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يستعد الستالم 16 مقاتلة 

من نوع ” سوخوي” 
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شباب قسنطينة يذل يف الخروب 

قرارات  عن  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أعلن 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  نواحي  مختلف  تخص  هامة 
حكومي  تعديل  إجراء  قرر  إذ  للبالد،  والصحية  واالجتماعية 
خالل الساعات القليلة القادمة وحل المجلس الشعبي الوطني 
رئاسيا  عفوا  وأصدر  مسبقة،  ترشيعية  انتخابات  وتنظيم 
الجزائر  بإمكان  أنه  أكد  كما  الشعبي،  الحراك  معتقيل  لفائدة 
يف  بالجزائر  كورونا  لفريوس  سبوتنيكV المضاد  لقاح  تصنيع 
ثبات  عىل  التأكيد  الرئيس  وجّدد  أشهر.  سبعة  أو  ستة  غضون 
ودعا  القضايا،  مختلف  يف  للبالد  الخارجية  السياسية  مواقف 
يف سياق آخر إىل رضورة الميض قدما يف تجسيد خطة اإلنعاش 
كما  االقتصاد.  إطالق  إلعادة  الوقت  حان  أنه  وأكد  االقتصادي. 
أكد أن الدستور الجديد أدمجت فيه كل مطالب الحراك و كرس 

حرية مطلقة فرديا وجماعيا. 

تعديل حكومي إلبعاد الوزراء الفاشلني   

الرئيس تبون يحل المجلس الشعبي
 الوطني و يقرر تنظيم انتخابات مبكرة

االفراج عن  معتقلي 

الحراك الشعبي
ص 3
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n طالب،أمس،ســكان  بلديــة 
كركــرة غربــي والية ســكيكدة، 
والــي الواليــة من أجل تجســيد 
مشــروع معبرة لقطع وادي قبلي 
في المخــرج الغربي الرئيســي، 
الوصــل  مــن  التمكــن  قصــد 
إلــى المقبــرة القديمــة و تشــيع 
بعدد  يســتنجدون  جنائزهم،حيث 
مــن الجــرارات و المتطوعين و 

ركنهــا بجانــب بعضهــا البعض 
و تحويلهــا جســرا ليمــر عليهــا 
»المشــيعون« و الجنــازة علــى 
أكتافهــم خاصــة أثنــاء إرتفــاع 
منســوب مياه الوادي، و هذا في 
ظل تجميد مشــروع إنجاز جسر 
المواطنــون  ليســتعمله  صغيــر 
حتــى  او  للمقبــرة  القاصديــن 
الفالحيــن من أصحــاب الحقول 

الزراعيــة فــي الجهــة المقابلــة 
للــوادي حيث ســبق و ان رفعوا 
أصواتهــم عاليــا علــى آمــل ان 
الوالئيــة  الســلطات  تســتجيب 

لصراخهم..
و كان حلم الجسر يطالب به العديد 
من المواطنين من عقود ،خاصة 
فــي ظل الوضعيــة الصعبة التي 
يعانيها القاصدين المقبرة و حتى 
الفالحين الديــن تلقوا الوعود من 
البرلمانيين و الــوالة المتعاقبين، 
غيــر أن الحلــم تم تســفه بعنوان 
التجميد مند ثالثة ســنوات ،اليوم 
الجميــع يرفــع صراخــه للوالي 
قصــد التدخل لرفعه أمــام أهمية 

الجسر أو المعبر .
نشــير بــأن رئيس بلديــة كركرة 
قال فــي تصريح لعيــن الجزائر 
بأن المشروع مسجل قطاعي ، و 
هــو االن ينتظر فقط رفع التجميد 
عليها من قبل األشغال العمومية، 
و قــال ألنــه راســل الوالــي في 
العديد من المرات لهذا الغرض.
نورالدين ب

مولود يرى النور داخل سيارة 
إسعاف بالمسيلة n إحتجت،أمس،األســرة الثورة في ســكيكدة ،و 

بمناســبة يوم الشــهيد لما يتعرض أليه تمثال الشهيد 
البطــل زيغود يوســف الــدي تم اقتالعــه قبل ثالثة 
سنوات من مدخل باب قسنطينة في عاصمة سكيكدة، 
بحي الممرات،عقب قرار ســابق من الوالي األسبق 
شاطر ألسباب تقنية و فنية وقتها ، حيث احتج بعدم 
تشــابه التمثــال مع هيبة الشــهيد و مــا صاحبه من 
احتجاجات، قبل أن يتم وضعه في حظيرة البلدية و 
بارك ، مرمي على األرض ،ووســط القمامة ،حيث 
طالب الجميع باحترام مقدسات و رموز الثورة على 

األقل بوضعه بطريقه محترمة و في مكان الئق .
نورالدين ب

هكذا يهان الشهيد  يف يوم الشهيد 

يف بلدية كركرة تشيع الجنائز بجرس من الجرارات

كوكايين في عين فكرون 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

طالبة جامعية تروج 
المهلوسات  بتبسة

n تمكنــت قوات الشــرطة التابعــة لألمــن 
الحضري الخامس من توقيف شخصين أحدهما 
طالبة  جامعية تتراوح أعمارهم بين 30 و18 
سنة وحجز كمية من األقراص المهلوسة كانت 
بصدد الترويج في أوساط الطلبة داخل جامعة 

تبسة .ذ
و تعــود وقائع  القضية الى قيام ذات المصلحة 
بدوريــات رقابية بالقرب من المجمع الجامعي 
بجامعــة تبســة أيــن لفــت انتباههــم تحركات 
مشبوهة إلحدى الفتيات بالقرب من أحد مداخل 
الجامعة ليتم بناء على ذلك التقرب من المعنية 
التي بعــد توقيفها وتفتيش حقيبــة اليد الخاص 
بهــا عثــر بداخلها على 09 أقراص مهلوســة 
باإلضافــة الــى مبلــغ مالــي يقــدر بأكثر من 
9000 دج يفترض بانه من عائدات الترويج، 
وعليــه تم توقيف المشــتبه فيهــا وتحويلها إلى 
مقر األمن الحضري وفتح تحقيق في القضية .

التحقيــق المفتــوح والمعمق من طــرف ذات 
المصلحة افضى الى تحديد شــريك المتورطة 
الذي يقــوم بتزويدها بمختلف أنواع المؤثرات 
العقليــة من أجل تســهيل عمليــة ترويجها في 
أوســاط الطلبــة ،حيث بعــد التأكد مــن هوية 
المشــتبه فيــه ومحــل اقامتــه تبيــن أنــه أحد 
المســبوقين قضائيــا المعروفين لــدى مصالح 
االمن بعد توقيفه و تفتيش مســكنه عثر بداخله 
على كميــة أخرى من األقراص المهلوســة و 
قارورة مؤثر عقلي شديد التأثير باإلضافة الى 
اكثر من 315 وحدة من المشروبات الكحولية 
ومبلغ مالــي عائدات من الترويج . وبعد إتمام 
كافــة اإلجــراءات القانونية الالزمــة تم تقديم 
المتورطين أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي 

أصدرت في حقهما أمرا يقضي باإليداع. 
منى بوعكاز

د وهما شائعا عن القهوة
ّ
طبيب يفن

n فنّد الطبيب الروســي الشــهير، ألكســندر 
مياســنيكوف، مــا يشــاع عن خطــورة القهوة 
لألشــخاص الذيــن يعانــون من مشــكالت في 

القلب.
ويقول في حديث تلفزيوني، »لقد أكدت مرارا، 
أن القهوة غير ضارة لمن يعاني من مشــكالت 
في القلب. وهناك دراسات علمية عديدة، تؤكد 
أن األشــخاص الذين يتناولون القهوة باعتدال، 
نــادرا مــا يصابــون بالرجفان األذينــي. لذلك 

اشربوا القهوة إذا كانت تعجبكم«.
ويضيف، تنــاول القهوة باعتــدال يعني تناول 
3-2 فناجيــن فــي اليــوم، ولكــن األشــخاص 
الذيــن يعانون من مشــكالت فــي الكبد يمكنهم 
شــرب أربعة أكواب، ألن للقهوة تأثير إيجابي 

وعالجي للكبد.
ويشــير مياســنيكوف، إلــى أن للقهــوة تأثيــر 
إيجابي في أمراض مثل النقرس وباركنســون 
وهشاشــة العظــام، إضافــة إلــى خصائصها 

بدون تعليقالمضادة للسرطان.

2
نحلة

n قامت مصالح الشرطة بعين فكرون منتصف األسبوع الماضي  باإلطاحة  مروجي المخدرات الصلبة » كوكايين » حيث تم توقيف شخصين 
وحجز كمية من المخدرات الصلبة »كوكايين« وكمية من االدوية المؤثرة عقليا.

عملية التوقيف تمت بناء على معلومة استقتها عناصر فرقة الشرطة بأمن دائرة عين فكرون مفادها قيام اشخاص باستغالل احد المحالت التجارية 
لترويــج المخــدرات والمؤثــرات العقلية ، ليتم وضــع خطة امنية محكمة تم خاللها تفتيش المحل بعد اتخاذ كافة االجراءات القانونية ، اين اســفرت 
العمليــة على حجز 6.23 غرام من المخدرات الصلبة »كوكايين« مجزأة الى 9 كميات مغلفة بغالف بالســتيكي مهيأة للترويج و 52 قرص من 
ادوية مهلوســة مختلفة ، باإلضافة الى مبلغ مالي من مختلف الفئات كعائدات المتاجرة بهذه المواد مع توقيف شــخصين مشــتبه فيهما في القضية 

يبلغان من العمر 32 و 33 سنة .
المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا و قدما بموجبهما امام نيابة محكمة عين فكرون.

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية 
المدنية لوالية المسيلة صباح أمس  
في الســاعة 02 سا 50 د بالمكان 
المســمى طريــق مزريــر ببلديــة 
المســيلة من أجل عملية اإلشراف 
على والدة داخل سيارة إسعاف . 

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية 
أن األم فــي حالة جيــدة و المولود 
من جنس ذكر في حالة جيدة  ايضا 
،حيــث تم تحويلهما إلى مستشــفى 

سليمان عميرات بالمسيلة .  
 نجاة حرايز 

عناصر الشــرطة  n  تمكــن 
القضائيــة التابعيــن ألمــن دائــرة 
ســدراتة بوالية ســوق اهراس من 
علــى  كان  بمجوهراتــي  اللحــاق 
وشك االنتحار اين تم العثور عليه 
معلقا بواسطة حبل مربوط بالسقف 
وتحته كرســي مقلوب استعمله في 
عملية الصعود وهذا على مستوى 
محلــه التجاري لبيــع المجوهرات 

بوســط مدينة ســدراتة والذي كاد 
أن يضع حدا لحياته ويلفظ أنفاســه 
لوال تدخل عناصر الشــرطة الذين 
قاموا بقطع ونزع الحبل من رقبته 
مــع إســعافه بتقنيات اإلســعافات 
األولية التي من خاللها تم استعادة 
انفاســه ومن ثمة نقله إلى مصلحة 

اإلستعجاالت الطبية بالمدينة .
 مقداد .م

n خلّــف حادث مــرور مروع 
الطريــق  مســتوى  علــى  وقــع 
المــزدوج رقــم 28 بعيــن ولمان 
جنوب والية ســطيف، مقتل إمرأة 
بالغة من العمر 46 ســنة، دهستها 
ســيارة أثنــاء عبورهــا الطريــق 
الوطنــي بحــي ذراع الميعاد، ليتم 

نقلهــا إلــى مصلحة حفــظ الجثث 
لمستشــفى محمد بوضيــاف بعين 
ولمان بعــد إنهاء مصالــح الدرك 
الوطنــي تحقيقاتها الميدانيــة فــي 

ظروف هذا الحادث األليم.
سفيان خ

انقاذ مجوهرايت حاول االنتحار 
شنقا  داخل محله بسوق أهراس 

سيارة تدهس سيدة 
وترديها قتيلة بسطيف

ّ



3عين على الحدث

الرئيس تبون يحّل المجلس الشعبي الوطني 
و يقرّر تنظيم انتخابات مبّكرة

 n        عفو رئايس لفائدة معتقيل الحراك الشعبي
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن قرارات هامة تخص مختلف نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية للبالد، إذ قرر إجراء تعديل حكومي خالل الساعات القليلة 
القادمة وحل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وأصدر عفوا رئاسيا لفائدة معتقلي الحراك الشعبي، كما أكد أنه بإمكان الجزائر تصنيع لقاح سبوتنيكV المضاد لفيروس 
كورونا بالجزائر في غضون ستة أو سبعة أشهر. وجّدد الرئيس التأكيد على ثبات مواقف السياسية الخارجية للبالد في مختلف القضايا، ودعا في سياق آخر إلى ضرورة المضي قدما في تجسيد 

الوقــت إلعادة إطالق االقتصاد. كما أكد خطة اإلنعاش االقتصادي. وأكد أنه حان 

أعلن عن تعديل حكومي 

n  أعلــن رئيــس الجمهورية، في خطاب 
لألمة مســاء أول أمس الخميــس، عن جملة 
من القرارات الهامة وأخرى ســيتم اإلعالن 
عنها مستقبال في إطار التغيير الجذري الذي 
طالــب بــه الحــراك »األصيــل والمبارك« 
وذلك من خالل »حلول مؤسساتية ودائمة«، 
وقال الرئيس أنه يخاطب الشــعب بعد مرور 
ســنة على انتخابــه رئيســا للجمهورية ونيله 
»بشــرف كبيــر ثقة الشــعب الغالية يوم 12 
األقــدار  أن  وأضــاف   ،»2019 ديســمبر 
شــاءت أن يصاب بمرض تعافــى منه اليوم 

ليخاطب األمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. 
 بعض الجزائريني يريدون بيع وشــراء 

الوطن بثمن بخس
ذكــر رئيس الجمهورية فــي خطاب لألمة ، 
بتضحيــات الشــهداء، حيث قال:« الشــهداء 
ضحــوا بالنفس والنفيس كــي نعيش وتعيش 
الجزائر مستقلة تسير من طرف أبنائها وهو 
درس لنــا اليــوم، خاصة حينمــا نرى بعض 
الجزائريين يريدون بيع وشــراء هذا الوطن 

المفدى بثمن بخس«. 
 

 أعلن رئيس الجمهورية، عن تعديل حكومي 
خالل ، سيمس بعض القطاعات التي سجلت 
»نقصا في أداء مهامها«، حيث قال إنه يتابع 
»االنتقــادات التي يبديهــا المواطن عن حق 
بخصوص أداء بعض القطاعات الحكومية«، 
وقــرر إجــراء تعديــل حكومي ســيعلن عنه 
خــالل ســاعات ويشــمل »القطاعــات التي 
يشــعر المواطن ونشــعر بنقص فــي تأديتها 

لمهاها في حل المشاكل«. 
كما قــرر رئيــس الجمهورية حــل المجلس 
الشــعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشــريعية 
مســبقة، حيــث قال في هــذا المجــال: »لقد 
قررت حل المجلس الشــعبي الوطني الحالي 
وســنمر مباشــرة مــن اآلن إلــى انتخابــات 
خالية من المال الفاســد أو غير الفاســد، تفتح 
أبوابها للشباب« حتى يكون لهذه الفئة وزنها 
السياســي الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات 
المنتخبــة«. وأكــد أن الدولــة ســتعمل على 
مســاعدة هؤالء الشــباب، خاصــة في مجال 
خــوض حملتهــم االنتخابية التي »ســنتكفل 
بجزء كبيــر منها«. وبهــذه الكيفية -يضيف 
رئيــس الجمهوريــة- »نكون قد شــرعنا في 
التغييــر من خالل ضــخ دم جديد في أجهزة 
الدولــة وفــي البرلمان الذي ســيكون لســان 

وعين الشعب بصفة عامة«. 
وجــدد الرئيس تبــون التأكيــد أن »البرلمان 
ســينتخب والمراقبة ستكون من طرف الهيئة 
المســتقلة ولن يتدخل فيها ال رؤساء البلديات 
وال الــوالة )...( حتى رئيــس الجمهورية ال 
يمكنه التدخل، وســنحاول بكل الوسائل لكي 

ال يبقى أي شك في مؤسساتنا«. 
 كما أعلــن رئيس الجمهوريــة، عن إصدار 
عفو رئاســي لفائدة 30 شخصا من موقوفي 
الحــراك الشــعبي الذيــن صدرت فــي حقهم 
أحــكام قضائية نهائية، حيث قال:«بمناســبة 
إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي المبارك 
واألصيــل 22- فيفري-2019ســيصدر في 
حق مجموعة تتكون من حوالي 30 شــخصا 
معتقــال حكــم عليهــم نهائيا عفو رئاســي«، 
وأضاف أن »هناك مجموعة أخرى لم يحكم 
عليهــا بعد بصفة نهائية وعددهم يتراوح بين 
55 أو 60 فردا وسيلتحقون ان شاء هللا هذه 

الليلة او غدا الجمعة بعائالتهم«. 
التغيــر الجــذري ال يأتــي إال بقوانني 

ومؤسسات جديدة
وأكــد رئيس الجمهورية، أن التغيير الجذري 
ال يأتي إال بتغيير يفضي الى مؤسســات »ال 
غبــار عليهــا وال تشــكيك فيهــا« مثلما كان 
يطالــب به »الحراك المبــارك«، حيث قال: 

»لقــد خضنا معركة التغييــر المتعلقة بتغيير 
النصوص والمؤسســات بصفــة عامة مثلما 
كان يطالــب به الحراك المبــارك واألصيل 
ل22 فيفري2019«، و اعتبر أن »التغيير 
الجــذري ال يأتــي إال بقوانيــن ومؤسســات 
جديدة«، و أضاف الرئيس أنه »عندما تتغير 
السلوكات والذهنيات، سنصل الى مؤسسات 
معترف بها، ال غبار عليها وال تشكيك فيها، 

وهو من أهداف الحراك المبارك«.  
الجديد كــرس كل مطالب  الدســتور 

الحراك الشعبي
مــن جانــب آخــر، أكــد رئيــس الجمهورية 
أن الدســتور الجديــد يضم كل مــا طالب به 
الحراك، حيث قال »انطلقنا بتعديل الدستور 
الذي أدمجنا فيــه كل مطالب الحراك والذي 

كرس حرية مطلقة فرديا وجماعيا«. 
هذا وجدد رئيس الجمهورية، التزامه بإعطاء 
مكانــة »فعالة« للمجتمــع المدني حتى يقوم 

بــاألدوار المنوطــة به، حيث قــال« لقد 
أدرجنا في الدستور الجديد 

كل مــا طالــب 
الحــراك  بــه 
لشــعبي  ا

مــن  المبــارك 
حريــات فرديــة 

وجماعية وإعطاء 
للمجتمــع  الكلمــة 

المدنــي حتى يكون 
أكــد  و  فعــاال«، 

»ســنواصل  بالقــول 
فــي هذا االتجــاه حتى 

يعلــو صــوت المجتمع 
المدنــي و يصبح جزءا 

. وذكــر  الدولــة«  مــن 
رئيس الجمهورية في هذا 

الســياق أن المجتمع المدني 
كان »في الســنوات السابقة 

فقط«. مهمشــا ويطلــب منــه التبعية 
تنصيب املرصد الوطني للمجتمع املدني 

واملجلس األعلى للشباب قريبا
من جانب اخر، أعلن رئيس الجمهورية عن 
فتح ورشــات منذ أيــام، لتنصيــب المرصد 
الوطنــي للمجتمــع المدنــي والذي قــال إنه 
مــن الممكــن في غضون أســبوع ســيصبح 
النــص األول الذي يســمح بتنصيبه جاهزان 

كما كشــف عن تنصيب ورشــة أخرى وقال 
إنه فــي غضون 15 يوما او عشــرين يوما 
»تكــون لدينا النصــوص النهائيــة تنصيب 
المجلس األعلى للشــباب حتى يتنظم و يأخذ 
صالحياته دســتوريا«، كما كشــف الرئيس 
عن ورشــة أخرى خاصــة »بخلق المحكمة 

الدستورية« 
 حــان الوقت إلعادة إطــاق االقتصاد 
واملضي قدما يف تجسيد خطة اإلنعاش 

االقتصادي 
قال رئيس الجمهوريــة، إن تدابير التضامن 
والمســاعدة لفائــدة المتعامليــن االقتصاديين 
ســمحت باجتياز األزمة الناتجة عن تفشــي 
وبــاء كورونا بأقــل االضرار، وشــدد على 
ضــرورة المضــي قدما فــي تجســيد خطة 

االنعــاش االقتصــادي مــن أجل 
اقتصــاد  بنــاء 

للثــروة  خــالق 
العمل. وأوضــح  ولمناصــب 
بهذا الخصــوص قائال: »اليــوم جاء الوقت 
إلعــادة إطــالق اقتصادنا. كنــت التقيت مع 
المســتثمرين وشــجعتهم ليمضوا في الخطة 
المســطرة والمتعلقة بإعادة بعث االســتثمار 
الخالق لمناصب الشــغل والثــروة واالبتعاد 
عــن االقتصاد المزيف الــذي كنا فيه والذي 
كان يرتكــز اساســا علــى االســتيراد وعلى 

تضخيم الفواتير«. 
هذا وأثنى الرئيــس على »العزيمة« وروح 
»االبتــكار« التــي أثبتهــا الشــباب خــالل 

جائحــة كورونــا، علــى المســتويات التقنية 
هــذا  فــي  مؤكــدا  واالقتصاديــة  والعلميــة 
االطار أن »األزمة تولــد الهمة«. وهنا أكد 
على ضــرورة المواصلة على هــذا المنوال 
والتنافــس في هذا المجاالت، وذكر باألهمية 
التي منحت للشــباب السيما من خالل انشاء 
دائرتيــن وزاريتين مخصصتيــن لهذه الفئة 
وإنشــاء صندوق وطني لتمويل اســتثمارات 

المؤسسات الناشئة 
 إعفاء األجور األقل من 30 ألف دج من 
الضريبة علــى الدخل مس 6.5 مليون 

مواطن  
قــال رئيــس الجمهوريــة أن عمليــة إعفــاء 
األجــور األقل من 30 ألف دج من الضريبة 
على الدخل مســت ما يقارب 6.5 
أن  وأضــاف  مواطــن،  مليــون 
»القــرار الــذي التزمــت به في 
والمتعلــق  االنتخابيــة  حملتــي 
بعملية إعفاء االجور األقل من 
30 ألف دج من الضريبة على 
الدخل قــد طبق فــي الميدان 
ومس ما يقارب 5ر6 مليون 
مواطن«. وأضاف الرئيس 
تبــون أن هــذا اإلجــراء 
المتخــذ في إطــار العديد 
مــن الورشــات التي تم 
فتحهــا منذ بداية عهدته 
الرئاســية »جاء لفائدة 
الطبقــات االجتماعية 
تطبيقه  وتم  البسيطة 
الصعوبــات  رغــم 
وتراجــع  الماليــة 
الصحيــة  واألزمــة  النفــط  اســعار 
العالمية . وشــدد فــي نفس الســياق على أن 
الدولــة ســتواصل التكفــل بأبنــاء الجزائــر 
وبمحاربة المال الفاســد الذي كان يســتنزف 
من خــالل تضخيم الفواتير واالســتثمار في 

الخارج. 
 V- تصنيع اللقاح الروسي »سبوتنيك 
» محليا ســيكون يف غضون ســتة أو 

سبعة أشهر  
رجــح رئيــس الجمهوريــة، أن يتــم تصنيع 
اللقــاح الروســي المضاد لفيــروس كورونا 
»سبوتنيك-V« بالجزائر في غضون ستة أو 
سبعة أشهر من اآلن، وقال بهذا الخصوص: 

»هنــاك من يشــكك فــي األمر، لكننــا اتفقنا 
مــع أصدقائنــا الروســيين علــى تصنيع هذا 
اللقــاح«، وذكــر بأن تصنيــع اللقاحات ليس 
باألمــر الجديد على الجزائر، قائال »صحيح 
أن هذا اللقاح خاص، لكن هناك صيغ مختلفة 
لتصنيعه، ســواء عن طريــق المادة الخام أو 

غيرها«.  
وأشاد الرئيس بسلوك المواطنين في مواجهة، 
حيث قال إنه تــم مواجهتها »بفضل صبر و 
تضحيــات الجزائريين و باألخص فئة كبيرة 
من الشــباب و انضباطهــم وصلنا إلى تناغم 

في خوض المعركة ضد الفيروس«. 
كما أكد الرئيس على جدوى اإلجراءات التي 
تم إقرارها إلى غايــة اآلن في إطار مكافحة 
الجائحــة ومنها غلق المجــال الجوي، حيث 
قــال »كانت هناك انتقادات في الخارج حول 
قيام الجزائر بغلق مجالها الجوي، لكننا نرى 

اليوم بلدانا أخرى انتهجت نفس السبيل«.  
السياسة الخارجية للجزائر تبقى ثابتة 
فيمــا يخص تســوية النزاعات بالطرق 

السلمية و الحوار
تطــرق رئيــس الجمهورية فــي خطابه ألمة 
مســاء أول أمس، إلــى السياســية الخارجية 
للجزائــر، إذ أكــد أنهــا تبقى »ثابتــة« فيما 
يخص تســوية النزاعــات بالطرق الســلمية 
والحــوار، خاصــة تلــك التي تشــهدها قارة 
افريقيــان وفي هذا الســياق أعــرب الرئيس 
عن »ارتياح« الجزائر لالتفاق الذي توصل 
إليه الفرقاء الليبيون في سويسرا، وهو األمر 
الــذي يشــرف ويطمئن الجزائــر التي بذلت 
مجهودات دبلوماســية للوصول الى تســوية 

سلمية لألزمة في هذا البلد. 
وفــي هــذا اإلطار قــال رئيــس الجمهورية، 
مــن  أبــرزت  الجزائريــة  الدبلوماســية  أن 
جديد صــوت الجزائر فــي المحافــل الدولية 
فيما يخص االزمــة الليبية، من خالل التأكيد 
علــى الــدوام أن الحل يجب أن يكــون ليبيا-
ليبيــا، ووقوفها علــى نفس المســافة مع كل 
االطراف والطوائف دون أن تميل الكفة الى 

طرف أو آخر وبإشراف األمم المتحدة. 
ولــدى تطرقه الــى األوضاع في الســاحل، 
أشــار تبون، إلى مشاركة الجزائر في تنشيط 
إعــادة إحياء اتفاقيــة الســلم والمصالحة في 
مالي المنبثقة عن مســار الجزائر، وذكر أنه 
بعد ســنوات من توقيع االطراف المالية على 
هذه الوثيقة، نظمت لجنة متابعة تنفيذ االتفاق 
اجتماعا، مؤخرا في مدينة »كيدال« برعاية 
السلطات المالية ومن شأنه أن يدفع قدما نحو 
تطبيــق بنوده بما يمكن من اســتعادة الســالم 

المفقود في شمال البالد. 
وهي الخطوة التــي »باركها« الرئيس تبون 
معربــا عن أمله في أن »تتضافر الجهود مع 
باقي الدول التي تســعى الى تحقيق اســتقرار 
مالــي والعمــل ســويا مــن أجل إســترجاع 

الطمأنينة والهدوء لألشقاء في هذا البلد«. 
موقف الجزائر من القضتني الصحراوية 

والفلسطينية »واضح وثابت«
وفيما يتعلق بالنزاع فــي الصحراء الغربية، 
قــال رئيس الجمهورية، أن »موقف الجزائر 
واضح« في هذه المســألة، وشــدد على أنها 
تبقى مسألة تصفية استعمار باعتبارها »آخر 
مســتعمرة فــي افريقيا والتي يســتدعي حلها 
تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير 

المصير وال يوجد حل آخر«.  
أما بالنســبة للقضية الفلســطينية، فجدد تبون 
بخصوصها موقف الجزائر الثابت والمبدئي 
و الالمشروط الداعم لحق الشعب الفلسطيني 
في اســترجاع كافة حقوقه المغتصبة، وإقامة 
دولتــه المســتقلة علــى حدود عــام 1967، 
كاملة الســيادة وعاصمتها القدس الشــريف، 

على أساس مبادرة السلم العربية. 
س-م 

الجزائر: سناء-م 
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n  اعتبــرت حركــة اإلصالح 
رئيــس  خطــاب  الوطنــي، 
الجمهورية، عبــد المجيــد تبــون، 
الذي ألقاه مساء أول أمس بمناسبة 
ذكــرى يوم الشــهيد »مطمئنا«، و 
اعتبــرت أن هنــاك حــرص كبير 
لديه على  تعزيــز اللحمة الوطنية 
و االنسجام الداخلي لكسب مختلف 
الرهانات و للتصدي لكل األخطار 

المحدقة بالجزائر.            
الجزائر: سناء- م 

و أوضحت الحركــة في بيان لها، 
أمس أنها« اســتقبلت بارتياح كبير 
خطــاب عبــد المجيد تبــون رئيس 
الجمهوريــة الموّجــه إلــى األمــة 
بمناســبة االحتفاء باليــوم الوطني 
العفو  ميزه  قــرار  للشــهيد  الذي 
الرئاســي علــى عــدد معتبــر من 
المحكوميــن و المتابعيــن مــا من 
شأنه تحســين األجواء السياسية و 
تكريــس دولــة الحــق و القانون و 

الحريات«. 
الحركــة،  أن  البيــان  وأضــاف 
ثمنــت »عاليا« مضمــون خطاب 
لعموم  اعتبرته مطمئنا  الرئيس، و 
الجزائرييــن و الجزائريــات على 
الوضــع العام في البالد و أن هناك 
حرصا كبيــرا لديــه على  تعزيز 
االنســجام  و  الوطنيــة  اللحمــة 
الداخلي لكســب مختلف الرهانات 
و للتصدي لــكل األخطار المحدقة 

بالجزائر.   
حريــص  الرئيــس  أن  رأت    و 
االنتخابية  التزاماته  على  تجســيد 
متواصل ، السيما ما تعلق بالملف 
اإلطــار  لتحســين  االجتماعــي 
المعيشــي للمواطنيــن و تصحيــح 
الســابقة و  تقليــص  االختــالالت 

جائحــة  و  تداعيــات  أضــرار 
كورونا في البالد . 

كما اعتبرت الحركــة، أن« هناك 
الســتكمال  قويــة  سياســية  إرادة 
مختلف ورشــات الجزائر الجديدة 
اإلصالحات  السياســية  لتحقيــق 
و االقتصاديــة و االجتماعية  فــي 
ورشــة  مقدمتهــا  فــي  و  البــالد 
اإلصالح السياســي و المؤسساتي 
و القانونــي« التــي تهدف-حســب 
الحركــة- إلى  »تجديــد و تقويــة 
المنتخبة  للوصــول  المؤسســات 
إلــى مؤسســات تحظى بشــرعية 
قويــة و شــعبية صلبــة و  تعبــر 
عــن طموحــات كل الجزائريين و 
الجزائريــات و تدافع عن مطالبهم 
و تحقــق التنميــة العادلة في جميع 
أنحــاء الوطــن و ذلك ما يعكســه 
قرار حل المجلس الشعبي الوطني 
و التوجــه إلــى تنظيــم انتخابــات 

تشريعية مسبقة« . 
و تــرى الحركــة، أن« اســتجابة 
الرئيــس لمطلــب معالجة الضعف 
فــي بعض  القطاعــات  المســجل 
الوزارية كانت قوية و حاسمة من 
خالل قراره إجراء تعديل حكومي 
خالل يومين »، و أن »اســتعجال 
دور  لتعزيــز  النصــوص  وضــع 
خاصــة  و  المدنــي  المجتمــع 
الشــباب فــي مؤسســات الدولة و 
المجتمع  بتشكيل المرصد الوطني 
للمجتمع المدني و المجلس األعلى 
للشباب، يضمن الحضور الفاعل و 
المؤثر للشباب في المرحلة المقبلة 

  .«
س- م 

الوطنيــة  رحبت  األمانــة   n
لمنظمــة المجاهدين القرارات التي 
أعلن عنها  رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون أول أمس السيما العفو 
عن معتقلي الحراك الشعبي و حل 
المجلس الشعب الوطني واإلعالن 
عــن انتخابــات برلمانيــة مســبقة 

تجرى الحقا
وجاء في بيــان لمنظمة المجاهدين 
الجمهوريــة  قــرارات رئيــس  أن 
بمناســبة اليوم لوطني للشــهيد إلى 
تجســيد رغبة الشــعب مــن خالل 
انتخابــا برلمــان ممثــل لفعاليــات 
المجتمــع الجزائــري بــكل أطيافه 

بعيدا عن المال الفاسد .
وبهــذه المناســبة رحبــت المنظمة 
بالديناميكية التــي صاحب الرئيس 
تبون منذ عودته إلى أرض الوطن 
مشــيرة إلــى أن هــذه الخطــوات 
هــي بمثابــة  إمارة خيــر للجزائر 

الجديــدة التــي انطلقــت فــي 12 
ديســمبر 2019 مشــيدة في نفس 
الســياق  باختيــار الرئيــس عبــد 
المجيــد تبــون  التوقيت المناســب 
وهو يوم الشــهيد وعشية االحتفال 
بالذكــرى الثانية للحــراك المبارك 

الذي أنقذ البالد من الهاوية
ودعــت المنظمــة فــي بيانهــا كل 
أطياف الشــعب الجزائري السيما 
فئــة الشــباب التــي يعــول عليهــا 
إلــى ضرورة  رئيــس الجمهورية 
االلتفاف والتضامــن من أجل بناء 
دولــة قويــة والوقــوف فــي وجه 
أعداء البــالد  في الخارج والداخل 
وبالتالي إفشال حمالت التي تسعى 
إلى تهديم  اللحمة القوية التي كانت 
ومازالــت تربــط كل الجزائريات 

والجزائريين بوطنهم.
ر ـ م

حركة اإلصالح الوطني:

المنظمة الوطنية للمجاهدني ترحب بحل 
الربلمان والعفو عن معتقيل الحراك 

خطاب الرئيس مطمنئ لكل الجزائريني

n يعتبــر حزبــا جبهــة التحريــر 
الوطنــي وحليفــه وغريمــه  أيضــا 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي اكبر 
التشــكيالت السياســية الخاسرة بحل 
المجلــس الشــعبي الوطنــي الحالي 
انتخابــات  إجــراء  إلــى  والدعــوة 
تشــريعية مســبقة، و ذلك للعديد من 
االعتبــارات كونهمــا كان يشــكالن 
أغلبية مطلقة بالغرفة الســفلى والعليا 
وهــي  الوطنــي  الشــعبي  للمجلــس 
األغلبية التي اســتغلها نظام الرئيس 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة في 
تمريــر أجندته وكبــح كل األصوات 
الداعيــة للتغيير ومعارضة سياســية 
النظــام آنذاك. ناهيــك على أن إعداد 
القوائــم االنتخابيــة لهذيــن الحزبين 
في تشــريعيات 2017 والتي سبقتها 
شابهما الكثير من الخروقات القانونية 
والسياسية واستعمل فيها المال الفاسد 
األمــر الــذي فســح المجــال لدخول 
رجال المــال واألعمال إلــى الغرفة 
التشــريعية علــى حســاب الكفاءات 
فــي كافة القطاعات التــي تزخر بها 
القواعــد النضاليــة خاصة بالنســبة 
لحزب جبهة التحريــر الوطني. كما 

يعتبر حــل البرلمان الذي كان مطلبا 
مــن مطالــب الحــراك الشــعبي منذ 
بدايته في 22 فيفري 2019 عقوبة 
لهذيــن الحزبين اللذين ســيطرا على 
الوعاء االنتخابي منذ عشــرين ســنة 

من حكم الرئيس السابق.
وتكمن أهمية االنتخابات التشــريعية 
والمحلية األولى التي ستنظم في ظل 
نظام حكم الرئيس الجديد عبد المجيد 
تبون في بناء مؤسسات  تمثيلية قوية 
تعمل وفق إرادة الشــعب وهو األمر 

الذي ســيؤدي حتما إلى زوال أغلبية 
أحزاب السلطة التي يتصدرها حزب 
جبهة التحرير الوطني وبعده  التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي، وبدرجة أقل 
بعض األطراف التــي توصف بأنها 
رمــز من رموز نظــام بوتفليقة منها 
حزب تجمــع أمل الجزائر والتحالف 
الوطنــي الجمهــوري باإلضافة إلى 
الجبهة الشعبية الديمقراطية. وتوحي 
كافة المؤشــرات، بأن  الشعب خالل 
هــذه االنتخابــات ـ التــي تحــرص 

الســلطة علــى ضمانهــا بحــد اكبر 
من الشــفافية وإبعاد المال السياســي 
الفاسد وفتح المجال للشباب في تولي 
مناصــب المســؤولية فــي البرلمان 
والمجالس المحلية ـ، ســيوجه صفعة 
لهــذه األحزاب السياســية التي قتلت 
العمــل السياســي والبرلماني  طيلة 

20 سنة من حكم النظام السابق.
ســابقا  يوصــف  كان  مــا  وضعيــة 
بأحزاب الســلطة ستزداد تعقيدا ليس 
فقــط فــي أعقاب حــّل البرلمــان بل 
كونهــا أيضا لــم تحظ باســتقبال من 
طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون منذ تســلمه الســلطة، بعد فوزه 
فــي االنتخابــات الرئاســية األخيرة 
على غرار المشاورات التي يجريها 
مع الطبقة السياســية علــى اختالف 
توجهاتها الســيما وان الرئيس تبون 
ووزيــره األول عبــد العزيــز جراد 
كان قــد صدا الباب أمام حزب جبهة 
التحرير الوطني الذي أراد استغالل 
صورتهمــا ببيــان صــادر مــن قبل 
رئاســة الجمهورية أكدت من خالله 
عدم انتمــاء الرئيس تبــون والوزير 
األول عبد العزيز جراد ألي تشكيلة 

سياسية

n وثمنــت جبهة المســتقبل في بيــان لها بقرار 
حل المجلس الشــعبي الوطني  والتوجه نحو تنظيم 
انتخابات تشريعية مسبقة استجابة لمطالب الشعب 
كمــا رحبــت التشــكيلة السياســية بإعــالن رئيس 
الجمهورية عن عزمه إجراء تعديل حكومي خالل 
الســاعات القادمــة، باإلضافة إلى توقيع مرســوم 
رئاسي يُفرج بموجبه على أشخاص محكوم عليهم 
نهائيا وآخرين محل متابعة محسوبين على الحراك 
الشعبي ويصل عددهم إلى 60 شخصا كما أشادت 
جبهــة المســتقبل فــي نفس الســياق  بالورشــات 
المفتوحــة التــي أطلقها الرئيس عبــد المجيد تبون 
من اجل تجســيد بنود الدستور الجديد  على غرار 
تنصيب مجلس أعلى للشباب والمحكمة الدستورية 

والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
ر ـ م

n أشــادت  حركــة البنــاء الوطنــي بالقرارات 
التــي اتخذها  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
في خطابه مســاء أمس داعية إلى تجسيد  تعهدات 
أخرى وعد بها الرئيس تبون في مختلف المناسبات 
أخرهــا الحوار الذي أجراه مــع مختلف الفعاليات 
السياســية للبالد منها حل المجالس المحلية وتنظيم 

انتخابات محلية مسبقة
وقال حركة البناء الوطني في بيان لها أن  مضامين 
الخطاب الذي وجهــه رئيس الجمهورية لألمة في 
اليوم الوطني للشــهيد تميزت بااليجابية والبساطة 
و تضمنت قرارات سياسية هامة تعكس إرادة نحو 
إصالح حقيقي وعميق من اجل بناء جزائر جديدة 

حلــم بها الشــعب الجزائري ووصــف حركة عبد 
القــادر بن قرينة  هذه القــرارات بأنها تؤكد وعود 
رئيس الجمهورية بحل البرلمان بســبب شــرعيته 
المفقــودة جــراء تزويــر االنتخابــات التشــريعية 
الســابقة  معربة عن أملها في  حل باقي المجالس 
المحليــة والدعــوة النتخابات محلية مســبقة على 

غرار االنتخابات التشريعية المسبقة .
كما أشادت الحركة في نفس السياق بقرار الرئيس 
تبــون بالعفــو عن مســاجين الحراك الشــعبي في 
الذكــرى الثانيــة معتبرة إيــاه بالخطــوة اإليجابية 
التي  من شــأنها بعــث الســكينة والطمأنينة  وكذا 
قرار إجــراء تعديل حكومــي وتنصيب  المرصد 

الوطني للمجتمع المدني والمجلس األعلى للشباب، 
معربــة عن أملها في تجســد هذه الهيئات بما يمثل 
إرادة بنــاء جزائر جديدة بعيدا عــن الوصاية كما 

كان في السابق
كمــا أشــاد البيان بقرار العزم علــى تصنيع اللقاح 
الخــاص بكوفيد 19  فــي الجزائــر بالتعاون مع 
روســيا وتحســين بيئة االســتثمار وتذليل العقبات 
أمام المســتثمرين وكذا التأكيد على الموقف الثابت 
والمشــرف للدولة الجزائرية تجاه القضايا العادلة 
وأهمهــا  القضية الفلســطينية، وقضية حق تقرير 

الشعب الصحراوي لمصيره.
رـ م 

فيما لم يحظيا باستقبال من طرف الرئيس

جبهة المستقبل تؤكد

تؤكد مالمح التطورات السياسية األخيرة التي انتهت بحل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات برلمانية مسبقة أن أحزاب السلطة 
األفالن و األرندي اللذين ركزا عليهما نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة خسرا مواقعهما وتعقدت أمورهما السيما وان التشكيلتين 
لم تحظيا باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل المشاورات السياسية التي يجريها مع الطبقة السياسية .

وضعية األفالن و األرندي تزداد 
تعقيدا بحّل  البرلمان 

قرارات الرئيس تبون تدل عىل وضع معالم جزائر جديدة

حركة البناء الوطني تثّمن قرارات الرئيس وتدعو إىل تجسيد تعهدات أخرى

أكدت  جبهة المستقبل أن  القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه الموجه لألمة بمناسبة اليوم 
الوطني للشهيد، تدل  على االنطالقة الحقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة.
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حركة النهضة تثمن قرارات الرئيس وتدعو لمزيد من الحريات
n ثمنت حركة النهضة قرارات رئيس الجمهورية األخيرة على رأسها حل المجلس الشعبي الوطني وإطالق سراح معتقلي الرأي ودعت الى تعميمها 

لكافة مساجين الرأي والمأساة الوطنية
وأكدت الحركة في بيان لمكتبها الوطني  أن الخطوات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إيجابية إال أنها تســتدعي اســتكمال مســارها وتوســيعها بقرارات 
الحقة على رأسها رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية  كما دعت لبناء الخارطة السياسية على أسس ديمقراطية تتكافأ فيا الفرص و تتجسد 
فيها اإلرادة الشــعبية بإدخال تعديالت صلبة على قانون االنتخابات بإعطاء دور رقابي لألحزاب السياســية و ممثلي المترشــحين  في اللجان االنتخابية، 
مع تخفيف شــروط إعداد القوائم  وتمديد مدة تحضيرها  وطالبت بتعزيز مجال الحريات المنصوص عليها في الدســتور على رأســها حرية وحق تشــكيل 

األحزاب السياسية  وحق التظاهر واالجتماع .
أما في الملف االقتصادي فدعت إلضفاء الشفافية على الموارد المالية و اتخاذ التدابير الالزمة لوقف تدهور القدرة الشرائية و انهيار العملة الوطنية .

 رـ م

الجزائر: ربيع ـ م



n وقــال  كريــم يونس  في كلمة لــه خالل لقاء 
جهوي لمندوبي وسيط الجمهورية بواليات الغرب 
والــذي تحتضنه والية ســيدي بلعباس، أن  بعض 
األطراف التي  لم يسمها ال تفوت الفرص للمساس 
بمؤسســات الدولة مشــيرا الى أن هــذه األطراف 
تشــغل  مســتويات عليــا فــي التسلســل الهرمي 
ولديها  ذهنيــات متجمدة متعصبة ما تزال تحاول 
المســاس بإرادة الرئيس إلرساء قواعد جمهورية 
مطابقــة لمعاير الجمهوريــة المعاصرة مضيفا أن 
المعاينات األولى التي ســجلتها الهيئة تظهر بطئ 
فــي التكفل بملفات إداريــة، مضيفا  ان هذا االمر 
زرع الشك  في وجود رغبة متعمدة لعرقلة خطوة 
تجديــد نظــام الحكم  والذي غايتــه تحقيق مطالب 
مشــروعة للشــعب الذي عبر عن مطالبه بطريقة 

ســلمية في حــراك 22 فيفــري 2019 وأضاف 
كريم يونس أن هيئة وســاطة الجمهورية توصلت 
إلــى نتيجــة أخرى  تتمثــل فــي أن البيروقراطية 
أنهكــت اإلدارة الجزائريــة  وأنها أحد األســباب 

والمصدر الرئيسي للفساد الذي أصبح آفة حقيقية، 
مشيرا بهذا الخصوص إلى أن بعض األطراف ال 

تفوت الفرص للمساس بمؤسسات الدولة
رـ م

n وأوضح شيخي في تصريح للصحافة على هامش 
حفــل تكريم المتفوقين في مختلف النشــاطات الثقافية 
والرياضة، نظمتــه وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي بمناســبة اإلحتفال باليوم الوطني للشهيد، أول 
أمــس، أن ”الشــعب الجزائــري لن يتنــازل أبدا عن 
ذاكرته ألنها عنوان وجوده وســبب فخره«، وأضاف 

أن ”الجزائــر أمام تحديات كبرى فيما يتعلق بالذاكرة، 
هــذه الذاكرة التــي يراد لها أن تطمــس” كما قال ”لن 

يتنازل عنها الشعب الجزائري”. 
وأشــار شــيخي إلى أن الشــعوب بدون ذاكــرة ”جثة 
هامــدة”، ودعا الجزائريين إلــى اإلفتخار بذاكرتهمن 
كمــا دعا الباحثين في كل المجاالت إلى ”جمع شــتات 
المعرفــة التاريخيــة ودراســتها بموضوعيــة وبصفة 
متسلســلة”، وأكــد علــى أهميــة تنســيق العمــل بين 

المختصين لكتابة التاريخ. 

n أكد  عضــو اللجنــة العلميــة 
لمتابعــة ورصــد وبــاء فيــروس 
كورونــا  إلياس أخامــوخ أن فتح 
الرحــالت الدوليــة مســتبعد حاليا 
بسبب الوضع الوبائي الخطير  في 
فــي  خاصــة  األخــرى،  الــدول 
ظل  ظهور سالالت جديدة مبرزا 
انه ال يوجد لحد اآلن شرط  اللقاح 

من أجل السفر إلى الخارج.
وقال أخامــوخ إن اللجنــة العلمية 
طلبت تأجيل مباراة شباب بلوزداد 

وصــان داونــز الجنــوب إفريقي 
بســبب مخاوف من تسلل سالالت 
جديــدة مــن فيــروس كورونا الى 
الجزائر كما كشــف نفس المتحدث 
عن وصــول مليــون جرعــة من 
اللقــاح وهبة من الصيــن بـ 200 
ألف جرعة نهاية الشــهر الجاري، 
في حين ســيتم بلوغ ما بين 3 إلى 
4 مالييــن جرعــة خــالل الثالثي 
الثاني من الســنة الجارية 2021 
خاصة بعد توســيع بــاب اللقاحات 

الوارد اســتيرادها لتشمل كل لقاح 
ثبتــت فعاليتــه مــن بينهــا لقاحات 

فايزر.
 75 العلميــة  اللجنــة  وأحصــت 
ألــف ملقح فــي الجزائر لحد  اآلن 
مضاعفــات  أي  تســجيل  دون 
أو أعــراض  خطيــرة بعــد تلقــي 
اللقــاح، موضحــا أنــه ال فرق في 
األولويات بين الممارسين الطبيين 
فــي القطاعين العــام و الخاص إال 
أن الكمية القليلــة من اللقاح دفعت 

لتوجيههــا للعاملين فــي المصالح 
لفيــروس  المخصصــة  الطبيــة 
اســتمرار  وبخصــوص  كورونــا 
عمليــة التلقيح مســتقبال أكد عضو 
اللجنة العلمية أن المصالح الصحية 
فــي مختلف جهات البالد  تســجل 
رغبة كبيرة مــن المواطنين لتلقي 

اللقاح.
 ربيع ـ م 

n التمــس وكيــل الجمهوريــة لــدى 
محكمــة الجنايــات بالــدار البيضاء في 
العاصمــة، أول أمــس، عقوبة اإلعدام 
في حق مالك حمزاوي, المتهم الرئيسي 
فــي اغتيــال الرعية الفرنســي هيرفي 
2014.كمــا  فــي ســبتمبر  غورديــل 
التمــس 3 ســنوات و 100 ألف دينار 
جزائري غرامة مالية في حق المتهمين 
الســتة المتابعين بتهمة عدم التبليغ عن 
جريمة وإيــواء أجنبي )غوردال( دون 
تصريح.وتوبــع اإلرهابــي حمــزاوي 
بتهــم اختطاف, تعذيب وقتل مع ســبق 
اإلصرار والترصد, إضافة إلى تكوين 
جماعــة إرهابية مســلحة.وكانت هيئة 
المحكمة قد اســتكملت في وقت سابق, 
مساءلة كافة المتابعين في قضية مرشد 
ومتســلق الجبــال الفرنســي غورديل, 
الــذي جــاء إلــى الجزائر بدعــوة من 
المتهمين الستة لممارسة هذه الرياضة.
وكان المتهم الرئيســي قد نفى كل التهم 
المنســوبة إليه, موضحا أنه ســلم نفسه 

فــي يناير 2015 و لم يتم القبض عليه 
فــي حيــن أن كل التصريحــات التــي 
أدلــى بها األشــخاص الســتة اآلخرين 
الذيــن تــم اختطافهم من قبــل الجماعة 
اإلرهابيــة رفقة الرعية الفرنســي قبل 
إطالق ســراحهم, تؤكد أنه كان ضمن 
المجموعــة التي نفــذت العملية في كل 
مراحلها.يذكــر أن هيرفــي غورديــل 
)55 ســنة( قد توجه إلى جبال جرجرة 
للتســلق غيــر أنــه اختطــف يــوم 21 
ســبتمبر 2014 ليــال قــرب قرية آيت 

وعبان ببلدية أقبيل )والية تيزي وزو( 
من طرف جماعة إرهابية تســمى ”جند 
الخليفة”.وكانــت الضحيــة علــى متن 
ســيارة رفقــة أصدقــاء جزائرييــن تم 
إطالق سراحهم من طرف المختطفين. 
وبعــد ثالثة أيــام )24 ســبتمبر( عثر 
عليه مقتوال, و تم نقل جثته إلى فرنســا 
فــي ينايــر 2015.وكانــت الجماعــة 
اإلرهابية ”جند الخليفة” قد تبنت عملية 
اإلغتيــال ”ردا على وقوف فرنســا إلى 
جانب الواليات المتحدة في الضربات” 

الموجهة ضد الجماعة اإلرهابية الدولة 
اإلســالمية في العراق.وبمجرد اغتيال 
الرعية الفرنســية, شــنت قوات الجيش 
الوطني الشــعبي حملــة لتقفي الجماعة 
اإلرهابيــة, وقامــت بتمشــيط المنطقة 
التــي كانت مســرحا لعمليــة اإلغتيال.
وســمحت عمليات البحــث التي دامت 
أكثــر مــن ثالثة أشــهر بتحديــد مكان 
تواجــد اإلرهابيين الثالثــة المتورطين 
في اغتيال الســائح الفرنســي والقضاء 
عليهم.ويتعلــق األمــر بكل مــن لعرج 
أيــوب الــذي تــم القضاء عليــه يوم 9 
أكتوبــر 2014, وبلحــوت أحمد الذي 
قضــي عليه يــوم 14 نوفمبــر, وعبد 
المالــك قوري الــذي تم القضــاء عليه 
يوم 22 ديسمبر من نفس السنة بمنطقة 

يسر )65 كلم شرق العاصمة(.
وكان قائــد هــذه الجماعــة اإلرهابيــة, 
عبــد المالك قوري, قــد تبنى إختطاف 

واغتيال غورديل.
ق ـ و/ وأج
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جهات تعرقل إرادة الرئيس تبون 
في بناء جمهورية جديدة

شيخي: الجزائر أمام تحديات كربى فيما يتعلق بالذاكرة

فتح الرحالت الدولية مستبعد حاليا بسبب ظهور سالالت 
جديدة من كورونا يف عدة دول

الوزير المكلف باقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة

عــى  قــادرة  الناشــئة  المؤسســات 
إحداث ”ثورة« يف قطاع المالية

n أكــد الوزيــر المنتدب 
األول  الوزيــر  لــدى 
المكلــف باقتصاد المعرفة 
الناشــئة،  والمؤسســات 
ياســين المهدي وليد، أن 
المؤسسات الناشئة قادرة 
علــى إحــداث ثــورة فــي 

قطاع المالية بالجزائر.
خــال  تدخلــه  ولــدى 
الجزائر  ”بورصــة  لقــاء 
الناشــئة”  والمؤسســات 

الذي نظم تحت شــعار ”معا لنبني اقتصاد الغد”، قال الوزير المنتدب 
أن ”االقتصاد العصري يعتمد على المؤسســات المبتكرة الشــابة التي 

لديها قابلية التطور السريع في مجاالت عدة«.
واعتبر أن المؤسســات الناشئة يمكنها أن تكون أحيانا ”أكثر فعالية” 
في مجال البحث والتنمية، مذكرا بمثال تطوير لقاح مضاد لكوفيد19-.
وأكــد أن هذا اللقاء األول من نوعه الذي جمع المؤسســات الناشــئة 
الناشــطة في قطاعات التكنولوجيــا المالية والتأمينية عاوة على تلك 
الناشــطة في مجال األمن المعلوماتي، يهدف إلى إرســاء جسور بين 

المؤسسات الناشئة والبورصة.
وفــي هذا الصدد، دعا الوزيــر المنتدب المؤسســات المبتكرة إلى أن 
تكون ”محركا حقيقيا” للتحول الرقمي والنمو بشكل يسمح للشركات 

المالية بالربح.
مــن جهته، أشــار رئيس لجنــة تنظيم عمليات البورصــة ومراقبتها، 
عبد الحكيم براح إلى أن البحث يعتمد حاليا على المؤسســات الناشئة 

المبتكرة والمرنة التي بإمكانها خلق نمو في البلد.
كما دعا في هذا الســياق حاملي المشــاريع المشاركين في هذا الحدث 
إلى االســتفادة من حضور ممثلي بورصة الجزائر والتأمينات لعرض 

الحلول التي تسمح ببناء اقتصاد الغد.
ومــن جانبه، أكد رئيس االتحــاد الجزائري لشــركات التأمين وإعادة 
التأميــن، يوســف بــن ميســية أن كل شــركات التأميــن منخرطة في 
استراتيجية الرقمنة هذه التي ستسمح للمَؤِمنين باستعادة ثقة زبائنهم 

وتحسين صورتهم.
وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يهدف إلى إتاحة فرصة ربط االتصال بين 
الفاعلين الرئيســيين في بورصة الجزائر التي تضم البنوك وشــركات 

التأمين مع الشركات الناشئة الناشطة في التكنولوجيا المالية.
وأضــاف المنظمــون أن هذا المجــال ينطوي على العديــد من المزايا 
تســهل على وجه الخصــوص العمليات البنكيــة ومتابعتها آنيا ويوفر 

ربحا للوقت والمال والفعالية.
وخال هذه التظاهرة، قدمت ما ال يقل عن 13 مؤسسة ناشئة نشاطها 
الذي يتمحور حول منصات التبادل بين المستثمرين وحاملي المشاريع 
والتمويل التشــاركي والدفع االلكتروني والشــراء عبر االنترنت دون 
بطاقــة بنكيــة والتحول الرقمي والتســيير التجــاري واألعمال الذكية 

والبيع بالعملة المشفرة.
وقد كرم المنظمون شــركة ”بايــن« )BEYN( التي تألقت في مجال 
التكنولوجيــا المالية بفضــل حلولها ”ديجيتال بانكينــغ« والدفع التي 
تســمح بتحســين العاقات بين 11 بنكا الشريكة معها وزبائنها بفضل 

عملية تسيير البيانات الرقمية.
ق ـ و

اتفاقية تعاون بني قطاع االتصال والمجلس 
اإلسالمي األعى لصيانة المرجعية الدينية

n وقع المجلس اإلســامي األعلى ووزارة االتصال أول أمس اتفاقية 
تقضــي بتعزيز الشــراكة والتعاون الثنائي من أجــل صيانة المرجعية 

الدينية الوطنية في المشهد اإلعامي.
ويلتزم الطرفان، وفقا لبنود االتفاقية على أســاس ”التساوي والفائدة 
المتبادلة” بتجســيد أشكال التعاون العلمي والثقافي من أجل ”تحقيق 

أهداف مشتركة.«
ويكون هذا التعاون، حسب االتفاقية الموقعة من طرف رئيس المجلس 
أبو عبد هللا غام هللا ووزير االتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
عمار بلحيمر، من خال العمل المشترك على ترسيخ الخدمة العمومية 
فــي مجــال اإلعــام الديني على أســاس المرجعيــة الدينيــة الوطنية 
وثوابتهــا على أن ترافق الوزارة أهم نشــاطات المجلس خاصة منها 

المتعلقة بالتعاون والملتقيات والندوات واأليام الدراسية.
كمــا يجب لهذا التعاون أن يراعي الكفاءة العلمية واألخاقية والجدية 
في تقديم وعرض المنتجات الدينية في وسائل اإلعام -وفق االتفاقية 
التي نصت أيضا على التعاون في مجال التوجيه الديني ونشر الثقافة 
اإلســامية فــي مختلف وســائل االتصال وفــق مقتضيــات المرجعية 

الدينية الوطنية.
ويســعى الطرفان كذلك إلى تبادل المنشــورات والمعــارف والتجارب 
والمعلومــات العلمية والى انجاز بحوث علمية ودراســات متخصصة 
فــي المجــاالت اإلعامية الدينيــة، عاوة على اســتفادة الطرفين من 
دورات تكوينية ومن الخبرات في المؤسستين على أن يلتزم كل طرف 
باإلشــادة بأنشــطة شــريكه على موقعه االلكتروني ومختلف وســائط 

التواصل االجتماعي.
ويجســد الطرفــان فــي إطــار هــذه االتفاقيــة مشــاريع تعــاون يحدد 
موضوعهــا وكيفيــة تنفيذهــا وتمويلها على أن تصبح هــذه االتفاقية 
سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها لمدة 05 سنوات وهي قابلة 

للتجديد وللمراجعة وللتعديل.
ق ـ و/ وأج

عين على الحدث
5

وسيط الجمهورية كريم يونس يكشف من بلعباس

أكد أن الشعب لن يتنازل أبدا عنها

عضو اللجنة العلمية لمتابعة الفريوس اليأس أخاموخ

كشف وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن أطرافا في مستويات عليا في التسلسل الهرمي للدولة  تملك 
ذهنيات متجمدة متعصبة ما تزال تحاول المساس بإرادة الرئيس إلرساء قواعد جمهورية مطابقة لمعاير الجمهورية 

 المعاصرة  مؤكدا أن بطء  معالجة بعض الملفات  زرع الشك في وجود رغبة متعمدة لعرقلة خطوة تجديد نظام الحكم.

أمام  ”الجزائر  إن  المجيد شيخي،  عبد  الذاكرة،  وملف  الوطني  باألرشيف  المكلف  الجمهورية  رئيس  لدى  المستشار  قال 
تحديات كبرى فيما يتعلق بالذاكرة”، وأكد أن الشعب ”لن يتنازل أبدا عن ذاكرته«.  

الجزائر: ربيع م

الجزائر: سناء- م

التماس عقوبة اإلعدام للمتهم الرئييس يف اغتيال هرييف غورديل



n ويتعلــق األمــر بشــركة ذات 
أســهم قائمــة علــى هيــكل قانوني 
لشــركة موجــودة مــع تكييفهــا مع 
المهام الموكلة للهيئة الجديدة لتنمية 

الطاقات المتجددة. 
لهــذه  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
الشــركة الجديدة في تنفيذ البرنامج 
الوطنــي لتطوير توليد الكهرباء من 
المــوارد المتجددة والذي يهدف إلى 
بلوغ قــدرة بـــ 15.000 ميغاواط 
في أفاق 2035 أي بمعدل 1.000 

ميغاواط منجزة سنويا.
وتتمثــل هــذه المهام فــي الحصول 
على األراضي الموجهة لمشــاريع 
وتحضيرهــا  المتجــددة  الطاقــات 
عــاوة على انجاز دراســات كاملة 
عــن  والبحــث  واألثــر  للجــدوى 
أحســن ميكانيزمــات التمويل وكذا 
التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات 
المعنية بالمشــروع )إدارة مركزية 
ومتعاملــي  محليــة  وجماعــات 

الشبكات، البنوك والجمارك..(.
كما ستتكفل الشــركة الجديدة كذلك 
بإعــداد دفتــر الشــروط وإطــاق 
المناقصــات لصالــح المســتثمرين 

عــروض  معالجــة  إلــى  إضافــة 
المتعهدين إلى غايــة المنح النهائي 
وكــذا ترقية االندمــاج الوطني من 
خال إقــرار إجراءات تحفيزية في 
دفاتــر الشــروط و ترقية الشــراكة 
عمومي/خاص فــي مجال الطاقات 

المتجددة لدعم الخبرة المحلية.
وكشــف شــيتور أنــه بعــد إتمــام 
إجراءات إنشــائها ســتطلق الشركة 

الجديــدة أول مناقصــة قبــل نهاية 
السداســي األول مــن 2021، ”إذا 
ســار كل شــيء كما هو مرتقب”، 
بهدف تحقيق 1.000 ميغاواط قبل 

نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن ”إنشــاء شركة تطوير 
الطاقــات المتجددة ينبــع من حاجة 
وتســهيل  لتطويــر  مهمــة  لهيئــة 
للصعوبــات  نظــرا  المشــاريع 
المعترضــة فــي تحقيــق برنامــج 

22.000 ميغاواط الذي أطلق سنة 
.»2011

واعتبــر أن انشــاء هــذه الشــركة 
التــزام الجزائــر  الجديــدة يســجل 
حيال الثــورة الكهربائية الخضراء، 
األخــت  ”ســتكون  أنهــا  موضحــا 

الصغرى لسونلغاز«.
من جانبه، أوضح عطار أن انشــاء 
يصــادف  الجديــدة  الشــركة  هــذه 
تأميــم  إلعــان  الـــ50  الذكــرى 
المحروقات الذي يجسد االستقالية 

الكهربائية للبلد.
وأكد أنها ســتكون األداة الرئيســية 
لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة الضرورية لتجسيد أهداف 
القطــاع”، مؤكــدا أن هــذا الكيــان 
الجديــد ”ســيكون بين أيدي شــركة 
وطنيــة لكنها ســتكون متفتحة على 

المتعاملين الخواص«.
وزارة  ديــوان  رئيــس  وصــرح 
والطاقــات  الطاقــوي  االنتقــال 
أن  شــعبان  مــروان  المتجــددة، 
اســم الشــركة الجديــدة وتنظيمهــا 

”سيكشفان الحقا«.
ق ـ إ

n دخلــت قضيــة أســهم شــركة 
التــي  الشــهيرة،  ”غيــم ســتوب« 
كان بيــن ضحاياها بعــض عمالقة 
وول ســتريت، فصــا جديدا، أول 
أمس، مع إدالء بعض المســؤولين 
بشــهاداتهم أمــام الكونغــرس فــي 
القضية التي تبسبب بخسائر فادحة.
عــدد  يدلــي  أن  المقــرر   ومــن 
التحــوط،  مــدراء صناديــق  مــن 
التنفيذييــن،  الرؤســاء  وبعــض 
بشــهاداتهم خال جلســة اســتماع 
لتفسير  أمام الكونغرس األميركي، 

البيع على المكشوف.
وســيدلي بعــض أقــوى الاعبيــن 
)الســوق  ســتريت«  »وول  فــي 
المالــي في نيويــورك(، بمــا فــي 
الجمهــوري  المليارديــر  ذلــك 
والمتبرع الضخم والمدير التنفيذي 
لشــركة ”ســيتادل« كين غريفين، 
بتصريحــات عامــة نــادرة حــول 

ممارسات أعمالهم.
ســيتكاتف  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
”ريديــت«،  منصــة  مســتخدمو 
للضغط على صناديق التحوط، التي 
راهنت على انخفاض أســهم شركة 
»gamestop« المتخصصة في 

ألعاب الفيديو.
وسيظهر غريفين أمام اللجنة المالية 
فــي مجلــس النــواب التــي يقودها 
الديمقراطيون، وإلى جانبه الرئيس 
”روبنهــود«،  لشــركة  التنفيــذي 
التنفيذي  فــاد تينيــف، والرئيــس 
لشــركة ”ملفين كابيتال«، غابرييل 
التنفيــذي  والرئيــس  بلوتكيــن، 
هوفمــان،  ســتيف  لـ”ريديــت«، 
وكيــث جيل، وهو أحد مســتخدمي 
”ريديت«، المعروف على يوتيوب 
باسم ”رورينغ كيتي”، والذي روج 
لاستثمار في أسهم ”غيم ستوب«.

وكان الرجــال الخمســة فــي قلــب 
القضية التي عصفت بوول ستريت 
في جانفي الماضي، ودفعت العديد 
من الــوكاالت الفدراليــة والمحلية 

إلى إجراء تحقيقات.
وفي شــهادة معدة مســبقا نُشــرت 
األربعــاء، أقر الشــهود عموما بأن 
ملحمــة ”غيم ســتوب« كانت غير 
مســبوقة، لكنهم قالــوا جميعا إنه لم 

يكن هناك أي تاعب من جانبهم.
”روبنهــود«  منصــة  وواجهــت 

مــن  عنيــف  فعــل  رد  للتــداول، 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
بعــد تعليقهــا التــداول مؤقتــا على 
»غيم ستوب«، وقال منتقدوها إنها 
منعت المتداولين من جني األموال 

واالستفادة من جنون السوق.
”ملفيــن  التحــوط  صنــدوق  كان 
البائعيــن  أكبــر  أحــد  كابيتــال« 
على المكشــوف في قضيــة »غيم 
ســتوب«، وتكبــد خســائر فادحــة 
متداولو«ريديــت«  عمــل  بعدمــا 
على رفع ســعر السهم، مما اضطر 
الصندوق إلى االستعانة بضخ نقدي 
بقيمــة مليــاري دوالر من صندوق 

تحوط آخر، هو »سيتادل«.
وطالبت النائبة ووتــرز، قبل أيام، 
بإيقاف صناديــق التحوط الخاصة، 
”التــي تنخــرط فــي عمليــات بيع 
جائرة على المكشوف على حساب 

مستثمرين آخرين«.
وأضافت أن ”معالجة هذا الســلوك 
االفتراسي هي مسؤولية المشرعين 
ومنظمــي ســوق األوراق الماليــة 

المكلفين بحماية المستثمرين«.
أمــا كيــث جيــل المعــروف على 
”يوتيوب« باسم »رورينغ كيتي”، 
وهو مــن إحــدى ضواحــي مدينة 
بوسطن، فقد أصبح عنصرا أساسيا 
في منتديــات ”ريديت«، وهو متهم 
بالمســاعدة في إطاق جنون »غيم 
ســتوب«، وتخضع أفعالــه للتدقيق 
في والية ماساتشوســتس، ألنه كان 
سمســارا مسجا في سوق األوراق 

المالية.
وقد قلب المستثمرون الصغار الذين 
شــاركوا فــي منتديات مثــل ”وول 
ســتريت بتس« علــى »ريديت«، 
الســوق رأســا على عقب، الشــهر 
الماضــي، حيــن ســاهموا في رفع 
أســعار أســهم شــركات مثل »غيم 
ســتوب« و«إيه إم ســي« وغيرها 

في تحد لصناديق التحوط.
ونتجــت عــن حمى تداول األســهم 
أرباح مؤقتة لصغار المســتثمرين، 
في حين رآهــا البعض كحملة ضد 
وول ســتريت، لكــن األمــر انتهى 
بآخرين، إلى خسائر بالمايين، مع 

تهاوي أسعار تلك األسهم.
ق ـ إ/ وكاالت

n لكن قرار الشــركة اســتئناف 
األهداف األساســية للنشــاط هو 
أحدث دليــل على آمــال التعافي 
التي تراقبها األسواق المالية، بعد 
الجائحة التي ألحقت ضررا بالغا 

بقطاع الطيران.
أســهم إيرباص 3.4  وهبطــت 
بالمئــة فــي التعامــات المبكرة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، 
جيــوم فــوري، إن التوقعات هي 
تســليم 566 طائرة ”على األقل” 
دون تغييــر عــن العــام الماضي 
عندما كان اإلنتاج يقل 40 بالمئة 

عن ذروته.
ســيمنح  ذلــك  أن  وأضــاف 

المســتثمرين بعض الوضوح في 
عالم يبدو فيــه أن الجائحة تتفاقم 
على المدى القصير، لكنه أشــار 
إلــى أن معــدل التســليم الحقيقي 
سيعتمد على الطلب من شركات 
الطيــران وليــس على ساســل 

اإلمداد أو التمويل.
وأعلنــت إيرباص تكبد خســائر 
بلغــت   ،2020 فــي  تشــغيلية 
510 ماييــن يــورو، بضغــط 
من احتجاز رســوم في الفصول 
الســابقة وباألخــص مــا يتعلــق 
بإعــادة الهيكلــة وإنهــاء برنامج 
الطائرة إيه 380 الذي كان يتكبد 

خسائر.

وعلى أساس معدل حظي بمتابعة 
وثيقــة، تمكنت إيرباص من إبقاء 
ديونهــا أقل مــن أصولهــا لكنها 
فــي األربــاح  شــهدت تراجعــا 
التشــغيلية بنســبة 75 بالمئة إلى 
1.7 مليار يورو، إذ دفع التراجع 
الحــاد فــي الطلب من شــركات 
الطيران اإليــرادات للهبوط 29 

بالمئة إلى 49.9 مليار يورو.
وتوقعت إيربــاص تحقيق أرباح 
تشــغيلية معدلــة تبلــغ مليــاري 
يــورو)2.4 مليــار دوالر( عن 

عام 2021.
ق ـ إ/ وكاالت

n وذكر المصدر أن كل من ”جيه 
بي مورغان تشــيس« و«غولدمان 
ســاكس« يتوقعان أن ترتفع أسعار 
النفط بشــكل ملحوظ عندما ينحسر 

وباء كورونا.
وأوضح أن التوقعات األكثر تفاؤال 
تشــير إلى عودة أسعار النفط الخام 
الدولية إلــى 100 دوالر للبرميل، 
وهو مســتوى لم يتــم الوصول إليه 

منذ عام 2014.
ويعتمــد االرتفــاع المتوقــع علــى 
االعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز 
االســتهاك، إلى جانب بداية عودة 

الحياة إلى طبيعتها.
ومن شــأن ذلــك أن يغير األوضاع 
في قطاع النفط، الذي سجل خسائر 
قياسية العام الماضي بفعل تداعيات 

فيروس كورونا.
رئيــس  مالــك،  كريســتيان  وقــال 
قســم النفــط والغــاز فــي ”جي بي 
مورغان«، في مؤتمر عبر الهاتف 
األسبوع الماضي: »يمكننا أن نرى 
النفط يتخطى 100 دوالر للبرميل، 

أو حتى ما فوق«.
مــن جهتــه، ذكر جيفــري كوري، 
المحلل المخضرم في بنك ”غولدمان 

ساكس«، أنه يعتقد أن يجري تداول 
النفط في نطاق 80 دوالرا أو أعلى 

هذا العام«.
وتابــع: ”إطــاق تحفيــزات ماليــة 
تســتهدف الطبقة المتوسطة والدنيا 
استهاك السلع األساسية..  سيعزز 
هذه الفئة ال تقود سيارات كهربائية، 

إنها تقود السيارات العادية«.
ومنــذ نهايــة أكتوبر، ارتفــع خــام 
برنت، المعيــار الدولي، بأكثر من 
الثلثين إلــى 63 دوالرا للبرميــل، 

خلفتــه  الــذي  بالتفــاؤل  مدفوعــا 
وخفــض  حملة التطعيم العالميــة 

اإلنتاج.
إلــى ذلك، واصلــت أســعار النفط 
تحســنها لتبلــغ أول أمــس، أعلــى 
مستوياتها في 13 شهرا، إذ شهدت 
األســواق عمليــات شــراء جديــدة 
بفعل مخاوف من أن الطقس البارد 
المفاجــئ فــي تكســاس قــد يعطل 
إنتاج الخام األمريكي أليام أو ربما 

ألسابيع.
وارتفــع خام برنت 89 ســنتا أو ما 

يعــادل 4ر1 بالمائــة إلى 23ر65 
أعلــى  مامســا  للبرميــل،  دوالر 

مستوياته منذ 20 جانفي 2020.
من جهتهــا صعدت العقــود اآلجلة 
الوســيط  تكســاس  غــرب  لخــام 
األمريكــي 66 ســنتا أو مــا يعادل 
1ر1 بالمائة إلــى 80ر61 دوالر 
للبرميل، مســجلة أعلى مســتوياتها 
منــذ الثامن مــن جانفي من الســنة 

المنصرمة.
وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره 
مغلقة في تكساس لليوم الخامس بعد 
برد قارس ناتج عن عاصفة ثلجية.

وأصــدر حاكم الواليــة أمرا بحظر 
صادرات الغاز الطبيعي في محاولة 
لتســريع وتيــرة اســتئناف إمدادات 

الكهرباء.
وأظهرت بيانات من معهد البترول 
الخــام  مخزونــات  أن  األمريكــي 
األمريكيــة انخفضــت 8ر5 مليون 
برميــل فــي األســبوع المنتهي في 
12 فيفــري، إلى نحو 468 مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات المحللين 

بانخفاض 4ر2 مليون برميل.
ق ـ إ

السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب 1442

شركة جديدة موجهة للطاقات 
المتجددة ”ستكون األخت الصغرى لسونلغاز

»غيم ستوب”.. القضية التي 
عصفت بـ”وول سرتيت«

كورونا يعصف بأرباح رشكة ”إيرباص"

النفط قد يصل إىل 100 دوالر..

عين على االقتصاد 6

أعلن كل من وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ووزير الطاقة، عبد المجيد 
عطار، أول أمس بالعاصمة، عن إطالق عملية إنشاء شركة جديدة موجهة للطاقات المتجددة.

ألغت شركة إيرباص لصناعة الطائرات توزيعات األرباح للعام الثاني، وتوقعت استقرار التسليمات هذا العام، مع استعدادها لمواجهة مزيد من الغموض بسبب 
جائحة فيروس كورونا المستجد إثر تكبدها خسائر عن عام 2020.

توّقع اثنان من أكبر البنوك في وول ستريت بالواليات المتحدة ارتفاعا في أسعار النفط خالل الفترة المقبلة، حسب ما نقلت 
صحيفة ”فاينانشال تايمز« األميركية.

 وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدني شيتور:

حسب صحيفة ”فاينانشال تايمز” األمريكية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3&contentId=1416188
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D9%88%D9%84+%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&contentId=1416188
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83&contentId=1416188
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1416197
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5&contentId=1416197
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1416062
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من هنا وهناك 

n واوضــح رئيس جمعية مكتتبي الســكن 
الترقوي المدعم لعين الجزائر ، أن مشــروع 
716  مســكنا ترقويا مدعم أســند لمؤسسة ” 
باتيجــاك ” للترقيــة العقارية ســنة 2011 ، 
حيث انطلقت االشغال في سنة 2012 بوتيرة 
جد محتشــمة ،اين قامت الشــركة باســتدعاء 
المكتتبين لدفع الشــطر األول المقدر ب 84 
مليون سنتيم ، ويضيف ان هذه الشركة كانت 
ملــك للدولة بشــراكة بلجيكية بعدما تحصلت 
الشركة على قيمة الشطر االول من المكتتبين 
من 2012 الى 2014 اين اعلنت افالســها 
، بيعت الشــركة الى بن حمادي مالك مجمع 

كوندور قام هو االخر بتوقيف االشــغال لمدة 
تقــارب العاميــن ، تحصل بــن حمادي على 
قرض من البنك الوطني الجزائري ما يقارب 
2000 مليــار ســنتيم من اجل اســتكمال كل 
الســكنات على المستوى الوطني الذي قارب 
عددها 5000 مسكن لكن االموال صرفت و 

السكنات لم تبن  .
المحتجــون يطالبــون من الســلطات المعنية 
بالتدخــل العاجل بفتح تحقيــق في األموال و 
إيجــاد حلول ممكنة وتســليمهم ســكناتهم في 

أقرب اآلجال .
المشطة امال

n يشــتكي ســكان مشــتة المــارة 
 ، حميــدان  بنــي  شــمال  الواقعــة 
عــن تذمرهم جــراء نقــص التهيئة 

الحضرية 
و اهتراء شــبكات التطهير و غياب 
الغــاز الطبيعــي و المــاء الصالــح 
للشــرب ، فضــال عــن  االنتشــار 
الواســع للنفايــات بالمنطقــة  ، مــا  
جعلهم يعانون  جملة ال من المشاكل 

.
القمامة تزين ديكور بلدية بني 

حميدان 
الداخــل إلــى بلديــة بنــي حميــدان 
يالحظ مــن الوهلــة األولى مفرغة 
عشوائية ،و ذلك في مشاهد صادمة 
التي شكلت نقطة استقطاب لكل من 
يريــد التخلص من نفايــات منزله ، 
بــل معظمهــم يلقــون بنفاياتهم في 
الطريــق المؤدي إلــى البلدية الذي 
أصبــح بدوره مفرغــة مفتوحة ، و 
ملجأ إلى القطط و الكالب التي باتت 
تهدد حياة السكان ، فهناك أين وليت 
وجهك تالقيك أكيــاس و قارورات 
مــن مختلــف األحجــام و األوزان 
زادتهــا حــدة تلك النفايــات الصلبة 
الناجمة عن إقدام البعض على إعادة 
تهيئة مســاكنهم ، قد يصطدم الزائر 
إلى البلدية بجبال من النفايات وهي 
تنبعث منها مختلف أنواع الروائح . 
مزابل تنتشر بكثرة أيضا في منطقة 

المارة التي زارتها عين الجزائر .
الغاز الطبيعي حلم السكان 

ال يزال سكان مشتة المارة في بلدية 
بني حميدان يعانون التهميش ، ففي 
هذه القرية البسيطة  يشتكي السكان  
مــن  غيــاب الغاز الطبيعــي ،فجل 
منازلهــا تعتمد على غــاز البوتان ، 
األمر الذي زاد مــن متاعبهم ليبقى 

الغاز  حلما في انتظار تحقيقه  .
وكشــف أحــد ســكان المــارة لعين 

الجزائــر  أنهم يعانون من مشــكل  
اقتنــاء قــارورات غــاز البوتــان، 
فهم حســبهم يشــترونها من وســط 
البلديــة ،نتيجة العزلة المفروضة و 
استحالة وصول شــاحنات التموين 
إلى المنطقة ، هــذه الحالة المزرية 
أنهكــت حــال المواطنيــن و أثقلت 
كاهلهــم ، فــي حيــن تبقــى أزمــة 
الغــاز الطبيعي مصدر إزعاج يقلق 
الســاكنين ،خاصة في فصل الشتاء 
، الذي يتطلب هذه المادة األساســية 
التي ال يســتطيع المرء  االســتغناء 
عنهــا فــي الحياة اليومية ، الســيما 
وأن المنطقة معروفة ببردها الشديد  
بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة ، كما 
اشتكى  بعض المواطنين من وجود 
قناة غاز عابرة للمنطقة غير مغطاة  
،وهــذا مــا يشــكل خطــرا محذقــا 
خاصة بالنسبة للتالميذ المتمدرسين 

واألطفال عموما.
طرقات مهرتئــة و املاء الصالح 

للشرب املطلب األساسي 
أضحــى مشــكل تدهــور الطرقات 
يؤرق قاطني المنطقة ، بالنظر إلى 
كثرة الحفــر الموجودة ، ما صعب 
على المــارة وأصحاب الســيارات 
اجتيازها بســبب اهتراء 
كثــرة  و  الطرقــات 
األتربة التي تتحول إلى 
أوحال برك أثناء موسم 
األمطار حيث يســتحيل 
المرور عليهــا ، كونها 
تقادمــت وتآكلــت بفعل 

العوامل الطبيعية ، 
لألرصفــة  وجــود  ال 
المعبــدة ، األمــر الذي 
زاد مــن قلق الســكان ، 
و أكدوا أنهــم يواجهون 
مشــكلة أخــرى ال تقــل 

أهميــة علــى ســابقتها وهــي الماء 
الصالح للشــرب حيث غالبا ما يلجأ 
الســكان إلى اقتناء صهاريج المياه 
لســد حاجاتهم بأثمان باهظة ، كون 
المــاء الــذي يســتعملونه ملوث  ال 

يصلح ال للشرب وال . .
قطــاع النقــل ... متــى يأتي 

الفرج ؟
يتساءل معظم ســكان المنطقة متى 

يأتي الفــرج بتوفير حافالت  
النقل المنعــدم ، فهم 

شلال  يعانون 
حقيقيــا 

فــي هذا 
ع  لقطــا ا

حيــث   ،
أحــد  عبــر 

أنهم  الســاكنين 
عزلــة  يعانــون 

خانقة بســبب عدم 
حافــالت  وجــود 

 ، العموميــة  النقــل 
حيــث يضطــر الكثيــر 

من المواطنين إلى ركوب 
الجيــران  والجــرارات  ســيارات 
و االنتقــال معهــم و البعض األخر 
ينتظــر ســيارات الفــرود التي تعد 
على األصابــع من أجــل االلتحاق 
بوســط بلدية بنــي حميدان من اجل 
تلبية حاجياتهم الضرورية و اقتناء 
المــآكل و المشــرب الــذي ال غنى 

عنه .
شــبح البطالــة يؤرق شــباب 

املنطقة 
و تبقــى مشــتة المــارة ببلديــة بني 
حميدان مــن أهم مناطق الظل التي 
يشــار إليهــا كنقطة ســوداء لكثرة 
انشــغاالت الســكان فيها ، فشــباب 

المنطقــة ضائع في دهاليز التهميش 
بســبب غياب فرص العمل ، و هذا 
مــا اعتــرف لنا  بــه شــبان تحدثنا 
إليهم بعــدم االلتفات و االهتمام بهم 
، مضيفيــن بأن الكثير من الســكان 
يعتمدون على الفالحــة و الزراعة 
فــي ضمــان قــوت يومهــم و قوت 
عيالهــم و البعض اآلخــر يلجا إلى 
البحث عن العمل في جهة أخرى .

رئيــس البلديــة :املــاء ملوث 
بالــرتاب   اختالطــه  بســبب 

وأعلمنا مديرية الري بذلك 
رئيس بلديــة بني حميدان ، الطاهر 
محســن ، وفي رده على انشغاالت 
ســكان المارة أكد  أن مشكل قنوات 
التطهيــر و الماء الصالح للشــرب 
يرجع إلــى مصدر المــاء المختلط 
بالتراب وأنه  تم التنسيق مع مديرية 
الــري لغــرض  إيجــاد حــل لهذه 
الوضعية في اقرب اآلجال الممكنة 
، فهــم في االنتظار بالتموين المالي 
ووضعها في برنامج سنة 2021 ، 
مشــيرا إلى أن 14 مشــروعا دخل 
حيز الخدمة مؤخرا و اغلبها تتعلق 

معيشــة المواطنين في بتحســين 
هــذه البلديــة النائية 
وقــد تــم تســجيل 
عين  و مشــر
ة  د عــا إل
ر  عتبــا ال ا
يــق  للطر
ي  لبلــد ا
بمشــتة 

ة  ر لمــا ا
 ، الحمــري  و 
إعــادة  األول  المشــروع 
االعتبــار للطريــق البلــدي الذي 
يربــط بيــن مشــتة المارة و مشــتة 
الطالحن ، مضيفــا إلى ذلك دخلت 
مشــاريع تخص اإلنــارة العمومية 
بمشــتة المارة العليا و الســفلى ، و 

عين الحمراء .
و جســدت مشــاريع أخرى تخص 
ربط السكنات بالغاز الطبيعي على 
غرار ربط مشتة المارة و الحمري   

و المشاتي األخرى .
أما فيما يخص المفرغة العشــوائية  
الموجــودة في مدخل بنــي حميدان 
أشــار رئيــس البلدية أنهــم يعملون 
بشكل دائم على مراقبة كل من يقوم 
بهــذا الفعل الــذي يخل مــن جمال 

البلدية.

n ســقط، ليلــة األربعــاء إلــى 
الخميــس شــاب من أعلى جســر 
ســيدي ، ما أدى إلى وفاته حسب 
ما علــم أمس من مصالح الحماية 

المدنية .
وتدخلت كل من الوحدة الرئيسية 
سيســاوي  الثانويــة  الوحــدة  و 
ســليمان والمركــز المتقــدم باب 
القنطرة والمركز المتقدم بومعزة 
عبد المجيد للحماية المدنية ببلدية 
قسنطينة  يوم 17 فيفري 2021 
في حدود الساعة 19 و 00 دقيقة 
بجســر سيدي مســيد ، و ذلك من 
أجــل حادث ســقوط شــخص من 
،الضحيــة ف-م  الجســر  أعلــى 
مــن جنس ذكــر يبلغ مــن العمر 

19 ســنة متوفــي بعيــن المكان 
إثر ســقوطه من أعلى الجسر، تم 
إنتشال الجثة و نقلها إلى مصلحة 
حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي 
إبن باديس قسنطينة ،وسخر لهذه 
العمليــة فرقــة التســلق باألماكن 
الوعــرة ) مــالزم أول ، رقيــب 
، غطــاس ، 08 أعــوان + 02 
رقيــب + 12 عــون، و شــاحنة 
أول نجدة ،02 سيارات إسعاف ، 
02 س اتصال ، ســيارة اإلنارة( 
وحســب ما علمنــاه فإن الشــاب 
يقيــم بمدينة الخروب ومقبل على 

اجتياز شهادة البكالوريا  . 
عفيفة .ب

n يشــتكي مســتعملو الطريــق 
الفرعــي البلــدي بحويشــة عمار  
ببلديــة عيــن الســمارة مــن كثرة  
الممهالت العشوائية التي وضعتها 
علــى  مؤخــرا  البلديــة  مصالــح 
الطريــق ال يبلــغ مســافره 2 كلم 
زيــادة على ارتفاعها ، فالممهالت 
الموضوعة خارج االطار القانوني 
و الغيــر خاضعــة للمعاييــر، مما 
خلف اضــرارا لمركباتهــم ، هذه 
الحالة اثارت اســتهجان الســائقين 
في ظل غياب السلطات المسؤولة 
،أين عبــروا على تذمرهــم لهاته 
الممهــالت التي باتــت تقلقهم ليال 

ونهارا .
وقد وجه ســكان الحي انشغاالتهم 
للسلطات المحلية و كذا الجمعيات 
الناشــطة علــى غــرار االكاديمية 
و  االنســاني  للعمــل  الجزائريــة 
حقوق االنسان لبلدية عين السمارة 
االنشــغال  هــذا  رفعــت  ،التــي 
لرئيــس المكتب البلدي بمراســلة 
رســمية  من أجل إعادة النظر في 
وضع الممهــالت و التخفيض من 
ارتفاعها وفقــا للمقاييس المعمول 
بهــا في االطــار القانونــي إال أن 

الحالة  بقيت كما هي .
م.آمال 

n أحيت ، بلدية زيغود يوســف، 
علــى غرار ربــوع الوطن ذكرى 
و  18فيفــري  الشــهيد  يــوم  
المصادفة للذكرى المئوية لميالد  
الشــهيد البطــل  زيغود يوســف، 
أيــن توجهــت الســلطات المحلية 
رفقــة أبناء الشــهداء و العديد من 
المواطنيــن إلى مربع الشــهداء و 
ترحموا على روح الشهيد الرمز. 
وفــي المناســبة  ذاتها تــم إعطاء 
إشــارة االنطالق للحملــة الوطنية 
للتشــجير تحــت شــعار ” شــجرة 
الشهيد ”  التي تم  غرس ماال يقل 
عن 260 شــجرة  تيمنا بشهدائنا 
للتضحيــات  تقديــرا  و  األبــرار 

الجسام. 
ليتجــه بعدهــا  الوفــد إلى وســط 
مدينة زيغود يوسف أين تم تدشين 

النصــب التذكاري للشــهيد البطل 
زيغود يوســف و زيــارة معرض 
و  ومجاهديــن   شــهداء  لصــور 
كذلك مركــز التعذيــب وأين كان 
االستعمار الغاشم يقوم باستجواب 
واستنطاق المجاهدين تحت أدوات 

التعذيب الوحشية .
و بــدار الثقافــة مالك حداد ســلط 
الضــوء على  المعارك التي قادها 
البطــل زيغــود يوســف بمنطقــة 
الشمال القسنطيني ضد االستعمار 

الفرنسي الغاشم.
كمــا  كانــت الفرصــة   لتكريــم 
السيدة ><شــامة زيغود<< نجلة 
الشــهيد البطــل زيغود يوســف و 
الســيد >< أحمــد بــن يحيى >< 

نحات تمثال زيغود يوسف .

مشتة المارة ببلدية بني حميدان تحت حماية سيدي دريس    

ربوة منسية ..تنمية غائبة 
والحل في مشاريع الظل 

يعاني سكان منطقة المارة ببلدية بني حميدان القابعة أسفل جبل سيدي دريس من ظروف معيشية  صعبة، حيث تفتقد القرية 
إلى أدنى شروط العيش الكريم ، فال غاز وال ماء  والتهيئة ، ناهيك عن االنتشار الرهيب  للمزابل الفوضوية التي باتت مصدر 
قلق دائم  في ظل الغياب التام لمصالح البلدية ..الربوة المنسية يحلم سكانها بمد شبكات الغاز الطبيعي ومشاريع أخرى  من 

شأنها إخراجهم من دائرة البؤس والشقاء ..رئيس البلدية يعد بالحلول ويتحدث عن مشاريع  الظل .

نظم ، صبيحة أول أمس الخميس  ، مكتتبو السكن الترقوي المدعم  بعلي منجلي بقسنطينة ، المسند الى مؤسسة ”باتيجاك” حصة 716  وحدة 
و حصة 284 وحدة من مشروع 1000 ، وقفة احتجاجية أمام ديوان والي قسنطينة ، للمطالبة  بالسلطات  بالتحرك ، رافعين شعارات تندد و 

تستنكر هذا التأخر بعد سنوات ” اعطينا حقنا يا كوندور” .

مكتتبو ” باتيجاك” غاضبون بسبب التأخري و التماطل 

سقوط شاب من أعىل جرس سيدي مسيد 

الممهالت العشوائية تؤرق سكان عني سمارة 

بلدية زيغود يوسف تتذكر البطل بأنشطة ثقافية متنوعة 

10 سنوات من االنتظار 

7سيرتا اليوم السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب 1442

استطالع : أمال المشطة 
تصوير : يوسف جري 

قم  ر
اليوم

مليار لعمليات تنموية 
يف انب زياد بقسنطينة 
n أكد رئيس البلدية أنه تم تســجيل عمليات 
تنموية جديدة رصــد لها غالف مالي يتجاوز 
13 مليــار ســنتيم، ومــن المنتظــر أن ينجز 
مشــروع خــزان بســعة 500 متــر مكعــب 
للقضاء على أزمــة العطش بقرية عين تراب 

و المناطق المجاورة لها.
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متفرقات

n التقريــر االســود الــذي دفــع 
بوزير الموارد المائية  بحر األسبوع 
المنقضي إلــى التعجيــل بإيفاد لجنة 
تحقيــق و تفتيش و تقصــي للحقائق 
لخصوص جملة من النقاط الســوداء 
التــي وردت فــي تقريــر الجمعيــة 
،خاصة بخصوص غياب شبكة الماء 
الشــروب على أزيد مــن 100 ألف 
نســمة غالبيتهــم يقطنون فــي بويت 
مجــاورة لســد بني زيد مــن قرى و 
تجمعات ســكنية من لمباطل و لويدة 
و الطهرة ببلديــة بني زيد و االحياء 
الجديدة ببلديتي الشــرايع و القل الى 
جانــب قرية بن يعد التي ال تزال بال 
مــاء بالقل كمــا تطــرق التقرير الى 
النقاط الســوداء التي هــي االن تهدد 
بلدية القــل و اربع بلديــات مجاورة 
أمــام افتقارهــا لشــبكة التطهير التي 
تصــب مباشــرة فــي وادي الســيال 
الكابــوس اليومــي للقلية الــذي يهدد 
كذلك بغلق أجمل شــاطئ في وســط 
المدينــة ،و هذا لما يفرزه من روائح 
كريهة و ســيول نتنة كريهة ساهمت 

في ظهور حتى السرطان .
كما وقفت اللجنة في محطتها األولى 
علــى معانــاة العديد مــن التجمعات 
السكنية في دائرة القل، خاصة غياب 

شــبكة الماء الشروب و تسريباته أن 
وجد في وســط مدينــة القل و تفقدت 
وضعية سد بني زيد الدي بات عاجزا 
عــن ضخ كميات المــاء، ناهيك عن 
قدم عتاده و صغر المضخة الخاصة 
التــي هــي بحاجــة إلى تدعيــم، كما 

اطلعــت اللجنة على كابــوس وادي 
الســيال الذي تطالب أســرة المجتمع 
بغلــق المصابات لشــبكات التطهير 
المنزليــة و العموميــة إليه و تغطيته 
مــع انجــاز محطــة تصفيــة  و دعم 
مدينة القل بمشــاريع تجديد لشبكات 

الصرف الصحي و الماء الشــروب، 
اللجنــة  تواصــل  ان  ينتظــر  كمــا 
الوزارية مهمتها فــي بلديات أخرى 
ال تــزال تعاني في والية ســكيكدة و 

باتت مناطق ظل....

عين على الشرق 8

إعادة فتح سوق السيارات بالميلية .. 
تردد الزبائن وغالء أسعار المركبات

بعد تقرير أسود من جمعية محلية يف القل
لجنة وزارية يقودها مفتشو تحقيق يف النقاط السوداء بوالية سكيكدة

أثلــج إعــادة فتــح ســوق الســيارات ،أمــس، بالميليــة واليــة جيجــل صــدور الباعــة والمواطنيــن  على حــد ســواء،بعد غلق 
دام قرابة عشــرة أشــهر بســبب انتشــار جائحة كورونا كوفيد – 19،الســيما وأن ســوق الجمعة للســيارات اليقتصر على بيع 
وشــراء المركبــات ،بــل صار شــامال لمختلف األنشــطة التجارية ،وهو ما جعله يكتســي أهميــة كبيرة لدى الوافديــن عليه من 
داخــل الواليــة وخارجهــا ،علــى اعتبار أن يــوم الجمعة عطلة مدفوعة األجر تســمح للموظفين بالتســوق في ظروف مناســبة.

يعد من أهم أسواق جيجل وصار شامال لكل األنشطة التجارية

عيــن  لـــ«  مواطنــون  أكــد   n
الجزائــر« ،بأنهــم ســعداء إلعــادة 
فتح ســوق الســيارات ،الذي يعد من 
أشــهر أسواق الســيارات في الشرق 
الجزائــري ،حيــث يقصدونــه مــن 
مختلف أنحــاء إقليم الوالية جيجل و 
الواليات المجاورة لعرض سياراتهم 
للبيع والتبــادل والشــراء ،وهذا بعد 
توقــف دام أشــهر عديدة،موضحين 
بــأن غلــق أســواق الســيارات كان 
قــرارا محترمــا مــن قبــل الحكومة 
بالنظر للمرض الخطير، الذي إنتشر 
فــي البالد كالنار في الهشــيم ،إال أن 
اإلجــراء قد أثر على الجميع حســب 
قولهــم ،ألن المشــتري لــم يعد يجد 
الفضاءات المالئمة التي تسهل عليه 
عملية اقتناء ســيارة ماعــدا الفضاء 
األزرق ،الــذي يعتبــر فيــه مخاطر 
كبيرة،لكون السوق يسمح باإلتصال 
المباشــر بالبائعين ورؤية السيارات 
ووجود المنافسة وهوامش التفاوض 

لتخفيض األسعار.
كمــا عبر المتخصصون في عمليات 
البيع والشــراء عن فرحتهم طالما أن 
الكثيــر منهم يعتمد على هذا النشــاط 
التجــاري لضمــان مداخيــل ماليــة 
لعائالتهــم ،حيث أن الفترة الســابقة 
قد جعلــت العديد منهم ،كمــا قيل لنا 
،يتجهــون إلــى أعمال أخــرى حرة 
مــن أجل تعويــض توقف نشــاطهم 
،وبخصوص أســعار الســيارات في 
أول يــوم لعــودة البيع،صــرح الذين 
تحدثنــا إليهم من المواطنيــن، الذين 
قصدوا السوق بغرض الشراء،بأنها 
مرتفعــة عموما وليس فــي المتناول 
كما كانوا ينتظرون فعلى سبيل المثال 
ال الحصــر ســيارة قديمة مــن نوع 
بيجو206 مرقمة في عام 2005 لم 

ينزل ســعرها عن 78 مليون سنتيم 
،أما السيارات الجديدة وشبه الجديدة 
المرقمــة خــالل الســنوات األخيرة 
،فإنهــا تتجاوز 130 مليون ســنتيم 
وتصل حتى الى 200مليون ســنتيم 

حسب النوع والوضعية العامة لها.
واليقتصر ســوق الميلية للســيارات 
صــار  ،إنمــا  تخصصــه  علــى 
متنوعــا لبيــع كل األشــياء ماعــدا 
تبــاع مختلــف  الحيوانــات ،حيــث 
أنــواع الخضــروات والفواكه ،التي 
تتميــز بإنخفــاض أســعارها مقارنة 
مــع أســعار المحــالت المتخصصة 
،حيث أن أغلب المواطنين يستغلون 
هذا اليوم لقضــاء حوائجهم من هذه 
المــواد وهنــاك من يلبــون حاجيات 
هــذا  مــن  األســبوعية  عائالتهــم 
الســوق الذائع الصيــت ،إضافة الى 

بيــع الخــردوات واألدوات المنزلية 
والمالبس واألحذية وأدوات التجميل 
واآلثــاث القديــم للبيــوت واألدويــة 
النباتيــة والتقليديــة واللحوم البيضاء 
واللحــوم الحمــراء ،ناهيــك عن بيع 
األســماك ،التي صــار اإلقبال عليها 
محتشما ،حيث أســر لنا بائعوها بأن 
مشــكل ارتفــاع األســعار راجع الى 
المصدر ،فهم يقتنونها بأسعار خيالية 
ويعيدوا بيعها للزبائن كما هي ماعدا 
ضمان هامش ربحهــم ،الذي يعينهم 
فــي تلبية حاجيات عائالتهم،مع العلم 
أن ســعر السردين لم يقل البارح عن 
800 دج،وهو ما وصفه المواطنون 
بالكارثة ،لكون المنطقة تشرف على 

البحر وقريبة من موانئ الصيد.
يشــار الى أن سوق الميلية للسيارات 
يعــد من بين أهم الفضاءات التجارية 

األســبوعية للواليــة جيجــل ،التــي 
تتوفــر علــى أســواق أخــرى هامة 
بالطاهيــر وجيجــل ،وقد جــاء فتحه 
بناء علــى اإلجراءات التــي اتخذها 
والي جيجل الســيد عبد القادر كلكال 
مؤخرا،حيــث أصدر قــرارا بإعادة 
الفتــح الكلي لكافة المســاجد وإعادة 
فتــح المطاعم والمقاهــي ،وكذا فتح 
أسواق بيع السيارات المستعملة مرة 
واحدة كل 15 يوما،ناهيك عن عودة 
الخدمات الفندقية العمومية والخاصة 
مع منع إقامــة األعراس والحفالت، 
مع العلم أن تطبيق إجراءات الوقاية 
من مــرض كورونا كوفيد – 19 لم 
يتم بنســبة تــكاد مطلقة فــال التباعد 
تــم وال الكمامات وضعــت  من قبل 
الباعــة والمواطنيــن الوافديــن على 

السوق اال القلة .

n يشتكي سكان حي 800مسكن 
بالطاهير من اإلنتشــار العشــوائي 
للقمامــة  وســط العمارات،يحدث 
ذلك فــي ثاني اكبر تجمع ســكاني 
يــؤدي  الطاهير،حيــث  ببلديــة 
امتــالء الحاويــات المخصصة لها 
الــى الرمي الفوضــوي للمواطنين 
دون أي اعتبــار للبيئــة ولصحــة 

المواطنين.
وحســب أقوال مواطنين يعيشــون 
الروائــح  ،فــإن  الحــي  ذات  فــي 
الكريهــة صــارت تحاصرهم من 
كل الجهات،وقــد تأثــر بذلك على 
الخصــوص الذيــن يعيشــون فــي 
الطوابــق األرضية،وهــم يطالبون 

مســؤولي البلدية التدخل بتســخير 
اإلمكانيــات الالزمة والكافية لرفع 
القمامة ،يشــار الى ان هذا الوضع 
يمكن اســقاطه علــى احياء أخرى 
بالمدينة ،التي تشــهد تدهور حالها 
البيئــي وهي فــي حاجــة لعمليات 
تنظيــف وتكثيــف عمليــات رفــع 
القمامــة وذلك ليــس بصعب على 
بلديــة لها مفرغــة عمومية لتدوير 
وتكريــر النفايــات وأســطول من 
قصــد  المتخصصــة  الشــاحنات 
التخلص من مشاهد بيئية متدهورة 
صار المواطن يشــمئز من رؤيتها 
،الســيما فــي ظل تدهــور مختلف 

طرقات شوارع المدينة.
نصرالدين – د

حلت، ، لجنة رفيعة المســتوى من وزارة الموارد المائية، يقودها عدد من المفتشــين المركزين في الوزارة، بوالية ســكيكدة، و 
هــذا قصــد التدقيق و التحقيق في العديد من النقاط التي رفعتها جمعيــة ترقية المجتمع المدني و المواطنة لبلدية القل، مطلع هذا 
األسبوع في جلسة عمل بوزارة الموارد المائية اشرف عليها االمين العام للوزارة الذي صدم بما ورد في ذاك التقرير األسود .

فوىض القمامة يؤرق سكان 
حي 800 مسكن بالطاهري

السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب 1442

جيجل : نصرالدين دربال 

سكيكدة : نورالدين .ب
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تنفيذا للعقد التوثيقي » اعتراف بدين » الصادر عن مكتب االســتاذ الوافي 
نجم الدين موثق بتبسة بتاريخ 22/12/200 فهرس رقم 456/20  - بعد 
االطالع على امر بالحجز التنفيذي على منقوالت الصادر عن رئيس محكمة 
بسة بتاريخ 03/12/2020 فهرس رقم 0247/20 سيتم من خاللنا نحن 
االســتاذ دهام حميد المحضر القضائي المذكور اعاله الشروع في بيع عتاد 
محجوز بالمزاد العلني امام مدخل المؤسســة الوطنية لالنجاز العام الشغال 
الري شركة ذات اسهم GTH  الكائن مقرها االجتماعي بنهج افريقيا عنابة 
وفرعها المتواجد بالمنطقة الصناعية تبســة وذلك يوم الخميس الموافق ل 
25/02/2021 علــى الســاعة ال10 المبين كمايلي . الجصة 01 ســيارة 
ســياحية نوع ford  مســجلة تحت رقــم 12.108.4636 في حالة جيدة 
الطاقة مازوت الرقم التسلسلي في الطراز m 62990 7  السعر االفتتاحي 
600.000.00 دج وذلــك وفــق الشــروط التاليــة : البيــع دون البطاقات 
الرماديــة ودون مفاتيــح . على المزايد احضار بطاقــة التعريف االصلية + 
صورة منها + شهادة ميالد . دفع 25 بالمائة من قيمة رسو المزاد ساعة 
رســوه . اتمــام باقــي الثمن خالل اجل اقصــاه 8 ايام مع اخالء مســؤولية 
المحضر من حراســة العتاد بمجرد رســو المزاد – الكمامة اجبارية ويخلى 

المحضر القضائي عن تسوية الثائق االدارية الخاصة بالعتاد محل البيع 
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 GIH  تنفيــذا لمجموعــة مــن الســندات ضد المؤسســة الوطنية لالنجاز العام الشــغال الري شــركة ذات اســهم
الكائــن مقرهــا االجتماعي بنهــج افريقيا عنابة وفرعها المتواجد بالمنطقة الصناعية تبســة لفائدة الســادة : بن 
يحي عبد الرؤوف . بن يحي الســعيد .طوارف عمر .قرفي شــاكر . ســيتم من خاللنا نحن االســتاذ المذكور اعاله 
الشــروع في بيع عتاد محجوز بالمزاد العلني بحضيرة المؤسســة بالمنطقة الصناعية تبســة وذلك يوم الخمس 
25/02/2021 علــى الســاعة ال10 صباحــا وفق الجدول التالي للمرة الثانية مــن الحصة 01 الى الحصة 08 
. الحصة 01 الة شــحن وحفر من نوع تيراكس مســجلة تت رقم 23.2477.041  جيدة – الحصة 02 ســيارة 
نفعية من نوع طويوطا مســجلة تحت رقم 23.305.04884 جيدة – الحصة 03 ســيارة نقل العمل مارســيدس 
مســجلة تحــت رقم 23.416.017 جيــدة – الحصة 04 الة حفر نوع هيدرواملك 220 رقم 9134039 ســنة 
2009 جيدة – الحصة 05 شاحنة نوع دايو مسجلة تحت رقم 23.213.00888 جيدة – الحصة 06 الة حفر 
نــوع هونــداي S 9 –LC 300 X ROBX رقــم التسلســل h h k h z 810k 0001   جيدة . الحصة 07 
شــاحنة جرار نوع مان مســجلة تحت رقم 23.509.04795  بمقطورة مســجلة تحت رقم 23.807.00617 
جيــدة . الحصــة 08 جرار فالحي مســجل تحت رقــم 23.004.00027 جيدة . وللمرة االولــى للعاتد المحجوز 
لفائدة الدائن الحاجز الســيد بن يحي الســعيد . 09 – الة حفر وشــحن نوع كاتر بيالر cat e   مســجلة 
تحــت رقــم 23.20.61.041الرقم التسلســلي في الطراز 422ecma w01114  جيدة  الســعر 
 dumper dumec 1400.  Bt االفتتاحي .3000000.00 دج . الحصة 10 حالطة اســمنت
model serie 3247 صنــع ايطالــي الســعر االفتتاحــي 2.100.000.00 دج  .الحصــة 11 
صهريــج ماء مجــرور بعجلتين رقم rg 302  ^d$,  جيدة الســعر االفتتاحي 100.000.00 دج 
. وذلــك وفق الشــروط التالية : البيــع دون البطاقات الرمادية ودون مفاتيــح . على المزايد احضار 
بطاقــة التعريــف االصلية + صورة منها + شــهادة ميــالد . دفع 25 بالمائة من قيمة رســو المزاد 
ســاعة رســوه . اتمام باقي الثمن خالل اجل اقصاه 8 ايام مع اخالء مســؤولية المحضر من حراسة 
العتاد بمجرد رســو المزاد – الكمامة اجبارية ويخلى المحضر القضائي عن تســوية الثائق االدارية 

الخاصة بالعتاد محل البيع 

  إشهار



n  هذا وقد طالب ســكان المشاتي بضرورة اإلسراع 
في تزويدهم بالمياه الصالحة للشــرب على اعتبار أنها 
عنصــر حيوي للعيــش الكريم، حيث وعد المســؤول 
األول عــن هاتــه الوالية خالل زيارتــه لمناطق الظل 
ببلدية الركنية بالتكفل بهذا االنشــغال في أقرب اآلجال 
بالتنسيق مع مدير الري، مؤكدا على ضرورة اإلسراع 
فــي االنتهاء من اإلجــراءات التعاقديــة و إعادة بعث 
الحصص المتوقفة، و األخذ بعين االعتبار انشــغاالت 
الســاكنة و تدارك النقائص، وذلك عقب تقديم  عرض 
لمشاريع التحسين الحضري التي استفادت منها البلدية 
فــي إطار صنــدوق التضامــن والضمــان للجماعات 

المحلية.
وأشــرف والي الوالية السيد كمال الدين كربوش على 
إطــالق مشــاريع تنموية و معاينة أخــرى قيد االنجاز 
بمناطق الظل ببلدية الركنية إلى جانب معاينة مشاريع 
قطاعيــة ذات أهميــة محوريــة بالواليــة، حيث عاين 
أرضيــة مخصصــة إلنجــاز مخزن جــواري لتجميع 
الحبوب بســعة 60 ألف قنطار بمشتة »قايدي عمار« 
، و الــذي يهــدف إلى الرفع من طاقات االســتيعاب و 
التخزيــن بالواليــة، و يخفــف من معانــاة الفالحين و 
يســهل عمليــة تصريــف المحاصيل، كما كان للســيد 

الوالي لقاء بمواطنين و فالحين بالمنطقة، اســتمع فيه 
النشغاالتهم في هذا الشأن.

و فــي إطــار فــك العزلــة عن ســاكنة مناطــق الظل 
و تعزيز شــبكة الطرقــات، قام والي الوالية بتدشــين 
الطريــق الرابــط بين الركنية مشــتة لمزيات و منطقة 
الظل مشتة المحجور على مسافة 1كلم، ومعاينة مدى 
تقدم أشغال التحسين الحضري بحي 08 ماي 1945 

بمركز البلدية.
كما تفقد الوالي األرضية التي ســيتم إنجاز بها طريق 
اجتنابــي لبلديــة الركنية،لتفــادي االختنــاق المروري 
بوســط المدينــة و حــوادث المرور، و تســهيل حركة 
المرور خاصة بالنسبة للناقلين و مستعملي الشاحنات، 
وهنا شــدد على ضرورة رفع كافة العراقيل و االنتهاء 

من اإلجراءات اإلدارية و االنطالق في المشروع.

n هــذا الوضــع المقلق الذي لم يستحســنه العديد من 
الســاكنة في عــدة أحياء، وقدمــوا خاللهــا العديد من 
الشــكاوى قوبلت بجملة من الوعود التي لم تطبق على 

أرض الواقع.
 ومــن أجــل القضاء على أزمــة المياه على مســتوى 
الواليــة ، قامت وكالة الحوض الهيدروغرافي بتبســة 

بتحقيقــات إجتماعيــة انتهت منذ شــهر، للوقوف على 
وضعية التزود بالمياه الشروب والربط بشبكة الصرف 
الصحي في انتظار اإلعالن عن نتائجها الحقا، وتأتي 
هاته العملية قصد تدارك النقائص المســجلة فيما تعلق 

بالتزود بالمياه الشروب.
وصــرح مدير وكالــة الحوض الهيدروغرافي بتبســة 
»عمــر حمد« أنه تــم اختيــار 10 آالف و65 زبون 
للمســح الميدانــي الــذي قــام به أعــوان فــي الرقابة 
والتحقيق، قاموا بنقل انشــغاالت الســاكنة عن طريق 

ملء اســتثمارات باإلجابة عن أســئلة تتعلــق بالتزود 
بالميــاه والخدمات المتعلقة بهــا، وقد أضاف المتحدث 
أنه تم تجاوز الحصة المطلوبة ب 125 بيت، ويهدف 
هــذا التجــاوز لتغطية أكبــر عدد من الســاكنة خاصة 
قاطني مناطق الظل والمناطق المحرومة ، مؤكدا ذات 
المصــدر أن عملية اإلحصاء قد شــملت جميع ربوع 
الوالية،بطريقة جيدة، مست جميع الفئات والمستويات 
والمناطق، أما فيمــا يخص نتائج اإلحصاء فهي نتائج 

وطنية ستزود بها الحقا.

n ســجل شــهر جانفــي 2021 وقــوع 11 حادثا 
مروريا جســمانيا ، مخلفا بذلــك  14  جريحا   من 
بينهم 13 ذكور ، و 01 إناث ، أين تعددت الضحايا 
بين فئة الســواق بـ08 ضحايــا ، فئة  الركاب بـ05 
ضحايا ، و المشــاة بضحية واحدة  ، كما تم تســجيل  
حالتي وفاة خالل نفس الشهر تعددت بين ضحية من 
فئة السواق من جنس ذكر ، و ضحية من فئة الركاب 
من جنس أنثى ، مقارنة بشهر ديسمبر 2020 الذي 
لم يتم تســجيل أي وفاة خالله على مســتوى القطاع 
الحضري بخنشــلة ،  كما عمــدت مختلف الوحدات 
الميدانية إلى تســجيل 75 جنحة مرورية عبر كامل 
قطــاع االختصــاص باإلقليــم الحضــري ، تعددت 
بيــن ارتكاب حــادث مرور أدى إلى جروح تســبب 
فيــه الســائق بخطأ منــه أو تهاون أو تغافــل أو عدم 
امتثــال لقواعد حركــة المرور 09 جنــح مرورية ، 
عــدم االمتثال إلنــذار التوقف الصــادر عن األعوان 
المؤهليــن ، أو رفض الخضوع للتحقيقــات المتعلقة 
بالمركبــة أو بالشــخص أما فيما يخص عــدد الجنح 
المســجلة المرتبطة بالدراجــات و الدراجات النارية 
شــهر جانفــي 2021 فقــد تــم تســجيل 02 جنحــة 
مروريــة  ، تمثلــت فــي ارتكاب حادث مــرور أدى 

إلى جروح تســبب فيه السائق بخطأ منه أو تهاون أو 
تغافل أو عدم امتثال لقواعد حركة المرور  بجنحتين  
مروريتين .وفيما يخص المخالفات المحصاة من قبل 
طاقم الرادار ، من خالل 11 عملية التي تم انجازها  
تم احصاء 91 مخالفة تتعلق بمخالفة األحكام المتعلقة 
بتحديــد الســرعة ، وفيمــا يخص مخالفات التنســيق 
المرتبطــة بالنقــل فقد تم تســجيل 08 مخالفات ، من 
الدرجــة الثانية تتعلق بـ ركوب و نزول المســافرين 
في نقاط توقف غير مســموح بها وتغييـــر الـــمسلك 

بــدون رخصة. وفيما يتعلق  بالمخالفات المســتوجبة 
لسحب رخصة الســياقة الخاصة بالمركبات بمختلف 
األصنــاف لغــرض التعليــق لمدة )06( أشــهر: فقد 

بلغت 157 رخصة سياقة تم سحبها .
وتعــود أســباب الحــوادث المرورية  المســجلة عبر 
اإلقليم الحضري لوالية خنشلة لشهر جانفي 2021 ، 
إلى العنصر البشري بنسبة 100 % حيث تم تسجيل 
خمس مخالفات متعلقة بعدم إحترام السرعة القانونية  

، التجاوزات الخطيرة و المناورات الخطيرة . . 

متفرقات

التفتيــش  تقنيــات  حــول  درايس  يــوم 
والرقابة عىل المؤسسات الفندقية بتبسة

n نظمت مديرية امن والية تبسة نهاية االسبوع الماضي يوم دراسي 
لفائدة ضباط وأعوان الشــرطة من مصالح مديرية األمن الوالئي تبسة 
» يتضمــن مجــال تقنيات التفتيــش والرقابة على المؤسســات الفندقية 
المســتغلة » وذلك بغرض ترقية المعارف المهنية والعلمية والرفع من 
مســتوى األداء المهني ألفراد األمن الوطني من خالل تقديم شروحات 
ومناقشــة تقنيات تفتيش المؤسســات الفندقية في ظــل األحكام القانونية 
والنصــوص التشــريعية التي تحكم وتضبط ممارســة النشــاط الفندقي 
وقــد حضر هذا اللقاء العديد من الجهــات المعنية على غرار الصناعة 

التقليدية والسياحة والعمل .  
                        هواري .غ 

  نفوق 30 رأســا مــن الماعز بعــد ظهور 

بؤرة لمرض طاعون صغار المجرتات
n أكــدت المفتشــية البيطرية بوالية قالمة نفوق 30 رأســا من الماعز عقب 
ظهــور بؤرة لطاعون صغــار المجترات بإحدى المســتثمرات الفالحية ببلدية 
واد فراغة وحســب المفتش الوالئي للبيطرة، فقد أثبتت التحقيقات الوبائية عدم 
تلقيح رؤوس الماعز التي ســجل نفوقها ضد هذا الوباء موضحا انه ومن أجل 
تضييق انتشــار المرض تم تلقيح ما يزيد عن 2700 عبر 92 مستثمرة قريبة 

من محيط البؤرة.
خديجة . ز

إنقاذ كهــل من الموت بعد استنشــاقه 
الغاز المنبعث من الموقد

n تمكنــت وحدات الحماية المدنية بوالية قالمة من إنقاذ شــخص من 
الموت المحقق بعد استنشــاق غاز أحادي أكســيد الكربون المنبعث من 
موقد المطبخ على مستوى أحد المنازل بحي اإلخوة سعدان بلدية قالمة، 
هذا وقد تدخل المركز المتقدم بوسط المدينة إلنقاذ الضحية ع، ك البالغ 
من العمر 56 ســنة الذي كان يعاني مــن صعوبة في التنفس، حيث تم 
إســعافه من طرف أفراد الحماية المدنية و و نقل على جناح الســرعة 

إلى مستشفى الحكيم عقبي. 
خديجة.ز

حملة تشــجري وعرض ملحمة يس 
الحواس بباتنة

n أشــرف أمس والي والية الســيد توفيق مزهودي على االحتفاالت 
المخدة لليوم الوطني للشهيد بحملة تشجير بسد كدية لمدور بإقليم دائرة 
تيمڨــاد أين تم غرس مجموعة من األشــجار بمشــاركة أفــراد الجيش 
والشــرطة ومصالــح الغابــات وفعاليــات المجتمع المدني.وتــم اختتام 
البرنامــج المســطر بحضور العرض اإلفتتاحي لملحمة الشــهيد ســي 
الحــواس بدار الثقافة بباتنة من إنتاج جمعية الشــباب للفن والموســيقى 
متبــوع بحفل تكريمــي وعلى هامش التظاهرة تم تكريم أرملة الشــهيد 
جبارة السيدة مالخسو جميلة وفتح نقاش مع الشباب الحاضر  االستماع 
النشغاالتهم مؤكدا استعداده على مساعدتهم و توفير الظروف المالئمة 
لتمكينهم من المشــاركة والتفاعل لخدمة األمة من خالل إبراز مواهبهم 

وتكريم بعض الوجوه الثقافية و التاريخية.
فوزي.ج

ببلديتــي  اجتماعيــة   ســكنات  توزيــع 
بريحان و الريغية بالطارف  

n قــام ، أول أمــس، والي واليــة الطارف وفي اطــار احتفال باليوم 
الوطني للشهيد  بمقر الوالية بتوزيع مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري 
ببلديــة الريغية وكذا بلدية بريحان 30 ســكن لضحايــا االرهاب ببلدية 
الطارف ،كما  تم تكريم االســرة الثوريــة إضافة إلى تكريم المواطنين 
المتفوقيــن بالواليــة  من بينهم أشــبال الفريق الهاوي لشــباب الذرعان  
االقل من 17 ســنة  ،وكذلك تكريم البطلة الســيدة دالل منصوري حكم 
فــي رياضــة التايكواندو والســيدة حكيمــة ميباركي رياضــة في نفس 

االختصاص
بوثينة س

فيما طالب الوايل باإلرساع بالتكفل بانشغاالت الساكنة
أزيد من 130 منزل بمشاتي السطحة والركنية القديمة 

يستفيدون من الربط بالغاز الطبيعي 

لمعالجة مشاكل قطاع الموارد المائية وتحسني الخدمات بوالية تبسة 

أكرث من 10آالف  عينة تخضع للتحقيق اإلجتمايع

يف حصيلة شهرية  

انخفاض طفيف يف حصيلة حوادث المرور بخنشلة  

9  عين على الشرق 

اســتفادت مشــاتي الســطحة والركنية القديمة و المحصاة ضمن مناطق الظل من الربط بالغاز الطبيعي شمل 
ازيد من 130 مسكن ، كما استفادت هاته المناطق من عمليات تنموية منها التزود بالمياه الصالحة للشرب 
ابتداء من خزان 500 متر مكعب،إلى جانب إعادة تأهيل قاعة عالج، كما استفادت مؤخرا من الربط بشبكة 

الكهرباء، فك العزلة بإعادة تهيئة و تعبيد الطرق، و عملية لتجديد شبكة الصرف الصحي.

يشتكي ساكنة حي المطار بعاصمة الوالية، انقطاعات عديدة في المياه، بعد تحسن ملحوظ واكتفاء حققه قطاع الموارد المائية 
بالواليــة، حيــث أبدى هــؤالء انزعاجهم من العودة من جديد إلى دلب المياه بالدالء وشــراء الصهاريج بعدما جفت حنفياتهم، 

ناهيك عن المياه الملوثة التي يشتكي منها العديد من األحياء.

قالمة : خديجة.ز

تبسة : منى بوعكاز 

خنشلة : عبد العزيز مغني 

السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب  1442

ســجلت المصلحــة الوالئيــة لألمن العمومي في مجال الوقاية المرورية خالل شــهر جانفي 2021 انخفاضا طفيفــا في عدد حوادث المرور 
الجسمانية مقارنة بشهر ديسمبر 2020 الذي سجل 15 حادثا مروريا جسمانيا ،أي بفارق 04 حوادث مرورية جسمانية .
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n ويعد توقيع نعوم تشومسكي على 
”نداء إنســاني عاجل” إلى الصليب 
األحمر الدولي ، موقفا متجددا يبديه 
المفكر األمريكي لمســاندة الشــعب 
الصحــراوي في قضيتــه العادلة ، 
كما يأتي بعد سلســلة مــن المواقف 
التي أبداها تجاه القضية وشــعبها ، 
كان مــن بينها ردة فعله القوية على 
إعالن الرئيس األمريكــي المنتهية 
واليتــه، دونالد ترامب ، االعتراف 
بالســيادة المزعومــة للمغرب على 
الصحــراء الغربية، حيــث قال أن 
”ترامــب يحتقــر القانــون الدولــي 

وحقوق اإلنسان”.
وهــذا مــا أكد عليه تشومســكي في 
العديــد مــن المناســبات مــن بينها 
تصريحاته التي قال فيها أن ترامب 
”كشف مرة أخرى ازدرائه للقانون 
الدولي وحقوق اإلنســان األساسية، 
مــن خــالل االعتــراف الرســمي 
الحتــالل إجرامــي ووحشــي على 
الصحراء الغربية، وجعل الواليات 

المتحدة أول دولة تفعل ذلك«.
واعتبــر عالــم اللغويــات والعالــم 
قــرار  أن  األمريكــي،  السياســي 
هديــة  بوضــوح  ”كان  ترامــب 

للمغرب”، مقابل التطبيع مع الكيان 
الصهيوني.

وســبق أن تحــدث تشومســكي عن 
مخيــم ”أكديــم إزيــك” الــذي أقامه 
الصحراويــون فــي أكتوبــر عــام 
2010 بالقــرب مــن مدينة العيون 

المحتلــة، والعــدوان المغربي عليه 
، منــددا فــي العديد من المناســبات 
ب”اســتمرار المغــرب في اإلفالت 
فــي  عــن جرائمــه  العقــاب  مــن 

الصحراء الغربية«.
كما أبــدى المفكــر االمريكي رأيه 
فــي االحتقــان االجتماعي الحاصل 

الترهيــب  وسياســة  بالمغــرب 
واالعتقــال التــي تقوم به ســلطات 
المملكة بحــق منتقديها واألصوات 
الحــرة، حيــث أكد علــى ضرورة 
تمكين تمكين الشــعب المغربي من 

العيش في ”مجتمع ديمقراطي«.
للتذكيــر، كان شومســكي مــن بين 
الشــخصيات التي أعلنت تضامنها 
مع الحقوقــي واألكاديمي المغربي 
المعطي منجب، فــي المعركة التي 
يقودهــا لوضع حد للمضايقات التي 

يتعرض لها .
واستنكر شومسكي والموقعون على 
بيــان المســاندة، حمالت التشــهير 
والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا 
المعطــي منجــب، بأحدث وســائل 
التعــدي علــى خصوصيتــه والتي 

امتدت، إلى أقرب أفراد عائلته.
نعــوم  والفيلســوف  المفكــر 
تشومســكي، هو أيضا عالم لغويات 
وتقلد مراكز عديــدة، وفاز بجوائز 
علمية وأكاديمية كثيرة، وهو منظر 
بصمــات  تــرك  وناشــط  سياســي 
مشــهودة على الســاحتين العلمية و 

السياسية.
ق ـ د

n قــدم االتحــاد العــام التونســي 
للشــغل، اقتراحا لحــل األزمة بين 
رئيــس الحكومة هشــام المشيشــي 
والرئيــس قيس ســعيد علــى خلفية 
التعديــالت الوزارية التــي أجرها 

األول مؤخرا ورفضها الرئيس.
وقال األمين العام المســاعد لالتحاد 
للشغل، ســامي  التونســي  العــام 
الطاهــري، أول أمــس، عن الحل 
يكمــن إما في تخلي المشيشــي عن 
الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس 

التونسي، أو االستقالة.
الطاهــري  تصريحــات  وجــاءت 
إلذاعــة ”موزاييــك اف أم”، خالل 
حضــوره اليــوم الدراســي الــذي 
تنظمــه نقابــة األطبــاء والصيادلة 
واألطبــاء الجامعييــن حــول آفاق 
إصــالح المنظومــة الصحيــة في 

تونس.
وكان المشيشــي قد أعلن قبل أكثر 
االســتقالة  رفضــه  أســبوع،  مــن 
مــن منصبــه، على خلفيــة األزمة 
الدســتورية التــي تشــهدها البــالد 

بسبب التعديالت الوزارية.
وفــي 15 فيفري الجــاري، أعلنت 
عــن  التونســية،  رئاســة الحكومة 
إعفــاء خمســة وزراء من مهامهم، 
وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان 

الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.
واعتبــر الطاهــري أّن مــا يحدث 
بيــن ســعيد والمشيشــي ”مهاترات 
أن  علــى  مشــددا  صبيانيــة”، 

المنــاورات المتعــددة بين الطرفين 
أدت إلــى األزمــة الحاليــة والتــي 
يجــب أن تحــّل في أقــرب اآلجال 

حسب تقديره.
داخليتــه  وأقصى المشيشــي وزير 
الديــن،  شــرف  توفيــق  الســابق، 
المقــّرب من الرئيــس ســعيّد، في 
مطلــع جانفــي الماضــي، قبــل أن 
يجري تعديال وزاريا على حكومته 

في الشهر ذاته.
وعيّن المشيشــي بموجــب التعديل 
12 وزيرا جديــدا، ”أمال في ضخ 
دماء جديدة في الحكومة”، رغم أنه 
لــم يمض على واليتها ســوى عدة 

أشهر.
وأثار هــذا األمر غضــب الرئيس 
ســعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث 
الــوزاري،  التعديــل  بشــأن  معــه 
معتبــرا األمــر انتهاكا للدســتور، 
مشــيرا إلى أن هناك بعض شبهات 
تشــير إلى تضارب المصالح بشأن 

الوزراء الجدد.
ويرفض ســعيّد حتــى اآلن التعديل 
عــن  امتنــع  ولذلــك  الــوزاري، 
اســتقبال هــؤالء الــوزراء، ألداء 
اليمين الدســتورية، مما يعني تعثر 
عمــل الحكومــة، فــي وقت تشــهد 
البــالد احتجاجات علــى وقع أزمة 
فاقمتها جائحــة  خانقــة  اقتصاديــة 

كورونا.
ق ـ د

الثلجيــة  العاصفــة  أودت   n
األميركية بحياة 32 شــخصا حتى 
اآلن، وتركت 3.4 ماليين شخص 
يعانون من أجــل البقاء دافئين، في 

ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وحــذرت هيئــة األرصــاد الجوية 
بــرد  موجــة  أن  مــن  األميركيــة 
”غير مســبوقة” ســتجتاح الواليات 
المتحدة مصحوبــة بريــاح قطبيــة 
ســتؤدي إلــى انخفــاض حــاد فــي 

درجات الحرارة.
ومنذ أيام، تشــهد البالد من الساحل 
الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط 
أمطــار متجمــدة وثلــوج وهبــوب 
عاصفة ثلجية. كما تأثرت الواليات 
الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما 

تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.
وذكــرت خدمــة األرصــاد الجوية 
الوطنيــة ”يعيــش أكثر مــن 150 
تــم  مــكان  فــي  أميركــي  مليــون 
فيــه التحذيــر مــن الصقيــع أو من 
هطــول األمطــار المتجمدة ووضع 
خطط تأهــب لمواجهــة العواصف 

الثلجية«.
ويعود ســبب موجة البرد المفاجئة 
التــي ضربــت الواليــات المتحــدة 
القاريــة إلــى مزيج مــن اإلعصار 
القطبي الذي يحمل درجات حرارة 
متجمــدة والمنخفــض النشــط مــع 

موجات هطول األمطار.

كما هــدد الطقس المتجمــد بتعطيل 
جهود التطعيم ضــد كوفيد19- في 
البــالد، مــع تحذيــر الحكومــة من 
احتمــال حدوث تأخير في شــحنات 

اللقاح.
األشــخاص  وبخصــوص 
ظــل  فــي  يعيشــون  الذيــن 
نائبة  انقطاع التيارالكهربائي، قالت 
الرئيس كاماال هاريس: »أعلم أنهم 
ال يستطيعون رؤيتنا اآلن ألنهم بال 
كهرباء، لكن الرئيس وأنا نفكر فيهم 
ونأمل حًقا أن نســتطيع فعل كل ما 

هو ممكن لدعمهم ».
كما تســبب الطقس السيئ أيضا في 
اضطرابات كبيرة في أنظمة المياه 
في عدة مدن، حيث رصدت مقاطع 
فيديو أشــخاصا يملؤون قاروراتهم 

بالمياه من الحدائق.
كما قامت شــاحنات إطفاء بتســليم 
الميــاه إلى العديد من المستشــفيات 
فــي  المعبــأة  الميــاه  جلــب  وتــم 

زجاجات.
ويعاني الماليين من شــح المياه أو 
أنهــم تحــت ”تحذير المــاء”، الذي 
يهدف إلى حــث الناس على توخي 
الحــذر من مياه الصنبــور الملوثة، 
الميــاه  اســتخدام  إلــى  ودعوتهــم 

المعدنية.
ق ـ د / وكاالت

n وكشــفت الحكومــة الزامبيــة 
, فــي رســالة جوابيــة حــول ما تم 
تداوله بشأن قرار إغالق القنصلية, 
أنه ”لم يعــد لزامبيا أي قنصلية في 
الصحــراء الغربية، بعــد إغالق ما 

كان يسمى بالقنصلية العامة«.
ويعد قرار زامبيــا إغالق القنصلية 
غير الشرعية في الصحراء الغربية 
المحتلة هــو الثاني بعد قرار مماثل 

لبوروندي في 23 جانفي 2021.
وكان قرار زامبيا افتتاح ”قنصلية” 
في مدينة العيون المحتلة, قد شــكل 
صدمــة في القارة اإلفريقية بســبب 
انتهاكهــا الصــارخ للقانون الدولي, 
التأسيســي  وللميثــاق  جهــة,  مــن 
لإلتحــاد اإلفريقي, من جهة أخرى, 
وهــي البلــد اإلفريقي الــذي طالما 
عبر عــن تضامنه مــع الجمهورية 
الشــعب  وكفــاح  الصحراويــة 
الصحــراوي مــن أجــل الحــق في 

تقرير المصير واالستقالل.
ويأتــي قرار جمهوريــة زامبيا بعد 
قــرار بوروندي في الـــ 23 جانفي 
”قنصليتهــا”  بإغــالق   ، الماضــي 
بمدينة العيون المحتلة الصحراوية، 
ممــا اعتبــر انتكاســة للدبلوماســية 
بالصحــراء  وروايتهــا  المغربيــة 

الغربية .
وأقدمــت بورنــدي فــي 28 فيفري 
الماضــي علــى افتتــاح القنصليــة 
المذكــورة ، فــي إجــراء يحــاول 
مــن خالله المغــرب تأكيد ســيادته 
األراضــي  علــى  المزعومــة 

الصحراوية المحتلة .
تراجــع  الصحراويــون  واعتبــر 
بوروندي عن قراراها فتح ما يسمى 
”تصحيــح  بمثابــة  ب”القنصليــة” 
لموقــف خاطئ” وتراجع عن خرق 
ميثاقــي االتحــاد اإلفريقــي واألمم 
المتحــدة , الن فتــح القنصليات من 
ناحيــة القانــون الدولــي مرفــوض 
كــون الصحراء الغربية مســتعمرة 
وبالتالــي تمنع اللوائــح الدولية فتح 
أرض  علــى  دبلوماســية  هيئــات 

متنازع عليها.
وجوبــه قــرار بعــض الــدول فتح 
”قنصليات” بمدينــة العيون المحتلة 

بمعارضــة وإدانــة شــديدتين مــن 
قبــل الصحراوييــن والمدافعين عن 
حــق الشــعوب في تقريــر المصير 
والحرية خاصة وأن من شأنه إطالة 

أمد النزاع .
ومــا زاد مــن غرابــة مثــل هاتــه 
القــرارات , أن بعض الــدول التي 
فتحــت ”قنصليات” لهــا باالراضي 
الصحراويــة المحتلــة , ليــس لهــا 
رعايــا تبرر بــه عملها وال مصالح 

اقتصادية .
سياســية  أصــوات  عــدة  وكانــت 
أن  أكــدت  ودبلوماســية وحقوقيــة 
”المغــرب دفع أمــواال مقابل افتتاح 
القنصليــات فــي الداخلــة والعيون 
المحتلتين فــي الوقت الذي ال يوجد 
فيه أي من رعايا لبعض البلدان في 

هذه المناطق.
قـ  د وكشــفت الحكومــة الزامبيــة 
, فــي رســالة جوابيــة حــول ما تم 
تداوله بشأن قرار إغالق القنصلية, 
أنه ”لم يعــد لزامبيا أي قنصلية في 
الصحــراء الغربية، بعــد إغالق ما 

كان يسمى بالقنصلية العامة«.
ويعد قرار زامبيــا إغالق القنصلية 
غير الشرعية في الصحراء الغربية 
المحتلة هــو الثاني بعد قرار مماثل 

لبوروندي في 23 جانفي 2021.

وكان قرار زامبيا افتتاح ”قنصلية” 
في مدينة العيون المحتلة, قد شــكل 
صدمــة في القارة اإلفريقية بســبب 
انتهاكهــا الصــارخ للقانون الدولي, 
التأسيســي  وللميثــاق  جهــة,  مــن 
لإلتحــاد اإلفريقي, من جهة أخرى, 
وهــي البلــد اإلفريقي الــذي طالما 
عبر عــن تضامنه مــع الجمهورية 
الشــعب  وكفــاح  الصحراويــة 
الصحــراوي مــن أجــل الحــق في 

تقرير المصير واالستقالل.
ويأتــي قرار جمهوريــة زامبيا بعد 
قــرار بوروندي في الـــ 23 جانفي 
”قنصليتهــا”  بإغــالق   ، الماضــي 
بمدينة العيون المحتلة الصحراوية، 
ممــا اعتبــر انتكاســة للدبلوماســية 
بالصحــراء  وروايتهــا  المغربيــة 

الغربية .
وأقدمــت بورنــدي فــي 28 فيفري 
الماضــي علــى افتتــاح القنصليــة 
المذكــورة ، فــي إجــراء يحــاول 
مــن خالله المغــرب تأكيد ســيادته 
األراضــي  علــى  المزعومــة 

الصحراوية المحتلة .
تراجــع  الصحراويــون  واعتبــر 
بوروندي عن قراراها فتح ما يسمى 
”تصحيــح  بمثابــة  ب”القنصليــة” 
لموقــف خاطئ” وتراجع عن خرق 

ميثاقــي االتحــاد اإلفريقــي واألمم 
المتحــدة , الن فتــح القنصليات من 
الدولــي مرفوض  القانــون  ناحيــة 
كــون الصحراء الغربية مســتعمرة 
وبالتالــي تمنع اللوائــح الدولية فتح 
أرض  علــى  دبلوماســية  هيئــات 

متنازع عليها.
وجوبــه قــرار بعــض الــدول فتح 
”قنصليات” بمدينــة العيون المحتلة 
بمعارضــة وإدانــة شــديدتين مــن 
قبل الصحراوييــن والمدافعين عن 
حــق الشــعوب في تقريــر المصير 
والحرية خاصة وأن من شأنه إطالة 

أمد النزاع .
ومــا زاد مــن غرابــة مثــل هاتــه 
القــرارات , أن بعض الــدول التي 
فتحــت ”قنصليات” لهــا باالراضي 
الصحراويــة المحتلــة , ليــس لهــا 
رعايــا تبرر بــه عملها وال مصالح 

اقتصادية .
سياســية  أصــوات  عــدة  وكانــت 
أن  أكــدت  ودبلوماســية وحقوقيــة 
”المغــرب دفع أمــواال مقابل افتتاح 
القنصليــات فــي الداخلــة والعيون 
المحتلتين فــي الوقت الذي ال يوجد 
فيه أي من رعايا لبعض البلدان في 

هذه المناطق.
ق ـ د

المفكر األمريكي نعوم تشومسكي يوقع
 على النداء الدولي لحماية المدنيين الصحراويين

حقوق  عن  الصحراويين  المدافعين  لتجمع  الدولي  النداء  على  تشومسكي،  نعوم   ، األمريكي  الليسانيات  عالم  المفكر  وقع 
المدنيين  لحماية  الغربية  الصحراء  في  دائمة  بعثة  بإنشاء  الدولي  األحمر  الصليب  إلى  )كوديسا(  الغربية  بالصحراء  اإلنسان 
أرضه. ”  تحرير  أجل  من  ببسالة  »يكافح  أنه  مرة  كل  في  يقول  الذي  الصحراوي  الشعب  تجاه  التزامه  بذلك  مجددا  الصحراويين، 

أعلنت جمهورية زامبيا , إغالق ”قنصليتها” في مدينة العيون الصحراوية المحتلة بعد أقل من أربعة أشهر من قرار افتتاحها , الذي صنف 
بالعمل المنتهك للقانون الدولي وميثاق االتحاد اإلفريقي , على غرار ما قامت به رواندا قبل أن تتراجع عن قرارها.

عين على العالم

زامبيا تعلن غلق ”قنصليتها” بالعيون المحتلة

عىل خلفية خالفاتهما حول التعديالت الوزارية

مصحوبة برياح قطبية أّدت إىل انخفاض حاد يف درجات الحرارة
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االتحاد التونيس للشغل يقرتح 
حال ألزمة المشييش والرئيس

عاصفة ثلجية بأمريكا تخّلف 32 قتيال.. 
وماليني األشخاص بدون كهرباء

قال أن قرار ترامب ”كان بوضوح هدية للمغرب” 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1416336
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1416057
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1416057
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3&contentId=1416057
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1416057
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&contentId=1416057
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87&contentId=1416057
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حرية و مسؤولية 

ثالث إصابة لـ
 “بــــن نارص” 

يف ظرف 
شهَرني فقط

جمعية عني مليلة :

 اآلمال معلقة 
عىل لقاء الغد مع 

الوايل لحل مشكل 
المستحقات
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الجولة الـــ14من بطولة املحرتف األول  
مولودية وهران تنفرد بالمركز الثالث 

وإتحاد العاصمة يواصل السقوط 

شباب قسنطينة يذل يف الخروب 
أول  فوز ملولودية وهران خارج الديار

ص12

يمكن أن يرتدي الالعب القميص 
األبيض إذا نجح الرئيس بإقناع الخليفي

 جماهري ريال 
مدريد تطالب 

فلورنتينو برييز 
بضم قاهر برشلونة

ص13



الوهرانيــة  المولوديــة  تشــكيلة  أكــدت  و   n
الديناميكيــة التــي تمر بهــا بعد الفــوز العريض 
األسبوع الفارط ضد اتحاد بسكرة )0-6(، حيث 
أطــاح »الحمــراوة« بصاحــب الضيافة شــباب 

قسنطينة بثالثية مقابل واحد.
وكان الضيــوف فــي أول لقــاء بقيــادة المدرب 
الجديد خير الدين ماضوي، سباقين الفتتاح بوابة 
التهديف بواسطة مطراني )د 4( ثم مصمودي )د 
32(، لينهي »الحمراوة« الشوط األول لفائدتهم 

دون رد فعل يذكر من طرف المحليين.
وعرفــت أطوار المرحلة الثانية اســتفاقة نســبية 
لفريق »الســنافر« تحت إشــراف مدربه الجديد 
ميلود حمدي، حيث استغل أمقران مخالفة ليتمكن 
من تقليص النتيجة بضربة رأســية ســكنت شباك 
الحــارس الوهرانــي ليتيــم )د 72(، لكــن بديل 
المولوديــة »الناجح«، محمد بشــير بلومي )19 
ســنة(، أبهر مجددا بمســتواه، فبعد دخوله بأربع 
دقائق فقط، استفاد من تمريرة جميلة داخل منطقة 
العمليــات وبــدون مراقبة ســجل الهــدف الثالث 

بيسارية رائعة )د 77(
وبهذا تضيــف مولودية وهران ثالث نقاط مهمة 
تضعهــا منفــردة مؤقتــا بالمركــز الثالــث )24 
ن(.بالمقابــل، تجمــد رصيــد »الســنافر« عنــد 

المرتبة الــــ13 بمجموع 14 نقطة.
وتمكن فريق اتحاد بسكرة أخيرا من رد االعتبار 
و لو نســبيا بعد خسارته القاسية األسبوع الفارط 
بوهــران، حيث تمكــن المدرب عــز الدين آيت 
جــودي فــي ثالــث خرجة له مــن التفــوق على 

الضيف اتحاد الجزائر )1-0(.
وســجل حمزة ســالم )د 51( الهــدف الوحيد في 
المواجهــة ليســمح ألبنــاء عاصمــة »الزيبان« 

بتنفــس الصعداء، حيث ارتقــوا نحو الصف الـــ 
14 )13 ن(، فــي حين تعرض االتحاد للهزيمة 
الثانيــة تواليــا، وهو ما يبقيه في الصف التاســع 

)18 ن( مع لقاء متأخر.
وبالعاصمة، عجز نصر حســين داي من العودة 
إلى ســكة االنتصارات، بعدمــا تعثر بميدانه أمام 

اتحاد بلعباس )1-1(
وعــادت الكلمة في هذا اللقاء إلى الكرات الثابتة، 
حيــث ســجل ناجــي )د 13( مــن ركلــة جزاء 
»للنصريــة«، لكــن فــي المرحلــة الثانيــة عاد 
»العباســية« من بعيد بواســطة هارون )د 70( 
من ضربة جــزاء أيضا، وهي الركلة التي احتج 
عليهــا الطاقم الفنــي للفريق العاصمــي، معتبرا 

إياها غير شرعية.
وبعدهــا تواصــل الخطر من طــرف الضيوف، 

حيث أنقذ حارس المحليين بن شــلف مرماه على 
مرتين.

وعلى ضــوء هذه النتيجة، يتواجد نصر حســين 
داي عند المرتبة الـــ 13 )14 ن(، بينما يتموقع 

اتحاد بلعباس في المركز الـــ 16 )11 ن(
وتتواصــل هــذه الجولــة الــــــ 14 غدا الســبت 
بإجــراء ثــالث مقابــالت : بين كل مــن االندية 
التاليــة نادي بارادو يلتقي أولمبي المدية،في حين 
سيلعب  وداد تلمسان أمام  أهلي برج بوعريريج 

و أولمبي الشلف ضد  شبيبة الساورة.
 بينمــا تم تأجيل أربــع مباريات إلى موعد الحق 
بسبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد 
في رابطة أبطال إفريقيا و شــبيبة القبائل و وفاق 

سطيف في كأس الكونفدرالية اإلفريقية.

n وعكس المدرب ماضوي فإن المدرب حمدي 
لــم يكن محظوظا في أول لقاء رســمي  يشــرف 
عليه، وهو ما يبرز أن امور الشــباب ليســت في 
المدرب بقدر ما هي في نوعية الالعبين وجديتهم 
، حيث أن التغييرات األخيرة لم تعط أكلها ، وهو 
ما يستدعي من المدير الرياضي بزاز ومسؤولي 
اآلبار اإلسراع في إيجاد الحلول والبداية بانتداب 
العبيــن اثنيــن علــى األقــل قادرين علــى منح 

اإلضافة خاصة على مستوى الخط األمامي   
وأكد مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، 
أن فريقه حقق فوزا مســتحقا )1-3( أمام مضيفه 
شباب قســنطينة، اليوم الجمعة، في المباراة التي 
احتضنها ملعب الشــهيد عابد حمداني بالخروب، 

لحساب الجولة الـ14 من الدوري الجزائري.
 وأضاف مضوي، في تصريحات صحفية عقب 
نهايــة المبــاراة: »كنــا أكثر إصرارا، ودرســنا 
الخصــم جيــدا، وتمكنا من اســتغالل اخطائه في 
التمركز، التي بدرت من العبي الخط الخلفي«.

وواصــل: »صراحــة هــذا الفوز تحقــق بفضل 
الالعبيــن، والجهاز الفني بقيــادة عمر بلعطوي 
)المــدرب الســابق(، الــذي قام بكل شــيء طيلة 

األسبوع وحضر الفريق«.
وأردف المدرب، الذي نجح في مهمته األولى مع 
مولودية وهران: »كما أن الهدفين المسجلين في 

الشــوط األول سهال مأموريتنا، خاصًة أن شباب 
قســنطينة أتيحت له فرصتان للعودة في النتيجة، 
لكنهــم لم ينجحوا فــي التســجيل«.وختم: »نحن 
ســعداء بأول فوز خارج الديار، وهو ما يزيد من 

طموحاتنا«.

الجولة الـــ14من بطولة المحرتف األول  

مولودية وهران تنفرد بالمركز الثالث 
وإتحاد العاصمة يواصل السقوط 

شباب قسنطينة يذل يف الخروب 
أول  فوز لمولودية وهران خارج الديار

عين على الرياضة 
12

ثالث إصابة لـ “نب نارص” يف ظرف شهَرني فقط
n ســقط الالعب الدولي الجزائري إســماعيل بن ناصر مســاء الخميس، للمّرة الثالثة في 
مطــّب اإلصابة، وفي ظرف شــهَرين فقط حدث ذلك خالل مشــاركة إســماعيل بن ناصر في 
مبــاراة فريقه ميالن آســي اإليطالي ومضيفه نادي النجم األحمــر لِبلغراد الصربي، في إطار 
ذهاب الدور الـ 16 من عمر منافســة الدوري األوروبي. وغادر بن ناصر الميدان مصابا ، 

وخضع أمس لفحوصات من قبل الطاقم الطبي لفريقه ومن المنتظر أن يغيب أليام 
تاج الدين .

جمعية عني مليلة :
 اآلمال معلقة عىل لقــاء الغد مع 

الوايل لحل مشكل المستحقات

n دعــا أنصار جمعية عين مليلــة رجال المال واألعمال بالمدينة إلى 
الوقــوف إلى جانب الفريق إلنقاذه من شــبح األزمــة المالية التي يعاني 
منهــا وتمكين مســؤوليه من تســوية عديد األمور العالقــة وفي مقدمتها 
مستحقات الالعبين العالقة لتحفيزهم على مواصلة التألق والحفاظ على 
ديناميكية النتائج المســجلة منذ بداية الموســم الســيما وأن الهدف يبقى 
تجــاوز ابــرز المحطات وضمان البقاء في اقرب فرصة ممكنة تســمح 

بعدها للنادي بتسيير ما تبقى بأريحية .
 ولــم يتقبل انصار الجمعية الوضعية الماليــة الصعبة التي يتواجد فيها 
الفريق ،االمر الذي دفع بزمالء القائد زياد يقاطعون حصة اإلســتئناف 
ويقررون الدخول في إضراب عن التدريبات لغاية تســوية مســتحقاتهم 
، و طالب محبي الفريق بضرورة تعليق اإلضراب مقابل ايجاد صيغة 

للضغط على السلطات من أجل أن تخصص اعانة مالية مستعجلة .
من جهته أكدت بعض المصادر أن المسؤول االول بالوالية السيد زين 
الدين تيبوررتين اتصل هاتفيا برئيس الفريق شداد بن صيد و طلب منه 
الحضــور هذا األحد الى مكتبه قصد الحديث عن المشــاكل التي يعاني 
منهــا الممثل الوحيــد للوالية الرابعة فــي الرابطــة المحترفة االولى ، 
ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة لحلحلة األزمة المالية التي تكاد تعصف 
بالجمعيــة ، ليمنح بذلــك بصيص أمل ألنصار الجمعيــة الذين يعقدون 
امــاال كبيرة على لقاء الوالي لتفــادي تفاقم األوضاع داخل النادي الذي 

يحقق نتائج جيدة في البطولة لحد اليوم .

يفــوز البيضــاء  عــني   اتحــاد 
 بأول ودية 

 
n فــاز أول امــس إتحاد عيــن البيضاء في أول مبــاراة ودية له ضد 
نجــم تازوغاقت بنتيجة هدفين لهــدف .و قد وظف المدرب حرنان عبد 
الحكيم خالل الشــوط األول كل من بن ســي زرارة في حراسة المرمى 
، بومعرافي ،ســرحاني ،  لونادي و بودبوز في خط الدفاع ، في وسط 
الميــدان كل مــن بن فيالــة ، أوجيدة وبوفنارة بينما فــي الهجوم كل من 

هوايشية ، حمى صالح و منصف .
وقد إفتتح بودبوز النتيجة لصالح الحراكتة عن طريق ركلة جزاء اعلنها 
الحكــم بعد عرقلة المهاجم حمى صــالح الدين داخل منطقة العمليات ، 
ليضيف المتســبب في ركلــة الجزاء حمى صالح الديــن الهدف الثاني 
لينتهــي بعدها الشــوط االول بتقــدم الحراكتة بهدفيــن دون مقابل ، في 
حين نجح نجم تازوغاقت في تقليص الفارق لحظات بعد بداية الشــوط 
الثانــي و هــي النتيجة التي انتهــت على إثرها المقابلــة بفوز الحراكتة 
الذي أظهروا اداءا ال بأس به رغم بعض النقائص من الناحية البدنية ، 
وهــي النقطو التي وقف عليها الطاقم الفني وو الذي ينتظره عمل كبير 

للوصول الى الجاهزية القصوى .
اتحاد الشاوية يف رحلة التأكيد أمام مولودية باتنة 

 يســعى فريق إتحاد الشــاوية لتأكيد نتيجة فوزه في إفتتاح بطولة القسم 
الثانــي عندما ينزل ظهيرة اليوم ضيفا علــى مولودية باتنة بملعب أول 
نوفمبر ، في مباراة لحســاب الجولة الثانية من بطولة القسم الثاني هواة 
، حيث و بالرغم من صعوبة المأمورية التي تنتظر أشــبال المدرب بن 
زكري أمام منافس مطالب هو اآلخر بتأكيد نتيجة التعادل التي عاد بها 
مــن تنقلــه الى عنابة في جولة اإلفتتاح ، إال أن ذلك لن يقلل من حظوظ 
تشكيلة أبناء سيدي رغيس لتدعيم رصيده بكامل الزاد ، و سيكون فريق 
اتحاد الشــاوية فــي هذا اللقاء محروما من خدمــات المهاجم بلقاضي و 
الذي أثبتت الكشــوفات التي قام بها معاناته من تمزق عضلي تســتدعي 
ركونه للراحة لفترة ال تقل عن ثالثة أسابيع ، ليلتحق بزميله سماعيني 

الذي يتواجد هو اآلخر في فترة إعادة التأهيل .
و في الســياق ذاته أوكلــت مهمة تحكيم مباراة اتحاد الشــاوية بمضيفه 

مولودية باتنة لكل من بن هرة يساعده في ذلك لعويرة و شامبي .
حلوي رفيق
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 انفرد فريق مولودية وهران بالمركز الثالث ولو مؤقتا، بفضل إطاحته بمضيفه شباب قسنطينة )3-1(، 
ليؤكد صحته الجيدة، بينما سقط اتحاد الجزائر للمرة الثانية تواليا إثر خسارته في ميدان اتحاد بسكرة 
)0-1(، في حين تعثر نصر حسين داي بعقر دياره ضد اتحاد بلعباس )1-1(، اليوم الجمعة في افتتاح 

الجولة الــــ 14 من بطولة الرابطة األولى لكرة القدم.

تلقى فريق شباب قسنطينة ، مساء أمس إذالال جديدا .. وهذه المرة أمام ضيفه فريق مولودية وهران الذي حقق انتصارا كبيرا ليبقي 
سفينة السنافر تتجه نحو الغرق.وبدا فريق شباب قسنطينة تائها ، وغير متحكم في زمام المواجهة عكس الخصم الذي عرف كيف يستغل 

أخطاء السنافر ويعود إلى الباهية بفوز مستحق  في أول مقابلة للمدرب الجديد خير الدين ماضوي. 

تاج الدين 

تاج الدين 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة دائرة القل بلدية القل

مصلحة التنظيم العام و الشؤون االجتماعية و الثقافية 
مكتب  الشؤون االجتماعية و الثقافية 

تعديل الهيئة القيادية
طبقــا ألحــكام  القانون رقــم 12 /06 المؤرخ فــي 12 يناير 2012م 
المتعلق بالجمعيات ال ســيما المادة 18 منه .لقد تم تعديل الهيئة القيادية 
 للجمعيــة البلديــة المســماة  جمعية حي شــبه الجزيرة الجــردة القل  .

 المعتمدة تحت رقم : 11 بتاريخ 2018/11/12 
الكائن مقرها : نهج تعالبي عبد العزيز القل 

رئيس : بايوط عيسى. 

إشهار



nبمجــرد انتهاء مباراة باريس ســان جيرمان أمام 
برشــلونة، انفجــرت مواقع التواصــل االجتماعي 
التابعــة لنادي لاير مدريد حيــث طالبت الجماهير 
ضــرورة ضم كليــان مبابي نجم النادي الفرنســي 
والذي تألق وأبدع وقهر النادي الكتالوني بتســجيله 
ثالثة أهداف، وطالبــت الجماهير فلورنتينو بيريز 
رئيس النــادي الملكي بضرورة ضم كليان مبابي، 
حيــث لم يخفــي الرئيس أن الهــدف األكبر لتدعيم 
الفريــق فــي المســتقبل هــو التعاقد مــع الجوهرة 
الفرنســية، وما أصبــح واضًحا بعــد أداء الالعب 
التاريخي في كامب نو وأمام أنظار ميسي كشاهد، 

هــو أنــه يجب ضــم الالعــب الفرنســي البالغ من 
العمر 22 عاًما في أسرع وقت ممكن، ولقد تحول 
توقيــع مبابي من مجرد أمــل وحلم بعيد المنال إلى 
مطالبــة من قبــل الجماهير للرئيــس، حيث وقعت 
الجماهير فــي حب الالعب بعد أدائه الهائل والذي 
قاد من خالله باريس سان جيرمان لعبور برشلونة 
برباعيــة فــي كامب نو وكانت هــذه المواجهة هي 

األولى له أمام برشلونة.
الليغا باتت يف حاجة لوجود العب 

من العيار الثقيل

وعبــر جميع مجموعات ’’واتســاب’’، والشــبكات 
االجتماعيــة، كان تعليــق جماهيــر لاير مدريد هو 
تخيل مــدى روعة قميص لاير مدريــد وتكرار ما 
فعله الالعب بمباراة الكالســيكو، وقبل كل شــيء، 
سجل مبابي ثالثة أهداف ويمكن أن يرتدي الالعب 
القميص األبيض في حال نجاح بيريز بإقناع ناصر 
الخليفــي الصيــف المقبــل بالتخلي عــن الالعب، 
ويرغــب بيريز فــي ضم الالعب الســتقطاب نجم 
جديــد ليس للاير مدريد فقط بل للدوري اإلســباني 
بأكملــه والــذي بات فــي حاجة لوجــود العب من 
العيــار الثقيل بحجــم مبابي بعدما فقد قيمته نســبًيا 
من بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك 
رحيل ميســي المحتمل بنهاية الموســم، وســتكون 
صفقة انضمام مبابي لبرشلونة مكلفة للغاية ألن ما 
قدمه الالعب أمام برشــلونة سوف يرفع من قيمته 
السوقية على الرغم من حقيقة أنه لم يتبق سوى عام 

واحد في عقده مع ناديه.
الصفقة صعبة بالنظر لألزمة 

االقتصادية القوية التي يعيشها 
النادي

ويعلم بيريز تماًما أن اســتثمارات مثل هذه ستكون 
مفيــدة مثــل تجربتــه الســابقة بضم فيغــو وزيدان 
ورونالــدو وبيكهــام ألنها فــي النهاية تعــود على 
النــادي بالفائدة مــن الناحية االقتصادية، وســوف 
يجد بيريز صعوبة كبيرة هذه المرة في ضم مبابي 
بالنظر إلى األزمة االقتصادية القوية التي يعيشــها 
النادي وإحضار النجم الفرنســي سيكون مثل الفوز 

بكأس أوروبا للمرة السادسة في عهد بيريز.
الوكاالت

يمكن أن يرتدي الالعب القميص األبيض إذا نجح الرئيس بإقناع الخليفي

جماهير ريال مدريد تطالب فلورنتينو 
بيريز بضم قاهر برشلونة

مانشسرت سيتي ينفي التفاوض 
مع مييس

إصابة خطرية ترضب توليسو يف 
تدريبات البايرن

األتلتيكو يستعيد خدمات ليمار 
بعد التعايف من كورونا

عين على الرياضة 
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رايوال يعقــد مهّمة ميالن 
يف تجديد عقد دوناروما

صحيفــة  أكــدت   n
ديللــو  ’’الغازيتــا 
مينــو  بــأن  ســبورت’’، 
أعمــال  وكيــل  رايــوال 
دونارومــا  جيانلويجــي 
حارس مرمى نادي ميالن 
اإليطالي يرغب في إدراج 
شــرط جزائي فــي عقده 

الحديــد مع النــادي قدره 40 مليــون أورو، 
ويرى الالعب البالــغ من العمر 21 عاًما أن 
عقده ســوف ينتهي في نهاية الموسم، حيث 
يجــري الروســونيري محادثــات للتجديد في 
الفترة الماضية، ويقال أن ميالن عرض على 
الالعب الدولــي اإليطالي صفقة جديدة بقيمة 
7.5 مليون أورو في الموسم لمدة 5 سنوات 
ولكن رايــوال يريد عقًدا لمدة عامين يســمح 
لــه بالتفــاوض على صفقــة جديــدة في عام 
2022، ووفًقــا لمــا نقلته صحيفــة الغازيتا 
ديللو ســبورت، فإن الوكيل يريد أيًضا وضع 
شرط جزائي بقيمة 40 مليون أورو في العقد 

الجديد للحارس المميز.

عقد  رشاء  يقرر  البياسجي 
فلوريزني بصورة نهائية

صحيفــة  أكــدت   n
’’ليكيــب’’ الفرنســية بأن 
نادي باريس سان جيرمان 
مستعد لشــراء أليساندرو 
فلورينــزي ظهيــر الفريق 
المعــار مــن نــادي روما 
نهائًيــا، وانضــم الالعــب 
الدولــي اإليطالي إلى بطل 
الدوري الفرنسي على سبيل اإلعارة الصيف 
الماضــي ولديه حق الشــراء مقابل 9 ماليين 
أورو، وسجل فلورينزي هدفين وصنع مثلهما 
في 25 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى 
اآلن هذا الموســم وشارك في 7 مباريات من 
أصل 11 مع ماوريســيو بوكيتينو، وســاعد 
فلورينــزي كليــان مبابــي فــي فــوز باريس 
ســان جيرمان بنتيجة 1-4 خارج ملعبه على 
برشلونة يوم الثالثاء، ويعد الالعب البالغ من 
العمــر 29 عاًمــا نتاج أكاديميــة روما ولعب 
280 مبــاراة مع الجيالوروســي قبل االنتقال 
لفالنســيا على ســبيل اإلعارة فــي جانفي من 

عام 2020.

n كشــفت تقاريــر صحافية إســبانية، أمس الجمعــة، أن المهاجم 
الفرنســي كريم بن زيمة غاب عن الحصة التدريبية الرئيسية لفريق 
لاير مدريــد، وذلك قبــل مواجهة بلد الوليد، ويالقــي نادي العاصمة 
اإلســبانية نظيره بلد الوليد، اليوم الســبت، ضمن منافسات الدوري 
اإلسباني، وبحسب ”ماركا” يعاني من اإلصابة، خاصة وأنه تعرض 
لضربة قوية في الكاحل بمباراة فالنسيا الماضية، ومن المرجح عدم 
مشــاركته أمــام بلد الوليد، على أن يكون جاهــزا لمالقاة أتاالنتا في 
ذهــاب دور الـــ 16 من دوري أبطال أوروبــا، وينضم بن زيمة إلى 
قائمــة الالعبين المصابين في لاير مدريد والذين ســيغيبون أمام بلد 
الوليد، وهم راموس وكارفاخال ورودريغو وفالفيردي وأودريوزوال 

إلى جانب هازارد ومارسيلو وميليتاو.

n تكثفت التكهنات المتعلقة ببيع نادي إنتر ميالن اإليطالي حيث ادعى مالك النادي تشــانغ غيندونغ أن 
مجموعة ســونينغ ســوف تعمل على تخفيض االســتثمارات الغير مرتبطة بأعمال البيع التجزئة، ويقال أن 
شــركة ســونينغ تتطلع لبيع حصة أغلبية في النادي مع شــركة ’’بي سي بارتينرز’’ الذين أجروا محادثات 
لالســتحواذ علــى عمالقة الدوري اإليطالي علــى الرغم من أن الصندوق البريطاني وســونينغ لم يتوصال 
بعد إلى اتفاق بشــأن قيمة النادي، وتكثفت التكهنات بشــأن مســتقبل النادي بعد بيان أصدره تشــانغ أمس 
الجمعة، وقال مالك إنتر ميالن: ’’يجب أن نركز ســاحة المعركة الرئيســية لدينا وبدء الطرح وإعادة رســم 
خط المعركة’’، وتابع: ”سوف نركز على تجارة التجزئة بحزم وسوف نغلق ونقطع أعمالنا الغير مرتبطة 

بأعمال البيع بالتجزئة دون تردد”.

مانشسرت يونايتد يريد أند الملياردير 
تشانغ يعلق عىل تطورات بيع اإلنرت

نب زيمة يغيب عن تدريبات ريال مدريد

n أوضــح المتحدث الرســمي 
ســيتي  مانشســتر  لنــادي 
اإلنجليــزي، أنــه ال توجــد 
رســمية  مفاوضــات  أي 
مــع ليونيل ميســي، نجم 
اإلســباني،  برشــلونة 
تقاريــر صحافية  وكانت 
كشــفت  قــد  بريطانيــة 
عــن أن متصــدر ترتيب 
مستعد  اإلنجليزي  الدوري 

لتقديــم عرض إلــى الالعب 
األرجنتينــي، وقالت ”ذا صن” 

إن سيتي سيعمل على جذب ميسي 
إلى ملعــب االتحــاد، ونفــى المتحدث 
الرسمي للســيتي في تصريحات لشبكة 
”ســكاي ســبورتس” أمــس الجمعــة، 

األخبــار المتداولــة، وقال إنه 
لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء 
ميســي،  مــع  للتفــاوض 
علــى الرغم مــن دخول 
الالعب األشهر األربعة 
األخيــرة مــن عقده مع 
برشــلونة، والتــي تتيح 
لــه التفاوض مع أي ناد 
واالنتقال بشكل مجاني، 
أن  المتحــدث  وأضــاف 
مانشســتر ســيتي لــم يقدم 
أي عرض رســمي، ســواء 
في الصيــف الماضي، أو خالل 
الفترة الماضية، مؤكدا أنه ال توجد أي 

محادثات.

nكشــفت صحيفة ”بيلد” الجمعة أن 
العب وســط بايرن ميونيخ متصدر 
الــدوري االلمانــي فــي كــرة القدم 
الدولي الفرنســي كورنتان توليســو 
تعــرض إلصابة خطيــرة الخميس 
ويواجه بســببها خطــر االبتعاد عن 
المالعب ألشــهر عــدة، وأوضحت 

الصحيفة األكثر شــعبية في ألمانيا، 
اســتناداً إلــى مصــادر داخليــة في 
الجهــاز الطبــي للنــادي البافاري، 
أن توليســو )26 عامــاً( يعاني من 
تمــزق في وتــر عضلــي، ويواجه 
خطــر االبتعاد عــن المالعب حتى 
نهاية الموسم، وبالتالي الحرمان من 
المشــاركة في نهائيات كأس أوروبا 
المؤجلــة، الصيف المقبل، ولم يعلن 
النــادي البافاري عن هــذه اإلصابة 
وتابعــت  الجمعــة،  أمــس  صبــاح 
الصحيفة ووسائل اإلعالم المحلية، 
أن توليســو صرخ مــن األلم خالل 
ســقوطه الخميــس فــي التدريبات، 
دون أي احتــكاك مــع العب آخر، 
مشــيرة الى أنه تم نقلــه على عربة 

غولف.

n تلقى األرجنتيني دييغو ســيميوني، 
المديــر الفنــي لفريــق أتلتيكــو مدريد 
اإلســباني خبًرا ساًرا على هامش مران 
الفريــق صباح أمــس الجمعة، وخاض 
أتلتيكــو مدريد مرانه أمــس تحت قيادة 
دييغو ســيموني في ختام االســتعدادات 
لمواجهــة ليفانتــي المقــرر لهــا اليــوم 
الســبت في إطار منافســات األســبوع 
الـ 24  من الدوري اإلســباني، وشــهد 
المــران عودة توماس ليمار للمشــاركة 
مــع المجموعــة بعــد تأكــد تعافيه من 
اإلصابة بفيروس كورونا والتي أبعدته 
عن المباريات السابقة للتواجد في عزل 

منزلي، وســيتوقف مشــاركة ليمار مع 
أتلتيكــو مدريــد في مبــاراة اليوم على 

مانشســرت يونايتد يقرتب من 
 ضم سانشو

n تلقى مانشستر يونايتد دفعة 
قويــة وراء ســعيه للتعاقــد مع 
جادون سانشــو، حيث كشــفت 
تقارير أن بوروســيا دورتموند 
منفتــح علــى بيــع الجنــاح في 
الصيف، فبعد فشــلهم في جذب 
الالعــب البالــغ مــن العمر 20 
عاًما إلى ’’أولــد ترافورد’’ في 
الموســم الماضي، من المفهوم 
أن الشياطين الحمر قد احتفظوا 
إنجلتــرا  بالعــب  باهتمامهــم 
الدولــي، كما أعلن أولي غونار 
سولشــكاير أنــه يراقــب زميل 
سانشــو في دورتمونــد إيرلينغ 
لصحيفــة  وفًقــا  لكــن  هاالنــد، 

’’بيلد’’، فإن فريق البوندســليغا في حاجة ماســة لالحتفاظ بالمهاجم 
النرويجــي إلــى ما بعد هذا العــام، هذا على الرغم مــن أن المهاجم 
النرويجــي ســيكون متاًحــا مقابــل 65 مليون جنيه إســترليني فقط 
فــي عام 2022 بســبب بند فــي عقده، وبداًل من جنــي األموال من 
هداف ريد بول ســالزبورغ الســابق، ذكرت وكالة األنبــاء األلمانية 

أن دورتموند يفضل بيع سانشو في نهاية الموسم بداًل من هاالند.

رانيريي يرغب يف تجديد عقده مع سامبدوريا
n ألمح كالوديو رانييري مدرب نادي ســامبدوريا اإليطالي بأنه 
يرغــب في البقــاء على مقاعد تدريب الفريق ولكنه أصر على أنه 
من السابق ألوانه الحديث حول التجديد في الوقت الحالي، وجمع 
ســامبدوريا 22 نقطة خالل مبارياته بالدوري اإليطالي حتى اآلن 
هذا الموسم وفاز بثالث من آخر خمس مباريات بالدوري، وينتهي 
عقد رانييري في نهاية الموســم ويبدو وأن مدرب ليســتر ســيتي 
الســابق على اســتعداد للبقاء مــع الفريق بالفتــرة المقبلة، وقال 
رانييــري خالل تصريحات صحافية: ’’ســوف أتحدث مع الرئيس 
عندمــا يتصــل بي’’، وتابع: ’’في الوقــت الحالي، يبدو وأن األمر 
سابًقا ألوانه’’، وتابع: ”لو كنت رئيًسا للنادي، كنت أنتظر وصول 
المدرب إلى هدفه وهدفنا هو الحصول على 40 نقطة أو 43 كما 

يقول ماسيمو فيريرو”.
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بعد قرابة السنة من الغلق بسبب جائحة كورونا فريوس
السماح ألندية السباحة بالعودة إلى 

التدريبات بداية من اليوم األحد

انتخابات رئاسة االتحادية الجزائرية للرياضة والعمل
شوشاوي رئيس جديد لعهدة أولمبية رابعة عىل التوايل

اليوم الوطني للعدو للمجلس الدويل للرياضة العسكرية
مشاركة واسعة ونتائج فاقت التوقعات

واليتــه  المنتهيــة  الرئيــس  انتخــاب  أعيــد   n
لالتحاديــة الجزائريــة للرياضــة و العمــل، عبد 
الكريم شوشاوي، لعهدة أولمبية رابعة )-2021
2024( علــى التوالــي، خالل أشــغال الجمعية 
العامــة االنتخابية المنعقدة أمس الجمعة بالجزائر 
العاصمة، وحصل شوشــاوي، المرشــح الوحيد 
لخالفة نفســه على رأس االتحادية، على مجموع 
31 صوتــا ب)نعم( و صوت واحد ب)ال( مقابل 
ثالثــة أصــوات ملغاة، من مجمــل األصوات ال 
35 المعبــر عنهــا مــن أعضاء الجمعيــة العامة 
الحاضرين والتي تضم 37 عضوا في المجموع، 

وعقب تجديد الثقة في شخصه، صرح شوشاوي 
ل”واج”: ”أشــغال الجمعيــة العامــة االنتخابيــة 
والعاديــة جرت في أجواء رائعة أبدى فيها جميع 
األعضاء حســهم العالي بالمسؤولية )...( اللجان 
المشــرفة علــى هــذا الموعد الهام قامــت بعملها 
علــى أحســن صورة و تســتحق منــا كل التقدير 

واالمتنان”.

انتخــاب أعضاء املكتــب الفدرالي املكون 
من ثمانية أشخاص

وأضــاف المتحدث: ”أعضــاء الجمعية اليــوم وجهوا 

رســالة قوية يؤكــدون فيهــا حرصهم علــى مواصلة 
العمــل والمجهــودات من أجــل اســتكمال العمل الذي 
شــرعنا فيه منذ ديسمبر 2009”، وواصل شوشاوي: 
”سنســتهل هــذه العهــدة الجديــدة بتنظيم جلســات مع 
مراعاة الوضعية الوبائية الحالية التي تعيشها الجزائر 
علــى غــرار مختلف بلــدان العالم واقتــراح البرنامج 
الذي يمكننا تجســيده في ظل هــذه الظروف الصعبة. 
ســنتطرق كذلك للمكاســب التي حققتها االتحادية على 
عدة أصعــدة”، وباإلضافة الى انتخاب الرئيس، قامت 
الجمعية العامة كذلك بانتخاب أعضاء المكتب الفدرالي 
المكــون مــن ثمانية أشــخاص، وكانت هــذه الجمعية 
العامة االنتخابية مســبوقة بعقد الجمعية العامة العادية 
يــوم 12 فيفري والتي عرفــت المصادقة - باإلجماع 
- على الحصيلتين المالية واألدبية لســنة 2020 وكذا 
الحصيلة الخاصة بالعهــدة األولمبية 2017-2020، 
وتتشــكل التركيبــة الجديــدة للمكتــب الفدرالــي مــن: 
رجيمــي جلول )رئيس رابطة تيبازة(، مراد ولد عمار 
)رئيس رابطة خنشلة(، صادق زغادنية )عضو سابق 
في المكتــب الفدرالي(، حمزة غــارب )رئيس رابطة 
ورقلة(، يوســف ايباون )رئيــس رابطة تيزي وزو(، 
عبد المالك دناي )عضو ســابق في المكتب الفدرالي(، 
محمــد كيحل )عضو ســابق فــي المكتــب الفدرالي(، 

ناجي احشيفة )رئيس رابطة الوادي(.

n أعطيــت أول أمــس الخميــس 
إشــارة االنطــالق الرســمية لليــوم 
الوطنــي للعــدو للمجلــس الدولــي 
للرياضة العســكرية من األكاديمية 
»الرئيــس  لشرشــال  العســكرية 
الراحل هواري بومدين« بمشاركة 
أكثــر مــن 6000 عــداء وعداءة، 
وعلى غرار العدو الذي أشرف على 
انطالقته الرســمية قائد األكاديمية، 
اللواء ســالمي باشا بحضور رئيس 
العســكرية  الرياضــات  مصلحــة 
بــوزارة الدفاع الوطني العميد عمر 
قريش، انطلقت نفس التظاهرة عبر 
كافــة النواحي العســكرية ووحدات 
ومدارس الجيش الوطني الشــعبي، 
وشــارك في التظاهرة التي تتزامن 
اســتحداث  تاريــخ  مــع  ســنة  كل 
مجلس دولــي للرياضة العســكرية 
ســنة 1948، حوالي 6300 عداء 

منهــم 428 إنــاث من مســتخدمي 
األكاديمية من عســكريين ومدنيين 
موزعين على عدد من الفئات على 
مســافة 5000 متر بالنسبة للذكور 

و3500 متر بالنسبة لإلناث.
أكثر مــن 1300 عداء من 
مختلــف الفئــات العمرية 

والرتب بالبليدة
قيــادة  لمقــر  الجهــوي  وبالملعــب 
الناحية العســكرية األولى )البليدة(، 
شــارك أكثر مــن 1300 عداء من 
مختلف الفئات العمرية والرتب من 
مختلف الوحدات العســكرية التابعة 
لمقر الناحية العســكرية األولى في 
ســباق اليوم الدولي »الصداقة عبر 
الرياضة«، وافتك جنود المجموعة 
الجهوية لسرايا المقر العام المراتب 
الثالث األولى في هذا السباق بحيث 

فاز الجندي شــريف ربيع بالمرتبة 
األولــى ورقايقيــة أيمــن بالمرتبــة 
الثانيــة فيمــا عادت المرتبــة الثالثة 
للجندي سرداني مهدي، أما بالنسبة 
لفئــة اإلنــاث، فقد حــازت المالزم 
ريمة فــالح عن الواجهــة البحرية 
الوســطى على المرتبة األولى فيما 
عادت المرتبتين الثانية والثالثة على 
التوالــي لــكل من المــالزم كريمي 
أمينة من ذات المؤسســة العسكرية 
والرقيــب جبور نورية عــن القيادة 

الجهوية األولى للدرك الوطني.
مشــاركة مــا ال يقل عن 

1.025 عداء بوهران
كما تم تســجيل مشــاركة ما ال يقل 
بينهــم  مــن  عــداء   1.025 عــن 
عداءتيــن، في ســباق اليوم الوطني 
للعــدو للمجلــس الدولــي للرياضة 

العســكرية، الــذي أقيــم بالمضمار 
التابع للفــوج الثانــي للنقل وحركة 
المرور ‘’الشــهيد بلقاســم حدادين’’ 
بالســانية، للناحية العســكرية الثانية 
بوهــران، وعرفــت طبعة 2021، 
التــي جرت تحــت إشــراف المقدم 
بوخملة ســفيان، رئيــس المصلحة 
العســكرية  للرياضــات  الجهويــة 
)الناحية العســكرية الثانية(، تنافسا 
كبيــرا بيــن المشــاركين المنتميــن 
للوحدات العسكرية التابعة للناحية، 
وذلك على مســار طولــه 8.000 
متر للذكور و4.000 متر بالنســبة 
لإلنــاث، واحتــل المراتــب الثالث 
األولــى علــى التوالي عنــد الذكور 
عراوبة شــاهر )المركــز اإلداري 
بودغــن مصطفى( ولعــور عثمان 
للمعتمديــة(  الجهويــة  )المؤسســة 

وخواص محمد من نفس الفريق.
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الشــباب والرياضــة الضــوء  nمنحــت وزارة 
األخضــر ألنديــة الســباحة المعنية بالمنافســات 
الوطنيــة والدوليــة من أجل اســتئناف التدريبات 
بالمســابح بداية من األحــد 21 فيفري الجاري، 
وفــق مــا أفــاد به بيــان الــوزارة الوصيــة أول 
أمــس الخميس، وجاء فــي البيان أن ”اســتئناف 
التدريبات في اختصاص رياضة الســباحة لفائدة 
الرياضييــن المنخرطيــن في األنديــة الرياضية 
المعنية بالمنافســات الوطنية و الدولية ابتداء من 
يــوم األحد 21 فيفري 2021”، وذلك بعد قرابة 
الســنة من الغلق بســبب جائحة كورونا فيروس، 
كما قررت الوزارة الســماح ”بعودة المنافســات 
الوطنية في تخصص الســباحة، بداية من شــهر 

أفريل 2021”، حسب البيان ذاته.
بأحــكام  الصــارم  للتقيــد  دعــوة 

الربوتوكول الصحي املصادق عليه
ويأتي هذا القرار في إطار االســتئناف التدريجي 
لألنشــطة الرياضية وبعد موافقة مصالح الوزير 
األول والمصادقــة علــى البروتوكــول الصحي 
من طرف اللجنــة الوطنية العلمية لمتابعة تطور 
جائحة ”كوفيد19-” بالتنسيق مع المركز الوطني 
لطب الرياضة، وفق نفس المصدر، وأشار البيان 
أنــه ”يكلف مدراء الشــباب والرياضة بالواليات 

واالتحادية الجزائرية للسباحة بالسهر على التقيد 
الصارم بأحكام البروتوكــول الصحي المصادق 
لالتحاديــة  الفيدرالــي  المكتــب  وكان  عليــه”، 
الجزائرية للسباحة، كان سباقا التخاذ قرار تأجيل 

المنافسات الرياضية مطلع شهر مارس 2020، 
قبــل أن يقرر رســميا نهاية منافســات الموســم 
الرياضي 2020-2019، بسبب تواصل تفشي 
جائحة كورونا  بالجزائر.                    وأج

بطولة اسرتاليا المفتوحة للتنس
مدفيديف يرضب موعدًا مع 

دجوكوفيتش يف نهايئ اليوم األحد

هاشيموتو تتوىل رئاسة اللجنة 
المنظمة ألولمبياد طوكيو خلفا لموري

n عينــت وزيــرة األولمبيــاد فــي اليابــان، 
الخميــس رئيســة  يــوم  سيكو هاشــيموتو 
للجنة المنظمــة لدورة األلعاب األولمبية  
طوكيــو2020- خلفا ليوشــيرو موري 
الذي استقال من ذات المنصب االسبوع 
الماضــي، حســب  الصحافــة المحلية، 
هاشــيموتو،  ســيكو  اليابانيــة  وخلفــت 
موري الذي استقال من منصبه األسبوع 

الماضي  بعد تصريحات ”مســيئة للنساء” 
والتي أثارت ضجة على المســتوى الدولي، 

وكانت هاشيموتو، التي شاركت في سبع دورات 
أولمبيــة بين عامــي 1984 و1996، وزيرة األولمبيــاد في اليابان 
حتى اســتقالتها لتولي المنصب الجديــد، وكان من المفترض أن تقام 
دورة األلعاب األولمبية ســنة 2020، لكن تم تأجيلها  بســبب جائحة 

كورونا، لتقام في الفترة من 23 جويلية لغاية 8 أوت 2021.

بطلة الوثب العايل الكرواتية 
فالسييتش تعلن اعزتالها

nأعلنت بطلة العالم مرتين والفائزة بميداليتين أولمبيتين في مســابقة 
الوثــب العالي الكرواتية بالنكا فالســيتش أمس الجمعة، اعتزالها في 
ســن الـ37 عاماً بســبب اصابات متالحقة تعرضــت لها في األعوام 
الماضية، وكتبت صاحبة الميداليتين الفضية في أولمبياد بكين 2008 
والبرونزية في ريو دي جانيرو 2016 رسالة جاء فيها ”حاولت أن 
أعالج اصابتي خالل ســنوات مضت، على أمل أن أتمكن من العودة 
أمــام العارضة )الوثب العالي(”، مؤكدة أن األعوام األخيرة شــهدت 
”عدًدا ال يحصى من عالجات إعادة التأهيل وخيبات األمل«، وعانت 
فالسيتش منذ فترة طويلة من اصابات في وتر أخيل وخضعت للعديد 
مــن العمليات الجراحية، وتابعت في رســالتها المؤثرة ”كنت أعرف 
أن الوقــت قــد حان )لالعتزال(، وكنت هادئة كلياً مع نفســي مع هذا 
القرار الذي اتخذته بشكل طبيعي«، وبدأت فالسيتش مسيرتها الدولية 
في أولمبياد ســيدني عام 2000 في ســن مبكرة، وتحديداً في الـ 16 
من عمرها، عندما كان والدها يوسكو فالسيتش يُشرف على تدريبها، 
وخضعت بعد خمســة أعوام لعملية جراحية في الغدة الدرقية، تعافت 

منها بنجاح.
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n بلغ الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنــف رابعا النهائــي الثاني له 
فــي البطــوالت األربــع الكبرى، 
وذلــك بفــوزه أمــس الجمعة على 
اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس 
الخامــس 4-6 و2-6 و5-7 فــي 
نصــف نهائــي بطولــة أســتراليا 
المفتوحــة فــي كــرة المضــرب، 
ويلتقي مدفيديف الذي ســبق له أن 
بلغ نهائي فالشــينغ ميدوز 2019 
رافايــل  اإلســباني  أمــام  )خســر 
نادال(، مع حامــل اللقب الصربي 
نوفاك دجوكوفيتش األول والباحث 
عــن تتويجه التاســع فــي ملبورن 
والـــ18 في الغراند ســالم، وحرم 
الروســي الذي كان يخوض غمار 
نصــف النهائي للمــرة األولى في 
أستراليا، تسيتسيباس من الوصول 
إلــى النهائــي الكبيــر األول فــي 
مسيرته، وحرم الروسي الذي كان 
يخوض غمار نصف النهائي للمرة 
األولى في أســتراليا، تسيتســيباس 
من الوصــول إلى النهائــي الكبير 
األول في مســيرته وأنهى مشوار 
اليونانــي عنــد دور األربعة الذي 
ســبق أن خاضه ابن الـــ22 عاما 
مرتين في أســتراليا عــام 2019 

وروالن غاروس عام 2020.
العقبــة  دجوكوفيتــش 
األخــرة يف وجــه حلــم 

الروسي
مبــاراة  علــى  مدفيديــف  وعلّــق 
أمــس الجمعــة بالقــول ”لــم تكــن 
األمــور ســهلة. شــعرت ببعــض 
القلــق والعصبية )فــي المجموعة 
الثالثــة( ألننــا فــي نصــف نهائي 
بطولــة غراند ســالم وبالنســبة لنا 
هذه ليســت المرة الخمســين كحال 
نوفــاك )دجوكوفيتــش( أو روجيه 
)السويســري فيدرر(، لكني سعيد 
باســتعادة أســلوب لعبي، الســيما 
في بعض اللحظــات الصعبة على 
إرسالي«، وســيكون دجوكوفيتش 
العقبــة األخيــرة فــي وجــه حلــم 
مدفيديف بالسير على خطى يفغيني 
كافيلنيكــوف )تــوج بلقــب روالن 
غاروس عــام 1996 وأســتراليا 
ســافين  ومــارات   )1999 عــام 
 2000 عــام  ميــدوز  )فالشــينغ 
وأســتراليا عــام 2005(، وهمــا 
الروســيان الوحيدان اللــذان توجا 

بألقاب كبرى.



متفرقات

الحكومــة تفرج عن منحة 5 آالف دينار لفائدة 
تالميذ العائالت المعوزة

n أفرجــت الحكومة عن المنحة المدرســية المقدرة ب5 أالف دينار 
المقــررة لفائدة أســر التالميــذ المعوزين والتي تصــرف مرة واحدة 

عشية كل دخول مدرسي جديد
وتضمــن العديــد األخير من الجريدة الرســمية مرســوم تنفيذي وقعه 
الوزير األول عبد العزيز جراد يتضمن إستحداث منحة مدرسية خاصة 
مع تحديد شــروط وكيفيات منحها وحســب المرســوم تخصص منحة 
مدرســية خاصة بمبلغ قــدره 5 آالف دينار لكل تلميذ ينتمي إلى فئات 
اجتماعيــة محددة ومســجل بصفة نظامية بمؤسســة التربية والتعليم 
العموميــة أو مؤسســة التربيــة والتعليــم المتخصصة وتمنح المنحة 
المدرســية الخاصة مرة واحدة في كل بداية ســنة دراســية لكل تلميذ 
منحــدر من عائلة محرومة أو ال يتوفر ألوليائه أو أوصيائه أي دخل، 
وكذلــك التالميــذ الذين يقل أو يســاوي الدخل الشــهري ألوليائهم أو 

أوصيائهم الحد الوطني األدنى المضمون.
وتحــدد الفئــات المعنية بأحكام المرســوم عند الحاجــة بموجب قرار 
وزاري مشــترك بيــن وزير التربية ووزيــر الداخلية ووزير التضامن 
الوطني، وينشــأ لــدى مصالــح وزارة الداخلية والجماعــات المحلية 
والتهيئــة العمرانية بطاقية رقمية لتســيير المنحة المدرســية وتصب 
مبالــغ المنحــة المدرســية الخاصة في الحســابات البريديــة الجارية 

ألولياء أو أوصياء التالميذ المستفيدين.
ربيع م 

 توقيف 4أشــخاص تورطوا يف قضية الرسقة 
بالكرس  داخل شقة بقسنطينة 

n تمكنــت الضبطية القضائية لألمن الحضري الخامس بعلي منجلي 
بأمن والية قســنطينة من توقيف 04 أشــخاص تتراوح أعمارهم بين 
21 و 71 ســنة ، متورطيــن فــي قضية الســرقة بالكســر من داخل 
شــقة و إخفاء أشــياء مســروقة. حيثيات القضية حســب بيان صادر 
عــن خليــة االتصال ألمن والية قســنطينة  تعود إلى شــكوى من قبل 
ضحية بخصوص تعرض مســكنها لفعل السرقة بالكسر على مستوى 
الوحدة الجوارية 18 ، التحقيق المفتوح   مكن بعد المعاينة المنجزة 
و التحريات المكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، هذا األخير 
تــم توقيفه على مســتوى إحدى الوحدات الجواريــة بالمدينة الجديدة 
علي منجلي و تحويله  إلى مقر المصلحة للتحقيق .التحريات المعمقة 
مكنت من اســترجاع أجهزة كهرومنزلية مسروقة، كما تم الوصول لـ 

03 مشتبه فيهم آخرين تم توقيفهم.
   بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية 

في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
دالل.ب

السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب  1442

يف ظل زيادة اإلقبال عليها 
  حمى الدراما التركية هوس المراهقات  

  زهرية لعمامري /رئيسة المكتب الواليئ للهيئة الوطنية للصحة و الصحة الجوارية و حماية المريض
نسعى لتقديم اإلضافة في العمل اإلنساني

15  عين على المجتمع

أصبحــت تؤثر بشــكل كبيــر في إعادة تشــكيل بعض 
ســلوكيات الناس ســلبا أو إيجابا ؛ فالدراما باألســاس 
تعكــس ثقافَة المجتمع، وقد تخلــق ثقافًة جديدة في هذا 
المجتمــع، فهي قد تبنــى قيما، وقد تهــدم قيما أخرى، 
يــن بالفن  وال َيخفــى علــى الكثيــر ِمن النقَّــاد والمهتّمِ
واألدب والثقافــة عمومــا، ما تمر بــه الدراما العربية 
الحالية ِمن أزمة كبيرة في الشكل والمضمون، خاصة 
فــي اآلونة األخيرة، حيث أبحــت ال ترقى إلى طموح 
المشــاهد العربي، أين نقف على حقيقة أن هناك تخمة 
فــي األعمــال الدراميَّة التــي تفتقر إلى الجــودة على 
مســتوى الصناعة،بل أصبح َمن يقفــون خلف الدراما 
العربية يســتوردون أفكاًرا غربيَّة يتــم تغليفها بغالف 
عربي ويفرضونها على َثقافتنا العربية؛ مما يؤّدِى إلى 

انحرافات ثقافيَّة ، حضارية و حتى أخالقية .
فــي الجزائر و بعد المسلســالت المصريــة و الدراما 
الســورية ، و بعد موجة قصص الحب  المكســيكية و 
الفنزويليــة المدبلجة و التي أخذت حيزا كبيرا من حياة 
المشاهد الجزائري الذي تعاطاها بشكل كبير، توجهت 
أنظــاره نحو نوع جديد تمثل في  الدراما التركية التي 
القت إعجاب المشــاهد و حققت نســب مشاهدة عالية 
علــى مختلف القنوات الفضائيــة ، لدرجة أنها تحولت 
إلى ظاهرة تلفت االنتباه و تدعو للتساؤل عن تداعياتها 
على المجتمع الجزائري و قيمه الثقافية و األخالقية و 

سلوك أفراده.
و قد كانت البداية على قنوات »أم بي سي« اإلماراتية 
مع مسلســلي » نور« و »ســنوات الضيــاع« اللذان 
القيــا نجاحا باهــرا عند الجزائريين خاصة النســاء و 
المراهقيــن ، قبل أن تنتقل العدوى إلــى باقي القنوات 
الفضائيــة منها و حتى المحلية التــي أصبحت تتنافس 
للترويج الستهالك هذه الثقافة ، لتكون االنطالقة مجرد 
فضول الكتشاف مجتمع جديد بعاداته و تقاليده و ثقافته 
و لغتــه لتتحول بعــد وقت وجيز إلى هوس حيث يرى 
علماء االجتماع  أن المسلســالت التركية خروجا عن 
المألــوف، فطالما اعتاد المشــاهد متابعة المسلســالت 
المكســيكية المدبلجة التي تختلف كثيــرا عن مجتمعنا 
على جميع األصعدة، وإيجاد مسلســالت بديلة تضاهي 
هذه األخيرة في الرفاهية والتقدم الذي يعيشــه الغرب، 

هو ما تجلى في المسلســالت التركيــة التي تحاول أن 
تصور المجتمع التركي المعروف بإســالمه.. فحسب 
علمــاء االجتمــاع هــذا المجتمع المصــور من خالل 
المسلســالت هو تركيبــة غير مألوفة لدى المشــاهد ، 
فهــي تمزج بيــن التحضــر والتطور واإلســالم الذي 
يُشــعر المشــاهد باالنتمــاء لهــذا المجتمــع، باعتباره 
أغلبيــة مســلمة. كما تلعــب الدبلجــة دورا مهما، فهي 
باللهجــة الســورية التي طالما أحبها المشــاهد العربي 
وتعــود عليها، باإلضافة إلى إخضاع أســماء األبطال 
كذلك للدبلجة، ما يعطي المشــاهد إحساســا بالقرب أو 
االنتمــاء لهــذه المجتمعات، وهذا ما يجعلــه يميل إلى 
مشاهدتها واإلقبال عليها بسهولة.. فهي تحاول التقرب 
مــن المجتمعــات العربية باعتبار تركيا بلدا مســلما ال 
يختلف في تقاليده كثيرا عن المجتمعات الشرقية ولكن 
بلمســة علمانية تضفي شيئا من اإلبهار..! حيث قدمت 
وجها براقا لتركيا كبلد سياحي و حضارة قديمة جديرة 

بالزيارة ة االكتشــاف و جعلت تعلــم اللغة التركية من 
أولويــات الكثير مــن الجزائريات خاصــة الجامعيات 
منهــن إضافة إلى تقليــد الممثالت فــي طريقة اللباس 
و وضــع الماكياج و حتى التصــرف ما خلق نوع من 
الصدام الثقافي ،فمثلما تقوم المسلسالت التركية  بتقديم 
محتوى خاص بها والعمل على إشباع الجانب العاطفي 
عن طريــق الرومانســية التي قد يفتقدهــا البعض في 
أغلــب المجتمعات العربيــة، لكن ســلبياتها كثيرة من 
خــالل الترويج لبعض القصص كالخيانة الزوجية ، و 
الزنا ، و التفكك األسري ، عقوق الوالدين إضافة إلى 
بعــض المشــاهد اإلباحية التي ال يخلــو منها أي إنتاج 
تركي ما يجعل مشــاهدتها مع العائلة أمرا مســتحيال . 
و مــن هنــا نجد أن هوس الدرامــا التركية ال يجب أن 
يقودنــا إلى التقليد األعمى الذي يفقدنا هويتنا الثقافية و 

يمس بقيم المجتمع.

قدمت الناشــطة الجمعويــة في مجال 
الســيدة زهيــرة  الجواريــة  الصحــة 
لعمامري لنا حصيلة نشــاطات الهيئة 
خــالل الســنة المنصرمــة و اآلفــاق 
المســتقبلية لعمــل المكتــب الوالئــي 
مــن خــالل البرنامج المســطر لبلوغ 
األهداف التي تطمح لتحقيقها بالتعاون 

مع عديد الهيئات األخرى        
  يواصــل المكتــب الوالئــي للهيئــة 
الوطنية للصحــة و الصحة الجوارية 
بــرج  لواليــة  المريــض  حمايــة  و 
و  اإلنســانية  بوعريريج  نشــاطاته 
الصحيــة مــن خــالل تنظيــم القوافل 
الطبية و تقديم المساعدات االجتماعية 
لقاطني مناطق الظــل بالوالية ،وذلك 
منــذ  خاصــة  و  ميدانيــة  بخرجــات 
انتشــار وباء كورونا كوفيد 19 حيث 
انخرطت الهيئة منذ الوهلة األولى في 
محاربة هذا الوبــاء ، من خالل القيام 
بالحمــالت التحسيســية فــي المطالق 
بتوزيع المطويات و ثم وسائل الحماية 
من كمامات و ألبسة واقية ، قفازات و 

غيرها من ما تتطلبه العملية .
 و قد بــادر المكتب الوالئي إلى القيام 
بعمليات التعقيم الالزمة في الشــوارع 
و المؤسســات العموميــة المختلفة في 
كل مــن بلدية عاصمــة الوالية و عدة 
بلديــات نائيــة مثل حــرازة ، المهير، 
الرابطــة ، أوالد دحمــان ، بــن داود 
، العــش ، الحماديــة ، المنصــورة ، 
اليشــير ، ثنيــة النصر  غيرهــا مــن 
مناطــق الظــل . و مــوازاة مــع ذلك 
قدمت الهيئة وجبــات غذائية محمولة 
إلى كل أفراد  الجيش المجند لمحاربة 
الوبــاء و خاصة أصحــاب الصفوف 

األمامية .
 و في الشــق الصحي تمكنــت الهيئة 
على مســتوى والية بــرج بوعريريج 

من القيــام بعملية ختان مســت 125 
طفــال مــن مختلــف أنحــاء الوالية ، 
و تنظيــم قوافــل طبية  إلــى كل مــن 
بلديــات المهير  لقصور و تســامرت 
الواقعــة فــي أقصى شــمال الوالية ، 
ولإلشارة فان هذه القوافل كانت تحت 
الرعاية السامية للســيد والى  الوالية 
و بالتنســيق مــع مديريــة الصحــة و 
الســكان و إصــالح المستشــفيات ، و 
قد استحســن سكان هذه المناطق  هذه 
المبــادرة اإلنســانية التــي ثمنوهــا و 

طالبــوا بديمومتها كونها رفعت الغبن 
عــن العديد مــن المحتاجيــن الذين لم 
تســمح لهم ظروفهــم االجتماعية من 
التقدم إلى األطباء المختصين إلجراء 
عــن  ناهيــك  الالزمــة  الفحوصــات 
األشــعة و التحاليل الطبية التي يراها 

البعض منهم حلما .
 كمــا تمت اتصــاالت مــع مصحات 
خاصة كللــت بالتكفل بعديد المرضى 
من اجل إجــراء عمليات جراحية في 
عدة أمراض ســواء فــي طب العيون 

، الطب الداخلي ، أمراض النســاء و 
التوليد باإلضافة إلى العمل على تقديم 
األدويــة للمرضى من خالل الســعي 
لــدى الصيدليات و المحســنين للتكفل 
باألدوية للمحتاجين الســيما أصحاب 
األمــراض المزمنــة منهــم ، كما قدم 
المكتب قفة خاصة بمرضى الســيلياك 
الذي يعاني مرضاه مــن قلة االعتناء 
بهم من قبــل الجمعيات و ارتفاع ثمن 
المواد الغذائيــة الخاصة بهم و هو ما 
حفــز المنضمة على الســعي لتقديم يد 

المساعدة إليهم.
 و حســب رئيســة المكتــب زهيــرة 
لعمامري في بــادرة فريدة من نوعها 
تمكنــت مــن الحصــول علــى 400 
قارورة من المضادات الحيوية منحت 
لهــا من قبل صيدال التــي يكثر عليها 
الطلب و تم توزيعها أين أعطيت كمية 
معتبرة لمديرية الصحة 200 قارورة 
والبقيــة وزعــت علــى المستشــفيات 
و العيــادات  ، و مــوازاة مــع هــذه 
النشــاطات تم تنظيم حمــالت للتبرع 
بالدم . باإلضافة إلى االحتفال بالشهر 
الــوردي من خــالل حملة تحسيســية 

للكشف عن سرطان الثدي 
و تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة الوطنية 
تعمل كذلــك في الجانــب االجتماعي 
مــن خالل تقديــم المســاعدات للفئات 
الهشــة حيث تم توزيــع طرود غذائية 
و ألبســة ، أفرشة و أغطية كما ساهم 
مكتب أوالد دحمــان بتجهيز عرائس 
الزواج  وتكريــم  مقبالت  علــى 

المتفوقين في االمتحانات الرسمية. 
و التــزال النشــاطات متواصلة حيث 
تقــوم حاليــا بحمــالت تحسيســية في 
أوســاط المجتمع من اجل اإلقبال على 

عملية التلقيح ضد فيروس كورونا .
موسى .ت

فسنطينة : سرور بومزبر 



n   بعد أكثر من 4 سنوات على إنهاء 
سياســة الطفل الواحد المثيــرة للجدل، 
تــدرس الصيــن تدابير إضافيــة لزيادة 

معدل المواليد الضعيف في البالد.
وفرضت الصيــن، علــى مــدى عقود، 
الــوالدات  علــى  صارمــة  ضوابــط 
اإلضافية للحفاظ على الموارد الشحيحة 
القتصادهــا المزدهر، لكــن يُنظر اآلن 
إلى انخفــاض معدل المواليد لديها على 
أنــه تهديد رئيســي للتقــدم االقتصادي 

واالستقرار االجتماعي.
الوطنيــة  الصحــة  لجنــة  وأصــدرت 
الصينية، الخميــس، بيانا قالت فيه إنها 
ســتجري بحثــا »لزيادة تحفيــز القدرة 
على اإلنجــاب«، وفق ما ذكرت وكالة 

أسوشييتد برس.
وأوضحــت أن المبــادرة ســتركز أوال 
على شــمال شــرقي الصيــن، المركز 
الصناعــي الســابق للبــالد الذي شــهد 
انخفاضــا كبيــرا في عدد الســكان، مع 
مغادرة الشباب واألسر بحثا عن فرص 

أفضل في أماكن أخرى.
وقالــت الســلطات هــذا األســبوع، إن 
تســجيل المواليد الجدد انخفض بنســبة 
15.3 بالمئــة العام الماضي، ليبلغ 10 

ماليين فقط.
وتخلــت الصيــن عن سياســة الطفــل 
للســماح لألســر  الواحد فــي 2016، 

بإنجاب طفل إضافي.
ق ـ م/ وكاالت

الصني تدرس إجراءات جديدة 
لرفع معدل المواليد-الضعيف-

وفاة المذيع األمريكي الشهري 
راش ليمبو

عطسة كورونا تقود شابا 
للسجن 4 شهور

منوعات

n أعلنــت منصــة نتفليكــس عن 
موعــد طرح فيلمها عنملك كرة القدم 
البرازيلــي »بيليه« يــوم 23 فيفري 
الجــاري. وفي الفيلم وحســبما نرى 
فــي اإلعالن التشــويقي، ينقــر بيليه 
بأصابعه علــى الصنــدوق بينما هو 
يحكي ويجيب عن تساؤالت محدثه، 
ويعلّق على مشــاهد مسيرته الكروية 
والسياســية التــي ســجلتها كاميرات 
التلفزيون منــذ كان البث التلفزيوني 

باألبيض واألسود.
يستعرض الوثائقي الفترة االستثنائية 
من حيــاة بيليه، الالعب الوحيد الذي 
فاز بـ 3 ألقاب لكأس العالم، من نجم 
شــاب عام 1958 إلــى بطل قومي، 
خــالل فتــرة مضطربــة فــي تاريخ 

البرازيل.
فــي مراهقته كان بيليــه يلعب الكرة 
داخــل الصــاالت المغلقة، وينســب 
لها الفضل في مســاعدته على اتخاذ 
القــرارات بســرعة، إذ مثلــت كرة 
الصــاالت تحديات صعبة، فقد كانت 
أســرع بكثيــر من كــرة القــدم على 
العشــب، مما يدفــع الالعبين للتفكير 
بشــكل أســرع ألن الجميــع قريبون 
من بعضهم البعض في الملعب وهو 
ما جعله ســريًعا على كال المستويين 

الحركة واتخــاذ القــرارات، وأهلته 
ليصبح هداف بطولة محلية وهو بعد 

لم يكمل السادسة عشر من عمره.
عــام 1956 انضــم بيليــه لفريــق 
»سانتوس« ليبدأ مســيرة احترافية، 
وفي نفــس العام شــارك مع منتخب 
ضــد  دوليــة  مبــاراة  فــي  بــالده 
األرجنتيــن وســجل الهــدف الوحيد 
لمنتخــب البرازيل والــذي كان أول 
أهدافــه الدوليــة. ومــن خالله جذب 
األنظــار قبــل أن يتــم عامه الســابع 
عشــر. ويصبح عضًوا أساســًيا في 
منتخــب الســامبا الذي ســيلعب معه 

لمدة 21 عاًما.
خــالل كأس العالــم 1958، حقــق 
بيليه عدًدا من التســجيالت القياسية، 
فقد كان أصغر العــب في البطولة، 
وفــي ذلك الوقــت كان أصغر العب 
في تاريــخ كأس العالــم، وبعد هدفه 
في منتخب ويلز أصبح أصغر العب 
يســجل هدفــا فــي كأس العالــم. كما 
أصبح أصغر العب في نهائي لكأس 
العالــم لكــرة القدم قبــل أن يتم عامه 

الثامن عشر.
واصــل بيليه مشــواره الكــروي في 
فتــرة اضطرابــات سياســية، فبعــد 
عاميــن من فــوز منتخــب البرازيل 

ببطولــة كأس العالــم 1962، تمت 
اإلطاحــة بالرئيــس جواوغوالر من 
قبــل أعضاء فــي القوات المســلحة، 
وبدعٍم من حكومة الواليات المتحدة، 
ممــا كان له تأثير على الحياة بشــكل 
عام في البرازيل، ال سيما األوضاع 

الكروية.
قدم منتخــب البرازيل أســوأ أداء له 
فــي بطولــة كأس العالــم التالية عام 
1966، وخرج من الدور األول في 
تلك البطولــة للمرة األولى منذ كأس 
العالــم لكــرة القــدم 1934، وحينها 
صــرح بيليــه أنه ال يريــد اللعب في 

كأس العالم مرة أخرى.
لكــن عندمــا اســتُدعي بيليــه إلــى 
المنتخــب عــام 1969 رفــض في 
البدايــة، ولكنــه ألســباب لــم تُذكــر 
حتــى اآلن قبــل ولعــب 6 مباريات 
في تصفيات كأس العالم، وســجل 6 
أهداف، وتعد بطولة كأس العالم لكرة 
القــدم 1970 في المكســيك األخيرة 
لبيليــه. حيــث قــدم منتخب الســامبا 
أداًء قوًيــا وفاز بالمبــاراة النهائية بـ 
4 أهــداف مقابل هدف واحد ســجله 
منتخب إيطاليا، سّجل منها بيليه هدًفا 
واحــًدا وصنع هدفين ليصبح مصدر 
فرحة الشعب البرازيلي وسط أجواء 

سياسية مضطربة.
الممتــدة  الكرويــة  مســيرته  وفــي 
اســتطاع بيليه تســجيل 1281 هدفاً 
في 1363 مبــاراة خاضها، بما في 
ذلك المباريات الودية غير الرسمية، 
وأصبح بذلك أكثر من ســجل أهدافاً 
فــي تاريــخ كــرة القدم، وتــم إدراج 
الرقــم في موســوعة غينيس لألرقام 

القياسية.
يرســم الفيلم فــي 108 دقائق رحلة 
بيليــه الرائعــة ليصبــح »ملــك كرة 
القــدم« وقيــادة فريــق بــالده للفوز 
التاريخــي فــي كأس العالم 1970. 
مــن خــالل محتــوى مصــور نادر 
وحصــري عن بيليه نفســه، يعرض 
الفيلم النجم وهو يعكس حياته المهنية 

الحافلة.
ويتضمن الوثائقي أيًضا أرشيًفا نادًرا 
مــن التســجيالت التلفزيونيــة لبيليه 
ومقابالت من زمالئه األســطوريين 
»ســانتوس  نــادي  فــي  الســابقين 
البرازيلــي،  والمنتخــب  فوتبــول« 
زاغالووأماريلدووجيرزينيو،  منهــم 
باإلضافة إلى شهادات غير عادية من 
أفراد أســرته والصحفييــن والفنانين 
الذين شــهدوا العصــر الذهبي لكرة 

القدم البرازيلية.

البرامــج  مقــدم  المــوت  nغيّــب 
اإلذاعــي األمريكي الشــهير راش 
ليمبو الذي مثّل على مدى أكثر من 
أربعــة عقود على األثير شــخصية 
رمزية بالنسبة إلى اليمين المحافظ، 
وكان داعمــاً قوياً للرئيس الســابق 

دونالد ترامب.
وتوفي عــن عمر يناهز 70 عاماً، 
على ما أعلنت عائلته على صفحته 

عبر »فيسبوك«.
وكشــف راش ليمبــو فــي فبرايــر 
بســرطان  إصابتــه  عــن  الفائــت 
الرئــة وأن مرضــه فــي مرحلــة 
متقدمــة، خالل برنامجــه اإلذاعي 
الــذي يوصف غالباً بأنــه البرنامج 
الحــواري ذو النســبة األكبــر من 

المستمعين في الواليات المتحدة.
البيــت  باســم  الناطقــة  وأعربــت 
األبيــض جين ســاكي فــي مؤتمر 

صحافــي عــن »تعــازي )الرئيس 
جــو بايدن( إلى عائلــة راش ليمبو 

وأصدقائه«.
ووصل تأثير المذيع الراحل إلى حّد 
وصف الديموقراطيين إياه بسخرية 
بأنه »زعيم الحزب الجمهوري«.

وكان ليمبو شخصية مثيرة للجدل، 
اتُهــم بانتظام بالترويــج لمعلومات 

كاذبة ولنظريات المؤامرة.

nقضت المحكمــة العليــا الدنماركية، 
أول أمس، بســجن شــاب أربعة أشهر 
إثر إدانته بـ«محاولة ممارسة العنف« 
في حق عناصر رسميين بعدما عطس 
في وجه شرطيين على بعد سنتيمترات 

قليلة منهما صارخا »كورونا«.
وكان الشــاب، البالــغ مــن العمر 20 
عاما، عائــدا من حفلة عيــد ميالد في 
غرب الدنمــارك،  أرهــوس  مدينــة 
عندما اســتوقفه شــرطيان فــي عملية 
تدقيــق عادية فــي 29 مــارس الفائت 
خالل تدابيــر اإلغالق الجزئي األولى 

في البالد.
وهتــف الشــاب الــذي كان ثمال بعض 
الشــيء »كورونا« وعطــس في وجه 
عنصريــن من الشــرطة على بعد 50 

سنتيمترا.

المصــاب  غيــر  الشــاب  وأوضــح 
حينها بالفيــروس، فــي وقت الحق أنه 
قام بفعلته في حالة ســكر، لكن عناصر 

األمن لم يجدوا األمر طريفا وأوقفوه.
وإثــر تبرئتــه فــي محكمــة البدايــة، 
ُحكــم عليــه بالســجن ثالثة أشــهر في 
االســتئناف، فــي عقوبة ُشــددت الحقا 
إثر إجــراءات قانونية جديدة، بحســب 
المحكمة العليا، حسبما ذكرت »فرانس 

برس«.
وقالــت المحكمــة العليــا في بيــان إن 
»المــادة 119 الفقــرة 1 تنــص على 
العنف واألشكال األخرى من االعتداء 
الجســدي المنصوص عليها في قانون 
العقوبات الفقــرة 224، وهذا اإلجراء 

األخير يلحظ نقل عدوى فيروس.
ق ـ م/ وكاالت

نتفليكس تعرض فيلم جوهرة الربازيل 
السمراء  "بيليه" األسبوع المقبل

لمعرفة ما إذا كانت قد وجدت أي حياة عىل الكوكب األحمر 
مركبة »برسفيرنس« يهبط على سطح المريخ

n   شــعر المراقبون األرضيون في مختبر الدفع 
النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بكاليفورنيا، 
»برســفيرنس«  هبــوط  إزاء  الشــديد  بالقلــق 
)المثابــرة( إلى ســطح المريخ، الــذي ظل لفترة 
طويلــة بمثابــة فخ المــوت للمركبــات الفضائية 

القادمة.
وهبوط المركبة ذات الســت عجالت هو الزيارة 
الثالثة إلى المريخ في غضون أسبوع واحد فقط. 
دارت مركبتان فضائيتان من اإلمارات والصين 
في مدار حول الكوكب في أيام متتالية األســبوع 

الماضي.
وانطلقت جميع المهام الثالث في جويلية لالستفادة 
مــن المحاذاة الوثيقة بين األرض والمريخ، حيث 
ساروا حوالي 300 مليون ميل في حوالي سبعة 

أشهر.
ومن المتوقع أن تصبح »برســفيرنس« المركبة 
األكبــر واألكثر تقدًما التي أرســلتها ناســا على 
اإلطــالق، وتاســع مركبة فضائية تهبــط بنجاح 
علــى المريــخ، كل واحــدة منهــا مــن الواليات 
المتحدة، بدًءا من السبعينيات من القرن الماضي.
وتستهدف المركبة التي تعمل بالبلوتونيوم بحجم 
الســيارة أصغر أهداف ناسا وأكثرها تعقيًدا حتى 
اآلن: وهو شــريط بطول 5 × 4 أميال على دلتا 
نهــر قديمة مليئــة بالحفر والمنحــدرات وحقول 

الصخور.
ويعتقــد العلماء أنه إذا كانــت الحياة قد ازدهرت 
علــى المريخ، فإن ذلــك قد حدث قبل 3 مليارات 

إلى 4 مليارات ســنة، عندما كانت المياه ما تزال 
تتدفق على الكوكب األحمر.

ق ـ م/ وكاالت

السبت 20 فيفري  162021
الموافق لـ 8 رجب  1442

هبطت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على سطح المريخ ليلة الخميس إلى الجمعة، في أخطر خطوة 
حتى اآلن ضمن مهمة ملحمية لإلتيان بالصخور التي يمكن أن تجيب عما إذا كانت قد وجدت أي حياة 

على الكوكب األحمر.
قسنطينة مريم /ب



17عين على الثقافة والفن

تنشيط ندوة »الفنانون الشهداء« بالمرسح الوطني الجزائري محي الدني بشطارزي

الربوفيسور العمري مومن يحارض حول طرق التعذيب البشع لإلستعمار الفرنيس 

فدائيون يف الذاكرة عىل خشبة مرسح قسنطينة الجهوي

كارول سماحة وهاين شاكر يف أول ديو من جزأني

من إبداعات الفنانة التشكيلية ، غاال عبد الفتاح

تبادل الضيافة بعملني فنيني يف نفس الوقت 

 موسكو تشهد عرضا فنيا بارزا لجمال ملكات مرص

n وتتشكل هذه المجموعة القصصية التي 
صــدرت مؤخرا عــن دار النشــر »القبية« 
مــن 99 صفحــة يطلع خاللهــا القارئ على 
روايات مســتوحاة من يوميات مواطنين في 

مواجهة صعوبات الحياة.
وتــروي هــذه القصــص التي كتبــت ما بين 
ألشــخاص  روايــات  و2014،   2010
عاديين يواجهون مشــاكل االكتظاظ السكاني 
الحضــري واالزدحــام المــروري والتلوث 
وغيرها من االنشغاالت التي تحول دون اي 

تغيير نحو حياة أفضل.
وأراد الكاتــب، مــن خــالل منظــور الحياة 

اليومية لعامل نظافة ومســؤول أمن في حي 
جامعــي وحتــى تلميذ، نقل صــورة يوميات 
الشــباب ونظرتهم لألمور كما حاول مقارنة 
واقع مــدن اليــوم بوضعها غداة االســتقالل 

بنوع من السخرية والفكاهة.
ويكتشــف متصفح هذه المجموعة القصصية 
التــي تتخللها بعــض النوادر أســرار أبطال 
الروايــات حيــث تمكــن الكاتــب ان يصف 
مواصفاتهــم  وحتــى  شــخصياتهم  ميــزات 

الجسدية.
وتقــدم هذه القصص القصيــرة عرضا حول 
المواطنــة والعالقــات االجتماعيــة والبطالة 

وطموحــات ســكان المــدن الذيــن يتطلعون 
إلى حيــاة أفضل، كمــا يلقي الــراوي نظرة 
ناقــدة للمجتمع الــذي وقع في دوامة الفســاد 
والبيروقراطيــة والتقهقــر، ويــدق ناقــوس 
الخطــر حول هذه المظاهر التي تســمم حياة 

المواطنين.
وفــي قصة أخرى، قــدم محمد جعفر صورة 
عــن جزء من التاريخ المعاصر للجزائر من 
خالل حوار خيالي بين الشــهيدين عميروش 
وســي الحــواس اللــذان يطلعــان بعضهمــا 
البعــض مــن مكانهما فــي الســماء على ما 

يجري في البالد وما يعيشه اقربائهم يوميا.

الكاتب محمد جعفر من مواليد ســنة 1955 
بواليــة بــرج بوعريريج، ودرس فــي كلية 
الحقــوق بالجزائر العاصمة وتابع دراســات 
التوثيق في العاصمة البلجيكية بروكســل قبل 

أن يتوجه نحو الميدان العسكري.
وبعد تقاعده، قام بنشر العديد من المساهمات 
السياســية في الصحافــة الوطنيــة، وأصدر 

روايتــي »عصافيــر الليــل« )2014(، و 
»طويــل ...هــو الــدرب« )2018(، التي 
االحتــالل  تحــت  الجزائــر  تاريــخ  تقــص 
االســتعماري، وكذا مجموعة مــن المقاالت 

صدرت في يناير 2021.
ق ث/ وأج

n و تهدف هذه الندوة العلمية 
مــن  مجموعــة  نشــطها  التــي 
الباحثين و األساتذة إلى التعريف 
بالفنانين الذين استشــهدوا خالل 
 ،1954 نوفمبــر  أول  ثــورة 
الفنــون  إســهامات  دراســة  و 
فــي الثــورة التحريريــة إضافة 
إلــى تحليــل ظاهــرة اإلبداعات 
النضاليــة في الثقافــة الجزائرية 
و البحــث في موضــوع اإلبداع 
الفنــي الجزائــري و ثــورة أول 

نوفمبر 1954.
لإلشارة فقد شــهدت الندوة  عدة 
مداخالت من أساتذة منهم األستاذ 
الدكتور »احسن  ثليالني« حول 
اإلبــداع الفني و الثورة »مقاربة 
في إسهامات الفرقة الفنية لجبهة 
التحريــر الوطنــي فــي الثــورة 

الجزائرية«
الدكتــور »إدريــس  و األســتاذ 

موضــوع  حــول  قرقــورة« 
»مســرح الشــهادة فــي تجربــة 

المســرحي الشــهيد أحمــد رضا 
حوحو.  كذلك األستاذة الدكتورة 
جميلــة مصطفى الزقــاي حول 
»جدلية الحبر و الدم في المسرح 

الجزائري
و شــاركت الدكتــورة ليلــى بن 
عائشــة بمداخلــة حــول النضال 
الفني في وجه الثورة الجزائرية 
) قراءة في إيقاع الثورة و التمرد 
عبر مســار الفنان الشــهيد علي 
معاشي(. و غيرهم من الباحثين 
و األســاتذة الذين سلطوا الضوء 
علــى عدة مواضيــع كلها تصب 
في الحديث عن بطوالت الفنانين 
الذيــن استشــهدوا في ســبيل أن 

تحيا الجزائر.
عفيفة.ب

n قدم مســرح قســنطينة الجهوي »محمد 
الطاهــر الفرقانــي » أول أمــس فــي إطار 
اإلحتفال باليــوم الوطني للشــهيد المصادف 
ل18فيفري ،العرض المســرحي المقدم من 
طرف لجنة النشــاط الثقافي لبلدية قســنطينة 
الموسوم ب: فدائيون في الذاكرة » من تمثيل 
مجموعة من المسرحيين على رأسهم رمزي 
لبيض، ياسمين عباسي، رحمة جباري ،إلياس 
عطاش ،أســامة بودشــيش ،أحمد حمامص، 
نبيل مســاحل، ســعيد بوالمرقة ،خليفة محمد 
بــو عبــد هللا ،المســرحية كتب نصها ســعيد 
بوالمرقة وتفنن فــي إخراجها المخرج كريم 
بودشــيش بمســاعدة جمال مزواري، إضافة 
إلــى مخــرج الفيديــو المقــدم علــى الركــح 
 علي عيســاوي ومن إشــراف حكيــم دكار.

فدائيــون  تــدور حــول خمــس  المســرحية 
جانــب  إلــى  الوطــن  علــى  استشــهدوا 
الوطــن والبطولــة. فــي ســبيل   التضحيــة 

العرض المســرحي إلى استحسان المتابعين 

لتناوله موضوع البطولة والتضحية في سبيل 
الوطن ،كما ســطر المســرح ذاتــه برنامجا 
لالحتفــال باليوم الوطني للشــهيد المنظم من 
طرف لجنة النشــاط الثقافي لمدينة قســنطينة 
،منه عرض شريط وثائقي من إنتاج المحطة 

الجهوية للتلفزيون للمخرجة صورية لعمور 
حول الفداء بمدينة قسنطينة، وعزف ألناشيد 
وطنية ومقطوعات تراثية للموســيقار نجيب 

سودراتي إلى جانب تكريم العائلة الثورية.
دالل بوعالم

n أصــدرت اليــف ســتايلز ســتوديوز 
عمليــن منفصليــن بطريقــة الفيديــو كليب 
األول خاص بكارول سماحة والثاني لهاني 
شاكر. في عمل فني راق أعاد هاني شاكر 
لزمنــه الجميــل وتألقــت كارول بطريقتها 

الخاصة.
وتجمع القصة بين العملين من خالل ترابط 
األحــداث، مــن إخــراج بتول عرفــة التي 
رســمت هذه الفكرة المميــزة، بحيث يحل 
هاني شاكر ضيًفا على فيديو كليب كارول 
ســماحة، ونفــس األمر يتكرر مع ســماحة 

التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.
وصدر العمالن في نفس الوقت، مما يجعل 
هذا الحــدث الفنــي الموســيقي المميز هو 

األول من نوعه في العالم العربي.
ورغــم أن العمليــن منفصــالن إال أنهمــا 
يرتبطان في األحداث والقصة والمضمون 
ويكمــالن بعضهمــا البعض، األمــر الذي 
سيثير حماس الجمهور العربي، ففي فيديو 
كليب كارول ســماحة الذي ســيحمل اســم 

»شكًرا«، من كلمات أحمد مرزوق. 

ألحان يوســف دميركــول، توزيع وميكس 
دياب مكاري، نرى اللقاء بينها وبين هاني 
شــاكر في إحدى المناســبات بقالب تمثيلي 
رومانسي يخطف األنفاس، في حين يحمل 
فيديو كليب هاني شاكر اسم »بقالي كتير« 

من كلمات إيهاب عبد العظيم. 
ألحــان ســامر أبــو طالــب، توزيــع عمر 
إســماعيل، ويتم فيه استكمال القصة نفسها 
مــن خــالل ترابط األحــداث، منها مشــهد 
تمثيلي لمشــاجرة بين هانــي وكارول، في 
شــرح واضــح لألحــداث وترابطهــا بين 
العمليــن، ليكــون الجمهــور العربي على 
موعد مع تعاون فني فريد، يســتمتع خالله 
بوجبة فنيــة راقية من جمــال األداء ورقة 

النغم وروعة الكلمات. 
كل هــذه التفاصيــل ظهــرت بوضوح مع 
كليبيــن  الفيديــو  لهذيــن  األول  العــرض 
الجديدين عبر قناة اليف ســتايلز ستوديوز 
على يوتيوب، لكن األكيد أنهما سيشــكالن 

حدًثا فنًيا سيخلده التاريخ الموسيقي.
تاج الدين /سيدتي

n رضــت الفنانة التشــكيلية المصرية، 
غــاال عبد الفتاح، أبــرز لوحاتها الفنية في 
مكتبــة المركــز الثقافــي الذي يحمل اســم 

فولوشين في موسكو
وحضــر الحفــل الســفير المصــري فــي 
موسكو، إيهاب طلعت نصر، الذي أكد في 
كلمة له أن الفنانة المصرية غاال عبد الفتاح 
تضرب مثاال رائعا على العالقة القائمة بين 

مصر وروسيا منذ مئات السنين.

مــن جانبه، أكــد الخبير الروســي في علم 
أميــن  ســولكين،  فيكتــور  المصريــات، 
المعــرض، أن موهبــة غــاال في روســيا 
تحظــى بالكثير من المعجبين، حيث يجري 
افتتــاح معارضها بانتظام في أرقى قاعات 

العاصمة موسكو.
ونوه بأنه تم اختيار مكتبة ومركز فولوشين 
إلقامــة المعــرض، لمــا يحظــى باهتمــام 
للحضــارة المصرية ، موضحا أن فن غاال 
عبــد الفتاح يمثل جســرا ثقافيــا مذهال بين 

مصر وروسيا.
ووفقــا للخبير الروســي، فقد نشــر الكاتب 
الروسي الشــهير، ســيرغي كوبريانوف، 
واإلنجليزيــة،  الروســية  باللغتيــن  كتابــا 
خصص لمسيرة غاال اإلبداعية، حيث نشر 
أيضا ألول مــرة وثائق وصورا فريدة من 

أرشيف عائلة الفنانة.
ق.ث/روسيا اليوم 

n أحيــت، أول أمــس، قاعــة العروض 
الكبــرى أحمــد باي قســنطينة ذكــرى يوم 
الشهيد المصادف للثامن عشر فيفري من كل 
ســنة، ببرنامج ثري ومتنوع شمل معرض 
للصور التاريخية لشهداء الثورة التحريرية 
،ومعــرض للكتاب لمجموعــة من الدكاترة 
والمؤرخين بالتنسيق مع متحف المجاهدين 
 ويحــوي أكثــر مــن 200كتــاب ولوحــة.

كما تم إلقاء محاضرة من طرف البروفيسور 
والكاتب المؤرخ العمري مومن من جامعة 
قســنطينة 2 تناولــت طرق التعذيب البشــع 
الذي انتهجه االستعمار الفرنسي، باإلضافة 
إلــى عرض الفيلــم الثوري »لــم نكن نحن 

األبطال« مــن إخراج نصــر الدين قنيفي، 
 الفيلــم التاريخي يمجــد الثــورة التحريرية
المحليــة  الســلطات  حضرتهــا  المناســبة 
منظمــة  وكــذا  الثوريــة  واألســرة 
شــرف. كضيــوف  الشــهداء   أبنــاء 
كما قدم يوم أمس الجمعة عرض مســرحي 
خــاص باألطفــال بعنوان شــموس الصباح 
 لجمعية تاج للثقافة والفنون بمناسبة يوم الشهيد.
وصرح المكلف باإلعالم على مستوى قاعة 
العروض الكبرى أحمد باي قسنطينة عبد هللا 
بن جعفر أن الديوان الوطني للثقافة واإلعالم 
كعادته ممثال بقاعة العروض الكبرى أحمد 
باي قسنطينة الزينيت سباقا لالحتفاء باليوم 

الوطني للشــهيد المصادف ليوم 18 فيفري 
من ســنة، بجملــة من البرامــج والعروض 
المقدمة مــن قبل الديــوان، تكريما ألرواح 
شهدائنا األبرار، إذ أن القاعة ذاتها تحرص 
 علــى مواكبة مختلــف األحــداث الوطنية.
تجدر اإلشارة إلى أن قاعة السينما تم فتحها 
استثناء  بالمناســبة لعرض الفيلم التاريخي 
لم نكــن نحن األبطال، في انتظار مراســلة 
رســمية من الــوزارة الوصية إلعــادة فتح 
قاعات الســينما، مــع العلم ان قاعة ســينما 
الزينيت هي الوحيــدة المجودة حاليا بمدينة 

الجسور المعلقة.
دالل بوعالم

تناولت الصعوبات التي يواجهها المواطن البسيط يوميا 

إحياء لليوم الوطني للشهيد 

التي  الصعوبات  تناولت  البحر«  في  »كزجاجة  موسومة  جعفر  محمد  للكاتب  قصصية  مجموعة  مؤخرا  صدرت 
يواجهها المواطن البسيط يوميا والتي جعلت حياته »ال تطاق«

نظم اليوم المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي ندوة بعنوان »الفنانون الشهداء.. جدلية الحبر و الدم- 
دورة الشهيدين«أحمد رضا حوحو« و محمد بودية« .

نظم اليوم المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي ندوة بعنوان »الفنانون الشهداء.. جدلية الحبر و الدم- 
دورة الشهيدين«أحمد رضا حوحو« و محمد بودية« .

صدور المجموعة القصصية 
»كزجاجة في البحر« للكاتب محمد جعفر
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الساحة األدبية تستعيد ذكرى رحيل أندريه جيد الـ70

n أكــد المخــرج التلفزيوني ســعيد 
عولمي، أول أمس  بالجزائر العاصمة، 
أن فيلمــه الوثائقــي حــول الجزائريين 
الذيــن نفتهم فرنســا االســتعمارية إلى 
كاليدونيــا الجديــدة يبرز قســوة قانون 
النفي الذي يعتبر جزء من ترسانة القمع 
التي سنها المستعمر ضد الجزائريين.

وأوضح عولمي، بمناسبة عرض جزء 
مــن فيلمه الوثائقي »شــهود الذاكرة .. 
منفيــو كاليدونيا الجديــدة« خالل ندوة 
تاريخيــة نظمتهــا المنظمــة الوطنيــة 
للمحافظة على الذاكرة و تبليغ رســالة 
الشهداء، أن ما تعرض إليه الجزائريين 
من ترحيل إجباري إلى جزيرة كالدونيا 
الجديدة مــن 1864 إلى 1897 على 
ضوء قانون النفي الصادر في 1854 
هو »واحد من القوانين الفرنســية التي 
قننــت القمع تماما مثل قانون األنديجينا 
المعروف بالئحــة كريميو وكذا قانون 

التجنيد اإلجباري«.
و أضــاف أن فرنســا التــي اختــارت 
أماكن بعيدة يســتحيل العــودة منها إلى 
أرض الوطــن, قامــت بذلــك بعمليــة 
»مســخ ثقافي واحتقــار« للجزائريين 
عــن طريق ســلبهم حــق االرتباط إلى 
األرض وإلــى الدين اإلســالمي و كذا 

التعلم و التواصل بين األجيال
وروى عولمي، عقب عرض جزء من 
شــريطه الوثائقي أمــام حضور متنوع 
من طلبة مدرسة الشرطة بشاطوناف و 
طلبــة من الدرك الوطني و كذا ممثلين 
عن ســلك الجمارك والحمايــة المدنية 
وعدد مــن الطلبــة والتالميــذ، أن كل 
الدراســات تؤكد أن رحلة المنفى تمت 

في ظــروف ال إنســانية« حيث وضع 
المنفيــون داخل أقفــاص حديدية ضيقة 
يعجــز الفرد عن الوقوف ما تســبب - 
حســبه- في وفاة عدد كبير من الرجال 

ألقي بهم في البحر دون رحمة.
و استرســل المتحدث بالقول إن فرنسا 
االســتعمارية قامت بتقسيم الجزائريين 
إلــى مناطــق متفرقــة مثــل جزيــرة 
الصنوبــر التــي خصصــت للمقاومين 

والثــوار مثل أتباع المقرانــي الذين لم 
يتمكنــوا من العودة إلــى أرض الوطن 
إال بعــد 1904 فيمــا أجبــر آخــرون 
على االســتقرار فــي أراض جديدة مع 
مرحلين فرنســيين صنفوا آنذاك ضمن 

مرتكبي الشغب والجريمة.
وكشــف المخرج في الســياق ذاته, أنه 
أنهــى عمل وثائقي جديــد هو اآلن قيد 
التركيب سيعرض قريبا بعنوان »النفي 

إلى جحيــم غويانا )1850-1939(« 
ســيكون تتمة لسلسلة »شهود الذاكرة« 
التي بدأها منتصف األلفين والتي تعنى 
بالبحث عن آثــار المنفيين الجزائريين 
الذيــن بلغ عددهم 20 ألــف منفي إلى 
أراضي بعيدة ومجهولة لديهم ومحاولة 
كشف أساليب القمع والظروف القاسية 

جدا التي تعرض إليها الجزائريين.

n اســتعادت الساحة األدبية أمس ذكرى رحيل الكاتب 
الفرنســي أنــدري جيد الــذي غيبه المــوت ذات 19من 

فيفري 1951 .
ُولِــد أندريــه جيــد الحائــز علــى  جائــزة نوبــل فــي 
لعائلــة  بباريــس  1869م  1947م،عــام  عــام  اآلداب 
مســيحية بروتســتانتية، عانــى أثنــاء فتــرة طفولته من 
المعاملــة القاســية مــن أســرته؛ ممــا أثر عليه بالســلب 
 وترتــب علــى ذلك عــدم انتظامه فــي الســلك التعليمي.
وفي بدايات الشــباب اســتهوت »جيد« جلسات المثقفين 
وندواتهم، فحرص على ارتياد األندية الشعرية والصالونات 
األدبيــة، وبرغــم هذا التعســر الدراســي فإنــه نجح في 
 الحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة »أكسفورد »
إال  عاشــها  التــي  القاســية  الطفولــة  مــن  وبالرغــم 
أنــه لــم يستســلم، وبــدأت رحلتــه مــع الكتابــة مبكــًرا 
وذلــك نظــرا لتحســين ظروفــه الماديــة والتــي مكنتــه 
 مــن االطــالع علــي كل النتــاج األدبــي فــي زمنــه.
أنجز جيد عام 1891م كتابة دفاتره الشخصية على شكل 
رواية بأسماء مستعارة، احتوت على تعبيراته النفسية وما 
يعانيه مــن اكتئاب، وكذلك أعرب من خاللها عما يطمح 
ح فيها بحبه البنة عمه »مادلين«.  إليه مستقباًل، كما صرَّ
كمــا ترجم جيــد عدة كتب من اإلنجليزية للفرنســية، وله 
عدة دراســات نقدية حديثة لألدب الفرنسي.عرف العرب 

جيد عن طريق ترجماته التي أبرزها: »الباب الضيق«، 
 و«المزيفون« التي نقلها عميد األدب العربي طه حسين.
ربــط جيــد صداقــة قوية بأهــل الريــف البســطاء وهو 
 ممــا يتجلــى بوضــوح فــي روايتــه »الــال أخالقــي«.
ويــري »جيد« أن حقيقتنا تكمن في الغرائز التي تكبحها 
التربيــة وعندمــا ال تجد لها متنفســا فإنها تســمم عقولنا 
 وتحــول األخالقيــات الظاهــرة إلي مجرد نفــاق ورياء.
كان جيــد ممــن تيســرت لهــم مباهــج الحيــاة الماديــة، 
فلــم يكــن يفتقــر لعمــل نظــًرا لمــا يملكــه مــن ثــروة، 
واالطــالع  للقــراءة  التفــرغ  ذلــك  لــه  أتــاح  وقــد 
منــه. اســتُحِدث  ومــا  الفرنســي  األدب  منابــع   علــى 

اكتشف جيد أثناء زيارته لشمال أفريقيا عام 1942م أنه 
ينتمي لطائفة »المثليين«؛ وذلك إلقامته عالقة مع بعض 
الشــباب المراهقيــن الجزائريين، ودافع عــن هويَّته تلك 
وكتب عنها مشــيًدا بحبه للغلمان الصغار، وهذا لم يمنعه 
 من الزواج فقد تزوج من ابنة عمه »مادلين« التي أحبها.
ناَصَر جيد الشــيوعية ودافع عنهــا واعتبرها مالَذ العالم 
للنجــاة، لكنه وأثناء زيارته ل »االتحاد الســوفييتي« عام 
1936م وقــف على وحشــية نظام »ســتالين« مؤســس 
االتحــاد الســوفييتي وأحد أبرز قاداتــه، فرجع يدافع عن 
ر ضد السياســة  الشــعوب المســتعبدة، وظل يكتب ويَُنظِّ

االستعمارية.

المخرج سعيد عولمي

قانون نفي الجزائريين إلى كاليدونيا 
مثال على قوانين القمع االستعماري

n شــاهد »سام أوستر« أمه 
تقتــل والده في المطبخ وعاش 
بقية حياته حابًســا هذه الحادثه 
في صــدره دون أن ينبس بها 
ألي أحــد. خــالل الوقت الذي 
أنجب فيه »ســام أوستر« إبنه 
»بول أوستر«، عاش »بول« 
أب غريــب وغامــض،  مــع 
تكتنفه األســرار ويحيط نفسه 

بأسوار وأحاج كثيرة.
أحب هذه العزلــة العارية من 
الثرثرة...من المفاهيم المقلوبة 
والخرائــط التي تحــدد الوحدة 
ومراســيم فناءهــا بداخــل أنا 
األشــباح  ..تطاردها  مهزوزة 
والخطابــات الجاهزة. كل يوم 
أقــف فــي زاوية مــن الكهف 
دون أن أمــد ظفــري ألخرج 
من حالــة الصدمة  والقنوط ، 
انهم يقتلون الحقيقة  في وضح 

الحلم.
فــي  أوســتر  بــول  أشــارك 
محنتــه الطويلــة فــي رحلــة 
الشــك والحفــر في المســتور 
لكننــي أخــاف دائمــا مــن فخ 
المغامــرة ألننــي مــن يخترع 
عزلتــه وفراغــه ...من يحف 
المتكررة.  بخيباتــه  الالمنطق 
كيف أحصل على وطن بريء 
مــن  ضياع حلمــي، على أب 
ألفكاري التــى تنطفئ كل يوم 
بحجــة ...أنني مغلــوب على 

وهمه.
تشــعلك  مــا  روايــة  كتابــة 

حزنــك  تفــرغ  جديــد،  مــن 
ومخاوفك...أشــك فــي قدرتي 
على كتابة ســير ألفت نظرتي 
أكثــر  وجعلتنــي  للوجــود، 
ســطوعا في مجال الخســارة. 
نعم انا أخســر حلمــي كل يوم 
أتغابى بحجــة الحفاظ  ألننــي 

على حرمة األمس.
الذين كتبــوا تاريخ  الغموض 
أليســوا قتلة هم أيضا ...ذهبوا 
بغصة الخــوف، لم يتركوا لنا 
شــيئا نتشــبث به ســوى الشك 
و النميمــة. بنوا تلك األســوار 
العاليــة لنتهشــم كلمــا طرحنا 
الســؤال عاليا مــن الذي يحب 

الوطن أكثر منا؟
باقــات الــورود التــى ترصع 
قبــور الشــهداء ،األعالم التى 
يرفعهــا  التالميذ في ســاحات 
المــدارس احتفــاال  بمناســبة  
وطنيــة مــا ،ال تكفــي لتخليد 
الحــب وتتويــج  العالقة  بيننا  
وبين  وطن  يقف  أمام حكايته  

العالم وينحني  في ذهول.
عشق المكان تحضير  االنسان  
شكال  وجوهرا  يتطلب  جهدا  
خارق لكســر جــدار الخمول 
والشــك  ،الــذي تعمد  اعالءه  
بعض المســتفيدين من العطل  
الجوانــي الــذي نعيشــه منــذ  
سنوات مديدة  ومريرة.الوطن   
واللعــاب   الخطــاب   فــوق  

ومتاهات  العتاب .
بقلم : لطيفة حرباوي

جوانيات
اخرتاع العزلة

على وتر الشعر 
على الدنيا السالم
 فالحب وئد ها هنا

 
عندما ينهار أول الشتاء

 وتأفل المشاعر
ال ندرك كم من الوقت مضى

... في تسول الحنين
أم هو العمر الذي سقط

 بين مخالب السنين
أم إغفال مطامع القلب

 وغض جائر عن كلم صريح
ال نرى لألمل ظال 

في المدى وال صاحب
دنا من العين

 وخفــف جــور العبــرات عن 
الجفون 

نحن وإن جدنا بمبسم

 فجبال المآسي تربض خلفه 
يخالها السامع زئير غضنفر

 أو عويل ثكلى 
ألّم بها مصاب جلل 

وعافت البكاء رحمة 
أغدقت الدموع حرقة

 لوأد اللؤلؤ في محار الصدور
لطمس كل ُرشيم قبل المتنفس

وقبل حتى أن يثور
سنســعد بحــرف بهــي ُيصاغ 

ألجلنا
 ونشقى بآخر أدمى الحناجر

ال نريد في هذا المراتب والعلى
قبــل  لتشــريف  نصبــو  بــل   

المقابر
إن الهــوى ليس ســوى هواء 

يهب
 على القلب فرات أو أجاج 

فمالي إذا والخوض...
في رحى المشاعر الجائر

فالصــدر إذا مــا ضــاق بصق 
قلبه

 وعاف العيش بقلب آخر
أنى لنا أن نسلط سياط القدر

.. على جثة جوفاء
ال يــزال االحتضــار يجادل في 

سحبها
.. للَحد أو تركها للُوجد

حتــى يمل الموت من ســالطة 
جلَدها

 ويهجرها هجرا سافر
بين براثن روح أُزهقت 

وجسد عفن لم يوارى التراب 
وبين عاشق متيم 

وصاحب اعتزل الحياة
.. اعتكف ثم سافر

إما الموت أو الوفاة 
والطريق إلى الجنة موصود

دون إطالة ..
فالصراع بين الحب والحزن

.. دائما موعود
هذه معادلة صريحة 

لدالة انحنت دون مقاييس
نحسبها كسرية ..

وهي في الواقع جبرية
أنهكت كل من خاض العلوم

 الرياضيات والجبر
وجف في حلها 

ما في البحار من  حبر
فعلى الدنيا السالم 
فالحب وئد ها هنا 

..تحت غبار المحاجر.

الشاعرة: صوفيا منغور
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 افتتاح متحف العالمة أريد أن ألقى ربي شهيدا 
ملك نب نبي بمدينة تبسة

والية الطارف تحتفل باليوم 
الوطني للشهيد

حملة تشجري وتزويد عائالت بالغاز 
يف يوم الشهيد بأم البواقي 

صفحة خاصة

n تم نهاية االسبوع الماضي  وفقا 
للديــوان  العــام  المديــر  لتعلمــات 
واســتغالل  لتســيير  الوطنــي 
الثقافيــة المحمية بوالية  الممتلكات 
تبســة  افتتاح دار العالمة مالك بن 
نبــي للجمهور كمتحــف من طرف 
مديــر الثقافة والفنون لوالية تبســة 
ومسؤول المتاحف والمواقع األثرية 
لوالية تبسة وفاعلين من الجمعيات 
الثقافيــة ومجموعة مــن االطارات 

بمناســبة  ومواطنيــن  والمثقفيــن  
إحياء ذكرى 18فبراير 2021ليوم 
الشــهيد والتي تــم إدراجها وضمن 
المخطط الســياحي المعتمد بالوالية 
كما تــم انطالق فعاليــات البرنامج 
الثقافي لجمعية هيكتوبيديا بالشراكة 
بهــذه  والفنــون  الثقافــة  ووزارة 

المناسبة .
هواري.غ

n احتفلت والية الطارف بمناسبة 
يوم الشــهيد الذي يصادف 18 من 
فيفــري مــن كل عام و الــذي يأتي 
تخليــدا بتضحيات الشــهداء الوطن  
الذين هبــوا أراوحهم مــن أجل أن 
نعيش نحن فــي حرية و تظل راية 
الجزائــر خفاقــة عالية،حيــث تــم 
إقامة مراســيم الترحم على شهدائنا 
األبرار وذلك بحضور والي الوالية 
السيد حرفوش بن عرعار  و رئيس 
المجلس الشعبي الوالئي و أعضاء 
اللجنــة األمنية  و الثورية  بروضة 

الشــهداء ببلدية الطارف تم إعطاء 
إشــارة لغرس 600 شــجرة  تحت 
شــعار *شــجرة الشــهيد* بمنطقــة 
القنطرة الحمراء ببلدية القالة لينتقل 
عقبهــا الوالــي إلــى بلديــة بوثلجة  
ليدشــن  مكتــب البريــد بعــد إعادة 
تهيئتــه وبعدهــا انتقل إلــى حي أم 
العقارب وضع حيز الخدمة الخزان 

المائي بسعة 500م3 
بوثينة س

n تخليــدا لليوم الوطني للشــهيد ، 
أشرف والي والية أم البواقي السيد 
تيبورتيــن زين الدين ، صبيحة يوم 
الخميــس، علــى مراســم االحتفال 
بهــذه الذكرى المجيــدة، والتي أتت 
هذه السنة بشعار ” ابناء الجزائر... 
الجديــدة ال تنســوا الشــهداء ”على 
مستوى مقبرة الشهداء بأم البواقي 

هذا وقــد توجه الوفد الرســمي إلى 
مقبرة الشــهداء بأم البواقي ، أين تم 
فــي هذا اإلطار رفــع العلم الوطني 
و اإلســتماع إلى النشيد الوطني ، و 
وضــع إكليل من الزهور على معلم 
الشــهداء بالمقبرة قبا إعطاء إشارة  

حملــة التشــجير و التــي نظمتهــا 
محافظــة الغابات وحملت شــعار” 
شــجرة الشــهيد ” حيث تــم غرس 
2500 شــجيرة بمشاركة لمصالح 
األمــن و الدرك الوطنــي وفعاليات 
المجتمع المدني ، كما تم بالمناســبة 
تكريم المجاهد كواح الطيب عرفانا 

وتقديرا له لما قدمه .
وبمناسبة الذكرى ، تم على مستوى 
بلدية الحرمليــة تزويد 166 عائلة 
بالغــاز الطبيعي بمشــتة بوالقرن و 
مشتة بليل ، كما تم بالمناسبة تكريم 

أرملة الشهيد قالتي مسعود 

زيغود يوسف... قصة كفاح

19

يزخر تاريخ الجزائر ببطوالت عظيمة و يظهر فيه من حين آلخر رجال من معدن خاص يستقطبون من 
حولهم الناس و يتركون آثارهم و بصماتهم راسخة في أذهان الرجال)الذين ال يبخسون حقهم( رغم ظلم 

الظالمين و حقد الحاقدين الذين يريدون أن يشّوهوا صورة التاريخ بتشويه صّور رجال التاريخ.
n و من هؤالء الرجال الشــهيد زيغود يوســف 
)صانــع هجومــات 20 أوت في وضــح النهار( 
الذي دّوخ المســتدمر الفرنسي، بتعرية أكاذيبه و 
فضحه و إثباته للعالم أجمع بأن في الجزائر شعبا 
مجاهــدا يريد الحرية و االســتقالل و العيش في 
أحضان العروبة و اإلسالم ، و يريد لهذا الشعب 
أن يكــون مــن أبنــاء باديس ال من أبنــاء باريس 
. و قــد ظلــم هذا الشــهيد في حياتــه الجهادية و 
بعــد استشــهاده البطولي و أرجو مــن كل الذين 
عرفوه أو عايشــوه أو ســمعوا عنــه أو عليه أن 
يكتبوا عنه وعليه و يبينوا عظمة هذا الرجل الفذ 
الذي قال فيــه المجاهد الكبير ورفيق دربه وكان 
تحت إمرته المرحوم عمار بن عودة أن الشــهيد 
زيغــود ســي احمد ولي من أوليــاء هللا لما رأيت 

معه من كرامات .
ميالده و نشأته : هو الشهيد زيغود يوسف ابن 
الســعيد ) واسمه الثوري سي أحمد ( ولد بتاريخ 
18فيفري1921 بقرية )الســمندو سابقا( زيغود 
يوســف حاليا توفي أبوه و هو في شهوره األولى 
مــن الوالدة فتكفلت أمــه بتربيته فأهدته حنانها و 

رعايتها الكاملة .
حياتــه الدراســية و السياســية : دخل المدرســة 
اإلبتدائية الفرنسية و بعد أن حصل على الشهادة 
االبتدائية باللغة الفرنســية غادر المدرسة إذ كان 
العــدو الغاصب ال يســمح بمجاوزة هذا الحد من 
التعليــم ألبنــاء الشــعب الجزائــري إال من كان 
يحظــى بجاه لدى ســلطة اإلحتــالل كذلك زاول 
دراســته بالزاوية القرآنية فحفظ شيئا من القرآن 
و المبادئ اإلســالمية على يد الشــيخ ) بن ســي 
علي بيروك ( و كان الشهيد يضرب به المثل في 
السلوك و الخصال السامية أخالقا و تدينا و تشبثا 
باألخالق اإلسالمية و الوطنية . ولما بلغ الشهيد 

من العمــر17و أكتمل نضجه و فاضت 
نفسه حقدا على المستعمر الدخيل 

انخــرط في صفــوف حزب 
بحيث  الجزائري  الشــعب 

األول  المســؤول  أصبح 
بقريتــه ســنة 1943و 
هو ال يزال في ريعان 
الشباب و استمر على 
ذلــك ببــذل الكثير من 

الجهد في 
المقدسة  القضية  ســبيل 

غطرســة  متحديــا  و 
فــي  و   ، االســتعمار 

إلــى  انضــم   1945 فيفــري 
فوج اإلصالح للكشــافة اإلســالمية 

الجزائرية كقائد للجوالة و بدأ يغرس في قلوب 
أبنــاء اإلصالح حب الوطن و التضحية من أجله 
حيــث كان أبناء الفوج يدرســون القرآن صباحا 
وفي المساء يتعلمون األناشيد الوطني و المبادئ 
اإلسالمية و التاريخ الجزائري. كما عمل الشهيد 

حدادا ليعيل أسرته
و في 08مــاي1945 خرج الفــوج بقياداته بما 
فيهم الشــهيد زيغود يوسف لمطالبة فرنسا الوفاء 
بوعودها للشــعب الجزائري بــأن يقرر مصيره 
ورفع العلم الجزائري فوق منارة المسجد العتيق 

.
جهاده و ســجنه:وما كانت تطل سنة1947حتى 
ترشــح الشــهيد لالنتخابات البلدية ضمن حركة 
االنتصــار و فــاز فــوزا ســاحقا رغم دســائس 
االســتعمار و أالعيبــه في المنطقة. و في ســنة 
1948نظم الشــهيد من حركة انتصار الحريات 

الجنــاح العســكري تنظيمــا ســريا و فــي عــام 
1949اكتشــف هــذا التنظيم و زج بالشــهيد في 
الســجن مع نفــر من إخوانه بســجن عنابة ولكن 
نفســه الحرة كانت أســمى من أن ترضى بالبقاء 
رهينة هذا الســجن فخطط للهروب منه و نجحت 
خطتــه و تمكن من الفرار هــو و إخوانه بالرغم 

من الحراسة المشددة عليهم.
فراره من السجن و بالؤه يف الثورة

بعــد تمكنــه من الفرار من ســجن عنابة عاد إلى 
مســقط رأسه )الســمندو( وبقي مختفيا عن أعين 
العدو و مواصال جهاده ضد المســتدمر الفرنسي 
في الســر . وبعد االنقســام المعــروف الذي وقع 
في صفوف حركة االنتصار سنة 1953 م وجد 
الشهيد الفرصة السانحة للتحضير للثورة مستغال 
في ذلك الجناح العســكري الســري ومتخذ ا منه 
الخليــة األولــى لالنطالق ضمن اللجنــة الثورية 
للوحدة والعمــل , ومع مرور الوقت 
اتضــح األمــر بصــورة جلية 
وزاده ذلــك اقتناعــا تامــا 
بتفجير الثورة والتقى مع 
ديدوش مراد  الشــهيد 
الجماهيــر  ونظمــا 
األســلحة  وجمعــا 
المعــارك  وخاضــا 
تلو المعارك في كل 
نواحي الوالية الثانية 
الشــمال  وخاصــة 
القســنطيني مــن ثورة 
 1954 نوفمبــر  الفاتــح 
النبــوي  المولــد  بذكــرى 
الشريف إلى معركة بوكركر 18 
جانفي 1955 ) كر و كر ( » ال فرار أمام 
العدو أبدا » حيث كانا الشهيدين زيغود وديدوش 
مع ثلة مــن المجاهدين منهم بوشــريحة وعياش 
وشــوقي ومصبــاح ..... وغيرهم مــن األبطال 
فــي معركــة غير متكافئــة مع العــدو الذي كان 
تعداده أكثر من 600 جندي واستعمل الطائرات 
لمواجهة أقل من 10 مجاهدين أبلوا بالء حســنا 
واستشــهد البطل ديدوش مــراد وانتهت المعركة 
بنصر مبين للمجاهدين المؤمنين وخسائر فادحة 

للمستدمر اللعين .
بعدها تولى زيغود يوســف قيــادة الناحية الثانية 
واســتمر فــي جهــاده وتوعيته للجماهيــر ليثبت 
للعالــم بــأن في الجزائــر ثــورة تحريرية ال كما 
تدعي فرنســا مجموعة قطــاع الطرق , وخطط 
لفــك الحصار عن المجاهديــن في األوراس فقام 
بهجومات 20 أوت 1955 شــملت كل الشــمال 

القســنطيني فــي منتصف النهــار ليثبت أن جهاد 
الجزائرييــن بالليــل والنهــار حيث كانــت ثورة 
نوفمبــر في منتصف الليل ، وبذلك ُســمع صوت 
الجزائــر في األمم المتحــدة والعالم أجمع وأذهل 
وأرعب العدو الفرنســي الصليبي الغاصب الذي 

جاء ليكسر الهالل ويضع مكانه الصليب .
كما كان للبطل الشهيد زيغود يوسف دورا بارزا 
في اإلعــداد لمؤتمر الصومــام وكان ضمن 22 
عضو ا الذين حضروا المؤتمر بعد عام من ثورة 

20 أوت 1955 .
أمنيته واستشهاده

بعد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 مباشرة ؛ 
والــذي عارض العديد من قراراته التي قال عنها 
إنها تخالف مبادئ ثورة نوفمبر ... واصل جهاده 
مــن أجل كما قال : » أن تحيــا الجزائر في ظل 
العروبة واإلسالم وأن يحيا هذا الشعب في حرية 
واستقالل وعز و كرامة . وقال مقولته المشهورة 
:« ليحيا شــعبي , وأتمنى أن ال أعيش اإلستقالل 
ال ألنــي أكره اإلســتقالل ؛ ولكن أريــد أن ألقى 
ربي شهيدا ؛ ولكي ال آخذ أجري في الدنيا الفانية 
. بــل آلخــذ أجري كامــال عند ربي فــي اآلخرة 
» . نعم لقد تمنى االستشــهاد و جاء االستشــهاد 
فــي المعركة التي دارت رحاها بالقرب من بلدية 
ســيدي مزغيش والية ســكيكدة في مكان يسمى 
) ســطيحة ( فقــاوم مع ثلة مــن المجاهدين حتى 
أتــاه اليقين و هذا الشــرف العظيــم وذلك بتاريخ 
23ســبتمبر1956 .هكــذا يموت الرجــال ليحيا 
الشــعب في أمان و حرية و اســتقالل . يستشــهد 
زيغود يوسف ال ليموت و لكن ليتحول إلى فكرة 
إلى دفعة من األمل إلى دفعة من عمل في القلوب 
فتلهمهــا العــزم و الصمــود , فلنحافظ على عهد 
ووعد الشــهداء ونسير على نهجهم بصدق ووفاء 
لديننــا ووطننا ومجتمعنا ونكون خير خلف لخير 

سلف باديسيين مسلمين ال باريسيين صليبيين .
قال الشــهيد البطــل ديدوش مــراد: ><إن على 
الثــوار األوائــل أن ينفقــوا أربع ســنوات لنشــر 
مبــادئ الثــورة وتعميم فكرة اإلســتقالل وجعلها 
مألوفة لدى األهالي، و لسنا خالدون، سيأتي بعدنا 
جيل يحمل مشعل الثورة<<• وقال:<< يجب أن 
نكون على اســتعداد للتضحية بكل شــيء بما في 
ذلــك حياتنا فإذا استشــهدنا فحافظوا على مبادئنا 

وأفكارنا ‘’
رحــم هللا شــهدائنا األبرار, وحفــظ جزائرنا من 

الفجار و جعلنا جميعا من األخيار. 
بقلم : اإلمام بيدي سليم عبد السالم
 إمام مسجد الشهداء

وايل سكيكدة يكرم األرسة الثورة و يتعهد بدعمها
n فــي إحتفاليــة كبيــرة عاشــها  

الثقافة  الخميــس الماضي ،قصــر 
الشــهيد  يــوم  بسكيكدة،بمناســبة 
،فضل والي والية ســكيكدة ،تكريم 
األســرة الثوريــة و خاصــة أبناء 
الشــهداء الديــن ضحــوا بالنفس و 

النفيس كانت الدموع حاضر .
اإلحتفاليــة كانت كبيــرة خاصة و 
إصــرار والي الواليــة على إعادة 

االعتبــار ألبنــاء الشــهداء الذيــن 
يعانــون مــن ظــروف اجتماعيــة 
قاهــرة ،حيــث فضــل الوالــي في 
كلمتــه أمام الحضــور التأكيد على 
ضــرورة تواصــل األجيــال بيــن 
جيــل الثــورة و الجيــل الحالي، و 
جــدد إلتزامه مد يد العون األســرة 

الثورية و أبناء الشهداء .
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عين على اإلقتصاد

n قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: ))أََحبُّ 
((، فهــذا الحديث  العمــل إلــى هللا أَْدَوُمــُه وإْن َقلَّ
يغــرس فــي المؤمن أن االســتمرارية فــي العمل 
القليــل خيــٌر وأَحبُّ إلــى هللا من الكثيــر المنقطع، 
نــَت نفســك على هذه االســتراتيجية  وأنــك إن وطَّ
في العبادة، ومن َثمَّ في ســائر أمورك، ســتجد أنك 
بلَغَت الفالح في الدارين، وهذه الصفة العامة التي 
تعني االستمرارية في الشيء وعدم االنقطاع عنه، 
وأزعــُم أن كل ُســبل النجاح في الدنيــا قد أتْت في 
التشــريعات واألوامــر والنواهي في اإلســالم، لم 
تــأِت بصيغــة: )افعل كــذا في الدنيا، ليعلَو شــأنك 
وتنجــح فيها(، فما الدنيا بتلك القيمة في اإلســالم، 
ولكن أتت بصيغة: )افعل كذلك، لتفوز في اآلخرة، 
ب فيها  ــى وتطهر(، وربمــا ُرّغِ افعل كــذا، لتتزكَّ
بشــيء من النفع الدنيوي؛ لتنطلق النفوُس الشبيهة 
بالمؤلَّفِة قلوبُهم حتى يرسخ اإليمان فيها، وينغرس 
ُذ بالطاعات، فتنصرف طالبًة رضا ربها. فيها التلذُّ
 يُؤمر الرجل بأن يعمل ليجد ُقوتَه 

ولو يف أقل األعمال وأسهلها
فتجد في اإلســالم مثاًل أنه يُؤمر الرجل بأن يعمل 
ليجــد ُقوَتــه ولــو في أقــل األعمال وأســهلها مثل 
االحتطاب والتكســب منه، فهذا خيٌر من أن َيســأل 
النــاَس أعَطــْوه أو مَنُعوه، ليســت المســألة حماية 
المســلم مــن مذلة أن َيســأل ثــم يُرفض ومــا فيها 
من كســرة له، بل قفل باب الســؤال والنظر للناس 
ليُعينوه وتحميلهم مســؤولية نهوضه ونجاحه، قفل 
الســؤال أن يلتفت ألحٍد مــن الخلق مهما كان يحبه 
وأن يطلب مســاعدته، بل ينظر للســماء ويســتمدُّ 
قوته من خالقه، وينهض بنفسه يجمع شتاته حجًرا 
حجًرا حتى يصبح جباًل، وظاهره لو أبصره الكافر 
مثاًل لــرأى ظاهر األمر العجيب، رجل يحتاج فال 
ينتظــر أحًدا أن يســاعده فينهــض ويقاوم الضعف 

ويبحث عن أّيِ عمل يقتات منه.
استمرار املؤمن يف فعل الخري يؤدي 

به إىل الخري املتتابع

يقــول هللا تعالى: ﴿ َوالَِّذيــنَ َجاَهُدوا ِفيَنــا لََنْهِدَينَُّهْم 
ــا َمــْن أَْعَطــى  ُســبُلََنا ﴾ ]العنكبــوت: 69[، ﴿ َفأَمَّ
 ،]6  ،5 ]الليــل:  ِباْلُحْســَنى ﴾  َق  َواتََّقى * َوَصــدَّ
فاســتمرار المؤمن فــي فعل الخير يــؤدي به إلى 
الخيــر المتتابع، مــن حيث إن الخيــر يجرُّ بعُضه 
بعًضا، ويسهل فعله في النفس القابلة للتكيُّف، ومن 
ده.. االستمرارية تعني  حيث إن هللا سَيهديه ويُســدِّ
أن تفعل الفعل وتصبر عليه، تأتيك أيام ســوداُء ال 
تــرى لفعلك أية فائــدة، أو ال تذوق فيه أيَة حالوة، 
ــْرَف عن ألَِمــك وتمضي، لــو أن كل  تُغــضُّ الطَّ
النــاس وجدوا في وقــت عملهم ثمرتــه لما توقَّف 
ــا كان األمر يُــدرك بالعقل فاز من  أحــد، ولكن لمَّ
ى بالقليل  يســتحق، ونال الفالح من اجتهــد وضحَّ
ألجــل الكثير، والمؤمن في كل حياته ينتظر ثواب 
اآلخرة ويُْؤِثُره على ثواب الدنيا، وهذا أعظم صبر 
مر على الناس، فما بالك وهو ينتظر ثواًبا بعد مدة 

قصيرة في حياته.
 لكي يستمر املرء يف أي فعل يحتاج 

لدافع
االســتمرارية تعني التغلب على العوائق المتتابعة، 
ال ينهــزم المــرُء ويضُعف لهــا، وأن يمضي وال 
يلتفــت، ال يلتفت لمــا يفتنه ويُضِعفه وَيشــَغلُه عن 
سيره، االســتمرارية هي التوبة واالستغفار، ترى 
الفرد يجاهد كي ال يذنب، وإْن أذَنَب يستغفر ويتوب 
ويتوقــف، دوام توبته أهمُّ عنده من أال يخطأ، رغم 
أنه يجاهد نفســه حتى ال يذنب البتة، ولكنه يعلم أن 
ابون، ولكن لكي  ائين التوَّ اٌء، وخير الخطَّ الــكل خطَّ
يســتمر المرء فــي أي فعل يحتاج لدافــع، وأغلُب 
أسباب التوقف وعدم اإلكمال هو اعتقاد عدم وجود 
منفعة وعدم نيلها، وينبغي إيضاح هذه النقطة ببيان 
»النتيجــة التراكمية«، فكثير من األمور التي نقوم 
بهــا في حياتنــا نتيجتُها ال تكون فورية أو واضحة 
خالل مــدة زمنية قصيرة، بل هــي كالحجر الذي 
تضعه بعضه فوق بعــض حتى يغدو جباًل، فربما 
لــم ياُلحظ عَملَه صاحبُه بل يالحظه من غاب عنه 

ثم رأى.

استمرار المؤمن في فعل الخير يؤدي به 
إلى الخير المتتابع

n ذات يــوم جــاء بعض الناس إلــى اإلمام الشــافعي، وطلبوا 
منــه أن يذكر لهــم دليالً على وجود هللا عز وجــل، ففكر لحظة، 
ثــم قــال لهم: الدليــل هو ورقة التــوت، فتعجب النــاس من هذه 
اإلجابــة، وتســاءلوا: كيف تكون ورقة التــوت دليالً على وجود 
هللا؟! فقــال اإلمــام الشــافعي: »ورقة التوت طعمهــا واحد، لكن 
إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عســالً، 
وإذا أكلهــا الظبي أخرج المســك ذا الرائحــة الطيبة.. فمن الذي 
وحد األصل وعدد المخارج؟! ».إنه هللا- ســبحانه وتعالى- خالق 

الكون العظيم!

درس وعبرة

n فــي الســنوات األخيــرة اعتــاد 
المصريــون تكرار صــدور فتاوى 
مــن دار اإلفتــاء تتماهى مع مواقف 
الســلطة أو مطالــب الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي، لكــن ما بــدا الفتا 
هــذه المــرة هــو اهتمام المؤسســة 
حــادث  علــى  بالتعليــق  الرســمية 
يخــص أحــد اإلعالمييــن المقربين 
من الســلطة، فقد نشرت دار اإلفتاء 
-عبر صفحتها الرســمية على موقع 
»فيســبوك«-  االجتماعي  التواصل 
فتــوى تنهى عن الشــماتة بابتالءات 
الغيــر مثل الموت والحوادث، وذلك 
بعد ســاعات من الحــادث المروري 
الذي تعرض له اإلعالمي المصري 
المقــرب من الســلطة عمــرو أديب 

في وقت متأخر من مســاء الثالثاء، 
التواصــل  والــذي شــهدت مواقــع 
االجتماعي بعــده تعبير البعض عن 
شــماتتهم بعمرو أديــب وما تعرض 
لــه، ووقع الحادث بالقرب من مدينة 
الســادس مــن أكتوبر فــي محافظة 
الجيــزة، ونقل أديب إلى المستشــفى 
حيــث قضى ســاعات عــدة وخرج 
بعــد أن تلقــى العــالج الــالزم دون 
أن تتضح حتــى اآلن تفاصيل حالته 
الصحيــة وموعــد تعافيــه وعودتــه 
إلــى العمل إذ يعّد أحــد أبرز مقدمي 
البرامج الحوارية المؤيدين للســلطة 
الحاليــة بقيــادة الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي الذي كان ضيفا عبر الهاتف 
قبــل أيام علــى برنامج أديــب الذي 

يــذاع يوميــا على قناة »إم بي ســي 
مصر« المملوكة للسعودية.

الفتوى تخص حادث املذيع 
الشهري

وإذا كانــت الدار لــم تذكر »أديب« 
باالسم، فإن معظم الصحف والمواقع 
اإلخبارية المصرية رأت أن الفتوى 
تخص حادث المذيع الشــهير، ومنها 
صحيفــة األخبــار الحكومية ومواقع 
مســتقلة معروفة بقربها من الســلطة 
مثــل الوطــن والدســتور فضال عن 
موقــع مصــراوي الذي نشــر خبره 
عن الفتوى تحت عنوان يقول »أول 
تعليــق مــن اإلفتــاء علــى الشــماتة 
بعمــرو أديــب بعد تعرضــه لحادث 

ســير«.. دار اإلفتاء قالت في فتواها 
إن »الشماتة بالمصائب واالبتالءات 
التــي تقــع للغيــر -ومنهــا الحوادث 
والموت- ليس ُخلًُقا إنسانًيا وال دينًيا، 
والشــامت بالموت سيموت كما مات 
غيره«، وبعد االستشهاد بآية قرآنية 
وحديــث شــريف أضافت الــدار أن 
»الشــماتة والتشــّفي بالُمصاب الذي 
ـا كان، مخالف  يصيــب اإلنســان أيّـً
لألخــالق النبوية الشــريفة والفطرة 
اإلنســانية الســليمة، فعند المصائب 
يجب االعتبــار واالتعــاظ ال الفرح 

والسرور«.
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إسالميات

دعاء اليوم

n اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب 
القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة 
المســيح الدجال، اللهم اغســل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونِقّ قلبي من 
الخطايــا كما نقيت الثــوب األبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 

والمأثم والمغرم.

المذيعة بدت »عازمة عىل إعادة تعزيز الصور »أدومه وإن قل«.. سمة المسلم الناجح
والمفاهيم المتحزية والمرضة« عن اإلسالم

اتهام يب يب يس بإجراء مقابلة »عدائية« مع 
رئيسة المجلس اإلسالمي يف بريطانيا

n تعرضت مقابلة أجراها برنامج »ســاعة مع المرأة« في محطة راديو 
4 فــي بي بي ســي مــع أول امرأة تتولى رئاســة المجلس اإلســالمي في 
بريطانيــا النتقادات ألنها كانت »معادية بشــكل الفت للنظر«، ووقع أكثر 
من 100 سياســي، وكاتب، وشــخصيات بارزة أخرى على رســالة علنية 
تشــكو من »ســوء معاملة« رئيســة المجلس، زارا محمد، فــي البرنامج، 
وقالــت إن المذيعــة إيما بارنيت بدت »عازمة على إعــادة تعزيز الصور 
والمفاهيــم المتحيزة والمضرة« عن اإلســالم، وقال متحدث باســم بي بي 
ســي إن الشركة ســترد »في الوقت المناســب«، ومن بين الموقعين على 
الرســالة بارونة حزب المحافظين، وارســي، ونائبتــا البرلمان عن حزب 
العمال ديان أبوت، وناز شــاه، والصحفية أفوا هيرش، وغوردان ســتيفنز 
مــن ريزل كيكس، واألمين العام المؤســس للمجلس اإلســالمي البريطاني 

السير إقبال سكراني.
املحطة بحاجة إىل النظر يف طريقة تعاملها مع 

املسلمات وتمثيلهن
وقالت الرســالة إن: »بي بي ســي بحاجــة إلى النظر فــي طريقة تعاملها 
مع المســلمات وتمثيلهن«، وعارضت، على وجه الخصوص، »إصرار« 
المذيعة بارنيت على ســؤال رئيســة المجلس اإلســالمي عــن عدد األئمة 
اإلنــاث في بريطانيــا، وجاء في البيان »على الرغــم من قول زارا محمد 
المتكــرر إن الجانــب القضائي الديني ليس ضمــن معايير دورها في قيادة 
منظمــة مجتمــع مدني، طرحت بارنيت الســؤال عن األئمــة أربع مرات، 
وفــي كل مــرة كانت تقاطــع زارا خالل إجاباتها«، وأضافت الرســالة أن 
المقابلة »كانت تعكس أســلوب ونبرة أي مقابلة مســاءلة ألحد السياسيين، 
ولــم يكن فيهــا أي اعتراف حقيقي أو مشــاركة لما تقوله الضيفة بالنســبة 

للمرأة البريطانية المسلمة«.
أمية دينية يجب محوها يف التعامل مع الجاليات 

الربيطانية املسلمة
وقالــت إن »المســاواة الخاطئة بين وضع األئمــة، والحاخامات، والكهنة، 
بالنســبة إلــى دين ليس فيه كهنــوت أو رجال دين، يعكس نقصا أساســيا، 
وأميــة دينية يجب محوها في التعامل مع الجاليات البريطانية المســلمة«، 
وقال المتحدث باســم بي بي ســي بعد نشــر الخطاب: »هذا موضوع كنا 
نــرد عليــه بالفعل، واآلن وبعــد أن تلقينا هذه الرســالة فإننا ســنرد عليها 
في الوقت المناســب«، ولم تتطرق بارنيت إلــى هذه القضية منذ تغريدتها 
بعــد المقابلــة، كما انتقدت الرســالة »نقــص التمثيل« داخل بي بي ســي، 
مطالبة المذيعة إلى إصدار بيان عام »تجدد فيه االلتزام بالتعامل مع النساء 
المســلمات«، وتوظيف مســلمين في مناصب قيادية في المؤسسة، ويضم 
المجلس اإلســالمي البريطاني، وهو أكبر منظمة للمســلمين في بريطانيا، 
أكثر من 500 عضو، بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية 

والشبكات المهنية

فتوى تنهى عن الشماتة بابتالءات الغير مثل الموت والحوادث
دار اإلفتاء المصرية تصدر فتوى خاصة للدفاع 

عن أحد الصحفيين



21عين على التكنلوجيا

نظارات إلكرتونية لعالج عرس القراءة

كيف نحمي الهاتف الذكي من االحرتاق؟

»يوتيوب« يطلق خدمة Shorts للفيديوهات يف الواليات المتحدة

 )Orange( »أورانــج«  شــركة  وتمــّول   n
الفرنســية بالشــراكة مــع العمــاق األميركــي 
فيســبوك )Facebook( عمليــة تركيب كابل 
بحري جديد يمتد عبر المحيط األطلسي، انطاقا 
من شــاطئ بلدة بورج، بالقرب من مدينة بوردو 

جنوب غرب فرنسا.
ومن المنتظر أن يوّفر الكابل الجديد أسرع شبكة 
اتصاالت في فرنســا، ويُتوّقــع أن يدخل الخدمة 

في أوائل عام 2022.
ويقول موقع »إل ســي آي »الفرنسي في تقرير 
له، إّن إجمالي مسافة كابات االتصاالت السلكية 
والاســلكية التــي تمتد في قاع محيطــات العالم 
يصــل إلى حوالي 1.2 مليــون كيلومتر، أي ما 

يعادل 3 أضعاف المسافة بين األرض والقمر.
وتؤّمــن هــذه الكابــات الضخمــة %99 مــن 
االتصــاالت في العالم، ســواء عبر اإلنترنت أو 

الهاتف.
وتنتقــل البيانــات عبر هــذه الكابات بســرعة 
الضوء، مدفوعة بأشــعة الليــزر وتقنية األلياف 

الضوئيــة، قبــل إعــادة توزيعها علــى أجهزتنا 
اإللكترونيــة عبر األبراج الخلويــة المثبّتة على 

األرض.
ويبلــغ طول الكابــل الجديد الــذي تمّوله أورانج 
وفيســبوك 6800 كيلومتر، ويمتد من الســاحل 

األطلسي الفرنسي حتى السواحل األميركية.
وتقــول كارين رومانيتي، رئيســة إســتراتيجية 
الكابــات البحريــة في شــركة أورانــج »تقوم 
العملية على تمرير الكابل تحت الماء حتى يصل 
إلــى الســاحل اآلخر«. وبســبب حالــة الطقس، 

تأخرت األشغال إلى الربيع المقبل.
حســب التقرير، تقــّدر تكلفة المشــروع بـ250 
مليون يورو، وقد نُقلت الكابات على متن سفينة 
مخصصة للغرض وصــوال إلى أعماق المحيط 
حيث يتجاوز العمق 6 آالف متر. ومن المنتظر 
أن يتــم تغليــف الكابات بســبائك مــن النحاس 

والصلب والبيتومين.

قنــاة  موقــع  وحســب   n
»إل،ســي،إي« الفرنسية، فإن هذه 
النظــارات المصنّعــة فــي فرنســا 
متاحــة فقــط لألطفــال فــي الوقت 

الحالي.
وتقول مجلــة »لوبوان«الفرنســية 
فــي تقرير لهــا إن هــذه النظارات 
تم تطويرها من قبل شــركة »أباي 
» الناشئة )اســتحوذت عليها أتول 
منذ 2018(، وذلك بفضل مجهود 
كل مــن ألبــرت لو فلــوش وجاي 
روبــارس، وهما باحثان في فيزياء 
الليزر في جامعة رين، حيث سلطا 
الضوء على ســبب محتمل لعســر 
القــراءة، ويكمــن فــي مســتقبات 
المصابيــن  عيــون  فــي  صغيــرة 
باضطراب القراءة هذا، وفًقا لنتائج 

دراسة نُشرت عام 2017.
ال  الذيــن  لألشــخاص  وبالنســبة 
يعانــون مــن عســر القــراءة، فإن 
المســتقبات الضوئيــة ليس  هــذه 
لهــا الشــكل نفســه فــي العينيــن؛ 
فهــي غيــر متناظرة، لذلــك يختار 
الدماغ اإلشــارة التي ترسلها إحدى 
العينين إلنشاء الصورة التي يراها 

الشخص.
ولدى أولئك الذين يعانون من عسر 
القــراءة تكــون هــذه المنطقــة من 
العين متناظرة في كلتا العينين، وقد 
يكون هذا مربــكا للدماغ من خال 
إنشــاء »صور طبق األصل« وال 
يســتطيع االختيار بينهــا؛ ومصدر 

االرتبــاك هــذا هــو مــا تصححــه 
نظارات »ليكسيلين«.

ويوضح مؤسس شركة آباي الناشئة 
ميشيل كودوشيان -لصحيفة ليزين 
 )L’Usine nouvelle( نوفــال 
 3 اســتغرقت  أبــاي  »شــركة  أن 
ســنوات لبناء المرشــحات النشطة 

التــي تزيل الصــور طبق األصل، 
ويتــم التحكــم في هذه المرشــحات 
عن طريــق إلكترونيات مدمجة في 

ذراع اإلطار«.
وهكــذا تحســنت القــراءة بفضــل 
اســتخدام هــذه المرشــحات علــى 
النظارات، والتي يجب تعديلها أثناء 
االستخدام األول عبر البلوتوث في 
تطبيق على الهاتف الذكي. وحسب 
مجلــة »أي دي أن«، فــإن نتائــج 
االختبارات التي أجريت على أكثر 
من 200 طفل أظهرت زيادة الثقة 

بالنفس وارتفاع النتائج الدراسية.
وفي موقع »إل ســي آي«، رفض 
اتحاد المختصيــن في علم أمراض 
الــكام واللغــة هذه التقنيــة، بحجة 
أن هذه النظارات ليست مخصصة 
لجميع أنواع عســر القراءة، وذكر 
الموقــع أن ارتداءها يجب أن يكون 

مرفقا بجلسات عاج النطق.
وفــي الوقــت الحالــي، تبلــغ تكلفة 
هذه النظــارات 399 يورو، وهي 
مخصصة لألطفال. وستقدم شركة 
أتــول نموذجا للبالغين في األشــهر 

القادمة.

n اســتحوذ تطبيق جديد يسمى 
اهتمــام  علــى   Clubhouse
الكثيرين بسرعة، منذ تأسيسه في 
2020، واكتسب سمعة باعتباره 
المــكان األمثــل للنــاس لالتقــاء 

والتحدث ومشاركة األفكار.
تطبيــق  تطويــر  ووقــع 
Clubhouse بواســطة رجــل 
األعمــال والموظف الســابق في 
غوغلروهان ســيث، وهو يســتند 
إلى الدردشــة الصوتية، ما يجعله 
بمثابــة »بودكاســت« تفاعلي أو 

مكالمة جماعية.
فــي  التطبيــق  إطــاق  وأثنــاء 
عــام 2020، لفــت االنتبــاه بعد 
ظهــور إيلــون موســك، الرئيس 
»تيســا«  لشــركات  التنفيــذي 
و«ســبيس إكس« على التطبيق. 
وأدت محادثة موســك مع رئيس 
 ،Robinhood Markets
فاديميــر تينيف، علــى المنصة، 
إلــى ارتفــاع مفاجئ فــي تحميل 

التطبيق.
:Clubhouse كيف يعمل

مكانــا   Clubhouse يُنشــئ 
حيــث يمكن لألشــخاص االلتقاء 
واالستماع  المحادثات  الستضافة 
إليهــا، وفــي بعــض الحــاالت، 

االنضمــام إلــى محادثــات داخل 
مجتمــع التطبيــق. وعندمــا يفتح 
المســتخدم التطبيق، سيتم تزويده 
بقائمــة مــن الغــرف، باإلضافة 
إلــى قائمــة توضــح األشــخاص 
الموجودين في كل غرفة. ويمكن 
للمرء إمــا االنضمــام إلى غرفة 
محادثــة موجــودة أو يمكنــه بدء 
غرفته الخاصة، ودعوة أشخاص 

جدد وبدء محادثات جديدة.
وتحتوي كل غرفة على مشرفين 
ومتحدثيــن ومســتمعين، ويتحكم 
المضيفــون في مــن يحصل على 
امتيــازات التحدث، علــى الرغم 
من أن المســتمعين يمكنهم »رفع 

أيديهم« )افتراضيا( للتحدث.
 Clubhouse وباختصار، يتيح
إنشاء »غرف« واالنضمام إليها، 
حيــث يمكن بعــد ذلك الدردشــة 
مع اآلخرين فــي مكالمة جماعية 
كبيرة. وال توجد صور أو مقاطع 
فيديــو أو حتــى نصــوص، فقط 

صوت.
االنضمام  للمســتخدمين  ويمكــن 
ومغادرة المكالمــة في أي وقت، 
وتحويــل أي غرفــة إلــى قاعــة 

اجتماعات عامة.

جامعــة  علمــاء  تمكــن   n
كاليفورنيــا في ســان دييغو، من 
تجميــع ثاثــة أجهزة استشــعار 
مختلفــة في جهــاز واحــد يتميز 
بمرونتــه، لقياس مســتوى ضغط 
الدم ومؤشــرات الكيمياء الحيوية 

في الجسم.
 Nature مجلــة  وتشــير 
 B i o m e d i c a l
Engineering، إلــى أنــه من 
دون ابتــكار إلكترونيــات مرنة، 
ما كان باإلمــكان التفكير بالعديد 
من اإلنجازات الحالية. فاألجهزة 
الحديثة بفضل مرونتها، أصبحت 
تتاءم مع أنســجة جسم اإلنسان، 
وهــذا يعنــي توفيــر العديــد من 

الفرص.
واآلن تمكــن باحثــون من جامعة 
كاليفورينــا في ســان دييغو، من 
ابتكار جهاز  استشعار مرن، من 
ثاثــة أجهزة، ال يزيد حجمه عن 
حجم طابــع البريد، ويمكن لصقه 
على الجلد. يحصل الجهاز الجديد 
على الطاقة مــن مصدر خارجي 
حاليا، وينقــل البيانات إلى جهاز 
منفصــل، ومع ذلك يمكن اعتباره 

عاما، وقراءاته دقيقة جدا.

يقيــس الجهــاز الجديــد مســتوى 
ضغــط الــدم بواســطة الموجات 
فــوق الصوتية. ويطلــق الجهاز 
عمليــة  تحفــز  كيميائيــة  مــادة 
التعرق، ويقيس مســتوى الكافيين 
اللبنيك في  والكحــول وحامــض 
العرق. ويقيس مستوى الغلوكوز 
في الدم باســتخدام تيار كهربائي 
ضعيــف، لتحديد تركيب الســائل 

في النسيج.
جوليــان  يقــول  جانبــه  ومــن 
الجهــاز  هــذا  إن  ســيمبيوناتو، 
سيســاعد علــى تحديد ســبب هذا 
ارتفاع مســتوى ضغط الدم، هل 
هــو بســبب الكافييــن، أم بســبب 

تناول الكحول.
وقــد اختبــر العلماء بنجــاح هذا 
الجهاز على عدد من المتطوعين 
الذين كانوا ينفذون جميع ما يطلب 
منهــم، مثــل ركــوب الدراجات 
الهوائيــة، وتنــاول الكثيــر مــن 
الكربوهيــدرات وتنــاول الكحول 
والقهوة، وكان الباحثون يتابعون 
ويقارنون تغير مؤشرات الكيمياء 
متطــوع  كل  دم  فــي  الحيويــة 
بالمؤشــرات المقاســة باألجهــزة 
المعيارية، واتضح أنها متطابقة.

n وقــال كوزمينكــو فــي حديث 
لراديــو »ســبوتنيك«، أوال وقبــل 
كل شــيء، يمكن أن يُلحق الضرر 
بالهاتــف الذكــي، محــول الطاقــة 
الشــحن(،  )جهــاز  الكهربائيــة 
المســتخدم فــي شــحنه. ألن هــذه 
األجهــزة مختلفة، لذلك ال يمكن أن 
تكون جميعها مناسبة لشحن هاتفك 
الشخصي مثا. لذلك يجب قبل كل 
شــيء معرفــة الخصائــص التقنية 

للهاتف.
ويقول، »محــول الطاقة القياســي 
أمبيــر.  و1.5  فولــت   5 يعطــي 
وهنــاك محــوالت طاقــة للشــحن 

السريع. ولكن عند استخدامها يجب 
األخذ باالعتبــار قدرة الهاتف على 
تحمل ارتفاع القدرة الكهربائية. أي 
قبل استخدام الشــحن السريع يجب 
التعــرف علــى خصائــص الهاتف 
وعدم استخدام قدرة كهربائية أعلى 

من المحددة«.
ويقــول، إن اهمــال هــذه القواعد، 
تكــون نتيجته في أفضــل األحوال 
تلــف بطاريــة الهاتف، وفي أســوأ 
األحــوال، احتراق الهاتف نفســه. 
ويمكن ان يحصل نفس الشيء عند 
اســتخدام أجهزة الشــحن المحمولة 

أيضا.

ويشير كوزمينكو، إلى أن »الصين 
الهواتــف  لشــحن  أجهــزة  تنتــج 
فيهــا مخرجــان: األول يعطــي 5 
فولــت والثاني 10 فولــت. ويعتقد 

المستخدم أن ربط الهاتف بالمخرج 
الثاني سيسرع في شحنه. ولكن بعد 
حوالي عــام من االســتخدام ، تفقد 

بطارية الهاتف الذكي قدرتها.

n أعلــن موقــع »يوتيوب« أنه ســيطلق خال األســابيع القادمة خدمة 
YouTube Shorts للفيديوهــات القصيرة في الواليات المتحدة. وأكد 
»يوتيــوب« أنــه ســيواصل تطوير الخدمــة الجديدة التــي ال تزال تعمل 
بصيغتهــا التجريبيــة، ومتاحــة في الهنــد فقط في الوقــت الحالي.  وكان 
»يوتيوب« قد أطلق الخدمة الجديدة في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين 

بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة 3.5 مليار مشاهدة يوميا.
وتســمح الخدمة الجديدة بنشــر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وهي تنافس 
التطبيقــات والخدمات المماثلــة التي تقدمها »تيك توك« و«إنســتغرام« 

و«سناب تشات«.

»واتــس  أعلــن   n
آب« عــن شــعار جديد 
داخــل التطبيــق، حيــث 
للمســتخدمين  يمكــن 
المعلومــات  مراجعــة 
حــول تحديث السياســة 
القــادم والموافقــة عليه. 
وســيبدأ تطبيق الدردشة 
»فيسبوك«،  لـ  المملوك 
في عرض الفتة صغيرة 

مســتطيلة الشــكل، ستظهر فوق 
قائمة الدردشات، في »األسابيع 
المقبلة«. وســيتعين على جميع 
مستخدمي »واتس آب« الموافقة 
الجديدة  السياســة  على تحديــث 
بحلول 15 مــاي، أو المخاطرة 
بفقــدان الوصول إلــى التطبيق. 
وأكد »واتــس آب« أن التحديث 

مرتبــط فقط بتغييرات السياســة 
الازمــة للســماح للمســتخدمين 
بإرســال رسائل للشــركات على 

التطبيق.
وعندمــا أعلــن عــن التغييرات 
الشــهر الماضي، ُفّســرت بشكل 
خاطئ على نطاق واسع، ما جعل 
»واتس آب« ضحية »معلومات 

مضللة«، وفقا للشركة.

ما الذي يجب أن تعرفه عن تطبيق Clubhouse بالرشاكة بني أورانج وفيسبوك
المتصاعد بقوة ضمن الشبكات االجتماعية؟

جهاز استشعار عام لمراقبة مستوى 
ضغط الدم والكيمياء الحيوية

»واتس آب« يطلق إشعارا جديدا ينبغي الموافقة 
عليه وإال ستفقد التطبيق اعتبارا من 15 ماي

الكابالت  تمديد  في  االستثمار  عبر  لإلنترنت  التحتية  والبنية  االتصاالت  عالم  دخول  التقنية  شركات  تحاول 
البحرية التي تربط أجزاء العالم باإلنترنت، وقد دخلت فيسبوك هذا المجال بتعاونها مؤخرا مع شركة أورانج.

أطلقت » أتول«، الشركة الوحيدة في العالم التي تضم مختصي البصريات  نظارات إلكترونية للمساعدة على القراءة، وتسمى« 
ليكسيلين »، المصممة والمصنعة في فرنسا.

أعلن سيرغي كوزمينكو، أخصائي اختبار األجهزة الرقمية في منظمة »نظم الجودة الروسية«، أن الخطا في طريقة شحن الهاتف 
الذكي، قد يؤدي إلى تلف البطارية، وحتى االحتراق.

كابل اتصاالت بحري عمالق يربط 
فرنسا بالواليات المتحدة
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استراحة

 ادموند هوسرل 
n  ولد هوسرل عام 1859 في بروستيوف، 
وهي بلدة في مرغريفية، مورافيا، التي كانت 
آنذاك ضمن مناطق اإلمبراطورية النمساوية، 
وهي اليوم بروستيوف في جمهورية التشيك. 
ولــد لعائلــة يهوديــة، وهو الطفــل الثاني بين 
أربعــة أطفــال. كان والــده صانًعــا للقبعــات 
النســائية. قضى طفولته في بروستيوف حيث 
درس فــي المدرســة االبتدائيــة العلمانية. ثم 
ســافر هوســرل إلى فيينا للدراسة الثانوية، ثم 

المدرسة الثانوية الحكومية في أولوموتس. 
في جامعة اليبزيغ بين عامي 1876 و1878، 
هوسرل الرياضيات والفيزياء والفلك.  درس 
في اليبزغ، شــكلت محاضرات الفلســفة التي 

ألقاهــا فيلهلم وندت -أحد مؤسســي علم النفس 
الحديــث- مصدر إلهام. انتقل إلى جامعــة فريدريك وليم في برلين )جامعة 
هامبولت الحالية في برلين( عام 1878 حيث واصل دراسته في الرياضيات 
على يد ليوبولد كرونيكر وكارل فايرشــتراس المعروف. في برلين، أسس 
مرشــًدا يدعى توماس ماســاريك، الــذي أصبح في ما بعد طالًبا ســابًقا في 
الفلســفة في فرانز برينتانــو، والحًقا أول رئيس لتشيكوســلوفاكيا،  حضر 

هوسرل أيًضا محاضرات الفلسفة التي ألقاها 
فريدريك بولسن. في عام 1881، غادر إلى 
جامعة فيينا الستكمال دراسته في الرياضيات 
تحت إشــراف ليو كونيغســبرغ )طالب سابق 
 ،1883 في فيينا عــام  فايرشــتراس(،  فــي 
حصل علــى درجة الدكتوراه لمســاهمته في 

حساب المتغيرات .
أصبح هوســرل حًرا فــي العودة إلــى فيينا، 
حيــث كــرس اهتمامــه للفلســفة بعــد خدمة 
عسكرية قصيرة. في عام 1884 في جامعة 
فيينا، حضر محاضــرات فرانز برينتانو عن 
الفلســفة وعلم النفس الفلسفي. عّرفه برينتانو 
إلــى كتابــات برنــارد بولزانــو، وهيرمــان 
لوتزي، وجي، ســتوارت ميــل، وديفيد هوم، 
تأثر هوســرل كثيًرا ببرينتانــو حتى إنه قرر 
تكريس حياته للفلســفة توفي ادموند هوســرل 
فــي مدينة فرايبــورغ  األلمانية ، في 27 من 

شهر أفريل عام 1938.
 أشهر أقواله 

»كل واحــد منــا، ال يدرك إال جوانــب معينة، ومظاهر جانبية. الوســيلة، 
الوحيدة التي تكســبنا تفكيرا أكثر تكامال ومعرفة موضوعية، هو أن نجابه 
ونراكم ونذلل هذه الرؤى الجزئية أو تلك. حقيقة األشياء، ثمرة للحوار«.

األعمش و زوجته 
n وقع بين األعمش وزوجته وحشــة 
، فســأل بعض أصحابه من الفقهاء أن 
يرضيها ويصلح ما بينهما ، فدخل إليها 

و قــال  ، إن أبــا محمــد شــيخ كبير فال 
يزهدنك فيه عمش عينيه ، و دقة ساقيه ، 

و ضعف ركبتيه ، وجمود كفيه .
فقال له األعمش ، قبحك هللا ، فقد أريتها 

من عيوبي ما لم تكن تعرفه .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

حممد بن حممد بن احلسن الطوسي 
..عامل الفلك و الرياضيات 

يف رحاب العلم واإلميان  

هو محمد بن محمد بن الحســن الطوسي، المشــتهر بنصير الدين الطوسي 
وبالمحقــق الطوســي. ولد في طوس، وهي ناحية في منطقة خراســان في 

شــمالي شــرق إيران، واختلــف في ســنة والدته، ولكــن أكثر 
المؤلفين على أنه ولد سنة 597 هـ وكان والده محمد بن 

الحســن من الفقهاء والمحّدثيــن، فتربّى في حجره 
ونشأ على يده.

يبدو أنه ولد في عائلة شيعية وفقد والده في 
سن مبكرة. وفاًء لرغبة والده، أخذ محمد 

الشــاب التعلــم والمعرفــة بجدية بالغة 
وســافر بعيًدا لحضــور محاضرات 
واكتســاب  مشــهورين  علمــاء 
المعرفة، وهو تمرين شــجعه بشدة 
فــي عقيدته اإلســالمية. في ســن 
مبكرة، انتقل إلى نيشبور لدراسة 
الفلســفة تحت فريــد الدين ضمد 
والرياضيــات فــي عهــد محمــد 
حســيب. كمــا التقى بالعطار من 
الصوفــي  المعلــم  نيشــبور، 
األســطوري الــذي ُقتل فــي وقت 

الحــق على يــد المغــول، وحضر 
محاضرات قطب المصري.

فــي الموصــل درس الرياضيات وعلم 
الفلك مــع كمال الدين يونس )توفي 639 

هـــ / 1242 م(، وهــو تلميذ لشــرف الدين 
العاصــي،  في وقــت الحق، تحــدث مع صدر 

الدين القناوي، صهر ابن عربي، ويبدو أن التصوف، 
كما روج له أســاتذة الصوفية في عصره، لم يكن جذاًبا إلى 

ذهنه وبمجرد أن كانت المناســبة مناسبة قام بتأليف دليل التصوف الفلسفي 
الخاص به في شكل كتيب صغير بعنوان ”أوصاف األشراف«.

عندمــا اكتســحت جيوش جنكيــز خان وطنــه، كان يعمل مــن قبل الدولة 
اإلســماعيلية النزارية وقــدم إســهاماته األكثر أهمية فــي العلوم خالل هذا 
الوقت عندما كان ينتقل من معقل إلى آخر،  تم القبض عليه بعد غزو قلعة 

ألموت من قبل القوات المغولية.
مطلــع  فــي  من طوس إلى نيســابور وهو  الديــن  نصيــر  انتقــل 
مــن عمــره  العشــرين  علمائها، وفــي  كبــار  مــن  للعلــم  طلبــا  شــبابه 
اجتاح المغول بقيادة جنكيــز خان خــان منطقة خراســان واخذوا بتدميــر 
مدنهــا الواحــدة تلو األخرى وقتلــوا فيها من قتل وفر منهــم من فر، حتى 
ســاد القتل والخــراب وأصبــح الناس هائميــن على وجوههــم ال يعرفون 
 أيــن المفــر، لكــن قالع اإلســماعيليين كانت صامــدة فــي وجــه المغول.
اضطر الطوســي للجوء إلى قالع االســماعليين المحصنة للنجاة من بطش 
المغــول، وكان هــذا اللجوء بعد الدعوة التي قدمها ناصر الدين عبد الرحيم 
بن أبي منصور حاكم قهســتان والوالي على قالع االســماعليين الذي كان 
مهتماً بالعلماء والفالسفة ثم طلبه عالء الدين محمد زعيم اإلسماعيليين من 
واليه ناصر الدين فذهب به إليه في قلعة ألموت، فاستبقاه عالء الدين عنده 
حتى توفي، ثم اســتبقاه ابنه األكبر ركن الدين خورشــاه، وكان الطوســي 

الوزيــر المطلق لدى اإلســماعيليين وأنه بلغ عندهــم رتبة أطلقوا فيها عليه 
لقب أستاذ الكائنات،

ويذكــر بعض المؤرخين انه ذهــب مرغما بعد أن تم اختطافه من 
قبل االسماعليين واقتادوه إلى ”قلعة الموت” )إحدى قالع 

االسماعليين( وقضى تلك الفترة سجينا هناك.
لقد كان الغــزو المغولي الثانــي بقيادة هوالكو 
خان حفيد جنكيــز خان وهــو غــزو أكثــر 
فحتــى  األول  الغــزو  مــن  ضــرواة 
قــالع االســماعليين الحصينــة كانــت 
الغــزو. هــذا  صــد  عــن   عاجــزة 
الديــن  فأرســل هوالكو إلى ركن 
خورشــاه يطلب إليــه االستســالم، 
ســفراء  عــده  إرســال  وبعــد 
اإلســماعيليين  جانــب  مــن 
طلب هوالكو مجيــئ ركــن الدين 
بنفســه للتفاوض، فاستشــار ركن 
دولتــه  وأركان  خاصتــه  الديــن 
بــان  ليقينهــم  بالتســليم  فأشــاروا 
المقاومــة ميــؤوس منهــا، فمضى 
ركن الدين وبصحبته أوالده ونصير 
الدين الطوســي والوزيــر مؤيد الدين 
والطبيبان موفــق الدولة ورئيس الدولة، 
ونزلــوا من قلعــة ألموت مخلفيــن دارهم 
التــي عمروها مائة وســبعا وســبعين ســنة، 
وكان نــزول ركــن الدين من القلعــة وذهابه إلى 
 هوالكو ايذانــا بانتهاء دولة اإلســماعيليين في إيران.
فغدر هوالكو بهم فقتل ركن الدين ومن معه واستثنى من ذلك 
الطوسي والطبيبين موفق الدولة ورئيس الدولة، إذ أنه كان عارفا بمكانتهم 

العلمية والفكرية. 
كتب نصير الدين في علم المثلثات وعلم الفلك والجبر والهندسة والحسابو  
التقاويم  والطب والجغرافية والمنطق واألخالق والموسيقى وعلم التنجيم  
و غيرهــا مــن المواضيــع. كمــا ترجــم بعــض كتب اليونان وعلق على 

مواضيعها شارًحا ومنتقًدا.
 من أشــهر مؤلفاته كتاب شــكل القطاع، وهو أول مؤلف فرق بين حســاب 

المثلثات وعلم الفلك. 
يقول عنــه كارادي فو: »وهو مؤلف من الصنف الممتاز في علم المثلثات 

الكروية”. 
ترجم إلى الالتينية والفرنسية واإلنجليزية، وظل األوربيون يعتمدون عليه 
لعدة قرون و.التذكرة النصيرية، وهو كتاب عام في علم الفلك. أوضح فيه 
كثيًرا من النظريات الفلكية، وفيه انتقد ”كتاب المجسطي« لبطليموس ،  و 
يعترف ”سارطون« بأن هذا االنتقاد يدل على عبقرية الطوسي وطول باعه 
في علم الفلك وقد كتب نصير الدين مصنفاته باللغتين العربية والفارســية، 
وترجمــت إلى اللغــة الالتينية وغيرها مــن اللغات األوربية في العصور 
الوســطى، كما تم طبع العديد منها.توفي الطوسي في بغداد سنة 672 هـ، 

ودفن في الكاظمية.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هل تعلم أن البقدونس يعتبر من 
أهم النباتات التي يتم استخدامها لعالج 

 أمراض القلب والكليتين.
هل تعلم أن نمو المخ يتوقف عندما يبلغ 

اإلنسان عامه الخامس عشر.
هل تعلم أن إدريس عليه السالم هو أول من جاهد في سبيل هللا تعالى.

هل تعلم أن الفيل يموت إذا دخلت في أذنه نملة.
هل تعلم أن أول من استخدم خاتم الخطوبة هم الرومان ، وكان في 

البداية من حديد.

1937 والدة  روبرت هوبر، عالم كيمياء ألماني 
حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
1963  القوات العربية تنسحب من الكويت بعد 
تسلم عبد السالم عارف حكم العراق وإعدام عبد 

الكريم قاسم.
1993 وفاة  فيروتشيو المبورغيني، رجل األعمال اإليطالي ومؤسس 

شركة المبورغيني للسيارات.
2006 - مجلس األمة الكويتي يبايع باإلجماع الشيخ نواف األحمد الصباح 

ولًيا للعهد وذلك بعد تزكية األمير.
2016 مقتل 18 شرطيا في هجوم مسلح على نقطة امن في مدينة العريش 

المصرية .

عجوزة راحت للبوسطة  
تخلص دراهم رجلها الشهيد  

لقات واحد قالها ، الحاجة 
ترحمي على شيخك خاللك هدو 

لي دراهــم ، قالــت لــه  ، يــا و يرحــم الرومي 
تيرا عليه . للضحك فقط . رحم هللا كل شهداء الجزائر 

المشــكلة ليســت في معرفة الحق وإنمــا في قول الحق 
مهما كانت النتائج .             

   محمد الغزالي

اللسان ما فيه عظم يضرب ..هذا المثل  في 
ضرورة االحتراس من التسرع في الكالم.

       نكتة اليوم 

السبت 20 فيفري  2021
الموافق لـ 8 رجب 1442

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D9%84


 n وأوضحت المجلة األمريكية في مقال 
خــاص بالطيران الحربي الجزائري   أن 
الجزائر كانت قد عقدت صفقة مع موسكو 
في عام 2019 تُقدر قيمتها بـ 1,8 مليار 
دوالر القتناء 30 مقاتلة روســية جديدة، 
من بينها، إلى جانب طائرات »سو 30« 
14 طائــرة ميــغ 29م متوســطة الوزن 
مجهــزة بأحــدث التكنولوجيا العســكرية 
اإللكترونيــة الروســية، والتــي شــرعت 

القوات المسلحة الجزائرية في تسلمها.
وتتوفر في النوعان من الطائرات الحربية 
الروســية قــدرات قتاليــة قويــة جويــة/
جويــة، وجوية/أرضيــة، وحتــى جوية/

بحريــة مضادة للســفن العــدوة، و قادرة 
على اســتخدام عــدة أنواع مــن الذخائر، 

من بينها الصواريخ المضادة للســفن من 
الصواريخ جو/جو الموجهة بالرادار.

 n حيــث تدخلت مصالح المدنية وقامت 
بنقل المصابين لمستشفى مروانة وتحويل 
جثة الضحيــة بمصلحة حفظ الجثث فيما 
لفظ الشــخص الثاني أنفاســه بمستشــفى 
مروانة. في حين قامت المصالح األمنية 

بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
لقي  فجر أمس شاب يبلغ من العمر 36 
مصرعه ويتعلق األمر بالسيد )ل د( إثر 
حادث انقالب ســيارة سياحية من ڨولف 
جيــل 8 وذلــك علــى مســتوى الطريق 
الوالئــي رقــم 26 بالمدخــل الشــمالي 
لبلديــة المعذر بوالية باتنة.أين تم تحويل 
جثــة الضحيــة من قبل مصالــح الحماية 
المدنيــة لمستشــفى باتنة الجامعــي فيما 
فتحت مصالح األمن تحقيقا حول أسباب 

الحادث.
لقيــت يــوم أمس امــرأة تبلغ مــن العمر 
65 فيما أصيب ثالثة أشــخاص تترواح 
أعمارهــم بيــن 7و 39 ســنة  بجــروح 

وصفــت بالطفيفــة في حــادث انحراف 
ســيارة ســياحية على مســتوى الطريق 
الوطنــي رقــم 75 الرابــط بيــن باتنــة 
وســطيف وتحديــدا بإقليم تحديــدا ببلدية 

سريانة.
حيث تم إســعاف المصابين بعين المكان 

المتخصصــة  العيــادة  الــى  وتحويلهــم 
الخدمــات بســريانة بينمــا حولــت جثة 
الضحية األولى إلى مصلحة الجثث بذات 
المصحة،فيمــا فتحت المصالــح األمنية 

تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

تتوفر عىل أحدث التكنولوجيات الحربية
السالح الجوي الجزائري يستعد الستالم 

16 مقاتلة من نوع » سوخوي«

مقتل 4 أشخاص في حوادث مرور خالل  
يوم واحد بباتنة  

باقة األخبار 
وفاة طفل ونجاة آخر يف حادث سقوط يف 

وادي الرمال بقسنطينة 
n لقــي ، صبــاح أمــس ، طفــل مصرعــه  و نجاة آخر 
فــي حادث ســقوط بــوادي الرمال في قســنطينة .وتدخلت 
إسعافات الحماية المدنية في حدود الساعة 11و59 دقيقة 
بحي رحماني عاشــور –باردو سابقا- بمحاذاة جسرمجاز 
لغنــم واد الرمــال ببلديــة قســنطينة  ،ألجل حادث ســقوط 
طفليــن في واد الرمــال،  ويتعلق األمر بــكل من   )ز-ح( 
يبلــغ من العمر 09 ســنوات متوفي بعيــن المكان–رحمه 
هللا-،لــه توقف قلبي رئوي تم التأكــد من وفاته من طرف 
طبيب الحمايةالمدنية بعد محاوالت إنقاذه دون جدوى ليتم 
نقله إلى مصلحة حفظ الجثثبالمستشفى الجامعي قسنطينة،  
والثانــي  )س-ر( يبلــغ من العمر حوالي 05ســنوات في 
حالة صدمة  قدمت له اإلسعافات بعين المكان وتم نقله في 

حالة مستقرة إلى المستشفى الجامعي قسنطينة  
تاج الدين 

العثور عىل شخص متويف بشاطئ الكاريار
 

n تدخلت،أمــس، إســعافات الحمايــة المدنيــه لواليــة 
ســكيكده، ممثلــة في الوحدة الرئيســية المجاهــد المتوفي 
سعودي  في حدود  الساعة 08ساو20د ألجل نقل شخص 
مغمــى عليــه في حالــة خطيرة بالمكان المســمى شــاطئ 

المحجرة بلدية و دائرة سكيكدة.
حيث يتعلق األمر شــباب يبلغ من العمر 33 سنة ، أين تم 
التدخــل بفريق خاص من الحمايــة المدنية و تحويله على 
جناح الســرع على متن سيارة االســعاف التابعة لمصالح 
الحمايــة المدنية لوالية ســكيكدة شــخص مــن جنس ذكر 
البالغ من العمر 33ســنة ،أين كان قد لفظ أنفاسه األخيرة 
قبل وصوله للمصلحــة ،ليخول حصة هامدة على مصلحة 
حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، بينما فتحت مصالح األمن 

المختصة تحقيقا في مالبسات القضية.
نورالدين ب

انتحار شاب بمزنله يف التالغمة بميلة
n  اهتــز حي النســيم 1 كم شــرق بلديــة التالغمة والية 
ميلة عشــية أمس األول الخميس على واقع حادثة انتحار 
شاب بمســكنة ب100مسكن وحسب جيران الضحية فإن 
المدعو)ب ز( البالغ من العمر 41 سنة قد اقدم على وضع 
حدا لحياته بواســطة حبل بالســتكي داخل بيته مستغال في 
ذلــك غيــاب افــراد عائلته وقد تــم نقل جثــة الضحية الى 
مصلحة حفض الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بالتالغمة 
فما فتحت مصالح االمن تحقيقا لتحديد اسباب هذه الحادثة.   
أبو نوفل 

 حجز أكرث من 1600 قرص مهلوس ببسكرة
n تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن 
والية بســكرة مــن حجز 1650 قــرص مهلوس وتوقيف 
شــخصين مشــتبه فيهما حســبما أفادت به  خلية االتصال 

والعالقات العامة بذات السلك األمني.
 و أوضــح ذات المصدر بأنه تم تجســيد هــذه العملية إثر 
ورود معلومــات إلــى عناصر الشــرطة مفادهــا قيام أحد 
األشــخاص بجلــب المؤثرات العقلية من خــارج الوالية و 
ترويجهــا بأحــد األحياء بعاصمة الوالية مســتغال ســيارة 
خاصة مردفا بأنه باســتغالل تلك المعلومات تمت مباشــرة 
عمليــات البحث و التحري التي أســفرت عن تحديد هوية 
الشــخص المشــتبه فيه و تم وضع خطــة أمنية مكنت من 
توقيف الشــخص المشــتبه فيه البالغ من العمر 22 ســنة 
بمعية شريكه على متن مركبة سياحية على مستوى نقطة 
مراقبة بمدخل المدينة مع العثور على الكمية المذكورة من 

المؤثرات العقلية بالصندوق الخلفي للسيارة.
و ذكر ذات المصدر بأن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 
تمكنــت من حجز مــا يفوق 3 آالف قرص مــن المؤثرات 
العقليــة في 3 عمليات منفصلة تم تنفيذها خالل األســبوع 
الجــاري مــع توقيــف 10 أشــخاص تورطوا فــي ترويج 

المهلوسات من بينهم إمرأة
م.ر

وفاة رضيعة وإصابة  5أشخاص يف انفجاز 
قارورة غاز بباتنة

n ولقيــت يــوم أمس رضيعــة تبلغ من العمر 9 أشــهر 
مصرعهــا فيمــا أصيــب أكثر مــن 5 أشــخاص باصابات 
مختلفــة حيــث يوجد شــخص في حالة حرجــة إثر انفجاز 
لقــارورة غاز البوتان بمســكنهم العائلي  الذي تقطنه أكثر 
3 عائالت بحي بوعقال الشــعبي بمحاذاة متوســطة العقيد 
عميروش.أيــن تنقلــت مصالــح الحمايــة المدنيــة لمكان 
الحــادث وتم نقل المصابين للمستشــفى فيمــا حولت جثة 
الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشــفى كما تنقلت 
السلطات المحلية رفقة مصالح النشاط اإلجتماعي والهالل 
األحمــر لمعاينة مكان االنفجار وتفقــد العائالت المتضررة 
و فتح من قبل السلطات األمنية لمعرفة مالبسات الحادث
فوزي جاب هللا

رئيــس  عنهــا  أعلــن  هامــة  قــرارات   n
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون فــي خطابة 
الموجه لألمة عشــية االحتفال بيوم الشــهيد 
،وقبيــل الذكرى الثانية للحــراك المبارك ..ما 
يعني أن السلطة في طريقها لتجاوز أوضاعا 
باتت تؤجج أكثــر الجبهة االجتماعية وتعطي 
الفرصة للمتربصيــن بالجزائر للمناورة على 
أكثــر من صعيــد ، ومن ثمة قطع أي مســلك 

للتآمر وأي منفذ للتحريض .
حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات 
مبّكرة  وتغيير حكومي وعفو رئاســي لفائدة 
معتقلي الحراك الشعبي قرارات  تلقى اإلشادة 
والتثميــن مــن السياســيين والنشــطاء على 
الســواء ، وهو ما يبرز إرادة تجسيد الوعود 
التــي قدمها تبــون خالل حملتــه االنتخابية ، 
وســعيه إلصالح الخلــل ، خلل بــات واضحا 

بالنسبة حتى ألبسط مواطن .
إن حل المجلس الشعبي الوطني أصبح حتمية 
تفرض نفســها ، بالنظــر لما يحدث داخل قبة 
البرلمان ، ولصور الفســاد التي رسمها أكثر 
من نائب ، كما أن هذا البرلمان نتاج الفســاد 
الــذي كاد أن يتحــول إلــى ثقافة فــي النظام 
الســابق ، وهــذا البرلمــان برلمانه..مجلس 
شــعبي بنواب ضعاف لم ينتخبهم الشعب حقا 
وحقيقة ،بل وصلوا بالمال الفاسد ، وبالتعبير 

العامي بالشكارة.
واألمــر  ال يختلــف كثيــرا بالنســبة لحكومة 
عاجزة أثبتت فشــلها في أكثر من قطاع على 
غــرار الصناعــة والتعليــم العالــي والتجارة 
والتضامن الوطني وقضايا األســرة  والثقافة 
والفنــون..  وكثيــر مــن الــوزارات المنتدبة 
التــي وجودهــا مــن عدمــه ســيان ، وزراء 
تصريحاتهم تزيد النار اشــتعاال ، ونشــاطهم 

غير مجد . 
آخر الكالم ..بين هذا وذاك يأتي عفو 
عنــد المقدرة لفائدة معتقلي الحراك الشــعبي 
المبــارك الذي بفضله ولج رؤســاء حكومات 
ووزراء وأربــاب سياســة ومال الســجن في 
قضايا فســاد غير مسبوقة.. والجزائر تحتفل 
يــوم االثنين بذكراه الثانيــة في أجواء أرادها 
الرئيــس أن تكــون للتهدئة والدفــع بالجزائر 
نحــو األمــام  وتفويــت الفرصــة علــى كل 
المتآمرين والمتربصين في الداخل والخارج . 
يزيد سلطان 

كاريكاتور 

 حكومة وبرلمان 
غري مباركني ؟ 

آخر الكالم 

كشــفت  المجلة األمريكية »ميليتري ووتش ماغزين » المتخصصة في الشــؤون العسكرية 
وصفقات الســالح والتكنولوجيا الحربية أن الجزائر تســتعد الســتالم ســرب من 16 طائرة 

مقاتلة ثقيلة من نوع » سوخوي »  الروسية لتعزيز أسطولها الحربي الجوي وتحديثه

لقــي يوم أمس شــخصان مصرعهمــا األول توفي بعين المــكان في حين توفي الشــخص الثاني عند 
وصوله للمستشــفى  فيما أصيب شــخص آخر بإصابات متعددة إثر حادث اصطدام سيارتين سياحتين 

بالطريق الوطني رقم 86 بإقليم دائرة مروانة.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 22/ 5
الجزائر : 22/ 15
وهران : 24/ 15 

الصبح  : 05.51
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.55
املغرب  : 18.24
العشاء : 19.41

مواقيت الصالة 

السبت 20 فيفري  2021/الموافق لـ 8 رجب  1442

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

تعزية
ببالغ الحزن واألسى 

تلقت عائلة عين الجزائر 
نبأ وفاة المغفور له بإذن 

هللا الشاب

 فراجة محمد 
تقي الدين

 عن عمر ناهز ال19 
سنة .. وبهذا المصاب الجلل يتقدم كل مسؤولي 

الجريدة وصحافييها وتقنييها بأحر التعازي 
وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ولخاله رئيس 
المصلحة التقنية زكريا  حملة و ابن خالته 

مصطفى المكلف بالموقع
إنا هلل وإنا غليه راجعون  

توقيف 20 حراقا بالقل يف 
سكيكدة

n أحبــط، أمس، حــرس الســواحل الفرقة 
اإلقليمية في القل بسكيكدة عملية هجرة غير 
شــرعية ل20شــاب أعمارهم مــا بين 19 و 
31  يتوزعــون بين بلديــات المصيف القلي.
العمليــة تمت أمس على بعد أميال بحرية عن 
ميناء القل ،و هذا أثناء دورية لعناصر حرس 
الســواحل الفرقة القل ،أين تــم تحويلهم الى 
ميناء القل و منه على مصلحة اإلســتعجاالت 
الطبية بمستشــفى نطور فــي القل في إنتظار 

تقديمهم أمام الجهات القضائية.

الجزائر : ربيع .م 

باتنة : فوزي جاب اهلل 

مقصلة الالعب الجزائري
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