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ال مجال لتلفيق قصص 
حول األحداث التاريخية 

ص 17 المحسوم فيها

 تأجيل مباراتي ا.العاصمة-م.الجزائر  تأجيل مباراتي ا.العاصمة-م.الجزائر 
و جو ج٠٠الشلف-ش.بلوزداد إُّـ تاريخ الحقالشلف-ش.بلوزداد إُّـ تاريخ الحق

بعد انتهاء كابوس غلق الطرقات بعد انتهاء كابوس غلق الطرقات 
حرائق محيرة تندلع ببجاية ؟!

ص 24 
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شباب قسنطينة يعود شباب قسنطينة يعود 
بفوز هام من بسكرة بفوز هام من بسكرة 
و جمعية ع مليلة و جمعية ع مليلة 

تحقق األهم أمام تحقق األهم أمام 
بلعباسبلعباس

الكاتب والباحث َّـ التاريخ القديم الكاتب والباحث َّـ التاريخ القديم 
"ياس بوتوقة" لع الجزائر:"ياس بوتوقة" لع الجزائر: ّّ

ما إن تنفست والية بجاية الصعداء صبيحة أمس، بعد 
عزلة شهدتها ألكq من أسبوع بسبب غلق الطرقات 

الوطنية ليال ونهارا، حتى انطلق مسلسل آخر لحرائق 
الغابات التي اندلعت O عدة مناطق دفعة واحدة 

وألسباب مجهولة...



روسية تدفن 11 زوجا لها

n أنهت شرطة إقليم كوبان 
الروسي التحقيق في القضية 
الجنائية بحق امرأة من أهالي 
مدينة أرمافيــر كانت تتزوج 
من متقاعدين مسنين، ثم تبيع 

عقاراتهم وتسلب أموالهم.
أمــا المتقاعدون من أزواجها 
فتوفــوا بعد فتــرة وجيزة من 
الزمن. جــاء ذلك على موقع 
لــوزارة  المحليــة  اإلدارة 

الداخلية الروسية.
وحسب بيان نشــرته اإلدارة 
فإن المــرأة البالغة من العمر 
بناتهــا  أوكلــت  عامــا   53

بالبحــث عــن رجال مســنين 
غير متزوجين. لتتزوج منهم 

في معظم األحيان.
أما بناتها فاكتسبن ثقة الرجال 
لتقنعهــم بتقديــم تبرعــات أو 
لبيــع  توكيــات  أو  وصايــا 
ممتلكاتهــم علــى شــكل قطع 
أراض ومنــازل وشــقق في 
مــدن أرمافير وكراســنودار 
وفــي  الروســية.  وسوتشــي 
أحيــان أخــرى بأنهــن مــن 
الحــق  ولديهــن  أقربائهــم 

بالميراث.
وســاعدتهم فــي ذلــك امرأة 

أخــرى تبلغ مــن العمر 57 
عامــا ومتخصصــة فــي بيع 

العقارات.
بلــغ إجمالي األضــرار التي 
ألحقــت بالمواطنيــن ما يزيد 
عــن 21.7 مليــون روبــل. 
وقــد أثبــت التحقيــق ضلوع 
المتهمات بنحــو 12 جريمة 
جنائيــة ارتكبــت بيــن أعوام 
وأدت   ،  2019 و   2013

إلى وفاة 11 رجا.
وقــد وجــه الملــف الجنائــي 
بحق المتهمــات إلى المحكمة 

المحلية.

الفاجعة حدثت بالحي الجامعي للبنات 2 بأوالد فايت يف العاصمة
وفاة طالبة بسبب شرارة كهربائية
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سقطا يف برئني

 إنقاذ ثغلب يف  عني مليلة
 وخروف يف خنشلة

n في لفتة إنســانية استحســنها الجميع ، تم انقاذ ثعلب ســقط في بئر 
في بأوالد قاسم دائرة عين مليلة .و حسب خلية اإلعالم التابعة لمديرية 
الحماية المدنية بأم البواقي ، فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين 
مليلــة تدخلــت أول أمس إلنقاذ ثعلب ســقط داخل بئــر فالحي عمقه 20 
متر في دوار أوالد بخة ببلدية أوالد قاسم ، حيث تم إخراج الثعلب الذي 
كان عالقــا داخل البئر ليتم إطالق ســراحه فــي الطبيعة و بالضبط بغابة 
جبل قريون بنفس البلدية .وفي حادث مشابه، بوالية خنشلة و من أجل 
انقاذ خروف صغير سقط في بئر أخرى، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
المدنيــة الحامة رفقــة فرقة التعــرف والتدخل في األماكــن الوعرة من 
الوحدة الرئيسية على الساعة الواحدة زواال بالمكان المسمى دوار فيض 
حريــز بلدية بغاي مــن أجل إنقاذ خروف صغير ســقط في بئر إرتوازي 
عمقه 70 مترا و قطره 30 سم، حيث تمكنت الفرقة من إخراج الخروف 

و إنقاذه بنجاح. 
          حلوي رفيق/ مغني عبد العزيز

األحد 7 فيفري  2021
الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

مراهق ينجو بأعجوبة بعد تشبثه بطائرة 
عىل ارتفاع 19 ألف قدم لمسافة 250 ميال!

n نجا  مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن 
إلــى هولنــدا، بأعجوبة، بعد تشــبثه بالطائرة لمســافة 250 ميال، 
بينمــا كانت تحلــق على ارتفــاع 19 ألف قدم.وذكــرت تقارير أنه 
تــم العثور علــى الصبي، البالغ من العمــر 16 عاما، في مقصورة 
معدات هبوط طائرة الشــحن »إيرباص A330«، التابعة للخطوط 
الجويــة التركية، بعــد هبوطها في مطار ماســتريخت بهولندا.على 
إثــر ذلــك، تم نقل الصبــي الــذي كان يعاني من انخفــاض حاد في 
درجة حرارة الجســم إلى المستشفى، حيث نجى بأعجوبة من موت 
محدق.وقال متحدث باســم مطار لندن ستانستيد إن الطائرة غادرت 
فــي األصل من كينيــا إلى تركيا، ثم إلى ستانســتيد قبل التوجه إلى 
ماستريخت.وأشــار إلى أن الصبــي كان محظوظا للغاية، ألن معظم 
المسافرين خلسة يتشبثون بهيكل الطائرة، كقاعدة عامة، يتجمدون 

حتى الموت.

 ياسمينة خرضا 
يتصدى لحملة تشهريية يقودها 
الكاتب المغريب الطاهر نب جلون

 
  

n  أدان الروائــي الجزائر الكبير ياســمينة خضرا 
أثنــاء نزوله ضيفا في حصة بالتلفزيون الفرنســي 
الحملــة التشــهيرية التي يقودها ضــده منذ حوالي 

عشرين سنة الكاتب المغربي الطاهر بن جلون.
ولــدى نزولــه ضيفــا أول أمــس لتقديــم إصداراته 
الجديدة تطرق ياســمينة خضرا )و اســمه الحقيقي 
محمــد مولســهول( الختياره الســم مســتعار، قبل 
أن يقــوم بإدانــة »الحملــة التــي يقودهــا ضــده 
الكاتــب المغربي الطاهر بن جلــون والقذف الكبير 
واالفتــراءات المتوهمــة إذ اتهمه بأنه ليس هو من 

يؤلف كتبه«.
وشــجب ياســمينة خضــرا هــذه الممارســات التي 
»اقصتــه مــن المؤسســات األدبيــة الفرنســية«, 
مستشــهدا بمثــال روايتــه األخيــرة »ملــح جــل 
المنســيات« الذي صدر في 2020 حيث »قاطعته 

العديد من وسائل االعالم الفرنسية«.
وأوضح الكاتب أنه اختار أن يدين هذه »الممارسات 
الدنيئة« من أجل »طمأنة قرائه وأصحاب المكتبات 

الذين طالما دافعوا عن عمله«.
وخالل هذه الحصة قدم الروائي الجزائري النســخة 
المصورة لروايته »الرب ال يســكن هافانا« وكتابة 

حوارات مع كاترين الالن »القبلة والعضة«.

لإلشــارة، ولد الروائي ياســمينة خضرا بالقنادسة  
ببشــار فــي 1955 و بــدأ مشــواره االدبــي فــي 
الثمانينــات حيــث نشــر مجموعة قصــص منها » 
اميــن » و »حوريــة« )1984( و اشــتهر الحقــا 
بثالثية عن ســنوات االرهاب و هي » موريتوري« 
les agneaux du sei-  « و   )1997(
الذئــاب«  تحلــم  »بمــا  و   )gneur » )1998

. )1999(
وقــد تميز المســار االدبي للكاتب ياســمينة خضرا 
بغــزارة االنتــاج حيث تقــدر اعمالــه بأكثر من 30 
روايــة ترجمت الى العديد مــن اللغات . كما اقتبس 
بعضها للسينما منها »موريتوري »  و«االعتداء« 
و »فضــل الليــل علــى النهار« كما حولــت روايته 

بدون تعليق»سنونو كابول »الى رسوم متحركة.

2
نحلة

n أكــدت وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي أن وفــاة الطالبة بكــوش نصيرة 
ســببها اندالع شــرارة بمســخن كهربائي 
داخــل الغرفة و«ليس انفجار قارورة غاز 
كمــا روج له«, حســب ما أفــاد به أمس  

السبت بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاتــه أنه » إثر الفاجعة 
األليمــة التــي ألمــت باألســرة الجامعيــة 
جراء وفــاة الطالبة بكوش نصيرة, طالبة 

مقيمــة باإلقامة الجامعيــة أوالد فايت 2, 
والتي كان سببها نشوب شرارة كهربائية 
بمســخن كهربائي بالغرفــة وليس انفجار 
قــارورة غاز كمــا روج له, يتقــدم وزير 
التعليــم العالــي باســمه وباســم إطــارات 
الخدمات الجامعية و كافة مكونات االسرة 
الجامعيــة بأخلــص التعــازي إلــى عائلة 
الفقيــدة, راجيا من الله عز وجل أن يتغمد 
روحها الطاهرة ويسكنها فسيح جنانه«.

وكانــت مصالح الحمايــة المدنية قد أكدت 
في بيان لها أمس وفــاة الطالبة الجامعية 
البالغــة من العمــر 24 ســنة والمنحدرة 
مــن واليــة تيــارت متأثــرة بجروحهــا, 
بالحــي الجامعــي للبنــات 2 بــأوالد فايت 
بالجزائر العاصمة جراء »انفجار قارورة 
غــاز صغيرة في حدود الســاعة 10:37 

صباحا«.
ق ـ و

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n وأكد الســيد جــراد الذي يمثل 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبــون في الــدورة الـــ 34 لمؤتمر 
رؤســاء دول وحكومــات اإلتحــاد 
اإلفريقــي, في كلمته حــول تقرير 
رئيــس جنــوب إفريقيــا والرئيس 
الحالــي لالتحــاد اإلفريقــي حــول 
القاريــة  اإلســتراتيجية  »تنفيــذ   :
لمواجهــة  المشــتركة  اإلفريقيــة 
المســتجد)  كورونــا  فيــروس 
»األزمــة  هــذه  أن  كوفيــد19(, 
الصحيــة غير المســبوقة من حيث 
اتســاع نطاق انتشــارها، وجسامة 
واالقتصادية  السياســية  تداعياتهــا 
نمــو  قوضــت  واالجتماعيــة، 
اقتصاديات الدول و أدت إلى تفاقم 
نســب البطالــة ووضعــت أنظمتنا 
كبيــرة  تحديــات  أمــام  الصحيــة 
اســتوجبت تبنــي تدابيــر صارمة 
لتخفيــف العجز المالــي و اجتناب 

خسائر اقتصادية إضافية«.
وبعد أن نقــل تحيات الرئيس تبون 
للقــادة األفارقــة وتمنياتــه بنجــاح 
أشــغال قمتهــم التي تجــري بتقنية 
التحاضــر المرئي عن بعد, أشــاد 
ب«اإلســتراتيجية  االول  الوزيــر 
المشــتركة  اإلفريقيــة  القاريــة 
المستجد  لمواجهة فيروس كورونا 
كوفيــد- 19« , التــي تســتند إلى 
ضرورة التعاون والتنســيق لتوفير 
اللقاح على األقل لســكان القارة«, 
باعتبارها  »مبادرة ثمينة ستســمح 
لــدول القــارة بتنســيق مواقفها في 

إطار العمل المتعدد األطراف«.
وفي هذا الســياق، قال أن  »نجاح 
هــذه اإلســتراتيجية القارية مرتبط 
التعــاون  بتعزيــز  وثيــق  بشــكل 
والتنســيق مــع شــركائنا الدوليين. 
وهي سانحة لنسجل دعمنا للمطلب 
الرامــي إلى تخفيــف عبء الديون 
ضمــان  فــي  الــدول  ومســاعدة 
الغذائيــة،  اإلمــدادات  اســتمرار 
الوظائــف، والتخفيف من  وحماية 
وطأة تراجع المداخيل بسبب ضياع 

عائدات التصدير على القارة«.
وجدد الســيد جــراد التذكيــر بآثار 
األزمة الصحيــة لوباء »كورونا« 
على كافة نواحي الحياة االقتصادية 
و السياســية واالجتماعيــة للــدول 
, مشــيرا الــى انــه وباالضافة الى 
الخســائر فــي األرواح البشــرية, 
»أرغمــت هذه األزمــة العديد من 
الــدول علــى إغــالق حدودهــا و 
فــرض تدابيــر احترازية، ما انجر 

عنه خســائر مادية معتبــرة ناتجة 
عن تعطيل النشــاطات االقتصادية 
وتقييــد حركــة األفــراد بيــن دول 

العالم«.
ولمواجهــة الوضع الــذي فرضته 
الجائحــة , دعا الســيد جــراد إلى 
ضرورة تعزيــز التضامن القاري 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  والعالمــي 
مضى الــى جانب »توحيد جهودنا 
المشــتركة مــع تجنيــد كل طاقتنا 
ووســائلنا من أجل التصــدي لهذه 

الجائحة والحد من آثارها«.
»إننــا نجتمع اليــوم وكلنا أمل في 
تجــاوز أزمة فيــروس كوفيد 19 
التــي ألمــت باإلنســانية جمعــاء، 
بفضــل بداية عمليــات التلقيح ضد 
هــذا الوبــاء فــي العديد مــن دول 
العالم، كما نتطلع أن تتوصل قارتنا 
إلــى توفيــر اللقــاح بصفــة عادلة 
ومنصفــة بين دولنا لوقف انتشــار 
إســتراتيجية  ووضــع  الفيــروس 
لمرحلــة اإلنعاش االقتصــادي لما 
بعد الوباء« , يضيف الوزير االول 

في كلمته خالل القمة االفريقية.
وهنــا شــدد على ضــرورة تعزيز 
توزيــع  فــي  الدولــي  التضامــن 
اللقاحــات وتفــادي »انصياع هذه 
العمليــات إلــى اعتبــارات النزعة 
الوطنيــة التي تحــول دون وصول 
الدول الفقيــرة إلى اللقاح و بالتالي 

إطالة أمد هذه األزمة«.
إلــى جانب ذلــك نوه الســيد جراد 

األفريقيــة  »المنصــة  بمبــادرة 
تــم  التــي  الطبيــة«،  لإلمــدادات 
تشــغيلها في شــهر مايــو 2020، 
كآليــة لتجميــع المشــتريات لكافة 
الدول األعضــاء، من أجل ضمان 
اقتناء اإلمدادات الطبية األساســية، 
إنشــاء صنــدوق  إلــى  باإلضافــة 
االتحــاد األفريقــي لتمويــل جهود 
مكافحــة الوباء، و الذي ســارعت 
الجزائــر إلى المســاهمة فيه بمبلغ 
مليوني )2( دوالر كما قامت, على 
المستوى الثنائي، بتقديم مساعدات 

غذائية و معدات طبية«.
الجزائر واجهت بحزم الوباء 

منذ الوهلة األوىل
 مــن جهة أخــرى، أبــرز الوزير 
األول جهــود الجزائر في مواجهة 
هــذا الوبــاء »بحــزم منــذ الوهلة 
األولى، من خالل التدابير الوقائية، 
و تســخير كل الوســائل الممكنــة 
التداعيــات االقتصاديــة  لمجابهــة 
واالجتماعية لهذه الجائحة، السيما 
بالنســبة للشباب والنســاء و الفئات 

الهشة«.
و قد ســمحت هذه التدابير في وقت 
قياسي بالتحكم في انتشار الفيروس 
و تحقيــق اكتفاء ذاتــي فيما يخص 
وســائل الوقايــة وإنتــاج األدويــة 
ووســائل الفحــص، يقــول الســيد 
جــراد مؤكدا في هــذا الخصوص 
عزم الجزائر على مواصلة عملية 

التلقيــح التي باشــرتها فــي أواخر 
شــهر ينايــر المنصــرم إلــى غاية 
تحقيــق النســب المطلوبة للوصول 

إلى المناعة الجماعية.
كما سجل دعم الجزائر للتوصيات 
الواردة في تقرير الرئيس ســيريل 
جمهوريــة  رئيــس  رامافــوزا، 
جنــوب إفريقيا، وحرصها الشــديد 
على أهمية عمــل المنظمة القارية 
مــع الشــركاء الدولييــن لوصــول 
اللقاحــات إلــى البلــدان اإلفريقيــة 
»بشــكل عادل ومنصف، و بتكلفة 
ميســورة و في الوقت المناسب«، 
من خــالل تعزيز التعــاون الدولي 
ودعــم منظمة الصحــة العالمية، و 
انتهاج سياسة المواقف المشتركة و 
الموحــدة و التي »طالما مكنتنا من 
الحفاظ على مصالح دولنا و قارتنا 

و منظمتنا«.
وبالمناســبة هنأ السيد جراد رئيس 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية , 
فليكس أنتوان تشيسيكدي تشيلومبو, 
على توليه رئاسة المنظمة القارية، 
كما شــكر السيد سيريل رامافوزا , 
رئيس جنوب إفريقيا, على جهوده 
خــالل رئاســته لإلتحــاد اإلفريقي 
بالعمــل  »النهــوض  ســبيل  فــي 
علــى  و  المشــترك«،  اإلفريقــي 
تقريره المستفيض الذي قدمه للقمة 
بخصوص مواجهة جائحة فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد 19«.
ق ـ و
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جراد يرافع من أجل وصول الدول الفقيرة 
إلى اللقاح ضد الوباء

دعا الوزير األول, عبد العزيز جراد أمس السبت, إلى تعزيز التضامن اإلفريقي والعالمي وتوحيد الجهود المشتركة 
من أجل التصدي لجائحة »كوفيد 19«، مشددا على ضرورة وصول الدول الفقيرة إلى اللقاح ضد هذا الوباء 

والخروج من هذه األزمة الصحية التي أضرت بجهود بعث التنمية.

الرئيس التونيس قيس سعيد:
أحداث ساقية سيدي يوسف ستظل عنوانا 

لألخوة »الصادقة« بني الجزائر وتونس

n قال الرئيس التونســي، قيس ســعيد، ، إن أحداث ســاقية سيدي 
يوسف ستظل عنوانا لألخوة »الصادقة« بين الجزائر وتونس، وثمن 

قافلة المساعدات الطبية التي قدمتها الجزائر إلى تونس. 
وكتب الرئيس التونســي في منشــور له على صفحته الرســمية على 
الفيسبوك، بمناســبة إحياء الذكرى 63 ألحداث ساقية سيدي يوسف، 
أن أحداث ســاقية سيدي يوســف ســتظل عنوانا لألخوة »الصادقة« 
بيــن الجزائر وتونس، و أضاف أنها كانت عربون النضال المشــترك 
ومقبــرة ألحالم االســتعمار الفرنســي في قطع حبل التعــاون والتآزر 
ووحدة الكفاح المشــترك بين الشــعبين، وأكد قيس ســعيد أن الجزائر 

وتونس يد واحدة، مستقبل واحد وشعب واحد. 
هذا وانطلقت، أمس، قافلة مســاعدات طبيــة من الجزائر نحو تونس 
للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا في الذكرى 63 ألحداث ساقية 
ســيدي يوســف.وقال األمين العام لوزارة الصحة والســكان وإصالح 
المستشفيات، عبد الحق سايحي، لدى إشرافه على انطالق القافلة من 
مقــر الصيدليــة المركزية بالعاصمة، إن إرســال القافلة جاء بأمر من 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعبيرا لألشــقاء التونســيين بأن 
الجزائر ســتبقى وفية لتونس، وتضم القافلة حسب المتحدث قاطرتين 

محملتين بأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا. 
سناء-م 

انطالق قافلة المساعدات 
اإلنسانية نحو تونس

n انطلقت صباح أمس الســبت،  قافلة من المســاعدات اإلنســانية 
نحــو تونــس فــي إطــار التضامــن مع البلــد الجــار بمناســبة إحياء 
الذكرى 63 ألحداث ســاقية ســيدي يوسف.وأشرف على انطالق هذه 
القافلة  األمين العام لوزارة الصحة والســكان والســفير التونسي من 
مقــر الصيدلية المركزية للمستشــفيات بالدار البيضــاء و أكد األمين 
العــام لوزارة الصحة عبد الحق ســايحي  بالمناســبة أن الذكرى تعيد 
لألذهــان اختالط وامتزاج الدماء الجزائرية والتونســية، لتأتي خطوة 
قافلــة المســاعدات الطبيــة المتكونة من معدات ووســائل الوقاية من 
وبــاء فيروس كورونا كالتفاتــة من الجزائر وتأكيــدا أنها تبقى دائما 
وفية ألشــقائها.من جهته أكد الســفير التونســي رمضان الفايض أن 
إحياء ساقية سيدي يوسف تبقى خالدة بين الشعبين ومهمة في تاريخ 
البلديــن ويظــل الحدث بمثابة الرمــز الذي يدفع البلدين للعمل ســويا 

لالرتقاء أكثر فأكثر في اتجاه تحقيق شراكة استراتيجية.
ر ـ م

رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبويل يؤكد

النخب الوطنية مستعدة للعمل عىل تقوية الجبهة الداخلية
n أكــد رئيــس منتــدى الكفاءات الجزائرية عادل  غبولي،  اســتعداد المنتــدى والنخب المنضوية تحــت لوائه  لتقوية 
الجبهــة الداخلية واللحمة الوطنية, من خالل تســخير الكفاءات الوطنية والنخــب في الداخل والخارج للدفاع على الوطن.
وقــال  غبولــي خالل المنتــدى االفتراضي الرابع حول »دور الكفــاءات الوطنية والنخب في تقويــة الجبهة الداخلية لرفع 
التحديــات » أن المنتــدى عــازم على العمل بكل تفاني على تقوية الجبهة الداخلية واللحمــة الوطنية والحفاظ على ثوابت 
األمــة لبنــاء دولة قويــة ومواجهة مختلف التحديات معتبــرا أن الكفاءات الوطنية والنخب, تلعب دورا حاســما في البناء 
الوطني لكونها تكتســب المؤهالت والمهارات واألدوات العملية الالزمة والفعالة لتحســين إطار حياة المواطن والمساهمة 
فــي البنــاء الديمقراطي وإحداث النهضة التي يطمح إليها الجميع وبعدما أشــار إلى الحالــة الوبائية التي تمر بها الجزائر 
بســبب انتشــار فيروس كورونا , قال غبولي ان الجزائر بصدد المرور إلى محطة هامة من تاريخها  معتبرا أن المرحلة 
القادمة ســتكون خطوة عمالقة  في تاريخ الجزائر, من شــأنها بلورة طموح الشــعب في المجال السياســي واالجتماعي 
واالقتصــادي والثقافــي , الذي نادى به في حراكه الســلمي, وتضع معالم الفكر والنهــج األمثل الذي يعزز ويصون وحدة 
الشــعب والوطن ورقيه وقد تمحورت فعاليات هذا المنتدى حول التفكير في أفضل الســبل لتكريس الخيارات المســتقبلية 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية وبالمناســبة دعا  غبولي مؤسســات الدولة والمجتمع المدني والفئة المثقفة خاصة, إلى 
تعزيز الجبهة الداخلية لتحسين مؤشرات ومعدالت النمو , السيما في ظل األزمة الوبائية واألحداث االقليمية والدولية كما 
دعــا إلى ضرورة التركيز على القطاعات الحيوية ال ســيما قطاع التعليم والصحــة والتحول الرقمي والصناعة و الزراعة 

لتحقيق أهداف األلفية 2030, مشيرا إلى أن هذه األهداف مرتبطة بمدى تعبئة الكفاءات البشرية والوسائل المادية.
ربيع ـ م 
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دعا يف قمة االتحاد اإلفريقي إىل تعزيز التضامن القاري والعالمي 



 n وأوضحــت المحافظــة فــي تقريرها الخاص 
بتطــور االســتهاك الطاقــوي الوطنــي خــال 
الســنوات العشــر األخيرة أنه ”في ضوء التقييم 
األولــي الذي أشــار إلــى اســتنفاذ الجزائر بين 
2010 و2019 ألكثــر مــن 230 مليــار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي )استهاك مباشر وعلى 
شكل كهرباء(، و148 مليون طن معادل بترول 
من المنتوجات البتروليــة )بنزين وديزل( و20 
مليون طن من غاز البترول المميع، مع تســجيل 
تطور متوسط سنوي نسبته 5 بالمائة، بات أكثر 
مــن مجرد ضرورة بــذل الجهود من أجل إعداد 

نموذج طاقوي مستدام وواضح المعالم من حيث 
الموارد”.

كما كشــفت الوثيقة ذاتها أن قطاع النقل اســتغل 
لوحــده 142 مليــون طــن معــادل بتــرول بين 
2010 و2019، ليفــوق بذلــك فاتــورة الطاقة 
المخصصــة إلنتاج الكهربــاء والمقدرة بـ 116 

مليون معادل بترول.
وبعــد القيام بمقارنة بين إحصائيات االســتهاك 
حســب القطاعــات )142 مليــون طــن معادل 
بتــرول( وحســب المنتجــات )148 مليون طن 
معادل بترول للمنتجات السائلة(، يُاحظ أن النقل 

البــري يســتخدم حصريا الوقود الســائل )بنزين 
وديزل(.

ومن هذا المنطلق، أكــدت المحافظة أن الجزائر 
تتوفــر على عدة ســبل إلعادة تنظيــم عالم النقل 
بشــكل عقانــي وتكييفــه مــع متطلبــات نجاعة 
طاقوية أصبحت ضرورية ألسباب عدة من بينها 

تأمين التموين و حماية البيئة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي والبناء واألشغال 
العمومية الذي ال يمثل ســوى نســبة 22 بالمائة 
من االستهاك الطاقوي االجمالي خال السنوات 
العشــر األخيرة )90 مليون طن معادل بترول(، 
ســجلت المحافظة أن هذا القطاع يمكن أن يساهم 
فــي تحقيــق اقتصــاد جوهــري من حيــث طلبه 
الطاقوي، بتشــجيعه على أن يصبــح منتجا ذاتيا 
من خال نشــر وســائل االنتاج الخاصة به التي 

تعتمد على موارد متجددة.
علــى صعيــد آخر وحســب الطــرق الصناعية، 
كافــة  اســتغال  ”يجــب  المحافظــة،  تضيــف 
االمكانيات التي تسمح بالتوليد المشترك لاستفادة 
منها بشكل مباشر )رسكلة الطاقة المسترجعة في 
العملية نفسها( أو غير مباشر )تدفئة المحات أو 

المياه الصحية(«.
ضف إلى ذلك  النفايات والطين )الناجمة عن مياه 
الصرف واســتخراج النفط و غيرها( التي يمكن 
اســتغالها كوقود في العمليات الصناعية، حسب 

ذات التقرير الذي يذكر مثال مصانع االسمنت.
وفــي األخيــر  أكدت علــى ضــرورة مضاعفة 
التدقيقــات طاقوية مــع متابعة صارمــة لتطبيق 

التوصيات التي ستتوج بها«.
ومــن جهة أخرى، ذكــرت المحافظة بأنها قامت 
بصياغــة عــدة توصيات فــي تقريرها الســنوي 
األول المتعلق بالنجاعة الطاقوية ونشــر الطاقات 

المتجددة. 
ق ـ و

  يسمح بتحسني االستهالك الداخيل وإدراج أفضل للطاقات المتجددة

الجزائر مطالبة بتسريع إعداد 
نموذجها الطاقوي المستقبلي

عين على الحدث
4

 أكدت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها األخير على ضرورة قيام 
الجزائر على جناح السرعة بإعداد نموذج طاقوي واضح المعالم ومستدام يسمح بتحسين 

االستهالك الداخلي وإدراج أفضل للطاقات المتجددة.

n وتبرز الحصيلة أهمية تزويد قطاع االتصال 
بـ”وســائل أكثر للقيــام بكافة اإلصاحــات التي 
يحتاجها لعصرنته ومواكبة المعايير المعتمدة في 
البلدان المتقدمة”, حيث تم اتخاذ ”إجراءات هامة 
من شــأنها الســماح لاتصال االستفادة من مسار 
تأهيــل وتطوير ”, وذلك من خــال عدة محاور 
تشــملها اإلســتراتيجية المســطرة لدعــم إنعاش 

القطاع االتصال.
ومن أهم هذه المحاور, ”تعزيز اإلطار التشريعي 
والتنظيمي”, إذ شــرعت الوزارة في إصاحات 
رئيسية وشــاملة ومنســقة بهدف مراجعة شاملة 
وتشــاركية للنصوص القانونيــة والتنظيمية التي 

تحكم القطاع.
مراسيم تحدد كيفيات ممارسة 

نشاط اإلعالم عرب األنرتنت
وفي هذا الصدد, تم إصدار عدة مراســيم تنفيذية 
تضمنــت فــي مجملهــا تحديد: كيفيات ممارســة 
نشــاط اإلعام عبر االنترنت, القانون األساســي 
للمؤسســة العموميــة للبــث اإلذاعــي والتلفزي, 
تشــكيلة اللجنة المكلفة بتســليم البطاقــة الوطنية 
للصحفي المحترف وتنظيمها وســيرها, شــروط 
وكيفيــات ممارســة نشــاط وكاالت االتصــال, 
باإلضافة إلى مشروع قرار يتضمن فتح اإلعان 
عن الترشــح لمنــح رخص انشــاء خدمات البث 

التلفزيوني الموضوعاتية.
وإلــى جانب هذه األعمال المنجزة, يعمل القطاع 
علــى االنتهــاء من عدة ورشــات هــي في طور 
اإلنجــاز, على غرار ”مراجعة القانون العضوي 
رقــم 05-12 المتعلــق باإلعــام والقانون -14
04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري, مشروع 
تمهيــدي لقانــون يتعلــق باألنشــطة اإلشــهارية 

ومشــروع تمهيــدي آخــر لقانــون يتعلق بســبر 
اآلراء”.

وفــي مجال عصرنــة القطاع, تم منــح األولوية 
للرقمنــة, حيث تم منذ جــوان الفارط وقف البث 
التماثلــي للتلفزيون األرضي وتعويضه بشــبكة 
إرســال للتلفزيون الرقمي األرضي, في انتظار 
تجســيد مشــاريع أخــرى علــى غــرار اإلذاعة 

الرقمية.
كما تم في إطار تثمين استغال الساتل الجزائري 
”ألكومســات 1”, إبــرام بروتوكــول تفاهم للبث 
المباشــر لبرامج عدد مــن القنوات الخاصة على 
ســبيل االختبــار لمدة ثاثــة أشــهر بداية من 1 
نوفمبــر 2020, إلى جانب إطاق ثاث قنوات 

جديدة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

تثمني صورة الجزائر
وبالمــوازاة مع متابعة ورشــات تطوير القطاع, 
حــرص وزيــر االتصــال على »تثميــن صورة 
الجزائــر من خــال اتصال حيوي وتنافســي«, 
وذلــك بإجراء عدة حوارات مع وســائل اإلعام 
الجزائريــة واألجنبية, »ســمحت بإبــراز الجهد 
الــذي تبذله الدولــة في إطار بنــاء جزائر جديدة 
على أســس صلبــة لحقــوق اإلنســان, الحوكمة 
الرشــيدة, اآلداب االجتماعيــة واالقتصاد القوي 

والتنافسي«.
وأســهمت وزارة االتصــال فــي جهــود الدولــة 
لمجابهــة وباء كوفيــد19-, من خال ”تشــکيل 
خليــة اســتماع ومتابعة, تجســيد مخطط اتصال 
يعتمــد على تغطية إعامية للوبــاء وإعداد قائمة 
للمؤهليــن بالتدخــل مــن خال وســائل اإلعام, 
بث معلومات وتنظيم حمات وقائية وتحسيســية 
والحرص على اتباع الصحف الورقية ابتداء من 
10 مارس 2020 للمخطط اإلعامي المســطر 
ولــكل اإلجــراءات الوقائية التــي أقرتها وزارة 

الصحة”.
وأشــارت الحصيلــة أيضا, إلى أن الــوزارة في 
طور استكمال اجراءات إعادة هيكلة المؤسسات 
العموميــة االقتصاديــة التابعة للقطــاع من أجل 

تشكيل 3 مجمعات متخصصة.
كما ذكــرت بتنظيــم الــوزارة للطبعة السادســة 
لجائــزة رئيــس الجمهورية للصحفــي المحترف 
بعنــوان ”رقمنة جســر نحو الجزائــر الجديدة”, 
باإلضافة إلى ”الدعم الكبير” الذي منحته للسلطة 
الوطنية المســتقلة لانتخابات بمناسبة االنتخابات 

الرئاسية واالستفتاء بتاريخ 1 نوفمبر 2020.
ق ـ و/ وأج

 يف مقدمتها تعزيز اإلطار الترشيعي والتنظيمي
إصالحات عرصنة قطاع االتصال تمّر إىل الرسعة القصوى 

 فتحت وزارة االتصال خالل الســنة المنصرمة, عدة ورشــات إلصالح القطاع وتطويره وضمان مواكبته للمعايير الدولية وتم 
لهذا الغرض, تجسيد معظم محاور االستراتيجية المعتمدة, حسب حصيلة لنشاطات الوزارة في 2020.

 n أكدت وزارة التربية الوطنية، 
أمس السبت، أن عودة  التاميذ 
إلــى مقاعــد الدراســة ســتكون 
اليــوم األحــد بعد نهايــة العطلة 
الشتوية للسنة  الدراسية 2021 
/2020 ، و التــي امتدت من ) 
28 ينايــر6- فبراير( ، حســبما 

جاء في  بيان لها.
و أوضــح بيــان الــوزارة أن ما 
يتم تداوله عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي حــول تمديــد فترة 
العطلة الشــتوية للسنة الدراسية 
هــو<<   ،”  2021/2020
أخبار مغلوطــة >< نافية  خبر 
تمديــد العطلة نفيا قاطعا، وعليه 

لمقاعــد  التاميــذ  عــودة  فــان 
الدراسة ستكون  اليوم األحد .

كما دعت الوزارة قبل نشــر أي 
منشــور أو مقال إلــى التأكد منه 
مــن خــال االطاع  الــدوري 
االلكترونــي  الموقــع  علــى 
الرســمي الخــاص بهــا، و كذا 
صفحاتها عبر مواقع  التواصل 
االجتماعي ) فايسبوك و تويتر(، 
و يبقــى الجميــع، مدعو  لليقظة 
و تقصــي  المعلومــة الصحيحة 
من مصدرها الرســمي ،يضيف 

البيان.
سناء-م

 n  كشــف الديــوان الوطنــي 
أن  االنتــاج  لاحصائيــات 
الوطني مــن المــوارد الصيدية 
بلغ خال السنة الفارطة 2019 
قرابــة 105 ألــف طــن مقابل 
120.354 طــن ســنة 2018 

اي بتراجع  يقارب 16 بالمائة
أساســا  التراجــع  هــذا  ويعــود 
,حســب آخر معطيــات الديوان 
الرئيسية  المؤشرات  بخصوص 
لقطاع الصيد برسم سنة 2019, 
لكــون 4ر44 بالمائة من تعداد 
األســطول غير ناشطة  وحسب 
انواع األسماك وباستثناء أسماك 
القاع التــي تمثــل 4ر7 بالمائة 
مــن االنتاج االجمالي بزيادة في 
االنتاج تتجاوز 31 بالمائة, فإن 
االنواع األخرى من األسماك قد 
عرفت تراجعا في االنتاج ســنة 
2019 مقارنة ب2018. وبلغ 
انتاج أسماك القاع 7.742 طن 
مقابــل 5.884 طــن بارتفــاع 
يقدر ب 6ر31 بالمائة, حســب 
بلغت  الديوان. كما  احصائيــات 
كميات اســماك القاع المصطادة 
بمــا فيهــا التونة الحمــراء التي 
تمثــل 72 بالمائــة مــن اجمالي 
االنتــاج, 75.916 طــن مقابل 
بتراجــع  اي  طــن,   92.330

بلغ 8ر17 بالمائــة, تليها انتاج 
مليــون   892 ب  الرخويــات 
طن مقابــل 1.593 مليون طن 
طــن   2.142 ب  والقشــريات 
مقابــل 2.192 ثم إنتــاج صيد 
الترفيــه وغيــره الــذي عــرف 
اســتقرارا نســبيا ب 17.992 
طن. يذكر أن األسماك السطحية 
هي تلك التــي تعيش على عمق 
تحت 200 متر  بينما األسماك 
القاعية هي تلك التي تعيش فوق 
هذا المســتوى وتعتمد بشدة على 

القاع الذي يوفر لها الطعام.
وعرف الصيد الداخلي ممثل في 
الســدود, بحيرات انتاج يقدر بـ 
2.230 طن ســنة 2019, اي 
اجمالــي  مــن  بالمائــة  1ر47 
االنتاج مســجا تراجعا بنســبة 
بالمائة  وبخصــوص  4ر27 
بلــغ  المائيــات,  تربيــة  نشــاط 
االنتــاج 2.505 طــن بزيــادة 
بالمائة أمــا  5ر23  ب  تقــدر 
بالنسبة للتوزيع اإلقليمي لإلنتاج 
للثروة السمكية, أشار  االجمالي 
الواليــات  اغلــب  ان  الديــوان 
الســاحلية ال14 سجلت تراجعا 
واليــة  باســتثناء  االنتــاج  فــي 

سكيكدة.
ق ـ و 

العودة إىل مقاعد الدراسة هذا األحد
 وزارة الرتبية تنفي أي تمديد 

للعطلة الشتوية

بسبب عدم نشاط أكرث من 44 بالمئة من األسطول البحري
 تراجع اإلنتاج الوطني من الصيد 

البحري بـ 16 بالمائة يف 2019
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n و صرح بوعود خالل استضافته 
بمنتــدى جريدة »الشــعب«، أمس، 
أن 70  بالمائــة مــن المؤسســات 
المصغرة التي أنشــأت منذ 2011 
إلــى 2020  و بعــد تقييم قامت به 
الوكالة وجدتها مؤسســات متعثرة، 
غير قادرة على دفع ديونها، و أشار 
إلــى أن قيمة الديون غير المســددة 
بلغــت 172 مليــار دج،  واعتبــر 
أنه من غير المعقول االستمرار في 
هكــذا وضع، وهو مــا دفع بالوكالة 
حســب مديرهــا العــام إلــى إعادة 
النظر في نسبة المساهمة الشخصية 
للشــباب أصحــاب المشــاريع فــي 
إنشــاء مؤسســاتهم، حيث قال« في 
هناك  وضــع  كان   2011 ســنة 
خاص، و الدولــة اتخذت إجراءات 
و فتحــت تســهيالت لفئــة الشــباب 
مصغــرة،  مؤسســات  لتأســيس 
وجعلت من المســاهمة الشــخصية 
لشــباب مــا بيــن 1 إلــى 2 بالمائة 
بعدمــا كانــت 25 بالمائــة مــا بين 
ســنتي  1997 إلــى 2004، لكن 
اإلجراءات المتخــذة في 2011 تم 
تقييمها في السنة الماضية 2020، 
و ووجدنــا بعدها أن 70 بالمائة من 
هذه المؤسســات متعثرة«. و أشار 

إلى نسبة المساهمة الشخصية حاليا 
ســوف تتراوح ما بين 10 الى 15 
بالمائــة وذلــك حســب المناطق، إذ 

تقــارب 12 بالمائــة فــي المناطق 
الداخلية و 10 بالمائة في الجنوب. 
و فبما يتعلق  بإمكانية إعادة جدولة 

الديــون للمؤسســات المتعثرة، قال 
بوعــود إن إعــادة جــدول الديــون 
هو إجراء من اإلجــراءات المتخذة 

إلنعاش المؤسســة المتعثرة، يكون 
بدون غرامــات وبدون فوائد« فكل 
غرامــة مترتبــة على الديــن تغلى، 
فالشــاب يتقدم للوكالة ويطلب إعادة 
بخصــوص  و   ،« ديونــه  جدولــة 
عــدد المؤسســات المتعثــرة التــي 
طالبــت بإعادة جــدول ديونها، قال 
وعــود أن الوكالــة وضعت منصة 
رقميــة حتــى تتمكــن مــن إحصاء 
هذه المؤسســات وما على الشــباب 
أصحاب هذه المؤسســات إال التقدم 
وتسجيل أنفســهم،  و أشار إلى أنه 
و إلى حــد اآلن تم إحصاء 8 آالف 
مؤسســة مصغرة بإمكانها االستفادة 
من إجــراء إعادة  جدولــة الديون، 
و قــال إن و العمليــة متواصلــة و 
العــدد يرتفعن و أكد المتحدث ذاته، 
أن جميــع البنــوك تلقت  في جانفي 
المنصرم تعليمة من أجل بدء عملية 
إعادة جدولة ديون هذه المؤسســات 

المصغرة المتعثرة. 
و في رده على ســؤال حول مصير 
100 محــل بكل بلدية أو ما تعرف 
ب«محــالت الرئيــس«، و التي لم 
تســتغل إلى اليوم وإن كانت للوكالة 
خطــة إلدراجهــا ضمن المشــاريع 
التي ســوف يســتفيد منها الشــباب 

أصحــاب المؤسســات المصغــرة، 
قــال المســؤول ذاتــه، إنــه »مــن 
بيــن مهام الوكالة إنشــاء و تســيير 
المناطق المصغــرة، ف100 محل 
بــكل بلديــة و محــالت الدواويــن 
العقارية  ومحــالت عــدل وغيرها 
فالدولــة اتخــذت قــرارات من أجل 
أن يســتفيد منها  الشــباب المنخرط 
في أجهزة  التشــغيل مثل »كناك« 
و«أنســاج« أو غيرها  وســتوضع 
تحــت تصــرف الشــباب أصحاب 
المشاريع، و تبقى الدراسة الخاصة 

بتقييم المشروع و المحل ». 
و فــي رده عن ســؤال آخــر يتعلق 
هنــاك  إن  المرافقة،  قــال  باليــات 
مرافقة نوعيــة و تكوين مع وزارة 
التكوين المهني« إذ أن كل  شــاب 
يســتفيد  أن  بــد  لديــه مشــروع ال 
مــن تكوين لكيفية تســيير مؤسســة 
مصغــرة وهو دعــم لتكوين مجاني 
لمــدة أســبوع حيــث يتلقــى نظرة 
تكوينية لتسير مؤسسة،  إضافة إلى 
آليــات إلى تخفيــض الضرائب ، و 

هذا يختلف من قطاع آلخر. 
سناء- م

n وأوضح السيد سعيد شاكور 
الخبير الدولي في التنمية المحلية 
وحوكمــة األقاليــم فــي تصريح 
لوأج على هامش هذا اللقاء الذي 
احتضنــه أحد الفنــادق الخاصة 
بوسط المدينة أن إشراك مختلف 
الفاعليــن على الصعيــد المحلي 
فــي تجســيد مختلــف البرامــج 
التنموية »يعد أكثر من ضرورة 
علــى  تقتصــر  ال  التنميــة  ألن 
أشــخاص أو منتخبين، فحسب  

بل هي قضية الجميع«.
وأضاف ذات المتحدث بأن هناك 
تصورا جديدا في التنمية المحلية 
يأخــذ بعين االعتبار كل العوائق 

التي يمكن لها أن تحد من تجسيد 
البرامــج التنموية مــن خالل ما 
يعــرف باالندمــاج القطاعي في 
تحديــد مختلف االســتراتيجيات 
أي إشــراك كافــة القطاعات في 
العملية التنموية حتى تكون هناك 

قوة اقتراح وقوة حلول.
وتابــع بأن مشــكل التنســيق ما 
بيــن الــوزارات مثــال ينعكــس 
مباشــرة على التنســيق المحلي 
بيــن المديريــات التنفيذيــة فــي 
المجــال التنمــوي، مشــيرا إلى 
أنــه »أصبــح من الــالزم تفعيل 
إشــراك  و  المنتخبــة  الهيئــات 
لجان متعددة التخصصات لتقديم 

االقتراحــات الالزمة قبل إنجاز 
أي مشروع«.

مــن جهتــه، قــدم عبــد الســالم 
بــواب الرئيــس المديــر العــام 
لمينــاء جــن جــن فــي مداخلته 
عــن دور مينــاء جــن جــن في 
تحقيق التنمية المحلية والوطنية 
لمحة عــن نمــاذج دولية حققت 
إقالعــا اقتصاديــا ناجحــا مــن 
خالل مشــاريع اقتصادية محلية 
على غرار مــا حققته اإلمارات 
العربيــة المتحــدة من تطور من 
خالل مينــاء ومنطقة حرة وكذا 
ســنغفورة وما وصلــت إليه من 
تطور بفضل ميناء ومنطقة حرة 

كذلك.
وأضــاف أن جيجل على ســبيل 
المثال لها إمكانات هامة لتحقيق 
المحلــي  االقتصــادي  اإلقــالع 
المنشــود، فهــي تحتــوي علــى 
5 ســدود ومحطــات كهربائيــة 
مينــاء  إلــى  إضافــة  ومطــار 
بنهائــي  عالميــة  بمواصفــات 
حاويات يصل إلــى 17 مترا و 
هــو مــا ال يوجد فــي الكثير من 
الــدول، على حــد تعبير الرئيس 

المدير العام لميناء جن جن.
وأبــرز كذلــك أن خصوصيات 
الميناء تمكنه من تحقيق عائدات 
»هامــة« بالعملــة الصعبــة في 
مجال النقل فقط، حيث أن الدولة 
الــدوالرات من  تخســر ماليين 
عمليــات تحويــل الحاويات بين 
الموانــئ، خاصــة تلــك القادمة 
مــن الصيــن، حيث يتــم إفراغ 
الشــحنات في موانــئ مالطا أو 
اســبانيا قبل دخولها إلى الجزائر 
عبــر ســفن صغيــرة ومــن ثــم 
تســجيل خســارة تقدر بنحو 20 
دوالرا عــن كل حاوية، خاصة 
أن الجزائر تســتورد سنويا أزيد 

من مليوني حاوية.
عــن  األول  المســؤول  وأشــار 
المؤسســة المينائيــة جن جن أن 
العمل حاليــا ينصب حول كيفية 
تموقع الميناء الســتقبال البواخر 
الكبيــرة لتفــادي تلك الخســائر 
وتحقيق أرباح إضافية تسهم في 

تطوير التنمية المحلية.
يذكــر، أن هــذا اللقــاء ســتتبعه 
لقــاءات أخــرى عبر عــدد من 
بتنــاول  ذلــك  و  الواليــات، 
مواضيع متنوعة تخص الشــأن 
العام، حسب ما أشار إليه منظمو 

اللقاء.
وأج
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مشكل التنسيق بني الوزارات ينعكس عىل التنسيق 
المحيل بني المديريات التنفيذية

ستسمح برسو ما يقرب 4000 قارب
إنشاء أرصفة عائمة لمواجهة 

االكتظاظ بموانئ الصيد البحري

n أعلنت شــركة موانــئ الصيد البحري، أمس الســبت في بيان لها، 
أنها قامت بإنشــاء أرصفة عائمة في 45 ميناء صيد ونزهة، من أجل 

مواجهة االكتظاظ والتشبع الكبير لألحواض المائية.
وأوضح ذات المصدر، إن هذا المشروع، الذي انطلق في بداية الشهر 
الحالي، يتمثل في إنشــاء 9600 متر طولي من الرصيف الذي يسمح 

برسو ما يقرب من 4000 قارب صيد ومتنزه جديد.
وأضاف البيان ذاته، أن الميزانية المخصصة لهذه العملية والتي سيتم 
تنفيذهــا بالكامــل من قبل مهــارات وقدرات محلية، من خالل تســخير 
الموارد الوطنية المتاحة )مكاتب دراســات ومؤسسات االنجاز(، تقدر 

بنحو )01( مليار دينار.
ويشــكل هذا المســعى، -حســب ذات المصدر- أول تجربة في الجزائر 
لتصميــم وانجاز هــذا النوع من التجهيزات على نطــاق صناعي، مما 

مكن من توفير 25 مليون يورو من العملة الصعبة.
كما أن من شــان هذا المشــروع أن يتيح رفع مســتوى االســتفادة من 
المساحات المتوفرة للموانئ، بما يتوافق مع إنشاء ستة )06( موانئ 

صيد جديدة بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 50 مليار دينار.
باإلضافة إلى ذلك، فان انجاز هذه الموانئ سيمكن من توفير أكثر من 

8000 فرصة عمل جديدة.
للتذكير أن شــركة تســيير موانئ الصيد البحري التي تعد فرعا لمجمع 
ســاربور، هي مؤسســة اقتصادية عمومية تأسســت كشركة مساهمة 

)SPA( بدأت أنشطتها في عام 2019.
وهي موجهة بشكل أساسي نحو تأهيل وتحديث وتطوير موانئ الصيد 

البحري والنزهة المرفقة بها.
وتتواجد شــركة تســيير موانئ الصيد البحري في الواليات الســاحلية 

األربعة عشر )14( من خالل وحدة تسيير لكل والية.
ق ـ و

عين على الحدث
5

المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية محمد رشيف بوعود:

"تكتل المسار الجديد" يدعو إىل إرشاك مختلف الفاعلني يف تجسيد الربامج التنموية المحلية

قال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية، محمد شريف بوعود،  إن 70  بالمائة من المؤسسات المصغرة التي أنشأت منذ 2011 إلى 2020، 
أحصيت كمؤسسات متعثرة، و أشار إلى أن ديونها غير المسددة للبنوك بلغت 172 مليار دج، و أضاف أن 8 آالف مؤسسة سجلت ضمن المنصة الرقمية لحد 

اآلن من أجل إعادة جدولة ديونها، و أكد أن هذه الديون ستدفع دون غرامات و بدون فوائد.  

أكد المشاركون في اللقاء الذي بادر إليه أمس السبت بجيجل، تكتل المسار الجديد للمجتمع المدني بعنوان »المجالس المنتخبة 
والتنمية المحلية » على »ضرورة إشراك مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي في تجسيد مختلف البرامج التنموية وتثمين 

الموارد المحلية«.



الجوائز للطبعــة  تســليم  وجــرت مراســم   n
بالجزائــر  التــي نظمهــا  المكافــأة  الـ17 لهــذه 
العاصمة مركز التجارة العالمي-الجزائر )وورلد 
ترايد ســانتر-ألجيرز(، بحضور وزير التجارة، 
كمال رزيق وعدة أعضاء من الحكومة وإطارات 

مختلف المؤسسات والهيئات.
وصرح المدير العام للشــركة، علي بومدين، أن 
”بومــار كومبني تحصلت على هذه الجائزة التي 
تصادف عيدها ال 20 علما أنها تأسســت في 4 
فبراير 2001 عرفانا بجهود جميع العمال الذين 
ســتحفزهم هذه المكافــأة على التصديــر أكثر”، 
موضحــا انه زيادة على المفاوضات الجارية مع 
الشــريك األلماني، سبق لشــركة بومار كومبني 
أن صــدرت نحــو ثالثة بلــدان أوروبيــة وبلدين 

إفريقيين.
ومنحــت لجنــة التحكيم ثالثة جوائز تشــجيعية، 
األولــى لشــركة المســاهمة ”بســكرة اســمنت” 
المتخصصــة في انتاج االســمنت بعــد أن حققت 
أول عملية تصدير ســنة 2017، والثانية عادت 
لشــركة ”توســيالي الجزائــر” التــي تنشــط في 
مجال الحديد والصلب وانتاج حلقات الخرســانة 
والقضبــان الســلكية، في حين تحصلت الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة المجمــع الصناعــي 
ســيدي بــن دهيبــة، المتخصصــة فــي صناعة 
القضبان السلكية، على الجائزة التشجيعية الثالثة.

أما جائزة المصدر ألول مرة فقد عادت للشــركة 
ذات اســهم ”اغرانا فروت الجيريا” و التي تعتبر 
فرعا من مجمع نمساوي المتخصصة في تحويل 

و تصدير الفواكه.
و منحــت الجائزة الخاصة للشــركة ذات اســهم 
”طايــال” المتخصصة في صناعات االنســجة و 
تمتلــك مجمعــا صناعيا يضــم 15 مصنعا تنتج 

750 طنا من المنتوجات.
للتذكيــر، تضم لجنة التحكيــم ممثلين عن مركز 
التجــارة العالمي و الجمعيــة الوطنية للمصدرين 

الجزائريين )انكسال( و المديرية العامة للجمارك 
و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة 
الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الكونفدرالية 

الجزائرية ألرباب العمل-المواطنين.
 افتتاح املركزين الحدوديني 
دبداب و طالب العربي قريبا

 و خــالل هــذا الحفــل, اكــد وزير التجــارة أن 
الحكومة قد وفرت كل الوســائل من أجل تسهيل 
التصدير السيما من خالل مكافحة البيروقراطية.
وأوضح الســيد رزيــق أنه ”99 فــي المائة من 
المنتجــات الجزائريــة قابلــة للتصديــر ولم يبق 
للمتعاملين سوى التوجه نحو التصدير”، موضحا 
أن لجنة االصغاء المنصبة على مســتوى وزارة 
التجارة تحت تصــرف المصدرين الذين يمكنهم 

ان يطرحوا عليها المشاكل التي يواجهونها.
وشدد الوزير من جهة أخرى الجهود التي تبذلها 
دائرتــه الوزارية لتبســيط الشــكليات وتحســين 
اللوجســيتيك باالعتماد على النتائج المســجلة في 

2020 في مجال عائدات الصادرات المقدرة ب 
6ر2 مليار دوالر المحققة في 6 أشــهر فقط أي 
أكثر بقليل من مبلغ الصادرات خالل 12 شــهرا 

في 2019.
وأبــدى الوزيــر تفاؤله بخصوص بلــوغ الهدف 
المســطر لســنة 2021 أي 5 مليــار دوالر من 
الصــادرات مع إمكانيــة تجاوزه، إذ ســيتم ذلك 
بفضل إجراءات مرافقة ملموسة لصالح  شركات 

التصدير.
وفي هذا الصدد، أعلن الســيد رزيق عن االفتتاح 
القريــب للمركزين الحدوديين بالدبداب في والية 
إيليزي وطالب العربي بالوادي لصالح المتعاملين 
االقتصادييــن من أجل تنشــيط تصدير المنتجات 

الجزائرية نحو األسواق الخارجية.
من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى مشكلة 
جلــب العملة الصعبة، مبرزا أنه تم التكفل به من 
طــرف وزارة المالية وبنك الجزائر بحيث تعمل 
وزارته بالتعاون معها إليجاد حل لهذه المشكلة.
ق ـ إ/ وأج

n صعــد ميــزان عجــز التجارة 
األمريكــي إلــى أعلى مســتوى في 
12 عامــا في 2020، إذ تســببت 
جائحــة كوفيد19- فــي اضطراب 
تدفقات السلع والخدمات في التجارة 

الخارجية للواليات المتحدة.
وقالــت وزارة التجــارة األمريكية 
اليوم الجمعــة، إن العجز التجاري 
قفــز 17.7 بالمئــة إلــى 678.7 
مليــار دوالر العــام الماضي، وهو 

األعلى منذ 2008.
وهوت صادرات الســلع والخدمات 
15.7 بالمئة ألدنى مســتوياتها منذ 
الســلع  واردات  ونزلــت   .2010
ألدنــى  بالمئــة   9.5 والخدمــات 

مستوى في أربع سنوات.
وســاهم انخفــاض الصــادرات في 
انكماش االقتصــاد 3.5 بالمئة في 

العــام الماضي، وهــو أكبر تراجع 
منــذ  اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج 
1946. وتشــهد تدفقــات التجــارة 

تحسنا تدريجيا.
وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش 
عجــز التجــارة 3.54 بالمئــة إلى 

66.6 مليار دوالر.
وكان خبــراء اقتصــاد اســتطلعت 
”رويترز« آراءهم توقعوا انكماش 
العجــز إلى 65.7 مليار دوالر في 

ديسمبر الماضي.
 1.5 الســلع  واردات  وارتفعــت 
بالمئــة إلى 217.7 مليــار دوالر 
فــي ديســمبر 2020، بينما قفزت 
صــادرات الســلع 4.7 بالمئة إلى 

133.5 مليار دوالر.
ق ـ إ

n حّذر البنك الدولي من االنهيار 
االقتصــادي غيــر المســبوق فــي 
لبنان، منبها إلى ”كساد متعمد” في 
غيــاب إصالح شــامل علــى وجه 
الدولــي  البنــك  ودعــا  الســرعة. 
”اتخاذ إجــراءات  إلــى  الســلطات 
سياســية فعالــة” فــي وقت تشــهد 
فيــه البالد تدهورا فــي قيمة العملة 
المحلية وتضــاؤل احتياط العمالت 
األجنبيــة في المصــرف المركزي 

وارتفاع معدالت الفقر والبطالة.
الدولــي  البنــك  ودعــا 
تشــكيل حكومة  مؤخرا، لبنان إلى 
تنكّب علــى تنفيــذ برنامج إصالح 
الســرعة،  وجــه  علــى  شــامل 
مؤكدا أن األزمة االقتصادية الحادة 
التي تشهدها البالد جعلت االقتصاد 
عرضــة ”لكســاد شــاق”، وصفــه 
بـ«المتعمــد« مع إخفاق الســلطات 

في احتواء االنهيار.
وللتذكيــر، يشــهد لبنان منــذ العام 
انهيارا اقتصاديا غيــر  الماضــي 
مســبوق، تزامــن مع تدهــور قيمة 
العملــة المحليــة وتضــاؤل احتياط 
العمــالت األجنبيــة فــي المصرف 
المركــزي وارتفاع معــدالت الفقر 
إلــى أكثــر مــن نصــف الســكان 
وبــاء  تفشــي  وجــاء  والبطالــة. 
المرفــأ  ثم انفجــار  كوفيــد19- 
المروع في 4 أوت ليفاقم من سوء 

الوضع.
واعتبــر البنك الدولي، وفق ما جاء 
فــي النص العربــي لتقرير أصدره 
بعنوان ”الكساد المتعمد”، ”االفتقار 
المقصــود إلى إجــراءات سياســية 
أدى  الســلطات  فعالة مــن جانــب 
إلى تعريض االقتصاد لكســاد شاق 

وطويل«.
”يعانــي  لبنــان  أّن  مــن  وحــّذر 
بمــا  اســتنزافا خطيرا للموارد، 
فــي ذلــك رأس المــال البشــري، 
حيــث باتت هجــرة العقــول تٌمثل 
خيارا يائســا على نحــو متزايــد”. 
ورأى أّن ”عــبء التعديل الجاري 
فــي القطــاع المالي يترّكز بشــكل 
خــاص علــى صغــار المودعين” 
إضافــة إلى القــوى العاملة المحلية 

والشركات الصغيرة.

ومنــذ الخريف الماضــي، تفرض 
علــى  المصارف قيودا مشــّددة 
عمليــات الســحب بالــدوالر، بات 
معهــا المودعــون عاجزيــن عــن 
الحصول على أموالهم ومّدخراتهم. 
وبرزت ســوق سوداء ســّجل فيها 
سعر صرف الليرة معدالت قياسية 
مقابل الدوالر بينما ال يزال الســعر 
الرسمي مثبتا على 1507 ليرات. 
وتخلّــف لبنــان هــذا العــام للمــرة 

األولى عن سداد ديونه الخارجية.
ورّجح البنــك الدولي تراجع معدل 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو 
الحقيقــي بشــكل حاد إلــى 19,2- 
في المئة عام 2020، بعد انكماشه 
بنسبة 6,7- في المئة عام 2019. 
وقــال إّن انهيــار العملــة أدى إلى 
”معدالت تضخم تجاوزت حد المئة 

في المئة«.
ومن جهتــه، أفاد المديــر اإلقليمي 
لدائرة المشــرق في البنــك الدولي 
ســاروج كومــار جــاه أن ”غيــاب 
التوافق السياســي حول األولويات 
الوطنيــة يعيــق بشــدة قــدرة لبنان 
على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة 

طويلة األجل«.
وشّدد على أنّه ”يتعيّن على الحكومة 
الجديدة أن تنّفذ على وجه الســرعة 
إســتراتيجية ذات مصداقية لتحقيق 
االســتقرار في االقتصاد الكلي، مع 
اتخاذ تدابير قصيرة األجل الحتواء 
األزمــة، فضال عــن اتخــاذ تدابير 
متوسطة إلى طويلة األجل للتصدي 

للتحديات الهيكلية«.
قــد  األخيــرة  الحكومــة  وكانــت 
اســتقالت في العاشر من أوت تحت 
ضغــط الشــارع وبســبب عجزها 
عن اتخــاذ قــرارات فعليــة نتيجة 
تحكم القوى السياســية بها. وجاءت 
االســتقالة بعد انفجــار المرفأ الذي 
تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص 
وبتدميــر المرفق الحيــوي وأجزاء 
كبيرة مــن العاصمــة. ويرجح أنه 
نتج عن اإلهمال والفســاد وتخزين 
كمية ضخمة من نيترات األمونيوم 
أي  دون  مــن  عنابــره  أحــد  فــي 

إجراءات وقاية.
ق ـ إ/ وكاالت

n وجــاء االرتفاع بقيــادة صعــود في أســعار 
الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشــر المنظمة ألســعار الغذاء، الــذي 
يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن الحبوب 
والبــذور الزيتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم 
والســكر، 113.3 نقطــة في المتوســط الشــهر 

الماضي، مقابل مســتوى عنــد 108.6 نقطة تم 
تسجيله في ديسمبر الماضي.

وقالت المؤسســة، إن محاصيل الحبوب العالمية 
تظل على مســار الوصول إلى مســتوى قياســي 
فــي 2020، لكنهــا حــذرت من انخفــاض حاد 
فــي المخزونــات، وأشــارت إلى طلبــات كبيرة 

لالستيراد من الصين.
وارتفع مؤشر ”فاو« ألسعار الحبوب 7.1 بالمئة 
على أســاس شــهري في جانفــي 2021، بقيادة 
بالمئــة،   11.2 العالميــة  صعود أســعار الذرة 
مدعومة بأســباب من بينها مشــتريات من جانب 
الصيــن، وإنتاج يقــل عن المتوقع فــي الواليات 

المتحدة.
وقالت ”فاو« إن أسعار القمح زادت 6.8 بالمئة 
مدفوعة بطلب عالمــي قوي وتوقعات بانخفاض 
مبيعات روسيا، حين ستزيد الرسوم على تصدير 

قمحها في مارس 2021.
وقفزت أسعار الســكر 8.1 بالمئــة، إذ تســببت 
مخــاوف حيال تدهــور توقعــات المحاصيل في 
االتحــاد األوروبي وروســيا وتايالند، وظروف 
الطقــس الجاف في أمريــكا الجنوبية، في ارتفاع 

الطلب على االستيراد.
وعدلت”فاو« بالرفع توقعاتها لموسم الحبوب في 
2021 إلى 2.744 مليار طن من تقدير ســابق 
عند 2.742 مليار طن في ديسمبر 2020، فيما 

من المتوقع ارتفاع محصولي القمح واألرز.
ق ـ إ

بيانــات أن طلبيــات  كشــفت   n
توريد الســلع المصنعة فــي ألمانيا 
انخفضــت بأكثر مــن المتوقع على 
أساس شهري في ديسمبر الماضي، 
إذ قلصت القيود المفروض لمكافحة 
كورونا الطلب من بقية دول منطقة 

اليورو.
وأظهــرت البيانــات، التي نشــرها 
اإلحصاءات األلمانــي  مكتــب 
أمــس، أن طلبيــات توريــد الســلع 
الصناعية تراجعت 1.9 بالمئة على 
أســاس التعديل في ضــوء العوامل 

الموســمية، مقارنــة مــع توقعــات 
بانخفاض بنسبة واحد بالمئة.

ويأتي االنخفاض بعد زيادة بنســبة 
2.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وزارة  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
المحليــة  الطلبيــات  أن  االقتصــاد 
تراجعــت 0.9 بالمئة على أســاس 
شــهري، بينما انخفضــت الطلبيات 
مــن الخــارج 2.6 بالمئــة. وهوت 
العقــود مــن منطقــة اليــورو 7.5 

بالمئة.
ق ـ إ
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شركة ”بومار كومبني« تفوز بجائزة 
أحسن مصدر جزائري لسنة 2019

العجز التجاري األمريكي يسجل 
مستوى قياسيا يف 12 عاما

البنك الدويل يحذر

لبنان يف حالة كساد ”متعمد” 

أسعار الغذاء تسجل مستويات قياسية يف أكرث من 6 سنوات

انخفاض الطلبيات الصناعية األلمانية أكرث من المتوقع

عين على االقتصاد 6

تحصلت الشركة الخاصة »بومار كومبني« المتخصصة في الصناعة االلكترونية، على جائزة أحسن مؤسسة 
جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2019.

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ”فاو« أول أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على 
التوالي في جانفي الماضي، لتصعد ألعلى مستوياتها منذ جويلية 2014.

عىل رأسها أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية

بعد زيادة بنسبة 2.7 بالمئة يف نوفمرب المايض
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n يعيش ســكان عمــارات حي  
قلــق  حالــة   ، بــوذراع صالــح 
ورعب كبيرين ، بســبب ما آلت 
له وضعيــة ســكناتهم التي تعود 

للحقبة االستعمارية .
الفاجعة تجــددت ليلة الجمعة إلى 
السبت   في أعقاب سقوط الطابق 
السادس من احدى عمارات الحي 
وهــذا ما اثــار هلعــا وخوفا  في 

أوساط السكان .
وعيــر  أحد ســكان البناية  لعين 
الجزائر عن اســتيائه الشــديد من 
الوضــع المــزري الــذي اصبح 
هاجســا وكابوســا يخيــف ويقلق 
العمــارات  فــكل   ، القاطنيــن 
أضحت غير صالحة لالســتخدام 
،فحتى الحيوان ال يستطيع العيش 
بهــا فما بالــك باإلنســان ، فجلها 
منهــارة مهددة بالســقوط في اي 

لحظــة ، باإلضافــة الــى تدهور 
اآلفات االجتماعية بالحي . 

ويعود حسب تصريحات السكان 
المتضرريــن أن االنهيــار مرده 
إلــى قدم البنــاءات ، وهم يأملون 
فــي الحصــول علــى تفســيرات 
قبــل  مــن  أكبــر  وتطمينــات 
البلديــة،  المســيرين والمصالــح 
معتبرين أنفســهم من المهمشــين  
. وأنهــم صــاروا بمثابة لعبة بين 

أيدي  المسؤولين المحلين  .
وطالب ســكان الحــي بضرورة 
التدخل العاجل لســلطات المحلية 
لغرض ترحيلهم في أقرب اآلجال 
خاصــة وان وضــع العمــارات 

صار يهدد حياتهم يوما .

أمال المشطة 

n  يشــتكي مســتعملي الطريق 
الوالئــي رقــم17 الرابــط بيــن 
مدينتي شــلغوم العيــد والتالغمة 
عن طريق جبل توكية من فســاد 
الطريق الذي اضحى غير صالح 
الســتعمال بسبب كثرة الحفريات 
وكثافة المنعرجــات حيث اصبح 
ان  وخاصــة  مســتعمليه  يريــق 
هــذا الطريق قريب المســافة بين 
المدينتين االمر الذي جعل اغلب 
الســواق يســتعملوه وقــال بعض 
العارفين بخبايــا هذا الطريق انه 
يقــع علي ضفاف جبــل تكوكية، 
وهــو مــن تــراب فقــط فبإمكان 
مديرية االشــغال العمومية انجاز 
دراســة ميدانية إلعــادة اصالح 
الطريــق كليا وهــذا بإزالة اكوام 
االتربــة ليصبح طريــق عمومي 
عادي وهــذا ال يتطلب امكانيات 
كبيرة الن هذا الطريق حسب ذات 
المصدر من مخلفات االســتعمار 
الفرنسي الذي كان حينها يستعمله 
الصــال المؤونة الــى جنوده في 
جبل توكيــة اما اثناء اســترجاع 

الســيادة الوطنيــة فقــد تــم ربط 
مدينتي شلغوم العيد بهذا الطريق 
لتقريب المســافة بينهما مع انجاز 
بعض االصالحات التي لم تغيير 
من طبيعته شيئا وقد بادرت بلدية 
شــلغوم العيد هذه االيام في اعادة 
اصالح الجــزء الذي يربطها في 
حــدود اقلميها بحيث بلغت نســبة 
االنجــاز مــا يقــارب ٪70 فــي 
حين يبقى شــطر بلديــة التالغمة 
فاســدا وال يصلــح للســير تماما 
وهنــا يطالب مســتعملي الطريق 
التالغمــة  بلديــة  ســلطات  مــن 
التحرك إلنجاز الشطر الواقع في 
حدودها اإلقليمية حتى على االقل 
تحســين وضعيــة هــذا الطريــق 
الذي يســتعمله كثيرا من السواق 
الوافدين من عدة واليات شــرقية 
قاصــدة الســوق الوطني للخضر 
والفواكــه الــذي تحــوزه مدينــة 

شلغوم العيد.   
أبو نوفل

n ممثــل عــن 11 عائلة معنيــة  قال في تصريح 
”للجريدة” بأنهم يستغربون من صمت البلدية التي 
ترفض فتح مســالك لهم يمكنهم رغم العشرات من 
الشكاوى و االحتجاجات للسكان الذين  يعانون من 
أجل الوصــول الى بيوتهم في أســفل القرية قرب 
وادي بودودح ، ما يجبرهم  على قطع الغابة وسط 
تهديدات عديدة من الحيوانات المفترســة الخطيرة 
و فــي ســواد الليل في ظل إفتقــار المنطقة لإلنارة 
العموميــة ، محدثنا أكد بــأن العائالت احتجت في 
العديــد من المرات و تنقلــت الى غاية مقر الوالية 
علــى أمل تدخل من الوالــي النهاء معاناتهم ،غير 

ان الجميــع يقدم الوعود التي ال تتجســد ألســباب 
ال تــزال غيــر مبررة، رغم أن فتــح الطريق حق 
للعائالت قصد الوصول إلــى بيوتها المعزولة في 
الغابة و التي اســتفادة منها في اطار البناء الريفي 
و حتــى تلك القديمة منها ،حيــث روى بأن العديد 
مــن المواطنين تعرضــوا لهجوم مــن الحيوانات 
الضالــة و أجبرت العائالت علــى حمل مرضاهم 
في النقاالت لمســافات طويلة قصــد الوصول إلى 

الطريق.
نشــير بــان رئيس البلديــة، أكد بــأن األرض هي 
غابية، و ال يمكن له التدخل داعيا مصالح الغابات 
تحمل مسئولياتها في فك العزلة عن تلك العائالت. 

n أوضــح نائب بالمجلس الشــعبي لبلدية أوالد 
يحــي خدروش لـــ ” عين الجزائــر” ،بأن حصة 
البلديــة من برامج تنمية مناطــق الظل تتمثل في 
ثــالت عمليات خاصــة بقطاع التطهير ، ســيتم 
إنجازها على مستوى  مشاتي احشيشن و تامادنة 
وكذا مشــتة الجوانب الواقعــة بقرية بني ميمون 
،البرامــج هــذه تهدف الــى ترقية حياة الســكان 
والقضــاء علــى مشــكل انعدام قنــوات الصرف 
والبالوعــات والحفاظ على نظافة البيئة ،وبالنظر 
للمعانــاة الكبيرة التي يعيشــها مواطنو العديد من 
القرى من مشــكل الماء الشروب سواء باالعتماد 
علــى النفس لجلبه مــن بعض العيــون والينابيع 
أو مــن خالل التــزود عن طريق شــبكات الماء 
بشــكل غير يومي ،فإن الوضع سيتحســن قريبا 
طالما أن البلدية أستفادت من برامج هامة ويتعلق 
األمر بإنجاز مشــروع هام  لتزويد مشاتي الجهة 
الغربيــة للبلديــة والمتمثلة خصوصــا في تالفت 
وأينان والرمان وبولعابة بالمياه الصالحة للشرب 
انطالقا من ســد بوســيابة الواقع في منطقة أوالد 
عربي بالميلية ،وســيقضي الخزان الجديد المشيد 
بمنطقــة لحمامر قرب متوســطة حامة مســعود  
،ويتســع لـــ 1000 متــر مكعــب ،على عطش 
ســكان هذه المناطق ،الذين استحسنوا كثيرا هذا 
المشروع الهام ،الذي يعد من أهم المشاريع ،التي 

استفادوا منها مند االستقالل.
وفي ســياق متصل ،علمنا بأن البلدية اســتفادت 
أيضا من مشــروع بناء خزانين مائيين ســعة كل 
واحد منهما 3500متر مكعب تم تشييدهما على 
مستوى منطقة آسول واألشغال متقدمة جدا حيث 
بلغــت 98 بالمائة ،وتكمن أهمية هذا المشــروع 
فــي ربطهما بالخزانــات القديمة ،التي تمون أهم 
التجمعات الســكانية بالبلدية وهــي مركز البلدية 
أشبو وشــوف االثنين وآســول وأيدال وتامزايط 
،ومــن المتوقــع أن يتم تشــغيلهما قبــل انقضاء 
الســنة الجارية ،وسيتم القضاء نهائيا على مشكل 
المــاء بتلك المناطق ،ألن مايصل الســكان حاليا 
عبر الشــبكة القديمة اليلبي رغباتهم بشكل كامل 
بســبب بعض النقائص المرتبطــة بكمية التزويد 
والتذبــذب في التوزيــع ،ولربــح الوقت وتجنب 
سياســة البريكوالج وتجنب مشاكل تقنية محتملة 
،طرحت إدارة البلدية على مديري الري للوالية 
إشــكالية العبء الذي ســتتحمله الشــبكة القديمة 
لما تربط بالشــبكة الجديدة ،التي تتســم بقوة دفع 
الميــاه ،وهــو بال شــك ســيخلق متاعــب كبيرة 
للشــبكة القديمة وللســكان أيضا،ولقــد لقيت هذه 
المالحظات التقنية القبول والموافقة لدى المديرية 
المعنية في انتظار تجســيدها من طرف الوزارة 

الوصية ماليا.
ويبقــى مواطنــو أوالد يحي خــدروش القاطنين 
بقريــة بني ميمــون يتــزودون بالماء مــن بلدية 
بــوراوي بلهادف المجــاورة ،فيما يضمن خزان 

تاغار ،الذي يمون من الينابيع المجمعة بالمنطقة 
، تزويد ســكان مشاتي المسايكة وجزء من إقليم 
مشتة بومعد ،وقد بلغت نسبة إنجاز خزان تيراو 
60 بالمائــة ،حيث ينتظــر  ربط  بيوت المنطقة 
بمياهه العذبة المســتخرجة مــن مجموعة ينابيع 
ذات منســوب عــال ، وبإســتالم كل المشــاريع 
المذكورة آنفــا ودخولها حيز التشــغيل والخدمة 
خالل السنة الجارية، ستتخلص بلدية أوالد يحي 
خدروش ،التي يزيد عدد ســكانها عن  20 ألف 
نســمة من مشــكل الماء الذي ظــل يالحق عديد 

عائالتها.
وضمن ســياق آخر، تدعمت الحظيرة الســكنية 
للبلديــة بـــ 100 وحدة ســكنية إيجارية عمومية 
جديدة،حيــث شــرع المقاول مطلع شــهر جانفي 
في إنجازها على مســتوى منطقة شــوف اإلثنين 
بالقــرب مــن حــي 40 مســكن القديم ،وســيتم 
توزيعها عقب إنجازها مباشــرة على مســتحقيها 
مــن المواطنيــن المحروميــن والمحتاجين لهذا 
النــوع من الســكن ،مع العلم أن هــذه البلدية تعد 
مــن أهــم بلديــات الوالية جيجل مــن حيث عدد 
اإلســتفادات فيمــا يتعلق بالســكن الريفي بالنظر 
لطابعها التضاريسي الجبلي ،كما أستفادت البلدية 
مؤخرا من مشــروع حضري هــام لربط بيوت 
التجمع السكاني شوف اإلثنين باأللياف البصرية 
الخاصــة بالهاتــف واألنترنــت ،حيــث انطلقت 
األشــغال منــد عدة أيــام لتغطية أهــم أحياء هذا 
التجمع الذي يقع في مدخل البلدية ،الذي اســتفاد 
أيضــا من مشــروع مد شــبكة الصرف الصحي 
،حيث انتهت األشــغال من ربط نسبة معتبرة من 
البيوت ،وهو مالقي ارتياح سكان  شوف اإلثنين 
أمام كثرة عدد البنايات ،التي شيدت في السنوات 
األخيرة ،حيث تحولت المشتة من طابعها الريفي 
الى تجمع سكاني كبير صار في حاجة ماسة الى 
المزيد من عمليات التهيئة والتحســين الحضري 

وخاصــة إصــالح بعــض المســالك والطرقات 
الفرعية في وســط التجمع السيما الطريق الممتد 
من المركز الصحي نحو عمق التجمع الســكاني 
،الذي تحول في فصل الشــتاء الى مســلك ترابي  

يصعب اجتيازه سيما عندما تتساقط األمطار.
وينتظر سكان أوالد يحي خدروش بشغف انتهاء 
أشــغال إنجــاز وكالة بريدية جديدة ،حيث ســيتم 
استالمها خالل شهر جويلية المقبل ، وينتظر من 
هذه الوكالة البريدية الجديدة ،التي شيدت بطريقة 
متكاملــة وعصرية، أن تفك الخناق عن مواطني 
البلديــة ،الذيــن مازالــوا يتنقلــون  الــى مراكز 
مدينــة الميليــة للحصول على مختلــف الخدمات 
البريديــة ،وهو مــا أتعبهم وشــكل ضغطا كبيرا 
عليهــم وخاصة الفئات الســنية المتقدمــة ،الذي 
يضطــرون للتنقــل حوالــي 10 كيلومترات من 
اجل خدمات بســيطة  عجر عــن توفيرها مكتب 
البريد القديم المتواجــد بجوار مقر البلدية ،حيث 
أن تصنيفه اإلداري اليســمح له بإســتالم أموال 
كبيــرة ،التــي  كان بإمكانهــا أن تغطي حاجيات 
ســكان هذه المنطقة المجاهــدة ،وفي ذات الوقت 
فــإن تفعيل هــذه الوكالة بعــد تدشــينها ودعمها 
بالتأطير البشــري الكافي سيســاهم فــي تخفيف 
الضغــط عن المراكــز البريديــة بالميلية ،والتي 
تعانــي من االكتظــاظ يوميا بســبب توافد عليها 
المواطنين من بعض البلديات المجاورة وكذا من 
عدة بلديات من والية سكيكدة حسب ماعلمناه من 
رئيس مصلحة المكتب البريدي الرئيســي ،يشار 
الــى أن بلدية اوالد يحي خدروش تســتحق دعما 
إضافيا بمختلف المشاريع التنموية لتوفرها على 
مناطــق نائيــة ومعزولة لم تنل حظهــا ونصيبها 
من التنمية في العقود الماضية ،والفرصة مواتية 
اليوم لدعمها بشكل كافي في اطار برامج الرئيس 

المتعلقة بمناطق الظل.

تعد من بلديات جيجل التي تستحق الدعم التنموي الكايف  

نحو تزويد عائالت أوالد يحي خدروش بماء 
سد بوسيابة قبل انقضاء السنة الجارية

ظفرت بلدية أوالد يحي خدروش بجيجل من ثالث عمليات في ميدان التطهير في إطار برامج تنمية مناطق 
الظل،فيما تجري األشغال إلنهاء تشييد خزانات كبيرة قريبا ،ستزود سكان البلدية انطالقا من سد بوسيابة 
وتنهي معاناتهم بشكل نهائي مع الماء الشروب ،في انتظار تدشين الوكالة البريدية الجديدة الصيف القادم 

للحد من نزوح مواطني هذه المنطقة المجاهدة نحو المراكز البلدية لمدينة الميلية.

أستغرب سكان يقطنون في بيوت ريفية على مستوى قرية بودودج ببلدية الزيتونة غربي والية سكيكدة،من إصرار البلدية على رفض التدخل لفتح طريق يوصلهم الى بيوتهم و ينهي معاناتهم 
التي أستمرت ألزيد من عشرية كاملة،حيث ”يتعذبون” في الوصول الى بيوتهم في مسلك غابي بين أشجار البلوط و في ظروف خطيرة.

سكان  بودودج  يف الزيتونة بسكيكدة يطالبون  بفتح طريق 
استفادوا من سكنات ريفية مند سنوات 
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متفرقات
سقوط طابق عمارة بحي

 بوذراع صالح بقسنطينة 

  اهرتاء الطريق الرابط بني مدينتي 
شلغوم العيد والتالغمة بميلة      

جيجل : نصرالدين دربال 

سكيكدة : نورالدين .ب
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المرض ممنوع في الشتاء 
واألزواج يخططون لفترة الحمل والوالدة !

في بلدية حربيل الواقعة شمال والية سطيف تقبع أزيد من 13 ألف نسمة، حيث رواسب ومخلفات سنوات الجمر والرصاص، وحيث للحياة طعم آخر مغموس بالقهر والحرمان، حيث يعيش هؤالء واقعا مرا 
ومستقبال كئيبا، حيث تحالفت عليهم قساوة الطبيعة وال مباالة المسؤولين، فمنهم من رحل ومنهم من بقي ينتظر اليوم الذي تشرق فيه الشمس ويتحقق حلم العيش الكريم في الجانب التنموي واالجتماعي.

حربيل بلدية نائية أقصيت من تصنيف مناطق الظل بسطيف  

n تتقــزز نفس كل زائر إلى بلدية حربيل 
منذ الوهلة األولى من دخول بوابتها الوحيدة 
حيــث تترامــى عائالت في شــبه عراء على 
ضفــاف الوديــان، و تتألــم لمنظــر شــباب 
وأطفــال يجّرون ذيــول اليــأس والخيبة في 
طرقات مهترئة، وقــد تبلغ نهاية الحدود إلى 
منطقــة أخرى دون أن تجــد أي معلم يوحي 
بالتحضر في المنطقة، كون أن مركز البلدية 
بــدوره عبارة عــن قرية ال فــرق بينه وبين 

العشرات من القرى المجاورة له.
من هنا مرّ اإلرهاب

أكد العديد من السكان الذين تحدثوا إلى »عين 
الجزائــر« أن هــذه المنطقة كانت مســرحا 
لحوادث أليمة خالل العشرية السوداء، حيث 
شردت عائالت وأفرغت القرى من سكانها، 
وكانت أســوء أيام عاشــها الســكان باعتبار 
المنطقــة أحــد أكبــر المعاقل التي عششــت 
فيها الجماعــات اإلرهابية، لكن عودة األمن 
والســلم بدأ السكان يعودون إلى هذه المنطقة 
التــي هجروها مكرهيــن، وكلهم أمل في أن 
تستفيد حربيل نصيبها من التنمية على غرار 
المناطق المجاورة، لكن الســكان اصطدموا 
بواقــع مر بعــد أن تم تهميش هــذه المنطقة، 

واالســتيالء على حقها من مشــاريع التنمية 
التــي تعتبــر من أولويــات الحيــاة الكريمة، 
لتتواصــل رحلة عذاب الســكان بعــد العودة 
وصيحــات مدوية تعتلي قمم الجبال لتكســر 
صمتهــا »هل من مجيب«؟ ســيما في ضل 
تقاعس المجالس البلدية المتعاقبة والتي ظلت 

محل تذمر كبير من طرف أبناء المنطقة. 
تنمية مفقودة وعزلة قاتلة

أكــد لنا العديد من الســكان الذيــن التقينا بهم 
خــالل زيــارة قادتنا إلى المنطقــة أن العزلة 
تطــارد العشــرات من القرى بســبب اهتراء 

المســالك التــي ال تصلــح اال للحيوانــات، 
على غرار كل من قرية، لمشــاتة، قســمطة 
وغيرهــا من تلك التي يعيش ســكانها خارج 
مجال التغطية، وحتــى التكنولوجيا لم تصل 
بعد إلى هناك فال أثر لألنترنيت وال الهاتف، 

ومن المشاكل الكبيرة التي أثقل كاهل السكان 
خاصة فئة الشباب منهم، هي غياب المرافق 
الرياضية والشــبانية، حيث توقف مشــروع 
ملعــب بلــدي خصصــت لــه الدولة حســب 
مصادرنا ما يزيد عن 4 ماليير ألسباب تبقى 
مجهولة، حيث أســندت مهمة الدراســة ألحد 
مكاتب الدراســات، وســرعان ما تم تحوليه 
إلى مكان آخر دون أن يرى المشروع النور 
لحــد كتابة هذه األســطر، في حيــن ال يلبي 
دار الشــباب المتواجد بمركز البلدية رغبات 
شباب القرى المتناثرة والبعيدة عنه بعشرات 

الكيلومتــرات، إلــى جانــب هاجــس البطالة 
الذي جعل شــباب المنطقة يعيشون كالطيور 
المهاجرة ال مستقر لهم بحثا عن لقمة العيش.

لألطفال نصيب من املعاناة
األمر ســيّان، بالنســبة للبراءة التــي لم تذق 
طعــم الراحــة في العطــل، حيــث تنتظرهم 
جهود جبــارة ومعاناة كبيرة فــور خروجهم 
من المؤسســات التربوية، ومهمة جلب المياه 
واالحتطاب العامل المشــترك بينهم، فقد أكد 
لنا بعض األطفال الذين التقيناهم بقرية لعزيب 
وهم يحملون حزم من الحطب أنهم ألفوا هذا 
العمل التي أصبحت واجب بالنسبة لهم تحسبا 
لمجابهة البرودة في فصل الشــتاء، باإلضافة 
إلــى نقل براميل من الميــاه على متن ظهور 
األحمــرة بعــد جلبها مــن الينابيــع الطبيعية 
المتواجــدة على ضفاف الوديان، ولعل األمر 
الذي اثر كثيرا في صحة أطفال معظم القرى 
هو رائحة مياه الصرف الصحي التي تحملها 
الريــاح نحو الســكان وكأنهــا هواؤهم الذي 
يتنفســونه، حيث سجلت العديد من التسممات 
طالت األطفال ناهيك عن أمراض الحساسية 
والربــو وغيرها الناتجة عــن الوضع البيئي 

المتدني بالمنطقة.
والــوالدة ومتاعب  للحمل  التخطيــط 

كبرية للمرضى
أمنيــة غريبــة وجدناها في قلــب كل مواطن 
أربــاب  لــدى  خصوصــا  حربيــل  ببلديــة 
العائــالت، وهو الدعاء لعــدم إصابة أي فرد 
من العائلة بمرض اســتعجالي خالل الفترات 
العصيبة ال سيما خالل التساقط في الشتاء أو 
في الفترات الليلية، والسبب الرئيسي في ذلك 
هو صعوبة نقل المريــض في الوقت الالزم 
إلــى المستشــفى، حيث تبعد أقرب مؤسســة 
استشــفائية إليهم بأزيــد من 40 كلم، في ظل 
غياب وســائل النقل واهتراء الطرقات، وفي 
هذا الصدد أكد مواطن من قرية أوالد سيدي 
أحمد أنهم ينقلون المرضى مشيا على األقدام 
لمســافة تفوق 10 كلم وبعدهــا يتم نقلهم في 
مركبــة، وقد اعترف البعــض ممن التقيناهم 
أن طبيعــة المنطقــة المحافظــة تجعل بعض 
العائــالت تتماطــل في نقــل المرضى خالل 
تســاقط الثلــوج، ما يــؤدي إلــى مضاعفات 
صحيــة وأحيانا أخرى إلى الوفيات، وأغرب 
مــن ذلك اعترف الســكان أن معظم األزواج 
يخططون مســبقا لفترة الحمل، حيث يقومون 
بعملية حســابية لمنع حدوث الوالدة في فترة 
الشــتاء، تجنبا لتعّرض صحــة األم والصبي 
للخطر، وكذا لغياب اإلمكانيات في المنطقة، 
وتخوفــا من حدوث الوالدة في فترة تســاقط 
الثلوج وقطع الطريق واستحالة نقل األم إلى 

مصلحة الوالدة.
الغاز والكهرباء .. حلم السكان

ال تــزال العديــد مــن العائــالت تعانــي من 
مشــكلة غيــاب الغــاز الطبيعــي والكهرباء، 
رغــم تســجيل بعــض المشــاريع فــي هــذا 
المجــل والتي لم تلبي طلبات كل ســكان كل 
القرى، حيث مازالت العشرات من العائالت 

قســاوة الطبيعــة والبــرودة الشــديدة التــي 
تعرفهــا المنطقــة في فصل الشــتاء بالحطب 
وقــارورات غاز البوتان، ولــم يخف الكثير 
منهــم أنهــم يجــرؤون على االحتطــاب من 
الغابــات المجاورة واســتنزاف ثــروة الفلين 

رغــم أهميتها، ويضطــر البعض من أرباب 
العائالت إلى شــراء الحطــب بأثمان باهظة 
قبل بداية تساقط الثلوج، لتخزينها واستغاللها 
في وقت الحاجة، وكشــف الســكان أن ندرة 
قــارورات غــاز البوتان تطرح نفســها بقوة 
فــي فصل الشــتاء في المنطقــة، وتنعدم كليا 
خالل تساقط الثلوج نتيجة العزلة المفروضة 
التمويــن  شــاحنات  وصــول  واســتحالة 
بقــارورات غاز البوتان إلــى المنطقة، حيث 
صــّرح بعــض المواطنين أن هذه المشــكلة 
جعلتهــم يســتثمرون فــي قــارورات غــاز 
البوتان، وبمجرد اإلحســاس بالبرد واقتراب 
تســاقط الثلوج يتــم تخزينهــا لمواجهة البرد 
واستخدامها في الطهي، حيث وجدنا عائالت 
تتوفــر علــى أكثر مــن 10 قــارورات غاز 
البوتــان، وهذا كله من أجــل مقاومة غضب 

الطبيعــة عند الحاجة، من جهتهم أعضاء في 
المجلــس البلــدي أكدوا أن القــرى واألماكن 
التي مازالت لم تغطى بخدمة الغاز استفادت 
من مشاريع وهي قيد الدراسة وسترى النور 

في القريب العاجل.
ثعابني، خنازير وقوارض ترعب السكان

يقضي ســكان القرى المتواجدة على ضفاف 
الوديــان على غرار قرية أوالد ســيدي أحمد 
بلشــوفات وغيرها جل لياليهم تأهبا لعضات 
القــوارض والثعابيــن التــي تخطــف أنفاس 
الصغار والكبــار، بعدما اتخذت من المنازل 
الهشــة مرتعــا لها، فــي وقت أبدى الســكان 
توجســهم من بــرك عمالقة تتوســط الوديان 
والتي يعمد األطفال إلى الســباحة فيها خالل 
تنقلهــم لجلــب المياه مــن الينابيــع الطبيعية، 
ورغبتهــم في ذلــك تأتي على خلفيــة انعدام 

وسائل ومرافق الترفيه بالمنطقة.
.. والخنازير تعيث فسادا يف املحاصيل 

الزراعية
هم آخــر أثقل كاهل الفالحيــن، وهو ظاهرة 
انتشــار قطعان الخنازير البرية التي تسببت 
في إلحاق خســائر جســيمة فــي محاصيلهم 
الموســمية،  الزراعــة  خاصــة  الزراعيــة، 
كما أنها أصبحت تشــكل خطــرا كبيرا على 

صحــة هــؤالء الفالحيــن، حيــث فرضــت 
عليهــم المكوث فــي منازلهم وعــدم التوجه 
إلــى بســاتينهم أثناء الفتــرات الليلية لســقي 
محاصيلهم، خاصة الخضر الموســمية التي 
تعد مصدر معيشــة العديد منهم، كما فرضت 
عليهــم أيضــا اللجــوء إلــى الحراســة عــن 
طريــق المناوبة لمنع وصول هذه الحيوانات 
المفترســة إلى التجمعات السكانية المجاورة 
للغابات، معتمدين في مكافحتها على الوسائل 
التقليديــة كحفر خنادق أو تســييج البســاتين 
والحقول باألسالك الشائكة، أو نصب أفخاخ 
حديدية كثيرا ما تكون بالخطأ وتصيب أطفاال 
صغارا بجروح قد تصل إلى حد بتر الساق، 
وأمام هذه الوضعيــة يطالب بعض الفالحين 
بتقديم لهم تســهيالت قصد استرجاع بنادقهم 
واســتعمالها فــي الحراســة علــى أرواحهم 

وممتلكاتهم.

األحد 7 فيفري  2021
الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442

ربورتاج : سفيان خرفي 

n بلديــة حربيــل التــي كانــت باألمس 
قلعة للجهــاد وحصنا للثورة بما أنجبته من 
أبطال وشخصيات بارزة من أمثال الشهيد 
بوفرة محمد قائد الوالية الرابعة التاريخية، 
وذبيح الشريف ومليكة قايد وغيرهم .. هذه 
البلدية التي تحدى سكانها الموقع الجغرافي 
الصعب وكسروا صمت الجبال هناك، كما 
وقفــت بفضل رجالها ونســائها على درب 
محاربة اإلرهــاب خالل ســنوات الجمر، 

هاهــي اليوم تئــن وتســتغيث بعدما وهنت 
العزيمــة الفوالذية التي توّســم بهــا أبنائها 
بســبب المشــاكل الالمتناهية التي نســفت 
طاقاتهــم وأحالمهــم، وبالتالــي يطالبــون 
بالتفاتة جادة تخرجهم من ســراديب العزلة 
والتهميش، والغريــب في األمر لم تصنف 
هذه البلدية ضمن مناطق الظل شــأنها شأن 
كل البلديــات الشــمالية التــي أقصيــت من 
التصنيف ما يطرح الكثير من التساؤالت.

بلدية حربيل يف سطور



متفرقات 

n و كان ســعر الثوم ال يتجاوز الثالثين دينار 
للكيلوغرام الواحد غير أن هده الزراعة تعرضت 
العــام الماضــي  إلى انتكاســة كبيــرة ،حيث تم 
تقليــص المســاحة المخصصة لها  مــن ثالثمائة 
هكتار في مناطــق االنتاج الكبرى ببلديات دائرة 
مروانــة وخصوصــا بلديتي قصــر بلزمة وواد 

الماء الي مائة وخمسين هكتارا 
وتلقي منتجو الثوم ضربــة قوية عند نهاية الفين 
وثمانية علي اثــر تحقيق فائض كبير في االنتاج  
أدى الــى انخفاض حاد في االســعار التي هوت 
الــي ثالثيــن دينــار للكيلوغــرام الواحــد في ما  
حصل كســاد كبير في المنتــوج ترافق مع عجز 
في التســويق إلى باقي الواليات التي كانت تعتمد 
علي انتــاج الوالية وتدبرت أمرهــا  بجذب هذه 
المادة من الواليات المجاورة لها والقريبة منها.

وعلي ضوء المستجدات الطارئة قرر المنتجون 
تقليص المســاحات المزروعة الــي الحد األدنى  
والطلــب مــن وزارتــي الفالحة والــري التدخل 
النقــاد هــذه الزراعة مــن االختفاء كليــة وعدم 
العــودة لها ادا ما لم يتم انشــاء مســاحات كبري 
للتخزيــن وتدعيــم المنتجين بوســائل التســويق  
واعانتهم في ميدان الري الفالحي بإنجاز سواقي 
وابار للســقي  والتصدي لألمــراض الفتاكة التي 
تصيــب منتوج الثوم من حيــن آلخر وتودي الى 

إبادته قبل تحصيله
ويقــول المنتجــون أن هــده الزراعة تفتــح افاقا 
واسعة الستحداث وحدات انتاجية للتعليب  وحفظ 
المنتــوج واســتخدامه كذلــك في المجــال الطبي 
،حيــث تتميز بلديات دائرة مروانــة بإنتاج الثوم 
دي النوعية العالية جدا والقابلة الســتخدامها في 

المجاالت الطبية  وفي العديد من الميادين 
ويعانــي منتجو بلدية قصــر بلزمة التي تعد أكبر 
مناطق االنتاج في شرق البالد في مادة الثوم من 
ندرة مياه الســقي ،حيث يشــير رئيس هده البليدة 
لعين الجزائر الى أن الماء يشكل عقبة كبيرة أمام 
المنتجين للرفع من االنتاج والتوســع في زراعته 
وهناك تشــدد صارم من جانب مديرية الري في 
الترخيــص للمزارعين بحفــر اآلبار في حين  ال 
تقدم بدائل للمزارعين تحل محلها كبناء الحواجز 
المائية والسواقي وحتي اآلبار في الوقت الدي ال 
تملك فيه الوالية لحد الســاعة أية دراســات تقنية  
هيدرولوجيــة تبين المواطن التي يوجد فيها الماء 
مــن عدمها وما يــزال البحث عن الماء في كامل 
الواليــة يتم بواســطة غصن الزيتــون الذي يعد 
الطريقــة الوحيدة المتاحــة  والتي يثق  الفالحون 

والمواطنون فيها  اســتنادا للتجارب التي يقدمون 
عليها من حين آلخر وتعطي نتائج مضمونة.

وعــالوة على كل ذلك يتعــرض الثوم ألمراض 
غريبة تنشــأ مــن حين ألخر وتســاهم في الحاق 
الضرر بالمنتوج  ولــم يتم التصدي لها أو إيجاد 
حلــول نهائيــة ،ليبقي المزارع يدفــع فاتورة هذه 
العوامل الكارثية المتعددة ،اذ يقول فالحون أنهم 
اســتثمروا مبالغ تتجــاوز المائة مليــون أو أكثر 
للواحــد ،ولكنها تبددت  خالل الــدورة االنتاجية 
الفارطة  األمر الذي ال  يمكن تكراره  هذا العام 

إن لم تحضر ضمانات أكيدة 
فالحــون تخلصــوا العــام الفــارط مــن المنتوج 
الفائــض برميــه فــي االوديــة وآخــرون اتلفوه 
واحرقــوه بينما كابر آخرون وعاندوا في انشــاء 

هياكل تقليدية لتخزينه. 

n كمــا تشــهد العديد مــن أحياء 
مدينــة منــذ نهايــة الســنة الماضية 
فوضــى ال متناهيــة فــي البنــاءات 
الفوضوية التي غزت أحياء بكاملها 
كما هو الشــأن لتــراب الزهواني ، 
الجزيــرة ، قارة الســلطان ، طريق 
الكويــف بجــوار مفتــرق الطرقات 
، الجــرف ، حي 600 ســكن والى 
غيرهــا من األحيــاء األخرى ومن 
خــالل تحقيــق ميداني كانــت أول 
محطة لنا بتــراب الزهواني، حيث 
وقفنا على العشرات من المواطنين 
يقومــون بانجاز بنــاءات فوضوية 
دون إنــي احترام للمقاييــس التقنية 
المعمــول بهــا حيث تنجــز البعض 
من هــذه الســكنات فــي أماكن جد 
منخفضــة وبمجــاري الميــاه دون 
األخطــار  الحســبان  فــي  األخــذ 
المحدقــة التــي تنتظرهم فــي حالة 
تســاقط األمطار وما تجلبه السيول 
الجارفــة من األماكــن العالية ، إلى 
جانب ذلك شــكل الربط العشــوائي 
للخيــوط الكهربائيــة خطــرا حقيقيا 
على الســكان حيث شــهد السنوات 
الماضية وفاة شاب اثر سقوط خيط 
كهربائــي تــم ربطه بطريقــة غير 
شــرعية  وحســب بعــض الســكان 
القدامى للجهة التي تمت تهيئتها أن 
الجهة العليا من الحي والتي شهدت 
انجاز أكثر من 60 ســكن فوضويا 
خالل العشــرية الماضية تم إزالتها 
من طرف الســلطات المحلية السنة 
الماضية وتحويل هذه العائالت إلى 
عمارات عصرية بحي سكانســكا، 
وبعــد تهديمهــا وأمام الغيــاب التام 

للجهة المعنية تم إنجاز حي فوضوي 
جديــد رغم انف الســلطات المحلية 
وما شــجع أكثر على هــذه الظاهرة 
قيــام مواطنيــن باالســتيالء علــى 
مســاحات ترابية وبيعها للمواطنين 
والقضية توجد منذ الســنة الماضية 
فــوق طاولــة العدالة ثانــي محطة 
لنــا كانــت طريق الكويــف إذ رغم 
وضــع البلدية الفتات تمنع البناء إال 
ان العشــرات مــن المواطنين قاموا 
بنزعهــا ويقومون بتهيئة مســاحات 

ترابية النجاز سكناتهم .
وحســب ســكان األحيــاء المجاورة 
البلديــة تدخلــت أول األمــر  فــإن 
لتغيــب مصالحها نهائيــا في اآلونة 

األخيــرة ، وبالحي المجاور طريق 
المطار مازالت وضعية العشــرات 
من الســكنات الفاخــرة محل عجز 
تســوية من طرف السلطات المحلية 
بعد إقــدام أصحابها علــى انجازها 
فوق القناة الرئيســية للغاز الطبيعي 
وبات أمر النظــر معقد للغاية رغم 
األخطار الكبيرة التي تنتظر هؤالء 
،حيــث وصفهــا البعــض بالقنبلــة 
الموقوتــة التي تنتظــر االنفجار في 
أي لحظة ، وبحي 600 سكن وقفنا 
على كــوارث ال تعدى وال تحصى 
إذ رغــم انجــاز الحــي مــن طرف 
السلطات المحلية والدراسات التقنية 
التي قامت بهــا المصالح المختصة 

شــملت  كبيــرة  عيــوب  أن  ،إال 
الســكنات والتــي أضحــت مهــددة 
باالنهيــار إثــر التشــققات الكبيــرة 
التــي مســت الجــدران واألســقف 
،إلى جانــب ذلك تم الحــذف الكلي 
لألرصفة عبر جل الشــوارع وأمام 
غياب الجهات المعنية قام العشرات 
علــى  باالســتيالء  الســكان  مــن 
مســاحات محاذية لسكناتهم ،خاصة 
من الواجهة األمامية مثل ما يحدث 
هــذه األيام بحي الميــزاب اثر إقدام 
العشــرات من المواطنين بالســطو 
على مســاحات شاســعة تــم تهيئتها 
والشــروع في أعمال الحفر إلنجاز 

سكنات فوضوية . 

الموالــون  استحســن   n
الســلطات  قــرار  والفالحــون 
المحلية بفتح الســوق األســبوعية 
للمواشــي بدائرة الشريعة بتبسة، 
بعد غلق دام 10 أشهر من تعليق 

نشاطه بسبب جائحة كورونا.
وتزامــن فتــح الســوق جملة من 
ضــد  اإلحترازيــة  اإلجــراءات 
أي  لتفــادي  كورونــا  فيــروس 
تجاوزات وذلك بمرافقة المصالح 
البيطرية لمعاينة المواشــي وكذا 
وضــع التدابيــر الصحيــة، حيث 
يعد هذا الســوق أحد أكبر أسواق 
الوطــن وذا أهميــة الستقـــطابه 
مختلــف  مــن  المواليــن  آالف 

الواليات المجاورة،

استبشــر أصحــاب هــذه  حيــث 
المهنة لفتح مصدر رزقهم الوحيد 
مؤكديــن التزامهــم بجميع قواعد 
البروتوكول الصحــي لعدم غلقه 
مــرة أخــرى، ومن جهــة أخرى 
المفتشــة  لبيــض  حنــان  دعــت 
البيطرية بالمصالح الفالحية تبسة 
المواطنيــن عدم الذهاب للســوق 
من غيــر داع ألن الوبــاء مازال 
منتشر في حين أكدت على جميع 
المتواجديــن به ضــرورة التباعد 
الكمامــات،  بارتــداء  واإللتــزام 
الســتقرار الوضــع الــذي يعجل 
بفتــح األســواق األخــرى ونقاط 

البيع .

n أطلقــت يــوم أمــس جمعية 
جســور الثقافية بمدينة الشــريعة 
تحــت  واســعة  تشــجير  حملــة 
شــعار ”هلموا لنجعلها خضراء” 
،حيث  ســتعرف هاتــه المبادرة 
غــرس أزيد من 2000 شــجرة 
ستوزع على جميع أنحاء المدينة 
خاصة المحــاور الكبــرى منها، 
وقــد تمت هاته العملية بالتنســيق 
مــع عدد مــن الجمعيــات الفاعلة 

في المجتمع وعدد من المواطنين 
الذين بدورهم استحسنوا مثل هاته 
العمليــات التي من شــأنها إضفاء 
منظــر جميــل للمدينة،وتصنــف 
األشــجار المغروســة مــن نــوع 
الفلفل األسود الكاذب وهو النبات 
الــذي يتأقلم مع طبيعــة المنطقة، 
لهــا،  جميــال  منظــرا  ويضفــي 
وللتذكيــر فإن عمليات التشــجير 
بالوالية ككل ستتواصل إلى غاية 

شهر مارس القادم.

n وفرت متوسطة مفدي زكريا 
ببلديــة الشــريعة بتبســة، كميات 
معتبرة من المســتلزمات الوقائية 
مــن فيــروس كورونــا، تمثلــت 
فــي كمامــات طبيــة، ومعقمات 

كحولية، ومقاييس حرارية.
حيث بلغت قيمة هاته المستلزمات 
 19 ســنتيم،لفائدة  مليــون   440
متوســطات،   06 و  إبتدائيــة، 
هاتــه  وتعــد  ثانويــات،  و04 
العمليــة هي األولــى من مجموع 
متوســطات أخــرى ســتكون لها 
عمليــات مشــابهة خــالل األيــام 

القليلة المقبلة، كمتوسطة براهمي 
مالــك  بالشــريعة  و  الشــافعي 
ميدانــي بثليجــان، و تتمثــل هذه 
التوزيعات في أكثر من 80 ألف 
و500 كمامــة من الحجم الكبير، 
و 60 ألــف كمامــة مــن الحجــم 
الصغير، وقرابة 3 آالف لتر من 
الكحولــي، و55 مقياس  المعقــم 
للحــرارة، حيــث ســتكون هاتــه 
التوزيعــات على مســتوى وحدة 

الكشف والمتابعة للمؤسسة.
منى بوعكاز

  البناءات الفوضوية تعود بقوة إىل العديد من األحياء السكنية بمدينة تبسة  

مساحات شاسعة تنهب في وضح 
النهار والكل يتفرج 

عين على الشرق 
9

ل فوضى التسيب في البناء الفوضوي بمدينة تبسة تسجيل اعتداءات بالجملة من طرف العديد من الخواص وصل بهم  شكَّ
األمر إلى نهب مساحات عقارية مخصصة إلنجاز مرافق عمومية مختلفة كما حدث مؤخرا محاولة أحد المواطنين السطو على 
مساحة تفوق ال1000 م2 بمحاذاة العيادة الطبية المتعددة الخدمات بشير منتوري  بمفترق الطرقات نحو مطار تبسة الدولي ..

الثوم يقارب  سعر اللحم يف باتنة
اســتقر ســعر مادة الثوم في أســواق باتنة  هذه االيام عند حدود ثمانمائة دينار أي ما يعادل ســعر الكيلو غرام الواحد من لحم 
الخــروف ،وثــاث  مرات ســعر الكيلو غرام من الدجــاج ولم يعد بإمكان المواطن دي الدخل المحــدود االقتراب من هذ المادة 

الغذائية الضرورية.

تبسة : هواري غريب 

باتنة : محمد غناي 

تراجع  يف المساحات المزروعة بسبب  ندرة مياه السقي

فتح السوق األسبوعية 
للموايش  بدائرة الرشيعة تبسة

جمعية جسور الثقافية تغرس 
2000 شجرة  بالرشيعة يف تبسة 

440 مليون سنتيم قيمة مستلزمات 
وقائية للمؤسسات الرتبوية

األحد 7 فيفري  2021
الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تبسة - دائرة  تبسة  - بلدية تبسة -

 رقم 19/2021

وصل تسجيل  الترصيح بتأسيس جمعية بلدية
بمقتضــى القانــون رقــم 06/12 المــؤرخ فــي 18 صفــر 1433 
هــذا  تــم  بالجمعيــات  المتعلــق   2012 ديســمبر  ل12  الموافــق 
اليوم 2021/01/06 تســليم وصــل تســجيل التصريــح   بتاســيس 
الجمعيــة البلديــة المســماة : جمعية  الجزائــر الجديدة لحــي العرامي 
– رئيــس الجمعيــة جــالل حمزة بــن لخميســي –  المقيمــة  بحي 4 
مــارس طريق عنابــة حائطــة 288 المقاطعة 2028  تبســة -تاريخ 
ومــكان الميــالد 1991/07/05 تبســة العنوان حــي العرامي 448 

سكن F6   رقم 01 تبسة

إشهــــار
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n وأبدت الخارجيــة الجزائريــة، 
في بيان، استعدادها الكامل للتعاون 
معها، بما يحقق األمن واالســتقرار 

وتطلعات الشعب الليبي.
وأبدى البيان، أمال في أن تسهم هذه 
الخطــوة االيجابيــة في إنهــاء حالة 
االنقســام وتوحيد الصفــوف الليبية 
االنتخابية  اســتعدادا لالســتحقاقات 

الهامة نهاية هذا العام.
وأكــدت الجزائر تضامنهــا الثابت 
مع الشعب الليبي وموقفها الرافض 
لجميع أشــكال التدخل في الشــؤون 
دعمهــا  وكــذا  الليبيــة  الداخليــة 
المتواصل للجهود الســلمية الرامية 
إلحالل السلم واالســتقرار في البلد 
، وفق مقاربة شــاملة تهدف لحماية 
واســتقاللها ووحــدة  ليبيــا  ســيادة 

أراضيها.
وكانــت الجزائر قد أكــدت وقوفها 
الدائم مع ليبيا وشــعبها ولن تســمح 
بتقســيمها، كما أكدت في العديد من 
المناســبات أنها  تقف على مســافة 
واحدة من جميــع األطراف الليبية، 
وإنهــا مــع إقرار  الحل السياســي 

الســلمي، بعيدا عن الحل العسكري 
المطلــق  رفضهــا  اكــدت  كمــا 
للتدخالت األجنبية في هذا البلد.كما 
أن الجزائر كانت قد أكدت أن هدفها 
هو لم شمل كل الليبيين وتعمل على 
”منع تقسيم” ليبيا، كما تعتبر أن أمن 

الجزائر من أمن ليبيا. 
كما كانت دائما ما تؤكد أن تســوية 
األزمة في هــذا البلد يجب أن تأخذ 
بعين االعتبار ثالثة عناصر أساسية 

وهــي ”وقف إطالق النــار، احترام 
الحظر علــى األســلحة و مواصلة 

الحوار بين الليبيين”. 
وأســفرت محادثــات ترعاها األمم 
المتحدة عن تشــكيل حكومة مؤقتة 
جديــدة لليبيا الجمعــة بهدف وضع 
حــد لعقد مــن الفوضى واالنقســام 
والعنــف بإجراء انتخابات في وقت 

الحق هذا العام.
وسيرأس محمد المنفي، الدبلوماسي 

الســابق من بنغازي، مجلسا رئاسيا 
من ثالثة أعضاء بينما سيتولى عبد 
الحميد الدبيبــه، ابن مدينة مصراتة 
رئيــس  منصــب  البــالد،  بغــرب 

الوزراء.
وأمام الدبيبه حتى 26 فيفري ليقدم 
تشــكيلة حكومتــه للبرلمــان، الذي 
ســيكون أمامه عندئذ ثالثة أســابيع 

للموافقة عليها.
ورحبــت فرنســا وألمانيــا وإيطاليا 
المتحــدة  والواليــات  وبريطانيــا 
باالتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة 
جديــدة لليبيا قائليــن إن الطريق ”ال 

يزال طويال«.
ووصفــت الــدول تشــكيل حكومة 
مؤقتــة جديدة بأنه ”خطــوة حيوية” 
وقالــت في بيان مشــترك نشــر في 
لنــدن إنه ال يزال هنــاك الكثير من 

العمل.
وعربيــا، أعربت المملكــة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات والكويت 
ومصر عن ترحيبها بانتخاب سلطة 

تنفيذية في ليبيا.
سناء- م 

n دعا محامــي األعمال والخبير 
جايســون  األمريكــي,  القانونــي 
بوبليــت, إلــى ضــرورة حــرص 
دافعي الضرائــب األمريكيين على 
ضمان ذهــاب أموالهم إلــى تنظيم 
اســتفتاء فــي الصحــراء الغربية, 
مطالبا بعدم منح الشرعية الحتالل 

المغرب لألراضي الصحراوية.
وقال الخبير في المســائل التنظيمية 
الفيدراليــة ,جايســون بوبليت, في 
تغريدة نشرها على حسابه الرسمي 
فــي ”تويتر” ,أمس الجمعة, ” يجب 
على دافعــي الضرائب األمريكيين 
أن يحرصــوا على توجيــه أموالنا 
إلى تنظيم اســتفتاء فــي الصحراء 
الغربيــة.. عوض إضفاء شــرعية 
علــى احتاللهــا غير الشــرعي من 

قبل المغرب”.
وشــدد الخبير في المسائل اإلدارية 
الفيدرالية  التشــريعية  واإلجراءات 
وتحقيقات الكونغرس, في تغريدته 
علــى ضرورة أن ”تبقى بعثة األمم 
المتحــدة لالســتفتاء فــي الصحراء 
الغربية )مينورسو(, محافظة على 

حيادها”.
جدير بالذكر أن جايســون بولبيت, 
حقــوق  عــن  قويــا  مدافعــا  يعــد 

الملكية وســيادة القانون والحريات 
األساسية.

وأســس جايســون, الذي هو أيضا 
محلــل فــي العديــد مــن القنــوات 
اإلخباريــة العالميــة, عام 2016, 
منظمة غير ربحية ”غلوبال ليبرتي 
أليانــس” , مكرســة للدفــاع عــن 
الحقوق األساسية لألفراد واألسواق 
الحرة وســيادة القانون, وكذا تمثيل 
األشــخاص المضطهدين سياســيا, 
مــن قبــل الحكومــات الشــمولية, 
ومســاعدة إنفــاذ القانــون وتقديــم 

مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
جايســون  مؤسســة,  تقــوم  كمــا 
بولبيت, بتمثيل الرعايا األمريكيين 
وغيرهــم, ممن تم ســجنهم بشــكل 
غير قانوني, أو احتجازهم كرهائن 

في دول أجنبية.
يذكــر أن مؤسســة ”جيمــس دبليو 
فولي ليجاســي” ســبق وأن منحت 
عام 2020, جائزة حرية الرهائن 
لجايســون بولبيت, مع اإلشارة إلى 
أن المؤسســة غيــر ربحيــة, وتــم 
تأسيسها في أعقاب مقتل الصحافي 
جيمس رايت فولــي من قبل تنظيم 

الدولة اإلسالمية ”داعش”.
ق ـ د

المتحــدة  األمــم  أطلقــت   n
استعداداتها النتخاب أمين عام جديد 
لها، مع اقتراب موعد انتهاء والية 
أمينهــا الحالي البرتغالــي أنطونيو 

غوتيريش في هذا المنصب.
الجمعيــة  رئيــس  وأعلــن 
العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة 
البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، 
التــي تتــرأس حاليا مجلــس األمن 
الدولي، في رســالة مشــتركة عن 
المرشــحين  تســجيل  بــاب  فتــح 
لمنصب األمين العام لمنظمة األمم 

المتحدة.
الــدول  الرســالة على  وعرضــت 
األمــم  الـ193 فــي  األعضــاء 
المتحــدة تقديــم أســماء مرشــحيها 
ألرفع منصب في المنظمة، مشيرة 
إلــى أن حوارات غير رســمية مع 

المرشحين المقترحين ستجرى قبل 
بــدء عملية تصفية المرشــحين في 

ماي أو جوان.
تنتهــي  الــذي  غوتيريــش،  وكان 
واليتــه فــي 31 ديســمبر القــادم، 
قــد أعلن الشــهر الماضي عن نيته 
الترشــح لوالية ثانيــة مدتها خمس 

سنوات.
مندوبــة  بعثــت  جانبهــا،  مــن 
األمــم  لــدى  هنــدوراس 
المتحدة، ماري اليزابيث فلوريــس 
فالك، رســالة أخرى أشــارت فيها 
إلــى أن امرأة لم تشــغل حتى اآلن 
منصب األمين العــام في المنظمة، 
ودعت الدول األعضاء إلى ترشيح 

نساء إلى هذا المقعد.
ق ـ د

n خرجــت احتجاجــات حاشــدة في وســط العاصمة 
التونســية، أمس الســبت، بالتزامن مع الذكرى الثامنة 
الغتيال السياســي والمحامي التونســي، شكري بلعيد، 
وســط مطالبة بالكشف عن الحقيقة، ووضع حد للعنف 

السياسي في البالد.
وفي وقت مبكر من الســبت، حاولت السلطات األمنية، 
أن تقيم طوقا أمنيا حول المداخل التي تؤدي إلى شارع 
الحبيــب بورقيبــة، وســط العاصمة، لكــن الغاضبين 

تمكنوا من الوصول إلى المكان.
و قــد أدان المتظاهــرون، اغتيال شــكري بلعيد، الذي 

كان أمينا عاما لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، 
واغتيل في الســادس مــن فبرايــر 2013 أمام منزله 
في واليــة أريانة، بعدمــا ُعرف بمواقــف مدافعة عن 

التغيير وناقدة لألصوات المتطرفة.
ورفع المحتجون شــعارات تديُن االغتياالت السياسية 
وحركــة النهضة التي تتُهــم بتعبيد الطريق أمام العنف 
والتشدد في البالد بعد دخولها معترك العمل السياسي.

وتواجــُه حركــة النهضة اتهامــات باحتضان أصوات 
التطرف، وتســهيل ســفرها إلى الخارج، بعد 2011، 
ألجل االلتحاق ببؤر التوتر في الشــرق األوسط، وهو 

ما أدخل تونس في دوامة من الهجمات في وقت الحق.
وأطلــق المحتجــون هتافات تنــدد بالسياســات المتبعة 
في تونس، السيما في ظل استفحال األزمة االقتصادية.
وتشبث الغاضبون باالحتجاج في الشارع رغم مخاوف 
فيــروس كورونا، ورفع بعضهــم الفتات صغيرة ُكتب 

عليها ”االحتجاج حٌق مكتسب«.
وتأتــي احتجاجــات أمــس، وســط احتقــان اجتماعي 
وسياســي في تونس، فعلى المستوى السياسي، تأججت 
األزمــة، مؤخــرا، بين رئاســة الجمهوريــة من جهة، 

ورئاستي البرلمان والحكومة من جهة أخرى.

واحتدمت هذه األزمة السياســية مــن جراء عدم رضا 
رئيــس الجمهورية، قيس ســعيد، عــن تعديل وزاري 
أجــراه رئيــس الحكومة، هشــام المشيشــي، وقيل إن 

األعضاء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد.
أما على الصعيد االجتماعــي، فقد خرجت احتجاجات 
حاشدة، مؤخرا، في عدد من مدن تونس، ألجل التنديد 
بســوء الوضع المعيشــي وزيادة البطالة، الســيما بعد 

فرض قيود ألجل احتواء فيروس كورونا.
ق ـ د

n باختيــار الســلطة االنتقاليــة، 
انتهــت خطــوة صعبة على مســار 

الحل في ليبيا، وفي الطريق المهمة 
األصعب، إذ ســيكون أمام الســلطة 

الجديدة عدة مهام.
إلحاحــا،  المهــام  وأكثــر  أول 
تطبيــق بنــود وقــف إطــالق النار 
وإجالء المرتزقة والقوات األجنبية.
أشــارت  الصــدد  هــذا   وفــي 
ليبيــا  المتحدة إلــى  مبعوثة األمــم 
أن  وليامز إلــى  باإلنابة ســتيفاني 
علــى اللجنــة التنفيذيــة الموحدة أن 
تطبــق وتدعم بشــكل كامــل اتفاق 

وقف إطالق النار.
وأوضحت وليامز أن هذا ”سيتطلب 
مــن  وصريحــا  واضحــا  تحــركا 
الحكومــة الجديــدة، ودعــم اللجنــة 
العســكرية خمســة زائــد خمســة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــادة فتــح 
الطريــق الســاحلي وســحب كافــة 

القوات األجنبية والمرتزقة«.
العســكري،  الشــق  جانــب  وإلــى 
العمــل  الجديــدة،  الســلطة  تتولــى 
على توفير تلبية احتياجات الشــعب 
الليبــي، وتوحيد مؤسســات الدولة، 
وفي مقدمتها المصــرف المركزي 

والمؤسسات المالية.
ثــم يأتي الدور األكبــر واألهم لهذه 
الســلطة، وهو اإلعداد واإلشــراف 
علــى االنتخابات العامة، الرئاســية 
والتشــريعية المقــررة في ديســمبر 
المقبــل، الختيــار رئيــس وبرلمان 
جديديــن، وعند الوصــول إلى هذه 
النقطــة تكون ليبيا، طــوت صفحة 

الصراع والفوضى.
ق ـ إ

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت   n
اليونانيــة، أمس الســبت، في بيان، 
عــن قــرار أثينــا اســتئناف عمــل 
الليبيــة  العاصمــة  فــي  ســفارتها 
طرابلس، وفتح قنصليتها العامة في 

بنغازي بشرق البالد.
وأوضــح البيــان أنــه ”فــي ضوء 
أحداث األمــس، وخاصــة انتخاب 
الرئيس المؤقت للمجلس الرئاســي، 
محمــد المنفي، وأعضــاء المجلس، 
ورئيــس الــوزراء الليبــي، خــالل 
منتــدى الحــوار السياســي الليبي، 
وتنفيــذا لقــرار وزيــر الخارجيــة 
نيكوس ديندياس، ستستأنف السفارة 
اليونانيــة عملها في طرابلس فورا. 
في الوقت نفســه، ستبدأ اإلجراءات 
العامــة  القنصليــة  لفتــح  الالزمــة 

لليونان في بنغازي«.
اليونــان  الجمعــة، رحبــت  ويــوم 
بتشــكيل الســلطة التنفيذيــة المؤقتة 
في ليبيا، التي ســتعمل حتى إجراء 
انتخابــات مقررة في 24 ديســمبر 
المقبــل، معربة عن أملها أن يســهم 
ذلك بشــكل حاسم في إحالل السالم 

واالستقرار في ليبيا.
يذكــر أن محمد المنفي، الذي جرى 
انتخابــه ليترأس المجلس الرئاســي 
الجديــد بليبيا، كان ســفيرا لحكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبية لــدى أثينا، 
بموافقــة رئيس المجلس الرئاســي 
آنذاك، فايز السراج، لكنه أعلن من 
قبل اليونــان، أواخر العام 2019، 
شــخصا غير مرغوب فيه واضطر 
لمغادرة البالد بسبب توقيع طرابلس 

اتفاقــا حول تحديد المناطق البحرية 
مــع تركيا، وهو اتفــاق تعتبره أثينا 

والقاهرة غير شرعي.
 ق ـ د

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، عن ترحيبها بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية األمم 
المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة.

عين على العالم

احتجاجات غاضبة بالعاصمة التونسية

ماذا ينتظر السلطة االنتقالية؟

اليونان تستأنف عمل سفارتها يف طرابلس وتفتح قنصليتها يف بنغازي

وسط احتقان اجتمايع وسيايس وتزامنا مع الذكرى الثامنة الغتيال شكري بلعيد 

الخبري القانوين األمريكي بولبيت 

غوترييش أعلن نيته الرتشح لوالية ثانية
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نطالب بعدم إضفاء الرشعية عىل
 االحتالل المغريب للصحراء الغربية

األمم المتحدة تفتح باب تسجيل 
المرشحني لمنصب األمني العام

الجزائر ترحّب بتشكيل سلطة 
تنفيذية مؤقتة في ليبيا

أكدت استعدادها الكامل للتعاون معها

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1413286
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&contentId=1413286
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1413286
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1413286
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9&contentId=1413293
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9&contentId=1413293
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&contentId=1413293
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&contentId=1413293
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&contentId=1413237
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9&contentId=1413237
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1413237
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2&contentId=1413237
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&contentId=1413237
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&contentId=1413237
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حرية و مسؤولية 

»كورونا« 
تتسبب يف شجار 

بــــيـــن
 غوارديوال 
وكلــــوب

شباب قسنطينة يعود  
بفوز هام من بسكرة 
هل ينجح حمدي 

حيث فشل 
اآلخرون

الرابطة األوىل
 تأجيل مبارايت اتحاد 

العاصمة-مولودية الجزائر 
وجمعية الشلف- شباب بلوزداد 

إىل تاريخ الحق 
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يف عيد ميالده الـ36..  
 رسالة مؤثرة من رونالدو 

إلى جماهيره ومحبيه

زيدان: »احرتموني قليال فأنا 
ال أستحق هذه املعاملة«

ص13

ص13



n وجــاء فــي بيــان الرابطة ما يلــي : » تبعا 
للطلب الذي تقدمت به إداراتي مولودية الجزائر 
وشــباب بلوزداد مــن أجل تأجيــل لقاءيهما غدا 

االحد لحساب الجولة 12 من الرابطة المحترفة 
االولــى، وبعد موافقة كل مــن اتحاد العاصمة و 
جمعية الشــلف، وافقت الرابطــة المحترفة على 

هــذا الطلب وتــم تأجيــل المباراتين الــى تاريخ 
الحق.«.

وكانــت إدارة اتحــاد العاصمــة قــد أعلنــت يم 
الخميس أنها تلقت طلبا من نظيرتها من مولودية 
الجزائــر بتأجيل المباراة المقــررة يوم االحد 7 
فبراير 2021 ببولوغين وذلك من اجل السماح 
لفريقهــا بالتحضيــر الجيد للمبــاراة الدولية أمام 
الزمالــك المصري ضمن منافســة رابطة ابطال 

افريقيا«.
لكن رئيــس الرابطة المحترفة لكــرة القدم، عبد 
الكريــم مــدوار، كان قــد صرح امــس الجمعة 
بــأن هيئته لم تتلــق أي طلب رســمي من اتحاد 
الجزائــر بخصوص تأجيل  اللقــاء المحلي أمام 
مولودية الجزائر، مشيرا بأن اللقاء يبقى مبرمجا  
باســتثناء »إشعار آخر« ليوم األحد بملعب عمر 

حمادي.
»ال يمكــن للرابطــة أن  تتخــذ قــرارا ما دامت 
أنها لم تتلق أي شــيء. صحيح، أن الناديين اتفقا 
على تأجيل المباراة، لكن على الرابطة أن تتلقي 
طلبا رســميا من االتحاد، ثم تدرس بعد ذلك هذا 

الطلب«.
أما شــباب بلوزداد، الممثل الجزائري الثاني في 
منافســة رابطــة األبطــال، فقد طلــب هو اآلخر 
تأجيــل مباراته أمــام جمعية الشــلف يوم األحد 

بملعب محمد بومزراق )الشلف/سا 00ر15(.

n وكانت الفرحة كبيرة في ملعب 
بســكرة مــن قبل العبي ومســيري 
الشــباب الذيــن أدوا لقاء فــي القمة 
وأبانــوا أنهــم يريــدون فعــا طي 

صفحة وفتح صفحة جديدة  
ويبــدو واضحــا مــن تصريحــات 
المــدرب المغتــرب الــذي يعــرف 
البطولة الوطنية ،حيث سبق له وأن 
أشــرف علــى تدريب فريــق اتحاد 
الجزائــر أنه جاء كما قــال لتحقيق 
االنتصارات وأنه يحمل مشــروعا 
من شأنه أن يعيد األمور إلى السكة 
..لكــن الســؤال الذي يطرح نفســه 
هــو : هل ينجح حمدي حيث فشــل 
اآلخــرون ..فحتى بقــدوم عمراني 
كان الجميع من مســيرين والعبين 
وأنصار يستبشرون خيرا في التقني 

التلمساني الذي سبق وأن قاد الفريق 
إلــى النجاحات وتــرك بصماته مع 
كل الفرق التي دربها داخل وخارج 
الوطــن إال انه فشــل وأضطر غلى 

رمي المنشفة .
شباب قســنطينة اليوم بمدرب جديد 
ومديــر رياضــي جديــد ، وهو ما 
يعنــي ضخ دمــاء جديــدة يمكن أن 
تعطــي أكلهــا بالتحــاق العبين في 
الميركاتــو الشــتوي ..لكــن المؤكد 
هو أن حمدي تقني معروف ويحب 
عمله وأبــان عن نية للعمل وتحقيق 
االنتصــارات ..غيــر أن ذلــك لــن 
يتأتى إال بمســاهمة الجميع شــركة 
اآلبــار والمدير الرياضية والمدرب 

وطاقمه واألنصار .
 تاج الدين 

جــاءت  األول  الشــوط  nبدايــة 
محتشمة مع ضغط طفيف للمحليين 
، حيــث تمركــز اللعــب في وســط 
الميدان، و حــاول كل طرف ايجاد 
الثغــرة لكنــه لم يفلــح ، مما اعطى 
انطباعا مما للمبــاراة ، إذ لم نقف 
علــى اية لقطة تســتحق الذكر و قد 
دام الوضــع على هــذه الحالة لغاية 
الدقيقة 21 اين اســتلم المعمري من 
جانــب المحلييــن الكرة في وســط 
الميــدان ، راوغ وســدد لكــن كرته 
ابعدها الحارس زعــرات بأعجوبة 
، وبعــد دقيقتين من الفرصة األولى 
، هريــات يقطــع كــرة فــي وســط 
الميــدان ويمرر في العمق ناحســة 

زميلــه المعمري الذي وجظ نفســه 
وجهــا لوجه مع الحــارس زعرات 
يسدد لكنه اصطدم ببراعة الحارس 
زعــرات الــذي حــرم الجمعية من 
مــدف محقــق ، رد الــزوار اتــى 
متأخــرا حيــث وفــي الدقيقــة 38 
بلمختار يســترجع كرة ويمرر كرة 
في ظهر دفاع الجنعية ناحية زميله 
هارون الذي وجد نفسه وجها لوجه 
مــع الحــارس بوصوف ســدد لكن 
القائد زياد كان في المرصاد و ابعد 
الكرة منقــذا فريقه من هدف محقق 
، لتأتي بعدهــا صافرة الحكم معلنة 
عــن نهايــة الشــوط األول بالتعادل 

السلبي .

الشوط الثاني في بدايته لم يحمل اي 
جديــد ، و ظهر مما هو كذلك ولن 
نقف عن اية فرصة تستحق الذكر ، 
واستمر الوضع كذلك لغاية النصف 
الســاعة األخير اين انتعش اللعب و 
لو نسبيا بعد التغييرات التي احدثها 
المدربــان ،وتمكــن البديل ســلطان 
من الحصــول على ركلة جزاء بعد 
عرقلته داخل منطقــة العمليات من 
قبل الظهير األيســر بعوش ، ركلة 
الجــزاء تولى تنفيذها حامية محرزا 
الهــدف الوحيد في المبــاراة والذي 
انتهــى على اثره اللقاء بفوز شــاق 

للجمعية المليلية .
حلوي رفيق

الرابطة األوىل

 تأجيل مباراتي اتحاد العاصمة-مولودية الجزائر 
وجمعية الشلف- شباب بلوزداد إلى تاريخ الحق

شباب قسنطينة يعود  بفوز هام من بسكرة 
هل ينجح حمدي حيث فشل اآلخرون

جمعية عني مليلة 1 - اتحاد سيدي بلعباس 0
الصام توقف سلسلة التعرثات بفوز بشق األنفس

عين على الرياضة 
12

تم تأجيل مباراتي اتحاد العاصمة-مولودية الجزائر وجمعية الشلف-شباب بلوزداد، الذي كان من 
المزمع إجراؤهما غدا األحد في إطار الجولة 12 من الرابطة المحترفة الى تاريخ الحق، حسب ما 

أعلنت عنه اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

دخل فريق شباب قسنطينة مرحلة جديدة يفترض أن تكون إيجابية ، بعد أن وقع أول امس رسميا المدرب ميلود حمدي على 
عقد مع النادي الرياضي القسنطيني مدته سنة ونصف ، والذي من المنتظر أن يباشر مهامه رسميا هذا األسبوع  بعد أن تابع 

لقاء أمس ضد بسكرة والذي فاز به الشباب بهدف لصفر 

حقق فريق جمعية مليلة فوزا مهما على حساب ضيفه اتحاد سيدي بلعباس و لو بعد مشقة وعناء في مباراة تدخل ضمن 
بطولة الرابطة المحترفة األولى في جولتها ال 12 ، وبهذا الفوز تمكن اشبال المدرب يعيش من انهاء سلسلة التعثرات داخل 

الديار التي الزمتها منذ الجولة الثامنة .

المنتخب الجزائري ألقل من 17 سنة
السات يستديع 24 العبا محليا للمشاركة 

يف تربص تحضريي لكان 2021
المنتخــب  مــدرب  اســتدعى   n
الجزائــري ألقل من 17 ســنة، محمد 
السات، 24 العبا محليا للمشاركة في 
تربص تحضيري بين 5 و 13 فبراير 
بالمركز التقني الوطني بســيدي موسى 
)الجزائر(، تحســبا لنهائيات كأس أمم 
 13-31( بالمغــرب  إفريقيــا2021- 
مــارس(، حســبما نشــرته االتحاديــة 

الجزائرية على موقعها الرسمي.
للفريــق  معســكر  أول  هــذا  ويعتبــر 
الوطنــي منذ ضمان تأهلــه إلى الدورة 
النهائيــة للعرس القاري 2021، حيث 
أنهى »الخضــر« دورة اتحاد شــمال 
إفريقيــا بالجزائــر العاصمة )18-24 

يناير( في الصدارة بواقع فوز على ليبيا )2-3( و تعادل ضد تونس )1-1(.
وتعــود آخر مشــاركة للجزائــر في نهائيات كأس أمم إفريقيــا لفئة أقل من 17 
ســنة إلى دورة 2009 التي جرت بالجزائر، بمشــاركة متميزة تحت إشــراف 
المدرب الوطني عثمان إبرير، الذي قاد تشكيلة »الخضر« لبلوغ النهائي أمام 

غامبيا )1-3(.
وباإلضافــة إلــى الجزائر و المغرب )البلــد المنظم(، اقتطعت ســت منتخبات 
تأشــيرات صعودهم إلى كأس أمم إفريقيا2021- وهم: نيجيريا، كوت ديفوار، 
تانزانيــا، أوغندا، جنوب إفريقيا، زامبيا، في انتظار تأهل األربع فرق األخيرة 

عقب نهاية تصفيات المناطق.
قائمــة 24 العبــا: حمزة بوعام )اتحــاد الجزائر(، بوعيشــاوي ناجي )اتحاد 
الجزائر(، وزاني أحمد خليل )مولودية باتنة(، بوجاجة أمياس )شبيبة القبائل(، 
بومنقوش عبد العزيز )أكاديمية الفاف(، زاوي صاح الدين )أكاديمية الفاف(، 
لعــام عبد الغاني )نــادي بارادو(، مالــك محمد عبد العزيز )نــادي بارادو(، 
بــاس ابراهيم )شــباب بلوزداد(، اخريب لحلو )شــبيبة القبائــل(، قارات أنس 
)نــادي بــارادو(، محرا عبد الرزاق )دفــاع تاجنانت(، زعيمــاش رفيق معنز 
)نــادي بارادو(، جالدة محمد )نادي بارادو(، رضواني شــمس الدين )شــبيبة 
برج منايل(، عمر محمد رفيق )أكاديمية الفاف(، مزين إلياس )شبيبة القبائل(، 

كروم محمد )أكاديمية الفاف(، بن احمد زين الدين )سريع غليزان(.

شبيبة سكيكدة 
اإلدارة تؤهل المدرب فؤاد بوعيل

شــبيبة  ،أمــس،ادارة  نجحــت   n
سكيكدة، في تأهيل المدرب الجديد 
القديــر فــؤاد بوعلي علــى رأس 
الجهاز الفني للفريق خلفا المدرب 
المســتقبل يونــس أفتســان ،حيث 
ســيقود المدرب الجديد العارضة 
الفنية من على خط التماس في اول 
مبــارة له من اجل خلق الدكليك و 
تحقيــق ثانــي إنتصــار للفريق و 
وضعه في السكة الصحيحة قصد 

البقاء في القسم األول المحترف.
نورالدين ب   

الرابطة األوىل )نتائج نهائية(
وفاق سطيف 4 - 1 مولودية وهران 

نصر حسني داي -0  2 شبيبة القبائل 
جمعية عني مليلة 1 - 0 اتحادبلعباس 

نجم مقرة 0 - 1 سريع غليزان
ودادتلمسان  1 - 4 نادي بارادو 

اتحاد بسكرة 0 - 1 شباب قسنطينة
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n  احتفــل النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
العب جوفنتوس اإليطالــي لكرة القدم أول أمس 
الجمعــة بعيد ميالده مع أفراد أســرته وقد نشــر 
صورة لالحتفال عبر حســابه بتطبيق إنســتغرام 
موجها رسالة مؤثرة إلى الجماهير، وقال رونالدو 
الذي أكمل 36 عاما من عمره، في الرسالة التي 
نشــرها: ”36 عاما، أمر ال يصدق! أشعر وكأن 
كل شــيء بدأ باألمس، لكنهــا رحلة مليئة بالفعل 
بالمغامرات والقصص التي أتذكرها. أتذكر أول 
كــرة لــي وأول فريق لي وأول هــدف... الوقت 
يطيــر!.”، وأضاف: ”مــن ماديرا إلى لشــبونة، 
ومن لشــبونة إلى مانشســتر، ومن مانشستر إلى 
مدريــد، ومن مدريد إلــى تورينو، ولكن قبل كل 
شيء، أقول من أعماق قلبي إلى العالم: قدمت كل 
ما بوســعي، لم أتراجع أبــدا وحاولت دائما تقديم 
أفضل نســخة مني. وفــي المقابــل، أعطيتموني 
حبكم وإعجابكم، وكذلك حضوركم ودعمكم غير 
المشــروط. لذلك لن أســتطيع أن أقدم لكم الشكر 
بما يكفي. ما كنت أستطيع أن أفعل ذلك بدونكم”.
”ال يمكنني أن أعدكم باالستمرار 

لــ20 عاما أخرى كالعب”
وأضاف: ”مع احتفالي بعيد ميالدي الــ36 وبعد 
مــرور 20 عاما من مســيرتي كالعب كرة قدم 
محتــرف، أشــعر باألســف ألننــي ال يمكنني أن 
أعدكم باالســتمرار لــــ20 عاما أخرى كالعب، 
لكــن مــا يمكننــي أن أعدكم به هو أننــي لن أقدم 
أقــل من 100 % مما لدي طالما كنت مســتمرا 
في مسيرتي”، وتوج رونالدو بلقب أفضل العب 
في العالم خمس مرات ســابقة بين عامي 2008 
و2017 ، وكانت أولى هذه الجوائز الخمس في 

2008 عندمــا كان العبــا في مانشســتر يونايتد 
اإلنجليزي حيث توج بجائزة الفيفا ألفضل العب 
فــي العالم ثم توج فــي 2013 و2014 بجائزة 
الكــرة الذهبية مع اندمــاج جائزتي ”فيفا” ومجلة 
فرانس فوتبول، وبعــد انفصال الجائزتين مجددا 
فــي 2016، تــوج رونالــدو بنســختي 2016 
و2017 قبل انتقاله من لاير مدريد اإلسباني إلى 

جوفنتوس اإليطالي.
الهداف التاريخي لكرة القدم بـ 762 

هدفا يف 1043 مباراة

وقــاد رونالدو المنتخب البرتغالــي للتتويج بلقب 
كأس أوروبــا 2016 وكذلــك النســخة األولــى 
من بطولة دوري أمــم أوروبا في 2019، علما 
أن رونالــدو هــو الالعب الوحيد الــذي فاز بـ5 
ألقاب فــي دوري أبطال أوروبا، كما أنه الهداف 
التاريخــي لمنتخب البرتغال بـــ 102 هدف في 
170 مبــاراة، والهداف التاريخــي للاير مدريد 
بـ450 هدفا في 438 مباراة، والفائز بـ5 كرات 
ذهبية والهداف التاريخي لكرة القدم بـ 762 هدفا 
في 1043 مبــاراة إضافة إلى أنه حقق 33 لقبا 

في مسيرته.

  في عيد ميالده الـ36.. رسالة مؤثرة 

من رونالدو إلى جماهيره ومحبيه 
راموس يخضع لعملية جراحية 

ويغيب لشهرني

 ”كورونا” تتسبب يف شجار 
بني غوارديوال وكلوب 

جراح مشهور يكشف مشكلة 
إصابة أنسو فايت

عين على الرياضة 
13

n انتزع أســتون فيال فــوزا صعبا على ضيفه 
أرسنال بهدف لصفر خالل المباراة التي جمعتهما 
أمس الســبت في الجولــة الثالثة والعشــرين من 
الــدوري اإلنجليزي الممتاز لكــرة القدم، ويدين 
أســتون فيال بالفضل في هــذا الفوز لالعبه أولي 
واتكينــز الذي ســجل هدف المبــاراة الوحيد في 
الدقيقة الثانية، ورفع أستون فيال رصيده إلى 35 
نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد آرســنال 
عند 31 نقطة في المركز العاشــر.. تقدم أستون 
فيــال بعد 74 ثانية فقط من المباراة بعدما خطف 
برتران تراوري الكرة لينطلق في الناحية اليمنى 
ويمررهــا داخل منطقة الجزاء إلى واتكينز الذي 
تابعها بلمســة واحدة أرضية في شــباك الحارس 

مات رايان.
تلقى 10 هزائم مقابل 9 انتصارات 

و4 تعادالت خالل 23 مباراة

ورفع واتكينز رصيده إلى 10 أهداف ليأتي ضمن 
الشــريحة الرابعة في قائمة الهدافين بالبريميرليغ 
التي ينفرد نجم ليفربول محمد صالح بصدارتها 
برصيد 15 هدفا، وجاءت أفضل فرص آرسنال 
للتعادل عبر ركلة حرة لعبها غرانيت تشاكا بدت 
فــي طريقها للمرمى قبــل أن يتصدى لها حارس 
آرســنال الســابق إيميليانــو مارتينيــز بأطراف 
أصابعــه، وبينمــا تخطــى أســتون فيال منافســه 
توتنهــام المتعثــر فــي الترتيــب تركــت النتيجة 
آرســنال في المركز العاشــر برصيــد 31 نقطة 
مــن 23 مباراة متأخــرا بنقطتين عن غريمه في 
شــمال لندن الذي لعب 21 مباراة، وعاد آرسنال 
للهزائم مجددا بعد صحــوة مؤقتة لتفوق هزائمه 
انتصاراته هذا الموســم في الــدوري اإلنجليزي 
حيــث تلقى 10 هزائم مقابــل 9 انتصارات و4 

تعادالت خالل 23 مباراة.

 أستون فيال ينهي صحوته.. 
آرسنال يتلقى الهزيمة العارشة 

ويعاود الرتاجع بالربيمريليغ

 فاردي جاهز لمواجهة 
وولفرهامبتون

n  سيكون جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 
جاهــزا للمشــاركة مــع فريقه فــي مواجهة 
المضيف وولفرهامبتون واندرارز في دوري 
الدرجة الممتازة اإلنجليزي لكرة القدم اليوم 
األحد بعد تعافيه من عملية فتق لكن المدرب 
برينــدان روجــرز يقول إنه لــن يتعجل في 
إشراكه في المباريات، وفاردي )34 عاما( 
هو الهداف األول لليستر هذا الموسم برصيد 
13 هدفــا في جميع المنافســات وغاب عن 
أخــر ثالث مباريات للفريق في الدوري بعد 
خضوعه للجراحة في جانفي الماضي، وقال 
روجرز للصحافيين: ”سيكون جيمي جاهزا 
للمشــاركة في المباراة. عملنــا على ترتيب 
العمليــة في موعد مناســب، تصورنا لموعد 
التعافــي كان جيدا، لكن جيمــي يتمتع بلياقة 
فطرية ومضت عملية تعافيه بصورة طيبة”، 
وأردف روجــرز قائال: ”هو العب في غاية 
األهميــة بالنســبة لنــا لكن المهم هــو أننا ال 
نحتاج للتعجل في إشــراكه فــي المباريات، 
ومجرد وجوده معنا يمثل دفعة معنوية هائلة 

لنا سواء شارك أساسيا أو بديال”.

بارما يعلن تعاقده مع 
غراتسيانو بييل

n أعلــن نــادي بارما تعاقَده مــع المهاجم 
غراتســيانو بيلّــي بصفقــِة انتقــال حــر بعد 
انتهــاِء عقده مع شــاندونغ لونينــغ الصيني، 
وذكــر النــادي اإليطالــي أنه ضــم المهاجَم 
البالــَغ خمســة وثالثيــن عامــاً حتــى نهايِة 
الموسم الحالي، ليعوَد بذلك الدولي اإليطالي 
الســابُق إلى بارما بعد عشــِر سنواٍت خاض 
خاللهــا عدَة تجارَب في هولندا مع فاينورد، 
وإنجلترا مع ســاوثهامبتون، وأخيراً الصين 
حيث مكث أربَع سنوات مع شاندونغ لونينغ.

n   دعا الفرنســي زين الدين زيدان مدرب لاير مدريد الصحافة اإلســبانية إلى إظهار ”االحترام” يوم 
الجمعــة، بعــد تكهنات متواصلة حيال رحيلــه المحتمل عن النادي الملكي، مؤكــداً أنه لن يرحل وأن 
فريقه ”سيقدم كل شيء” في دوري األبطال، وقال ”زيزو” في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع 
هويسكا في الدوري اإلسباني ”سنقاتل، وأنا أواًل، كمدرب. لطالما قلت إنني محظوظ لوجودي هنا ولن 
أستســلم«، وأضاف الفرنسي الذي تعافى مؤخراً من فيروس كورونا أن ”الكل يتحدث كثيراً، صحيح 
أن الوضــع ليس ســهاًل، لم نفــز بمباريات كافية، لكننا نريد حقاً تغيير هذا الوضع، وهذا ما ســنحاول 
القيام به”. ويحتل لاير حالياً المركز الثالث في الليغا بفارق عشــر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، 

وبفارق األهداف عن برشلونة الثاني.
 ”كنت محجورًا ألسبوعني، وكنت أدور مثل 

أسد يف قفص”
وتابــع المــدرب الفرنســي الفائــز بــكأس العالــم 1998 أنه 
”بمجرد أن نخسر أو نتعادل، )يقولون( يجب أن أغادر. أنا 
لســت سعيداً، بل مســتاء جداً، ألنني أعتقد أنني ال أستحق 
معاملــة مماثلة”، مذكــراً أن ”العام الماضي كنا نحن من 
ربحنــا لقب الــدوري اإلســباني«، وأردف زيدان أنه 
”يجــب تركنا نعمــل” وأن األفضــل ”أن ننتظر حتى 
الموســم المقبل لنقرر ما إذا كنا سنفعل خالف ذلك، 
أو تغييــر أشــياء معينــة. في غضون ذلــك، لدينا 
الحــق في مواصلــة المواجهــة«، وأضاف ”لقد 
كنت محجوراً ألســبوعين، وكنــت أدور مثل 
أســد في قفص. كنت في عجلة للخروج حتى 

أتمكن من القول إننا سنقاتل حتى النهاية”.

زيدان: ”احرتموين قليال فأنا ال أستحق هذه المعاملة”

n  أعلن لاير مدريد اإلســباني أمس 
الســبت عن خضوع قائده ســيرجيو 
رامــوس أمــس لعمليــة جراحية في 
ركبتــه اليســرى، ويتوقــع أن يغيب 
رامــوس بيــن ســتة وثمانية أســابيع 
بحســب الصحف المحليــة، ما يعني 
أنه ســيبتعد عــن مبارتــي فريقه في 
دوري األبطــال في 24 فبراير و16 
مارس ليشــكل ضربة قوية لتشــكيلة 
المدرب الفرنســي زين الدين زيدان، 
ويأمل زيدان أن يعود العبه إلى ربع 
نهائي محتمل في أفريل باإلضافة إلى 
الكالســيكو المحلي ضد برشلونة في 

11 أفريل، ولــم يلعب راموس )35 
عامــا( منذ 14 جانفي، عندما خســر 
الفريــق الملكي أمــام أتلتيك بلباو في 
نصف نهائي الكأس السوبر اإلسبانية، 
المنتخــب  مــدرب  أيضــا  ويراقــب 
لويــس انريكــي حالة رامــوس، قبل 
خوض كأس أوروبا الصيف المقبل، 
باإلضافــة إلــى تصفيــات مونديــال 
2022 في نهاية مارس ضد اليونان 
وجورجيــا وكوســوفو، كمــا دخــل 
الالعب في مفاوضات مع حامل لقب 
الدوري حول تمديد عقده الذي ينتهي 

في جوان.

مــدرب  غوارديــوال  بيــب  nرد 
مانشســتر ســيتي بقوة يوم الجمعة 
على نظيــره في ليفربــول يورغن 
كلــوب الذي قال إن ســيتي اســتفاد 
مــن ”الراحــة” خــالل أســبوعين 
بسبب ”كوفيد19” ليتصدر الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم، 
وتأجلت زيارة ســيتي إلى إيفرتون 
التي كانت مقررة يوم 28 ديسمبر، 
بعــد ظهــور عــدد مــن الحــاالت 
اإليجابية للفيروس داخل التشــكيلة، 
فريــق  يلعــب  لــم  لذلــك  ونتيجــة 
غوارديوال لمدة أســبوع، بين فوزه 
-2صفــر علــى نيوكاســل يونايتــد 

واالنتصــار 1-3 على تشلســي في 
3 جانفي الماضي، حين لعب بدون 
8 العبيــن بالفريــق األول، وأبلــغ 
كلوب الصحفيين قبل زيارة ســيتي 
إلــى ملعــب ”أنفيلــد” اليــوم األحد 
”لــم نحصل علــى راحة فــي حين 
نال ســيتي راحة ألســبوعين بسبب 
كوفيد. إنه عام صعب لكنه يبدو أقل 
صعوبة لبعض الفرق لكن بالنســبة 
لنا كان شــاقا«، وسخر غوارديوال 
مــن تعليقات كلوب قائــال ”ارتكب 
خطأ. حصلنا على راحة لشــهرين 

أو 3 أشهر.. ال.. 4 أشهر.

n  كشــف الدكتــور ميكيل لوبيت، 
المشــهور،  الصدمــات  أخصائــي 
عــن األســباب وراء تباطــؤ تعافي 
أنســو فاتي، العب فريق برشــلونة 
المصــاب حالًيــا بالركبة، وتعرض 
فاتــي إلصابــة فــي الركبــة دفعته 
إلجــراء عمليــة جراحيــة يــوم 9 
نوفمبر الماضــي، ولكن بعد مرور 
نحــو ثالثة أشــهر لم تتقــدم الحالة 
واضطر الالعــب للخضوع لعملية 
جراحيــة أخرى ســًرا في الشــهر 
الماضي، وقال لوبيت »من المؤكد 
أن مشــكلة أنســو أنه بــدأ خطوات 
مبكرة في محاولة التعافي لســرعة 

العودة أســرع ممــا كان متوقًعا بعد 
عملية من هذا النوع..

إنها ألخبار سيئة.. إن تطور خياطة 
الغضروف المفصلــي وهي عبارة 
عــن خياطة صندوقية تــم إجراؤها 
مع صبي يبلغ من العمر 18 عاًما، 
يعنــي أنــه ال يلــزم إجــراء تنظير 
مفصــل آخر بينهما، لقد تحققت من 
المعلومــات ومما يقولــون أنه كان 
هناك التهــاب في الركبة وأصبحت 
حساســة للحركــة.. إن فاتي حاول 
البــدء فــي ممارســة الرياضــة في 
وقــت مبكر جًدا وقــد اندفع بالتأكيد 

إلى التعافي”.
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مصارع الكيك بوكسينغ حسام أحمد يحيى: 
”عملت بجد منذ بداية مسيرتي الرياضية وأستهدف دوما اعتالء منصة التتويج”

 االتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو

  إعادة انتخاب محمد جواج رئيسا 
لعهدة أولمبية جديدة

 السباق الكالسيكي للدراجات بتيبازة: 
األندية العاصمية تسيطر 

عىل المرحلة األوىل
 n ســيطرت األنديــة العاصميــة علــى المرحلــة األولى من الســباق 
الكالسيكي لتيبازة للدراجات، التي أقيمت أول أمس الجمعة بالقليعة، حيث 
احتلت معظم منصات التتويج ســواء عند الرجال أو الســيدات وذلك لدى 
جميــع الفئات العمرية تقريبا، وبغض النظر عن بعض االســتثناءات مثل 
المركــز الثالث لوفاء سنوســي )ســوق أهراس( عند الوســطيات وزكريا 
ويتيــس )أطلس البليدة( لدى األكابر، فإن بقية األلقاب عادت للتشــكيالت 
العاصميــة علــى غــرار ناديي رويبــة ودالــي ابراهيم وخاصــة المجمع 
البترولي الذي احتل المركزين األول والثاني لدى األكابر بفضل الخصيب 
ساسان وصديق بنغنيف، ويجرى هذا الموعد على مرحلتين حيث نظمت 
المرحلــة األولى على مســار مغلــق طوله ثالثة كيلومتــرات، خالل هذه 
المرحلة األولى، خاض األواسط مسافة 45 كم، بينما أكمل األكابر مسافة 
60 كم، في حين اكتفى الهواة بمســافة 30 كم، وبرمجت المرحلة الثانية 

أمس السبت بين أحمر العين والداموس على مسافة 95 كلم. 

3 مرتشحني لمنصب رئيس 
رابطة الجزائر للمالكمة

n تــم قبــول ملفــات ثالثة مترشــحين لمنصب رئيس رابطــة الجزائر 
للمالكمــة تحســبا للجمعيــة العامــة االنتخابيــة التــي تنظم غــدا االثنين 
)00ر14( بالقاعــة متعددة الرياضات محمد حنجار بالمقارية )حســين 
داي/الجزائر العاصمة( حسب ما علم أمس السبت من لجنة الترشيحات، 
ويتعلــق األمر بعبد القادر عباس، عضو المكتب التنفيذي الســابق، مير 
عزيــوز، الرئيس المنتهية عهدته لرابطــة الجزائر ومريوت جعفر، كما 
ســيتم انتخاب المكتب التنفيذي المتكون من ســبعة أعضاء حيث تم قبول 

ملفات 13 مترشحا حسب لجنة الترشيحات.

أمال مليح تنزتع  تأشرية مونديايل السباحة  
بأبو ظبي2021-  وفوكويوكا2022-

n انتزعــت الســباحة الدوليــة الجزائريــة، أمــال مليح، يــوم الجمعة، 
ظبــي2021-  أبــو  العالــم  لبطولتــي  المؤهــل  األدنــى »ب«  الحــد 
وفوكويــوكا2022-، كمــا أكد مواطنها جواد ســيود، تأشــيرته المؤهلة 
لنفس الموعدين، عقب إجراء ســباقات اليــوم األول لملتقى نيس الدولي 
بالحــوض الكبير )50 م(، المتواصل حتى 7 فيفري والمؤهل كذلك إلى 
األلعاب األولمبية بطوكيو2020-، وتصدرت مليح النهائي ”ب” لسباق 
50 متر ســباحة حرة بتوقيت )25 د 92 ثا(، متفوقة على الفرنســيتين، 
لوسيل تيساريول )26 د 00 ثا( و فوستين بروف )26 د 03 ثا(، وتعد 
هذه أحسن نتيجة لسباحة المنتخب الوطني هذا الموسم، حيث سمحت لها 
بافتكاك الحد األدنى ”ب” -المرادف لنفس توقيتها تماما )25 د 92 ثا(- 
المؤهــل لبطولة العالم بالحوض الصغير )25 م(، المقررة في ديســمبر 
2021 بأبــو ظبي )اإلمارات العربية المتحدة(، وبطولة العالم بالحوض 
الكبير )50 م(، المبرمجة شهر ماي 2022 بمدينة فوكويوكا )اليابان(.

nأعيــد انتخاب محمد جــواج رئيســا لالتحادية 
الجزائريــة للفوفينــام فيات فوداو لعهــدة أولمبية 
جديدة، باألغلبية الســاحقة خالل أشغال الجمعية 
العامــة االنتخابية، التــي جرت بالقاعــة متعددة 
الرياضــات بالدار البيضــاء )الجزائر العاصمة( 
يوم السبت، ونال جواج، المرشح الوحيد لخالفة 
للعهــدة األولمبيــة 2021-2024, 25  نفســه 
صوتــا، ليتحصــل بذلــك على جميــع األصوات 
المعبــر عنها، وحضــر هذه الجمعيــة االنتخابية 
25 عضــوا ممــن يحق لهم االنتخــاب من أصل 
35 مسجال، وصوت خالل األشغال 6 أشخاص 
يمثلون أحســن األندية في الجزائــر، إضافة إلى 
9 رابطــات والئية وأعضاء المكتــب الفيدرالي 
التســعة، فضال عن  الرئيس المنتهية عهدته، أي 
ما يســاوي 25 فردا يمكنهم التعبير عن صوتهم 

في صندوق االقتراع.
”سنسعى إىل تطوير هذه الرياضة 

أكثر يف باقي واليات الوطن”
وعالوة عــن الرئيس، تم تجديد الثقة في أعضاء 
المكتــب الفيدرالي التســعة، غيــر أن العضو في 
المكتــب المنتهية عهدته، محمــد بورحلة، فضل 
االنسحاب ليتم اســتبداله بحمزة شرقي، وأوضح 
جواج عقب انتخابه : ”لقد كلفني أعضاء الجمعية 
العامــة للمــرة الثانية لقيادة االتحاديــة وهو دليل 
علــى نجاحنا في العهدة األولــى التي كانت ثرية 
علــى الصعيديــن الوطني والدولــي”، وأضاف: 
”سنسعى إلى تطوير هذه الرياضة أكثر في باقي 
واليات الوطــن. حاليا هنــاك 15 رابطة والئية 

ونطمــح الى بلــوغ 35 رابطــة، ونفكــر بعدها 
فــي الوصول الى 48 رابطــة لكي نغطي جميع 
التراب الوطني، ألننا نهدف الى تطوير الفوفينام 
في واليات الجنوب، برفع المســتوى التقني لكي 
نســمح لرياضيي هذه المناطق بالرقي بمستواهم 
كــي نمنحهم فرصة االلتحــاق بالمنتخب الوطني 

إيمانا مني أن الجزائر تتسع لجميع أبنائها”.
إمضاء اتفاقية مع الخطوط الجوية 
الجزائرية أو شركة طريان الطاسيلي

وعلى الصعيــد الوطني، أكد المتحدث أن الهدف 
خــالل العهــدة الجديــدة ســيكمن فــي ”مواصلة 
إعطــاء األهمية البالغــة للواليــات الداخلية، من 
خالل إرســال خبراء من العاصــة رفقة عناصر 
الفريــق الوطني ليحتكــوا بالرياضيين هناك بغية 
تحســين قدراتهــم الفنيــة والبدنيــة، وأتعهد أنني 
ســأعمل كل ما بوســعي لمســاعدتهم في تحسين 
مردوهم الرياضي، كما ســننظم منافسات والئية 
وجهويــة خاصة بواليــات الجنوب قبل الوصول 
الى المســتوى الوطني”، وفي هذا الصدد، كشف 
جــواج أن هيئته تعول على ”إمضــاء اتفاقية مع 
الخطــوط الجويــة الجزائرية أو شــركة طيران 
الطاسيلي قصد تسهيل عملية تنقل الرياضيين من 
مختلف واليات الوطن، من الجنوب إلى الشــمال 
ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 
ومن الغرب إلى الشرق، مما سيسمح لنا بلم شمل 
جميع أبنــاء الجزائر في منافســة واحــدة بهدف 
تبــادل الخبــرات والتقنيات بيــن كل الرياضيين 

الجزائريين”.

عين على الرياضة 
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n يطمح مصارع الكيك بوكسينغ في وزن أقل من 63 
كلغ، حســام أحمد يحيى، نائب بطل عربي وإفريقي في 
االختصاص والمنحدر من والية قسنطينة، لحصد ألقاب 
ذات صدى عالمي وذلك بعد أن أثرى ســجله الرياضي 
بالعديــد مــن الميداليــات الوطنيــة والعربيــة والقارية، 
واعترف هذا الشــاب البالغ من العمر 26 سنة والناشط 
ضمن مشــعل شباب قسنطينة الذي تأسس سنة 2000، 
بأنــه »لطالمــا كان شــغوفا بالرياضــات القتاليــة وأن 
انضمامه لهــذه الجمعية الرياضية مكنــه من التألق في 
هذا االختصاص«، وأضاف: »لقد عملت بجد منذ بداية 
مســيرتي الرياضية وأنا أســتهدف دوما اعتالء منصة 
التتويج«، وكشــف هــذا الرياضي الشــاب الذي التقت 
به ”وأج” أمــام قاعــة رياضية مغلقــة )أي قبل صدور 
قرار إعادة فتح القاعات، مساء الثالثاء( بحي بن شرقي 
بعاصمة الوالية حيث يقطن بأنه ”حقق عديد الميداليات 
الوطنيــة واالفريقية وكذا العربيــة”، مؤكدا بأنه ”يطمح 
للمشاركة في المنافسات العالمية التي سيتم تنظيمها بعد 
رفــع الحجر الصحي والتدابير االحترازية التي فرضها 

الوضع الصحي االستثنائي بسبب فيروس كورونا”.
”لقد نلت 5 مرات لقب بطل الجزائر يف 

الكيك بوكسينغ”
وأردف: ”بعــد الميداليــات التــي نلتها الســيما الفضية 
كنائب بطل العرب ســنة 2019 بالجزائر ونائب بطل 
إفريقيا سنة 2018 بالكاميرون التي تضاف إلى سلسلة 
مــن التتويجات الوطنية، تحفــزت أكثر لمواصلة العمل 
وبــذل جهــود أكبر من أجــل التمكن من المشــاركة في 
التظاهرات الدولية القادمة”، وفي ذات السياق، اعترف 
أحمــد يحيــى بأنه ”يبذل قصارى جهــده من أجل تمثيل 
المنتخب الوطني أحســن تمثيل وذلك منذ انضمامه إليه 

في ســنة 2017 وذلك في تخصصي الكيك بوكســينغ 
وكــذا الفــول كونتاكت”، وأفاد وهو كلــه فخر بما حققه 
لحد الســاعة ضمــن مشــواره الرياضي: ”لقــد نلت 5 
مرات لقب بطل الجزائر في الكيك بوكســينغ بين سنتي 
2016 و2020 ومرتين كأس الجزائر ســنتي 2017 

و2019 في نفس االختصاص”.
”أعمل بمحطة متعددة الخدمات ودخلي 

ال يمكنني من توفري احتياجاتي”

وبالنســبة لهذا المصارع، فــإن »إحراز هذه األلقاب لم 
يكن ســهال أبدا« واألصعب أكثــر »أنني لم أتمكن من 
مواصلــة إثــراء رصيدي من التتويجــات عقب توقيف 
كل النشــاطات الرياضية بســبب جائحــة كورونا«، و 
اعتــرف أحمــد يحيى بأن غلق قاعات التدريب بســبب 
تفشي فيروس كورونا شكل ”اختبارا صعبا آخر بالنسبة 
لي الســيما من الناحية النفســية”، وأضــاف: ”أنا أعمل 
بمحطــة متعددة الخدمات ودخلــي ال يمكنني من توفير 
احتياجاتي كرياضي واقتناء معدات رياضية للتدرب”،  

معترفا بالقول: ”لقــد حاولت الحفاظ على لياقتي البدنية 
من خالل التدرب في غابة البعراوية التي تبعد عن مقر 
ســكني بحوالــي 40 كلم لكن يظل هــذا األمر صعبا”، 
وواصل حديثه: ”لحســن الحظ، حظيت بدعم من مدرب 
جمعية مشــعل شباب قسنطينة، محمد قجالي، الذي كان 
لي ســندا حقيقيا في هذه المرحلة الصعبة وقام بتوجيهي 
وتأطيري من أجل تجاوز هذا االختبار الذي اعتبره من 
نوع خاص من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية والنفسية 

ألكون مستعدا ألي منافسة تبرز في األفق”.
دعوة ملساعدة أحم يحي على الربوز 

والتألق أكثر
من جهته، أفاد مدرب جمعية مشــعل شــباب قســنطينة 
للكيك بوكسينغ محمد قجالي بأنه »بفضل تضافر جهود 
الجميع، ســاهمت الجمعية في بروز طاقات شابة تألقت 
داخل وخارج الوطن على غرار الرياضي حســام أحمد 
يحيى وكذا ســتة من رفقائه الذين تم انتقاؤهم لالنضمام 
للمنتخــب الوطني، اثنــان منهــم من صنــف اإلناث«، 
وأكد بأنه ”بفضل العزيمة واإلصرار، تمكن حســام من 
تجاوز عديد الصعاب الســيما تلك المتعلقة بغلق قاعات 
التدريــب”، كاشــفا بأنه عمــل على توجيه أشــباله نحو 
”حلول بديلة” متاحة للحفاظ على لياقتهم البدنية وحالتهم 
النفســية، كما وجــه قجالي نــداء للمســؤولين المحليين 
الســيما رئيس الجهاز التنفيذي المحلي ومدير الشــباب 
والرياضة لمرافقة مصارع الكيك بوكسينغ حسام أحمد 
يحيى ومســاعدته على البــروز والتألق أكثر وتجســيد 

مشاريعه الرياضية الطموحة.
 وأج

 دورة المنستري الدولية للتنس: 
إقصاء الجزائرية 

إيبو يف الدور ربع 
النهايئ

 n أقصيــت العبــة التنس الجزائرية 
إينــاس إيبــو في الــدور ربــع النهائي 
وقائعهــا  الجاريــة  الدوليــة  للــدورة 
بالمنســتير )تونس(، عقب خســارتها  
الفرنســية مانــون أركانجيولي،  أمــام 
وتأخــرت الجزائرية -المصنفة الرابعة 
في الجــدول- فــي المجموعــة األولى 
بواقــع 4-6، قبــل أن تســقط مجــددا 
أمــام المصنفة رقــم 6 بنتيجة 2-6 في 
المجموعة الثانية، وكانت إيبو قد فازت 
فــي الدور األول أمام الالعبة الصربية 
إلينــا ميلوفانونفيــك 1-6، 2-6، قبــل 
اإلطاحة باإلســبانية فاليريا كوسينكوفا 
3-6، 3-6 فــي الــدور الثانــي.. هذه 
الدورة الجارية على المالعب السريعة 
هــي األولى من نوعهــا للجزائرية منذ 
شــهر بســبب توقــف المنافســة عقب 
تفشــي فيروس كورونا مجددا، وكانت 
الســلطات التونســية قــد قــررت إلغاء 
العديد من المنافســات بســبب االرتفاع 
الرهيــب في عــدد اإلصابــات الجديدة 
لفيروس كورونا في الفترة الممتدة بين 

ديسمبر وجانفي.
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متفرقات

n وســتتم التســجيالت للمشــاركة في المســابقة عبر الموقع اإللكتروني 
لــوزارة الصحــة formation.sante.gov.dz، وقد حــدد تاريخ بداية 
التســجيالت بيــوم 04 فيفــري 2021 والتي ســتنتهي بتاريــخ24 فيفري 
الجــاري ،بعدها ســتدرس  ملفات المترشــحين بتاريــخ 28فيفري على يد 
اللجنة التقنية المعينة لهذا الغرض،فيما سيتم الفاتح من مارس اإلعالن عن  
قائمة المترشــحين المقبولين وارســال االســتدعاءات للمعنيين بينما تجرى 

المسابقة يوم 11 مارس من السنة الجارية.
وبخصــوص الملف اإلداري الذي أشــترطه المعهد الوطني للتكوين العالي 
شــبه الطبي بجيجل ،فيتمثل عند التقدم للتســجيل في طلب خطي  للمشاركة 
في المســابقة ونســخة من بطاقة التعريف الوطنية ونســخة من المؤهل أو 
الشــهادة  المطلوبة مرفقة بكشــف النقاط المتعلق بالمســار الدراســي للسنة 
الثالثــة ثانوي واســتمارة معلومات  يتم ملؤها  من طرف المترشــح ،على 
أن يســتكمل الملــف اإلداري بوثائــق إضافية للمترشــحين المقبولين نهائيا 
، وتشــمل المســابقة اختبار في العلــوم الطبيعية او فــي الرياضيات وآخر 

اختياري في اللغة الفرنسية او اإلنجليزية أو األلمانية أو اإلسبانية .
وبلغــت المقاعد البيداغوجيــة الممنوحة لوالية جيجل حســب االختصاص 
150 مقعدا لمساعدي التمريض للصحة العمومية وزعت المناصب بأعداد 

متفاوتة على كل الدوائر الـ11 المنتمية إداريا للوالية جيجل ، غير أن العدد 
األكبــر من المناصب ظفرت به الدوائر الكبــرى جيجل والطاهير والميلية 
والشــقفة ،فيما وصل عدد المقاعد البيداغوجية لالختصاصين اآلخرين 40 
مقعد ا لمساعدي جراحي األسنان و10 مقاعد ألعوان رعاية األطفال،هذا 
وســيتم توظيف الناجحين في المســابقة مباشــرة بعد إنهاء تكوينهم بالمعهد 

بغية سد الحاجيات ،التي يعاني منها  عديد المراكز الصحية بالوالية.

إجراءات أمنية بجيجــل لمرافقة عودة 
التالميذ اليوم للمدارس

n اتخذ أمن والية جيجل بمناسبة نهاية العطلة الشتوية و عودة التالميذ إلى 
المــدارس  جملة من اإلجــراءات الميدانية لمرافقة األطقم التربوية و لضمان 
حســن انطالق العودة المدرسية، حيث تم في هذا الشأن تعزيز الفرق العاملة 
فــي الميــدان مع إعــادة توزيعها عبر المحــاور، التي تعــرف حركة مرورية 
كثيفــة بهدف تســهيل حركة المــرور خاصة على مســتوى الطرقات المؤدية 
إلى المؤسســات التربوية و تمكين الطالب و التالميذ من الوصول بسهولة و 
أمان، مع تعزيز تواجد الوحدات العملياتية و تكثيف الدوريات على مســتوى 
محطات نقل المسافرين و محيط المؤسسات التربوية للتصدي لكل السلوكيات 
الســلبية علــى غرار الركن العشــوائي للمركبــات أمام المــدارس، وبموازاة 
ذلــك باشــر أمن الواليــة عمليات تحسيســية حول الســالمة المرورية و ذلك 
على مســتوى حاجز المراقبة بالمخرج الشــرقي لمدينــة جيجل بهدف توعية 
الســائقين بمخاطر بعض التصرفات الخطيرة كالمناورات الركن العشوائي أو 
الوقوف و التوقف في محيط المدارس، إضافة إلى تذكيرهم بضرورة مواصلة 
التقيد بكل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا ، كما ســخر أمن والية جيجل 
كافة وسائله التقنية من أجل تلقي و استقبال بالغات وطلبات المواطنين عبر 
أرقامه الخضراء 1548، 104 وخط النجدة 17 وتطبيق ألو شــرطة للتكفل 

بهم و تقديم لهم كل الخدمات والمساعدات الالزمة.
نصرالدين – د

الحماية المدنية بتبسة تتدخل إلخماد 
3 حرائق متفرقة

n تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشــريعة ليلة أمس ألجل اخماد 
حريق، الحريق شــب بغرفة بمنزل بحي جباري يوسف بلدية ثليجان، المنزل 
مســاحته حوالي 144 متر مربع متكون من أربعة غرفة ومطبخ،كما تمكنت 
فــرق التدخل من اخراج ثالثة قارورات غاز البوتان من داخل الغرفة واخماد 
الحريق و تســجيل إصابة ثالثة أشخاص احدهما له حروق على مستوى اليد 
اليسرى واالثنان اآلخران لهما جروح مختلفة أعمارهم 20و29 سنة حولوا 
الى مصلحة االســتعجاالت الطبية بمستشفى الشــريعة،كما تم تسجيل خسائر 

مادية بالغرفة
وفي نفس الســياق تمكنــت فرق التدخل بـــالوحدة الثانويــة للحماية المدنية 
بنڨرين من اخماد حريق غابة نخيل واشــجار مثمرة بالمكان المسمى العوينة 
ببلدية نقرين،بعد حوالي الســاعة تم السيطرة على الحريق و تسجيل احتراق 
حوالي 01 هكتار اشجار مثمرة ونخيل أعشاب يابسة وإنقاذ باقي الغابة. كما 
تمكنــت فــرق التدخل بـــالوحدة الثانوية للحماية المدنية بئــر العاتر ومصالح 
الغابــات مــن اخماد بداية حريق حلفاء على مســتوى قابــل البطنة ببلدية بئر 

العاتر.
           منى.ب 

تراجع عــدد الحاالت المســجلة لفريوس 
كورونا يف نقاوس وراس العيون بباتنة

n شــهدت المقاطعــة الصحيــة لبلدتي نڨاوس وراس العيــون بباتنة تراجعا 
كبيــرا في عــدد اإلصابات بفيــروس كورونا ،وذلك يرجع للسياســة الصحية 
الممنهجة التي طبقت من خالل مراكز الفرز و التشخيص وكذا تفعيال للمخطط 
الوقائــي لتفــادي انتشــار الوباء مما ســهل في عمل األطقــم الطبية وتخفيف 
الضغــط عليهــا بعدمــا كانت تعانــي األمرين منــذ فترة ليســت بقصيرة وهذا 
حســب تصريح منســق لجنة كوفيــد 19 بالمقاطعة الصحيــة لنقاوس وراس 
العيــون والذي دعا في نفس الوقت الجميع إلحترام وســائل الوقاية والتباعد 

االجتماعي للحفاظ على هذا المكسب.
فوزي جاب هللا

األحد 7 فيفري  2021
الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442

بعد أن أهملتها البلدية وتحولت إىل وكر للفساد والشعوذة
 متطوعون ومحسنون يغيِّرون وجه مقبرة 

حامة بوزيان بقسنطينة

ستجرى يوم 11 مارس المقبل

تنظيم مسابقة لاللتحاق بالمعهد الوطني العايل شبه الطبي بجيجل

15  عين على المجتمع

حــدد المعهد الوطني للتكوين العالي شــبه الطبي بجيجل رزنامة تنظيم  مســابقة على أســاس االختبــارات لاللتحاق بالتكوين 
المتخصــص لثــالت رتــب تتمثل في مســاعدي التمريــض للصحة العمومية ومســاعدي جراحي األســنان للصحــة العمومية 
وأعــوان رعايــة األطفال للصحة العمومية ،تبعا لمراســالت مديرية التكوين بوزارة الصحة والســكان وإصالح المستشــفيات 

240و241و242 ،المؤرخة في 28 جانفي 2021.

nوحســب تصريحــات الســيدين 
مدنــي عبــد الــرزاق وشــروانة 
حســونة فإن العملية لم تعرف أية 
مساهمة من البلدية وتمت بطريقة 
عفويــة وبتطــوع رجال ســاهموا 
تهيئــة  فــي  وأموالهــم  بجهدهــم 
المقبرة وتسييجها ببناء حائط يمتد 
على أكثر من 1كلمتر واألشــغال 
بلغت لحد اآلن حوالي 50 بالمائة 
، موضحين أن وعود المسؤولين 
عرقوبيــة  كانــت  المحلييــن 
خاصة،فيمايتعلق بتوظيف حراس 

للمقبرة .
 العمليــة الخيرية هــذه التي لقيت 
استحســانا كبيــرا وتجاوبــا أكبر 
بدليل تلقي مساعدات كبيرة وهامة 
لــم تكن تخطر على بال أحد  يقف 
وراءه شبان ورجال حي عتروس 

المعــروف ب)الســيتي بوســتة ( 
ببلديــة حامة بوزيان كانت بدايتها 
كانت في شــهر ســبتمبر الماضي 
بثالثة أشخاص ملوا رؤية المقبرة 
تتحــول إلــى غابة ووكر للفســاد 
وللشــعوذة فســارعوا بإمكاناتهــم 
البســيطة إلى مباشرة أشغال نزع 
وتنظيف  واألحــراش  الحشــائش 
بهــم  ليلتحــق  الســفلى  المقبــرة 
العديد مــن األشــخاص اآلخرين 
مــن العمــال والمتقاعدين خاصة 
العارفين بخبايا البناء وارتفع العدد 
بعد مرور أسابيع غلى حوالي 60 
شــخصا ، ومــع ذلــك حدثت هبة 
على مستوى مساعدات المحسنين 
مــن داخــل البلديــة وخارجها بل 
حتــى مــن خــارج الوطــن مــن 
مغتربين في فرنسا وألمانيا قدموا 
مســاعدات قيمــة ، وهومــا اراح 
وأفســد  والخيريــن  المتطوعيــن 

الالهثيــن  المســؤولين  حســابات 
وراء الشهرة والتحضير للمواعيد 
االنتخابيــة المقبلة فســعوا بطرق 
عدديــة للســطو علــى المبــادرة 
ومحاولــة إغــراء البعــض مــن 
المتطوعين بالتكريم تكريم رفض 
شــكال ومضمونا علــى حد تعبير 

السيد مدني.
ومــن بيــن الذيــن وجدناهم أمس 
منهمكيــن علــى خلــط »البغلي« 
أحــد  حمــزة  بولغــب  الشــاب 
المعوزيــن الــذي تلقــى بالناحية 
الحالــم بمنصب شــغل مهما كان 
نوعه وبأي ثمــن على حد قوله ، 
وهــو الذي قدمت لــه وعودا أمام 
المتطوعين من مسؤولين محليين 
لــه ولغيــره مناصب  بتخصيص 
كحــراس للمقبرة ولم يحدث ذلك. 
وهو ما شــجع على تنامي ظاهرة 
الشعوذة  وتحول المقبرة إلى وكر 

للفســاد والممارســات الالأخالقية 
.. والحمــد هلل اليوم ســكان الحي 
قرروا الوقوف بأنفســهم وحراسة 
المقبــرة خاصــة بعــد أن مكنــت 
اشــغال التهيئة وبنــاء الحائط من 
وجود أزيد من 30 تميمة وأشياء 
الشــعوذة  فــي  تســتعمل  أخــرى 

والسحر . 
المقبــرة تفتقد اليــوم كذلك لإلنارة 
العموميــة رغم تواجد األعمدة إال 
أن الكهرباء تظل غائبة منذ قرابة 
الســنتين حســب تصريحــات من 
تحدثــوا إلينا من ســكان عتروس 
إبراهيــم الذيــن يطالبــون  اليــوم 
أيضــا بضــرورة إقامــة ملعــب 
جــواري بمنطقة عيــن توتة وهم 
بمــرارة عــن  حالــة  يتحدثــون 
التهميش والحقرة التي يعاني منها 
كل أحياء حامة بوزيان السفلى .                   

قسنطينة : تاج الدين 

جيجل : نصرالدين دربال 

غّير متطوعون وجه مقبرة حامة بوزيان بوالية قسنطينة ، بمساهمة محسنين قدموا مساعدات تجاوزت قيمتها المليار  
ونصف المليار من السنتيمات حسب ما أكده أمس قائمون على العملية ، بالمقابل لم تساهم البلدية ولو بسنتيم ،بل سعى 
بعض المنتخبين إلى محاولة السطو على هذا العمل الخيري في محاوالت إليهام المسؤولين على مستوى الوالية والرأي 

العام أنه من إنجازات البلدية .



 رجل يبتلع سماعات ”إير بود” أثناء نومه

n  غيّــب الموت الممثل الكندي 
كريســتوفر بالمر الذي شّكل فيلم 
”ذي ســاوند أوف ميوزيك” بداية 
شــهرته، إذ توفي عــن عمر 91 
عامــا، على ما أفــاد مدير أعماله 

الجمعة.
وقال لــو بيت الــذي يتولى إدارة 
أعمــال النجــم الراحــل منــذ مدة 
طويلة ”كان كريــس رجال رائعا 
أحــب مهنتــه واحترمها بشــدة”، 

مشيداً ”بأسلوبه القديم الرائع”.
وأضــاف فــي تصريــح لوكالــة 
فرانــس بــرس أن بالمــر ”كان 
كنزا وطنيا شــديد التعلّق بجذوره 

الكندية”.
أما جولي أندروز التي مثّلت معه 
فــي ”ذي ســاوند أوف ميوزيك” 
)صوت الموسيقى( فاعتبرت في 
بيــان أن ”العالم فقد اليــوم ممثاًل 
فقدت  بارعــاً”، وأنهــا شــخصياً 
”صديقاً عزيــزاً”. وتابعت ”أعتز 
بذكريات عملنا وكل روح الدعابة 
والطرافــة التــي جمعتنا على مر 

السنين”.
وتــرك بالمــر الــذي نشــأ فــي 
مونتــلا وراءه مســيرة مهنيــة 
استمرت 75 عاماً حفلت بأعمال 

باللغتين اإلنكليزية والفرنسية.
ولم ينل كريســتوف بالمر جائزة 

أوســكار إال عندمــا بلــغ الثانيــة 
والثمانين، إذ فاز بها عام 2012 
عــن دور داعم إلــى جانب إيوان 
ميالني  والفرنســية  ماكغريغــور 

لوران في فيلم ”بيغينيرز”.
ورّشح بالمر لألوسكار مرة ثانية 
بعد بضع ســنوات عن فيلم ”أول 
ذي مانــي إن ذي وورلد” لريدلي 
ســكوت، وقد حّل فيه مكان كيفن 
سبايسي الذي كان يواجه اتهامات 

باالعتداء الجنسي.
وال يــزال بالمر يُعتبر حتى اليوم 
الممثــل األكبــر ســنا الــذي فاز 

باألوسكار.
إال أن المفارقة أن اسم كريستوفر 
بالمــر ال يــزال غيــر معــروف 
لعامــة الناس رغم مشــاركته في 
أكثر من مئة فيلم اتسمت بالتنوع، 
منهــا ”تويلــف مانكيــز” لتيــري 
غيليام، و”مالكوم إكس” لســبايك 
لي أو حتى ”ســتار تريك 6: ذي 
أنديســكافرد كانتــري” لنيكوالس 

ماير.
وتولى أخيرا دورا في فيلم ”نايفز 
أوت” للمخــرج راين جونســون، 
إلى جانب دانيــال كريغ وكريس 

إيفنز.
ق/م

n  أصيــب رجل بصدمة عندما 
اســتيقظ بعد أن أصيب بضيق في 
التنفس واكتشــف بعدها أنه ابتلع 
ســماعات األذن »إير بود« أثناء 

نومه.
و أدرك األميركــي براد غوتييه، 
38 عامــا، أن خطأ مــا قد حدث 
بعد أن أصيب بحالة اختناق أثناء 
محاولته شــرب كوب مــن الماء 
بعد أن اســتيقظ في وقــت مبكر.
لم يدرك حينها أن إحدى سماعاته 
الالسلكية الصغيرة قد انحصرت 
في مريئه، مما تســبب في امتالء 
حلقه بالماء وجعله يشعر باختناق. 
لــم يشــعر غوتييــه أن روحه قد 
ردت إليــه وأنه تعافــى إال بعدما 
انحنى وانســكب الماء من فمه في 
النهاية، حســب صحيفة )ميترو( 

اللندنية.
رغــم ذلــك، اســتمر غوتييه في 
العمل طوال اليوم ولم يكن يدرك 

خطــورة مــا حــل به بين عشــية 
وضحاها رغم إحساســه بشــيء 
غريب في صدره حتى عندما ترنح 
ومال إلى جانب الطريق المغطى 
 بالثلوج إثر عاصفة ثلجية شديدة.
بــدأت الصــورة تتجمــع وتكتمل 
بعــد أن هــّم أفــراد عائلتــه، بمن 
فيهــم زوجته، هيــذر، 32 عاما، 
وابنه أوين، 15 عاما، بمساعدته 
فــي البحــث عــن ســماعة األذن 
المفقــودة، وذكــروا على ســبيل 
المــزاح أنه ربما ابتلع ســماعات 
 »إير بــود« وأنها تقف في حلقه.
قال براد، المقيم بمنطقة »ووستر« 
»ماساتشوســتس«،  بواليــة 
»ذكــرت زوجتي ذلك وضحكنا، 
لكنني شــعرت بغصــة في حلقي 
وفكــرت أنني ربما ابتلعت شــيئا 
أثنــاء نومي. وقــّرر الذهاب إلى 
المستشــفى  أيــن أثبتت األشــعة 

السينية ذلك االحتمال.

  رحيل الممثل الكندي الشهري 
كريستوفر بالمر

منوعات

بلمسة  الفرنسي  و  التركي  و  العربي  و  األمازيغي  المطبخ  من  متجانسا  مزيجا  الجزائري  المطبخ  يعتبر 
متوسطية إفريقية ، يقدم مجموعة متنوعة من األطباق تختلف باختالف المناطق و المواسم لتنتج عنها 
مائدة غنية باأللوان و األذواق تعتمد في مجملها على الحبوب و الخضروات و التوابل و اللحوم و األسماك 

و الفواكه الجافة لألطباق الحلوة .

n  فقد بول غريشام محفظته في ”قاع العالم” قبل 
أكثــر من نصف قرن، وربما نســي كل ما يتعلق 
بالحادثة وما في المحفظة، ثم حدث ما لم يكن في 

الحسبان بعد أكثر من نصف قرن.
فبعد 53 عاما، وعندمــا أصبح بعمر 91 عاما، 
اســتعاد بول غريشام، وهو من سكان مدينة سان 
دييغو بواليــة كاليفورنيــا األميركيــة، المحفظة 
وكل متعلقاتهــا، بمــا فيهــا تذكارات مــن مهمته 
التي اســتمرت 13 شــهرا كخبيــر في األرصاد 
الجوية للبحرية األميركية في أنتاركتيكا في عقد 

الستينيات من القرن العشرين.
وقــال غريشــام لصحيفة ”ســان دييغــو يونيون 
تريبيون” بعد إعادة المحفظة إليه يوم السبت ”لقد 
شــعرت بالذهول.. كانت هناك سلسلة طويلة من 

األشخاص الذين تعقبوني وأعادوها لي«.
واحتــوت المحفظــة، التــي عثــر عليهــا أعمال 
الهــدم في قاعدة ماكموردو في أنتاركتيكا )القارة 
القطبيــة الجنوبية(، على بطاقــة هويته البحرية، 
ورخصــة القيادة، وبطاقة مرجعية للجيب بشــأن 
ما يجب فعلــه أثناء الهجوم الــذري والبيولوجي 
والكيميائــي، وبطاقــة حصــص البيــرة، وبيــان 
االســتقطاع الضريبــي وإيصــاالت الحــواالت 

المالية المرسلة إلى زوجته.

ولم يكن في المحفظة أي أوراق نقدية أو أموال، 
خصوصــا أنه لم يكن في القاعدة العلمية أي بقالة 

أو شيء للشراء أو البيع.
وكان غريشــام، الذي نشــأ فــي دوغالس بوالية 
أريزونا، التحق بســالح البحريــة األميركية عام 
1948، وأصبــح فني طقس ثــم خبيرا في التنبؤ 
بالطقس، وفي العام 1967 تم إرساله إلى القارة 
القطبيــة الجنوبية كجزء من ”عملية ديب فريز”، 

التي دعمت العلماء المدنيين.
فــي ذلك الوقت كان غريشــام في الثالثينيات من 

عمره ومتزوج ولديه طفالن صغيران.
وقال لصحيفة ”سان دييغو يونيون تريبيون”إنه في 
مرحلــة ما من عملــه في القاعدة فقــد المحفظة، 

وهو شيء نسيه تماما فيما بعد.
وفي العام 2014، عثر عليها خلف خزانة أثناء 
هدم مبنى في محطة ماكموردو في جزيرة روس 

في القارة القطبية الجنوبية.
غيــر أن العثــور علــى صاحبهــا احتــاج إلــى 
تبادل رســائل بالبريد اإللكتروني ورســائل عبر 
موقع فيســبوك باإلضافة إلى تبادل الرسائل بين 

مجموعة من المحققين الهواة.
ق/م

 يارس العظمة  يعود للواجهة 
بفضل ”السنونو”

  n  سيتم تصوير مسلسل ”السنونو” للمؤلف 
و المخرج السوري ياســر العظمة، في دبي، 
على أن يعرض خالل شهر رمضان المقبل.

المسلســل أعاد من جديد اســم ياســر العظمة 
إلــى الواجهــة، بعــد أن كان قــد توقــف عن 
تقديــم برنامــج خــاص علــى حســاباته على 
مواقع وســائل التواصــل االجتماعي، معتذرا 
لجمهــوره بقولــه إنــه مضطر للتّوقــف كونه 

يحضر لعمل تلفزيوني. 
واعتقد الكثيرون بما فيهم وســائل اإلعالم أن 
العمل المقبل هو ”مرايا”، المسلسل الكوميدي 
الشــهير، الذي بدأ بتقديم أول أجزائه في العام 
1982 ليصــل فــي مــا بعد إلــى 18 جزءا، 
وذلــك في العــام 2013، إال أن ”الســنونو”، 
الــذي ســيقوم بإخراجــه المخــرج المصري 
خيــري بشــارة، ال صلة له بمسلســل ”مرايا” 
وفــق التســريبات القليلــة التي انتشــرت عن 
المسلســل، بــل هو عمل منفصــل تماما تدور 
أحداثــه على متن ســفينة تحمل أشــخاصا من 

جنسيات مختلفة.
وفــي القالــب ذاته، الــذي يؤدي فيــه العظمة 
معظــم أعمالــه، ســيطرح من خــالل أحداث 
المسلســل عديد القضايا، التي تحظى باهتمام 
الجمهور العربي؛ فالسفينة التي تعتبر مسرحاً 
لألحداث، والتي ترســو في أحــد موانئ دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة، ســتنطلق من بعد 
هــذا نحو بلدان عدة، بحســب مســار الحكاية 
القائــم على نمط ”ســيت كوم”، وهــو ما يتيح 
مشــاركة العديد من الفنانين على مدار حلقات 
المسلســل الرمضاني، بمثابة ضيوف شــرف 

من العالم العربي ينتمون لبلدان عدة.
ق/م

 بعد 53عاما عادت له محفظته 
من ”حافة األرض"

المطبخ الجزائري بلمسة متوسطية  
   مزيج متجانس بين األمازيغي 

والعربي والتركي  والفرنسي 

n  و قد ساهم التنوع التاريخي و الثقافي للجزائر 
في ثــراء مطبخها و تنوع أطباقهــا التي تنم عن 
أصالــة المطبخ الجزائري ، بيــن حلو و مالح و 
معجنــات و أنواع خبــز مختلفة مــن منطقة إلى 
أخــرى .غير أن البحــث و التدقيق في زوايا هذا 
المطبخ يجعلنا نكتشــف الكثيــر األطباق وراءها 
قصص مثيرة تتميز أسماءها بالغرابة و الخروج 
عــن المألــوف و الطرافــة في نفــس الوقت ، و 
تشــترك فــي المذاق اللذيذ و ســهولة التحضير ، 
و فــي ذات الوقت ضاربة فــي عمق التاريخ من 
خــالل قصص تســمياتها لتكون من أقــدم ما قدم 
عبر العصور ، توارثتها األجيال و بقيت محافظة 

عليها إلى يومنا هذا .
أســماء غريبــة يقــول المختصون أنها مســتمدة 
مــن الدارجــة الجزائرية ،  أو مــن أحد مكونات 
األكلة أو شــكلها الخارجي أو حتى طبيعة المواد 
المستعملة فيها ، بينما يذكر الكثير من المؤرخين 
أن هــذه التســميات الغريبــة مربوطــة بالحقبــة 
االســتعمارية الفرنســية أيــن كان الجزائريــون 
يطلقون أســماء كل من يكرهــون و يرغبون في 
االنتقــام منه علــى وجباتهم إلــى أن تحولت إلى 

أسماء دائمة.
و مــن بيــن أغــرب ما ســمي مــن أطبــاق نجد 
: ”القاضــي و جماعتــو” و هــو طبــق مشــهور 
بالعاصمــة ، حيــث تــروي النســوة هنــاك أنــه 

قديمــا عندما يريــد الناس تمجيد شــيء أو طبق 
يحضرونــه من أجود ما تجود به الطبيعة ، و يتم 
البحــث عن رمــوز في الدولــة أو أصحاب مهن 
نبيلة لتســميته و وقع االختيار على مهنة القاضي  
باعتبارهــا أنبل المهن. والطبق عبارة عن قطعة 
دجاج كبيرة تتوســط الصحن في تشبيه للقاضي، 
أنــا حبات البيض و كريــات اللحم فهي جماعته. 
نجــد أيضا طبقا أخر لذيذ و ذو تســمية غريبة و 

عجيبة و طريفة ”ســكران طايح فالدروج” طبق 
اســتوحى تسميته من مكوناته التي تبدو غريبة و 
غير متناســقة فتشــبه بذلك حالة ســكير سقط من 
أعلى الدرج ، هو عبارة عن لحم مفروم و بصل 

و باذنجان مقلي في الفرن، و غيرهما كثير.
وبيــن طرافة التســميات و لــذة الطعــم و جودة 
الطبق يبقى المطبخ الجزائري من أجود و أعرق 

و أغنى المطابخ في العالم.
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تحمل اسم المبدعة زكية عالل 

  افتتاح أول مكتبة يف مقهى  الكازا بميلة
  قاعة العروض الكربى أحمد باي 

قسنطينة تفتح أبوابها للجمهور من جديد

n من هو ياسني بوتوقة؟
ياســين بوتوقة  كاتب وروائي ومحامي بمجلس قضاء باتنة و أحد عشــاق 

التاريخ القديم
ما ســبب توجهــك للروايــة التاريخيــة والبحــث يف التاريخ 

القديم؟
أوال... أنا أحد عشــاق التاريخ القديم ومتابعيه وعند دراستي للتاريخ بصفة 
عامــة والقديم بصفة خاصــة )أقصد هنا التاريخ الجزائــري القديم( وجدته 
ملــيء بالثغرات المجهولة وهذا راجع في نظــري لعدم إفراد ذلك االهتمام 
للبحوث الميدانية األثرية مقارنة مع دول الشرق األوسط وهو ما جعلنا نحن 
الليبيين القدامى نظهر كأمة شــبه متحضرة مقارنــة مع جيراننا المصريين 
لــذا توجهت إلعادة صياغة التاريخ الجزائري القديم في شــكل رواية حتى 
نطعمها ونمأل تلك الفراغات واالســتفهامات التاريخية لما هو مرجح وغير 
ثابــت ميدانيــا على أمل أن تصــل الصورة كاملة في مخيــال كل جزائري 

بشكل خاص.
 عــى ضــوء صــدور روايتــك ”يوغرطة”أخربنــا أني ســتحمل

 القارئ ؟
 هــي روايــة تاريخية حاولنا من خاللها اإللمام بســيرة أحــد ملوك وأبطال 
التاريخ الجزائري القديم وذلك من خالل إتباع أسلوب الرواية وخصائصها 
و عناصرهــا مع الحرص على إبراز أهم تفاصيــل حياته وتقديمها للقارئ 
في أســلوب مشــّوق وهي رواية تتكلّم عن حياة يوغرطة منذ نعومة أظافره 
وكيف ترعرع في بالط عمه ماكيبســا وما مّر به من فترات عصيبة بدأت 
منــذ أن اغتال ابن عمه أظهربعل بعد أن دخل ســيرتا ولم يمر وقت طويل 

حتى تبّين للرومان خطورته على مصالح الدولة الرومانية.
مايه الرسالة التي أردت أن تّوجهها من خالل هاته الرواية؟

طبعــا... نحن نتكلم عن بطل قومي حاول بكل الســبل إنقــاذ مملكة نوميديا 
وإخراجها من تحت وطأة النفوذ الروماني وذلك عن طريق توعية الســكان 
المحلييــن في كل مكان بمدى خطورة على الكيان النوميدي وكذا من خالل 
الســعي إلي توحيد كل شــبر فــي المملكة لما قام بتوحيــد قبائل الجيتول في 
الجنــوب ثــم تحالف مع الكورييــن في الغرب وذلك من أجــل دحر اإلرادة 
الرومانيــة التي ســعت إلى التغلغل في أعماق الشــمال اإلفريقي منذ ســنة 
146 قبل الميالد عن طريق استعمال كل الحيل بما فيها الخيانة وهو ما تم 
في األخير مع هذا الملك، حين قام بوخوس ملك الكوريين بخيانته وتسليمه 
للرومــان بعد القبــض عليه ومجريات هذه القصة هي جوهر رســالتي من 
خالل هاته الرواية لتنبيه القارئ إلى تشــابه أســاليب االحتالل عبر الزمن 
وهو ما حدث مع االحتالل الفرنســي وقد يحدث مســتقبال ونعني هنا مسألة 
توحيد الصفوف في مواجهة أي خطر خارجي أو خيانة داخلية فالمثل القديم 

يقول ال يضر المنزل إال بابه الخلفي.

أثري جدل واسع حول أصول شيشناق مؤخرا فما رأيك؟
برأيي أن هذه المســألة محســومة باألدلــة التاريخية وال مجــال هنا لتلفيق 
قصص أخرى قد ال تليق بمقام كل جزائري فشيشــناق فرعون مصري ذو 
أصول ليبية وهذا ثابت في لوحة حورباسن في متحف اللوفر بباريس وهذا 
ال يغيّــر مــن الواقع شــيئا كونه فرعوني مصري ينحدر من ســاللة الكهنة 
مــن واحــة بوبوواوا الليبيــة  لكنه  يظل فرعونا مصريــا وال مجد لنا نحن 
الجزائريين في إدخاله كرمز من الرموز في تاريخنا القديم واألحرى بنا أن 
نكثف الجهود والبحوث الستكشــاف خبايا تاريخنا القديم منذ عهد هيرباص 
الــذي كان حوالــي 814 قبــل الميالد  و أنا على يقين بأنــه ال يزال هنالك 

أسرار تاريخية هامة للغاية ال تزال تنتظر أن يماط عنها اللثام.
هــل من مصادر موثوقة يمكن االســتناد إليها يف نهل حقائق 

تاريخية صحيحة؟

طبعا التاريخ القديم له مصادره المتنوعة وبالحديث عن تاريخ شمال إفريقيا 
نجد مصادر أجنبية متنوعة بدءا بالمصادر المصرية القديمة تليها المصادر 
اإلغريقيــة و الرومانيــة فالعربية . و التاريخ النوميدي تحدثت عنه مصادر 
مؤرخين رومان أشــهرها كتــاب الحروب اليوغرطية لسالوســتيوس الذي 
افرد فيه فقرات تحدث من خاللها عن أصول ســكان شــمال إفريقيا ... ما 
أود أن أشــير إليــه هنا أن المصــادر التاريخية المتوفــرة لدينا هي مصادر 
أجنبيــة ولــم تتناول تاريخنا في أغلبها إال من باب المناســبة التاريخية التي 
احتكوا من أجلها بالمنطقة فال مناص إذن من االستدالل بها و الرجوع إليها 
لكن هذا ال يعني إعدام باب مناقشــتها وتحليلها تحليال جديا كونها ال تســلم 
مــن الميوالت و المبالغــات أحيانا و تقزيم أحداث أحيانا أخرى.. فال بد من 
الرجوع لدراســات المتخصصين الســيما المحليين منهم من أمثال الباحثين 
الجزائريين محمد الهادي حارش و محمد الصغير غانم  و كذا البروفيسور 
التونســي فنطر وغيرهم ممــن قدموا العديد من الحقائــق التاريخية ووقفوا 

على مدى صحتها.

17عين على الثقافة و الفن

اعتبر الكاتب والباحث في التاريخ القديم ”ياسين بوتوڨة”مسألة أصول شيشناق محسومة باألدلة التاريخية و ثبتتها  
لوحة حورباسن في متحف اللوفر بباريس و قال بأنه حري بنا كجزائريين أن نكثف الجهود والبحوث الستكشاف 
خبايا تاريخنا القديم منذ عهد هيرباص الذي كان حوالي 814 قبل الميالد  ألن ثمة أسرار تاريخية هامة للغاية ال 

تزال تنتظر أن يماط عنها اللثام.

 n   تــم أول أمس الســبت اإلعالن عن االفتتاح 
الرســمي  ألول مكتبة في مقهــى بوالية ميلة و 
التي حملت اســم الكاتبة و األديبــة المبدعة ابنة 

المدينة األستاذة زكية عالل.
 المكتبة الواقعة بمقهــى”ال كازا عين الصياح« 
بوســط مدينة ميلة جــاءت بمبادرة من الشــبكة 
الوطنيــة للمكتبات الشــعبية  و الجمعية الوطنية 
للشباب المثقف و إشراف مديرية الثقافة للوالية.  
 و تم حفل التدشــين  بحضور نخبة من المثقفين 
و الوجــوه األدبيــة و الفنية  بمختلــف  أطيافها 
و اختصاصاتهــا يتقدمها األســتاذ  عبد الرزاق 
بوكبة صاحب مشروع الشبكة الوطنية للمكتبات 

الشعبية واألستاذة زكية عالل. 
وتدخــل هذه  المبادرة في إطــار دعم القراءة و 
المقروئيــة بيــن عامة أفــراد المجتمــع وتقريب 
الكتاب للفرد و فتح العديد من الفضاءات للكاتب 

والمبدعين الشباب  
المبادرة ســتكون األولى لكنها لن تكون األخيرة 
بل ســتتبعها مبادرات عديدة بفتح مكتبات أخرى 
بأســماء أدبــاء و كتاب  و شــخصيات عامة من 

أبناء والية ميلة بالعديد من المقاهي و الفضاءات 
العامــة عبــر ربــوع الوطــن و عبّــرت الكاتبة 
المبدعة زكية عالل عن ســعادتها بهذه االلتفاتة 
التي اعتبرتهــا تتويجا للعمل و اإلبــداع الثقافي 

بواليــة ميلة، متمنية النجاح للمقهى الثقافي الذي 
حمل اسمعا بواليتها و تمنت مزيدا من المبادرات 
التي تخــرج األدب و الفكر اإلنســاني إلى عالم 

القراءة و الشهرة لرفع مستوي الشعوب.

 n   استعادت قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة نشاطاتها 
بعــد غياب طويل فرضته جائحة كورونا بعرض متميّز من تنشــيط 
الحكواتيــة حياة خذيري التي حملت جمهور البراءة في جولة مفعمة 

بالعبر حثت من خاللها على أهمية احترام و بر الوالدين.
حكايــات هادفــة قدمتها الحكواتية  بأســلوب بســيط و مشــّوق راق 
الحضــور الذي أبــدى أغلبهم فرحتهــم بعودة النشــاط الثقافي  بهذا 

الفضاء المهم. 
و جمعت الحكواتية بين فن الحكاية و المســرح، حيث ســردت عدة 
قصــص أضفت عليها موهبتها التمثيلية لمســة خاصة تجاوب معها 
األطفال بشــكل كبير، ســيّما و أن حياة خذيري أجادت انتقاء ديكور 
ساحر باستغالل دمى كبيرة الحجم اختارت لها مالبس تقليدية جميلة.  
و قالــت الحكواتيــة لعين الجزائر على هامــش العرض بأنها تفضل 
الجمع بين فن الحكاية و المسرح حتى تمنح لحكاياتها طابعا ترفيهيا 
تثقيفيا و تربويا تشــرك فيه األطفال كعرض السميســمة الذي يتناول 
األخالق و العبر التي يجب أن يقتدي بها الطفل الصغير في مجتمعه،  
وكــذا حثهم علــى احترام و طاعة الوالدين و عــدم الكذب و احترام 
الكبيــر ، مــن أجل غرس األخالق  روح المبادرة فيهم من الصغر ، 

دون إغفال النشاطات التي تنمي قدراتهم الفكرية .
والجدير بالذكر أن قاعة أحمد باي تحتضن عروضا خاصة باألطفال 

كل يوم جمعة كما جرت العادة بدءا من الساعة الثالثة عصرا .

الكاتب والباحث يف التاريخ القديم ”ياسني بوتوقة” لعني الجزائر:

ال مجال لتلفيق قصص حول
       األحداث التاريخية المحسوم فيها

حاوره  : فوزي جاب اهلل

  قسنطينة : المشطة آمال   ميلة : محمد بوسبتة 
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العنيد 
َو َمَضى ُيَدْحِرُج لِْلُعَل أَْحَلَمُه

 ُيْلِقي َعلَى َجْمِع
 الُكُروِب َسَلَمُه 

َيْمِشي َعلَى اأَلْشَواِك ِفي َكَنِف 
َجى الدُّ

َيا  َو إِلَى الّضِ
 ُقُدًما....ُيِبيُد َظَلَمُه

ـُج َنــاَرُه  أَلَـــٌم َعلَى أَلَـــٍم ُيَؤّجِ
 َو لََكْم أََحاَل إِلَى 

الـَقـَضا آَلَمـــُه
ُموِح َو   َيْقَتاُت ِمْن أَلَـِق الطُّ

ا إ َيْرَتِوي ِعــزًّ
َِذا َكـاَن الَفــَلُح ُمـَداَمــُه 

ـْمِت َيْشُكو لِْلَحَياِة ِبالصَّ
 ِجَراَحَها

ْمُت َيْحَفُظ   َفالصَّ
لِْلَحِكيِم َمَقاَمُه 

َو َيُخطُّ ِبالُحْلِم الَعِنيِد ُوُجوَدُه 
ـْبُر َيْبِري  َو الصَّ
َداِئًما أَْقــَلَمـــُه 

ُمـَتـَرّيِـًثا إِْن َساَر ِفي َعَقَباِتـــِه
 َيْعُدو إَِذا ُبِسَط 
ِريُق أََمــاَمُه  الطَّ

َيْنُمو َعلَى َشْمِس الَحِقيَقِة 
ُحْلُمُه 

َو ُيِزيُل َعْن َوْجِه 
َباِب لَِثاَمُه  الضَّ

ِمْن ُتـْرَبِة اأَلْخــَلِق َكاَن َنَباُتــُه
 َو َعلَى ُخَطى 

اأَلْخَياِر َحـثَّ ُمَراَمُه 
َفْجًرا..َمَع اأَلْطَياِر َيْغُدو

َجا   ِبالرَّ
ِفي اللَّْيِل..َيْنُصُب ِفي

 النُُّجوِم ِخَياَمُه 
َتْنَساُب ِمْن َصْخِر الِعَناِد 

ِمَياُهُه
 َو إِلَى اْقِتَناِص

ْعِب َحـدَّ ِسَهاَمُه  الصَّ
ْؤُم ِحيَن َخَساَرٍة  َل َيْعَتِريِه الشُّ

 َو إِلَى التَّـَفاُؤِل َقـْد
 أََطـاَر َحـَماَمـُه 

َعاُب َفإِنَّــُه ُمُه الـّصِ َفإَِذا ُتَحـّطِ
 َيْبِني َعلَى أَْعلَى 
ُموِد ُحَطاَمــُه الصُّ

الشاعر  محمد مرزوقي 

n وتعتبر هذه المسابقة المفتوحة لفئة األطفال 
التــي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 ســنة و 
التي تندرج في إطار التحضير لمشاركة الجزائر 
في المســابقة الدولية لكتابة الرســائل لألطفال، 
المنظمــة من طــرف التحاد البريــدي العالمي، 
وســيلة ممتــازة من أجل المســاهمة في تطوير 
قدرات هذه الفئة و كذا في صقل وتطوير قدرتهم 
على التعبير عن طريق اســتعمال الكلمات، كما 
تســاهم كذلــك علــى إبــراز الــدور الجتماعي 
والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

ومن ضمن شروط المشاركة في هذه المسابقة، 
أن تحــرر الرســالة بإحدى اللغتيــن الوطنيتين، 
العربيــة أو األمازيغيــة، أن تحتوي )الرســالة( 
على التعريف بصاحبها )الســم واللقب، تاريخ 
ومكان الميلد، المســتوى الدراسي، رقم هاتف 
الولــي واســم المؤسســة التربويــة(، التاريخ، 

المرســل إليــه، تحية الفتتاح، صلب الرســالة، 
تحية الختتام والتوقيع.

كما يشــترط على المتســابق أن يشارك برسالة 
واحــدة فقط، التقيد الصــارم بالموضوع و أن ل 
تتجاوز عدد الكلمات المسموح بها 800 كلمة.

وبخصــوص مجريــات المســابقة، أوضح بيان 
الــوزارة أن إيــداع الرســائل  يكون فــي الفترة 
الممتــدة بيــن 10 فيفري و 10 مــارس المقبل 
على مســتوى المؤسســات التربوية أو المكاتب 
البريدية، إذ توضع الرســالة فــي ظرف بريدي 

مغلق يحمل العنوان التالي:
الســلكية  والمواصــلت  البريــد  مديــر  الســيد 
المعنيــة(  الوليــة  ذكــر  )مــع  واللســلكية 
وإضافــة عبــارة: »المســابقة الوطنيــة لكتابة 
الرســائل«، أو ترسل الرسالة عن طريق البريد 
rissalati2021@mpt. اإللكترونــي: 

ملــون  مســح ضوئــي  باســتعمال   ،gov.dz
)SCAN( للرسالة المكتوبة باليد.

ويتم انتقاء الرســائل عبر ثلث مراحل أي على 
المســتوى الولئي، ثم المســتوى الجهوي وفي 
األخيــر على المســتوى الوطني وســيتم اختيار 
أفضــل الرســائل علــى المســتوين الجهــوي و 
الوطنــي على أســاس إعادة كتابة الرســالة من 
طرف الطفل تحت إشراف لجنة التحكيم على أن 
يعلــن عن الفائزين على المســتوى الوطني يوم 
الخميــس15 أفريل2021 أي عشــية الحتفاء 

بيوم العلم.
وترســل أفضل رســالة على المســتوى الوطني 
إلى المكتب الدولي للتحاد البريدي العالمي من 
أجل تمثيل الجزائر في المســابقة الدولية لكتابة 

الرسائل.
ق/ث

n ظــل الفكــرة البائتــة بأن الكتابة للطفل عند بعض المستســهلين مجرد 
تطويق جمالي بســيط للحكاية بحيث يخرج النص بل روتوشات أو مرجعيات 
نص يشبه الطفل في شفافيته وعنفوانه مترب متسخ باللون وغبار الكتشاف 
بفعل مخالطة الطبيعة وملمســة األشــياء التي في متناوله طوال رحلة اللعب 
والشــغب لكــن الموضوع أصعب وأعمق من ســرد ســطحي هــادئ ل يقوم 
بتهييج المخيلة وشــحنها باألسئلة الجوانية الخامدة الطفل بحاجة إلى صوت 
يشــبه صوته يصِدّع رأســه يعانق حواسه الطازجة اآليلة للنضوج والسطوع 
يؤكد خبراء في مجال ثقافة الطفل، يشــكل هذا النوع اإلبداعي، أقصد الكتابة 
للطفــل ورطة حقيقية للمؤلف،ذلك في ماهية مــا يكتبه الكاتب للطفل، مطالباً 
بــأن يحوز معارف علمية وإنســانية كثيــرة، وكذا أن يمتلــك الخبرة العلمية 
والميدانيــة للولــوج فــي عالــم الطفل، وأن يعــرف طرق مخاطبتــه، في ظل 
التطــور التكنولوجي الحاصل في محيطه. ل يســتطيع الكاتب للطفل أن يكون 
جاهــل بالعلوم اإلنســانية والفنــون أن يبقى في ضفة بعيــدة يخربش زاعما 
بــأن الصغــار ل يحتاجون إلى كل هــذه المعاناة و الغــوص ألنهم بحاجة إلى 
نص يســتوعب بســهولة غير محفوف باألسئلة الكثيرة واألمثلة الكثيفة يقفز 
في وجوههم كفراشــات الربيع يداعبهم ويدغدغ مشــاعرهم البيضاء وينتهي 
بســرعة البرق حتى ل يثير قلقهم ويزعجهم بالتشــعبات الغير نافعة. األطفال 
بحاجة إلى ومضات ســاحرة تشــجعهم على الفرح وتصنــع البهجة والذهول 
ألنهــم في مرحلة حساســة ل يحتاجــون فيها إلى معاني مركــزة ودروس و 
مواعظ تشــبه التي يتلقونها في البيت والمدرســة .تطــرق بعض األكاديميين 
المهتمين بمجال الكتابة للطفل بأن أدب الطفل يتضمن العديد من اإلشكاليات، 
وأهمها الخلط بين مفهومي )الكتابة لألطفال( و)الكتابة عن األطفال(. إضافة 
إلى إشــكالية محورها ســؤال حيوي مفاده ماذا نكتب للكبار عن األطفال؟«.، 
مفهوم كتابة الكبار لألطفال، بأنها تعني باإلبداع للطفل، فعندما يكتب المؤلف 
للطفــل لبــد أن يراعي عــدداً من القواعــد الجمالية والفنية، وكــذا المراحل 
العمريــة؛ ذلــك ألن الكاتب في هذه الحالة، يوجد أمامه أكثر من مجموعة من 
األطفال، يتعامل مع جميعها، بناء على اعتبارات ومنطلقات المراحل العمرية 
أمــا مــا نكتبه للكبار عن األطفال فهذا يعني مالــذي نقدمه للكبار عن األطفال 
كنمــوذج للتعامــل والتعرف على عوالم يجهلونها وعليهــم أن يخوضوا فيها 
عــن دراية ووعي وبما أن أدب الطفل يمثل جزءا من الثقافة العامة للمجتمع 
ووســيلة فعالة من وسائل التربية وبناء الذوق لدى الناشئة، ولذلك وجب أن 
يكــون ضمــن اهتمامــات وزارة الثقافة والتربية معــا وأن نخرج من الجهود 
الفرديــة إلــى العمل المشــترك بيــن كل المعنيين بهذا المجال الحســاس وأن 
نســتغل الجانب الحكائي الشــعبي، والموروث الشعبي الخرافي واألسطوري، 
وخاصــة قصص الحيــوان الرمزية دون إهمال األبعــاد الجتماعية العجائبية 
والتاريخية والدينية.التجاه نحو الحترافية في هذا المجال بإنشاء أكاديميات 
خاصة في كل فروع أدب الطفل،حتى ل يقع جيل كامل في فخ األلعاب القتالية 
المتنّوعــة وجنون المروجين للتفاهة وكســر الوقــت بالعنف واألفكار المخلة 

للوعي والذكاء.
بقلم لطيفة حرباوي 
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»تجربتك مع وباء كورونا« موضوع 
المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 

عين على الثقافة والفن 18

لكتابة  الوطنية  المسابقة  الوطنية،  التربية  بالتعاون مع وزارة  السلكية واللسلكية،  البريد والمواصلت  تنظم وزارة 
الرسائل لطبعة 2021 لفئة األطفال والتي موضوعها »أكتب رسالة ألحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء 

كورونا كوفيد19- »، حسب ما أفاد به أمس  السبت بيان لوزارة البريد.

جوانيات

ورطة الكتابة للرباءة

علـــــــــــى وتر الشعر

كـــــم يشبهنــــــي هــــذا العنيـــــد!! 

خاصة بفئة األطفال

الصالون الوطني األول للصورة الفوتوغرافية:
 عثمان مهداوي يتحصل عىل الجائزة األوىل

 
n تحصل الشاب عثمان علي مهداوي من ولية وهران أمسية الخميس على الجائزة األولى ألحسن صورة فوتوغرافية باألبيض و األسود و باأللوان في اختتام الصالون الوطني 
األول للصورة الفوتوغرافية الذي احتضنته ولية بشار لمدة ثلثة أيام متتالية.و قد منحت لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بأجمل صورة فوتوغرافية، الجائزة الثانية ألكرم مناري 
من ولية تيارت و الجائزة الثالثة لبشير بن سونة من ولية تلمسان، خلل حفل نظم بدار الثقافة »محمد قاضي« بحضور المصورين المتسابقين و المسؤولين المحليين لقطاع 
الثقافة و عدد كبير من الشباب خاصة من هواة الصورة الفوتوغرافية.و قد شارك في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية 28 مصورا بصورتين لكل واحد منهم، واحدة باألبيض 
و األســود و األخرى باأللوان.و على هامش المســابقة، صّرح مصطفى جاجا، و هو رئيس الجمعية المحلية »ميديا قروز« للســينما والسمعي البصري، الجهة الرئيسية المنظمة 
للصالــون بمســاهمة دار الثقافــة، أن هــذه التظاهرة كانت »فرصة للشــباب الهواة للصورة الفوتوغرافية و كــذا للمصّورين المحترفين لعرض أعمالهــم و لتمكين المواطنين من 
اكتشاف مواهبهم«.لإلشارة، نظم خلل هذه التظاهرة الفنية، إلى جانب عرض الصور، ورشتان حول الممارسات القاعدية للتصوير الفوتوغرافي وحول اختيار مشاهد التصوير 
الملئمة، وأيضا التصوير والحقيقة، أطرها مختصون مكنوا المشــاركين من رفع قدراتهم المعرفية في مجال تكنولوجيات التصوير الفوتوغرافي الجديدة و كذا صور الصحافة.و 
كان الموضــوع الرئيســي للطبعــة األولى للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية التي شــاركت فيهــا 20 ولية، كان »تراث و جمال بلدي«، و كان أيضا الهدف الرئيســي من 
التظاهرة التعريف التراث الوطني الثقافي المادي و غير المادي و كذا بالجمال الطبيعي والقدرات السياحية للجزائر، حسب المنظمين.للتذكير، فقد شهد  الصالون منذ افتتاحه يوم 
2 فيفري إقبال معتبرا للزوار من مختلف الشــرائح واألعمار الذين أبدوا إعجابهم بالصور المعروضة واكتشــاف مواهب واعدة في هذا المجال للمشــاركين.و قد برمجت في اليوم 

الثاني من التظاهرة جولة لفائدة المصورين إلى القنادسة )18 كلم جنوب بشار ( لتمكينهم من التقاط صور طبيعية محلية شاركوا بها في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

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

n  مع أن الدين أصبح شأنا شخصيا في كثير 
من الــدول الصناعية، لكّن األزمات المتعددة 
التي تعيشــها البشــرية ال تنفك ترفع المســألة 
الدينية إلى مســتوى الشــأن العــام، لما يمكن 
أن يضطلــع به الدين مــن أدوار في التخفيف 
من آثــار المصائب البشــرية، وإذ ألقى وباء 
فيــروس كورونــا بظالله علــى كل الجوانب 
الحياتية لألفراد بما فيها الدين، مع محاوالت 
األنظمة السياسية واالقتصادية الحديثة تحييده 
وعــزل تأثيره، فقــد ظهر أن الديــن ال يزال 
حاضرا على المســتوى الفــردي والمجتمعي 
رغــم المد العلماني الطاغي في تلك األنظمة، 
فكشفت دراســة استقصائية نشــرها »مركز 
 Pew Research( لألبحــاث«  بيــو 
Center( نهايــة شــهر جانفي الماضي عن 
أن عــدد األميركيين الذين يقولون إن تفّشــي 
مــرض كورونا عّزز إيمانهم الديني أكثر من 

عددهم في البلدان األخرى المتقدمة اقتصاديا.
)28 %( من األمريكيني تسبّب 

الوباء يف تقوية إيمانهم الشخصي
وأفــادت الدارســة التــي أجريــت فــي 14 
دولــة متقدمــة اقتصاديا بأن نحــو 3 من 10 
أميركييــن )%28( تســبّب الوبــاء في تقوية 
إيمانهــم الشــخصي، فــي حيــن قــال 10% 
فقــط مــن البريطانيين إن إيمانهم زاد بســبب 
الوبــاء، وأقــل منهــم فــي اليابان حيــث قال 
%5 مــن مواطنيهــا إن الديــن يــؤدي اآلن 
دورا أقــوى في حياتهم، ومع أن االســتطالع 
أشــار إلى أن األغلبية فــي جميع البلدان التي 
شملها االستطالع ال تشعر أن اإليمان الديني 
قــد تعزز بســبب الوباء، إال أن نســبا معتبرة 
أثبتــت أن الدين ال يزال حاضرا في حياة تلك 

الشعوب ولو بنســب متفاوتة، وأشار المركز 
-المتخصص في أبحاث الدين والحياة العامة- 
إلى دراســات ســابقة أظهرت حدوث ارتفاع 
طفيــف في ممارســة الشــعائر الدينية بعد أن 

يعاني الناس من كارثة.
)35 %( من األمريكيني يقولون إن 
الوباء يحمل درسا أو أكثر من اهلل

وجاء في تقرير صادر عن المركز نُشــر في 
أكتوبــر2020 أن ما يقارب ثلث األميركيين 
)%35( يقولــون إن الوباء يحمل درســا أو 
أكثــر مــن هللا، وتتباين ردود الشــعوب على 
األســئلة المتعلقة بالمعتقد الديني، مما يعكس 
االختالفات في الطريقة التي ينظر بها الناس 
في البلدان المختلفة إلى دور الدين في حياتهم 
الخاصــة والعامة، ففي أوروبا التي شــهدت 
علمنة ســريعة بدءا من القــرن الـ19، يقول 
عدد قليل نســبيا مــن الناس إن الدين مهم جدا 
فــي حياتهم، في إيطاليــا %25، وفي هولندا 
%17، وفــي الســويد %9 فقــط، ورغــم 
أن الواليــات المتحدة شــهدت أخيــرا بعض 
االتجاهــات نحــو العلمنة، بما في ذلك نســبة 
متزايدة من السكان الذين ال يعتنقون أي دين، 
وانخفاض نســبة األشــخاص الذين يرتادون 
الكنائــس أو دور العبادة بانتظام، فإن الدين ال 
يزال يضطلع بدور قوي في الحياة األميركية، 
إذ يقول ما يقارب نصف األميركيين )49%( 
إن الدين مهم جدا في حياتهم، مقارنة بـ20% 
في أســتراليا، و%17 في كوريا الجنوبية و 
%9 فقــط فــي اليابــان، وعلــى النقيض من 
الواليــات المتحدة، فإن في إســبانيا وإيطاليا، 
وهمــا من أكثر الــدول األوروبية تديّنا، يرى 
واحــد من كل 6 أشــخاص تقريبا أن عقيدتهم 

الدينية قد نمت بسبب الوباء.

 هل يعيد فيروس »كورونا«
 الدول الصناعية إلى الدين؟

n تحت عنوان “ســعاد زيتوني.. البرلمانية 
الفرنســية مــن أصــول جزائريــة المدافعــة 
الجزائــر،  فيــزا  موقــع  نشــر  المســلمين”، 
بروفاياًل للنائبة في البرلمان الفرنســي ســعاد 
زيتونــي، قائال إنها واحدة من النواب القالئل 
في صفوف األغلبية الحاكمة والذين يدافعون 
بقــوة عــن الجالية المســلمة، التــي كثيرا ما 
تتعرض لالنتقاد، وال تحظى ســوى بمساحة 
ضيقة للتعبير عن نفســها ومواقفها، وســعاد 
زيتوني، المولــودة في الجزائر عام 1974، 
قبــل أن تغادر مــع عائلتها لفرنســا وهي في 
الرابعة مــن العمر، وعلــى الرغم من قصر 
المســيرة السياسية إال أنها ال تتردد في الدفاع 
عــن آرائها، حتى لــو كان ذلك يحدث ضجة 
فــي البرلمــان، وتقــول ســعاد زيتونــي إنها 
سئمت مما ســّمته “محاكمة اإلسالم” الجارية 
في فرنســا وتعتزم التنديــد بذلك بصوت عاٍل 

وواضح.
فرنسا تقود جبهة معارضة ضد 

اإلسالم عامة واملسلمني دون 
تمييز

وأضحت أن هذه البرلمانية عن “فوكلوز” في 
منطقة “كوت دازور” بجنوب فرنسا، تتصدر 
عناويــن الصحف الفرنســية بســبب مواقفها 
المتعلقــة بمشــروع القانــون الحكومــي ضد 
“االنفصالية اإلسالموية” الذي تجري مناقشته 
حاليا في الجمعية الوطنية، ويهدف إلى وضع 
تدابيــر لمحاربــة “التطــرف اإلســالموي”، 
وترى النائبة الفرنســية مــن أصول جزائرية 
أن فرنســا تقود جبهة معارضة ضد اإلســالم 
عامــة والمســلمين دون تمييــز، وقالــت في 
وبنبــرة  الوطنيــة  الجمعيــة  داخــل  كلمتهــا 
غاضبة: “أحضر اليوم محاكمة ضد اإلســالم 
والمســلمين”، وطالبت النائبــة تعليق النقاش 
والتوقــف عــن التعــدي علــى حريــة المرأة 
المســلمة، مؤكــدة على أن المســلمات لســن 

خاضعات أو “راشدات عاجزات”.

 n شــهدت باكســتان أول أمس الجمعة مسيرات رسمية وشعبية حاشدة 
بمناسبة »يوم التضامن مع كشمير« الذي سبق أن أعلنته اسالم آباد عام 
1990 لتقديم الدعم السياســي ألولئك الذين يعيشون في القسم الخاضع 
لســيطرة الهنــد من إقليم جامو وكشــمير، والمطالبــة بوضع حل ينهي 
معاناتهــم، ويقرر مصير اإلقليم وفقا لقرارات األمم المتحدة، وانطلقت 
المســيرات التضامنية مع أهالي كشمير في مختلف أنحاء باكستان، بما 
فيها الجزء الخاضع للســيطرة الباكستانية من اإلقليم والذي يطلق عليه 
آزاد كشمير، أي كشمير الحرة، وشارك في المسيرات عشرات اآلالف 
مــن مختلــف الفئات واألعمــار حاملين أعالما والفتات تنــدد بالفظائع 
الهنديــة في كشــمير المحتلة، خاصة منذ أغســطس/آب 2019 عندما 
ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الخاضع تحت سيطرتها من كشمير.

 n نفَّذ دعاة مؤسســة نماء الخيرية عدًدا من األنشطة الدعوية في قرية 
»أونادينو« شــمال غانا، وأســفرت عن إســالم 40 مــن أهالي القرية 
عوا حول الدعاة ونطقوا الشــهادتين مًعا،  َدفعًة واحدة، وذلك بعدما تجمَّ
ليقــوم الدعاة بعدها بتعليــم المهتدين الُجُدِد الوضــوَء والصالة وبعًضا 
مــن التعاليم اإلســالمية األخرى، ويبلغ عدد ســكان قريــة »أونادينو« 
حوالي 1000 نسمة، ولم يكن بينهم أيُّ مسلمين قبل الزيارة الدَعويَّة، 
وتســعى مؤسســة نماء الخيرية حاليًّا لبناء بئر ارتوازية لسكان القرية 
من المســلمين وغيرهم، لتكون عوًنا لهم ومصدًرا للمياه داخل القرية، 
واســتكمااًل لفعالياتهــا الدعوية والخيرية أقامت مؤسســة نماء الخيرية 
مأدبة طعام خيرية، بقرية »كرجتينا« التابعة لمنطقة »نالرجو« شمال 
هت بزيارة دعوية سابقة للقرية وأسفرت  غانا، وكانت المؤسسة قد توجَّ
عــن دخــول عدد مــن أهالي القرية لإلســالم، ومن الجديــر بالذكر أن 
فعاليــات قافلــة »خير من الدنيا وما فيها« كانت قد أثمرت عن إســالم 
43 من أهالي قرية »إنكنشــينا«، باإلضافة إلى إسالم 113 من أهالي 

قرية »دوبون وامادو«، وغيرها من النجاحات.

 أعلنته اسالم آباد عام 1990 لتقديم الدعم السيايس 

مسريات رسمية وشعبية حاشدة 
بمناسبة "يوم التضامن مع كشمري"

 40 شخصا يدخلون اإلسالم بقرية 

أونادينو شمال غانا

منظمة "حقوقية" تدعو 
إندونيسيا لفرض حظر 

عىل المالبس الدينية
n  دعت منظمة دولية لحقوق اإلنسان 
أمس السبت إندونيسيا إلى فرض حظر 
علــى المالبــس الدينية التــي أصبحت 
إلزامية بالنسبة للطالبات في المدارس 
العامة في جميع أنحــاء البالد، وأعلن 
وزيــر التعليــم والثقافــة نديــم مكارم 
الحظــر هــذا األســبوع بعــد احتجاج 
شعبي بعد أن طالبت مدرسة في بادانغ 
بجزيــرة ســومطرة جميــع الطالبات، 
بمــا في ذلك غير المســلمات، بارتداء 
الحجاب اإلســالمي، وقال براد آدامز، 
مدير قســم آســيا فــي هيومــن رايتس 
ووتش: “المرســوم الجديــد هو خطوة 
تأخــرت كثيرا إلنهــاء قواعد المالبس 
التمييزية للفتيات والنساء في المدارس 
الحكومية عبر إندونيسيا”، وقال “على 
مدى عقدين مــن الزمن، طلبت العديد 
من المــدارس الحكومية من التلميذات 
والمعلمات ارتــداء الجلباب، مما أدى 
إلى التنمــر والتخويــف وحتى الطرد 
وأضــاف  القســرية”،  االســتقالة  أو 
مكارم أن مرســوما مشــتركا أصدره 
هو ووزيرا الشــؤون الدينية والداخلية 
يمنع المــدارس التي تديرها الدولة من 
إجبــار الطــالب على ارتــداء الرموز 
أو المالبــس الدينية، ومــن المعروف 
أيًضــا أن بعض المــدارس في أجزاء 
مــن البــالد حيــث يشــكل المســلمون 
أقلية، قد فرضت حظرا على الحجاب 
اإلســالمي، علما أن إندونيســيا، التي 
يبلغ عدد ســكانها 270 مليون نسمة، 
بها مسلمون أكثر من أي دولة أخرى، 
لكــن بها عددا كبيرا من الســكان غير 

المسلمين أيضا.

 سعاد زيتوين ولدت يف الجزائر

البرلمانية عن حزب ماكرون المنددة 
بـ”محاكمة اإلسالم والمسلمين”

إسالميات

دعاء اليوم

ِش اْلَعِظيــِم،  َواِت َوَربَّ اأْلَْرِض َوَربَّ اْلَعــرْ ــمَ n  اللَُّهــمَّ َربَّ السَّ
ٍء، َفالَِق اْلَحبِّ َوالنََّوى َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواإْلِْنِجيِل  َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشــيْ
مَّ أَنْت  َواْلُفْرَقاِن، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيء أَنْت آِخٌذ بِناَِصيَتِه، اللهَّ
ُل َفلَيــسْ َقْبلََك َشــْيٌء، َوأَْنــَت اآْلِخُر َفلَْيَس َبْعَدَك َشــْيٌء، َوأَْنَت  اأْلوَّ
اِهُر َفلَْيَس َفْوَقَك َشــْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطُن َفلَْيَس ُدوَنَك َشــْيٌء، اْقِض  الظَّ

ْيَن َوأَْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر. َعنَّا الدَّ

 ثلث األميركيين تعزز إيمانهم بسبب الجائحة.. 

 n  بيــوم مــن األيام بينما كان رســول هللا صلــى هللا عليه وعلى آله 
وصحبه وســلم تســليما كثيرا يجلس بين أصحابه، جاءه رجل يهودي، 
وأول ما وصل هذا الرجل اليهودي قام بشد رسول هللا بشدة من ثيابه، 
وقــال: “أوِف مــا عليك من دين يا محمد، أما إنكم بني هاشــم تماطلون 
فــي الدين وأداءه”.. كان صلى هللا عليه وســلم قد اقترض منه )الرجل 
اليهــودي( بعض األموال، قام ســيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
وأرضاه باالستئذان من رسول هللا في دق عنق اليهودي، ولكن الرسول 
صلى هللا عليه وسلم نهاه وأخبره: “مره بحسن الطلب، ومرني يا عمي 
بحسن األداء”، فقال اليهودي: “والذي بعثك بالحق نبيا يا محمد لم آتيك 
آلخــذ منك الدين، فأعلم أنه لم يحين وقت التســديد بعــد، ولكني جئتك 
ألتأكد من صفة واحدة لم أراها فيك بعد، لقد قرأت التوراة ورأيت فيك 
كل الصفات التي ذكرت بها إال صفة واحدة )حليم عند الغضب(، وأن 
شــدة الجهالة ال تزيدك إال حلمــا، ولذلك فعلت معك ما فعلت، يا محمد 

إني أشهدك أن ال إله إال هللا وأنك يا محمد رسول هللا”.

درس وعبرة
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لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  بجريدة  
إحرتافية.. إخراج متميز و  أسعار  تنافسية 

21إشهار 

إتصلوا على األرقام التالية : 
031.74.16.09 

الربيد اإللكرتوني : 
aineldjazaircne2020@gmail.com

السعر    % T.V.A  19     السعر  املساحة 

200.00038.000238.000 دج  1 صفحة 
120.00022.800142.800 دج 1/2 صفحة
60.00011.40071.400 دج 1/4 صفحة
30.0005.70035.700 دج 1/8 صفحة 

15.0002.85017.850 دج 1/16 صفحة 
8.0001.5209.520 دج 1/32 صفحة 

400.00076.000476.000 دج 1 صفحة 
200.00038.000238.000 دج1/2 صفحة
100.00019.380119.380 دج 1/4 صفحة
50.0009.50059.500 دج 1/8 صفحة 

4.75029.750 25.000 دج 1/16 صفحة 
12.5002.37514.875 دج 1/32 صفحة 

500.00095.000595.000 دج 1 صفحة )24( 
300.00057.000357.000 دج 1/2 صفحة )24(

120.00022.800142.800 دج شريط صفحة 1
110.00020.900130.900 دج شريط صفحة 24

65.00012.35077.350 دج أذين صفحة 1
60.00011.40071.400 دج أذين صفحة 24

200.00038.000238.000 دج1 صفحة بالصور باأللوان
100.00019.380119.380 دج1 صفحة بدون صور بدون ألوان 
100.00019.380119.380 دج1/2 صفحة بالصور باأللوان
50.0009.50059.500 دج1/2 صفحة بدون صور بدون ألوان

100.00019.380119.380 دج1 صفحة 
50.0009.50059.500 دج1/2 صفحة
15.0002.85017.850 دج1/4 صفحة
6.0001.1407.140 دج1/8 صفحة 

1.5002851.785 دج1/16 صفحة 
800152952 دج1/32 صفحة 

500 //500 دج بدون صور
1.000//1.000 دج مع صور

السعر بالدينار  صفحات أبيض أسود

روبورتاج إشهاري 

إشهار الموثقين و المحضريين 

إعالنات صغيرة 

صفحات باأللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

إشهار 

األحد 7 فيفري  2021
الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442



إعداد : حسان.ب تسلية
األحد 7 فيفري  222021

الموافق لـ 24 جمادى الثانية 1442



استراحة

بليز باسكال
 n    بليز باســكال فيزيائي ورياضي وفيلســوف 
فرنســي ولــد عــام 1623 اشــتهر بتجاربه على 
الســوائل في مجــال الفيزياء، وبأعمالــه الخاصة 
بنظرية االحتماالت في الرياضيات هو من اخترع 
اآللــة الحاســبة. اســتطاع باســكال أن يســهم في 
إيجاد أســلوب جديد في النثر الفرنسي بمجموعته 

الرسائل الريفية.
أدَّت أعمــال باســكال المهمــة فــي مجــال ضغط 
الســوائل إلى إيجاد المبدأ المسمى قانون باسكال، 
الــذي ظهر خالل الخمســينيات من القرن الســابع 
عشر الميالدي. و ينص هذا المبدأ على أن السوائل 
الموجــودة فــي األوعيــة المغلقة تنقــل الضغوط 
الواقعــة عليهــا من جهة معينة بشــكل متســاوي 

فــي كافة الجهــات، كما يوضح العمليات التي تقــوم بها ضاغطات الهواء، 
والمضخــات الفراغيــة، والرافعــات الهيدروليكية، ورافعات الســيارات، 
والمضاغط. ســاعدت تجارب باســكال علــى إثبات أن للهــواء وزناً، وأن 
ضغــط الهــواء يمكن أن ينتــج فراًغا، وبذلك أزال شــكوك العلماء في ذلك 

الوقت في إمكان وجود الفراغ.
وخالل الخمســينيات من القرن الســابع عشــر الميالدي قّدم باسكال، وعالم 
الرياضيات الفرنســي بيير دي فيرمات نظرية االحتماالت، وناقشــا بعض 
تطبيقاتها. وصّمم باســكال عام 1654م تنظيًما ثالثًيا من األرقام يكون فيه 
كل رقم مســاوًيا لمجمــوع الرقمين المجاورين له من جهــة اليمين، وعلى 
جانبه األيســر في الصف الذي يكون أعاله مباشــرة. ويمكن اســتخدام هذا 

ي مثلث باسكال في حساب االحتماالت التنظيم الذي سمِّ
كانــت لــه انجازات عظيمة في هذا المجال، وقد نشــر باســكال أعماله في 

هــذا المجال بيــن ســنة 1650 و1660 أي في 
آخر فترة حياته، اعتمد قلياًل على ســتيفن ورينيه 
ديــكارت وروبرفال وتورتشــللي وغيرهم. لكنه 
ســبق نيوتن، واليبنتــز، الذين أخذوا عنه أشــياء 
كثيرة، كما تناول مفهوم الحدود، ومرائل التكامل 
ومفهــوم المثلــث المميز المعروف باســمه مثلث 

باسكال.
قام باســكال بتطبيق كل هذه األســاليب في مسائل 

عديدة في الرياضيات حينا وفي الفيزياء 
اهتــم بخصائــص السالســل العدديــة الصحيحة 
وبالترتيب العــددي واألعــداد الطبيعية واألعداد 

المثلثية، ومثلث باسكال وتطبيقاته العديدة.
من إنجازاته أيضا انه وضع تصميم اآللة الحاسبة 
ونفــذ أول نمــوذج منهــا في روان ســنة 1642 
واســتمر بعد ذلك لتسع ســنوات في تطوير آلته، 
وهي آلة تقوم بإجراء عملية الجمع بشكل مباشر، 
أما الطرح فتتم بطريقة جمع المكمل العددي، إال أن 
مرضه وعدم عثوره على مصمم ســاعات كفء لم يمكنه من تنفيذ تصميم 
آليــات الضرب والقســمة آللتــه، لذلك كانت عمليات الضــرب تتم بطريقة 

الجمع المتكرر، أما القسمة فتتم بطريقة الطرح المتكرر.
عانى باســكال مــن أمراض مزمنة فــي جهازه الهضمي مذ كان في ســن 
المراهقة، وقد أثّر ذلك بشــكل كبير على صحته. توفي باسكال بتاريخ 19 
أوت ســنة 1662 في منزل شقيقته في باريس، نتيجة إصابته بورم خبيث 

في المعدة، وكان عمره آنذاك 39 عاًما
 أشهر أقواله

العدالة دون قوة عاجزة و القوة دون عدالة طاغية
مرض اإلنسان الطبيعي إيمانه أنه يمتلك الحقيقة

يقود التطرق إلى التهور، ويفضي االعتدال إلى الحكمة

n   فــي أحــد األيــام شــكت طفلــة لوالدها ما 
تعانيــه من مشــّقات الحيــاة. أخبرتــه أنّها تعيش 
حياة تعيسة وال تعلم كيف تتجاوز كّل المصاعب 
التــي تواجههــا. فمــا إن تتغلّب على مشــكلة ما 
حتــى تفاجئها الحياة بمشــكلة أكبر وأقســى. كان 
والدها طاهًيا بارًعا، فلم ينبس ببنت شــفة...بداًل 
من ذلك طلــب منها مرافقته إلى المطبخ. وهناك 
أحضر ثالثــة أوعية مألها بالماء ووضعها على 
النــار. وبمجّرد أن بــدأت بالغليان، وضع حبات 
مــن البطاطا في الوعاء األول، حبات من البيض 
فــي الوعاء الثاني وحفنة مــن حبيبات القهوة في 
الوعاء الثالث. وتركها تغلي دون أن يقول شــيًئا. 
أصاب الطفلة الملل وبــدأ صبرها ينفد. وراحت 
تتســاءل عّما يفعله والدها. وبعد عشــرين دقيقة، 
أطفأ األب الطيب النار. وأخرج البطاطا والبيض 
والقهــوة ووضــع كاّل منهــا في وعــاء زجاجي 

شفاف. 
التفــت بعدها نحو ابنته وقــال: - ”ماذا ترين؟” - 

”بطاطا، وبيض وقهوة!”
 أجابت مستغربة. - ”ألِق نظرة أدّق!« 

قال األب: ”والمســي حبــات البطاطــا.” وكذلك 
فعلــت الطفلة فالحظت أنها أصبحــت طرية. ثّم 
طلب منها أن تكســر حبة البيض، فالحظت أنّها 
قد أصبح أقسى. أخيًرا طلب منها ارتشاف القهوة 
فالحظت أنّها لذيذة ورسمت على محيّاها ابتسامة 

خفيفة. 
»أبي، ماذا يعني كّل هذا؟« ســألت الصغيرة في 

عجب. 
وهنــا شــرح األب قائــال: - ”كّل مــن البطاطــا 
والبيــض والقهوة واجهت نفــس الظروف )الماء 
المغلي الســاخن( لكــن كاّل منها أظهرت رّد فعل 
مختلــف، فالبطاطا التي كانت تبدو قاســية قوية، 

أصبحت طريــة ضعيفة. والبيضة ذات القشــرة 
الهّشــة تحّول الســائل فيها إلى صلب. أّما القهوة 
فكانــت رّدة فعلهــا فريدة، لقد غيّــرت لون الماء 

ونكهته، وأّدت إلى خلق شيء جديد تماًما.”
 صمــت األب قليــاًل ثــّم واصل: - »أيّهــا أنِت؟ 
عندمــا تواجهك ظــروف الحيــاة الصعبة، كيف 
تســتجيبين لها؟ هــل تبدين رّدة فعــل كالبطاطا؟ 

كالبيض؟ أم كالقهوة؟”
 العبــرة المســتفادة: تحدث في الحيــاة من حولنا 
الكثير من األمور، وتواجهنا الكثير من الصعاب 
واألحداث المؤلمة، لكن ال يهّم منها شيء. فالمهم 
حًقا هو كيف نختار رّدة فعلنا على هذه الصعاب. 
هل تحّطمنــا وتجعلنا ضعفــاء كالبطاطا. أم أنّها 
تحّولنا إلى أشــخاص قســاة من الداخــل كما هو 
الحال مع البيض. أّم أننا نتعلّم منها ونســتغلّها في 
تغيير العالم من حولنا، وخلق شيء إيجابي جديد. 

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 

 جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب  
جعفر الطيار... لقب بذي اجلناحني ألن يداه ُقطعتا 

يف احلرب فأعطاه اهلل جناحني يطري بهما يف اجلنة

يف رحاب العلم واإلميان  

n    جعفر الطيار هو جعفر بن أبي 
طالــب بن عبد المطلــب ، فهو ابن 
عــم النبي محمد صلــى هللا عليه و 
آله و من كبــار أصحابه األجالء و 
أخو اإلمام علي بن أبي طالب عليه 

السالم و كان يكبره بعشر سنين.
كان جعفــر بــن أبي طالــب يحظى 
بمنزلة رفيعة لدى رسول هللا صلى 
هللا عليــه و آلــه و يعتمــد عليه في 
المهمــات ، و لجدارتــه فقــد جعله 
النبــي صلى هللا عليه و آله رئيســاً 
إلــى  هاجــروا  الذيــن  للمســلمين 
الحبشــة، و عندما رجع من الحبشة 
علََّمُه صالًة مشــتملة على تسبيحات 
خاصــة تكريمــاً لــه، و ُعرفت هذه 
الصــالة فيمــا بعــد بصــالة جعفر 

الطيار و صالة التسبيح 
و فــي االســتيعاب: َو َكاَن َجْعَفــُر 
ْبُن أَِبي َطالٍِب أَْشــَبَه النَّــاِس َخْلقاً َو 
ِ صلى هللا عليه و  ُخلُقــاً ِبَرُســوِل هللاَّ
آلــه، َو َكاَن َجْعَفــٌر أَْكَبَر ِمــْن َعلِيٍّ 
ِبَعْشــِر ِسِنيَن، َو َكاَن َعِقيٌل أَْكَبَر ِمْن 
َجْعَفٍر ِبَعْشــِر ِســِنينَ ، َو َكاَن َطالٌِب 
أَْكَبــَر ِمــْن َعِقيٍل ِبَعْشــِر ِســِنيَن، َو 

لِيَن  َكاَن َجْعَفٌر ِمــَن اْلُمَهاِجِريَن اأْلَوَّ
َهاَجــَر إِلَــى أَْرِض اْلَحَبَشــِة َو َقِدَم 
ِ صلــى هللا  ِمْنَهــا َعلَــى َرُســوِل هللاَّ
عليه و آلــه ِحيَن َفْتِح َخْيَبــَر، َفَتلَقَّاُه 
النَِّبيُّ صلى هللا عليه و آله َو اْعَتَنَقُه 
َو َقــاَل: ”َمــا أَْدِري ِبأَيِِّهَما أََنا أََشــدُّ 

 َفَرحاً، ِبُقُدوِم َجْعَفٍر أَْم ِبَفْتِح َخْيَبَر”؟
َو َكاَن ُقُدوُمُه َو أَْصَحابُُه ِمْن أَْرِض 
ــاِبَعِة ِمــَن  ــَنِة السَّ اْلَحَبَشــِة ِفــي السَّ
ِ صلى  اْلِهْجَرِة، َو اْخَتطَّ لَُه َرُسوُل هللاَّ
هللا عليــه و آله إِلَى َجْنِب اْلَمْســِجِد، 
ثُــمَّ َغَزا َغْزَوَة ُمْؤَتَة ِفي َســَنِة َثَماٍن 

ِمَن اْلِهْجَرِة َو َقاَتَل ِفيَها َحتَّى ُقِطَعْت 
 ِ َيَداُه َجِميعاً، ثُمَّ ُقِتَل، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ
َ أَْبَدلَُه  صلى هللا عليــه و آله: ”إِنَّ هللاَّ
ِبَيَدْيِه َجَناَحْيــنِ  َيِطيُر ِبِهَما ِفي اْلَجنَِّة 
َحْيُث َشاَء” َفِمْن ُهَنالَِك ِقيَل لَُه َجْعَفٌر 

ُذو اْلَجَناَحْيِن.
صاحب الهجرتني

و يُعــرف جعفــر بــن أبــي طالــب 
هجــرة  أي  الهجرتيــن  بصاحــب 
الحبشــة و هجرة المدينة، و هو من 
الشــهداء االوليــن فقد استشــهد في 
واقعة مؤته في السنة الثامنة للهجرة 
و لــه احدى و أربعون ســنة، و لما 
استشــهد وجدوا في جســده تسعون 
ضربة ما بين طعنة برمح و ضربة 
بســيف كلها في مقــدم بدنه مما يدل 
علــى بســالته و شــجاعته و كونــه 

كراراً غير فرار.
دفن جعفر الطيار و ضريحه

دفــن بــأرض مؤتــة حيث مــزاره 
اليوم من المــزارات المعروفة التي 
يتوافد اليه المؤمنون لزيارته بمدينة 

المزار بالكرك في األردن.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن الطعام إذا لم يختلط 
باللعاب ال يمكنك تذوقه.

- هل تعلم أن أطول مسافة طيران تم 
تسجيلها للدجاج هي 13 ثانية.

- هل تعلم أن القطع النقدية التي يتم رميها في نافورة تريفي في 
إيطاليا يتم جمعها للجمعيات الخيرية.

- هل تعلم أن التفاح أكثر فعالية من القهوة للنشاط صباحا بعد 
االستيقاظ من النوم 

1924 - الحكومة اإليطالية التي يقودها 
الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني تقرر إقامة 

عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي.
1947 - الفلسطينيون واليهود المستوطنين 

اإلقتراح فــي فلســطين يعلنــون بشــكل منفصل رفضهــم إلى 
البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين األولى فلسطينية عربية 

واألخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي
1965 -  المالكم األمريكي كاسيوس كالي يعلن إسالمه ويغير 

اسمه إلى محمد علي كالي.
2011 - اإلعالن عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 

9 يناير، وكانت النتيجة أن %98.83 من المقترعين صوتوا النفصال 
الجنوب عن الشمال

2015 - لوحة متى تتزوجين؟ ُتباع بمبلغ 300 مليون دوالر 
أمريكي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

ســأل رجل ابــن أخيه البخيــل في أي 
وقت ستأكلون العشاء 

أجاب الولد عندما تخرج يا عمي

كن بسيطاً مسالماً في كل شيء إال في أحالمك، 
انتزعها من يد الحياة عنوة.

  جون لوجي بيرد

الهدرة الخاوية ترجع الجبال سهول وال الصحرا حقول 
) يضرب بها المثل على الشخص الحالم الذي يقول 

فقط و ال يفعل ..(

       نكتة اليوم 

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

ومكان.
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� الجمیع بات یتســاءل “ماذا یحدث 
فــي والیــة بجایــة؟“ أســبوع كامل 
والســكان معزولــون خاصة بســبب 
غلــق أھــم الطرقــات الوطنیــة على 
غــرار الطریــق الوطنــي رقــم 26 
الذي یعد المخرج الوحید إلى والیتي 
البویــرة والعاصمــة، والــذي أغلق 
لمدة ثالثة أیام ولیاٍل. بعدھا مباشــرة 
تــم غلــق الطریق الوطنــي رقم 09 
الرابط بین والیتي ســطیف وبجایة، 
علمــا أن كل القادمین مــن الوالیات 
الشــرقیة یمــرون عبر ھــذا المحور 
الــذي یعد منفــذا وحیدا تجــاه بجایة 
وتیــزي وزو وحتى جیجل من الجھة 
الغربیة، والذي تــم غلقھ أیضا ثالثة 
أیــام بلیالیھا، وعــاش القابعون داخل 
نفق خراطة الــذي یمتد ألكثر من 7 
كیلومتر الجحیم، كون أن نقطة الغلق 
كانــت مباشــرة بعد انتھــاء النفق في 
منطقة بــرج میرة، حیث بقي المئات 
عالقون داخل ھذا النفق وبقي أطفال، 
نســاء، شــیوخ، مرضى، وحتى من 
ھم في كامل قواھم الجســدیة یعانون 
األمریــن لســاعات وتــم إخراجھــم 
بصعوبــة كبیرة، وتم نقل عدد معتبر 
منھــم إلى مستشــفى خراطة بســبب 
اإلغمــاءات نظرا النتشــار الغازات 
النفــق بكثــرة  الســامة داخــل ھــذا 
والمعــروف لــدى العــام والخاص، 
فتجــاوزه فقط فــي الحــاالت العادیة 
یشــكل مغامرة في حد ذاتھا، ولم یتم 

ذلك إال بشــق األنفــس، فما بالك عند 
غلق الطریق والبقاء داخلھ لساعات. 
والغریــب في األمر أن غلق الطریق 
كان لســبب تافــھ وھو قائمة الســكن 
االجتماعــي التــي بعــد إعالنھــا قام 
الذین لم یســعفھم الحظ في االستفادة 

بغلق الطریق لمدة ثالثة أیام كاملة.
وبعــد فتــح ھــذه الطرقات مباشــرة 
وعــودة الحیــاة إلــى والیــة بجایة، 
تفاجأ الجمیــع صبیحة أمس، باندالع 
حرائق مھولة فــي عدة مناطق دفعة 
واحدة، على غرار حریق في غابات 
مالبــو الحدودیة بیــن بجایة وجیجل، 
وكــذا في غابــات آیث ملــول تاقوبة 
وبوخلیفــة،  تیشــي  جبــال  بأعالــي 

وغیرھــا من المناطق، في حین تبقى 
األســباب مجھولة بحســب السلطات 
الوالئیــة لبجایة، التي وجدت نفســھا 
حائــرة أمــام تســارع ھــذه األحداث 
المؤلمــة، فقد كشــفت مصادرنا عن 
تواجــد والــي الوالیة فــي حیرة من 
أمــره، ولم یتمكن مــن إیجاد الحلول 
لمشكلة غلق الطرقات، سیما في ظل 
غیاب قنوات الحــوار مع المواطنین 
وتصعیداتھم المخیفــة، لتضاف إلیھا 
مشــكلة الحرائق التي عكّرت أجواء 
بجایــة الربیعیــة أمــس وخلّفت حالة 

ذعر وسط السكان.
سفیان خرفي 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 15/ 5
الجزائر : 17/ 12
وهران : 15/ 11 

تساؤالت حول ما يحدث � هذه الوالية  تساؤالت حول ما يحدث � هذه الوالية  
بعد انتهاء مسلسل غلق الطرقات حرائق محيرة تندلع ببجاية ؟!بعد انتهاء مسلسل غلق الطرقات حرائق محيرة تندلع ببجاية ؟!

� تدخلت،مســاء أمــس ، اســعافات الوحــدة 
الثانویة بالحروش جنوبي والیة ســكیكدة ، في 
حدود الســاعة 18و 35 دقیقــة بعد التبلیغ عن 
حــادث مرور ألیم تمثل في اصطدام ســیارتین 
ســیاحیتین األولــى من نوع رونوا ســامبول و 
الثانیة رونوا لوغان بالمكان المســمى الطریق 

الوالئي رقم 06 مخرج بلدیة الحروش.
و بحســب بیان لخلیة اإلعــالم للحمایة المدنیة 
بسكیكدة فإن الحادث خلف 11مصابا من بینھم 
04 اطفــال من الجنســین أعمارھم ما بین 9 و 
عامین و الباقي أعمارھم ما بین 65 و 17 سنة 
،حیث تم تقدیم لھم اإلســعافات األولیة في عین 
المكان، قبل نقلھم إلى مستشــفى الحروش على 
متن سیارات اإلسعاف التابعة لمصالح الحمایة 
المدنیــة. و قــد قامت مصالح األمــن المختصة 

بفتح تحقیق في مالبسات ھذا الحادث األلیم.
نورالدین ب

� احتضــن مســلك البعراویــة  بقســنطینة المھرجــان 
الوطني الســادس للعــدو الریفي و كــذا البطولة الجھویة 
للعدو الریفي صنف الناشــئین و االصاغر، وســط تنظیم 
محكــم و التقیــد بالبروتوكــول الصحــي، بحضور مدیر 
الشــباب والریاضة لوالیة قسنطینة وبلغ عدد المشاركین 

571 ریاضي منھم 393رجال و 178 سیدات بمشاركة 
52 جمعیــة تمثل 15 والیة. وتمیز ســباق االكابر رجال 
بسیطرة المنتخب الوطني العسكري على المراتب االربع 
االولــى. و عاد الفوز بالذھبیة للعداء ورغي رمضان من 
المنتخب الوطني العسكري و عن الفوز و المسلك صرح 

بقولھ 
“ الســباق لم یكن ســھال مع العلم أن المسلك كان مساعدا 
ماعــد الریاح التي اعاقتنا في بعض مراحل الســباق “في 
المقابل أن ســباق الكبریات عاد فیھ الفوز لي أمینة بتیش 
مــن المنتخب الوطني و نخبة البرج كما كانت الســیطرة 
حســب الفرق لذي األكابر للمنتخب الوطني العســكري و 
الرتبة الثانیة لمواھب أتلیتیك قســنطینة، و لدى الســیدات 
حسب الفرق، نالتھا مواھب اتلیتیك قسنطینة.  كما واصل 
عداؤو قسنطینة في الصنفین ذكور و اناث السیطرة على 
المراتــب االولــى بفوز بن حمادة مصطفي نور االســالم 
مــن مواھب دیــدوش مراد و توجت عبابســیة كوثر، من 
مواھــب أتلیتیك قســنطینة بالذھب و كانــت نتائج االكابر 
واالواسط و االشــبال مؤھلة للبطولة النھائیة مع العلم أن 
ســبقات البطولة الجھویة كانت آخر محطة لدي الناشــئین 

و األصاغر. 
كریم .ب

 باقة األخبار  باقة األخبار 
عدد الوفيات الجديدة بف"وس كورونا عدد الوفيات الجديدة بف"وس كورونا 
ي1اجع إ- حالت+ � ي1اجع إ- حالت+ � 2424 ساعة األخ"ة ساعة األخ"ة    

� ســجلت 223 إصابــة جدیــدة بفیــروس كورونا 
(كوفیــد19-) و2 حــاالت وفــاة فــي الجزائر خالل 
ال24 ســاعة األخیــرة, فیمــا تماثــل 178 مریض 
للشــفاء, حسب ما كشــف عنھ أمس، الناطق الرسمي 
للجنــة رصد ومتابعة فیروس كورونا, الدكتور جمال 

فورار.
المخصــص  الیومــي  اإلعالمــي  اللقــاء   وخــالل 
لعرض تطــور الوضعیة الوبائیة لفیــروس كورونا, 
أوضــح  فــورار أن إجمالــي الحــاالت المؤكــدة بلغ 
108.852 شــخص من بینھا 223 حالة جدیدة (أي 
بنسبة تقدر ب0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة), بینما 
بلــغ العدد اإلجمالــي للمصابین الذین تماثلوا للشــفاء 
74.508 شــخص والعدد اإلجمالي للوفیات 2911 
حالة ویتواجــد حالیا 21 مریضا في العنایة المركزة, 
كما أفاد الدكتور فورار   الذي أوضح  أن 23 والیة 
ســجلت أقل من 9 حاالت و17 والیة لم تســجل بھا 
أي حالة, فیما ســجلت 8 والیات أخرى أزید من 10 

حاالت.
وأكد بالمناســبة أن الوضعیة الحالیة للوباء تســتدعي 
مــن المواطنیــن الیقظــة واحتــرام قواعــد النظافــة 
والمســافة الجســدیة, داعیا إیاھم إلى االمتثال لقواعد 

الحجر الصحي واالرتداء اإللزامي للقناع.
ق ـ و

سكيكدةسكيكدة
تفكيك شبكة ترويج العملة المزورةتفكيك شبكة ترويج العملة المزورة 

� تمكنــت،أول أمــس، الفرقة الجنائیــة بأمن والیة 
ســكیكدة، من توقیف 06 أشــخاص تتراوح أعمارھم 
بین 19 ســنة و 28 ســنة تورطوا في حیازة وتداول 
أوراق نقدیة عملة وطنیة مزورة من العملة الوطنیة..
حیثیات القضیة ،حســب بیان لمصالــح أمن الوالیة، 
بدأت علــى إثر معلومات واردة إلــى الفرقة الجنائیة 
مفادھــا حیــازة أحــد األشــخاص علــى أوراق نقدیة 
مزورة یســعى لتداولھا على مستوى حي مرج الذیب 
.و بعد اتخاذ كل التدابیر الالزمة أســفرت عن توقیف 
المشتبھ بھ رفقة شخصین آخرین بداخل محل تجاري 
، عناصر الشــرطة عثرت بذات المكان على ســبعة 
أوراق نقدیــة مــن فئة ألف دینار أیــن تبین الحقا أنھا 
مــزورة ، لیتــم تحویلھم إلى مقر األمــن وفتح تحقیق 

قي القضیة ،
التحقیــق المفتوح من قبل عناصر الضبطیة القضائیة 
بیّــن تورط أشــخاص آخرین في القضیــة ، حیث تم 
توقیفھــم تباعــا . وبعد إتمام إجــراءات التحقیق أنجز 
ضد المشــتبھ فیھــم ملف قضائي تــم بموجبھ تقدیمھم 
أمام النیابة المختصة لدى محكمة سكیكدة ، أین صدر 
فــي حق ثالثة منھم أمر إیــداع الحبس المؤقت ، فیما 

صدر في ثالثة آخرین أمر بالرقابة قضائیة .
نورالدین ب

 � قبل أیام قلیلة، حّذر رئیس األمن الخارجي 
باالســتخبارات الفرنســیة “ برنــار إیمي» من 
المــّد اإلرھابي في منطقة الســاحل اإلفریقي، و 
من إمكانیة اتســاع نشــاط الجماعــات اإلرھابیة 
الموالیــة لتنظیــم « القاعــدة في بــالد المغرب 
اإلســالمي»، انطالقــا مــن مالــي و النیجــر و 
نیجیریا ، و وصوال إلى بوركینا فاســو و ســائر 

دول غرب إفریقیا.
أحــرى  كان  التحذیــر،  ھــذا  ُیصــدر  أن  قبــل 
بالمســؤول األمني الفرنسيـ  الذي سبق أن أدار 
ســفارة بالده في الجزائرـ أن یســأل نفســھ عن 
الســبب الرئیسي الذي جعل اإلرھاب یتغّول على 
ھــذا النحو الســریع و الخطیر بمنطقة الســاحل 

اإلفریقي.
إّن فرنســا التــي تتظاھــر بالدعوة إلــى تجفیف 
مــوارد اإلرھــاب، قامــت فــي أواخــر صائفــة 
2020 بدفع فدیة « ســخیة جدا» قّدرت بـ 30 
ملیون أورو لإلرھابییــن، مقابل تحریر الرھینة 

الفرنسیة “ صوفي بترونین».
إّن خطــورة ھذه الصفقة لــم تقتصر على تمویل 
اإلرھــاب فقط، بعد أن تّم بموجبھا أیضا اإلفراج 
عن 207 إرھابیین، مارست فرنسا كل الضغوط 
علــى حكومة مالي من أجل إطالق ســراحھم، و 
ذلك بالتنســیق الوثیق مع“ إیــاد آغ غالي“ في 
شــمال مالي، و الذي یتزّعم ما یســمى “جماعة 
نصرة اإلسالم و المســلمین“، المرتبطة بتنظیم 

القاعدة.
و قد مكنت األموال الطائلة، التي دفعتھا فرنســا 
لتنظیــم القاعدة في بالد المغرب اإلســالمي، من 
إعــادة تنظیم نفســھ، و من شــراء ترســانة من 
األســلحة الحدیثــة مــن بینھا قاذفــات صواریخ 
مضــادة للطیــران. و قام التنظیــم بإعادة توزیع 
اإلرھابییــن المفــرج عنھم،مثلمــا قــام بتجنیــد 
مقاتلین ُجــدد في صفوفھ، في أعقــاب مبایعة“ 
أبو عبیدة یوســف العّنابي“ أمیرا لھ، خلفا لعبد 
المالك درودكال، المقضي علیھ في وقت سابق.

آخر الكالم.. أن المخابرات الفرنسیة فشلت 
فــي حجــب حقیقة ھــذه الصفقة، بعد أن كشــف 
خفایاھا، اإلرھابي المســمى “ مصطفى درار»، 
الــذي قبض علیــھ الجیش الوطني الشــعبي في 
تلمســان، و ھو أحد اإلرھابییــن المفرج عنھم. 
إّن فرنســا التي تكیل بمكیالین، تجّرم دفع الفدیة 

لإلرھابیین، لكنھا تدفعھا في الخفاء و بسخاء.
                                 محمد مصباح

كاريكاتور 
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ما إن تنفست والیة بجایة الصعداء صبیحة أمس، بعد عزلة شھدتھا ألكثر من أسبوع بسبب غلق الطرقات الوطنیة لیال 
ونھارا، حتى انطلق مسلسل آخر بعنوان “حرائق الغابات“ التي اندلعت في عدة مناطق دفعة واحدة وألسباب مجھولة.

جرت فعالياته بغابة البعراوية بقسنطينةجرت فعالياته بغابة البعراوية بقسنطينة

بمشاركة سیدات 178 و 393رجال منھ ریاض 571

اِّـنتخب الوطني العسكري أكابر يسيطر على سباق العدو الريفي اِّـنتخب الوطني العسكري أكابر يسيطر على سباق العدو الريفي 

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

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

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

سسسسسسس

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجریدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

من بينهم أربعة أطفالمن بينهم أربعة أطفال
1111 جريحا � حادث مرور بالحروش جريحا � حادث مرور بالحروش
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