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 الزيانيون يهينون أبناء قريون 

رياح حملت رماال مشعة من الصحراء إىل ترابها

فرنسا تكتوي بإشعاعات تفجيراتها 

النووية في جنوب الجزائر

ص24 

قال بيري باريب الخبري الفرنيس يف الحماية من اإلشعاعات 
النووية بجامعة "كان" )Caen( الفرنسية إن الرياح التي هبت 

مؤخرا عىل فرنسا قادمة من إفريقيا حملت معها رماال مشعة 
نوويا.

وأوضح أنها أتت من مناطق يف الصحراء الجزائرية ملوثة 
باإلشعاعات النووية منذ بداية ستينيات القرن المايض بسبب 

التجارب الـ 17 التي أجرتها باريس هناك، خالل احتاللها 
الجزائر، لصنع قنبلتها النووية.



نيويورك تايمز: بايدن لن يعاقب محمد نب سلمان 
مبارشة ألن ثمن معاقبته سيكون باهظا

صحيفــة  أفــادت   n
»نيويــورك تايمز« نقال عن 
بــأن  أمريكييــن  مســؤولين 
الرئيــس جو بايــدن قرر عدم 
معاقبــة ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان مباشــرة 
بســبب قضية مقتل الصحفي 
خاشقجي.وأشــار  جمــال 
مســؤولون رفيعو المســتوى 
فــي اإلدارة األمريكيــة، لــم 
تذكــر الصحيفــة أســماءهم، 
إلى أن قــرار بايدن يأتي بعد 
أســابيع مــن المناقشــات مع 
فريقــه األمني، الــذي توصل 

الســتنتاج مفاده بأنه ال يوجد 
هنــاك أي طريــق لمنــع ولي 
العهــد الســعودي مــن دخول 
الواليات المتحدة أو توجيه تهم 
جنائية إليه دون إلحاق ضرر 
بالعالقات مع السعودية، التي 
تعتبر من أهم حلفاء واشنطن 
المسؤولون  المنطقة.وقال  في 
إنــه كان هناك توافــق داخل 
البيــت األبيض علــى أن ثمن 
مــع  بالعالقــات  األضــرار 
السعودية سيكون باهظا للغاية 
فيمــا يتعلــق بالتعاون بشــأن 
محاربــة اإلرهــاب ومواجهة 

إيران.وأشــارت »نيويــورك 
منظمــات  أن  إلــى  تايمــز« 
حقوق اإلنســان كانت تضغط 
يفــرض  لكــي  بايــدن  علــى 
علــى محمد بن ســلمان قيودا 
متعلقــة بالســفر علــى األقل، 
مثلمــا فعلــت إدارة الرئيــس 
الســابق دونالــد ترامب بحق 
مســؤولين ســعوديين آخرين 
بالجريمــة. يعتقــد بعالقتهــم 
وقال مساعدو بايدن إن البيت 
األبيــض لن يدعــو محمد بن 
ســلمان للزيــارة فــي وقــت 

قريب.
خلفيــة  علــى  ذلــك  ويأتــي 
نشــر البيــت األبيــض تقرير 
قتــل  حــول  االســتخبارات 
الصحفــي الســعودي جمــال 
القنصليــة  داخــل  خاشــقجي 
الســعودة فــي اســطنبول في 
أكتوبــر 2018، والذي جاء 
فيه أن محمد بن ســلمان كان 
يرى خاشــقجي تهديــدا على 
المملكــة، ووافــق على خطة 
للقبض على الصحفي أو قتله.
نيويرك تايمز 

توقيف سارقي  مسجد بدر  بسكيكدة 
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 توقيــف 04أشــخاص بتهــم الرسقــة والرتويج 
للمخدرات بجيجل

n تمكنت مصالح األمن لزيامة منصورية بوالية جيجل من توقيف شخص 
على متن مركبة على مستوى نقطة مراقبة بمدينة زيامة منصورية، و يتعلق 
األمر بشخص يبلغ من العمر 36 سنة ،حيث بعد تفتيشها تم ضبط على متنها 
411 قــارورة مــن المشــروبات الكحولية من مختلف األنــواع واألحجاموفي 
ســياق آخر،و على إثــر دوريات لعناصر الشــرطة القضائية باألمن الحضري 
الخارجي القنار بأمن دائرة الشــقفة، لفت انتباههم شــخص مشبوه على متن 
دراجــة ناريــة، حيــث و بمجــرد االقتراب منه قــام برمي كيس بالســتيكي ثم 
الذ بالفــرار بعــد تفتيش الكيــس تم العثــور بداخله على كمية مــن المؤثرات 
العقليــة قــدرت بـ171 كبســولة من نــوع )sironil - stresam( قبل أن 
يتم توقيف ويتعلق المر بشــخص يبلغ من العمر 39 ســنة، حيث بعد عملية 
تلمسه عثر بحوزته على 07 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع )باركديل 
و أورزيبــام(، و مبلــغ مالي قــدره 22000دج كعائــدات الترويجوفي عملية 
منفصلة، على إثر الشــكوى المقدمة من طرف أحد المواطنين على مســتوى 
مصالح أمن دائرة العوانة بأمن والية جيجل، بخصوص تعرض محله التجاري 
)مقهــى( لفعل الســرقة ليال مــن طرف مجهولين اســتولوا على مجموعة من 
األغراض الخاصــة بالمقهى، كثفت عناصر المصلحة من أبحاثها وتحرياتها، 
حيث وبالتنســيق مع مصالح أمن والية ميلة، تم إيقاف على مســتوى إحدى 
نقاط المراقبة بوالية ميلة، شــخصان يشــتبه فيهما أنهمــا الفاعالن، و يتعلق 
األمر بشــابين يبلغان من العمر 25 و 26 ســنة، ينحدران من إحدى الواليات 
المجاورة ، حيث تم ضبط على متن المركبة  التي كانا يستغالنها في تنقالتهما 
وهــي ملك لصاحب وكالة كراء الســيارات، مجموعة من األغراض من بينها 
،التي هي محل السرقة، و عليه تم تحويلهما إلى أمن الدائرة و فتح تحقيق في 
القضية، الذي بين تورطهما في قضية الحال . الموقوفون في القضايا ســالفة 

الذكر تم تقديمهم أمام العدالة بجيجل 
نصرالدين - د

رشطة عني مليلة تحجز مؤثرات عقلية و أســلحة 
بيضاء محظورة

n تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من 
توقيف شخصين و حجز كمية من المؤثرات العقلية و أسلحة بيضاء

القضيــة جاء ت علــى اثر معلومات اســتقتها عناصر فرقة الشــرطة 
القضائية بأمن دائرة عين مليلة مفادها استغالل أشخاص ألحد المحالت 
المهجــورة لغــرض ترويج و بيع المؤثرات العقلية و المخدرات ، ليتم 
إعــداد خطة أمنية محكمة تم على إثرها مداهمة المكان أين تم توقيف 
شــخصين مشــتبه فيهما )رجل و امــرأة ( في العقــد الثاني من العمر 
ضبطــت بحوزتهما كمية مــن األدوية المؤثرة عقليــا مختلفة األنواع 
قدرت بـ 103 كبســولة إضافة الى أســلحة بيضاء محظورة )ســيفين 
تقليدي الصنع( .المشتبه فيهما وبعد تحويلهما الى مقر الشرطة انجزا 
ضدهمــا ملفين جزائيين عن قضيتي الحيــازة والبيع والتخزين لمواد 
صيدالنيــة و حيازة أســلحة بيضاء محظورة دون ســند شــرعي قدما 

بموجبهما امام النيابة المحلية .
حلوي رفيق
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بسبب  قربص  يف  جدل 
أغنية يف »يوروفيجن«

 

n أثــارت األغنيــة التــي اختارتها قبرص 
لتمثيلهــا في مســابقة »يوروفيجن« الغنائية 
الجزيــرة  فــي  واســعا  جــدال  األوروبيــة، 
المتوســطية، إذ اعتبــر البعــض أن األغنيــة 
»تمجد الشر وتحببه«.وقد بثت قناة التلفزيون 
العامة القبرصية »سي واي بي سي«، للمرة 
األولــى، يــوم األربعــاء، األغنيــة التي تحمل 
عنوان »إل ديابلو« بصوت المغنية اليونانية 

إيلينا تسانغرينو.
وأبلغت القناة العامة، الشرطة، بتلقيها اتصاال 
من جهة مجهولة تهــدد بإحراق مبنى الهيئة 
احتجاجــا على اختيار األغنية لتمثيل هذا البلد 
المتوســطي الــذي تقطنه أكثرية ســكانية من 
األرثوذوكــس، فــي مســابقة »يوروفيجن«، 

بحسب وكالة األنباء القبرصية.
كما نشــرت نقابة لمدرســي التعليم الديني في 
المــدارس، بيانــا الجمعة، حضــت فيه الهيئة 
القبرصيــة العامــة علــى التراجــع عــن هذا 

االختيار.
وأبدت النقابــة »هولها« إزاء كلمات األغنية 
التــي اختيــرت لتمثيل الجزيرة في المســابقة 
الغنائيــة األوروبية المقــررة في مايو، قائلة، 

إن المغنية »تمجد الشر وتحببه«.
وكذلك تســاءلت عن المعاييــر التي اعتمدتها 
هيئة »ســي واي بي ســي« العامة »الختيار 
أغنيات بهــذه النوعية الرديئة«. وتســاءلت 
النقابة: »لماذا يصعــب لهذه الدرجة، اختيار 
فنانيــن من جزيرتنا بإمكانهم الترويج لثقافتنا 
وتقاليدنا الموســيقية في المســابقات الغنائية 

الدولية؟
وردت الهيئة العامة لإلذاعة على االنتقادات، 
متحدثة عن ســوء فهم لكلمــات األغنية التي 
تســتلهم مــن »الصــراع الدائــم بيــن الخير 

والشر«.
وتدأب قبرص منذ أربعة عقود على المشاركة 
في مسابقة »يوروفيجن« الغنائية األوروبية، 
وقــد حققت أفضــل تصنيف لها عــام 2018 

بحلولها في المرتبة الثانية.
أ.ف.ب

بدون تعليق

2
نحلة

n  تمكنت عناصر األمن الحضري الخامس بأمن والية سكيكدة  من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة تورط  في قضية »سرقة 
بالتسلق والكسر بظرف الليل واإلخفاء ». حيثيات القضية تعود الى تاريخ: 21/02/2021 في حدود الساعة 13:00 زواال أين تلقت 
مصالــح أمن والية ســكيكدة اتصال عبر الخــط األخضر 1548 من طرف أحد المواطنين  مفاده تعرض أحد المســاجد   بحي 20 أوث 
1955 بوســط مدينة ســكيكدة ،  للسرقة من طرف مجهولين  واالستيالء على  مبلغ مالي كان بداخل صندوق الزكاة  إضافة إلى تلفاز 
من نوع ســتريم 55 ســم ، 08 ســاعات من مختلف العالمات وبعض األغراض األخرى  . الضبطية القضائية لألمن الحضري الخامس 
و فور تلقيها  البالغ ســارعت الى عين المكان وقامت بمعاينة ميدانية مع تكثيف البحث والتحري لتشــخيص الفاعلين التحقيق المفتوح 
من قبل مصالح األمن  وباســتغالل التقني  لكاميرات المراقبة المتواجدة بداخل المســجد  تم تحديد وتشــخيص هوية الفاعل ، حيث تم 
تكليف فوج تمكن من توقيفه بمحطة المسافرين محمد بوضياف ليتم تحويله إلى المصلحة الستكمال التحقيق   . عملية البحث والتحري 

استمرت واثمرت  استرجاع المسروقات إضافة إلى توقيف احد أقارب المشتبه فيه . 
بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة ، .

كريم يوسف

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

n   أعلنــت وزارة العــدل في بيان 
لها هذا الســبت،أن عدد المحبوسين 
المستفيدين من قرار العفو الرئاسي 
الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 
18 فيفري الجــاري، بلغ إلى غاية 
الخميس الماضي 59 شخصا وذلك 
بعد اســتكمال اإلجراءات وانقضاء 

اآلجال القانونية.
و أوضحت الوزارة أنه ”بخصوص 
تنفيــذ التدابيــر المتخــذة من طرف 
رئيــس الجمهوريــة بمناســبة يــوم 
الشــهيد والذكــرى الثانيــة للحراك 
األصيــل المبارك، فإن عدد المفرج 
عنهم إلــى غاية يــوم الخميس 25 
فيفري 2021 قد بلغ 59 شــخصا 
وذلك بعــد اســتكمال اإلجــراءات 
وانقضاء اآلجال القانونية”, مشيرة 
إلى أن هــذا العدد هو ”الذي صرح 

بــه رئيــس الجمهورية فــي خطابه 
ليوم 18 فيفــري 2021، إذ أعلن 
بمناســبته عن اإلفراج عن عدد من 
المحبوســين يتــراوح مــا بين 55 

و60 شخصا”.
وكانــت الــوزارة قــد كشــفت فــي 
بيــان أصدرتــه يــوم 19 فيفــري, 
عــن اإلفراج عن 33 شــخصا من 
المحكــوم عليهــم نهائيــا بعقوبــات 
مرتبطــة  ألفعــال  النافــذ  الحبــس 
باستعمال الشــبكات االجتماعية أو 
التجمهــر وآخرين  أثنــاء  مرتكبــة 
مــن بيــن غيــر المحكــوم عليهــم 
أفعــال  فــي  والمتورطيــن  نهائيــا 
مشابهة،وهذا في إطار تدابير العفو 

التي أقرها رئيس الجمهورية.
 ق ـ و

n   يتــرأس عبــد المجيــد تبــون 
رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلى 
للقــوات المســلحة, وزيــر الدفــاع 
الوطني اليوم  األحــد بمقر رئاســة 
الــدوري  االجتمــاع  الجمهوريــة 
لمجلس الــوزراء األولى من نوعه 
بعــد التعديــل الــوزاري األخيــر , 
حســب مــا أفــاد بــه  الســبت بيان 

لرئاسة الجمهورية
 وجاء في البيان يترأس الســيد عبد 
المجيــد تبــون رئيــس الجمهورية 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
وزيــر الدفــاع الوطني يــوم األحد 
28 فيفــري 2021 بمقــر رئاســة 
الــدوري  االجتمــاع  الجمهوريــة 
لمجلس الوزراء يخصص للدراسة 
والمصادقة على عدد من العروض 
ذات الصلــة بالنهــوض باالقتصاد 
الوطنــي و متابعة ظــروف التكفل 

بانشغاالت المواطنين
رـ م

 وزارة العدل تعلن اإلفراج 

عن 59 من سجناء الرأي

 تبون يرتأس اليوم أول اجتماع 

لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي

n    وأشــار درار في تصريح له على هامش مراســم 
توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والســكان وإصالح 
المستشــفيات  والبريــد أنهــم بصدد اكتشــاف حاالت 
أخرى للمصابين بساللة كورونا المتحورة وشدد مدير 
معهد باستور على ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية 
وتلقــي اللقــاح المضاد للفيروس تجنبــا لوضع صحي 

كارثي.
لإلشــارة فان المعهد الوطني المختص في علم األوبئة 
معهد باســتور كان قد أعلن يوم  الخميس الماضي عن 
تسجيل أول حالتي إصابة بالساللة البريطانية المتحورة 
مــن فيــروس كورونــا تعــودان إلى عامل بمستشــفى 
الصحة العقلية بالشــراقة فــي العاصمة، ومهاجر عائد 

من فرنسا لحضوره جنازة والده في الجزائر.
إلــى ذلــك، أكد أطبــاء أن هــذا األخير شــديد العدوى 
مقارنة بالنســخة الســابقة وبأن االلتزام بتدابير الوقاية 

كفيل بكبح انتشارها. 
وفي هذا الصدد قال الخبير في علم الفيروســات يحيى 
مكي في تصريح له للقناة اإلذاعية األولى هذا الســبت 
، إن النســخة البريطانية التي تم اكتشافها من الفيروس 
هــي نفــس النســخة لفيــروس كوفيــد 19 مــع بعض 

التغيرات التي طرأت في المكونات الجينية التي تتحكم 
في البروتين الغالفي للفيروس.

وأبــرز الدكتــور يحيي مكــي أن خطورتــه تكمن في 
نســبة انتشاره الشــديدة التي تصل إلى 70بالمائة أكثر 
من النســخة الســابقة ، أما من جانب الحماية بالنســبة 
لألشخاص الذين أصيبوا  بفيروس كورونا -كوفيد 19 

- فهم غير محميين من العدوى الجديدة .
مــن جانبــه أكد رئيــس مصلحــة األمــراض المعدية 
بمستشفى رويبة الدكتور عبد الباسط كتفي أن االلتزام 
باإلجــراءات الوقائية على غــرار التباعد االجتماعي 
واســتخدام القنــاع الواقي  وغيرها مــن التدابير كفيلة 

بمواجهة الوباء.
و تباينت أراء المواطنين عبر ميكرفون  القناة اإلذاعية 
األولــى حول احترام التدابير الوقائية خاصة بعد اقتناء 
اللقــاح ضد وباء كورونــا وانخفاض عــدد المصابين 
بهــذا الوباء حيث أكد بعضهم االلتزام التام بكل ما من 
شــأنه حمايتهم من التقاط العدوى الفيروسية رغم توفر 
اللقــاح بينما انتقد البعض الســلوكيات غير المســؤولة 
لألشــخاص غير الملتزمين بتدابير الوقاية في األماكن 

العامة و األسواق ووسائل النقل. 

ّ

    أطباء يحذرون من انتشاره الرسيع
أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إن دخول الساللة البريطانية من فيروس كورونا إلى الجزائر مؤخرا  كان  أمرا متوقعا.

  بلحيمر يحذر من لوبيات فرنسية 
تريد ضرب مؤسسات الدولة 

الذكرى  استغالل  حاولت  التي  األطراف  بلحيمر,  أن  عمار  للحكومة  الرسمي  الناطق  االتصال,  وزير  أكد 
الثانية للحراك الشعبي فشلت وتلقت صفعة قوية من الشعب الجزائري  الذي أحيا  المناسبة بطرق سلمية 
وحضارية وحذر الوزير من لوبيات فرنسية تريد ضرب وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة في مقدمتها 

الجيش الوطني الشعبي.

  المدير العام لمعهد باستور فوزي درار يكشف

دخول فريوس كورونا المتحور إىل الجزائر كان متوقعا

قال أن األطراف التي حاولت استغالل ذكرى   الحراك تلقت صفعة قوية من الشعب

n   وقــال الســيد بلحيمــر في حــوار  مع موقع 
شــهاب برس, أن تاريــخ 22 فيفري أقره رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون كيوم وطني للتالحم 
بين الشــعب والجيش من أجل الديمقراطية خدمة 
للتنمية والسيادة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية 
للدولة الوطنيــة, يكون عمودهــا الفقري الجيش 
الوطنــي الشــعبي مضيفــا أنــه مــن كان يراهن 
علــى إفشــال هــذا المســعى باســتغالل الذكرى 
الثانية للحراك الشــعبي, فقد فشــل وتلقى صفعة 
قوية بإحياء الشــعب لهذه المناســبة بطرق سلمية 
وحضاريــة ال تختلــف عمــا حــدث قبل ســنتين 
موضحــا  اليــوم الوطنــي للتالحم بين الشــعب 
وجيشه أصبح رمزا لالنعتاق من مرحلة التسيير 
العشوائي الالمسؤول إلى ممارسة الشعب لسيادته 
في صناعة القرار ومراقبة أداء المؤسســات عن 

طريق المسار الدستوري.
 وفي ذات الســياق, اعتبر الوزير أن مؤسســات 
الدولة أصبحت منفتحة على جميع الفعاليات و أن 
مكاتب المسؤولين باتت منذ تولي تبون مسؤولية 
إدارة شــؤون البالد, مفتوحة أمام جميع الشركاء 
وحتى المواطنين تحت شــعار الحوار والتشاور 
الدائــم وتقديــم المالحظــات واالنتقادات ولفــت 
إلــى أن بنــاء دولة المؤسســات يكون بســواعد 
الجميــع, حتى ال يترك المجــال أمام المتربصين 
بالوطــن الســتغالل الفــرص, كإخفــاق قطــاع 
وزاري مــن أجل ضرب الحكومة أو نســف كل 
جهود الدولة    مشــيرا الى  أن الحكومة مشكلة 
من إطــارات جزائرية تم تكليفها بتســيير ملفات 
وفــق برنامج رئيس الجمهوريــة والظرف الذي 
جــاءت فيــه الحكومــة أصعب مرحلــة مرت به 
بالدنا  بســبب تداعيات األزمــة الصحية الناجمة 
عن جائحة كوفيد19-, معتبرا أن هناك من وفق 
في أداء مهامه واســتطاع أن يســير قطاعه رغم 
صعوبة المهمة وســاعدته عوامــل كثيرة ومنهم 
من لم يكن في مســتوى تطلعات رئيس الســلطة 

التنفيذية
اإلعالم الجزائري لم يتخلف يف 

الوقوف اىل جانب دولته
  وحــول تقييمــه لتعامــل اإلعــالم الوطنــي مع 
التحديــات الخارجية, شــدد الســيد بلحيمر على 

أن اإلعــالم الجزائري لم يتخلــف ولو لمرة عن 
الوقــوف جنبا إلى جنــب مع دولته وأثبت في كل 
مرة أنه متشبع بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة 
مســتطردا بالقول أن مستوى النقاش واالنتقادات 
الموجهة لبعض المسؤولين عبر صفحات اإلعالم 
والفضــاءات اإللكترونيــة لــم تخــرج عن نطاق 
المهنيــة واالحترافية, رغم محاوالت التشــويش 
التي تأتي من مصادر مشبوهة ومعلومة األهداف 
والخلفيات وفي ذات اإلطار, أكد الناطق الرسمي 
للحكومــة أنه عندمــا يتعلق األمــر بمواجهة أي 
خطر يهــدد األمن القومي أو األمن بصفة عامة, 
فــإن الجزائريين يقفون وقفة رجــل واحد وتتحد 
قواهم لمواجهة كل التحديات مشيرا إلى أن قطاع 
االتصال يقوم بتنظيم عمل المؤسسات اإلعالمية 
وال يتدخــل أبــدا فــي خطوطهــا االفتتاحيــة وال 
يملي عليهم أبدا ما يكتبون وأضاف أن مســتوى 
االحترافيــة الذي بلغته صحافتنــا الوطنية أصبح 
يزعــج البعض ممن رفضهم الشــعب واكتشــف 
نواياهــم ومخططاتهم الخبيثــة معتبرا أنه لو كان 
هــؤالء يملكــون قبوال لــدى الرأي العــام لحققوا 
أعلى نسبة مشاهدة في الفضاء السيبراني وهناك 
مــن أبناء هذا الوطن من يتصــدى لهم إلكترونيا 
بتعليقات ومنشورات تعزز مسار الوحدة الوطنية 

وتطمئن بأن بالدنا في أمن وأمان.

 تطبيع املغرب مع إسرائيل 
ممارسة منبوذة

  وفــي رده عن ســؤال حول مســتقبل مشــروع 
المغــرب العربي بعد تطبيــع المغرب مع الكيان 
الصهيونــي, قــال أن تطبيــع نظــام المخزن مع 
الكيان الصهيوني ال يمثل إال ممارســات سياسية 
معزولــة ومنبوذة مــن قبل أشــقائنا األحرار في 
المغرب الشــقيق مؤكــدا أن األهــداف المرجوة 
من هذا المشــروع المشبوه هو خدمة فئات معينة 
داخــل المغرب واالنســياق وراء أجنــدات دولية 
تســعى لتفكيك األمة العربية والمســاس بوحدتها 
بشــتى الطــرق واألســاليب وأكد تطلع الجزائر 
لبنــاء صــرح المغــرب العربــي بــإرادة جميع 
الشعوب بما في ذلك الشعب الصحراوي األعزل
 مــن جهــة أخــرى, جــدد الوزيــر التحذير من 
اللوبيــات الفرنســية التــي تقــف وراء حمــالت 
هستيرية تســتهدف مؤسســات الدولة الجزائرية 
خاصة الجيش الوطني الشعبي مؤكدا أن الجزائر 
ومؤسســات الدولــة تواجــه دوما هــذه الحمالت 
الهســتيرية عــن طريق عمل أمني, ديبلوماســي 

وإعالمي يتصدى لمحاوالت اإلساءة للجزائر
 ربيع ـ م

الجزائر: ربيع م 

األحد 28 فيفري  2021
الموافق لـ 16 رجب 1442



مسؤول أمانة التنظيم السيايس يف جبهة 
البوليساريو خطري أدوه

تأسيس الدولة الصحراوية تأكيد عىل 
رفض أي حل ال ينسجم مع الرشعية الدولية

n قال مســؤول أمانة التنظيم السياســي في جبهة البوليساريو، 
خطــري أدوه، إن اإلعالن عن تأســيس الجمهورية الصحراوية 
كان لسد الطريق أمام أي مقاربة لتكريس الوضع في الصحراء 
الغربية كمســتعمرة، كما يؤكد على رفض الشــعب الصحراوي 

ألي حل خارج الشرعية الدولية.
و أوضــح الســيد أدوه في نــدوة صحفية بمناســبة الذكرى 45 
إلعــالن الجمهوريــة العربية الصحراوية, أن »تأســيس الدولة 
الصحراوية من المنظور االستراتيجي, تأكيد على رفض الشعب 
الصحراوي ألي حل ال ينســجم مع الشــرعية الدولية, و ال يقر 

بوجود الجمهورية العربية الصحراوية«.
و أضــاف رئيس اللجنة التحضيرية لالحتفاالت المخلدة للذكرى 
45 إلعــالن الجمهوريــة الصحراوية, ان تأســيس الدولة كان 
»ضــرورة يفرضهــا الواقع«, كما يقول, كان »الرد المناســب 
و القانوني و الشــرعي« على االنسحاب الفوضوي, لالستعمار 

االسباني.
كمــا اعتبــر ذات المســؤول, إعــالن الدولة الصحراوية »ســد 
للطريــق أمــام تكريس مؤامرة الغزو و التقســيم التي تم التوقيع 

عليها في مدريد في عام 1975«.
وتابع يقول, الجمهورية تم إعالنها في ظروف »صعبة و صعبة 
جدا مع الغزو المغربي و حرب اإلبادة التي فرضها على الشعب 
الصحراوي من كل حدب وصوب«, مشــيرا إلى أن »الجزائر 
كانــت المالذ الوحيد للصحراويين بعدما كانت اراضيه تتعرض 

للقنبلة و الطيران الحربي المغربي«.
ولفت ذات المســؤول إلى انه منذ الخرق المغربي السافر التفاق 
وقــف إطالق النــار في 13 نوفمبــر الماضي, دخلــت القضية 
الصحراويــة في »ســياق جديد«, مشــيرا الى ان هــذا التطور 
أحــدث » تغييــرا جذريا على المســتوى الوطنــي و اإلقليمي و 

الدولي«.
ونبــه المســؤول الصحــراوي في هــذا اإلطار إلــى ان الخرق 
المغربي الســافر إلطالق النار ســتكون لــه تبعاته على الصعيد 
اإلقليمــي و الدولي, محمال األمم المتحدة مســؤولية »االنســداد 
السياســي« الذي تعرفه القضية الصحراوية, بســبب »التساهل 
مــع المغــرب, و عدم التعامــل معه بالصرامــة الكافية من أجل 
الوفاء بااللتزامات, التي قطعها بخصوص تنظيم اســتفتاء تقرير 

المصير«.
وقال في هذا اإلطار, »المغرب أفرغ مخطط التســوية األممي, 
الموقــع عليه في ســبتمبر 1991 من محتواه, من خالل تعطيل 
تنظيم االســتفتاء و في نهاية المطاف نســف اتفاق وقف اطالق 

النار«.
وشدد ذات المسؤول على, أن المغرب ما كان »ليتجرأ على فعل 
ما فعل لوال تســاهل األمــم المتحدة, و مجلس األمن«, خاصة - 
يضيف-«مع تواطؤ دول دائمة العضوية فيه«, و هو ما يفســر 
- حسبه- »تمرد المغرب على الشرعية الدولية, و الخروج عن 
القــرارات الدوليــة«, محذرا من القادم بالقــول, »نحن اآلن في 
مواجهة عســكرية و عندما نتحدث عن الحرب نعرف بدايتها و 

ال نعرف متى ستنتهي و ال كيف ستنتهي«.
و نبه إلى أن جبهة البوليساريو حاولت تفادى الحرب على مدار 
29ســنة مــن االنتظار, حيث يقــول, انها »تســاهلت و تنازلت 
كثيــرا, لكن لــم تجد التعاون من الطرف المغربي و ال من األمم 
المتحدة«, مشــيرا إلــى أن »العراقيل المغربية هي الســبب في 

تأخر تنظيم استفتاء تقرير المصير«.
ق ـ د

n وقــال نائب رئيــس مجلس األمة، 
جابــري غــازي في مداخلــة له خالل 
 45 للذكــرى  المخلــدة  االحتفــاالت 
إلعــالن الجمهوريــة الصحراوية، أن 
الجزائــر تؤكد علــى الدعــم »الثابت 
و غيــر المشــروط« لنضال الشــعب 
الصحــراوي المشــروع في ممارســة 
حقــه في تنظيم اســتفتاء تحــت رعاية 

االمم المتحدة لتقرير مصيره.
وقال الســيد جابري غازي، الذي يقود 
وفدا مــن أعضــاء مجلس األمــة، إن 
»الجزائر شعبا و حكومة و جيشا تجدد 
العهد مع الشعب الصحراوي، و تدعم 
حقه في اســتكمال ســيادته على جميع 

االراضي الصحراوية«.

ان  الــى  البرلمانــي  ذات  وأشــار 
الصحراويــة  العربيــة  الجمهوريــة 
باتــت »رمــزا للصمود« و »شــعارا 
عالميــا لقــوة الشــرعية« بفضل دماء 
شهدائها و مقاومة شعبها، مثمنا رفض 
الصحراويين لذل االستعمار، الذي قال 
إنه »مازال يســعى في تعنت و مكابرة 

و غباء لمعاندة مجرى التاريخ ».
الجزائــر  ان  النائــب،  ذات  أبــرز  و 
تســتحضر تاريخها من خــالل تاريخ 
الشــعب الصحــراوي، كما تســترجع 
من خــالل مقاومته، صمــود الجزائر 
في وجه االستعمار الفرنسي، مضيفا، 
تتشابه »مآسينا االستعمارية، و تتشابه 
ايضــا نهايتهــا، و ســيتوج مســاركم 

النضالــي بنهايــة مظفــرة مــن خالل 
تجســيد حقكــم في تقريــر المصير في 
اجــل نراه قريبا مثلمــا انتصرت ثورة 

نوفمبر الخالدة«.
وشــدد ذات المتحدث على حق الشعب 
المصيــر،  تقريــر  فــي  الصحــراوي 
قابــل  ثابــت غيــر  بإعتبــاره »حــق 
او  للتقــادم  يخضــع  ال  و  للتصــرف 
التنازل«، الفتا إلى »الدعم الذي يلقاه  
من أحــرار العالم،  و يعــززه القانون 

االنساني و القرارات االممية«.
كما اشار الى التضامن الدولي الواسع 
الصحراويــة  للقضيــة  المتواصــل  و 
كقضيــة عادلــة مصنفــة كإقليــم غير 
مســتقل، كمــا تنــص عليــه المواثيق 

الدوليــة، مــا يكفــل حقــه فــي تنظيــم 
االستفتاء تحت إشراف اممي.

وأشاد السيد  جابري غازي، بما حققه 
الشــعب الصحــراوي في بنــاء هياكل 
دولته، رغم العراقيــل، و االنتهاكات، 
و التي بنيت بكفاءات صحراوية، مثمنا 
»التفافه حول قيادته السياســية، جبهة 
البوليساريو، الممثل الشرعي و الوحيد 

للشعب الصحراوي«.
إن القضاء على االستعمار، يؤكد السيد 
جابري غــازي، »هو المحــك الوحيد 
لقياس مصداقيــة المجتمع الدولي نحو 
تحقيق االمن و االستقرار و االزدهار، 
الفتــا الــى ان وجود مســتعمرات لحد 
اآلن يطعن في اي استراتيجيات اقليمية 

او أممية، لتحقيق االمن و السالم.
وذكــر ذات المتحــدث ان مــا يطــرح 
عالمــات اســتفهام كبيــرة حول بعض 
بالحريــة و  تنــادي  التــي  االطــراف 
المســاواة و تدعــم فــي ذات الوقــت 
حاضرا استعماريا هو مرآة لماضيها.

واســتنكر في ســياق متصــل، »القفز 
على الشرعية الدولية، و كل الصفقات 
المشــبوهة، و التعنت و اســتقواء على 
األبرياء و استباحة دماء الصحراويين، 
و راضيهــم و ثرواتهــم«، داعيــا الى 
االحتكام الى الشــرعية الدولية، و منح 
الشــعب الصحــراوي حقه فــي تقرير 
المصيــر كغيــره مــن شــعوب العالم، 
كما دعا الــى »حمايته من االنتهاكات 

الخطيرة«.
ق ـ و

n وقال السيد غالي في خطاب له بمناسبة الذكرى 
ال 45 إلعالن الجمهوريــة العربية الصحراويية 
الديمقراطيــة أن »على األمم المتحــدة و المجتمع 
الدولــي تحمل مســؤوليتهما فــي تداعيات الوضع 
الراهن بالصحراء الغربية و خرق المغرب لقرار 

وقف النار«.
وأضاف األمين العام لجبهة البوليزاريو أن الشعب 
الصحــراوي يحتفــل بالذكــرى ال 45 إلعــالن 
الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة 
»وســط هبــة تضامنية واســعة واعتــراف دولي 
متزايد بحقوق الشــعب الصحراوي و سيادته على 
أراضيه ســواء على الصعيــد األممي أو اإلفريقي 

و األوروبي«.
وتطــرق الرئيــس غالي في كلمته إلى مســتجدات 
الوضــع فــي المنطقــة و تطــورات النــزاع مــع 
االحتــالل المغربــي، خاصة بعد اســتئناف الكفاح 
المســلح فــي ال 13 نوفمبــر الفــارط »ردا على 
الخرق المغربي الســافر لقــرار وقف إطالق النار 
الموقع عليه بين طرفي النزاع سنة 1991 برعاية 

األمم المتحدة«، كما ذكر.
وســجل في هذا الشــأن أن العودة للكفاح المسلح، 
»إنما ينم عن حق الشــعب الصحراوي في الدفاع 
عن النفــس من خــالل االعتداء علــى المواطنين 
الصحراوييــن العــزل فــي ال 13 مــن نوفمبــر 
الفارط«، مبرزا في المقابل أن الدولة الصحراوية 
»تواقة للسالم رغم عد تسجيل أي تحرك للمجتمع 
الدولي و األمم المتحدة للحد من التصعيد المغربي 

منذ 30 سنة«.
كمــا دعــا الرئيــس غالــي المملكــة المغربية إلى 

ضرورة »وضع حد للسياسات العدوانية و التعنت 
و االحتــالل« داعيا اياهــا الى  »االنخراط ضمن 
مســار التعــاون و التكامل و بعث الســالم لصالح 
شعوب المنطقة و التجاوب مع مقتضيات الشرعية 
الدوليــة«، قبــل أن يؤكــد أن »ال حــل للقضيــة 
الصحراوية أمام تواصل انتهاكات القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنســاني و تشجيع المغرب على 

التمادي في نهب ثروات الصحراء الغربية«.

ووجه األمين العام لجبهة البوليزاريو نداء لإلدارة 
األمريكية الجديدة بالمســاهمة فــي التعجيل بالدفع 
نحــو الحل الديمقراطــي و ذلك بتنفيــذ مقتضيات 
الشــرعية الدولية، كما حيا بمناســبة ذكرى اعالن 
الديمقراطية،  العربيــة الصحراويــة  الجمهوريــة 
الدولة الجزائرية و مواقفها »الداعمة، المســاندة و 
المتضامنة مع الشــعب الصحراوي، بما يتناغم و 

قرارات الشرعية الدولية«.
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 الجزائر تؤكد الدعم »الثابت و الالمشروط »
لحق الشعب الصحراوي  في تقرير المصير

الرئيس غايل يحمل األمم المتحدة مسؤولية تداعيات الوضع الراهن بالصحراء الغربية

عين على الحدث
4

جددت الجزائر، أمس السبت، الدعم »الثابت و الالمشروط« لحق الشعب الصحراوي في 
تقرير مصيره، مستنكرة القفز على الشرعية  الدولية و الصفقات المشبوهة، الستباحة دماء 

الصحراويين وسلبهم أراضيهم و ثرواتهم.

حمل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،  إبراهيم غالي، اليوم السبت بأوسرد بمخيمات الالجئين 
الصحراويين، األمم المتحدة و المجتمع الدولي المسؤولية في تداعيات الوضع الراهن بالصحراء الغربية.

استنكرت القفز عىل الرشعية  الدولية

يف خطاب بمناسبة الذكرى الـ 45 إلعالن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 



n حذّر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر 
بــن قرينة، من تطور الصراع القائم في الســاحة 
السياســية بين دعــاة المرحلــة االنتقاليــة ودعاة 
االســتمرارية القاضي بتنظيم انتخابات تشريعية 

ومحلية في القريب العاجل
واعتبر رئيــس حركة البناء الوطني في بيان له، 
أن الســاحة السياســية تعرف صــراع بين  أقلية 
ذات معارضــة راديكاليــة تمتلك المــال وتمتلك 
أدوات التعفيــن، ولها دراية بلعبة تبادل األدوار، 
وتتموقــع في بعض مفاصل الدولة، ولها عالقات 
داخلية وخارجية متشــابكة، وتمتلك رؤية إلدارة 
معركة مشــروعها، وتســتثمر في كل شيء حتى 
في الحراك الشــعبي  وفي الوبــاء وفي إخفاقات 
الســلطة، وبيــن أغلبيــة عريضــة مشــتتة رغم 
أن أطرافهــا يمتلكون الســلطة والتفــوق العددي 
والشــرعية القانونية والشرعية الشعبية واإلعالم 
الثقيل وغير الثقيل، ولكنها أغلبية مبعثرة وأحيانا 
متناحــرة نخبهــا تفتقــد للرؤية الجامعــة وللقيادة 
الحازمة وذكر بن قرينة أن الجهة األولى تســعى 
لفرض المرحلــة االنتقالية تحــت حجة ضرورة 
التوافــق على كل شــيء، وأول هذا الشــيء هو 
مراجعة ثوابــت األمة الجزائريــة وإعادة النظر 
في مشروعها النوفمبري األصيل مضيفا أن هذه 
الجهة تريد كذلك أن تفرض الفيدرالية والتقســيم 

والتعدد اللغوي وأن مدخلها لتحقيق هذه األهداف 
كلهــا هو فك روابط اللحمة الوطنية، باســتهداف 

مؤسسة الجيش بشعارات زائفة
وأضــاف بــن قرينــة أن الجهــة الثانيــة  التــي 
تتمســك بإطار الحل الدســتوري لتعزيز شرعية 
المؤسســات، عن طريق العودة للســيادة الشعبية 

وعن طريق الصندوق االنتخابي.
 وقــال بــن قرينــة أن تيــار الخيار الدســتوري 
العريض اســتطاع أثناء مخاض الصراع األول، 
وعند بداية الحراك، حشــد وتجميع صفوفه خلف 
المؤسســة العســكرية، وأنه حقق يومها انتصارا 

كبيــرا، ولكنه اآلن أصبح يتدحــرج إلى الخلف، 
مكتفيــا بــردات األفعــال دون أن يصنع الحدث، 
رغــم أنــه يمتلــك كل اإلمكانيات لحســم معركة 
التنافس، معتبرا أن  ضعفه لألســف الشــديد هو 
التشتت واالفتقار للقيادة، وأنه بعد سنتين ونصف 
نعود إلى المربع األول من مخاض الصراع الذي 
كنــا نعيش مخاطــره في بداية الحراك الشــعبي، 
وقبلــه بقليل فــي صائفة 2018، حيث حســمت 
المشهد لصالح المسار الدستوري اآلمن وقال بن 
قرينة أنه يخشــى أن ينكســر المسار، تحت وقع 

خديعة الشعار مدنية
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نب قرينة يحّذر من معركة كرس العظام بني دعاة المراحل االنتقالية ودعاة االستمرارية
يوم درايس حول دور النخب يف تقوية 
الرابطة جيش " أمة قريبا بتمرناست

nســيتم  تنظيم يــوم دراســي حــول ”دور النخــب و المجتمــع المدنــي فــي 
تقويــة الرابطة جيش-أمة” بوالية تمنراســت قريبا،  وذلــك  في إطار إحياء 
الذكــرى الثانية لليوم الوطني لألخوة والتالحم بين الجيش و شــعبه من أجل 

الديموقراطية.
ويشــارك فــي هــذا اليوم الدراســي  ثلة مــن األســاتذة الجامعييــن وفاعلين 
جمعوييــن وســتناقش جملة من المحــاور ذات الصلة بأهميــة تعزيز الرابطة 
بين الجيش و الشعب و إعداد دراسات و أبحاث أكاديمية حول هذا الموضوع 
وتســليط الضــوء على دور النخب و فعاليات المجتمــع المدني في تقوية هذه 
الرابطــة خاصــة في مثــل هذه الظــروف التي تتميــز بتوتــرات إقليمية, كما 
أوضحت لجنــة التنظيم للجمعية الثقافية االجتماعيــة لتفعيل المجتمع المدني 
بتمنراســت, الجهة المنظمة ويتوخــى مــن هذا اليــوم الدراســي أيضا إبراز 
التهديدات التي تواجه النسيج المجتمعي الداخلي وتأثيرها على طبيعة العالقة 
بيــن األفراد ومختلف مؤسســات الدولة وخاصة الجيش الوطني الشــعبي, و 
الســعي إلى اقتحام مختلف الفاعلين لتجســيد التوصيات التي ســتتوج أشغال 

هذا اللقاء, وفق ذات المصدر
 وينتظــر أن تتركــز تلك التوصيات على أهمية تحســيس الشــباب و فعاليات 
المجتمع المدني حول ضرورة اإللمام بشــروط رفع درجات الوعي الوطني و 
العمل على تبني عمل جواري من أجل ترقية الحس الوطني و شروط تحصين 
الجبهة الداخلية, خاصة بالمناطق الجنوبية التي يشهد محيطها الجيوسياسية 

توترات أمنية كبيرة
ربيع ـ م 

عين على الحدث
5

جدد انتقاده الستهداف الجيش بشعارات زائفة

جدد أمس  االثنين الحراك الشعبي نشاطه بحلة جديدة في أكبر شوارع الجزائر العاصمة التي عرفت تدفقا جماهيريا كبيرا وسط حضور 
مكثف لرجال األمن , و دعا المشاركون السلطات إلى ضرورة مواصلة التغيير الجذري وتطهير البالد من الفساد  وإحداث القطيعة مع 

الماضي في كل المجاالت وكانت المناسبة للتأكيد على وقف الجزائريين إلى جانب جيشهم وتمسكهم بالثورة التحريرية ورموزها التي كانت 
حاضرة بقوة الى جانب الراية الوطنية

الجزائر : ربيع م 

الجزائر:سناء- م

n و قــال مقــري، أمــس، خــالل 
الحــزب،  لهيــاكل  ســنوي  ملتقــى 
الصنوبــر  المعــارض  نظم  بقصــر 
السياســي  إن  بالعاصمــة،  البحــري 
الحقيقي ال يشــتت وال يمزق بل يجمع 
بيــن الجزائرييــن، و أكــد أن حركــة 
مجتمع الســلم  الحركة ”ال تتلون و ال 
تتغير وال تتبدل وأن مشــاريعها ثابتة 
منذ التســعينات وهي  دائما مع خيار 
التوافــق و التفــاوض بين الســلطة و 
المعارضة من أجل انتقال ديمقراطي، 
ألن هــذا ما ينجح فــي العالم”، و قال 
مقري ”أنه ال يمكن ألحد أن يزايد على 
الحركة في وطنيتهــا وفي وقوفها مع 
الشــعب”، و اعتبر أن” مآخذ الحركة 
على من يشتت و يمزق الجزائريين”، 
و قال”نحــن ال نقبل المزايدات باســم 
تمثيــل لحــراك، خاصة أولئــك الذين 
ظهــروا في الحــراك من الذيــن أتوا 
ليزايــدوا على من لديهم 40 ســنة في 

النضال كحركة مجتمع السلم”.
العلمانيون يخافون 

الصندوق
العلمانــي  التيــار  مقــري  وهاجــم 
العلمانييــن  إن  قــال  و   ، المتطــرف 
والتيــار   ، الصنــدوق  يحبــون  ”ال 
العلمانــي المتطرف يقود مؤامرة ضد 
االنتخابــات ألنهــم يعرفــون أن ليس 
لهم حظا ، ويتوهمون أن اإلســالميين 
ســيفوزون باالنتخابــات وســينتجون 
غول جديد”، و تساءل مقري عن سبب 
التهجم و االنتقــادات الدائم للعلمانيين 
و اإلســالميين وخاصة حركة مجتمع 
السلم و انتقاد كل ما تقوم به، و اعتبر 
مقــري التيار العلماني- الذي اســتثنى 

منه جبهة القوى االشــتراكية- يرفض 
كل خطوة تقوم بها الحركة أو يقوم بها 
اإلســالميون لكنهــم يقبلونها إذا كانت 

من جهات أخرى من غيرهم.
و أشــار مقري إلى اللقاء الذي جمعه 
مؤخــرا مــع رئيــس الجمهورية عبد 
المجيــد تبــون، و قال ” عندمــا التقينا 
بالرئيس تبون أقاموا الدنيا ولم يقعدوها 
وعندما التقى األفافاس بالرئيس تبون 
لم يقولوا شــيئا ، بالعكــس أحدهم قال 
بــأن األفافــاس يجب أن يتحــاور مع 
ذهبنــا  أضاف”  لمــا  و  الرئيــس”. 
لرئيس الجمهوريــة و تحدثنا  معه لم 
نتغيــر ولم نتبدل.. فهو ضمن مســار 
مازفــران”، و انتقد مقري بشــدة من 

األطــراف التــي هاجمــت الحركة و 
اعتبــرت أن الحــوار ”ال بد أن يكون 
جماعــي و ليــس ثنائي كالــذي فعلته 
بالقول”هؤالء  ”  ورد  عليها  الحركة 
نبقــى  فهــل  يرفضون  الحــوار 
ننتظرهــم؟ ال فنحــن لدينا مســؤوليتنا 
الجميــع” و  مــع  نتحــاور  ونذهــب 
أضاف”ولمــا قلنــا أن الرئيــس قــال 
لنــا ، إن االنتخابــات ســتكون حــرة 
ونزيهــة قالــوا لنــا كيف تثقــون ؟”و 
رد عليهــم بالقول”نحــن ال نخون وال 
نغــدر، فإذا قال الرئيــس وعاهد  بأن 
تكون  االنتخابــات غير مــزورة فأنا 
كمسلم  أصدقه إلى أن يثبت العكس”.. 
و اعتبــر مقــري أن التزويــر ليــس 

مرتبــط بمنصب  رئيــس الجمهورية 
فقط بل العديد من األطراف من رئيس 
البلديــة إلى القضاة و وغيرهم، و أكد 
أنــه طلب مــن الرئيس تبــون ” بعدما 
وعد بــأن االنتخابات ســتكون نزيهة 
بمنع مؤسسات الدولة من الدخول في 

التزوير بكل أشكاله”.
مــن جانب آخر، هاجم مقري أطراف 
لم يســمها تريــد االســتحواذ و تمثيل 
ومشــاريع  رؤى  وفــرض  الحــراك 
قائال”هنــاك أصــوات تتحدث  باســم 
الحراك وتتحدث على رؤى ومشاريع 
تريــد فرضتها، فالمشــاريع للنقاش و 
الحوار وال تفرض”، ودعا ” أصحاب 
المشروع التي يتوافق مع الحركة إلى 

التقدم للحركة” غير أنه اعتبر أنه تلك 
األصوات لن يقدموا على هذه الخطوة 
ألنهم يخشــون ذلك وهدفهم ”التشتيت 

وليس الجمع”.
الحركة منذ تأسيسها وهي 

تدعو إىل تمدين العمل 
السياسي

وعاد مقــري أيضا للتهجــم على من 
انتقــد حزبه و اعتبرهــا ال تدافع عن 
تمديــن العمــل السياســي، حيــث أكد 
أن”الحركة منذ تأسيســها وهي تدعو 
إلى تمدين العمل السياسي، و السلطة 
مبنية علــى االنتخابات”، غير أنه أكد 

أن هذا” ال يعني العداوة بين العسكري 
و المدنــي بل هما يد واحــد لمصلحة 
الجزائــر و ضد العدوان األجنبي”، و 
قال إن”الحركــة ال تريد خلق العداوة 
بين مؤسســات الدولة بل تدعو إلى أن 
تقوم كل مؤسسة بعملها وفق ما ينص 

عليه الدستور”.
”حمس” ستبقى وفية 

للحراك
وجدد مقــري التأكيد على وفاء حزبه 
للحراك الشعبي، واعتبر أن من اختار 
خيار آخر من دون أرضية مزافرون 
التــي وافق عليهــا الحــراك فعليه أن 
”يصــارح الشــعب عــن خيــاره وما 
يريــد” وقال مخاطبــا تلك األطراف : 
”من يريد االندمــاج في الحراك عليه 
أن يبتعد عــن الخصوصية التي يعبر 
عنها البعض في شعاراتهم )..(. وأكد 
أن بناء الدولة ”ال يعني اإلقصاء ومن 
يفرق بين الجزائريين ال يصلح للعمل 
السياســي ومن يحاول تشتيت الشعب 

فهو يرمي إلى الخراب”.
على املغرب تصحيح موقفه 
واالبتعاد عن النفوذ األجنبي 

خصوصا الصهيوني
تطــرق  آخــر،  جانــب  مــن 
حالــت  التــي  مقري  إلى  العراقيــل 
دون توحــد االتحــاد المغاربي، وجدد 
”التنديد بالتطبيــع المغربي مع الكيان 
إنه ”ســيحول  الذي  قال  الصهيونــي 
دون تجســيد هــذا المشــروع بعدمــا 
أصبح األعداء على األبواب ”، و دعا 
المغرب إلى ”تصحيح موقفه واالبتعاد 
خصوصــا  األجنبــي  النفــوذ  عــن 
الصهيوني لتحقيق االتحاد المغاربي”.
س- م

قال إن”حمس” لم تتلون ولم تتغري وبقيت عىل مواقفها منذ التسعينات

مقري يهاجم التيار العلماني في الجزائر ويدعو 
المغرب إلى تصحيح موقفه من ”التطبيع”

اتهم  رئيــس حركــة مجتمــع الســلم، عبــد الــرزاق مقري،أمــس الســبت، التيــار العلمانــي ”المتطــرف” بقيــادة مؤامــرة، و قــال إن هــذا التيــار يخــاف مــن 
االنتخابــات لكونــه يــدرك أنــه لــن يفــوز فيها، و أكــد من جانب آخــر، أن ”حمس” لــم تتلون ولم تتغيــر وأنها بقيــت منذ التســعينات إلى اليوم متمســكة بخيار 
التوافق  والتفــاوض بيــن الســلطة و المعارضــة مــن أجــل انتقــال ديمقراطــي.  و اعتبــر أن ”السياســي الحقيقي هو مــن يجمع الشــعب وليس من يشــتته”، 
و أكــد أنــه ”يصــدق رئيــس الجمهوريــة فيمــا قالــه بخصــوص تنظيــم انتخابــات شــفافية وذلــك إلــى أن يثبــت العكــس”، وهاجــم األصــوات التــي ”تريــد 
االســتحواذ و تمثيــل الحــراك وفــرض رؤى ومشــاريع”، ودعــا المغــرب إلــى ”تصحيــح موقفــه واالبتعــاد عــن النفــوذ األجنبــي خصوصــا الصهيونــي” .



n ومــع انتشــار جائحــة كورونا 
والصــراع السياســي الداخلــي بين 
في تونــس،  الرئيســيين  الالعبيــن 
هــزت احتجاجــات مســتمرة البالد 
منذ الشــهر الماضي بســبب غياب 
وللمطالبــة  االجتماعيــة  المســاواة 

بالوظائف.
وتشهد البالد ضائقة اقتصادية غير 
مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 

بالمئة من الناتــج المحلي اإلجمالي 
في عام 2020، وانكماش اقتصادي 

بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.
ويتوقــع الصنــدوق أن يتعافى نمو 
إجمالــي الناتج الخام مســجال 3.8 
بالمئة في 2021، مع بدء انحســار 

آثار جائحة كورونا.
الدولي فــي  النقــد  وقال صنــدوق 
بيان إن السياســة النقديــة يجب أن 

تركــز علــى التضخــم، مــن خالل 
توجيه أسعار الفائدة قصيرة األجل، 
مــع الحفــاظ علــى مرونة أســعار 

الصرف.
وتتوقــع ميزانيــة تونس 2021 أن 
يصــل االقتــراض إلــى 7.2 مليار 
دوالر، بمــا فــي ذلــك حوالــي 5 
مليــارات دوالر في شــكل قروض 

خارجية.

ويقدر ســداد الديون المســتحقة هذا 
العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا 

من 11 مليار دينار في 2020.
ويقــول صنــدوق النقــد الدولي إن 
فاتــورة األجــور في القطــاع العام 
تبلغ حوالي 17.6 بالمئة من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، وهــي من بين 

أعلى المعدالت في العالم.
ق ـ إ

n أقــّر مجلس النواب األميركي، 
أمــس الســبت، حزمــة اقتصاديــة 
ضخمــة بقيمة 1.9 تريليون دوالر 
لمواجهة تداعيــات كوفيد19-، في 
إطــار مــا اعتبرهــا الديمقراطيون 
خطــوة أساســية لتمويــل اللقاحات 
ودعــم الســلطات المحليــة المنهكة 
وماليين العائالت المتضررة جّراء 

الوباء.
وبعــد 4 أيــام من تجــاوز حصيلة 
الوفيــات الناجمة عــن كوفيد 500 
ألــف في الواليات المتحدة، ســيتم 
حاليــا رفــع الخطــة التــي دعمها 
مجلــس  بايدن إلــى  الرئيس جــو 
الشيوخ لينظر فيها األسبوع المقبل.
عضو الكونغرس برنــدان  وقــال 
بويــل أمام مجلس النواب قبل وقت 
قصير مــن إقرار النــواب الحزمة 
بـــ219 مقابــل 212 صوتــا ”بعد 
12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ 

التعافي األميركي الليلة«.
بعــد  التصويــت  عمليــة  وتّمــت 
منتصف الليل، بينما لم يصّوت أي 

من الجمهوريين لصالح الخطة.
وجــاء تمرير الحزمــة في المجلس 
بعد انتكاســة كبيــرة للديمقراطيين 

تمثّلــت بقرار مســؤول بــارز في 
مجلس الشيوخ، الخميس، بأن على 
النسخة النهائية لمشروع القانون أال 

تتضمن رفع الحد األدنى لألجور.
وعمــل بايــدن جاهــدا لرفــع الحد 
األدنــى لألجــور علــى المســتوى 
فــي  دوالرا   15 إلــى  الوطنــي 
الســاعة، من معدل 7.25 دوالر، 

الذي لم يتغير منذ عام 2009.
وكان يهــدف لتضميــن البنــد فــي 
خطة اإلنقاذ التي تتضمن شــيكات 
لمعظــم  ســتقدم  دوالر  بـــ1400 
األميركييــن وتخصــص مليــارات 
الدوالرات لتعزيز إيصال اللقاحات 
ومساعدة المدارس على إعادة فتح 
أبوابهــا وتمويل الحكومات المحلية 

وسلطات الواليات.
تقديــم  تمــدد  كمــا 
تنقضــي  مســاعدات البطالة التي 
مهلتهــا فــي منتصف مــارس، بعد 
حزمة بقيمة تريليوني دوالر وّقعها 
الرئيس الســابق دونالد ترامب في 
مــارس العــام الماضي فــي إطار 

مواجهة تداعيات الوباء.
ق ـ إ

n أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا، تكشف عن ارتفاع قياسي في إيرادات مبيعات 
النفــط الخام والغاز والمكثفــات والمنتجات البترولية و 
البتروكيماويات، والتي وصلت إلى مليار و409 آالف 
دوالر فــي شــهر ينايــر الماضي، وذلك بزيــادة قدرها 

300 ألف دوالر عن الشهر السابق عليه.
 ويعــزي خبراء اقتصاد هذه المعدالت إلى عدة عوامل 
أهمها هدوء األوضاع الداخلية وتوقف الحرب، بموازاة 
ارتفاع سعر النفط على المستوى العالمي، بالتزامن مع 
تواصــل تدفقات النفــط فــي ليبيا فوق المليــون برميل 

يومياً.
وفــي تقديــر األميــن العــام للمركــز الليبي للتنافســية 
االقتصاديــة وتطويــر القطــاع الخــاص فــوزي عمار 
فإنه ”إذا اســتمر الوضع على ما هــو عليه، وإذا لم تقم 
حالة احتــراب جديدة بالبالد، فإن تدفقات النفط في ليبيا 
ســوف تستمر على هذا النمط في الفترة المقبلة، ما بين 
مليــون و200 ألف برميل في اليوم ومليون 300 ألف 

برميل«.
تحديات اقتصادية

ويلفــت الخبير االقتصادي الليبــي، إلى أن »اإليرادات 
النفطية مســتمرة علــى معدالتهــا األخيــرة، وال توجد 
معوقــات حالياً بعد توقف الحرب، وتســير وفق المعدل 
الطبيعي في إطــار المليون و300 ألف برميل يومياً”، 
لكنــه يلفت في الســياق ذاته إلى التحديــات االقتصادية 
القائمــة التــي تشــهدها ليبيــا على رغم توقــف الحرب 

وعودة التدفقات النفطية.
ويقول إن ثمة مشكلتين رئيستين تواجه االقتصاد الليبي 
األولى مرتبطة أواًل بمســألة توزيــع الثروة بين األقاليم 
الليبية، وهذا ما ســبََّب اإلقفال في الفترة السابقة )الفترة 
التي توقف فيها إنتاج النفط، والتي بلغ إجمالي الخسائر 

خاللها حوالي 6.27 مليار دوالر خالل 164 يوماً(.
أما المشكلة الثانية - في تقدير عمار- فهي مشكلة هيكلية 
يعاني منها االقتصاد الليبي ”الريعي”، مشدداً على أهمية 
تحــّول االقتصاد إلى اقتصاد منتــج ال يعتمد كثيراً على 
النفــط، على أن يكون النفط المحرك األساســي في ذلك 

التحول التدريجي نحو االقتصاد المبني على المعرفة.
 ويعتقــد الخبيــر االقتصــادي الليبي بــأن ”الحكومات 

القادمــة فــي ليبيــا بحاجة إلى جهــد كبير جــداً إلعادة 
هيكلية االقتصاد الليبي، وهذا يتطلب أواًل حل المشــكلة 
األساسية، والتي ترتبط بالصراع على المشاع، أو على 
توزيــع ثروة النفط، وهــذا يحتاج إلى رؤيــة اقتصادية 

جديدة«.
تخبط و بريوقراطية

وبموازاة تلك المعوقات أيضاً، تشكو المؤسسة الوطنية 
للنفــط في ليبيا من ما وصفتــه بـ”التخبط” ببعض دوائر 

اتخاذ القرار.
وذكــر رئيس المؤسســة مصطفى صنــع هللا، في بيان، 
أنه  ”رغم التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ 
القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الضرورية 
و الملحة التي ال زالت عالقة حتى اآلن، إال أن المؤسسة 
الوطنية للنفط تتعامل مع التحديات انطالقاً من شعورها 
بالمســؤولية الوطنيــة تجــاه المواطن البســيط، وتحث 
الجهات الرسمية األخرى على التحلي بروح المسؤولية 

وتنفيــذ التدابيــر الحكيمة خدمًة للوطــن والحيلولة دون 
انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة كورونا ».

ارتفاع اإليرادات
ويُعلق الباحث والخبيــر االقتصادي الليبي علي الصلح 
علــى المســتويات التــي حققهــا إنتــاج النفط فــي ليبيا 
خالل شــهر يناير، مرجعاً زيادة اإليرادات إلى ســببين 
رئيســيين؛ الســبب األول هو عودة وتعافي اإلنتاج في 
ليبيا وتحقيق المؤسسة الوطنية للنفط أهدافها للعودة إلى 
معــدل المليون و200 ألف برميل باليوم. بينما الســبب 
الثاني مرتبط أيضاً بارتفاع أســعار النفط العالمية، وهو 

ما أسهم في زيادة إيرادات ليبيا النفطية.
وارتفعت أســعار النفــط خالل الشــهر األول من العام 
الجــاري 2021 بنســبة نحو 8 بالمئة، وســط توقعات 

بانتعاش الطلب.
ويقول الخبيــر االقتصــادي الليبي في هــذا اإلطار، إن 
”المؤسســة الوطنية للنفط حققــت المطلوب من أهدافها 

الوظيفيــة، وهي اإلدارة والتســويق واإلنتاج”، الفتاً في 
الســياق ذاته إلى أبرز المعوقات أمام المؤسســة، والتي 
تتمثل فــي جانبين رئيســيين؛ األول: الجانب التمويلي، 
وســط الحاجة لمزيٍد من ضخ االستثمارات واالستقرار 
في المؤسســة التي أشــارت إلى ذلك بصورة مباشــرة، 
وهــي المؤسســة الوحيــدة فــي ليبيــا التــي لهــا عالقة 
باإلنتاجية اآلن، فكلما زادت النفقات االســتثمارية كلما 
زادت اإلنتاجية. أما المعوق الثاني فيتمثل في التحديات 
السياســية، حــول الوصول إلى شــكل مســتقر للدولة، 

والحيلولة دون العودة لإلقفال من جديد.
انهيار املرافق

ويستطرد الخبير االقتصادي الليبي في معرض حديثه، 
متحدثــاً عــن أزمــة ”المرافــق” بوصفها أزمة شــديدة 
الخطــورة، في ظل ضعف النفقات االســتثمارية، وفي 
ظل ضعف البُنى التحتية المهمة خاصة في مسألة صيانة 
المرافق النفطية من جديد وإعادة اإلنتاج والتأهيل، وكل 
ذلك مؤثر بشــكل كبير على الناتج المحلي اإلجمالي في 

ليبيا عموماً.
وتحــدث بيــان المؤسســة الوطنيــة للنفط قبــل يومين، 
عن المشــكالت التي تواجه المرافق، باإلشــارة إلى أن 
المؤسســة ”لم تســتلم مخصصات المحروقات لشهري 
ينايــر وفبرايــر للعــام 2021 على التوالــي وال زالت 
المؤسســة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبالد 
بترتيبــات خاصــة مــع البنــوك وتحتفظ بحقهــا كاماًل 
فــي محاســبة الجهات الرســمية التي أخلــت بواجباتها 

والتزاماتها«.
وورد بالبيــان أنــه ”ســيتم إحاطــة مكتب النائــب العام 
بالخلفيات كاملــة للوقوف على البواعث والدوافع وراء 
إيصالنا إلى مرحلة االتجاه النهيار المرافق الحيوية في 

البالد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة«.
وبتفــاؤل ينظر الصلح إلى مســتقبل االقتصــاد الليبي، 
مشــيراً إلى أن ”ليبيا مرت بمرحلة شديدة الخطورة، ال 
سيما لجهة الفساد الذي كانت تعاني منه )..( اآلن يتبدد 
الخوف، وصار االقتصاد الليبي يتعافى بشــكل واضح، 

ليجذب االستثمارات«.
ق ـ إ
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»األفامي« يضغط على تونس لخفض
 أجور الموظفين وتقليص الدعم

بايدن يرصد مزيانية بـ1.9 
تريليون دوالر لمواجهة كورونا

مجلس النواب األمريكي يعطي الضوء األخرض للخطة

نفط ليبيا يحقق إيرادات "قياسية" 

عين على االقتصاد 6

حّث صندوق النقد الدولي) األفامي( تونس، أول أمس، على خفض فاتورة األجور والحد من دعم الطاقة 
البالد أزمة مالية  بينما تعاني  المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة  العجز  لتقليص 

وسياسية حادة.

معدالت قياسية استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحقيقها خالل شهر جانفي 2021، وذلك بعد المحافظة على المعدالت اإلنتاجية اليومية. في الوقت الذي يتحدث فيه محللون عن 
تحديات قائمة يواجهها عمل المؤسسة، وسط تحذيرات من ”انهيار المرافق الحيوية”، وفي ظل اقتصاد ُمنهك، ومعوقات تستلزم ”رؤية اقتصادية جديدة«.

فيما تجتاز البالد أزمة مالية وسياسية حادة

وسط تحديات اقتصادية قائمة وتحذيرات من انهيار المرافق الحيوية
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n قام، يوم أمس، سكان المجمع 
04 للرتبــة بغلق قاعدة الصينيين 
بديدوش مراد بقسنطينة احتجاجا 
على عدم اكمال أشــغال سكناتهم 

وعدم تسليمها في وقتها.
المحتجــون عبروا عــن غضبهم 
ممــا يحدث مــن تماطل في موقع 
الرتبة الذي يضــم 6000 وحدة 
ســكنية، فرغم اإلعالن عن تسليم 
3127 ســكن منها شهر ديسمبر 
الفارط إال أن جزءا منها تعطل أو 
عرف رداءة في اإلنجاز، حســب 

تعبيرهم.
 04 المجمــع  ســكان  واتهــم 
المديــر الجهــوي لوكالــة عــدل 
بعــدم اإليفاء بوعــده الذي قطعه، 
بالتعجيــل والنظر فــي التحفظات 
بســكنات  المســجلة  والنقائــص 
المنــازل  تهيئــة  مــن  المجمــع، 

ونقــص  بالكهربــاء،  وإيصالهــا 
فــي المراحيض، وعــدم تركيب 
النوافــذ، والمقابــس الكهربائيــة، 
وصنابير المياه، وغياب المصاعد 

الكهربائية بالعمارات.
لبلديــة  الــدرك  فرقــة  وقامــت 
مــن  بالتقــرب  مــراد  ديــدوش 
المحتجيــن وتوثيــق انشــغاالتهم 
لتحريــر محضــر وإرســاله إلى 
الجهات المعنية، حســب تصريح 

المحتجين.
وكشف هؤالء أنهم عازمون على 
التصعيــد في حــال لم يتم تســليم 
التحفظــات  كل  وأخــذ  المفاتيــح 
المسجلة بالموقع والسكنات بعين 
االعتبار، وأعلنوا أنهم سيقومون 
أمــام  االثنيــن  يــوم  باالحتجــاج 

الوكالة الجهوية لعدل.
آالء مزياني

n تدخلــت إســعافات الحمايــة 
المدنيــة التابعة للوحدة الرئيســية 
بــن عطــاء هللا محمــد الشــريف 
علي منجلي صبيحة ، أمس ، في 
حــدود الســاعة 08 و 26د على 
مستوى الوحدة الجوارية رقم 06 
بالقــرب مــن الصنــدوق الوطني 
للمتقاعديــن ،و ذلــك مــن أجــل 
إســعاف الضحية ر-ن من جنس 
ذكــر يبلغ من العمر 72 ســنة له 
جرح على مستوى الرأس بحسب 

شــهود العيــان ،جــراء ســقوطه 
علــى الرصيف ،حيــث قدمت له 
اإلسعافات الضرورية و الالزمة 
مــن طرفنا بعين المكان لكن دون 

جدوى.
توفــي و تــم تأكيــد وفاتــه مــن 
طــرف طبيب الحمايــة المدنية و 
تم نقــل جثة الضحيــة من طرف 
مسعفينا إلى مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى علي منجلي.
أمال المشطة 

فلنغرســها  شــعار  تحــت   n
وبرعاية والي واليــة ميلة قامت 
جمعية كافل اليتيم الوطنية مكتب 
حي 200مســكن بفرجيوة بحملة 
تشجير واســعة شملة منطقة جبل 
المالحة ببلديــة العياضي برباس 
الواقعــة علــي بعــد 60كــم من 
عاصمــة والية ميلة و تم  خاللها 
غــرس ما يفوق 10000شــجرة 
مــن الصنوبــر متبوعــة بتوزيع 
عــدد معتبر من اشــجار الزيتون 
القاطنيــن  المواطنيــن  لصالــح 
بجــوار الغابــة اللذيــن تعرضت 
اشــجارهم للحرائــق خالل فصل 
الصيــف المــاض  الشــيء الذي 

القى استحســان لدى المســتفيدين 
العمليــة  هــده  فــان  للتذكيــر  
شــاركت   فيها مختلف المصالح 
االسالمية  والكشــافة  والجمعيات 
والهــالل  المدنــي  والمجتمــع 
االحمر الجزائري، باإلضافة الي 
المدنية  الغابــات الحماية  مصالح 
وجمعية الصيادين و من المنتظر 
برمجك حمــالت أخــرى مماثلة 
مــن طــرف ذات الجمعية إلعادة 
تشجير مناطق أخرى من الوالية 
تضــررت مــن حرائــق الغابات 

خالل السنوات الماضية. 

محمد ب 

n وأكــد ممثــل عــن المكتتبيــن أنهــم يحتجون 
للمطالبة باســتئناف ســير األشــغال فــي الجزء 
األخيــر من المجمع الســكني رقــم 02 المتوقف 
منذ مدة، وتســريع وتيرة العمل على ما تبقى من 
المجمع 01 من تهيئة خارجية ودهن للعمارات.

وأوضــح هؤالء أنه تم تســليم 1019 ســكن في 
شهر ديسمبر الماضي، فيما تبقت 981 كان من 

المفروض تسليمها في ذات الفترة.
وأضاف محدثونا أن المدير الجهوي لوكالة عدل 
كان قــد وعدهم بتوزيع المفاتيح مع نهاية الثالثي 
األول مــن الســنة الجارية، غيــر أن ما الحظوه 

بالموقع يثبت عكس ذلك، حسب تعبيرهم. 
ويطالب المحتجون حسب ما صرحوا به ل”عين 
الجزائــر” بربــط ســكناتهم بالغــاز والكهربــاء، 
حيــث قالوا أن هناك تماطال من طرف مؤسســة 
ســونلغاز رغــم تجهيــز األرضيــة مــن طرف 

المقاول، وتواصلهم مع مصالحها عدة مرات.
واســتقبل رئيس ديــوان الوالــي المحتجين، هذا 
األخير اتصل بســونلغاز ،أين كان رد المدير أن 

األشغال ســتنطلق هذا األسبوع، بعد أن تم تغيير 
مقاولة األشغال.

وبخصــوص تعطــل تســليم الســكنات وعد ذات 

المسؤول بالتواصل مع وكالة عدل والمقاول من 
أجل إطالق األشغال بالجزء المتبقي.

n وحســب السكان فإن هذا المشروع الهام جاء 
فــي وقته كون أن هذه المدينــة الجديدة توجد بها 
متوسطة واحدة والتي أضحت عاجزة على تلبية 
طلب الســكان في تمــدرس ابنائهم إذ وصل عدد 
التالميذ المتمدرسين في القسم الواحد ما بين 44 
و45 تلميــذ حتى وأن بعــض التالميذ حولوا الي 
متوســطات أخرى وسط المدينة بسبب االكتظاظ 
الذي هو في تزايد مستمر في كل موسم دراسي.

مشروع إنجاز متوســطة جديدة بالمدينة الجديدة 
النســيم الــذي ســنطلق به األشــغال عمــا قريب 
وبإنجازه - حسب المسؤولين المحليين- سيخفف 
حتمــا من إشــكالية االكتظــاظ الــذي تعاني منه 
المتوســطة القديمــة بالمدينة الجديدة النســيم هذه 
األخيــرة التــي اصبحــت فــي االشــهر االخيرة 
تســتقبل عــددا كبيرا مــن العائــالت الذين حطو 
الرحــال بهــا بعد أن شــيدوا منازلهــم إلى جانب 
اســتفادة المدينــة مــن 400 ســكن بصيغة عدل 
،وكذا الشــروع فــي األيام القادمــة توزيع قرابة 
300 ســكن اجتماعــي ،وبالنظر الــى هذا العدد 

من الســكنات وعدد الســكان الذين سيســتقرون 
بهــا فــإن ظاهــرة االكتظاظ حســب الســكان لم 
تنتــه  بإنجاز هذه المتوســطة ،ولــذا يتطلب من 
المسؤولين بمدرية التربية بالوالية على ضرورة 

برمجة مجمع مدرسي لتعليم االبتدائي ومتوسطة 
اخــرى الى جانــب ثانوية جديدة بهــدف القضاء 
على العجز المســجل الذي قد يحدث مع الدخول 

المدرسي المقبل.

n و حســب ما أكدته لنا السيدة معزوزي زكية 
العضــوة بنــادي الســياحة الجزائري  فــإن هذه 
المبادرة  هــي الثالثة بعدما برمجت خرجات في 
بجايــة  و البويرة ، بمســاهمة كل من الســلطات 
األمنية البلدية و الحماية المدنية و محافظة حماية 
الغابات، و من جهته أكد الســيد محرز من وكالة 
نوميديا الســياحية، أن هذه المبادرة جاءت  لترك 
بصمــة خيــر، و لتوعيــة المواطنيــن بضرورة 
الحفــاظ على نظافة هذه المواقــع التي تعد رمزا 
هامــا إلعطاء الوجه المشــرف لقطاع الســياحة 

بقسنطينة 
و بعدها كان االنتقال الى مستودع الجمال محمية  
جبل الوحش ثاني أكبر محمية طبيعية في إفريقيا 
من  حيــث التنــوع البيولوجي، و تمــت العملية 
بتنظيف الغابة، و في هذا الصدد عبرت الســيدة 
راضية صاحبة وكالة زويا األسفار  من الجزائر 
العاصمــة عــن انبهارها بمحميــة جبل وحش و 
قالــت مــن واجبنا العمــل على حمايــة مثل هذه 
المناظــر الخالبة، و على الجميــع أن يكونوا يدا 
واحــدة ألن بالدنا جميلة و يجــب على المواطن 

أن يحــارب كل مظاهر تشــويه مثل هذه الكنوز 
الطبيعية

أما الســيد عــرس محمــد رئيس مكتــب التنمية 
الســياحة و  بمديريــة  الســياحية و االحصــاء  
الصناعات التقليدية و العمل العائلي بقســنطينة، 
فكشــف أن هــذه المبــادرة جاءت بهــدف ترقية 

وتشــجيع الســياحة الداخلية والجبليــة، حيث قام 
المشــاركون فــي هــذه المبــادرة بغــرس 200 
شــجيرة من مختلف االنواع بغابــة جبل وحش، 

مع حملة تنظيف واسعة للمحمية.
لإلشارة، فان الحملة الرابعة ستحتضنها عاصمة 

الغرب الجزائري وهران في األيام القادمة.

تنظيم حملة تنظيف و تطهير
المواقع السياحية المنسية  بقسنطينة

بادرت، أمس السبت، وكاالت السياحة واالسفار من مختلف أرجاء الوطن، بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة 
في قطاع الســياحة بوالية قســنطينة والمصالح الوالئية بتنظيم حملة تطهير و تنظيف  واسعة لثالثة مواقع  
ســياحية بقســنطينة  و هي : ”درب السياح، محمية جبل وحش، و حديقة سوس وكانت بمشاركة مجموعة 
من الشباب من كال الجنسين، حيث كانت االنطالقة من  درب السياح الذي يعد من بين أهم  المعالم السياحية 

المهملة  بالمدينة  و يعود تأسيسه لعام 1895.

احتج، صباح أمس، مكتتبو عدل 2 لموقع الموزينة أمام ديوان الوالي بقسنطينة للمطالبة بتسريع وتيرة األشغال بالعمارات. 

استفادت بلدية التالغمة والية ميلة في االيام القليلة الماضية من مشروع انجاز متوسطة جديدة بالمدينة الجديدة النسيم شرق 
مدينة التالغمة بوالية ميلة .

مكتتبو عدل 2 ”الموزينة” يحتجون أمام ديوان الوايل

متوسطة جديدة لفك االختناق عن المدينة الجديدة النسيم 
بلدية التالغمة بميلة 
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من هنا و هناك 
غلق القاعدة الصينية من طرف سكان

 المجمع 04 بالرتبة  يف قسنطينة 

وفاة شيخ أمام مقر الصندوق الوطني 
للتقاعد  بعيل منحيل 

حملة تشجري لكافل اليتيم بالمناطق 
التي التهمتها النريان بالعيايض برباس 

قسنطينة : عفيفة بوقالص

ميلة : أبو نوقل 

قسنطينة: آالء مزياني

المبادرة تسعى لتكريس ثقافة االرتباط بالمعالم  



متفرقات

n أبدى هؤالء اســتيائهم الشــديد 
إزاء النقائص التي تنام عليها منطقتهم 
منذ ســنوات طويلة، حيث لم تستفيد 
من أي برنامج تنموي من شأنه رفع 
الغبن عنهم وإنهاء معاناتهم، مؤكدين 
أن غيــاب الضروريــات األساســية 
نغصت يومياتهم وجعلتهم يواجهون 
يوميــا مــرارة العيــش، وقد وصف 
السكان قريتهم في تصريحاتهم بباقي 
الوطــن، ظل ســكانه يعتمدون على 
أنفســهم لحــل مشــاكلهم االجتماعية 
بطــرق بدائية. مؤكديــن أن الوعود 
المتكررة التــي قدمها لهم المنتخبون 
المحليون أثنــاء الحمالت االنتخابية 
بتحســين اإلطار المعيشــي للسكان، 
وتخصيص مشاريع تنموية في جميع 
القطاعات مجرد كالم، وحلت عليهم 
محطة أخرى مــن الوعود المتزامن 
مع الحملــة االنتخابية الحالية، بنفس 

الوجوه وبنفس الكالم.
 وأكد الســكان أن المجالس المنتخبة 
المتعاقبة على تســيير أمــور بلديتهم 
خانــت ثقتهم كما اتهموهــم بالتعامل 
بسياســة الكيــل بمكياليــن من خالل 
إعطاء األولوية لقرى على حســاب 
قــرى أخــرى، مضيفين بأنــه ولحد 
اليوم ال تزال العشرات من العائالت 
تقضــي لياليهــا على وقع الشــموع 

والفوانيــس فــي ظــل غياب شــبكة 
الكهرباء الريفية، فيما يعتمد آخرون 
على الربط العشــوائي من الجيران، 
وهــو ما يشــكل خطرا كبيــرا على 
حياتهــم، ذات األمــر بالنســبة للغاز 
الذي مــازال حلمــا للســكان، الذين 
يعتمــدون علــى قــارورات الغــاز، 
وكــذا االحتطــاب للتدفئــة والطهي، 
حيــث عبــر هــؤالء عــن معاناتهم 
الكبيرة خصوصا في فصل الشــتاء، 
حيث يصعب العيش هناك، رغم أن 
القريــة ال تبعد عــن عاصمة الوالية 

إال ببضــع كيلومتــرات، ونظرا لقلة 
إمكانيــات هــؤالء الغالبــى الذين ال 
يســتطيع معظمهم اقتنــاء قارورات 
المــازوت  البوتــان أو مــادة  غــاز 
للتدفئــة، فإنهم يلجــؤون لالحتطاب 
من الجبــال المجاورة وســط أجواء 
قارســة، األمــر الذي حير الســكان 
الذين يتساءلون هل يعلم المسؤولون 
المحليون وعلى رأسهم والي الوالية 

بحالهم؟
هــذا هــو حــال ســكان القريــة مع 
الكهربــاء والغــاز، فمــا بالــك مــع 

الضروريات التنمويــة األخرى من 
طرقــات، ومــاء الشــرب وقنــوات 
الصــرف الصحي والتهيئــة، والتي 
يراها الســكان كماليات بالنســبة لهم 
ولقريتهــم، لــذا يطالــب هــؤالء من 
المســؤولين بوالية ســطيف بالتدخل 
العاجل النتشــالهم من مخالب العزلة 
ظــل  فــي  خصوصــا  والتهميــش، 
تفكيــر الكثير منهم فــي حل الهجرة 
الى مناطق أخــرى، وترك أمالكهم 
وأمــالك أجدادهــم، بعدما بــات هذا 

الحل خالصهم الوحيد.

عين على الشرق 8

قاطنو بلدية أوالد يحي خدروش يطالبون 
بتمديد العمل ليال  بالمركز الصحي 

بلدية قجال بسطيف

سكان قرية »قبلة الزديم« يطالبون بتحريك عجلة التنمية

يطالب سكان بلدية أوالد يحي خدروش  بجيجل من السلطات الوالئية التدخل لتفعيل المركز الصحي الكائن بالتجمع السكاني شوف 
االثنيــن ،والــذي اليزال يعاني من نقائص عديدة تدفع بأزيد من 25 ألف نســمة زيارة المؤسســات الصحية ببلدية الميلية ،ألجل 
الحصول على كامل الخدمات في ظل متاعب النقل والمصاريف اإلضافية والكبر بالنســبة للشــيوخ والعجائز ،ناهيك عن العذاب 

الذي تعانيه النساء الحوامل لطول المسافة بين البلدية ومستشفى منتوري بشير.

يطالبون المدير الواليئ بجيجل التدخل لتفعيل جهاز الراديو الرقمي

n صــرح مواطنون ببلدية أوالد يحي خدروش 
لـــ » عيــن الجزائر« ،بأن نقائــص عديدة التزال 
تالحــق المركــز الصحي الوحيــد الواقع بمشــتة  
شوف االثنين ،بالرغم من التحسينات والتطورات 
العديــدة ،التي شــهدها خالل الســنة الماضية ،إثر 
شــكاوى المواطنين وتحرك ســلطات البلدية لدى 
الهيئــات الوالئيــة الوصيــة ،وفــي مقدمتها دعمه 
بالتأطيــر الطبي مــن أطباء وممرضيــن وأعوان 
وضمــان المناوبة خالل عطلة األســبوع ،إضافة 
الى فتح مخبر التحاليل الطبية واشــتغاله في جميع 
أيام األســبوع،إال أن ذلك يبقــى غير كاف مقارنة 
مــع عدد  ســكان البلدية وتعدد مشــاتيها المترامية 
األطــراف ،وخاصــة البعض منها ،التــي التزال 
تحتاج الى مشــاريع تنموية إضافية لتحسين وضع 

مواطنيها .
وحســب تصريــح المواطنيــن لنا ،فإنهــم يريدون 
االســتقاللية عن بلدية الميليــة في الجانب الصحي 
كمــا أســتقلوا في الجانــب التربــوي ،حيث صار 
تالميــذ البلدية يدرســون في إقليمها على مســتوى 
عديــد المــدارس االبتدائية والمتوســطات الثالث 
بوزيــوغ محمــد وحامــة مســعود وشــروال عبد 
الرحمن وكذا الثانوية الوحيدة ،واليتنقلون كما كان 
الشأن في الســابق الى مؤسسات الميلية، مضيفين 
بأنــه مــا ينطبق على  التعليم تســتطيع الســلطات 
الوصيــة تجســيده في ميــدان الصحة علــى خلفية 
أن الهيــكل موجود والمصالح موجودة فقط دعمها 
بالتأطير المختص بالنسبة لمصلحة التوليد للقضاء 
علــى ظاهــرة التنقــل ليال ونهــارا الى مستشــفى 
الميلية ،وكذا تفعيل مصلحة اإلســتعجاالت لكونها 
تعد رئة المركز الصحي ،الذي ال معنى له حســب 
المواطنيــن، الذيــن تحدثنــا اليهم في غيــاب هذه 
المصلحــة الهامــة والضرورية ،لكــون المواطن 
بالبلديــة اليــزال يتنقل ليال في حــال اصابته بآالم 
لمسافة تتراوح بين 10 و20 كلم مع كل ما يالزم 
ذلــك التنقــل من عــذاب ومعاناة مــن أجل فحص 

بسيط أو حقنة مسكنة لأللم.
وأوضــح لنا قاطنو بلدية أوالديحي خدروش ،التي 
تبعــد بحوالــي 75 كلم عــن عاصمــة الكورنيش 

،بأن المركز أســتفاد من جهاز راديو رقمي ،وهو 
إنجــاز رائع وفرح لذلك المواطنين ،بالنظر لقيمته 
الصحيــة للكشــف عــن األمــراض وتشــخيصها 
وتخليــص المرضى من جحيم العيــادات الخاصة 
،التي ال ترحم المحتاجين وال تشــفق على الفقراء 
،إال أن اإلشــكال الواقــع حاليــا يكمن فــي غياب 
المؤطر المتخصص لتشغيله،وهنا يتساءل مواطنو 
البلديــة بخصوص عدم إيجاد حــل لهذه المعضلة 
،التي تعد بســيطة جدا في نظرهــم ،لكون الوالية 
جيجل تتوفــر على أعوان الصحــة المتخصصين 
فــي تشــغيل مثل هــذه األجهزة وكل عــام يتخرج 
أعوان من هذا الصنف ،وهناك عيادات في بلديات 
أخــرى لها فائــض ،فلماذا ال يتــم تحويل عون أو 
عونيــن للعمل بمركز أوالد يحــي خدروش يقول  
المواطنــون ،الذيــن تحدثــوا الينــا بخصوص هذا 

المركز .
من جانبه،كشــف أحــد أعضاء المجلس الشــعبي 
لبلدية أوالد يحي خدروش لنا،بأن المكاســب التي 
تحققت على مستوى البلدية في الجانب الصحي لم 
توقــف جهودنا من أجل تحســين الوضع الصحي 
لســكان المنطقــة ،إذ أن تفعيــل المخبــر  وضمان 
العمل في جميع أيام األســبوع  واســتفادة  المركز 

مــن جهــاز رقمي ماهي اال مكاســب ســيتم البناء 
عليها من أجل تحقيق مكاســب مشــروعة للسكان 
،وخاصة تشــغيل المركــز ليال ودعمــه بالتأطير 
الكافي ،عالوة على تحسين الخدمات على مستوى 
كل قاعات العالج المنتشرة عبر إقليم البلدية ،وفي 
هــذه الوجهة ،أوضح مصدرنا بأنه تم ترميم ثالث 
قاعات عالج بمشــاتي تالفت ،أينــان وأيدال وهذا 
لضمــان اإلســعافات األوليــة للمواطنيــن والحقن 

والفحص الدوري لهم.
وفي تصريح خصنا به الســيد تبوب ســليم ،رئيس 
لجنة االقتصاد والمالية بالمجلس الشــعبي الوالئي 
،أوضــح بأنــه أتصــل بمديــرة الصحــة بســيدي 
معروف من أجل إيجاد حل لمشــكل جهاز الراديو 
،الــذي طال إنتظار تركيبه، أما تشــغيله فســيكون 
على يد أعوان المركز،وبالنســبة لمصلحة التوليد 
،فإن تنشــيطها متوقف على توفير أطباء مختصين 
،لكون المستشــفيات الكبرى الثالثة منتوري بشير 
بالميليــة والصديــق بن يحــي بجيجــل ومجدوب 
الســعيد بالطاهيــر تبقــى تعانــي من هــذا الجانب 
حاليا،وبالتالي صعب ذلك على فتح هذه المصلحة 
ليس بمركز بلديــة أوالد يحي خدروش فقط وانما 

على مستوى مراكز صحية ببلديات أخرى .

n أصيب، يوم أمس، شاب يبلغ 
مــن العمر 27 ســنة بحــروق من 
الدرجــة الثانية في أنحــاء مختلفة 
في جسمه إثر تسرب للغاز متبوع 
بإنفجار بحي المجاهدين ببلدية واد 

الماء بوالية باتنة.
حيــث تدخلــت مصالــح الحمايــة 

المدنيــة وقامــت بإخمــاد الحريق 
وتحويــل المصــاب علــى جنــاح 
الســرعة إلى مستشفى مروانة فيما 
فتحــت المصالــح األمنيــة تحقيقــا 

لمعرفة أسباب الحادث. 

فوزي جاب هللا

n  تمكنت قوات الشرطة  بأمن 
دائرة أوالد رشــاش بخنشــلة، من 
توقيف ثالثة أشــخاص  في قضية 
حيازة أســلحة نارية مــن الصنف 
الخامس و الثامن دون رخصة من 
الســلطات المؤهلة قانونــا  حيازة 
ذخيرة حية دون رخصة ،  مخالفة 

القرارات و المراسيم اإلدارية. 
 وقائـــع القضيـــة تعــود إثــر قيام 
قوات الشــرطة بأمن دائرة رشاش 
بدوريــات على مســتوى شــوارع 
المدينة ،أيــن لفت انتباههم لموكب 
زفاف يجوب وسط المدينة يستعمل 
أصحابه في تنقلهم مركبة نفعية من 
نــوع  طويوطا هيليكــس يتقدمون 
الموكــب ، ثم يقومون بالترجل من 
المركبــة و يطلقون عيارات نارية 
مــن بنــادق مختلفــة ، مــع عرقلة 
حركــة المرور و توقيفها نهائيا في 
بعض الفترات ، على الفور تدخلت 
قوات الشــرطة بأمــن دائرة أوالد 
رشــاش أين تم حجــز 05 بنادق ، 

03 منهــا من الصنــف الثامن من 
صنــع تقليــدي،  واحــدة من صنع 
روســي عيــار 16 ملــم ،  بندقية 
مضخية ذات مصورة واحدة عيار 
12 ملم ، باإلضافة إلى حجز كمية 
مــن مســحوق البــارود موضوعة 
بدلــو بالســتيكي يقــدر وزنها بـ2 
كلــغ و 55 غــرام، 08 خراطيش 

مملوءة عيار 12.
 الموقوفــون تــم  و اقتيادهــم لمقر 
الســتكمال  األمنيــة  المصلحــة 
التحقيق،تـــم  إنجـــاز  إجــراءات 
المشتبـــه  ضـــد  جزائــي  ملـــف 
فيهــم  بموضــوع حيــازة وحمــل 
ســالح ناري من الصنف الخامس 
والصنــف الرابــع دون رخصة و 
التخلــي عن ســالح نــاري عمدا ، 
بموجبــه تــم تقديمهم أمــام العدالة 
وصــدر فــي حقهم أمــر بوضعهم  

تحت الرقابة القضائية .

عبد العزيز .م

n تتعــرض عدة مشــاتي وقري 
ريفية مندرجة ضمن مناطق الظل 
ببلدية تاخمت التابعــة لوالية باتنة 
لنقــص حــاد فــي التــزود بالميــاه 
الصالحــة للشــرب زادت تأثيراته 
الشــديدة في أعقــاب الجفاف الدي 
يسيطر علي ربوع البلدية واجزاء 

مهمة من الوالية .
الزيتــون  شــعبة  ســكان  واحتــج 
واوالد قبوج واوالد ادريس بشــدة 
علــي النقــص المزمــن فــي هــده 
المــادة الضروريــة لحياتهم حيث 
اصبحــوا يتــزودون بالصهاريــج 
المكلفــة والباهظــة الثمن بالنســبة 
لهــم ولمداخيلهــم اليوميــة وطالبو 
مــن الجهــات المســؤولة والمكلفة 
بالمياه علي مســتوي الوالية للتنبه 
ألوضاعهــم التي ال يمكن ان تدوم 

علي النحو الحاصل حاليا 
واوضح سكان شمتة الزيتون انهم 
قامــوا بحفــر بئر ارتــوازي ولكن 
المياه لم توجد تحت سطح االرض 
ودهــب مجهودهــم هبــاء امنثورا 
محملين البلدية والمجالس الشــعبية 
الســابقة التــي توالــت تباعــا علي 

تسيير البلدية  المسؤولية الكلية في 
ما الت اليه اوضاعهم

يجدر الدكر أن أغلب مناطق الظل 
بالواليــة تعانــي من انعــدام المياه 
الصالحــة والطرق غيــر الصالحة 
والصــرف  والكهربــاء  والغــاز 

الصحي 
ويقوم سكانها بمجهودات ذاتية في 
محاولة منهــم للتخلص علي االقل 
مــن ازمة المياه مــن خالل اللجوء 
الــي حفر االبار اال ان هده العملية 
ال تتم في اغلــب الحاالت بالطرق 
التقنية الصحيحــة الواجب اتباعها 
بالقيــام بدراســات تقنية من طرف 
مكاتــب متخصصة  لتحديد المكان 
الــدي يوجــد فيــه الماء بدقــة كما 
ان  محــاوالت كثيرة تتــم في هده 
الجهات باستعمال الطريقة البدائية 
غصــن  اســتعمال  فــي  المتمثلــة 
الزيتــون لتحديد مــكان الماء تحت 
االرض  والتــي باتت غير مجدية 
وغيــر امنة وال تعطــي في الكثير 
مــن االحيــان النتيجــة الصحيحة 

لوجود الماء.
محمد غناي
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متفرقات 

تصريحــات   n  وفــي 
للمواطنيــن جمعتهــا جريــدة ”عين 
الجزائر”   أكــدوا غياب تام للتهيئة 
حيث تحولت الطرقات إلى مســالك 
ترابيــة يميزهــا اهتــراء األرصفة 
عبــر عديــد االحياء بحيــث تتحول 
إلــى أوحــال فــي فصل الشــتاء ما 
يصعــب مــن حركة األشــخاص و 
وســائل النقــل خصوصا شــاحنات 
الوزن الثقيل التي تمر وسط البلدية 
وتتســبب في أضرار للطرقات كما 
أنهــا تشــكل خطرا علــى األطفال، 
وما زاد الطين بلة هو قيام السلطات 
المحليــة بالحفــر مــن اجــل تزويد 
الساكنة بالغاز الطبيعي، فضال عن 
غياب المساحات الخضراء باألحياء 
الســكانية وانتشــار القمامــة علــى 
قارعة الطريق الوطني رقم 123.
مشاتي وقرى تعاني يف صمت

ويعاني ســكان  حي محمد فياللي ” 
الزيزة ”  بــذات البلدية، من غياب 
اإلنارة العموميــة و التجمع الريفي 
الســنافر ناهيــك عن معاناة ســكان 
قريــة قصر العازب و تيمرســطين 
وغيرهــا.  وطالــب ســكان البلدية 
انجــاز  فــي  اإلســراع  بضــرورة 
طريــق يربــط المقبــرة بالطريــق 
الرئيسي والذي يعرف حالة اهتراء 

رغــم أن مســافته ال تتجاوز 100 
متــر ،وتعانــي البلدية مــن الظالم 
الدامــس فــي ظــل غيــاب شــبكة 
اإلنارة العمومية و انتشــار الكالب 
المشــردة مــا يــؤدي بالمواطنيــن 
الــى الدخــول مبكرا للمنــزل خوفا 
على أنفســهم و ممتلكاتهم، كما أكد 
الســكان أن اهتراء شبكات التزويد 
بالمياه الشــروب و عدم صيانتها و 
تغييرها، مع غيــاب خدمة المناوبة 
الليلية في العيادة المتعددة الخدمات، 
بحيــث ال تتوفــر علــى العديــد من 
الخدمات الصحية مما يجبر السكان 
على التنقل إلى المناطق المجاورة.

استاء سكان بلدية عين رقادة بقالمة 
مــن غلــق مركــز البريــد الوحيــد 
بالمنطقــة لمدة 15 شــهرا وبالرغم 
مــن االنتهــاء من ترميمــه ال يزال 
مغلق أمام الزبائن الذين يضطرون 
إلى قطع مســافات طويلة للحصول 
علــى أموالهم، ومــا زاد الطين بلة 

غياب موزع ألي لألوراق النقدية 
ارتفعــت  االنتحــار  حــاالت 
بالوالية بســبب غيــاب املرافق 

الشبانية
 تعاني والية قالمة من غياب مرافق 
شــبانية ما فتــح الباب واســعا أمام 
الشــباب للتوجه لآلفات االجتماعية 
خصوصــا المخــدرات و الســرقة، 

كما عرفــت الوالية ارتفــاع ملفت 
لظاهــرة االنتحــار بحيث  ســجلت 
مصالح الحماية المدنية سنة 2020 
، 20 حالــة منهــا 17 مميتــة راح 
ضحيتها أطفــال في عمر الزهور، 
كما تحول الملعب البلدي إلى مسلك 
ترابي و مستنقع في الشتاء و غبار 
متطاير صيفا،  و تعاني المدرســة 

االبتدائية من غلق المطعم المدرسي 
منذ 5 ســنوات مما أدى إلى تحويل 
التالميذ إلى غــرف تغيير المالبس 
بالملعب البلدي، أي أن 400 تلميذ 
يأخذ وجبته فــي 3 غرف، وتعاني 
البلديــة علــى غرار كافــة البلديات 
بالواليــة مــن أزمة ســكن وبطالة 
خانقتين، في ظــل غياب التنمية و  
المناخ المالئم لالســتثمار الذي هو 
متعثر رغــم أن المنطقة الصناعية 
حجــر مركــب ببلدية عيــن رقادة، 
القلب النابض لقطاع االســتثمارات 
المســتقبلية المنتجــة بواليــة قالمة 

والتي تبقى حبر على ورق .
 غياب شــبكة الهاتــف الثابت 
والنقال يعزل قرية حجر مركب 

عن العالم الخارجي
يعانــي ســكان قرية حجــر مركب 
ببلدية عين رقادة دائرة وادي زناتي 
والية قالمــة من عزلة حقيقية أهلّها 
الن تتبــوأ مراتــب عليا فــي قائمة 
مناطق الظــل بالوالية والتي بلغت 
حوالــي 100 منطقة ظل منتشــرة 
عبــر 34 بلديــة ، حيــث طالــب 
الســكان بضــرورة تنفيــذ برامــج 
تنمويــة خاصة بمناطــق الظل في 
ظل نفاذ صبرهم من جملة المشاكل 
التي تؤرقهم يوميا بحيث يعيشــون 
فــي عزلة عن العالــم الخارجي في 

ظل غياب شبكة اتصاالت أو هاتف 
ثابــت أو حتــى انترنــت ، عززتها 
غياب الطرقــات المعبدة التي حلت 
محلهــا مســالك ترابية تتحــول إلى 
أوحال في فصل الشتاء، ما اضطر 
العديد منهــم إلى توقيف أبنائهم عن 
الدراسة. ويطالب سكان قرية حجر 
مركــب مــن الســلطات العموميــة 
النظــر إلى حالتهم البائســة التي ال 
توفــر للمواطن العيــش بكرامة في 
ظــل اعتمادهم على وســائل بدائية 
للتدفئــة و اإلنارة و غياب شــبكات 
الكهربــاء و اهتــراء أنابيــب المياه 
الصالحــة للشــرب مــا يعرضهــم 
المتنقلــة ع  باألمــراض  لإلصابــة 
طريق المياه كالتيفيويد و الجرب و 
الحساســية، وهم في غنى عن ذلك 
في ظــل اعتمادهم علــى الفالحة و 
تربية المواشــي كمصدر دخل لهم، 
هــذا وقــد صــرح الســكان لجريدة 
” عيــن الجزائر” أنهــم يضطرون 
إلى جلــب المياه الصالحة للشــرب 
من أماكــن بعيدة األمــر الذي أثقل 
جيوبهم، كما تذمر السكان من غياب 
بالبناء  شــبكات الصرف الصحــي 
الريفي ، وغيــاب اإلنارة العمومية 
و أيضا شــبكة الهاتف النقال، حيث 
أكد الســكان أنهم يعيشون في عزلة 
حقيقيــة وإذا قدر هللا وحدث مكروه 
ال يجــدون وســائل اتصــال بالعالم 

القريب منهم.
 ســكان قرية العــازب يعانون 

العطش 
يعاني  ســكان قرية العــازب بعين 

رقــادة بقالمــة مــن انعــدام الميــاه 
الصالحــة للشــرب باإلضافــة إلى 
اهتــداء الطرقــات وانعــدام اإلنارة 
العمومية ناهيك عن تفشــي ظاهرة 

البطالــة فــي أوســاط الشــباب، و 
تدهور حالة الشقق المنجزة والذي  
يقارب عمرها الست سنوات، دون 
أن يتم توزيعها، كما طالب الســكان 
بضــرورة تزويدهم بالغاز الطبيعي 
بحيث يضطرون إلى قطع مسافات 
طويلــة مــن أجــل الحصــول على 
قــارورة غــاز بوتــان، ناهيك عن 
غيــاب مشــاريع تهم الشــباب منها 
مرافق رياضيــة وترفيهية لمحاربة 

اآلفات االجتماعية.
برامــج تنموية لربــط مناطق 
الظل بشبكات الكهرباء والغاز  
تــم مؤخــرا وضــع حيــز الخدمة  
للتــزود بالغــاز الطبيعــي لحوالــي 
2100 مســكن  و بشبكة الكهرباء 
 ، مســكن   1200 مــن  ألزيــد 
بتجمعــات ريفيــة و مناطــق نائية 
بــكل من بلديتي عين رقادة و وادي 
الزناتي، على غرار قرية السنافر، 
قصــر العــازب، حــدوش مســعود 
وذلك في إطار التكفل و اســتدراك 
العجز في ما يخص الربط بشــبكتي 
الكهربــاء و الغــاز الطبيعي خاصة 
المشاتي المعزولة و مناطق الظل.

للواليــة  الســابق  الوالــي  وكان 
السيد”كمال عبلة” قد أمضى صفقة 
جديدة مع مؤسســة امتيــاز لتوزيع 
الكهربــاء و الغــاز، و هــذا لربــط 
أزيد من 1000 مســكن بالكهرباء 
عبــر 17 موقع موزعــة على 13 
بلدية، و حوالي 700 مسكن بالغاز 
عبــر 07 مواقــع موزعة عبر 05 
بلديــات، بحوالي 50 مليــار، بغية 

تغطيــة أكبــر وإيصال هــذه المواد 
الحيوية الضرورية لتحسين معيشة 
المواطن و تثبيت الســاكنة بمناطق 

الظل.

n فــي إطــار برنامــج القضاء 
علــى الســكن الهــش ،تــم نهاية 
االســبوع الماضي  ترحيل 214 
عائلة تقطن بالبنايات الهشة بحي 
مبارك الميلــي بمدينة الونزة من 
مجمــوع 824 عائلة مقرر اعادة 

اسكانها .
عليهــا  أشــرفت  العمليــة  هــذه   
ولقيــت  المحليــة  الســلطات 
استحســان المواطنين المستفيدين 
مــن ســكان عصرية ،بعــد عقود 
طويلة مــن الحرمــان والمعاناة  

رغم عــدم التهيئة الشــاملة للحي 
الســكني الجديد كما هو حال عدة 
أحياء جديدة ومنها القطب الدكان 
بعاصمــة الواليــة والذي وزعت 
ســكناته دون اتمــام التهيئــة  أو 
ربطــه ببعض الشــبكات ،ورغم 
بعده عن مدينة تبسة بأكثر من 7 
كلم إال أنــه يبقى يفتقر الى العديد 
مــن المــراق الضروريــة ومنها 
المؤسسات التربوية وقاعة عالج 

وكذا مركز أمني .

n ال فرق بين فصل الشــتاء أو 
الصيف ،فإن األمر ســيان لسكان 
العديــد مــن أحيــاء مدينــة تبســة 
وخاصة طريق الكويف ،وبعض 

االحياء المجاورة على غرار 
حيي الزهور البساتين، 

لية.. لشــما لمرجةا د  وا الروكا
رحمــة  تحــت  ســكانها  يعيــش 
الحرمان والمعاناة  وسط يوميات 
جــد قاهــرة وفي ظــروف صعبة 

وقاسية لم 
العائــالت  مــن  المئــات  تجــد 
المقيمة  بهــذه األحيــاء من حلول 
في األفق سوى مناشدة والي األول 
الواليــة لزيــارة أحيائهم الســكنية 
والوقــوف ميدانيا علــى النقائص 
والعوائق التي حولت يومياتهم إلى 
جحيــم حقيقي بســبب الصعوبات 

القاهرة لمســايرة أوضاعا كارثية 
عانوا منها طيلة ســنوات بســبب 
انعــدام مرافق الحيــاة الضرورية 
ومنهــا اندثار األرصفــة وتصدع 
بعض قنــوات الصــرف الصحي 
بالطريق انطالق  الحفــر  وكثــرة 
من حي الكنســية الى غاية لحاجز 
جانب  االمني طريق الكويف إلى 
الظــالم الدامــس ليــال ،وهــو ما 
تأســف له العشــرات من ســكان 
هــذه االحياء ،خاصة كبار الســن 
الذين يتجهون إلى المســاجد ألداء 
صالة العشــاء والصبح، وطالبوا 
في هذا االطار بتدخل والي تبســة 
الجديــد لزيارة هذه االحياء ميدانيا 

للوقوف عن كثب لحجم المعاناة.
هواري غريب 

n تدخل ،فجــر أمس، المركز 
المتقدم وسط مدينة قالمة بدعم من 
الوحدة الرئيســية وفرقــة التدخل 
في األماكن الوعرة بمشتة كولمة 
بلديــة بــن جــراح ألجل انتشــال 
جثثي شابين من مغارة بعمق 16 
مترا بعد استنشــاق غــاز أحادي 
أكسيد الكربون المنبعث من مولد 
كهربائــي ويتعلق األمر بالمدعو  

)ي ر ( و )ب ب( يبلغــان 35 و 
38 ســنة ،كما تم إسعاف المدعو 
)م ح( بعد تعرضه لصدمة ،حيث 
تــم نقــل الضحايا الى مستشــفى 
الحكيــم عقبــي بقالمــة وخصص 
شــاحنتين  االنتشــال  لعمليــة 

وسيارتي إسعاف.
خديجة .ز 

العزلة والفقر يؤرقان سكان 
بلدية عين رقادة بقالمة

عين على الشرق 
9

ال تزال بلدية عين رقادة الواقعة غرب والية قالمة في الحدود مع بلدية عين عبيد بقسنطينة، تعيش تحت رحمة القدرة 
اإلالهية بسبب نقص العديد من المرافق والخدمات و تراكم جملة من النقائص ، األمر الذي صعبت من القدرة المعيشية 
للمواطنين و جعلهم في عزلة عن العالم الخارجي، وظلت دار لقمان على حالها منذ سنوات، في ظل إحصاء الوالية 

ألزيد من 100 منطقة ظل منتشرة عبر 34 بلدية .
قالمة : خديجة زفيفزف

ترحيل 214 عائلة بالونزة  يف تبسة 
اىل سكنات جديدة دون اتمام التهيئة 

انعدام اإلنارة العمومية وانتشار 
كبري للقمامة بطريق الكويف 

تسمم شابني بغاز اكسيد الكربون 
ونجاة شاب آخر بقالمة 

األحد  28 فيفري   2021
الموافق لـ 16 رجب 1442

مشاًت مهمشة وقرى ال تغطيها شبكات الهاتف الثابت 

والية تبسة - مديرية التنظيم والشؤون العامة -مصلحة التنظيم العام
رقم 2021/29

بمقتضــى القانــون رقم 31/90 المؤرخ في 17 جمــادي األولى 1411 
الموافق 04 ديســمبر 1990 المتعلــق بالجمعيات بمقتضى القانون رقم 
05/13 والمرســوم التنفيذي رقم 74/15  ووصــل التصريح بالجمعية 
رقــم 2002/30  والجمعيــة التجديديــة لجمعية النجــم الرياضي لبلدية 
العقلة بتبســة  بتاريــخ 2020/11/05 تــم تجديد مكتبها الذي يراســه 
السيد العيفاوي الوردي بن عباس مولود بتاريخ 1978/07/01 العقلة 

العنوان بلدية العقلة .

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية

 إشهار
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n في واحدة من أكبر المظاهرات 
في تونس منذ ثورة 2011، حشــد 
أكبــر حــزب سياســي فــي تونس، 
حركة ”النهضة” عشــرات اآلالف 
مــن أنصــاره فــي العاصمــة اليوم 
الســبت في اســتعراض للقوة ربما 
يؤجــج خالفــا بين رئيــس الدولــة 
فــي  الوزراء تســبب  ورئيــس 

إصابة الحكومة بالشلل.
أخــرى  مظاهــرة  انطلقــت  فيمــا 
مضادة دعــا إليها حــزب ”العمال” 
اليســاري و”اتحاد القوى الشــبابية” 
تنديدا بما وصــف ”عبث المنظومة 
القائمــة” خــالل الســنوات العشــر 
األخيرة ومســؤوليتها عن األزمات 

المختلفة في البالد.
وردد عشــرات اآلالف من أنصار 
مســيرة  فــي  النهضة المشــاركين 
بوســط تونــس العاصمــة هتافــات 
”الشــعب يريد حماية المؤسســات” 
و”الشــعب يريــد الوحــدة الوطنية” 
و”الشــعب يريــد حماية الدســتور” 

و”ال رجوع للدكتاتورية«.
ودعــم حــزب النهضة اإلســالمي 
المعتــدل بقيــادة رئيــس البرلمــان 
راشــد الغنوشــي رئيــس الــوزراء 
هشــام المشيشــي فــي مواجهته مع 
رئيس البالد قيس ســعيد فيما يتعلق 
بتعديــل وزاري. وقــال أحمــد بن 
علي، أحد المشاركين في المسيرة، 
”نقول لسعيد لسنا مستعدين لخسارة 
للديكتاتورية  والعــودة  الديمقراطية 

وحكم الرجل الواحد«.
وأجــج الخــالف جداال علــى مدى 
أشهر بين الرجال الثالثة في أحدث 
أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن 
أدت انتخابــات 2019 إلــى ظهور 
برلمان مشــرذم بينما دفعت سعيد، 

المستقل، إلى سدة الرئاسة.
كمــا يأتــي الخــالف علــى خلفيــة 
قاتمــة مــن المخــاوف االقتصادية 

واالحتجاجــات الغاضبة وخيبة أمل 
واســعة في الديمقراطيــة ومطالب 
إصالح متعارضة مــن المقرضين 
األجانــب واالتحاد العام التونســي 
للشــغل مــع قرب أجل ســداد ديون 

سيادية.
كان ســعيد قد عين المشيشي رئيسا 
للوزراء في الصيف الماضي عندما 
انهارت الحكومة بعد خمســة أشهر 
فقط مــن توليهــا المســؤولية، لكن 

سرعان ما دب الخالف بينهما.
وســعى المشيشــي بعد ذلك إلى نيل 
دعــم أكبر حزبيــن فــي البرلمان، 
وهمــا النهضــة وقلب تونــس الذي 
يرأسه قطب اإلعالم المسجون نبيل 

القروي.
وغيّر المشيشي الشهر الماضي 11 
وزيرا في تعديل وزاري يُنظر إليه 
على أنه إبــدال لحلفاء رئيس البالد 
بحلفــاء للنهضة وقلــب تونس. لكن 

الرئيــس رفــض أن يــؤدي أربعــة 
منهم اليمين، قائال إن الرفض يتعلق 

بشبهات تضارب في المصالح.
فــي غضــون ذلــك، وفــي أثنــاء 
احتجاجــات الشــهر الماضــي على 
عدم المســاواة وانتهاكات الشرطة، 
صــب المحتجون جام غضبهم على 

المشيشي وحزب النهضة.
النهضــة  حــزب  ووصــف 
احتجــاج اليوم الســبت بأنــه ”دعم 
للديمقراطيــة”، لكنــه يُعتبــر علــى 
نطاق واســع محاولة لحشــد التأييد 
الشــعبي ضد ســعيد، مما يثير شبح 
خروج حركات احتجاجية متنافســة 

قد تؤدي إلى استقطاب أو عنف.
وقال فتحي العيادي القيادي بالنهضة 
لرويتــرز بينمــا كان المحتشــدون 
يلوحــون بعلمــي تونــس والحزب 
”هــذه رســالة قوية أن هذا الشــعب 

يريد الحوار والوحدة الوطنية«.

للعــام  تونــس  ميزانيــة  وتتوقــع 
الحالــي أن تبلــغ حاجات تونس من 
القروض 19.5 مليار دينار )7.2 
مليار دوالر(، منها حوالي خمســة 

مليارات دوالر قروضا خارجية.
وانخفض التصنيف االئتماني للبالد 
منــذ بــدء تفشــي جائحــة فيــروس 
كورونا، كمــا ارتفعت كلفة التأمين 
ضــد التخلــف عــن ســداد الديــون 
الســيادية في األسابيع األخيرة، مما 
يُظهر مخاوف الســوق إزاء القدرة 

على جمع األموال.
ومع ذلــك، يعارض االتحــاد العام 
للشــغل مطالب المقرضين األجانب 
بتخفيضات طويلة األجل في اإلنفاق 
الجــاري، وهي المطالب التي يمكن 
أن تؤدي إلــى تقليص مؤلم لبرامج 
الدولة مما قد يزيد من عدم استقرار 

الحكومة.
ق ـ د

n وجــاء حديث ســعيد خــالل زيارتــه منطقة 
منزل المهيري فــي والية القيروان، حيث عاين 
األرض التي سيقام عليها مشروع مدينة األغالبة 

الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا.
وكان رئيــس الدولــة مرفوقا خالل هــذه الزيارة 
بكل من وزيــر الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي 
ووزيــر الصحة فوزي مهدي ورئيس لجنة قيادة 
المشــروع أمير لواء طبيــب مصطفى الفرجاني 
مدير عام الصحة العســكرية، فضــال عن مدير 
عــام الهندســة العســكرية وعــدد مــن إطارات 
الدولــة  والصحة وأمــالك  الدفــاع  وزارات 

والشؤون العقارية.
وأعلن رئيس الدولة بالمناســبة عن إحداث قطب 
تكنولوجــي للصحــة يكــون في شــكل مؤسســة 
عموميــة ذات صبغــة غيــر إداريــة، وأن نصه 

القانوني جاهز.
وســيكون هذا القطب تحت إشراف وزارة الدفاع 
الوطنــي، ويضم ممثلين عــن مختلف الوزارات 
المعنيــة، ويتولــى القيــام بالدراســات التفصيلية 
المالية والتقنيــة وغيرها لكل مكون من مكونات 
المدينــة علــى حــدة وذلك عــن طريــق مكاتب 

دراسات وطنية ودولية.
هذا المشــروع الضخم الذي أعربت عديد الدول 
عــن االســتعداد لتمويلــه، سيســاهم فــي توفير 
نحــو خمســين ألــف موطن شــغل فــي مختلف 
بريقهــا  للقيــروان  وســيعيد  االختصاصــات، 

ومكانتها التاريخية.
وأكد الرئيــس التونســي على وجوب اإلســراع 
باســتكمال اإلجراءات اإلدارية الالزمة المتعلقة 
بالعقار الذي ســيقام عليه المشروع والذي يمسح 

550 هكتــار منها 300 هكتار مســاحة المدينة 
الطبية.

وعبر رئيس الدولة عن فائق تقديره للمجهودات 
التي ما انفكت تبذلها المؤسسة العسكرية ووزارة 
الصحة ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، 
مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستتولى متابعة مختلف 
المراحل المقبلة بالتنسيق مع القطب التكنولوجي 

الذي سيقع إحداثه.
وأكد قيس سعيد بالمناســبة أنه ســيواصل تحمل 
األمانــة والبقاء على العهــد والعمل بنفس العزم 
والقوة واإلرادة، انطالقــا من نفس الثوابت التي 

تقوم على الصدق.
وبيــن أنــه ”ال يتحرك وفق حســابات البعض أو 
ترتيباتهــم بــل وفق المبــادئ التي عاهــد عليها 
الشــعب التونســي”، مضيفا: ”إننا لــن نقبل بأي 
مقايضــة فــي حــق الشــعب التونســي أو تتعلق 

بسيادة تونس«.
وجــدد تأكيــده علــى أن لتونس مــن اإلمكانيات 
الكثيــر، يكفــي أن تتوفــر اإلرادة الصادقــة في 
تحقيق حلم الشــعب التونسي في الشغل والحرية 

والكرامة الوطنية.

n طالبــت المبعوثة األممية باإلنابة 
الســابقة إلى ليبيا، ســيتفاني ويليامز، 
أمس الســبت، بخــروج المرتزقة من 
ليبيا، مؤكدة أن الليبيين يرفضون أي 

وجود أجنبي في البالد.
وقالت ويليامز، في تصريح صحفي، 
لقناة )ليبيــا 24( أن ”قرابة 20 ألف 
مرتــزق فــي ليبيــا، لم يدخلــوا على 

سجادة حمراء وعليهم الخروج”.
وأضافــت أن فريــق األمــم المتحــدة 
اســتفاد مــن الجمود العســكري لدفع 
األمــور باتجــاه وقف النــار في 23 
أكتوبر الماضي، مشــيرة إلى أن بين 
العوامــل المهمــة في نجــاح الحوار 

الليبــي هــو رفــض اللبيبيــن للوجود 
األجنبي في بالدهم.

وأشارت إلى وجود ما بين 17 و20 
ألف مرتزق في ليبيا منهم ســتة آالف 

سوري.
قالــت ويليامــز، إن الحكومــة الليبية 
الجديــدة، لديهــا فرصــة كبيــرة في 
إيصال البــالد إلى إجــراء انتخابات 
في 24 ديسمبر المقبل وتنفيذ خريطة 
الطريــق المنبثقة مــن الحوار الليبي، 
مشيرة إلى أن التحدي األكبر أمامها، 
هــو ”شــهوة الســلطة والثــروة لدى 

البعض«.
ق ـ د

n قال جيم أوزان، مؤســس حزب 
”الشــباب” التركي، إن الرئيس رجب 
طيب أردوغان لجــأ إلى طرح فكرة 
تغيير الدستور ألنه ال يمكن أن يكون 
مرشحا رئاسيا مرة أخرى بغير ذلك.
وأوضــح أوزان، الــذي يعيش خارج 
تركيــا منذ 11 عاما، أنــه تم انتخاب 
أردوغان مرتين، وبالتالي إذا لم يكن 
هنــاك تغيير دســتوري، فال يمكن أن 

يكون مرشحا مرة أخرى.
وأشــار أوزان إلــى أن رئيس حزب 
الحركــة القوميــة، دولــت بهجلــي، 
أوضح أن مرشــح التحالف الرئاسي 
فــي عــام 2023 هــو رجــب طيب 

أردوغان، فهل الســيد بهجلي يتحدث 
دون أن يعــرف الدســتور؟ وأضاف: 
”أظــن أن بهجلــي يعرف الدســتور 
التركــي جيدا ويعرف مــا تعنيه تلك 
المادة في الدســتور مــن عدم انتخاب 

شخص واحد أكثر من مرتين.
وتســاءل أوزان ”كــم مرة تــم تغيير 
الدســتور؟” أنــا ال أتذكر، لقــد تغير 
كثيــرا، وقــال إن ”أردوغــان كتــب 
الدســتور الــذي تــم تغييره فــي عام 
2017، بعدها ســوق هذا الدســتور 
وأقنــع به األمة ودخل الدســتور حيز 
التنفيذ، لماذا نغيره مرة أخرى اآلن؟.
ق ـ د

n نشــرت وســائل إعالم ســعودية 
مســاء يوم الســبت مقطع فيديو وثق 
أول ظهــور لولــي العهد الســعودي 
األميــر محمد بن ســلمان بعد صدور 
التقريــر األمريكــي بخصوص مقتل 

الصحفي جمال خاشقجي.
ووصل ولي العهد السعودي إلى حلبة 
الدرعية، حيث يشــهد ختام ســباقات 

»فورمال إي«.
ونشرت وسائل إعالم سعودية مقطع 
فيديو لألمير محمد بن ســلمان خالل 
تجولــه فــي مضمار حلبــة الدرعية، 

التــي تشــهد انطــالق الجولــة الثانية 
لبطولة »إيه بي بي فيا فورموال إي« 

بموسمها السابع.
ولقــي ولــي العهد الســعودي ترحبيا 
واســعا بعد وصوله حلبــة الدرعية، 
وتمنى له الحضــور الصحة والعافية 

بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن 
إجراء ولــي العهد األميــر محمد بن 
ســلمان جراحة بالمنظار الستئصال 

الزائدة الدودية، تكللت بالنجاح.

مظاهرة حاشدة ألنصار
 » النهضة « بالعاصمة تونس

خرجت في تونس العاصمة ظهرأمس السبت، مسيرتان حاشدتان، األولى شارك فيها عشرات اآلالف من 
أنصار أكبر حزب سياسي بالبالد حركة ”النهضة” ورفعت شعار ”الدفاع عن الشرعية والبرلمان”، بينما 
المنظومة  ونددت بـ”عبث  الشبابية”  القوى  و”اتحاد  اليساري  ”العمال”  حزب  تنظيم  من  الثانية  كانت 

القائمة” خالل السنوات العشر األخيرة ومسؤوليتها عن األزمات المختلفة في البالد.

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس السبت، إنه ال يتحرك وفق حسابات البعض، مشددا على أنه ”لن 
يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي«.

عين على العالم

 ال أتحرك وفق حسابات البعض ولن نقبل بأي مقايضة

ستيفاين ويليامز تؤكد رفض 
الليبيني للوجود األجنبي يف البالد

أردوغان ال يمكنه الرتشح
 للرئاسة مرة أخرى

أول ظهور لمحمد نب سلمان بعد صدور 
التقرير األمريكي بخصوص مقتل خاشقجي

مؤسس حزب ”الشباب” الرتكي المعارض جيم أوزان

الرئيس التونيس قيس سعيد يشّدد اللهجة و يؤكد
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بالتوازي مع أخرى لحزب ”العمال” و”اتحاد القوى الشبابية"

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210223-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210223-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210227-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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محرز ثامن هداف لمانشسرت 
سيتي يف عهد غوارديوال
عيىس ماندي 

عىل رادار 
ليفربول و انرت 
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100 يوم دون هزيمة و20 انتصارا متتاليا بالربيمرليغ
الـ«سيتي« يواصل انطالقته 

الرائعة ويهزم وست هام 

وجهها له بسبب أنشطته السياسية واالجتماعية
ليربون جيمس يرفض انتقادات 

إبراهيموفيتش

شباب بلوزداد- ماميلودي صن داونز 
مساء اليوم بتانزانيا 

 الشباب 
يستهدف

 تصدر المجموعة
ص12

ص13



n و كان مــن المقــرر أن تلعــب 
هــذه المبــاراة يوم الثالثــاء الماضي 
بالجزائر, قبل أن يتم تأجيلها و تغيير 
مــكان إجرائهــا بطلــب مــن النادي 
العاصمي, بسبب مخاطر نقل العدوى 
بالساللة المتحورة لفيروس كورونا, 
حيث تعــرف جنــوب إفريقيــا حاليا 
موجة ثانية من الجائحة التي تســببت 

فيها ساللة محلية أكثر عدوى.
و صــرح العــب الوســط الدفاعــي 
قائــال:  دراوي,  زكريــا  للشــباب, 
»الجميــع يعلم بأن هــذا اللقاء صعب 
للغايــة. ســنواجه فريقــا يضــم عدة 
العبيــن ممتازيــن والــذي ســبق له 
أن تــوج بكأس هــذه المنافســة )عام 
2016(. علــى هــذا المســتوى من 
المنافســة, كل األنديــة مــن الصعب 
مواجهتها. كنا نريد اللعب بالجزائر, 
وهو ما كان سيكون في صالحنا, لكن 
ســنعمل كل ما في وسعنا للعودة من 

دار السالم بنتيجة إيجابية«.
وبخصوص التعداد, سيكون المدرب 
دومــا,  فرانــك  للشــباب,  الفرنســي 
محرومــا مــن عــدة مهاجميــن على 
غــرار هداف الفريــق, حمزة بلحول 

و خالد بوســليو و محمد أمين سويبع 
بســبب اإلصابــة, باإلضافــة للبنيني 

مارسلن كوكبو المعاقب.
و ســيواجه شــباب بلوزداد تشــكيلة 
مــا ميلــودي العنيــدة التي لــم تنهزم 
منــذ 20 مباراة في كل المنافســات, 
مســجلة 37 هدفــا مقابل 10 أهداف 

فقط دخلت شباكها.

المالــي  الحكــم  المبــاراة  و ســيدير 
بوبو تراوري, بمســاعدة عمر سانو 
ســالي  مختــار  و  )بوركينافاســو( 

)النيجر(.
و في اللقــاء الثاني لنفس المجموعة, 
مازمبــي  بــي  تــي  فريقــا  تعــادل 
)جمهورية الكونغــو الديمقراطية( و 
الهالل السوداني يوم االربعاء الفارط 

بالخرطوم بنتيجة بيضاء )0-0(.
للتذكير, عرفــت الجولة األولى التي 
جــرت يومــي 12 و 13 فبرايــر, 
تســجيل شــباب بلوزداد لتعادل ثمين 
)0-0( علــى ميدان تــي بي مازمبي 
نــادي  تغلــب  بينمــا  الكونغولــي, 
ماميلــودي صن داونــز بميدانه على 

الهالل السوداني )2-0(. 

n و بدأت المباراة بقوة و لم ينتظر 
الفريقــان كثيــرا قبــل الدخــول في 
األمور الجديــة ، وكانت البداية من 
جانب الجمعية في الدقيقة 10 بعدما 
نفــذ حمزة زياد مخالفة من على بعد 
25 متر لكــن الحارس صوفي أبعد 
الكــرة بصعوبــة الــى الركنية ، رد 
فعل الــزوار لم يتأخــر كثيرا وكان 
فــي الدقيقــة 16 عــن طريق هجمة 
معاكســة قادها أميري الــذي راوغ 
و مــرر ناحية زميله عايشــي الذي 

ســدد لكن كرته كانت فــوق اإلطار 
، و تواصلت هجمــات الزوار وفي 
الدقيقــة 27 طويل إســتلم كرة على 
مشــارف منطقة العمليات وسدد لكن 
الحــارس بوصــوف كان في المكان 
المناســب وابعــد الخطــر ، وبعدها 
بأربعــة دقائق جاء الــرد من طرف 
رابح زياد الذي إســترجع الكرة في 
منتصف الملعب راوغ ومرر ناحية 
زميله حامية الذي لم يحســن التعامل 
مع الكرة ويفــوت على فريقه هدف 

السبق ، ليســتلم بعدها الزوار زمام 
األمــور وضغطوا بقــوة في الدقائق 
األخيــرة من المرحلة األولى ، وفي 
الدقيقة 42 بلطرش إســترجع الكرة 
راوغ وتوغل داخل منطقة العمليات 
و عرقــل ليســتفيد من ركلــة جزاء 
تولــى تنفيذها مفتتحا باب التســجيل 
لصالــح الــوداد وهي النتيجــة التي 

إنتهى على إثرها الشوط األول .
في المرحلة الثانية دخل الزوار بقوة 
وحاولوا منــذ الدقائق األولى تعميق 

الفارق مســتغلين االرتباك الواضح 
في دفاع الجمعية ، و إستمر الوضع 
علــى حالــه الــى أن جــاءت الدقيقة 
54 أيــن إســتفاد الزوار مــن ركنية 
تولــى تنفيذها أميــري الذي وضعها 
فــوق رأس طويــل مســجال الهدف 
الثانــي للــوداد برأســية محكمة امام 
دهشــة العبي الجمعية الذين ظهروا 
بعيديــن عن مســتواهم المعتاد ، بعد 
هدف طويل حاولت الجمعية العودة 
فــي النتيجة لكن مــن دون جدوى ، 
إذ حــاول باليلي مخادعــة الحارس 
صوفــي في الدقيقــة 68 عن طريق 
مخالفــة من على بعــد 30 متر لكن 
كرته كانت فــوق اإلطار ، بعد ذلك 
عــاد العبــو الــوداد لتهديــد مرمى 
الحــارس بوصــوف معتمدين على 
الهجمــات المعاكســة التــي أثمرت 
إحداهــا بعد عمل ثنائــي بين أميري 
الــذي اســترجع الكــرة فــي وســط 
الملعب ومرر ناحية زميله عايشــي 
الذي سدد تســديدة ال تصد و ال ترد 
مضيفا الهــدف الثالث و هي النتيجة 
التي انتهى على إثرها اللقاء بهزيمة 
قاســية ألبناء قريون ربطها مقربون 
من محيــط النادي  باألزمــة المالية 
التــي يعانــي منها النادي منــذ بداية 

الموسم .

شباب بلوزداد- ماميلودي صن داونز مساء اليوم بتانزانيا 

 الشباب يستهدف تصدر المجموعة

جمعية عني مليلة 0  / وداد تلمسان 3
الصام تنهار داخل الديار بثالثية نظيفة 

مولودية باتنة
هزيمة الشاوية تدخل الفريق يف أزمة 

n يتصاعد هذه األيام دخان كثيف في بيت مولودية باتنة اشعله الهزيمة المرة التي تكبدها الفريق االسبوع الماضي في بيته امام اتحاد الشاوية 
، ما ولد قلق كبير لدي انصار الفريق الدين لم يســتوعبوا هذه المســجلة في وقت غير مناســب وعلم أن أ لحنة االنصار قد هددوا باالنســحاب إن 
بقيــت االمور تراوح مكانها بعد أن اندروا اللجنة المســيرة والرئيس زيداني مــن عدم قناعتهم بالتحضيرات التي تمت قبل انطالق البطولة وكذلك 
بالتشــكيلة التي تخوض المنافســات لهدا العام.ويلح االنصار علي ضرورة  التصدي لمعالجة الصعوبات المادية التي تعترض الفريق والعمل علي 
تدعيم التشكيلة الحالية بالعبين جدد قادرين علي المنافسة علي اللقب هذا وكانت مولودية باتنة قد خسرت لقاء الشاوية ألسباب متعددة من بينها 
مواجهة مدربها االســبق زكري حســين ابن باتنة الذي درس جيدا طريقة لعب المولودية ومدى قدرة عناصرها علي مغالبة االتحاد الشــاوي الدي 

يطمح هو االخر على لعب ورقة الصعود
محمد غناي 

عين على الرياضة 
12

محرز ثامن هداف لمانشسرت 
سيتي يف عهد غوارديوال 

n  إحتــل قائــد المنتخــب الوطني الجزائري ريــاض محرز المركز 
الثامــن فــي ترتيب هدافي نادي مانشســتر ســيتي في عهــد المدرب 

اإلسباني بيب غوارديوال .
و إحتل المهاجم ســيرجيو أغويــرو القائمة برصيد 120 هدف و حل 
رحيــم ســتيرلينغ المركــز الثانــي برصيد 102 هــدف وجاء غابلاير 

خيسوس ثالثا برصيد 77 هدف .
وحــل في المركز الرابع كيفن دي بروين ب 44 هدف ، وجاء ليروي 

ساني خامسا برصيد 39 هدف .
وجاء في المركز السادس إلكاي غوندوغان برصيد 35 هدف مناصفة 

مع بيرناردو سيلفا ، وحل ثامنا رياض محرز بـ32 هدف.
تاج الدين

عيىس ماندي عىل رادار ليفربول 
و انرت ميالن

n كشــف ، أمــس ،  تقاريــر صحفيــة إســبانية أن مدافــع المنتخب 
الوطنــي الجزائري عيســى ماندي ال يــزال متابعا من قبــل ناديا انتر 

ميالن اإليطالي باإلضافة إلى نادي ليفربول .
ويرغب كل من انتر ميالن و ليفربول في ضم عيســى ماندي من أجل 

تدعيم صفوفيهما خالل الميركاتو الصيفي القادم .
و كان نادي ليفربول قد عانى كثيرا خالل الموســم الحالي من الناحية 
الدفاعيــة وهو ما جعل كلوب يرغب في التعاقد مع المدافع الجزائري 

عيسى ماندي.
جديــر بالذكــر أن عقد المدافع الجزائري عيســى ماندي ســينتهي مع 

ناديه لاير بيتيس خالل شهر جوان القادم .
واســتنادا إلى مصادر إســبانية فــإن ماندي كان قريبا مــن االنضمام 
لنادي خليجي إال أن عائلته عارضت الفكرة وتفضل البقاء في أوروبا 
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يستضيف شباب بلوزداد اليوم األحد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بملعب دار السالم بتانزانيا 
)سا 00ر14 بتوقيت الجزائر( بهدف التربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية لرابطة أبطال افريقيا لكرة 

القدم, بمناسبة اجراء الجولة الثانية.

إنقاد فريق جمعية عين مليلة أمس الى ثاني هزيمة له داخل الديار بثالثية نظيفة امام وداد تلمسان في 
المباراة التي كان ملعب خليفي تهامي الزوبير بعين مليلة لحساب الجولة ال 15 من بطولة الرابطة المحترفة 

األولى .



nواصــل مانشســتر ســيتي انطالقتــه الرائعة في 
رحلــة اســتعادة اللقــب بالدوري اإلنجليــزي لكرة 
القــدم وانتزع فــوزا ثمينا 2 - 1 على وســت هام 
أمس السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 من 
المسابقة، ومدد مانشســتر سيتي رقمه القياسي في 
عدد االنتصارات التــي يحققها بمختلف البطوالت 
رافعــا رصيده إلى 20 انتصــارا متتاليا وهو رقم 

قياسي أيضا لفرق الدوري اإلنجليزي.
وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري اإلنجليزي 
برفع رصيــده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة أمام 
جاره ومنافســه المباشر مانشســتر يونايتد، وتجمد 
رصيد ويســتهام عند 45 نقطة في المركز الرابع، 
وانتهى الشــوط األول بالتعــادل 1 - 1 حيث بادر 
مانشســتر ســيتي بالتســجيل عــن طريــق المدافع 

البرتغالــي روبــن دياز فــي الدقيقــة 30، وتعادل 
ميكايــل أنطونيو مهاجم ويســتهام للضيوف بهدف 

في الدقيقة 43. 
حافظ على سجله خاليا من الهزائم 

يف آخر 27 مباراة
وفي الشــوط الثانــي، انتزع المدافع جون ســتونز 
الفوز لمانشســتر ســيتي بهــدف فــي الدقيقة 68، 
وواصــل مانشســتر ســيتي مســيرته الرائعــة في 
الموســم الحالــي، وحافــظ علــى ســجله خاليا من 
الهزائــم في آخــر 27 مباراة، علما بــأن انتصاره 
أمــس هو الـ24 له في هــذه المباريات مقابل ثالثة 
تعادالت، ولم يخســر مانشســتر ســيتي أي مباراة 
منذ أن ســقط أمــام مضيفه توتنهــام صفر - 2 في 

21 نوفمبــر الماضــي ليكون الفريــق حافظ على 
ســجله خاليا من الهزائم في مختلف البطوالت على 
مــدار 98 يوما، وأصبح الفريق علــى بعد مباراة 
واحدة من معادلة رقم قياســي آخــر له يتعلق بعدد 
المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خاليا 
من الهزائم حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من 
الهزائم في 28 مباراة متتالية خالل الفترة من 27 
أفريــل إلى الثالث من ديســمبر 2017 تحت قيادة 

المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال أيضا.
قدم دي بروين الذي غاب لفرتة بسبب 

االصابة تمريرته الحاسمة الـ11
وحقــق مانشســتر ســيتي أمس انتصــاره رقم 20 
علــى التوالي في مختلف البطــوالت، ومن جهته، 
ُمني وســت هام بخســارته الثانية فقط في آخر 12 
مبــاراة، وخاض العبو المدرب االســكتلندي ديفيد 
مويــز المواجهة بعد فوز على توتنهام 1-2 بهدفي 
ميكايــل أنتونيــو وجيســي لينغارد، وعلــى ملعب 
االتحاد، عاد المهاجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو 
مــن إصابة ومــرض أبعداه أربعة أشــهر ليخوض 
فقط مباراته الحادية عشــرة هذا الموســم. شــارك 
للمرة األولى مع زميله العب الوسط البلجيكي دي 
بروين في تشكيلة واحدة منذ فبراير 2020، وبعد 
نصف ســاعة دون فرص حقيقيــة، وبتمريرة فائقة 
الروعة من دي بروين بقدمه اليســرى من مســافة 
بعيدة هبطت على رأس قلب الدفاع البرتغالي دياز، 
افتتح سيتي التســجيل من حدود المنطقة الصغرى 
فــي الشــباك )30(، وقــدم دي برويــن الذي غاب 
لفترة بسبب االصابة، تمريرته الحاسمة الـ11 هذا 

الموسم بالتساوي مع هاري كاين مهاجم توتنهام.

الوكاالت

n رفــض ليبرون جيمس نجم 
دوري كــرة الســلة األمريكــي 
التــي  االنتقــادات  للمحترفيــن 
وجهها له نجم كرة القدم السويدي 
بســبب  إبراهيموفيتش،  زالتان 
واالجتماعية،  السياسية  أنشطته 
فــي  إبراهيموفيتــش  وقــال 
تصريحات لقناة »ديســكفري« 
التليفزيونية قبل أيام إن ليبرون 
جيمــس العــب لــوس أنجليس 
ليكــرز وغيره مــن الرياضيين 
مماثلــة،  أنشــطة  لهــم  الذيــن 
أنفســهم  يكرســوا  أن  عليهــم 
ليبــرون  ولكــن  لرياضاتهــم، 
جيمــس الــذي اعتلــى منصــة 
التتويج بدوري السلة األمريكي 
أربع مرات في مسيرته، والذي 
قاد حامــل اللقب ليكــرز للفوز 
علــى بورتالنــد تريــل بليزرز 
مســاء الجمعة )صباح الســبت 
بتوقيت غرينيتــش(، قال عقب 
المباراة : لن أصمت أبدا بشــأن 
األشــياء الخاطئــة، أتحدث عن 
شعبي وعن المســاواة والعدالة 
االجتماعيــة والعنصريــة وقمع 
الناخبيــن... ال يمكــن أن ألتزم 
بالرياضــة فقــط، ألننــي أدرك 
أهميــة هذه المنصــة ومدى قوة 

صوتي من خاللها.
إيربا كان اشتكى من 
العنصرية يف السويد 

قبل أعوام
ووصــف إبراهيموفيتش النجم 
جيمس بأنه استثنائي فيما يفعله، 
لكنه أضــاف : أفعل ما تجيده. 
اعمل في الفئة التي تنتمي لها. 
ألعــب كرة القــدم ألنني أفضل 
في لعــب كــرة القدم، ولســت 
سياســيا. ولــو كنــت سياســيا، 
لكنت قد انخرطت في السياسة، 

وتابــع إبراهيموفيتش :هذا هو 
أول خطــأ يرتكبــه المشــاهير 
الشــهرة  يكتســبون  عندمــا 
ويصلــون إلــى وضــع معين. 
بالنسبة لي، من األفضل تجنب 
موضوعات معينــة والقيام بما 
تجيده، وإال ال تســتقيم األمور، 
لكن ليبرون جيمس أشار أيضا 
إلى أن إبراهيموفيتش، المولود 
ألبوين من البوســنة وكرواتيا، 
كان قد اشــتكى مــن العنصرية 
في الســويد قبل أعوام، بســبب 

أصوله.

100 يوم دون هزيمة و20 انتصارا متتاليا بالربيمرليغ

الـ«سيتي« يواصل انطالقته الرائعة 
ويهزم وست هام بصعوبة

وجهها له بسبب أنشطته السياسية واالجتماعية

ليربون جيمس يرفض انتقادات إبراهيموفيتش

شالك ينفي "تمرد" الالعبني عىل غروس

هويسكا يهدر فرصة االبتعاد عن 
مؤخرة ترتيب الليغا
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كلوب:"ليفربــول ال يحتــاج إىل 
إعادة بناء"

nأكــد يورغن كلــوب مدرب ليفربــول عدم حاجته 
إلعادة بناء التشــكيلة في فتــرة االنتقاالت المقبلة 
وجدد ثقته في الالعبين الذين قادوا النادي لتحقيق 
أول لقب في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
خالل 30 عاما في الموســم الماضي، وبعد موسم 
2020-2019 المذهــل ابتلي ليفربول باإلصابات 
وتراجــع مســتواه هــذا الموســم ليحتــل المركــز 
الســادس في الــدوري برصيــد 40 نقطة من 25 
مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشســتر 
ســيتي، وأصبح القائد جوردان هندرســون، الذي 
حــول مركــزه اضطراريا إلى مدافــع، آخر ضحايا 
اإلصابــات بالنــادي ليغيــب العــب وســط إنجلترا 
حتــى أفريل بعد الخضوع لجراحــة بالفخذ، وعلى 
األرجح ســيغيب قلبا الدفاع فيرجيل فان ديك وجو 
غوميز حتى نهاية الموســم بسبب مشاكل بالركبة 
كمــا اســتبعد جويــل ماتيب حتــى الموســم المقبل 
ويعانــي أيضــا فابينيو ونابي كيتــا وجيمس ميلنر 
من إصابات حاليا، وقال كلوب إن اإلصابات منعته 
مــن اللعب بأقوى تشــكيلة، وأبلــغ الصحفيين قبل 
مواجهــة شــيفيلد يونايتــد اليوم األحــد: ال اعتقد 
أنــه وقــت إعادة البنــاء كما أفهم مثل رحيل ســتة 
أو ســبعة العبيــن وانتهــاء عقــود والتخلص من 
العبيــن وإحضــار آخرين جدد، وأضاف: تشــكيلة 
هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب ســويا 
لكن ســتحدث القليل من التعديالت، وتابع: نتفاعل 
مع الوضع لكننا نخطط للمســتقبل في نفس الوقت 
ولست متأكدا من إجراء هذه التغييرات في الصيف 

ولكننا سنحاول.

ليفربــول  تلقــى   n
شــالكه  اإلنجليزنفــى 

األلمانــي لكــرة القدم 
مــا  الســبت  أمــس 
ذكرته عــدة تقارير 
إخباريــة حــول أن 
بارزيــن  العبيــن 

يطالبــون  بالفريــق 
كريســتيان  برحيــل 

غروس عن منصب المدير 
الفني للفريــق الذي يحتل المركز 

الثامــن عشــر األخير فــي الدوري 
األلماني، وذكرت شــبكتا »سكاي« 
التليفزيونيتــان   »1 و«ســبورت 
وكذلــك صحــف تابعــة لمجموعــة 
أن  الجمعــة  اإلعالميــة  »فونكــه« 
الالعبيــن ال يشــعرون بالرضا إزاء 
عمل غــروس ويرغبون فــي تغيير 
المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من 
جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة 
يوخن شــنايدر، وقال متحدث باســم 

النادي في تصريحات لوكالة 
)د.ب.أ(  األلمانية  األنباء 
الفريــق  مبــاراة  قبــل 
المقررة أمس الســبت 
شــتوتغارت،  أمــام 
ال  النــادي  إن 
أو  »تمــردا«  يشــهد 
وأضــاف:  »ثــورة«، 
ننفي مــا ذكرته التقارير. 
لــم يقدم أي العــب مثل هذا 
الطلــب إلى يوخن شــنايدر، وتولى 
عامــاً(   66( غــروس  كريســتيان 
تدريــب شــالكه في أواخر ديســمبر 
الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق 
هذا الموســم، وقاد غــروس الفريق 
لالنتصــار الوحيــد له هذا الموســم، 
لكن الفريق حصد تحت قيادته خمس 
نقــاط فقــط خــالل تســع مباريات، 
وال يــزال يتأخــر بفارق تســع نقاط 
عــن أقرب مراكز البقــاء في دوري 

الدرجة األولى.

أهــدر هويســكا فرصــة ذهبيــة   n
للهروب من منطقــة المهددين بالهبوط 
بالــدوري اإلســباني لكرة القدم وســقط 
فــي فــخ التعــادل 1 - 1 مــع مضيفــه 
إيبار أمس الســبت فــي المرحلة الـ25 
مــن المســابقة، وانتهى الشــوط األول 
من المباراة بالتعادل الســلبي الذي ظل 
قائما حتى سجل ساندرو راميريز هدف 
التقدم لهويسكا في الدقيقة 81 ولكن بابا 
كولي ديوب سجل هدف التعادل إليبار 
في الدقيقة 83، ورفع إيبار رصيده إلى 
22 نقطــة في المركز الســادس عشــر 
بعدمــا حقق التعــادل الثالث لــه مقابل 
خمــس هزائم في آخــر ثماني مباريات 
خاضهــا بالمســابقة ، ورفــع هويســكا 

رصيــده إلــى 20 نقطــة فــي المركز 
الـ20 األخير.

سامباويل يبحث عن "الشغف" 
يف مرسيليا

خورخــي  أظهــر   n
ســامباولي مدرب أولمبيك 
مرســيليا الجديــد حماســا 
جديــدة  تجربــة  لخــوض 
في نــاد يتمتع »بالشــغف 
والروح« بــدوري الدرجة 
لكــرة  الفرنســي  األولــى 
مرســيليا  وعيــن  القــدم، 
مدرب األرجنتين وتشــيلي 
الســابق لقيادة الفريق أول 
أمس الجمعة خلفا ألندريه-
فيــالش بــواش الــذي تــم 
إيقافه من النادي في الثاني 

من فيفري الجاري بعد ساعات من تقديم استقالته بسبب خالفات مع 
اإلدارة، ووقــع األرجنتيني ســامباولي )60 عاما( الذي قاد تشــيلي 
للتتويج بكأس كوبا أمريكا ألول مرة في 2015 على عقد يمتد حتى 
2023 ووصل إلى مرســيليا بعد أقل من عام على نهاية رحلته مع 
أتلتيكــو مينيرو البرازيلي، وقال مدرب إشــبيلية الســابق في بيان: 
قيل لي طيلة حياتي إن مرســيليا مكان مميز بسبب الشغف، فهو ناد 
للشــعب ولن نخفي شيئا وســنلعب بقوة وفي هذا العالم توجد أماكن 
للراحــة وأخرى مشــتعلة وأريد الخيــار األخير وهذا النــادي يتمتع 

بالروح ولهذا نحن هنا.

بوكيتينو: "برنامج تعايف نيمار يسري 
وفق الخطة"

n كشــف ماوريســيو بوكيتينو مدرب باريس ســان جيرمان يوم الجمعة، أن برنامج 
تعافي المهاجم نيمار يســير وفق الخطة بعد اســتبعاده ألربعة أسابيع في وقت سابق من 
الشــهر الجاري بســبب إصابة في العضلة الضامة، وغاب الدولي البرازيلي منذ إصابته 
في العاشــر من فيفري في مباراة بكأس فرنســا أمام كاين، واســتبعد من مواجهة ذهاب 
دور الســتة عشــر لدوري األبطال أمام برشلونة، واستأنف نيمار التدريبات الفردية يوم 
الخميس لتزداد اآلمال في عودته بصورة أسرع من المتوقع، وقال بوكيتينو في مؤتمر 
صحفــي قبل مواجهــة ديغون في الدوري الفرنســي : يتبع تعليمــات القطاع الطبي في 
النادي. شــارك يوم الجمعة في تدريبات فردية في الملعب. يشعر بالتفاؤل ونحن سعداء 

بذلك. كل شيء يسير وفق برنامج التعافي.

األحد 28 فيفري  2021
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n مارتينــا هينغيــز، العبــة تنــس 
ســلوفاكية، حققت العديد من األلقاب 
وتصــدرت تصنيف العبــات التنس 
فــي العالــم فــي التســعينات، ولدت 
في ســلوفاكيا فــي 30 ســبتمبر عام 
1980، وبــدأت لعــب التنــس فــي 
سن مبكرة بســبب والديها اللذين كانا 
ينتميــان لهــذه الرياضــة، فأصبحت 
أصغر بطلة غراند ســام في التاريخ 
مع فوزهــا ببطولــة ويمبلــدون لفئة 
الزوجــي في ســن السادســة عشــر، 
التســعينات تصــدرت  نهايــة  وفــي 
تصنيف العبــات التنس فــي العالم، 
واعتزلت اللعبة مبكــًرا عام 2003 
بسبب اإلصابات المتكررة، ثم عادت 
بعــد ثاثة أعوام قبــل أن تعتزل عام 
2007 بعد إيقافها عن اللعب بســبب 
مشــاكل تتعلق بالمخــدرات، وعادت 
مجدًدا فــي عام 2010 لتحقق العديد 

من األلقاب في فئة الزوجي.
بطوالت  يف  تشــارك  بدأت 
من  الخامســة  يف  التنــس 

عمرها 
مــن  هينغيــز  مارتينــا  تنحــدر 
مدينة كوشيتســه في تشيكوســلوفاكيا 
)حالًيــا توجد المدينة في ســلوفاكيا(، 
كان والدهــا كارول هينغيــز مدرب 
تنس ووالدتها مياني موليتور العبة 
تنــس ســابقة، وقــد أســماها والداها 
مارتينــا على اســم اســطورة التنس 
مارتينــا نافارتيلوفا.. كانــت هينغيز 
قــادرة على ممارســة التزلــج ولعب 
التنــس منــذ الثالثة مــن عمرها، وقد 
بدأت تشــارك في بطوالت التنس في 
الخامســة من عمرها بعــد أن عّرفها 
والداهــا علــى اللعبــة، وبعــد طاق 
والديها انتقلت مــع والدتها إلى مدينة 
تروبــاخ في سويســرا، حيــث بدأت 
تتــدرب على التنس بجدية بإشــراف 
والدتهــا وقد أظهــرت براعة مميزة، 
وفــي عمــر الثانيــة عشــر أصبحت 
مارتينــا هينغيز أصغــر العبة تفوز 
بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للصغار 
وذلك عــام 1993، وعــادت لتحقق 
اللقــب في العام التالــي قبل أن تحقق 
لقب ويمبلدون للصغار أيًضا في نفس 

العام.
دخلت عالم االحرتاف يف 

التنس يف سن الـ14
في شــهر أكتوبــر من عــام 1994 
وبعد أسابيع من بلوغها الرابعة عشر 
من عمرهــا، دخلت مارتينــا هينغيز 
عالــم االحتــراف فــي التنــس، وبعد 
ثاثة أشهر أصبحت أول العبة تفوز 
بمبــاراة في بطولة غراند ســام بعد 
أن تأهلــت للــدور الثاني مــن بطولة 
أستراليا المفتوحة عام 1995، وفي 
عام 1996 وضمــن فريق الزوجي 
مــع الاعبة هيلينا ســيكوفا أصبحت 
هينغيــز أصغــر العبــة تفــوز بلقب 
غرانــد ســام عندما حصــل الثنائي 
على لقب بطولة ويمبلدون للزوجي، 
كمــا وصلــت ربــع نهائــي بطولــة 
أســتراليا المفتوحــة ونصــف نهائي 
بطولــة أمريــكا المفتوحــة فــي ذلك 
العام، ورغم ذلك فإن بداياتها المبكرة 
فــي عالــم االحتــراف كانــت مثيرةً  
للجــدل بعض الشــيء، فبعــد بدايتها 
االحترافية بفترة قصيرة وضع اتحاد 
التنــس النســائي قوانيًنا جديــدة تمنع 
الاعبــات بعمــر الرابعة عشــر من 
اللعب فــي الجــوالت المنتظمة، كما 
قللت من عدد البطوالت التي تســمح 
بمشاركة الاعبات بين عمر الخامسة 

عشر والسابعة عشر.
ثاني أصغر العبة يف 

التاريخ تفوز بلقب بطولة 
غراند سالم

بدأت هينغيز عام 1997 في المركز 
الرابع عالمًيا، وفازت بست بطوالت 
علــى التوالي، منها بطولة أســتراليا 
المفتوحة وعمرها ســت عشــرة سنة 
فقــط لتكون بذلك ثانــي أصغر العبة 
في التاريــخ تفوز بلقب بطولة غراند 
ســام بعد لوتــي دود التــي فــازت 
بلقــب ويمبلدون عــام 1887 وكان 
عمرها خمسة عشــر عاًما، وتوقفت 
سلسلة انتصارات هينغيز في المباراة 
غــاروس  روالن  لبطولــة  النهائيــة 
مايولــي،  من ايفــا  خســرت  حيــث 
لكنها عادت وحققــت لقبي ويمبلدون 
وأمريكا المفتوحة، ســاعدها في ذلك 
ذكاؤها في اللعب واستخدامها ألنواع 
مختلفة من التســديدات أثناء المباراة، 
وحققــت مارتينــا فــي عــام 1998 
بطــوالت الغراند ســام األربعة في 
فئــة الزوجي لتكون بذلك رابع العبة 
في التاريخ تحقق هذا اإلنجاز، وثالث 
العبة تحصل على المركز األول في 
الترتيب العالمي لاعبات المحترفات 
عــن فئتي الزوجي والفردي في نفس 
الوقت، كما حققت في نفس العام لقب 

أستراليا المفتوحة.
يف عام 2000 حققت 

9 بطوالت واستمرت يف 
صدارة التصنيف العاملي

فازت مارتينا فــي عام 1999 بلقب 
أســتراليا المفتوحة للمرة الثالثة على 
التوالــي قبــل أن تخســر فــي نهائي 
روالن غاروس أمام شتيفي غراف، 
وفــي نهائي أمريــكا المفتوحــة أمام 
ســيرينا ويليامز، وأنهت مارتينا ذلك 
العام برصيد ســبع بطوالت وعادت 
لتحتــل المركــز األول فــي صــدارة 
التصنيف العالمي للسيدات، وفي عام 
2000 حققت هينغيز تســع بطوالت 
واســتمرت فــي صــدارة التصنيــف 
العالمــي، وبعدهــا بعــام حققــت مع 
روجــر فيديرير لقب ”كأس هوبمان” 
لمنتخبها سويســرا، وفــي نهاية العام 
علــى  لجراحــة  هينغيــز  خضعــت 
مســتوى كاحلها األيمن، وعادت في 
نهايــة 2002 لتخضــع لجراحة في 
كاحلها األيســر، وبســبب اإلصابات 
المتكــررة واأللم الــذي عانته أعلنت 
مارتينا هينغيــز اعتزالها لعب التنس 
في فيفــري عــام 2003 بينما كانت 
فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمرها 

فقــط، وقد حققــت خال فتــرة لعبها 
40 لقــب فــردي و36 لقب زوجي، 
وتصــدرت التصنيــف العالمي لمدة 
مجموعها 209 أســابيع وهو ما دفع 
مجلة Tennis لوضعها في المركز 
22 ضمن قائمتها ألعظم 40 العب 

تنس.
هكذا سقطت ضحية 
لتناولها للمخدرات 

عادت هينغيــز عن اعتزالها في 29 
نوفمبــر من عام 2006 لتحقق لقبين 
وتنهي الموســم في الترتيب الســابع 
عالمًيا، وفي شــهر أكتوبــر من عام 
2007 أعلنــت فــي مؤتمر صحفي 
أن عينة البول التي أخذت منها خال 
بطولة ويمبلدون ُوجد فيها آثار ألحد 
مستقبات الكوكايين، فأوقف االتحاد 
الدولــي للتنس النســائي هينغيز عن 
اللعب لعامين في بطوالته، لتعود في 
2010 للمنافســة وخال هذه الفترة 
ركزت على بطوالت الزوجي محققة 
عدة ألقاب أهمها: ويمبلدون وأمريكا 
وأســتراليا   2015 عــام  المفتوحــة 
المفتوحــة عــام 2016، كما حققت 
ألقــاب في بطوالت الزوجي المختلط 

أهمها: أستراليا المفتوحة، ويمبلدون 
 ،2015 عــام  المفتوحــة  وأمريــكا 
 2016 عــام  المفتوحــة  فرنســا 

وويمبلدون عام 2017.
لهذه األسباب أعلنت 

اعتزالها بعد مسرية حافلة 
باإلنجازات

على المستوى الشــخصي والعائلي، 
رياضييــن  عــدة  هينغيــز  واعــدت 
والعبــي تنــس قبــل أن تتــزوج في 
العاشــر من شــهر ديســمبر من عام 
2010 العب الفروســية الفرنســي 
تريبولــت هوتان، وفــي عام 2013 
انفصــل الثنائي، هذا وقــد تعرضت 
مارتينــا هينغيــز ألول إصابة كاحل 
في عــام 1997 نتيجة ســقطها عن 
قاعــة  هينغيــز  ودخلــت  حصــان، 
التنــس  فــي  العالمييــن  المشــاهير 
عــام 2013، فيمــا أعلنــت الاعبة 
السويســرية المخضرمــة اعتزالهــا 
للمرة الثالثة واألخيرة، عقب خسارتها 
فــي الــدور قبــل النهائــي لزوجــي 
الســيدات، في البطولــة الختامية في 
ســنغافورة، وكانت هينغيز قد أعلنت 
قبــل ذلــك بأيــام اعتزالها منافســات 

اللعبــة، بعد البطولة الختامية لتنس 
الســيدات ، لتســدل الســتار علــى 
مســيرتها الرائعــة بالحصول على 
25 لقبــا فــي البطــوالت األربــع 
الكبرى من بينها خمســة ألقاب في 

الفردي و20 في الزوجي.
تعمل لصالح شركة 
”أديداس” الشهرية 

وترتبط بعقد تسويقي 
معها

مســيرتها  وضمنت هينغيز إنهــاء 
على القمــة، بعدما أكد حينها اتحاد 
الاعبــات المحترفــات للتنــس إن 

الاعبــة السويســرية ســتنهي العام 
متقاســمة صــدارة تصنيــف زوجي 
الســيدات مع زميلتها التايوانية تشان 
يونغ-جــان، وقــد وجــدت هينغيــز 
أهدافا أخرى تســعى إلى تحقيقها في 
حياتها بعد االعتــزال، ولعل أبرزها 
كان دراســة اللغــة االنجليزيــة فــي 
التي  الفروسية  زيوريخ، وممارســة 
تمثل الهوايــة المفضلة لدى هينغيز، 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن هينغيــز 
تعمل اآلن لصالح شــركة )أديداس( 
الشهيرة وترتبط بعقد تسويقي معها، 
علمــا أنــه كان قــد ُرفضــت دعوى 
قضائية رفعتهــا هينغيز تطالب فيها 
بتعويضات قدرها 40 مليون دوالر 
ضد شركة ملبوســات إيطالية بسبب 
مزاعــم أن قدميهــا تعرضتا إلصابة 
من الحذاء الرياضي المصنع من قبل 
هذه الشــركة، وقد رفضت المحكمة 
مدينــة  أن  بحجــة  الدعــوى  العليــا 
نيويــورك هــي المــكان الخطأ لرفع 
مثــل هذه القضايــا خاصة وأن هناك 
دعــوى مماثلة بين الطرفين- ووكالة 
سرجيو تاتشــيني- ال تزال عالقة في 

ميانو في إيطاليا .
إصابتها اللعينة بسبب 
الحذاء املشؤوم تحولت 

لركوب الخيل
وفي األوراق المرفوعة للمحكمة في 
شــهر جوان من العــام 2001 بينّت 
المســتندات أن هينغيــز قد صرحت 
بأنهــا وقعت عقــداً مع تاتشــيني في 
العــام 1996 ولمدة خمس ســنوات 
مقابــل 56 مليون دوالر بشــرط أن 
ترتــدي مابــس مــن صنــع الوكالة 
خــال خوضهــا مباريــات للتنــس، 
وكانت قد تعرضت إلصابة في قدمها 
في ســبتمبر من العــام 1998 خال 
بطولــة الواليات المتحــدة المفتوحة، 
والمت حينها وكالة تاتشــيني بســبب 
أن الحــذاء الذي كانت ترتديه لم يكن 
مناســباً لخوض مباراة وأن اإلصابة 

الرياضية،وفي  أساءت إلى مسيرتها 
شــهر ماي من العــام 1999 قامت 
بدورهــا الوكالــة برفــع دعوى ضد 
هينغيــز أمــام محاكم ميانو بســبب 
خرقها شــروط العقد وعــدم ارتدائها 
من ماركة الشركة خال المباريات، 
وبعــد إصابتها اللعينة بســبب الحذاء 
المشــؤوم وفــي وقت كانــت مارتينا 
بعيدة عــن الكرة الصفــراء اختارت 
لنفسها مسارا جديدا، أال وهو ركوب 

الخيل .
تقطن حاليا بني سويسرا 

والواليات املتحدة
فمنذ أواخــر 2002 غابت مارتينا 
عن لعبتها األولى واستطاع عشاقها 
مــن رأيتها بمســابقة ركوب الخيل، 
وتحديداً مســابقة قفز الحواجز التي 
أقيمــت فــي 27 ديســمبر 2002 
في مدينة إليغ السويســرية، وخال 
المسابقة امتطت العبة التنس السابقة 
”داركونــي”  المفضــل  حصانهــا 
واســتطاعت اجتيــاز المســابقة با 
أخطــاء وفــي زمن قــدره 5 دقائق 
وهو زمن جيد بالنسبة لهذا السباق، 
وأكدت هينغيز بعد المسابقة سعادتها 
البالغة بالنتيجة وأكدت حبها األبدي 
لرياضة ركوب الخيل، لكن والدتها 
الســيدة ميلنــي كانــت تمنعهــا من 
ممارستها خوفا عليها من اإلصابات 
لكي ال يتكرر سيناريو العبة التنس 
األمريكية مورين كونللي وهي أول 
العبة تحصل على بطوالت الجائزة 
الكبــرى األربــع في عــام 1957 
إضافة إلى ســقوط هينغيز من على 
جوادها عام 97 مما أثر على أدائها 
قليا فــكان الرفض حتميــا من قبل 
والدتها حيال ممارســة هذه الهواية، 
سويســرا  بيــن  مارتينــا  وتقطــن 
مدينــة  بيــن  المتحــدة  والواليــات 
تورباغ ووالية فلوريدا، حيث تمتلك 
اســطبًا صغيراً يضم بضعة خيول 
أشهرها مونتانا وســورينتا وفيفيت 

وداركوني في والية فلوريدا.
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متفرقات
  إرهاب الطرقات يؤدي بحياة 

7 أشخاص يف 48 ساعة

عين على المجتمع 

 دعت جمعيات ناشطة في مجال مساعدة المصابين باألمراض النادرة إلى تعزيز الكشف المبكر عن هذه 
األمراض التي تظهر منذ السنوات األولى من حياة الفرد لكنها تظل مجهولة لدى العديد من المواطنين.

 شباب يبادر ببناء جدار مقربة بقطار العيش بقسنطينة

 يف اليوم العاملي لألمراض النادرة 
جمعيات تدعو إلى تعزيز 

الكشف المبكر

n  وتعتبــر األمراض النــادرة أمراضا ”يتيمة” 
حســب تصنيــف المنظمة العالميــة للصحة التي 
تحصى حوالــي 7000 مرض نــادر في العالم 
نســبة 80 بالمائــة منهــا من أصــل جيني حيث 
تســجل حالة واحــدة من بين 3000 نســمة، ما 

يفسر تسميتها ”بالنادرة”.
وتعد هذه األمراض ”خطيرة ومعيقة حيث غالبا 
ما تظهر خالل المراحل األولى من حياة الطفولة 
وتتســبب فــي وفــاة نســبة 30 بالمائــة من هذه 

الشريحة، حسب ذات المنظمة األممية.
وأكــد رئيس مصلحــة مخبر التحاليــل الكميائية 
بالمؤسسة االستشــفائية الجامعية مصطفى باشا، 
البروفسور الياس مرغي، عشية االحتفاء باليوم 
العالمــي لألمراض النــادرة )28 فيفــري(، أن 
المخبر الذي يعمل على كشف األمراض النادرة 
منذ 40 ســنة يقوم بالكشف عن صنفين من هذه 
األمراض يتعلّق أولهما بالتحاليل الجزيئية للجين 
والثانــي خاص بالتحوالت التــي قد تحدث على 

هذه األمراض بالرغم من أنها نادرة.
ويأتــي مــرض الفينيلســيتونوري -حســب ذات 
النــادرة  األمــراض  مقدمــة  فــي  األخصائــي- 
المنتشــرة بالجزائر حيث تم إحصاء  500 حالة 
عبر الوطن. ثم يأتي مرض التريزوميا الوراثية 

بتسجيل أزيد من 130 حالة.

وبخصــوص وجــود مخبــر واحــد عبــر القطر 
يقوم بهــذه التحاليل، قال البروفســور يرغي أن 
ذلــك راجــع إلى قلــة الحاالت من جهــة وخبرة 
المخبــر في هذا المجال من جهة أخرى، مشــيرا 
إلى محــاوالت قام بها مخبرا كل من المؤسســة 
ســابقا(  )مايــو  دباغيــن  الميــن  االستشــفائية 
والمؤسســة االستشــفائية المتخصصة في عالج 
وجراحة العظام عبد القادر بوخروفة ببن عكنون 
ولكنها لم تدم طويال. ويعمل المخبر -كما أضاف 
-بمــواد كميائية غير مكلفة و يتــم انتاجها محليا 

ويستقبل المرضى عن طريق تحديد المواعيد.
وتســتدعي بعض األمراض النادرة متابعتها عن 
طريــق حمية خاصة بتناول مواد غذائية موجهة 
أساســا لهذا الغرض وأخرى عن طريق وصف 

أدوية توزع بالمؤسسات االستشفائية. 
 وأكــدت رئيســة جمعيــة الفينيلســيتونوري وأم 
لمريضــة حاملة لهــذا المرض بوالية بســكرة، 
الســيدة شــفيعة زلغي، أنها ترافــق 14 مريضا 
تتراوح أعمارهم ما بين الصفر و30 ســنة بهذه 
المنطقــة تختلف تعقيدات المرض لديهم من حالة 
إلى أخرى، حاثة على الكشف عنه مبكرا لضمان 

متابعة جيدة.
وأوضحت ذات المتحدثة أنه يمكن تشخيص هذا 
المرض خالل الســنوات األولى من حياة الطفل 

وتختلف االعراض بين المرضى. وقد تظهر في 
التأخــر الذهنــي والتخلف في الجلوس والمشــي 
والنطــق كمــا قد تتحســن إلى غاية القــدرة على 

متابعة الدراسة بشكل عادي كبقية األطفال.
وإذا كان العديد من الحاالت التي ترافقها الجمعية 
بوالية بســكرة هي حــاالت ناتجة عن الزواج ما 
بين األقارب، فان الســيدة زلغي سجلت -حسبها- 
3 أطفال مصابين بالفينيلسيتونوري لزوجين من 
منطقتين مختلفتين وال وجود لعالقة قرابة بينهما.
ويخضع هــؤالء المصابين بهــذا المرض النادر 
الــذي يأتــي فــي مقدمة قائمــة هــذا الصنف من 
األمراض  في الجزائر، لحمية خاصة تتمثل في 
استهالك خضر وفواكه وفق وزن معين وعجائن 
وأرز خالــي مــن البروتينات الــى جانب حليب 
خاص يحتوي على خليط من األحماض األمينية.
وأوضــح رئيس الجمعية الوطنية للوهن العضلي 
)ميوباتــي باللغــة الالتينية(، الســيد أكلي أكنين، 
أنــه ال يوجد ”تكفل بتاتا” بهــذا المرض الوراثي 
الذي يصنف ضمن األمراض النادرة و يتســبب 
في اســترخاء عضالت الجسم ويؤدي إلى إعاقة 
تجعــل من المصــاب يقفد جميــع حركاته، داعيا 

بالمناسبة إلى ضرورة الكشف عنه مبكرا.
وعبــر مــن جانــب آخر عــن أســفه ل”لتهميش 
االجتماعي الذي تتعرض له فئة المعاقين” و ”عدم 
تســهيل لها المهمة سواء تعلق األمر بالتشغيل أو 
الخدمات اإلدارية األخــرى وكذا الحصول على 
التجهيــزات التــي تســاعد الحركة التــي ينتجها 

الديوان الوطني للتجهيزات االصطناعية”.
وكانت الجمعية الوطنيــة ألطفال القمر قد أكدت 
فيما ســبق بأن هــذا المرض الناجــم عن الزواج 
مــا بين األقارب ” ال يوجد لــه عالج ”. وتكتفي 
الجمعية واألولياء بتوفير لهم المراهم الواقية من 
أشــعة الشــمس والنظارات واألقمصــة المضادة 

لألشعة فوق البنفسجية فقط.
وتتحصل الجمعية، حسب المشرفين عليها، على 
هذه التجهيزات المكلفة وغير المتوفرة بالجزائر 
من بعض المحسينين. كما تظهر على المصابين 
مع مرور الزمن بعض التعقيدات تصيب العينين 
والجلــد والفــك والوجه قــد تتطور إلــى حاالت 

سرطانية.
ومع مــرور الزمن والتطورات العلمية الحاصلة 
فــي الميــدان ولتخفيــف العــبء علــى العائالت 
وضمــان تكفــل ومتابعــة جيدة لهــؤالء، قررت 
وزارة الصحــة تحديــد قائمــة بعــض األمراض 

النادرة ورصد ميزانية خاصة بذلك.
و صــدرت هذه القائمة في العدد ال 50 للجريدة 
الرســمية الصادرة فــي 9 أكتوبــر 2013  مع 
تحديدي األدويــة المعالجة لهذه االمراض توزع 
حصريا بالمؤسســات االستشــفائية نظرا لتكلفتها 
الباهظــة تجعــل من المواطــن غير قــادر على 
الحصول عليها مهما كانت وضعيته االجتماعية.
وأج
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n   توفي ســبعة أشخاص وأصيب 
390 آخــرون بجــروح مختلفــة 
ومتفاوتــة الخطــورة, إثر حوادث 
مــرور وقعت بعــدة واليات خالل 
ال48 ســاعة األخيرة, حســب ما 
أفادت به, السبت, مصالح الحماية 

المدنية
قامــت  نشــاطاتها  إطــار   وفــي 
ذات المصالــح بتقديم اإلســعافات 
األوليــة ل38 شــخصا مختنقيــن 
علــى إثر استنشــاقهم لغاز أحادي 
مــن  المنبعــث  الكربــون  أكســيد 
أجهــزة التدفئــة ومســخنات المياه 
داخل المنازل عبــر عدة واليات, 
حيــث تم التكفل بالضحايا في عين 
المــكان ثــم تحويلهم المستشــفيات 
المحلية. وبخصــوص النشــاطات 
انتشــار  مــن  بالوقايــة  المتعلقــة 
فيروس كورونــا كوفيد19- قامت 
وحدات الحماية المدنية خالل نفس 
الفتــرة عبر كافة التــراب الوطني 
ب 103 عمليــة تحسيســية عبــر 
21 والية شــملت 60 بلدية لفائدة 
المواطنيــن تحثهم علــى ضرورة 
احترام قواعد الحجر الصحي وكذا 

التباعــد االجتماعي, باإلضافة إلى 
القيام ب 92 عملية تعقيم عبر 20 

والية )50 بلدية(.
تدخلــت  متصــل,  ســياق  وفــي   
مصالــح الحمايــة المدنيــة ألجــل 
و  حضريــة  حرائــق   7 إخمــاد 
واليــات  مــن  كل  فــي  مختلفــة 
الجزائــر, عين تموشــنت, أدرار, 
المدية, برج بوعريريج و المسيلة, 
أدت هــذه الحرائق الــى إصابة 6 
طالبــات بصدمة وشــخص واحد 
بصعوبــة فــي التنفــس علــى إثر 
حريقين  بوالية الجزائر, وإصابة 
ثالثة أشخاص بصعوبة في التنفس 
جراء الدخان على مســتوى والية 
مســيلة إثر حريق حضري, حيث 
تــم التكفــل بالضحايــا ونقلهم الى 
القطاع الصحي. كما قامت مصالح 
الحماية المدنية لوالية باتنة بتدخل 
علــى إثــر انفجــار غــاز المدينة 
متبــوع بحريق بمســكن ببلدية واد 
الماء, مخلفا إصابة شــخص واحد 

بحروق من الدرجة الثانية.
محيوت. ر

n    تنظيــم دورة تكوينيــة حــول 
تقنيــات تصميم و خياطة األلبســة 

التقليدية بقسنطينة 
 قامت غرفــة الصناعات التقليدية 
و الحرفيــة لواليــة قســنطينة إلى 
تخــص  تكوينيــة  دورة  تنظيــف 
تقنيــات تصميم و خياطة األلبســة 

التقليدية.
وتهدف هذه الدورة إلى اســتهداف 
25 شابا حرفيا من مختلف بلديات 
الواليــة، و تعد هذه الدورة األولى 

على المستوى المحلي.
وأوضــح ممثــل القطــاع المحلي 
للصناعــة التقليديــة و الحرف أن 
هذه الــدورة تقــدم دروس تطبيقية 
ونظريــة متعلقة بهــذا المجال من 

قبــل أســاتذة و معلميــن حرفييــن 
يمثلــون خبرة مهنية تزيد عن 40 

عاما.
والمشــاركون فــي هــذه الــدورة 
ســيتحصلون على شهادات تأهيلية 
المحليــة  الغرفــة  عــن  صــادرة 
الحــرف  و  التقليديــة  للصناعــة 
التي ســتمكنهم من الحصول على 
بطاقــة الحرفــي، و أشــار بأنه تم 
تنظيــم دورتيــن جهويتيــن حــول 
صناعــة األواني النحاســية شــهر 
جانفي الماضي ، اســتفاد منها 50 
حرفــي ينحدرون من باقي واليات 

الوطن..
 مريم. بن جامع  

n  سَطرت مديرية الحماية المدنية 
لواليــة قالمة برنامج ثري ومتنوع 
لالحتفــال باليوم العالمــي للحماية 
المدنيــة المصــادف للفاتح مارس 
مــن كل ســنة وباليــوم المغاربــي 
للحماية المدنيــة المصادف لتاريخ 
18 مــارس مــن كل ســنة، وذلك 
المدنيــة  الحمايــة  دور  إلبــراز 
للوقايــة مــن مختلــف األخطــار، 
والتركيز على شــعار هذه الســنة 
حيــث تبرز من خاللــه دورها في 
الوقاية ومرافقة أصحاب المشاريع 
المؤسســات االقتصادية  ومسيري 
والتحســيس من مختلــف األخطار 
لحمايــة االقتصاد الوطنــي، تنفيذا 
لشــعار الســنة ”حماية مدنية قوية 
للحفــاظ على االقتصــاد الوطني” 
وهو الشــعار المعتمــد من طرف 

المنظمة العالمية للحماية المدنية.

وبوالية قالمة تحتضن االحتفاالت 
الرســمية الوحدة الرئيسية للحماية 
المدنيــة قالمــة الكائــن مقرها في 
مخــرج بلدية قالمة علــى الطريق 
الوطنــي رقــم 21 قالمة/عنابــة، 
حيث ســيتم بالمناسبة تنظيم أبواب 
مفتوحــة علــى الحمايــة المدنيــة 
بكل الوحدات العملية و نشــاطات 
هــذه  وتــدوم  وثقافيــة  رياضيــة 
التظاهرة طيلة الفتــرة الممتدة من 
01 مارس إلــى غاية 18 مارس 
، ناهيك عن برمجة منافسة داخلية 
في كرة القدم بين الوحدات العملية، 
منافســة في مضمار عون الحماية 
المدنية، دورة فــي الكرة الحديدية 
ومســابقة ثقافيــة وتنتهــي بتســليم 

جوائز قَيمة في يوم االحتفال. 
خديجة.ز    n      قــام شــباب بمنطقــة قطــار العيش 

بدائــرة الخروب بقســنطينة بعملية تطوعية 
بــادروا من خاللها إلى تنظيــف وبناء جزء 
من حائط لمقبــرة لبرابشــة الواقعة بمحاذاة 

الطريــق الوطنــي رقــم 79 و التابعة لقرية 
قطار العيش .

وقــال أحــد المتطوعيــن لعيــن الجزائر بأن 
المقبــرة تعد من بين أقدم مقابر قســنطينة إال 
أنها تعاني التســيب  كما أنها غير محروسة، 
ممــا جعلهــا عرضة لــكل التجــاوزات، من 
سرقة و انتشــار لممارسات الشعوذة، و هو  
مــا دفــع بأصحاب الحــي إلى التعــاون فيما 
بينهم و توحيد جهودهم على الرغم من نقص 

الوسائل واإلمكانيات إلعادة حرمة للمكان.
و لإلشــارة فقد ســاهم حوالــي 20 متطوعا 
مــن مختلــف الفئات و األعمــار  من أطفال 
و رجــال و جامعيين في هذه العملية و قاموا 
بشــراء االســمنت و الرمل و الياجور و كذا 
غرس األشــجار داخل المقبرة ، كل هذا من 
مالهم الخاص و اعتمادا على ســواعدهم في 
بنــاء هذا الجــدار وكذلك بناء مــرآب لركن 

السيارات .
و حســب ما صّرح به أحد السكان :انتظرنا 
طويــال تّحــرك الجهــات المعنية مــن أجل 
االلتفــات و التكفل بهذه المقبرة ، ولكن دون 
جــدوى، هذا ما جعلنــا نجتمع لتنظيف وبناء 

هذه المقبرة ومنحها وجها يليق بها.  
أمال المشطة 

اإلطاحة بمروجي مؤثرات عقلية وحجز 
900 كبسولة بريغابالني بسكيكدة 

   مرافقة المؤسسات االقتصادية لحماية االقتصاد 
الوطني شعار احتفاالت الحماية بقالمة 
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	بعد	أن	خصصت	500	ألف	دوالر	الستعادتهما	
	”	ليدي	جاجا	”	تستعيد	كلبيها	

المرسوقني	سالمني

n  من المقّرر أن يجلب القميص 
الحريــري المكشــكش للموســيقي 
األمريكــي برنس نيلســون، الذي 
ظهر بــه من فيلــم ”بيوربل رين” 
 120 وجيتــاره   ،1984 عــام 
ألــف دوالر في مــزاد تنظمه دار 
فــي  اإلنترنــت،  عبــر  أر”،  ”أر 
10 مارس المقبل. وأشــار خبراء 
التقييم إلــى أن القميص الحريري 
مــع  الطلــب  حســب  المصنــوع 
”ملصق”برنس مخيــط في العنق، 
مــن المتوقــع أن يجلــب 60 ألف 
دوالر، مــع جيتــار أصفــر المع 
اســتخدمه الموســيقي في منتصف 
 التسعينات مقابل 60 ألف أخرى.
األخــرى  القطــع  بيــن  ومــن 
المعروضــة فــي المــزاد، أحذيــة 
أورجوانية وذهبية وجوائز برنس 
لجوائــز   1995 لعــام  الذهبيــة 
الموســيقى األمريكية. وقال ممثل 
من دار المزادات: إنه جيتار رائع 

وجميل، صنع عام 1995، واعتاد 
برنــس العزف عليــه في الحفالت 
الموسيقية في منتصف التسعينات، 
باإلضافــة إلــى قطــع أخــرى من 
الفنان المشــهور.  خزانة مالبــس 
المعروضــة  العناصــر  وتشــمل 
للبيع حذاء ”نيو باور جينيريشــن” 
المصنــوع خصيصاً  األورجواني 
الموســيقى  وجوائــز  لبرنــس 
األمريكيــة الذهبية لعــام 1995. 
وبيــع القميــص فــي مــزاد عــام 
2016، لكن سعره اآلن تضاعف 
32 مــرة. يأتي المــزاد في الوقت 
الــذي يحتــدم فيه الجدل المســتمر 
حــول األموال التــي خلفها برنس 
عندمــا توفي دون وصيــة، والتي 
يشــار إلــى أنهــا تبلــغ 80 مليون 
دوالر، لكــن مصلحــة الضرائب 
األمــوال  إن  قالــت  األمريكيــة 

163.2 مليون دوالر.

ليــدي  المغنيــة  اســتعادت    n
جاجــا كلبيهــا المســروقين بعدما 
وضعــت مكافــأة مقدارهــا نصف 
يرجعهمــا  لمــن  دوالر  مليــون 
إليهــا، علــى مــا أعلنــت شــرطة 
لــوس أنجلــوس. وكان مجهولون 
قد ســرقوا مســاء األربعاء الكلبين 
”كوجــي” و”غوســتاف” وهما من 
نــوع البولــدوج الفرنســي، بعدما 
أطلقــوا النــار على موظــف لدى 
ليــدي جاجــا كان مكلفــاً باالعتناء 
بهما خالل نزهة في أحد شــوارع 
لــوس أنجلوس، ثــم الذوا بالفرار 
في ســيارة. وكتبت شــرطة لوس 
أنجلــوس عبر تويتــر: ”كلبا ليدي 
جاجــا أعيــدا إلى مركز للشــرطة 
المحلية وُســلّما سليمين” إلى ممثل 
عــن النجمة األمريكية. وأشــارت 
الشــرطة إلى أن امرأة لم تكشــف 
هويتهــا هــي التــي عثــرت على 
الكلبين واتصلــت بأقرباء المغنية، 
من دون كشــف تفاصيــل إضافية 
في ظل اســتمرار التحقيق الجنائي 
فــي القضية. وكانت ليدي جاجا قد 
كتبت عبر إنســتجرام بعد ســرقة 

كلبيهــا: ”قلبي يتألــم، وأصلي لكي 
تكتمل عائلتــي مجدداً بفضل عمل 
خيّــر. ســأدفع 500 ألــف دوالر 
فــي مقابــل عودتهمــا ســاليمين”. 
وأضافــت: ”إذا ما اشــتريتموهما 
أو وجدتموهمــا مــن دون علمكم، 
ســتحصلون أيضــاً علــى المكافأة 
عينهــا”. وكان الموظــف المكلف 
باالهتمــام بالكلبين، راين فيشــر، 
قد أصيــب خالل الهجــوم وأدخل 
المستشــفى. كما هــرب كلب ثالث 
لكنــه  الحادثــة،  خــالل  للمغنيــة 
عــاد الحقــاً إلــى فيشــر. وتمثــل 
كالب البولــدوج الفرنســية جنســاً 
نــادراً ومرغوبــا، وتبــاع بــآالف 
الــدوالرات، ويســعى المحققــون 
كان  إذا  مــا  لتحديــد  خصوصــا 
اللصــوص قــد قامــوا بفعلتهم مع 
اإلدراك بــأن الكلبيــن عائدان إلى 
النجمة، أم أنهمــا قاما بذلك بهدف 
إعــادة بيعهما. ومن المعروف عن 
ليــدي جاجا تعلّقها الشــديد بكالبها 
التي كثيرا ما ترافقها في المناسبات 
العامة، وهي تنشر صورا لها على 

الشبكات االجتماعية.

  	قميص	وجيتار	برنس
	بـ120	ألف	دوالر

منوعات

 يعتبر نسج السالل و القفف المصنوعة من الحلفاء من الحرف الشعبية المتوارثة عبر األجيال إال أنها 
المشابهة  األدوات  السالل و  إنتكاسة خصوصا مع ظهور  إلى  تعّرضت  بريقها و  فقدت  الوقت  مع مرور 
المعدنية، مما أسهم في تراجع عدد محترفيها و اإلقبال عليها،لكن   البالستيكية و  المواد  المصنوعة من 
غيرة على موروث األجداد وإلنعاش هذه الحرفة و إرجاعها إلى سابق عهدها ، عمد بعض األوفياء لها 
من الجيل الجديد إلى تبني  طرق إبداعية حديثة و راقية  تستقطب األنظار و تلهم األبصار لجمال و روعة 

التحف المصنوعة منها. 

n  فــي مشــروع ُوِصَف بأنــه األول من نوعه 
فــي أوروبا، بــدأت حافلة ذاتية القيــادة تجوب 
شــوارع ملقة بجنــوب إســبانيا. وُوضعت هذه 
الحافلــة في الخدمة، الســبت، وهــي كهربائية 
بالكامل ومزّودة بأجهزة استشــعار وكاميرات، 
وتنفذ سّت رحالت يومياً مسافة كّل منها ثمانية 
 كيلومترات بين الميناء ووسط المدينة األندلسية.
وأوضح رافاييل دوربان كارمونا، مدير القســم 
الجنوبي في شــركة »أفانزا« التي تتولى إدارة 
الكونســورتيوم المســؤول عن المشــروع، أن 
»الحافلــة تعــرف في كل األوقــات مكانها وما 
حولها«. وأضــاف لوكالة الصحافة الفرنســية 
أن مــن أبرز خصائصها قدرتها على »التفاعل 
مع إشــارات المــرور« المــزودة هي األخرى 
بأجهــزة استشــعار تشــير إلى توقيــت تحولها 
إلــى اللــون األحمر. وفــي الحافلة أيضــاً نظام 
يعمــل بالــذكاء الصناعــي يمّكنها من تحســين 
»قراراتهــا« اســتناداً إلــى البيانات المســجلة 
علــى طــول مســارها. وتشــبه هــذه المركبــة 
التــي صممتهــا شــركة »إيريزار« اإلســبانية 
أي حافلــة تقليديــة مخصصــة للمــدن، ويبلــغ 
 طولهــا 12 متراً ويمكــن أن تحمل 60 راكباً.
وفي أوروبا راهنا عدد من المشاريع التجريبية 
األخرى لمركبات ذاتية القيادة، كما في فرنســا 
أو إســتونيا على ســبيل المثــال، لكنها ال تتعلق 
بحافــالت مــدن ذات حجــم تقليــدي تُســيّر في 
شــوارع مفتوحــة أمــام المركبــات األخــرى. 
وألن القانون اإلســباني ال يسمح بتسيير مركبة 
ذاتيــة القيادة، يجلس الســائق في مكانه المعتاد، 
لكنــه ال يلمــس المقــود وال الدواســات، إاّل في 
حاالت اســتثنائية لتصحيح المســار قلياًل، عند 
االقتــراب مــن دّوار مثــاًل. وفي حــال طرأت 
 مشكلة، يمكن السائق تولّي القيادة في أي وقت.

وقالــت مارتــا التي كانــت في عــداد الركاب: 
»كل شــيء طبيعي، حتــى لَيعتقــدّن المرء أن 
الســائق هو الذي يقــود... أنا مرتاحة وأشــعر 
باألمــان، وإال لَمــا كنــت ركبــت فــي الحافلة، 
خصوصــاً أننــي جئــت مــع حفيــدي«. وتلّقى 
هذا المشــروع تموياًل من الحكومة اإلســبانية، 
وحظي بتعاون عدد مــن الجامعات. أما خارج 
النطاق األوروبي، فبدأت ســنغافورة في اختبار 
التشــغيل التجاري للحافالت الذاتيــة القيادة في 
نهاية شــهر جانفي بينما يجري اختبار سيارات 
 األجــرة الذاتيــة القيــادة في مــدن صينية عدة.
وفــي الواليات المتحدة، مــن المتوقع أن تختبر 

»وايمــو« )إحدى الشــركات التابعة لمجموعة 
»غوغل«( ســيارات األجرة اآللية ذاتية القيادة 
في ســان فرانسيســكو، علماً بأنها ُوضعت في 
الخدمــة في واليــة أريزونا منذ عــام 2017، 
وتعرضت ســيارة ذاتيــة القيادة تابعة لشــركة 
»أوبر« لحادث في مارس 2018 في الواليات 
المتحدة أسفر عن سقوط ضحايا. ويرى الخبراء 
أن أبــرز العقبات التي َتحول دون االســتقاللية 
الكاملــة للمركبات تتمثل في الجوانب التنظيمية 
وفــي تردد العاّمة في القبول باســتخدامها نظراً 
إلى المخاطر التي يخشــون أن تشّكلها من حيث 

السالمة واألمن السيبراني.

حافلة	ذاتية	القيادة	تجوب	شوارع	”ملقة”	اإلسبانية

  نسج سالل الحلفاء حرفة 

يدوية عريقة تقاوم االندثار

n   ومن أجل التعّرف على أســرار هذا النشــاط 
اليــدوي،  التقــت عيــن الجزائــر مــع الحرفــي 
”ميقالتــي زوبيــر” الــذي كان يعــرض ســلعه 
المتنّوعــة بالصالــون الثقافــي الوطنــي للتراث 
الجزائــري الــذي أقيــم مؤخرا بمعــرض الثقافة 
محمد العيد آل خليفة، حيث أسر لنا هذا األخير  
بــأن احترافه لهذا العمــل كان وليد الصدفة، بعد 
اكتشافه لهوايته في تجديد و إضفاء روح الحداثة 
علــى كل مــا هو باهــت، وكانت بدايــة التجربة 
مــن مكتبته التي تحتوي على العديد من الســالل 
البســيطة، التــي بادر إلــى وضع لمســة جمالية 
عليها، فحقق اإلعجاب و الثناء، مما شجعه على 

توسيع موهبته.
بدأ زوبير بنســج ســالل للعائلة و األصدقاء أين 

القــت أصــداء إيجابية و تزايد الطلــب عليه من 
قبــل أفراد آخريــن، إال أنه كان يمارس نشــاطه 
بصفة غير رســمية، فقــّرر اقتحام هــذه الحرفة 
مــن بابها الكبيــر الذي حتّم عليه إكتســاب صفة 
الشرعية و امتالكه لبطاقة الحرفي بعد انخراطه 
بالغرفة الوطنية للحرفيين التي مكنته من التعامل 
مع الجمعيات المهتمة بكل ما هو ثقافي و تقليدي، 

وكذا المشاركة في المعارض الوطنية.
وعن المواد و األدوات التي يستعملها أخبرنا أنها 
جد بسيطة و المتمثلة في الحلفاء الخام، و مسدس 
الســيليكون باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن الصبر 
و الحــب و الهوايــة، معترفــا بواجهتــه لبعــض 
الصعوبات  أهمهــا صعوبة الحصول عل المادة 
األولية الحلفاء كونها كانت تســتورد من الخارج 

و لكن بســبب جائحة كورونا حتم عليهم استعمال 
الحلفــاء الجزائرية التــي يقتنيها من البليدة و هي 

غالية  الثمن مقارنة بالمستوردة.
ومــن جهة أخرى أخبرنا الحرفــي أن هذا النوع 
من الســلع يلقــى رواجــا كبيرا من األشــخاص 
المحبيــن لكل ما هو تقليدي ، إال أن أغلب زبائنه 
هم مــن فئة العرائس الذين يســتعملنها في جهاز 
العروســة ”الشــورة” وكذا ربات البيــوت الذين 
يفضلون اقتناء السالل الخاصة بالخبز و الخضر 
كونها من الصناعات النظيفة و الصديقة للبيئة و 
ســهلة التنظيف، فهي تحتاج إلى القليل من الماء 
و المعقم، كأنها ليســت لها تاريخ نهاية صالحية 

فهي تدوم ألعوام إذا تم االعتناء بها جيدا.
مريم. بن جامع 
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17عين على الثقافة والفن
»ثازيري« منرب يستهوي 

رواد الثقافة يف باتنة

أصالة تشكر جمهورها بعد تحقيق مائة 
مليون مشاهدة ألغنيتها »بنت أكابر«

نجم »سبايدر مان« يواجه حملة 
انتقادات يف الهند بسبب تشابه أسماء

تحويل هياكل عظمية
 بمقربة رومانية بتبسة

n  الورشــات ســتفتتح يوم غد الفاتح من شهر 
مارس وتستمر طيلة الشهر و سيشرف عليها نخبة 
مــن الفنانين ذوي الخبرة أمثــال الفنان جالل عبد 
هللا، أبو بكر الصديق بن عيســى، بشير سالم، عبد 

الحق مداني ، الفنانة سعاد جناتي.
 وأوضحــت لنا عباســية مدوني رئيســة مصلحة 
البرمجــة واالتصــال بمســرح ســيدي بلعباس أن 
هــذه الورشــات فرصــة هامــة لطــرح تجاربهم 
وتبادلهــا مــع الشــباب المتربــص ، كما ستشــهد 
العمليــة قاعــدة تعنــى بالتوثيــق واألرشــفة، مع 
متابعــة ميدانيــة لشــتى الورشــات ، و الحــرص 
مشــهدا  ورشــة  كل  عصــارة  تكــون  أن  علــى 
مســرحيا بشــتى عناصــره الدرامية والمســرحية 
 أو نصــا دراميــا بمختلــف عناصــره وأدواتــه .

وأضافت أن الورشات التكوينية تكشف عن العديد 
مــن المؤهــالت والمواهــب التي تحتــاج الصقل 
والمتابعــة ، ناهيك عن العمل على تشــجيع شــتى 
المتربصيــن ضمــن الورشــات التكوينيــة وخلق 
وســائط فنية مــا بينهم من خالل تنوع الورشــات 
األدوات  مــن  مجموعــة  ترســيخ  جانــب  ،إلــى 

 المنهجيــة فــي حقــل االشــتغال على المســرح .
و أكــدت أنها ســتمّس عــددا معتبرا من الشــباب 
المهتــم بأبــي الفنــون وعلــى مســتوى عــدد من 
المراكز والفضاءات الداخلية والخارجية بالبلديات 
والدوائر ، بما في ذلك ورشــات في إعداد الممثل 
، فــن الممثــل ، االرتجــال ، الكتابــة الدراميــة 
 واإلخــراج وغيرهــا من مجــاالت الفــن الرابع.
كما عملت إدارة المســرح الجهوي سيدي بلعباس 

على التأثيث لهاته الورشــات، وبمســاهمة مديرية 
الشــباب والرياضــة لوالية ســيدي بلعبــاس ، مع 
االتفاق على استمرارية هذا المشروع على المدى 
القريــب والبعيد ، باإلضافة إلــى عقد اجتماع مع 
كافة مدراء دور الشــباب وفق البرنامج المســطر 
واالتفــاق علــى تســهيل كل المهام ضمانا للســير 

الحسن والفعال للدورات التكوينية .

n و اســتهلت ســميرة نقــروش اللقــاء بقراءة 
شــعرية لبعض المقاطع و المقتطفات من قصائدها 
المكتوبة باللغة الفرنسية من كتاب »جاز الزيتون« 
عن دار نشر بالواليات المتحدة األمريكية ، أبيات 
بعنــوان جيــدا تروي مــن خاللها عالقة اإلنســان 
بأرضــه و جذوره المتأصلة فيها كجذور أشــجار 
الزيتــون، و مقاطع أخرى عنونت كل واحدة منها 
باسم عاصمة من العواصم العربية تصف و تروي 
فيهــا بكثير مــن الرمزية تلك المــدن زمن الربيع 
العربــي: تونــس، طرابلــس، القاهــرة، صنعاء، 
دمشــق، الرباط ، الجزائر فــي كتاب عنوانه مدن 

في األفق.
هــذا و اســتعرضت ســميرة نقــروش تجربتهــا 
الشــخصية وصفتهــا بالفريــدة ، حيــث ولــدت و 
ترعرعت بأحد أحياء العاصمة الســاخنة ســنوات 
العشــرية الســوداء ما جعلها تتأثر بمــا كانت تمر 
به البالد، فقالت أنها مزيج من عنف التســعينات و 
تعدد اللغات الذي سمح لها و من خاللها تعليمها أن 
تتقن اللغتين العربية و الفرنسية، إضافة إلى شغفها 
بالقــراءة و المطالعــة منــذ الصغــر و الذي صنع 
منها الشــاعرة و المترجمة الحالية . كما أكدت أن 
صــراع اللغات لــم يكن مطروحــا حينها، و قالت  
: »أعتبــر  أن اللغة الفرنســية جــزء  من التاريخ 
الجزائــري حتى وان كان أليمــا ، فهي تنتمي إلينا 

نستعملها يوميا في حياتنتا ؟« .
و تحدثــت عن أعمالهــا في ترجمة الشــعر حيث 
أمضت أن ترجمة القصائد الشعرية ليست بالسهلة 
خاصــة و أن الشــعر فــن معقــد ، و أن للحصول 
علــى ترجمة ترقى إلى جودة و جماليات و معاني 
النص األصلي يجب على المترجم أن يكون قارئا 
شــرها و أن يترجم للغة التي يلم بها و يتقنها أكثر 
مع إعطاء اهتماما كبيــرا للصوت في القوافي، و 
المعاني، و الصور مع وضعها في اطارها الثقافي 
و الحضــاري و التاريخي بالنســبة للبيئة األصلية 

للنــص و المجتمعيــة من أجل تقديــم نظرة جديدة 
خارج االطار المعتاد.

للتذكير ســميرة نقروش شاعرة و كاتبة للكثير من 
األعمال منذ 2001 ارجــم الكثير منها إلى لغات 
أخــرى بين شــعر و نص نثري و نــص قصير ، 
كمــا ترجمت العديد من القصائد الشــعرية الحديثة 
من العربية إلى الفرنسية ، ولدت بالعاصمة لعائلة 
فرنكوبربريــة ، و متحصلة على شــهادة عليا من 

كلية الطب بالجزائر العاصمة .

n وســيحتضن مســرح باتنة الجهوي الدكتور 
صالح لمباركية حفل انطالق التظاهرة الســينمائية 
الذي سيشــهد - حســب محافظة المهرجان، تقديم 
األعمــال المشــاركة الدولية والوطنيــة إلى جانب 

تكريم وجوه سينمائية من باتنة وخارجها.
وســيتنافس على درع مهرجان إيمدغاسن، المنظم 
من طرف التعاونية الثقافية اللمســة، أربعة عشــر 
فيلمــا روائيــا قصيرا مــن ثالثة عشــر دولة فيما 
يخص المسابقة الدولية و اثنا عشرة فيلما من تسع 
واليــات فيما يتعلق بالمســابقة الوطنية، وفق ذات 

المحافظة.
وســتقدم العروض المتنافسة في ســينيماتيك باتنة 
)قاعــة األوراس( الكائنــة بوســط المدينــة، على 
أن تكــون مناقشــة األفــالم مفتوحة مــع الجمهور 
والســينمائيين، يضيــف المصدر، مشــيرا إلى أن 
التظاهــرة ســتتخللها أيضا عروض أفالم رســوم 
متحركــة قصيرة لألطفال بتقنيــة العرض القديمة 
بقاعة عروض المســرح الجهــوي الدكتور صالح 

لمباركية.
وســتقام على هامش المهرجان ورشــات تدريبية 
لمهن الســينما لفائدة الشباب الهاوي لهذا الفن بدار 
الثقافة محمد العيد آل خليفة يشــرف على تأطيرها 

مختصون في الميدان.
و مــن المنتظــر أن تنظــم جــوالت ســياحية إلى 
بعــض المواقــع األثرية والطبيعيــة بالوالية لفائدة 

المشاركين في المهرجان، وفق ذات المصدر.

n احتضن ،مساء أمس المسرح 
الجهــوي  بباتنــة تظاهــرة دورية 
للمقهــى الثقافــي ثازيري في عدده 
الرابــع من إعداد وتقديم اإلعالمية 

فوزية قربع.
أين تم تخصيصها لمناقشة األغنية 
بمشــاركة  وآفاقهــا  األوراســية 
مجموعة من الفنانين والموسيقيين 
فــي صــورة الفنــان الكبير ســليم 
ســوهالي والفنان والملحن حمودي 
عمارة إلى جانب المطرب الصاعد 

إيديــر والفنان أمناي، حيث تخللت 
الظاهرة وصالت غنائية وايقاعية 
مداخــالت  و  الفنانيــن  لبعــض 
األغنيــة  واقــع  حــول  ونقاشــات 
األوراســية التــي بلغــت العالميــة 
والحفاظ على اصالتها  ومكنوناتها 
التــي تضــرب في عمــق المجتمع 
رمــوز  مــن  كرمــز  األوراســي 

األوراس الكبير.
فوزي جاب هللا

n وجهــت النجمــة الســورية 
أصالة نصري، الشكر لجمهورها، 
مشــاهدات  عــدد  وصــول  بعــد 
أغنيتهــا األخيــرة »بنــت أكابر« 
حيــث  مشــاهدة،  لـ100 مليــون 
نشــرت مقطع فيديو عبر حســابها 
الشــخصي بموقــع إنســتجرام من 
كواليــس األغنية وكتبت: »شــكًرا 
لعظيــم اهتمامكم وحــالوة محبّتكم 

وجميل ثقتكم«.
وأضافــت نصــري »ال تُســعفني 
الكلمــات ألعبّــر لكم عــن امتناني 
وشعوري بالمسئولية الّذي يجعلني 
أحلــم وأنا أحّقق حلــم، من أجل أّن 
أســتحق هذه المحبــة المكللة بالثقة 
والفياضــة بالحنــان، كنتــّم معــي 
كالمخلصيــن مــّن أهلــي وباّريــن 
كأبنائي، بكّل ما أنا عليه أشــكركم 
ألنّي بفضل هللا وفضلكم مّن بعد أنا 

سأواصل«.
نصــري،  شــاركت  قــد  وكانــت 
المطرب الشــعبي حسن شاكوش، 
»بنــت  الشــهيرة  أغنيتــه  غنــاء 
الجيــران«، حيث ظهر الثنائي فى 
مقطــع فيديو نشــره األخيــر عبر 
حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، 
وهمــا يغنيــان معاً وســط عدد من 

األصدقاء.
ورددت النجمة الســورية، كلمات 
األغنيــة قائلة »بهوايــا إنتى قاعدة 
معايا، عنيكي ليــا مراية، يا جمال 
مرايــة العين، خليكى لو هتمشــى 
اناديكــي، إنتــى ليا إنــا ليكى إحنا 
االتنيــن قاطعين«، ليرد شــاكوش 
قائاًل »ســكر محلى محطوط على 
كريمة، شغالني مش هقولك تانى، 
لو ألف حاجة وجعاني بشوف عين 

أصالة برتاح«.

n واجــه الممثــل البريطانــي 
توم هوالند الذي يجســد شخصية 
سبايدر مان على الشاشة، عاصفة 
انتقــادات علــى تويتر فــي الهند 
بســبب تعليق ســاخر تجاه رئيس 
الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي 

نشره مستخدم يحمل اسمه.
فقد نشــر المؤرخ البريطاني توم 
هوالنــد تغريــدة ســخر فيهــا من 
رئيس الوزراء الهندي بعد إطالق 
اســمه على مدرج ضخم لرياضة 

الكريكت.
وكتب »أنا معجــب جدا بتواضع 
مــودي الــذي تجلــى مــن خالل 
إطــالق اســمه على أكبــر مدرج 

للكريكت في العالم«.
وأثــار المنشــور تعليقات غاضبة 
في الهند حيث حصل التباس لدى 
كثر بين حســاب المؤرخ صاحب 
التغريدة وذلــك العائد للممثل توم 
هوالنــد البالــغ 24 عامــا والذي 
جّسد شــخصية الرجل العنكبوت 
في سلســلة أفــالم اســتوديوهات 

مارفل.
وانتشــر وســم »قاطعوا ســبايدر 
مــان« على نطاق واســع في هذا 

البلد العمالق الذي يعد 1,3 مليار 
نسمة.

وكتــب أحــد المســتخدمين »هذه 
مســألة داخلية في الهند. ســنلقنك 
درســا لن تنســاه طوال حياتك«، 
منهيــا تغريدتــه بوســم »قاطعوا 

سبايدر مان«.
وغــّرد آخــر »يــا مــن تتآمرون 
ضــد الزعيــم العالمــي )مودي(. 
تحضــروا فــإن شــرطة نيودلهي 

ستبحث عنكم«.
وكان الممثــل توم هوالند نشــطا 
علــى تويتر في األيــام الماضية، 
لكــن الهــدف كان إثارة حماســة 
متابعيــه إزاء العناويــن المحتملة 
ألحــدث أفالم سلســلة »ســبايدر 

مان«.
أمــا توم هوالنــد المــؤرخ فكتب 
تغريــدة اعتــذار جــاء فيهــا »يا 
للهــول، يبدو أني قضيت بمفردي 
على آفاق فيلم سبايدر مان المقبل 

في الهند«.
وأضاف »كان علي أن أتذكر أن 
السلطة الكبيرة تتطلب مسؤوليات 
كبيرة«، في استعادة لجملة شهيرة 

للرجل العنكبوت.

n تم نهاية األسبوع الماضي 
تحويل رفات هياكل عظمية ل 
14 قبــر بمقبرة رومانية على 
المسمى غدير  المكان  مستوى 
صفصــاف  ببلديــة  الصفيــة 
الوسرى دائرة أم علي بتبسة.

و قــد تم اســتخراج جمجمتين 
من قبرين فيما جمعت ســيقان 
وجماجــم  مــن باقــي القبــور 

الـــ 12 ، قبــل أن يتــم تحويل 
ســيارة  متــن  علــى  الرفــات 
لمصالــح  التابعــة  اإلســعاف 
الحمايــة المدنيــة  إلــى مقــر 
بلدية صفصاف الوسرى حيث 
شــارك في العمليــة إلى جانب 
الســلطات  المدنيــة  الحمايــة 
المحلية والدرك الوطني .     
 هواري غريب

يدوم أربعة أيام

أطلق المسرح الجهوي لسيدي بلعباس سلسلة من الورشات التكوينية في الفنون الدرامية على مستوى مناطق 
الظل، تحت شعار »جسر للتعاطي ونافذة على التواصل«.

استضاف أمس المقهى األدبي لميديا بلوس بالشراكة مع المركز الثقافي الفرنسي بقسنطينة، الكاتبة و الشاعرة سميرة نقروش 
حيث نشطت في الظهيرة عودة المقهى الثقافي و األدبي بعد إنقطاع دام طيلة فترة الحجر الصحي أين قدمت قراءات شعرية في 

اطار النشاط األدبي الذي تنظمه دوريا دار النشر ميديا بلوس .

تحتضن مدينة باتنة انطالقا من مساء غد االثنين  فعاليات مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي الذي سيدوم أربعة أيام.

ورشات تكوينية في الفنون الدرامية 
بمناطق الظل بسيدي بلعباس

الشاعرة سمرية نقروش تلقي قصائدها بقسنطينة

المهرجان السينمايئ الدويل إيمدغاسن ينطلق غدا 
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قسنطينة:دالل بوعالم

قسنطينة : سرور بومزبر 



كي يحلق خلفي عصفور فقد 
أمه للتو، 

كي تزهر غيمٌة ِبلَْو
... كي أفتح العالَم 

كي أشفى من آالم بطعم 
الحنظل 

من أحزان تشربها الصبَّارُة
 ماء )ما ذنب الصبَّارة؟(

 كي أوصد بابا لم تعد تأتيه

 الريح 
كي أفتح نافذة لرائحة

 شرقية.. 
كي أجمع قطع شطرنج 

مكسورة 
أذيب في القلب بلورة 

أدندن لحنا مفقود األوتار 
كي ألبس ريشا نسيته

 الحمامة
 )مع السالمة(

 كي أربط َقَدًما جموحا 
كي أْنَسلَّ كماء القطر في 

السواقي 
أستعيد من كانوا رفاقي

 كي أُغيث النجمة بضوء 
كي أدسَّ في يدها مسبحة
 كي أرتشف برفقتها دفء

 الصباح
 أَلُمَّ شتات اللغة المهزومة 

أنضد شرفة الروح ببقايا ورد 

ذابل 
أسلم على العصافير واحدا،

 واحدا 
أقصص للدعسوقة قصة

ة َحنَّة(  )ِجدَّ
 أغريها برائحة الجنة

 أسلك وإياها طريقا مشروخا
 كبيت طيني عانقه السيل 

)يا ليل(
 كي أنحر قربان يقيني 

بحطام التلوين ... 

أنا أكتب كي تتعافى السبابة 

كي تصير فراشاتها

 كل صباح...ربابة 

الشاعرة دليلة مكسح 

n وقد أطلقت الفنانة في هذه المجموعة 
الجديدة العنان لخيالها والحرية لريشتها 
إلنجاز أكثر من 20 بورتريه لنساء من 
أعمــار و انتمــاءات مختلفــة تعبر من 
خاللها عن لحظــات معينة من حياتهن 
و مشــاعرهن المتباينــة والتي تشــترك 
رغم ذلك -كما أكدته الفنانة حورية- في 
»تلك الشــحنة من الفرحــة التي تنبعث 
من الرســومات« كما فــي اللوحة التي 
نســاء  لثــالث  بورتريهــات  تضمنــت 
تظهر السعادة و الرغبة في الحياة على 

مالمحهن.
وتتميــز هــذه المجموعة الجديــدة التي 
رســمت أغلبهــا الفنــان أثنــاء الحجــر 
الســيما  الزاهيــة  بألوانهــا  الصحــي 
البرتقالــي القريــب إلى قلــب المبدعة. 
وتســعى حوريــة مــن خــالل األعمال 
الفنية إلى إبراز قدرات المرأة في تجديد 

طاقتها و تحقيق ذاتها.
و يتجــدد هــذا اإليمــان بــدور و مكانة 
المرأة في الحياة من خالل لوحة أخرى 
تظهر التالحم بيــن المرأة و الرجل في 

إشارة إلى وقوفها كسند لرفيق حياتها.

و ال تخلــو بورتريهات و صور المرأة 
في هــذا المعرض الفــردي األول لهذه 
الفنانة لتشــكيلية في مسيرتها الفتية من 
التراث و الثقافة  تظهر تأثيــر  لمســات 
المحلية األصيلة فــي عمل حورية كما 
في لوحة لشابة بلباس وحلي أوالد نايل 
و أيضــا فــي اللوحتيــن المخصصتين 

للحايك و اللباس العاصمي.
وتقــول التشــكيلية ذات الـــ 26 ربيعــا 
أن أعمالهــا تبقى دائمــا مرتبطة بمحيط 
المــرأة حيث يكتشــف زائــر المعرض 
لوحــات تعبــر عن أحــالم و طموحات 
المرأة في اإلسهام أكثر في بناء مستقبل 
واعــد. و صرحت حوريــة أن »أغلب 
لواحتهــا تعبيريــة تجســد المشــاعر و 
المالمح اإلنســانية من خالل الخطوات 
واأللــوان المتجانســة و المضــادة التي 

تبرز عمق الفكرة«.
وعــن عالقتها بعالم الريشــة و األلوان 
أكــدت الفنانــة أنهــا كانــت ترســم منذ 
الصغر و في 2015 التحقت بالمدرسة 
الجهويــة للفنــون الجميلــة محمــد خدة 
بمســتغانم و تخرجــت منهــا بتفوق في 

تخصــص رســم زيتــي و كان عنوان 
مشروعها »مزاجيات الجمال«.

و كان حصولهــا علــى المرتبــة الثالثة 
وطنيــا فــي مســابقة الفسيفســاء حافزا 
لهــا لمواصلة الرســم و المشــاركة في 
عــدة معارض جماعيــة داخل و خارج 
الجزائر ،كما تحصلت على عدة جوائز 
منها المرتبة الثالثة في المسابقة الوطنية 

»فــن الجداريــات« الطبعــة الخامســة 
بالجزائر العاصمة في 2018.

إلــى  المعــرض  هــذا  ويتواصــل 
غاية 10 مارس المقبل برواق »أفرو  
ديزاين« الذي تســيره آمال بارا قاسمي 
التــي فتحــت أبوابهــا للمواهب الشــابة 
للتعريــف بأعمالهــم و تشــجيعهم على 

مواصلة اإلبداع.

n مازلــت أعيــش مراهقتــي الفكرية ورغــم  ما أعانيه من هــزال في العقل 
والحنجــرة ،أتوقــف دائما عند األســئلة الكبيرة ألقول أشــياء أثخــن مما أتصور 
وأعتقــد ،وعندمــا تنتابني نوبات الرفــض  أتحول إلى كائن رجعــى( دوغمائي) 
يقصــر المســافات بين الخيــال و المخ ويركب الصــور المتفرقة ليعيد تأســيس 
الشــتات بعقليــة المفتــون  بالغرائبيــات ،حيث يمكننا أن نرى المشــاهد نفســها 
بالمشــاعر نفســها ،ونحن نفتش بلهفة عن المزيد من المبررات لكل ما نستهلكه 
مــن ال قيــم ، ونحن نمــارس الطريقــة المعتادة  فــي الحديث  ودبلجــة لهجات 
الهامــش المتلقــي ،الــذي ال يجيد االنتقــاء وال يملــك الوعــي واإلدراك  الكافي 
بترديد نفس الموال   الثقيل ،بأن الذي يحصل لنا راجع لخطة يهودية مرجعيتها 
مقــوالت هرتزل المســممة  للوعــي  ،وترتيلها على مر أزمنــة طويلة  بعد  أن 
حكمنــا علــى ذاتنا المتحجرة والمهجرة بالعيش خــارج الزمكان. فمن يجيب عن 
أســألتنا المترفة؟ كثيرا ما أحاول الفرار من عقال نيتي المفرطة ألقع فيما يســمى 
بالشــخصانية والقولبة ،فأجدنــي محاصرا بالزعامات والشــعارات، داخل بوتقة 
الوهــم العربــي بإتقان  مختــل النظير ،وأتخيــل بأننا قد نتفق  ولــو  لمرة  على 
معانــدة اآلخر، ومواجهــة األمركة بلغة الند بعيدا عن أســلوب االنحناء والجهر 
بمــا ليــس في القلب ،وألخلع هذا البرقع الذي يشــدني الى الوراء، علي أن أخلع 
أفكارا ألبســت رأســي هندام الطأطأة ودعمت جاهزيتي للسلبية.يصدمني الدكتور 
حســن حنفي بآرائه وحفرياته المدهشــة فيما يتعلق بالزي عند اإلنســان العربي 
وفوبيــا إعــادة قراءة النــص القرآني ،ولكن الذي يصدمني أكثــر أننا كائنات ظل 
ال نؤمن بالقطائع واألبســتمولوجيا ، نميل إلى أســلوب تركيب وتخريب األشــياء 
،وإيجــاد المبررات لكل المآزق التي أوقعنا أنفســنا فيهــا ،ليظل الموتور )العقل( 
فــي حالــة عجــز كامل والدينامــو   عاطل إلى  أجــل غير مســمى ..الحديث عن 
الدافعية لــــشيء مـــــــا ؟يجعلنا نرتب كل المراد فــات الممكنة التي تؤدي نفس 
المعنــى لكلمــة حــــقد ،والقيمــة يحددها األداء بشــتى التقنيات ألن مــن كل هذا 
الشتات  تصفية جسد النقيض وإبادته..ولكي نمتحن نفسية اإلنسان العربي عبر 
التاريخ ، علينا  أن نقف  عند محطات عدة ظهرت ،فيها هذه الرؤية المرضية في 
سبيل  ردم التوترات السياسية المرتبطة بالميتولوجيا )الدين(, حيث كانت العديد 
من عماليات التصفية ،التى استهدفت الخلفاء وساقت األمة إلى العتمة  ، أقحمت 
اإلنســان  العربي  في معا رك خســر فيها كل شيء ،المرجعية األصيلة والمصير 
المبنــي على اإلعجاز القرآني وســنة اإلختالف ،لتلعــب المدارس الفكرية دورها 
التبريري ،مدعية في كل مرة بأنها األحق بإعادة صياغة الطرح المحمدي، بعيدا 
عن المزاجية وعقلية الحاكم وهي تدرك كل إلدراك بأنها تمارس أقسى جرم وهو 
تصفية الفكر ،لتوطد عالقة المســلم بالزوال ، فتوهمه بأن معارضة رؤية الحاكم 
للدين تعني في األساس معارضته هلل ،يعني  الوقوع  في الشرك،الذي  يستدعي 
تصفية جســد من ثبت بأنه مذنب في حق هذه المؤسســة العليا ونســقها الفكري 
المقــدس، ليظــل هذا الكائــن ) المقيد والمحــروم ( في غربة جبريــة ،خوفا من 
اإللغاء والذبح ،واألمر  من ذلك عذاب الجحيم ، الذي ينتظره  يوم القيامة .ورغم 
ظهــور العديــد من المــدارس المعارضة  لهذا الالمنطقــي، إال أنها ارتكزت على 
نفــس الخلفية )الشــخصانية والقولبة ( ومشــاعر الحقد اتجاه النقيض، ليشــكل 
ال شــعورنا العربي اإلســالمي حيث بقيت لغة تصفية الجســد والفكر،  أداة لألخذ 
والرد واألســلوب الخالــد، الذي يدعم عقدنا بالتفنن في أســاليب اإلغتيال )العقل 
والجســد( ،وفي نفس اآلن ننفق بســخاء عواطف القداســة على الغالب الدخيل 
ونجمل المســوخ بعين مطموســة ،ونحن نصنع الثورات بريقنا فتتحول الحجارة 
إلى قنبلة ذرية ، ألننا من يجيد التحليق بلســان ممتد الى األســفل.هكذا نســتطيع 
أقلمة مفاهيم اآلخر لنزكي مشاعرنا السلبية ، نقبع  في مكاننا ال تزحزحنا سوى 
خواطر إبادة الشبيه ،الذي يشاركنا نفس االنتماء والمصير )الشريك اللدود (.إننا 
أمة ال تؤمن باالختالف وال بالقطائع واألبســتمولوجيا. آن اآلوان  لقراءة الكون 
واإلنســان والمصيــر بطريقة تجريدية، بعيدا عن الكراهيــة وجلد النقيض، تحت 
شعار أنت ال تشبهني إذن أنت ال تستحق أن تكون موجودا ،وال تستحق أن تحظى 
بفرصة في الحياة.هذا هو المشهد الذي نستنشقه يوميا وكأن الفتنة الكبرى ،التي 
كان رائدها معاوية هي نفسها التي مزقت الحجب وكشفت المستور عن ماهية كل 
ما حصل لنا )هذا شيعي هذا سني ( )هذا؟ وهذا ؟ ( ،والذي يجري اآلن في لبنان 
والعراق  وبعض الدول العربية مع  األســف  من تصفية للجســد والفكر ،يجعلنا 
نتصور األخطر ،إذا لم نعد النظر في ســيكولوجيتنا ونظرتنا الدينية والسياســية 
،للمســتقبل بكثير من الوعي )الخالص( ،بعيدا عن المســتهلك النفســي ...الحقد 
الممنهج وفق رغبات الذات المسيرة.ليس كفرا أن نغير قدرنا من عالم إمعي إلى 

عالم يؤسس لحضارة ال تقبل التصفية.
بقلم لطيفة حرباوي
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حورية بوعزة في معرض جديد

عين على الثقافة والفن 18

تواصل الفنانة التشكيلية الشابة حورية بوعزة االهتمام بموضوع المرأة في أعمالها الجديدة المعروضة ابتداء من يوم 
الخميس برواق »أفرو ديزاين« بالجزائر العاصمة تحت عنوان »مزاجيات تشكيلية«.

جوانيات

 بني تصفية الجسد و تصفية الفكر
 

علـــــــــــى وتر الشعر

أنا ال أكتب كي تتعاطف معي

فنون تشكيلية: 

بيع لوحة بمساحة ملعبني لكرة قدم فى مزاد علني
 

n عــرض مــزاد علنــى أجزاء مــن أكبر لوحة فى العالــم، والتي تحمــل عنوان 
»رحلة البشــرية« ويبلغ حجمها 1500 متر مربع، وذلك لجمع ماليين الدوالرات 
التى ســتخصص لدعم أعمال خيرية لألطفال فى دول فقيرة، حســب ما أعلن الفنان 
البريطانــي ساشــا جافرى. وقد قســمت اللوحة إلــى 70 لوحة مختلفــة األحجام، 
عرضــت للمــرة األولــى فى إحدى فنادق دبــى، على أن تباع بالمــزاد العلنى خالل 
الســنتين المقبلتين، وعمل الفنان البريطانى ساشــا جافرى خالل العام الفائت على 
إنجــاز اللوحة المرســومة على القمــاش، وهى بحجم ملعبين لكــرة القدم. وهدف 
جافرى من خالل هذا العمل إلى جمع 30 مليون دوالر يخصصها لمبادرات تعليمية 
أو صحيــة يفيــد منها أطفال فى دول فقيرة، حســب ما ذكر فرانس ووام 24، وقال 
الفنــان ال أريــد أن تكــون هذه المبــادرة معزولة، بل أطمح حقاً إلى المســاعدة فى 
تغيير العالم، والسبيل إلى ذلك هو توفير اإلنترنت للفئات األكثر فقراً فى المجتمع.

الفنان الربيطانى مع اللوحة 
عمل الفنان البريطانى على هذه اللوحة طيلة ســبعة أشــهر بمعدل 18 إلى 
20 ســاعة يومياً، وهى تتألف من نحو 300 طبقة من األلوان اســتلزمت أكثر من خمســة آالف ليتر من مواد الرســم ونحو ألف فرشــاة، وأنجز 
جافرى العمل فى نهاية سبتمبر  الماضى، وسجلت موسوعة »جينيس« لألرقام القياسية اللوحة على أنها أكبر لوحة فنية فى العالم، وكانت أطفال 

من 140 بلداً مشاركة غير مباشرة فى العمل من خالل إرسال رسومهم إلى جافرى.

مهرجان برلني السينماىئ ينطلق افرتاضيا غدا
 

n يســتعد مهرجان برلين الســينمائي، النطالق نســخته الـ71، غدا االثنين، إذ سيتم بثه لجمهور مختار من الصحفيين والمتخصصين في مجال صناعة السينما، 
على نطاق محدود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن جهته، قال مدير مكتب أوروبا في مجلة »ذا هوليوود ريبورتر«، وأحد الصحفيين المخضرمين في 
مهرجان برلين، سكوت روكسبورو، إن مهرجان برلين »أكثر المهرجانات شعبية في العالم ويستمد حياته من جمهوره من اآلالف الذين يذهبون لمشاهدة األفالم 
في برلين«، لذا فإن مهرجان العام تلقى »ضربة قوية«، بحســب ما نقلته وكالة ســبوتنيك الروســية.و نظمت نسخة المهرجان العام الماضي بصورة طبيعية وذلك 
قبــل أن يضــرب الوبــاء أوروبا ليجبر دور العرض الســينمائي على إغالق أبوابها إلى جانب معظم األماكن العامة األخرى. ومعظــم األفالم الـ15 التي تتنافس في 
مهرجان هذا العام للفوز بجائزة الدب الذهبي إما جرى إنتاجها خالل فترات اإلغالق أو بينها على يد منتجي أفالم يقول روكسبورو إنهم أظهروا »براعة منقطعة 
النظير« في العمل.ومن بين األفالم المتنافســة الفيلم الكوميدي »Next Door« الذي يتناول الســفر وحياة المدن والشــهرة، وفيلم »I’m Your Man« الذي 

يقوم فيه الممثل البريطاني دان ستيفنز بدور روبوت.

 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 أبرزت العديُد من النشــاطات واإلسهامات 
فــي  اإلســامية  والجاليــات  المراكــز  دوَر 
دين والمحتاجين، خال موجة  مساعدة المشرَّ
البرد الشــديدة التي َيمر بها عــدٌد من الدول، 
ـر في حياة البعض منهم، وال ســيما مع  وتؤثِـّ
اســتمرار جائحة كورونا.. البداية مع مســجد 
 »Bedford« صبــور الواقع فــي منطقــة
بوالية نيويورك، الذي استضاف حملة مجانية 
لتوزيع المعاطف الخاصة بالشــتاء لمســاعدة 
العائات المتعثرة في فصل الشــتاء القاســي، 
وقالت إيمان ألبرينتيس إحدى مسؤولي الحملة 
الخيريــة: »قدَّمنا العديَد من المعاطف مجانية 
لألطفال والمراهقين والبالغين، باإلضافة إلى 
حقائَب وكتــب وأدوات مدرســية«، وتابعت 
إيمان: »ُقمنا بتوزيع حوالي 75 معطًفا و30 
حقيبــة مجانية، وعــدٍد من الكتــب لألطفال، 

مشــيرًة إلــى أن هذه الحملة امتــداد للحمات 
الخيريــة التي يُقيمها المســجد على مدار 20 

عاًما«.
املسجد دائما ما يلبي احتياجات 

الجريان وأفراد املجتمع
ــد اإلمــام عمــر عبدالجليــل إمام مســجد  وأكَّ
صبــور - فخــَره بالجهد المبــذول من خال 
المســجد في هذه الحملة الخيرية، وأشار إلى 
أن المســجد دائًما ما يُلبِّي احتياجات الجيران 
م مسجد صبور الحملة  وأفراد المجتمع، وينظِّ
الخيريــة لتوزيــع المعاطف المجانية للســنة 
الثانية علــى التوالي، حيث تــم توزيع 500 
معطف على المســتحقين العام الماضي، وفي 
وقت سابق أعلن مسجد مريم بمدينة شيكاغو 

أنهــم سيســتضيفون حملــة خيريــة لتوزيــع 
المعاطــف المجانية وهدايا وطعام للمحتاجين 
فــي 27 من فيفــري المنقضــي، وفي ضوء 
ذلك فَتح مسجد الرشــيد بمدينة »إدمونتون« 
أقدم مســجد في كندا أبوابه الســتيعاب أفراد 
المجتمــع الذين يواجهون التشــرد، خوًفا من 
ضهم للموت جراَء موجات البرد الشديدة،  تعرُّ
وأوضح مســجد الرشــيد من خــال صفحته 
بموقــع التواصــل االجتماعي فيســبوك - أن 
ص مساحته كلَّ ليلة الستيعاب  المســجد يخصِّ
أفراد المجتمع الذين يواجهون التشــرد، داعًيا 
الجميــع للتكاتف والتطوع ومســاعدة هؤالء 

حفاًظا على الروح البشرية.
االستجابة لحاالت الطوارئ الشتوية 

يف مدينة إدمونتون
ومــع أن الخطة كانــت لفتح أبواب المســجد 
بدايــًة مــن 6 إلــى 13 فيفري، فإنــه قد مدَّد 
المســجد الحًقا هذه الفتــرة، ويأتي هذا الجهد 
جــزًءا مــن االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 
الشــتوية في مدينة إدمونتون، وأُنشــئ مسجد 
الرشــيد بوصفــه أوَل مســجد فــي كنــدا عام 
1938، وبمرور الســنوات أصبح المســجد 
إحدى المؤسسات الخيرية واإلسامية الرائدة 
فــي كنــدا، ويقود مجموعــة مــن المبادرات 
التنموية في مجتمع مدينة إدمونتون، وفي رد 
فعل ســريع على طقس الشــتاء القاسي، فتح 
مســجد »Mantes Sud« الواقع بمقاطعة 
»Yvelines« فــي فرنســا أبوابــه إليــواء 
دين، وقال عبدالعزيز الجوهري رئيس  المشرَّ
جمعية المســجد: »نحن نتَّبع ُســنة نبيِّنا صلى 
هللا عليه وسلم في مساعدة اآلخرين، والحفاظ 
على النفس البشــرية، ويُعتبر المسجد بمنزلة 
دين على  المأوى في حاالت الطوارئ للمشــرَّ
ــنة، ونفتح أبواب المســجد ليس فقط  مدار السَّ

للمسلمين، ولكن لكل َمن َيطُرق باَبنا«.

مسلمون ينظمون حمالت خيرية لمواجهة 
موجة البرد الشديدة في أمريكا وفرنسا

n  لفت ظهورها بالحجاب األنظار في مؤتمر 
صحفــي بالبيت األبيــض، متحدثة عن خطط 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن االقتصادية. 
إنها ســميرة فاضلــي، المحاميــة األميركيــة 
الخبيــرة فــي تمويــل تنميــة المجتمــع ونائبة 
مديــر المجلس االقتصــادي الوطني في إدارة 
بايدن، وفــي الســابق كانت مديرة المشــاركة 
في بنك االحتياطي الفدرالي بأتانتا.. ســميرة 
فاضلي هي ابنة محمد يوسف فاضلي ورفيقة 
فاضلــي، وهمــا طبيبــان هاجــرا مــن إقليــم 
كشــمير المتنازع عليــه بين الهند وباكســتان 
إلــى الواليات المتحدة.. تخرجت ســميرة من 
مدرســة نيكولز عام 1996، ثم حصلت على 
درجــة البكالوريــوس في العلــوم االجتماعية 
من جامعة هارفــارد بدرجة امتياز مع مرتبة 
الشــرف، كمــا حصلت علــى الدكتــوراه في 

القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.
ساهمت يف إنشاء بنك املؤسسة 

املالية لتنمية املجتمع
بــدأت فاضلــي محاِضرًة فــي وحــدة التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة بكليــة الحقوق في 
جامعة ييل، وساهمت في إنشاء بنك المؤسسة 
الماليــة لتنمية المجتمع )CDFI(، كما عملت 
 ،)ShoreBank( »أيضا في »شــور بنــك
أحد بنوك مؤسسة )CDFI(، وهو بنك تنمية 
للمجتمعــات األميركية األفريقيــة ذات الدخل 
المنخفض، وقد توسع مؤخرا على الصعيدين 
الوطنــي والدولي، وفي وقــت الحق، عملت 
فاضلــي فــي وزارة الخزانــة األميركيــة في 
القضايا المتعلقة بمؤسســات التمويل الجماعي 
وتمويل اإلسكان واألعمال الصغيرة، وكانت 
أيضا مستشــارة أولى ورئيسة لموظفي وكيل 
وزارة الخزانة للشؤون الدولية، وانضمت إلى 

إدارة أوباما بصفتها مستشارة أولى للسياسات 
في المجلس االقتصادي الوطني، حيث غطت 
قضايــا التقاعــد وحمايــة المســتهلك والتنمية 

المجتمعية واالقتصادية.
حقوق اإلنسان على رأس أولوياتها

عملــت فــي بنــك االحتياطــي الفدرالــي في 
أتانتــا بوالية جورجيا، مديرة للمشــاركة في 
إدارة التنميــة االقتصادية واالجتماعية، وتهتم 
فاضلــي بحقوق اإلنســان، وتــرى أن التنمية 
االقتصادية هي طريق الســام الذي ال يتحقق 
إال بتلبية احتياجات اإلنســان، بحسب الموقع 
الرسمي للبنك االحتياطي الفدرالي في أتانتا، 
وبــدأت رحلة فاضلي بالعمل في مجال حقوق 
اإلنسان، حيث تشمل خبرتها العمل في منظمة 
الصحــة العالميــة والمفوضية الســامية لألمم 
المتحدة لشــؤون الاجئين، وقدمت مساعدات 
خــال قيامها بجوالت إنســانية في فلســطين 
وكشــمير وباكســتان، وهي أيضا ناشطة في 
مجال الحرية الدينية وحقوق اإلنسان الدولية.

 n هــون مديــر صحيفــة الســتامبا اإليطالية من حدة الجــدل الدائر 
في إيطاليا بشــأن الشــابة ســيلفيا رومانو التي ظلت رهينة في أيدي 
حركة الشــباب المجاهديــن في الصومال طيلة 18 شــهرا، وأعلنت 
فور اإلفراج عنها أنها اعتنقت اإلســام وأصبح اسمها عائشة، وقال 
ماســيمو جانيني في رده على رسالة قارئ ينتقد تعاطي الحكومة مع 
اإلفراج عن ســيلفيا رومانو وســعي الكل لجني ثماره السياســية، إنه 
يتفهــم غضب ذلك القارئ وغضب الكثيرين ممن راســلوا الصحيفة 
حــول الموضوع ذاته، وركز على البعد اإلنســاني للقصة، وأضاف 
أنه بدوره انتابته للوهلة األولى حالة اســتغراب عندما ســمع الشــابة 
المحــررة تعلن إســامها وهي تقــول »لقد اعتنقت اإلســام، واآلن 
اســمي عائشــة«، لكن في الثانية الموالية غمره شعور آخر عبر عنه 
بالصيغة التالية »مســيحية، مســلمة، هي إيطالية في جميع األحوال، 

مرحبا بعودتك سيلفيا أو عائشة، مهما كنت ومهما كان شعورك«.
 ماذا لو أن الشابة املحررة كانت 

ترفع اإلنجيل بدل القرآن؟
وردا علــى مــن انتقــدوا قرار ســيلفيا رومانــو )24 عامــا( اعتناق 
اإلســام، قــال جانيني »ال نعــرف ماذا تعرضت له ســيلفيا في تلك 
األشــهر. وال نعرف شــيئا عن العاصفــة الوجوديــة والعاطفية التي 
ربمــا هزتها« خال فترة االحتجاز لدى حركة الشــباب المجاهدين، 
وتساءل جانيني وهو يخاطب القارئ الغاضب »هل فكرت يوما فيما 
كان ســيحدث، في هذا األســبوع لو أن سيلفيا نزلت من الطائرة التي 
أعادتهــا من الصومال وهــي ترتدي بنطلون جينز وترفع علم بادها 
ثاثــي األلوان؟ مــا الصرخات التــي كانت تلك الكاب المســعورة 
ســتطلقها لو أن الشــابة المحررة كانت ترفع اإلنجيل بدل القرآن؟«، 
وفي خضم الجدل الدائر بشأن اعتناقها اإلسام الذي تردده صداه في 
البرلمــان عندمــا نعتها أحد النواب عن حزب رابطة الشــمال )يمين 
متطرف( بأنها »إرهابية جديدة«، ظهرت عائشة رومانو على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك وشكرت الجالية المسلمة اإليطالية على 

تعاطفها معها.

 "مسيحية أو مسلمة المهم إيطالية"

 عائشة رومانو تشكر مسلمي 

إيطاليا لتضامنهم معها

 مسلمو أونتاريو يحصلون 
عىل أول مركز إسالمي يف 

مدينة تشاتام

n   بعــد كفــاح دام ســنوات حَصلــت الجاليــة 
اإلسامية في مدينة »تشاتام« الواقعة بمقاطعة 
»أونتاريــو« - علــى أول مركز إســامي في 
المدينــة ليؤدي المســلمون صلواتهــم اليومية، 
وقال أمير نافيد رئيس مركز تشاتام اإلسامي: 
»تحتوي مدينة تشــاتام على عدٍد من المسلمين 
الذيــن كانوا يأُملون وجوَد أول مركز إســامي 
فــي مدينتهم، وقد أصبح هذا األمل حقيقة اآلن، 
ا بشأن المبنى  والمجتمع اإلســامي متحمس جّدً
الجديد، حيــث إنهم يرونه لبنة لازدهار، ونقل 
التعاليم اإلســامية إلى األجيال القادمة«، ومنذ 
انتقالــه إلى مدينة تشــاتام في عــام 2010 قال 
أميــر نافيــد أنــه رأى عدد الســكان المســلمين 
المحليين ينمو من العشرات إلى المئات، مضيًفا 
أنــه أصبح من الملــحِّ بناء مركــز ومكان لهم، 
وتابع أمير نافيد: »المركز اإلســامي بالنســبة 
لنا ليس مجرد مبنى، والمجتمع ينتظر بشــغٍف 
ط  المركز اإلسامي واألنشــطة الجديدة المخطَّ
لهــا«، وعبــر رضــوان خــان عضــو الجالية 
اإلســامية فــي مدينة تشــاثام عن فخــره كونه 
جزًءا من المجتمع اإلســامي في تشــاثام، كما 
عبــر خان عن امتنانه للدعم المالي الذي قدموه 
لبناء المركز اإلســامي، وأضــاف خان: »إن 
المركز سيستضيف أنشــطة ومبادرات مختلفة 
للمجتمــع اإلســامي وغير اإلســامي، بما في 

ذلك الخدمات االجتماعية والرياضية«.

محجبة يف البيت األبيض

من هي سميرة فاضلي نصيرة 
الفقراء في إدارة بايدن؟

إسالميات

دعاء اليوم

n   اللهــم إنــي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، 
وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك 
من شــر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغســل قلبي بماء الثلج والبرد، 
ونق قلبــي من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد 
بينــي وبين خطاياي كما باعدت بين المشــرق والمغرب. اللهم إني 

أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.

 تزامنا مع جهود مجابهي تداعيات فيروس كورونا

 n  كان لــدى بائــع ملــح حماٌر يســتعين به لحمل أكيــاس الملح إلى 
السوق كّل يوم. وفي أحد األيام اضطّر البائع والحمار لقطع نهٍر صغير 
مــن أجــل الوصول إلى الســوق، غير أّن الحمار تعثّــر فجأة ووقع في 
المــاء، فذاب الملح وأصبحت األكياس خفيفة مّما أســعد الحمار كثيًرا. 
ومنذ ذلك اليوم، بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها في كّل يوم. واكتشف 
البائع حيلة الحمار، فقّرر أن يعلمه درًسا. في اليوم التالي مأل األكياس 
بالقطــن ووضعها على ظهر الحمار. وفي هذه المّرة أيَضا، قام الحمار 
بالحيلة ذاتها، وأوقع نفسه في الماء، لكن بعكس المّرات الماضية ازداد 
ثقــل القطن أضعاًفا وواجه الحمــار وقًتا عصيًبا في الخروج من الماء. 

فتعلّم حينها الدرس، وفرح البائع لذلك. 
العبرة المستفادة: لن تسلم الجّرة في كّل مّرة، وقد ال يكون الحظ حليفك 

دوًما! 
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n  يحمــل رقــم 15-16 المؤرخ في 31 ديســمبر 2016 
والمتعلق بالتقاعد والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 12-.

وينــص هذا القانون في مادته الثانيــة التي تعدل  وتتم أحكام 
المادة 6 من القانون رقم 83 12- أنه ”تتوقف وجوبا استفادة 
العامل )ة( من معاش التقاعد على اســتيفاء الشرطين التاليين 
، بلوغ سن ستين )60 (سنة على األقل غير أنه يمكن احالة 
المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامسة 
والخمســين )55( سنة كاملة, قضاء مدة خمس عشرة )15(

سنة على األقل في العمل” .
 ونصت نفس المادة أنه ”يتعين على العامل)ة(لالســتفادة من 
معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تســاوي مدته على 
األقل ســبع ســنوات ونصف ســنة )5ر7(مع دفع اشتراكات 
الضمان االجتماعي” ،كما يمكن للعامل حسب نفس المصدر” 
أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعاله في 
حدود خمس)5( ســنوات ال يمكن للهيئة المســتخدمة خاللها 

إحالته على التقاعد”.
وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 
7 من القانون السابق أنه” يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد 
قبــل بلوغ الســن المنصــوص عليها  فــي المــادة 6 أعاله, 
العامل)ة(الذي يشــغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة 

بعــد قضاء فترة دنيا في هــذا المنصب,وتحدد قائمة مناصب 
العمــل واألعمــار المناســبة لها وكــذا الفترة الدنيــا الواجب 
قضاؤهــا في المناصــب المذكورة في الفقــرة  األولى أعاله 

عن طريق التنظيم”.
 وتنــص المــادة 4 من نفس القانون التي تتمــم وتعدل أحكام 
المادة 7 مكرر في القانون السابق انه”يمكن تمديد سن التقاعد 
المذكــورة فــي المادة 6 أعاله بطلب مــن العامل )ة( المعني 
)ة( بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل 
النــادر”و” تحدد قائمة الوظائــف ذات التأهيل العالي والمهن 
ذات التأهيل النادر وكذا شــروط وكيفيــات تحويل الحق في 
تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة 

بها عن طريق التنظيم”.
أما المادة 5 من نص القانون والتي تعدل وتتمم احكام المادة 
10 مــن قانــون 1983 تنص علــى أنه ”للعامــل )ة( الذي 
اســتوفى الشــروط المنصوص عليها في المواد في المواد 6 
و7 و7 مكــرر و8 مــن هذا القانون الحق فــي اإلحالة على 
التقاعــد إال أنه اليمكــن  إقرار اإلحالة على التقاعد قبل تبليغ 

قرار منح المعاش”.
 وجــاء في المادة 7 التي  تتمــم أحكام  المادة 61 مكرر في 
القانــون رقم 12-83 أنه ”دون المســاس بأحكام هذا القانون 

وخــالل فتــرة انتقالية مدتها ســنتين )2( يمكــن منح معاش 
التقاعــد مع االنتفــاع الفوري اذا كان العامــل األجير  قد أتم 
مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثالثين 
)32(ســنة على األقل وبلغ أو تجاوز الســن الدنيا المذكورة 
أدناه ثمان وخمســون )58 (ســنة في ســنة 2017  وتســع 

وخمسون )59 (سنة في سنة 2018”.
 وذكــر القانون في نفس المادة أنه ”تتم االســتفادة من معاش 
التقاعد في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة أعاله بطلب 
مــن العامــل األجيــر دون ســواه” مضيفا أن ”تطبيق الســن 
المنصــوص عليهــا في المادة 6 من القانــون رقم 83 - 12 
وعلى العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول جانفي 

سنة 2019.”
وأكد نص هذا القانون في مادته التاســعة ان ”مفعوله يســري 

ابتداء من أول جانفي 2017”.
لالشــارة فان نواب المجلس الشــعبي الوطنــي صادقوا على 
هــذا القانون بتاريخ 30 نوفمبــر 2016 , فيما صادق عليه 

أعضاء مجلس األمة بتاريخ 21 ديسمبر من السنة ذاتها  .
وســنعود في أعداد قادمة للتعديل الــذي لحق هذا القانون في 

دستور 2020 بعد تولي الرئيس تبون رئاسة الجمهورية .

     كل ما يجب أن تعرفه 

عن قانون التقاعد الجديد 

21عين على القانون

n  يعد رئيس المجلس الدســتوري كمال فنيش واحدا من 
رجاالت القانون المعروفين ، حيث تقلد عدة مهام في قطاع 
القضــاء علــى وجه الخصــوص ، حيث تــدرج من قاضي 
فوكيل للجمهورية ثم نائبا عاما بعدة واليات في شرق البالد 

قبل أن يعين مستشارا في المحكمة العليا .
وقبل تعيينه يوم 16 أفريل 2019 في عز الحراك الشعبي 
كرئيــس للمجلس الدســتوري خلفا للطيب بلعايز المســتقيل 
تحت ضغط الشــارع الذي كان ينادي بمحاســبة كل رموز 
النظام البوتفليقي السابق شغل منصب رئيس غرفة بمجلس 

الدولة .
ويحمــل  الحقوقــي فنيش  دبلوم المدرســة الوطنية للقضاء 
وقبلها حصل على ليســانس حقوق  وماستر في القانون من 

جامعة بربينيان الفرنسية . 
 كمال فنيش من مواليد والية سطيف .

 في عام 1979، عيّن وكيال للجمهورية في والية بجاية ثم 
نائبا عاما في والية تبسة سنة 1980

فــي عــام 1982، انتقــل إلى واليــة أم البواقي فــي نفس 
المنصب

في عام 1993، عين مستشــارا في المحكمــة العليا، وهو 
المنصب الذي شغله بمجلس الدولة

في عام 2016، أصبح رئيسا للغرفة القانونية للمجلس
وكان الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة قد وقع مرسوما 
رئاســيا ســنة 2016 يقضي بتعيين كمال فنيش عضًوا في 

المجلس الدستوري. 
في عام 2019، عين رئيسا للمجلس الدستوري

كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري

استشارات قانونية 

  سؤال : 
إذا قام شخص مستخدماً إحدى وسائل 
التواصــل االجتماعــي بإيهــام فتاة أنه 
أنثــى، وأقنعها أن ترســل لــه صوراً 
شــخصية خاّصــة لهــا، ثم كشــف لها 
القنــاع عن حقيقته، وبــدأ يبتّزها طالباً 
منها المال، مقابل عدم نشــر صورها 
علــى المأل.هــذا االبتــزاز دفــع الفتاة 

لالنتحار!
ما هي المســؤولية القانونيــة التي تقع 

على هذا الشخص؟

 جواب : 
 

يمكن تناول فعل االبتزاز الذي ارتكبه 
هذا الشــخص مــن الناحيــة القانونية، 
بمعــزل عن انتحار الفتاة الذي يصعب 
ربطــه بهذا الفعــل مباشــرة وفق هذه 

المعطيات، على الشكل التالي:
يحمــي القانــون حــق الشــخص فــي 
صورته وفــي خصوصيته على النحو 

التالي:
فــي  الشــخص  لحــق  بالنســبة  أواًل 

صورته: 
نصــت المــادة 99 من قانــون حماية 
حقــوق المؤلــف الصــادر بالمرســوم 
التشــريعي رقــم 62/ 2013 أنــه ال 
يحق لمــن قام بعمل صورة لشــخص 
آخــر أن ينشــر أو يعــرض أو يوزع 
أصلهــا أو نســخاً منهــا دون إذن من 
تمثله الصــورة، ويعاقب كل من يفعل 
ذلك بالحبس من ثالثة إلى ستة أشهر،

وبمــا أن النص يعاقب مــن قام )بعمل 
الصــورة( إذا نشــرها، أي المصــور 
الــذي التقطها، وبالتالــي فمن الصعب 
تصــور تطبيقــه على شــخص اســتلم 
الصورة من صاحبها بمحض إرادته، 
ناهيــك عــن أن فعل النشــر لم يقع في 

حالتنا هذه.
ثانياً: بالنســبة لحق الشــخص بحماية 

خصوصيته من االنتهاك:
عــّرف قانــون التواصل على الشــبكة 
ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم 17/ 2012 

الخصوصية بأنها:
))حــق الفــرد فــي حمايــة أســراره 
الشــخصية، والمالصقــة للشــخصية، 
وســمعته،  ومراســالته،  والعائليــة، 
وحرمــة منزلــه، وملكيتــه الخاصــة، 
وفــي عــدم اختراقها، أو كشــفها دون 

موافقته((

 من الدستور

n  الحــــــق فــــــي الضــــــراب 
معــــــــترف بــــــه، ُويمــــــاَ رس 

فــــــي إطــــــار القــــــانون.
 يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا 
الحــق، أو يجعل حدودا لممارســته 
في ميادين الدفاع الـــوطني والمـن، 
أو فـــي جميع الخدمــات أو العمال 
الحيويــة  المنفعــة  ذات  العموميــة 

للمجتمع
المــــــادة 57 من دستور 1996

 شخصية وقانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة
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استراحة

  كونفوشيوس ..
فيلسوف الصني الكبري 

n     ُولــد كونفوشــيوس في والية “لو” فــي الصين حوالي عام 
551 قبــل الميالد، وكان اســمه عند الوالدة كونغ كيو. أرســى 
بتعاليمه مبادئ ســلوك التفاعل االجتماعي األخالقي بين األفراد 

ورّكز من خالل هذه التعاليم على مبادئ ونماذج التعليم.
 مــن الُمرّجح أّن كونفوشــيوس ُولد في عــام 551 قبل الميالد، 
وقــد كان اســمه كونغ كيــو أو كونغ فو تزو، وقــد ُعرف القليل 
عــن طفولته. ولعّل مــن أكثر المعلومات التــي وردت عن حياة 
كونفوشــيوس كانت من كتاب ”ســجاّلت المــؤّرخ” وهو الكتاب 

الذي أّرخ الحياة الصينية في القرون القديمة، وفًقا لكتاب ”سجالت 
المؤرخ” فقد ُولِد كونفوشــيوس لعائلٍة تنحدر من ســاللٍة ملكية، بينما تُشير رواياٌت 
أُخــرى أنــه عاش في كنف أســرته الفقيرة، لكّن األمر المؤّكد هو أن كونفوشــيوس 
ُولِــد في ظل أزمــٍة فكريٍة كبيرة فــي المجتمع الصيني.،برز كونفوشــيوس ليؤدي 
واجبه تجاه مجتمعه وليُعيد الروح للمثُل العليا والتقاليد الصينية، فأخذ ينشر فلسفاته 
وتعاليمه المبنية على ضبط الســلوك الذاتــي لألفراد وعلى مبدأ ”رين” والذي يعني 
”حــب اآلخرين”، وأّكد كونفوشــيوس أنّه من الممكن تطبيق مبدأ ”رين” باســتخدام 

القاعدة الذهبية التي تقول ”تتمنَّى لآلخرين ما تتمناه لنفسك«.
أّما بالنســبة لتعاليمه السياسية فقد دعا كونفوشــيوس إلى اعتماد مبدأ الضبط الذاتي 
ب نفســه على هــذا المبدأ حتى يبقى متواضًعا  للنفــس، وأّكد أنّه على الحاكم أن يَُدرِّ

وليُعامــل أفراده بالعطف، كما أنّه ومن خالل تعاليمه أشــار إلى 
أّن علــى الحاكــم أن يحّفز األفراد على اتبــاع القانون من خالل 
تعليمهــم الفضيلة من خالل االقتداء به ومــن خالل التأكيد على 
أهمية توحيد الطقوس الدينية ، لقد كانت فلســفة كونفوشيوس في 
التعليم ترتكز على ما سّماه ”الفنون الستة” وهي: الرماية والخط 
والحساب والموسيقا وقيادة العربات واالتباع الصحيح للطقوس، 
وبالنسبة لنظريته في التعليم فإنه يرى أن المهمة األساسية للمعلّم 

هي أن يعلّم الناس أن يعيشوا بنزاهة واستقامة.
قام كونفوشــيوس بكتابة وإعــادة صياغة العديد من أهم األعمال 
الكالســيكية التقليدية الصينية فقد جمع ونّظم وقام بإعادة صياغة 
”كتاب األغاني” وهو من أقدم كتب الّشــعر الصينية، وقام الحًقا 
العديــد من العلماء الصينيين بشــرحه وتدريســه، باإلضافة إلى 
”كتاب التاريخ” وكتاب ”الربيع والخريف” والذي دّون فيه تاريخ 
مدينته ”لو” وتاريخ حكامها، وقام أتباعه وطالبه بتجميع تعاليمه 
وفلسفته في كتِب أربعة أهّمها كتاب ”لون يو” أّي ”المختارات”، وهو كتاب يحوي 
مختارات من أقول كونفوشــيوس وِحَكمه وقد انتشر كتاب ”لون يو” انتشارً ا كبيًرا 
وتُرِجــم إلى اإلنجليزيــة، تُوّفي الفيلســوف والمعلّم الصيني كونفوشــيوس في 21 
نوفمبــر مــن عام 479 قبل الميالد في مدينة ”كوفو« في الصين وذلك بعد عاٍم من 

وفاة ابنه »تزو لو«.
اشهر اقواله 

إن الحياة بسيطة للغاية ، لكننا نصر على جعلها معقدة .
ال تكمن العظمة  في أن ال نسقط ابدا ، لكن العظمة بأن ننهض كلما سقطنا .

n قال أبو نواس لصاحبه اثناء ســيرهما معا بالطريق :  اتشــتهي كذا 
و كذا من الطعام .

وذكر له انواعا كثيرة طيبة من صنوف  الطعام ، مما يسيل اللعاب ، فقال 
لــه الرجــل بلهفة : نعم وهللا ألني ألشــتهي كل ما ذكرتــه ، خصوصا وان 

جوفي لم يدخله طعام من ليلة البارحة .
 فقال أبو نواس :  فاذن هيا بنا …  نسير وال نأكل حتى نجد طعام

مع الفالسفة 

 قصص وطرائف 
 أني ما قلت يا ابا نواس 

 ابن يونس املصري
 أول من اخرتع رقاص الساعة

يف رحاب العلم واإلميان  

n هــو أبو الحســن علي بن أبي ســعيد 
عبــد الرحمن بــن أحمد بــن يونس بن 
عبد األعلى الصدفــي المصري، ولقب 
الصدفي اختلفت عليه اآلراء؛ فمنها من 
يقول إنَّه يرجع إلــى بلده صدفا بصعيد 
مصــر، و منهم مــن يرجعه إلــى قبيلة 
الصــدف، وهي قبيلة يمنيــة من بطون 
حمير، هاجرت إلى مصر وسكنت بها، 
ومنهم من يرجع االســم إلــى كون أحد 
أجــداد ابن يونس المصــري كان يعمل 
بمهنة تطعيم األثاث الخشــبي بالصدف. 
ولقــد ُولد في مصر فــي النصف األول 
من القرن الرابع الهجري، حوالي ســنة 

342ه ،950م .
إلــى  المصــري  يونــس  ابــن  ينتمــي 
أســرة اشــتهرت بالعلــم والفقــه أواخر 
اإلخشــيدية بمصر  عهد الدولــة 
968-934م(،  358-323هـــ= (
ًخــا كبيًرا،  ًثا ومؤرِّ فقــد كان أبــوه محدِّ
وهو أبو ســعيد عبــد الرحمن بن يونس 
958-894م(،  347-281هـــ= (
خها، وأحد العلماء  ُمحدِّث مصــر ومؤرِّ
المشاهير فيها، وهو صاحب تاريخ ابن 
يونس المشــهور، قال ابــن كثير: ”كان 
أبــوه من كبــار المحدثيــن الحفاظ، وقد 
وضع لمصر تاريًخا نافًعا يرجع العلماء 
إليــه فيه”. وقال ابــن ناصر الدين: كان 
ــة الحفاظ واألثبــات األيقاظ”.  من األئمَّ
ه األعلى هو يونس بن عبد األعلى  وجدُّ
877-787م(،  264-170هـــ= (
صاحــب اإلمــام الشــافعي وصديقــه، 
وكان فقيــه مصر وعالــم الحديث فيها، 
قال اإلمام الشــافعي: مــا رأيت بمصر 
أحــًدا أعقــل مــن يونس. كمــا كان من 

المتخصصين بعلم النجوم.
إسهاماته يف علم الفلك

ن ابن يونس من محلِّ عمله بمرصد  تمكَّ
المقطم من رصد كسوفين للشمس عامي 
366 و367هـ=977م و978م، فكانا 
أول كســوفين تم تسجيلهما بدقٍَّة متناهيٍة 
ـٍة بحتــة، كمــا رصــد  وبطريقــٍة علميَـّ

خسوًفا للقمر في الفترة نفسها، أثبت فيه 
تزايد حركة القمر، وَحَســب ميل دائرة 
البروج بدقٍَّة مثيــرٍة لإلعجاب، فجاءت 
أدق وأتقــن ما عرف قبل إدخال اآلالت 

الفلكية الحديثة.
وابن يونس المصري العالم المســلم هو 
الذي اخترع البندول أو رقاص الساعة، 
وبذلك يكون قد ســبق العالــم اإليطالي 
جاليليــو بمــا يزيــد علــي600 عــام، 
وكانــوا يســتخدمونه لحســاب الفترات 
الزمنية أثناء الرصد، وفي قياس الزمن 
لكونــه أدق من الســاعات المتوفرة في 
ذلــك العصر، واســتعمل بعــد ذلك في 
الســاعات الدقاقة. كما أظهر ابن يونس 
براعة كبرى في حل كثيٍر من المســائل 

العويصة في علم الفلك.
فــي علــوم  يونــس  ابــن  بــرع  ولقــد 
الرياضيات وخاصة علم المثلثات، وله 
فيها بحوث قيِّمة ســاعدت في تقدُّم علم 
المثلثــات، وفاقــت بحوثــه فيها بحوث 
كثيــٍر مــن الرياضيِّيــن، وحل مســائل 
صعبــة فــي المثلثــات الكرويــة؛ حيث 
اســتعان في حلِّهــا بالمســقط العمودي 
للكرة الســماوية على كلٍّ من المستوى 

األفقي و مستوى الزوال.
فابن يونس المصري هو أول من وضع 

قانوًنــا في حســاب المثلثــات الكروية، 
وكانــت لــه أهميــة كبرى عنــد علماء 
الفلــك قبــل اكتشــاف اللوغاريتمــات؛ 
إذ يُمكن بواســطة ذلــك القانون تحويل 
عمليــات الضرب في حســاب المثلثات 
ل حــلَّ كثيٍر  إلــى عمليات جمع، فســهَّ
مــن المســائل الطويلة المعقــدة، ولذلك 
دوا الكتشــاف  ن مهَّ ـه يُعتبر بحق ممَّ فإنَـّ
اللوغاريتمــات، وحتــى عــام 1800م 
نجد العالم الفرنســي البالس يستفيد من 
كتب ابن يونس المصري في دراســاته 

وأبحاثه.
وكلمــة زيــج كلمــة فارســية )زيك(، 
ومعناهــا بمفهومنــا الحديــث الجداول 
الفلكية الرياضية، وعلم الزيج: هو أحد 
فروع علم الهيئــة، يتعرف منه مقادير 
حركات الكواكب ســيَّما السبعة السيَّارة 
وتقويم حركاتها وإخراج الطوالع وغير 
ذلك، وبــه يُعرف موضع كلِّ واحٍد من 
الكواكب -ســيَّما الســبعة- بالنســبة إلى 
فلكهــا وإلى فلــك البــروج، وانتقاالتها 
وتشــريقها  واســتقامتها  ورجوعهــا 
وتغريبهــا وظهورها وخفائهــا في كلِّ 
زمــاٍن ومــكان، وبــه يُعرف كســوف 
الشمس وخسوف القمر وما يجري هذا 
المجــرى، وبه يُســتخرج تقويم فصول 

السنة وسمت القبلة وأوقات الصالة.

 ويُعتبــر الزيــج الحاكمــي من أشــهر 
مؤلَّفــات ابن يونس المصري، ويُنســب 
لفــظ ”الحاكمي” إلى ابــن يونس، الذي 
ًنا  أطلــق هذا االســم علــى الكتــاب تيمُّ
برعايــة الحاكم بأمر هللا لعلمهوكان هذا 
الزيــج المعتمــد لدى علمــاء مصر في 
حساب التقاويم وتناول المسائل الفلكية، 
ولكن لألســف لم يصلنا كاماًل؛ بل ظلَّت 
أجــزاٌء من فصوله فــي مكتبات مختلفة 

متناثرة حول بالد العالم.
ابــن يونس العديد مــن المؤلفات، ولكن 
أهــم كتاٍب له هو الزيــج الحاكمي، وله 
”الزيــج الصغير” ويُعرف باســم ”زيج 
ابن يونس”، و يختصُّ بالجداول الفلكية 
واألرصــاد المرتبطة بمصــر، وتوجد 
منه نسخة كاملة بدار الكتب المصرية.

ولــه كتــاب ”بلــوغ األمنية فيمــا يتعلق 
بطلــوع الشــعرى اليمانيــة”، وكتــاب 
بعنــوان ”الظــل”، عن حركة الشــمس 
والظــل، وكتاب ”غايــة االنتفاع”؛ وهو 
عبــارة عن جــداول لمواضع الشــمس 
وجــداول لمواقيت الصــالة في األماكن 

المختلفة؛ أي فروق التوقيت اآلن.
ـف -أيًضــا- كتاب ”الميــل”، وهو  و ألَـّ
عبــارة عن جــداول حركــة وانحراف 
الشمس، وكتاب ”التعديل الُمحكم”، عن 
معادالت الكســوف والخسوف، وكتاب 
”البنــدول” عن ابتــكاره األصيل بندول 
الساعة، الذي نُِســب لإليطالي جاليليو، 
ح الخطــأ، وعرف العالم فيما  لكن ُصحِّ
بعد أنَّ صاحب البنــدول هو ابن يونس 
الصدفــي، ومن مؤلَّفاتــه -أيًضا- كتاب 
فــي التاريــخ بعنــوان ”تاريــخ أعيــان 
مصــر”، وكتاب في الموســيقى بعنوان 

”العقود والسعود في أوصاف العود”.
تُوفِّــي ابــن يونس المصــري بكرة يوم 
االثنين لثالٍث خلون من شوال سنة عام 
399هـــ=1009م، فجأة، وصلَّى عليه 
فــي الجامع بمصــر القاضــي مالك بن 
ســعيد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن 

ثواب، وُدفن بداره بالفرائين.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن أول مئذنة بنيت في 
العالم االسالمي مئذنة عيسى في 

الجامع االموي بدمشق .
- هل تعلم أن النسور ال تموت بل تنتحر 

بسبب المرض .
- هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي على سبع فقرات، 

وان عدد عظام القدم هو 32 عظمة، وأن اإلنسان عندما 
يضحك يحرك 16 عضلة.

1930  ميالد العالم االمريكي ليون 
كوبر ، الحاصل على جائزة نوبل في 

الفيزياء .
1935اكتشاف واالس 

كاروثرزللنايلون.
1986  وفاة أولوفبالم، رئيس وزراء السويد.

معسكري راح للدكتور ، 
الدكتور قال له أمشي كل يوم 

5 كيلو. اتصل  المعسكري بعد 
أربعين يوم بالدكتور وقال له انأ  اآلن  

داخل على وهران .

كما أن االلماس ال يلمع بال احتكاك، فكذلك االنسان ال يتعلم 
بدون تجارب .

  باولو كويلو   روائي برازيلي

الرشكة هلكة لو كان يف طريق مكة :

يضرب هذا المثل انه ال يجب الشراكة بين شخصين في 
  

أمر ما ألنها حتما تؤدي إلى هالك أحدهما.

       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.

األحد 28 فيفري  2021
الموافق لـ 16 رجب 1442



nوأوضــح أنهــا أتــت مــن مناطق 
ملوثــة  الجزائريــة  الصحــراء  فــي 
بدايــة  منــذ  النوويــة  باإلشــعاعات 
بســبب  الماضــي  القــرن  ســتينيات 
التجارب الـ 17 التي أجرتها باريس 
هنــاك، خــالل احتاللهــا الجزائــر، 

لصنع قنبلتها النووية.
توصل الخبير الفرنســي، والمستشار 
 )ACRO( »لــدى مخابــر ”آكــرو
وجمعيــة متخصصــة فــي مراقبــة 
اإلشــعاعات فــي فرنســا، إلــى هذه 
النتائج المؤكدة علميا بعد تحليله كمية 
من الغبار أصفــر اللون غير معهود 
في المنطقة جمعها من منطقة ”شابيل 
دي بــوا” في مرتفعات جبال ”جورا” 

في بداية شهر فيفري.
وأوضــح بييــر باربي أنــه إذا كانت 
الجزيئــات المشــعة فــي هــذا الغبار 
الرملــي الصحــراوي، وهــي مــادة 
الـ ”ســيزيوم 37”، غيــر ضارة في 
فرنســا، إال أنها خطيرة على ســكان 

وبيئة الصحراء الجزائرية.
و كان رئيــس قســم هندســة القتــال 
بقيــادة القــوات البريــة الجزائريــة، 
العميــد بوزيد بوفريــوة، قد وجه في 
وقت ســابق، رســالة شــديدة اللهجة 
لفرنســا، وطالبها بتحمل مسؤولياتها 
عــن التجارب النووية التي نفذتها في 

الجزائر.
وقــال بوفريوة، فــي مقابلة مع مجلة 
”الجيش” الشــهرية: ”أكثــر من 60 
عامــا مرت علــى أول تجربة نووية 
في الجزائر. وال تزال فرنسا ترفض 
تسليم الخرائط التي تكشف عن مواقع 

النفايات النووية«.
وذكر المســؤول العسكري الرفيع أن 
فرنســا قامت نفــذت 17 تفجيرا )4 

ســطحية منطقة رقــان و13 باطنية 
فــي إن إيكــر(، وتمــت كلهــا تحت 
»ذريعة« البحث العلمي، ناهيك عن 

تجارب تكميلية أخرى.
وأوضــح أن التجارب الســطحية في 
رقان تسببت في تلويث أجزاء كبيرة 
من الجنوب الجزائــري ووصل إلى 
دول إفريقيــة أخــرى، أمــا التجارب 
الباطنيــة فــي إن إيكــر فقــد ”خرج 
العديد منها عن السيطرة مما أدى إلى 
انتشــار النواتج االنشطارية لالنفجار 

ملوثة مناطق واسعة«.
كما أبرز المســؤول في السياق ذاته، 
أن مــن مخلفات هــذه التجارب هناك 
”نفايــات ضخمــة غزيرة اإلشــعاع، 
طويلــة العمر منها ما تــم دفنه تحت 

األرض ومنها ما بقي في العراء«
كمــا أشــار فــي هــذا الصــدد إلــى 
إشــعاعات منتشــرة على مســاحات 
شاســعة تســببت في إحداث ”ضحايا 

كثيرين من الســكان وأضرار بالبيئة 
ال تزال قائمة حتى اليوم«.

وشــدد على أن ”تســليم الخرائط حق 
تطالب به الدولة الجزائرية بحرارة، 
وال تنسى مسألة تعويض الجزائريين 

ضحايا االختبارات«.
وتابــع أن ”علــى فرنســا أن تتحمــل 
مســؤولياتها التاريخية” ال ســيما في 
ضوء معاهدة حظر األسلحة النووية 
التــي أقرتهــا الجمعية العامــة لألمم 
المتحدة في جويليــة 2017 بموافقة 

122 دولة.
ونفــذت فرنســا 17 تفجيــرا نوويــا 
في الجزء الجزائــري من الصحراء 
الكبرى بين عامي 1960 و1966.
وجــاء 11 اختبارا بعد اتفاقات إيفيان 
المبرمــة عــام 1962 والتــي أنهت 
حرب االستقالل المتسمرة 8 سنوات.
ق ـ و

أحوال الطقس 

قسنطينة : 20/ 3
الجزائر : 19/ 10
وهران : 21/ 12 

رياح حملت رماال مشعة من الصحراء إىل ترابها

n تدخلت،فجــر أمــس، إســعافات 
الحمايــة المدنيــة لواليــة ســكيكدة 

الرئيســية  الوحــدة  فــي  المتمثلــة 
المجاهــد المتوفي ســعودي ، و في 

حدود 03ســاو23د، ألجــل اختناق 
عائلــة بأكملها تتكون مــن 11 فردا 
أعمارهم ما بين ســنة و 52 ســنة ، 
كانوا قــد تعرضوا إلختنــاق بالغاز 
بحــي 700مســكن، حيث تــم تقديم 
اإلســعافات األولية في عين المكان 
مع نقل إلى مستشــفى عبــد الرزاق 

بوحارة .
و بحســب مصادرنا، فــإن الضحايا 
استنشــقوا كميــات كبيرة مــن الغاز 
المتســرب مــن المدفــأة، حيــث تم 
اإلبالغ عنهم من قبــل أحد الجيران 
، حيــث يوجد مــن بينهــم ثالثة في 
حالة حرجــة للغاية...مصالح االمن 
فــي  التحقيــق  باشــرت  المختصــة 

مالبسات القضية.
نورالدين ب

 باقة األخبار 
انتحار شخص بسد بني هارون بميلة 

n شهد ، نهار أمس ، حوض سد بني هارون الواقع 
علــي بعد 25 كم من عاصمة والية ميلة حالة انتحار 
احد المواطنين  برمي نفســه في مياه  الســد.  و رغم 
وصول فــرق  الحماية المدينة  إلــى عين المكان مع 
فرقة الغطاســين وكذلك الدرك الوطني   فان الغريق 
ال يــزال في مياه الســد فــي انتظار انتشــال الجثة و 

معرفة مالبسات هده الحادثة االليمة
محمد.ب

وفاة أم يف ظروف غامضة 
بتبسةوالنيابة تطالب بترشيح الجثة 

n اســتيقظ نهايــة االســبوع ســكان الحي الشــعبي 
المعروف بــأرض البراهمية بمدينة الشــريعة غرب 
تبســة على وقع فاجعة  انتحار ســيدة في العقد الثالث 
مــن عمرهــا أم ل3 اطفــال  ،حيث تدخلــت مصالح 
االمن الوطني بعد اشــعار النيابة لى محكمة الشريعة 
والتي فتحت تحقيقا معمقا بشــأنها في وقت أمر وكيل 

الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة  .
وفي ســياق اخر الزال التحقيق األمني مستمر لكشف 
مالبسات احتراق شــخص بمقر الضمان االجتماعي 
لبلديــة بئر مقدم عثر علــى جثته محترقة كليا ،وبينت 

التحقيقات ان الضحية ليس من عمال المؤسسة .
هواري .غ

مرصع شاب يف حادث مرور بربيكة يف باتنة

n لقي يوم أمس شاب مصرعه ويتعلق األمر 
ب الســيد )ه ر 23 ســنة( فــي حــادث مرور 
خطير  بالطريق الوطني رقم 28 في شــطره 
الرابط بين بين مدينتي بريكة والجزار بباتنة.

حيــث تنقلــت مصالح الحمايــة المدنيــة لعين 
المكان وقامــت بتحويل جثة الضحية لمصلحة 
حفــظ الجثــث بمستشــفى بريكــة فيمــا فتحت 

مصالح األمن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.
وفي ســياق آخر سجل الطريق الوطني الرابط 
بين باتنة وسطيف وبالتحديد بإقليم عين جاسر 
حــادث مرور خطير دون تســجيل اي ضحايا 

بشرية .
فوزي جاب هللا

 n تســارع األحــداث خــال اليوميــن 
الماضييــن في الســاحل اإلفريقي، حيث 
قتل 11مســلحا في بوركينا فاسو، وقتل 
ســبعة جنود وجرح تسعة آخرين وسط 
مالــي، واختطــاف أكثــر من مئــة بنت 
فــي إحدى الثانويــات التابعــة للحكومة 
النيجيرية، كما أن الجيش المخزني يقوم 
منذ 48 ساعة بإمدادات وأسلحة جديدة 
للوحدات المتمركزة وراء الجدار العازل، 
وهي األحداث التي تؤكد بصراحة الحقد 
الذي لم يعد دفينا بل ظاهرا لمحور فرسا 
ضــد الجزائــر، هذه األخيــرة التي قالت 
لألعــداء وبصوت عال ”أنتم اســتبحتم 
ليبيــا وكل الدول المهرولة، لكن نحن لم 
نهــرول ولن ندخل فــي لعبتكم القذرة”، 
واالجتماع العسكري الذي نظمته مؤخرا 
قيادة أركان جيشنا، والذي وصفه الكثير 
مــن متابعي الشــأن األمني أنــه حربي، 
يؤكد أن الجزائر التي ظلت غير عدوانية 
لســنوات ترّجــح دائما كفــة الحوار في 
حــل النزاعات، لكن عندمــا يتعلق األمر 
بالخيانة والتطبيع والتطاول العلني تتغير 
العقيدة، ومن أراد كيدا بالجزائر سيدمر 
ال محالــة، وهو ما أدركتــه أمريكا التي 
راهنــت على حصان خاســر فــي رعاية 
شــؤون الســاحل اإلفريقي، حيث طلبت 
مؤخرا من حلفائها وعلى رأسهم فرنسا 
عــدم التدخــل في شــؤون بعــض الدول 
خاصــة الجزائر، وجدت نفســها مجبرة 
علــى الحضور بنفســها إلى بلــد الثوار 

ومحاولة تصحيح ما أفسدته فرنسا.
سبب كل هذه المضايقات يعود إلى امتاك 
الجزائر لترسانة أسلحة ال تمتلكها حتى 
فرنسا، خاصة قصة شراء صواريخ من 
نوع ”براهموس” التي تعد األسرع في 
العالــم من طرف الجزائر، حيث أحســت 
فرنســا أنها أصبحت فريسة، ناهيك عن 
نجــاح الجزائر في إعــادة تركيب الميغ، 
التي ال يعلم الفرنسيون كيف تعمل، وكذا 
صناعة الهليكوبتر من نوع ”ليوناردو” 
بالشراكة مع اإليطاليين وإحداث تغييرات 
في محركها وأجهزتها اإللكترونية، وهي 
موجهــة للتصديــر،  حيث ترى فرنســا 
أن ســوقها في هذا النوع من األســلحة 

سيقلص صادراتها للبلدان اإلفريقية.
آخــر الكام .. إن عــزم الجزائر الدخول 
في تصدير األســلحة الثقيلة إلى كل دول 
العالــم جعل فرنســا تثور وتــدور، حيث 
حاولت منذ ســتة أشــهر الحصول على 
المعلومــات حــول الصناعة العســكرية 
الجزائريــة ودراســتها، وبعــد جمع كل 
الملفــات وجــدت أن عمليــة التصديــر 
الجزائريــة محصنــة بلوبيــات تجاريــة 
ال عاقــة لهــا بالســاح ،وإنمــا همهــا 
هــو العمليــات التجاريــة المربحة ولها 
معامــات فــي كل العالــم ولن تســتطيع 
فرنســا إيقافهــا، وهذه الشــطحات على 
تنــاور بها فرنســا وحلفائهــا داخل دول 
الجــوار لن تؤثــر قيد أنملة في مســعى 
الجزائر الذي لم يكن وليد اليوم بل ثمرة 

سنوات من الجهود والعمل في صمت.
                          سفيان خرفي

كاريكاتور 

شطحات فرنسية
آخر الكالم 

الصبح  : 05.39
الظهر   : 12.46
العصر  : 15.58
املغرب  : 18.32
العشاء : 19.48

مواقيت الصالة 

األحد 28 فيفري  2021/الموافق لـ 16 رجب 1442

قال بيير باربي الخبير الفرنسي في الحماية من اإلشعاعات النووية بجامعة ”كان« )Caen( الفرنسية 
إن الرياح التي هبت مؤخرا على فرنسا قادمة من إفريقيا حملت معها رماال مشعة نوويا.

اختناق 11 شخصا من عائلة واحدة بالغاز يف سكيكدة

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

فرنسا تكتوي بإشعاعات تفجيراتها النووية في جنوب الجزائر
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