــاريع الغاز 
الثانوية وتوليد الكهرباء في أسواقها االستراتيجية 
بأوروبــا والعمل في مجال الطاقات المتجددة من 
خالل االســتفادة مــن المزايــا النســبية الطبيعية 
للجزائر  ومــن أجــل ذلك, يجب على الشــركة, 
كما يقول, أن تبحث عن تحالفات مع المؤسسات 
الرائــدة, الســيما األوروبيــة منها, التــي تواجه 
صعوبات بســبب المنافسة اآلســيوية والتي تبقى 
اســتمراريتها موضوع تساؤل من خالل الشعب 

المشتركة وحتى إقامة روابط في رأس المال.
 رـ م

n   اســتقبلت أول أمــس ، وزيــرة التكوين و 
التعليم المهنيين السيدة هيام بن فريحة ، ممثلين 
عن النقابــة الوطنية لألســتاذة  المختصين في 
التكويــن و التعليــم المهنييــن ســناباف ، بمقر 
الوزارة لدراســة و مناقشــة مختلف مشــاكل و 
انشــغاالت مســتخدمي القطــاع و البحــث عن 
حلول لمشاكل األساتذة المختصين الذين دخلوا 

في إضراب منذ أكثر من شهر .
و قد أكد لنا  المنسق الوطني لنقابة »سناباف« 
الســيد قرفي صفوان من خــالل اتصال هاتفي 
على اســتجابة الجهة الوصية ممثلة في وزيرة 
القطــاع للمطالــب األربعة المتمثلــة في :إلغاء 

امتحان االلتحاق برتبة أستاذ متخصص مكلف 
بالهندســة البيداغوجية، ضــرورة إدماج جميع 
األساتذة المختصون درجة ثانية إلى رتبة أستاذ 
متخصص مكلف بالبيداغوجية لمن تتوفر فيهم 
الشــروط القانونيــة ، ضرورة جميع األســاتذة 
المختصون فــي التكوين و التعليم المهنيين من 
الدرجــة األولى إلى منصب أســتاذ متخصص 
فــي التكويــن و التعليــم المهنيين مــن الدرجة 
الثانيــة لمن تتوفــر فيهم الشــروط إضافة إلى 
ضــرورة مراجعــة القانون األساســي الخاص 
بفئــة األســاتذة المختصين الحاملين لشــهادات 
جامعيــة مع إشــراك النقابة كطــرف فعال ، و 

قــد تم ذلك من خــالل محضر أمضى عليه كال 
الطرفيــن في جلســة عمــل دامت قرابــة أربع 

ساعات و النصف .
و بالمقابل أصــدرت النقابة الوطنية لألســاتذة 
المختصين في قطاع التكوين و التعليم المهنيين 
بيان ليلة أمس االثنين 22 فيفري تعلن فيه عن 
تعليــق اإلضراب الوطني المفتوح و اســتئناف 
العمــل بطريقــة عاديــة فــي كامل مؤسســات 
التكويــن و التعليم المهنييــن عبر كامل التراب 

الوطني بداية من يوم الثالثاء 23 فيفري.
ب ـ س  

 أكد الخبير في المسائل الطاقوية مراد برور، أن تأميم المحروقات الذي كرس بسط السيادة الوطنية على الموارد 
الطبيعية, يعد مكسبا واجب الحفاظ عليه من خالل العمل على الدفع بسوناطراك لتكون أحد الفواعل الوطنية والدولية القوية 

في مجال الطاقة, بهدف ضمان االستقالل الطاقوي للبالد على المدى الطويل.

 أكد  المنسق الوطني للنقابة الوطنية لألستاذة  المختصين في التكوين و التعليم المهنيين »سناباف« السيد قرفي صفوان، 
أول أمس في تصريح لـ ”عين الجزائر” استجابة وزيرة القطاع للمطالب األربعة التي سبق أن رفعتها النقابة.

مصالح األمن تحبط مخططا تخريبيا 
لحركة محظورة أرادت اختراق الحراك

إحياء  للمواطنين  خروجا  أمس  أول  المدن  وبعض  العاصمة  الرئيسية للجزائر  الشوارع  شهدت عديد 
لـ22 فيفري، والذي قرر السيد رئيس الجمهورية  الـ2 للحراك الشعبي المبارك األصيل الموافق  للذكرى 
ترسيمه ”يوما وطنيا لألخوة والتالحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، حيث رفع  المواطنون 
الالفتات تمجيدا لوحدة الوطن وتأييدا لتالحم  بالسلمية وترسيخ قيم نوفمبر، كما تضمنت  شعارات تنادي 

الشعب مع جيشه.

الخبري الطاقوي مراد برور:

 يجب تحفزي سونطراك لتكون فاعال دويل قويا

عىل خلفية اإلرضاب المفتوح

 نب فريحة تستجيب لمطالب أساتذة قطاع التكوني و التعليم المهنيني

 أشخاص يعملون لحسابها رددوا شعارات معادية للخط الوطني

n ومثلمــا كان متوقعــا فقد شــهد يــوم االثنين، 
خروج بعض األشخاص حاملين ومرددين بعض 
الشــعارات المعادية للخــط الوطني، وهي بمثابة 
عالمــة مســجلة لحركة محظــورة وبعض أتباع 
حزب سياسي محل وغيره من الداعمين” حسب 

مصادر أمنية.
وعلى الرغم من ”أفعال االســتفزاز التي ظهرت 

على هؤالء األشخاص إال أن قوات األمن كانت 
مــن اليقظــة والرزانــة بمــا كان”، حســب ذات 
المصــادر التي أوضحــت أن ”تدخلها وتواجدها 
االســتباقي قــد ســمح باكتشــاف حيــازة بعض 
األشــخاص ألســلحة محظورة ســيفصل مرفق 

القضاء بشأنهم بكل شفافية ووضوح”.
إن ”مــا ظهر من ســلوك بعض األشــخاص في 

هذا اليوم يكشــف عن حقد دفين ونوايا غير طيبة 
لجهات معلنة وخفية تســعى يائسة إلفشال إحياء 
الذكــرى الثانية للحراك المبارك األصيل، والذي 
لــم تدخر الدولة ومؤسســاتها جهدا فــي احتوائه 
وتلبية مطالبــه وتحقيقهــا ضمــن نســق تحقيــق 

مكاسب الجزائر الجديدة”.
كثيرة هي ”الحقائق التي تؤلم الحاقدين والمشوشين 
علــى انطالقة الجزائــر نحوغد أفضــل”، تقول 

المصادر األمنية.
وتؤكــد أن الجزائــر مــن ”بيــن البلــدان الرائدة 
التي عرفت كيف تســيطر علــى تداعيات جائحة 
كورونــا فــي مختلــف جوانبها، كيــف ال وعدد 
الحاالت المسجلة يوميا ال يتعدى 150 حالة من 
أصل 45 مليون نســمة، فضال عن نجاح عملية 
اســتيراد اللقاح المضاد للوبــاء وتنويع مصادره 

والعمل على صناعته محليا”.
إن الجزائــر كذلك ”بلد رائد في ضمان مســتوى 
معيشــي محترم والئق، بعيدا عن مظاهر البؤس 
وهي عازمة علــى التكفل بمناطق الظل وتحقيق 

العدالة االجتماعية بشكل فعلي”.
كما أن الجزائر ”تمكنت، بحمد هللا وجهود أبنائها 
المخلصيــن، من التصــدي لمختلف المخططات 
التي تستهدف استقرارها ووحدتها، والتي وكلت 
بعض الدول لتنفيذها تحت إمرة وإشراف الكيان 

الصهيوني”.
إن »إصــرار أعــداء الجزائر علــى نكران هذه 
الحقائق الواضحة تدحضه عظمة الجزائر بسالمة 
الفطــرة فيها وقــوة أبنائها وعزيمــة قادتها على 
بلــوغ المقام المنشــود للجزائر الجديدة” ، تشــير 

نفس المصادر.
ق ـ و
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n أرســل رئيــس الجمهورية، عبد 
المجيــد تبــون، برقيــة تعزيــة إلى 
عائلــة المرحوم الشــيخ الحاج عبد 
القادر، نجل الشيخ عبد العزيز سيد 
أعمر، إمام وفقيه المدرسة القرآنية 
والفقهية اإلمــام البخاري بالمهدية، 
بلدية تيمــي بواليــة أدرار بأقصى 

الجنوب الجزائري .
وقــال الرئيــس تبــون، فــي برقية 
التعزيــة لقــد ســخر الفقيــد  حياته 
للتعليم في المدرسة القرآنية، وريثا 
لوالده ومعلمه الشيخ المرحوم سيدي 
الحاج عبد العزيز ســيد اعمر، بعد 
أن نهل مــن ينابيع الصفاء والطهر 
بمدرســة الشــيخ بلكبير رحمه هللا، 

وقضى بها سنوات من عمره دارسا 
ومدرسا وأضاف الرئيس تبون أنه 
يتقدم بتعازيه لشيوخ وأئمة المدرسة 
القرآنية الفقهية، معتبرا  أن العزاء 
فــي هــذا المصــاب هــو مــا تركه 
مــن أثــر طيــب مثمر ومن ســيرة 
محمــودة كريمــة وذكــر مقــرون 
بالوقــار والمــكارم، وأنه يشــاطر 
معهم  بإيمان وخشــوع هذه المحنة 
األليمــة، داعيــا المولــى عز وجل 
أن يتغمــده برحمتــه الواســعة إلى 
جوار من سبقه من العلماء العاملين 

الصالحين في جنة الرضوان.
وأج

 توقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة 2 الدكتور ”عبد المجيد 
لطيف”، أن يتم إلغاء ما جاء في مســودة مشــروع قانون االنتخابات 
الجديد فيما يتعلق باشــتراط نســبة 4 بالمائة بالنســبة لألحزاب التي 
تشــارك ألول مــرة، وذلك بعد االنتقــادات التي وجهــت للمادتين 79 
و200 مــن نفــس القانون اللتيــن تحدثنا عن عتبــة 4 بالمائة، وقال 
أن العتبــة قد تكون حاجزا أمام بعض األحزاب الصغيرة والجديدة في 
الوصول وتقديم مترشــحين، قائال من األفضل أن ال يكون هناك فرق 

بين األحزاب وإعطاء فرص متساوية ومتكافئة للجميع.



 n وأكــد الســيد عرقــاب الــذي تســلم مهامه 
أول أمــس، بعد إلحــاق وزارة المناجم بوزارة 
الطاقة في إطــار التعديل الوزاري األخير, ان 
“الجزائــر تحيي اليوم األربعاء، حدثين كبيرين 
ميزا تاريخ بلدنــا المعاصر. فأما األول فيعتبر 
ميالد االتحاد العــام للعمال الجزائريين بتاريخ 
24 فيفــري 1956، وهــو مــا منــح للطبقــة 
العاملة أداة تدافع من خاللها على حقوق العمال 
وفرصــة لالنضمام لقضية االســتقالل الوطني 

والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني”.
وأمــا الحدث الثاني، يقــول الوزير، فيتمثل في 
“تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا 
الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية االجتماعية 
واالقتصاديــة للبلد”، معتبرا أن موافقة تاريخي 

الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة”.
وقــد تعمــدت الســلطات آنــذاك، يتابع الســيد 
عرقاب، اختيار تاريخ 24 فبراير لإلعالن عن 
اســترجاع الوطن لســلطة القرار، كامال وبكل 

استقاللية، على ثرواتها الداخلية.

وحســب الوزيــر، فإن تأميــم المحروقات كان 
دافعــا إلطــالق مرحلــة التطــور االقتصادي 
ذلــك  كان  وبالتالــي  الضخــم،  واالجتماعــي 
بمثابــة “عرضا لمدى تعبئة العمال واإلطارات 
الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت 

عنها الشركات األجنبية”.
كما اعتبر المســؤول األول عــن قطاع الطاقة 
والمناجــم أن “التأمــل بصــدق وموضوعيــة 
لبطولة العمال الجزائريين، يقتضي منا التذكير 
بمقاومتهــم وكفاحهم خالل وقائع ســنين الجمر 
والمأســاة الوطنيــة من أجل أن تبقــى الجزائر 
واقفة ويظل اقتصادهــا مزدهرا في خضم كل 

التدمير واإلرهاب”.
وعلــى الصعيد الدولي، يضيــف الوزير، كان 
للتأميمــات المعلنــة فــي 24 فيفــري 1971 
“صدى كبيرا”، مذكرا بمســاهمتها الكبيرة في 
“أحداث حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث 
المنتجة للبترول حررتها مجددا وألهمتها بإرادة 
مشــتركة في ممارســة ســيادتها على ثرواتها 

الطبيعية السطحية منها والباطنية بكل حرية”.
وأضاف الســيد عرقاب في السياق ذاته “يجب 
علينــا اليوم االســتجابة للتحديــات االقتصادية 
والطاقويــة في ســبيل بلــوغ الجزائــر الجديدة 

خدمة لألجيال القادمة”.
كما تطرق الوزير لوضعية أســواق النفط التي 
تأثرت كثيرا جــراء جائحة كوفيد19- وهو ما 
“قلــص مداخيل البلد إلى الثلــث 1/3 تقريبا و 
أعــاق قدرته على التحرك ورفع من هشاشــته 
في ما يخص وفــرة العملة الصعبة وأّخر تنفيذ 

سياسة االنعاش”.
ولرفــع هذه التحديــات، أكد الســيد عرقاب أن 
البرنامــج الــذي أعده قطــاع الطاقــة والمناجم 
والــذي ينضــوي تمامــا تحت برنامــج رئيس 
الجمهوريــة يطمــح لتســريع وتيــرة التنميــة 
االجتماعية واالقتصادية مع رصد كل الموارد 
من أجل بروز قطاعات نشــاط جديدة ال ســيما 
عن طريق المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

والمؤسسات الناشئة.
وأشاد السيد عرقاب “بالدور الهام الذي ال يزال 
يلعبــه قطاع الطاقــة والمناجم في اســتراتيجية 
االنعاش” مشــيرا الــى “العنايــة الخاصة التي 
يحظــى بهــا بغية تعزيــز وانعــاش قدراته من 
أجــل ترقية انتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع 
اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة و الجديدة 

للحفاظ على المصادر اآليلة للنفاذ”.
وتابــع وزيــر الطاقة والمناجم في هذا الســياق 
االطــار  اســتكمال  يكــون  أن  “يجــب  قائــال 
القانونــي لالســتثمار في قطاعــي المحروقات 
والطاقات المتجددة “أولوية” من شــأنها تشجيع 
االســتثمارات الالزمة وضمان األمن الطاقوي 

للبالد على المستويين البعيد والبعيد جدا.
كمــا طمــأن الوزير بأن الطاقة ســتكون عامال 
لدفــع اإلنعــاش والديناميكيــة االقتصادية على 
المستوى المحلي والوطني مع اعطاء األولوية 
لربــط مناطــق الظــل والمســتثمرات الفالحية 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 

المصغرة ومناطق النشاطات بالطاقة.
ق ـ و/ وأج

وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب:

 الجائحة قّلصت المداخيل 
النفطية للجزائر إلى الثلث

عين على الحدث
4

المحروقات خمسة عشرة  1956 وتأميم  فيفري   24 يوم  الجزائريين  للعمال  العام  االتحاد  تأسيس  يعتبر 
الدولي  الصعيد  على  بحيث شكال  الجزائريين،  العمال  تعبئة  مدى  أبرزا  تاريخيين  قرارين  بعد،  فيما  سنة 
مصدر إلهام للحركة الواسعة التي كانت ستميز البلدان المنتجة في العالم الثالث من خالل بسط سيادتها 
على ثرواتها الطبيعية، حسبما أفاد به أمس الثالثاء وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في حديث لوكالة 

األنباء الجزائرية.

n وقــال جعبــوب، أمــس، خــالل إشــرافه على 
تنصيــب 12 مديــرا والئيا للتشغيل-حســب بيان 
للــوزارة نشــرته علــى صفحتها الرســمية على 
الفايســبوك- إنه سيتم االنطالق في عملية اإلدماج 
المكثف للشــباب خالل األســابيع القليلــة القادمة، 
وشدد على ضرورة التكفل بالملفات ذات األولوية، 
السيما منها ملف إدماج الشباب العاملين في إطار 
عقود ما قبل التشغيل، و المتابعة اليومية والدقيقة 

للعملية إلتمامها في اآلجال المحددة. 
مــن جانــب آخــر، شــدد الوزير علــى ضرورة 
االستقبال الجيد للمواطنين واإلصغاء النشغاالتهم 
مــع العمل على محاربة آفة البيروقراطية وتوفير 
خدمة عمومية ذات مستوى رفيع تتسم باالحترام 
والتقديــر من أجل إعطاء صــورة إيجابية للقطاع 
علــى المســتوى المحلــي، كمــا أعطــى الوزير 
تعليمــات للمــدراء الوالئييــن للتشــغيل من أجل 

الســهر والحرص على مواصلــة الجهود الرامية 
إلى تحسين أداء المرفق العام. 

وقد تــم أمس، بإشــراف مــن الوزيــر، تنصيب 
مســعود خليفــي مدير التشــغيل لوالية بســكرة، 
وعبــد القادر لعلى مدير التشــغيل لوالية بشــار، 

كما تم تنصيب محمد حمزة مدير التشــغيل لوالية 
تلمســان، وعبد الحســين جوطني مدير التشــغيل 
لوالية قســنطينة، فيمــا تــم تنصيب  محمد لمين 
زيتونــي مديــر التشــغيل لواليــة المديــة، وخالد 

عولمي مدير التشغيل لوالية إيليزي. 
كما تــم تنصيب طارق حريريش مدير التشــغيل 
لواليــة الطــارف، و عبد الوهــاب مخلوفي مدير 
التشــغيل بتنــدوف، وعبــد الحليم ماضــي مدير 
التشغيل لوالية سوق أهراس، وأحمد حرير مدير 
التشغيل لوالية غليزان.كما تم تنصيب رشيد العيد 
قندوسي مدير التشغيل لوالية تيميمون، والهاشمي 

شوشة مدير التشغيل لوالية أوالد جالل. 
عملية  تنصيــب  أن  إلــى  الــوزارة،  وأشــارت 
المدراء الجدد تم بناء على عملية تقييم دقيقة ألداء 
اإلطارات على المستوى المحلي كًما ونوًعا وذلك 
بهدف تحســين الحوكمة والخدمــة العمومية على 
مســتوى القطاع، لالرتقاء بنوعيــة العالقات مع 
المواطــن، كون القطاع هــو قطاع أفقي يهتم بكل 

شرائح المواطنين. 

 وزير العمل والتشغيل والضمان االجتمايع الهاشمي جعبوب يؤكد:
عملية اإلدماج المكثف للشباب تنطلق خالل أسابيع قليلة 

 أعلن، وزير العمل والتشــغيل والضمان االجتماعي الهاشــمي جعبوب، على االنطالق في عملية اإلدماج المكثف 
للشــباب خالل األســابيع القليلة القادمة، و أكد على ضرورة االســتقبال الجيد للمواطنين واإلصغاء النشغاالتهم مع 
العمل على محاربة آفة البيروقراطية وتوفير خدمة عمومية ذات مســتوى رفيع تتســم باالحترام والتقدير من أجل 

إعطاء صورة إيجابية للقطاع على المستوى المحلي. 

 n    طالــب خبــراء بإعــادة 
مراجعــة اتفــاق الشــراكة بيــن 
الجزائــر واإلتحــاد األوروبــي 
الذي لم ينتج -حسبهم - استثمارا 
مباشــرا أجنبيــا ولــم يســتحدث 
مناصب شــغل، ولم يحقق نموا 
اقتصاديا منذ دخوله حيز الخدمة 

سنة 2005.
التجارة  وأوضــح الخبيــر فــي 
قويــدري،  شــكيب  الخارجيــة 
”الخســارة  أن  الثالثــاء  أمــس 
وغياب التوازن اللذين أفرزتهما 
الشــراكة بين الجزائر واإلتحاد 
األوروبــي يســتدعيان الجلوس 
على طاولة المفاوضات” مؤكدا 
أن ”الطــرف المســتفيد من هذه 

الشراكة هو أوروبا”.
وطالــب قويــدري فــي تصريح 
إذاعــي ”بإعادة النظــر في هذا 
اإلتفاق، من خالل القيام بحصيلة 
دقيقة علــى ما تم أنجازه وبجرد 
المــواد التي يمكــن الدخول بها 
األســواق األوروبية”، كما أشار 
أنه ”على هذا األســاس يجب أن 

تقام المفاوضــات، ألن الجزائر 
تكبــدت خســائر كبيــرة، و في 
المقابــل لم تصدر آيــة منتجات 

خارج إطار المحروقات”.
من جهته، كشــف أحمد شريفي 
أســتاذ جامعــي فــي االقتصــاد 
الكثيــر  اتخــذت  ”الجزائــر  ان 
مــن التدابيــر المحفــزة لجلــب 
رؤوس األمــوال األجنبية، لكن 
اإلتحــاد األوروبــي يتعمد عدم 
بعــث االســتثمارات” مضيفا أن 
”العالقات بيــن الجزائر والدول 
األوروبية هــي عالقات تجارية 
فقــط، وال تتطور إلــى عالقات 
مبنيــة على االســتثمار وتطوير 

االقتصاد الوطني”.
للتذكير، فإن اتفاق الشــراكة بين 
الجزائر واالتحاد األوروبي دخل 
حيز التنفيذ ســنة 2005 بطلب 
مــن الجزائــر لــدى المفوضية 
األوروبية سنة 1993، ويهدف 
إلــى إقامــة شــراكة متميزة في 

كافة القطاعات االقتصادية.
ق ـ و

 لم ينتج استثمارا مبارشا ولم يستحدث مناصب شغل
  خرباء يطالبون بإعادة مراجعة 

اتفاق الرشاكة مع اإلتحاد األورويب

الجزائر: سناء- م 

األربعاء  24 فيفري  2021
الموافق لـ 12  رجب 1442

   تأميم المحروقات وتأسيس المركزية النقابية أبرزا القدرة على تعبئة العمال الجزائريين

تحيــي الجزائر اليــوم األربعاء 
لتأميــم  المزدوجــة   الذكــرى 
المحروقــات  وتأســيس االتحاد 

العام للعمال الجزائريين.
وعشــية الذكــرى قــال وزيــر 
والطاقــات  الطاقــوي  االنتقــال 
المتجددة  شــمس الدين شــيتور 
في حــوار صحفي أنــه يتعيــن 
علــى الجزائر بعد مرور نصف 
قــرن مــن اســتقاللها الطاقوي 
ثورتهــا  انجــاح   )1971(
علــى  بالمراهنــة  الخضــراء 

الطاقات المتجددة .
وفــي هــذا الخصــوص أكــدت 
الخبيــرة فــي المجــال الطاقوي 
مديرة المدرســة الوطنية  العليا 

للطاقات المتجددة  البروفيســور 
ليلــى مخنــاش للقنــاة اإلذاعيــة 
علــى  ”يتعيــن  أنــه  األولــى 
الجزائر كســب الرهــان بحكــم 
امتالكهــا لإلمكانات الضرورية 
لتحقيقــه ســواًء الطبيعية أو فيما 
يتعلق بكفاءة العنصر البشري”.

 وقالت مخناش فــي هذا الصدد 
”إن الرهــان ســيبنى فعال على 
هنــاك  أن  و  الجزائــر،  أبنــاء 
مجهــودا كبيرا يســتوجب على  
الجزائــر أن تقــوم بــه  لتدخــل 
الرهان الطاقــوي العالمي الذي 
تتســابق عليــه الكثيــر من دول 

العالم ” .
ق ـ و

عشية االحتفال بذكرى تأميم المحروقات
الجزائر ترفع رهان الطاقات 

المتجددة



n قــررت محكمة جنايات مجلس 
قضــاء الجزائــر العاصمــة االثنين 
تأجيــل إعادة محاكمــة  ملف اغتيال 

المديــر العــام لألمن الســابق لألمن 
الوطنــي  العقيــد علي تونســي الى 
يــوم 4 مــارس القادم بســبب غياب 

المحامين مع استخراج  المدير العام 
لمجمــع النهــار أنيــس رحماني من 
ســجن القليعة كشاهد في هذه القضية 
التي يتابع فيها العقيد شعيب ولطاش 
مديــر الوحدة الجوية الســابق لألمن 

األمني بتهمة اغتيال علي تونسي .
ويتابع شعيب ولطاش في هذه القضية 
بتهمتي  القتل العمدي ومحاولة القتل 
العمد مع ســبق اإلصــرار والترصد 
فــي حق المدير األســبق ألمن والية 
الجزائر ورئيس ديوان علي تونسي، 
حيث أدانته محكمة جنايات العاصمة 
بتاريخ  27 فيفــري 2017 بعقوبة 
اإلعــدام، فيمــا حــاول التنصــل من 
المســؤولية الجزائيــة والتهــرب من 
تفاصيل االغتيــال الذي هز الجزائر 
آنــذاك  وعالقته بملف الفســاد الذي 
كان يحــوم حــول ملــف عصرنــة 

المديرية العامة لألمن الوطني

وينتظــر أن تقــدم المحاكمــة الثانية 
للمتهــم ولطاش في 4 مــارس القادم 
بحضــور أنيس رحمانــي الموقوف 
بســجن القليعــة بتهمة تســجيل وبث 
مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ضابط 
فــي الجيــش الشــعبي الوطني، دون 
الحصــول على إذنه المســبق الكثير 
من المســائل الجديد في اغتيال علي 
تونسي في 25 فيفري 2010 ، وهو 
التاريــخ الــذي ارتكب فيــه ولطاش 
أقــرب المقربين من الفقيــد جريمته 
بمكتــب الضحيــة في مقــر المديرية 
العامة لألمن الوطني ووسط حراسة 
أمنية مشــددة، وفي ظروف غامضة 
لــم يكشــف التحقيــق تفاصيلهــا وال 
المحاكمة، خاصــة وأن المتهم امتنع 
خالل محاكمته في قضية الفساد عن 

ذكر أي شيء عن جريمة القتل .
ر ـ م

n أكدت وزيرة التضامن الوطني 
واألســرة وقضايــا المــرأة, كوثــر 
كريكــو  الثالثــاء, خــالل المؤتمر 
الثامــن لمنظمة المــرأة العربية, أن 
الدســتور الجزائري يضمن  للمرأة 
الحمايــة مــن كل أشــكال العنــف 
ويشــجع مبدأ المناصفــة بينها وبين 
الرجل في تبوء مناصب المسؤولية 

والولوج إلى سوق الشغل
 وأوضحــت  كريكو, فــي مداخلة 
لهــا خــالل هــذا المؤتمر الــذي تم 
عبــر تقنيــة التحاضــر عــن بعــد, 
تحــت عنــوان: »المــرأة العربيــة 
الدســتور  أن  والتحديــات«, 
الجزائــري يضمن للمــرأة الحماية 
من كل أشــكال العنف ويشجع مبدأ 
المناصفــة بينهــا وبيــن الرجل في 
تبوء مناصب المســؤولية والولوج 
إلــى ســوق الشــغل, باإلضافة إلى 

تمكينها السياسي  وأشارت الوزيرة 
إلى االســتراتيجية المتخــذة لتعزيز 
مكانــة المــرأة وترقيتها في مختلف 
المجــاالت والتراتيــب التي توفرها 
الدولــة لتمكينها في شــتى الميادين, 
ســيما االقتصادية, والجهود الرامية 
إلــى النهــوض بالمــرأة, منها, تلك 
المتواجــدة بالمناطق النائية, مبرزة 
أهميــة البرامــج اإلعالميــة ودور 
الحركــة الجمعوية فــي إبراز دور 
المرأة والنماذج الناجحة للنســاء في 

عدة مجاالت.
وعلــى صعيد آخر, أكــدت كريكو 
في هذا المؤتمــر, أن تمكين المرأة 
العربية وتعزيــز قدراتها وحمايتها 
من جميع أشــكال العنــف وتمكينها 
اقتصاديــا, هــي ركائــز اســتقرار 
المنطقــة العربيــة ورفــاه شــعوبها 
, مبرزة ضــرورة تظافــر الجهود 
وتبــادل الخبــرات لتحقيــق أهداف 
التنمية المستدامة في آفاق 2030.

n قال مستشار رئيس الجمهورية 
المكلــف بالحركة الجمعوية والجالية 
الوطنيــة بالخــارج، نزيه برمضان، 
“إن سنة 2021 ستكون محطة حافلة 
باإلنجــازات علــى كل المســتويات 
السياسية، االقتصادية واالجتماعية”، 
مضيفــا أن ” تحقيــق هــذا المســعى 
الذي سطره رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون يتطلب “اســتقرارا 
ومرافقــة مــن طــرف كل الفاعلين 

خاصة المجتمع المدني”.
ولــدى نزولــه ضيفــا علــى برنامج 
“الجزائر مباشر” سهرة اإلثنين على 
القنــاة اإلخباريــة الثالثــة للتلفزيون 
أن  برمضــان،”  أكــد  الجزائــري، 
الجزائر ورغم الوضــع االقتصادي 
العالمي الصعب الذي أفرزته جائحة 
كورونــا لم يمنعها من فتح ورشــات 
إصــالح على كافة المســتويات وفي 
“بجهــود  مذكــرا  القطاعــات”،  كل 
مؤسســات الدولة في مكافحة الفساد 
وظاهرة تضخيم الفواتير واالستيراد 

العشوائي “.
و قــال نزيــه برمضــان إن “ســنة 
2020 كانت صعبــة على الجزائر 
وكل دول العالــم بســبب تداعيــات 
جائحــة كورونا، لكــن بفضل تدابير 
وقــرارات رئيس الجمهورية الســيد 
عبد المجيد تبون تحققت عدة مكاسب 

علــى كل المســتويات وفــي جميــع 
القطاعات انعكســت بشــكل إيجابي 

على يوميات الجزائريين “.
وفي هــذا الصــدد تطرق مستشــار 
“القفــزة  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس 
النوعيــة في تنميــة مناطق الظل من 
خــالل تزويدهــا بالمــاء، الكهربــاء 
والغــاز تطبيقــا لتوجيهــات رئيــس 
“ســنة  أن  مضيفــا   ،“ الجمهوريــة 
2021 ستكون فرصة لتحقيق تنمية 
شــاملة واقالع اقتصــادي حقيقي في 
كل القطاعــات بالتركيــز أكثر على 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
التي يسيرها الشباب الجزائري الذي 

يحظى بدعم الدولة “.
أمــا بخصــوص ورشــات اإلصالح 
في شــقها السياســي ودور المجتمع 
المدني في المرحلة المقبلة، قال نزيه 
برمضان، “المجتمــع المدني أصبح 
شــريكا أساســيا ومرافقا لمؤسسات 
الدولــة وفق رؤية تشــاركية تســمح 
ببنــاء مؤسســات قوية وشــرعية”، 
مشيرا أن ” المجلس الشعبي الوطني 
الجديد الذي ســينبثق عــن انتخابات 
تشريعية شفافة ســيمثل فعال اإلرادة 
كهيئــة  دوره  وســيمارس  الشــعبية 

رقابية ألداء الحكومة”.
ق ـ و

n المتجــول في مختلف المحالت 
التجارية المتخصصة في بيع المواد 
الغذائية بالعاصمة ، يكتشــف وجود 
نــدرة في زيــت المائــدة، ففي جولة 
قصيــرة قــادت »عيــن الجزائــر« 
إلى  بعض المحالت، ســجلت ندرة 
قابلهــا اســتياء مــن قبــل المواطنين 
الذين يقصــدون المحالت ويعودون 
خائبين، ففي بعض المحالت استغنى 
بعــض التجار«إجباريــا« عــن بيع 
صفائــح الزيــت ذات 5 لتــرات، و 
الســبب حســبهم رفــض الموزعين 
الذيــن يتعاملــون معهــم توزيع هذه 
المــادة، فــي حيــن وجــد أن بعض 
المحالت التــي ال تزال تحتوي على 
مخــزون ال باس به،  قد قامت برفع 
الســعر، و أرجع هؤالء الســبب إلى 
كونهم اجبروا على الرفع من السعر 
بعدمــا أصبحوا ملزميــن بدفع مبالغ 

أكبر للموزعين. 
وفي هذا الســياق، قال رئيس جمعية 
التجــار و الحرفييــن الجزائرييــن، 
الحــاج الطاهر بولنوار، في تصريح 
ل«عين الجزائر«،  إن ســعر زيت 
المائدة عــرف زيادة الفترة األخيرة، 
كما عــرف تذبذبــا فــي التوزيع، و 
أرجــع الســبب فــي ذلك إلــى رغبة 
بعــض المنتجيــن و الموزعيــن في 
رفع ســعره، حيث أوضــح بولنوار 

قائــال:« لوحظنا فــي الفترة األخيرة 
تذبذبــا فــي توزيع زيــت المائدة في 
العديد من واليات الوطن، و ارتفاعا 
في ســعره«، و قــال إن هناك بعض 
المنتجيــن و الموزعين يريدون رفع 
الســعر لألســباب قال بولنــوار إنها 
تتعلــق بارتفاع تكاليــف اإلنتاج، من 
ارتفــاع في أســعار المــواد األولية 
في الســوق العالمية نتيجة الظروف 
التــي يعيشــها العالم ككل، و لســبب 
آخر يتعلق بفــرض بعض المنتجين 
علــى الموزعين التعامــل بالفواتير، 

و أشــار إلــى أن أغلــب الموزعين 
بالفواتيــر،  التعامــل  يرفضــون 
ألن  هامــش ربحهــم ســيكون قليال 
مقارنــة بالمعامالت غيــر المفوترة، 
وأضاف أن فرض المنتجين التعامل 
بالفاتورة يترتــب عنه دفــع ضريبة 
، يضــاف إليها الرســم علــى القيمة 
المضافــة المقــدرة بـــ19 بالمائــة، 
فضــال عــن تكاليــف شــحن الزيت 

وتفريغه والنقل والتوزيع. 
 وفي رده على سؤال إن كانت هناك 
طــرق قانونية تمكــن الموزعين من 

اإلبقــاء على نفــس هوامــش الربح 
دون أن يقومــوا برفع ســعر الزيت 
لتعويــض مــا يفقدونه مــن هوامش 
ربــح بفعــل عمليــة الفوتــرة، قــال 
بولنــوار، »أن هــدا أمــر فــي غاية 
الصعوبــة«، لكن أشــار إلى أن مثل 
هذه الممارسات بمكن القضاء عليها 
بالقضاء على االحتكار لبعض المواد 
واســعة االســتهالك، وفتــح المجال 
للمنافســة الشــريفة و القضــاء على 

األسواق الموازية. 

5عين على الحدث

هناك تحالف ضد الجزائر ألن استقرارها يزعج الكثيرين

الدستور الجزائري يضمن حماية المرأة تأجيل إعادة فتح ملف اغتيال عيل تونيس لـ 4 مارس لغياب المحامني
ويشجع مبدأ المناصفة يف مجال العمل

سنة 2021 ستكون حافلة
 باإلنجازات عىل كل المستويات

منتجون و موزعون تسببوا يف ندرة و ارتفاع زيت المائدة

أكد الخبير األمني أحمد ميزاب، أمس الثالثاء، أن الجزائر خرجت من محيط التحديات إلى دائرة المخاطر على كافة المســتويات وأن هناك محاوالت الســتهدافها على جميع الجبهات لشــغلها عن 
أدوارها اإلقليمية ونهضتها االقتصادية.

عرف زيت المائدة مند عدة أيام ندرة في بعض محالت بيع المواد الغذائية، في الوقت الذي عرف ارتفاعا في السعر لدى التجار 
الذيــن يحــوزون علــى كميات منه ، وهو ما طرح العديد من التســاؤالت حول أســباب هذه الندرة، وقد أرجعــت جمعية التجار و 

الحرفيين الجزائريين السبب إلى رغبة بعض المنتجين و الموزعين في رفع سعره. 

الخبري يف الشؤون األمنية أحمد مزياب:

 وزير التضامن كوثر كريكو:محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة

مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان

جمعية التجار تحملهم المسؤولية و تؤكد:

n وجود 270 حسابا  وهميا عىل شبكة التواصل االجتمايع تروج المعلومات المغلوطة

n وأوضح ميزاب أمس، أن هناك 
تحالفا ضد الجزائر ألن اســتقرارها 
يراهنــون  ممــن  الكثيريــن  يزعــج 
على التصــادم االجتماعــي وتغييب 
الجزائر على الساحة الدولية لالنفراد 

بالمنطقة.
وفــي الســياق ذاته أضــاف ميزاب 
هنــاك  أن  إذاعــي،  تصريــح  فــي 
محاولة لتعطيــل الجزائر من انتهاج 
المســار اإلصالحي الذي تسعى إليه 
وإبقائها في دائرة المشــاكل الداخلية 
لمجموعــة  افتعــال هوامــش  عبــر 
من المشــاكل لشــغلها عــن الملفات 

اإلقليمية ومشروعها الوطني لتحقيق 
سيادتها االقتصادية والسياسية.

ولفت ضيف الصباح إلى أن الجزائر 
دولة وازنة في إقليم مضطرب يشهد 
انهيارا لمفهوم الدولة الوطنية مشيرا 
إلى أن هذا المفهوم بات هدفا رئيسيا 
للعديد من المشــاريع التي تســتهدف 

الجزائر.
خطر املعلومات املغلوطة

ويــرى ميزاب أن تدفــق المعلومات 
أصبح أكبر تحــد  تواجهه الدول في 
الوقت الراهن ألنه يستهدف في كثير 
من األحيان أمن واستقرار الدول الفتا 
إلى وجود 270 حساب  وهمي على 
شــبكة التواصل االجتماعي تســوق 
ألخبــار مغلوطــة، تســتهدف فئات 

معينة من المجتمع عبر استراتجيات 
متدرجــة وفق معطيــات تزودها بها 
مخابــر متخصصة للغــرض ضمن 

أجندات حكومية أو منظومات.
وضمن هذا المنظور بين ميزاب أن 
هناك اســتغالال للفضــاء الرقمي من 
أجل اســتهداف المجتمعــات وتفكيك 
الــدول، داعيا إلى بناء وعي حقيقي، 
معتبــرا أن التحذيــرات التي أطلقتها 
وزارة الدفاع الوطني مؤخرا ليســت 
فزاعــة وإنمــا األمر يتعلــق بخطر 

حقيقي يتربص بالجزائر.
وأوضح أن الترويج ألفكار مسمومة 
هدفه خلق طاقة ســلبية لدى المجتمع 

وصناعة رأي عام سلبي.
الخبيــر  يقتــرح  ولمواجهتــه 

الجماعــي  الوعــي  األمنــي  بنــاء 
والتأســيس لــدور اإلعــالم للتصدي 
واألخبــار  المغلوطــة  للمعلومــات 

وحمالت التشويه المضللة.
كمــا شــدد علــى ضــرورة تفعيــل 
األدوات الالزمــة كمفهــوم االتصال 
المؤسساتي الذي يقطع الطريق على 
األفــكار التدميريــة والســلبية لخلق 

مناعة ضدها.
وفي الســياق ذاتــه لم يغفــل الخبير 
األمني الدور الذي يجب أن يضطلع 
بــه اإلعالم في صناعــة الرأي العام 
والطاقــة االيجابيــة لــدى المجتمع، 
وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة 
فــي ظل االهتمــام المتزايد للمواطن 

بالشأن السياسي واألمني.

الجزائر: ربيع ـ م

الجزائر: محيوت ـ ربيع 

الجزائر:سناء- م 
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n  ارتفعــت أســعار النفــط أمس الثالثــاء، في 
التعامــالت المبكرة مســتفيدة من خفض قســري 
إلنتــاج النفــط فــي واليــة تكســاس األمريكية، 
بســبب موجة البرد التي تضرب البالد منذ قرابة 

أسبوعين.
وتشــير تقديــرات مراقبيــن فــي ســوق النفــط 

األمريكيــة أن منصات الخــام أوقفت إنتاج 2,5 
مليــون برميل بالمتوســط اعتبارا من األســبوع 
الماضي, بفعل عقبــات فرضتها درجات حرارة 

دون الصفر.
وصعــدت العقــود اآلجلــة لخام القيــاس العالمي 
مزيج برنت تسليم أبريل, بنسبة 1,27 بالمائة أو 

83 سنتا إلى 65,23 دوالرا للبرميل.
فــي نفس االتجــاه, صعدت العقــود اآلجلة للخام 
األمريكي غرب تكســاس الوســيط تســليم أبريل 
بنســبة 1,12 بالمائة أو 71 ســنتا إلى 62,41 

دوالرا للبرميل.
كما تلقت األسعار دعما من توقعات متفائلة لبنك 
”جولدمان ساكس«, بشأن احتمالية وصول سعر 
برميــل النفط مســتوى 75 دوالرا بحلول الربع 

الثالث 2021, و70 دوالرا في الربع الثاني.
وذكــر ”جولدمان« فــي مذكرة بحثيــة له, أمس 
اإلثنيــن, أن أســعار النفــط ســتواصل تســجيل 
زيــادات خالل الفترة القريبة المقبلة, على الرغم 
مــن الضغــوط التي تســتمر في فرضهــا جائحة 

كورونا.
ووفــق توقعــات البنــك, فــإن عودة االســتهالك 
لمســتويات مــا قبل الجائحــة, قد تتحقــق مجددا 

بحلول يوليو المقبل.
ويبلغ متوســط استهالك النفط حاليا قرابة 95,8 
مليون برميــل يوميا, مقارنة مع متوســط 100 
مليــون برميل يوميــا في الشــهور األربعة التي 

سبقت التفشي العالمي لجائحة كورونا. 
ومــن المقــرر أن يجتمع منتجــو النفط األعضاء 
في »أوبك+« في الرابع من مارس، حيث تقول 
مصــادر إن مــن المرجح أن تخفــف المجموعة 
القيــود على اإلمــدادات بعد أبريــل نظرا لتعافي 
األســعار رغــم أن أي زيادة في اإلنتاج ســتكون 
متواضعــة على األرجــح بالنظر إلى اســتمرار 

حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة كوفيد19-.
ق ـ إ

  بفعل موجة الربد يف تكساس 

  سعر خام برنت يتخطى
 65 دوالرا للبرميل

 بعد خفض قيمة العملة

  تباطؤ ملفت لتجارة السوق 
السوداء يف السودان

ارتفع ألعىل مستوى له يف أسبوع
الذهب يقفز بدعم من مخاوف 

التضخم وضعف الدوالر

 الموت يغيب أحمد زكي يماين.. أول أمني عام لمنظمة أوبك

    مرص تبحث عن مشرتني لسلسلة محطات وقود مملوكة للجيش

عين على االقتصاد 
6

n   صعــدت أســعار الذهــب  إلى 
أعلى مســتوى في حوالي أســبوع، 
إذ أثــارت توقعات بارتفاع التضخم 
مخاوف بشــأن قيم األســهم ودفعت 
المســتثمرين إلى التماس األمان في 
المعدن النفيس الذي لقي أيضا دعما 

من تراجع الدوالر األميركي.
المعامــالت  وارتفع الذهب فــي   
الفورية 1.5 بالمئة إلى 1808.16 
دوالر لألوقيــة )األونصــة( بحلول 
الســاعة 1846 بتوقيت غرينتش، 
بعــد أن ســجل في وقت ســابق من 
الجلســة أعلــى مســتوى لــه منــذ 

السادس عشر من فيفري.
وصعدت العقــود األميركية اآلجلة 
للذهب 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 

1808.40 دوالر لألوقية.
مســتوى  أدنــى  الــدوالر  وســجل 
فــي عــدة ســنوات مقابــل الجنيــه 
منافســة  وعمــالت  اإلســترليني 
ســندات  لكن عوائــد  االثنيــن، 
الخزانة األميركيــة القياســية بلغت 
أعلى مســتوى في عــام، مما يزيد 
تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب 

الذي ال يدر عائدا.
وبخــالف حزمة مســاعدات بقيمة 
1.9 تريليــون دوالر للتخفيف من 
الواليــات  تداعيات كورونا فــي 
المتحــدة والمتوقع إقرارهــا بنهاية 
المســتثمرون  ترقــب  األســبوع، 
شــهادة أدلــي بهــا جيــروم بــاول 
رئيس مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنــك المركــزي األميركــي( في 
التقرير النقدي نصف الســنوي إلى 

الكونغرس أمس الثالثاء.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى، 
قفــزت الفضــة ثالثــة بالمئــة إلى 
28.02 دوالر لألوقية، وهو أعلى 
مســتوى لها منذ الثاني من فبراير. 
واســتقر البالتين عنــد 1274.00 

دوالرا لألوقية.
وارتفــع البالديــوم 0.9 بالمئة إلى 
2399.40 دوالر لألوقية، بعد أن 
بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له 
في أكثر من شهر عند 2431.50 

دوالر.
ق ـ إ

n   تباطــأت الحركــة بشــدة فــي 
الســوق الســوداء بالســودان وباع 
البعض الــدوالر فــي البنوك ألول 
مرة منذ سنوات بعد يوم من خفض 
الســلطات قيمــة العملــة بأكثر من 
85 بالمئة في مســعى لتجاوز أزمة 
اقتصاديــة والحصول علــى إعفاء 

دولي من الدين.
 ويلعــب توحيــد الســعر الرســمي 
الســوداء دورا  وسعر الســوق 
محوريــا فــي الخطة وأي مؤشــر 
علــى أن الســوق الموازيــة، التــي 
تســتخدمها معظم الشركات وعموم 
الســودانيين، ال تزال تستحوذ على 
نصيــب األســد من تجــارة العملة 

الصعبة قد يقوض السياسة.
وقال متعاملون في السوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف ســيكون 
رد فعــل البنــوك ومــا إذا كانــت 
الحكومة ستتدخل في السوق لوقف 
مزيد من انخفاض الجنيه السوداني 
أم أنها ســتتخذ إجــراءات صارمة 

ضد أنشطتها.
وخفض قيمة العملــة واالنتقال إلى 
”نظام سعر الصرف المرن المدار” 
إصالح أساسي تأجل لشهور خشية 
المخاطرة بالحكومة االنتقالية الهشة 
التي تشــكلت بعد اإلطاحة بالرئيس 
عمــر البشــير فــي أبريــل نيســان 

.2019
وقال مسؤولون إن السوق السوداء 
كانــت تباشــر مــا يزيــد على 90 
بالمئــة مــن المعامــالت. وتكثفــت 
التجارة عندما فقد السودان مصدره 
بعــد  بالــدوالر  للدخــل  الرئيســي 

انفصــال الجنوب الغنــي بالنفط في 
.2011

بينهــم  ومــن  المانحــون،  وأشــاد 
بالخطــوة  المتحــدة،  الواليــات 
”الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل 
تمكين الســودان مــن تخفيف عبء 
الديــون بمــا يتماشــى مــع برنامج 

صندوق النقد الدولي.
 وقــال موظف في أحــد البنوك يوم 
االثنيــن إن عــددا قليال مــن الناس 
جــاء إلــى البنــوك لبيــع عملتهــم 
األجنبيــة ألول مــرة منذ ســنوات. 
وقــال مصرفيــان إن البنــوك لديها 
وكانــت  الــدوالرات  مــن  القليــل 
تشــتري الدوالرات لكنها ال تبيعها 
فــي انتظار معرفة ما إذا كان البنك 

المركزي السوداني سيقدم المزيد.
وقالــت امــرأة في بنــك بالخرطوم 
طلبت عدم نشــر اسمها ”قمت ببيع 
100 دوالر اليــوم وألول مرة أبيع 
فــي البنك وحضرت اليــوم لتجربة 
هــل هذه األســعار حقيقية وال كالم 
إعــالم ولكــن حصلت على ســعر 

جيد«.
مقابــل  دوالر   100 باعــت  وقــد 
376 جنيهــا. وحتى يوم األحد كان 
ســعر الصرف الرسمي 55 جنيها 

للدوالر.
وقــال عماد عثمان ”ألول مرة أقوم 
ببيع العملة عبــر النظام المصرفي 

ألن األسعار الجديدة معقولة«.
وبلــغ ســعر الصــرف في الســوق 
الســوداء التي تقلصت بشدة إلى ما 

بين 380 و385 جنيها.
ق ـ إ

n   توفي وزير النفط الســعودي األسبق، أحمد زكي يماني، في 
لندن صباح أمس الثالثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

ويعــد يماني ثانــي وزير للنفط فــي الســعودية، وأول أمين عام 
لمنظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«.

وأعلن التلفزيون السعودي الرســمي نبأ وفاة يماني، مشــيرا إلى 
أنه سيدفن في مكة المكرمة، حسبما نقلت ”األسوشيتد برس«.

 ودرس يمانــي الحقوق في جامعة القاهــرة، وتخرج من جامعة 
هارفارد، حسبما ذكرت صحيفة ”عكاظ” السعودية.

وقبل منصبه بمجال النفط، عمل يماني مستشــارا قانونيا لمجلس 
الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960.

وتولــى يمانــي حقيبة وزارة النفط في الفتــرة بين عامي 1962 
وحتى عام 1986، ولعب دورا حاسما في منظمة أوبك.

ق ـ إ / وكاالت

n  قال أيمن ســليمان المديــر التنفيذي لصندوق 
مصر الســيادي إن الصندوق يوســع شبكته بينما 
يبحــث عن مشــترين محتملين لسلســلة محطات 
الوقود التابعة لشــركة وطنيــة للبترول المملوكة 
للجيش، من خالل إضافة حقوق وكالة ألصحاب 

سالسل تجارية إلى قائمة المرشحين.
اختــارت وزارة الدفاع الصندوق الســيادي لبيع 
جزء من محفظة شركاته فيما سيكون أول طرح 

من نوعه في البالد لشركات مملوكة للجيش.
وســتكون وطنيــة، التــي تســيطر علــى حوالي 
200 محطــة وقــود، وشــركة صافــي لتعبئــة 
المياه المعدنية، أولى الشــركات المملوكة لجهاز 
مشــروعات الخدمة الوطنية التابــع للجيش التي 

سيتم طرحها للبيع.
وقال ســليمان إن صندوق مصر السيادي يساعد 
في بيع ما بين 80 بالمئة و90 بالمئة من شــركة 
وطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 
10 بالمئة و20 بالمئة. ومن المحتمل أن يحتفظ 
المشــتري بمحطات التزود بالوقود على أســاس 

عقد إيجار طويل األجل.
وأضاف قائال ”أثناء قيامنا بالعملية، اكتشــفنا أن 
هناك نماذج مختلفــة، كما هو الحال في أوروبا، 
عمــا نفهمــه. لم تعــد محطــات الوقــود مملوكة 

للشركات نفسها أو لشركات التوزيع نفسها«.
وقــال ”إنهم يمنحــون فقط حق الوكالــة للعالمة 
التجاريــة. هنــاك اآلن مشــغلون متخصصــون 
ينشــرون ميزانيتهم   العمومية من أجل الحصول 
على المحطة، وهو ما يوســع نطاق المستثمرين 

المحتمليــن”، مضيفا أن أي عالمة تجارية يمكن 
منح حق وكالة لها بموجب اتفاق تعاقدي.

وفــوض جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة 
الصنــدوق الســيادي لالســتثمار فــي عــدد من 

الشركات واألصول وجلب شركاء آخرين.
وقال سليمان ”هم قاموا بعرض عدد من األصول 
.. وعليه نحن اخترنا شــركات نــرى أنها يمكن 

تسويقها وشركات في قطاعات جذابة.«
وأبلــغ رويترز ”التفويض الذي لدينا هو التحرك 
المباشــر  كعامــل محفــز لالســتثمار األجنبــي 

لمشاركة القطاع الخاص.«
وحــدد الصندوق ثالث شــركات أخرى مملوكة 

لجهاز مشــروعات الخدمة الوطنية مرشحة للبيع 
لكنــه لم يكشــف حتى اآلن عن أســمائها. وتعمل 
الشــركات الثالث فــي قطاعات الغذاء والســلع 

االستهالكية غير الغذائية والبتروكيماويات.
وقــال ســليمان إن شــركة وطنيــة هــي إحــدى 
سلســلتين لمحطات بيــع الوقود مملوكتين لجهاز 
مشــروعات الخدمة الوطنية. والشــركة األخرى 
هي تشيل أوت التي يملكها الجهاز بشكل منفصل 
من خالل فرعه الشــركة الوطنية إلنشاء وتنمية 

الطرق.
ق ـ إ/ وكاالت
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n  دق المواطنــون القاطنــون 
الســكانية  التجمعــات  فــي 
المحاذيــة  للمحاجــر في كل من 
بلديات عين التين و عين الملوك 
و وادي ســقان و البالــغ عددهــا 
14 محجــرة ناقــوس الخطــر   
مــن مخلفــات و تأثيرات نشــاط 
المحاجر العديدة المنتشرة بشكل 

واسع عبر البلديات المذكورة .
و لم يعد في اإلمكان تحمل المزيد 
مــن الغبــار الكثيــف المتطايــر 
بصفــة دائمــة و غيــر منقطعــة 
عــن مســاكنهم ،خاصــة أوقات 
القيــام بعمليــات التفجيــر ، و قد 
تســبب الغبار الكثيف في العديد 
من المشــاكل الصحيــة و البيئية 
لدى الســكان و المحيط بحســب 
مواطنين مــن بلدية عيــن التين 
و الذيــن أكــدوا  بأنهم تضرروا 
كثيرا من الظاهرة التي تســببت 
فــي إصابة األطفال و المســنين 
في أمراض تنفسية خطيرة ، كما 
أدت التفجيرات إلى تصدعات و 
تشــققات  على مســتوى جدران 
منازلهــم و التــي أصبح البعض 
منهــا مهــددا باالنهيــار بمرور 

الزمن، كما أن التفجير يتم أحيانا 
في وقت متأخــر من الليل و هو 

ما يزعج المواطنين.
أن  المواطنيــن  أحــد  قــال  و 
الشــكاوى التــي ال تــكاد تتوقف 
باتجــاه الســلطات لــم تجــد نفعا 
و لــم تحــل المشــكلة فــي ظــل 
اســتمرار نشــاط المحاجر التي 
تسعى حسبهم لتحقيق الربح على 

حساب صحتهم و حياتهم .
من جهته أوضــح رئيس جمعية 
أن  بوبكــر  ســويكي  المحاجــر 
نشاط المحاجر قانوني ويتم وفق 
شــروط و ضوابط وأن أصحاب 
و  صحــة  يراعــون  المحاجــر 
القاطنيــن  المواطنيــن  ســامة 
قرب المحاجر مــن خال القيام 
بعمليــات الرش المكثــف للغبار 
بعــد كل عمليــة تفجيــر ، و أن 
هــذه األخيرة تتم تحت إجراءات 
أمنيــة  و يتــم التفجير مباشــرة 
عنــد وصــول المــادة المتفجرة 
للمحجــرة و ال يمكن التحكم في 

وقت تفجيرها.
محمد ب

n شــّب ، صبيحة أمس ، بحي 
زيغــود بلديــة ديدوش مــراد ، 
والية قســنطينة  حريــق بمحل 
تجاري لبيع الشاي و المكسرات 
، حســب ما علم بــه من مديرية 

الحماية المدنية .
و أوضــح ذات المصــدر بــأن 

إســعافات الحماية المدنية لوالية 
قسنطينة تدخلت في عين المكان 
إلخمــاد الحريــق ، و تبيــن أن 
النيــران التهمت بعض أغراض 
المحــل باإلضافــة إلــى واجهة 

المحل .
المشطة أمال 

لممثلــي  المســؤول  ذات  وكشــف   n
الجمعيات عن محاوالت إدارته المتكررة 
المطالبــة بإدخال قطعة أرض شــاغرة 
بــكاف صالح، طالــب بها قاطنــو بلدية 
ديدوش مــراد، إلى المخطــط العمراني 
والبالغــة مســاحتها 22 هكتــارا ولكــن 
اإلشكال هو أنها تعتبر منطقة نشاطات.

يذكــر أن القطعــة األرضيــة كانت في 
الســابق مســتغلة مــن طرف مؤسســة 
كوجال كمحجرة للرمي والحصى وهي 

اليوم مهملة.
ودعا ذات المســؤول في ذات االجتماع 
مــن  عــدد  أكبــر  لجمــع  المواطنيــن 
اإلمضــاءات بالمصلحــة المختصــة إذ 
ســيكون هــذا أكثر فعالية للدفــع بالملف 
المتكــررة  الشــفوية  المطالبــة  بــدل 

واالحتجاجات.
وأشــار إلى أن هذه القطعة الواقعة فوق 
الطريق ســيار شــرق غرب قد تســاهم 
في بعث مشــاريع ســكن جديدة وتحول 
لســد العجز المســجل في ملف الســكن 

بالمنطقة.

جــاء هذا الرد بعد الحــاح عدة جمعيات 
علــى ضــرورة النظر في ملف الســكن 
الريفــي وتوفير حصص أكبر منها ومن 
الســكن االجتماعي الذي قالوا أن البلدية 

شبه محرومة منه.
وأوضح رئيس المجلس الشــعبي البلدي 
ل«عيــن الجزائــر« أن عملية مراجعة 
المخطــط العمراني بدأت منــذ 10 أيام 
وستســتمر ل 45 يوما، وهــي مفتوحة 
القتراحــات المواطنين بما يتناســب مع 
التوســع العمراني، لتكون منطقة سكنية 

بدل منطقة نشاطات وتجهيزات.

n أوضــح مواطنــون يقطنــون فــي التجمــع 
الســكاني بــرج علي لـــ » عيــن الجزائر«،أن 
المنطقــة لحــد األن التــزال تعاني مــن إهتراء 
شــبكة الماء الشــرب، حيث يعانــون حاليا من 
التذبــذب فــي التــزود بالماءوأحيانــا حنفيــات 
بيوتهــم تصاب بالجفــاف كنتيجة لقدم الشــبكة 
،التــي تبقــى فــي حاجة ماســة الــى اإلصاح 
أو التجديــد ،وفــي هذا الســياق يتســاءل قاطنو 
بــرج علي من فائــدة مجاورة أحد أكبر ســدود 
الجزائر، فيما أكبر مشــكل اليزال ياحقهم هو 
نقص الماء الشــروب،ومرد التذبذب في التزود 
بالماء الشــروب كثرة التســربات على مستوى 
شبكة مهترئة ستكون عاجزة عن تحمل مياه سد 
بوســيابة المتذفقة لو يتم تجسيد الوعود المقدمة 
بخصــوص ربط  هذا الســد بخزانــات المنطقة 
،ومؤكديــن لنا بــأن الكهرباء وشــبكة الغاز قد 
وصلت الى كل مناطق المنطقة وهو المشروع 
الذي أسعد السكان كثيرا بعد ان كانوا الى وقت 
قريب يصارعون قارورات الغاز بكل مايرتبط 
بهــا مــن صعوبــة جلبهــا وخاصة فــي األيام 
الممطــرة وشــدة البرد، وكذا ارتفاع أســعارها 
،رغــم أن كثيرا من عائــات ضواحي التجمع 
،كما قيل لنا، يفضلــون الطرق التقليدية بتوفير 
الحطــب لضمــان تدفئــة بيوتهم،كما اســتفادت 
المنطقة ســابقا من مشــروع مد قنوات صرف 
المياه القذرة ،حيث تحســنت أوضاعهم في هذا 
الجانب ، وهــو ماينطبق على اإلنارة العمومية 
غيــر الكافية ،التي صار وجودها ضروري في 
وسط التجمع وضواحيه على الخصوص ،قصد 
القضاء على الظام الدامس الذي يميز المنطقة 
وخاصة فــي المناطق المحيطة بوســط التجمع 
،ناهيــك أن اإلنارة العموميــة  تعد أحد مظاهر 

التمدن .
الطريق املؤدي اىل البلدية ضيق..وطريق راس 

الواد كارثة
وفي الوقت الذي يتمــدرس أبناء مواطني برج 
علي في الطور اإلبتدائي على مستوى مدرستين 
توفــر الظروف المناســبة للتحصيل ولم يطرح 
فيه أيضا أي مشــكل للنقل المدرســي  طالما أن 
ثانوية الحدث 20أوت 1955 تســتقبل التاميذ 
المتمدرسين بمتوســطة الفضيل الورتاني من 
أبنــاء المنطقــة ،الذين يقطنــون جميعهم بقرب 
الثانويــة، كمــا أن بلديــة غبالــة وفــرت النقل 
المدرسي لتاميذ المنطقة المتمدرسين بالثانوية 
المذكــورة ،التــي تعــد حقــا من اهــم إنجازات 
المنطقة حيث تــم فتحها في 04 نوفمبر2020 
وتتوفــر علــى 800 مقعــد بيداغوجــي وقاعة 
رياضية و07 ســكنات وظيفية ومطعم لـ200 
وجبة ،إذ يضمن اســتقرار التاميذ وتمدرســهم 
في ظروف مائمة،فإن النقص الوحيد المسجل 
يتمثــل فــي  غيــاب التدفئــة لحــد اليــوم ، هذا 
ويعاني أصحــاب المركبات من ضيق الطريق 
الرابــط بيــن مقــر البلديــة وبــرج علي،حيث 
يجــدون صعوبات كبيرة مــع المركبات القادمة 
فــي االتجــاه المعاكس ،ويعتبرون أن توســعته 
صــارت أكثر من ضــرورة وفي أقرب اآلجال 
رغــم أنهــم يعترفون بأن حالتــه العامة الزالت 
جيدة ويخلو من الحفر ،غير أن الكارثة الكبيرة 

تلك ،التي يعاني منها ســكان منطقة راس الواد 
،إذ ملوا مــن اهتراء الطريــق الترابي المؤدي 
الى بــرج علي ،الذي يصلح لكل شــيء ماعدا 
مرور المركبــات والراجلين وخاصة في األيام 

الممطرة.
شباب تائه بني البطالة وغياب فضاءات 

التثقيف والرتفيه
ومازال يعيش الكثير من شباب وكهول المنطقة  
فــي دهاليز البطالة  والبعض اآلخر يعتمد على  
ممارســة بعض األنشــطة المحليــة من زراعة 
تقليديــة لضمــان معيشــة أبنائهــم وبيــع بعض 
الكميــات الفائضة للحصول على إيرادات مالية 
تســتغل في تغطية الحاجيات المختلفة ألســرهم 
،ناهيــك عن تربيــة بعض المواشــي لاعتماد 
عليهــا فــي الحياة اليومية لمــا توفره من حليب 
ولبــن وزبــدة وصوف ،والقلة هــي من ظفروا 
بمناصب قارة في الوظيفة العمومية سواء على 
مســتوى بلدية الســطارة أو خارجها،ومما أثار 
تعجب مواطني المنطقة هو أن المنطقة لم تظفر 
لحد اآلن بمشاريع استثمارية على غرار بعض 
البلديــات تكون قــادرة على التخفيــف من حدة 
البطالة ،كما يعتمد شــباب المنطقة على أرضية 
ترابية لتفجير مواهبهم وقتل فراغاتهم وضمان 
راحتهم في الفترات المسائية بعد انتهاء الدراسة 
أو فــي فتــرة نهاية األســبوع، في ظــل انعدام 
المرافق الرياضية والشبابية والثقافية بالمنطقة.
مكتبة بلدية بمنطقة الجدفة لتقديم خدمات 

صحية غري كافية
ومن أهم اإلنجازات التي قدمتها بلدية السطارة 
لفائــدة ســكان بــرج علــي إنشــاء فــرع بلدي 
يخلصهــم مــن عناء التنقــل الى مركــز البلدية 
لقضــاء حوائجهــم اإلداريــة  تجســيدا لشــعار 
تقريــب اإلدارة مــن المواطن ،غيــر انه لم يؤد 
دوره كاما، حســب وصف مصادرنا ،ألنه ال 
يلبــي كل متطلباتهم ،الذين ظلــوا ينزحون الى 
مركــز البلديــة للحصول على كل مــا يطلبون 
من الوثائق وغيرها من الخدمات ،أما بالنســبة 
لقطاع الصحــة فيمكن اختزاله في وجود عيادة 
ببرج علي تم تهديمها واســتغال أرضيتها في 

إنشــاء عيادة جديــدة بمواصفات عصرية ولحد 
اليوم تم إنجاز األرضية اإلســمنتية للمشــروع 
الذي لن تتجاوز نســبة األشــغال به 20 بالمائة 
،فيمــا تم تحويــل المواطنين إلى مكتبــة البلدية 
الواقعة بمنطقة »الجدفة »لانتفاع من الخدمات 
الصحيــة ،التي التزال تقتصــر على الفحوص 
الطبية التي يشرف عليها طبيب عام وممرضين 
معه ،فيما التزال تحتاج الى طبيب أســنان ،أما 
الخدمــات الكبيــرة واإلســتعجاالت ،فيتحصل 
عليها مواطنو هذه البلدة على مســتوى المركز 
الصحــي بمقر البلديــة أو بالتنقل ألزيد من 15 
كلــم للوصــول الــى مستشــفى منتوري بشــير 
بالميليــة ،وهــي المتاعب ،التي يتمنى الســكان 
أن يتخلصــوا منهــا علــى اعتبــار أن التجمــع 
السكاني ينتمي الى بلدية ودائرة في نفس الوقت 
،كمــا يلخصــوا مطالبهم للســلطات المحلية في 
التعجيل بتســجيل عمليات تنموية ترتبط بإنجاز 
ماتيكو للشــباب ودعم المنطقة بمشروع لإلنارة 
العمومية ومشــروع لتهيئة وتعبيد طريق راس 
الواد وبرج علي ،عاوة على إيجاد حل لمشكل 
العقار ،الذي حرم عديد المواطنين من اإلستفادة 

من السكن الريفي.
وحسب المعلومات المســتقاة من دائرة سطارة 
،فإن تزويد ســكان برج علي بمياه سد بوسيابة 
مســألة وقت ليس اال طالما أن الجزائرية للمياه 
بجيجــل قد وعدت بتجســيد العمليــة في مطلع 
شــهر أفريــل القادم،كمــا أن الدولــة خصصت 
333 مليون ســنتيم فــي اطار معالجــة النقاط 
الســوداء  لقناة جر المياه  على مســتوى تجمع 
بــرج علــي قصــد القضــاء نهائيا عن مشــكل 
التســربات المائية واإلجراءات اإلدارية جارية 
إلســناد العمليــة قريبا ،وبخصــوص الطريق، 
تقوم مديرية األشــغال العمومية بإعداد دراســة 
حوله تســتهدف توسعة الطريق الوالئي الرابط 
بيــن منطقــة زرزور الــى غايــة تجمــع برج 
علي،فيما يعود ســبب حرمــان  المواطنين من 
الســكن الريفي حســب مصادرنا الى اعتراض 
مصالــح الغابــات وكذا المصالــح الفاحية عن 
تجســيد برامج الســكن الريفي بالمنطقة ،ولهذا 
السبب ترفض البلدية المغامرة في إقامة سكنات 

على أراضي قد تجرها الى أروقة العدالة.  

قاطنوالتجمع السكاني« برج علي« بالسطارة 
يطالبون بماء سد بوسيابة وحل مشكل العقار

يعاني التجمع السكاني »برج علي »الواقع على بعد 07 كلم عن مقر بلدية السطارة 80 كلم شرقي الوالية 
جيجل ، من نقائص ال حصر لها،فمن تذبذب الماء الشروب الى مشاكل العقار وضيق الطريق المؤدي الى 
مركز البلدية و افتقاره للخدمات الصحية الكافية والشغل والفضاءات الشبانية ..تتلخص آالم قاطني هذه 

طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لديدوش مراد بقسنطينة، في لقاء جمعه رفقة رئيس الدائرة بممثلين عن الجمعيات 
المحلية والمجتمع المدني منهم بالتقرب إلى مصلحة العمران بالبلدية للمطالبة بزيادة قطع أرضية في المخطط العمراني.

مري ديدوش مراد: عىل المواطنني المطالبة بالتوسعة العمرانية 

عين على الشرق
7 األربعاء 24 فيفري  2021
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متفرقات
 محاجر تحول حياة  سكان التجمعات 

المجاورة لها إىل جحيم بميلة

احرتاق محل بيع الشاي
  و المكرسات بديدوش مراد

جيجل : نصرالدين دربال 

قسنطينة: مزياني آالء 

الجزائرية للمياه بجيجل تخصص 333 مليون لمعالجة النقاط السوداء



متفرقات

n وحسب المصادر التي أوردت إلينا المعلومة 
فإن السبب الرئيسي في القضية هو رئيس البلدية، 
حيــث وبعــد إعــداد استشــارة تمويــن المطاعــم 
المدرســية، التــي ظفر بها ممــون معروف ودون 
انتظار اآلجال القانونية للمنح المؤقت ســارع هذا 
الممون إلى تزويد المطاعم المدرســية بكل المواد 
الضرورية غير أنــه قبل اآلجال تقدم تاجر بطعن 
مؤسس قانونا استوجب إعادة االستشارة من جديد، 
والغريــب في األمر أن االستشــارة الثانية فاز بها 
نفس التاجر ولكن بعد تمكينه من إدخال تعديل  في 
سجله التجاري، هذه اإلجراءات المشبوهة تسببت 
في حرمــان التالميذ من خدمة االطعــام، وأولياء 
التالميذ يتســاءلون عن ســبب تواصل مهازل هذا 
»المير« الذي تحّولــت تصرفاته إلى قضايا رأي 
عام بســطيف، حيث تســاءل وليــاء التالميذ كيف 
لهــذا المســؤول أن يمنح الموافقــة للممون بتزويد 
المطاعــم بدون أمــر بالخدمة، حيــث أفاد مصدر 
مطلع من البلدية أن مســتحقات هــذا الممون لدى 
البلدية تفوق ال 100 مليون ســنتيم دون أي ســند 
قانونــي، وظفره باالستشــارة الثانية يطرح الكثير 
مــن عالمــات االســتفهام، خاصــة وأن منح أمر 
بالخدمــة ال يتــم إال بعد تأشــيرة المراقــب المالي 
علــى االتفاقيــة، وبالتالــي يطالب أوليــاء التالميذ 

من والي والية ســطيف بالتدخل العاجل للكشــف 
عــن المتســبب في حرمــان أوالدهم مــن التغذية 
المدرســية التي يحرص عليهــا رئيس الجمهورية 
شــخصيا في كل مداخالته غيــر أن هذا »المير« 
وبعد أن ســحبت منــه صفة اآلمــر بالصرف من 
طرف الواليــة اختلطت أوراقه وانكشــفت زالته 

ولعــل قضية النقل المدرســي للموســم الدراســي 
الماضــي لدليل إضافي علــى تورطه حتى التخمة 
في ظــل انتظار الناقلين  من هــذا »المير« إيجاد 
حل لمستحقاتهم رغم أنهم ال يحوزون  أيضا على 

أمر بالخدمة.
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 فقر حرمان  بمنطقة تجاوزت الظل 

بسبب الشبهات التي تحوم حول استشارة التموني

12 مدرسة خارج مجال التغطية باإلطعام بأوريسيا بسطيف

يعاني سكان قرية بوقارون ببلدية الشرايع غرب سكيكدة، من ظروف معيشية قاهرة أجبرت العديد من العائالت على الفرار من القرية 
و التخلي عن ممتلكاتهم من حقول شاسعة و بيوت و النزوح الريفي سواء إلى القل أو إلى دوائر قريبة بحثا عن مستقبل أفضل ألبنائهم.

قرية بوقارون ببلدية الرشايع 

n و مــع عودة االســتقرار األمنــي في المنطقة 
فضل عدد من تلك العائالت البالغ عددهم اكثر من 
300 نســمة، مراسلة السلطات عبر جمعية القرية 
قصــد اســتفادتهم من مشــاريع تنمويــة تغيب عن 
المنطقة مند سنوات، و على رأسها اإلنارة الريفية 
و شــبكتي الصــرف الصحــي و الماء الشــروب 
فبحسب الشكوى التي تحوز »عين الجزائر«على 
نسخة منها، فان سكان القرية يجبرون على المشي 
لمســافات طويلة من اجل جلب المــاء من الينابيع 
البعيــدة و والتقليدية ، كمــا ان قاعة العالج غائبة 
عــن القريــة، حيث يجبر الســكان لقطع مســافات 
طويلــة البــروة واحــدة و تتواصــل المعانــاة مع 
الحوامــل اللواتي تحملنا في الجرارات لمســافات 
طويلــة خاصــة اثنــاء تســاقط المطــر ووضعية 
المســالك الجد خطيرة في القريــة الغابية، كما أن 
التالميذ يســلكون طريق خطير و صعب من أجل 
الذهــاب الى المدرســة في ظل افتقــار القرية إلى 
إبتدائية محترمة ،و كذا حرمانهم من كوطة معتبرة 
مــن الســكن الريفي، و كذا تهيئــة الطريق الريفي 
و كدا تهيئة الطريق الرئيســي الدي اصبح يشــكل 
خطرا حقيقيا لمســتعمليه، هــي الظروف المزرية 
التــي رفعها الســكان فــي العديد مــن المرات الى 
الســلطات المحلية التي لم تتمكن مــن تحقيقها في 
ظل قلة االمكانيات و التخلف التنموي الدي ورثته 
عن ســابقتها، مما دفــع باألهالي و خاصة في ظل 
عــودة بعض النازحين إلــى االحتجاج اول امس، 

امام مقر البلدية التي اغلقت في العديد من المرات 
طيلة السنة الماضية، مطالبين بحقهم في التنمية و 

رفع التهيمش عنهم .
و في هذا الخصوص، كشف رئيس بلدية الشرايع 
فــي تصريح عين الجزائــر، بأن وضعية القرية و 
باقي المشــاتي المحيطــة بها و التي هي بين حدود 
بلديتي الشــرايع وقنواع تم االتفاق على إيجاد حل 
لتفعيــل التنميــة فيها من خالل صنــدوق الدعم ما 

بين البلديات و الدي ســوف يخصص غالف مالي 
لترقيــع الطرقات و تفعيل جميــع الخدمات الغائبة 
عــن القرى و المشــاتي خاصة اإلنــارة العمومية 
،ميــاه الشــرب، و االجتهاد على األقــل لفتح قاعة 
العــالج، و هــي المطالــب الرئيســية لدى ســكان 
القرية، فيما تم إنهاء مشكلة النقل المدرسي بوضع 

حافلة تحت تصرف المتمدرسين.

n  تمكنت عناصــر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الوالئية 
للشــرطة القضائية ببــرج بوعريريج توقيف 17 شــخص تقوم 
بالتزوير و اســتعمال المزور في محررات إدارية و تقليد أختام 
الدولة و الدمغات و كذا تهريب المركبات وضع مركبات للسير 
بمواصفات غير مطابقة، باإلضافة الى سرقة المركبات و إخفاء 
أشــياء مســروقة، وجنحة تحرير عمدا شــهادة تثبت وقائع غير 
صحيحة ماديا و اســتعمالها ،و كذا اإلهمال المؤدي إلى تســجيل 
مركبة فــي البطاقة الوطنية للترقيم بملــف قاعدي مزور. حيث 
قامــت مصالح االمن بمباشــرة التحقيقات المعمقــة التي تبين أن 
13 مركبة وضعت للســير بمواصفــات غير مطابقة بعد تزوير 
ملفاتها القاعدية األصلية من طرف شبكة وطنية متكونة من 17 
شخص تم انجاز ملف قضائي ضدهم و قدموا بموجبه أمام السيد 

وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 
لالشــارة فــان عناصــر الشــبكة يقيمــون بــكل من بلديــة برج 
بوعريريــج و اغلبهــم من بلديــة راس الوادي و كــذا من والية 
ســطيف و اخر من والية تيارت وتتراوح أعمارهم 44 ســنة و 

24 سنة. 
مبروك بن الطيب

n أقــدم، ظهر أمس، العشــرات 
مــن طالبي الســكن االجتماعي في 
دائــرة الحــروش جنوبــي واليــة 
ســكيكدة، على اإلحتجاج أمام مقر 
الدائرة و شــل جميــع مصالحها و 
هــذا للمطالبــة بحقهــم في الســكن 
االجتماعــي و التعجيل في اإلفراج 

عليه.
اإلحتجاج الذي ضــم جميع الفئات 
الســكن  قوائــم  فــي  المســجلين 
البيوت  اإلجتماعي سواء أصحاب 
الهشــة و الصفيــح أو تلــك التــي 
تضررت بفعل الزلزال األخير،  و 
كــذا الترقوي المدعــم الذي يعرف 
تخلفــا كبيرا فــي بلديــة الحروش 
بالتحديــد، حيث أتهموا الســلطات 
المحلية بالتخلــي على مطالبهم ف 
ظــل العشــرات من الوعــود التي 
ســبق و أن رفعوهــا لهــم، غيــر 
أنهم تخلــوا على التزاماتهم خاصة 

و  القاهــرة  الســكنية  و ظروفهــم 
طول مــدة االنتظــار لإلفراج عن 
الحصــص الســكنية بــكل الصيغ 
التي تعــرف »كما أشــرنا« تخلفا 
كبيرا في اإلنجاز  أو التوزيع على 

مستوى دائرة الحروش.
رئيــس الدائرة، من جهته، ســارع 
إلى اســتقبال ممثلين عن المحتجين 
الدين أصــروا برفض الحوار معه 
و لقاء والي الوالية، قصد إلقتطاع 
إلتزام منه لموعد مباشــرة ببرنامج 
توزيع تلــك الحصص الســكنية و 
تفعيل باقــي البرامــج التي تعرف 
تخلفــا كبيرا فــي الدائــرة، و جدد 
لطالبــي  الضمانــات  كل  تقديــم 
الســكن بالتعجيل فــي اإلفراج عن 
الحصــص الســكنية الجاهزة قريبا 
ووفق برنامج سطره والي الوالية.
نورالدين ب

n أحتــج، أول أمس، العديد من 
ســكان الصفيح في أغلبية األحياء 
الهشــة و القديمة المهددة باإلنهيار 
الواليــة ســكيكدة،  فــي عاصمــة 
مطالبيــن والي الواليــة العودة من 
جديــد للعــودة مــن جديــد لتوزيع 
الســكن، ووفــق البرنامــج الــذي 
ســبق و أن أعلن عنه خاصة لفائدة 
أصحاب ســكنات الهشة و الضيق 

الدين هم في وضعية كارثية .
توسعت، أمس، دائرة اإلحتجاجات 
المطالبــة  الواليــة  فــي عاصمــة 
بتدخــل والي الوالية، عبــد القادر 
بــن ســعيد، و تعجيلــه بالعودة من 
جديــد لعمليات توزيــع الحصص 
الســكنية الجاهــزة منــد عامين في 
كل مــن القطــب الســكني بكل من 
مســيون و بوزعــرورة و تحجــج 
المواطنــون بالوضعيــة الصعبة و 
الخطيــرة للعديــد من ســكناتهم، و 
خاصــة تلك التي هــي مصنفة في 
الخانــة الحمــراء بوســط عاصمة 

الوالية و فــي الصفيح بأطرافها و 
التي غالبيتهــا مهدد باإلنهيار على 
رؤوس قاطنيهــا و هدد المحتجون 
بالصعيــد مــن لغــة إحتجاجهم في 
حالة تواصــل صمت والي الوالية 
إيــزاء مطلبهم الشــرعي بالترحيل 
فــورا فيمــا هــدد البعــض باقتحام 
تلك السكنات الشــاغرة و الجاهزة 
خاصــة و أن أغلبيتهــم يعاني من 
ظروف تصل إلى حد الخطر على 

حياته و عائلته.
و كان والــي واليــة ســكيكدة، من 
جهتــه، طمئــن كل طالبي الســكن 
االجتماعي بــأن الحصص الحالية 
تكفــي الشــرعيين منهم و ســوف 
تســتمر العملية بعد إتمام التحسين 
الحضــاري، و أكــد بــان بعــض 
الحصــص ستســلم ألصحابها في 
غضون أيــام قليلة مجــددا دعوته 
للجميــع قصــد إلتــزام الهــدوء و 

الصبر.   
نوالدين. ب

خلفت حادثة حرمان تالميذ 12 مدرسة ابتدائية ببلدية أوريسيا شرق والية سطيف من اإلطعام المدرسي لمدة أسبوع كامل، موجة 
من القلق والغضب الشديدين وسط التالميذ وأوليائهم.
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متفرقات 

n  وتعــد هده الكمية اســتنادا لمصالــح مديرية 
االنتــاج النباتي بمديرية الفالحة للوالية مشــجعة 
بالنظــر للظروف المناخية التــي تمر بها الوالية 

والمتميزة بالجفاف المستمر مند عدة سنوات
ويــزداد إقبال المزارعين فــي كل بلديات الوالية 
بمــا في ذلك  بلدية عاصمــة الوالية علي غرس 
شجرة الزيتون لما لها من أهمية كبرى في انتاج 
الزيــت وزيتــون المائدة وللمداخيــل المالية التي 
تدرهــا علي الفالحين ، إضافة الي قدرتها الفائقة 
على مقاومة العوامل الطبيعية  كالجفاف  والتربة 

غير المالئمة لراسات أخرى
ومما زاد في اهتمام الفالحين في البلديات الريفية 
الواقعــة في الحــزام الممتــد من زانــة البيضاء 
مرورا بسي سليمان وســفيان ونقاوس الوضعية 
الكارثية التي تعرض لها المشمش جراء الجفاف 
وقلة االمطار في الســنوات االخيرة والدي ترتب 
نه قلع مســاحات شاسعة من اشجار المشمش في 

هذه البلديات وتحويلها الي زيتون 
وتوجــد بالواليــة حاليــا مســاحة تقــدر باثنــي 
عشــر الف وســبعمائة وتســعة وثمانيــن هكتار 
مــن الزيتــون موزعة علــي واحد وســتين بلدية 
وتســتحوذ البلديــات الكائنة في الجهــة الجنوبية 
كبيطــام والجــزار واوالد عمــار وبريكــة علي 
نسبة اربعة وخمسين في المائة من هده المساحة 
وتتوفــر الواليــة علي ســتة وعشــرين معصرة 
اوتوماتيكية وســتة معاصر حديثة وســتة عشــر 
معصرة تقليدية  ومعصرة بيولوجية متواجدة في 

بلدية بومية شــرق الوالية وتعــد مثاال يحتذي به 
في عصر الزيتون وتعليب الزيت 

ويشــتكي المزارعــون مــن غياب هيــاكل تابعة 
الداخلــي  التســويق  فــي  متخصصــة  للدولــة 
والخارجــي  اضافــة الــي غياب مخبــر إلجراء 
التحاليــل الكيميائيــة علــي المنتــوج قبل عصره 

واستغالله علي شكل منتوجات مختلفة. 
وتشــير المكلفة بقســم االنتــاج النباتــي بمديرية 
الفالحــة للواليــة أن منتجــي الواليــة قــادرون 
علــي اقتحام التســويق الخارجــي وتقديم منتوج 
جيــد للغاية مــن الزيــت وزيتون المائــدة ولكن 
التصدير الخارجي يتوفر توافر تدابير وامكانيات 
معينــة ليتــم وفق مقاييــس مضبوطــة منها علي 
ســبيل المثال وجــود مختبر للتحاليــل الكيميائية 

والبيولوجية ولجنة متخصصة في تدوق المنتوج 
واقسام خاصة بالتعليب والتوضيب. 

ومــا تزال إلــى غاية اليــوم الطــرق المتبعة في 
قطــف الزيتون تتم بالوســائل البدائيــة والتقليدية 
وفــي بعــض الجهــات اســقاط حبــات الزيتون 
بالعصي والتي تحدث كل ســنة اضرارا شــديدة 
باألغصــان وتؤدي إلى موتهــا، في حين يتم في 
جهات قليلة من الوطن اســتخدام ماكينات حديثة 
للقطف مســتوردة من الخارج كما أن اليد العاملة 
الشــابة المتمرســة في قطف الزيتــون وزراعته 
قليلــة جــدا والي االن يرفض الشــباب العمل في 
ثالثة قطاعات وهي: الفالحة واالشغال العمومية 

والبناء 
ويشــتكي المزارعــون كذلك من االنعــدام الكلي 
للــري الفالحــي في الكثير مــن المناطق الكبرى 
المنتجة للزيتون ســيما في البلديــات الواقعة في 
الجهــة الجنوبية للواليــة وقلة المشــاتل الممونة 
للفالحين بالشــجيرات الرفيعة المســتوي يضاف 
اليهــا غيــاب الدعم المــادي والمالي مــن الدولة 

والدي انقطع في السنوات القليلة الماضية 
ويطالــب منتجــو الزيتون مــن الســلطات العليا 
اســتحداث ديــوان خــاص بالزيتون تابــع للدولة 
يتكفــل بكل قضايــا االنتاج والتســويق والتموين 

والتمويل علي غرار الديوان الوطني للحبوب 
واليــة باتنــة التــي تتربع علي مســاحة شاســعة 
وتعــد من اكبر واليات الوطن قادرةعلي حســب 
المنتجين اقتحام األسواق الخارجية وتقديم منتوج 
رفيــع مــن الزيتــون والزيت يضاهي مــا تنتجه 
بلديان الجهة الشــمالية من المتوسط لو تتوفر لهم 

االمكانيات

 n  ايــن  ينتظــر هؤالء في حــاالت عدة الى 
الســاعة الثامنة والنصف والتاســعة وتخيلوا امر 
المتمدرسين والعمال  ما احدث فوضى في التنقل 
علــى مســتوى ذات الخــط ذهابــا وإيابا  خاصة 
خالل ســاعات الذروة  صباحا ومســاء وحســب 
المحتجيــن فان  خط حي الروكاد الذي تشــترك 
معــه  العديــد من األحيــاء األخــرى على غرار 
طريق الكويف ، حي الزهور ، المرجة الشمالية 
، تــراب جنة ، الفلوجة ، بوحمرة  ، حي المطار 
، طريــق المطار ، الجهة الغربيــة لحي المرجة 
الشــرقية  إضافــة إلــى حيــي الروكاد القديمــة 
والجديدة  بكثافة ســكانية جــد عالية على اعتبار 
ذات الخــط مــن بيــن اكبــر الخطوط مــن حيث 
المــرد ودية الماليــة وخالفا للســنوات الماضية  
توفــر التغطيــة من طــرف المؤسســة العمومية 
بتخصيــص  بيــن 4/6 حافــالت إال انــه خالل 
الفترة األخيــرة تم تقليص العدد إلى حافلتين  مع 
تســخيرهما بين الحين واألخر دون  اي تسخيرة 
لحافــالت تعمــل بالخطــوط األخــرى  وهــو ما 
احدث فوضى كبيرة  في التنقل وسط احتجاجات 
يوميــة  نظير اإلقبال يفوق الطلب  حيث يضطر 
العشرات من مســتعملو ذات الخط إلى االنتظار 
لفترات زمنية تفوق الســاعة بالمحطة الرئيســية 
بحــي تيفاســت تحت رحمــة القر والحــر إال ان 
اإلشــكالية تبقى عالقة لحد الساعة ما دفع بسكان 
هذه األحياء إلى مناشــدة المدير العام  للمؤسســة 
بالتدخل وفتح تحقيق  حــول البرمجة من طرف 
المؤسســة  إذ غالبا مــا تحول بعــض الحافالت 
المتعاقــدة مع مؤسســات وطنية  خالل ســاعات 
العمــل وهو ما يحدث إخالل في تغطية الخطوط 
الحضريــة كما هــو الحال للخط رقم 18 وســط 
المدينة نحو حي البساتين إذ يضطر مستعملو هذا 
الخــط إلى االنتظار إلى أكثر من ســاعتين لعودة 
الحافلــة الوحيــدة المخصصة لهــم   وأخيرا  تم 
إلغاء ذات الخط  مع ما ســبق  من إلغاء لخطوط 
أخرى على غرار حــي البعالة  وبلدية بوالحاف 

الدير .
وحســب  الواقع المســير للشــركة  فإن اإلشكال 
دوما يتعلق بالبرمجة اليومية للخطوط الحضرية 
،إذ في الوقت الذي تشهد بعض الخطوط ديمومة 
العمل باســتمرار على غرار خطي رقم 13 نحو 
حي أول نوفمبر ورقم 16 الشيخ العربي التبسي 
إال ان خطوط أخرى تشــهد تذبــذب يومي كانت 
لــه أثار جد وخيمة على تنقل المواطنين من جهة 
كمــا ان  حالة التذبذب لها أثار ســلبية من  ناحية 
المردودية للخط  الحضري رقم 17 ورغم رغم 
تغطيتها الشــاملة ألحيــاء مدينة تبســة وديمومة 
نشــاطها الذي ينطلق يوميا من الســاعة السادسة 
صباحا إلى غاية الســاعة الســابعة ليال وضمان 
النقــل خالل أيــام العطــل ومختلف المناســبات 
الوطنيــة والدينيــة إال ان العديــد مــن العوائــق 
تعترض مؤسسة النقل الحضري لوالية تبسة التي 
ظهــرت للوجود منذ مطلع العــام 2009 ويأتي 
علــى رأس الصعوبات التي تواجهها المؤسســة 
فوضــى بعــض لطرقــات الرئيســية  وانعــدام 
الفتات التوقف الخاصة بالحافالت في العديد من 
الخطوط خاصة على مســتوى أحيــاء المرجة ، 
الميــزاب والروكاد واكبــر المعاناة يوميا يالقيها 

سائقي المؤسســة انطالقا من شارع 11 ديسمبر 
بالتوقف العشوائي للعشرات من السيارات امتدادا 
من ذات الشــارع إلى غايــة نقطة التوقف بجوار 
ثانويــة حــردي محمــد واألمر الــذي صعب من 
ركوب الزبائن ونزولهم وفي ســياق آخر تأثرت 
الكثير من الحافالت ببعض الممهالت المقامة هنا 
وهناك والتي يعتبرهــا األخصائيون والكثير من 
الســائقين غير وظيفية وغيــر قانونية وقد تلحق 
أضــرار بالحافــالت فــي المنظورين المتوســط 
والبعيــد، وهو ما يتطلب مــن القائمين على ذلك 
مراجعة األمر ووضع ممهالت بمقاسات قانونية 
فــي مدينة تفتقر إلى عالمات وإشــارات المرور 
دون غيرها. ولتســليط األضــواء أكثر كانت لنا 
زيــارات لبعض الخطوط الحضرية وجلها تنعدم 
بهــا أماكن أو إشــارات التوقف للحافالت ما عقد 
وضعية العمل  اذ غالبا ما تحدث مناوشــات بين 
الســائقين وأصحاب السيارات  المركونة بأماكن 
التوقف في ظل انعدام إشارة توقف لحافلة ورغم 
وجود العديــد من العوائق والصعوبات  تســعى 
المؤسسة إلى رفع التحدي خاصة وان جل سكان 
عاصمة الوالية أصبحوا زبائن دائمين للمؤسســة 

نظير ما تقدمه من خدمات واحترام للتوقيت .

الرقابــة  عمليــة  n  خــالل 
الميدانيــة التــي قــام بهــا أعوان 
حمايــة المســتهلك و قمــع الغش 
التابعيــن للمكتب المؤقت للتجارة 
قايس على مســتوى بلدية يابوس 
دوريــات  أثنــاء  خنشــلة  واليــة 
مراقبــة لمحــالت نشــاط تجارة 
بالتجزئة للتغذية العامة بالتنســيق 
مع مصالح الــدرك لبلدية يابوس 
تــم حجــز و إتــالف كميــات من 
المــواد الغذائية منتهية الصالحية 

و التــي تقدر قيمتها بــــــ : 250 
كلغ ما يعــادل 2.5 قنطار كانت 
موجهــة للبيــع و التســويق على 
مستوى محالت تجارية عبر إقليم 
بلدية يابوس والية خنشلة ،أين تم 
إتالفهــا بمركز الردم ببلدية بغاي 
مع استدعاء المتعامل االقتصادي 
محضــر  تحريــر  و  المخالــف 
رسمي ضده ليحول للعدالة.      
عبد العزيز.م

n    حجزت قــوات الشــرطة 
بسدراتة والية سوق اهراس 440 
وحــدة من المشــروبات الكحولية 
مــع توقيف شــخصين في عقدهم 
العمر، العملية كانت  مــن  الثاني 
بناء معلومات مفادها إدخال كمية 
الكحولية  معتبرة من المشروبات 
باســتعمال ســيارة نفعيــة قصــد 
ترويجها وســط مدينة ســدراتة ، 
ليتــم ضبــط خطة تم مــن خاللها 
توقيف السيارة والتي عثر بداخلها 

على تلك الخمور مختلفة األنواع 
واألحجــام ، ليتــم علــى إثر ذلك 
توقيف المشــتبه فيهما وتحويلهما 
لمقــر المصلحــة أيــن أنجــز في 
حقهمــا ملــف قضائي عــن جرم 
حيازة ونقل المشروبات الكحولية 
لغــرض البيــع ، أحيــال بموجبه 
أمام نيابة محكمة ســدراتة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة .
  مقداد.م

قاعــة  أمــس،  إحتضنــت   n
القضائــي  بالمجلــس  الجلســات 
بعاصمــة الواليــة تبســة، يومــا 
إلــى  يهــدف  تكوينيــا،  دراســيا 
التنظيميــة  بالقواعــد  ”التعريــف 
للعمــل الجمركــي” ، حيــث كان 
التهريب  محوره ”آليات جريمــة 
وكيفيــة مكافحتهــا”  مــن تنظيــم 
مجلس قضاء تبسة وبالتنسيق مع 

إدارة الجمارك للوالية.
اليوم الدراسي حضره مختصون 
فــي القانــون، وقضــاة، وممثلين 
عن ســلك الجمــارك وفاعلين في 
الميــدان، وقد تخلل هذه الجلســة 
ومواضيــع  هامــة  مداخــالت 
كلهــا متعلقــة بجرائــم التهريــب 
والمنازعــات الجمركية، وصرح 
”قاســمي خميــس” رئيس مجلس 
قضــاء تبســة، أنــه تــم  التطرق 
خالل هــذا اليــوم الدراســي إلى 
والتعريــف  التهريــب  ظاهــرة 
بــه وآليــات التدخــل لمكافحتــه، 
الجمركيــة  المحجــوزات  وكــذا 

والتصرف فيها،هذه األخيرة التي 
تــم فيهــا تفعيــل أو إعــادة العمل 
بمادة المصالحــة الخاصة باألمر 
06-05 مــن قانــون الجمــارك، 
والتــي جمــدت لمــا يقــارب 16 
سنة وأعيد العمل بموجبه ، حيث 
يتــم في هذا الموضوع المصالحة 
مــع المخالفين علــى ضوء قانون 
المالية لسنة 2020، والتي تسمح 
إلدارة الجمارك بإجراء مصالحة 
مــع المخالفين شــريطة أن تكون 
المواد والبضاعة المحجوزة غير 

مدعمة وغير محظورة.
وقد أضاف عمار حمالوي مفتش 
عميد بمديريــة الجهوية للجمارك 
تبســة، أن هــذا اليــوم التكوينــي 
هو فرصــة لدراســة الصعوبات 
اإلنشــغاالت  واإلشــكاليات وكذا 
التــي تلقاهــا إطــارات وأعــوان 
الجمــارك العامليــن فــي مجــال 

المنازعات.
منى بوعكاز

تقليص خط رقم 17 الروكاد بتبسة  نحو 
وسط المدينة يثير احتجاجات السكان 

عين على الشرق 
9

واصل  العشرات من سكان حي الروكاد بمدينة تبسة  حركتهم االحتجاجية التي باشروها من يومين، وطالبوا بالنزول 
الميداني لمدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للوالية للوقوف على ما يجري في عين المكان بعد 
تقليص عدد حافالت النقل من 4 حافالت إلى حافلتين  ولم ينته  األمر عند هذا الحد ،بل يتم يوميا  تسخير الحافلتين 
إلى مؤسسات متعاقدة  مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وترك مستعملو ذات الخط  ينتظرون 

لساعات طويلة خاصة الفترة الصباحية.

انتاج خمسمائة الف قنطار من الزيتون بباتنة
انتجت والية باتنة هذا العام كمية من الزيتون قدرت بخمســمائة وواحد وعشــرين ألف وتســعمائة وثالثة وثالثين قنطارا من 

الزيتون، كما بلغ انتاج زيت الزيتون خمسة ماليين لتر.

تبسة : هواري غريب 

باتنة : محمد غناي

فيما تجاوز زيت الزيتون عتبة ال5ماليني لرت 

 حجز 2.5قنطار من مواد منتهية 
الصالحية بمحالت يابوس بخنشلة 

حجز أزيد من 440 وحدة من المرشوبات
 الكحولية بسوق أهراس 

يوم درايس بمجلس القضاء حول 
جريمة التهريب وآليات مكافحتها

األربعاء 24 فيفري  2021
الموافق لـ 12 رجب 1442

من 4 حافالت اىل حافلتني وأخريا دون أي حافلة
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n وقال نيد برايس خالل مؤتمر صحفي مســاء 
أول أمس ، ”ســنواصل دعم عملية األمم المتحدة 
لتنفيذ حل عــادل ودائم لهذا النزاع الطويل األمد 
، كما ســندعم عمل بعثة األمم المتحدة لالستفتاء 
فــي الصحراء الغربية لمراقبة وقف إطالق النار 

ومنع العنف في المنطقة”.
األمريكــي  الرئيــس  إعــالن  زال  ال  لإلشــارة 
الســابق دونالد ترامب بشــان الصحراء الغربية, 
محل اســتياء شديد على المســتويين الصحراوي 
تعالــت األصــوات األمريكيــة  فقــد  والدولــي. 
والصحراويــة وغيرهــا من األصــوات الحرة , 
في مخاطبة الرئيس الجديد  جو بايدن,  من أجل 
التراجــع عن إعالن ســلفه بخصــوص اعترافه 
ب”الســيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء 

الغربية .
ومنــذ مجيئــه على رأس الســلطة فــي الواليات 
المتحــدة, اتخذت إدارة بايــدن الجديدة, خطوات 
مغايــرة للعديد من قــرارات ســلفه, خاصة تلك 
التــي اتخذها خالل األشــهر األخيــرة من حكمه 
والمتعلقة ببعض األزمات ، فيما التزال األنظار 
تترقــب تراجع بايــدن عن إعالن ترامب بشــأن 
الصحــراء الغربية وتصحيحه لمــا اعتبر ”خطأ 

جسيم ” ارتكبه ترامب.
فقــد أعربت جبهة البوليســاريو عن أملها في أن 
تنحــاز اإلدارة األمريكية الجديــدة إلى ” القانون 
الدولــي وتحــرص مســوغات دورهــا كوســيط 
نزيــه في حل النزاعــات، ومنع التهديدات لألمن 

واالستقرار”.
وكان 27 عضوا من مجلس الشــيوخ األمريكي 
طالبــوا الرئيس جو بايــدن، بالتراجع عن إعالن 

ترامب الــذي اتخذه في 11 ديســمبر الماضي ، 
وإعادة واشــنطن إلــى التزامها بإجراء اســتفتاء 

لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
القــرار  أن   ، الكونغــرس  أعضــاء  وأعتبــر 
”المفاجئ” لترامب ”قصير النظر ويقوض عقودا 
من السياسة األمريكية التي عرفت بها مما تسبب 

في استياء عدد كبير من الدول األفريقية”.
السياســية  العديــد مــن األوســاط  أكــدت  كمــا 
والديبلوماســية عبــر العالــم , علــى أن اعتراف 
علــى  للمغــرب  المزعومــة  بالســيادة  ترامــب 

الصحــراء الغربيــة يضــر بمصداقيــة الواليات 
المتحــدة , فيمــا شــددت البوليســاريو علــى أن 
”السياســات الجــادة و العادلة في بنــاء العالقات 
الدولية ال تقوم على المقايضة والمتاجرة بحقوق 

الشعوب”.
يشــار إلــى أن العديد مــن الشــخصيات الوازنة 
و المرموقــة في الواليات المتحــدة، والعديد من 
المنظمــات الحقوقية في هذا البلد رفضت ونددت 

بإعالن ترامب .
ق ـ د

n وأشــارت ذات المصــادر إلى 
االجتماع الذي عقده ”الرجل القوي” 
المنحــدر مــن مدينة مصراتة، مع 
إدارة المؤسســة  مجلــس  رئيــس 
للنفط مصطفــى  الليبيــة  الوطنيــة 
صنع هللا، األحــد الماضي، وتناوال 
فيه صراحة ”مســألة السيطرة على 

خطوط الغاز الطبيعي«.
إلــى  المصــادر  وذهبــت 
أن باشــاغا لديه النيــة فــي انتزاع 
الســيطرة على مجمع مليتــة للنفط 
والغاز الواقع شرقي مدينة زوارة، 
وأيضــا مصفــاة الزاويــة لتكريــر 
النفط، التي تســيطر عليها مليشيات 

الزاوية.
وتهدف تحركات باشــاغا المتوقعة 
الحــّد مــن عمليات تهريــب الوقود 
المسجلة بتقارير األمم المتحدة، كما 

أنه سيســتخدم ”محاولــة االغتيال” 
مبررا إلطالق عمليته المرتقبة.

استعدادات للهجوم
ويــرى المحلــل السياســي الليبــي 
عزالديــن عقيل، أن باشــاغا لم يجد 
وســيلة لتطبيق خطته التي اســماها 
بـ”صيــد األفاعي”، ســوى اختالق 
”عملية االغتيال” لكي يبرر بها هذا 

الهجوم.
وفــي يناير الماضي، أعلن باشــاغا 
إطــالق حملــة تحــت اســم ”صيد 
األفاعي”، قائال إن هدفها ”استهداف 
الخارجين عــن القانــون، وتصفية 
عدد من الميليشــيات المسلحة التي 

تعيق الحل في ليبيا«.
وشكك حينها مراقبون في نوايا هذه 
الحملــة، ووصفوهــا بأنها ”محاولة 

جديــدة مــن ميليشــيات مصراتــة 
الداعمــة لباشــاغا مــن أجل فرض 
نفســها أمام خصومها اآلخرين في 
الغرب، ومنهم ميليشيات الزاوية«.
وأضاف عقيل، في حديثه إلى موقع 
”ســكاي نيــوز عربيــة” أن ”مجمع 
مليتــة ومصفــاة الزاويــة” هدفــان 
رئيسيان لباشاغا، لكن مازال سياق 
تحقيقهما ”غامضــا”، مضيفا: ”هل 
هو في ســياق ترتيبات مع الواليات 
المتحدة ألســباب تخــص مصالحها 
تحديــدا، أم أنهــا ورقــة يلعــب بها 
لتحقيق مكاســب ما فــي مرحلة ما 
بعــد الحكومــة القادمــة، خصوصا 
وأن هنــاك محاولة ممنهجة لتعطيل 
الحكومة، وهناك من يؤخر تشكيلها 
بهــدف منح الفرصة لباشــاغا لفعل 

أمر ما«.

وتابع: ”هناك أطرافا دولية أصيبت 
بصدمة كبيرة من عدم فوز باشــاغا 
برئاســة الحكومة، وكانــوا يعولون 
التغييــر  نــدري  ال  كثيــرا،  عليــه 
الحقيقــي بطبيعــة المصالــح التــي 
تســعى لتحقيقهــا مــن وراء دعمه، 
لكــن بالتأكيــد هــذه الخطــوة تأتي 
ضمــن منهجية تعطيــل االنتخابات 

وتحقيق مساعي تلك القوى«.
تديات أمام السلطة الجديدة

ومن جانبه، يرى الباحث السياســي 
الليبــي الهــادي عبــد الكريــم، أن 
باشــاغا يخطط صراحة للســيطرة 
مصفاة الزاوية ومجمــع  علــى 
مليتة، مذكــرا بتغريدة لألخير على 
حسابه بموقع تويتر، أشار فيها إلى 
”تفاهمــات” مع مؤسســة النفط بنية 
”تأميــن القطــاع مــن أي تهديدات 
أمنيــة”، حيــث لعــب علــى وتــر 
المشــاعر قائال إن الهــدف ”تعزيز 
استقالليته من التجاذبات السياسية، 
بما يضمن التوزيع العادل للثروة«.
وحــذر عبد الكريم فــي تصريحات 
له من تطورات خطيرة ستشــهدها 
يغــادر  لــم  مــا  الليبيــة،  الســاحة 
باشــاغا طرابلس، وأيضــا القيادي 
المليشــياوي أســامة الجويلي، الفتا 
إلــى أنهما لم يتقبال الخســارة بعدما 
فشــال في أن يحظيــا بموافقة ملتقى 
الحوار السياسي الليبي، الذي فّضل 
قائمــة رئيــس المجلــس الرئاســي 
الجديد محمد المنفي، ما يعني أنهما 
قد يسعيان لتعطيل السلطة الجديدة.

وأمام هــذه التطــورات، أبدى عبد 
الكريم تشــككه في قــدرة الحكومة 
الجديــدة فــي نيــل الثقة ومباشــرة 
عملهــا، فــي ظل ”حالــة التربص” 
الحالية، متمنيا أن يكون لدى المنفي 

”خطة بديلة«.
ق ـ د/ وكاالت

n قال جوبــي واريك الصحفي 
بـ ”واشــنطن بوســت” األمريكية 
في كتابه األخير ”الخط األحمر« 
كبــار  أحــد  إن   )Red Line(
الكيميائيــة في  علمــاء األســلحة 
سوريا قد تخابر مع واشنطن لمدة 

14 عاما قبل انكشافه.
وأوضح أن العالم السوري قد سلم 
لوكالــة االســتخبارات األمريكية 
”ســي آي إي” علــى مــدى كل 
هــذه الســنوات الطويلة معلومات 
مفصلة عن برنامج دمشق السري 
إلنتــاج األســلحة الكيميائية، التي 
مــن بينها غــاز الســارين، على 
حد زعمه، ومعطيــات دقيقة عن 
”المعهــد 3000” فــي العاصمة 
دمشــق الذي وصفه بالسري جدا 

الخاص بهذا البرنامج.
بــدأت مغامــرة العالــم الكيميائي 

السوري، حســب جوبي واريك، 
سنة 1988 عندما عرض خدماته 
االســتخباراتية علــى األمريكيين 
أثناء تواجده في مهمة بأوروبا ثم 
ســرعان ما اتصل بــه ضابط في 
الـ ”سي آي إيه” بدمشق لتجنيده.

في ســنة 2001، اكتشفت أجهزة 
األمــن الســورية عمالــة العالــم 
الكيميائــي الســوري، الذي يقول 
كان  أنــه  األمريكــي  الصحفــي 
بـــ ”الكيميائي”،  يُلقــب أمريكيــا 
لينتهــي إعدامــا بالرصــاص بعد 
أن اعتــرف بالتهــم الموجهة إليه 
وأُخِبــر مــن طــرف مســتجِوبيه 
السوريين، حسب جوبي واريك، 
بــأن االســتخبارات األمريكية قد 

خانته.
ق ـ د

n أعلنــت هيئــة النزاهــة فــي 
العــراق، أمس الثالثــاء، صدور 
أوامر قبض بحق ضباط تغاضوا 
عن غيابات منتســبين في الســلك 
األمنــي مقابــل تقاضيهــم أمواال 

منهم.
وذكــرت الهيئة في بيان صحفي، 
أن ”القضاء أصدر 28 أمر قبض 
بحــق ضباط يتولــون مهمة إمرة 
تشــكيالت بإحدى ألوية المغاوير 
ميســان  محافظــة  فــي  العاملــة 

بجنوب العراق«.
األوامــر  ”تلــك  أن  وأضافــت، 
جاءت على خلفية شــبهة إقدامهم 
على أخذ مبالغ مالية من منتسبين 
فــي اللــواء مقابــل التغاضي عن 
دوام هــؤالء المنتســبين بصورة 

منتظمة«.
وأشــارت الهيئة إلــى أن ”مكتب 
تحقيق الهيئة في محافظة ميســان 

تلــك  فــي  التحقيقــات  اســتكمل 
القضية، بعد جمع األدلة المتوفرة 
وتدقيقهــا وإفراد أوراق مســتقلة 
لــكل مخالفــة، وعرضهــا علــى 
المحكمــة المختصــة التي قررت 
إصدار 28 أمــرا بحق المتهمين 
فــي القضية اســتنادا إلــى أحكام 
المادة 307 مــن قانون العقوبات 

العراقي«.
وتنــص المــادة 307 مــن قانون 
العقوبــات العراقــي على أن ”كل 
موظــف أو مكلف بخدمــة عامة 
طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره 
عطيــة أو منفعة أو ميزة أو وعداً 
بشــيء مــن ذلــك ألداء عمل من 
أعمال وظيفته أو االمتناع عنه أو 
اإلخالل بواجبات الوظيفة يعاقب 
بالســجن مدة ال تزيد على عشــر 

سنين«.
ق ـ د

البرلمــان  رئيــس  طلــب   n
اإليراني من لجنتي األمن القومي 
والسياســات الخارجية من جهة، 
والطاقــة مــن جهة مــن أخرى، 
لحــل  الحكومــة  مــع  التواصــل 
الخالف حــول تطبيق قانون رفع 

العقوبات.
ويأتــي ذلك بناء علــى توجيهات 
المرشــد اإليرانــي األعلى، علي 
خامنئي، إذ دعا برلمان وحكومة 
بالده إلــى ”التعاون لحل الخالف 
حــول تطبيق القانــون”، قائال إنه 
ينبغي حــل الخالف بين الطرفين 
”كي ال يســمع صوتــان اثنان من 

إيران«.
اإليراني صوت  وكان البرلمــان 
باإلجمــاع أول أمس، على رفض 

اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، فيمــا هددت لجنة 
األمــن فــي البرلمــان بمحاكمــة 
روحانــي ”إذا لم يمــزق االتفاق” 

مع الوكالة الدولية.
جديــر بالذكــر أن 226 نائبا في 
البرلمان اإليراني، كانوا قد وقعوا 
األحــد، على بيــان، أكد ضرورة 
وقــف العمــل اعتبــارا مــن 23 
بالبروتوكــول  الجــاري  فيفــري 
باالتفــاق  الخــاص  اإلضافــي 
النــووي، فــي حيــن أن االتفــاق 
الجديد مــع الوكالة الدولية يقضي 
اإليرانــي  التعــاون  باســتمرار 
معها، بمــا فــي ذلك بشــأن عمل 

المفتشين الدوليين.
ق ـ د

اإلدارة األمريكية تؤكد دعمها للمسار 
األممي لحل النزاع في الصحراء المغربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية, نيد برايس, أن الواليات المتحدة »ستواصل دعم المسار األممي من 
أجل التوصل إلى حل عادل ودائم« للنزاع في الصحراء المغربية.

رجحت مصادر ليبية مطلعة ، أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا كبيرا من وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي 
باشاغا، ضد ميليشيات الزاوية، التي اتهمها ضمنيا بـ”التخطيط” لعملية جنزور، وما زال الجدل قائما إلى اآلن عما 

إذا كانت محاولة اغتياله حقيقية، أم خدعة من جانبه إلعطائه المبرر لضرب تلك الميليشيات.

عين على العالم

خفايا محاولة اغتيال وزير الداخلية يف حكومة طرابلس فتحي باشاغا

عالم كيميايئ سوري تخابر لمدة 14 عاما مع
 ”يس آي إي” قبل انكشافه وإعدامه يف دمشق

أوامر بالقبض ضد ضباط عراقيني 
متهمني بالرشوة

رئيس الربلمان اإليراين يتدخل 
بعد تهديد بمحاكمة روحاين

الصحفي األمريكي جويب واريك يكشف: 

تغاضوا عن غيابات منتسبني يف السلك األمني مقابل أموال

هل كانت العملية مجرد خدعة لرضب ميليشيات الزاوية ؟
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دبلوماسية المخزن تتلقى صفعة جديدة
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الجزائري شهر 
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n ونشــر مدافع نادي بوافيستا بورتو البرتغالي 
يانيــس حمــاش أمــس، صــورة عبــر صفحتــه 
الرســمية على شــبكة التواصل االجتماعي، بعد 
مغادرته مقر الســفارة الجزائريــة في البرتغال، 
وهو يحمل جواز الســفر البيومتري، في رســالة 

مباشرة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي.
ويعتبــر حمــاش من بيــن العناصــر المتألقة في 
الدوري البرتغالي، في منصب الظهير األيســر، 
كمــا أن بلماضي يحضر لتوجيــه الدعوة لبعض 
األســماء الجديــدة فــي تربــص مــارس المقبل، 
وبنســبة كبيرة ســيكون الظهير األيسر لبوافيستا 

ضمن القائمة الموسعة،
وبــات مدافع نادي بوافيســتا بورتــو قريبا أكثر 
مــن أي وقــت مضى لالنضمــام إلــى المنتخب 
الوطني، بعد أن قام أمس باستخراج جواز السفر 
الجزائــري، في خطوة تجســد رغبته الكبيرة في 
تمثيــل الخضــر، خاصــة وأن الناخــب الوطني 
جمال بلماضي تحدث عنه من قبل، وأكد إعجابه 
بإمكاناتــه، ولم يخــف إمكانية توجيــه الدعوة له 
مســتقبال في حال أنهى المشــاكل اإلدارية، على 

اعتبار أنه لم يكن يملك جواز سفر جزائري.
 ومــن جهتــه حصل الالعب أحمــد طوبة العب 
كلــوب بــروج البلجيكي و المعــار لفريق بروي 

البلغاري على جواز سفر جزائري. 
طوبة ) 21 سنة ( يشغل خطة ظهري 
أيسر و هو مرشح بقوة لتعزيز صفوف 

الخضر .

و لإلشــارة فــإن طوبة 
منتخبــات  مثــل 
من  ألقــل  بلجيكيــا 
18 و 19 ســنة . 
ولــم يــٔات اهتمام 
بلماضــي  جمــال 
بٔاحمــد طوبة من 
العــدم، بــل لكونه 
متعودا على اللعب 

عاليــة  بمســتويات 

منذ ســنوات طويلة، باعتباره 
يســتدعى  يــزال  وال  كان 
بشكل منتظم للفئات السنية 

للمنتخب البلجيكي.
 ومن جهته أعرب رامز 
العربــي زروقــي العب 
تيفنتــي الهولندي والبالغ 
من العمر 22 ســنة من 
مواليد شهر ماي  1998 
الجنســية  يحمــل  والــذي 
إســتعداده  عــن  الهولنديــة 
للهــب للخضر وغــرد رامز 
زروقي العــب تفينتي الهولندي 
:« ابــي جزائري و أمي هولندية ، 
حســمت قراري باللعب مع الجزائر منذ 
مــدة طويلــة ، متابعة جمال بلماضــي لي ؟ هذا 
شــرف كبير و سأسعى لتقديم مســتويات أفضل 

ألستحق دعوتي مع المنتخب الجزائري«  
نشــير أن  المنتخــب الوطني الجزائري سيشــهد 
تواجــد العديد من الالعبيــن الجدد خالل تربص 

شهر مارس القادم .
و أكــدت مصادرنــا بــأن الثالثــي يانيس حماش 
أحمــد طوبــة و رامز زروقــي اختــاروا تمثيل 
المنتخب الوطني و بنســبة كبيرة سيتواجدون في 
تربص مارس.وبرز الثالثي كثيرا خالل الموسم 

الحالي رفقة أنديتهم .
جديــر بالذكــر أن المنتخب الوطنــي الجزائري 
ســيواجه خالل شهر مارس القادم منتخب زامبيا 
و بوتســوانا ضمن الجولة 5 و 6 من التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا .
 

n أفــادت أمــس مصــادر عليمة بخبايــا فريق 
شــباب قســنطينة أن اتصاالت متقدمــة تمت بين 
المدير الرياضي ياسين بزاز ومسؤولي مولودية 
الجزائــر بخصــوص إمكانيــة اســتقدام الالعب 

الدولي السابق ونجم الوفاق عبد المومن جابو .
ولــم تخف مصادرنا أن جابو الذي ســبق له وأن 
تقمــص ألوان الســنافر يريــد االلتحــاق بالنادي 
القســنطيني إلكمــال المشــوار معــه ، وأنه على 

استعداد للتفاوض .
وفي ســياق اإلســتقدامات أوردت ذات المصادر 
أن ياســين بزاز يريد استقدام 3 العبين مغتربين 
ينشطون في أندية فرنسية في القسم الثاني ، وأنه 
كلــف أحد معارفه لربط اإلتصاالت معهم بغضر 

التفاوض .
إلى ذلك يواصل فريق شباب قسنطينة تحضيراته 
تحسبا للجولة المقبلة ، حيث تنتظره مقابلة صعبة 
أمام الســاورة ويسعى المدرب حمدي إلى تجاوز 
الضربــة الموجعة التــي  تلقاها النــادي من قبل 
فريق مولوديــة وهران الذي هزمه بثالثية كاملة 

في ملعب حمداني بالخروب .
تاج الدين

اختاروا تمثيل الجزائر واستخرجوا جوازات سفرهم 

3 أسماء جديدة في المنتخب الجزائري شهر مارس القادم

بزاز يريد ثالثة مغرتبني 
جابو يف طريقه إىل شباب قسنطينة
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الكوكـي 
حققنــا هدفنا األول يف منافســة 

الكـاف وسنذهب بعيدا فيها

n أعرب مدرب الوفاق الرياضي السطايفي نبيل الكوكي، عن سعادته 
بوصول أشــباله إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية األفريقية، بعد 
الفوز في مباراة الذهاب أمام أشــانتي كوتوكــو بغانا والتعادل إيجابيا  

األحد الماضي  .
وصــرح التقني التونســي قائال : ’’قلت قبل مبــاراة الذهاب أن التأهل 
ســيلعب في غانــا، ألنني أدرك أنه فــي غالب األحيان مبــاراة العودة 

تكون أصعب‘‘.
كمــا أكــد الكوكي على عزمه وزمالء القائد قــاراوي في الذهاب بعيدا 
فــي هذه المنافســة، خاصة وأن الوفاق يلعب حاليــا واحدا من أفضل 

مواسمه.
ومعلوم أن وفاق سطيف تمكن من الفوز في العاصمة الغانية كونكري 
علــى الفريــق القوي أشــنتي كوتوكــو بهدفين لهــدف ، إال أنه تعادل 
بسطيف رغم أظهاره لإلمكانات كبيرة وسيطرته على جل فترات اللقاء 

تاج الدين 
المحترف.

نورالدين ب

الفـان مدرب شبيبة القبائل 
 فـــريقنا جاهز للذهــاب بعيدا يف 

المنافسة القارية

n أعرب مدرب شبيبة القبائل دينيس الفان، عن سعادته بالفوز 
المحقــق  أول أمــس  على فريق الملعــب المالي، والتي خطفت 
على إثره شــبيبة القبائل بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من 

كأس الكونفدرالية األفريقية.
وصــرح الفان عقــب نهاية المبــاراة قائال : ’’ســعيد جدا بهذا 
الفوز، الذي جاء ليؤكد أن شبيبة القبائل جاهز للذهاب بعيدا في 
المنافســة القارية، والدوري الجزائري‘‘، وأتبع : ’’كنا نعلم أن 
المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها أمام خصم سبب لنا 
الكثير من المشــاكل في مباراة الذهــاب، ولهذا طالبنا الالعبين 

بالتسجيل مبكًرا لتفادي أية سيناريوهات غير متوقعة‘‘.
كمــا أوضح مــدرب الكنــــاري أن تســجيل هدف الفــوز مبكرا 
ســمح ألشــباله اللعب بأريحية تامة وتســيير المباراة بالطريقة 
المطلوبــة، موجهــا فــي األخير شــكره لالعبين علــى المردود 
البطولــي، ومؤكــدا على أهميــة مواصلة العمل الجاد إلســعاد 

األنصار والمسؤولين.
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من المرتقب أن يوجه الناخب الوطني جمال بلماضي خالل األيام المقبلة الدعوة لثالثة العبين جدد لم يسبق 
لهم وأن لعبوا للخضر ويتعلق األمر بكل من يانيس حماش العب  بوافيستا بورتو البرتغالي وأحمد طوبة   

العب كلوب بروج البلجيكي و المعار لفريق بروي البلغاري ورامز زروقي العب تفينتي الهولندي . 
تاج الدين 



n   يعود لاير مدريد إلى مسابقته المفّضلة دوري 
أبطــال أوروبا في كرة القــدم، عندما يحل ضيفا 
على أتاالنتا برغامو اإليطالي اليوم األربعاء في 
ذهــاب الدور ثمن النهائي، معّوال على ”ســاحره 

األوروبي” مدّربه الفرنسي زين الدين زيدان.
تبقى األلقاب الثالثة المتتالية في المسابقة القارية 
فــي الفتــرة بيــن 2016 و2018 راســخة في 
األذهان خــالل الوالية األولى لزيدان على رأس 
االدارة الفنيــة للنــادي الملكــي، وبعدها لم يحقق 

”زيزو” أي شيء قاريا. 
فمنــذ عودتــه إلى قيــادة لاير مدريــد في مارس 
2019، فشــل زيــدان فــي تخطــي الــدور ثمن 
النهائــي لمســابقة دوري األبطــال، حيث توقف 
مشــواره أمام أياكس أمســتردام الهولندي )2-1 
في أمســتردام و4-1 في مدريــد في 2019( ثم 
مانشستر سيتي اإلنكليزي )2-1 ذهابا في مدريد 

وبالنتيجة ذاتها ايابا في مانشستر في 2020.
الجماهيــر  بيــن  التســاؤالت  يثيــر  ذلــك  كل 
”المدريدية”: هل ما زالت مسابقة دوري األبطال 

”المسابقة المتيمة” لـ”زيزو”؟
غياب بن زيمة 

من الصعب االقتناع بذلك بالنظر إلى العدد الكبير 
من الغيابات بسبب اإلصابات التي تضرب البيت 
الملكــي والتي تعقد مهمة زيدان منــذ بداية العام 

2021
إلى غيابات البرازيلي رودريغو، األوروغوياني 
أودريوســوال،  ألفــارو  فالفيــردي،  فيديريكــو 
البلجيكــي إيدن هــازار، البرازيلي إيــدر ميليتاو 
ومواطنــه مارســيلو، أضيفت مؤخــًرا إصابات 
ركائــز أساســية أخــرى ويتعلــق األمــر بداني 
كارفاخال والقائد ســيرخيو راموس وهو الذي لم 
يمــدد حتى اآلن عقده الذي ينتهي في 30 جويلية  

المقبل.
ولعل األمر صعب النسيان بالنسبة لـ”زيزو” هو 
غياب هدافــه ومواطنه كريــم بنزيمة )17 هدفا 
هذا الموســم( بســبب إصابة في الكاحل تعّرض 
لها أمام فالنسيا )-2صفر في 14 فيفري الجاري  
في الدوري اإلســباني( بحســب وســائل اإلعالم 

اإلسبانية.
وغــاب بن زيمة عن صفــوف النادي الملكي في 
مباراتــه األخيــرة في الــدوري ضد بلــد الوليد، 
وبحســب الالئحة التــي أعلن عنهــا لاير مدريد 
االثنين، فإن المهاجم الدولي الفرنســي السابق لن 

يسافر مع زمالئه إلى إيطاليا.

ولكن حتى لو أن أتاالنتا برغامو يقّدم مســتويات 
قوية منذ الموسم الماضي على المستوى القاري، 
حيث أقصى فالنســيا اإلســباني من ثمن النهائي 
)فاز عليه 1-4 ذهابا و3-4 إيابا(، قبل أن يخرج 
بشق النفس وفي الوقت بدل الضائع من مواجهته 
أمــام باريس ســان جيرمــان الفرنســي في ربع 
النهائــي )2-1( بعدمــا كان متقدمــا حتى الدقيقة 
90، فإن رجال المدرب جان بييرو غاســبيريني 
يعانــون هذا الموســم في الــدوري المحلي حيث 
يحتلون المركز الخامس ويقّدمون مســتويات أقل 

إثارة من سابقه.
  الوكاالت

  ريال مدريد يعوّل على السحر 

األوروبي لزيدان إلنقاذ موسمه

هدف ”صاروخي” يسقط األهيل المرصي أمام 
سيمبا التزناين يف دوري أبطال إفريقيا

مبايب يوجه رسالة بعد السقوط بثنائية 
أمام موناكو يف ”حديقة األمراء”
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n بعد التألق الكبير الذي حققه الدولي األلماني 
إيلكاي غوندوغان مع فريقه مانشســتر سيتي في 
الــدوري اإلنكليزي هذا الموســم وتســجيله 11 
هدفاً، يســعى صانع األلعــاب إلى أن يكون كلمة 

السر في مسيرة فريقه في دوري األبطال.
لعبت الفعالية التهديفية إليلكاي غوندوغان دوراً 
كبيراً في ابتعاد مانشســتر ســيتي 10 نقاط عن 
أقــرب مطارديــه في الــدوري اإلنكليــزي لكرة 
القدم، لكن البحث المســتمر للفريق السماوي عن 
لقب دوري أبطال أوروبا، يضع العب الوســط 
الدولي األلماني أمام مهمة جديدة األربعاء عندما 
يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغالدباخ االلماني 

في ذهاب ثمن النهائي.
جوزيــب  اإلســباني  المــدرب  انضمــام  بعــد 
غوارديوال إلى مشــروع سيتي، كان غوندوغان 
أول الالعبيــن القادمين إلى ملعــب االتحاد، في 
خطة رفــع الفريــق األزرق إلى مصــاف نخبة 

األندية في القارة العجوز.
محاوالت التتويج بدوري األبطال

 برغــم إحرازه لقب الدوري موســمي -2017
2018 و2019-2018، والثالــث يلــوح فــي 
األفــق في ظــل الهيمنــة الصارخة راهنــاً على 
الـ”بريمير ليغ”، تشــّكل مســابقة دوري األبطال 
إحباطــا مســتمراً لغوارديــوال منــذ رحيلــه عن 
برشلونة حيث تّوج مرتين في 2009 و2011، 
برحلتيــن بافارية مع بايرن ميونيــخ ثم انكليزية 

مع سيتي.

لم يتجاوز ”ســيتيزنز” ربــع النهائي مع المدرب 
الكاتالوني في أربع محاوالت.

وبعــد تحقيقه 18 انتصــاراً متتاليــاً في مختلف 
المســابقات، يجــد ســيتي نفســه مجــدداً تحــت 
األضــواء كمرشــح أبرز لنيل لقــب الكأس ذات 

األذنين الكبيرتين.
ويتوقــع أن يكــون لغوندوغان دوراً رئيســياً في 
مغامرة الســيتي هذا الموســم في دوري األبطال 
عطفاً على المســتويات الرائعــة التي يقدمها في 

الدوري الحلي هذا الموسم.
يعيش العب الوســط أفضل مواسمه من الناحية 
التهديفيــة، رافعــاً رصيده إلــى 13 في مختلف 
المســابقات، 11 منهــا في آخــر 13 مباراة في 

الدوري.
لكن أســلوب لعب غوندوغان )8 أهداف في 42 
مباراة دولية مع منتخــب ألمانيا( ال يقتصر فقط 
على تســجيل األهداف. العب وسط نشيط نادراً 

ما يتخلى عن الكرة ويالئم خطط غوارديوال.
قــدرة غوندوغان على شــغل عــّدة أدوار جعلت 
منــه العباً مفضاًل في فريقه الســابق بوروســيا 
دورتموند مــع المدربين يورغن كلوب وتوماس 

توخيل.
قال كلوب قبل تســجيله هدفيــن في مرمى فريقه 
ليفربول 1-4 في الدوري مطلع الشــهر الجاري 
”إيلكاي هو بين أفضل الالعبين الذين دّربتهم«.

تابــع ”عندمــا تكــون ذكياً ثــم تكتســب الخبرة، 
يرتفع مستواك بشــكل الفت. لست متفاجئاً على 

اإلطالق«

 غوندوغان سالح سيتي الفعال 
أمام مهمة التألق أوروبيا

فريق واحد يبعد 
رونالدو عن معادلة 

إنجاز إبراهيموفيتش

كريســتيانو  البرتغالــي  نجــح    n
رونالــدو، نجم يوفنتــوس اإليطالي، 
التوقيــع على ثنائية فريقه في شــباك 
كروتونــي، خالل مواجهــة جمعت 
الفريقين يوم االثنين، ضمن منافسات 
الجولة الـ23 من الدوري اإليطالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفا، 
وانتزع بهذين الهدفين صدارة هدافي 
الكالتشــيو مــن البلجيكــي روميلــو 
لوكاكــو، مهاجم إنتر ميــالن، الذي 

سجل 17 هدفا.
 وبات فريق كروتونــي الفريق رقم 
78 الذي يتلقــى هدفــا من ”الدون” 
األوروبيــة  الدوريــات  أنديــة  بيــن 

الخمسة الكبرى.
 بهذا أصبح رونالدو على بعد فريق 
واحد فقط لمعادلة إنجاز الســويدي، 
زالتــان إبراهيموفيتــش، نجم ميالن 
شــباك  فــي  ســجل  الــذي  الحالــي 
مدار مســيرته  علــى  ناديــا   79
.2000 عــام  منــذ   المهنيــة 
 يذكــر أن النجم البرتغالي البالغ 34 
عاما تمكن من التســجيل أمام جميع 
األنديــة اإليطالية الـــ18 المتواجدة 

حاليا في ”الكالتشيو«.

n   فاجــأ ســيمبا التنزانــي ضيفه 
األهلي المصري حامل اللقب وفاز 
عليــه بهدف دون مقابل الثالثاء في 
الجولة الثانية من دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وســّجل لويــس ميكيســون هــدف 
المبــاراة الوحيد في الدقيقة 31 من 
تســديدة قوية عجز عنهــا الحارس 
محمــد الشــناوي وذلــك بحضــور 
فــي  متفــرج  ألــف   30 حوالــي 

المدرجات.
وكان األهلي بطل المســابقة تســع 
مرات اســتهل حملة الدفاع عن لقبه 
الثالثاء الماضي بفوز عريض على 
ضيفــه المريــخ الســوداني بثالثية 
نظيفة في حين فاز ســيمبا على فيتا 

كلوب الكونغولي بهدف نظيف.
وتصدر ســيمبا الترتيب برصيد 6 
نقــاط أمام فيتــا كلــوب الكونغولي 
)3 نقــاط( الذي حقق فوزاً عريضاً 
على المريخ الســوداني 1-4، فيما 
تجمد رصيد األهلي عند 3 نقاط في 
المركــز الثالث، أمــا المريخ فتذيل 

الترتيب بعد تلقيه خسارته الثانية.
اســتحواذاً  االكثــر  ســيمبا  كان 
واألخطر بفضل تحركات وســرعة 
وكالتــوس  ميكيســوني  الخماســي 
شاما وحسن صالح ديلونغا وكويس 

موغالو وتاديو لوناغا.  
تعددت اختراقات أصحاب األرض 
مــن االجناب والعمق رغــم التكتل 
الدفاعي لالعبي األهلي إال أن تألق 
محمد الشــناوي حال دون تســجيل 

سيمبا لهدف مبكر.  
استمر الضغط الهجومي ألصحاب 

االرض واعتمد العبو االهلي على 
الهجمات المرتدة وكاد كهربا يحرز 
هدفــا مــن تمريرة جونيــور اجايي 

ولكنه سدد كرة علت العارضة.  
ونجح ســيمبا فــي افتتاح التســجيل 
بتسديدة قوية لميكيسوني من خارج 
الزاويــة  الجــزاء ســكنت  منطقــة 
اليســرى العليــا لمرمــى الشــناوي 

  .)31(
مع مرور الوقت وضح تأثر العبي 
االهلــي بدرجــة الحــرارة العاليــة 
والرطوبــة وايضا غيــاب عناصر  
معلــول  علــى  التونســي  الخبــرة 
وطاهر محمد طاهر ووليد ســليمان 
وصالح محســن لإلصابة وحســين 

الشحات لإليقاف.  
واصل العبو سيمبا ضغطهم وسدد 
مولوغــا قويــة مــن داخــل منطقة 
الجزاء )40( ابعدها الشــناوي إلى 
ركنيــة بصعوبــة منقــذاً مرماه من 

هدف ثان.  
تحســن أداء األهلي قليــاًل مع بداية 
الشــوط الثاني وان كانت الخطورة 
لالعبــي ســيمبا االســرع واالكثر 

انتشاراً.
ومرت رأســية حمدي فتحي بجوار 
القائم االيســر لمرمى عيشي مانوال 
مزاميــرو  ياســين  ورد   ،)52(
الشــناوي  أبعدهــا  قويــة  بتســديدة 

  .)72(
وأعنلــت الدقيقــة 90 عــن أخطر 
فرص األهلي في المباراة بتســديدة 
محمــد شــريف مــن داخــل منطقة 
الجــزاء أبعدهــا مانوال إلــى ركنية 

بصعوبة.

n رفــع الدولــي الفرنســي، كيليان 
ســان  باريــس  مهاجــم  مبابــي، 
جيرمان، راية التحدي بعد خســارة 
فريقه أمــام ضيفه موناكــو بهدفين 
نظيفيــن ضمــن الجولة الـــ26 من 
الدوري الفرنســي لكرة القدم، أول 

أمس األحد.
ونشر مبابي البالغ 22 عاما صورة 
لــه في أحــد ممــرات معقل ســان 
جيرمــان ”حديقــة األمــراء” عبــر 
حســابه الرســمي في ”إنســتغرام” 
اليــوم االثنيــن، وأرفقهــا بالقــول: 
”لم يحســم شــيء بعد، سنقاتل حتى 

النهاية، جميعا«.
وتلقى ســان جيرمان، حامل اللقب، 
خســارته السادســة في الدوري في 

الموسم الجاري ليتجمد رصيده عند 
54 نقطــة، وتراجــع إلــى المركز 
الثالث على ســلم ترتيب فرق ”الليغ 
1”، متأخرا بفارق نقطة عن ليون، 
الوصيف صاحب الـ55 نقطة، و4 
نقاط عــن المتصدر ليــل، صاحب 

الـ58 نقطة.
يذكر أن ســان جيرمان دخل مباراة 
موناكــو منتشــيا بعد تحقيقــه فوزا 
عريضــا علــى مضيفــه برشــلونة 
اإلســباني بنتيجة 1-4 في المباراة 
التــي جمعتهمــا الثالثــاء الماضي 
ضمن ذهاب الــدور الـ16 لدوري 
أبطال أوروبا، وســجل مبابي ثالثة 
أهداف ”هاتريك” من رباعية فريقه 

في شباك الفريق الكتالوني.

األربعاء  24 فيفري  2021
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ليكرز يواصل التراجع ويوتا 
جاز يحقق رقمًا قياسيًا

مدرب سريينا يكشف عن 
موعد اعزتالها

اعزتال دان كارتر أسطورة منتخب 
نيوزيلندا للرغبي

n أكــد باتريك موراتوغلو مدرُب 
المخضرمــة  األمريكيــة  النجمــة 
سيرينا وليامس أن سرينا لن تعتزَل 
حتــى تتوَج بلقــب آخر فــي إحدى 

البطوالت األربع الكبرى.
موراتوغلــو أكد ذلك خــال حوار 
أجراه مــع مجلة بيبــول األمريكية 
كاشــفة كاشــفاً في الوقــت ذاته عن 
الرغبــة الكبيــرة لصاحبِة التســعِة 
مواصلــة  فــي  عامــاً  والثاثيــن 
المشــوار، بحثــا عن اللقــب الرابع 

والعشــرين في البطوالت الكبرى، 
لمعادلة رقم األســترالية مارغريت 

كورت. 
هذا وكانت النجمة األمريكية قريبًة 
من التتويــج بلقب بطولة أســتراليا 
المفتوحة للتنس، لكنها خســرت في 
نصف النهائــي أمام اليابانية ناومي 
أوساكا لتفشل بذلك في إحراز اللقب 

الرابع والعشرين.

n أعلن دان كارتر أسطورة منتخب نيوزيلندا للرغبي، االعتزال، بعد مسيرة حافلة باإلنجازات والبطوالت.
كارتر البالغ من العمر 38 عاماً، أعلن االعتزال عبر حســابه في موقع التواصل االجتماعي إنســتغرام، مبدياً 

حزنه على القرار مؤكداً في الوقت ذاته، أن الوقت قد حان للتوقف.
ويعتبر كارتر أحد أساطير الرغبي، إذ فاز مع الـ«ALL BLACKS« بلقب كأس العالم مرتين، كما حقق 
جائــزة أفضل العــب فــي العالم ثالث مرات، واعتزل اللعــب الدولي في 2015، مباشــرة عقب الفوز بكأس 

العالم. 

عين على الرياضة 
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n حافــظ الصربي نوفــاك دجوكوفيتش، األول 
علىمنــي لــوس أنجليــس ليكــرز حامــل اللقــب 
بالخسارة الثالثة توالياً بسقوطه االثنين أمام ضيفه 
واشنطن ويزاردز بعد التمديد 127-124، فيما 
حقق يوتا جاز المتصدر رقماً قياسياً في الرميات 
الثاثية في تاريخ النادي ممطراً ســلة شــارلوت 
هورنتس بـ28 تسديدة ليفوز 110-132 ضمن 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
ورغــم تســجيل ليبــرون جيمــس 31 نقطة، 9 
متابعات و13 تمريرة حاسمة، إال أن ذلك لم يكن 
كافياً لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم 
مقابل 22 فوًزا في المركز الثالث في الغربية. 

وكان برادلي بيل وراسل وستبروك األفضل من 
جانب الضيوف على ملعب »ســتايبلس ســنتر« 
حيث ســجل األول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 
تمريــرات حاســمة مقابل 32 نقطــة،14 متابعة 
و9 تمريرات حاســمة للثاني ليقــودان ويزاردز 

إلى الفوز الخامس توالياً. 
ولن تكون األمور أسهل على ليكرز الذي يستمر 
غيــاب نجمــه أنتونــي ديفيــس عن صفوفــه، إذ 
يحل تاليــاً على جاز متصدر الــدوري والغربية 

األربعاء. 
وقاد دونوفان ميتشــل جاز إلــى فوزه الـ25 هذا 
الموسم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف 

اليها 8 تمريرات حاسمة.
كما سجل كل من األسترالي جو اينغليس وجورج 
نيانــغ 21 نقطــة والفيليبيني-االميركي جوردان 
كاركسون 20 نقطة بعد دخولهم من دكة البدالء 
ليساهموا في قيادة يوتا جاز الى الفوز ال21 في 

آخر 23 مباراة.
أحرز كارســكون خمس ثاثيــات، أربع لمايك 
كونلــي الذي أنهــى اللقاء مــع 15 نقطة، ثاث 
لميتشــل ليساهموا في تسجيل جاز 28 رمية من 

خلف القوس في رقم قياسي للنادي. 
وشــهدت المباراة بلوغ ســبعة العبيــن من جاز 

عتبة العشر نقاط على األقل. 
أما مــن جانب هورنتس كان غــوردان هايوارد 
والناشــئ الميلو بول األفضل مع 21 نقطة لكل 
منهمــا، إال أن األول خرج من الملعب في الربع 
الرابــع إلصابة في يده ليمنى الفريق بنكســة في 

أولى مبارياته من أصل ست خارج قواعده. 
وبقــي هورنتس في مطاردة يوتا قبل أن يمســك 

األخير بزمام األمور في الربع الرابع. 
إىل  العاصفــة  مــن  مافريكــس 

االنتصارات
في تكســاس، ســجل تيم هاردواي 29 نقطة من 
دكة البدالء والسلوفيني لوكا دونتشيتش 21 نقطة 
ليقــودان داالس مافريكس الذي قــدم أحد أفضل 
مبارياتــه على الصعيد الدفاعي للفوز 102-92 

على ممفيس غريزليز. 

وخــاض مافريكــس مباراتــه األولى بعــد غيابه 
لثمانيــة أيــام عن المنافســات وتحديــًدا منذ 14 
شــباط/فبراير، بســبب العاصفة الثلجية المدمرة 
التــي ضربت داالس ما أدى إلى تأجيل مباراتين 

للفريق. 
كما ساهم جايلن برونسون ب19 نقطة من مقاعد 
االحتياط على ملعب »أميريكان إيرالينز سنتر« 
أضــاف اليهــا جــوش ريشاردســون 17 ليحقق 
مافريكس فوزه الخامس في آخر ست مباريات. 
وصنــع مافريكــس فارق عشــر نقاط في القســم 

األول من الربع االفتتاحي ولم ينظر وراءه. 
فيما كان جا مورانت األفضل من جانب الضيوف 
مع 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة لم تكن كافية 
لتجنيب غريزليز ثاني خســارة توالًيا وثاني أسوأ 
ســجل تهديفي هذا الموسم )90 في الخسارة امام 

كليفاند كافالييرز الشهر الفائت(. 
كما حقق من جانب غريزليز ديســمون باين 12 
نقطة، و11 لــكل من الكندي-االميركي براندون 
كارك والليتوانــي جونــاس فاالنســيوناس الذي 

أضاف 15 متابعة.
في فينيكس، ســّجل ديفن بوكــر 34 نقطة ليقود 
صنــز لفــوزه الثاني عشــر في مبارياتــه الـ14 
األخيــرة عندما أســقط ضيفــه بورتانــد ترايل 

بايزرز 132-100. 
أضــاف دي أندري أيتون 19 نقطة ليســاهم في 
ســيطرة صنز على خصمه الســيما في الشــوط 

الثانــي حيث ســجل الفريق 37 نقطــة في الربع 
الثالث مقابل 17 فقط لبايزرز. 

ويحتل صنــز المركز الرابع في الغربية مع 20 
فوًزا مقابل 10 هزائم. 

وكان داميان ليارد األفضل من جانب الخاســر 
مع 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة، إال أن فريقه 
ســقط للمباراة الثانية توالًيا بعد سلســلة من ســتة 

انتصارات كانت األفضل له هذا الموسم. 
وكان ليــارد أحــدث ضجــة قبــل ســاعات من 
المباراة بتهجمه على إدارة مينيســوتا تمبروولفز 
لتعيينها كريــس فينش مدرًبا جديــًدا للنادي خلًفا 
للمقال راين ســوندرز، بداًل مــن ديفيد فانتربول 
مســاعد األخيــر والــذي أمضى ســبعة مواســم 

مساعًدا في بايزرز. 
كمــا ســاهم ناســير ليتل بـــ18 نقطــة لبايزرز 
مقابل 11 لغــاري ترنت و10 لكارميلو أنتوني. 
كما ســاهم اينيس كانتر بـــ15 متابعة لبورتاند 
علًمــا أن الفريق ســّجل 12 رمية ثاثية من 39 

محاولة. 
وفي أبرز المباريات األخرى، حقق ميامي هيت 
وصيــف الموســم الماضي فــوزه الثالــث توالًيا 
بتفوقه 94-108 على اوكاهوما ســيتي ثاندر، 
كمــا فاز شــيكاغو بولز على هيوســتن روكتس 

.120-100

مينيسوتا متذيل الرتتيب 
يقيل مدربه

nأقال مينيســوتا تمبروولفز، متذيّــل ترتيب الدوري األميركي 
لمحترفي كرة الســلة، مدّربه الشــاب راين سوندرز، بعد بداية 

موسم سيئة ُمني خالها بـ24 خسارة في 31 مباراة.
قال رئيس مينيسوتا جيرسون روساس األحد في بيان: »نشكر 
رايــن لوقته والتزامه مع جمعية تمبروولفز ونتمنى له األفضل 

لمستقبله«.
تابع »هناك عّدة قرارات يجب اتخاذها، لكن هذا التغيير يصّب 

في مصلحة أهداف الجمعية على المدى القصير والبعيد«.
وفاز ســوندرز، نجل المدرب األسطوري الراحل عام 2015 
فليــب ســوندرز الذي أشــرف على فــرق فــي 1200 مباراة 
ضمن دوري »أن بي إيه«، 43 مرة وخسر 95 في أكثر من 

موسمين على راس اإلدارة الفنية لمينيسوتا.
وفي أســوأ رصيد ضمن الدوري هذا الموســم، خسر مينيسوتا 
24 مرة، وثماني مرات في آخر تســع مواجهات مع سوندرز 
الذي كان يخوض تجربته التدريبية االولى في الدوري االقوى 

لكرة السلة في العالم.
وجاءت إقالة ســوندرز )34 عاما( بعد خســارة مينيسوتا أمام 

نيويورك نيكس 103-99 األحد.
وعانى العبو الفريــق من اإلصابات والتقاط فيروس كورونا، 
ويغيب الموّزع األســاس دانجيلو راســل حتى ستة أسابيع بعد 
خضوعه لجراحة في ركبته اليســرى. وأصيــب الدومينيكاني 
كارل-أنتوني تاونز بفيروس كورونا وعانى إصابة في رسغه، 

فخاض 11 مباراة فقط هذا الموسم. 
ويُعتقد أن كريس فينش مســاعد مــدرب تورونتو رابتورز من 

أبرز المرشحين لخافة سوندرز.

هاليب تنسحب من بطولة 
قطر توتال

n أعلنــت النجمــة الرومانية ســيمونا هاليب االنســحاب من 
بطولــة قطر توتــال المفتوحــة للتنس.وأبدت المصنفــة الثالثة 
عالميا أسفها لانسحاب، معربة عن تطلعها للعودة إلى الدوحة 
مجددا في نســخة العام المقبل من البطولة، متمنية دورة ناجحة 

وآمنة للجميع.
وبذلك ســتكون المصنفــة األولى عالميا آشــلي بارتي، إضافة 
إلى األمريكية صوفيا كينين بطلة أســتراليا للعام الماضي أبرز 

المشاركات في الدورة التي تنطلق الشهر المقبل.
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متفرقات
  وضع حد لنشاط سارقي كوابل 

أنرتنت ببلدية عني نب بيضاء بقالمة 

عين على المجتمع 

المجتمع  في  الخطر  ناقوس  دقت  المراهقين  و  الشباب  وسط  خطيرة  آفة  األخيرة  الفترة  في  انتشرت    
الجزائري متمثلة في استهالك حبوب ليريكا أو كما يطلق عليها بالعامية  ”الصاروخ”و هي ذات تأثير سلبي 

يفقد المستهلك عقله و يؤدي به إلى الهالك الحتمي.

 األعوان الطبيون للتخدير واإلنعاش يف إرضاب لمدة 3 أيام بباتنة

 مجمع الشفاء يوزع 10 آالف كمامة طبية يف بلديات المصيف القيل بسكيكدة

 خطر يهدد حياة املراهقني و الشباب
مزيج ”الصاروخ” بكوكا كوال...

خلطة الموت البطيئ

n     المالحظ في انتشار هذه الظاهرة أنها لم 
تعــد حكرا على الذكور فقط بل حتى اإلناث 
لم يســلمن من تأثيرها، و ال الشباب البطال 
المنحرف، ألنهــا طالت المثقف و الجامعي 
الذي  أصبح أســيرا لهذه السموم، التي يلجأ 
إليها المدمنون لضمان بلوغ  أعلى درجات 
النشوة و الســعادة الوهمية، لذا يتم تعاطيها 
بالمشــروبات الغازية و بشكل خاص كوكا 
كــوال التــي تحّولــت إلى شــراب مشــبوه، 
يشــوب حامله الريب بمجّرد رؤية قنينة من 
هــذا النوع بين يديه. و ســمي هــذا المزيج 
”بالصــاروخ” لقدرته على نقل المتعاطي له 
إلى عالم آخر يصبح فيه شخص آخر يتجّرد 

مــن األخالق و القيم و يقــوم بتصرفات قد 
تــؤدي به إلــى ارتكاب أخطــر الجرائم، و 

الحوادث و األمثلة كثيرة في هذا الباب .
إضافة إلى تسببه في أضرار بالغة الخطورة 
علــى القلب و اإلصابــة بالعقــم والقصور 
الكلــوي كمــا قد يصيبــه بفقــدان البصر و 
ضعــف القدرة الجنســية و تلــف الكبد و ما 
يتبعــه من شــلل جزئي للمــخ و غيرها من 

المضاعفات .
ورغم الجهود المكثفة للســلطات األمنية في 
محاربة المخــدرات و محاصرة باروناتها، 
غيــر أن مظاهــر اســتهالكها العلنية تبقى 
مســجلة يوميا في كل مكان بما فيها الحرم 

الجامعي ، و هو ما يثير اســتياء الســكان و 
يوسع حالة الخوف في أوساط العائالت .

و قد شّدد المختصون على ضرورة التعجيل 
بوضع برامج و اســتراتيجيات ذات فاعلية 
قصــوى لألجهزة الرقابية و زيادة التشــديد 
على الصيدليات بمنع صرف هذا النوع من 

األدوية بدون وصفات طبية.
و لإلشارة فإن دواء ليريكا يعمل على عالج 
األوجاع التي تســببها األعصاب كما يعمل 
كمضــاد للصرع و مهــدئ آلالم العضالت 
الحاد. لكن إذا استخدم بطريقة خارج النطاق 

المسموح به يؤدي إلى عواقب وخيمة.
عفيفة. بوقالص

15

n   تمكــن أفــراد الفرقــة اإلقليمية 
للــدرك الوطنــي بعين بــن بيضاء 
بقالمــة ، من القبــض على جمعية 
أشرار تمتهن السرقة بالكسر بتوفر 
ظرفي التعدد والليل، تتكون من 3 
أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بين 
20 و 27 ســنة، وينحــدرون من 

واليتي الطارف وسوق أهراس. 
وحســب البيان الــذي تلقت جريدة 
”عيــن الجزائر” نســخة منه، فإن 
حيثيــات القضية تعــود إلى تاريخ 
17 فيفري الجاري، حيث تحصلت 
ذات الفرقــة على معلومات مفادها 
تعــرض شــبكة االنترنــت بقريــة 
المطاريــح ببلدية عيــن بن بيضاء 
للتخريب والسرقة، من خالل سرقة 
كوابل نحاسية، حيث تم التنقل الى 
عين المــكان والعثــور على كمية 

معتبــرة مــن الكوابــل النحاســية 
محل الســرقة مخبأة بإحكام وسط 
أرض فالحية. وبعــد وضع خطة 
محكمــة تــم توقيــف المشــتبه فيه 
المســمى ب.ح والتحقيــق معه، و 
تكثيفا لعنصر االستعالم واستغالل 
للمعلومــات المحصــل عليهــا تــم 
توقيف شــخصين آخريــن ويتعلق 
األمــر بالمدعــو )ب.ع( و )غ.ر( 
واقتيادهما إلى مقر الفرقة. تم تقديم 
المشــتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية 
لدى محكمة بوشــقوف والذي أحال 
القضية على قاضي التحقيق، والذي 
أمــر هــو اآلخــر بإيــداع المشــتبه 
فيهما )غ.ر( و )ب .ح(، المؤسســة 
العقابية ببوشقوف واإلفراج المؤقت 

عن المشتبه فيه الثالث.
خديجة.ز

n    تمكنــت فرقــة اإلتجار الغير 
شــرعي المخــدرات والمؤثــرات 
العقلية بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية ســكيكدة من 
توقيف شخصين تتراوح أعمارهم 
مابين 31 ســنة و 35 سنة وحجز 
كمية معتبرة من المؤثرات العقلية 

.
 حيثيات القضيــة جاءت على إثر 
عناصــر  الــى  واردة  معلومــات 
الفرقــة ، والتــي مفادهــا نشــاط 
مشبوه لشــخصين يقومان بترويج 
أواســط  فــي  العقليــة  المؤثــرات 
الشــباب بوســط مدينــة ســكيكدة 
،  وهــذا ما بينتــه عمليــة البحث 
والتحــري للفــوج المكلف بترصد 

تحركاته .
قوات الشرطة ، قامت برسم خطة 
أمنيــة محكمــة من خالل تشــكيل 

أفــواج عملياتيــة لترصد تحركات 
المشــتبه فيهما  والتي أسفرت عن 
توقيفهمــا علــى مســتوى الواجهة 

البحرية
) طريــق ليلــو( أيــن كانــوا على 
متــن مركبة  والتي بعد إخضاعها 
للتفتيــش الدقيق من قبــل عناصر 
الفرقــة عثــر بداخلهــا على 900 
كبســولة بريغابلين 300 ملغ ذات 
خصائــص مؤثــر عقلي  ومنشــأ 
أجنبي ، كما تم حجز خالل العملية 
مبلغ مالي مــن عائدات الترويج ، 
ليتم تحويلهما الى مقر األمن وفتح 

تحقيق في القضية
 بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز 
ضد المشــتبه فيهمــا ملف قضائي 
تــم بموجبــه تقديمهما أمــام النيابة 

المختصة لدى محكمة سكيكدة  .
كريم يوسف

n   بناء على معلومات واردة إلى 
الفرقــة اإلقليميــة ببولحــاف الدير 
مفادها وجود ســيارة سياحية  نوع 
بيجــو 504 محملة بالمشــروبات 
الكحوليــة قادمــة من اتجــاه بلدية 
بئــر الذهب نحو مدينة تبســة ، تم 
يــوم امس  خــالل تشــكيل دورية 
للــدرك الوطنــي مــع اقامــة نقاط 
مراقبة للمســالك الريفيــة والجبلية 
وعنــد التواجد  بالمكان المســمى 
مشتة الجفافلية بلدية بولحاف الدير 
تم مشــاهدة الســيارة ، السائق عند 
مشــاهدته ألفــراد نقطــة المراقبة 
قام بتوقيــف المركبة والذ بالفرار 

إلــى وجهة مجهولــة ، بعد تفتيش 
المركبة تــم العثــور بداخلها على 
كميــة مــن المشــروبات الكحولية 
مخبأة بالصنــدوق الخلفي والقدرة 
بــ 446 وحدة مشروبات كحولية 
األنــواع  مختلــف  مــن  ”جعــة” 
واألحجــام )190 عبــوة معدنيــة 
ســعة 50ســل ، 160 قنينة جعة 
نــوع بوفــور 33ســل ، 96 قنينة 
نوع هنكن ســعة 25سل( على إثر 
ذلك تم نقل السيارة المحجوزة  إلى 
مقر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 

ببولحاف الدير لمباشرة التحقيق.
هواري غريب

n    تمكنــت فرقة مكافحة اإلتجار 
غيــر المشــروع للمخــدرات وفي 
إطــار محاربتها لعصابات األحياء 
مــن توقيــف 3أشــخاص تتراوح 
أعمارهــم بيــن 23 و 25 ســنة 
من بينهم مســبوق قضائيا بطريق 
الوزن الثقيل بحي تامشــيط بباتنة، 
أين كانت تنشــط هذه العصابة ليال 
بترويــج المخــدرات والمؤثــرات 
العقلية  واالعتداء على األشخاص 
حيــث عثــر بحوزتهــم علــى 26 
قــرص بريڨابلين 300 ملغ وكمية 
من المخــدرات بــوزن 24 غرام 
ومجموعــة من األســلحة البيضاء 
عبــارة عــن 3 خناجــر  ذات 3 
نجــوم وقاطــع ورق و3 بخاخات 
كبيــر  وســيف  للدمــوع  مســيلة 

12 و  و10 خراطيــش عيــاري 
16 إضافــة لمبلــغ مالــي قدر ب 

11.500 دج من عائدات البيع.
وفي ســياق آخر تمكنت المصلحة 
الوالئيــة للشــرطة القضائية وفي 
عــدة عمليــات متفرقــة بــكل من 
مدينتي باتنة وواد سوف من توقيف 
4 أشــخاص تترواح أعمارهم بين 
26 و34 ســنة من بينهم مسبوقين 
قضائيا حيث عثــر بحوزتهم على 
9494 قرص مهلوس من مختلف 

األنواع.
ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية 
انتظــار  فــي  إقليميــا  المختصــة 

محاكمتهم الحقا
 فوزي جاب هللا

  n     دخل يوم أمس األعوان الطبيون للتخدير 
واإلنعاش في إضــراب وطني لمدة 3 أيام وذلك 
احتجاجــا منهم على تماطل الوزارة و تقاعســها  
في الرد على المراســلة التي قامت بها النقابة  و 
عدم إصــدار مدونة التخدير واإلنعاش وكذا عدم 
االســتجابة للمطلب الرســمي المتعلّــق بإصدار 
رخصة اســتثنائية للترقية مع االحتفاظ باألقدمية 
وحرمانهم من فتح مسابقة عون طبي في التخدير 
واإلنعــاش أســتاذ علــى عكــس باقي األســالك 
الصحيــة، فضــال عــن عــدم احتــرام الــوزارة 
لمحضــر اإلجمــاع الممضى من طــرف النقابة 
واللجنــة المركزيــة الكلفة بالحوار مع الشــريك 
االجتماعــي، مما اعتبروه تمييزا و تهميشــا من 

طرف الوزارة المعنية.
حيث ســبق لهم القيام بإضراب في شهر ديسمبر 
المنصــرم من أجل نفــس المطالــب المطروحة 
حسب تصريح المكلفة باإلعالم بذات المصلحة .
 فوزي جاب هللا

  n     أقدم، أمس، مجمع الشفاء العالجي الطبي 
بالقــل غربــي والية ســكيكدة، علــى توزيع 10 
أالف كمامــة طبية على المواطنين و المؤسســة 

العموميــة و األمنية في مبادرة لقيت استحســان 
الجميــع خاصــة و النــدرة التي تعرفهــا بلديات 
المصيــف القلــي في غيــاب الكمامــة التي باتت 

إجبارية على المواطنين.
العملية التي تعد الثانية من نوعها، مســت بلديات 
القــل بني زيــد و الشــرايع، إلى جانــب بلديات 
أوالد أعطيــة و جــزء مــن كركــرة و بعــض 
المرافــق العمومية منها المقيمين بمستشــفى عبد 
القــادر نطور و الوافدين إلــى القاعات العالجية 
مــن المرضــى و مرافقيهم، كما ســاهم عناصر 
امــن الدائــرة فــي عمليــة التوزيــع انطالقا من 
الحاجــز األمنــي الثابــت بمدخــل المدينة، حيث 
تــم توزيــع 5000 أالف كمامة على مســتعملي 
الطريــق ســواء الداخليــن أو الخارجين من إقليم 
المدينة العملية لم تســتثني حتــى عناصر الدرك 
الوطنــي العاملين على مســتوى الكتيبة اإلقليمية 
بالقل التي اســتفادة مــن حصة معتبرة و قد أصر 
مســير المجمع الزبير فنازي على أن ال يســتثنى 
من العمليــة كل أوالئك المجنديــن في الصفوف 
األولــى لمحاربة الوباء كوفيد 19 على أن تكون 
هناك حمالت أخرى فــي األيام المقبلة خاصة و 
الندرة و مضاربــة البعض في الكمامة التي بات 

الحصول عليها انجازا عظيما ..
نوالدين ب

 تمكنت قوات الشرطة باألمن الحضري الثالث الداخلي بخنشلة، في قضيتين منفصلتين 
من توقيف  أشخاص يمتهنون السرقة من داخل المركبات السياحية و المساكن .وذلك 
في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل مكافحة الجرائم بشتى أنواعها في الوسط الحضري.

اإلطاحة بمروجي مؤثرات عقلية وحجز 
900 كبسولة بريغابالني بسكيكدة 

حجز كميات من المرشوبات الكحولية 
ببلدية بوالحاف الدير بتبسة

توقيف 7 أشخاص وحجز مايقارب 
10000 قرص مهلوس بباتنة

األربعاء  24 فيفري  2021
الموافق لـ 12  رجب 1442



n  مع استمرار إغالق الغالبية العظمى من دور األوبرا بسبب »كوفيد - 19«، 
قررت أوبرا بالم بيتش في فلوريدا اإلفادة من المناخ االســتوائي لتنظيم مهرجان 

كبير في الهواء الطلق.
ومن المتوقع أن يصل عدد المتفرجين إلى ألف في كل حفلة من المهرجان الذي 
انطلق يوم الجمعة الماضي مع »البوهيمية«، ويتضمن ســتة عروض على مدى 
تســعة أيام، ممــا يجعله أكبر مهرجــان أوبرا بحضور الجمهور منذ بدء تفشــي 

الفيروس في الواليات المتحدة.
يتســع مدرج«بالم بيتش أوبرا« الخارجي لســتة آالف مقعــد، مما يجعل التباعد 
ممكنــاً، وســيكون وضــع الكمامات وفحص درجــة الحرارة شــرطين إلزاميين 

لحضور الحفلة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنســية، قال قائد األوركسترا ديفيد ستيرن الذي 
يتولــى إدارة عرَضي »البوهيمية« و«الناي الســحري« ضمــن المهرجان، إّن 

»المكان في الواقع مناسب جداً«.
وشدد على أن أصوات المغنين قوية ما يكفي لتمأل المسرح، حيث ستؤدي أيضاً 

أوبرا »بالياتشي« )المهرج( اإليطالية.
تفصــل  أن  علــى  محــدوداً،  األوركســترا  أعضــاء  عــدد  وســيكون 
وثالثــة  الوتريــة  اآلالت  عازفــي  بيــن  المتــر  ونصــف  متريــن  مســافة 
ســتيرن. حســب  الهوائيــة،  اآلالت  عازفــي  بيــن  المتــر  ونصــف   أمتــار 
وأوضح ســتيرن قائــاًل: »أردنا أن يكون لدينا مغنون ذوو خبرة ســبق أن أحيوا 
حفالت موسيقية من هذا النوع، ويعرفون األدوار جيداً، ويستطيعون تقديم شيء 

مميز جداً يتجاوز الغناء الصرف«.
واضطــرت دور األوبرا إلى أن تلجأ لالبتكار ســبياًل للصمود واالســتمرار منذ 

دفعتها الجائحة إلى إلغاء برامجها أو على األقل تخفيفها إلى حد كبير.
ففي أكتوبر » الماضي، أقامت أوبرا أتالنتا سلسلة من الحفالت الموسيقية تحت خيمة 
سيرك في ملعب بيسبول. وتضمنت كلمات األغنيات إشارات إلى فيروس كورونا، 
 ووضــع بعض المغنين كمامات، فيما غنى آخــرون من داخل حاويات زجاجية.
مــن جانبه، قال الباريتون باس راين ســبيدو غرين الــذي يغني في »البوهيمية« 
إنّه عانى اكتئاباً »سريعاً جداً ومفاجئاً ومقلقاً« عندما ُحرم للمرة األولى من تقديم 

الحفالت في صيف 2020.
وينتاب القلق نفسه فنانين غنائيين آخرين كإيزابيل ليونارد التي تؤدي دور موسيتا 
في العمل نفسه. وقالت للوكالة: »استنفد الكثير منا مدخراته بسرعة«. وأضافت: 

»في سن األربعين تقريباً، بات الكثيرون مضطرين للبدء من الصفر«.
ولكــن ليس كل شــيء ســوداوياً. فوفقاً لديفيد ســتيرن، يشــّكل االهتمــام بتجربة 
المتفــرج في البيئة الوبائيــة الراهنة عنصراً إيجابياً يمكن أن يســاعد في تقريب 

األوبرا من الجمهور، من دون التضحية بجودتها. 
ولم يســتبعد إمكان اســتحداث مهرجان أكبر بغية توفير »تجربــة أكثر انفتاحاً« 
للجمهــور، أو تنظيم نشــاط موســمي متكــرر. وأضــاف: »لقد أعطــى التباعد 
االجتماعي الموسيقى دوراً أكبر«، واصفاً الموسيقى بأنّها »أقوى رابط ليتواصل 

الناس بعضهم مع بعض”.

موسيقى األوبرا تصدح يف 
سماء "بالم بيتش"

منوعات

تحّولت طرقات المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة إلى شبه حلبة أو مضمار لسباق السيارات، أبطالها 
شباب متهّور ال يحترم أدنى إشارات المرور همه الوحيد تلبية رغبة جامحة في الجلوس خلف عجلة القيادة، 

وتشغيل المركبة واالنطالق بها على طريقة ”الباليستيشن”.

 n  وضــع باحثــون مــن جامعــة كامبريدج 
البريطانيــة خريطــة تمثــل »بصمــة نفســية« 
لألشــخاص الذيــن يميلــون إلــى تبنــي مواقف 
متطرفــة،  دينيــة  أو  سياســية  أو  اجتماعيــة 
اآليديولوجيــا. باســم  العنــف   ويدعمــون 
وتعتمد دراســات التطرف بشــكل أساســي على 
المعلومــات الديموغرافية األساســية، مثل العمر 
والعــرق والجنس، ومن خــالل إضافة التقييمات 
المعرفيــة والشــخصية، أنشــأ علمــاء النفس في 
الجامعــة نموذجاً إحصائياً، أقوى من 4 إلى 15 
مرة مــن العوامل الديموغرافية، بحيث يمثل هذا 
النموذج بصمة نفسية لمعرفة اإلنسان ذي الميول 

المتطرفة.
ومن خالل إجراء سلســلة من اختبارات المتابعة 
دراســة   16 باســتخدام  شــخصاً،   334 علــى 
اســتقصائية أخرى لتحديد المواقف وقوة الشعور 
تجــاه اآليديولوجيات المختلفــة، وضع الباحثون 

النموذج الذي نُشر أمس في دورية »فيلوسوفيكال 
ترانسيكيشــن أوف رويال سوسيتس«، ويتضمن 
مزيجــاً مــن الســمات الشــخصية والخصائص 
العقليــة، ومنهــا أن الذاكــرة العاملــة للشــخص 
ذي الميــول المتطرفــة تكــون أضعــف، وتكون 
»االســتراتيجيات اإلدراكية« لديــه أبطأ، ومنها 
المعالجــة الالواعيــة للمحفــزات المتغيرة، مثل 
الشــكل واللــون، باإلضافــة إلــى الميــول نحــو 

االندفاع والبحث عن األنباء المثيرة.
ووجد العلماء أيضاً أن النزعة المتطرفة مرتبطة 
بـ«الحــذر المعرفــي«، أي اتخاذ قــرارات غير 
واعية بطيئة ودقيقة، مقارنة بـ«االســتراتيجيات 
اإلدراكية« الســريعة وغير الدقيقة الموجودة في 

العقول األكثر ليبرالية.
كمــا وجــدوا أن أدمغــة األشــخاص ذي الميول 
المتطرفة أبطأ في معالجة األدلة اإلدراكية، لكنهم 

أكثر اندفاعاً من حيث ردود األفعال.

وبينمــا ال يــزال هذا التوجه البحثــي في مراحله 
المبكرة، يرى العلماء أن ما توصلوا إليه يمكن أن 
يساعد في تحديد األشخاص األكثر عرضة للتطرف 
 عبــر الطيــف السياســي والديني بشــكل أفضل.
ويقول الدكتور ليور زميغرود، المؤلف الرئيسي 
من قسم علم النفس بجامعة كامبريدج، في تقرير 
نشــره الموقــع اإللكترونــي للجامعــة، بالتزامن 
مع نشــر الدراســة: »الصعوبات فــي المعالجة 
العقلية المعقدة قد تدفع الناس بشــكل ال شــعوري 
نحــو المذاهــب المتطرفــة التي تقدم تفســيرات 
أوضــح وأكثر تحديــداً للعالم، ما يجعلهم عرضة 
لألشــكال الســامة من اآليديولوجيــات العقائدية 
والســلطوية«. ويضيف: »نحن مهتمون بالدور 
الــذي تلعبه الوظائــف المعرفية في نحت التفكير 
اآليديولوجــي، ونزعم أن دراســتنا مفيدة في هذا 

اإلطار«.

 علماء يضعون بصمة نفسية لـ”العقل المتطّرف”

 فيلم عن ذكرى تأسيس ”قاعة ألربت 
الملكية” يف لندن بصوت ”ميك غاغر”

n  يــؤدي الموســيقي البريطاني 
”ميك غاغر” الشــريك المؤســس 
لفرقة الــروك ”رولينج ســتونز” 
بصوتــه دور الــراوي فــي فيلــم 
قصير، احتفاال بالذكرى الـ 150 
إلنشــاء ”قاعة ألبرت الملكية” في 

لندن.
وافتتحــت الملكــة فيكتوريا قاعة 
رويال ألبرت، الواقعة في وســط 
وتســتخدم   ،1871 لندن العــام 
للحفــالت الموســيقية والعروض 
الجوائــز  توزيــع  وحفــالت 

والفعاليات المدرسية.
قــام  االحتفــال،  ذلــك  وضمــن 
العاملــون في القاعــة بإعداد فيلم 
مدتــه 90 ثانيــة يحتــوي علــى 

لقطات أرشيفية للعروض المميزة 
على مر السنين.

وبجانب اللقطات، وهي من العام 
1933 حتــى يومنــا هــذا، يقرأ 
الســير ميــك قصيــدة ”لألصدقاء 
فقط” للشاعر ويستن هيو أودن. 

وما تــزال أبــواب قاعــة رويال 
ألبرت مغلقة، حيث خسرت دخلها 
البالغ 34 مليون جنيه إســترليني 
)47 مليــون دوالر( وألغت أكثر 

من 330 عرضا في القاعة.
ســتظل القاعة مغلقة فــي ذكرى 
تأسيسها في 29 مارس، وبالتالي 
العــام  احتفاالتهــا حتــى  ســتمتد 
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 فوىض السياقة بالمدينة الجديدة عيل منجيل 

  شباب يقود بطيش على طريقة 

مضمار »الباليستيشن«

n    الظاهــرة تســجل يوميــا فــي كل األحياء و 
الشــوارع، حيث يشــعر المرء بأنــه في مدينة ال 
تحكمها أية قوانين، الكل يقود ســيارته بالطريقة 
التــي تروقــه و غالبا ما تشــوبها حالة من التهيج 
والرغبــة فــي الســير بأقصــى ســرعة ممكنة، 
بالضغط على دواســة البنزين إلى أقصى درجة، 
أو التمايل بالمركبة يمينا ويسارا، دون االكتراث 
لغيره من ســائقي المركبات، ودون أي مالحظة 

للمشاة أو عابري الطريق.
الــكل يقود على هــواه و في االتجــاه الذي يريد 
دون حســيب أو رقيــب، فال مــكان لألولوية وال 

إلشــارات التّوقــف و بشــكل خــاص بمداخل و 
مخارج المجمعات السكنية، بعد أن بات األغلبية 
يتبنى شــعار ”السياقة شــطارة”ضاربين عرض 
الحائــط كل القوانين مستســلمين لحماس و رغبة 
القيادة بطيش و تهــّور و إطالق العنان ألحصنة 
السيارات و صوت محركاتها المرتفع و المخيف.
ســيارات تسير بأقصى سرعة حتى في الشوارع 
المزدحمة و الطرقات المكتظة، مناورات تعكس 
ال وعي و طيش ممارســيها، لدرجة أن الســائق 
العادي يعتقد نفســه في مضمار لسباق السيارات 
لكن فــي طرقــات افتراضية التي يبــدو تأثيرها 
واضحا على الكثير من الســائقين الشــباب الذين 

يبــدو أنهم ال يميّــزون بين لعبة الباليستيشــن و 
الواقــع، إلى غاية وقوع الكارثة و غالبا ما يكون 
ضحاياهم أشخاص أكثر نضج و وعي يحترمون 
القانــون و يتقيّدون بإشــارات المرور، طالما أن 
هؤالء ال يردعهــم رادع، و تحكمهم رغبة تفتقر 

إلى التركيز واإلدراك والمسؤولية.
الظاهــرة تــزداد حدة يوما بعد يــوم خاصة و أن 
أغلــب األحياء تفتقر إلشــارات المرور و هو ما 
يجد فيــه البعض حججا لتبرير ســلوكياتهم غير 
المسؤولة و الخطيرة و المهددة لحياة اآلخرين. 
شمسنام/ب
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17عين على الثقافة والفن

nأعلنــت منصة »نتفليكــس« طرح مسلســل الدرامــا الوثائقية »عصر 
الســاموراي: معركة اليابــان« بدءا من اليوم األربعاء.ويعتمد المسلســل 
على الدراما التصويرية وشــهادات الباحثين والخبراء في تاريخ العصور 
الوســطى اليابانية الســتعراض رحلة مقاتل الســاموراي »ماساميوني«، 
لتوحيد منطقة شــمال اليابان في مرحلة من تاريخ العصور الوســيطة في 

اليابان، وتحديًدا في نهايات القرن الـ13 وحتى منتصف القرن الـ14.
يتنــاول مسلســل »عصر الســاموراي: معركــة اليابان« مرحلــة التاريخ 
اإلقطاعي لليابان وتصاعد العشائر فيما يمكن اعتباره »صراع العروش« 
ولكن في نســخة واقعية مــن التاريخ الياباني، بالتركيــز على إحدى أبرز 

الشخصيات في هذه المرحلة »ماساميوني« أو »التنين األعور«.
ويعتبر ماســاميوني أحد أكثر الشــخصيات األسطورية في اليابان، وواحد 
مــن 4 أمراء حرب آخرين وضعوا طموحاتهم فــي توحيد الدولة اليابانية 
بأكملها تحت راية واحدة، فقد حارب الجنرال الشاب وشق طريقه إلى قمة 
الحكم في فترة اليابان اإلقطاعية، بعدما تخلص من شقيقه لضمان تسلسل 

خالفته في نسله.
وفــي عمــر 17 عاًما فقط، تولى ماســاميوني قيادة عشــيرة والده، وفي 
غضون بضع ســنوات غزا العشائر المجاورة لتوحيد معظم شمال اليابان. 
وحصل على لقب شــهرته »التنين أحــادي العين« بعدما فقد إحدى عينيه 

بعد إصابته بالجدري.
وال تزال تأثيرات أســطورته الشخصية مســتمرة حتى عصرنا الحالي، إذ 
ُيعتقد أن تصميم خوذته كان اإللهام الرئيس وراء تصميم رأس شــخصية 

»دارث فيدر« من سلسلة »ستار وورز« الشهيرة.
ويســتعرض المسلســل مزيًدا من تفاصيل الحياة والسياســة والصراعات 
التــي دارت بيــن األســر والعشــائر اإلقطاعية فــي تلك الفتــرة من تاريخ 
اليابــان الدموي، في إطــار درامي تمثيلي مصحوب بتعليقات من الباحثين 
والمتخصصيــن في التاريــخ الياباني والذين لعبوا دوًرا فــي إعداد المادة 

العلمية والتوثيقية للمسلسل.

"عرص الساموراي" عىل 
النتفليكس ابتداء من  اليوم ؟

الرشوع يف دراسة ملفات إلعادة تأهيل وترميم 32 معلم تاريخي بالقطاع المحفوظ للقصبة

نرش أزيد من 50 عمال أدبيا يتناول اللحمة الوطنية

n و من جهته و خالل اســتهالله الجلســة األولى 
أكــد الدكتــور عبــد هللا الحمــادي مكانة قســنطينة 
و تعاقــب الحضــارات عليها، قبــل أن يمنح الكلمة 
لرئيس الجلســة األســتاذ عبد الســالم يخلــف لتقديم 
محاضرته الموســومة » قســنطينة بلغة مالك حداد 
مــن الحنين إلــى الهاويــة« ، أين أستشــهد ببعض 
كتابــات األديب الفذ مالك حــداد المفعمة  بالوصف 
و المترجمة لعشقه لمسقط رأسه قسنطينة حيث تكلّم 
عن الثانوية، و حدائق المدينة و أسواقها و شوارعها 
وحتى ناسها.كما  وقف على شجاعة الكاتب األدبية 
رغم عيشــه في معقل المستعمر الغاشم آنذاك مؤكدا 
عقليته الجزائرية:« فالجزائري بالنســبة له إنســان 
شــفاف و شــجاع و ال يخاف و هذا مــا لخصه في 

كتابته«.
مــن جانبــه عّرج األســتاذ وليد بوعديلــة من مدينة 
ســكيكدة مــن خــالل محاضرتــه التــي اختــار لها 
عنــوان » تجلــي قســنطينة فــي شــعر نــور الدين 
درويش«علــى أهــم المحطــات في كتاب الشــاعر 
المعنون ب »تحسدها النساء والمدن« حيث يحاول 
التقــّرب من المدينة و الغــوص في أعماقها انطالقا 
مــن فكــرة أهمية المــادي فــي المــكان و الرمزي 
الشــعري:«فالمدينة ليســت وصفا ماديا فقط بل هي 
موصولــة على نفســيات و أفكار و وضع حضاري 

معين«.
و في ذات الســياق ركزت األســتاذة مريم بغيبغ في 
مداخلتها تحت عنوان »قســنطينة المرأة ،قســنطينة 
الوطــن و الروايــة الجزائريــة المعاصــرة« على  
رواية الكاتبة العالمية أحالم مستغانمي التي أوصلت 
المدينة إلــى العالم، كما قالت بأن المدينة هي مزيج 
ثقافي صنعه األمازيغ و الرومان و العرب و اليهود 
و األتــراك و تلّونــت بالدين اإلســالمي أين تحّولت 
إلى مركز إشــعاع ثقافي و ديني.ليختتم اللقاء بجلسة 

قراءات شعرية برئاسة نور الدين درويش.

n أ كــد محافــظ التــراث الثقافي 
للقطاعــات  الوطنيــة  بالوكالــة 
المحفوظــة اليــوم االثنيــن بالجزائر 
العاصمــة، أنــه شــرع في دراســة 
ملفــات إلعــادة تأهيــل وترميم 32 
معلم تاريخــي وبنايات قديمة أخرى 
متواجــدة بالقطاع المحفــوظ لقصبة 

الجزائر.
وأشــار بــالل إيرمولــي خــالل يوم 
دراسي بمركز الفنون والثقافة لقصر 
رؤســاء البحر بالجزائــر العاصمة، 
نظم فــي إطار إحياء اليــوم الوطني 
للقصبة المصادف ل23 فبراير، أن 
الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة 
شــرعت في دراســة ملفــات إلعادة 
تأهيــل وترميــم 32 معلــم تاريخي 
بقصبــة  أخــرى  قديمــة  وبنايــات 
الجزائر من بينها مساجد على غرار 
مسجد سيدي بن علي ،مسجد سيدي 
أمحمد شــريف و مسجد  سيدي عبد 
هللا وذلــك في ســياق جهــود الحفاظ 

على الذاكرة وصيانتها.

واســتعرض المتحدث أهــم القوانين 
القطــاع  تصنيــف  تخــص  التــي 
المحفــوظ بقصبــة الجزائر بداية من 
اقتراح تصنيفها كتراث وطني ســنة 
1973، ثــم تصنيفها كتراث وطني 
1991 وكــذا إدراجهــا ضمن قائمة 
التراث اإلنســاني العالمي من طرف 
اليونســكو ســنة 1992، إلى جانب 
اســتحداث وتحديد القطاع المحفوظ 
2005 وبعدهــا انطــالق األشــغال 
االســتعجالية 2008 وصــوال إلــى 
الدائــم  المخطــط  المصادقــة علــى 
للحفظ واســتصالح القطاع المحفوظ 

.2012
وأوضح المصدر، أن قصبة الجزائر 
تعتبــر مثاال فريدا للعمــارة التقليدية 
اإلنسانية فهي تمثل الثقافة اإلسالمية 
ذات البعد المتوسطي وتمازج العديد 
مــن التقاليــد، وتضــم أثــار القلعــة 
والمســاجد القديمة القصور العثمانية 
العمرانيــة  البنيــة  إلــى  باإلضافــة 

التقليدية المتجانسة.

الوكالــة  مهــام  بخصــوص  وذكــر 
الوطنيــة للقطاعــات المحفوظة أنها 
تقوم بتدخالت في إطار تطبيق أحكام 
بحمايــة  المتعلــق   98-04 قانــون 
التــراث الثقافي والســهر على تنفيذ 
المخطــط الدائــم لحفظ واســتصالح 
القطــاع المحفــوظ والمحافظة على 
الطابــع التراثــي للقطــاع المحفوظ 
وكذا برمجة ومتابعــة تنفيذ عمليات 
الترميم والتثميــن المنصوص عليها 

في المخطط الدائم.
وأشــار، فيما يتعلــق بتنفيذ المخطط 
الدائــم لحفــظ واســتصالح القطــاع 
المحفوظ، أنه »بعد االســتحداث في 
شكل القطاع المحفوظ، فإن المخطط 
الدائم يعوض مخطط شغل األراضي 
ويعــد أكثر أهمية من هذا األخير ،إذ 
يعد أداة تســتخدم في تســيير القطاع 

المحفوظ«.
وأبرز أن عدد القطاعات المحفوظة 
بالجزائر يضم قائمة تشمل 23 موقعا 
وذلــك بعــد إدراج مؤخــرا المدينــة 

القديمــة مليانــة، مشــيرا أن إعــداد 
المخطط الدائم يمر ب3 مراحل وفق 
المرســوم التنفيــذي رقم 03-324، 
ويشــير إلى التشــخيص ومشــروع 
والتحليــل  االســتعجالية  األشــغال 
التاريخي والنمطي للمشروع األولي 
للمخطــط الدائم وصوال إلى التحرير 

األخير للمخطط.
وتــم خــالل اليــوم الدراســي تقديم 
مداخالت مســتفيضة حول مشروع 
»الخريطــة األثريــة« مــن طــرف 
باحثات من المركــز الوطني للبحث 
في علــم اآلثــار والمركــز الوطني 
للبحــوث وعصــور ما قبــل التاريخ 

وعلم اإلنسان والتاريخ.
كمــا تتواصل بمركز الفنون والثقافة 
لقصــر رؤســاء البحــر وفــي إطار 
إحياء اليــوم الوطنــي للقصبة والى 
غايــة 25 فيفري الجــاري فعاليات 
والصناعــات  للخــزف  معــرض 
التقليديــة الخاصــة بمدينــة الجزائر 
يضم أواني تقليدية واللباس التقليدي 

والخزفيات.

الكتــاب  اتحــاد  رئيــس  كشــف   n
الجزائرييــن يوســف شــقرة خــالل 
الملتقى الوطنــي األدبي الثاني أحمد 
رضا حوحــو المنعقد أول أمس بدار 
الثقافة مالك حداد بقســنطينة أن أزيد 
مــن 50 عمــال أدبيا يتنــاول قيمة و 
أهميــة اللحمة الوطنية تم نشــره من 
طرف مؤلفيــن جزائرييــن منذ عام 

2019 إلى غاية اليوم.
و أكد السيد شــقرة في مداخلة قدمها 
بعنــوان »دور المثقــف فــي بناء و 
تقوية اللحمة الوطنية«  بأن أزيد من 
50 إنتاجــا أدبيــا ما بيــن روايات و 
شــعر و قصة تتنــاول أهمية و قيمة 

تالحــم الشــعب خــالل المســيرات 
الســلمية من أجل مطالب شرعية قد 

تم نشرها منذ سنة 2019.
و ذكــر فــي هــذا الســياق أعمــال 
مســتوحاة من الحراك الشــعبي على 
غرار »أشــباح« و »ثورة البسمة« 
التــي تناولت من خالل شــخصيات 
خيالية و ســلوكيات المواطنة المعبّر 
عنهــا مــن طــرف المتظاهريــن و 

تعزيز قيم األخوة و حب الوطن.
و أضــاف المتدخــل بــأن المثقــف 
الســنوات  خــالل  كان  الجزائــري 
األخيــرة »الحلقة القوية« للربط بين 
القيــم الجوهريــة الوطنية و التصور 

الجديــد للوعــي الــذي يرتكــز على 
تعزيز العالقة بيــن مختلف مكونات 
البــالد بهــدف بناء جزائــر جديدة و 
المســاهمة في المجهــودات الرامية 
إلى بناء دولة قوية لجعلها بمنأى عن 

محاوالت التقسيم.
تجدر اإلشــارة إلى أن الطبعة الثانية 
للملتقــى الوطنــي األدبي أحمد رضا 
حوحــو تــم تنظيمــه بمناســبة إحياء 
»اليــوم الوطنــي لألخــوة و التالحم 
بيــن الشــعب و جيشــه مــن أجــل 

الديمقراطية«.
و قــد تميز بقســنطينة إحياء الذكرى 
الثانيــة لحراك 22 فيفــري 2019 

الذي تم ترســيمه في فبراير 2020 
التالحــم  و  لألخــوة  وطنيــا  يومــا 
بيــن الشــعب وجيشــه بتدشــين دار 
للمقاوالتيــة الثقافية بدار الثقافة مالك 
حــداد و إطــالق المكتبــة الرقمية و 
األرضية الرقمية »ثقفني« الخاصة 

بالتراث الموسيقي الوطني.
كما انطلقت بمناســبة هذا اليوم قافلة 
تضامنية تضم مساعدات طبية لفائدة 
المعاقين و األشــخاص المسنين إلى 
مناطق ظل تقع ببلديتي حامة بوزيان 
و مســعود بوجريو و ذلك بإشــراف 

السلطات المحلية.

قال الدكتور عبد هللا بوخلخال، أمس الثالثاء في اختتام الملتقى األدبي األول »قسنطينة المعلّقة في القصائد« 
بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور، بأن قسنطينة مدينة جامعة، ورائدة  واعتبرها نموذجا 

يجب أن يقتدى به في التعايش الثقافي و السلمي.

اختتام الملتقى األديب األول "قسنطينة المعّلقة يف القصائد"
 المدينة الفاتنة بين الحنين و التعايش السلمي و الثقافي
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قسنطينة :  مريم بن جامع



كان بودي أن أطارد النور 
بأحالمه 

فالسمر قد ال يحلو إال مع العابرين 
كنزوة 

صعالكة الطريق 
الماكثين بالقلب ..لهنيهات 

دراويش ˛
يرمون السالم و يختفون .

هؤالء 
شذرات من حكايات ال تأفل 

شموسها /أقمارها 
كان بودي أن أطلق سراح الصخب 

الجاثم 
سبع عجاف بدهاليز الروح حد 

التجلي
كان بودي أن أرسم زقاقا يشبه 

خرائط قلبي المكفهرة
من غيظ الماكثين به عنوة 

كان بودي أن أقيم لهم جنازة 
مهيبة 

أقبر بيدي ما تبقى من صور 
المدينة العتيقة

 و األرصفة العرجاء 
كان بودي أن أمر على الحوانيت 

ألبتاع 
عنبرا ومسكا و أكفانا 
أودعهم على طريقتي 

أقتلهم واحًدا واحًدا
أدفنهم واحًدا واحًدا 
أبكى خلف جنائزهم 

أحتفظ بمآثرهم 
ككل من أقاموا /عبروا /غابوا
كان بودي أن أقيم لهم وليمة 

فاخرة 
و دعوة أنيقة 

ألح على حضورهم 
ألرسم غيابهم بالكثير من الحفاوة 

كغيمة ستمطر إن عاجال أو آجال
كرسم /كنحت /كمرثية عصماء 

للمرحلة 
..كان بودي أن أتحرك 

كراقصة باليه تفر من حزنها
كريشة 

كرشة ملح

كحفنة سكر 
ككمنجات ..

أناجى الدوار الذي يباغتني كل 
مساء 

أعانق طيف سماء 
يخالجنى إن روحا عديمة الضمير 

تعبر جسور المدينة 
وترمى مؤونتها للعنادل الحزينة 

و عند كل حارة 
عربية الحكايا
بربرية الحب 

ترمى بأساطيرها  جوف البئر 
أسفل الجسر 

ترمى سخافات النسوة و هن 
يتحلقن حول صينية الكعك

ثمة سر أنوي البوح به
 و ال تقوى الكمنجات على عزفه

 بأوتار اللغة المذبوحة .
ثمة رصيف يرفض أن يراني 
و باعة تعودوا على ابتسامتي 

الحزينة 
تلك الطفولة ال...تحبو نحو مرابع 

الروح 
تستحضر ندوب المرحلة 

و نطاف الليلة المزهوة ببويضات 
أمي المغناج

أيتها الليلة التي شكلتني 
تعودين 

و تعود اللغة المتيمة بأحضان 
الفارس الوحيد

 الذى أُغرم بقلب الجوزاء ..
الزقاق الوحيد المنمق مند » 

20يونيو »
الفراشات السعيدة بمقدم الربيع 

تعجل بمرور ملحمة على فرا ش 
أمي 

قد كان الزقاق باردا إلى أن أتيت
و كانت »القالمية »

عريقة النسل و النسب 
عنيدة كأي مهرة جموح 

تعبر بى الطريق لمشارف المدينة 
و تمنحنى الحياة...!

قد كنِت هناك 
كنت أسطوال من الرفاق و 

األحبة و األهل 
كنِت الرعشة األولى و الدهشة 

األخيرة 
كنِت جفنى الذى ال ينام إال على 

أسطرة المستقبل 
كنٍت مدينًة أرسقراطيَة المالمح و 

المالحم
كان بودي أال تنتهي بطوالتك عند 

منعرج العمر 
فقسوة التضاريس دون وصاياك 
المحملة بالكثير من زاد النبالء ..

..ها قد تقدم بك العمر أيها الشارع 
القديم 

غادرِك األحبة 
و خانك األصدقاء 

ممن انتهت صالحية مهامهم 
جواسيس المرحلة 

يقتحمون األزقة المحافظة بالكثير 
من التطفل المذموم 

على تفاصيل األغنية 
و سر البحة 
و عمر اللكنة

كمن يراقص عدوا قبيل اغتياله ...
             الشاعرة صليحة نعيجة 
29 ماى2019 

n ويفتــح باب الترشــح لها وفًقا 
للشروط اآلتية: »تقبل الترشيحات 
مــن الهيئات األكاديمية، واتحادات 
الكتــاب العربية، وغيــر العربية، 
ونوادي القلم والمؤسســات األدبية 
والثقافية الكبرى، وال يحق لمرشح 
التقدم إلى الجائزة بنفسه، أن يكون 
الترشيح لشــاعر من األحياء وقت 
التقدم إلــى الجائــزة، ترفق الجهة 
المرشحة الســيرة الذاتية للمرشح، 
أهــم  عــن  واف  تقريــر  بهــا  و 
المبررات التي تســوغ ترشــيحه، 
أن يكون الترشيح عن مجمل إبداع 
الشــاعر، وللجهة المرشــحة الحق 
فــى التنويــه بعمل فنــي بذاته  أو 
أكثر من أعمال الشــاعر المرشح، 
ويجوز لها أن ترفق مجموعة دالة 
مــن أعماله، أال يكون المرشــح قد 
حصــل على جائزة كبــرى مماثلة 
فــى آخر ثالث ســنوات من تاريخ 

اإلعالن«.
ويتضمن تقرير مسوغات الترشيح 
الواضــح  التميــز  إلــى  اإلشــارة 
للشــاعر في األبعاد الرئيسة اآلتية 
»أواًل : البعــد الكمــي ممثــاًل في 
االمتــداد الرأســي للفتــرة الزمنية 
التي أثرى فيها الشــاعر الجماليات 
الشــعرية في جيله األدبي، ويمكن 
االســتعانة بتواريــخ بداية النشــر 
وامتــداده، ثانًيا: البعد األفقي ممثاًل 
فــي اتســاع دور نشــر إنتاجه من 
المحلى إلى اإلقليمي إلى العالمي، 
ويمكن اإلشــارة إلى تنــوع أماكن 

النشــر والبث المتنوعــة إلنتاجه، 
اللغــات  إلــى  الترجمــات  وإلــى 
األخــرى لنصوصه، البعــد الفني 
ممثــاًل فــي تطويــر الشــاعر لفنه 
وتأثيــره في مجايليــه، أو الحقيه، 
ويمكن اإلشــارة إلى ثبت بما كتب 
حولــه من دراســات نقدية قصيرة 
أو مطولــة، وإلى تردد اســمه في 
العلميــة  والمواقــع  الموســوعات 
الجــادة علــى مواقــع التواصــل، 
رابًعا: البعــد التفاعلي إلنتاجه مع 

فروع الفنــون والمعارف األخرى 
مثــل المســرح والغنــاء، وتأثيــر 

شعره في المعارف األخرى«.
ويتشــكل مجلــس أمنــاء الجائــزة 
من خمســة إلــى ســبعة أعضاء، 
مــن كبــار النقاد والشــعراء، لمدة 
ثالث ســنوات، برئاســة الشــاعر 
الكبير الدكتور عالء عبد الهادي، 
رئيس النقابــة العامة التحاد كتاب 
مصــر، بصفتــه، وال يحق لعضو 
من أعضاء مجلس األمناء الترشح 

للجائزة إال بعد مرور سنة  - على 
األقل - من خروجه من المجلس.

ويحــق لمجلس أمنــاء الجائزة بعد 
نشر اإلعالن في القنوات المعهودة 
أن يرشــح بنفســه، أو أن يخاطب 
كبــار المتخصصيــن مــن خارج 
العالــم العربــي، أو مــن داخلــه، 
ويدعوهــم إلى طرح ترشــيحاتهم 
عبر القنوات التي حددها اإلعالن. 
الــواردة  الترشــيحات  وتخضــع 

للدراسة.
والتنصيــف من قبل أمانة الجائزة، 
كمــا يحــق لمجلس األمنــاء دعوة 
عــدد مختــار مــن كبــار الكتــاب 
للمشــاركة في الحــوار، أو إلعداد 

قائمة قصيرة للمرشحين.
ويتم تســلم ترشــيحات المؤسسات 
المعنية حتى موعد غايته منتصف 
شهر مارس، وال ينظر في اإلنتاج 
الذى يصل إلــى مقر النقابة العامة 
التحــاد كتاب مصــر بعــد انتهاء 

الموعد المحدد.
وينال الفائز أغلبية أصوات مجلس 
األمنــاء، وتعــد قــرارات المجلس 
تقبــل طعًنــا أو رًدا،  نهائيــة وال 
وتعلــن نتيجــة الجائزة فــي اليوم 
العالمــي للشــعر 21 مــارس من 
كل عــام، وتقــام نــدوة أدبية حول 
أعمال الفائــز أو الفائزين في حفل 
عام، وتبلــغ قيمة الجائزة مئة ألف 
جنيــه مصري لكل فائــز، وتمثال 
مــن البرونز ألحمد شــوقي ُصمم 

خصيًصا لهذه المناسبة.

n الكتابــة خالصنــا الوحيد، هروبنا األنيق إلى األعلى و األســمى 
... نحــن من يدشــن الكون بالكلمات نحن من يدعــي بالخيال. إخراج 
الواقع من عنق الزجاجة، من غصة القلق ... نحن من يغادر مطارح 
الصخب ليســتعيد هدوء الروح. لماذا نكتب ؟ السؤال الذي أحرق جلد 
السكون ليضخ قلب اللغة. في جواب قديم للصحافة على سؤال »لماذا 
تكتب؟«، قال الكاتب الكولومبي الراحل غابرييل غارســيا ماركيز أنه 
يكتب »لكي يفرح األصدقاء«، فيما أجابت الكاتبة األميركية ســوزان 
أورليــن عن نفس الســؤال بـ«أكتب ألنني أحــب أن أتعلم عن العالم، 
أحب ســرد الحكايات والتجربــة الفعلية لصنع الجمل«. تقول المبدعة 
البحرينيــة إســراء القصاب »أنا أكتــب ألتنفس، وألعبــر عن آرائي 
وأفكاري، أنا أكتب ألنني ال أتحدث كثيراً، وربما ألنني بالكتابة أصبح 
أكثر جرأة بالتعبير، أكتب ألنني أثق بالورق أكثر من البشــر، فالورق 
ال يغيــر الــكالم، وال يضيــف فيــه وال ينقص منه وال يشــوه المعنى، 
أكتب ألن ممارســة الكتابــة هو حلم طفولتي الــذي راودني حتى قبل 
أن أتعلــم خط حرف واحد، ألنه الحلم الذي لم أســمح أن يســقط مني 
مع األحالم التي أســقطتها الحياة رغماً عني«. ولكن هناك من يكتب 
ليتطــاول على فكرة الزائــل، ليزعزعه عندما تحاصره فكرة الموت و 
الغيــاب، عندما يشــعر بالالجدوى و الالمعنــى بالنهايات الخالدة فيه. 
عندما كان الشــاعر سميح القاسم على مشارف الموت، صرخ بأعلى 
الشعر »أنا لست خائفا من الموت« و كأن الشعر دعم روحي و دفعة 
خارقة للشــعراء ليتخلصوا من عجزهــم و رهابهم. ما يزعجهم أكثر 
هــو جبروت النفي و الشــطب و التخلي، أن ينســاهم العالم و هم في 
عز األلم. عاش مظفر النواب مريضا، وحيدا، هزيل البنية، يجلس في 
إحدى مقاهي ســوريا تســمى )هافانا (، يطل من زجاج النافذة يراقب 
الحيــاة و هــي تفرمــن بين أصابعه، ومــات و هو في كامل اشــتياقه 
لمسقط الرأس. الحديث عن طعنة الكتابة التي تولد، حيوات ال يدركها 
سوى حامل هم الكون و اللون، من يجذف بعيدا باألرواح لتصعد سلم 
المكنونات و المخبوءات. الكتابة هي العالم األجمل و األكمل و األمثل.
بقلم لطيفة حرباوي 

األربعاء 24 فيفري  2021
الموافق لـ 12 رجب  1442

جائزة أحمد شوقي الدولية لإلبداع 
الشعري تبدأ في استقبال األعمال

عين على الثقافة والفن 18

أعلنت النقابة العامة التحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور عالء عبد الهادي، عن فتح باب الترشح لجائزة أحمد 
شوقي الدولية لإلبداع الشعري، والتي تمنح - مزاوجة - لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر واآلخر من خارجها، ممن 

تتوافر فيهم سمات التفرد اإلبداعي، والتفوق الشعري.

جوانيات

لماذا نكتب؟ 

علـــــــــــى وتر الشعر

أمنية

دولتان عربيتان ضمن "الشعوب األكرث قراءة" بالعالم
 

n شــاع منذ فترة ليســت بالقليلة أن المواطن العربي هو األقل قراءة عالميا، وهو ما دعمته إحصاءات وتقارير دولية، لكن يبدو أن المعطيات تغّيرت في الســنوات العشــر األخيرة، ومعها تغّيرت النتائج 
فيما يخص القراءة والقّراء العرب.وكان »تقرير التنمية البشــرية« لعام 2003 الصادر عن »اليونســكو«، قد أوضح بأن كل 80 مواطنا عربيا يقومون بقراءة كتاب واحد في الســنة، في حين يقرأ المواطن 
األوروبي نحو 35 كتابا.ولكن، بحســب أحدث بيانات »نوب وورلد كالتر ســكور اندكس« حول المؤشــر العالمي لإلنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شــركة »ستاتيســتا«  األلمانية المتخصصة 
في بيانات الســوق والمســتهلكين، باالشــتراك مع صحيفة »اندبندنت« البريطانية، فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول األكثر قراءة عالميا.واحتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم األكثر 
قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا.واحتلت الهند المركز األول عالميا، وجاءت تايالند في المركز الثاني، والصين في المركز 

الثالث. وكانت المفارقة في احتالل الواليات المتحدة المرتبة 23، بمعدل 5:42 أسبوعيا، بحسب التقرير.
ويعتمد التصنيف الذي سلطت عليه الضوء مدونة “Mal Warwick on Books”، على متوسط عدد ساعات القراءة التي يمضيها سكان الدول بصفة أسبوعية.

 هذا الحيز مخصص لكل الشعراء المبدعين في الجزائر وخارجها، الراغبين في نشر إبداعاتهم. هذا فضاؤكم راسلونا 
على البريد اإللكتروني للجريدة  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –ف - حي 5 جويلية برج 
بوعريريج / الهاتف 035.76.45.10 /0772418042

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد زيادة السدس
 بطلب بالمتابعة و السعي من السيدات : بن تركية جميلة 
بنت اكلي ، وشــن صورية ، وشن خديجة الساكنات  بـ : 
حي 17 أكتوبر شارع قطاطرة عبد القادر رقم 27 برج 
بوعريريج  -ضد :  وشن ايدير ، عبد الكريم عبد الحكيم 
، نصــر الديــن ، بــدر الديــن ، فيصل فروجــة ،  دليلة، 
زهيــرة ، نعيمــة  ،ولهة ، عبد الســام أبنــاء الصغير ، 
الساكنون ب : حي 17 أكتوبر شارع قطاطرة عبد القادر 
رقم 27 برج بوعريريج    . ووشــن يزيد بن رمضان ) 
الراســي عليه المزاد األول ( ، الســاكن بحي 17 أكتوبر 
بــرج بوعريريــج . - بناء على حكم صــادر عن محكمة 
برج بوعريريج القسم العقاري،بتاريخ :2019/06/03 
فهرس  رقم  : 19/02735 جدول رقم : 19/01221 
.الممهــور بالصيغــة التنفيذية بتاريــخ :2020/03/16 
.- بناء على إيداع قائمة شــروط البيع بتاريخ : 06-11-
2020 تحــت رقــم 38/20 للعقــار محل البيــع بالمزاد 
العلني المبين أدناه  .الحصة رقم ”02” المتمثلة في شــقة 
تتكــون من ســتة )06( غرف + قاعة اســتقبال+ مطبخ 
+بهو +حمام + مرحاض + شــرفة + ســطح بمســاحة 
302.36 متــر مربع و له ما نســبته 1000/446.51 
من األجزاء المشــتركة يقع العقــار بالطابق األول للبناية 
الســكنية الكائنــة بحــي 17 أكتوبر شــارع قطاطرة عبد 
القادر المنتمية للقســم 124 مجموعة ملكية 102 . بلدية 
برج بوعريريـج.المشيدة على أرضية مساحتها اإلجمالية 
400   متر مربع العقــار داخل المحيط العمراني لمدينة 
بــرج بوعريريــج، تتوفرعلى جميع متطلبــات الحياة من 
كهرباء وغاز ومياه شرب و شبكة طرق وصرف صحي 

و هــي قريبة من المرافــق العمومية نظرا لموقعها الكائن 
بوســط المدينة) حي شــعبة الفار(.- بســعر افتتاحي حدد 
بموجــب خبرة تقييمية بمبلغ قدره:  10.489.680.00 
دج   بنــاء على حكم صــادر عن محكمة بــرج بوعرير 
يج ، قســم البيــوع العقارية . بتاريــخ : 2021-02-02 
برســو  يقضــي  الــذي   ،  2021/15  : رقــم  فهــرس 
المــزاد على المدعو وشــن يزيد بن رمضــان بثمن قدره 
8.500.000.00 دج .- بنــاء علــى طلــب إعادة البيع 
بالمــزاد العلني للعقــار بزيادة الســدس المقدم من طرف 
بن تركية جميلة و من معها . بناء على أمر تحديد جلســة 
إلعــادة البيع بالمزاد العلني الصــادر بتاريخ : 02-11-
2021 تحــت رقــم 21/561 . - بناء على انه تم تحديد 
جلسة اعادة البيع بالمزاد العلني ليوم : 2021-03-16 . 
نحــن األســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لدى 
اختصــاص مجلس قضاء برج بوعريريــج الكائن مكتبه 
بالعنــوان المذكور أعــاه  و الموقع ادناه .نعلن للجمهور 
عن اعــادة البيــع بالمزاد العلنــي بزيادة الســدس للعقار 
المذكــور أعــاه ، و ذلــك يــوم : 16-03-2021 على 
الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( بقاعة الجلسات رقم 
02 بمقــر محكمة بــرج بوعريريج  .فعلى الجمهور الر 
اغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطاع على 
قائمــة شــروط البيع بأمانــة ضبط المحكمــة أو االتصال 
بمكتــب األســتاذ طيري صالــح محضر قضائــي بدائرة 
اختصــاص مجلس قضاء برج بوعريريــج الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاه
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج / بلدية برج  بوعريرج / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-16

طبقا ألحــكام المــادة 18 من القانــون رقم 12-06 المؤرخ فــي 12 يناير2012 المتعلق 
بالجمعيات و كذا المرســوم التنفيذي 241/16 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمم للمرســوم التنفيــذي 74/15 المؤرخ في 16 فيفــري 2015 الذي يحدد األحكام و 

القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي .
 تــم هذا اليــوم 22 فيفري 2021  اســتام مذكــرة التعديات المؤرخة فــي 13 نوفمبر 
2020  المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية  المســماة: النادي الرياضي للهواة 
 الشــباب  برج بوعريرج المســجلة تحت رقم 1991/33   بتاريــخ 1991/01/10  . 

 الكائن مقره بـ : المركب الرياضي الجواري 1008 مسكن  بلدية برج بوعريريج.
اسم الرئيس : مريخي زكرياء . تاريخ ومكان المياد : 1991/08/29  بــ : برج بوعريج

رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج / بلدية برج بوعريرج / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-04

طبقا ألحكام المادة 17 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
لـــ  12 ينايــر2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 21 فيفري 2021  اســتام مذكرة 
التعديات المؤرخة في 06 نوفمبر 2020  المتعلقة بتعديل المادة الخامسة المتضمنة مقر 

الجمعية المسماة  :      النادي الرياضي للهواة الشباب  برج بوعريرج
 مســجلة تحت رقــم 1991/33   بتاريخ 1991/01/10  .  الكائن مقــره بـ : المركب 

الرياضي الجواري 1008 مسكن  بلدية برج بوعريريج.
 1991/08/29  : الميــاد  ومــكان  تاريــخ   . زكريــاء  مريخــي   : الرئيــس   اســم 

 بــ : برج بوعريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل اشعار بتعديل القانون األساسي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج/ بلدية برج بوعريريج  
/ مديرية التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة التنظيم والمنازعات  

 طبقــا ألحكام المــادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ فــي 12 يناير2012 المتعلق 
بالجمعيات و كذا المرســوم التنفيذي 241/16 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمم للمرســوم التنفيــذي 74/15 المؤرخ في 16 فيفــري 2015 الذي يحدد األحكام و 
القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي .         تم هذا اليوم 22 
فيفري 2021  استام مذكرة التعديات المؤرخة في 14 نوفمبر 2020  المتعلقة بتجديد 
الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية  المســماة:النادي الرياضي للهواة للمصارعة النسوية برج 
بوعريرج المســجلة تحت رقم 2004/02   بتاريخ 2004/01/21  .  الكائن مقره بـ : 
المركب الرياضي الجواري 1008 مســكن  بلدية برج بوعريريج. اسم الرئيسة : مشري 

صباح. تاريخ ومكان المياد : 1985/04/22  بــ : برج بوعريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج /  دائرة برج بوعريريج/  بلدية برج بوعريريج/  مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-05

 

طبقــا ألحــكام المــادة 17 مــن القانون رقــم 12-06 المؤرخ في 18 صفــر عام 1433 
الموافــق لـ  12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 21 فيفري 2021  اســتام 

مذكرة التعديات 
المؤرخة في 07 نوفمبر 2020  المتعلقة بتعديل المادة الخامســة المتضمنة مقر الجمعية 

المسماة  : النادي الرياضي للهواة  للمصارعة النسوية برج بوعريريج
 المســجلة تحت رقم 2004/02   بتاريــخ 2004/01/21  .  الكائن مقره بـ : المركب 

الرياضي الجواري 1008 مسكن  بلدية برج بوعريريج.
 اسم الرئيسة : مشري صباح. تاريخ ومكان المياد : 1985/04/22  بــ : برج بوعريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي 

وصل اشعار بتعديل القانون األساسي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  والية : برج بوعرير يج/  دائرة : برج زمورة /  بلدية : 
تسامرت  / مصلحة : التنظيم و الشؤون العامة  / مكتب: 

الجمعيات / الرقم : 06 /م ت ش ع – م ج 2021 
                    

وصل إيداع ملف تأسيس جمعية محلية ذات طابع : سياحي اجتماعي ثقافي رياضي
أودع هــذا اليــوم : 21 فيفــري 2021 ملــف تأســيس جمعية محلية ذات طابع : ســياحي 

اجتماعي ثقافي رياضي المسماة : جمعية القليعة أصالة و تراث
الكائن مقرها بـ قرية القليعة بلدية تسامرت والية برج بوعريريج  - 

 اسم الرئيس : شوشو نصرالدين
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل اشعار بتعديل القانون األساسي

aineldjazaircne2020@gmail.com
   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  

 إحرتافية .. إخراج متميز 
وأسعار  تنافسية 

األربعاء  24 فيفري  2021
الموافق لـ 12  رجب 1442

إشهار 



عين على اإلقتصاد

n قــد ذكــر القــرآن الكريم صفات قــوم نبي هللا 
نوح وأنها كانت سبباً لعدم قبولهم دعوة منادي هللا 

تعالى، ومن أهم هذه الصفات:
1. ﴿ كانوا َقوما عمنَي﴾

لم ترد “عميــن” في القرآن إال في موضعين، جاء 
بُــوُه َفأَْنَجْيَناُه  هنــا بالنصب في قوله تعالــى: ﴿ َفَكذَّ
بُوا ِبآَياِتَنا  َوالَِّذيــَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوأَْغَرْقَنــا الَِّذيَن َكذَّ
إِنَُّهــْم َكانُــوا َقْوًما َعِميَن﴾ ]األعــراف: 64[، وفي 
اَرَك ِعْلُمُهْم ِفــي اْلِخَرِة  الخــر بالرفــع: ﴿ َبــِل ادَّ
َبْل ُهْم ِفي َشــٍكّ ِمْنَها َبْل ُهــْم ِمْنَها َعُموَن﴾ ]النمل: 

66[.”عمين”: عمى القلوب غير مستبصرين.
وجاء ابن عاشــور وفصل إجمال من سبقه، فقال: 
عميــن جمع عم، صفة على وزن فعل مثل أشــر، 
مشــتق من العمى، وأصله فقــدان البصر، ويطلق 
مجــازاً علــى فقدان الــرأي النافع، وقــد غلب في 
الــكالم تخصيــص الموصوف بالمعنــى المجازي 
بالصفــة المشــبهة لداللتهــا علــى ثبــوت الصفة، 

وتمكنها بأن تكون سجية.
والَعمــى عمى البصــر، والِعمى عمــى البصيرة، 

وعمين جمع عم، وهو جمع مذكر سالم.
وقــد أكد هللا ضاللهــم، فهم ضالون قــد أعمى هللا 
تعالــى بصائرهم، وإنها ال تعمــى األبصار ولكن 

تعمى األفئدة التي في الصدور.
2 – الظلم

الالفت أن وصف الظلم بحق قوم النبي نوح تكرر 
سبع مرات في القرآن الكريم منها:

– قــول هللا تعالى: ﴿أَلَــْم َيْأِتِهْم َنَبأُ الَِّذيــَن ِمْن َقْبلِِهْم 
َقْوِم نُــوٍح َوَعاٍد َوَثُمــوَد َوَقْوِم إِْبَراِهيــَم َوأَْصَحاِب 
َمْدَيــَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت أََتْتُهْم ُرُســلُُهْم ِباْلَبِيَّناِت َفَما َكاَن 
ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن ﴾ ]التوبة:  اللَّ
70[. فــي هــذه الية بــدأ هللا عزَّ وجــل بالتذكير 
بقوم النبي نوح – عليه الســالم – وما جرى لهم، 
بعد ذلــك ذّكر بقوم عاد فقوم ثمــود فقوم إبراهيم، 

فأصحاب مدين والمؤتفكات.
والمؤتفــكات: هــي قريــات قــوم لــوط المنقلبات 
عليهــم لــدى إهالكهم، يقال لغــة: ائتفكت األرض 
ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن  إذا انقلبت بمن عليه،﴿ َفَمــا َكاَن اللَّ
َكانُوا أَْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن ﴾، الفاء: هي الفاء الفصيحة، 
تفصح عــن محاذيف. أي: كفروا وكذبوا رســلهم 
وظلمــوا وطغوا وبغوا فقضى هللا بعقابهم، فعاقبهم 
عقابــاً معجاًل في الدنيا ليكونــوا عبرة لمن َيعتبر، 
وعظة لمن يتعظ، وما ظلمهم هللا بما أنزل بهم من 
عقــاب، وما كان هللا ليظلمهم، ولكن كانوا أنفســهم 
يظلمون.وجــاء الفعــل المضارع؛ ليفيد اســتمرار 
ظلمهم ألنفســهم حتى هالكهم، وليفيد اســتحضار 
تلــك الصورة البشــعة القبيحة لظلمهــم حتى تنفر 

منهم الطباع السليمة، ويذمهم أهل الحق من بعد.
– وفــي ســورة الفرقان قال هللا عزَّ وجــل: ﴿َوَقْوَم 
ُســلَ أَْغَرْقَناُهــْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس  بُوا الرُّ ا َكذَّ نُوٍح لَمَّ
الِِميَن َعَذاًبا أَلِيًما ﴾ ]الفرقان: 37[.  آَيًة َوأَْعَتْدَنا لِلظَّ
الِِميَن﴾: أي: للمشــركين من  فــي قوله ﴿َوأَْعَتْدَنا لِلظَّ
قــوم النبــي نوح، ﴿َعَذاًبــا أَلِيًمــا﴾ أي: في الخرة، 

وقيل: أي: وهذه سبيلي في كل 
لقد أمســى الظلــم عند قــوم نوح ظاهــرة ال على 
مســتوى الحــاد واألفــراد، وإنمــا على مســتوى 
المجتمــع كلــه، والظلم يجوز أن يراد به الشــرك: 
ــْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم ﴾ ]لقمان: 13[ من جهة،  ﴿ إِنَّ الِشّ

أو االعتــداء على أهل الحــق؛ ألن الكافرين كانوا 
يؤذون نوحاً عليه الســالم بشتى األساليب من جهة 
أخــرى، أو أنهم ظلموا أنفســهم بالكفر والتكذيب، 
وترك شــكره تعالى، وصرفهم نعمــه إلى غير ما 

أعطاهم إياها ألجله، فاستحقوا ذلك العذاب.
كعادتــه  للراغــب  براقــة  وقفــة  هنــا  وهــا 
يقول: الظلم وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه 
المختــص به، إما بنقصان أو زيــادة، وإما بعدول 
عــن وقتــه أو مكانــه، ويقال فيما يكثــر وفيما يقل 

من التجاوز.
ويفهــم من كالم الراغب أن الظلــم لفظ عام يدخل 
فيــه – إضافــة إلــى ما ســبق- الكثيــر الكثير من 
المعانــي كالجحــود واإلضرار بالنفس والســرعة 
والكذب والخيانــة والغيبة والنميمة وغير ذلك من 
مــرذول األخالق، ولهذا يســتعمل الظلم في الذنب 

الكبير وفي الذنب الصغير.
وقــوم نــوح ارتكبــوا الظلــم بأنواعــه ولذلك قال 
تعالــى: ﴿َواَل تَُخاِطْبِنــي ِفــي الَِّذيــَن َظلَُمــوا إِنَُّهــْم 
ُمْغَرُقوَن﴾ ]هود: 37[، وقال تعالى: ﴿َواَل تَُخاِطْبِني 
ِفي الَِّذيَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرُقوَن﴾ ]المؤمنون: 27[.

وجــاء الفعــل الماضي فــي اليتين الســابقتين في 
هود والمؤمنون مرتبطاً باالســم الموصول مرتين 
إشارة إلى توغل الظلم فيهم، خاصة أن كال اليتين 
ذكــرت العقوبة بعد الظلم مباشــرة ﴿َواَل تَُخاِطْبِني 
ِفــي الَِّذيَن َظلَُمــوا إِنَُّهْم ُمْغَرُقــوَن﴾ والتعبير بالفعل 
الماضي يدل على استفحال الظلم فيهم وتحققهم به، 
واالرتباط باالسم الموصول يُشير إلى اتساع دائرة 

ظلمهم كل االتساع.
3 – قوم سوء

وهــذا الوصــف لــم يرد فــي قصص األنبيــاء إال 
لقومين:

– قــوم نوح عليه الســالم، وقد ورد في حقهم مرة 
واحــدة في ســورة األنبياء، قال ســبحانه وتعالى: 
ْيَناُه  ﴿َونُوًحــا إِْذ َنــاَدى ِمْن َقْبــُل َفاْســَتَجْبَنا لَــُه َفَنجَّ
َوأَْهلَــُه ِمَن اْلَكــْرِب اْلَعِظيِم * َوَنَصْرَنــاُه ِمَن اْلَقْوِم 
ٍء َفأَْغَرْقَناُهْم  بُوا ِبآَياِتَنا إِنَُّهْم َكانُوا َقْوَم َســوْ الَِّذيَن َكذَّ

أَْجَمِعيَن﴾ ]األنبياء: 76 77[.
– وقوم لوط، وردت في شأنهم في سورة األنبياء، 
ْيَناُه ِمَن  قــال تعالى: ﴿َولُوًطا آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَنجَّ
اْلَقْرَيــِة الَِّتي َكاَنــْت َتْعَمُل اْلَخَباِئَث إِنَُّهــْم َكانُوا َقْوَم 

َسْوٍء َفاِسِقيَن﴾ ]األنبياء: 74[.
والمالحــظ أن الوصفيــن قــد جاءا في ســياق قوم 
لــوط وقوم نــوح – عليهما الســالم- متتاليين وفي 
الســورة نفسها. والتعبير بـــ”قوم سوء” داللة على 
انهاكهــم في الشــر، وأنهم فعلوا القبيــح المكروه، 
وإضافة القوم إلى الســوء إشــارة إلى أنهم ُعرفوا 
به، والمراد به الكفر والعناد واالستسخار برسولهم 

عليه السالم.
4 – الكفر والكذب

هم قوم كذبوا الرســول مراراً وتكــراراً بقولهم أو 
فعلهم على انغماس هذا التكذيب في حبات قلوبهم، 
فكفــى بهــذا التكذيب كفــراً وعناداً وانحــداراً عن 

الفطرة وخصائص الرجولة.
بُوا َعْبَدَنا  َبْت َقْبلَُهْم َقْوُم نُــوٍح َفَكذَّ قــال تعالــى: ﴿ َكذَّ

َوَقالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجَر ﴾ ]القمر: 9[.
اْلُمْرَســلِيَن  نُــوٍح  َقــْوُم  َبــْت  َكذَّ  ﴿ تعالــى:  وقــال 

﴾ ]الشعراء: 105[.

وقال تعالى: ﴿ َفَقاَل اْلَمَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما 
َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاَء  َهَذا إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلُُكْم يُِريُد أَْن َيَتَفضَّ
لِيَن  ْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اأْلَوَّ ُ أَلَْنَزَل َماَلِئَكًة َما َســمِ اللَّ

﴾ ]المؤمنون: 24[.
5 – فاسقون

عليــه  نــوح  قصــة  في ســياق  مرتيــن  وردت 
الســالم ومعناها أنهم تجاوزوا الحــدود فيما كانوا 
فيه من الكفــر والمعاصي، قال تعالى: ﴿َوَقْوَم نُوٍح 
ِمْن َقْبُل إِنَُّهْم َكانُوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾ ]الذاريات: 46[.

وفســق قوم نــوح كان من كل أنواع الفســق، فهم 
فاسقون بالكفر والشرك، وفاسقون بالظلم العدوان، 
وفاســقون بالبغي والطغيــان، بارتكاب الكبائر من 
القبائح، وبارتــكاب الفواحش، فأضاف هذا النص 

وصف قوم نوح بأنهم فاسقون.
وقال تعالى: ﴿َولََقْد أَْرَســْلَنا نُوًحــا َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلَنا 
َة َواْلِكَتاَب َفِمْنُهْم ُمْهَتٍد َوَكِثيٌر ِمْنُهْم  يَِّتِهَما النُّبُوَّ ِفي ُذِرّ

َفاِسُقوَن﴾ ]الحديد: 26[.
وعقب الزمخشــري على قوله تعالى في سياق قوم 
النبي نوح والنبي إبراهيم عليهما السالم، فقال: إن 
الغلبة كانت للفســاق، وهــذا له داللة واضحة على 
اقتراف المنكرات وكثرة الفســاد وانتشار الرذائل 

والخروج عن طاعة هللا من كل وجه.
6 – الطغيان

وردت مــرة واحدة في القرآن الكريم بهذه الصيغة 
“افعــل” فــي حق قوم نــوح على الراجــح مقترنة 
بالظلــم ﴿َوَقــْوَم نُوٍح ِمْن َقْبــُل إِنَُّهْم َكانُوا ُهــْم أَْظلََم 

َوأَْطَغى ﴾ ]النجم: 52[.
والطاغي: المجاوز للحد، والظالم: واضع الشــيء 
في غير موضعه، فالطغيان أشــد من الظلم، وجاء 
التعبيــر بصيغة التفضيــل: “افعل” ألنهم ســمعوا 
المواعظ وطال عليهم األمد ولم يرتدعوا حتى دعا 

عليهم إال بعد اإلصرار العظيم.
فهــم بلغوا الغاية مــن الطغيان وكانوا أشــد تمرداً 
مــن الذين بعدهم، فــكان جزاؤهم من جنس عملهم 
ا َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيِة﴾ ]الحاقة:  ﴿ إِنَّا لَمَّ

.]11
وهكــذا بعد تتبُّع صفات قوم نوح عليه الســالم في 
اليات الســابقة يظهر أمامنا مجتمع أسوأ ما يكون 
التزاماً وأخالقاً ونســيجاً، طغى فيه كل شيء حتى 
بلغ الذروة في الســوء والفســق والظلــم والطغيان 
والكذب والكفر، وهذه المنظومة من الرذائل تشير 
إلى غيرها من المصائب والدواهي، كالكبر والمكر 
والتــرف والعناد واالنهماك في المعاصي والتبعية 
العميــاء، والطبقــة المقيتة – فــإن المعصية ولود 
حقود- وغيرها مــن العلل واألمراض التي جعلت 

منهم بيئة كريهة تكاد رائحتها تزكم األنوف.
إنــه يبــدو مجتمعــاً مريضــاً، تتحكم فيه شــرذمة 
من األغنيــاء والكبراء يدور حولهــم أقوام عطلوا 
عقولهــم من رعاع الناس، وســفهائهم، ومجموعة 
غارقــون فــي وّحــِل الرذيلــة حتــى آذانهــم، وقد 
انتكســت فطرتهــم، وجمدت مشــاعرهم، وتوقفت 
أجهزة االســتقبال واإلرســال عندهم، فال يعرفون 
معروفــاً وال ينكرون منكراً، فكان تطهير األرض 
منهم واســتئصال شــأفتهم أمــراً إلهياً عــاداًل، أباد 
والحمــد هلل رب  دابرهــم،  خضراءهــم، وقطــع 

العالمين.
علي الصالبي

صفات قوم النبي نوح في القرآن 
الكريم وأسباب رفض دعوة الرسل
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إسالميات

دعاء اليوم

إقبال على اإلسالم بكينيا 
رغم العقبات

n  يقبــل الكثير من الكينيين على اعتناق اإلســالم رغم ما 
يواجهونه من عقبات على مستوى األسرة والمجتمع. وفي 
هذا الصدد تعمل مراكز إسالمية عديدة في أنحاء البالد على 
مساعدة ما يعرف في كينيا بـ«المهتدين الجدد«، عبر تقديم 
الدعم النفســي والمعرفي للداخلين في اإلســالم، كي يتكيفوا 

مع أوضاعهم الجديدة.
ويعتبر اإلســالم -الذي دخل شــرق أفريقيا فــي القرن األول 
مــن الهجرة عبــر الهجرات- الدين األكثر انتشــارا في كينيا 
التي يهيمن عليها الدين المسيحي )حوالي %60( بمذهبيه 
الكاثوليكي والبروتســتانتي كما هو الوضع في معظم الدول 
األفريقية. بينما يشــكل المســلمون نحو %35، حيث تتوفر 

حرية الدعوة إلى األديان للجميع.
إمام المسجد الجامع في العاصمة الكينية الشيخ صالح محمد 
صالح قال للجزيرة نت، إن هناك إقباال واســعا على اعتناق 
اإلسالم من قبل كافة شرائح المجتمع الكيني وقبائله، مضيفا 
أنــه »قلما يمر يوم في المســجد الجامع )رمز اإلســالم في 
نيروبي( إال ويأتي شخص أو أكثر يرغب في إشهار إسالمه 

في المسجد«.



n  كانت البداية مجّرد هواية استهوتها لكل ما هو لذيذ 
مــن أكالت، لتتحّول إلى رغبة لممارســتها و احترافها 
 كمهنة و الترويج لها عبر منصات التواصل االجتماعي .
بخصوص بدايتها في مجال الحلويات قالت شــيراز أنها 
بدأت قبل 3ســنوات، حيث اكتشفت ميلها وحبها لكل ما 
له عالقة بالحلويات، و تقّرر فتح صفحة خاصة بها على 
فايسبوك بهدف التعريف بأعمالها العامة، بعد تطويرها 
لمهاراتهــا  في صناعــة الحلويــات التقليدية والعصرية 
وحتى تورتات الكعك بحالت جديدة اســتقطبت بفضلها 
اهتمــام الزبائن و بــكل خاص الزبونــات، لكنها حققت 
تفاعــل أكبر بعــد توجهها إلــى األنســتغرام  الذي كان 
بمثابــة  القفــزة لمهنتهــا، حيــث باتت تســتقبل كل يوم 
 طلبات جديدة وبشــكل أكبر في المناســبات و األفراح .
و بخصــوص مــن كان لــه الفضــل ي تعليمها أســرار 
الطبــخ، أردفت بأنها عصاميــة و تعلمت بمفردها، عن 
طريــق التأمل و األخــذ ع والدتها التي لــم تبخل عليها 
بالنصائــح والتدابير الخاصة بالحلويات بالرغم من عدم 
توجههــا إلــى الورشــات الخاصة بتعليم فنــون صناعة 
الحلــوى كونها زهيدة بعض الشــيء ، مما دفعها للجوء 
 إلى قناة اليوتيوب و اســتغالل فيديوهات أشــهر الطهاة.
أن  و  تقليــدي  ماهــو  كل  تعشــق  بأنهــا  وأســرت 
التفنــن فــي العصــري لــم يجعلهــا تبتعد عــن التقليدي 

الــذي تســعى إلــى الترويــج لــه وخاصــة الحلويــات 
،البقالوة،المقــرود(. اللــوز  )طمينــة  كـــ   القســنطينية 
أما عن تمكنها من التوفيق بين الدراسة كطالبة أرطوفونيا 
وحرفــة صناعة الحلوى قالت أنها لم تواجه أي صعوبة 
خاصة أنها تنظم وقتها بدقة ســيّما في فترة االمتحانات، 

أين تخصص وقتها للدراسة والمراجعة فقط . 

دالل . ب

n   يتحــّول ســروال الجينــز فــي ثواٍن من ســروال 
للحياة اليومية إلى قطعة أنيقة تناســب السهرات. فبعد 
أن طغت ســراويل الجينز التــي تصل إلى الحدود بين 
الركبــة والكاحل علــى العام 2020 وكذلك األقمشــة 
المصبوغة، يفســح العام 2021 المجال أكثر للقّصات 
الواســعة، األلوان الفاتحــة وغيرها... و من موديالت 

بناطيل الجينز الرائجة لهذا  العام 
1  الجيزن صديق للبيئة

حبّنــا الكبير لســروال الجينــز يجعله القطعــة األكثر 
اســتهالكاً في الخزانة! لكن بقدر ما نحبّه، بقدر ما هو 
مضّر بالبيئة، فصناعة سروال واحد من الجينز تتطلّب 
اســتخدام 1800 غالون من المياه! أدركت العديد من 
الدور التجارية خطورة هذه الحقيقة، فباشرت بتطوير 

تقنيّاتهــا من أجل إنتاج دنيم صديق للبيئة. هناك الكثير 
من األمثلة، كشــركة كانديانــي اإليطاليّة التي صنعت 
في العــام 2019 قماش دنيــم قاباًل للتحلّــل الحيوي، 
مــن مواد نباتيــة، كما أطلقت دار ”آكني ســتوديوس” 
مجموعة كاملة خاصة بموقع”نات آبورتي”ضمن قسم 
”نات سوستين”، فيها عدد من التصاميم المستدامة التي 
تعبر المواسم. يمكنِك اللجوء أيضا من هذه الدور التي 
تصنع ســراويل دنيم معاد تدويرها وال تؤذي الطبيعة 

مثل”رفورماسيون” ”ودي آل1961 و”بوييش”.
2 بنطلون جيزن بألوان هادئة

يرفــض هذا الموســم موضة ســراويل الدنيــم الملّونة 
بتدرجــات جريئــة. تحتــل مكانهــا األلــوان الهادئة، 
المنعــش  الجينــز  هــذا  الفاتــح.  األزرق  وبالتحديــد 

للنظر يســهل تنســيقه مــع أي أســلوب ويذّكرنا بحقبة 
التســعينيات. من المفّضل اعتماده بالقصة العادية، أي 
غير ضيّقة وفي الوقت نفســه غير واســعة ويصل إلى 
طول الكاحل. بما أن هذا السروال يعتبر مينماليا، فمن 
الممكن ارتــداء قميص مطّرز أو بألوان صارخة معه 
إلضافــة حركة إلــى اإلطاللة. لن تكوني خاســرة إذا 
اعتمــدِت هذا الســروال في هذه الفتــرة، وتذّكري أنه 
سيمهد لِك الطريق إلى موضة ربيع وصيف 2021.
3بنطلون جيزن بقّصة ضّيقة تصل إىل حدود الحذاء 

بعــد أن كانــت رائجــة لفتــرة طويلة أطــراف الجينز 
المقصوصة إلى أســفل حدود الركبة مع خيوط متناثرة 
منها، أتى الوقت كي تحّل مكان هذا األســلوب القّصة 
الضيّقــة التي تصــل إلى حدود الحــذاء وتغّطيه بدون 
زينة أو زخرفة والمعروفة بـ”سليم بوت كات” يذّكرنا 
بأزيــاء الكاوبوي، خصوصاً إذا تّم تنســيقه مع بوتس. 
كي تضفي عليه لمسات أنثوية، ما عليِك سوى إضافة 
إكسسوارات الفتة إلى اإلطاللة، مثل مدّونة الموضة« 
لينا الغوتي ”التي ارتدت قميصاً واســعاً، حملت حقيبة 
بلــون مضــيء ووضعت نظــارات عصريــة مع هذا 

النوع من الجينز. 
4 بنطلون جيزن فينتاج

نوســتالجيا األيام القديمة تغمر سروال الجينز الفينتاج. 
أنــِت محظوظة إذا كنِت ورثِت قطع جينز من والدتِك، 
ألنِك ســتحتاجين إليها اليوم كي تكوني على الموضة. 
هنــاك عّدة أوجــه لهذا النوع من الجينــز، مثل القّصة 

الواسعة، الخصر العالي، سماكة القماش... 

 شرياز قويدر 
مختصة أرطوفونية استهوتها 
صناعة الحلويات القسنطينية 

21حواء

 شيراز قويدر صاحبة 21 عاما تفننت في صنع الحلويات العصرية والتقليدية 
كشغف  الطبخ  أتقنت  أرطوفونيا،  تخصص  كطالبة  أكاديميا  تألقها  من  بالرغم 

تملّكها منذ نعومة أظافرها.

n    تتمتّــع الزيوت بالكثيــر من الفوائد العالجية والجمالية 
على البشــرة والشعر إن اســتخدمت بطريقٍة صحيحة، منها: 
ترطيبهــا، التخلّــص من الهــاالت الســوداء، تزويــد الوجه 
بالنضــارة... إن كنــِت مــن محبّات هــذا المكــّون الطبيعّي، 
اكتشــفي أدناه  زيوت ســتزيد من جمالــِك حتماً وال يجب أن 

تستغني عنها في روتينِك الجمالّي.
زيــت الليمون لبشــرة نضــرة:  يحتوي زيــت الليمون على 
فيتامينــات ومواد مضادة لألكســدة فيغّذي بشــرتِك ويتركها 
ناعمــة، مشــرقة ومشــدودة خالية مــن التجاعيد. مــن جهٍة 
أخــرى، إّن تطبيــق هــذا الزيت علــى البشــرة يحّررها من 
الســموم ويقلّص حجم المســام فيمنحِك بالتالــي وجهاً نضراً 
وصافياً كالبلّور. إذا كنِت تتمتّعين ببشــرة دهنيّة، فهذا الزيت 
مثالّي لِك إذ أنّه بمثابة مقّشر ناعم، فيزيل الجلد الميت، يبيّض 

البشرة ويمتّص رواسب الدهون غير المرغوب فيها.
زيــت اللــوز لمكافحــة انتفاخ العينين:  يشــتهر زيــت اللوز 

بفعاليّته في مســاعدة البشــرة على تعويض هــذا نقص المياه 
الــذي يــؤّدي إلى انتفــاخ العينين كما يخلق تــوازن في كمية 
الميــاه فيهــا. لذلك، دلّكــي منطقة تحت العيَنيــن بزيت اللوز 
يومياً قبل أسبوَعين من الزفاف إلزالة االنتفاخ تحت عيَنيِك. 
مــن جهــٍة أخرى، إذا كنــِت تعانين من خطــوط رفيعة حول 
العينين، ال تترّددي في تطبيق زيت خشــب الورد. اضغطي 

هنا للمزيد من التفاصيل.
 زيت النعناع لتكبير الشــفتين: ال شــّك في أّن الشفاه الممتلئة 
تزيد من جاذبيّة المرأة وقد تســعى في يوم زفافها إلى التمتّع 
بشفاه بارزة خصوصاً إذا كنت صاحبة شفتين رفيعتين. بعيداً 
عــن الحقــن، اجعلي شــفاهِك تبدو ممتلئــة وجّذابة من خالل 
استخدام زيت النعناع. هذا الزيت يقوم بتسريع الدورة الدموية 
ما يتســبّب بانتفاخ طبيعي في الشــفاه. كّل مــا عليِك القيام به 
هو تدليِك شفَتيِك بزيت النعناع متى تشائين واالنتظار لدقائق 

معدودة حتّى تمتّص شفَتيِك السائل.

n  خلطة خل التفاح من أجل عالج 
الشعر الدهني و تساقطه

 المكونات:
1/4 كوب من خل التفاح 

ملعقة من العسل 
حبة من عصير الليمون 

طريقة التحضير: 
بعضهــا  مــع  المكونــات  اخلطــي 

البعض. 
طبّقي المزيج على شــعرك الرطب 

ثم غلفيّه بقبعة استحمام.
قبــل غســل  30 دقيقــة  انتظــري 

شعرك بالشامبو.
و لعالج تساقط الشعر 

المكونات:
1/4 كوب خل التفاح
1/4 كوب من الماء 

ملعقة كبيرة من العسل
طريقة التحضير:

اخلطــي خل التفــاح مــع الماء في 
وعــاء، ثم أضيفي العســل. اخلطي 
المكونــات جيــداً، ثــم طبّقــي هــذا 
الخليط على الشعر وفروة الرأس. 

اتركي الخلطة لمدة تتراوح بين 30 
إلــى 40 دقيقــة، قبل غســله بالماء 
والشــامبو.  يمكنك تكــرار تطبيق 
هــذه الوصفة من 3 إلــى 4 مرات 

كل أسبوع لمنع تساقط الشعر.

زيوت لنضارة مضمونة

غرفــة  مســاحة  كانــت  إذا    n
الطفل صغيرة أو يتشــارك أطفالك 
غرفة نوم واحدة، فســتحتاجين إلى 
غرفة نوم موفرة للمســاحة، كالتي 
تحتــوي علــى وحــدات تخزينيــة 
ملحقة بالسرير أو سرير بطابقين، 
و رســومات ووحــدات اإلضــاءة 
اإلضــاءة  وحــدات  بيــن  للمــزج 
ورســومات الحائط لتزيين الفضاء 
وبالتالــي جذب األطفــال وجعلهم 
غرفتهــم  مــع  باأللفــة  يشــعرون 

الصغيرة. 
و من أهم األفكار المقترحة لتحقيق 
ذلــك تركيب أرفف بركــن الغرفة 

لترتيب الكتب و القصص.
- اختاري تصميمــا جذابا إلضافة 

ديكور لطيف للغرفة، ربما رسم شجرة يقف عليها بعض العصافير 
ستكون فكرة رائعة. 

- رتبــي ركنــا هادئــا للقراءة فــي غرفة طفلك  وحــدات للتخزين 
ومقعد للجلوس: استغلي حائط النافذة وال تدعيه فارًغا.

- ضعــي وحدة تخزين لأللعــاب وأدوات التلويــن وكتب األطفال 
أســفل النافذة، وربما تجهزين أريكة للجلوس عليها للعب والقراءة 

مع أطفالك. 

معي أنا

بشرة كلها إشراق 

أنت وشعرك

موضة و أزياء

بيتك يسعك

أنت و محيتك 

n   هــل تريدين تناول وجبات 
خفيفــة مــن الحلــوى مــن دون 
الشــعور بالذنــب؟ إذاً مــا عليِك 
ســوى اختيــار النــوع الصحيح 
من الحلويــات والتي تكون قليلة 

السعرات الحرارية والسكر. 
-1 وجبة خفيفة مــن الرباونزي 

الخايل من الغلوتني
على عكــس البراونيز التقليدية، 
ال تحتــوي هــذه الحلــوى على 
زبــدة أو دقيق أو ســكر أو حتى 
زيــت. هي مزيــج مــا بين من 
الفاكهة المهروســة مثل الموز، 
زبدة الجوز وبــودرة البروتين، 
ما يمنحها قوامــاً كثيفاً. امزجي 
المكّونات معــاً وبإمكانِك إضافة 
رقائق الشوكوال، بعد ذلك ضعي 
المزيج في صينية واخبزيها لمدة 
20-15 دقيقة. اتركي البراونيز 
الشــوكوال  رش  قبــل  تبــرد، 
وتقطيعها. باســتطاعتِك استبدال 

الموز بالقرع المهروس.
-2 وجبــة خفيفــة مــن التمــر 

المحشو بزبدة الجوز
من أفضل أنواع الحلويات لوجبة 
خفيفــة بعد الظهــر، هي حلوى 
التمــر المجّفف المحشــو بزبدة 
الجوز. قومــي بإزالة نواة التمر 
وضعي بداخلهــا ملعقة صغيرة 
من زبدة الجــوز. لكن عليِك أن 
تتناولــي حبة إلــى حبّتين، نظراً 
ألن التمــر المجّفف يحتوي على 

نسبة عالية من السكريات.
-3 وجبــة خفيفــة مــن المــوز 

بزبدة الفستق والشوكوال 
هي الوجبــة الخفيفة المثالية بعد 
الظهر وطريقة صحية إلرضاء 
رغبتــِك في تنــاول الحلوى من 
دون زيادة الوزن. ضعي شريحة 
موز فوق زبدة الفول الســوداني 
ثــم جّمديهــا فــي الثالجــة حتى 
تتماســك ثم ضعي قطــع الموز 
في الشوكوال المذابة، واحدة تلو 
األخرى، حتى تغطى بالشوكوال 

وجّمديها لمدة ساعتين.
4 وجبة خفيفة من بوظة تشزي 

كيك منّكهة بالفراولة 
مثلجــات مليئة بفاكهــة الفراولة 
والبروتيــن، تُعتبــر واحــدة من 
وجبــات الحلــوى الخفيفــة التي 
يمكــن تحضيرهــا فــي المنزل. 
امزجــي المكّونات نصف كوب 
من الزبــادي اليوناني أو المنّكه 
بالفانيليــا، مــع جبنــة كريميــة 
ونصــف كوب مــن الحليب مع 
ملعقة كبيرة من العســل وملعقة 
صغيرة مــن خالصــة الفانيليا. 
اخلطــي المكّونــات جيّــداً فــي 
الخالط الكهربائي حتى تحصلي 
على ملمس ناعم. اسكبي حشوة 
الفريز فــي قوالب مصاصة ثلج 
أو في علبة، ضعيها في الثالجة 
حتى تتجّمد لمدة 4-3 ســاعات 

أو طيلة الليل.

 أفكار لرتتيب غرف نوم األطفال

 موديالت رساويل الجيزن الرائجة يف العام 2021
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استراحة

هانز رايشنباخ
n     هــو فيلســوف وفيزيائــي وعالم منطق 
ألمانــي، ولد فــي هامبورغ بألمانيــا يوم 26  
ســبتمبر1891  ، وتخرج مهندســاً مدنياً من 
المدرســة العليا للتكنولوجية في شــتوتگارت. 
ثم انتقل إلى برلين ليدرس الرياضيات ثم إلى 
گوتنگن وميونيــخ، حصل على الدكتوراه في 

االحتماالت. 
وكان مــن بين من تتلمذ عليهــم ماكس بورن 
وإرنســت كاســيرر وديڤيد هيلبــرت وأرنولد 
سمرفلد. وعلّم في جامعتي برلين واسطنبول. 
هاجر إلى أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية، 

وعلّم في جامعة كاليفورنيا.
ارتبط اســمه بالوضعية المنطقية، وكان على 

وفاق مع »جماعة ڤيينا«، ولو أنه يتحدث عن نفسه كتجريبي منطقي، فهو 
أحد أعضاء »الجمعية البرلينية للفلسفة التجريبية«.

ُعــِرف رايشــنباخ بإســهاماته العلميــة وبحوثــه األصيلة، ومن أهــم كتبه: 
»نســق البديهيــات في النظرية النســبية في المكانـ  الزمــان«، و»أهداف 
فلســفة الطبيعة الحالية واتجاهاتهــا«، و»نظرية االحتماالت«، و»التجربة 
والتنبؤ«، و»من كوبرنيكس إلى آينشــتاين«، و»األسس الفلسفية لميكانيكا 
الكوانتم«، و»نشــأة الفلســفة العلمية«، و»الفلســفة العلمية الحديثة«. كما 
اشــترك مع رودلف كارناپ Rudolf Carnap فــي إصدار مجلة العلم 
الموحد الناطقة باســم الوضعيين المنطقيين، إال أنه اختلف معهم في نظرية 

المعرفة.
حارب رايشــنباخ التفكيــر الميتافيزيقــي، ودحض التفســير الغائي، واهتم 
بمشــكلة الســببية، ودافع عن العلم وعّده أفضل الوســائل المتاحة الكتساب 
المعرفة. وحاول في نظريته عن المعرفة الجمع بين التجريبية، القائمة على 
مبــدأ التحقق، وبيــن التحليل المنطقي للعلم ولغة العلم. وعّد مهمة الفلســفة 
التحليــل المنطقــي لجميع أنماط الفكــر، فرفض الحقائق التركيبيــة الَقْبلية، 
واعتمــد مبــدأ: »أن كل حقيقة تركيبية تســتمد من المالحظــة، وأن كل ما 
يسهم به العقل ذو طبيعة تحليلية، وبالتالي ال يوجد وضوح ذاتي تركيبي«.
كمــا رفــض رايشــنباخ نظرية صدق المعنــى عند الوضعييــن المنطقيين، 
وفّضــل عليها نظرية فــي احتمالية المعنى، فالقضية تكــون ذات معنى إذا 
كان مــن الممكن التحقق منها بدرجة مــن االحتمال، وتكون القضيتان لهما 
المعنــى نفســه إذا كانــت لهما الدرجة نفســها من احتماليــة التحقق، وعلى 
هذا فالعبارات العلمية عن العالم ال تتســاوى في المعنى بالعبارات الحســية 

التي تصفه، ولكنها ترتبط بها برباط احتمالي. 
ويبنــي رايشــنباخ على ذلك إمكانية اســتنباط 
وجود حاالت فيزيقية للعالم مستقلة بدرجة من 
االحتمــال عن انطباعاتنا عــن العالم، ولكنها 
في الوقت ذاته مسؤولة عن هذه االنطباعات. 
وتســمى نظرية احتمالية المعنــى والعبارات 
العلمية هذه بنظريــة الفهم الوظيفي للمعرفة، 
ألنها تقوم على أســاس أن التأثر بأشياء العالم 
الخارجي، مــن خالل الحواس ,يحدث أنواعاً 
مــن ردود األفعال، أهمهــا رد الفعل اللغوي، 
أي تكوين نســق من العالمــات تخضع لنظام 
من القواعد، وتُعبر عــن المضمون المعرفي 
للغة، إذ تتجمع العالمات )الرموز - الكلمات( 
لتولــد عبــارات، فإذا كانــت هــذه العبارات 
مناظــرة لحاالت واقعية فعليــة فهي عبارات 
صحيحة، ونفيهــا يفضي إلى عبارات باطلة. 
وتســمى العبارات التي يمكن التحقق من صحتها أو بطالنها عبارات ذات 
معنــى، أمــا التي ال يمكــن الحكم بصحتها أو بطالنهــا، أي ال تقبل التحقق 
بمالحظــات ممكنة، فهي عبارات خالية المعنــى )لغو فارغ(، ألن »قابلية 
التحقــق« عنصر ضروري فــي نظرية المعنى. وتُصنــف العبارات ذات 
المعنــى فــي فئتين: فئــة القضايا التحليليــة، وفئة القضايــا التركيبية القابلة 

للتحقق بالمالحظة المباشرة أو بالمالحظة غير المباشرة.
ولما كانت معرفة العالم الفيزيائي احتمالية وليست يقينية، فال يمكن التعبير 
عــن الحوادث الفردية وال عــن القوانين التي تحكمها بصــورة مطلقة. إن 
الحقائــق العامــة أو القوانيــن العلمية أمور احتماليــة ال يقينية، وهي مجرد 

فروض تجريبية حول » وقائع« قابلة للمالحظة.
وقد ميّز رايشــنباخ بين التحقق »التقني« وبيــن التحقق »الفيزيائي« الذي 
ال يتعــارض مع قوانين الطبيعة، ثم التحقق »فــوق التجريبي« أي التحقق 
المنطقــي، وخلــص إلى أن عبارات الميتافيزيقا غيــر قابلة للتحقق بأٍي من 
األنــواع الســابقة، لهذا فهي عبــارات خاوية من المعنــى، وال تدخل نطاق 

المعرفة عامًة.
ويمكــن بلــوغ اليقين فقط في الرياضيات والمنطق، مــع أن المنطق يبحث 
فقط في قوانين اللغة وأنماط الفكر، وال يفيد في أي تجارب ممكنة، ومن ثم 
ال يعبّــر عن خصائص العالــم الفيزيائي.توفي في 9 أفريل  1953 بلوس 

أنجلس
أشهر أقواله

نفس األسباب تؤدي إلى نفس النتائج حتما

n  كان هنــاك شــاب أراد أن يكون رجاًل ثرًيا 
منذ صغره ولديه أموال ومشاريع كثيرة كما كان 
يتســابق مع الزمــن لجمع أكبر مبلــغ من المال، 
اعتاد العمل لياًل ونهاراً حتى نســي أمره وكرس 
نفسه للعمل وكثيًرا ما كان يسير أمام أفخم وأجمل 
المطاعم ورائحة الشواء اللذيذة تشمها أنفه وتنشط 
شهيته لكنه اعتاد على السيطرة على نفسه وعدم 
شــراء الطعام حتى يجمع المــال ويحتفظ به وال 

يصرفه مقابل سعادة قصيرة األمد.
هــذه هي الطريقة التي اعتقــد دائًما أنها الطريقة 

الســليمة على الرغم من أنه كان يحرم نفســه من 
مالبســه ومســكنه وســيارته الليموزين والطعام 
والزواج والعديد من األشياء األخرى التي يريدها 
إال أنه ســيطر على نفســه منها خوًفا على المال 
وفي النهاية أدرك حلمه وكل الثروة المثالية التي 
حلــم بها عندمــا كان صغيراً وأصبــح من أغنى 

الناس في بلدته.
بعد ذلك تمنى أن يبــدأ في التمتع بحياته الحقيقية 
والعيــش فيها والتمتع بالســعادة التــي حرم منها 
كثيًرا، أخبــره الطبيب أنه يعانــي من العديد من 

األمــراض الخطيــرة التــي حالــت دون تنــاول 
الحلويــات واللحوم وأي أطعمة دســمة وهذا أمر 
صادم حًقا ألنه وجد أن مرضه الداخلي وضعف 
بصره منعه من الزواج ثم عاد إلى المنزل حزيًنا 
نظــر إلى خزنته المليئة بالنقود وندب حظه وهو 
يضيف إليهــا رزمة جديدة تحتوي علي وصفات 

الطبيب التي ربما لن تنتهي أبداً.
العبرة المســتفادة ال تفني عمــرك في جمع المال 
فهنــاك لحظات في الحياة يجب عيشــها و هي ال 

تقدر بثمن حتى كنوز األرض ال تشتريها

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

 وفاء بن تركي
أول باحثة جزائرية تربع يف اجملال التكنولوجي و االبتكار

يف رحاب العلم واإلميان  

n   وفاء بن تركي رئيسة ومؤسسة 
جمعية الترجمــة اآللية في الجزائر 
العاصمة منذ 2013 و رئيسة الفرع 
الجزائــري لمنظمة المــرأة العربية 
في الحوســبة منذ جويلية 2018 ، 
فائزة بمســابقة VIATIC2، و هي 
برنامج تنظمه الوكالــة الجزائرية، 
باالشتراك مع شركة نالت و وزارة 
 )CLDP( األمريكيــة  التجــارة 
الختيار الشركات الجزائرية األكثر 

ابتكارا.
بــدأت وفــاء بــن تركي مشــوارها 
فــي مجــال البرمجيــات الذكية بعد 
أن كان تخصصهــا المعلوماتيــة ، 
بتحضيــر شــهادة الماجســتير فــي 
مجــال تكنولوجيا الترجمة التي تعد 
إحدى تطبيقات الذكاء االصطناعي 
المكرســة لمعالجة اللغات الطبيعية 
، بالمعهــد العالــي العربي للترجمة 
بالعاصمــة الجزائــر، و هــو معهد 
تابــع للجامعــة العربية أنشــئ عام 
2003، بهــدف تكويــن مترجمين 
محترفين ذوي مستوى عال، وذلك 
لســد النقــص الكبير الموجــود في 

العالــم العربي، إضافــة إلى إنجاز 
الدراســات فــي مجــاالت الترجمة 
المتعــددة وتوفيــر المــادة العلميــة 

للباحثين والدارسين.
كانت تجربة وفاء األولى من نوعها 
على مستوى الجزائر، اذ لم يخض 

أي باحــث جزائري قبلها في مجال 
الترجمة اآلليــة اإلحصائية، و بعد 
مناقشــة الماجســتير فــي ديســبمر 
 Tech « 2011 ، شــكل برنامــج
Women « سنة 2012 الخطوة 
األولى نحــو العالمية ، حيث اختار 

للنســاء  المكــرس  البرنامــج  هــذا 
الرائــدات فــي مجــال التكنولوجيا 
بــوادي الســيلكون، التطبيــق الذي 
صنعتــه الباحثة الجزائرية، من بين 
41 امرأة مــن العالم العربي كله و 
شــمال إفريقيا، و بهذا صنفت وفاء 
بــن تركي ألول مرة رســمياً و من 
قبــل وزارة الخارجيــة األمريكيــة 
المشــرفة على البرنامج، كرائدة و 

قائدة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
بــدأت الباحثــة الجزائرية مشــوار 
تخصصها فــي المجال التكنولوجي 
من الصفــر ، و لوال ارادتها القوية 
لما استطاعت تخطي ظروف البحث 
الشــاقة، عملت بجــد إلتقان عملها، 
أحبــت تخصصهــا و أبدعــت فيه، 
و جســدت نتيجة هذا في مؤسســتها 
 MTY Intelligent الناشــئة 
Software ، التــي تنقــل البحث 
النظري لمجــال الصناعة الواقعي، 
و تهدف لصناعــة البرمجيات ذكية 

في مجالين:
المعالجة الذكية للغات

الترجمة االلية

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن التثاؤب ال يعني انك 
بحاجة الى النوم .. ولكنه يعني ان 

الجسم بحاجة الى المزيد من االكسجين 
- هل تعلم أن البكاء قبل النوم يسبب سكته 

في معظم الحاالت
- هل تعلم أن األظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي سبب فإنها 

تأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى
-هل تعلم أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

البولينا و حدوث حالة تسمم تسمى ) التسمم البوليني (.

1942 - نشوب معركة لوس أنجلوس بين 
الجيش األمريكي وأجسام طائرة مجهولة 

الهوية فوق الساحل الغربي في لوس 
أنجلوس، كاليفورنيا ُيحتمل أنها مركبات من 

خارج األرض.
-1971 الرئيس الجزائري هواري بومدين يعلن تأميم قطاع 

المحروقات من الشركات األجنبية.
1981 - قصر بكنغهام يعلن رسمًيا عن خطوبة األمير تشارلز من 

ديانا سبينسر.
1999 - نشر معلومات تفصيلية عن خطة إسرائيلية جاهزة إلخالء 

القدس من أهلها ولجعلها المدينة المقدسة لليهود وحدهم.

حكم على أحد المجرمين 
األغبياء باإلعدام، وقبل تنفيذ 

الحكم سألوه عن طلبه األخير قال:
أرجو أن يكون هذا الحكم عبرة أستفيد 

منها في المستقبل

 سألوه : مارأيك في المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ 
قال : أنا ال أفهم هذه المفاوضات ، لو كنت أنا ، لفاوضت اليهود 

كيف يريدون الرحيل براً أم بحراً أم جواً.

 فيدال كاسترو

الجرب حكاك والخاني شكاك
يضرب هذا المثل خصوصا في قضايا الخيانة الزوجية، 
وقضايا السرقة،فالذي يشك كثيرا في أمانة الغير بطريقة 

مرضية يكون من الممارسين لهذا الفعل.

       نكتة اليوم 

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

ومكان.

األربعاء  24 فيفري  2021
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n و على غــرار زمالئهم 
بناحيــة  المحامــون  لبــى 
تظــم  التــي  قســنطينة 
المجالس األربعة لقسنطينة 
، ســكيكدة ، ميلة و جيجل 
نــداء المقاطعة بعد إصدار 
بيــان لمنظمــة المحاميــن 
لناحيــة قســنطينة جاء فيه 
ضــرورة التــزام الجميــع 
بقــرار المقاطعة  يوم 23 
فيفري مــع عدم التنقل إلى 
المجالــس القضائية التابعة 
للمنظمــات األخــرى التي 
قاطعــت و تقاطــع العمــل 
متفاوتة  لفتــرات  القضائي 
على غــرار مجلس قضاء 
البويــرة الذي شــل العمل 
القضائــي منــذ 21 فيفري 
إلى غايــة 25 فيفري ، و 
مجلس قضــاء العاصمة و 
مجلــس قضاء بليــدة الذي 
دخل فــي حركة احتجاجية 
منذ اســتئناف قــرار إيداع 
زميلهــم الحبــس المؤقــت 
مــن قبــل غرفــة االتهام ، 
شارك فيها متضامنون من 
الســوداء  الجبة  أصحــاب 

قدموا مــن مختلف واليات 
الوطــن للترافــع و الدفاع 
لتصــدر   ، زميلهــم  عــن 
بعدهــا منظمــة المحاميــن 
لناحية البليدة بيان تعلن فيه 
القضائي  العمــل  مقاطعــة 
في كافــة مجالي الناحية و 
المحاكم بمــا فيها اإلدارية 
أجــل  إلــى  العســكرية  و 
غير مســمى  منذ الخميس  
18 فيفــري ، مــا اعتبره 
المحامــون انزالقا خطيرا 
ملــف  معالجــة  عرفتــه 

زميلهم .
النقابــة  رئيــس  نشــر  و 
الســيد  للقضــاة  الوطنيــة 
يســعد مبــروك توضيحــا 
بخصــوص القضيــة عبر 
الصفحــة الرســمية للنقابة 
وصف  للقضــاة  الوطنيــة 
فيــه موقــف المحاميــن و 
احتجاجهــم خــالل جلســة 
بالبهلواني غرضه  زميلهم 
و  رئيســة  علــى  التأثيــر 
االتهــام  غرفــة  أعضــاء 
يعــارض  الــذي  الشــيء 

مطالبتهم بعدالة مســتقلة ، 
كما دعاهــم من خالله إلى 
التقيــد بأخالقيات المهنة و 
العادلة  المحاكمــة  قواعــد 
، تصريحــات خلفت حالة 
كبيرة مــن االســتهجان و 
استياء  لدى أصحاب الجبة 
الســوداء و التي وصفوها 
و  خاصــة  باالســتفزازية 
هم كانــوا ينتظرون حلوال 
لألزمــة التــي تفجرت منذ 

أكثر من أسبوع.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 20/ 3
الجزائر : 18/ 8
وهران : 20/ 9 

عىل خلفية إيداع زميل لهم بالبليدة الحبس المؤقت

n اهتــزت واليــة باتنة يــوم أمس على وقع 
جريمــة فظيعة أيــن عثر على إمــرأة تبلغ من 
العمر 28 ســنة وأم لثالثــة أطفال مذبوحة من 
الوريد إلى الوريد بحي بالد زدام  الشعبي  فيما 
تروج هناك أخبار عــن ضلوع زوج الضحية 
في الجريمة التي هزت مشاعر السكان وأثارت 

حالة كبيرة من االستياء واإلستنكار.
حيث تم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ 
الجثث بالمستشفى الجامعي بباتنة فيما باشرت 
المصالــح األمنيــة في تحقيق حول مالبســات 

وأسباب الجريمة.
فوزي جاب هللا

n تمكنت قوات الشرطة القضائية 
ممثلــة في فرقــة البحــث والتدخل 
للشــرطة  الوالئيــة  بالمصلحــة 
القضائيــة بأمــن واليــة قالمة، من 

توقيف شــخصين يبلغان من العمر 
22 و28 سنة، مقيمان بباتنة، على 
مستوى مخرج بلدية وادي الزناتي 
اتجــاه والية قســنطينة. تورطا في 

قضيــة نقل وترويــج كمية من مادة 
الزئبق الفضي.

 تعــود حيثيات القضيــة إلى ورود 
معلومات تفيد بقيام أحد األشــخاص 
المشــتبه فيهــم بنقــل وترويج كمية 
معتبــرة من مــادة الزئبــق الفضي 
ببلديــة وادي الزناتــي والية قالمة، 
وبعد االســتغالل الجيد للمعلومات، 
و وضــع خطــة عملياتيــة محكمة 
التنســيق، تم توقيف المشــتبه فيهما 
وضبــط 01 كلــغ و51 غرام  من 
مادة الزئبــق األبيض الفضي داخل 

قارورة بالستيكية.
المعنيان حوال إلى مصلحة الشرطة 
القضائيــة، بعد حجز مــا تم العثور 
عليــه، وتم فتح تحقيــق في القضية 
حيث كــّون ضدهمــا ملفــا قضائيا 
عن فعل حيــازة، نقل مواد كيماوية 
حساسة خطيرة ومحظورة )الزئبق 
األبيض الفضي(، لغرض المتاجرة، 
وقدما أمــام محكمــة وادي الزناتي 
بتاريخ: 21 فيفــري الجاري ، أين 

صدر في حقهما رقابة قضائية.
خديجة.ز

 باقة األخبار 
  العثور عىل جثة رضيع ملفوفة

 يف قطعة قماش بتبسة

n تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية  
بتبســة مســاء أول أمس، لنقــل جثة رضيع من جنس 

مؤنث ملفوفة داخل قطعة  قماش  .
وحســب بيان الحماية المدنية التي تلقت عين الجزائر 
نســخة منه ان الجثة عثر عليها مرمية بحافة الطريق 
اين تــم اخطار المصالــح االمنية التــي تدخلت رفقة 
الحمايــة المدنية التي حولــت الجثة الى مصلحة حفظ 
الجثث بمدينة تبســة فيمــا تواصل المصالــح االمنية 
تحرياتها للكشف عن هوية الفاعل.                                                                          
هواري غريب 

وفاة شاب يف باتنة أثناء 
مباراة يف كرة القدم

n لقى يوم أمس شاب في 34 من العمر حتفه أثناء 
مباراة في كرة القدم بملعب الشهيد عبد اللطيف شاوي 
رفقة ثلة من أصدقائه الذين لم يستوعبوا الحادثة وبقوا 
فــي حالــة ذهول خاصــة وان صديقهــم كان يصرخ 

ويركض لحظات قبل سقوطه صريعا.
حيــث تــم نقــل الجثــة إلــى مصلحــة حفــظ الجثث 
بالمستشــفى الجامعي بباتنة فيما فتحت عناصر األمن 
تحقيقــا لمعرفــة أســباب الوفاة التي يرجــح أن تكون 

ناجمة عن سكتة قلبية.
فوزي جاب هللا

 وفاة أربعيني وإصابة 5 أشخاص 
يف حاديث مرور خطريني بقالمة

n تدخلــت مصالــح الحمايــة المدنيــة بوالية قالمة 
خالل 24 ســاعة االخيرة، من أجل إســعاف ضحايا 
حادثي مــرور خطيرين، حيث تدخلت صبيحة أمس، 
وحدة القطاع تاملوكة التابعة لمصالح الحماية المدنية 
بقالمة،بالطريق الوطنــي رقم 102 الرابط بين قالمة 
وأم البواقــي منطقة وادي المالــح ألجل حادث يتمثل 
في اصطدام بين ســيارة من نوع )نيســان( وشــاحنة 
من نوع )فوتون( مما أدى إلى وفاة شــخص يبلغ 46 
ســنة من جنــس ذكر في عيــن المــكان وإصابة 03 
أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة بجروح 

وإصابات متفاوتة الخطورة .
كمــا تدخلت يوم أول أمس، الوحدة الرئيســية للحماية 
المدنيــة قالمــة على الســاعة الرابعة مســاء من أجل 
حادث مرور بالطريق الوطني 80 الرابط بين واليتي 
قالمة و ســوق أهراس بمفتــرق الطرق حجر منقوب 
يتمثل في اصطدام سيارة سياحية من نوع  كيا بيكانتو 
مع ماروتي، خلف هذا الحادث إصابة شــخصين لهما 
إصابات خفيفة تم إسعافهما من طرف أعوان الحماية 
المدنية وتم نقل جميع الضحايا بواسطة سيارة إسعاف 
إلــى الضحايا للمؤسســة العمومية للصحــة الجوارية 
تاملوكة بالنســبة للحــادث األول و مستشــفى الحكيم 

عقبي بالنسبة للحادث الثاني.
خديجة. ز

 n يعد رد وزارة الدفاع الوطني حول مشاركة 
الجيش في عمليات عســكرية تحت مظلة قوات 
أجنبيــة فــي منطقة الســاحل األفريقــي، والتي 
نفتهــا نفيا قاطعا وبصوت عــال، ضربة أخرى 
موجعة لفرنسا، حيث أن ما ال يعلمه الكثير ولم 
يتفوه به حتى محللي ”البالطوهات” أن فرنسا 
باشــرت خطة قبل أيام بدايتها بخطاب ماكرون 
في نجامينا أمام رؤساء وقادة جيوش الساحل، 
حيــث قــال فيه ”أن الجزائر ســتدخل بجيشــها 
تحــت القيادة الفرنســية لتأمين الســاحل وهي 
مسألة وقت فقط”، والمقصود من هذا الخطاب 
زرع الشك في نفوس قادة جيشنا أن شيئا ما قد 
حصــل وأن الرئيس عبد المجيد تبون قام بوعد 
ماكــرون خفية ،وهي محاولة مباشــرة لضرب 
اســتقرار الجيش، ثانيا محاولة إدخال الشكوك 
للقيادة الروســية وللرئيس بوتين شخصيا بأن 
الجزائر بدأت تتخلى عن روسيا، وبهذا الخطاب 
سيضطر بوتين الستنفار مخابراته والتحقق في 
األمر، لكن شــرفاء هذا الوطــن واعون باألمر 

وبالخطة الفرنسية الخبيثة.
بعد ثالثين ســنة من اإلطاحة بالرئيس الشاذلي 
بــن جديــد رحمــه هللا، ها هــي فرنســا تحاول 
إعادة نفس السيناريو لإلطاحة بالرئيس تبون، 
لكــن الغائب في اللعبة هــذه المرة ”كابرانات” 
فرنســا، الذيــن ازاحتهــم الجزائــر مــن مراكز 
صناعة القــرار، فكان رد وزارة الدفاع قاســيا 
علــى فرنســا، التي لم تجد ما تقولــه لحلفائها، 
حيــث ارتكبت غلطة عمــر أخرى، األولى كانت 
بعــد تدمير ليبيــا لما طلبت فرنســا من حلفائها 
عدم التدخل في شــؤون الجزائــر كون أن هذه 
األخيــرة كلها تحــت أعين فرنســا كما زعمت، 
حيث قام الصهاينة في 2015 بتقديم كل برامج 
التجسس اإللكتروني والمال الكافي لفرنسا التي 
أقنعت كل من أمريكا والصهاينة أن كل البرامج 
الجزائرية مخترقة، وأنه حتى مكتب قائد أركان 
الجيش والدوائر التي حوله مخترقة، وبعد أكثر 
من أربع ســنوات تكتشف أمريكا أن الجزائر ال 
تعمــل بتلك البرامج أصــال، وأن كل المعلومات 
المســربة مدروســة وخاطئــة، والجزائر كانت 
تضللهــم طوال تلــك المدة، حيث ثــارت أمريكا 
وثــار الصهاينة ضد فرنســا التــي أدخلتهم في 
المصيدة الجزائرية وتلقت فرنسا اإلنذار األول، 
وستنال ال محالة إنذارا آخر من حلفائها بعد رد 
وزارة دفاعنــا عن خرجــة ماكرون في نجامينا 

وكشف كذبته على المباشر.
آخر الكالم .. فرنسا ومنذ شهر جويلية الماضي 
كلما حاولت أن تلعب مقابلة، سواء داخل الديار 
أو خارجهــا، تكون النتيجــة بهزيمة ثقيلة أكبر 

من األولى.
                                 سفيان خرفي 

كاريكاتور 

تطاول فرنيس 
آخر الكالم 

الصبح  : 05.44
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.56
املغرب  : 18.28
العشاء : 19.44

مواقيت الصالة 

األربعاء 24 فيفري  2021/الموافق لـ 12 رجب 1442

جاء  لما  استجابة  القضائي  العمل  الوطن  مستوى  على  المحامون   ، فيفري   23 الثالثاء  أمس  يوم  قاطع 
زميل  إيداع  خلفية  على   ،  2021 فيفري   18 بتاريخ  المؤرخ  لمنظمة  الوطني  االتحاد  عن  الصادر  البيان  في 
المؤقت. الحبس  تستدعي  ال  و  شخصية  أنها  على  وقائعها  وصفها  تم  قضية  في  المؤقت  الحبس  بالبليدة  لهم 

قاملة : حجز 01 كلغ و51 غرام  من مادة الزئبق األبيض الفضي

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

العثور عىل إمرأة مذبوحة
 يف حي بوعقال بباتنة

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي 

قسنطينة : سرور بومزبر
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