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جيجل
بطالو ” تانفدور” بالميلية  ينظمون وقفة 

احتجاجية أمام محطة السكة الحديدية

تبسة
   ايداع شخص الحبس بعد اهانته لعنارص 

األمن وتحطيم أمالك عمومية 

سكيكدة 
 وفاة شابني و إنقاد ثالثة من 

الغرق يف شواطئ الوالية    
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  يف قضية وفاة 
إدانة طبيب وزوجته ورئيس مصلحة بالسجن بمستشفى البازحامل بسطيف
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جراد يدعو إلى ربط الجامعة 
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املوك يضيع فرصة ذهبية  
واملدرب زاوي يف عني اإلعصار 

بغرض التواجد يف أول برلمان للجزائر الجديدة 

ص12

 انطالق الحملة االنتخابية للتشريعيات 
و المترشحون يشرعون في معركة اإلقناع

استحداث هيكل طبي لمتابعة احرتام الربوتوكول الصحي خالل الحملة 

تنطلــق اليــوم الحملــة االنتخابيــة لترشيعيــات 
12 جــوان المقبل النتخــاب نواب الغرفة الســفىل 
للربلمان، بعد اســتعدادات خاضها المشاركون يف 
هذا لموعد  ،قصد إقناع الناخبني بالتوجه للصندوق 
ومنحهم صوتهم ، و ســوف تستمر هذه الحملة عىل 
مدار ثالثة أسابيع، وســيتنافس فيها 1483 قائمة 
منهــا 646 قائمــة حزبيــة  و837 قائمة حــرة بغرض 

التواجد يف أول برلمان للجزائر الجديدة
ص 4

 ص 12

 رشيد غزال 
محل أطماع 

عمالقة الدوري 
الرتكي

بعد إخفاق مجلس األمن  
 الجزائر تستنفر الجمعية 

العامة لألمم المتحدة لوقف 
العدوان عىل الفلسطينيني

الجماهري غاضبة واإلدارة يف حرية 

انتفض أنصار مولودية قسنطينة ضد الالعبين والطاقم الفني بعد التعثر 
المفاجئ داخل القواعد لحساب الجولة الـ16 للقسم الثاني هواة الجهة 

الشرقية والتعادل  أمام شباب أوالد جالل الذي وصف بهزيمة ألن 
المنافس لم يكن قويا ويحتل المراكز األخيرة في الترتيب العام.

عباس: لن نتهاون بمالحقة مرتكبي 
الجرائم ضد شعبنا يف المحاكم الدولية

ص 6/5

عيننا على القدس

سفري فلسطني ..نتوقع اتخاذ قرار يدني 
العدوان اإلرسائييل بعد تحرك الجزائر

أكد بأن الجيش سيتصدى بحزم وقوة 
لكل من ينوي العبث بمقومات األمة

الفريق شنقريحة يحذر 
المغامرني من محاولة المساس 

ص 3بالوحدة الوطنية
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n كشــفت مصادر موثوقة أن 
المدير العام لألمن الوطني أجرى 
حركة داخلية لبعض رؤساء أمن 
الدوائــر بواليــة ســطيف، أيــن 
تــم تحويــل  رئيــس أمــن دائرة 
الشــرطة رماش  العلمة عميــد 
عمار لشــغل نفس المنصب بأمن 

دائــرة عيــن والمــان، فيما حول 
عميد الشــرطة أبركان منير من 
حمــام الســخنة لشــغل منصــب 
رئيس أمــن دائــرة العلمة، ويعد 
عميــد الشــرطة أبــركان منيــر 
مــن اإلطارات الشــابة في األمن 
الوطني له تكويني علمي وميداني 

في ميدان الجريمــة ويعول عليه 
كثيرا في مكافحــة الجريمة التي 
اســتفحلت في مدينــة العلمة التي 
تشــهد جرائم بشعة حّيرت الرأي 

العام المحلي والوطني.
سفيان خ

n تنطلــق الحملــة االنتخابيــة 
لالنتخابــات التشــريعية رســميا 
اليــوم الخميــس، بكامــل التراب 
الوطنــي، وفــي واليــة ســطيف 
ســيكون بلعيد عبد العزيز رئيس 

حزب جبهة المستقبل أول رئيس 
حزب ينشــط تجمع شــعبي بدار 
الثقافــة هــواري بومديــن اليوم، 
على الساعة الرابعة زواال، بينما 
ســينزل عبد القادر بن قرينة هو 

اآلخر لقواعده بســطيف لتنشــيط 
تجمع شــعبي يــوم الســبت على 
الســاعة العاشــرة صباحــا بنفس 

المكان.

n اقــدم صباح امس العشــرات 
مــن قاطنــو البيــوت القصديريــة 
بحــي بــداي شــعبان بســكيكدة ، 
على غلق وقطــع الطريق المؤدي 
2 مطالبيــن  ميســون  الــى حــي 
الجهــة المســؤولة بترحيلهــم نحو 
ســكنات اجتماعية الئقة في أقرب 
اآلجال، داعين الجهات المســؤولة 
الى وجوب االلتــزام بوعودها في 
تمكينهــم من حــق الحصول على 
ســكن يحفــظ كرامتهم وينتشــلهم 
مــن الواقع المعيشــي المــر الذي 
طويلــة. مــدة  مــن   يعيشــونه  
وطالــب بعض ســكان هــذا الحي 
الجهــات  التفــات  بضــرورة 
الوصيــة وعلــى رأســها مديريــة 
الســكن ومصالح والية ســكيكدة  
االجتماعي  وواقعهم  النشــغاالتهم 

الحرج فــي ظل ســكنات الصفيح 
والقصديــر التــي أنهكــت كاهلهم 
أبنائهــم. مســتقبل   ورهنــت 
وأوضــح بعــض أفــراد العائالت 
عيــن  ل  تصريــح  فــي  القاطنــة 
الجزائــر ، أّن وضعهم المعيشــي 
يتــأزم يوما بعد يــوم في ظل عدم 
تحــّرك المصالــح المختصة على 
المســتوى المحلــي للتكّفل بمطلب 
ترحيلهم إلى ســكنات جديدة، رغم 
الشــكاوى المتعددة التــي رفعوها 
إليهــم والمرفقــة بتقاريــر مفّصلة 
عن حياتهم اليومية في هذا الموقع 
القصديري، مجّددين موقفهم بعدم 
التنــازل عن حقهم هــذا إلى غاية 
إيجاد حــل نهائي يعيــد لهم األمل 

المفقود.
كريم يوسف

وفاة مريضة إثر تعرض سيارة 
إسعاف لحادث مرور بالحروش يف 

سكيكدة 

n تعرضــت صبيحــة أمــس  ســيارة نقــل 
المرضى تابعة لجمعية أصدقاء المريض لوالية 
ســكيكدة، إلــى حادث مــرور بالطريق الســيار 
شــرق غرب بالمكان المســمى بالظهيرة ناحية 
واد صفصــاف بالســعيد بوصبــع الحروش بعد 
انفجــار اإلطار المطاطــي للعجلة ، ما  أدى الى 
وفاة مريضة في عين المكان ابلغ من العمر 65 
ســنة كانت رفقــة إبنها . وتم تحويــل الجثة الى 

المؤسسة االستشفائية الحروش .
نورالدين. ب

جثمان الحــارس حجــاوي يصل إىل 
أرض الوطن وسيوارى الرثى  اليوم

n وصــل ظهيــرة أمــس  جثمــان الحــارس 
الدولي السابق سمير حجاوي إلى أرض الوطن  
وكان في اســتقبال الجثمــان عائلة الفقيد ووزير 
الشــباب والرياضــة ســيد علي خالدي وســليمة 
ســواكري ورئيس الرابطــة الوطنية عبد الكريم 
مــدوار الــذي آبــى إال حضــور هذه المراســيم 
ومواساة عائلة الفقيد  الذي توفى األحد الماضي 
في العاصمة الفرنســية باريس عــن عمر ناهز 
41 ســنة بعد مــرض عضال وقــد أثنى وزير 
الشــباب والرياضــة كثيرا على حجــاوي الذي 
يتمتع بأخالق عالية وقدرات فنية مذهلة  سمحت 
لــه اللعب فــي أكبر األنديــة الجزائرية وتقمص 
ألوان المنتخب الوطني الجزائري في العديد من 
المناســبات كما حقق عدة ألقاب وطنية مع أندية 
وفاق ســطيف ،شــبيبة القبائل وجمعية الشــلف 
لينهي مســيرته الكروية في  وداد تلمسان فريق 
القلب الذي  فتح باب  الشهرة أمام حجاوي حيث 
لعب موســما قبل أن يتحول إلى مدرب للحراس 
في نفس الفريــق ليبتعد بعدها عن المالعب بعد 
إصابته بمرض الخبيث الذي ألزمه الفراش ومن 
المنتظر أن تشيع جنازة الحارس الدولي السابق 
اليوم الخميس بمســقط رأســه بتلمسان بحضور 

زمالئه .
أ- هادي 

تحويالت داخلية مست بعض 
رؤساء أمن الدوائر بسطيف

بلعيد يدشن حملته بسطيف ونب قرينة يعود هذا السبت

اختطاف امرأتين بسطيف 
والدرك الوطني بالمرصاد
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n تمكــن، صبيحــة أمــس، عناصــر الــدرك 
الوطنــي مدعميــن بأفراد مــن الجيــش الوطني 
الشــعبي بالقطــاع الفرعي بابور بوالية ســطيف 
وفــي ظرف وجيــز من توقيف ســتة أشــخاص 
تورطوا في اختطاف سائحتين تنحدران من والية 
قســنطينة،  كانتا في جولة سياحية ليلة أول أمس 

بشالالت وادي البارد رفقة خطيبيهما.
 وحســب المصادر التي أوردت إلينا الخبر  فإن 
المتورطيــن فــي عملية االختطــاف ينحدر ثالثة 

منهــم مــن قريــة »مجرقــي« ببابــور  الثالثــة 
اآلخريــن من وادي البارد، حيث أكدت مصادرنا 
أن هــؤالء أعتــدوا ليلــة أمــس علــى العائلة من 
المتكونــة مــن رجلين وامرأتين أيــن قاموا بربط 
الرجلين وتوقيفها بالحبال وثقب إطارات عجالت 
الســيارة، وخطــف المرأتيــن إلى عمــق الجبل، 
لكــن الرجــالن تمكنا من فــك وثاقهما واالتصال 
بالرقم األخضر للدرك الوطني 1055 أين كانت 
االســتجابة فــي الحين، ليتم وضــع خطة محكمة 

تمكــن خاللهــا عناصــر الفرقة اإلقليميــة للدرك 
الوطنــي مدعمــة بفرقة خاصة مــن ذات الجهاز 
وعناصر من الجيش الوطني الشــعبي بمحاصرة 
المتورطين في االختطــاف وتحرير المختطفتين 
في ســاعة مبكرة من ليلة أمس، ونقلهما إلى مقر 
الفرقــة بوادي البــارد  للتحقيق معهمــا وتقديمهم 

أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين الكبيرة.
سفيان خ

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n العبــا مانشســتر يونايتد بول 
بوغبــا وأمــاد ديالو يرفعــان العلم 
الفلســطيني في »أولــد ترافورد« 
إثــر نهايــة مبــاراة فريقهمــا ضد 
فولهــام فــي الــدوري اإلنكليــزي 

الممتاز.
أظهر العب وســط منتخب فرنسا 
ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا 

مســاندته للفلســطينيين مــن خالل 
القيــام بلفــة حــول ملعــب »أولد 
ترافورد« رافعا العلم الفلســطيني 
برفقة زميلــه اإليفواري أماد ديالو 
إثر نهاية مباراة فريقه ضد فولهام 
فــي الــدوري اإلنكليــزي الممتاز 

لكرة القدم مساء الخميس.

بوغبا وديالو يرفعان علم 
فلسطني يف »أولد ترافورد«

أقدموا عىل غلق وقطع الطريق 
قاطنو البيوت القصديرية بحي بداي 
شعبان يطالبون بحقهم من الرتحيل



n وأكــد شــنقريحة خــال لقاء 
توجيهي مع إطارات ومســتخدمي 
الناحية العســكرية الثانية بوهران 
، بأنــه »يتعيــن علــى كافــة أبناء 
الجزائــر التحلــي بيقظة شــديدة، 
وحــس وطني رفيع،عــاوة على 
الســهر على الحفــاظ على الوحدة 
الوطنية,الترابيــة والشــعبية، التي 
يتعين التشبث بها بقوة، خاصة في 
ظل ما تفرضــه األحداث الجارية 
مــن تداعيــات علــى الصعيديــن 

اإلقليمي والدولي«.
وقال فــي هذا الشــأن :«وها هي 
بادنا اليوم ، تعيش مرحلة حاسمة 
مــن تاريخهــا المعاصر،جراء ما 
تفرضــه األحــداث الجاريــة على 
والدولي،على  اإلقليمي  الصعيدين 
كافــة أحــرار الجزائــر وأبنائهــا 
المخلصيــن، األوفياء لكيان الدولة 
أرســتها  الجامعة،التــي  الوطنيــة 
المباركــة،  التحريريــة  الثــورة 
ورســم معالمها بيــان أول نوفمبر 
الخالــد، ما تفرضه هــذه األحداث 
المتســارعة مــن يقظــة شــديدة، 
وحــس وطني رفيــع، عاوة على 
الســهر على الحفــاظ على الوحدة 
الوطنيــة، الترابية والشــعبية،التي 
يتعين علينا جميعا أن نتشــبث بها 
بقــوة، ونفيهــا حقهــا ونحييها في 
النفــوس والعقول، ونســتميت في 

الدفاع عنها«.
وعليه- يضيف الفريق شــنقريحة- 
»أغتنــم هــذه المناســبة لتحذيــر 
المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم 
األيديولوجية، من محاولة المساس 
بالوحــدة الوطنيــة، ولهؤالء نقول 
أننا فــي الجيش الوطني الشــعبي 
ســنتصدى بحــزم وقوة لــكل من 
ينــوي العبــث بمقومــات األمــة، 
وســنعمل دون هــوادة على فضح 
مخططاتهــم الدنيئــة أمــام الرأي 
والدولي،ألننــا  الوطنــي  العــام 
نؤمــن إيمانــا قاطعــا أن الوحــدة 

الوطنية،هــي النبــراس الذي ينير 
كلمــا  عزائمنــا  ويقــوي  دربنــا، 
اشــتدت األزمات والمحن، وألنها 
كذلك الضمانة األكيدة لبناء جزائر 
جديــدة قويــة، موحدة،متطــورة، 
وفية لقيم أســافنا الميامين ومثلهم 
العليــا، وبالتالــي فــرض وجودنا 
والبقاء في عالم يموج بالتحديات، 
وال يرحــم الضعيف والمتخاذل«.
وأشــار البيــان الــى أن الفريــق 
شنقريحة اســتهل كلمته التوجيهية 
مع إطارات ومســتخدمي الناحية، 
الســتحضار  الحضــور  بدعــوة 
ذكــرى مجــازر الثامن مــن ماي 
1945 األليمة، التي كانت محطة 
مفصليــة مــن حيــث تأثيرها على 
مجــرى األحداث«.وقــال في هذا 
اإلطــار:« أود أن نســتحضر معا 
ذكــرى وطنيــة خالــدة، أال وهي 
ذكــرى مجــازر الثامن مــن ماي 
1945 األليمــة، التي احتفلنا هذه 
الســنة بذكراها السادسة والسبعين 

)76(، وهي الذكرى التي رسمها 
العام الماضي، رئيس الجمهورية، 
القائــد األعلــى للقوات المســلحة، 
وزير الدفاع الوطني، يوما وطنيا 
للذاكرة«.وتابع قائا :«وال شــك 
أن هــذه الذكــرى الخالــدة، كانت 
محطة مفصلية مــن حيث تأثيرها 
أن  إذ  األحــداث،  مجــرى  علــى 
الشرارة األولى للثورة التحريرية 
المباركــة، كانــت مــن نتائج هذه 
اإلبادة االســتعمارية الرهيبة،التي 
أظهرت بجــاء الحقد الدفين الذي 
كانــت تكنه فرنســا االســتعمارية 
للشعب الجزائري، وراح ضحيتها 

أكثر من 45 ألف شهيد«.
اســتمع  اللقــاء  ختــام  وفــي 
الفريــق إلــى تدخــات إطــارات 
الذيــن  الناحيــة  ومســتخدمي 
عبــروا عــن »اســتعدادهم الدائم 
لرفــع كافــة التحديــات ورفع كل 
الرهانــات، في ســبيل الدفاع عن 
أمــن واســتقرار البــاد والحفاظ 

علــى الســيادة الوطنية«.من جهة 
أخــرى أوضــح ذات المصدر ان 
زيارة العمل والتفتيش التي شــرع 
فيها الفريــق شــنقريحة اليوم إلى 
الناحية العســكرية الثانية بوهران 
فــي اطــار »الزيــارات  تنــدرج 
التفقديــة الدورية لمختلف النواحي 
العســكرية«.وأوضح البيــان أنــه 
»فــي بداية الزيارة وبعد مراســم 
االســتقبال، ورفقــة اللــواء جمال 
الناحيــة  قائــد  لعروســي،  حــاج 
العســكرية الثانيــة، وقــف الفريق 
السعيد شنقريحة بمدخل مقر قيادة 
الناحيــة، وقفــة ترحــم على روح 
المجاهد المتوفــي »بوجنان أحمد 
المدعو ســي عباس« الذي يحمل 
مقــر قيــادة الناحية اســمه، حيث 
وضــع إكليــا مــن الزهــور أمام 
المعلــم التذكاري المخلــد له،وتا 
فاتحــة الكتاب علــى روحه وعلى 

أرواح الشهداء األطهار«.
ق ـ و

n أكد الوزير األول, عبد العزيز 
جراد, أمــس األربعــاء بالجزائر 
العاصمــة, على ضرورة تجســيد 
»العاقة العضويــة« التي تربط  
االقتصــادي  بمحيطهــا  الجامعــة 
واالجتماعــي لتكــون »القاطــرة 
باالقتصاد  للنهــوض   الحقيقيــة« 

الوطني.
وقال جراد خال زيارته لمعرض 
للطلبــة حول الرقمنــة وتطبيقاتها 
ســلطان  »ابراهيــم  بجامعــة  
شــيبوط« )جامعــة الجزائــر3(, 
المنظم بمناســبة إحياء الذكرى الـ 
65  ليوم الطالب, أنه »يستوجب 
تثميــن مخرجات البحــث العلمي 
خدمــة لاقتصــاد الوطني  وربط 
عاقــة عضويــة بيــن الجامعــة 
ومحيطها االقتصادي واالجتماعي 
لتكون القاطرة  الحقيقية للنهوض 

االقتصادي«.
وألجل ذلك, ألح الوزير األول على 
ضرورة »تواجد رجال أعمال في 
المجالــس العلمية  للجامعات وكذا 
جامعييــن على مســتوى المجالس 
اإلدارية للشــركات بهدف تجسيد 

هــذه  العاقــة ميدانيــا ســيما في 
ظل اإلمكانيات البشــرية والمادية 
المتوفــرة«, داعيا إلى  مســاهمة 
الجميــع في بنــاء جزائر مزدهرة 

بسواعد أبنائها«.
كما دعا جراد الطلبة إلى »إجراء 
األبحاث الميدانية التي من شــأنها 
إيجــاد  حلــول عمليــة لمختلــف 
اإلشــكاليات المطروحة«, مبرزا 
أهمية إبــرام اتفاقيات تعاون  بين 
المؤسســات الجامعية والشــركاء 
االقتصادييــن ســواء فــي القطاع 
العــام أو الخــاص  لتجســيد هــذا 
التعــاون, وأخرى مــع الجامعات 
األجنبيــة قصــد تبــادل الخبرات 
والرفــع مــن  مســتوى الجامعــة 

الجزائرية.
وبعد أن ذكر باألهمية التي يوليها 
رئيــس الجمهورية, عبــد المجيد 
العالــي  التعليــم  لقطــاع   تبــون, 
والبحث العلمي, قدم الســيد جراد 
جملة مــن التوجيهــات تمحورت 
حول  أهمية نشــر ثقافة االبتكار, 
خاصة في ظل توفــر اإلمكانيات 
البشــرية والماديــة, إلــى  جانب 

اللغــات  »تعلــم  إلــى  دعوتهــم 
األجنبيــة خاصــة اإلنجليزية منها 
واستخدامها في  تحرير المقاالت 
أبــرز  مــن  باعتبارهــا  العلميــة 
المعايير المعتمــدة في التصنيف  

الدولي للجامعات«.
وبالمناســبة, شــدد الوزير األول 
علــى ضــرورة تطويــر الرقمنة 
مختلــف   فــي  واســتخداماتها 
مجاالت الحياة لكونها »الوســيلة 

المثلى لتحقيق العصرنة في مجال 
التسيير  المؤسساتي وكذا محاربة 

آفة البيروقراطية«.
الرياضة  بعــث  ضــرورة 

الجامعية
وشــدد الوزير األول, عبد العزيز 
بعــث  ضــرورة  علــى  جــراد, 
باعتبارهــا  الجامعيــة  الرياضــة 
»خزان األمة« في مجال صناعة 

أبطال الجزائر.
وأكد جراد خال تدشــينه لمركب 
رياضي بجامعة »إبراهيم سلطان 
شــيبوط« )جامعــة الجزائــر3(, 
بالمناســبة , أن »بعــث الرياضة 
الجامعية تعد حتمية لكونها متنفس 
للطالب الجامعي من جهة وفرصة 
إلعــداد نخبة في مجــال الرياضة 

من جهة أخرى«.
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك, حــث 
جراد على »ضــرورة تخصيص 
لممارســة  إلزاميــة  أوقــات 
الرياضــة بالجامعــة فــي مختلف 
التخصصات«, داعيــا إلى تنظيم 
منافسات رياضية بمناسبة الدخول 

الجامعــي المقبــل على المســتوى 
الرياضــة  ل«تنشــيط  الوطنــي 
محــورا  تعــد  التــي  الجامعيــة 
أساســيا في التعليم العالي والبحث 
العلمي«.وأمــر جــراد مــن جهة 
أخــرى, بـ«مراجعة« معدل قبول 
حاملي شهادة البكالوريا لالتحاق 
وكــذا  الجامعيــة,  بالمؤسســات 
الســعي من أجل توظيف خريجي 
معاهــد الرياضة مــن خال إبرام 
اتفاقيــات بيــن الجامعــة ومختلف 
الشــركاء االقتصاديين ســواء في 
الخــاص  أو  العمومــي  القطــاع 

لتسهيل عملية توظيفهم.
وبخصــوص التحضيــر أللعــاب 
البحــر األبيض المتوســط المقرر 
تنظيمهــا في والية وهران الســنة 
المقبلــة, أكد الوزيــر األول على 
‘’توفيــر كل اإلمكانيات البشــرية 
والماديــة وكــذا الهيــاكل الازمة 
حاثــا  الموعــد«,  هــذا  إلنجــاح 
الرياضين ال سيما منهم الجامعيين 
على »العمل من أجل تحقيق نتائج 

إيجابية تشرف الراية الوطنية«.
ق ـ و
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الفريق شنقريحة يحذر المغامرين من محاولة 
المساس بالوحدة الوطنية

رضورة تواجد رجال أعمال يف المجالس العلمية  للجامعات

مــن  كل  ســفراء  يســتقبل  تبــون  الرئيــس 
موريتانيا،رومانيا وجمهورية كوريا

n اســتقبل رئيــس الجمهورية،عبــد المجيد تبون،هــذا  األربعاء، 
سفراء كل من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، رومانيا وجمهورية 
كوريا الذين أدوا له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامهم في الجزائر، 

حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجــاء في البيان: “اســتقبل رئيــس الجمهورية، عبــد المجيد تبون، 
اليوم، ثالثة ســفراء أدوا له زيارة وداع بمناســبة انتهاء مهامهم في 

الجزائر، وهم على التوالي:
– سعادة السيد باله ولد مكيه، سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.

– سعادة السيد مارسيل ألكساندرو، سفير رومانيا.
– سعادة السيد لي ايون يونغ، سفير جمهورية كوريا”.

وأج

حسب ماتضمنه مرسوم وقعه الرئيس تبون
تخصيــص غــاف مــايل يقــارب 9 مليــار 
لتغطية تكاليف  ترشيعيات جوان القادم
n رصدت الدولة ميزانية تقدر ب8.8  مليار دج  لتغطية النفقات 
المتعلقة بتحضير وتنظيم االنتخابات التشــريعية لـ 12 جوان المقبل 
حسب ماتضمنه مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.
وجاء في هذا المرســوم والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون في 4 ماي الجاري انه يخصص لميزانية ســنة 2021 اعتماد 
قدره ثمانية ماليير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير 
وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانيــة، والعــدل، واالتصال، وفــي األبواب المبينــة في الجدول 
الملحق بهذا المرسوم وتشــمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج 
مخصصــة لــوزارة الخارجية بهــدف تغطية نفقــات مصالح الوزارة 
المركزيــة وتلــك الموجــودة في الخــارج ونفقات تســيير مندوبيات 
الســلطة الوطنية المســتقلة فــي الخارج كما تتضمن هــذه الميزانية 
مبلغا قدره 7,195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تســيير مندوبيات الســلطة 

الوطنية المستقلة لالنتخابات.
وتســتفيد وزارة العدل من جانبها من غالف مالي قدره 150 مليون 
دج، بينمــا تمنح لــوزارة االتصال ميزانية قدرهــا 785 مليون دج، 

حسب المرسوم.
 ربيع ـ م 

عين على الحدث
3

أكد بأن الجيش سيتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات األمة

جراد يدعو إىل ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي و يؤكد

دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة،أمس األربعاء، أبناء الجزائر إلى 
»التحلي بيقظة شديدة وحس وطني رفيع، مع السهر على الحفاظ على الوحدة الوطنية«،خاصة في ظل 

»ما تفرضه األحداث الجارية من تداعيات على الصعيدين اإلقليمي والدولي«.

الجزائر : ربيع .م 



هددت بمقاطعــة االمتحانات الرســمية لنهاية 
السنة الدراسية إذا لم ُيستجب لمطالبها 

الرتبية  تقــرر  لقطــاع  المســتقلة  النقابــات 
المقاطعة اإلدارية جميع أعمال نهاية السنة

أعلن تكتل نقابات التربية، االستمرار في االحتجاج  وقرر 
»المقاطعة اإلدارية جميع أعمال نهاية السنة« بما فيها 
صــب النقــاط وتســليم أوراق اختبارات الفصــل الثاني، 
وهــدد بمقاطعــة االمتحانــات الرســمية لنهايــة الســنة 
الدراســية 2020/2021، وأكــد أن قــرار المقاطعــة-
لالمتحانــات الرســمية- ســوف يتخــذ بعد عقــد اجتماع 
بعــد الوقفــة االحتجاجية الوطنية المقــررة يوم26 ماي 

الجاري أمام وزارة التربية الوطنية. 

n  وأوضح بيان مشــترك موقع من طرف ممثلي 13 نقابة 
بالقطــاع، كانت قد دخلت في موجــة إضرابات احتجاجا على 
االنهيــار » الفظيــع« للقدرة الشــرائية، أنه تــم عقد اجتماع 
أول أمس  بمقــر نقابــة » اينبــاف« بالعاصمــة، للبحث في 
ســبل وآليــات مواصلة االحتجاجــات، ونظرا لعــدم التجاوب 
مــع المطالــب المرفوعة-يقــول البيان- فقد خلــص االجتماع 
إلــى اتخاذ قرار باإلجمــاع يتعلق بالمقاطعــة اإلدارية لجميع 
أعمال نهاية السنة، في ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه عمال 
وموظفو التربية، الســيما ما تعلق منه بظروفهم االجتماعية 
والمهنية المزرية التي كانت ســببا مباشرا في الدفع بهم إلى 

الشارع. 
وأضــاف البيــان أنــه وبعــد االســتجابة الواســعة للحركــة 
االحتجاجية أيام 09 و10 و11 ماي 2021 التي دعت إليها 
النقابات المســتقلة دعما النتفاضة األســرة التربوية، ونظرا 
لعــدم التجــاوب مــع المطالــب المرفوعة، فقد تقــرر يضيف 
البيــان، تنظيــم وقفة احتجاجيــة وطنية أمــام وزارة التربية 
بملحقة رويســو يــوم األربعاء 26 ماي 2021 في الســاعة 

الحادية عشر صباحا. 
وبخصوص مقاطعة امتحانات نهاية السنة، ذكر بيان التكتل، 
أنــه تقرر عقد اجتماع بعد الوقفة االحتجاجية الوطنية لتحديد 
الموقــف النهائي مــن المقاطعة، حيث دعا األســرة التربوية 
»للتجنــد أكثر مــن أي وقت مضى الفتــكاك الحقوق وإنجاح 
الموقــف التصعيدي للنقابات المســتقلة«، وطالب الحكومة« 
بالتفاعل اإليجابي لحلحلة الوضع واتخاذ اإلجراءات المناسبة 

للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع«. 
لإلشــارة، كان وزيــر التربيــة محمــد واجعوط،  قد اســتقبل 
اليوميــن الماضييــن بمقر الــوزارة أعضــاء المكتب الوطني 
لنقابات كل من المجلس الوطني المســتقل لمستخدمي القطاع 
ثالثــي األطــوار للتربيــة؛ االتحاديــة الوطنية لعمــال التربية 
والنقابــة الوطنيــة لعمال التربية، و أعضــاء المكتب الوطني 
لنقابتــي كل مــن االتحــاد الوطني لعمــال التربيــة والتكوين 
والنقابــة الوطنيــة المســتقلة لمســتخدمي اإلدارة العمومية، 
وهي  لقاءات تندرج  في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية 
مــع المنظمــات النقابيــة المبرمجــة، والمخصصة لمناقشــة 
ودراســة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون األساســي 
الخــاص، وكــذا القضايــا ذات الطابــع المهنــي واالجتماعي 
لمنتســبي القطاع، وأشار الوزير خالل اللقاء إلى أن الوزارة 
منفتحــة على جميع التصورات واالقتراحات التي ســتقدم من 
طرفهم إليجاد اآلليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في 
القانون أساســي، بالشــكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي 
القطاع، غير أن مخرجات االجتماع يبدو لم تكن مطمئنة كفاية 
لشــريك االجتماعــي الذي عقــد اجتماع ل13 نقابة مباشــرة 
عقب اجتماعهم بالوزير وقرروا مقاطعة أعمال نهاية الســنة 
وهدد بمقاطعة االمتحانات الرســمية لنهاية الســنة الدراسية 
2020/2021 اذا لم تستجب الحكومة للمطالب المرفوعة. 

س- م 

n و ينــص القانون العضوي الجديــد المتعلق بنظام 
االنتخابــات فــي مادتــه 73 علــى أنــه و«باســتثناء 
الحالــة المنصــوص عليها في المــادة 95 )الفقرة 3( 
مــن الدســتور، تكون الحملــة االنتخابيــة مفتوحة قبل 
23 يومــا مــن تاريــخ االقتــراع و تنتهي قبــل ثالثة 
أيــام مــن تاريخه«.وتتميــز هــذه الحملــة االنتخابية 
بعنصر الشــباب الذيــن دعاهم  رئيس الجمهورية إلى 
»االنخــراط في مســار بناء مؤسســات جديدة تحظى 
بالثقة  والمصداقيــة«، مــع إســداء تعليماته لتشــجيع 

مشاركة هذه الفئة في هذا االستحقاق. 
وتأتــي هــذه الحملة وقد تم تحديد كيفيــات تكفل الدولة 
بنفقات الحملة االنتخابية للشــباب المترشحين األحرار 
الذيــن تقل أعمارهــم عن األربعين ســنة، وذلك »في 
إطار تشــجيع الترشيحات المســتقلة للشباب للمساهمة 
في الحياة السياســية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة 
االنتخابيــة للشــباب المترشــحين األحــرار الخاصــة 
بالمصاريــف« المتعلقــة بـ«طبع الوثائق و النشــر و 

اإلشهار و إيجار القاعات و النقل«. 
كما تأتي في ظل شروط حددها قانون االنتخابات فيما 
يخص نوعية الخطاب السياســي الذي يجب ان يعتمده 
المرشــحون خــالل الحملــة، حيث نصــت المادة 75 
من  القانــون المتعلق بنظام االنتخابات على أنه يمتنع 
كل مترشــح أو شخص يشــارك في الحملة االنتخابية 
عن كل خطاب كراهية وكل شــكل من أشكال التمييز، 
و يمنع استعمال اللغات األجنبية في الحملة االنتخابية، 
حســب ما نصت عليه المادة 76 من القانون،  ويمنع 
طيلة الحملة االنتخابية اســتعمال أي طريقة إشــهارية 
تجارية لغرض الدعاية االنتخابية  حسب المادة 80. 

كما تنــص المادة 82  من قانــون االنتخابات الجديد، 
علــى أنه  تخصص داخــل الدوائــر االنتخابية أماكن 
مســاحتها  الترشــيحات  وتوزع  إللصــاق  عموميــة 
بالتســاوي، ويمنع  اســتعمال أي شــكل آخر لإلشهار 

خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. 
 ويمنع القانون في  المادة 83  ، اســتعمال الممتلكات 
أو الوســائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي 
أو مؤسســة أو هيئــة عموميــة ألغــراض الدعايــة 
االنتخابيــة، إال إذا نصت األحكام التشــريعية صراحة 
على  خــالف ذلــك، امــا المــادة 84  مــن القانون، 

فتمنع اســتعمال أماكن العبادة والمؤسسات واإلدارات 
العمومية ومؤسســات التربيــة والتعليم والتكوين مهما 
كان نوعهــا أو انتماؤها ألغــراض الداعية االنتخابية 

بأي شكل من األشكال . 
ونصت المادة 85 ،  على أنه يجب على كل مترشــح 
أن يمتنــع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو ســلوك 
عنيف غير مشــروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني 
أو ال أخالقــي وأن يســهر علــى حســن ســير الحملة 

االنتخابية.  
 برامج األحزاب السياسية ألول يوم من 

الحملة االنتخابية
ومــن المنتظر أن يُباشــر كل من حزبي حركة مجتمع 
الســلم و التجمع الوطني الديمقراطي الحملة االنتخابية 
مــن واليــات الجنــوب، حيث مــن المقرر أن ينشــط 
رئيس حركة مجتمع الســلم  عبد الرزاق مقري حملته 
االنتخابية بتجمعين شــعبيين األول بــدار الثقافة والية 
ورقلــة والثاني بوالية تقــرت، أما األمين العام للتجمع 
الوطنــي الديمقراطي الطيب زيتوني فمن المقرر انس 

نشط تجمعا شعبيا بوالية تمنراست. 
بينمــا فضــل كل من جبهــة العدالــة والتنميــة وجيل 
مباشــرة  الشــعب  الجديد،  وصــوت  جديد  والفجــر 
الحملــة االنتخابية من العاصمــة، حيث من المقرر أن 
يلقي  رئيــس جبهة العدالــة و التنمية عبد هللا جاب هللا 

خطابا بساحة حرية الصحافة بالعاصمة اليوم. أما جيل 
جديد فســيركز فــي الحملة االنتخابيــة على الخرجات 
الجوارية الميدانية، وسيباشر أول خرجة ميدانية اليوم 
بالعاصمــة بدايــة من أحيــاء بلديــة رويبة. أما رئيس 
حــزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فســيقوم هو 
اآلخــر بخرجات جوارية بأحياء العاصمة في أول يوم 

للحملة االنتخابية. 
في حين ســتكون انطالقة حزب صوت الشعب، بندوة 
صحفيــة ينظمها رئيس الحزب لميــن عصماني بمقر 

حزبه ببئر خادم  في الجزائر العاصمة. 
أمــا األمين العــام لجبهة التحريــر الوطني، بعجي أبو 
الفضل، فيباشر الحملة االنتخابية لالستحقاقات المقبلة 

من مسقط رأسه والية المسيلة ببلدية بوسعادة. 
وســيبدأ رئيس حركــة البناء الوطني، عبــد القادر بن 
قرينــة، حملته من مســجد عقبة ابن نافع في بســكرة، 
ليُقيــم لقــاًء مع المترشــحين في واليــة أوالد جالل ثم 
مباشــرة والية باتنة لإلشــراف على تجمع شــعبي في 

عين التوتة. 
ويســتهل رئيس جبهة المســتقبل، عبــد العزيز بلعيد، 
الحملة االنتخابية بتجمعين شــعبين في كل من واليتي 

برج بوعريريج وسطيف على التوالي. 
س- م 

n قــال رئيــس الســلطة الوطنيــة المســتقلة 
لالنتخابــات،  محمــد شــرفي، إنه تم اســتحداث 
هيكل طبي يضم أطبــاء مختصين  لمتابعة مدى 
تطبيــق إجراءات وقواعــد البروتوكول الصحي 
للحد من تفشــي فيروس  كوفيــد19-، طيلة فترة 
الحملة االنتخابية لتشــريعيات 12 جوان المزمع 

انطالقها هذا الخميس.
وأوضــح شــرفي فــي تصريــح للصحافــة لدى 
وقوفه على االستعدادات والتحضيرات  الخاصة 
بالحملــة االنتخابيــة ، هــذا األربعــاء بالبليــدة، 
أنــه تــم إســتحداث هيــكل طبــي لمتابعــة مدى 
احتــرام قواعد البروتوكــول الصحــي يترأســه 
عضــو باللجنــة الوطنيــة المســتقلة لإلنتخابات، 
البروفيســور بونجار، والــذي هــو عضو كذلك 

باللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.
وحرصــا مــن اللجنة على الحفــاظ على الصحة 
العمومية وإنجاح الموعد االنتخابي  القادم، عين 
مســؤول على احترام هذا البروتوكول الصحي، 
والذي أطلق عليه اســم  »كوفيد مناجير«، على 
مســتوى جميــع التنســيقيات ال58، كمــا جــاء 
فــي توضيحات شــرفي الــذي لفت إلى اســتفادة 
هؤالء من دورات تكوينية الى جانب المنســقين  

الوالئيين، حول هذا الموضوع.

»كوفيــد  الـــ  أعضــاء  و  مســؤولو  وسيســهر 
مناجير« على تطبيق البروتوكول الصحي خالل  
التجمعــات الشــعبية التي ســيتم تنشــيطها خالل 
الحملة االنتخابية، وفقا للســيد شرفي  الذي أشار 
إلى أنه في حالة تسجيل أية خروقات سيتم توقيف 

اللقاء.
وكلــف كل مســؤول علــى تطبيق هــذا االجراء 
بمــلء اســتمارة تحدد مدى تقيد المشــرفين على 

التجمع باإلجراءات الوقائية التي ستحدد مسبقا.

وأوضح شــرفي أن من أبرز قواعد البروتوكول 
الصحــي، الــذي هــو نفســه الذي طبــق  خالل 
االســتفتاء على الدستور الســابق باستثناء بعض 
التعديالت، هو اســتغالل نصف  طاقة استيعاب 

القاعة المخصصة إلحتضان التجمعات.
كما يفرض هذا البروتوكول ارتداء القناع الواقي 
واســتخدام المحلول المطهر، فضال  عن احترام 
التباعــد الجســدي وتخصيــص كراســي لجميع 
الحاضريــن مع منع الوقــوف، فضال عن  قياس 
درجة حــرارة الحضور والمشــرفين قبل دخول 
القاعة.وفــي هذا الصدد ، أبدى شــرفي أمله في 
احترام مختلف المشاركين في الحملة  االنتخابية 
للبروتوكــول الصحي بهدف »بث الطمأنينة لدى 
المواطنيــن بعد  االنتخابات ، بعــد وقوفهم على 
مدى حــرص الدولة على الحفــاظ على صحتهم 

ومصالحهم  العامة«.
لإلشــارة، ســتكون والية المدية المحطة الموالية 
التي ســيزورها رئيس السلطة  الوطنية المستقلة 
لالنتخابــات ، اليــوم األربعــاء ، للوقــوف على 
التحضيــرات الخاصة  بالحملــة االنتخابية التي 
ستنطلق غدا الخميس وتتواصل على مدار ثالثة  

أسابيع.
ق ـ و             
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تنطلق اليوم الحملة االنتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل النتخاب نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بعد استعدادات 
خاضها المشاركون في هذا لموعد  قصد إقناع الناخبين بالتوجه للصندوق ومنحهم صوتهم ، و سوف تستمر هذه 

الحملة على مدار ثالثة أسابيع، وسيتنافس فيها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية  و837 قائمة حرة. 

ستستمر عىل مدار ثالثة أسابيع

انطالق الحملة االنتخابية للتشريعات و 
المترشحون يشرعون في معركة اإلقناع

رشيف قال أنه تم تعيني"كوفيد مناجري"، عىل مستوى جميع التنسيقيات الـ58

استحداث هيكل طبي لمتابعة احرتام الربوتوكول الصحي خالل 
الحملة االنتخابية

الجزائر:سناء- م 

الجزائر:سناء- م 
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للصحفييــن  إحاطــة  ففــي   n
مــن المقــّر الدائــم لألمــم المتحدة 
بنيويــورك مســاء أول أمس ، قال 
منــدوب الجزائر الدائــم لدى األمم 
إنــه  المتحــدة، ســفيان ميمونــي، 
»أخــذا في االعتبــار بــأن مجلس 
األمن لــم يقدر حتــى اآلن اعتماد 
وثيقة مخرجــات، وصياغة موقف 
توافقي بشــأن القمع الــذي يواجهه 
الفلســطينيون في األرض المحتلة، 
قررت المجموعــة العربية الدعوة 
للجمعيــة  طــارئ  اجتمــاع  إلــى 
العامــة«، قائال إنه قدم هو ورئيس 
منظمة التعاون اإلســالمي رســالة 
إلــى رئيــس الجمعية العامــة بهذا 

الخصوص.
وقــد اجتمــع مجلس األمــن ثالث 
مرات في جلســات طارئة لمناقشة 
الوضــع فــي األرض الفلســطينية 
المحتلة، كان آخرها جلسة مفتوحة 
عُقــدت يــوم األحد 16 مــاي دون 

الخروج ببيان
وقال الســفير ميمونــي: »في وقت 
نعمــل فيه علــى تعزيــز التعددية، 
نؤمن بشــدة بالدور المهم لمنظومة 
األمم المتحدة ككل، وال يمكنها وال 
ينبغــي أن تبقــى صامتــة في وجه 

القمع .«
المجموعــة  رئيــس  رحــب  كمــا 
العربية )في هذا الشــهر( بااللتزام 
العــام لألمــم  الشــخصي لألميــن 

المتحــدة وعمله المتواصل، وقال : 
»نســأله تكثيف اتصاالته مع جميع 
قــادة العالم لوضع حــد للقمع الذي 

يواجهه الفلسطينيون.«
وأكــد المنــدوب الجزائــري على 
الفلســطينية  القضيــة  حــل  أن 

يتطلــب معالجة األســباب الجذرية 
للمشــكلة و المتمثلة فــي ضرورة 
إنهــاء  االحتالل وتمكين الشــعب 
الفلســطيني مــن ممارســة حقوقه 
أن  فــي  للتصــرف  القابلــة  غيــر 
تكــون لــه دولتــه المســتقلة داخل 

حــدود 1967، وعاصمتها القدس 
الشــريف ،موضحــا بأن هــذا هو 
الحــل الوحيــد المقبــول والطريقة 
حقيقــي  ســالم  لتحقيــق  الفريــدة 

ومستدام في المنطقة.
ق ـ و

n وخالل نزله ضيفا  على برنامج 
الجزائــر مباشــر للقنــاة اإلخبارية 
الثالثة للتلفزيون العمومي، للحديث 
فــي  األوضــاع  مســتجدات  عــن 
المتواصلة  واالعتداءات  فلســطين 
منــذ رمضان علــى الفلســطينيين 
مــن قبل الكيــان الصهونــي وقال 
الســفير أن اعتــداءات أن العدوان 
الغاشــم علــى حــي الشــيخ جراح 

القــدس يصنــف ضمــن  بمدخــل 
مخطط حكومة االحتالل للســيطرة 
على القــدس وتهويدهــا. وأضاف 
أن االحتــالل على البيــوت اآلمنة 
وتدمير العمارات واألبراج بشــكل 
بربــري، مــا هــو إال محاولة من 
طــرف المحتــل لدفــع المواطنين 
الشــعب  وأبنــاء  الفلســطنيين 
وإثــارة  لإلعتــراض  الفلســطيني 

الضجــة وخلــق فتنــة داخليــة في 
محاولة أو اعتقــادا من المحتل أن 
الفلســطنيين الذين سيفقدون بيوتهم 

سيلعنون المقاومة.
وأكد الســفير أن الوحدة الفلسطينية 
قائمة منذ ســنين بين أفراد الشعب 
الفلســطيني، باتفــاق كل فصائلــه 
وقواتــه وأحزابــه علــى تحريــر 
فلســطين وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف مبرزا  
أن الرؤية االستراتيجية لكل فصائل 
منظمة العدل والشــعب الفلسطيني 
هــي رؤيــة موحدة، بغــض النظر 
في بعض األحيان عن االختالفات 
الحاصلــة حول آليات النضال التي 
يرى فيها البعض أن الكفاح المسلح 
يجب أن يكون في الدرجة األولى.

الشــعب  بصمــود  الســفير  ونــوه 
الفلســطيني رغم الصعاب وعنف 
الشــعب  مبــرزا  أن  اإلحتــالل،  
الفلســطيني يثبــت كمــا أثبــت في 
1914 أنــه صامد، رغم المآســي 
والقصف والتنكيل والتهجير، ولن 
يخــرج مــن أرضه ولــن يعترض 
علــى المقاومــة بــكل أشــكالها بل 

سيشارك بها.
وكشــف الدبلوماســي الفلســطيني  
العالمــي والعربــي  أن التضامــن 
يُشــعر  جــداً  مهــم  واإلســالمي 
الفلســطنيين أن هناك من يقف إلى 
جانبهم ضد هذا العدوان الشــرس، 
والــذي ممكــن أن يكون لــه تأثير 
أيضا علــى حكومات الــدول التي 
تخــرج شــعوبها للتظاهــر واتخاذ 
مواقــف منصفة وعادلة، باإلضافة 
إلى الدعــم المادي إلعــادة إعمار 
ما دمــره االحتالل فــي غزة وفي 
الســفير  أخــرى وأعلــن  مناطــق 
أن وزيــر الخارجيــة الفلســطيني 
سيشارك بكلمة مباشرة في اجتماع 
يــوم غــد للجمعية العامــة األممية 

الذي دعت إليه الجزائر.
ربيع م

 الجزائر تستنفر الجمعية العامة لألمم 
المتحدة لوقف العدوان على الفلسطينيين

نتوقع اتخاذ قرار يدني العدوان اإلرسائييل بعد 
تحرك الجزائر

»رسايــا القــدس« تعلــن قصف تــل أبيب برشــقة 
صاروخية ثقيلة ومواقع إرسائيلية بأسلحة متعددة

n أعلنت »سرايا القدس« قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع 
»أميتــاي« برشــقة صواريخ »بــدر 1«، وغالف غزة وعدد مــن المواقع 
اإلســرائيلية بقذائــف الهاون الثقيل وبرشــقات صاروخية.وفــي التفاصيل، 
أكدت »ســرايا القدس«،  الجناح العســكري لحركة »الجهاد اإلســالمي«، 
قصف ومواقع ومســتوطنات غالف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشــقات 
صاروخية، وموقــع »إيــرز« بقذائف هاون من العيــار الثقيل، الفتة إلى أن 
»موقع كســوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا«.وكشــفت »سرايا القدس« 
في وقت ســابق من أمس، عن قصف موقع »مارس« الجديد بشــرقي خان 
يونــس، وموقعي »نير عوز« و«صوفا«، بقذائف الهــاون الثقيلة، مؤكدة 
أيضا، »قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشــكول االستيطاني بعدد من قذائف 
الهــاون والرشــقات الصاروخية«.كما وأفادت »ســرايا القــدس« بأنه »تم 
رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع »نير عوز« بعد قصفه من السرايا 
بقذائــف الهاون«.وفي عملية مشــتركة، أعلنت »ســرايا القــدس« وألوية 
»الناصر صالح الدين« قصف موقع »كرم أبو سالم«  وأميتاي وحشودات 
إســرائيلية بشــرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.وازداد الوضع توترا في 10 
ماي الجاري بشــن إســرائيل عدوانا بالمقاتالت والمدافع على الفلسطينيين 
في قطاع غزة أسفر حتى األربعاء عن استشهاد ما ال يقل عن 219 شهيدا، 
بينهم 63 طفال و36 ســيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح، بحســب وزارة 
الصحة في القطاع.فيما استشــهد 27 فلســطينيا، بينهــم 4 أطفال، وأُصيب 
قرابــة 7 آالف فــي الضفــة الغربية، بمــا فيها القدس، خــالل مواجهات مع 
الجيش اإلســرائيلي يســتخدم خاللها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز 

المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.
ق ـ د

قذائف صاروخية أطلقت عىل إرسائيل من جنوب لبنان
n أفادت وســائل إعالم إســرائيلية بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت 
علــى منطقة عكا مصدرهــا األراضي اللبنانية.كما نشــرت قنــاة »الجديد« 
اللبنانيــة مقطع فيديو يظهر إطالق عدد من الصواريخ من بلدة »صديقين« 
بجنوب لبنان باتجاه إســرائيل.وأفاد مراســلنا بأن الجيش اإلسرائيلي أطلق 
عدة قذائف على مكان إطالق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق 

مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.
يف الجهة املقابلة.

وقال المتحدث باســم الجيش اإلســرائيلي أفيخاي أدرعي إنه »تم إطالق 4 
صواريخ من داخل لبنان باتجاه إســرائيل حيــث اعترضت الدفاعات الجوية 
صاروخــا واحــدا بينما ســقط صاروخ آخر فــي منطقة مفتوحــة واثنين في 
البحــر«، معلنا أنــه »ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف 

داخل األراضي اللبنانية«.
ق ـ د

لتلبية االحتياجات الصحية يف القطاع يف ظل العدوان اإلرسائييل
وزارة الصحة تطلق نداء اســتغاثة لتوفري 46.6 

مليون دوالر
n أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، األربعاء، نداء استغاثة 
لتوفيــر 46.6 مليون دوالر؛ لتلبيــة االحتياجات الصحية في القطاع في ظل 
اســتمرار العدوان اإلســرائيلي لليوم العاشــر.وقالت الوزارة في بيان وصل 
األناضــول نســخة منه: »نوجه نداء اســتغاثة عاجل لتوفيــر 46.6 مليون 
دوالر لتلبيــة احتياجــات القطــاع الصحــي الهامــة والطارئة«.وأضافت أن 
»االحتياجــات أدويــة ومســتهلكات طبية وأجهــزة عمليــات وعناية مركزة 
وأشــعة تشــخيصية وأدوات جراحيــة ومختبــرات وغيره مــن االحتياجات 
العاجلــة لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمات الصحيــة« .ومنــذ 13 أبريل/
نيســان الماضي، تفجرت األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، جراء 
اعتــداءات »وحشــية« ترتكبها شــرطة إســرائيل ومســتوطنوها في مدينة 
القدس المحتلة، خاصة المسجد األقصى وحي »الشيخ جراح«، في محاولة 

إلخالء 12 منزالً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
ق ـ د

وزير إرسائييل: 
البد من االستيالء عىل غزة عرب عملية برية يوما ما
n اعتبــر وزيــر إســرائيلي مقرب من رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو، 
أمس األربعاء، أن شــن عملية برية واســعة في قطاع غزة »أمر ال بد منه 
إذا أرادت إسرائيل هدوء على الحدود«.وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال 
شــتاينتس، لصحيفة »يديعوت احرونوت«: »إذا كانت إسرائيل تريد هدوء 
دائم على حدود غزة فليس هناك خيار آخر ســوى شــن عملية برية واسعة 
ونــزع ســالح القطاع الذي تســيطر عليه حماس«.وأضــاف: »في يوم من 
األيام لن يكون لدينا مفر من االستيالء المؤقت على غزة، وهو ما ستترتب 
عليه خسائر فادحة، هذا اليوم لم يحن بعد لكن أعتقد أنه سيحدث إن لم يكن 
اآلن ففي الســنوات القادمة«.وأردف شتاينتس: »أنا من الذين يعتقدون أنه 
ال ينبغي الســعي التفاق آخر مع حماس«.وتابع: »إذا حدث خالف غدا بين 
يحيى الســنوار )رئيس حركة حماس في غــزة(، ومحمد ضيف )قائد كتائب 
القســام(، وأراد كل منهما إظهار أنه أكثر جرأة فســوف يكســران أي اتفاق 
دون أن ترمــش لهما عين«.ورفض شــتاينتس تحديد جــدول زمني لموعد 
إعالن وقف إطالق النار، وقال: »آخر شيء أريده هو أن أقدم للطرف اآلخر 
صــورة للجــدول الزمني، لذلك، لــن أتحدث عما إذا كانت العملية ستســتمر 
أياما أو أســابيع أو شــهورا ألن عدم اليقين بالنسبة للجانب اآلخر هو أيضا 
أداة في هذا حرب«.وكانت وســائل إعالم عبرية ذكرت الثالثاء، أن 
مصر تقدمت باقتراح للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 
قطاع غزة، على أن يســري اعتبارا مــن الخميس، األمر الذي نفته 

حركة »حماس«.
ق ـ د

بعد إخفاق مجلس األمن  

سفري دولة فلسطني أمني مقبول يؤكد

أعلنت المجموعة العربية التي ترأسها الجزائر في األمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا طارئا 
هذا الخميس وذلك لبحث األوضاع في األراضي الفلسطينية ألمحتلة في ضوء فشل مجلس األمن في 

صياغة موقف توافقي.

عبر سفير دوله فلسطين أمين مقبول عن شكره للجزائر ممثلة في وزير خارجيتها، صبري بوقادوم، 
الذي كان نشيطا وواضحا في تصريحاته ولقاءاته مع مجلس الجامعة العربية والدول اإلسالمية مؤكدا أن 

فلسطين تتوقع من هذا  اتخاذ قرار يدين العدوان في الضفة والقدس وإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.

مندوب الجزائر الدائم لدى األمم المتحدة، سفيان ميموين



n جــاء ذلــك في كلمة مســجلة، 
ألقاهــا عباس أمام الجلســة الطارئة 
للبرلمــان العربــي حــول الجرائــم 
واالنتهاكات المســتمرة إلســرائيل، 

ونقلها تلفزيون فلسطين الرسمي.
وقــال عبــاس: »مــا تقوم بــه دولة 
االحتــال اآلن في قطــاع غزة هو 
إرهــاب دولة منظــم وجرائم حرب 
يعاقــب عليها القانــون الدولي، ولن 

نتهاون فــي ماحقــة مرتكبيها أمام 
المحاكم الدولية«.

وأضــاف أن »القــدس هي عاصمة 
دولة فلســطين األبدية، التي ال يمكن 
أن نرضــى عنها بديا، وهي مفتاح 
الســام واألمــن واالســتقرار فــي 

منطقتنا وفي العالم«.
وجدد عباس تمســكه بمبادرة السام 
العربية التــي أقرتها القمــم العربية 

المتعاقبــة منــذ قمــة بيــروت عــام 
2002 »أي االنسحاب اإلسرائيلي 
األراضــي  جميــع  مــن  الكامــل 
الفلســطينية والعربيــة التــي احتلت 
عــام 7691 أواًل، ثم البحث في أية 
قضايــا تخص العاقة مع إســرائيل 

بعد ذلك، وليس العكس«.
وأردف أن العمــل »منصــب اليوم 
على وقف العدوان اإلسرائيلي على 

شــعبنا في القدس والضفــة الغربية 
وقطــاع غزة، ومن ثــم الدخول في 
عمليــة سياســية جديــة، وبمرجعية 
دوليــة واضحــة، تفضي إلــى إنهاء 

االحتال«.
وأبــدى عباس اســتعداده »لتشــكيل 
حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية 

الدولية وتكون مقبولة دولياً«.
وانطلقــت األربعــاء، بمقــر األمانة 
العامة للجامعة العربية في العاصمة 
المصريــة القاهرة، أعمال االجتماع 
الطــارئ للبرلمــان العربــي لبحث 
التصعيد اإلســرائيلي في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وفي كلمته بمســتهل الجلســة، أشار 
رئيــس البرلمان العربــي عادل بن 
عبد الرحمن العسومي، إلى العدوان 
على قطاع غزة وما يتعرض له من 
»قصــف همجي متواصــل، وتعمد 
واستهداف المدنيين في قطاع غزة، 
وســقوط عــدد كبيــر من الشــهداء 

والجرحى«.
»السياســات  هــذه  أن  وأضــاف 
العدوانية جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية، وتؤكد استخفاف سلطات 
االحتــال بجميــع قواعــد القانوني 
لمشــاعر  واســتفزازها  الدولــي، 
المايين من المســلمين والمسيحيين 

في أنحاء العالم«.
ق ـ د

عين على الحدث 6

إسرائيل وحدت الفلسطينيين وتفاجأت بأداء المقاومة

وصف العدوان عىل غزة بأنه »إرهاب دولة«
عباس: لن نتهاون بمالحقة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا يف المحاكم الدولية

حماس تستنكر »تقصري« أونروا 
إزاء النازحني إىل مدارسها يف غزة

قال رئيس منتدى الشرق اإلعالمي البارز وضاح خنفر إن تصرفات إسرائيل وحدت مكونات الشعب الفلسطيني، كما أنها تفاجأت بأداء المقاومة الفلسطينية 
في األحداث الحالية.

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس األربعاء، بمالحقة مرتكبي الجرائم ضد شعبه في المحاكم الدولية، واصفا العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة بأنه »إرهاب دولة منظم«.

رئيس منتدى الرشق اإلعالمي وضاح خنفر:

n وأشــار إلى أن إسرائيل تقوم حاليا »ومن حيث ال 
تحتسب بغسيل كل السنوات الماضية من التطبيع والغزل 
ليعيــد المواطن العربي والمســلم في كل مكان اكتشــاف 
أن هذا الســراب الــذي مر علينا قد انقشــع وأن القضية 

األساسية والجوهرية هي المسجد األقصى والقدس«.
وأضاف الصحفي الفلسطيني في مقابلة مع األناضول أن 
»اإلســرائيليين تفاجأوا بأن المبــادرة جاءت من فصائل 
المقاومة نفسها، وبأن أهل غزة لم يقفوا صامتين على ما 

يحدث في المسجد األقصى«.
وتابــع: »كمــا ُدهــش اإلســرائيليون لنوعيــة ومــدى 
الصواريــخ التــي انطلقــت مــن غــزة، وكذلــك نوعية 
األهداف التي اســتهدفتها هذه الصواريخ، فهناك أهداف 
اقتصادية متعلقة بالغاز والبترول )في إشــارة الستهداف 

منصة الغاز بحقل تمار في البحر المتوسط(«.
وزاد: »وأخطر من هذا األمر المساحة التي غطتها هذه 

الصواريخ وضعت معظم اإلسرائيليين في الماجئ«.
إسرائيل تفقد ميزة تسويقية

وأشــار خنفر إلى أن »إسرائيل في هذا الحال تفقد ميزة 
تســويقية لها وهي أنها تعيش حالة من الرغد وسط واقع 
مضرب بمنطقة الشرق األوسط، وأن لديها أمن يستطيع 

أن يحمي الذين جاءوا إليها من كل مكان«.
واســتدرك: »لكن الذي يحدث اآلن يدمــر تلك المقولة، 
إذ تعيش إســرائيل حالة غير مســبوقة مــن التدهور في 
المعنويــات والعقم بالتفكير ألنها فــي النهاية دولة بنُيت 
على العنف وتعتقد فقط أنها بالقوة والغطرســة تســتطيع 

ان تحفظ بقاءها«.
وأكمــل اإلعامــي الفلســطيني: »في الحقيقة إســرائيل 
بالعنف والغطرسة تعيد إحياء عناصر المقاومة والمناعة 
لــدى الشــعب الفلســطيني واألمــة اإلســامية والعالــم 

العربي«.
سبب األحداث غطرسة اسرائيل

ووفق خنفر فإن »التطورات األخيرة في فلسطين سببها 
األساســي الغطرسة والعنجهية اإلسرائيلية التي رأت أن 
االعتداء على المصلين في المســجد األقصى في شــهر 
رمضان في العشــر األواخر يمكن أن يمر بدون حساب 

أو غضب«.
وقــال: »مــا فعتله إســرائيل خال شــهر رمضان ضد 
المســجد األقصى، دليل على أن الدولة الصهيونية بدأت 
ترى فينا معشر العرب والمسلمين مجرد كائنات تراقب 

وال تنفعل«.

»فإســرائيل رأت أنها ترتكب مثل هذه الجريمة دون أن 
يتفاعــل معها أحــد أو يغضب لها أحــد، ولكنهم أخطأوا 
كمــا يخطــأوا دائماً في فهــم هذه األمة وهذا الشــعب«، 

هكذا أوضح.
وقال في هذا اإلطار، إن »األمة والشــعوب العربية وإن 
بــدا على الســطح أن حكوماتهــا تقوم بعمليــات التطبيع 
والغــزل مع إســرائيل، إال أن قلبهــا النابض هو القدس، 
وعزتهــا وكرامتهــا تتمحــور حــول المســجد األقصى 

والقدس«.
وأضــاف أن »هنــاك خطأً اســتراتيجياً يقــع فيه الغرب 
وإســرائيل على الــدوام، بأنهم ال يفهمــون نبض وروح 
هــذه األمــة، وال يفهمون أنها وإن بدأت ســاكنة إال أنها 
تبني وعيــاً تراكمياً ينفجر ويتفجــر غضبا على المحتل 

والمعتدي في لحظات معينة«.
مكونات الشعب الفلسطيني الرئيسية متوحدة

وعــن رؤيتــه لتأثير التطــورات األخيرة علــى الوضع 
الفلســطيني، رأى مديــر منتدى الشــرق أن »المميز في 
هــذه األحداث أنها وحدت مكونات الشــعب الفلســطيني 

الثاثة، الرئيسية من البحر إلى النهر ».

وأوضــح أنــه »ألول مــرة يدخــل األحــداث العــرب 
الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الخط األخضر، فوجدنا 
أن هــؤالء بالذات يمرون بمرحلة إعادة اكتشــاف عميق 
فــي هويتهــم وانتماءهم واتصالهــم بالهوية الفلســطينية 

واألمة اإلسامية من خال المسجد األقصى«.
وأكمــل: »فكان المســجد األقصى هــو البوابة التي ولج 
مــن خالها هذا الوعي إلى شــعبنا في فلســطين المحتلة 
عام 8491، ثم غزة ثم الضفة الغربية، كلها توحدت«.
واعتبــر أن »هــذا إنجــاز كبيــر للشــعب الفلســطيني 
أن يتحــد مــن البحر إلــي النهر على هتــاف واحد علي 
المســجد األقصــى وحمايته وعلي حق الفلســطينيين في 
حي الشــيخ جــراج وكذلك رفــض اإلهانــة البالغة التي 
توجهها إسرائيل الينا صباح مساء باعتدائها علي القدس 

ومقدساتنا والمسجد األقصى«.
وأكــد أن »إســرائيل تعيد بغطرســتها توحيد األمة على 

مركزية المسجد األقصى«.
معادلة وواقع جديدة

ولفت خنفر إلى أن »هناك معادلة جديدة ستفرض نفسها 
فــي الوضع الفلســطيني في ظل ما يحــدث حالياً، أنه ال 

يمكن إلســرائيل أن تمزق الشــعب الفلســطيني بعد اآلن 
وأن تستفرد بكل جزء على حدة، فهي أرادات أن تعتدي 
علــي المســجد األقصى فهبت فلســطين مــن البحر إلى 
النهر دفاعاً عن المســجد األقصى ومعها هب المسلمون 

والعرب في كل مكان«.
وأضاف: »هذا في تقديــري درس كبير، فالمعادلة التي 
أرادتها إسرائيل أن غزة وحدها، تكافح لقمة العيش لكنها 

لم تنشغل بذاتها لكن انشغلت بقضيتها المركزية«.
وأشــار إلــى أن »فلســطيني الداخــل لم ينشــغلوا بوهم 
االندمــاج مــع الدولة اإلســرائيلية، بل أعادوا اكتشــاف 
هويتهم وذاتهم وعادوا لحماية المســجد، والفلســطينيون 
فــي الضفــة الغربية الذيــن يعانون من التهميش بســبب 
السلطة الفلسطينية التي تحاول أن تقمع أي مبادرات من 
أجل االنضمام لهذه االنتفاضة الكبرى، لكن الفلسطينيين 
في الضفة سيكونون عوناً إلخوانهم في الداخل وغزة«.

الشعوب مع األقصى رغم تطبيع حكوماتها
وقــال الصحفــي الفلســطيني إنــه »مــا دام لدينــا كائن 
متغطــرس فهــو يســتفز عناصــر المقاومــة والمناعة، 
وهــم )إســرائيل( فعلوا بذلك واقعــاً ومعادلة جديدة، فهم 

سيحاسبون بأي خطوة سيقومون بها بعد ذلك«.
وشــدد علــى أن »الشــعوب -وإن طبعــت الحكومات- 
انتفضــت ألجل مقدســاتها وهذا تطور اســتراتيجي في 

غاية األهمية ومفصلي في مسار القضية الفلسطينية«.
هناك مقاومة طاملا يوجد احتالل

وأشــار خنفــر أن »هــذه الحــرب الرابعة علــى غزة، 
والحروب الثاثة الســابقة كانت أيضاً عنيفة، واستهدفت 
البنيــة التحتية وقتلت كثيراً مــن األبرياء، لكن بإمكانات 
شــحيحة اســتطاع المقاومــون أن يعيدوا بناء أســلحتهم 

وترميم ما قد دمر وواصلوا المقاومة«.
وأكمــل: »إذا ظنــت إســرائيل أنهــا من خــال التدمير 
العنيف البشع الهمجي البربري ستكسر شوكة المقاومين 
والشــعب في غزة، أعتقد أنها فشــلت فــي ذلك بالمرات 
السابقة، وستفشل في المرة الرابعة، فطالما هناك احتال 

سيكون هناك وعي ومقاومة«.
وتابع: »ال يمكن أن يتم تطبيع وتدجين الشعب الفلسطيني 
في مقابل هذه الغطرسة اإلسرائيلية، وال يمكن للعالم أن 
يتوقع أن يغض العرب والمســلمون الطرف عما يحدث 

طالما هناك احتال«.
ق ـ د

اســتنكرت حركــة »حماس«،   n
األربعــاء، مــا وصفتــه بتقصيــر 
وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن 
تجــاه  )أونــروا(  الفلســطينيين 
النازحين الفلسطينيين في مدارسها 
بغــزة بفعل العــدوان اإلســرائيلي 

على القطاع.
وقــال باســم نعيــم، عضــو مكتب 
العاقات الدولية بالحركة، في بيان 
حصلت األناضول على نسخة منه، 
إن حركته »تســتنكر بشدة تقصير 
وكالــة أونــروا فــي قطــاع غزة، 
وغياب دورها تجــاه النازحين في 

مدارسها«.
واتّهــم نعيــم »أطرافا محــددة في 
الوكالــة )لم يســّمها( بإعاقة تحرك 
تجــاه  بواجبهــا  لتقــوم  المؤسســة 

النازحين، بحجج واهية«.
وأوضــح أن النازحين لجــأوا إلى 
هــدم  بعــد  »أونــروا«  مــدارس 
منازلهــم أو تضررهــا علــى نحو 
لم تعــد فيه صالحة للســكن، جراء 

العــدوان اإلســرائيلي الحالي على 
غزة.

ولفــت إلى »وجــود نازحين أيضا 
من المناطق التي تعرضت للقصف 
الهمجي والعدوان الشــديد من قبل 

االحتال«.
»النازحيــن  أن  نعيــم  وأضــاف 
يقبعــون في مدارس أونــروا بغزة 
لليوم الثامن على التوالي، دون أي 

مقومات للحياة اآلدمية«
وأعــرب عن أمله بإحــداث »تغير 
فوري في سلوك الوكالة، والتحرك 
النــاس بــكل باحتياجاتهم  لتزويــد 

اإلنسانية«.
ولم يصدر تعقيب فوري من وكالة 

أونروا على اتهامات »حماس«.
واإلثنيــن، أعلنــت »أونــروا« أن 
43 ألــف فلســطيني لجــأوا إلــى 
أكثر من 04 مدرســة تابعة لها في 
قطــاع غــزة؛ هربا مــن الهجمات 

اإلسرائيلية.
ق ـ د
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تــي دفعت  ــك المناطــق ال n تل
ــورة ســنوات الجمــر بــأرواح  فات
أبنائهــا و ضيــاع أرزاقهــا، غير 
الهــدوء  و  األمــن  عــودة  مــع  أن 
ــى المنطقــة عرفت عــودة قوية  إل
ألبنائها و ســكانها الدين تســابقوا 
لخدمــة األراضــي مــن جديــد في 
حقولهم و بســاتينهم، وال يطلبون 
التشــجيعات  سياســة  بخلــق  إال 
والمســاعدات من طرف المصالح 
الفالحــة  لتطويــر  المختصــة  
الجبلية، وهــذا قصد الوصول إلى 
األهداف المســطرة من قبل الدولة 
لتدعيم المناطق الريفية والجبلية 
ــد القــرى الواقعة  إذ تشــتهر عدي
بالجهــة الشــمالية للمدينــة على 
غــرار قــرى فاخت محمــد، عين 
الشرايع ، سيدي منصور وغيرها، 
بغراسة األشــجار المثمرة و تمثل 
لعائــالت، و على  مصــدر دخــل ل
رأســها أشــجار »البرقــوق«، هذا 
ــذي بدء يغــزو مختلف  األخيــر ال
األسواق وبكميات كبيرة وبأسعار 
ســعر  يتجــاوز  ال  إذ  ــة  معقول
الكيلوغــرام الواحــد 001 دج، إال 
أن وجــود نقائص متعددة أجبرتهم 
على التفكير أكثر من مرة في ترك 
أراضيهم، وقد ألقت مشكلة غياب 
مسالك جبلية استياء واسع بحيث 
جعل السكان ال يفكرون في تنويع 
إذا  خاصــة  الزراعــي،  ــوج  المنت

علمنا أن جــل األراضي المتواجدة 
ــك الوقعــة بالمنطقة  وخاصــة تل
بالخصوبــة  تتميــز  الشــمالية 
يــة. غير أن  ــاه الجوف ووفــرة المي
ــذي يعاني منه الفالحون  الواقع ال
أمــام نقــص اإلمكانيــات المادية 
والطرقات، ســاهم في رفع أســعار 
المنتوجات الفالحية إلى الســقف 
وفتح أبواب هجــرة الكثيرين نحو 
قطاعــات أقــل إنتاجــا، كمــا هو 
الحال بالنسبة للشباب والبطالين 

فــراغ القاتل  ــون من ال الذيــن يعان
في انتظــار توجيه الدعم الفالحي 
وفتح مسالك جبلية التي هي كفيلة 
برفع الغبن عن مهنة تمثل مصدر 

قوتهم اليومي.
و فــي هــذا الســياق، قــال رئيس 
بلدية تمالوس، أحمــد بوزطوطة، 
فــي تصريــح »عيــن الجزائــر« 
، بأنــه و بالتنســيق مــع مصالح 
الغابات يســعون جاهدين من أجل 
يــة المؤديــة  ل فتــح المســالك الجب

ــى بســاتين المواطنيــن، وكــذا  إل
التجمعــات الســكنية المبعثرة في 
بلديــة والحدوديــة بيــن  غابــات ال
بلديتي تمالوس و بوشطاطة عين 
الزويــت و حتى كركرة، و هذا من 
أجل المســاهمة في بعث النشــاط 
الفالحي من جديد في تلك المناطق 
المنسية التي كانت عبارة عن سلة 
غــداء للعديد من العائالت و حتى 

بلديات المجاورة. ال
نورالدين .ب

7روسيكادا اليوم

أزيد من 10 بلديات تعاني 
من أزمة عطش في سكيكدة

بلدية تمالوس 
قرى يف حاجة إىل مساعدة..وفاكهة »الربقوق« تنافس الفرولة 

تعاني، أزيد من 10 بلدية بوالية سكيكدة، غالبيتها في الجهة الجنوبية و الغربية، أزمة عطش حقيقية ووصلت مدتها أسبوعين 
أو أكثر ،وهذا بســبب األعطاب الكثيرة المتواجدة على مســتوى شــبكات التوزيع في عدد من النقاط وكذا األعطاب التي تصيب 
المضخات الرئيسية للتوزيع وكذا األضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات والسيول واألوحال األخيرة على مستوى سدود قنيطرة 

بأم الطوب وزردازة بالحروش وزيت العنبة ببكوش لخضر .

بسبب األعطاب يف الشبكة والفيضانات األخرية

n ســكان الجهة الغربية لوالية 
وبيــن  ســكيكدة، منها تمالوس 
الويــدان وعين قشــرة من جهتهم، 
يواجهون أيام صعبة بسبب موجة 
العطــش الكبيرة التي يعيشــونها 
من خالل انقطاع المياه لمدة فاقت 
أســبوعين ، فيمــا توقفــت عملية 
ضخ المياه من ســدا زردازة وزيت 
العنبة بشكل مؤقت، و هذا بسبب 
الفيضانات العارمة التي أدت إلى 

تعكير المياه و امتالء المضخات 
بالرمل حســب ما علم من مؤسسة 
لمياه، وأرتفع منســوب  الجزائرية ل
ــاه ســدد زردازة إلى مســتويات  مي
قياســية، ما دفــع بالقائمين على 
ــى تصريــف جــزء منه  الســد عل
ــا لفيضانه والخطــورة التي  تفادي
يشــكلها على عملية على ســكان 
المجاورين للسد، الذين استبشروا 
خيــرا باألمطار الغزيــرة، بعد أن 
ظلت عملية التزود من هذا الســد 
متوقفــة منــذ أزيد مــن  عامين ، 

وهــذا بســبب انخفــاض منســوبه 
لمســتوى ال يســمح بفتــح عملية 
ببلديات  الســكان  الضخ وتزويــد 
الحــروش، زردازة، عيــن بوزيان 
صالح بوالشــعور أمجاز الدشيش 
ــا مــن محطة  ي تــي تتمــون حال ال
ــاه البحر،كمــا يعــرف  يــة مي تحل
زيت العنبة ببلدية بكوش لخضر 
بالجهة الشــرقية للواليــة وضعية 
مماثلة بعــد أن إضطرت الجهات 
المعنيــة إلى وقــف الضخ مؤقت، 
قبــل أن تعود األمور إلى طبيعتها 

و هــذا نتيجــة للفيضانــات، وكذا 
تيــار  ل ل المتكــررة  االنقطاعــات 
تــي أدت إلى توقف  الكهربائــي ال

المضخات عن العمل.
 وحســب مســئول فــي الجزائرية 
أن  ســكيكدة،  بواليــة  ــاه،  لمي ل
ــذي الحاصــل في  االضطــراب ال
تزويد الســكان بالماء، خارج عن 
نطاق المؤسســة،  كمــا أكد على 
عودة األمور إلى طبيعتها بشــكل 

عادي و تدريجي.

n طالــب، العديد من المواطنين 
الســلطات  ســكيكدة،  واليــة  فــي 
الوالئيــة و مســؤولي الصحــة في 
ســكيكدة، بضــرورة فتــح العيادة 
الوحيــدة المختصــة فــي  التدليك 
العضلــي الكائنــة ببلدية الشــرايع 
غربــي الوالية، والتــي تم االنتهاء 
من إنجازها منذ ما يقارب السنتين، 
إال أنهــا أبوابهــا ال تزال مغلقة في 
وجــه ســكان الواليــة و خاصــة 
االســتفادة  دون  القــل،  مصيــف 
مــن خدماتها على الرغــم من أنها 
تعــد الثانية على مســتوى الشــرق 
الجزائــري بعد العيــادة المتواجدة 
بعنابــة، األمر الذي يجبر أنفســهم 
مضطرين إلى هــذه األخيرة قصد 
العــالج بــكل مــا يحملــه ذلك من 
عنــاء بالنســبة لهــؤالء المواطنين 
الذين يلجئون للتدليك لغايات شتى، 
منها تخفيف األلم في العضالت أو 

المفاصل، و تخفيف التوتر والقلق 
وغيرها.

 و حسب مصالح البلدية التي سعت 
بدورها إلي فتحهــا من خالل عدة 
مراســالت لمديريــة الصحة غير 

أنها لم تلق  أي رد بعد.
نشــير بأن، مديرية الصحة، تؤكدا 
في اتصال مــع أحد إطاراتها، بأن 
تواصــل غلق هذه العيادة يعود إلى 
أمــور تنظيمية ال غير، وأن فتحها 
مرهــون باإلمكانيــات و الفريــق 
الطبــي المتخصص الــذي ال يزال 
لــم يتم تعينه بعد، رغــم أن العيادة 
الترتيبــات منــد  بهــا كل  انتهــت 
ســنتين.....في الوقت الدي استفادة 
منــه مصيــف القل من عيــادة هي 
األولــى مــن نوعهــا فــي التدليك 
اســتثمار  الطبــي هــي  العالجــي 
لمجمع الشــفاء الخاص الذي خفف 
من معانــاة المرضى في 31 بلدية 

غربي والية سكيكدة.

n تمكنــت، أول أمــس، مصالح 
األمــن ببلديــة عيــن قشــرة غرب 
توقيــف  مــن  ســكيكدة،  واليــة 
شــخصين يبلغــان 73 و14 ســنة 
على التوالــي، بتهمة حيازة و نقل 

منتوجات غابية دون رخصة.
العمليــة تمت فــي حدود الســاعة 
السادســة و النصــف من المســاء 
عند ورود معلومــات إلى مصالح 
الشــرطة بعين قشــرة، مفادها قيام 
أحــد األشــخاص بنقــل منتوجات 
غابية ممثلة فــي مادة الفحم، لتقوم 
بنصــب حاجــز أمنــي محكم على 

مســتوى الطريق الوالئي رقم 70 
في الجزء المؤدي نحو قرية حجر 
مفروش، حيث تم توقيف المشــتبه 
فيهما علــى متن مركبــة نفعية، و 
بعــد التفتيش عثــر بداخلهــا على 
كمية من مــادة الفحم مخبأة بإحكام 
بالمقصورة الخلفيــة للمركبة، أين 
كانــت موضوعة داخل 15 كيســا 
من الحجــم الكبير بــوزن إجمالي 
قــدر ب 11 قنطــارا و 95 كلــغ، 
ليتــم انجاز ملف إداري و تأســيس 
مديريــة محافظة الغابات كضحية، 
فــي انتظــار تقديــم الملــف أمــام 

الجهات القضائية.

n يعانــي، ســكان حــي بوعباز 
الواقع ببلدية ســكيكدة، من ظاهرة 
انتشــار الكالب الضالة والمتشردة 
التي أضحت تشــكل خطرا حقيقيا 
على حيــاة قاطني الحــي، خاصة 
منهم المتوجهين في الصباح الباكر 
إلــى العمل، وكــذا المترددين على 

المساجد ألداء صالة الفجر.
وأكد ســكان الحي أنهــم تعرضوا 
فــي العديد مــن المــرات لهجمات 
خطيــرة ومفاجئة مــن طرف هذه 
الــكالب الضالــة والمتشــردة التي 
تهاجــم كل من تــراه أمامها، حيث 
شــهد الحي انتشــارا رهيبا ومخيفا 
للكالب الضالة، التــي من الممكن 
أن تكون مصابة بداء الكلب، األمر 
الــذي من شــأنه أن يشــكل خطرا 
حقيقيــا يتربــص بصحــة أطفــال 
الحي وســالمتهم، ناهيك عن حالة 
اإلزعاج الدائمة التي يسببها نباحها 
المتواصــل طيلــة الليل، مــا أثار 

خوفا وهلعا وسط السكان من خطر 
انتشار األمراض المتنقلة كالجرب 
وداء الكلــب... وأمــام هذا الوضع 
كلــه، يطالــب ســكان الحــي مــن 
الســلطات المعنيــة التدخل العاجل 
من أجل وضع حد لالنتشار الكبير 
للكالب المتشردة، وذلك عن طريق 
شــن حملة خاصة بتطهير المنطقة 
من الكالب الضالة التي يتضاعف 

عددها من يوم آلخر.
نشــير بأن رئيــس بلدية ســكيكدة، 
السيد الشريف بودعاس، فضل عقد 
اجتماع عاجل مــع أعضاء اللجنة 
البلدية التي شــرعت في التحضير 
لموســم االصطيــاف و دعاهم إلى 
التدخــل العاجل للقضــاء على مثل 
هــده الظاهــرة التــي باتــت محل 
شــكوى عددية من قبل المواطنين 
و تســبب حرجا كبيــرا للمواطنين 

تحت أعين السياح و االجانب.
جمعها : نورالدين .ب

المطالبة بفتح عيادة التدليك 
العضيل بالرشايع 

حجز نحو 12 قنطارا من 
الفحم بعني قرشة

الكالب الضالة تفرض حظر التجوال 
عىل سكان حي بوعباز بسكيكدة
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نورالدين ب

تاج الدين 

من هنا وهناك

 عبر مسالك وعرة وملتوية على مسافة تزيد عن 20 كلم عن مدينة تمالوس غربي والية سكيكدة، تتخذ عديد العائالت
 »التمالوسية« موقعها المتميز واإلستراتيجي المطل على شاطئ وادي بيبي، للتمتع بمناظرها الخالبة وطبيعتها الساحرة
 و مياهها العذبة و أراضيها الجبلية الخصبة، مما جعلها منطقة لالستثمار الفالحي من قبل أبنائها األصليين، إال أن ثلثي

.سكانها هجروها بعد أن ضاقت صدورهم من رائحة النار والدخان خالل العشرية الحمراء



 n وحســب تصريــح عدد من 
ـــ ” عين  قاطنــي حــي تانفدور ل
الجزائر ” ،فإن المشكل المطروح 
ــى  إل لجــأت  المحطــة  إدارة  أن 
توظيــف عمــال حراســة ونظافة 
بطرق غير ملتوية وغير شــفافة 
ومتناقضة مع المعايير المعمول 
تــي يقرها  بهــا فــي التوظيــف ال
التشــريع الجزائري والمعمول به 
في كافة ارجاء البالد ، مضيفين 
م تعلن عن أي  بأن إدارة المحطة ل
مسابقة أو إعالن لجميع الشباب 
الراغــب في المشــاركة ولتحقيق 
يــن  تكافــؤ الفــرص بيــن البطال
خاصة وأن المناصب المعروضة 
ال تتطلــب اختصاص أو كفاءات 

وشهادات علمية .
وأوضــح المحتجــون بأنهــم لــن 
يسكتوا على مثل هذه التصرفات 
تــي التــزال تحدث في  ــدة ال بائ ال
 ، الجديــدة  الجمهوريــة  عــز 
معتبريــن بان مســؤولي القطاع 
ــى المحــك ،كما أكــدوا بانهم  عل
ســيواصلون الوقفــات مــن أجل 
ياته  أن يتحمل كل طرف مســؤول
وأن يلتزمــوا بقوانين الجمهورية 

وقصــد  بالتوظيــف  قــة  المتعل
إيصال رسالتهم ألعلى السلطات 
بغية استرجاع الحقوق والقضاء 
بية  تقاليد الســل على مثــل هذه ال

والسلوكات المشينة .
يشــار الى أن حي تانفــدور يعد 
مــن أكبــر التجمعات الســكانية 
يــة وأغلب ســكانه شــباب  ل بالمي

مــن  إقصائهــم  مــن  ــون  يعان  ،
مختلــف فــرص التوظيــف على 
ومرافــق  مؤسســات  مســتوى 
المدينة وكذا تهميشهم من العمل 
فــي  المنطقــة الصناعيــة بالرة 
، واغلبهــم يشــتغلون فــي مهن 
حــرة والفالحة بشــكل موســمي 
ومؤقت ، ويشــتكون من تهميش 

وكالة التشغيل المتواجدة بمدينة 
ــع بتوجيه  تــي تضطل يــة ال ل المي
المناصــب  ــى  ال المســجلين 
ــم خلقها على مســتوى  تــي يت ال
المؤسسات اإلنتاجية سواء كانت 

خاصة أو عمومية.

ــى صعيــد اخــر ومن   n  وعل
اجل وضع اســتراتيجية لتسويف 
وتخزيــن هذه المــادة انعقد امس 
تقــى تحضيــري بمقــر الفرع  مل
الفالحــي ببلديــة وادي العثمانية 
تحت اشــراف مديريــة المصالح 
وبحضــور  بالواليــة  الفالحيــة 
ممثلي المنتجين لهذه المادة الذين 
ــوزارة الوصية على  طالبو من ال
ضــرورة التدخل لإلنصاف أمور 
وتخزين هــذه المادة حفاظا على 
مصالح المنتجين والمســتهلكين 
على حد الســواق موضحين على 
االسراع في تخزين المنتوج الذي 
شــرع في جنيه الى جانــب الزام 
تنميــة الريفية  وزارة الفالحــة وال
لمــادة  المخزنيــن  يــن  المتعامل
يــة مــع المنتجيــن  ــوم التفاق ث ال
لتحقيق االســعار حســب نوعية 
المنتوج ،مشــيرين أن االســعار 

المقترحــة ضمن دفتر الشــروط 
ــي المهنة  بيــن المنتجين وممثل
حــدد  ــذي  ال الوصيــة  ــوزارة  وال
السعر بالنســبة للمنتج من 200 
لكــغ الواحد حيث  ــى 300 دج ل ال

فائــدة المخــزن  ــوج ل ــوع المنت ن
بسقف ســعر 500 دج ليصل الى 

المستهلك في حدود 600 دج   .
  لإلشارة وحسب رئيس الجمعية 
الوطنية لمادة الثوم فان المساحة 

ــى  عل العــام  هــذا  المزروعــة 
المستوى الوطني تقدر بأكثر من 
12 الــف هكتار ليصــل المردود 
ــى محصــول 600 قنطــار في  ال
االخضــر  ــوم  ث ال مــن  الهكتــار 
ليتراجــع بعد جفافــه قبل ادخاله 
الى غرفة التبريد مشيرا ان والية 
ــة تحتــل الريادة فــي زراعة  ل مي
هذه المادة تليهــا والية الوادي ثم 
واليات المديــة ام البواقي وباتنة 

وقسنطينة.
ومــن جانــب اخر ريــس جمعية 
الثوم والبصل ان هناك مســاعي 
تنفيذ  لرفع دفتر الشــروط حيز ال
والهــدف منه تنظيم شــعبة الثوم 
ــى مصالح  قصــد المحافظــة عل
مختلــف االطراف بهــدف تجنب 
المنتجين المشــاكل والصعوبات 
التي تعرضوا لها خالل الموســم 
فــارط وضمــان وفرة  الفالحــي ال
ــى طول  المــادة فــي الســوق عل
ايام الســنة وبســعر فــي متناول 

المستهلك . 

ــم ،أمــس، تنصيب الفرع  n ت
نقابــي للمؤسســة العموميــة  ال
للصحة الجوارية بوسيف اوالد 
عســكر والية جيجل  ” ســاب ” 
بعد عقد جمعية عامة انتخابية 
بحضور كافة األســالك الشــبه 
الطبيــة وكذا ممثل اإلدارة تحت 
نقابية لناحية  إشراف اإلطارات ال
نقابة الجزائرية للشبه  ل الشرق ل

الطبي 
تنصيــب  يــة  عمل وتتواصــل 
نقابية المتبقية  وتجديد الفروع ال
بمستشــفى الطاهيــر وجيجــل 

والمؤسسات األخرى قريبا.

ــى أن آخــر احتجــاج   يشــار إل
شــهده القطاع بالواليــة جيجل 
،كان بســبب عــدم تلقي عمال 
تــي أقرتهــا  صحــة للمنحــة ال
يا للبالد لصالح  الســلطات العل
أفــراد الجيــش األبيض وخاصة 
على مســتوى عيادات عاصمة 
والطاهيــر  وتاكســنة  الواليــة 
مــن  الكثيــر  وأن   ، يــة  ل والمي
وحتــى  االحتجاجيــة  الوقفــات 
اإلضرابات لم تكن تحت غطاء 
نقابــي أو في ظلل وجود صراع 

نقابية . بين بعض الفروع ال
نصرالدين - د

n ســتنظم الرابطــة الوالئية 
الطلــق  الهــواء  لنشــاطات  
فائــدة  ل ــة  رحل جيجــل  لواليــة 
ــغ 15 ســنة فمــا  ال ب الشــباب ال
ــى والية ســكيكدة وذلك  فوق ال
غذا الجمعــة 21 ماي 2021، 
ويتم التســجيل  على مســتوى 
القريبة  الشــبانية  المؤسســات 
ــة  مــن مقــر المعنييــن بالرحل
،ويتعلــق األمر بمقــر الرابطة 
بجوار المسبح نصف األولمبي  
بيــت  ،وكــذا  جيجــل  ببلديــة 
الشباب ونادي بازول بالطاهير 
و المركــب الرياضي الجواري 
ســيدي معروف ، مــع العلم أن 
يــوم الخميــس هــو آخــر يوم  ال

للتسجيل.

المســتقاة  المعلومات  وحســب 
من الرابطة الوالئية  لنشــاطات 
ــوق  حق فــإن  ــق  الطل الهــواء 
ـ 600 دج مع  التسجيل محددة ب
نقــل والتأمين  ضمــان األكل وال
يــة هذه تدخــل في اطار  ،العمل
األنشطة السنوية التي اعتادت 
يــه  لترف ل ــام بهــا  قي ال الرابطــة 
تــي تعد  عــن فئــة الشــباب ، ال
مــن أكبــر شــرائح المجتمع  و 
لترسيخ في أنفسهم قيم االنفتاح 
ــى تقاليد ســكان  والتعــرف عل
الواليات األخرى والمساهمة في 
إبعادهــم عن شــبح االنحرافات 
والمدمــرة   الخطيــرة  واآلفــات 

لشخصياتهم وحياتهم.
نصرالدين.د

الشــباب  دار  احتفظــت     n 
ــة  ل بمي ــدرع محمــد  ل الشــهيد 
نهار  اليوم االحتفاالت المخلدة 
يــوم الوطني للطالب المرافق  ل ل
ــي  19 مــاي1956و دالك  لمل
بتنظيــم معرض وطني للصور 
منــذ  البريديــة  و  الطوابــع  و 
االســتقالل و  إلى يومنا هادا و 
النقود و التحف القديمة شــارك 
تــراث  ال بهــذا  يــه  مهتمــون  ف
الراقــي مــن مختلــف  واليــات 
الوطــن و تخللت هده التظاهرة 
معارض للصــور و المقتنيات 
ــي مدينــة  ــارة ال القديمــة و زي

ميلة القديمة و سد بني هارون  
العمالق  .

تــي  و تأتــي هــده التظاهــرة ال
و  الشــباب  تبنتهــا   مديريــة 
الرياضة لوالية ميلة  كمبادر ة 
ثقافي  للحفاظ علي الموروث ال
ــي و الوطنــي من خالل  المحل
فنــي الهاوي  تشــجيع العمــل ال
فائــدة شــباب الواليــة و تبادل  ل
بيــن  التجــارب   و  الخبــرات 
ــون   و  فن ثقافــة و ال ــوادي ال ن
السياحية  بالمؤهالت  التعريف 

التي تتوفر عليها والية ميلة
محمد بوسبتة

 n  نظمــت ن امــس ، عدة 
ــى  تظاهــرات وأنشــطة عل
ثقافة ومرتكز  مستوى دار ال
واليــة  بلديــات  يــة  ثقاف
قســنطينة احتفــاال بذكرى 
يــوم الطالــب المصادف ل 

19 ماي من كل عام.
و توجــه وفــد متكــون  من 
يــة وعلى  الســلطات المحل
رأسهم والي والية قسنطينة 
أحمد ساســي عبــد الحفيظ 
و رئيس المجلس الشــعبي 
الوالئي، بحضور السلطات 

و  العســكرية  و  األمنيــة 
المدنيــة و األســرة الثورية 
الشــهداء  مقبــرة  ــى  ال
بالكيلومتــر الســابع حيث 
ــوا وقفة ترحــم و تذكر  وقف
، تم خاللها االســتماع الى 
م  النشيد الوطني و رفع العل
يــل  اكل وضــع  و  الوطنــي 
ــى النصب  مــن الزهور عل
تــذكاري وقــراءة فاتحــة  ال
أرواحهــم  ــى  عل الكتــاب 

الطاهرة.
دالل.ب

بطالو » تانفدور« بالميلية  ينظمون وقفة 
احتجاجية أمام محطة السكة الحديدية

عين على الشرق  8

نظم العشرات من شباب حي تانفدور ببلدية الميلية بجيجل  الوقفة االحتجاجية الخامسة بمحطة الفرز والتوقف للسكة 
الحديدية الواقعة غرب التجمع السكاني حول مناصب العمل التي وزعت مؤخرا ذات الصلة برتية عون حراسة ، حيث 
اتهموا مسؤولي القطاع بتهميشهم وعدم منحهم فرصة العمل بمنطقتهم خاصة وان شباب المنطقة يعانون من تفاقم 

نسبة البطالة أمام غياب المرافق أو المؤسسات القادرة على نسفهم .

 انطلقت مؤخرا على مستوى بلدية التالغمة والية ميلة حملة جني محصول الثوم للموسم الفالحي 2020؛2031 في ظروف مالءمة بعد 
التحضيرات واالستعدادات االزمة لتحقيق أهداف هذه الحملة ،حيث يشهد السوق اليومي الذي خصص لتسويق هذه المادة اقباال منقطع 
النظير من قبل الوافدين من مختلف واليات الجمهورية القتناء هذه المادة إلعادة تسويقها عبر أسواق الجملة المنتشرة عبر واليات الوطن.

جيجل : نصرالدين دربال 

ميلة : أبو نوفل 

انطالق حملة جني المحصول يف ظروف مالئمة 

تنصيب فرع النقابة الجزائرية للشب الطبي 
بالمؤسسة العمومية لبلدية أوالد عسكر

الرابطة الوالئية لنشاطات الهواء الطلق 
بجيجل تنظم رحلة لفائدة الشباب

احتفاالت بعيد الطالب بدار 
الشباب لدرع محمد بميلة

أنشطة ثقافية يف ذكرى يوم الطالب بقسنطينة 

الخميس 20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال  1442

إتهموا مسؤويل القطاع بجيجل عدم الشفافية يف توظيف أعوان الحراسة
متفرقات 

 عندما تصبح التالغمة ”أولدورادو” الثوم يف الجزائر
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 n ورغم وقوف الســلطات المحلية ووزير 
القطــاع على االضــرار التي شــهدتها اغلب 
الطرقات الوطني والوالئية والجسور واعطاء 
وزيــر القطاع تعليمات مســتعجلة لإلســراع 
م يتغير وال زالت  في اصالحهــا اال ان االمر ل
ــى حالتها خاصــة الطريق  كل الطرقــات عل
الوطنــي 40 ،حيــث اكــد مســتعملوه انهــم 
ــون من حوادث المــرور خاصة  ــوا يتخوف بات
لعابــري الســبيل الذين يســتعملون الطريق 
ألول مــرة ،وهو جعلهم يلحــون على ضرورة 
تدخــل مديرية االشــغال العموميــة إلصالح 
الطريق وانهــاء معاناتهم اليوميــة بالقضاء 
على المطبات والنقاط الســوداء على مستوى 
ذات الطريق الذي تضرر بفعل فيضان وادي 
رشــانة بالمعاضيد ،وهنا شــدد محدثونا على 
ضرورة ايجــاد حل نهائي لهــدا الوادي الذي 
تســبب فــي تضــرر الطريق كلمــا تهاطلت 
االمطار طيلة الســنوات الماضية ،باإلضافة 

ــى تأثر ســكنات المواطنين على مســتوى  ال
القــرى المجاورة بفعل الســيول الجارفة ،من 
نا االتصال مرار بمدير االشــغال  جهتنا حاول
م نتمكن من ذلك بســبب  ــا ل العموميــة اال انن

ــا ، ليبقى  ن تواجــده فــي مهمة مثل مــا قيل ل
تعليمــات  تجســيد  ينتظــرون  ــون  المواطن
الســلطات الوالئية ووزير القطاع والكف عن 

ممارسة سياسة الترقيع .

فــة  ــا المكل ن  n وقــد أكــدت، ل
ــاز  االمتي وحــدة  ــدة  ل باإلعــالم 
الســيدة ”سهيلة  بباتنة  والتوزيع 
الغاية  مــن هاتــه  منينــي ” ان 
المواطــن  اعــالم  هــو  االبــواب 
وتحسيســه بكل المخاطــر التي 
ــى  تنجــر مــن وراء اعتدائــه عل
هانته الشــبكات الهامة مع ابراز 
كل وســائل االماكن وتوضيح كل 
القوانيــن التي تحكم كل الظواهر 
التي تأتي وراء ظاهرة االعتداءات 
ــاء والغاز  ــى شــبكات الكهرب عل
ــذي أشــارت فيه  ،فــي الوقــت ال

ــى أن هاته  فــة باإلعــالم ال المكل
االعتــداءات تنجــر دائما بســبب 

بنايــات الفوضوية فوق أو أمام  ال
الشــبكات رغم الوجــود الميداني 

ــي لهاتــه الشــركة قصــد  والفعل
اعالم المواطنيــن بتوخي الحذر 
عند  وجود أشغال بناء أو حفر .

تــي  ال االحصائيــات  وتشــير، 
ســجلتها ذات الشــركة فــي هاذه 
الســنة الى أن هاتــه الظاهرة هي 
في تنامي كبير بسبب عدم وعي 
المواطن بخطــورة هاته الظاهرة 
ــى  وكان أخــر اعتــداء ســجل عل
مستوى بلدية وادي الشعبة بباتنة 
ــم االعتداء على 3 أعمدة  بعدما ت
كهربائية تسبب في انقطاع كبير 
تيــار الكهربائــي وانجــر عند  ل ل
خســائر ماديــة كبيــرة ال يحمــد 

عقباها .

 n طوابيــر يومية ال تنتهي أمام 
مقر بريد الجزائر ببلدية مقرة بوالية 

المســيلة وغيــاب كلي إلجــراءات 
بالبروتوكــول  وااللتــزام  التباعــد 

الصحي وارتداء االقنعة الواقية من 
كوفيــد 19 يقابلها ضيق المقرالذي 
بــات ال يتســع لألعــداد الهائلة من 
زبائــن بريــد الجزائــر ســواء من 
سكان البلدية التي فاق تعداد سكانها 
55 الف نســمة أو  اوالئك القادمين 
من البلديات المجــاورة على غرار 
برهــوم ، بلعايبــة ، عين الخضراء 
وبوطالــب بســطيف وهــو ما جعل 
المواطنيــن يطالبــون فــي كل مرة 
مشــروع  تخصيــص  بضــرورة 
إلنجــاز مقــر جديد يليــق بعاصمة 
المقــري مقرة خاصة ان المســاحة 
االرضيــة موجــودة وتابعــة لبريد 
الجزائــر ،كمــا طــرح المواطنون 
غياب روح المسؤولية لدى القائمين 

على بريد مقرة بعد تركهم لعشرات 
الزبائــن يوميــا يكابــدون المعانــاة 
جراء االزدحام وعدم تنفيد العمليات 
البريديــة فــي وقت قصيــر تاركين 
بذلــك الزبون يكابدون المعاناة ،كما 
طرح الزبائن مشــكلة اخرى ال تقل 
اهمية عن باقي االنشغاالت ويتعلق 
االمــر بانعدام الســيولة المالية على 
مســتوى الموزع االلي وتعطله في 
الكثيــر من االحيــان وهنــا طالبوا 
مــن المديريــة الوصيــة بالتدخــل 
وايجــاد حل لتخفيــف الضغط على 
المقر الضيــق لبريد الجزائر بمقرة 
وذلك لتوفير الســيولة على مستوى 

الموزع .
عبد الحليم بالل

n انعقــد ،صبــاح أمــس ، 
ثقافــة والفنون  بمقــر مديرية ال
اجتماعــا  الطــارف،   لواليــة 
تنســيقيا تحــت إشــراف مدير 
ثقافــة والفنون لوالية الطارف  ال
السيد عادل صافي، و بحضور 
المديريــة و رؤســاء  إطــارات 
فنيــة  وال يــة  ثقاف ال الجمعيــات 
المســتفيدة مــن الدعــم المالي 
ثقافة والفنون وذلك  من وزارة ال
بحضور السيد حمده بومنصورة 
لتربية  رئيس جمعيــة األصالة ل
ثقافــة والفنون الســيد محمد  وال
الطيب بن قريــد رئيس جمعية 
لفنون لوالية الطارف  الفنيكس ل
رئيــس  فرحــي  مــراد  الســيد 
يــة األمل لترقية  ثقاف الجمعية ال
ثقافي لوالية  السياحة والتراث ال
وضبط  مناقشــة  الطارف.وبعد 
فنية المتفق  ثقافية وال البرامج ال
عليهــا فــي عقــد البرنامج من 
أجــل  تجســيدها خالل موســم 

االصطياف لسنة 2021.
تنظيــم  ــى  عل االتفــاق  ــم  ت
ثانــي  ال الوطنــي  المهرجــان 
لمســرح الطفــل عبــر مختلف 
تنظيــم  مــن  الواليــة  بلديــات 
يــة األمل لترقية  ثقاف الجمعية ال
ثقافي لوالية  السياحة والتراث ال
الطــارف. مــن 27 جــوان إلى 

غاية 03 جويلية 2021
ــي  يال ”ل فنيــة  ال التظاهــرة 
المرجان” بمسرح الهواء الطلق 
قالة  عمار العســكري  لمدينة ال
مــن تنظيــم جمعيــة الفنيكس 
لفنون لوالية الطارف. من 27  ل

إلى 31 جويلية 2021
 و من 05 إلى 07 أوت 2021 
لمبدعــي  ثقافــي  ال المنتــدى 
المرجــان  شــاطئ  ب  الواليــة 
قالة من تنظيم جمعية  لمدينة ال
ثقافــة  وال لتربيــة  ل ــة  األصال

والفنون لوالية الطارف.
بوثينة سميلي

أمــس،  ،صبــاح  نظــم   n
تأمينات  ل الصنــدوق الوطنــي ل
االجــراء  للعمــال  االجتماعيــة 
ــة  حمل خنشــلة،  ــة  وكال
لتعريــف بالخدمات  إعالميــة ل
اإللكترونيــة للصنــدوق. أيــن 
قــدم مديــر الوكالة شــروحات 
يــة للمراســلين الصحفييــن  واف
الخدمــات  حــول  الحاضريــن 
اإللكترونية المقدمة الى تحسين 
المتواصــل للخدمــة العمومية 
الدراج تشــكيلية مــن الخدمات 
الرقمية و التي تأتي في ســياق 
تخفيف إجراءات الحصول على 
تنقــل  ال ــاء  عن دون  الخدمــات 
ــى مرافقه و شــبابيكه و الذي  ال
يتعلــق االمر باألرضية الرقمية 
التصريــح  منصــة    ، ــاء  الهن
تبليغ عــن طريق  عــن بعــد وال

القصيــرة  النصيــة  الرســائل 
لتعاقد،  وكــذا األرضية الرقمية ل
أرضية التعاضدية االجتماعية.  
هذا وعن الهدف من الحملة أكد 
مديــر الصنــدوق هو تحســين 
الخدمــة العموميــة  وتخفيــف 
ورقمنتها،  اإلداريــة  اإلجراءات 
البيروقراطيــة  محاربــة  وكــذا 
والتخلي التدريجي عن إصدار 
لتمكيــن  يــة  الورق الوثائــق 
المواطــن مــن الحصــول على 
االداءلــت والخدمــات اعتمــادا 
المعلومات  على تكنولوجيــات 

السريعة التطور. 
 ويجــدر بالذكــر أن الصندوق 
نظــم خرجات ميدانيــة موازية 
رمضــان  شــهر  ــام  أي ــة  ل طي
فائدة  للتعريف بذات الخدمات ل

سكان مناطق الظل.

أمــس  أول  n  خــرج ، 
حــي  ســكان  مــن  العشــرات 
الزاوية بمدينة تبسة في وقفات 
احتجاجية وقطع الطرقات أمام 
المــارة ،مطالبين بنــزول والي 
الواليــة إليجاد حلول للمشــاكل 
يعيشــها  تــي  ال نقائــص  وال
ــذي يعتبر من  ســكان الحــي ال
أقــدم وأعــرق احيــاء عاصمة 
الوالية والذي يفتقر الى ابســط 
العصريــة  ــاة  الحي بــات  متطل
ومنها عــدم صالحية الطرقات 
ــذي يقع في  عبــر جــل الحي ال

ــي وانعــدام المــاء  مرتفــع جبل
واالنتشــار  للشــرب  ــح  الصال
الكبير ألكوام القمامة عبر جل 
الســاحات والشــوارع ،مما أدى 
الى انتشــار الروائــح الكريهة 
الحشــرات  ومختلف  والناموس 
الضارة خاصة ونحن في فصل 
الحر وحسب العديد من السكان 
انهــم ملوا مــن العــود الجوفاء 
المتكررة من طرف الســلطات 
المحلية وطالبوا بنزول ميداني 
ــي الوالية للوقوف عن كثب  لوال
لما يعيشــونه هناك من مشاكل 

طال امدها .

n فــي إطــار عمليات الرقابة الروتينية التي تقوم  مصالح التجارة لوالية 
تبســة بالتنســيق مع الجهات المعنيــة من أجل ضمان جودة مختلف الســلع 
المعروضة للبيع ،خاصة االستهالكية منها  نظمت ،بعد عيد الفطر المبارك 
خرجــات  ميدانيــة رقابية شــملت مراقبة مختلــف المحل تجاريــة بقطاع 
االختصــاص ،وتم خاللها حجز واتــالف كميات معتبرة من المواد الغذائية 
غير الصالحة لالســتهالك البشــري ،حيــث تم في هذا االطــار حجز اكثر 
مــن 32 كلغ من اللحوم المختلفة والتي تبين بعد المعاينة الميدانية انها غير 
صالح لالســتهالك البشــري بعد ثبوت ذبحها بطريقة غير شــرعية خارج 
المذابــح المرخصة من جهة وعرضها أو تخزينها في ظروف غير صحية 
مــن جهة اخرى ،كما تم في نفس االطار حجز 2310 من البيض الفاســد 

وغير الصالح لالســتهالك البشــري بعد ثبوت عدم احترام شروط التخزين 
المطلوبــة ،باإلضافة الى كميــات أخرى من العجائــن والحلويات مجهولة 
المصدر او منتهية الصالحية ،ليتم بناء على ذلك وبالتنســيق مع الشــركاء 
المحلييــن تحويــل المحجوزات الــى مركز الــردم التقني ،مــع اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع المصالح المختصة.
 ويجدر الذكر أن مصالح أمن  الوالية سجلت في هذا االطار 09 مخالفات 
تتعلق بعدم احترام قواعد الســالمة الخاصة بالوقاية من وباء كورونا داخل 
المحالت التجارية ،وتؤكد مصالح امن والية تبســة على ضرورة االخطار 

و التبليغ عن أي تجاوزات في هذا االطار.                   
هواري غريب  

مستعملو الطريق الوطني 40 بالمسيلة 
يطالبون بالقضاء على النقاط السوداء 

عين على الشرق 
9

بلغة االستياء أبدى مستعملو الطريق الوطني 40 الرابط بين بلديتي أوالد دراج والمطارفة بوالية المسيلة انزعاجهم 
وتخوفهم من الحالة المزرية التي آل اليها الطريق الوطني المذكور والذي تعرض الى أضرار مختلفة عقب االمطار 

األخيرة التي شهدتها ربوع الوالية .

بادرت، نهار أمس، شركة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة الى تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة ساكنة الوالية   قصد توعيتهم باألسباب المنجرة 
جراء االعتداء على شبكات الكهرباء والغاز عبر كامل تراب الوالية وهذا على مستوزى مقر الوكالة التجارية 1  االخوة قليل بوسط مدينة 

باتنة بحضور كل من السلطات المدنية والوالئية والعسكرية .

باتنة : محمد دحماني   

المسيلة : بالل عبد الحليم 

اشتكوا من الخدمات المتدنية وضيق المقر 

ليايل المرجان ومهرجان مرسح الطفل  
يف واجهة نشاطات صيف الطارف 

كناص خنشلة  تنظم حملة إعالمية 
للتعريف بخدماتها اإللكرتونية

سكان حي الزاوية بتبسة يحتجون 
ويطالبون بزنول الوايل

حجز كميات من المواد الغذائية الغري صالحة لالستهالك بتبسة

الخميس 20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال  1442

تم تسجيل خسائر مادية كبرية جراء االعتداء عىل 3 أعمدة كهربائية بوادي الشعبة

متفرقات 

رشكة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة تحّسس بخطورة االعتداء عىل الشبكات 

زبانئ بريد مقرة يطالبون بتوفري السيولة وحمايتهم من كوفيد 19 

تعرض النهيار اثناء الفيضانات االخرية التي رضبت المنطقة  



يف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد":

    توقع نمو التجارة العالمية 
بـ 16 بالمئة يف 2021

 

n وحتــى الصواريخ التي اعترضتها القبة الحديدية، 
فآثارهــا حاضــرة علــى بعــض القطاعــات، فليس 
ضروريــا أن يســقط الصاروخ على أحــد األهداف 

حتى تظهر تبعاته على االقتصاد اإلسرائيلي.
واإلثنيــن، قــال الجيــش اإلســرائيلي في بيــان، إن 
حماس والجهاد اإلسالمي أطلقتا ما مجموعه 3100 
صاروخ خالل 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، 

اعترضت القبة الحديدة غالبيتها، وفق تعبيره.
وبينمــا تقــدر صحيفــة ”جيروزاليم بوســت« تكلفة 
صاروخ حماس قصيــر المدى بين 300 إلى 800 
دوالر، إال أن الخســائر التــي يتســبب بهــا لعديــد 
القطاعات في إسرائيل تتجاوز مئات أضعاف قيمته.
هذا األســبوع، سمحت إســرائيل بنشر خبر مفاده أن 
صواريــخ أطلقت من غزة باتجاه منصة غاز طبيعي 
في حقل ”تمار” بمياه البحر المتوســط، تبعتها طائرة 
مســيرة، ما دفــع وزارة الطاقة اإلســرائيلية إلغالق 

الحقل كامال.
تملــك إســرائيل أكثر مــن 8 حقول للغــاز الطبيعي 
فــي مياه المتوســط، إلى جانــب آبــار تخزين وقود 
في موانئ أشــدود وعسقالن وحيفا، تعرض بعضها 

لهجوم بالصواريخ.
مطالبات بالتعويضات

في األيام الثالثة األولى من التصعيد اإلسرائيلي على 
قطــاع غــزة، وبالتحديد من الثالثــاء حتى الخميس، 
تــم إدخال 1744 مطالبة في أنظمة التعويضات من 
جانب إســرائيليين قالوا إن ممتلكاتهم تضررت بفعل 

صواريخ المقاومة.
وفي تقرير نشــرته، الجمعة، صحيفة ”كالكليســت« 
المختصــة فــي االقتصــاد اإلســرائيلي، فــإن عــدد 
المطالبات المســجلة في األيام الثالثة األولى تشــكل 
40 بالمئــة من مجمل المطالبــات المقدمة في حرب 

2014 التي استمرت 50 يوما.
وحتــى الخميــس الماضي، تم إجــالء 76 عائلة من 
منازلهــم؛ فــي وقــت قالــت مصلحــة الضرائب في 
إســرائيل إن هنــاك مئــات الحــاالت األخــرى التي 
تــم التعامل معهــا، ولم يتــم إدخالها بعد فــي أنظمة 

التعويضات.
وتتــوزع التعويضــات المدخلة بيــن 1000 مطالبة 
من مســتوطنات غالف قطاع غزة، والباقي من بقية 
أنحاء إســرائيل، حيث ســجلت تل أبيب، بما في ذلك 
اللــد والرملة 150 مطالبة تعويــض أضرار لحقت 
بالمركبــات، وأكثــر من 450 مطالبــة عن أضرار 

لحقت بالمباني.
وفي المنطقة الشمالية، بما في ذلك عكا، تم تقديم 10 
مطالبــات تتعلق بأضرار في المركبات و30 مطالبة 
بأضرار في المباني؛ وفي القدس، ُقدمت 17 مطالبة 
بالتعويض عن أضرار فــي المركبات و24 مطالبة 

بالتعويض عن األضرار الهيكلية.
ومــن الســابق ألوانه، تقديــر قيمــة التعويض الذي 
ســيُطلب من الصنــدوق تقديمه، لكن هــذه المقاييس 
أعلــى بكثير مقارنــة بالحروب الســابقة على قطاع 

غزة.
وبحســب مصلحــة الضرائــب اإلســرائيلية، يمتلك 
صنــدوق التعويضات حاليا، ســيولة مالية بأكثر من 

13 مليار شيكل )3.95 مليارات دوالر(.
والصنــدوق الحكومــي للتعويــض، وجــد لتعويض 
أضرار الحرب التي تلحق بممتلكات األصول بسبب 
أعمال الحرب من قبل الجيوش النظامية، أو بســبب 
”أعمــال عدائيــة” ضد إســرائيل، بحســب مصلحة 

الضرائب.
املطار مهبط الصواريخ

وللمــرة الثالثة في أقل من أســبوع، تصل صواريخ 
المقاومة الفلسطينية إلى محيط مطار ”بن غوريون« 
في تل أبيب، آخرها مساء السبت، ردا على العدوان 

اإلسرائيلي على غزة والقدس والضفة الغربية.
وبلــغ إجمالي عــدد الرحــالت المجدولــة، اإلثنين، 
للوصــول إلى إســرائيل عبــر مطار بــن غوريون 
الدولــي، 83 رحلــة، ألغيــت منهــا 70 رحلة على 
األقــل، بينمــا الرحالت األخرى كانت فــي غالبيتها 

محلية.
بينما األحد، أظهر مســح لألناضول إلغاء مطار بن 
غوريــون الدولــي 40 رحلة قادمة مــن مدن حول 
العالم، كان مقررا وصولها اإلثنين إلى إسرائيل، من 

إجمالي 47 رحلة.
ووصفــت صحيفــة ”كالكليســت«، الســبت، قــرار 
شــركات الطيــران العالميــة تعليق رحالتهــا، بأنها 
»خطوة تركت إسرائيل وشركات طيرانها المحلية، 

وحيدة في الساحة«.
والخميس، أعلنت شــركات طيــران ”دلتا إيرالينز« 
و«يونايتد إيرالينز« و«لوفتهانزا« و«النمساوية«، 
عــن تغييرات في جــدول الرحالت، تبعتها الســبت 

شركات »االتحاد« و«فالي دبي” اإلماراتيتين.
قبلة سياحية منفرة

مع رفض غالبية شركات الطيران حول العالم، تنفيذ 
رحالت حاليا إلى إسرائيل بسبب التصعيد الحاصل، 
واستمرار إطالق رشقات صاروخية من غزة، يبدو 
أن صناعة الســياحة الوافدة أمام تأجيل حتى إشــعار 

آخر.
وكانت وزارة الســياحة اإلســرائيلية أعلنت في 13 
أفريــل الماضي، عــودة رحالت الســياحة األجنبية 
اعتبارا من 23 ماي 2021، بعد فتح كافة المرافق، 

عقب عمليات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.
لكن تظهر تقارير إســرائيلية، أن شــركات الطيران 
ترفــض طلبــا من هيئــة الطيــران المدنــي بتحويل 
الرحالت القادمة إلى مطــار ”رامون” جنوب البالد 
بــدال من ”بــن غوريون«، ما يعنــي أن ال مطارات 

آمنة في إسرائيل.
حتى مع فرضية وصول رحالت سياحية، فإن المدن 
المختلطة اإلسرائيلية )داخل الخط األخضر( لم تشهد 
منذ عقود حالة العصيان واالشــتباكات المباشرة بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين كما هي عليه اآلن.
وكما أســواق األســهم، فالســياحة المحليــة والوافدة 
ســريعة التأثر ســلبا بأية توترات أمنية، إذ تقع مدن 
القــدس وتــل أبيــب وصــوال إلــى مشــارف إيالت 
)جنوب(، في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية.

وتراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة 81.7 
بالمئــة خالل العــام الماضي، مقارنــة مع 2019، 
مدفوعــة بالتبعــات الســلبية الحــادة لتفشــي جائحة 

كورونا عالميا.
ق ـ إ

 طالت الطريان والسياحة والتأمني والطاقة بشكل خاص
 صواريخ المقاومة تكبد االقتصاد 

اإلسرائيلي خسائر جسيمة

بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة
  التضخم يف منطقة اليورو يف أعىل مستوياته منذ عامني

10  عين على اإلقتصاد 

 تلقــى االقتصاد اإلســرائيلي صواريخ المقاومة الفلســطينية المنطلقة من قطــاع غزة، بكثير من الضرر في 
عديد من القطاعات، أبرزها الطيران والسياحة والتأمين والطاقة.

 ارتفع معدل التضخم الســنوي بمنطقة اليورو إلى 1.6 بالمئة في أفريل الماضي، بأعلى وتيرة نمو منذ الشــهر المماثل من 
2019، وسط تحسن اإلنفاق االستهالكي، وارتفاع أسعار الطاقة.

اإلحصــاءات  مكتــب  بيانــات  وأوضحــت    n
األوروبية ”يوروســتات« الصــادرة، األربعاء، 
حسب القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين، 

أن معــدل التضخم الســنوي ارتفع من مســتوى 
1.3 بالمئة في مارس السابق.

وعلى أساس شــهري، زاد معدل التضخم بنسبة 

0.6 بالمئــة خالل أبريل فــي المنطقة التي تضم 
19 دولــة، مقابل ارتفــاع 0.9 بالمئة في مارس 

السابق له.
وأظهــر التقريــر، ارتفاع أســعار الطاقة ســنويا 
بنســبة 10.4 بالمئــة خالل أفريل، قياســا 4.3 

بالمئة في الشهر السابق.
وســجل التضخم السنوي االتحاد األوروبي )27 
دولة( ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة خالل أفريل ، قياسا 

على 1.7 بالمئة بالشهر السابق له.
وتشــمل منطقــة اليورو، بلــدان بلجيــكا وألمانيا 
وإســتونيا وإيرلنــدا واليونان وإســبانيا وفرنســا 
وإيطاليــا وقبــرص الروميــة، والتفيــا وليتوانيا 
ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال 

وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.
فيما يضم االتحاد األوروبي دول منطقة اليورو، 
إضافًة إلى كل من بلغاريا والتشــيك و الدنمارك 

وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.
ق ـ إ

n  توقــع مؤتمــر األمــم المتحــدة 
”أونكتــاد«،  والتنميــة  للتجــارة 
نمــو  معــدل  ارتفــاع  األربعــاء، 
التجــارة العالمية مــن حيث القيمة 
بنســبة 16 بالمئة خــالل 2021 
قياســا علــى 2020، لكــن تعتمد 
علــى الحد مــن القيــود المرتبطة 

بجائحة كورونا.
وذكــر ”أونكتــاد« فــي تقرير، أن 
التوقعــات تعتمــد علــى االتجــاه 
اإليجابــي المســتمر فــي أســعار 
السلع األساســية، وحزمة التحفيز 
المالي من االقتصــادات المتقدمة، 
وظــروف االقتصاد الكلي والمالية 

الداعمة.
االرتفــاع  الســلع  تجــارة  وتقــود 
خالل العام الحالي بنســبة نمو 19 
بالمئة، بأعلى من وتيرة نمو تجارة 
الخدمات المقدرة بـ 8 بالمئة فقط.

وتابــع التقرير: ”ما يــزال انتعاش 
التجــارة متفاوتــا وال ســيما بيــن 
انتعــاش  مــع  الناميــة،  البلــدان 
الصادرات من شــرق آســيا بشكل 

أسرع«.
وأشــار التقرير إلــى أن صادرات 
الصيــن تواصــل تســجيل زيــادة 
قوية ليس فقط من متوســطات عام 
2020، ولكــن أيضــا فيما يتعلق 

بمستويات ما قبل الوباء.

فــي المقابــل، أظهــر التقريــر أن 
الصادرات من روسيا ما تزال أقل 

من متوسطات عام 2019.
ورصد التقرير أن التجارة العالمية 
ســجلت نموا قياســا بالربع األول 
2021، بنســبة 10 بالمئــة على 
أساس سنوي، فيما زادت بنسبة 4 
بالمئة قياسا على الربع األخير من 

العام الماضي.
وتوقــع أن يســتمر االنتعــاش في 
الربــع الثانــي 2021، مــع توقع 
وصــول قيمــة التجــارة العالميــة 
فــي الســلع والخدمات إلــى 6.6 

تريليونات دوالر خالل الربع.
وتســببت تداعيــات كورونــا فــي 
تضــرر االقتصــاد العالمي خالل 
العام الماضي، وفرضت أوضاعا 
مالية صعبة على الشــركات وسط 
توقــف اإلمدادات ومخاطر كبيرة، 
ال سيما خالل الربع الثاني 2020 
والذي شهد ذروة اإلغالقات حول 

العالم.
وســجلت حركة التجــارة العالمية 
خالل 2020 انكماشــا بنســبة 9 
بالمئــة، بضغــط الجائحــة، بعدما 
هبطــت تجــارة الســلع 6 بالمئة، 

والخدمات 16.5 بالمئة.
ق ـ إ

 هبطــت عملــة ”البيتكوين« أمس 
األربعاء، بأكثر من %13 وجرى 
تــداول هذه العملــة الرقمية األكثر 
شــهرة في العالم دون مستوى 40 
ألــف دوالر، وذلك للمــرة األولى 

منذ 8 فيفري الماضي.
 08:50 الســاعة  وبحلــول 
بتوقيت موســكو، انخفضت عملة 
 13.4% بنســبة  ”البيتكويــن« 
وفقــا  دوالر،  إلــى 39748.25 

لبيانات موقع ”كوين ديسك«.
وجــاء الهبــوط بعــد تقريــر مــن 
البنــك المركزي الصينــي بأنه ال 
يمكــن اســتخدام العمالت الرقمية 
للدفع، حســبما نقلته وكالة ”فرانس 

برس«.
المؤسســات  الصيــن  وحظــرت 
المالية وشــركات الدفــع من تقديم 
بمعامــالت  المتعلقــة  الخدمــات 
وحــذرت  العمالت الرقميــة، 
المســتثمرين مــن المضاربــة في 

تداول هذه العمالت.
وفي 14 أفريل الماضي، ســجلت 
عملــة ”البيتكوين« أعلى مســتوى 
لهــا على اإلطــالق، حيــث بلغت 
مســتوى 64854 دوالر، ويعني 
ذلك أن العملــة الرقمية فقدت نحو 
25 ألــف دوالر )حوالي 38%( 

من قيمتها منذ ذلك التاريخ.
ق ـ إ

  فقدت 25 ألف دوالر من قيمتها.. 

عملة ”البيتكوني”  تهوي
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خــال  الحديــث  كثــر  إذ    n
الســاعات األخيرة عن هذه القضية 
التي أســالت الكثير مــن الحبر عند 
الجماهير خاصــة وأن هناك العديد 
مــن المعلومات التــي تؤكد اقتراب 
الرابطــة من خصم ثــاث نقاط من 
الفريق بعد التقريــر االيجابي الذي 
تقدمــت بــه إدارة غليــزان حيث تم 
مناقشــة األمــر مــن طــرف لجنة  
االنضبــاط وبالتنســيق مــع اللجنة 
الطبية الرياضيــة المنصبة لمتابعة 
الوضعيــة الوبائيــة فــي الماعــب 
وتأكدت حسب مصادرنا من صحة 
االحتــرازات ما يعنــي خصم ثاث 
نقاط من رصيد الوفاق وارد جدا ما 
جعل المخاوف كبيرة لدى التشكيلة 
وخاصة واألنصــار الذين يطالبون 
اإلدارة اإلسراع الى اتخاذ قرارات 
عاجلة للتصدي لهذا القرار الذي قد 
يكون انعكاســه ســلبي على الفريق 

فيما تبقى من مشوار البطولة .
الجماهــر تتحــدث عــن 
النادي  أسوار  خارج  خيانة 

ومؤامرة ضد الفريق 
تحــدث أنصــار وفاق ســطيف عن 
خيانــة عظمى مــن خارج أســوار 
الفريــق بعــد تقديــم هــذه المعلومة 
لســريع غليزان والتي قامت بأخذها 
بعين االعتبار والمتمثلة في التحاليل 
الطبيــة حول الكوفيد والتي ســبقت 
المقابلة حيث صــب أنصار الوفاق 
جــم غضبهــم على هــذه األطراف 
المجهولة التي كانت وراء انتشــار 
هذا الخبر قبل اللقاء ما سمح إلدارة 
الرابيــد  برفــع احتــرازات ضــد 
الاعب حشود وبعد التحقيقات التي 
قامــت بها لجنــة االنضباط تبين أن 

التحاليل كلها كانــت قديمة وهذا ما 
يتنافــى والقانــون لهذا فــإن الوفاق 
معــرض لعقوبة مالية في حال تأكد 
انتهــاء صاحية هــذه التحاليل لكن 
دون خصــم النقاط مــن الوفاق الن 
الخطأ ليس فني بل طبي وأن محافظ 
اللقــاء وافق علــى تحاليــل الوفاق 
التي تزامنت مــع عطلة عيد الفطر 
المبارك لهذا فإن األنصار يعتبرون 
أي عقوبــة  تتعــدى الجانب المالي 
ظلــم وحقرة للوفــاق ومؤامرة ضد 
النــادي من أجل عرقلة مســاره في 
البطولة والنتائج االيجابية المسجلة 
إلى حــد اآلن والمركز األول الذي 

يحتله في سلم ترتيب العام .
اإلدارة تتحــرك وترفــض 
النادي وتهدد  عقوبات ضد 

باللجوء إىل التاس 
هذه الوضعية  دفعت  رئيس مجلس 
الهــاوي  النــادي  ورئيــس  اإلدارة 
إلــى عقد ندوة صحفية في ســاعات 
متأخرة مــن ليلة الثاثــاء من أجل 
االستفســار عن هذه األخبــار التي 

زلزلــت الشــارع الســطايفي حيث 
رفضــت اإلدارة أي عقوبة في حق 
النــادي باعتبــار أن الفريق قام بكل 
شيء قانون ولم يخرق القانون وان 
محافــظ اللقاء  وافــق على التحاليل 
التــي جــرت خــال عطلــة الفطر 
المبــارك وال دخل للنــادي في هذه 
المشكلة مســتنكرا هذه الحملة التي 
تشــن ضــد الوفاق الــذي يعتبر من 
أعــرق النــوادي الجزائريــة داعيا 
األنصار إلــى الوقــوف إلى جانب  
الفريــق في هذه الفتــرة بالذات وأن 
اإلدارة لــن تســكت  عــن أي قرار 
يكون ضد النسر األسود من طرف 
الهيئــات الرياضيــة الوطنيــة الن 
حــق الطعــن موجود عنــد الهيئات 
الرياضيــة الدولية حيث لمح رئيس 
مجلــس اإلدارة عبد الحكيم ســرار 
إلــى إمكانيــة اللجوء إلــى المحكمة 
الرياضيــة الدولية في حال غلق كل 

األبواب محليا .
القرار النهائي حول القضية 

سيعرف اليوم الخميس 

وحســب المعلومــات األخيــرة فإن 
القــرار األخيــر حول هــذه القضية 
سيصدر اليوم الخميس على أقصى 
تقديــر بعــد جمــع لجنــة االنضباط 
لــكل التقارير المتعلقــة بالموضوع 
ســواء ورقة اللقــاء وتقرير محافظ 
المقابلــة إضافــة إلــى التقرير الذي 
أعدتــه إدارة ســريع غليــزان ضد 
الاعب حشود حول التحاليل الطبية 
المتصلــة بكوفــي داو كورونا ومن 
المنتظر ان يتم اإلعان عن القرار 
خال الساعات القليلة القادمة وسط 
ترقب كبيــر من أنصار الوفاق الن 
في حــال خصم ثاث نقاط ومعاقبة 
النــادي ماليــا مــع إمكانيــة إصدار 
عقوبة ضد الســكرتير العام للنادي 
فــإن صــراع البطولة ســيتجدد من 
جديــد بيــن عــدة فــرق الن فارق 
النقاط سيصبح ضئيا بين المتصدر 
الوفــاق الســطايفي وأربعــة نوادي 
علــى األقل وهــي مولودية وهران 
، شــبيبة الســاورة واتحاد العاصمة 

وشباب بلوزداد . 

n مــن المنتظــر أن تغادر تشــكيلة 
الفريق  اليوم الجمعة مدينة قسنطينة 
لمواجهــة  الشــلف  مدينــة  باتجــاه 
الجمعية المحلية هذا السبت لحساب 
الجولــة الثالثــة من عمــر الرابطة 
األولــى المحترفة في مرحلة اإلياب 
بمعنويــات أقل ما يقال عنها منحطة 
بعد الخســارة األخيرة داخل القواعد 
أمام مدرسة الباك وهي الهزيمة التي 
لم يهضمهــا أنصار الســنافر الذين 
استغربوا من أداء الاعبين والنتيجة 
التي لم تكن في الحسبان حيث كانوا 

يتطلعون إلى تحقيــق الفوز والنقاط 
الثاثــة لتحســين مركــز النادي في 
الترتيــب العــام لكن تجــري الرياح 
بما ال تشــتهيه الســفن ويراهن أبناء 
المدرب حمدي على لقاء الشلف من 
أجل تحقيق نتيجة ايجابية وكما كان 
الحــال في لقاء تلمســان فــي افتتاح 
مرحلــة اإليــاب وبالتالــي التصالح 
مع الجماهيــر من جهة والعودة إلى 
الســكة الصحيحة من جهــة أخرى  
ويعول الاعبين على هذا اللقاء رغم 
أن المنافــس اســتعاد بريقــه وحقق 

فــوزا كبيــرا فــي الجولــة الماضية  
خارج القواعد مــا  يعطى االنطباع 
أن الشــباب ســيجد صعوبات كبيرة 
في لقاء الســبت القادم الذي ركز فيه 
المدرب حمدي على الجانب النفسي 
مــن خال مطالبــة العبيه بنســيان 
مواجهة مدرســة الباك والنقاط التي 
تم التفريط فيهــا والتركيز والتفكير 
في لقــاء جمعية الشــلف الذي يبقى 
مهما في سبيل مواصلة المشوار في 

الرابطة األولى المحترفة . 
أ- هادي 

حديث عن معاقبة الوفاق  بخصم 3 نقاط من رصيده 

الشارع  الرياضي السطايفي في 
غليان كبير 

شباب قسنطينة 
التشكيلة بمعنويات منحطة و الخطأ ممنوع أمام الشلف 

الجماهري غاضبة واإلدارة يف حرية 
الموك يضيع فرصة ذهبية  والمدرب زاوي يف عني اإلعصار 

n انتفض أنصار مولودية قسنطينة ضد الالعبين والطاقم الفني بعد التعثر المفاجئ داخل القواعد لحساب الجولة الـ16 للقسم 
الثاني هواة الجهة الشــرقية والتعادل  أمام شــباب أوالد جالل الذي وصف بهزيمة ألن المنافس لم يكن قويا ويحتل المراكز 
األخيــرة فــي الترتيب العام حيث فوت الموك فرصة كبيرة على نفســه لما فاز بالنقــاط الثالثة إذ صب األنصار جم غضبهم 
علــى المــدرب كريم زاوي وطالبوا اإلدارة بإقالته من العارضة الفنية بفعــل النتيجة المخيبة لآلمال والتي ضيع على إثره 
الفريق الكثير في هذه الجولة خاصة بعد تعثر اتحاد عنابة في العلمة  واكتفاء هالل شلغوم العيد بنقطة في خنشلة وحسب 
األنصــار فــإن الصعود ضيع في هذه الجولة والنقاط التي راحت من النادي لن تعود قبل ســبع جوالت عن نهاية الموســم  
وحســب المعلومات التي بحوزتنا فإن اإلدارة غير راضية عن النتيجة وســتجتمع بالمدرب زاوي من أجل االستفســار عن 

هذه النتيجة السلبية على طول الخط والتي قد تعجل برحيله من العارضة الفنية وتساءل األنصار أيعقل الفريق يعود بنتائج 
ايجابية من خارج الديار ويتعثر في ملعبه وهو الذي يراهن على لعب ورقة الصعود إلى الرابطة األولى المحترفة .

‘أدم ونــاس’ يتجــه لخــوض تجربــة 
جديدة يف الكالتشيو

n كشف موقع “ميتروبوليتان ماغازين” 
عن تواجد الالعب الدولي الجزائري على 
رأس قائمــة الالعبيــن الذين يرغب نادي 

سبيزيا في التعاقد معهم
وكانت شــبكة قنوات “سكاي سبورتس” 
اإليطاليــة تحدثــت فــي وقت ســابق عن 
وجــود نيــة من قبــل إدارة نابولــي لمنح 
المــدرب الجديــد للفريــق الذي ســيخلف 
جينــارو غاتــوزو حريــة تقريــر مصيــر 
الالعب الجزائري سواء بالبقاء أو الرحيل
إدارة “البارتينوبــي” حــددت فــي وقــت 

ســابق ســعر بيع وناس بمبلغ 15 مليون يورو، في حالة عدم دخوله 
حسابات المدرب الجديد، ال سيما وأنه كان بعيدا عن حسابات غاتوزو 
علــى مدار الفترات الماضيةواكتفى وناس بالمشــاركة في 39 مباراة 
مع نابولي في مختلف المسابقات خالل السنوات الـ4 الماضية، سجل 
فيهــا 5 أهداف وأهدى تمريرة حاســمة وحيدةويرتبط وناس بعقد مع 
نابولي يمتد حتى عام 2022، وبالتالي فإن انضمامه لســبيزيا مرتبط 

بالحصول على الضوء األخضر من إدارة البارتينوبي

رشيد غزال محل أطماع عمالقة الدوري 
الرتكي

n بــات الالعــب الدولــي الجزائــري 
رشــيد غزال مطلوبا ِبحّدة لدى عمالقة 
البطولة التركية، وهم بشــكتاش وقلعة 

السرايا وفنربخشة
وقــّدم المهاجــم غــزال عروضــا فنية 
راقية هذا الموســم، أثمرت ِبمساهمته 
القوية في إحراز فريق بشــكتاش لقب 
البطولــة التركية، وقيادتــه إلى نهائي 
الــكأس المحلية، وتســجيل 8 أهداف، 
ونيل لقب أحســن ُمــوّزع ِبرصيد 17 

تمريرة حاسمة
وقلعــة  بشــكتاش  أنديــة  وتتصــارع 
السرايا وفنربخشة هذه األّيام، على شراء عقد رشيد غزال. كما ذكره 
موقــع “توتو ميركاتو” اإليطالي، الثالثاء. ِعلما أن هذه األندية أنهت 
الموســم في المراكــز األّول والثانــي والثالث للبطولــة التركية، على 

التوالي
ومــازال غزال )29 ســنة( يرتبط مع نادي ليســتر ســيتي اإلنجليزي 
ِبعقــٍد، تنقضــي مّدتــه صيف 2022. وقــد أُعير إلى فريق بشــكتاش 

التركي في الصيف الماضي لِمّدة موسم واحد
وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرشــيد غزال في ســوق االنتقاالت، مبلغ 

9 ماليين أورو.

االستثمار يف مشاكل الفريق المحيل مهم جدا 

شبيبة ســكيكدة بنية الفوز يف الربج 
وحجار يحرض العبيه 

n يراهــن المــدرب شــريف 
النقــاط الثالثــة  حجــار علــى 
فــي تنقــل الفريق إلــى البرج 
لمواجهــة األهلي المحلي وهو 
الكالم والحديث الذي يدور بين 
الالعبيــن للخروج تدريجيا من 

المراكز األخيرة .
 ويراهــن مدرب الشــبيبة في 
االســتثمار في مشــاكل الفريق 
علــى  يعانــي  الــذي  المحلــي 
والفرصــة  المســتويات  كل 
مواتية حســب حجــار من أجل 
واالســتثمار  الرهــان  كســب 
الجيــد في هذه المشــاكل وهي 

الرســالة التي  بعثها الطاقم الفني لالعبين فــي التدريبات والتي يبدو 
أنها وصلت بســرعة إلى رفقاء الحارس المتألق ســفيان قاســم حيث 
ال يريــدون التفريــط في النقــاط الثالثة من خالل اللعب بــكل قوة كما 
حصل في لقاء بسكرة ما يعني في هذه الحالة أن الشبيبة معولة على 
الربحــة في البرج  خاصة وان المعنويات عالية والفريق اســتفاد من 
راحــة طويلة وحضر جيدا لهذه الموقعة بعد تأجيل لقائها أمام شــباب 
بلــوزداد في الجولة الماضية ويتطلع الجهاز الفني الجديد الى شــحن 
بطاريــات الالعبين بهدف اإلطاحة باألهلي وإلحــاق هزيمة أخرى به 
داخل القواعد . هذا وينتظر أن تتنقل التشــكيلة غدا الجمعة إلى مدينة  
بــرج بوعريريج  برا مــع مواصلة التحضيرات هنــاك لموعد الجولة 
الثالثة ويعول األنصار على العودة القوية للنادي وعلى حنكة المدرب 
شــريف حجار لصنع الفارق وتجاوز عتبــة وعقبة فريق أهلي البرج 
فــي ميدانه وإضافــة ثالث نقاط مهمة إلى الرصيد قد تكون مجدية في 

نهاية الموسم إلنقاذ  النادي من شبح السقوط .
 أ- هادي 

عين على الرياضة 
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يشهد الشارع الرياضي السطايفي  حالة من الغليان بسبب التسريبات األخيرة حول إمكانية خصم ثالث نقاط 
من رصيد الفريق بسبب االحترازات التي تقدمت بها إدارة سريع غليزان حول الالعب حشود والتشكيلة ككل 
حول منتهية صالحية التحاليل المخبرية الطبية التي أجرتها بخصوص وباء كورونا  قبل لقاء الجولة الثانية 

من مرحلة اإلياب التي لعبت األحد الماضي أمام سريع غليزان.

أخبار محترفينا 



بعــد خمســة أعــوام ونصف العــام على خوضه 
مباراتــه الدوليــة الرقــم 81 أمــام أرمينيــا فــي 
تشــرين األول/أكتوبر 2015 حيث سجل مرتين 
رافعاً عــدد أهدافه الدولية إلى 27، عاد المهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة من »منفاه« بعدما استدعاه 
مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشــان إلى قائمة 
المشــاركين في كأس أوروبــا 2020 لكرة القدم 
المقــررة الصيــف المقبــل والمؤجلــة مــن العام 

الماضي بسبب فيروس كورونا.
قبل ســاعات من إعــان العب الوســط الدولي 
الســابق ومدرب فرنســا الحالي قائمتــه الثاثاء، 
ُطــرح الســؤال التالــي: هــل انتهى الفــراق بين 
المهاجم الفرنســي ومنتخــب »الديوك«؟ قبل أن 
يتحول الشــك إلــى يقين مع تأكيد عــودة بنزيمة 
للدفــاع عن ألوان منتخب باده في نهائيات كأس 
أوروبا المقــررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 

تموز/يوليو المقبلين.
وكان الفرنســي، البالــغ 33 عامــاً، وجد نفســه 
خارج أســوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن 
فضيحة الشريط الجنســي لمواطنه ماثيو فالبوينا 
في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم اللاير 
االبتــزازي فــي هــذه العملية بعدما هــدد العب 
مرســيليا وليون الســابق وأولمبياكوس اليوناني 
الحالي، بعدم نشــر محتويات الفيديو في وســائل 
اإلعام مقابل دفع مبلغ من المال ألحد أصدقائه.
وبدا أن آمال بنزيمة بالعودة الرتداء قميص باده 
تاشــت نهائياً، حين أعلن المدعي العام الفرنسي 
فــي كانون جانفــي الماضي قــرار محاكمته مع 

أربعة آخرين.
منتخب فرنسا فوق الجميع             

قال ديشــان شــارحاً قراره »لكي نصل إلى هذا 

القــرار، مررنــا بمراحــل. تقابلنا معــاً وتحادثنا 
طويًا«، مضيفــاً »ال أريد خلق حاالت خاصة. 
لطالمــا تجاهلت مصلحتي الشــخصية، ومنتخب 

فرنسا ليس ملكي وهو فوق الجميع«. 
وبعــد اللقاء الــذي جمعهما معاً فــي مدريد، قال 
ديشان إنه »فّكر طويًا للوصول إلى هذا القرار. 
لــن أفصح عن أي كلمة ممــا دار بيننا، لكنه كان 

يحتاج لذلك، وأنا أيضاً«.
دفــع بنزيمة غاليــاً ثمن فعلته، فغــاب عن كأس 
أوروبــا التــي اســتضافتها بــاده وخســرت في 
النهائي أمام البرتغــال صفر1-، ومن ثم التتويج 

بمونديال روسيا 2018.
قــال بنزيمــة قبــل العــرس الكروي في روســيا 
»طالما ديدييه ديشــان ســيبقى مدربا لن أحصل 

على فرصة للعودة إلى المنتخب الفرنسي«.
وضمن الســياق ذاته، اســتغرب مواطنه ومدربه 
فــي اللاير زين الدين زيدان تغاضي زميله وقائد 
فرنســا الســابق )فازا معا بــكأس العالم 1998 

وأوروبا 2000( عن استدعاء بنزيمة.
وقــال »كيــف بإمكانك أن تفهم ذلــك؟ أنا ال أفهم 
ما يحصــل، أنت ال تفهم، هناك العديد من الناس 

الذين ال يفهمون«.
ومع قرار االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
بالســماح باســتدعاء 26 العبــاً بــداًل مــن 23 
لنهائيــات كأس أوروبــا، وبالتزامــن مــع األداء 
الرائع الذي يقدمه بنزيمة مع لاير، حصل ديشان 

على فرصة لتبديل رأيه.
ال شيء يفاجئني بشأن كريم             

عكــس بنزيمة صــورة العب الـــ »غاالكتيكو« 
المستقبلي عندما انضم إلى لاير من ليون في عام 
2009، ولكن خال فترة طويلة على المستطيل 

األخضــر لعــب دور »الكومبــارس« وممــول 
الكــرات للنجــم المطلــق البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو.
وفــي الموســم األخير لـ »ســي آر7« بالقميص 
النادي الملكي في 2018-2017، سجل بنزيمة 
خمســة أهداف في »الليغا«. ولكــن في العامين 
التاليين »تفجرت« موهبته وســجل 21 هدفاً في 
كليهمــا، ووصل هذا العام إلــى حاجز 22 هدفاً 
قبــل مرحلــة من نهايــة الــدوري، كثالث أفضل 
هــداف في »الليغا«، متأخــراً بفارق 8 عن قائد 
برشــلونة األرجنتيني ليونيل ميســي وبهدف عن 

جيرار مورينو مهاجم فيالاير.
برهــن بنزيمــة مع رحيل رونالــدو أنه من أبرز 
المهاجميــن فــي القارة العجــوز، فعندما عاد من 
اإلصابــة أمــام »الجــار« اللدود أتلتيكــو مدريد 
فــي مــارس )المرحلــة 26(، كان الــلاير يحتل 
المركــز الثالــث متأخــراً بفــارق 8 نقــاط عــن 

»روخيبانكوس« المتصدر.
حينها، ســجل هدف التعــادل في الدقيقة 88، في 
بداية لسلســلة من 9 أهداف فــي 7 مباريات في 
»الليغــا«، قــادت فريقــه لتضييق الخنــاق على 
أتلتيكو وقلصت الفارق بينهما إلى نقطة في فترة 

من الفترات.
كما قال رئيس االتحاد الفرنســي لكرة القدم نويل 
لوغريت: »وافقت على عودة بنزيمة قبل شهر«.
وأضاف لوغريت: »أنا ســعيد بعــودة كريم إلى 

المنتخب الفرنسي«.
وفيما يلي تشكيلة فرنسا:

حراسة المرمى: هوغو لوريس )توتنهام اإلنكليزي(، 
ستيف مانداندا )مرسيليا(، مايك مانيان )ليل(.

مدافعــون: لوكا ديني )إيفرتون اإلنكليزي(، ليو دوبوا 
)ليون(، لوكاس هرنانديز )بايــرن ميونيخ األلماني(، 
بريســنيل كيمبيمبي )باريس ســان جيرمــان(، كليمان 
النغليه )برشــلونة اإلســباني(، بنجامان بافار )بايرن 
فــاران )لاير مدريــد  رافاييــل  األلمانــي(،  ميونيــخ 
اإلســباني(، كورت زوما )تشيلسي اإلنكليزي(، جول 

كوندي )إشبيلية اإلسباني(
العبو الوســط: نغولــو كانتي )تشيلســي اإلنكليزي(، 
تومــا ليمــار )أتلتيكو مدريد اإلســباني(، بــول بوغبا 
)مانشستر يونايتد اإلنكليزي(، أدريان رابيو )يوفنتوس 
اإليطالي(، موســى سيســوكو )توتنهــام اإلنكليزي(، 

كورنتان توليسو )بايرن ميونيخ األلماني(.
مهاجمون: وســام بن يدر )موناكو(، كينغسلي كومان 
)بايــرن ميونيخ األلماني(، عثمان ديمبيلي )برشــلونة 
اإلســباني(، أوليفييــه جيــرو )تشيلســي اإلنكليزي(، 
أنطوان غريزمان )برشــلونة اإلسباني(، كيليان مبابي 
)باريس ســان جيرمــان(، كريم بنزيمــة )لاير مدريد 
اإلســباني( وماركوس تورام )بوروسيا مونشنغادباخ 

األلماني(

بطولة أوروبا لألمم 
كريم بنزيمة يعود رسميًا إلى 

صفوف منتخب فرنسا

مولر وهوملس يف قائمة ألمانيا 
ليورو 2020

عين على الرياضة 
13

n اســتدعى يواكيم لــوف مدرب 
القــدم  لكــرة  األلمانــي  المنتخــب 
مولــر  األربعاء تومــاس  اليــوم 
قائمــة  إلــى  هوملــس  وماتــس 
أوروبــا  الـ«مانشــافت« لبطولة 
المقبلة »يورو 2020« ،وذلك بعد 

استبعادهما منذ عام 2019.
وعلل المدرب قــراره بالقول »كنا 
اتخذنــا القــرار ســابقا )بإبعادهما( 
ألننــا أردنــا منــح الفرصــة للجيل 
الشــاب لكي يطوروا مســتوياتهم. 

لكن جائحة كوفيــد19- حالت دون 
ذلــك، ورأينــا أن الوقــت قــد حان 

الستدعائهما مجددا«.
وأضــاف »هما يعرفاننــا جيدا. لقد 
عاشا أجواء المنتخب الوطني لفترة 
طويلة ويعرفان فلســفتنا. الاعبون 
الشــبان يكنون لهم االحترام بفضل 
خبرتهم والعروض التي يقدمونها«.
وبعــد تلقيــه النبــأ علــق مولر عل 
حسابه على تويتر »عدت مجددا«.

مبــايب يضع رشطني أمام باريس ســان 
جريمان لالستمرار

n أكدت صحيفة »لو باريزيان » الفرنســية أن المهاجم كيليان مبابي 
وضع شــرطين أمام نادي باريس ســان جيرمان، من أجل الموافقة على 
عرض تجديد عقده.وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي نهاية الموسم 
المقبل، وســط محاوالت من ناديه لتجديد عقده بعد تجديد عقد البرازيلي 
نيمار، ورغبة من لاير مدريد في التعاقد مع الالعب الفرنسي البالغ 22 
عاما. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن سان جيرمان عرض على مبابي 
التجديــد لثالث ســنوات، أي حتى عام 2025 ، مــع إمكانية الرحيل في 
صيــف 2024.وأضافت الصحيفة، أن هــذا الخيار لم يرق لمبابي، الذي 
يريد التجديد حتى عام 2023، من أجل أن يتمكن من الرحيل في صيف 
2022.أمــا الشــرط اآلخر لمبابي فيتضمن بعــض الضمانات الرياضية، 
مــن خالل جعل الفريق أكثر تنافســية على الفوز بــدوري أبطال أوروبا.
حيــث يرى المهاجم أن الفريق بحاجة إلــى ظهير أيمن واحد على األقل، 
باإلضافة لالعب وســط يجمع بين التأثير واألســلوب الفني، خاصة وأن 
أليســاندرو فلورينــزي ولياندرو باريديس وأنديــر هيريرا وجانا جاي لم 
يقدمــوا المســتوى المأمول.جدير بالذكر أن مبابي خاض بقميص ســان 

جيرمان هذا الموسم 45 مباراة وسجل 40 هدفا.
وكاالت

رونالدو يوجه رسالة قوية إىل مبايب وهاالند
n سيطر كريستيانو رونالدو، إلى جانب ليونيل 
ميسي، على كرة القدم العالمية لمدة عقد، وبناء 
علــى هــذه التجربــة، قــدم البرتغالــي النصيحة 

لكيليان مبابي، وإيرلينغ هاالند.
وأبدى رونالدو رأيه في التنافس بين الفرنســي 
مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي 
هاالنــد، نجــم بوروســيا دورتمونــد، اللذين قد 
يخلفا التنافــس الثابــت بين األرجنتيني ميســي 

والنجم البرتغالي رونالدو.
وعــن رأيــه فــي األفضل بيــن مبابــي وهاالند، 
نقلهــا موقــع  فــي تصريحــات  قــال رونالــدو 
le10sport الفرنســي: »من الصعب اختيار 
العب واحد فقط للقول إنه سيكون األفضل، لكنني 
أعتقــد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من 

الالعبين الشباب، مثل هاالند ومبابي«.
وأضــاف: »يمكن لبعــض الالعبيــن أن يحظوا 
بموسم أو موسمين رائعين، الالعبون الرائعون 
حقــا هم من يســتمرون في القيام بذلك موســما 

بعد موسم«.
وختــم: »ليس مــن الســهل القيام بذلــك، حيث 

يتطلب ذلك الكثير من العمل وااللتزام«.
كان رونالدو أحد أكثر الالعبين تأثيرا على مدار 
الخمســة عشر عاما الماضية، مع حصوله على 
الكــرة الذهبية 5 مرات والعديد من ألقاب دوري 

أبطال أوروبا، فهو أحد أكثر الالعبين تكريما في التاريخ.
وجعل التنافس بين رونالدو وميسي جيال كامال من المتابعين يحلمون اآلن بالسير على خطاهما.

le10sport 

البورتا: إخفاق برشــلونة غــري مفهوم.. 
وانتظروا "تغيريات كبرية"

n تعهــد رئيــس نــادي برشــلونة خــوان البورتا 
بإجــراء »تغييرات كبيرة« فــي صفوف فريق كرة 
القــدم بعــد انتهاء الموســم الجــاري، وتحدث عن 

»نهاية دورة« بعد »إخفاق غير مفهوم«.
وتصاعد الضغط على برشلونة بعد تعثراته األخيرة 
في الدوري المحلي، التي أخرجته من ســباق اللقب 

في المراحل المتأخرة.
وقال البورتا في تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 
الرياضية اإلســبانية: »قلت إنني ســأقّيم )الفريق( 

في نهاية الموسم بناء على النتائج واألداء«.
وتابــع: »لقــد فزنا بــكأس الملك ونحــن فخورون 
بذلــك، لكننا خرجنا مــن دوري أبطال أوروبا مبكرا 

وخسرنا الليغا بشكل غير مفهوم«.
وأضاف رئيس النادي الذي يقود واليته الثانية في 
»كامب نو«: »من وجهة نظري يجب اتخاذ الكثير 
من القــرارات بدءا من األســبوع المقبل. ســنعلق 
عليهــا بعد ذلــك. علينا أن نعمل بجــد ولدينا فريق 
بوسعه المنافسة في دوري أبطال أوروبا ومحليا«.

وأوضح البورتا: »عندما أقول إن هذه هي نهاية دورة، فذلك ألن هذا ما أعتقد أنه ضروري«.
ولم يفســر البورتا ما يعنيه بهذا التعبير، لكن »ماركا« أشــارت إلى أن المدير الفني الهولندي 
لبرشلونة رونالد كومان قد يطاح به بعد المباراة األخيرة في الدوري على أرض إيبار، السبت.
ومــن المقــرر أن يلتقي البورتا مع كومان بعد مباراة المرحلــة 38 وفقا لـ«ماركا«، وبعد ذلك 

سيبدأ في اتخاذ قراراته الحاسمة.

الخميس  20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال  1442



االتحاد اإلفريقي للجيدو:

الدوري األمريكي ملحرتفني 

إعادة انتخاب الجزائري محمد 
مريجة نائبا أوال للرئيس    

سلتيكس إىل البالي أوف وبايرسز يبلغ الملحق األخري
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n  أعيــد انتخاب الجزائري محمد 
مريجــة للمــرة الثانيــة، كنائب أول 
لرئيــس  االتحــاد اإلفريقــي للجيدو 
للعهــدة االولمبيــة 2021/ 2024 
، خــال المؤتمــر االنتخابــي اليوم 

الثاثاء بداكار ) السنغال(.
وفاز بمنصــب رئيس الهيئة القارية 
، الملغاشــي  راندريا نســولونياكو 
ســيتني، أمام منافسه التشادي ابكار 
دجرمــاح اومــي، ب42 صوتــا ، 

مقابل 9 .
يُشــرف  -الــذي  ســيتني  ويــرأس 
علــى االتحاديــة الملغاشــية للجيدو 
منــذ ســنة -2009 ، أيضــا اللجنة 
االولمبية الملغاشية  ويعد الشخصية 
الملغاشية الثانية التي تشغل منصب 
الرياضــي  المجــال  فــي  مرمــوق 
القــاري، بعــد احمد احمــد الرئيس 
الســابق للكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم ، مابين -2017 2021 ، قبل 

ان  تعاقبه االتحادية الدولية للعبة.
وباإلضافة الى منصب النائب األول 
لرئيس االتحــاد االفريقــي للجيدو، 
يشــغل مريجــة منصب المســؤول 
األول عــن الجانــب التقنــي للهيئــة 

المؤتمــر  اختتــام  القارية.وعقــب 
األعضــاء  ســيحضر  االنتخابــي، 
االفريقيــة  البطولــة  المنتخبــون، 

للجيــدو - اكابر ) رجال وســيدات( 
المقــررة مــن 20 الــى 23 مايــو 
والتــي ســتعرف مشــاركة احســن 

المصارعين في القارة ، ســيما وان 
المنافسة تعد آخر مرحلة للتأهل الى 

األلعاب االولمبية بطوكيو.

يقــود  تايتــوم  جايســون   n

األدوار  إلــى  ســلتيكس  بوســطن 
الســلة  كــرة  اإلقصائية لــدوري 
بمســاهمته  للمحترفيــن  األميركــي 
الفعالــة فــي الفــوز علــى ضيفــه 

واشنطن ويزاردز 118-100.

قــاد النجــم جايســون تايتــوم فريقه 
األدوار  إلــى  ســلتيكس  بوســطن 
اإلقصائية »البــاي أوف« لدوري 
كــرة الســلة األميركــي للمحترفين 
بمســاهمته الفعالــة في الفــوز على 
ضيفــه واشــنطن ويــزاردز -118
100 الثاثــاء في محلــق صاحبي 
فــي  والثامــن  الســابع  المركزيــن 
المنطقــة الشــرقية، فيما بلــغ إنديانا 
بايســرز الملحق األخير بتغلبه على 
 144-117 هورنتــس  تشــارلوت 
في محلق التاســع والعاشر للمنطقة 

ذاتها.
2020- موســم  نظــام  وبموجــب 
صاحبــة  الفــرق  تضمــن   2021
المراكز من األول إلى الســادس في 
المنطقتين الشــرقية والغربية التأهل 
اإلقصائيــة  األدوار  إلــى  المباشــر 
)البــاي أوف(، فيما تخوض الفرق 
مــن المراكــز الســابع إلى العاشــر 

ملحقا من أجل البطاقتين األخيرتين. 
ويلعــب صاحبــا المركزين الســابع 
والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل 
المباشــر، على أن يلتقي الخاسر مع 
الفائز بين التاســع والعاشــر لحجز 

البطاقة األخيرة.
وضمــن ســلتيكس المركز الســابع 
مــن  األول  الــدور  فــي  وســيلتقي 
البــاي أوف مــع بروكليــن نتس، 
فيمــا يلعب ويــزاردز مع بايســرز 
الخميــس لتحديــد صاحــب المركز 
الثامــن األخير المؤهــل الى الباي 
أوف والذي سياقي فيادلفيا سفنتي 
سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية.

وفــي المنطقة الغربية يلتقي مســاء 
ليكــرز  أنجليــس  لــوس  األربعــاء 
الســابع مع غولــدن ســتايت الثامن 
لتحديد صاحب المركز السابع، فيما 
يلعب سان أنتونيو سبيرز التاسع مع 
ممفيــس غريزليز العاشــر من أجل 
مواجهة الخاســر فــي ملحق ليكرز 

وووريرز.
في المباراة األولى على ملعب »تي 
دي غــاردن« فــي بوســطن وأمام 
4789 متفرجــا، ســجل تايتوم 50 
نقطــة منها 17 مــن 17 رمية حرة 
مع ثماني متابعات وأربع تمريرات 

حاســمة وفــرض نفســه نجمــا في 
المبــاراة مــع زميلــه كيمبــا ووكر 
صاحب 29 نقطة مع سبع متابعات 
ليحبطــا ملك »التريبــل دابل« نجم 
ويــزاردز راســل وســتبروك الذي 
اكتفى بتســجيل 20 نقطــة مع 14 

متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
وحســم بوســطن الربــع األول فــي 
صالحــه بفارق ســت نقــاط )-27
21(، لكــن واشــنطن رد بقــوة في 
الثاني وكسبه 25-33 لينهي الشوط 
األول متقدمــا بفــارق ســلة واحــدة 

.)54-52(
واستعاد بوســطن توازنه في الربع 
الثالــث وضرب بقوة بكســبه بفارق 
12 نقطــة )26-38( بفضــل تألق 
بــا فارق  تايتــوم وكيمبــا اللذيــن ذوَّ
النقطتيــن اللتيــن كان يتخلــف بهما 
فريقهمــا فــي نهايــة الشــوط األول 
ومنحاه تقدما وصــل إلى 16 نقطة 
قبــل أن يقلصه الضيــوف إلى 10 

نقاط )90-80(.
وتابــع بوســطن تفوقــه فــي الربع 
األخير وحســمه فــي صالحه بفارق 
منهيــا   )28-20( نقــاط  ثمانــي 
المباراة في صالحه بفارق 18 نقطة 

.)118-100(
وقــال تايتــوم عقب المبــاراة: »إنه 
عــرض كبيــر«، مضيفــا »أردنــا 
المنافســة )علــى البطاقــة(. لعــب 
الجميــع بشــكل جيــد وســاهم )في 
تحقيــق الفوز(. نشــعر بالرضا عن 

أنفسنا«.
وفــي  المبــاراة  ســلتيكس  ودخــل 
رصيــده فــوزا واحدا فــي مبارياته 
الست األخيرة في الدوري المنتظم، 
لكن أبلى الباء الحســن في الملحق 
النهائيــات  إلــى  بطاقتــه  وضمــن 
حيث تنتظره مواجهات ســاخنة مع 
بروكلين نتس وثاثية المبدع جيمس 
هــاردن وكيفــن دورانــت وكايري 

إيرفينغ.
وتألق فــي صفوف بوســطن أيضا 
البديل تريســتان طومســون بتحقيقه 
»دابل دابل« حيث سجل 12 نقطة 

مع 12 متابعة.

فــي المقابل، كان برادلي بيل أفضل 
مسجل في صفوف ويزاردز برصيد 
22 نقطــة، ويبقــى أملــه األخيــر 
للتواجد فــي الباي أوف معلقا على 
الفوز على إنديانا بايسرز الخميس.
بايسزر يطيح بهورنتس

فرصــة  أي  بايســرز  يمنــح  ولــم 
لتشارلوت هورنتس خال استضافته 
اليــف  »بانكــرز  ملعــب  علــى 
فيلدهــاوس« وتحديدا فــي األرباع 
الثاثة األولى من المواجهة، وأطاح 

به خارج المنافسة.
وضــرب بايســرز بقوة فــي الربع 
األول وحســمه في صالحــه بفارق 
16 نقطــة )24-40(، وســعه إلى 
24 نقطــة في نهاية الشــوط األول 
)45-69( بعدما كسب الثاني -29
21، ثــم إلــى 30 نقطة فــي نهاية 
الربــع الثالــث )78-108( بعدمــا 
كســبه 33-39، قبــل أن يتخلــف 
بفارق ثــاث نقاط في الربع األخير 
)39-36( لينهــي المبــاراة بفارق 

27 نقطة )144-117(.
ويديــن بايســرز بفــوزه إلــى أدائه 
الجماعــي كــون ثمانية مــن العبيه 
نجحــوا فــي تخطــي حاجــز النقاط 
الخماســي  مقدمتهــم  فــي  العشــر 
األساســي أوشاي بريســيت )23(، 
دوغ ماكديرمــوت )21(، مالكولــم 
بروغدون )16(، العماق الليتواني 
دومانتاس ســابونيس )14 نقطة مع 
21 متابعة وتسع تمريرات حاسمة( 

وجاستن هوليداي )12 نقطة(.
وتألــق البدالء تــي جــاي ماكونيل 
غوغــا  والجورجــي  نقطــة(   17(
بيتادزي )14 نقطة و10 متابعات(.
وقــال ســابونيس: »أشــعر أن ثقــة 
الجميــع هــي األعلــى علــى مدار 
العــام«، مضيفا »هذا هــو التوقيت 

المثالي بالنسبة لنا«.
فــي المقابل، بــرز مايلــز بريدجز 
في صفوف هورنتس بتســجيله 23 
نقطــة مــع ثمانــي متابعــات وأربع 
تمريــرات حاســمة، والبديل كودي 

زيلر صاحب 17 نقطة.

الخميس  20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال  1442

البطولة االفريقية للجيدو 2021- :
 الجزائر حارضة ب18 مصارعا بداكار

n تشــارك الجزائر ب18 مصارعا منهم تســع ســيدات في البطولة 
االفريقية للجيدو )أكابر( المقررة بالعاصمة السينغالية داكار )-20 23 
مايــو( حســبما علمته »واج« اليوم الثالثاء مــن الفيدرالية الجزائرية 

للرياضة.
لدى الرجال، ســيمثل الجزائر كل من محمد رباحي )- 60 كلغ( ووائل 
الزين )- 60 كلغ( و ابوبكر رباحي )- 60 كلغ( وفتحي نورين )- 73 
كلغ( وهود زرداني )- 73 كلغ( وعبد الرحمن بن عمادي )- 90 كلغ( 
و اســامة كابري )- 90 كلغ( و مصطفى ياســر بوعمار )- 100 كلغ( 

ومحمد سفيان بلرقعة )+ 100 كلغ(.
أما لدى الســيدات، فتشــارك كل من هاجر مســرم )- 48 كلغ( و فايزة 
عيســاحين )- 52 كلــغ( و مريم موســى )- 52 كلــغ( ويمينة حالطة 
)- 57 كلغ( وأمينة بلقاضي )- 63 كلغ( و ســعاد بلكحل )- 70 كلغ( 
وكوثــر وعــالل )- 78 كلــغ( وصونيا عســلة )+ 78 كلــغ( و مروة 

معمري )+ 78 كلغ(.
وتعد هذه المنافســة بالغة االهمية للمصارعين الجزائريين كونها آخر 
فرصة للتأهل إلى األلعاب االولمبية بطوكيو.وســيكون هذا الموعد ذو 
اهميــة قصوى لبعض المصارعين كونهــم قادرين على افتكاك ميدالية 
قارية وتأشــيرة االولمبيــاد على غرار امينة بلقاضي وصونيا عســلة 
وعبــد الرحمــن بــن عمادي.وقبل التوجــه الى داكار، خاضــت النخبة 
الوطنية تربصا ليومين بتونس من اجل وضع آخر اللمســات تحضيرا 
للمنافسة القارية.كما خضع الوفد الجزائري الى فحوصات الكشف عن 
فيروس كورونا خالل مروره على تونس للتأكد من سالمة الجميع قبل 

الدخول في المنافسة.

تنس 
فيدرر: مســتواي ال يؤهلنــي للفوز بلقب 

بطولة روالن غاروس

n أقــر روجر فيدرر بأنــه ال يلعب جيدا بما يكفي للفوز بلقب بطولة 
فرنســا للتنس عقب انتهاء اســتعدادات الالعب السويسري المخضرم 
للبطولة الكبرى على المالعب الرملية مبكرا في جنيف أمس الثالثاء.
وخســر فيدرر البالغ 39 عاما أمس الثالثــاء في الدور الثاني لبطولة 
جنيــف السويســرية أمــام اإلســباني بابلــو أندوخــار المصنــف 75 
عالميا بمجموعتين مقابــل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و6-4 و-6
4، فــي البطولــة الوحيدة بالمالعــب الرملية التي يســتعد من خاللها 

لمنافسات فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 30 مايو الجاري.
وكانــت هــذه أول مبــاراة لفيدرر منــذ عودته في الدوحــة في مارس 

الماضي عقب عام شهد خضوعه لجراحتين بالركبة.
وأبلــغ الالعــب الحاصــل علــى 20 لقبــا بالبطــوالت األربــع الكبرى 
الصحفييــن: »أعتقد أنــه عند اللعب لوقت قليل هكذا تعرف مســتواك 
وأعتقد أنكم شــاهدتم مســتواي اليوم. كيف يمكن الفوز بلقب فرنســا 
المفتوحــة؟. أنا واقعي وأعرف أنني لن أفوز بلقب فرنســا ومن يعتقد 

أنني سأفوز أو يمكنني الفوز فهو مخطئ«.
أضــاف: »بالطبع يمكن أن تحدث أشــياء جنونية لكنني لســت متأكدا 
مــن أنه خالل آخــر 50 عاما في بطولة فرنســا المفتوحة نجح العب 
علــى مشــارف األربعين وبعــد عام ونصف من الغياب فــي الفوز بكل 

المباريات«.وأكد فيدرر أن األسابيع المقبلة مهمة في موسمه.
وتابع: »الشــعور عند العودة لبطوالت المحترفيــن يدفعك للتفكير في 
اتخاذ قرارات أفضل لذا عندما خرجت من المباراة شــعرت بأنني كان 

يمكنني اللعب بشكل أفضل«.
وأضــاف: »الشــعور غريــب ومحبط لكن فــي نفس الوقــت هذه هي 
العملية التي أود اجتيازها لذا ال يمكنني أن ألوم نفســي كثيرا وأحتاج 

للعودة للعمل«. 
المصدر: رويترز



n يقول رضوان أن تقنية الرمي 
تساعدك  تقنية متطورة  الجر هي  و 
على صيد السمك دون قتله و ذلك من 
خالل صناعة أسماك بالستيكية تشبه 
لألسماك  يستخدمها كطعم  للحقيقية  
فهناك مثل شعبي يقول »حوت يأكل 
حوت« وهو حقيقة ال يمكن إنكارها 
حيا  السمك  بإخراج  يقوم   بعدها   ،
دون أضرار متفاوتة عكس الطريقة 
التقليدية التي تلحق به األذى، ثم يقوم 
يحوزعلى  مائي  إطار  في  بوضعه 
كمية كبيرة من األكسجين و يقومون 
حتى  معالجته  تتم  و  عليه  بالدراسة 

يصبح بصحة جيدة. 
طوله  مقاييسه  يأخذون  ثم  ومن 
قبل  و  له،  أخذ صورة  و  وعرضه 
إرجاعه إلى المحيط يضعون إشارة 
في  عليه  يتعرفوا  لكي  على جسمه، 
تم صيده مرة أخرى و  إذا  ما  حالة 
السابقة  المرة  مع  بمقارنته  يقومون 
عليه  طرأت  أو  حالته  تحسنت  إن 

بعض التغيرات. 
بدأت  ربيعا   28 رضوان صاحب  
حكايته مع السمك والبحر منذ الصغر 
أقاربه  و  عمه  مع  يذهب  كان  أين 
للتمتع بالسباحة، إال أنه الوحيد  الذي 

،وهي   أخرى  ميوالت  يمتلك  كان 
هواية الصيد والتمتع بألوان وأشكال 
األسماك التي كانت تأسر قلبه،حيث 
تقليدية  بأدوات  نشاطه  يمارس  كان 
بسيطة )خيط ،قارورة ماء بالستيكية 
وفور   ) الخبز  من  صغيرة  قطع  و 
اإلمساك به يقوم بإرجاعها للمحيط، 
وذلك للمحافظة على التنوع السمكي 

من االنقراض.
و  الصيد  محبي  رضوان  ينصح   
األسماك  بصيد  يقوموا  بأن  الهواة 
العائلة  أفراد  عدد  حسب  بعقالنية 
وقت  العملية  يتفادوا  وأن  مثال، 
يمس  ألنه  األسماك  بين  التزاوج 
ويخل بالتوازن الطبيعي، كما يتمنى 
يفيد  مرجعا   يكون  أن  رضوان 

البحار،ألنه  بعلم  المهتمين  الطلبة 
تدركهم   التي  بالصعوبات  جيدا  يعلم 
في بحثهم  لغياب المراجع التطبيقية 
،فهو مرعلى نفس هذه  االمتحانات 
الشافية  المعلومة  إليجاد  الصعبة  

الوافية الستفساراته .
مريم بن جامع

n أفــاد بيــان لمصالح أمن جيجل 
بأن أمن الوالية ســجل خالل شــهر 
أفريل من السنة الجارية 223 قضية 
إجراميــة، أغلبهــا مرتبطــة بقضايا 
المســاس باألشــخاص التي شــكلت 
النســبة األكبر بـ 119 قضية، كانت 
أبرزهــا قضايــا الضــرب و الجرح 

العمــدي، التهديــد  الســب، انتهــاك 
حرمــة منــزل، اإلهانــة و التعــدي 
علــى موظفيــن، العنــف الممــارس 
علــى القصــر  العنــف اللفظي ضد 
األصول  االعتداء بواســطة حيوان، 
 64 إلــى  باإلضافــة  االختطــاف،  
قضية خاصة بالمســاس بالممتلكات، 

معظمها تمثلت في قضايا الســرقات 
البســيطة، أفعــال الهــدم و التخريب  
ســرقة  الموصوفــة،  الســرقات 
الدراجات النارية، محاولة الســرقة، 
الحرائــق العمدية كمــا عالجت ذات 
المصالح 18 قضية خاصة بالمساس 
تكويــن  العمومــي ألجــل  بالشــيء 

جمعية أشــرار، حمل أسلحة بيضاء 
بدون مبرر شــرعي و المشــاجرة ، 
أما بالنسبة للقضايا الخاصة بالجرائم 
المعلوماتيــة فقد تم تســجيل في نفس 
الفتــرة  20 قضيــة كانــت بســبب 
القذف، السب، التهديد، انتحال الهوية 
، المساس بالحياة الخاصة، المساس 
بأنظمــة المعالجة اآلليــة للمعطيات 
و النصــب عــن طريــق االنترنت، 
في حين تم تســجيل قضيتين ماســة 
باألســرة و اآلداب العامــة و التــي 
تمثلــت في الفعل المخل بالحياء على 
قاصــر، من خــالل ذلك تم تســجيل 
تــورط    198 شــخصا، من بينهم 
أودع  امــرأة،   11 و  قصــر   06
منهم 08 أشــخاص شــخصا الحبس 
المؤقت،  وضع شخص )01( تحت 
الرقابــة القضائية، توجيه اســتدعاء 
مباشــر لـــ 07 أشــخاص و الحبس 
غير النافذ و غرامات مالية ضد 18 
شــخصا، فيــم تم اإلفــراج عن ثالثة 
)03( أشخاص، مع إرسال 71 ملفا 

للجهات القضائية المختصة.
نصرالدين - د

n مواصلــة للعمــل  التوعــوي 
ســائقي  لفائــدة  التحسيســي  و 
الحملــة  إطــار  وفــي  المركبــات 
والتوعويــة  التحسيســية  الوطنيــة 
التي أطلقتهــا المديرية العامة لألمن 
الوطنــي لفائدة ســائقي  المركبات و 
للتوعيــة مــن مخاطر الســياقة دون 
األمنية  احترام  األولوية  والمســافة 
بيــن المركبــات . قامت مصالح أمن 
تحسيســية  ســكيكدة  بحملة  واليــة 
،وهــذا  المركبــات  ســواق  لفائــدة 
بعــدة نقــاط بالمدينة شــملت كل من 
الحاجــز األمني المتواجــد بالطريق 
الوطني رقم:44 ،وكــذا محطة نقل 
المســافرين محمد بوضياف ،إضافة  

إلــى مختلف نقاط المراقبة المرورية 
المنتشــرة بمختلف شــوارع المدينة 
، أيــن تــم التواصــل مــع الســواق 
وتقديم لهم إرشــادات حول الســالمة 
المرورية و حثهم على احترام قانون 
المــرور، خاصة بما تعلــق باحترام 
األولوية والمســافة األمنية ، العملية 
ستشــمل أيضا مختلف دوائر الوالية 
كما كانت الحملة التحسيســية مناسبة 
أيضــا ، لتذكيــر ســواق المركبــات 
التقيــد بالتدابيــر الصحية  بإلزاميــة 
للوقاية من كوفيــد 19، حفاظا على 

سالمة السواق والركاب .
كريم .ي

عين على المجتمع

تقنية سبيلنج تساعد على 
معالجة  السمك من دون قتله

أمن جيجل يسجل 223 جريمة وتورط 198  شخصا خالل شهر أفريل المنرصم

حملة تحسيسية  لفائدة سائقي المركبات بسكيكدة

نجــح رضــوان فــي اكتشــاف تقنيــة جديــدة تســاعد علــى دراســة الســمك و اكتشــاف خبايــاه مــن دون 
قتلــه بفضــل ســبيلنج، و هــي تقنيــة تعني الرمــي و الجر، يهــدف منها  رضوان إلــى تطوير هــذا العلم دون 
إلحــاق الضــرر بالثورة الســمكية ،كمــا يخلق فرصة للطــالب المهتمين بعلــم البحار و ذلك مــن خالل  تزويد 
هــم بالمعلومــات و النظريــات  التطبيقيــة و الحقيقيــة  فــي رحلــة بحثهــم و الكشــف عــن الحقيقــة  الن 
النظــري وحــده فقــط ال يكفــي لبلــوغ المعرفــة بــل يجــب أن يكــون الملمــوس لإللمــام بجميــع الجوانــب . 

الصياد المحرتف رضوان 

n نظمت مصالح االمن والدرك 
مداهمة  المسيلة  بوالية  الوطني 
 ، بوسعادة  بلديات  عبر  مشتركة 
،الخبانة  الملح  عين   ، سرور  بن 
وعين الحجل ،المداهمة تدخل في 
المنظمة  الجريمة  محاربة  اطار 
مست  ،وقد  الحضري  والعنف 
مستوى  على  المشبوهة  النقاط 
خاللها  تم  االختصاص  قطاع 
ومراقبة  تفتيش  عمليات  تنظيم 
ونقاط  حواجر  ونصب  فجائية 
مراقبة متنقلة على مستوى مفترق 
وقد  والفرعية،  الرئيسية  الطرقات 
حجز  على  العملية  هذه  أسفرت 

اسلحة ومخدرات .  

ومخالفة  جنحة   26 وتحرير 
ملفات   06 وانجاز  مرورية 
سالح  حيازة  اجل  من  قضائية 
ابيض ،رفض الخضوع لتحقيقات 
العقلية  المؤثرات  ،حيازة  ادارية 
قطعيتين  ،حيازة  االتجار  بغرض 
لتعاطيها  وأداة  المعالج  الكيف  من 
العملية من حجز 45  ،كما مكنت 
قرص مهلوس من نوع )بريغايلين( 
من  دج   2210 قدره  مالي  ومبلغ 
عائدات البيع  و8 قطع صغيرة من 
الكيف   وتنقيط 94 شخصا.،كما 
 56 بتفتيش  المصالح  ذات  قامت 

مركبة.
عبد الحليم بالل

مداهمات لألماكن المشبوهة وحجز 
أسلحة ومخدرات بالمسيلة 

الشرطة  قوات  تمكنت   n
بالمصلحة  الجنائية  للفرقة  التابعة 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
شخصين  توقيف  من  تبسة  والية 
و25   32 بين  اعمارهما  تتراوح 
المخدرات  من  كمية  وحجز  سنة 
كلغ   01 من  بأكثر  وزنها  مقدر 
األوساط  في  للترويج  معدة  كانت 
الحضرية بمدينة تبسة ،حيث تعود 
وقائع القضية الى ورود معلومات 
بوجود  تفيد  المصلحة  ذات  الى 
تحركات مشبوهة سيتم من خاللها 
نقل كمية من المخدرات عن طريق 
مركبة سياحية لمدينة تبسة انطالقا 
من احدى الواليات الشرقية للبالد  
وبالتنسيق  ذلك   على  بناء  ليتم   ،

كمين  نصب  المختصة  النيابة  مع 
محكم بأحد مداخل المدينة ،والذي 
فيهما  المشتبه  توقيف  الى  افضى 
وكمية  المشبوهة  المركبة  وحجز 
وعليه   ، المذكورة  المخدرات 
رفقة  المتورطين  تحويل  تم 
المحجوزات إلى مقر أمن الوالية 
،وبعد  القضية  في  تحقيق  فتح  و 
القانونية  اإلجراءات  كافة  إتمام 
امام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  الالزمة 
التي  تبسة  محكمة  لدى  العدالة 
يقضي  امرا  حقه  في  أصدرت 
تكييف حيازة ونقل  باإليداع حول 
مواد مخدرة لغرض البيع بطريقة 

غير مشروعة..
 هواري غريب

n أوقف عناصر الفرقة المتنقلة 
القضائية بفرجيوة بوالية  للشرطة 
وحجز  شخصين  أمس  أول  ميلة 
بمدينة  العقلية  المؤثرات  كمية من 

فرجيوة.
إلى  تعود  القضية   تفاصيل 
الفرقة  لعناصر  مراقبة  دوريات 
وسط  القضائية  للشرطة  المتنقلة 
انتباههم  لفت  أين  فرجيوة،  مدينة 
متن  على  مشبوهان  شخصان 
دراجة نارية، قاما بالفرار بمجرد 
ليتم  الفرقة،  لعناصر  رؤيتهما 
توقيفهما بعد أن أبديا مقاومة عنيفة 

لرجال الشرطة.
المختصة  النيابة  مع  بالتنسيق 
بفرجيوة تم تفتيش مسكني المشتبه 
 23 العمر  من  البالغين  فيهما 
بداخل  عثر  حيث  سنة،   24 و 
أحدهما على قارورة من المؤثرات 
نوع برومازيبام مخبأة  العقلية 
استكمال  بعد  داخل غرف  بإحكام 
تقديم  تم  القانونية  اإلجراءات 
المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة 

بفرجيوة.
أبو نوفل

حجز أكرث من كيلوغرام من 
القنب الهندي بتبسة

    توقيف شخصني وحجز كمية من 
المؤثرات العقلية بميلة 

الخميس 20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال  1442
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عين على اإلقتصاد

n  فــا يمكــن ألي مــن ســكان المنطقة حتى 
الشــباب تجاهل »التيشبرت« اللباس الرجالي 
الخاص الذي عادة ما يرافقه الشاش الذي يلف 
حول الشاشــية البيضاء التي تعد هي األخرى 
من القطع األساسية في مابس أبناء المنطقة و 
الذين يحرصون على ارتدائها و بشكل خاص 

في المناسبات الدينية و األعياد.
و يعــرف هذا الــزي إقبــاال كبيــرا بالمتاجر 
المتخصصة في بيع المابس التقليدية الجاهزة  
بغردايــة و بمختلــف مناطــق الوطــن، حيث 
ترتكز هذه التجارة عادة في األســواق الواقعة 
باألزقــة العتيقــة و التي تعج بالزبائن بشــكل 
ملفت خال المواسم الدينية، مما يترجم تمسك 

األبناء بعادات و تقاليد أسافهم. 
ويــرى عمي الحــاج عبد العزيــز، وهو بائع 
ألبســة تقليدية بوسط مدينة غرداية أن »سكان 
الجنوب عموما يحافظون دوما على عاداتهم، 
حيث يســجل هذا النوع من األزيــاء التقليدية 
)من بينها القندورة والشــاش والشاشــية( طلبا 
واســعا ســيّما أثناء األعياد الدينيــة,، وهو ما 
تفرضه أيضا الخصوصيات المناخية للمنطقة 
التــي تتطلّــب ارتــداء لباســا خفيفا للشــعور 

بالراحة«.
وتنتشــر هذه التجارة الرائجة بمحات السوق 
القديــم بغردايــة الذي يعج بالباعــة المتجّولين 

متنوعة من اللباس  يعرضون أشــكاال  الذيــن 
التقليــدي المحلي، ومــن بينها القندورة، وكذا 

ألبسة مستوردة.
ويحاول خياطون و ورشات إنتاج هذا اللباس 
التقليدي التي تغزو الشــوارع واألزقة األكثر 
حركية، تثمين جمال هذا النوع من الموروث 

الذي تشتهر به المنطقة من الجنوب.

وتعد الخياطة اليدوية »للقندورة« التي تمزج 
بين العصرنة والتقاليد وتجمع أيضا بين جمال 
وروعة هذا الفن المتجــذر في عادات وتقاليد 
المنطقة، حرفة متوارثة وراسخة في الرصيد 
التراثــي المحلي والتي تبرز مدى المهارة في 

التوفيق بين األلوان والجمال.
 شمسنام

 اللباس التقليدي بغرداية.. 

رمز ألصالة متوارثة 

رئيــس  أرنــو  برنــارد  واحتــل   n
شركة LVMH الفرنســية المركز الثاني، مع 
ثروة إجمالية تبلغ 161.2 مليار دوالر، فيما 
يتصدر رئيس أمازون، جيف بيزوس، القائمة 
بثــروة يبلغ مجموعهــا 190 مليــار دوالر، 
وكان قد اســتعاد المركز األول فقط من ماسك 

فى مارس.
ويرتبط االنخفاض في ثروة ماســك بالصعود 
والهبــوط فــي أســهم شــركة تســا لصناعة 
الســيارات الكهربائية، التــي يملك فيها حصة 
كبيرة، حيث انخفضت أســهم شــركة تصنيع 
الســيارات الكهربائيــة بنســبة %2.2، وفقا 

لموقع »بلومبيرج«.
يأتــى هــذا االنخفــاض فــي ثروة ماســك في 
أعقاب فترة مضطربة لرئيس »تسا«، الذى 
تســبب في انخفاض بيتكوين بنسبة تصل إلى 
%15 األسبوع الماضي بعدما نشر بيانا على 
تويتر يفيد بأن تســا لم تعد تقبل الدفع بالعملة 
الرقمية لشــراء سياراتها، كما ساعد أيضاً في 
تحديــد أســعار دودج كوين بعد تغريــدة بأنه 
يعمــل مع مطوري العملة المشــفرة لتحســين 

كفاءة المعامات.
وأصبح ماســك، البالغ من العمــر 49 عاماً، 
أغنى شــخص فــي العالم في جانفــي بعد أن 
ارتفعت أســهم تســا بما يقرب من 750% 
العــام الماضــي، وســط طفــرة في األســهم 

المدفوعة بالتكنولوجيا.
وعلى الرغــم من اإلباغ عن أرباح قياســية 
في الربع األول، إال أن أســهم شــركة تســا، 
انخفضت منذ ذلك الحين بنحو الخمس وســط 
نقــص عالمي في أشــباه الموصــات وزيادة 

المنافسة من صانعي السيارات التقليديين.
وتراجعت ثروة ماسك بنحو 9.1 مليار دوالر 
هذا العــام، وهو أكبر تراجع فــي الثروة بين 
المليارديرات المقيمين فــي الواليات المتحدة 

الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرغ للثروة.
في الوقت نفســه، كان أرنو، البالغ من العمر 
72 عاماً، أكثر المليارديرات الرابحين خال 
العام بعد أن قفز صافي ثروته بنحو 47 مليار 
دوالر إلــى 161.2 مليــار دوالر، مع زيادة 
مبيعات الســلع الفاخرة لشــركته فــي الصين 

وأجزاء أخرى من آسيا.

   بعمر الـ 50 عاما
ناعومي كامبل تعلن 

استقبال مولودتها األوىل
n  أعلنــت عارضــة األزيــاء العالمية ناعومي 
كامبل، البالغة من العمر 50 عاما، على حســابها 
بموقع »انستجرام«، أنها أنجبت مولودتها األولى، 
ونشــرت صورة لها وهي تضــع قدمي الطفلة في 
يدهــا، دون ذكر تفاصيل عن ظــروف والدتها أو 

عن االسم الذي اختير للطفلة.
وكتبــت كامبل »تــم اختيــاري ألكون أمــا لنعمة 
صغيــرة جميلــة، لذلك يشــرفني أن أحظــى بهذه 
الروح اللطيفة فــي حياتي. ال توجد كلمات تصف 
الرابطــة مدى الحيــاة التي أشــاركها معك اآلن يا 

ماكي. ليس هناك حب أعظم من ذلك.«
فــي عام 2017 تحدثت كامبل عن رغبتها في أن 
تكون أما، وقالت »بطريقة تعتمد على العلم، أعتقد 

أنني أستطيع فعل ذلك عندما أريد«.
وفيمــا رفض المتحدث باســم ناعومي كامبل تقديم 
مزيد من المعلومات، توالت التهاني من شخصيات 
أخرى فــي عالم صناعة األزيــاء، فكتب المصمم 
مارك جاكوبز »يا إلهي اليوم هو اليوم المنشــود..
أمر ال يصــدق على اإلطاق. كــم هي محظوظة 
وكــم أنت محظوظة! ســتكونين أمــا رائعة. تهاني 

وتبريكاتي«.
وكتــب رئيــس تحرير مجلة »فــوج« البريطانية، 
إدوارد إنينفــول قائــا: »رؤيتكما مًعا أســعدتني. 
سوف تجلبان الكثير من الفرح لبعضكما البعض«، 

وفقا لشبكة سكاي نيوز.
وكانــت كامبل أول عارضة أزياء ســمراء تظهر 
على أغلفة مجلة »فوج« الفرنســية، وكانت أيضاً 
أول عارضة أزياء سمراء تظهر على غاف عدد 

سبتمبر الرئيسي لمجلة »فوج« األمريكية.
 وبــدأت عارضــة األزيــاء البريطانية مشــوارها 
وهي في مرحلة المراهقة، وشــاركت في عروض 
لدور أزياء كبرى مثل فيرزاتشــي وشانيل وبرادا 

ودولتشي آند جابانا.

  إيلون ماسك يخرس المركز الثاين 
بقائمة أثرياء العالم لصالح برنار أرنو
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حافــظ الــزي الميزابــي علــى مكانتــه طيلــة قــرون مــن الزمــن بفضــل وفــاء األجيــال لتقاليــد األســاف، 
فــكان رمــزا لألناقــة و األصالــة المتوارثــة التــي تعكــس تمّيــز منطقــة وادي ميــزاب.

ــي  ــون ماســك، ف ــس شــركة تســا، إيل ــي ورئي ــر األمريك ــع الملياردي  تراج
ــا المركــز الثالــث فــي قائمــة  ــل حالي ــم حيــث يحت ــاء العال ترتيــب قائمــة أثري
بلومبــرج للمليارديــرات، حيــث انخفضــت ثروتــه بنســبة 24 % منــذ ينايــر 

ــار دوالر. ــى 160.6 ملي إل

 بحرية عىل شكل هالل محاطة بأشجار 
كالنجوم تزني صحراء ديب

يف حالة نادرة للغاية
  سمكة غريبة من أعماق البحار تصل 

إىل شاطئ كاليفورنيا

n   مشــهد طبيعــي رائــع لبحيــرة 
على شكل هال، نجح في الوصول 
إليها صانع محتوى يدعى مصطفى 
الديســطي، خال تخطيطــه لزيارة 
في صحــراء  القــدرة  بحيــرات 
دبي بهدف تصوير بحيرة »إكســبو 
2020«، ليرى بحيرة على شــكل 
هــال لدى تفقــده للموقع باســتخدام 

خرائط جوجل
ووثــق صانــع المحتــوى مصطفى 
الديسطي، الذي يعيش في اإلمارات 
أحدث البحيرات التي تزين صحراء 
دبــي، حيــث تتخــذ البحيرة شــكل 
هــال، وتوجــه »الديســطى« الى 
البحيــرة بعد أن عثــر عليها صدفة، 
والتقط المصور جمــال البحيرة من 
خــال طائرة درون ذاتيــة القيادة ، 
وظهــرت البحيــرة بمياههــا وهــي 
تتألأل تحت أشــعة الشــمس بشــكل 

طبيعي ساحر.
 وكشــف مصطفــى الديســطي في 
مقابلــة مــع موقع CNN بالعربية، 
البحيــرة  هــذه  اكتشــافه  تفاصيــل 
الهاليــة، قائــا: »لم يكــن لدي أي 
فكــرة عّمــا إذا كان يمكن الوصول 
إليهــا أم ال، لكــن بمجــرد وصولي 
إلى هنــاك، وجدت جوهــرة مخفية 
مليئــة بالحيــاة البريــة، والحيوانات 
المختلفة، وأنا محظوظ جداً لعثوري 

عليها«.

 وخلد المصور هذه الجوهرة الخفية 
خــال غــروب الشــمس، وظهرت 
البحيرة بمياهها تحت أشعة الشمس، 
بين مســاحة شاســعة مــن الرمال، 
واألشجار التي تحيط بها، ورصدت 
الصورة مشــهد األشــجار المتناثرة 
كالنجــوم، وأكــد المصــور قائــًا: 
»بدت البحيــرة وكأنها هال ُمحاط 
بالعديــد من النباتات في الصحراء.. 
وبــدت األشــجار مثــل النجــوم في 
الكاميــرا الخاصة بــي. وكان األمر 

رائعاً«.
والحــظ صانع المحتــوى مصطفى 
التفاعــل  مــن  الكثيــر  الديســطي 
مــن مســتخدمي وســائل التواصــل 
االجتماعــي فــور أن نشــر مشــهد 
البحيــرة التي تتخذ شــكل هال في 
صحــراء دبي، وحتــى اآلن، حظى 
المنشــور الــذي شــاركه المصــور 
للبحيــرة على حســابه الخاص على 
موقع »إنســتجرام« علــى أكثر من 
880 ألــف إعجــاب، وأكثر من 6 

مايين مشاهدة.
ومن الــوارد أن تتحول هذه الوجهة 
إلــى مــكان جديد جــاذب للســياح، 
لمشــاهدة شــكل البحيــرة التي تتخذ 
شــكل هال، كمــا يتطلــع المصور 
مصطفى الديسطى إلى توثيق المزيد 

من الوجهات المخفية في الباد.

n    أفــادت تقارير إخبارية بأن 
ســمكة مرعبة تعيش عادة على 
عمــق آالف األقدام تحت ســطح 
المحيــط، جرفتهــا المياه مؤخرا 

إلى أحد شواطئ كاليفورنيا.
أن  غارديــان«  »ذا  وكشــفت 
ســمكة أعماق البحار، المعروفة 
باسم سمكة السنارة، بعيدة المنال 
ونادرا مــا تُرى خــارج أعماق 

المحيط.
ولكــن فــي وقت ســابق من هذا 
الشــهر، ُرصد جسم سليم لسمكة 
 Crystal Cove السنارة، في
مقاطعــة  فــي   State Park
أورانــج، كاليفورنيــا، مــن قبل 
الصياد بن إستس، حسبما ذكرت 

»الغارديان«.
 Crystal وكتب الموظفون في
فــي   Cove State Park
على صفحتهم علــى  منشــور 
»فيســبوك«: »إن رؤية ســمكة 
السنارة الحقيقية سليمة أمر نادر 
جدا، ومــن غير المعروف كيف 
ولمــاذا انتهى بهــا المطاف على 

الشاطئ«.

 وقــال المنشــور إن المخلــوق 
الغريــب يوجد عــادة في أعماق 
المحيطات على عمق نحو 914 

مترا.
وُعثــر على أكثر من 200 نوع 
من أســماك الســنارة فــي جميع 

أنحاء العالم.
ويحتــوي فم الســمكة على عدد 
مــن األســنان الحــادة المدببــة؛ 
 Crystal Cove وقال موقــع
الجــزء  إن   State Park
العلوي من رأســها يتميز بعظمة 
طويلــة بــارزة مــع أداة مضيئة 
بيولوجيــة فــي النهايــة، والتــي 
تســتخدم »إلغراء الفريســة في 

الظام« في أعماق المحيط.
وقد يتــم نقل العينة غير المعتادة 
في هذه الحالة إلى متحف التاريخ 
الطبيعــي فــي لــوس أنجلوس، 
لتصبــح جــزءا مــن مجموعــة 
لـ«الغارديان«.  وفقــا  المتحف، 
وأفادت شبكة CNN، بأن العينة 
تُحتجز حاليا من قبل مســؤولين 
في إدارة األسماك والحياة البرية 

في كاليفورنيا.
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إعادة تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني البحري
تنصيب أعضاء المجلس االستشاري للرتاث الثقايف 

n فبوادر الفن بدأت تبرز على ابن مدينة الزيبان 
بســكرة علوي محمد البشــير )من مواليد 15 نوفمبر 
بجامعــة  ــون  فن ال و  اآلداب  يــة  كل خريــج   )1980
مستغانم أين تحصل على شهادة ليسانس في الفنون 

التشــكيلية تخصــص »رســم زيتــي«، منــذ 
الطــور االبتدائي ، غير أنه طّورها و صقلها 
في طــور المتّوســط بإشــراف و توجيه من 
أســتاذه كابرين العايش، لكن تمكنه الفعلي  
من أدوات الرســم كان بعد التحاقه بجمعية 
ــون التشــكيلية و احتكاكــه  فن ل الشــمس ل
فنانين  بأســاتذة محترفيــن على غــرار ال
ــد الكريم  مغناجــي أحمــد ياســين و عب
كرميــش اللذين كانا بمثابة نقاط ارتكاز 
فنــي، بفضــل دعمهمــا   فــي مســاره ال
ــوي له، مما حفزه على   التقني و المعن
التخصص في هذا المجال في دراساته 
يا بالجامعة و ذلك بتشجيع والديه  العل
الذين رغم رفضهما في البداية لميوله 
فنــي، غيــر أن إصــراره و مهاراته  ال
المتميزة جعلتهما يقرّان بموهبته و 
يحفزانــه على الســير قدما في هذا 
ّوقه  المجال، فكان أن شــرفهما بتف
في الدراســة الجامعيــة، بتصّدر 
ــم الناجحين في كل الدفعات  قوائ
و بــكل أريحية مثلما ذكر الفنان 

لعين الجزائر و هو يسرد محطات 
تحصيله العلمي و الشــهادات المتحصل عليها 

منها شــهادة الماســتر فــي نقــد الفنون التشــكيلية 
بجامعة زيان عاشور بالجلفة.

كمــا عمل  محمد البشــير كأســتاذ بمدرســة الفنون 
ــة بملحقــة بســكرة ســنة 2007 قبــل أن يتم  ل الجمي

تنصيبه كمدير بنفس المدرسة سنة 2011 .
و عــن بداياته يــروي الفنان بأنها كانــت عبارة عن 
محاوالت إعادة نسخ و تقليد و إعادة رسومات مجالت 
األشرطة المصّورة أهمها مجلة »بيف«، إال أن تأثره 

قــب بإيتيان دينيه  بأســتاذيه مغناجي و كرميش الملّ
بســكرة و المنتميان للمدرسة الواقعية، جعله ينساق 
تيــار، لكــن إيمانه بضرورة  دون شــعور وراء ذات ال
التدّرج في المسار الفني، حّفزه على البحث و التعمق 
تيارات التشــكيلية،  في أســرار مختلف المدارس و ال
فنانيــن العالميين  مــن خالل تأمــل لوحات أشــهر ال
فنيــة كإيتيان دينيه و  و األكثــر تأثيــرا على ذائقته ال
يوجين دوالكروا و يوجين جيراردي و آدامس ســتيكا 
ــوش...و غيرهــم، غيــر  و كونســتون ل
أنــه يعتــرف بــأن تأثيره 
األكبر كان 

ه  ذ ســتا بأ
مغناجــي، لتبقى حســبه 

هــي  الحديثــة  تيــارات  ال و  المــدارس 
خالصة أو فلسفة ما يصل إليه كل فنان خالل مشواره 
الحافل بالبحث و اإلبداع فيترجم ذلك في شكل لوحة 
تجريدية أو تعبيرية، تعكس ما يختلجه في نفســه و 

مخيلته بلغة األلوان الساحرة. 
لفنون التشــكيلية، قال  ــاره ل و بخصــوص ســر اختي

محدثنا بأنه إيمانا منه بأن الفنان 
مــرآة الواقع، راح يســتغل مهاراته 
اإلبداعيــة في إعــادة صياغة ذلك 
و  الصادقــة  بأحاسيســه  الواقــع 
بتقنياتــه الخاصة و ترجمته على 
طريقته في شــكل لوحــات كاملة 

بناء يمكن استنطاق صمتها و ألوانها.  ال
و عما يحبذه و يســتعمله من تقنيات ، أوضح محمد 
تقنيــات و المواد متاحة لتجســيد  البشــير بــأن كل ال
عمل فني راقي، لكنه يفضل شخصيا األلوان الزيتية 
يــك و األلوان المائية  كمــادة أولية إلى جانب األكريل
مؤكــدا إمكانيــة لجوئه إلى مزج كل هــذه األنواع مع 
بعضهــا البعــض في عمــل واحــد إذا تطلّب 

األمر ذلك.
أما عن لونه المفضل فقال بأنه ليس لديه لونا 
بعينه فكل األلوان مهمة و جميلة في نظره.  

تــي قــد  ــكل فنــان صفاتــه و شــخصيته ال »ل
يكّونهــا مع مرور الوقــت و التجارب«، يردف 
الفنان مسترســال بأنه ال يعتبر نفسه متميزا عن 
غيــره أو أن الغيــر يتميزون عنــه، بل يرى بأن 
الهدف الذي يسعى المرء لبلوغه هو ما قد يحدث 
الفــرق، و هدف محمد البشــير يكمــن في إرضاء 
نفســه المتعطشة للفن و إشباعها فنيا و تقنيا، قبل 
طموح بلوغ العالمية مــن خالل أعمال خالدة ترقى 
إلى مســتوى مصطلح »عمل فني«بكل ما تضمنه 
العبــارة من معنى، و لتحقيــق ذلك البد من االجتهاد 
و المثابرة و التكوين النظري و التطبيقي المتواصل 

على حد تعبيره.
فنــان محمــد البشــير فــي العديــد مــن   و شــارك ال
فنيــة الجماعية بمختلــف ربوع الوطن  المعــارض ال
لكنــه ال زال يطمح إلى تقديــم معرض فردي خاص، 
غير أن عدم مكوث أعماله المجسدة في مرسمه أليام 
بعد وضع آخر الروتوشات عليها ألسباب كثيرة منها 
ــه من جهة و  فنــان عليها كمصدر رزق ل اعتمــاد ال
إلحاح الزبائن على شرائها من جهة أخرى حال دون 

ذلك.
ــى تأطير و تكوين  كما أشــرف الفنان و األســتاذ عل
الهواة و المبتدئين في عديد ورشات »وورك شوب«.

و المتأمــل ألعمال محمد البشــير يالحــظ حتما كم 
بيئيــة و الحياتية جل  تطبــع المناظــر الطبيعية و ال
تــي قــال بخصوصهــا بأنــه ابــن بيئته و  ــه ال أعمال
لوحاته تترجم ذلك، فهو يســتلهم أفكاره من األسواق 
الشــعبية و المباني و األحياء العتيقة و الشخصيات 

التاريخية.
 و بخصوص قراءته لواقع الفن التشــكيلي بالجزائر، 
فيــرى محدثنا بأن هذا الفن وصــل غلى أوج تطّوره 
في مرحلة االســتعمار و بعد االستقالل مع مجموعة 
فنانيــن الجزائريين المتأثريــن بالفن الغربي لكن  ال
أوجدوا ألنفســهم أســاليب و بصمة من واقع الجزائر 
أمثال محمد و عمر راســم و خدة و إســياخم و بشير 
يلس و باية محي الدين و جماعة األوشام الذين عبروا 
ثقافي  عن الهويــة الجزائريــة و أرّخوا للمــوروث ال
المحلي بأعمال عالميــة دخلت تاريخ الفن من بابه 
الواســع، رغم عــدم اهتمام المجتمع آنــذاك بالفنون. 
غير أن الفن اليوم بات يعاني حسبه شكال من أشكال 
مــا نعثــه بالرياء الفني، بعد أن انقســم الفن وفرض 
ــوا و يكون  فنانيــن إما الرســم ألجل أن يقتات ــى ال عل
الفن مصدر عيشــهم، و إما يرســمون حسبما تمليه 
ــا أيضا يموتون  عليهــم أحاسيســهم و إبداعهم و هن
فنــي و إبداعهم و  م جهدهم ال يّ فنيــا ألن ال أحــد ســيق
م ينل في نظره  عليه فإن الفن التشــكيلي في بالدنا ل
حقه كباقي الفنون مقارنة بالتطور الذي يشــهده هذا 
م العربي.  ــم و حتى العال فــن في مختلف دول العال ال
و بخصــوص لوحتــه الموســومة »اعتراف« شــرح 
فنــان بأنهــا عمل تجريدي تعبيري بقياس 70ســم  ال
استعمل فيها خامات مختلفة أهمها األكريليك ترجم 
فيهــا الصراع الداخلي بين العمل التقني من ألوان و 
تقنيات و خامات و بين األفكار النظرية التي تتدافع 
لتجسد في شكل ضربات و بقع من األلوان حاول من 

خاللها الوصول إلى درجة اإلنصات الذاتي .

n وأوضحــت وزيــرة الثقافــة 
والفنون ، في كلمة لها على هامش 
افتتاح معــرض حــول »البحرية 
الجزائرية فــي العهد العثماني من 
خالل األرشــيف« وذلك بمناسبة 
االحتفال باليــوم العالمي للمتاحف 
المصــادف ل 18 مــاي أن العمل 
جاٍر مــن أجل إعادة تهيئة وترميم 
المتحف العمومي الوطني البحري، 
الذي يعــد »فضاء متحفيا مميزا« 
و »يعــزز عالقتنــا كجزائرييــن 
بتاريخنا ويزيدنا افتخارا بماضينا 
ويؤكد بأن الجزائر شــاركت بقوة 

في صنع الحضارة اإلنسانية«.
ويقــع المتحف العمومــي الوطني 
البحــري الــذي يهــدف إلــى أداء 

و  تاريخيــة  أبعــاد  ذات  خدمــة 
إثنولوجيــة وعلميــة- عنــد ســفح 
قصبــة الجزائــر في أقبيــة »خير 
الدين« التي بناها الحاج علي باشا 
عــام 1814 والتي كانــت بمثابة 
ورش إصــالح للســفن إبان الحكم 
العثمانــي قبــل أن تنشــئ القوات 
االستعمارية الفرنسية أفرانا كبيرة 

بها لتوفير الخبز لجنودها.
وبالعــودة إلــى عصــور مــا قبل 
القديمــة  والعصــور  التاريــخ 
والوسطى والعثمانية فإن المتحف 
البحري  يعمل على اســتعادة حياة 
اإلنسان من أول اتصال له بالبحر 
مع التركيز علــى الفترة العثمانية 
ســبقت  التــي  الجزائــر(  )إيالــة 

االستعمار الفرنسي للبالد.
وفي قاعة المتحف بإمكان الزوار 
أيضا اكتشاف األدوات المستخدمة 
الســفن  وإصــالح  تصنيــع  فــي 
وأدوات المالحــة وحتــى األعمدة 
الرخامية وأشــياء أخرى مكتشــفة 

في عمق البحر.
ويعتبر المتحف العمومي البحري 
-الــذي تــم تأسيســه فــي 2007 
الملحقــات  مــن  العديــد  ويضــم 
فــي العديد مــن المدن الســاحلية- 
مؤسســة متخصصة في الدراســة 
والبحــث والحفــظ وأيضــا صون 
للتــراث  المتحفيــة  المجموعــات 
بالميــاه  المغمــور  وذاك  المائــي 

للساحل الجزائري.

n و يتكــون هــذا المجلس من 
باحثيــن في مجــاالت التاريخ، و 
م اآلثــار واألنثروبولوجيا فؤاد  عل
صوفــي ، و نديــر معــروف ، و 
عبد الرحمــن خليفة وعبد القادر 
دراجــي وســليم دريســي وحــاج 
ياني ،باإلضافة إلى المختصة  مل
ــا والمؤلفة زبيدة  البيداغوجي في 
ــم  المعال مهندســة  و  معمريــة، 

األثرية فاطمة زهرة غربابي.
و يضــم المجلــس أيضــا ثالثــة 
ممثلين عــن المجتمــع المدني، 
محمد بن أحمد إمناســن، مؤسس 
جمعية لترقية تــراث وادي مزاب 
و عزالدين قرفي ناشــر  ومؤسس 
جمعيــة »أصدقــاء امدغاســن« 
وقويــدر متير مــن جمعية »أفق 

.)Bel horizon( »جميل

المجلــس  مهمــة  تتمثــل  و 
ثقافــي  ال تــراث  ل ل االستشــاري 
الذي أنــشء بمرســوم في مارس 
الماضــي بنــاء على اقتــراح من 
ــون في إثراء  فن ثقافــة وال وزارة ال
الترســانة القانونية والمؤسساتية 
تــراث، و توجيه  ال ــق ب فيمــا يتعل
مشاريع الترميم، إبداء اآلراء حول 
التذكاريــة  والنصــب  التماثيــل 
ــم المزمــع تركيبهــا في  و المعال
األماكــن العامــة أو حتى تعزيز 

التعاون مع المجتمع المدني.
كما يتعين على المجلس تشجيع 
البحث والمنشــورات العلمية في 
مختلــف التخصصــات المتعلقة 
الجانــب  وتثميــن  تــراث   ال ب
االقتصــادي الســتغالل المواقــع 

التراثية.

و خــالل حفــل التنصيــب الذي 
جرى بأوبــرا الجزائــر بحضور 
الحكومــة،  أعضــاء  مــن  عــدد 
ثقافــة والفنون أن  أكدت وزيرة ال
إنشــاء هذا المجلس ال يندرج في 
إطار عمــل بيروقراطــي بل هو 
ــى واقع غامض يعيشــه  »رد عل
التراث«، معتبرة أن المجلس هو 
لتفكيــر و العمل« تدعم  »هيئة ل
الوزارة ويشارك في آليات الحفاظ 

على التراث.
أن  أيضــا  الوزيــرة  وأوضحــت 
المجلــس سيشــارك فــي جهــود 
تــراث واقتــراح  ــى ال الحفــاظ عل
ــة وجود  يــات التدخــل في حال آل
ــى إشــراك  تهديــد، باإلضافــة إل
المجتمــع المدنــي فــي عمليات 

جرد وتصنيف التراث.

األستاذ و الفنان التشكييل محمد البشري علوي لعني الجزائر

اليوم العالمي للمتاحف

باح

أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أن العمل جاٍر من أجل إعادة تهيئة وترميم المتحف 
العمومي الوطني البحري بالجزائر العاصمة،حسبما أفاد به اليوم الثالثاء بيان لوزارة الثقافة والفنون.

من  مكونة  هيئة  هي  و  الثقافي،  للتراث  االستشاري  المجلس  أعضاء  تنصيب  أمس  أول  تم 
شخصيات من عالم البحث وممثلي المجتمع المدني المكلفين بتقديم توصيات في مجال الحفاظ،و 

الترميم و االستغالل والبحث العلمي.

الفن التشكيلي في الجزائر وصل أوجه 
في الحقبة االستعمارية و بعد االستقالل

يــرى الفنــان محمد البشــير علوي أن الفن التشــكيلي فــي الجزائر شــهد أوج تطّوره خالل االســتعمار و بعد 
االســتقالل، حيث أبدع أمثال محمد و عمر راســم و إســياخم و خدة و بشــير يلس و باية محي الدين و جماعة 
األوشام في فرض بصمتهم الجزائرية و إبراز الهوية المحلية، في حين بات هذا المجال اليوم يعاني مما وصفه 

قسنطينة : مريم بحشاشي
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خت للهوية و الموروث الثقايف  n  مجموعة األوشام أرَّ
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n وذكــرت قنــاة »فرانس 24« 
أن  األربعــاء  اليــوم  اإلخباريــة 
»جرودين« لعب دورا ثانويا كطبيب 
في فيلم »روزماريز بايبي« الشهير 
لـ«رومان بوالنسكي« قبل أن يتألق 
إلــى جانب »روبرت دي نيرو« في 
الكوميديا »ميدنايت ران« البوليسية 
وفي النســخة الجديدة من فيلم »كينج 

كونج« عام 1976.
الــذي  الفيلــم  أن  القنــاة  وأضافــت 
جعله معروفا على نطاق واســع من 
الشــعبية  الكوميديــا  الجمهــور كان 
»بيتهوفن« عام 1992، وتولى فيه 
الدور الرئيســي مــع كلب ضخم من 

نوع »سانت برنارد«. 
»نيكــوالس  قــال  جانبــه،  ومــن 
جروديــن« نجــل الممثــل الراحــل 
كان  الــذي  »تشــارلز«  والــده  أن 
يعاني ســرطان نخــاع العظام توفي 

فــي منزلــه فــي »ويلتون« بشــرق 
الواليات المتحدة.

وبــدوره، علــق الممثــل الكوميــدي 
األمريكي الشــهير »ستيف مارتن« 
فــي تغريدة له علــى موقع التواصل 
االجتماعــي »تويتــر« قائــا »أنــا 
حزيــن جدا لهذا النبــأ.. لقد كان أحد 
أطرف األشخاص الذين قابلتهم على 

اإلطاق«.
وكان »تشــارلز جرودين« المولود 
في بيتســبرج عام 1935، برز في 
بداياته على خشــبة المســرح وانتقل 
إلى برودواي في مطلع الستينات قبل 
أن يبــدأ بتولــي أدوار غالبا ما كانت 
ثانويــة في أعمــال ســينمائية. وقدم 
في التســعينيات برنامجــه الحواري 
الخاص، وشــارك مرارا في برامج 

تلفزيونية أخرى.

n وقــد وّجــه المهرجــان الدعوة 
إلــى  إضافــة  الصاعــدة  للمواهــب 
المخرجيــن من أصحــاب الخبرات 
آســيا  مــن  المعروفــة  واألســماء 
لتقديــم  العربــي  والعالــم  وإفريقيــا 
طلبات المشــاركة في مسابقة البحر 
األحمــر، ومســابقة الفيلــم القصير، 
إضافة إلى المواهب الســعودية التي 
يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي 

ســينما ســعودية جديــدة، وتجريب، 
هذا وســتقوم لجنة مختصة بمراجعة 
طلبات المشاركة، إضافة إلى اختيار 
األفــام التي تُعرض ضمن األقســام 
السبعة األخرى في البرنامج. وقد أّكد 
المهرجان على ســعيه لدعم وتعزيز 
الحراك الســينمائي، واالحتفال بأهم 
إبداعــات الســينما من جميــع أنحاء 
العالــم، ليكــون أهم وأكبــر تظاهرة 

ســينمائية عربيــة، ووجهة المبدعين 
من الســعودية والمنطقة، إضافة إلى 
واإلفريقيين،  اآلســيويين  المخرجين 
وبقية اإلبداعات السينمائية العالمية.

ومن المقــرر أن تســتضيف المدينة 
التاريخيــة بجدة، والتــي تم تصنيفها 
تراثاً إنســانياً عالمياً وفق اليونسكو، 
الــدورة االفتتاحية لمهرجــان البحر 
األحمر السينمائي الدولي في نوفمبر 
2021. ويسعى المهرجان إلى تنظيم 
أنشــطة فعليــة تجمع عّشــاق األفام 
والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما 
العالميــة، لاحتفــاء بالحيــاة ما بعد 
الجائحــة التي أدت إلى تأجيل دورته 
األولى من مــارس 2020. ويُعتبر 
المهرجان منصة حيوية هاّمة لتقوية 
الروابــط اإلبداعيــة بين الســعودية 
وبقية أنحاء العالم، من خال برنامج 
يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما 
الكاســيكية،  والروائــع  العالميــة، 
واألفام العربيــة المعاصرة، إضافة 
البرامج االحترافية المتعلقة بصناعة 

السينمائية.
مؤخــراً  المهرجــان  كشــف  وقــد 

عــن تفاصيــل برنامجه الــذي يضم 
11 قســماً يعــرض أعمــااًل عالمية 
وعربية معاصرة، وأفاماً ســعودية 
طويلة وقصيــرة وتجريبية، وروائع 
الســينما الكاســيكية، إضافــة إلــى 
إبداعات مســتقبلية من أعمال الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز والسينما 

التفاعلية. 
تتنافــس األفام التي ســيتم اختيارها 
ضمن المســابقة على جوائز اليُســر 
التــي تمنحهــا لجنــة تحكيــم دولية، 
وتشــمل اليُســر الذهبي ألفضل فيلم 
طويــل )100 ألف دوالر(، وأفضل 
إخــراج )30 ألــف دوالر(، وجائزة 
لجنــة التحكيــم الخاصــة )20 ألف 
الذهبــي  اليُســر  وجائــزة  دوالر(، 
ألــف   25( قصيــر  فيلــم  ألفضــل 
دوالر(، إضافــة إلــى جوائز أفضل 
أفضــل  ممثــل،  أفضــل  ســيناريو، 
ممثلة، وأفضل مســاهمة ســينمائية، 
كما يُقّدم المهرجان جائزة نقدية للفيلم 
الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم 

سعودي.

وفاة الممثل األمريكي »تشارلز جرودني« الشهري بـ»بيتهوفن «

مهرجان البحر األحمر يفتح باب المشاركة يف برنامج دورته االفتتاحية

n  وبلغة فنية قالت أميرة بأن صوت اآللة 
صغر  رغم  فهي  األذن،  ال  الروح  إلى  ينساب 
كل  بأوتار  التاعب  في  أبدعت  أنها  إال  سنها 
آلة توضع بين يديها بفضل موهوبتها و ولعها 

باآلالت الوترية. 
و أوضحــت العازفــة الصغيــرة أميــرة شــناز 
جباســي صاحبة 14 ســنة بخصوص هوايتها 
التي باشــرتها منذ كان عمرها 10 سنوات، أين 
ــم يغادرها  أحبــت العزف وكان العشــق الذي ل
ــى جمعيات  ــّرر بمعيــة عائلتها الدخول إل تق ل
مــن أجل صقل موهبتها التي تجد فيها نفســها 
وخاصة أن الموســيقى هي غذاء الروح و ملجأ 
لــأرواح ، تقول أميرة شــناز أنهــا تلقت الدعم  
ــذي كان دائمــا  مــن والديهــا وخاصــة األب ال
يرافقها محــاوال  تدريبها على مختلف اآلالت، 
بيانو والكمــان والعود، و  ــى ال بــدء بالعزف عل
نجحت في فرض نفسها بكل ثقة، فكان لها حظ 
يباته  »الجزائر بادي«،  مشاركته في إحدى كل
أين ظهــرت و هي تعزف على آلة الكمان بكل 
براعة. كمــا أخبرتنا عن تفضيلها العزف على 
ــة  أكثر مــن أي آلة موســيقية أخرى  هــذه اآلل

لحبها لصوته واستمتاعها بنغماته .
 وتعتبر أميرة شناز العزف الموسيقي  ملجأها 
الوحيد ومتنفسها واصفة إياها بالروح والصديقة 

المرافقــة لهــا في أوقــات حزنهــا وقلقها ، كما 
أشارت أن صديقاتها يفضلن االستمتاع بعزفها 
بشكل دائم في أوقات الفراغ وخاصة ، أن شناز 
مقبلة على شهادة التعليم المتوسط وفي الفترة 
الحالية تســتعد إلى اجتياز المســابقة الوطنية 

لتعليم المتوســط ، وأردفت أنها ســتختار بعد  ل
نجاحها تخصص العلوم الطبيعية، فضا عن 
ارة لتجول بلدان العالم ،  حلمهــا بأن تصبح طيّ
لكن ستبقى الموسيقى رفيقة دربها التي تحاول 
نقلها إلى العالم وخاصة الموسيقى الجزائرية .  

أصدرت  أن  بعد   n
عليك«  »أدلع  الفنانة وعد أغنية 
ثمانية  قبل  األخير  ألبومها  من 
من  الكثير  إعجاب  والقت  أشهر، 
محبي الفنانة، وتجاوزت مشاهداتها 
المليون ونصف على »يوتيوب«، 
بفيديو  جمهورها  الفنانة  عايدت 
كليب لأغنية، بعد غيابها الطويل 
عن إصدار الكليبات، وفي غضون 
يومين تجاوز المائة ألف مشاهدة، 
مسفر،  حمد  كلمات  من  واألغنية 
وتوزيع  مسفر،  مشجع  وألحان 
زيد نديم، ومهندس الصوت وسيم 

حسن، وماستر جاسم محمد.
وقــد علَّقت على منشــورها األول 
معلنــة عن ُقــرب صــدور الكليب 
قائلــة: »مرحباً.. بعد غياب طويل 
عــن تصوير الكليبــات حبيت أقدم 
لكــم فيديو كليب )أدلــع عليك( من 
ألبومي األخيــر.. يا رب يعجبكم.. 
قدمنــا شــوي مــن تراثنا الشــعبي 

انتظروهــا حصريــاً  الســعودي.. 
على قناة روتانا.. أحبكم«.

وكان المعجبــون متحمســين جــداً 
لرؤية الكليب، مؤكدين أنه سياقي 
كتــب  التعليقــات  النجــاح، ومــن 
ســالم: اشــتقنا لك كثيراً.. واشتقنا 
لكليباتــك.. الزم كل فترة تصوري 
كليــب جديــد.. نريد كليبــات أكثر 
فــي الفتــرة المقبلــة.. ومنتظريــن 

الكليب«.
كما علَّق الفنان عبد هللا عبد العزيز 
بقولــه: الكليــب فيه وعــد غصب 

يعجبنا. 
وعلَّقــت غادة التلي، مؤثرة: جميلة 

من جّوا ومن بّرا.
ـق الفنــان إبراهيم  وبعد نشــره علَـّ
ألــف  هللا..  بقولــه: هللا  الســلطان 

مبروك الكليب الجميل«.
وقــد كتبت المذيعة ســميرة مدني: 
عمــل رائــع واللــوك جميــل.. هللا 

يوفقك الحبيبة وعد«.

الفنان ناصر  من  كل  نعى   n
القصبي والفنان عبد هللا السدحان، 
أول  الغانم،  الخالق  المخرج عبد 
العمل  به  جمعهما  أن  بعد  أمس، 
الذي كان سببا رئيسيا في شهرتهما 
وهو المسلسل الكوميدي »طاش ما 

طاش«.
أشــهر  مخــرج  الراحــل  ويُعــد 
»طــاش  الســعودية  المسلســات 
ما طــاش« لعقــود طويلة، رســم 
فيهــا البهجة والســرور على محيا 
المشــاهد الســعودي لفتــرة طويلة 
من الزمــن، وقد تــم اإلعان عن 
إصابته بســرطان البروســتات في 

مايو الجاري، ليتفاعل معه الرواد 
فــي مواقع التواصــل االجتماعي، 
فــي حيــن أن الراحــل كان يعاني 
من الســرطان منذ أربعــة أعوام، 
م الراحل  ومع تفاعــل المغردين قدَّ
شــكره وتقديــره لتفاعــل المجتمع 
والمســؤولين، وذلك بعدما تفاقمت 
حالتــه الصحيــة بســبب إصابتــه 
بســرطان البروســتات، حيث كان 
يســتعد للســفر خــارج الســعودية 
للعاج خال األيام القادمة، قبل أن 
يرحــل عن عالمنــا أول أمس، بعد 

صراع طويل مع المرض.

علي  السينما  محبو  سيكون   n
أعلن  أن  بعد  اإلثارة  مع  موعد 
من  التاسع  الجزء  إطاق  عن 
عالميا  فيريوس«،  آند  فيلم«فاست 
أمريكا، حيث  مبكر عن  في وقت 
وهونج  كوريا  في  الفيلم  سيطلق 
األربعاء،  اليوم  وروسيا  كونج 
الخميس  غدا  األوسط  والشرق 

والصين يوم بعد غد الجمعة .
مــع  االنطــاق  ويتطلع F9 إلــى 
افتتــاح عطلــة نهايــة أســبوع في 
نطــاق يتــراوح بيــن 160 مليون 
دوالر إلــي 180 مليــون دوالر ، 
كمــا تعتقد مصــادر الصناعة، أن 
افتتاح الفيلم ســيكون أكبــر افتتاح 
دولي لشباك التذاكر لفيلم هوليوود 
خــال حقبــة الوباء، حســبما ذكر 

موقع  »ديدالين«.
وأصبحــت الصيــن، علــى مــدى 
السنوات العديدة الماضية، المركز 
الخارجــي األول ألفــام الحركة، 
بأكثــر من 1 مليــار دوالر، حيث 
سلسلة«فاســت«  عدة  تمتلــك 
ســجات في الصيــن، بما في ذلك 
المرتبة الثانية والثالثة كأكبر أفام 
هوليوود في الصين على اإلطاق.
يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي 
فان ديزل - في وقت ســابق - على 

مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع 
فيديو مجمــع للكثير مــن اللقطات 
التــي جمعته في األجزاء الســابقة 
مــن سلســلة األكشن »فاســت آند 
فيريــوس« ، قبل عــرض الجزء 
التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر 
فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم 
عــددا مــن المشــاهد التــي جمعته 
مع العائلة عبر حســابه الشخصي 
بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات 
األجزاء السابقة، مع إضافة مشهد 
عنــاق مــع النجم العالمــي الراحل 

بول ووكر.
وتحدث نجم«فاست..«  فان ديزل 
عــن الجزء الـ9 المرتقب، وُســئل 
عــن شــائعات مشــاهد الفضــاء، 
لكن يبدو أن النجم ســعيد بانتشــار 
تلك األخبار، حيــث إنه لم يؤكدها 
ولــم ينفيهــا حســبما نشــر موقــع 
»ديجيتالســبي«  ، قائا: »جاستن 
هو أحد هــؤالء المخرجيــن الذين 
يفكرون خارج الصندوق وسيلعب 
مــع كل مــا يمكــن إدراجــه فــي 
القصــة«، مضيفاً :«تــرى الكثير 
فــي المقطع الدعائــي، لكنك لم تر 
أي شــيء بعــد وهذا مثيــر، هناك 

الكثير«.

العازفة الشابة أمرية شناز جبايس

أنامل أبدعت في مداعبة أوتار الكمان

دالل بوعالم  

غّيــب الموت الممثل األمريكي »تشــارلز جرودين« عن عمر ناهز 86 عاما حيــث تميز بتنوع أدواره وبرز بأدائه الكوميدي في 
عدد من األفالم أبرزها »بيتهوفن«.

أعلن مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي عن فتح باب تقديم الطلبات للمشــاركة في برنامج دورته االفتتاحية التي ســتقام 
من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، حيث ُتقبل طلبات األفالم اآلسيوية واإلفريقية، بما فيها األفالم العربية حتى 18 أوت 2021. 

توارثت حب الموسيقى عن والدها ، فراحت تداعب مختلف اآلالت الموسيقية، لما وجدته فيها من وسيلة 
تعبيرية مثالية لمشاعرها و أحاسيسها الراقية، إنها العازفة الشابة أميرة شناز جباسي التي تحدثت 

لعين الجزائر عن موهبتها و تجربتها الفنية الفتية رفقة والدها.

الفنانة وعد ُتصدر كليب
 »أدلع عليك« برتاث سعودي

بعد غياب عن الكليبات

أبطال»طاش ما طاش« ينعيان 
مخرجه عبد الخالق الغانم؟

 F9  توقعات بوصول إيرادات افتتاح
لـ 180 مليون دوالر خارج أمريكا

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا في أول درجة حضوريا:
في الشكل : قبول الدعوى

فــي الموضوع : إفراغ األمر الصادر عن محكمة الحال بتاريخ : 13-12-2020 بالمصادقة 
على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي بن الشــيخ عبد الحليم المودعة لدى أمانة 
ضبــط المحكمة بتاريخ: 06 جانفــي 2021. تحت رقم: 2021/09. و بالنتيجة لذلك القضاء 
بتوقيع الحجر  على المدعى عليه سي محمد عمار ابن عبد القادر و ابن طايري فاطمة المولود 
بتاريخ: 03-09-1988 ببلدية الحمادية، مع تعيين والده المدعي سي محمد عبد القادر مقدما 
عليه لرعايته و القيام بشؤونه اإلدارية و القانونية و المالية مع األمر بالتأشير بهذا الحجر على 

هامش عقد ميالد المحجور عليه سي محمد عمار.
و نشر هذا الحكم في جريدة وطنية يومية لإلعالم، و تحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر هذا الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله، و وقع 
أصل الحكم من طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط.

        الرئيس )ة(                                                       أمين الضبط               

حكم بالحجر

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج / دائرة : راس الوادي / بلدية : أوالد براهم/ 

مكتب الجمعيات/ رقم : 2021-03

 طبقــا ألحكام المادة 18 من القانون رقــم: 12-06 المؤرخ في 12 
يناير 2012 المتعلق بالجمعيات

تــم هذا اليوم : 2021/05/04 . اســتالم مذكرة التعديالت المؤرخة 
فــي : 2021/03/15. المتعلقــة بتغيير  تشــكيلة الهيئــة التنفيذيــة 

للجمعية المحلية المسماة: جمعية الوفــاء للصيد و حماية الطبيعة
 المسجلة تحت رقم : 2016/02. بتاريخ : 2016/05/18.

المقيمة بـ: مجمع المحالت المهنية اإلخوة بن ساعو *أوالد براهم*
يترأسها السيد )ة(: لعبيدي ابراهيم.

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج  /  دائرة برج بوعريريج  /  بلدية برج بوعريريج / مديرية التنظيم 

و الشؤون القانونية   / مصلحة التنظيم والمنازعات رقم: 2021-06

بمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المؤرخ في 18 صفــر عام 1433 الموافــق لـ  12 جانفي 
2012  المتعلــق بالجمعيــات و كذا المرســوم التنفيــذي 241/16 المؤرخ في 21 ســبتمبر 
2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 74/15 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد 
األحــكام و القانون األساســي النموذجــي المطبق على النادي الرياضي الهــاوي . تم هذا اليوم 
09 مــاي  2021 تســليم وصل التصريح بتأســيس الجمعية المحليــة ذات الطابع االجتماعي 
المســماة: النادي الرياضي نجم البيبان للكرة الطائرة   الكائن مقرها بـ : مســكن الســيد زايدي 
رشيد الكائن بحي 08 ماي  1945 رقم 108 بلدية برج بوعيريج  اسم الرئيس : زايدي عبد 

القادر . تاريخ ومكان الميالد : 1988/11/04  بــ : برج بوعريريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا غيابيا في 

أول درجة: في الشكل قبول الدعوى.
في الموضوع :  الحجر على المدعى عليه بن خضرة صالح  المولود 
بتاريــخ : 18-05-1985  بــرأس الــوادي ألبيــه الرزقــي و أمه 
عبــاس العكــري ،،  و تعيين والده بن خضــرة الرزقي  مقدما عليه 
مــن اجل رعايته و القيام بشــؤونه  القانونيــة و اإلدارية و المالية ، 
مع األمر  بنشــر ملخص من منطوق هذا الحكم بســعي من المدعي 

و  تحميله المصاريف القضائية
بــذا صدر هذا الحكــم و أفصح به جهارا بالجلســة العلنيــة المنعقدة 
بالتاريــخ المذكــور أعــاله و لصحته أمضينا أصله نحــن الرئيس و 

أمين الضبط.
    الرئيس )ة(.                                                   أمين الضبط 

إعــــــالن عـــــن حــــجـــــر

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األسرة علنيا حضوريا 
في أول

 درجة:  في الشكل قبول الدعوى.
فــي الموضــوع :  الحجر على المدعــى عليه فحيمة رابــح   المولود 
بتاريــخ : 11-09-1931  بــأوالد ابرأهم ألبيــه احمد و أمه طحطاح 
فطيمــة  ،  و تعييــن ابنه فحيمة ســعيد ابن رابح مقدمــا عليه من اجل 
رعايتــه و القيــام بشــؤونه  القانونية و اإلداريــة و المالية ، مع األمر  
بنشــر ملخص مــن منطوق هذا الحكم بســعي من المدعــي و  تحميله 

المصاريف القضائية
بذا صدر هذا الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

المذكور أعاله و لصحته أمضينا أصله نحن الرئيس و أمين الضبط.
    الرئيس )ة(.                               أمين الضبط

إعــــــالن عـــــن حــــجـــــر

وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

 مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء برج بوعريريج  حي 05 جويلية شارع p رقم 04 )مقابل 

المحكمة الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد العلني  

)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية( 
 لفائدة: خمــاج خليــل القائــم في حق ابنــه القاصر 
خماج اسماعيل من مواليد 2000/06/19 بمجانة 
ابن خليل و بن عدور ثلجة الســاكن بقرية المشرع 
بلدية مجانة برج بوعريريج. نحن االستاذ : بلواعر 
رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلــس قضاء بــرج بوعريريج الكائــن مكتبنا حي 
05 جويلية شــارع p رقم 04 بــرج بوعريريج و 

الموقع ادناه.
بمقتضــى المــواد 750,749,748 مــن قانــون 
االجراءات المدنيــة و االدارية. قمنــا بإيداع قائمة 
شــروط البيــع التــي بموجبها ســوف يباع بجلســة 
البيــع العلنــي للعقار المبيــن أدناه بقاعة الجلســات 
بمحكمة برج بوعريريــج بتاريخ 2021/01/13 
إيداع رقــم : 21/10 جــدول رقــم 21/13. طبقا 
للمــواد   737 الى 787 مــن ق.إ.م.إ.  بناءا على 
الحكــم الصــادر بتاريــخ 2018/10/07 جــدول 
رقم 18/01945 فهرس رقم 18/03470 قســم 
الجنــح محكمة برج بوعريريــج الممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة في 2019/02/05 عن محكمة 
بــرج بوعريريــج بناءا على أمر حجــز على عقار 
المديــن الصادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج 
بتاريخ 2019/12/03 تحــت رقم 19/3059 و 
المتضمن بمايلي// نامر بمباشــرة إجراءات الحجز 
العقــاري على الحقــوق العقاريــة المملوكة للمدين 
طوطــو مصطفى مقــدرة ب 200 متــر مربع في 

قطعــة ارض عليهــا بنايــة مســاحتها 18 آر 75 
ســنتآر تنتمي للقســم 011 مجموعة ملكية 0203 
بلدية مجانة بالمشرع , و اتباع االجراءات القانونية 
المقــررة لبيعه بالمزاد العلني الســتفتاء مبلغ الدين 
المقــدر ب 60.000.00 دينار جزائري )ســتون 
ألــف دينار جزائــري( باالضافة   الــى مصاريف 
الحاجــز  لفائــدة  الجبــري  و  االختيــاري  التنفيــذ 
خمــاج خليــل القائــم في حــق ابنه القاصــر خماج 
اســماعيل. تعيين العقار : الحقــوق العقارية مقدرة 
ب 200 متــر مربع فــي قطعــة ارض عليها بناية 
مســاحتها 18 آر 75 ســنتآر تنتمــي للقســم 011 
مجموعة ملكية 0203 بلدية مجانة بالمشرع حسب 

تقرير الخبرة.
السعر االفتتاحي: حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار 
1.422.400.00 دج )مليون و اربعمائة و اثنان 
و عشرون ألف و اربعمائة دينار جزائري( بمحكمة 
برج بوعريريج. نعلن للجمهور بأنه تم تحديد جلسة 
البيع بالمزاد العلني يوم 2021/03/23 و المؤجلة 
العاشــرة  الســاعة  لجلســة 2021/06/15 على 
صباحا بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة برج 

بوعريريج.
مالحظــة: لمعلومات أكثــر و لالطــالع على قائمة 
شروط البيع يرجى االتصال بمكتب االستاذ بلواعر 
رضــا عبد الرؤوف محضر قضائــي الكائن مكتبه 

بالعنوان المدون أعاله.

    mayar pub        المحضر القضائي

مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى اختصاص 
مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع p رقم 04 )مقابل 

المحكمة الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد العلني العلى عرض   

)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(
 لفائدة: زايـــــــــــدي بركاهــم ابنة محفوظ 

الساكنة بقرية الشبور 
نحن االســتاذ: بلواعر رضــا عبد الرؤوف 
محضــر قضائي لــدى اختصــاص مجلس 
مكتبنــا  بوعريريج الكائــن  بــرج  قضــاء 
حــي 05 جويلية شــارع p رقــم 04 برج 
بوعريريــج و الموقع أدناه -بمقتضى المواد 
748, 750,749 مــن قانــون اإلجراءات 

المدنية و اإلدارية.
قمنا بايداع قائمة شروط البيع التي بموجبها 
ســوف يبــاع بجلســة البيــع العلنــي للعقار 
المبيــن أدناه بقاعة الجلســات بمحكمة برج 
بوعريريج بتاريخ : 2019/07/15 ايداع 
19/77 طبقــــا  رقم  رقم 19/92 جــدول 

للمواد 737 إلى 787 من ق.إ.م.إ 
الصــادر  القــرار  علــى  بنــاءا 
رقــم  في 2018/01/09 قضيــة 
17/01469 فهــرس رقــم 18/00086 
عــن مجلس قضاء بــرج بوعريريج الغرفة 
التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور  و  المدنيــة 
المؤرخة في : 2018/01/29 عن مجلس  

قضاء برج بوعريريج
أمــر بالحجــز على عقــار المديــن الصادر 
بوعريريــج  بــرج  محكمــة  رئيــس  عــن 
تحــت   2 0 1 8 / 1 0 / 2 3 يخ  ر بتا

رقم 18/2426 
بنــاءا على أمر تحديد جلســة البيــع بالمزاد 
العلني الصادر في : 2019/11/12 تحت 
البيع  رقــم 19/2842 و المحــدد لجلســة 
بالمــزاد العلنــي يــوم : 2019/12/10 و 
لجلســة 2021/01/26 على  المؤجلــة 
الســاعة العاشــرة صباحا بقاعة الجلســات 
رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريج 
فالحيــة  أرض  العقار : قطعــة  -تعييــن 
تنقســم الــى جزئيــن حيــث أن الجــزء أ : 
قطعــة أرض فالحيــة لزراعــة األعــالف 
قمــح, شــعير أمــا الجــزء ب: قطعة ارض 
ملكيــة  28 مجموعــة  للقســم  بور تنتمــي 
 41 ار   40 هكتــار   01 مســاحتها   300
سنتار تقع بالمكان المسمى محارقة سطارة 
بلدية حسناوة حســب تقرير الخبــرة -نعلن 
للجمهور: بأنه تم تحديد جلســة البيع بالمزاد 
العلنــي العلى عرض يوم 2021/06/01 
على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات 

رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج
مالحظــة : لمعلومــات أكثــر و لالطالع 
على قائمة شــروط البيــع يرجى االتصال 
بمكتب االستاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف 
محضــر قضائــي الكائن بمكتبــه بالعنوان 

المدون أعاله

    mayar pub        المحضر القضائي

 مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى 
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع p رقم 

04 )مقابل المحكمة الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد العلني ألعلى عرض  

)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية( 
  لفائدة: حــداد فاتــح بــن عــالوة الســاكن 
بقرية قمور بلدية العناصر ... الســاعي في 
التنفيذ. نحــن االســتاذ : بلواعــر رضا عبد 
الــرؤوف محضر قضائي لــدى اختصاص 
مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبنا 
حــي 05 جويلية شــارع p رقــم 04 برج 

بوعريريج و الموقع ادناه.
مــن   750,749,748 المــواد  بمقتضــى 
االداريــة.  و  االجراءات المدنيــة  قانــون 
قمنــا بإيداع قائمــة شــروط البيــع  بامانــة 
بتاريــخ  الــوادي  محكمــة رأس  ضبــط 
89/إ,ق,ش  رقــم  تحــت   2018/11/25
ب/2018 طبقــا للمــواد 737 الــى 787 

من ق إ م إ
بناءا على عقد اعتراف بدين محرر   بتاريخ 
2015/01/29 عدد 100 بمكتب االستاذ 
بن مالك كمــال الموثق بالمكتــب التوثيقي  
الكائن 09 شــارع     ســماتي السعيد بلدية 
التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور  العناصــر  

بتاريخ   2018/02/08.
أمر بالحجــز التنفيذي على حقــوق عقارية 
محكمــة  رئيــس  عــن  الصــادر  مشــاعة 
رأس الوادي بتاريخ 2018/05/10 تحت 
رقــم 18/741 و األمر ببيع العقار بالمزاد 
العلنــي. بنــاءا على أمر تحديد جلســة البيع 

بالمــزاد العلني الصــادر عن رئيس محكمة 
رأس الوادي بتاريخ 2019/02/06 تحت 

رقم 19/16. 
. تعييــن العقــار : حقــوق عقاريــة مقــدرة 
ب 152/14 جــزء مــن العقــار المتمثــل 
في قطعــة أرض بنايــة ســكنية تتكون من 
طابقيــن الطابــق االرضي بــه 03 مرائب 
فنــاء و الطابــق االول بــه 03 غرف قاعة 
اســتقبال, حمام مرحاض منتمية الى القســم 
17 مجموعة ملكية 81 سعة مسحها 763 
متــر مربــع ببــرج الغديــر مركــز القطعة 
بهــا جميــع المرافق الضروريــة    من ماء 
وكهرباء طريق تصريف المياه المســتعملة 
و الغــاز الطبيعــي و هــي داخــل المحيــط 

العمراني.
نعلن للجمهــور : بأنه بأنه تم تحديد جلســة 
البيــع بالمزاد العلنــي العلى عرض و آخر 
مزايــد  يوم 2021/06/02 على الســاعة 
الحادي عشر صباحا بقاعة الجلسات  بمقر 

محكمة راس الوادي.
مالحظــة: لمعلومات أكثر و لالطالع على 
قائمة شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب 
االســتاذ بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر 
قضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المــدون 

أعاله.

    mayar pub        المحضر القضائي

 مكتب االستاذ  بلواعر رضا عبد الرؤوف محضر قضائي لدى 
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع p رقم 

04 )مقابل المحكمة الجديدة(.الهاتف : 035.76.47.65
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد العلني العلى عرض   

)المادة  748, 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(
  لفائدة: زايـــــــــــدي بركاهــم ابنة محفوظ 

الساكنة بقرية الشبور 
نحــن االســتاذ: بلواعر رضا عبــد الرؤوف 
محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلس 
قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبنا حي 05 
جويلية شــارع p رقم 04 بــرج بوعريريج 
و الموقــع أدنــاه -بمقتضــى المــواد 748, 
750,749 مــن قانون اإلجــراءات المدنية 

و اإلدارية.
التــي  البيــع  شــروط  قائمــة  بايــداع  قمنــا 
بموجبهــا ســوف يباع بجلســة البيــع العلني 
الجلســات  بقاعــة  أدنــاه  المبيــن  للعقــار 
بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج  بمحكمــة 
: 2019/07/15 ايداع رقم 19/91 جدول 
رقم 19/77 طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

للمواد 737 إلى 787 من ق.إ.م.إ 
الصــادر  القــرار  علــى  بنــاءا 
قضيــة   2 0 1 8 / 0 1 / 0 9 في 
س  فهــر  1 7 / 0 1 4 6 9 قم  ر
رقم 18/00086 عــن مجلــس قضاء برج 
بوعريريج الغرفة المدنية و الممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة في : 2018/01/29 عن 

مجلس  قضاء برج بوعريريج
أمــر بالحجــز علــى عقــار المديــن الصادر 
بوعريريــج  بــرج  محكمــة  رئيــس  عــن 

تحــت   2 0 1 8 / 1 0 / 2 3 يخ  ر بتا
رقم 18/2426 

بنــاءا علــى أمر تحديد جلســة البيــع بالمزاد 
العلني الصادر فــي : 2019/11/12 تحت 
البيــع  المحــدد لجلســة  رقــم 19/2843 و 
: 2019/12/10 و  يــوم  العلنــي  بالمــزاد 
المؤجلة لجلسة 2021/01/26 على الساعة 
العاشــرة صباحا بقاعــة الجلســات رقم 02 
بمقر محكمة بــرج بوعريريج -تعيين العقار 
: قطعــة أرض فالحيــة تنقســم الــى جزئين 
حيــث أن الجــزء أ : قطعــة أرض فالحيــة 
لزراعــة األعــالف قمح, شــعير أمــا الجزء 
 28 للقســم  بور-تنتمــي  ارض  قطعــة  ب: 
مجموعــة ملكية 129 مســاحتها 01 هكتار 
المســمى  بالمــكان  ســنتار تقع  ار67   44
محارقــة ذراع الغول بلدية حســناوة حســب 
تقرير الخبــرة -نعلن للجمهور: بأنه تم تحديد 
جلســة البيع بالمــزاد العلنــي العلى عرض 
يوم 2021/06/01 على الســاعة العاشــرة 
صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة 

برج بوعريريج
مالحظــة : لمعلومات أكثــر و لالطالع على 
قائمة شــروط البيع يرجــى االتصال بمكتب 
االســتاذ بلواعر رضا عبــد الرؤوف محضر 
قضائي الكائن بمكتبه بالعنوان المدون أعاله

    mayar pub        المحضر القضائي
ANEP N : 2125002163عين الجزائرعدد: 107 /  20 - 05 - 2021  

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

   لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

الخميس  20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال 1442

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

 عني الجزائر ..
عني على الوطن واملواطن
 اإلجابات تكون عرب القسيمة اليومية املصحوبة للسؤال 

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 
 عنوان الجريدة : 

الوحدة الجوارية رقم 5 
 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 



n    لَقــْد َحَصَر النَِّبيُّ صلى هللا عليه 
ِديَِّة ِفي وسلم اْلَغاَيَة ِمَن اْلَبْعَثِة اْلُمَحمَّ

 َتَمــاِم َصالِِح اْلَْخَلِق، َفَقاَل صلى هللا 
َم َصالَِح  عليه وسلم: ))إِنََّما بُِعْثُت ِلَُتمِّ

اْلَْخَلِق((.
ِفــي ))اْلََدِب((،  اْلبَُخــاِريُّ  أَْخَرَجــُه 
ــْيُخ  َحُه الشَّ َواْلَحاِكــُم، َوأَْحَمــُد، َوَصحَّ
 ، اْلَْلَباِنــيُّ ــْيُخ  َوالشَّ َشــاِكر،  أَْحَمــد 

َوَغْيُرُهَما.
َفــَل َعَجــَب -إَِذْن- أَْن َيُكــوَن ُحْســُن 
اْلُخلُــِق َغاَيَة اْلَغاَياِت ِفي َســْعِي اْلَعْبِد 
َفاِت َعلَى أََســاٍس ِمَن  ِلْســِتْكَماِل الصِّ
التَّْوِحيــِد اْلَمِكيــِن، َوَثاِبــِت اْلِْخَلِص 

َواْلَيِقيِن.
َوَقْد َكاَن إَِمــاُم اْلَْنِبَياِء صلى هللا عليه 
ِة  وســلم ِفي ))ُحْسِن اْلُخلُِق(( َعلَى اْلِقمَّ
ــاِمَخِة، َوَفــْوَق اْلَغاَيــِة َواْلُمْنَتَهى،  الشَّ
 :- َفَكاَن َكَما َقاَل َعْنــُه َربُُّه -َعزَّ َوَجلَّ

}َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم{ ]القلم: 4[.
َوُهَو صلى هللا عليه وســلم َمَع َذلَِك َل 
َيْنَفــكُّ َيْدُعو َربَُّه ِفي ِقَيــاِم اللَّْيِل ِبَقْولِِه: 
))اللهم اْهِدِني َلْحَســِن اَلْخلِق؛ َفإِنَُّه 
َها إِلَّ أَْنَت، َواْصِرْف  ل َيْهِدي َلْحَســنِ
َعنِّي َسيِِّئَها َل َيْصِرُف َعنِّي َسيَِّئَها إلَّ 
أَْنَت((. َرَواُه ُمْســلٌِم َعْن َعلِيٍّ -َرِضَي 

هللاُ َعْنُه-.
ـِه أَْن يُْرِشــَدُه لَِصَواِب  َيْطلُــُب ِمْن َربِـّ
ِق، َويَُوفَِّقــُه لِلتََّخلُِّق ِبــِه، َوأَْن  اْلَْخــلَ
َيْصــِرَف َعْنُه َقِبيــَح اْلَْخَلِق َوَمْذُموَم 
َفــاِت، َويُْبِعــَد َذلَِك َعْنــُه، َمَع أَنَُّه  الصِّ
صلى هللا عليه وسلم َعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم، 

َوَمَع أَنَّ ُخلََقُه اْلُقْرآُن اْلَكِريُم.
أَْخَبــَر َســْعُد ْبُن ِهَشــاٍم ْبِن َعاِمــٍر أَنَُّه 
َعْنَهــا-،  هللاُ  َعاِئَشــَة -َرِضَي  َســأََل 
َفَقاَل: ))ُقْلــُت: َيا أُمَّ اْلُمْؤِمِنيَن، أَْنِبِئيِني 
ِ صلى هللا عليه  َعــْن ُخلُِق َرُســوِل هللاَّ

وسلم.
َقالَْت: أَلَْسَت َتْقَرأُ اْلُقْرآَن؟

ُقْلُت: َبلَى.
ِ صلى هللا عليه  َقالَْت: َفإِنَّ ُخلَُق َنِبيِّ هللاَّ

وسلم اْلُقْرآُن((. َرَواُه ُمْسلٌِم.
َوَمْعَنــى أَنَّ ُخلَُقُه اْلُقْرآُن أَنَُّه َيْعَمُل ِبِه، 
ُب ِبآَداِبِه،  َوَيِقُف ِعْنــَد ُحُدوِدِه، َوَيَتــأَدَّ
َبُرُه،  َوَيْعَتِبــُر ِبأَْمَثالِِه َوَقَصِصــِه، َوَيَتدَّ

َويُْحِسُن ِتَلَوَتُه.
َوإَِذا َكاَن النَِّبــيُّ صلى هللا عليه وســلم 
ِمْن ُحْســِن اْلُخلُِق ِبَهــِذِه اْلَمَثاَبِة، َوُهَو 
-َمــَع َذلِــَك- َيْســأَُل اْلِهَداَيــَة ِلَْحَســِن 
ِعيُذ ِمْن َسيِِّئَها، َفَكْيَف  اْلَْخَلِق، َوَيْســتَ
َيْصَنــُع َمْن ُخلُُقُه إِلَى ُخلُِق النَِّبيِّ صلى 
هللا عليه وسلم َكَقْطَرٍة ِفي َبْحٍر أَْو ُدوَن 

َذلَِك؟!!
ا َكاَن النَِّبيُّ صلى هللا عليه وســلم  َولَمَّ
أَْكَمــَل النَّاِس ُخلًُقا، َوأَْحَســَنُهم أَْخَلًقا، 
َكاَن أَْولَى النَّــاِس ِباْلُحبِّ َواْلُقرِب ِمْنُه 
َمْن َبلََغ ِفي ُحْسِن اْلُخلُِق َمْبلًَغا َمْرِضيًّا، 

َوَتَسنََّم ِمْن ُحْسِن اْلُخلُِق َمَكاًنا َعلِيًّا.

َعْن َجاِبٍر -َرِضَي هللاُ َعْنُه- أَنَّ َرُسوَل 
هللاِ صلــى هللا عليه وســلم َقاَل: ))ِمن 
، َوأَقَرِبُكــم ِمنِّي َمجلًِســا  أََحبُِّكــْم إِلَــيَّ
َيــْوَم اْلِقياَمــِة: أََحاِســنُُكْم أَْخَلًقا، َوإِنَّ 
، َوأَبَعَدُكْم ِمنِّي َمجلًِســا  أَْبَغَضُكْم إِلَــيَّ
ُقوَن،  َيْوَم اْلِقَياَمِة: الثَّرَثاُروَن، َواْلُمَتَشدِّ

َواْلُمَتَفيِهُقوَن((.
اْلَْخــَلِق  أَْصَحــاَب  ُم  اْلِْســلَ َوَذمَّ 
اْلُمْؤِمِنيــَن  َخْيــُر  َكاَن  ا  ــيَِّئِة؛ َفلَمَّ السَّ
أَْعَظَمُهْم َســْهًما ِفي ُحْسِن اْلُخلُِق، َكاَن 
َشــرُّ النَّاِس أَْعَظَمُهْم َســْهًما ِفي ُســوِء 
اْلُخلُِق، َفَعْن َعاِئَشَة -َرِضَي هللاُ َعْنَها- 
َقالَْت: َقاَل َرُســوُل هللاِ صلى هللا عليه 
وسلم: ))َيا َعاِئَشــُة إِنَّ ِمْن َشرِّ النَّاِس 
َمــْن َتَرَكُه النَّــاُس -أَْو َوَدَعــُه النَّاُس- 

اتَِّقاَء ُفْحِشِه((. ُمتََّفٌق َعلَْيِه.
َهــاَرِة،  *ِديــُن اْلِْســَلِم ُهَو ِديــُن الطَّ

َواْلبُْعِد َعِن اْلَفَواِحِش:
إِنَّ ِديــَن اْلِْســَلِم اْلَعِظيــِم ُهــَو ِديــُن 
اِهِر  َهاَرِة، ِديُن َطَهاَرِة اْلَباِطِن َوالظَّ الطَّ
ــَواِء، أََمــَر هللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن  َعلَى السَّ
ِبَطَهاَرِة اْلُقلُــوِب َواْلَْرَواِح َواْلَْنُفِس، 
ِبَطَهــاَرِة  اْلَعالَِميــنَ  َربُّ  هللاُ  َوأََمــَر 
اْلَْبَداِن َوالثَِّيــاِب َواْلَْمِكَنِة، َوُهَو ِديُن 
اْلِعفَّــِة َوِديــُن اْلَعَفاِف، َيْنِفي اْلَفاِحَشــَة 
َويَُحاِربَُها َوَيُسدُّ اْلَمَســالَِك الَِّتي تَُؤدِّي 

إِلَْيَها.
َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر  }ُقْل إِنََّما َحرَّ

ِمْنَها َوَما َبَطَن{ ]العراف: 33[.
َماِتِه  َنــا َوُمَقدِّ ُم َعــِن الزِّ *َنَهى اْلِْســلَ

ِصَياَنًة لِْلَْعَراِض َواْلُمْجَتَمِع:
َنا ۖ إِنَُّه َكاَن  َقاَل َتَعالَى: }َوَل َتْقَربُوا الزِّ
َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل{ ]السراء: 31[.

ـُه َكاَن َقِبيَحــًة،  َنــا إِنَـّ َوَل َتْقَربُــوا الزِّ
َنا َطِريًقا إِلَى َتْحِقيِق َشَهَواِت  َوِبْئَس الزِّ

اْلُفُروِج.
َنــا أَْبلَُغ ِمَن  َوالنَّْهــُي َعِن اْقِتــَراِب الزِّ

النَّْهــِي َعْنُه؛ ِلَنَُّه َنْهــٌي َعْن اِلْقِتَراِب 
َماِتــِه الَِّتــي َقــْد تُْفِضــي إِلَْيِه  ِمــْن ُمَقدِّ
َكالنََّظــِر َواْلُمَلَمَســِة َوالتَّقِبيــِل َوَنْحِو 

َذلَِك.
ــْدِق، َوَنَهى َعِن  *أََمــَر اْلِْســَلُم ِبالصِّ
َمْســُعوٍد  ْبــِن  هللاِ  اْلَكِذِب؛ َفَعْن َعْبــِد 
-َرِضَي هللاُ َعْنُه-، َعِن النَِّبيِّ صلى هللا 
ْدَق َيْهِدي  عليه وســلم َقــاَل: ))إِنَّ الصِّ
، َوإِنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي إِلَى الَجنَِّة،  إِلَى اْلِبــرِّ
ُق َحتَّى يُكَتَب ِعْنَد  ُجَل لََيْصــدُ َوإِنَّ الرَّ
ي إِلَى  َب َيْهــدِ يًقــا، وإِنَّ اْلَكــذِ ِ ِصدِّ هللاَّ
الفُجوِر، َوإِنَّ الفُجوَر َيْهِدي إِلَى النَّاِر، 
 ِ ُجَل لََيْكِذُب َحتَّى يُكَتَب ِعْنَد هللاَّ َوإِنَّ الرَّ
ِحيَحْيِن((  اًبا((. َواْلَحِديُث ِفي ))الصَّ َكذَّ

.
ِم َعلَى إِْمَســاِك   *لََقْد َحثَّ ِديُن اْلِْســلَ
َر ِمْن آَفاِت  اللَِّســاِن إِلَّ َعْن َخْيٍر، َوَحذَّ

اللَِّساِن َجِميِعَها:
َقــاَل النََّوِويُّ -َرِحَمــُه هللاُ- : ))اْعلَــْم 
أَنَُّه َيْنَبِغي لُِكلِّ ُمَكلٍَّف أَْن َيْحَفَظ لَِســاَنُه 
َعــْن َجِميِع اْلــَكَلِم؛ إِلَّ َكَلًما َظَهَرْت 
ِفيــِه اْلَمْصلََحُة، َوَمَتى اْســَتَوى اْلَكَلُم 
نَُّة اْلِْمَساُك  َوَتْرُكُه ِفي اْلَمْصلََحِة؛ َفالسُّ
َعْنُه؛ ِلَنَُّه َقــدْ َيْنَجرُّ اْلَكَلُم اْلُمَباُح إِلَى 
َحــَراٍم أَْو َمْكــُروٍه، َوَذلِــَك َكِثيــٌر ِفي 

َلَمُة َل َيْعِدلَُها َشْيٌء((. اْلَعاَدِة، َوالسَّ
َوَعْن أَِبــي ُهَرْيَرَة -َرِضــَي هللاُ َعْنُه- 
َعــِن النَِّبيِّ صلى هللا عليه وســلم َقاَل: 
))َمــْن َكاَن يُْؤِمُن ِباهللِ َواْلَيــْوِم اْلِخِر 
َفْلَيُقــْل َخْيــًرا، أَْو لَِيْصُمــْت(( . ُمتََّفٌق 

َعلَْيِه.
َوَهَذا اْلَحِديُث َصِريٌح ِفي أَنَُّه َيْنَبِغي أَلَّ 
ـَم إِلَّ إَِذا َكاَن اْلــَكَلُم َخْيًرا، َوُهَو  يَُتَكلَـّ
الَِّذي َظَهَرْت َمْصلََحتُُه، َوَمَتى َشكَّ ِفي 

ُظُهوِر اْلَمْصلََحِة، َفَل َيَتَكلَُّم.
َفاِت  َوِمْن أَْسَمى اْلَْخَلِق، َوأَْجَمِل الصِّ
َب  الَِّتــي أََمــَر ِبَها ِدينَُنا اْلَعِظيــُم، َوَرغَّ

ِفيَها، َوَحثَّ َعلَْيَها: اْلِبرُّ َواْلَوَفاُء.
اِس ْبِن َســْمَعاَن -َرِضَي هللاُ  ـوَّ َعِن النَـّ
َعْنــُه-، َعــِن النَّبــيِّ صلــى هللا عليــه 
: ُحْســُن اْلُخلُِق،  وســلم، َقاَل: ))اْلِبــرُّ
َواْلِْثــُم: َما َحاَك في َنْفِســَك، وَكِرْهَت 
لِــَع عليِه النَّاُس((. َرَواُه ُمْســلٌِم  أْن َيطَّ

ِفي ))َصِحيِحِه(( .
اْلَْخــَلِق  ِمــَن  ـُه  اْلَوَفاُء؛ َفإِنَـّ ــا  *َوأَمَّ
َتَعــاَرَف  الَِّتــي  اْلَعِظيَمــِة  اْلِْنَســاِنيَِّة 
َعلَــى  ــلِيَمِة  السَّ اْلُعُقــوِل  أَْصَحــاُب 
اْحِتَراِمَهــا َوَتْقِديِرَهــا َوَتْعِظيِم َمْن أََتى 

ِبَها.
َوَقــْد َكاَنِت اْلَعَرُب َتْضــِرُب اْلَْمَثاَل، 

َفِمْن أَْمَثالِِهْم: ))ُهَو أََعزُّ ِمَن اْلَوَفاِء
 َيُقــوُل َربَُّنا: }َوأَْوُفــوا ِبَعْهــِدي أُوِف 
ـاَي َفاْرَهبُــوِن{ ]البقرة:  ِبَعْهِدُكــْم َوإِيَـّ

.]40
*َوِمْن َمَكاِرِم اْلَْخَلِق الَِّتي َحثَّ َعلَْيَها 
ِم اْلَعِظيِم: َقَضــاُء َحَواِئِج  ِديُن اْلِْســلَ
ُسوُل صلى هللا عليه وسلم  النَّاِس؛ َفالرَّ
ــُب ِفي َقَضاِء َحَواِئِج اْلُمْســلِِميَن،  يَُرغِّ
ــُروِر َعلَْيِهــْم، َويُبيُِّن  َوِفــي إِْدَخاِل السُّ
النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم أَنَّ اْلِْنَساَن 
إَِذا أَْحَســَن إِلَى أَِخيِه؛ أَْحَسَن هللاُ إِلَْيِه، 
َوإَِذا َما َســَعى ِفي َحاَجِة أَِخيِه؛ َفإِنَّ هللاَ 

-َتَباَرَك َوَتَعالَى- َيْقِضي َحَواِئَجُه.
*َوَحــثَّ اْلِْســَلُم اْلَعِظيُم َعلَــى ُخلُِق 
اْلُمــُروَءِة؛ َواْلُمــُروَءُة: ِهَي اْلِْنَصاُف 
ــُل هللِ َتَعالَى، َقاَل  ِمْن َنْفِســَك، َوالتََّفضُّ
َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل  هللاُ -َجــلَّ َوَعَل-: }إِنَّ هللاَّ
َواْلِْحَســاِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى 
َعِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم 

ُروَن{ ]النحل: 90[. لََعلَُّكْم َتَذكَّ
َفإِْحَســاُن التََّعاُمِل َمَع اْلَخْلِق ُهَو اْمِتَثاٌل 
، َواْمِتَثــاٌل ِلَْمــِر النَِّبيِّ  بِّ ِلَْمــِر الــرَّ
اْلَْكَرِم صلى هللا عليه وسلم: »َوَخالِق 

النَّاَس ِبُخلٍُق َحَسٍن«.

  اْلِسَلمُ دِينُ مَكاِرِم اْلَخَلِق
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ـُروا َما  ـى يَُغيِـّ ٍم َحتَـّ ـرُ َمــا ِبَقــوْ َ َل يَُغيِـّ n  ﴿ إِنَّ هللاَّ
ِبأَْنُفِسِهْم ﴾ )الرعد: 11(

﴿ َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم ﴾ )القلم: 4(

n   َعــْن َجاِبــٍر -َرِضَي هللاُ َعْنُه- أَنَّ َرُســوَل هللاِ 
 ، صلــى هللا عليه وســلم  َقاَل: ))ِمــن أََحبُِّكــْم إِلَيَّ
َوأَقَرِبُكم ِمنِّي َمجلًِسا َيْوَم اْلِقياَمِة: أََحاِسنُُكْم أَْخَلًقا، 
ـي َمجلًِســا َيْوَم  ، َوأَبَعَدُكــْم ِمنِـّ َوإِنَّ أَْبَغَضُكــْم إِلَــيَّ
ُقوَن، َواْلُمَتَفيِهُقوَن((. اْلِقَياَمِة: الثَّرَثاُروَن، َواْلُمَتَشدِّ

n  كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم  : » اللهم 
كما حســنت خلقي فحســن خلقي واهدني لحسن 
الخلق ل يهدي لحسنها إل أنت، واصرف عني 
ســيئها ل يصرف عني ســيئها إل أنــت اللَُّهمَّ إِنِّي 

َقاِق، َوالنَِّفاِق، َوُسوِء اْلَْخَلِق.. أَُعوُذ ِبَك ِمَن الشِّ

n    معنــى  األخالق :   الخلق جمع خلق، 
والُخلُــق -بضمِّ اللم وســكونها- هو الدِّين والطبع 
والســجية والمروءة، وحقيقته أن صورة النســان 
الباطنة وهي نفســه وأوصافها ومعانيها المختصة 
بهــا بمنزلة الَخْلــق لصورته الظاهــرة وأوصافها 

ومعانيها  
اغــب الصفهانــي : )والَخْلــُق والُخْلُق   وقــال الرَّ
فــي الصل واحــد... لكن خص الَخْلــق بالهيئات 
والشــكال والصــور المدركــة بالبصــر، وخص 

الُخْلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة(.
ف الجرجانــي الخلق بأنَّه: )عبــارة عن هيئة  عــرَّ
للنفس راســخة تصدر عنها الفعال بسهولة ويسر 
مــن غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر 
عنها الفعال الحسنة كانت الهيئة خلًقا حسًنا، وإن 
كان الصــادر منهــا الفعال القبيحة ســميت الهيئة 

التي هي مصدر ذلك خلًقا سيًئا(

n  إن هللا جعل مكارم الخلق و محاسنها وصل 
بيننا و بينه

علي بن أبي طالب
ما قرن شــيء إلى شــيء أفضل من إخلص إلى 
تقوى ، و من حلم إلى علم ، و من صدق إلى عمل 

، فهي زينة الخلق و منبت الفضائل  

إعداد :  إيناس شروانة

  األخالق سمة المجتمعات الراقية  

 

  n  ل شــّك بأّن الخلق هي ســمة الُمجتمعات 
الّراقيــة الُمتحّضــرة، فأينما ُوِجــَدت الخلق فثّمة 
الحضــارة والّرقــي والتّقدم، ولما أرســل هللا تعالى 

نبيّه محّمد -عليه الّصلة والّسلم- جعل من َمهّمات 
دعوتــه وصميم رســالته أن يُتّم الخــلق ويُكّملها، 
فالخلق موجودة راســخٌة برســوخ المم ونشوئها 

قبل النبّوة والبعثة، غير أنّها كانت ناقصًة مســلوبة 
الــروح والمضمون، فجاءت الّشــريعة الســلميّة 
لتُكّملها وتُلبســها لباســاً يُجّملها وَيجعلها في أحســن 
صورة، والخلق الحسنة هي حالة إنسانيّة سلوكيّة 
يسعى كثيٌر من النّاس الباحثين عن الكمال للوصول 
إليها وإدراكها، والخلق ترفع درجة النســان في 
الحيــاة الّدنيا وفي الخرة، فالنّــاس يُحبّون صاحب 
الخلق الحســنة الحميدة ويتقّربــون إليه ويتمنّون 
صحبتــه وصداقته، وهي كذلك ترفع درجة الُمؤمن 
عنــد ربّه جــّل وعل، بل وتجعله مــن أقرب النّاس 
َمجلســاً إلى رســول هللا يوم القيامــة، وقد ورد عن 
النبّي -عليه الّصلة والّســلم- أنه قــال: )إنَّ أَحبَّكم 
إلــيَّ وأقَرَبكم منِّي في الخرِة أحاِســنُكم أخلًقا وإنَّ 
ـي في الخرِة أســَوُؤكم  أبَغَضكــم إلــيَّ وأبَعَدكم منِـّ

أخلًقا الُمتشدِّقوَن الُمتفيهقوَن الثَّرثاروَن(.
يــُن الســلمّي كاّفــة الخــلِق والمكارم  شــمل الدِّ
الحميدة والخصال الطيّبة، وحثَّ عليها، وحبّب من 
التخلّق بها، وقد اســتُِمّدت تلــك الفضائل والخلق 
مــن نصــوص القــرآن الصريحة وأحاديث الســنة 
الصحيحــة، ومن هنا تنبــع أهميّتها، ولذلك فإن تلك 
الخلق تمتاز وتتّصف بمجموعة من الّصفات التي 
تجلعهــا أثبت من غيرها مــن الّديانات والعراف، 
وهي راســخٌة ثابتٌة بثبوت تلــك المصادر، وأهّم ما 

يُميّز تلك الخلق ما يأتي
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n     المســجد األقصى المبارك هو كل البقعة المسورة 
الواقعــة في الزاوية الجنوبية الشــرقية من البلدة القديمة 

بالقدس المحتلة.
  خصص هذا الموضع لعبادة هللا تعالى وحده ال شريك 
له منذ أن بني بعد أربعين سنة من بناء المسجد الحرام، 
بحسب الحديث الشريف، ثم تعاقب عليه األنبياء، ومنهم 
ســليمان بن داوود عليهما الســام الــذي جدده، ومحمد 
صلى هللا عليه وســلم الذي أســرى هللا بــه إليه. ويزعم 
اليهود والنصارى أنهم أتباع األنبياء، لكن كفرهم بالنبي 
الخاتــم محمد صلى هللا عليه وســلم قادهــم إلى محاولة 
قطع الصلة بينه وبين األنبياء قبله، فيدعي كثيرون منهم 

أن المسجد األقصى المبارك كان هيكا أو معبدا خاصا 
بهم، قبل أن يحّوله المسلمون إلى مسجد والحق أن جميع 
األنبياء والمرســلين إنما حملوا رسالة واحدة هي رسالة 
اإلســام ، فهم جميعا مسلمون، ومن ثم، فإن تكذيب أي 
منهــم يعني التكذيب بهم جميعا، وبالدين الحق، وبمكانة 
المســجد األقصى كبيت أســس لعبــادة هللا. فالمصدقون 
بجميــع األنبيــاء هم وحدهــم المؤمنون الذيــن يحق لهم 
عمــارة هذا البيت المقدس، وأمــا المحتلون الغاصبون، 
فإنهــم يروجون هــذه الدعــاوى لتبريــر عدوانهم على 
المسجد المبارك، ومساعيهم لهدمه. }َما َكاَن لِْلُمْشِرِكيَن 
أَن َيْعُمُروْا َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن َعلَى أَنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر أُْولَِئَك 

َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخالُِدوَن{التوبة 17 
المســجد األقصى : أنه ليس بحرم ، فليس في اإلســام 
حرم سوى حرما مكة والمدينة . فالحرم تقع عليه أحكام 
فقهية خاصة شــرعها هللا عز وجل ليــس لنا تجاوزها. 
بل هو من مقدســاتنا العظيمة وفي أرضنا المباركة التي 
بارك هللا فيها ومن حولها ؛ والقول بأن المسجد األقصى 
ليــس حرمــا ال يقلل مــن مكانته بــل إن لــه الكثير من 
الفضائل الواردة في القرآن والســنة، فهو أولى القبلتين 
، وثانــي المســجدين بناء ، وثالث المســاجد التي تشــد 
إليها الرحال ، ومســرى الرسول صلى هللا عليه وسلم ، 
وجمــاع هذه الفضائل كلهــا البركة التي وصفه هللا بها، 

َن اْلَمْسِجِد  قال تعالى: }ُســْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًا مِّ
اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُه لِنُِرَيُه ِمْن 
يُع الَبِصيُر {اإلسراء1 . وتسهم غفلة  ــمِ آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو السَّ
المســلمين عن هذا المفهوم في تمكين اليهود الغاصبين 
من تقسيم المســجد األقصى المبارك، ومن االدعاء بأن 
هــذا المقدس اإلســامي يقتصر على المبنــى ذي القبة 
الذهبيــة أو اآلخر ذي القبــة الرصاصية، فيتخذون ذلك 
ذريعــة الحتــال باقي أجــزاء األقصى، ومــن ضمنها 
الســاحات التي يحيط بها سوره ، وذلك تمهيدا للسيطرة 
علــى أرض المســجد المبــارك كله ، وهدم مــا عليها ، 

وبناء “ الهيكل ” المزعوم.

المسجد األقصى والمفـاهيم الخاطئة
 المسجد األقصى .. ال الهيكل وال المعبد 

21خاصة

   n  الحقيقة األوىل:  حب العيش والحياة.
 قال تعالــى:” َولََتِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَٰى َحَياٍة 
ُر أَْلَف َسَنٍة  َوِمَن الَِّذيَن أَْشَرُكوا ۚ َيَودُّ أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ
 ُ َرۗ  َوهللاَّ َوَمــا ُهــَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمــَن اْلَعــَذاِب أَن يَُعمَّ

َبِصيٌر ِبَما َيْعَملُوَن )96(. 
الثانيــة: أجبــن خلــق هللا، و يخشــون  الحقيقــة 

المواجهة.
قــال تعالــى:”اَل يَُقاِتلُوَنُكــْم َجِميًعــا إاِلَّ ِفــي ُقًرى 
م َبْيَنُهْم َشِديٌدۚ ”،  َنٍة أَْو ِمن َوَراِء ُجُدٍرۚ  َبْأُســهُ َحصَّ مُّ

)14( سورة الحشر.  
الحقيقة الثالثة:  ظاهرهم الوحدة وحقيقتهم 

بخاف ذلك.
لَِك  قال تعالى:” َتْحَســبُُهْم َجِميًعا َوُقلُوبُُهْم َشــتَّٰى ۚ َذٰ

ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعِقلُوَن” )14(سورة الحشر
الحقيقة الرابعة:  ال عهد وال ميثاق لهم.

ْنُهمۚ   قال تعالى:” أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نََّبَذُه َفِريٌق مِّ
َبْل أَْكَثُرُهْم اَل يُْؤِمنُوَن” )100(سورة البقرة 

الحقيقة الخامســة:  أنهم هم األشد عداوة 
للمسلمين.

قال تعالى:” لََتِجَدنَّ أََشــدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمنُوا 
ًة  َودَّ اْلَيُهــوَد َوالَِّذيــَن أَْشــَرُكواۖ  َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُهــم مَّ
لَِك ِبأَنَّ ِمْنُهْم  لِّلَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا َنَصاَرٰىۚ  َذٰ
يِسيَن َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن” )82(سورة  ِقسِّ

المائدة
الحقيقة السادســة:   أنهــم ال يتعدون إال 

على األشراف.
 وهل هناك أشرف من االنبياء؟ وهل هناك أشرف 
من خلق هللا بعد االنبياء من المجاهدين! وهم اآلن 

يستهدفون اشاوس حما / س  و الجها / د. 
ِ َوَيْقتُلُوَن  قــال تعالى:”إِنَّ الَِّذيَن َيْكُفــُروَن ِبآَياِت هللاَّ
النَِّبيِّيــنَ ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقتُلُوَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْســطِ 
ُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم” )21(ســورة آل  ــرْ ِمَن النَّاِس َفَبشِّ

عمران. 
   الحقيقة السابعة:  أنهم ال ينصرون إال 

بالخونة منا.

ذلــك أن حبــل هللا مقطوع عنهم، فمــا بقي لهم إال 
حبل من الناس، و أي ناس!!! 

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا إاِلَّ  قال تعالى:” ُضِرَبــْت َعلَْيِهُم الذِّ
َن  َن النَّاِس َوَباُءوا ِبَغَضٍب مِّ ِ َوَحْبٍل مِّ َن هللاَّ ِبَحْبــٍل مِّ
لِــَك ِبأَنَُّهْم َكانُوا  ِ َوُضِرَبــتْ َعلَْيِهــمُ اْلَمْســَكَنُةۚ  َذٰ هللاَّ
  ۚ ِ َوَيْقتُلُوَن اأْلَنِبَيــاَء ِبَغْيِر َحقٍّ َيْكُفــُروَن ِبآَيــاِت هللاَّ
َكانُوا َيْعَتُدوَن” )112(سورة آل  لَِك ِبَما َعَصوا وَّ َذٰ

عمران.
الحقيقة الثامنة:  أنهــم قوم بهت، كما قال 

سيدنا عبد هللا بن سام في مجلس رسول هللا.
    قال تعالى:” الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما 
ْنُهْم لََيْكتُُموَن اْلَحقَّ  َيْعِرُفــوَن أَْبَناَءُهْمۖ  َوإِنَّ َفِريًقــا مِّ

َوُهْم َيْعلَُموَن” )146(سورة البقرة.
الحقيقة التاسعة:   أنهم إذا كانوا راضين 
عنــك، فأنت على خطر عظيم، فراجع نفســك، و 

راجع مواقفك.

فإنهم ال يرضوا على احد حتى 
يقدم الوالء ويعلن البراء. 
َولَــن  تعالــى:”  قــال 

َتْرَضــٰى َعنــَك اْلَيُهوُد 
َحتَّٰى  النََّصــاَرٰى  َواَل 
َتتَِّبــَع ِملََّتُهْم ۗ ُقْل إِنَّ 
ِ ُهَو اْلُهَدٰى  ُهَدى هللاَّ
اتََّبْعــَت  َولَِئــِن   ۗ
أَْهَواَءُهم َبْعَد الَِّذي 
َجاَءَك ِمــَن اْلِعْلِم ۙ 
ِ ِمن  َما لَــَك ِمَن هللاَّ
َنِصيٍر”  َواَل  َولِــيٍّ 
ســورة   )120(

البقرة. 
الدرس القرآني:

تقــارب  دعــوى  أوال: 
األديــان ضــرب من الســراب، 

ووحدة األديان كفر بنص القرآن. 

ثانيــا: إرضاء اليهود غايــة ال تدرك، والتزام 
الحذر منهم و عدم الثقة فيهم  حقيقة ال تترك.

ثالثــا: التعاون معهم خيانة، والســكوت عليهم 
جريمة، و محاربتهم عبادة. 

رابعــا: ال عهــد، وال وعــد، وال ميثــاق، وال 
كلمة شــرف عندهم، شعارهم اليهود اوال وآخرا، 
و أينما كانت المصلحة الشــخصية، فثم الموقف. 

شعارهم في ذلك: الغاية تبرر الوسيلة. 

خامســا: أنه من يعول عليهم، إما عميل، أو 
متورط، أو غبي، أو مصلحي.

سادســا:  ما ذكرتــه من حقائــق، ليس من 
اختصــاص اليهود، فقط، فالعبــرة بعموم اللفظ ال 
بخصوص الســبب. بل بعض المواصفات متحققة 

بشكل ظاهر في أبناء جلدتنا.
   من ذلك قتل العلماء، وسجن العلماء! 

 سابعا: إن من يمد في عمر أهل الباطل هو 
سكوت أهل الحق. إما خوفا على النفس أو 
األوالد، وإمــا خوفا على األرزاق، 

و إما خوفا على )األوطان(. 

 ثامنــا: إن مــن يشــجع 
أهــل الباطــل ليتمــادوا في 
باطلهــم هــو اتباعنــا لهم 
الشــريف  الحديث  بنص 
فعن أبي ســعيد الخدري 
رضــي هللا عنــه، قال : 
قــال رســول هللا صلى 
هللا عليه وسلم: ” لََتتَِّبُعنَّ 
َقْبلَُكْم ِشــْبًرا  َســَنَن َمــن 
بِشــْبٍر، َوِذَراًعا بــِذَراٍع، 
حتَّى لو َسلَُكوا ُجْحَر َضبٍّ 
لََســلَْكتُُموُه، ُقْلَنا: يا َرُســوَل 
ِ، الَيُهــوَد َوالنََّصاَرى؟ قاَل:  هللاَّ

َفَمْن؟ صحيح البخاري

       حقائق قرآنية يف حق "اليهود"

الخميس  20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال 1442
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إستراحة

     كوجني كاراتاني.. 
فيلسوف ياباني طرق العاملية 
    n   كوجين كاراتاني  ولد في 6 أوت 
1941  وهو فيلسوف ياباني و ناقد ادبي.

 كانــت أول عمل نقدي اشــيد به لــه كناقد أدبي. 
أثناء التدريس في جامعة هوسي ، طوكيو ، كتب 
على نطاق واسع عن الحداثة وما بعد الحداثة مع 
التركيز بشكل خاص على اللغة واألرقام والمال 
، وهي مفاهيم تشــكل العنوان الفرعي ألحد كتبه 

المركزية: الهندسة المعمارية كاستعارة .
فــي عــام 1975 ، تمــت دعوتــه إلى جامعــة 
ييل لتعليــم األدب الياباني كأســتاذ زائر ، حيث 
التقى بــول دي مان وفريدريــك جيمســون وبدأ 
العمل على الشــكليات . بدأ من دراسة ناتسومي 

سوسيكي.
 تعاون كاراتاني مع الروائي كينجي ناكاجامي ، 
الذي قدم له أعمال فولكنر . مع ناكاجامي ، نشر 

كتاب كوباياشي التغلب على كوباياشي هيديو 
كان أيًضا عضــًوا منتظًما في ANY ، المؤتمر 
الدولي للمهندســين المعماريين الذي ُعقد ســنوًيا 
علــى مدار العقــد األخير مــن القرن العشــرين 
والذي نشــر أيًضا سلســلة معمارية / فلسفية مع 

ريزولي تحت العنوان العام ألي شخص
منذ عــام 1990 ، كان كاراتاني يدّرس بانتظام 

في جامعة كولومبيا كأستاذ زائر.

أســس كاراتاني الحركة االشــتراكية الجديدة في 
اليابان في صيف عام 2000. والتي تم اعتبارها 
حركة مضادة للرأســمالية / القومية ، مســتوحاة 
مــن تجربــة أنظمة تــداول البورصــة المحلية ، 
القائمة على العمالت غير المسوقة(. وكان أيًضا 

محرًرا مشارًكا ، 
فــي عــام 2006 ، تقاعد كاراتانــي من منصب 
رئيس المركز الدولي للعلوم اإلنسانية في جامعة 

كينكي ، أوساكا ، حيث دّرس فيها.
مثــل   ، فلســفية  مفاهيــم  كاراتانــي  أنتــج 
”إرادة العمــارة ” ، والتــي كان يســميها أســاس 
الغربــي ، ولكــن أشــهرها علــى  التفكيــر  كل 
الــذي   ،  ” ”ترانســكريتيك  مفهــوم  األرجــح 
حيــث  كتابه ترانســكريتيك ،  فــي  اقترحــه 
بالكتابة  قرأ كانت من خالل ماركس وبالعكسح. 
اليســاريه  عن ترانســكريتيك في المراجعة 
الجديدة لينايــر إلــى فبرايــر من عــام 2004 ، 
لفت ســالفوي جيجيك انتباه نقدي أكبر إلى عمل 
كاراتاني. استعار جيجك مفهوم ”عرض المنظر” 

)وهو أيًضا عنوان مراجعته( لعنوان كتابه.
وشــارك في حوار مع جاك دريدا فــي المؤتمر 
الــذي   ، اإلنســاني  للخطــاب  الثانــي  الدولــي 
نظمته جامعة مونتــلا . علق دريدا على ورقة 
كاراتانــي ”القومية والتنفيذيــة” مع التركيز على 

ترجمته مفهومه الخاص عن الفن .

n نوادر المتطفلين:
جاء رجل إلى أشعب يقترض منه .. فقال :أريد منك أن تقرضني ، وأن تؤخرني في السداد 

قال أشعب :
أمــران كثيــر علّي وال أقدر إال على أمر واحد .فقال الرجل : موافق .قال أشــعب :أؤخرك 

كما تريد .. وال أقرضك أبداً ..

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

حممد ديب.. كبري من خنب أدباء اجلزائر 
يف رحاب العلم واإلميان  

n     محمــد ديــب ولد فــي 21 جويلية  1920 
بتلمسان غرب الجزائر   كاتب و أديب جزائري. 
كان مولــد محمد ديب األدبي عــام 1952 حين 
صدرت لــه أول رواية وهي رواية البيت الكبير 
، وقــد نشــرتها جريــدة ”لوســوي” الفرنســية، 
ونفــذت طبعتهــا األولــى بعد شــهر واحــد ، ثم 
إرهاصات الثــورة  تعلــن  رواية الحريق التــي 
الجزائريــة. والغريــب فــي األمر أنــه بعد ثالثة 
أشهر من نشرها انطلقت ثورة الفاتح من نوفمبر 
1954 في الجزائر . نال محمد ديب عام 1963 
جائــزة الدولــة التقديرية لــآداب كذلك كان أول 
كاتب مغاربي يحصل على جائزة الفرنكوفونية، 
وذلك عــام 1994 حيث تســلمها من األكاديمية 
الفرنسية تنويها بأعماله السردية والشعرية. توفي 
األديب محمد ديب في 2 ماي 2003 بسان كلو 

إحدى ضواحي باريس في فرنسا .
يعــد محمد ديــب أحد أبرز الروائيين والشــعراء 
الجزائرييــن المعاصريــن، وقــد كتــب جميــع 
مؤلفاته باللغة الفرنســية، فأثار بذلك مسألة هوية 
وانتمــاء هــذا األدب. هل هــو أدب عربي، ألن 
موضوعاتــه عربية ويعالجها المؤلف من منطلق 
وطني عربي، أم أنه أدب فرنســي، ألنه مكتوب 
باللغة الفرنســية، وبأسلوب تجديدي متميز، جعل 
الشــاعر الفرنسي لوي أراگون يمدح شعرية لغة 
ديب، ودفع األكاديمية الفرنســية إلى منحه جائزة 
الفرنكوفونيــة في عــام 1982، ومما أدى كذلك 
إلى حصولــه على جائزة الشــاعر ماالرميه في 

عام 1998.
ولد محمد ديب في مدينة تلمســان الواقعة غربي 
العاصمة، وانتسب هناك إلى المدرسة االبتدائية، 
ثــم انتقــل إلــى مدينة وجــدة حيث تابع دراســته 

الثانوية. 
وكان في الحادية عشــرة مــن عمره عندما توفي 
والــده الــذي امتهــن النجــارة، فاضطــر محمد 
اليافــع للبحث عــن عمل، وتنقل بيــن عدة مهن، 
فعمــل نســاجاً علــى النول ومحاســباً ومراســاًل 
صحفيــاً. وفي الجزائر العاصمة انتظم في ســلك 
التدريس وبُعث إلى قرية على الحدود الجزائرية 
المغربيــة، حيث علّــم أبناء البــدو، مما أدى إلى 
إعفائــه مــن التجنيد. وقد هيأت له ممارســة هذه 
األعمال تعرف الفئات الشعبية وأساليب معيشتها 
وتفكيرها ونضالها من أجل القوت والحرية. كما 
احتك بالمناضلين الجزائريين المطالبين باستقالل 
الجزائــر عن فرنســا، وأخذ يكتــب في الصحافة 
المحليــة الصــادرة باللغة الفرنســية حول قضايا 

وطنه، الســيما في صحيفــة »ألجيه ِربوبليكان ، 
مما لفت إليه أنظار الســلطات االستعمارية، التي 
بــدأت تضيّــق عليه الخنــاق. وكان ديب حينذاك 
س جــل وقتــه واهتمامه لــأدب، ولكنه،  قــد كرَّ
نتيجة لسياســة الَفْرَنســة، لم يمتلــك ناصية اللغة 
العربيــة الفصحــى قراءًة وكتابــًة، فقد كانت لغة 
المستعمر الفرنســية نافذته الوحيد لالطالع على 
األدب العالمــي عامة والفرنســي خاصة. فعندما 
نشــر قصيدته األولى »فيغا« عام )1947( بدا 
واضحاً تأثره بالثقافة الفرنسية، وتمكنه في الوقت 
ذاته من أدواته التعبيرية كشاعر ذي خصوصية. 
ومع أنه قد نشر في سنوات المنفى في فرنسا ستة 
دواوين شعرية لفتت أنظار األدباء والنقاد، إال أن 
إنتاجه الروائي الذي تجاوز العشرين رواية، كان 
أكثر انتشاراً وتأثيراً، وأطوع للترجمة من شعره 
الذي بقي محصوراً في دائرة هواة الشعر، نظراً 

لتزايد انغالقه على نفسه
ومع مطلع التسعينات استمر في الكتابة، فأصدر 
»المولــود الموريســكي« و»الليلة الموحشــة« 
و»إن شاء الشيطان« و»سيمورگ« وفي معظم 
هــذه النصوص ينتفي الشــكل الروائي، أو يكاد، 
وال يبقى منه ســوى بعــض المالمح داخل مزيج 
من األشــكال يتداخل فيها الشعر والنقد والمسرح 

والقصــة، بأســلوب يعيــد النظر فــي المكونات 
الثقافيــة للروايــة ويفككها بدءاً مــن األنا وانتهاء 
بمقولة انتحــار أوديب وصعــوده متالشــياً. كان 
محمد ديب بدوره يتالشى في هذه الكتابات عائداً 

إلى تربة منحته المنفى وفرصة التأليف.
يعد محمد ديب إلى جانب مولود فرعون ومولود 
معمري ومالك حداد وكاتب ياســين من مؤسسي 
الحركــة األدبية الفرنكوفونية فــي الجزائر، وقد 
يكون مع كاتب ياسين في طليعة هذا الجيل الذي 
استطاع أن يتحدى االستعمار الفرنسي عبر لغته 
نفســها، وأن يكتــب أدبــاً جديداً، فرنســي اللغة، 
جزائري الروح والهموم. وهو يقول بهذا الصدد: 
»يُهيــأ إلينا أن ثمة عقداً يربطنا بشــعبنا، ويمكننا 
أن نسمي أنفسنا )كتّاَبه العاّمين(. نحو هذا الشعب 
نلتفت أواًل، ثم نلتفت نحو العالم، لنشهد على هذه 
الخصوصيــة، ولكــن أيضاً، لنشــير كــم أن هذه 

الخصوصية تندرج في ما هو كوني«.
مــات محمد ديب في صمت كبير، كما عاش في 
شــموخ كبير، وُدفن في إحــدى ضواحي باريس 
بوجــود حفنــة من األصدقــاء المقربين، حســب 
وصيته، ودونما ضجة رســمية مزيفة. وتُرجمت 
معظــم رواياتــه إلى اللغــات األوربيــة وبعض 

اللغات الشرقية.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-  الــدول التــي تملــك أكبــر حقول 
بترول في العالم العربي والغربي هي 

دولة الكويت.
-  الفيل له قدرة كبيرة على شم رائحة اإلنسان تقريًبا على 

بعد 1/2 كيلو متر.
-  ال يتجاوز القرد عمره تقريًبا سن الثالثين من عمره.

اســتقالل كوبا عن الواليات    1902  
المتحدة وإعالن الجمهورية فيها.

ر  تيمو ل  ســتقال ا  2 0 0 2
الشرقية عن إندونيسيا

0092 - أمير دولة الكويت الشــيخ صباح األحمد 
الصبــاح يعيد تكليف الشــيخ ناصر المحمد الصباح بتشــكيل الحكومة 

الجديدة وذلك للمرة السادسة خالل ثالث سنوات.
2013 - إعصار بقوة 5 درجات يضرب مدينة أوكالهوما متسبباً في 

مصرع 24 شخص وإصابة 377 آخرين.
2014 - أكثــر من 118 شــخصاً يلقون مصرعهــم في انفجارين في 

جوس، نيجريا.

مسح الغني المصباح 
وخرجلوا العفريت قالوا شبيك 

بغيــت  قالــوا  يديــك  بيــن  شــيء  كل  فيال لبيــك 
على شاطئ البحر قالوا العفريت اسمحلي خويا نسربي غير 

الشاي .

فإذا ابتسم الصبح و أشرق الضحى و استيقظت الحياة ذابت كل 
المروعات 

   محمود درويش

الذهب يغري المذهب ..
 

يعني الذهب والمال تغّير النفوس

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحــد ألية فتــرة تعود، 
لكــّن ورغــم أّنها ض 
اربة في عمق التاريخ 
إال أنهــا ال تــزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس  20 ماي  2021
الموافق لـ 8 شوال 1442
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n وبحســب مصادرنــا التــي أوردت 
إلينــا الخبــر فــإن المحكمــة قضت 06 
ســنوات نافذة في حــق الطبيب المختص 
في أمراض النساء والتوليد والذي يدعى 
”ر.خ”، و 06 ســنوات ســجن نافــذة في 
حق زوجته الطبيبة ”ك.ل” المختصة في 
أمراض النساء والتوليد العاملة بمستشفى 
األم والطفــل بالباز، وغرامة مالية 100 
مليون ســنتيم لكل منهما، مع اقصاء لمدة 
05 سنوات من ممارسة اي نشاط طبي، 
فيما قضــت ذات المحكمة بالســجن 03 
ســنوات نافــذة فــي حق رئيــس مصلحة 
أمراض النساء والتوليد ”ب.ه” بمستشفى 
األم والطفــل بالباز، و 50 مليون ســنتيم 
غرامــة ماليــة، حيث تورط هــؤالء في 
قضيــة وفــاة امرأة تنحدر مــن مدينة من 
العلمــة ”ر.خ” زوجة ”ر.ن”، بمستشــفى 
سطيف بعد اجرائها عدة عمليات جراحية 
متتاليــة فــي عيــادة خاصة ثــم بمصلحة 
أمراض النســاء والتوليد بمستشــفى األم 
والطفل بالبــاز، من طرف طبيب خاص 
بالتواطــؤ مــع زوجتــه الطبيبــة العاملة 

بذات المصلحــة دون ترخيص من إدارة 
المستشفى.

وتعــود القضيــة الى شــهر ديســمبر من 
ســنة 2020، أيــن تقــدم زوج الضحية 
بشــكوى لدى وكيل الجمهورية، بعد وفاة 
زوجتــه بســبب مضاعفات بعــد اجرائها 

لعدة عمليــات جراحية متتالية من طرف 
الطبيــب المذكور ”ر.خ” بعيــادة خاصة 
بســطيف، ثــم بمصلحة أمراض النســاء 

والتوليد بمستشفى األم والطفل بالباز.
سفيان خرفي

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 8
الجزائر : 20/ 15
وهران : 24/ 17 

n فــي عمليــة نوعيــة تمكن عناصر الشــرطة 
القضائية ببوســعادة بأمن والية المســيلة من وضع 
حد لنشــاط شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص 
تتراوح اعمارهم ما بين )30 و40 ( ســنة تحترف 
ســرقة المركبــات والتزوير في لواحــق ترقيمها ، 
هذه العملية التي تأتي في اطار محاربة كل أشــكال 
الجريمــة وخاصــة ما تعلــق منها بجرائم الســرقة 
جاءت بعد معلومــات مؤكدة وصلت ذات المصالح 
تشــير الى وجود نشــاط مشــبوه لمجموعة اجرامية 
تحتــرف ســرقة المركبــات ،حيث تمكــن عناصر 
الشــرطة من توقيف جميع افــراد العصابة المتكونة 
من ســبعة اشــخاص ،وتفتيش مســكن المشــتبه فيه 
الرئيسي اين تم العثور على لوحات ترقيم لسيارات 
مختلفة تستعمل للتمويه لإلفالت من حواجز المراقبة 
كما تم استرجاع مركبة مسروقة ،كما مكنت العملية 
من حجز سيارتين يستعملهما افراد الشبكة في عملية 
الســرقة وتامين المســالك لنقل المركبات الســروقة 
،الموقوفــون تــم تقديمهم أمــام النيابــة المحلية من 
اجل تكوين جمعية اشــرار بغــرض االعداد لجناية 
سرقة المركبات واستكشــاف الطريق ،اخفاء اشياء 
مســروقة والتزوير واســتعمال المزور والمشاركة 
وعدم التبليغ عن جناية يعلم بحصولها مع العود اين 
تم ايداع اربعة اشــخاص الحبس المؤقت فيما استفاد 

البقية من اجراءات الرقابة القضائية . 
عبد الحليم بالل  

n وذكر البيان أنه ”فور إبالغها بالوقائع 
كلفت نيابة  الجمهورية لدى محكمة برج 
باجي مختــار الضبطية القضائية بإجراء 
تحقيــق معمــق فــي  القضيــة وتوقيــف 
المتورطين فيها باســتعمال كافة الوسائل 

القانونية و بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف أن ”التحقيق االبتدائي متواصل 
وأسفر إلى حد اآلن عن توقيف شخصين 

تعرفن  عليهما الضحايا”.
والتزمت النيابة العامة لدى مجلس قضاء 
أدرار، يقول البيان، باطالع الرأي  العام 
علــى نتائج التحقيق واإلجراءات المتخذة 

في حينها.
 وفــي ســياق ذي صلــة نظمــت اليــوم 
وقفــة أمام مقر والية أدرار شــارك فيها 
مســتخدمو  قطــاع التربيــة و فعاليــات 
المجتمــع المدنــي ونــددوا خاللهــا بهذه 
الواقعــة التي لقيت اســتنكارا واســعا في 

أوساط المجتمع.
وكانــت تســعة )9( معلمات فــي الطور 
االبتدائــي قــد تعرضــن أمــس الثالثــاء 
العتداء جســدي ولعملية ســطو بالعنف 
على ســكنهن الجماعي بمدينة برج باجي 
مختــار بعد اقتحامه من طــرف عصابة 
أشــرار، كما أفادت مديريــة التربية بهذه 

الوالية الحدودية .
وقد اتخــذت جملة من التدابيــر اإلدارية 
للتكفل النفســي والصحــي بضحايا هذا  
االعتــداء، حيث يوجد من بينهن معلمتان 
تعرضتــا لجــروح بليغة بفعل اســتعمال 

أسلحة 
بيضــاء و تــم التكفــل بجميــع المعلمات 
بمستشــفى بــرج باجــي مختــار، مثلمــا 
صــرح ل/وأج فــي  وقــت ســابق مدير 
التربيــة بوالية برج باجــي مختار مازر 

محمد.

 باقة األخبار 
ايداع شخص الحبس بعد اهانته لعنارص 

األمن وتحطيم أمالك عمومية بتبسة

n عالجــت قــوات الشــرطة التابعــة لألمــن الحضري 
الخامس قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير مع إهانة 
هيئــة نظامية مشــكلة، والتــي تورط فيها شــخص يبلغ من 
العمر 35 ســنة بعــد محاولته االعتداء علــى رجال االمن 
اثنــاء تدخلهــم لمنعــه من تحطيم أحــد االعمــدة الكهربائية 

الموجودة بالقرب من المقر األمني. 
وقائع القضية تعود إلى مالحظة العناصر المكلفة بحراســة 
األمن الحضري ألحد األشخاص وهو يقوم بمحاولة تحطيم 
أحد األعمــدة الكهربائية بالقرب مــن مقر االمن الحضري 
الخامــس، ليتم بناء على ذلك وفور مالحظة الوقائع التقرب 
من المشــتبه فيه من أجل منعه من تحطيم الملك العمومي، 
غير أنــه وبمجرد تدخل عناصر االمن  أبدى المشــتبه فيه 
مقاومــة عنيفــة مع محاولتــه تحطيم مركبة الشــرطة ،مما 
اســتوجب اســتعمال القــوة الالزمــة والمخولــة قانونا من 
اجل توقيف المتورط والســيطرة عليــه، ليتم بناء على ذلك 
تحويل المشــتبه فيه الى مقر االمــن الحضري واتخاذ كافة 
اإلجــراءات القانونية الالزمة من اجــل تقديمه امام العدالة 
لــدى محكمة تبســة التي أصدرت في حقه  بعــد إتمام كافة 

اإلجراءات القانونية الالزمة امرا يقضي باإليداع.  
هواري .غ

وفاة شابني و إنقاد ثالثة من 
الغرق يف شواطئ سكيكدة

n انتشــل أعوان الحماية المدنية بســكيكدة ، غريقا 
بالمنطقة الصخرية لشــاطئ قربــاز 03 ببلدية جندل 
ســعدي، الضحيــة مــن جنس ذكــر عمره 18 ســنة 
يدعى”يعقــوب .م”، وجد على مســتوى الشــاطئ من 
طــرف المواطنين و قد تم تحويــل جثته إلى مصلحة 
حفــظ الجثــث بمستشــفى عزابــة علــى متن ســيارة 
االســعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية ،كما غرق 
شــخص ثاني بشــاطئ المحجرة، من جنس ذكر يبلغ 
مــن العمــر 46ســنة ،، تم انتشــال جثتــه من طرف 
غطاســي الحماية المدنية على مســافة 100متى من 
البحر و على عمق حوالي 07 امتار و لقد تم نقله إلى 
مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى ســكيكدة.كما تم انقاذ 
طفل من الغرق بشــاطئ العربي بن مهيدي مركز 1 
من طرف مســعف جواري ، فــي الوقت الذي تمكن 
فيه مواطنون من إنقاذ طفلين آخرين من موت محقق 
و شــهدت شــواطئ ســكيكدة انزاال كبيرا من طرف 
المواطنين للسباحة بعد ارتفاع درجة الحرارة،و نظرا 
لكون الشــواطئ غير محروسة بسبب غياب مصالح 
الحمايــة المدنية التي لم يباشــر أعوانهــا عملهم لعدم 

افتتاح موسم االصطياف.
نورالدين. ب

 n غرفــة العمليــات االلكترونيــة للمقاومــة 
الفلســطينية تتواجــد باألراضي التركيــة، وهنا 
نطرح سؤال كيف تتحصل حركة ”حماس” على 
إحداثيــات األهداف إلطــالق صواريخها! وهو 
الســؤال الذي يســكت كل أعداء تركيــا، والذين 
ســقطوا في فخ فرنسا التي ال تريد بأي حال من 

األحوال أن يحدث تقارب جزائري تركي.
كل البالبــل والقالقــل واألخبار المســربة حول 
أفاعيــل المخابــرات التركية ضــد بالدنا مجرد 
إشــاعات تغذيها فرنســا، وبعض المســرحيات 
الهزليــة ســاهم فــي إخراجهــا موقــع فرنســي 

متخصص ومعروف.
هل تعلمون لماذا كل هذا التطاول؟ ألن طائرات 
الســوخوي التي اقتنتهــا الجزائر في العهد البائد 
كل منظوماتهــا اإللكترونية مصدرها فرنســي، 
وعندما قــررت الجزائر تغييــر المنظومة كلية 
بمنظومة جزائرية بالشــراكة مع األتراك قامت 
القيامــة، وأذكركــم بحدودنا مــع ليبيا حيث أول 
مــا فعلته فرنســا بعد االنقالب علــى القذافي هو 
الدخول بعســاكرها وقواتها الخاصة إلى الحمادة 
الحمراء ليس بعيدا عن حدودنا، وهدفهم إنشــاء 
قاعدة عســكرية للتجســس علينا وتطبيق ما بعد 
ليبيا وبعدها بســنتين قرر جيشــنا فرض منطقه 
على الحدود وبعث برســالة واضحة عن طريق 
وزيــر خارجيتنا الســابق، حيث قــام بزيارة كل 
القبائــل الليبيــة، وقــال لليبيين ”لــن نقبل وجود 
أحــد في حدودنــا معكم إال الجيــش الليبي، وأي 
أجنبــي يقتــرب بمئة كيلومتر ســنقوم بضربه”، 
وهنا نطرح ســؤال آخر بخصــوص غرب ليبيا 
المتواجــد تحــت ســيطرة الحكومــة الليبيــة في 
طرابلــس حليفــة تركيا، هل ســمعتم يوما جنديا 
تركيا واحدا اقترب من حدودنا؟ وهنا نستخلص 
الــدور التركــي وتواجده الذي يســمى في اللغة 

العسكرية باحتواء العدو بالنسبة للجزائر.
آخــر الكالم .. كل من ينتقــد الدور التركي و 
وجــوده فــي ليبيا، عليه أن يعيد حســاباته ويعلم 
أنه لوال األتراك لكنــا تحت رحمة، على األقل، 
خمســة قواعد عســكرية فرنســية، أي مشــكلة 
تحدث عليكم بتتبع آثار فرنســا وســتجدون أنها 

هي السبب.
                              سفيان خرفي

كاريكاتور 

وقائع ودروس
آخر الكالم 

الصبح  : 03.42
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.21
املغرب  : 19.41
العشاء : 21.16

مواقيت الصالة 

الخميس 20 ماي  2021/الموافق لـ 8 شوال  1442

أدانت محكمة سطيف، أول أمس، طبيب مختص وزوجته يعمالن في عيادة خاصة رفقة رئيس مصلحة 
بمستشفى األم والطفل بالباز بسطيف بالسجن في قضية وفاة حامل أجرت عمليات جراحية متتالية ما بين 

العيادة الخاصة والمستشفى قبل أشهر، وهي القضية التي أثارت الرأي العام حينها.

ألقي القبض على شخصين مشتبه ضلوعهما في حادث االعتداء على تسع معلمات 
بمدينة برج باجي مختار الحدودية، حسب بيان صحفي  نشرته هذا األربعاء النيابة 

العامة لدى مجلس قضاء أدرار.

توقيف شخصني مشتبه يف ضلوعهم يف 
االعتداء على معلمات بربج باجي مختار

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

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

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

بحث
 عن مراسلين 

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

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

تفكيك شبكة اجرامية مكونة من سبعة 
أشخاص تحرتف رسقة السيارات بالمسيلة    

في قضية مقتل حامل بسطيف
إدانة طبيب وزوجته ورئيس 

مصلحة بالسجن بمستشفى الباز
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