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 تخفيض تكاليف االيواء للعائدين 
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القائــد  الجمهوريــة,  رئيــس  أمــر 
المســلحة,وزير  للقــوات  األعــى 
الدفــاع الوطني عبــد المجيد تبون, 
لدى ترأســه  أمس األحــد االجتماع 
الدوري لمجلــس الوزراء، بتخفيض 
عرشني  بنســبة  اإليــواء  مصاريف 
للجزائريــن  بالنســبة  بالمائــة 
الوطن   مــع  أرض  إىل  العائــدني 
اعفــاء الطلبة والمســنن من ذوي 
صــادق  الضعيف،كمــا  الدخــل 
المجلس عى  مــرشوع أمر يتضمن 
تعديــل قانــون العقوبــات، بهدف 
القانونيــة  المنظومــة  تعزيــز 
لمكافحــة اإلرهــاب والســيما مــن 
وطنيــة  قائمــة  اســتحداث  خــال 

لألشخاص والكيانات اإلرهابية.
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محرز نصحني 
باإلنتقال 

إىل الدوري 
اإلنجليزي

االحتفاالت بدأت يف عنابة 

أجمع  العبو أتحاد عنابة على ضرورة مواصلة النتائج االيجابية في اللقاءات األربعة المتبقية لتجسيد 
الصعود وعدم تضيع في جولة واحدة ما بني منذ موسم كامل، حيث  كانت النتائج جد ايجابية ألبناء بونة 

الذين  رفضوا االستسالم بالرغم من المضايقة الكبيرة من فريق هالل شلغوم .. االحتفاالت بدأت في 
عنابة  وال حديث إال عن الصعود  إلى دوري المحترفين. 

بلعيد: بناء مؤسسات عرصية 
يمّر عرب تغيري الذهنيات

موىس توايت : عى نواب الربلمان 
القادم أن يكونوا مبادرني
عصماين : زمن الزتوير 

والمال الفاسد قد وىل

عرض فرص عمل عى الجزائرين يف عدة قطاعات

تفعيل اتفاقيات التعاون بن 
الجزائر وليبيا يف مجال التشغيل

  

ترشيعيات 12 جوان
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نب عبد السام يرافع من 
أجل اقتصاد منتج للرثوة

نحو  فتح النقل الجوي و البحري و المعابر الحدودية بن البلدني 
ص 6



n تعتبــر جرائــم الصرف في 
التشــريع الجزائري أحد األمور 
الشــائكة التــي تــؤرق المشــرع 
البنــوك  مــدراء  و  الجزائــري 
الجمــارك علــى حــد ســواء  و 
و  الفســاد  بجرائــم  الرتباطهــا 
الجريمــة المنظمــة و لما يترتب 
عليها بعــض اإلجــرءات أهمها 
إجراء المصالحــة و الذي يعتبر 
إجــراء  بديال للمتابعــة القضائية 

تمنحه اإلدارة. 
يقــول صــادق محمــد الصديــق 
وكيل جمهورية مســاعد بمحكمة 
قســنطينة أن جريمــة الصــرف 
هي واقــع الحال نظرا الرتباطها 
بجرائم الفساد و الجريمة المنظمة 
،و تتكون هذه الجريمة من ركنين 
األول موضوعي و الثاني متعلق 
للركــن  بالنســبة  باإلجــراءات. 
الموضوعي فهــو الركن المادي 
و الذي نص المشــرع الجزائري 
ا األول  علــى وجــود ســلوكين 
االقتصاديين  بالمتعامليــن  متعلق 
و الــذي نصــت عليــه المــادة 1 
من قانون الصرف رقم 22/96 
يتضمنها التصريــح و التصريح 
الــكاذب و هــذ ه عادة يقــوم بها 
المســتورد يــن و المصدريــن و 

كذلــك عــدم احتــرام اإلجرءات 
والوثائق القانونية، السلوك الثاني 
يخص عامة الناس و المسافرين.
أمــا فيما يخص إجراء المصالحة 
فهــو منحــة و ليــس حــق يمنح 

للمخالف.
وفــي الســياق ذاتــه أفــاد الســيد 
دائــرة  رئيــس  الــرؤوف  عبــد 
الجهوية  بالمديريــة  المنازعــات 
بالبنــك الوطنــي الجزائــري الى 
شــروط تطبيق إجراء المصالحة 
و حددها المشــرع في الشــروط 
الموضوعيــة و أخــرى إجرائية 
أن  للمخالــف  اليمكــن  األولــى 
يســتفيد من المصالحة إذا استفاد 
مبلــغ  كان  وإذا  ســابقا،  منهــا 
المخالفــة يفوق2مليار ســنتيم أو 
اقترنت المخالفة بتبييض األموال 
أو الفساد أو تمويل اإلرهاب، أما 

فيمــا يخص الشــروط اإلجرائية 
فتتمثل في تقديــم الطلب و آجاله 
و إجراءاتــه و موطنــه َوالهدف 
من المصالحــة هو تفادي اللجوء 
إلى القضــاء  المتابعــة الجزائية 
و بهــذا يترتــب عليها آثار و هي 
:انقضــاء الدعــوى العموميــة و 
عــدم المتابعــة اإلداريــة ،تثبيت 

الحقوق للمصلحة اإلدارية.
كل هــذا كان ضمن يوم دراســي 
نظم أمس بمجلس قضاء قسنطينة 
فــي  الصــرف  حــول »جرائــم 
التشــريع الجزائــري« و الــذي 
عرفــت حضور كل مــن النائب 
العــم لمدينــة قســنطينة و رئيس 
مــن  كل  و  قســنطينة  المجلــس 
مدراء البنــوك و الجمارك لتقديم 

مدخالتهم حول هذا الموضوع.

n كشــفت عارضــة األزيــاء 
رودريغيز،  جورجينــا  اإلســبانية 
عن قرار شريكها النجم البرتغالي 
النهائــي  رونالــدو،  كريســتيانو 
بشأن مســتقبله مع فريقه يوفنتوس 
اإليطالــي، في ظل التكهنات حول 

رحيله.
التقاريــر  مــن  العديــد  وأكــدت 
الصحفيــة، فــي اآلونــة األخيرة، 
اقتــراب موعد رحيل كريســتيانو 
رونالدو عن يوفنتوس، قبل انتهاء 

عقده صيف عام 2022، وخاصة 
عقــب عــودة المــدرب اإليطالــي 
ماســيميليانو أليغري إلــى »أليانز 

ستاديوم«.
ووضعت جورجينا رودريغيز حدا 
لكل تلك التقاريــر أثناء تصويرها 
ألحــد المسلســالت الوثائقيــة مع 
شــبكة »نتفليكــس« في إســبانيا، 
حيث ردت على سؤال عن مستقبل 
صديقها مع يوفنتتوس، قائلة: »هو 

باق«.

جوائز دوري األبطال.. كم ربح 
تشيليس وبكم اكتفى مانشسرت سيتي؟

اإلنجليــزي،  تشيلســي  نــادي  اصطــاد   n
عصفورين بحجر واحد، بفوزه على مانشســتر 
ســيتي )1-0(، في نهائي دوري أبطال أوروبا 
2021، الذي جمعهما أول أمس الســبت، على 

ملعب »دراغاو« بمدينة بورتو البرتغالية.
فقد توج تشيلســي بلقب بطل »الشتامبيونز ليغ« 
للمــرة الثانية في تاريخه، بالرغم من أن الفريق 
اللندنــي لــم يكن المرشــح األبرز للفــوز خالل 
البطولــة وفي المباراة النهائية أيضا، إضافة إلى 
حصولــه علــى »الجائزة الكبــرى« 16 مليون 

جنيه إسترليني.
في المقابل، أخفق مانشســتر سيتي في محاولته 
للتتويج باللقب ألول مرة في تاريخه، بالرغم من 
أنه كان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب خالل 
مراحل البطولة، والمرشــح األبرز بعد وصوله 
إلى النهائي، واكتفى بالجائزة المالية الثانية فقط، 

وقدرها 13 مليون جنيه إسترليني. 
وكشــفت صحيفــة »ميــرور« اإلنجليزية، في 
تقريــر لها أن أموال جائزة دوري أبطال أوروبا 
تقدم بناء على مدى تقدم كل فريق في المنافسة، 

وعدد المباريات التي فاز بها خالل البطولة. 
تحصل األندية التي تصل إلى دور المجموعات 
على مبلغ قدره 13.14 مليون جنيه إســترليني 
لكل فريق، ويكســب الفائز في كل مباراة ضمن 
دور المجموعات مبلغا قدره 2.32 مليون جنيه 
إســترليني، بينما يحصل علــى 770 ألف جنيه 

إسترليني، في حالة التعادل. 
وتمنــح جوائز ماليــة إضافية لألنديــة التي تبلغ 
األدوار اإلقصائيــة مــن البطولة، حيث يكســب 
الفريــق المتأهل إلى دور الســتة عشــر، 8.16 
مليــون جنيــه إســترليني، و9 مالييــن جنيــه 
إسترليني في الدور ربع النهائي، و10.3 مليون 

جنيه إسترليني في الدور قبل النهائي. 
ثم يحصل الفائز بدوري أبطال أوروبا على 16 
مليون جنيه إســترليني، مقارنة بالوصيف الذي 

يحصل على 13 مليون جنيه إسترليني. 
وحصــل فريق تشيلســي على نحــو 70 مليون 
جنيه إسترليني، بعد أن حقق سلسلة نتائج إيجابية 
في كل األدوار بينما كســب مانشستر سيتي 60 
مليون جنيه إسترليني، بعد أن حقق نتائج مبهرة 

قبل أن  يسقط في النهائي.

جرائم  الرصف يف الترشيع الجزائري موضوع 
نقاش قانون بمجلس قضاء قسنطينة 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n تمكنــت ، أمــس ،عناصــر الفرقــة المتنقلة 
للشرطة القضائية بالذرعان بأمن والية الطارف 
مــن تفكيك ووضــع حد لنشــاط شــبكة إجرامية 
مختصة فــي المتاجــرة بالمخدرات تنشــط على 

مستوى الواليات الشرقية للوطن .
العصابة اإلجرامية متكونة من شخصين ينحدران 
مــن والية ســطيف ،حيث مكنت مــن حجز 10 
كلغ مــن المخدرات نوع قنب هندي و مبلغ مالي 
مقدر بأزيد من نصف مليار ســنتيم مع استرجاع 
ســيارتين ســياحيتين تســتعمل من طــرف أفراد 

الشبكة كوسيلة لنقل المخدرات والتنقل.

 تعود القضية إلى تلقي مصالح الشــرطة بالفرقة 
المتنقلة للشــرطة القضائية بالذرعــان معلومات 
تفيــد بوجود أحد األشــخاص بصدد نقل كمية من 
المخدرات ،قادما من والية ســطيف باتجاه مدينة 
عنابــة إلبرام صفقة بيع مــواد مخدرة المعني ،و 
حســب المعلومات يتنقل على متن سيارة سياحية 
من الطراز العالي لتقوم ذات الفرقة بوضع خطة 
أمنية محكمة من خالل نصب نقطة مراقبة فجائية 
بمدخل مدينة الذرعان اسفرت عن توقيف المشتبه 
فيه، و بعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية 
من الكيــف المعالج قدرت بـ 10 كلغ قنب هندي 

كانت مخبأة بأحكام داخل العجلة اإلضافية ليحول 
المعنــي إلى مقر الفرقة و من خالل التحقيق معه 
تم ضبط شــريكه في عمليــات ترويج المخدرات 
بالواليــات الشــرقية ،كما تم خــالل ذات العملية 
حجــز مبلغ مالــي معتبر قــدر بأزيــد من 500 
مليون سنتيم مع حجز ايضا مركبة سياحية اخرى 
بعد االنتهــاء من جميع إجــراءات التحقيق انجز  
ضد الســالفي الذكــر ملف قضائــي قدما بموجبه 
أمــام الجهــات القضائية المختصة لــدى محكمة 

الذرعان. 
بوثينة. س

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n فــي اطــار محاربة مختلف 
تمكنــت  االجتماعيــة   اآلفــات 
مصالح األمــن الحضري الثالث 
الكائــن مقرهــا بشــارع هواري 
بومدين بوســط مدينة تبســة من 
معالجــة قضيــة تتعلــق بإنشــاء 
الفســق والدعارة  وكر لممارسة 
مع حيــازة األســلحة البيضاء و 
المؤثــرات العقليــة المشــروبات 
الكحولية والمتاجرة فيها بطريقة 
غير شــرعية ،والتي تورط فيها 
03 أشخاص أحدهم فتاة تتراوح 
أعمارهــم بيــن 30 و 23 ســنة 
،بعد ان تم توقيفهم في حالة تلبس 
المشبوهة بترويج  المساكن  بأحد 
المشــروبات الكحوليــة بطريقــة 

غير شرعية  .
حيثيــات القضية تعــود الى تلقى 
ذات المصلحــة لمعلومات مؤكدة 
تفيد بوجــود تحركات مشــبوهة 
بأحد المســاكن الموجودة بمدينة 

تبســة يتــم مــن خاللهــا ترويج 
المشروبات الكحولية واألقراص 
المهلوســة بطريقة غير شرعية، 
وعليه و بناء على ذلك وبالتنسيق 
مــع النيابة المختصــة تم مداهمة 
المكان المشبوه الذي عثر بداخله 
على المشــتبه فيهم في وضعيات 
غيــر الئقة مع حجز 185 وحدة 
مــن المشــروبات الكحوليــة من 
أحجــام مختلفــة و 220 قرص 
مهلوس مــن نوع ليريــكا 300 
ملــغ باإلضافــة الــى 21 قرص 
دواء منع الحمــل ،ليتم بناء على 
ذلك توقيف المتورطين وتحويلهم 
رفقــة المحجــوزات الــى مقــر 
امن الحضري وفتــح تحقيق في 
القضية  وبعد إتمام التحقيقات تم 
إحالتهــم أمام محكمة تبســة التي 
أمرت بإيداع الشابين الحبس فيما 
تو توجيه استدعاء مباشر للفتاة .  
هواري غريب

تفكيك شبكة دعارة وحجز كميات 
من المخدرات ومهلوسات بتبسة 

جورجينا تعلن القرار النهايئ لرونالد
و بشأن مستقبله مع يوفنتوس

مريم. بن جامع



n وقــال رئيس حركة النهضة بن 
عائشــة علــى هامش عمــل جواري 
بمدينتي بوحنيفية ومعسكر, في إطار 
برنامج اليوم ال11 للحملة االنتخابية 
لتشــريعيات 12 جــوان  المقبل, أن 
حزبه ســبق لــه مقاطعــة االنتخابات 
في مواعيد ســابقة, وتأكد له فيما بعد 
أنه ال جدوى من هــذا الخيار, األمر 
الــذي دفعنــا التخاذ قرار المشــاركة 
ودعــوة  الحاليــة  االنتخابــات  فــي 
بــكل  فيهــا  للمشــاركة  المواطنيــن 
قوة وصــرح المتحدث أمام مجموعة 
مــن المواطنين بحضور مترشــحي 

حزبــه بواليــة معســكر, أن حركــة 
النهضة اختارت المشاركة اإليجابية 
كمنهج للعمل السياســي وتقديم البديل 
من خالل مترشــحين أكفــاء وبرامج 

التغييــر المنشــود والعمل  إلحــداث 
وفق مبدأ دعــم اإليجابيات ومحاربة 

السلبيات
 وأشــار بــن عائشــة إلــى أن حزبه 

يرفــض سياســة الفــراغ فــي العمل 
التشــريعي والدور الرقابــي المنوط 
بمؤسســة المجلس الشــعبي الوطني, 
ويــرى أن اعتمــاد سياســة الفــراغ 
السياســات  صالــح  فــي  ســيكون 
التــي تســببت فــي األزمــات التــي 
عاشــتها الجزائر ســابقا وعانى منها 
حــزب  أن  المواطنون وأضــاف 
حركــة النهضــة ال يمارس سياســة 
النضال الموسمي المرتبط بالمواعيد 
االنتخابيــة, بل هو حزب له برنامج, 
وله رجال ونساء يعملون على تأطير 
المجتمع لمواجهــة مختلف التحديات 

التي تواجه األمة.
ربيع ـ م

nدعا رئيس حزب صوت الشــعب، 
لمين عصماني، أمس األحد من أوالد 
جــالل، المواطنيــن إلــى االنخــراط 
فــي »التغيير الحقيقــي لبناء الجزائر 

الجديدة«.
وقــال نفــس المســؤول الحزبــي خالل 

ــباب  ــدار الش ــعبيا ب ــاء ش ــيطه لق تنش
ــة  ــة الوالي ــاف بعاصم ــد بوضي محم
فــي إطــار الحملــة االنتخابيــة تحســبا 
ــذي  ــر ال ــريعيات ل: »إن التغيي للتش
ينشــده الجميــع لبلــوغ حلــول واقعيــة 
المعيشــي  المســتوى  مــن  ترفــع 

ــى  ــع عل ــؤولية تق ــو مس ــن ه للمواط
عاتــق الجميــع ويتجســد عبــر األفــكار 
و الســلوكيات الجديــدة النابعــة مــن 
الوعــي ابتــداء مــن األســرة وبيئــة 

ــة«. ــات الدول ــل ومؤسس العم
ــر  ــة تغيي ــي أن بداي ــر عصمان واعتب
النظــام بمــا يتماشــى مــع تطلعــات 
االنتخابــات  خــالل  مــن  المواطــن 
يحتكــم كل مواطــن  أن  »تســتدعي 
لضميــره ويحســن اختيــار األنســب 
الحــوار  عبــر  للوطــن  واألصلــح 
الطــرح،  فــي  والصراحــة  الجــاد 
أن  يمكــن  »ال  ذلــك  أن  »مضيفــا 
يحــدث إذا لــم ينخــرط الجميــع بنفــس 
ــر  ــة التغيي ــيد ثقاف ــي تجس ــرة ف الوتي
باالســتثمار فــي اإلنســان مــن خــالل 
النزاهــة  ذوي  مرشــحين  تقديــم 

. الشــعبي«  واالمتــداد  والكفــاءة 
ــان  ــه »ح ــي أن ــيد عصمان ــال الس وق
وفــاء  االختيــار  لنحســن  الوقــت 

ــى أن  ــيرا إل ــهداء«، مش ــالة الش لرس
تشــكيلته السياســية »ال تدعــي امتالك 
الديمقراطيــة  أو  وحدهــا  الوطنيــة 
مــن  الوطنييــن  مــع  تتفــق  ولكنهــا 
أجــل بنــاء الوطــن«، مردفــا أن زمــن 
ــى  ــد ول ــد »ق ــال الفاس ــر والم التزوي
واســترجع الصنــدوق دوره ويجــب 
وتجاهــل  للتغييــر  عبــره  المــرور 

دعــوات التفرقــة« .
صــوت  حــزب  رئيــس  وخلــص 
االنتخابــي  خطابــه  فــي  الشــعب 
ــى وجــوب االســتجابة  ــد عل بـ«التأكي
ــة  ــة قوي ــاء دول ــي بن ــداء الوطــن ف لن
معاصــرة بالدفــاع عــن القيــم الوطنيــة 
أن  معتبــرا  مؤسســاته«،  وتقويــة 
سياســية  خريطــة  وبنــاء  التغييــر 
ــن  ــر إرادة المواط ــر عب ــدة »يم جدي
الــذي يجــب أن تســتمر هبتــه بالتعبئــة 

بشــكل حضــاري«. والتجنيــد 
ق ـ و

n دعــا رئيــس جبهة المســتقبل، 
عبــد العزيز بلعيد، اليــوم األحد من 
البويرة، إلى تغيير الذهنيات من أجل 

بناء مؤسسات »قوية وعصرية«.
وخالل تنشيطه للقاء في إطار الحملة 
االنتخابيــة لتشــريعيات 12 جوان، 
صرح الســيد بلعيد أن »التغيير ينبع 
من الشــعب، لكــن مــن الضروري 
تغييــر الذهنيات من أجــل التقدم إلى 

األمام وتطوير البالد«.
وأضاف قائال: »يجب أن يتم التغيير 
من قبل كل واحد منا، فكلنا مسؤولون 
وعلينا التصرف بالشكل الذي يجنبنا 
تكــرار أخطاء الماضــي لكي نتمكن 

من المضي قدما«.
المســتقبل  جبهــة  رئيــس  ودعــا 
الجزائرييــن الى »االتحــاد« بهدف 
»إخــراج البــالد مــن األزمــة التي 
تمــر بها ومواجهة اآلفات التي تنخر 

الحيــاة االجتماعيــة والسياســية منذ 
أكثر من 20 ســنة«، مبرزا في ذات 

السياق أهمية التشريعيات المقبلة.
واعتبر عبد العزيز بلعيد أن انتخاب 
البرلمــان المقبــل »يشــكل مرحلــة 
حاسمة لمستقبل البالد«، مؤكدا على 
ضرورة »اختيار النواب على أساس 
كفاءتهــم التــي تؤهلهم لرفــع تحدي 
إرســاء القوانيــن ومراقبــة الجهــاز 

التنفيذي«.
كما دعــا المواطنين إلى »نبذ العنف 
وكل فعل يتنافى مع الديمقراطية من 
اجل الحفاظ على اســتقرار البالد«، 
منددا في الســياق نفسه ب«الحمالت 
التــي يطلقهــا البعــض مــن الخارج 
وزرع  الصفــوف  تقســيم  لمحاولــة 

الفتنة«.
ق ـ و

الجبهــة  رئيــس  اعتبــر   n
موســى  الجزائريــة،  الوطنيــة 
تواتــي، أمس األحد بمســتغانم، 
أن إعطــاء الكلمــة للشــعب من 
خــالل تشــريعيات 12 جــوان 
الداخل ســتكون فرصة لمواجهة 
المشــكالت الحقيقية التي يعرفها 

المجتمع.
وأكــد الســيد تواتــي خــالل تجمع 
شــعبي فــي إطــار اليــوم الحــادي 
ــة،  ــة االنتخابي ــن الحمل ــر م عش
علــى »أهميــة إعطــاء الكلمــة 
ــة  ــى مواجه ــادر عل ــعب الق للش
فــي  الحقيقيــة  المشــكالت 
وحمايــة  المجــاالت  مختلــف 

الهشــة«. الفئــات 
ــارات  ــن الخي ــع ع ــد أن داف وبع
ذات  أكــد  لحزبــه،  السياســية 
فــي  المشــاركة  أن  المتحــدث 
التشــريعية  االســتحقاقات 
ــة«  ــرة الوطني ــن »الغي ــة م نابع
الوطنيــة  الجبهــة  تدفــع  التــي 
المتحــان  دائمــا  الجزائريــة 
والمتعاطفيــن  مناضليهــا 
ــي  ــد انتخاب ــي كل موع ــا ف معه
ــاد  ــر الج ــي التفكي ــاهمة ف وللمس

مؤسســات  تكريــس  حــول 
الدولــة.

وأشــار إلــى أن »ســيادة الشــعب 
وتســاهم  االســتقرار  تضمــن 
الــذي  االنســجام  تمثيــن  فــي 
تحقــق بفضــل ثــورة 1 نوفمبــر 
المجيــدة ويســاعد علــى تقويــة 

الوطنيــة«. الوحــدة 
ــى  ــي عل ــيد توات ــدد الس ــا ش كم
ــن  ــع ع ــي كـ«مداف دور البرلمان
للضعفــاء«،  وحامــي  الفقــراء 
باعتبــار أن »الدولــة الجزائريــة 
ــتبقى  ــة وس ــة اجتماعي ــي دول ه

ــك«. كذل
كمــا دعــا ذات المتحــدث بــأن 
ــس  ــي المجل ــن ف ــون المنتخبي يك
»مبادريــن  القــادم  الشــعبي 
مشــاريع  فقــط  ينتظــرون  ال 
الحكومــة وأن يعــودوا للناخبيــن 
ــاهم  ــد يس ــا ق ــو م ــاور، وه للتش
--حســبه-- فــي إعــادة الثقــة بيــن 
المواطنيــن والمســؤولين ويوفــر 
والالئــق  المناســب  المنــاخ 

الجزائرييــن«. لمعيشــة 
 ق ـ و

3عين على الحدث

بن عبد السالم يرافع من أجل اقتصاد منتج للثروة
دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السالم، اليوم األحد من قسنطينة، إلى »إحداث إقالع اقتصادي« من 

خالل سلسلة من االصطالحات بالتوازي مع تغيير الذهنيات والممارسات السابقة.

دعا إىل إعادة تأهيل الصناعات التحويلية والبرتوكيماوية

n ولــدى تنشــيطه لتجمــع شــعبي 
بــدار الثقافــة »مالــك حــداد« فــي 
إطــار الحملــة االنتخابية للتشــريعيات 
، أوضــح الســيد بــن عبــد الســالم 
بأنــه »البــد مــن إصــالح القطــاع 
ــف  ــي مختل ــر ف االقتصــادي بالجزائ
أو  الضريبــي  ســواء  مجاالتــه، 
النقــدي أو الجمركــي أو المالــي«.
بتوفيــر  طالــب  ذلــك،  ولتجســيد 
اإلقــالع  بهــذا  تســمح  منظومــة 
االقتصــادي وإنشــاء اقتصــاد متنوع، 
المضافــة. وللقيمــة  للثــروة  منتــج 
كمــا حــث ذات المســؤول الحزبــي 
الصناعــات  »تشــجيع  علــى 
التــي  والبتروكيماويــة  التحويليــة 
ــس  ــاة الرئي ــذ وف ــودا من ــت رك عرف
األســبق هــواري بومديــن، عــالوة 
علــى تغييــر الذهنيــات والممارســات 

الســابقة«.
واســتنادا للســيد بــن عبــد الســالم فــإن 
برنامــج تشــكيلته الحزبيــة يرتكــز 
ــتيراد،  ــورة االس ــض فات ــى »خف عل
المالــي  األمــن  نحــو  والتوجــه 
االكتفــاء  وتحقيــق  والطاقــوي، 
المنتجــات  وتصديــر  الذاتــي، 
الصناعيــة والمــواد األوليــة عــالوة، 
علــى فســح المجــال لحريــة المبــادرة 
واإلبــداع وتدعيــم المنشــات القاعديــة 

خاصــة فــي منطقــة الجنــوب«.
وتعهــد رئيــس حــزب جبهــة الجزائر 
الجديــد بالعمــل -فــي حــال نجــاح 
مترشــحي قوائمــه الحزبيــة- بوضــع 
»برامــج خاصــة لتطويــر القطــاع 
إدمــاج،  خــالل  مــن  االجتماعــي 

علــى وجــه الخصــوص، األشــخاص 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 

الحيــاة المهنيــة واالجتماعيــة«.
ــات  ــن أولوي ــن بي ــه »م ــد أن ــا أك كم
الجديــدة  الجزائــر  جبهــة  حــزب 
البــالد  فــي  الوضــع  تحســين 
االفــات  عديــد  علــى  والقضــاء 
األطفــال  كاختطــاف  االجتماعيــة 

المنــازل«. وســرقة 
فــي  حزبــه  مشــاركة  وحــول 
التشــريعيات المقبلــة، أكــد الســيد بــن 
عبــد الســالم أنهــا ترمــي »للمســاهمة 
فــي بنــاء مؤسســات دولــة قائمــة 

الشــعبية«. اإلرادة  علــى 
»االنتخابــات  بــأن  أبــرز  كمــا 
التشــريعية المقبلــة تهــدف إلــى حماية 

الوطــن والمحافظــة عليــه« وهــو 
يفــرض -حســبه- »المســاهمة  مــا 
فــي إنجاحهــا والذهــاب بقــوة إلــى 
صناديــق االقتــراع واختيــار كفــاءات 
المواطنيــن  تمثيــل  علــى  قــادرة 

تمثيــل«. أحســن 
ق ـ و
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نب عائشة: مقاطعة االنتخابات خيار ال جدوى منه

عصماين : زمن الزتوير والمال الفاسد قد وىل
دعا إىل تجاهل دعوات التفرقة

رئيس "األفانا" موىس توايت:

الجزائر : ربيع ـ م

بلعيد: بناء مؤسسات عرصية 
يمّر عرب تغيري الذهنيات

  عىل نواب الربلمان القادم أن يكونوا مبادرني 
وال ينتظرون مشاريع الحكومة فقط

كشــف  رئيــس حركــة النهضــة, يزيــد بــن عائشــة األحــد بمعســكر, أن تجربــة حزبــه فــي مقاطعــة االنتخابــات ســابقا أكــدت أن 
هــذا الخيــار ال جــدوى منهــا مؤكــدا أن حزبــه يرفــض سياســية الفــراغ فــي العمــل التشــريعي.

تشريعيات 12 جوان



الجويــة  شــركة  الخطوط  أصــدرت  كمــا    n
الجزائرية،  بيانــا مســاء أول أمس، أزاحت من 
خاللــه كل غمــوض ولبــس كانا يلفــان تفاصيل 
الرحالت  الجويــة الدولية المقرر  انطالقها غدا 
الثالثاء الفاتح من جوان،  في إطار الفتح الجزئي 
وأســعار  حيث أعلنت عن  برنامــج  للحــدود، 
الرحــالت وتكاليف الحجر الصحي وفحص ”بي 

سي ار”. 
و أوضــح البيان أنــه ”طبقا لقرارات الســلطات 
الجزائرية المتعلقة بالفتح الجزئي للفضاء الجوي، 
تتشــرف شــركة الخطــوط الجويــة الجزائريــة 
باســتقبالكم على متن طائراتها انطالقا من الفاتح 
جوان 2021 في إطار االحترام الصارم للتدابير 
الصحيــة”، و أضــاف ذات المصدر أن ”برنامج 
الرحالت و شــروط دخول الدول المعنية تخضع 

لقرارت السلطات المختصة لكل بلد”. 
فبخصــوص برنامــج الرحــالت، أكدت شــركة 
الخطــوط الجوية الجزائرية أن رحلة قســنطينة-
تونس-قســنطينة ســتكون كل جمعــة و الجزائر 
كل  العاصمــة  العاصمة-إســطنبول-الجزائر 
أحــد،  و الجزائــر العاصمة-باريــس ”أورلي”-
الجزائر العاصمة كل ثالثاء وخميس، و الجزائر 
العاصمة-مرســيليا-وهران كل سبت،  والجزائر 
العاصمة-برشلونة-الجزائر العاصمة كل أربعاء. 
 وبخصــوص التســعيرات، أوضحــت الخطوط 
الجوية الجزائريــة أن البيانات التعريفية انطالقا 
مــن الخــارج ضبطت كمــا يلــي: االنطالق من 
تونس: 591 دينار تونسي ذهاب-إياب باحتساب 

كل الرســوم، إســطنبول : 686 دوالر ذهــاب-
إياب باحتساب كل الرسوم، باريس: 518 أورو 
ذهاب-إياب باحتســاب كل الرســوم، مرســيليا: 
391 أورو ذهاب-إياب )باحتســاب كل الرسوم 
وبرشلونة: 317 أورو ذهاب-إياب باحتساب كل 

الرسوم. 
 إضافة إلى ذلك، تدفع مصاريف الحجر الصحي 
المحددة بـ: 41.000 دج -باحتساب كل الرسوم- 
وفق ما يعادلهــا بالعملة األجنبية -تطبق حصريا 

للوجهة ”الخارج-الجزائر”. 
وبخصوص شــروط دخــول الجزائر، أوضحت 
الشــركة أنــه زيــادة علــى تذكــرة ســفر مؤكدة 
للرحلــة المحجوزة يتعين على األشــخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 12 ســنة أن يكونوا مرفوقين 
باختبار ”أر تي-بي سي أر كوفيد” سلبي ألقل من 
36 ســاعة قبل تاريخ االنطــالق )باللغة العربية 
أو الفرنســية أو االنجليزية( لتقديمه عند التسجيل 

وتسليمه عند الوصول. 
كمــا يطلب بطاقة صحية ”مملوءة بشــكل كامل” 
لتقديمها عند التســجيل وتســليمها لدى الوصول 
يمكــن تحميلهــا علــى رابط  حددتــه الشــركة، 
وأوضــح المصــدر ذاته  إجباريــة دفــع تكاليف 
الحجر اإللزامي لخمس ليالي حين شراء أو تأكيد 

تذكرة سفر الطائرة . 
وأضافت الشركة أن المبلغ المحدد ب 41.000 
دج -أو مــا يعادلــه بالعمــالت األجنبيــة- يغطي 
تكاليــف النقل نحو مــكان الحجــر وإقامة كاملة 
واختبار كوفيد المرتقب عند نهاية الحجر، وأشار 
البيــان إلى أن اإلعفاء من تكاليف الحجر يشــمل 

حدود طفلين أقل من 12 سنة لكل عائلة. 

وعن شروط الدخول إلى البلدان المعنية وضعت 
الجزائــر تحــت تصــرف زبائنهــا عــدة روابط 

”لتصفحها” 
مــن جهــة أخــرى، أعلنــت الشــركة أن شــراء 
تذكــرة جديدة متاح علــى موقعهــا االلكتروني، 
وعلى مســتوى مركز االتصال للخطوط الجوية 
الجزائريــة وعلــى مســتوى وكاالتهــا بالجزائر 
وفرنســا -باريس ومرســيليا- واسبانيا وكذا على 
مســتوى وكالتيها بتونس العاصمة واســطنبول، 
مشيرة إلى أن نقاط بيع أخرى سيتم فتحها الحقا. 
وبالنســبة لتأكيــد أو تغيير التذاكــر القديمة وكذا 
تســوية مصاريــف الحجــر الصحي، تتــم على 
الجويــة  للخطــوط  االتصــال  مركــز  مســتوى 
الجزائريــة وعلى مســتوى وكاالت الشــركة في 
الجزائر وفرنســا -باريس ومرســيليا- وإســبانيا 
وكذا على مستوى وكالتها في تونس وإسطنبول، 

حسب شروحات الشركة. 
وفــي هــذا الســياق، أوضحت الخطــوط الجوية 
الجزائرية أن تغيير التذكرة يكون مجانا في نفس 
صنــف التعريفة، مضيفة انه فــي حال ضرورة 
مراجعــة مصالحها التذكرة، يمنــح حجز مؤقت 
للمعنــي، وإذا كانت التذكرة مبرمجة انطالقا من 
الجزائــر، ال يمكن االســتفادة من حــق المغادرة 
من الخارج ولكن تبقى ســارية لالستعمال حسب 

الترتيب، الرصيد أو تعويض الحق. 
 وتعلــم الشــركة أن كل التحيينــات متوفــرة في 
االنترنت على موقعها االلكتروني وكذا حساباتها 
في شــبكات التواصــل االجتماعــي، مؤكدة أنها 
تبقــى ”حريصة” علــى تطور الوضــع من اجل 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية الالزمة.   

 فيما شهدت وكاالتها طوابري طويلة من المواطنني

 الجوية الجزائر تكشف تفاصيل 
رحالتها وأسعار التذاكر

عين على الحدث
4

 شرعت، أمس شركة  الخطوط الجوية الجزائرية، في عملية بيع التذاكر للراغبين في السفر بعد فتح المجال 
الفاتح من جوان  من  الثالثاء  المقرر  انطالقها غدا  الدولية  الرحالت  الجوية  أعلنت  تفاصيل  الجوي، و 
حيث أسعار التذاكر و الوجهات، وقد شهدت وكاالت الجوية بالجزائر  العاصمة، منذ صبيحة أمس طوابير 

طويلة للمواطنين الراغبين في اقتناء التذاكر.  

 n  توجــت أشــغال المنتــدى 
الجزائري-الليبــي  االقتصــادي 
األحــد بإبــرام اتفاقية تأســيس 
مجلس أعمال بين البلدين و ذلك 
بهدف تعزيز التبــادل التجاري 
و كــذا رفــع من مســتوى تدفق 

االستثمارات.
 و قــد تــم توقيــع االتفــاق من 
الجانــب الجزائــري من طرف 
المديــرة العامة لغرفــة التجارة 
بهلــول,  وهيبــة  الصناعــة,  و 
فيمــا وقعه من الجانــب الليبي, 
رئيــس اتحــاد غرفــة التجــارة 
و الصناعــة فــي ليبيــا, محمد 
تصريــح  فــي  الرعيــض, و 
للصحافــة قالــت المديرة العامة 
لغرفــة التجــارة و الصناعــة, 
وهيبة بهلول ان تأسيس مجلس 
سيســمح  جزائري-ليبي  أعمال 
بترقيــة العالقــات االقتصاديــة 
بين البلدين الســيما فــي مجال 
القطــاع الخــاص و أضافت ان 
هــذا المجلــس ســيكون بمثابــة 
آليــة دائمــة لمتابعة النشــاطات 
التجاريــة  و  االقتصاديــة 
لكال  االقتصادييــن  للمتعامليــن 
البلدين حيث ســيتكفل بدراســة 
كافــة العراقيل التي قد يتعرض 
لهــا هــؤالء المتعاملــون خالل 

ممارسة نشاطاتهم.
المجلــس  هــذا  ســيعمل  و 
علــى تذليــل كافــة العقبــات و 
الصعوبــات و ذلــك عن طريق 
المتعامليــن  انشــغاالت  رفــع 
البلديــن  لــكال  االقتصادييــن 
ذات  تبــرز  العليــا,  للســلطات 
المســؤولة. و قال رئيس اتحاد 

غرفــة التجــارة و الصناعة في 
ليبيا, محمد الرعيض بدوره ان 
هذا المجلس سيعمل على متابعة 
للبلديــن  االقتصاديــة  الحركــة 
و تســهيل مختلــف التعامــالت 
المتعاملين  لصالــح  االقتصادية 
االقتصاديين. و أضاف ان هذا 
المجلس سيكون فضاء للتشاور 
المستمر و سيســهر على تبادل 
الخبــرات بين ليبيــا و الجزائر 
بمــا فيها اليات تعزيــز التعاون 

المثمر بين البلدين الشقيقين.
مجمع ”باملا” للحليب و 
مشتقاته يوقع اتفاقية 

مع مجمع ”النسيم” 
الليبي

 و قــد تم في نفــس اليوم ابرام 
اتفاقية ثانية بين مجمع ”بالما” 
للحليــب و مشــتقاته و المــواد 
”النســيم”  الغذائيــة و مجمــع 
الليبي للمــواد الغذائية ينصب 
على اســتثمارات اســتراتيجية 
في المادة الحليب و مشتقاته. و 
فــي تصريــح للصحافــة قــال 
المســؤول عن مجمــع ”بالما” 
لطفــي  بقســنطينة,  المتواجــد 
االتفــاق  هــذا  ان  صويلــح 
سينصب كذلك مســتقبال على 
تطويــر شــعبة الحليــب و كذا 
تصديــر الجبن الجزائري نحو 
ليبيــا. و أضــاف ان المتعامل 
باســتثمارات  ســيقوم  الليبــي 
مهمة في هذا المجال بالجزائر 

على أساس مبدأ رابح-رابح.
ربيع ـ م

الجزائر:سناء-م 

 الجزائر : ربيع ـ م

 أبرمت  األحد بحاســي مســعود عدة  اتفاقيات تعاون بين مجمع ســوناطراك وست جامعات بجنوب البالد وكذا وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة, في إطار برنامج تعاون يهدف إلى 
تبادل الخبرات وتطوير االبتكارات العلمية ذات الصلة بالمحروقات والطاقات المتجددة.

 لتذليل الصعوبات ورفع مستوى التبادل

 اتفاقية لتأسيس مجلس 
أعمال بني الجزائر و ليبيا   

  n  وأكــد فــي هــذا اإلطــار مديــر 
مركــزي بمجمــع ســوناطراك, مصطفى 
بــن عمارة على هامش حفــل التوقيع على 
هــذه االتفاقيــات الــذي احتضنتــه قاعــدة 
24 فيفــري بحاســي مســعود بــأن مجمع 
ســوناطراك باعتبــاره شــريكا اقتصاديــا 
يعمل منذ فبراير 2021 من أجل تأســيس 
شــراكة مع الجامعات الجزائرية من أجل 
العلمية والدراســات  الكفــاءات  اســتغالل 
األكاديمية بهــدف تطوير إنتاجها وضمان 
تقديــم خدمــات أفضل فــي مجــال الطاقة 
,  وأوضــح  بــن عمارة في نفس الســياق 
بأن تلك الحزمة من اإلتفاقيات مع جامعات 

الجنــوب تأتي بعد اتفاقيــات مماثلة وقعت 
بين مجمــع ســوناطراك وجامعات بغرب 
البــالد على أن يتم تجســيد مبــادرة علمية 
مماثلة مع جامعات وســط البالد ,  وأشار 
إلــى أن اتفاقيــات تعاون قــد أبرمت أيضا 
فــي مجال البحث إلى جانــب وضع معالم 
لحوالي 30 مشــروعا بحثيا و13 برنامجا 
بصدد دمجه فــي البرنامج الوطني للبحث 
العلمي وتنــدرج هذه المبــادرة العلمية في 
إطار جهود ترقية السياسة البحثية الوطنية 
ومواجهــة التحديات االقتصاديــة الراهنة 

مثلما ذكر السيد بن عمارة
ومــن جهته أوضــح ممثــل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي, عبد الرحمان لكحل 
أن إبرام هذه السلســلة مــن االتفاقيات بين 

الطرفين تعكس تلك الرؤية االســتراتيجية 
القطاعيــة المشــتركة التــي يتبناهــا قطاع 
التعليــم العالي والبحــث العلمي من خالل 
تســخير قدراته ووســائله لخدمــة المحيط 
االجتماعــي االقتصــادي عمومــا وقطاع 
الطاقة على وجه الخصوص وذلك بإنشاء 
فرق بحــث مختلطة وفيمــا يتعلق برصيد 
مســاهمات قطــاع التعليم العالــي والبحث 
العلمي في ترقية مجال البحث أشار  لكحل 
إلى تســجيل 75 بــراءة اختــراع وتمويل 
52 مشــروع بحث اقتصــادي واجتماعي 
إلى جانب توفر القطاع على أكثر من 60 

مخبرا علميا تضم نخبة من الباحثين.
رـ م

في إطار برنامج التعاون لتطوير االبتكارات

سوناطراك توقع اتفاقيات تعاون مع ست جامعات بالجنوب
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n وأوضــح ذات المصدر أنه بعد االســتماع إلى تقرير 
الوزير األول حول نشــاط الحكومة خالل األســبوعين 
األخيريــن, أمر  الرئيس إعفاء الطلبة والمســنين ذوي 
الدخــل الضعيف مــن الجزائريين العائديــن إلى أرض 
الوطن من دفع تكاليف اإليواء المتعلقة بالحجر الصحي, 
وكذا  تخفيض مصاريف اإليواء بنســبة عشرين بالمائة 

20 بالمائة  للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن
كما أمر الرئيس خالل المجلس باستكمال شطر الطريق 
الســيار على محور واليــة بجاية،ووضعه حيز الخدمة 
في أسرع وقت ممكن فّكا للخناق على الحركة التجارية 
القصــوى  األولويــة  جانب  منــح  واالقتصادية الــى 
لمشــاريع المــوارد المائية غير التقليديــة بهدف تعزيز 

احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهالكها
كما  تنــاول المجلس،إثر ذلــك، بالدراســة والمصادقة 
مشــروع أمــر عرضه  وزيــر العــدل حافــظ األختام 
يتعلــق بحماية المعلومات والوثائق اإلدارية.كما صادق 
مجلــس الــوزراء علــى مشــروع أمر يتضمــن تعديل 
قانــون العقوبــات، بهدف تعزيــز المنظومــة القانونية 
لمكافحة اإلرهاب والســيما من خالل اســتحداث قائمة 
وطنية لألشــخاص والكيانات اإلرهابية. وقرر المجلس 
إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون 
التجاري، ومشــروع األمر رقــم 66ـ156 المؤرخ في 
8 جــوان 1966 المتضمــن قانون العقوبات في شــقه 
المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال 
إدارة المؤسســات، إلــى غاية انتخاب المجلس الشــعبي 
الوطني، إلقرار هذه التعديالت الهامة، تعميقا وتكريسا 

للممارسة الديمقراطية.

 كمــا اســتمع المجلس لعــرض وزير المــوارد المائية 
حول االستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير 
التقليدية، لمواجهة نقص المياه وبعد انتهاء العرض أمر 
الســيد الرئيس بإنشــاء وكالة وطنية تختص باإلشراف 
علــى تســيير محطات تحلية مياه البحــر، تحت وصاية 
وزارة الطاقة. إنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة 

سرعة اإلنجاز،واالختيار االستراتيجي لمواقعها وتفعيل 
كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم 
احتياطي المياه الى جانب  منع استغالل المياه الجوفية 
لسهل المتيجة، وتخصيصها حصريا للري الفالحي في 

المنطقة
 ولــدى تعقيبــه على عــرض  وزير الفالحــة والتنمية 

الريفيــة بخصوص التحضير لموســم الحصاد والدرس 
2021-2020، أكــد  رئيــس الجمهورية على اعتماد 
الوســائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات اإلنتاج 
مــن الحبوب وإشــراك لجــان مكونــة من المهندســين 
الزراعيين، لدراســة طبيعة األراضي الزراعية وبلورة 
مخطط اســتراتيجي لتنظيم تخصصات اإلنتاج والتوجه 
أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب باعتباره األرفع 
قيمــة في الســوق الدوليــة، ومراعاة طبيعــة األراضي 
الزراعيــة في الجزائر، والعمل على اســتغالل الفائض 
فــي اإلنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات 
المســتوردة من القمح الليّن مع مراجعة خريطة زراعة 
الحبــوب، والســيما القمــح الصلب، وفــق الخصائص 
التقنيــة، الجغرافيــة واالقتصادية لكل منطقــة، وإعداد 
تصور شــامل وواقعي إلحداث ثــورة حقيقية في مجال 
إنتــاج الحبــوب والبذور , كمــا أمر الرئيــس تبون في 
نفس السياق مباشــرة عمل تحسيســي على أوسع نطاق 
لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من 

التحفيز لرفع معدل اإلنتاج في الهكتار الواحد.
 وبخصوص العرض الذي قدمته  وزيرة الثقافة والفنون 
حــول مخطط العمــل لبعث الصناعة الســينماتوغرافية 
الســيد رئيــس  البصــري، كلــف  الســمعي  واإلنتــاج 
الجمهورية الحكومة بمواصلة دراســة مختلف الجوانب 
المتعلقة ببعث هذا القطاع عبر تحديد عدد من المشاريع 
الرئيسية لهيكلة هذا النشاط، مشددا على ضرورة إدماج 
الوسائط الحديثة لتوزيع واســتهالك المنتوج السينمائي 

والسمعي البصري.
محيوت ربيع

الرئيس تبون يقرر يف اجتماع مجلس الوزراء

  تخفيض تكاليف االيواء للعائدين 

من الخارج واعفاء الطلبة والمسنين 

5  عين على الحدث

 وفق ما أكده مسؤول بالجمارك

 استرياد السيارات من طرف األشخاص واألفراد لم يتوقف رغم الجائحة  

n      و تحدث شــاهدي، أمس، في تصريح للتلفزيون 
العمومي، عن اإلجــراءات القانونية واللوجســتية التي 
تؤطر اســتيراد الســيارات، و الفرق بين عملية استيراد 
الســيارات مؤقتا واستيرادها بصفة نهائية ووضعها قيد 
االستهالك، وفيما يخص السيارات المستوردة مؤقتا أو 
االستيراد المؤقت للسيارات الذي يتم من طرف مواطنين 
غيــر مقيمين في البالد، أي أفراد الجالية بالمهجر وكذا 
المهاجريــن المارين عبر الجزائــر والمتواجدين مؤقتا 
داخــل التراب الوطنــي، حيث تقوم مصالــح الجمارك 
عن طريق نظام مؤقت بمنح ســند العبور مدة صالحيته 
6 أشــهر في الســنة، بالنســبة للمواطنين غير المقيمين 
بالجزائر وبصفة غير مجددة، في حين تمنح سند عبور 
مدة صالحيته 3 أشــهر فقط بالنسبة للفئات األخرى أي 

األجانب غير قابل للتجديد هو اآلخر. 
أما فيما يتعلق باستيراد السيارات بصفة نهائية ووضعها 
قيد االســتهالك في الجزائر، قال شاهدي، إن استيرادها 
يتــم من طــرف األفراد المقيميــن بالجزائر، وتســتلزم 
العمليــة اســتيفاء هــذه الســيارات للشــروط القانونيــة 
والتنظيمية المعمول بها في عملية اســتيراد الســيارات 
القاضية بأن تكون الســيارة جديدة، وفي الســنة األخيرة 
من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم اإلجراءات على مستوى 
مكاتب الجمارك من طرف األشــخاص المؤهلين لذلك، 
ثم يتــم دفع الحقوق والرســوم الجمركية الواجب دفعها 

ليتم استالم السيارة من طرف صاحبها. 
ونــوه شــاهدي،  بدور مصالــح وإدارة الجمــارك في 
مواكبــة ومســايرة الظــرف االســتثنائي الــذي عرفته 
الجزائــر على غــرار كل دول العالم بســبب الجائحة، 
حيــث اتخذت المديرية العامة للجمــارك عدة إجراءات 
لتســهيل التكفل األمثــل إلعادة تصدير الســيارات التي 

كانت ماكثــة داخل أو خارج الجزائر بســبب الجائحة، 
عن طريق اعتماد آلية التصفية االســتثنائية لسند العبور 
دون حضــور المعنــي باألمــر، حيــث يكفي فقــط تقدم 
شــخص موكل لــه عن طريــق وكالة محــررة وموثقة 
طبقا للقانون للقيام باإلجراءات بدال عنه، إلى حين رفع 
هذه اإلجراءات االســتثنائية أين يجب أن يتقدم الشخص 

المعني باألمر الستكمالها شخصيا. 
ودعــا المتحدث ذاتــه المغتربين وكذا المســتفيدين من 
اإلجراء االســتثنائي الخاص بإعادة تصدير الســيارات 
التي كانت ماكثة داخل أو خارج الجزائر بسبب الجائحة، 

للتقــرب إلــى مصالــح الجمــارك لتســوية وضعيتهم، 
وكشف أن استيراد السيارات المؤقت ممنوح لممثليالت 
الدبلوماســية األجنبية المعتمدة بالجزائر وكذا األجانب 

المرخص لهم باإلقامة في الجزائر. 
وأكــد مدير التشــريع واألنظمة الجمركية أن اســتيراد 
الســيارات من طرف األفراد لــم يكن محل توقيف، بل 
كانت عملية االستيراد من طرف األشخاص متواصلة، 
ونفــى فــي نفــس الســياق كل المعلومــات المغلوطــة 
والخاطئــة التــي تفيد بتوقيف اســتيراد الســيارات من 

طرف األشخاص واألفراد. 

وأوضــح أن العمليــة تتم تحت النظــام العام عن طريق 
دفــع الحقــوق والرســوم الجمركيــة دون اســتفادة من 
أي امتيــاز جبائــي، كمــا أن هنــاك فئــات تســتفيد من 
االمتيــازات الجبائية وفق مــا ينص عليه القانون، حيث 
جــاء تعديل فــي قانون المالية 2020 فــي المادة 112 
يقضي بتخفيض سعة اســطوانات السيارات المستوردة 
فــي إطار االمتيازات الجبائيــة الممنوحة لبعض الفئات 
والمحصــورة في الســيارات المســتوردة تحــت إطار 
رخــص اقتنــاء الســيارات من طــرف معطوبي حرب 
التحريــر الوطني وأبناء الشــهداء المعاقين، الســيارات 
المســتوردة مــن طــرف المواطنين غيــر المقيمين في 
الجزائر بمناســبة تغيير اإلقامة، الســيارات المستوردة 
من طرف فئة ذوي االحتياجات الخاصة حركيا وأخيرا 
السيارات المســتوردة من طرف الدبلوماسيين وأعوان 
الدبلوماســيين والقنصلييــن أثناء عودتهــم إلى الجزائر 

أثناء تغيير إقامتهم. 
وأكد توفيق شــاهدي أنه في إطار استيراد السيارات من 
طرف األفراد والفئات الســالفة الذكر يسمح لهم القانون 
باســتيراد الســيارات النفعيــة التي ال تتجــاوز حمولتها 
3500 كلــغ بالنســبة لالمتيــازات الجبائيــة الممنوحة 
في الســيارات المســتوردة تحــت إطار رخــص اقتناء 
الســيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني 
وأبناء الشــهداء المعاقين، أما بالنســبة للسيارات النفعية 
المستوردة في إطار تغيير اإلقامة يستلزم أن ال تتجاوز 
حمولتها اإلجمالية 5.950 طن، وبإعفاء من إجراءات 
مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتكون العملية على 
حساب األشــخاص الخاص بالعملة األجنبية فيما يسمح 
القانون باستيراد الســيارات بالنسبة للشركات في إطار 
الخضــوع إلجراءات التجــارة الخارجية والصرف أي 

التوطين البنكي للسيارة وباقي اإلجراءات. 
س- م

       - المصادقة عىل  تعديل قانون العقوبات بهدف تعزيز منظومة مكافحة اإلرهاب 
       - استحداث قائمة وطنية لألشخاص والكيانات اإلرهابية 

 أمر رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة,وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون, لدى ترأسه  أمس األحد االجتماع الدوري لمجلس الوزراء, بتخفيض مصاريف 
اإليواء بنســبة عشــرين بالمائة بالنســبة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن   مع اعفاء الطلبة والمسنين من ذوي الدخل الضعيف،كما صادق المجلس على  مشروع أمر 

يتضمن تعديل قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة اإلرهاب والسيما من خالل استحداث قائمة وطنية لألشخاص والكيانات اإلرهابية.

نفى  نائب مدير التشريع واألنظمة الجمركية،  توفيق شاهدي، كل المعلومات ”المغلوطة والخاطئة” التي تفيد بتوقيف استيراد السيارات من طرف األشخاص واألفراد، وأكد أن العملية لم 
تتوقف رغم الجائحة وكانت تسير تحت النظام العام عن طريق دفع الحقوق والرسوم الجمركية دون استفادة من أي امتياز جبائي، كما أن هناك فئات تستفيد من االمتيازات الجبائية وفق 

ما ينص عليه القانون. 

الجزائر:سناء-م
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n وقال السيد بوقدوم في تصريح 
اســتقباله وزيــرة  صحفــي عقــب 
الخارجيــة الليبيــة الســيدة، نجالء 
اليوم  المنقــوش، ”تؤكــد الجزائــر 
وقوفهــا و تضامنهــا الغيــر محدود 
مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز 
محنته وتسعى لدعم جهود السلطات 
االســتقرار  إعــادة  حــول  الليبيــة 
السياســي و األمنــي و المصالحــة 
الوطنية بتوحيد المؤسســات تمهيدا 

لالستحقاقات الهامة” المقبلة.
االخــوي  ”اللقــاء  ان  وأضــاف 
المتجــدد” الــذي جمعــه بالوزيــرة 
متعلقــة  قضايــا   ” تنــاول  الليبيــة 
بالعالقات الثنائية المتميزة بما يلبي 

تطلعات الشعبين”.
و قــال بوقدوم أنه تبادل مع الســيدة 
نجــالء المنقــوش ”وجهــات النظر 
حــول المســائل االقليميــة والدولية 

ذات االهتمام المشــترك مع التأكيد 
على ســنة التواصل والتنســيق بيننا 
”، مســجال ب” ارتياح كبير االرادة 

المشــتركة إلعطاء ديناميكية ودفع 
قوي لهذه العالقات والتي تجســدت 
باألمــس في شــقها االقتصــادي و 

اليوم بشقها السياسي” .
كمــا تنــاول في هــذا اللقاء حســب 
الوزير ”مجموعة مــن االجراءات 
امــام  العقبــات  بتذليــل  الكفيلــة 
مــن  االقتصادييــن  المتعامليــن 
الجانبين وتنمية المبادالت التجارية 
و االقتصادية بما في ذلك التســريع 

في فتح معبر الدبداب/غدامس«.
وأشــاد الســيد بوقدوم بـــ” عالقات 
األخــوة و الجــوار العريقــة القائمة 
بيــن الدولتيــن و التي كرســت قيم 
التفاهــم و التضامن فــي الصحراء 
و الضــراء كثوابــت فــي عالقاتنا 
الثنائية”، مؤكدا على ثبات هذه القيم 
ومذكــرا ب تضامن الشــعب الليبي 
الشــقيق مــع الجزائر أثنــاء الثورة 

التحريرية.
ق ـ و

العمــل  وزيــر  وصــرح   n
الليبــي, عقــب محادثــات جمعته 
بوزير العمل والتشــغيل والضمان 
جعبوب,  الهاشــمي  االجتماعــي, 
بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــة, عبــد الحميــد الدبيبة, إلى 
الجزائــر, أن هــذا اللقــاء ســمح 
بتبادل األفكار ووجهات النظر وتم 
خالله االتفاق على تفعيل اتفاقيات 
بيــن  الموقعــة  الســابقة  التعــاون 
الجزائر وليبيا في مجال التشــغيل 

والعمل.
 كمــا أكــد ذات المســؤول الليبي 
أنــه تم االتفاق على االســتفادة من 
خبــرة الجزائرفــي قطــاع العمل 
والتشــغيل, كاشــفا بأنه تم االتفاق 
على اســتحداث مبادرة مشــتركة 

بيــن هيئــات التشــغيل بالجزائــر 
ونظيرتهــا الليبية  وأشــاد الوزير 
الليبي بالمناســبة بوقوف الجزائر 

الى جانب بالده
أفاد الوزيــر   بــدوره, 
الهاشــمي جعبوب بأن هــذا اللقاء 

شكل فرصة لتبادل وجهات النظر 
حول تفعيــل اتفاقيات المبرمة بين 
الجزائــر وليبيا في قطاعه, مؤكدا 
أن أفاق التعاون بين البلدين واعدة 
وهناك فرص لتوجــه الجزائريين 
للعمــل فــي ليبيــا التــي عرضت 
علــى الجزائر -كما قــال- فرص 
عمــل فــي قطاعــات المحروقات 
والميكانيــك والصناعــات الكبرى 
بهــذه المناســبة, تم أيضا -حســب 
الوزيــر جعبــوب- االتفــاق على 
تفعيــل التعاون الخاص بمســاعدة 
التكويــن  فــي  الليبييــن  األشــقاء 

والرسكلة بالجزائر.
الوحــدة  حكومــة  رئيــس  كان  و 
الوطنية الليبية, عبد الحميد الدبيبة, 
شــرع مســاء أمــس  فــي زيارة 
رســمية إلى الجزائــر تدوم يومين 

على رأس وفد وزاري هام.
ر ـ م

n وأكــد وزيرا البلديــن خالل اللقاءات الثنائية التــي جمعت أمس عدة 
أعضــاء من  الحكومــة بنظرائهم من حكومة الوحــدة الوطنية الليبية، في 
إطــار المنتــدى االقتصــادي  الجزائري-الليبي، على أهميــة قطاع النقل 
باعتباره مجاال حيويا لتعزيز التعاون  االقتصادي و التجاري بين البلدين.
واكد الطرفان العمل على تجسيد أعمال استراتيجية متبادلة لرفع المبادالت  

التجارية بين البلدين ولمصلحة الشعبين الشقيقين.
وأبرز ناصري، خالل اللقاء، ”أهمية ترقية التعاون بين الجانبين في مجال  
النقل الى المســتوى المطلوب، واســتعداد قطاع النقل واألشغال العمومية 

بالجزائر  لنقل تجربته الى االشقاء في ليبيا”.
وفي مجال النقل الجوي ذكر الوزير بوجود اتفاقيات للنقل بين البلدين تعود 
لسنة  1970، سيتم العمل على اعادة تفعيلها، من خالل تنظيم 4 رحالت 

أسبوعية على  األقل.
و بخصــوص المعابــر الحدودية، أكــد الوزير عمل الجزائــر على تنمية 
المناطق  الحدودية السيما و أن العديد منها صار تابعا رسميا لواليات في 

إطار التقسيم  اإلداري الجديد.
وتطرق ناصري الى الطريق الرابط بين معبر الدبداب و غدامس، والذي 
يعرف  وضعية جيدة في جانبه الجزائري، إضافة الى الطريق الرابط بين 
جانت وتينالكوم و التي ســيتم بحث اتفاقيات للعمل على تأهيلها ســيما في 

الجهة الليبية.
كما أكد ناصري العمل على ”إعادة فتح خط بحري لنقل البضائع ، ســيما 
ان  البنــى التحتيــة الجزائرية حظيت بتقدم كبير يســمح ببلوغ نقل بحري 

فعال يخدم  الطرفين”. 

و ذكــر الوزير باالســتثمارات الكبيرة التي جســدتها الجزائــر فيما يتعلق 
بوسائل  النقل البحرية التي ستساعد البلدين في نقل مختلف السلع و وسائل 

النقل إلى جانب  االعتماد على قوة الجانب الليبي في هذا المجال.
اما بخصوص األشــغال العمومية، تعمل الجزائر على تطبيق استراتيجية 
كبيرة في  المنطقة الجنوبية تشمل فتح الطرقات وخطوط السكك الحديدية.

تعزيز التعاون في المحروقات  وإنتاج الكهرباء
كمــا بحث  وزير الطاقــة و المناجم، محمد عرقاب، و وزير النفط والغاز 
الليبــي، محمــد أحمد عون، ســبل تعزيــز  التعاون في قطــاع الطاقة بين 

البلدين سيما في مجاالت المحروقات وانتاج  الكهرباء.
وأكــد الوزيــران خالل اللقاء الثنائــي الذي جمعهما علــى هامش المنتدى 
االقتصــادي  الجزائري-الليبــي، على االســتعداد التــام للطرفين من أجل 

تطوير التعاون في قطاع  الطاقة، و تبادل التجربة والخبرة.
وذكر عرقاب، الذي كان مرفوقا بوفد هام من رؤساء المجمعات والمدراء  
العاميــن لكبرى الشــركات الوطنية في مجال الطاقــة، بأن هذا القطاع في 
الجزائر،  يتضمن عدة مشاريع وإنجازات تتيح تعزيز التعاون مع الطرف 

الليبي .
وذكــر الوزيــر مجاالت المحروقــات وانتاج الكهرباء والغــاز والتوزيع  

وصيانة  الشبكات كأهم المجاالت المطروحة للتباحث والدراسة.
مــن جانبــه، أكد عون، ”ضــرورة دعم العالقــات التاريخية بيــن البلدين 

بعالقات  اقتصادية فعالة سيما في مجال الطاقة”.
وقال أن ليبيا مرت بظروف استثنائية، يجعلها تتطلع إلى الخبرة والمساعدة  

الجزائريــة فــي مرحلة إعادة اإلعمار، ســيما في ظل الخبــرة التي تحوز 
عليها الشركات  الجزائرية.

يذكــر أن اللقــاءات الثنائية التــي جمعت أعضاء مــن الحكومة الجزائرية 
والحكومــة  الليبية بالجزائر خصت قطاعات الداخليــة والعمل والضمان 

االجتماعي والنقل  واألشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.
ق ـ و

كشف وزير العمل والتأهيل الليبي, علي العابد الرضا أبو عزوم, األحد بالجزائر  أنه تم االتفاق على تفعيل االتفاقيات 
الموقعة بين الجزائر وليبيا سابقا في قطاع العمل والتشغيل واالستفادة من خبرة الجزائر في هذا القطاع فيما كشف 

نظيره الهاشمي جعبوب أن ليبيا عرضت على الجزائر فروص عمل في قطاعات المحروقات والصناعات الثقيلة

عرض فرص عمل عىل الجزائريني يف عدة قطاعات

تفعيل اتفاقيات التعاون بني الجزائر وليبيا يف مجال التشغيل

بحث فتح النقل الجوي و البحري و المعابر الحدودية بني الجزائر وليبيا

قال أنها تسعى لدعم جهود السلطات الليبية إلعادة االستقرار السيايس و األمني 

بوقدوم يؤكد تضامن الجزائر 
”غير المحدود” مع الشعب الليبي

n قــال المديــر العــام للتجارة 
الخارجية بــوزارة التجارة، خالد 
بوشــالغم، إن نســبة المبــادالت 
التجاريــة مع الــدول األفريقية ال 
تتجــاوز 5 بالمائــة في 2020 ، 
مشــيرا إلــى أن المرحلــة المقبلة 
الخاصــة بدخــول الجزائــر إلى 
منطقــة التبــادل الحــر األفريقية 
تتعلــق بوضع وســائل التصديق 
على مســتوى اإلتحــاد األفريقي، 
علــى  المصادقــة  بعــد  وذلــك 

اإلتفاقية.
وأوضح بوشالغم ، أمس األحد، 
في تصريح إذاعــي، أن الجزائر 
اتفاقيــة االنضمام  وقعــت علــى 
لمنطقــة التبــادل الحــر األفريقية 
”زليــكاف ” في مــارس 2018، 
وصادقــت عليهــا مؤخــرا عبــر 
أن  مضيفــا  رئاســي،  مرســوم 
المرحلــة المقبلــة تتعلــق بوضع 
وســائل التصديــق على مســتوى 
اإلتحــاد األفريقي وكذا العروض 
التعريفيــة  الخاصة بالدخول إلى 

أسواق السلع والخدمات.
و قــال : ” لكــي يكــون هنــاك 
تبــادل فعلــي بتفكيــك جمركــي 
فعلــى جميــع دول القــارة التــي 
صادقــت علــى االتفاقيــة مطالبة 
بوضع هــذه التعريفات الجمركية 
على مســتوى الهيئة ”زليكاف«، 
مبــرزا أن وزارة التجــارة قامت 
بمراسلة جميع القطاعات المعنية 
مــن أجل تحديد المواد التي يمكن 
تفكيكها جمركيــا لمدة 5 أو 10  

سنوات«.
وأوضــح أن التفكيــك الجمركــي 
مــع اإلتحــاد األفريقي يتــم على 
مرحلتين: األولى لمدة 5 سنوات 
حيث يتم خاللهــا تفكيك جمركي 
تدريجي لـ90 بالمائة من التعريفة 
الجمركيــة )تضــم حاليــا حوالي 
16300 بند تعريفي( بينما هناك 
7 بالمائــة من التعريفة الجمركية 

الجزائريــة تعتبر مواد حساســة 
وتفكيكها جمركيــا يتم على مدار 

عشر سنوات.
وفي الســياق اعتبــر ضيف القناة 
المبــادالت  حجــم  أن  األولــى 
التجاريــة مــع الــدول اإلفريقية  
ضعيــف فــي وقــت ال تتجــاوز 
فيــه التجــارة البينية بيــن الدول 
بينمــا  بالمائــة   16 اإلفريقيــة 
تتجــاوز هــذه المبــادالت البينية 
بالقــارات األخــرى 70 بالمائــة 

حسب تعبيره.
وقــال إن هناك اهتمامــا من قبل 
والمتعامليــن  العليــا  الســلطات 
اإلقتصاديين للتوجــه نحو العمق 
األفريقــي ألن الجزائــر لديها –

يضيــف- دور فعــال فــي جميع 
هيئــات اإلتحــاد األفريقي خاصة 
على مستوى الهيئات اإلقتصادية 
التجارية يقابلها – حســبه- بعض 
التحســن في المبــادالت التجارية 

مع دول اإلتحاد األفريقي.
وفي هذا الســياق كشف المتحدث 
أنــه خــالل ســنة 2017 كانــت 
نســبة المبــادالت التجاريــة مــع 
الــدول األفريقية فــي حدود 3.7 
بالمائة ثــم ارتفعت إلى 4 بالمائة 
بالمائــة   4.5 و   2018 فــي 
 5 أن تصــل  قبــل   2019 فــي 

بالمائة  في سنة  2020.
للتجــارة  العــام  المديــر  وقــال 
الخارجيــة بــوزارة التجــارة إن 
أبــواب الــوزارة مفتوحــة أمــام 
المتعامليــن االقتصادييــن للتوجه 
نحو هذه الســوق الواعــدة مؤكدا 
اســتعداد الوزارة لتقبــل أفكارهم 
جميــع  وتذليــل  ومرافقتهــم 
الصعوبات أمامهم القتحام السوق 
األفريقيــة التي قيمتهــا  3 آالف 
مليار دوالر حســب تقرير وكالة 
اإلتحــاد األفريقي للتنمية الصادر 
في سبتمبر 2020 حسب تعبيره.
ق ـ و

المبادالت التجارية مع 
أفريقيا ال تتعدى 5 بالمائة

المدير العام للتجارة الخارجية يكشف

جدد وزير الشؤون الخارجية السيد، صبري بوقدوم، أمس األحد، التأكيد على تضامن الجزائر ” غير 
المحدود” مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز محنته، وعلى سعيها لدعم السلطات الليبية في إعادة 

االستقرار في البالد.

الجزائر: ربيع ـ م 

عين على الحدث اإلثنين 31 ماي  62021
الموافق لـ 19 شوال  1442

بحث، األحد بالعاصمة، وزير النقل  واألشغال العمومية، كمال ناصري، و نظيره الليبي، محمد سالم الشهوبي، سبل إعادة  فتح 
المعابر الحدودية و استئناف الرحالت الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة  وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين. 



n وذكر البنك في إفصاح لبورصة 
االســتئناف  محكمــة  أن  عمــان، 
الجزائريــة أصدرت حكمــا بتاريخ 
25 مــاي الجاري، أقــرت ببراءته 
مــن قضايا مرفوعــة عليه، وألغت 
غرامــة بـ 6.337 مليــارات دينار 
جزائــري، أو 37 مليون دينار في 

حينه )52.2 مليون دوالر(.
وفــي 6 جانفــي 2020، قال البنك 
إن قرارا قضائيا ابتدائيا صدر ضد 
فرعــه بالجزائــر، يقضــي بفرض 
غرامة مالية على إحدى الشــركات 
الجزائريــة التــي لهــا تعامالت مع 
البنــك، وفرض غرامــة مالية على 

الفرع المصرفي.

وزاد البنــك: ”جــاء قــرار محكمة 
االســتئناف الجزائرية ليؤكد سالمة 
التــي قام  اإلجــراءات المصرفيــة 
بهــا بنك اإلســكان.. نؤكد على قوة 
ومتانة الوضع المالي للبنك وصحة 

وسالمة الموقف القانوني«.
ويعمــل بنك اإلســكان في الســوق 
مثــل  أخــرى  وأســواق  األردنيــة 
فلســطين والجزائر، وسجل صافي 
ربــح بعــد الضرائب فــي 2020، 
بقيمــة إجمالية 60 مليــون دوالر، 
نــزوال من 118 مليــون دوالر في 

.2019
ق ـ إ

 n ثروة الواحد منهم تفوق الناتج المحلي لدول رئيسية

محكمة جزائرية تلغي غرامة على 
بنك أردني بقيمة 52 مليون دوالر

7عين على االقتصاد
تركيا تستعد إلطالق عملة رقمية 

قابلة للتداول بأسواق المال

للحد من االنبعاثات  يف القارة

البنك الدويل يطلب من دول إفريقيا تبني مصادر طاقة 
منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء وتقليل دعم الوقود

بحسب أحدث أرقام مجلة فوربس
قائمة الـ 10 مليارديرات األوائل يف العالم

n وذكــر آقتبــه، فــي مقابلة مع 
عملــة  إصــدار  أن  األناضــول، 
رقمية تســتند إلى الليــرة التركية 
وتمتلــك مقابال ماديا ملموســا مع 
إمكانية التداول والبيع في أسواق 
المــال العاديــة، أمــر مهــم جــًدا 
لتطوير االقتصاد الرقمي التركي.
الرقميــة  ”العمــالت  وأضــاف: 
والعمــالت المشــفرة تمتلك مزايا 
كبيــرة ال توجــد فــي العمــالت 
قــدرة  عــن  فضــاًل  التقليديــة، 
تلــك العمــالت علــى االنســجام 
مــع التقنيــات الرقميــة والهياكل 
المبتكرة التــي تعتمد عليها، وهو 
ما يستقطب اهتمام المستثمرين«.
وتابــع: ”لوحــظ خــالل األشــهر 
فــي  كبيــرة  زيــادة  الماضيــة، 
إجــراء  فــي  أو  االســتثمارات، 
باســتخدام  ماليــة  عمليــات 
وخاصــة  رقميــة،  عمــالت 
 )Bitcoin( ”بيتكويــن« 
 .)Ethereum و”إيثريــوم«)
هــذه الزيــادة تأتــي بالتزامن مع 
التحوالت الرقمية الســريعة التي 
يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام 
الرقمية  بالعمــالت  المســتثمرين 

يوًما بعد يوم«.
ولفــت آقتبه إلى وجــود أكثر من 
3500 عملــة رقميــة قابلة للبيع 
والشــراء على المنصات الرقمية 
غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، 
وتُعــرف هــذه المنصــات باســم 

بورصات العمالت الرقمية.
وأشــار إلى أن هــذه البورصات 
ليــس لديها هيكل مركزي، مؤّكًدا 
أن جميع المعامالت المتعلقة بهذه 

المنصة تتم بدون وسطاء.
وزاد: ”فــي البورصــات الرقمية 
تنظيميــة  مؤسســات  توجــد  ال 
رأس  أســواق  لمجلــس  مماثلــة 
المــال ووكالــة التنظيــم والرقابة 
المصرفيــة، كمــا هــو الحال في 
البورصات التقليدية. لهذا السبب، 
ال توجد ســلطة يمكن لألشخاص 

اللجوء إليها عنــد تنفيذ معامالت 
مضاربــة خاطئة أو عند وقوعهم 

فريسة لمعامالت احتيالية«.
وأشــار آقتبه إلى أهمية أن يكون 
المســتثمر قــادرا علــى إجــراء 
للعمــالت  موثوقــة  اســتثمارات 
يكــون  قــد  ذلــك  الرقميــة، وأن 
ممكًنا من خالل امتالك مســتوى 
أساســي من البنية التحتية والتقنية 
والمبــادئ الرقميــة للتعامــل مع 
آالف العمــالت الرقمية المتداولة 

وتحليل وإنشاء المحفظة.
ونصح مــن ال يمتلكون معلومات 
كافية حول ســوق المــال الرقمي 
االبتعاد عــن المواقع اإللكترونية 
وتطبيقــات الهاتف المحمول التي 
قــد تكــون مزيفــة، وأن يكونــوا 
فريســة  الوقــوع  مــن  حذريــن 

لعمليات االحتيال.
كمــا لفت إلى عدم وجود تشــريع 
متكامــل في أي مكان فــي العالم 
أو  المشــفرة  العمــالت  بشــأن 
بشــأن  العمــل  أن  إال  الرقميــة، 
صياغة مثل هذه التشريعات جاٍر 
علــى قدم وســاق فــي العديد من 

البلدان.
وأكد آقتبــه أن الوضــع القانوني 
هــو  حالًيــا  المشــفرة  للعمــالت 
موضــوع نقــاش فــي األوســاط 
السيما  والتشــريعية،  االقتصادية 
العمــالت  بامتــالك  يتعلــق  مــا 
مقبولــة  نقديــة  قيمــة  المشــفرة 
 كوســيلة للدفــع أو كأداة أصول.

واســتطرد قائال: ”عند النظر في 
الحلول المقدمة لشرعنة العمالت 
المشــفرة الحاليــة، ياُلحــظ عدم 
وجود أســاس مــادي وراء العديد 
من العمــالت الرقمية، لذلك فهي 
ال تخضع للتنظيــم، مثلما تخضع 
إليــه العمالت التقليديــة المتداولة 
في أســواق المال العادية )أسواق 

األسهم(«.
ق ـ إ

n  وقــال ديفيــد مالبــاس رئيــس 
مجموعــة البنك الدولــي، إن البنك 
ســيتعاون مــع دول غرب ووســط 
أفريقيــا لتنفيذ اســتراتيجيتها طويلة 
األجــل ومعالجــة قضايــا التنميــة، 
مــن  حاجتهــا  علــى  والحصــول 
الكهربــاء، من الطاقة الكهرومائية، 
أو الغــاز الطبيعــي، باإلضافة إلى 
إجراء التحســينات في شبكة النقل، 
بحيــث توفــر الكهربــاء ومصادر 

الطاقة المتجددة. 
للطاقــة  مشــروعات  أن  وأوضــح 
الشمســية في دول عديدة تندرج في 
إطــار خطــة العمل المتعلقــة بتغيّر 
المناخ، وقــد نجحت في جلب طاقة 
منخفضــة التكلفة ونظيفــة، ولكنها 
بحاجة إلى توسيع التحميل األساس 
فــي مناطــق المدينــة، مطالبــا هذه 
الدول بخفــض الدعم المقدم لصالح 

الوقود األحفوري .
وبحســب بيانات البنــك الدولي فإن 
معظم األســر الفقيرة في نيجيريا ال 
تصلها الكهربــاء، وإن %22 فقط 
منهــا موصــول بشــبكة الكهرباء، 
أوضــح البنــك أن األغنيــاء الذيــن 
يســتهلكون الكثير من الكهرباء هم 
المستفيدون من ترك تعرفة الكهرباء 

منخفضة، أكثر من الفقراء.
متوســط  أن  المصــرف  وذكــر 
استهالك الفرد السنوي من الكهرباء 

فــي نيجيريــا كان 148 كيلوواط / 
نيجيريــا  أن  يعنــي  ممــا  ســاعة، 
تســتهلك ربع االستهالك النموذجي 

للدول متوسطة الدخل.
وبيّن أن %40 ممن يحصلون على 
الكهربــاء يعتمــدون علــى مصادر 
مثــل  بالشــبكة،  موصولــة  غيــر 
المولدات وأنظمة الطاقة الشمســية 
المنزليــة، بينمــا تســتخدم األســر 
محدودة الدخل الشموع والمصابيح.
ووفًقــا للمصرف، فــإن %41 من 
األســر النيجيرية تدفع فواتير شبكة 
الكهرباء، بينما يستهلك %18 فقط 

أكثر من 100 كيلو واط في الساعة 
في شهرًيا.

مــن   58% أن  التقريــر  وكشــف 
غيــر  المشــروعات  أصحــاب 
الزراعية هم من النساء، وأن العديد 
منهن يعملن فــي المنزل، ويعتمدن 
يشــترين  وال  المولّــدات،  علــى 

الكهرباء.
مــن  كبيــًرا  عــدًدا  أن  وأوضــح 
المدارس والمراكز الصحية الريفية 
غيــر مــزودة بالكهربــاء، مــع أن 
األمــر بالغ األهميــة لتحقيق التنمية 
البشــرية، حســبما أوردت صحيفة 

الجارديان البريطانية.
وذكــر أيًضــا أنه منذ عــام 2010 
كانــت نســبة إمــداد الكهربــاء في 
نيجيريا %1.1 سنوًيا، ولم تواكب 
النمو الســكاني، الذي حدده بنســبة 
%3 ســنوًيا، ومــن ثــم زاد العجز 
بنحــو 3 مالييــن شــخص إلى 85 

مليوًنا )%57( من السكان.
أوضح المصرف أن نســبة 25% 
مــن األشــخاص غيــر الحاصليــن 
علــى الكهرباء، فــي نيجيريا، تزيد 
عن النســبة في جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية، ثاني دولة غير مزّودة 

بالكهرباء.
الحكومــة  مــع  البنــك  وشــارك 
الفيدرالية بشــأن خطة لتعافي قطاع 
الكهربــاء والتــي كانــت تهدف إلى 
تقديم دعم شامل لمواجهة التحديات 
الرئيسة من خالل اإلقراض المستند 

إلى النتائج. 
المصــرف  إن  مالبــاس،  وقــال 
الدوليــة  المؤسســة  مــع  يتعــاون 
للتنميــة، من خــالل البنــك الدولي 
لإلنشــاء والتعمير، لتشجيع البلدان 
علــى مواءمة ممارســاتها التنموية 
ودعم الطاقــة النظيفــة للصحة في 
المناطق الحضرية المثقلة بانبعاثات 

المحطات الحرارية.
ق ـ إ

n  وتصــدر رجــل األعمــال بيرنــار 
آرنولــت صاحــب سلســلة لويــس فيتون، 
قائمــة أثرياء العالــم، بإجمالي ثروة قيمتها 
وهــو  أمريكــي،  دوالر  مليــار   192.2
رقــم يعــادل الناتــج المحلــي لدولــة مثــل 
كازاخســتان، ويفــوق موازنــة دول مثــل 

الكويت، أو قطر، أو أوكرانيا.
فــي المرتبة الثانيــة، جاء رجــل األعمال 
جيــف بيزوس، مؤســس شــركة أمازون، 
دوالر  مليــار   187 ثــروة  بإجمالــي 
أمريكــي، وهي ثروة تفــوق الناتج المحلي 
لدول كرواتيا، وبيالروســيا، وكوستاريكا 

مجتمعــة، وتعادل الناتج المحلي لدولة مثل 
الجزائر، الدولة النفطية.

ثالثــا جــاء رجل األعمــال إيلون ماســك، 
وتســال  أكــس  ســبيس  شــركة  مؤســس 
للســيارات الكهربائية، بإجمالي ثروة تبلغ 
156.4 مليار دوالر، تعادل الناتج المحلي 
لدولة مثل هنغاريــا، وتفوق الناتج المحلي 

لبلدان ليبيا، وصربيا ولبنان مجتمعة.
أمــا فــي المرتبــة الخامســة، جــاء مارك 
فيســبوك  شــركة  مؤســس  زوكربيــرج 
بإجمالي ثروة بقيمة 119.2 مليار دوالر، 
وهــي ثروة تعادل الناتج المحلي لدولة مثل 

اإلكــوادور، أو ســلوفاكيا، وتفــوق الناتج 
المحلي لدول إستونيا، والتفيا وأوغندا معا.

وسادســا جاء وارن بافيت مؤســس شركة 
بيركشــاير هاثاواي بإجمالي ثــروة قيمتها 
109.5 مليار دوالر، تعادل الناتج المحلي 
لدولة مثل كوبا، وتفوق بقليل الناتج المحلي 
إلثيوبيــا، وتفــوق الناتــج المحلــي لــدول 

قبرص والسنغال والسودان.
وفي المرتبة الســابعة، جاء رجل األعمال 
الري بيج مؤســس جوجــل بإجمالي ثروة 
قيمتهــا 102.8 مليــار دوالر أمريكــي، 
تعــادل الناتج المحلــي اإلجمالي لدولة مثل 

كينيــا، وتعادل الناتج المحلــي لدول مالطا 
وموزنبيق، وبوركينا فاسو وجامايكا.

فــي المرتبــة الثامنة، جاء رجــل األعمال 
أليســون مؤســس شــركة ســوفت  الري 
ويــر بإجمالي ثروة بلغــت قيمتها 102.7 
الناتــج  ثروتــه  تفــوق  إذ  دوالر،  مليــار 
المحلي اإلجمالي لبلدان تشــاد، وفلسطين، 

واألردن، وألبانيا والغابون مجتمعة.
في المرتبة التاســعة، جــاء رجل األعمال 
ســيرجي برين شــريك في شــركة جوجل 
بإجمالــي ثروة قيمتهــا 99.6 مليار دوالر 
أمريكــي، تفــوق ثروتــه الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي لدول أرمينيــا ومنغوليا وهايتي 
ومالطا، والغابون ومالي مجتمعة.

فــي المرتبة العاشــرة، جــاءت فرانكويس 
ميــرز، وريثــة شــركة لــولاير بإجمالــي 
ثروة 89.5 مليــار دوالر أمريكي، تعادل 

ثروتها الناتج المحلي لدولة مثل أنجوال، أو 
الدومينيكان، وتفوق موازنات دول مجتمعة 
مثــل جيبوتي وغينيا وتوجو ومونتينيغرو، 

وجزر المالديف وفيجي.
ق  ـ إ

قال بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )أردني مدرج في بورصة عمان(، األحد، إن محكمة جزائرية ألغت حكما 
ابتدائيا عليه، وغرامة مالية بقيمة 52 مليون دوالر على فرعه هناك.
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للحــّد من االنبعاثــات بأفريقيا، طالب البنك الدولي دول القارة بتبّني مصــادر طاقة منخفضة الكربون لتوليد 
الكهرباء، وتقليل دعم الوقود األحفوري.

تظهــر أحــدث بيانات مجلة فوربس أن ثروة أغنى 10 مليارديرات في العالم، بلغت وفق أرقام نهاية األســبوع الماضي، نحو 
1.285 تريليون دوالر أمريكي، تعادل الناتج المحلي لدول مثل إسبانيا، أو إندونيسيا، وتفوق موازنة دول مثل هولندا.

أقرت المحكمة برباءته من قضايا مرفوعة عليه

ّ

قــال رحمي آقتبه، رئيــس جمعية المعلوماتيــة التركية، إن خبراء 
مــن البنك المركزي وهيئة البحوث العلميــة والتكنولوجية التركية 
”توبيتاك”، يعملون على إطالق عملة رقمية رســمية، تســتند في 

قيمتها إلى عملة البالد.



متفرقات
مرشوع المحطة الجديدة لنقل المسافرني 

بالعلمة ال يزال محل تساؤالت
 

n ال يــزال مشــروع المحطة البرية الجديدة لنقل المســافرين 
الذي اســتفادت منه بلدية العلمة بوالية ســطيف مؤخرا يطرح 
العديد من التساؤالت، بسبب سياسة المد و الجزر التي رافقته 

منذ االعالن عنه قبل سنوات عديدة دون التجسيد.
مشــروع تعددت تصميماته ومجســماته، وظل لســنوات محل 
صعود ونزول بيــن مكاتب الدراســات واإلدارة، كما تغنى بعه 
المســؤولين المحليين لفترات من الزمــن لكنه لم ير النور، بل 
هو قاب قوين أو أدنى من الموت حســب األغنية الجديدة التي 
أطلقتها مصادر ال يرقى إليها الشــك، والتي أكدت أن المشروع 
خصــص لــه مــا يزيد عــن 50 مليــار ســنتيم حســب بطاقته 
الفنية ويفترض أن يدخل حيز االســتغالل قبل 2015، وبعدما 
تــم انهاء كل االجــراءات الخاصــة باعــالن المناقصة وتحديد 
مكاتــب الدراســات خالل الثالثــي األول من الســنة المنقضية، 
فوجــئ الجميــع بإلغــاء المناقصــة من قبــل مصالــح مديرية 
النقــل بالوالية بإعــالن ثان يتضمن عدم جــدوى نتيجة وجود 
عرض واحــد مؤهل تقنيــا، األمر الــذي أجبــر القائمون على 
القطــاع إلى إجــراء مناقصة وطنية أخرى فــي الثالثي الثاني 
من نفس الســنة، وبموجبها تم اختيار نفس مكتب الدراســات 
الذي ظفر بالصفقة، وعمال بشــروط قانون الصفقات العمومية 
تــم االعالن عــن المنح المؤقت للمشــروع بتاريخ 31 جويلية 
2013 و عليها باشر مكتب الدراسات عمله الميداني والتقني 
بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بمتابعة المشروع، وسط 
آمال طامحة إلنهاء المشروع في أسرع وقت وتخليص المنطقة 
من الضائقــة المرورية التي أرقت عمل الناقلين والمســافرين 
علــى حد ســواء، لكن بمجــرد ان انتهى مكتب الدراســات من 
جميــع الترتيبات المكلف بها تفاجأ باســتدعاء من طرف مدير 
النقــل بالوالية ليعلمه بإلغاء المشــروع وهذا بقــرار من لجنة 
الصفقــات الوالئيــة التي يترأســها االمين العــام للوالية، دون 

تقديم أية مبررات.
سفيان خرفي

 ســكان قرية أوالد زيد ببلدية حسناوة 

بالربج  يغلقون مقر البلدية
 

n اقــدم ،صبيحة أمس، ســكان قرية اوالد زيــد تابعة اقليميا 
الى بلدية حســناوة في الجهة الشــمالية لوالية برج بوعريريج 
و التــي تبعــد بحوالي16 كلم عن مقــر الوالية، على غلق مقر 
البلديــة احتجاجا منهم على حالة الطريق الرابطة بين القرية و 
مقر البلدية، كما عبر هؤالء على ان الوضعية الكارثية التي الت 
إليها الطريق و الذي اصبح ال يصلح للسير حسبهم، كما اكدوا 
و على الرغم من عديد المراسالت التي قاموا بها الى السلطات 
المحلية، و التي لم تحرك ساكنا و بقيت مجرد وعود لم تجسد، 
باإلضافــة ان المحتجون اكدوا علــى ان وضعية الطريق بقيت 
علــى حالها منذ ســنوات على الرغم من تعاقب المســؤولين و 
ان الطريق شــهدت عدة اصالحات لم تفي بالغرض و وصفوها 
بالبريكــوالج، فــي حين طالب ســكان قريــة اوالد زيــد ببلدية 
حســناوة التفاتة السلطات المحلية و على راسهم والي الوالية 
من اجل التدخل العاجل و ادراج مشــروع اعادة تهيئة الطريق 
الــذي اصبح وضعه كارثي، كمــا انه عاد على اتالف مركباتهم 
التي تضررت بنســبة كبيرة خاصة في فصل الشتاء أين تصبح 

عبارة عن برك مائية ملوثة و كذا تطاير الوحل.
 لإلشــارة فان المحتجين طالبوا قبل عبر عديد وســائل االعالم 

من السلطات من اجل تعبيد الطريق.
مبروك .ب

n  و عبــر ســكان القرى المتفرقة 
علــى تــراب البلديــة الذيــن يقــدر 
عددهــم بأزيــد من 25 ألف نســمة 
عــن حجم المعنــاة التي يعيشــونها 
نتيجــة العزلة القاتلة في ظل انعدام 
المشــاريع التنموية والغيــاب الكلي 
للســلطات المحليــة التــي همشــت 
المنطقة، وكأن ســكان تالة إيفاســن 
قدموا من المريخ حســب تعبيرهم، 
كمــا أكد العديــد من الســكان الذين 
تحدثــوا إلــى »عيــن الجزائر« أن 
العشــرية الســوداء التي انعكســت 
ســلبا علــى المنطقة حيث شــردت 
مــن  القــرى  العائالت وأفرغــت 
ســكانها، وكانت أســوء أيام عاشها 
السكان، لكن مع عودة األمن والسلم 
بدأ السكان يعودون إلى هذه المنطقة 
التــي هجروها مكرهيــن إلى المدن 
المجاورة، وكلهم أمل في أن تستفيد 
تالة إيفاسن نصيبها من التنمية على 
غــرار المناطق األخرى التي كانت 
تابعــة لهذه البلدية األم في ســنوات 
غابرة قبل التقســيم اإلداري الجديد، 
لكن الســكان اصطدمــوا بواقع مّر 
بعد أن تــم تهميش هذه المنطقة وتم 
االســتالء علــى حقها من مشــاريع 
التنمية التــي تعتبــر مــن أولويات 
الحيــاة الكريمة كتعبيــد الطرقات، 
بــكل  الريفي، والســكنات  الدعــم 
صيغها ناهيك عن الصحة والتهيئة 
التي تغيــب تماما عن مركز البلدية 

دون الحديث عن القرى والمداشــر 
البعيدة، وفــي هــذا الشــأن طــرح 
السكان مســائل دامغة توحي بمدى 
تــزال  ال  إذ  التخلف والعزلــة، 
العشــرات من العائــالت محرومة 
من الكهرباء الريفية كما هو الشــأن 
لبعــض الســكان بقــرى لخرافــة، 
والشــالغمة، حيث مازال الســكان 
يعتمدون على ربط مســاكنهم بمادة 
الكهرباء عن طريق الياف كهربائية 
مــن اماكــن بعيدة ما يشــكل خطرا 
على حياتهم، كما يعمد السكان بعدة 
مناطــق إلــى حفر خنــادق عمالقة 
الفضالت والتــي  مــن  للتخلــص 
تتربع أمام اآلبــار االرتوازية التي 
يحفرها الســكان للظفر بقطرة مياه 
تســد رمقهم في ظل غيــاب قنوات 
الميــاه بنوعيها الشــرب والصرف 
الصحي، األمر الذي يهدد الســكان 

بأمراض فتاكة، أمــا التهيئة وتعبيد 
الطرقات والصحــة  فهــي مســائل 
يراها السكان بأنها ثانوية إذا قارنها 
باالحتياجــات الســابقة، وأن زمــن 
الحديث عنها لم يحن بعد، وفي ظل 
غيــاب المرافــق الشبانية وانتشــار 
البطالــة قيــل لنا بأن مركــز البلدية 
المسمى بـ«تيزي نبراهم« قد تحول 
إلى ســوق لتجــارة المخدرات رغم 
أن السكان وخاصة الشباب الصالح 
رفعوا شــعار الشــعب يريــد رحيل 
بارونــات المخدرات مــن المنطقة، 
لكــن ال حيــاة لمــن تنــادي رغــم 
مجهودات الــدرك الوطني لمحاربة 
التي وصلــت تداعياتها  هذه اآلفــة 
البراءة وتعــرض  اكتســاح  لحــد 
طــرف  مــن  لتحرشــات  أطفــال 
التــي  الصــورة  المدمنين، وهــي 
أضــرت كثيــرا بســمعة المنطقــة 

في اآلونــة األخيرة، هــذا وتعرف 
بلدية تالة ايفاســن نموا ديموغرافيا 
الســنوات  فــي  خالصــة  رهيبــا 
االخيــرة لكن لألســف يقابله ردوك 
الســكن  ازمــة  تنمــوي ومازالــت 
تعصــر الكثير من الســكان في ظل 
غيــاب برامــج ومشــاريع ســكنية 
وال وجــود حتــى لنظرة مســتقبلية 
الديموغرافــي  االنفجــار  تحتــوي 
الحاصــل، في حين يبقى المنتخبون 
البايلــك  بســيارات  المتجولــون 
صباح مســاء يترقبون دعوات من 
طــرف االعالم الثقيــل المتمثل في 
»الهضــاب«  الجهويــة  االذاعــة 
منافية  تصريحات وهمية  إلطــالق 
للواقع و بعيدة كل البعد عن الحقيقة 
التي يالحظها كل زائر للمنطقة بأم 

عينيه.

nوضّم االجتماع األمين العام للوالية ومديرة 
الســكن والمديرين التقنيين وكافة المتدخلين 
مــن هيئات إداريــة وتقنيــة واقتصادية. كما 
تطرق هؤالء مناقشة مدى تقدم األشغال عبر 
جميــع المواقع وكافة المشــاريع عبر تراب 
الوالية، و دراسة جميع انشغاالت المكتتبين 
والمرقين العقاريين. أين وضع السيد الوالي 
ورقــة طريق لحلحلــة العراقيــل و العوائق 
الموجــودة من خــالل جملة مــن التعليمات 
تمثلت في تسريع وتيرة اإلنجاز مع الحرص 
علــى مطابقــة نوعيــة األشــغال للمعاييــر 
والمواصفــات التقنية المطلوبة ، و الحرص 
على دراســة الملفــات الخاصة بالتعويضات 
بصفة دقيقة ممحصة وموضوعية، كما دعا 
الوالــي الى التزام المرقين العقارين بإمضاء 
باقــي البطاقــات التقنية ومراجعة األســعار 
وفقــا لما ينص عليــه القانون  في المادة 38 
مــن القانون 11-04 بخصــوص البيع على 
التصميم. في السباق ذاته حّث المكتتبين على 
استكمال الملفات ودفع األشطر المتبقية على 
عاتقهم، و طالب تشــكيل خلية تحت إشراف 
الســيد األميــن العام تضّم كل مــن مديريات 
علــى غــرار مديريــة الســكن و التعمير و 
أمالك الدولة و كذا الصندوق الوطني للسكن 
باإلضافــة إلى ممثلــي عــن المرقين و عن 
المكتتبين، كما اكــد حرص هذه الخلية على 
متابعــة تنفيــذ مخرجات االجتماع ودراســة 
كل العوائق واقتراح الحلول المناســبة خالل 
مهلــة ال تتعدى 20 يوما من تاريخ عقد هذا 
االجتماع. و حسب الوالي اكد على اّن الملف 
شــهد سنة 2020 قفزة نوعية من حيث تقّدم 

األشــغال على مســتوى الورشات، ومعالجة 
المشــاكل التقنية واإلداريــة، من خالل تبني 
اســتراتيجية تســتند على فتح ســبل الحوار 
والتشــاور عبــر لقاءات عديــدة ومارطونية 
بيــن المرقيــن والمكتتبين وكافــة المتدخلين 
والمعنييــن، و هذه ما نتج  عن تســليم 364 
وحدة سكنية ألصحابها و تسليم عقود الملكية 
لـ 53 مشــروع و تســليم 16 رخصة بناء، 
باإلضافة إلى تســليم 13 شهادة مطابقة، في 

حيــن تم امضاء 37 بطاقــة تقنية من طرف 
المرقين.

 لإلشــارة فان والي والية بــرج بوعريريج 
طمان كل المستفيدين خالل خرجاته الميدانية 
الوقوف على مــدى فاعلية و احترام اآلجال 
في تســليم المشــاريع مــع احتــرام الجودة، 
باإلضافــة إلى اإلجتماعــات العديدة التي قام 

بها مع المرقين العقارين .

بلدية تالة ايفاسن بسطيف
نمو ديموغرافي يقابله ركود تنموي

برنامج السكن الرتقوي المدعم بربج بوعريريج
الوايل يلتقي المرقني لوضع برنامج  للقضاء عىل العراقيل

وهنت العزيمة الفوالذية التي توسم بها سكان قرى و مداشر بلدية تالة إيفاسن الواقعة شمال والية سطيف 
أيام الجمر في مقاومتهم خالل العشرية السوداء أمام بيروقراطية اإلدارة بهذه البلدية، التي تضم ثاني أكبر 

تجمع سكاني بالمنطقة الشمالية للوالية.

ترأس والي الوالية الســيد محمد بن مالك اجتماعا تنســيقيا لدراســة ومناقشة ملف برنامج السكن الترقوي 
المدعــم عبــر قطــر والية برج بوعريريج، مــن أجل القضاء نهائيــا على كل العراقيل التــي باتت تهدد هذه 

المشاريع الهامة، و الوقوف على مدى تقدم االشغال ،فيما يخص السكن الترقوي المدعم.

أخبار الهضاب
اإلثنين 31 ماي  82021
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سطيف : سفيان خرفي 

برج بوعريريج : مبروك بن 
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متفرقات
مديرية الفالحة تنظم يوما تحسيسا حول 

االستعمال العقالين لألسمدة بميلة 

n نظمت، أمس ، مديرية الفالحة لوالية ميلة بالتنســيق مع شــركة 
نيتڨرا  إلنتاج االسمدة الفالحية بمختلف انواعها يوما تحسيسيا تقنيا  
حضــره مختصين  في الزراعة من عــدة معاهد من الوطن باإلضافة 
الي اســاتذة من جامعة ســطيف حيــث يهدف هذا اللقــاء الي توعية 
الفــالح بأهمية االســمدة في الفالحــة من اجل الوصــول الي زارعة 
حديثة وانتاح وفير للوصل الي االكتفاء الذاتي  كما حث التقنيون في 
المجال على االســتعمال العقالني  لألســمدة الفالحية التي هي اساس 
االنتــاح الجيــد والوفيــر   في مختلــف مجاالت الزراعــة التي يطمع 
القائميــن عليها في الجزائر  الي تحقيق طفرة نوعية في االنتاج كما 
ونوعا  و كان هدا اليوم التحسيسية فرصة  لضيوف الوالية لالطالع 
على االمكانيات  الكبيرة  التي تتوفر عليها الوالية في المجال الفالحي 
و التي تتطلب اهتماما اكثر لتطوير القطاع الفالحي و االســتفادة من 
التجــارب المختلفة في عدا المجال كون والية ميلة فالحية بامتياز و 

تتوفر على اراضي خصبة تبقي بحاجة الي االستغالل
محمد. ب

سكان حي 20 أوت بالعوينات بتبسة 
يقطعون  الطريق  الوطني رقم16

n شــن، يــوم أمــس، ســكان حــي 20 اوت بمدينــة العوينات 65 
كلم شــمال تبســة حركة احتجاجية امتدت الى قطــع الطريق الوطني 
رقم 16 الرابط بين واليات  الواد ، تبســة ، ســوق اهراس وعنابة  
مطالبيــن بتدخل الجهات المعنية إليجــاد حل لعمارتين بالحي أضحت 
مهددتيــن  باالنهيــار فــي كل لحظــة بعــد ان غزتها التشــققات عبر 
الجــدران وأضحــت  غيــر قابلة للســكن  خاصــة بعد زيــارة اللجان 
التقنية  والحماية المدنية وحســب السكان فأنهم وضعيتهم رغم هول 
المخاطــر وعلم الســلطات المحلية والجهــات المعنية بحجم االضرار 
والمخاطر اال  الوضع يبقى كما هو عليه وطالب السكان بنزول والي 

تبسة الجديد للوقوف على الوضع الذي يعيشونه .
هواري غريب 

الحملة التحسيسية من حرائق المحاصيل  
بقسنطينة تحط رحالها بعني عبيد

  

n تتواصل القافلة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل 
الزراعيــة  بقســنطينة الوجهة أمس كانت  صــوب  بلدية عين أعبيد 
،حيــث تم تقديم توصيــات أمنية وتدابير وقائية لفائــدة الفالحين مع 
توزيع المطويات و تخلل العملية تقديم شروحات على كيفية استعمال 

المطفأة عند نشوب الحريق ،وذلك ألجل غرس ثقافة وقائية
يذكر أن بلدية عين عبيد تعد من بين أهم الواليات في إنتاج الحبوب 

بعاصمة الشرق إلى جانب لدية بني حميدان .
دالل.ب

n هذه األزمة التي طالت و لم يحرك 
المســؤولون المحليون وال الجزائرية 
للمياه ســاكنا و فضلوا البقاء يتفرجون 
رغــم عمقهــا و فصل الحــرارة، أين 
يكثر إســتهالك المــاء الحيــوي، أين 
أجبر العديد من المواطنين على البحث 
عن الماء في كل مكان حتى في اآلبار 
المنزلية لعدد من الفالحين المجاورين 
لتلــك التجمعات الســكنية الغير بعيدة 
عــن وســط المدينــة ، ممــا يزيد من 
عمــق و ثقــل األزمة التــي حمل فيها 
ممثلي أسرة المجتمع المدني من لجان 
األحيــاء مصالح الجزائريــة للمياه و 
بلدية الشرايع التي ينتمون إليها إقليما 
تلك الســكنات الجديدة كل المســؤولية 
خاصــة و تحججهــا باألعطاب العديد 
لشــبكتي الجــر و التوزيــع التــي يتم 
تخريبهــا من قبــل مقــاوالت و حتى 
مواطنيــن و في ظل تواصل سياســة 
الحفر الفوضوي و سياسة »الترقاع« 

الغير مجدية.
رئيــس دائرة القل من جهته، أســتقبل 
أمس، ممثلي أســرة المجتمع المدني، 
ممثليــن عن تلك األحيــاء التي تعاني 
العطــش، و ســارع إلى تشــكيل خلية 
أزمــة لمتابعــة الوضــع  بمشــاركة 

بلديتي القل و الشــرايع و كذا مصالح 
الجزائرية للمياه، حيث تم اإلتفاق على 
تزويد تلــك األحياء مؤقتا بالصهاريج 
على أن يتــم ضخ الماء من الخزانات 
فــي أقل مــن 48 ســاعة القادمة فور 
اإلنتهاء من بعــض الترتيبات التقنية، 

و هي الحلول التي يأمل الجميع في أن 
ال يكــون حال مؤقتا خاصة و الصيف 
علــى األبواب و تعليمــة وزير المواد 
المائيــة صريحــة و هي توفيــر الماء 
24/24 لبلديــات القل، خاصة و أنها 

تنام على سد يكفي الجميع.

n واســتنادا، الــى خليــة اإلعالم على مســتوى 
المستشــفى الجامعي بن فليس التوهامي، أن هذا 
القســم وبعد اســتئناف نشــاطه بعد توقفه بســبب 
جائحــة كورونا تم انجاز 20 عملية خالل الفترة 
الممتــدة مــن شــهر أكتوبر الى شــهر ديســمبر 
2020 لتصبــح بعد ذلك عــدد العمليات المنجزة 
مــن الفترة الممتدة مــن الفاتح جافني من الســنة 

الجارية والى غاية اليوم 35 عملية .
وقصــد، تعميــم هاتــه الجراحــة والتقليــل مــن 
عــدد المصابين بالقصــور الكلــوي بوالية باتنة 
والواليــات المجاورة أخذ هذا القســم على عاتقه 
خــالل الســنوات األخيرة تعميــم الوصي والفكر 
لدى ســاكنة الواليــة بضــرورة التبــرع بالكلى 
مــن األصحــاء الى المرضــى وهذا مــن خالل 
العشرات من الملتقيات والندوات وكذا االستعانة 
بأئمة المســاجد بوجوب شــرعية انقاض لرواح 
العشــرات من المرضى من الموت وبعث الروح 
فيهم من جديد ،وعالوة عن هذا يمتلك المستشفى 

الجامعي قســم مخصص للتبرع بالدم  يتم التكفل 
فيه بالحاالت الحرجة التي تستدعي منحها قطرة 
دم الــى جانــب توفر مصلحة لتصفيــة الدم على 
مستوى هذا األخير وكذا فتح العديد من المصالح 
التي تتكفل بتصفية الدم لمرضى الصور الكلوي 
وتجهيزهــا بالعتــاد الطبي والبشــري الالزم في 

كل مــن دائرة رأس لعيون قصد التكفل بالحاالت 
المصابة بهذا المرض .

والجديــر بالذكــر فــي األخيــر، أن المستشــفى 
الجامعي برمج خالل األســبوع القادم 4 عمليات 
جراحيــة أخرى وبعد االنتهــاء منها يصبح عدد 

العمليات المنجزة 39 عملية .

n و يعتمــد الســكان على شــراء صهاريج المياه 
وقضــاء حاجياتهم علــى ضوء الشــموع او اللجوء 
الــى المولــدات الكهربائيــة ،ويقول الشــيخ قوادري 
الــذي رافــق » عيــن الجزائر » في جولــة قصيرة 
للمنطقــة ان اغلــب العائالت ال زالت تئن لحالها ولم 
تنفع الشكاوي والمراســالت التي وجهوها للسلطات 
المحلية والوالئية والتي ظلت حسبه وعودا عرقوبية 
ال غيــر ،وتعتمــد اغلــب العائالت القاطنــة بمنطقة 
الحمرانية على الرعي وتربية المواشي وهو مصدر 
رزقهــم وقوتهم اليومي ،ويضيف محدثنا ان الطريق 
الوالئــي 3 و الوحيد الذي يعبر القرية باتجاه بلديتي 
مســيف وبن ســرور المجاورتين اصبح غير صالح 
للســير بعــد تأثــره بتهاطــل االمطار االخيــرة التي 

شــهدتها الواليــة في شــطره الرابــط بيــن الحمرانية 
وامســيف بعد اعــادة تهيئة شــطره االول الجارية به 
االشــغال حاليــا والممتد من قرية ام الشــمل الى غاية 
بلديــة بــن ســرور ،وهو ما جعــل الســكان وعابري 
الســبيل من ســائقي المركبات يطالبون ويلحون على 
ضرورة اســتكمال المشــروع وانهاء معاناة الســكان 
واعادة الحيــاة الى المنطقة باعتبــار الطريق الوالئي 
3 من الطــرق الحيوية التي تربط عدة بلديات بالجهة 
الجنوبية الشــرقية بواليات الجلفة ، بسكرة وباتنة كما 
دعا الســكان وزير االشــغال العمومية ووالي الوالية 
الى ضرورة تحيين دراســة انجاز جسر على مستوى 
وادي مسيف لتســهيل حركة المرور باعتباره شريان 
للمســتقبل خاصة في مجــال الحركة التجارية باعتبار 
المناطق المذكورة رائدة في تربية المواشــي واالنتاج 
الفالحي من قمح وشعير وفواكه على غرار المشمش.

أزمة عطش حادة يف بلديتي القل والرشايع
تشكل خلية أزمة واتفاق على 

تزويد السكان بمياه الصهاريج 

انجاز 39عملية زراعة الكىل بالمستشفى الجامعي بباتنة

تعترب من المناطق الرائدة يف تربية الموايش وانتاج الحبوب والفواكه 

تنمية مؤجلة اىل حني بمنطقة الحمرانية بالمسيلة 

تعانــي العديــد مــن األحياء في مدينة القل غربي والية ســكيكدة، من أزمة ماء خانقــة مند أيام و خاصة في 
العمارات الجديدة على مستوى حصتي 700 و 400  و  األحياء العلوية للمدينة، حيث ال يزال قاطنوها في 
رحلة البحث عن الماء من مكان إلى مكان ،وكذا شرائها من الصهاريج المتنقلة حتى و أن جهل مصدرها.

بادر، نهاية األســبوع، قســم زراعة وجراحة الكلى على مســتوى المستشــفى الجامعي بباتنة الى إجراء 4 
عمليات لزراعة الكلى وإعادة الحياة لمرضى القصور الكلوي اللذين لهم إمكانية التحصل على عضلة الكلى 
ســواء مــن قبــل األقارب أو مــن المتبرعين وهذا بعد النجاح الباهر الذي حققه هذا القســم على المســتوى 

الوطني بامتالكه احدث التجهيزات وطاقم طبي مؤهل لهذا الغرض .

وضعية صعبة يكابدها سكان قرية الحمرانية التابعة لبلدية ولتام بوالية المسيلة،جراء العزلة الرهيبة وغياب ابسط شروط 
الحياة الكريمة ، عائالت تعيش تحت رحمة المعاناة اليومية، أين تنعدم الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب .

سكيكدة : نورالدين 

باتنة : محمد  دحماني

المسيلة : عبد الحليم بالل



رئيــس وزراء  ناقــش   n
إســرائيل بنياميــن نتنياهو مع 
مديــر المخابــرات المصريــة 
آخر التطــورات حــول قطاع 
غزة، بمــا في ذلك إقامة آليات 
خاصــة بمنع حركــة ”حماس” 

من تعزيز قدراتها العسكرية.
أن  نتنياهــو  مكتــب  وأكــد 
االجتمــاع الــذي عقــده اليــوم 
مع رئيــس جهــاز المخابرات 
عبــاس  المصريــة  العامــة 
كامــل في مدينة القــدس تناول 
اإلســرائيلي  التعاون  ”تعزيــز 
إقليمية”،  وقضايــا  المصــري 
الجانبيــن  أن كال  مضيفــا 
الثنائيــة  رحبا بـ”العالقــات 
والتفاهمــات التي تــم التوصل 
إليها وبالجهود المشــتركة التي 
يبذلهــا البلــدان حيــال قضايــا 

أمنية وسياسية مختلفة«.
وذكر البيــان أن نتنياهو خالل 
طرح مطالــب  االجتمــاع 
دة جنودها  ئيل الســتعا إسرا

ومدنييها المحتجزين في قطاع 
غزة بأقرب وقــت ممكن، كما 
بحث مع كامــل ”اآلليات التي 
من شأنها منع حركة ”حماس” 
من تعزيز قدراتها العســكرية 
ومنعهــا من اســتخدام الموارد 
التــي ســتوجه مســتقبال لدعم 

سكان القطاع«.
وعقد االجتماع بحضور وزير 
اإلســرائيلي  االســتخبارات 
إيلي كوهين ومستشــار األمن 
القومــي للدولة العبريــة مئير 
بن شــبات الذي عقد الحقا لقاء 
مطوال مع رئيــس المخابرات 

المصرية.
وجاء هذا االجتمــاع بالتزامن 
مــع زيــارة وزيــر الخارجية 
اإلسرائيلي غابي أشكنازي إلى 
مصر )هــي األولى من نوعها 
منــذ  13 عامــا( حيث أجرى 
مفاوضات مع نظيره المصري 

سامح شكري.
ق ـ د

n وقــال المتحدث باســم الجيش 
النيجيــري، الجنــرال محمد يريما، 
في وقت متأخر السبت، إن: ”قوات 
األمــن نفــذت عملية ضــد جماعة 
بوكو حرام، فــي مدينة ران بوالية 

بورنو«.
وأضــاف أن: ”عــددا كبيــرا مــن 
عناصر الجماعة اإلرهابية أصيبوا 
بجروح، لكنهــم تمكنوا من الفرار، 
كمــا صــادرت القــوات النيجريــة 
أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة«.

ومنذ العام 2009، أســفرت أعمال 
عنف نفذتها ”بوكو حرام” عن مقتل 
أكثــر مــن 30 ألف، وتســببت في 

تشــريد ما ال يقل عن 3 ماليين في 
نيجيريا، وفا لمكتــب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية .
كما بــدأ التنظيم منذ 2015، شــّن 
هجمات فــي الدول المجــاورة مثل 

الكاميرون وتشاد والنيجر.
وأثرت أعمال العنف التي ارتكبتها 
بوكو حرام على 26 مليون شخص 
فــي بحيرة تشــاد، كما تســببت في 
نــزوح 2.6 مليــون آخريــن، وفقا 
للمفوضية الســامية لألمــم المتحدة 

لشؤون الالجئين.
ق ـ د

األمريكية،  الشرطة  أعلنت   n
وإصابة  شخصين  مقتل  األحد، 
بوالية  نار  إطالق  في  آخرين   20

فلوريدا.
حــادث هــو الثانــي مــن نوعه في 
أقل من 24 ســاعة على األراضي 
شــخص  قتــل  حيــث  األمريكيــة؛ 
وأصيــب 6 آخــرون فــي حــادث 

إطالق نار بمدينة ميامي. 
ولم تفصح السلطات األمريكية عن 
مزيد من المعلومات بشــأن إطالق 
النــار أو مــا إذا كان هناك مشــتبه 
بــه محتمــل أو أي عمليات احتجاز 

قامت بها. 
وتُعتبــر عمليــات إطــالق النار في 
الواليات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد 
البــالد في كّل مرة يقــع فيها حادث 
مــن هذا النوع تجــّدداً للنقاش حول 

تفّشي األسلحة النارية لكن من دون 
إحراز أي تقّدم على هذا الصعيد.

ويرفــض الكثيــر مــن األمريكيين 
التخلّــي عــن حّقهم الدســتوري في 
حيــازة األســلحة الناريــة، ال بــل 

إنّهــم اندفعــوا لشــراء المزيــد من 
هــذه األســلحة منــذ بــدأت جائحة 
كوفيــد19- وكذلــك أيضــاً خــالل 
االحتجاجــات المناهضة للعنصرية 
التي شهدتها البالد في ربيع 2020 

وخــالل التوتّــرات االنتخابية التي 
تأّججت في الخريف الماضي.

وفــي 2020 ُقتــل فــي الواليــات 
المتّحدة أكثر من 43 ألف شــخص 
بســالح نــاري، بمــا في ذلــك في 
حــاالت انتحار، وفــق موقع ”غان 

فايلنس أركايف«. 
وبحســب الموقــع فقــد شــهد العام 
الماضي 611 عمليــة ”إطالق نار 
جماعــي”، أي التي يروح ضحيّتها 
أربعة قتلى على األقّل، مقابل 417 

سّجلت في 2019. 
ومنذ مطلــع العام الجاري أحصيت 
في الواليات المتّحدة أكثر من 200 
عمليــة ”إطالق نــار جماعي” على 

األقّل.
ق ـ د

مكتب  في  مصدر  وقال   n
إنه  ”نوفوستي«  لوكالة  غوتيريش 
وواشنطن  موسكو  بتوصل  يرحب 
الرئيسين  لقاء  حول  اتفاق  إلى 
الروسي فالديمير بوتين واألمريكي 
جو بايدن في جنيف في 16 جوان. 
العام  األمين  أن  المصدر  وأضاف 
يبدأ  أن  في  يأمل  المتحدة  لألمم 
الزعيمان »حوارا جديا حول سبل 
والرقابة  السالح  نزع  إحياء عملية 
عبر  ذلك  في  بما  األسلحة،  على 
معاهدة  محل  ستحل  جديدة  معاهدة 

ستارت 3«.
وفــي 3 فيفــري الماضــي، أعلنت 

موسكو وواشنطن عن دخول تمديد 
المعاهــدة الثنائيــة حــول الحــد من 
االســتراتيجية  الهجومية  األســلحة 
)”ستارت 3«(، حيز التنفيذ، وذلك 
بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيسان 
الروسي واألمريكي في 26 جانفي.
وكانــت المعاهدة الهامــة المذكورة 
التــي تــم توقيعها بيــن الدولتين في 
العام 2011، على وشــك االنهيار 
في عهد الرئيس األمريكي الســابق 
دونالــد ترامب، وذلــك رغم طرح 
الجانب الروسي اقتراحات متكررة 

لتمديدها.
ق ـ د

n وأضافت الوزارة أن ”العدوان 
الهدنة  اإلسرائيلي، محاولة إلفشال 
على  اإلسرائيلية  الشروط  وفرض 
األرض كأمر واقع وبقوة االحتالل، 
خاصة بعد المواقف اإليجابية التي 
بايدن  الرئيس  إدارة  عنها  أعلنت 

ووزير خارجيته«.
وقالــت الــوزارة إنها ”تدين بأشــد 
العبارات مواصلــة قوات االحتالل 
قمع الوقفات التضامنية السلمية مع 
أهالي حي الشــيخ جــراح المهددين 
بالتهجيــر القســري وطردهــم من 
منازلهم لصالح جمعيات استيطانية، 
كان آخرها اعتداء شرطة االحتالل 
المتضامنيــن  علــى  باألمــس 
والصحفيين بالضرب وقنابل الغاز 
المســيل للدمــوع وطردهــم بالقوة 
مــن المنطقــة واعتقال عــدد منهم، 
باإلضافة إلى اقتحام منازل السكان 
واالعتــداء علــى قاطنيهــا، وســط 
اســتمرار إغالق مدخل حي الشيخ 
جــراح بالمكعبــات اإلســمنتية منذ 

أكثر من أسبوعين«
كما دانت الوزارة بشــدة ”استمرار 
لباحات  االســتفزازية  االقتحامــات 
المبــارك بهدف  المســجد األقصى 
تكريــس تقســيم المســجد زمانيــا، 
ريثما يتم تقســيمه مكانيا، كما حدث 

صباح هذا اليوم من اقتحامات قادها 
وزراء في حكومة االحتالل«.

الفلســطينية  الخارجيــة  وتابعــت 
أنهــا ”تواصــل حراكها السياســي 
المســتويات  علــى  والدبلوماســي 
كافــة، بمــا فيهــا األمــم المتحــدة 
ومنظماتهــا، والــدور الــذي يجب 
أن تلعبــه وكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين ”األنروا”، 
في توفير الحمايــة والخدمات لهم، 
كون ســكان هذا الحي هــم الجئين 
فلســطين، حســب تصنيــف األمــم 
المتحدة لالجئ الفلســطيني، وكذلك 
الجهد المبذول على المسار القانوني 
الدولــي، بهــدف تطويــر الموقــف 
الدولي الرافــض للعدوان وترجمته 
الى خطوات سياسية كفيلة بمعالجة 
الجــذور الحقيقية للصراع، وصوال 
الــى إنهــاء االحتــالل والحصــار 
دولــة  أرض  مــن  واالســتيطان 
فلســطين، وبالتالي، فــإن مصداقية 
الــدول واألمــم المتحــدة تبقى على 
المحك وأمــام اختبار جــدي طالما 
واصلت إســرائيل عدوانهــا وتنفيذ 
التوسعية  االســتعمارية  مخططاتها 

على األرض«.  
ق ـ د

”العدوان  أن  الوزارة  وأضافت   n
الهدنة وفرض  اإلسرائيلي، محاولة إلفشال 
كأمر  األرض  على  اإلسرائيلية  الشروط 
المواقف  بعد  خاصة  االحتالل،  وبقوة  واقع 
الرئيس  إدارة  عنها  أعلنت  التي  اإليجابية 

بايدن ووزير خارجيته«.
وقالــت الــوزارة إنها ”تدين بأشــد العبارات 
مواصلــة قــوات االحتــالل قمــع الوقفــات 
التضامنيــة الســلمية مــع أهالي حي الشــيخ 
جراح المهددين بالتهجير القســري وطردهم 
مــن منازلهم لصالــح جمعيات اســتيطانية، 
كان آخرها اعتداء شــرطة االحتالل باألمس 
علــى المتضامنيــن والصحفييــن بالضرب 
وقنابل الغاز المسيل للدموع وطردهم بالقوة 
مــن المنطقة واعتقال عــدد منهم، باإلضافة 

إلــى اقتحــام منازل الســكان واالعتداء على 
قاطنيها، وســط اســتمرار إغالق مدخل حي 
الشــيخ جراح بالمكعبات اإلسمنتية منذ أكثر 

من أسبوعين«
”اســتمرار  بشــدة  الــوزارة  دانــت  كمــا 
االقتحامــات االســتفزازية لباحات المســجد 
األقصــى المبــارك بهــدف تكريــس تقســيم 
المسجد زمانيا، ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما 
حــدث صباح هذا اليوم مــن اقتحامات قادها 

وزراء في حكومة االحتالل«.
وتابعت الخارجية الفلســطينية أنها ”تواصل 
علــى  والدبلوماســي  السياســي  حراكهــا 
المســتويات كافــة، بمــا فيها األمــم المتحدة 
ومنظماتهــا، والــدور الذي يجــب أن تلعبه 
وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين 

”األنــروا”، في توفيــر الحمايــة والخدمات 
لهــم، كــون ســكان هــذا الحي هــم الجئين 
فلســطين، حســب تصنيــف األمــم المتحدة 
لالجئ الفلســطيني، وكذلك الجهــد المبذول 
على المســار القانوني الدولي، بهدف تطوير 
الموقف الدولي الرافــض للعدوان وترجمته 
الى خطوات سياســية كفيلة بمعالجة الجذور 
الحقيقيــة للصــراع، وصــوال الــى إنهــاء 
االحتالل والحصار واالســتيطان من أرض 
دولــة فلســطين، وبالتالــي، فــإن مصداقية 
الــدول واألمــم المتحــدة تبقى علــى المحك 
وأمام اختبار جدي طالما واصلت إســرائيل 
عدوانهــا وتنفيــذ مخططاتهــا االســتعمارية 

التوسعية على األرض«.  
ق ـ د

10

اعتداءاتها  تصعيد  في  إسرائيل  استمرار  أن  أكدت 
ومقدساتها،  والقدس  الفلسطينيين  ضد  وانتهاكاتها 
لتثبيت  المبذولة  الجهود  بجميع  استخفافا  يشكل 

التهدئة ووقف إطالق النار.

عين على العالم

يف ثاين حادث من نوعه يف أقل من 24 ساعة عىل األرايض األمريكية

قتيالن و20 مصابا يف إطالق نار بفلوريدا

غوترييش يأمل يف حوار بني بوتني وبايدن 
بشأن إحياء نظام الرقابة عىل األسلحة

عن طريق الخطأ.. 

جنود أمريكيون رسبوا أرسارا نووية

الخارجية الفلسطينية تؤكد:

إرسائيل تستخف بجهود تثبيت 
التهدئة ووقف إطالق النار

اإلثنين 31 ماي  2021
الموافق لـ 19 شوال  1442

ردت

نتنياهو يبحث مع رئيس مخابرات مرص تحرير األرسى 
اإلرسائيليني يف غزة والحد من قدرات »حماس « 

الجيش النيجيري يعلن عن مقتل 10 
من مسلحي ”بوكو حرام” اإلرهابية

القوات  مع  اشتباكات  جراء  حرام”،  ”بوكو  جماعة  مسلحي  من   10 مقتل  النيجيري  الجيش  أعلن 
النيجيرية في والية بورنو، شمال شرقي البالد.

أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يبدأ الرئيسان الروسي واألمريكي 
حوارا حول تفعيل الرقابة على األسلحة، بما في ذلك عبر توقيع معاهدة جديدة في هذا المجال.
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تشيلسي يتوّج بطاًل لدوري أبطال أوروبا 
مع تحياتي نغولو كونتي

مولودية الجزائر

اإلدارة تعاقب أربعة 
العبني بسب فضيحة 

أخالقية
ص12

ال حديث يف مدينة عنابة سوى عن 
مشوار أشبال بن شوية 

أبناء بونة مجندون 
لتحقيق الصعود  إىل 

الرابطة األوىل املحرتفة 

- العبو تشلسي: ناضلنا 
بأرواحنا.. وتوخيل يكشف 

عن »قصة الحذاء«
- كلمة السر يف فوز تشلسي. 

.  نغولو كونتي املذهل  
-رد فعل »مشني« ضد 
نجمي مانشسرت سيتي 

عقب نهائي دوري األبطال 
أنصار مولودية قسنطينة غاضبون

املوك يضيع ورقة الصعود 
والجماهري تحمل الالعبني 

واإلدارة املسؤولية 
ص12

ص 13



n    وهــذا مــا ذهــب إليــه المدرب 
كريم زاوي الذي أقر بصعوبة المهمة 
والمأموريــة التــي تكمــن فــي نوعية 
المنافســين وأيضــا إلــى وجــود خلل 
كبير في التشــكيلة من الناحية المادية 
حيــث لم يتقاضــى الالعبون أجورهم 
لمدة طويلة ،وهذا انعكاس سلبي على 

الفريق على كل المستويات.
مواصلــة  إلــى  المــوك  ويتطلــع   
المباريات المتبقيــة بحزم لكنه يحتاج 
إلى المســتحيل للتأهل إلى دورة اللقب 
باعتبــار أن الفــارق اآلن بينــه وبين 
صاحــب المركز الثاني بلغ أربع نقاط  
وهذا ما يصعب  مــن المهمة ويبحث 
أشــبال زاوي على نتائــج ايجابية في 
المباريات المتبقية في ســبيل تحســين 
مركــزه فــي الترتيــب العــام ولما ال 

تحقيــق المفاجــأة التي تبقى مســتبعدة 
في ظــل النتائــج المحققــة والمردود 
الجماعــي الذي لــم يقتنع بــه أنصار 
القبــة البيضاء . هــذا وال تزال الخيبة 
والصدمة كبيرة عند الجماهير بســبب 

تضيع الصعــود في الجوالت األخيرة 
إذ تأســف كثيرا األنصــار لهذا األمر 
وطالبــوا مــن الالعبيــن بتحمل كامل 
المســؤولية واإلدارة أيضــا التــي لــم 
تكن في المســتوى ولم توفر  األجواء 

المالئمــة لالعبيــن مــن أجــل الظفر 
بورقــة الصعــود والدليل عــدم تلقيهم 
مســتحقاتهم الماليــة لعدة أشــهر وهذا 
عامل ســلبي كان لــه تأثير كبير على 

النتائج الفنية .

n تعانــي  مولوديــة العلمة في المراكز 
األخيــرة من القســم الثاني هــواة الجهة 
الشرقية وهذا بفعل النتائج المسجلة التي 
لم ترق إلى مســتوى المطلوب وال إلى 
تطلعات جماهير البابية خاصة  الهزيمة 
األخيرة داخل القواعد أمام شلغوم العيد 
والتي ال تزال تلقى بظاللها على الفريق  
من خــالل تحميل األنصار المســؤولية 
لإلدارة التي عجزت عن تســوية أجور 
الالعبين حيــث طالبــت برحيل رئيس 
النــادي الــذي غــاب عــن  المباريــات 
األخيــرة وتهــرب من الالعبين بســبب 

مشــكل األموال مــا انعكس ســلبا على 
التشــكيلة والنتيجــة الفنية حيــث الحوا 

على ضــرورة رحيله  من النادي حيث 
لم يقدم حســبه الكثير والدليل المشــاكل 
التــي يتخبــط فيهــا النــادي علــى كل 
المســتويات الســيما من الجانب المادي 
مــا كاد أن يضع الفريــق في المحظور 
لوال تدخل البعض الذين أقنعوا الالعبين 
باللعب أمام هالل شلغوم العيد . إلى ذلك 
تأسف الطاقم الفني لتضيع النقاط الثالثة 
الن التعــادل على األقل كن منطقي بين 
الفريقين بفعل المستوى الجيد الذي أبان 
عليــه رفقاء جغمة حيث ســيطروا على 
اللقــاء بطريقة جيدة لكــن الحظ لم يكن 

إلى جانــب الالعبين الذين تأثروا كثيرا 
بالهزيمة ألنها ســتضع البابية في وضع 
صعــب في البطولة حيــث يتطلب على 
الفريــق تحقيق نتيجة ايجابيــة في تنقله 
إلى أوالد جــالل الثالثاء القادم والعودة 
بالــزاد كامــال في ســبيل اإلبقــاء على 
حظوظه قائمة في الصراع على تحقيق 
البقاء في القســم الثاني لكن تبدو المهمة 
صعبة للغاية الن المنافس عاد بقوة وهو 
أيضــا يبحث عن إنقاذ رأســه في نهاية 

الموسم .
 أ-هادي 

n اســتغرب أنصــار اتحاد الشــاوية 
من تراجع نتائج الفريق في الجوالت 
األخيــرة بعدمــا كان يحتــل المراكز 
األولــى فــي الترتيــب العــام وقــاب 
قوســين أو أدنــى مــن التنافــس على 
الصعــود وتأســفوا كثيرا لهــذا األمر 
متســائلين عــن األســباب والدوافــع 
الحقيقة وراء تراجع الرهيب لمستوى 
النــادي الــذي فشــل فــي العديــد من 
اللقاءات فــي الجوالت األخيرة داخل 
وخــارج القواعــد مــا  أبعــده علــى 
الصعــود والخســارة فــي باتنــة أمام 
المنعــرج الحاســم للفريــق مــن أجل شباب باتنة في الجولة الماضية كانت 

التأكــد أنــه لليس على ما يــرام  الن 

التشــكيلة كانت بدايتهــا قوية جدا في 
البطولــة وفــازت في أحلــك األوقات 
والفترات وتساءل الجماهير عن سبب 
هــذا التراجع الكبير الــذي لم يلقوا له 
أي تفســير الن الفريق كان يلعب من 
أجل الصعود ليجد نفســه في  المركز  
الرابع فــي الترتيب العام وطالبوا من 
اإلدارة والالعبيــن باستفســارات عن 
هذا التراجع الذي أنهى مسيرة النادي 
هــذا الموســم في القســم الثانــي بعد 
اســتحالة اللعب على الصعود وخيبة 
كبيرة عنــد الجماهير التي تتطلع إلى 
العــودة القوية فيما تبقى من الموســم 

على األقل إنهاء الموســم في المراكز 
الثالثــة األولــى أمال فــي تغيير نظام 
النوادي   المنافســة ويســمح ألعــرق 
في الشــرق من الصعود والعودة الى 
حظيرة الكبار . هذا وتعاني التشــكيلة 
من أزمــة مالية كان لها تأثير ســلبي 
على الفريق حيث طالب الالعبين من 
اإلدارة بتســوية جزء من مستحقاتهم 
لكــن غيــاب األمــوال والمســاعدات 
المادية والتحفيز كان له األثر السلبي 
وواقعه على النتائج الفنية التي عرفت 
تراجعا رهيبا حتى في أداء الفريق . 
أ-هادي 

أنصار مولودية قسنطينة غاضبون

الموك يضيع ورقة الصعود والجماهير تحمل 
الالعبين واإلدارة المسؤولية 

فريق مولودية العلمة يعاين يف المراكز األخرية ومهدد بالسقوط 
الجماهري تنفض وتطالب برحيل رئيس النادي 

الفريق يخرج من سباق الصعود بطريقة غريبة 
أنصار اتحاد الشاوية يستغربون من تراجع النتائج الفنية ومستوى التشكيلة  

بواليــة : محــرز نصحنــي باإلنتقال إىل 
الدوري اإلنجلزيي

n أكــد متوســط الميدان الجزائــري فريد 
بواليــة العــب نــادي ميتــز الفرنســي أن 
مواطنه رياض محرز العب نادي مانشستر 
ســيتي اإلنجليــزي نصحــه باالنتقــال إلــى 
الدوري اإلنجليزي في حال غادر الليغ 1 .
وقــال فريــد بواليــة في حــوار أجــراه مع 
صحيفة ليكيب :” تحدثت مع رياض محرز 
حول الدوري اإلنجليزي وأكد لي أنه يمكن 
لالعبيــن مثلنــا أن يفرضــوا أنفســهم في 

البريميرليغ”
وكان الالعب الجزائري فريد بوالية قد قرر 

مغادرة ناديه ميتز الفرنســي خــالل الميركاتو الصيفي القادم وخوض 
تجربة جديدة .

الحظ يجانب محرز لدخول التاريخ 
n بــدا ريــاض محــرز إلــى جانــب 
أغويرو أكثر العبي مانشســتر سيتي  
تأثرا بخســارة نهائــي رابطة األبطال 
امــام تشيلســي ، حيــث ظــل مفخرة 
العرب مســتلقيا على بســاط الملعب ، 
فيمــا بكى بشــدة ســارجيو أغويرو ، 
وإن كان هــذا األخير دخــل في الربع 
ســاعة األخير ، فإن محرز لعب اللقاء 
كامال ، وبــدا غوارديوال يراهن عليه 
إلى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع 
، حيــث أن الحــظ لــم يكن مــع محرز 
الذي وجه كرة  بقي حارس تشيلســي 
الفرنســي مانــدي يتفرج وهــي تتجه 
نحو الزاوية التسعين، إال أن الحظ جانب محرز لدخول التاريخ. وكان 
حليف ماندي والعبي تشيلســي الذين لم يصدقوا وهم يرفعون الكأس 

الغالية .
تاج الدين    

الخسارة الثانية منذ بداية الموسم 

رديف شــباب قســنطينة ينهزم  أمام 
اتحاد العاصمة 

n انهــزم رديــف فريــق شــباب 
قســنطينة صبيحــة أمــس  أمــام 
عمــر  بملعــب  العاصمــة  اتحــاد 
حمادي ببولوغين لحســاب الجولة 
الـــ24  للبطولــة  بهدفيــن مقابل 
هدف واحد وهــي الهزيمة الثانية 
لشــبان  الشــباب بعد  أن خسروا 
أمــام اولمبي الشــلف فــي الجولة 
الـ22  ورغم الهزيمة والخســارة 
إال أن الالعبيــن قدمــوا ما عليهم 
وتلقوا التشجيع من طرف جماهير 
الســنافر الذين طالبــوا من اإلدارة 

بضــرورة  االلتفاتــة إلى هؤالء الشــبان وتحفيزهم ماديــا معنويا في 
ســبيل انتقاء العبين الموســم القادم لتدعيم التشكيلة األولى  بدل من 
انتداب العبين بمبالغ مالية وال يقدمون المستويات المطلوبة واألمثلة 
كثيرة حســب الشــباب هذا الموســم في الفريق ما تســبب في المركز 
الحالي وتضيع أهداف النادي . علما أن تشــكيلة الرديف حققت نتائج 
ايجابية هذا الموســم حيث لم تنهزم سوى في لقاءاين إلى حد الساعة 

مع احتالل المركز الثاني في الترتيب العام وراء شبيبة الساورة .
أ-هادي 

مولودية الجزائر

اإلدارة تعاقــب أربعــة العبني بســب 
فضيحة أخالقية

إدارة مولوديــة  ّأمــس  قــررت    n
الجزائــر  إيقــاف أربعة العبين  كانوا 
قد ظهروا في فيديو متداول في شبكة 
التواصــل االجتماعــي ويتعلق باألمر 
بعدادي ، عالتي ، بن ســاحة وربيعي 
مع تسليط عقوبة كبيرة على الالعبين 
سيتم الكشف عنها الحقا وحسب بيان 
لــإدارة المولودية فإن هــذه األخيرة 
فتحــت تحقيقــا فــي هــذه الحادثة في 
ســبيل رد االعتبــار للفريق مــن جهة وعدم ترك مــن جهة أخرى أي 

العب يتالعب بتاريخ هذا الفريق العريق.
أ-هادي

عين على الرياضة 
اإلثنين 31 ماي  122021
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أ.هادي

ضيع فريق مولودية قسنطينة الصعود بصفة شبه رسمية إلى الرابطة األولى المحترفة عقب النتائج األخيرة 
المســجلة والهزيمة في التالغمة أمام النادي المحلي الذي كان المنعرج الحاســم للموك  خاصة بعد العودة 
بنتيجة ايجابية من باتنة في الجولة ما قبل الماضية ليضع الفريق نفسه في ورطة حقيقة ويعيد حساباته من 

جديد في سبيل تكوين فريق كبير الموسم القادم.

أخبار محترفينا 

ال حديث يف مدينة عنابة سوى عن مشوار أشبال نب شوية 
أبناء بونة مجندون لتحقيق الصعود  إىل الرابطة األوىل المحرتفة 

n  أجمــع  الالعبون على ضــرورة مواصلة النتائج 
االيجابية في اللقاءات األربعة المتبقية لتجسيد الصعود 
وعــدم تضيع في جولة واحدة ما بني منذ موســم كامل 
حيث  كانت النتائج جد ايجابية ألبناء بونة حيث رفضوا 
االستسالم بالرغم من المضايقة الكبيرة من فريق هالل 
شلغوم العيد حيث اتفقوا على تحقيق نتائج ايجابية ورفع 
التحدي فيما تبقى من الموسم في سبيل تحقيق الصعود 
أو باألحــرى الذهــاب الى دورة الصعود التي ســتنظم 
حسب مصادرنا في شــهر جويلية القادم ويتطلع رفقاء 
بالح حسين صدام على  الفوز في المقابلة القادمة داخل 
القواعد للبقاء في الصدارة وتراقب خسارة شلغوم العيد 
في الجوالت المتبقية كما أن الالعبين قاموا بطي صفحة 
لقــاء الخروب الذي حدثت فيه عدة أمور غير رياضية 
بيــن الجانبين والتركيز على  اللقــاء القادم والمباريات 
المتبقية التي ســيكون لها انعكاس ايجابي على أشــبال 

محمد بن شــوية للبقاء في الصدارة الســيما بعد تدخل 
الســلطات المحليــة واإلدارة وتســوية جــزء هــام من 
مســتحقات الالعبين ما يعني في هذه الحالة أن األعذار 
غير قابلة  من الالعبين في حال الفشــل واإلدارة رمت 
الكــرة في مرمى الالعبين الذين رفعوا شــعار التحدي  
وهــم واعون بما ينتظرهم فــي اللقاءات المتبقية واحدة 
منها الثالثاء القادم داخل القواعد والفوز ضروري جدا 
في ســبيل مواصلة المسيرة بنجاح  حيث تعمل اإلدارة 
وبالتنســيق مع الســلطات المحلية علــى مرافقة النادي 
لتجسيد الهدف المسطر وحلم األنصار وهو العودة إلى 
حظيرة الكبار ما يعني في هذه الحالة أن الكل مجند في 
عنابة لذلك خاصة وأن النتائج ايجابية منذ بداية الموسم 
وال يتصورون غير الصعود بعد موسم شاق وطويل لم 

يبرحوا فيه المراكز الثالثة األولى .
أ-هادي 



n غوارديــوال يعانــي مجدداً فــي دوري أبطال أوروبا رغم نتائجــه المميزة قبل 
النهائي الحلم، ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يؤكد أحقية البلوز في الفوز 

باللقب.
حصد تشيلســي اإلنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه 
الســبت على مواطنه مانشستر ســيتي 0-1 في النهائي الذي أقيم على أرض ملعب 

دراغاو في البرتغال.
وكان تشيلسي الطرف األفضل خاصة في الشوط اأِلول إذ أضاع له نجمه األلماني 
فيرنــر فرصة التســجيل في أكثر من مناســبة قبل أن يفك مواطنــه هافرتس العقدة 

ويضع فريقه في المقدمة )42(.
وفاجأ اإلســباني بيب غوارديوال عشــاق مانشســتر ســيتي بعد إقحامه ستيرلينغ في 
التشــكيلة األساســية وترك البرازيلي فيرناندينيو على الدكة، األمر الذي أدى لتغيير 
الشــكل التكتيكي لفريقه وسمح لتشيلسي في تشكيل الخطورة على مرمى البرازيلي 

إيدرسون.
ولعبــت بعــض الجزئيات دورها فــي مصير المباراة إذ اضطــر كل من البرازيلي 
تياغو ســيلفا مدافع تشيلسي لمغادرة أرضية الملعب )39( حاله كحال البلجيكي دي 

بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي )60(.
وهذا اللقب الثاني لتشيلسي في المسابقة بعد أن تّوج في 2012 على حساب بايرن 
ميونيخ األلماني بركالت الترجيح، فيما استمرت معاناة مانشستر سيتي مع البطولة 

التي لم يتّوج بلقبها من قبل.
ولعب تشيلســي مباراة تكتيكية مثالية إذ اعتمــد على إغالق مناطقه واالعتماد على 
الهجمــات المرتــدة مســتفيداً من ســرعة األلماني فيرنــر وذكاء مواطنــه هافرتس 

واألدوار المحورية للفرنسي نغولو كانتي.
التغطية الخاصة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

انتهاء املباراة بفوز تشيلسي باللقب.
)7+90( الحظ يعاند محرز في إدراك التعادل مع اللحظات األخيرة.

)5+90( تشيلســي متماســك أمام ضغط مانشستر ســيتي قبل دقيقتين من نهاية 
الوقت المحتسب بدل الضائع.

)90( محرز يهدي فودين كرة التعديل لكن دفاع تشيلسي في المكان المناسب.
)85( مندي يتعملق ويمسك بكرة عرضية قبل وصولها لالعبي سيتي.

)74( البرازيلــي جيســوس حاول تعديــل النتيجة بحركة فنية لكــن الكرة تخونه 

على أبواب المرمى.
)73( األميركي بوليســتش يضيع بغرابة فرصة قتل المباراة بعد انفراده بمرمى 

مانشستر سيتي.
)68( اإلسباني أزبيلكويتا يبعد في الرمق األخير عرضية محرز الخطيرة.

)60( خروج البلجيكي دي بروين بســبب اإلصابة والبرازيلي جيســوس يشترك 
بداًل منه.

)1+45( الكرة تخون فيرنر مجدداً داخل منطقة الجزاء.
هدف )43(: هافرتس يكسر مصيدة التسلل ويضع تشيلسي في المقدمة.

)39( البرازيلــي تياغو ســيلفا يغادر المباراة بســبب اإلصابــة واأللماني توخيل 
يستعين بالدنماركي كريستنسن.

)37( هافرتــس يبالــغ فــي االحتفــاظ بالكرة داخــل منطقة الجــزاء ليفّوت على 
تشيلسي إمكانية أخذ األسبقية.

)30( تمريرة وولكر الذكية ابتعدت قلياًل عن محرز ليستمر التعادل السلبي.
)27( فوديــن كان قريبــاً جــداً من افتتاح التســجيل لوال تدخــل األلماني روديغر 

مدافع تشيلسي.
)26( الخطــورة غائبة كلياً عن المرميين في الدقائق الماضية واللعب يتركز في 

منتصف الملعب.
)17( الفرنسي كانتي يجرب حظه بضربة رأس تجاور المرمى.

)14( فيرنر مجدداً يضيع فرصة الهدف األول لتشيلســي بتسديدة أولى بين يدي 
إيدرسون وثانية تهز الشباك من الخارج. 

)10(دفاع تشيلســي يتفطن في اللحظة األخيرة لعرضية ســتيرلينغ قبل وصولها 
للجزائري رياض محرز.

)10( رد سريع من األلماني فيرنر الذي فشل في التعامل مع عرضية مميزة.
)8( أخطر فرص المباراة تأتي من انفراد لرحيم ســتيرلينغ لكن النجم اإلنكليزي 

لم يحسن التعامل مع الكرة.
)4( األلمانــي هافرتــس يحــّول كرة عرضية مــن داخل منطقة الجــزاء بين يدي 

البرازيلي إيدرسون في أول ظهور لتشيلسي.
مانشســتر ســيتي يدخل بقوة ويحاول فرض أسلوبه في السيطرة والضغط العالي 

بأول دقيقتين.
انطالق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

تشيليس يتّوج بطاًل لدوري أبطال أوروبا 
مع تحياتي نغولو كونتي

العبو تشليس: ناضلنا بأرواحنا.. 
وتوخيل يكشف عن "قصة الحذاء"
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n عبــر األلمانــي توماس توخيل 
تشلســي  لنــادي  الفنــي  المديــر 
اإلنجليزي عن ســعادته البالغة بعد 
تحقيــق فريقه للقــب بطولة دوري 
أبطــال أوروبــا للمــرة الثانيــة في 

تاريخه.
ي  ر و د لقب  تشلســي  حصد  و
علــى  فــوزه  أوروبا بعــد  أبطــال 
دون  سيتي بهدف  غريمه مانشستر 
رد فــي المباراة النهائية التي أقيمت 
علــى ملعب »دراغــاو« في مدينة 

بورتو البرتغالية.
ويدين تشلسي بالفضل في هذا الفوز 
الثميــن إلى الالعــب األلماني كاي 
هافيرتز، والذي تمكن من تســجيل 
هــدف المبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 
42 مــن عمر المباراة، بعد تمريرة 
بينية مــن ماســون ماونت ضربت 

دفاع مانشستر سيتي.
لشبكة  تصريحات  وقال توخيل في 
»بي تي ســبورت« اإلنجليزية بعد 
المباراة: »يا لها من معركة، عندما 
تقدمنا في النتيجة ال أستطيع وصف 

مشاعري حينها«.
وحــول نجاحه فــي تعويض إخفاق 
العــام الماضــي مــع باريس ســان 
جرمــان الفرنســي، والفــوز بلقب 
هذا الموســم، أوضح »كنت سعيدا 
ببلــوغ النهائي مــرة ثانيــة، ولكن 
قطعا المشــاعر مختلفة. كنا نشــعر 
بأننا جيدين للغاية، وكنا نتحسن في 
كل يوم. كنا نحتاج أن يقطع الجميع 
خطوة لألمام اليوم، وهذا ما حدث.

قصة الحذاء
وعن الحذاء، أشــار توخيل إلى أنه 
تفــاؤل بارتــداء حــذاء حصل عليه 
كهديــة مــن رئيــس باريس ســان 
جرمان ناصــر الخليفــي،  وقــال: 
»حصلت على هــذا الحذاء كهدية، 
ووعــدت طاقمــي التدريبــي أننــي 
سأرتديه حين نصل للمباراة النهائية 

العام الماضي«.
وتابــع: »لكننــي نســيت وخســرنا 
)ضــد بايــرن ميونيــخ( لذلك قمت 

بارتدائه اليوم«.

كلمة الرس يف فوز تشليس.. 
نغولو كونتي المذهل 

n عزز الفرنســي نغولو كانتي العب 
وسط تشلسي مكانته ضمن أفضل العب 
يخط الوســط في كــرة القــدم الحديثة، 
حيــث قدم عرضا مذهال جعله يســتحق 
جائــزة أفضل العب فــي المباراة بعدما 
ساهم في الفوز -1صفر على مانشستر 
ســيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، 

السبت.
وكان الالعــب )30 عامــا( يلعــب فــي 
صفــوف كاين المنتمي لــدوري الدرجة 

األولــى الفرنســي منذ 6 ســنوات فقط، لكنه أصبح بعــد ذلك يحصد 
األلقاب مع مختلف الفرق.

وحصد كانتي لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز مع ليســتر ســيتي في 
2016، ثم مع تشلســي في العام التالي، وبعــد إحراز كأس االتحاد 
اإلنجليزي مــع النادي اللندني، ســاهم في فوز فرنســا بكأس العالم 

.2018
ونــال لقب الــدوري األوروبي فــي العــام التالــي قبــل أن يحصــد 
لقب دوري األبطال في البرتغال، وربما تستمر مسيرة اإلنجازات مع 
فرنسا المرشحة لحصد لقب بطولة أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل

وأمام سيتي، أظهر كانتي لماذا كان وراء كل هذه النجاحات.
وقال جو كول العب وســط تشلسي الســابق الذي يعمل حاليا كمحلل 
في محطة »بي.تي سبورت«: »كانتي مذهل. أشعر باإلرهاق لمجرد 

مشاهدته«.
وأضاف »لعبت في تشلسي مع الفرنسي الدولي كلود ماكليلي وكنت 
أعتقــد أنه األفضل حتى شــاهدت هــذا الفتى. إنه مثــل ماكليلي لكن 

بإمكانات إضافية.
واعتاد كانتي أن يحظى باإلشــادة بســبب قدرته علــى قطع الكرات، 
لكنه ركض بالكرة ومرر كرات ســريعة ليســاعد تشلســي على شن 

هجمات مرتدة.
وحصــل كانتــي على العديد مــن الجوائز الفردية، لكنه يســتحق أن 
يدخل بقوة السباق على ألقاب أكبر مثل الكرة الذهبية، وربما يحصل 
على مثل هذه الفرصة خالل العام الجاري خاصة إذا قاد فرنسا للقب 

األوروبي.

دموع وراءها قصة حزينة.. لماذا بكى هؤالء الـ3 يف نهايئ بورتو؟
n نهائي مثير ختمت به أوروبا موســمها الكروي، بين تشلســي ومانشســتر سيتي اإلنجليزيان، اللذان قدما مباراة 
كبيــرة فــي بورتو.ومن اللقطات التــي لفتت أنظار المتابعين، لقطات الدموع التي ذرفها 3 أشــخاص على أرضية 
ملعــب »دارغاو« فــور انطالق صافرة النهاية، والتــي حملت معها قصص مؤثرة لــكل منهم.من أبرز القصص 
الحزينــة التي شــهدها النهائي، الوداع األخير للمهاجم المخضرم ســيرجيو أغويرو، الــذي خاض مباراته األخيرة 
بقميص مانشســتر ســيتي، بعد 10 أعوام كاملة مع الفريق.وظهر أغويرو وهو يذرف الدموع، بعد خســارة فريقه 
بنتيجة 1-0 في النهائي، ألنه »خلف وعده« الشهير، والذي قال فيه إنه لن يغادر مانشستر سيتي إال بعد أن يحقق 
دوري األبطال.وسيتوجه أغويرو إلى برشلونة اإلسباني بعد أيام، للتوقيع مع فريقه الجديد، لكنه سيظل حزينا ألنه 

لم يحقق البطولة األغلى مع »السيتيزينز«.
من رحم املعاناة

من أبرز مفاجآت هذا الموســم، حارس مرمى تشلســي إيدوارد ميندي، الذي كان من أبرز نجوم الفريق خالل الموســم االســتثنائي.ورصدت كاميرات المباراة لقطة 
بكائه في أحضان والدته، بعد االنتصار على مانشســتر ســيتي، لترصد لنا دموع النشــوة بعد المعاناة. قبل 7 أعوام فقط، كان ميندي يقدم على المعونات الحكومية 
للعاطلين عن العمل في فرنســا، بعد فشــله في العثور على ناد يؤمن بقدراته.ووصل األمر لتركه كرة القدم نهائيا، وتفكير العمل في محل مالبس ألحد أقربائه، لكن 
طوق النجاة جاء بعد أن حصل على عقد للعب مع رديف مرسيليا، وهو في عمر 23 عاما، بعد أن ترك اللعب لعام كامل.ومع رديف مرسيليا انتقل للعب مع نادي 
ريــم بالدرجــة الثانيــة، ثم وصل للدرجة األولى عام 2018، عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما، وبعدها بثالث أعوام، ها هو يرفع دوري األبطال ومرشــح ليكون 

أفضل حارس مرمى في أوروبا.
دموع الحكم املثري للجدل

مــن أبــرز اللقطــات التي تداوالت على اإلنترنت، لقطة بكاء الحكم اإلســباني أنتونيو ماتيو الهوز، بعد انتهاء المباراة.وانتشــرت أخبار غير دقيقة، أشــارت إلى أن 
بكاءه كان بسبب اعتزاله التحكيم، وإدارته آلخر مباراة في مسيرته.لكن الحكم اإلسباني سيدير مباريات بطولة كأس أوروبا بعد أسابيع، وهو لم يعتزل حتى اآلن.

لكن دموعه قد يكون سببها نجاحه المبهر في إدارة اللقاء، حيث أشادت الجماهير بالمئات، على اإلنترنت باألداء »المثالي« لحكم اللقاء.

رد فعل "مشني" ضد نجمي مانشسرت سيتي عقب نهايئ دوري األبطال
n قالت شــبكة »ســكاي ســبورتس«، إن مهاجم مانشســتر ســيتي، رحيم ســترلينغ، وزميله كايل ووكر، تعرضا إلســاءات عنصرية، بعد هزيمة فريقهما 1-0 أمام تشيلســي، أمس الســبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت الشــبكة،أن الالعبين 
تعرضا إلساءات عنصرية عبر موقع »إنستغرام« للتواصل االجتماعي.وأوضحت أن سترلينغ والمدافع ووكر، تلقيا صور قردة بعد المباراة.وكان سترلينغ، تعرض إلساءة مماثلة بعد فوز »السيتي« على باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي 
دوري األبطال.وتعرض العديد من العبي الدوري اإلنجليزي الممتاز إلساءات عنصرية أيضا خالل األشهر القليلة الماضية، من بينهم مهاجم مانشستر يونايتد، الفرنسي، أنطوني مارسيال، وجناح ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، والعب تشيلسي، ريس 
جيمس.وقال مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، إنه تلقى الكثير من اإلساءات العنصرية بعد هزيمة فريقه في نهائي الدوري األوروبي أمام فيالاير اإلسباني، األربعاء الماضي.وكانت سلطات الكرة اإلنجليزية، أرسلت في فبراير الماضي، خطابا 

رويترز مفتوحا إلى »فيسبوك« و«تويتر، طالبتهما فيه بضرورة التصدي لمثل هذه اإلساءات ومنع نشرها.           

اإلثنين 31 ماي  2021
الموافق لـ 19 شوال  1442
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n وســيتم بناء هذا المركز بحي 
الحميــز )بلديــة الــدار البيضاء(, 
حيث ســخرت له االتحادية غالفا 
دج  مليــون   300 قــدره  ماليــا 
علــى عاتــق ميزانية هــذه الهيئة 
الرياضيــة, وفق ما أكدته الســيدة 
صبيــان لــوأج, مضيفــة بأنــه تم 
الشــروع فعــال فــي اإلجــراءات 
اإلداريــة للحصول علــى الوثائق 

المطلوبة لبدء األشغال.
وأوضحت نفس المسؤولة بأن هذا 
المشــروع يدخــل ضمــن برنامج 
تطويــر هــذا االختصــاص الذي 
أعدته قبل دخول ســباق انتخابات 
االتحادية الوطنية للفروسية والتي 

فازت بها منذ بضعة أسابيع.
وتابعــت في هذا الشــأن: »أركز 
الخــاص  برنامجــي  فــي  كثيــرا 
بالعهــدة األولمبيــة الجديــدة على 
التكويــن, وهو ما يفســر االهتمام 
الكبير الذي نوليه لتجسيد مشروع 
المركز الفدرالي للفروسية, حيث 
سيسمح بتدارك النقص المحسوس 
الــذي تعاني منه هذه الرياضة في 

الجزائر من حيث المنشآت«.
وتطمح رئيسة االتحادية الجزائرية 

للفروســية إلــى »مضاعفــة عدد 
المنافســات الوطنية وإعادة إدماج 
النخبــة الجزائريــة في مســابقات 

كأس العالــم«, كما أشــارت إليه, 
ملتزمــة في نفــس الوقت ببرمجة 
مســابقات دوليــة ‘’ثالثــة نجوم’’ 

لمنح الفرسان الجزائريين فرصة 
التنافس على تأشيرات التأهل إلى 

كأس األمم.

n يواصــل يوتا جاز صحوته وحقق 
فــوزه الثانــي تواليــاً علــى مضيفــه 
ممفيــس غريزليز عندمــا تغلب عليه 
اإلقصائيــة  األدوار  111-121 فــي 
»بــاي أوف« من دوري كرة الســلة 

االميركي للمحترفين.
وعــوض يوتا جــاز خســارته األولى 
على أرضه 112-109، ليتقدم 2-1 
ويصبــح على بعــد فوزين مــن بلوغ 
الــدور الثانــي، فيمــا تغلــب بورتاند 
ترايــل بايــزرز علــى ضيفــه دنفــر 
ناغتــس 95-115، ليــدرك التعــادل 

.2-2

ويتأهــل إلى الدور التالــي أول فريق 
يحقق أربعــة انتصارات في سلســلة 

من سبع مباريات ممكنة.
وكان دونوفان ميتشــل أفضل مسجل 
فــي صفوف جاز برصيــد 29 نقطة، 
وأضاف مايك كونلــي 27 نقطة وكل 
من الفرنسي رودي غوبير والكرواتي 
بويان بوغدانوفيتش والبديل جوردان 
كاركســون 15 نقطة مع 14 متابعة 

لألول، ورويس أونيل 12 نقطة.
وضــرب جاز بقــوة في الربــع األول 
وكســبه بفارق 12 نقطة )34-22(، 
قبل أن تشــتد المنافسة بين الفريقين 

فــي األربــاع الثاثــة المتبقيــة حيث 
حسم غريزليز الثاني والرابع االخيرة 
بفارق نقطة واحــدة )28-29 و-26
25( وفرض التعادل نفسه في الثالث 

.)34-34(
وكان جا مورانت )27 نقطة( وديلون 
بروكس )27 نقطة( أفضل المسجلين 

في صفوف الخاسر.
 بورتالند يفرض التعادل                 
بايــزرز  ترايــل  بورتانــد  وفــرض 
التعــادل علــى ضيفــه دنفــر ناغتس 

عندما تغلب عليه 115-95.
وكان األداء الجماعــي ســيد الموقف 
في فــوز بايزرز بعدمــا اكتفى نجمه 
داميان ليارد بتســجيل 10 نقاط فقط 
مــع 10 تمريــرات حاســمة وثمانــي 
متابعــات، حيث ســجل نورمــان باول 
29 نقطــة وســي جــاي ماكولوم 21 
نقطــة والبوســني يوســف نوركيتش 
17 نقطــة، والبديــل كارميلو أنتوني 

12 نقطة.
ولم تكن حال الصربي نيكوال يوكيتش 
أفضــل مــن ليــارد واكتفى بتســجيل 
16 نقطــة لناغتس في أعلى غلة في 

صفوف فريقه.
 وبــات فيادلفيــا ســفنتي سيكســرز 
متصدر المنطقة الشرقية على بعد فوز 

واحــد من بلــوغ الــدور الثاني عندما 
حقــق فوزه الثالث توالياً على مضيفه 
واشنطن ويزاردز 103-132 بفضل 
األداء الجماعــي الرائــع لاعبيــه في 
مقدمتهــم نجمــه الكاميرونــي جويل 

إمبيد صاحب 36 نقطة.
وكان إمبيــد قاب قوســين أو أدنى من 
تحقيــق الـ«دابــل دابــل« مــع ثماني 

متابعات.
وتخطــى الخماســي األساســي حاجز 
العشر نقاط، فأضاف توبياس هاريس 
20 نقطــة مع 13 متابعــة، وكل من 
داني غرين وسيث كوري واألسترالي 
بــن ســيمونز 14 نقطــة مــع تســع 

تمريرات حاسمة.
علــى  أفصليتــه  سيكســرز  وفــرض 
مجريــات المباراة منــذ البداية وحتى 
النهايــة وكســبها أرباعهــا 36-28 
و30-36 و28-37 و17-23 علــى 

التوالي.
فــي المقابــل، لم ينفع ويــزاردز تألق 
صاحــب  وســتبروك  راســل  نجميــه 
نقطــة   26 مــع  دابــل«  الـ«تريبــل 
و12 نقطــة و10 تمريرات حاســمة، 
وبراديــي بيل الذي ســجل 25 نقطة. 
وأضاف الياباني روي هاشيمورا 10 
نقــاط، والبديــل دانيــال غافــورد 16 

نقطة.

اإلثنين 31 ماي  2021
الموافق لـ 19 شوال  1442

البطولة اإلفريقية لرفع األثقال
ســت  يحصدان  حريش  و  بيــداين 

ذهبيات
n ســيطر الرباعان 
وليــد  الجزائريــان 
بيداني )+ 109 كلغ( 
و بشرى حيرش )87 
كلــغ( على منافســات 
اليوم الثالــث  للبطولة 
األثقال  لرفع  اإلفريقية 
)صنــف األكابر( التي 
جــرت اليــوم الســبت 
)كينيــا(,  بنيروبــي 

بحصولهما على ست ميداليات ذهبية, ليرتفع حصاد المنتخب الجزائري 
إلى 39 ميدالية منها )10 ذهبية, 18 فضية, 11 برونزية(.

و باإلضافة إلى ميدالياته من المعدن النفيس, تألق بيداني بتحطيمه للرقم 
القياسي اإلفريقي برفعه لحمولة قدرها 201 كلغ.

أما الميداليات األخرى المحصل عليها اليوم الســبت, فكانت بواســطة  
خيــرة حمو )71 كلغ( التي نالت ميداليــة فضية و برونزيتين, و مغنية 
حمادي )76 كلغ: 3 برونزيات(, فريد سعدي )102 كلغ: 3 فضيات(

و سليم البقور )96 كلغ: 3 برونزيات(.
و تألــق رباعــون جزائريون خــالل اليومين األوليــن و خاصة فارس 
طوايــري )89 كلــغ( الذي حصــد 3 ذهبيات, محطما فــي نفس الوقت 
الرقم القياسي اإلفريقي في حركة الخطف برفعه لحمولة 165 كلغ, إلى 
جانب مواطنه عبد الرؤوف شــتوي )55 كلغ( صاحب ميدالية ذهبية و 

فضية و برونزية.
أمــا الميداليات الفضية األخــرى للفريق الجزائــري فكانت من نصيب 
فاطمــة الزهراء لغواطي )55 كلغ(,  إكرام شــرارة )64 كلغ(, عادل 
لحسن )67 كلغ( و نافع سرياك )73 كلغ( فيما نال الميداليات البرونزية  

سمير فرج هللا )81 كلغ(.
و تشــارك الجزائــر ب 15 رباعا )10 رجال - 5 ســيدات( في موعد 
نيروبــي الذي كان مقررا آنفا في ســنة 2020 قبل تأجيله لعام 2021 
بســبب جائحة كوفيد19-. و تعتبر هذه المنافســة آخر محطة للرباعين 
األفارقــة لحجــز تأشــيرة التأهــل ألولمبيــاد طوكيــو )23 يوليــو - 8 

أغسطس(.
وأج 

وفاة الدراج السويرسي دوباسكييه 
إثر حادث يف جائزة إيطاليا

n أعلــن منظمو جائزة إيطاليا 
الناريــة،  للدراجــات  الكبــرى 
فــي  السويســري  الــدراج  أن 
فئــة »موتــو »3«، جايســون 
دوباســكييه، توفــي اليوم األحد، 
عقــب حــادث تعرض لــه أمس 
السبت، خالل التجارب التأهيلية.
للمنظميــن:  بيــان  فــي  وجــاء 
»بالرغــم مــن جهــود الفريــق 
الطبــي بالحلبــة وكل من اعتنى 
بالســائق السويســري بعد ذلــك، فإن المستشــفى )كاريجي في فلورنســا حيث 
كان يعالج( أعلن أن دوباســكييه توفي لألسف متأثرا بإصاباته«.وقال مروجو 
البطولــة فــي تغريدة على »تويتر«: »نشــعر بحزن عميــق لإلبالغ عن وفاة 

جايسون دوباسكييه«.
وأضافت التغريدة: »نيابة عن عائلة موتو جي بي بأكملها، نرســل حبنا لفريقه 

وعائلته وأحبائه. سنفتقدك بشدة يا جايسون. أرقد بسالم«.
وسقط جايسون دوباسكييه )19 عاما(، الذي يخوض موسمه الثاني في »موتو 
3«، إثــر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلــق على الحلبة، في اللحظات 

األخيرة من التجارب التأهيلية، أمس لسبت.
وبحسب صور تلفزيونية أظهرت نهاية سقوطه فقط وتصريحات من الدراجين 
اآلخريــن المعنييــن بالحــادث، الياباني أيومو ساســاكي، واإلســباني جيريمي 
ألكوبا، فقد صدمته دراجة نارية واحدة على األقل، قبل أن ينزلق على الحلبة.
وبعــد أربعيــن دقيقة من تدخل رجــال اإلنقاذ، الذين وصلوا إلــى الموقع على 

الفور، تم نقل الدر
لسويسري »متعدد الكسور وفي حالة خطيرة ولكن مستقرة«، بواسطة مروحية 

طبية إلى مستشفى كاريجي.
المصدر: أ ف ب

تستعد االتحادية الجزائرية للفروسية إلطاق أشغال إنجاز مركز فدرالي للفروسية بالجزائر العاصمة، حسبما 
علم من المسؤولة األولى عن هذه الهيئة الرياضية، فهيمة صبيان.

الدوري األمريكي للمحرتفني 

كوارتارارو يحرز المركز األول يف جائزة إيطاليا
n أحــرز دراج ياماهــا الفرنســي فابيــو كوارتــارارو األحد المركز األول في جائزة إيطاليا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتــو جي بي، على حلبة موجيلو.وبدا كوارتارارو أكثر 
إرادة مــن غيــره وهــو يتحكم في مجريات الســباق ليؤكد أنه يظل األقوى في الموتو جي بي .هو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموســم فابتعد في صــدارة الترتيب العام بفارق 24 نقطة عن مواطنه 
دراج دوكاتي جوهان زاركو الذي حل رابعا في سباق اليوم، مستغا انسحاب وميله اإليطالي فرانشيسكو بانيايا من السباق عقب سقوطه في اللفة الثانية عندما كان في الصدارة وتراجع بانيايا الى 
المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 79 نقطة.وأهدى كوارتارارو فوزه إلى دراج فئة موتو 3 السويســري الواعد جايســون دوباســكييه )19 عاما( الذي وافته المنية األحد متأثرا بإصاباته عقب 
حادث تعرض له السبت في التجارب التأهيلية.وارتدى الفرنسي خوذة عليها رقم واسم »صديقه« دوباسكييه ولف نفسه بالعلم السويسري بداًل من العلم الفرنسي وهو ينزل من دراجته النارية، ثم 
اصطحبه إلى منصة التتويج.وجاء في بيان للمنظمين »بالرغم من جهود الفريق الطبي بالحلبة وكل من اعتنى بالسائق السويسري بعد ذلك، فإن المستشفى )كاريجي في فلورنسا حيث كان يعالج( 
أعلن أن دوباســكييه توفي لألســف متأثرا بإصاباته«.وقال مروج البطولة في تغريدة على تويتر »نشــعر بحزن عميق لإلباغ عن وفاة جايســون دوباسكييه«.وأضاف البيان »نيابة عن عائلة موتو 
جي بي بأكملها، نرسل حبنا لفريقه وعائلته وأحبائه. سنفتقدك بشدة يا جايسون. ارقد بسام«.وسقط دوباسكييه الذي يخوض موسمه الثاني في موتو 3، اثر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلق 
على الحلبة، في اللحظات األخيرة من التجارب التأهيلية السبت.وبحســب صور تلفزيونية أظهرت نهاية ســقوطه فقط وتصريحات من الدراجين اآلخرين المعنيين بالحادث، الياباني أيومو ساســاكي 
واإلســباني جيريمــي ألكوبــا، فقــد صدمتــه دراجة نارية واحدة على األقل، قبــل أن ينزلق على الحلبة.وبعد أربعين دقيقة مــن تدخل رجال اإلنقاذ الذين وصلوا إلى الموقــع على الفور، تم نقل الدراج 

السويســري »متعدد الكســور وفي حالة خطيرة ولكن مســتقرة« بواســطة مروحية طبية إلى مستشــفى كاريجي.وقال متحدث باسم مستشــفى لوكالة فرانس برس في وقت سابق االحد ان الفتى خضع لعملية جراحية في الصدر ليل الخميس 
»بسبب اصابة في األوعية الدموية« وعانى من »تلف شديد في الدماغ«.



 توقيف  أفراد العصابة  تم بطريقة هوليودية بسطيف

تفاصيل عملية سرقة المواشي 
وتجاوز العصابة لحواجز أمنية بالقوة

تم انتخاب بوعنيقة عمار أمينا والئيا

مسؤولو نقابة مديري التعليم المتوسط يرشفون عىل تنصيب المكتب الواليئ بجيجل

  بعد حادثة اقدام شاب مدمن  عىل حرق صيدلية
 المطالبة بنرش قائمة المؤثرات العقلية 

عين على المجتمع
15

 بعدما تمكن مصالح الشرطة بسطيف في حاجز أمني من اعتراض سيارة من نوع طويوطا هيليكس كانت محملة بــ 
37 رأس من الغنم ، 05 منها نفقت في الطريق، تحصلناعلى معلومات حصرية تفيد  أن وقائع السرقة التي كانت ليلة 

27 ماي الجاري، بمشتة توريت بلدية بن يحي عبد الرحمان بدائرة تاجنانت والية ميلة.

متفرقات 
 

n  أكــد األمين العام  الوطنــي للمجلس الوطني 
المستقل لمديري التعليم المتوسط  جمال شموسي 
بــأن إنتخاب رئيــس وأعضــاء المكتــب للنقابة 
بجيجل يأتي ضمن ســياق الجهــود المبدولة لحد 
الــن لتغطيــة كل الواليــات ، حيث تــم تنصيب 
لحــد األن 46 مكنب والئــي ولم يتبق اال مكاتب 
غيليزان والشــلف وتمنراست والجزائر الوسطى 
، مضيفا بان إنشــاء صرح هــذه النقابة يأتي في 
ظل الظروف القاســية التي أصبح يعانيها مدراء 
المؤسســات ،الذين يشــتغلون في ظروف صعبة 
وكــذا تعرض بعضهــم الى الظلــم والغبن ،إذ لم 
يجدوا ســندا لهــم أو من يقف في صفهــم للدفاع 
عنهم ،كما أكد أن نقابة مدراء المتوســط تشــعر 
أكثر من غيرها بالمســؤولية حيث المها البعض 
عن عدم مقاطعة إمتحانات نهاية الســنة الدراسية 
إثر صدور بيانها السابق ،إذ يرى أن البالد حاليا 
في طور بناء مؤسســات جديدة ومنتخبة وســيتم 

انتهــاج الحوار والتفاوض في الوقت المناســب 
مــع الوصاية من اجل إســترجاع حقوق مدراء 
المتوســطات ، خاصة وأنها صــارت الصوت 
المســموع للمــدراء لــدى وزارة التربية الوطنية 

رغم حداثة هذا الصرح النقابي.
من جانبه ،أبرز مســؤول التنظيم ، قويدر الواحد 
بوزيان بأن النضال جوالت وليس جولة واحدة ، 
والنقابة ستسعى الى تذليل الصعوبات  والعقبات 
مع مرور الوقت لتحقيق مطالب المدراء ، مؤكدا 
بان هذه النقابة التزال في مرحلة التأســيس على 
المســتوى الوطني ويتطلب ذلك دعمها والحفاظ 
عليها وســيتم العبور حســب قوله الــى المرحلة 
الثانيــة التي تتميز بالنقاش العام  وتقويم النقائص 

والهفوات الموجودة.
وقــد مر عملية إنتخاب رئيــس وأعضاء المكتب 
الوالئــي لنقابــة مدراء المتوســطات في ظروف 
تنظيميــة محكمــة وفي ظــل أجــواء ديمقراطية 
ماعدا بعض التشنجات التي كانت تقع بين الحين 
واآلخر بين بعض المدراء والتي وصفها ضيوف 
جيجل مــن أعضــاء المكتب الوطنــي بالظاهرة 

الصحيــة ،وقد ترشــح لترأس  المكتــب الوالئي  
كل مــن دفاس فضيــل وبوعنيقة عمــار ، حيث 
افــرزت عملية إنتخابهم من قبــل الجمعية العامة 
عــن فوز المديــر بوعنيقة عمار  بـــ 43 صوتا 
مقابــل 33 صوتا ظفر بها المدير دفاس فضيل ، 
كما ترشح 21 مديرا لعضوية المكتب الوالئي ، 
إذ افرزت عملية التصويت السري والمباشر عن 
فــوز 08 مدراء بعضوية المكتــب وهم : دفاس 
فضيــل ،بودريعة حسين،مســعدي دليلة ، لكحل 
عبد المجيد ،بودرمين عبد المالك ، قليل حليمة ، 

بلكعيوة مختار وحمزة عبد المالك.
وعبر األمين الوالئي  للمجلس الوطني المســتقل 
لمديري التعليم المتوسط عن سعادته في تصريح 
لــه امام أعضاء الجمعية العامة ، موجها شــكره 
للذين انتخبوه ووضعوا فيه ثقتهم كما شكر الذين 
انتخبوا منافسه ، حيث وعدهم بأنه سيكون ممثال 
لجميع مدراء المتوســط  ومدافعــا عنهم ،معترفا 
بــان مهمته صعبة للغاية أمام التحديات المنتظرة 
ســيما وان أصحاب رتبة مدير متوســطة يعانون 

من مشاكل مختلفة.

n اهتــزت مدينــة الونــزة  خالل ال48 ســاعة 
الماضيــة على وقع جريمة شــنعاء بطلها شــاب 
مدمــن على تنــاول األقراص المهلوســة  حاول 
الحصــول عليها من صيدليــة اال ان الصيدلي ” 
امرأة ” رفضت ذلك  طبقا للقانون الذي يرخص 
بتســليمها عن طريــق  وصفة طبيــة من طرف 
طبيب أخصائي في األمراض العقلية والنفسية مع 
الزامية حضور مرافق للمريض وبعد هذه الحادثة 
األليمــة التي كادت ان تؤدي إلى كارثة  ،طالبت 
الخــواص، وزارة  للصيادلــة  الوطنيــة  النقابــة 
الصحة باإلسراع في نشر قائمة األدوية المصنفة 
ضمن المؤثــرات العقلية في أقــرب وقت لوقف 
المضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصيادلــة من 

قبــل المدمنين وبهذا الصدد صــرح نائب رئيس 
نقابة الصيادلة الخواص مراد شــابونية بقوله إن 
المضايقــات التي يتعرض لهــا الصيادلة من قبل 
متعاطي المخدرات مستمرة بسبب رفض صرف 
األدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، مشيرا 
أن مصالحه سجلت اعتداء بالحرق قبل أيام على 
صيدليــة بالونــزة التابعــة لوالية تبســة، من قبل 
مدمنيــن على تعاطي هذه األصناف الخطيرة من 
األدويــة، األمــر يتطلب التعجيل في نشــر قائمة 
األدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية خاصة 
وأن المرســوم التنفيــذي الخــاص بهــذا الصنف 
ســيصدر في 16 أوت المقبل، وعليه فإن وزارة 
الصحة مطالبة بنشــر هذه القائمة في أقرب وقت 

كــي يعمــل الصيدلي في أريحية مــن أمره بعيدا 
عــن االعتداءات الجســدية المتكــررة مضيفا إن 
نشــر قائمة األدويــة المصنفة ضمــن المؤثرات 
العقلية، سيســمح بتأمين عملية البيع خاصة وأنها 
ســتصرف عن طريق وصفــة “ملونة” من أجل 
تأمين مســار الــدواء من الطبيب الــى الصيدلي 
وصــوال الى المريــض  كما أن المرســوم الذي 
كشــف عنه وزيــر الصناعــة الصيدالنية يهدف 
إلــى منع التزوير ؛خاصة وأن الوصفة ســتكون 
من ثالثة نســخ تســلم إلى الصيدلي، وتكون وفق 
متابعة خاصة حيث تســجل هذه األدوية في دفتر 

خاص لمنع تعاطيها من قبل المدمنين .   

n    ففــي حدود الســاعة الثالثة صباحا اســتيقظ 
اإلخوة أصحــاب االصطبل الــذي كان به 116 
رأس ليجــدوا أن االصطبــل أٌفرغ من الماشــية 
،ليتــم في الحين إطالق عملية بحث تمكن خاللها 
أصحــاب الماشــية مــن معاينة ســيارة على بعد 
حوالــي 06 كيلومترات مــن االصطبل ليتجهوا 
اليها مباشرة، لكن أصحاب السيارة فروا هاربين 
محمليــن بعدد من رؤوس الماشــية المســروقة، 
وبعــد مطاردتهم تمكنوا من الدخول إلى الطريق 
الســيار  ولم يتمكن أصحاب الماشية من اللحاق 
بهم، ليتم االتصال بالرقم األخضر للدرك الوطني 
1055،أين تم وضع حاجز بعد محول الحاســي 
لكن اللصوص بعد مشــاهدة الحاجز خرجوا من 
الطريق السيار إلى الطريق الوطني رقم 05 عبر 
محول الحاسي ليجدوا حاجز أخر للدرك الوطني 
رفضوا التوقف عنده وتســببوا هناك  في إصابة 
شــخصين امرأة ورجل فــي محاولتهــم للفرار، 
وبعد التنســيق مــع مصالح الشــرطة التي هيئت 
جميع التدابير، وتــم اعتراضهم بطريقة محترفة 
مكنــت من تجاوز حوادث كانت ســتكون وخيمة 
على المســافرين و عابري الطريــق، وقد كانت 
عمليــة التوقيــف بالقرب من محطة المســافرين 
بســطيف ومكنــت مــن توقيــف 04 أشــخاص 
أحدهمــا معروف عمره 30 ســنة من دوار عين 
الحمراء من نفس منطقة حدوث السرقة، ويكون 

هــو الدليل لبقيــة اللصوص، وكذلك اســترجاع 
القطيع 37 رأس 05 من الرؤوس وجدت نافقة.
لإلشــارة الســيارة عندمــا فرت مــن إقليم والية 
ميلــة كانت تحمل ترقيم 43 ، وللتمويه تم تغيير 
الترقيم الى رقم 16، وبعد التحقيق مع اللصوص  
مــن طرف الشــرطة تم تســليمهم لفرقــة الدرك 

الوطني ببلدية بن يحي عبد الرحمان بوالية ميلة 
ويجــري اآلن التحقيق معهم لمعرفة مكان وجود 
بقيــة القطيع واألشــخاص االخريــن المتورطين 
،حيث ال يزال لحد اآلن  52 رأس  محل بحث، 
حيــث يكون لصوص آخرين مــن نفس العصابة 
قــد تمكنوا من مغادرة المكان ونقل هذا العدد من 

الماشية في مركبة أخرى قبل اكتشاف الحادثة.

 سطيف : سفيان خرفي 

جيجل : نصرالدين دربال 

n  سجلت فرقة الشرطة القضائية 
ألمــن دائــرة الميلية بجيجــل بناء 
على مبادرات قامــت بها عناصر 
الفرقــة خــالل الفتــرة الممتدة من 
01 أفريــل إلى غاية 20 ماي من 
الســنة الجارية، 18 قضية جزائية 
تمثلت إجماال في الســرقة في حالة 
تلبــس ) دراجــة ناريــة، أغطيــة 
بالبالوعــات(،  خاصــة  حديديــة 
الســرقة فــي الطريــق العمومي، 
حمل أسلحة بيضاء محظورة دون 
مبرر شــرعي، حيازة المخدرات  
بغــرض  العقليــة  المؤثــرات  و 
االســتهالك الشــخصي،  حيــازة 
المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة 
بصفــة غيــر مشــروعة، حيــازة 
بضاعة حساســة للغش عن طريق 

التهريــب باســتعمال وســيلة نقل، 
حيازة و بيع المشروبات الكحولية 
بدون رخصة عناصر الشرطـــــة 
و أثنــاء معالجتهــا لهــذه القضايــا 
تمكنت من توقيف المتورطين فيها 
و البالغ عددهم 23 شخصا، حيث 
اتخذ في شــأنهم كافــة اإلجراءات 
القانونية المعمول بها و قدموا أمام 
الجهــات القضائيــة المختصة أين 
صدر في حق   12 شــخص منهم 
أمـــر إيــداع، الحبس غيــر نافذ و 
غرامات مالية ضد  06 أشخاص، 
اإلفراج عن 04 أشخاص آخرين، 
في حين اســتفاد شــخص آخر من 

البراءة.

نصرالدين - د

n     مبــادرة جميلة و نوعية تلكم 
التي  قــام بها رواد مســجد محمد 
الواقعة  ببلدية   بفرجيوة  شوارفها 
علــي بعــد 33كــم مــن عاصمــة 
والية ميلة ،حيــث تم تكريم االمام 
ومعلم القــران في التفاتــة ادخلت 
الفرحة والســرور عليهــم التكريم 
جــاء اعترافــا بمجهوداتهــم التي 
بذلوهــا في خدمة الدين الناشــئة و 
نشــر تعاليــم الديــن الصحيح وقد 
عبر االمام حد مســعود احمد امام 
بمســجد محمد شــوارفة سابقا عن 
امتنانه وتشكراته للجميع على هذه 
المبــادرة وااللتفاتــة الطيبة متمنيا 
ان تشــمل جميــع المياديــن لتعــم 
االخوة  والمحبة بيــن الجميع كما 

عبــر المؤذن الســابق الشــيخ عبد 
هللا لخضــر  عــن فرحتــه الكبيرة 
بهذا التكريم الذي  جاء من طرف 
المصلييــن ورواد المســجد تقديرا 
واعترافا بمــا بذلوه من مجهودات 
كبيرة فــي  تعليم الناشــئة وخدمة 

بيوت هللا.
المبــادرة حســب  تأتــي هــده   و 
المصلين لتعزيز و تشجيع القائمين 
دورهــم  علــي  هللا  بيــوت  علــي 
االجتماعــي التربوي  الدي بفضله 
يســتقيم حــال االجيــال الصاعــدة 
و يتخلــص المجتمــع مــن اآلفات 
االجتماعيــة التــي اصبحــت تهدد 

الشباب الجزائري 
محمد. ب 

n   أوقفــت، عناصــر فرقة البحث و 
التدخل شخصين يبلغان من العمر 32 
و 38 ســنة بحي سلســبيل بباتنة كانا 
بصدد عقد صفقة بيع لكمية معتبرة من 
المؤثرات العقلية أين ضبط بحوزتهما 
1200 قــرص بريقابليــن 300 ملغ 

اجنبيــة الصنع عبارة عن 80 مشــط، 
باإلضافــة إلــى مبلــغ مالــي يقــدر بـ 
عائــدات  مــن  يعتبــر  دج   40.000
الترويج ليتم تقديم الســالفي الذكر أمام 

النيابة المحلية.   
محمد .د

 أمن الميلية يوقف 23 شخصا 
متورطا يف 18 قضية إجرامية

 تكريم  امام مسجد محمد  
شوارفة بفرجيوة يف ميلة 

 تاجر األقراص المهلوسة 
بباتنة يف قبضة االمن

 انعقدت ، صبيحة امس، بمدرج متوسطة  مصطفى الوالي  بجيجل الجمعية العامة  إلنتخاب رئيس وأعضاء المكتب الوالئي  
للمجلس الوطني المستقل لمديري  التعليم المتوسط Cnadem  ،وهذا بحضور األمين العام للمجلس الوطني  وأعضاء 

المكتب الوطني وأمناء بعض المكاتب الوالئية ، وكذا مدراء المتوسطات بالوالية.

اإلثنين  31 ماي  2021
الموافق لـ 19 شوال 1442



عين على اإلقتصاد

n   وأمــام عجــز الكثيــر من اآلبــاء عن دفع 
مســتحقات الــدروس الخصوصيــة ألبنائهــم 
المقبليــن على اجتيــاز امتحــان البكالوريا أو 
شهادة التعليم المتّوسط، لجأ الكثير من التالميذ 
إلــى الــدروس االفتراضيــة التــي باتــت هي 
األخرى تسجل تنافسا واسعا بعد بروز أساتذة 
بارعيــن ذاع صيتهــم بفضل الترويــج الكبير 
لخدماتهم من قبــل الطلبة الباحثين عن أفضل 

الطرق والوسائل لفهم الدروس الصعبة.
وتلقــى فيديوهــات الدروس ســواء المســجلة 
أو علــى المباشــر وكذا القنوات نســبة متابعة 
عالية، خاصة تلك التي يتمتع أصحابها بسمعة 
طيّبة وشهرة تتجاوز الحدود الجغرافية عادة، 
حيــث يثني التالميذ عادة على طريقة تبســيط 
المعلومات وإيصالها بطريقة يفهمها حتى غير 

المنتمين لذات الشعبة والتخصص.
والملفــت أن الطلبــة الجزائرييــن ال يكتفــون 
بمتابعة أشــرطة الــدروس المجســدة من قبل 
أســاتذة جزائريين بل يســتعينون بكل ما يلبي 
حاجتهــم من معلومات ودروس يلقيها أســاتذة 
أو طلبــة من المغرب وتونس وبشــكل خاص 

في المواد العلمية والرياضيات والفيزياء.
وتنجح عادة الومضات الترويجية المســتعملة 
من قبل أصحاب تلك الفيديوهات في استقطاب 
التالميذ الذين ينساقون وراء العبارات المغرية 
»كل مــا تحتاجه فــي الفيزيــاء والرياضيات 
لضمــان عالمة 20علــى 20« أو »مراجعة 
أو »أســهل  للبكلوريــا«  عامــة ومضمونــة 
طريقة الستيعاب درس....«، »أفضل أساتذة 
اليوتيــوب في مــادة ....«أو »أفضل مراجعة 
فــي جميــع المواد«...وغيرها مــن العناوين 
المغريــة التــي تجذب اهتمــام التالميذ والذين 
يفضل أكثرهم مشاهدتها قبل النوم وهوما أكده 
الطالــب مروان الذي أثنى على التكنولوجيا و 

مــا توفره من حلول تجــاوز الزمان و المكان 
مما يتيح إمكانات تواصلية غير محدودة، يعاد 

معها بناء مفهوم الزمن المدرسي.
وقــال زميلــه بــالل بأنــه يفضــل الفصــول 
االفتراضية على الفصول الدراســية التقليدية 
خاصــة وأن األولــى باتت تحاكــي الواقع بل 

وتتجاوز إمكاناته في الكثير من األحيان.
  وأشــاد بعض األولياء بتجربة الدراســة عن 
بعــد والتي أكدت نجاعتها حســبهم خاصة في 
فتــرة الحجــر الصحي خــالل جائحــة كوفيد 

19، ّســيما تلك الدروس التــي يتقن أصحابها 
التصوير باســتخدام كاميرات 360درجة مما 

يجعل الحصة االفتراضية كأنها واقعية.
وقالت السيدة منيرة وهي أم لتلميذة مقبلة على 
امتحان شهادة البكالوريا بأن طلبة اليوم ليسوا 
في حاجة إلى تطوير محتوى المواد الدراسية 
فقــط وإنمــا بحاجــة إلــى اإلبــداع والتحديث 

ومواكبة التكنولوجيا. 
شمسنام/ب

تسجل نسبة متابعة قياسية لمجانيتها 

  حصص الدعم االفتراضية تهدّد مستقبل 

بارونات الدروس الخصوصية بالجزائر

n  بعــد العثــور علــى خفــاش يحلــق داخل 
مقصــورة الــركاب، اضطــرت طائــرة تابعة 
لشــركة »إير إنديــا« كانت متجهــة للواليات 

المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي.
وكانت قــد أظهرت مقاطع مصورة انتشــرت 
بســرعة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي 
الهندية مشــاعر الصدمة والفــزع على وجوه 
الطاقم والــركاب عندما وجــدوا الطائر يحلق 
داخــل الطائرة بوينج 777. وغادرت الطائرة 
دلهي متجهة إلى نيوارك يوم الخميس الماضي 
بحســب ما هو مقرر ولكن الخفاش ظهر على 
متــن الطائــرة بعــد نحو ســاعة مــن تحليقها، 
بحســب ما ذكرته وكالة أنبــاء »إيه إن أي«. 
ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار، حسب 

وكالة األنباء األلمانية.

وقــال مســؤولو الطيــران المدنــي الهنود إن 
الطائــرة عــادت إلى دلهي بعد إعــالن »حالة 
الطوارئ االحتياطية المحلية«. ثم جرى تعقيم 
الطائــرة. وقال مســؤولون لوكالــة أنباء »إيه 
إن أي« إنــه جرى العثور علــى الخفاش نافقا 
داخل الطائرة في درجة رجال األعمال. وأفاد 
التقريــر بأن إدارة ســالمة الرحــالت الجوية 
التابعة لشــركة الطيران ســوف تجري تحقيقا 
مفصال. غيــر أن إير إنديا قالــت في تقريرها 
المبدئــي إن احتماالت وصــول »ثدييات غير 
مرغــوب فيها« جــاءت من مركبــات طرف 
ثالث مثــل تلك المســتخدمة لتقديــم الخدمات. 
وأضاف التقرير أنه عقب حالة الفوضى جرى 
نقــل الــركاب إلى طائــرة أخــرى هبطت في 
نيوارك بعد بعض التأخير عن الموعد المقّرر.

  بريطانيا تناقش مصري 
تمثال تاجر الرقيق كولستون
n    فــي متحــف فــي مدينــة »بريســتول«، 
يُعــرض بصــورة مؤقتــة تمثــال مثيــر للجــدل 
لتاجــر رقيق بريطانــي يعود إلى القرن الســابع 
عشــر كان هدفــاً لعمليــة تخريــب فــي جــوان 
 الماضــي، فيما تناقش ســلطات المدينة مصيره.
البرونــزي إلدوارد  التمثــال  أزيــل  قــد،  وكان 
شــركة  فــي  الســابق  المســؤول  كولســتون، 
أفريــكان«، خــالل مســيرة لحركــة  »رويــال 
»حيــاة الســود مهمة« )بــالك اليفــز ماتر( في 
 مدينــة في جنــوب غربي إنجلترا فــي 7 جوان.
ويذكــر أن التمثال كان قد جّر عبر المدينة وألقي 
بــه في الميناء وســط موجة الغضــب التي عمت 
الواليــات المتحــدة والعالــم إثر مقتــل األميركي 
األســود »جورج فلويد« أثناء توقيفه في الشــهر 
السابق، ما أثار احتجاجات وتظاهرات في العديد 
من المدن بما في ذلك في بريطانيا، حســب وكالة 
الصحافــة الفرنســية. ومــن المفتــرض أن يمثل 
أربعــة أشــخاص أمــام القضاء فــي وقت الحق 
مــن العــام الحالي بعدما دفعــوا ببراءتهم من تهم 
التســبب بأضرار جنائية. وتمضي حكومة رئيس 
الوزراء بوريس جونســون قدماً في تشريع مثير 
للجــدل يقضي بتشــديد أحــكام الســجن بحق من 
يرتكبون أعمال تخريب لقطع أثرية تاريخية. وتم 
انتشــال التمثال من المينــاء وقام فريق ترميم في 
المتحف المحلي »إم شيد« بتنظيفه وثبتوا رسوم 
الغرافيتي التي تزينها حتى ال يتقشــر. وسيشــكل 
اآلن محــور معــرض مؤقت فــي المتحف الذي 
ســيفتتح الجمعة المقبل، وســيضم أيضــاً الفتات 
 مــن االحتجاج وجــدواًل زمنياً ألحداث رئيســية.
فــي غضون ذلك، يطلق مجلس مدينة بريســتول 
اســتطالعاً للــرأي يســأل الســكان المحليين عما 
يعتقــدون أنه يجب أن يكون مصير التمثال. وقال 
رئيس بلدية بريســتول مارفين ريس: »مســتقبل 
التمثال يجب أن يقرره ســكان بريستول« وحض 

جميع السكان على المشاركة في االستطالع.
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  منوعات 

 باتــت دروس الدعــم االفتراضيــة تنافــس الــدروس الخصوصيــة فــي جميــع التخصصــات العلميــة 
واألدبيــة وفــي جميــع األطــوار التعليميــة بمــا فيهــا الجامعيــة، حيــث تحــّول الفضــاء األزرق إلــى مدرســة 
رقميــة يجــد فيهــا الطلبــة كل مــا يحتاجونــه مــن أجوبــة ألســئلتهم التــي يعجــزون فــي الحصــول عليهــا 
فــي المــدارس العاديــة ومــع أســاتذتهم، إال إذا دفعــوا مقابــا ماديــا مــن خــال إجبارهــم علــى حضــور 
دورس الدعــم الخاصــة التــي يفرضونهــا فرضــا عليهــم والتــي تتضاعــف تكاليفهــا عشــية االمتحانــات 

النهائيــة.

 حيوان "الوشق" المهدد باالنقراض 
يزيد أعداده 10 مرات

بجعة ضخمة تهاجم العب جولف خالل 
جولة ترفيهية فى جنوب جورجيا

n   أعلنت الســلطات اإلســبانية 
ارتفــاع أعداد حيوانات الوشــق 
األيبيري التي كانت على وشــك 
االنقراض، في إسبانيا والبرتغال 
أكثر من عشــرة أضعاف خالل 
الـ 18 عاما الماضية. ويذكر أنه 
ولد ما مجموعه 414 وشقا عام 
2020 ليصــل عددها اإلجمالي 
فــي البلديــن إلــى 1111، وهو 
رقم قياســي منذ بدء مراقبة هذه 
الســنوريات، وفــق ما أوضحت 
وزارة التحــول البيئي في بيان. 
وهذا االرتفاع من حوالي 100 
حيوان عام 2002 عندما أجري 
أول إحصاء، يعزى إلى برنامج 
للتربية في األسر وإعادة إطالق 
الحيوانات في البرية. وقال البيان 
»هــذا المنحنى يســمح بالتفاؤل 
ويثير ســيناريوهات تبعد الوشق 
األيبيري عن خطر االنقراض«، 
 حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضــاف البيــان »رغــم ذلك، 
يطلــب الخبــراء توخــي الحذر 
ويشــددون علــى الحاجــة إلــى 
مواصلــة الجهود وبرامج الحفظ 
الســنوريات  هــذه  الحاليــة ألن 
ليســت خارج منطقــة الخطر«. 
وحذر الصندوق العالمي للطبيعة 
من أن الوشق األيبيري الموجود 
فقط فــي إســبانيا والبرتغال، لن 
يكــون »بعيــدا عــن الخطــر« 
قبــل أن يصل عــدده إلى ما بين 
ثالثة آالف و3500 من ضمنها 
750 أنثــى. وكان يبلغ عدد هذه 
الحيوانات 100 ألف في البلدين 
فــي بداية القرن العشــرين. لكن 
التنمية الحضرية والصيد الجائر 
وانتشــار مــرض بيــن األرانب 
البرية وهي الفريســة الرئيســية 
للوشق، أدت إلى تراجع أعدادها 

بشكل حاد.

n      تحّولــت جولــة ترفيهيــة 
لالعب جولف مــع أصدقائه في 
أحــد مالعــب جنــوب جورجيا 
مع طائــر  قتــال  إلــى  فجــأة 
بجعة ضخــم، حيــث كان العب 
وولتــرز »  »جــون  الجولــف 
فــي جولة مع رفاقــه في جنوب 
جورجيــا وهجمت عليه بصورة 
غريبــة بجعــة ضخمــة غاضبة 
وتعقبتــه بالجــري فــي الملعب 
وكأنهــا ترفض تواجده للعب في 
هــذه المنطقة الخضــراء جنوب 

جورجيا.
وأظهرت لقطات فيديو عرضها 
ســبور«،  زاد  م  »تــي  موقــع 
الالعب جون والتر وهو يتحرك 
بكرة الجولف خــالل مباراة مع 
رفاقــه وبمجــرد أن وصــل إلى 
مربــع ملعــب منطقــة خضراء 
بجنوب جورجيــا، ومضى قدًما 
ووضــع حًدا له من 5 أقدام وجد 
بجعــة واقفة وبدأت فى مهاجمته 
وتعقبــه بالجــري خلفــه وســط 
ضحكات من رفــاق جون والتر 
واســتغراب مــن ســبب هجــوم 

البجعة العنيف.
وأوضحــت ابنــة جــون والترز 
وهــو  الطائــر  هجــوم  ســبب 
أنــه يعيــش فــي بركــة بالقرب 
مــن الحفــرة التاســعة بالمنطقة 
فــي  تاريــخ  ولهــا  الخضــراء 
حماية هــذه المنطقــة الخضراء 

التي تعيــش فيها واقتــرب منها 
والدها جون عن دون عمد لذلك 
شــرعت فى تعقبــه وابعاده عن 

هذه المنطقة.
وفى ذات السياق، تستقر أسراب 
طائــر البجــع بعد انتهاء موســم 
الهجرة جنوباً للهرب من برودة 
الشتاء، حيث تهرب طيور البجع 
مــن شــتاء ســيبيريا الجليــدي، 
لتحّط رحالها فــي الصين، بحثا 
عن الدفء في الينابيع الســاخنة 
بقريــة ينغتامــو من واليــة إيلي 
بشــينجيانغ، حيــث تبدو ســعيدة 
مســتلذة  الربيــع،  باســتقبال 
بــدفء ميــاه الينابيــع، وكأنهــا 
تغنــي ألحــان معزوفــة »بحيرة 
البجع« للموسيقي الروسي بيتر 

تشايكوفسكي.
ويبلغ طــول البجع حوالي 180 
ســم، وطول أجنحتــه يصل إلى 
3 أمتــار، ووزنــه خفيــف يقدر 
بحوالــي 13 كيلوجرامــا، وتعد 
من أكبر الطيور الحية الموجودة 
فــي العالم، ويعتمــد طائر البجع 
فــي غذائــه بشــكل كبيــر على 
األســماك التــي يصطادهــا من 
المســطحات المائيــة التى يعيش 
حولها، باســتخدام منقاره الكبير 
والمتكيــف على صيد الســمك، 
وهناك أنــواع من طائــر البجع 
للصيــد. الميــاه  فــي   تغــوص 
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لوحات تروى حكايات الرباءة فى معرض لرسوم كتب األطفالباولو كويلو يستعيد ذكريات رواية الخيميايئ 

n ما دور السينوغرافيا يف العرض املسرحي؟ 
- السينوغرافيا تلعب دور مهم، فأهميتها في العرض 
المســرحي مثل أهميــة أداء الممثــل واإلخراج وحتى 
النص المكتوب، فأعتبرها ركيزة أساسية يقوم عليها 
أي عرض وال يمكن التحدث عن وجود عرض مسرحي 
في غيابها، وتشكيل هذا الفضاء السينوغرافي يصنع 
ميزة في العرض لهذا نستطيع القول أن السينوغرافيا 
ــا بما أننا في  هــي التي تخلق فلســفة العرض بصري

عصر الصورة، كونها العب أساسي ومؤثر.
ماهي البنية الســينوغرافية التــي يعتمدها 

مراد بوشهري لصياغة العرض املسرحي؟
ــى خلق الوحدة أو  أي ســينوغرافي مختص يعتمد عل
وحدة واحدة في صناعة الســينوغرافيا فيما بينها من 
جهــة، وتحقيــق الوحدة ما بين الرؤيا الســينوغرافية 
تــي يشــكلها الكاتــب والمخــرج  ورؤيــة العــرض ال
ــى مــن جهــة أخــرى. ويتم هــذا من  بالدرجــة األول
خــالل خلق عالقة بين عناصر الســينوغرافيا )الزي 
المســرحي، عناصــر الديكــور، اإلضــاءة المالءمة، 
ــا وحدة  ن المؤثــرات الســمعية البصرية( يشــكلّون ل
واحــدة... هاتــه الوحــدة تكــون لها عالقة مــع رؤية 

المخرج وكاتب النص فال بد من تبيانها.
قدمــت العــرض املســرحي األخــري »حديقة 

الحيوان« على ما اعتمدت يف تصميم هاته
 السينوغرافيا؟ وكيف كانت قراءتك لها؟

بــي وتعد من  لكاتــب األمريكي إدوارد أل المســرحية ل
تــراث العالمــي من ترجمة وائــل بوزيدة ،وهي من  ال
بين المســرحيات التي تحمل فلســفة عميقــة تتعلّق 
تــراث الوجــودي أو وجــود اإلنســان، فشــخصيا  ال ب
أعتبرها تجربــة غير مكتملة لي كســينوغرافي، في 
الحقيقة نالت القسط الكافي من البحث والدراسة على 
الفضاء السينوغرافي، لكن التجسيد لم يكن مقنعا لي 
ّوفر المكان المالئم  تماما نظــرا لضيق الوقت وعدم ت

نا عليها برفقة طلبة  لمثل هكذا عروض، ألننا اشــتغل
لفنون المســرحية،  متخرجيــن مــن المعهــد العالي ل
هــذا األخير الذي فــي الحقيقة  يضم فضــاء لكنه ال 
ا  تقنيات المناســبة لتوصيل فكرتي، أّم ّوفــر على ال يت
ــا فكانت تتمثل أساســا  عن قراءتــي للعرض بصري
فــي تصوير الوجه اآلخر للمدينة واألماكن المعزولة 
ــة اإلنســان،)كيف أصبــح اإلنســان  وعالقتهــا بعزل
معــزوال عن أخيه اإلنســان في المدينــة رغم الكثافة 

السكانية الموجود بالمدينة(.
أيــن تكمــن الرؤيــة الجماليــة التــي يركز 
؟ املســرحية  أعمالــه  يف  مــراد   عليهــا 

 طبعا كل ســينوغراف يقسم عمله إلى شقين ..الشق 
ثاني  فــن الدرامــي أمــا الشــق ال ال ــق ب األول و المتعلّ
فيخص الفن التشــكيلي، وأنا شــخصيا أعتمد في أي 
عمل سينوغرافي على الجانبين الدرامي و التشكيلي 
..حيث أحاول من خالل القســم الدرامي، إيقاظ الحس 
المســرحي في كرجل ممارس للمسرح و مطلّع على 
ــى رصيد  لعبــة المســرحية و أدواتهــا اعتمــادا عل ال
معرفــي خاص و عام و حامل لرؤى تخص مجتمعي 
و تخصنــي كفرد، فضال عن محاولة ترجمة ذلك إلى 
تشــكيل سيميائي يأخذ المشــاهد إلى زاوية ما ألثيره 
بطريقــة مــا ،..أما التشــكيلي فأحاول إيقــاظ الفنان 
التشــكيلي بداخلي  كرســام و نحات يرســم صورا و 

لوحات جمالية تتماشى و سيميائية العرض، معتمدا 
في ذلك على مزج األلوان و األشكال بطريقة جمالية 
،إلى جانــب تصوير القبح في بعــض األحيان أيضا  
يــة، بمعنــى وضــع فلســفتي الخاصة  بصــورة جمال
كســينوغراف من خــالل الصور التي أرســمها دون 

إهمال القواعد الجمالية ألي صورة مشهدية.

ما رأيك يف السينوغرافيا بالعروض املسرحية 
مة يف اآلونة األخرية بالجزائر؟ املقّد

هنــاك عروض مهمــة قدمت في العقديــن األخرين، 
ــى  اهتمــت بالجانــب الســينوغرافي. واعتمــدت عل
ــين فــي هذا الحقــل. ربما من  ســينوغرافيين متمرّس
ــف الجزائر  خــالل هاتــه التجارب أســتطيع أن أصنّ
ــدول  ال ــد رائــد فــي الســنوات األخيــرة مقارنــة ب ل كب
العربيــة طبعــا، رغم افتقــار الفضاءات المناســبة، 
حيــث أنه تم مؤخرا انشــاء بعض القاعــات المجهزة 
ــاء  بن ال يحتاجهــا  تــي  ال الضروريــة  تقنيــات  ال ب
 الســينوغرافي ناهيك عن بناء العروض المســرحية.
ــه ال يعني أنه لم تكن هناك عروض فاشــلة  وهــذا كل
سينوغرافيا خاصة لدى الفرق المسرحية و الجمعيات 
ــق  يــة، نظــرا إلهمالهــا هــذا الجانــب المتعلّ ثقاف ال
بالتشــكيل الســينوغرافي للفضاء المســرحي، ربما  
ــى افتقارها لإلمكانيــات المادية  يعــود ذلــك أيضا إل
ّوفــر  المعلومــات الكافية  بعــض األحيــان ولعــدم ت
 والتكوينــات الضروريــة حــول هــذا االختصــاص.
لكننا لمســنا اهتماما بالتكويــن في هذا االختصاص 
مؤخرا من طرف المسارح و الفرق، ربما ألن المسرح 
بصفــة عامة أصبح يحتــاج لكل مقوماته، كي يخرج 
ــى غرار المســارح في  مــن األزمة التي يعيشــها عل

م بأسره. العال
ماهــي األعمــال الجديدة التي ســتفاجئ بها 

الجمهور؟ 
ــا بصــدد التحضير لعمل ســينوغرافي لمســرحية  أن
 allez ver  (« مــن تأليفي بعنوان »ألي فار ســور
soeur( و هنــاك عمل آخــر من التراث العالمي من 

إخراج األستاذ المكّون الهادي بوكرش.

n اســتعاد الروائــي واألديــب 
ــو  باول الشــهير  ــي  البرازيل
ــو، ذكريــات كتابــة روايتــه  ل كوي
تــي تــدور حول  »الخيميائــي« ال
قصة راعي إســباني شــاب يدعى 
ــة حــول كنز  ســنتياجو فــي رحل
ــون فــي األهرامــات، ونشــر  مدف
ــو كويلو صــورة له  الروائــي باول
ــى حســابه الشــخصي بموقع  عل
»تويتــر«، ويظهر فيهــا من أمام 
األهرامــات وتعــود لعــام 1987، 
ويوجــه رســالة يعبــر فيهــا عن 
عشقه للرواية المتعلقة بالحضارة 

المصرية القديمة.
ــو  وظهــر الروائــي الشــهير باول
كويلو، وهو يرتدى العقال العربي 
ــال أبــو الهول،  ويقــف أمــام تمث

وعلــق قائاًل: »مصر عام 1987. 
ا  الخيميائــي مكتوًب كانت روايــة 
بالفعل في روحي، لكني لم أعرف 
يلة هــذه الصــورة،  ذلــك، وفــي ل
ذهبت عميقاً في الصحراء، ورأيت 

رؤية«.
باولو كويلو امام االهرامات

الخيميائــي هي روايــة رمزية من 
يــف باولو كويلو نشــرت ألول  تأل
مــرة عــام 1988، وتحكــي عــن 
قصــة الراعي اإلســباني الشــاب 
سنتياجو في رحلته لتحقيق حلمه 
ــذي تكــرر أكثر من مــرة والذي  ال
تدور أحداثه حول كنز مدفون في 
األهرامات بمصر ووراء هذا الحلم 
يقابل في رحلته  ذهب ســانتياجو ل

ــذل، الحــظ  اإلثــارة، الفــرص، ال
والحــب. ويفهم الحياة من منظور 

أخر وهو روح الكون.
نقــاد بهــذه الروايــة  وقــد أشــاد ال
األدب  روائــع  كأحــد  وصنفوهــا 
الكاتــب  واســتلهم  المعاصــر، 
حبكة القصة مــن قصة بورخيس 

القصيرة حكاية حالمين.
الخيميائــي  روايــة  وترجمــت 
ــى 81 لغــة، ممــا جعلها تدخل  إل
موسوعة جينيس لألرقام القياسية 
ألكثر كتــاب مترجم لمؤلف على 
ــاة، وقد بيــع منها 210  ــد الحي ي ق
مليون نســخة فــي أكثر من 170 
ــًدا، مما جعلها واحــدة من أكثر  ل ب

الكتب مبيًعا على مر التاريخ.

مهرجــان  اســتضاف   n
الشــارقة القرائــي للطفــل تحت 
معرضــا  »لخيالــك«،  شــعار 
لرســوم كتب األطفــال فى دورته 
التاســعة هــذا العام، أبــدع فيها 
م  ــون من مختلف أنحاء العال فنان
بمشاركة مصرية، وتركوا رؤاهم 
ومخيلتهــم وألوانهم تصنع أفكاراً 

وجمااًل بين أيدي الصغار.
ومن ضمن األعمال التي يعرضها 
ــا  ي فنانيــن مــن إيطال ل الحــدث ل
ماركــو ســوما ودانييال كوســتا، 
ومن المكسيك أماندا ميجانوس، 
تعكس قدرات إبداعية كبيرة ولغة 
بصرية غاية فــى اإلتقان، حيث 
وّظف ســوما العديد من الرسائل 
فى أعماله المشاركة، وهي ثالث 
لوحات تروى قصة ريشة يجلبها 
ــى بيــت وغابة،  األب، تتحــول إل
وحكايــة أبطالهــا العصافير، ثم 
تتصاعــد األحــداث لتصبح هذه 
بأكملها،  القرية  الريشــة حكاية 

فما الذي بالفعل حصل لهم؟
فنانة دانييال كوســتا فتروى  أما ال
ــذي  ــة بفســتانها ال حكايــة طفل
تنمو عليه األزهار، وعالقتها مع 
أبويها وجّدها، وكيف يمّر الُعمر 
ــوردة التي  ــك ال ســريعاً على تل
نامت فــى ذاكرتها إلى األبد، فما 
ــرت معها  بيــن الموهبة التي كبُ
ــو يرافقها  بيان ل لتصبــح عازفــة ل
الفئران الصغار، وما بين الذاكرة 
استطاعت  بالمشــاهد  المشــبعة 
ــاة متكاملة  كوســتا أن ترســم حي

بثالث لوحات.
ولم يقف اإلبداع عند هذا الحد بل 
أرادت أماندا ميجانوس أن تعرّف 
ــى طريقتهــا، فبدأت  ــون عل ل ال ب
ــى لوحاتهــا بنقطــة حمــراء،  أول
ــى ألوان  ســرعان مــا تحّولــت إل
متنوعة صنعت حبكة تشير إلى 
أن اللون يمكن له أن يكون بمثابة 
ــروح، ويخلق حالة اســتثنائية  ال
وفريدة لدى األفراد، حيث الرســم 

يشير إلى 8 أشخاص. 
تصطف الشــخصيات فى الرسم 
ــوازٍن أمام انعكاســهم  بشــكل مت
لكن بدون لون، يظهرهم بمالبس 
فنانة  عادية اعتمدت فى رسمها ال
ــى تقنية الرصاص وباألبيض  عل
ظهــر الحيوية التي  تُ واألســود، ل
تخلقها األلوان فــى حياة الناس، 
حيث صارت الشــخصيات تقفز 
وتلعــب وتتفاعــل مــع الطبيعة 
ــوي  عف بشــكل  بهــا  المحيطــة 

مدهش.
 جانب من املعرض

ــزوار  ل قــدم المعــرض فرصــة ل
للتعرف على لغة أدبية وجمالية 
تأليف للطفل،  فريدة فى مجال ال
فالرّســام كاتٌب بشكل آخر، يكتب 
بيــاض،  وال والمســاحة  ــون  ل ال ب
فة بين السطور،  يترك حكاية مغلّ
ــوا  ق ويســمح لألطفــال بــأن يحلّ
يئة بالدهشة  بخيالهم نحو آفاق مل

والجمال الذي ال ينسى.

السينوغرايف مراد بوشهري لـ »عني الجزائر«  

مهرجان الشارقة القرايئ للطفلبصورة له أمام األهرامات

الجزائر رائدة في مجال السينوغرافيا مقارنة بالدول العربية
كشف السينوغرافي مراد بوشهير لعين الجزائر عن أساسيات العرض المسرحي، وعلى رأسها السينوغرافيا وضرورة إتقانها كمجال متخصص من أجل إبراز عنصر 

المشاهدة للمتفرج من خالل الفلسفة البصرية المقدمة على الخشبة، كما تحدث عن عمله الجديد المستوحى من التراث العالمي الجديد.

حاورته: دالل بوعالم 
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n شــيرين وجهت الرســالة عبر 
تغريــدة بحســابها على موقــع تويتر 
قالت فيهــا: »حبيبتي اليســا، غنائك 
لمشاعر بكل تلك األحاسيس الصادقة 

أكد لي كم تحبين وتقدرين الفن«.
إليسا قدمت أغنية »مشاعر« للفنانة 
برنامج  في  الوهاب  عبد  شيرين 
ساعة   48 وبعد  حياتي،  من  أغاني 
الخامسة ضمن  المرتبة  احتلت  فقط 
قائمة أنغامي ألكثر األغاني استماعاً 
في الفترة األخيرة، وفي قائمة األكثر 
األغنية  احتلت  األردن  في  استماعاً 

المرتبة الرابعة.
 وفي قائمة األكثر استماعاً في مصر 
احتلت األغنية المرتبة السادسة وهي 
تنافس أجدد األعمال المصرية التي 

أطلقت في األيام الماضية.
في  مشاركتها  أثناء  اليسا   وقالت 
كثيراً  األغنية  تحب  أنها  البرنامج 
بشيرين  إعجابها  عن  وعبرت 

وصوتها وإحساسها وقالت إنها مثلها 
»ملكة اإلحساس« 

يذكر أن أغنية »مشاعر« عرضت 
للمرة األولى كشارة لمسلسل النجمة 

حياة«  »حكاية  الرازق  عبد  غادة 
بموسم دراما رمضان 2013، وهي 
وتلحين  مرزوق  أحمد  أشعار  من 
محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

بعدما  قياسيا  رقما  األغنية  وحققت 
تجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 200 
لتصبح شيرين عبد  مليون مشاهدة، 
الوهاب أول مطربة مصرية وعربية 
األغنية  تعد  كما  الرقم،  هذا  تحقق 
حاجز  تتجاوز  مسلسل  شارة  أول 
الـ 200 مليون، حسب تأكيد ملحن 

األغنية محمد رحيم.
 رحيم احتفل بالرقم القياسي ألغنيته 
لها  وّوجه  الوهاب  عبد  شيرين  مع 
إنستجرام  بموقع  رسالة عبر حسابه 
الحمد هلل أشكر ربنا على  فيها:  قال 
مشاعر  أغنية  هذا،  الكبير  النجاح 
تخطت 200 مليون مشاهدة، الحقيقة 

خطوة جميلة جدا، أسعدتني«. 
 وتابع: أول مطربة مصرية وعربية 
تتر  أول  وأيضا  الرقم.  هذا  تكسر 
تاريخ  في  وعربي  مصري  مسلسل 
مليون   200 رقم  يكسر  الدراما 

مشاهدة.

n يســتعد المطــرب الســعودي 
عبــد المجيد عبد هللا، إلصــدار أحد 
ألبوماتــه الغنائيــة فــي موســم عيد 
األضحــى المقبل، بعــد غياب طويل 
دام 6 ســنوات عــن عــدم اصــدار 
البومــات واالكتفــاء بطــرح أغاني 

منفردة أو فيديو كليب.
أغنية  أعمال عبد هللا  آخر  أن  يذكر 
موقع  على  التي طرحها  »حالك«، 
»يوتيوب«،  الشهير  الفيديوهات 
وهي من ألحان سايد، كلمات: خالد 
البذال، وتوزيع سيروس، وقد حققت 
الـ  تجاوزت  والتي  كبيرة  مشاهدات 

7 ماليين من المشاهدات.
المجيد  عبد  طرح  آخر  سياق  وفى 
كان  »ما  الجديدة  أغنيته  هللا  عبد 
والقنوات  يوتيوب  على  حب«  هذا 
كلمات  وهي  العربية،  الفضائية 

محمد،  طارق  وألحان  تركي، 
ويقول  الشريطي،  عصام  وتوزيع 
هـذا  كان  ما  أجل  األغنية:  مطلع 
حب. أجـل كله تـهـيـأ لي.. أجـل كل 

الحقيقة كذب قّصة عشتها لحالي«.
أحدث  هللا  عبد  المجيد  عبد  وطرح 
معك«،  »معك  الغنائية  كليباته 
ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر 
وتوزيع  مبهم،  وألحان  مساعد،  فهد 
وماستر  ومكس  الشرايطي،  عصام 
الرسمية  قناته  عبر  محمد،  جاسم 

على يوتيوب.
قد طرح  عبد هللا  المجيد  عبد  وكان 
أغنية  الماضى  الفطر  عيد  فى 
كلمات  من  وهي  عليكم«،  »عادت 
فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع 
وإيقاعات  الشرايطي،  عصام 
إبراهيم حسن علي حساب الشخصي 

يوتيوب.

n نشــر الفنــان والناشــط المصــري تامــر جمــال، 
أغنيــة جديــدة بعنوان »الحلم العبري« انتقــد فيها الحالة 
المتدهورة التي وصلت لها دول عربية عدة، السيّما فيما 

يتعلق بتطبيع العالقات مع إسرائيل.
جمال  المصري  وأنتجها  كتبها  التي  األغنية  وتحاكي 
العربي  »الحلم  أوبريت  أغنية  »الجوكر«،  بـ  الملقب 
وألفها  بكر،  حلمي  المصري  الموسيقار  لحنها  التي   «
الفنانين  من  عدد  بها  وشارك  العدل،  مدحت  الشاعر 
العرب، ليعبروا عن طموح الشعوب العربية في الوحدة، 

والتي أنتجت عام 1998.
فإن  العربي،  الحلم  أوبريت  في  ظهر  ما  عكس  وعلى 
التي  التشرذم والضياع  العبري تظهر حالة  الحلم  أغنية 

وصل لها العرب، بسبب تواطؤ عدد منهم مع إسرائيل 
ودعمها من خالل توقيع اتفاقيات تطبيع معها.

المطبعة  الدول  أمن  أن  إلى  المصري  الفنان  ويشير 
مرهون بأمن إسرائيل الذي هزت عرشه فصائل المقاومة 
الفلسطينية، بعدما أظهرت قوتها في الحرب األخيرة على 
قطاع غزة والتي استمرت 11 يوما. وقد أثبتت الجولة 
األخيرة من القتال، ضعف تأثير دول التطبيع في تأمين 
جبهة إسرائيل في المنطقة العربية، رغم تنامي األوهام 
باتجاه  تقدما  المطبعة  الدول  إحراز  بإمكانية  اإلسرائيلية 

توفير األمن إلسرائيل.
ويؤدي  إسطنبول  في  المقيم  المصري  الفنان  ويظهر 
أزياء متنوعة  شخصيات عدة في األغنية، وهو يرتدي 

صلة  ذات  مالبس  بينها  من  مختلفة،  بلهجات  ويتحدث 
بدولة اإلمارات، كنوع من التعبير عن الدول المطبّعة.

وتقول األغنية في المقطع األول منها »جايز صواريخ 
التطبيع نوصل ألبعد  إنما، نقدر مع  حماس تحرقنا يوم 
سما، دا حلمنا طول عمرنا، قبة تضمنا كلنا كلنا«، في 
إشارة لفشل القبة الحديدة في التصدي لصواريخ المقاومة 
لحد  حميانا  بالليل  كانت  »القبة  وتتابع  الفلسطينية. 
الصباح، صار فيها خرم كبير مش عارف أنام وارتاح«.
علم  درس  الذي  المصري  للفنان  المتداول  الفيديو 
تخصص  دراسة  واستكمل  القاهرة،  جامعة  في  النفس 
السيكودراما والتمثيل في نيويورك، انتشر بشكل واسع 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، وهو ليس األول الذي 

قدرات  تعاظم  أمام  إسرائيل  قدرات  تضاؤل  يتناول 
باتفاق  انتهى  الذي  العدوان  الفلسطينية، فخالل  المقاومة 
وقف إطالق النار في 21 ماي الجاري، نشر جمال عدداً 
األراضي  في  يجرى  عما  تتحدث  التي  الفيديوهات  من 

الفلسطينية وإسرائيل بطريقة ساخرة.

شريني عبد الوهاب تتغزل يف »مشاعر« إليسا

بعد غياب دام 6 سنوات 
عبد المجيد عبد اهلل يطرح ألبومه الجديد فى عيد األضحى

بأسلوب ساخر

»الحلم العربي« أغنية ساخرة تحاكي أوبريت الحلم العريب 

مسلسل  بطلة  وعلقت   n
قائلة:  صورها  على  »مليونير«، 
»نعم لقد قصصت شعري«. وسألت 
»أحببتموني  قائلة:  متابعيها  الفنانة 

بالشعر القصير أو الطويل«.
الجزائرية،  النجمة  وتألقت  وقد  هذا 
سارة لعالمة، في رمضان الماضي، 
سلسلة  في  مشاركتها  خالل  من 

»مليونير« ومسلسل »“مشاعر«.
وبخصوص دورها في »ميليونير«، 
أكدت سارة العالمة أنها أعجبت به 
إلى  قرأتالسيناريو،  أن  منذ  كثيرا 

كثيرا  متحمسة  أصبحت  أنها  درجة 
ألدائه قبل بداية التصوير وحضرت 
له بشكل جيد، أين اضفت عليه بعض 

األمور من شخصيتها الحقيقية.
كما أثارت تصريحها األخير ضجة 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على 
محرز  رياض  اختيار  يخص  فيما 

لمشاركتها دور البطولة.
وحول إمكانية وجود جزء ثاني من 
ال  بأنها  الممثلة  أكدت  »السلسلة«، 
يمكن أن تجزم بوجوده، لكنها تأمل 
الكبير  النجاح  بعد  خصوصا  ذلك، 

الذي حققه منذ بداية الحلقة األولى.

المصرية  اإلعالمية  شنّت   n
عنيفا  هجوما  سعيد،  ريهام 
المهرجانات حسن  مغني  على 
التي  المشكالت  شاكوش، نتيجة 
بإحياء  طالبته  بعدما  بينهما  حدثت 
الساحل  في  أبنائها  تخّرج  حفل 

الشمالي.
بث  في  سعيد  ريهام  وظهرت 
مباشر عبر حسابها على فيسبوك، 
على  الرد  بسبب  ندمها  معلنة عن 

حسن شاكوش.
ليحيي  معه  تواصلت  إنها  وقالت 
الساحل  في  أبنائها  تخّرج  حفل 
 30 منها  طلب  وأنه  الشمالي، 
ألف جنيه واكتشفت بعد فترة أنها 
تتحدث مع مدير أعماله وليس مع 

شاكوش شخصياً.
وأوضحت أنها قالت لمدير أعمال 
شاكوش: »هي 5 دقائق فقط يغني 
فيها بالي باك ويمشي مش وذلك 

ال يستحق 30 ألف جنيه«.
وأضافت ريهام: »مدير أعماله قال 
بسبب  باك  بالي  يغني  يمكن  »ال 
الموسيقيين، وحسن شاكوش  نقابة 
السياحية  القرية  باب  إلى  وصل 
وكسر  يدخل  ورفض  الساحل  في 

بخاطر أوالدي الذين يحبونه..«.
أعراض  على  تتكلم  »ال  وتابعت: 
اطلع  أصول  فهناك  عيب  الناس، 
لكن  بحبهاش،  ما  كذابة  قول 
شفت  أنا  تقول  لك  مسموح  غير 

حاجات«
بالقول:  سعيد  ريهام  واختتمت 
شغلتك  تغيّرك،  الشهرة  »عيب 
زي الدكتور لما تدخل حفلة خاصة 
أو فرح ما تطلعش تقول شفت إيه، 
والحشيش،  للخمرة،  غنيت  وأنت 
وأماكن أنت عارف اسمها، وطالع 
تتكلّم على عيالي إلي تعبت فيهم«.

اللبنانية نوال  النجمة  كشفت   n
الزغبي حقيقة استبعادها من الغناء 
في حفل » ميس إيليت«، الذي كان 
من المقّرر عقده باألمس، وتعبيرها 
الحوارات  برفض  غضبها  عن 
الفضائية  القنوات  مع  الصحفية 
عقب إلغاء فقرتها الغنائية، وأكدت 
التزاما  بالكامل  ألغي  الحفل  أن 
المشّددة  االحترازية  باإلجراءات 

لمنع تفشي فيروس كورونا.
الحفل،  إلغاء  من  تغضب  نوال لم 
ولكنها غضبت من تقرير تم نشره 
ادعى  Etبالعربي  برنامج  عبر 
قامت  للحفل  المنظمة  الجهة  أن 
رغم  الزغبي  نوال  فقرة  بإلغاء 
إلى  لبنان  من  خصيصا  سفرها 
مصر، وتواجدها داخل مقر الحفل 
نوال  وأن  فيرمونت،  فندق  في 
قناتين  مع  لقاءات  بتصوير  قامت 
بخبر  إبالغها  وبعد  فضائيتين، 
ورفضت  غضبت  فقرتها  إلغاء 
التسجيل مع بقية القنوات وغادرت 

المكان.

مشاركة  بإعادة  نوال  وقامت 
التقرير عبر حسابها بموقع تويتر، 
وعلقت عليه قائلة: »لست غاضبة 

ألن الحفل اتلغى كله«.
المقرر  من  كان  الحفل  أن  يذكر 
لإلعالن  أمس  أول  مساء  تنظيمه 
 24 بين  من  باللقب  المتّوجة  عن 
ولكن  العالم،  جمال  ملكات  من 
المصرية  السياحة  شرطة  تدخلت 
التزاما  الحفل  بإلغاء  وقامت 
المصري  الوزراء  رئيس  بقرار 
والمهرجانات  الحفالت  بمنع 
العامة  والتجمعات  والمؤتمرات 
الساعة  بعد  القاعات  كل  وغلق 
القاهرة  بتوقيت  مساء  التاسعة 
ضمن خطة لمواجهة تفشي الموجة 
ولم  كورونا،  فيروس  من  الجديدة 
موعد  عن  المنظمة  الجهة  تعلن 
للحفل علما أن قرار مجلس  جديد 
اليوم  ينتهي  المصري  الوزراء 
تجديده  سيتم  هل  بعد  يعرف  ولم 
لفترة قادمة أم يسمح بعودة النشاط 

الترفيهي.

سارة لعالمة تفاجئ جمهورها بلوك جديد
دالل بوعالم

»أنت غنيت للخمرة والحشيش«
ريهام سعيد تشن هجوما 
عنيفا عىل حسن شاكوش 

حقيقة استبعاد نوال الزغبي من 
الغناء لملكات الجمال يف مرص

جمهورها  عّودت  الذي  شكلها  من  غّير  جديد  بلوك  لعالمة،  الشابة، سارة  الجزائرية  الفنانة  ظهرت 
عليه، حيث شاركت سارة متابعيها، صورة حديثة لها على حسابها الرسمي على أنستغرام، أين ظهرت 

بشعر قصير على غير العادة.

أغنية »مشاعر«  األخيرة غناء  إعادة  بعد  اللبنانية إليسا،  إلى زميلتها  الوهاب رسالة غزل  الفنانة شيرين عبد  وجت 
بطريقة جديدة حققت بها أعلى المشاهدات هذا األسبوع، وأكدت شيرين أن إليسا قدمت األغنية بأحاسيس صادقة تكشف 

عن محبتها وتقديرها للفن الحقيقي.

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%a3%d8%ad/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%b4-%d9%8a%d8%a4%d8%ac%d9%91%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%b4-%d9%8a%d8%a4%d8%ac%d9%91%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86/
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
https://www.ennaharonline.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d8%b2-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa%d9%8a-%d8%af/
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09

aineldjazaircne2020@gmail.com

 نجن األســتاذ)ة( دفاف البشــير محضر قضائي لدى محكمة 
برج بوعريريج والموقع بخاتمه الذي أســفله والموجود مكتبه 
بالعنــوان أعاله  بطلب من ســعد الســعود مختــار بن رابح . 
العنــوان : بلدية بليمور والية برج بوعريريج  القائم في حقه 
األستاذ)ة( بوجالل عمار حليم المحامي ضذ  شرقي عيشوش 
بنت الشــوتري ، ســعد الســعود ) محمد الطاهر ، لخضر ، 

الدراجي ، عائشة ، لحسن (
العنوان : بلدية بليمور  والية برج بوعريريج .

الســيد )ة( سعد السعود الصالح / وسعد السعود عبد الرحمان 
– العنوان : بلدية  العناصر  والية برج بوعريريج .

الســيدة)ة( سعد السعود حليمة – العنوان : قرية لوازي  بلدية 
عين تسرة والية برج بوعريريج 

السيد)ة( سعد السعود مباركة العنوتان : بلدية اليشير 
*ورثة المرحوم ســعد الســعود أحمد وهم : أرملته الســيد )ة( 
ســعد الســعود حورية –أبناءه سعد الســعود )رابح ، هشام ، 
اكرم ، ســمير ( الســاكنون جميعا : بلدية بليمور  والية برج 
بوعريريــج . بنــاء على 1/ قرار صــادر  عن مجلس قضاء 
بــرج بوعريــرج  الغرفة العقارية بتاريــخ  2020/01/09  
تحت فهرس  رقم 20/23100 ورقم الجدول 19/01344 
والممهــور بالصيغة التنفيذيــة المؤرخة  في 2020/02/13 
تحت رقم 2020/195-2 قائمة شروط البيع المودعة بأمانة 
ضبط محكمــة رأس الوادي بتاريــخ 2021/02/04  تحت 
رقــم 13/م .أ.ق.ش.ب /2021-03  أنــه تــم تحديد جلســة 
البيــع بالمزاد العلني من طرف الســيد رئيس المحكمة لتاريخ 

2021/04/07 علــى الســاعة الحادية عشــر صباحا بقاعة 
الجلســات بمقر محكمــة رأس الوادي  والمؤجلة لجلســة يوم 

.2021/06/16
أنــا األســتاذ دفاف البشــير  أعلــن للجمهور :  بأنه سيشــرع 
فــي البيــع بالمــزاد العلنــي بصالح أعلــى وآخر مــزاد يوم 
بقاعــة  صباحــا   11.00 الســاعة  علــى   2021/04/07
الجلســات بمقر محكمــة رأس الوادي  والمؤجلة لجلســة يوم 

. 2021/06/16
الســعر اإلفتتاحــي حــدد ب )8.550.000.00 دج( ثمانية 

ماليين وخمسمائة  وخمسون ألف دينار جزائري .
التعييــن : العقــار عبــارة عن قطعــة أرض معــدة للبناء تقع 
بالمكان المسمى الشانية بلدية بليمور تحمل رقم 50 مجموعة 
06 من مخطط تجزئة 116 قطعة مساحتها 288 متر مربع 
تقييد في 2007/06/13 أيداع حجم  04 تربيعة 951 عليها 
بناية ســكنية ذات طابق أرضي لها واجهتين شــروط البيع   : 
إضافة  إلى الشــروط الواردة في قائمة شــروط البيع المسار 
إليها أعاله فإن الراســي عليــه المزاد يتحمل األعباء القانونية 
بمــا فيهــا دفع حــال انعقاد الجلســة الخمــس 5/1  من الثمن  
ومصاريــف وحقــوق المحضر والرســوم المســتحقة ويدفع 
الباقي في أجل 08 أيام الموالية لرسو المزاد . فعلى الجمهور 
الراغب  في المزايدة االطالع على قائمة شــروط البيع  لدى 
كتابــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي  أو الحضــور بديــوان 

المحضر القضائي ي دفاف البشير الكائن بالعنوان أعاله.
المحضر القضائي

 بإقتراح من السيد مدير البيئة
    يقرر

 المــادة األولــى : يعلن عن فتح تحقيق عمومــي لموجز التأثير على 
البيئــة ،لمشــروع إنشــاء وحدة انتــاج الدهن لفائدة :المؤسســة ذات 
الشــخص الوحيد وذات المســؤولية المحدودة المســماة رزيق ستار 
الكتريك بالقطعة رقم :25 منطقة النشاطات العش 02،بلدية العش.
المــادة 02: يعيــن الســيد :محمــد دحمانــي أو الســيد عبــد الحــق 
ربعي،كمحافــظ محقــق للقيــام بتســجيل كل المالحظــات الكتابيــة 
أو الشــفوية التــي يمكن أن يبديهــا المواطنــون أو المصالح المعنية 
بخصوص المشروع في سجل مرقم ومؤشر عليه يفتح لهذا الغرض.
المادة 03: يفتح الســجل على مســتوى بلدية العــش في فترة أوقات 
العمــل الرســمية لمدة ال تتجاوز خمســة عشــر )15( يومــا ابتداء 
مــن تاريخ إشــهار هذا القرار لتمكيــن المواطنين من إبــداء آرائهم 

ومالحظاتهم.
المــادة 04 : يقــوم المحافظ المحقــق بإجــراء كل التحقيقات وجمع 
المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع 
علــى البيئة علــى أن يختم التحقيق برأي صريح حــول المالئمة أو 

عدم المالئمة.
المــادة05: يشــهر هذا القــرار عن طريــق التلصيق بمقــر الوالية 
،وبدائــرة الحماديــة ،وبلدية العــش ،كما يشــهر بجريدتين وطنيتين 

لتمكين المواطنين من االطالع عليه .
المادة06: يكلف الســيد: األمين العام للوالية السيدات والسادة مديرة 
التقنين والشــؤون العامة ،مدير البيئة ،رئيس دائرة الحمادية ،رئيس 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية العش ،أعضاء اللجنة الوالئية لمراقبة 
المؤسســات المصنفــة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشــر 

ضمن القرارات اإلدارية للوالية .
 الوالي

مكتب األستاذ دفاف البشير  محضر قضائي لدى محكمة برج 
بوعريريج مقر الوالية برج بوعريريج الهاتف : 035 76 56 50 

 إعالن عن بيع بناية سكنية بالمزاد العلني 
المادة 749،750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

نحــن األســتاذ)ة(:دفاف البشــير محضــر قضائي لــدى محكمة برج 
بوعريريـج.

بنــاءا علــى: 1( بيــع وتخصيص رهــن قانوني مــن الدرجة األولى 
بتاريــخ 2016/11/22 عــدد 458 المبرم بيــن الصندوق الوطني 
للتوفيــر واإلحتيــاط بنك وبركان نبيل بن الرشــيد المحرر من طرف 
الموثقــة األســتاذة بحري فوزية والممهور بالصيغــة التنفيذية بتاريخ 
2017/03/19 والمتضمن مبلغ الفرض بمبلغ 18.000.000.00 
دينار جزائري )ثمانية عشر مليون دينار جزائري(.وجدول قيد رهن 
مــؤرخ فــي 2017/01/08 إيداع 517 رقــم 502 مجلد 19 رقم 
205 بالمحافظة العقارية ببرج بوعريريج، وشهادة محاسبة مؤرخة 
في 2019/01/09 صادرة عن الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط 

بنك مبلغ 22.155.916.45 دينار جزائري.
2( قائمة شروط البيع المودعة بأمانة ضبط  محكمة برج بوعريريج  

بتاريخ : 2020/10/06 إيداع رقم 20/45.
3( أنه تم تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني من طرف الســيد رئيس 
المحكمة لتاريخ 2020/10/06 على الســاعة العاشرة صباحا بقاعة 
الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج  والمؤجلة لجلسة يوم 

2021/07/06 في القضية المنشورة بين:
 الحاجز: الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط وكالة برج بوعريريج 
02 رمــز 373 ممثــال فــي شــخص مديــرة الكائــن مقــره: بنهــج 

الجمهورية والية برج بوعريريج.
  ضـــــــد:

المحجوز عليه: بركان نبيل بن عبد الرشيد.
العنــوان: بلدية العناصر ببرج بوعريريج.

أنا األستاذ دفاف البشير أعلن للجمهور:بأنه سيشرع في البيع بالمزاد 
العلنــي لصالح أعلى وآخر مزايد يوم 2021/03/02 على الســاعة 
العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج 

بوعريريج. والمؤجلة لجلسة يوم 2021/07/06.
تعيين العقار:

قطعــة ارض صالحة للبناء عليها بناية مكونة من طابقين على طابق 
أرضي حســب محضر نموذج 15 حجم 604 رقم 51 تنتمي للقســم 
71 مجموعة ملكية 226 ســعة المســح 213 متر مربع تجزئة بودة 
فاطمــة الزهــراء بلدية بــرج بوعريريج تقييد فــي 2001/06/17  

إيداع حجم 02 تربيعة 1855.
السعر اإلفتتاحي: حدد بـ : )37.461.000.00 دج( سبعة وثالثون 

مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار دينار جزائري.
بعد إنقاص العشــر يصبح المبلــغ: )33.714.900.00 دج( ثالثة 
وثالثــون مليــون وســبعمائة وأربعة عشــرة ألــف وتســعمائة دينار 

جزائري.
شــروط البيــع: إضافة إلى الشــروط الواردة في قائمة شــروط البيع 
المشــار إليها أعاله، فإن الراسي عليه المزاد يتحمل األعباء القانونية 
بما فيها دفع حال إنعقاد الجلســة الخمــس 5/1 من الثمن ومصاريف 
وحقوق المحضر والرســوم المســتحقة ويدفع الباقي في أجل 08 أيام 
الموالية لرســو المزاد، فعلى الجمهور الراغب في المزايدة اإلطالع 
علــى قائمة شــروط البيع لــدى كتابة ضبط محكمة بــرج بوعريريج 
أو الحضور بديوان المحضر القضائي األســتاذ دفاف البشــير الكائن 

مكتبه بالعنوان أعاله.
المحضر القضائي

 مكتب األستاذ دفاف البشير محضر قضائيلدى محكمة برج بوعريريج  حي 287 مسكن 
عمارة 01 طابق أول مقابل مقر الوالية برج بوعريريج الهاتف: 76.56.50)035(

إعـــــــــالن عن بيـــــع عقــــار المحجوز بالمــــزاد العلنـــي )بعد إنقاص العشر(
المادة 749 – 750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 الــجــمـهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمــقراطــيـة الشــعــبــــيــة
والية برج بوعريريج / مديرية التقنين و الشؤون العامة / مصلحة الشؤون 

العامة / مكتب الجمعيات / رقم : 14/2021

  طبقــا ألحــكام المادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر عام 
1433 هـــ الموافــق لـ 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تم هذا اليوم 26 
ماي 2021 اســتالم مذكرة التعديــالت المؤرخة في 29/12/2020 المتعلقة 

بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للرابطة الوالئية المسماة: 
 الرابطة الوالئية للمالكمة لوالية برج بوعريريج

 المسجلة تحت رقم: 97/99 بتاريخ: 09/10/1999
الكائن مقرها: مقر الرابطات بجوار – دار الشــباب خليفي الطاهر- بلدية برج 

بوعريريج .
اسم الرئيس : سديرة أحمد .

الوالي

 وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

اإلثنين  31 ماي  2021
الموافق لـ 19 شوال 1442



n  *لََقْد َحثَّ ِديُن اْلِْسَلِم َعلَى إِْمَساِك اللَِّساِن 
َر ِمْن آَفاِت اللَِّساِن َجِميِعَها: إِلَّ َعْن َخْيٍر، َوَحذَّ

ـُه َيْنَبِغي  َقــاَل النََّوِويُّ -َرِحَمــُه هللاُ- : )اْعلَــْم أَنَـّ
لُِكلِّ ُمَكلٍَّف أَْن َيْحَفَظ لَِســاَنُه َعــْن َجِميِع اْلَكَلِم؛ 
َوى  إِلَّ َكَلًما َظَهَرْت ِفيِه اْلَمْصلََحُة، َوَمَتى اْســتَ
ُة اْلِْمَســاُك  ــنَّ اْلَكَلُم َوَتْرُكُه ِفي اْلَمْصلََحِة؛ َفالسُّ
َعْنــُه؛ ِلَنَُّه َقْد َيْنَجرُّ اْلــَكَلُم اْلُمَباُح إِلَى َحَراٍم أَْو 
ــَلَمُة َل  َمْكــُروٍه، َوَذلَِك َكِثيــٌر ِفي اْلَعاَدِة، َوالسَّ

َيْعِدلَُها َشْيٌء(.
َوَعــْن أَِبي ُهَرْيَرَة -َرِضــَي هللاُ َعْنُه- َعِن النَِّبيِّ 
صلى هللا عليه وســلم  َقــاَل: »َمــْن َكاَن يُْؤِمُن 
ِباهللِ َواْلَيْوِم اْلِخــرِ َفْلَيُقْل َخْيًرا، أَْو لَِيْصُمْت« . 

ُمتََّفٌق َعلَْيِه.
َوَهــَذا اْلَحِديــُث َصِريٌح ِفي أَنَُّه َيْنَبِغــي أَلَّ يَُتَكلََّم 
ـِذي َظَهَرْت  َلُم َخْيــًرا، َوُهَو الَـّ إِلَّ إَِذا َكاَن اْلــكَ
َمْصلََحتُُه، َوَمَتى َشــكَّ ِفي ُظُهوِر اْلَمْصلََحِة، َفَل 

َيَتَكلَُّم.
ِمْن آَفاِت اللَِّســاِن الَِّتي َنَهى َعْنَها اْلِْسَلُم، َوَنفََّر 
ــبُّ َواللَّْعــُن, َواْلَبَذاُء,  َر ِمْنَها: السَّ َعْنَهــا، َوَحــذَّ

َواْلُهَجُر ِمَن اْلَقْوِل.
َعــْن أَِبي ُهَرْيــَرَة -َرِضَي هللاُ َعْنُه- أَنَّ َرُســوَل 
بَّاِن َما  هللاِ صلــى هللا عليه وســلم  َقاَل: »اْلُمْســتَ
َقاَل، َفَعلَى اْلَباِدِئ ِمْنُهَما َحتَّى َيَتَعدَّى اْلَمْظلُوُم«. 

َرَواُه ُمْسلٌِم.
َوَعــِن اْبِن َمْســُعوٍد -َرِضَي هللاُ َعْنــُه- َقاَل: َقاَل 
َرُســوُل هللاِ صلــى هللا عليه وســلم : »ِســَباُب 
اْلُمْســلِِم ُفُســوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفٌر« . َرَواُه اْلبَُخاِريُّ 

َوُمْسلٌِم.

َوَعــْن أَِبي ُهَرْيَرَة -َرِضَي هللاُ َعْنُه- أَنَّ َرُســوَل 
هللاِ صلــى هللا عليــه وســلم  َقــاَل: »َل َيْنَبِغــي 

اًنا«. َرَواُه ُمْسلٌِم َوَغْيُرُه. يٍق أَْن َيُكوَن لَعَّ لِِصدِّ
َر ِمْنَها َوَنَهى  إِنَّ ِمْن أَْخَطِر آَفاِت اللَِّساِن الَِّتي َحذَّ
َعْنَهــا ِديُن اْلِْســَلِم: اْلِغيَبُة َوِهَي: ِذْكــُر اْلَعْيِب 
ِبَظْهِر اْلَغْيِب, ِذْكُرَك أََخاَك ِبَما َيْكَرُه, َسَواٌء أََكاَن 

ِفيِه َما َتُقوُل أَْم لَْم َيُكْن.
ُســوُل صلى هللا عليه وسلم , قاَل  َفَهَكَذا َبيََّنَها الرَّ

َعِن اْلِغيَبِة: »ِذْكُرَك أََخاَك ِبَما َيْكَرُه«.
ِقيَل: أََفَرأَْيَت إِْن َكاَن ِفي أَِخي َما أَُقوُلَ؟اَل: »إِْن 
َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل َفَقِد اْغَتْبَتُه، َوإِْن لَْم َيُكْن ِفيِه َما 

َتُقوُل َفَقْد َبَهتَُّه«. أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم.
َقــاَل اْبــُن َكِثيٍر -َرِحَمُه هللاُ- ِفي َتْفِســيِر ُســوَرِة 
َمــٌة ِباْلِْجَماِع ، َوَل  اْلُحُجــَراِت: »َواْلِغيَبُة ُمَحرَّ
يُْســَتْثَنى ِمْن َذلَِك إِلَّ َمــا َرَجَحْت َمْصلََحتُُه، َكَما 

ِفي اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِل َوالنَِّصيَحِة َوَغْيِر َذلَِك«.
: )اْلِْجَماُع َعلَى أَنََّها ِمَن اْلَكَباِئِر,  َوَقاَل اْلُقْرُطِبيُّ

َوأَنَُّه َيِجُب التَّْوَبُة ِمْنَها إِلَى هللاِ َتَعالَى(.
َوَهــَذا َبيٌِّن َواِضٌح ِفي َقْولِِه -َجلَّ َوَعَل-: }أَيُِحبُّ 
أََحُدُكــْم أَن َيــْأُكَل لَْحــَم أَِخيــِه َمْيًتــا َفَكِرْهتُُموُه{ 

]الحجرات: 12[.
ومن آفات اللسان أيضا النميمة هي إرادة السوء 
بالشــخص الَمحكــي عنــه، أو إظهــار الَمحبَّة 
د للمحكي لــه، أو الخوُض فــي الباطل  والتــودُّ
وُفضول الــكلم، وجميع ذلك ُمحــّرٌم كما جاء 
اٌم(.  في الحديث الشــريف: )ل َيدخــُل الجنَّة َنمَّ
 رواه مسلم، في صحيحه ، عن حذيفة بن اليمان
 كمــا أن افشــاُء الســر َمنهيٌّ عنه لِمــا فيه من 

ن على أسراره،  ِخيانٍة وغدٍر للّشخص الذي يُؤمِّ
أّما إذا كان إفشــاء الســر فيه شــيء من الذية 
واللوم فهو ُمحّرم، ويجب على النســان صون 
لَت إليه وحفظها، وذلك ما َيدّل  المانــة التي ُوكِّ
عليه حديُث الّرسول عليه الصلة والسلم: )إذا 
َحدََّث الرجُل الحديَث ثم الَتَفَت فهي أمانٌة( رواه 
 الترمــذي، في ســننه ا، عن جابــر بن عبد هللا
  ومن عيوب اللسان التي انتشرت في زمننا  هذا 
الّسخرية والسِتهزاء هي ذكر عيوِب الّشخص 
ونقاِئصه بقصد الضحاك والسِتهانة والتحقير 
وذلك ما ُذِكَر فــي الية الكريمة: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
ن َقْوٍم َعَســى أَن َيُكونُوا  آَمنُــوا ل َيْســَخْر َقْوٌم مِّ
ْنُهْم َول ِنَساء ِمن ِنَساء َعَسى أَن َيُكنَّ َخْيًرا  َخْيًرا مِّ
ْنُهــنَّ َول َتْلِمُزوا أَنُفَســُكْم َول َتَناَبُزوا ِباَلْلَقاِب  مِّ
ِبْئَس اِلْســُم اْلُفُســوُق َبْعَد اِليَمــاِن َوَمن لَّْم َيتُْب 
الُِموَن( سورة الحجرات، آية: 11  َفأُولَِئَك ُهُم الظَّ
 وقال  الّرســول عليه الصلة والســلم: )َوَهْل 
ـاِر َعلَى ُوُجوِهِهــْم أَْو َعلَى  َيُكــبُّ النَّاَس ِفي النَـّ
َمَناِخِرِهْم إِلَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم(،] رواه الترمذي، 
، عــن ُمَعاِذ ْبــِن َجَبٍل [ بالضافــة إلى الحديث 
عنه عليــه الّصلة والّســلم: )إِنَّ اْلَعْبــَد لََيَتَكلَُّم 
ِ َل يُْلِقي لََها َباًل َيْرَفُعُه  ِباْلَكلَِمــِة ِمْن ِرْضَواِن هللاَّ
ـمُ ِباْلَكلَِمِة ِمْن  ُ ِبَها َدَرَجــاٍت، َوإِنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَـّ هللاَّ
ِ َل يُْلِقي لََها َباًل َيْهِوي ِبَها ِفي َجَهنََّم(؛]  َسَخِط هللاَّ
رواه البُخــاري، في صحيح البُخاري، عن أبي 
هريــرة، [ فجميع هذه الحاديث واليات تدعوا 
لحفِظ اللّســان وصونِه عن الخوض فيما يُفسدُه 

من آفات، وغيره.

 اْلِسَلمُ دِينُ مَكاِرِم اْلخَلِق     »الجزء الثاني«
 إمســــــــــــــــاك اللسان 

إسالميات
قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ٍف  َحــلَّ ُكلَّ  تُِطــْع  ﴿ َوَل  تعالــى:  قــال    n
ُمْعَتــٍد  لِْلَخْيــِر  ـاٍع  ِبَنِميٍم * َمنَـّ ــاٍء  َمشَّ ــاٍز  َمِهيٍن * َهمَّ
 أَِثيٍم * ُعتُــلٍّ َبْعــَد َذلِــَك َزِنيــٍم ﴾ )القلــم: 10 – 13(
أََة نُوٍح َواِْمَرأََة  ُ َمَثــًل لِّلَِّذيَن َكَفُروا اِْمــرَ  *  ﴿ َضــَرَب هللاَّ
لُــوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصالَِحْيِن َفَخاَنَتاُهَما ﴾ 

)التحريم: 10(.

n   قــال الرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ))إن 
ــؤون أكناًفا، الذين  أحبكــم إليَّ أحاســنكم أخلًقا، الموطَّ
اؤون بالنَّميمة،  َيألفون ويُؤلفون، وإن أبغضكم إليَّ المشَّ
ُقــون بيــن الحبــة، الملتمســون للبــرآء العيب((؛  الُمفرِّ

)حسنه اللباني(
* من حديث عمار بن ياســر رضي هللا عنه أن رســول 
هللا صلى هللا عليه وســلم قال: ))َمن كان له وجهان في 
الدنيــا، كان له يوم القيامة لســانان من نار((؛ )صحيح 

الجامع(

n  معنى النميمة لغًة:
: َرْفع الحديِث على وجه الشــاعِة والْفســاِد. وقيل:  النَّمُّ
اٌم  ، فهو َنموٌم وَنمَّ َتْزييُن الكلم بالكــذب. من نمَّ َيِنمُّ وَينُمُّ
ٌة، ويقال  اَء ونُمٍّ، وهي َنمَّ يَن وأِنمَّ وِمَنــمٌّ، وَنمٌّ، من َقْوٍم َنمِّ
اٌم ُمَبالََغٌة، والسُم النَِّميَمة، وأصل هذه  ام الَقتَّاُت، وَنمَّ للنَّمَّ

المادة يدلُّ على إظهار شيء وإبرازه  )1( .
معنى النميمة اصطالحا:

النَِّميَمــة: )َنـــْقُل الحديــث من قــوٍم إلى قــوم على جهة 
) رِّ الْفساِد والشَّ

، وهتك الستر عما  وعرفها الغزالي بقوله: )إفشــاء السرِّ
يكره كشفه(

n  الِغيبــة، هي الصاعقة المهلكة للطاعات، ومثل من 
يغتاب كمن ينصب منجنيًقا، فهو يرمي به حسناته شرًقا، 

وغرًبا، ويميًنا، وشماًل
أبو حامد الغزالي

مــرَّ على بغــل ميِّت، فقال لبعض أصحابــه: )لْن يأكل 
ـى يمأل بطنه، خيٌر لــه من أْن يأكل  جــل من هذا حتَـّ الرَّ

لحم رجل مسلم(
عمرو بن العاص

النمامون مثل النار التي تسود الخشب الخضر دون أن 
تتمكن من إحراقه

فولتير

   تفقه في دينك 
  n    الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب،  

فالواجــب الحذر مــن ذلك، يقول هللا ســبحانه: َوَل 
َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا سورة الحجرات)12(، ويقول 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم : رأيت اســري بي 
رجاًل لهم أظفار من نحاس يخدشون بها، وجوههم 
وصدروهــم، فقلت من هؤلء؟ قيل له: هؤلء الذين 
يأكلــون لحوم النــاس، ويقعون فــي أعراضهم. هم 

أهل الغيبة.
والغيبــة يقول صلى هللا عليه وســلم : ذكرك أخاك 
بمــا يكره. هذه هي الغيبة، ذكــرك أخاك بما يكره، 
وهكــذا ذكــر الخ في هللا بمــا تكره. مــن الرجال 
والنســاء، قيــل: يا رســول هللا إن كان فــي أخي ما 
أقــول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم 

يكن فيه فقد بهته.
فالغيبة منكرة وكبيرة مــن كبائر الذنوب، والنميمة 
ٍف  كذلــك، يقول هللا -جل وعــل-: َوَل تُِطْع ُكلَّ َحلَّ
ــاء ِبَنِميٍم ســورة القلــم)10-11(.  شَّ اٍز مَّ ِهيٍن  َهمَّ مَّ
ويقول النبي صلى هللا عليه وســلم : ل يدخل الجنة 
نمام، ويقول صلى هللا عليه وسلم  أنه رأى شخصين 
يعذبان في قبورهما أما أحدهما فكان ل يســتنزه من 

البول، وأما الخر فكان يمشي بالنميمة.

فالواجب عليك أيها الخ  في هللا الحذر من مجالسة 
هــؤلء الذين يغتابــون الناس، ويعملــون بالنميمة، 
وإذا جلســت معهم، فأنكــري عليهم ذلك، وحذريهم 
مــن مغبة ذلــك، وأخبريهم أن هــذا ل يجوز، وأنه 

منكــر، فــإن تركــوا وإل فقومي عنهم، ل تجلســي 
معهم، ول تشاركيهم في الغيبة، ول في النميمة.
عن الموقع الرمسي لإلمام ابن باز رحمه هللا  
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إعداد :  إيناس شروانة



n قــدم الســيد مديــر الجامعــة خــال هــذا 
اإلجماع و بعد ترحيبــه بالحضور الخطوط 
العريضــة للــو رشــات التي ســيعمل على 
إطاقهــا و التــي تنــدرج ضمــن برنامجــه 
التســييري و التطويــري للجامعــة، و التــي 
تغطــي عديد الملفــات الملفــات المهمة منها 
الموارد البشرية، الوسائل و الصيانة، المالية 
و المحاســبة، البحث العلمــي و البيداغوجيا 
وصوال الى ملف االستقالية المالية للكليات 
والمعاهــد. أين دعى الســيد مديــر الجامعة 
الى ضرورة تكاتــف الجهود كل من موقعه 
للوصــول بالجامعة إلى مصــاف الجامعات 
الكبرى محليا ودوليــا، موضحا الدور الذي 
يلعبــه كل فرد من األســرة الجامعية في هذا 

المسعى.
وعــرف االجتماع حضــور كل  من األمين 
العــام للجامعــة بــن جدو ســمير و األســتاذ 
حسونات ناصر باإلطارات اإلدارية للجامعة 
من أمناء عامــون للكليات، مدراء اإلدارة و 
المالية بالمعاهد، المدراء الفرعيين، مسئولي 
المصالــح المشــتركة، مســئولي المكتبــات 
الجامعية إلى جانب رؤساء مختلف المصالح 

اإلدارية و التقنية على مستوى الجامعة.
و في األخير، استمع السيد مدير الجامعة إلى 

بعض االنشــغاالت التي طرحها الموظفون 
و التــي وعــد بأن يعمــل جاهــدا بمعية كل 
اإلطارات و الكفاءات على مستوى الجامعة 

على حل كل االنشــغاالت المطروحة حسب 
ما تقتضيه النصوص القانونية.

منى بوعكاز

 جامعة تبسة

                                 البرنامج  التسييري و التطويري 

للجامعة موضوع نقاش

21عين على الجامعة 

   n   عقد يوم الخميس الماضي  اجتماع 
مجلــس مديرية المركــز الجامعــي ايليزي 
برئاســة المركــز األســتاذ موســى بوبكــر 
، وذلــك بمقــر المديرية ، حيث ضــم اللقاء 
أعضــاء المجلــس المكون مــن االمين العام 
للجامعــة، المــدراء المســاعدون، مســؤول 
خليــة ضمان الجودة، مديرالمعهد ورؤســاء 
األقســام، خصــص هــذا االجتماع حســب 
جدول األعمال لتقييم وفحص سير األنشطة 
البيداغوجيــة للسداســي الثانــي لهذه الســنة 
2021-2020 بما فيها من تنفيذ للمقررات 
البيداغوجيــة وعدد أســابيع الدراســة وكذا 
ضبط مخطط امتحانات المراقبة المســتمرة 
لــكل مادة واقتراح رزنامة امتحانات الدورة 
االستدراكية والمداوالت النهائية المبرمجة.

كما خصــص لتقديم تقاريــر كل المديريات 
ســواء ما تعلق بالبحــث العلمــي أو التنمية 
واالستشــراف. وعــرض حول مــدى تنفيذ 
الميزانيــة. واقتراحات األعضاء بخصوص 
المشــاريع المســتقبلية والتحضيــر للدخول 

الجامعي القادم.
بعد افتتاح الجلســة من طرف السيد المدير، 
عــرض كا مــن األميــن العــام. ومديــرة 
الميزانية مدى تنفيذ ومتابعة ميزانية المركز 
. حيث شدد مدير المركز على أولوية تسوية 
كل المخلفات المترتبة عن الترقية في الرتب 
أو الدرجات. بالنســبة لكل الموظفين. ومدى 

تغطية عمليات التوظيف الحديثة.
بالنســبة الشــق البيداغوجــي عــرض مدير 
المعهــد الرزنامة البيداغوجيــة لامتحانات 
العادية واالســتدراكية والمــداوالت النهائية 
وإعــداد شــهادات النجاح. حيث شــدد مدير 

المركــز علــى ضــرورة االلتــزام بمختلف 
هذه المواعيد وتوضيخ طرق التقييم ونشــر 
النتائــج بصــورة واضحــة والعمــل علــى 
الســهر على العمل على صــب النقاط على 
األرضيــة. والحرص على تطبيق إجراءات 
البروتوكــول الصحي. للحفاظ على ســامة 

األسرة الجامعية.
بالنســبة لمديريــة التنمية واالستشــراف تم 
عرض مختلف المشــاريع المنجــزة. والقيد 
االنجاز والمشــاريع المســتقبلية. حيث ركز 
مدير المركز على ضرورة إتباع اإلجراءات 
الماليــة  وزارة  فرضتهــا  التــي  الجديــدة 
والخاصــة بتســجيل المشــاريع والعمليــات 
واحترام إجراءات التسجيل مواعيدها حسب 

توجيهات الوزارة الوصية. 
بالنســبة لمديرية البحث العلمــي قدم المدير 
المســاعد عرضا حول كل مشــاريع البحث 
العلمــي وآفــاق البحــث بالمركــز ومتابعة 
تكويــن طلبة الدكتــوراه. والمجات العلمية 
للمركز.حيث ثمــن مدير المركز مجهودات 
أســرة تحريــر هــذه المجــات . وضرورة 
تفعيل مختلف االتفاقيات المبرمة مع مختلف 
الهيئات والمؤسســات. والحرص على إبرام 
المزيد من إتفاقيــات التعاون خاصة الدولية 

منها.
فــي الختــام شــدد مديــر المركــز الجامعي 
ايليزي علــى ضرورة الســهر على إحترام 
إجراءات البروتوكول الصحي بكل الهياكل 
البيداغوجيــة وحمايــة األســرة الجامعيــة. 
وبذل المزيد من المجهودات الختتام الســنة 
الجامعيــة في احســن الظــروف والتحضير 

الجيد للدخول الجامعي القادم.

  الطبعة الثانية 
لمسابقة التهجئة 
باللغة اإلنجلزيية 

بجامعة الجزائر 2
  

n  نظــم نادي WATI بجامعــة الجزائر 2  
أول أمــس ، الطبعــة الثانية لمســابقة التهجئة 
 SPELL IN BOUZ باللغــة اإلنجليزيــة
، بقاعــة المحاضرات الكبرى بمشــاركة 35 

متسابقا من مختلف جامعات الوسط.
وتتمثــل قواعــد المســابقة المســتوحاة مــن 
المسابقة العالمية بالواليات المتحدة االمريكية 
”تهجئــة النحلة” فــي تهجئة الطلبــة للكلمات 
ونطقهــا بشــكل صحيح، ويحــق للطلبة طلب 
شــرح للكلمــة أو وضعها فــي جملة لتوضيح 
معناها وقد قســمت المسابقة الى ثاثة مراحل 
حيث كانت الجوائز مــن نصيب الثاثة طلبة 
األوائــل، كما تخلل المســابقة فقرات ترفيهية 

ووصات موسيقية من تقديم الطلبة.
ومن جهــة اخرى قام مدير الجامعة األســتاذ 
الســعيد بومعيزة على تكرم مديري المجات 
تثمينــا  وذلــك   ،  ” ج   ” صنــف  المصنفــة 
للمجهــودات التــي بذلوهــا مــن أجــل ترقية 

مجاتهم ولتحفيزهم لمواصلة العمل.
والجديــر بالذكــر أن 10 مجــات بجامعــة 
الجزائر 2 تم تصنيفها صنف ” ج ” وهي كل 
من مجلة المرشد، مجلة الدراسات التاريخية، 
مجلة المفكر، مجلة اللسانيات التطبيقية، مجلة 
دفاتــر الترجمــة، مجلــة األســرة والمجتمع، 
مجلة علم المكتبات، مجلة دراسات في العلوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة، المجلــة المغاربيــة 

للمخطوطات، ومجلة الدراسات األثرية.

  جامعة ايلزيي
 اجتماع طارئ لدراسة األوضاع من كل النواحي 

 n   قــام  العميــد قائــد الــدرك 
الوطني بمقر قيادة الدرك الوطني، 
اول امــس  علــى افتتــاح فعاليات 
األمــن  حــول  الوطنــي  الملتقــى 
المــروري تحــت شــعار ”واقــع 
أمن الطرقــات فــي الجزائر آفاق 
وتحديــات” حضره ممثلي مختلف 
الهيئات الفاعلة في ميدان السامة 
المرورية، مجموعة من األســاتذة 
من مختلــف جامعات الوطن وكذا 
الدرك الوطني المختصة  إطارات 

في ميدان األمن المروري.
يهــدف هــذا الملتقــى إلــى تعزيز 
الشــعور باألمــن المــروري عبر 
مــن خــال مســاهمة  الطرقــات 

كل الهيئــات والقطاعــات، وذلــك 
بتشــخيص النقائــص المؤدية إلى 
الألمن المــروري ومع تقييم مدى 
التجســيد الفعلي للحلول، الســيما 
فيما يتعلق بتعزيز االطار القانوني 
والتكفــل بالجوانب المادية والتقنية 
التشريعية ذات  لتطبيق النصوص 

الصلة بفعالية.
عرف هــذا الملتقى عــدة تدخات 
لاســاتذة والمختصين ساهمت في 
إثراء النقاش وتصور خطط العمل 
المســتقبلية لكل هيئــة مع الخروج 
بجملــة مــن التوصيــات التي من 
شــأنها الرقي بالســامة المرورية 

عبر الطرقات.

n   تحت شعار من أجل المرافقة 
والكفالة النفســية المتطــورة، نظم 
مخبــر القياس واإلرشــاد النفســي 
امــس   اول  الجزائــر2   بجامعــة 
المؤتمــر الدولــي الخامــس حول 
والصدمــة  الطبيعيــة  الكــوارث 
المحاضــرات  بقاعــة  النفســية، 
مــن  أســاتذة  بمشــاركة  الكبــرى 
مختلــف جامعــات الوطــن ومــن 
الخــارج عبر تقنيــة التحاضر عن 

بعد.
افتتحــه مديــر  الدولــي  المؤتمــر 
الجامعة األســتاذ الســعيد بومعيزة 
بكلمــة هنــأ مــن خالهــا منظمي 
الملتقــى علــى حســن اختيارهــم 
لموضــوع ذي أهميــة تترتب عنه 
آثار متعددة االبعــاد ويمس الكثير 
من المؤسســات في المجتمع، كما 
تمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات 

يستفيد منها الجميع.
مــن جهتــه تحــدث مديــر مخبــر 
القياس واإلرشــاد النفســي األستاذ 
ناصــر الديــن زبدي عــن مفهوم 

الصدمة النفســية وأنواعها وكيفية 
التعامل معها ومعالجتها، وبين أن 
المؤتمر ســيناقش 45 ورقة بحثية 
ألساتذة من داخل وخارج الوطن.

وقد تضمن برنامج المؤتمر الدولي 
ســبعة محاور أساسية قسمت على 
المفاهيــم  ثاثــة ورشــات وهــي 
بالكــوارث  الخاصــة  األساســية 
النفســية  والصدمــة  الطبيعيــة 
مــن مختلــف المــدارس، الحماية 
وللمصــدوم  للضحيــة  القانونيــة 
الكــوارث،  إدارة  ومتطلبــات 
النفسية  والمشكات  االضطرابات 
الناجمــة عن الكــوارث الطبيعية، 
الحــداد واالضطرابــات  مراحــل 
النفســية أثنــاء الصدمــة ومــا بعد 
الصدمــة عنــد مختلــف الشــرائح 
العاجيــة  التقنيــات  واالعمــار، 
المســاعدة للكفالة النفســية الفردية 
والجماعيــة واألســرية، وعرض 
للتجارب الدولية في مجال التعامل 
مع الصدمة الناجمة عن الكوارث.

المحروقــات  نــادي  تحصــل    n
لطلبــة كليــة المحروقــات بجامعة 
قاصــدي مربــاح بورقلــة مؤخرا 
علــى الجائــزة األولــى العالميــة 
الرئاســية للطلبــة المتألقيــن التي 
تنظمها الجمعية العالمية لمهندسي 
البترول، وذلك نظير أعمال علمية 
وتقنية وفكرية متسلســلة عن بعد، 
كان آخرها تنظيــم تظاهرة علمية 
تكوينيــة دوليــة عــن بعــد أطرها 
مجموعة مــن الخبــراء العالميين 
علــى غــرار الباحــث الجزائري 
المقيم بأمريكا السيد )بلقاسم حبة(، 
وبمســاعدة الخبيــر فــي البتــرول 
الشاب الجزائري المقيم بكندا السيد 

)إبراهيم بن دبيلي(.
أنيــس  محمــد  الطالــب  واعتبــر 
بومعزة رئيس نــادي المحروقات 
التتويــج  هــذا  ورقلــة،  بجامعــة 
مســتحقا، مشــيرا إلى أن الجائزة 

العالمية الرئاســية للطلبة المتألقين 
لـــ 05 % األوائــل مــن الفــروع 
الطابية المشــاركة وعددها 415 
فرعــا طابيــا حول العالــم. وبعد 
الحصول عليها ستســاهم –حسب-
بومعــزة  أنيــس  محمــد  الطالــب 
في الرفــع من التصنيــف العالمي 

للجامعات والكليات المشاركة.
وسيتلقى نادي المحروقات بجامعة 
قاصــدي مرباح بورقلــة وبعد هذا 
التتويج دعوة رســمية من الجمعية 
العالمية لمهندسي البترول الستام 
جائزته شــهر سبتمبر القادم بمدينة 
دبي فــي دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة.
وقد سبق لهذا النادي الطابي الذي 
يتكــّون مــن 150 طالبا مســجا 
منهم 50 طالبا نشــطا، من افتكاك 
عدة جوائز عالمية نظير مشاركته 

في مسابقات دولية.
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إستراحة

   فريمان أبو زيد 
..فيلسوف فرنسي بلون 

عربي
   n     فيرمــان أبــو زيد  )11 نوفمبر 1679 
- 20 مــارس 1767(، كان باحًثا فرنســًيا عمل 
في الفيزياء واإللهيات والفلســفة، وعمــل كأمين 
مكتبة في جنيف )كانتون جنيف( خالل السنوات 
األربعين األخيرة. يشتهر أبو زيد أيًضا بُمراجعة 
أو تصحيح كتابات إسحاق نيوتن وعلماء آخرين.
ولــدت فيرمان أبو زيد فــي 11 نوفمبر 1679 
لوالدين بروتســتانتيان في يزيس في النغيدوك.  
وينحــدر أصلــه مــن طبيب عربــي ذو أصول 
أندلسية كان يعيش في مدينة تولوز في فرنسا في 
القرن التاسع. وبناًء على ذلك، فإن  اسم أبو زيد 

ُمشتق من االسم العربي ”أبو زيد«.
تُوفــي والــده وهــو في الثانيــة من عمــره. عند 
إلغاء مرســوم نانت فــي عــام 1685، قامــت 
الســلطات باتخاذ خطوات لتدريســه في الكنيسة 
الرومانيــة الكاثوليكية، لكن قامت والدته بافتعال 

قصــة لهروبه. وعاش هو وشــقيقه لمدة ســنتين 
هاربين مــن العدالة في جبال ســيفينيس، لكنهما 
وصــال أخيًرا إلى جنيف، حيــُث انضمت إليهما 
والدتهمــا بعد ذلك في الهروب من الســجن الذي 

كانت ُمحتجــرة فيه ُمنذ وقت فرارهما. اكتســب 
أبــو زيد في ســن ُمبكر إتقاًنا كبيــًرا في اللغات، 

الفيزياء واإللهيات. 
ثــم  إلى ألمانيــا،  ســافر   ،1698 عــام  فــي 
إلى هولندا، حيُث تعــرف على بيير بايل، وبيير 
جوريو وجاك باســناج. انتقل إلــى إنجلترا وُقدم 
إلى إســحاق نيوتن الذي وجد فيه واحد من أوائل 
المدافعين ضد استكشــافات كاستل. صحح نيوتن 
فــي الطبعة الثانية مــن كتابه األصول الرياضية 
للفلسفة الطبيعية خطأ أشــار إليه أبو زيد  دفعت 
ُشهرة أبو زيد، ملك إنجلترا ويليام الثالث إلى أن 
يطلب منه االســتقرار في إنجلتــرا، لكنه لم يقبل 
عرض الملك وفضل العــودة إلى جنيف. هناك، 
منذ عام 1715، قدم ُمساعدة قيمة للُمجتمع الذي 
تم تشــكيله لترجمة العهد الجديد إلى الفرنســية. 
وفي عام 1723، رفض عرض منصب اســتاذ 
الفلســفة في جامعــة جنيــف. في عــام 1727، 
حصل على الجنســية في جنيــف، وقبل بمنصب 
أمين مكتبة فخري في جنيف، المدينة التي تبناها. 
أثناء وجوده في جنيف في ســنواته األخيرة، قام 
بتأليــف العديــد مــن األعمــال. فــي 20 مارس 
1767، تُوفي أبو زيد أيًضا في جنيف عن عمر 

ناهز 87 عاًما.

n  هاتها تسعة وال تزعل: رأى في منامه أّن شخصاً أعطاه تسعة دراهم 
بداًل من عشرة كان يطلبها منه فاختلفا، ولما احتدم بينهما الجدال انتبه من 
نومه مذعوراً فلم ير في يده شــيئاً، فتكدر والم نفســه على طمعه ، ولكنّه 
عاد فاســتلقى في الفراش وأنزل تحت اللحاف ومّد إلى خصمه الموهوم 

قائاًل: هاتها تسعة وال تزعل!

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

أبو حفص عمر بن اخلطاب العدوي القرشي..
 العادل الفاروق

يف رحاب العلم واإلميان  

n      أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي 
، الُملقــب بالفاروق، هو ثاني الخلفاء الراشــدين 
ومن كبار أصحاب الرســول محمد، وأحد أشهر 
األشــخاص والقادة في التاريخ اإلســالمي ومن 
أكثرهم تأثيًرا ونفوًذا. هو أحد العشــرة المبشرين 
بالجنة، ومــن علماء الصحابــة وزّهادهم. تولّى 
الخالفــة اإلســالمية بعد وفاة أبي بكــر الصديق 
في 23 أغســطس ســنة 634م، الموافق للثاني 
والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 13 هـ. كان 
ابــن الخّطاب قاضًيا خبيًرا وقد اشــتهر بعدله 

وإنصافه الناس من المظالم، ســواء كانوا 
مســلمين أو غير مسلمين، وكان ذلك 
أحد أسباب تسميته بالفاروق، لتفريقه 

بين الحق والباطل.
هــو مؤســس التقويــم الهجري، 

وفي عهده بلغ اإلســالم مبلًغا 
عظيًما، وتوســع نطاق الدولة 
اإلســالمية حتى شمل كامل 
العراق ومصر وليبيا والشام 
وفارس وخراســان وشرق 
أرمينية  وجنوب  األناضول 
وسجستان، وهو الذي أدخل 
القدس تحت حكم المســلمين 

ألول مــرة وهي ثالــث أقدس 
المــدن فــي اإلســالم، وبهــذا 

استوعبت الدولة اإلسالمية كامل 
أراضي اإلمبراطورية الفارســية 

الساســانية وحوالــي ثلثــّي أراضي 
االمبراطوريــة البيزنطية. تجلّت عبقرية 
عمــر بن الخطاب العســكرية في حمالته 

المنظمة المتعددة التي وجهها إلخضاع الفرس 
الذين فاقوا المســلمين قــوة، فتمكن من فتح كامل 
إمبراطوريتهم خالل أقل من ســنتين، كما تجلّت 
قدرتــه وحنكته السياســية واإلدارية عبر حفاظه 
على تماسك ووحدة دولة كان حجمها يتنامى يوًما 

بعد يوم ويزداد عدد سكانها وتتنوع أعراقها.
ولــد بعد عام الفيــل، وبعد مولد الرســول محمد 
بثالث عشرة سنة. وكان منزل عمر في الجاهلية 
فــي أصل الجبل الذي يقال لــه اليوم جبل عمر، 
وكان اســم الجبل في الجاهلية العاقر وبه منازل 
بني عدي بن كعب، نشــأ فــي قريش وامتاز عن 

معظمهم بتعلــم القراءة. وعمل راعًيا لإلبل وهو 
صغيــر، وكان والــده غليًظا فــي معاملته. وكان 
يرعــى لوالــده ولخــاالت لــه من بنــي مخزوم. 
وتعلم المصارعــة وركوب الخيل والفروســية، 
والشــعر. وكان يحضر أســواق العرب وســوق 
عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، فتعلم بها 

وأصبــح مــن أغنيــاء التجارة،التي ربح منها 
مكة، رحل صيًفا إلى بالد الشــام وإلى اليمن في 
الشــتاء،وكان عمــر من أشــراف قريــش، وإليه 
كانــت الســفارة فهو ســفير قريش، فــإن وقعت 
حــرب بين قريــش وغيرهم بعثوه ســفيراً، وإن 
نافرهــم منافــر أو فاخرهــم مفاخر رضــوا به، 
بعثوه منافراًومفاخراًنشــأ عمر في البيئة العربية 
الجاهليــة الوثنية على دين قومه، كغيره من أبناء 

قريش، وكان مغرًما بالخمر والنساء.
كان عمــر يخفي وراء تلك القســوة والشــدة رقة 
نادرة. تحكي هــذا زوجة عامر بن ربيعة حليف 
بنــي عــدي، وذلك حينمــا رآها عمــر وهي تعد 
نفسها للهجرة إلى الحبشة، فقال لها كلمة شعرت 
من خاللها برقة عذبة في داخله، وأحســت بقلبها 
أنه من الممكن أن يســلم عمر، وذلك أنه قال لها: 
»صحبكــم اللهلــم تتوان زوجة عامــر بن ربيعة 
فــي أن تخبــر زوجهــا بما رأت مــن عمر، فرد 
عليها بقولــه: »أطمعت في إســالمه؟« قالت: 
»نعــم«. وألن االنطباعــات األولــى مــا 
زالت محفــورة في نفســه، رد عليها 
زوجها بقوله: »فال يســلم الذي رأيِت 

حتى يسلم حمار الخطاب«.
 فــي هــذه الفتــرة كان عمــر بن 
الخطاب يعيش صراًعا نفســًيا 
حــاًدا، فقــد حدثــه قلبــه بــأن 
هؤالء الناس قد يكونون على 
ثباتهــم  أن  ورأى  صــواب، 
ا فيما يتعرضون  عجيب جــًدّ
لــه، وهــم يقــرؤون كالًمــا 
غريًبا لم تســمع قريش بمثله 
مــن قبل، هــذا إضافًة إلى أن 
رئيســهم محمًدا ليس عليه من 
الشــبهات شــيء، فهو الصادق 
باعتــراف أعدائــه مــن  األميــن 
القرشــيين. وفي الوقت نفسه حدثه 
عقلــه بأنه ســفير قريــش، وقائد من 
قادتها، واإلســالم ســيضيّع كل هذا، فذلك 
الدين قسم مكة إلى نصفين، نصف يؤمن به 
ونصف يحاربه، فمنذ ســت سنوات والقرشيون 
يعانون المتاعب والمشــاكل بسببه، ويدخلون في 
مناظرات ومحــاورات. وفي غمار هذا الصراع 
الداخلــي وألن من طبعه الحســم وعــدم التردد، 
فقــد قرر أن ينتهي من كل مــا يؤرقه، وأراد أن 
يخلص نفســه ويخلص مكة كلها ممن أحدث فيها 
هذه البدع وتلك المشــاكل، فقرر أن يقوم بما فكر 
فيه كثير من مشــركي قريــش قبل ذلك، لكنهم لم 

يفلحوا فيه، أال وهو قتل محمد.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم يزيد الحجم الذي يحتله مكعب 
الثلــج بنحو 9 % عن الحجم الذي تحتله 

المياه الذي أدت إلى تكوينه.
- هل تعلم ال يمتلك كوكب عطارد أي كواكب على اإلطالق.

- هــل تعلــم يتكــون الجهــاز الهيكلي لــدى اإلنســان البالغ من 
206 عظمــة أصغرهــا عظام الركبة في األذن الوســطى، لكنه 
 يولــد بحوالي 270 عظمة تندمج يبعضهــا البعض أثناء النمو
- هــل تعلــم ان الســكوت والتواصــل البصري مــع األفراد عند 
ســؤالهم سؤااًل ما يدفعهم إلى االســتطراد باإلجابة وإن لم يكن 

لديهم نية بذلك.

 2002 - افتتاح بطولــة كأس العالم 
القــدم الســابعة عشــر والتي  لكــرة 

تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.
تنفيذ حكــم   - 2004

اإلعدام بسعوديين وكويتي قاموا باختطاف طفلة بالخامسة من 
عمرها وهتك عرضها ثم طعنها بالســكين وإخفاء معالم وجهها 
عن طريق التشــويه واجتثاث رأســها، وتعد الجريمة من أبشع 

الجرائم في الكويت.
2017 - مقتــل 90 شــخصا على األقل وإصابــة 400 آخرين 
معظمهــم مدنيــون في تفجيــر انتحــاري بســيارة مفخخة فــي 

العاصمة األفغانية كابل.
تدريــب  مــن  اســتقالته  زيدان ُيعلــن  الديــن  2018 - زيــن 
نادي لاير مدريد بشــكٍل ُمفاجئ بعد بضعة أيَّام من تحقيقه لقبه 

الثالث بدوري أبطال أوروبا.
اليوم العالمي للكف عن التدخين.

واحد فرطاس دخل للحمام زلق طاح على 
راسو زاد زلق 

كن على الصدق مقيما واألدب. . . . والزم العلم بفهم وطلب
واتق هللا بقلب خاشع واجتنب . . . . ظلمة أنواع السبب

عبد الغني النابلسي

رضبة بالفاس وال عرشة بالقادوم 
يضرب هذا المثل أنه عندما يكون االنسان بصدد القيام 
بأمر معين أنجزه مرة واحدة وال تؤجل القيام به عبر 

مراحل ألنك تّمل منه  

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحد ألية فترة تعود، 
أّنهــا  لكــّن ورغــم 
ض اربة في عمق 
إال  التاريــخ 
تزال  أنهــا ال 
لحــة  صا
لــكل زمــان 

ومكان.
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n وحســب هــؤالء المحتجيــن  أن 
وقفتهــم هــذه جــاءت  تضامنــا مع 
عائلــة الضحيــة والوضــع المتردي 
وعلى خلفية العثور، نهاية األســبوع 
القاصــر  الطفــل  علــى  الماضــي، 
بــوراس.ع البالــغ مــن العمــر 16 
سنة، متوفيا في ســاعة متأخرة وفي 
ظروف مشــبوهة، ملقى على جانب 
الطريــق بالحي، وال يــزال التحقيق 
القضائي واألمني جاريا للكشف عن 
أسباب الوفاة، كما طالب المحتجون، 
مــن بينهــم عائلــة وأقــارب الطفــل 
القاصــر المتوفــى، مــن الســلطات 
األمنية، بتكثيف الدوريات والمداهمة 
داخل وخارج أحياء المدينة الحدودية 
لــردع مهربــي ومرّوجي  خاصــة، 
المخــدرات واألقــراص المهلوســة، 
الذيــن يســتغلون األحيــاء والقّصر، 
باإلضافــة إلــى فتح مقر ثــاٍن لألمن 
الحضــري، نظــرا لكثافــة الســكان 

وتفشي مختلف ظواهر اإلجرام.  
وقد علمنا ان  مسؤول بأمن دائرة بئر 
العاتــر أكد أن عميد الشــرطة   فتح 
حوارا مع أفراد عائلة الطفل القاصر 

المتوفــى، مطمئنــا إياهــم بالتحقيــق 
المتواصــل، وهــو ينتظــر صــدور 
لتحديــد  الشــرعي  الطبيــب  تقريــر 
أســباب الوفاة، أما مــا تعلق بتكثيف 
الدوريات ودعم أمن الدائرة بمقرات 
لألمن الحضــري، فأكد المحدث بأن 
هناك مقرا لألمــن الحضري األول، 
وسيتم رفع االنشغال إلى أمن الوالية 
ووالــي الوالية، وإلى حــد كتابة هذه 

السطور، ال تزال الوقفة االحتجاجية 
أي  تســجيل  دون  مــن  متواصلــة 
احتــكاك بقوات األمــن المتواجدة في 
المنطقــة  والــح هــؤالء الغاضبون 
على اضافة مراكز أمنية لبئر العاتر 
التي يبلغ عدد ســكانها  حوالي 100 
الف  نســمة  وتتوفر على مركز امن 
الدائــرة ومركز امنــي حضري أول 

فقط.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 31/ 18
الجزائر : 24/ 20
وهران : 26/ 20 

 باقة األخبار 
شجار يخلف جريمة قتل 

يف حي المزياب بتبسة
n وقع ،مساء أول أمس شجار بين شاب في العقد 
الثالــث من عمــره مع رجل فــي ال44 من عمره  ” 
زريفــي  مصطفى  بحي الميزاب بمدينة تبســة  أدى 
بالشــاب المتهم الى اســتعمال ســاح ابيض موجها  
العديــد مــن الطعنــات للضحية  الذي حول مباشــرة 
مــن طــرف المواطنيــن الى المؤسســة االستشــفائية 
االستعجالية لمدينة تبسة الكائنة بحي الجرف المحاذي 
للحــي الــذي وقعت فيه الجريمــة ،اال انه توفي متأثر 

باإلصابة البليغة التي تعرض لها.
  وفــور الحادثــة تمكنــت مصالح االمــن الحضري 
الثانــي من توقيف القاتل المفترض الذي حاول الفرار 
فــي انتظار اســتكمال التحقيقات لمعرفة أســباب هذه 

الجريمة  .
وتعتبر هذه الجريمة الثانية من نوعها بعاصمة الوالية 
خــال أســبوع والثالثة على مســتوى تــراب الوالية 
خال نفس الفتــرة اذ عرفت مدينة بئر العاتر جريمة 

قتل لشاب عمره 16 سنة . 
 هواري غريب

تفكيك شبكة مختصة يف تقليد األختام 
و الزتوير يف محررات رسمية بقسنطينة   
n تمكنــت الفرقة االقتصاديــة و المالية بالمصلحة 
الوالئية للشــرطة القضائية بأمن والية قســنطينة في 
عمليــة نوعية مــن تفكيك عصابة أشــرار تتكون من 
03 أشــخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 ســنة 
، مشتبه فيهم في قضية  اإلعداد الرتكاب جناية تقليد 
أختــام الدولة و الحصول عليها بغير حق الســتعمالها 
استعماال ضارا بمصالح الدولة و األفراد ، التزوير و 
اســتعمال المزور في محررات عمومية و رســمية و 
محاولة تزوير أوراق عرفية و المشاركة و النصب .

حيثيــات القضية تعود إلى معلومــات تحصلت عليها 
عناصر الفرقة االقتصاديــة و المالية بخصوص قيام 
مشــتبه فيهم بتزوير محررات عمومية و رســمية  ، 
االســتغال الجيد للمعلومات مكن بعد تحريات مكثفة 
مــن تــم تحديد هوية مشــتبه فيهم و الذين تــم توقيفهم 
و البالــغ عددهم 03 أشــخاص ، كما تــم على إثرها 
حجز ختــم و محررات عموميــة و عرفية باإلضافة 

إلى دعامة الكترونية بها مختلف الوثائق .
التحقيــق المعمــق أفضى إلــى ضلوع المشــتبه فيهم 
في النصب على األشــخاص و إيهامهم بشــراء قطع 
أرضية بعقود مزورة و االســتاء على أموالهم  .بعد 
االنتهــاء من إنجــاز ملف إجراءات جزائيــة تم تقديم 

المعني أمام النيابة المحلية.
تاج الدين

 n كمــا في تونــس ، ومالــي ،جزائر الوفاء 
لجيرانها ولــكل أحرار العالم ترمــي هذه األيام 
بثقلها في الملف الليبي ، وهي ترفض أي طرح 
قد يعمق أكثر أزمة  األشــقاء الليبيين ويمدد من 

معاناتهم..
رئيس الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون قالها 
صراحــة في أكثر من مناســبة : لــن يكون حل 
لألزمــة الليبيــة دون الجزائر، وأبــرز أن الحل 
يصنعه الليبيون وأي تدخل في شؤونهم الداخلية 

من أي جهة كانت مرفوض .
وزير الشــؤون الخارجية, صبري بوقدوم, جدد 
أمــس  األحــد, التأكيد على تضامــن الجزائر ” 
غير المحدود” مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز 
محنته, وعلى ســعيها لدعم الســلطات الليبية في 
اعــادة االســتقرار في الباد. وقــال بوقدوم, في 
تصريح صحفي عقب استقباله وزيرة الخارجية 
الليبية الســيدة, نجاء المنقــوش, ”تؤكد الجزائر 
اليوم وقوفها و تضامنها الغير محدود مع الشعب 
الليبــي الشــقيق في تجاوز محنته وتســعى لدعم 
جهــود الســلطات الليبية حول اعادة االســتقرار 
السياســي و األمني و المصالحة الوطنية بتوحيد 
المؤسسات تمهيدا لاستحقاقات الهامة” المقبلة.

 ومــن جهتها ثمنت وزيرة الخارجية في حكومة 
الوحدة الوطنية الليبيــة، نجاء المنقوش، ”دور 
الجزائــر الثابت” و ”عملها الدؤوب للحفاظ على 

السيادة الليبية«.
 وأشــادت نجاء المنقوش ب ” الدور االيجابي” 
للجزائــر  و”مرافقتها للمســار االممي في إطار 
نتائــج اتفاق جنيف”  الــذي ” توج باالتفاق على 
االنتخابــات الرئاســية في 24 ديســمبر 2021 

على اسس دستورية”. 
الجزائــر اليوم وكما باألمــس تعمل جاهدة على 
الدفع بالمصالحة الليبية والوصول إلى انتخابات 
رئاسية تجمع الليبيين وتنهي التجاذبات اإلقليمية 
وحســابات الغــرب الاهــث وراء ثــروات هذا 
البلــد الجــار ، وســيكون لها تواجدا قويا ســواء 
فــي الجانــب الدبلوماســي أو االقتصــادي، وما 
لقــاء رجال األعمال الجزائرييــن والليبيين بحر 
األســبوع الجاري بالبرج ثم بالعاصمة إال بداية 
لخارطــة طريق تســاهم فيها الجزائــر بقوة من 
أجل إعمــار ليبيا والنهوض بها اقتصاديا مجددا 
بتواجد شركات كبرى على غرار سوناطراك أو 

مستثمرين خواص في شتى المجاالت ..
آخر الــكالم.. الجزائر ســتظل وفية لجيرانها 
ســواء في الســاحل أو المغرب العربي الكبير ، 
وهي اليوم ترنو بعين البلد األخ إلى تونس وليبيا  
ومالي وتحرص على أن تخرج هذه البلدان  من 
دوامــة األزمات ومــن ثمة ســد كل المنافذ أمام 
قوى الشر واالستغال .                                 

                          يزيد سلطان

كاريكاتور 

جزائر الوفاء
آخر الكالم 

الصبح  : 03.32
الظهر   : 12.32
العصر  : 16.23
املغرب  : 19.49
العشاء : 21.27
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العاتر في تبسة، في وقفة احتجاجية أمام مقر  خرج، أول أمس، العشرات من سكان أحياء مدينة بئر 
أمن الدائرة، تضامنا مع عائلة القاصر الذي عثر عليه متوٍف في ظروف غامضة ، رافعين الفتات تطالب 

بتوفير األمن .

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 

بعد العثور على طفل مقتول في ظروف غامضة 
سكان بئر العاتر بتبسة  ينتفضون 

ويطالبون بتوفير االمن

تبسة : هواري غريب 

إعالن
 

نظرا لعديد االتصاالت املتعلقة بعدم الحصول على أعداد من 
جريدة عني الجزائر الخاصة بمسابقة رمضان ..ونزوال عند 

رغبة القراء األوفياء نعلن أنه سيتم إعادة نشر أسئلة وقسيمات 
املشاركة بمعدل 3 كل يوم بداية من نهاراليوم الثالثاء  

 عنوان الجريدة : 
الوحدة الجوارية رقم 5 

 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 
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سؤال رقم 13 :
ماهو االسم الجامع لإلنس والجن يف القرآن 

الكريم ؟

سؤال رقم 14 :
 من هو القائد املسلم الذي فتح البحرين ؟

سؤال رقم 15 :
من هو القائد العربي الذي بنى مدينة 

القريوان ؟
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