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سطيف
 مرشوع المحطة الكربى للنقل  ولد 

سنة 2005 ومات يف المهد

تبسة 
حبس المتورط يف إهانة عنارص األمن 

مع التحطيم العمدي لملك الغري 

قسنطينة 
 العثور عىل جثة شخص  يف وادي 

الرمال أسفل جرس مجاز الغنم 

ص 24  
وفاة 16 شخصا وإصابة 333 آخرين يف حوادث مرور      خالل يوم واحد  

أكد أن مصدرها أشخاص قدموا من الخارج

نب بوزيد يكشف عن 
وجود 20 ساللة متحورة 

يف الجزائر
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 العثور على 
جثة شرطي 
متويف داخل 
مسكنه بعني 
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جمعية عني مليلة مهددة بخصم 
من رصيدها  6 نقاط كاملة 

 خمس رحالت مربمجة يوميا انطالقا من العاصمة ، وهران وقسنطينة

ص12

فتح الحدود البرية و الجوية  
رسميا ابتداء من الفاتح جوان

وافق، أمس ، مجلس الوزراء برئاســة الســيد عبــد المجيد تبون، 
رئيــس الجمهورية، القائــد األعىل للقوات المســلحة وزير الدفاع 
الوطني عىل الفتح الجزيئ للحدود الربية والجوية ابتداء من الفاتح 
جــوان المقبل، حســب ما افاد بــه بيــان لمجلس الــوزراء. وذلك 
بخمس رحــالت يف اليوم انطالقا من مطارات  الجزائر وقســنطينة 
ووهران ،مع التقيد  التام والصارم باإلجراءات االحرتازية الصارمة  

ص 3المتعلقة بالوقاية من فريوس كورونا .

 ص 12

  النجم رياض محرز 

متواجد ضمن 20 
العبا لجائزة أحسن 
العب يف العالم  

يف أثقل حصيلة يومية منذ بدء العدوان 
33  شهيدا يف تدمري 
منطقة سكنية عىل 

رؤوس ساكنيها بغزة

اإلدارة تناشد السلطات بالمساعدة قبل فوات األوان 

كشف رئيس مجلس إدارة الفريق عمراني مليك أن  الظروف المادية للنادي ال 
تبعث على االرتياح في ظل الديون المتراكمة من جهة ومستحقات الالعبين من 

جهة أخرى ما قد يكون له تأثيرا سلبيا على بقية المشوار .

عرشات الغارات نفذت عىل أحياء 
سكنية بدون أي سابق إنذار

ص 4

عيننا على القدس

ُ

ُ

طيار إرسائييل سابق يعرتف: 
الجيش اإلرسائييل هو منظمة 

 إرهابية وقادته مجرمو حرب



n أفادت مصادر متطابقة أمس 
،  أن قاضي التحقيق لدى محكمة 
الزياديــة بقســنطينة  قرر وضع 
البروفيسور جمال ميموني تحت 
الرقابــة  القضائيــة، بعــد اتهامه 
بالتحريض على التجمهر و عدم 

الخضوع لإلجراءات اإلدارية.
 ومعلوم أن ميموني تم توقيف في 
الجمعــة،  أمــس  أول  مســيرة 

ووضعه تحت النظر.
يذكر أن جمال ميموني، متحصل 
علــى دكتــوراه فــي الجســيمات 
جامعــة  مــن  نوويــة  الــدون 
بانسيلفانيا األمريكية، وهو أستاذ 

بجامعة منتوري بقسنطينة..

n        لقــي، أمــس ،  شــاب 
بجــروح  آخــر  وأصيــب  حتفــه 
متفاوتة الخطورة في حادث مرور 
خطيــرة وقــع مســاء امــس عنــد 
المخل الشرقي لبلدية بن يحي عبد 
الرحمان التابعــة اقليميا الى دائرة 

تاجنانت بوالية ميلة.             
الحادث نجم عــن اصطدام عنيف 
بيــن دراجــة ناريــة وشــاحنة من 
نــوع يوجين وقــد اســفر الحادث 

عــن هالك شــاب يبلغ مــن العمر 
25 ســنة ويتعلق االمــر بالمدعو 
- ب ن الــذي توفــي فــي مــكان 
وقــوع الحادث فيما اصيب مرافقة 
بجــروح متفاوتــة الخطــورة نقل 
على جناح الســرعة الى مستشفى 
هواري بومدين بشــلغوم العيد فيما 
فتحت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد 

اسباب الحادث.

n أصدرت محكمة تبسة أمرا يقضي باإليداع في 
حق شــخص يبلغ من العمر 35 سنة  قام  بالتحطيم 
العمــدي لملــك الغيــر، والمتمثل في أحــد األعمدة 
الكهربائيــة الموجــودة بالقــرب من المقــر األمني 
ومحاولــة االعتــداء علــى عناصر الشــرطة الذين 
حاولــوا منعه ارتكاب هذا التخريب،  مع إهانة هيئة 

نظامية مشكلة.
وقائــع القضية تعود الى مالحظــة العناصر المكلفة 
بحراسة االمن الحضري الحد األشخاص وهو يقوم 
بمحاولــة تحطيم احــد االعمدة الكهربائيــة بالقرب 
من مقــر األمن الحضري الخامــس، ليتم بناء على 

ذلك وفور مالحظة الوقائع التقرب من المشــتبه فيه 
من أجل منعــه من تحطيم الملك العمومي، غير أنه 
وبمجــرد تدخل عناصــر األمن  ابدى المشــتبه فيه 
مقاومــة عنيفة مع محاولته تحطيم مركبة الشــرطة 
مما اســتوجب اســتعمال القــوة الالزمــة والمخولة 
قانونــا من اجــل توقيف المتورط والســيطرة عليه، 
ليتم بناء على ذلك تحويل المشتبه فيه الى مقر األمن 
الحضري واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

من أجل تقديمه أمام العدالة.

للرئيــس..  نائبــا  كان  عندمــا 
»طلب غريب« من بايدن للطباخني

n تكشــفت المزيد من التفاصيل حول 
عــادات الرئيــس األميركي جــو بايدن 
الشــخصية، عندمــا كان نائبــا للرئيس 
الســابق باراك أوباما، ومــن بينها عدم 
رغبته في تناوله الخضراوات الورقية، 
ال ســيما قبيــل مواجهتــه الجمهــور أو 

الصحفيين.
وتحدثــت صحيفــة »نيويــورك تايمز« 
مؤخــًرا مــع أكثر من 20 شــخصا من 
المســاعدين الحاليين والســابقين للرجل 
فــي المكتــب البيضــاوي، بمــا في ذلك 
كريســتوفر فريمان، الــذي قدم خدمات 
لبايدن عــدة مرات في األســبوع عندما 

كان نائب للرئيس أوباما.
ويقــول فريمــان إن بايــدن طلــب مــن 
الموظفين بعدم تقديم الخضار الورقية له 
في مناســبات مختلفة، ألن نائب الرئيس 
لــم يرغب في أن يتــم تصويره وأوراق 

الخضراوات عالقة في أسنانه.
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان نفور 
بايــدن من الخضــراوات الورقية بــاٍق 
علــى حاله، على الرغم من أن المنطق  
يقول إنه ســيداوم على هذه العام بعد أن 

أصبح رئيسا للواليات المتحدة.
وقــال فريمــان إن بايــدن كان يعود إلى 
مقــر إقامتــه في معظــم الليالــي لتناول 
العشاء مع زوجته جيل حوالي الساعة 7 
مســاًء، موضحا أن من وجباته المفضلة 
المعكرونة بالصلصة الحمراء، في حين 
أن الســيدة األولى تفضــل إمــا الدجاج 

المشوي أو السمك.

وضع  األستاذ الجامعي جمال 
ميموين تحت الرقابة القضائية 

اإليداع للمتورط يف إهانة عنارص األمن مع التحطيم العمدي لملك الغري بوالية تبسة

العثور على جثة شرطي متوفي
 داخل مسكنه بعين الدفلى
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n عثر مساء أمس األول  السبت 
على شرطي تم تعيينه بأمن والية 
عين الدفلى متوفيا داخل مســكنه 
وفق ما كشــفت عنــه األحد خلية 
االتصال لهذه الهيئة األمنية. وأفاد 
المكلــف باالتصــال ســيد احمــد 

قــادري انــه تــم العثــور علــى 
الشــرطي ش.د. )53 ســنة( في 
حدود الســاعة الســابعة من مساء 
أمس الســبت ميتا بمسكنه الكائن 
بحي 90 مسكن تساهمي بعاصمة 
والية عين الدفلى. وأضاف انه ال 

تتوفــر أي معلومــات راهنا حول 
ظــروف هــذه الوفاة مشــيرا إلى 
قيام وكيل الجمهورية لدى محكمة 
عين الدفلــى بفتح تحقيق من أجل 

إماطة اللثام عن هذه القضية.
ربيع.م

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n تفاجــأ عدد مــن أولياء األمر 
فــي بريطانيــا، باتخــاذ المدارس 
اإلعداديــة إجــراءات »غريبــة« 

للطالب، من دون علم األهالي.
ووفقــا لصحيفــة »ديلــي ميــل« 
البريطانية، فإن عدد الطالب الذي 
يرغبون »بالتحول جنسيا«، على 

الورق في تزايد كبير.
واكتشف عدد من األهالي أن بعض 
المدارس تدعــم الطالب الصغار، 
الذين يطلبون تغيير أســمائهم، من 
االســم الحقيقي السم مذكر، رغبة 
منهم فــي تغيير هويتهــم من أنثى 

إلى ذكر.
أقدمت عــدد من المــدارس، على 
تغيير أســماء عدد مــن الطالبات، 
وفقا لرغبتهم، من دون علم ذويهم.
واســتخدمت المــدارس البريطانية 
األســماء الجديــدة فــي المعامالت 
الرسمية للطالب، تلبية لرغباتهم.

ووفقــا »لديلــي ميــل«، أخبــرت 
أبــدت  إحدى المــدارس أم 
اعتراضها على تغيير اســم ابنتها، 

أنها »ال رأي لها« في الموضوع، 
وأن طفلتها اختارت التغيير.

ورفضــت المــدارس تعديل اســم 
الطالبــة فــي الرســائل الرســمية 
الرســمي،  الســمها  والبيانــات، 
بالرغم من معارضة عائلة الطالبة.
و أكــدت خبيرة موضــوع التحول 
الجنســي، ســتيفاني دايفيز أراي، 
أن موضوع تغيير أسماء الطالب 
والطالبات فــي المدارس من دون 
علم أهاليهم صار أمرا شــائعا في 

بريطانيا.
المــدارس  إن  أراي  وقالــت 
»تخاف« مــن اتهامها بالعنصرية 
ضــد المتحولين جنســيا، في حال 
لم تلبــي مطالب الطــالب، بتغيير 

األسماء.
ويعتبــر ملــف »التحول جنســيا« 
من الملفات الســاخنة في بريطانيا 
ودول غــرب أوروبــا، حيث تكثر 
المنظمــات الحقوقيــة التــي تكفل 
للشــبان حق التحــول، مما يدخلهم 

في صراعات من عائالتهم.

دون علم ذويهم.. مدارس 
بريطانية تغري أسماء الطالبات

       قتيل وجريح يف حادث اصطدام 
بني شاحنة ودراجة نارية 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqH5GTLep_pcltiH3xEW0FuKYM296_1YXewvJEAjgNIs-NGp0Tln92eW71AWdxOw1uEYqVdgneBdP7UYWmKfeT-vRWSP3IazrvhpdUFUhtdajWvB054rFWl18sIeE6FsnMXWiZH3FPONdffpkeZJt6tfPlnEks9B747Xkjd9os5BIL23TbbjmKmL1UOgP2-etPMk1mfPDCX7AMjpXkp4G2ndT19wRxMdTdOOZhUmZQIJW8btbPWNDF48psjdmLIcMOxs_4BPqAaGrBElmyBKmjS6ewJuxfXEzhzCtgSm7xxrM5ahqd0A&__tn__=%2ANK-R
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7&contentId=1437659
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&contentId=1437659
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89&contentId=1437659
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3&contentId=1437671


n وطالبــت الجاليــة الجزائريــة 
بالخارج في بيان لها، بإصدار  قرار 
رســمي إلعــادة فتــح الحــدود حتى 
تتمكــن الجاليــة من العــودة ألرض 
الوطــن، و تحديــد تاريخ إلعادة فتح 
الحــدود حتــى يضبط أفــراد الجالية 
مواعيد عملهم وعطلهم وارتباطاتهم، 
إضافة إلى توضيح وتفصيل شروط 
الدخول وبطريقــة غير قابلة للتأويل 
تفاديــا إلربــاك الجاليــة و تســهيال 
الســتقبالها في المطــارات والموانئ 

وعبر المعابر الحدودية. 
الجاليــة فــي  واقترحــت منظمــات 
إظهــار  اشــتراط  الصــدد  هــذا 
 72 إجــراءه  فحص PCR  يتــم 

ساعة قبل السفر أو حتى 48 ساعة، 
تلّقــوا  والسماح  للمســافرين  الذين 
اللقــاح بالدخــول، إضافــة إلــى تنظيــم 
اإلنترنــت  عبــر  التذاكــر  اقتنــاء 
الخطــوط  مختلــف  مكاتــب  وفــي 
ــر  الجوية  والســماح باســتعمال تذاك
دون  مســبقا  المحجــوزة  الســفر 

ــدة.  ــر جدي ــة لتذاك الحاج
وقــد وقــع البيــان كل مــن منتــدى 
بتركيا،رابطــة  الجزائريــة  الجاليــة 
جزائريــي فرنســا،رابطة الجزائريين 
فــي  الجزائرييــن  باســبانيا،منتدى 
بريطانيــا ،اتحــاد الجزائرييــن فــي 
فــي  الجزائريــة  الجاليــة   ، كنــدا 
الجزائريــة  والجمعيــة   ، شــيكاغو 
واألكاديمييــن  للطلبــة  األلمانيــة 
ــر  ــة بقط ــة الجزائري ــة الجالي ،رابط
بالنمســا  الجزائريــة  ،الجاليــة 

باليونــان،  الجزائريــة  ،الجاليــة 
ــان  ــلطنة عم ــة بس ــة الجزائري الجالي
ــادي  ــارات ،ن ــي اإلم ــون ف ،جزائري
ــرا،  ــة الجزائرييــن جامعــة بوت الطلب
نــادي الطلبــة في الجامعة اإلســالمية 
 ، بريطانيــا  فــي  جــراء  جمعيــة 
الســويدية  الجمعيــة  إلــى  إضافــة 
الجزائريــة  الجزائرية،الجمعيــة 
فــي  الجزائريــة  الدنمركية،الجاليــة 
الســعودية،نادي الطلبــة الجزائرييــن 
الجاليــة  الماليــزي،  الشــمال  فــي 
ــة  ــج، ورابط ــي النروي ــة ف الجزائري
وكــذا  بإيطاليــا،  الجزائرييــن 
تجمــع الجزائرييــن فــي مونتــلا 
فــي  الجزائريــة  بكندا،والجاليــة 

تنزانيــا. 
س- م

n وجــدد الوزيــر صبري بوقدوم 
وزير الشــؤون الخارجية , في كلمة 
له, خالل أشــغال االجتماع الطارئ 
خارجيــة  لــوزراء  االفتراضــي, 
منظمــة التعــاون اإلســالمي, إدانة 
الجزائــر القوية والصريحة لألعمال 
الهمجية التي ترتكبها قوات االحتالل 
الفلســطيني مؤكدا  الشــعب  بحــق 
علــى موقفهــا  المبدئــي و الثابــت 
الفلســطينية  القضيــة  دعــم  فــي 
األشــقاء  مــع  ووقوفهــا  العادلــة, 
الظــروف  هــذه  فــي  الفلســطينيين 
العصيبة ودعــا  بوقــدوم  المجتمع 
مجلــس  بالخصــوص  و  الدولــي 
لالضطالع, بمســؤولياته  االمــن 
التاريخيــة والقانونية واألخالقية في 
حماية الشــعب الفلســطيني, كما دعا 
الــى العمل الفــوري لوضع حد آللة 
القتــل والدمار ومواجهة االعتداءات 
الوحشــية على حيــاة وممتلكات هذا 
الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد 
القانون الدولي ولفت الوزير, الى أن 
هــذا االجتمــاع الطارئ يأتــي غداة 
ذكــرى النكبة, و فــي خضم تواصل 
االعتداءات اإلجرامية الممنهجة التي 
يتعرض لها أشقاءنا الفلسطينيون في 
القدس الشــريف المحتل وفي الضفة 
الغربية وســائر األراضــي المحتلة 
مــع تكثيــف القصــف الهمجي على 
قطــاع غزة المحاصــر, مخلفا عددا 
كبيرا من الشــهداء والجرحى, منهم 
األطفال والنســاء فضال عن التدمير 
الهائــل للبنية التحتية معبرا عن امله 
في أن يسمح االجتماع, بحشد موارد 
وطاقات المنظمــة وتوجيهها لخدمة 

القضية الفلسطينية
إن  هــذه  الوزير بوقــدوم,   وقــال 
االعتــداءات الســافرة التــي تنتهــك 
القوانيــن  كافــة  علنيــة  بصفــة 
ومواثيــق  الدوليــة  واألعــراف 
حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 

اإلنســاني, تضع مجــددا مصداقيــة 
ــراف  ــدد األط ــي المتع ــام الدول النظ
الــى,  مشــيرا  المحــك  علــى 
أن الحصانــة الممنوحــة لالحتــالل 
تنــذر بتماديــه فــي ارتــكاب أبشــع 
سياســاته  ومواصلــة  الجرائــم 
آفــاق  يقــوض  بمــا  العنصريــة, 
حــل عــادل وشــامل ناهيــك عــن 
المنطقــة  فــي  األوضــاع  تأزيــم 
األحــداث  تؤكــده  مثلمــا  برمتهــا 
الشــؤون  وزيــر  الراهنة وأبــرز 
القضيــة  مجــددا, أن  الخارجيــة 
تــزال  وال  كانــت  الفلســطينية 
ــه  ــى أن ــا ال ــة, الفت ــا المركزي قضيتن
ــذي ينصــب االهتمــام  فــي الوقــت ال
علــى  أولويــات المرحلــة الحاليــة 
العــدوان  وقــف  ضــرورة  مــن 
الوحشــي والتكفــل الســريع باألزمــة 
خلفهــا. التــي  الكارثيــة  اإلنســانية 
الصــدد,  فــي  هــذا  فــي  وأوضــح 

أن احتــالل األراضــي الفلســطينية 
ومحــاوالت تكريــس منطــق القــوة 
وسياســة األمــر الواقــع علــى حســاب 
ــباب  ــي األس الشــعب الفلســطيني, ه
الشــعب  معانــاة  وراء  الرئيســية 
ســبعة  مــن  ألكثــر  الفلســطيني 
-يضيــف  فقناعتنــا  عقود ولذلــك, 
يمكــن  ال  بأنــه  بوقدوم-راســخة 
تحقيــق الســالم دون اتخــاذ المجتمــع 
الدولــي, والســيما مجلــس األمــن, 
إلعــادة  وشــجاعا  حازمــا  موقفــا 
السياســية,  التســوية  مســار  بعــث 
احتــالل  إنهــاء  مــن  يمكــن  بمــا 
والســماح  الفلســطينية  األراضــي 
ــه  للشــعب الفلســطيني بممارســة حق
ــر  ــي تقري ــل للتصــرف ف ــر القاب غي
المصيــر وإقامــة دولتــه المســتقلة 

الشــريف القــدس  وعاصمتهــا 
ربيع  .م

n فــي إطــار حرص الســلطات 
تنفيــذ  متابعــة  علــي   ، العموميــة 
اإلجــراءات االحترازّيــة والوقائّيــة 
ضّد تفشي جائحة فيروس« كورونا 
» ، وتنفيــذا لتعليمــات والي الوالية 
، باشــرت بحر األســبوع الجاري ، 
مديرّية الّســياحة والّصناعة الّتقليدّية 
 ، تبّســة  لواليــة  العائلــي  والعمــل 
بالّتنســيق مع المصالــح األمنّية ذات 
الّصلــة ، عملّيــة تفتيــش فجائّيــة ، 
والمؤّسســات  الهيــاكل  اســتهدفت 
الفندقّية المتواجدة على مستوى مدينة 
تبّسة ، بهدف التأّكد من مدي التزامها 
بتطبيق البروتوكول الّصحي المعتمد 
وامتثالها لضوابط الّســالمة الّصحّية 
، واحترامها لشــروط الّنظافة ، التي 
أقرّتها الّسلطات الوصّية   .                                                                              
وعقب ذلك ، أفادت مديرة الّسياحة 

لوالية تبّسة » أمينة بلغيث » ، أّن 
التزام الفنادق بضوابط إجراءات 
الوقاية وبمستوي جودة الخدمات 

، سيضمن استمرارها في استقبال 
الّنزالء ، الفتة إلى أّن لجان 

مشتركة مع قطاعها وباقي المصالح 
ذات العالقة ، تقوم بعملّيات تفتيش 

بصفة دورّية لهذه المؤّسسات 
الفندقّية ، يتّم خاللها التأّكد الّتاّم 

من التزامها بتطبيق تدابير الوقاية 
، وإجراءات تطهير األمتعة ، 

ومستلزمات قياس درجات الحرارة 
للّنزالء ، وتوفير المحلول المعّقم 
، وأعمال تعقيم وتطهير الغرف 
واألجنحة ، حفاظا علي سالمة 
الّنزالء والعاملين بهذه الهياكل. 

هواري غريب

3عين على الحدث

فتح الحدود البرية و الجوية  رسميا ابتداء من الفاتح جوان
وافق،أمس،مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع 
الوطني على الفتح الجزئي للحدود البرية والجوية ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسب ما افاد به بيان لمجلس الوزراء. 
وذلــك بخمــس رحالت في اليوم انطالقا من مطارات  الجزائر وقســنطينة ووهران ،مع التقيــد  التام والصارم باإلجراءات 

االحترازية الصارمة  المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا .

خمس رحالت مربمجة يوميا إنطالقا من العاصمة  وهران وقسنطينة

n وجــاء فــي بيــان مجلــس الوزراء:«بعــد 
االســتماع إلــى مداخلــة الســيد الوزيــر األول حــول 
نشــاط الحكومــة خــالل األســبوعين األخيريــن، تــم 
ــذي خصــص  ــاع ال ــات االجتم اســتعراض توصي
يــوم أمــس لدراســة اآلليــات المناســبة لتنظيــم 
الجويــة والبريــة، وافــق  الحــدود  فتــح  عمليــة 
مجلــس الــوزراء علــى مقترحــات الفتــح الجزئــي، 
ــالت  ــس رح ــدل خم ــة بمع ــون البداي ــى أن تك عل
ــة،  ــر العاصم ــى مطــارات الجزائ ــن وإل ــا م يومي
قســنطينة ووهــران، ابتــداء مــن الفاتــح جــوان 
ــام باإلجــراءات  ــد الت ــع ضــرورة التقي ــل، م المقب
ــان  ــدر البي ــى أن يص ــة، عل ــة الصارم االحتياطي

ــبوع«. ــأن خــالل أس ــذا الش ــي ه ــي ف التنظيم
إصــالح  و  الســكان  و  الصحــة  وزيــر  وكان  
المستشــفيات عبــد الرحمن بــن بوزيد, قــد أعلن  
أن اللجنــة العلميــة المكلفة بمتابعــة وباء فيروس 
للســماح  األخضــر  الضــوء  أعطــت  كورونــا 
للجزائريين واألجانب بدخول البالد لكن بشــروط 
جد صارمة  حفاظا على صحة المواطنين خاصة 
في ظل انتشــار سالالت كورونا  المتحورة أدخل 
الفرحة في قلــوب مغتربينا على وجه الخصوص 
الذين باشــروا إجراءات تحضير الدخول للجزائر 
بعد غياب عن األهل لســنتين ونيف بسبب جائحة 

كورونا
وكان  وزيــر الصحة والســكان  قــد صرح على 
هامش زيارته لقســم األمراض المعدية بالمؤسسة 

االستشــفائية لبوفاريك, في اطــار االحتفال باليوم 
األول مــن عيــد الفطر ان مصالــح وزارته قامت 
بدراســة وأصدرت توجيهات بخصوص الســماح 
بدخــول الــى الجزائر  حســب توجيهــات اللجنة 
العلميــة المكلفــة برصــد ومتابعــة وبــاء فيروس 
كورونا مؤكدا في نفس السياق أن هذا اإلجراءات 
تسمح وفي القريب بدخول الجزائريين أو األجانب 
لكن في ظل إجراءات صارمة جدا حيث ســيتعين 
حســب المســؤول  األول عن قطاع الصحة  على 
فــور  أجانــب,  أو  كانــوا  القادميــن, جزائرييــن 
وصولهم تقديم فحص ) بي.سي. آر( مدته أقل من 

36 ساعة, مع الخضوع لفحوصات .
أما فيما يتعلق بالمســافرين القادمين من دول تشهد 
انتشــارا كبيــرا للفيروس في ســالالته المتحورة, 
فـسيخضعون إلجراءات أكثر صرامة , خاصة و 

أن مؤشرات المرض ال تظهر أحيانا منذ البداية.
وأشــار وزير الصحة ان  مسألة إعادة فتح الحدود 
ليســت من صالحيات وزارتــه أي ان هذا القرار 
يعــود الى رئيس الجمهورية والــذي من المرتقب 
حســب إشــارات الوزير ان يعلن بقرارات جديدة 
تخص إعادة فتح الحدود المغلوقة منذ بداية جائحة 

كورونا في ربيع 2020 .

الجزائر:سناء-م

اإلثنين 17 ماي  2021
الموافق لـ 5 شوال  1442

» ال يمكن تحقيق السالم يف فلسطني دون موقف شجاع من مجلس األمن«أزيد من 20 تمثيلية للجالية بالخارج تراسل الرئيس  بخصوص فتح الحدود
الجزائر تؤكد عىل لسان بوقدوم يف قمة لمنظمة التعاون اإلسالميقدمت مقرتحات لضمان عدم نقل الفريوس للجزائر

قرار الدولة بفتح الحدود الربية وفق رشوط احرتازية

الجزائر:سناء-م

المؤسسات الفندقية بوالية تبسة عىل 
استعداد الستقبال المحجور عليهم

تاج الدين 

 رفعــت أزيــد مــن 20 تمثيليــة للجالية  الجزائريــة فــي مختلــف دول العالــم مطالــب عــدة 
إلــى الســلطات العليــا للبالد  بخصــوص فتــح الحــدود المغلقــة منــذ 14 شــهرا ، وأكــدت 
ــدود  ــح الح ــة فت ــهيال لعملي ــة تس ــراءات اإلحترازي ــة باإلج ــالت توعوي اســتعدادها  لتنظيم حم

ــن.  ــة ألرض الوط ــودة الجالي وع
اكــدت الجزائــر االحــد, أنــه ال يمكــن تحقيــق الســالم فــي فلســطين دون أن يتخذ المجتمــع الدولي, 
ــث مســار التســوية السياســية,  ــادة بع ــا و شــجاعا إلع ــا حازم ــن, موقف ــس االم والســيما مجل
إلنهــاء احتــالل االراضــي الفلســطينية, والســماح للشــعب الفلســطيني بإقامــة دولتــه المســتقلة 

وعاصمتهــا القــدس الشــريف

القضية الفلسطينية كانت والتزال قضية مركزية للجزائر



   وضع ثالثة روابط الكرتونية الستخراج 
وثائق الحالة المدنية عن بعد

n   و قال بن بوزيد، أمس، في تصريح للصحافة 
عقــب زيــارة ميدانية لبعــض الهيــاكل الصحية 
بوالية الجزائر، إنه تم اكتشــاف نحو 20 ساللة 
متحــورة لفيروس كورونا في الجزائر قادمة من 
الخارج أي من طرف أشــخاص كانوا متواجدين 
بالخارج و دخلوا الجزائر، و أشار إلى أن هؤالء 
كانوا قد قاموا بإجــراء تحاليل”pcr” قبل دخول 
الجزائــر و كانت النتائج ســلبية لكنه و بدخولهم 
الجزائــر تــم إجراء تحاليــل لهم لتكــون النتيجة 

ايجابية أي أنهم يحملون الفيروس. 
و أضــاف الوزيــر أن مهمته كوزيــر للصحة و 
كرئيس للجنة العملية أن يطلع السلطات و الرأي 
العام علــى التطورات الجديــدة المتعلقة بالوباء، 
و قــد تــم وضــع تقريــر بشــأن هذه الســالالت 
المتحــورة مــن الفيروس من قبــل اللجنة العلمية 
المكلفــة بتتبع الفيروس، علــى طاولة  االجتماع 
الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاســة 
رئيــس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتم اقتراح 
البروتكوالت الصحية المناسبة للتحكم في انتشار 

الجائحة 
علــى  بوزيــد  بــن  أكــد  آخــر،  جانــب  مــن 
ضرورة  تحســين الخدمــات الصحيــة المقدمــة 
بأقســام االســتعجاالت خاصــة علــى مســتوى 
العيادات المتعددة الخدمات لكونها الوجهة األولى 
للمريــض و باعتبارها المرفــق الصحي القريب 

من مقر سكناه”. 
وخالل تدشينه لمصلحة االستعجاالت ب”العيادة 
المتعــددة الخدمات 5 جويلية ببــاب الزوار، قال 
بن بوزيد بأن الوزارة ”تسعى إلى تدعيم مصالح 
االســتعجاالت على مســتوى هذه العيــادات من 
خــالل الســهر علــى توفيــر كل االختصاصات 
الطبية وتوفير كل اإلمكانيات البشــرية والمادية 
ســيما ما تعلق بالمخابر إلجراء التحاليل وأقسام 
األشــعة لتمكين الطاقم الطبي مــن التكفل األمثل 

بالمرضى وفي أسرع وقت ممكن”. 
وبالمركز االستشــفائي الجامعي مصطفى باشا، 

دشن بن بوزيد وحدة الفرز الطبي لإلستعجاالت 
األولية، والتي من شأنها -حسب ما قال- ”التحكم 
األمثل في تقديم الخدمات الصحية للمرضى على 
مســتوى مصلحة االســتعجاالت بهذا المستشفى 

الذي يشهد توافدا كبيرا للمرضى”. 
جــدد الوزيــر التأكيــد علــى ”أهميــة تخصيص 
مدخل  جديد الستقبال الحاالت المستعجلة وذلك 
لتفــادي االزدحام المروري الــذي عادة ما يميز 
المدخل الرئيس لهذا المستشفى الجامعي” الواقع 
في قلب العاصمة، وبذات المركز االستشــفائي، 
وقف  بــن بوزيد على نســبة تقدم أشــغال إعادة 
تهيئة مصلحة األشــعة التي تــم تجهيزها بأحدث 
التقنيــات الطبية وهو ما يســمح -حســب الوزير 

- ب”التكفــل بعــدد كبير من الحــاالت المرضية 
المســتعصية التــي كانت توجه إلــى دول أجنبية 

للتكفل بها”. 
و بخصــوص ”قرار إعادة فتــح الحدود البرية و 
الجويــة”، أكد وزير الصحة أن هــذا القرار يعد 
من الصالحيات رئيــس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون”فــي حين يرتكز دور الــوزارة على ”تقديم 
المعطيات حول الوضعيــة الوبائية جراء جائحة 
كورونا و مدى انتشار السالالت الجديدة واقتراح 
البروتكوالت الصحية المناسبة للتحكم في انتشار 

الجائحة”. 
س- م 

  أكد أن مصدرها أشخاص قدموا من الخارج

  بن بوزيد يكشف عن وجود 
20 ساللة متحورة في الجزائر

عين على الحدث
4

 كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن وجود  20 ساللة متحورة لفيروس كوفيد 19 في الجزائر، 
مصدرها األشخاص الذين كانوا متواجدين بالخارج ودخلوا الجزائر، وقد وضع تقرير بشأنها من قبل اللجنة 
الفيروس، على طاولة  االجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة  المكلفة بتتبع  العلمية 
انتشار  للتحكم في  المناسبة  الصحية  البروتكوالت  تم  واقتراح  تبون، وقد  المجيد  الجمهورية عبد  رئيس 

الجائحة. 

n  صدر في العدد 36 من الجريدة الرســمية 
مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على االتفاق 
المؤســس لمنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 

اإلفريقية
 وجاء في هذا المرســوم الرئاســي رقم -21
133 الــذي وقعــه رئيــس الجمهوريــة, عبد 
المجيــد تبــون في 5 افريــل الماضي  يصدق 
على االتفاق المؤســس لمنطقــة التجارة الحرة 
االفريقيــة الموقع بكيجالــي )رواندا( في 21 
مارس 2018 ووفقا لنص االتفاق المؤســس 
لها, فــإن هذه المنطقة تهدف إلى خلق ســوق 
بتنقــل  ميســرة  والخدمــات  للســلع  موحــدة 
األشخاص من أجل تعميق التكامل االقتصادي 
للقــارة اإلفريقيــة ووفقــا للرؤيــة اإلفريقيــة 
ومزدهــرة  متكاملــة  إفريقيــا  فــي  المتمثلــة 
ومســالمة كما وردت في أجنــدة 2063. كما 
يوجــد من بيــن األهداف العامــة لالتفاق خلق 
ســوق محــررة للســلع والخدمات مــن خالل 
جــوالت متتالية مــن المفاوضات تســاهم في 
حركة رأس المال لألشــخاص الطبيعيين وكذا 
تســهيل االســتثمارات المبنية على المبادرات 
والتطورات في الدول األطراف والمجموعات 
االقتصادية اإلقليمية وإرســاء األســس إلقامة 
اتحاد جمركي قاري وســوق مشــتركة قارية 

موحدة في مرحلة الحقة
 ويرنو هذا االتفاق كذلك إلى تشــجيع وتحقيق 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية المســتدامة 
والشــاملة والمســاواة بين الجنســين والتحول 

علــى  واألطراف عــالوة  للــدول  الهيكلــي 
تحســين القــدرة التنافســية القتصاديات الدول 
األطراف داخــل القارة وفي الســوق العالمية 
وتشــجيع التنمية الصناعية مــن خالل التنويع 
وتنميــة سالســل القيمــة اإلقليميــة والتنميــة 

الزراعيــة واألمن الغذائي وكــذا حل تحديات 
تعــدد وتداخــل العضوية داخــل المجموعات 
االقتصادية اإلقليمية وتسريع عمليات التكامل 

اإلقليمي والقاري.
ربيع ـ م 

  الجزائر تصادق عىل االتفاق المؤسس لمنطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية

 n   أعلنــت وزارة الداخليــة والجماعات المحليــة والتهيئة العمرانية، 
األحــد، عن وضــع ثالثة )03( روابط الكترونيــة لتمكين المواطنين من 
اســتخراج عن بعد وثائق الحالة المدنية )شــهادتي الميالد والوفاة، وعقد 

الزواج(.
وجــاء فــي منشــور بالصفحة الرســمية للــوزارة على موقــع التواصل 
االجتماعي فايسبوك، وتحت شعار ”اإلدارة االلكترونية في خدمتكم”، أنه 
”بإمكان اســتخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد” وذلك بالنسبة لشهادات 

الميالد والوفاة وعقد الزواج.
وأوضح نفس المصدر أنه يتم استخراج شهادة الميالد عبر الرابط التالي :

/https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance 
وعقد الزواج :

/https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage 
أما شهادة الوفاة عبر الرابط التالي :

/https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces 
 ق ـ و

االنتخابيــة  الحملــة  تنطلــق    n  
لتشــريعيات 12 جوان يوم الخميس 
المقبــل )20 ماي( على أن تنتهي 3 
أيام قبل موعد الحسم، بين المتنافسين 
على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، 
وفقا لمــا يقتضيه القانــون العضوي 

الجديد المتعلق بنظام االنتخابات.
وكشــف رئيــس الســلطة المســتقلة 
لالنتخابات الســيد محمد شرفي أول 
أمــس، عن الموعــد الجديد النطالق 
الحملــة االنتخابيــة و الذي ســيكون 
الخميــس المقبــل )20 مــاي( على 
أن تنتهــي الحملة قبــل ثالثة أيام من 
تاريــخ االقتــراع، وفقا لمــا يقتضيه 
القانــون العضــوي الجديــد المتعلق 
بنظــام االنتخابــات فــي مادتــه 73 
والتــي تنص علــى أنه و”باســتثناء 
الحالــة المنصوص عليهــا في المادة 
95 )الفقرة 3( من الدســتور، تكون 
الحملــة االنتخابيــة مفتوحة قبل 23 
يوما من تاريخ االقتراع وتنتهي قبل 

ثالثة أيام من تاريخه”.
كمــا يبيــن األمــر 01-21 الصادر 
بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة 
الرســمية، أن الحملة االنتخابية تفتح 
قبــل 23 يومــا من تاريــخ االقتراع 
وتنتهــي قبــل ثالثــة أيام مــن تاريخ 

االقتراع”.
وقــال الســيد شــرفي، علــى هامش 
عملية القرعة الخاصة بمنح األحزاب 
السياسية والقوائم االنتخابية المستقلة 
أرقامها التعريفية الخاصة بمشاركتها 
في التشريعيات المقبلة، أن ” الحملة 
االنتخابيــة لتشــريعيات 12 جوان، 
ستنطلق في 20 ماي”، علما أنه كان 
من المقرر في وقت سابق أن تنطلق 

بتاريخ 17 ماي، أي غدا االثنين.
وســيتم تنشــيط الحملــة االنتخابيــة 
لتشريعيات 12 جوان في ظل أحكام 
القانــون المتعلق بالوقاية من الفســاد 
و قانــون العقوبات, و من شــأن هذا 
االطــار القانونــي “ضمــان حمايــة 
االقتراع من األعمال المسيئة الرامية 
إلى تعطيل ســيره العادي وممارسة 
المواطنيــن لحقهــم االنتخابــي بكل 

حرية”.
كما تأتي الحملة االنتخابية لالستحقاق 
المقبــل وقد تــم تحديد كيفيــات تكفل 
الدولــة بنفقــات الحملــة االنتخابيــة 
للشــباب المترشــحين األحرار الذين 

تقــل أعمارهــم عن األربعين ســنة، 
وذلك “في إطار تشــجيع الترشيحات 
المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة 
السياســية، حيث تتكفل الدولة بنفقات 
الحملة االنتخابية للشباب المترشحين 
بالمصاريــف”  الخاصــة  األحــرار 
المتعلقــة بـ”طبــع الوثائــق والنشــر 

واإلشهار وإيجار القاعات والنقل”.
وعلــى صعيد ذي صلــة وفي إطار 
الترتيبات الجديــدة الرامية إلى إبعاد 
المال الفاسد عن العملية االنتخابية في 
كافــة مراحلها وتضييق الخناق على 
من يحــاول اللجوء إلى اســتخدامه، 
ســتجري هــذه الحملة تحــت مجهر 
“لجنة مســتقلة لدى الســلطة الوطنية 
المســتقلة لالنتخابــات” مكونــة من 
ممثليــن عن الهيئات التي من شــأنها 
مراقبــة االخــالق العامة والتســيير 
الشــرعي للدولــة، أي مجلس الدولة 
ومجلــس المحاســبة وكــذا المحكمة 

العليا.
ومن بين المســتجدات التي ستعرفها 
المقبلــة -طبقــا  الحملــة االنتخابيــة 
لقانــون االنتخابات- حظر اســتخدام 
المترشحين أو األشخاص المشاركين 
فــي الحملة، لخطــاب الكراهية وكل 
أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه 
دستور 2020 الذي شدد في ديباجته 
علــى نبــذ الفتنة والعنــف والتطرف 
أشــكال  الكراهيــة وكل  وخطابــات 

التمييز.
الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  ووجــه 
المســتقلة لالنتخابات، محمد شــرفي 
التعريفيــة  االرقــام  قرعــة  خــالل 
للمترشــحين لالقتــراع المقبل، نداء 
للطبقــة السياســية من أجــل التحلي 
والتمســك بقواعد المنافســة النزيهة 
والشريفة والديمقراطية، حتى يكون 
“االنفراج الحقيقي بالجزائر ويجســد 

ذلك في صورة البرلمان الجديد”.
تجــدر اإلشــارة الى أن عــدد القوائم 
تحفــظ”  و”دون  “كليــا”  المقبولــة 
لخوض غمار هذا الســباق االنتخابي 
قد بلــغ عددهــا 1483 قائمــة منها 
المترشــحين  مــن  قائمــة   837
األحرار، مقابل 646 قائمة حزبية، 
وفقا لما صرح به الســيد شــرفي في 

وقت سابق.
ق ـ و

الجزائر:سناء-م

كانت مقررة لهذا االثنني

الحملة االنتخابية تنطلق 
يوم الخميس المقبل  

اإلثنين  17 ماي  2021
الموافق لـ 5 شوال 1442



  ”رسايا القدس” تقصف أفسلوم ونرييم 
وكيسوفيم برشقات صاروخية مكثفة 

وموقع نحال العوز بقذائف الهاون

”القسام” تستهدف مستوطنة وقاعدة 
عسكرية إرسائيلية بمحاذاة غزة

إرسائيل تعتقل 1500 فلسطيني

 وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي:

 نزوح أكرث من 10 آالف فلسطيني 
جراء العدوان

n وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية في غزة، 
عــن ارتفــاع عــدد الشــهداء الذين قتلــوا جراء 
العــدوان الوحشــي، إلى 33 شــهيداً و هي أثقل 

حصيلة تسجل خالل ساعات من يوم أمس.
وأضافــت أن من بيــن الشــهداء 8 أطفال و12 

سيدة.
وذكرت أن عدد اإلصابات ارتفع إلى 50 أغلبهم 

أطفال ونساء.
وفي الســياق، أفاد مراســل األناضول، بأن أطقم 
الدفــاع المدنــي تواصــل عمليــات البحــث عن 
مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في المنطقة.
وفجر األحد، دمرت طائرات حربية إســرائيلية، 
عشــرات الشقق الســكنية على رؤوس ساكنيها، 
دون ســابق إنذار، في المنطقة الواقعة في شارع 

الوحدة، بحي الرمال، غربي مدينة غزة.
وقال شــهود عيان، إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة 
مــن فجر األحــد، بعــدوان غير مســبوق، طال 
المنطقة، من قبل الطائرات الحربية اإلسرائيلية، 

ودمر الشوارع والمنازل.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن طائراته أغارت على 

أكثر من 90 هدًفا.
وزعم أن األهداف التي تعرضت للقصف، تابعة 

لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
لكــن المشــاهد التــي رصدتها وســائل اإلعالم، 
تكشــف عدم صحــة ادعاء الجيش اإلســرائيلي، 
حيــث أن األهــداف التي تم قصفهــا، هي منازل 
فلســطينية كانت تأوي عائالت بأكملها، وشوارع 

وبنية تحتية تم قصفها بشكل عشوائي.
ولحــق بالمنطقــة دمــار هائــل، طال الشــوارع 

والمنازل التي تحولت إلى كتلة من الركام.
وقال الطبيب محمد أبو ســلمية، مدير مستشــفى 
الشفاء بمدينة غزة، لوكالة األناضول، إن طواقم 
اإلنقاذ تعمل على استخراج من هم تحت األنقاض 

وركام المنازل المدمرة بفعل القصف.
وأوضــح أن عدد الشــهداء والمصابين، مرشــح 
للزيــادة فــي ظل وجــود عائــالت بأكملها تحت 

أنقاض المنازل.
وحســب شــهود، اتصــل عالقون أســفل الركام، 
اتصلــوا بأقــارب لهم طالبين النجــدة، مثلما فعل 

الشاب ســامي ساق هللا، الذي نشــر مقطع فيديو 
قصيــر يظهــر أنه محاصر مع زوجتــه وأطفاله 

األربعة، داخل شقته المتصدعة.
والحقــا تــم إنقاذ ســاق هللا وأســرته مــن خالل 
إخراجهم من شرفة المنزل عبر ”سلم طوارئ«.
مــن جانبه، قــال المتحدث باســم وزارة الصحة 
في غــزة أشــرف القدرة، فــي مقابلــة مصورة 
وزعها المكتب اإلعالمي للوزارة، إن ”الشــعب 
الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مكتملة األركان 
مــن قبل إســرائيل التي تســتهدف بشــكل مركز 
المدنيين اآلمنين في بيوتهم، وتدمر المنازل على 

رؤوس ساكنيها«.

وأضــاف القدرة: ”تم اســتهداف أكثــر من مربع 
سكني في مدينة غزة بشكل كامل، وال زال هناك 

عدد من المصابين والشهداء تحت الركام«.
وطالــب المجتمــع الدولــي بـ”التحــرك العاجــل 
وبخطوات ملموسة لوقف هذا العدوان والمسلسل 

الدموي لليوم السادس على التوالي«.
ويأتــي هذا الحادث، بعــد يوم كامل على مجزرة 
ارتكبتها إسرائيل بحق عائلتين في مخيم الشاطئ، 
وراح ضحيتهــا 10 أشــخاص، هــم أم وأطفالها 

األربعة، وأم أخرى وأطفالها األربعة كذلك.
ق ـ د

 يف أثقل حصيلة يومية منذ بدء العدوان 

33  شهيدا في تدمير منطقة 
سكنية على رؤوس ساكنيها بغزة

5  عين على الحدث

n أعلنت ”سرايا القدس” عن قصف 
مناطق أفســلوم ونيريم وكوســوفيم 
برشــقات صاروخيــة مكثفــة ”ردا 

على العدوان«.
وأعلنت ”ســرايا القــدس”، الجناح 
”الجهــاد  لحركــة  العســكري 
أنهــا  فلســطين،  فــي  اإلســالمي” 
قصفت موقــع نحال العوز بعدد من 

قذائف الهاون عيار 120 ملم.
كما كشفت عن بدء حملة صاروخية 
والبلــدات  المــدن  باتجــاه  قويــة 

اإلسرائيلية وغالف غزة.
بعشــرات  ”دكــت  أنهــا  وأكــدت 
الصواريــخ والقذائــف مواقع العين 

الثالثة وخزاعــة وصوفا وكرم أبو 
سالم«.

”كتائــب  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
القســام«، الجناح العسكري لحركة 
»حماس«، إطالقها رشقات جديدة 
مــن الصواريــخ على مســتوطنتي 
نتيفــوت ويــاد مردخــاي وقاعدتي 
حتســور الجوية و تسيلم البرية في 

جنوب إسرائيل.
وذكــر الجنــاح العســكري لحركة 
”حمــاس” علــى قناتــه في تطبيــق 
”تليغرام« األحــد أن هذه الهجمات 
الجديدة تأتي »ردا على اســتهداف 

العدو للمدنيين اآلمنين«.

n  أعلنــت كتائب ”القســام«، الجناح 
المســلح لحركــة حماس، األحــد، أنها 
أطلقت رشقات من الصواريخ تجاه بلدة 
وقاعــدة برية تتبع للجيش اإلســرائيلي 
قــرب الحدود مع قطــاع غزة. وقالت 
الكتائب في بيانين منفصلين وصال 
األناضول، إنهــا قصفت ”مغتصبة 

يــاد مردخــاي برشــقة صاروخية 
رداً على اســتهداف العدو للمدنيين 
اآلمنيــن«. وأضافــت الكتائب إنها 
”تســيلم”  قاعــدة  ”قصفــت  أيضــا 
العسكرية برشقة صاروخية”، دون 

مزيد من التفاصيل.
ق ـ د

n   قــال وزيــر الخارجية الفلســطيني 
ريــاض المالكي، األحــد، إن أكثر من 
بفعــل  نزحــوا  فلســطيني  آالف   10

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة للمالكــي خالل 
االجتمــاع الطــارئ لــوزراء خارجية 
لبحــث  اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة 
التطــورات في فلســطين، والــذي يعقد 

افتراضيا، بطلب من السعودية.
وأضــاف المالكــي: ”تمارس اســرائيل 
إجرامــا وبطشــا ضــد أبناء شــعبنا في 

قطاع غزة المحاصر«.
الهمجــي  القصــف  ”أدى  وأردف: 
المتواصــل إلى نــزوح أكثــر من 10 
آالف مواطن عن منازلهم وتدمير مئات 

المنازل في كافة أرجاء القطاع«.
وتابــع: »إســرائيل أمعنــت بعدوانها، 
بكافة أدواتها، من مستعمرين، وشرطة 
احتالل وجيش، بما فــي ذلك الهجمات 
اإلرهابية للمســتعمرين الذين ينقضون 
على المنازل الفلســطينية وهم يهتفون: 

الموت للعرب«.
ودعــا المنظمــة إلــى ”تشــكيل جبهــة 
دولية للتصــدي بقوة للجرائم والتصعيد 
اإلســرائيلي )...( بمــا في ذلك التحرك 
فــي مجلــس األمــن والجمعيــة العامة 
لألمم المتحدة، ومجلس حقوق االنسان، 

والمحاكم الدولية«.
”للنظــام  دعــم  التطبيــع  أن  واعتبــر 
مردفــا:  اإلســرائيلي،  العنصــري” 
”التطبيــع والهرولــة نحــو هــذا النظام 
العنصــري االســتعماري، دون تحقيق 
الســالم وإنهــاء االحتالل اإلســرائيلي 
لألراضي العربية والفلسطينية، هو دعم 
لنظام األبارتهايــد )الفصل العنصري( 

ومشاركة في جرائمه«.
ومنــذ 13 أفريــل الماضــي، تفجــرت 
األوضــاع فــي األراضي الفلســطينية 
جــراء اعتــداءات ”وحشــية” ترتكبهــا 
الشــرطة اإلســرائيلية ومستوطنون في 
القــدس والمســجد األقصــى ومحيطــه 
وحــي ”الشــيخ جــراح”، إثــر مســاع 
إسرائيلية إلخالء 12 منزال من عائالت 

فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
ومنذ اإلثنين، ازداد الوضع توترا بشن 
إســرائيل عدوانا بالطائــرات والمدافع 

على الفلسطينيين في قطاع غزة.
شــهداء  حصيلــة  ارتفعــت  واألحــد، 
العدوان اإلســرائيلي في فلســطين إلى 
202، بينهــم 181 فــي غــزة، و21 
فــي الضفة الغربيــة، إضافة لـ 5588 
جريحــا، وفــق آخــر حصيلة لــوزارة 

الصحة الفلسطينية.
ق ـ د

 طيار إرسائييل سابق يعرتف:  

الجيش اإلرسائييل هو منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب 

n   قال الطيار السابق في سالح الجو اإلسرائيلي، 
يوناتان شــابيرا، إن جيشهم هو ”منظمة إرهابية 

وقادته مجرمو حرب«.
وأوضح النقيب شابيرا في حديثه لألناضول، أنه 
التحق بالجيش اإلسرائيلي عام 1993، واستقال 
منه عــام 2003 خــالل االنتفاضة الفلســطينية 

الثانية.
وأضــاف أنه غير من آرائه بعد انضمامه للجيش 
اإلســرائيلي وأدرك أنه كان ”جــزءا من منظمة 
إرهابيــة”، مشــيرا أن عــدد األشــخاص الذيــن 

يفكرون مثله ال يتجاوز بضعة آالف.
وقــال شــابيرا: ” الجيش اإلســرائيلي هو منظمة 
الحكومــة  إرهابيــة وقادتــه مجرمــو حــرب.. 
اإلســرائيلية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر 

المنطقة كلها إلى كارثة«.
وتابــع ”أنا أومن بهذا وهنــاك الكثير من يؤمنون 
بذلــك، لكــن الجميــع ال يرغبون فــي قوله. هذه 

حقيقة يجب أن أقولها«.
ودعــا شــابيرا العالــم لحمايــة الفلســطينيين من 
الوضع الحالي، ألنهم يقتلون ألســباب عنصرية، 

وأنهم بحاجة لدعم كبير إليقاف الكارثة.
وانتقد اإلعالم اإلســرائيلي ونظــام التعليم، الفتا 
إلى أن الناس تعرضوا لغســيل دماغ ومنعوا من 
رؤيــة الحقيقة، وأن األطفال يتم تربيتهم في نظام 

تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية.
وذكر شــابيرا أنه تلقى تعليما يشــجعه لالنضمام 

للجيــش اإلســرائيلي لحمايــة شــعبه، إال أنه بعد 
خدمتــه في القوات الجويــة وإلقائهم القنابل على 

المدنيين أدرك أن هذا العمل هو عمل إرهابي.
ولفت إلى أنه اعتقل وســجن عدة مرات بســبب 
مشــاركته في احتجاجــات مع الفلســطينيين في 
الضفة الغربية لكســر الحصار عن غزة، فضال 
عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفلســطينيين 

وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم.

وأكد شــابيرا أن عملية غســل األدمغــة من قبل 
وســائل اإلعالم والحكومة والجيش كبيرة للغاية، 
مشــيرا أنه استقال من الجيش اإلسرائيلي وأطلق 
حملة لتشجيع أفرادا عسكريين آخرين لالستقالة.

الجيــش  وذكــر أن 27 طيــارا اســتقالوا مــن 
اإلسرائيلي منذ عام 2003 وحتى اليوم.

ق ـ د

     عرشات الغارات نفذت عىل أحياء سكنية بدون أي سابق إنذار
بدون ســابق إنذار، دمرت طائرات حربية إســرائيلية، عشرات الشقق الســكنية على رؤوس ساكنيها، فجر 

األحد، في حي الرمال، غربي مدينة غزة.

اإلثنين  17 ماي  2021
الموافق لـ 5 شوال 1442

    - 27 طيارا استقالوا من الجيش منذ عام 2003 وحتى اليوم

 قــال نــادي األســير الفلســطيني، إن 
إســرائيل اعتقلــت 1500 فلســطيني، 
منــذ مطلع أفريل الماضــي، في الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، 

ومناطق الداخل الفلسطيني.
جــاء ذلــك فــي بيــان النــادي )غيــر 
حكومــي(، األحــد، وصــل األناضول 
نســخة منه. وذكر البيان أن ”ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي، اعتقلــت نحو 
1500 فلســطيني وفلسطينية منذ بداية 
تصاعــد المواجهة في القدس في أفريل 
الماضي«. وأوضح أن هذه أعلى نسبة 
اعتقاالت تُســجل منذ الهبة الشعبية في 

أكتوبر عام 2015.
ولفــت البيان إلــى أن ”النســبة األعلى 
من المعتقلين هم من األراضي المحتلة 

عام 1948 )الداخل الفلسطيني(، حيث 
ُســجلت أكثر مــن 700 حالــة اعتقال 
منــذ 9 مــاي الجاري«. وفــي القدس، 
قال البيــان إن حاالت االعتقال وصلت 
قرابة 400، في حين سجلت محافظات 
الضفة الغربية قرابة 400 حالة اعتقال 
أخــرى. وفــي حيــن أفرج عــن أغلب 
معتقلــي القــدس واألراضــي المحتلــة 
عام 1948 بشــروط، ذكــر النادي أن 
غالبيــة المعتقليــن في الضفــة ما زالوا 
رهــّن االعتقال. وتعتقل إســرائيل نحو 
4400 فلســطيني، بينهــم 39 ســيدة، 
ونحو 155 طفال، وقرابة 350 معتقال 
إداريا، حســب مؤسسات معنية بشؤون 

األسرى.
ق ـ د



n  وقال الســفير أمين رمزي مقبول في تصريح 
أمس األحد، إن مقاومة المقدسيين  للعدوان على 
المسجد األقصى وسكان حي الشيخ جراح فاجأت 
العــدو اإلســرائيلي الــذي راهن على االنقســام 
الحالي في الساحة الفلســطينية لتمرير مشروعه 
بتوحيد القدس تحــت رايته ، غير أن  كل القوى 
الفلسطينية على اختالف مشاربها هرعت للدفاع 

عن القدس.
وبخصــوص االجتمــاع المرتقب اليــوم لمجلس 
األمــن الدولي لبحــث العــدوان الصهيوني على 
قطاع غــزة وباقي المدن المحتلة،الحظ الســفير 
الفلسطيني بأن المشهد الدولي اليوم غير مسبوق 
و يتميز بالشــمولية حيث هنــاك إجماع عربي و 
إسالمي و دولي على الرفض واإلدانة  الصريحة 
للعدوان اإلســرائيلي على خــالف العدوان الذي 
حصل عــام 2014  واقتصرت آنذاك  المواقف 

الدولية  على الشجب و االستنكار.
وسجل السفير بارتياح موقف الجزائر على لسان 
وزير الخارجية بوقدوم الذي أعلن بوضوح  بأن 
الجزائــر لــم تعد تقبــل اليــوم ببيانات الشــجب 
واالســتنكار من مجلس األمن الدولــي المطالب 

بمواقف عملية.
وضمن هذا السياق ،قال  أمين رمزي مقبول إننا 
نأمل بــأن تثمر الجهود الديبلوماســية الجزائرية 
والعربية واإلسالمية بخطوات عملية عن مجلس 
األمــن الدولي تضــع حدا للعــدوان والظلم الذي 
يتعــرض له الشــعب الفلســطيني وفــي مقدماتها 

العــدوان علــى القــدس باعتبارهــا لب وأســاس 
الصراع مع الكيان الصهيوني .

وأضاف الســفير الفلســطيني بــأن مجلس األمن 
الدولي  مطالب اليوم على وجه التحديد  بإسقاط 
صفقــة القــرن باعتبارها خطوة أساســية لتهدئة 
األوضاع وكانت هذه الصفقة  قد أعلنها الرئيس 
األميركي الســابق دونالد ترامــب وأقر بموجبها 

بحق إسرائيل في ضم القدس الشرقية في مخالفة 
صريحة للشرعية الدولية،مضيفا بأنه يتعين على 
مجلس األمــن العودة  إلى قرارات مجلس األمن 
و لوائح األمم المتحدة والتي تعتبر القدس الشرقية 
جزء ال يتجزأ من األراضي الفلســطينية المحتلة 

عام 1967  وبأنها عاصمة دولة فلسطين.
  ق ـ د

السفري الفلسطيني بالجزائر أمني رمزي مقبول :

  مجلس األمن مطالب بإسقاط صفقة القرن 
لتهدئة األوضاع في فلسطين المحتلة

التونســيين،  n  تظاهــر مئــات   
تضامنــا مع الشــعب الفلســطيني 
في مواجهته للعدوان اإلســرائيلي 
على قطاع غــزة والضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
وجرت 3 تظاهرات في العاصمة 
تونس، األولى في ســاحة الحكومة 
”بالقصبــة”، وأخــرى في شــارع 
الحبيــب بورقيبــة، والثالثــة أمــام 

السفارة الفلسطينية.
ودعت إلى االحتجاجات، جمعيات 
مناهضــة للتطبيــع، بينها الشــبكة 
لمنظومــة  للتصــدي  التونســية 
التطبيــع، وكذلك أحزاب يســارية 
وطنيــة،  ومنظمــات  وتقدميــة، 

وسياسيين وحقوقيين.
األعــالم  المتظاهــرون  ورفــع 
للمســجد  وصــورا  الفلســطينية 
األقصى، كما رددوا شــعارات من 
قبيــل، ”ســنوا فورا قانــون تجريم 
التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي 
مقاومة  )إســرائيل(”، و”مقاومة.. 
ال صلح وال مســاومة”، و”أقصانا 

ال هيكلكم، مسجدنا ال معبدكم«.
رئيــس  الخــذري  بشــير  وقــال 
جمعية أنصار فلســطين )مستقلة( 
لألناضــول خــالل مشــاركته في 
إن  ”القصبــة”،  ســاحة  مظاهــرة 
”تحــرك اليــوم هــو رســالة دعم 
التونســي  وتضامــن من الشــعب 
للشــعب الفلســطيني الــذي يواجه 
اضطهــادا وممارســات عنيفة من 

المحتل الغاشم«.
وأضاف: ”العالــم في صمت تجاه 
ما يحدث باألراضي الفلســطينية، 
وعلــى رأســهم الواليــات المتحدة 
وفرنســا،  األوروبــي  واالتحــاد 
والتونســيون ثابتــون على موقفهم 

الداعم للقضية الفلسطينية«.
مــن جهته، شــدد عصام الشــابي 
األميــن العام للحــزب الجمهوري 
فــي  مشــاركته  خــالل  )وســط( 
مظاهرة شارع ”الحبيب بو رقيبة” 
لألناضــول أن ”تونــس رغــم مــا 
تعيشــه من تنوع وخالفات سياسية 
داخلية، لكنها ال تختلف في موقفها 
مــن القضيــة الفلســطينية كقضية 

مركزية«.
بمختلــف  ”التحــركات  وتابــع 
محافظــات تونس داعمة لنضاالت 
ومقاومة فلســطين وشعبها، واليوم 
في ذكرى النكبة )الفلســطينية 15 
مــاي 1948 وإعــالن قيــام دولة 
إســرائيل(، يأتينا األمل من شعب 
يتمسك بحقوقه وصموده الستعادة 

أراضيه المغتصبة«.
والثالثــاء، حيّا الرئيس التونســي 
قيــس ســعيد فــي اتصــال هاتفي 

أجراه مع رئيس المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، إســماعيل هنية، 
صمود الشــعب الفلســطيني، إزاء 
التــي  اإلســرائيلية  االعتــداءات 

يتعرض لها.
وأكد ســعيد أن ”موقف تونس من 
العــدوان علــى القدس الشــريف، 
أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن 
الشــريفين، هــو موقــف يتجــاوز 
التنديــد والشــجب المعهودين وما 
إلــى ذلــك مــن العبــارات، التــي 
مّجها )ســئمها( أحرار األمة وكل 
األحــرار في العالم، بــل هو تحية 

لصمود الشعب الفلسطيني«.
العاصمــة  شــهدت  ذلــك،  إلــى   
العراقيــة بغداد ومحافظات وســط 
وجنوبــي البالد، مظاهــرات دعا 
لها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 
نصرة للشعب الفلســطيني وتنديدا 

باالعتداءات اإلسرائيلية.
واحتشد اآلالف في ساحة التحرير 
وســط بغــداد، رافعيــن األعــالم 
الفلســطينية والعراقيــة ومردديــن 
باالعتــداءات  تنــدد  شــعارات 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، 

وفق مراسل األناضول.
وأضرم المتظاهرون ويقدر عددهم 
بأكثر من 20 ألفا، النار في أعالم 
إســرائيلية، ونددوا بمواقف بعض 
الــدول العربية حيــال االعتداءات 

اإلسرائيلية.
بمواقــف  المتظاهــرون  وطالــب 
العربيــة  الــدول  لقــادة  عاجلــة 
الشــعب  لنصــرة  واإلســالمية 
الفلســطيني ”بعيــدا عــن البيانات 

والشعارات«.
 كما شهدت مراكز محافظات بابل 
وميســان،  النجــف،  و  )وســط(، 
والمثنى،  وكربــالء،  والديوانيــة، 
والبصــرة )جنــوب(، مظاهــرات 
مماثلة شارك فيها آالف العراقيين، 
تنديــدا بالعدوان اإلســرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني، بحسب مراسل 

األناضول.
إلــى  الصــدر،  دعــا  والجمعــة، 
تظاهرة حاشــدة في بغــداد وباقي 
لنصــرة  العراقيــة؛  المحافظــات 
الشعب الفلسطيني ضد االعتداءات 

االسرائيلية.
والخميــس أدان رئيــس الــوزراء 
الكاظمــي،  مصطفــى  العراقــي، 
ضــد  اإلســرائيلية  االعتــداءات 
الشــعب الفلســطيني؛ وأكــد خالل 
اتصــال هاتفي أجــراه مع الرئيس 
محمــود عبــاس علــى أن بــالده 
ترفض المســاس بالحق التاريخي 

في األراضي الفلسطينية. 
 ق ـ د

الباكســتاني،  الرئيــس  وصــف   
عارف علوي، العدوان اإلسرائيلي 
في القــدس وغــزة بأنــه ”عدوان 
وحشي وغاشــم من جانب واحد”، 
معربــا عــن رفضــه لتســميته بـ 
”الصــراع«. وقــال علــوي فــي 
تغريــدة علــى تويتــر، فــي وقت 
متأخــر الســبت، منتقــدا التغطيــة 
الصحفيــة لألحداث في فلســطين: 
”عنوان ســيء في داون )صحيفة 

محلية تنشر باالنجليزية( هذا الذي 
يقول ‘إســرائيل تقصــف غزة مع 

اشتداء الصراع الدامي‘».
وتابــع: ”هــذا ليــس صراعــا يــا 
سيدي! هذا عدوان وحشي وغاشم 
من جانب واحــد. هذا مذبحة بحق 
أناس يقاتلون للعيش على أرضهم 

المسروقة منهم«.
وأضاف: ”ستتحرر فلسطين«.

ق ـ د

   هاله عدد القتىل من المدنيني يف غزة جراء الغارات اإلرسائيلية

غوترييش يعرب لمجلس األمن عن صدمته 

"التعاون اإلسالمي” تطالب المجتمع الدويل بوقف العدوان 

n   وقال غوتيريــش، في كلمة ألقاها خالل 
جلســة لمجلس األمــن الدولي أمــس األحد، 

إن األعمــال القتاليــة المســتمرة بين القوات 
اإلســرائيلية والفصائل الفلسطينية ”مروعة 

للغايــة”، مشــيرا إلى أنــه ”مصــدوم” بعدد 
الضحايا بين الســكان الفلسطينيين المدنيين، 
خاصة األطفال والنســاء، جــراء الضربات 

اإلسرائيلية على قطاع غزة.
وتابع: ”الســبيل الوحيد إلى األمام يتمثل في 
العودة إلــى المفاوضات بهدف إقامة دولتين 
لتتعايشــا جنبا إلى جنب في ســالم وأمن مع 
االعتراف المتبادل لبعضهما بعضا، واعتبار 
القدس عاصمــة لكال الدولتيــن بالتوافق مع 
قــرارات األمــم المتحــدة والقانــون الدولي 

واالتفاقات السابقة«.
وشــدد علــى أن تصاعد التوتــر حول قطاع 
غزة قد يؤدي إلى نشوب أزمة أمنية وإنسانية 
ال يمكن السيطرة عليها في المنطقة برمتها.

وأكــد غوتيريــش أنه ال بد من وقــف القتال 
على الفور، ودعا كل األطراف للسماح بتقدم 

جهود الوساطة ونجاحها.
وأضاف أن األمم المتحدة تدفع كل األطراف 

بقوة نحو وقف إطالق النار على الفور.
ق ـ د

n    طالبــت منظمة التعاون اإلســالمي، األحد، 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان 
اإلســرائيلي والتصعيــد الُمَمنهــج ضد الشــعب 

الفلسطيني.
جاء ذلك على لسان األمين العام يوسف العثيمين، 
خالل قمة وزارية طارئة عقدتها منظمة التعاون 
اإلســالمي، افتراضيا بناء على طلب السعودية، 

وفق بيان للمنظمة.
ودعــا العثيميــن ”المجتمــع الدولــي إلــى تحمل 
واإلنســانية  واألخالقيــة  السياســية  مســؤوليته 
والقانونية، لوقف العدوان اإلســرائيلي والتصعيد 
الُمَمنهج على شعب فلسطين ومقّدساته وممتلكاته 

وحقوقه التي كفلها القانون الدولي«.
وأوضــح العثيميــن أن ”االعتــداءات ومصادرة 
الممتلــكات ودعــوات إجالء أصحــاب الحق من 
أراضيهــم، هو إنــكار لحقوقهم المشــروعة وال 

يخدم عملية الســالم، بل يُجِهــز على المحاوالت 
المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم«.
وأضــاف: »نحن مدعــوون اليوم أكثر للتمســك 
بالشــرعية الدولية والمبــادرة العربية، والتحرك 
فــي االتجاهــات كافة فــي كل ما يخدم الســالم، 

ويعيد الحقوق ألصحابها«.
بدوره أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان، رفض واستنكار بالده الشديدين لـ”خطط 
وإجراءات إسرائيل االستفزازية بإخالء المنازل 
الفلســطينية في القدس الشــرقية بالقــوة، وجميع 
األعمال العســكرية التي أوقعــت ضحايا مدنيين 

بينهم أطفال ونساء«.
وفــي وقت ســابق األحــد، انطلقت القمــة، بناء 
على طلب الســعودية )رئيســة القمة اإلسالمية(، 

لمناقشة التصعيد اإلسرائيلي في فلسطين.

 قال السفير الفلسطيني بالجزائر إن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واالعتداءات على القدس و 
ســكان حي الشــيخ جراح، يعتبر نتيجة حتمية لألزمة الداخلية التي يعرفها الكيان الصهيوني منذ االنتخابات 

األخيرة و التي لم تمكن الوزير األول الحالي بنيامين  نتانياهو من تشكيل حكومة جديدة.

 وصــف األميــن العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش األعمال القتالية بين اإلســرائيليين والفلســطينيين بالمروعة للغاية، 
معربا عن صدمته بعدد القتلى المدنيين في غزة جراء ضربات إسرائيل.

 اآلالف يتظاهرون يف تونس و العراق 
تنديدا بالهمجية اإلرسائيلية

عين على الحدث اإلثنين  17 ماي  62021
الموافق لـ 5 شوال 1442

 الرئيس الباكستاين: ما يجري يف 
فلسطني "عدوان وحيش وغاشم"



n غــم المبالــغ الماليــة المعتبــرة التي اســتفادت 
منهــا عاصمــة الهضــاب العليــا و تســجيل عــدة 
مشــاريع  بقطــاع النقــل بالواليــة منها مشــاريع 
لمحطــات  برية وحضريــة ومراكــز المتحانات 
رخص الســياقة وأقطاب متعــددة األنماط، إال أن 
معظــم هذه المشــاريع  اســتهلكت مبالغ الدراســة 
وإعادة الدراسة بدون أن تجسد على أرض الواقع، 
وخير مثال على ذلك مشروع المحطة البرية لنقل 
المســافرين بســطيف التي تــم برمجتها منذ ســنة 
2005 وتــم بالفعــل اختيار األرضيــة إلنجازها 
بمنطقة الحاســي في سنة 2006، لكن وزير النقل 
آنذاك قرر تغيير مكان المشــروع إلى منطقة عين 
الطريق وهذا أثناء زيارة قادته لوالية ســطيف في 
بداية ســنة 2008، وبعد إتمام الدراســة الخاصة 
بالمشــروع مــن طرف أحــد  مكاتب الدراســات 
والشروع في اإلجراءات المتعلقة باختيار المقاولة 
المكلفة باإلنجاز، قررت الســلطات المحلية تغيير 
األرضية مرة أخرى بأمر من طرف الوالي السابق 
عبد القادر زوخ في شــهر أفريل سنة2012، ليتم 
بعدهــا تشــكيل لجنة تقنيــة من مصالــح الوزارة  
واإلدارات المحلية المعنيــة وتختار قطعة أرضية 
أخــرى بمنطقــة الحاســي  مقابل مركــز الصيانة 
للترامواي تتربع على مســاحة 10 هكتارات، لكن 
تم مــرة أخرى تغييــر األرضية بجانــب الطريق 
االجتنابــي بمنطقــة الحاســي مقابل مقــر الحماية 
المدنية وبقيت االجراءات تراوح نفســها إلى غاية 
اعادة تقييــم العملية التي تضاعفــت قيمتها المالية 
لتصطدم باجراءات التقشف التي اعلنتها الحكومة 
قبل ســنوات ، وبالتالي موت المشورع في المهد، 
وأكدت مصادرنا أن اجراءات المحطة البرية ليس 
لهــا اية عالقة مع مشــروع الترامواي الذي كانت 
اجراءاته تســير بطريقة عادية ومشــروع مستقبل 

تمامــا، وصحيح ان الترمواي قضــى على الكثير 
من المشاكل في مدينة سطيف، لكن مزالت الكثير 
من الخطوط ومازالت المحطة البرية للنقل تتخبط 
فــي مشــاكل كثيــرة، ومازالت الحافــالت الهندية 
”طاطــا” وشــقيقاتها تفرض حيــاة الثمانينات على 

عاصمة الهضاب العليا.
منطقة تضم 17 بلدية بدون محطة 

نقل !
 يشــتكي المواطــن مــن جهــة والناقل مــن جهة 
أخرى من غياب محطات تتوفر على المواصفات 
المعمول بها والتي توفر شــروط الراحة للمواطن 
خاصة فــي المنطقة الشــمالية للواليــة التي تضم 
أزيــد من 17 بلديــة وال تتوفر علــى أي محطة، 
أيــن ال يــزال يتخذ الناقلــون الســاحات العمومية 
وحــواف الطرقــات مكانا للتوقف، ما يتســبب في 
خلــق ازدحامــات واختناقات مروريــة في بعض 

المناطق كمدينة بوعنداس، بوقاعة و تيزي نبراهم 
في حين تشــهد جــل المحطــات المتواجدة ببعض 
الدوائــر األخرى وضعيــات متباينة من حيث عدم 
قدرتها على اســتيعاب الكم الهائل من المســافرين 
وقلة وســائل النقــل، عالوة علــى افتقارها للتهيئة 
المطلوبــة، و هــو ما يزيد من متاعب المســافرين 
حيث تعرف المحطة البرية بمدينة بوقاعة وضعية 
كارثيــة نتيجة ســوء التســيير وغيــاب األمن، إذ 
تشــهد المحطة شــجارات عنيفة بين الناقلين حول 
أولوية نقل المسافرين، وحول مكان توقيف وركن 
الحافالت، باإلضافة إلى األرضية الممتلئة بالحفر 
وغيــر المهيــأة، ممــا يجعــل المســافرين يعانون 
األمريــن، خاصــة فــي فصــل تســاقط األمطار، 
نفس الوضع تشــهده محطة العلمــة جنوب الوالية 
والتــي اختلط فيها الحابــل بالنابل، على اعتبار أن 
المنطقة تستقطب أعدادا هائلة من المسافرين يوميا 

الحتوائها على سوق دبي المعروف.

n ارتفــع عــدد رؤســاء البلديــات المقصيين من 
الترشــح بوالية ســطيف إلى 05 أميــار، آخرهم 
رئيس بلدية جميلة محمد هباش بسبب حكم قضائي 
نهائي  ســالب للحريــة، علما أن الســلطة الوطنية 
لالنتخابات أقصت من الترشح 04 رؤساء بلديات 
آخريــن وهم رئيس بلدية بنــي عزيز قريدي عمر 
المقصى بســبب المتابعات القضائية، رئيس بلدية 
عيــن أزال عمــر بورغدة  الموقف حاليا بســبب 
المتابعــات القضائيــة أيضــا، رئيــس بلدية قصر 
األبطــال بوزيــاد عبد الكريــم وكذا رئيــس بلدية 
العلمة طارق حشــاني، إضافة إلى رؤساء بلديات 

سابقين منهم رئيس بلدية العلمة السابق سليم لكحل 
المترشــح فــي جبهة المســتقبل والذي اســتنفذ كل 
طرق الطعــن بدون جدوى، أما رؤســاء البلديات 
الذيــن نجوا مــن االقصاء وتمكنوا مــن الحصول 
علــى ”صكك الغفران” لخوض ســباق االنتخابات 
فيتعلــق األمــر بكل من  رئيس بلدية عين الســبت 
هشــام طوبــال وزميله رئيس  بلديــة أوالد صابر 
نذير ملعب اللذان ترشــحا في حزب الفجر الجديد، 
رئيــس بلدية بني فودة حســين عمر المترشــح في 
حزب جبهة الجزائر الجديدة، عميد األميار حمسي 
الســعيد رئيس بلدية عموشــة المترشــح في حزب 

جبهــة التحرير الوطني الجريح، رئيس بلدية بازر 
ســكرة الدكتور بوزيد مومني المترشــح في حزب 
التجمع الوطنــي الديمقراطي، جهيد ملياني رئيس 
بلدية وادي البارد المترشح في قائمة ”تاج”، إضافة 
إلى رئيس المجلس الشعبي الوالئي المجمد نشاطه 
نورالدين حميداش المترشــح فــي قائمة حرة، كما 
يتوقع أن يتم تعويض أحد المترشــحين المزبورين 
في حــزب جبهة التحريــر الوطنــي برئيس بلدية 

سطيف بورماني محمد شريف.
سفيان خرفي

متفرقات

القمامــة تجتــاح أحياء ســكنية بتالة 
ايفاسن

n تشــهد أحياء بلدية تالة ايفاســن الواقعة شــمال والية ســطيف، تجمع 
أكــوام مــن القمامة بالقرب مــن الحاويات واألماكــن المخصصة لتجميع 
النفايــات المنزلية، وهذا بســبب عدم قدرة أعــوان النظافة من التحكم في 

الوضع نظرا للنقص الفادح المسجل في اليد العاملة.
وأوضــح مصدر من بلدية تالة ايفاســن أن حوالي 6 أعوان فقط يقومون 
بجمع القمامة ليل نهار بكامل تراب البلدية، هذه األخيرة التي تحوي قرابة 
30 ألــف نســمة، وبالتالي من غير المعقــول أن يتوافق عدد األعوان مع 
مساعي التخلص من قناطير القمامة التي ترمى يوميا، وسبب هذا النقص 
بحســب ذات المصدر يرجع إلى سياســة التشــغيل التــي تبنتها الحكومة 
مؤخــرا، خصوصا عدم تعويض العمال الذين أحيلــوا على التقاعد، مما 
تســبب في حدوث نزيف حاد بمختلــف المصالح، وليس فقط في مصلحة 

النظافة والوقاية.
وأثــار التأخر فــي تفريغ الحاويات ورفع القمامة منها اســتياء المواطنين 
بعدد من األحياء الســكنية، على غرار ســكان مركــز تيزي نبراهم، حي 
50 مســكن، حي تاغمة وغيرها، حيث يضطر العشــرات من المواطنين 
إلى رمي النفايات وســط األحياء السكنية بعد امتالء الحاويات، ما تسبب 
في انتشار الروائح الكريهة والحشرات، و الكالب الضالة، و حمل سكان 
األحيــاء الســكنية المتضررة من عــدم رفع القمامة فــي أوقاتها المحددة، 
خصوصا خالل فترة نهاية األســبوع، مصالح البلدية مســؤولية الفوضى 

واإلهمال لنقص الرقابة.
سفيان خرفي 

تســجيل 361 متابعــة فضائيــة و إيداع 35 
شخصا الحبس خالل شهر افريل بالربج

n ســجلت مصالح الشــرطة القضائية بأمن والية بــرج بوعريريج في 
حصيلة شــهر أفريــل 382 قضية في إطار جرائــم القانون العام و تمت 
معالجة  276 قضية، حيث تورط فيها 318 ذكر و 43 أنثى، كما أنجر 
عنهــا 361 متابعة قضائية وتم إيداع 35 شــخصا الحبس المؤقت ، كما 
اســتفاد 33 شخص من االستدعاء المباشــر و 8 أشخاص من اإلفراج ، 
في حين بقي 3 أشــخاص في حالة فرار، فيما أرســل 282 ملف قضائي 

إلى النيابة المحلية.
مبروك بن الطيب

وايل برج بوعريريج يدشــن مركز بريد 
ببلدية سيدي امبارك 

n قام صبيحة أمس األحد، والي والية برج بوعريريج  محمد بن مالك 
بتدشــين مكتب بريد ببلدية ســيدي مبارك في الجهة الشــرقية لوالية برج 
بوعريريــج و التــي تبعد بحوالي 15 كلم عــن مقر الوالية. حيث عرفت 
البلدية لمدة تفوق العشــر سنوات بدون مكتب بريد يليق باستقبال الزبائن 

و يوفر خدمات جيدة.
 لإلشــارة فــإن مركز البريد الذي تم حرقه في أحداث الشــغب في ســنة 
2011 تم تعويضه بمكتب مجاور لحظيرة البلدية الذي ال يليق،  كما عبر 
المواطنون عن فرحه و ســرورهم  كبيرين بهذا التدشــين نظرا لوضعية 
المكتب القديم الذي ال يتوفر على ظروف استقبال الزبائن و ال يتوفر على 
ظروف عمل الموظفين، في ذات السياق تم تكريم موظفين قدماء بمكتب 

بريد سيدي مبارك الذين أعطوا للقطاع دفعا قويا.
مبروك بن الطيب

قطاع النقل بسطيف .. مشاريع ضخمة 
لم تجسد بعد

مرشوع المحطة الكربى ولد سنة 2005 ومات يف المهد
7أخبار الهضاب

مازالت الفوضى تلقي بظاللها على واقع النقل بوالية سطيف، بسبب التراكمات التي جعلت من دائرة المشاكل تتسع يوما 
بعد يوم، السيما في ظل تعطل المشاريع المسجلة و التي ال زال معظمها حبرا على ورق.

فيما تمكن آخرون من الحصول عىل ”صك الغفران”
إقصاء خمسة أميار من الرتشح للترشيعيات بسطيف

سطيف : سفيان خرفي 
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n  التجار بنســبة كبيرة ضربوا القرار عرض الحائط 
و لم يطبقوا القرار على الرغم من تشديد لهجة الوالي 
تجــاه هذه الظاهرة، كما عرفت ارتفاع جنوني لســعر 
الخضــر و الفواكه خالل الثالث أيــام األولى من عيد 
الفطــر و هــذا راجع إلى غلق نســبة كبيرة من التجار 
محالتهم في وجه المواطنين فظهر االنتهازيين أشــباه 
التجار لضرب جيوبهم، حيث سجل خالل اليوم الثالث 
من العيد ارتفاع غير مســبوق لبعض المواد األساسية 
الواســعة االســتهالك على غرار ســعر البطاطا الذي 
وصــل الــى 120 دج للكيلو غرام الواحــد أما الخس 
وصل ســعرها إلى 120 دج للكيلــو غرام الواحد بعد 
أن كانــت في األيــام األخيرة من رمضــان لم تتجاوز 
50 دج للكيلــو غــرام، فيما يخص ســعر الطماطم و 
الفلفــل بلــغ 150 دج للكيلو غرام و إن وجدت، و هذا 

مــا أرجعه التجار الناشــطين إلى غلق أســواق الجملة 
و ندرة الســلع و كثرة الطلب عليهــا أيام العيد ما أدى 
إلى ارتفاعها،  مــن جهة أخرى تذمر المواطنين على 
هــذه الظاهرة المشــينة التي يســتغلها التجــار في كل 
مناســبة خاصة منها عيــد الفطر و عيد األضحى، أين 
يقــوم التجــار االنتهازيين باحتكار الســلع قبل العيد ثم 
يقومــوا بعرضها بأســعار خيالية ضاربيــن القرارات 
و األخــالق عــرض الحائط همهم جمــع األموال. كما 
عبر المواطنين على اســتيائهم مــن أصحاب المخابز 
التــي لــم تحترم القوانيــن و قاموا بالغلــق دون خوف 
من العقوبــات ، تاركين المواطن في رحلة بحث على 
مادة الخبز طيلة ايام العيد. المواطنين دعوا الســلطات 
المحليــة و األمنية اتخاذ اإلجــراءات الالزمة في حق 
المخالفيــن مــن أجل الحد من مثل هــذه الظواهر التي 
باتــت تخلق األزمات في مناســبات الجزائريين و في 

كل عام.

برج بوعريريج
غلق شبه كيل للمحالت و غالء فاحش للمواد الواسعة االستهالك 

شــهدت، والية برج بوعريريج خالل الثالث أيام األولى من عيد الفطر غلق شــبه كلي للمحالت بيع الخضر و الفواكه و كذا المخابز ، حيث 
لــم تحتــرم القرار الذي اتخذته الســلطات الوالئية و مديرية التجارة لوالية برج بوعريريــج التي أكد على ضمان المداومة طيلة أيام العيد و 

تقديم خدماتها إلى المواطنين.
برج بوعريريج : مبروك بن الطيب



متفرقات
وفاة شاب يف حادث مروع بميلة

n تســبب ،نهــار أمــس،  حادث مــرور مميت  بين شــاحنة 
مــن نوع ”يوجين” ودراجة نارية من نوع ” ســيم” بالمدخل 
الشــرقي لبلدية بن يحيى عبد الرحمان دائرة تاجنانت،في وفاة 
شــخص )خليل بــارة( يبلغ مــن العمر 25 ســنة متوفي بعين 

المكان و إصابة آخر يبلغ من العمر 24 سنة حالته خطيرة.
و قــد تدخلــت الحماية المدنيــة لوالية ميلة لنقــل الضحايا إلي 

المستشفى فيما تم نقل الضحايا إلي المستشفى.

الوايل  يعد بالتكفل العاجل بمنكويب 
الخربة 

n طمأن ، أمس ، والي ميلة بأن مصالحه و في إطار متابعة  
وضعيــة  معالجة  تداعيات الزلزال على مســتوى  حي الخربة 
ببلدية ميلة ، وضمن  المجهودات  المبذولة  من طرف الدولة  
للتكفــل  بانشــغاالت  ســكان المنطقــة ، فإن مصالــح الوالية  
تعلــم الســكان أن الملفات المودعة  ال تزال قيد الدراســة على 
مســتوى  اللجنة الوطنية ، حيث  أن قائمة المســتفيدين  منها 
ســوف تبلغ للمعنيين بها  فور تبليغها لمصالح للوالية  لتجسد 

ميدانيا  اعتمادا على  نفس اإلجراء المعمول به سابقا. 
و اشــار بيان الوالية أنه  ســيتم الشــروع في األيام القادمة ، 
فــي  تنظيم عملية القرعة  الخاصــة بأصحاب التحصيصات .  
و اوضــح ذات البيــان  أن الوالي يســهر علــى متابعة  يومية 
وعناية شــخصية لهــذا الملف ،  ويطمئن الســكان بأن الدولة 
ال تدخر أي جهد  قصد التكفل باالنشــغاالت المطروحة  حســب 

اإلمكانيات المتاحة.
     و طالبــت، مصالح الوالية  المواطنين الســتقاء المعلومة 
الصحيحة من المصادر الرسمية لها، السيما الصفحة الرسمية 

للوالية أو الدائرة.  
محمد. ب

طالبو السكن يغلقون مقر بلدية فلفلة يف 
سكيكدة

 
n أقدم ،أمس،العشرات من المواطنين من قرية لعرايس ببلدية 
فلفلة في سكيكدة،على غلق مقر البلدية باألقفال ،مطالبين والي 

الوالية التعجيل في توزيع حصص السكن االجتماعي .
المحتجــون، تجمعــوا أمــام مقر البلديــة التي أغلقــت أبوابها 
أمــام العمل اليومي و شــلت مصالحها،مطالبين الوالي التعجيل 
بتوزيع الســكن االجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش 
و القصديــري ،و على اعتبار أنهم تلقوا وعودا من الســلطات 

المحلية بترحيلهم قبل العيد..
والــي الوالية ،مــن جهته،أوفــد لجنة مختصة مــن الديوان و 
الدائرة تحاورت مع المحتجين و جددت التزام الوالي بالشروع 
في عملية الترحيل بعد اســتالم الخاصة السكنية و غلق ورشة 

التحسين الحضاري في غضون أيام قليلة .
نورالدين. ب

n ويعــود ســبب هــذا اإلحتجــاج 
حسب عدد من المواطنين المحتجين 
إلى إنطــاق مشــروع تزويد بلدية 
الطاهيــر بالغــاز الطبيعــي إنطاقا 
من وجانة في حين لم تستفد األحياء 
المذكورة من الغاز الطبيعي ،والتي 
تبقى تعاني من البحث عن قارورات 
غاز البوتان سيما في فصل الشتاء ، 
مضيفين بأن المشاتي التي يقطنون 
بها تعتبر جبليــة معروفة ببرودتها 
الشديدة وعزلتها ،مبرزين أنه ليس 
مــن العدل أن تمر قناة الغاز بجوار 
قراهم دون اإلستفادة من هذه المادة 
الحيويــة ، مناشــدين والــي الوالية 
التدخــل لمنحهــم حقهــم فــي الغاز 
مثــل المناطق المجاورة لهم.يشــار 
الــى أن عديد  األحياء ببلدية وجانة 
اســتفادت ســابقا من الغاز الطبيعي  
على غرار قــرى بوعفرونووأوالد 
رابح ولعبابس وكذا طريق البحيرة 
البور،بينمــا اليــزال ســكان القرى 
المتاخمــة للحدود مع بلدية الطاهير 
عموما محرومة وتنتظر اإلســتفادة 

من مشــروع لربط بيوتهم بالغاز ، 
خاصــة وأن الواليــة جيجل قطعت 
الســنتين  خــال  هامــة  أشــواطا 

األخيرتيــن للتكفل بســكان المناطق 
النائية والجبلية عبر برامج مد الغاز 
الى تلك المناطق بشكل مرحلي في 

انتظــار تعميمــه علــى كل عائات 
في البلديات النائية خال الســنوات 

القليلة المقبلة.

n وتسجل هذه الحصة السكنية في 
إطار برنامج توزيع 6.100 وحدة 
من نفس الصيغة، في طور االنتهاء 
من أشــغالها، و ينتظر تســليمها في 
اجل ”ال يتعدى شهر سبتمبر”، وفق 
تقديرات مســؤولي الوكالة الوطنية 

لتحسين السكن وتطويره ”عدل”.
وألــح الوزيــر، بالمناســبة، علــى 
ضــرورة احتــرام آجــال االنجاز، 
مشــددا على استكمال أشغال التهيئة 
بالمرافــق الضرورية التي تســجل 

تقدما ملحوظا.
وبالفعل ســجل موقع هذه الســكنات 
الذي كان خال مارس الفارط ”في 
فوضى كبيرة” تحوال حقيقيا، بحيث 
انجــزت الطرقــات و تــم تنصيــب 
أعمــدة الكهرباء وتزيينها بالعشــب 
مع تهيئــة مســاحات عمومية على 

مستواه.
وأضحت بذلك هذه المدينة الجديدة، 
التــي تضم أكثر من 16 ألف وحدة 
ســكنية كلها في طــور االنتهاء من 
أشــغالها، تبــرز للناظريــن وجهــا 
يليق بها ومســتعدة الستقبال سكانها 
المســتقبليون المقــدر عددهم، لدى 
اســتكمالها، بما ال يقل عن 80 ألف 

نسمة.
كما كانــت الفرصة ســانحة لوزير 
الســكن والعمران والمدينة من اجل 
الوقــوف على التقدم الذي تم تحقيقه 
بعيــن المــكان، فــي ظــرف بضع 
أسابيع، سيما منذ زلزال 18 مارس 
الفارط، الذي شــكل فرصة حقيقة، 
بالنســبة لجــل الفاعليــن المعنييــن 
مضاعفــة  اجــل  مــن  بإنجازهــا، 
الجهــود و تســريع عمليــة إعــادة 
إســكان العائات المتضررة بمدينة 

بجاية.

المشــتركة  الجهــود  وســاهمت 
لمصالــح وزارات الســكن والطاقة 
والمــوارد المائيــة فــي إحيــاء هذا 
القطــب الســكني، الــذي ال طالمــا 
اعترضته العراقيل لعدة سنين، إلى 
الحد الذي شــك الكثير فــي إمكانية 

تحقيقه.
وتتعلق هذه العراقيــل بالتضاريس 
الوعــرة والجبلية للموقع ومشــاكل 
فــي تمويله وأخــرى متعلقة بالعقار 

وبتجنيد أرضيات الحتضانه.
وأصبــح هــذا القطــب، بفضل هذه 
الجهود المتضافرة، حقيقة ملموسة، 
وتمكــن أولــى ســكانه من تدشــين 
سكناتهم التي خصصت لهم. هؤالء 

الســكان الذيــن لــم تســعهم الفرحة 
والســعادة لــدى اســتامهم لعقــود 

ومفاتيح سكناتهم الجديدة.
وفــي تصريحه بالمناســبة. كشــف 
الوزيــر، مطمئنــا المعنييــن، عــن 
االنجــاز الجــاري لبرنامج من 31 
ألف وحدة ســكنية، من شــانه، ”أن 
يســاهم، لدى استامه، في التخفيف 
عــن عــدد كبير من العائــات التي 
هي قيــد االنتظار ”، كون أن والية 
بجاية ”لم تســلم برامج سكنية كبيرة 
” كما قال، مبرزا ”إرادة الســلطات 
العمومية في تدارك التأخر المسجل 

على المستوى المحلي”.
و فــي هذا الصدد، اشــرف الســيد 

طــارق بلعريبي علــى وضع حجر 
األســاس إلنجــاز 2.798 ســكن 
بموقع آخر، سيد بودرهام، بالمخرج 
الغربــي لمدينة بجاية، حيث يجري 
انجــاز برنامــج مــن 9000 وحدة 
ســكنية أخــرى مــن صيغــة البيع 

باإليجار والترقوي المدعم.
وينتظــر أن يســتقبل هــذا القطــب 
لدى تحقيق هذا البرنامج الســكني، 
حوالي 45 ألف ســاكن و ما ال يقل 
عــن 25 مرفــق عمومــي، أي بما 
يمثل قطب حضري ثاني من شــأنه 
أن يســاهم، لدى اســتامه، في رفع 
الضغط عن مدينة بجاية التي بلغت 
درجــة التشــبع ، عاوة عــن منح 

إحتجاجا عىل حرمانهم من الغاز
سكان قرى من بلدية وجانة يغلقون 
الطريق الوالئي المؤدي إلى الطاهير

بجاية  
توزيع أكرث من 3000 وحدة سكنية بالقطب الجديد إغيل أوزاريف

أقدم، صبيحة أمس،العشــرات من ســكان أحياء وقرى كروشــن، اقالل ،البور و اغبير ببلدية وجانة والية 
جيجل على غلق الطريق الوالئي الرابط بين بلديتي وجانة والطاهير وسد كل المنافد والمسالك الفرعية وهذا 

على مستوى كل من اقالل .. كوشن ..لجغارة قصد شل الحركة بشكل نهائي بين البلديتين.

أشــرف وزير الســكن والعمران والمدينة, طارق بلعريبي,  أول أمس  السبت على توزيع 3.016 سكن بصيغة البيع باإليجار 
على مستوى القطب الجديد إغيل أوزاريف، بوالية بجاية.
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 n وقد كشــف، مدير الوكالة  
ــك لعزلي” أن  ــد المال الســيد ”عب
هاتــه االتفاقية ستســمح بتكوين 
المشــاريع  ــي  وحامل الشــباب 
ــم تربية  الراغبيــن فــي ولوج عال
بعاصمــة  والمائيــات  األســماك 
االوراس باتنــة ،ليكونوا مؤهلين 
بشــاهدات يعتمد عليهم إلنشــاء 
مؤسســات مصغرة تأتــي بالنفع 
على االقتصاد المحلي والوطني 
ــى حــد الســواء وتفتــح بــاب  عل
الشــغل لعشــرات مــن الشــباب 
البطــال ،حيث ســتعمل الوكالة 
بعــد االنتهاء مــن التكوين على 
الدعم المــادي والوقوف الميداني 
ــى أصحــاب هاته المشــاريع  عل
انطالقا مــن تمويلهــم إلى غاية 
ــوق أرض  تجســيد مؤسســاتهم ف

الواقع .
الشراكة  االتفاقية  هاته  وجاءت، 
اتفاقية شراكة  توقيع  تم  أن،  بعد 
شهر أكتوبر الفارط بين مديرية 
المديرية  المهني  وكذا  التكوين 
البحري  للصيد  الجهوية 
لوالية  الصيدية  والمنتجات 
عملت  هاته  سطيف  ،حيث 
المدونة  تخصيب  على  البادرة 
التكوينية بوالية باتنة وجعل هذا 
متناول  في  الجديد  التخصص 
ولوج  في  المتربصين  الراغبين 
المربح  الفالحي  م  العال هذا 
الذي اقتصر على واليات عديدة 
لدى  محتشما  وبقي  الوطن  من 
واليات  خاصة  اآلخر  البعض 

يا. الهضاب العل
باتنة،  االرواس  وتتوفر، عاصمة 
على أحواض مائية معتبرة يجعل 
الشعبة  هاته  منبرا إلنجاح  منها 
لمدور  كدية  سد  غرار  على 
ومعافة  بطمارة  المائي  الحاجز 
الكبير  المحفز  وهو  منعة  وكذا 
وااليجابي  الذي من شأنه توفير 
هاته  وجعل  لتكوين  ل األرضية 

الشعبة ناجحة.
ولإلشارة، فان الخارطة الفالحية 

مجال  الفالحية  في  للشعب 
والحمراء  البيضاء  اللحوم  إنتاج 
الوطن  اقتصرت فقط على  عبر 
فقط  واألبقار  واألغنام  الدجاج 
فائدة  وتجاهلت تربية المائيات وال
االقتصادية والتجارية التي تتميز 
عكسها  على  الشعبة  هاته  بها 
من الشعب األخرى التي تخضع 
والطلب  لكن  العرض  لقانون 
قانون  حكمها  المائيات  تربية 
ضئيل  والعرض  موجود  الطلب 

المنتج  هذا  سعر  جعل  ما  وهو 
قلة  دائم رغم  ارتفاع  في  الغذائي 
التكاليف ،في الوقت الذي يصبح 
على  بسيطة  وسائل  فيه  توفير 
غرار حوض صغير للماء العذب 
وبعض شروط تكيف هذا المنتج 
كميات  وجيز  ظرف  في  يعطي 
الذي  السعر  ويضمن  منه  هائلة 

يجلب الربح .
محمد دحماني

ــي الوالية مختلف  ــد وال ّق ف  n ت
أجنحــة المستشــفى ، وعاين عن 
كثــب مصلحــة الفحــص بجهاز 
 ” IRM  ” المغناطيســي  ين  الرّن
ــز الخدمة  ــّم وضعه حيّ ــذي ت ، ال
فاتــح من شــهر مارس  خــالل ال
فائــت ، ويقّدم خدمــات بمعّدل  ال
” 04 ” مرّات فــي اليوم الواحد ، 
واســتفاد من خدماته نحو ” 140 
” مريضــا منــذ بداية تشــغيله ، 
ــي الوالية  د وال أيــن أوصى الســيّ
بالمحافظــة على هذا المكســب 
بصفــة  واســتغالله   ، ــي  الطبّ
ــة ، إذ يعتبر - يضيف - ،  يّ عقالن
ّســة من شانه  أّول جهاز بوالية تب
ة الوالية في بعض  يّ تدعيم استقالل
ة ، وتجنيب  يّ التخّصصــات الطب
ــل خارج  ّق ن ت ــاء ال المواطنيــن عن
تلّقي الفحص المطلوب.    الوالية ل
على  الوالية  والي  وقف  كما    
ظروف عمل الكادر الطبّي وشبه 
ي ، واطمئّن بالمناسبة على  الطبّ
يا  صّحة نزالء المستشفى ، متمنّ
لهم  مقّدما   ، العاجل  الّشفاء  لهم 
القائمين  موصيا   ، العيد  تهاني 
بتوفير أعلى مستوى من الخدمة 
فائدتهم   مغتنما  ل ة  الصحيّ
ة  يّ الطب باألطقم  تقاء  لالل الفرصة 
ارة ووقوفهم  نا جهودهم الجبّ ، مثّم

بداية  منذ  األولى  الّصفوف  في 
 ، اهم  إيّ وداعما  مشّجعا  الجائحة 
داعيا إلى المواصلة بنفس اإلرادة 
 ، الوباء  لهذا  للتصّدي  ّوة  ق وال
بمناسبة  الحارّة  بتهانيه  مبرقا 
المبارك  الفطر  عيد  حلول 
لقائمين  ّزيارة ، كانت فرصة ل وال
لمطالبة  العاملة  ة  يّ الطب واألطقم 
اّم بإجراءات  ت د ال يّ تق ال المواطنين ب
لتدابير  ل واالمتثال  الوقاية 

حفاظا   ، للغرض  الموضوعة 
على صّحتهم وصّحة من حولهم 
الّضغط  وتخفيف  ناحية  من   ،

المسّجل من ناحية ثانية. 
و أوصى و والي الوالية المواطنين 
ة  يّ ة وشبه الطب يّ بدعم األطقم الطب
د  يّ تق ال خالل  من   ، العاملة 
والّسالمة  الوقاية  بتدابير  اّم  ت ال
استيائه  عن  را  معبّ  ، ة  الصحيّ
مع  المواطن  تجاوب  عدم  من 

بعة ، وعزوفه عن  اإلجراءات المتّ
 ، الّصحي  للبروتوكول  االمتثال 
في  التّصاعدي  المنحى  ظّل  في 
أعداد اإلصابات التي يتّم رصدها 
يكون  أن  م  تحتّ والتي   ، اً  يوميّ
حرصاً  وأكثر  مسؤوال  المواطن 
صّحته  على  المحافظة  في 
داعيا   ، به  المحيطين  وصّحة 
إجراءات  تنفيذ  في  الّصرامة  إلي 

الوقاية.

n تدخلــت الحمايــة المدنية 
بالمــاء األبيــض وبدعــم مــن 
الحمايــة المدنية ببئــر العاتر 
صبيحــة أول أمس ألجل إخماد 
حريــق غابــة بجبــل بوغافــر 
ــي، وبعــد  بلديــة ودائــرة أم عل
يــة إخماد دامت حوالي 11  عمل
يلة السبت الى األحد  ساعة من ل
حوالي الساعة 22سا:00د ليال 
يــوم تم الســيطرة  مــن نفــس ال

على الحريق وإخماده وتسجيل 
احتراق حوالي 01 هكتار حلفاء 
70 شــجرة صنوبــر  ــي  وحوال
بــي ويعتبــر ثانــي حريــق  حل
خالل فتــرة وجيزة بنفس الجبل 
بغابــة بجبل بوغافــر حيث تم 
ــي 08 هكتارات  احتــراق حوال
04 هكتــارات صنوبر حلبي و 
فــاء ما يطرح  04 هكتــارات حل

العديد من األسئلة . 

n اختتمت فعاليات المسابقة 
تــي  ال الرمضانيــة  القرآنيــة 
نظمتهــا إدارة مســجد الرحمن 
تــي كانت  ــة، و ال ببلديــة العقل
طبعتها الخامســة لهذا الموسم 
تحت شعار ”يتلونه حق تالوته 
أولئك يؤمنون به” بتكريم 110 
فارســا من الفرسان المشاركين 
حســب  تصنيفهــم  ــم  ت فيهــا. 
تالميــذ  فئــة  يــة  ال ت ال فئــات  ال
فئــة  و  االبتدائيــة،  المدرســة 
طالب المدرســة المتوسطة، و 

ثانوية و الجامعة.  فئة طالب ال
و تضمنــت المســابقة تكريــم 
مســابقة  فــي  يــن  المتأهل كل 
”التجويــد ، الحفــظ ، الحديث 
يــات  فعال الخطابة”حضــر  و 
يــة  المحل الســلطات  التكريــم 
معارفــي  الســيد  فــي  ــة  ل ممث
إبراهيــم رئيــس دائــرة العقلة و 
لدائرة و شــيوخ  األميــن العــام ل

مساجد بلدية العقلة . 
هواري غريب

n لتذليل الصعاب لســكانها 
خاصة وأنها اســتفادت من عدة 
ســكنية  اجتماعيــة  مشــاريع 
لهــا  ســمحت  لعــدل  وأخــرى 
بلديات  االرتقــاء إلى مصــاف ال
الكبــرى بعاصمــة الوالية إلى 
ــى مدينــة  جانــب تحويلهــا إل
جديــدة بوالية تبســة من خالل 
مرافــق  عــدة  مــن  اســتفادتها 
عموميــة ومنهــا معهــد للطب 
ومحاذاتهــا للطريــق الوطنــي 
ــم 16 الرابــط بيــن واليتــي  رق
تبســة وعنابة والذي يشق إقليم 
بلدية وهي عوامل سمحت لها  ال
بعد تهميش ألكثــر من عقدين 
من الزمــن أن تقفز قفزة نوعية 
نحــو غــدا  أفضــل وفــي هــذا 
اإلطــار وبعد قرار والئي فتحت 
تبســة  لواليــة  نقــل  ال مديريــة 
مؤخرا  أبوابها الستقبال ملفات 
ناقلين الراغبين للتسجيل في  ال
خط  بلدية بوالحاف الدير نحو 

عاصمــة الواليــة  وبعــد اتخاذ 
اإلجــراءات التنظيمية المعمول 
ــد الفطــر  ــم عشــية عي بهــا ت
الخــط بفتحه  المبارك تدشــين 
أمــام 3 ناقلون خواص شــرعوا 
في العمل طيلة ساعات النهار 
وهو ما ســمح لســكان المنطقة 
تنقل فــي ظروف جد حســنة  ال
ــة خاصة في  ل بعــد معاناة طوي
ظل التوســع العمرانــي الكبير 
التوســع  هــذا  يرفــق  أن  دون 
بالخدمــات الضروريــة ومنها 
النقل الحضري وقد ثمن سكان 
المنطقة قرار والي الوالية برفع 
الغبــن عنهــم خاصــة العمال 
وتالميــذ المؤسســات التربوية 
ــوا لعدة ســنوات مع  الذيــن ظل
رحالت السطوب عبر الطريق 

الوطني رقم 16 .   

هواري غريب

اتفاقية شراكة مع التكوين المهني إلنشاء 20 
مؤسسة مصغرة متخصصة في تربية األسماك 

عين على الشرق 
9

وقعت ، مؤخرا ، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية بباتنة اتفاقية شراكة مع مديرية التكوين المهني والتمهين 
بالوالية وهذا قصد تكوين 20 صاحب مشروع مؤسسة مصغرة لتربية المائيات وهذا قصد إعطائهم الخبرة الكافية 
في هذا المجال لخوض غمار إنشاء مؤسساتهم فوق أرض الواقع وجعلها ناجحة لتدخل سوق اإلنتاج والتسويق لهاته 

الثروة الحيوانية المهمة التي بقيت حكرا في الواليات الساحلية بالوطن فقط .

في الوقت الذي تستقبل فيه المصلحة المرجعة لمستشفى بكارية 12 كلم شرق تبسة مئات المصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، 
وفي ظل إعادة فتح الحدود البرية وفق شروط محكمة من طرف السلطات العليا في البالد ولالطالع عن واقع مستشفى بكارية وطاقة 
التنظيمية وظروف استقبال المصابين انتقل يوم أول أمس والي تبسة السيد محمد البركة داحاج إلى ذات  استيعابه ،وكذا اإلجراءات 
المرفق تحّسبا ألّي طارئ  ومعاينة سير وظروف التكفل بالمرضى ، وتقديم تهاني العيد إلى األطقم الطبّية وشبه الطبية العاملة  إلى 

المؤّسسة االستشفائّية ” بوقّرة بولعراس ” وبحضور مدير الّصحة والّسكان ” السعيد بلعيد ” وإطارات قطاعه .
تبسة : هواري غريب 

المصلحة المرجعة لمستشفى بكارية لوباء كوفيد 19

إخماد حريق غابة آخر بجبل بوغافر 
بلدية أم عيل بتبسة

اختتام الطبعة ال5 للمسابقة 
القرآنية ببلدية العقلة 

افتتاح  أول خط للنقل الحرضي بني 
بلدية بوالحاف الدير عاصمة الوالية
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الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية بباتنة
متفرقات 

وايل تبسة يزنل ميدانيا ويعاني ظروف استقبال المصابني



n وســيجمع هــذا االجتمــاع 
المرتقــب فــي القصــر الكبيــر 
بباريس تحت عنوان ”قمة حول 
تمويــل االقتصادات األفريقية”، 
ــة وحكومة  رؤســاء ثالثيــن دول
ومسؤولي مؤسسات دولية، على 
أن يشارك البعض عن بعد عبر 

تقنية االتصال بالفيديو.
في  المؤتمر  هذا  فكرة  ونشأت 
صندوق  تقدير  عقب  الخريف 
نقد الدولي بأّن أفريقيا معرّضة  ال
لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 
عام  بحلول  دوالر  مليار   290

2023.
ال شّك في أّن اقتصاد القارة التي 
سّجلت العام الماضي أول ركود 
 ،)2.1%-( قرن  منذ نصف  لها 
نموا من جديد  يسجل  أن  يتوقع 
بنسبة %3.4 عام 2021 و4% 

في العام التالي.
خدمة  سداد  تعليق  وسمح 
أفريل  منذ  المطبق  العام  الدين 
نادي  من  بمبادرة  الماضي 
العشرين،  ومجموعة  باريس 
وقف  عبر  االنتعاش  ببعض 
دوالر  مليارات   5,7 تسديد 
نحو  على  المترتبة  الفوائد  من 

خمسين دولة.
العشرين  مجموعة  نجحت  كما 
دائن  أكبر  الصين،  إقناع  في 
القطاع  من  ودائنين  القارة،  في 
إعادة  في  بالمشاركة  الخاص، 

التفاوض حول الديون.
بيد أّن ذلّك لن يكون كافيا، وقال 
أفريل  في  ماكرون  إيمانويل 
الماضي ”ال يمكننا الركون إلى 
وصفات قديمة” في الوقت الذي 

أمام  اً  أفريقيا جماعي فيه  ”نترك 
الستينيات”.  إلى  تعود  حلول 
لتمويل  جديد  ”اتفاق  إلى  ودعا 

ا.« أفريقي
وحّذر رئيس الدولة الفرنسية في 
الوقت نفسه من مخاطر ظهور 
”تقلص  ظّل  في  عكسية  نتائج 
و”الهجرة  االقتصادية”  الفرص 

الدائمة” و”توسع اإلرهاب.«
الوبائية.  األزمة  عن  ناهيك 
بيانات  فأفريقيا سّجلت حسب ال
غير  وفاة،  ألف   130 الرسمية 
أّن ”نصراً كاماًل فحسب، يشمل 
أفريقيا كاملة، من شأنه التغلّب 
 18 قال  ما  وفق  الوباء”،  على 
قائداً أفريقياً وأوروبياً في مقالة 
صدرت في مجلة ”جون أفريك” 

منتصف أفريل الماضي.
إلى  أيضا  القادة  هؤالء  دعا 
الديون  جميع  خدمة  ”تعليق 
حتى  الفور   على  الخارجية 
وتعزيز  الوباء..  نهاية 
وا  وحثّ اإلنمائية”.  المساعدات 

الدولي  نقد  ال صندوق  أيضاً 
سحب  حقوق  تخصيص  على 
بلدان اإلفريقية لمنحها  ل خاصة ل
”السيولة الالزمة لشراء منتجات 
أساسية ومعدات طبية أساسية.«

حقوق سحب  إصدار  مبدأ  وأقر 
خاصة بقيمة 650 مليار دوالر 
إلفريقيا،  منها   34 يخصص 
كاف  غير  مجموعها  لكن 
التي  الفرنسية  الرئاسة  بحسب 
نقد الدولي  تقترح بيع صندوق ال
بال  قروض  تغذية  بغية  لذهب 

فوائد إلى الدول اإلفريقية.
حول  قائماً  النقاش  زال  وما 
صندوق  يضعها  التي  الشروط 
توفيره  مقابل  في  الدولي  نقد  ال

الدعم.
رئيس  دعا  اإلثنين،  ويوم 
إلى  واتارا  الحسن  العاج  ساحل 
بترك  اإلفريقية  للدول  السماح 
قليال.  يتزايد  موازناتها  عجز 
أكبر يمكن وفقاً  فبوجود هامش 
الوباء  ”مواجهة  الدول  لهذه  له 

نفقات  ال بشكل أفضل” و”تمويل 
اإلرهاب”،  لمكافحة  العاجلة 
لبوركينا  المحاذية  دولته  وساق 

فاسو ومالي مثااًل.
من جهة أخرى، تطالب منظمة 
الحكومية،  غير  أوكسفام 
والبنك  الدولي  نقد  ال صندوق 
”الشروط  عن  بالتخلي  الدولي 
أو  العادلة  غير  المالية 
قروضهما  سياق  في  التراجعية 

وبرامجهما.«
طالبت  ألوكسفام،  ووفقا 
من  تتخذ  التي  المؤسسة 
واشنطن مقراً من نيجيريا على 
ضريبة  زيادة  المثال  سبيل 
تفرض  التي  المضافة  القيمة 

على األسر األكثر هشاشة.
حشد  يتوجب  ذلك،  رغم 
لتمويل  الخاصة  االستثمارات 
االبتعاد  إلى  تتطلع  قارة  تنمية 

عن منطق المساعدات.
وأوضح رئيس بنك غرب إفريقيا 
لفرانس  ايكوي  سيرج  لتنمية  ل
التدفق  مواجهة  في  ه  إنّ برس، 
تمتلك  للسيولة  المسبوق  غير 
األمد  طويلة  ”أصواًل  إفريقيا 
بنية  ال غرار  على  لتعرضها، 
الطاقة  محطات  أو  التحتية 

الكهربائية.«
المخضرم  المصرفي  وأضاف 
الذي سبق له العمل في مصرف 
أّن  االستثماري،  ناتيكسيس 
هذا  في  يمّر  الحديث  ”التطور 
شاق  حوار  خالل  من  االتجاه، 
مع مستثمري القطاع الخاص”، 

وليس فقط من خالل الهبات.
ق ـ إ

 ، التجارة  لوزارة  بيانات  آخر  ووفق   n
دون  من  الجزائرية  الصادرات  ارتفعت  فقد 
المحروقات بنسبة 58.83 % خالل الثالثي 
من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  العام  هذا  األول من 

2020.
مليون   870.33 اإلجمالية  قيمتها  وبلغت 
الفترة  مليون دوالر خالل   547 مقابل  دوالر 
ذاتها من السنة الماضية، لتشكل 11.30 % 
في  الجزائرية  الصادرات  قيمة  إجمالي  من 

سابقة هي األولى من نوعها.
المحلية  الشركات  عدد  أن  الوزارة  وكشفت 
 714 بلغ  التصدير  بعمليات  قامت  التي 
عدة وجهات خارجية،  نحو  مؤسسة مصدرة 
لم تذكرها، إال أن األسواق األوروبية والعربية 
للصادرات  األولى  الوجهة  تبقى  واألفريقية 

الجزائرية بجميع أنواعها.
صادرات  على  اإلسمنت  مادة  وسيطرت 
بنسبة  المحروقات  قطاع  خارج  الجزائر 
مليون   37.85 قيمتها  وبلغت   %  96.19

دوالر، والموجهة خصيصاً إلى دول أفريقية.
ـ65.71  ب السكر  مادة  صادرت  ارتفعت  كما 
الماضية  السنة  من  الفترة  بذات  مقارنة   %
دوالر،  مليون   102 المالية  قيمتها  وبلغت 
بارتفاع  دوالر  مليون  ـ37.11  ب التمور  تلتها 

نسبة .% 40.62
األسمدة  بين  الصادرات  بقية  وتراوحت 
والزيوت  األزوتية  والكيميائية  المعدنية 
من  عليها  المحصل  األخرى  والمنتجات 
الغذائية،  والمواد  الحجري  الفحم  تقطير 
 519.85 إلى  اإلجمالية  قيمتها  ووصلت 

مليون دوالر.
الجزائر  أعلنت  الماضي،  الشهر  ومطلع 
خططها  مع  تتماشى  مستعجلة  قرارات  عن 

بعد  المحروقات  خارج  الصادرات  إلنعاش 
”صدمة أسعارها.«

الخطوة  بأن  الجزائرية  المالية  وزارة  وأكدت 
تندرج في إطار الخطط الحكومية لرفع قيمة 
الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى نحو 
الحالي  العام  نهاية  مع  دوالر  مليارات   5
الناجمة  الخسائر  وتعويض  أولى،  كمرحلة 
المورد  يعد  الذي  النفط  أسعار  تراجع  عن 

األساسي لخزينة الدولة بنحو 97 بالمئة.
على  تغييرات  إحداث  الحكومة  وأعلنت 
جزئية  مراجعة  خالل  من  النقدية  سياستها 
حادة  انتقادات  بعد  نقد  وال القرض  لقانون 
المحليين  والمستثمرين  المصدرين  قبل  من 
تصدير  ”يعرقل  القانون  أن  اعتبروا  الذين 

المنتجات المحلية بإجراءات بيروقراطية.«

تابع  ال والنقض  القرض  مجلس  أعلن  حيث 
لبنك المركزي إجراء تعديالت قانونية تسمح  ل
بتشجيع التصدير وتوفير العملة الصعبة من 
العمالت  صرف  على  القيود  تخفيف  خالل 

األجنبية للمصدرين.
متعلق  جزئي  قانون  مشروع  المجلس  وأقر 
ـ”القواعد المطبقة على المعامالت التجارية  ب
في الخارج وحسابات العمالت” منح بموجبه 
أموالهم  في  التصرف  للمصدرين  الحرية 
بأي عملة كانت، بعد أن كان القانون القديم 
يلزم المصدرين والمستثمرين بـ”تحويل آلي 
أو  الجزائري  الدينار  إلى  األجنبية  للعمالت 
لدينار،  تحويل أقل من نصف القيمة المالية ل

بحسب طبيعة النشاط.«
ق ـ إ

10

سجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات ”الصناعية” قفزة غير مسبوقة فاقت 58 % 
ـ3 األولى من هذا العام. خالل األشهر ال

عين على العالم

صادرات الجزائر خارج المحروقات تحقق قفزة 
غير مسبوقة بـ 58 % في ثالثة أشهر

بلغت قيمتها اإلجمالية 870.33 مليون دوالر
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يف قمة تنطلق غدا بباريس

خارطة طريق إلنقاذ أفريقيا من مخاطر الديون

متأخــر،  وقــت  وخــالل   n
الســبت، أعلنت الشــركة عودة 
إمدادات الوقود بشكل اعتيادي 
عما كانت عليه، قبل تعرضها 
 7 بتاريــخ  ســيبراني  لهجــوم 
ماي الجاري، تســبب في وقف 
ــود لمناطق  كافــة إمدادات الوق

امتيازها.
على  تغريدة  الشركة  وكتبت 
بموقع  الرسمية  صفحتها 
إنها  فيها  قالت  ”تويتر«، 
ماليين  »إمدادات  استأنفت 
المشتقات  من  الجالونات 
على  المحلية  للسوق  النفطية 

الساحل الشمالي.«
سعى  الجاري،  ماي   7 ومنذ 
إلى  األمريكيون  المسؤولون 
تهدئة المخاوف بشأن احتمالية 
المشتقات  أسعار  ارتفاع 
النفطية أو أية أضرار قد تلحق 
تأكيد  ال خالل  من  باالقتصاد، 
م  ل الوقود  إمدادات  أن  على 
اضطرابات  اآلن  حتى  تشهد 

واسعة النطاق.
اإلثنين  متأخر  وقت  وخالل 
األبيض  البيت  قال  الماضي، 
يراقب نقص  إنه كان  بيان  في 
اإلمدادات في أجزاء من الجنوب 
الشرقي، وإن الرئيس جو بايدن 
وجه الوكاالت الفيدرالية لعمل 
اإلمدادات  وفرة  إلبقاء  الالزم 

طبيعية.
بايبالين«  ”كولونيال  وأوقفت 
بالمئة   45 حوالي  توفر  التي 
على  المستهلك  الوقود  من 
ياتها  عمل الشرقي،  الساحل 

نهاية األسبوع الماضي، بعد أن 
كشفت عن الهجوم السيبراني، 
بعض  على  أثر  إنه  قالت 

أنظمتها.
وكالة  أوردت  والجمعة، 
”بلومبرغ«، أن »الشركة دفعت 
دوالر  ماليين   5 من  يقرب  ما 
الشرقية  أوروبا  في  للقراصنة 
على  الهجوم  نفذوا  الذين 

أنظمتها.«
الوكالة،  معلومات  وتتعارض 
وقت  في  صدرت  تقارير  مع 
الماضي،  األسبوع  من  سابق 
بأن الشركة ال تنوي دفع رسوم 
استعادة  في  للمساعدة  ابتزاز 
في  وقود  أنابيب  خط  أكبر 

البالد.
فدية  دفعت  ”الشركة  وزادت: 
تتبعها  يصعب  مشفرة  بعملة 
بعد  ساعات  غضون  في 
الهجوم، ما يؤكد الضغط الذي 
يواجهه المشغل الذي يتخذ من 
جورجيا مقراً له لتدفق البنزين 
ووقود الطائرات مرة أخرى إلى 

المدن الكبرى.«
”قام  الدفعة،  استالم  وبمجرد 
المشغل  بتزويد  المتسللون 
بأداة فك تشفير الستعادة شبكة 
كانت  المعطلة..  الكمبيوتر 
لدرجة  للغاية  بطيئة  األداة 
استخدام  واصلت  الشركة  أن 
النسخ االحتياطية الخاصة بها 
للمساعدة في استعادة النظام”، 

بحسب بلومبرغ.
ق ـ إ

n وقالت الشــركة الروســية 
فــي بيان لها، إنها ســجلت في 
أول ثالثــة أشــهر مــن 2021 
ــا وفقــا للمعايير  ي ربحــا صاف
يــة IFRS بقيمة  المال ــة  الدول
 2.013( روبــل  يــار  149 مل
يــار دوالر( مقابــل خســارة  مل
يــار روبــل في  بقيمــة 156 مل

نفس الفترة من عام .2020
الربع  نتائج  مقارنة  عند  لكن 
نتائج  مع   2021 من  األول 

الربع الرابع من 2020، نجد أن 
مؤشر الربحية قد تراجع بنحو 
الشركة  كانت  حيث  النصف، 
قد سجلت في الربع األخير من 
بقيمة  أرباحا  الماضي  العام 

324 مليار روبل.
في  الروسية  الشركة  ولقيت 
الجاري  العام  من  األول  الربع 
النفط  أسعار  ارتفاع  من  دعما 

في األسواق.
ق ـ إ

بعد أسبوع من هجوم سيرباين تعرضت له 
أنظمة الرشكة دفعها لتعطيل عملياتها

انتهاء أزمة ”كولونيال بايبالني” األمريكية واستئناف ضخ الوقود
أنظمة الرشكة دفعها لتعطيل عملياتها

”روس نفط” الروسية تسجل أرباحا مليارية

ستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثالثاء قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعياً إلى 
حلول مبتكرة ألزمات التمويل في القارة األفريقية التي تتوق لإلمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين.

وصلت أزمة شركة ”كولونيال بايبالين« المشغلة ألطول 
الشمالي  للساحل  النفطية  المشتقات  أنابيب نقل  خطوط 
داخل الواليات المتحدة، لمحطتها األخيرة، بعد أسبوع من 

تعطل اإلمدادات.

كشفت شركة ”روس نفط”، أكبر شركة نفط روسية، عن 
تسجيلها أرباح صافية بقيمة أكثر من ملياري دوالر في 
الربع األول من هذا العام، بعدما كانت قد سجلت خسارة 

في نفس الفترة من العام الماضي.
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حرية و مسؤولية 

غزال مرشح لنيل 
جائزة أحسن العب 
يف الدوري الرتكي 

بعد ادائه الراقي وتأهله إىل 
نهائي رابطة أبطال أوروبا 

النجم رياض محرز متواجد 
ضمن 20 العبا لجائزة 

أحسن العب يف العالم 
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السياربي باألداء والنتيجة ويقترب 
من المربع الذهبي

الدوري األملاني 
ليفاندوفسكي 
يحرز 40 هدفًا 

ويعادل رقم غريد 
مولر التاريخي

هزم الرتجي التونسي بهدفني دون رد  
ص13

الكل مجند  إلنقاذ الفريق من السقوط 

تشكيلة  شبيبة سكيكدة 
تعود إىل التدريبات 

وتنتظر الكابا يف املنعرج 

وفاق سطيف يمر بأزمة مالية خانقة 

نحو استقالة جماعية 
ألعضاء اإلدارة بسبب 

غياب الدعم 
ص12

تمكن فريق شباب بلوزداد  مساء أول 
أمس من تحقيق فوز مهم  على الترجي 

الرياضي التونسي في ذهاب الدور 
الربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا 

بنتيجة هدفين لصفر فوق أرضية ميدان 
5 جويلية االولمبي. وهي النتيجة التي 

ستمكن الشباب من ضمان نسبيا التأهل 
إلى الدور النصف النهائي قبل أسبوع 

عن لقاء اإلياب المنتظر في ملعب رادس 
بتونس  وكان أداء السياربي  مع المدرب 

الجديد ايجابي للغاية في ظل السيطرة 
الواضحة بالطول والعرض على مجريات 

اللقاء السيما في المرحلة األولى أين 
تمكن الشباب من زيارة شباك  معز بن 

شريفية ...



 الكل مجند  إلنقاذ الفريق من السقوط 
 تشكيلة  شبيبة سكيكدة تعود إىل التدريبات وتنتظر الكابا يف المنعرج 

n  وهــي النتيجــة التــي ســتمكن الشــباب مــن 
ضمان نســبيا التأهل إلى الــدور النصف النهائي 
قبل أســبوع عن لقاء اإليــاب المنتظر في ملعب 
رادس بتونس  وكان أداء السياربي  مع المدرب 
الجديد ايجابي للغاية في ظل الســيطرة الواضحة 
بالطول والعــرض على مجريات اللقاء الســيما 
في المرحلة األولى أين تمكن الشــباب من زيارة 
شباك  معز بن شــريفية  عن طريق دراوي بعد 
عمل جماعي منســق ليواصل المسيرة االيجابية 
في المرحلة الثانية مع التوازن الجيد في الخطوط 
الثالثــة ما مكنــه من الدفاع عن مرماه وتشــكيل 
خطورة كبيرة عن الترجي  الذي كان يبحث عن 
هــدف التعــادل لكن الالعب ســعيود قضى على 
أحالم الترجي بهدف ثانــي بعد تمريرة  بالكعب 
من الالعب دراوي أحســن العــب في المواجهة 
وكاد الشــباب أن يضيف الثالث فــي الوقت بدل 
الضائــع لــوال الخــط الخلفي الذي اخــرج الكرة 
بصعوبــة لتنتهي المواجهة بفوز بالنتيجة واألداء 

للممثل الجزائر .
أ.هادي

 يف ظل الوضعية الصعبة لمولودية 
العلمة يف الرتتيب العام 
 إدارة البابية تشرتط 

نقاط عنابة مقابل 
تسوية املستحقات املالية 
 n طالبــت إدارة مولوديــة العلمــة من الالعبين 
باالنتفاضة في لقاء غدا الثالثاء أمام اتحاد عنابة 
وتســجيل االنتصــار مهمــا كان الثمــن للخروج 
تدريجيا من المراكز األخيرة واشترطت اإلدارة 
النقــاط الثالثة على أشــبال المدرب ندير لكناوي 

،وهذا لتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة.
  وحســب مســؤولي اإلدارة فــإن هــذه األخيرة 
وضعــت الالعبين أمــام األمر الواقــع  وتركت 
الكــرة فــي مرماهم مــن خالل ضرورة كســب 
الرهــان والزاد كامال في هذا اللقاء  وإال نســيان 
المســتحقات الن الظــرف غيــر مالئــم في ظل 
الوضعيــة الفنيــة التي تتواجــد فيــه البابية التي 
تحتــل المراكز األخيرة في الترتيب العام ودعت 
اإلدارة الالعبين إلى تحقيق االنتفاضة الن األمر 
أصبح خطيرا مع مرور المباريات ما يتحتم على  
عناصــر البابية العودة إلــى الواجهة اعتبارا من 
هذا اللقاء الذي يعد صعبا أمام الرائد الذي يتمتع 
بقــدرات كبيــرة وبحبوحة ماليــة وأريحية على 
كل المســتويات خاصة مــن الجانب المادي لكن 
أشبال لكناوي رفعوا شعار التحدي وهم عازمون 
على ترك النقاط الثالثة في مدينة العلمة وإلحاق 
الهزيمة بأبناء بونة، وهذا بعد الخطاب التحفيزي 
والحماســي من المدرب لكناوي الذي يعول على 
هذا الجانب لتجســيد االنتفاضة في ملعب مسعود 
زوغار بالعلمة عشية هذا الثالثاء في لقاء ال يقبل 
القسمة على اثنين وهذا ما يدركه جيدا الالعبون 
الذين صمموا على كســب الرهان رغم صعوبة 

المهمة والمأمورية 
أ- هادي

هزم الرتجي التونيس بهدفني دون رد  

 السياربي باألداء والنتيجة 
ويقترب من المربع الذهبي

 اإلدارة تناشد السلطات بالمساعدة قبل فوات األوان 
  جمعية عني مليلة مهددة بخصم 

من رصيدها  6 نقاط كاملة  

    الالعب بوالية يرفض تجديد 
عقده مع ميزت الفرنيس 

بعد ادائه الراقي وتأهله إىل نهايئ رابطة أبطال أوروبا 
النجم رياض محرز متواجد ضمن 20 
العبا لجائزة أحسن العب يف العالم 

غزال مرشح لنيل جائزة أحسن العب 
يف الدوري الرتكي 

عين على الرياضة 
12

تمكن فريق شباب بلوزداد  مساء أول أمس من تحقيق فوز مهم  على الترجي الرياضي التونسي في ذهاب 
الدور الربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين لصفر فوق أرضية ميدان 5 جويلية االولمبي.

nكشف رئيس مجلس إدارة الفريق 
عمراني مليك أن  الظروف المادية 
للنــادي ال تبعث علــى االرتياح في 
ظــل الديــون المتراكمة مــن جهة 
ومســتحقات الالعبيــن مــن جهــة 
أخــرى ما قد يكون له تأثيرا ســلبيا 

على بقية المشوار .
إلــى  المحليــة  الســلطات  ناشــد    
ضــرورة وضع الفريــق في رواق 
مريح لبقية مســار البطولة الوطنية 
الظــرف  الن  األولــى  المحترفــة 
الحالــي غيــر مالئم وغيــر واضح  
المعالــم الن التشــكيلة تعانــي مــن 
أزمــة مالية ما قد يعصــف بها في 
المباريــات القادمــة  وقــال في هذا 
إلــى  يحتــاج  الفريــق  إن  الســياق 
أكثــر مــن 7 ماليير ســنتيم إلنهاء 
الموســم بالنظر إلى الديون الكثيرة 
وأيضــا  نوعية المباريــات المتبقية 
التــي بحاجة إلــى التحفيــز المادي 
لالعبيــن لكســب اكبر عــدد ممكن 
مــن النقــاط التــي ستســمح للنادي 
بضمان البقاء بكل أريحية  مشــيرا 

أن الحصيلة إلى حد الساعة ايجابية 
بالرغم من قلــة اإلمكانيات المادية 
والفريق يقترب تدريجيا من ضمان 
البقاء بعد أن ســجل نتائج كبيرة في 
مرحلــة الذهاب مضيفــا أن مرحلة 
اإلياب في بدايتها والتشــكيلة قادرة 
علــى قــول كلمتها في حــال وجود 
الرعايــة والعنايــة والدعــم المادي 
بالشــكل الــالزم للفريق فــي األيام 
القادمــة  إلى ذلــك  من المنتظر أن 
تفصــل قريبــا المحكمــة الرياضية 
الدولية فــي مســالة الالعب روني 
الذي لعب للنادي على شــكل إعارة 
مــن المولودية، حيث تقترب المهلة 
المحددة لتســديد القيمة المالية التي 
يديــن بها الالعب روني من نهايتها 
وفي حــال فشــل اإلدارة فــي ذلك 
فالقانــون واضح خصم ســت  نقاط 
مــن رصيد الفريق علمــا أن القيمة 
الماليــة تصــل إلــى مليــار و500 
مليــون ســنتيم  والفيفــا منحت 45 

يوما للجمعية لحل هذه اإلشكالية .
 أ- هادي 

nكشــفت صحيفة ليكيب الفرنســية 
أن الالعــب الجزائري فريد بوالية 
رفض  اقتراح تمديد عقده مع ناديه 

ميتز بعد أسابيع من التفكير .
وأكــدت ذات الصحيفة أن الالعب 
لفريــق  اللعــب  يريــد  الجزائــري 
يشــارك في المنافســات األوروبية 

خالل الموسم القادم .

و يملــك الالعــب الجزائــري فريد 
بواليــة العديــد من العــروض في 
فرنسا باإلضافة إلى نادي إنجليزي 

مهتم كثيرا بخدماته.
جدير بالذكــر أن فريد بوالية تمكن 
هذا الموسم من تسجيل 5 أهداف و 

قدم 8 تمريرات حاسمة .
 جمعها : تاج الدين

الجزائــري  الدولــي  يتواجــد    n
رياض محرز نجم مانشســتر سيتي 
اإلنجليــزي ضمن قائمــة الالعبين 
المرشــحين للظفــر بلقــب أفضــل 
العب في العالم حسب شبكة ‘ غول 

العالمية ‘
و أكدت شبكة غول العالمية أن قائد 
المنتخب الوطني الجزائري رياض 
محــرز قدم مســتويات كبيرة خالل 
الموســم الحالــي رفقــة الســيتي ما 

جعله في قائمة المرشــحين للتتويج 
بجائزة أفضل العب لعام 2021.

و أضافت شــبكة غــول أن رياض 
محــرز يملــك فرصــة مــن أجــل 
المنافسة بقوة على الجائزة في حال 
قاد ناديه مانشســتر ســيتي للتتويج 

بلقب دوري أبطال أوروبا .
جدير بالذكــر أن رياض محرز تم 
اختياره في قائمة ضمت 20 العبا 

حسب شبكة ‘ غول العالمية. ‘

n رشــح العب المنتخــب الوطني 
الجزائري رشــيد غــزال نجم نادي 
بيشــكتاش للتتويــج بجائــزة أفضل 
العب فــي الــدوري التركي خالل 

الموسم الحالي .
اليســاري الجزائري  وجاء ترشيح 
رشيد غزال بعد المستويات الكبيرة 
التي قدمها وقيادته ناديه بيشــكتاش 

للتتويج بلقب الدوري التركي .

وتمكن رشــيد غزال من تسجيل 8 
أهداف وتقديم 17 تمريرة حاســمة 
ليكــون مــن أبــرز الالعبين خالل 

الموسم الحالي .
أرون  الالعــب  غــزال  وينافــس 
 24 ال  صاحــب  بوبينــزا  ســالم 
ســنة الغابوني األصــل نجم هاتاي 
ســبورت، وهــو هــداف الــدوري 

التركي ب 22 هدف

  n  و كانــت الفرصــة مواتيــة للطاقم الفني 
بمتابعة لقاء الســياربي أمام الترجي الرياضي 
التونســي مــن أجــل الوقــوف عــن كل كبيرة 
وصغيــرة تخــص الشــباب حيــث اســتخلص 
الطاقــم الفني عــدة نقاط ســيقوم بتوظيفها في 
اللقاء المتأخر أمام أوالد الحمرة  لكن التركيز 
حاليــا منصب عن لقاء أهلــي برج بوعريريج  
األسبوع القادم والفرصة سانحة ألشبال حجار 
مــن أجل تحقيــق االنتصار في البــرج بالنظر 
إلــى الظروف الصعبــة التي يمر بهــا النادي 

البرايجي  بالمقابل التشــكيلة السكيكدية عادت 
بقوة في مرحلة اإلياب بعد أن ســجل  انتصارا 
مهمــا أمام اتحــاد بســكرة في افتتــاح مرحلة 
اإلياب ما يعني في هذه الحالة أن الفريق يعيش 
فــي فورمة عاليــة وبإمكانــه مواصلة  حصد 
النتائج االيجابية تحت قيادة حجار الذي عرف 
كيف يعيد الثقة ونشوة ورغبة اللعب لعناصره 
التــي فقــدت في الســابق األمــل الســيما بعد 
المشــاكل اإلدارية الحاصلــة  ومغادرة الطاقم 
الفنــي للنادي بســبب عدة أزمــات مالية وفنية 

وصراعــات داخليــة التي دعــا األنصار إلى 
وضعها جانبا وهذا في مصلحة وخدمة الفريق 
الذي يبقى فوق كل اعتبار والعمل جميعا على 
إنقاذ الشــبيبة من الســقوط أو باألحرى العودة  
إلــى الرابطــة الثانية فــي نهاية الموســم الن 
األوضاع ال تبشر بالخير في ظل المركز الذي 

يحتله  الفريق في سلم ترتيب العام.
أ- هادي

  n  كشــفت مصــادر لـــ عيــن الجزائــر أن 
أوضاع فريق وفاق سطيف من الناحية المادية ال 
تبعث على االرتياح في ظل نقص الموارد المالية 
والمســاعدات من  طــرف الســلطات المحلية ما 

انعكس سلبا على النتائج الفنية األخيرة للنادي .
ويفكــر الطاقم اإلداري للوفاق إلى تقديم اســتقالة 
جماعيــة فــي حال بقــاء األمور على هــذا الحال 
باعتبــار أن الظــروف المالية صعبــة وال تطاق 
خاصة اذ علمنا أن الالعبين يطالبون بمستحقاتهم 
الماليــة ما جعــل اإلدارة في ورطــة حقيقة وأمام 
منعــرج حاســم بعد الفشــل في تحقيــق األهداف 
المســطرة علــى غــرار التأهل إلى الــدور الربع 
النهائــي مــن المنافســة اإلفريقيــة كأس االتحــاد 
اإلفريقي وأيضــا كأس الرابطة التي كانت بمثابة 
القطــرة التي أفاضــت الكأس وجعلــت  انتفاضة 
األنصــار كبيرة في مواقــع التواصل االجتماعي 
والمطالبــة مــن الالعبيــن بتقديــم استفســارات 

وتوضيحــات خاصة وان اإلقصــاء كان على يد 
فريق يحتــل المراكز األخيرة في الرابطة األولى 
المحترفــة هذا الوضع جعــل اإلدارة الحالية تفكر 
في رمــي المنشــفة باعتبار أن الظــروف المالية 
قــد يكون لهــا انعكاس ســلبي على مــا تبقى من 
المشــوار وهذا ما ذهب إليــه المدير اإلداري فعد 
حلفاية الذي اعتبر المشــكل المالي عويص ودعا 
السلطات المحلية ورجال األعمال في سطيف إلى 
مساعدة الفريق للبقاء دائما في المقدمة واالقتراب 
من التتويج باللقــب من خالل وضع الالعبين في 
رواق أفضــل تحســبا لبقيــة المواجهــات ويتطلع 
حلفايــة إلــى أن يكــون ندائه صاغيــا من طرف 
المســؤولين إلعانة الوفاق الــذي يمر بأزمة مالية 
خانقة جدا تســتلزم تظافر جهــود الجميع لتحقيق 
الهــدف األخيــر المتبقــي للنــادي وهــو التتويج 

بالبطولة.
 أ- هادي 

وفاق سطيف يمر بأزمة مالية خانقة 

 نحو استقالة جماعية ألعضاء اإلدارة 
بسبب غياب الدعم 

أخبار محترفينا 

من المنتظر أن تعود تشكيلة شبيبة سكيكدةإلى التدريبات اليوم تحضيرا لمقابلة الجولة الثالثة من مرحلة اإلياب للبطولة 
الوطنية المحترفة األولى بعد استفادة الالعبين من أيام راحة بمناسبة عطلة عيد الفطر التي كانت ممددة من طرف 

المدرب شريف حجار بسبب تأجيل لقاء الفريق أمام شباب بلوزداد  بفعل مشاركة األخير في المنافسة اإلفريقية.
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n    صنــع البولندي روبرت ليفاندوفســكي مهاجم 
بايــرن ميونيخ الســبت مــا اعتبره كثر مســتحياًل، 
عندما عادل رقما قياســياً تاريخياً ألربعين هدفاً في 
موســم واحد من الدوري األلماني لكرة القدم، حمله 

الهداف غيرد مولر منذ موسم 1971-1972.
 وســّجل ليفاندوفســكي، أفضــل العــب فــي العالم 
لعــام 2020 من قبل االتحــاد الدولي ”فيفا”، هدف 
االفتتــاح مــن نقطــة الجزاء فــي الدقيقــة 26 أمام 
مضيفــه فرايبــورغ والتي انتهت بالتعــادل )2-2( 
فــي المرحلة 33 قبل األخيرة، قبل أن يرفع قميصه 
مظهــراً عبــارة ”إلى األبد غيــرد” ثم يتلقــى تهنئة 

شرفية من زمالئه.
وأحرز ليفاندوفســكي )32 عامــا( أهدافه األربعين 
في 28 مباراة بعد إصابته بركبته الشــهر الماضي 
مقابــل 34 مبــاراة لمولر. ورفع رصيــده إلى 47 
هدفــا فــي 39 مباراة فــي مختلف المســابقات هذا 
الموسم، بواقع 40 هدفاً في الدوري وخمسة أهداف 
فــي دوري أبطــال أوروبا وهدفين فــي كأس العالم 

لألندية.
وقال البولندي لشــبكة ســكاي ”هذا شرف كبير لي، 
كان رقمــا أســطوريا صمد فترة طويلــة، األمر ال 

يُصّدق ولم اتوقع أبدا معادلته. أنا فخور جدا«. 
وخــاض بايرن المبــاراة بعد ضمانه اللقب التاســع 
توالياً في البوندســليغا، علماً أنه يملك مباراة أخيرة 

سيخوضها السبت المقبل ضد أوغسبورغ.
واقترب ليفاندوفســكي من حسم لقب هداف الدوري 
للمــرة السادســة في مســيرته الزاخرة مــع الفريق 
البافــاري، علمــاً بــأن أول ألقابه كهــداف للدوري 
حققــه عندمــا كان في صفوف بوروســيا دورتموند 

في 2014.
وكانت أوشــي زوجة غيرد مولر )75 عاما( الذي 
يعانــي من مــرض الخرف منذ عــام 2015 رأت 
بأن األخير ســيكون سعيدا في حال قام ليفاندوفسكي 
بتحطيم رقمه القياسي، وقالت في هذا الصدد ”غيرد 
ليس حسودا، لن يتحّسر على فقدان الرقم القياسي، 
وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول 

+حسنا فعلت ايها الشاب، إنك رائع+«.
واضافــت مازحــة متوجهــة بكالمها إلــى الهداف 
البولندي ”عزيزي ليفاندوفســكي، 40 هدفا تكفي”، 
معربــة عن املهــا في أن يعادل الرقم القياســي من 

دون أن يحّطمه.
وتابعــت ”كونــي زوجة غيــرد، أفضــل ان يحتفظ 
بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو 
نجح ليفاندوفســكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، 
غيــرد، ال أحد سينســاه، ســيبقى دائمــا )مدفعجي( 

األمة«.
وكشــفت بأن غيرد، بطل العالم 1974 مع منتخب 
ألمانيا الغربية وأوروبا ثالث مرات مع بايرن، تفاجأ 
لصمــود رقمه على مدى ســنوات طويلة علما بأنه 
ســجل 365 هدفا في 427 مباراة في البوندســليغا 

وهــو رقم قياســي أيضــاً، فيما يحتل ليفاندوفســكي 
المركز الثاني )276(.

 أرقام مذهلة وإنجازات متتالية 
ويأتــي هــذا االنجــاز بعد موســمين اســتثنائيين 
للبولنــدي علــى صعيــد األنديــة. كان الالعــب 
األبــرز في إحــراز بايــرن لقــب دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي، فخطف لقب الهداف في 
المسابقة القارية وفي الدوري والكأس المحليين.

أرقــام منحته جائزة أفضل العــب في العالم من 
قبــل فيفا، في ظل حجب جائزة الكرة الذهبية من 

مجلة فرانس فوتبول بسبب فيروس كورونا.
مــن أبــرز ميزاته ثبات مســتواه وقوتــه الذهنية 
والجســدية، وقدرتــه علــى اللعب وظهــره نحو 
المرمــى، كما يشــارك في صنــع الهجمات وفي 

الفقرات الدفاعية.
ثباته الجســدي ينعكس من خالل غياباته القليلة، 
اذ افتقده الفريــق البافاري بمعدل ثالث مباريات 
فقــط في الموســم منذ وصوله عــام 2014 من 

بوروسيا دورتموند.
يقول عنــه قائد منتخب ألمانيا المتوج 
بمونديــال 1990 لوثــار ماتيوس: 
”روبــرت هو الالعب األكثر كماال 
فــي كرة القــدم العالميــة. لقد قطع 
مرحلــة إضافية الموســم الماضي 

وأصبح أفضل«.
ورأى الرئيــس التنفيــذي لبايــرن 

رومينيغــه  كارل-هاينتــس 
األسبوع الماضي: 

أنا  ”بصراحة 
مذهــول، 

اعتقدت 
القياســي  الرقــم  أن 
لمولر سيبقى صامدا 

إلى األبد«.
زوجــة  أمــا 
آنّــا،  ليفاندوفســكي 
الدوليــة  الالعبــة 
الكاراتيه  في  السابقة 
تعمل كمدربة  والتي 
وتشرف  له  خاصة 
نظامــه  علــى 
الغذائــي، فتقــول 
ماكينة”،  ”زوجي 

فيما يلّقبه رفاقه ”الجســد” بسبب جسمه المنحوت 
بالعضالت.

اللقطات األبرز يف مسرية 
ليفاندوفسكي

وفي ســجالت المهاجم الدولي البولندي العديد من 
المحطــات الهامة واألرقــام الالفتة لعــل أبرزها 

نذكره في السطور التالية.
•    أول هدف أحرزه ليفاندوفســكي في مســيرته 
في دوري الدرجة األولى األلماني كان في شــباك 
شــالكه فــي المرحلة الرابعة من موســم -2010
2011 وهو األول له على اإلطالق في المســابقة 
ووقتها كان منضماً حديثاً إلى بوروسيا دورتموند 

قادماً من نادي ليخ بوزنان البولندي.
•    أول لقــب يحرزه ”ليفا” في الدوري األلماني 
كان موســم 2011-2010 بقميــص بوروســيا 

دورتموند.
•    أول هاتريــك يحــرزه ليفاندوفســكي كان في 
شــباك أوغســبورغ في المرحلة الثامنة من موسم 

.2011-2012
•    أول مرة يتوج ليفاندوفسكي بلقب هداف 
الــدوري األلمانــي كان فــي نهاية موســم 
2014-2013 ووقتها سجل هدفيه الـ19 
والـــ20 وكانا في شــباك هيرتــا برلين في 
آخــر مبــاراة خاضهــا النجــم البولندي مع 

فريقه السابق دورتموند.
•    لــن ينســى تاريــخ البوندســليغا المباراة 
التــي خاضهــا ليفا مــع بايــرن ميونيخ أمام 
فولفســبورغ في المرحلة السادسة 
 2015-2016 موســم  مــن 
عندما أحرز خمســة أهداف 
في المبــاراة، رغــم دخوله 
إليهــا كالعــب بديــل في 
الثاني، ويومها  الشــوط 
ورقما  تاريخــا  ســطر 
مــن الصعب أن يمحى 
عندمــا ســجل أهدافــه 
الخمســة بيــن الدقيقتين 

)51 و60(.
•    ونختم أرقام ليفاندوفسكي الهامة 
باإلنجــاز األبرز لــه عندما كان أول 
العــب فــي التاريــخ يحــرز الثالثية 
مع فريقــه )الــدوري ودوري أبطال 
أوروبــا وكأس ألمانيــا( ويكون هو 
الهداف في المســابقات الثالث إذ أنه 
توج بلقب هداف البوندســليغا بـ34 
هدف وهداف دوري األبطال بواقع 
15 هدفاً وهداف كأس ألمانيا عقب 

تسجيله لستة أهداف.

 الدوري األلماين 

  ليفاندوفسكي يحرز 40 هدفًا 
ويعادل رقم غيرد مولر التاريخي  

   فاردي يريد المزيد 
من األلقاب مع ليسرت

      مالكو أرسنال يرفضون 
عرض دانيال إك لرشاء النادي

عين على الرياضة 
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n ظهــر يوفنتوس بشــخصية البطل أمام غريمه 
إنتر واقتنص منه ثالث نقاط في غاية األهمية قد 

تساعده على التأهل إلى دوري األبطال.
اقتنــص يوفنتوس فوزاً ثميناً على حســاب ضيفه 
إنتــر 2-3 اليوم الســبت فــي المرحلة الســابعة 
والثالثيــن مــن مســابقة الــدوري اإليطالي لكرة 

القدم.
ودخل يوفنتوس المباراة أمــام إنتر المتّوج بلقب 
الــدوري اإليطالــي تحت ضغوط جّمــة فرضها 
موقعــه على ســلم الترتيــب وإمكانية فشــله في 
التأهــل إلــى دوري أبطال أوروبــا، خاصة وأّن 

مصيره بات بأيدي فرق أخرى.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز 
الرابع بذات رصيد ميالن الثالث وبفارق نقطتين 

عن نابولي الخامس مع مباراة أقل لألخيرين.
وافتتــح البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو أهداف 
يوفنتوس من متابعته لركلة جزاء فشل في المرة 
األولــى في وضعها بالمرمــى )24( قبل أن يرد 
البلجيكي روميلو لوكاكو بالتعادل من ركلة جزاء 

أيضاً )35(.
ونجح الكولومبي كــواردادو في وضع يوفنتوس 
فــي المقدمــة مجدداً مــع اللحظــات األخيرة من 

الشوط األول )45+3(.
ولــم يهنأ يوفنتوس بدخوله للشــوط الثاني متقدماً 
إثر طرد األوروغوياني رودريغو بينتاكور عقب 

تلقيه اإلنذار األصفر الثاني )55(.
وظّن عشــاق يوفنتــوس أّن فريقهــم بات بحاجة 
إلــى حظ كبير للتأهل إلــى دوري األبطال عندما 
تلقوا هدف التعادل بنيران صديقة بســبب كيليني 
)83(، لكــن كواردادو منحهــم األفضلية مجدداً 

بهدف حاسم من ركلة جزاء )88(.
واختتــم الكرواتي بروزوفيتش أحــداث المباراة 
المثيــرة بتلقيه اإلنذار االصفر الثاني والطرد في 

الوقت بدل الضائع )90+2(.

  الدوري اإليطايل 

يوفنتوس يحسم ديريب إيطاليا وينعش حظوظه يف التأهل لدوري األبطال 

n  يتطلــع جيمــي فــاردي إلــى 
التتويــج بالمزيــد مــن األلقاب مع 
فريقــه ليســتر ســيتي، وذلــك بعد 
أن ســاعد الثعالــب للظفــر بكأس 
االتحاد اإلنكليزي للمرة األولى في 
تاريخهم، بتخطيهم تشيلســي 1-0 

في النهائي أمس.

العالــم  أذهــل  الــذي  ليســتر، 
بفوزه بالدوري اإلنكليزي الممتاز 
مع فاردي موسم 2015-2016، 
فاز بــكأس االتحاد بعد حلوله ثانياً 
فــي أربع مناســبات ســابقة ضمن 

نفس المسابقة.
شــعوره  واصفــاً  فــاردي  وقــال 
باالنتصــار ”إنه شــعور رائع، لقد 

تمكنا من القيام بذلك«.
وأضاف: ”عندما جاء المدرب قبل 
أكثــر من عامين، قال إنه يريد منا 
أن نســتمر فــي التقــدم، أرادنا أن 
نتحــدى وأن ننافس على األلقاب، 
اآلن لدينــا لقــب جديد، ســنرغب 
في المزيد. هو عمل شاق ويحتاج 
للتفاني ولكن سنواصل التقدم بقدر 

ما نستطيع«.

يمكــن أن يختــم ليســتر موســماً 
ممتازاً بالتأهل إلــى دوري أبطال 
أوروبا إذا فاز على تشيلســي مرة 
أخــرى علــى ملعــب ســتامفورد 

بريدج يوم الثالثاء.
مثــل هــذا اإلنجاز سيؤســس بقوة 
فريق المدرب رودجرز ليكون بين 

النخبة في كرة القدم اإلنكليزية.
وأبلــغ رودجــرز مؤتمراً صحفياً 
بعد المبــاراة ”كان التحدي الكبير 
الــذي أرغــب فــي خوضــه مــع 

ليستر«.
وتابــع ”بعــد أن عملت فــي أندية 
رائعــة مثــل ليفربــول وســلتيك، 
كان التحــدي متمثــاًل بذهابي إلى 
ناٍد خارج المراكز الســتة األولى، 
هــل يمكننــا تعطيل هذا التسلســل 
الهرمــي داخل الدوري؟ ســنكون 
دائًما مختلفين مــن حيث المنظور 
المالي، ولكن هل يمكننا المنافسة، 
وهــل يمكننــا تقديــم األداء وهــل 
يمكننــا الكفاح من أجــل التحدي؟ 
من الواضح اليــوم، عندما أتيحت 
لنا الفرصــة لكتابة التاريخ، تمكنا 

من القيام بذلك«.

n   أكــد مؤّســس منصــة الموســيقى 
عبر اإلنترنت ”ســبوتيفاي” الملياردير 
الســويدي دانيال إك ان عرضه لشراء 
نادي أرسنال اإلنكليزي جوبه بالرفض 
من قبــل المالكيــن األميركييــن لفريق 

”الغانرز«.
وكتــب إك فــي صفحتــه علــى موقــع 
”تويتر” الســبت ”تم تقديم هذا األسبوع 
عرض لجــوش كرونكي والمصارف، 
يتضمن إشــراك الجماهير برأس المال 
وهــو  اإلدارة  مجلــس  فــي  وتمثيلهــم 
+إجــراء ذهبي+ )يعطــي حق النقض 

لصاحبه(«.
وتابــع مشــجع أرســنال منــذ نعومــة 
أظافره، إن عائلة كرونكي والمصارف 
الداعمــة لها ”أجابوا أنهــم ال يحتاجون 

لهذه األموال«.
وأضاف ”أحترم قرارهم ولكن ســأبقى 
مهتمــاً وحاضــراً فــي حال تبــدل هذا 

الوضع في يوم من األيام«.
النــادي  نجــوم  مــن  العديــد  وأبــدى 
الســابقين ومن بينهــم الهداف التاريخي 
”للمدفعجيــة” الفرنســي تييــري هنري 
الدعم الكامل لهذا المشــروع، فيما شبه 
البعض إك بـ ”الفارس األبيض” القادر 
على انتشال النادي من أزمته التي يمر 

بها في األعوام األخيرة. 
وكانــت جماهير نادي أرســنال عبّرت 
مالكــه  مشــاركة  مــن  عــن غضبهــا 
األميركي ســتان كرونكي، والد جوش 

)41 عامــاً(، عبر مجموعته ”كرونكي 
ســبورتس أند إنترتاينمنــت” )كاي أس 
اي(،  فــي المشــروع الفاشــل إلطالق 
دوري الســوبر االنفصالــي عن دوري 

أبطال أوروبا.
وكان أرســنال أحد ســتة أندية إنكليزية 
مــن أصــل 12، شــاركت فــي إطالق 
دوري الســوبر  قبــل االنســحاب منــه 
ســريعاً بعد يومين بسبب االعتراضات 

الشديدة من جماهيره.
واشــترى ســتان كرونكي )73 عاماً( 
أول مــرة حصــة فــي أرســنال عــام 
2007. لكــن نادي شــمال لندن أخفق 
بعدها على صعيد النتائج خصوصاً في 
الدوري المحلي، محققاً أربعة ألقاب في 
الــكأس ولم يخــض دوري األبطال منذ 

.2017
بقيــادة  ”المدفعجيــة” راهنــاً،  ويحتــل 
المدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا، المركز 
التاســع فــي الــدوري اإلنكليــزي قبل 
مرحلتيــن مــن النهاية، كمــا خرج من 
الدور نصــف نهائي لمســابقة الدوري 
األوروبــي ”يوروبــا ليغ” أمــام فيالاير 

اإلسباني بإجمالي المباراتين 1-2.
وتحوم الشــكوك حــول إمكانيــة تأهل 
أرســنال بطل الــدوري االنكليزي 13 
مــرة، آخرها في عــام 2004، وبطل 
الــكأس 14 مرة، إلى مســابقة أوروبية 
في الموســم المقبل وذلــك للمرة األولى 

منذ 25 عاماً.
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n أبقــى ليبــرون جيمــس العائــد 
مــن االصابة على آمال فريقه لوس 
أنجليس ليكرز بالتأهل المباشر إلى 
األدوار اإلقصائيــة »بــاي أوف« 
بعدما قاده للفوز على إنديانا بايسرز 
دوري  فــي  الســبت،   122-115
كــرة الســلة األميركــي للمحترفين 
»NBA«، فــي ليلــة ادراج اســم 
الراحــل أســطورة ليكــرز كوبــي 

براينت ضمن قاعة المشاهير.
وكان جيمــس تعــرض اللتواء في 
الكاحــل أجبــره علــى التوقف عن 
اللعب لفترة 40 يوماً، قبل أن يعود 
بشكل متسرع ويسقط مجدداً ويغيب 
لفترة أســبوع، ليعود أمام بايســرز 
ويقضــي علــى آمالــه بالبقــاء في 
أجواء المباراة بتســجيله ســت نقاط 
تواليــاً في الدقيقتيــن األخيرتين من 

عمر المباراة. 
وبدد ليبرون الشــكوك حول مستواه 
بتســجيله ســلة ســاحقة »دانــك«، 
في حيــن فرض فريقــه ايقاعه منذ 
البدايــة، وأنهــى ســتة العبيــن من 
ليكــرز المبــاراة مع أكثــر من 10 

نقاط. 
واعتبــرت عــودة »الملــك« إلــى 
الماعــب بعد تعافيه مــن االصابة 
ناجحــة علــى كافــة الصعــد، إذ لم 
يكتــِف فقــط بتســجيل 24 نقطــة 
والتقــاط 7 كــرات مرتــدة وتمرير 
8 كرات حاســمة، بل ساهم في أن 
يُبقي حامل اللقب مصيره بين يديه. 
وبإمــكان ليكــرز، ســابع المنطقــة 
الغربيــة، أن يتأهــل مباشــرة إلــى 
الـ »بــاي أوف« بتقدمــه للمركز 
الســادس في حال فاز فــي مباراته 
األخيرة من الموسم العادي أمام نيو 
أورليانز بيليكانز األحد، وخســارة 
بورتانــد ترايــل بايزرز ســادس 
المنطقــة في اســتحقاقه األخير أمام 

دنفر ناغتس.
وظهر ليكرز أمام بايســرز بصورة 
الفريق المتعطــش للدفاع عن لقبه، 
فتألــق جيمــس إلــى جانــب زميله 
أنتونــي ديفيــس أفضل مســجل في 
اللقاء مــع 28 نقطة و10 مرتدات 

و5 تمريرات حاســمة، فيما ســاهم 
أنــدري دروموند بـ 11 نقطة و15 

مرتدة.
وأضــاف االلماني دنيس شــرورد 
العائــد بــدوره إلــى الماعــب بعد 
بســبب  مباريــات   7 دام  غيــاب 
بروتوكــول فيــروس كورونا، 14 

نقطة.
وجاء فوز ليكرز في أمســية تكريم 
الراحــل أســطورة الفريــق كوبــي 
براينت، حيــث أدرج رمزياً ضمن 
قاعــة المشــاهير مــع مجموعة من 
أساطير اللعبة على غرار تيم دنكان 

وكيفن غارنيت.
وكــرم براينت )46 عاماً( بعد 16 
شــهراً مــن وفاته مــع ابنتــه جيانا 
)13 عاماً(، إلى جانب 7 أشخاص 

آخريــن إثر تحطم طائــرة مروحية 
كانــت تقلهم بعــد اصطدامها بجبل 
كاالباســاس شــمال غــرب لــوس 

انجليس. 
وتحدثــت فانيســا، عقيلــة براينــت 
بكلمــات مؤثــرة عــن حبــه لكــرة 
الســلة وعائلته ورفاقه فــي الفريق 

ومعجبيه.
وقالــت بعدمــا رافقهــا األســطورة 
مايكل جــوردان »لقــد فعلت ذلك. 
انت اآلن في قاعة المشــاهير. أنت 
بطل حقيقي ولســت مجــرد أفصل 
العــب. أنــت األعظــم علــى مــّر 

التاريخ«.
وكــرم أيضــاً خــال الحفــل نجــم 
الســابق  ســبيرز  أنتونيــو  ســان 
دنكان، وغارنيت العب مينيســوتا 

ســلتكس،  وبوســطن  تمبروولفــز 
ومدرب هيوســتن روكتس الســابق 
رودي توميانوفيتــش، الفائــز بلقب 
الــدوري مرتيــن، ونجمــة الدوري 
األميركي للمحترفات في كرة السلة 

تاميكا كاتشنغز.
فــاز  أخــرى،  مباريــات  وفــي 
ميلووكــي باكس علــى ميامي هيت 
نتــس  وبروكليــن   ،108  -  122
على شــيكاغو بولــز 105 - 91، 
ونيويــورك نيكس على تشــارلوت 
هورنتس 118 - 109 بعد التمديد.
وخســر مينيســوتا تمبروولفز أمام 
بوســطن ســلتيكس 108 - 124، 
وسان أنتونيو ســبيرز أمام فينيكس 

صنز 103 - 140.         

شفيونتيك تحرز لقب دورة روما 
عىل حساب بليسكوفا

n أحــرزت البولنديــة إيغــا شــفيونتيك، الـ15 عالميــاً، لقب دورة 
روما للتنس اليوم األحد بعد فوزها بسهولة في النهائي أمام كارولينا 
بليســكوفا، التاســعة عالمياً بمجموعتين دون مقابل.ولم تدم مواجهة 
نهائــي الســيدات طوياًل، إذ حســمت البولندية المبــاراة في نحو 48 
دقيقــة بنتيجة -6صفــر و-6صفر. وضربــت ابنة الـــ19 عاماً بقوة 
وتقدمت -4صفر في المجموعة األولى بعد انتزاعها الشوطين الثاني 
والرابع على إرســال منافستها، قبل أن تتقدم -5صفر على إرسالها، 
منهية المجموعة نظيفة -6صفر في غضون 21 دقيقة بكسر إرسال 
التشــيكية للمرة الثالثة.وبدأت البولنديــة المجموعة الثانية من حيث 
أنهت األولى وكســرت إرسال منافستها للمرة الرابعة لتتقدم -3صفر 
ثم -5صفر بعدما انتزعت الشوط الرابع على إرسال التشيكية، ما فتح 
الباب أمامها لحسم المجموعة نظيفة أيضاً -6صفر، منهية اللقاء في 

48 دقيقة.

األسرتايل جاك ميلر يفوز بسباق 
جائزة فرنسا للموتو جي يب

n فاز  األســترالي جاك ميلر بســباق جائزة فرنســا الكبرى الجولة 
الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي.

دراج دوكاتي تمكن من الفوز في السباق الذي جرى على حلبة لومان 
وسط أجواء ماطرة محققاً فوزه الثاني هذا الموسم بعد أن فاز بجائزة 

إسبانيا الكبرى األسبوع الماضي.
ميلــر أحــرز المركز األول متقدمــاً بأربع ثوان على الفرنســي جوان 
زاركــو الــذي حل ثانيــاً فيما عاد المركــز الثالث لــدراج ياماها فابيو 

كوارتارارو الذي استعاد صدارة التريب العام.

اإلثنين  17 ماي  2021
الموافق لـ 5 شوال  1442

محرتف أمريكي: لهذا الســبب لعبــت يف الدوري 
الليبي للسلة

 n أكد العب كرة الســلة لنــادي االتحاد الليبي، المحترف األميركي 
موســى عبــد العليــم لموقع ســكاي نيوز عربيــة، أنه خــاض تجربة 
احتــراف رائعــة له خالل الموســم المنتهي منذ أيام فــي ليبيا، خاصة 
وأن مباريات السلة كانت قوية والمنافسة ظلت عالقة بين الفرق حتى 

اللحظات األخيرة.
وأضــاف عبد العليــم في تصريحات خاصة لـــسكاي نيوز عربية، أنه 
محظوظ بفرصة اللعب في ليبيا، وأنه اســتمتع بكل دقيقة أمضاها مع 
الفريــق، الفتا إلى أنه تفاجئ واندهش مــن الموهبة والكفاءة وجودة 

اللعب من الالعبين داخل ليبيا.
تابــع أن هنــاك العبيــن من ليبيا يســتطيعون االحتراف فــي الخارج 
بســهولة بســبب موهبتهم الكبيــرة، خاصة وأن البطولــة كانت قوية 
وحماســة وجعلتــه يقدم أقوى مــا لديه، وأنه عازم علــى تكرار نفس 

التجربة االحترافية في ليبيا مرة أخرى.
ونجحت كرة السلة الليبية في مزاحمة كرة القدم، من حيث االهتمامات 
والمشــاهدة بحسب ما صرح به فؤاد برغش، رئيس اتحاد كرة السلة 
الليبي، بســبب النجاح في تنظيم بطولتي الدوري والكأس دون توقف 
وبشــكل دائم، ووجود العبين أكفاء في كافــة الفرق فضال عن وجود 
محترفين من الواليات المتحدة األميركية، الذين أســهموا بشــكل فعال 
في إحداث نقلة نوعية حقيقة وتطوير اللعبة بجانب الالعبين الليبيين.
فؤاد برغش رئيس اتحاد الكرة الليبي لكرة الســلة، أكد في تصريحات 
خاصــة لـــسكاي نيوز عربية، أن هناك جهودا كبيــرة أدت إلى انتظام 
الدوري من جديد بعد توقف المسابقات ألكثر من عام و9 أشهر، الفتا 
إلى أن المحترفين كان لهم دورا كبيرا في جعل المســابقات الرســمية 

كانت تقوم على أكمل وجه يرضي جماهير كرة السلة الليبية.
وأوضح أن بطولة الموســم المقبل ســتبدأ في شهر أغسطس المقبل، 
وسيكون الموسم المقبل أكثر قوة، خاصة وأن انتظام المسابقات لهذا 
الموســم بهذا الشــكل فتح شهية الفرق للمشــاركة بقوة في البطوالت 
المقبلــة، الفتا إلى تأســيس قوام قــوي للمنتخب الليبي خــالل الفترة 
المقبلــة ســيكون علــى رأس أولويات اتحاد كرة الســلة، وأن األقرب 
لقيــادة المنتخب المــدرب المصري أمير إبراهيم الــذي له باعاً طوياًل 

في الكرة الليبية.

نهــايئ  إىل  يصعــد  دجوكوفيتــش 
بطولة روما المفتوحة

طويــل  يــوم  بعــد   n
األول  المصنــف  عبــر 
عالميــاً الصربــي نوفــاك 
دجوكوفيتــش إلــى نهائي 
بطولــة رومــا المفتوحــة 
علــى  بفــوزه  للتنــس 
لورينتســو  االيطالــي 
بمجموعتيــن  ســونيغو 

لواحدة.
حامــل  دجوكوفيتــش 
اللقــب تمكــن مــن إنهاء 
المجموعة األولى لصالحه 
بستة أشــواط لثالثة، غير 
أن الشــاب اإليطالــي عاد 
فــي المبــاراة وتمكن من 
التعديل بالفوز بالمجموعة 
الثانية بسبعة لستة بفضل 

شــوط كســر التعادل، وفي المجموعة الفاصلة عــادت الكلمة األخيرة 
للصربي الذي حسمها بستة أشواط الثنين ضارباً موعداً مع اإلسباني 

رافاييل نادال في النهائي.

بليسكوفا إىل نهايئ روما
n بلغت التشــيكية كارولينا بليســكوفا التاســعة عالمياً نهائي دورة 
روما للتنس اليوم الســبت عقب تغلبهــا على الكرواتية بترا مارتيتش 

1-6 و6-3 و6-2.
وتلتقــي بليســكوفا )29 عامــاً(، الفائزة بين األميركية الشــابة كوكو 

غوف البالغة 17 عاماً )35( والبولندية إيغا شفيونتيك )15(.
وفــي وقــت مبكر الســبت، أقصــت إيغا شــفيونتيك األوكرانيــة إيلينا 

سفيتولينا 2-6 و5-7 لتبلغ نصف النهائي.
وحســمت بطلة روالن غاروس المباراة المؤجلة أيضاً بسبب األمطار 
في ساعة و36 دقيقة، لتضرب موعداً مع غوف على مقعد في نهائي 

األحد ضد بليسكوفا.
وكانت غــوف بلغت الجمعة أول نصف نهائي على المالعب الترابية، 
بعد انســحاب األســترالية أشــلي بارتي من مواجهتها بسبب اإلصابة 

في ذراعها، عندما كانت المصنفة أولى عالمياً متقدمة 4-6 و2-1.



المعماري  التراث  تعّرض   n
لتحوالت  السنين  مر  مع  القبائلي 
وفق  كثيرة،  وتدهورات  وتأثيرات 
المعمارية  المهندسة  أبرزته  ما 
واألستاذة في قسم الهندسة المعمارية 
بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
االحتفال  بمناسبة  علجية،  كجار 

بشهر التراث.
التراث  فإن  كجار  السيدة  فحسب 
يوصف  الذي  القبائلي،  المعماري 
والفلكلوري  المحلي  بالمعمار 
الساكن  انجاز  ثمرة  والشعبي، كونه 
نفسه بحيث يعتبر الهيكل المعماري 
انعكاسا للهيكلة االجتماعية والثقافية 
للقرية نفسها، تعرض »خالل أيامنا 
هذه لتحول وقطيعة تامة بسبب عدة 

تأثيرات وتدهورات«.
كان  التحّول  هذا  بداية  أن  وأضافت 
»مع رجوع أولى دفعات المهاجرين 
غداة االستقالل«، حيث جاء هؤالء 
فرنسا  في  عاشوا  الذين  المهاجرين 
وفي عدة مناطق من أوروبا، بنماذج 

قراهم،  عبر  استنسخوها  معمارية 
الى »تحّول كامل  مما أدى، حسبها 
للقرية  المكاني الهرمي  التسلسل  في 
انطوائي  عامي  مفهوم  على  المبني 
محلية  بناء  مواد  يوظف  والذي 
الجغرافية  الوضعية  مع  متكيفة 

المحلية ومندمجة في تضاريسها«.
وأبرزت حرص هؤالء، في البداية، 
على تحقيق اندماج نسبي من خالل 
المعمارية  النماذج  هذه  تكييف 
لكن  المحلية،  البيئة  مع  المستوردة 
للسكان  االجتماعية  الظروف  تحسن 
وتوحيد النمط المعماري قضى على 

هذا المجهود.
في  أخرى  عوامل  ساهمت  كما 
بينها  من  المعماري  التحول  هذا 
التبادالت الثقافية والنمو االقتصادي 
المناطق  وتعمير  والديموغرافي 
كلها  وهي  العقار،  وغياب  الريفية 
عوامل »أحدثت تطورا غير متناسق 

تماما«، تتأسف المهندسة.
من  »الكثير  هناك  أن  وأضافت 

بنايات  ينجز  المواطنين من أضحى 
عالية الن العائلة تتّوسع، ودفعت بهم 
ضيق المساحة ونقص العقار للجوء 
وألغراض  بالطوابق،  البنايات  الى 
االقتصادية،  االحتياجات  أي  الربح 
مساحات  إدراج  الى  الكثير  يلجأ 
غالبا  السفلى  بالطوابق  تجارية 
لغرض استغاللها، ما أدى إلى تغير 

كلي في طبيعة الفضاء القروي«.
الى  إضافة  عوامل،  هكذا  وساهمت 
في  العيش  نحو  القرى  هجرة سكان 
للعمل  فرص  من  توفره  لما  المدن 
في  أفضل،  عيش  ومرافق  ووسائل 
نظرهم، في »التخلي عن هذا التراث 
وتدهوره«، كما قالت السيدة كجار.

وضع  ضرورة  المعمارية  وترى 
تحت  القبائلي  العمراني  التراث 
ولرد  عليه  للحفاظ  القانون  حماية 
من  يحتويه  لما  بالنظر  له  االعتبار 
بأشكال  وتميزه  غنية  فنية  »لمسات 
هندسية صنعت ببراعة لتعكس واقع 

اجتماعي وثقافي«.

يكفي  ال  أنه  الصدد  هذا  في  وقالت 
العمراني  التراث  عن  اإلعالن 
محمي  وطني  تراث  أنه  القبائلي 
تجنيد  الواجب  »من  لكن  وفقط، 
والمالية  القانونية  الوسائل  كل 
اجل  من  الضرورية  والمؤسساتية 
ترجمة  تتم  أن  الحفاظ عليه«، على 
بـ  أولى  مرحلة  في  المسعى  هذا 
»تكييف وتحيين أدوات التعمير من 
وإدماج  االعتبار  بعين  األخذ  خالل 
التراث، بما  مخططات الحفاظ على 
وتوصيات  توجيهات  بتحديد  يسمح 
ترمي إلى الحفاظ على مورفولوجيا 

الوسط العمراني«.
إلى  كجار  األستاذة  دعت  كما 
القرى  مفهوم  »ترقية  ضرورة 
السياحية الذي يجمع ما بين الترميم 
والنشاط  المواقع  هذه  على  والحفاظ 
االقتصادي المربح، من خالل إعادة 
نقطة  وإحداث  القرى  لهذه  االعتبار 

التقاء ما بين التقاليد والعصرنة«.

n وأوضــح البيــان أنــه: »فــي 
إطــار مكافحة الجريمــة الحضرية، 
عالجــت مصالح الشــرطة القضائية 
خــالل شــهر أبريل لســنة 2021، 
)1634( قضيــة أفضت إلى توقيف 
)3846( مشــتبه فيهــم تــم تقديمهم 
أمام الجهــات القضائيــة المختصة، 
مــن بينهــم )2173( مشــتبه فيهــم 
في قضايا تتعلق بحيازة واســتهالك 
المهلوســة  المخــدرات واألقــراص 
فــي  متــورط  شــخص   )261( و 

حمل األســلحة البيضــاء المحظورة 
و )1412( شــخص متــورط فــي 

مختلف القضايا«.
بين  من  أنه  إلى  المصدر  وأشار 
 )612( أيضا  المعالجة  القضايا 
باألشخاص  بالمساس  متعلقة  قضية 
بالمساس  متعلقة  أخرى   )255( و 
بالممتلكات فيما عالجت مصالح أمن 
والية الجزائر من جهة أخرى )20( 
قضية ذات الصلة بالجنح والجنايات 
بينما  العامة  واآلداب  األسرة  ضد 

متعلقة  قضية   )375( معالجة  تمت 
الشيء  ضد  والجنح  بالجنايات 
العمومي باإلضافة إلى )76( قضية 
تخص جرائم اقتصادية ومالية ناهيك 
مرتبطة  قضايا   )04( تسجيل  عن 

بالجرائم المعلوماتية.
األسلحة  حمل  لقضايا  بالنسبة  أما 
البيان  أكد  المحظورة،  البيضاء 
 )253( عالجت  المصالح  ذات  أن 
شخص   )261( فيها  تورط  قضية 
القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  تم 

وأودع )08( أشخاص منهم الحبس 
المؤقت.

تمت  المخدرات  مكافحة  إطار  وفي 
تورط  قضية   )2079( معالجة 
حجز  مع  شخص،   )2173( فيها 
)399 ر17( كلغ من القنب الهندي 
قرص   )12704( إلى  باإلضافة 
من  غرام  )43ر2(  و  مهلوس 
غرام  ر7(   30( وكذا  الكوكايين 
من الهيروين و)61 ر8( غرام من 
محلول  قارورات  و)07(  األفيون 

مهلوس.
العامة  الشرطة  نشاطات  وضمن 
الفائت  أبريل  شهر  خالل  والتنظيم 
--حسب  الشرطة  قوات  قامت  فقد 
ذات المصدر-- ب )8414( عملية 
المنظمة  التجارية  للنشاطات  مراقبة 
أين تم تنفيذ )44( قرار غلق صادر 

عن السلطات المختصة.
العمومي  األمن  كما سجلت مصالح 
الرعاية  إطار  وفي  االخرى  هي 
الفترة  نفس  وخالل  المرورية 
سحبت  مرورية  مخالفة   )9849(
مع  رخصة،   )4311( إثرها  على 
تسجيل )31( حادث مرور جسماني 
شخصا   )35( إصابة  في  تسبب 

ووفاة )05( آخرين.
الجزائر  والية  أمن  مصالح  وقامت 
)408( عملية  بـ  الفترة  نفس  خالل 
حفظ للنظام وحولت )578( شخص 
متخصصة  مؤسسات  إلى  متشرد 
تلقي  فيه  سجلت  الذي  الوقت  في 
الخط  عبر  مكالمة   )49115(
الخط  وكذا   15  -  48 األخضر 
 )1242( إلى  باإلضافة   17 النجدة 

مكالمة خاصة بالرقم )104(.

عين على المجتمع
التراث المعماري القبائلي في 

مواجهة الزمن والعصرنة

الرشطة القضائية لوالية الجزائر تعالج 1634 قضية شهر أفريل الفارط
عالجت مصالح الشرطة القضائية خالل شهر أفريل المنصرم )1634( قضية أفضت إلى توقف )3846( مشتبه فيهم تم تقديمهم 

أمام الجهات القضائية المختصة، حسب بيان أصدرته المديرية العامة لألمن الوطني أمس األحد.

الحضري  األمن  تمكن   n
توقيف  من  بالطارف  الثاني 
في  تسببا  خطيرين  شخصين 
والسكينة  باألمن  المساس 
بلقاسم  سيدي  بحي  العامين 

بالطارف.
قضية  في  تورطا  المعنيان   
العام  الطريق  في  المشاجرة 
بالضرب  االعتداء  وكذا 
باستعمال  العمديين  والجرح 
أسلحة بيضاء محظورة وهذا 
ما  والمواطنين  المارة  وسط 
تسبّب في خلق حالة من الهلع 
الحي،  سكان  وسط  والذعر 
الثاني  العقد  في  أحدهما 
من  الثالث  العقد  في  واآلخر 
والية  من  وينحدران  العمر 

الطارف.
إلى  القضية  وقائع  وتعود 

تلقي مصالح الشرطة باألمن 
بالطارف  الثاني  الحضري 
بوجود  تفيد  معلومات 
مستوى  على  عنيف  شجار 
لتتنقل  بلقاسم،  سيدي  حي 
القضائية  الشرطة  عناصر 
المكان  عين  إلى  الفور  على 
على  العثور  فعال  تم  أين 
عبارات  يتبادالن  شخصان 
يقومان  كما  والشتم  السب 
بعضهما  على  باالعتداء 
بيضاء  أسلحة  باستعمال 
محظورة، ليتم توقيفهما على 
مقر  إلى  وتحويلهما  الفور 
أين  الثاني  الحضري  األمن 
قضائيا،  ملفا  ضدهما  أنجز 
الجهات  أمام  بموجبه  قدما 
لدى  المختصة  القضائية 

محكمة الطارف.

توقيف شخصني زرعا الرعب 
وسط حي بالطارف

بوثلجة  دائرة  أمن  تمكن   n
من  الطارف  والية  بأمن 
اإلطاحة بمجرم خطير كان في 
عنه  مبحوث  كونه  فرار  حالة 
األمنية  المصالح  طرف  من 
سرقة  قضايا   50 في  لتّورطه 
طريق  عن  المنازل  داخل  من 
الكسر والمعني في العقد الثاني 
مدينة  من  وينحدر  العمر  من 

بوثلجة.
إثر  على  جاءت  العملية   
مصالح  إلى  واردة  معلومات 
المعني  بأن  تفيد  الشرطة 
يتردد  مؤخرا  مشاهدته  تمت 
مدينة  أحياء  أحد  مستوى  على 
التحضير  بصدد  وأنه  بوثلجة 

وعليه  سرقة  جريمة  لتنفيذ 
تّرصد  عملية  إثر  وعلى 
تمكنت  للمنطقة  دقيقة  ومراقبة 
توقيف  من  الشرطة   عناصر 
اإلفالت  محاولته  رغم  المعني 
منهم  ليتم اقتياده إلى المصلحة 
اإلجراءات  جميع  استفاء  وبعد 
القانونية معه أنجز في حقه 50 
كلها  منفصلة  قضائية  ملفات 
من  السرقة  جرائم  بخصوص 
داخل منزل بتوافر ظرف الليل 
أمام  ليقدم  الكسر  مع  والتسلّق 
المختصة  القضائية  الجهات 
لدى محكمة الطارف أين صدر 

في حقه أمر إيداع.
بوثينة س

الفرقة  عناصر  n  تمكن 
القضائية  للشرطة  المتنقلة 
بجيجل،  الطاهير  دائرة  بأمن 
إلى  الرامية  في إطار نشاطاتها 
أشكال  من  المواطنين  حماية 
اإلجرام سيما جرائم المخدرات، 
تفيد  لمعلومات  واستغالال 
في  يتاجر  شخص  بوجود 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
الطاهير،  دائرة  بلديات  بإحدى 
ويتعلق  فيه  المشتبه  توقيف  من 
العمر  من  يبلغ  بشخص  األمر 

22 سنة.
تم  التحقيقات  مواصلة  وإثر 
توقيف شركائه الخمسة، والذين 
تتراوح أعمارهم بين 03 و73 
عن  يزيد  ما  حجز  مع  سنة، 
المؤثرات  من  قرص   008
العقلية وأكثر من031 غرام من 

هندي(،  قنب  )نوع  المخدرات 
جانب  إلى  بيضاء  أسلحة   60
دج   00926 قدره  مالي  مبلغ 

من عائدات الترويج.
األمن  مصالح  بيان  وحسب 
المعنيين  فإن  جيجل،  لوالية 
استفتاء  بعد  تقديمهم  تم  باألمر 
أمام  القانونية  اإلجراءات  كافة 
المختصة  القضائية  الجهات 
المخدرات  حيازة  بتهمة 
بغرض  العقلية  والمؤثرات 
مشروعة،  غير  بطريقة  البيع 
محظورة  بيضاء  أسلحة  حيازة 
السادس  الصنف  )سكاكين( من 

بدون مبّرر شرعي.
ووفقا إلجراءات المثول الفوري 
أمرا  جميعا  حقهم  في  صدر 
إيداع بالمؤسسة العقابية بجيجل.
نصرالدين – د

n نظم نهار أمس األحد االتحاد 
تضامنية  وقفة  الحر  الطالبي 
بو  الحفيظ  عبد  الجامعي  بالمركز 
الصوف بميلة تضامنا مع الشعب 
سياسة  ضد  غزة  في  الفلسطيني 
القتل واإلبادة الجماعية الصهيونية 
منددة  شعارات  الطلبة  ورفع 
بالمجازر الصهيونية ضد المدنيين 

العزل وقتل األطفال والنساء. 
الطلبة  من  العشرات  وتجمع 

اآلداب  معهد  أمام  والطالبات 
منددة  شعارات  رافعين  واللغات 
الصهيوني ومطالبة  بالكيان 
ضد  للمجازر  الفوري  بالوقف 
االتحاد  بيان  واستمر  المدنيين.. 
العام الطالبي الحر صمت المجتمع 
الدولي ازا ما يحدث في غزة من 
مجازر وطالب العرب والمسلمين 
بحماية الشعب الفلسطيني األعزل.
محمد. ب

اإلطاحة بمجرم خطري متهم 
يف قضايا الرسقة ببوثلجة 

توقيف 06 أشخاص وحجز800قرص 
مهلوس وكمية من المخدرات بجيجل 

وقفة تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني بالمركز الجامعي بميلة

اإلثنين 17 ماي  2021
الموافق لـ 5 شوال  1442

متفرقات
15



n يعكــف علماء مــن جامعة 
ســتانفورد في الواليات المتحدة 
األميركيــة على تطوير »واجهة 
حاســوبية دماغية« تعمل على 
ــى  يــة إل تحويــل الكتابــة العقل
ــى شاشــة  كلمــات مقــروءة عل
صحيفــة  حســب  الحاســوب، 
لندنية. ومن المأمول  »متــرو« ال
تقنيــة الجديدة في  أن تســاعد ال
األشــخاص  المطــاف  نهايــة 
مــن ذوي اإلعاقة فــي التواصل 
المباشــر مع عقولهم. ويستعين 
النظــام الجديــد بمجموعــة من 
أجهزة االستشعار المزروعة في 
الدمــاغ والتي تراقب اإلشــارات 
أو  يتخيــل  عندمــا  الصــادرة 
المســتخدم  الشــخص  يتصــور 

الكتابة بالقلم.
ثم تنتقل اللوغاريتمات المعاونة 
هذه  تشفير  حل  إلى  ذلك  بعد 
اإلشارات العصبية الصادرة  عن 
الحروف  على  للوقوف  الدماغ 
التي يحاول الشخص المستخدم 

كتابتها بعقله.
ذلك  بعد  الحروف  هذه  نقل  وتُ
الحاسوب  شاشة  على  للعرض 
في الوقت الحقيقي. ولقد أجرى 
الباحثون اختباراتهم على رجل 
عاماً   65 العمر  من  يبلغ  كبير 
من المصابين بالشلل في العنق 
الظهر جراء إصابة  أسفل  وإلى 
الفقري.  عموده  في  لها  تعرض 
المسن  الرجل  تمكن  ولقد 
باستخدام  الكتابة  من  المعاق 
تصل  بسرعة  الجديدة  تقنية  ال
في الدقيقة. وقال  إلى 90 حرفاً 

فريق الباحثين إن سرعة الكتابة 
من  تقترب  تكاد  لديه  المسجلة 
الطبيعية  الكتابة  معدل  نفس 
على الهاتف الذكي لدى شخص 
العمرية.  الفئة  نفس  من  عادي 
أكثر من ضعف  كما أنها أيضاً 
معدل السجالت السابقة لواجهة 
الكتابة ما بين الدماغ والحاسوب 
م  ول مماثلة.  أخرى  تجربة  في 
سريعة  الكتابة  وتيرة  تكن 
بقدٍر  اتسمت  وإنما  فحسب، 
كان  إذ  كذلك.  الدقة  من  عاٍل 
النص المكتوب أكثر دقة بنسبة 
بلغت 94 في المائة عند سرعة 
الكتابة المسجلة المذكورة، ولقد 
ارتفعت إلى نسبة 99 في المائة 
التصحيح  نظام  استخدام  مع 

تلقائي المصاحب. ال
كان فريق الباحثين قد طور في 
تجربة سابقة من تقنية مشابهة 
تسمح للمستخدمين باإلشارة ثم 
األمر  فقط.  العقل  بمجرد  النقر 
الذي أتاح للمستخدمين بالكتابة 
وقتذاك بمعدل تسجيل بلع نحو 
40 حرفاً في الدقيقة. بيد أن فريق 
االستعانة  أن  اعتقدوا  الباحثين 
االتصال  ذات  الدماغ  بإشارات 
ربما  اليدوية  بالكتابة  المباشر 
نتائج  إلى  الوصول  عن  تسفر 
فرانك  الدكتور  وقال  أفضل. 
األعصاب  عالم  وهو  ويليت، 
واختصاصي األبحاث العصبية، 
في  المشاركين  الباحثين  ومن 
العثور  في  المشروع:«نرغب 
لناس  على وسيلة جديدة تسمح ل
بصورة  بينهم  فيما  بالتواصل 

أسرع«. 

n جســدت لوحــة فنية غريبة 
المعني الحرفي لجملة »الفنون 
ــون«، حيــث بيعــت لوحــة  جن
ــوان« وهي  مســماه »بــدون عن
ــي  عبــارة عــن مســتطيل مطل
لفنان واألســتاذ  باللون األزرق، ل
الجامعي األمريكي مارك روثكو 
بأكثر مــن 38 مليون دوالر، فى 
نــي فى دار كريســتيز  مــزاد عل

بمدينة نيويورك.
عنوان«  »بدون  لوحة  وتعد 
فى  بوصة   68 بقياس  وهى 
قبل  اللوحة  هى  بوصة،   54
األخيرة التى أنجزها روثكو قبل 
 ،1970 عام  منتحرا  يموت  أن 
علي  الزيتية  اللوحة  وتتميز 
من  مختلفة  بدرجات  القماش 
»تتحول  والتي  األزرق  اللون 
للضوء،  التقاطها  أثناء  وتلمع« 
روح  »تجسد  بدورها  والتي 
أعمال حياته، وفقا لشبكة سكاي 

نيوز اإلخبارية. 
فنانين  ويعد روثكو أحد أشهر ال
في الواليات المتحدة، وقد صنع 

كبيرة  كتل  برسم  اسما  لنفسه 
مختلفة،  بأشكال  األلوان  من 
المستطيالت  من  معظمها 

والمربعات.
الذي  المولد،  الروسي  الفنان 
الواليات  إلى  عائلته  هاجرت 
رسم   ،1913 العام  في  المتحدة 
فيها  بما  فقط،  فنية  أعمال   3
األخيرة  األشهر  في  العمل،  هذا 
اعتبرها  إنه  ويقال  حياته،  من 

»أعمق« إنجازاته
دار  من  كابالن،  إميلي  وقالت 
قبل  روثكو  »لوحة  كريستيز: 
تقدم  عنوان،  بدون  األخيرة، 
المتوهجة  لأللوان  فاصلة  رؤية 
رنانة  ترنيمة  وتمثل  والبراقة. 
روح  ببالغة  تلخص  مضيئة 

عمل حياة الفنان.»
اسم  تحمل  سابقة  لوحة  وكانت 
بيعت  نفسه  لفنان  ل  »10 »رقم 
عام  للمزادات  كريستي  دار  في 
مليون   81.9 مقابل   2015
التقديرات  كانت  فيما  دوالر، 
تشير إلى أنها ستباع مقابل 45 

مليون دوالر.

الملكة إلزيابيث تهرب إىل قلعة بالمورال لتقىض فرتة حداد عىل زوجها الراحل

الضجيج يمنع صغار الطيور من تعلم الغناء  

تقنية بني الدماغ والحاسوب 
يمكنها »كتابة« أفكارك  

لوحة فنية بدون عنوان لـ«مستطيل 
أزرق« تباع بمبلغ 38 مليون دوالر 

n و قــد عــادت الحركــة لتطبع 
البيداغوجيــة   نباتيــة  ال الحديقــة 
ــى مســاحة  بــاردو المتّربعــة عل
هــواة  مســتقطبة  ــارا،  65هكت
االســتجمام مــن داخــل و خــارج 
قســنطينة، خاصة و أنهــا تعانق 
واد الرمال و تمنــح الزوار فرصة 
قة سيما جسر  تأمل الجسور المعلّ
ســيدي راشــد و صالح باي، و كذا 
ــى المرافــق و الهياكل  توفرها عل
الخدماتية الضرورية التي تنعدم 
بالكثيــر من فضاءات الخضراء و 

االستجمام األخرى بذات الوالية.
و تزخر الحديقة بغطاء نباتي 

متنوّع تغلب عليه نباتات 
الزينة و األزهار المتنوعة منها 

المستوردة كوردة الصين إلى 
جانب األشجار المثمرة كأشجار 

الفواكه التي تجذب اهتمام و 
أنظار الزوار الباحثين عن 

األماكن الهادئة و القريبة من 
وسط المدينة.

م يتم استالم غال  الحديقة و إن ل
جزء بسيط منها حتى اآلن، 

باإلضافة إلى تعرضها للتخريب 
في البداية، غير أنها باتت قبلة 

للكثيرين، خاصة في فصل 
الربيع، حيث وجد فيها الطلبة 

يا للمراجعة، فيما  ال مكانا مث
القى فيها اآلباء الفضاء األنسب 

لترفيه عن أطفالهم و أنفسهم. ل
لتذكير فقد تم تجسيد  و ل

مشروع حديقة باردو بعد ترحيل 
327عائلة من الحي الشعبي 

المعروف رحماني عاشور 
»باردو«..

ملكة  ثانية،  ال إليزابيث  الملكة  تتجه   n
افتتاحها  بعد  بالمورال،  قلعة  إلى  بريطانيا، 
حزن  فترة  لتقضى  رسمي،  بشكل  البرلمان 
وحداد على زوجها الراحل األمير فيليب دوق 
إدنبرة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية، التي أشارت إلى أن القرار 
ا، إذ قالت إنه ربما تكون بالمورال  ليس مفاجًئ
واألرض المحيطة بها هي المكان الذي كانت 
فيه الملكة إليزابيث وزوجها الراحل في أسعد 

حاالتهما.
ًدا في هذه  البريطانية، »بعي الصحيفة  وقالت 

البري  بالريف  ومحاطين  المنعزلة،  الزاوية 
الذي  المكان  الذي أحبه كالهما، كان هذا هو 
يمكنهم فيه الهروب من قسوة الحياة الرسمية 
وقت  وقضاء  وندسور،  قلعة  وفى  لندن،  في 

عزيز مع العائلة.»
وستسافر الملكة إليزابيث إلى بالمورال »خارج 
الموسم« هذا الشهر لتحزن بشكل خاص على 
الصحيفة  وكشفت  الراحل،  الحبيب  زوجها 
على  المستوى،  منخفضة  ستكون  الزيارة  أن 
ا ما تقوم بها بالعائلة  ًب عكس الرحالت التي غال
من  المعتادة  االسكتلندية  العطلة  فترة  خالل 
أغسطس إلى أكتوبر، فلن تكون هناك زيارات 

من رؤساء الدول.
نفسها،  بالمورال  قلعة  في  الملكة  تبقى  ولن 
الرسمي  غير  لودج«،  »كراجيوان  في  ولكن 
أعين  عن  ًدا  بعي نوم،  سبع غرف  من  المكون 
وستأخذ  الزائرين،  السياح  من  المتطفلين 
الملكة إليزابيث معها طاقًما صغيرًا، بينما قد 
تشاتو،  سارة  الليدي  أختها،  ابنة  إليها  تنضم 
العائلة  أفراد  وأحد  مارجريت  األميرة  ابنة 

المفضلة لدى الملكة إليزابيث.

ــم الطيــور مــن فصيلة  n تتعل
»عصفور زيبرا« التغريد والغناء 
خالل الشــهور الثالثــة األولى من 
حياتهــا. وبعــد مــرور نحــو 90 
يوماً، من المفترض بتلك الطيور 
المغــردة الصغيــرة أن تكــون قــد 
أتقنــت كافــة أســاليب الشقشــقة 
تــي ســوف تواصــل  ال ــد  والتغري
ــة  ل تكرارهــا مــن دون توقــف طي
فتــرة حياتهــا. بيــد أن الضجيــج 
المصاحــب لحركة المــرور على 
الطرق يمكن أن يزيد من صعوبة 
تعلم وإتقــان التغريد والغناء لدى 
تلك الطيور الصغيرة، األمر الذي 
يؤدي إلى إبطاء هذه العملية عندها 
بصورة كبيرة. واألمر األكثر إثارة 
ــق، أن العلمــاء يربطون بين  قل ل ل
والضجيــج  الضوضــاء  أصــوات 
المــروري فــي األجــواء المحيطة 
بحالة إخماد الجهاز المناعي عند 
تلك الطيور، ممــا يمكن أن يكون 
ــى اإلصابــة  عالمــة واضحــة عل

باإلجهاد الضوضائي المزمن.
الباحثين من معهد  وخلص فريق 
»ماكس بالنك« لعلوم الطيور في 
أثناء  االكتشاف  هذا  إلى  ألمانيا 

من  مجموعتين  لسلوك  مراقبتهم 
في  الزيبرا  أفراخ عصافير  ذكور 
صحيفة  حسب  األخيرة،  اآلونة 

لندنية. »مترو« ال
من  المجموعتين  تا  كل ونشأت 
إلى  االستماع  على  الطيور 
والتغريد  للغناء  سابقة  تسجيالت 
بالغين.  ال الطيور  ذكور  من 
عرّضوا  الباحثين  أن  غير 
أصوات  إلى  المجموعتين  إحدى 

مساكن  من  المرورية  الضوضاء 
بالقرب  الواقعة  الحقيقية  الطيور 
من أحد الطرق في مدينة ميونيخ. 
راقب  الطيور،  أفراخ  نمو  ومع 
جودة  مدى  كثب  عن  الباحثون 
في  حدة  على  منها  طائر  كل 
قياس  مع  والغناء،  التغريد  م  تعل
المناعية  االستجابة  مستويات 

لديهم.
أن  إلى  الباحثين  فريق  وخلص 

مع  ترعرعت  التي  العصافير 
لمؤثرات  المستمر  االستماع 
المحيطة  السيارات  ضوضاء 
بأعشاشها سجلت درجات أقل من 
م التغريد والشقشقة.  سواها في تعل
الطيور  تلك  من  األمر  واستغرق 
المائة  في   30 بنسبة  أطول  وقتاً 
من أجل إتقان الغناء، مع مواصلة 
أثناء  المزيد من األخطاء  ارتكاب 
م التي أصبحت شاقة  عملية التعل
للغاية. ويعتقد فريق الباحثين أن 
تسليط  في  تساعد  سوف  أبحاثهم 
آثار  على  األضواء  من  المزيد 
إلى  اً  جنب البشر  على  الضوضاء 

جنب مع الطيور.
وقال الدكتور هينريك بروم، الذي 
الدراسة:  في  الباحثين  فريق  قاد 
نا إليها  نتائج التي توصل »تشير ال
إلى أن الطيور الصغيرة المغردة، 
ال تختلف كثيراً عن أطفال البشر، 
من حيث تعرضها بصورة خاصة 
المحيطة  الضوضاء  تأثيرات  إلى 
في  الضوضاء  نفوذ  نتيجة  بهم 
عملية التعلم ضمن مراحل النمو 

المبكرة الحرجة«. 

عيد

حديقة باردو.. قبلة جديدة للباحثين عن 
متنفس وسط ضوضاء مدينة الصخر العتيق

شمسنام
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وجدت العائالت القسنطينية متنفسا لها في حديقة باردو بوسط المدينة قسنطينة، حيث بات الكثير من الزوار 
يترددون عليها لالستمتاع للحظات بالمناظر الطبيعية ورؤية الجسور المعلقة و كذا منح األطفال فرصة الترويح عن 

النفس و اللعب في الفضاءات المخصصة المهيأة لهم.



رحيل الفنانة نادية العراقية بكورونا

إيناس الدغيدي تنفصل عن »شيخ الحارة والجريئة« نهائيا

راسل كرو يشارك يف بطولة فيلم 
»بوكر فايس« 

انضمام بويد هولربوك وشاونيت رينيه 
ويلسون لفريق«إنديانا جونس5« 

n العمــل اللبنانــي الذي يضم عــددا كبيرا من 
مشــاهد األكشــن عبارة عن قصة كلــود أبوحيدر 
وســيناريو وحــوار محمود إدريس ومــن إخراج 

زهير قنوع.
 ويتّرقب جمهور الدراما العرض األول لمسلسل 
في«  تي  واي  »جاو  منصة  على  تاون  داون 
بعدما خرج من  الجاري  ماي  27 من شهر  يوم 
نشرته  إعالن  في  السنة  لهذه  الرمضاني  السباق 
الشركة المنتجة للعمل موضحة أنها تحرص على 
توقيف  تم  المناسب ، خاصة وأنه  الوقت  بثه في 
بسبب جائحة كورونا ألكثر من شهر،  التصوير 
وإصابة عدد من الممثالت والممثلين والعاملين في 
المسلسل بالفيروس ، وفي فترات زمنيّة متالحقة ، 

مما أدى إلى ضغط كبير في تنفيذ العمل.
أعلنت  قد  األخرى  هي  بوشوشة  كانت   و 
“داون  اللبناني  المسلسل  طرح  تأجيل  عن 
متابعيها  أيضا  وشاركت  العيد،  إلى  تاون” 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  حساباتها  عبر 
تاون”،  “داون  من  تشويقيا  مقطعا  االجتماعي 
عرض  فيلمز  فالكون  شركة  “قررت  قائلة 
مباشرة.“ رمضان  شهر  انتهاء  فور   المسلسل 

تجدر اإلشارة إلى أن الفنان اللبناني وائل كفوري 
كان قد انتهى منذ حوالي شهر من تسجيل أغنية 
»كلنا  بعنوان  تاون«،  »داون  مسلسل  شارة 
مسيرته  في  األولى  التجربة  هذه  وتعد  مننجر« 

الفنية.

n رحلــت الفنانــة نادية العراقيــة، صباح اليوم 
األحد، إثــر تدهور حالتها الصحيــة، وذلك بعدما 
أصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا منذ شــهر 
أبريــل الماضي، ومــع تدهور حالتهــا دخلت إلى 

غرفــة العناية المركزة قبــل أن ترحل عن عالمنا 
صباح اليوم مخلفة حــزن كبير لمحبيها وعائلتها، 
وخــالل التقريــر التالي نســلط الضــوء عليها من 

خالل 5 معلومات عنها.

التي  اسمها  ولكن  فتحي،  فاتن  الحقيقي  اسمها 
اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية.

من مواليد عام 1963.
وصرحت من قبل بأن سبب اختيارها السم نادية 
العراقية بداًل من فاتن فتحي قائلة: »كل فنان ينتقي 
له اسًما فنًيا بداًل من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده 
سواء  الفنانين  لمعظم  الفنية  األلقاب  من  أيًضا 
كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني 
العراقية  نادية  الفني  اسمي  يكون  أن  ويسعدني 

ألنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز«.
من أشهر أدوارها »أم ممس« في كلمني شكًرا، 
حقي«  »عايز  فيلم  في  مشاركتها  إلى  باإلضافة 

ومسلسل »قلب ميت«.
منى  مع  ومشهدها  »أبو علي«  فيلم  فئ  ودورها 
أكل  اللي  »مين  وإفيه  العزيز  عبد  وكريم  زكى 

الجبنة«.
التنمر  من  قاسية  لحملة   2016 عام  تعرضت 
بعدما نشرت صور مع ابنها، حيث اصطدمت من 
تعليقات قاسية من عينة »ده ابنك ازاى«، بسبب 
أكسبتها  عليه بصورة  التي ردت  األمر  وسامته، 

احترام الجميع مع هدوءها رغم قسوة التعليقات.

ــة مع المخرجة إينــاس الدغيدي عبر  ل n فــي مقاب
نــت المخرجة إيناس  نــاس«، أعل ــاة »القاهــرة وال قن
والجريئــة«  الحــارة  »شــيخ  برنامــج  الدغيــدي أن 
معــه،  مواســمها  آخــر  كان  ــاة،  قن ال نفــس  عبــر 
ــذي  نــت أّن هــذا العــام مــن البرنامــج، ال حيــث أعل
ــاة القاهــرة والناس«  ــاً على شاشــة »قن قدمتــه يومي
في شــهر رمضــان، كان األخير بالنســبة لهــا، كما 
قناة،  هــا اقترحت ذلــك على طــارق نور رئيــس ال أنّ
 وتتمنى أن تكون العام القادم ضيفة وليســت مذيعة.
إعــالن خبــر نهايــة مواســم برنامــج »شــيخ الحارة 
والجريئة«، كان عبر حساب قناة »القاهرة والناس«، 
بموقــع التواصــل »فيســبوك«، والذي كشــفت فيها 

أسرار وكواليس هذا الموسم.
إيناس  المخرجة  كشفتها  التي  األمور  أهم  ومن 
عمرو  ان  نّ َف ال استضافة  في  رغبتها  كان  الدغيدي 
دياب في هذا الموسم، قائلة: »كنت أتمنى استضافة 
ولو  البرامج،  في  يظهر  ال  ه  ألنّ أظن  دياب.  عمرو 
الكثير  منه  أخرج  أن  الممكن  كنت طلبته، كان من 

من األشياء وأجعله يواجه الجمهور بدون خوف«.
الكشف  في  إيناس  تتردد  م  ل التي  األمور  وثاني 
موضحة:  عنها،  ترض  لم  حلقات  وجود  كان  عنها 
»بعض الحلقات ُفرَِضت علّي من اإلعداد، وقالوا هذه 
دخلت  عندما  لكن  اً،  شيئ تصنع  أن  يمكن  الحلقات 
ني أقدم هذه الحلقة«.  كنت متضايقة آلخر دقيقة ألنّ

»لم  الدغيدي:  قالت  البرنامج،  حلقات  أصعب  وعن 
تكن حلقة صعبة لكن حلقة عملت لها حساباً، مثل 
اً للموسيقيين ويجب أن  ب حلقة هاني شاكر، كونه نقي

بأنني  شعرت  دخلت  عندما  لكن  وضعه،  له  يكون 
كانت خائفة أكثر من الالزم«.

البرنامج  الدغيدي عن أجمل حلقات  إيناس  وكشفت 
م أتوقع أن تكون  بالنسبة لها، قائلة: »حلقات كثيرة ل

بوسي  حلقة  مثل  به،  ظهرت  الذي  بالشكل  جميلة 
لم  ها  ألنّ فاجأتني،  التي  شاهين  إلهام  وحلقة  شلبي، 
تكن بجرأتها المعتادة، حلقة إيهاب توفيق كانت حلوة 
جداً، وحلقة هالة صدقي كان لها رد فعل كبير جداً«.

واعترفت إيناس الدغيدي بمجاملة أصدقائها في هذا 
الموسم من »شيخ الحارة والجريئة«، قائلة: »ال أنكر 
أصحابي  عن  أعرف  عندما  أحياناً،  جاملتهم  أنني 
أسراراً شخصية ال يمكن أن أذيعها، مثل إلهام شاهين 
التي قالت لي سراً وال يمكن أن أبوح به في الحياة، 

فما بالكم بالبرنامج«.
قناة  على  اقترحت  ها  أنّ ب الدغيدي  إيناس  وكشفت 
هذا  تقديم  ل مختلف  بوجه  االستعانة  والناس  القاهرة 
ّدمت  الموسم، وهو أن تقدم البرنامج فنانة، قائلة: »َق
بعد  الوجود  في  رغبة  البرنامج  من  السابق  الموسم 
السنة  هذه  الساحة،  عن  الغياب  من  طويلة  فترة 
سنة،  كل  جديداً  شخصاً  البرنامج  يقدم  أن  اقترحت 
عندي  يكون  »عندما  وقال:  علي  رد  نور  وطارق 

برنامج ناجح ال أخسره«.

العام  أّن  ى  وأتمنّ ناجحاً  موسماً  »قدمت  وأضافت: 
من  تعطي  حتى  مذيعة،  وليست  انة  نّ َف تقدمه  القادم 
القادم  والعام  البرنامج،  في  مختلف  بشكل  روحها 

أتمنى أن أكون ضيفة بالبرنامج ولست مذيعة«.
وفي النهاية وجهت إيناس الدغيدي رسالة إلى »شيخ 
»عندي  اآلن:  حتى  تجهل شخصيته  الذي  الحارة«، 
ال  الجمهور  أّن  شيء  أحلى  لكن  بشخصيته،  تنبؤ 

يعرف من هو شيخ الحارة«.

n ينضم النجم راســل كرو لفريق 
عمــل فيلم«بوكر فايــس«، وينتمى 
الفيلم لنوعية اإلثارة والتشــويق وهو 
من إخراج »غاري فليدر«، وفقا لما 

ذكره موقع«دادالين«.
كوتس  إم.  ستيفن  الفيلم  بكتابة  وقام 
جيك«  »دور  كرو  راسل  ويلعب   ،
يجمع  الذي  التكنولوجي  الملياردير 
أصدقاء طفولته في منزله في ميامي 
بوكر  لعبة  إلى  يتحول  ما  أجل  من 
األصدقاء  هؤالء  المخاطر.  عالية 
لديهم عالقة حب وكره مع المضيف 
 ، للعبة  رئيسي  مخطط   / العب   ،
مصمًما  مفصاًل  مخطًطا  وضع  وقد 
لتحقيق عدالة معينة لهم جميًعا. ومع 
ذلك ، يجد جيك نفسه يعيد التفكير في 
استراتيجيته عندما يتم تجاوز قصره 
في ميامي من قبل شخص خطير في 
السابقة  وظائفه  جميع  انتهى  المنزل 

بالقتل والحرق العمد.
وكان الممثل العالمي راسل كرو قد 
الثاني  الجزء  فريق عمل  إلى  انضم 

لينضم  ثاندر«،  آند  فيلم »لوف  من 
الذي  هيمسورث،  كريس  إلى  بذلك 
يعيد تأدية دوره كإله الرعد، جنبا إلى 
بيل،  وكريستيان  بورتمان؛  ناتالي 
الذي سيلعب دور الشرير في العمل.
على  نشر  الذي  للتقرير  ووفقا 
موقع«دادالين«، لم يتم الكشف عن 
لمتابعي  مفاجأة  ليظل  كرو،  دور 
السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد 
ولم  للفيلم،  مخرج  كـ  وايتيتي  تايكا 
يكشف عن أي معلومات حول قصة 
العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة 

مارفل.
طرح  »مارفل« موعد  حددت  وقد 
من  حيث  ثاندر«  آند  فيلم«لوف 
مايو   6 طرحه  يتم  أن  المقّرر 
»هوليوود  موقع  حسب   ،2022
ريبورتر« ، مع الوضع في الحسبان 
بسبب  المتقطعة،  التصوير  مواعيد 
فيروس  من  الثانية  الموجة  انتشار 
كورونا، وفقا للتقرير الذي نشر على 

موقع » دادالين«.

n انضــم الممثل بويــد هولبروك 
والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى 
فريق التمثيل لفيلم »إنديانا جونس5« 
القادم، وبذلك ينضمان إلى هاريسون 
فــورد والشــخصية المشــاركة فــي 
البطولــة »فوبي وولــر بريدج« في 
الدفعــة التاليــة مــن امتياز«لوكاس 
فيلم« إلى جانب«مادس مايكيلســن« 

وفًقا لما ذكره موقع«أن مي«.
وشهد الفيلم انسحاب ستيفن سبيلبرج 
جيمس  وتولى  اإلخراج،  من 
»فورد  فيلم  أخرج  الذي  مانجولد، 
فيما  فرسز فيراري«، زمام األمور 

بعد.

مع  سابًقا  مانجولد  عمل  قد  وكان 
لوجان«آكس  فيلم  في  هولبروك 
دور  ويلسون  لعب  بينما  مان«، 
وظهر  رزيدنت«  في«دي  البطولة 

مؤخًرا في فيلم«بيليون«.
وفرانك  كينيدي  كاثلين  وسينتج 
جونس5«،  فيلم«إنديانا  مارشال 
بينما كتب جوناثان كاسدان سيناريو 

الفيلم.
في  الفيلم  طرح  المقرر  من  وكان 
الحقا  تأجيله  وتم   ،2019 جويلية 
إلى 10 جويلية 2020 ثم 9 جويلية 
2021، ومن المتّوقع أن يبدأ اإلنتاج 

في الصيف.

بعد نجاح مسلسلها الرمضاين »عىل صفيح ساخن« 

ردت عىل اتهامها بمجاملة أصدقائها

أمل بوشوشة في داون تاون
بعدما أبدعت خالل شهر رمضان المبارك في دور هند في مسلسل »على صفيح ساخن« هاهي الممثلة الجزائرية أمل 
بوشوشة تخوض تجربة جديدة في المسلسل الدرامي »داون تاون« الذي تشارك فيه رفقة ثلة من نجوم الدراما العربية 
 أبرزهم سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس ،سارة أبي كنعان ، ونجم الدراما السورية عبد المنعم عمايري،.

دالل.ب
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n وفــي هــذا الســياق، ألــح المختص في 
علم األعــراق والباحث بذات المركز، محمد 
محنــاك، على ضرورة القيــام بجرد منهجي 
وتصنيف الرصيــد الموجود وجمع معطيات 
جديدة و رقمنة المحتويات ثم فهرســة جميع 

الوثائق األرشيفية السمعية.
علم  وحدة  أن  الصدد،  هذا  في  أوضح،  و 
ظهرت  للمركز  التابعة  الشعوب  موسيقى 
الباحث  أوجيي  بيار  بمجيء   1967 سنة 
سابقا  الموسيقى  وأستاذ   الموسيقى  علم  في 
التي  التسجيالت  بدأ في جمع  الذي  بوهران 

يعود أقدمها إلى 1935 وتصنيفها. 
وما بين 1969 و1976 تمكن بيار أوجيي 
األعراق  علم  في  والباحث  الكاتب  مع 
والثقافة  اللغة  في  والمختص  واللسانيات 
عمل  إنجاز  من  معمري  مولود  األمازيغية 
جمع  خالل  من  الجزائري  بالجنوب  هام 
حول  وحوار  صوتي  تسجيل   632 حوالي 
تاريخ األماكن ومختلف المواضيع الموسيقية 

واإليقاعية مع تحديدها.
بالطرب  الخاصة  التسجيالت  إلى  وإضافة 
الغرناطي  الثالث  بأصنافه  األندلسي 
البالد  شمال  لمناطق  والمالوف  والصنعة 
و  وقسنطينة(  والبليدة  والجزائر  )تلمسان 
األناشيد الوطنية بالقبائلية، حظيت بالدراسة 
واألنماط  اإليقاعات  المركز  بذات  والبحث 
الموسيقية األخرى لمختلف مناطق الجزائر.

المركز  قام  التي  اإليقاعات  و  الطبوع  ومن 
بتصنيفها يذكر التندي و اإليمزاد واإليليوان 
وثيجلت وتازمرت من منطقة األهقار وكذا 
األهاليل وتاقربت من منطقة توات والشاللي 
الملحون  على  عالوة  بالقرارة  المعروف 

الخاص بالهضاب العليا.

واصلت  الماضي،  القرن  ثمانينيات  وخالل 
نادية  الشعوب  الموسيقى  في  المختصة 
مشري العمل على المرجع المشترك لكل من 
أوجيي ومعمري قبل العمل مع البروفيسور 
رصيد  تشكيل  على  نعوم  بن  أحمد  الراحل 
بحوثها  مركزة  تسجيل   150 من  سمعي 
العالقة  فهم  لمحاولة  التقني  الجانب  على 
والنمطية  اإليقاعية  التصورات  مختلف  بين 
واللحنية والمناطق موضوع البحث وعادات 

وتقاليد شعوبها.
كما قامت فرقة من الباحثين والخبراء تحت 
على  سعيداني  مايا  البروفيسور  إشراف 
رقمنة مدونة صوتية تفوق 400 ساعة من 
 ،2011 سنة  منذ  تعمل،  وهي  التسجيالت 

على تثمينها.
حسب  مجمله،  في  يفتقد  اإلرث  هذا  أن  إال 
بوصف  تسمح  لمعلومات  محانك،  األستاذ 
محتوى الملفات الصوتية )مؤلفون و أماكن 

و  مواضيع  و  محتويات  و  متدخلون  و 
السياق...(.

عمل  المعلومات  في  النقص  هذا  وسيتطلب 
خالل  من  الفهرسة  حيث  من  وحثيث  دقيق 
جمع البيانات التي من شأنها تشكيل بطاقات 

تقنية لكل تسجيل تمت دراسته. 
  مكتبة تضم أكثر من 9000 مؤلف 

وأوضحت مسؤولة العالقات الخارجية للنشر 

السيدة  المكتبة،  و  األبحاث  نتائج  تثمين  و 
فريدة بولقرون، أن للمركز رافدا آخرا لحفظ 
افتتحت  مختصة  مكتبة  في   ويتمثل  التراث 
سنة 1955 مع المركز الوطني للبحوث في 
عصور ما قبل التاريخ و في علم االنسان و 
 9000 عن  يقل  ال  ما  تضم  بحيث  التاريخ 

مؤلف.
المكتبة التي تضع تحت تصرف الباحثين و 
المؤلفات  الجامعيين و الطلبة كما هائال من 
علم  و  التاريخ  قبل  ما  بعصور  الخاصة 
علم  و  االجتماعية  األنثروبولوجيا  االنسان 
وكتب  الخرائط  من  رصيد  وكذا  الموسيقى 
في الطبوغرافيا والجغرافيا و صور جوية، 
من  عنوان   800 تضم  ثانية  قاعة  تشكل 
مجالت في عدة أعداد منها مجلة ليبيكا التي 

تصدر عن المركز ذاته.
المكتبة  هذه  أن  المسؤولة  ذات  وأضافت 
في  للبحوث  الوطني  للمركز  المختصة 
اإلنسان  علم  في  و  التاريخ  قبل  ما  عصور 
والتاريخ قد زودت ب 1400 مؤلف، 30 
األمراض  لطبيب  27 مجلة دورية  و  مقال 
فانون  فرانس  المقاالت  كاتب  و  العقلية 
وكذا للمختص في األعراق البشرية مارسو 
غاست )410 مؤلف و 140 مجلة دورية( 
و المختص في علم االجتماع محفوظ بنون 
9 مقاالت( و  23 مجلة و  )245 كتاب و 
عالم الفلسفة عيسى تميني )مؤلفات في عدة 
و  فرنسية   1089 و  عربية   205 لغات 
203 ألمانية و 36 مجلة دورية(، باإلضافة 
 32 دورية  مجلة   33 و  كتاب   346 إلى 
مقال و  150 صورة للمختصة في األعراق 

البشرية جيرمان تيون.

 أرشيف يف خدمة الرتاث

n سؤال روتيني نذيب به 
الجليد، كيف تفضل تقديم 

نفسك؟
- أحمد يحيى مروان شاب من شباب 
والية  الرحمان  عبد  يحيى  بن  بلدية 
بأدب  مهتم  و  قاص  سنة   23 ميلة 

الطفل وناشط ثقافي وجمعوي.
يف رصيدك 3 إصدارات خاصة 
بأدب الطفل هال حدثتنا قليال 

عنها؟
كان  إصدارات  ثالثة  لي  حاليا   -
السحرية«  »الغابة  قصة  أولها 
كتبتها سنة 2017 ثم مزقتها لتعود 
الفكرة تطاردني من جديد و تفرض 
و   ،2019 سنة  كتابتها  إعادة  علي 
 2020 سنة  نشرها  في  وفقت  قد 
والتوزيع...  للنشر  الدهيلي  دار  مع 
القصة خيالية مدخلها واقعي موجهة 
فما  سنوات   8 من  العمرية  للفئة 
عن  والقيم  العبر  من  تحمل   ، فوق 
واالتحاد  بسالم  والعيش  العمل 
والسرقة  والتكاسل  الحروب  وتنبذ 
بطريقة  الطفل  مخاطبا  قدمتها   ..
مباشرة في قالب قصصي مكّون من 

16 صفحة.
المالجئ«  »يتيمة  الثانية  القصة   
الكرتونية  األفالم  من  مقتبسة 
األحداث  بناء  إعادة  مع  الكالسيكية 
حيث  الحيثيات  وتغيير  وصياغتها 
سطيف  والية  في  األحداث  جرت 
سعيدة  نهايتها  لكن  حزينة  القصة 
وتنبهنا بأن ال نفقد األمل مهما كان 
كان  ومهما  عميقا  الظالم  سرداب 

الحزن يحيط بنا من كل جانب.
عنوان  فتحمل  الثالثة  قصتي  أما 

للغة  مترجمة  األشرار«  »السنافر 
نشر  دار  عن  صادرة  اإلنجليزية 
و  السويد  في  العربي  الكتاب  رقمنة 
هي عبارة عن طرح عكسي لمسلسل 
السنافر وجاء هذا الطرح لعدة أسباب 
من أهمها معالجة النمطية في الحكم 
لهم  السماع  دون  األشخاص  على 
أمازون  والقصة متوفرة على موقع 
منها  عربية  إلكترونية  مواقع  وعدة 

موقع كيدزون المخصص لألطفال.
قريبا  ستصدران  قصتين  ولي 
»مهرجان  بعنوان  تعليمية  قصة 
في  براء   « األلوان« وقصة 

الفضاء«.
هل يختلف أدب الطفل عن 

غريه من اآلداب؟ وأين تكمن 
صعوبته يف نظرك؟

إلى  يحتاج  دقيق  علم  الطفل  أدب   -
معرفة سيكولوجية الطفل أوال وكيف 
التي  والبيئة  النفسية  وحالته  يفكر 
عن  مخاطبته  نحاول  ثم  فيها  يعيش 
صعب  أدب  فهو  القصة...  طريق 
جدا و له خصوصياته و يحتاج إلى 
من  والذكاء  الحب  لغة  اسمها  لغة 
يأتي  وهنا  البراءة،  مخاطبة  أجل 
أول اختالف فنحن نتعامل مع الطفل 
ولسنا  المختلفة  العمرية  بمراحله 
أفكاره  له  بالغ  شخص  مع  نتعامل 
تكمن  الصعوبة  أن  كما  وتوجهاته، 
هو  كما  الطفل  ألن  كذلك  اللغة  في 
به  خاص  لغوي  رصيد  له  معلوم 
أخرى  إلى  عمرية  فئة  من  يختلف 
و ال يمكن إغفال األسلوب واألفكار 
التي نتعامل بها مع الصغار وهذا ما 
يجعل المهمة صعبة جدا لكنها ممتعة 

للغاية و بنفس درجة صعوبتها.
كيف تجدون واقع أدب الطفل 

يف الجزائر و ماهي العراقيل 
التي يواجهها عموما الكاتب 

الجزائري يف هذا املجال.
سأقولها  الجزائر  في  الطفل  أدب   -
لم  تزييف،  دون  و  بكل صراحة  و 
يتمكن بعد من مواكبة ما وصل إليه 
في  تطّور  و  ازدهار  النوع من  هذا 
العالم.. وهذا راجع لعدة أسباب نذكر 
نوره  يبزغ  لم  األدب  هذا   أن  منها 
..األمر  االستقالل  بعد  و  حديثا  إال 
الثاني وهو نقص حس الوعي بأهمية 
هذا األدب المّوجه للناشئة وحساسيته 
إن  و   ، الطفل  تكوين  في  ودوره 
كان ثمة وميض أمل سجلنا مؤخرا 
يدعونا للتفاؤل خيرا و يبّشر باقتراب 
يستحقها  التي  المكانة  ونيله  الفرج 

وفي  خصوصا  األدبية  الساحة  في 
المجتمع عموما.

أما فيما يخص العراقيل التي يوجهها 
كتاب أدب الطفل فسأذكر ثالثة نقاط 
أساسية أيضا: أوال النشر : فالغياب 
التام لدور نشر المهتمة و المختصة 
عائق  أكبر  يشكل  الطفل  أدب  في 
فأعماله  الجزائري،  للكاتب  بالنسبة 
تبقى حبيسة األدراج بسبب ذلك، إال 
من كان له حظ نشرها بالخارج ... 
و األمثلة كثيرة للمؤلفين الجزائريين 
النشر  فرصة  لهم  أتيحت  الذين 
والنجاح خارج الوطن، بعد أن فقدوا 
األمل في التعريف بإبداعاتهم داخل 

الوطن.
الفني  اإلخراج  مشكلة  هناك   ثم 

رسم  من  يشمله  وما   .. للقصة 
القصص،  أحجام  تحديد  و  وتصميم 
المختصين  في  شحا  نالحظ  حيث 
خاصة في الرسم والتصميم المرافق 
للنص المّوجه للطفل مما يؤدي إلى 
القصة  اقتناء  عن  القراء  عزوف 
المحلية والتوجه للقصص المستوردة 
بها  المعمول  المعايير  تستوفي  التي 

من جانب اإلخراج الفني.  
عملية  لألسف   : المضمون  ثالثا 
المّوجه  التقليدي  النص  استيراد 
في  وطغيانها  الخارج  من  للطفل 
دون  الكتاب  سوق  وفي  المكتبات 
تضييقا  شكل  موضوعية  دراسات 
لألقالم  بالنسبة   كبيرة  وعراقيل 
اإلنتاج  بغرض  المبدعة  المحلية 

محلية  بمعايير  قصص  وطرح 
في  الطفل  أدب  يشهده  ما  تواكب 

العالم. 
هل ملروان أحمد يحيى مواضيع 
معينة يفضل معالجتها أكثر  ؟

مجال  في  الكتابة  أحب  -  صراحة 
أكون  أن  أحب   .. التعليمية  القصة 
الخيال  عن  بعيدا  أكتبه  فيما  واقعيا 
المفرط ) وهذا ال يعني أنني ال أحب 
الخيال فالطفل يحب ذلك ويحتاج إليه 
لعدة  منه  أكثر  ال  أن  أفضل  لكن   ،
أسباب ( وذلك ألننا في مرحلة بناء 
ولسنا في مرحلة الترف الفكري أو 
إلى  حاليا  نحتاج  فنحن   .. المعيشي 
تقديم القصة في قالب ترفيهي تعليمي 
وتربوي يخاطب الطفل من أجل بناء 

المستقبل.
هل أثرت جائحة كورونا على 

نشاطكم األدبي وعلى كتاباتكم ؟
-  طبعا فالكاتب كائن يؤثر و يتأثر 
في نفس الوقت واألزمة التي مرت 
كل  في  أثرا  تركت  البشرية  بها 
والتأثير   ... الكتابة  حتى  المجاالت 
منها  مستويات  عدة  على  كان  هنا 
على مستوى الشخص وعلى مستوى 
ما يُكتب فهناك من الُكتاب من وجد 
أن جائحة كورونا هي فرصة للتفّرغ 
للكتابة و للوقوف عند الذات البشرية 
.. وعلى مستوى ما يكتب فقط كانت 
نتناوله من  فيما  لنا  الجائحة مصّوبا 
إنسانية  رسالة  فالكتابة  مواضيع.. 
نبيلة هادفة ويجب أن تدفع الشعوب 
بالنسبة  أما  والتقدم  للتطّور  واألمم 
إلغاء  فهو  وضوحا  األكثر  لألثر 
عدة نشاطات ثقافية والملتقيات التي 
نتمنى أن تعود في أقرب فرصة إن 

شاء هللا.

الكاتب و القاص  أحمد يحيى مروان لعني الجزائر 

المركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ ويف علم اإلنسان والتاريخ

الكتابة للطفل رهان كبير في غياب المخرجين 
الفنيين و اهتمام دور النشر

حاوره  : محمد بوسبتة  

 يملك المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ رصيدا ثريا من األرشيف السمعي والوثائقي هو حاليا قيد المعالجة والرقمنة بهدف 
إنشاء مكتبة تكون في خدمة التراث الثقافي الجزائري وحفظه وتثمينه.

أحمد يحي مروان قاص وكاتب مختص في أدب الطفل اختار خوض غمار األدب بكل إرهاصاته.
ابن والية ميلة تحدث لعين الجزائر عن تجربته في أدب الطفل و إصداراته، كما تحدث عن واقع الكتابة للبراءة في الجزائر و المشاكل التي يواجهها الكاتب في ظل غاب دور النشر 

المخرجين  و  الرسامين  كذا  و  المجال  بهذا  الفنيين..المهتمة 
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وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

 حكم بالحجر  اعالن عن ضياع
 يعلن السيد :شعوة محفوظ عن ضياع 02 ختم
األول دائري الشكل يحمل المعلومات التالية:

SNC CHAOUA MANTENTION ET TRAV ETP
TCE GRT MAHFOUD

SECTEUR BC LOTS 229 GROUPE N 16 BORDJ BOU ARRERIDJ.
R.C: 34/ 00 - 0464032 B10

  وذلك منذ تاريخ :01 مارس 2021.
و الختم الثاني مستطيل الشكل يحمل المعلومات التالية :

SCH LUBRIFIANTS
COMMERCE EN DETAILS DES LUBRIFIANTS ET GRAISSES 

INDUSTRIELLES
COP ENNASR RTE DE KHLILE - BORDJ BOU ARRERIDJ

R.C : 34/ 00- 2358537 A14
 وذلك منذ تاريخ : 15 أفريل 2021.

باالضافة الى التسمية التالية:
CHAOUA MAHFOUD

ANEP N : 2125002108عين الجزائرعدد: 104 /  17 - 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 

 حكمــت المحكمــة حال فصلها في قضايا شــؤون 
األسرة علنيا حضوريا في أول درجة

في الشكل: قبول الدعوى شكال
في الموضوع:

- اعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير بن الشــيخ 
عبــد الحليم, المودعــة لدى امانة ضبــط المحكمة 
بتاريخ: 23-12-2020 تحت رقم إيداع: 763-
20 و بالنتيجــة: - توقيــع الحجــر علــى المرجع 
ضدها مبارك ســعاد المولــودة بتاريخ: 10-22-
1965 بمجانــة, لبنــة : علي, و إيــزم كنزة.  - و 
تعيين المرجــع مبارك فريد مقدما عليها, لرعايتها 
و القيام بشــؤونها المالية و االدارية و تمثيلها أمام 
مختلف الهيئــات االدارية والقضائية, مع ضرورة 

استئذان المحكمة في التصرفات التالية:
-1 بيــع عقــار المحجور عليها وقســمته ورهنه و 
إجراء المصالحة. -2 بيع منقوالت المحجور عليها 

ذات االهمية الخاصة.
-3 اســتثمار أموال المحجــور عليها باالقراض أو 

االقتراض أو المساهمة في شركة.
-4 ايجــار عقــار المحجور عليها لمــدة تزيد على 

ثالث سنوات.
- األمر بنشــر هــذا الحكــم بجريدة محليــة يومية 

صادرة باللغة العربية بسعي من المرجع.
- األمــر بالتأشــير بمنطوق) افتتــاح التقديم( على 
هامش عقد ميالد المحجور عليها بسعي من النيابة.
مــع تحميــل المرجــع بالمصاريــف القضائية بما 
فيها الرســم القضائي المقــدر: 450دج بذا صدر 
الحكــم و نطق به علنيا بالجلســة المنعقدة بالتاريخ 
المذكــور أعــاله و بصحة أمضي أصلــه من قبلنا 

نحن الرئيس)ة( و أمين الضبط.
 الرئيس )ة(                                                                                                           
أمين الضبط)ة( 
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إسالميات

فــي  الســام  عــن  الحديــث   n
اإلســام أكبــر مــن يختصــر في 
مقالة، فاإلســام دين السام ودين 
الرحمة، ومما ال شك فيه وال مراء 
أن النبــي )ًصلى هللا عليه وســلم( 
أرســل بالرحمة قال تعالــى »َوَما 
لِّْلَعالَِميــَن«  َرْحَمــًة  إاِلَّ  أَْرَســْلَناَك 
)األنبيــاء 107(، وأن النبــي جاء 
باألخاق »إنما بعثت ألتمم مكارم 
األخاق«، فإذا جاء النبي بالرحمة 
واألخــاق فهل ينتج عــن ذلك إال 

السام.
إن الناظــر فــي حال العــرب قبل 
البعثة يرى أنهــم ذاقوا من ويات 
الحروب ما ذاقوا، وقد شاهد النبي 
بعضــا منها في نشــأته، والعجيب 
أنها ألتفه األســباب بل ربما بدون 
سبب أصا، ثم جاء اإلسام لينتزع 
كل هذه الجاهلية ويقر مبدأ الســام 
واألخاق وحســن المعاملة، وكان 
صلى هللا عليه وســلم أبعد ما يكون 
عن الحروب والصدامات، بل وما 
يؤدي إليها وذلــك انطاقا من تلك 
الرسالة الســامية التي جاءت نورا 

وهدى للناس.
 

ال يــزال أعــداء اإلســام يلقــون 
بالشــبه عليــه، فقالوا أن اإلســام 
فتح بالســيف ودين القتــل، ويكفي 
دحضــا لهــؤالء أن المتتبع آليات 
القرآن الكريم بعين الفكر والتدبر، 
يجد أن لفظ الســلم ومشــتقاته ورد 
مائة وأربع وأربعين مرة، وأن لفظ 
الحرب وما اشــتق منه ورد ســت 

مرات فقط  
وكان صلى هللا عليه وســلم يختار 
األســماء اللطيفة الجميلة وكان مما 
يكره اســم حرب، وكان الرســول 
صلى هللا عليه وســلم يُغيّر اسم َمن 
اســمه حرب إلى اســم آخر أحسن 
وأجمل، فَعــْن  َهاِنِئ ْبِن َهاِنٍئ،  َعْن 

ا   َعلِــٍيّ  رضي هللا عنه،  َقــاَل: »لَمَّ
ْيتُُه  َحْرًبــا،   َفَجاَء  ُولَِد  اْلَحَســُن  َســمَّ
ِ صلــى هللا عليه وســلم  َرُســوُل اللَّ
ْيتُُموُه؟   َفَقــاَل: أَُروِني اْبِني، َما َســمَّ
َقــاَل: ُقْلــُت:   َحْرًبا،  َقــاَل: »َبْل ُهو 
ْيتُُه  ا ُولَِد  اْلُحَســْيُن  َسمَّ َحَســٌن«،   َفلَمَّ
ِ صلى هللا    َحْرًبــا،  َفَجاَء َرُســوُل اللَّ
عليه وسلم   َفَقاَل: »أَُروِني اْبِني، َما 
ْيتُُموُه؟ َقاَل: ُقْلــُت:  َحْرًبا،  َقاَل:  َســمَّ
ا ُولَِد الثَّالُِث  »َبْل ُهَو  ُحَســْيٌن«،   َفلَمَّ
ْيتُُه  َحْرًبا ،  َفَجاَء النَِّبيُّ    صلى هللا  َسمَّ
عليه وسلم  َفَقاَل: »أَُروِني اْبِني، َما 
ْيتُُموُه؟« ُقْلُت:  َحْرًبا،  َقاَل: »َبْل  َسمَّ
ْيتُُهْم  ــٌن«،  ثُمَّ َقاَل:  » َســمَّ ُهــَو  ُمَحِسّ
ِبأَْســَماِء َولَِد  َهاُروَن:  َشــبَُّر  َوَشِبيُر 

 َوُمَشِبٌّر. )رواه أحمد(
فهــذه هــي نظرته للحــرب، وهذه 
هــي نظرتــه للســلم.. أال حًقــا ما 
أرحمهــا مــن نظــرة! وإذا أنخــت 
بطــرف العين نحو الفقهاء وجدتهم 
عند الحديث عن مســائل الحروب 
والسام، يعنونون الباب )فقه السلم 
والحرب( بتقديم السلم على الحرب 
ألنه أصل الرسالة، وال يزال أعداء 
اإلســام يلقون بالشبه عليه، فقالوا 
أن اإلســام فتــح بالســيف وديــن 
القتــل، ويكفــي دحضــا لهؤالء أن 
المتتبع آليات القــرآن الكريم بعين 
الفكــر والتدبر، يجد أن لفظ الســلم 
ومشتقاته ورد مائة وأربع وأربعين 
مــرة، وأن لفظ الحرب وما اشــتق 
منه ورد ســت مــرات فقــط، فإن 
دل هــذا فإنما يــدل ويعكس نظرة 
اإلســام فــي هذه القضيــة ونظرة 
نبي اإلسام صلى هللا عليه وسلم.

وإذا عرجنــا قليا لنقــف على آية 
مــن كتاب هللا في هذا الصدد وهي 
ــْلِم  قوله تعالــى: »َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّ
َفاْجَنــْح لََهــا«، ففيها داللــة دامغة 
علــى تبنــي مبدأ الســلم والســام 
وأنه القاعدة األساســية لهذه األمة. 

ويقول األســتاذ ســيد قطب رحمه 
هللا عند تفســيره لهذه اآلية: التعبير 
عن الميل إلى السلم بالجنوح تعبير 
لطيــف، يلقي ظل الدَّعــة الرقيق، 
فهي حركة جنــاح يميل إلى جانب 

السلم، ويُرخي ريشه في وداعة.
بل وعبــر هللا تعالى عن اإلســام 
بالســلم قال تعالى: » َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
ْلِم َكافًَّة«)البقرة  آَمنُوا اْدُخلُوا ِفي الِسّ
208( والسلم هنا هو اإلسام، بل 
وأخبر المولى عز وجل أن ســبيل 
هللا ودينــه هو الســام قــال تعالى 
ُ َمِن اتََّبــعَ ِرْضَواَنُه  »َيْهــِدي ِبِه اللَّ
اِم« )المائدة 16(، وغير  ُسبَُل السَّ
ذلــك كثيــر. وإذا تطرقــت علــى 
سماحة اإلسام مع غير المسلمين، 
ونقبــت التاريخ ودارســت أحوال 
الســابقين لتعلــم كيف رســخ الدين 
قواعــد الســام لألمــة وعليه كان 
نهج الســلف الصالح، وحسبهم في 
 ُ ذلــك قوله تعالــى »ال َيْنَهاُكــُم اللَّ
يِن  َعــِن الَِّذيــَن لَــْم يَُقاِتلُوُكْم ِفي الِدّ
ِدَياِرُكــْم أَْن  يُْخِرُجوُكْم ِمــْن  َولَــْم 
 َ إِلَْيِهــْم إِنَّ اللَّ وُهــْم َوتُْقِســُطوا  َتَبرُّ
يُِحــبُّ اْلُمْقِســِطيَن« )الممتحنة8(، 
وداللة اآلية واضحة ال تحتاج إلى 
بيــان ولكن لن يدرك الشــمس من 

به رمد.
إن الســام هو األصــل في عاقة 
المســلمين بغيرهــم، وأن الجهــاد 
)الحــرب( شــرع ألجــل الحفــاظ 
على الســام من اعتــداء الظالمين 
على الضعفاء، ولهذا جاء اإلســام 
وســطا، فلم يجعــل الحرب أصا، 
ولكنــه لــم يكــن يوما مــا دين ذل 

وهوان 
ولعــل ســائا يســأل: ما بــال تلك 
الحروب والغــزوات التي خاضها 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم؟!، 
فجديــر به أن يعلــم أن النبي مكث 
ما يقرب من نصف دعوته صابرا 

محتسبا لم يحارب قط، وكان يحث 
أصحابه علــى التحمــل والصبر، 
وكان كلمــا شــكوا إليه يقــول »لم 
أؤمر بقتــال« ولو نظــرت لألمر 
عقا مــا يمنعك من رجــل يعذبك 
ويســتبيح مالك ودمك، بل ويقتلك، 
هــل من العقــل أن تتركه يفعل بك 
ما يشــاء، لكنها حكمة هللا ودروس 
الصبــر.وإذا مــا انتقلــت ونظرت 
بعين البصيرة إلــى غزوات النبي 
ص وحروبــه، تجــد أنه لــم يثبت 
أنــه بدأ بحرب بغتــة أو فجأة وإنما 
كانت حروبه دفاعــا وإحياءاً لمبدأ 
الســام، فالنبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم هو أول واضع لوثيقة تحفظ 
بمثابــة  وهــو  واألمــان،  الســام 
أول دســتور مدني يكفــل الحقوق 
والحريــات، والمدينــة آنــذاك بها 
اليهود والنصــارى وعباد األوثان 
إلــى جانب المســلمين، فاإلســام 
أصــل العاقــة بينــه وبيــن غيــر 
المسلمين. ومع ذلك شرع اإلسام 
الجهــاد، ويتحــرج البعــض مــن 
التصريح باالســم فــي الوقت الذي 
يســتعمل فيه لفظ الحرب!والجهاد 
في التشريع يلزم المجاهدين أخاقا 
يراقبــون بهــا هللا تعالــى حتى في 
»َوَقاِتلُوا ِفي َســِبيِل  قتالهــم  حــال 
ِ الَِّذيــنَ يَُقاِتلُوَنُكــمْ َوال َتْعَتــُدوا«  اللَّ
)البقــرة 190( واآلثــار فــي ذلك 
كثيرة وخاصة القول: أن الســام 
هــو األصل فــي عاقة المســلمين 
بغيرهــم، وأن الجهــاد )الحــرب( 
شرع ألجل الحفاظ على السام من 
اعتــداء الظالمين علــى الضعفاء، 
ولهــذا جــاء اإلســام وســطا، فلم 
يجعل الحرب أصا، ولكنه لم يكن 
يومــا ما دين ذل وهــوان، بل دين 
ُ َمْن َيْنُصُرُه  قوة وعزة، »َولَِيْعلََم اللَّ
َ َقِويٌّ َعِزيٌز«  َوُرُسلَُه ِباْلَغْيِب إِنَّ اللَّ

)الحديد: 25(.

اإلسالم دين السالم

مفاهيم 
إسالمية 

n   السالم  في اللغة مصدر، وهو 
اسم ُمشــتّق من الفعل َسلَِم، ويأتي 
بمعنى األمان والنجاة مّما ال ُيرَغب 
فيــه؛ فُيقال: ســلِم مــن األمر؛ أي 
نجا منه، والســالمة من اآلفات هي 
الّنجاة والتخلص منها، والسالم في 
مفهومه العريض يمكن أن يشــمل 
عدة تعاريف؛ فالّســالم في الشــرع 

لفٌظ ُتراد به البراءة من العيوب

حكم وأقوال 
السام ال يعني غياب الصراعات , فاالختاف سيستمر دائما في الوجود .. ...

إن الذين يعملون لنشر الحرب والدمار ال يرتاحون ساعة االجدى بنا 
دعاة السام أن نجتهد أكثر .

أنا ضد التسوية ولكن مع السام. ...
إن السام كالحرب معركة لها جيوش وحشود وخطط وأهداف ، والثقة 

بالنفس معركة ضد كل مضاعفات الهزيمة

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

n َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكِلّ َشــْيٍء َقِديٌر 
)1( الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًا 
َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر )2( الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا 
ْحَمــِن ِمْن َتَفــاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر  َما َتــَرى ِفي َخْلِق الرَّ
َتْيِن َيْنَقلِْب  َهــْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر )3( ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ
َماَء  إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِســًئا َوُهَو َحِســيٌر )4( َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
اِطيِن َوأَْعَتْدَنا لَُهْم  ــيَ ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِلشَّ الدُّ

ِعيِر َعَذاَب السَّ

n ن عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه- إنَّ رسول 
هللا قــال: “الســاُم اســٌم من أســماِء هللاِ وَضَعــُه هللاُ في 
األرِض، فأْفُشــوُه بيَنكْم، فإنَّ الرجَل المسلَم إذا َمرَّ بقوٍم 
فســلََّم عليهم، فــردُّوا عليه؛ كان لــُه عليهم فضُل درجٍة 
بتذكيِرِه إيَّاُهُم الســاَم، فإْن لْم يــُردُّوا عليه َردَّ عليه َمْن 

هَو خيٌر ِمنهْم وأْطيُب”

n  »اللهــم تقبــل صاتنــا وصيامنــا وقيامنــا وتاوتنا 
للقــرآن، اللهــم ارحــم آبائنا وأمهاتنــا، اللهــم من كان 
منهــم من األموات فاغفر له وتجاوز عنه ووســع قدره 
وأكــرم نزله ومن كان منهم من األحياء فمتعه بالصحة 
والعافيــة.. اللهم اجعلنا من البارين بهم في حياتهم وبعد 

مماتهم«

n   س : يوجد كثير من المسلمين خاصة في 
الدول التي كانت فيها الشيوعية، وهؤالء كما 

ذكر عدد ممن زارهم ال يعرفون من اإلسام إال 
اسمه، وقد يصلي بعضهم الظهر خمس ركعات، 
أو ال يدري أن من بين فرائض اإلسام صوم أو 

حج، فما حكم هؤالء؟ وكيف يحاسبون؟
ج: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى هللا 

سبحانه أن يعلموهم ويرشدوهم لقول هللا : اْدُع 
إِلَى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 

َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ]النحل: 125[ وقوله 
 ِ ْن َدَعا إِلَى اللَّ سبحانه: َوَمْن أَْحَسُن َقْواًل ِممَّ

َوَعِمَل َصالًِحا اآلية ]فصلت: 333[ وقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص:من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في 
الدين، وأن يسألوا أهل العلم كما قال هللا 

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال  سبحانه: َفاْسأَلُوا أَْهَل الّذِ
َتْعلَُموَن ]النحل: 43[ وبذلك تحصل لهم البصيرة 

والفقه في اإلسام إن شاء هللا، نسأل هللا أن 
يفقههم في الدين، وأن ييسر لهم دعاة الهدى إنه 

جواد كريم.
أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم 

كغيرهم من أهل الفترة أمرهم إلى هللا سبحانه، 
وقد صحت األحاديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيمن 

لم تبلغهم الدعوة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن 
نجح دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار.

نسأل هللا لنا ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لما 
يرضيه، والسامة من أسباب غضبه، إنه سميع 

قريب

n



محمــد  جامعــة  تســتضيف      n
الصديــق بــن يحــي بجيجل يــوم األربعاء 
19 مــاي 2021، فــي إطــار احتفاالتها باليوم 
الوطنــي للطالــب المجاهد و الباحــث األكاديمي 
البروفيسور عمار بوحوش ابن الوالية وصاحب 
المشــوار التاريخي والفكري المتميز والمناصب 
العلمية الهامة التي تقلدها بجامعة الجزائر وعديد 
الجامعات العربية.. حيث سيقدم مداخلة كمؤرخ 
وشــاهد عيان علــى محطات عديدة مــن الثورة 
الجزائرية مع عرضأهــم مؤلفاته التاريخية التي 
تناولت عديد األحداث وعالجت كثير من القضايا 

التاريخية للبالد.
وإلــى جانــب ذلك تمــت برمجة عديد األنشــطة 
إلحيــاء هذه الذكــرى الخالدة والمشــرفة للطلبة 
الجزائريين و ســتكون قاعة المحاضرات جرفي 
مبارك بالقطب الجامعي بتاسوست فضاء لتجسيد 
هــذا البرنامــج اإلحتفالــي لفائدة الطلبــة وجميع 
المدعوين من أســاتذة ومثقفين،وحسب مصادرنا 
من المديريــة الفرعية للنشــطة العلمية والثقافية 
والرياضيــة ،فإنه ســيتم أيضا تنظيم ســباق يوم 
19 مــاي  للعــدو  الجامعي ذكــور واناث،حيث 
ســتكون اإلنطالقة من أمام مبنى رئاسة الجامعة  
بالقطــب الجامعي تاسوســت ابتداء من الســاعة 
9 صباحا وتتم التســجيالت حاليا بمقر المديرية 

الفرعيــة وعلــى مســتوى مكاتــب التنظيمــات 
الطالبية المعتمــدة بالجامعة ،مع العلم أن الطلبة 
المشــاركين ملزمون بإظهــار بطاقة الطالب يوم 
الســباق،بينما سيتم توزيع الجوائز  والهدايا على 

الفائزين اآلوائل من الجنســين مباشرة بعد نهاية 
السباق في غطاراإلحتفاالت بعيد الطالب.

نصرالدين - د

 n    تشــارك  جامعــة المســيلة  فــي المســابقة 
الوطنية التي تحمل شعار ” مشروع مبتكر براءة 
اختراع”من خالل الطالبة الباحثة” أمال لحواو ” 
و المنظمــة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي و DGRSDT بمشــروع مكمل غذائي 

طبيعي ضد القرحة المعدية.
 تجدر  اإلشــارة  أن الطالبة الباحثة أمال لحواو  
تدرس ســنة أولــى دكتوراه تخصــص بيولوجيا 

بجامعــة بجاية.ومتحصلة على شــهادة ليســانس 
فــي الصحافــة ٫وشــهادة ماســتر من المدرســة 
العليــا للصحافــة بالعاصمــة ٫فــازت بالمرتبــة 
األولــى فــي المســابقة الوطنية الختيار أحســن 
خمــس أفــكار مبتكــرة ID TOUR المنظم من 
فــي   ANVREDET, DGRSDT قبــل 
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   جامعة جيجل تستضيف البروفيسور

 ” عمار بوحوش” بمناسبة اليوم الوطني للطالب

  جامعة المسيلة تشارك بمرشوع مكمل 
غذايئ يف مسابقة مرشوع مبتكر 

21عين على الجامعة 

   n   أحيت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد 
هللا اليوم األحد 09 ماي 2021، ذكرى مجازر 
8 مــاي 1945 ببرنامج ثري ومتنوع، اســتهل 
بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري 
وقراءة فاتحة الكتاب ورفع العلم الوطني بســاحة 

المكتبة المركزية.
تــم بعدها االنتقال إلى قاعة المحاضرات الكبرى 
حيث ألقى مدير الجامعة األستاذ السعيد بومعيزة 
كلمــة بين من خاللها أن ذكــري مجازر 8 ماي 
1945 هي ذكرى أليمة على نفوس الجزائريين 
استشــهد فيهــا 45000 جزائــري فــي كل من 
قالمــة وخراطــة وســطيف بعد أن ســاهموا في 

تحرير فرنســا ، حيث قامت الشــرطة الفرنسية 
بقمــع المظاهرات يــوم إعالن انتصــار الحلفاء 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا أكــد مدير 
الجامعة على ضرورة التزام مؤسســات التنشئة 
االجتماعيــة بإحيــاء هذه الذكرى لتبقى راســخة 

جيل بعد جيل.
كمــا تضمن برنامــج التظاهرة عرض لشــريط 
وثائقــي قصير حــول مجازر 8 مــاي 1945، 
واالســتماع إلــى محاضرة لألســتاذ محســن بن 
عاشور بعنوان الوحدة قبل الرصاص، باإلضافة 
إلى إلقاء قصائد شــعرية وتنظيم معرض لصور 

المجاهدين وشهداء ثورة التحرير.

 ندوة احتفائية بعنوان 
األدب الصويف والبعد الروحي

 n  نظمــت كليــة اللغــة العربيــة وآدابهــا 
واللغات الشــرقية بجامعــة الجزائر 2، ندوة 
احتفائيــة بليلة القدر بعنــوان األدب الصوفي 
والبعد الروحي، أحياها مجموعة من أســاتذة 
وطلبــة الكلية، وذلــك يوم االثنيــن 10 ماي 

2021 بقاعة المحاضرات للمبنى الجديد.
الجلســة االفتتاحية للنــدوة تضمنت كلمة لكل 
من عميد كلية اللغــة العربية وآدابها واللغات 
الشرقية األستاذ الدكتور عبد الحميد عالوي، 
وكلمــة لنائــب مدير الجامعــة للتكوين العالي 
فــي التدرج والتكوين المتواصل والشــهادات 
األستاذ الدكتور صالح لعبودي، وكلمة لرئيس 
خليــة اإلعــالم بالكلية الدكتــور نبيل حويلي، 
وكلمة لألستاذ الدكتور حميدي خميسي المدير 
الســابق لجامعــة الجزائــر 2 واألميــن العام 

المساعد التحاد الجامعات العربية.
كمــا تنوعت أنشــطة الندوة بيــن محاضرات 
حول األدب والتصوف، والشــعر والتصوف 
، وإلقــاء لقصائــد دينيــة فــي مدح الرســول 
باإلضافــة إلــى فواصــل إنشــادية مــن تقديم 

الطلبة .
واختتمــت النــدوة بتقديــم شــهادات تكويمية 

لمسئولي الجامعة والمشاركين في الندوة.

 جامعة الجزائر 2 
توقع اتفاقية حول األرسة 

والمرأة والطفولة
n وقعت جامعة الجزائر 2 أبو القاســم ســعد 
هللا اتفاقيــة تعاون علمي في مجـــال التكوين 
والبحث العلمي مع المركز الوطني للدراسات 
واإلعــالم والتوثيــق حــول األســرة والمرأة 
والطفولة، وذلك يــوم 05 ماي 2021 بمقر 

رئاسة الجامعة.
وتتضمــن االتفاقيــة تبادل الخبــرات العلمية، 
والمعلومــات فــي مواضيع وطــرق التكوين 
والبحث العلمــي المرتبطة باألســرة والمرأة 
والطفولة، وإقامة مشــاريع علمية مشــتركة، 
وكــذا التكويــن المســتمر من خــالل التأطير 
الصلــة  ذات  العلميــة  لألنشــطة  المشــترك 
باألســرة والمــرأة والطفولة مثــل الملتقيات، 

الندوات، واأليام الدراسية.
وقد حددت مدة االتفاقية بثالث ســنوات قابلة 

للتجديد.

     جامعة الجزائر 2 تحي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

 n  تــم يــوم  10 مــاي تكريــم 
البروفيســور محمــد لميــن خرفي 
مــن طــرف إدارة جامعة قاصدي 
مرباح ورقلة وعلى رأســهم السيد 
الطاهــر  الجامعــة محمــد  مديــر 
حليالت ونوابــه وبحضور عمداء 
الكليــات ومــدراء المعاهد وبعض 
األســاتذة واألميــن العــام للجامعة 
، حيــث جــرت مراســيم التكريم 
بالقاعة الشرفية لمديرية الجامعة،

كان هــذا التكريــم علــى شــرف 
البروفيسور محمد لمين خرفي بعد 
تعيينــه في منصــب مدير مركزي 
للشــبكات وتطويــر الرقمنــة على 
العالــي  التعليــم  وزارة  مســتوى 
والبحث العلمي ، جاء هذا التكريم 
عرفانا له لما قدمه لجامعة قاصدي 
مربــاح ورقلة في مجال تخصصه 
كأستاذ وكمؤطر ألفواج البحث في 
ميدان اإلعالم اآللي على مســتوى 
البروفيســور  الجامعــة،   مخابــر 
الخلــوق  الرجــل  لميــن  محمــد 
المتواضع ابن مدينة تقرت أســتاذ 
اإلعــالم اآللــي بجامعــة قاصدي 
مرباح ورقلة ،كما كان أســتاذ في 
نفــس التخصــص بجامعــة كيبك 
بكنــدا، تخــرج ســنة 1997 من 
المدرسة العليا اإلعالم اآللي متفوقا 
علــى دفعته كعادتــه حينها تحصل 
على بعثة إلكمال الدراســات العليا 
بكنــدا أيــن تحصل على شــهادتي 

بامتيــاز  والدكتــوراه  الماجســتير 
ليصبح سنة 2004 أستاذا بجامعة 
كبــك الكندية، حــاز علــى العديد 
من بــراءات االختــراع في مجال 
اإلعــالم اآللي والمســجلة في كندا 
وكــذا العديد مــن الجوائز الفخرية 
وله العديد من المنشورات العلمية. 
ساهم بشــكل كبير في دعم جامعة 
قاصــدي مرباح ورقلــة من خالل 
المؤتمــرات  ورئاســة  التأطيــر 
العالمية وانتداب أســاتذة  العلميــة 
ذو خبــرة كبيــرة من كنــدا إللقاء 
محاضرات بقســم اإلعــالم اآللي 
بجامعــة ورقلة وســاهم فــي إبرام 
العديــد مــن اتفاقيــات التعاون في 
مجــال البحث العلمــي بين جامعة 
قاصــدي مرباح ورقلــة والجامعة 

الكندية، 
عيــن البروفيســور محمــد لميــن 
مؤخرا فــي منصب مدير مركزي 
للشــبكات وتطويــر الرقمنــة على 
العالــي  التعليــم  وزارة  مســتوى 
والبحث العلمي، وفي كلمة له بهذه 
المناســبة عبر عن شكره وامتنانه 
لهذه االلتفاتة الطيبة وشكر الجميع 
معبرا عن ســعادته بالعمل وســط 
العائلــة الجامعيــة لجامعة قاصدي 
مربــاح ورقلــة والتي يبقــى دائما 
عضــو فيها بإســهاماته وتأطريره 
لفرق البحث على مستوى المخابر 

في مجال تخصصه.

n  تــم يــوم األحــد 09 مــاي  
بكليــة الرياضيــات وعلــوم المادة 
االحتفــاء بمناســبة اليــوم العالمي 
للعمال المصادف للفاتح من شــهر 
ماي. وذلك بحضور الســيد رئيس 
الجامعة أ.د محمد الطاهر حليالت 
وعميد واألمين العــام لكلية الطب 
ومديــر معهــد التكنولوجيــا بذات 
القطــب الجامعــي 01.. كمــا تــم 

تدشين المدرجين –أ- باسم األستاذ: 
عيســى بهدي والمدرج-ب- باســم 
األستاذ: علي مش.. ومن ثم غرس 

شجيرات بساحة الكلية.
ومــن ثم التوجه لمكتبــة الكلية أين 
تم االحتفاء وتكريم األساتذة العمال 
إلــى جانب ذلــك  تم تكريم الســيد 
األمين العام للكلية من طرف السيد 
مدير الجامعة والسيد عميد الكلية.

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

   ”حفل تكريمي عىل رشف 
الربوفيسور محمد لمنی خريف”

جامعة عنابة  
 تكريمات و نشاطات مختلفة عىل  

مستوى جامعة باتنة

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
تكرم عمالها و اساتذتها

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة

الخدمــات  لجنــة  نظمــت    n
االجتماعيــة يــوم 07  مــاي حفل 
تكريمي بمناســبة اإلحتفــال باليوم 
العالمي للعمال بقاعة المحاضرات 
بمركــز البحــث العلمــي حيث تم 
تكريم عدد من مســتخدمي جامعة 
باتنــة 2 مــن أســاتذة وموظفيــن 
وعامــالت النظافــة. وفــي كلمــة 
ألقاها مدير الجامعة الدكتور حسان 
صمادي هنأ فيها منتســبي الجامعة 
مؤكدا بأن هذه المناسبة هي فرصة 
لنؤكــد علــى عزمنــا وإصرارنــا 
والســعي لتحقيــق تطلعــات أبناء 
الجامعة من خالل التكاثف والعمل 
الجماعي ووحدة الصف. كما ألقى 
رئيس لجنة الخدمــات االجتماعية 
األستاذ هشام عواق كلمة ترحيبية 
مترحما على مــن فقدتهم الجامعة 

إثــر جائحــة كورونا مذكــرا بأن 
اللجنــة تقف دائما إلى جانب عمال 
الجامعــة وبأنها فــي خدمتهم. وقد 
تم تســليم هدايا رمزيــة للمكرمين 
في جو أســري بهيج ليختتم الحفل 

بصور تذكارية جماعية. 
 و مــن جهة أخــرى انعقد صبيحة 
اليــوم 11 مــاي  بمركــز البحــث 
إدارة  مجلــس  اجتمــاع  العلمــي 
الجامعة في دورته العادية برئاسة 
مديــر الجامعــة الدكتــور حســان 
صمــادي. حيث قــدم األمين العام 
للجامعة الســيد رضا رحال غربي 
تقرير هــذه الــدورة للحضور من 
أعضــاء المجلس. كما تم دراســة 
جــدول أعمــال تضمــن حصيلــة 
النشــاطات لهذه الســنة، وميزانية 

التسيير والمصادقة عليها.
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إستراحة

  هرَْقليُطس  
 n ِهَرْقليُطــس أو هيراقليتــوس )باليونانيــة 
فيلســوف يوناني في عصر ما قبل ســقراط. 
كتب بأســلوب غامض، يغلــب طابع الحزن 
على كتاباته، ولذا، ُعرف بالفيلسوف الباكي. 
تأثــر بأفــكاره كل من ســقراط و أفالطون و 
أرســطو. قال بأن النار هــي الجوهر األول، 
ومنها نشــأ الكون. وقال أيضاً بالتغيّر الدائم. 
يصعب تحديد تاريــخ حياته بدقة، وقد وضع 
كتابــاً وحيــداً، لــم يصلنا منه غير شــذرات. 
وال يعــرف المؤرخون عــن حياته إاّل القليل. 
وال يــكاد يُعــرف عنــه غيــر أنــه كان مــن 
األســرة المالكة في مدينة أفسس بمنطقة آسيا 

الصغرى.
كان هرقليطس مشــهوًرا إلصــراره على أن 
الوجــود فــي تغير دائــم باعتبــار التغير هو 
الجوهــر األساســي فــي الكون كمــا جاء في 
قولــه: »ال يخطو رجل في نفس النهر مرتين 
أبــًدا«. يعتبر ذلــك إحدى النقاشــات األولى 
لمفهــوم الصيرورة الفلســفي، وقــد تعارض 
مع كالم بارمينيدس القائل بأن: »يبقى المرء 
على ما يكون عليه«. وتلك إحدى النقاشــات 
األولــى في مفهوم الكينونة الفلســفي.  وبذلك 
يمكننــا اعتبار بارمينيــدس وهرقليطس اثنين 
من مؤسسي علم الوجود. يعتقُد العلماء بشكل 
عــام أن بارمينيدس كان يرد على هرقليطس 
أو هرقليطــس يــرد على بارمينيــدس، وكان 
موضــوع من كان يرد على يتغير على مدار 
القرن العشرين. اكتملت رؤية هرقليطس من 
خــالل التزامه الكامل بفلســفة وحدة األضداد 

)قســم مــن الفلســفة الجدلية( مشــيًرا إلى أن 
»الطريق إلى األعلى أو األســفل هو نفسه«. 
نّظم هرقليطس من خالل هذه الفلســفة جميع 
المعطيــات الموجودة على شــكل أزواج من 
الخــواص المتعاكســة، حيــث ال يجوز على 
اإلطــالق ألي كيان أن يوجد بحالة واحدة في 

وقت واحد.
المصدر الرئيســي لســيرة حيــاة هرقليطس 
هــو ديوجانس الاليرتــي، على الرغم من أن 
البعض قد شكك في صحة كتاباته بأنها »نسيج 
مــن الحكايــات الهلنســتية، ومعظمهــا ملفقة 
بشــكل واضح بحســب البيانات الــواردة في 
األجــزاء المحفوظة من كتابات هرقليطس«. 

قال ديوجانس أن هرقليطس قد اشــتهر خالل 
األولمبيــاد اليونانية الـــ 69 بتاريخ )-501
504( قبــل الميــالد. كل ما تبقــى من األدلة 
)النــاس الذين قيل إن هرقليطــس يعرفهم أو 
األشــخاص الذين كانوا على اطالع بأعماله( 
تؤكد ازدهار هرقليطس في عصره. وتخبرنا 
تواريــخ ميالده وموته المتعــددة أنه قد عاش 
مدة 60 ســنة، وهو ايًضــا العمر الذي يقول 
فيــه ديوجانس أن هرقليطــس قد توفي عليه، 

وقد حقق نجاحاته بعمر الـ 30.
ُولــد هرقليطــس لعائلــة أرســتقراطية فــي 
مدينة أفســس فــي اإلمبراطورية الفارســية، 
فيما يُعرف اليوم باســم أفــس في تركيا. كان 
والــده يدعــى إما بلوســون أو هيراكون. قال 
ديوجانــس أن هرقليطس تنــازل عن منصب 
الملك لصالح شــقيقه، وأكد المؤرخ ســترابو 
أن هنــاك عائلة حاكمة في أفســس تنحدر من 
مؤســس أيوني )اسم شــعب كان يسكن نفس 
المنطقــة( يدعى أندروكلوس. كانت أفســس 
جزًءا مــن اإلمبراطورية اآلراميــة منذ عام 
547 وكان يحكمهــا ســاتراب وهو ليس من 
نفــس العائلــة حيث منح ملــك اإلمبراطورية 
حكم ذاتــي كبيــر لأليونيين. قــال ديوجانس 
أن هرقليطــس اعتاد لعب لعبــة الجاكس مع 
الصغار فــي معبد أرتميس وعندما ُطلب منه 
البــدء فــي تطبيــق القوانين رفــض قائاًل ان 
الدســتور كان والتــي يمكن أن تعنــي إما أن 
الدستور خاطئ من األساس أو أن هرقليطس 

اعتبرها مهمة صعبة.
وفيمــا يتعلــق بالتعليــم يقــول ديوجانــس أن 

هرقليطس كان مذهاًل منذ مرحلة الطفولة

n   ذهب أشعب في رحلة برفقة أحد التجار، 
فتوقفــا فــي الطريــق ليرتاحــا، وقــال التاجر 

ألشعب قم أطبخ لنا هذا الطعام.
وقال أشعب: ال أحسن ذلك. 

فقام التاجر يطبخ الطعام.
وقال التاجر: قم فتت الخبز.

وقال أشعب: وهللا أنا كسالن.
 فقام التاجر بتفتيت الخبز.

وقال التاجر: قم اغرف.
وقال أشعب: أخشى أن ينقلب عليه.

 فغرف التاجر.
وبعدما جهز الطعام قال التاجر ألشعب قم اآلن 

وكل.
فنهض أشــعب مســرعاً وقال للتاجر: وهللا قد 
اســتحيت مــن كثرة خالفــي عليك، فقــام إلى 

الطعام وأكل.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 
 حياء أشعب

عروج بربروس صاحب اللحية احلمراء الذي عشق اجلزائر 
يف رحاب العلم واإلميان  

وْتْش بالتركية )1470  وج َبْرَبُروس أَرُّ n    َعرُّ
- 1518( كان قائــدا عثمانيــا ومجاهــدا بحريا. 
ولد في جزيرة لســبوس  )في اليونان المعاصرة 
وتوفــي في تلمســان بالجزائر اشــتغل بالتجارة 
في مطلع شــبابه ، إذ كان لديه ســفينة يتاجر بها 
بين ســالنيك و أغريبوز . وبعد نجاة أخيه أروج 
رئيس من أســر فرسان رودس لحق بأخيه أروج 
بتونس الذي كان قد ســبقه إليها . وهناك اتفقا مع 
أميرهــا أبي عبد هللا محمد بن الحســن الحفصي 
على أن يمنحهما مينــاء حلق الوادي ليجعال منه 
قاعدة لهما مقابــل أن يدفعا له خمس الغنائم التي 

يحوزان عليــها .
ــا، أي ذو  ُعــرف لدى األوربيين بلقب َباْرَباُروسَّ
اللحيــة الحمراء )من اإليطاليــة: َباْرَبا أي لحية، 
ــا أي حمــراء(، وأصــل هذه التســمية هو  ُروسَّ
أن عــروج كان قد عال ســيطه فــي غرب البحر 
األبيــض المتوســط لمــا كان ينقــذ اآلالف مــن 
األندلســيين وينقلهم إلى شــمال أفريقيــا، فصار 
وج )بابا أّروتش( تقديرا  هؤالء يســمونه َباَبا َعرُّ
له، فحّرف اإليطاليون ذلك اللقب إلى بارباروّسا.
خيــر الديــن عبــد الرحمــن كان األصغــر فــي 
أربــع اخــوة: اســحاق وعــروج وإلياس خيــر 
يعقــوب  هــو  والــده  الدين )خضــر(. 
وهو إنكشــاري أو ســباهي من َفرَدر. أما والدته 

كاتالينا المسيحية فقيل أنها كانت أرملة قس.
عمــل األخــوة األربعــة كبحــارة ومقاتليــن في 
البحــر المتوســط ضــد قرصنة فرســان القديس 
يوحنا المتمركزين في جزيرة رودس. قتل إلياس 
في معركة واسر عروج في رودس الذي مالبث 
أن فــر إلى إيطاليا ومنهــا إلى مصر. اســتطاع 
عــروج أن يحصــل علــى مقابلــة مع الســلطان 
قنصوه الغوري الذي كان بصدد اعداد اســطول 
الرساله إلى الهند. أعطى الغوري عروج سفينة 

)مركزها اإلســكندرية( بجندها وعتادها لتحرير 
جزر المتوسط من القراصنة األوربيين.

حوالي 1505 استطاع عروج اإلستيالء على 3 
مراكب واتخذ من جزيرة جربة )تونس( مركزا 
له ونقل عملياته إلى غرب المتوسط.شــرع خير 
الديــن في تنظيــم غاراته على ســواحل وســفن 
أســبانيا والبندقية وفرنسا والبابا وجنوة باإلضافة 
إلــى تعرضه للســفن التجارية والحربيــة التابعة 
لكافة الــدول األوروبية التــي ال تربطها معاهدة 
ســالم مع الدولــة العثمانية أو غيرهــا من الدول 
اإلســالمية . فحــاز من ذلك على غنائــم هائلة ، 
وأثار الرعب في ســائر بلدان الســاحل الجنوبي 

للبحر المتوسط

طبقت شــهرة عروج اآلفاق عندما اســتطاع بين 
انقــاذ األالف مــن  العاميــن 1504 و 1510 
مســلمي األندلــس و نقلهــم إلــى شــمال أفريقيا.
اســتطاع أن ينقــذ 70.000 مــن المهاجريــن 
األندلســيين ، ونقلهــم إلى الجزائــر . فازدهرت 
مدينــة الجزائر بفضــل مهارة األندلســيين الذين 
نقلــوا إليها فنونهــم وصناعاتهم ، وبفضل الغنائم 
التــي كانــت تجنيها مــن غزوات البحــر . تمكن 
مــن طرد اإلســبان نهائيا في ســنة 1534 عينه 
السلطان سليمان القانوني قبطان داريا ، وبيلرباي 
علــى الجزائر. فقام بإصالح دار بناء الســفن في 
إسطنبول وأعد أسطوال كبيرا أغار بثمانين قطعة 
منه على روجيو، وسبيرلونكا ، وفودي وغيرها 
من المــدن الممتدة على طول الســاحل اإليطالي 
الجنوبــي . ثم اســتولى بعد ذلــك على تونس بعد 
فرار ســلطانها موالي الحسن. لكن اإلمبراطور 
اإلســباني شــرلكان تمكــن من احتــالل تونس ، 
وإعادة موالي الحسن على العـــــرش . من قلعة 
البينيــون التي كانوا يحتلونها قبالة مدينة الجزائر 

، وذلك سنة 1530 .
اســتطاع   1516 عــام  فــي   
تحرير الجزائر ثم تلمســان مما دفع أبــو حمــو 
موســى الثالث إلى الفــرار. تآمر أبو زيان ضده 
فقتله وأعلن نفســه حاكما على الجزائر. استشهد 
عروج )وعمره 55 عاما( في معركة ضد األسبان 
الذين كانوا يحاولون اعادة احتالل تلمسان وخلفه 

أخوه األصغر خير الدين )خضر.
توفــي، ســنة 924 هـ الموافق 1518م، وُقطع 
رأسه وُحمل مع ألبسته إلى إسبانيا التي طيف بها 
في أغلب المدن اإلســبانية ثم أودعت في كنيســة 

سانت جيروم في قرطبة.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم ان يوجد وادي يسمى 
وادي الويل في جهنم يهوى فيها 

تارك الصالة.
- هل تعلم ان سيدنا إسماعيل عليه السالم هو أول من 

ركب الخيل.
- هل تعلم أن اإلنسان العادي يتناول نحو 263 بيضة 

في العام.

1805 - محمد علي باشا يتولى حكم 
مصر، ويعتبر حكمه عالمة محورية 
فــي تاريخها حيث قــام بتحديثها بعد 

القضاء على المماليك.
تعتــرف  المتحــدة  المملكــة   -  1949

باســتقالل جمهوريــة أيرلندا، مــع تأكيدها بقــاء أيرلندا 
الشمالية جزًء من المملكة المتحدة.

2004 - سيارة ملغومة تودي بحياة رئيس مجلس الحكم 
العراقي االنتقالي عز الدين سليم.

2012 – وفاة المغنية وردة الجزائرية 
اليوم العالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

واحد يسأل غبي يقول: الشارع 
هذا وين يروح؟؟ قال غبي : وهللا ملي 

عرفته جامي تحرك.

ال يوجد انسان ضعيف، بل يوجد انسان يجهل موطن قوته.

 ليو تولستوي

قول يل أشكون صاحبك نقولك أشكون انت 
 

 يضرب هذا المثل في تشابه األصدقاء 
 في التصرفات واألفعال 

       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 ووفقــا للصحيفة اإلســبانية، فإن 
زيــدان اجتمع بالالعبين بالفعل عقب 
اإلقصاء مــن دوري أبطــال أوروبا 
أمــام تشيلســي، وتحديدا قبــل مباراة 
”الليغا” ضد إشــبيلية، وأوضحت أن 
هذا االجتماع كان وراء بدء المدرب 
الفرنســي المؤتمر الصحفي الخاص 
لمباراة إشــبيلية في وقت متأخر عن 
المعتاد.وقالت إن زيدان درس قراره 
طويال، ووصل إلى قرار نهائي بشأن 
مستقبله.ويعتقد المدرب الفرنسي، أن 
مهمتــه في لاير مدريــد انتهت، وأنه 

حان وقت الرحيل.
وأكدت ”ماركا”، أن أســطورة اللاير 
راؤول  الثانــي،  الفريــق  ومــدرب 
غونزاليــس، هــو المرشــح األبــرز 
لخالفــة زيدان، إلــى جانب اإليطالي 
واأللمانــي  أليغــري،  ماســيميليانو 
المنتخــب  مــدرب  لــوف،  يواكيــم 
األلمانــي الــذي ســيترك منصبه بعد 

نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.
ومــن المنتظر أن يغادر زيدان اللاير 
بعدمــا تــوج بـــ11 لقبــا، ويرغــب 
فــي الفــوز بلقبه رقــم 12 من خالل 

لقــب الدوري اإلســباني كهدية نهاية 
مرحلتــه الثانية، حيــث ودع  الفريق 
في األولى، فائزا بلقب دوري أبطال 

أوروبا.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 31/ 12
الجزائر : 23/ 17
وهران : 27/ 18 

n تمكــن عناصــر الحماية المدنيــة من إنقاذ 
أربعــة أشــخاص من الغرق والمــوت المحقق 
بوالية تيزي وزو وهذا في ثالث أيام عيد الفطر 
المبارك وحســب المعلومات التي بحوزتنا فإن 
العملية تمت بشــاطئ خروبــة بأزفون بعد ان 
تنقــل أربعة اشــخاص من أجل الســباحة على 
خلفية الحرارة التي ميزت الوالية في الساعات 
الماضية حيث اســتطاع أعوان الحماية المدنية 
من إنقاذ شــخص من المــوت المحقق بينما تم 
المســاهمة مــن طــرف المواطنين فــي إجالء 
شــخصين آخرين  كانوا في نفس الشــاطئ في 
حيــن تكفل عون من الحمايــة المدنية من إنقاذ 
الشــخص الرابع  هذا وســجلت ذات المصالح 

وفاة طفل في واد ستيتى .
أ.هـ

n وســمحت العمليــة األولى بحجز 
5ر533 كلغ من الكيف المعالج التي 
كانت مخبأة بمركبة ذات دفع رباعي 
و ذلك خالل عمليــة مراقبة وأبحاث 
عبر الصحــراء الشاســعة الحدودية 
بمنطقــة تبالبلة بوالية بني عباس كما 
أوضحت المديريــة الفرعية لإلعالم 
اآللــي واالتصال.وألقي القبض على 
شــخصين مشــتبه فيهما في الترويج 
للمخــدرات أثنــاء هذه العمليــة التي 
نفذتهــا فــرق الجمــارك بإســناد من 

أفراد الجيش الوطني الشعبي,  مثلما 
أضاف المصدر.

 وتتمثل العمليــة الثانية في مصادرة 
المعالــج  الكيــف  مــن  كلــغ   659
بضواحــي مدينــة أدرار مــن قبــل 
مصالــح الجمــارك بدعــم أيضا من 
مفــرزة للجيش الوطني الشــعبي, و 
ألقــي القبــض فيهــا على شــخصين 
مشــتبه فيهمــا الترويــج للمخدرات, 
وفــق المصــدر ذاتــه , وتــم حجــز 
المركبتين رباعيتــا الدفع اللتان كانتا 

تســتعمالن من قبل المشــتبه فيهم في 
الترويج للمخــدرات لنقل هذه الكمية 
من البضاعــة المحظورة, كما جرى 
شــرحه وســلطت غرامــة جمركيــة 
بقيمة 568 مليون دج على المتهمين 
فــي القضيــة األولى وأخــرى بقيمة 
679 مليون دج للمتهمين في القضية 

الثانية, وفق المصدر ذات.
رـ م   

 باقة األخبار 
وفاة 16 شخصًا وإصابة 333 آخرني 
يف حوادث مرور خالل 24 ساعة   

n توفــي 16 شــخصا و أصيــب 333 آخــرون 
بجــروح متفاوتــة الخطــورة، جراء حــوادث مرور 
وقعــت بعدة واليات من الوطن خالل الـ 24 ســاعة 
األخيرة، حســب ما أفادت به، أمــس األحد، المديرية 

العامة للحماية المدنية في بيان لها. 
وأوضــح ذات المصدر أن أثقل حصيلة ســجلت على 
مســتوى والية وهران بوفاة 4 أشــخاص ثم تلمســان 
بوفــاة 3 أشــخاص مــع إصابــة اثنيــن )2( آخرين، 
فأدرار بوفاة شخصين )2( وإصابة اثنين )2( آخرين 

بجروح.
من جهة أخرى ذكر نفس المصدر أن مصالح الحماية 
المدنية لوالية بومرداس ســجلت وفاة شــخص واحد 
)1( غرقا ببركة مائية بالمكان المســمى قرية شرقية 
ببلدية بن شود، دائرة دلس، حيث تم تحويل الجثة إلى 

المركز الصحي لبن شود.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد )4( حرائق 
حضريــة، صناعيــة ومختلفة على مســتوى واليات 
المدية، ســكيكدة، ميلة، تمنراست و برج بوعريريج، 
حيــث خلفت هــذه الحرائق وفاة شــخص )1( بوالية 
ســكيكدة على إثر حريق شــب بمنزل فردي بالمكان 

المسمى مزرعة أينال أحمد ببلدية سكيكدة.
كمــا تدخــل أعــوان الحمايــة المدنيــة لواليــة بــرج 
بوعريريج من أجل تقديم اإلســعافات األولية وتحويل 
لـ9 أشخاص مصابين بحروق خفيفة على إثر انفجار 
مبــرد محــرك حافلة على مســتوى الطريق الســيار 

شرق-غرب ببلدية الياشير.
ق ـ م              

 العثور عىل جثة شخص أسفل 
جرس مجاز الغنم بقسنطينة 

n تــم صبــاح ، أمس ، العثور على جثة شــخص 
مجهول الهوية في وادي الرمال بقسنطينة .

وتدخلــت إســعافات التابعــة للوحدة الثانويــة للحماية 
المدنيــة سيســاوي ســليمان ببلدية  قســنطينة يوم في 
حدود الســاعة 11 و 27 دقيقة بوادي الرمال أســفل 
جســر مجاز الغنم حي بن تليس ،وذلك ألجل انتشــال 
جثة الضحيــة مجهول الهوية من جنس ذكر وجد في 
منتصــف الــوادي ،تم نقله من طــرف رجال الحماية 
المدنية  إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي 

.
تاج الدين

 n طغت توافه األمور على اهتماماتنا، 
حتى حولنــا كل الفضاءات المتاحة أمامنا 
إلــى ســاحات جــدال وتنابز ولعــن على 
قضايا ال تســمن وال تغني من جوع، ولم 
تسلم حتى مواقع األنترنت، التي اخترعها 
لنــا الغرب من هــذا الضجيج، الذي جعل 
األمــة تحــدث قطيعــة كبرى مع رســالة 
عظيمــة جاء بها خير األنام، ألجل توحيد 
الصــف علــى قضايا أســمى مــن ربطة 
العنــق وكيفية أداء صــالة التراويح مثال، 
وبــأي قــراءة يجب أن تــؤدى، والزالبية 
واللحيــة وغيرهــا، فأوربا التي ال شــيء 
يوحدها وال تكاد تلتقي إال في كون عدوها 
واحد، ال يضبط قادتها إال وهم منشــغلون 
ألجل جمع الشــمل وتوحيــد الكلمة، بينما 
نفشــل نحن الذين ال نكاد نختلف في شيء 
فــي توحيد كلمتنــا ونزيد مــن فرقتنا في 
ابتــداع الخالفات بالخوض في أمور تثير 
السخرية، ونصر على أن الذي يخالفنا في 
الرأي ليس منا ،ولن يحشــر يــوم القيامة 
معنــا في الجنــة التي يبــدو أن بعضنا قد 

”ضمن” مقعدا فيها !
اليونانــي والنمســاوي اللــذان ال يلتقيــان 
في لون البشــرة والمذهــب الديني واللغة 
والتاريــخ والجغرافيــا يتوحــدان كالبنيان 
المرصوص، وكالجســد الذي إذا اشــتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالمرض 
والحمى، بينما يختلف إمام وظيفته توحيد 
األمة يسمي نفسه بالوسطي مع إمام يسمي 
نفسه بالسلفي في قضية فرعية تتحول إلى 
فتنة وتقسم األمة أحزابا وأطيافا ومذاهب 

وشيعا قد تنفصل أجزاء منها عن الجيد.
آخــر الــكالم .. لقــد حّولنــا حياتنا إلى 
ســاحة مجادلــة واختــالف حــول قضايا 
”تافهــة” ونســينا أن القــدس مــا بقــي لنا 
والعزة تبخرت في ســوريا والعراق، كما 
نســينا أيضا أن حجاجنا يسافرون بوسائل 
نقــل غربية وصائمينا يفطــرون بمنبهات 
ومكبرات صوت غربية ومصلينا يؤدون 
شعائرهم في مســاجد مصنوعة ومهندسة 

بوسائل غربية.
سفيان خرفي 

كاريكاتور 

غرقنا يف التفاهات
آخر الكالم 

الصبح  : 03.35
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.39
العشاء : 21.12

مواقيت الصالة 
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قالت صحيفة ”ماركا”، إن مدرب لاير مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أبلغ العبي فريقه برحيله مع 
نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إقصاء اللاير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

تم حجز كمية إجمالية قدرها 19ر1 طن من الكيف المعالج خالل عمليتين متفرقتين بمنطقتي تبالبالة ببني 
عباس وأدرار والقبض على شخصين مشتبه فيهما في الترويج  للمخدرات حسبما أفادت به المديرية 

الجهوية للجمارك ببشار.

يف عملتني متفرقتني
حجز قرابة طنني من الكيف املعالج بأدرار وبني عباس

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

وفاة طفل يف واد ستيتى  وإنقاذ 4 
شبان من الغرق بأزفون يف تزيي وزو 

ثالثة مرشحين لخالفته 
زيدان يبلغ العبي ريال مدريد برحيله عن الفريق

تاج الدين
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