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رئيس شبيبة سكيكدة يستقيل رئيس شبيبة سكيكدة يستقيل 

ص12

هذا ما حدث َّـ ليلة هذا ما حدث َّـ ليلة 
سحق وإهانة برشلونةسحق وإهانة برشلونة
66 أسابيع تكفي  أسابيع تكفي 
بوكيتينو إلذالل بوكيتينو إلذالل 
"النادي الكتاالني "النادي الكتاالني 

العريقالعريق

خطر المواقع اإلباحية � خطر المواقع اإلباحية � 
تصاعد مقلق تصاعد مقلق 

الجزائر خامس دولة الجزائر خامس دولة 
عربية تستعمل لفظ عربية تستعمل لفظ 

جنس حسب غوغلجنس حسب غوغل
ص 15

نتيجة ضغط األنصار وبعد اجتماع مع الوالي 

بكل   dالجزائري يؤرق  هاجس   gإ الشعوذة  و  السحر  ظاهرة  لت  تحوّ
و   kالمشعوذ لبيوت  رة  المتكرّ المداهمات  مسلسل  بعد  أطيافهم، 
حمالت تنظيف المقابر التي كشفت عن وجه أقل ما يقال عنه أنه مخيف 
من  يواكبه  ما  و  الـ21  القرن   � أنه  تصديق  العقل  حتى  يعجز  لممارسات 
الحدث  تصنع  التعويذات  و  الحروز  و  الطالسم  زالت  ال  تكنولوجي،  ر  تطوّ
من  تسلم  لم  التي  رة  المتنوّ النخبة  حتى  الفئات  كل  وسط  الرعب  تث�  و 
هوس العd و الحسد و الخوف من المس و السحر. عd الجزائر غاصت � 
 � dالظاهرة من خالل  هذا الملف لتكشف المستور وترصد آراء المختص

علم االجتماع و علم النفس و كذا رأي الدk و القانون.

تزايد اإلقبال عليهم يهدد نسيج المجتمع � العمق تزايد اإلقبال عليهم يهدد نسيج المجتمع � العمق 

مشعوذون بطقوس شيطانية مشعوذون بطقوس شيطانية 
بين المقابر واألسواق  والنات..  

ص 4

شهادات مثة لضحايا سحر شهادات مثة لضحايا سحر 
العشاق  و الحاسدينالعشاق  و الحاسدين
 الشعوذةبتسخ الشعوذةبتسخ

الجن من أبرز طقوس الجن من أبرز طقوس 
السحر بجيجلالسحر بجيجل

مشعوذ اغتصب ست فتيات َّـ تبسة وآخر مشعوذ اغتصب ست فتيات َّـ تبسة وآخر 

يستعمل مسدسا كهربائيا لشل الضحايايستعمل مسدسا كهربائيا لشل الضحايا

ّّ



الصني تحل لغز لقاحات كورونا 
المزيفة.. وتعتقل "الزعيم"

الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا
االحتالل المغريب يسعى لتصفيتي والمدن 
الصحراوية المحتلة تحولت إىل سجن كبري

n أكدت المناضلة و الناشــطة الحقوقية الصحراوية، ســلطانة سيدي ابراهيم خيا، أن »قوات 
اإلحتالل المغربي تســعى لتصفيتها جســديا« من خالل االعتداء الوحشي يوم 13 فيفري على منزلها و عائلتها 
مناشــدة الهيئات الحقوقية الدولية، حماية المدنيين الصحراويين العزل من الممارسات القمعية لنظام المخزن.
وقالت السيدة سلطانة خيا في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية من مدينة بوجدور المحتلة، وهي تروي تفاصيل 
هجوم القوات المغربية على منزلها العائلي، إن بيتها تحت الحصار منذ أكثر من ثالثة أشــهر، و«يوم الحادثة 
قدمت المناضلة الصحراوية فاطمة محمد الحافظ لزيارة المنزل، أين تعرضت للضرب المبرح و التهديد و السب 

و الشتم و لكل أنواع الكالم الحاط من الكرامة االنسانية«.

n اتخــذت بكين إجراءات صارمة 
لمنع ترويــج اللقاحــات المزيفة ألقت 
الصيــن القبــض على زعيــم عصابة 
تروج لقاحــات مزيفــة لكورونا، في 
وقت بدأت فيه بكيــن اتخاذ إجراءات 
المتعلقــة  الجرائــم  ضــد  صارمــة 
باللقاحــات فــي جميــع أنحــاء البالد.

ميــل«  »ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانية أن المشــتبه بــه »كونغ« 
حقــق وعصابتــه أرباحا تقــدر بأكثر 
من 2.5 مليون دوالر، من خالل بيع 
مياه معدنية على أســاس أنها لقاحات 
مضادة لـ«كوفيد19-«.وأوضحت أن 
عصابة »كونغ« كانت تضع محلوال 

ملحيــا أو ميــاه معدنية فــي نحو 58 
ألــف جرعة من اللقاحات المزيفة منذ 
أوت الماضي.وتابعــت: »قام الزعيم 
البالــغ من العمر 33 عاما وشــركاؤه 
بتعبئــة المنتجات بتصميمــات مماثلة 
للقاحــات األصلية«.وجــرى ترويــج 
بعض الدفعــات داخل الصين، كما تم 
شحن الباقي إلى الخارج )ما يزال من 
غيــر الواضح إلى أين تم إرســالها(.
هــذا وتــم القبض على مــا ال يقل عن 
70 شــخصا في الصين بسبب إنتاج 
وتوزيــع لقاحــات مزيفــة لفيــروس 
في أســعارها. والتالعــب  كورونــا 
وذكــرت الســلطات أن المشــتبه بهم 
حالــة   21 فــي  اعتقلــوا  الســبعين 
متفرقــة متعلقة باللقــاح، ظهر الكثير 
منهــا خــالل المراحــل األوليــة مــن 

إطالق عملية التطعيم.
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الهجوم االقتصادي المضاد
n كشــفت أنبــاء متداولة داخــل كواليس إدارة الشــأن اإلفريقي أن 
الجزائر ســتقوم بإحيــاء االتحــاد المغاربي بطريقتهــا الخاصة، حيث 
ســيتم بحســب ذات األبناء فتح كل المعابر الحدودية مع تونس، ليبيا، 
موريتانيا والصحراء الغربية، أين يتم التنقل بمعنى الدخول والخروج 
بين هذه البلدان بتقديم جواز السفر فقط وإحياء كل المبادالت التجارية.
 ويــرى المختصــون أنــه إن تمت فعــال مثل هذه اإلجراءات ســتكون 
ضربة لكل المهرولين وخطوة عمالقة للجزائر التي يعّول عليها كثيرا 
للنهوض بالقارة الســمراء، طالما هــي تلعب أدورا كبيرة وعميقة في 

الدفاع عن خيرات ومقومات هذه القارة وبحث سبل تطويرها.

وحــدة  و2952  هلوســا  قرصــا   553 جــز 
المرشوبات الكحولية بباتنة

 

n تمكنــت فصيلــة األبحــاث للــدرك الوطنــي بباتنة مــن توقيف 3 
أشــخاص تترواح أعمارهم بين 28 و 32 ســنة ينحدرون من والية 
أم البواقــي وذلك بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية فســديس أين لفتت 
انتباههم سيارة من نوع رونو ميغان على متنها شخصين حيث حاوال 
اللــذوذ بالفرار بمجرد رؤيتهــم ألفراد الدورية ومحاولة الســائق من 
التخلص من كيس بالســتيكي عبر رميــه من النافذة، أين تم توقيفهما 
وتفتيــش الكيس البالســتيكي الذي عثر بداخلــه على 553 قرص من 
المؤثــرات العقلية من نوع بريڨابلين ومبلغ مالي قدر ب 95720 دج 
وبعــد مواصلــة التحقيق تمت اإلطاحة بالشــخص الثالث ليتم تقديمهم 
أمــام الجهات القضائية التابعة لدائــرة االختصاص باتنة.. ومن جانب 
آخــر تمكنت عناصر األمن بدائرة الجــزار بوالية باتنة من حجز كمية 
معتبرة من المشــروبات الكحولية قــدرت ب2952 وحدة من مختلف 
األحجام واالنواع من المشروبات الكحولية حين لفتت انتباههم شاحنة 
صغيــرة  مركونــة بأحــد ازقة المدينــة وذلك ضمن المهــام الروتينية 

المنوطة بها.ليتم بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في القضية.

فوزي جاب الله

الطريق  يغلون  الشعبة  ببلدية  محتجون 
العام ويطالبون بحضور الوايل

 
n قام يوم أمس مجموعة من  المحتجين من بلدية الشــعبة بوالية 
باتنــة بغلــق الطريق الوطنــي الرابط بيــن دائرة عين التوتــة وباتنة 
وبالتحديــد منطقتي الغجاتي ولمبريدي أين طالبوا بحضور الســلطات 
المحلية وعلى رأســها والي واليــة باتنة للنظر في مطالبهم والمتمثلة 
في ربط ســكناتهم بشــبكة الكهرباء واإلسراع في إعالن قائمة السكن 
التي انتظروها طويال وتســب غلق الطريق بشــل حركة المرور وسير 

المركبات مما أثار سخط وإستهجان مستعملي الطريق الوطني.
فوزي جاب الله
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

األكرث  اللحم  رشيحــة  مرة..  ألول 
شعبية "ُتطبخ" بطابعة ثالثية األبعاد

n تمكــن الباحثــون من طبع شــريحة لحم 
الضلــع »ســتيك« بطابعــة ثالثيــة األبعــاد، 
باســتخدام خاليــا حية أخذت من جســم بقرة. 
وهذا يعني أنها المرة األولى التي يتم تحضير 

هذا الطبق دون قتل الحيوان.
ويذكر أن شركة Aleph Farms كانت قد 
عرضت عــام 2018 أول شــريحة لحم نمت 
في المختبر »لحم من أنبوبة اختبار«، وكانت 
مخصصة لصنع شــرائح رقيقة شــبيه باللحم 

الطبيعي.
وتمكن خبراء الشــركة اآلن، من حل مشــكلة 
أكثــر تعقيدا، حيــث تمكنوا باســتخدام طابعة 
3D مــن طبع شــريحة لحم ســميكة محتوية 
علــى نســيج عضلي ودهــون وحتــى أوعية 

دموية، كما اللحم الطبيعي.
وقــد اســتخدم الباحثــون خاليا حيــة طبيعية 
)دون إجــراء أي تعديل جيني عليها( أخذوها 
من بقرة كمادة أولية، في عملية طبع شريحة 
اللحــم. وحصلــوا علــى بــراءة اختــراع عن 
منظومــة نمو الخاليــا وتفاعلهــا، لكي يكون 

الطبق طبيعيا قدر اإلمكان.
اللحــم  إلــى أن لشــريحة  الخبــراء  ويشــير 
المطبوعــة، طعــم وشــكل ورائحــة وكثافــة 

شريحة اللحم الطبيعي.
ولم تكشف الشركة تكلفة هذه الشريحة، ولكن 
ممثل الشركة أعلن أنهم استعرضوا ما »يثبت 

هذا االتجاه« وليس تكنولوجيا تنافسية.
وتجدر اإلشارة، إلى أنه في عام 2013، كلف 
أول  همبرغــر اصطناعــي 220 ألــف جنيه 
إسترليني، حيث أنفق الجزء األكبر منه، على 
الدراســات األولية التي سبقت اإلنتاج. ويأمل 
الخبراء، أنه مع مرور الوقت ســيصبح »لحم 
أنبوبة االختبار« أرخص من اللحم الطبيعي.

وباإلضافة إلى المســائل االقتصادية والبيئية، 
ســيكون لهذا اللحم إيجابيات، حيث سيستمتع 
محبو اللحــوم بأطباقهم اللذيــذة دون الحاجة 

إلى قتل الحيوانات.
ويذكــر، أن ســنغافورة هــي الدولــة الوحيدة 
في العالم التي ســمحت رسميا ببيع قطع لحم 

الدجاج المنتجة في المختبر.

بدون تعليق
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n نظــم، يــوم أمــس، عمــال الديوان الوطني لإلحصائيات وقفات احتجاجية على مســتوى الوطني أمــام مديرياته الجهوية للمطالبة باســترجاع الحقوق 
المكتسبة.وكشف أحد الموظفين المحتجين أن هذه الوقفة جاءت لرفع جملة من المطالب موضوعها استرجاع الحقوق المكتسبة التي فقدها العمال بعد تغيير 
الوصايــة مــن وصاية وزارة المالية إلى وزارة الرقمنة واإلحصائيات. ومن بين ما دفعهم إلى االحتجاج، حســب تصريح الموظفين، فقدانهم لعدة امتيازات 
مــن بينهــا حرمانهــم من منحة الدخل التكميلي)ifrc( ، ونقصان 20 بالمئة من الراتب ونســبة 5 بالمئة من منحة المردودية.وأضاف محدثونا أنهم رفعوا 
مطالب أخرى متعلقة بتحسين ظروف العمل بصفة عامة، منها إنشاء هيكل تنظيمي للمؤسسة ونظام أساسي خاص لموظفي الديوان الوطني لإلحصائيات.
واســتنكر أحد المحتجين الوضعية التي آلوا إليها، حيث أنه وفي ظل نقص القدرة الشــرائية والتضخم الذي يعرفه االقتصاد بات العامل يطالب بالحفاظ على 
الحقوق كانت موجودة بدل المطالبة العمال بالزيادة في األجر.وأكد على ضرورة المطالبة بنظام أساسي خاص بالديوان الوطني باعتبار المؤسسة سيادية 
وجب أن تكون تابعة للوزارة األولى أو رئاســة الجمهورية كما هو معمول به في الدول األجنبية.»العمال الذين حملوا شــعارات بعنوان: »عدم المســاس 
بالحقوق المكتسبة تحت وصاية وزارة المالية«، أوضحوا أن الوقفات االحتجاجية التي بدأت في شهر جانفي الفارط ستستمر إلى غاية النظر في مطالبهم، 
مع احتمال دخولهم في إضراب وطني.                                          آالء مزياني

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

    التآمر يتواصل اليوم للمساس بالجزائر بمختلف الطرق

بلحيمر : الدولة باركت الحراك ولبت 
مطالبه المشروعة في آجال قياسية

 أكد وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر، أمس األربعاء، أن الدولة الجزائرية ”باركت وحمت 
الحراك الشعبي وقامت بدسترته وبتلبية مطالبه المشروعة في آجال قياسية”.

حذر من خطورة المشاركة يف أي نشاط قد تكون أهداف أصحابه غري بريئة

n  وقــال بلحيمــر في حوار مع الجريــدة اإللكترونيــة ”الجزائر اآلن”، 
أن الجزائــر ســتحتفل يوم الـــ 22 فيفري المقبل باليــوم الوطني لألخوة 
والتالحم بين الشــعب وجيشــه من أجل الديمقراطية، وهي المناسبة التي 
أقرهــا رئيــس الجمهوريــة ســنة 2020 كـ«عربون وفاء بيــن الجيش 
الوطني الشــعبي واألمة وتجديدا للعهد على حماية الوطن وتحقيق تنميته 
المنشــودة«، مضيفــا أنه »إذا كان هنــاك من يجعل من الحراك ســجال 
تجاريــا وورقة ضغط لمحاولة ضرب اســتقرار الجزائــر وإثارة الفتن، 
فإن المواطن يدرك أن الدولة باركت وحمت الحراك الشــعبي كما قامت 

بدسترته وبتلبية مطالبه المشروعة في آجال قياسية”.
وفي رده على دعوات بعض األطراف لخروج الجزائريين إلى الشــارع 
بهذه المناســبة، ذكر الوزير بـ«ضــرورة التحلي بأقصى درجات الوعي 
واالنضبــاط وبمشــاعر المواطنة اإليجابية للمســاهمة فــي القضاء على 
جائحــة كورونا وكذا تقدير خطورة المشــاركة في الظروف الراهنة بأي 

نشاط قد تكون أهداف أصحابه غير بريئة«.
 النشاط المكثف للرئيس إىل اآلن بنفس الوترية

 يؤكد تماثله للشفاء
وحول ســؤال بخصوص عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن بعد 
خضوعــه لعملية جراحية في ألمانيا كللت بالنجاح، شــدد وزير االتصال 
على أن ”النشاط المكثف للسيد الرئيس والمتواصل إلى اآلن بنفس الوتيرة 
يؤكد تماثله للشــفاء وهو ما ســبق لفريقه الطبي المعالج إقراره”، مذكرا 
بذات المناســبة بأن رئيس الجمهورية ”ظل في مرحلتي العالج والنقاهة 
يتابع أخبار الوطن ومســتجدات األحداث مسديا التعليمات الالزمة للتكفل 
بشــؤون المواطنين السيما المتمدرســين في المناطق المعزولة ومناطق 

الظل”.
وبهذا الصدد، جدد السيد بلحيمر الدعوة إلى ”الوعي واليقظة والحذر من 
األخبار المغلوطة واإلشاعات المغرضة التي تنشر عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي ضمــن حرب إلكترونية قذرة تســتهدف بالدنــا”، معتبرا أن 
”طريقة الصدق والشــفافية التي تم بها منــذ البداية التعاطي مع الوضعية 
الصحيــة لرئيــس الجمهوريــة عــرت النوايــا الخبيثة ألعــداء الجزائر 
وعمالئهــا الذيــن تفننوا في تهويــل األمور ومحاولــة تحريض المواطن 
وتغليطــه باالفتــراء الذي وصــل إلى حد االدعــاء بوفاة الســيد الرئيس 

عمــره ووجود صراعــات وهمية على أطــال هللا في 
لســلطة  أوفــي الســلطة كمــا ادعــى بعض ا

المغامرين”.
وتابع بالقول أن ”التكالب على 
الجزائــر ضمــن مخططــات 
تســتهدف  عدائيــة 
وانطالقتهــا  اســتقرارها 
الواعــدة  االقتصاديــة 
ديبلوماســياتها  وعــودة 
الفاعلة، أظهر مدى نضج 
ووعــي الجزائرييــن 
الجبهة  فــي رص 
الداخليــة وعدم 

االنقيــاد لمخططات الحاقدين والمتربصين بوطننا الســيما عبر الهجمات 
اإللكترونية التي كان وسيظل الشرفاء لها بالمرصاد اليوم وغدا”.

وإلى ذلك، أكد وزير االتصال أن ”النوايا السيئة وتآمر األطراف األجنبية 
ضــد الجزائر لم تعد ســرا، بل هي حقائق مؤكدة كشــفت خباياها تقارير 
مختصين دوليين إلى جانب ســلوكات عدائية وتحريضية معلنة صراحة 

ضد بالدنا”.
ولفــت إلــى أن ”التآمــر والتخطيــط يتواصل اليــوم للمســاس بالجزائر 
بمختلــف الطرق، منهــا الحرب اإللكترونية الممنهجة«، مشــيرا إلى أن 
موقع »فايسبوك« كان أصدر بيانا يعلن فيه »حجب حسابات تهاجم عدة 
دول منهــا الجزائر، بعض هذه الحســابات على عالقة بأفراد من الجيش 
الفرنســي«، كما فكك في نوفمبر الماضي »7 شــبكات تنشــط بحسابات 
وصفحات مزيفة في خمس دول منها المغرب تســتهدف تشــويه ســمعة 
الجزائر الســيما المؤسسة العسكرية الوطنية وتعمل على التحريض ضد 

أمن ووحدة واستقرار وطننا”.
وكشــفت شركة ”كاسبريســكي« -حسب الســيد بلحيمر- أن الجزائر تعد 
»أكثــر بلد في العالم مهدد ســيبرانيا بنســبة هجمات طالــت 44 بالمائة 
من المســتخدمين”، وصنفت الجزائر سنة 2018 ”األولى عربيا وال14 

عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات اإللكترونية”.
سلطة ضبط السمعي البرصي تصدت للتجاوزات المسجلة

ولدى تطرقه إلى القطاع، تحدث وزير االتصال عن نشــاط سلطة ضبط 
السمعي البصري التي تصدت مؤخرا ل”التجاوزات المسجلة” عبر بعض 
القنــوات التلفزيونية ”إما بالتنبيه أو التحذير أو اإلنذار أو التوقيف، علما 
أن عقوبة بعض اإلخالالت قد تصل حسب القانون إلى سحب رخصة 

ممارسة نشاط السمعي البصري وهو ما ال نتمنى أن يحدث”.
وفي هذا اإلطــار، أكد الوزير أن اإلعالم الوطني وتحديدا القنوات 
الخاصــة ”ملزمــة بتفادي كل ما من شــأنه المســاس بهوية األمة 
ومقوماتها وخصوصيتها الســيما وأن تجارب مؤسفة حدثت مع 
بعــض القنوات التي روجت للعنف ولســلوكات ســلبية أخرى 
الســيما خالل شــهر رمضان الفضيــل«، منوهــا بالمقابل 
ب«اإلســهامات اإليجابيــة لبعــض القنــوات الخاصــة 
وجهودها المعتبرة لضمان تغطية المواعيد االنتخابية 

والمعالجة اإلعالمية لملف جائحة كورونا«.
وفــي ذات الســياق، أوضح الســيد بلحيمر أن 
”القنــوات الجزائريــة مهما كانــت طبيعتها 
محكومــة بقوانين تســري علــى الجميع، 
والقانــون واضح وعلــى الجميع االلتزام 
بأحكامه تحت طائلة التعرض لإلجراءات 
اإلدارية والقانونية من طرف الســلطات 
المختصة بالســهر على تطبيــق القوانين 
وعلى ضبــط ورقابة أداء وســائل اإلعالم 

بما فيها السمعية البصرية”.
وبخصــوص مشــروع إنتــاج لقــاح ســبوتنيك 5 بالجزائــر، قال 
الناطــق الرســمي للحكومــة أن هــذا المشــروع يأتي ”تجســيدا 
للتعليمات الصارمة التي أســداها رئيس الجمهورية الســيد عبد 
المجيــد تبون، وعليه تجري مفاوضــات متقدمة بين الجزائر 
والشــريك الروسي الذي أبدى اســتعداده لمرافقة بالدنا في 
هــذا المشــروع الرامي إلى إنتــاج اللقاح محليــا وبكميات 

معتبرة”، مشــيرا إلى أن هذا المشروع ”ســينقل الجزائر من بلد مستورد 
لهذا اللقاح إلى بلد مصدر له في المرحلة الثانية من العملية الســيما تجاه 

دول الجوار الشقيقة”.
وفــي ذات اإلطار، وصف الوزير العالقات الثنائية الجزائرية-الروســية 
بـ«المتينــة« حيــث يحــرص البلدان علــى »تعزيزهــا وتنويعها خاصة 

بمناسبة االستحقاقات الثنائية المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين«.
 ال يحق لبنجامني ستورا  ان يميل عىل الرئيس تبون مايفعله

 انتقــد وزيــر االتصــال الناطق الرســمي للحكومة عمــار بلحيمر دعوة 
المؤرخ الفرنســي بنجامين ســتورا للرئيس عبد المجيــد تبون إبداء رأيه 
فــي التقرير الخاص بملف الذاكرة الذي ســلمه للرئيس ايمانويل ماكرون 
, حيث أكد وزير االتصال انه ليس من حق ســتورا أن يملي على رئيس 

الجزائر ما يفعله أو يتركه .
و قال بلحيمر أن تقرير ســتورا حول ملف الذاكرة ”دون التوقعات وغير 
موضوعي” وفي ســياق آخر، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية الصريح 
حول هذا الملف الهام إذ قال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 
8 ماي 1945 »إن تاريخنا سيظل في طليعة انشغاالت الجزائر الجديدة 

وانشغاالت شبابها ولن نفرط فيه أبدا في عالقاتنا الخارجية«.
وأوضــح الوزيــر أن ”التنظيمات والخبــراء والجامعيين والشــخصيات 
الوطنيــة بــل حتى بعض النزهاء الفرنســيين أجمعوا علــى رفض تقرير 
ســتورا، ألنــه جــاء دون التوقعات ولــم يكن موضوعيا، إذ يســاوي بين 
الضحية والجالد وينكر مجمــل الحقائق التاريخية، كما يتجاهل المطالب 
المشــروعة للجزائر وفي مقدمتها اعتراف فرنســا رسميا بجرائم الحرب 
وجرائم ضد اإلنســانية التــي اقترفتها خالل احتاللهــا للجزائر لمدة قرن 

و32 سنة من الزمن”.
خرجت الحكومة ممثلة في الناطق الرســمي باســمها عمار بلحيمر الذي 
أدلــى بتصريحــات لعدة جرائــد الكترونيــة بخصوص تمــادي المؤرخ 
الفرنسي ستورا في دعوة الرئيس تبون إلى إبداء رأيه فيما يخص التقرير 
غيــر الموضوعــي الذي رفعه لرئيس بالده قبل أســابيع فيما يخص ملف 
الذاكــرة بين البلدين حيــث أكد الوزير بلحيمر بــكل صراحة أنه ال يحق 
لبنجاميــن ســتورا أو لســواه أن يملي على الرئيس عبــد المجيد تبون  ما 
يفعل أو ال يفعل، مؤكدا بالمناســبة أن رئيس الجمهورية جعل من الملف 
التاريخي من أبرز  انشــغاالت الجزائر الجديدة وانشــغاالت شبابها، ولن 

يفرط فيه أبدا في عالقات الجزائر الخارجية.
 وذكــر وزير االتصــال أن اهتامــات الرئيس تبــون بالملــف التاريخي 
والذاكرة تجســدت ميدانيا في عدة مشــاريع منها  قناة الذاكرة التلفزيونية 
التي تبث باستمرار صفحات من تاريخ المقاومة الوطنية وحرب التحرير 
المباركــة لربط األجيال بتاريخهــا الناصع ولتذكيرهــا بمطالب الجزائر 
غيــر القابلة للتقادم أو التنازل والمرتكزة على اعتراف فرنســا بجرائمها 
االســتعمارية واالعتذار رسميا عن ذلك وتعويض الجزائيين ضحايا هذه 

الجرائم في حق اإلنسانية.
كمــا ذكــر وزير االتصال فــي رده بموقف المنظمة الوطنيــة للمجاهدين 
والعديــد مــن المؤرخيــن فيما يخــص تقرير ســتورا غيــر الموضوعي 
والمشــوه للعديد من الحقائق التاريخية التي ســادت الحقبة االســتعمارية 
لفرنســا بالجزائر طيلة 132 سنة إلى جانب تجاهله للمطالب المشروعة 
للشعب الجزائر. كما أشار إلى أن هذا التقرير الذي سلم للرئيس الفرنسي 
كان محــل رفــض وانتقــاد حتى من قبل الشــخصيات الفرنســية المهتمة 

بالتاريخ االستعماري بين البلدين
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n أســدت وزارة العدل تعليمات 
إلى الجهات القضائية عبر التراب 
الوطني تحثهــا فيها على ضرورة 
استقبال األســاتذة الباحثين والطلبة 
الجامعيين وتمكنيهم من المعلومات 
التــي يطلبونهــا فــي إطــار إنجاز 
المذكــرات,  إعــداد  أو  البحــوث 
حســبما جــاء أمس األربعــاء، في 

بيان عن ذات الوزارة.
وأوضــح البيــان، أنــه و في إطار 
مذكــرة مؤرخــة فــي 15 فيفري 
2021, صــادرة عن المدير العام 
للموارد البشرية ,تم حث  الرؤساء 
و النــواب العامين لــدى المجالس 
القضائيــة والرؤســاء ومحافظــي 
الدولة لدى المحاكم اإلدارية, على 
ضرورة استقبال األساتذة الباحثين 
والطلبــة الجامعييــن وتمكنيهم من 

اإلحصائيــة  الســيما  المعلومــات 
المتوفــرة التــي يطلبونها في إطار 
انجاز البحوث أو إعداد المذكرات 
واألطروحات  كمــا أوصــت هذه 
المذكــرة بضــرورة االلتــزام في 
هــذا الشــأن بخصوصيــات العمل 
القضائي الســيما ما يتعلق بحماية 
ســرية التحقيــق وحرمــة الحيــاة 
الطابع  الخاصة والمعطيــات ذات 
الشخصي  وأشــار البيــان إلى أن 
هــذه التســهيالت تأتــي فــي إطار 
تفعيــل اتفاقيات التعــاون المبرمة 
بين الجهــات القضائية والجامعات 
المختلفة الرامية إلى تعزيز روابط 
التعاون في مجال التكوين والتبادل 

العلمي
م ـ ر

n كشــف رئيــس المجلس الوطني 
والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي 
رضا تير، عن اســترجاع ملف مناخ 
االســتثمار وتنظيمه بما يخدم مختلف 
المتعامليــن االقتصادييــن وبإشــراك 
بهــذا  المعنييــن  المتدخليــن  جميــع 
الملــف، مــن خالل اقتراح مشــروع 
مرسوم تنفيذي، سيعرض قريبا على 

الحكومة.
وأكــد رضــا تيــر، أمــس األربعاء، 
عــاد  االســتثمار  منــاخ  أن »ملــف 
بقــوة خالل اآلونــة األخيرة« مضيفا 
أنــه »ملــف جماعــي ويجــب العمل 
المتدخليــن  عليــه بمشــاركة جميــع 
المهنيــة  والمنظمــات  االقتصادييــن 
والتجاريــة واالقتصادية و الخدماتية 

وكذلك بتدخل الخبراء«.
وأوضــح تيــر أن »الكناس ســيلعب 
دورا كبيــرا فــي هــذا الملــف، وأنه 
اشــتغل عليــه وقــدم عــدة إقترحات 
للحكومــة توافــق أغلبها مــع أهداف 
المجيــد  عبــد  الجمهوريــة،  رئيــس 

تبون«
كما كشف ذات المسؤول في تصريح 
إذاعي، أن »العمليــة ال تزال جارية 
مــن خــالل التقييمات التــي تقوم بها 
الحكومــة«. رغــم ذلــك أشــار إلى 
أنه »تم تســجيل عدة قفــزات نوعية 
خاصــة فــي القطــاع الفالحــي الذي 

حقــق مردودية كبيرة، وتجاوز قطاع 
المحروقــات، ولعــب دورا كبيرا في 
تموين السوق الوطنية خالل المرحلة 
الصحيــة الصعبــة التــي مــرت بها 

الجزائر بسبب جائحة كوفيد 19«.
مؤكــدا أيضــا أنــه »ســتتم المراهنة 
علــى الصناعــة والســياحة واقتصاد 
الثقافــة وهذا فــي إطــار اإلجراءات 
التــي اتخــذت، والتــي تــم االنطالق 
فيها« مشيرا إلى أن »النتائج ستظهر 
الحقا، وستلعب دورا مهما  في تغير 

هيكلة االقتصاد الوطني«.
»أن  تيــر  رضــا  أضــاف  كمــا 
القضــاء  علــى  عازمــة  الحكومــة 
علــى البيروقراطية لتحســين المناخ 
االقتصادي، وإعادة الدينامكية لسوق 
التمويــل المحلــي، وإنشــاء الشــباك 
الموحد الذي سيســهل من اإلجراءات 

اإلدارية«.
من جانب آخر، أشار رئيس المجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي  الوطنــي 
والبيئــي إلــى أن »الجزائــر تســير 
في الطريــق الصحيــح بفضل تدخل 
ومشــاركة جميــع األطــراف، وهــو 
ما سيســاهم فــي إعادة إطــالق اآللة 
اإلنتاجية«. في المقابل دعا المواطنين 
لوضــع الثقة في العمل الذي ســينجز 

»دون استعجال النتائج«.
ق ـ و

n انتقــل إلــى رحمة هللا، الثالثاء، 
المجاهد حسين بوعلي, أحد مفجري 
الثــورة التحريريــة المجيــدة، عــن 
عمــر ناهز الـ92  عاما، حســب ما 
علــم أمــس األربعــاء، لــدى وزارة 

المجاهدين وذوي الحقوق.
وقد التحق الفقيد, و هو من مواليد 3 
جويلية 1929 ببلدية الولجة )والية 
خنشــلة(, بصفــوف جيــش التحرير 
الوطنــي ليلــة الفاتــح مــن نوفمبــر 
1954 على مســتوى إقليــم الوالية 
التاريخيــة األولــى, األوراس, رفقة 
الشهيدين محمد بوعلي بن بولعراس 
وبلقاســم بوعلــي وذلك تحــت قيادة 
الشــهيدين مصطفى بن بولعيد وعبد 

الوهاب عثماني.
وقــد أبــان المرحــوم عن تفــان في 
خدمــة وطنه, خاصــة بعــد التحاقه 
بالثورة التحريرية في ســن الخامسة 
والعشــرين, إذ تقلــد عــدة رتب في 
جيــش التحريــر الوطنــي مــن بينها 
رقيــب  ثــم  أول  عريــف  عريــف, 

ومساعد.
كما شــارك في عدة معارك ضارية 

ضد العدو الفرنسي من بينها معركة 
الكومنــدو بولحيــة بالوجــه, معركة 
تيغــزة بلمصارة, معركة تيزوا بعين 
قيقــل ببوحمامــة وكــذا معركة أمان 
محمــد أونصر بغابة والد ملول التي 
استشــهد فيهــا الشــهيد البطــل علي 
ســوايعي, قائــد الواليــة التاريخيــة 

األولى.
وبعد االستقالل مباشرة, التحق الفقيد 
البطل بســلك حــراس الغابات حيث 
عمــل بكل إخالص وتفــان إلى غاية 

إحالته على التقاعد.
وأمام هــذا المصــاب الجلــل, يتقدم 
وزيــر المجاهديــن وذوي الحقــوق, 
الطيــب زيتونــي, إلــى أســرة الفقيد 
ورفاقه في الجهــاد بخالص التعازي 
وأصدق مشاعر التضامن والمواساة, 
مبــرزا أن الجزائــر فقــدت »أحــد 
قامات الثــورة التحريرية ورجاالتها 
المخلصيــن ألمانة الشــهداء ومبادئ 
وقيــم ثــورة اول نوفمبــر المجيــدة, 
حيث ترك بصماته في مسار كفاحها 

التحرري وبنائها الوطني«.
وأج

لفائدة الطلبة والباحثني

رئيس المجلس الوطني االقتصادي واالجتمايع والبيئي رضا تري يكشف

وفاة المجاهد حسني بوعيل أحد 
مفجري الثورة التحريرية

وزارة العدل تدعو الجهات القضائية إىل تمكني 
الطلبة والباحثني من الحصول عىل المعلومات

مرسوم تنفيذي لتنظيم مناخ 
االستثمار عىل طاولة الحكومة قريبا

n كمــا نطقت ذات المحكمة بأمر 
إلقــاء القبــض الدولــي ضــد هشــام 
عبــود  الــذي التمس فــي حقه وكيل 
الجمهورية لــذات المحكمة األربعاء 
الفارط عقوبة 10 سنوات سجنا و4 
سنوات سجنا في حق كل من معزي 
مولــود وخراط عمر اللذان اســتفادا 
من إســقاط تهمة المســاس بســالمة 

الوحدة الوطنية
وقد حرك هذه القضيــة  أبناء وزير 
الســابق  اللــواء  الوطنــي  الدفــاع 
المتقاعــد خالد نزار , وحســب قرار 
المتهميــن  وتصريحــات  اإلحالــة 
فــي الجلســة بمحكمة الشــراقة فان 
الخبيــر فــي تكنولوجيــات االتصال 
والمعلومات واحد شــركاء مؤسســة 
أسلســي لألنترنات التي يملكها أبناء 
اللــواء المتقاعــد خالد نــزار معزي 

مولــود وهــو قريــب العائلــة أيضا 
فقد  كان هذا األخير  قد أرسل وثائق 
لهشــام عبود المتواجد  ومعلومــات 
خــارج الوطن لنشــرها في وســائل 
إعالم يشــتغل بها، وقد بــرر المتهم 
فعلتــه خالل اســتجوابه مــن طرف 
هيئــة المحكمة باســتعماله لحق الرد 
علــى معلومــات كانت تنشــر ضده 
من طرف جريدة الكترونية تبث من 
الجزائــر كما أوضــح ان المعلومات 
لعبود هشــام  وهي  منحهــا  التــي 
معلومات عامــة ومتداولة لدى فئات 

واسعة من الرأي العام .
بــدوره نفــى المتهم خــراط عمر أن 
يكون ارتكب تهم المســاس بســالمة 
الوحدة الوطنيــة وإضعاف معنويات 
مؤكــدا  الشــعبي  الوطنــي  الجيــش 
انه ال عالقــة له بإرســال معلومات 

الوطنــي  التــراب  ووثائــق خــارج 
المتهــم  طــرف  مــن  الســتعمالها 
الغائب هشام عبود، غير انه اعترف 
هاتفــه  اســتعمل  نــزار  ســفيان  ان 

الشخصي إلرسال وثائق ومعلومات 
إلى معزي مولود.

ربيع ـ م 

n  كمــا تتابــع فــي هــذه القضية 
كأشــخاص معنويين, شركة »سايبام 
ألجيري«, مجمــع  كونتراكتينــغ 
شــركة  فوركــوارك«,  »كونتــال 
وشــركة  الجزائــر«  »كونتــال 
بطلب  التأجيل  »فونكوارك«. وجاء 
من هيئة الدفاع بســبب غياب العديد 
مــن المتهميــن الســيما  الشــركات 
األجنبيــة التي تعــذر تنقــل متهميها 
الــى الجزائر بســبب جائحة كورونا 
وعليــه  تقرر إعــادة فتحهــا بعد أن 
قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض 
فيها ليتــم إعادة جدولتها أمام محكمة 
الجنايــات بمجلس قضــاء العاصمة 

للفصل فيها
 2 فــي  صــدرت,  فقــد   للتذكيــر 
فيفــري  2016, أحكامــا تتــراوح 
بين 18 شــهر إلى 6 ســنوات سجنا 
موقوفــة  منهــا  ماليــة  وغرامــات 
النفــاذ فــي حــق 12 متهمــا فيمــا 
اســتفاد 7 آخرين مــن البراءة وأدين 
الرئيس المدير العام الســابق لمجمع 
ســوناطراك محمــد مزيــان في هذه 

القضية ب 5 ســنوات حبس موقوفة 
النفاذ ومليونــي دينار جزائري. كما 
اديــن نجلــه رضــا مســير مجمــع 
»كونتــال« بـــ6 ســنوات حبــس و 

غرامة بـ 1 مليون دج
 ويواجه المتابعــون في هذه القضية 
تهــم عديدة أهمها جناية قيادة جماعة 
مخالفــة  صفقــات  إبــرام  أشــرارو 

للتشريع منح امتيازات غير مستحقة 
ســوء اســتغالل الوظيفــة تعــارض 

المصالح وتبييض األموال
 رـ م

ذاتــه،  المصــدر  n وأوضــح 
أن  العميد قواســمية نور الدين, قائد 
الدرك الوطني, أجرى يومي الثالثاء 
واألربعاء  زيــارة عمل وتفتيش إلى 
مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني 
بســيدي بلعبــاس, ومركــز التدريب 
للدرك الوطني بجنين بورزق بوالية 
النعامة, للوقوف عن كثب على سير 
الزيــارة  التكوينية  وتأتــي  العمليــة 
فــي إطار العناية التــي توليها القيادة 
لتكوين مستخدمي الدرك الوطني من 
فئتي ضباط الصف ورجال الصف, 
وتأكيــدا علــى دورهم الهــام بجانب 
جميع الفئات األخرى من مستخدمي 
المؤسســة في رفع التحديات الراهنة 
بكل احترافيــة ومهنية ضمانا لألمن 
والنظام العموميين وبالمناسبة, وقف 
قائــد الــدرك الوطني علــى مختلف 
التكوينــات التــي تقدمهــا المدرســة 

والمركــز, أين تابــع بعض التمارين 
التطبيقية والدروس النموذجية.

كمــا قدمت له شــروحات عن ســير 
العملية التكوينية فــي مختلف العلوم 
العســكرية وتلقين الكفاءات المهنية, 
وقام بمعاينة وتفقد المرافق والهياكل 
عقــب  البيداغوجية وعقــد  العميــد 
ذلــك -يضيــف البيان-اجتماعــا مع 
اإلطارات المكونة والمتربصين أكد 
فيــه على العناية الخاصة التي توليها 
القيــادة للتكويــن كمــا دعــا إلى بذل 
المزيد مــن الجهود للرقــي بالعملية 
التأهيــل  مســار  ضمــن  التكوينيــة 
النوعي لمســتخدمي الــدرك الوطني 
ووضعهــم علــى ســكة االحترافيــة 

ضمانا لألمن والسكينة العموميين
ربيع ـ م 

يف قضية رفعها نجل خالد نزار

بطلب من هيئة الدفاع وبسبب تعذر حضور الرشكات األجنبية

خالل زيارة تفتيش بواليتي بلعباس والنعامة

أدانت محكمة الجنح بالشراقة أمس األربعاء، عقوبة 7 سنوات سجنا في حق الصحفي هشام عبود، وكذا سنتين حبسا منها 
سنة غير نافذة في حق كل من المتهمين معزي مولود وخراط عمر، وذلك بعد متابعتهما بتهم المساس بسالمة الوحدة الوطنية 
والمساهمة في وقت السلم، في إضعاف الروح المعنوية للجيش، وهي التهمة التي تم اسقاطها في حق معزي مولود وخراط عمر .

إدانة هشام عبود بـ7 سنوات 
سجنا وسنة نافذة لمعزي وخراط

تأجيل إعادة فتح قضية سونطراك إىل الدورة القادمة

العميد قاسميه يدعو إىل الرقي بالتكوني لمستخدمي الدرك الوطني

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس األربعاء، إلى الدورة الجنائية القادمة, إعادة فتح قضية سوناطراك 1 الذي 
يتابع فيها إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه، 15 شخصا متهمين في قضايا ذات صلة 

بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون وذلك بطلب من هيئة الدفاع .

الوطني بسيدي  للدرك  الوطني، زيارة عمل وتفتيش  إلى مدرسة ضباط الصف  الدرك  قائد  الدين  العميد قواسمية نور  أجرى 
بلعباس ومركز التدريب للدرك الوطني بجنين بورزق بوالية النعامة، للوقوف عن كثب على سير العملية التكوينية, حسب ما أفاد 

به أمس األربعاء، بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.
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n وأوضــح بولخــراص، أمس، 
في تدخلــه خالل أشــغال الجمعية 
العامة لالتحاد العربي للكهرباء، و 
 التــي تمــت عــن طريــق تقنيــة 
التحاضــر المرئــي عن بعــد، أن 
الشــركات المتوســطة و الصغيرة 
ل«لونســاج«  تتحصل  التابعــة 
علــى 20 بالمائــة مــن الصفقات 
الخاصــة بالمجمع، و أكــد أن هذا 
األخيــر قــام منــذ أشــهر بتحديث 
نظــام جديــد خــاص بالصفقــات، 
و  وضع  تســهيالت  خــالل  مــن 
تقليــص البيروقراطيــة و إدخــال 
الرقمنة، و حسن استقبال و توجيه 
المســتثمرين، و أضــاف قائال«و 
قمنا بتعيين مهندس أعمال موجود 
علــى المســتوى المحلــي لمرافقة 
المســتثمرين من بدايــة من الطلب 

إلى غاية بداية االستثمار«. 
قــال  اإلنتــاج،  بخصــوص   و 
بولخــراص، »إنــه و رغم بعض 

المشــاكل في الشبكات الداخلية إال 
أن الطاقــة اإلنتاجية للمجمع جيدة، 
مــا يجعل الجزائر في أريحية لعدة 
ســنوات من ناحية اإلنتاج«، وأكد 
أنه »لن يكون هناك مشكل انقطاع 
فــي شــبكة الكهرباء فــي الصيف 
وضــع  الــذي  المخطــط  بفضــل 

استعدادا لهذا الفصل الذي يكثر فيه 
اســتهالك الطاقة الكهربائية، حيث 
ســيتم تشغيل137 منشــأة نقل قبل 
فصل الصيف، كما تم تجهيز فرق 
للتدخل السريع في حالة حدوث أي 

انقطاع أو عطب«. 
في ســياق آخر، قــال بولخراص، 

إن إنتــاج و توزيع الكهرباء أصبح 
بإدماج وطني بنسبة 100 بالمائة، 
و المجمع يطمــح اليوم إلى تحقيق 
النســبة ذاتهــا فيما يخــص النقل، 
و أشــار إلــى أن التوزيــع 100 
جزائري ســواء في المعدات وفي 
الشــركات المنجــزة، و قــال إنــه 

»لدينا 10 آالف شركة تشتغل في 
ميدان التوزيــع و بفضلها في ظل 
جائحة كورونــا حققنا نتائج جيدة، 
و قدمنا تســهيالت لفــرع التوزيع 
النجاز بــدون قيد، و المجمع تكفل 
بكل التمويل الضروري لهذا الفرع 

للقيام بعمله«. 
و بخصــوص ربط مناطــق الظل 
بشــبكة الكهرباء، قــال بولخراص 
مشــروع  آالف   3 تحقيــق  إنــه 
للربط بالكهربــاء في هذه المناطق 
نتــج عنها  تزويــد أكثــر من 33 
آالف أسرة بهذه الشــبكة، أما فيما 
يخــص الغــاز الطبيعــي، فقال إنه 
تــم انجــاز 1700 عمليــة، تم من 
خاللهــا تزويد  152 ألف أســرة 
بالغــاز الطبيعي، و أكد أن العملية 
متواصلة، و اعتبر أن ما تم تحقيقه 
ال يمثــل ســوى 80  بالمائــة من 
األهــداف الذي ســطرتها المجمع، 
مــن  مــا حققنــاه  قائــال« رغمــا 
انجازات إال أننا لســنا راضين عن 
هــذه الجهود بنســبة 100 بالمائة، 

فنحن نسعى لتحقيق المزيد« . 
وفيمــا يخــص ربط المســتثمرات 
بالكهربــاء، قال المســؤول األول 
عن مجمع سونلغاز، أنه من أصل 
1600 طلب تم انجاز 63 بالمائة 
منهــا أي تــم ربطهــا بالكهرباء ، 
الفالحية، فهناك  المستثمرات  وأما 
لجنة مشــتركة بين وزارة الفالحة 
و الطاقــة و المجمــع، و من بين-
يقول بولخراص- أكثر من 3886 
طلب تم إحصاؤه  في مرحلة أولى 
تــم االنتهاء من دراســة  أكثر من 

3400 طلب. 
هذا وأشار المسؤول ذاته إلى ديون 
المجمع، و قــال إنها تفاقمت ثالث 
مرات، وأكــد أن عملية التحصيل 
لهذه الديون بدأها المجمع منذ فترة 
وهــي متواصلة، غير أنــه أكد أنه 
لن يتم قطــع الكهرباء في المناطق 
المعزولة، وأما بالنسبة لمخططات 
التنميــة، فأكــد أنهــا لــن تتوقــف 
وســتتواصل في عدة مناطق رغم 

الظروف الصحية الراهنة. 

n جــدد مكتب مجلس األمة، خالل اجتماعه، أمس 
برئاســة رئيس مجلــس األمة بالنيابــة صالح ڨوجيل، 
موقفــه »الداعــم للمقاربــة التشــاورية المنتهجــة من 
طــرف رئيس الجمهوريــة، عبد المجيــد تبون، الذي 
باشر مواصلة مهامه التاريخية والنبيلة باالنفتاح على 
مختلــف الفاعلين«، واعتبــر المجلس أن هذا األمر« 
مؤشر وداللة بالغة عن إرادة حقيقية الرئيس ، تتوخى 
جبــر المعضلة البُنيوية التي ميزت السياســات العامة 
في الماضي، وإعادة التقويم ضمن منهجية استشرافية 
تشــاركية تبغي أخلقة الحياة العامة وتحقيق الحوكمة، 
مــن خالل توفير ضمانات سياســية وقانونية توافقية، 
تُعّمــق أكثر الممارســة الديمقراطية«، و يرى مجلس 
األمــة أن هذا األمر« من شــأنه إعــادة الثقة للمواطن 
في مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك االجتماعي«. 

 وبمناســبة إحياء اليوم الوطني للشــهيد، المصادف 
لـــ 18 فيفــري مــن كل ســنة، فقــال المكتــب، إنه 
يســتوجب على »شاباتنا وشبابنا األباة، أن يستلهموا 
فــي مثل هــذا اليــوم الخالــد فــي الوجــدان، العبر 
والدروس لالســتمرار على درب بنــاء الجمهورية 
الجديــدة، ومواصلــة تعزيز مناعتنا ضــد المخاطر 
الموجودة  في محيطنا، والتصدي لها...« هذا دري 
مكتب المجلس األســئلة الشــفوية والكتابية المودعة 
لديه، وقرر إحالة أربعة عشــرة )14( سؤااًل شفوياً 
وأربعة  أســئلة كتابيــة علــى الحكومة الســتيفائها 

الشروط القانونية المطلوبة، كما قرر مكتب المجلس، 
التصريح بحالة شغور مقعد الراحل سمير قاسيمي، 
العضــو المنتخب في مجلس األمة عن والية البليدة، 
وذلك بســبب الوفاة، وهذا عمــاًل بمقتضيات القانون 
العضــوي رقم 08-19 المعــّدل والمتمم، والمتعلق 
بقانون االنتخابات، الســيما المادة 132 منه... كما 
وافــق مكتب مجلس األمة خالل هذا االجتماع، على 
مقترحات اللجان الدائمة ال ســيما ما تعلق منها بعقد 
جلســات اســتماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات 

االســتعالمية المؤقتة، حيث تقرر عقد جلسة استماع 
إلى وزير المناجم، تنظمها لجنة الشؤون االقتصادية 
والماليــة للمجلس، حول موضوع: »االســتراتيجية 
الوطنيــة لتطويــر وتثميــن المــوارد المنجميــة في 
الجزائر«، وذلك يــوم الثالثاء 23 فيفري الجاري، 
كما تقــرر برمجة بعثة اســتعالمية مؤقتة، تقوم بها 
لجنة التجهيز والتنمية المحلية، إلى والية المدية يوم 

األحد 28 فيفري الجاري. 

n أعلــن المديــر العام المســاعد 
للشركة الجزائرية-القطرية للصلب 
سفيان شايب ســتي ، األربعاء،عن 
انخفــاض أســعار مــادة الحديد في 
السوق المحلية على عكس األسواق 

الدولية التي تشهد ارتفاعا كبيرا.
و أرجــع شــايب ســبب االنخفاض 
إلى ارتفاع نســبة العرض الفتا في 
تصريــح إذاعــي، إلى أنــه وألول 
مرة يكون سعر الحديد في الجزائر 
580 دوالر للطن في وقت يتجاوز 

ســعره في الســوق الدوليــة 600 
دوالر للطن.

وفــي ذات الســياق أضــاف ضيف 
اإلنتاجيــة  الطاقــة  أن  البرنامــج 
المحلية تقــارب 8 ماليين طن من 
حديد التسليح، مشيرا إلى أن الطلب 
ال يتعــدى في الوقــت الراهن 3.5 
مليــون طن ما ينجر عنه فائض في 

المعروض.
ق ـ و
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20  بالمائة من صفقات سونلغاز توجه للمؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة

المقاربة التشاورية لرئيس الجمهورية ستعزز التماسك االجتمايع

المدير العام المساعد للرشكة الجزائرية-القطرية للصلب سفيان 

لتحســن  مســتعجلة  طريق  خارطــة 
الخدمات الجامعية

nشــكلت ســبل تنفيــذ خارطــة الطريــق المســتعجلة الخاصة 
بالخدمــات الجامعية التــي أعدها قطاع التعليــم العالي والبحث 
العلمــي محــور اجتماع  ترأســه, أمس األربعــاء, األمين العام 
لوزارة التعليم العالــي والبحث العلمي, بحضور الهيئة المؤقتة 
المديــرة للمديريــة العامة للديوان الوطنــي للخدمات الجامعية, 
وإطــارات فــي اإلدارة المركزية, والمــدراء الوالئيين للخدمات 

الجامعية عبر الوطن, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضــح البيــان أن اللقاء تمحور حول »مناقشــة ســبل تنفيذ 
خارطــة الطريق المســتعجلة التي أعدها القطــاع لهذا الغرض, 
ال سيما, فيما تعلق باألمن, الوقاية, اإلطعام, والصيانة الدورية 
والنظافــة والنقــل والتدفئــة, واألنترنــت والنشــاطات العلمية, 

الثقافية والرياضية«.
وأشــارت الوزارة إلى أن »خارطة الطريق هذه تتســم بالطابع 
االســتعجالي, إذ يستلزم تطبيقها عقلنة وتعبئة الوسائل المادية 
والبشــرية الذاتيــة المتاحة على مســتوى اإلقامــات الجامعية, 
وكذلك تجسيد العمليات اإلستثمارية التي ستبرمج إلعادة تأهيل 

هياكل اإلقامات الجامعية وتجديد تجهيزاتها«.
وأكدت أن ما يجدر التنويه به هو أن »اإلدارة المركزية تشجع 
المديريــن الوالئييــن علــى القيام بجميــع المبــادرات التي من 
شأنها تحسين اإلطار المعيشي للطلبة, داخل فضاءات اإلقامات 

الجامعية«.
وأضاف بيان الوزارة أن اللقاء شــكل »فرصة لطرح المشــاكل 
بكل شــفافية ووضــوح وصراحة«, موضحــا أن »األمين العام 
حث مســؤولي الخدمات الجامعية ومديــري اإلقامات الجامعية 
علــى الحضــور الدائم واإلصغــاء واعتماد لغة الحــوار منهجا 

ووسيلة للتكفل بكل المشاكل الموجودة والتي قد تطرأ«.
كمــا حثهــم علــى »تنظيم لقــاءت دورية مــع لجــان اإلقامات 
الجامعية التي يجب بعثها من جديد, في إطار مقاربة تشــاركية 
وتشــاورية مع الطلبة والمستخدمين«, حسب ذات البيان الذي 
يشير إلى أن »المجتمعين عبروا عن استعدادهم لرفع التحديات 
من أجل تقديم صورة مشرفة لعمل الخدمات, وتحسين الصورة 
الذهنية لها لدى الطلبة المســتفيدين مــن الخدمات التي تقدمها 

المؤسسات الجامعية«.
ق ـ و

عين على الحدث
5

الرئيس المدير العام للمجمع شاهر بولخراص يؤكد

مجلس األمة يؤكد

انخفاض أسعار الحديد يف الجزائر مقابل ارتفاعها يف األسواق الدولية

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، إن المجمع قام منذ أشهر بتحديث نظام جديد خاص بالصفقات، تتحصل من خالل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على 
20 بالمائة من هذه الصفقات، وأكد من جانب آخر أن الطاقة اإلنتاجية للمجمع »جيدة« تجعل الجزائر في أرياحية  لعدة سنوات، و طمئن بخصوص االنقطاعات الكهربائية التي 
عادت ما يشهدها فصل الصيف أنه تم وضع مخطط سيتم من خالله تشغيل137 منشأة نقل قبل الصيف، كما تم تجهيز فرق للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاع أو عطب. 

قال مجلس األمة إنه يدعم المقاربة التشاورية المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و اعتبرها مؤشر 
وداللة بالغة عن إرادة حقيقية الرئيس لجبر المعضلة الُبنيوية التي ميزت السياسات العامة في الماضي، وإعادة التقويم ضمن 

منهجية استشرافية تشاركية، ويرى أن هذا شأنه إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك االجتماعي. 

الجزائر:سناء-م

الجزائر: سناء- م



n    صعــدت أســعار النفط من جديــد، أمــس 
األربعــاء، مدعومة بتعطل كبيــر لإلمدادات في 
جنــوب الواليــات المتحدة هذا األســبوع بســبب 

عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.
وارتفعــت العقــود اآلجلة لخام ”غرب تكســاس 
الوســيط” األمريكــي بنســبة 0.68 بالمئة، إلى 
60.46 دوالر للبرميل، بحلول الساعة 07:52 
بتوقيــت غرينتش. فيمــا صعدت العقــود اآلجلة 
لخام ”برنت” بنســبة 0.69 بالمئة، إلى 63.79 

دوالر للبرميل.
وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة خالل 
الشهور األخيرة، وأدت تعطيالت اإلنتاج الناجمة 
عــن العاصفــة في تكســاس، أكبر واليــة منتجة 

للنفط في البالد، إلى اإلبقاء على دعم األسعار.
وتوقــع محللون لدى بنك ”إيه إن زد” ومجموعة 
إنتاج النفط الصخري  ”ســيتي غروب” تراجــع 
األمريكــي مليونــي برميــل يوميــا علــى األقل. 
وتوقعــت مجموعــة ”ســيتي” خســارة تراكمية 
لإلنتــاج بنحــو 16 مليــون برميــل حتــى أوائل 

مارس المقبل.
ق ـ إ

  عاصفة ثلجية عاتية ترفع 

أسعار النفط فوق 63 دوالرا
الذهب تحت ضغط صعود الدوالر

 عىل خلفية ارتفاع العجز إىل مستويات قياسية

 صناديق الخليج السيادية أمام مأزقي 
نفاد السيولة و صعوبة التمويل

 القضاء منع اسرتداد المبلغ

خطأ فادح يكلف بنكا أمريكيا 
نصف مليار دوالر

عرشات اآلالف من العمال مهددون بالبطالة

 متاجر بريطانية كربى خرست المعركة مع كورونا

عين على االقتصاد 
6

n   واصلــت أســعار الذهب أمس 
األربعاء، الخسائر للجلسة الخامسة 
علــى التوالــي، لتهبط إلــى قاع ما 
يقــرب مــن أســبوعين، إذ تقوض 
اإلقبال على المعــدن نتيجة ارتفاع 
عوائد ســندات الخزانــة األمريكية 

وصعود الدوالر.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية 
0.1 بالمئة إلى 1793.37 دوالر 
لألونصة، بحلول الســاعة 06:54 
بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود 
األمريكية اآلجلة للذهب 0.6 بالمئة 

إلى 1788.40 دوالر لألونصة.
الخزانــة  ســندات  عوائــد  قفــزت 
أعلــى  إلــى  القياســية  األمريكيــة 

فيفــري  أواخــر  منــذ  مســتوياتها 
2020، فــي حيــن انتعش مؤشــر 
الــدوالر بعــد بلوغــه قــاع ثالثــة 

أسابيع.
ومــن المعــادن النفيســة األخرى، 
تراجــع البالتيــن، الــذي يســتخدم 
فــي محــوالت الحفز فــي صناعة 
إلــى  بالمئــة   0.6 الســيارات، 
لألونصــة،  دوالر   1254.37
المســتوى  دون  تداولــه  ليجــري 
المرتفــع الــذي بلغــه الثالثــاء عند 
1336.5 دوالر لألونصة، والذي 

كان األعلى منذ سبتمبر 2014.
ق ـ إ

n  أصدر قاض بمحكمة أمريكية، حكما 
يقضي بعدم الســماح لمصرف ”ســيتي 
بنــك” باســترداد ما يقــرب من نصف 
مليار دوالر أرســلها عن طريق الخطأ 
إلــى عمــالق مســتحضرات التجميــل 
”ريفلــون«.  ووصــف موقــع شــبكة 
أخبار ”ســي إن إن« ما حدث مع البنك 
بـ«أكبــر األخطاء الفادحــة في التاريخ 
المصرفي«. وكان ”ســيتي بنك” الذي 
يعمل كوكيل قرض لشركة ”ريفلون«، 
ينوي إرســال حوالــى 8 ماليين دوالر 
مــن مدفوعــات الفائــدة إلــى مقرضي 
شركة مســتحضرات التجميل الشهيرة، 
وبدال من ذلك أرســل عن طريق الخطأ 
مــا يقرب من 100 ضعــف هذا المبلغ 
بمــا في ذلــك 175 مليــون دوالر إلى 
مؤسســة ”بريغــاد كابيتــل مناجمنت« 
المتخصصة في االســتثمار االئتماني، 

أو ما يعرف بـ«صندوق التغطية«.
وبحســب ”ســي إن إن« أرسل »سيتي 
بنك« فــي اإلجمال نحــو 900 مليون 
دوالر. ورفــع ”ســيتي بنــك” دعــوى 
قضائيــة في أغســطس الماضي، طلب 

فيهــا إعــادة أمواله لكنه لــم يتلق المبلغ 
كامال، وبقي نحــو 500 مليون دوالر 

عند 10 شركات استشارية.
وقــال مقرضــو ”ريفلون« إنهــم كانوا 
يعتقدون أن »ســيتي بنك« كان يســدد 
مدفوعات مسبقة للحصول على قرض.
وكانــت األمــوال التي تــم تحويلها عن 
طريق الخطأ، هــي المبلغ المحدد الذي 

كان يدين لهم به ”سيتي بنك«.
وقال ممثل ”ريفلون« بنجامين فاينستون 
”نحــن ســعداء للغاية بقــرار القاضي، 

المدروس والشامل والمفصل«.
وقضت المحكمة بــأن ”ريفلون« لديها 
ما يبرر االعتقاد بأن الدفع كان متعمدا. 
ولم يــدرك ”ســيتي بنك” حجــم الخطأ 

الذي وقع فيه، إال بعد يوم تقريبا.
وجــاء في وثيقة المحكمــة أن ”االعتقاد 
بأن ســيتي بنــك أحد أكثر المؤسســات 
المالية تطورا في العالم قد ارتكب خطأ 
لم يحــدث من قبل، بما يقــارب المليار 

دوالر، قد يكون غير منطقي«.
ق ـ إ

الثــروة  صناديــق  تواجــه      n
الســيادية في دول الخليــج تحديات 
االلتزامــات  تفاقــم  صعيــد  علــى 
الماليــة للموازنات العامة، وارتفاع 
العجز إلى مستويات قياسية، جراء 
تداعيات جائحة كورونا وانخفاض 

أسعار النفط.
وأدى انخفاض أسعار الخام، الناجم 
عــن الوبــاء، إلى زيــادة كبيرة في 
اإلجماليــة  االقتــراض  متطلبــات 
للحكومــات الخليجية، والتي ســيتم 
الوفــاء بها جزئيا عبر الســحب من 

صناديق الثروة السيادية.
وبحسب تقارير مؤسسات التصنيف 
الدوليــة، قد تلجــأ دول المنطقة إلى 
االســتثمارات  مــن  تســييل جــزء 
الخارجيــة في صناديقها الســيادية، 
مــن  الســحب  حــدة  لتخفيــف 
االحتياطيات األجنبيــة لدى البنوك 
المركزية، وعدم اضطراب أسعار 

صرف عمالتها.
يصل عجز ميزانيــات دول الخليج 
إلى 490 مليار دوالر في السنوات 
األربــع الممتــدة مــن 2020 إلى 
2023، وســط ارتفــاع احتياجات 
التمويل مقابــل انخفاض اإليرادات 
النفطيــة، بحســب تقديــرات وكالة 

”ستاندرد آند بورز«.
وصناديق الثروة الســيادية، كيانات 
بتريليونــات  تقــدر  اســتثمارية 
الــدوالرات، وهــي مكلفــة بــإدارة 
الماليــة  واالحتياطيــات  الثــروات 
للدول، وتتكون من أصول متنوعة 
مثل العقارات واألســهم والسندات، 

وتمثــل األذرع االســتثمارية للدول 
ذات الفوائض المالية.

السعودية وعمان أكثر 
عرضة لالنخفاض

فــي تقريــر حديــث، قالــت وكالة 
”موديــز« لخدمــات المســتثمرين، 
إن الســعودية وُعمان أكثر عرضة 
النخفــاض األصول الســيادية على 
المدى المتوســط، بســبب تداعيات 
جائحــة كورونا والســحب المتزايد 

لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وأضافت ”موديــز«، أن التداعيات 
فــي  كبيــر  تــآكل  إلــى  ســتؤدي 
الهوامــش الوقائيــة في الســعودية 
وســلطنة عمــان، مــا يقلــل القــوة 
المالية لصناديقهما الســيادية ويزيد 

المخاطر الخارجية.
وجاء في التقرير: ”في حالة ُعمان، 
سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى 
انخفاض في كل مــن االحتياطيات 
الدوليــة وأصــول صناديــق الثروة 
الســيادية، مــا يزيــد مــن مخاطر 
الضعــف الخارجيــة علــى المــدى 
مخــزون  بــأن  المتوســط«.وأفاد 
أصــول صناديــق الثروة الســيادية 
فــي قطر وأبوظبي، مــا يزال أكثر 
مــن كاف لتغطية عقــود من العجز 

المالي عند المستويات الحالية.
وفــي الكويــت، رصــد التقرير أن 
العجــز المالــي الضخــم أدى إلــى 
اســتنفاد الجزء السائل من صندوق 

االحتياطي العام األصغر.
ق ـ إ

n  وتواجه شــركات كبرى خطــر اإلفالس بعد 
إعــالن عــدد كبيــر منهــا اإلحالة إلــى ”اإلدارة 
الخاصة”، التي تسبق عادة غلق المتاجر وتسريح 
العمال، إال في حالة شــراء االســم التجاري من 

قبل مستثمرين جدد.
ويختلف نظام إشــهار اإلفالس في بريطانيا عن 
بقية دول العالم. فعندما تعلن أي شــركة عجزها 
عن االستمرار في المنافسة تحال إدارتها بالكامل 
إلــى ”إدارة خاصة” مرخصــة حكوميا لحمايتها 
من الدائنين ومحاولة إعادة بيع االســم التجاري، 
باإلضافــة إلى ضمان عدم االســتحواذ عليها من 

قبل دائن واحد.
وتقــول هانــا بكــر، محــررة االقتصــاد بمجلــة 
بريستول بوســت، إن المراكز التسويقية الكبرى 
والموالت قد تسجل الضرر األكبر، ألن األسماء 
التجارية العمالقة تحرص على امتالك مساحات 
كبــرى في تلــك المراكز قبل انهيــار أغلبها امام 

وباء كورونا.
وقــد يفتقــد زوار لندن بعــد زوال تهديــد الوباء 
أســماء لطالما كانت من بين أهم عناصر الجذب 
الســياحي والتسوق الستكمال الســياحة في لندن 
وعموم بريطانيا. بعض األســماء معروفة عربيا 
وأخرى مرتبطــة بتاريخ بريطانيا وثالثة عمالقة 
توفر مئات اآلالف من فرص العمل. واليكم قائمة 

بأبرز األسماء التي قد تختفي من شوارع لندن.
دابنهامز

سيفقد أكثر من 12 ألف موظف عملهم في 124 
فرعا مــن فروع دابنهامز فــي بريطانيا اعتبارا 
مــن أبريل، بعد فشــل اإلدارة الخاصة في إيجاد 

حلول مالية بديلة.
واشــترى موقع التســوق على اإلنترنت ”بوهو” 
االســم التجاري لدابنهامز بقيمة 55 مليون جنيه 
إســترليني، على أن يتم غلق جميع المحال خالل 

شهرين.
  ألدو

أعلنــت الشــركة الكنديــة الرائــدة في صناعــة 
األحذية اللجوء إلى اإلدارة الخاصة في ماي من 
عــام 2020 وأغلقــت بالفعل 5 مــن أصل 13 
فرع في لندن. وتبحث الشركة فيما تبقى من وقت 

عن مشترين جدد لالسم التجاري.
فيكتوريا سيكرت

شــركة أزياء المالبس الداخلية الشهيرة وضعت 
تحت وصاية اإلدارة الخاصة في جوان مما يهدد 
مصير نحو 800 موظف. وال تزال جميع فروع 
الشــركة وعددها في المملكــة المتحدة 25 مغلقة 

بسبب الغلق العام.
كيث كدستون

تعــد من بين أهم شــركات األزياء الكالســيكية، 
وقــد وضعت تحت اإلدارة الخاصــة في نوفمبر 
2020، وأعلــن آنــذاك عن غلــق جميع فروع 

الشركة في بريطانيا.
وتخطــط إدارة الشــركة إلعــادة طــرح االســم 
التجاري عبر التســوق علــى اإلنترنت، غير ان 
غلــق المحال أســفر عن تســريح مــا ال يقل عن 

900 موظف بحسب صحيفة الغارديان.
مون سون

واحدة من أشهر شــركات األزياء واإلكسسوار، 
وقــد أحيلــت إلــى اإلدارة الخاصــة فــي جوان 
2020 بعد مشكالت مالية أسفرت عن غلق 35 
فرعا في عموم بريطانيا مما تسبب بفقدان 545 

موظفا لعملهم.
ونجحت اإلدارة الخاصة في بيع االســم التجاري 
لمســتثمر يخطط لضخ 15 مليــون جنيه إلحياء 
االســم التجاري، غير أن المبلغ لن يشمل افتتاح 

الفروع المغلقة.
لورا آشلي

باألزياء واألثــاث  المختصــة  الشــركة  أحيلــت 
المنزلي إلى اإلدارة الخاصة في مارس من العام 
الماضي، قبل أن يشــتريها مســتثمر أميركي في 

أفريل.
وال تــزال جميــع فروع الشــركة فــي بريطانيا 
مغلقة التزامــا بالتوجيهات الحكوميــة التي تدفع 
حاليا مساعدات شهرية لقرابة 1770 موظفا في 

الشركة كتعويض عن توقف األعمال.
لوبان كوتيديان

سلسلة المقاهي البلجيكية في بريطانيا أحيلت إلى 
اإلدارة الخاصة في جوان 2020، وأعلن آنذاك 

عــن غلق 11 فرعــا من أصل 26 فــي عموما 
البالد.

وتشــير مصادر إلــى أن إدارة الشــركة تفاوض 
أصحــاب العقــارات لخفض بــدالت اإليجار لما 

بقي من فروع او دراسة غلقها نهائيا.
غو آوت دور

الشــركة المتخصصــة ببيع المالبــس الرياضية 
ومعــدات رياضــة الدراجــات الهوائيــة أحيلت 
إلــى اإلدارة الخاصــة منتصــف العــام الماضي 
قبل شــراء أســهمها من قبل شــركة ”جاي دي” 
الرياضيــة، التي أكدت من جانبها عزمها اإلبقاء 
على غالبيــة الموظفين الذين يزيــد عددهم على 

2400 موظف.
بنسون وهارفيز

اســمان تجاريان متخصصان في مجال األســرة 
والمفروشات المنزلية، يعمالن عادة تحت سقف 

واحد في متاجر ومساحات عمالقة.
وتعد شركة هارفيز ثاني أكبر شركة متخصصة 
بغــرف النوم في بريطانيــا، بواقع 105 فروع، 
وتوفــر فرص عمل ألكثر مــن 1500 موظف. 
وقــد أغلقــت لغايــة اآلن 20 فرعــا مما تســبب 

بتسريح 240 موظفا.
أما شــركة بنسون فقد أنقذتها اإلدارة الخاصة في 
يونيو 2020 وأعيد بيع االســم التجاري للشركة 
بنحــو 25 مليون جنيه مما أنقــذ 200 فرع من 

الغلق من جراء اإلفالس.
ق ـ إ/ وكاالت

صراع من أجل البقاء، أقل ما يوصف به وضع المتاجر واألسماء التجارية الكبرى في بريطانيا. فالغلق العام الذي رافق 
الذي أعاد تنظيم عمل الشركات  التصدي لجائحة كورونا سبقته ضبابية وتردد تجاري كبير إزاء ملف بريكست  إجراءات 

األوروبية في بريطانيا.
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متفرقات

المجتمــع  جمعيــات  ناشــدت     n
المدني المحلي بقرية حجرية ـــو هي ثاني 
أكبــر تجمع ســكاني علــى مســتوى بلدية 
كركرة غربي سكيكدة، ناقوس الخطر والي 
الواليــة، الجديد، ضــرورة التدخل العاجل 
من أجل إنقاد المجتمع المحلي على مستوى 
القرية مــن الوضعية الخطيرة و التهديدات 
التــي باتــت تحاصر الجميــع، خاصة أمام 
تحول القرية إلى  قبلة للعصابات ”المافيوية 
” من تجار المخدرات و المرجان و كل ما 
هو ممنــوع، كما أنها تحولــت مؤخرا الى 
قبلة رئيسية ”للحراقة” نحو جزيرة سردينيا 

اإليطالية ،خاصة مع سواحلها المعزولة .
 القرية تغرق يف املخدرات ... 
و منتخبون همشوا القرية يف 

البلدية
عمي عمار ،و هو أحد  عقالء قرية حجرية 
ببلدية كركرة على الوضعية الخطيرة التي 
وصلت إليها المنطقة في ســنوات األخيرة، 
حيــث أســتفحل اإلجــرام بقــوة خاصة في 
انتشار العصابات المسلحة التي تعتدي على 
األبرياء و تزهق أرواحهم، حيث تم تسجيل 
أزيد من 12 حاالت في أقل من شــهرين و 
العشرات من االعتداءات التي تم التكفل بها 
من قبل مصالح اإلستعجاالت الطبية ناهيك 
عــن و بــات األرواح تزهــق و األعراض 
تبــاح و الحرمات تنتهك واألمالك تنهب و 
العقــار ينهب بيد المافيــا و أصحاب النفوذ 
خاصة على مستوى الشــريط الساحلي بن 
زويــت، أين ظهــرت العديد مــن الفيالت 
و المبانــي الجديــدة ألشــخاص معروفيــن 
فــي المنقطــة و حتــى خارجها و أســتولى 
العديــد مــن الغرباء عن أراضــي كان من 
المفــروض أن تكون في برامج االســتثمار 
لتوفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل 
في القريــة التي تحولت ،كذلــك الى ميناء 
غير شرعي للشــباب الباحثين عن الحرقة 

”الهجرة الغير شرعية” في قوارب الموت، 
مستغلين عزلتها و عزلت شواطئها ، حيث 
تم إحباط أزيد من 10 رحالت في أقل من 
شــهرين و توقيــف أزيد من 65 شــاب تم 
إحالتهم على العدالة و األخطر من دالك ان 
المنطقة سقطت في يد بارونات المخدرات 
و التجــار  الجملــة ، حيــث أنقدتهــم فرقة 
البحث و التدخل المعروف باسم BRI بات 
الجميع يســمع  بتفكيك شــبكة تتكون من 3 
الى 4 أشــخاص و حجز كمية تراوحت ما 
بيــن 7 الــى 9 كلغ من المخــدرات و هي 
العصابــات التي حولــت كورنيش حجرية 
إلى ســوق مفتوح للمخدرات و المشروبات 
الكحوليــة و تصطــف مركبات أشــخاص 
معروفين في المنطقة و حتى باقي المناطق 
و الواليــات األخــرى فــي كورينش قصد 
إبــرام صفقــات المخــدرات جهــارا نهارا 

أو ليــل القريــة  الدي يكــون صاخبا تحت 
أصوات الجــرارات التي تنهب الرمال من 
ظالم الليل إلى غاية الفجر دون حسيب وال 
رقيــب قال مراد و هو أحــد الفالحين الذي 
تعرض بستانه إلى اإلنجراف و التلف بسب 
ملوحة الميــاه التي وصلت إليه و ابتلعته و 
أحالــه على البطالة و مثلــه مثل العديد من 
الفالحين الصغــار الدين تمثل األرض لهم 
في كورنيش حجرية و الى غاية تالزة بالقل 

مصدر رزقهم الوحيد و حياتهم.
السكان ينتظرون قرارات صارمة 
من الوالي للدفع بعجلة التنمية 

املشلولة
 و أمام هذه الصورة السوداء للتنمية المحلية 
على مســتوى ثاني أكبر تجمع ســكاني في 
بلديــة كركرة، ناشــد مواطنــو القرية والي 
الواليــة، الجديــدة، عبــد القادر بن ســعيد، 
ضرورة إتخاذ قرار صارم بتســيير العديد 
من المشاريع القطاعية لفائدة سكان القرية، 
خاصة في شــقها المنســي ناحية كورنيش 
بن زويــت و تالزة بالقــل، وهذا من خالل 
شــبكة الطرقات  وإنجاز الجســر الذي هو 
الحل الوحيد إلنهاء كل التخلف التنموي في 
القرية، و كذا شــبكة صــرف المياه القدرة 
التــي تهــدد أكثر مــن 4000 نســمة بكل 
الكــوارث الطبيعيــة و الصحية في القريب 
العاجل ،خاصة أمام إصرار مصالح البلدية 
على التحجج بالتقشــف الدي جمد العشرات 
من المشــاريع منها مشــروع ربط المنطقة 
بشــبكة الغاز و كذا الجسر الدي لن يتنازل 
عليه المواطنين في القرية التي تتوفر على 
كل الشروط التنمية الحقيقية في كل الميادين 
سياحيا و فالحيا أن تم فك الحصار عليها و 

هي اآلمال التي يتطلع إليها الجميع.

حجرية يف كركرة بسكيكدة

        قرية بحجم بلدية خارج 
اهتمامات المسؤولين في كركرة 

7روسيكادا اليوم

أمــس،  أول  تدخلت،ليلــة     n  
إســعافات الوحــدة الثانويــة القــل 
غربــي واليــة ســكيكدة،و علــى 
الساعة 18ساو34د ألجل انتشال 
جثــة شــخص مجهــول الهوية تم 
انتشــاله من قبل حرس الســواحل 
للقــل على بعــد 02ميــل بحري  
عيــن  بلديــة  بيبــي  واد  بشــاطئ 
الزويت دائــرة الحدائق،  حيث تم 

نقل جثة شــخص مــن جنس ذكر 
في حالة حد متقدمة من التعفن من 
طــرف عناصر خرس الســواحل 
الــى مينــاء القل و منــه على متن 
ســيارة اإلســعاف التابعة لمصالح 
الحماية الــى مصلحة حفظ الجثث 
بمستشــفى القل...مصالــح األمــن 
المختصة باشــرت تحقيقــا بتحديد 

هوية الجثة . 

 n   تدخلــت، ليلــة أول أمــس، 
فــي  الحديديــة  الســكك  مصالــح 
ســكيكدة، مــن أجــل إعــادة ثالثة 
عربات قطــار لنقل البضائع كانت 
قــد انحرفــت عــن ســكتها علــى 
مســتوى خــط الســكة الحديديــة، 
96 بالقــرب مــن محطــة القطار 

برمضان جمال سكيكدة.
الحادثة وقعت على القطار الرابط 
بين ســكيكدة – قسنطينة، وتحديدا 

عند النقطة الكيلومترية 96، حيث 
كانت العربات كانــت معبئة بمادة 
الشــعير القطار يجري 03عربات 
مملوءة بالشــعير بحمولــة اجمالية 
تقدر ب 231طن و بحســب نفس 
المصادر، فــإن القطار كان متجها 
مــن واليــة عنابــة باتجــاه والية 
تلمســان. حيث تضرر حوالي 30 
متــر من األعمــدة الخشــبية لخط 

السكة الحديدية المذكور.

أمــس، والــي واليــة  قــرر،   n  
بــن  القــادر  عبــد  ســكيكدة، 
ســعيد، إعادة فتح سوق السيارات 
المستعملة بداية من الخميس المقبل 

عبر إقليم الوالية.
مصالــح  بيــان  فــي  جــاء  و 
الواليــة، بأن إعــادة فتح أســواق 
مرة  يكــون  السيارات المســتعملة 

كل 15 يومــا بدايــة مــن الخميس 
18 فيفــري، و هــذا قصد تخفيف 
التدابيــر الوقائية من انتشــار وباء 
كوفيــد 19 التي تــم اتخاذها، كما 
االلتــزام  الوالــي  قــرار  اشــترط 
ببروتوكول الصحــي المعمول به 
في االسواق العادية و االسبوعية .
نوالدين ب 

 n   خرجــة ميدانيــة جوارية قام 
بها رئيس دائرة الحدائق أول أمس 
لجميع أحياء البلديات الثالثة مست 
كل من حي لسبع زيدان )الحواس( 
الصيفــي  بوخدشــة  حــي  ،وكــذا 
)كســار( ،وذلك في إطار برنامج 
الســيد الوالــي للنهــوض بالتنمية 
والتكفــل بانشــغاالت المواطنين ، 
أين تــم معاينة المشــاريع الجاري 
بهــا االنجاز للوقوف على نوعيتها 
وسرعتها ،حيث استمع النشغاالت 
المواطنيــن تمثلــت  فــي مجاالت 

العمومية،المخالفــات  اإلنــارة 
الطــرق  ،صيانــة  التعميــر  فــي 
،نظافــة المحيــط التزويــد بالمياه 
الصالحة للشــرب وشبكة الصرف 
الصحــي ،كمــا تــم مــن خاللهــا 
بالمشــاريع  المواطنيــن  اعــالم 
المنطقــة  منهــا  اســتفادت  التــي 
لســنة 2021 للتكفل بانشــغاالت 
المواطنين حسب األولية ،واستمع 
القتراحاتهــم  ،كمــا أن الخرجات 
الميدانية  ستتواصل   لكل االحياء 

حسب برنامج السيد الرئيس.

 n   تــرأس الســيد رئيــس دائرة 
عزابــة صباح أمس إجتماعا للّجنة 
الدائرية المكلفــة بالبث في تحقيق 
مطابقــة البنايات وإتمــام إنجازها 

وفقا لقانون 08/15.. 
 وذلــك في  إطــار التعليمــة التي 
تنــص علــى تفعيل العمــل بقانون 
قانــون  وفــق  البنايــات  تســوية 
08/15 والتي يشرف عليها السيد 

والي والية سكيكدة،
حيــث تــم االتفــاق علــى طريقــة 

عمــل موحدة فــي كل إقليم الدائرة 
لتنفيــذ هذا القانــون من خالل عقد 
اجتماعات دورية ودراسة الملفات 
التــي تنتظر التســوية، مــع تقديم 
التســهيالت الالزمــة للمواطنيــن 

ورفع العراقيل الممكنة..
إضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية 
ألعضــاء اللجنة من أجــل معاينة 
الســكنات المعنية بالتسوية وإعداد 

التقارير الالزمة في هذا الشأن
كريم يوسف

طالبوا الوايل الجديد وضعهم يف أجندت مناطق الظل

 سكان التجمع الريفي "العارطة" بقرية أغنة ببني زيد بال كهرباء 

n ممثل عن ســكان التجمع الســكاني كشــف 
”عيــن الجزائــر”، عن معاناة كبيــرة يقضيها 
ســكان في البحث عن الكهرباء من منزل إلى 
أخــر و على مســافات طويلــة و في ظروف 
خطيرة كثيرا ما تسببت في إتالف التجهيزات 
الكهــرو منزليــة و حتــى في احتــراق بيوت 
بأكملهــا ، و أضاف بأن أزيــد من 50 عائلة 
تقطــن في القريــة و في محيطها الســكني ال 
تزال بــال كهرباء، و هذا بالرغم من سلســلة 
االحتجاجــات و صــراخ مواطنيها لدى جميع 
المســئولين الديــن يديــرون ظهرهم للســكان 

في أول جلســة لهم في كرســي البلدية و يبقى 
أمالهم كبيرا في تدخل عاجل من والي الوالية 
على أمل أن تنتهي معاناتهم خاصة و موســم 
المطــر علــى األبــواب، حيث يســود الظالم 
التجمع الســكاني الذي يفتقد كذلك إلى اإلنارة 
العمومية الغائبة، ممــا يزيد من تهديد خاصة 
و أن التجمع يقع وســط غابة كثيفة تسهل من 
دخــول و خــروج الحيوانات المفترســة التي 

تهدد ممتلكاتهم و أرواحهم.
و كان رئيــس البلديــة ، قــد أكــد  ل »عيــن 
الجزائــر«، بــأن مصالحــه وضعت دراســة 

جاهزة على طاولة الوالية على أمل الحصول 
علــى مبلــغ مالــي مــن أجــل االنطــالق في 
المشــروع على اعتبار أن شــركة ســونلغاز 
تطالــب بمســتحقاتها الماليــة لربــط الســكان 
بالشــبكة، بينمــا اإلنــارة العموميــة ســوف 
يســتفيدون منهــا فــي مطلع الســنة الجديدة و 
هي وعود يأمل الســكان ان تتحقق مع البلدية 
الجديــدة، فيما يعول الســكان علــى ضمانات 
والــي الوالية بإدراج المنقطة في اطار التكفل 

بمناطق الظل. 
 نورالدين ب

طالب، أمس، سكان التجمع الريفي بقرية أغنة ببلدية بني زيد غربي والية سكيكدة، والي الوالية التدخل إلخراجهم من ظالمات 
الى النور باستفادتهم من مشروع لربط بيوتهم بالتيار الكهربائي .

 انتشال جثة مجهول الهوية من 
شاطئ وادي بيبي ببلدية الزويت   

انحراف عربات قطار شحن 
برمضان جمال 

 الوايل يقرر إعادة فتح اسواق 
السيارات المستعملة بداية من اليوم 

معاينة ميدانية لبعض 
المشاريع بدائرة الحدائق

إجتماع لجنة الدائرة  المكلفة 
بتسوية البنايات بعزابة
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صفحة أسبوعية تسلط 
 األضواء على والية 
 سكيكدة تطالعونها 

كل مخيس  
 



متفرقات
رئاســة جامعة البشــر االبراهيمــي  بالربج 

تستجيب النشغاالت الطلبة 
n اجتمــع أول أمس، أعضاء مديرية جامعة محمد البشــير االبراهيمي 
بواليــة بــرج بوعريريج للنظر الــى الوضعية البيداغوجيــة و النظر في 
العديد من مقترحات الطلبة بما يخص سير االمتحانات الخاصة بالسداسي 
األول، و جــاء هــذا االجتمــاع بعد احتجــاج طلبة الجامعــة اول امس و 
رفع العديد من المطالب الى رئاســة الجامعة على الظروف البيداغوجية 
و االجتماعيــة، حيث تمخص هــذا االجتماع الى  االســتجابة الى لرغبة 
الطلبة في االستفادة من المزيد من الوقت الستعاب الدروس التي تخص 
امتحانــات السداســي االول المتبقيــة، كما قرر اعضــاء مديرية الجامعة 
الى تأخيرا اجراء امتحانات السداســي االول لطلبة الســنة االولى الى ما 
بعد اســتكمال الرزنامة البيداغوجيــة الخاصة بالدفعتين الثانية و الثالثة، 
تخصيص ما تبقى من الوقت االسبوع الجاري لتدعيم التحصيل الدراسي 
لطلبة الدفعة االولى، مع اســتمرار التواصل البيداغوجي بين االساتذة و 
الطلبة و ذلك من خالل استخدام جميع الوسائط على غرار منصة التعليم 
االلكترونــي لجامعة برج بوعريريج، وكذا المنصــة الوطنية للتعليم عن 
بعد الخاصة بدروس الســنة اولى لمختلف الشــعب، اضاف البيان ان ما 
يخص الدفعتين الثانية و الثالثة الخاصة بالنشاط البيداغوجي الحضوري 
فإنها تبقى سارية المفعول حسب البرنامج المحدد فيما قبل. في حين عبر 
الطلبــة على ان مديرية الجامعة اســتجابة الى عديد المطالب التي رفعت 
اليــه خاصة منهــا البيداغوجية في انتظار تحقيق مطالب اخرى لم تصدر 

في محضر االجتماع من اجل تحسين الوضع داخل الجامعة للطالب. 
                                                              مبروك .ب

يؤدون  دورة2021  المعماريون  المهندسون 
اليمني بجيجل

n أشــرف الســيد زهيــر بن حالــة األمين العــام لوالية جيجــل بالنيابة 
ممثــال عن والي الوالية على مراســم آداء اليمين القانونية للمهندســين 
المعماريين دورة 2021 ، على مستوى قاعة المحاضرات للحي االداري 
بجيجل،وقد تمت هذه المراســم بحضور الســيد رئيس المجلس الشــعبي 
الوالئي ، رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ، رئيس 
المجلس المحلي بجيجل ، مديرة التعمير و الهندسة المعمارية و البناء ، 

مدير التجهيزات العمومية و المنتخبين 
وقد شــهدت المناســبة القاء كلمة من طرف الســيد مصطفــى تيبورتين 
رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندســين المعماريين و رئيس المجلس 
المحلــي  بعدهــا تــم عــرض شــريط وثائقــي حول مســيرة المهندســة 
المعمارية المرحومة » بوهيدل حســينة. تجدر اإلشــارة أن 86 مهندسا 
معماريــا الذين أدوا اليميــن القانونية ينتمون الى واليات : جيجل، ميلة، 

قسنطينة،سكيكدة و بجاية. 

تحويل مكتــب بريد قــاوس اىل مقر مكتبة 
البلدية مؤقتا

n أقدمت مديرية البريد والمواصالت السلكية والالسلكية لوالية جيجل 
، على تحويل مكتب بريد قاوس إلى مقر المكتبة البلدية ،بســبب انطالق 
أشــغال الترميم للمكتب البريدي ابتداء من يوم األحد 14 فيفري 2021 
الماضي ،وسيتم إعادة فتح مكتب البريد  لبلدية قاوس إلى غاية استكمال 
األشــغال ،مع العلــم  أن هذه العملية لم ترق الى مســتوى آمال مواطني 
البلديــة ،الذين يتطلعون الى مكتب بريد جديد محترم وعصري وشاســع 
حتى يتناســب مع الكثافة الســكانية للمنطقة ،ويخلصهم من معاناة التنقل 

الى عاصمة الوالية للحصول على مختلف الخدمات البريدية.
نصرالدين .د

جامعــة األمر ع القــادر تحي ذكــرى اليوم 
الوطني للشهيد بندوة علمية تاريخية

n نظمــت، يــوم أمس جامعة األمير عبد القــادر فعاليات الندوة العلمية 
والتاريخية بمناســبة ذكرى اليوم الوطني للشــهيد المصادف لنهار اليوم 
18فيفري من تنشــيط كل مــن الدكتور فيصل تليالنــي والدكتورة فريدة 
قاســي بقاعة التعليم المتلفز ،الندوة تناولت مختلف المشــاهد التاريخية 
التي مرت بها الجزائر جراء االســتعمار الفرنســي للحديث عن مخلفات 
االســتعمار الفرنســي بالجزائر بكل جوانبه من جرائم االســتعمار ونهب 
األرشيف ،وتطرق أيضا إلى شهداء التحرير والتجارب النووية الفرنسية 

في الجزائر والثورات الباطنية والفالحين المنهوبة.
دالل.ب

n حيــث أكــد المكتتبــون أنهــم 
ضاقوا ذرعــا من سياســة التهديد 
و االســتغفال التــي يتعامــل بهــا 
المرقي العقــاري الذي ما فتئ في 
كل مناســبة يّذكرهــم بمــدة انجاز 
المشــروع والتي بلغت حسبه 33 
شــهرا و أن مبلغ السكن يصل إلى 
304 مليــون بــدل 282 مليون ، 
في حين ال تــزال معاناة المكتتبين 
متواصلة منذ ســنة 2012 تاريخ 

بداية المشروع.
تصريــح  حســب  المرقــي  وقــام 
بعــض المكتتبيــن لجريــدة »عين 
نفــوذه  باســتعمال  الجزائــر«، 
للضغــط على بعــض المكتتبين و 
تهديدهــم بالشــطب مــن القائمة ، 
حيث تم فعال شطب رئيس الجمعية 
تعســفيا مــن القائمة بعــد مطالبته 
بحقــه ورفض اإلمضاء على العقد 
على التصميم بســبب عدم مطابقته 

للتشريع المعمول به. 
المكتتبــون وبالرغم مــن تنظيمهم 

لعديد الوقفات االحتجاجية السلمية 
أمــام موقــع المشــروع ، للمطالبة 
باإلســراع فــي انجاز و اســتكمال 
 9 عمرهــا  بلــغ  التــي  ســكناتهم 
ســنوات، غيــر ا نهاتــه الوقفــات 
قوبلــت بالوعود الكاذبة من طرف 

المرقــي ، حيــث وعــد بتســليمها 
أواخر سنة 2019 غير أن ذلك لم 
يتحقق وظل يتحجج بحجج واهية.

هــذا وقــد طالــب المكتتبــون من 
الوالــي التدخل العاجــل إلنصافهم 
و الضغــط على الشــركة من أجل 

انجــاز  اســتكمال  فــي  اإلســراع 
السكنات لتسليمها في أقرب وقت، 
خصوصــا وأنهم ذاقــوا ذرعا من 
التكاليف الباهظــة للكراء وما زاد 
الطينة بلة قيام المرقي في كل مرة 
بزيادات عشوائية ليس لها داعي.

n و جــاء هذا االجتمــاع التي خصصته وزارة 
المــوارد المائية بعد عديد الشــكاوي التي قدمها 
المواطنيــن عبــر وســائل االعالم مــن النقص 
الفــادح فــي توزيع المياه الصالحة للشــرب في 
العديــد من بلديــات الوالية، و التــي تعاني منذ 
الســنة الفارطــة من نقص فــي التــزود بالماء 
الصالح للشــرب خاصــة بعد تراجع منســوب 
ســد عين زادة و الذي يعتبر الممول الرئيســي 
للوالية، و بعد اجتماع الوزارة اول امس قررت 
عديــد االجــراءات و التدابير من اجل تحســين 
وضعيــة التــزود بالمياه الصالحة للشــرب من 
خالل وضع حيز الخدمة لكل اآلبار االرتوازية 

و المناقــب التي تم انجازهــا في الفترة االخيرة 
بالواليــة، باإلضافــة الى تحويل المياه من ســد 
المــوان بوالية ســطيف لتدعيم ســد عين زادة، 
و رفــع حصة االنتاج اليومــي للبلديات المعنية 
بالنقــص بالتزود بالميــاه، و وضع حيز الخدمة 
لمحطة معالجة احادية الكتلة و التي تم انجازها 
على مســتوى ســد الســيدة بواليــة البويرة في 
اطار البرنامج االســتعجالي لتزويد 05 بلديات 
بالجهــة الجنوبية لوالية بــرج بوعريريج وهي 
كل البلديات التابعــة الى دائرة المنصورة، كما 
اعطى الوزير االشارة إلعطاء ديناميكية جديدة 
لمشروع تحويل المياه من سد تيشي حاف بوالية 
بجاية لتزويد 05 بلديات اخرى بشــمال الوالية 
، كمــا اكد الوزير في بيان االجتماع االخير ان 

الوزارة تعمل على ايجاد الحلول المناســبة قبل 
الصائفة القادمة و ان الوزارة ســتتابع الملف و 
تنفيــذ التعليمــات. الوالي بدوره أكــد على تنفيذ 
التعليمات التي أسدتها الوزارة و تنفيذ القرارت 
مــن خالل تنصيب خلية ازمــة لمتابعة وضعية 
المياه الصالحة للشــرب و التي تهدف الى الحل 
النهائــي ألزمة العطش التــي تعاني منها اغلب 
بلديــات الوالية، و كذا تنفيذ قــرارات المجلس 
التنفيــذي للواليــة المنعقــد في نوفمبــر الفارط 
و الــذي يتضمــن المقترحــات و المخططــات 
االســتعجالية و االحتياطية المتوســطة و بعيدة 
المدى لمعالجة مســألة التــزود بالمياه الصالحة 
للشــرب عبر قطر والية برج بوعريريج خالل 

نهاية السداسي األول من السنة الجارية. 

n قــام ،أمس، ممثلو العمال فــي الفروع النقابية 
لالتصــاالت الجزائــر بجيجل بوقفــة احتجاجية 

أمام مدخل المديريــة العملية التصاالت الجزائر 
بســبب التدخالت غير الشــرعية لالتحاد المحلي 

بجيجل،الــذي أقــدم على عقــد جمعية لتأســيس 
الفــروع النقابيــة للمؤسســة ،بالرغــم مــن عدم 
انقضــاء عهدة الفروع الحاليــة القائمة،وقد حمل 
المحتجــون الفتات من بين مــا كتبوا عليها » ال 
إلقصاء الفروع النقابية السارية عهدتها« و » ال 

لتدخل اإلدارة في الشؤون النقابية » .
وأكد المنســق الوالئــي للفــروع النقابية،العايب 
رياض ،بأن الخطوة التي قام بها االتحاد الوالئي 
تعتبر تعسفية بعد أن قام بحل الفروع النقابية دون 
أي ســند قانوني ودون استكمال عهدتها منددا بما 
وصفــه بمتواطئ اإلدارة مع االتحاد المحلي عن 
طريق موافقتها على عقد الجمعية العامة دون أي 
اعتبــار للبروتوكول الصحــي ،الذي ينص على 
منع عقــد الجمعيــات العامة والتجمعات بســبب 
جائحــة كورونا،مضيفا بأن ممثلي الفروع قدموا 
طعنا لدى االتحاد المحلي وكذا للمركزية النقابية 
ولحــد اليوم لم يتم معالجة مشــكل النــزاع القائم 
،لكــون همهم الوحيد حســبما صرح به مصدرنا 
هو حل الفروع الممثلة لعمال اتصاالت الجزائر.
نصرالدين - د

مرشوع 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية أوالد رحمون بقسنطينة 
 المكتتبون يشتكون من الزيادات العشوائية 

ويطالبون الوالي بالتدخل

بعد اجتماع وزارة الموارد المائية
خلية ازمة بديوان الوايل لمتابعة وضعية المياه بربج بوعريريج

ممثلو الفروع النقابية يحتجون أمام مدخل مديرية 
اتصاالت الجزائر بجيجل

اشــتكى مكتتبو مشــروع 100 ســكن ترقوي مدعم ببلدية أوالد رحمون بقسنطينة، من التماطل و 
التجاهــل وكذا من سياســة التهديد التــي يتعرض لها معظم المكتتبون من طــرف المرقي العقاري 

صاحب شركة catus بقسنطينة.

تــم أمــس، تنصيــب خلية ازمة من طرف والي والية برج بوعريريج »محمد بن مالك« على مســتوى ديوان الوالية لمتابعة و 
تنفيذ القرارت المنبثقة من اجتماع وزارة الموارد المائية لمناقشة وضعية المياه الصالحة للشرب بالوالية. 
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متفرقات 

n اكــد امس مديــر الصحة لوالية باتنة وجود 
اقبال كبير من جانب المواطنين علي مؤسســات 
الصحــة الجوارية والعيــادات المتعددة الخدمات 
والمستشــفيات لتلقــي اللقــاح المضــاد للكورونا 
مــن نــوع ســبوتنيك مشــيرا الــي ان كميــة من 
الجرعات التــي تلقتها الوالية من وزارة الصحة 
قد تم اســتهالكها وطلبت المديريــة كمية اخري 
ســتصل عما قريب  داعيا بالمناســبة المواطنين 
الي االستمرار في الوقاية من المرض من خالل 

ارتداء الكمامات وتطبيق االجراءات التي اتخذت 
للوقاية من المرض

وأوضح المديــر أن والية باتنة كانت على رأس 
قائمــة الواليات التي تتصــدر الحاالت المرضية 
في وقت ســابق ولكنهــا اليوم  توجــد في مقدمة 
الواليات التي تســجل فيها نســب قليلــة جدا من 
المصابين بالمرض بدليل ان نســبة شغل االسرة 
فــي المستشــفيات والعيادات المســخرة للوباء ال 
تتعــدي االربعــة في المائــة وهناك مستشــفيات 

قطعــت مــدة طويلــة بنســبة صفــر فــي المائة 
كمستشــفى اريس وثنية العابد ونقاوس ومروانة 

وعين التوتة
وكشــف مســؤول الصحــة بالوالية عــن اطالق 
منصة رقمية على مســتوي المستشــفى الجهوي 
المتخصــص في معالجة مرض الســرطان الخد 
المواعيــد الخاصــة بالعــالج باألشــعة لمرضي 

السرطان .
محمد غناي

n بعــد إختيار والية خنشــلة كوالية نموذجية 
في انتاج اكليل الجبل المتربع على مساحة تفوق 
40 ألف هكتار من بين 04 واليات نموذجية في 
مجال اســتغالل المنتوجات الغابية الغير خشبيةـ 
بإشراف من المديرية العامة للغابات  ،وبالشراكة 
مــع  منظمة األغذيــة للزراعــة لألمــم المتحدة 
FAO ، وفي اطار خلق نشاط تجاري اقتصادي 
من شــأنه تنمية مناطق الظل المتواجدة بالمناطق 
الجبلية ، تم صباح أول أمس  بالمدرســة الوطنية 
العليا للغابات بمدينة خنشــلة تقديم مشروع تثمين 
و اســتغالل عشــبة االكليل الجبلــي  من طرف 

خبراء في هذا المجال.
وأشــرف المديــر العــام للغابــات ا لســيد علــي 
محمــودي والســيدة المديــرة الوطنية لمشــروع 
تثميــن المنتوجــات الغابية غير الخشــبية وممثل 
منظمــة FAO  على هــذا اللقاء وبحضور والي 
واليــة خنشــلة  علــي بوزيــدي بمعيــة  رئيس 
المجلــس  الوالئي، رئيــس  الشــعبي  المجلــس 
الشــعبي البلدي لبلدية خنشــلة،  مديرة المدرسة 
الوطنية العليا للغابات والســادة: مــدراء الجهاز 
التنفيــذي للقطاعات ذات الصلة، طلبة المدرســة 
والفاعلين من ادارات وحاملي المشاريع في هذا 
الميدان.بعد االســتماع للنشيد الوطني فتتح السيد 
الوالــي اللقاء بكلمة حث فيهــا القائمين على هذا 
المشــروع بضرورة تطوير الشــعبية و تشــجيع 
المهنييــن المهتميــن بهــذا المنتــوج  مــن خالل 
المرافقــة والتكوين وإنشــاء مؤسســات مصغرة 
مهتمة بمجال العصائر والزيوت للمســتخلصات 
النباتيــة الصحيــة الذوقيــة والعطريــة والتركيز 
علــى المناطق الجبلية بمناطــق الظل ،وذلك من 
أجل تنميتها وتنويــع مصادر رزقها وخلق ثروة 
بديلــة. بعدهــا كانت الكملة للســيد المديــر العام 

للغابــات الذي عرض من خاللها سياســة الدولة 
فــي مقاربة جديدة من ناحيــة التنويع االقتصادي 
،و كذا من الناحية االجتماعية لالســتغالل األمثل 
للمــواد الغابيــة الغيــر خشــبية  ، و التــي تعتمد 
على انشــاء مؤسســات مصغرة مختصة في هذا 
المجــال، ثــم كانت الكلمة للســيد ممثــل منظمة 
األغذيــة للزراعــة لألمــم المتحــدة FAO الذي 
شــكر الســلطات المحلية على حفاوة االســتقبال 
،مؤكــدا عــزم منظمتــه علــى توفيــر كل الدعم 
لمرافقة نجاح هذا المشــروع.  تلتها كلمة للسيدة 
المديرة الوطنية للمشروع ”عاشور خضرة” التي 
أبــرزت من خاللها جميع مراحل الدراســة التي 
انطلقــت في ديســمبر 2018 وســبب اختيارهم 
لوالية خنشــلة و ذلك لما تزخر به من تنوع  في 
المــواد الغابية و الغير مســتغلة بها ،كما تطرقت 
إلــى االســتراتيجية  المعتمــدة في هــذا المجال 
بالوالية بمرافقة  وتكوين 35 مؤسســة مصغرة 
ناهيك على العمليات التحسيســية التي تمت على 

مســتوى كل من بلديات لمصارة ، طامزة وعين 
 الطويلــة حول النباتات التــي تزخر بها المنطقة.
بعدهــا كانت مداخلة خبير في هذا المجال رئيس 
الكونسورســيوم الذي قدم دراســة شــاملة حول 
اســتغالل وتثميــن مثــل هــذه المــواد وأهميتها 
الــدول  وتركيــز  اقتصاديــا  األولــى  بالدرجــة 
المتطورة كألمانيا في تســويقها مســتدال ببيانات 
ومؤشــرات ماليــة معتبرة تحفز علــى ضرورة 
اســتغالل العصائر والزيــوت النباتية واالعتماد 
عليها كمؤشر اقتصادي هام و بديل لخلق الثروة 

بواليتنا.
بعدهــا تنقــل الوفــد إلى مشــتلة الشــابور ببلدية 
خنشلة لوضع حيز الخدمة لجهاز تقطير الزيوت 
الطبيــة والعطرية  من النباتات ذو ســعة1500 
لتر الممنوح من طــرف المديرية العامة للغابات 
بالتنســيق مع FAO قصد اســتغالله من طرف 
المؤسسات الســابق ذكرها و التي تم تكوينها في 

هذا االختصاص. 

n  ولتسليط األضواء أكثر انتقلنا 
يــوم أمس إلــى مقر مديريــة النقل 
لوالية تبســة ، أين أبــدى أصحاب 
مدارس تعليم السياقة تدمرهم الشديد 
لما وصل أليه الوضع ،حيث طالبوا 
بتدخــل رئيــس الجمهوريــة إليجاد 
مخرج لهذه الوضعية التي وصفوها 
بالكارثــة ،خاصــة بتواجد أكثر من  
4800 مترشــح ضمن 80 مدرسة 
ســياقة مغلقة مند أكثر من شهر ،ما 
وســع الهوة بين أصحــاب مدارس 
تعليم الســياقة  والمترشــحين الذين 
هددوا  أمس باالعتصام امام مديرية 
النقل حسب تصريحات األمين العام 
لمــدارس تعليــم الســياقة باالتحــاد 
الوطني للعمال الجزائريين المنسق 
الجهوي بشرق البالد لمدراس تعليم 
الســياقة الســيد مناني الغربي الدي 
أضاف ان الوضع أصبح يندر بعدة 
مخاطــر غب ظل غلق باب الحوار 
بين مــدارس تعليم الســياقة ومدير 

النقل .

وحســب ذات المتحــدث 
أنهم يرفضــون قرارات 
شفاهية من طرف المدير 
دون أي ســند قانونــي، مضيفــا لقد 
طالبنا بحقوقنا المشروعة  والمتمثلة 
فــي فتــح بــاب اإلدارة الســتقبال 
أصحــاب مــدارس تعليم الســياقة ، 
انجــاز الوثائق اإلداريــة في وقتها 
خاصة ملفــات المترشــحين ، عدم 
إشــعارنا بقرارات الــوزارة كتابية 
خاصة ونحــن معنيين كمــا قالوا ، 
إلى جانب العشــرات من القرارات 
الشــفاهية االرتجالية ،وكذا التعسف 
في اســتعمال الســلطة وغيرها من 
المطالب المشــروعة قانونا وطالب 
المحتجــون بتدخــل الســيد رئيــس 
الجمهوريــة ،خاصــة وأنهــم عانوا 
كثيرا في ظــل جائحة كورونا ومع 
بداية ممارســة النشــاط لالسترزاق 
وجدنــا أنفســنا أمــام أبــواب مغلقة 
وإدارة متعنتــة حســب تصريحات 
األمين العام لمدارس تعليم الســياقة  
الذي أضــاف أن مدير النقل رفض 
مقــرر المركــز الوطنــي لرخــص 

الســياقة الــذي عين رئيــس  مركز 
بتبســة حســب  المقــرر الموقع من 
طرف المديرالعام الســيد اسماعيل 
بن عيشــة بتاريخ 01/02/2021 
تحــت رقــم 054 اال أن التطبيــق 

يبقــى عالقــا  ولتســليط  الميدانــي 
األضــواء أكثــر انتقلنــا إلــى داخل 
مديريــة النقــل وبعــد تقديــم هويتنا 
قيــل لنا أن المديــر في مهمة خارج 
المديرية ويعود في اليوم الموالي. 

n أشــرفت باألمــس المفتشــية 
البيطرية بمشاركة قطاع الغابات 
تبســة، علــى تفعيل خليــة اليقظة 
والمتابعة لظروف تربية الدواجن، 
والوقــوف علــى مــدى نجاعــة 
وســائل حماية الثــروة الحيوانية، 
وقد خصت هذه العملية العديد من 
المناطــق بالواليــة توعية مربي 
الدواجــن باحتــرام قواعــد حفظ 
الصحة واألمن الحيوي ومنشآت 
تربيــة الدواجن عامــة والحرص 
خاصة على حماية منشــآت تربية 
الدجــاج الموجه للمســتهلك، من 
الطيــور المهاجــرة والبرية، كما 
توصي بنظافة المشــارب وأواني 

توزيع العلف.
وتأتي هذه التوصيات بعد تسجيل 
ظهور مــرض أنفلونــزا الطيور 
بأحــد المنشــآت لتربيــة الدواجن 
مؤخــرا،  البواقــي  أم  بواليــة 
وتوصي نفــس المصالح باعتبار 
بالدنــا ممــر هجرة أعــداد كبيرة 

مــن الطيور المهاجرة القادمة من 
بلدان اوروبية وإفريقية.

وأشارت المفتشة البيطرية” حنان 
لبيــض”، أن تفعيــل نشــاط خلية 
اليقظة والمتابعة، جاء لتحســيس 
مربي الدواجن وزيادة وعيهم في 
أخذ الحــذر دون تهويل الوضع، 
كما أن منتوج اللحوم البيضاء هي 
وجهة المستهلك بالدرجة األولى، 
وتذكــر ذات المصــدر أن مرافقة 
محافظــة الغابات لزيارة المناطق 
الرطبة وتعداد الكثير من الطيور 
المهاجرة التي هي المسبب األول 
لنقــل المــرض وبالتالــي وجــب 
الحــرص علــى عــدم احتكاكهــا 
بالطيــور األليفــة، كما تــم تدعيم 
شــبكة المراقبة الوبائيــة للطيور 
المهاجرة بالتنســيق مــع مصالح 
إدارة  الغابات إضافة إلى مراقبة 

الدجاج الموجه لالستهالك.
منى .ب

n تــم انجاز ثالثمائة مشــروع 
لفائــدة مناطق الظــل بوالية باتنة 
ويوجــد عــدد اخــر يقــدر بألف 
وســبعون  وتســعة  وثالثمائــة 
مشــروعا اخــرا تمــت دراســته 
مرحلــة  مــن  ويقتــرب  التقنيــة 

االنجاز
المدرجــة  المشــاريع  وتخــص 
قطاعــات حيويــة ظــل الســكان 
الميــاه  وتخــص  بهــا  يطالبــون 
والكهربــاء  للشــرب  الصالحــة 
والغــاز والطــرق الواصلــة إلى 
والصــرف  والقــري  المداشــر 

الصحي 
وتقــدر مناطــق الظل فــي والية 

باتنة بخمسة مائة وسبعة وتسعين 
ان  المســؤولة  الجهــات  وتقــدر 
يرتفــع عددها مــع االنتهــاء من 
انجــاز المشــاريع المســجلة الي 
اكثر من ســتمائة منطقة وهي من 
اكبر المناطق في الجزائر بالنظر 
لشساعة الرقعة الجغرافية للوالية 
ووقــوع اغلب القري والمداشــر 
فــي مناطق وعــرة ومتوغلة في 
عمق الجبال مما زاد في صعوبة 
الربط بينها وتجميع المرافق التي 

تستفيد منها بصفة جماعية.
محمد .غ

التجــارة  n نظمــت مديريــة 
إعالمــي  ،يــوم  تبســة  لواليــة 
تحسيســي بحضور عدة شــركاء 
وذلــك تزامنــا واليــوم العالمــي 
 15 ل  المصــادف  للمســتهلك 
مــارس مــن كل ســنة، والــذي 
اختيــر له شــعار”مكافحة التلوث 
عــرف  حيــث  البالســتيكي”، 
هــذا االجتمــاع تفاعــال مــن قبل 
المشــاركين للبحــث عــن حلول 
كفيلة بمشــكلة اإلستعمال المفرط 
للبالســتيك، لمــا لهــذه الظاهــرة 
مــن آثــار ســلبية علــى الصحة 
العمومية منجهة، والبيئة من جهة 
أخرى،حيــث تم ضبــط البرنامج 
لتوعيــة  المســطر  التحسيســي 
المواطنين ســيما فئــة التالميذ و 
متربصي التكوين المهني لتجسيد 
أرض  علــى  وتفعيلهــا  العمليــة 

الواقع.
حيــث تقــول ”كريمــة قريشــي” 

ممثلــة عــن مديرية التجــارة أن 
هــذا االجتمــاع التنســيقي جــاء 
لمحاربة ظاهرة استخدام األكياس 
البالستيكية واســتبدالها باألكياس 
هــذه  وأن  خاصــة  البالســتيكية 
الظاهــرة تتفاقم وتشــويه المنظر 
العام للشــوارع التــي باتت مليئة 

بها.
وقد شــهد هذا االجتماع التنسيقي 
المشــاركين،  تفاعال مــن طرف 
لما لهذا الموضوع من أهمية وما 
تســببه من مخاطر على الموارد 
الطبيعية و البيئة، والمواد الغذائية 
التــي يســتهلكها المواطن  جراء 

التفاعالت الكيميائية.
وأكــدت مصالح مديريــة التجارة 
أن هذا اليوم يدخل ضمن تجســيد 
أكثــر ثقــة للمســتهلك مــن أجل 

استهالك فعال.
منى .ب

رحيل المدير مطلب أساسي والمترشحون 
يهددون بغلق مديرية النقل 

عين على الشرق 
9

دخلت  والتي  بالوالية  النقل  مديرية  أمام  االحتجاجية  حركتهم  تبسة  لوالية  السياقة  تعليم  مدارس  أصحاب  يواصل 
أسبوعها الثالث في ظل غلق باب الحوار من طرف الوصاية ،ما أدى إلى خلق حالة من التشنج والغضب مع تواصل 

االحتجاجات السلمية يوميا أمام مقر المديرية.

إقبال كبري عيل تلقي اللقاح بباتنة

إطالق مرشوع استغالل تثمني اإلكليل لفائدة سكان المناطق الجبلية بخنشلة
تمن أول أمس إطالق مشــروع اســتغالل تثمين نبتة اإلكليل الجبلية لفائدة المناطق الجلية في والية خنشــلة بإشراف المديرية 

العامة للغابات وبالشراكة مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة للمم المتحدة .

تبسة : هواري غريب 

خنشلة : عبد العزيز مغني 

بإرشاف المديرة العامة لغابات وبرشاكة مع ”الفاو ” 

تفعيل نشاط خلية اليقظة والمتابعة 
لرتبية الدواجن بتبسة 

انجاز ثالثمائة مرشوع بمناطق 
الظل بباتنة

مديرية التجارة بتبسة تنظم يوما تحسيسيا 
تحت شعار”مكافحة التلوث البيئي”

الخميس  18 فيفري   2021
الموافق لـ 6 رجب 1442

  أصحاب مدارس تعليم السياقة  بتبسة يحتجون 



n وبعد جولة قام بها في الشرق الليبي, بدأها من مدينة 
بنغازي ثم طبرق والبيضاء, في إطار مشاورات توحيد 
المؤسســات الليبيــة, وصل رئيــس المجلس الرئاســي 
الجديد محمد المنفي, أمس الثالثاء, إلى المنطقة الغربية 
و تحديــدا إلى العاصمــة طرابلس في أول زيارة له منذ 
تقلــده منصبه فــي 5 فيفري الجاري, وذلــك تزامنا مع 
انطالق االحتفاالت بالذكرى العاشرة لثورة 17 فيفري 

في ميدان الشهداء بالعاصمة.
وفــي كلمة له فــور وصوله إلى طرابلــس, قال المنفي 
أن ”تشــكيلة الحكومــة الجديــدة ســتكون جاهزة خالل 
أيام”, مؤكدا أن الهدف الرئيس للسلطة التنفيذية الجديدة 
هــو توحيد المؤسســة العســكرية تحت إشــراف اللجنة 

العسكرية المشتركة الليبية )5+5(.
العســكرية  المؤسســة  ”توحيــد  أن  المنفــي  وأوضــح 
والمؤسسات السيادية يساعد الحكومة الستكمال مهامها 

بإجراء االنتخابات نهاية العام”.
واســتقبل المنفي عدد من قيــادات المنطقة الغربية, من 
بينهم رئيــس أركان وأعضاء المنطقة الغربية, ورئيس 
أركان وأعضــاء لجنة )5+5( لقيــادات القوات التابعة 
لحكومــة الوفاق, وأعضاء بمجلســي النــواب و الدولة, 
وشــيوخ قبائل عدد من الشخصيات االعتبارية بالمنطقة 

الغربية.
وكان المنفــي قــد التقى خالل جولة قادتــه إلى المنطقة 
الشرقية, المشــير خليفة حفتر ومشايخ القبائل وأعضاء 
فــي مجلس النواب, ورئيس البرلمان, عقيلة صالح, في 
إطار جهود توحيد المؤسســات ومناقشــة ترتيبات عقد 

جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وحصــل المنفــي علــى إجمــاع حــول مســألة توحيــد 
المؤسســات في الشــرق, وفي حال وجــد دعما مماثال 
فــي الغــرب, ســتكون تلك خطــوة مهمة علــى طريق 
المصالحــة الليبيــة الوطنيــة الداعمة للحكومــة المقبلة 

والفترة االنتقالية.
من جهته, يستمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية, 
عبــد الحميد الدبيبة, في مشــاورات لتشــكيل حكومته, 
معلنــا في كلمــة ألقاها, أمس, بدء مشــاورات تشــكيل 

الحكومة الجديدة لتكون جاهزة خالل 10 أيام.
وقال إنه شرع في وضع األسس لتشكيل حكومة تراعي 
االلتزامات المحددة في االتفاق السياسي الليبي وخارطة 
الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفــي إحاطــة قدمهــا أمام المجلــس األعلــى للدولة في 
طرابلــس, أكــد الدبيبــة أنه مســتعد للتعــاون مع جميع 
مؤسســات الدولة. وأوضح أن ”تعزيز الشعور باألمان 

وتوحيد المؤسســات األمنية والعسكرية جوانب رئيسية 
تســعى حكومتــه إلــى تحقيقهــا بالشــراكة مــع اللجنة 
العســكرية”, مشــيرا إلــى ”أهمية الحفاظ على الســيادة 

الوطنية ومنع التدخالت الخارجية السلبية”.
كمــا أكد ”أهمية التعاون بيــن الجميع لتحقيق المصالحة 
وإجــراء االنتخابات في موعدها”, مشــيرا إلى الجهود 
المبذولــة لتوفير لقاح ضد فيــروس ”كورونا” والوعود 
التــي تحصــل عليها مــن دول صديقة في هذا الشــأن, 
وشــدد على ”ضرورة تبني سياســة خارجيــة تعيد ليبيا 

إلى مكانتها”.
وخــالل اتصاليــن هاتفيين منفصلين مع كل من الســيد 
محمد يونس المنفي, رئيس المجلس الرئاســي في ليبيا  
ورئيس الوزراء المكلف السيد عبد الحميد محمد دبيبه, 
جدد االمين العــام لالمم المتحــدة, أنطونيو غوتيريس, 
”التزام” المنظمة الدولية ”الكامل” بدعم جهود الســلطة 

التنفيذيــة الليبية الجديدة مــن أجل إجراء االنتخابات في 
ليبيا والمقررة في ال 24 من ديسمبر العام الجاري.
 استعداد األمم املتحدة لدعم آليات 

مراقبة وقف إطالق النار
وقال دوجاريك إن المســؤولين الثالثة أكدوا على أهمية 
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الليبي بما في ذلك انسحاب 
القــوات األجنبية من ليبيــا. وجدد األمين العام , للجانب 
الليبي ”اســتعداد األمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف 
إطــالق النــار بقيادة ليبيا”, مشــددا علــى أهمية ضمان 

تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين.
 وفي جلسة خصصت لبحث سبل توحيد البرلمان وإعادة 
هيكلته قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يتوقع 
أن ترى النور بعد أســبوع, اتفق أعضاء مجلس النواب 
في مدينة صبراتة )غرب(, أمس الثالثاء, على انتخاب 

رئيس جديد بعد أســبوع خالل جلســة بمدينة ســرت أو 
أي مدينة أخرى, يتم كذلك فيها مناقشــة آليات منح الثقة 

للحكومة الجديدة.
ووجه النواب في ختام الجلسة, التي عقدت أمس بمدينة 
صبراتــة وحضرها أكثر من 90 نائبا, طلبا إلى اللجنة 
العسكرية الليبية )5+5( من أجل عقد جلسة عامة يومي 
االثنيــن والثالثاء القادمين في مدينة ســرت, وأكدوا أنه 
إذا تعذر ذلك, فإنه سيتم عقد الجلسة في مدينة صبراتة. 
كما وجهوا دعوة إلى رئاســتي البرلمان بكل من طبرق 
وطرابلس لحضور الجلسة, وأشاروا إلى أنه في صورة 

تغيب هم, ستدار الجلسة بأكبر األعضاء سنا .
وأبــدى المجتمعون فــي ختام لقاءاتهــم بمدينة صبراتة 
تمســكهم بتنحــي عقيلة صالح من منصبــه, حيث أكدوا 
أن الجلســة المقبلة ســتخصص إلعــادة انتخاب رئيس 
للبرلمان بحيث يؤول هذا المنصب ألحد نواب الجنوب 

وذلك وفق ما تم التوافق عليه في إعالن القاهرة.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك مناقشة آليات إعطاء الثقة 
للحكومة الجديدة واعتماد تعديالت الالئحة الداخلية, بما 
يتضمن إضافة الــدورة البرلمانية, داعيا جميع أعضاء 
البرلمــان إلــى ”تغليب مصلحة الوطــن والحضور إلى 

الجلسة حسب الموعد المعلن”.
ويشــترط عدد من نواب البرلمان اســتقالة عقيلة صالح 
من منصبه وانتخاب رئيس جديد, للمشــاركة في جلسة 
منح الثقة للحكومة الجديدة, التي أقر  برلمان طبرق أن 

تكون في مدينة سرت.
للتذكيــر, فــإن البرلمــان الليبــي جــرى انتخابــه فــي 
أوت2014, وكان مفترضا أن يضم 200 عضو, لكن 
تم انتخاب 188 عضــوا فقط, بعدما تعذر انتخاب 12 

عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك.
ونتيجــة للخالفــات السياســية المتواصلة فــي ليبيا منذ 
سقوط نظام معمر القذافي السابق عام 2011, فقد انقسم 
البرلمــان إلى مجلســين, األول يضم أعضــاء داعمين 
لخليفة حفتر, ويعقد جلساته في طبرق )شرقا(, والثاني 
يضــم نوابا داعمين لحكومــة الوفاق المعترف بها دوليا 

ويعقد جلساته في طرابلس.
وكانــت آخر جلســة لمجلــس النواب عقدت فــي مدينة 
غدامس فــي ديســمبر الماضي, وبحثت تغيير رئاســة 
البرلمــان وكذلــك الالئحــة الداخلية واختيــار مقر دائم 
للمجلــس, إال أن عدم حســم كل هذه األمور تســبب في 

فشل عقد جلسة رسمية واالكتفاء ببيان ختامي.
ق ـ د

n وكتبت رئيســة المؤسســة األمريكية من 
أجل الصحراء الغربية في رسالتها الموجهة 
باســم الحملة من أجل إنهاء احتالل المغرب 
للصحــراء الغربية ”نراســلكم لنطلب منكم 
التراجــع عن قرار” الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب الخاص باعتراف الواليات المتحدة 
بســيادة المغرب المزعومة على الصحراء 
الغربية و”مراجعة موقف الواليات المتحدة 
ازاء النــزاع” في الصحراء الغربية المحتلة 

من قبل المغرب منذ 1975.
وقالــت الســيدة شــولت إن قــرار ترامــب 
األحادي الجانب مقابل ”التطبيع” بين النظام 
المغربــي والكيــان الصهيونــي ”يضــرب 
عرض الحائط جميع مبادئ القانون الدولي 
التــي تقــوم عليهــا السياســة األمريكية منذ 

تأسيس الواليات المتحدة”.
وأضافــت الفائــزة بجائزة ســيول للســالم 
أن هــذا المســعى ”الكارثي” علــى الصعيد 
السياســي ”يطــرأ فــي الوقت الــذي ينبغي 
فيــه علينا إصــالح العالقات بيــن الواليات 
المتحــدة وحلفائهــا وليس تقويضهــا أكثر” 
مؤكــدة أن موقف المغــرب ازاء الصحراء 

الغربية ”يخرق بوضوح القانون الدولي”.
وفي هذا الصدد، ذكرت ســوزان شــولت، 
وهي أيضا رئيســة مؤسســة منتدى الدفاع، 
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة في 
حق الصحراوييــن تحت االحتالل المغربي 
مشــيرة إلى ”التعذيب واالختفاءات القسرية 

واالعتقــاالت التعســفية والتصرفــات غير 
اإلنســانية في الســجون واالغتياالت” التي 
تطرقــت لها تقارير منظمــات مثل هيومان 
رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة 
والمنظمة غير الحكومية األمريكية روبرت 

كينيدي للعدالة وحقوق اإلنسان والمفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

وتســاءلت رئيسة المؤسســة األمريكية من 
أجــل الصحــراء الغربية ”كيــف للواليات 
المتحدة أن تستمر في دعم بلد خرق القانون 

الدولــي وارتكــب عــدة انتهــاكات لحقوق 
اإلنســان وأخل بالتزاماته العديدة إزاء األمم 
المتحــدة والصحراوييــن بتنظيــم اســتفتاء 

لتقرير المصير”.
و أكدت السيدة شولت أن ”الواليات المتحدة 

ســتربح القليــل وتخســر الكثيــر من خالل 
االعتراف بســيادة المغرب على الصحراء 
الغربيــة. كمــا أن مواصلــة دعــم موقــف 
المغرب في األمم المتحدة ال يخدم المصلحة 

السياسية للواليات المتحدة”.
وفي رسالتها، اعتبرت رئيسة المنظمة غير 
الحكومية األمريكية بأن قرار ترامب ”يمكن 
اعتباره كموافقة صامتة على المســتوطنات 
االســرائيلية في أراضي من الواجب منحها 

للفلسطينيين”.
و في هــذا الصدد، دعت الرئيس بايدن إلى 
”التفكير في تأثير دور الواليات المتحدة في 
نــزاع الصحراء الغربية علــى مصداقية و 
صــورة الواليــات المتحدة في بلــدان العالم 

النامية، ناهيك عن حلفائنا في أوروبا”.
و كتبت الســيدة شــولت للرئيس بايدن ”لقد 
عبرتم عن نيتكم فــي إصالح الضرر الذي 
لحــق بمصداقيــة الواليات المتحدة بســبب 
اإلدارة السابقة. ولكن محاولة تلميع  صورة 
الواليــات المتحدة بخطابــات نبيلة لن يزيد 
مــن احترام شــعوب العالم لصنــاع القرار 

السياسي في الواليات المتحدة”.
و فــي األخيــر، طلبت من الرئيــس الجديد 
للواليــات المتحدة برمجة اجتماع في أقرب 
اآلجــال بين ممثلــي الحملة مــن أجل انهاء 
االحتــالل المغربــي للصحــراء الغربية و 

اإلدارة األمريكية ”لمناقشة هذه المسألة”.
ق ـ د

 فيما يقرتب اإلعالن عن تشكيلة الحكومة الجديدة 

مجلس النواب الليبي يختار رئيسا جديدا بعد أسبوع

 الصحراء الغربية

 مؤسسة أمريكية تطلب من بايدن ”مراجعة” موقف الواليات المتحدة

10  عين على العالم 

تقترب الســلطة التنفيذية في ليبيا من اإلعالن عن تشــكيلة الحكومة االنتقالية الجديدة التي تتولى مهمة تنظيم االنتخابات العامة في 24 ديســمبر 2021, حيث أكد 
رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي من العاصمة طرابلس أن تشكيلة الحكومة ”ستكون جاهزة خالل أيام”, وذلك وفقا لما حدده االتفاق السياسي وخارطة 

الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

واشــنطن - طلبت رئيســة المؤسســة األمريكية من أجل الصحراء الغربية سوزان شولت، في رســالة بعثت بها أمس األربعاء، إلى البيت األبيض، من الرئيس األمريكي جو بايدن ”مراجعة” 
موقف الواليات المتحدة األمريكية ازاء الصحراء الغربية و ”التراجع” عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب االعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
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هذا ما حدث يف ليلة سحق وإهانة برشلونة
6  أسابيع تكفي بوكيتينو 

إلذالل النادي الكتاالني العريق

 البورتا: ”املال وحده ال يضمن بقاء 
ميسي يف البارصا”

ص13

نتيجة ضغط األنصار وبعد 
إجتماع مع الوايل 

 رئيس شبيبة 
سكيكدة 
يستقيل 

ص12



n قــرار الرئيــس أرجعه إلى متاعب نفســية و 
خاصة و فشــله في تكوين فريق قوي يمثل النادي 
العريــق، إلى جانــب جملة المتاعــب المالية التي 
أخفق الرئيس فــي توفيرها حيث حاول في العديد 
مــن المــرات تجاوزهــا، غيــر أنه فشــل في ظل 
الظــروف الصعبة التي يعانيهــا، رغم نجاحه في 
إقنــاع عدد مــن الممولين في تمويــل النادي على 
شكل سبونسور بقيمة مالية وصلت الى 16 مليار 

سنتيم ...
فضل، رئيس فريق شببية سكيكدة، جمال قيطاري، 
قبل إعالنه قرار االستقالة من النادي اإلجتماع مع 
والــي الوالية بمعية الناطق الرســمي للفريق عبد 
المومن بوهويرة، حيث شرح للوالي كل الظروف 
الصعبــة التي يعانيها في يومياته مع النادي المثقل 
بالديون في ظل غياب مصادر التمويل، إلى جانب 
تخلف دعم البلدية التي وعدت ب5.5 مليار سنتيم 
ال تزال محل إجــراء إدارية، حيث فضل الرئيس 
إعالن استقالته الرسمية للوالي التي ينتظر تأكيدها 
فــي اإلجتمــاع الدي دعــا إليه الرئيــس اليوم لكل 

المساهمين في الشركة.
لرحيل  ضغطــوا  حــدود  بــا  أنصار 

الرئيس و طالبوا بشركة
و يجمع الجميع في سكيكدة، بأن القرار السريع و 
المفاجيء لرئيس شــببيةس كيكدة باالستقالة يعود 
الى المســيرة الســلمية التي نظمها قبل عشــر ايام 
انصار بال حدود انطالقا من ملعب 20 أوت 55 
و انتهــت أمام مقر الوالية، حيث تمســكوا برحيل 
الرئيــس قيطــاري الذي اخفق في تجســيد وعوده 
بتكويــن فريق قوي يحافظ على الفريق في القســم 
األول ناهيــك عــن فشــله في جلــس ممولين جدد 
لضخ األمــوال في خزينــة النــادي المثقل بديون 
وصلــت إلــى رقم خيالــي،  كما تمســك األنصار 
بضــرورة إســناد الفريق إلى شــركة راعية له و 
قيادتها للفريق خاصة و ان العديد من المؤسســات 

البترولية و المينائية موجودة في عاصمة الوالية.  
فتح رأس مال الشركة و الوالي يتعهد 

بالدعم
في المقابل تمسك فاعلين في شببية سكيكدة برحيل 
الرئيــس قيطاري جمال من الفريق و إســناد مهام 
تســييره لشــركة إقتصاديــة ثقيلة فــي الوالية هذا 
ال يكــون إال بفتــح رأس مــال الشــركة المحترفة 
لالكتتاب من جديد و دخول ممولين جدد و رجال 
أعمــال جديد ســبق و أن أعربوا عن اســتعدادهم 
التام لدخول مســاهمين في الفريق شــريطة رحيل 

الرئيس قيطاري .
في المقابل فضل والي الوالية في اجتماعه األخير 
مــع أنصار النادي تقديم لهم كل الضمانات الكافية 

لمســاعدة الفريــق ماديا و ماليا، حيث ســبق له و 
ان ســاهم في إبرام صفقات تمويل لنادي من عدة 
شــركات اقتصادية وصلت إلى 16 مليار ســنتيم 
»حســب مصادرنا«، و جدد الوالي استعداه التام 
إلخراج النادي من وضعه شريطة وجود مسئولين 
نزهاء على رأسه و عليهم تحمل كل المسئولية في 

الحفاظ عليه في القسم األول المحترف.
جمال قيطــاري إخرتتت مصلحة 

الفريق
فــي المقابل، فضل رئيس فريق شــببية ســكيكدة 
،جمال قيطــاري، في إتصال مع عيــن الجزائر، 
التأكيد بأنه فضل اإلنســحاب مــن النادي و البقاء 
مســاهما فيه مــن أجل المصلحــة الخاصة للفريق 
الــدي يوجد في وضع صعــب ووجب ضخ دماء 
جديدة فيه، حيث فضل اإلستجابة لضغط األنصار 
باالســتقالة الســريعة و الحفــاظ علــى إســتقراره 
الداخلي، مجددا دعوته آلي شخص يريد االقتراب 
لشــراء أســهم الفريق كما انه مستعد لمد يد العون 
ألي كان حبــا في النادي ال غير من أجل بقائه في 

القسم المحترف األول.
انصــار الفيــرق من جهتهم فضلوا توجيه رســالة 
قوية لوالي الوالية و لكل المســاهمين في الشركة 
بضــرورة التدخــل العاجل من اجل انقــاد النادي 
من عتبة العودة للقســم الثاني المحترف من جديد 
بعد 32 ســنة من االنتظــار مؤكدين بان الفرصة 
مواتيــة للوالــي مــن اجــل التدخل و ضــخ دماء 
جديــدة في الفريق الدي يملك امكاينات كبيرة ماليا 
بامكانيها تحقيق البقاء في البطولة و تدعيم النادي 
باحســن الالعبين امام التعــداد الحالي الغير مقنع 
و تبديــد كل العرايقل التي يعانيها النادي و دفعت 
باالنصار الى االجتجاج و مطالبة برحيل قيطاري 
الــدي حملــوه كل الســمئولية في الوجه الشــاحب 
للفريــق الذي يحتــل الصف األخير فــي البطولة 
خاصة و أن االســتقدامات لم تكن في المســتوى، 
إلى جانب عدم قدرته على توفير الســيولة المالية 
لالعبيــن الــذي ال يزالون لم يتلقون مســتحقاتهم، 
ناهيك عــن الصراعــات الخفية التــي باتت تهدد 
النــادي بالســقوط لكن يبقى كل أملهــم في موقف 
مشــرف لوالي الواليــة على األقــل بالتدخل لدى 
الجهــات العليا لدولة و اســناد رعايــة الفريق إلى 

مؤسسة اقتصادية ثقيلة . 

نتيجة ضغط األنصار وبعد إجتماع مع الوايل 
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رابطة األبطال اإلفريقية 
مقابلة شباب بلوزداد مع ماميلودي 

صاندونس تقام يف موعدها

n ســتقام مقابلــة شــباب بلــوزداد مع ضيفــه ماميلــودي صاندونس 
الجنــوب افريقــي، لحســاب الجولــة الثانية مــن مرحلــة المجموعات 
لرابطــة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، فــي الموعد المحدد لها، أي يوم 
الثالثاء  23 فبراير الجاري بملعب 5 جويلية األولمبي، على الســاعة 
ال00ر14ســا(، حسب ما أفاد به اليوم األربعاء بيان النادي العاصمي 
الذي ينشــط في بطولة  الرابطة المحترفة األولى .وأوضح نادي شباب 
بلوزداد في بيان نشــره عبر صفحته الرســمية على »فيسبوك« :« أن 
ادارة الفريق  تلقت مراسلة من االتحادية الجزائرية لكرة القدم )الفاف(، 
تفيد بإجراء المقابلة في الوقت المحدد لها سابقا،«مطالبة« إدارة شباب 
بلــوزداد مــن مضاعفــة اإلجــراءات الوقائيــة االحترازيــة و التطبيق 
الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد«.وكان  البروفيســور محمد بقاط 
بركانــي، عضو باللجنــة الوطنية لرصد ومتابعة فيــروس كورونا، قد 
دعــا يوم االثنين، إلى تغيير مكان إقامة لقــاء رابطة أبطال إفريقيا بين 
شــباب بلوزداد و ماميلــودي صاندونس )المجموعــة الثانية(، المقررة 
يوم 23 فبراير بالجزائر العاصمة، بســبب مخاطر تنقل عدوى ساللة  
الفيروس التي ظهرت بجنوب افريقيا.وطالبت »الفاف« في المراســلة 
التي وجهتها لشــباب بلوزداد، إدارة هذا األخير بالحرص الشــديد على 
احتــرام كل اإلجــراءات االحترازيــة مــن اجل الحد مــن مخاطر تنقل 
عــدوى الســاللة الجديدة  للفيــروس التي ظهرت بجنــوب إفريقيا .وتم 
اكتشــاف هذه الســاللة الجديدة لفيروس كورونا للمرة األولى في شهر 
أكتوبر الفارط بجنوب إفريقيا، لتنتشــر العدوى بسرعة أكبر عبر كامل 
البــالد منذ عدة أســابيع، مخلفة عدة وفيات في األحيــاء الفقيرة التي ال 

يستطيع سكانها احترام التدابير االحترازية لمجابهة الوباء.
وخالل الجولة األولى من مســابقة رابطة االبطال، التي لعبت الســبت 
الماضي، فرض شــباب بلوزداد التعــادل على مضيفه تي بي مازيمبي 
الكونغولــي )0-0(، بينمــا تفوق مــا ميلودي  صاندونــس على ضيفه 
الهالل الســوداني )0-2(.للتذكير، فإن لقــاء الوداد البيضاوي و كايزر 
شــيفس، الــذي كان مبرمجا الســبت الماضي في إطــار الجولة األولى 
)المجموعــة الثالثــة( لرابطــة أبطــال إفريقيــا، قــد تّم نقلــه إلى ملعب 
»السالم« بالقاهرة )مصر(، بتاريخ 19 فبراير، جراء رفض السلطات 
المغربية الترخيص للفريــق الجنوب إفريقي ولوج أراضيها  ولكن في 
تطور جديد قررت اليوم االربعاء الســلطات المصرية رفض اســتقبال 

اللقاء بعد تعديل موعده

الرابطة الثانية لكرة القدم 
 أندية من أجل التأكيد و أخرى للتدارك

 

n ســتكون أندية دفاع تاجنانت و رائد القبة و أمل بوســعادة, الفائزة 
خــارج ديارها فــي الجولة األولى, أمام حتمية تأكيــد انطالقتها الموفقة 
في الموسم الكروي 2021-2020 لبطولة الرابطة الثانية, و ذلك لدى 
استضافتها على التوالي لشــباب باتنة, مولودية بجاية واتحاد الحراش, 

خالل الجولة الثانية للمنافسة المقررة نهاية هذا األسبوع.
وكانــت أندية دفاع تاجنانــت )0-1 على ميدان مولودية العلمة( و رائد 
القبة و أمل بوســعادة )1-3 في المســيلة و البليدة( قــد انفردت بمقدمة 
الترتيــب لمجموعاتهــا, و بالتالي عليها تعزيــز وضعيتها خالل الجولة 
الثانيــة, في الوقــت الذي تدور فيه مواجهات أخــرى جديرة باالهتمام, 

كونها تندرج ضمن لعب األدوار األولى في السباق نحو الصعود.
و مــن بين هــذه المواجهات المباشــرة, لقاءات مولوديــة باتنة - اتحاد 
الشــاوية, اتحاد خنشلة - جمعية الخروب و خاصة مولودية قسنطينة - 
اتحاد عنابة. وحتى مجموعة الوسط تعرف بدورها اجراء لقاءات هامة 
على غرار شــبيبة بجاية - اتحاد البليدة اللذين يرغبان هذا األسبوع في 

تدارك ما فاتهما في الجولة السابقة.
و كانت شــبيبة بجاية قد اكتفت بتعادل أبيض في داربي »يما قورايا« 
أمــام مولوديــة بجايــة, بينما انهار اتحــاد البليدة على ميدانــه أمام أمل 
بوسعادة )3-1(. و كان ممثل »مدينة الورود« يعاني من أزمة داخلية 
جعلته يقحم تشــكيلة الرديف, وهو ما يفســر الهزيمة الثقيلة أمام األمل 

البوسعادي.
وعلى مستوى مجموعة الغرب, يشد لقاءا شبيبة تيارت - جمعية وهران 
و أولمبي أرزيو - اتحاد الرمشي اهتمام المتتبعين كونهما يجمعان أندية 
جارة. و سيكون كل من جمعية وهران و اتحاد الرمشي أكثر رغبة في 
التدارك, بعد اكتفائهما األسبوع الماضي بالتعادل داخل الديار أمام على 

التوالي شباب واد ارهيو )0-0( و شبيبة تيارت )1-1(.
وأج
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في أسفل ترتيب بطولة الوطني االول المحترف الدي عاد إليه النادي بعد 32 سنة من اإلنتظار ...
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nوضع المدرب ماوريسيو بوكيتينو بصمته في نادي 
باريس ســان جيرمان الفرنسي بقيادته للفوز 1-4 في 
برشــلونة في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء بعد ستة أسابيع من توليه 
المهمة، وبعد أربع سنوات من الخروج من الدور ذاته 
أمام برشلونة بالخسارة 1-6 في كامب نو عقب الفوز 
-4صفر فــي باريس، أظهر الفريق قــوة ذهنية كبيرة 
وحافــظ علــى بقائه فــي المباراة بعد تأخــره -1صفر 
بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء، ومع غياب نيمار 
وأنخيــل دي ماريــا بســبب اإلصابة، نجــح بوكيتينو، 
الــذي قاد توتنهــام هوتســبير لنهائــي دوري األبطال 
في 2019 وســبق له اللعب وتدريب إســبانيول غريم 
برشــلونة التقليــدي، في قراره بوضــع ماركو فيراتي 
فــي مركز متقدم قريب مــن ثالثي الهجوم المكون من 

كيليان مبابي ومويز كين وماورو إيكاردي.
صنع مفاجأة صغرية بالدفع بكني 

بدال من بابلو سارابيا
واســتعان المدربون الســابقون بالالعب اإليطالي في 
مركــز العب الوســط المدافــع، ورغم فعاليتــه التامة 
فــي أداء الدور الدفاعــي، لكن وجوده في مركز متقدم 
ســمح له بإظهار فعاليته وبراعتــه الهجومية أيضا، إذ 
صنــع فيراتي 57 تمريرة لألمام، وأمد مبابي بتمريرة 
رائعة ســجل منها هدف التعادل في الشوط األول، وال 
يــزال فيراتي يدافع بذكاء وأحبــط تحركا بين أنطوان 
غريزمان وميسي كاد أن يؤدي لهدف آخر لبرشلونة، 
وصنــع بوكيتينو مفاجأة صغيــرة بالدفع بكين بدال من 
بابلو سارابيا، الذي كان يفضله المدرب السابق توماس 
توخيــل، ومــع وضع مبــاراة اإلياب في العاشــر من 
الشــهر المقبل في االعتبار، نجح المدرب األرجنتيني 

في اســتخدام البدالء بشــكل رائع، واســتبدل فيراتي، 
الذي كان ســيغيب عن مباراة العودة في حال حصوله 
علــى إنذار، بيوليان دراكســلر فــي الدقيقة 73 عندما 
كان ســان جيرمــان متقدما 1-3 والالعــب اإليطالي 
قريبا من الحصول على إنذار بالفعل ومنح دراكســلر 
إلــى زميله مبابي تمريرة الهــدف الرابع ليحرز هدفه 

الشخصي الثالث في ليلة ال تنسى.
غريزمان: ”مبابي سيصل إىل 

مستوى ميسي ورونالدو”
يعتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة أن مواطنه 
كيليــان مبابــي مهاجم باريس ســان جيرمان يملك 
اإلمكانات للوصول إلى مستوى عظماء اللعبة مثل 
ليونيل ميســي وكريســتيانو رونالدو، وذلك بعدما 
ســجل الالعب البالغ عمره 22 عاما ثالثة أهداف 

في الفوز 1-4 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
يوم الثالثاء، وبعدما ســاهم كشــاب في قيادة فرنسا 
إلحــراز لقــب كأس العالــم 2018، خطف مبابي 
األضواء مجددا في ظهوره األول في ”كامب نو”، 
وبعد أن تقدم ميسي بهدف، تعادل المهاجم الفرنسي 
ثــم أضاف هدفيــن بعد االســتراحة، وأصبح أيضا 
أول العــب زائر يســجل ثالثة أهــداف في ضيافة 
برشلونة بدوري األبطال منذ فعلها أندريه شيفشنكو 
مهاجــم دينامو كييف في نوفمبر 1997، وهو قبل 
أكثــر من عام علــى مولد مبابي، وقــال غريزمان 
زميــل مبابــي في هجــوم منتخب فرنســا: ”قضى 
كيليان ليلة رائعة. يملك باريس سان جيرمان نجما 
للمســتقبل وسيكون على نفس المستوى مثل ميسي 

وكريستيانو”.
الوكاالت

هذا ما حدث يف ليلة سحق وإهانة برشلونة

6  أسابيع تكفي بوكيتينو إلذالل 
”النادي الكتاالني العريق

البورتا: ”المال وحده ال يضمن بقاء 
مييس يف البارصا”

نيمار يقرر التمديد يف البياسجي وينتظر مييس

أوالزا يغيب عن مواجهة الريال

عين على الرياضة 
13

عــى  منفتــح  تومــوري 
االستمرار مع ميالن

n أبــدى فيكايو 
مدافع  توموري، 
المعــار  ميــان، 
تشيلســي،  مــن 
ا  ًد ا ســتعد ا
مــع  لاســتمرار 
ي  نير ســو و لر ا
انتهــاء  عقــب 
إعارتــه، مؤكــًدا 
حلمــه بتحقيق لقــب األســكوديتو واالنضمام 
لمنتخــب إنجلترا، وانضم توموري إلى ميان 
في جانفي الماضي، وشارك بالفعل مع الفريق 
بالفعل في عدد من مباريات الكالتشيو وكأس 
إيطاليا، وقرر توموري مغادرة تشيلسي بحًثا 
عن دقائــق أكثر للمشــاركة، خصوصا بعدما 
خــرج من حســابات فرانك المبــارد، المدرب 
الســابق للبلوز، والذي رحل وتولى بداًل منه 
األلماني توماس توخيل، لكن توموري رفض 
الــرد حول حقيقــة ما إذا كانــت إقالة المبارد 
في اليوم التالي لرحيله، واســتبداله بتوماس 

توخيل ستحدث أي فرق.

حكيمي كان مطلوبا يف نابويل

n أكــد أليخانــدرو كامانــو، وكيــل أعمــال 
النجــم المغربي أشــرف حكيمــي، العب إنتر 
ميــان، أن الظهيــر الوافد مــن لاير مدريد، 
كان مطلوبا في نابولي، وانضم حكيمي )22 
عاًما( إلــى إنتر في صيف 2020، قادًما من 
لاير مدريــد، مقابل 40 مليــون أورو، وبعقد 
يمتد لـ5 مواســم، وقال كامانو في تصريحات 
نقلها موقــع ”فوتبــول إيطاليــا«: »حكيمي 
كان مــن الممكــن أن يكون العًبــا في نابولي 
مــع ماوريســيو ســاري«، وأضــاف: ”كان 
يبلــغ من العمر 18 عاًما فقط، وكان ســاري 
هــو المدرب، لقد اتصل بنــا المدير الرياضي 
كريستيانو جيونتولي، وسأل عن إمكانية ضم 

حكيمي”.

n يــرى بيــب غوارديــوال، مدرب 
مانشســتر ســيتي، أن البريميرليغ 
يجــب أن يشــعر بالقلق، مــن فترة 
التوقــف الدولية المقبلة في مارس، 
الحــاالت  عــدد  ارتفــاع  وإمكانيــة 
المصابة بفيروس كورونا بســببها، 
وســجل البريميرليــغ إصابتين فقط 
بفيروس كورونــا، ما بين يومي 8 
و14 فبراير الجاري، وهو نفس عدد 
حاالت األســبوع الذي سبقه، وهي 
أقل حصيلة يســجلها هذا الموســم، 
وعما إذا كانت هناك محادثات، بين 
األنديــة واالتحــادات الوطنيــة، قال 
غوارديــوال فــي تصريحــات نقلتها 
شبكة ”ســكاي ســبورتس«: »ال، 
وال أعــرف الموقــف، لكــن أعتقــد 
يشــعر  أن  يجــب  البريميرليــغ  أن 
بالقلق، بــل كل الدوريــات أيًضا«، 
وأضــاف: ”أعــرف أن االتحــادات 
الوطنيــة، بحاجة لخوض التصفيات 
للتحضيــر  الوديــة،  والمباريــات 
الصيــف..  فــي  اليــورو  لبطولــة 

هــذا أمــر طبيعي”، وتابع: ”لكن الســبب وراء وجود حــاالت إيجابية عديدة في البريميرليغ، في الســابق، 
وتقلصها بشكل واضح اآلن، هو عدم تحرك الاعبين.. فقط من المنزل إلى التدريبات، والعكس«، وواصل 
غوارديوال: ”عندما تسافر عبر الطائرات، يمكن أن يحدث أي شيء.. األمر صعب بما يكفي للسيطرة عليه، 
وبالتالــي أتوقــع ارتفاعا جديدا.. كنت أفضل قول عكس ذلك، لكن من خبرتي مما حدث في الســابق، عندما 
تتحــرك، فأنت تخاطر باإلصابة بالفيروس«، وأتم: ”ما يمكننا فعله هو اتباع البروتوكول، ونصائح األطباء 

والعلماء.. لكن رأيي المتواضع، هو أن علينا التعامل بحذر حتى الصيف”.

n كشــف تقرير صحفي ألماني، أمس األربعاء، عن اهتمام 
مانشســتر يونايتد بالحصــول على خدمات مهاجــم آينتراخت 
فرانكفورت، ويقدم أندري ســيلفا )25 عاًما( مستويات مبهرة 
في أول مواســمه مع فرانكفورت، بعد انتقاله من ميان، حيث 
خــاض 22 مبــاراة فــي جميع المســابقات، ســجل 19 هدًفا، 
وصنع 5 آخرين، وبحســب شبكة ”سكاي ســبورت ألمانيا«، 
فإن مانشســتر يونايتد يحتاج لتدعيم خط هجومه، رغم التعاقد 
مــع األوروغوياني إدينســون كافاني، قادًما من باريس ســان 
جيرمان، في الصيف الماضي، إال أن بلوغه عامه الـ34، جعل 

الشياطين الحمر يفكرون في بديل.

مانشسرت يونايتد يريد أندري سيلفا

غوارديوال: ”التوقف الدويل سزييد 
اإلصابات بكورونا”

البورتــا،  خــوان  أتعهــد   n
برشلونة،  لرئاســة  المرشــح 
ببــذل كل مــا فــي وســعه، 
لإلبقــاء علــى األرجنتيني 
قائــد  ميســي،  ليونيــل 
الفريــق، في كامــب نو، 
وينتهــي عقد ميســي مع 
برشــلونة بنهاية الموســم 
أنبــاء  وســط  الجــاري، 
عديدة تفيــد بإمكانية انتقاله 

لباريس ســان جيرمان  إمــا 
فــي  ســيتي  مانشســتر  أو 

الصيــف المقبل، ويبدو أن البورتا 
هــو المرشــح األوفــر حًظــا لرئاســة 
برشــلونة، وأكد على أنه ســيعمل بجد 
لإلبقاء علــى البرغوث األرجنتيني في 
كتالونيا، وقــال البورتا في تصريحات 
لشبكة”سكاي سبورتس”: ”سنحتاج إلى 
تقديم عرض كبير، إنه )ميســي( اعتاد 

علــى تحقيــق االنتصــارات، 
ويريد الفوز مع برشلونة«، 
كل  ”ســأفعل  وأضــاف: 
مــا هــو ممكــن لإلبقاء 
عليه، هنــاك الكثير من 
التعاقــد  األنديــة تريــد 
معــه، وســنحتاج إلــى 
عرض مغــر،  تقديــم 
ال  وحــده  المــال  لكــن 
يضمــن بقــاء ميســي«، 
وتابع: ”ميســي يدر دخاًل 
أكثر من المصاريف، تكلفته 
%8 فقــط مــن اإلجمالي، وهو 
يدر %30 مــن اإليــرادات للنادي«، 
وأتم: ”بقاء ميسي أمر مربح لبرشلونة، 
ولكــن الشــيء األكثر أهميــة والذي ال 
يقــدر بثمن، هو عندما تســأل طفاًل من 
هــو األفضل فــي العالم، يقول ميســي 

على الفور”.

nبات نيمــار دا ســيلفا، مهاجم باريس 
ســان جيرمان، قريبا مــن تجديد عقده، 
 ،2022 صيــف  ســينتهي في  الــذي 
بحســب تقريــر صحفــي، فقــد ذكرت 
ديبورتيفو” الكتالونية،  صحيفة ”موندو 
ســيجدد  األربعاء، أن نيمــار  أمــس 

عقــده حتى عــام 2026، ليظــل قائًدا 
لمشــروع ســان جيرمان، فــي انتظار 
قرار زميلــه كيليان مبابي، الذي ينتهي 
عقده هو اآلخر في صيف 2022، ولم 
يحســم مصيره حتــى اآلن، وأوضحت 
الصحيفــة أن ملف تجديد نيمار ”شــبه 
محســوم” منذ عــدة أشــهر، حيث يمر 
الكرويــة،  فترات مســيرته  بأفضــل 
ومــع ذلك، فــإن قدوم صديقــه وزميله 
الســابق في برشــلونة، ليونيل ميســي، 
ســيعجل توقيع عقــده الجديــد، وانضم 
نيمــار إلــى باريس ســان جيرمان، في 
قيمــة  مقابــل ســداد   ،2017 صيــف 
الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، 
التــي بلغت 222 مليون أورو، وحاول 
برشــلونة اســتعادة نيمار، فــي صيف 
2019، إال أن تمسك النادي الباريسي 

ببقائه، حال دون إتمام الصفقة.

n تأكــد غياب األوروغوياني لوكاس 
أوالزا العــب فريــق بلــد الوليــد عن 
مواجهة لاير مدريد المقبلة في الدوري 
البطاقــات  تراكــم  بســبب  اإلســباني 
الصفراء، ويســتضف بلد الوليد، فريق 
لاير مدريد يوم الســبت المقبل في إطار 
منافســات األســبوع الـــ 24 من عمر 
الــدوري اإلســباني، وبحســب صحيفة 
»آس« فقــد تأكــد غيــاب أوالزا عــن 
موقعة لاير مدريد بعــد أن تلق البطاقة 
الصفــراء الرابعة له فــي مواجهة إيبار 
مســاء أول أمس السبت، في اللقاء الذي 
انتهــى بالتعــادل 1/1 في األســبوع الـ 
23 من الدوري اإلســباني، وســيكون 
غيــاب الظهير األيســر خســارة مهمة 

لفريق ســيرجيو غونزاليــس أمام لاير 
مدريد، لذا ســيعود ناتشو إلى قائمة الـ 
11 العب األساســية في مباراة السبت 

المقبل.

بونوتيش قد يغيب ألسبوعني عن اليويف
تقريــر صحفــي  كشــف   n  
األربعاء، المدة  أمــس  إيطالي، 
ليونــاردو  لغيــاب  المتوقعــة 
بونوتشــي، مدافــع جوفنتوس، 
عــن الماعب بســبب اإلصابة، 
عــن  ابتعاد بونوتشــي  وتأكــد 
ومضيفــه  جوفنتــوس  مبــاراة 
بورتــو، أمس، فــي ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم 
البرتغال،  إلــى  مرافقته الفريق 
بــه  لمــا صــرح  وذلــك وفقــا 
مدربه، أندريا بيرلو، وبحســب 
ســبورتس  شبكة ”ســكاي 
إيطاليــا«، فــإن بونوتشــي قد 
يغيــب لمــدة أســبوعين علــى 
األقــل، بســبب اإلصابــة التــي 
تعرض لها مؤخًرا، وســيخضع 
الختبــارات خال األيــام القليلة 
المقبلــة، إلعطاء صــورة أكثر 

دقــة عــن حالتــه، ويعانــي نجم 
اآلزوري من مشــكلة عضلية، تكررت على مدار الموســم، ويخشى 

أن يغيب عن الماعب لمدة تتجاوز األسبوعين.
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االتحادية الجزائرية أللعاب القوى: 
الجمعية العامة االنتخابية شابتها 

»تجاوزات وهي غير شرعية »

النجم االسباين فقد القدرة عىل تحطيم الرقم القيايس
تسيتسيباس يطيح بنادال يف بطولة أسرتاليا المفتوحة

تسيتســيباس،  ســتيفانوس  اليونانــي  أطــاح   n
الســادس عالمياً، بالالعب اإلسباني رافايل نادال 
الثاني والباحث عن االنفراد بالرقم القياســي لعدد 
األلقــاب الكبــرى )20 حاليــاً(، من ربــع نهائي 
بطولة أســتراليا المفتوحة لكــرة المضرب، وفي 
مباراة ماراثونية دامت لنحو 4 ســاعات، حســم 
اليونانــي المواجهــة بنتيجــة 6-3 و6-2 و7-6 
)4-7( و4-6 و5-7، ويلتقــي تسيتســيباس فــي 
نصــف النهائي الثانــي له في أســتراليا بعد عام 
2019 حيــن انتهــى مشــواره علــى يــد نادال 
بالــذات، الروســي دانييل مدفيديــف الرابع الذي 

حســم مواجهتــه مــع مواطنــه أنــدري روبليف 
الثامــن عالميــاً بثــالث مجموعــات، وبعدما بدا 
في طريقه إلى فوز ســهل بحســمه المجموعتين 
األولى والثانية من دون عناء باستغالله الفرص 
الثــالث التي أتيحت له خاللهما النتزاع إرســال 
اليونانــي، واجه نــادال الذي دخل اللقاء بســجل 
مثالــي مــن دون أن يخســر أي مجموعة، العباً 
مختلفــاً في المجموعــة الثالثة وعجز عن فرض 
نفسه، فاضطر إلى خوض شوط فاصل وخسره.
االســباني فشــل يف االنفــراد بالرقــم 

القياسي لعدد األلقاب الكربى
وخــاض تسيتســيباس المجموعــة الرابعة بنفس 
االندفاع والروحية وقارع نادال بشراسة وحصل 
حتــى على ثــالث فرص لخلق الفــارق وانتزاع 
إرســال اإلســباني، إال أن األخيــر حافــظ على 

رباطــة جأشــه وأنقذ الموقف قبــل أن ينحني في 
نهاية المطاف ويخسر إرساله في الشوط التاسع، 
مــا ســمح لليوناني بالتقــدم 4-5 قبل أن يحســم 
المجموعــة 4-6 على إرســاله، وبعدمــا احتفظ 
كل العب بإرســاله خــالل المجموعة الخامســة 
الحاســمة، حقق تسيتســيباس الفارق في الشــوط 
الحادي عشــر الذي انتزعه على إرســال نادال، 
ليتقــدم 5-6 ثــم يحســم المجموعة على إرســاله 
5-7، منهيــا اللقــاء فــي أربع ســاعات وخمس 
دقائــق، وأرجأ تسيتســيباس بوصوله إلى نصف 
النهائــي الثالث له في الغراند ســالم )وصل إلى 
هذا الدور في روالن غاروس الموسم الماضي(، 
مسعى نادال لالنفراد بالرقم القياسي لعدد األلقاب 
الكبــرى الــذي يتشــاركه حالياً مع السويســري 
روجيه فيدرر )20( والفوز بالبطولة األسترالية 

للمرة الثانية فقط بعد لقب 2009.

عين على الرياضة 
14

n كشــفت اللجنة الوطنيــة لمتابعة 
عــن  الرياضيــة  الهيئــات  تجديــد 
»اختالالت« و«تجاوزات« شابت 
أشــغال الجمعية العامــة االنتخابية 
لالتحادية الجزائرية أللعاب القوى، 
المنعقــدة يــوم 8 فيفــري، معتبــرة 
إياهــا غير شــرعية، حســبما أكدته 
اللجنة، وأوضح المصدر أن اللجنة 
فحصــت يــوم األحد الطعــون التي 
ســلمها إياها األعضــاء القانونيون 
للجمعية العامة لالتحادية الجزائرية 
أللعاب القوى، وهم: ياسين لوعيل، 
كمال بن ميسي وسيد علي سخري، 
فيمــا يتعلق بموضوع »اختالالت« 
خــالل  ســجلت  و«تجــاوزات« 
الجمعيــة العامــة االنتخابيــة للهيئة 
الفيدراليــة، ففــي الشــكل، وافقــت 
اللجنــة علــى مضمــون الطعنيــن، 
اللذيــن قدمهمــا لوعيــل وســخري 
ورفضت طعن بن ميسي  »النعدام 
إمضــاء المعنــي«، وفــي محضر 
االجتماع، كشفت اللجنة عن »عدم 
انخــراط النادي الهــاوي، مولودية 
الجزائر خــالل الموســم الرياضي 
للمــادة  تطبيقــا   ،2021  2020-
5 مــن قانــون االتحادية و«إمضاء 
ورقة التوقيعــات من طرف عضو 
مــن المكتــب الفيدرالــي، المنتهية 
تمنراســت،  لرابطــات  عهدتــه 
علــى  أثــر  ممــا  وأدرار،  اليــزي 
النصــاب القانوني للجمعيــة العامة 

االنتخابية«.
مشــاركة رابطــات بــدون تقديــم - 
مسبقا- الوثائق الضرورية لالعتماد

كمــا لوحــظ، حضــور ومشــاركة 
إليــزي  تمنراســت،  »رابطــات، 
وأدرار في أشــغال الجمعية العامة 
االنتخابيــة بــدون تقديــم - مســبقا- 
الوثائــق الضروريــة لالعتمــاد«  
التفويــض و/ أو محضــر اجتمــاع 
التجديد، ممضاة  من طرف مدراء 
الشباب والرياضة التابعين لهم، طبقا 
للتعليمة رقــم -11 5 المنهجية رقم 
01 بتاريــخ 20 جانفي 2021«، 
باإلضافــة إلى ذلــك، قدمت رابطة 
تسمســيلت ونادي مولودية الجزائر 
للتجديــد  اجتماعــات  محاضــر   «
،غيــر ممضية  من طــرف مدراء 
الشــباب والرياضــة التابعين لهما، 
طبقا للتعليمــة 5-11 المنهجية رقم 
01 بتاريــخ 20 جانفي 2021«، 
بينمــا اشــتراكات األعضــاء خالل 

الجمعية العامة االنتخابية، متناقضة 
مع  إجــراءات التعليمــة المنهجية، 
ســيما رابطات واليات: تمنراست، 
تيارات، سكيكدة، المسيلة، وهران، 
النعامة، النــادي الهاوي - درارية، 
جمعيــة الحماية المدنيــة، مولودية 

الجزائر واتحاد  وهران«.
استدعاء جمعية عامة 

 انتخابية أخرى
 )احتماال يوم 24 فيفري(

وفــي هذا اإلطــار، قــررت اللجنة 
الوطنيــة لمتابعــة تجديــد الهيئــات 
الرياضيــة، اســتدعاء جمعية عامة 
انتخابيــة أخرى )احتمــاال يوم 24 
لإلجــراءات  طبقــا   « فيفــري(، 
هــذا  فــي  والتشــريعية  القانونيــة 
المجــال«  و«اإلبقــاء علــى نفس 

قائمة المترشحين للرئاسة والمكتب 
التنفيذي لالتحادية الجزائرية أللعاب 
القــوى«.. لإلشــارة فــان أعضاء 
الجمعيــة العامــة للهيئــة الفيدرالية 
الذين لم يدفعوا اشــتراكاتهم  خالل 
الجمعية العامــة العادية عند اختتام 
العهــدة، ليــس لهم حق المشــاركة 
فــي الدورة المقبلة للجمعية العامة.. 
للتذكير، إنتخب رئيس رابطة والية 
تتــزي وزو، علــى رأس االتحادية 
الجزائريــة أللعــاب القــوى خالل 
جمعيتهــا العامــة االنتخابيــة التــي 
جرت يوم 8 فيفري، بحصده لـ39 
صوتا، مقابل 33 للرياضي السابق 

ياسين لوعيل.

االتحادية الجزائرية لأللعاب والرياضات التقليدية: 
مرتشــحان يتنافســان عىل الرئاسة 

و11 آخرني عىل المكتب الفدرايل

الخميس 18 فيفري  2021
الموافق لـ 6 رجب  1442

n ســينحصر التنافــس على منصب 
رئاســة االتحاديــة الجزائرية لأللعاب 
والرياضــات التقليدية، خالل أشــغال 
الجمعية العامة االنتخابية المقرر عقدها 
يوم الســبت المقبــل، بديوان منشــآت 
الشــباب لوالية بشــار، بين مرشــحين 
اثنين حســبما علم أمــس األربعاء من 
الهيئــة الفدراليــة، وســيختار أعضاء 
الجمعيــة العامة ال25، خالل الجمعية 
العامــة االنتخابيــة للعهــدة األولمبيــة 
مــن  كل  بيــن   ،)-2024  2021(
مبروك حمزاوي )نائب رئيس رابطة 
بشار وعضو المكتب الفدرالي السابق 
( وبوعــالم يعقوبــي )رئيــس رابطة 
ســعيدة(، حســب ما أوضحــه المكلف 
باإلتصــال علــى مســتوى االتحاديــة 
غوتي حمر العين، وسيخلف الفائز في 
هذا السباق االنتخابي، الرئيس السابق 
لالتحادية ماموني بوترفاس الذي قرر 

عدم الترشح لعهدة ثالثة.

11 مرتشــحا علــى عضوية 
املكتب الفدرالي

وفــي ســياق متصــل، ســيتنافس 11 
المكتــب  عضويــة  علــى  مترشــحا 
الفدرالــي الــذي يضــم ســبعة مقاعد، 
ويتعلــق األمــر بكل مــن غوتي حمر 
العين )رابطة تلمســان(، عبد الرحمان 
عزوز )تلمسان(، عبد السالم حمودي 
)ادرار (، موحد ناير )عين تموشنت(، 
مختــار  )معســكر(،  اراش  الحبيــب 
زجوي)تيارت(، احمد تيبي )تيارت(، 
محمد بن شــايب )وهران(، مراد حاج 
هنــي )الشــلف(، جمعــي صحــراوي 
)مستغانم( ولطفي منصوري )بشار(، 
االنتخابيــة،  العامــة  الجمعيــة  وقبــل 
انعقدت الجمعيــة العامة العادية يوم 6 
فيفري الفارط والتي اتسمت بالمصادقة 

على الحصيلتين المالية واألدبية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص - مجلس قضاء برج بوعريرج     

05- شارع » ف » حي 05 جويلية برج بوعريريج- الهاتف 
0772418042/ 035.76.45.10

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بع انقاص العرش
بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة(  : بخوش العكري بنت السعدي، الســاكن )ة(بـ: حي الشهداء شارع 
شــريفي محمد رقم 10 برج بوعريريج ضد بخوش عمر، رشــيد .ورثة بخوش مليكة و هم ابنائها : بخوش 
ســليم رضا ، بخوش موســى ، بن اســماعيل عبد المجيــد .ورثة بخوش احمد و هم : بخــوش عبد الحفيظ ، 
بخوش فريد ، بخوش يســمينة ، بخوش ســفيان ، ورثة بخوش فضيلة و هم: ســعيدي علي زهير ، ســعيدي 
ســليم ، ســعيدي مراد ، ســعيدي وردة ، ســعيدي فريدة ، ســعيدي ليلى ، ســعيدي فائزة ، ســعيدي شهناز ، 
بخوش فتيحة ، الســاكنون بحي الشــهداء شــارع محمد شــريفي رقم 10 برج بوعريريج .   بموجب قرار 
صادر عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ : 12/03/2020 قضية رقم 02060/19 
فهــرس رقــم : 00638/20 المؤيــد للحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القســم العقــاري ، بتاريخ : 
21/09/2019 فهــرس رقــم 04389/19 ، جدول رقم: 02928/19 الممهــور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 
: 11/05/2020  يعلن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله  عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد للعقار التالي :عبارة 
عــن  قطعة أرض شــكلها غير منتظم ، عليها بناية ســكنية و تجارية تتكون مــن طابق أرضي و أول و ثاني 
مــع قبــو ، تنتمي إلى القســم 103 مجموعة ملكية 20  مســاحتها اإلجمالية تقــدر ب 348   متر مربع  لها 
واجهتين الرئيســية على شــارع شريفي محمد و أخرى جانبية و هي تتكون من القبو: عبارة عن فضاء غير 
مهيــا مســاحته137.91 متر مربع .       الطابق األرضي : يتكــون من مدخل البناية ، الدرج ، 6 محالت و 
فناء خلفي ، بمساحة 251.22 متر مربع - الطابق األول : يتكون من 04 غرف، قاعة استقبال، بهو ‘ مطبخ 
, حمام ؛ مرحاض و الشرفات، مع جزء غير مهيأ مغطى )غير مكتمل األشغال ( و الدرج بمساحة 311.73 
متــر مربــع   - الطابــق الثانــي : يتكون من 04 غــرف، قاعة اســتقبال، بهو ‘ مطبخ , حمــام ؛ مرحاض و 
الشرفات، بمساحة 143.79 متر مربع  مع جزء غير مهيأ و غير مغطى ) وجود أعمدة إسمنتية فقط ( .تقع 
البناية السكنية بحيث الشهداء شارع شريفي محمد رقم 10 برج بوعريريج، مقابل مقر بنك التنمية المحلية 
وكالة برج بوعريريج العقار داخل المحيط العمرني لمدينة برج بوعريريج، تتوفر على جميع متطلبات الحياة 
مــن كهربــاء و غاز و مياه شــرب و شــبكة طرق و صرف صحــي و هي قريبة من المرافــق العمومية نظرا 

لموقعها الكائن بوسط المدينة) الفيبور(
حدد ســعرها االفتتاحي بعد إنقاص العشــر بمبلــغ قــدره   :  )40.787.637.48 دج(  أربعون  مليون  
و ســبعمائة وســبعة و ثمانــون ألــف و ســتمائة و ســبعة و ثالثــون دينار جزائــري و ثمانيــة و أربعون 
ســنتيما :   يكون البيع يوم : 2021-03-16  على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( بقاعة الجلسات 

رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج 
المحضر القضائي

إشهــــار... إشهــــار...

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية جيجل

مديرية التنظيم والشؤون العامة مصلحة التنظيم العام
مكتب الجمعات واالنتخابات رقم :05/2021/م.ت.ش.ع/م.ت.ع/م.ج.إ/

------تجديد الهيئة القيادية -----
طبقــا ألحكام المــادة 18 من القانــون رقم 06-12 المــؤرخ في 18 صفر 
1433 الموافق لـ 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات  ، تم تجديد الهيئة 
القياديــة للجمعية المســماة :الرابطــة الوالئية للجيدو،المعتمــدة تحت رقم: 
84/1978 بتاريــخ :29/04/1978،الرئيس:توهامي عبد الحق،المولود 
فــي:20/08/1966، المقر:المركــب الرياضــي متعدد الرياضــات رويبح 
حســين .وبالتالي يجــب القيام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحــكام المادة 18 

الفقرةالثانية من القانون السالف الذكر. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج   -   دائرة بئر قاصد علي  -   بلدية بئر قاصد علي       

مصلحة الشؤون االجتماعية  رقم: 01-2021

وصل استالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 يناير2012 
المتعلــق بالجمعيــات .  تم هــذا اليــوم 16 فيفري 2021  اســتالم مذكرة 
التعديــالت المؤرخة في 18 /11/ 2020  تحت رقم : 04 المتعلقة بتغيير 

تشكيلة الهيئة التنفيذية  للجمعية المحلية  المسماة:
النادي الرياضي للهواة الوئام  للرياضات الفردية   

 المسجلة تحت رقم 097/2011   المقيمة : سوق الفالح سابقا 
 - يترأسها السيد : كتفي بومدين  

رئيس المجلس الشعبي البلدي

بلدية عين تاغروت 
جمعية الفروسية التقليدية لبلدية عين تاغروت 

رقم االعتماد: 58/2005 التاريخ: 12/07/2005
إلى السيد : مدير الشباب و الرياضة

إشـــــعار
الموضوع: إعالن و إشعار بعقد الجمعية العامة 

العادية و االنتخابية لجمعية الفروسية 
التقليدية لبلدية عني تاغروت.

لي الشــرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا اإلعالن و اإلشعار المذكور 
أعــاله النعقــاد الجمعية العامــة العاديــة و االنتخابية لجمعية الفروســية 

التقليدية لبلدية عين تاغروت مع استدعاء كل أعضاء الجمعية العامة.
01(( و عقد الجمعية العامة العادية يوم: الجمعة 19 فيفري 2021 على 

الساعة : 10.00 سا صباحا بمقر : بلدية عين تاغروت.
جدول األعمال : 

التقرير األدبي و المالي لسنة 2020.
تنصيب لجنة االنتخابات.

تنصيب لجنة الطعون.
02 (( و عقــد الجمعية االنتخابية يــوم: الجمعة 26 فيفري 2021 على 

الساعة : 10.00 سا صباحا بمقر: بلدية عين تاغروت .
جدول األعمال : 

انتخاب الرئيس الجديد للجمعية .
انتخاب و تنصيب المكتب التنفيذي للجمعية 

في األخير تقبلوا منا فائق التقدير و االحترام 
الرئيس 

باريت المصنفــة أوىل تغــادر 
بطولة أسرتاليا المفتوحة

 
n حققت التشــيكية كارولينا موتشوفا المفاجأة 
وأطاحت باألسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى 

من بطولة أســتراليا المفتوحــة في كرة المضرب، 
أولــى بطــوالت الغرانــد ســالم، وتأهلــت بصحبــة 

األميركيــة جنيفــر برايــدي إلى الــدور نصــف النهائي، 
ودخلــت بارتــي مباراة ربــع النهائي أمس األربعاء من دون أن تخســر أي 
مجموعة في مستهل عودتها إلى البطوالت الكبرى بعدما غابت عن فالشينغ 
ميدوز وروالن غاروس الصيف الماضي بســبب مخاوف اإلصابة بفيروس 
كورونــا، وبدت األســترالية الفائزة بلقب روالن غــاروس عام 2019 في 
طريقها للمحافظة على تألقها بعدما حسمت المجموعة األولى بسهولة تامة 
1-6 في 24 دقيقة فقط، لتضع بذلك حداً للسجل المثالي لمنافستها في هذه 
النسخة، لكن بعدما طلبت وقتا مستقطعاً للعالج، عادت موتشوفا، المصنفة 
25 في البطولة، العبة مختلفة إلى ملعب »رود اليفر أرينا« وقلبت الطاولة 
على منافســتها، حاســمة المجموعتين الثانية والثالثــة 3-6 و2-6 توالياً، 
لتبلــغ ابنة الـ24 عامــاً، نصف النهائي األول لها في الغراند ســالم )أفضل 

نتيجة لها كانت وصولها إلى ربع نهائي ويمبلدون عام 2019(.



متفرقات

n وأوضــح الســيد بلخضــر لدى 
يوميــة  منتــدى   فــي  مشــاركته 
»الحــوار« حــول دور الجمعيــات 
الدينيــة والزوايا والمدارس القرآنية 
فــي خدمــة البــاد،أن الجمعيــات 
الدينيــة هــي »فضاءات« كرســت 
القيــم الدينية في المجتمع الجزائري 
وهــي متعددة األدوار, و لهذا - كما 
قال- »وجب االستثمار في ميراثها 
الروحي والتربوي وإعادة االعتبار 

لهذا الرصيد بصفتها منبع قوة«.
كما ذكر المستشار في ذات المنحى 
بأن رئيــس الجمهورية،الســيد عبد 
المجيــد تبون، يرى أن المؤسســات 
والزوايــا  المســجد  مثــل  الدينيــة 
والمــدارس القرآنية هي »رافد مهم 
و ركــن أساســي في بنــاء الجزائر 

الجديدة«.

ضــرورة  إلــى  بالمناســبة  ودعــا 
اإليجابيــة  النمــاذج  »تعميــم« 
والمفيدة التــي توارثها الجزائريون 
عــن أجدادهم في تســيير شــؤونهم 
االجتماعية والدينية في إشــارة منه 
إلــى »تاجمعــت« بمنطقــة القبائل 
ميــزاب  بمنطقــة  و«العزابــة« 
بالجنــوب الجزائــري وغيرها من 
علــى  اســتطاعت  التــي  األنظمــة 
ضوئهــا الجماعات التأســيس لحياة 
ودينيــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 

وتربوية.
وفي حديثه عن المؤسسة المسجدية 
ودورها المرجعي, أوضح المتحدث 
أن هنــاك مشــروع قانــون تنظيــم 
الجمعيــات الدينيــة مطــروح على 
الحكومة ســيعدل من قانون 2012 
الذي »لم يكن صريحا« بخصوص 

مهام وخصائص الجمعيات الدينية.
وأضــاف الســيد بلخضــر أن هــذا 
القانــون سيســاهم في تحســين دور 
المساجد و تمكينها من أداء أدوارها 
االجتماعية والتربوية الروحية وكذا 
التوجيه المســجدي بدل »االكتفاء« 

بالخطاب المسجدي التقليدي.
وعن دور الزوايا، تحدث المستشار 
عن وجود »خطة« يتم العمل عليها 
حاليــا تقوم »بعمليــة إحصاء وتفقد 
الزوايا والوقوف على الفروع التي 
تملكهــا بعــض منها خــارج الوطن 
بهدف دعمها وتنظيمها واســتغال 
هذا االمتداد لصالح الباد والعباد«.
وكشــف فــي ذات الســياق أنــه يتم 
حاليــا التحضير لملتقى وطني حول 
الجمعيات الدينية يخصص لدراســة 
البرامــج المطبقــة فــي المــدارس 

القرآنيــة واقتــراح بدائــل لتحقيــق 
تجانــس في المناهــج المطبقة وكذا 
عــن  عــاوة  الشــهادات،  توحيــد 
تســليط الضوء على دور المرأة في 
الجمعيات الدينية الذي »برز بشكل 

ملفت« في السنوات األخيرة.
كما أكد مستشــار رئيس الجمهورية 
المكلف بالجمعيات الدينية أن مهمته 
تقتضــي منــه الوقوف إلــى جانب 
الفاعلين في الميدان وفق ما يقتضيه 
القانــون الجزائري وتقديم »تصور 
عملي« لعمــل األئمــة والجمعيات 
الدينيــة وفــق المتطلبــات الحديثــة 
للحياة, مــع الحرص على أن يكون 
عمــل هــذه األخيرة ضمــن احترام 
الخــط الوطني والدينــي الذي يخدم 

الجزائر والمجتمع.

الطفل المسعف إىل وحدة الحروق بالعاصمة 
يفارق الحياة ويورى الرثى بالجلفة

 

n فــارق التلميذ -الذي تم تحويلــه أمس األول من والية الجلفة إلى 
وحدة عالج الحروق بالجزائر العاصمة، بواسطة اإلسعاف الجوي- ، 
الحياة، بعد تأزم وضعه الصحي، جراء تعّرضه لحروق بليغة، حســب 

ما علم من مصالح الحماية المدنية.
وأوضــح المكلف باإلعالم لدى مديريــة المدنية ،عبد الرحمان خاضر 
لواج، أن الضحية البالغ من العمر )16 عاما(، والذي تعرض لحروق 
بكامل جســده من الدرجة الثانية بمؤسســته التربوية، تم تحويله في 
بادئ األمر إلى مستشفى اإلدريسية، لينقل بعد ذلك على جناح السرعة 
باســتعمال اإلســعاف الجوي للسلك، إلى مستشــفى الدويرة بالجزائر 

العاصمة حيث فارق الحياة هناك رغم جهود الطاقم الطبي إلنقاذه.
وفــور تلقي مصالح الحمايــة المدنية، خبر وفاة الضحيــة، تم التكفل 
بنقل جثمانه لمســقط رأســه ببلدية اإلدريســية ) 100كيلومتر غرب 
الوالية(، حيث ووري الثرى بحضور السلطات المحلية للوالية ممثلة 
فــي والــي الوالية ،جياللي دومــي ورئيس المجلس الشــعبي الوالئي 
ســالم طويســات وســط حضور جموع من المواطنين، والمشــيعين ، 

لطفل يودع حياته في عمر الزهور .
وقد حضر الســيد منير حســين مستشــار وزير التربية مراسم تشييع 
الجنــازة، ليقدم واجــب العزاء لعائلة الفقيد، بإســم الوزير واألســرة 

التربوية.
والجديــر بالذكــر، أن التكفل بهذه الحالة كان تحــت متابعة من طرف 
المديــر العام للحمايــة المدنية.و قد فتحت الجهــات األمنية المختصة 

تحقيقا للكشف عن مالبسات الحادث.

توقيف 12 شخصا محل بحث بالمقاطعات 
اإلدارية للعاصمة

n تمكــن عناصــر الشــرطة, خــالل الفتــرة الممتدة مــن 4 إلى 11 
فيفري  الجاري, من توقيف 12 شخصا محل بحث بكل من المقاطعات 
اإلدارية لبئر مراد رايس, حســين داي, سيدي أمحمد, الشراقة والدار 
البيضاء بالجزائر العاصمة, حســب مــا أورده االربعاء بيان لمصالح 
األمن الوطني واوضح ذات المصدر ان هذا التوقيف جاء نتيجة تلقي 
قاعة العمليــات التابعة لمركز القيادة والســيطرة بأمن والية الجزائر 
13737 مكالمة هاتفيــة عبر الخط األخضر 1548 وكذا خط النجدة 
17 تتعلق بالتبليغات عن مختلف قضايا اإلجرام وكذا طلب اإلرشادات 
والتوجيهات. واثر هذه التدخالت, تم اســترجاع دراجة نارية وهاتف 
نقــال وســوار وقالدة من المعــدن االصفر وحجز أســلحة بيضاء من 
الحجم الكبير وكذا شــاحنة مستعملة في عملية السرقة, باإلضافة الى 

كمية من المخدرات
 وبالمناســبة, تدعــو مصالــح أمــن واليــة الجزائــر المواطنيــن إلى 
المساهمة أكثر في العملية االمنية وتضع تحت تصرفهم الخط األخضر 
1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى تطبيق »ألو شرطة« وكذا صفحة 
الفايســبوك للتبليغ عن كل ما من شــانه المســاس بسالمتهم وسالمة 

ممتلكاتهم
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الجزائر خامس دولة عربية تستعمل لفظ جنس حسب غوغل
  خطر المواقع اإلباحية و تأثيرها على صحة 

الفرد و حياته االجتماعية 

الجزائر بحاجة إىل االستثمار يف البعد الروحي و الرتبوي للجمعيات الدينية

15  عين على المجتمع

nو تعتبر المواد اإلباحية التي تصّور النشــطات 
تتــراوح  الذيــن  البالغيــن و  الجنســية لألفــراد 
أعمارهم بين 16و 18 سنة مادة دسمة و تجارة 
تــدر المايير على أصحابها ، و تختلف صيغتها 
القانونيــة من بلد إلى آخر فالولــوج إليها خاصة 
المجانيــة منهــا يعد أمرا بســيط حتى و إن كانت 
محجوبــة، حــال معظم الدولــة العربيــة و دول 
الشــرق األوسط و شــمال إفريقيا ، عكس بعض 
الــدول الغربية التي يعد دخــول هذه المواقع فيها 
جريمة يعاقب عليها القانون على غرار الســويد 
مثا باعتبارها نوعا من أنواع الدعارة الممنوعة 

ممارستها .
و حسب إحصائيات قام بها محّرك البحث ڨوڨل ، 
يعتبر الجزائريون من بين 10 شعوب األولى في 
المنطقة العربية التي تستعمل يوميا عبر المحرك 
كلمة« جنــس« أو »جنس عربــي« أين احتلت 
الجزائر المركز الخامس مابين ســنة 2000 إلى 
2015 ، بينما تزداد تدريجيا نســبة مشاهدة هذه 
المواقع ســنويا عند الجنس اللطيف ، ما يتناقض 
مــع طبيعة المجتمع الجزائــري المحافظ ظاهريا 
في مجمله ، الشــيء الذي يخلق صداما قويا بين 
الطبيعة االجتماعية و القيم المتوارثة و الميوالت 

التي تتحول في أغلبها إلى سلوكات منحرفة .
هــذا مــا دفعنــا لطــرح عديــد التســاؤالت على 
المختصيــن  عن مــدى تأثير هــذه المواقع على 

حياة الفرد و المجتمع .
في حديــث مع األســتاذ عبد الجليل بن ســليمان 
مختــص قي علم النفس و علــم النفس اإلكلينيكي 
بالســويد ، و إجابــة عــن ما طرحنــا عن عاقة 
اإلباحية بالسلوكيات المنحرفة و االغتصاب قال 
أن اإلباحية ،ما هي إال صور مشــاهد وقتية لمدة 
زمنية محدودة و بالتالي هي في أولها ال تشــجع 
على االغتصاب لكنها تثير الجانب الجنســي عند 
اإلدمان ، حالها حــال المخدرات و بالدخول إلى 
دائرة إدمانها تصبح هي أســاس السلوك الجنسي 
،حيــث يتجه الفــرد إلى تطبيق ما يشــاهده على 
أرض الواقــع و تصبــح المشــاهدة غيــر كافيــة 
لدى يلجأ لإلشــباع المباشــر الذي عادة ما يكون 
االغتصــاب. كمــا يــرى أن في المــواد اإلباحية 
إهانة كبيرة للمرأة التي يســّوق لها كسلعة جنسية 
أيــن اعتبر الصناعة الجنســية نــوع من الدعارة 
المقنتة، و التجارة بالبشر حيث يرى أن اإلباحية 
هي وقود كبير لاتجار الجنســي للبشــر صناعة 
المــواد اإلباحيــة تعمل جاهدة في ســبيل الحفاظ 
علــى صورة براقة لها ، ولكن من وراء الكاميرا 
هنــاك واقع أليم من العنف والمخدرات واالتجار 
بالبشــر ، فتحت اإلكراه والتعديات الفنية يمكن 
جعل المواد اإلباحية تبدو مثل ما يشاهدها الناس 
علــى الشاشــة، حيــث يظهــر المــؤدون وكأنهم 

يستمتعون .

االتجار يعني شــراء و بيع أشــياء لتحقيق أرباح 
فقــط و بإلقاء  نظرة على أربــاح صناعة المواد 
اإلباحية سوف نكتشــف أن اإلباحية محترفة في 

االتجار بالبشر.
و عــن تأثير هذا النوع من المحتويات على القيم 
االجتماعية و العاقات الزوجية يقول عبد الجليل 
بــن ســليمان أن اإلباحيــة ال تقلل فقــط من قيمة 
العاقــة الزوجية بــل تلغيها مباشــرة ، حيث أن 
الكثيرون ال يدركون أن المشاهد اإلباحية تصور 
مــن طرف محترفيــن لدى تعكي صــورة أقرب 
للمثالية للعاقة الحميمة ما يدفع المدمن عليها إلى 
تجريــب كل ما يشــاهده و الطريقة الوحيدة لذلك 
هــي تعدد العاقات الجنســية و هــذا ضبط فكرة 
الزواج، كما يرى أن المواد اإلباحية مستحيل أن 
تعوض الممارســة الطبيعية التي أكد أنها ليســت 
فقط إشباع جنسي غريزي فقط بل إشباع عاطفي 

و حسي أيضا .
و فــي نفــس الموضــوع صّرحت لنــا الدكتورة 
قلقولــة ليليــا مختصة علــم النفس و علــم النفس 
االجتماعــي أن اإلحصائيــات قــد تــدل على أن 
نســبة الشــباب في المجتمع الجزائري المستعمل 
لهــذه المواقــع مرتفعة جدا إال أنهــا ال تدل على 
حتمــا على اإلدمان ، ففي المجتمعات التي تعتبر 
الحديث عن الجنس طابو ، يلجأ أفرادها إلى هذه 
المواقــع بغية الفهم و االكتشــاف حيــث نجد أن 
روادها تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 
هو العمر الذي تكون فيه الطاقة الجنســية نشطة 
جدا إضافة إلى افتقار المجتمع إلى ثقافة جنســية 
ســليمة جعل من المواقع اإلباحية منصة تعليمية 
و من هنا يتكون الفهم الخاطئ و التشبع المغلوط 
و قــد يكــون هذا من أهــم الســلوكيات المنحرفة 

التي نعيشــها اليوم ، كالمثلية الجنســية ، الشذوذ 
الجنسي ، البيدوفيليا، و حتى العنف الممارس في 
العاقــات الزوجية ، حيث لم تعــد البرنوغرافيا 
تقدم ممارســات جنسية صريحة فقط بل صارت 
تهيمــن عليها أفــكار ســادية و متطرفة مرضية 
في أغلبهــا تنطوي على دمج العنف و اإلذالل و 
الكراهية و االحتقار و اإلهانة من أجل أن تحتفظ 
الصناعة لنفســها بمكانتها في الســوق التجارية، 

ليصبح المشكل جماعيا و أكثر تعقيدا.
كمــا أن هذه المحتويات تأثر ســلبا علــى الحالة 
النفسية لمتعاطيها حيث تخلق لديه اضطراب في 
الســلوك ما يجعل الفرد إما عنيفا أو منطويا ، و 
أن عدم إشــباع هذه الرغبة يجعله غالبا في حالة 
توتر و قلق مســتمرين ما يرجع سلبا على حياته 
االجتماعيــة أيضــا ، كما أن المحتوى الجنســي 
يؤثر أيضا على الصحة الجنســية للفرد كضعف 
االنتصــاب و ضعف الخصوبــة و يرعة القذف 
و التــي بدورها تؤدي إلى فقــدان الفرد لثقته في 
نفســه و بما أن طبيعة المجتمع تقوم على طبيعة 
العاقــات بين أفراده فا شــك فــي أن ما يعانيه 
مدمنو الصناعة الجنســية من اضطراب سلوكي 
ســيؤثر بالضــرورة علــى المجتمــع فالعاقات 

المريضة تنتج مجتمع مريض .
و أخيرا و حتى نتخطى هذه الظاهرة ال بد من أن 
نعترف بأن التربية الجنســية أصبحت ضرورية 
، و أن التوعيــة و الفهــم الصحيح هو الحل للحد 
مــن الظاهرة، و أن التعريف الحقيقي للجنس هو 
أنــه حاجــة بيولوجيــة تتطلب اإلشــباع و عملية 
ميكانيكية محركها العاطفة و المشــاعر و ليست 

أداة و مصر للسلطة و ال عاقة لها بالتحكم .

قديما كان طريق الوصول في فيديو إباحي محفوفا بالمخاطر، و مشاهدته أمر يحتاج الكثير من التدابير و السرية ، لكن 
اليوم و مع تّوفر االنترنت أصبحت المضامين الجنسية من صور و أفالم و حتى غرف للدردشة ، متاحة و في متناول 

الجميع و بالمجان خاصة مع الخصوصية التي يتحصل عليها كل شخص من خالل مختلف األجهزة الذكية الخاصة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، يوم أمس األول بالجزائر العاصمة، أن الجزائر بحاجة إلى االستثمار في الميراث الروحي واالجتماعي والتربوي 
للمؤسسات الدينية بصفتها مصدر قوة.

فسنطينة : سرور بومزبر 
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n  انتهــى النجــم األردنــي منذر 
رياحنــة مــن تصويــر عــدد مــن 
مشــاهده في مسلســل »موســى« 
رمضــان  محمــد  النجــم  بطولــة 
والمقّرر طرحه خــال الماراثون 
الرمضانى المقبل من تأليف ناصر 
عبد الرحمن وإخراج محمد سامة 

وإنتاج سينرجى .
وقال منذر أنه ســعيد بالعمل ألول 
مــرة مــع النجــم محمــد رمضان 
باإلضافــة إلــى تعاونه مع شــركة 
إنتــاج كبيــرة بحجــم ســينرجي، 
والعمل يعتبر ملحمة تاريخية مهمة 
جدا بالنســبة له، مضيفــاً :«العمل 
يقدمني بشــكل جيــد ومختلف عليا 
عن أعمالي الســابقة، وعلى الرغم 
من تجســيدي للشخصية الصعيدية 
قبــل ذلــك فــي أكثر مــن عمل إال 
أن مسلســل »موســى« أقــدم فيه 
شــخصية مختلفة، وأتمنى أن ينال 

إعجاب الجمهور .

مسلســل موســى، بطولــة محمــد 
رمضان، ســمية الخشــاب، عبير 
صبــري، ريــاض الخولي، ســيد 
رجب، صبري فواز، هبة مجدي، 
فريدة ســيف النصــر، عارفة عبد 
الرسول، أمير صاح الدين، ضياء 
عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، 
تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج 
شــركة  وإنتــاج  ســامة  محمــد 
ســينرجى وتدور أحداثه في إطار 

صعيدي.
وكان آخــر ظهــور للفنــان منــذر 
رياحنــة فــي الســباق الرمضانى 
منــذ 3 ســنوات في مسلســل »أبو 
عمــر المصــري«، للمخرج أحمد 
خالــد موســى تأليــف عــز الديــن 
شــكري ومريم نعوم، وشارك في 
بطولته كل مــن أحمد عز وأروى 
جودة ومحمد ســام وأمل بشوشة، 
وعمــرو القاضــي ومحمــد جمعة 

ومحمود حجازي.

n   استطاع الفنان المصري  حمزة 
نمــرة  أن يحقــق نجاحاً كبيــراً بعد 
طرحه أغنية » فاضي شوية » عبر 
قناتــه الخاصــة علــى »يوتيوب« 
بعــد أشــهر قليلــة علــى بثهــا، إذ 
القت رواجــاً واســعاً في صفوف 
متابعيــه، وكســرت األغنية حاجز 
 الـ 56 مليون مشــاهدة عبر قناته.
يذكــر أن األغنية كتبهــا  خليل عز 

الدين  وهي مــن ألحان حمزة نمرة 
و توزيع  كريم عبد الوهاب . ويقول 
مطلعهــا: »آه يــا ســام .. ســيبنا 
الوقــت يعدي أوام .. ما حســبناش 
اللحظة الجاية .. دا اســمه كام .. 
عيشــنا العمر نربّي حمــام .. بس 
نســينا نقوم غيّــة .. ومــا يهمكش 
عادي .. اســمع مني الساعة دي .. 

مش وقت عتاب أو لوم«.

األردين محمد رياحنة يلبس 
الثوب الصعيدي من جديد

»فايض شوية« لـ حمزة نمرة
 تكرس حاجز الـ 56 مليون مشاهدة

وفاة أسطورة السالسا جوين باتشيكو

رقعة جلد قابلة لالرتداء لقياس ضغط الدم ورضبات القلب والسكر

n فالمتجــّول بيــن محــات بيــع 
الحلــي بــكل أنواعها يجذبــه لمعان 
المعروضــة  الموديــات  بريــق  و 
بمختلــف أنواعهــا و أحجامهــا و قد 
يقــف مذهــوال أمــام جمال و ســحر 
المعروضــات التــي تغــري الجنس 

اللطيف بشكل خاص.
و بعد ارتفاع أسعار الذهب و تراجع 
القــدرة الشــرائية و انتشــار تجــارة 
الباكيــور، باتت الكثير من النســاء 
يفضلن اقتناء »الفونتيزي« ألسباب 
عديــدة قالت عنهــا زبونــة إلتقيناها 
بالمدينــة  الباكيــور  لبيــع  بمحــل 
الجديدة علي منجلي بقســنطينة، أنها 
تحافــظ علــى زينتهــا دون تعريض 
حياتها للخطر في ظل انتشار جرائم 

السرقة. 
و قالت أخرى بأنها ال تتصّور نفسها 
دون حلــي ذهبيــة، وألنها اضطرت 
لبيــع مصوغاتهــا لدفع أقســاط بيتها 
الجديــد، كان الحــل فــي البحث عن 
البديــل و الــذي وجدتــه طبعــا فــي 
الحلّــي المقلّدة و التي تعّمدت اختيار 
موديات تشــبه إلى حــد كبير حليها 
األصلية، حتى ال تظهر حســبها في 
موقف المحاجة على حد تعبيرها.  

الترويــج  إعانــات  زادت  و 
االلكتروني للســلع بــكل أنواعها بما 
فيها الحلي، من اســتقطاب الزبونات 
من محبات المعدن األصفر بأشــكاله 
العصرية و التقليدية، حيث يســرعن 

إلــى انتقــاء كل ما هــو جديد و على 
الموضــة أو مــا يناســب مناســبات 

األفراح و األعراس.
فواجهــات محــات الحلــي ســواء 
و  الجديــدة  أو  القديمــة  باألحيــاء 
الكبــرى   التجاريــة  بالمســاحات 
مــن  مختلفــة  أشــكاال  تعــرض 

المجوهــرات الصفــراء، وبأحجــام 
مختلفــة، إلرضاء جل الباحثات عن 

االستمتاع بالذهب »المزّور«.
و ذكــر أحد الصاغة المتذمرين  من 
رواج تجارة الباكيور أن الكثيرات 
وقعــن ضحايــا احتيال بســبب عدم 
تمييزهــن بين المــزّور و األصلي، 

مشــيرا إلى تأثر نشــاطهم التجاري 
بسبب ذلك. 

و انتقــد زميله رواج الســلع الصينية 
المتقنة التقليــد، و التي ال يدركها أو 
يكشــفها إال المحترفــون، مؤكدا بأن 
عملية التقليد باتت تجســد محليا بعد 
أن كانــت معظم الحلي تســتورد من 
كل مــن الصيــن، إيطاليا وإســبانا و 

فرنسا أيضا
و من بين الموديات التي لم يتراجع 
الطلــب عليهــا منذ ظهورهــا، حلي 
حريــم الســلطان كمــا يطلــق عليها 
البعــض أو »الشيشــخان« و التــي 

زاحمت الحلي التقليدية لجمالها.
و خــال جولتنــا فــي ســوق حلــي  
»الفونتيــزي« رصدنا أســعار هذه 
المنتوجــات، حيــث تــراوح ســعر 
األطقــم كاملــة بيــن 15 و 20 ألف 
دينــار فمــا فوق،فيما تراوح ســعر 
األقراط بين 1500 إلى 3000 دج 
،أما الخواتم فكان ســعرها عمما بين 
 1000 إلــى 2000 دج فمــا فوق .
و الســعر تحدده جــودة المعدن الذي 
صنع منه الحلي،و ثمة نوعية رديئة 
قد يذهــب بريقها بمجّرد اســتعمالها 
مرتيــن أو ثاث مرات كما تتعّرض 
للصــدأ ، إذ ال تزيــد ســعرها عــن 
1000 دج بالنسبة لألطقم ، و300 
دج بالنســبة للخواتــم و غيرهــا من 

الحلي من هذا النوع.
شمسنا

n توفــي الموســيقي الشــهير جونــي باتشــيكو 
المصنــف أحد عّرابي موســيقى »السالســا«، في 
نيويــورك عن 85 عاماً، على مــا أعلنت عائلته. 
وأســس هذا الموســيقي والمؤلف والمنتج المولود 
في جمهورية الدومينيكان سنة 1935، خصوصاً 
شركة »فانيا ريكوردز« لإلنتاج ومجموعة »فانيا 
آل - ســتارز« التاريخيــة اللتيــن تعاونتا مع كبار 
األسماء في السالسا من أمثال سيليا كروز وهكتور 
الفــوس وويلــي كولون، حســب »وكالــة األنباء 

الفرنسية«.
وبعــد دراســات موســيقية فــي مدرســة جوليارد 
ســكول فــي نيويــورك، بــدأ باتشــيكو مســيرته 
فــي خمســينات القــرن العشــرين قبــل دخولــه 
عالــم الشــهرة مع أوركســترا باتشــيكو إي ســو 
تشــارانغا. وأســس ســنة 1964 شــركة »فانيــا 
ريكــوردز« مــع المحامــي جيرالــد »جيــري« 
ماسوتشــي. وكتب ويلي كولون عبــر »تويتر«، 
 »ارقــد بســام يــا صديقــي ومعلمــي العزيز«.

وقالــت كوكي باتشــيكو، زوجة جوني باتشــيكو، 
فــي بيــان نشــرته العائلة على حســابه الرســمي 
علــى »فيســبوك«، »ببالــغ األلــم فــي النفــس 
وفــراغ كبير فــي القلب، أعلن لكم أن المايســترو 
جونــي باتشــيكو توفــي اليوم بســام. ألف شــكر 
 لصلواتكــم وكل الحــب الــذي لطالمــا قدمتموه«

وكان الموســيقي أدخــل إلــى المستشــفى بصورة 

طارئة قبل أيام بسبب التهاب رئوي.
 ووصــل الموســيقي المولــود فــي 25 مــارس 
1935 في مدينة ســانتياغو دي لوس كاباييروس 
في الدومينيكان، واســمه الحقيقي خوان أزارياس 
باتشــيكو، إلــى نيويورك مــع عائلتــه عندما كان 

طفًا.
وبعد دراســات موســيقية بمدرسة جوليارد سكول 

فــي نيويورك، بدأ مســيرته في خمســينات القرن 
الـــ20 قبــل دخوله عالم الشــهرة مع أوركســترا 

باتشيكو إي سو تشارانغا.
وأسس ســنة 1964 شركة »فانيا ريكوردز« مع 

المحامي جيرالد »جيري« ماسوتشي.
وكتب ويلي كولون عبر »تويتر«: »ارقد بســام 

يا صديقي ومعلمي العزيز«.

n ابتكــر العلمــاء رقعة جلديــة ناعمة 
ومطاطــة يمكــن ارتداؤهــا علــى الرقبة 
لتتبــع ضغط الدم ومعــدل ضربات القلب 
باســتمرار ويمكنها أيًضا قياس مســتوى 
الجلوكــوز لــدى مرتديهــا باإلضافة إلى 
القدرة على قياس مستوى »الكتات الدم« 
أو الكحــول أو الكافييــن، حســب صحيفة 
)ميتــرو( اللندنية. يقــول الخبراء إنه أول 
جهــاز يمكــن ارتــداؤه يراقب إشــارات 
القلــب واألوعيــة الدمويــة والمســتويات 
البيوكيميائية المتعددة في جسم اإلنسان في 
وقت واحد. قد يكون مثل هذا الجهاز مفيًدا 
لألفــراد الذين يتعاملون مع ارتفاع ضغط 
الدم ومــرض الســكري واألكثر عرضة 

لإلصابة بفيروس كورونا الخطير.
ووفًقــا للدراســة المنشــورة فــي مجلــة 
انجنيرنــغ«،  بيميــدكال  »ناتشــولاير 

فإنــه يمكــن أيًضــا اســتخدامه للكشــف 
عــن بدايــة تعفــن الــدم الــذي يصاحبــه 
انخفاض مفاجئ فــي ضغط الدم وارتفاع 
»الاكتــات«. مســتوى  فــي   ســريع 
وأفــاد الباحثــون بــأن الرقعــة الواحــدة 
التــي يمكنهــا القيام بكل تلــك المهام لديها 
المناســب  البديــل  تقديــم  علــى  القــدرة 
للمرضى فــي وحدات العنايــة المركزة، 
بمــا في ذلــك الرضع فــي وحــدة العناية 
المركــزة لحديثي الــوالدة الذين يحتاجون 
الــدم  لضغــط  مســتمرة  مراقبــة  إلــى 
والعامــات الحيويــة األخــرى. تتضمن 
هــذه اإلجــراءات حالًيا إدخال قســطرات 
عميقة داخل شــرايين المرضى وتوصيل 
 المرضى بشاشــات عديدة في المستشفى.
وفي هذا الصدد، قال جوزيف وانج، أستاذ 
الهندسة النانوية في جامعة كاليفورنيا في 

ســان دييغو والمؤلف المشارك للدراسة، 
»الجديــد هنا هــو أننا نأخذ مستشــعرات 
مختلفــة تماًما وندمجها مًعــا على منصة 
صغيــرة بحجــم طابــع البريــد. ويمكننــا 
جمــع الكثيــر مــن المعلومات باســتخدام 
هــذا الجهاز القابل لارتــداء والقيام بذلك 
بطريقــة غيــر جراحيــة ودون التســبب 
 فــي إزعــاج أو تغيير للنشــاط اليومي«.
للدراســة،  المشــارك  المؤلــف  وذكــر 
البروفسور شنغ شو في جامعة كاليفورنيا 
في ســان دييغو أن »كل جهاز استشــعار 
يقــدم صورة منفصلة عــن تغيير فيزيائي 
أو كيميائــي. ومــن خال دمجهــا جميًعا 
في رقعــة واحدة يمكن ارتداؤها، فإنه من 
الممكن تجميع تلك الصــور المختلفة مًعا 
للحصــول على نظرة عامة أكثر شــمواًل 

لما يحدث في أجسامنا«.

عرفت انتعاشا كبريا يف السنوات األخرية

شهدت تجارة »الفونتيزي«أو »البالكيور« انتعاشا ملفتا في السنوات األخيرة و باتت محالتها تنافس محالت صاغة الذهب، سّيما 
بعد رواج الموديالت المقلّدة لألطقم التقليدية األكثر استعماال في األعراس بشكل يصعب التمييز بين الحلي األصلية و المقلّدة.

تجارة »الفونتيزي« تهدّد 
حرفة صياغة الذهب

https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.elfann.com/news/tag/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%8A+%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B9%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B9%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.elfann.com/news/tag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8


17عين على الثقافة والفن

سحريي يبحث مع رئيسة كونفدرالية المؤسسات 
الجزائرية فرص النهوض بالصناعة السينماتوغرافية

معرض الفنون »انرتساكت 21« لشيكاغو: 

»ديوانية الفن«تمثل ستة فنانني جزائريني و أجانب

يف  بدايتــك  عــن  حدثينــا   n
مجــال التصميــم وأي مــن املحطات 
الحقيقيــة؟ انطالقتــك   تعتربينهــا 

ولــدت وتربيــت بمدينتي قســنطينة وســط 
عائلــة تمتهــن صناعــة األلبســة التقليدية 
وأخذت هذه الحرفة عــن »عماتي«وكنت 
معتادة على دخول العرائس المقبالت على 
الــزواج لخياطــة األلبســة الخاصــة بهن، 
ورؤيــة األلــوان  واألحجــار وســماع آلة 
الخياطــة، لكــن لم أتصّور يومــا أن أمتهن 
التصميــم والدخول في هــذا المجال ،بدأت 
بمساعدة عماتي حتى وجدت نفسي  أنجذب 
إلى فــن الخياطة والتصميم فكنت شــغوفة 
بهذا الســحر الذي وجدت نفسي منقادة إليه 
و تعّودت علي هذه الحرفة وأدواتها، حينها 
كنت قد توقفت عن الدراســة في ســن17، 
فقررت فتح ورشــة صغيرة لتعليم الفتيات، 
حتــى أنني كنــت أخــذ طلبيــات عمل من 
المحالت وأقــوم بتوزيعهــا عليهن، لكنني 
تّوقفــت و غيّــرت الوجهة بفتــح محل لبيع 
أدوات التجميــل ، ثــم تزوجــت  و انتقلت 
إلى العاصمة...و ألنني لم أرضى بالســلع 
المعروضة مع غالء األسعار قّررت العودة 
إلــى طاولة التصميــم و ماكينة الخياطة، و 
قد شــجعني زوجي علــى العودة ومواصلة 
العمل لتحقيق أهدافي وإيصال أعمالي إلى 

العالمية .
فباشــرت بعملــي علــى مواقــع التواصل 
الزبونات  اإلجتماعــي واســتقبال طلبــات 
مكنني من أكتســاب متابعين مــن الجزائر 
وخارجهــا وفنانين واعالمييــن ، ثم إنتقلت 
اإلخباريــة  النشــرات  فــي  الشاشــة  إلــى 
والبرامــج صباحيــات مــع منــى العــواد، 
 ســهيلة ،حتى آمنــوا بقدراتــي ودعموني. 
أمــا إنطالقتــي الحقيقــة هنــاك محطــات 
كثيــرة وكل واحدة لديهــا خصوصية، لكن 
مشاركتي في مهرجان »أرت فاشن داي« 
في مصــر أحدثت ضجة كبيــرة في العالم 
العربي وصــارت حديث مختلف المجالت 
اإللكترونيــة والورقيــة والصحافة العربية 
علــى العمــوم التــي تحدثت عــن أعمالي 
ومشــاركتي في هــذا الحــدث كونني كنت 
الوحيدة من الجزائر وتحصلت حينها على 

ذرع التميز ،كمــا أن المجموعة التي قمت 
بتقديمهــا القــت انتباه مختلــف الحاضرين 
منهم ســيدات مجتمع وأزواج بروتوكوالت 
وخيرة مــن الفنانين المصريين من الصف 
األول ولبســت لــي الفنانــة إيمــان رجائي 
البــدرون الجزائري ، وهنا يمكن القول أن 
حفيظــة بريكي بدأت مشــوارها ورســمت 
اســمي بفضل هللا الحمد هللا وبفضل تشجيع 

بنات بالدي لي ووقوفهم بجانبي.
 مــن يســر علــى خطــى النجومية 
والشهرة يواجه جملة من الصعوبات، 

أخربينا عن أهمها؟
كوننــي  صعوبــة  واجهتنــي  نعــم 
والتوفيــق  أوالد  ولــدي  متزوجــة 
صعــب...  أمــر  والبيــت  العمــل   بيــن 
إلى جانب المنافسة التي أحبها و االنتقادات 
البنــاءة، لكن هناك من لــم يؤمن بموهبتي 
وعملــي وبما أقوم به وهــذا طبعا يجعلني 
أواصل وأدافع عما أقدمه من تصاميم تلقى 
االستحسان و اإلعجاب في كل مشاركاتي  

بالمهرجانات الوطنية و العربية .
مــن  العديــد  يف  الجزائــر  مثلــت   

املهرجانــات حدثيني عــن خصوصية 
كل مهرجان؟ والجوائز التي حصدتها؟

شاركت في مهرجان المغرب، لكن لم يعمل 
نقلة مثل »آرت فاشن داي« بأم الدنيا الذي 
خطف أضواء الصحافــة العربية كما كان 
مــن تدعيم ألمــع الفنانيــن و حظيت خالله 
 بعرض مجموعتي، و تّوجت بذرع التميّز. 
مهرجان »كايرو فاشــن شــو« هو اآلخر 
منحني لقب أحســن مصممــة في العرض 
،فضــال عــن تكريمــي بمجلــة الموضــة 
األولى بمصر«فاشينستا« بذرع كريستال، 

تاله تتويج من شــركة »كريســتال«بذرع 
كريســتالي حــر...و ال يمكــن حصر عدد 
الجوائز التي نلتهــا لكثرتها داخل الجزائر 

و خارجها.
و بــادرت بتنظيــم يــوم للبــاس التقليــدي 
الجزائــري لدعمــه من أجل الحفــاظ عليه 
من النهب والســرقة.. كما ســعيت لكســر 
الحواجــز من خالل تطويره إلى  مهرجان 
بهدف التعريف الموروث الثقافي للجزائر، 
والمهرجــان عبارة عن قافلة من مصممين 
جزائرييــن وأنامــل ذهبية تجــوب مختلف 
الــدول العربيــة، كانــت طبعتــه األولــى 

بالجزائــر في أكتوبــر 2019، تلته  طبعة 
ثانيــة بمصر في مارس2020..و أنا اآلن 
بصــدد تحضيــر الطبعــة الثالثــة المزمع 

تنظيمها بالسعودية .
يف تقديــرك مــا أكثــر شــيء يميّز 
العربية ؟ املهرجانــات   حضــورك يف 

حرصي على المحافظة على أصالة لباسنا، 
حيــث أبقــي علــى روح اللمســة المحليــة  
القنــدورة  و  مالمح«الكاركــو«  لتبقــى 
القســنطينية كمــا توارثناها عــن األولين، 
دون التخلي عن لمستي الخاصة بالتالعب 
باأللــوان والتقنيــات، فهدفــي األول هــو 
 التعريــف به و  الترويــج له في كل مكان.

كيف تختارين خامات تصميمك؟
أختــار »المخمل« لتحليــه بالفخامة أوال..

فهو أساس تصاميمي لما أجد فيه من سحر 
فــي إبراز  األنوثة  كونــه لباس ملكي ، و 
يبقى متماشــيا والموضة.. لكن هذا ال يمنع 
مــن اطالعي و مواكبتــي لكل ما هو رائج 

و عصري.
مــا أكثر مــا  تســتمتعني بتصميمه 

وخياطته ؟
تصميم القندورة القســنطينية ،خاصة الفتلة  
التي الزلت إلى غاية اليوم أعدها بورشتي 
بقســنطينة ،وهــذا مــن أجل أبقــاء بصمة 
ولمســة مدينــة الصخــر العتيــق، فالطلب 
عليهــا كبير جدا، رغــم أن البعض يجدها 
ثقيلــة نوعا ما ويفضلــون الكاركو إلبراز 
أناقــة المرأة، غير أننــي نجحت في تغيير 

هذه الفكرة.
شــاركت يف العديد مــن املهرجانات 
بحضــور عارضات أزياء مــن مختلف 
الدول كيف كانت ردة فعلهن بخصوص 

لباسنا التقليدي؟
االنبهار و اإلعجاب، خاصة عند اكتشافهن 
بــأن القطع يدوية الصنع فكــن يعتقدن أنها 
قطعة قماش جاهزة مطّرزة ومرسوم عليها 
نكتفي نحن بخياطتها فقط لكن أوضحت لهن 
أن كل هذه األزياء من إبداع  يدوي من أول 
مرحلــة إلى آخرها، مما  جعلهن يشــبهنها 
باألعمال الهندية ...أما بالنسبة للعارضات، 
عارضــات  تصاميمــي   ارتــدت  فقــد 
معروفــات عالميــا مــن مختلــف الــدول 

 بولندا، الدنمارك...وكن ســعيدات جدا بها.
مــاذا تضــع حفيظة صــوب عينيها، 
عندما تحمل قلمها للبدء يف تجسيد 

تصاميمها ؟
 األهــداف بصفــة عامة أريد إعــادة إحياء 
اللبــاس التقليدي الجزائري وترســيخه في 
أذهــان أبنائنــا بأصوله وأساســيته ومبادئه 
. ورد االعتبــار له في الــدول العربية من 

خالل الترويج له. 
وأنــا اآلن بصــدد التحضيــر لمجموعتــي 
الجديدة 2021 خارج الوطن والتي ستكون 
فنانــات معروفــات.  مفاجــأة وســترتديها 
من ضمــن املعــارض العامليــة، أيها 
 تحلم حفيظة الوقــوف على منصتها؟

،أمــا  لــه  حــدود  ال  طموحــي  شــخصيا 
الجزائــر  تشــارك  أن  أريــد  المعــارض 
في معــرض باريس فاشــن ويك ، ســواء 
مــن خاللــي أو مــن خــالل أي مصمــم 
جزائــري فالمهــم مشــاركة بلــدي في هذا 
 المعرض ألن كل دول العالم تشــارك فيه. 
من هــو املصمــم الــذي تطمحني أن 

تكوني يف مستواه أو تتجاوزينه ؟
ال يوجد مصمم أطمح أن أكون في مســتواه 
أو أتجــاوزه ألن كل مصمــم قــد يحّقــق 
الريادة فــي وطنه و يمثل بالده إضافة إلى 
أن كل مصمــم يعتمد علــى ثقافته المحلية، 
فتصميمــي للباس التقليدي مثال يختلف عن 
التصميــم األزياء العصريــة األخرى ، أو 
باألحرى ألبستنا التقليدية الجزائرية تختلف 
عن ألبســتهم ،لكن عالقتي جيــدة مع كبار 
المصمميــن العرب وأصدقائــي يكفي أنني 

لفتت إنتباههم.
تم تعيينك مؤخرا  كوكيلة ومحافظة 
الجزائر  األوســط يف  الشرق  ملهرجان 

حدثينا قليال كيف تم اختيارك؟ 
 نشــاطي ومشــاركاتي فــي العديــد مــن 
المهرجانــات للبــاس التقليــدي الجزائري 
وكذلــك قيامي بإحياء األيــام الدولية للباس 
التقليدي، أهلني لهذا التشريف ، كوني أمنح 
ببســاطة  الفرصة للمصممين المبتدئين في 
عــروض األزياء وافتح لهم األبواب ،وهذا 
شــرف وإضافــة لــي أن يحــط مهرجــان 
 الشــرق األوســط رحالــه فــي الجزائــر. 

n  كما شكل اللقاء الذي حضره المخرج 
احمد راشــدي فرصــة للحديث عن ســبل 

تشــجيع ›االســتثمار« فــي إنشــاء قاعات 
الســينما واســتوديوهات اإلنتــاج ومــا بعد 

اإلنتاج.
من جهتــه قدم  أحمد راشــدي عرضا عن 
واقع قطاع السينما في الجزائر واقتراحاته 
بشأن إرســاء نموذج يخص بالدنا ويتوافق 
االقتصاديــة  الســيما  خصوصياتهــا  مــع 
والثقافيــة واالجتماعيــة، مــع األخــذ بعين 
االعتبــار التجــارب الدوليــة الناجحــة في 

الميدان.
وأبدت ســعيدة نغزة، خالل هذه المحادثات 
»استعداد« الكونفدرالية لدعم جهود الدولة 
الرامية الى جعل القطــاع موردا اقتصاديا 
خالقــا للثــروة ومناصب الشــغل باعتباره 
»محورا رئيســا في برنامج عمل الحكومة 

وبرنامج رئيس الجمهورية«.
وفــي هــذا الشــأن، اتفــق الطرفــان على 
إمضاء اتفاقية تعاون كإطار قانوني لتجسيد 
األهداف المسطرة والرامية لجعل الجزائر 
قطبــا جهويــا ودوليــا في مجــال الصناعة 

السينماتوغرافية، وفقا للبيان.

n ســتمثل »ديوانية الفن« ســتة فنانين 
جزائريين و أجانــب و هذا خالل الدورة 
االفتراضية لمعرض الفنون »انترساكت 
المتحــدة  )الواليــات  بشــيكاغو   »21

األمريكية( الذي انطلق أمس األول.
و ســتمثل »ديوانية الفن« أعمال الفنانين 
الجزائريين ثيللي رحمون و علي بوخالفة 
و مصطفى نجعي و كذا الفنانة السعودية 
الســوداني  الفنــان  و  حمــود  أل  لؤلــؤة 
رشــيد دياب و المصري محمــد إبراهيم 

المصري.
كمــا تمثــل الديوانيــة الجزائريــة الفنانة 

ثيللــي رحمون الحاصلة على شــهادة من 
معهد الفنون الجميلــة بالجزائر العاصمة 
و باريــس و التي شــاركت في العديد من 
التظاهــرات الفنيــة الجماعية بفرنســا و 
إســبانيا منذ ســنة 2006، باإلضافة إلى 

الفنان علي بوخالفة و مصطفى نجعي.
و تأسســت »ديوانية الفن« شهر سبتمبر 
التشــكيلي  الفنــان  2020 مــن طــرف 
الجزائري حمــزة بونوة حيث يعمل على 
تمثيل الفن الجزائري و الفنانين األجانب 

في مختلف التظاهرات الفنية«.

مصممة األزياء حفيظة بريكي لعني الجزائر:

بأنامل ذهبية رسمت طريق السمها داخل الوطن وخارجه، أبدعت وتمّيزت بلمساتها الفنية في األزياء ،غيرتها على 
موروث بالدها ومدينتها جعلتها تقتحم عالم األزياء من أبوابه الكبرى، تألقت في العديد من المهرجانات العربية 
ونالت العديد من الجوائز لتصبح أيقونة اللباس التقليدي الجزائري واسم يرافق كل من لفظ أزياء ، وهذا ما أّهلها 
لتكون وكيلة ومحافظة لمهرجان الشرق األوسط للموضة في الجزائر األيام المقبلة، هي ابنة مدينة الجسور المعلّقة 

المّصممة حفيظة بريكي التي جمعنا بها هذا الحوار.

التقى أمس األول بالجزائر، كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية واإلنتاج 
الثقافي، بشير يوسف سحيري، ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، حيث تم التطرق 
التعاون للنهوض بقطاع الصناعة السينماتوغرافية بإرساء شراكة مثمرة في مختلف األنشطة  الى فرص وسبل 

السينمائية، حسب بيان لكتابة الدولة.

تم تعييني كوكيلة و محافظة لمهرجان الشرق 
األوسط  لدعمي الدائم للمصممين الشباب

الخميس  18 فيفري   2021
الموافق لـ 6 رجب 1442

 حاورتها: دالل بوعالم 



نحو استكمال ترميم نحو30 موقعا تاريخيا بتلمسان

اكتشاف رسومات أثرية جديدة  يف بوزينة بباتنة

n بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 150 لثورة أوالد 
عيــدون بالميلية تم تنظيم أمس نــدوة علمية تاريخية 
بمكتبــة بلديــة الميليــة بعنــوان ثــورة أوالد عيُدون 
وقبائل الــوادي الكبير 1871-1851م وتوســعاتها 
المجاليّــة، من تنشــيط كل من الدكتور األســتاذ حداد 
أحمــد )رئيس الجلســة( ،الــذي  قدم مداخلــة بعنوان 
مرجعيّة الـمقاومات الشعبيّة وتحّدي الكتابة األحاديّة، 
كمــا قدم الدكتور عبد اللطيف ســفيان مداخلة بعنوان 
ل إلــى الثورة على  مشــيخة أوالد عيُدون  من التشــكُّ
االســتعمار الفرنســّي. فيما أبرزت األســتاذة: مالكي 
مريــم في محاضرتهــا أحداث منطقة الــوادي الكبير 
والمراحــل  الظــروف  1871-1851م:  بجيجــل 
والنتائج، أما األســتاذة بولطيــف راضية فقد خاضت 
فــي مداخلتها في توضيــح أهميّة نظــام الجَماعة في 

الثورات الشعبيّة: ثورة أوالد عيُدون نموذًجا.
وفي الفترة المســائية ،تواصلــت فعاليات الندوة التي 
حضرهــا مديــر المجاهديــن لوالية جيجــل ورئيس 
المجلــس الشــعبي البلدي بالنيابة ،بتقديــم مداخلة من 
قبل الكاتب والباحث في تاريخ المنطقة الســيد شيدخ 
عبد العزيز ، كما القى االســتاذ جناح مسعود مداخلته 
حول حياة وكفاح المجاهد محمد خطاب الفرقاني ، و 
شهدت هذه االمسية القاء مقتطفات شعرية من طرف 
شــعراء مبدعين من أبناء المنطقــة ، لتختتم فعاليات 
هذا االحتفال حول ثورة أوالد عيدون بتقديم شهادات 

شرفية وتكريمية للمشاركين في مختلف النشاطات.
يشــار إلى أن  ثورة أوالد عيــدون، اندلعت بالمنطقة 
المســماة اليوم “الميلية” كرد فعل على دخول الجيش 
الفرنســي للمنطقــة ألول مــرة عــام 1851م، حيث 
توالــت الحمــات العســكرية الفرنســية الهادفة إلى 
إخضاع سكان الجهة الشرقية لوالية جيجل للسيطرة 
االســتعمارية بقيادة أشــهر جنراالت فرنســا آنذاك، 
علــى غــرار دوســا نتانو الــذي قاد حملــة 13 ماي 
1851، والجنــرال دوفو الذي تمكن من هزم القبائل 
الثائــرة عــام 1860 بعــد هدنة امتــدت من 1852 
إلى 1858، والجنرال كاســتو السفاح، الذي اقترف 
جريمة شــنعاء في حق ســكان منطقة تاسقيف، ومن 

بقي من السكان تم نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة، إضافة 
إلــى الجنرال بيجي، الــذي حولته القيادة العســكرية 
الفرنســية من ســوق اهراس إلى الميليــة على رأس 
جيش هام يتكّون من 1200 جندي إلخضاع أعراش 
أوالد عيدون والقضاء عليه، وقد تسبب هو اآلخر في 

ارتكاب مجزرة بمنطقة أوالد عميور.
وهناك من المحاضرين من أرجع االنطاق الرسمي 
لثورة أوالد عيدون إلى المعركة الكبرى التي نشــبت 
في 14 فيفري 1871، إثر هجوم القبائل على البرج 
العســكري الذي شــيده الجيش الفرنســي فــي أعالي 
الميلية، رغم أن أحداثها وإرهاصاتها تعود إلى ســنة 
1851، حيث دامت 20 سنة، وهي المعركة الكبرى 
التي عايشــها المؤرخ الفرنسي “لويسرين”، وأوردها 
لحظــة بلحظة علــى حد تعبير أحــد المتدخلين ،الذي 
توصــل من خال أبحاثه عن تاريخ المنطقة أن ثورة 
أوالد عيدون ليست حادثا جانبيا أو انتفاضة فوضوية 

بــل ثــورة قائمة بذاتهــا ومنظمة بقيادة بــن عزالدين 
بورنان، وخليفته محمد بوالصبع العيدوني، مثلما هو 

الشأن للثورات الشعبية األخرى.
وقــد تم إخماد هــذه الثورة فــي 27 فيفري 1871، 
بعــد أن عززت فرنسا جيشــها بالمنطقة عددا وعدة. 
ومن أهــم نتائجها كمــا ورد في مداخــات الباحثين 
إبــادة أعراش قبيلــة أوالد عيدون علــى غرار أوالد 
ســلطان واوالد الصالــح وأوالد عتيق، وإزالة اســم 
القبيلــة “أوالد عيــدون” من الوجــود كعقوبة وجعلوا 
أعراشها قبائل منفصلة مثل أوالد قاسم، أوالد عربي، 
أوالد دباب. وهناك من المحاضرين من نفى أن تكون 
ثــورة أوالد عيدون إحدى فروع ثورة بوعمامة. كما 
ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين بل هي منفصلة ولها 
إطارها المكاني والزماني، وسببها الرئيسي يكمن في 

رفض الوجود الفرنسي بالمنطقة.
نصرالدين - د

n اكتشف مجموعة من الشباب 
بإقليــم بلدية بوزينــة بوالية باتنة 
رســومات حجرية تمثل مشــاهد 
احتفــال وصيد وطقــوس دينية و 
حيوانــات ال وجود لهــا في وقتنا 
الحالــي تعــود للعصــر الحجري 

الحديث.
الرســومات   تعــود  أن  ويرجــح 
للمرحلــة األخيــرة مــن العصور 
الحجرية بحســب معاينة مصلحة 
التــراث الثقافــي بمديريــة الثقافة 
بباتنــة، حيــث اعتبــر الموقع من 
الثــورة  شــهدت  التــي  المواقــع 
إفريقيــا  شــمال  فــي  النيوليتيــة 

نظرا لتوفره علــى المادة األثرية 
وينتظر إيفــاد  فريق بحث علمي 
تابــع للمركز الوطني للبحوث في 
عصــور مــا قبل التاريــخ وعلوم 
الموقع  لمعاينــة  االنثروبولوجيــا 
فــي القريب العاجــل، خاصة بعد 
االكتشافات األخيرة بإقليم مروانة 
وتاكســانت مما يــدل على توفر 
المنطقة على مواقــع أثرية كثيرة 
الثقافــة  وزارة  تدخــل  تســتدعي 
لمعاينتهــا و دراســتها وتصنيفها 
كإرث ثقافــي وجــب المحافظــة 

عليه. 
فوزي جاب هللا

n عكــف الديــوان الوطنــي الســتغال وتســيير 
الممتلــكات الثقافيــة لتلمســان حاليا علــى إعداد نحو 
ثاثين بطاقة تقنية تحســبا الســتكمال عمليات ترميم 
المواقع التاريخية بهذه الوالية، حســبما اســتفيد لدى 

مدير هذه الهيئة.

وسيتم إعادة بعث عدة مواقع تاريخية خاصة المساجد 
القديمة والصوامع التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة 
والتي انطلقت أشغال الترميم بها منذ سنوات ثم توقفت 

بسبب مشاكل مالية، حسب المدير بنازة محمد.
وبرمجــت الوزارة اســتكمال المشــاريع غير منتهية 

فــي انتظار االنتهاء من إعــداد البطاقات التقنية وكذا 
تقدير التكاليف المالية التي هي بصدد اإلعداد من قبل 
الديوان المذكور لتلمسان، حسبما أكده المسؤول الذي 

أضاف أنه تم االنتهاء من بطاقة تقنية واحدة.
ويتعلق األمر بصومعة مدينة الحنايا )عهد الزيانيين( 
والتــي تتطلب بعض األشــغال الخفيفة وســياجا بغية 
حفظهــا مــن عوامل التدهــور، وفــق ذات المصدر، 
مبــرزا أن عاصمة الزيانيين تزخر لوحدها بأكثر من 
70 بالمائة من التراث األثري اإلسامي في الجزائر.
وقد اســتفادت عــدة مواقع على غرار مســجد »ابن 
مــرزوق« ومســجد »ســيدي بلحســن« وصومعــة 
جماعة ســيدي البنة من أشغال ترميم لكن في 2013 
توقفت األشغال ومازالت تنتظر هذه المواقع استئناف 

األشغال بها إلنقاذها من تدهور أكيد.
ويعــود تاريخ هذه المعالم التي تتميز بجمال معماري 
أخــاذ إلى فتــرات الزيانيين والمرابطيــن والمرينيين 
وغيرها بالمنطقة، حيث تعتبر مكســبا حقيقيا لتطوير 
الســياحية الثقافية والدينية، حســبما أشار إليه رؤساء 

الجمعيات الثقافية والسياحية للوالية.
يذكــر أنه قــد تمت عمليــات كبرى للترميــم والحفظ 
الثقافــة  عاصمــة  »تلمســان  إطار تظاهــرة  فــي 
اإلســامية« في 2011 بمختلف المواقــع التاريخية 
الســيما منهــا صومعــة المنصــورة وقلعة المشــور 
وباب القرمادين وأســوار أغادير وغيرها من المعالم 
التاريخيــة التــي تمثــل التــراث األثري اإلســامي 

الوطني.

ثورة أوالد عيدون وقبائل الوادي الكبريموضوع ندوة تاريخية بالميلية

نظام الجماعة في الثورات 
الشعبية الجزائرية 

n دائمــا نفتح الجرح لنقول 
كامــا كبيــرا عــن األحــام 
الوعــرة ؛”ونحن نضــع أيدينا 
رحلــة  طــوال  قلوبنــا  علــى 
اإلبداع كيف سننتهي ؟ وحدنا 
نصارع شبهة البوح ؛” ومهما 
كانــت لغتنــا زاخــرة بالرؤى 
البعيــدة نرتعش  و األقاصــي 
مــن فكــرة الغياب القســري. 
كثيرة هي األسماء التي تعيش 
احتضارهــا اليومــي في ظل 
التغييــب و الحقرة ؛«ال يلتفت 
إليهــا أحــد إال حيــن تتهاوى 
أجســادها علــى أســرة تشــبه 
النعوش ؛« ومن عمق الســقم 
تصبــح هذه الهيــاكل الجاهزة 
للدفــن فــي أي لحظة خاضعة 
للقــدر إلــى مــادة حيــاة للذين 
؛«  الجثــث  فــي  يســتثمرون 
إنها لغــة برائحة الجيفة عندما 
يتحــول المبــدع الــذي عاش 
ســنوات مــن الوحــدة والغبن 
؛«إلــى مــادة فخمــة تتصدر 
الصفحات األولى من الجرائد 
المهمــة؛« ونشــرات األخبار 
وووو؛” يعيــدون إليه حياة ال 
تخصــه ..؛«مــاذا يفعل مبدع 
يعيــش حالــة كومــا بغــزارة 
اللعــاب المســيل للدمــوع ؛« 
مبــدع مدجــج باألمصال على 
فــراش االحتضــار؛« وراءه 
عائلة يهددها الجوع ؛« فواتير 
لــم يدفعهــا ؛«ومخطوطــات 
أكلها الغبــار. إنهم ال يموتون 
مــن الجــوع والمــرض فقــط 
؛«لكنهم يموتون أكثر من مرة 

مــن الهجــر والتقصيــر ؛” ال 
يكفي أن نــدون خوفنا لنتحرر 
مــن فوبيا النهايات المأســوية 
.؛«.كلنا في نفس القاع نتخبط 
في الوهــم و ذاكــرة الطموح 
بالــذروة  نحلــم  كنــا  ؛«كــم 
والســطوع.. نشــعر بالتقــزز 
ونحن نراهم يعلقون العراجين 
والشــواهد  األمصــال  علــى 
؛«يذرفــون الكام عن ســير 
كائنــات لــم تحظــى بالضوء 
يحتفلــون  ثــم   . والحضــور 
بذكرى رحيلهم على طريقتهم 
المعتــادة فــي لــم األصحــاب 
واألحباب ؛«للســمر والثرثرة 
؛«التــي لم تســاهم ولــو لمرة 
خاطفــة أن ترفــع الكفــن عن 
حلــم مبدع ؛«نســي في رحلة 
البحــث عن الحيــاة أن يعيش. 
االحتفــال بالموتى صار عادة 
كريهــة تجعل من المبدع الذي 
غادر الديــار ؛” صفقة لبعض 
يســتغلون  الذين  االنتهازييــن 
رحيل الذين باعوا حياتهم من 
أجــل لحظات خالــدة ؛”تجارة 
األســف  مــع  أنهــم  رابحــة 
يصعدون على الجثث لتحقيق 
مــآرب ما .المبــدع الذي كان 
يشــتهي تمرة تعلق على قبره 
ماييــن العراجيــن ؛« كأنهــا 
لعنــة تاحــق المبــدع طوال 
يعيــش  .أن  اإلبــداع  مســيرة 
فقيــرا ؛« تعيســا ؛« ووحيدا 
وأن يســتثمر فــي ألمه وغيابه 

سراق الجمال والفرح. 
بقلم لطيفة حرباوي

جوانيات
كان حيا أشتهى تمرة وعند موته ..؟

على وتر الشعر 

يف عودتي من العمل
  أحب أن أسلك
 درب المروج 
أهبط مع الشتاء

 على ذاك الدرب
 أفترش مع الضوء 

عليَّ أن أعانق
 العشب

 و أطفو مع
البذور المتطايرة

 كحلزونات األحام 
أرتدي األخضر

 والناعم 
أختبئ بالمماتنة

 من الضجر والضجيح 
كيف كنت أظنه ناعماً 

كان يحتمل 
صرخة العناء 

التي تشق األفق إلى نصفين
 أحب صدى لثغتي حين 

يعود يراقص

 العشب والنور
 أنفخ الشمس

 المخضبة بالحمرة
 الخجولة

 حين تذوب في
 هاوية السماء

 كالفحم المحتضر 
ينفخ بالبرودة 

أعطي األوجاع 
هدنة مع قيلولة الحصادين

 وأذيب التعب 
مع رنين النحل 
والعشب النابت 

فــي الجــدران الدافئــة الزهر 
والصمت

 عكازتان تورقان
 في قلب العاصفة 

ال أعلم من منا 
يشذب شجيرات اآلخر 

أنا أم الحقول؟! 
ماجدة راجي..مصر

ََ
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 مشعوذون بتبسة  يمارسون 

الدجل بين األسواق ومحالت 
أعدت لذات الغرض 

تزايد اإلقبال عليهم يهدد نسيج املجتمع يف العمق 
ملف الخميس

رغم ما وصل إليه العالم من تقنيات وتطّور رهيب في عالم التكنولوجيا وتحّول العالم إلى قرية 
صغيرة إال أن العشرات من المواطنين يبقون عرضة إلى عمليات نصب واحتيال بطريقة مقّننة 
أبطالها  أشخاص تجّردوا من كل القيم واألخالق وتحّولوا إلى شياطين و باشروا استغالل ذوي 
النفوس الضعيفة في تحقيق أمنياتهم من زواج ونجاح ومناصب عمل وحتى العالج وغيرها.

مشعوذون بطقوس شيطانية بين المقابر واألسواق  والنات 

n  المشــعوذون وجدوا ألنفسهم مصدر ربح مضمون، 
يمّولــه يــأس البعــض و طمــع البعض اآلخــر و حقد 
البعض و جهل البعض اآلخر، مما جعل هؤالء يتفنّون 
في أســاليب النصب واســتغالل كل الطرق طالما أنها 
تنجح في النهاية فــي إقناع الضحية بنجاعة التعويذات 
و التمائم و”الحجاب” أو الطقوس الممارسة  من تعليق 
ذيــل فأر طيلــة ثالث ليال لجلب فــارس األحالم! التي 
اســتحدثها المشــعوذون لتزويج من يرفــض النصيب 
طــرق بابه، فينصــح بتعليق ذيل فأر فــي قطعة قماش 
ســوداء، بعد أن يكتب اسم الفتاة أو الشخص الذي يراد 
االقتران به بالذيل لحظة فصله عن جســم الفأر. وتقّدر 
تكلفة هذه ” الخلطة ” ما بين 5 آالف إلى 7 آالف دينار 
دون احتساب أتعاب الزعيم أو الطالب كما يسمى بتبسة 
وهــي القيمة التــي ال يمكن بأي حال مــن األحوال أن 

تنزل عن 2000 دج.
أما للراغبين فــي الظفر بوظيفة أو الترقية في منصب 
العمل، فالبد من االغتســال بمنقــوع جناح الذباب وفقا 
لروايــات الّضحايا، الذين أكدوا أنهم اضطروا لغســل 
اليــد اليمنى بجناح الذباب الذي يســتعمل في خليط من 
مــاء زهر و الشــّب ليلــة االلتحاق بمســابقة التوظيف 
مقابــل 10 آالف دينار، لتبقى باقــي األمنيات بما فيها 
المســتحيلة تســند ألعضاء حيوان الضباع مقابل مبالغ 

ضخمة.

” هناء .ب”  26 سنة، مقيمة ببلدية مرسط أقدمت على 
بيع كل مجوهراتها التي ورثتها عن أمها مقابل تمكينها 
مــن الزواج من رجل أعمال، بعد أن اســتغل مشــعوذ 
صاحــب محل لبيع األعشــاب مشــكلتها وراح في كل 
مــرة يصف لها وصفة آخرها كانت اســتعمال دم الفأر 
في كتابة اسمها واسم عشيقها على قطعة قماش سوداء 
باســتعمال الذيل لحظة فصله عن الجســم، وتقول هناء 
إن األمــور لم تجر كما أرادت، في حين تؤكد ” منال” 
مــن بلدية العوينات أنها تمكنــت من الظفر بابن خالتها 
كزوج رغــم معارضته الفكرة إال أن الــدم وذيل الفأر 

حّقق لها أمنيتها وربما حدث عن طريق الصدفة.
 وتلجــأ الكثيــر من الطالبات وحتــى الطلبة إلى البحث 
عن النمل الســتغالل المخ عشــية االمتحان الذي يكرم 
فيــه المرء أو يهــان، بعد أن رّوج له أحد المشــعوذين 
ببلدية ”بئر مقدم ” وغيرها من قصص وروايات يعجز 

العقل عن تصديقها.
ويسجل أحد العشابين، في العقد الرابع من عمره توافد 
الكثيــر من األشــخاص خاصة الشــباب منهم بحثا عن 
ســبل الظفر بمنصب عمل، ما جعلهم محور اســتغالل 
و نصــب مــن قبل هــذا األخير الذي جنــي منهم مبالغ 
ضخمة، بعد أن أوهمهم بضرورة اســتعمال مســحوق 
مائــي يتكــّون من ماء زهــر ومادة الشــب وكذا جناح 

الذباب تسلم لهم بمقر سكناهم. 
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 تحّولت ظاهرة السحر و الشعوذة إلى هاجس يؤرق الجزائريين بكل أطيافهم، بعد مسلسل المداهمات المتكّررة لبيوت المشعوذين و حمالت تنظيف المقابر التي 
كشفت عن وجه أقل ما يقال عنه أنه مخيف لممارسات يعجز حتى العقل تصديق أنه في القرن الـ21 و ما يواكبه من تطّور تكنولوجي، ال زالت الطالسم و الحروز 

و التعويذات تصنع الحدث و تثير الرعب وسط كل الفئات حتى النخبة المتنّورة التي لم تسلم من هوس العين و الحسد و الخوف من المس و السحر. 
عين الجزائر غاصت في الظاهرة من خالل  هذا الملف لتكشف المستور وترصد آراء المختصين في علم االجتماع و علم النفس و كذا رأي الدين و القانون.

يدنسون المصحف الرشيف ويمارسون كل طقوس األوهام للنصب عىل الضحايا

 مشعوذ بكارية يستعمل مسدسا 
كهربائيا محظورا قانونا لتنويم الضحايا   

/ مشعوذ اغتصب ست فتيات يف تبسة وآخر يستعمل مسدسا كهربائيا لشل الضحايا
 / شهادات مثرية لضحايا سحر العشاق  و الحاسدني  

 / الشعوذة بتسخري الجن من أبرز طقوس السحر بجيجل

تبسة : هواري غريب 

n  خــالل نشــاطها الميدانــي أوقفت مصالــح الدرك 
الوطنــي ببلديــة بكاريــة، كهــال بتهمة فتــح محل غير 
شرعي واستعماله في ممارسة الشعوذة وطقوس السحر 
مع النصب واالحتيال، باإلضافة إلى تعريض مقدسات 
دينية إلى التدنيس واســتعمالها في نشــاطات مشبوهة، 
إثــر عملية مداهمة أعقبت كمينا تــم نصبه للمتهم الذي 
تم توقيفه متلبســا بممارسة أفعاله الغريبة على عدد من 
المهووســين بطب األعشــاب والرقيــة، والمؤمنين بما 
وراء الطبيعة وبالعالم الميتافيزيقي. كما شــملت عملية 
التوقيف شــقيقه وابن شــقيقه، بعد أن كشفت التحقيقات 
تّورطهمــا فــي القضية التــي جاءت بناء على شــكوى 
تقّدمــت بها إحدى الســيدات والتي عّجلــت بفتح تحقيق 
رســمي ومداهمة المنزل المخّصص لغرض الشعوذة، 
حيث كانت المفاجأة كبيرة من خالل عثور رجال الدرك 
الوطنــي على مجموعة من المصاحــف منكل بها وفي 
أماكن قذرة وأخرى تمت الكتابة عليها، في صورة اهتز 
لها ســكان البلديــة الصغيرة ولم تنتــه المفاجأة عند هذا 
الحد الذي شــكلته المصاحف من صدمة، بل امتدت إلى 
اكتشــاف قيام المتهم باستعمال مسدس كهربائي يعرف 
باســم ”  تازر ” خاص بجهاز الشــرطة يســتعمله عادة 
رجال األمن في شــل حركة األشخاص الخطيرين أثناء 
عملية توقيفهم أو اســتعمالهم أسلوب المقاومة ومحاولة 
الفرار، حيث يقوم باســتعماله في أجســاد الضحايا من 
دون الكشــف عنه، مشكال إحساســا غريبا وقويا يعمل 
علــى شــّل حركتهم وإدخــال ألم وإغمــاء عليهم، ليقوم 
بعــد ذلك بعمليــة إيهامهم بأنه تمكن مــن إخراج الجن، 
وذلــك طبعا بعد التظاهر بالحديــث معه وتوجيه أوامر 
لــه بالخروج، وهو ما يســمح لــه بالحصول على المال 
وكذلــك الشــهرة وترويج أخبــار عن قدرتــه الخارقة، 
ال ســيما بعد اقتنــاع العديد بأنه فعال تمكن من شــفائهم 
مــن أعراض المس والســحر. وبعد إلقــاء القبض على 
المشــعوذ وشــركائه ونجاح المداهمة التــي جاءت بعلم 
وأمــر من وكيل الجمهورية، تــم تحويل الموقوفين إلى 
مقــر الفرقة اإلقليمية للــدرك الوطني  ليتم تقديمهم أمام 

قاضــي الجنح الــذي أدانهم بأحكام تراوحــت بين العام 
وثالثة سنوات حبسا نافذا.

 وبمدينة لعوينات 65 كلم شــمال تبسة المشهورة بعدد 
المشعوذين والســحرة منذ عدة عقود والتي تحّولت إلى 
قبلــة الباحثين عن الوصفات الســحرية خاصة من قبل 
المقبلين على الــزواج والذين بقدر تّرددهم على هذا أو 
ذاك المشــعوذ فإنهم يواصلون رحلتهم البائســة و غير 

المنتهية التي يخسر فيها الماليين دون فائدة.
ومن بين المشــعوذين شخصا في األربعينات من العمر 
تمــت متابعتــه في قضية ممارســة الشــعوذة والنصب 
واالحتيــال، بعــد تحويلــه لمســكنه العائلــي المتواجــد 
بإقليم بلدية العوينات إلى مكان لممارســة طقوســه على 
ضحاياه، واستنادا لمصدر أمني فإن عملية توقيفه تمت 
بنــاء على اســتغالل معلومــات مؤكدة تفيــد بتحركات 
مشــبوهة للمعني وبعد مراقبــة وترصد دامت أكثر من 
أســبوعين  وبأمر مــن وكيل الجمهوريــة لدى محكمة 
االختصــاص تم تفتيــش منزله، حيث أوقفت الشــرطة 
الســالف ذكره متلبســا بممارســة طقوس الشعوذة على 
شــخص قادم من مدينة مداوروش بوالية سوق أهراس 
وكان برفقته شــخص آخر كان يســاعده في الشعوذة و 
النصب واالحتيال، هذا وقد تم توقيف أربعة أشــخاص 
مــن بينهم امرأة على مســتوى قاعــة االنتظار بالمنزل 

المخصصة لزبائن هذا المشعوذ. 
10 سنوات سجنا ملشعوذ اغتصب 6 فتيات 

من بين القضايا التي اســتقطبت حضورا مكثفا شيخ في 
العقد الســادس مــن عمره يوم المحاكمــة حضر بلباس 
أنيــق ”  كوســتيم ”  تــم وضعه في قفــص االتهام ومن 
داخــل القاعة  خرجت 6 فتيــات تتراوح أعمارهن بين 
24/30 ســنة بعد مناداة الرئيس هن بمالمح بؤس بعد 
كشف الفضيحة  وبعد سماع الواحدة وراء األخرى من 
طرف القاضي اجمعن على ان المشعوذ يقوم بتنويمهن  
ويمارس مختلف طقوســه الغرامية ومع ســماعه أنكر 
ذلك مؤكدا أن ســبب الشكوى شهرته التي تعدت حدود 

الوطن وهو يدفع ضريبتها .

الخميس  18 فيفري  2021
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 يخلف رمضان  : 
أستاذ بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  

n    و أردف بقوله أن الســحر يعتبر 
قديمــا مــن مظاهــر الرقــي فقــد كان 
الطبيب يســمى ســاحرا على أما  اآلن 
فالسحر أخذ منحى ضيق مرتبط بأمور 
متعلقــة باالنتقــام و الفســاد والتأثيــر 
الخفي من شــخص إلى شــخص آخر،  
و نجــد الباحثين و الدارســين يختلفون 
فــي التعريف بــه و الحقيقة االختالف 
هنا بنســب قليلة بمعنى  أن هناك منهم 
من يقول أن الســحر هــو أمور خيالية 
و غيــر حقيقية و هذا مفهوم موجود ، 
و يوجــد من أثبتــوه ألنهم تحدثوا على 
نوع  آخــر  و بالتالي هنا نســتنتج أن 
الســحر أنواع  منها الوهمي و منها ما 
هو مرتبط بأمور عملية من اســتخدام 
الســموم و هذا هو النوع األخطر الذي 
قد يكون قاتل أو له تأثير عضوي دائم 
بســبب اســتعمال عقاقير لها تأثيرات 
نفســية على سلوك اإلنســان و قدراته 
العقليــة و نتحــدث هنــا عــن الســحر 
المأكول و هو األصعب، نوع آخر من 
الســحر مرتبط بتسخير نوع من الجن 
وفي هذا الشأن  فالقران و كل الديانات 
و حتــى العلم ال ينكر وجود عالم الجن 
مع أنه ال ينفيه أيضا ألنه ليس ملموس 

و مادي بل مرتبط بالغيبيات .
و أضــاف األســتاذ رمضــان بقولــه 
أن القــران الكريــم نجــد فيــه حديــث 
عــن  تواصــل  الجن مــع اإلنس و ال 
يخفــى  علــى الجميع أن هنــاك أناس 
يتعاملــون مــع هــذا العالــم  لقضــاء 
المصالــح المتبادلة و لــو نتحدث عن 
تأثير الجن فهو أشبه بتعامل األمن مع 
الكالب البوليســية التي تستخدم في شم 
و اكتشــاف الممنوعات الموجودة في 
مكان ما كذلك الجن يســخر لهذا األمر 
و يوجه مثال  ألذية أحد باللباس  الذي 
فيــه رائحته و حتى عرقه ،  فهو عالم 
غير مرئي له قدرات خارقة يســتغلها 

الساحر للتأثير على شخص معين.
 و يوجد ما يسمى سحر الخفة و يؤثر  
الساحر هنا على النفسية ، مثال العاب 
الخدع البصرية يوهم فيها  المشاهدين 
له بأن له قدرات خارقة يســتطيع حتى 
أن يحيــي و يميــت و هــذا ما ذكر في 
القــران الكريــم حينما قــال هللا عز و 
جل في اآلية 66 من ســورة طه ”فإذا 
حبالهــم و عصيهــم  يخيــل  إليــه من 
ســحرهم أنها  تســعى”.  فهذا يســمى 
ســحر التخيــل و ليــس تغييــر لحقيقة 

األشياء بل تغيير الرؤية لها.
يوجــد الســحر عــن طريــق الكتابــة 
المتعلــق بالطالــع و األبــراج و قراءة 
الفنجــان و هــذا فيه نوع مــن التعامل 

مع الجن.
كل هــذه األنــواع مــن الســحر الدين 
اإلســالمي و كل الشــرائع الســماوية 
و القوانيــن الوضعية تعتبرها شــر و 
فســاد. و الشــريعة اإلســالمية شددت 

على تحريمه و رتبت عقوبات في هذا 
الشأن. 

وحذر األســتاذ يخلف من  ظاهرة جد 
خطيرة و هي اختالط الرقية بالشعوذة 
و قــال” صار هناك كثيــر ممن يخلق 
أمور شعوذة و يســميها رقية و حتى  
الرقيــة في حد ذاتهــا  أصبح يحترفها 
الكثيــر و هذا غير موجــود في الدين  
ف منهــم من يستشــهد بأمور حصلت 
في عهد الرســول أنــه مثال رقى فالن 
بآيــة معينة لكن الســؤال هل الصحابة 
أو حتــى النبي عليه الصالة و الســالم  
فتحــوا مصحات للعالج؟!  ال إذن هذه 
األمــور يتحفظ عليهــا ألن فيها قضايا 
ال تســتند إلى الديــن أو العلم و قد وقع 
الكثير في الفتنــة في هذا الخصوص،  
عندمــا يقصد شــخص محبــط و مثقل 
بالهمــوم دعــاة الرقيــة  يقــال له أنت 
مسحور و لكي تشــفى يجب أن تكون 
عدة جلســات و هــذا لغايــة واحدة  و 
هي استنزاف جيبه خاصة منهم أولئك 
البســطاء و الضعفــاء الذيــن ال حول 
لهــم وال قــوة  فيوهمون الشــخص و 
يتســببون بمرضه ألنهم يؤكدون له أن 
به مس، عين او تابعة ...الخ  فأنا أنهى 
عــن مثل هذه التصرفــات لما فيها من 

أضرار بالغة الخطورة”.
معلومة أخرى دقيقة أفادنا بها األســتاذ 
يخلــف بقولــه ”أن الســحر الحقيقي ال 
يتقنه إال النادر مــن الناس طبعا يوجد 
ســحر الجن و الربط...الخ الكثير من 
الناس يمارســونها لكن هل يتقنونها ؟ 
طبعا ليســت كل الطالســم و الكتابات 
لهــا تأثيرات حقيقة بــل  لها فقط تأثير 

نفسي .
توجــد أمثلة كثيرة ألشــخاص أميين و 
جهلــة يقومــون بهذه األمــور لكنها ال 
تســمن وال تغني مــن جوع  بل مجرد 
خربشــات فقط. فهذه األمــور تتطلب 
وجود ساحر محترف مثل المتخصص 
بصناعــة القنابــل و المفرقعات. كذلك 
األمــر بالنســبة للرقيــة التــي تتطلب 
شــخص ذو ثقافــة دينيــة و اجتماعية 
و علميــة و ليــس  بطريقــة اعتباطية 
فقــد يأتي لمدعي الرقية شــخص مثال 
لــه أمــراض مزمنــة و يقــال لــه أنه 
مســحور و يشــربه ماء مختلط بالملح 
يمكــن أن يؤدي إلى وفاته و هذه أمور 
حدثت بالفعل دون ذكر أســماء و توبع 

ممارسوها قضائيا.
هــذه  مثــل  أن  أقــول  األخيــر  فــي 
الممارســات ال تندثــر بســهولة مــدام 
فيــه جهــل و أميــة و ضعــف الوازع 
الديني  منتشــرين في مجتمعنا فالرقية 
لكي تمارس حســب الشريعة يجب  أن 
تتوفــر في الراقي الثقافــة العلمية وال 
دينيــة مع ضرورة  االلتزام بالتقوى و 

الخوف من هللا عز و جل.

 السحر من الكبائر و
 "لن يفلح الساحر من حيث أىت"

 أشباه مشايخ يروجون للشعوذة 
وفضائيات منبر للدجالين 
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أكد األستاذ يخلف رمضان أستاذ سابق بجامعة األمير عبد القادر 
ال  السحر  أن  القرآن  تفسير  و  علم  اإلسالمية  تخصص  للعلوم 
يعتبر ظاهرة اجتماعية ،بل هو جزء من حياة المجتمع اإلنساني 
وال يختفي و إنما فيه مد و جزر و موجود في كل العالم و ليس 
فقط في العالم اإلسالمي بل حتى  في أوروبا منذ القرن 16و 17  
لما الحظوا أن الظاهرة انتشرت قاموا بحملة تطهير المجتمع و 

لكن لم ينقصوا منها شيئا بل كانت ف انتشار متزايد. 

السحر لم توقفه كورونا ، بل زادته انتشارا وتوسعا ، ال سيما عبر منصات األنترنيت ووسائط االتصال الحديثة التي تحولت 
إلى فضاءات مفتوحة على الدجل والشعوذة والسحر ، حيث يجد الكثير من اليائسين وضعاف النفوس وناقصي الدين كما يقال 

متنفسا لهم لنصب المائد لغيرهم ودفع أمواال مقابل إيذاء اآلخرين ومرافقة الشياطين .

قسنطينة : عفيفة بوقالص

قسنطينة : تاج الدين  

تزايد رهيب لظاهرة الشعوذة يف أم البواقي 
 الحمالت التطوعية يف المقابر تكشف المستور 

السحر األسود عىل النات 

n مواقع ووســائط تروج للشــعوذة بأشكال غريبة 
وطقــوس عجيبة لتلعــب بعقول التافهيــن والغالبى  
وتجنــي  أمــواال طائلــة ، ورغم محاربــة الظاهرة 
من قبل شــرطة مكافحة الجريمة اإللكترونية داخل 
الوطــن إال أن الكثير من الجزائريين راحوا ضحية 
ســحرة مــن خــارج الوطن علــى غرار مــا حدث 
مؤخرا مع فتاة تعرفت على ســاحر مصري جرها 
إلــى متاعب كبيــرة بدايتها حديــث ونهايتها كارثة 
بالنســبة لهــا ولعائلتهــا واألمثل ة كثيرة ســنعرض 

بعضها في هذا الملف   
ظهور دعاة الدروشة عبر الفايسبوك وأشباه مشايخ 
يروجــون للســحر عبــر  قنــوات فضائيــة أجنبية  
تســتقبل دجالين ودراويش  وتناقش معهم مواضيع 
لها عالقة بالســحر دون رادع ، والغريب أن هناك 
بعض الفضائيات الخاصة الجزائرية ركبت الموجة 
ولــوال تصدى ســلطة الضبــط للســمعي البصري 
لكانــت التجاوزات أخطر، حيــث أن هناك من فتح 
منبــره اإلعالمي لدجالين وأشــباه مشــايخ للتالعب 
بالجمهور وتوجيه رســائل مسمومة ظاهرة نصائح 

وباطنها تدمير وتخريب للنفس البشرية .
وبــرز عبر منصات التواصل االجتماعي  نشــطاء 
وناشــطات يحترفون الدجل والسحر  يتعاملون مع 
الشياطين  يســتحضرون الجن لتدمير أشخاص من 
قبل أشــخاص آخرين فيوقعون بيــن المرء وزوجه  
ويشــردون عائــالت ويخربون بيوتــا  ،ويروجون 

ألفــكار شــيطانية خبيثة أضــرت العباد وأفســدت 
يوميات الكثير من البشــر ، يربطون شبان وشابات 

فيصدون باب الزواج في وجوههم  .
 والواقــع أن هــذه الممارســات الشــيطانية تحولت 
نتيجــة الالوعــي والتخلــف واالبتعــاد عــن الدين 

اإلسالمي  إلى تجارة وبزنس يدر الماليير   

شهادات مثرية لضحايا سحر العشاق  و الحاسدين  
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n حاالت كثيرة و قصص غريبة تفوق تصور العقل البشــري لكم الشــر 
و األذى فيها، دارت في أروقة أماكن تمارس الشــعوذة فيها تحت عباءة 
الدين . و لعل أغربها قصة 4 أخوات جميالت تبلغ أكبرهن 37 ســنة ، 
اكتشفن بعد عدة جلسات عالجية أن جدتهن و ضعت لهن السحر في قبر 

منسي كي ال يتزوجن و يبقين لخدمتها.
 ربطت زوجها فوقعت يف شر أعمالها

 يــروي لنــا أحد ضحايا قصص العالم الســفلي المدعو ن.ج عن معاناته 
فيقــول : عانيت من األرق الشــديد و لم أعد أســتطيع النــوم ، باإلضافة 
إلــى حالة دائمة من التعب ، و صلت لدرجة اليأس بعد أن عجز األطباء 
األخصائيين عن عالجي لمدة 6 أشــهر، حينها نصحني صديق بالذهاب 
إلــى راقي معــروف بالعاصمة ،و بعــد قراءة آيات و ســور من القرآن 
الكريم انهرت لينطق جني على لساني و يعترف أنه سلط عليا عن طريق 
ما يسمى بسحر الربط ، و ضعته زوجتي في ثيابي الداخلية لتمنعني عن 

غيرها، فوقعت في شر أعمالها حين أصبحت عاجزا حتى معها.
  موظفة سحرت زميلتها لتطرد 

من عملها فآذت كل العائلة
 يروي أحد الرقاة حكاية بنت ذهب لرقيتها ليكتشــف أن شــقيقاتها الثالث 
و والدتهــا مصابات بســحر ، وضعته إحدى زميــالت البنت الكبرى في 
حلويــات العيد ، و بمجرد تناولهن لهــا تغيرت أحوالهن فأصبحت البنت 
الكبــرى التي تعمل كمعلمة في مدرســة ابتدائية تصاب يوميا بنوبة بكاء 

إلــى أن تفقد وعيهــا و ترفض الذهاب إلى عملهــا و المكوث بالبيت مع 
عدوانيــة فــي الطباع و التصرفات ، و قد ظهــرت نفس األعراض على 
باقي أفراد عائلتها، و بعد مداومة على الرقية الشرعية اكتشفن أن السحر 

قد تم أكله.
  سحر يحول دون القيام بالواجبات

 الزوجية و يقطع الخلف
 قصــص كثيرة و مرعبة تدور حول هذا النوع من الســحر في المجتمع 
الجزائري ، الذي يســتعمل غالبا لالنتقام من كال العروســين أو أحدهما 
باســتعمال أدوات الحنــة يوم الزفــاف أو المالبــس الداخلية حيث تروي 
الســيدة ج تجربتها مع الســحر أين اكتشــفت يوم زفافها غياب قطعة من 
مالبسها الداخلية كانت فوق سريرها ولم تعر األمر أهمية ، لكن بعد لعد 
مرور ســنواتلم تتمكن من اإلنجاب رغم أننا لم تكن تعاني و زوجها من 
أي موانع للحمل حسب المختصين، و بعد مرور10 سنوات مع إصرار 
أهــل زوجها علــى تطليقها قصدتها عجوز قريبة لهــا لتخبرها أننا وراء 

ربطها و حرمانها من اإلنجاب انتقاما من عائلتها .
و مــن الشــائع اســتعمال كل ما يخــص العروســين مــن أدوات الحنة، 
كالشــموع، بقايــا الحنة و حتى اإلنــاء لمثل هاته الممارســات المريضة 
غرض تنغيص حياتهم، أو تفرقتهم أو حرمانهم من الخلف و في حاالت 
أخــرى تصــل إلى الموت المؤكد، حال امــرأة و زوجها توفيا جراء آالم 
في البطن ، أســابيع فقط قبل أن يعثر على صور لهما في منزل مشــعوذ 
شارف على اإلختراق بتبسة ، تبين فيما بعد أن سبب الوفاة راجع لسحر 
أكل حســب شهادة أهل المنطقة ، ما جعل الجزائريين يعلنون حربا على 

السحرة و المشعوذين عبر كامل واليات الوطن.

تدمير عائالت، تفريق بين المرء و زوجه، حرمان من المال و النجاح، و األطفال ، أمراض عضوية و نفسية ، حرق و قتل، تمائم، 
حروز، حجابات و طقوس ميتافيزيقية جاوزت الخيال ، ممارسات للسحر األسود و الشعوذة مع سبق اإلصرار و الترصد تمر دون حسيب 
أو رقيب حصدت و الزالت تحصد األالف من الضحايا ممن دفعوا غاليا ثمن شر أنفس مريضة سلطت عليهم أبشع ما في العالم السفلي.

  تعد ظاهرة الشعوذة من أكثر المظاهر شيوعا بسبب تصديق العديد من المواطنين تلك الوصفات التي يمدهم بها رواد الشعوذة من الذين ذاع صيتهم 
في مجال إعطاء الحلول السحرية ، إذ أن أغلب من يقصد مثل هذه األماكن من ضعاف اإليمان الذين يتناقلون عناوين الساحرات والمشعوذين فيما بينهم 
وبنية صادقة للتخلص من محن الحياة التي تعسر عليهم حلها كفك الربط عن األزواج وتزويج العوانس والتفرقة بين األحبة من خالل دفن صور الضحايا 

في المقابر و هو األمر الذي دفع بالعديد من شباب والية أم البواقي على تنظيم حمالت تنظيف لمختلف المقابر بصفة دورية  .

 قسنطينة : سرور بومزبر 

 أم البواقي : رفيق حلوي 
 n حمالت كشــفت  عن تزايد مخيف لظاهرة اســتغالل المقابر  لممارســة السحر و الشــعوذة ، حيث ضبط المتطوعون لدى قيامهم بتنظيف المقابر كميات هائلة من  
طالسم السحرة في شكل صور لضحايا ، مالبس و قصاصات من الورق مكتوبة بلغة ركيكة والتي تدعو إلى إصابة الضحية بالشر، وذلك بذكر اسمه واسم أمه وذكر 
الرغبة من السحر، والتي تكون غالبا غلق أبواب الرزق، والمرض والعقم والفراق بين الزوجين والكره ما بين أفراد العائلة وغيرها من المشاكل، كما تضاف جداول 

إلى هذه العبارات والتي يقال إنها تكليف للجن بهذه المهام من قبل السحرة والمشعوذين .
ومن القضايا التي صنعت الحدث في أم البواقي توقيف شــخص يمارس الشــعوذة و حجز طالســم ومواد تســتعمل في الســحر حيث  اتخذ هذا األخير من منزله مكانا 
لممارســة طقوس الشــعوذة عثر بداخل بيته في ســوق نعمان  على كتب و منشــورات بها طالسم ، صور ألشــخاص مكتوب عليها كلمات غير مفهومة باإلضافة الى 
شعر آدمي، قطعة حديد ممثلة في حدوة حصان و يدا دمية تستعمل في الشعوذة كما صنعت قضية توقيف شخص سبعيني آخر يمارس السحر والشعوذة ، مع تدنيس 
المصحف الشريف في عين البيضاء الحدث في الوالية الرابعة والتي تعرف تزايدا ملحوظا للمشعوذين عبر كامل اقليمها األمر الذي يتطلب تجند الجنيع قصد محاربة 
هذه الظاهرة التي تتســبب في كل مرة في خراب بيوت و امراض مســتعصية لضحايا المشــعوذين تنتهي عادة بالوفاة ، و الشــك أن الســحر والشعوذة ظاهرة خطيرة 
تنعكس آثارها ســلبا على المجتمع وذلك من خالل العدوان والكراهية بين أفراد المجتمع فالشــخص الذي يلجأ إلى الســاحر أو المشــعوذ من أجل االنتقام ، أو تلك التي 
تريد التفرقة بين زوجين، كل هذه الســلوكات تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث شــرخ عميق في العالقات االجتماعية بين الناس بســبب العداوة والبغضاء والشــحناء 

التي يرسخها السحرة والمشعوذون . 



 الدكتورة سليماين صربينة  
 أستاذة باحثة يف علم النفس 

n و قالت الدكتورة ســليماني بأنه 
طالما ال يجد الشخص حال لمشكلته 
الصحيــة العضويــة أو النفســية و 
ال يجــد إجابات مقنــع و رعاية و 
تكّفــل مناســب لــدى المختصيــن 
فإنــه يلجــأ إلــى طرق أخــرى و 
يبحــث عن مســوغات للعالج ولو 
على أيدي الســحرة، إلــى الخلفية 
األنثروبولوجية و الدينية و التنشئة 
االجتماعيــة التــي تســاهم بشــك 
أو بآخر فــي إيجاد مــكان لهؤالء 
المشعوذين أو الشــيوخ أو الكاتب 
أو القاطــع أو أي كانــت تســميته، 
فــي حيــاة  المواطــن الجزائــري 
و الذيــن يبقــون وجهــة األمل أو 
باألحــرى الوهــم لمن فشــلوا في 
إيجاد حلوال لمشــاكلهم االجتماعية 

و االقتصادية. 
فكل غياب لألجوبــة الموضوعية 
و الحلــول المناســبة و الســريعة 
لمن يواجه االحباط بســبب الفشل 
في الدراســة أو العمل أو الحب أو 
تأخر الزواج و العنوسة أو الطالق 
أو المــرض، يبقــي صاحبه طعما 

لممتهني بيع األوهام.
و أكــدت محدثتنــا بــأن ظاهــرة 
اإلقبال على المشعوذين ال تقتصر 

علــى الفئــات االجتماعيــة األكثر 
فقــرا، بل حتى األثريــاء يترددون 
على هــؤالء، ألن المحــّرك واحد 
و هــو الرغبــة فــي تحقيــق أمــر 
تعذر عليهــم بلوغه العتقادهم بأن 
للمشعوذين قوى خفية قد تساعدهم 
على الوصول إلى مبتغاهم، مشددة 
على ضــرورة التمييــز و الفصل 
بين كل حالة و أخرى، في إشــارة  
إلى الحاالت التي فشــل الطب في 
تشــخيص مرضهــا العضــوي و 
بالتالي عدم عالجها و نفس الشيء 
بالنسبة للحاالت النفسية التي يفشل 
المختصون في تفســيرها و بالتالي 
يصعــب التكفل بها نفســيا، األمر 
الــذي يفــرض البحث عــن عالج 
بديــل لــذا فــإن أكثر المشــعوذين 
الرقيــة  غطــاء  تحــت  يتخفــون 
الشــرعية لتأكدهم من ثقــة الناس 
في الديــن و إيمانهم القوي بوجود 
الســحر و المس و العين ألنه ورد 
ذكرها فــي القرآن الكريم، فيقعون 
عادة ضحيــة لتالعبات المحتالين، 
يــأس و بــؤس  الذيــن يســتغلون 
البعــض و مــرض و حقد البعض 
اآلخر في جني األموال الطائلة.   

الشعوذة تزدهر يف زمن األزمات

كتب تفسير األحالم وإبطال السحر 
أغلى من كتب شروط النهضة !

ملف الخميس
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 ترى األستاذة صبرينة سليماني المختصة في علم النفس 
و  المشعوذين  نشاط  بأن   ،  2 قسنطينة  بجامع  االجتماعي 
السحرة ينتعش عندما يفقد الناس أملهم في بلوغ احتياجاتهم 
في الصحة والعالج و الحب و الزواج والعمل و أن عوامل 
كثيرة تتسبب في تفاقم الظاهرة التي ال تخص فئة معّينة بل 
ثمة إطارات و مسؤولين و حتى سياسيين و أطباء و غيرهم 

ممن يصّنفون ضمن النخبة.

كشف عدد من المثقفين الذين التقت بهم ”عين الجزائر” في البهو الرئيسي للمركز التجاري ”بارك مول” بسطيف، أن 
األحداث الثقافية التي تقام هناك غالبا ما تخرج من مجال الثقافة إلى مجاالت أخرى فرضت نفسها، وربما فرضتها ثقافة 
أخرى بات يعيشها المجتمع الجزائري، حيث يحتضن هذا البهو مرة على مرة جلسات أدبية ومعارض صغيرة للكتب مع بيع 
باإلهداء، وقد تحدث بعض المثقفين والكتاب بمرارة عن اإلقبال الكبير للزوار على كتب تفسير األحالم وكيفية صفد الجن 
ومنعه من اغتصاب النساء وإبطال السحر والحصانة من عين الحسود، وتسجيل شبه نفور عن كتب شروط النهضة أو مشكلة 

األفكار، رغم أن أسعارها أقل بكثير من أسعار الكتب المذكورة آنفا.

 تنتشر الشعودة بوالية جيجل بأشكال عديدة فهناك من يطلق على بعض المشعوذين اسم الرقاة أوالمرابطين أو السحارين 
أو الشوافين،تعددت األسماء لكن مهمتهم واحدة هي إيقاع صنف من المواطنين من ضعاف اإليمان ،الذين يقصدونهم لحل 
مشاكلهم أو االنتقام من اآلخرين ، ويتواجد المشعوذون في مختلف جهات الوالية وخاصة الجبلية النائية منها،حيث يعملون 

خفية ودون ضجيج ،ويحاولون تزيين أعمالهم على أساس انها حل لفعل الخير ودرء الشر ومعالجة مشاكل الناس.

 قسنطينة : مريم.ب

سطيف : سفيان خرفي 

جيجل : نصرالدين دربال 

 n وحسب آراء عدد من المواطنين ،الذين فتحنا 
معهم هذا الموضوع ،فإن ظاهرة الشعوذة لم تعد 
طابو ممنــوع الحديث عنه أو التحفظ عنه، حيت 
يســمعون بين الحين واآلخر وقائع زيارة نســاء 
او رجال الــى المقابر والنبش فــي قبور الموتى 
،وكل هــذه العمليــات غيــر بريئــة ،ألن العظام 
المســتخرجة تعد من أهم المصادر التي يعتمدوا 
عليها في طقوس ســحرهم ،ناهيك عن ارتباطهم 
بالجن لتحقيق أهداف زبائنهم،وأغلب المشعوذين 
يحترفــون مهنتهم الخبيثة إما في ديارهم أو حتى 
في محالتهم ولكن بطرق ذكية وسرية ، ومن بين 
الخدمات التي يقدمونهــا للمتورطين من زبائنهم 
قضــاء حوائجهــم المختلفة ،غيــر أن أغلب هذه 
الخدمات المنتشــرة في وســط المجتمع الجيجلي 
هي الحصول على األموال أو الســلطة والجاه أو 
بغية الزواج والظفر بشريك العمرأو للتفريق بين 

األزواج.
وهنــاك مــن المواطنيــن من أكــدوا لنــا بوجود 
مشــعوذين يعملــون فــي الخفــاء لكن شــهرتهم 
تجــاوزت حــدود الوالية ،مثــل المشــعوذ الذي 
كان ينشــط فــي طريق الزواليــة بالميلية ،ناهيك 
عن مشــعوذات يقصدنها كثيرا النساء الخارجات 
عــن دينهن ،حيث كســبوا أمواال طائلة من وراء 
نشــاطه غير الشــرعي وغير القانوني ،وأفرغوا 
جيوب زبائنهم وشــيدوا فيــالت وبيوت محترمة 
ومحــالت تجاريــة جــراء نشــاطهم الشــيطاني 
،عــادت عليهــم إيجابا مــن الناحيــة المادية لكن 
سمعتهم صارت في الحضيض في أعين المجتمع 
، وحســب مــا قيل لنا مــن مواطنين لهــم دراية 
بمثــل هذه األعمال،فــإن المواطنين في حد ذاتهم 
يتحملون جزء من المســؤولية ،حيث يكتشــفون 
زوار المقابــر ويســمعون باألماكــن المشــبوهة 
لهؤالء المشــعوذين لكــن دون التبليغ عنهم ،فهذا 

التســتر في نظرهم ســاهم في تفاقم هذه الظاهرة 
الخبيثــة والمشــينة ،وبهذا التواطــؤ وعدم التبليغ 
للجهات المختصة يســاهم في تكاثر المشــعوذين 
وازديــاد ضررهم ألفراد المجتمــع ،الذي يعاني 
من مشكالت عديدة،ويعود سبب ذلك الى الخوف 

من انتقام المشعوذين لهم.
وبيانــات مصالــح األمــن  لألســابيع الماضيــة 
شــاهدة أيضا على حجم النصب واالحتيال الذي 
يطال النســوة والفتيات وحتى الرجال من طرف 
الشــوافات والمشــعوذين ،الذين يدعــون معالجة 
السحر باستعمال الجن مقابل مبالغ مالية ضخمة، 
حيــث عثر أعــوان األمن في بيوتهــم على كتب 
خاصــة بالرقية وابطال الســحر و علب تحتوي 
على مســاحيق وأعشــاب وعقاقير يتم استعمالها 
في اعمال الشــعوذة ،وكثير من المشعوذين الذي 
تمــت محاكمتهــم و ايداعهــم في ســجون جيجل 
بســبب تهم الســحر والنصــب واالحتيــال، وقد 
ســبق لعناصر الــدرك الوطنــي  لبلدية الشــقفة 

وأن وضعوا حدا لنشــاط ســيدة  حولت مســكنها 
المتواجد في ضواحي الشــقفة الى وكر لممارسة 
طقوس السحر وايهام ضحاياها بقدرتها على فك 
كل أنواع السحر وعادة ماكانت نهاية المشعوذين 
الذي تثبت التهم الموجهة لهم هي السجن ومن تم 
ارتيــاح المواطنين الصالحيــن الذي يمقتون مثل 

هذه األفعال،
وحسب عديد األنباء ، ورد ت الينا ،فإن المنطقة 
تشهد مند حوالي شهرين انتشار ما يسم ” السحر 
األبيض” ،حيث يتم جلب مساحيق ومواد بيضاء 
اغلبها مــن المغــرب ومالي والنيجر يســتعملها 
المشــعوذون خاصة في المناطق الجبلية والنائية 
وهي مواد خطيرة جدا،وهناك فتيات ونساء فقدن 
كل ما يملكون من الذهب بسبب احتيال بارونات 
الســحر حســب ما وصفهم لنــا أحــد المواطنين 
على خلفية الثروة المالية ،التي اكتســبوها جراء 

حرفتهم غير النبيلة.

الشعوذة بتسخري الجن من أبرز طقوس السحر بجيجل

حتى الثقافة مسحورة  

n وتســاءل هؤالء المثقفين عن ما إذا كان رواد 
هذه المعارض على علم بأن كتب شروط النهضة 
هــي عبارة عــن عصــارة اجتهــاد دام أكثر من 
نصــف قرن، مــن مفكر العصر مالــك بن نبي، 
”المنتج” الجزائري الخالص، الذي أسهم في بناء 
نهضــة ماليزيا وتركيا بأفكاره، رغم أن أســعار 

هذه الكتب ”نزلت” إلى ما دون المائتي دينار؟!
وقــد رفــع هــؤالء مطلبــا طريفــا، يتمثــل فــي 
تحويل معــرض الكتاب إلى معــرض لـ”األكل” 
فــي الطبعــات المقبلــة، بعدمــا ســجلت طوابير 
طويلة وعريضة أمام محالت بيع ”الشــاورما”، 
و”البيتزا” التي غزت هذا المرفق التجاري، رغم 
أن أســعارها كانت أضعافا مضاعفة من أســعار 
الكتــب المذكورة، والتــي لم تجد من يشــتريها، 
وربما حتى من يتصفحها وإلقاء نظرة عليها حتى 

ولو لم يقم باقتنائها.
قــال الباحــث، جــالل الديــن ســماعن، أن هذه 
المشــاهد خاصة إقبال حتــى المثقفين وأصحاب 
الشــهادات على كتب الشــعوذة وإبطال الســحر، 
تؤكد بصراحة بأننا نحــن الذين حّولنا جامعاتنا، 
التي يقــال إنها مخصصــة للعلــم والتكنولوجيا، 
إلى ملتقيات للغرام والدروشــة ومضيعة للوقت، 
ومناســباتنا السياســية إلى ”كرنفاالت” للتهريج، 
ومعارضنا الثقافية والعلميــة المخصصة للعقل، 
إلى مطاعم اللتهام ما يمأل البطن، في حين يؤكد 

األديب، يمين بن تومي الذي التقينا به هو  اآلخر 
هنــاك، أن هــذا الواقع يؤكد وجــود تيار جارف 
مــن الــرداءة، جعلنا نمــزج بين العقــل والبطن 
والفكر والشــهية، حتى صارت هــذه المعارض 
تبيــع أطنانا مــن اكتب الســحر والدروشــة كما 
يسميها الجميع، ومعها أطنانا من اللحوم الحمراء 
والدجــاج، وال يبيــع قطــرة حبر، مــن عصارة 

أفــكار أحد صنّاع الحضارة مــن أبناء الجزائر، 
فــي عــز أزمتنا الفكريــة واألخالقيــة، ونحن ال 
نتحــدث هنا عن موضع كتب مشــكالت األفكار 
وشروط النهضة والظاهرة القرآنية في األسواق 
الشــعبية أو المطاعم الخفيفــة، على حد تصريح 

ذات المتحدث.
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استراحة

 نعوم تشومسكي
n   نعوم تشومسكي، عالم لغويّات وفيلسوف 
أمريكي ومنّظر سياســي وناشــط. يُشــار إليه 
فــي كثيٍر مــن األحيــان باســم “أب اللّغويات 

الحديثة”.
ولد نعوم تشومســكي في 7 ديسمبر 1928، 
فــي فيالدلفيا، بنســلفانيا. في عــام 1945 ، 
التحق بجامعة بنســلفانيا حيث درس الفلســفة 
والمنطــق واللّغات. خالل ســنوات دراســته 
الجامعيــة، التقى باللغوي المولود في روســيا 
زيلينــج هاريــس الذي ألهب في شــباب نعوم 
اهتماًما بالًغا باللســانيات النظرية. كما تطور 
اهتمام تشومســكي بالفلســفة بفضــل وصاية 
نيلســون غودمــان. حصــل تشومســكي على 

درجة الماجستير في عام 1951
ســيًرا على نصيحة غودمان، انتقل تشومسكي إلى جامعة هارفارد في عام 
1951 للعمل على رســالة الدكتوراه. نشــر مقالته األكاديمية األولى ”نظم 
التحليــل النحوي” في مجلــة ”المنطق الرمزي” في عــام 1952. وقد أثر 
الفيلســوف كواين الذي كان مقره في جامعــة هارفارد في ذلك الوقت بقوة 

على تشومسكي.
قــدم نعوم تشومســكي رســالة الدكتوراه فــي التحليل التحويلــي في جامعة 

بنسلفانيا وحصل على درجة الدكتوراه في اللغويات عام 1955.
ُعيِّن نعوم تشومسكي أستاًذا مساعًدا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
عام 1955. حيث ُطلب منه قضاء وقٍت طويل في مشروع الترجمة اآللية 

إلى جانب واجباته التدريسية .
كان عمله محّل تقديٍر كبير، وفي غضون عامين ترّقى إلى منصب أســتاٍذ 
مشــارك. كما شــغل منصب أســتاٍذ زائر في جامعة كولومبيا في -1957
1958. وفــي عام 1957، نشــر كتابــه األول ”الهياكل النحوية” اســتناًدا 
إلى سلســلٍة من المحاضــرات التي قّدمها لطالبه في معهد ماساتشوســتس 

للتكنولوجيا.
قــّدم كتابــه العديد مــن األفكار الجديــدة التي أثارت إعجــاب كبير أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة، وبالتالي طلب من تشومســكي وزميله موريس 

هالي إنشــاء برنامٍج جديد للتخرج من دراسة 
علــم اللغة. وقــد أثبت البرنامــج نجاًحا كبيًرا 
وجــذب العديــد مــن الطــالب البارزين مثل 
روبرت ليس وجيــري فودور وجيرولد كاتز 
الذيــن أصبحوا في نهاية األمــر من اللغويين 
المشــهورين فــي حقولهم الخاصــة.  أصبح 
تشومسكي أســتاًذا في قسم اللغات واللغويات 
الحديثة في عام 1961. وبحلول ذلك الوقت، 
جعل من نفسه أســتاًذا لغويًّا شهيًرا، مّما أّدى 
إلى تعيينه كمتحدٍث في المؤتمر الدولي التاسع 
للغوييــن الذي ُعقد عام 1962 في كامبردج، 

ماساتشوستس. عزز ذلك سمعته الدولية.
مع مســيرته التدريسية استمر في نشر العديد 
مــن األعمال المؤثــرة مثل ”جوانــب نظرية 
البنــاء” عــام 1966 و”مواضيــع في نظرية 
القواعــد التوليدية” عــام 1966 و ”اللغويات 
الديكارتيــة: فصل في تاريــخ الفكر العقالني” 

عام 1966.
في أواخر الســتينيات، بدأ نعوم تشومســكي في االنخراط أكثر في النشــاط 
السياســي. وكان دائًما يتحدث عن ميوله اليســارية، وفــي عام 1967 بدأ 
التحدث علنًيا ضد السياســة الخارجية للواليات المتحدة. تحدث مقاله الذي 
 The New York« حمل عنوان ”مســؤولية المثقفين” والذي نُشــر فــي
Review of Books« فــي العدد الصادر شــباط / فيفري 1967 عن 

آرائه المعارضة.
في عام 1969، نشــر كتابه السياســي األول ”القــوة األمريكية والمندرين 
الجدد” الذي شــرح فيه بالتفصيل معارضته لحرب فيتنام. ونشر العديد من 
الكتــب السياســية األخرى خالل الســنوات الالحقة وهــي : ”في حرب مع 
آســيا” عام 1971، و ”أوالد البنات” عام1973، و ”ألســباب الدولة” عام 

1973، و ”السالم في الشرق األوسط”عام 1975.
أشهر أقواله

*ال يوجد شيء اسمه بلد فقير ، يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد
*حتى تتمكن من السيطرة على الشعب أجعله يعتقد بأنه هو سبب تخلفه.

*شــتت اهتمــام العامة عن المشــاكل الحقيقية واجعلهم يهتمــون بمواضيع 
تافهة، أجعل الشعب منشغال دون أن يكون له أي وقت للتفكير.

n  أحضر األب أوالده الثالثة وقال 
فارغة  غرف  ثالث  هنا  يوجد  لهم: 
يأخذ  أن  منكم  واحد  كل  من  وأريد 
غرفة ويمألها  بأي شيء والذي يملئ 
جائزة  سينال  أخرها  عن  أواًل  غرفته 
قيمة األول بدأ يحضر الحصى ويملئ 
وبقي  الصوف  احضر  والثاني  الغرفة 

…وقبل  عليهم  يتفرج  جالس  أخوهم 
شمعة  ..احضر  عملهم  من  ينتهوا  ان 

وأشعلها فملئت  الغرفة نور…
العربة املستفادة 

لكــــــــي تنجح عليك أن تصاحب عملك 
بالذكاء ال أن تصاحبه بالعنـــــــــاء

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

  شادية حبال السورية األمريكية 
عاملة الفلك و الفيزياء 

يف رحاب العلم واإلميان  

n   عالمــة فلــك وفيزيــاء ســورية 
الجنسية، تشــغل  األصل أميركيــة 
منصب أستاذة كرسي فيزياء الفضاء 
في جامعة ويلــز ببريطانيا منذ عام 
علــى  بحوثهــا  وتتركــز   ،2000
الرياح الشمســية وكسوف الشمس. 
لعبــت دورا رئيســيا فــي اإلعــداد 
لرحلة المسار الشمسي لوكالة ناسا، 
وهو أول مركبة فضائية تدور فعليا 
داخــل الهالــة الشمســية، وتقدمــت 
بحوالي ســتين ورقة بحث لمجالت 

التحكيم العلمية.
ولــدت شــادية رفاعي الحبــال في 
مدينــة حمــص ضمن أســرة تضع 
العلــم فــي أول اعتباراتهــا، والدها 
الرائد عربًيا في مجال الفلسفة وعلم 
النفــس كان له التأثيــر الكبير على 

النزعة العلمية للعائلة.
أكملت مشــوار دراســتها الجامعية 
الفيزيــاء  علــوم  تخصــص  فــي 
والرياضيــات مــن جامعة دمشــق 
لتلتحــق بعدها بالجامعــة األمريكية 
فــي بيروت مع زوجهــا فواز حبال 
لتــدرس الماجســتير فــي الفيزيــاء 
النووية، ثم انتقلت بعدها إلى أمريكا 
للحصول على شهادة الدكتوراه في 

جامعة سنسناتي عام 1977.
بعد حصولهــا على الدكتوراه بعام، 
عملت الدكتورة شادية في هارفارد 
ســميث ســونيان للفيزيــاء الفلكيــة 
لعقدين  ومنهــا انطلقت في أبحاثها 

المتخصصــة فــي دراســة أصــل 
وتطور الرياح الشمسية.

تأتي أهمية دراســة الرياح الشمسية  
نتيجة تأثيرها الكبير والمباشر على 
كوكبنــا بمن فيه، لحســن الحظ فإن 
الغــالف الجوي المحيــط باألرض 
يحمينا مــن الرياح الشمســية، هذه 
الرياح هي التي تخلق الشفق القطبي 
المرئي بالقرب من المناطق القطبية 
لــألرض، لكنها بالوقــت ذاته تؤثر 
على مجال األرض المغناطيســي، 
محدثــة تأثيــر أو تعطيــل لألقمــار 
االصطناعية الدائرة حول األرض، 

وتقطع اإلشــارات التي تســتخدمها 
السفن لمعرفة طريقها وتسبب قطع 
اتصاالت الهواتــف المحمولة التي 
نستخدمها وفشل شــبكات الكهرباء 

األرضية.
بتلك األبحاث التي أجرتها الدكتورة 
الشمســية  عن الريــاح  شــادية 
بحــث،  تزيــد على المئتــي  التــي 
اســتطاعت أن تغير المفهوم السائد 
سابًقا عن مصدر الرياح الشمسية، 
واستطاعت التوصل إلى أن الرياح 
الشمســية تأتــي من كل مــكان في 
الشــمس، هذا االكتشاف القى جداًل 

كبيًرا في األوساط العلمية بين قبول 
ورفض وتشــكيك، واســتطاعت أن 
تحصــل علــى تمويــل لمجموعتها 
البحثية المسماة  من مؤسسة العلوم 
الوطنية ووكالة ناسا لمتابعة دراسة 
الهالة الشمسية التي ال يمكن رؤيتها 
كســوف  خــالل  األرض  مــن  إال 
الشــمس الكلــي، ولمــدة 15 عاًما 
راقبت الكســوف من بلــدان عديدة 

مثل سوريا وليبيا والصومال. 
بعــد تلــك األبحــاث التــي توصلت 
إليهــا، أصبحــت الدكتورة شــادية 
عــام  ويلــز  فــي  أســتاذة الفيزياء 
2000، وعملــت محــررة لمجلــة 
فيزيــاء الفضــاء وأبحــاث الفيزياء 
األرضية  من 2001 إلى 2005.

عام 2007 لعبت األســتاذة شــادية 
لرحلــة  اإلعــداد  دوًرا رئيًســا في 
المســار الشمســي لوكالــة الفضاء 
األمريكية ناسا لجمع معلومات أكثر 

عن الشمس.
تســتمر الدكتورة شــادية إلى يومنا 
هــذا فــي البحــث والســفر لمراقبة 
ودراسة الرياح الشمسية مع فريقها 

بعد انضمامها إلى جامعة هاواي.
العلميــة  بكفاءتهــا  حبــال  شــادية 
اســتطاعت إذابة جميــع المعيقــات 
التي تقــف أمام الطموح، وترســل 
رســالة للعالم أجمع مفادها أن العلم 
ال يشجع على التمييز ومتاح للجميع 

رجل كان أو امرأة.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هل تعلم، إن قيامك بتناول كوب ماء 
نقي على الريق ينجيك من، الكثير من 
األمراض التي تصيب الكلى فهو يقوم 

على غسيل الكلى جيدا من جميع الترسبات.
-  هل تعلم أن التثاؤب ال يعني انك بحاجة إلى 

النوم .. ولكنه يعني أن الجسم بحاجة إلى المزيد من األكسجين
- هل تعلم أن القبعة التي يرتديها خريجي الجامعات ابتكرها العرب المسلمين 

باألندلس لوضع المصحف فوقها حتى يطبق قوله تعالى )وفوق كل ذي علم عليم(.
- هل تعلم أن البكاء قبل النوم يسبب سكته في معظم الحاالت

1920 - صدور العدد األول من صحيفة 
”فتى العرب” الدمشقية التي أنشأها األديب 

معروف األرناؤوط.
1965 - استقالل غامبيا عن المملكة المتحدة.

1983 - وقوع مذبحة نيلي ضد المسلمين في والية 
أسام الهندية، قام بها رجال قبيلة اللونج.

1985 - الجيش اإلسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.
2009 - السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور 

وذلك لظروفه الصحية.
2018 - سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ 

عددهم 59، باإلضافة إلى مصرع ستة من طاقمها قرب مدينة ياسوج

دخل طفل متجراً لأللعاب وهو 
يحمل أوراقاً نقدية غير حقيقة 

تستعمل فقط للعب وطلب شراء 
طائرة صغيرة.  وعندما قال له البائع إن 

المال الذي معه غير حقيقي. 
أجاب الطفل بتحد وهل هذه الطائرة حقيقية؟

من يحسب أن اإلحسان الحديث يمحو أثر اإلساءة السالفة 
من نفوس العظماء , فقد أخطأ

 نيكوال ميكيافيلي

 اقعدو  يا حمري حتى يوصلكم الشعري

يضرب هذا المثل  في التهكم على التكاسل

       نكتة اليوم 

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

ومكان.
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n وتم تدشــين ، كل مــن مقر األمن 
الحضــري الداخلي األول بأمن دائرة 
عين عبيــد، ومقر األمــن الحضري 
الجديــدة  بالمدينــة   12 الخارجــي 
”علــي منجلــي”، كمــا تم دعــم هذه 
المرافق الشــرطية الجديــدة بالمورد 
البشــري المؤهل، وتجهيزها بهياكل 
اســتقبال مهيأة، وبمختلف الوســائل 
لتمكيــن  الحديثــة،  والتجهيــزات 
 المواطــن مــن خدمــة أمنيــة راقية.
كمــا أشــرف المديــر العــام لألمــن 
الوطنــي علــى تدشــين مقــر الوحدة 
الجويــة لألمــن الوطنــي بالشــرق، 
على مســتوى مطار محمد بوضياف 

بقســنطينة، الوحــدة موجهــة لدعــم 
وإســناد مصالح الشــرطة العاملة في 
الميــدان والربــط اآلني مــع قاعات 
العمليــات لتســهيل وتســيير حركــة 
المرور، خاصة فــي أوقات الذروة، 
وفــي مكافحة الجريمة والوقاية منها.
إعطــاء األولوية للمقاربــة الجوارية 
 والمجتمعية في التعامل مع المواطن.
ومــن جهتــه ، شــدد المديــر العــام 
ضــرورة  علــى  الوطنــي  لألمــن 
إعطــاء األولوية للمقاربــة الجوارية 
والمجتمعيــة في التعامل مع المواطن 
ومعالجة قضاياه اليومية، وتخصيصه 
بالعمل التوعوي مع إشراك المجتمع 
المدنــي الذي يعد حلقــة وصل مهمة 
فــي تحقيــق األمن باألحياء الســكنية 

والمناطــق الحضرية، كون المواطن 
شريك أساســي في المعادلة األمنية، 
وهــذا فــي إطــار احتــرام القانون، 
كمــا دعا إلــى المزيــد من التنســيق 
والتعــاون مــع الســلطات العموميــة 
 والشــركاء األمنيين وقطــاع العدالة.
لألمــن  العــام  المديــر  وجــه  كمــا 
الوطنــي لألفــراد العرفــان والتقدير 
مثمنــا الجهود المبذولــة ميدانيا منها 
الوقائية  التدابيــر  المرتبطــة بتطبيق 
المتعلقــة بمكافحة فيروس كوفيد 19 
، باإلضافة إلى مكافحة الجريمة بكل 
أشــكالها، مشــددا على ضرورة بذل 
المزيــد من الجهود فــي هذا المجال، 
لضمان أمن األشــخاص والممتلكات 

وبسط الطمأنينة في المجتمع.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 22/ 2
الجزائر : 23/ 6
وهران : 22/ 6 

دعمت بموارد برشية مؤهلة ، وتجهزيها حديثة  
المدير العام لألمن الوطني يدشن عدة مرافق شرطية بقسنطينة

n أقدم ،صبيحة أمس، شاب في عقده الثالث 
علــى محاولة االنتحار فوق مبنى مقر دائرة أم 
البواقي ، وحســب مصادر من محيط الحادث 
، فــإن الشــاب الذي يقطــن ببلديــة ام البواقي 
توجــه الى مقــر الدائرة و صعد فــوق المبنى 
و قام بجرح نفســه بشــفرة حادة تسببت له في 
جروح خطيرة على مســتوى البطن ، كما كان 
حامال لقارورة بنزين مهددا بحرق نفســه أمام 
الجميــع و على إثره ســارع المواطنون الذين 
كانوا قريبين من مكان الحادث و حاولوا إقناع 
الشــاب عــن التراجع عن االنتحــار الذي كان 
بســبب قرار هدم كشــكه الــذي يعتبر مصدر 
رزقــه الوحيد ، رئيس دائرة ام البواقي و فور 
تلقيه خبر محاولة االنتحار ســارع للتقرب الى 
الشاب قصد اقناعه للعدول عن االنتحار واعدا 

اياه بدراسة وضعيته و تقديم يد العون .
 لإلشــارة حادثة محاولة االنتحــار هذه خلفت 

حملة تضامن واسعة مع الشاب .
حلوي رفيق

n العمليــة تم إحباطهــا فجر اليوم، 
عقب دوريــة مراقبــة عادية لحرس 
الســواحل، حيــث تدخلت إســعافات 
الوحــدة الرئيســية المجاهــد المتوفي 
قطــاع  وحــدة  و  الكنــز  ســعودي 
المينــاء الشــهيد رابحــي رابح ألجل 
معاينــة ”الحراقــة” 13 و تقديــم لهم 
كل االســعافات الضروريــة و هــذا 
على مســتوى الميناء القديم ”حراس 
السواحل” بلدية سكيكدة كما تم تحويل 
شــابين منهم على مستشــفى سكيكدة 
البالغين ”19و29” ســنة يعانون من 
خفيفة.....مصالح  ظــروف صحيــة 
االمــن المختصــة فتحــت تحقيقا في 

مالبسات القضية.

 باقة األخبار 
توقيف طالبني يف الجامعة 

يروجان المهلوسات يف سكيكدة
n  أطاحت، أمس، عناصر فرقة الشرطة القضائية 
ألمن والية سكيكدة، طالبين بجامعة 20 أوت 1955 
وبحوزتهما 63 قرصا مهلوس من نوع بريڨبالين كانا 

يستعدان لترويجها بين الطلبة.
و بحســب مصادرنا، فإن عناصــر األمن المختصة، 
حصلــت علــى معلومات دقيقة حول نشــاط مشــبوه 
للمشــتبه بهما بترويج المهلوســات بين الطلبة، حيث 
تم اتخاد كل التدابير القانونية الالزمة و اإلطاحة بهما 
محــل تلبس و بحوزتهــم 63 قرص مهلوس من نوع 
بريقابليــن، ليتــم اقتيادهما على التحقيــق قبل تقديمهم 

الحقا امام النيابة المختصة.
نورالدين ب

وفاة طفل داخل حوض مايئ 
بأوالد يس سليمان بباتنة

n انتشــلت فرقــة التدخــل لوحــدة الحمايــة المدنية 
بنقاوس يوم أمس جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات 
من داخل حوض مائــي بجوار منزله العائلي بمنطقة 

قوشبي ببلدية اوالد سي سليمان
أيــن تم تحويل جثة الضحية الي مصلحة حفظ الجثث 
بمستشــفى نڨاوس، فيما فتحت مصالــح األمن تحقيقا 

لمعرفة مالبسات الحادث وأسباب الوفاة
 فــي حين خلفــت الحادثة حالة اســتياء كبيرة خاصة 
في ظل حوادث السقوط المماثلة والتي تكررت كثيرا 
فــي الســنوات األخيرة أيــن طالــب المواطنون بغلق 

األحواض المائية أو تسييجها
وفي ســياق آخر تمكنت أمس مصالح الحماية المدنية 
لواليــة باتنة من إجالء 5 أشــخاص من عائلة واحدة 
إثــر تعرضهم لتســمم غذائي وذلك بمســكنهم العائلي 
بحــي ســوناتيبا إلــى مصلحــة االســتعجاالت الطبية 

بالمستشفى الجامعي بباتتة
فوزي جاب هللا

القبض عيل مزوري العملة 
بالزمالة بباتنة 

n قبضت امس مصالح أمن والية باتنة علي متهمين 
في الواحدة والعشــرين والثانية والعشــرين من العمر 
وبحوزتهما ســبعة عشر الف دينار من فئة الف دينار 
مقلــدة وتمت العمليــة في حي الزمالة العتيق بوســط 

المدينة حيث تم اتخاد االجراءات القانونية بحقهما
محمد غناي

حجز مايقارب1300قرص 
مهلوس بالمسيلة

n مكنــت مصالح امن دائرة بوســعادة  المتمثلة في 
االمن الحضري الثاني .ووضع حد لنشــاط مجموعة 
من االشــرار تحترف بيع وترويــج المؤثرات العقلية 
. حيــث تمــت العملية بناء على معلومات  اســتغلت  
أحسن االســتغالل وبعد التحريات المعمقة ودقيقة  تم 
تحديد هوية المشــتبه فيهم. ليتم توقيفهم في حالة تلبس 
وبحوزتهــم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية . كانوا 
بصدد ترويجها. ويتعلق االمر بشــخصين مســبوقين 

قضائيا. تتراوح اعمارهم )30سنة35-سنة (
العمليــة مكنــت من حجــز ما يقــارب 1300قرص 
مهلــوس من مختلــف االنــواع  باإلضافة الــى مبلغ 
مالي قدر ب7000دج .من عادات المتاجرة من هذه 
الحبوب المهلوســة . وبالتنســيق مع النيابة المحلية . 
تــم انجاز ملــف جزائي عن قضية حيــازة و متاجرة 
بالمؤثــرات العقلية . قدم بموجبه المشــتبه فيهم  امام 

الجهات المختصة  اقليميا. 
نجاة حرايز

 n مثيــٌر للغرابــة حقا، أننا مــا زلنا نحتفل و 
نحيي ذكرى تأســيس ما يسمى ” اتحاد المغرب 
العربي”، الذي كان قد أُسس قبل 32 سنة خلت.
هــذا االتحــاد الذي صــار اآلن هيــكال بال روح، 
ُولــد ميتا أصال، ألنه منذ البداية كان يحمل بذور 

فشله.
 منــذ البدايــة، أي منذ لقاء قــادة الدول الخمس 
بزرالــدة في الجزائر عام 1988 ، ثم اجتماعهم 
بعد ســنة من ذلك، بمراكش في المغرب بتاريخ 
17 فيفري 1989 ،لإلعالن عن الميالد الرسمي 
لإلتحــاد،كان هــذا التكّتل اإلقليمي قــد أُقيم على 
أرضيــة ملغمة ، و على رمــال تحركها خالفات 
تغذيها سياسات االستقطاب الدولية، الطامعة في 
ثــروات المنطقــة، و في موقعها االســتراتيجي، 
بالــِغ األهميــة، الذي يفتــح على الدوام شــهية 
القوى الكبرى إلقامة قواعد عسكرية، تيّسر لها 

تحقيق أطماعها و حمايتها على المدى البعيد.
منــذ الوهلــة األولــى ، كان هــذا االتحــاد قائما 
على ســوء نّية لدى الجــارة الغربية، التي كانت 
تحتل الصحراء الغربية منذ منتصف الســبعينات 
من القــرن الماضي. كان الملك الراحل الحســن 
الثانــي طامعا في تزكية الجزائر الحتالله، مقابل 
انخراطه في مشــروع االتحاد، غير أن الجزائر، 
التــي كابــدت طوال 132 ســنة ويــالت احتالل 
جهّنمــي، رفضــت أي تغــاٍض، أو تزكيــة لضم 

الصحراء الغربية من قبل المملكة.
و علــى مدى أكثــر من ثالثة عقــود، بقى الحلم 
المجهــض لالتحاد يراوح مكانه،  زاد الطين بلّة 
إقــدام المغــرب على ترســيم تطبيعه مــع الكيان 
الصهيونــي، فكانــت هــذه الخطــوة ”رصاصة 
الرحمــة” التي أجهــزت نهائيا على ما تبقى من 

سراب هذا االتحاد.
آخر الكالم..أّي حديث بعد هذا عن إحياء ذكرى 
مولود مّيت، إال إذا كان الغرض هو إحياء ذكرى 
وفاته..؟ تاريخ العرب الحديث و المعاصر يزخر 
بالتجارب الوحدوية الفاشــلة، التي ســرعان ما 
التهمتها الخالفات و االنقسامات. من السذاجة و 
الحال هذه، أن نتعّنت في اإلنفاق على صرح بال 
روح، و نهدر الجهد و الوقت، و دفع من أموالنا 

لتسيير أمانته العامة، ومؤسساته المعطلّة.
                               محمد مصباح

كاريكاتور 

اليوم الوطني للشهيد

ماهزتك ريح ياجبل

عن أّي اتحاد يتحدثون..؟
آخر الكالم 

الصبح  : 05.51
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.52
املغرب  : 18.22
العشاء : 19.39

مواقيت الصالة 

الخميس 18 فيفري  2021/الموافق لـ 6 رجب 1442

دشن ،يوم أمس ،السيد المدير العام لألمن الوطني، رفقة والي والية قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، مرافق 
شرطية جديدة بوالية قسنطينة، هذه المرافق تم إنجازها لدعم التغطية األمنية بالوالية لضمان أمن المواطن وحماية 
للممتلكات، و حضر هذه الزيارة كل من ممثلو السلطات المدنية والعسكرية والقضائية للوالية، إلى جانب مدراء 

مركزيون وإطارات لألمن الوطني.

احبط، فجر أمس، عناصر حرس السواحل للفرقة اإلقليمية في سكيكدة، محاولة هجرة ل13 شاب، تراوحت أعمارهم 
ما بين 19 و 37 سنة، يتوزعون بين واليات قالمة قسنطينة، عنابة، سطيف و سكيكدة.

إحباط محاولة هجرة غري شرعية ل13 حراقا يف سكيكدة

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

شاب يحاول االنتحار بسبب 
هدم كشكه بأم البواقي 

قسنطينة : دالل بوعالم

سكيكدة : نورالدين.ب
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