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أبناء الزيبان أمام فرصة تاريخية 
للوصول إىل نهائي كأس الرابطة

يف قرار اتخذه المجلس األعىل لألمن
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الجزائر تدرج حركتي ”رشاد” و ”الماك” 
ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية 

اعتقال فرحات مهني بباريس

قــرر المجلس األعــىل لألمن، أمس، وضــع حركتي 
”رشاد” غري المعتمدة التي يقودها من أوروبا محمد 
العريب زيتوت و ”المــاك” االنفصالية التي يزتعمها 
من باريــس فرحات مهني، ضمــن قائمة المنظمات 
اإلرهابية، باعتبارهما يسعيان إىل زعزعة استقرار 
البالد والمســاس  بأمنها. إىل ذلك أوقفت مصالح 

ص 24/3األمن الفرنسية أمس فرحات مهني  .
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 بونجاح : 

محرز يستحق 
التتويج بالكرة 

الذهبية

فيما فشلت الدبلوماسية يف كبح آلة الحرب
العدوان الصهيوين يواصل 
 حصد أرواح الفلسطينيني 
و هدم المنازل و المنشآت

إتحاد بسكرة

استحسن أنصار فريق اتحاد بسكرة  ما أسفرت عنه قرعة كأس الرابطة بعد 
أن أنصفت الفريق من خالل لعب لقاء الدور الربع النهائي داخل القواعد أمام 

شبيبة القبائل  وحتى النصف النهائي في حال التأهل في ملعب العالية ما 
يفتح الباب أمام الفريق لدخول التاريخ والوصول إلى الدور النهائي في هذه 

 المنافسة المستحدثة هذا العام وهذا ما ذهب إليه المناجير العام
 للفريق تريعة عبد القادر.

 "القسام" تشن قصفا مركزا
 عىل المستوطنات اإلرسائيلية 

ص 6/5

عيننا على القدس

 القدس الرشقية تنضّم 
إىل اإلرضاب الشامل

ن إبراهيم مــراد وسيطا للجـمهورية ـّ عي

الرئيس تبــون 
ينهي مهــام كريــم 

ص 3يونس



 اعتداء عىل  تسع معلمات بربج باجي مختار
n تعرضت تســعة )9( معلمات 
في الطور االبتدائي العتداء جسدي 
ولعملية سطو بالعنف على سكنهن 
الجماعي بمدينة برج باجي مختار 
بعــد اقتحامــه من طــرف عصابة 
أشــرار، حســبما علم اليوم الثالثاء 
لدى مســؤولي مديرية التربية بهذه 

الوالية الحدودية .
واتخذت جملة من التدابير اإلدارية 
للتكفل النفســي و الصحي بضحايا 
هــذا االعتــداء، حيــث يوجــد من 
بينهــن معلمتان تعرضتــا لجروح 
بليغة بفعل استعمال أسلحة بيضاء، 
وتوجــد جميع المعلمات حاليا وهن 
تحت الصدمة تحت الرعاية الطبية 
والنفســية بمستشــفى بــرج باجــي 
مختــار، كمــا صــرح لــوأج مدير 
التربيــة بوالية بــرج باجي مختار 

مازر محمد.
وتم تبليغ كافة السلطات المعنية بهذه 
الواقعة التخاذ اإلجراءات القانونية 
لمتابعــة المعتديــن و تقديمهم أمام 

الجهــات القضائية حتى »ال تتكرر 
مثل هذه الحوادث التي اســتنكرها 
القطــاع و ســكان المنطقة«، مثلما 

أوضح ذات المسؤول.
عديــد  أصــدرت  جانبهــا  ومــن 
فعاليــات  و  النقابيــة  التنظيمــات 
المجتمــع المدني بوالية برج باجي 

مختــار بيانــات تحــوز /وأج على 
نســخ منها تســتنكر فيها بشدة مثل 
هذه األفعال، داعين في ذات الوقت 
الجهــات المعنية إلى بــذل الجهود 
ضمــان  و«  المعتديــن  لتوقيــف 

الحماية للمربين التربويين«.

 n    فــازت صحفيــة الــرأي األردنيــة بجائــزة مجاالت 
لصحافــة الموبايل الدوليــة  التي يمولها االتحــاد األوروبي 
أمام  أزيد من 180 متنافســة مــن عديد البلدان العربية منها  

المغرب والجزائر وفلسطين  ولبنان وسوريا .
وتعــد الجائزة من جوائز الصحافــة المرموقة  والمهمة التي 
تســتهدف صحافة الموبايل من خالل تقديــم منتوج احترافي 
متميز من الفيديوهات الرقمية واألفالم الوثائقية القصيرة في 

مجاالت مختلفة .

اإلطاحة بمزور بطاقات الدفع االلكتروني ببومرداس
 

  

 إبداعات وزير الدفاع الرويس الفنية 
تباع يف مزاد خريي بـ40 مليون روبل

n   أســفر المــزاد الخيري »اإلبداع في ســبيل 
الحيــاة« الذي طرح يوم 14 مايــو في الجمعية 
الجغرافية الروســية عن بيع األعمال الفنية التي 
أبدعها وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو 

بـ40 مليون روبل.ما يعادل 13500 دوالر.
وقال ناطق باسم مؤسسة »قسطنطين خابينسكي« 
الخيرية الروسية إن ريع األموال عن بيع أعمال، 
سيرغي شويغو الفنية ستستخدم لمساعدة األطفال 
برعاية المؤسســة. كما ستستخدم لتطوير مراكز 

إعادة التأهيل ورفع كفاءة األطباء.
وقد طرح المزاد يوم 14 مايو في مبنى الجمعية 
الجغرافية الروســية التي يترأســها وزير الدفاع 
الروسي، سيرغي شويغو، الذي بادر إلى  إقامته 
وقــدم له لوحاته الفنيــة ومنتجاته المصنوعة من 

الخشب.
يذكر أن الممثل الســينمائي والمخرج المسرحي 
الروسي المعروف، قسطنطين خابينسكي، أسس 
صندوقه الخيري عام 2018. وتبذل المؤسســة 
كل مــا فــي وســعها لضمــان حصــول األطفال 
المصابين بالســرطان وأمــراض الدماغ والحبل 
الشــوكي علــى كل الرعاية الطبيــة الالزمة في 
الوقت المحدد وجعل األطفال يعودون إلى الحياة 

الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
وتســدد المؤسســة الخيريــة نفقــات تشــخيص 
األمــراض وتقــوم بعمــل إعالمي مــع الوالدين 
وتجــري دورات لألطبــاء وتســاعد فــي تزويد 

مؤسسات الطب الروسية بأجهزة ضرورية.
وتتعــاون المؤسســة الخيريــة منذ تأسيســها مع 

الجمعية الجغرافية الروسية.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

   الرشطة الفرنسية 
تنقذ نيمار من مختل نفسيا

n  كشفت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، 
االثنين، أن الشــرطة الفرنسية أنقذت 
البرازيلــي نيمــار، نجم باريس ســان 
جيرمــان، مــن محاولة اقتحــام منزله 
من قبل شــخص غريب تبين الحقا أنه 

مختل نفسيا.
وقالــت الصحيفة أنه تــم القبض على 
هذا الشخص، وتبين أنه ال يتمتع بكامل 
أهليتــه العقلية، قبل أن يتم إيداعه في 

مستشفى لألمراض النفسية.
وحاول الشــخص الغريــب اقتحام فيال 
نيمــار الواقعة في بلدة ال ســيل ســان 
كالود، عبر تسلق السور المحيط بها، 
عند الساعة 1:30 فجر األحد، قبل أن 
يتم رصده مــن قبل آمن منزل الالعب 

البرازيلي.
وتمكن الدخيل مــن االقتراب على بعد 
أمتــار قليلة مــن البــاب األمامي لفيال 

نيمار، قبل أن يتم القبض عليه.
وبــرر هــذا الشــخص تصرفــه، بأنه 
كان يحــاول نقل »رســائل دينية« إلى 

الالعب البرازيلي.
ويلعــب نيمــار فــي صفوف بــي إس 
جــي، منذ صيف 2017، وقام مؤخرا 
بتمديد تعاقده لثالثة مواســم إضافية، 

حتى صيف 2025.

2
نحلة

n     أطاحــت شــرطة االمــن الحضــري بتيجالبيــن, شــرق بومــرداس, 
بشــخص  يقوم بإصــدار بطاقــات الدفــع اإللكتروني عن طريــق األنترنت 
وتزويرها بغرض ســرقة واالســتيالء على أموال من حســابات ضحايا عبر 

الموزع اإللكتروني, حسبما أفاد به الثالثاء مصدر من أمن الوالية
 وأوضــح رئيس خلية اإلعالم بأمن الوالية, محافظ الشــرطة كريمو تواتي, 
بأنه تم وضع حد لنشــاط هذا الشــخص, المقيم ببلدية دلس )شــرق الوالية(, 
إثر ترســيم شــكاوي من طرف ضحيتين باألمن الحضري لتيجالبين, مفادها 
تعرضهما لعملية ســرقة أموالهما من حســاباتهم البريدية باستعمال بطاقتهما 

اإللكترونية.
وتعرضــت الضحيــة األولى, يضيف نفس المصدر, لســرقة مبلغ مالي يقدر 
ب 199.000 دج والثانية لسرقة 162.000 دج. وعلى إثر ذلك, باشرت 

الضبطيــة القضائية لألمــن الحضري تيجالبين, اســتنادا إلى نفس المصدر, 
التحريــات في مالبســات القضية التي أســفرت علــى تحديد هوية المشــتبه 
فيــه وتوقيفــه, وهو شــخص يبلغ من العمر 42 ســنة مقيــم ببلدية دلس وذو 
ســوابق عدلية وبعد تحويل الشخص الموقوف إلى المصالح األمنية من أجل 
اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة, تبين بأن هذا األخير يقــوم بطرق احتيالية, 
بطلــب وإصدار بطاقــات إلكترونية عن طريق االنترنــت خاصة بالضحايا, 
ثم يقوم بعد ذلك بتزوير بطاقة الهوية الخاصة بضحاياه الســتخراج األموال 
من حساباتها حسب نفس المصدر. وتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات 
القضائيــة المختصة بتهم تتمثل في التزوير واســتعمال المزور في محررات 
رســمية والنصب وانتحال هويــة الغير من أجل الولوج للحســابات البريدية 

بطريقة غير شرعية و سرقة وسحب مبالغ مالية من حسابات خاصة.
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  فوز صحفية الرأي األردنية  تاال أيوب بجائزة صحافة الموبايل الدولية 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
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المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 
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 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :
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مدير التحرير: محمد مصباح
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التحرير :
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الحساب البنكي : 
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 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
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ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة 

 ANEP الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
المتواجدة ب 01 نهج باستور الجزائر 

الهاتف الثابت:  021 71 16 64 – 021 73 71 28
الفاكس : 021 73 95 59 – 021 73 99 19

agence. :البريد االلكتروني 
regie@anep.com.dz

Programmation.regie@anep.com.dz

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

 n وعــدد مقري، أمس، خالل 
عرضه للبرنامج، بمقر الحركة 
الحركــة  رؤى  بالعاصمــة، 
المقبلة  بالتشــريعات  الخاصــة 
من رؤية سياســية، واقتصادية 
بخصــوص  و   . اجتماعيــة  و 
المرحلة  الرؤية السياســية ففي 
األولــى يقول مقــري ال بد من 
تنظيــم انتخابات حــرة، كونها 
بنــاء  تســتطيع  مــن  لوحدهــا 
مؤسســات شــرعية قادرة على 
مواجهة األزمــة، و أضاف أن 
من بين اإلجراءات التي سوف 
تتخذهــا ”حمــس” إن كان لهــا 
األغلبيــة في البرلمــان المقبل، 
إقــرار ”تهدئــة” مباشــر بعــد 
االنتخابات وسوف تتجه للجميع 
وتفتــح صفحــة جديدة، وشــدد 
إجراء  تهدئــة  أهــم  أن  علــى 
يتعلــق بإطالق جميع الســجناء 
اعتماد  إلى  السياسيين،  إضافة 
األحزاب و الجمعيات  التي ال 
تزال ملفاتها حبيســة األدراج، 
وغيرهــا من اإلجــراءات التي 

تساعد على تهدئة األوضاع. 
ويــرى مقــري أنــه ال بــد من 
توســيع الحوار تحت إشــراف 
حيــث  الجمهوريــة،  رئيــس 
و  البــالد  اســتقرار  أن  قــال 
تطورهــا يقتضــي البــدء فــي 
العمل  االندماج  والتعــاون في 
بين األحزاب السياسية الناجحة 
رئاســة  و  االنتخابــات  فــي 
الجمهورية و توسيع الحوار مع 
األحزاب التي شــاركت و تلك 
التي لم تشارك في االنتخابات. 
األخــرى  النقــاط  بيــن  ومــن 
التــي تضمها الرؤية السياســية 
للحركــة، تنظيــم نــدوة وطنية 
للتوصــل إلى عقد وطني جامع 
يحفــظ حقوق الجميــع و يؤمن 
االنتقال الديمقراطي، كما تشمل 
الرؤيــة ”توجيــه نداء للشــعب 
مكوناتــه  بجميــع  الجزائــري 
األزمة  بخطــورة  لمصارحتــه 
وبإمكانية حلهــا و تحقيق الحلم 
الجزائري للعيــش بكرامة”، و 
قال مقري أنه بعد هذا ال بد من 
أن تتفق التشــكيالت السياســية 
علــى العقــد االجتماعــي التي 
ســتتوجه به لمصارحة الشعب 
بحقيقــة األزمة و رفــع اآلمال 
و فتح األفق حــول كيف يمكن 
باإلمكانيــات المتوفرة الخروج 
من األزمــة  و صناعة نهضة 
خــالل  مــن  للبــالد.ن  وقــوة 
دراســات ومعطيــات واقعية،و 

أكد أن الحركة لديها الدراسات 
و المعطيات التي تؤكد أن البالد 
رغم األزمة االقتصادية الكبيرة 

قادرة على تجاوز األزمة. 
كمــا يرى مقري أنــه ال بد من 
التجسيد الفعلي التوافق الوطني 
مــن خالل حكومة وحدة وطنية 
وبرنامج اقتصــادي قادر على 
أزمتهــا  مــن  البــالد  إخــراج 

االقتصادية. 
 و يــرى مقــري أنه فــي حال 
فوز حركتــه باألغلبية ســوف 
تتشاور  مع مختلف التشكيالت 
و تصــارح الشــعب بالحقائــق 
وتقــدم مقترحــات للخروج من 
الوضعية الحاليــة للبالد، يمكن 
لها تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تجسد الرؤية السياسية للحركة، 
و التــي يشــملها برنامج ”الحلم 
يضــم  الــذي  و  الجزائــري” 
حلوال  فــي مختلــف المجاالت 
و  االقتصاديــة  و  السياســية 

االجتماعية. 
 و اعتبــر مقــري أن األحزاب 
اختلفــت  مهمــا  السياســية 
رؤاها  و تعــددت اديولوجياتها 
ال  البرامــج  فــي  فاالختــالف 
يكــون إال قليــال، ”صحيــح أن 
لكل حــزب خصوصية خاصة 
نظرنــا  إذا  أنــه  إال  ”حمــس” 
لألحــزاب السياســية فجميعهــا 
بالبرامج  االقتصادية،  مقتنعين 
ومقنعيــن بدور  القطــاع العام 
ومهامــه و كــذا دور القطــاع 
الخــاص وواجباتــه ومــا هــي 
مجاالتــه، فمــن ناحيــة الرؤية 
االقتصاديــة دائما هناك تقارب 
األحزاب”حســب  بيــن  كبيــر 
مقــري ليبقــى االختــالف فــي 
الرؤى و التوجهات السياسية. 

”الحلــم  أن  مقــري  وأكــد 
الجزائري” يضمن أيضا حلوال 
التــي  االجتماعيــة  للمشــاكل 
يعيشها المواطن من خالل دعم 
إطــارات الدولة و تحملهم عبئ 
األزمة، وعدم تحميل المواطن 
اإلجــراءات  لوحــده  البســيط 
التقشــفية بل يجب على الجميع 
تحمــل أعبــاء األزمــة، و قال 
إن الحركــة تقتــرح إجــراءات 
اســتعجاليه كإنشــاء صناديــق 
تضامنية لكنهــا تبقى إجراءات 
استعجالية ألنها لن تحل مشاكل 
المواطنين، و حل مشاكل البالد 
يكــون بتشــكيل حكومــة تعمل 

على تنشيط التنمية الحقيقية. 
س- م

قال أنه يشمل رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية

مقري يعرض برنامج ”الحلم الجزائري” 
ويعد بإخراج البالد من أزمتها 

استهجن مكتب مجلس األمة, الثالثاء التصرفات واالستنتاجات غير المقبولة التي تصدر عن مؤسسات إقليمية ودولية معروفة 
نواياها وتوجهاتها ووالءاتها ضد الجزائر, داعيا إياها إلى مراجعة سياسة الوجهين المتبعة في تعامالتها مع القضايا الدولية.

يف قرار اتخذه المجلس األعىل لألمن

  الجزائر تدرج حركتي ”رشاد” و ”الماك« 
ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية

التي يقودها من أوروبا محمد  المعتمدة  المجلس األعلى لألمن، أمس، وضع حركتي »رشاد« غير  قرر 
المنظمات  قائمة  مهني، ضمن  فرحات  باريس  من  يتزعمها  التي  االنفصالية  »الماك«  و  زيتوت  العربي 
اإلرهابية، باعتبارهما يسعيان إلى زعزعة استقرار البالد والمساس  بأمنها. كما تفرر من جهة أخرى إبقاء 

الحدود البرية مغلقة، إال في حالة الضرورة.

 دعاها إىل النظر يف تجاوزات عواصم أخرى

مجلس األمة يستنكر الترصفات غري المقبولة لمؤسسات دولية ضد الجزائر 

n تــرأس رئيس الجمهورية, الســيد عبد المجيد 
تبــون,  القائد األعلــى للقوات المســلحة, وزير 
الدفــاع الوطني, أمس الثالثــاء, اجتماعا  دوريا 
للمجلــس األعلى لألمن, حســب ما أفــاد به بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وجــاء فــي البيــان : ”ترأس الســيد عبــد المجيد 
تبون, رئيس الجمهوريــة, القائد  األعلى للقوات 
المسلحة, وزير الدفاع الوطني, يوم الثالثاء 18 
مــاي 2021,  اجتماعا دوريــا للمجلس األعلى 

لألمن«.
وبعد أن ”استمع السيد الرئيس لمداخالت أعضاء 
المجلــس األعلى لألمن حول المســائل  المدرجة 
في جدول األعمــال, درس التدابير المتعلقة بفتح 
الحدود الجوية والشــروط  الواجــب توفرها في 
المســافرين مــع إبقاء الحــدود البريــة مغلقة إال 
فــي حالة  الضرورة, علــى أن تحدد اإلجراءات 

المفصلة بمرسوم تنفيذي”, يضيف البيان.
كمــا تناول المجلس بالدراســة ”األفعــال العدائية 
والتحريضيــة المرتكبــة مــن قبــل مــا  يســمى 
بحركتــي )رشــاد( و)المــاك(, التــي ترمي إلى 
زعزعة استقرار البالد والمساس  بأمنها, واتخذ 
في هــذا اإلطار قرارا يقضــي بوضعهما ضمن 
قائمة المنظمات اإلرهابية  والتعامل معهما بهذه 

الصفة«.
وتطرق المجلس - حسب بيان رئاسة الجمهورية 
- إلى ”آخر التحضيرات ذات الصلة  باالنتخابات 
التشــريعية ليوم 12 جوان 2021, حيث أعرب 

الســيد الرئيس عــن ارتياحه  للمجهــودات التي 
تبذلها مؤسســات الدولة لضمان إجــراء الموعد 

االنتخابي في ظروف  جيدة ومالئمة«.
ق ـ و

الجزائر: ربيع ـ م

الجزائر:سناء-م 

ن إبراهيم مــراد وسيطا للجـمهورية ـّ   الرئيس تبــون ينهي مهــام كريــم يونس ويعي

n  وأعرب مجلس األمة في بيان له عقب اجتماع 
لمكتبه الموســع ترأســه رئيــس المجلس, صالح 
قوجيــل, وضم رؤســاء المجموعــات البرلمانية 
لــكل  اســتهجانه  عــن  البرلمانــي,  والمراقــب 
التصرفــات التي تصــدر عن مؤسســات إقليمية 
ودوليــة معروفــة نواياها وتوجهاتهــا ووالءاتها 
دون التحلي بأدنى معايير الموضوعية والحيادية 
ومراعاة مبدأ عدم التدخل في شــؤون دولة سيدة 
واعتبرها بمثابة استنتاجات غير مقبولة وال قيمة 

لها .
 ودعــا هذه المؤسســات والهيئات إلــى مراجعة 
سياسة الوجهين المتبعة في تعامالتها مع القضايا 
الدوليــة التــي ال تزال تطبق صمتــا إزاء جرائم 
الحرب والعــدوان المرتكبة من طرف االحتالل 
الصهيونــي الغاشــم ضــد المدنيين في الشــقيقة 
فلســطين وضد الصحفيين, سعيا منها إلى تكميم 
األفواه والتســتر علــى جرائمه المروعــة, بينما 
تحــاول أن تصــدح بصوتهــا كذبا وافتــراء فيما 
يتعلق بأوضاع حقوق اإلنســان في بلدان أخرى, 
كان آخرهــا الجزائر كما دعاها إلى االلتفات إلى 
عواصم أخــرى عوضا عن انتقــاء دول وغض 

الطرف عن أخرى
 وفي ذات السياق, أكد المكتب على حق الجزائر 
الطبيعــي في ممارســة ســيادتها واختياراتها في 
تدبير سياســتها الداخلية كما الخارجية وفي اتباع 
شــتى الســبل الممكنــة لحماية أمنهــا القومي في 
إطار ما يكفلــه القانون من منطلق احترام حقوق 

اإلنســان والحريــات الفرديــة والجماعيــة التي 
عززها دستور 2020 .

ومــن جهــة أخــرى, وقبيــل انطــالق الحملــة 
االنتخابية ســجل مكتــب مجلس األمــة ارتياحه 
الكبير لوتيرة ســير العملية االنتخابية لتشريعيات 
12 جوان  المقبل ودعــا الجزائريين إلى إنجاح 
المســار الديمقراطي المقبل للمســاهمة في وضع 
لبنة أخرى مــن لبنات الجمهوريــة الجديدة التي 
يرســي دعائمها رئيس الجمهورية, اعبد المجيد 

تبون
وفــي ســياق آخر, أعــرب مكتب مجلــس األمة 
عــن بالغ ارتياحــه للقــرارات الهامــة الصادرة 
عــن اجتمــاع مجلس الــوزراء األخير برئاســة 
رئيس الجمهورية, والتي من شــأنها بعث وتنفيذ 

مخططــات اقتصاديــة جديــدة بإطالق مشــاريع 
استراتيجية في القطاعات المنتجة ومعها التدابير 
المتعلقة باســتئناف الحياة الطبيعية تدريجيا وفق 
بروتوكول صحي مشــدد, وهو ما لقي استحسانا 
وترحيبا كبيرين من لدن المواطنات والمواطنين

 وعشــية إحيــاء اليــوم الوطني للطالــب من كل 
ســنة, هنأ مكتب المجلس الطلبة بمناسبة الذكرى 
بوفــاء  مســتحضرا  الوطنــي,  ال 65 ليومهــم 
وعرفــان تلــك الصفحات المشــرقة مــن تاريخ 
ثورتنــا المجيدة بكل ما تحمله مــن معاني جليلة 
ورموز ســامية وذلك من منطلق ما يمليه الوفاء 
لتضحيات الشــهداء تخليدا لذكراهم وترحما على 

أرواحهم الطاهرة.
رـ م
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 n وقــع رئيس الجمهورية، الســيد عبد المجيد 
تبــون، أمــس الثالثــاء، مرســومين رئاســيين، 
يتضمــن األول إنهــاء مهام وســيط الجمهورية، 
الســيد كريم يونــس، فيما يتضمــن الثاني تعيين 
إبراهيــم مــراد خلفا له، حســب ما أفــاد به بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان : ”وقع رئيس الجمهورية، السيد 

عبد المجيد تبون اليوم مرســوما رئاسيا يتضمن 
مهام وسيط الجمهورية السيد كريم يونس”.

»كمــا وقــع الســيد الرئيــس - يضيــف البيان- 
مرســوما رئاســيا يتضمن تعيين الســيد إبراهيم 

مراد وسيطا للجمهورية”
ق ـ و

  قدم رئيس حركة مجتمع الســلم عبــد الرزاق مقري عرضا 
للبرنامج االنتخابي للحركة لتشــريعيات 12 جوان 2المقبل و 
الذي أطلق عليه تســمية »الحلــم الجزائري« و الذي أكد أنه 
مختصــر من البرنامــج الكبير الذي ســطرته الحركة و الذي 
يتطرق إلى العديد من اإلصالحات وتحقيق التنمية وتحســين 

أوضاع البالد و العباد. 



عين على الحدث األربعاء 19 ماي  42021
الموافق لـ 7 شوال  1442

خــال  وأوضح  موجــاج   n
ــي حول  تقديمــه لعــرض تفصيل
تجســيد وتفعيل عصرنة أســاليب 
التســيير القضائي التي انتهجتها 
وزارة العــدل فــي مجــال الرقمنة 
بمقــر المديرية العامــة لعصرنة 
اســتحداث  ــم  ت أنــه  ــة,  العدال
تبــادل العرائض  أرضيــة رقميــة ل
الرقمنة, والمذكرات بين المحامين 
في القضاء المدني خارج الجلسات 
وهو --كما قال-- مشــروع هام تم 
وضعه في إطار مسعى يهدف إلى 
التحــول التدريجي نحو التقاضي 
اإللكتروني بعد تكييف المنظومة 
التشــريعية, ولهذا الغرض ســيتم 
عقد اجتماع يوم السبت القادم مع 
منظمات المحامين بمجلس قضاء 
الجزائــر لعــرض هــذه األرضيــة 

وتبادل االقتراحات بشأنها
المستحقات  دفع   وبخصوص 
المالية, أوضح نفس المسؤول أنه 
مشاورات  الحالي  الوقت  في  يتم 
الجزائر  بريد  مؤسسة  مع 
اإللكتروني  الدفع  عملية  لتسهيل 
العملية  تعميم  وسيتم  للمحامين 
الحقا مع كافة البنوك والمؤسسات 

المالية .
و بهذه المناسبة, أكد  موجاج أن 
المدنية  االجراءات  قانون  تعديل 
في  إلكترونية  ثورة  سيحدث 
تسهيل  بهدف  القضائي  العمل 
كشف  القضاء كما  إلى  اللجوء 
مشاريع  عدة  العرض,  هذا  خال 
وهي  القطاع,  في  أخرى  رقمية 
مسجلة في برنامج عمل الحكومة 

تبليغ والتكليف بالحضور  ال منها 
مؤسسة  مع  بالتنسيق  إلكترونيا 
من  الذي  األمر  الجزائر,  بريد 
يساهم  أن  قال--  --كما  شأنه 
من  تقليل  وال الوقت  اقتصاد  في 
 , الغيابية  القضائية  األحكام 
أيضا  مستقبا  سيتم  أنه  مضيفا 
طريق  عن  تبليغ  ال إلى  اللجوء 
وأشار  الهاتفية  النصية  الرسائل 
إلى أن هذه المشاريع لن تؤدي إلى 
المحضرين  مهام  عن  االستغناء 

القضائيين.
أنه  السياق,  نفس  في  أفاد   كما 
سيتم كذلك إنشاء قاعدة معطيات 
وطنية لألحكام والقرارات الصادرة 
القضائية  الجهات  مختلف  عن 
الخدمة  حيز  »ستدخل  التي 
استخراج  تمكين  أجل  قريبا من 
أي  من  واألحكام  القرارات  نسخ 
اإلطار  نفس  وفي  قضائية,  جهة 

حيز  وضع  قريبا  أيضا  سيتم 
الجنسية  شهادة  استخراج  خدمة 
من أي جهة قضائية بمجرد تقديم 
واحدة  مرة  الشهادة  هذه  ملف 
موحد  وطني  شباك  جانب  إلى 
لمتابعة سير القضايا المعروضة 
القضائية . وبهذه  الجهات  على 
االستشراف  مدير  قدم  المناسبة 
العامة  بالمديرية  والتنظيم 
مفصل  عرض  العدالة  لعصرنة 
بوابة  خدمات  حول  وتوضيحات 
أنه  موضحا  الجزائري,  القانون 
في إطار تحسين وتفعيل دور هذه 
بحث  واجهة  استحداث  تم  البوابة 
المعلومة  االطاع على  لتسهيل 
القضائية  واالجتهادات  القانونية 
من طرف المختصين في القانون 

والمتعاملين االقتصاديين.
قدمها  التي  الشروحات  وحسب 
هذه  تسمح  المسؤول--  --نفس 

المكاسب  على  باالطاع  البوابة 
العدالة السيما  المحققة في قطاع 
قضائية  خدمات  بتقديم  تعلق  ما 
عن بعد ترقى إلى تطلعات مختلف 
شرائح المجتمع, كإمكانية الولوج 
القرارات  على  واالطاع  مجانا 
يا  العل المحكمة  عن  الصادرة 
غاية  إلى   1989 سنة  من  ابتداء 
2019 أي ما يشمل 30 سنة من 
والمصنفة  المنشورة  القرارات 
المواضيع  وحسب  الغرف  حسب 
وكذا القرارات الصادرة عن مجلس 
عن  الصادرة  والقرارات  الدولة 
الغرفة التجارية والبحرية والغرفة 
االجتماعية باإلضافة إلى إمكانية 
أعداد  مختلف  على  االطاع 
عن  الصادرة  القضائية  المجات 
هذه  شأن  يا. ومن  العل المحكمة 
المتحدث--  البوابة --حسب نفس 
ومستقبلية  شفافة  رؤية  إعطاء 
حول التطبيقات القضائية لألحكام 
القانونية األمر الذي يساهم --كما 
أكثر  التعريف  أضاف—في 
البحث  فائدة  ل الجزائري  بالقانون 
قانونية  ال المجاالت  في  العلمي 
الجزائري  االقتصادي  والمتعامل 
واألجنبي خاصة لما يتعلق األمر 

م التجارة ومناخ األعمال بعال
 وفي رده عن سؤال يتعلق بتقييم 
نيابة االلكترونية التي  سير عمل ال
تم اطاقها مؤخرا, أكد أنها تسير 
بوتيرة مقبولة وهناك تجاوب ورد 
كما  القضائية  الجهات  من طرف 
من  أكثر  إحصاء  تم  أنه  كشف 
إلكترونيا  قدمت  شكوى   3700

نيابة العامة. ل ل

لقاء رفيع  n و ســيضم هــذا ال
المستوى المنظم بباريس عاوة 
على رؤساء الدول و الحكومات, 
و  افريقيــة  دول  عــن  يــن  ممثل
بعض الدول المتقدمة,و حســب 
لقاء سيشهد  ذات المصدر فان ال
أيضا مشــاركة مسؤولين سامين 
يــة و إقليميــة و  لمنظمــات دول
الهــدف  أن  ــوزارة  ال أوضحــت 
لقاء يكمــن في »منح  مــن هذا ال
ــادل  تب ل للمشــاركين  فرصــة 
ــول  وجهــات النظــر حــول الحل
االنتعــاش  لضمــان  الجديــد 
االقتصــادي و تمويــل مســتدام 
اإلفريقية  لاقتصاديــات  أكثــر 
ســيما في ظــل األزمــة المترتبة 

عن انتشار وباء كوفيد19-.
لقادة  ل أرضية  لقاء  ال سيشكل  و 
القارة  انشغاالت  لطرح  األفارقة 
في مجال التنمية بعد الوباء  و 
قد تبلورت فكرة تنظيم هذه الندوة 
عندما  الماضي  الخريف  في 
نقد الدولي إلى  تطرق صندوق ال
القارة اإلفريقية  احتمال تسجيل 
مليار   290 بنحو  يا  مال عجزا 

حسب   ,2023 حدود  في  دوالر 
ذات المصدر

أن  يتوقع  أنه  بيان  ال  و جاء في 
تراجع  الذي  القارة  نمو  يشهد 
بالمئة(  )1-ر2  الماضية  السنة 
نصف  ظرف  في  األولى  للمرة 
و   2021 سنتي  ارتفاعا  قرن 
رزنامة  تفضي  أن  و   2022
الذي  العمومي  الدين  تسديد 
ال20  مجموعة  عليها  صادقت 
لعدة  إضافية  مهلة  منح  إلى 
دول إال أن هذه اإلجراءات تبقى, 
كافية  غير  الوزارة,  حسب 
لألزمة  الوخيمة  اآلثار  لمواجهة 
عنها  انجرت  التي  الصحية 
استثنائية,و  اقتصادية  أزمة 
حلول  عن  البحث  فان  ثم  من 
السيولة  بضمان  كفيلة  مبتكرة 
مستلزمات  القتناء  الضرورية 
السماح  و  الوباء  مواجهة 
بإنعاش نمو و تنمية مستدامين 
في  سيكون  اإلفريقية  القارة  في 

صلب قمة باريس.
ـر م

ــو األحــزاب  ل ــاء ممث n وقــع أمس الثاث
المترشــحة  المســتقلة  ــم  والقوائ السياســية 
لانتخابــات التشــريعية المقــررة  يــوم 12 
جوان المقبل, على ميثاق أخاقيات الممارسة 
االنتخابية الذي يضم مبادئ  توجيهية تشكل 
إطارا للسلوك األخاقي المنتظر من الفاعلين 
واألشخاص المشاركين  في العمل االنتخابي.
الدولي  بالمركز  التوقيع  حفل  جرى  وقد 
للمؤتمرات, بحضور رئيس السلطة الوطنية  

المستقلة لانتخابات, محمد شرفي.

ان  شرفي  اعتبر   بالمناسبة,  له  كلمة  وفي 
ينبغي  أخاقية  »قواعد   بمثابة  يعد  الميثاق 
»روح  مثمنا  السياسي«,  العمل  تحكم  أن 
المترشحون  بها   تحلى  التي  المسؤولية 

بإمضائهم عليه«.
يعد  المقبل  االنتخابي  الموعد  أن  وأضاف 
العمل   عليه  سيكون  لما  إيجابيا  »مؤشرا 
السياسي عموما والبرلمان الذي سيكون ألول 

مرة بتزكية من الشعب«.
وسيخوض غمار التشريعيات المقبلة 1483 

28 حزبا سياسيا   تمثل  قائمة  قائمة )646 
و837 قائمة مستقلة(.

االستمارات  أودعت  التي  القوائم  عدد  وبلغ 
األحزاب   تمثل   1273 بينها  من   2490

السياسية.
المتعلقة  القرعة  عملية  إجراء  اليوم  تم  كما 
وسائل  عبر   المترشحين  تدخات  برزنامة 
الحملة  خال  البصرية   - السمعية  اإلعام 

االنتخابية التي تنطلق اليوم الخميس.
ق ـ و

استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بني المحامني

ممثلو األحزاب والقوائم المستقلة يوقعون عىل ميثاق أخالقيات الممارسة االنتخابية

وزير المالية يمثل الرئيس تبون يف قمة 
تمويل االقتصاديات اإلفريقية بباريس

n وأوضح الوزير في تصريح صحفي 
أن  الطاقة  ليوم   25 الطبعة  هامش  على 
مراجعة تسعيرة المياه، »ليس واردا اليوم 
كل  مع  بالتشاور  مستقبا  سيطرح  لكنه 
من  المزيد  بذل  ودعا  إلى  الفاعلين«، 
المبادئ  وتجسيد  المياه  القتصاد  الجهد 
الذي  المياه  ميثاق  مشروع  في  الواردة 
األيام  خال  الحكومة  على  طرحه  سيتم 
جميع  طرف  من  إثرائه  بعد  المقبلة، 

القطاعات. 
الميثاق  يتضمن  أن  إلى  الوزير  وأشار 
للحد  الرامية  التوصيات  من  مجموعة 
ولتسيير  األمطار  لتساقط  التبعية  من 
على  باالعتماد  المائية  للموارد  محكم 
تقنيات حديثة من بينها التسيير عن بعد.

وتستهدف وزارة الموارد المائية، االنتقال 
يا من استخدام المياه  من 17 بالمائة حال
تقليدية إلى 50 بالمائة في غضون  غير ال

 .2035
من جانب آخر، و بخصوص االنقطاعات 

الشروب  بالمياه  بالتزود  المسجلة 
»سنبذل  ميهوبي  قال  بالعاصمة، 
قصارى جهدنا ليكون التوزيع دائما، وفق 
البرنامج المسطر قبل رمضان، لكن البد 
لشهور  االستمرار  يمكننا  ال  أنه  نفهم  أن 
المياه  وفرة  حسب  وذلك  البرنامج،  بهذا 

السطحية«. 
المياه  من  مخزونات  توفر  الوزير  وأكد 
الجوفية وبرامج تكميلية لتعويض النقص 
المسجل في المياه السطحية، وأشار إلى 
المياه في كل  عمل قطاعه على »توفير 
الواليات بطرق تستند لمعطيات علمية«. 

أمس  أول  نشرته  الذي  بيان  ال وحول 
للجزائر »سيال«  المياه والتطهير  شركة 
التوزيع،  فترات  تقليص  والمتضمن 
تقم  م  ل الشركة  أن  إلى  أشار  الوزير 
-الجزائرية  فيها  المساهمين  باستشارة 
للتطهير-عند  الوطني  والديوان  لمياه  ل
إلى  أدى  ما  هو  بيان،  ال ونشر  تحرير 

سحبه. 
س-م

وزير الموارد المائية  يؤكد:

باإلضافة إىل عدة خدمات التقايض االلكرتوين

رفع تسعيرة المياه غير وارد حاليا لكنه غير مستعبد مستقبال

الجزائر:سناء-م 

الجزائر: ربيع ـ م 

كشف مدير االستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة, موجاج مصطفى, الثالثاء  عن استحداث أرضية رقمية لتبادل 
العرائــض والمذكرات بين المحامين, باإلضافة إلى عديد المشــاريع المســتقبلية التي تهدف إلــى التحول التدريجي نحو التقاضي 

اإللكتروني.

يشــارك  وزير الماليــة, أيمــن بــن عبــد الرحمــان بالعاصمة 
الفرنســية باريــس ممثال لرئيــس الجمهورية في أشــغال قمة 
رؤســاء الدول و الحكومــات حول تمويل االقتصــاد اإلفريقية, 

حسبما أفاد به الثالثاء بيان للوزارة.

قال وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، إن رفع تسعيرة المياه حاليا »غير وارد« لكنها ستطرح مستقبال، وأكد أن التزود بالمياه الصالحة للشرب 
بالعاصمة سيتواصل وفقا للبرنامج المسطر في 7 أفريل الماضي، غير أن استمرار العمل به ألشهر يبقى مرهونا بوفرة الموارد المائية، وكشف عن مشروع 

ميثاق المياه الذي  قال إنه سيتم طرحه على الحكومة خالل األيام المقبلة.  



الحربــي  الطيــران  شــّن   n
اإلسرائيلي، صباح الثالثاء، عشرات 
الغارات الجوية، على بنايات سكنية 
وأراض، ومواقع، فــي قطاع غزة؛ 
ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين 

وإلحاق أضرار مادية جسيمة.
وأفــاد مراســل »األناضــول«، أن 
الجيــش اإلســرائيلي، قصف صباح 
أمــس، بنايــة »ْكِحيــل« فــي حــي 
الرمــال، غربي مدينة غزة، بشــكل 

كامل.
وتقع البنايــة المكونة من 6 طوابق، 
بالقــرب من مجموعة مــدارس تتبع 
لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

»أونروا«، والجامعة اإلسالمية.
وتضم البناية، في الطابق األرضي، 
مســجد »عمر بن الخطاب«، والذي 

تدمر بشكل كامل.
كمــا تحتــوي عــددا مــن المراكــز 

التعليمية.
الحربيــة  المقاتــالت  وواصلــت 

اإلســرائيلية قصف المنــازل، حيث 
دمــرت منزاًل فــي حــي الجنينة في 
رفح، وآخر في بلدة عبســان الكبيرة 

شرقي خان يونس )جنوب(.
وفي رفح أيضا قصفــت الطائرات، 
استراحة بحرية، تقع غربي المدينة.

وفــي مدينة غــزة، قصفــت القوات 
اإلســرائيلية 5 منــازل، األول فــي 
حي الصبرة بغــزة، والثاني في حي 
الزيتون )جنــوب(، والثالث في حي 
الكرامة )شمال(، والرابع في منطقة 
الزرقاء )شــرق(، والخامس في حي 

النصر )غرب(
قصفــت  القطــاع،  وســط  وفــي 
الطائــرات، منزاًل فــي مخيم البريج 
وســط القطاع، ما تســبب في إصابة 
مواطــن، فيما أُصيب اثنين في غارة 

بجوار منزل في مخيم النصيرات.
وفي شــمال القطاع، طــال القصف 
تــل  منطقــة  فــي  األول  منزليــن، 
الزعتر، واآلخر في بلدة بيت حانون 

ما تسبب في إصابة عدة مواطنين.
وأفاد مراسل األناضول أن الطيران 
الحربي شــّن أكثر من عشر غارات 
للدواجــن  ومــزارع  أراض  علــى 
بلــدات:  فــي  للمقاومــة،  ومواقــع 
القرارة، عبســان الكبيــرة والجديدة، 
وبني ســهيال، ومعــن، والمنارة في 
خان يونس )جنــوب(، وموقعين في 
منطقــة الزنــة والمحررات شــرقي 
وغربــي خــان يونس، وغــارة على 
مجمع أبو خضرة الحكومي وأخرى 

شرقي جباليا.
وأضاف أن البوارج الحربية واصلت 
قصــف ســواحل القطــاع بعشــرات 
القذائــف، بالتزامــن مــع قصف من 
المدفعية شــرقي القطاع، ما تســبب 
فــي حرائــق في حقــول وحريق في 
منزل ببلدة عبســان الكبيرة شــرقي 

خان يونس.
وفجــر أمــس، قصفــت المقاتــالت 
الحربيــة اإلســرائيلية بشــكل عنيف 
فــي  األهــداف  ومتتــاٍل، عشــرات 
مناطــق جبــل الريس، بيــت الهيا، 
التوام والكرامة، والشيخ زايد شمالي 

القطاع.
كما طال القصف، منطقتي المّقوسي 

والكتيبة شمال وغرب مدينة غزة.
واســتهدفت الغــارات اإلســرائيلية، 
بحسب شهود عيان، مواقع للمقاومة، 
وشوارع وبنى تحتية، وخلّفت دماراً 

كبيراً فيها.
وتتسبب تلك الغارات بحالة هلع بين 
الســكان، بفعــل األصوات الشــديدة 
التــي تنتج عنهــا، والدمار الواســع 
الــذي تخلّفه، عالوة عــن أنها خلفت 

مجازر بحق عائالت كاملة.
ق ـ د

n كثفــت كتائــب عــز الدين القســام، الجناح المســلح 
لحركة »حماس«، منذ صباح الثالثاء، قصفها لتجمعات 

استيطانية إسرائيلية، قريبة من قطاع غزة.
وأفــادت »القســام« عبر بالغات عســكرية متعددة، أنها 

أطلقت رشــقات صواريخ وقذائــف هاون، على تجمعات 
إســرائيلية ومنها، أشــكول، ونتيفــوت، وأوفكيم، وموقع 
إســناد »صوفا«، وناحل عــوز، وســديروت، وزيكيم، 
ومجمــع مفتاحيــم، ورعيــم، وكريــات جات، وأســدود 

وعسقالن، وبئر السبع.
و تّم رصد ما ال يقل عن 13 بالغا عســكريا، أصدرتهم 
»القســام«، لإلعالن عن مســؤوليتها عن هذه الهجمات 

الصاروخية.
وبحسب وسائل إعالم إســرائيلية، فقد أسفر القصف عن 
مقتــل شــخصين، وإصابــة 9 آخرين، منهــم 2 وصفت 

جراحهم بالخطيرة.
وبحســب كتائب القســام، فإن هذا القصف يأتي ردا على 

العدوان اإلسرائيلي المستمر على القطاع.
ق ـ د

n أعلنــت األمم المتحدة، الثالثاء، 
نــزوح مــا ال يقــل عــن 52 ألــف 
فلسطيني جراء الهجمات اإلسرائيلية 

األخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك فــي تصريح صحفي لينس 
ليركــه، المتحدث باســم مكتب األمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنسانية 
»أوتشــا«، في مكتب األمم المتحدة 

بجنيف، حول الوضع اإلنســاني في 
غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضــح ليركه أن تهجيــر المدنيين 
من غزة مستمر، وأن عدد النازحين 
تجاوز 52 ألف شخص بحسب آخر 

األرقام التي حصوا عليها.
وأضاف أن المــدارس الـ58 التابعة 
لألمــم المتحدة في قطــاع غزة تأوي 
47 ألف نازح فلســطيني، كما أنه ال 
يمكــن تزويد المنطقــة بالكهرباء إال 

لمدة 8-6 ساعات في اليوم.
وذكر أن معبر »كرم أبو سالم« الذي 
يعد البوابــة التجارية الوحيدة لقطاع 
غزة سيتم فتحه، داعيا إسرائيل لفتح 

بوابة معبر بيت حانون )إيريز(
ق ـ و

اإلعالمــي  المكتــب  أعلــن   n
الحكومــي في قطاع غــزة، الثالثاء، 
اإلســرائيلي  العــدوان  خســائر  أن 
المســتمر على القطاع لليوم التاسع، 

بلغت نحو 243 مليون دوالر.
وقــال رئيس المكتــب )تديره حركة 
فــي  معــروف،  ســالمة  حمــاس( 
بيــان، وصل وكالــة األناضول، إن 
اإلســرائيلي  االحتــالل  »طائــرات 
ومدفعيتــه وبوارجه الحربية شــنت 
أكثر مــن 1615 غارة واعتداء منذ 

بداية العدوان«.
وأضــاف »العــدوان خلّف خســائر 
لحقــت  وأضــرارا  كبيــرة،  ماديــة 
بمنازل المواطنين والمزارع والبنى 
التحتية من طرق وشــبكات كهرباء 

وميــاه صــرف صحــي، بلغــت في 
تقديراتها األوليــة أكثر من 243.8 

مليون دوالر«.
أكثــر مــن  أن  وأوضــح معــروف 
1174 منزال تعــرض لهدم كلي أو 
بليغ )شــبه كلي(، فضال عن تضرر 
نحــو 7073 منــزال ألضــرار بين 
متوســطة إلى جزئية جراء القصف 

اإلسرائيلي المتواصل.
كمــا تعــرض 33 مقــرا إعالميــا، 
وفــق معروف، إلى هدم كلي، فضال 
عــن أضــرار لمئــات المؤسســات 

والجمعيات والمكاتب األخرى.
االحتــالل  قصــف  لذلــك،  إضافــة 
73مقــرا حكوميــا ومنشــأة عامــة 
تنوعت بين مقرات شــرطية وأمنية 

ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات 
الخســائر المباشــرة في هــذا القطاع 

23 مليون دوالر، بحسب البيان.
وأشــار معــروف إلى تضــرر 57 
مدرســة ومرفقــا صحيــا وعيادات 
رعايــة أوليــة بشــكل بليــغ وجزئي 

جراء القصف الشديد في محيطها.
ولفــت إلــى أن حصيلــة الخســائر 
األولية الناجمة عن قصف الشوارع 
والبنــى تحتيــة ممثلــة في شــبكات 
الميــاه والصرف الصحي بلغت 22 
مليــون دوالر، فضــال عن خســائر 
مباشــرة بقيمة 12 مليون دوالر في 
قطــاع الطاقة جراء قصف شــبكات 
الكهربــاء،  وخطــوط  ومحــوالت 

بحسب معروف.
وتابــع »كمــا تضــررت عشــرات 
المركبات بشــكل كامــل )..( إضافة 
لتعرض 8 مســاجد للهــدم الكلي أو 
البليــغ وضــرر جزئي لحــق بـ 29 
مسجدا وكنيسة، فضال عن قصف 5 

مقابر لألموات«.
وأكد معــروف أن »جرائم االحتالل 
المســتمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا 
ســيما مع نــزوح آالف العائالت من 
المناطــق الحدودية تحــت القصف، 
وأيضــا منــع إمــدادات االحتياجات 
والســلع األساســية للمواطنين بسبب 

إغالق المعابر«.
ق ـ د
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العدوان الصهيوني يواصل حصد أرواح
 الفلسطينيين و هدم المنازل و المنشآت

الطريان اإلرسائييل يدمر مسجدا و12 بناية سكنية بغزة

»القسام« تشن قصفا مركزا عىل المستوطنات اإلرسائيلية المحاذية لغزة

نزوح 52 ألفا بغزة جراء هجمات إرسائيل المتواصلة

خسائر العدوان عىل غزة بلغت 243 مليون دوالر

شــنت طائرات االحتالل الصهيوني فجر هذا الثالثاء  سلســلة جديدة من الغارات على المدنيين في قطاع غزة و اســتهدفت منازل وشــقق ســكنية ومواقع وأراض زراعية في مناطق متفرقة من 
غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 237 شهيدا وإصابة أكثر من 1400 مواطنا غالبيتهم من  األطفال والنساء والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد، وذلك مّن بدء العدوان  قبل تسعة أيام .

فيما فشلت الدبلوماسية يف كبح آلة الحرب

بحسب األمم المتحدة:

1174مزنال و33 مقرا إعالميا و 57 مدرسة ومرفقا صحيا و8 مساجد و 5 مقابر تعرضت للهدم

n وذكــرت وكالــة األنبــاء الفلســطينية أن طائــرات 
االحتالل الحربية دمرت موقعا ومؤسســة مدنية وبعض 
الطرقــات غــرب مدينة غــزة ومنزال في حــي /النصر/ 
شــمال المدينــة  وفــي حيي /التفاح والشــجاعية/ شــرق 

المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأضافت نفس الوكالة بأن طائرات االحتالل شــنت أكثر 
من خمســين غارة على منازل ومواقع ومنشــآت  مدنية 
فــي بلــدة /بيت الهيــا/ وفي مناطــق متفرقة مــن بلدة /

جباليا/ شمال القطاع ما  أدى إلى دمار كبير في األماكن 
المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

و قــد ارتفعت، الثالثــاء، حصيلة الضحايــا الناجمة عن 
االعتداءات اإلســرائيلية باألراضي الفلســطينية المحتلة 
منذ أكثر من أســبوع إلى أكثر من 237 شــهيدا، إضافة 

إلى 1400 جريح، و1700 أسير.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية يغطي الفترة 
من 7 ماي الجاري، وحتى الساعة الثانية من ظهر أمس  
بالتوقيت المحلي، وبيان آخر لنادي األســير الفلســطيني 

عن الفترة من 13 أفريل وحتى أمس.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن »قطاع غزة شــهد 
ارتقاء 213 شهيدا، بينهم 61 طفاًل و36 سيدة، في حين 

أصيب 1442 بجراح مختلفة«.

وأضافــت أن »23 فلســطينيا استشــهدوا فــي الضفــة 
الغربيــة، وأصيــب 3825، آخــرون، فــي حين ُســجل 

استشهاد فلسطيني واحد في القدس، و1011 إصابة«.

مــن جهتــه قال »نادي األســير الفلســطيني« إنه ســجل 
»أكثر من 1700 حالة اعتقال في أنحاء فلســطين بينهم 
نســاء وأطفال وجرحى، منــذ بدء التصعيد اإلســرائيلي 

األخير في األراضي المحتلة في 13 أفريل الماضي«.
وأوضــح النادي )غير حكومــي( أن االعتقاالت موزعة 
كالتالــي: »القــدس: أكثر مــن 400 معتقــل، األراضي 
المحتلــة عــام 1948: أكثر مــن 850، الضفــة: قرابة 

.»450
ويأتي ذلك فــي وقت جدد فيه رئيس الوزراء الصهيوني 
بــن يامبــن نتانياهــو رفضه إيقــاف الغارات العســكرية 
اإلرهابية على المدن و القرى الفلســطينية بسبب الغطاء 

السياسي الذي توفره الواليات المتحدة لهذه العملية.
وقد تزامنــت هذه التصريحات مع إخفــاق مجلس األمن 
في تبني قرار يدعو إلى إنهاء الحملة العسكرية المجنونة 
علــى قطاع غزة و ذلك للمــرة الثالثة على التوالي خالل 

هذا األسبوع. 
ومنذ 13 أفريل الماضي، تفجرت األوضاع في األراضي 
الفلســطينية المحتلة، جراء اعتداءات »وحشية« ترتكبها 
الشــرطة اإلســرائيلية ومســتوطنون فــي مدينــة القدس 
المحتلــة، وخاصــة المســجد األقصــى ومحيطــه وحي 
»الشــيخ جراح« )وسط(، إثر مساع إســرائيلية إلخالء 

12 منزاًل من عائالت فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
ق ـ د
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n وجاءت الوقفات والمســيرات 
فــي ظل إضراب شــامل عــم مدن 
الضفــة الغربيــة والبلــدات العربية 
في إسرائيل )الخط األخضر( تنديدا 
بالعــدوان اإلســرائيلي علــى قطاع 

غزة والقدس والمسجد األقصى.
وكانــت الوقفــة األبرز فــي منطقة 
»دوار المنــارة« وســط مدينة رام 
هللا، قبــل انتصاف النهار، دعت لها 
القوى الوطنية واإلسالمية، وشارك 

فيها المئات.
وندد متحدثون فــي الوقفة بالعدوان 
اإلســرائيلي على المسجد األقصى، 

وقطاع غزة.
وعلــى هامــش الوقفــة قــال عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة »فتح« 
توفيق الطيرواي لتلفزيون فلسطين: 
إن »الشــعب في كل أماكن تواجده 
أثبــت أنه صاحــب قــرار وموقف 
واحد ضد الظلــم والقهر واالحتالل 

والعدوان«.
الفلســطينية  القيــادة  أن  وأضــاف 
»تتابع األحداث بشكل حثيث وتقوم 
باالتصاالت الالزمة لوقف االعتداء 
واألقصــى  والقــدس  غــزة  علــى 
والضفــة الغربية«، معربا عن أمله 

في أن »تسفر عن نتائج في القريب 
العاجل«.

وبعــد انتهاء الوقفة وســط رام هللا، 
توجــه المئــات إلــى حاجــز »بيل 
إيــل« العســكري شــمالي المدينة، 
قــوات  مــع  مواجهــات  واندلعــت 
الجيــش اإلســرائيلي حيث رشــقها 
الشبان بالحجارة وأشعلوا اإلطارات 

الفارغة.
وفــي مدينة الخليــل جنوبي الضفة، 
شــارك المئات في مسيرة دعت لها 

القوى الوطنية واإلسالمية.
وانطلقت المســيرة بعــد أداء صالة 

الظهر في »مســجد الحسين« نحو 
منطقــة »دوار ابن رشــد« وســط 
المدينــة، بالتزامــن مــع اإلضراب 

الشامل الذي تشهده المدينة.
مئــات  شــيع  المدينــة،  وشــمال 
الفلســطينيين في مخيم »الَعّروب« 
جثمــان  الفلســطينيين،  لالجئيــن 
الشــهيد عبيدة جوابرة )71 عاما(، 
الذي قتله الجيش اإلســرائيلي خالل 

مواجهات بالمخيم مساء االثنين.
وفــي مدينة نابلس شــمالي الضفة، 
دعت قوى وفصائل فلسطينية بينها 
حركــة »فتــح« إلى تظاهــرة قبالة 
حاجــز حــوارة العســكري جنوبي 

المدينة.
ودعت القوى الوطنية واإلســالمية، 
اإلثنيــن، إلى االنطــالق من مراكز 
المــدن والقــرى والمخيمــات إلــى 
مناطــق التمــاس مــع االحتالل في 

الساعة الواحدة من ظهر الثالثاء .
وفي المدن العربية داخل إســرائيل 
شــمل اإلضــراب كل مرافق الحياة 
باســتثناء التعليم الخاص والصفوف 
العليا ممــن يتحضرون لالمتحانات 
في األيام المقبلة وفق موقع »عرب 

84« المختص بالشؤون العربية.
وأضاف الموقــع أن مختلف األطر 
واللجــان  والجماهيريــة  الشــعبية 
والحــركات والفعاليــات السياســية 
والوطنيــة العربية داخل إســرائيل 
باإلضــراب  االلتــزام  أعلنــت 
والمشاركة في الفعاليات االحتجاجية 

المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
ق ـ د
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المجازر وهدم األبراج بغزة دليل فشل إسرائيلي

بالزتامن مع إرضاب شّل مناحي الحياة يف الضفة الغربية والبلدات العربية داخل الخط األخرض

مسريات رافضة للعدوان ومواجهات مع الجيش اإلرسائييل
القدس الرشقية تنضّم إىل 

اإلرضاب الشامل

من حيث انتهت إليه حرب 2014، بدأت إســرائيل عدوان 2021 على قطاع غزة بنســف األبراج الســكنية وهدم البيوت فوق رؤوس ســاكنيها، غير آبهة بضحاياها من األطفال 
والمدنيين.

ال يرى خبراء -في أحاديث منفصلة لوكالة األناضول- فيما يجري ســوى محاولة إســرائيلية يائســة الستعادة إستراتيجية الردع التي أجهزت عليها مئات الصواريخ، التي تنطلق بعد 
كل مرة يعلن فيها الجيش اإلسرائيلي اإلجهاز عن منصات إطالقها في غزة.

شــهدت مراكز عدد من مدن الضفة الغربية، الثالثاء، مســيرات ووقفات جماهيرية شــارك فيها اآلالف رفضا للعدوان اإلسرائيلي 
وتصعيده العسكري في األراضي المحتلة ال سيما على قطاع غزة.

خرباء يؤكدون:

n ويــرى هــؤالء أن إحــداث الصدمــة 
وإثارة الرعب، موجهان للمدنيين في محاولة 
للتأثيــر على األجنحــة العســكرية للفصائل 
الفلســطينية، التي فشــل االحتالل حتى اآلن 

في الوصول أو التأثير على مقدراتها.
استعادة الردع بإثارة الخوف والرعب

يقــول الخبيــر العســكري واللــواء المتقاعد 
واصــف عريقات، إن إســرائيل تحاول من 
خالل مجازرها الوحشية استعادة إستراتيجية 

الردع بإثارة الخوف والرعب.
وأضــاف »الهدف مــن إيقاع الخســائر في 
األبنية والبنية التحتية واألرواح المدنية هو: 
الضغــط على قيــادة المقاومة وكســر إرادة 

الشعب الفلسطيني«.
لكــن بالمعنى العســكري يضيــف عريقات 
»هذا فشل ذريع، بدليل أن أصحاب البنايات 
أنفســهم بَدوا غير قلقيــن، واعتبروا أمالكهم 

فداء للقدس وفلسطين«.
يتوقــع عريقــات أن تســتمر إســرائيل فــي 
قصفها برا وبحرا، مســتهدفة البنية التحتية، 
وربمــا مزيدا من األبنية في محاولة للضغط 

على قيادات المقاومة للوصول إلى تهدئة.
يرى الخبير األمني الفلســطيني أن إسرائيل 
»خســرت عســكريا وإعالميــا وفي حرب 
الدعاية النفســية«، مشــيرا إلى الكشف عن 
طلب إســرائيل مــن صحفيين، نشــر أخبار 

كاذبة عن بدء عملية برية.
فشل استخباراتي

مــن جهته، يقــول اللــواء المتقاعد يوســف 
الشــرقاوي، إن االحتــالل بترويــع وقتــل 
المدنيين وتحديدا األطفال، يخســر المعركة 
اإلعالميــة داخليــا في المجتمع اإلســرائيلي 

وعلى المستوى الدولي.
ويضيف أن الجيش اإلســرائيلي صّب على 

قطــاع غــزة من النار مــا يفوق النــار التي 
استخدمتها الواليات المتحدة في حرب فيتنام 
في ســتينيات القرن الماضــي، إذا ما نظرنا 

لضيق المساحة الجغرافية وعدد السكان.
ويتابــع »في غزة قدمــوا نموذجا أقوى من 
فيتنــام: كمية نار قوية، صمود أســطوري، 
براعــة فــي الــرد، إرادة قويــة، ومســاحة 

صغيرة«.
وأضــاف أن الثقــة بالنفــس لــدى المقاومة 
وصلــت إلى درجــة دعوة اإلعــالم لمراقبة 
إطــالق الصواريــخ وفــي أوقــات محددة، 

»وفي هذا فشل استخباراتي إسرائيلي«.
وقــال إن القبــة الحديديــة اإلســرائيلية لــم 

الصواريــخ  مــن  ســوى %52  تعتــرض 
الفلســطينية، بعد أن تم الترويج لها إسرائيليا 

وأمريكيا »وهذا فشل آخر«.
حرب انتقامية مجنونة

بدوره، يقول نعمان عمرو، المحلل السياسي 
والمحاضــر في جامعة القــدس المفتوحة إن 
»دولة الكيان )إســرائيل( مبنية على العنف 

في تركيبتها الفكرية الداخلية«.
ويضيــف أن رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو وصــل إلــى ِقّمة لفشــل، 
بعــدم قدرته على تشــكيل حكومة رغم أربع 

جوالت انتخابية خالل عامين.

لذلــك –يضيــف عمــرو- »قــرر )نتنياهو( 
تصديــر األزمــة الداخليــة للخــارج بقتــل 
األطفال والنســاء والشــيوخ، وتدمير أمالك 

الشعب الفلسطيني حيثما وجد«.
ويقــول إن نتنياهــو يريــد مــن »الحــرب 
االنتقاميــة المجنونــة« أن يظهــر للمجتمع 
اإلســرائيلي اليميني أنه القادر على التدمير 

وأنه يحقق األهداف«.
المجتمــع  نتنياهــو جــّر  ويضيــف »لكــن 
اإلســرائيلي إلى حالة مــن الفوضى، ونحن 
كفلســطينيين ال نملك إال الدفاع عن إرادتنا، 
وعلينا رفع ســقف مطالبنــا للمطالبة برحيل 

االحتالل«.

فلســطينيا، يشدد األكاديمي الفلسطيني، على 
أهميــة تركيز الجهود علــى رص الصفوف 
الداخليــة وبلــورة األهــداف الوطنيــة العليا 
»ألن اليــوم الــذي ســبق الحرب، ســيكون 

مختلفا عن اليوم الذي بعد الحرب«.
ويرى أن الحرب الحالية »ســتُغير موازين 
قوى مختلفة في الشرق األوسط«، في وقت 
يُصر فيه الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه 

وتحقيق أهدافه.
ويقول عمرو »يمنع على أي فلســطيني أن 
يتحدث عن حلول تكتيكية أو مناطقية، الحل 
يجــب أن يكــون شــامال للهوية الفلســطينية 
مجتمعــة، وليس أمام إســرائيل من خيارات 

سوى الرضوخ أو االستمرار في الدمار.
أبرتهايد إسرائيلي

وتقول منظمة بتســيلم الحقوقية اإلســرائيلية 
إن قطــاع غزة المحاَصر لم يشــهد منذ عام 
4102 »مثــل هذا الحجم من القتل والّدمار 

على يد إسرائيل«.
وأضافــت في بيان وصل األناضول مســاء 
الســبت »منذ »حملــة الّســور الواقي« في 
العــام 2002 لم تشــهد الضفة الغربيّة حجم 

التقتيل الذي شهدته يوم الجمعة«.
وأشــارت إلى اتســاع »حجم القتل والتدمير 
والُعنــف والترهيب ضّد الفلســطينيّين )...( 
إذ يكاد يســتهدفهم في كّل مكان تطاله أذرع 

نظام األبارتهايد اإلسرائيلّي«.
وأضافت أن إســرائيل تتجاهل كْون األبراج 
الســكنيّة يُحظر استهدافها عســكريّاً لسببين: 
انها مدنيّون وثانياً ألّن تدميرها  أّواًل ألّن ســكّ

ال يمنح إسرائيل أيّة مزيّة عسكريّة.
وأشــارت إلى أن »تعّمد توجيــه الضربات 
ألهــداف مدنيّــة محظــور ويُعتبــر جريمة 

حرب«.
ق ـ د

الشــامل،  اإلضــراب  عــّم   n
القــدس  مدينــة  أنحــاء  الثالثــاء، 
الشــرقية تضامنــا مع قطــاع غزة 
االعتــداءات  علــى  واحتجاجــا 
اإلســرائيلية على المسجد األقصى 

وحي الشيخ جراح.
ووفق مراســل األناضول، أغلقت 
والمؤسســات  التجاريــة  المجــال 
التعليمية في القدس الشرقية أبوابها 
اســتجابة لدعــوة اإلضــراب التي 
أطلقتهــا قــوى وطنيــة وإســالمية 

فلسطينية.
الناشــط  عبيــدات،  راســم  وقــال 
السياســي الفلســطيني في القدس، 
لألناضــول: »اإلضــراب بالقدس 
وهــذا   ،%99 بنســبة  ناجــح 
اإلضراب يعبر عن وحدة الشــعب 
الداخــل  فــي  ســواء  الفلســطيني 
والضفــة  القــدس  أو  الفلســطيني 

الغربية وقطاع غزة«.
وأضــاف: »هذا اإلضــراب يعبر 
عن وحدة الهــدف ووحدة المصير 
واألرض ووحدة هذا الشعب، وهو 
يرســل رســالة واضحة لالحتالل 
اإلســرائيلي بأن الشعب الفلسطيني 

موحد«.
واعتبــر عبيــدات ما يجــري بأنها 
»انتفاضــة مباركــة فــي الضفــة 
الغربية والقدس مسنودة بصواريخ 
من قطاع غزة تعيد رســم خارطة 
الوطــن مــن جديد بتوحد الشــعب 
الفلســطيني علــى كافــة جغرافيــا 

فلسطين التاريخية«.
وكان اإلضــراب عم أيضا، اليوم، 
الضفــة الغربية والمــدن والبلدات 

العربية في الداخل الفلسطيني.
ق ـ د
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n  و ســيضمن  القطــار يوميا هذا القطار )المســمى 
قطــار الضاحية( الــذي توقــف عن الخدمــة منذ 21 
مــارس 2020 بســبب األزمة الصحية جراء تفشــي 
كوفيــد19- و يربط قســنطينة بزيغود يوســف ابتداء 

من أمس  الثالثاء بمعدل  5 رحالت ذهابا و إيابا.
و تندرج عودة نشــاط خط الســكة الحديدية قسنطينة-
زيغــود يوســف فــي إطــار االســتئناف التدريجي و 
المراقــب للنقل ما بين الوالية عن طريق القطار الذي 
أقرتــه الحكومة، حســب ما أفــاد به المديــر الجهوي 
للشــركة الوطنية للنقل بالســكك الحديديــة الذي أبرز 
التزام الشركة ب »تحسين ظروف نقل المسافرين«.

و ســيتوقف خالل الرحلة قطار الضاحية الذي ينطلق 
بين الساعة الخامســة و 40 دقيقة )أول رحلة انطالقا 
من قسنطينة( و الخامسة مســاء و 30 دقيقة ) العودة 
من زيغود يوســف( بكل مــن بكيرة و حامة بوزيان و 

كاف صالح و ديدوش مراد، كما تمت اإلشارة إليه.
و تدوم الرحلة بالقطــار مــن قســنطينة نحــو زيغــود 
يوسف 30 دقيقة، حسب ما ذكره عبد الحميد عشوش.

وكان  مدير الشركة عبد الحميد عشوش قد أكد لوكالة 
اإلنباء الجزائرية أول امس ، بأن اســتئناف الرحالت 
تــم وفقا لالحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد تفشــي 
فيــروس كورونــا المســتجد، موضحــا بأن الشــركة 

قد ســخرت جميــع اإلمكانات و الوســائل البشــرية و 
اللوجيستية لتمكين تطبيق اإلجراءات الموصي بها في 

إطار مكافحة جائحة كوفيد19-.
وكانــت  المديريــة الجهويــة للشــركة الوطنيــة للنقل 

n  و بحســب أحــد ممثلي المجتمــع المدني 
فــي تصريح »عين الجزائر«، فإنهم ملوا من 
تكرار مثل هذه االنقطاعــات المتكررة للتيار 
الكهربائــي حتــى بدون أي أعذار مســبق من 
الوكالــة التجارية بتمالوس التي تفضل في كل 
مــرة عدم الــرد حتى علــى احتجاجاتهم و ال 
تبرير تلــك االنقطاعات، و أضــاف محدثنا، 
بأنهــم راســلوا مديــر الوالئي لشــركة قصد 
التدخــل لوقــف هــذا المسلســل الــذي أصبح 
كابــوس يؤرقهــم باســتمرار و يتســبب لهــم 
فــي خســائر ماليــة كبيرة،خاصة فــي إتالف 
التجهيــزات الكهرومنزلية و الســلع و خاصة 
بالنســبة للخبازيــن و أصحــاب الحلويــات و 
الجــزارة، غير أن وعــوده ظلت مجرد كالم  
ال غيــر، حيــث لم يتدخــل لوقــف معاناتهم ، 
و هــو ما دفــع بهم إلى التهديــد بالتصعيد من 
احتجاجاتهم في األيام المقبلة خاصة و الشتاء 

طويل.
مديــر الوحــدة التجارية بســونلغاز من جهته 

ردا علــى مطالــب المحتجيــن، بــأن تكــرار 
االنقطاعــات خارج عــن نطاق الشــركة، و 
هي أمــور تقنية هــي أالن محــل صيانة من 
قبــل مقاوالت مكلفة بهــذا الغرض هي تعمل 

في الميدان، كما أن عصابات ســرقة الكوابل 
النحاسية كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة و 
تســبب في مثل هذه االنقطاعات التي ســوف 

يتحكم فيها انطالقا من هذا الصيف.. 

n  و حســب  التقريــر المقــدم فأن البلدية ســجلت 
قفــزة نوعية من حيث المشــاريع التنموية بتســجيل 
60 مشــروعا في مختلف القطاعات ما بين ميزانية 
الواليــة والمخططــات البلديــة للتنميــة وصنــدوق 
الضمــان والتضامن للجماعــات المحليــة وميزانية 
البلديــة والمشــاريع القطاعية بتكلفــة مالية تجاوزت 
70 مليــار ســنتيم فــي ثالثــة ســنوات ونصف فقط 
ما ســاهم فــي رفع الغبن عــن كثير مــن المواطنين 

والمشاتي خاصة المصنفة كمناطق ظل .
أما فــي مجال التســيير فقد صرحت رئيســة البلدية 
انها استلمت مقاليد التسيبر  بميزانية عاجزة وبديون 
في أجور العمال لم تســدد لســتة اشــهر  وكذا أجور 

المجلس البلدي السابق وترقيات جميع العمال والمنح 
والمردوديات وقد تم تسديدها والحمد هلل وسد العجز 
إلــى حد كبير وصــارت البلدية مــع إعانات الوالية 
تسجل اكتفاء كامال خاصة في المصاريف اإلجبارية 
ولــم يحصل هذا إال من خالل السياســة الترشــيدية 

التــي انتهجناهــا خاصة فــي االســتهالك والحفاظ 
على المال العام وتجديــد العقود للممتلكات المنتجة 
وتحصيــل النفقات المتعلقة بها والقضاء على جميع 
مظاهر الفساد وتبديد األموال العمومية بكل أشكاله 

وصوره.
 و وجهــت زهيــة بن قارة الشــكر لجميع من وقف 
معها في تجســيد   هذه اإلنجــازات التي قالت عنها 
انها تمت  بتظافر وتعاون الجميع انطالقا من الوالة 
المتعاقبين على الوالية وعلى رأســهم  موالي عبد 
الوهاب والمدراء الوالئيين وكذا رئيس دائرة سيدي 
مــروان واألقســام الفرعية و  اثنت   بــن قارة على 
المجهــودات الكبيــرة لجميــع لعمال البلديــة كل في 
موقعــه و كــدا  ألعضــاء بالمجلس الشــعبي البلدي 

لبلدية الشيقارة. 

متفرقات
 48 حادث مرور،وفاة شخص وإصابة 

57آخر..حصيلة شهر أفريل بجيجل

n سجلت المصلحة الوالئية لألمن العمومي و الفرق التابعة لها بأمن 
والية جيجل خالل شــهر أفريل من الســنة الجارية، 48 حادث مرور 
جســماني، توفي على إثرها شــخص واحد، فيما أصيب 57 شــخصا 
بجــروح، حيث و من خالل المعاينــات الميدانية تبين و أن 52 حادث 
كان ســببه العامل البشــري و المتمثل في عدم احترام السرعة القانونية 
شــرود الســائق أثناء القيادة، عدم انتباه السائق داخل األحياء، عدم أخذ 
الحيطة و الحذر من طرف السائق أثناء السياقة داخل منطقة عمرانية، 
قطــع الطريــق دون أخذ الحيطة، عــدم احترام مســافة األمان، رفض 
احترام أولوية المرور، تغيير االتجاه دون اإلعالن عن ذلك السير على 
اليسار، و الوقوف الخطير، في حين كانت العوامل المرتبطة بالمركبة 
والمحيــط ســببا في الحوادث األخرى المتبقيــة، هذا و يدعو أمن والية 
جيجــل كافة مســتعملي الطريق إلــى اإللتزام بقانون المــرور و إتباع 

قواعد القيادة السليمة حفاظا على أراوح المواطنين و سالمتهم.

فرق رشطــة العمــران تحجز أزيد 
من 40 كلغ من اللحوم 

n وفي ســياق آخر،ســجلت فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بأمن 
الواليــة و كــذا المكاتــب التابعة لها بأمــن الدوائر خالل شــهر أفريل 
المنصرم، 60 مخالفة خاصة بالبناء بدون رخصة، التعدي على ملكية 
عمومية متبوع بالبناء بدون رخصة، عدم مطابقة البناء لرخصة البناء 
المســلمة، تهيئة أرضية دون رخصة، إنجاز حائط ســياج دون رخصة 
البنــاء تســييج قطعة أرضيــة دون رخصة، هدم بنــاء دون رخصة، و 
إعاقة الرصيف دون رخصة من جهتها ســجلت فرق التطهير في نفس 
الفترة مخالفتين )02(، خاصتين بالبيع غير الشرعي في الطريق العام، 
مع حجز أكثر من 40 كلغ من اللحوم الحمراء و البيضاء المتورطون 
في هذه األفعال غير القانونية، كونت ضدهم ملفات جزائية أرسلت إلى 

الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا النشــاط الميداني لعناصر شــرطة العمران في اطار الحفاظ 
على الصحة و الســالمة العمومية و كذا مراقبــة مدى االلتزام بقوانين 
العمران، و موازاة مــع مجهوداتها الخاصة بحماية المواطنين في ظل 
الظرف الصحي االســتثنائي الذي تمر به بالدنا و الذي يميزه انتشــار 

جائحة كورونا.
نصرالدين – د

احرتاق محل تجــاري يف الحروش 
بسكيكدة 

n تدخلت، ليلية أول أمس، اسعافات الوحدة الثانوية الحروش جنوبي 
والية ســكيكدة، على الساعة 12ساو 46د ليال،من ألجل إخماد حريق 

محل لتصليح الهواتف النقالة و اإلعالم األلي.
حيث اشــتعلت النار بقوة في المحل التجاري بوسط المدينة في ظروف 
مجهولة ،وبسرعة ،مما تسبب في حالة من الرعب و الفزع لدى التجار 
المجاورين المحل و حتى الســكان الحــي الدين قضوا ليلة بيضاء، قبل 
أن بنجــح أعوان الحمايــة المدينة في إخماد الحريق و تفحم كلي المحل 

..بينما تم مباشرة فتح تحقيق في مالبساته.
نورالدين. ب

وسط إجراءات صارمة لتدابري الوقاية من كورونا 

استئناف الرحالت عبر خط الضاحية 
قسنطينة – زيغود يوسف

مدير التوزيع بالرشكة طمـأنهم
احتجاجات بتمالوس عىل تواصل انقطاع التيار الكهربايئ يف سكيكدة

الشيقارة بميلة 
 رئيسة البلدية تقدم حصيلة المشاريع التنموية 

7  عين على الشرق 

إستســتأنف ، أمس ، رحالت نقل المســافرين بالســكة الحديدية عبر خط الضاحية قسنطينة – زيغود 
يوســف ، قســنطينة ، في قرار اتخذته الشــركة  ولقي استحســانا كبيرا من لدن المواطنين ، خاصة 

المقيمين منهم ببلدية زيغود يوسف . وسط إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا   

أحتج، أمس، من جديد، عدد من مواطني قرى و »مركز« بلدية تمالوس غربي والية سكيكدة، على تواصل االنقطاعات 
لتيــار الكهربائــي باســتمرار، و هــي العملية التي تتكــرر كل مرة و خاصة نهاية كل أســبوع، مما يتســبب في إتالف 

التجهيزات الكهرومنزلية و كذا بعض المواد الغذائية و إحالة الصحاب المخابز و باقي التجار على عطلة إجبارية.

قدمت، نهار أمس، زهية بن قارة رئيسة المجلس الشعبي البلدي  لبلدية الشيقارة بميلة حصيلة ثالثة سنوات ونصف 
من عمل المجلس الشعبي في جلسة مفتوحة للمواطنين ووسائل اإلعالم.

سكيكدة : نورالدين .ب

قسنطينة : تاج الدين

ميلة : محمد بوسبتة 
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  n
 وأوضــح الوزيــر خالل إشــرافه بمقــر الوالية 
بحــي دقســي عبد الســالم على لقــاء جهوي مع 
إطــارات قطاع الفالحة في إطــار زيارة عمل و 
تفقــد إلى هــذه الوالية أن خارطــة الطريق التي 
أعدتهــا الوزارة الوصية وفقــا لتوجيهات رئيس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون هدفهــا تقليص 
فاتورة االســتيراد من خالل وقف استيراد المواد 
الفالحيــة التي تنتج محليا, علــى غرار الطماطم 
الصناعيــة و البطاطا و كذا 50 بالمائة من بذور 
البطاطا مضيفا  أن تجســيد معالــم هذا المخطط 
يعتمد على رفع اإلنتاج و تسخير إطارات القطاع 
و كل المسؤولين و الفاعلين من تقنيين و إداريين 
و مهنيين, باإلضافــة إلــى االعتماد على الســقي 

التكميلي.
واعتبر بالمناسبة أن حملة الحصاد و الدرس لهذا 
الموســم تعد تحديا يتطلب تســخير كل الموارد و 
الوســائل و توفير التســهيالت و التنظيم المحكم 
للعمليــة من خالل إحصاء و تحديــد نقاط الجمع 
و تحســيس المنتجيــن بشــأن ضمــان جمع فعال 
للمنتــوج, كما أفــاد الوزير أنه ســيتم تخصيص 
رواق أخضــر للشــعير مــن أجل ضمــان جمع 
محصول هــذا النوع من الحبــوب بطريقة فعالة 
و تفادي تشــكل الطوابير الطويلة لالنتظار و كذا 
توفير هذه المادة كبديل ألعالف الماشــية. ورغم 
أن الموســم الفالحي الحالي قــد تميز بصعوبات 
عديدة بســبب جائحــة كورونا و نقــص الموارد 
المائيــة و شــح األمطــار, إال أن الدولــة رافقت 
و شــجعت الفالحيــن خاصــة في مجال الســقي 
التكميلي, حيث لــم تطرأ أية أزمة أو انقطاع في 
التموين بالمواد الفالحية, حسب ما ذكره الوزير

 وأكــد  حمدانــي كذلــك أن الــوزارة الوصيــة 
ســتعكف علــى مرافقة حملة الحصــاد و الدرس 
لهذا لموســم من أجل تفادي تكرار األخطاء التي 

سجلت في هذا المجال خالل المواسم الفارطة.

وزار الوزير بالمناســبة مزرعة خاصة بمنطقة 
البعراوية ببلدية الخروب و كذا مزرعة نموذجية 
بمنطقــة بونــوارة ببلديــة أوالد رحمــون, حيث 
أعطــى توجيهات ألصحــاب هذه المســتثمرات 
الفالحيــة تقضي بضرورة االنخراط في مســعى 
الدولة الرامي إلى تشــجيع االنتاج المحلي للمواد 
الفالحيــة و البــذور خصوصا بعــد نجاح تجربة 
زراعة الســلجم الزيتي التــي تطمح الوزارة إلى 
تعميمها عبر مختلــف مناطق الوطن مذكرا  أن 
خارطــة الطريــق الخاصــة بقطــاع الفالحة قد 
أعطــت ثمارهــا و ذلك في إطار سياســة الدولة 

الراميــة إلى تحقيق األمــن الغذائي و التخلي عن 
اســتيراد المــواد الفالحيــة األساســية و تطوير 

الشعب الفالحية االستراتيجية.
 و قد حث السيد الوزير اصحاب هذه المستثمرات 
للعمــل في اطار ورقة طريــق الوزارة بناء على 
توجيهات رئيــس الجمهوريه خاصــة فيما تعلق 
بزراعة السلجم الزيتي الذي عرف انتاج 3000 

هكتار هذا العام .
كمــا اكد علــى تخصيــص رواق اخضــر لمادة 
الشعير للتسهيل على الفالح عملية نقل المحاصيل 

و تخزينها

متفرقات 
 النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري 

الرتبية تلتقي مدير القطاع بربج بوعريرج 

n   خالل االجتماع الذي جمع المكتب الوالئي للنقابة الوطنية المستقلة 
لمستشاري التربية اول امس بمقر مديرية التربية، بمدير التربية لوالية 
برج بوعريريج، حيث تم عرض عديد المطالب و النقاط حسب جدول 
األعمال المنجز من طرف النقابة، و من بين المطالب االساسية تزويد 
النقابة بمقر من اجل المســاهمة في تحســين عمــل النقابة ، كما طالب 
هــؤالء من مديــر التربية أعطاء الحــق في الترقية و ادراج مستشــار 
التربيــة فــي الحركــة التنقليــة النهــم يعانون من هذا المشــكل بشــكل 
واســع، في ذات الســياق اعتماد لجنة متساوية االعضاء الخاصة برتبة 
مستشاري التربية ألنها لحد الساعة لم يتم االعتماد عليها، مدير التربية 
رحــب بالنقابــة و طمأن االعضاء و أكد على أن مصالحه ســتعمل من 

أجل تحقيق المطالب التي اعتبرها شرعية و يكفلها القانون.
 لإلشــارة فإن هــذا االجتماع يعد األول منذ تولي مديــر التربية الجديد 
لواليــة برج بوعريريج، كما يأمل اعضــاء النقابة من تحقيق المطالب 
و المساهمة في تحسين ظروف العمل التي ارهقت هذه الفئة حسبهم و 

فتح باب الحوار عن طريق النقابة المعتمدة.
 مبروك بن الطيب

  إصابة 3 أشخاص  يف حادث 
مرور خطري بقالمة

  n  تدخلت ،يوم أمس، الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخزارة بقالمة 
ألجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقالب ســيارة من نوع دراســيا 
لوقان بالطريق الوطني رقم 80 قالمة وســوق أهراس بالمكان المسمى 
كاف المخــدوم ببوحشــانة خلف 03 مصابين جنس أنثى نقلن بســيارة 

اإلسعاف للمصلحة الجوارية لخزارة.

…وإصابة شيخ بحروق  بسبب 
قارورة غاز بوتان

n تدخلت الوحدة الرئيسية على الساعة الواحدة زواال من  أجل اشتعال 
قــارورة غاز البوتان داخل منزل بالمكان المســمى قرية بوجول حيث 
تــم إخمــاد الحريق بفضل التدخل الســريع وتقديم اإلســعافات لمصاب 
بحروق من الدرجة الثانية من جنس ذكر يبلغ 71 سنة ونقل لمستشفى 

الحكيم عقبي.
خديجة.ز

 أكد عىل نجاح تجربة السلجم الزيتي بقسنطينة 

 الوزير حمداني : نحو تقليص فاتورة 
االستيراد المواد الفالحية ب15 بالمائة

  عين على الشرق 
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 أعلن وزير الفالحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني  بقسنطينة أن الجزائر تطمح إلى تقليص فاتورة 
استيراد المواد الفالحية و البذور إلى  نسبة 15 بالمائة  بعد أن يتم إنجاح موسم الحصاد و الدرس المقبل.

n     واســتنادا ،الى البيــان االعالمي الذي 
راســلتنا به خلية االعــالم والصحافة بديوان 
التطهير ان هاته األخيرة جندت فرقا للتدخل 
طيلة شهر رمضان المعظم اضافة الى فرق 
تدخل ليلية وفرض مستوى عالي من اليقظة 
والحذر  حتى تســتجيب لمختلف االنشغاالت 
والمشــاكل التــي يعاني منها ســاكنة الوالية  

وضمان احسن خدمة عمومية للتطهير
وقــد عملت، المؤسســة، طوال هاتــه الفترة 
علــى تكثيف مــن عمل الفــرق للتطهير في 
الميــدان من خــالل اعطــاء اولويــة للنقاط 
السواء في بعض احياء عاصمة الوالية على 
ســبيل دوران الوئام القطــب العمراني حملة 

وحي 800 مسكن سلسبيل وكشيدة .
ورغم، المشــاكل التــي يعاني منهــا اعوان 
ديــوان التطهيــر، فــي عملهم إلنجــاح هاته 
العمليــة النبيلة التي تعتنــي بالمحافظة على 
البيئــة والوقاية من خطــر الفيضانات ،حيث 
انهــم وفــي كل مــرة يواجهون مشــكل في 
التنقيب على البالوعات المغطاة تحت الزفت 
وتغطية البالوعات بالحديد من قبل المواطنين 
،حيث ان النشاط الدؤوب والتفاني في العمل 
مــن قبل هاته الفــرق المخصصة في بعض 
الظــروف على مجدار 24 ســاعة لم تترك 
تأثيــرات االمطــار االخيــرة التــي اجتاحت 

الوالية تضرب سكنات المواطنين وتغمرهم 
بالمياه وتترك االوحال تنتشر في الشوارع .
والجديــر بالذكــر فــي االخيــر، أن ديــوان 
التطهيــر بباتنــة ورغــم النقائــص الماديــة 
والبشــرية التــي يعاني منها ،ســمح بتحقيق 

عتبة عالية مــن الحرص واليقظة والتصدي 
لخطر الفيضانات ووضع حزام أمن يحميها 
مــن هــذا الخطر الذي يتربــص بها عند كل 
ســقوط أمطار  ويجل ســكانها ينعمون بحياة 

أمنة وبيئة نظيفة .

  تم تطهري 61841 مرت طويل من شبكة الرصف الصحي

  ديوان التطهري بباتنة يحرص عىل ضمان مخطط 
شامل لحماية الوالية من الفيضانات  

 أحصت، مؤسســة ديوان التطهير بوالية باتنة، في حصيلة نشــاطاتها وتدخالتها ،منذ الفاتح من جانفي من الســنة الجارية 
والى غاية الشهر الجاري تطهير 61841 متر طولي من شبكة الصرف الصحي مع تنظيف 3884 مشعب و4350 بالوعة 
عالوة عن اســتخراج 612.76 متر مكعب من االوحال والفضالت وهذا عبر كامل اقليم تســيير المؤسسة التي تمس عاصمة 

الوالية وكبريات الدوائر.

قسنطينة : تاج الدين 

باتنة : محمد دحماني 
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 n ويشــتكي ســاكنة حي علي مهني، من 
تواجد الكالب المشردة بأعداد كثيرة، انتشرت 
بجــوار العمــارات والطــرق المجــاورة لهم، 
حيث تتجول هذه الــكالب بكل حرية فارضة 
حظــر تجول تام على االطفــال وحتى الكبار 
ـــ األزقة في هذا الحــي  تنعدم فيها  ــا، ف ان احي
ــارة العموميــة مما يرفع درجــة الخطورة  اإلن
فتــرات الصباحية الباكرة  يــال، ناهيك عن ال ل
التي تشهد صخبا كبيرا جراء الشجارات التي 
تدور بين هذه الحيوانات المشردة، األمر الذي 
بلدية  زاد من تذمر الســاكنة، وأمــام صمت ال
ــون القاطنون  تام، حــذر المواطن وغيابهــا ال
بالحي خطر تعــرض ابنائهم للعض من قبل 
هذه الكالب المشردة، وذلك بعد حوادث كثيرة 
مــن هذا النوع فــي عدة أحياء ســكنية أخرى 
كحي فاطمــة الزهراء بعاصمة الوالية، والذي 
بــدوره يشــهد مجموعــات أكبــر بكثيــر من 

األحياء األخرى.

بلدية  ودعــا قاطني حي علي مهني مصالح ال
لتدخــل العاجــل للنظــر فــي هذا  والواليــة ل
الخطــر المحــدق بهم وبأبنائهــم، خاصة أن 
هــذه الكالب يســتعين بها أصحاب ورشــات 
بناء للحراســة ليال، لتتجــول بأريحية تامة  ال

ــى  ــذي يجــب عل بالنهــار، المشــكل األول ال
الســلطات الوصية التكفل بــه ومراقبته حتى 
التكون حياة المواطنيــن والمارة تحت رحمة 

الكالب المشردة.

 n وذكــر رئيــس بلدية مروانة 
لعين الجزائر ان المحطة سلمت 
ــي اثــر مناقصــة  لمســتثمر عل
نيــة حيث قام بإعــادة تهيئتها  عل
وجعلها صالحة لالســتعمال في 
اطــار اتفاق بينه وبيــن الهيئات 
الرســمية وســيتم خصــم المبالغ 
تــي انفقهــا مــن االيجــار الدي  ال

يدفعه للخزينة العمومية 

ــي والي  واثنــي الميــر كثيــرا عل
الوالية توفيــق مزهود الذي ما ان 
ــي الوضع المرزي الدي  اطلع عل
كانــت عليه المحطــة حتي اتخذ 
ــي الفور قــرارا صارما بإعادة  عل
تهيئتها واعادة تشغيلها من جديد 
وكانــت المحطــة قد بقيــت اكثر 
قــة بعد  مــن ثمانية ســنوات مغل
بناية من الناحية  اكمال اشــغال ال
تعرضــت  ثمــة  الماديــة  ومــن 
ألبوابهــا  والتحطيــم  لتدهــور  ل
ونوافذهــا من جانــب المحيط  ثم 

ــي مفرغــة عموميــة  تحولــت ال
يلقــي فيهــا كل مــن هــب ودب 
واالبــواب  يــة  المنزل الفضــالت 
والعجــالت  المحطمــة  والنوافــذ 
الحيوانــات  وحتــي  المطاطيــة 
م تنفع نداءات الســكان  الميتــة ول
الخواص  العمومييــن  يــن  ناقل وال
الموجهة باســتمرار للوالة الدين 
بــوا علي تســيير الوالية في  تعاق
الســنوات االخيــرة  بينمــا كانت 
بلديــة ال تقــدر علي  الميزانيــة ال
التي  المرتفعــة  ــغ  ال المب تحمــل 

ــم تقديرهــا من طــرف مكاتب  يت
تقنية إلعادة تهيئتها الدراسات ال

ناقلون والســكان  قاه ال االجــراء تل
معــا بارتياح كبير ألنــه يمكنهم 
من التواجد في مكان واحد يقيهم 
تنقــل مــن جهــة ألخرى   ــاء ال عن
تنقــل   ال ســرعة  فــي   ويســاهم 
وســهولتها والتقليص من الحجم 
الســاعي والمربــك بيــن نقطــة 

ألخرى.

 n خصــص هــذا االجتمــاع 
لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات 
تقليدية  : الســياحة والصناعات ال
و  البريــد   ، ــي  العائل العمــل  و 
المواصالت السلكية و الالسلكية 
الوطنيــة  الحظيــرة  ،الغابــات) 

لتازة( و التربية .
و أوضح الســيد المدير أنه وبناء 
ــى توجيهات الســيد الوالي تم  عل
تشــكيل لجنة والئيــة تتكون من 
03 قطاعات : التربية ، الصحة 
و الســكان و التكويــن و التعليم 
المهنيين بتكوين فرق مشــتركة 
على مســتوى وحدات الكشــف و 
لتكفــل النفســي بهذه  المتابعــة ل
الفئة ســواء من مختلف الوسائل 
فــي  المســتعملة  بيداغوجيــة  ال
التدخــل  أســاليب  و  المرافقــة 
تــي  وال العالجيــة  الطــرق  و 
المقبلين على  التالميذ  تستهدف 
يــم االبتدائي  اجتياز شــهادة التعل
. ــا  البكالوري و  المتوســط   ، 

ــح الســيد  وفــي هــذا االطــار أل
ــى ضــرورة التدقيــق  ــي عل الوال
أكثــر مــع المختصيــن باشــراك 
االختصــاص،  وذوي  الجامعــة 
ــام بجلســة عمــل تضم كل  قي وال

مــن مــدراء التربيــة ، الصحة و 
يــم  التعل و  التكويــن   ، الســكان 
الجامعــة  مديــر  و  المهنييــن 
ومختصيــن فــي الميــدان قصد 
وضــع برنامج خاص يتم توجيهه 
للمؤطريــن لمســاعدة التالميــذ 
 في تجاوز الصدمات النفســية .
ــم بعدها الشــروع فــي جدول  يت ل
األعمال الذي تضمن التحضيرات 
الخاصة بموسم االصطياف لسنة 

: 2021
وقدم مدير الســياحة و الصناعة 
تقليدية و العمل العائلي عرضا  ال
حول االجراءات المتخذة من طرف 
القطاع في إطار التحضير لموسم 
االصطيــاف ال ســيما مــا تلعــق 
ـ أشــغال الصيانــة و الخدمات  ب

يــة التنظيف ،  بالشــواطئ، عمل
تهيئة وصيانة مراكز الحراسة و 
 النقائص المســجلة بالشواطئ .
ــى جانــب ذلك تمت مناقشــة    إل
المحميــة  تصنيــف  مشــروع 
 البحرية للحظيرة الوطنية لتازة :
قدمــت الســيدة مديــرة الحظيرة 
تــازة عرضــا شــامال  الوطنيــة ل
حول المشروع و أهدافه ) حماية 
بيئية ، التنمية  التراث ، التربية ال
المستدامة .... ( ، ملف التصنيف 
، الدراســة المنجــزة مــن طــرف 
الجامعة و الخبراء األجانب و أهم 
 النشــاطات المنجزة بالمحمية .
ــم التطرق إلى  اســتمرار  كمــا ت
الخدمة العمومية البريدية لقطاع 
البريد و المواصالت الســلكية و 

الالسلكية :
البريــد  مديــرة  قدمــت  حيــث 
و  الســلكية  والمواصــالت 
الالســلكية عرضا حــول ضمان 
العموميــة  الخدمــة  اســتمرارية 
اعــداد  خــالل  مــن  البريديــة 
مخططــات و توجيهــات تضمن 
ــة ال سيما  ـ ـ ـ اســتمرارية الخدمـ
ما تعلق بتوفير الســيولة المالية 
ــى مســتوى مكاتــب البريــد  عل
وعلى مستوى الموزعات المالية 
ــى الســير الحســن  ، الســهر عل
لعمل الشبكة البريدية و التنسيق 
مع السلطات المحلية لتخصيص 
فضــاءات الســتغاللها كمكاتــب 
لبريــد في ظــل الوضع الصحي  ل
 الراهــن جــراء جائحــة كورونا .
بناءات المدرســية  وبخصوص  ال
دم السيد مدير البرمجة و متابعة 
الميزانية عرضــا مختصرا حول 
ــاءات المدرســية المبرمجــة  بن ال
المقبــل  المدرســي  للدخــول 
األطــوار  فــي   2022/2021
المتوقــع  مــن  ، حيــث  الثــالث 
اســتالم 07 مجمعــات مدرســية 
في الطور االبتدائي ، اضافة إلى 
أقســام توســيع ومطاعم مدرسية 
، وكــذا برمجة اســتالم ثانويتين 

خالل الدخول المقبل .

n فــي إطــار محاربة ظاهرة 
المضاربــة غير الشــرعية في 
المواد االســتهالكية األساســية 
المدعمة من طرف الدولة وعلى 
دوريات قامت بها عناصر أمن 
دائــرة مروانــة عبــر مختلــف 
التجارية  المحــالت واألســواق 
لفــت انتباههــم وجود شــاحنة 
أشــخاص   03 متنهــا  ــى  عل
تتراوح أعمارهــم بين 23 و26 
ســنة كانوا بصدد عرض كمية 

من زيــت المائدة غيــر مفوترة 
لبيع بالســوق اليومي وبسعر  ل
مرتفــع عن الســعر المحدد لها 
ليتم حجز 406 دلو ســعة 05 
يتم اتخاذ  لتر من نفــس المادة ل
قانونية اتجاه  كامل اإلجراءات ال
األشخاص السالفي الذكر وذلك 
بالتنســيق مع مصالح مديرية 

التجارة.
فوزي جاب هللا

ــي  ــذا لتوجيهــات وال n نفي
ــى  واليــة الطــارف، الراميــة ال
تحســيس  و  المحيــط،  تعقيــم 
إمتثالهــم  قصــد  المواطنيــن 
تدابيــر واإلجــراءات الهادفــة  ل ل
الى الحــد من انتشــار فيروس 
ــا )كوفيد19(، ومواصلة  كورون
المســطر  الوالئــي  لبرنامــج  ل
تنفيذ هــذه التوجيهات، تم أول  ل
امس مباشرة الحملة التطوعية 
الوالئيــة ببلدية الطــارف التي 
تعقيــم وتطهيــر  ــى  ال تهــدف 
حمــالت  وبعــث  المحيــط، 

التحسيس والتوعية.
التعقيــم  يــة  عمل وشــملت 
المرافق العمومية والمؤسســات 
المســتقبلة  والفضــاءات 

للجمهور والساحات العمومية
يــة عرفــت مشــاركة كل   العمل
بيئة المؤسســة  مــن مديريــة ال
العمومية لتســيير مراكز الردم 
تقنــي ، أمــن واليــة الطارف  ال
بلديــة   ، المدنيــة  الحمايــة   ،

الطارف.
ق.م  

الســيدة  إشــراف  تحــت   n
وسيلة بوشاشي الوالي المنتدب 
للمقاطعة االدارية ذراع الريش 
، و بمشــاركة كل مــن مصالح 
مديريــة  العنــب،  واد  بلديــة 
األشــغال  مديريــة   ، التربيــة 
يــة و  العموميــة ، ديــوان الترق
ــة  كال و  العقــاري،  التســيير 
عــدل و مؤسســة تســيير الردم 
ــة  تقنــي ، ســيتم تنظيــم حمل ال
المــدارس  لتنظيــف  واســعة 
بإجــراء  المعنيــة  االبتدائيــة 
يــم  التعل شــهادة  امتحانــات 
االبتدائي عبــر إقليم المقاطعة 
يكــون  أن  ــى  عل  ، االداريــة 
تالي:  البرنامــج على النحــو ال
الخميــس  و  األربعــاء  يومــي 
يــة  19 و 20 مــاي 2021 عمل

نــزع الحشــائش الضــارة بكل 
ابتدائيــة بونوبــة محمــد  مــن 
الحــوض  ابتدائيــة   ، العربــي 
و  مســعود  تريعــة  ابتدائيــة   ،
 كــذا ابتدائيــة خــرازة الجديدة.

يــوم الســبت 22 مــاي 2021 
يــة تنظيــف واســعة بــكل  عمل
المــدارس االبتدائيــة المتواجدة 
 بالمقاطعة االدارية ذراع الريش.

ــى الجمعيــات و منخرطــي  عل
كــذا  و  المدنــي  المجتمــع 
و  المهتميــن  المواطنيــن 
الغيورين على أبناءنا التالميذ 
المشــاركة في هذه العملية بكل 
مــا أتيح مــن إمكانيــات مادية 
و بشــرية و الدعــوة مفتوحــة 

للجميع.
ق.م

الكالب المشردة تهدد حياة 
ساكنة علي مهني بتبسة 

عين على الشرق 
9

يواجه ساكنة عدة أحياء ببلدية تبسة، خطر هجمات الكالب المشردة التي انتشرت بشكل كبير بجوار العمارات السكنية، 
السلطات  تقاعص  تذمر هؤالء من  التعليمية، وسط  لمؤسساتهم  المتمدرسين  أبنائهم  مرافقة  اآلباء على  أجبر  مما 

للقضاء على هذه الحيوانات الخطيرة.

سيتم عما قريب اعادة فتح محطة النقل البري لمروانة الكائنة في الضاحية الغربية للمدينة بعد االنتهاء من تهيئتها وتوفير الشروط 
الضرورية لتسييرها والمتعلقة بإعادة تركيب النوافذ واالبواب الخارجية واكشاك بيع التذاكر والمقر االداري.

في إطار االجتماعات الدورية لمتابعة سير عمل مختلف القطاعات بالوالية، ترأس والي والية جيجل السيد عبد القادر كلكال نهار أمس 
اجتماع المجلس التنفيذي للوالية ، رفقة السيد األمين العام للوالية وبحضور كل من السادة المدراء التنفيذيين ،رؤساء الدوائر و رؤساء 

المجالس الشعبية للبلديات الساحلية .

باتنة : محمد غناي  

تاج الدين 

تبسة : منى بوعكاز

وايل جيجل يرتاس أشغال المجلس التنفيذي

حجز أزيد من 400 وحدة من زيت 
المائدة موجهة للمضاربة بباتنة

 مبارشة حملة تعقيم واسعة بالطارف  

حملة واسعة لتنظيف المدارس المعنية 
بإجراءات امتحانات نهاية السنة بعنابة 

األربعاء 19 ماي  2021
الموافق لـ 7 شوال  1442

باتنة 

متفرقات 

فتح محطة النقل بمروانة قريبا

تنشيط السياحة والتحضريات الخاصة بموسم االصطياف يف الواجهة 



n  وأوضــح الســيد شــيتور فــي 
كلمته ألقاها خــال فعاليات الطبعة 
الـ25 ليــوم الطاقــة الذي خصص 
لدراســة موضــوع “انتقــال الطاقة 
والتنمية المســتدامة”، أن “الجزائر 
تملك نافذة بسبعة إلى ثمانية سنوات 
فقط لتحقيق االنتقــال نحو الطاقات 
المتجــددة والخروج مــن الوضعية 
الحاليــة المتميزة بالتبعيــة للطاقات 

التقليدية”.
وتســتهدف دائرته الوزارية تجسيد 
هذا الهــدف بحلــول 2030 وذلك 
“بشــكل عقانــي وبإشــراك كافــة 
القطاعات المعنية”، حسب الوزير.

ويســتدعي ذلــك تنفيــذ مــا أســماه 
مجــال  فــي  مارشــال”  بـ”خطــة 
الطاقــات المتجددة من أجل التحول 
إلــى نمــوذج جديد للطاقــة يتضمن 
إلى جانب الطاقة الشمســية، الطاقة 
الحراريــة وطاقــة الحطــب وطاقة 

الرياح.
وفي هذا اإلطار, اعتبر السيد شيتور 
ان هذا االنتقال يعد “ضرورة وليس 
مسعى للحداثة وحسب”، مشيرا إلى 
الرهــان الكبيــر المطــروح لتوعية 
وإقناع المجتمع بأهمية هذا التحول.
عمليا، لفت الوزيــر إلى أن قطاعه 
باشــر المساعي إلنتاج الهيدروجين 
 1000 انتــاج  يســتهدف  حيــث 
ميغــاواط مبرزا ان هــذا النوع من 
الطاقة بإمكانه تعويض النفط بحلول 

.2030
كما شــدد على ضرورة رفع الدعم 

عن أســعار الطاقة “بشكل تدريجي 
مع حماية الطبقات محدودة الدخل”.
مــن جانــب آخــر، أشــار الوزيــر 
إلــى التطــورات العلمية المســجلة 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي 
واإلعــام اآللي والرقمنة والتي من 
شــأنها التســريع في تحقيق االنتقال 

الطاقوي.
وهنا، تطرق إلى اإلنشــاء المرتقب 
لمعهــد االنتقــال الطاقوي بســيدي 

عبد هللا، والذي سيعمل على تكوين 
كفــاءات وطنية وتطويــر البحوث 

المتخصصة في هذا المجال.
من جهتــه، أكد وزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي، عبــد الباقي بن 
زيــان، أن هذا اليوم الدراســي يعد 
فرصــة لبحث األولويات المســجلة 
فــي برنامج عمــل قطــاع االنتقال 
الطاقوي، كما يسمح بالمساهمة من 

خال أنشطة البحث والتكوين.

وقــال الســيد بــن زيــان أن قطاعه 
يضع تحت تصرف وزارة االنتقال 
الطاقوي مختلف الطاقات البشــرية 
ومراكز ومخابر البحث والتجهيزات 
التابعــة لــه، للعمل المشــترك على 
إنجــاح هــذا المســار الــذي يعتبر 
“حتميــا” وليس “اختياريا”، في ظل 
االرتفاع المســجل فــي الطلب على 

االستهاك الطاقوي.
ق ـ إ/ وأج

متأثرة بتخفيف قيود كورونا
أسعار النفط فوق 70 دوالرا 

 

n صعدت أســعار النفط الخام في التعامــات المبكرة، الثاثاء، فوق 
70 دوالرا بالنسبة لبرميل برنت، مع عودة الحياة في عديد االقتصادات 
حول العالم، بفعل تخفيف قيود فرضت سابقا لمواجهة جائحة كورونا.

وبعد قيود دامت أربعة شــهور، عادت الحيــاة مجددا لبريطانيا اعتبارا 
من اإلثنين، ما أعطى المجال لمايين األفراد في الباد للتنقل، والعودة 

إلى أعمالهم ومزاولة األنشطة االقتصادية.
ومنــذ اإلثنين، بدأت تركيا تخفيف بعض القيود المفروضة منذ الشــهر 
الماضــي، على عديد المرافــق االقتصادية وحركة األفــراد في عموم 

الباد، كما خففت اقتصادات أوروبية وآسيوية أخرى قيودها مؤخرا.
وعنــد الســاعة )07:18 ت.غ(، صعــدت العقود اآلجلــة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تسليم جويلية بنسبة 0.95 بالمئة أو 66 سنتا إلى 

70.12 دوالرا للبرميل.
كذلــك، زادت أســعار العقــود اآلجلة للخــام األمريكي غرب تكســاس 
الوســيط تسليم جوان بنســبة 1 بالمئة أو 66 سنتا إلى 66.94 دوالرا 

للبرميل.
ق ـ إ

دولة أوروبية تبدأ سياحة اللقاحات
»غازبروم نفط« الروســية تسجل 

ربحا ملياريا  يف أربعة أشهر
n سجلت شركة »غازبروم نفط« الروسية في الربع األول من 2021 
ربحا صافيــا، وفقا للمعايير الدولية للمحاســبة، بقيمة 84.156 مليار 

روبل )حوالي 1.14 مليار دوالر(.
وقالــت الشــركة، التــي تعد الــذراع النفطــي لعماق الغاز الروســي 
»غازبــروم«، فــي بيان أمس الثاثاء، إنه تم تســجيل ربحا صافيا في 
األشهر الثاثة األولى من هذا العام بقيمة 84.156 مليار روبل، مقابل 

خسارة بقيمة 13.8 مليار روبل في نفس الفترة من العام السابق.
لكن عند مقارنة نتائج الشركة للربع األول من 2021 مع الربع الرابع 

من 2020، نجد أن أرباح الشركة صعدت بنسبة 3.3 بالمئة.
ق ـ و

عائدات صادرات تركيــا من الزهور 
تبلغ 44 مليون دوالر

n بلغــت عائدات تركيــا من صادرات الزهــور، 44 مليون دوالر، 
خال األربعة أشهر ونصف الشهر األولى من العام الحالي.

وقال إسماعيل يلماز، عضو المجلس اإلداري لجمعية مصدري أزهار 
ونباتــات الزينة، إنهــم يتوقعون أن تتجاوز عائــدات صادرات القطاع 
نهايــة 2021، عمــا كانت في العام الفائــت أي أكثر من 107 مايين 

دوالر.
وأفاد يلماز في حديثه لألناضول، أنهم حققوا حتى اآلن، 41 بالمئة من 

المبيعات المستهدفة حتى نهاية العام.
وأضــاف أن صــادرات القطاع في عيد األم لهذا العام، زادت من حيث 

الكمية بنسبة 100 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى تحقيقهم أرقاماً قياسية في المبيعات الخارجية، خال األربعة 

أشهر ونصف الشهر األولى من هذا العام.
ق ـ إ

دولة أوروبية تبدأ سياحة اللقاحات
 n شــرعت دولة ســان مارينو، منذ االثنين، في »سياحة اللقاحات« 
حيث فتحت الباب بشــكل رســمي لتلقي الطلبات من األجانب الراغبين 

في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد داخل مؤسساتها الصحية .
ووفقا لمؤسســة الضمان االجتماعي في ســان مارينو فإن الزائر يمكنه 
الحصــول على أحــد اللقاحين »ســبوتنيك V« الروســي أو »فايزر« 

األمريكي.
وعن شروط السفر إلى سان مارينو لتلقي اللقاح، يحتاج الزائر األجنبي 
حجــزا فندقيا في مونتــي تيتانيو )جبل تيتانيو( لمــدة 3 أيام على األقل 

خال كل زيارة، إذ أن اللقاح يتضمن جرعتين.
ويبلغ ســعر اللقاح )الجرعتين( 50 يــورو، ومن المتوقع وصول أول 

السياح األجانب لتلقي اللقاح في نهاية ماي الجاري.
ق ـ إ
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شيتور قال أن ذلك يستدعي تنفيذ«خطة مارشال« يف مجال الطاقات املتجددة
ثماني سنوات أمام الجزائر لتجسيد تحولها الطاقوي

عين على االقتصاد 10

أكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أمس الثالثاء بالجزائر العاصمة، أنه يتوجب 
على الجزائر تجسيد انتقالها الطاقوي في غضون سبعة إلى ثمانية أعوام على أقصى تقدير.

n أعلنت مصالح والية تمنراست 
، أمــس الثاثاء ، عــن تحرك أول 
شــحنة بكميات قدرهــا ثمانية )8( 
أطنان  من اللحــوم الحمراء باتجاه 
الجزائــر العاصمــة والتــي تندرج 
واليــات  تمويــن  برنامــج  ضمــن 
الشمال باللحوم الحمراء انطاقا من 

واليات جنوبية .
وتضــم هــذه الشــحنة األولــى 30 
رأسا من األبقار و 10 رؤوس من 
األغنــام حيــث ينتظــر أن تتواصل 
عمليــة التمويــن أســبوعيا بطريقة 
منتظمة مما سيســاهم في استحداث 
حركية  تجاريــة تمكن المنطقة من 
تعزيــز مداخيلهــا و أيضــا توفيــر 

فرص شغل كما جرى شرحه.
وجرت عملية الشحن التي يضمنها 

االقتصادييــن  المتعامليــن  أحــد 
بحضور الســلطات المحلية وممثلي 
و  التجــارة  و  الفاحــة  قطاعــات 
المفتشــية البيطريــة  حيــث تمــت 
معاينة جميــع ظروف نقل وتخزين 
هذه اللحــوم قبل شــحنها على متن 
شــاحنة  مكيفــة مخصصــة لنقــل 
اللحــوم.و أوضــح مديــر مصلحة 
اإلنتــاج و الدعــم  التقنــي بمديرية 
الفاحــة عبــد القادر شــويرف بأن 
هذه الشــحنة مــن اللحــوم الحمراء 
قــد خضعت  إلى كافــة اإلجراءات 
الصحية  الازمة للتأكد من سامتها 
قبل توجيهها لإلســتهاك المباشــر 
من ضمنها ،مراعاة  شــروط الذبح 

وظروف التخزين األولية.
ق ـ إ

n ذكــر الوزيــر المنتــدب لــدى 
باقتصــاد  مكلــف  األول  الوزيــر 
المعرفة والمؤسســات الناشئة، وليد 
ياســين أمــس الثاثــاء بالعاصمة، 
أن قطاعــه اقترح خلق تخصصات 
جديــدة فــي مجــال التكنولوجيــات 
الحديثة على غــرار لغات البرمجة 
لكي تدرس على مســتوى معاهد و 
مراكــز التعليم و التكوين المهنين و 
ذلــك بهدف تطوير و توجيه قدرات 
الشباب نحو االبتكار.و في تصريح 

للصحافة بمناســبة اختتــام فعاليات 
الطبعــة األولى للصالــون الوطني 
لابتــكار فــي التكويــن و التعليــم 
المهنيين، قال السيد ياسين ان ادخال 
مثل هذه التخصصــات التي تطور 
قدرات الشباب على مستوى مراكز 
و معاهــد التكويــن المهنييــن فــي 
مجــال التكنولوجيات المتطورة من 
شــأنها خلق مهن جديدة على غرار 
“مطوري الواب و “المبرمجين”.و 
المبتكــرة  المشــاريع  بخصــوص 

التــي قدمها قرابة 68 مشــتركا من 
خريجي معاهــد و مراكز التعليم و 
التكويــن المهنيــن خــال الصالون 
الوطني األول لابتكار في التكوين 
و التعليم المهنيين، عبر الوزير عن 
إعجابــه الكبيــر بإنجــازات هؤالء 
الشــباب مؤكــدا انــه ســيتم مرافقة 
و تمويــل عــدد منهــا حتى تتجســد 
علــى أرض الواقــع.و قــال أن هذا 
الصالــون األول مــن نوعه كشــف 
عــن وجــه جديــد للتكويــن المهني 

حيث أظهــر قدرات الشــباب على 
التحكم فــي التكنولوجيــات الحديثة 
و خلــق مشــاريع ذات قيمة مضافة 
في مختلــف القطاعات.و أكد قائا: 
“نحن نشــجع مثــل هذه المشــاريع 
المبتكــرة و ســنعمل بمعيــة وزارة 
التكويــن و التعليــم المهنييــن على 
تثميــن هــذه االنجــازات مــن أجل 
تجسيدها على شكل مؤسسات ناشئة 

مستقبا”.
ق ـ إ

أول شحنة من 8 أطنان انطلقت من تمنراست
بداية تموني واليات الشمال باللحوم الحمراء 

انطالقا من الجنوب

بهدف تطوير و توجيه قدرات الشباب نحو االبتكار
اقرتح تخصصات جديدة يف مجال التكنولوجيات 

الحديثة بمعاهد بالتكوني المهني
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أهيل برج يوعريريج 
الفريق يتخبط يف عدة  مشاكل  ورصاعات داخلية تؤجج الوضع  

nو رفضت الجماهير هــذه التصريحات خاصة 
وأنهم يريدون المشــاركة القارية الموســم القادم  
باعتبار أن كل شــيء متوفــر والظروف المادية 
مواتية لتحقيق ذلك إذ طالب األنصار من اإلدارة 
إعادة النظر في الهدف المسطر واللعب بكل قوة 
من أجل تحقيق نتيجة مشــرفة في نهاية الموســم 
تســمح للســنافر بالعودة إلى الواجهــة اإلفريقية  
وهو ما أجمع عليه األنصار الذين تأســفوا كثيرا 
لتصريحات بزاز التي كانت مفاجئة لكونهم كانوا 
يراهنــون على اإلدارة الجديدة مــن أجل إخراج 
الخضــورة مــن الوضعيــة الحاليــة والتوجه بها 
إلى المراتــب األولى في مرحلة اإلياب  غير أن 
الخسارة أمام مدرسة الباك غيرت كل المعطيات 
وجعلــت اإلدارة تتريث وتتفق مــع الطاقم الفني 
علــى ضمان البقــاء الذي أصبــح صعبا في ظل 
تقــارب الفــرق فيمــا بينها مــن ناحيــة النقاط ما 
يتطلب على الشباب كسب الرهانات في اللقاءات 
المقبلة مع تفادي التعثرات داخل القواعد الن ذلك 
ســيعجل بالفريق إلى السقوط خاصة إذ علمنا أن 
الفريــق يتوفــر حاليا على 31 نقطــة وليس بعيد 
كثيــرا عن الفرق المهددة بالســقوط وحســابيا لم 
يلعب أي  شــيء إلى حد الساعة وحذر األنصار 
الالعبين من االســتهزاء مــع تعويض نقاط الباك 
فــي المقابلة القادمة مهما كان الحال ألنه ال يعقل 

توالي النتائج السلبية في بيت الخضورة . 
ال يعقل صرف 70 مليار من أجل 

هدف اسمه البقاء يف حظرية الكبار 
اســتغرب أنصار الشــباب تغيير الهدف في آخر 
لحظــة مــن طــرف اإلدارة  بعد الخســارة أمام 
مدرســة الباك داخــل القواعد في الجولــة الثانية 

مــن مرحلة اإلياب والحوا على تحقيق مشــاركة 
افريقيــة الموســم القادم مــادام الفريــق يصرف 
ســنويا 70 مليــار وهــذا ليــس من أجــل اللعب 
على البقــاء وإنما لضمان مشــاركة قارية حيث 
كشــف البعض منهم أن الالعبين مسؤولين على 
تدهور النتائج الفنية وحتى بعض المسرين الذين 
كانــوا خــالل نهاية مرحلــة الذهــاب ال يريدون 
الخير للتشــكيلة من خالل افتعال المشــاكل التي 
أثــرت ســلبا على معنويــات الالعبيــن من جهة 
وســاهمت فــي التحضيــرات الســيئة لمرحلــة 
اإليــاب بفعــل الصراعات الداخليــة التي حدثت 
بين المدير الرياضــي واإلداري للفريق ورحيل 
المــدرب حمدي قبل التراجع عن القرار كل هذه 

المعطيــات كان لها  تأثير مباشــر علــى الفريق 
مــن الناحية الفنيــة  حتى أصبــح ال يحقق نتائج 
ايجابيــة ضيــع كأس الرابطة امــام مقرة وانهزم 
داخــل القواعد أمام مدرســة الباك وهــو التعادل 
الــذي لــم يكــن متوقعــا بالنظــر إلــى اإلصرار 
والرغبــة في كســب الرهــان التي أبانــوا عليها 
فــي التدريبات التي ســبقت المواجهة ومهما يكن 
فإن األنصار رفضوا الســكوت عن هذه المهزلة 
وسيلتقى ممثلهم مع المدير الرياضي ياسين بزاز 
لالستفســار حول هذه التصريحات التي ســتكون 
لها تباعيات كبيرة على الالعبين والتشــكيلة ككل 

في مرحلة اإلياب هذه .
أ- هادي

شباب قسنطينة  

تصريحات بزاز األخيرة تثير 
سخط األنصار

وفاق سطيف 
   التشكيلة تتوعد بردة فعل  قوية 

أمام بلعباس والكوكي يحفز العبيه 

 مهدي زرقان مطلوب يف استون 
فيال االنجلزيي 

   بونجاح : محرز يستحق التتويج 
بالكرة الذهبية

أردال تورونوغيالري: نريد إبقاء 
رشيد غزال مع الفريق
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 استهجن  أنصار شباب قسنطينة كثيرا التصريحات األخيرة للمدير الرياضي ياسين بزاز الذي أكد أن هدف 
الفريق اللعب على البقاء هذا الموسم مع التحضير الجيد للموسم القادم  بسبي النتائج السلبية المسجلة في 

بداية الموسم والتي عجلت برحيل المدرب عمراني والمدير الرياضي نصر الدين مجوج  .

وفــاق  تشــكيلة  طويــت       n
ســطيف صفحة لقاء سريع غليزان 
والتعادل الذي عاد به رفقاء غشــة 
من غــرب البالد وبــدأ التفكير في 
لقــاء اتحاد بلعباس نهاية األســبوع 
القادم بملعب الثامن ماي بســطيف 
حيــث يعول المــدرب الكوكي على 
تحقيق النقاط الثالثة لتوسيع الفارق 
على شبيبة الساورة أو اإلبقاء على 
الفــارق الحالي الــذي يصل الى 6 
نقــاط كاملة  ويســعى الطاقم الفني 
الى التركيــز على الجانــب البدني 
من خالل تجهيز الالعبين بالشــكل 
الــالزم لهــذا اللقاء  الــذي يبدو في 
متنــاول الوفاق بالنظر إلى وضعية 
الترتيــب  فــي  البلعباســي  النــادي 
العــام لكن الحــذر مطلوب من هذه 
الفــرق الجريحــة وســيناريو وداد 

تلمســان فــي كأس الرابطة ال يزال 
فــي األذهان لهذا فــإن الطاقم الفني 
بقيادة التونسي الكوكي سيعمل على 
ضمــان الجاهزيــة لالعبين من كل 
النواحي لمشــاهدة ردة فعل ايجابية 
أمام بلعباس وكسب الرهان والنقاط 
الثالثــة التي ســتقرب الوفاق شــيئا 
فشيئا نحو التتويج باللقب . وقد اعد 
الجهــاز الفني برمج عمل الى غاية 
موعد اللقاء متمثل في التدريبات في 
الفترة المسائية ولقاءات تطبيقية بين 
الالعبين النتقاء التشــكيلة األساسية 
التي سيلعب بها رغم أن نسبة كبيرة 
سيدخل بنفس التعداد الذي لعب أمام 
سريع غليزان ما عدا ربما الحارس 
خذايرية الذي سيعود إلى مكانه بعد 
اســتنفاذ العقوبــة التــي حرمته من 

المشاركة في اللقاء الماضي . 

n كشــفت تقاريــر صحفية فرنســية 
أن متوسط الميدان الجزائري مهدي 
زرقــان مرشــح للرحيل عــن ناديه 
بــوردو خــالل الميركاتــو الصيفي 

القادم .
وأكــدة صحيفــة ‘ ليكيــب  أن نادي 
اســتون فيال اإلنجليزي مهتم بشــدة 
بالعــب بــوردو الفرنســي مهــدي 

زرقان.
وأضافــت أن الفريق االنجليزي كان 
قد باشر محادثاته مع ممثلي الالعب 
في انتظار تقديم عرض رسمي نهاية 

الموسم الحالي .
وكان مهــدي زرقان قــد تألق خالل 
الموسم الحالي رفقة ناديه بوردو في 
مباريات الدوري الفرنسي الممتاز. 

n   أكــد مهاجم المنتخــب الوطني 
الجزائري بغداد بونجاح العب السد 
القطــري أن مواطنه رياض محرز 

يستحق التتويج بالكرة الذهبية.
وقــال بغداد بونجاح في تصريحات 
صحفية: ” رياض محرز يســتحق 

التتويج بالكرة الذهبية”
وأضــاف مهاجم الســد القطري أن 
ريــاض محــرز صنع الحــدث هذا 
الموســم رفقة ناديه مانشستر سيتي 
أيــن قــاده للتتويــج بلقــب الدوري 
اإلنجليــزي الممتاز كما ســاهم في 
تأهل الفريق لنهائــي دوري أبطال 

أوروبــا بعد تألقه ضد نادي باريس 
سان جيرمان.

n  أكــد مناجيــر نــادي بيشــكتاش 
أردال تورونوغيــالري أن الفريق 
ســيفعل كل شــيء من أجل اإلبقاء 

على النجم الجزائري رشيد غزال .
وقال أردال في تصريحات صحفية 
:”نحــن كإدارة نريد المحافظة على 
رشــيد غزال ”وتابع حديثــه :” لقد 
أعدنا غزال إلى الواجهة من جديد، 
واليــوم هو بطل لتركيــا لكن علينا 
أن نتفاوض مع إدارة ليســتر سيتي 

بعقالنية وحسب إمكانياتنا”
ليختتم أردال قائال :” غزال بإمكانه 
اللعــب فــي دوري أبطــال أوروبا 
الموســم المقبل، وسنفعل كل شيء 
لإلبقــاء عليــه في صفــوف الفريق 

وهذا األمر لن يكون مشكلة”
   تاج الدين

n  تنفــس فريق أهلي برج بوعريريج الصعداء 
قليال بعــد أن عاد بتعادل ايجابي من بلعباس في 
الجولــة الثانية من مرحلة اإليــاب وهي النتيجة 
التي لــم تكن متوقعة بالنظر إلى سلســلة النتائج 
الســلبية للنــادي حيــث كان يعتقــد الجماهير أن 
األهلي ســيخير المقابلة التي كانت بمثابة ســت 
نقــاط أمــام فريقين جريحــان يبحثان عــن إنقاذ 
رأســهما فــي الرابطــة األولــى المحترفــة هذا 
الموســم  غير أن أبناء البيبــان صمدوا وتمكنوا 
من تحقيق النقطة الســبعة في المشوار التي تبدو 
غير كافية مــن أجل ضمان البقاء  لكنها ايجابية 
مــن الناحيــة المعنويــة لمــا تبقى من المشــوار 
السيما وأن الفريق ســيكون على موعد مع لقاء 
مهم  الســبت  القادم أمام شــبيبة ســكيكدة  برسم 
الجولــة الثالثة مــن مرحلة اإليــاب حيث يتطلع 
رفقــاء ســبيعي إلــى تحقيــق الفــوز األول هذا 
الموســم وبالتالي الوصول إلى النقطة العاشــرة 
والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على الالعبين 
فيمــا تبقى من المشــوار رغــم أن المأمورية لن 
تكون سهلة في ضمان البقاء الن النادي تنتظروه 
مباريات صعبة داخل وخارج القواعد يستوجب 
عليهــم التضحيــة الكبيرة فوق أرضيــة الميدان 
اعتبار من لقاء  األحد القادم أمام شــبيبة سكيكدة 

حيث عادت التشــكيلة إلــى التدريبات تحضيرا 
لهــذا اللقــاء في انتظار تحســن الوضــع المالي 
والتقليــل من الصراعــات الداخليــة التي أثرت 
كثيــرا على الفريق هذا الموســم وقد دعا ســابقا 
األنصــار الالعبين إلى ضــرورة التحلي بروح 
المســؤولية وإنقاذ الفريق من شبح السقوط  كما 

طالبوا من اإلدارة بوضع اليد في اليد في ســبيل 
مصلحــة النادي التي تبقــى فوق كل اعتبار لكن 
ال حيــاة لمن تنادي حيــث تتواصل الصراعات 
بشــكل كبير بين رئيس مجلــس اإلدارة ورئيس 
النادي الهاوي والنتيجة اليوم األهلي يصارع من 

أجل تحقيق البقاء في حظيرة الكبار

  nاستحســن أنصار فريق إتحاد بسكرة  ما أسفرت عنه قرعة كأس 
الرابطــة بعــد أن أنصفت الفريق من خالل لعــب لقاء الدور 
الربع النهائي داخل القواعد أمام شبيبة القبائل  وحتى النصف 

النهائــي فــي حــال التأهل في ملعــب العالية ما يفتــح الباب أمام 
الفريق لدخول التاريخ والوصول إلى الدور النهائي في هذه المنافسة 
المســتحدثة هذا العام وهذا ما ذهب إليه المناجير العام للفريق تريعة 
عبــد القادر الذي رحب بما أســفرت عنه القرعة حيث كشــف عن 
لعــب كل حظــوظ النادي في هذه المنافســة ولمــا ال الوصول إلى 
النهائي ألنه في حال تجاوز شبيبة القبائل سيلعب داخل القواعد أمام 
الفائز من لقاء مولودية وهران وداد تلمســان  وهنا أفضلية الميدان 

لصالــح أبنــاء الزيبان القادرين علــى قلب الموازيــن وتحقيق نتائج 
أفضل في هذه المنافســة رغم أن الهدف األول واألساســي هو البقاء في 

حظيــرة الكبار الذي يكبر بعد العودة بنقطة ثمينة من النصرية في 
الجولة الماضية حيث مطالب بكسب النقاط أمام مقرة في 
الجولة القادمة لتأكيد أوال نتيجة النصرية وثانيا من أجل 
االبتعــاد قليال عن فرق المؤخــرة إذ يتوفر الفريق على 20 
نقطة في ســلم الترتيب العام  والوصول الى النقطة الـ23 هدف 
بسكرة في اللقاء القادم لضمان تدريجيا البقاء في الرابطة األولى 
المحترفة .هذا وعادت التشــكيلة الى التحضيرات أمس تحسبا 
للقــاء األحد المقبل الذي ســيكون صعب للغاية في ظل العودة 
القويــة لفريــق مقرة في الجوالت األخيــرة بعد عودة المدرب 
عباس إلى العارضة الفنية وتأهيل الالعبين المســتقدمين خالل 

فترة الميركاتو الشتوي .
 أ- هادي

 إتحاد بسكرة  

 أبناء الزيبان أمام فرصة تاريخية للوصول إىل نهايئ كأس الرابطة 

أخبار محترفينا 
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n    بعــد أن كانــت عودته شــبه مســتحيلة إلى 
منتخب فرنســا، يعود اســم كريم بنزيمة لتصدر 
الصحف وســط ازدياد آمال مشــاركته في يورو 

.2020
 كشــفت صحيفة ليكيب الفرنســية اليــوم الثالثاء 
عــن احتمال عودة كريــم بنزيمة نجم لاير مدريد 
اإلســباني إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة في 

يورو 2020.
وذكرت ليكيب أّن مدرب المنتخب ديشــان يفكر 
في اســتدعاء كريم بنزيمــة مجدداً وطي الخالف 
القائم عقب اتهامات صاحب األصول الجزائرية 

بابتزاز مواطنه فالبوينا.
وتعد عودة بنزيمة في حال حدوثها إضافة كبيرة 
لقائمــة أبطال العالم نظراً للمســتوى الكبير الذي 

يقدمه مهاجم لاير مدريد هذا الموسم.
واســتمر غياب بنزيمة عن منتخب فرنسا لقرابة 
ســت سنوات وقد حرم ألســباب ”غير رياضية” 
مــن المشــاركة مــع الديــوك فــي بطولــة العالم 

الماضية التي نالت فيها بالده اللقب.
وحســب صحيفة ”ماركا” اإلســبانية، فإن بنزيما 
عدل وصف الحساب الشخصي الخاص به على 
”تويتــر”، حيث كتب أنه العــب في لاير مدريد 

ومنتخب فرنسا.
وكان بنزيمــا يكتفــي قبــل ذلك بوضع الحســاب 
الرســمي للنادي الملكي فقط فــي الوصف، لكنه 
أضاف اليوم الحســاب الرســمي لمنتخب فرنسا 

أيضا..

وتداولــت العديــد من التقارير الفرنســية، اليوم 
الثالثــاء، أن قائمــة ديديــه ديشــامب، مــدرب 
”الديوك”، قد تشــهد مفاجأة كبيرة في بطولة أمم 
أوروبا، باستدعاء بنزيما ألول مرة منذ 6 أعوام.
وتألق بنزيما هذا الموســم بشــكل الفت مع لاير 
مدريد في مختلف المســابقات، مسجال 29 هدفا، 

وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وتوج بنزيما أمــس االثنين بجائزة أفضل العب 
فرنسي في الخارج، من جانب اتحاد العبي كرة 
القــدم في فرنســا، وهذه المرة الثانيــة التي يتوج 
فيها هــذا الالعب ذو األصــول الجزائرية، بهذه 

الجائزة بعد عام 2019.

 بطولة أمم أوروبا

  بنزيمة يعزز أنباء عودته 
إلى منتخب ”الديوك” 

 تعاطف كروي عالمي
 مع الشعب الفلسطيني

 

   الدوري اإلسباين

  ال أحد ”آمن” يف برشلونة..
 الرحيل يهدد ”األعمدة األربعة"

 الدوري اإليطايل 

 قميص يوفنتوس الجديد يكشف 
إشارة لمستقبل رونالدو مع الفريق 

  النادي الكتاالين يعاود 
االتصال بتشايف 
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ألبيرتــو  األرجنتينــي  الرئيــس  أعلــن    n
فيرنانديــس جاهزيــة بــالده الســتضافة كل 
مباريــات بطولة كوبا أمريكا المقررة صيف 

العام الجاري.
بســبب  فيرنانديــس  تصريحــات  وجــاءت 
التظاهــرات المناهضة فــي كولومبيا، التي 
مــن المفترض أن تنظم البطولة باالشــتراك 
مــع األرجنتيــن، وأكد الرئيــس األرجنتيني 
التــزام بالده بالتنظيم مضيفــا أن لديهم اتفاقا 
مع اتحاد أمريكا الجنوبية، وستقدم بالده كل 
الضمانات المطلوبة من أجل إنجاح البطولة.
األرجنتيــن جاهــزة  أن  فيرنانديــس  وأكــد 
الحتضان البطولة بالكامل في حال اضطرت 
كولومبيا االنســحاب، مؤكدا قدرة بالده على 
اســتضافة الدورة المؤجلة مــن صيف العام 

الماضي بسبب تداعيات وباء كورونا.

nقال بيب غوارديوال مدرب مانشســتر ســيتي 
أول أمــس  االثنيــن إن العــب الوســط كيفــن 
دي بروين عاد إلى التدريبات مع بطل الدوري 
اإلنكليــزي الممتــاز لكرة القدم بعــد تعافيه من 
إصابــة عضلية غاب بســببها الالعب البلجيكي 

عن آخر مباراتين.
ولــم يشــارك دي برويــن فــي هزيمــة ســيتي 
فــي الــدوري أمــام تشيلســي، وفي االنتصار 
3-4 علــى مضيفــه نيوكاســل يونايتــد يــوم 

الجمعــة، لكنــه أصبح متاحاً لدخول التشــكيلة، 
حيــث يرغب غوارديــوال أن يســتعيد الالعب 
حساســية المباريات قبل نهائي دوري األبطال 

أمام تشيلسي في 29 ماي  
وقــال غوارديــوال للصحفييــن قبــل مواجهــة 
برايتون غــداً الثالثــاء ”تــدرب معنــا في آخر 
يوميــن. كيفن العــب مهم مثل جميــع زمالئه 
والكل يعرف ذلك.. ســنقيّم حالته لمعرفة ما إذا 

كان الئقاً للمشاركة«.  

n ســيترك المخضرم روي هودجســون منصبه 
كمدرب لنادي كريستال باالس في نهاية الموسم، 

بحسب ما أعلن النادي اإلنكليزي الثالثاء.
وسيســدل المدرب البالغ 73 عاماً الســتار على 
مشــوار دام أربــع ســنوات مــع فريــق طفولته 
اللندنــي، عندما يواجه ليفربــول األحد المقبل في 

الدوري المحلي.
وينتهــي عقد مــدّرب منتخب إنكلترا الســابق في 
نهاية الموســم، بعد نجاحه مــرة جديدة في إبقائه 

بين أندية النخبة.
قــال هودجســون في بيــان: ”بعد أكثــر من 45 
ســنة في مهنــة التدريــب، قــّررت أن الوقت قد 

حان لالبتعاد عن قســوة الدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم«.

وتابع مدرب باالس صاحب المركز الثالث عشر 
راهناً في الدوري: ”لذا ستكون آخر مباراتين لي 

كمدرب لكريستال باالس«.
أضــاف: ”كانت فتــرة مجزية بشــكل خاص في 
حياتي الكروية ومســيرتي، أن أمضي آخر أربع 

سنوات مع كريستال باالس«.
مــدرب  المحليــة  اإلعــالم  وســائل  ورّشــحت 
تشلســي الســابق فرانك المبارد للحلول بداًل من 

هودجسون.

  األرجنتني جاهزة الستضافة كوبا أمريكا بشكل منفرد

الدوري اإلنجلزيي 
 دي بروني يعود لتدريبات مانشسرت سيتي

   هودجسون يرتك تدريب باالس 
يف نهاية الموسم

n  شــهدت األيام األخيــرة تفاعل 
عدد من أندية كرة القدم والاّلعبين 
مــع االعتــداءات علــى الُمصلّين 
في المســجد األقصى في فلسطين 
وســّكان حي الشــيخ جـــّراح ومع 

ضحايــا قصف مدينــة غزة، حيث 
عبــروا عن دعمهــم وتعاطفهم مع 
الشــعب الفلســطيني كل بطريقتــه 
الخاصة، التقرير التالي يرصد لكم 

أبرز هذه المواقف.

n بعــد موســم للنســيان، حتى مع 
تتويــج وحيد بلقــب ”كأس الملك”، 
يبــدو أن مشــكالت برشــلونة لــن 
تنتهي، إذ ينتظر عمــالق كتالونيا، 
صيــف مشــتعل عنوانــه ”النجــوم 

واألموال«.
وحســب مــا أوردت صحيفة ”آس” 
اإلســبانية، الثالثاء، يســتعد رئيس 
القديم خــوان  الجديــد/  برشــلونة 
البورتا للجلــوس مــع 4 من أعمدة 
الفريق، أو كمــا وصفتهم الصحيفة 
بعــرض  المقدســة”،  بـ”البقــرات 

واضح هو: ”إمــا تخفيض رواتبهم 
أو الرحيل«.

”مونــدو  عــن  ”آس”  ونقلــت 
ديبورتيفو”، المقربة من برشــلونة، 
أن البورتا ســيجلس مع ســيرخيو 
 ، بيكيه د  ر ا جير و ســكيتس  بو
وكذلــك  روبيرتــو،  وســيرجي 
الفرنســي أنطوان غريزمــان، من 
أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض 
رواتبهم في ظل األزمة التي يعيشها 
النــادي، وكذلك بالنظــر إلى األداء 

الذي قدموه في الموسم الماضي. 

إعالميــة  تقاريــُر  أشــارت     n
كاتالونيــة إلــى أن برشــلونة فتــح 
تشــافي  مــع  االتصــال  قنــوات 
هيرنانديز لتولــي تدريــب الفريــق 

الموسم المقبل.
يأتــي ذلــك وســَط تداُول أنباء عن 
نية إدارِة جــوان البورتا عَدم إبقاِء 
الهولندي رونالد كومان في َمنصبه 
بســبب ســوء النتائج ُمؤخراً والتي 
أدت إلى فشــل برشلونة في التتويِج 

بلقب الدوري اإلسباني.
هذا وَسَيصل تشافي إلى إسبانيا يوم 
اإلثنيــن لقضاِء إجــازِة الصيف بعد 
أياٍم قليلة على تمديد عقده مع الســد 
القطري حتــى العام 2023، حيث 
سَيسَتِغل النادي الكتالوني ذلك لبدء 
المفاوضات واستطالع مدى رغبة 
تشــافي في تولي المهمة في الوقت 

الحالي. 

وأضافــت الصحيفــة أنه فــي حال 
أن أيــا من هــؤالء الالعبين رفض 
فكرة تخفيض الراتب سيكون هناك 
”خــروج ســلمي”، متفــق عليه مع 

إدارة النادي.
يريــد  البورتــا  أن  كشــفت  كمــا 
أيضــا الجلوس مــع الالعبين نيتو، 
وجونيــور  أومتيتــي،  وصامويــل 
فيربو، وميراليــم بيانيتش، وفيليبي 
ومارتيــن  وماثيــوس  كوتينيــو، 
برايثوايــت، دون توضيح الغرض 
من ذلك األمــر، وما إذا كان يتعلق 

كذلك بتخفيض الرواتب.
يشــار إلــى أن جائحــة كورونا قد 
الكبــرى  أوروبــا  أنديــة  أصابــت 
بضربة قاصمة بعد تدني عوائدها، 
مما ســيؤثر بالتأكيــد على القدرات 

المالية لها لفترة غير محددة.

n أعلــن نــادي يوفنتــوس اإليطالي،  
أمس الثالثاء، عن قميصه األساســي 

للموسم المقبل 2021-2022 .
ونشــر النادي اإليطالي عبر حســابه 
علــى ”تويتر” اإلعــالن عن القميص 
الجديد الذي يتميز بألوان نادي ”السيدة 

العجوز” الشهيرة األبيض واألسود.
وتصــدر كريســتيانو رونالــد، هداف 
يوفنتوس، العبــي الفريــق لإلعــالن 
عــن القميص الجديــد، إلى جانب كل 
مــن باولو ديبــاال ووســتون ماكيني، 
وهو ما قد يفصح عــن احتمالية بقائه 
في الموســم المقبل، رغم أنباء رحيله 
التي انتشرت خالل األسابيع األخيرة.
وتتــردد أنبــاء أن الموســم الجــاري 
ســيكون األخيــر لرونالــدو بقميــص 
”البيانكونيري”، إذا فشل يوفنتوس في 

التأهل لدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل، حيث يحتــل المركز الخامس 
في جــدول ترتيب الــدوري اإليطالي 
لكــرة القدم، مــع بقاء فرصــة أخيرة 
في الجولــة الثامنة والثالثين في ختام 

البطولة.
وارتبط اسم النجم البرتغالي باالنتقال 
ألكثر مــن ناد، أبرزها باريس ســان 
إلــى  الفرنســي، وإضافــة  جيرمــان 
احتمــال العودة لصفــوف أحد األندية 
الثالثة التي دافــع عن ألوانها من قبل 
وهي: لاير مدريد، ومانشستر يونايتد 
لشــبونة،  وســبورتينغ  اإلنجليــزي، 
خاصة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري 
الحالي، ومشاركته  للموسم  البرتغالي 

في دوري األبطال.

األربعاء 19 ماي  2021
الموافق لـ 7 شوال 1442

الدوري الفرنيس
باريس سان جريمان يمدد 

عقد دراكسلر حتى 2024
n أعلــن نــادي باريــس ســان جيرمــان 
الفرنســي اليوم االثنين عن تمديد عقد العبه 

األلماني يوليان دراكسلر لثالثة أعوام.
وكان عقــد الالعب الدولــي األلماني ينتهي 
في شــهر حزيران/يونيو القادم ليصبح اآلن 
مرتبطاً مع سان جيرمان حتى العام 2024.
ذكر أن دراكســلر الذي نشأ في شالكه، كان 
انتقــل إلى باريس ســان جيرمــان قادماً من 

فولسفبورغ في العام 2017.



الرابطة اإلفريقية لكرة السلة: 

انهزام المجمع البترولي أمام نادي 
الجمارك السنغالي ) 76/ 94(

رئيس اللجنة الطبية والعلمية للجنة األولمبية الدولية 
يشارك يف »سبورت أكورد« 2021

عين على الرياضة 
14

n انهزم فريــق المجمع الرياضي 
البترولــي لكرة الســلة، أمــام نادي 
 ،94  -  76 بنتيجــة   الجمــارك، 
لحســاب الجولة األولــى للمجموعة 
الثالثة من مسابقة  الرابطة اإلفريقية 
لكــرة الســلة ، التــي جــرت اليــوم 

االثنين بكيغالي.
فبعــد تأخرهــم فــي النتيجــة خالل 
الربعيــن األولين من اللقــاء )الربع 
األول : 21-19 ثــم الربــع الثاني: 
محمــد  زمــالء  عــاد   ،)41  34-
حراث ) 28 نقطــة، 9 التقاطات(، 
في النتيجة فــي الربع الثالث )-63 
67(، قبــل أن ينهزمــوا فــي الربع 
األخيــر بفــارق 18 نقطــة ) -76 

.)94
ويجمع اللقاء الثانــي في المجموعة 
الســاعة  مــن  ابتــداء  الثالثــة، 
المصري   الزمالــك  30ر16ســا، 

وفيروفياريو مابوتوالموزمبيقي.
ويواجــه فريق المجمع البترولي في 
الثانيــة، الزمالك المصري  مباراته 
00ر20ســا(،   ( األربعــاء  يــوم 
قبــل ان ينهوا مرحلــة المجموعات 
مابوتــو  فيروفياريــو  بمواجهــة    ،
الموزمبيقــي ، يــوم الســبت المقبل 

)00ر13سا(.
وفــي المبــاراة االفتتاحيــة للدورة ، 

التي لعبت امس األحد، فاز باتريوت 
هوبــرز  ريفــرز  علــى  روانــدا، 
ويجمــع   .)60  83-  ( النيجيــري 
اللقــاء الثانــي للمجموعــة األولــى 
أمســية اليوم االثنين ) 00ر20سا( 
بيــن جــي أن بي ســي الملغاشــي  

واتحاد المنستير التونسي .
وتعتبــر الطبعــة األولــى للرابطــة 
اإلفريقيــة  لكــرة الســلة، منافســة 
شــراكة  كثمــرة  وهــي  احترافيــة 
تاريخيــة بين االتحاد الدولي للعبة و 
رابطة الدوري األمريكي للمحترفين 

و أعطيــت إشــارة انطالقتهــا أمس 
بالعاصمــة  ب«فقاعــة«  األحــد 
الروانديــة كيغالــي بمشــاركة 19 
فريقــا ، مــع اعتمــاد بروتوكــول 
صحي صارم لمواجهة كوفيد19-.
وأج

n يشــارك فــي قمــة »ســبورت 
فــي   Sport Accord أكــورد« 
يكاتيرينبــورغ الروســية هــذا العــام 
رئيــس اللجنة الطبيــة والعلمية للجنة 

األولمبية الدولية، فابيو بيغوزي.
»هيلــث  الطبــي  القســم  وســيتناول 
أكــورد« Health Accord، مــن 
القمــة العالميــة للرياضــة واألعمال 
»ســبورت أكــورد«، والذي ســيقام 
نوفمبــر   7-12 مــن  الفتــرة  فــي 
2021، في مركز المعارض الدولي 
ســيتناول  إكســبو«،  »يكاتيرينبورغ 
الخطــوات السياســية والعملية الهامة 

لتحســين صحة ورفاهية الرياضيين، 
وذلــك مــن خــالل مؤتمر يعقــد في 
إطار القمة العالمية تحت شعار »قوة 

الرياضة-قوة التغيير«.
ويتضمــن »هيلث أكورد« جلســات 
حــول  تقديميــة  وعــروض  نقــاش 
السياسات الرياضية، وأنواع الرياضة 
المتاحــة، والصحة العقليــة، ومراقبة 
للرياضيين،  اإلصابات والوقاية منها 
وتأثير الرياضــات عالية األداء على 

الجسم، وحماية الرياضيين.
وســوف يشــارك في المؤتمــر أيضاً 
الدكتــورة مارغــوت ماونــت جوي، 

عضــو اللجنــة التوجيهيــة لبرنامــج 
»هيلــث أكورد«، ورئيس المجموعة 
االستشــارية الطبية والعلمية لرابطة 
االتحادات الصيفيــة األولمبية الدولية 
ASOIF، ومكتــب اللجنــة الطبيــة 
للجنــة األولمبيــة  التابعــة  والعلميــة 
الدوليــة واالتحــاد الدولي للســباحة، 
الدولــي  االتحــاد  رئيــس  وكذلــك 
للسباحة، حيث ستكون من المتحدثين 

الرئيسيين في المؤتمر.
وأشــارت الدكتورة مارغوت ماونت 
جــوي: »لقد كشــف العــام الماضي 
عن دور الرياضة في تعزيز الصحة 
العقلية والبدنية. وسوف يجمع )هيلث 
أكورد( معاً أكثر األفكار واألســاليب 
فعالية، كي تستمر في البناء على هذه 

الدوافع اإليجابية«.
بيغــوزي:  البروفيســور  وأضــاف 
»إن )هيلــث أكورد( ســيمنح فرصة 
ممتــازة لمندوبي )ســبورت أكورد( 
لالســتمتاع بــآراء المتخصصين في 
الرعاية الصحية وخبراء التكنولوجيا 
أن  يجــب  السياســات.  وواضعــي 
تأخذ االســتراتيجيات المســتقبلية في 
االعتبار أهمية تأثير الرياضيين على 

تطوير الرياضة والمجتمع ككل«.
وســيتم تنفيذ برنامج أحــداث »هيلث 

القضايــا  مــع  بالتــوازي  أكــورد« 
األخرى لمؤتمرات »ســيتي أكورد« 
و«إنفيســت   ،City Accord
 ،Invest Accord أكــورد« 
 ،Art Accord أكــورد«  و«آرت 
 ،Law Accord »و«لــوو أكــورد
 Media أكــورد«  و«ميديــا 
Accord، والبرنامج الرئيسي للقمة، 
حيــث ســيتم تقديم خيــارات واضحة 
للمندوبين للقضايا والمواضيع المعينة 
علــى اهتماماتهــم والفرصة  اعتماداً 
للتواصــل في إطار الحدث البارز في 

يكاتيرينبورغ.
يذكــر أن القمة تنعقــد كل عام في بلد 
مختلف منذ عام 2003، وهي منصة 
لالجتماعات السنوية للهيئات اإلدارية 
واالتحــادات  الدوليــة  لالتحــادات 
الرياضية واللجنة األوليمبية الدولية.

وقد استضافت روســيا القمة مرتين، 
بطرســبورغ،  ســانت  فــي   2013
و2015 فــي سوتشــي. وقــد صرح 
الرئيس الروســي، فالديميــر بوتين، 
أثنــاء اجتمــاع مجلــس تنميــة الثقافة 
البدنية والرياضة التابع للرئاسة، بأنه 

يدرس إمكانية حضوره هذه القمة.
روسيا اليوم

وليامز تستشيط غضبا بعد حصولها عىل عقوبة مثرية للجدل
n استشــاطت فينوس وليامز غضبا، بعد أن تســببت رياح شديدة في حصولها على عقوبة مثيرة 
للجــدل في خســارتها أمام آنا شــميدلوفا فــي بطولــة إيميليا-رومانيا المفتوحة بمدينــة بارما، يوم 
االثنين.وبعــد فوزهــا بالمجموعة األولى 5-7 رغم تأخرها 2-5 بدأت فينــوس، البالغة 40 عاما، 
تفقد الســيطرة على المباراة، بعد أن أجبرتها رياح شــديدة على أخذ وقت طويل قبل تســديد ضربة 
اإلرسال، لتدخل في مواجهة مع الحكم.وقالت فينوس للحكم بعد تأخرها 1-4 في المجموعة الثانية: 
»ال يمكنني التدخل في مشــيئة الرب«.وتابعت:«كل ما أقوله إن الرياح شــديدة وال يمكنني فعل أي 
شــيء حيال ذلك«.وأضافت المصنفة األولى على العالم ســابقا، وهي تشــير بيدها للســماء قبل أن 
تعود للخط الخلفي وتوجه كالمها للحكم: »ال أستطيع التدخل في مشيئة الرب. تحدث إليه«.وفقدت 
فينوس أعصابها لتســتمر في ارتكاب األخطاء الســهلة، رغم صحوتها لفترة وجيزة في المجموعة 
الحاسمة.وحققت شميدلوفا انتصارها الرابع على التوالي على الالعبة األمريكية بعد ساعتين و39 
دقيقة بواقع 7-5 و2-6 و2-6.وبينما ستحاول فينوس نسيان هذا اليوم حيث ال تزال تسعى لتحقيق 
فوزها األول على المالعب الرملية هذا الموســم، فإن شقيقتها الصغرى، المصنفة األولى، سيرينا، 

تقدمت بعد الفوز على الالعبة الشابة ليزا بيجاتو الصاعدة من التصفيات 3-6 و6-2.
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المرحلة الثانية لكأس الجزائر للدراجات 
الجبلية السبت المقبل بتلمسان

n ســتقام المرحلة الثانية لكأس الجزائر للدرجات الهوائية الجبلية 
»في تي تي« »اكســي ســي أو« يوم السبت المقبل بهضبة اللة ستي 

بتلمسان حسب ما علم األحد من المنظمين.
و ستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الوالئية 
للدرجــات الهوائية لســيدي بلعباس بالتنســيق مع رابطة تلمســان و 
مديرية الشــباب والرياضة لتلمسان مشــاركة أزيد من 120 رياضي 
يمثلون 20 ناديا من 10 رابطة والئية من الوطن في أصناف األشبال 

واألواسط و األكابر و النخبة.
وســتجري المنافســة على مسلك مغلق على مســافة 2ر4 كلم يتوفر 
علــى تضاريس وعــرة ومنحدرات وصعود معترف به من قبل االتحاد 
الدولي للدراجات يقطع من خالله األشــبال دورتين واألواسط واألكابر 

أربع دورات و النخبة ست دورات.
ق.ر

تنس 
فافرينكا ينســحب من بطولة روالن 

غاروس للتنس

n نقلت وكالة رويترز عن مصدر تأكيده أن السويسري ستانيسالس 
فافرينكا انســحب من بطولة فرنســا المفتوحة للتنس هــذا العام لعدم 
اكتمــال تعافيه مــن عملية جراحية لقدمه اليســرى أجراها في مارس 

الماضي.
وكان فافرينــكا، البالــغ 36 عامــا، تــوج بلقب فرنســا المفتوحة في 
مالعــب روالن غــاروس الرملية في 2015، لكنه لم يشــارك في أي 

بطولة منذ مارس الماضي.
وبعــد ذلك خضع الالعــب، المتوج بثالثة ألقاب فــي البطوالت األربع 
الكبــرى والمصنف الثالث عالميا ســابقا، لعملية جراحية بســيطة في 
القدم اليســرى، وقال وقتها إنه ســيغيب عن المالعب لبضعة أســابيع 

فقط
وخالل هذه الفترة نشــر فافرينكا، المصنف 24 عالميا، عبر وســائل 
التواصل االجتماعي عدة صور وفيديوهات من مقره في موناكو، لكن 
المصدر قال إنه لن يكون جاهزا للمشــاركة في فرنســا المفتوحة التي 

ستنطلق في 30 مايو الجاري.
وأضاف المصدر أن فافرينكا سيعمل بعد ذلك على العودة خالل موسم 
المالعب الرملية قبل انطالق بطولة ويمبلدون الكبرى في 28 يونيو.
ولم يتســن علــى الفور االتصال بفريق فافرينكا أو بفرنســا المفتوحة 

للتعليق.

الرويس كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي 
يف السباحة عىل الظهر لمسافة 50 مرتا

كليمينــت  الروســي  حطــم   n

كوليسنيكوف البالغ 20 عاما الرقم 
العالمي في الســباحة علــى الظهر 
اليوم االثنيــن، خالل بطولة أوروبا 
للســباحة التي تستضيفها العاصمة 

الهنغارية بودابست.
وسجل كوليسنيكوف الرقم العالمي 
الجديد خالل نصف نهائي مســابقة 
وقطــع  الظهــر،  علــى  متــرا   50
السباح الروسي المسافة بـ23.93 

ثانية.
وحطم كوليســنيكوف الرقم السابق 
البالغ 24 ثانية والمســجل باســمه 
فــي مدينــة  فــي بطولــة أوروبــا 

غالسكو االسكتلندية عام 2018.



متفرقات

توقيف 04 أشــخاص من بينهم فتاة  
وحجز مرشوبات كحولية بباتنة 

n تمكنــت يوم أمس عناصر الفرقة المتنقلة للشــرطة القضائية 01 
بباتنة من توقيف شــخص يبلغ من العمر 25 ســنة مســبوق قضائيا 
على خلفية قيامه ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة مستغال في 
ذلك مســكن أحد شــركائه بحي حملة 03 أين تم حجز 444 وحدة من 
المشروبات الكحولية من مختلف األنواع واألحجام باإلضافة إلى مبلغ 
مالــي يقــدر 26250 دج يعتبر من عائدات البيع غير الشــرعي ليتم 

تقديم المشتبه به أمام النيابة المحلية لمحاكمته الحقا.
وفــي ســياق آخر تمكنــت عناصر أمن دائرة مروانــة من توقيف 03 
أشــخاص من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 23 و36 ســنة كانوا 
بصــدد ترويــج المخــدرات بمدينــة مروانــة حيث ضبطــت بحوزتهم 
صفيحــة من الكيف المعالج بوزن 100.11 غرام إضافة إلى ســالح 
أبيض عبارة عن ســيف ومبلغ مالــي يقدر ب 65000 دج يعتبر من 
عائدات الترويج ليتم تقديم المشــتبه بهم أمام الجهات القضائية بإقليم 

االختصاص. 
فوزي جاب هللا

توقيف  متهم يف قضية محاولة القتل العمدي 
عن طريق الدهس بمركبة بقسنطينة 

n تمكنــت الضبطية القضائية لألمن 
الحضري الثالث بأمن والية قسنطينة 
مــن توقيف شــخص يبلغ مــن العمر 
33 سنة ، متورط في قضية محاولة 
القتــل العمــد مع ســبق اإلصــرار و 
الترصــد عن طريق الدهــس بمركبة 
.  حيثيــات القضية حســب ما أفاد به 
بيــان صادر عن خليــة االتصال ألمن 
واليــة قســنطينة  تعود إلى شــكوى 
مــن قبــل ضحية بخصــوص تعرضه 
للدهــس العمدي بواســطة مركبة من 

قبل شخص يعرفه بينما كان يتبادل الحديث مع صديقيه بالقرب من مقر إقامته 
بأحد األحياء الشــعبية مما تســبب له في كســر مزدوج على مســتوى الرجل 
اليمنى و جروح اخرى على مســتوى اليدين مدعما شكواه بشهادة عجز عن 
العمل لمدة 90 يوما ، التحريات التي باشــرتها الضبطية القضائية مكنت من 
توقيــف مقتــرف الفعل و تحويله إلى مقر المصلحــة  التحقيق المعمق أفضى 
إلى تعمد المشــتبه فيه دهس الضحية بواســطة مركبة نتيجة بعض الخالفات 
التي نشبت بينهما  بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات 

جزائية في حق المشتبه فيه قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.
دالل.ب

امن برج بوعريريج يفكك شبكة اجرامية 
مختصة يف بيع و تخزني المخدرات                              
n تمكنــت فرقــة البحــث و التدخــل بالمصلحة الوالئيــة للشــرطة القضائية 
بأمــن واليــة بــرج بوعريريج مــن معالجة قضية الممارســة الغير شــرعية 
لمهنــة الصيدلــة و تدخل مواد صيدالنية في تركيبهــا مواد مخدرة قصد البيع 
بطريقة غير شــرعية مع العود«.و  بناء على التحريات الشــرطية و استغالل 
للمعلومــات، مكنت أفراد الشــرطة من كشــف هوية عناصر شــبكة إجرامية 
متكونــة مــن 04 أفــراد تتراوح أعمارهــم بين 24 و 29 ســنة . و تم حجز 
192 كبســولة مــن دواء بريغاباليــن و 06 كبســوالت مــن دواء تراما دول 
، باإلضافــة الــى مبلــغ مالي قــدره 23.300 دج و 04 هواتــف نقالة . بعد 

استكمال اإلجراءات القانونية تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.

يقومون  اشــخاص   04 ..و توقيف 
ببيع المخدرات بوسط المدينة

 
n فــي إطار مكافحة الجريمة في الوســط الحضــري، تمكنت فرقة البحث و 
التدخل بالمصلحة الوالئية للشــرطة القضائية بأمن والية برج بوعريريج من 
معالجة قضية حيازة و تخزين المخدرات »كيف معالج« قصد العرض و البيع 
بطريقة غير شرعية. حيث تم  استغالل للمعلومات الواردة و القيام بالتحريات 
التي مكنت المصلحة من كشف هوية عناصر شبكة إجرامية متكونة من 04 
أفــراد تتــراوح أعمارهــم بين 23 و 41 ســنة، و تم ضبط كميــة من الكيف 
المعالج تقدر ب 18.76 غرام و مبلغ مالي يقدر ب 4500 دج و 05 هواتف 
نقالة ، قاطع )كيتور( يســتعمل في تقطيع المخدرات. بعد استكمال اإلجراءات 

القانونية تم تقديمهم أمام النيابة المحلية ليصدر في حقهم أمر إيداع.
مبروك بن الطيب
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تحت شعار الثمني االقتصادي للرتاث الثقايف

متحف سيرتا يسافر بنحاس قسنطينة 
إلى عمق التاريخ

الكشف عن القيمة التقريبية لتربع محمد رمضان 
إىل الشعب الفلسطيني من أغنيته الجديدة

سجنا 3 عقود بالخطأ.. فحصال عىل 75 مليون دوالر

15  عين على المجتمع

 n  و صرح الســيد »شــعيبي عبــد الحق« 
المسؤول عن قسم النشاط بمتحف سيرتا  لعين 
الجزائر ان هذه التظاهرة سنتواصل لمدة شهر 
كامــل إلى غاية 18 جوان ،كما أخبرنا أنه في 
حالة ما عرفت التظاهرة إقباال كبيرا سيسعون 
إلبقائه طيلــة فترة الصيف التــي تعرف كثرة 
األعــراس و إقبال العروس القســنطينية على 

إقتناء النحاس. 
و يضم المتحف أكثر من 800قطعة نحاســية 
راجعــة للعهد العثماني و الحفصي و ســنوات 
األربعينيــات و الســتينات، و مــن بيــن القطع 
الموجــودة في بهو القاعة »الدلــوة، المحبس، 
الطفــال، الطاســة« و التــي كانت تســتعملها 
المــرأة القســنطينية فــي الحمــام الجماعي، و 
ألدوات الزينــة و ديكور البيوت نصيب وجدنا 
البرمة و الكســكاس، المرى و هو آنية نحاسية 
محذبة تســتعمل في إعداد الخطفــة، الطاجين 

،الشمعدان. 
كما أفادنا ذات المتحدث أن هذا المعرض كان 
من المفروض يروج للورشــات و حرفي هذه 
الحرفة اال ان ظروف جائحة كورونا و ضيق 
القاعة الذي ال يحتمل إســتعاب الكم الهائل من 
الناس، إرتأ مســؤولوا المتحف الترويج للقطع 

األثرية الموجودة هناك.
و في السياق ذاته عرف المعرض إقباال كبيرا 
من الزائرين مــن مختلف الواليات أين تحدثنا 
مع إحــدى النســاء الصحراويــات التي أكدت 

لنا على أهمية النحــاس لدى المرأة و اعتبرته 
صديقا لها كونه يحتــوي على مادة الكوالجين 
التــي تبقــى المــرأة على شــباب دائــم و مفيد 
لمرض عرق النســاء، و يطرد الطاقة السلبية 

من البيوت.
و قصــة النحــاس بالجزائــر تعود إلــى القرن 
العاشــر الهجري الذي صادف دخول األتراك 

إلــى الجزائر و طــرد مســلمي األندلس الذين 
انتشــروا فــي مناطــق مختلفــة مــن البالد و 
أضفوا كل ما يمتلكون من خبرة باإلضافة إلى 
الحرفييــن اليهود الذين كانوا مشــهورين بهذه 
الحرفــة ، كل هــذه الفئات ســاهمت بالنهوض 

بهاته الصناعة و إعطائها ميزة خاصة .

n كشــف موقع social blade األمريكي 
الخــاص بتتبــع إحصــاءات وســائل التواصل 
االجتماعــي، عن القيمة التقريبية لألرباح التي 

حققتها أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة.

ووفقا للموقع فقد حققــت األغنية بعد وصولها 
إلى 4 ماليين مشاهدة، كحد أدنى مبلغ 2100 
دوالر، وهــو ما يصــل إلــى 32874 جنيها 
مصريــا، وكحــد أقصى 17 ألــف دوالر، أي 
266129  جنيهــا مصريا، وهذه هي المبالغ 
التــي ســيتبرع بهــا محمــد رمضان للشــعب 

الفلسطيني، وفق ما أعلن.
وكان الفنــان المصــري محمــد رمضــان قــد 
خرج بأغنيــة جديــدة مــن أغانيــه الشــهيرة، 
معلنا أن أرباح هذه األغنية ســتذهب للشــعب 
الفلســطيني الذي يمــر بمحنة نتيجــة الغارات 

والقصف اإلسرائيلي.
وكتــب محمد رمضــان على الفيديو الرســمي 

لألغنية عبر »يوتيوب«:
»ســوف يتــم التبــرع بجميع األربــاح لصالح 
جمعيــة الهالل األحمر الفلســطينية«، وحققت 
األغنيــة أكثر من 4 ماليين مشــاهدة خالل 3 
أيام فقط من موعد عرضها في 12 من شــهر 

مايو الجاري

n حصــل أخوان أميركيان غير 
شــقيقين من أصل إفريقي، أمضيا 
31 عامــا فــي الســجن بواليــة 
كارولينا الشمالية بسبب جريمة لم 
يرتكباها، على تعويض قدره 75 
مليــون دوالر، كما قال محاميهما 

لوكالة فرانس برس.
وأفــاد موقــع »رايلــه نيــوز آند 
أوبزيرفــر«، أنــه بعــد قرابة 5 
ســاعات من المــداوالت، وجدت 

هيئــة المحلفيــن أن األخوين غير 
الشــقيقين، هنري ماكولوم وليون 
كل  يحصــل  أن  يجــب  بــراون، 
منهمــا علــى 31 مليــون دوالر، 
وهو ما يمثل 31 عاما قضاها كل 

منهما في السجن.
وحصــل األخــوان كذلــك علــى 
 13 بقيمــة  عقابيــة  تعويضــات 

مليون دوالر.

قام، أمس، متحف سيرتا بافتتاح معرض يتضمن النحاسيات الموجودة على مستوى متحف قسنطينة و 
ذلك إلبراز دور و قيمة النحاس خصوصا لدى المجتمع القسنطيني المشهور بصناعته و أهميته في تعزيز 

االقتصاد الجزائري.
قسنطينة : مريم بن جامع 



n ظهر األمير هاري واإلعالمية 
وينفري  أوبرا  الشهيرة  األمريكية 
في المقطع الدعائي األول لمسلسل 
الصحة العقلية »دي مي يو كانت 
 21 يوم  المنتظر عرضه  سي »، 
والذي  في«،  تي  »آبل  على  ماي 
النفسي  المرض  على  سيركز 

والصحة العقلية.
وهي  الفيديو  في  أوبرا  تقول 
الصحة  تناقش  هاري  أمام  تجلس 
جميع  في  الناس  »يعاني  العقلية: 
أنحاء العالم نوًعا من األلم العقلي 
وتضيف:  والعاطفي«.  والنفسي 
هذا  قول«  على  قادًرا  تكون  »أن 
ما حدث لي »أمر بالغ األهمية«.

عن  يتحدث  الذي  هاري  ويرد 
في  خاصة   ، الخاصة  تحدياته 
ديانا  األميرة  والدته  وفاة  أعقاب 
في عام 1997 - »إن اتخاذ هذا 
القرار لتلقي المساعدة ليس عالمة 
ضعف. في عالم اليوم ، أكثر من 
أي وقت مضى ، إنها عالمة على 

القوة ».
يظهر  الفيديو   مشاهد  أحد  وفي 
هاري بشكل مؤثر وهو طفل بعمر 
12 عاًما جنًبا إلى جنب مع والده 
بجدية  يقف  وهو  تشارلز  األمير 
والدته  نعش  يمر  بينما  لالنتباه 
األميرة ديانا في يوم الجنازة، يقول 
الناس  »معاملة  صوتي،  تعليق 

بكرامة هي الفعل األول«.
ميجان  زوجته  ظهرت  حين  في 
»تي  مرتدية  الفيديو  في  ماركل 

»رايزن  بجملة  مزيّن  شيرت« 
وتقف  مبتسمة  وهي  فيوتر«  دي 
وراء هاري وهو يعمل على جهاز 
به،  الخاص  المحمول  الكمبيوتر 
لمحات  عن  أيضا  الكشف  تم  كما 
ومنهم  المسلسل  مقابالت  من 
و  جاجا  ليدي  األمريكية  النجمة 
جلين  الكبيرة  األمريكية  الممثلة 

كلوز.
الفيديو  وينفري  أوبرا  ونشرت 
عبر حسابها بموقع »انستجرام«، 
يتعلق  عندما   »: بتعليق  مصحوبا 
األمر بالصحة العقلية ، لدينا جميًعا 
الواليات  في  لنشاركها.  قصة 
المتحدة وحدها ، يعاني 1 من كل 
أشكال  من  شكل  من  أشخاص   5
المرض العقلي. وفي أي يوم ، قد 

ال تشعر بنسبة 100٪«.
وتابعت :« وهذا هو سبب الشراكة 
من  هاري  األمير  وبين  بيني 
سي«.  كانت  يو  مي  »دي  أجل 
مجّرد  هو  الدعائي  المقطع  هذا 
التي  القوية  القصص  عن  لمحة 
إلى  جاجا  ليدي  من   ، ستسمعها 
أشخاص  إلى  ديروزان  ديمار 
قد  العالم  أنحاء  جميع  من  آخرين 
ال تعرف أسمائهم ولكن قصصهم 
الشجاعة ستتردد بعمق معك. نأمل 
أن تشاهد المسلسل وأن يتم تمكينك 
من التواصل مع األصدقاء وإجراء 
وتعاطف.  بلطف  المحادثات  هذه 
الجمعة  يوم  متاحة  الحلقات  جميع 

21 ماي على«آبل تي في« .

n عرضت دراجة نادرة قابلة 
مظليون  يحملها  كان  للطي 
هبوطهم  أثناء  بريطانيون 
بالمظالت في مدينة نورماندي، 
جنيه   8000 مقابل  لبيع  ل
كانت  الدراجة  وهذه  إسترليني، 
القوات  مساعدة  إلى  تهدف 
لالستقرار  على  جًوا  المحمولة 
وهدوء  بسرعة  األرض  على 
خالل  فرنسا،  في  هبوطها  بعد 
في  ثانية،  ال العالمية  الحرب 
يونيو 1944، وفقا لجريدة ديلى 

ميل البريطانية.
الصحيفة  تقرير  وأفاد 
تم  الدراجة  هذه  أن  البريطانية، 
عملية  أثناء  ا  الحًق استخدامها 
في  الفاشلة  جاردن  ماركت 
العالمية  الحرب  خالل  هولندا 
 1944 سبتمبر  في  ثانية  ال
السريع  بالوصول  للسماح 
ولكن  أرنهيم،  مدينة  جسر  إلى 
الدراجات التي كان يجب حملها 
أثبتت  هبوطهم  أثناء  المظليين 
بشعبية  يحظى  ال  إلهاء  أنها 

للعديد من الرجال.
المظليين  أن  التقرير،  وأوضح 
الدراجات  من  يتخلصون  كان 
شركة  تصنعها  كانت  التي 
الصغيرة،  لألسلحة  برمنجهام 
األرض،  إلى  وصولهم  بمجرد 

 60 تصنيع  من  الرغم  وعلى 
 1942 عامي  بين  منها  ألف 
منها  القليل  أن  إال   ،1945 و 
موجود اليوم، مشيرًا إلى عرض 
قبل  من  الدراجات  هذه  أحد  بيع 
من  عليها  حصل  خاص  جامع 
السادسة  الفرقة  تركة عضو في 

المحمولة جواً.
أن  إلى  التقرير،  واستطرد 
حقيبة  على  تحتوي  الدراجة 
أدوات إصالح مثبتة في الخلف، 
لعملية  تخضع  أنها  موضًحا 
البيع فى صالة مزاد بالقرب من 
قال  مدينة أشفورد، ومن جهته، 
المتخصص  تريدوين،  ماثيو 
تي  آند  مزاد«سي  صالة  في 
أوكشنز«: »هذا مثال رائع على 
معدات  للغاية من  نادر  عنصر 

القوات المحمولة جواً«. 
عتقد أن ما يقرب من 60 ألف  ويُ
قابلة للطي  قطعة من الدراجات ال
شركة  بواسطة  تصنيعها  تم 
الصغيرة لألسلحة  برمنجهام 
و   1942 عامي  بين    BSA
للقوات  إصدارها  وتم   ،1945
التي  جواً  المحمولة  البريطانية 
هبطت بالمظالت إلى نورماندي 
في  وأرنهيم،  النصر،  يوم  في 

وقت الحق عام 1944.

ساعات العمل الطويلة تقتل 745 ألف شخص سنويا

إنقاذ فتاة ظلت تائهة يف المحيط األطليس لمدة 22 يوًما

أنتجته مع األمري هاري 

أوبرا وينفري تكشف عن 
مسلسل الصحة العقلية 

دراجة قابلة للطي للبيع بـ8 
آالف إسرتليني

n الكوتش مفيدة أحبت الرياضة 
الرياضات  وخاصة  الصغر  منذ 
قتالية فأبرزت هوايتها وموهبتها  ال
لها  متنفسا  فيها  وجدت  التي 
وفسحة للراحة، قبل أن تتألق في 
العديد من المشاركات والمسابقات 
عن  فضال   ، والمحلية  الدولية 
درجة  مدربة  لشهادة  امتالكها 
أولى باإلضافة إلى شهادات أخرى 
نظير نجاحها الباهر الذي حفزها 
على مواصلة مشوارها المهني في 
في  لها  مكان  وحجز  المجال  هذا 
قلوب النساء هواة الرياضة كونها 

تعمل مع الجنس اللطيف فقط.
وأم  متزوجة  أنها  مفيدة  الكوتش 
عن  تتّوقف  م  ول أطفال  لخمسة 
وهي  حتى  الرياضة  ممارسة 
كما  الوالدة  وشك  وعلى  حامل 
وتشجع  دائما  تنصح  لذا   قالت، 
المرأة مهما كان عمرها بممارسة 
داء،   لكل  دواء  كونها  الرياضة، 
في  السليم  أن«العقل  موضحة 
النظر  بغض   « السليم  الجسم 
ياقة  عن الهدف مؤكدة على أنها ل
الصحة  على  ومحافظة  جهة  من 

والرشاقة من جهة أخرى.  
على  تحصلت  أنها  أشارت  كما 
الكامبو،   رياضة  في  أسود  حزام 
اإلفريقية  البطولة  في  شاركت  و 
افتكت عن  و  مرتين  المغرب  في 

هذا  في  األولى  المرتبة  جدارة 
االختصاص لكن لم يسعفها الحظ 
للمشاركة مرة أخرى كونها زوجة 

و أم مسؤولة عن أطفالها.
الشهادات  من  العديد  مفيدة  نالت 
في  البطولة  شهادة  أهمها 
في  البطولة  ،شهادة  الكامبو 
اإلفريقي  العربي  الدولي  االتحاد 
أردفت  و  مودو«...  طاي  »أراح 
ممارسة  تفضل  بأنها  محدثتنا 
التي  وخاصة  الرياضات  مختلف 

»الفتنس«  البدنية  ياقة  ل ال تخص 
فيت«  وكروس  واإليروبيك« 
و«الزومبا« و«كمال األجسام« .    
مع  تعمل  مفيدة  المدربة  وألن 
العمل  على  تحرص  فهي  النساء 
اللواتي  المتدربات  بتفان،إلرضاء 
تمدحن دوما عملها ،و من بينهن 
أثنت  التي  »سماح«  المتدربة 
أنها  وأكدت  المدربة  عمل  على 
أو  وزن  إنقاص  على  تحرص 
ومتابعتهن  للمتدربات  زيادته 

بشكل دائم.
تسعى  أنها  أكدت  بدورها  مفيدة 
أن  تعلم  ألنها  المرأة  لمساعدة 
متعب  شيء  الرياضة  ممارسة 
البدنية  ياقة  ل ال على  والحفاظ 
للنساء أمر ضروري ، باعتبارها 
تقنية التنحيف الكولمبي أو  تلجأ ل
إلى  باإلضافة  اللمفاوي  الماساج 

تقنيات أخرى .
قاعة  فتح  على  حاليا  تعمل  و 
فقط  بالنساء  خاصة  رياضية 
وتعتبر  الخاصة،  وبإمكانياتها 
نوعها  من  األولى  الخطوة  هذه 
ستضم  حيث  الجزائر،  في 
من  بالنساء  خاصا  عتادا  القاعة 
المنتوج  تشجع  كونها  الجزائر 
بأن   قالت، مضيفة  المحلي،مثلما 
للجنسين  المخصصة  القاعات 
أكثر  يا  رجال عتادا  عادة  ّوفر  ت
هذه  أن  وأشارت  نسائي،  منه 
الخطوة جاءت تشجيعا للنساء من 
واحترام  الرياضة،  ممارسة  أجل 
تنصح  ،و  وراحتهن  رغباتهن 
على  الحفاظ  بضرورة  النساء 
صحتهن ورشاقتهن وعدم التّوقف 

عن الرياضة .
قاعتها  تطوير  إلى  اليوم  وتطمح 
إلى مركب رياضي خاص بالمرأة 
النساء  تحتاجه  ما  كل  يضم 
مساحات   ، ملعب   ، مسبح  من 

خضراء.

أن  إلى  التقرير  وخلص   n
في  يعيشون  الذين  األشخاص 
ومنطقة  آسيا  شرقي  جنوب 
كانوا  الهادئ  المحيط  غرب 
ذكر  ما  وفق  تضرراً،  األكثر 
البريطاني. بي سي«   موقع »بي 

منظمة  أعلنت  ناحيتها،  من 
التوجه  هذا  أن  العالمية  الصحة 
ربما يتفاقم بسبب جائحة فيروس 
وخلص  المستجد.  »كورونا« 
 55 لمدة  العمل  أن  إلى  البحث 
ارتبطوا  اً  أسبوعي أكثر  أو  ساعة 
في   35 بنسبة  أكبر  بمخاطرة 
دماغية  بسكتة  لإلصابة  المائة 
في   17 بنسبة  أعلى  ومخاطرة 
في  مرض  بسبب  للوفاة  المائة 
ما  يعملون  بمن  مقارنة  القلب، 
اً. أسبوعي ساعة  و40   35  بين 
جرت  التي  الدراسة  وكشفت 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
أن قرابة ثالثة أضعاف من يتوفون 
الطويلة  العمل  ساعات  بسبب 

متوسطة  مرحلة  في  رجااًل  كانوا 
السن. في  كباراً  أو  العمر   من 
في  الوفيات  وقعت  الغالب،  وفي 
بعد  اً  ان وقت الحق من العمر، أحي
عقود، من الفترة التي جرى العمل 

لساعات طويلة خاللها.
فترة  تغط  لم  الدراسة  أن  ورغم 
من  مسؤولون  ذكر  الجائحة، 

أن  العالمية  الصحة  منظمة 
الفترة األخيرة  الشديد في  االرتفاع 
وإجراءات  عد  بُ عن  العمل  في 
زادت  االقتصادية  اإلغالق 
طويلة. لساعات  العمل   مخاطر 
المسؤول  قال  الصدد،  هذا  في 
الفني في منظمة الصحة العالمية 
األدلة  بعض  »لدينا  بيغا:  فرانك 

التي تكشف أنه عندما يقر بلد ما 
حالة إغالق وطني، تزداد ساعات 
 العمل بمعدل نحو 10 في المائة.«
ساعات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
عن  مسؤولة  الطويلة  العمل 
المرتبطة  الوفيات  ثلث  قرابة 
بالعمل،  صلة  ذات  بأمراض 
الوظيفي  العبء  يجعلها  ما 
بالصحة. المرتبط   األكبر 
العالمية  الصحة  منظمة  وأشارت 
ينبغي  التوظيف  جهات  أن  إلى 
اعتبارها  في  اآلن  تضع  أن 
تقييمها  عند  األمر  هذا 
الصحية  الوظيفية  للمخاطر 
لديها. بالموظفين   الخاصة 
وضع  أن  بيغا  أكد  ناحيته،  من 
حد أقصى لساعات العمل سيعود 
التوظيف،  جهات  على  بالنفع 
نظراً ألنه اتضح أنه يعزز مستوى 
»اختيار  أن  وأضاف:  اإلنتاجية. 
في  العمل  ساعات  زيادة  عدم 
خضم أزمة اقتصادية اختيار ذكي 

حقاً«.

من  اإلنقاذ  فرق  تمكنت   n
قضائها  بعد  شابة  على  العثور 
عرض  في  تائهة  3  أسابيع 
حكاية  في  األطلسي  المحيط 

مأساوية لمجموعة مهاجرين.
من  تبلغ  التي  الشابة  وشاركت 
ساحل  من  عاما،   17 العمر 
»بى  شبكة  على  قصتها  العاج، 
بى سى«، حيث وضحت تفاصيل 
على  المأساوية  األخيرة  لحظاتها 
القارب الذي تناقلته األمواج لمدة 

3 أسابيع.
تابعة  ال اإلنقاذ  مروحيات  وعثرت 
فتاة  ال على  اإلسباني  الجو  لسالح 

التي بقيت وحيدة في قارب صغير 
جميع  غرق  بعد  يوما   22 لمدة 

رفاقها من المهاجرين.
وفقا  مصدر،  وبحسب 
العثور  يضع  ــ«سبوتنيك«،  ل
يمكن  لحادثة  نهاية  فتاة  ال على 
الحوادث  أكثر  من  اعتبارها 
تتعلق  التي  المعروفة  المأساوية 
الكناري في  بمهاجرين من جزر 
المحيط األطلسي، حيث غرق 59 
كانت  فقط،   3 منهم  ونجا  راكبا 
وحيدة  عليها  عثر  التي  عائشة 
في البحر هي األخيرة حيث تم لم 

شملها مع عائلتها.

   الكوتش مفيدة لعني الجزائر 

في أول دراسة عالمية من نوعها، خلص باحثون إلى أن 745 ألف شخص توفوا عام 2016، جراء إصابتهم 
بسكتة دماغية أو مرض بالقلب بسبب العمل لساعات طويلة.

ناعمة تعشق الرياضات القتالية 
وتطمح إلى إنشاء مركب رياضي نسوي 

بولن

قسنطينة : دالل بوعالم 
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قيزي رزقية المعروفة »بالكوتش مفيدة« ،مدربة رياضة القتال والدفاع عن الذات، واللياقة البدنية ،وكل ما يخص 
الرشاقة والصحة، شقت طريقها في مجال ال طالما كان حلمها وشغفها األول الذي تسعى إليه، حب الرياضة الذي 

مكّنها من اجتياز محطات مختلفة محليا ودوليا افتكت خاللها مراتب وشهادات مختلفة.

استخدمها الربيطانيون يف معركة نورماندي



إجماع عىل رضورة دراسة وجمع الموروث الثقايف الجزائري والتعريف به
ملياردير يفتح متحفًا جديدًا يف باريس لعرض مقتنياته الفنية

نــدوة التاريخيــة  يــات هــذه ال n و قــد نشــط فعال
مجموعــة مــن األســاتذة قدمــوا مــن عــدة جامعات 
جزائرية ) الجلفة- ســطيف- الجزائر- باتنة – بسكرة 
( و بحضــور متميز لجمع من المثقفين و المهتمين 

و أفراد من عائلة الشيخ فرحات بوحامد .
الوقوف  الكريم و  الذكر  بينات من  آيات  فبعد قراءة 
أرواح  على  الترحم  و  الوطني  النشيد  إلى  لالستماع 
افتتحت   ، الفلسطينية  القضية  و  الجزائر  شهداء 
مسيرة  و  بخصال  منوّهة  ترحيبية  بكلمات  الجلسة 
المحتفى به ألقاها رئيس جمعية تاريخ بالدي للتراث 
هذه  أن  أشار  الذي  جمعي  الطاهر  السيد  ثقافة  ال و 
الشيخ  لوفاة   70 الذكرى  مع  تزامنا  جاءت  الندوة 
جمعية  لتأسيس   90 الذكرى  و  بوحامد  فرحات 
العلماء المسلمين الجزائريين مع تكريمها، و الهدف 
منها هو نفض الغبار عن هذه الشخصية المغمورة 
الحركة  حقل  في  إسهامات  من  قدمته  ما  رغم 
العلماء  جمعية  ممثل  كلمة  تلتها  اإلصالحية،  
الدكتور  اعتذارات  قدم  الذي  الجزائريين  المسلمين 
عبد الرزاق قسوم رئيس الجمعية عن عدم الحضور 
وعكة  بسبب  الحسني  الهادي  محمد  األستاذ  رفقة 
ثقافة و الفنون و  صحية مفاجئة ،ثم ممثل مديرية ال
ممثل المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية و ممثل 
معهد التكوين المهني و ممثل بلدية ليشانة، ثم نائب 
بلدية طولقة الذي قدم  رئيس المجلس الشعبي البلدي ل
إشارة انطالق الندوة التاريخية التي نشطها بامتياز 
الشيخ  عائلة  تكريم  تم  حيث   ، شعيب  عبو  األستاذ 
للدور  تقديرا  أحفاده  في  ممثلة  الدراجي  بن  فرحات 
الشخصية  مقومات  على  الحفاظ  في  به  قام  الذي 

الجزائرية .
الباحث  للجمعية  الشرفي  الرئيس  تكريم  تم  كما   
بوزياني الدراجي نظير ما قدمه من مؤلفات تاريخية 
و فكرية و أدبية باإلضافة إلى المساهمين في إنجاح 

هذه الطبعة .
الدكتورة  رئاسة  تحت  كانت  األولى  العلمية  الجلسة 

حورية ومان من جامعة بسكرة و شارك فيها:
 /  ) بسكرة  جامعة   ( فريح  لخميسي  -البروفيسور 
-1920  ( بالزيبان  اإلصالحية  الحركة  خصائص 

. )1954
/) الجلفة  )جامعة  قوبع  القادر  عبد  البروفيسور   -
األوضاع العامة لمنطقة الزيبان من خالل المصادر 

.
الدكتورة  و  لهاللي  أسعد  الدكتور  البروفيسور   -
بيئة اإلصالحية  سلوى لهاللي ) جامعة سطيف2( / ال
محمد  الشيخ  كتابات  من خالل  الزيبان  منطقة  في 

خير الدين .
جمعية  رئيس  و  باحث   ( جمعي  الطاهر  األستاذ   -
ثقافة (/  الشيخ فرحات بن  تاريخ بالدي للتراث و ال

الدراجي: النشأة و المسار .

في  مؤلف  و  باحث   ( بومعزة  القادر  عبد  األستاذ   -
/ اإلصالح االجتماعي عند   ) الزيبان  تاريخ منطقة 

الشيخ فرحات بن الدراجي بوحامد.
ثانية كانت تحت رئاسة البروفيسور  الجلسة العلمية ال

لخميسي فريح ) جامعة بسكرة ( و شارك فيها:
- المهندس األخضر رحموني ) مهتم بتاريخ و أعالم 
منطقة الزيبان ( زيبانيون من رفقاء الشيخ فرحات 

بن الدراجي :الشيخ علي مغربي .
دكتور  و  )كاتب  مواقي  الحق  عبد  -الدكتور 
الرحلة  /أدب   ) الباطنية  األمراض  في  متخصص 
بن  فرحات  الشيخ  رحلتي  طولقة  منطقة  أعالم  عند 

الدراجي أنموذجا .
- الدكتورة وافية نفطي ) جامعة بسكرة (/ خصائص 
الكتابة الصحفية عند الشيخ فرحات بن الدراجي من 

خالل مقاالته المنشورة في جريدة البصائر .
- البروفيسور مولود عويمر ) جامعة الجزائر 2( / 

نظرات في كتابات الشيخ فرحات بن الدراجي .
شنف  حيث  الشعرية  للقراءات  المجال  فتح  وبعدما 
محمد   : هم  الشعراء  من  مجموعة  الحضور  أسماع 
و  رحموني  األخضر  و  شبيرة   صالح  و  ساهل  بن 

أحمد جالل .
و اختتمت هذه الندوة التاريخية بقراءة التوصيات و 

التي ركزت على :
على  ونشره  كتاب  في  الملتقى  أعمال  وطبع  جمع 

نطاق واسع ليستفيد منه الطلبة و الباحثون.
بأعالم  لالهتمام  الجزائرية  الجامعات  طلبة  دعوة 
الجزائر و تناولها في رسائل التخرج و منهم الشيخ 

فرحات بن الدراجي خاصة الماستر و الدكتوراه  .
الدراجي  بن  فرحات  الشيخ  كتب  لطبع  السعي 
منها  الجرائد  في  المنشورة  أثاره  و  المخطوطة 

البصائر و الشهاب   .
الدعم  مساعدات  تقديم   ل المحلية  السلطات  دعوة 
للجمعية حتى تتمكن من تجسيد برنامجها السنوي 

الطموح و مواصلة جهودها في البحث و التوثيق.
المقدمة  المداخالت  بنشر  الجمعية  موقع  تفعيل 
و  الجهادية  و  العلمية  بالشخصيات  التعريف  و 

الشهداء لوالية بسكرة مع إثرائها بالصور .
لإلشارة،فإن الشيخ فرحات بوحامد بن الدراجي  من 
بسكرة   والية  من  ليشانة  ببلدة   1909 سنة   مواليد 
المسلمين  العلماء  جمعية  أعضاء  بين  من  ،يعتبر 
و  التربوي  الحقل  في  الناشطين  الجزائريين 
اإلصالحي ،و من كتاب جرائدها ،تابع دراسته بجامع 
1924 و تخرج منه سنة  بتونس منذ سنة  الزيتونة 
ثم  سيق  بمدرسة  درس  التطويع،   بشهادة   1931
سنة  .انتخب  بالعاصمة  اإلسالمية  الشبيبة  بمدرسة 
1937 نائبا للكاتب العام للجمعية ،تعرض للسجن 
إطالق  وبعد  ثانية  ال العالمية  الحرب  اندالع  بعد 
 ، الجبرية  لإلقامة  بسكرة  منطقة  إلى  نفي  سراحه  
ن عضوا في هيأة تحرير جريدة البصائر بعد  و عيّ
بليدة  استئناف صدورها سنة 1947، توفي بمدينة ال

في 13 ماي 1951 .

n واعتبر مختصون في التراث 
وال أنثروبولوجيا وعلم االجتماع، 
في افتتاح يوميين دراســيين حول 
فــي  ودوره  الالمــادي  تــراث  »ال
يــم المواطنة«،  التنمية وترســيخ ق
أن دراسة هذا الموروث من طرف 
باحثيــن جزائرييــن ســيمكن من 
جمعــه والتعريف به وحفظه ومن 
ثم استغالله جيدا كثروة اقتصادية 
الوطنيــة  الهويــة  ترســيخ  وفــي 

بجميع تنوعاتها.
األكاديمي  اإلطار  هذا  في  ودعا 
جامعة  من  التراث  في  والباحث 
ـ  ل بورايو  الحميد  عبد  الجزائر 
التراث  هذا  من  تبقى  ما  »جمع 
كما  منه«،  الكثير  ضاع  الذي 

األجيال  إلى  و«إيصاله  قال، 
بتجاوز  با  مطال الصاعدة«، 
ومجرّد  كفلكلور  ثقافة  ال »اعتبار 

ترفيه«.
هذا  »إدراج  بـ  المتحدث  وطالب 
المعاصرة«  ثقافة  ال في  التراث 
من أجل الخروج ب »ثقافة وطنية 
معاصرة تراعي ما هو موجود في 
العالم ويكون لها في نفس الوقت 
طابع خاص« مشددا على »أهمية 
العناية والحفاظ  الدولة« في  دور 
إهمال  »دون  التراث  هذا  على 

للقطاع الخاص«.
ورد الباحث نقص االهتمام بالتراث 
ومنذ  »اعتباره  ل  الجزائر  في 
على  للحداثة«،  كمعاد  االستقالل 

حد قوله، داعيا في هذا السياق ل 
»العناية الكافية به وتكييفه اليوم 

مع الظروف المعاصرة«.
مباركة  جهتها  من  واعتبرت 
أن  وهران  جامعة  من  بلحسن 
الجزائري  ثقافي  ال الموروث 
»مهمل علميا وسياسيا«، ضاربة 
الحساني  المجتمع  بتراث  المثل 
والذي  الجزائر  غرب  جنوب  في 
»لم تعطى له األهمية حتى داخل 
الجزائرية«  الجامعية  المؤسسات 
حوله  الدراسات  »أغلب  أن  حيث 

هي دراسات أجنبية«.
ضرورة  على  المتحدثة  وأكدت 
الموروث  بهذا  »التعريف« 
»الدراسة  خالل  من  الجزائري 
العلمية والموضوعية« له »بعيدا 
وهذا  الفلكلوري«،  الطابع  عن 
به  والتعريف  »جمعه  أجل  من 
باستخدام  وخصوصا  وحفظه 

التكنولوجيات الحديثة«.
وفي تدخل له حول »اللغة التارقية 
كمكون تراثي شفاهي عريق« قال 
أن  إليزي  جامعة  من  بودا  العيد 
»جل من كتبوا عن التراث التارقي 
كانوا من الغربيين« داعيا في هذا 
اإلطار ل »االهتمام به من طرف 
والتعريف  الجزائريين  الباحثين 
»خصوصياته  إطار  في  به 
النظرة  عن  بعيدا  الجزائرية 

الغربية« لتاريخ المنطقة.
هذين  فعاليات  أمس  واختتمت 
اللذين  الدراسيين،  اليومين 
والفنون  ثقافة  ال وزارة  تنظمهما 
الشعبي  »الموروث  شعار  تحت 
ببرمجة  ثقافية«،  ثروة  باعتباره 
حول  المداخالت  من  العديد 

التراث.

n وتأجــل فتح المتحف، المقام 
في موقع بورصة ســلع من القرن 

بضعــة  ويبعــد  عشــر  التاســع 
مبان عــن متحف اللوفــر، مرتين 
بســبب جائحة »كورونا« بعد أن 
تعــرض فــي الســابق لمشــكالت 
في التخطيط وجــرى التخلي عن 

مشروع أولي له في 2005.
ثروته  عاماً(   84( بينو  وكون 
من تجارة األخشاب قبل أن ينتقل 
خالل  من  التجزئة  تجارة  إلى 
ابنه.  يديرها  التي  كيرينج  شركته 
برنار  منافسه  بينو  ويشارك 
السلع  تجارة  أباطرة  أحد  أرنو، 

بصمة  ترك  محاولة  في  الفاخرة، 
باريس  في  الفنية  الساحة  على 

بإقامة متاحف ومشروعات تجديد 
السلع  بورصة  متحف  لكن  لها. 
 22 يوم  بينو  سيفتتحه  الذي 
عن  لمحة  الزوار  سيعطي  ماي 
مقتنيات رجل األعمال العديدة من 
منذ  يجمعها  التي  الفنية  األعمال 
للمصورة  قطع  ومنها  الثمانينات 
بيتر  والرسام  شيرمان  سيندي 

دويج..
االفتتاح  في  المتحف  وسيعرض 
أعمال  منها  فني  عمل   200
اً  مكان لوحاتهم  تجد  لم  فنانين  ل

مثل  قبل  من  باريس  في  لها 
لوحات جيمس مارشال المعروف 

لسبر  وسعيه  للسود  بتصويره 
أغوار تاريخ األميركيين من أصل 

أفريقي.
ويأتي المشروع في أعقاب محاولة 
بينو إقامة متحف جديد في غرب 
سابق  مصنع  موقع  في  باريس 
تعطل  الذي  »رينو«  لسيارات 
السلطات  مع  خالفات  بسبب 
المحلية. وأقام الملياردير متحفين 
بندقية  ال في  الحين  ذلك  منذ 

يا. بإيطال
ق.ث

بسكرة

باحثون وأكاديميون يف ملتقى بالعاصمة 

باح
أكد باحثون وأكاديميون أول أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة الدراسة العلمية للموروث 
الثقافي الجزائري وجمعه والتعريف به قبل االنتقال إلى استغالله في التنمية وترسيخ قيم المواطنة.

لعرض  بينو  فرنسوا  للملياردير  أخيراً  الفرصة  األسبوع  هذا  باريس  في  المتاحف  فتح  أتاح 
الفرنسية. العاصمة  في  المعاصرة  الفنية  األعمال  من  المتنوعة  الضخمة  مجموعته 

جمعية »تاريخ بالدي للتراث و الثقافة« تتذكر 
الشيخ فرحات بوحامد بن الدراجي ) 1909-1951(

تحت رعاية الســيد والي والية بســكرة و بالتنســيق و التعاون مع مديرية الثقافة و الفنون لوالية بســكرة  و مخبر الجزائر دراســات في التاريخ و الثقافة و المجتمع 
بجامعة باتنة  و المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ببسكرة نظمت جمعية »تاريخ بالدي للتراث و الثقافة » ندوة تاريخية وطنية  حول حياة و أعمال 

العالمة المصلح فرحات بوحامد بن الدراجي الليشاني بقاعة المحاضرات للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بطولقة.
متابعة : منصف العقبي
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n وعلــّق علــى هاتين الصورتين 
بالقــول “يا هللا يســتمر العدوان على 
كل مناحــي الحياة بدون تمييز، اليوم 
دمــر هذا المحتل مؤسســة مشــارق 
مــكان عملــي الذي عملت به ســنين 
والذكريــات الجميلــة قبل مــا أكون 
عساف اليوم. حسبنا هللا ونعم الوكيل 
فــي هذا العدو الجبان االحتالل يدمر 
كل شــيء، ولكن تبقى ذاكرة المكان 
معنــا وســنبني مــرة أخــرى، اللهم 
اشف الجرحى وارحم الشهداء وألهم 

أحبابهم الصبر والسلوان”.
تُظهر  مؤثرة  أخرى  تغريدة  وفي 
حجم الجرائم اإلنسانيّة بحّق األبرياء 
الطفلة  بينهم  ومن  العّزل  واألطفال 
بالقول  عنها  عّرف  التي  سوزي، 
سنين،   6 اشكنتنا،  سوزي  »هذه 
القصف الحاقد هدم بيتها فوق رأس 

 10 األنقاض  تحت  بقيت  عيلتها، 
أمها  عاشوا،  وأبوها  هي  ساعات، 

وأخواتها ثالثة ماتوا شهداء”.
بأنه  يجري  ما  عساف  ووصف 

جريمة حرب ال يجب السكوت عنها 
»هي جريمة حرب مكتملة األركان، 
يكون  الزم  مش  عنها  والسكوت 
خيار ألي إنسان حر عنده ضمير« 

ختم عّساف تغريدته.
قد  عساف  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أطلق في وقت سابق أغنيته الوطنية 
أنت  »فلسطين  بعنوان  المصّورة 
عفانة  سامي  كلمات  من  الروح« 
أحمد  المدلل وإخراج  وألحان محمد 
تضامنه  عن  وأعرب  الوحيدي، 
اندالع األحداث  منذ   بلده   أبناء  مع 
األخيرة وكتب »من القدس إلى غزة 
والنفيس  الغالي  ويدفع  شعبنا  ينزف 
ليؤكد للجميع أن هذه البالد بالدنا من 
إلى  دعواتنا  النهايات  حتى  البدايات 
أهلنا وأبناء شعبنا في  هللا أن يحمي 

كل شبر من فلسطين الحبيبة«.

n طرحت شــركة سوني المنتجة 
لـ الجــزء الرابع من فيلم األنيمشــن 
ترانســيلفانيا« ،الفيديو  »هوتــل 
الترويجــي الرســمي للعمــل، الذي 
وصلت مدته إلــى أكثر من دقيقتين، 
وتضمــن العديد من اللقطات الجديدة 
التي تكشــف عن شــخصيات الجزء 
الرابــع مــن العمــل، باإلضافــة إلى 
بعض اللقطات من األجزاء الســابقة 

للعمل
فيلم  يطرح  أن  المقّرر  ومن 
الجديد تحت اسم » هوتل  األنيمشن 
أن  المقّرر  من  ترانسيلفانيا« حيث 
يطرح بـ دور العرض المختلفة حول 

العالم في 23 يوليو المقبل.
كما لم يكشف بعد عن ما سيدور عنه 
أحداث  دارت  ولكن  الجديد،  الجزء 

األنيمشن  فيلم  من  الثالث  الجزء 
لـ  مافيس  مفاجأة  حول  العائلي 
متن  على  عائلية  برحلة  دراكوال 
الفاخرة  كروز«  »مونستر  سفينة 
مع  إجازة  قضاء  من  يتمكن  حتى 
مغادرة  وبمجرد  الفندق،  فى  جميع 
قصة  فى  دراكوال  يبدأ  الميناء 
قبطان  بـ  عندما  جديدة  رومانسية 
وتسعى  إيريكا،  السحرية  السفينة 
إبقاء  مع  دورالوالد  للعب  مافيس 

والدها وإيريكا منفصلين.
الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وآندى 
وميل  دريشر،  وفران  سامبرج، 
وكاثرين  جوميز،  وسيلينا  بروكس، 
إخراج  ومن  سبايد،  وديفيد  هان، 
جيندي تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل 

ماكولرز، وتارتاكوفسكى.

n ســتتم إعادة افتتاح ســينما بيفرلي الجديدة 
بعــرض فيلم«وانس آبان أتايــم إن هوليوود«، 
حيــث أعلنت ســينما بيفرلي الجديــدة في لوس 
كوينتيــن  وتشــغلها  تملكهــا  التــي  أنجلــوس، 
تارانتينو، على إنستجرام أنها ستعيد افتتاحها في 
األول مــن جوان بأحدث أفــالم المخرج، وذلك 
بعدمــا تــم إغالقها منــذ مارس 2020 بســبب 

جائحة كوفيد19. 
وفي بوست آخر نشر على موقع تويتر نشرت 
صورة لـ »نيوبيفرلي سينما«  ، مرفقة بتعليق 

»مزيد من المعلومات قريًبا ...« 
ويعد فيلم«وانس آبان أتايم إن هوليوود« واحًدا 
حيث  العام،  لهذا  األصلية  األفالم  أنجح  من 

كلّف العمل 90 مليون دوالر، وحقق إيرادات 
حول  إجماليا  دوالر  مليون   368 إلى  وصلت 

العالم.
الفيلم من بطولة  المتّوقع أن يكون  كما أنه من 
أبرز  من  بيت  وبراد  كابريو  دي  ليوناردو 

منافسي األوسكار، كما نشر الموقع،
وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 في مدينة 
لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما 
»ريك دالتون« ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل 
ينتمي لنوعية »الويسترن« أو الغرب األمريكي، 
بوث«،  و«كليف  ديكابريو،  ليوناردو  ويجسده 
الخطرة  المشاهد  يؤدي  الذى  له  البديل  الممثل 
بدال منه، ويجسده براد بيت، يكافح االثنان من 

أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع 
بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

التي  القتل  جرائم  سلسلة  على  الفيلم  ويركز 
الستينيات  فترة  في  ارتكبتها عائلة »مانسون« 
من  عدد  ضحيتها  وراح  الماضي،  القرن  من 
األشخاص منهم الممثلة األمريكية شارون تايت 
وقتها  وكانت  طعنة،   16 نحو  طعنها  تم  التي 

حامل في شهرها الثامن.
بيت  براد  من  كل  الفيلم  بطولة  في  ويشارك 
ومارجوت  باتشينو،  وآل  ديكابريو  وليوناردو 
روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت 
كوينتين  وتأليف  إخراج  من  والفيلم  روسيل، 

تارانتينو.

محمد عساف يدني جرائم االحتالل ويحزن عىل مبنى المشارق

عودة دراكوال وعائلته بالجزء الرابع من »هوتل ترانسيلفانيا«  هذا الصيف

إعادة افتتاح سينما بيفريل الجديدة بفيلم »وانس آبان أتايم إن هوليوود«

n  كما شكرت الفريق العامل معها بالفيديو كليب 
والذي ساعدها بحسب ما نشرت بدء بالمنتج إلى 
مدير التصوير، الموسيقى، وأعطت موعدا لمحبيها 
 بعد غد الجمعة مؤكدة بأن األغنية ستكون متوفرة .

إلى  أنها ستعود  قبل على  أعلنت من  قد  كانت  و 
عليه  تعمل  ضخم  بمشروع  بقوة  الفنية  الساحة 
المنصات  جميع  على  التواجد  جهد  بكل  وتحاول 
والتلفزيونية. واإلذاعية  والبصرية   السمعية 

الفنانة  ونشرت وهبي مقطع فيديو لألغنية يظهر 
يرقصن  فتيات  تتّوسط  هي  و  مختلف  بشكل 
بالكليب  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  شبهه 

المكسيكي.
المقيمة  وهبي  آمل  الفنانة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بين الجزائر وباريس غائبة عن الساحة الفنية منذ 

سنوات لكونها كانت مشغولة بظروفها العائلية .

اللبنانية  شنّت الفنانة   n
وزير  على  عنيفاً  إليسا هجوماً 
تصريف  حكومة  في  الخارجية 
بعد  وهبة  شربل  األعمال 
على  بها  أدلى  التي  التصريحات 
ليال  اإلعالمية  مع  »الحرة«  قناة 
إلى  كالمه  في  وأساء  االختيار، 
عالقات لبنان مع الدول الخليجية.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها 
فيها: »عهد  كتبت  »تويتر«  على 
قبل  وهبة  شربل  والغباء،  الفشل 
لبناني  ألف  بالـ300  تفكر  ما 
فكر  الخليج،  بدول  الموجودين 
شو  هللا«  و«حزب  عون  بعهد 
لبناني  ماليين  باألربعة  صار 
الموجودين هنا إلى أين وصلوا«، 

في  واحدا  فعلتم  »ليتكم  مضيفة: 
السعودية  قّدمته  الذي  من  المائة 

للبنان! غبي«.
الخارجية  وقال وزير 
دول  بهم  أتت  اللبناني »الدواعش 
والصداقة  واألخوة  المحبة  أهل 
الدولة  لنا  جلبت  المحبة  فدول 
سهل  في  لنا  وزرعوها  اإلسالمية 
ودافع  وتدمر  «.  واألنبار  نينوى 
أنه  معتبراً  هللا،  حزب  سالح  عن 
وحماية  إلسرائيل  رادعاً  يشّكل 

للكرامة.
وهبة  الوزير  مواقف  وكانت 
االستغراب  أثارت  االنفعالية 
أزمة  إلى  يؤدي  أن  من  وتخّوفاً 

دبلوماسية بين لبنان والسعودية.

الفرنسى  المطرب  توفي   n
فرقة  كير«رائد  »نيكوالس 
»بوني  الفرنسية  الروك 
ناهز  عمر  عن  هوكس« 
دون  وذلك  عاما؛  الخمسين 

تحديد سبب لوفاته. 
الدولي«  »فرنسا  راديو  وذكر 
كان  أن »كير«  الثالثاء،  أمس 
حياة  عاش  قد  بأنه  معروفا 
الروك  موسيقى  في  مفرطة 
في  ولد  أنه  مضيفا  رول،  أند 
بنه«  »بنوم  كمبوديا  عاصمة 

كمبودية  وأم  فرنسي  ألب 
الفرنسية  العاصمة  في  واستقر 

باريس حيث توفي بها.
مع  عمل  »كير«  أن  يذكر 
والمخرجة  والمغنية  الممثلة 
األمريكية  األزياء  وعارضة 

»أرييل دومباسل« 
مقطوعات  بتأليف  أيضا  وقام 
والمفكر  للكاتب  أفالم 
»برنارد  الفرنسي  والفيلسوف 

هنري ليفي«.

البريطاني  الممثل  حصل   n
جائزة  علي  بادج  جين  ريج 
برفورمنس«   بريكثرو 
خالل  من  الذهبي«  ،«الفشار 
في  تي  جوائز«أم  توزيع  حفل 
موفي آند تي في« لعام 2021، 
حيث حصل ريج 31 عاًما على 
الجائزة عن مسلسله الرومانسي 
الشهير »بريدغرتون«   والذي 
الممثلة  بمشاركة  ببطولته  قام 

فيبي هارييت دينيفور.
من  قبوله  خطاب  ريج  وصّور 
مع   ، نومه  غرفة  في  يبدو  ما 
الزرقاء  الوسائد  من  مجموعة 
يرتدي  وكان  خلفه،  والرمادية 
بشكل غير رسمي قميًصا أبيض 

مع سترة زرقاء داكنة.
الكأس  أحدهم  ألقى  أن  بعد  قال 
»واو  الجانب:  إلى  بعيد  من 
الجائزة  هذه  على  لك  شكًرا   ،
الثقيلة بشكل ملحوظ«، وأضاف 
للجميع.. رائًعا  عاًما  كان  »لقد 

في  يعمل  من  كل  أن  أعلم 
بجد  »بريدغرتون«  عمل 
قصص  لتقديم  يصدق  ال  بشكل 
أن  يمكننا  للجمهور  وعروض 
نشعر بالرضا عنها فقط ذلك ذو 
مهم  هذا  تصدق..وكان  ال  قيمة 
الماضي.  العام  لي  بالنسبة  جًدا 

أنهم  الجميع  يعرف  أن  أردنا 
يستحقون قصص الحب«. 

يستحق  »الجميع  وتابع: 
هم. ال  أين  من  يهم  السعادة  ال 
يهم متى فشكرا لكل من صوت 
لي والذي شعر بقصص بالحب 
في المسلسل«، بدا الممثل متأثًرا 

حًقا بعد تصويت المعجبين له. 
حول«دافني  يدور  والعمل 
كبرى  وهي  بريغرتون« ، 
ذات  عائلة«بريغرتون«  بنات 
مرة  ألول  تظهر  بينما  النفوذ 
لندن  ريجينسي  مجتمع  في 
مناسب  شريكا  لتجد  للزيجات 
لها، وبالتالي تأمل«دافني«  بأن 
وتجد  والديها  خطوات  تسلك 
الحب  به  تربطها  الذي  شريكها 
الحقيقي، وتبدو في بداية رحلتها 
حياتها  شريك  عن  البحث  عن 
شقيقها   يبدأ  ولكن  مضمونة، 
األكبر في استبعاد المتقدمين من 

الزواج منها.
المسلسل  كل  ببطولة  ويقوم 
من فيبي دينيفور، أدجوا أندوه، 
باركر،  رويي  بيلي،  جوناثان 
سابرينا  بارنيت،  جايسون 
بارتليت، جوانا بوبين، هارييت 
نيكوال  كارتر،  بيسي  كينز، 

كوجالن، كاثرين دريسديل.

تأّثر بصورة سوزي

أمل وهبي تعود إلى الساحة الفنية 
بسينغل جديد »خليها على اهلل«

دالل بوعالم

يواكب النجم الفلســطيني محمد عســاف االعتداءات اإلسرائيلية الســافرة بحق وطنه وأبناء شعبه وما يتخللها من سقوط ضحايا 
أبرياء وتدمير  للممتلكات ولألبنية، وفي هذا اإلطار نشــر عســاف عبر حســابه الرســمي على موقع »تويتر« صورتين لمبنى 

مؤسسة المشارق الذي دّمر بفعل القصف اإلسرائيلي، وكشف أنه عمل بهذه المؤسسة قبل أن يسلك درب الفّن والشهرة.

كشفت الفنانة الجزائرية أمل وهبي على صفحتها الرسمية على فايسبوك عن طرح أغنيتها الجديدة« 
السينغل« بعنوان »خليها على هللا« مصرّحة أنها متحمسة لألغنية كثيرا.

إليسا تنتقد ترصيحات وزير 
الخارجية اللبناين و تنعثه بالغبي

وفاة المطرب نيكوالس كري عن 
عمر ناهز الـ 50 عاما

ريج جني بادج بعد فوزه بـ »أم يت يف 
» سأضع الجائزة بالقرب من قلبي

https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d9%81-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
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 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا، ابتدائيا، حضوريا:
-في الشكل: قبول الدعوى واإلدخال في الخصام شكال.

-وفــي الموضوع: إفراغ األمر الصادر عن محكمة الحال بتاريخ: 2021/04/04 تحت 
رقــم 21/289 واعتمــاد الخبرة المنجــزة من طرف الخبير الطبي بن الشــيخ عبد الحليم 
المودعــة لــدى أمانة ضبــط المحكمة بتاريــخ: 2021/04/18 تحت رقــم إيداع: 359 
وبالنتيجة القضاء بتوقيع الحجر على المدعى عليها جندل ربيعة المولودة مفترض 1969 
بالرابطــة ابنــة أحمد وجندل خضــرة وتعيين أخيها المدعي جندل عمــر ابن أحمد وجندل 
خضرة مقدما عليها لرعايتها والقيام بكافة شــؤونها القانونية، المالية واإلدارية، مع األمر 
بالتأشير على هامش عقد ميالد المحجور عليها بمنطوق هذا الحكم بسعي من النيابة العامة 
ونشــر منطوق هذا الحكــم في جريدة وطنية يومية لإلعــالم وتحميل المدعي المصاريف 
القضائية بما فيها مصاريف الخبرة المقدرة ب: 5000 دج )خمسة آالف دينار جزائري(.
بهذا صدر الحكم وأفصح به جهارا بالجلســة العلنيــة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله 

ولصحته أمضي أصل هذا الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حجر
والية جيجل / مديرية التنظيم والشؤون العامة / مصلحة التنظيم العام / 
مكتب الجمعات واإلنتخابات رقم :2021/07/م.ت.ش.ع/م.ت.ع/م.ج.إ/

طبقــا ألحــكام القانون رقــم 12-06 المــؤرخ فــي 12 يناير 2012 
المتعلق بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي ،السيما المادة الرابعةعشر 
البنــد الثاني، لقد تم تعديل القانون األساســي للجمعية المســماة :جمعية 
قوافــل الخير لرعاية األرملــة واليتيم،المعتمدة تحت رقم: 2018/12 
محمود،المولــود  :2018/07/11،الرئيس:بولمعيــز  بتاريــخ 
فــي:1988/11/14 بالطاهير، المقر:محل الســيد/كمال زمار شــارع 
عوار حسين ،الجمعة بني حبيبي – جيجل ، يتعلق التعديل بـ:المادة 33 
المتعلقة بإنشــاء فروع بلدية ، وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشــهار 

وفقا ألحكام المادة 18 الفقرةالثانية من القانون السالف الذكر. 

تعديل القانون األساسي 

وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

ANEP N : 2125002113عين الجزائرعدد: 106 /  19 - 05 - 2021  

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

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 
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إسالميات

n عرفت البشــريّة العلــوم المختلفة 
منــذ القــدم، فقد نقلــت لنــا الكتب ما 
كتبــه اليونان القدماء ومــا قّدموه في 
مجــال العلوم مثــل أرســطوطاليس 
أن  وقبــل  وغيرهــم،  وفيثاغــورس 
تصــل دعــوة اإلســام إلــى جزيرة 
العرب كانت تموج في ظلمات الجهل 

والّضال والتّيه.
قــد بلغ هذا الجهل بالنّاس مبلغاً كبيراً 
حتّى ذهب بعقولهــم وبصائرهم التي 
عميت أن تــدرك خالقها، فاصطنعت 
بأيديها آلهة من طين تعبدها من دون 
هللا تعالــى، وقد أذنــت كلمات الوحي 
جبريل عليه الّسام للّنبي محّمد عليه 
الّصــاة والّســام ببداية عهــٍد جديد 
للعلم والبصيــرة، حينمــا تُليت آيات 
هللا تعالــى التــي تدعــو إلــى القراءة 
والعلم، بقوله تعالى )اقرأ باســم ربّك 
الذي خلق (، فاإلسام يدعو إلى العلم 
ويحّث عليه ألموٍر كثيرة نذكرها في 

هذا المقال. 
سبب اهتمام اإلسالم 

بالعلم 
إّن العلم هو سبيل معرفة الخالق سبحانه 
وتعالى وتلّمس آياته في الكون واآلفاق، 
قــال تعالى: ﴿ ُقْل ِســيُروْا ِفــى ٱأْلَْرِض 
ُ يُنِشــئُ  َفٱنُظــُروْا َكْيَف َبَدأَ ٱْلَخْلَقۚ  ثُمَّ ٱللَّ
ٱلنَّْشــأََة .. ﴾ ) الهنكبوت 20( ، كما قال 
جــّل وعا: ﴿ســنريهم آياتنــا في اآلفاق 
وفي أنفســهم حتّى يتبيّن لهــم أنّه الحّق  
﴾  )فصلت 53 (، فســبيل الوصول إلى 
معرفة هللا تعالــى وتبيّن الحّق والحقيقة 
يكــون من خال إعمــال العقل والتّفكر 
والتّعلــم. إن العلــم يرتقــي بإيمانيّــات 
المســلم فيزيــد خوفه من هللا وخشــيته 
منه ســبحانه، فاإلنســان عندمــا يدرك 
حقيقــة ما يحــدث في الكون من ســنٍن 
ومعجــزات ربّانيّــة تدّل علــى الخالق، 
يعلم أّن مقاليد حياتــه بكّل جوانبها بيده 
ســبحانه جــّل وعا، لذلــك وصف هللا 
سبحانه وتعالى العلماء بأنّهم أشّد خشية 
من غيرهم من النّــاس، قال تعالى )نََّما 
 َ َ ِمــْن ِعَباِدِه اْلُعلََمــاُء  إِنَّ اللَّ َيْخَشــى اللَّ
َعِزيــٌز َغُفــوٌر( فاطــر 28 . إّن العلــم 
هو ســبيل بناء األّمة اإلســاميّة القويّة 
التــي يرهبهــا األعــداء، لذلــك حرص 
المسلمون في معركة بدر أن يكون فداء 

رجال من أســرى المشركين أن يقوموا 
بتعليم أبناء المســلمين القراءة والكتابة، 
وهذا األمر يدّل على اهتمام المســلمين 
الكبيــر بالعلــم. كما حــرص كثيٌر من 

الخلفــاء المســلمين علــى إنشــاء دوٍر 
للعلــم تتوافر فيهــا المراجع واألبحاث، 

ويطــرح فيهــا العلماء ما يشــاؤون من 
أفــكار في مجاالت العلــم المختلفة مثل 
دار الحكمــة، وبيــت الحكمــة اللّذيــن 
تأّسســا فــي العراق ومصــر، وقد كان 

الخليفــة المأمون يحــرص على ترجمة 
الكتب التي تشــتمل على علوم الغرب، 

حتّى ينتفع منها المسلمون ويرتّب على 
ترجمتها الجوائز الكبيرة. واشار القرآن 
إلى أن اإلنســان ما أوتي مــن العلم إال 
قليــا ، وأنــه دوما يدعــو هللا أن يزيده 
ُ اْلَملُِك  علمــا قال تعالــى : ﴿ َفَتَعالَــى اللَّ
اْلَحــقُّ َواَل َتْعَجــْل ِباْلُقْرآِن ِمــْن َقْبِل أَْن 
يُْقَضــى إِلَْيــَك َوْحيُــُه َوُقــْل َرّبِ ِزْدِني 

ِعْلًما ﴾ طه: 114.
القرآن الكريم والعلم 

الحديث
 في العصر الحاضر أدرك كثيٌر من 

العلماء أّن القرآن الكريم قد سبقهم 
بآالف الّسنين في بيان حقيقة كثيٍر 

من الّظواهر واآليات في الكون، كما 
أسلم عدٌد من علماء الغرب حينما 
تعّرفوا على سبق القرآن واإلسام 

في تحديد كيفيّة خلق الجنين في بطن 
أّمه بدقٍة متناهية، وغير ذلك الكثير 

من اآليات التي اكتشف أسرارها 
العلماء قريب.

n شــواهدها من القــرآن قوله عز وجل 
»شــهد هللا أنــه ال إله إال هــو والمائكة 
وأولو العلم قائماً بالقســط« فانظر كيف 
بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالمائكة 
وثلــث بأهل العلــم؛ وناهيك بهذا شــرفاً 

وفضًا وجــاء ونبًا. وقــال هللا تعالى 
»يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات« قال ابن عباس رضي هللا 
عنهمــا: للعلماء درجات فــوق المؤمنين 
بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة 

خمســمائة عــام. وقــال عز وجــل »قل 
هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذين ال 
يعلمــون« وقال تعالى »إنما يخشــى هللا 
من عباده العلماء« وقال تعالى »قل كفى 
باهلل شــهيداً بيني وبينكــم ومن عنده علم 
الكتــاب« وقال تعالى »قــال الذي عنده 
علــم من الكتاب أنا آتيك به« تنبيهاً على 
أنــه اقتــدر بقــوة العلم. وقــال عز وجل 
»وقــال الذين أوتــوا العلــم ويلكم ثواب 
هللا خيــر لمن آمن وعمــل صالحاً« بين 
أن عظــم قدر اآلخرة يعلــم بالعلم. وقال 
تعالى »وتلك األمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إال العالمــون« وقال تعالى »ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم« رد حكمه 
في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم 
برتبة األنبياء في كشــف حكم هللا. وقيل 
فــي قوله تعالى »يــا بني آدم قــد أنزلنا 
عليكم لباســاً يــواري ســواءتكم - يعني 
العلم - وريشــاً - يعنــي اليقين - ولباس 
التقــوى« يعني الحيــاء. وقال عز وجل 
»ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم« 
وقــال تعالــى »فلنقصــن عليهــم بعلم« 
وقــال عز وجل »بل هو آيات بينات في 
صــدور الذين أوتوا العلــم« وقال تعالى 
»خلق اإلنســان علمه البيان« وإنما ذكر 
في معرض االمتنان. وأما األخبار فقال 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص »مــن يــرد هللا بــه خيراً 
يفقهه في الدين ويلهمه رشــده« وقال ملسو هيلع هللا ىلص 

»العلماء ورثة األنبياء«، ومعلوم أنه ال 
رتبة فوق النبوة وال شــرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة. وقال ملسو هيلع هللا ىلص »يســتغفر 
للعالــم مــا في الســموات واألرض وأي 
منصب يزيــد على منصب من تشــتغل 
مائكة الســموات واألرض باالســتغفار 
له. وقال ملسو هيلع هللا ىلص »إن الحكمة تزيد الشــريف 
شرفاً وترفع المملوك حتى يدرك مدارك 
الملــوك« وقد نبه بهــذا على ثمراته في 
الدنيــا، ومعلوم أن اآلخــرة خير وأبقى. 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص »خصلتان ال يكونان في منافق: 
حسن ســمت وفقه في الدين« وال تشكن 
في الحديث لنفاق بعــض فقهاء الزمان، 
فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته، وسيأتي 
معنى الفقه. وأدنى درجات الفقيه أن يعلم 
أن اآلخرة خير من الدنيا، وهذه المعرفة 
إذا صدقــت وغلبــت عليه بــرئ بها من 

النفاق والرياء.
وقــال ملسو هيلع هللا ىلص »أفضل النــاس المؤمن العالم 
الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه 
أغنى نفســه« وقال ملسو هيلع هللا ىلص »اإليمان عريان 
ولباســه التقوى وزينته الحيــاء وثمرته 
العلم« وقال ملسو هيلع هللا ىلص »أقرب الناس من درجة 
النبوة أهل العلــم والجهاد: أما أهل العلم 
فدلــوا الناس على ما جاءت به الرســل، 
وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأســيافهم على 

ما جاءت به الرسل«. 
من كتاب إحياء علوم الدين 
ألبو حامد الغزالي 

اإلســــالم و الـــعــــلـــــم

تفقه في دينك 

قــــــــيـــمة الــــعـــلم

مفاهيم إسالمية  
n   العلــم : ُيقصــد بالعلــم فــي اللغــة بأّنه مصدر 
مــن الفعــل َعلَِم ، وهو إدراك الشــيء على حقيقته 
، كمــا أّنــه المعرفة واليقين ، أّمــا مفهوم العلم في 
االصطــاح فهو مجموعٌة مــن النظرّيات والوقائع 
والحقائــق ، باإلضافة إلى مناهج البحث المتواجدة 
فــي جميــع المؤلفــات العلمية ، كما يمكــن تعريفه 
أيضاً بأنه نسق من المعارف العلمّية الُمتراكمة ...

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

حكم وأقوال

n *﴿   َبــْل ُهــَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصــُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا 
الُِموَن ﴾ )العنكبوت: 49( اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا إاِلَّ الظَّ
ِ الَِّذي  *﴿ َولََقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُســلَْيَماَن ِعْلًما َوَقااَل اْلَحْمُد لِلَّ

لََنا َعلَى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن ﴾ )النمل: 15( َفضَّ

 ُ ِ َصلَّى اللَّ n *عن أبي هريرة قال : َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ
ْنَيا َمْلُعوَنــٌة َمْلُعوٌن َما  َعلَْيــِه َوَســلََّم َيُقــوُل: »  أاََل إِنَّ الدُّ
ِ َوَمــا َوااَلُه َوَعالِــٌم أَْو ُمَتَعلٌِّم  « رواه  ِفيَهــا إاِلَّ ِذْكــُر اللَّ

الترمذي .
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى اللَّ *َعْن أَِبي َســِعيٍد اْلُخْدِرِيّ َعْن َرُسوِل اللَّ
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n  اللهــم إنفعنا بمــا علمتنا ، وعلّمنا ما ينفعنا ، وزدني 
علمــاً. اللهــم إفتح لي أبــواب حكمتك وأنشــر علّي من 
رحمتــك وأمنــن علّي بالحفظ والفهم ، ُســبحانك ال ِعلَم 
لنــا إال مــا علمتنا إنك أنــت العليم الحكيم. رِب إشــرح 
لي صدري ويســر لــي أمري وأحلل عقدًة من لســاني 

يفقهوا قولي.

n   *المعرفــة رأس مالي، والعقل أصل ديني، 
والشــوق مركبــي، وذكــر هللا أنيســي، والثقة 
كنــزي، والعلــم ســاحي، والصبــر ردائــي، 
والرضــا غنيمتــي، والفقــر فخــري، والزهــد 
حرفتــي، والصــدق شــفيعي، والطاعــة حبي، 

والجهاد ُخلقى وقرة عيني.
* إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس 
الملوك و بئس العلماء ، و إذا رأيت الملوك على 

أبواب العلماء فقل نعم الملوك و نعم العلماء.
علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه 

إعداد : إيناس شروانة



n  وبعــد تخّرجهــا من جامعة منتوري و ســفرها إلى 
فرنســا لتلقي المزيد من التحصيــل العلمي، عادت إلى 
أرض الوطــن و بدأت مشــوارا مهنيا اختارته قصيرا، 
كونهــا فضلــت مســؤوليتها األســرية و واجبهــا كأم 
لطفلين،على طموحهــا المهني، غير أن الحياة أنصفت 

تضحياتها في أوج جائحة كورونا.
 و مثلما يقول المثل الشائع ليس كل الخير أبدا في اليوم 
الجميل، كما ليس كل الشــر في اليوم القبيح، حيث كان 
للجائحة محاســن على الكثير من النــاس ممن يحملون 
بــذور النجوميــة و اإلبــداع بداخلهــم، كما هو الشــأن 
بالنســبة لفوزيــة عثماني التي جعلت مــن فترة الحجر 
المنزلي، فرصة إلطالق العنان لموهبتها في الرسم، و 
ذلك بعد استخراجها لعلبة ألوان و سكين خاص بالرسم 
الزيتــي احتفظت به هو اآلخر لســنوات في الدرج إلى 

تجســيد أن حــان موعــد اســتغالله فــي 
أجمــل اللوحات المســتوحاة من 
المدرســة التعبيريــة، و راحت 
تســتعيد ميولها إلى هذا الفن و 
تصقلها باالستعانة بالفيديوهات 
المخصصــة لتلقيــن الرســم، 
مثلما فعلت من قبل من خالل 
تلفزيونــي  برنامــج  متابعــة 
نهلت منه أبجديات هذا الفن.
و ســردت الفنانة العصامية 
لعيــن  عثمانــي  فوزيــة 
الجزائــر تجربتهــا الفتية و 
الواعــدة في ترجمة الروح 
الفنيــة التي طالمــا تركتها 
جانبا، وســط انشــغاالتها 
و  العائليــة  وواجباتهــا 
ضغوطات الحياة الكثيرة 

و التــي تعلّمــت منها و لو 
متأخــرة ضرورة منح نفســها 
و وهبتــه حقها في كل شــيء 
و علــى جميع المســتويات و 
يعود الفضل في ذلك لجائحة 
كورونــا التــي لقنتها درســا 
مهمــا بأن الحيــاة قصيرة و 
يجــب حســن اســتغاللها و 

ترك األثر فيها.
وبالفعــل كان أثــر فوزية 
الفنية  واضحــا بلمســاتها 
و  المتميّــزة  و  الراقيــة 
هــي التــي كانــت فيمــا 
مضى ترســم بين الفينة 
و األخــرى على أوراق 
بهــا  ينتهــي  مبعثــرة 

المطــاف عــادة في ســلة المهمالت، 
عكــس اليــوم، الــذي القــت فيه جل 
أعمالهــا استحســان وإعجاب متذوقي 
الفن التشــكيلي و بشــكل خاص الرسم 
التعبيــري الواقعــي و بشــكل خــاص 
الطبيعــة التي برعت في إعادة تجســيد 
و  الطبيعــة  بســحر  المفعمــة  لوحــات 
األزهــار بشــكل خــاص. و عــن أكثر 
التشــكيليين الذين كانوا مصدر إلهامها و 
إبداعها رواد التيار التعبيري كـ”رينوار” 
و ”مونيه” و”ديغاس”، غير أنها تعيد تقليد 
رسومات فنانين من الزمن المعاصر 
و الحاضر كـ”جوليا كوتانكو ” و جاي 
لــي” و ”أوليفر ماس” و إيلزا وايب”. 
و تســعى فوزية عثمانــي الذي وجدت 
في مواقع التواصــل االجتماعي منبرا 
و فرصــة للترويــج ألعمالهــا الجميلة 
و بيعهــا إلــى فتح ورشــة خاصة بها و 
مرسم لتدارك ما فاتها من فرص و إلهام 
و إبــداع، كما تتواصــل مع معجبيها من 
خالل صفحتها الخاصة على االنســتغرام   
”art_store_25” التــي تعرف تفاعال 
معتبرا منــذ إطالقها، كمــا ألهمت الكثير 
من بنات حواء إلبراز مواهبهن في شــتى 

المجاالت.
شمسنام

أفضل الطرق لرتطيب البرشة من األعماق يف الصيف

اكتشفت موهبتها في أوج جائحة كورونا

فوزية عثماني مهندسة إعالم آلي تبدع 
في إعادة رسم أشهر اللوحات التعبيرية

21حواء

داعبت أناملها الريشة واأللوان منذ كانت طالبة بالطور الثانوي بقسنطينة ، لكن 
فوزية عثماني لم تفكر حينها في خوض أو ولوج عالم الفن التشكيلي واحترافه، 
مرور  بعد  إال  اإلبداعية،  باألفكار  حبلى  مخيلتها  كانت  كم  تعلم  تكن  لم  ألنها  

سنوات طويلة تابعت خاللها مسارها الدراسي في مجال اإلعالم اآللي.

n زاد اإلقبــال علــى األحذيــة الرياضيــة التي باتت 
تعد قطعــة إكسســوار عملية ال يُمكن االســتغناء عنها، 
فهي أساســية فــي خزانة كل فتــاة، خاصة للمشــاوير 
النهاريــة، لمــا توفره من راحة وســهولة في الحركة.  
الرياضيــة بتصاميمهــا وألوانهــا  وتختلــف األحذيــة 
وصيحاتهــا، حيث نجــد منها األحذيــة المصنوعة من 

الجلد أو القماش أو الشامواه...
و هــذه بعــض من أحــدث صيحــات موضــة 

األحذيــة الرياضيــة لـــ صيــف 2021، 
إلطاللة مريحة وعملية.
لتصميــم أكثــر نعومــة 
وأناقــة، قدمت ماركة 
فويتــون”،  ”لويــس 
هذا الحــذاء الرياضي 

الجــذاب، الُمصمــم من جلد 
العجل باللون األبيض مع اللون الفوشــيا والبنفســجي، 
على شــكل مموج، وتــم نقش مثبت الحــذاء الرياضي 
باللون الذهبي بشــعار LV، والذي يتميز بنعل خارجي 

من المطاط. 
قدمت عالمة ”دولتشــي آند غابانا” العديد من التصاميم 

األنيقــة لألحذية الرياضية، منها تصميم  باللون الفضي 
مــن جلد العجل، مع اســم عالمة”دولتشــي آند غابانا”  
مطبوعة على الجانب، ويتميز بشــريط جلدي وأربطة 

مسطحة ونعل مطاطي يحمل شعار الدار.
إذا كنــِت تبحثيــن عن حــذاء رياضي جذاب، يناســب 
مشــاويرك النهارية في صيــف 2021، يمكنِك اختيار 
هــذا التصميــم العصري من دار 
”ديــور”، وهــو حــذاء ُمصمــم 
بمظهر عصري من جلد العجل 
باللــون األبيــض، ويتميّز هذا 
الحذاء بنعل متين يضفي لمسة 
عصريــة علــى أي مظهر، 
مــع تزيين اللســان الالصق 
بتوقيــع” Dior ID” باللون 
مطاطــي  ونعــل  الذهبــي، 

محزوز بنجمة رمز ”كريستيون ديور ”.
كمــا تقوم ماركــة بالنســياغا”  بتحديث أســلوب مبدع 
لتقديــم حذاء رياضي، أكثر نعومة وأناقة والُمصمم من 
الدانتيل الشفاف باللون األبيض، وبتصميم يشبه القفص 

شبه شفاف.

 فوائد وكيفية 
انتقاء سريوم الشعر

 

n بــات ســيروم الشــعر من 
بيــن مســتحضرات العناية التي 
ال تســتغني عنــه الكثيرات وال 
الجمالــّي،  روتينهــن  تفــارق 
لمــا له مــن فوائــد ونجاعة في 
الحفاظ علــى صّحة الخصالت 
ولمعانهــا، إلى جانــب حمايتها 
مــن أضــرار أدوات التصفيف 

والعوامل البيئية. 
لكــن قبــل اســتعماله، البد من 
تحديد نوعية الشــعر أو المشكلة 
التــي يعانــي منهــا لمعرفة أي 
سيروم يجب اختياره واستعماله.
·إن كنــِت صاحبة شــعر جاف 
ومتطايــر، فالجئي إلى ســيروم 
الــذي يحتــوي علــى مكّونــات 
مثــل خشــب الــورد، الخروع 
والمــاروال. كل هــذه العناصر 

توّفر ترطيباً مكثّفاً لشعرِك.
·إن كنِت صاحبة شــعر كثيف، 
فالجئي إلى ســيروم للشعر غنّي 

بزيت األرغان.
·إن كنِت صاحبة شــعر خفيف، 
فاستعيني بســيروم الشعر الذي 
يحتــوي علــى مــواد مضــادة 

لألكسدة والبيوتين.
·إن كنِت صاحبة شــعر مجعد، 
للشــعر  ســيروم  فاســتخدمي 
يحتوي على زيت الجوجوبا، أو 
زيــت اللوز الحلو أو حتى زيت 

األرغان
·إن كنِت صاحبة شعر مصبوغ، 
فالجئــي إلــى الســيروم الغنــّي 
بزيت جوز الهند ومستخلصات 

الشاي األخضر.
·إن كنــِت تعانين مــن أطراف 
متكّســرة، فابحثي عن ســيروم 

للشعر غنّي بالكيراتين مثاًل.
·إن كنــِت تعانيــن مــن الشــعر 
التالف بسبب الحرارة والتلّوث، 
للشــعر  بســيروم  فاســتعيني 
يحتــوي على زيــت الالفندر أو 
زيت الجوجوبا، ما يســاعد في 
فك تشــابك الخصــالت وإعادة 

الحيوية إليها.

 أحدث صيحات األحذية الرياضية لصيف 2021

n يعتبرالمصممون تناســق جميع قطع أثاث الغرفة من نفس الطراز، 
هــو اتجاه قديــم بالفعل، بل إنه مــن األفضل مزج قطــع مختلفة الطراز 

للحصول على روح مختلفة ورائعة مثل مزج 
أريكة ذات طراز حديث مع كرســي عتيق الطراز مع طاولة خشــبية في 
تناســق مع كراســي معدنية! هذا المزج المتناسق سيعكس إشراقاً وجمااًل 

أكثر للتصميم!
عندمــا نُخطــط لوضع األثاث في الغرفة، فإن أول مــا يتبادر لنا هو دفع 
جميع األثاث ناحية الجدران، لتوفير المساحة، ولكن اتضح أن هذا مجّرد 

اعتقاد، وأن هذا سيعكس روح مملة للمكان.
بداًل من ذلك، اخلقي مساحات إضافية من خالل وضع قطع األثاث بشكل 
مختلــف ليــس على الجدران إن أمكــن ذلك، مع زخرفــة المكان ببعض 

اللمسات األنيقة، لتجعل التصميم الداخلي ذو ذوق رائع وفريد.
ويصر المصممون على ضرورة االلتزام بدرجات األلوان المتناسقة عند 
تصميــم الغرفة، وهذا ينطبق على أي شــيء داخــل الغرفة، بما في ذلك 

الجدران واألثاث والستائر والمفروشات وما إلى ذلك.
كما يخبرونا بأن األلوان الزاهية ال تتناســب مع ألوان الباستيل، لذا يجب 

عليِك اختيار واحد منهما فقط.
ولكــن هذا ال يعني مطلقاً بأنك ســتحصِل علــى تصميم ممل، بل بالعكس 
يُمكنك المزج بين درجات مختلفة من األلوان لتخلقي تناسق وتناغم رائع 
بينهم، وتســتطيعي أيضاً االســتعانة بدرجات األلوان المالئمة مع بعضها 

البعض على اإلنترنت، لتحصلي على مزيجك الخاص.

شعركمعي أنا

لبشرة أكثر إشراق

بيتك يسعك

أنت و محيتك موضة و أزياء

الخاصــة  فصــل حميتــه  لــكّل   n
التــي تحمــل تأثيــرات صحيــة مفيدة 
ألجســامنا، خصوصــاً حميــة فصــل 
الصيــف التــي تعد األفضــل من أجل 
تبديــل النظام الغذائــي، ألن البقاء في 
الخــارج، غالــب األحيــان، والتعّرق 
المتزايد يهّدد الجســم بمشاكل صحية 
كالجفاف، وحساســية الجلد، والنقص 
فــي الفيتامينــات والمعــادن. والحــّل 
األمثل هو تنــاول الفواكه الموســمية 

والعصائر.
كما يبقــى البطيخ األحمر، والفراولة، 
)طماطــم(،  والبنــدورة  والقــرع، 
والخضــار ذات األوراق الخضــراء 
كالخس والســبانخ. وكذلك، مأكوالت 
البحــر المشــوية، واألنانــاس، واللبن 
)زبادي(، ومشروب الكركدي المثلج، 
والميــاه ذات النكهــات المتنوعــة من 
أفضل األغذية الصيفية والمشــروبات 

التي تساهم في إنقاص الوزن.

وال يجــب إغفــال ممارســة التمارين 
الرياضيــة التي تعد الســباحة أفضلها 
وكذا التماريــن داخل القاعات المغلقة 
ومــن  الشــمس.  ضربــات  لتفــادي 
األساســي خالل ممارســة النشاطات 
الرياضية في الطقس الحار المحافظة 
علــى المياه داخل الجســم. فالمطلوب 

تنــاول الكثير من الماء قبل ممارســة 
النشــاط وخاللــه وبعد الفــروغ منه، 
وتفــادي الرياضــة والتعــّرق خــالل 
ســاعات النهار األكثر حرارة ما بين 
الظهيــرة والثالثــة بعــد الظهــر، ألّن 
الشــمس تكــون فــي أوجها فــي هذا 

الوقت.

أفضل نظام غذايئ لفصل الصيف

  نصائح لديكور داخيل متناسق
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ونحن على أبــواب الصيف البد من 
العناية أكثر بالبشــرة، ألن تعرضها 
ألشــعة الشــمس ودرجــة الحــرارة 
العاليــة تســبب العديد من المشــاكل 
أبرزهــا الجفــاف والتشــقق، جراء 
نقص الســوائل، الرطوبــة وغيرها، 
لكن ثمة طرق ووصفات تساعد على 

الحفاظ عليها وترطيبها بسرعة 
-عليــِك اتّباع روتين عناية بالبشــرة 
منتظــم مــن أجــل ترطيــب الوجه، 
زيــادة  التجاعيــد،  ظهــور  تأخيــر 
نضارة البشــرة وغيرها. لكن، هناك 
خطوة أو حيلة يمكنِك إتباعها لتزيدي 
نســبة الترطيب الذي تحصلين عليها 
مــن المســتحضرات الجمالية وهي 
تطبيــق كريم مرطــب أو زيت على 
وجه رطب. أي بعد غســل البشــرة 
وقبل تجفيفها طبّقي المســتحضرات 
البشــرة  تمتصهــا  كــي  المرطبــة 
وتحصلي على أعلى نسبة ترطيب. 
-عّرضي البشــرة للبخار ثــم طبّقي 

ماســك مرطب ألن تعريض البشرة 
للبخار يســاعد علــى تفتيح المســام 
األمــر الــذي يســاعد البشــرة على 
امتصــاص كّل المغذيــات. لــذا من 
األفضــل تعريض الوجه للبخار لمّدة 
5 دقائــق تقريباً، ثم تطبيق الماســك 
المرطب على كل البشــرة لتحصلي 
علــى ترطيــب ال مثيل لــه. يمكنِك 
أيضاً االســتعانة بالمكّونات الطبيعية 
المرطبة مثل الزبادي، العسل، زيت 

جوز الهند أو غيرها.
- خلطــة الكركــم مــن أجــل عالج 

جفاف البشرة 
·1/4 ملعقة من بودرة الكركم

·ملعقة من زيت السمسم
·ملعقة من العسل 

- خلطــة ماء الورد مــن أجل عالج 
جفاف البشرة     

·ملعقة من ماء الورد
·ملعقة من زيت جوز الهند

·ملعقة من الزبادي



إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحة

   نيكوال مالربانش زعيم 
الفلسفة العقالنية الفرنسية  
إلــى  مالبرانش ينتمــي   n     نيكــوال    
 1638 أوت   6 فــي  ولــد  األوراتــوار  جمعيــة 
عقالنــي  وفيلســوف  وأوراتــواري  كاهــن  وهــو 
فرنســي. ســعى فــي أعمالــه إلــى تجميــع فكــر 
القديس أغســطينوس وديكارت، مــن أجــل إظهار 
الــدور الفعــال هلل في كل جانب مــن جوانب العالم. 
يشــتهر مالبرانــش بمذاهبــه وهي الرؤيــة في هللا، 

والسببية، واألنطولوجيا.
ولد مالبرانــش في باريس عام 1638 وهو الطفل 
األصغر لنيكوال مالبرانش، أمين ســر الملك لويس 
لــوزون،  الثالــث عشر الفرنســي، وكاتريــن دي 
شــقيقة جان دي لوزون، حاكم فرنسا الجديدة. تلقى 
مالبرانش تعليمه االبتدائي من مدرس خاص بسبب 
تشــوه فــي عمــوده الفقري. غــادر منزله في ســن 
السادســة عشــرة لمتابعة مقرر الفلسفة في كلية دو 
ال ماركي، ثم درس الالهوت في كلية الســوربون، 
وكلتاهمــا من جامعــة باريــس. في النهايــة غادر 
الســوربون، بعد أن رفــض السكوالســتية، ودخل 
أوراتــوار فــي عــام 1660. كرس نفســه للتاريخ 
الكنسي واللغويات والكتاب المقدس وأعمال القديس 
أغسطينوس. ُرِسم مالبرانش كاهًنا في عام 1664. 
فــي عام 1664، قــرأ مالبرانش ألول مــرة مقالة 
ديــكارت رســالة عــن اإلنســان، وهي ســرد لعلم 
وظائــف األعضاء في جســم اإلنســان. أورد كاتب 
ســيرة مالبرانش، األب إيــف أندريه، أن مالبرانش 
تأثــر بكتاب ديكارت ألنه ســمح له بمشــاهدة العالم 
الطبيعي دون سكوالستية أرسطية. قضى مالبرانش 

عقده التالي يدرس النظام الديكارتي.

نشــر مالبرانش مجلدين من أعماله الفلسفية األولى 
واألكثر شمواًل في عامي 1675-1674، بعنوان 
البحث عن الحقيقة. عالج فيه طبيعة العقل البشــري 
وكيفية اســتخدامه لتجنب الخطأ في العلوم، ووضع 
الكتاب األساس لسمعة مالبرانش وأفكاره الفلسفية. 
تناول الكتاب أســباب الخطأ البشري وكيفية تجنب 
مثل هــذه األخطاء. األهم من ذلــك ناقش في كتابه 
الثالث اإليضاحات، الذي دافع فيه عن االدعاء بأن 
األفــكار التي نتصور من خاللها األشــياء موجودة 
فــي هللا. هاجــم األب ســيمون فوشــير البحث عن 
الحقيقية حتى قبل نشــر المجلــد الثاني، وكان الناقد 
األول لمالبرانــش. أجــاب مالبرانــش فــي مقدمــة 
قصيــرة أضيفــت إلى المجلد الثانــي، في اإلصدار 
الثالــث عــام 1678، أضاف تسلســاًل من ســبعة 
عشــر توضيًحا في نهايــة الكتــاب. كان رد الفعل 
على هــذه التوضيحات مزيًدا من االنتقادات، لكنهم 
وســعوا أيًضا الحجــج األصليــة وطوروها بطرق 

جديدة. على ســبيل المثال: في التوضيح العاشر قدم 
مالبرانــش نظريته عن »التمديــد الواضح«، وهي 
فكرة واحدة متعلقة بالنموذج األصلي للتمديد والتي 
يمكــن مــن خاللها حل األفــكار ألنــواع معينة من 
األجســام بشكل مشــترك. في حاالت أخرى، ركز 
مالبرانش على العالقة الســببية، وال سيما زعمه أن 
هللا يتصــرف في معظم األحيان مــن خالل »إرادة 
عامــة« ونادراً ما يتصرف، كحالة المعجزات، من 

خالل »إرادة خاصة«.
توسع مالبرانش في هذه النقطة األخيرة عام 1680 
عندما نشــر كتاب الطبيعــة والنعمة. أوضح هنا أن 
عمومية القوانين التي ينظم بها هللا سلوكه ال تقتصر 
على نشــاطه في العالم الطبيعي فحسب، بل تنطبق 
أيًضــا على نعمته على البشــر. ُهوجــم الكتاب من 
قبل زميله الفيلســوف الديكارتــي، أنطوان أرنولد، 
وعلى الرغم من أن اهتمامات أرنولد األولية كانت 
الهوتيــة، إال أن النــزاع المريــر الذي نشــأ تفرع 
بســرعة كبيرة إلــى معظم المجــاالت األخرى في 
أنظمتهم الخاصة. على مدى السنوات القليلة التالية، 
كتــب الرجالن مــا يكفي من الجــدال ضد بعضهما 
البعــض لمــلء وجمع أربعــة مجلدات مــن أعمال 
مالبرانــش وثالثة من أعمال أرنولــد. تمكن مؤيدو 
أرنولــد من إقنــاع الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانية 
بوضــع الطبيعة والنعمة في دليــل الكتب المحرمة 
في عام 1690، وتاله البحث عن الحقيقة بعد تسعة 
عشــر عاًمــا. )ومــن المفارقات أن الدليــل يحتوي 
بالفعــل علــى العديد من األعمال من قبل الينســيني 
أرنولد نفســه(. ومن بين النقاد اآلخرين الذين دخل 
معهم مالبرانش في نقاش مهم زميل ديكارتي آخر، 
بيير ســيلفان ريجيس وكذلك دورتوس دي ميران. 
تعاطف دي ميران مع آراء باروخ سبينوزا، وشعر 
أنه وجــد آراًء مماثلة في قراءتــه لمالبرانش: قاوم 

مالبرانش باجتهاد هذه الجمعية.

n قيل لطفيلي  اشتر لنا لحما ،فقال ال أحسن الشراء 
فقيل له أوقد النار ،فقال له أنا أخاف النار 

 فقيــل لــه اطبــخ ،فقــال ال أحســن الطبــخ ،فلمــا جهــز الطعــام ،قيــل لــه ،تقــدم فــكل 
 فرد : أكره أن أكثر مخالفتكم .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

 الشيخ حممد املقراني.. قائد تشبع بالقرآن 
يف رحاب العلم واإلميان  

n     ولــد  فــي 5 ماي 1871وهو أحد قادة الثورات 
الشعبية التي شــهدتها الجزائر في القرن التاسع عشر 

بعد الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830.
شــهدت الجزائــر علــى عهــد الحاج الباشــغا محمد 
المقراني انعكاســات خطيرة بانهيار الحكم العســكري 
عــام 1870 الذي اعتمد إلى حد كبيــر على المكاتب 
العربية التي حاولت تقريب قضايا األهالي المســلمين 
إلى اإلدارة اإلســتعمارية في نوع من التحدي للكولون 
المعمرين الذين ســخطوا على هذه السياســية ألنها ال 
تخــدم مصالحهم كاملة بل تحافظ على مصالح األهالي 
ولو في جزء يســير منها. وعلى هذا األســاس جاءت 
اإلدارة المدنيــة، التــي أوكل لهــا المســتوطنون مهمة 
تحويل الجزائر إلى وطن للمعمرين، واإلســتيالء على 
أمالكهــم وطردهم إلــى مناطق ال تصلــح إال لإلقامة 
هــذا إلى جانب األوضاع المعيشــية المزرية التي كان 
يعانــي منها الجزائريون، إلى جانب ســلب األراضي 
فــإن المجاعــات و األوبئة والقحط أتــت على ما تبقى 
من الشــعب الجزائري الذي أنهكته الظروف السياسية 
المطبقة من طرف اإلدارة اإلستعمارية والموجهة من 

طرف المستوطنين.
هو محمد ابن الحاج أحمد المقراني, ينتسب إلى عائلة 
عريقــة من قلعــة بني عباس توفي  والــده عند عودته 
من البقاع المقدســة في مرســيليا عــام 1853، وهذه 
المســتجدات ســمحت البنه األكبر الــذي تربى تربية 
إســالمية ســليمة علــى يد والــده وفي أحضــان عائلة 
تميــزت بالجاه و القوة . حفظ القــرآن في صغره مثل 
أقرانــه ، ويتعلــم قواعد العربية، ممــا مكنه من خالفة 
أبيه فيما بعد ليصبح الشيخ محمد المقراني خليفة على 
ســكان منطقته, غير أن اإلدارة اإلســتعمارية استغنت 
عــن هذا المنصــب و عوضته بمنصب أقــل منه قيمة 

وهو منصب باشا آغا. 
كان إلنقــالب النظــام الحاكــم في فرنســا بعد ســقوط 
اإلمبراطورية وظهور الجمهورية و بعد انهزام نابليون 
الثالث أمام بســمارك ، أثره المباشــر على األوضاع 
داخل الجزائر و المتمثل في بروز قوة المستوطنين في 
التأثير على حكومة باريس و اســتئثارهم بالســلطة في 
الجزائــر ،و هذا ما لم يرض به حاكم مجانة الباشــاغا 

محمد المقراني.
كما أن محمد المقراني تلقى من جهة أخرى توبيخا عام 
1864 من الجنرال ديفو بســبب تقديمه مســاعدة ألحد 
أصدقاء أبيه و هو الشــيخ بوعكاز بن عاشــور ، و قد 
اعتبرها المقراني إهانة له و لعائلته و لسكان منطقته.

ومن األسباب كذلك عدم ارتياح السلطات اإلستعمارية 
لشخص المقراني حيث قامت بإنشاء بلدية مختلطة في 
برج بوعريج عينت على رأســها الضابط أوليفي و قد 
رأى الشــيخ المقراني في هذا اإلجــراء تقليصا لنفوذه 
السياســي علــى المنطقة ، و بذلــك أصبح في المجلس 
البلدي لمدينة برج بوعريرج عبارة عن عضو بســيط 
فقــط ال رأي له و الوزن لكالمه مع قوة المســتوطنين 
فــي التمثيل النيابي. و عمدت ســلطات اإلحتالل على 

تحطيــم كبرياء الحاج محمد المقراني كزعيم سياســي 
لذلــك بادر بتقديم إســتقالته من منصبه كباشــاغا لكنها 
رفضت في 09 مارس 1871 على أســاس أنها غير 
مرفقــة بتعهــد منه يجعله مســؤوال عــن كل األحداث 
التي ســتقع بعد ذلك فــي المناطق الواقعة تحت نفوذه، 
و كانت هذه السياســة ســببا آخر الندالع الثورة ألنها 

مساس بكرامته.
كذلك المجاعــة الكبيرة التي تعرضــت لها المنطقة و 
التي وقعت ما بيــن 1867 و 1868 وراح ضحيتها 
أالف الجزائرييــن الذين حصدهم المــوت أمام مرأى 
و مســمع من اإلدارة اإلســتعمارية التي لم تسارع إلى 
نجدة األهالي و هذا ما أكد للمقراني مرة أخرى أن هذه 

اإلدارة ال يهمها في الجزائر إال مصالحها.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هــل تعلم أن أشــعة الليزر أقوى 
من أشــعة الشــمس بأربعة مرات. ) 

حقائق علمية (
- هل تعلم أن الجمل ال ينسى من يظلمه.

- هــل تعلم أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة 
العربية.

- هل تعلم أن بحر ” ساراغاسو ” ليس له شواطئ وذلك 
لكونه بحر داخل ” المحيط األطلسي.

2016 - الخارجيــة المصرية تعلن رســمياً 
رقــم  للطيــران  مصــر  تحطم طائــرة  عــن 
804 قبالــة الســواحل اليونانية وعلى متنها 

66 راكباً.
وميغــان  هــاري  األميــر  عقد زفــاف   - 2018

ماركل وإعالنهما زوجاً وزوجة في المملكة المتحدة.
1965 –  وفاة محمد البشير اإلبراهيمي، مفكر إسالمي جزائري.

-عيد الشباب والرياضة في تركيا.
-يوم الطالب في الجزائر.

قالك زوج دخلوا للمطعم واحد 
غني و اآلخر فقير.. الغني طلب اكلة 

..أيا باللحــم والفقيــر طلــب صحــن مــن الفــول 
الفقير بدا يأكل بسرعة شاف فيه الغني و قالوا قول بسم هللا 

باش ما يكلش معاك الشيطان ..دار عندوا الفقير وقالوا واش 
بيك الشيطان يخلي اللحم و يجي يأكل الفول.

إن من سلبك كل شيء لن يعطيك أي شيء. ولو أعطاك أهانك.

  محمود درويش

أنا بالمغرفة لفمو وهو بالعود لعيني ..
 

يضرب هذا المثل للشخص الذي يقابل االحسان 
باإلساءة 

       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.
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n وأوضح اللواء قريد في مداخلة ألقاها 
خالل األيــام الدراســية حــول ”المناولة 
واإلدمــاج الوطنــي : الرهانــات واالفاق 
” والتــي تحتضنها المدرســة العســكرية 
متعــددة التقنيــات بالبــرج البحــري، ان 
”الجيــش الوطنــي الشــعبي يعمــل على 
ترقيــة الصناعــات الميكانيكيــة وتنفيــذ 
استراتيجية اإلدماج الصناعي للتمكن من 
تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محســوس 
فــي فاتــورة الــواردات والحفــاظ علــى 
العملــة الصعبة، وذلك مــن خالل إدماج 
المؤسســات الخاصــة والعموميــة ومنها 
الشركات الناشــئة والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة”.
وفي هذا الســياق، ابرز المدير أن الرؤية 
الجديــدة المتبنــاة في هذا المجــال ترمي 
الــى اعــادة تجميــع بعــض المؤسســات 
العمومية االقتصادية بغرض إنشاء قاعدة 
صناعية ميكانيكية وطنية في شكل سلسلة 
شــاملة ومتكاملة للنشاطات االستراتيجية 
الضروريــة إلدمــاج القطــع والمكونات 

األساسية المستوردة حاليا من الخارج.
وتمتد هذه السلسلة -حسب اللواء قريد- من 
السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية 
الى التصنيع الكلي بكل مســتلزماته وفقا 
للمعاييــر العالميــة المفروضة من طرف 
الشــركاء التكنولوجييــن للجيش الوطني 

الشعبي.
وتطمح الجزائر أيضا الى تطوير قاعدتها 
الصناعية العسكرية بتكنولوجيات حديثة، 
بهدف ”مســايرة ركب الــدول المتطورة 
وتحديــث وســائلها الدفاعيــة مــع تكوين 

مستخدميها والرفع من جاهزيتهم، تحسبا 
ألي طــارئ للذود عن شــعبها وعن كل 

شبر من ترابها”، يضيف المسؤول.
وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشــعبي 
اعتمد في اطار برنامجه التطويري على 
اســتغالل مواقع كانت مغلقة او في طور 
اإلغــالق عبر التــراب الوطنــي، بهدف 
ارســاء هذه القاعــدة الصناعيــة الوطنية 
تفاديــا إلعــادة االســتثمار فــي البنيــات 

التحتية.
واعتبــر بهذا الخصوص، أن ما قامت به 
الجزائر خالل الســنوات األخيرة لترسيخ 
منهاج الشــراكة كنمــوذج اقتصادي عبر 
للصناعــة  مشــتركة  مؤسســات  إنشــاء 
والتطويــر والتســويق، ”جاء فــي اوانه” 
ليحافــظ على القطــاع الصناعي الوطني 

السيما الصناعات الميكانيكية التي كانت 
مهــددة بالــزوال على جميع المســتويات 

المالي التكنولوجي والهيكلي.
يذكر أن هذه االيام الدراسية التي ينظمها 
المعهد الوطني للدارســات االستراتيجية 
الشــاملة تجري بمشــاركة مدراء عامين 
لمؤسســات عموميــة وخاصــة وكذلــك 

ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.
مــن جهته، اكــد مديــر المعهــد الوطني 
للدراســات االســتراتيجية الشــاملة، عبد 
العزيز مجاهد، أن هــذه التظاهرة ترمي 
إلى المساهمة في إثراء النقاش حول سبل 
إرســاء قاعــدة صناعية متينة من شــأنها 
بعث االقتصــاد الوطني وفرض المنتوج 

المحلي.
ق ـ و

أحوال الطقس 

قسنطينة : 28/ 10
الجزائر : 24/ 16
وهران : 27/ 17 

n تســبب حــادث مــرور مــروع ناتــج عن 
اصطدام  مركبتين ســياحيتين في مقتل شخص  
وإصابــة اثنين آخرين ببلديــة محمد بوضياف 

بالمسيلة .
الحادث وقع أول أمس على  مســتوى الطريق 
الوطنــي رقم 70 فــي منطقة العنصلــة ببلدية 
محمد بوضياف دائرة بن ســرور،و خلف وفاة 
شــيخ في ال 78ســنة وإصابة رجلين بجروح 
متفاوتــة الخطــورة نقــال على إثرهــا صوب 

مستشفى بن سرور
ب.ح

n وحســبما جــاء فــي الحســابين 
الرســميين  لإلذاعة الجزائرية على 
الفايســبوك و تويتــر  فقــد  تم أمس 

توقيف فرحات مهني في فرنسا.
وحســبما ذكرته مصادر متطابقة فإن 
زعيــم الحركــة  االنفصالية فرحات 
مهني قد جرى توقيفه في الدائرة 17 

بباريس.
الوطنــي  الدفــاع  وزارة  وكانــت 
أعلنت، الشــهر الماضي تفكيك خلية 
“انفصاليــة” تتبــع “حركة اســتقالل 
منطقــة القبائــل”، وقالــت إنّها كانت 
تفجيــرات” وســط  “لتنفيــذ  تخّطــط 

مسيرات الحراك االحتجاجي.
و بحســب وزارة الدفاع، أدلى عضو 
ســابق في “الحركة التخريبية” يدعى 
ح. نــور الديــن باعترافــات كشــفت 
“وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد 
علــى تنفيذ هــذه التفجيــرات ومن ثم 

اســتغالل صــور تلــك العمليات في 
حمالتها المغرضة والهدامة كذريعة 
الســتجداء التدخــل الخارجــي فــي 

شؤون بالدنا الداخلية”.
هــذا  فــي  “تــورط  أنــه  وأضافــت 
المخطط عدة عناصر منتمية للحركة 
االنفصاليــة، تلقــت تدريبــات قتالية 
في الخــارج وبتمويل ودعم من دول 

أجنبية”.
وتتهــم الســلطة “المــاك” بمحاولــة 
اختراق الحراك الشعبي في الجزائر، 
فيما ينفى ناشــطون في الحراك ذلك، 
ويؤكــدون أن “المــاك” لــه بالعكس 
عداًء معلــن وواضح للحراك خاصة 

في منطقة القبائل.
قــد  الفرنســية  الحكومــة  كانــت  و 
أصدرت في مــارس الماضي قانوًنا 
نُشــر في الجريــدة الرســمية، تدخل 
بموجبــه اتفاقيــة تســليم المطلوبيــن 

الموقعــة بينهــا وبيــن الجزائر حيز 
التنفيذ.

وكانــت فرنســا والجزائــر وقعتا في 
جانفــي 2019 على اتفاقيــة تعاون 
جديــدة تتعلق بتســليم المجرمين بين 
البلدين، ووقــع االتفاقية وزير العدل 
لــوح،  الطيــب  حينهــا  الجزائــري 

ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه.
وتســمح االتفاقية بإحداث “انســيابية 
في المبــادالت وتســهيل تنفيذ بعض 
طلبات تســليم المجرمين، مع ضمان 

احترام المبادئ األساسية للبلدين”.
وتأتــي المصادقة الفرنســية بعد أيام 
مــن إصــدار محكمــة جزائريــة 4 
مذكــرات توقيف دوليــة بحق أربعة 
ناشــطين موجودين بالخارج متهمين 
بـ”االنتمــاء إلــى جماعــة إرهابية”، 

بينهم دبلوماسي سابق ومدون.
م.م

 باقة األخبار 
اختفاء غامض لطفلة ببلدية 

الزيتونة يف سكيكدة

المصالــح األمنيــة  أعلنت،أمس،مختلــف   n
المختلفة في ســكيكدة ،عقــب إعالن حالة اختفاء 

فتاة تبلغ من العمر 15 سنة .
و بحســب مصادرنــا ،فإن عائلة الفتــاة كانت قد 
اقتربــت من مصالــح األمن قصــد اإلعالن عن 
إختفاء الفتــاة كوثر بوزناد  في ظروف غامضة 
،حيث تم توزيع العديد من المتطوعين البحث في 
كل زاويــة و كل مكان خاصة و الطبيعة الغابية 
المنطقــة، فيما تم توزيــع صورتها في كل مكان 
علــى األمل العثور عليها خاصة و انها ال تعاني 

من اي متاعب صحية أو نفسية .
نورالدين .ب

شاب يرضم النار يف جسده أمام 
مقر البلدية بربيكة يف باتنة 

 n أقدم، يوم أمس شــاب على إضرام النار 
بجســده ،وذلك أمام مقر بلديــة بريكة بباتنة 
بســبب أزمة السكن التي أرهقت كاهله ،حيث 
طالب الســلطات المحلية وعلى رأســها والي 
الوالية السيد توفيق مزهود بالنظر في قضيته 
تــه قبــل أن يقوم  ومنحــه مســكنا يــأوي عائل
نــار في كامل جســده وأمــام مرأى  بإضــرام ال
النــاس، ليتم إنقاذه من قبل بعض الحاضرين 
ــه لمستشــفى محمد بوضيــاف لتلقي  وتحويل

اإلسعافات األولية .
وقــد عرفــت الواليــة الكثيــر مــن محــاوالت 
االنتحــار بســبب أزمة الســكن الخانقة والتي 
أرهقــت كاهــل الغالبــى ومحــدودي الدخــل 
فــي حين أعلــن والي الوالية مؤخرا أنه ســيتم 
اإلعــالن عــن قائمــة الســكن اإلجتماعي في 

شهر جوان القادم.
فوزي جاب هللا

 n سئم الفلسطينيون المنكوبون في وطنهم 
و أهاليهم من الخطابات و البيانات الجوفاء، 
للعرب المتخاذلين و غير العرب، مثلما سئمنا 
نحن منها أيضا في الجزائر، و التي قد تكون 
البلــد العربي الوحيد، الذي مــازال يحتضن 
القضية الفلســطينية بصدق و إخالص، بعيدا 

عن نفاق و إلتواءات السياسة.
ســارعت الجامعــة العربية إلــى االجتماع، 
مثلمــا اجتمع المؤتمر اإلســالمي، ثم مجلس 
األمن الدولي، فكانت كلها اجتماعات جوفاء. 
لــم تتمخــض إال عــن بيانات جوفــاء اكتفت 
بالتنديــد و الشــجب،و الدعوة إلــى التهدئة.. 
لكــن في األخيــر ال قــرارات ، و إجراءات 
ملموســة، من أجل حمل الكيــان الصهيوني 
علــى وقف عدوانه الهمجي، و حرب اإلبادة 
التي يقودها منذ أكثر من أسبوع ضد المدنيين 
الفلسطينيين العزل، بال حسيب و ال رقيب.

باألســاس  الموجهــة  الجوفــاء،  البيانــات 
لالســتهالك اإلعالمي، ليســت أكثر من ذّر 
للرماد فــي العيون،أو محــاوالت مفضوحة 
لتبرئــة الذمــة، إزاء الهمجية اإلســرائيلية.. 
خطــب و بيانــات ســخيفة، لم تــزد نتانياهو 
و ســفاحيه إال تعنتّــا، فــراح يتبّجــح بمنتهى 
الوقاحة، بأنه ســيواصل قصف الفلسطينيين 

بدعم و مباركة اإلدارة األمريكية.
هذا الكالم يؤكد مرة أخرى، أن الذين يعلقون 
اآلمال على أي دور أمريكي إلنهاء العدوان 
واهمون، ذلك أن إســرائيل كانت و ســتظل 
» البنــت المدللــة«، و »الدركــي« بامتياز 
الــذي يرعــى مصالحهــا االســتراتيجية في 
عموم منطقة الشرق األوسط، و في المنطقة 

العربية ككل.
و انطالقــا مــن هــذه الحقيقة األساســية،فإن 
واشــنطن، مثلما عرقلت لوائح مجلس األمن 
لصالح إســرائيل، ستبقى تتدخل لصالحها، و 
لن تعطي الضوء األخضــر لوقف العدوان، 
إال إذا شعرت إسرائيل، و شعرت هي كذلك 

بأن هذا العدوان حقق أهدافه.
آخر الكالم.. المقاومة الفلســطينية الباســلة، 
هي الرقــم الصعب في معادلــة هذه الحرب 
اإلبادية العنصرية التطهيرية. و إّن صمودها 
البطولــي، هــو الوحيــد القــادر علــى قلب 
الموازين، و حمل الكيان الصهيوني المحتل 

على وقف عدوانه.
                            محمد مصباح

كاريكاتور 

الفلسطينيون و بياناتكم الجوفاء
آخر الكالم 

الصبح  : 03.43
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.21
املغرب  : 19.40
العشاء : 21.15

مواقيت الصالة 
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أن  بالجزائر،  الثالثاء  أمس  قريد،  اللواء سليم  الوطني،  الدفاع  بوزارة  العسكرية  الصناعات  مدير   أكد 
الناشئة  الشركات  فيها  بما  والعمومية  الخاصة  المؤسسات  إدماج  إلى  يسعى  الشعبي  الوطني  الجيش 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعات الميكانيكية العسكرية، في إطار استراتيجيتها الرامية 

الستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا.

أوقفت مصالح األمن الفرنسية أمس الثالثاء فرحات مهني  زعيم الحركة االنفصالية 
المسماة” الماك”.

اعتقال فرحات مهني بباريس

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

مقتل رجل وإصابة اثنني آخرني 
يف حادث مرور بالمسيلة 

في إطار استراتيجيته  الستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا
الجيش يسعى إلدماج المؤسسات الخاصة 

والعمومية في الصناعات الميكانيكية العسكرية
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