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- تشكيل لجنة تتكفل بنفقات الحملة االنتخابية للمرتشحني الشباب األحرار
- المرشحون للترشيعات .. مهمة صعبة  وتخوفات من  العزوف االنتخايب

أمرت الســلطة الوطنيــة المســتقلة لالنتخابــات يف مراســلة إىل منســقي المندوبيات 
الوالئية برضورة تنصيب المســؤول الــواليئ عن الربتوكول الصحي والــذي يتواله طبيب 
ومن المرتقب أن يكشــف رئيس السلطة محمد رشيف غدا الثالثاء علن الربتوكول الصحي 
الخــاص بالعملية االنتخابية من ســري الحملة االنتخابية اىل يوم االقــراع المقرر يوم 12 
جوان القادم النتخاب أول نواب للمجلس الشــعبي الوطنــي يف ظل حكم الرئيس الحايل 

عبد المجيد تبون .
و يعكف المتنافسون عىل تحضري خطاب سيايس انتخايب” استثنايئ” بالنظر للظروف التي 
تعيشــها البالد، و التي قد تجعل مــن مهمة اقتناع المواطن للتوجــه للصندوق أمر ليس 

ص 4/3بالسهل.
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ريال بيتيس 

استهدف منازل ومصانع وأرايض 
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شباب قسنطينة يعود إىل سكة الهزائم 

انتفض  أنصار شباب قسنطينة في وجه الالعبين والطاقم اإلداري والفني بعد 
الهزيمة أمام الباك مساء أول أمس  األحد بملعب الشهيد بن عبد المالك رمضان 
وهي النتيجة التي لم تكن متوقعة بالنظر إلى  المسيرة االيجابية والبداية الموفقة 
للفريق في مرحلة اإلياب والتعادل الذي عاد به رفقاء القائد العمري من تلمسان 

في الجولة األولى.
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 الـوافدون من الخارج سيخضعون لتشخيص صارم

مطارات العاصمة 
،وهران و قسنطينة 

ّسزتود بمخابر مجهزة 
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n تترأس الجزائر اليوم  الثل
اثاء الدورة الوزارية لمجلس ال
سلم و األمن لالتحاد االفريقي ال
تي ستكرس لبحث الوضع السائ

د في ليبيا.
 و سيرأس وزير الشؤون الخار
جية, صبري بوقدوم الدورة الو

زارية لمجلس السلم 
 واألمن التي ستعقد في سياق ي
طبعه التقدم الملموس الذي تــم ا
حرازه في إطار الحوار الليبي ال
م نبثق عن نتائج ندوة برلين حو
ل ليبيا الم نعقدة في يناير 202

0. و يهدف اللقاء 
إلى التأكد من استمرار التقدم ال
ذي تم احرازه إلى حد الساعة ف

ي إطار الحوار و السلم, 
سيما من خالل دعم جهود المبع
وث األممي و مساندة حكومة ال

وحدة الوطنية في المهام 
الموكلة إليها و سيتعلق األمر خل
ال هذه الدورة ببحث الوســائل ا

لتي يمكن لالتحاد االفريقي 
اللجوء الستعمالها و دعم المســا
ر الحالي الذي من شأنه أن يفض

ي إلى تنظيم انتخابات

 رئاسية في ليبيا في 24 ديسمب
ر 2021.

و سيتناول النقاش مختلف األشك
ال التي سيمكن من خاللها لالتح

اد المساهمة في آلية
 مراقبة وقف اطالق النار السار
ي في ليبيا,كما سيتطرق المشار
كون إلى الوسائل الم مكن اعتما
دها لدعم السلطات الليبية في تح
قيق المصالحة الوطنية و تحسي

ن حياة الليبيين.
 ربيع م

n     احتضنــت مصالــح أمــن 
والية قسنطينة نهار  أمس  االثنين 
الموافق لـ 2021/05/17، نهائي 
البطولة الجهوية لكرة القدم ما بين 
مصالح الشرطة لناحية الشرق، و 
ذلك على  مستوى  الملعب البلدي 

عابد حماني بالخروب.
 المبــاراة جرت فعالياتها بحضور 
المفتش الجهوي لشرطة الشرق و 
رئيس أمن والية قسنطينة بالنيابة، 
و كــذا اطــارات مــن المصالــح 
الجهويــة ، حيــث جمــع النهائــي 
فريــق أمن والية ســطيف  بفريق 
أمن والية باتنة ، وســط  منافســة 
مثيرة و ندية عالية، بمستوى فوق 
المتوســط، و شــهدت عدة فرص 
حقيقية للتهديف تألق فيها الحراس 
ما عدا واحدة من جانب هجوم أمن 

والية ســطيف، ترجمت إلى هدف 
رجــح الكفة حيث انتهــت المقابلة 
بتتويــج فريق أمن والية ســطيف 

بنتيجة 00/01.
المقابلــة تميــزت بــروح رياضية 
عاليــة عكســت روح الزمالة بين 
الفريقين المشاركين و الذين ثمنوا 
مثل هــذه التظاهــرات التي تعتبر 
فرصة لتشــجيع الرياضــة و القيم 

النبيلة في أوساط الشرطة .
 بعــد انتهــاء المقابلــة ألقى رئيس 
امن الدائرة كلمة بالمناسبة هنأ فيها 
الفريقين و نوه إلى اهتمام المديرية 
العامــة لألمن الوطنــي بالرياضة 
التي تعتبر ملتقى لألخالق العالية، 
ليتم بعدها مباشرة تسليم الميداليات 
للفريقين مع كأس البطولة من قبل 
المفتش الجهوي لشرطة الشرق و 

رئيس امن الوالية بالنيابة.

اإلطاحة بعصابة اجرامية 
خطرية مختصة يف رسقة أعمدة خط 

السكة الحديدية  بالطارف

n أمــن دائرة الذرعــان بأمن والية الطارف 
يتمكــن مــن اإلطاحة بعصابــة اجرامية خطيرة 
مختصة في ســرقة اعمدة خط الســكة الحديدية 
باســتعمال مركبتين نفعيتين الجماعة االجرامية 
متكونــة من 03  اشــخاص ينحدرون من مدينة 
الذرعان والية الطارف اعمارهم تتراوح ما بين 
العقديــن الثالث و الرابع تفاصيل القضية جاءت 
على اثر معلومات وردت الى مصالح الشــرطة 
القضائيــة بأمــن دائــرة الذرعــان مفادهــا قيام 
اشــخاص مشــتبه فيهم يقومون بسرقة و تحميل 
اعمدة خط الســكة الحديدية على متن ســيارتين 
نفعيتين ايــن تم اعداد خطة امنية الترصد لهم و 
على الفور تم توقيف الســيارتين و هما محملتان 
بأعمدة السكة الحديدية مع توقيف 03  اشخاص 
علــى متن الســيارتين و تحويلهم الــى مقر امن 
الدائــرة الســتكمال االجــراءات القانونيــة بعد 
االنتهــاء مــن التحقيق معهــم و اســتيفاء جميع 
اإلجراءات القانونية تم تقديم المشــتبه فيهم امام 
الســيد وكيــل الجمهورية المختــص إقليميا لدى 
محكمة الذرعان عن جرم تكوين جمعية أشــرار 

لغرض السرقة باستحضار مركبتين.
بوثينة س

مديرية الثقافة بقسنطينة تلتفت 
لرجال الحماية المدنية 

n تفضل مدير الثقافة والفنون لوالية قسنطينة 

بتكريم ممثلين عن مصالح الحماية المدنية  نظير 
مساهمة قطاع الحماية المدنية في إنجاح برنامج 
ليالــي رمضــان 2021، تحــت شــعار نفحات 
روحانيــة ومقامــات فنيــة في رحــاب رمضان 
..المبادرة لقيت استحسان رجال الحماية المدنية

الجزائر ترتأس اليوم اجتماعا لمجلس  السلم 
واألمن لالتحاد اإلفريقي حول ليبيا  

طلبة جامعة جيجل يتضامنون  
مع الشعب الفلسطيني

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها :00. 100.000 دج
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n قامــت التنظيمــات الطالبية ،صبيحة 
أمس،بالســاحة المركزية  للقطب الجامعي  
بتاسوســت بواليــة جيجل بوقفــة تضامنية 
مع الشــعب الفلســطيني ،الــذي يعاني من 
اعتــداءات الكيان اإلســرائيلي ،حيث رفع 
الطلبة شعارات مختلفة تظهر الضمير الحي 
للطلبة الجزائرييــن المتضامنين قلبا وقالبا 
مع إخوانهم الفلســطينيين ،الذي يتعرضون 

إلى دمار ممنهج ومجازر وحشــية يرتكبها 
يوميا الجيش اإلســرائيلي الغاشــم ، يحدث 
ذلك أمام أنظار العالم وصمت أجهزة األمم 

المتحدة وخاصة مجلس المن الدولي.
ومن بيــن الشــعارات التي رفعهــا الطلبة 
بالســاحة أمام تمثال ابن خلدون« المقاومة 
لنا شرف » ، والشــعار الخالد الذي أطلقه 
الرئيس الراحل هواري بومدين » الجزائر 

مع فلســطين ظالمة أو مظلومة » ، إضافة 
الى رفــع األعالم الفلســطينية رمز الدولة 
الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس ، هذا وقد 
توقفــت الدراســة بجامعة تاسوســت طيلة 
الفتــرة الصباحية لنهار أمــس االثنين، في 
موقــف مثالي يشــرف طلبة جيجل عشــية 

االحتفال بعيد الطالب.
نصرالدين - د

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

فريــق  براعــم  تأهــل   n
الترجــي الرياضي حامــة بوزيان 
TRHB  عن جدارة و اســتحقاق 
التصفيــات  طيلــة  هزيمــة  دون 
لألدوار النهائية لكأس الجمهورية   
اطوارهــا  تجــري  أن  المقــرر 
بمدينة المدية في شــهري جوان و 
جويلية 2021 من تنظيم الجمعية 
الرياضية الهاوية  وفاق  المدية.

الترجــي الرياضي حامــة بوزيان 
TRHB ســيكون  ممثــل واليــة 
قسنطينة في كأس الجمهورية التي 
تنظمها جمعيــة وفاق المدية خالل 

الصائفة القادمة. 
ألبطــال  أخــرى  مــرة  هنيئــا 
براعــم الترجــي الرياضــي حامة 
بوزيان  وانشاء هللا العودة بالسيدة 

الكاس .
الترجــي  ويعتبــر فريــق براعــم 
الرياضــي حامة بوزيان من أقوى 
المــدارس الكرويــة فــي عاصمة 
الشــرق ، حيث فاز مؤخــرا بعدة 
دورات وألقــاب نظمــت بمختلف 
جهــات الوالية على غــرار مدينة 
علي منجلي وبلدية ديدوش مراد .
تاج الدين

براعم فريق الرتجي الريايض حامة بوزيان  
يف نهائيات كأس الجمهورية بالمدية 

نهايئ البطولة الجهوية لكرة القدم ما بني 
مصالح الرشطة لناحية الرشق

التتويج ألبناء عني الفوارة 



n من المقرر أن  تكشــف السلطة 
الوطنيــة لالنتخابــات غــدا الثالثاء 
عن الضوابــط الصحية والبروتكول 
الخاص بسير الحملة االنتخابية التي 
ستنطلق يوم الخميس القادم  في ظل 
الوضعيــة الوبائية الحالية وانتشــار 
ســالالت جديدة من فيروس كورونا 
المتحــور مــوازاة مــع ذلــك دعــت 
السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات 
كافــة  عبــر  الوالئيــة  مندوبياتهــا 
القطــر الوطنــي بضــرورة تنصيب 
المســؤول الوالئــي عــن البرتوكول 
الصحــي والذي يتــواله طبيب وذلك 
تنفيــذا لتعليمات رئيــس الجمهورية 
التي أســداها خالل اجتمــاع مجلس 
الــوزراء ماقبــل األخيــر حيث امر 
الحكومــة  بضــرورة وضع مخطط 
خــاص لالحتياطــات الصحيــة فــي 
تشريعيات 12 جوان 2021 يشمل 
والمكاتــب،  والمراكــز  المؤطريــن 
بالتنســيق مــع وزارة الصحــة وكل 

المصالح المعنية.
الوطنيــة  الســلطة  وتعكــف  هــذا 
ــع  ــى وض ــات عل ــتقلة لالنتخاب المس
للبرتوكــول  األخيــرة  الروتوشــات 
الصحــي الــذي ســيتم تطبيقــه خــالل 
يــوم  وأيضــا  االنتخابيــة،  الحملــة 

االقتــراع داخــل مكاتــب ومراكــز 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  التصويــت 
العلميــة  واللجنــة  الصحــة  وزارة 
لمتابعــة وبــاء كورونــا وتجد الســلطة 
لالنتخابــات  المســتقلة  الوطنيــة 
ثالــث  ال  خياريــن  امــام  نفســها 

لهمــا، فــي ظــل االرتفــاع الكبيــر 
كورونــا  بوبــاء  المصابيــن  لعــدد 
لعــدد  باســتور  معهــد  واكتشــاف 
المتحــور  الفيــروس  حــاالت  مــن 
تطبيــق  تــدرس  إمكانيــة  حيــث 
نفــس البرتوكــول الصحــي الــذي تــم 
تطبيقــه خــالل الحملــة االســتفتائية 
ــح  ــي الفات ــتور  ف ــل الدس ــى تعدي عل
مــن نوفمبــر 2020، وذلــك باعتبــار 
أن الوضعيــة الوبائيــة كانت مشــابهة 
نوعــا مــا للوضعيــة الحاليــة، خاصــة 

مــن حيــث عــدد اإلصابــات.
وســتفرض ســلطة محمــد شــرفي 
عبــر مندوبياتهــا المحليــة ارســال 
تقاريــر دوريــة يوميــة  بــكل مــا 
يتعلــق بالحملــة االنتخابيــة الســيما 
البرتوكــول  بتطبيــق  تعلــق  مــا 
معاقبــة  إمكانيــة  مــع  الصحــي، 
ــي  ــتقلة الت ــم المس ــزاب والقوائ األح
الصحــي  البرتوكــول  تحتــرم  لــم 
لتنظيــم  رخصــة  منحهــا  وعــدم 

القاعــات. داخــل  تجمعــات 
 رـ م

n أكد البروفيســور رشــيد بلحاج 
مدير األنشــطة الطبية وشــبه الطبية 
ورئيــس مصلحــة الطب الشــرعي 
بمستشــفى مصطفى باشــا الجامعي 
بالعاصمة ،أن قرار مجلس الوزراء 
بخصــوص الفتــح التدريجي للحدود 
يرتكز إلى أرضية علمية قائمة على 
مقترحات اللجنة العلمية، معتبرا إياه 
قــرارا إنســانيا أيضا غيــر أن التقيد 
بإجراءات الوقاية يجب أن يكون في 

الواجهة.
وأوضــح رشــيد بلحــاج أمــس االثنين 
يعتبــر  الحــدود  فتــح  »قــرار  أن 
بشــرى خيــر و هــو نتيجــة النخفاض 
ــا  ــروس كورون ــات بفي ــدد اإلصاب ع
ــاال  ــت إقب ــي لقي ــح الت ــة التلقي ولعملي
ــو  ــن، وه ــل المواطني ــن قب ــرا م كبي
مــا حفــز الســلطات إلــى التوجــه 
للفتــح التدريجــي للمجــال الجــوي 
أن  أيضــا  ليضيــف  والبــري«، 
»هــذا القــرار يعتبــر قــرارا إنســانيا 
ومبرمجــا ومدروســا بموافقــة اللجنــة 
العلميــة«، مطالبــا فــي نفــس الوقــت 

القادميــن  وباألخــص  المواطنيــن 
ــرورة  ــة وبض ــارج بالحيط ــن الخ م
احتــرام التدابيــر الوقائيــة  مهمــا كان 

ــه. ــوا من ــذي قدم ــد ال ــم البل اس
وأبــرز رشــيد بلحــاج الــذي يتــرأس 
النقابــة الوطنيــة لألســاتذة والباحثيــن 
الجامعيــن أنــه »حاليــا ال يمكــن فتــح 
ــة شــاملة وأن  المجــال الجــوي بصف

ــا،  ــي كان صائب ــح الجزئ ــرار الفت ق
كورونــا  فيــروس  وأن  خاصــة 
الجزائــر  فــي  متواجــدا  يــزال  ال 
والجميــع يعلــم الطريقــة التــي دخــل 

ــن«. ــى ارض الوط ــا إل به
األنشــطة  مديــر  كشــف  كمــا 
الطبيــة وشــبه الطبيــة أن »حركــة 
ــق  المســافرين ســتكون مزدوجــة وف

بروتوكــول صحــي صارم ســيفرض 
ســواء علــى القادميــن مــن الخــارج، 
أنــه  مؤكــدا  وأجانــب،  جزائرييــن 
ســيتم إخضــاع األشــخاص الوافديــن 
مــن مختلــف مناطــق العالــم إلــى 
ســي  »بــي  ال  الجزائــر إلختبــار 

آر«.
ــدث  ــار المتح ــر، أش ــب آخ ــن جان م
فــي  الفيــروس  »انتقــال  أن  إلــى 
الطائــرة يكــون أقــل شــدة مقارنــة 
وبأنهــا  األخــرى  النقــل  بوســائل 
ــة  ــن ناحي ــة م ــائل الوقاي ــن وس أحس
ــى  ــر عل ــا تتوف األمــن الصحــي ألنه
ويتــم  بمصفــاة  مــزودة  مكيفــات 
وبعــد  قبــل  أوتوماتيكيــا  تعقيمهــا 
الســفر وهــو مــا يســاهم فــي تقليــص 
انتقــال العــدوى« كمــا أضــاف أن 
»خاصيــة الطائــرة هــو أن العــدد 
فيهــا محــدد ومــدة الرحلــة أيضــا 
ــة  ــا مقارن ــر أمان ــا أكث ــددة وبأنه مح

بالباخــرة«.
ق ـ و

n أعلــن رئيــس اللجنــة الوطنية 
لمنع ومكافحة االتجار باألشــخاص، 
لميــن الحاج اليوم اإلثنيــن بالجزائر 
ســتتزود  الجزائــر  أن  العاصمــة 
بقانــون   2021 ســنة  في حــدود 
“محــدد وشــامل” لمكافحــة االتجار 
الضحايــا،  حمايــة  و  باألشــخاص 
معربا عــن ارتياحه لكون هذا النوع 

من الجرائم لم يبلغ مرحلة “اآلفة”.
هامــش  علــى  تصريــح  وفــي 
متابعــة  حــول  الوطنيــة  “الورشــة 
االتجــار  حــاالت  محاكمــة  و 
باألشــخاص”، أوضــح  لميــن الحــاج 
“نســعى حاليــا إلــى المصادقــة علــى 
ســيكون  شــامل  و  محــدد  قانــون 
جاهــًزا نهايــة الســنة و مــن المقــرر 
المتعلقــة  الجوانــب  كل  يشــمل  أن 
يتعلــق  إذ  باألشــخاص  باإلتجــار 
ــة”. ــة الجزائري ــزام للدول ــر بالت األم
و تنظــم اللجنــة مناصفــة مــع مكتــب 
األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
ــام  ــة أي ــدوم ثالث ــاء ي ــة لق و الجريم
ــات  ــول التحدي ــادالت ح ــول “التب ح
الجيــدة  الوطنيــة  الممارســات  و 
المحاكمــة”،  مرحلــة  ومحــاكاة 
قاضيــا  أربعيــن  لنحــو  موجــه 
و  خبــراء  ينشــطه  و  جزائريــا 
مختصــون وطنيــون و مــن المغــرب 
العربــي و ايطاليــا و بلجيــكا ومالــي 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  و 

و أشــار الحــاج أنــه “فــي الوقــت 
العقوبــات  قانــون  وحــده  الراهــن 
يغطــي هــذا النــوع مــن الجرائم حيث 
ــاعدة  ــا بمس ــض الضحاي ــى بع يحظ
الهــالل األحمــر الجزائــري”، مؤكــًدا 
أن القانــون الجديــد “الــذي ســيعرض 

علــى البرلمــان الجديــد ســيتولى كل 
الجوانــب المتعلقــة بهــذه المســألة، 
ســيما مــا تعلــق بحمايــة الضحايــا 
و كــذا المؤسســات التــي ســتتكفل 

ــك”. بذل
هــذا  أهميــة  إلــى  تطرقــه  لــدى 
“المســائل  بـــ  الخــاص  التكويــن 
الحساســة للغايــة” ركــز المتحــدث 
قانونــي  “تعريــف  أهميــة  علــى 
لهــذه  مناســب  لوصــف  واضــح 
الهــدف  أن  الجرائم”،معتبــًرا 
ــار  ــن االتج ــز بي ــي “التميي ــن ف يكم
ــى  ــم عل ــي الجرائ باألشــخاص و باق
غــرار الهجــرة غيــر الشــرعية رغــم 

اإلثنيــن”. بيــن  عالقــة  وجــود 
ــدرج  ــوم تن و أضــاف أن ورشــة الي
ــي ُنظمــت  ــي إطــار الورشــات الت ف
الوطنــي  الصعيــد  علــى  ســابًقا 
بحضــور ضبــاط الشــرطة القضائيــة 
حيــث يكمــن الرهــان فــي “التنســيق 
ــة و الشــرطة  ــات العدال ــن مؤسس بي
و  بفعاليــة  اآلفــة  هــذه  لمكافحــة 
بالنظــر إلــى العــدد الضئيــل للحاالت 
فــي الجزائــر ال يمكــن لحســن الحــظ 

ــة”. ــر آف ــار األم اعتب
عبــر  االفتتاحيــة  الجلســة  خــالل 
المديــرة  أبــرزت  األنترنــت، 
المتحــدة  األمــم  لمكتــب  اإلقليميــة 
الجريمــة  و  بالمخــدرات  المعنــي 
لشــمال أفريقيــا و الشــروق األوســط 
كريســتينا ألبرتيــن “التعــاون” القائــم 
بيــن الوكالــة األمميــة و الجزائــر في 
مجــال مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص 
و كــذا اإلرهــاب و تبييــض األمــوال 

الســيدا…الخ. و 
ق ـ و

n تم  االثنين بمقر الســلطة الوط
نية المستقلة لالنتخابات, تشكيل لجن
ة مختلطة بين إطارات السلطة ووز
اتي الداخلية والمالية, ستتكفل بإعدا
د النص التطبيقي المتعلق بتحديد ك
يفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقا
ت الحملة االنتخابية للشباب المترش

حين األحرار.
للســلطة, أن تش بيان   وأوضح 
كيل هذه اللجنة المختلطة تم خــل
لو ا لســلطة  ا ئيس  ر ع  جتما ا ل  ا
محم ت  با نتخا لال لمســتقلة  ا طنية 
لج لداخلية وا ا د شــرفي ووزير 
لعمــرا ا لتهيئة  وا لمحلية  ا ماعات 
ا لســلطة  ا بمقر  بلجود  ل  كما نية 
ا أجل وضــع  لوطنية وذلك من 
فــح لتنفيذ  لالزمة  ا ت  نيزما لميكا
لم ا لشــباب  ا ئدة  لفا لمرسوم  وى ا
ترشــحين األحرار األقل من أرب

ع ا القتر ا م  يو ســنة  عين 
 وتضم اللجنة إطارات من الســل
طة الوطنية المســتقلة ووزارة الد
اخلية والجماعات المحلية والتهيــئ
ة العمرانية ووزارة المالية, وســت
لــم ا لتطبيقي  ا د النص  تكفل بإعدا
تعلق بتحديد كيفيات توفير دعــم 
الدولة للتكفل بنفقات الحملة االنــت

خابية للشباب المترشــحين األحرا
ر األقل من أربعين ســنة يوم االق
تراع وذلك قبل انطالق الحملــة ا

ــة. النتخابي
لإلشــارة, فإن الحملة االنتخابية ل
تشريعيات 12 جوان القادم, ســتن
20 مــا طلق يوم الخميس المقبل 
ي بعد أن كانت مقررة اليــوم االث
نين وحسب معطيات الســلطة الو
طنية المســتقلة لالنتخابات, تم اس
4900 قائمة عبرت عــن  تقبال 
رغبتها في المشــاركة في االنتخ
ابات التشريعية القادمة وســحبت 
االســتمارات, وبلغ عدد القوائم ال
تي أودعت االســتمارات 2490 
قائمة من بينها 1237 تابعــة ألح
زاب سياســية و1253 قائمة حر
ة, حيث بلغ عدد ملفات الترشــح 
25 التي تم إيداعها لدى الســلطة 
 12854 416 ملف, من بينهــا 
ملف تابع ألحزاب و12562 مــل

ــرار. ف لألح
لمقبولة كليــا  ا ئم  لقوا ا وبلغ عدد 
1483 قائمة منهــا  ودون تحفــظ, 
646 قائمة حزبية و837 قائمــة 

حــرة.
ربيع ـ م

3عين على الحدث

الـوافدون من الخارج سيخضعون لتشخيص دقيق وصارم 
كشف رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي أمس الثالثاء عن تجهيز المطارات الثالثة بكل من 
العاصمة ووهران و قســنطينة التي تســتقبل الوافدين من الخارج بمخابر مجهزة بأحدث الوسائل من أجل تطبيق إجراءات 

تشخيص صارمة ودقيقة ستسمح بالتعرف على المصابين بفيروس كورونا.

مطارات العاصمة ووهران و قسنطينة سزتّود بمخابر مجهزة بأحدث الوسائل 

فــي  صنهاجــي  وتحــدث   n
توفيــر  عــن  اإلذاعــة«  »فــوروم 
عمليــة  تتضمــن  آمــان  شــبكة 
اإلجــراءات  وتطبيــق  التشــخيص 
فتــح  ســترافق  التــي  العملياتيــة 
المعابــر الحدوديــة ، مشــيرا إلــى 
أن الســلطات ســتطبق بروتوكــول 
ــى  ــر أعل صحــي صــارم ودقيق يوف

األمــان. درجــات 
وبعــد إعطــاء اللجنــة العلميــة المكلفة 
الخميــس،  تطــورات،  بمتابعــة 
ــا  ــروس كورون الضــوء األخضر في
وفــق  الحــدود  فتــح  في إلعــادة 
جدا«، أعلــن  صارمــة  »شــروط 
بيــان لرئاســة الجمهوريــة  األحــد أن 
مجلــس الــوزراء وافــق علــى إعــادة 
فتــح أهــم ثالثــة مطــارات للرحــالت 
الدوليــة ابتــداء مــن األول مــن جــوان 
بعــد أكثــر مــن ســنة مــن إغــالق 

ــدود. الح

ــة  ــب موج ــرى ولتجن ــة أخ ــن جه م
رابعــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا 
، شــدد صنهاجــي علــى ضــرورة 
التعجيــل عمليــة التلقيــح حتــى نتمكن 
ــرا  ــاره معتب ــد النتش ــع ح ــن وض م

الجديــر  و  األهــم  النقطــة  إياهــا 
بتحكــم االنســان فيــه.

جميــع  أن  يقــول  طمــأن  كمــا 
 « للفيــروس  المضــادة  اللقاحــات 
متســاوية اآلن مــن حيــث الفعاليــة« 

ألن المتحــورات التــي ظهــرت » 
يمكــن التحكــم فيهــا و معروفــة مــن 
أن  مضيفــا  اللقاحــات«،  طــرف 
التغييــرات »ليســت مهمــة بشــكل 
يجعــل اللقاحــات التقليديــة عاجــزة 
الفيــروس«. التغلــب علــى  علــى 

الجماعيــة  المناعــة  وبخصــوص 
ــر  ــن الخطي ــه »م ــال صنهاجــي أن ق
تــم  بــأن  حاليــا  األمــور  تأكيــد 
ــي  ــة ف ــة الجماعي ــذه المناع ــوغ ه بل
ــا«  ــس صحيح ــر لي ــر، فاألم الجزائ
مشــيرا إلــى أنــه لتحقيــق ذلــك يجــب 
الخاصــة  الدراســات  عــدد  رفــع 
أهــم و  الوبائيــة بشــكل  بالتحاليــل 
ــتويات  ــول المس ــات ح ــح تحقيق »فت
أجــل  مــن  للســكان  المرتفعــة 
ــم  ــه ت ــول بأن ــة و الق الخــروج بنتيج

الجماعيــة«. المناعــة  بلــوغ 
ق ـ و
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عقوبات ضد األحزاب والقوائم الحرة التي ال تلزتم باإلجراءات الصحية الوقائية

فتح الحدود قرار إنساين اتخذ بموافقة اللجنة العلمية

الجزائر ستزتود هذا العام بقانون محدد وشامل 
لمكافحة اإلتجار باألشخاص

نحو تنصيب أطباء لمتابعة تطبيق الربتوكول الصحي الخاص بسري العملية االنتخابية

الربوفيسور رشيد بلحاج من مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة

مختلطة مابني سلطة رشيف ووزاريت الداخلية والمالية

الجزائر:سناء-م

تشكيل لجنة تتكفل بنفقات الحملة االنتخابية 
للمرتشحني الشباب يف قوائم األحرار

الجزائر / ربيع م

ــب المســؤول  ــة بضــرورة تنصي ــات الوالئي ــى منســقي المندوبي ــلة إل ــي مراس ــات ف ــتقلة لالنتخاب ــة المس ــلطة الوطني أمرت الس
الوالئــي عــن البرتوكــول الصحــي والــذي يتــواله طبيــب ومــن المرتقــب أن يكشــف رئيــس الســلطة محمــد شــرفي غــدا الثالثــاء 
علــن البتركــول الصحــي الخــاص بالعمليــة االنتخابيــة مــن ســير الحملــة االنتخابيــة الــى يــوم االقتــراع المقــرر يــوم 12 جــوان 

القــادم النتخــاب أول نــواب للمجلــس الشــعبي الوطنــي فــي ظــل حكــم الرئيــس الحالــي عبــد المجيــد تبــون .
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n و يتابــع الرائد الفرنســي في تحقيــق قضائي بتهمة 
»إفشــاء وثيقة مصنفة سرية« و هي جنحة يعاقب عليها 

القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.
و أشار ذات المصدر إلى أن التحقيق افتتح في نوفمبر 
2019 من طرف مجلس قضاء باريس بعد اخطار من 
بتفتيش  بعدها  المختصة  الجهات  لتقوم  الجيوش  وزارة 
منزل الضابط و مكان عمله آنذاك المخيم العسكري سان 

سير )موربيون(.
و حسب ميديا بارت فإن الوزارة تحقق مع الضابط بتهمة 
مصنفة  أرشيفية  لمادة  تصريح  دون  النشر  و  االحتفاظ 

سرية عن حرب التحرير.
الفرنسي  الضابط  كان   2019 سبتمبر  غاية  الى  و 
من  بأكثر  تحتفظ  التي  للدفاع  التاريخية  للمصلحة  تابعا 
500.000 وثيقة عسكرية حيث رخص له القيام برسالة 

دكتوراه و التي من شأنها ان تنشر فيما بعد.
و أرسل الضابط بعد ذلك مراسلة إلى مسؤوله لمراجعة 

األبحاث التي ارفق معها وثيقة عليها ختم »سري«.
للجنود  بحتة  تقنية  تعليمات  على  الوثيقة  هذه  تحتوي  و 
الفرنسيين للقتال في اإلنفاق خالل حرب الجزائر بما في 
أو  الثوار  بها  التي يحتمي  المغارات  ذلك كيفيات ولوج 

تقنيات الرؤية في الظالم دون ان يكشف امرهم.
و قد رفض مجلس قضاء باريس اإلجابة عن اتصاالت 
موقع »ميديا بارت« بينما أكدت وزارة الجيوش لجوؤها 
قانون  من   40 المادة  تقتضيه  ما  حسب  القضاء  الى 
االجراءات الجزائية« التي تتطلب من كل موظف التبليغ 

عن جريمة أو جنحة.
واكتفت  أخر،  تعليق  بأي  اإلدالء  الوزارة  ورفضت 
يساهم  الوطني  الدفاع  سرية  »احترام  أن  على  بالتأكيد 
بشكل مباشر في حماية قواتنا )و( يشكل رهانا هاما من 

حيث األمن والحفاظ على المصالح األساسية لألمة«.
ويضيف المصدر نفسه أن هذا يشكل توضيحا عاريا من 
تتعلق  التي  المعنية  الوثيقة  إلى طبيعة  بالنظر  أي معنى 
بالمعارك التي جرت تحت األراضي الجزائرية قبل 70 

عامذا.
الجيش  إن  بينوا شابير  الفرنسي،  الضابط  وقال محامي 
الفرنسي لم يفرض أي عقوبات تأديبية على موكله، وأنه 
حتى اآلن لم تستمع إليه الشرطة بعد مضي عام ونصف 

من التحقيق.
ويتعارض المنع من الوصول إلى األرشيف مع التزامات 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي، بعد أن اعترف 
والناشط  الرياضيات  أستاذ  أرملة  أودان،  جوزيت  أمام 
التعذيب  المناهض لالستعمار موريس أودين، بممارسة 
من قبل الجيش الفرنسي أثناء معركة الجزائر، قد وعد 

بفتح أرشيف حرب الجزائر.
ومنذ عام 2008، كان ثمة قانون يكفل حرية الوصول 

إلى كل األرشيف الذي يزيد عمره عن خمسين عامذا.
لكن وفي سنة 2011، أصدرت األمانة العامة الفرنسية 
بإخضاع  تطالب  وزارية  تعليمة  القومي  واألمن  للدفاع 
الجزائر  بحرب  المتعلقة  السري  الدفاع  وثائق  جميع 

إلجراءات رفع السرية.
لم تطبق   ،IGI 1300 التعليمة، تحت مسمى  لكن هذه 
يمكن  حيث  للجيوش،  التاريخية  المصلحة  قبل  من 
المصنفة  الوثائق  آالف  إلى  بحرية  الرجوع  للمؤرخين 

على أنها »سرية«.
تقديم  الباحثين  على  لزاما  2019، صار  ديسمبر  ومنذ 
وزارة  قررته  تعسفي  إجراء  وهو  السرية،  لرفع  طلب 

القوات المسلحة، والذي يستمر غالبا لسنوات.
ق ـ و

متابعة قضائية بفرنسا ضد مؤرخ عسكري لنرشه وثيقة أرشيف

n القيادي بحركة البناء الوطني أحمد 
الدان:

يلمس  أن  يجب  االنتخابي  الخطاب 
اهتمامات املواطنني و األزمة الوطنية

البناء  بحركة  القيادي  قال  السياق  هذا  وفي 
ل«  تصريح  الدان،  في  أحمد  الوطني 
االنتخابي  الخطاب  إن  الجزائر«،  عين 
بالهموم  يتعلق  قسم  أقسام،  لثالثة  ينقسم 
واالهتمامات اليومية للمواطن وهذا نحن في 
لجان  مجموعة  شكلنا  الوطني  البناء  حركة 
والواليات من  البلديات  محلية على مستوى 
أجل التواصل مع المواطنين واالستماع إلى 
إلى خطاب سياسي  انشغاالتهم،  تم تحويلها 
المشاكل  حل  كيفية  في  عملية  ومقترحات 
المجالس  تركته  ما  مثل  الموجودة  القاعدية 
والسكن  العمل  مشكل  أو  السابقة،  البلدية 
الصناعيين،  الفالحين  مشاكل  والعقار، 
مشكلة المياه، ومشاكل سكان مناطق الظل، 
الثاني يتعلق باألزمة الوطنية، وهي  والقسم 
سياسية،  اقتصادية،  األبعاد،  متعددة  أزمة 
بالجزائر  المحيطة  الدوائر  أزمة  اجتماعية، 
موقف  خاصة  السياسية،  آرائها  جراء 
الجزائر اتجاه فلسطين، فهذه القسم أي األزمة 
وخطاب  الجهود  تظافر  إلى  يحتاج  الوطنية 
بحماية  ويتعلق  بتحالفات  يتعلق  استراتيجي 
التعاون  الدولة، ويتعلق بضرورة  مؤسسات 
ضرورة  وكذا  للبلد،  الكبرى  القضايا  في 
الجزائر  اكتسبتها  التي  المكتسبات  احترام 
وعدم تضييعها، فإذا عارضنا مدير مؤسسة 
ال يجب أن نعارض المؤسسة- يوضح الدان- 

وال ندعو لتكسير مكتسبات الوطن. 
هو  السياسي  الخطاب  من  الثالث  القسم  أما 
قيم  لديها  فهي  للحركة  التقليدي  خطابنا 
المشاركة السياسية، مسالة المرأة وإعطاؤها 
بالشباب  خاصة  رؤية  أخرى،  فرص 
الحركة  رؤية  وكذا   ، العلمي  وبالبحث 
تصحح  التي  البديلة  وللحكومة  للتحالفات 
السابقة،  الحكومات  و  الحكومة  هذه  أخطاء 
يقدم  الذي  للحركة  التقليدي  الخطاب  أي 

السياسية  القوى  مع  تشاركي  وهو  البديل 
األخرى وليس أحادي الجانب. 

االنتخابية  الحملة  بخصوص  الدان  قال   و 
شريفة  وندعو  تكون  أن  إلى  »إننا  ندعو 
لصناعة  السياسيين  بين  شرف  ميثاق  إلى 
الشريف  التنافس  ثقافة  و  الدولة  ثقافة  تقاليد 
اليوم  و  المرشحين،  من  يتطلب وعي  وهذا 
إطارات  في  هم  المرشحين  من  الكثير 
مؤسسات محترمة و باحثين و شباب جامعي 
ستجعل  عوامل  هذه  أن  الدان  يرى  و   «
هذه  خالل  تتوسع  األخلقة  من  مساحات 
الحملة االنتخابية، لكنه يرى أيضا أن الحملة 
يأتي  الموسمي«  الواد  شبيه ب«  االنتخابية 
أن  توقع  و  وسريعة  حادة،  مؤقتة  بحمالت 
تشهد الحملة االنتخابية« بعض االنكسارات 
تكون  أن  انتظار  يمكن  التصدعات  وال  و 
الحملة نظيفة مائة بالمائة فبعض األحزاب ال 
يستطيعون التحكم في مناضليهم ومرشحيهم 
كما أن الكثير القوائم الحرة ليس لديها قيادة 
كسر  وستحاول  محلية  أغلبها  مركزية  بل 

خصومها بأية طريقة«. 

القيادي بجهة العدالة و التنمية لخضر 
بن خالف: 

إعادة  أوال  عليه  االنتخابي  الخطاب 
الثقة للمواطن يف العملية االنتخابية

من جانبه قال القيادي بجبهة العدالة والتنمية 
في  البحث  يجب  إنه  خالف،  بن  لخضر 
بالتشريعيات  الخاص  السياسي  الخطاب 
للمواطن  الثقة  إعادة  كيفية  في  أوال  القادمة 
من  عدد  أكبر  لجلب  االنتخابية  العملية  في 
خالف  بن  حسب  يتطلب  وهذا  الناخبين، 
تخاطب  أن  المستقلة  وللقوائم  األحزاب  من 
عن  بعيدة  بأوهام  بحقائق  وليس  الشعب 
يضمن  أن  بد  تهمه  وال  التي  المسائل 
للواقع  حقيقيا  تشخيصا  السياسي  الخطاب 
الذي نعيشه اليوم وعشناه في السنوات التي 
أوصلتنا  التي  الخاطئة  والسياسة  مضت 
تقديما  يضم  أن  بد  وال  المسدود،  للطريق 
األزمة  من  تخرجنا  التي  عملية  لمقترحات 
متعددة الجوانب التي نعيشها اآلن في جميع 

الميادين، سواء الجانب السياسي االنتخابي، 
االجتماعي. واعتبر بن خالف  االقتصادي، 
الثقة  إرجاع  هذا  كل  وراء  من  الهدف  أن 
للمواطن كي يصبح يؤمن باالنتخابات ويأتي 
ويختار  برأيه  ويدلي  االقتراع  إلى صندوق 

بكل حرية من يريد.
ال  أنه  والتنمية  العدالة  بجبهة  القيادي  وأكد 
قبل  من  تطمين  بالمقابل  هناك  يكون  أن  بد 
السلطة والقائمين على االنتخابات أن تكون 
تزوير  يشوبها  ال  نزيهة  االنتخابية  العملية 
كالذي كان يسود االنتخابات في السابق، فإذا 
من  تغير  أن  فيمكن  التطمينات  هذه  توفرت 
المعطيات، أما إذا بقينا باألساليب القديمة فلن 

نغير شيئا يقول بن خالف . 
باإلمكان  كان  إن  سؤال  على  رده  وفي 
الحملة  خالل  السياسية  األحزاب  تتقيد  أن 
في  عليها  المنصوص  بالشروط  االنتخابية 
نظيفة  بحملة  يتعلق  فينا  االنتخابات  قانون 
بعيدا عن السب و الشتم، قال بن خالف أن 
انتخابية أن  فينا يريد أن يقود حملة  األصل 
بالخطاب  تعلق  ما  بالقانون،  سواء  يلتزم 

أو بغيره بنا جاء به هذا القانون، ويرى أن 
الحملة االنتخابية جاءت لشرح البرامج، فمن 
البالد  بشؤون  ويهتم  انتخابي  برنامج  لديه 
فلن يكون له متسع من الوقت للخروج عن 
أهداف برنامجه، وانتقاد المنافسين، وأوضح 
أن االنتقاد للغير قد يكون للسياسات الخاطئة 
عليه  هو  الذي  للوضع  البلد  أوصلت  التي 
اليوم، أما انتقاد المنافسين و السب ليس من 
األخالق، فالمرشح حسب بن خالف يشرح 
بضاعته للشعب، و الشعب سيد في خياراتهن 
و أضاف أن التراشق بين األحزاب ال يخدم 
يلجا  ومن  البالد،  ال  و  السياسية  الطبقة  ال 
لبرنامج  يفتقد  من  فهو  اآلخرين  النتقاد 

سياسي . 
مرشح القائمة الحرة رضوان بوهيدل:

املواطن  إلقناع  انتخابية  حملة  سنقود 
أن التغيري ال يكون إال عرب الصندوق

الحرة  القائمة  مرشح  اعتبر  جانبه،  من 
أن  بوهيدل  رضوان  األوراس«  »كفاءات 
يسعى  أن  أوال  يجب  االنتخابي  الخطاب 
اختيار  و  للصندوق  للتوجه  المواطن  إلقناع 
ل«عين  تصريح  في  اعتبر  و  ممثليه، 
الجزائر« أنه من الضروري إقناع المواطن 
بان التغيير ال يكون إال عن طريق الصندوق 
، و أضاف أن قائمة« كفاءات األوراس« لن 
تعتمد على الخطاب االنتخابي التقليدي الذي 
المبني  و  السياسية  األحزاب  عادة  تعتمده 
أو  لشخص  سكن  مشكل  بحل  الوعود  على 
مجموعة أو قطعة ارض أو ما شابه من » 
الخطابات الشعبوية« وأكد أن قائمته سوف 
وظيفة  لشرح  الجواري  العمل  على  تعتمد 
النائب للمواطن و التي تتعلق بسن القوانين 
التي تصب في خدمة البالد و تعديل بعضها، 
كما أكد أن برنامج قائمته » برنامج تنموي 
يخص  وال  الوطن  مناطق  كل  على  ينطبق 
على  بوهيدل  شدد  و  أخرى«،  دون  منطقة 
فرصة  أن  المواطنون  يعي  أن  ضرورة 
وعن  االنتخابات  هذه  عبر  ستكون  التغيير 

طريق االحتكام للصندوق. 
س- م

مطالبون بخطاب انتخايب استثنايئ ومقنع

اتهم بخرق طابع الرسية بخصوص حرب الجزائر

المرشحون للتشريعات .. مهمة صعبة في ظل العزوف االنتخابي

 الجزائر:سناء-م 

 يتابع ضابط مؤرخ فرنســي في تحقيق قضائي منذ نهاية 2019 لخرقه طابع الســرية بخصوص وثيقة تعود لحرب الجزائر، حســبما نقله موقع »ميديا بارت«، مضيفا أنه تمت مباشــرة اإلجراء 
قبل أن تقوم الحكومة الفرنسية بغلق األرشيف نهائيا.

تسابق األحزاب السياسية ومرشحو القوائم الحرة لتشريعات 12جوان المقبل الزمن لوضع لمساتها األخيرة، تحضيرا لخوض الحملة االنتخابية التي سوف 
تنطلق بعد غد الخميس، و يعكف المتنافسون على تحضير خطاب سياسي انتخابي« استثنائي« بالنظر للظروف التي تعيشها البالد، و التي قد تجعل من 
مهمة اقتناع المواطن للتوجه للصندوق أمر ليس بالسهل، وهو ما يتطلب االهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالخطاب، و في المقابل على المرشحين االلتزام 

باحترام الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخابات و عدم الخروج عن أبجديات الخطاب المحدد.



  الواليات المتحدة رفضت مطالبة إرسائيل بوقف عدوانها العسكري

للمرة الثالثة.. مجلس األمن 
يفشل يف إصدار بيان حول غزة

  أثارت انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيني

صفقة أسلحة أمريكية إلرسائيل 
بقيمة 735 مليون دوال

n وأفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( بأن 
طائــرات االحتالل شــنت عشــرات الغارات  
اســتهدفت منازل ومصانــع وأراضي زراعية 
في مناطــق متفرقة مــن مدينة غــزة وبلدتي  
جباليــا وبيــت الهيا شــمال القطاعــي وكذلك 
في مخيمي البريج والنصيرات وســط القطاع  

ومحافظة خان يونس جنوبه.
وأضافــت وكالة ” وفا”  بــأن القصف الهمجي 
أدى إلــى تدميــر األماكن المســتهدفة وإلحاق 
أضرار مادية  جســيمة في منــازل وممتلكات 
المواطنيــن المحيطــة بها ، وأشــارت  إلى أن 
ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من أحد المصانع 
الواقــع على شــارع صالح الدين شــرق بلدة 
جباليا بعد  اســتهدافه من قبل مدفعية اإلحتالل 

حيث تحاول طواقم الدفاع المدني إطفاءه .
وقد جاءت هذه الغارات الجديدة بعد ليلة عنيفة 
من القصف الصهيوني المتواصل منذ أســبوع 
وخلف استشــهاد أكثر من 200 شــخص منذ 

بدء العدوان على قطاع غزة.
 وتحدثت نفــس المصادر عــن تدمير وإلحاق 
أضرار جسيمة بمئات المباني السكنية، إضافة 
إلى انقطــاع التيار الكهربائــي بالمدينة بصفة 

متقطعة.
 وذكــرت أحــدث  التقاريــر اإلعالميــة بــأن 
شــوارع غــزة التي يقطــن بها قرابــة مليوني 
شــخص بــدت صبــاح أمس شــبه خاليــة من 

المارة  بسبب كثافة  القصف .
كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين  وقوات 
االحتالل بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين 
بعد أن أقدمت قوات االحتالل الصهيوني على 

تفريــق مظاهرة منددة بالعدوان و قامت إثرها 
باعتقال شابين بحسب ما ذكر منتصر سموري 

،مدير نادي األسير في جنين .
وفــي الضفة الغربية ، ذكــرت مصادر أمنية 
بــأن قوات االحتــالل داهمت عــدة أحياء في 
مدينة الخليل  ونصبت حواجز عسكرية على 

مداخل بلدتي ســعير وبني نعيم ومدينة الخليل 
الشــمالي  ”جورة بحلص« وأوقفت مركبات 
المواطنيــن وفتشــتها ودققــت فــي بطاقاتهم  
الشــخصية واعتقلت 03 مواطنين خالل هذه 

المداهمات .
 ق ـ د

  استهدف منازل ومصانع وأرايض زراعية يف مناطق متفرقة

 الكيان الصهيوني يواصل غاراته 

الوحشية على قطاع غزة  

5  عين على الحدث

n  فشــل مجلــس األمــن الدولــي، 
مســاء أول أمس، في التوصل إلى 
اتفاق على إلى بيان بشــأن العدوان 
الوحشــي اإلســرائيلي المتواصــل 

على قطاع غزة.
وهذه هــي للمرة الثالثــة خالل أقل 
من أسبوع التي يفشل فيها المجلس 

في هذا المسعى.
مفتوحــة،  نقــاش  جلســة  وعقــب 
اســتمرت ألكثــر مــن 3 ســاعات 
ونصــف الســاعة، أصــدر مندوبو 
أعمــال  رئاســة  )تتولــي  الصيــن 
المجلس للشــهر الجــاري( وتونس 
)العضو العربــي الوحيد بالمجلس( 
والنرويج، بيانا مشــتركا طالبوا فيه 
بالوقــف الفوري لألعمــال العدائية 

بين إسرائيل والفلسطينيين«.
فــي  الثالثــة  المندوبــون  وحــث 
تصريحــات للصحفيين عقب انتهاء 
الجلســة علــى ”ضــرورة احتــرام 
األطراف المعنية مقتضيات القانون 

الدولي واإلنساني«.
وقــال منــدوب الصين لــدي األمم 
المتحدة الســفير ”تشــانغ يون”، إن 
بــالده ســتواصل مع بقيــة أعضاء 
المجلس المشــاورات بشأن إمكانية 
صدور ”صــوت موحد وقوي” من 

المجلس.
وخالل جلسة مجلس األمن العلنية، 
اتهــم وزير خارجيــة الصين ”وانغ 
يي” الواليــات المتحــدة األمريكية 
بـ”عرقلــة مجلس األمن الدولي عن 
التحرك بشــأن الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي«.
وقــال خــالل الجلســة: ”يجب على 
الواليــات المتحــدة أن تدعم جهود 
اآلن،  حتــى   )..( األمــن  مجلــس 
منعت واشنطن المجلس من إصدار 

أي بيان مشترك في هذا الشأن«.
وحــث الوزير الصينــي، الواليات 
المتحــدة، علــى إعــادة التفكير في 
”دعمهــا الصــارم إلســرائيل ممــا 
يجعــل من المســتحيل تحقيق وحدة 
المجلس بشأن سبل المضي قدًما«.

بينما أحجمت واشــنطن عن مطالبة 
حليفتهــا إســرائيل بوقــف عدوانها 
العســكري على غــزة، ودعت في 
الوقت ذاته حركــة ”حماس” وبقية 
الفصائــل الفلســطينية إلــى الوقف 

الفوري للهجمات الصاروخية.
وقالت الســفيرة األمريكية الدائمة، 
ليندا توماس غرينفيلــد، في إفادتها 
خالل الجلســة: ”حان الوقت إلنهاء 
حمــاس  ندعــوا  العنــف،  دائــرة 
والفصائــل الفلســطينية فــي غــزة 
للهجمــات  الفــوري  الوقــف  إلــى 

الصاروخية واالستفزازات«.
البريطانيــة  الســفيرة  تبنــت  كمــا 
الدائمــة لدي األمم المتحدة ”باربارا 
نظيرتهــا  موقــف  وودوارد”، 
األمريكيــة، وقالــت خالل الجلســة 
”دعونــي أكــن صريحــة معكــم.. 
إطــالق  تديــن  المتحــدة  المملكــة 
علــى  )الفلســطينية(  الصواريــخ 

السكان المدنيين«.
وكانت واشنطن، حالت في جلستين 
مغلقتيــن، يومي األحــد واألربعاء 
الماضييــن، دون توصــل المجلس 
إلــى توافق بشــأن بيــان يدعو إلى 
ضــرورة الوقــف الفــوري للقتــال 

الدائر منذ أكثر من أسبوع.
بيانــات المجلس  ويتطلب صــدور 
موافقــة جماعية مــن كافة أعضائه 

)15 دولة(.
ق ـ د

n  وافقــت إدارة الرئيس األميركية 
جــو بايدن علــى بيع أســلحة دقيقة 
التوجيه بقيمــة 735 مليون دوالر 
أميركي إلى إســرائيل، األمر الذي 
أثــار انتقــادات من بعــض أعضاء 
الديمقراطييــن  النــواب  مجلــس 
الرافضيــن لدعــم حكومــة بنيامين 

نتانياهو.
وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست« 
األميركية أنه تم إخطار الكونغرس 
بيــع  بصفقــة  األميركي رســمًيا 
األســلحة إلى إسرائيلي في الخامس 

من شهر ماي الجاري.
ويأتي اإلعالن عن صفقة األسلحة 
األميركية إلى إسرائيل وسط حرب 
تشــنها تل أبيــب على قطــاع غزة 
منذ ثمانيــة أيام، راح ضحيتها نحو 
200 قتيل فلسطيني، نصفهم تقريبا 

أطفال ونساء.
األميركيــة  اإلدارة  دعــت  وبينمــا 
إلى وقــف فوري إلطالق النار بين 
حمــاس في قطاع غزة وإســرائيل، 
قالت واشــنطن إن إلســرائيل الحق 
في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ 
الفصائــل الفلســطينية التــي تنطلق 

من قطاع غزة.

مشــرع  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
الشــؤون  لجنــة  فــي  ديمقراطــي 
النــواب  في مجلــس  الخارجيــة 
األســبوع  ”فــي  األميركي قولــه: 
الماضي، قتلت الضربات العسكرية 
اإلســرائيلية العديــد مــن المدنييــن 
ودمــرت المبنــى الــذي كان يضم 

وكالة أسوشيتيد برس«.
وأضــاف أن ”الســماح بتنفيــذ هذا 
البيــع المقتــرح للقنابــل الذكية من 
دون الضغط على إسرائيل للموافقة 
على وقف إطالق النار لن يؤدي إال 

إلى مزيد من المجازر«.
وبحســب القانــون، مطلــوب مــن 
هذه  إبالغ الكونغرس بمثل  اإلدارة 
المبيعات، وبمجــرد تقديم اإلخطار 
الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 
يوًما لالعتراض بقــرار غير ملزم 

بالرفض.
وتأتــي صفقــة األســلحة األميركية 
رفــض  تنامــي  وســط  إلســرائيل 
فــي صفــوف عــدد مــن النــواب 
الديمقراطييــن لتقديم الدعم لحكومة 
يقودها نتانياهو، فــي خضم قضايا 

الفساد التي تالحقه منذ سنوات.
ق ـ د

  استشهاد قائد ”رسايا القدس” شمايل غزة

  حماس تعلن استهداف بارجة إرسائيلية

n   أعلنت حركة الجهاد اإلســالمي، اإلثنين، 
استشــهاد حســام أبو هربيد، قائد سرايا القدس 
)الذراع المسلّح للحركة(، في لواء شمال غزة.
وقالــت الحركــة، فــي بيــان وصــل وكالــة 
األناضــول: ”ننعــي المجاهد أبــو هربيد )37 
عامــا(، قائــد ســرايا القــدس في لواء شــمال 

غزة«.
وأضافــت الحركــة :” إن أبو هربيد استشــهد 
خالل تنّقله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة 
ومتابعة ســير عمليات المقاومــة في محافظة 

شمال قطاع غزة«.
وفي وقت ســابق، قال الجيش اإلســرائيلي إنه 

نجح في تصفية حســام أبو هربيد، القيادي في 
حركة الجهاد اإلسالمي.

ويواصــل الجيش اإلســرائيلي، منذ 10 ماي 
الجاري، شــن غاراته على مناطق متفرقة من 
قطاع غزة، مســتهدفا منشــآت عامة، ومنازل 

مدنية، ومؤسسات حكومية.
وبحســب وزارة الصحــة الفلســطينية بغــزة، 
فقــد ارتفع عدد ضحايــا العدوان منذ 10 ماي 
الجــاري، إلى 200 شــهيد، بينهم 59 طفال، 

و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح مختلفة.
ق ـ د

n   أعلنــت كتائــب القســام، الجناح العســكري 
لحركــة حمــاس، االثنين، عن اســتهداف بارجة 
حربية إســرائيلية قبالة شــواطئ قطاع غزة، في 
تطور غير مسبوق في التصعيد العسكري الحالي 

مع إسرائيل.
وقالت كتائب القســام في بيان: ”اســتهدفنا بارجة 
إســرائيلية في عرض البحر قبالة شــواطئ غزة 
بدفعة من الصواريخ”، وســط اســتمرار القصف 
اإلســرائيلي علــى قطاع غزة لليــوم الثامن على 

التوالي.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت« أن كتائـب 
القسام استهدفت قطعة بحرية إسرائيلية باستخدام 
غواصــة غيــر مأهولة فــي بحر غــزة من دون 

وقوع أي إصابات.
واكتفى الجيش اإلســرائيلي بالقول إن البارجة لم 

تصب، دون تأكيد عملية االستهداف.
ويأتي هذه التطور في وقت أصيب 8 أشــخاص 
علــى األقــل من جــراء إصابة مبنى في أســدود 
داخل إســرائيل بشــكل مباشــر، ممــا ألحق فيها 
دمارا كبيرا وفق ما أظهرت تسجيالت مصورة.
وأعلنت كتائب القســام عن إطــالق موجة جديدة 
من الصواريخ باتجاه عســقالن وأســدود والنقب 
وبئــر الســبع ردا علــى اســتمرار إســرائيل في 

استهداف مبان سكنية في قطاع غزة.  
تهديد مدارس بالتدمير

في غضون ذلك قال بيان لمكتب اإلعالم الحكومي 
في غــزة إن جيــش االحتالل اإلســرائيلي أخبر 
مؤسســات أممية نيتــه قصف مدرســتي البراق 

واألقصــى في محيط مســجد فلســطين في مدينة 
غزة.

وذكر أن المدرســتين هما ضمن المراكز المعدة 
لإليــواء، وأن إحداثياتهــا موجــودة مســبقا لدى 
الجهــات الدوليــة، مشــيرا إلى خطــوة االحتالل 
تعنــي ازديــاد فــي وتيــرة الجرأة علــى قصف 

األعيان المدنية المحمية بقوة القانون.
فــي  الحكومــي  اإلعــالم  المكتــب  ودعــا 
غزة المؤسســات الدولية إلى تحمل مســئولياتها 
في حماية هذين المدرســتين، ومنع االحتالل من 

تنفيذ تهديده.
ق ـ د

 واصلت طائرات الكيان الصهيوني ومدفعيته صباح أمس االثنين قصفها مناطق متفرقة من قطاع غزة.
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n وأضاف رابكين، وهو أستاذ التاريخ في جامعة 
مونتلاير بكندا، خالل تعليقه على أســباب التوتر 
المتزايد والهجمات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، 
خاصة فــي القدس وغزة، أن على إســرائيل أن 
تتوقف عن التفكير بأنها ضحية، ومواجهة حقيقة 

ملفها الجنائي.
وذكر أن المشــكلة بين إسرائيل وفلسطين ليست 
وضعاً جديــداً وأن هناك هجمــات مماثلة وقعت 
قبل ســنوات عديدة، مشدًدا على ضرورة االنتباه 
إلى عدم وجود توازن في القوة بين الفلســطينيين 

والقدرات العسكرية اإلسرائيلية.
وقــال رابكيــن، الــذي تُرجــم أحــد كتبــه إلــى 
اللغــة التركيــة بعنــوان »اليهوديــة فــي معاداة 
الصهيونيــة«، إن التوتــر المتصاعد األخير هو 
تكــرار للعديد من األحداث المؤلمــة في التاريخ 
اإلســرائيلي الفلسطيني، حيث اســتمر منذ عقود 
قمــع إســرائيل وتضييقهــا علــى الفلســطينيين 
النازحيــن من األراضي المحتلة ما بين -1947

.1949
وتابــع: »إن األحــداث التي بــدأت قبل نحو 20 
عامــا عندما ذهــب رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
أرئيــل شــارون إلى المســجد األقصى، تســببت 
بشــكل اســتفزازي في اندالع االنتفاضة الثانية، 
وعليــه نســتطيع االســتدالل بوضــوح على أن 
إســرائيل هي الطرف الذي يؤجــج النار ويخلق 

التوتر مع الفلسطينيين«.
 نتنياهو يستفيد من االستقطاب

 يف املجتمع اإلسرائيلي
إســرائيل  داخــل  السياســة  التجاذبــات  وعــن 
والهجمات الراهنة، قال: »ال أعرف لماذا أصدر 
رئيــس الوزراء نتنياهو أمراً بالهجوم على غزة، 
لكنــي أعرف أن هذا الوضــع ال يؤذيه، بل على 
العكس من ذلك فهو يســتفيد من االســتقطاب في 
المجتمع اإلسرائيلي، ومثل هذه األعمال العدائية 
تزيــد مــن االســتقطاب الــذي نراه في شــوارع 

إسرائيل اليوم«.
وشدد على أنه من الخطأ الفادح وصف ما حدث 
بين إسرائيل وفلسطين بأنه »صراع«، وأوضح: 
»ال يمكننا استخدام مصطلح الصراع فيما يتعلق 
بالوضع الحالي، ألننا نتحدث بشــكل أساسي عن 
ســكان مدنيين يواجهون واحدة من أكثر اآلليات 
العســكرية تطــوراً في المنطقــة، بالطبع، تحدث 
مثــل هذه النتائج )عــدد الضحايا الكبير بصفوف 
الفلسطينيين( عندما يكون هناك مثل هذا التفاوت 

في توازن القوة«.
وفي تقييمه لمعرفة ما إذا كانت هجمات إسرائيل 
على المدنيين تشــكل جرائم حرب، قال رابكين: 
»أنا لست خبيراً في القانون الدولي، لكن يمكنني 
أن أقول التالي: هناك آلة عسكرية متطورة للغاية 
تهاجــم المدنيين، أعتقــد أن هذه األفعال يمكن أن 

تعتبر جرائم حرب«.
واســتدرك: »لكنني لســت محاميــاً للتحدث عن 
توصيــف قانونــي يتعلــق في وصــف األعمال 
اإلسرائيلية على أنها عنصرية أو ترقى لمستوى 
جرائــم حــرب، المهم هنا هو مــا وراء كل هذا، 
عندما يكون هناك مثل هذا التوزيع غير المتكافئ 
للقــوة بيــن الجانبيــن، ال يمكنــك التحــدث عن 

صراع، بل عن طرف يهاجم آخر«.
وذكــر رابكيــن أن الدعــم الــذي تقدمــه اإلدارة 
األمريكية إلسرائيل ال عالقة له بإدارة جو بايدن، 
وأن جميع اإلدارات األمريكية حتى اآلن دعمت 
إسرائيل بالفعل، مشيًرا أنه من الضروري النظر 
إلــى العالقــات األمريكيــة اإلســرائيلية من هذا 

الجانب.
وأكــد أن الواليــات المتحــدة خصصت مســاحة 
كبيــرة من سياســاتها الخارجية لجعل إســرائيل 
»بلد يمتلــك حصانة تجاه أفعاله«، والدفاع عنها 
وتزويدها بالمســاعدات العســكرية واالقتصادية 

ودعم المؤسسات واآلليات الدولية.
 إسرائيل تفلت من العقوبة

 على جرائمها
وأوضح رابكين أن هنــاك إجماع لم يتم الحديث 
عنه فــي المجتمع الدولي، وهو إفالت إســرائيل 
مــن العقاب على مــا ترتكبه مــن جرائم، وقال: 
»مــا تفعله إســرائيل في الواقــع ال يختلف كثيًرا 
عما تفعلــه الواليات المتحدة فــي أجزاء مختلفة 
مــن العالم، لذلــك ال ألوم بايــدن أو إدارته، فهم 
يواصلون السير على خطى اإلدارات السابقة«.

ولفت إلــى أن المؤسســات والمنظمــات الدولية 
مثــل األمم المتحدة غير فعالة تجــاه إيجاد حلول 
حقيقية للقضية اإلسرائيلية الفلسطينية، وأن األمم 
المتحــدة تتعامل مع حل الدولتين فقط من منظور 

»سياسي إشكالي«.
للجميــع  اإلنســان  حقــوق  وزاد: »إن ضمــان 
وخاصة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، 
يجب أن يكون القضية الرئيســية للمجتمع الدولي 
الذي يجب أن يركز على حقوق اإلنسان وحقوق 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي المناطق التي 

يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي«.
 إسرائيل ملزمة باالمتثال

 للمعايري الدولية
ولفــت رابكين إلى ضــرورة وقف »حمام الدم« 
فــي المنطقة، مؤّكًدا أنــه في هذه المرحلة تتحمل 
إســرائيل وهي »الجانب القوي«، مسؤولية أكبر 

في تخفيف التوتر وحماية الهدوء واالستقرار.
كمــا ذكــر أن الخطاب اإلســرائيلي الموجه ضد 
الفلسطينيين يحض على العنف، مشيًرا أنه يجب 
أن يكــون للفلســطينيين حق الدفاع عــن النفس، 

لكنهم ليس لديهم حاليا وسائل كافية لذلك.
وختم بالقول: »اآلن على الجانب القوي أن يفعل 
شــيًئا هنا، سنقول إن للفلسطينيين أيًضا الحق في 
الدفاع عن أنفســهم، لكنني ال أعتقد أن هذا سيفيد 
أحداً، إســرائيل ُملزمة باالمتثال للمعايير الدولية 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها«.
ق ـ د

  المؤرخ اليهودي وأستاذ التاريخ يف جامعة مونرتيال بكندا، يعقوب رابكني:

   على إسرائيل أن تتوقف عن التفكير بأنها 
ضحية، وأن تواجه حقيقة ملفها الجنائي  

 n   تكمــن القضيــة الرئيســية 
في القتــال الدائر بين إســرائيل 
و«حمــاس« حــول أي طــرف 
يمكنــه الصمــود أكثــر، ومــن 
سيدعو لوقف إطالق النار أوال، 
في التكلفة، بحسب تقرير نشرته 

صحيفة »جيروزاليم بوست«.
 مــن المعــروف أن صواريــخ 
المعترضــة  الحديديــة  القبــة 
لصواريخ المقاومة، تكلف أكثر 
بكثير مــن صواريخ »حماس« 
التي تســقطها. لكن المســؤولين 
اإلسرائيليين توصلوا بالفعل إلى 
اســتنتاج مفاده أن القبة الحديدية 
تســتحق الكثيــر، وأن المقارنة 
األكثــر صلة هــي المقابل الذي 
ســتدفعه إســرائيل إذا لــم تكــن 
هنــاك قبــة حديدية، ســواء في 
األرواح أو الممتلكات المدمرة.

ومــع ذلــك، مــا هــي التكلفــة 
الحقيقية التي تتحملها »حماس« 
لمواصلــة إطــالق الصواريخ، 
اعتمــادا  ذلــك  يختلــف  وهــل 
علــى الصواريخ بعيــدة المدى، 
التــي يمكــن أن تضــرب تــل 
أبيب ووســط إســرائيل، مقارنة 
بالصواريخ قصيرة المدى، التي 
يقتصر مداها على حدود غزة؟

من بيــن ما يقــرب من 3000 
خــالل  إطالقــه  تــم  صــاروخ 
األســبوع الماضــي، من أصل 
أن  يعتقــد  صــاروخ   14000
»حمــاس« تمتلكهــا، لــم يكــن 
هنــاك ســوى بضع مئــات من 

الصواريخ بعيدة المدى.
ونقلــت »جيروزاليم بوســت« 
عن خبيــري الصواريخ عوزي 
روبين، وتــال إنبار، قولهما إن 
الفرق في التكلفة ليس كبيرا بما 

يكفي لكبح جماح »حماس«.
الرغــم  علــى  صحيــح،  هــذا 
مــن حقيقــة أن بعــض قاذفات 
الصواريــخ بهــا براميل متعددة 
وقــادرة على إطــالق ما بين 4 

و9 صواريخ في وقت واحد.
حتــى  إنــه  روبيــن،  يقــول 
»حماس«  صواريخ  »أفضل« 
هــي صواريــخ بســيطة نســبيا 
وغيــر مكلفــة وغيــر معروفة 
بمداهــا الواســع. علــى عكــس 
»حــزب هللا« في لبنــان، الذي 
يمتلــك بعــض الصواريخ بعيدة 

المدى عالية الدقة.
وأشــار الخبير إلى أن صواريخ 
»حمــاس« بعيدة المدى هي في 
الواقع أقل دقــة من صواريخها 

قصيرة المدى.
وتقــدر التقاريــر أن صــاروخ 
المــدى  قصيــر  »حمــاس« 
»صاروخ  المســمى  الرئيســي 
القســام« يكلــف ما بيــن 300 
لــكل  دوالر  و800  دوالر 

صاروخ.
وهنــاك القليــل مــن المعلومات 
العامــة حــول تكلفــة صواريخ 

»حماس« طويلــة المدى، مثل 
و   M-302D و   R-160
 M-75 و J-80 و M302-B
و Fajr 3 و Fajr 5 والجيــل 

.M- 75 الثاني
ويقدر تال إنبار، الرئيس السابق 
لمركــز أبحــاث الفضــاء التابع 
لمعهد فيشر، أن تكلفتها ستكون 
بآالف الدوالرات لكل صاروخ، 
أو مرتين إلى 3 مرات أكثر من 

الصواريخ األقصر مدى.
هذا وال يــزال قريبا مــن تكلفة 
الحديديــة  القبــة  صواريــخ 
االعتراضيــة، التــي تقــدر بما 
و   50000 بيــن  يتــراوح 

100000 دوالر لكل منها.
أن  لالهتمــام  المثيــر  ومــن 
إنبار قــال إن جــزءا كبيرا من 
التكلفــة كان أقــل مــن المــواد 
الرخيصــة والتصنيــع، ولكــن 
تكاليــف تهريــب بعــض المواد 
مــن ســيناء والســودان وأماكن 
أخرى للصواريخ التي ال يمكن 

تصنيعها محليا.
وأضــاف أن »حمــاس« ليــس 
لديهــا قدرات إلكترونية لســرقة 
األمــوال إلكترونيا مثــل كوريا 
الشمالية أو مصادر دخل أخرى 

مثل »حزب هللا«.
ومــع ذلك، قــال كل مــن إنبار 
أو  تســلم  إيــران  إن  وروبيــن 
تدفع مقابل مــا يقرب من جميع 
الصواريــخ، ممــا يعنــي أنه ال 
شــيء  أي  »حمــاس«  يكلــف 

لتجديد ترسانتها.
وأشار إنبار إلى تصريح لزعيم 
»حــزب هللا« حســن نصر هللا 
في ديسمبر 2020 عندما قال: 
»إن معظم األسلحة والصواريخ 
والمرافق التــي تمتلكها فصائل 
المقاومــة الفلســطينية في غزة 
يتم توفيرها من قبل فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني. 
الجمهوريــة  واســتخدمت 
اإلســالمية عالقتها الدبلوماسية 
مــع الســودان إلنشــاء مصنــع 

أسلحة لغزة في السودان«.
كمــا استشــهد بمقابلــة أجراها 
إســماعيل  »حمــاس«  زعيــم 
هنية فــي ماي الماضــي عندما 
قــال »إنني أحدد بشــكل خاص 
اإلســالمية  إيــران  جمهوريــة 
التي لم تتعثر فــي دعم وتمويل 
المقاومة ماليا وعســكريا وفنيا. 
هــذا مثــال علــى اســتراتيجية 
الجمهوريــة التي وضعها اإلمام 

الخميني«.
وبنــاء علــى ذلــك، أشــارا إلى 
أن »حمــاس« قد تكــون قادرة 
علــى مواكبــة قدر مــن إطالق 
الصواريــخ المنتظــم علــى تل 
أبيــب ووســط إســرائيل لمــدة 

أسابيع.
ق ـ د

 قال أن التنديد بالممارسات اإلرسائيلية لم يعد مجديا
أكاديمي أمريكي يدعو إىل تقديم دعم عسكري لفلسطني

n    دعا حاتم بازيان، عضو الهيئة التدريســية 
في قسم الدراســات العرقية بجامعة كاليفورنيا، 
الــدول اإلســالمية إلــى تقديــم دعــم عســكري 
لفلســطين، معتبــًرا أن التنديد لم يعــد مجدياً مع 

إسرائيل.
وأضــاف بازيــان فــي حديثــه لألناضــول، أن 
إســرائيل ال تتــردد فــي اســتخدام كافــة أنواع 

األسلحة ضد الفلسطينيين.
اإلســرائيليين  المســتوطنين  أن  إلــى  وأشــار 
يتحركــون باســتراتيجية معينة، للســيطرة على 
كامــل األحيــاء المتصلــة بالمســجد األقصــى 

ومحيطه.
وأوضح أن هناك مشروع استعماري استيطاني 
مستمر، يرافقه تعرض الفلسطينيين إلى سياسات 

الفصل العنصري.
وشــدد على ضــرورة إظهار العالم اإلســالمي 
مــع  المشــروط  وغيــر  المطلــق  تضامنــه 
الفلســطينيين، داعيــاً إلى إحياء حملــة مقاطعة 

المنتجات اإلسرائيلية.
وأردف: »فــي الوقــت ذاته، يجــب تقديم الدعم 

العســكري للفلســطينيين من أجــل دفاعهم عن 
أنفسهم، ألنهم ال يملكون القدرة على الدفاع عن 

أنفسهم«.

وأكــد علــى أن التنديــد بممارســات إســرائيل 
واعتداءاتها على الفلسطينيين، »لم يعد مجدياً«.
 ق ـ د

 قال المؤرخ اليهودي يعقوب رابكين، إن المجتمع الدولي يتجاهل هجمات إسرائيل التي تستهدف الفلسطينيين 
وذلك باالكتفاء بالتأكيد على »حق تل أبيب في الدفاع عن النفس« في حين أنها »مجرم يلعب دور الضحية«.

صحيفة »جريوزاليم بوست«:

   اعرتاض صواريخ "حماس" 
يكلف إرسائيل خسائر فادحة   
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n  هذا الطريق الذي يمثل منفذا بحريا آخرا 
للواليــات الشــرقية نحو الواليات الســاحلية، 
شهد حركة مرور كثيفة، السيما من أصحاب 
الخفيفــة،  والمركبــات  الناريــة  الدراجــات 
القادميــن مــن مختلف الوجهــات، خصوصا 
الشــرقية  الشــمالية  بالمنطقتيــن  القاطنيــن 
والشــرقية لوالية سطيف، على غرار بلديات 
عيــن الكبيــرة، بابــور، العلمة، بنــي عزيز، 
وكانــت وجهتهــم مدينــة زيامــة المنصورية 
الســاحلية بوالية جيجل، بعد تحسين وضعية 
الطريــق وتعبيدهــا، وأضحــى الطريق يمثل 
لسكان ســطيف وبلدياتها،  نوعيــة  إضافــة 
لكونــه  يعتبر ثاني منفذ بحــري يتميز بقصر 
المســافة التي ال تفوق 90 كلم، المقصود من 
طرف السطايفية، وصوال إلى شواطئ والية 
بجاية، لكن األخير متميز بمنعرجاته الخطيرة 
ومرتفعاتــه الشــاهقة تحديــدا الواقعــة ببلدية 
تيزي نبشــار، إضافة إلى االزدحام الشديد في 
العديــد من النقاط الســوداء، فــي صورة نفق 
خراطة، إضافة إلى بعض الطرقات األخرى، 
المتميــزة بالضيق الكبير، مــع االنتظار عدة 
ســاعات للوصــول إلى الوجهة ذهابــا وإيابا، 
كمــا ســيمكن وضــع الطريق المذكــور حيز 
الخدمــة بصفــة نهائية، مــع تعميم اســتعماله 
مــن طرف أصحــاب المركبات خــال األيام 
المقبلة،  من فك العزلة على سكان العديد من 

المناطق الواقعة بجواره، إضافة إلى البلديات 
المتاخمــة للطريقيــن الوالئيين ســواء الرابط 
بين عين الكبيــرة وبابور، إضافة إلى الرابط 
بين العلمــة وبني عزيز، من خــال المرور 
المكثــف ألصحاب المركبات عبــورا ببابور 
مــن أجل الوصــول إلى الوجهــة النهائية إلى 
زيامــة المنصورية ومختلف شــواطئ والية 

جيجل الساحلية، تبقى اإلشارة في األخير، أن 
سكان هذه مناطق مجاورة لبابور، في صورة 
بلديات معاوية، عين الســبت، ســرج الغول، 
ينتظرون اســتام الطريق السيّار الرابط بين 
جن جن والعلمة، ليفــك العزلة عنهم، موازاة 
مع تحوله إلى منفذ بحري جديد لهذه المناطق 

لشواطئ جيجل.

n  المحتجــون، الذيــن كانــوا مــن مختلف 
األعمار أتهموا مصالــح البلدية بالتقاعس في 
الدفع بالتنمية المحلية في القرية المنســية التي 
تعانــي التهميش، فا عدل في توزيع الســكن 
الريفي وال ماء شــروب و ال إنــارة عمومية 
،و حتى شــبكة الطرقات في وضعية خطيرة، 
أيــن لم ترمــم مند ســنوات، ناهيك عن غياب 
أدنى الخدمات الصحية و الشــبانية بالمختصة 
القرية خــارج إهتمامات البلديــة و الرفع من 
حصة الســكن الريفي الدي يحرم منه شريحة 

واسعة من السكان 
المحتجون، رفعوا من ســقف مطالبهم برحيل 
المجلــس البلــدي المنتخــب الــذي قالــوا بأنه 
فاشــل بامتيــاز ، وكانت وعودهــم عرقوبية 
بعــد أن  قدموا ضمانات لتخفيف من معاناتهم 
خاصــة في ظل افتقار القرية للماء الشــروب 
و طالبــوا بترميم شــبكة الطرقــات في القرية 
و  تعميــم االنــارة العموميــة  و اســتفادة كل 
طالبي السكن الريفي من حقهم على اعتبارهم 
ظلوا محقورين لسنوات طويلة.نشير فقط بان 

رئيس البلدية سارع الى فتح حوار مع ممثلين 
عن المحتجين و قدم لهم كل الضمانات الكافية 

بان كل مطالبهم مسجلة في برامج البلدية و ما 
عليهم إال المزيد من الصبر. 

متفرقات
عصابــة تســتويل عــى قطيع من 
الموايش يف عني قرشة بسكيكدة

n اســتيقظ، أمــس، أحــد الفاحين بمنطقــة عين قشــرة غربي والية 
ســكيكدة على وقع جريمة سرقة لقطيع من المواشي يبلغ 12 رأسا من 

الخراف كانت في اسطبل بمنطقة معزولة.
و بحسب مصادرنا فان الفاح الدي كان قد تعود على تربية المواشي قام  
مند ايام باقتناء رؤوس من المواشــي اســتعداد لبيعها في عيد االضحى 
المبــارك غير انه تفاجأ امس باختفائها و ســرقتها مــن قبل مجهولين، 
حيث ســارع الى إخطار مصالح األمن المختصة التي باشرت التحقيق 

في القضية.
نورالدين ب

قسنطينة تستعد  لمجابهة حرائق 
الصيف 

n في إطار اإلجراءات الوقائية للحد من حرائق الغابات والمحاصيل 
الزراعيــة لموســم 2021 تــم تنظيم  أمس  17 مــاي 2021 إجتماع 
بمقــر المديرية ،وذلك بحضور ممثلين عــن مديرية المصالح الفاحية 
،محافظــة الغابات و الصندوق الجهــوي للتعاون الفاحي ،وهذا ألجل 
إعــداد برنامــج خاص بالقافلة التحسيســية للوقاية مــن حرائق الغابات 
والمحاصيــل الفاحية وهذا لفائدة الفاحين وكافة المواطنين والســكان 
المجاوريــن للغابــات، حيث تجوب القافلة كل بلديــات الوالية،على أن 

تكون البداية ابتداء من 25 ماي 2021.
تاج الدين 

بحوزتهــم  شــخصا   22 توقيــف 
مهلوسات بسطيف

n تمكنت مصالح أمن والية سطيف من توقيف 22 شخصا في حاالت 
تلبس، بصدد تعاطي المخدرات، حيازة المهلوســات مع حيازة أســلحة 
بيضاء دون مقتضى شــرعي، حيث حجــزت ذات المصالح خالها ما 
يفوق الـ 150 غ من المخدرات ممثلة في الكيف المعالج، و 67 قرصا 
من المؤثرات العقلية، و 07 أســلحة بيضاء كانت بحوزة بعضهم دون 
أي مقتضى شــرعي، لتنجــز الضبطية القضائية، ملفــات جزائية ضد 
هــؤالء أحيلــوا بموجبها أمام الجهات القضائيــة المختصة، التي أمرت 

بوضع 14 منهم رهن الحبس فيما وجهت استدعاءات مباشرة للبقية.

خطــرني  مجرمــني  وتوقيــف   ..
يحرتفان الرسقة

n تمكن أفراد األمن الحضري الثالث بأمن والية ســطيف من توقيف 
مجرميــن خطيرين يحترفان عمليات االعتداء على المواطنين وســلب 
ممتلكاتهم بواســطة العنف، حيث جاءت العملية إثر إيداع شــكوى من 
قبل ضحية اعتداء بواسطة ساح أبيض، تعرض لها  بحي »يحياوي« 
بسطيف، ليتم على الفور مباشرة تحريات وأبحاث مكنت المحققين وفي 
ظــرف زمني وجيز من تحديد هوية المشــتبه فيهما اللــذان كانا ينفذان 
اعتداءاتهمــا علــى المواطنين بأحد أزقة الحي المظلة، ليتم رســم خطة 
محكمة مكنت من توقيفهما مع فتح تحقيق معمق في مابسات القضية، 
ليتبين أنهما مســبوقين قضائيا لتورطهما في جرائــم مماثلة، الضبطية 
القضائية وبعد اســتكمال اإلجــراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد 
المتورطين اإلثنين عن قضية تكوين جمعية أشرار مع محاولة السرقة 
تحت طائلــة التهديد والعنف متبوع باالعتداء بســاح أبيض محظور، 

أحيا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
سفيان .خ

رشق والية سطيف

فتح منفذ بحري جديد للواليات 
الشرقية نحو جيجل

بلدية جندل محمد سعدي بسكيكدة 
مواطنو قرية "قرباز" يحتجون  ويطالبون برحيل أعضاء المجلس  

7  عين على الشرق 

دخل الطريق الوالئي رقم 137 الرابط بين  بلدية  بابور الواقعة بأقصى الشمال الشرقي لوالية سطيف، 
ببلدية إيراقن الواقعة بوالية جيجل، حيز الخدمة بعد االنتهاء من األشــغال الكبرى المتمثلة في وضع 

الخرسانة المزفتة، السيما الشطر الثاني من تعبيد الطريق.

جدد، أمس، ســكان القرية الفالحية »قرباز« في بلدية جندل  محمد ســعدي شرقي والية سكيكدة، حركتهم االحتجاجية  
بالتجمــع وســط القريــة الفالحية، قصد مطالبة والي الواليــة بالتدخل العاجل إلخراجهم من دائــرة اإلقصاء التنموي و 

تهميش البلدية التي أدار منتخبيها ظهرهم لهذه القرية الفالحية.

سطيف : سفيان خرفي 

سكيكدة : نورالدين .ب
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طالبو السكن يحتجون يف عني رششار
n إحتج، أمس، العديد من طالبي السكن من حي رحال عمار ببلدية 
عين شرشار في سكيكدة ، من أصحاب البيوت الهشة  في وقفة أمام 

مقر البلدية، للمطالبة بإتمام عملية ترحيلهم في إطار القضاء على البناء 
الهش.

المحتجون،الذيــن لم يســتفيدوا من عملية الترحيل قالــوا بأنه تم اقصاءهم 
في ظروف مشــبوهة من عملية الترحيل متهميــن الدائرة والمجلس البلدي 
الحالي من تحويل هذه المساكن إلى مساكن إجتماعية، حيث بقي هؤالء في 

دائرة اإلحتجاج .خاصة في ظل وضعيتهم السكنية القاهرة.
في المقابل ،رئيس الدائرة جدد ،تقديم كل الضمانات للمحتجين بترحيلهم في 
إطار القضاء على الســكن الهشة و االجتماعي و ستكون العملية عن قريب 

لكل المستحقين .



متفرقات
حجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 201000 

دج بعني الكرمة بالطارف

n تمكــن عناصر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بعين الكرمة  
بوالية الطارف بحر األســبوع المنقضي  بعد االســتغالل األمثل 
لمعلومــات واردة، مفادهــا قيام شــخصين تتــراوح أعمارهما 
مابيــن 35 و 38 ســنة، بترويــج أوراق نقديــة مــزورة على 
مســتوى بلديــة عيــن الكرمة ومــا جاورها، ليتــم وضع خطة 
محكمــة مــن طرف عناصــر الفرقة عن طريــق رصد تحركات 
الشــخصين المشــتبه فيهما  ليتــم توقيفهما على متن ســيارة 
ســياحية بالطريق الوطني رقم 82 بإقليــم بلدية عين الكرمة، 
أيــن تم حجز 60 ورقة من فئــة 2000 دج مزورة من العملة 
الوطنيــة بما يعادل 120000 دج )مائة وعشــرون ألف دينار 
جزائري(  و 81 ورقة من فئة 1000 دج من العملة الوطنية 
مــزورة بمــا يعــادل 81000 دج )واحد وثمانــون ألف دينار 
جزائــري( ، ليصبح المبلغ اإلجمالــي للمحجوزات 201000 
دج مزوة )مائتي ألف وألف دينار جزائري( باإلضافة إلى حجز 

المركبة المستعملة في العملية؛
  بعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد 
المشــتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيــل الجمهورية لدى محكمة 
بوحجــار، أيــن تــم إيداعهما بالمؤسســة العقابية عيــن أخيار 

بالطارف.
بوثينة س

حجز 6 آالف وحدة من المرشوبات 
منتهية الصالحية بسطيف 

n تمكنت مصالح أمن والية سطيف ممثلة بالمصلحة الوالئية 
لألمن العمومي من حجز أكثر من 6000 وحدة من المشروبات 
الغازيــة والعصائــر منتهيــة الصالحيــة، وهذا على مســتوى 
مستودع خاص بأحد تجار الجملة والمتواجد بحي »الباطوار« 
بســطيف، حيث أطرت العملية من قبل أفراد مجموعة التطهير 
والنظافــة بالمصلحــة الوالئيــة لألمــن العمومــي التابعة ألمن 
والية ســطيف، وجاءت عقب استغالل معلومات توفيد بتخزين 
أحــد تجار الجملــة بحي »الباطوار« بســطيف، كميــة معتبرة 
مــن المشــروبات الغازية والعصائــر التي يرجــح أنها منتهية 
الصالحية، وذلك بهدف بيعها تجنبا للخســارة، ليتم على الفور 
رسم خطة محكمة مكنت من الوقوف على صحة تلك المعلومات 
وحجــز أزيد مــن 6000 وحدة مــن من المشــروبات الغازية 
والعصائر من مختلف العالمات التجارية منتهية الصالحية، وقد 
حرصت ذات المصالح وبالتنســيق مع المصالح المختصة على 
إتالف الكمية المحجوزة باعتبارها غير صالحة لالستهالك، كما 
أعــدت ملفا جزائيا ضد المخالف، ليبقى تجار الجملة والتجزئة 
ملزمون بالتقيد الصارم بقانون حماية المســتهلك وقمع الغش، 
فيما يبقى المواطن مدعوا إلى التبليغ عن أية سلوكات مماثلة.
سفيان خرفي 

n وتتوفــر الواليــة علــي مناطق اثرية 
منتشــرة في أغلب بلديات الوالية منها ما 
يعود الي الحقــب الرومانية القديمة وإلى 
التواجد العسكري الوندالي والبعض منها 
إلــى الفتوحــات االســامية علــي غرار 
المدينــة االثريــة طبنة الموجــودة بمدينة 
بريكــة ،كما توجد مناطق ســياحية جبلية 
في الجهات الغربية والجنوبية والشــرقية 
فــي غايــة الروعة والجمــال علي غرار 
الحظيرة الوطنيــة لبلزمة التي تمتد على 
ســبعة بلديات في الجهــة الغربية للوالية 
والتي أدرجت ضمن المناطق الســياحية 
الكبــرى فــي باتنــة  بالنظــر للمكونــات 
الغابيــة التي تتوفر عليها ســيما اشــجار 
البخــاري  والعرعــر  االطلســي  االرز 
واالرزالحلبــي والمســاحات الخضــراء 
التــي تتخللهــا وتشــكل على مــدار العام  

مزارا للسياح الجزائريين واالجانب .
تنوع بيولوجــي فريد من نوعه 

وحمامات معدنية للعالج

ومعــروف أن اقليــم باتنــة يتميــز يتنوع 
بيولوجــي فريد من نوعــه بالجزائر مما 
يضفــي علــي الواليــة الطابع الســياحي 
الغابــي  وتشــكل غابــات الكوندورســي 
والزقاق وايشــعلي وكدلك تلك الموجودة 
في اريس وثنيــة العابد وكيمل  فضاءات 
سياحية مهمة ال يبرحها المواطنون الذين 
تعــودوا مند ســنين طويلة علــي التواجد 
فــي هــده االماكــن ضيفــا عندما تشــتد 
الحــرارة وشــتاء عندما تتهاطــل الثلوج 
للتزحلق علي الجليد والتخييم في االماكن 

المنخفضة والتقاط الصور العائلية 
وتوجد كذلك مقومات ســياحية أخرى ال 
تقــل أهمية عــن الغابات واالثــار ممثلة 
فــي الحمامات المعدنية المنتشــرة تقريبا 
فــي غالبية البلديــات ويقصدها الســكان 
االمــراض  مــن  وللتــداوي  لاســتحمام 
المزمنــة كالروماتيــزم وامــراض الجلد 
والتنفــس منهــا الحمام المعدني المســمى 
ســعيدة والذي تمت بشــأنه دراســة تقنية 
إلنجــاز مرافق ســياحية وخدمية وهياكل 
لاســتقبال لكنهــا متوقفــة واالشــغال لم 
تســتأنف منــد مــدة  وبالقرب منــه هناك 
القصبــات  بلديــة  فــي  قرجيمــة  حمــام 

المتخصص فــي معالجة الروماتيزم لكنه 
خالي من اية منشــاة لاســتقبال في ما ال 

يتوفر علي طريق معبد يودي اليه 
وفــي الجهة الشــرقية  يقع حمــام معدني 
يعالــج أمــراض الروماتيــزم والجــروح 
الصعبة كان الرومان قد شيدوه لاستفادة 
من منافعه داخل غابة معزولة ،وما يزال 

على حالته الى اليوم 
وهنــاك حمام معدنــي كبير وســط بلدية 

فسديس في المدخل الشرقي للوالية ال يقل 
اهمية عن سابقيه من حيث القيمة المعدنية 
للمياه غير أنه مهجور  ومحروم من أبسط 
المنشــئات الضرورية غيــر ان الناس ال 
يفارقونه صيفا وشتاء،  وهناك العديد من 
المنابع الحموية التي يمكن أن تتحول إلى 
حمامــات لو لقيت العناية  واتبعت بتدابير 
واجراءات عملية لتوســيعها وزيادة قدرة 
التدفق لمياههــا الغنية بالمعادن واالماح 
علي غرار المنبع الســاخن الدي يقع علي 
مدخل بلدية اوالد سي سليمان والذي يأتي 
السكان من كل بلديات الوالية لنقل مياهه 
التي يقال أنها مفيدة لتفتيت الحجارة التي 

تعلق بالكلي .
وفي غرب قرية شناورة باريس يقع حمام 
كبير انشــأه الرومان في بدايــة تواجدهم 
في المنطقــة في االزمنــة القديمة وكانوا 
يقصدونه لاستجمام والراحة ال انه مهمل 
فــي الوقــت الحالي وال توجــد فيه هياكل 

لاستحمام والتخييم .
موقع ديانا فيتانرييوم يستغيث
 وفي ما يتعلق بالمقدرات االثرية للوالية 
والتي تشــكل هي األخرى روافد سياحية 
مهمــة توجــد فــي بلدية زانة أوالد ســبع 

غــرب الوالية مدينــة اثرية تدعــي ديانا 
فيتانيريــوم يعــود ظهورهــا إلــى  القرن 
الثاني الميادي وتنسب إلى ملكة رومانية 
تدعــي ديانا وهــي من المــدن الرومانية 
العريقة والهامة في منطقة االوراس حيث 
تتربع علي مســاحة تقــدر بثاثين هكتارا 
ويتشــابه عمرانهــا مــع المدينــة االثرية 
خميســة فيتانيريوم الكائنة في مدينة سوق 
اهــراس ومن معالم هده المدينة  الســاحة 
والســوق واالقــواس  التــي تمــت اعادة 
تهيئتهــا في العهــد البيزنطي وفي المقابل 
هنــاك في تيغرغار واينوغيســن حصون 
عسكرية تعود إلى الوندال وبجانبها مدينة 
اثريــة في جبــل ايعقاقن يرجــح انها من 

تشييد االمازيغ االولون
ويضاف الى كل هذه المقومات الســياحية 
المناظر الطبيعيــة الرائعة والتي ال يوجد 
لهــا مثيل فــي الجزائر قاطبــة والمتمثلة 
في الغابات الكثيفة التي تكســوها أشــجار 
متنوعة ومختلفة تزيد في روعتها وبهائها 
وتحولها الي ديكور ســياحي يسيل لعاب 
الســواح مــن كل الجهات كما تنتشــر في 
والشــواقع  متليلــي ولقصــورات  جبــال 
المغارات القديمة التي اســتعملت كوسائل 
اثنــاء الحروب القديمة ســواء من طرف 

الرومان أو الوندال.
مواقع ســياحية مغرية لم تنل 

حقها من العناية
ومما يشــار اليه أن هده المواقع السياحية 
الهائلــة والثمينة لم تحــظ بالعناية الكافية 
ســواء من جهة البلديات التي تقع فيها أو 
من جانب الهيئات المشرفة علي السياحة 
الوطنيــة اذ تفتقــر ألبســط الهيــاكل التي 
يفترض ان تتواجد في اية منطقة سياحية 
كمــا ان العديد منهــا يتعرض علي الدوام 
الــي التهديم واالبــادة ألنه ببســاطة غير 

محروس وغير مسيج. 
وكان المنبــع الحمــوي بســعيدة ببلديــة 
نقاوس قد اســتفاد مؤخرا بمخطط للتهيئة 
لم يتم تجسيده لحد اآلن ،كما استفاد موقع 
مــوري بتيمقاد من مخطــط مثالي ونفس 
الشــي بالنسبة لموقع غوفي االثري ببلدية 

غسيرة وموقع الدرعان باريس من موقع 
للتهيئة ،ولكنها جمدت من طرف الوزارة 

الوصية وبقيت مجرد قرارات ظرفية .
ويشار الى  اقتراح بعض المواقع االثرية 
إلجراء دراسات تقنية بشأنها تخص موقع 
بيدوي بالمعذر والموقع السياحي باشمول 
والموقــع الســياحي بتافرنــت بحيدوســة 
،غير انها ما تزال لم تتلق التأكيد الرسمي 

من الجهات العليا المسؤولة
وبالتوازي مــع ذلك تقوم الوكالة الوطنية 
مناطــق  بمراجعــة  الســياحية  للتنميــة 

السطوح بتازولت وموقع ثنية العابد .
وياحــظ وجود تدني كبيــر في الخدمات 
التــي تقدمهــا الفنــادق التي تم أنشــاؤها 
فــي الســنوات االخيرة بعد فســح المجال 
للخواص لاستثمار في هذا الميدان الذي 
يمثل عاما رئيســيا في تنشــيط الســاحة 
المحلية / كما تفتقر هده الوســائل الي اليد 
العاملة المؤهلــة والمكونة ،كما يجب في 
مجال السياحة الحديثة. والـــكيد أن ترقية 
الســياحة في الوالية لو تمت مند االنفتاح 
االقتصادي فــي الثمانينات لكانت الوالية 
تتوفر اليوم علي منشآت سياحية هامة من 
شــأنها توفر العملة الصعبة وتســاهم في 
تطويــر الحياة االقتصاديــة واالجتماعية 
فــي البلديات التي تحتضن هذه المقومات 
الســياحية وأن تقضي نهائيا علي البطالة 

المتفشية في اوساط الشباب

n يعيش ســكان منطقة الهرايسية  
بالشــريط الحــدودي  ببلديــة عين 
الزرقاء 46 كلم شمال تبسة ظروف 
جــد مزرية ومعانــاة طــال أمدها  
،جراء انعدام ابسط متطلبات الحياة 
اليومية التي تســايرها العشرات من 
العائــات بعضها يقطنــون ببيوت 
طينيــة هــي عبــارة عــن كهــوف 
بنيــت باللبنات » طــوب يصنع من 
التراب » ومغطــاة بصفائح الزنك 
واألعشــاب » يعــود عمرهــا إلى 
أكثر من نصف قرن دون الحصول 
على ســكن ريفي  إلــى جانب ذلك 
يشــتكي الســكان من العزلة الخانقة 

التي يعيشونها خاصة عدم صاحية 
المسلك الريفية بعد سنوات قضوها 
وســط دروب جبليــة التصلح حتى 
لســير الحمير  ورغم تفاقم المعاناة 
هــؤالء  أن  إال  صورهــا  بشــتى 
السكان بقوا أوفياء لخدمة أراضيهم 
وتنميتها ورفضوا الهجرة والنزوح 

نحو المدن

ســكانها المنتشــرين عبر  تجمعات 
ســكنية تربــط فيمــا بينها مســالك 
ريفيــة وعــرة ببلدية عيــن الزرقاء 
التنقــل  ألجــل  قاهــرة  صعوبــات 
بصفــة شــاملة أين يضطــر هؤالء 
ومنذ الســاعات األولــى إلى التوجه 
نحــو الطريــق الرابط نحــو البلدية 
والســير علــى األقدام  فــي انتظار 
مــا تجود بــه  الطريق من وســيلة 
نقــل مهما كان نوعهــا » وغالبا ما 
تكون ســيارة بيجو 404 مغطاة أو 
جرار فاحي ورغم قساوة الطبيعة 
إال ان هؤالء يســايرون ظروف جد 
قاســية  خاصة خال فصل الشــتاء 

أيــن تنزل درجــة الحــرارة إلى ما 
تحت الصفــر وما قيل عــن معاناة 
التاميــذ يوميــا فــان واقــع الحال 
ينطبــق علــى المرضــى والحاالت 
االســتعجالية أين تتجدد المعاناة في 
أبشع صورها ويجد المريض الذي 
يبحث عــن حقنة لتخفيــف األلم أو 
وضع ضمــادة صعوبات كبيرة في 
التنقل إلى مقر البلدية في وقت تجد 
فيه النساء الحوامل اللواتي هن على 
وشك الوضع سوى رفع أيديهن إلى 

الخالق  .
هواري غريب 

أغلبها عرضة لإلهمال ومهددة باالندثار 
مواقع سياحية رائعة  في باتنة 

تدعو من يستغلها

منطقة الهرايسية الحدودية ببلدية عني الزرقاء بتبسة
حياة بدائية للسكان ومعاناة حقيقية

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 
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 n فحســب ما صرّح به ســكان عدة أحياء 
ــون والطريق  منهــا الزاويــة الكومين والزيت
االســتراتيجي ، وهي األحياء  التي تتزود من 
محطة الضخ ببلدية الماء األبيض ، فقد عاشوا 
يومــي العيــد دون توفر هذه المــادة الحيوية 
سيما مع الحاجة الملحة لها أمام موجة الحر 
التي شــهدتها الوالية خــال األيام األخيرة من 
الشهر المعظم، ومازالوا يعيشونها حتى اآلن.
و  تزامنا   بوادرها   ظهرت   حادة  أزمة  هي 
اقتراب  بفعل  الحرارة  درجات  ارتفاع  بداية  
موسم الصيف ، وشهر رمضان الفضيل مما 
فمن   تتضاعف،  الوالية  سكان  معاناة  جعل 
أزمة  التذبذب إلى الندرة  ثم غياب شبه التام 
مختلف  في  استهاكية  مادة  وأهم  أكثر  في 
بالعديد  دفع  الذي  األمر  وهو   ، المجاالت 
حركات  لتنظيم  بلديات  بعدة  المواطنين  من 
احتجاجية منذ حوالي 10 أيام  احتجاجا على 
غياب الماء الشروب، على غرار سكان حي 
حي   ، الشريعة  ببلدية   2 و   1 باديس  ابن 
المرجة”  و”حي  ليمام”  ”ذراع  حي  الجرف 
بعاصمة الوالية ، وهو نفس األشكال بأحياء 

بلدية الكويف.
الونزة،  بلدية  السياق كشف سكان  ذات  وفي 

ولجة  بسد  المياه  وضخ  التصفية  محطة  أن 
ماق و التي تم وضعها حيز الخدمة مطلع 
 ( بلديات   08 لتزويد  الكريم  رمضان  شهر 
ذهب،  بئر  بوخضرة،  العوينات،  الونزة، 
مرسط و المريج بحوالي 175 ألف نسمة و 
بلدية تبسة وبولحاف الدير  ”حوالي 72 ألف 
نسمة”( بالماء الشروب انطاقا من سد ولجة 
ماق ، لم يحل األزمة بعد خاصة وأن المياه 

خال  نهاية  الونزة  سكان  بها  تزود  التي 
األسبوع الفارط كانت ملوثة وغير صالحة ال 

للشرب وال للغسيل .
وأمام هذه الوضعية الحرجة على عدة أحياء 
األزمة  خاصة  فك  لزاما  صار   ، بلدية  بكل 
وأن المواطن مقبل على فصل الحرارة  الذي 

يتطلب تموين عادل ومنتظم.

 n فحســب مــا كشــف عنــه 
فــإن  المنطقــة،  هــذه  ســاكنة 
الطريق الوطني رقم ”16” الرابط 
بيــن بلديتــي مرســط بتبســة و 
مداوروش بســوق أهراس، يشكل 
خطرا كبيــرا على المتمدرســين 
لعبــور من  الذيــن  يضطــرون ل
خاله للوصــول ألقرب المدارس 
نظــرا النعدام مؤسســات تربوية 
باألحياء ســابقة الذكر ، مؤكدين 
أن الســلطات الوالئيــة وضعــت 
مدرســة  ــاء  بن ل األســاس  حجــر 
ابتدائيــة منــذ 7 ســنوات وهــذا 
مفاتيــح  تســليمهم  مــع  ــا  تزامن
ســكناتهم، لكن هذه المدرســة لم 

ترى النور بعد.
هذا  أن  الساكنة،  وأضاف 
العديد  حصد  الوطني  الطريق 
م  ل تاميذ  منهم  األرواح  من 
ناهيك   ، سنوات   8 ـ  ال يتجاوز 
األليمة  المرور  حوادث  عن 

لعاهات  بضحاياها  أدت  التي 
ياء  مستديمة،  حيث اعتبر  األول
أن األمر ال يسمح لهم باالستفادة 
الئقة   تمدرس  ظروف  من 
الدراسة،  في  النجاح  لتحقيق 

العوينات  بلدية  وأن  خاصة 
التي  المناطق  بين  من  تعتبر 
النقائص،  من  العديد  تعاني 
التربوية  المرافق  غرار  على 
التي تسمح  التنموية  والمشاريع 

التي  العزلة  من  بالخروج  لهم 
يعانون منها، رغم قيام السلطات 
المحلية، في وقت سابق، بتجسيد 
اعتبرها  التي  المشاريع  بعض 
السكان بغير الكافية، في غياب 
تسمح  التي  التربوية  الهياكل 
في  دراستهم  بمزاولة  ألبنائهم 
نتائج  وتحقيق  الظروف،  أحسن 

جيدة خال السنة الدراسي.
أولياء  من  العديد  يضطر  و  هذا 
على  التخلي  إلى   ، التاميذ 
أبنائهم  مرافقة  أجل  من  عملهم 
التعليمية  المؤسسات  إلى  يوميا 
دراستهم،  فيها  يزاولون  التي 
بسبب األخطار التي قد تواجههم 
المدرسة،  إلى  طريقهم  في 
وصلوا  الي  الحالة  مستنكرين 
أبنائهم  إذا رافقوا  أنهم  اذ   ، إليها 
عملهم  مؤسسات  فإن  يوميا 
أبناءهم  تركوا  وإذا  ستطردهم، 
دون دراسة فإن مستقبلهم ضائع 
ال محالة ، وكل هذا بسبب  غياب 

كلي للسلطات المحلية حسبهم.

 n حيث عبر هؤالء عن تذمرهم 
من الوضعية التي اليها الطريق 
و التي اصبحت على حد تعبيرهم 
ال تصلح للسير، كما اكد هؤالء ان 
م فيه  الطريق على طــول 05 كل
نقاط سوداء أثرت على مركباتهم 
خاصــة، فــي ذات الســياق اكدوا 
انهم و على الرغم من اتصاالتهم 
ــم تتحرك و  بلدية ل بالســلطات ال
ــوم بإعــادة تهيئته، ســكان  م تق ل

القريــة و بعد الخرجــة الميدانية 
ــى بلديــة  الســلطات الوالئيــة إل
سيدي امبارك طرحوا على الوالي 
انشــغالهم الذي ارقهــم و واعدهم 
ــإدراج مشــروع بإعــادة تهيئــة  ب
النقاط السوداء أوال كشطر اول ثم 
اعادتها بشــكل نهائي في ســطر 
ثاني. ســكان قرية بولحاف كلهم 
امل ان يرفعوا انشغالهم بجدية و 
تجســيدها في ارض الواقع  و ان 
ال تبقــى حبر على ورق من اجل 
المســاهمة في دفع عجلة التنمية 

و تحسين الظروف المعيشية.

n تعــرض، صبيحــة امس، 
عون صيانة بسونلغاز بالمكان 
المســمى بطريق مجانة بوالية 
ــى صعقة  بــرج بوعريريــج إل
كهربائيــة بعمــود كهربائــي ، 
حيــث كان العــون فــي اطــار 

صيانة خلل كهربائي .
فإن  عيان   شهود  حسب  و 

الى  تعرضه  بعد  العامل 
قا  بقي عال الكهربائية  الصعقة 
تدخل  تم  حتى  العمود  في  
على  نقل  و  المدينة  الحماية 
مستشفى  الى  السرعة  جناح 

لخضر بوزيدي. 
مبروك بن الطيب

ــح األمــن  n ســجلت مصال
العمومــي خــال شــهر أفريل 
فــة  مخال  2076 فــارط  ال
 149 بينهــا   مــن  مروريــة، 
مخالفة مســتوجبة لسحب لمدة 
ثاثة )03( أشــهر بسبب عدم 
ــداء الخــوذة عدم اســتعمال  ارت
حزام األمن، اســتعمال الهاتف 
النقال، تجاوز السرعة المحددة 
بإشــارة رادار، عــدم صاحيــة 
و  الوضعيــة،  إعــان  أضــواء 
عــدم صاحية أضــواء الكبح، 
فــة  مخال أضــواء  اســتعمال 
لتشــريع، الســير فــي بعــض  ل
أجزاء الطرق الممنوعة بالنسبة 
المركبــات،  أصنــاف  لبعــض 
37 مخالفة مســتوجبة لسحب 
رخصة الســياقة لمدة ستة 06 
أشهر، ألجل الســير في االتجاه 
الممنوع، مخالفة إشارة االتجاه 
المفروض للمرور، عدم احترام 
عــدم  الضوئيــة،  قــف  إشــارة 
ــى اليميــن حــول  تفــاف عل االل
ــم يشــكل محــور دورانــي    معل

كما سجلت412 مخالفة خاصة 
بســبب  بالكمــاش،  بالحجــز 
فــة الوقــوف الممنوع أين  مخال
فــات في  تمثلــت باقــي المخال
عدم تقديم جميع الوثائق، لوحة 
يــم غيــر قانونية، الســير  الترق
على الخــط المســتمر الوقوف 
التعســفي، الوقــوف الخطيــر، 
فــة قــرار التوقــف، وقوف  مخال
ــوق الرصيــف عــدم احتــرام  ف
قواعد السياقة السليمة، تجاوز 
الســرعة المحددة بإشارة رادار  

و عدم تجديد رخصة السياقة.
وحسب بيان مصالح أمن والية 
الحصيلة  هذه  ،فإن  جيجل 
إطار  في  إطار  في  تدخل 
مصالح  نشاطات  مختلف 
إلى  الرامية  العمومي  األمن 
تنظيم  المرور،  قانون  تطبيق 
جميع  محاربة  و  السير  حركة 
من  المرتكبة  بية  السل الظواهر 
طرف مستعملي الطريق العام.
نصرالدين - د

أحياء  في مدينة تبسة تعيش 
الجفاف وتشهد أزمة عطش حادة

عين على الشرق 
9

عرفت عدة أحياء بعاصمة الوالية تبسة منذ  يومي عيد الفطر المبارك  أزمة عطش حادة مما خلفت حالة من االستياء 
الشديد لدى المواطنين، لتبدو بذلك توصيات السلطات بتحسين الظروف المواتية بالتموين المنتظم على جل الوالية 

لم يحقق المطلوب .

يطالب أولياء التالميذ  بكل من حي 540 سكن و 173 تحصيص سكن ببلدية العوينات بتبسة، من السلطات المحلية والوالئية، بضرورة 
إنجاز مدرسة ابتدائية، من شأنها أن تضع حدا لمعاناة التالميذ الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لمزاولة دراستهم في مختلف 

المؤسسات التعليمية الموزعة  في إقليم البلدية، وهو ما يجعلهم معرضين للخطر.

طالب سكان قرية بولحاف التابعة اقليميا إلى بلدية سيدي امبارك في الجهة الشرقية والتي تبعد بحوالي 15 كلم عن مقر والية برج 
بوعريريج، من السلطات المحلية و على راسها والي الوالية محمد بن مالك التدخل العاجل من اجل ادراج مشروع اعادة تهيئة الطريق 

المؤدي الى القرية على طول 5 كلم و الذي يربط القرية ببلدية سيدي امبارك.

تبسة : منى بوعكاز 

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب 

تبسة : منى بوعكاز 

برج بوعريريج 

عون صيانة بسونلغاز يتعرض اىل 
صعقة كهربائية بربج بوعريريج

مصالح أمن جيجل تسجل 2076 مخالفة 
مرورية خالل شهر أفريل المنرصم

الثالثاء 18 ماي  2021
الموافق لـ 6 شوال  1442

تزامنا  و بداية  ارتفاع درجات الحرارة 
متفرقات 

ساكنة العوينات  بحي 540 و 173 سكن يناشدون السلطات  بمدرسة ابتدائية

سكان قرية بولحاف ببلدية سيدي امبارك يطالبون بإعادة تهيئة الطريق 



n وأشــرفت وزيــرة التكويــن 
بــن  هيــام  المهنييــن،  التعليــم  و 
فريحــة، رفقــة وزيــر الصناعــة 
محمــد باشــا، والوزيــر المنتدب 
المكلــف بالمؤسســات المصغرة، 
نســيم ضيافات، علــى افتتاح هذا 
مستشــار  بحضــور  الصالــون، 
المكلــف  الجمهوريــة  رئيــس 
بالشــؤون االقتصاديــة و المالية، 
عبــد العزيــز خالف، إلــى جانب 

عدد من أعضاء الحكومة.
ويهدف هذا الصالون الذي بادرت 
التعليم  و  التكوين  وزارة  بتنظيمه 
تحت  يومين  مدى  على  المهنيين 
منبع  المهني  ”التكوين  شعار 
إبراز  إلى  واالبتكار”،  لإلبداع 
والتكنولوجية  التقنية  القدرات 
إنجاز  القطاع من خالل  لخريجي 
حاملي  تقريب  إلى  و  مشاريعهم 
وأرباب  المهنيين  من  المشاريع 

العمل.
إلى  أيضا  الصالون  هذا  ويرمي 
المشاريع  تسويق  في  المساهمة 
المنجزة من طرف خريجي القطاع 
منح  وكذا  بإنجازاتهم  التعريف  و 
للتعرف بمختلف  للشباب  الفرصة 
معاهد  في  المفتوحة  التخصصات 

و مراكز التكوين المهني.
أجنحة  عدة  الصالون  ويضم 
من  مهنيا  مشروعا   69 لعرض 
قطاع  خريجي  شباب  إنجاز 
المشاركين  المهني  التكوين 

القادمين من عدة واليات الوطن.
وتتعلق هذه المشاريع المعروضة 
مجاالت  بثمانية  الصالون  في 
النشاط، سيما في صناعة األغذية 
اإلعالم  تقنيات  و  الزراعية 
اإللكتروتقني  والمجال  واالتصال 
والبيئة  والمياه  الفالحة  ومهن 
والسياحة،  واإلطعام  الفندقة  وكذا 

وسيتم  الصناعية،  واإللكترونيك 
عدة  تقديم  التظاهرة  هذه  خالل 

مداخالت تتناول الموضوع.
بن  السيدة  أكدت  المناسبة،  وبهذه 
افتتاح  على  إشرافها  لدى  فريحة 
استحداث  أن  التظاهرة،  هذه 
السنوية  طبعته  في  الصالون  هذا 
أفكار  إبراز  إلى  يرمي  األولى 
وقدرات الشباب حاملي المشاريع 
عالم  ولوج  على  ومساعدتهم 
عرض  إلى  ويهدف  المقاوالتية 
والمشاريع  االبتكارات  نماذج 
المهنية لتثمين الكفاءات والقدرات 
التكوين  قطاع  بها  يزخر  التي 
التابعة لمختلف  المهن  المهني في 
التكوين  وتخصصات  الشعب 
وتخصصات  وفروع  المهني 

التعليم المهني.
ق ـ إ

n ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق 
النقد الدولي جيري رايس، قد قال في مؤتمر 
صحفــي عقده مؤخــرا، إن المفاوضات مع 
تونــس الزالــت جارية بعــد أن انطلقت في 
أول شــهر مايو وإنهم لم يحــددوا بعد مبلغ 
القــرض الذي تتم مناقشــته أو تاريخا زمنيا 

الختتام المفاوضات. 
الواليات  رئيس  نائبة  أعربت  السياق،  في 
هاريس في  األميركية كاماال  المتحدة 
الجمهورية  برئيس  جمعتها  هاتفية  مكالمة 
لمفاوضات  دعمها  الثالثاء عن  سعيّد  قيس 

تونس مع صندوق النقد الدولي.
في  المفاوضات  هذه  تونس  وتخوض 
رئيس  وصفها  خانقة  مالية  أزمة  ظل 
تصريحات  المشيشي في  الحكومة هشام 
للمالية  حرجة  ”وضعية  بـ  رويترز  لوكالة 
العمومية” تستدعي تنفيذ إصالحات عاجلة 
بالتقليص في كتلة األجور وتجنب العواقب 

الوخيمة الرتفاع نسبة الدين العمومي.
بالمائة   11.5 بنسبة  وسجلت تونس عجزا 
في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية لالقتصاد 
في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة 

كورونا.
الذي ترأسه وزير  التونسي  الوفد  وعرض 
ومحافظ  الكعلي  علي  واالقتصاد  المالية 
خالل  العباسي  مروان  المركزي  البنك 
زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي 
اإلصالحات  وثيقة  الدولي  النقد  صندوق 
أبرز  ومن  تنفيذها  الحكومة  تعتزم  التي 
األجور خالل  في  الزيادة  تعهداتها تجميد 
 17.4 من  نسبتها  وخفض   2021 سنة 
بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 

إلى نسبة 15 بالمائة في سنة 2022.
مليون   19030 بـ  األجور  كتلة  وقدرت 
يعادل  ما  أي   ،2020 سنة  خالل  دينار 
60.6 بالمائة من موارد الميزانية باستثناء 
المنح والقروض وذلك مقابل معدل 52.2 
سنتي  بين  الممتدة  الفترة  خالل  بالمائة 

.2019-2010
إلى  التوصل  في  التونسية  الحكومة  وتأمل 

خطة اإلصالح  على  الصندوق  موافقة 
على  للحصول  التفاوض  االقتصادي وبدء 

قرض جديد بقيمة 4 مليار دوالر.
الدين  عز  االقتصادي  الخبير   وأفاد 
وأن  طويال  سيكون  المسار  بأن  سعيدان 
إال  تبدأ  أن  يمكن  الرسمية ال  ”المفاوضات 
بعد عدة مراحل تسبقها، ففي البداية ستتولى 
دراسة  الدولي  النقد  لصندوق  الفنية  الفرق 
تقدمت  الذي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 
البنك  مع  تناقشه  ثم  التونسية  الدولة  به 
المركزي التونسي وزارة المالية ووزارات 
على  شهرين  األمر  يستغرق  وقد  أخرى 
مبدئي  اتفاق  حصل  صورة  وفي  األقل 
يدخل الطرفان مرحلة المفاوضات ليتم فيما 
التنفيذية  الهيئة  المشروع على  بعد عرض 
إلى  المدة  الدولي وقد تصل  النقد  لصندوق 

أربعة أشهر«.
وتساءل الخبير في تصريحاته لموقع سكاي 

تونسي  وفد  تحول  سبب  عن  عربية  نيوز 
عرض  يجدر  كان  حين  في  واشنطن  إلى 
أو  بعد  عن  االقتصادي  اإلصالح  خطة 
االكتفاء بإرسالها إلكترونيا خاصة وأن لقاء 
النقد  صندوق  مسؤولي  مع  التونسي  الوفد 
التونسية  السفارة  مقر  من  الفيديو  عبر  تم 
عنه  كشفت  ما  وهو  األميركية  بالعاصمة 
بن  حسناء  الحكومة  باسم  الرسمية  الناطقة 
سليمان واعتبره مراقبون سوء تصرف من 

حكومة المشيشي في إدارة شؤون البالد.
برنامج  أن  سعيدان  الدين  عز  ورأى 
اإلصالح المقدم من الحكومة التونسية يفتقر 
أولهما ضبط جدول زمني  بارزين  لشيئين 
اإلصالحات  كلفة  تحديد  وثانيهما  لإلنجاز 
ومصادر الموارد التي ستخصص للغرض.
االقتصادي:  المجال  في  المختص  وقال 
األجور  كتلة  في  التحكم  مقترح  أن  ”أجزم 
في الوظيفة العمومية بتنزيلها من 17.6% 

في   15% إلى  الخام  الداخلي  الناتج  من 
اعتبر  كما  مستحيل”،  أمر  هو  سنة  ظرف 
أن اإلجراء المقترح المتعلق بإلغاء منظومة 
التعويض والدعم هو ”أسرع طريقة لتحشيد 
أزمة  واندالع  الشارع  إلى  للنزول  الشعب 

اجتماعية خطيرة«.
وأضاف عز الدين سعيدان أنه ”سواء وافق 
الدولة  إسناد  على  الدولي  النقد  صندوق 
واحدة  فالنتيجة  رفضه  أم  قرضا  التونسية 
ولن يغير ذلك شيئا، حيث أن تونس مطالبة 
مستحقات  من  دينار  مليار   16.3 بتسديد 
القروض سنة 2021، وهي تقترض لتسديد 
جدولة  إعادة  دوامة  دخلنا  وبذلك  ديونها، 

الدين التي تمس من السيادة الوطنية«.
إدارة  استراتيجيات  في  المختص  ويتّفق 
سفيان  االقتصادية  والمخاطر  األزمات 
بحالة إفالس  تمر  البالد  أن  في  ناصر  بن 
تقني فقد سجلت أكثر من 100 مليار دينار 

وهو  والخارج  الداخل  بين  المديونية  قيمة 
الناتج  إجمالي  من   100% نسبة  يمثل  ما 

المحلي.
المأساة،  للموقع ”إنها  وقال في تصريحات 
العامة بما  الخزينة  بلغنا مرحلة إفالس  لقد 
فيها من تهديد مباشر للسيادة المالية للدولة 

التونسية«.
تونس مطالبة بدفع 14 مليار دينار 

سنة 2021
وأكد أنه في حالة وافق صندوق النقد الدولي 
على طلب تونس تمكينها من قرض بقيمة 4 
مليار دوالر أي 12 مليار دينار تونسي فإن 
ذلك ”في الحقيقة ال يمثل سوى قيمة تسديد 
الدين وال يمكن استثماره في التنمية، فالبالد 

مطالبة بدفع 14 مليار دينار سنة 2021.
وأضاف سفيان بن ناصر أن الوفد التونسي 
واشنطن  إلى  األخيرة  الزيارة  خالل  التقى 
لطلب  األميركية  اإلدارة  في  بمسؤولين 
الحصول أيضا على ضمان في قرابة مليار 
دوالر أميركي أي ما يعادل 3 مليار دينار 

تونسي.
األزمات  في إدارة  المختص  وكشف 
النقد  صندوق  مسؤولي  االقتصادية أن 
اتهموا في وقت سابق المسؤولين التونسيين 
تنفيذ  على  قادرين  ليسوا  وأنهم  بـ”الكذب 
المنظمات  أن  باعتبار  اإلصالح  خطة 
توقع على  لم  الوطنية  والهياكل  واألحزاب 
على  موافقة  وغير  اإلصالحات  وثيقة 

بنودها«.
للتصنيف  موديز  وكالة  أن  بالذكر  الجدير 
فبراير  شهر  خالل  خّفضت  االئتماني 
األجل  الطويل  اإلصدار  تصنيف  الماضي 
 B2 من  لتونس  والمحلية  األجنبية  للعملة 
السلبية  توقعاتها  على  وحافظت   ،B3 إلى 
قادرة  غير  التونسية  الدولة  يجعل  ما  وهو 
الخارج  في  المالية  لألسواق  الخروج  على 
الصعبة  االقتصادية  الوضعية  إلى  إضافة 

في الداخل.
ق ـ إ

بيان الصادر أمس  n وحسب ال
الرسمي  الموقع  على  االثنين، 
”هذا  فإن  سوناطراك  لشركة 
تعزيز  إلى  يهدف  البروتوكول 
سوناطراك  بين  القائمة  الشراكة 
البحث  خالل  من  وإيكونور، 
عبر  لتعاون  ل جديدة  فرص  عن 
جديدة،  أو  يا  حال قائمة  مشاريع 
كذلك،  أخرى  مجاالت  وفي 

غازات  إنبعاثات  من  الحد  مثل 
والتحكم  الحراري  االحتباس 
وإدارة  الكربون،  تأثيرات  في 
وتطبيق  الصناعية،  السالمة 
تقنيات المتطورة لتحسين إنتاج  ال
نموذج  وتطوير  المحروقات، 

فعال إلدارة العمليات النفطية”.
أن  أيضا  بيان  ال ذات  وأشار 
بالجزائر  تتواجد  إيكونو  ”شركة 

شريك  وهي   ،2004 سنة  منذ 
بريتيش  وشركة  سوناطراك  مع 
في  نفط  حقول  في  بتروليوم، 
عين  من  بكل  اإلنتاج  مرحلة 
وهي  أميناس،  وعين  صالح 
موقع  في  لسوناطراك  شريك 

االستكشاف بتيميسيت.
ق ـ إ

10

وقعت شركة سوناطراك مع شريكها النرويجي ”إيكونور” مذكرة تفاهم لبحث 
فرص التعاون في مجاالت االستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وفي 
دول أخرى، وكذا حماية البيئة، والتكنولوجيات الجديدة واألداء العملياتي.

عين على العالم

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الرنويجي 
”إيكونور” يف مجاالت االستكشاف واإلنتاج

يعد أعىل مبلغ يقرتضه هذا البلد منذ االستقالل
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انطالق الطبعة األوىل للصالون الوطني لالبتكار يف التكوني و التعليم المهنيني

تونس تتفاوض من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 ماليير دوالر

انطلقت فعاليات الطبعة األولى للصالون الوطني لالبتكار في التكوين و التعليم المهنيين، اإلثنين 
بالجزائر العاصمة، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات و دوائر وزارية إلى جانب ممثلين 
عن أرباب العمل وعن الهيئات واألجهزة المكلفة بدعم ومرافقة الشباب حاملي المشاريع.

من المقرر أن تبدأ تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 ماليير دوالر وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ االستقالل.
وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصالحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها 

يتعلق برفع الدعم عن المواد األساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة األجور بنسبة 15 بالمائة.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1437447
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1437447
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حرية و مسؤولية 

مدرب ويست هام 
 يثني عىل

  العبه الجزائري 
سعيد نب رحمة 

بسبب لقاء الفصل ضد فياريال 
ماندي يحدث 

أزمة داخل ريال 
بيتيس 
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أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الليغا بفوز 
متأخر وريال مدريد يحافظ على حظوظه

بعد صراع مع املرض ونقله 
للعالج بفرنسا حجاوي وداعا 
الكرة الجزائرية يف 

حداد ورئيس الفاف 
ينعى عائلة حجاوي

الدوري اإلسباني
ص12

بزاز  : 
لعبنا جيدا الفعالية 
كانت غائبة وسنعود 

بقوة يف الجولة القادمة 

زيدان ينفي شائعات 
رحيله عن ريال مدريد

شباب قسنطينة يعود إىل سكة الهزائم 

األنصار يثورون ضد 
الالعبني والطاقمني 

اإلداري والفني 
ص12
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 شباب قسنطينة يعود إىل سكة الهزائم 
 األنصار يثورون ضد الالعبني والطاقمني اإلداري والفني 

n  ووقف رفقاء غشــة النــد للند في وجه العبي 
الســريع الذيــن كانوا يبحثون عــن نتيجة ايجابية 
والفــوز بعــد النتائــج الســلبية المحققــة إال انــه 
اصطــدم بواقعيــة الوفاق التي كانــت جد ايجابية 
فــوق أرضيــة الميدان من خالل االنتشــار الجيد 
واللعــب الجماعي الذي مكنه مــن العودة بتعادل 
ثمين ســيكون له انعكاس ايجابي لبقية المشــوار 
وهــو التعــادل الذي ثمنه المدرب التونســي نبيل 
الكوكــي الذي اعتبر النتيجة ايجابية بغض النظر 
عن الظروف التي جرت فيها المواجهة الغيابات 
والعودة المتأخرة لبعض الالعبين إلى المنافســة 
في صورة الالعب غشة الذي وقع ثنائية في هذا 
اللقاء ما يســمح له بالعودة تدريجيا إلى المنافســة 
حيــث يراهن عليه كثيرا الكوكــي في المباريات 
القادمة هذه النقطة ستجعل التحضير جيد لموقعة 
الجمعــة القــادم برســم الجولة الـــ22 للمحترف 
األول خاصــة مع عــودة بعــض الالعبين الذين 
غابــوا عــن المواجهة أمــام غليــزان التي كانت 
فرصــة للحارس خيري إلبراز قدراته حيث كان 
ســد منيا في وجه حمالت العبي الســريع مقدما 
رســالة للطاقم الفني بأنه حارس من طينة الكبار 
يمكــن االعتمــاد عليــه في أي لحظــة حيث أدى 
مقابلة كبيرة باعتراف جماهير الوفاق التي اثنت 
عليــه كثيرا ما يعطى االنطبــاع إمكانية بقائه في 
التشــكيلة األساســية في المواجهة القادمة بالنظر 
الــى القــدرات التي أبان عليها الحارس الشــباب 
لشــباب بلــوزداد ودفــاع تاجنانت علــى التوالي 
وساهم بشكل كبير في نتيجة اللقاء والتعادل الذي 
حققه أشبال الكوكي في غليزان . وبهذا االنتصار 
يصبــح الفريق دائما في الصــدارة للترتيب العام 

للبطولة الوطنية  المحترفة . 

 إدارة النادي تقدم احرتازات ضد 
الالعب كول الخري  

قدمت إدارة وفاق سطيف احترازات ضد الالعب كول 
الخير من سريع غليزان على خلفية مشاركته في اللقاء 
هو معاقب حيث يحوز على أربع إنذارات من السلسلة 
الثانية ما يعني انه معاقب آليا وال يمكن له المشــاركة 
في هذا اللقاء وهي الفرصة التي اســتغلها الســكرتير 
العــام لفريق الوفــاق من أجل تقديــم االحترازات قبل 
بدايــة اللقــاء وفــي هذه الحالــة فإن  الالعــب معاقب 
والنقاط الثالثة ستعود إلى الوفاق بعد هذه االحترازات 
التي ســتفصل فيها لجنــة االنضبــاط  التابعة للرابطة 
الوطنيــة المحترفة اليوم الثالثاء أو غدا األربعاء على 

أقصى تقدير . 

 احرتازات سريع غليزان ضد الالعب 
حشود باطلة 

كمــا تقدمــت إدارة ســريع غليــزان باحترازات 
ضد الالعب حشــود الذي لعب اللقاء دون تجديد 
تحاليــل الخاصة بكوفيد 19 حيــث أعدت إدارة 
الســريع تقريرا كامال عن وضعية الالعب الذي 
أجرى تحاليل منتهيــة الصالحية في الثامن ماي 
الجاري ولــم يقوم بإعادة هــذه الفحوصات التي 
تتطلب ذلك في غضون 36 ساعة قبل المواجهة 
غير أن الحكم ومحافظ اللقاء رفضا تقرير سريع 
غليزان ألنه غير مؤسس  وال يستند إلى أية أدالة 

ما يعني أن االحترازات باطلة .
أ- هادي

الكوكي اعترب التعادل نتيجة ايجابية 

 وفاق سطيف يعود بنقطة ثمينة 
من غليزان وتألق الحارس خيري

بوزيدي يوسف المرشح األكرب لخالفته
  إدارة نرص حسني داي تقيل 

المدرب بالل دزيري 

 بعد رصاع مع المرض ونقله للعالج بفرنسا حجاوي وداعا 
  الكرة الجزائرية يف حداد ورئيس 

الفاف ينعى عائلة حجاوي

   مدرب ويست هام يثني عىل العبه 
الجزائري سعيد نب رحمة 

 بسبب لقاء الفصل ضد فياريال 
 ماندي يحدث أزمة داخل ريال بيتيس 
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عاد وفاق سطيف من غليزان بنقطة ثمينة رغم الغيابات التي عرفتها المواجهة وأبرزها الحارس خذايرية 
الذي غاب بسبب العقوبة.

n    أقدمت إدارة نصر حسين داي 
ليلــة األحد- اإلثنين على قرار إبعاد 
المدرب بالل دزيري من العارضة 
الفنيــة عقب التعــادل والتعثر داخل 
القواعد أمام اتحاد بسكرة الذي كان 
مؤثرا للغاية في ظل وضعية النادي 
فــي ســلم الترتيــب ،حيــث أعلنت 
اإلدارة الطالق مع المدرب دزيري 
الذي فشل حســبها في إعادة الفريق 
إلى الواجهة  ومن المنتظر ان يخلف 
المــدرب المقــال بوزيدي يوســف 

ابن النادي الــذي يوجد بدون فريق 
،وهو الذي يعرف البيت جيدا بحكم 
إشــرافه عدة مرات علــى النصرية 
حيــث وصل معها إلــى نهائي كأس 
الجمهوريــة قبــل خمــس ســنوات 
وخســره أمــام مولوديــة الجزائر . 
لإلشارة فإن بوزيد اشرف في بداية 
الموسم على العارضة الفنية لشبيبة 
القبائل  قبل أن يغادر بسبب الخالف 

بينه وبين اإلدارة .
أ.هادي 

n فقــدت  الكــرة  الجزائريــة أحد 
 2000 ســنوات  فــي  أعمدتهــا 
الحارس ســمير حجاوي الذي لعب 
كثيــرا للمنتخب الوطنــي وهذا بعد 
مرض عضال ألزمه الفراش حيث 
توفى ليلة األحد بالعاصمة الفرنسية 
باريــس عــن عمــر ناهــز الـــ47 
ســنة  ابن مدينة تلمســان لعب لعدة 
نوادي جزائرية في الرابطة األولى 
المحترفــة وتألق كثيرا مع المنتخب 
الوطني في عهد المدرب مصطفى 
هــدان  ورابح ســعدان إضافة الى 
المــدرب األســبق للخضــر رابــح 
ماجــر حيث كان يســتدعى بانتظام 
الــى تربصات واللقاءات الرســمية 
والودية للخضر بفعــل تألقه الكبير 
مــع أنديــة كشــبيبة القبائــل ووفاق 
ســطيف الــذي توج معــه بالبطولة 

مرتين إضافة إلى كأس الجمهورية 
ورابطــة أبطــال إفريقيا فــي عهد 
المــدرب خير الديــن ماضوي  كما 
ســبق له وأن تقمص ألوان شــباب 
وداد  القلــب  وفريــق  قســنطينة  
تلمســان أيــن كانت البدايــة  ليعود 
إليها كمدرب للحراس  مساهما في 
صعــود الفريق إلى الرابطة األولى 
المحترفــة قبل أن يتســبب المرض 
في عجزه والبقاء على السرير  هذا 
وكان رئيــس االتحاديــة الجزائرية 
لكرة القدم كما عزى عائلة الالعب  
واألســرة الكروية بعد هذه الفاجعة 
قائال لقد كان حارســا في المستوى 
للمنتخــب  كبيــرة  خدمــات  وقــدم 
الوطني . إنا هلل وإنا إليه راجعون .
 أ- هادي

n عبــر مــدرب نادي ويســت هام 
ديفيــد مويس عن ســعادته بالهدف 
الذي سجله الدولي الجزائري سعيد 
بن رحمة في مباراة برايتون ضمن 

مباريات الدوري اإلنجليزي .
تصريحــات  فــي  مويــس  وقــال 
صحفية :” كنا نريد الهدف وحصلنا 
عليــه ليلة أمس ، لقــد وضعناه في 

االعتبار ”
وتابــع حديثه قائال : أنا ســعيد ألن 
بن رحمة ســجل هدفه األول وآمل 
أن يواصل مســيرته ويحقق المزيد 

في المستقبل ”
جدير بالذكر أن مباراة ويســت هام 
ضد نــادي برايتون انتهــت بنتيجة 

التعادل هدف في كل شبكة

n  كشفت صحيفة “آس” اإلسبانية، 
عن وجود إنقســام في صفوف لاير 
بيتيــس، بســبب الالعــب الدولــي 
الجزائــري عيســى مانــدي، حيث 
طالــب البعض بعدم االعتماد عليه، 
فيمــا يصــر البعــض اآلخــر على 
مواصلــة الدفــع به لتحقيــق أفضل 

النتائج الممكنة
وشــككت بعــض األطــراف علــى 
فــي  الصحــراء  محــارب  تواجــد 
لمانويــل  األساســية  التشــكيلة 
بيليغريني، مبــررة موقفها خوفهما 
من “الخيانــة” باعتبــار أن الفريق 

يتنافــس علــى المركــز األوروبي 
مع فيالاير الفريق الذي ســيلعب له 

الموسم المقبل.
بالمقابل، يــرى الطرف اآلخر بٔان 
مدافــع “الخضــر” محتــرف على 
جميــع األصعــدة، ومن المســتحيل 
أن يقــوم بتصرف ال يمــت للروح 
الرياضيــة بصلــة، مناديــن الطاقم 
الفنــي للدفــع به منــذ البدايــة دون 
خــوف، خاصة وأنــه أفضل مدافع 

محوري في الفريق دون منازع.
تاج الدين

  nانتفض  أنصار شــباب قســنطينة في وجه 
الالعبيــن والطاقــم اإلداري والفني بعد الهزيمة 
أمام الباك مســاء أول أمس  األحد بملعب الشهيد 
بن عبد المالك رمضان وهي النتيجة التي لم تكن 
متوقعــة بالنظر إلى  المســيرة االيجابية والبداية 
الموفقة للفريق في مرحلة اإلياب والتعادل الذي 
عــاد به رفقــاء القائــد العمري من تلمســان في 

الجولة األولى.
   و لــم يهضــم  الســنافر هذه النتيجــة وانتقدوا 
بشدة الالعبين الذين كانوا خارج اإلطار في هذا 
اللقاء ولم يقدموا الشــيء الالزم الذي يسمح لهم 
بتحقيق الفوز وكســب الرهان أمــام الباك حيث 
اعترفــوا بصعوبة  المهمة واألداء الجيد للزوار 
الذيــن كانوا في المســتوى وتمكنــوا من تحقيق 
الفوز وســط دهشــة العبي الشــباب الذين كانوا 
بارين فوق أرضية الميدان بحسب السنافر الذين 
توعــدوا الالعبيــن بــرد فعل قوي خــالل األيام 
القليلة القادمة في حال اســتمرار النتائج الســلبية 
الن الوضعيــة قد تتعمق خاصة في ظل الحديث 
عــن هــدف البقاء الموســم الحالي فــي الرابطة 
األولى المحترفة ما يعني أن الفريق ال يســتطيع 
لعــب األدوار األولى هــذا الموســم بالنظر الى 
المشــاكل الكثيــرة التــي يتخبط فيهــا فضال عن 
البدايــة الصعبة في مرحلة الذهاب أي تم تضيع 
العديد من النقاط داخل القواعد في عهد المدرب 

السابق عبد القادر عمراني .

بزاز  : لعبنا جيدا الفعالية كانت غائبة 
وسنعود بقوة يف الجولة القادمة 

أكــد  المديــر الرياضــي للفريق ياســين بزاز أن 
التشــكيلة قدمــت مقابلة كبيرة  في ملعب الشــهيد 
بن عبد المالك رمضان من خالل الفرص المتاحة 
واللعب الجماعي الذي ميز التشكيلة لكن الحظ لم 
يكن إلــى جانب الالعبين فــي العديد من الكرات 
،مضيفــا أن النتيجة ال تعكس تمامــا أداء الفريق 
الذي كان في المســتوى ورفقاء الحارس رحماني 

حســبه صنعــوا الكثير من الفرص في الشــوطين 
األول والثانــي، لكن دون فعالية التي كانت غائبة 
معتبــرا أن  العمــل المقبــل للمدرب هو تجســيد 
الفعاليــة عند الالعبين خاصــة المهاجمين لتفادي 
تضيع هكذا نقاط  التي هي بأمس الحاجة إليها في 
الوقــت الراهن لضمان البقاء مبكرا وبكل أريحية 
ويرى بزاز أن هذه النتيجة لن تؤثر على الالعبين 
وســنعود بقوة اعتبــارا من الجولــة القادمة مقدما 

رسالة اطمئنان لألنصار حول مستقبل الفريق .
أ- هادي

  n  طالــب أنصــار جمعية عين مليلة اإلدارة 
بضــرورة إعــادة المدرب عبد القــادر يعيش إلى 
العارضــة الفنيــة علــى خلفيــة النتائــج الهزيمة 
المســجلة في بداية مرحلة اإلياب خســارتين أمام 
الســياربي ونجم مقرة مســاء األحد وهي القطرة 
التــي أفاضــت الــكأس حيث لــم يهضــم أنصار 
الصــام النتيجة الثقيلة التي تكبدها الفريق وحملوا 
المســؤولية لإلدارة التي قامت بفسخ عقد المدرب 
يعيش واالســتنجاد للمدرب الشاب شيحة الذي لم 

يعرف إلى حد الساعة كيف يتحكم في المجموعة 
بالنظر إلى النتائج السلبية واألهداف الكثيرة التي 
أصبــح يتلقاهــا الخط الخلفــي للجمعيــة المطالبة 
بتصحيح الوضع في بقية المشــوار لضمان البقاء  
قبــل الدخول في منطقة الخطر وااللتحاق بالفرق 
المهددة بالســقوط إلى القســم الثاني هواة ويتطلع 
األنصار من خالل هذا النداء إلى العودة السريعة 
للمــدرب يعيش الذي قــام بعمل جبــار منذ بداية 
الموســم والدليل النتائج االيجابية المحققة بالرغم 

من األزمــة المالية التي كان يعانــي منها الفريق 
والتي أثرت ســلبا على النادي من حيث التســيير 
فقــط وليــس من ناحيــة النتائج الفنيــة التي كانت 
ايجابية لهذا يدعون اإلدارة إلى اتخاذ قرار ايجابي 
بإعادة المدرب السابق لعدة أندية في صورة نصر 
حسين داي وأهلي برج بوعريريج  إلى العارضة 

الفنية إلعادة القطار إلى السكة الصحيحة .
أ- هادي

 الهزيمة الثانية عىل التوايل فجرت غضبهم 

أنصار جمعية عني مليلة يطالبون بعودة المدرب يعيش 

أخبار محترفينا 
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n     أعلن االتحاد البلجيكي لكرة القدم في حسابه 
الرســمية علــى تويتر اليــوم االثنين عــن قائمته 
المدججة بالنجوم والتي ستخوض يورو 2020.
 وضّمت القائمة التي اختارها اإلســباني روبرتو 
مارتينيــز مــدرب بلجيــكا كل مــن تيبوكورتوا 
حــارس لاير مدريــد اإلســباني وروميلولوكاكو 
مهاجم إنتر اإليطالي وكيفن دي بروين متوســط 

ميدان مانشستر سيتي اإلنكليزي وغيرهم.
وجاء منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب 
كل من روسيا والدنمارك وفنلندا ويملك حظوظاً 

قوية للفوز باللقب.
وســيحاول رفاق إيدين هازارد الفوز بلقب كبير 
ألول مرة في تاريخ بالدهم خاصة بعد الوصول 

إلى المركز الثالث في مونديال 2018.
وغاب فيتســل، العب وسط بوروسيا دورتموند، 
عن المالعب منــذ كانــون الثاني/يناير الماضي 
بعــد خضوعــه لعمليــة جراحية في وتــر أخيل، 
وعــاد قبل أيــام إلى التدريبات لكنــه لم يتأكد بعد 
من جاهزيته في الوقت المناسب للعرس القاري.
 ومــع ذلك، تمنــى مارتينيز ضمه إلى التشــكيلة 
معلــاًل قــراره بـ«مــع تشــكيلة موســعة تضــم 
26 العبــاً )بدال مــن 23(، يمكننــي تحّمل هذه 

المخاطرة. إنه العب فريد«.
 واختــار مارتينيز موازاة من القائمة الرســمية، 
تشــكيلة احتياطية من 11 العباً ترقبا النســحاب 
أحد الالعبين ألي سبب من األسباب، قبل الموعد 

النهائي للتشكيلة النهائية في األول من جوان 
وهنا التشكيلة الرسمية )26 العباً(

 - حراســة المرمــى: تيبوكورتــوا )لاير مدريد 
اإلســباني(، ســيمون مينيوليه )إف سي بروج(، 

ماتز سيلز )ستراسبورغ الفرنسي(.
 -الدفاع: توبــي ألدرفيريلد )توتنهام اإلنكليزي(، 
األلمانــي(،  برليــن  )هرتــا  بوياتــا  ديدريــك 
جايســونديناير )ليون الفرنســي(، يان فيرتونغن 
)بنفيــكا البرتغالــي(، توماس فيرمايلين )فيســل 

كوبي الياباني(.
بــرات  ودنيــس  كاســتاني  -الوســط:تيموثي   
ويــوري تيليمانس )ليســتر ســيتي اإلنكليزي(، 
يانيككاراســكو )أتلتيكو مدريد اإلسباني(، ناصر 
الشــاذلي )اســطنبول باشــاك شــهير التركــي(، 
اإلنكليــزي(،  )ولفرهامبتــون  لياندرديندونكــر 
كيفن دي بروين )مانشســتر ســيتي اإلنكليزي(، 
ثورغانهــازار وتومــا مونييــه وأكســل فيتســل 
)بوروســيا دورتمونــد األلماني(، هانــز فاناكين 

)إف سي بروج(.
بينتيكــي  وكريســتيان  الهجوم:ميتشيباتشــواي   
)كريســتال بــاالس اإلنكليــزي(، جيريميدوكــو 

إيدنهــازار )لاير مدريــد(،  الفرنســي(،  )ريــن 
روميلولوكاكو )إنتــر اإليطالي(، دريس مرتنس 
)نابولــي اإليطالي( ولياندروتروســار )برايتون 

اإلنكليزي(.
كامينســكي  تومــا  االحتياطيــة:  التشــكيلة   -  
)بالكبيرن اإلنكليزي(، أليكسي سالماكرز )ميالن 
اإليطالي(، ألبير سامبيلوكونغاوياريفيرســكارين 
)أندرلخــت(، براين هاينين )غنك(، توما فوكيت 
)لاير  يانــوزاي  عدنــان  الفرنســي(،  )رينــس 
سوســييداد اإلســباني(، براندون ميتشيل وشارل 
دي كيتالير )إف ســي بروج(، جوردان لوكاكو 
)أنتويرب(، زينيوفانهويسدن )ستاندار دو لياج(.

 بطولة أمم أوروبا

 منتخب بلجيكا يعلن عن قائمته 
المدججة بالنجوم لخوض يورو 2020

  الدوري اإلسباين

 أتلتيكو مدريد يقرتب من لقب الليغا بفوز 
متأخر وريال مدريد يحافظ عىل حظوظه

 

       زيدان ينفي شائعات رحيله 
عن ريال مدريد

رحيل كومان عن برشلونة "مؤكد".. 
وصحيفة إسبانية تكشف البديل

عين على الرياضة 
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n أعلــن مــارك أندريــه تيــر شــتيغن حارس 
برشــلونة اإلســباني اليــوم االثنيــن غيابــه عن 
منتخب ألمانيا في يورو 2020 بسبب اإلصابة.
 وقرر تير شــتيغن الخضوع لعملية جراحية في 
الركبة بداًل من المشــاركة مع منتخب ألمانيا في 
يــورو 2020، خاصة وأنّــه يعلم بوجوده على 
دكــة البدالء في ظل تألــق مانويل نوير حارس 

بايرن ميونيخ.
ونشــر تير شــتيغن في حســابه الرســمي على 
إنســتغرام اعتذاره من جماهير برشــلونة بسبب 
الفشــل في الفوز بالدوري اإلســباني مضيفاً أنّه 
قّرر رفقــة الجهاز الطبي إجراء عملية جراحية 
ســتحرمه من المشــاركة مــع ألمانيــا في يورو 

.2020
وقال تير شتيغن: »أنا حزين ألنني سأغيب عن 
يورو 2020 هذا الصيف رفقة منتخب ألمانيا، 
ســأكون للمرة األولى منذ سنوات مع الجماهير 
في المنزل لدعم بالدي )في البطولة( التي أتمنى 

أن نفوز بها«.
وأعرب تير شتغين عن أمله في عودة الجماهير 

إلى المالعب في الموسم المقبل.
وأعلن برشــلونة في حسابه الرسمي على تويتر 

أّن تير شــتيغن ســيخضع يوم الخميس إلجراء 
عالجي على الركبة اليمنى في مالمو السويدية، 

تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء 
نادي برشلونة.

n  أعلــن زالتكــو داليتش مــدرب فريق كرواتيا عــن قائمةالالعبين الذين 
سيدافعون عن حظوظ منتخب كرواتيا في نهايات أمم أوروبا المقررة بداية 

من جوان الداخل 
 وتعــد قائمــة منتخب كرواتيــا وصيف مونديــال 2018 الفرصة األخيرة 
للجيــل الذهبــي لتحقيق إنجــاز لبالدهم خاصــة وأّن أعمــار معظم ركائز 

المنتخب بدأت تتخطى الثالثين.
وجــاء منتخــب كرواتيا في المجموعة الرابعة الصعبــة والتي تضم إنكلترا 

واسكتلندا والتشيك.
وضمــت قائمــة منتخب كرواتيا كل مــن لوكا مودريتش نجــم لاير مدريد 
اإلســباني وإيفــان بيرزيتــش العب إنتــر اإليطالي وفيدا مدافع بشــيكتاش 

التركي فيما كان من الطبيعي غياب اسم إيفان راكيتيتش المعتزل دولياً.
ويطمــح الفريق الكرواتي إلى الوصول إلى أبعد حد ممكن في هذه البطولة 
، معتمدا على نجومه وعلى العبين شــبان أبانوا عن إمكانات كبيرة خالل 

التصفيات .
تاج الدين

  تري شتيغن يغيب عن منتخب ألمانيا يف يورو 2020

مودريتش يف قائمة كرواتيا المشاركة يف يورو 2020

n  اقترب أتلتيكو مدريد من الفوز 
بلقب الدوري اإلسباني عقب فوزه 
الصعب جداً على أوساســونا، فيما 
االستســالم  مدريــد  لاير  رفــض 

وانتصر على أتلتيك بلباو.
 حافظ أتلتيكو مدريد على صدارته 
ضيفــه  علــى  الصعــب  بفــوزه 
أوساســونا 1-2 اليــوم األحــد في 
المرحلــة الســابعة والثالثيــن من 
مســابقة الــدوري اإلســباني لكرة 

القدم.
حتــى  مدريــد  أتلتيكــو  وانتظــر 
اللحظات األخيرة حتى ينتصر على 
ضيفه بفضل هدف األوروغوياني 
لويس سواريز )88( بعد أن أدرك 
البرازيلي لودي التعادل )82(، إذ 
كانت كتيبة األرجنتيني ســيميوني 
متأخرة بالنتيجــة بهدف الكرواتي 

بوديمير )75(.
مــن جهته فــاز لاير مدريد خارج 
أرضــه علــى أتلتيك بلبــاو بهدف 
نظيف حمــل توقيع ناتشــو )68( 
فيما خســر برشلونة من سلتا فيغو 
1-2 وودع المنافســة علــى اللقب 

بشكل رسمي.
وصار رصيــد أتلتيكو مدريد 83 

نقطة في الصــدارة بفارق نقطتين 
عــن لاير مدريــد وبرشــلونة في 

المركز الثالث 76.
ويلتقي أتلتيكــو مدريد مع مضيفه 
بلد الوليــد في المرحلة المقبلة فيما 
منافســه  مدريــد  يســتضيف لاير 

فيالاير.
ويحتــاج أتلتيكو مدريد للفوز على 
بلــد الوليد كي يضمن الفوز باللقب 
مهمــا كانــت نتيجــة لاير مدريد، 
بينمــا ســننتظر األخيــر أي تعثر 
لجاره بشــرط انتصاره في الجولة 

األخيرة.
وفي مباريات أخرى خسر إشبيلية 
بنتيجــة كبيــرة مــن فيــالاير 4-0 
وانتصر فالنســيا على إيبار ولاير 
سوســييداد علــى بلد الوليــد بذات 
النتيجــة 1-4، وخســر قادش من 
إلتشــي 1-3 وليفانتي من خيتافي 
1-2، وانتصــر لاير بيتيــس على 
هويســكا بهدف نظيف وديبورتيفو 

أالفيش على غرناطة 4-2.
وصــار إيبــار أول الهابطيــن إلى 
دوري الدرجــة الثانية بعدما تجمد 

رصيده عند 30 نقطة.

n نفى زين الدين زيدان مدرب لاير مدريد األخبار 
الشــائعة بشــأن إمكانية رحيله عن النادي الملكي 
نهاية الموسم، مستغرباً أن يكون قد أخبر العبيه 

بذلك وهم في غمرة الصراع على اللقب.
و كانت تقارير إعالميّة قد نشرت أّن المدرب 
الفرنســي أخبر العبيه بذلــك عقب الخروج 
مــن دوري أبطــال أوروبــا، وقبــل مباراة 
إشــبيلية في الــدوري، مؤكــدة أن القرار 
قطعــي وأن زيدان يرى أّن حقـبـــته مع 

الفريق انتهت.
هذا ولم تتأّخر الصحف اإلســبانيّة في 
ترشــيح البـــدالِء المحتمليــن ومنهم 
فريــق  مــدرب  غونزاليــز  راوول 
الّشباب لللاير وماسيميليانو أليغري  

ويواخيم لوف. 

الكاتالونيــة  اإلذاعــة  أكــدت   n
المحليــة »RAC1« أن مســيرة 
رونالد كومان مع نادي برشــلونة 
اقتربت مــن نهايتها، بعدما فشــل 
المــدرب الهولندي في كســب ثقة 

الرئيس خوان البورتا.
وأوضحــت اإلذاعــة أن البورتــا 
التقى، األســبوع الماضي، كومان 
فــي مطعم فيا فينيتو في برشــلونة 
لمناقشــة مــا وصــف بـ«الخطــط 

المستقبلية«.
بالمئــة،   99 »بنســبة  وذكــرت: 
ســيجري حســم مصيــر المدرب 
الهولندي رسميا األسبوع المقبل«.
من جهتهــا، قالت صحيفة »آس« 
اإلسبانية إنه على الرغم من الفوز 

بلقــب كأس الملــك هــذا العام، إال 
أن بدايــة الموســم المخيبة لآلمال 
وسلسلة النتائج األخيرة السيئة كان 
لها دور أساســي فــي اتخاذ القرار 

القاضي بإنهاء عقد كومان.
إدارة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
الفريــق الكتالونــي شــرعت فــي 
البحــث عــن بديل كومــان، حيث 
تشــافي  علــى  أضواءهــا  تركــز 
هيرنانديــز، إلعادتــه إلى أســوار 
»كامــب نــو« بصفتــه مدربا هذه 

المرة.
وتابعــت: »هنــاك أســماء أخرى 
مرشــحة لتدريب برشلونة، وهي: 
»يورغــن كلــوب وميكيــل أرتيتا 

وتين هاغوجورديكرويف«.

الثالثاء 18 ماي  2021
الموافق لـ 6 شوال 1442



 الدوري األمريكي للمحرتفني 
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n أنهى يوتا جاز الدوري المنتظم 
األميركــي للمحترفين بكرة الســلة 
كأفضــل فريــق مع أفضليــة اللعب 
على أرضه فــي األدوار اإلقصائية 
»بــاي أوف« مع مواجهات نارية 

في الدور األول.
بورتانــد  مــع  دنفــر  وســيجتمع 
وكليبــرز مــع داالس فــي المنطقة 
ميامــي  مــع  الغربيــة وميلووكــي 
ونيويــورك نيكــس مــع أتانتا في 
الشــرقية، فيما يتوجــب على لوس 
أنجليس ليكرز حامل اللقب أن يعبر 
الملحــق للتأهل فــي مواجهة صعبة 

أمام غولدن ستايت ووريرز.
وتأهلت الفرق صاحبة المراكز من 
األول إلى الســادس فــي المنطقتين 
الشــرقية والغربيــة مباشــرة إلــى 
األدوار اإلقصائيــة )الباي أوف(، 
فيمــا تخــوض الفرق مــن المراكز 
الســابع إلى العاشــر ملحقاً من أجل 

البطاقتين األخيرتين.
ويلعب صاحبــا المركزين الســابع 
والثامــن مبــاراة مــن أجــل بطاقة 
التأهــل المباشــر، علــى أن يلتقــي 
الخاســر مــع الفائــز بيــن التاســع 

والعشر لحجز البطاقة األخيرة.
فــي ســاكرامنتو، لم يدم التشــويق 
كثيــراً حيــث أكــد يوتــا جــاز أنّه 
جديــر بحمل لقــب الفريق األفضل 
في الموســم العــادي بعد فوزه على 
كينغــز 99-121، بفضــل رجلــه 
كاركســون  جــوردان  الســادس 
صاحب33  نقطة في المباراة، في 
حين حقق الفرنســي رودي غوبير 
»دابل-دابــل« بتســجيله 13 نقطة 

إلى جانب 16 كرة مرتدة.
وأنهــى يوتــا الموســم العــادي في 
صــدارة المنطقــة الغربيــة برصيد 

52  فوزاً مقابل 20  هزيمة.
وبخــاف ما حصــل فــي المباراة 
األولــى، قاوم فينيكــس صنز حتى 
الرمــق األخير للفوز بفارق نقطتين 
على ســان أنتونيو ســبيرز -123
121، برغــم غيــاب الثنائي ديفن 
بوكــر وكريس بــول، وكان العب 
االحتيــاط إيتــوون مــور صاحــب 
الرميــة التي منحت صنز الفوز من 
خلــف القوس قبــل 2,2 ثانيتين من 
صافــرة النهاية، منهيــاً اللقاء وفي 

جعبته 22  نقطة.

وحافــظ دنفر ناغتــس على مركزه 
الثالــث بالرغــم من خســارته أمام 
بورتانــد ترايــل بايــزرز -116
132، مستفيداً من خسارة مطارده 
المباشــر لــوس أنجليــس كليبــرز 
الرابع أمام أوكاهوما ســيتي ثاندر 

.112-117
ومع بورتاند، بــات لوس أنجليس 
مضطــراً  اللقــب  حامــل  ليكــرز 
لخــوض الملحــق لحجــز بطاقتــه 
لــأدوار اإلقصائيــة بعــد احتالــه 
للمركــز الســابع، علــى الرغم من 
فــوزه على نيــو أورليانــز بيليكانز 
98-110 فــي مبــاراة تألق خالها 
ليبرون جيمس بتســجيله 25 نقطة 

وتمريره 6 كرات حاسمة.
كوري أفضل مسجل

 ويواجــه ليكــرز منافســه غولــدن 
ستايت ووريرز الذي حسم احتاله 
للمركز الثامن بفــوزه على ممفيس 

بفضــل   ،113-101 غريزليــز 
المتألق ســتيفن كوري صاحب 46 
نقطة إلى جانب 9 تمريرات حاسمة 

و7  مرتدات.
العــادي  الموســم  كــوري  وأنهــى 
كأفضل مسجل في الـ »ان بي ايه« 
للمرة الثانية في مسيرته بمعدل 32 

نقطة في المباراة الواحدة.
أما غريزليز التاسع فضرب موعداً 
في الملحق مع ســان أنتونيو سبيرز 

العاشر.
في المنطقة الشــرقية، فاز بروكلين 
نتس على كليفاند كافالييرز -123
109 وحــّل ثانيــاً خلــف فيادلفيا 
سفنتي سيكســرز المتصدر والفائز 
بدوره على أورالندو ماجيك -128

.117
بولــز  أمــام شــيكاغو  وبخســارته 
118-112، أنهــى ميلووكي باكس 
الموســم العادي فــي المركز الثالث 

وسيواجه ميامي هيت السادس.

عودة نيكس بعد 8  أعوام
وتجمع المواجهــة الثانية في الدور 
األّول بيــن نيويــورك نيكس الرابع 

وأتانتا هوكس الخامس.
وختــم نيكس الــذي اعتبــر مفاجأة 
الموسم العادي مبارياته بالفوز على 
بوســطن سلتيكس 92-96، وحجز 
بطاقته لخــوض األدوار اإلقصائية 

بعد غياب دام ثمانية أعوام.
في مباراة حاســمة، فاز واشــنطن 
ويزاردز على تشــارلوت هورنتس 
110-115 بفضــل برادلــي بيــل 
المتألق فــي الربعين الثالث والرابع 
حيث ســجل 20 نقطــة من اجمالي 

.25
وفاز إنديانا بايســرز على تورونتو 

رابتورز 125-113.

يحافظ  العطية  نــارص  القطري 
عىل لقب رايل األندلس

nحافــظ القطري ناصر صالح العطية على لقب رالي األندلس، 
متفوقــاً على اإلســباني كارلوس ســاينث.الرالي الذي أقيم في 
جنوب إسبانيا في افتتاح بطولة العالم للراليات من فئة الكروس 
كانتري كان قد َشــِهَد ُصُعوَد العطية إلــى صدارة الترتيب العام 
منــذ اليوم األول.ونجح الســائق القطري فــي الحفاظ على هذه 
األفضليــة حتى اليــوم األخير، بفضِل فوزه في ثالٍث من مراحل 
السباق الخمس، لُيَحقَق اللقب أمام ساينث، فيما جاء السعودي 

يزيد الراجحي في المركز الثالث.

األسرتايل جاك ميلر يفوز بسباق 
جائزة فرنسا للموتو جي يب

n فــاز  األســترالي جاك ميلر بســباق جائزة فرنســا الكبرى 
الجولة الخامســة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي 
بي.دراج دوكاتي تمكن من الفوز في الســباق الذي جرى على 
حلبة لومان وسط أجواء ماطرة محققاً فوزه الثاني هذا الموسم 
بعد أن فاز بجائزة إسبانيا الكبرى األسبوع الماضي.ميلر أحرز 
المركــز األول متقدماً بأربع ثوان على الفرنســي جوان زاركو 
الــذي حــل ثانياً فيما عــاد المركــز الثالث لــدراج ياماها فابيو 

كوارتارارو الذي استعاد صدارة التريب العام. 
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تنس 
نادال يعادل رقــم دجوكوفيتش يف 

الماسرتز بلقب عارش يف إيطاليا

n أكــد العــب كرة الســلة لنــادي االتحــاد الليبــي، المحترف 
األميركــي حقق اإلســباني رافائيل نادال المصنــف ثالثا عالميا 
لقبــه الـــ10 بدورة روما، بفــوزه األحد علــى غريمه الصربي 
نوفاك دجوكوفيتش المصنف أوال، ليعادل الرقم القياسي لألخير 

في ألقاب دورات الماسترز.
وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي فيها الالعبان في المباراة 
النهائيــة للــدورة اإليطالية، حيث خرج اإلســباني فائزا  7-5، 
6-1، 3-6 للمــرة الرابعة وجــرد دجوكوفيتش من اللقب الذي 
حققه الموســم الماضي، حارما إياه من التتويج للمرة السادسة 

في روما.
وهذا اللقب الثاني لنادال هذا العام بعد تتويجه بدورة برشــلونة 

على المالعب الترابية أيضا.
وكانــت هذه المرة األولى التي يلتقي فيهــا الالعبان منذ نهائي 
روالن غاروس الفرنســية العام الفائت، إحدى البطوالت األربع 
الكبــرى، حيــث حقق اإلســباني لقبه الثالث عشــر، وأكد أنه ال 
يــزال المرشــح االبــرز للتتويج بنســخة هذا العــام التي تنطلق 
بعد أســبوعين، حيث يأمل تحقيق اللقب الرابع عشــر واالنفراد 
بالرقم القياســي لبطوالت الغراند ســالم، على حســاب منافسه 

السويسري روجير فيدرر )20(.
وكان هــذا اللقاء رقــم 26 الذي يجمع الغريميــن على التراب، 
حيــث حقق نــادال انتصــاره الـــ19، منها آخر خمســة تواليا، 
مقابل سبعة لدجوكوفيتش، الذي يعود آخر انتصار له على هذه 
األرضية ضد نادال الى ربع نهائي دورة روما في العام 2016.
وحقــق نادال انتصاره الثامن والعشــرين على دجوكوفيتش في 
تاريــخ المواجهات بينهما على الصعيــد االحترافي، مقابل 29 

للصربي.
ومن أصل 36 لقبا في الماســترز لنــادال، حقق 26 منها على 

المالعب الترابية، مقابل 10 لنوفاك.
وحقق نادال لقب روما على حســاب الصربي في النهائي أعوام 
2009، 2012، 2019 واليوم مقابل 2011 و2014 لألخير

قديروف متحديا حبيب: 

مستعد لدفع أي أموال مقابل خوض 
مواجهة ضد مقاتل من أخمات

n دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، 
بطل »UFC« الســابق حبيب نورمحمــدوف لخوض مواجهة 
ضد مقاتل من فريق »أخمات« للفنون القتالية المختلطة، معربا 

عن استعداده لدفع أي مبلغ.
وقــال قديــروف في بث مباشــر عبر موقع إنســتغرام: »حبيب 
حطــم الجميع فــي UFC 100 %، ولكن هل ســيفعل ذلك في 
أخمــات، هذا ســؤال؟. أنا مســتعد لتحديــد أي وزن - وزنه في 
»أخمات« وأي مقابل مالي. أنا مســتعد لتقديم األموال إذا أراد 

حبيب المشاركة في أخمات، ولنرى هل سيحطم أي مقاتل؟«.
وأضــاف: »إذن ... هــذا كثيــر جــدا. فــي UFC مــزق حبيب 
الجميع، وكنا نشجعه، ولكن في أخمات، نحن نشجع مقاتلينا... 
لنرى. أنا مســتعد لدفع مقابل مــادي لحبيب أكثر من UFC إذا 
لعــب في أخمات مع مقاتلنا في الفريق. وســنرى لمن ســتكون 

الغلبة. وليفوز األقوى«.

 رياضة ميكانيكية 



متفرقات

حجز كلغ مــن المخدرات وتوقيف 
شخصني بتبسة

 
n تمكنت قوات الشــرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية 
للشــرطة القضائيــة بأمن والية تبســة من توقيف شــخصين تتراوح 
أعمارهم بين 32 و 25 سنة وحجز كمية من المخدرات مقدر وزنها 
بأكثر من 01 كلغ كانت معدة للترويج في األوســاط الحضرية بمدينة 
تبسة ،حيث تعود وقائع القضية الى ورود معلومات الى ذات المصلحة 
تفيد بوجود تحركات مشــبوهة ســيتم من خاللها نقل كمية معتبرة من 
المخدرات عن طريق مركبة ســياحية لمدينة تبســة انطالقا من احدى 
الواليات الشــرقية للبالد  ، ليتم بناء على ذلك  وبالتنســيق مع النيابة 
المختصــة نصب كمين محكم بأحد مداخــل المدينة ،والذي افضى الى 
توقيف المشــتبه فيهمــا وحجز المركبة المشــبوهة وكمية المخدرات 
المذكــورة ، وعليه تم تحويل المتورطيــن رفقة المحجوزات إلى مقر 
أمــن الوالية و فتــح تحقيق في القضية ،وبعد إتمــام كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة تم تقديم المشتبه فيه امام العدالة لدى محكمة تبسة 
التــي أصدرت في حقه امرا يقضي بااليداع حول تكييف وحيازة ونقل 

مواد مخدرة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.
منى بوعكاز

اسرتجاع غولف »سريي 7«  محل رسقة 
بقسنطينة  وجدت يف  والية مجاورة

  

n عملية نوعية قادتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية للشــرطة 
القضائيــة بأمن والية قســنطينة ، أثمرت باســترجاع مركبة من نوع 
قولف الجيل الســابع  و توقيف مشــتبه فيه يبلغ من العمر 26 ســنة، 

لتورطه في قضية سرقة مركبة، و التخريب العمدي لملك الغير. 
حيثيــات القضيــة تعــود إلى شــكوى من قبــل ضحية تعرض لســرقة 
مركبته من نوع ”قولف الجيل السابع” على مستوى أحد أحياء مدينة 
قســنطينة، من قبل شــخص مســتغال نزوله منها ليقــوم بامتطائها و 
االنطالق بها، ليتم نشر أبحاث على جميع الوحدات العاملة، التحريات 
المكثفــة مكنــت من تحديد مــكان تواجــد المركبة، ليتم التنســيق مع 
المصالــح األمنية بأحــد الواليات المجاورة، و التي كللت بتوقيفها من 
قبــل المصلحة صاحبة االختصاص، ليتم اســترجاعها رفقة المشــتبه 
فيه، بعد  تمديد االختصاص لذات الوالية .بعد االنتهاء من إنجاز ملف 

إجراءات جزائية تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية.
تاج الدين

حملة تحسيســية لمجابهة كورونا  
لفائدة  تجار ديدوش مراد 

n تتواصل الحملة التحسيسية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا 
كوفيد 19المستجد ، حيث قامت وحدة القطاع للحماية المدنية ديدوش 
مــراد  أمس بحملة تحسيســية توعوية للوقاية مــن كوفيد 19، على 
مســتوى المحالت والمســاحات التجارية على مستوى شارع العربي 
بن مهيدي و ســوق دبي بلدية ديدوش مــراد ، حيث تم تقديم نصائح 
و إرشادات والحث على االلتزام بالبروتوكول الصحي للوقاية من هذا 
الوبــاء مع توزيــع المطويات التي تحتوي علــى التدابير الوقائية من 

فيروس كورونا.
تاج الدين 
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  مؤسس منصة " فالحتي" :

»هدفي رقمنة القطاع الفالحي و تحويل 
الفالحة من عشوائية إلى تعاقدية«  

الرشوع يف سحب استدعاءات المرتشحني للبكالوريا وشهادة 
التعليم المتوسط دورة 2021 

ملكة جمال الكون 2021 مكسيكية

15  عين على المجتمع

 n  مؤسســة »فالحي  شــركة ناشــئة تعتني 
بالفالحة و التي بمجّرد دخولك للمنصة الرقمية 
تجــد عدة خيــارات تلبــي طلبات الــزوار كل 
حسب حاجته، فمنهم من يقوم بعرض منتوجه 
و منهم من يبحث عن حلول لمشاكل واجهوها 
مع محاصيلهم ، ليأتــي دور المنصة بالتوجيه  
و اقتــراح الحلــول المناســبة . باإلضافــة إلى 
قيامها بدراســة الســوق الجزائرية وما تتطلبه 
من منتوجات حســب العرض و الطلب لتقترح 
بعدهــا علــى الفالحيــن المشــتركين بالمنصة 
الخطــط الناجعة للحصول علــى نتائج جيدة و 

توفير المحاصيل .
الجزائرييــن غيــر  الفالحيــن  أغلبيــة  و ألن 
متفتحيــن على االنترنت و األجهــزة الذكية و 
جلهم يستوطنون أراضي نائية ال تصلها شبكة 
االنترنــت، فكر أمين في هــؤالء و قام بتوفير 
خط عــادي ال يحتــاج امتالك هواتــف ذكية، 
ليتســنى لهــم االتصال و طرح انشــغاالتهم  و 
يقــوم الروبــوت باإلجابة الفوريــة و إعطائهم 

الحل المناسب و السريع.
يقول صاحب الشــركة أمين أنه قبل أن يصبح 
مهندســا في مجــال المحروقــات كان فالحا و 
ابن عائلة مزارعة، الشــيء الذي  جعله يتمتع 
بخلفية فالحية متطّورة حفزته على إنشــاء هذه 
المؤسســة،حيث باغتته الفكرة بعد تخّرجه من 

كلية المحروقــات ببومرداس  و توجهه للعمل 
باإلمــارات العربيــة و احتكاكه بعدة شــركات 
ناشــئة متطــورة ، قــّرر بعدها الرجــوع إلى 
الوطن و تأسيس شركة خاصة به،  فقام بإنشاء 
مؤسســة في مجال النقــل  و أخرى في مجال 
التجارة االلكترونية لكنهم باءوا بالفشــل بسبب 

سوء التسيير و غياب التمويل .
 و في أواخر سنة 2019 قام أخ أمين بزراعة 
الكوسة التي أصابها مرض وجدوا صعوبة في 

إيجــاد حل لمعضلتهم إلــى أن جاءته الفكرة و 
بالتالي االنطالقة في تجسيد مشروعه الواعد.      
ويؤمــن أميــن بمقولــة الكاتــب جبــران خليل 
جبــران »احفر أين شــئت تجذ كنــزا ، ولكن 
عليــك أن تحفر بإيمــان الفالح » فهو  يعلم أن 
األرض كلما دللتها كلما أسعدتك بالنتائج ، كما 
يطمــح أن تصبح الفالحــة بالجزائر من فالحة 

عشوائية إلى تعاقدية .

n شرع هذا األحد،المترشحون لنيل شهادتي 
البكالوريــا وشــهادة التعليــم المتوســط دورة 
2021 في ســحب اســتدعاءاتهم عبر موقعي 

الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات.
وكانت الــوزارة قد أعلنت مؤخرا عن تواريخ 
ســحب االســتدعاءات بالنســبة للمتمدرســين 
االمتحانــات  المترشــحين،الجتياز  مــن 
الوطنيــة الثالث،فبالنســبة للمعنييــن باجتيــاز 
امتحاني شــهادة التعليم المتوســط، تمتد عملية 
ســحب االســتدعاءات من أول امــس  االحد  
16مــاي، إلى غاية الـــ 17 جوان المقبل عبر 
حين  الرابط https://bem.onec.dz،في 
يتم سحب االســتدعاءات الخاصة بالمترشحين 
المتحــان شــهادة البكالوريا، مــن  األحد 16 
مــاي إلــى غاية الـــ 24 جــوان المقبــل عبر 

. https://bac.onec.dz الرابط
أما بالنسبة للمترشحين االحرار -يضيف نفس 
المصدر-، فيتــم ســحب اســتدعاءاتهم خــالل 
نفس المدة،مــن موقعي الديوان على الرابطين 
اآلتييــن : بالنســبة المتحــان شــهادة التعليــم 
المتوسط من الـ16 ماي الى غاية الـ 17جوان 
https://bem.onec. الرابــط عبــر 
dz وبالنســبة المتحان شــهادة البكالوريا عبر 
الـــ  الرابط https://bac.onec.dz مــن 
16 مــاي إلى غاية الـ 24 جوان المقبل وكان 
قد تم ســحب االستدعاءات، بالنســبة المتحان 
نهايــة مرحلة التعليــم االبتدائي من الـ 4 ماي  
وتمتــد إلــى غاية الـــ 2 جــوان المقبــل عبر 

. https://cinq.onec.dz الرابط

n فــازت الشــابة المكســيكية، 
أندريا ميســا، بلقــب ملكة جمال 

الكون لعام 2021.
 تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا 
ميســا األحد ملكة جمال الكون في 
ختــام المســابقة التــي أقيمت في 
الواليــات المتحــدة ونــددت فيها 
ملكة جمال بورما بانقالب الجيش 
فــي بالدهــا. وكانت المســابقة قد 
ألغيت ســنة 2020 بسبب جائحة 

كورونا.
وتمكنت أندريا ميســا )26 عاماً( 
التي كانــت ترتدي فســتاناً أحمر 
المعــاً، من الفوز باللقــب متقدمة 
البرازيــل  جمــال  ملكتــي  علــى 
والبيــرو اللتيــن تأهلتــا أيضاً إلى 
المرحلة النهائية، خالل المســابقة 
التاســعة والســتين التــي أقيمــت 
فــي هوليــوود )واليــة فلوريــدا 
تقديمهــا  وتولــى  األميركيــة( 
األميركي ماريو لوبيز ومواطنته 

أوليفيا كولبو.
وتم منح الفائزة، البالغة من العمر 
26 عاما، من تشــيهواهوا، التاج 
الماسي من قبل ملكة جمال الكون 
2019، ممثلــة جنــوب إفريقيا، 

زوسيبيني تونزي.
الثانيــة  المركــز  فــي  وحلــت 
البرازيليــة، جوليــا جامــا، وفــي 
المركــز الثالث ممثلة بيرو، يانيك 

ماسيتا.
وتعمل ميســا كمبرمجــة، وتدعم 
الســياحة في تشــيهواهوا، وتدافع 
ضــد العنــف القائــم علــى النوع 

االجتماعي.

تمكن الشاب قعباشي محمد أمين من افتتاح شركة ناشئة  تحمل اسم »فالحتي«  مختصة في المجال الفالحي 
و كل ما يخص المشاكل التي تواجه الفالح واألرض على حد سواء ، وذلك غيرة على وطنه  و حرصا منه 

على النهوض بالقطاع الفالحي  في الجزائر و تحسين الخدمات لكي  تعم  الفائدة. 
قسنطينة : مريم بن جامع 



n قالــت بريطانيــا إنّهــا تعتزم 
زيــادة معــدالت التشــجير ثــاث 
مــرات خــال الســنوات الثــاث 
المقبلة للمســاعدة في الوصول إلى 
هدفهــا المتمثل في إنهــاء انبعاثات 
الكربون تمامــاً بحلول 0502 في 
إطــار الجهــود المبذولــة لمكافحة 

تغير المناخ.
في  قدماً  المضي  بريطانيا  وتريد 
الدول  وتشجيع  البيئية  خططها 
األخرى على أن تحذو حذوها قبل 
المتحدة  األمم  لمؤتمر  استضافتها 
في  غاسكو  في  المناخ  لتغير 

نوفمبر.

جورج  يعلن  أن  المقرر  ومن 
البريطاني  البيئة  وزير  يوستيس 
التشجير  أّن معدالت  الثاثاء،  يوم 
بحلول  مرات  ثاث  ستتضاعف 
نحو  زراعة  مع   .4202 ماي 
الغابات  من  هكتار  آالف  سبعة 

سنوياً.
المناخ  مسؤول  شارما  ألوك  ونبه 
األمم  مؤتمر  ورئيس  البريطاني 
في غاسكو  المناخ  لتغير  المتحدة 
أن  ضرورة  إلى  الجمعة،  يوم 
إنهاء  على  العالم  زعماء  يوافق 
نوفمبر  قمة  خال  الفحم  استخدام 

لمنع حدوث كارثة مناخية.

n أطلــق مــأوى للحيوانات في 
والية شــيكاغو األمريكية، 0001 
قطة ضالة في جميع أنحاء المدينة 
الفئــران، وقالت  لمكافحــة أزمــة 
جمعيــة إلنقاذ ورعايــة القطط في 
الواليــات المتحــدة، إنهــا أطلقــت 
ســراح هذا العدد من القطط البرية 
ضمــن برنامــج لمواجهــة ظاهرة 
االنتشــار المزعــج للفئــران فــي 

شوارع المدينة.
الجارديان  صحيفة  ووفق 
»كاتز  المأوى  يسمى  البريطانية، 
»تري  وتقوم   ، وورك«  آت 
وهي  سوسايتي«،  هيومن  هاوس 
مأوى للحيوانات المحلية، بإطاق 
شوارع  في  القطط  ساالت 
المدينة، وتضع المبادرة من قطتين 
ُمعقَّمة  جميعها  قطط،  ثاث  إلى 
خارج  نة،  وُمحصَّ ومخصَّصة 
المساكن والشركات للتعامل بشكل 
في  القوارض  مشكلة  مع  مستدام 

شيكاغو.
برنامجها  أن  الجمعية،  وأوضحت 
مدينة  ورود  بعد  ضرورياً  كان 
شيكاغو في المرتبة األولى بقائمة 

شركة محلية لمكافحة اآلفات، بين 
المدن األمريكية التي تشهد انتشاراً 
السادسة  للسنة  للقوارض،  كثيفاً 
على التوالي، والبرنامج يقوم على 
إعادة إطاق القطط البرية التي تم 
والتي  متفرقة،  مناطق  من  إنقاذها 
أو  المنازل  في  العيش  تستطيع  ال 

بيئة المأوى.
عبر  بيان  في  الجمعية،  وذكرت 
توفير  إن  اإلنترنت،  على  موقعها 
سيكون  والمأوى  والماء  الطعام 
ضمن مسؤولية أصحاب العقارات 
أو المؤسسات التجارية التي تشهد 

نشر القطط البرية بجوار مبانيها.
مثل  حلواًل  شيكاغو  نفذت  بينما 
صناديق القمامة المقاومة للجرذان 
جحور  في  القوارض  ومبيدات 
الفئران، لكن جمعية بيت الشجرة، 
بأنها  اإلجراءات  هذه  وصفت 
»غير فعالة« و«قصيرة األجل«، 
السم  باستخدام  تحديًدا  مستشهدة 
األطفال  على  خطًرا  باعتباره 
من  وبدالً  األليفة،  والحيوانات 
كرادع  القطط  استخدام  فإن  ذلك، 
األجل«  »طويل  حل  هو  للفئران 

و«أخضر«، حسب المنظمة..

بيزتا مخبوزة عىل الحمم الربكانية يف غواتيماال

بولندا تسعى لرشاء مزنل بيري وماري كوري يف فرنسا

بريطانيا تزيد معدالت التشجري 
3 مرات لمكافحة تغري المناخ

مأوى حيوانات يطلق 1000 قط بري 
لمواجهة غزو الفرئان يف شيكاغو

n فالكثيــرون ال زالــوا يطلقــون 
على المكان اســم عين بوطمبل رغم 
اختفاء هذه العين التي صنعت فرحة 
أجيال و أجيال كانوا يترددون عليها 
لاستمتاع بمائها المنعش، كما روت 
عطــش الكثيــر مــن زوار المدينة و 

الحي الشعبي.
و يرجع البعض تسمية عين بوطمبل 
باللغة  مكتوبة  تحريف ماحظة  إلى 
الاتينية و التي تعني    مياه صالحة 
 ،    »eau potable   »للشرب
قبل  من  كتابتها  تمت  أنه  يقال  و 
العين  هذه  على  الفرنسي  المستعمر 
إنشائها،  تاريخ  يجهل  التي  القديمة 
فيما يرى البعض اآلخر بأن التسمية 
و    »»beau temple تعني   
التي يرجح أصحابها أن العين كانت 
و  روماني  معبد  أو  ضريح  بجوار 

أثره  الفرنسي  المعمر  وجد  أن  بعد 
الواقعة  العين  ماء  استغال  زاد  و 
الزوار  قبل  من  عمومية  ساحة  في 
، نحتوا الماحظة حتى يتم استعمال 

الماء بكل طمأنينة.
و  الباحثين  من  الكثير  أن  غير 
المؤرخين يرجحون الفرضية األولى 

أكثر من الثانية. 

و تعرف مثل هذه المواضيع تجاوبا 
كبيرا من قبل أبناء المدينة و خاصة 
أوالئك الذين هاجروا و يعيشون في 

ديار الغربة. 

في  باكايا  بركان  ينشط   n
بشكل  فيفري  منذ  غواتيماال 
المجتمعات  يبقي  ما  ملحوظ، 
حالة  في  المحلية  والسلطات 
إلى  بالنسبة  تأهب قصوى. ولكن 
ديفيد غارسيا، أصبح تدفق الحمم 
أسفل  إلى  المنصهرة  البركانية 

سفح الجبل، بمثابة مطبخ له.
محاسب  وهو  غارسيا،  ويقدم 
يبلغ من العمر 34 عاماً، »بيتزا 
الصخور  على  مطبوخة  باكايا« 
للسياح  المشتعلة  البركانية 

والسكان المحليين المدهوشين.
إلى  تؤدي  صخرية  منطقة  ومن 
حولها  وقد  باكايا،  بركان  فوهة 
غارسيا إلى مكان عمله، قال في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، 
األشخاص  من  الكثير  »يأتي 
بيتزا  ال تناول  بتجربة  لاستمتاع 

المخبوزة على حرارة بركانية«.
واليدوي  المؤقت  مطبخه  في 
عجينة  غارسيا  يمدد  الصنع، 
مقاومة  يمكنه  معدني  طبق  على 
ألف  إلى  تصل  حرارة  درجات 
عليها  ويضع  مئوية،  درجة 
كبيرة  وكمية  الطماطم  صلصة 
من  اللحم.  من  وقطعاً  الجبن  من 
الواقية  بمابسه  بيتزا  ال يضع  ثم 
الحمم  على  العسكري،  وحذائه 

البركانية.
»لقد  يعلن:  دقائق   10 وبعد 
لنترك  لكن  جاهزة،  أصبحت 

الجبن يذوب أكثر«.
كانت  فيما  السياح،  أحد  وقال 
تتشكل فقاعات من الجبن، »تلك 

بيتزا تبدو لذيذة جداً!«. ال
وأصبح مطبخ غارسيا نقطة جذب 
تسلق  في  يرغبون  الذين  للسياح 

ثاثة  أحد  وهو  الضخم،  البركان 
براكين نشطة في غواتيماال، ويقع 
على مسافة 25 كيلومتراً فقط من 

جنوب العاصمة.
بيتزا على  ال بدأ غارسيا أواًل خبز 
جانب الجبل في عام 2013، في 
بين  عليها  عثر  صغيرة  كهوف 

الصخور.
وقال غارسيا الذي انتشرت شهرته 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
األيام  في  كبيرة  كمية  أبع  م  »ل

يلة األولى«. قل ال
األخيرة، مع إطاق  األسابيع  وفي 
منصهرة  صخوراً  باكايا  بركان 
بيتزا  ال بانتظام، بدأ غارسيا طهو 
المتحركة  الحمم  على  مباشرة 
المراكز  من  بعضها  اقترب  التي 
الحضرية. وقد تكون هذه المهمة 
إلى  نظراً  باألخطار،  محفوفة 
أعمدة الرماد البركاني التي تنبعث 
في السماء من فوهة باكايا وتشكل 

تهديداً للقرويين المحليين.
يليبي ألدانا وهو أحد السياح  وقال ف
التي  بيتزا  ال لتجربة  أتوا  الذين 
بيتزا  يخبزها غارسيا، »إن طهو ال
في جمر البركان أمٌر مذهل وفريد 

من نوعه في العالم«.
خال  من  األمر  بهذا  م  عل وهو 
»ال  نفسه  في  وقال  »فيسبوك«، 
هذه  على  الحصول  من  لي  بد 

التجربة«.
ميورز، وهو سائح  فان  كيلت  أما 
هولندي، فقال »مجرّد التفكير في 
على  مطبوخاً  شيئاً  ستأكل  أنك 
لكنه  سخيف،  أمر  بركانية  حمم 
أمر ال يمكنك رؤيته إال هنا« في 

غواتيماال.

 n
بشراء  رغبتها  بولندا  حكومة  أبدت 
بلدة  في  يقع  صغير  ريفي  منزل 
قرب  شيفروز«،  ليه  ريمي  »سان 
لعالمة  مسكناً  كان  ألّنه  باريس، 
ماريا  األصل  البولندية  الفيزياء 
عالمياً،  عرفت،  التي  سكلودوفسكا 
باسم ماري كوري وكانت أول امرأة 
مع  بالمشاركة  »نوبل«  جائزة  تنال 
زوجها العالم الفرنسي بيير كوري، 
الجائزة  على  حصل  من  وأول 

المرموقة مرتين.
مربعاً،  متراً   021 البيت  مساحة 
اشتراه  وهو مشيد في عام 0981. 
الزوجان بعد فترة وجيزة من نيلهما 
جائزة »نوبل« للفيزياء عن أعمالهما 
وتردد  المشعة.  النظائر  حول 
ابنتيهما  مع  المنزل  على  الزوجان 
األسبوع  نهاية  عطات  لقضاء 
وإجازات األعياد بين عامي 4091 
و6091، السنة التي توفي فيها بيير 

بينما  الطريق  على  بحادث  كوري 
كان عائداً إلى باريس.

في األسابيع األخيرة عرض المنزل 
وقد  يورو.  ألف   097 بمبلغ  للبيع 
شرائه  في  رغبتها  بولندا  أبدت 
التاريخ  من  جزءاً  يمثل  باعتباره 
تغريدة  في  ورد  حسبما  البولندي، 

لرئيس حكومتها ماتوز مورافسكي.
وزير  من  طلب  أّنه  المغّرد  وأفاد   
في  البولندي  السفير  ومن  خارجيته 
المطلوبة  الخطوات  اتخاذ  باريس 
للحصول على منزل ماري كوري. 
وهو ما يزال مثلما تركه أصحابه في 
أوائل القرن الماضي، بورق الحائط 

رسمتها  سقوف  مع  ذاته،  القديم 
بقي  ألّنه  ونظراً  بنفسها.  البيت  ربة 
مهجوراً لسنوات طوال، فقد أوضح 
أّن  بالبيع  المكلف  العقاري  الوكيل 
كامل،  بشكل  للترميم  يحتاج  المنزل 
خصوصاً أّن مشردين كانوا قد احتلوه 
تكلفة  وتقدر  الفترات.  من  فترة  في 
 002 عن  يقل  ال  بما  التصليحات 
السبب  هو  هذا  ولعل  يورو.  ألف 
من  للبيع  معروضاً  المنزل  بقاء  في 
أحد  يلتفت  لم  يجد مشترياً.  أن  دون 
إلى القيمة التاريخية المعنوية للعقار، 
إلى أن انتبه البولنديون إليه. وهناك 
مخصص  متحف  إلى  لتحويله  نّية 
لذكرى العالمة البولندية التي وصلت 
وفيها  بسيطة،  مهاجرة  فرنسا  إلى 
إشراف  تحت  تخصصها  أكملت 
تزوجها،  الذي  كوري  بيير  أستاذها 
ومعاً أنجزا أهم أعمالهما في الفيزياء 

والكيمياء.

عيد

»عين بوطمبل« ..منبع روى عطش أجيال   
و أجيال دون أن يدركوا أصل اسمه الحقيقي

شمسنام

منوعات الثالثاء 18 ماي  162021
الموافق لـ 6 شوال  1442

يحرص عدد من الغيورين و األوفياء لذاكرة مدينة قسنطينة على جمع و تدوين المعلومات التي تخص الكثير من 
األحياء و ما يمّيزها من معالم، خاصة تلك التي تنعدم بشأنها الدراسات و األبحاث، حيث جعل الكثيرون من الفضاء 
األزرق سجال تاريخيا يبادر إلى ملئه مواطنون و مهتمون بمعلومات قد ال تكون صحيحة مائة بالمائة لكنها تساهم 
إلى حد كبير في إثراء األبحاث التي يطلقها البعض، و من بين المواضيع التي القت استجابة الكثير من رواد مواقع 

التواصل االجتماعي، أسماء فرنسية تم تعريبها ألحياء و مزارع و منابع مائية مثل تسمية »عين بوطمبل« التي 
اشتهرت بها عين بحي بن تليس بالقرب من محطة الوقود المقابلة لملعب الشهيد حمالوي.



فتح أبواب المتاحف عىل المستوى الوطني »مجانا« أمام المواطنني 

اإلرسائيليون ليسوا أحفاد يهود الرشق

األمن الوطني يشارك يف األبواب 
المفتوحة الخاصة بشهر الرتاث 

اكتشاف سيف حديدي 
»مطوى« يف قرب جندي روماين 

دفن منذ 1600 عام

n كما ستحتضن قاعة«أحمد باي«بقسنطينة   
فيلم »هليوبوليــس » الدرامي لمخرجه جعفر 
مــراد  مــن  كل  ــة  وبطول قاســم)  2020(، 
أوجيت، وسهيلة معلم، وفضيل عسول، ونصر 
الديــن جــودي، وعزيــز بوكرونــي، و الذي تم 
األوســكار  الجزائر لجائــزة  لتمثيــل  ــاره  اختي

ـ 93.  م بلغة أجنبية في طبعته ال ألفضل فيل
قرية  من  اسمه  المستوحى   م  فيل ال ويروي 
ماي   8 مسرحا لمجازر  كانت  بوالية قالمة 
والمجازر  المظاهرات  جسدت  قصة   ،1945

المقترفة من طرف االستعمار الفرنسي.
لمذابح  مؤثرة  صورا  الفيلم  ينقل  كما 
بكل  الجزائريين  المتظاهرين  حق  في 
لمة وخراطة وسوق  من سطيف والمسيلة وقا
أهراس بعد أن خرج الشعب الجزائري للتظاهر 
التي  بالوعود  بالوفاء  فرنسا  با  مطال سلميا، 
قطعتها بشأن استقالل الجزائر مقابل مشاركة 
أبنائه في تحرير فرنسا خالل الحرب العالمية 

ثانية. ال
المجيد  عبد  الراحل  للمؤلف  »العشيق«  فيلم 
من  بوليسية  حكاية  اآلخر  هو  يسرد  مرادسي 
نسج الخيال دارت أحداثها إبان الحقبة الثورية 
متزامنين يرصدان  تحقيقين  ذلك من خالل  و 
التحرير  جبهة  لحساب  ينشط سرا  فنان  حياة 
الوطني، لكن تتم تصفيته عشية زيارة ديغول 

دور  تقمص  و   .1958 أكتوبر  قسنطينة  إلى 
الضحية في »العشيق« الممثل أومحمد صالح 
يوميات  ترجمة  في  برع  الذي  مصباح  بن 
الوطني  التحرير  جبهة  صفوف  في  مناضل 
عزيز  الجزائري  الممثل  تألق  كما  سرا، 

فليم  ال في  البطولة  دور  افتك   الذي  بوكروني 
كمحافظ الشرطة المتقاعد بسبب اندالع الثورة 
تحت اسم »خوجة بن عبد اللطيف« هو بدوره 
يقوم بالتحقيق لحساب جبهة التحرير الوطني 

بمساعدة متبادلة مع الشرطة االستعمارية.

ثقافة والفنون،  n أعلنت وزيرة ال
مليكة بن دودة، أول أمس بالجزائر 
العاصمة عن فتح أبواب المتاحف 
على المســتوى الوطني لزيارتها 
ــى 20  ب«المجــان« مــن 17 إل
ماي الجــاري ، من أجل تشــجيع 
المواطنين على زيارتها الكتشاف 
تــراث الوطنــي وذلك في  ــوز ال كن
يــوم العالمي  ال إطــار االحتفــال ب

للمتاحف .
وفي كلمة لها بمركز فنون وثقافة 
بقصر رياس البحر )حصن 23( 
المفتوحة  األبواب  افتتاح  خالل 
..رهان  ثقافي  ال األمن   « حول 
لتنمية ثقافية مستدامة »، وجهت 
لتقرب  ل للمواطنين  دعوة  الوزيرة 
التي تحتضن  الفضاءات  من هذه 
 « أجل  من  الوطنية«  »الذاكرة 
إعادة التصالح مع الموروث الذي 

يمثل فخرنا« .
السيدة  نوهت   ، اإلطار  هذا  وفي 
بن دودة ، بجهود مختلف األسالك 
)الجيش  األمنية  والمصالح 
الوطني  األمن   ، الشعبي  الوطني 
 ) الجمارك   ، الوطني  الدرك   ،
ثقافي  ال التراث  حماية  مجال  في 
المؤسسات  أن  ،معتبرة  الوطني 
لوزارة  أساسي  شريك   « األمنية 

الموروث  حماية  في  ثقافة  ال
ثقافي الوطني«. ال

الوزيرة  من جهة أخرى ، أشارت 
أن » المعركة القائمة اآلن لحماية 
جوهرها  في  قضية   « الموروث 
تشاركية بين الهيئات والمنظمات 
تتطلب  األفراد  و  والجمعيات 
مستوى  أعلى  على  التنسيق 
تحوز  حماية  فرق  تشكيل  عبر 
والتخويل  الكاملة  الصالحيات 
واجبات  لممارسة  الرسمي 

التخريب  لمساعي  التصدي 
تطال   التي  بية  السل واألعمال 

المواد التراثية ».
وأشارت السيدة بن دودة، أن تعديل 
 -04  98 ثقافي  ال التراث  قانون 
الحكومة  طاولة  على  المطروح 
بعين  سيأخذ  للمناقشة  يا  حال
ثقافي االعتبار تثمين كل التراث ال
البحر  في  بالمياه  المغمور 
الساحلي  الشريط  مستوى  على 
عن  متابعتها   « مؤكدة  الوطني، 

مدافع  اكتشاف  لملف   « كثب 
بميناء  المياه  داخل  تاريخية 
فرق  تقوم  حيث  )تيبازة(  شرشال 
بالموقع  تنقيب  بال أثرية  بحث 
ثقافة والمعهد  بالتعاون مع وزارة ال
اآلثار  علم  في  للبحث  الوطني 
األشغال  وزارة  مع  وبالتنسيق 
بقاء  الممكن  من  حيث  العمومية 
البحر  في  مغمورة  اآلثار  هذه 
خالل  من  اقتصاديا  وتثمينها 

تنظيم جوالت غطس للزوار .
بدورها ،أشارت مديرة مركز فنون 
وثقافة بقصر رياس البحر، رياش 
فايزة، أن األبواب المفتوحة حول » 
ثقافي ..رهان لتنمية ثقافية  األمن ال
مستدامة » من 16 مايو إلى غاية 
18 مايو الجاري ، تعرف مشاركة 
األمنية  األسالك  مختلف  ممثلي 
المتحفية  والمؤسسات  المختصة 
في  وفاعلين  أكاديميين  وكذا 
ثقافي  مجال الحفاظ على التراث ال
تخصيص  تم  حيث  وتثمينه 
دعامات  تضم  ومعارض  أجنحة 
نشاطات  لمختلف  توضيحية 
في  المختصة  األمنية  الفرق 
وحصيلة  ثقافي  ال التراث  حماية 
نشاطهِم. كما برمجت سلسلة من 

المداخالت خاصة بالتراث.

n ال حديث اليوم يعلو على القضية الفلسطينية واألزمة التي يعيشها 
الفلســطينيون على يد جيش االحتالل اإلســرائيلي، ومن المهم الحديث 
عــن هــؤالء المحتلين الذيــن يزعمون أنهم أصحــاب األرض مع أن كل 
األدلة تؤكد أنهم ال عالقة لهم بها، ومرجعيتنا في ذلك المفكر المصري 

الكبير جمال حمدان.
 للدكتور جمال حمدان كتاب مهم عنوانه »اليهود أنثروبولوجًيا« صدر 
في عام 1967، وفيه يبحث جمال حمدان عن إجابات: ما أصل اليهود؟، 
فلسطين؟ كيف  إلى  اليهود وكيف كانت نشأتهم؟ كيف وصلوا  من هم 
أبناء  والعرب  اليهود  بأن  القول  هل  الشتات؟  منها عن طريق  خرجوا 

عمومة، قول صحيح؟
 ويسعى جمال حمدان في الكتاب إلثبات أن اليهود المعاصرين الذين 
يدعون االنتماء أصاًل إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا 
منها في فترة ما قبل الميالد، وإنما ينتمي هؤالء إلى إمبراطورية الخزر 
اعتنقت  والتي  األسود،  والبحر  قزوين  بحر  بين  قامت  التي  التترية 

الديانة اليهودية في القرن الثامن الميالدي.
من  كثير  مع  مشترك  تاريخ  لهم  كبشر  اليهود  على  ركزت   والدراسة 
الشعوب األخرى وقدم بالتدريج مراحل اليهود بصورة رأى فيها الكاتب 

الحقيقة كاملة.
  وقدم الدكتور عبد الوهاب المسيري للكتاب قائال »كتيب جمال حمدان 
ليس دراسة أكاديمية بهذا المعنى، وإنما هي دراسة عميقة كتبها مثقف 

مصري )صاحب موقف( ال يكتب إال انطالقا من لحظة معاناة وكشف، 
وهو ال شك يتبع معظم األعراف األكاديمية ويستخدم كل اآلليات البحثية 
من توثيق وعنعنة، ولكن اآلليات هي مجرد آليات، والوسائل ال تتحول 
أبدا إلى غايات، والمعلومات موجودة وبكثرة )وربما تفوق بمراحل ما 

تأتى به المراجع المعلوماتية( ولكنها مجرد معلومات، فنقطة البدء هي 
قلق وجودي عميق أدى إلى ظهور مشروع فكرى متكامل، والهدف يظل 
دائما هو الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن تحويل الحقيقة إلى عدل«.
األنثروبولوجية  األسس  هدم  من  أول  كونه  من  الكتاب  أهمية   وتأتى 
التي بني عليها اليهود أكاذيبهم في حقهم للعودة إلى أرض فلسطين، 
ع تنقالتهم  بّ ت وقد استعان جمال حمدان في بحثه بتاريخ نشأة اليهود وت
جغرافياً وشتاتهم القديم والحديث والتغيرات التي طرأت على أعدادهم 
ع  بّ بالزيادة المفاجئة في فترة قصيرة، ومن الناحية األنثروبولوجية يتت
صفات الطول ولون البشرة والشعر والعين وغيرها وأهمهم على اإلطالق 
شكل الرأس، ليثبت أن اليهود الحاليين ليسوا إال متهوِّدين، ويستدل عن 
باقية من اليهود الذين لم يخرجوا  قلة ال ذلك بالصفات الموجودة بين ال

نقاء الجنسي. من فلسطين.. وكذلك ينقض مقولة اليهود بال
 كما يضم الكتاب ملحقا تحديث للكتاب عن هجرات اليهود حتى عام 
ليهود  ل األساسية  الوجهة  أبداً  تكن  لم  فلسطين  أن  فيه  ويثبت  1992م 
لكنها كانت المهرب الوحيد بعد غلق الواليات المتحدة وأوروبا أبوابها 
من  هرباً  األساسية  الوجهة  فلسطين  كانت  تالي  بال الهجرة  وجه  في 
م يتبع توسعات الدول  اإلبادة النازية. كذلك يوضح أن توزيعهم في العال
باً ما يكون  االستعمارية أي أن حركتهم دائماً نحو السوق القوي.. وغال
المهاجرون إلسرائيل مؤهالتهم ضعيفة ال تساعدهم للهجرة نحو الغرب 

فيتخذونها كمحطة نحو سعيهم للغرب.

n يشــارك األمــن الوطنــي في 
األبــواب المفتوحــة المنظمة منذ 
أول أمس مــن طرف مركز الفنون 
ثقافــة بقصــر رؤســاء البحــر  وال
حصن 23، بالجزائــر العاصمة، 

حسب بيان لذات المصالح.
مشاركة  أن  بيان  ال وأوضح 
األبواب  هذه  في  الوطني  األمن 
غاية  إلى  تدوم  التي  المفتوحة 
شعار  تحت  الجاري،  ماي   18
لتنمية  ثقافي...رهان  ال »األمن 
ثقافية مستدامة«، جاء من خالل 
بفرقة  خاص  جناح  تخصيص 

ثقافي،  مكافحة المساس بالتراث ال
بالمتحف  خاص  ثان  وجناح 

المركزي للشرطة.
ذات  يضيف  األول،  اليوم  وخالل 
األمن  مصالح  »عرضت  البيان 
واإلحصائيات،  بالصور  الوطني 
طرف  من  المعالجة  القضايا 
الفرق  في  ممثلة  مصالحها 
المساس  مكافحة  في  المختصة 
ـ34  ب والمقدرة  ثقافي  ال بالتراث 
استرجاع  خاللها  تم  قضية 
10304 قطعة أثرية من مختلف 

األنواع واألشكال«.

ــار فــي  n اكتشــف علمــاء آث
اليونــان، ســيف حديــدي منحنى 
عمًدا كجزء مــن طقوس وثنية في 
قبــر جنــدي روماني، ودفــن منذ 
ــي 1600 عــام، فــي مدينة  حوال
سالونيك اليونانية، فيما تم العثور 
ــى قبره الذي صمم على شــكل  عل
يــكا تحت  ل ــا بازي قوس، فــي بقاي
األرض - وهــو مبنــى عــام كبير 
ــادة - يعــود تاريخه  لعب ومــكان ل
ــى القــرن الخامــس الميالدي،  إل
وذلــك وفقا لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
على  السيف  جانب  إلى  وعثر 
وجزء  حربة  برأس  ا  مدفوًن الرجل 
إريكوس  شارك  وقد  الدرع،  من 
بجامعة  اآلثار  عالم  مانيوتيس، 
في  ثيسالونيكي،  في  أرسطو، 
يعتقد  والذي  نتائج  ال اليونان، 
في  األرجح  على  خدم  الرجل  أن 

الجيش اإلمبراطوري الروماني.
اليف  ـ »  ل مانيوتيس  وقال 
ساينس«: »عادة كانت هذه األنواع 
قبل  من  تستخدم  السيوف  من 

للجيش  المساعدة  الفرسان  قوات 
ا »وهكذا يمكن  ًف الروماني«، مضي
األخذ  مع  المتوفى،  إن  نقول  أن 
بعين االعتبار أهمية مكان الدفن، 
في  المستوى  رفيع  ضابطاً  كان 

الجيش الروماني«.
أنه  إلى  مانيوتيس،  وأشار 
سيف  على  العثور  النادر  من 
حضرى،  مشهد  في  »مطوى« 
ناهيك عن هذا الجزء من أوروبا، 
عن  تنقيب  ال يتم  ما  »عادة  وقال 
في  مواقع  في  المطوية  السيوف 
شمال أوروبا، وهذا طقس يبدو أن 

الرومان لم يمارسوه«.
بعد  اآلثار  علماء  يقم  م  ل فيما 
الموصوف  الجند،  رفات  بتقييم 
»قوطي  بأنه  األرجح  على 
روماني أو من أي قبيلة جرمانية 
وقال  كمرتزقة«،  عملت  أخرى 
شيء  أي  نعرف  »ال  مانيوتيس: 
الوفاة  سن   - الشخصي  ملفه  عن 
المحتملة  والجروح  الوفاة  وسبب 
من  بها  أصيب  قد  تكون  قد  التي 

الحروب التي خاضها«. 

الخميس القادم 

كتاب »اليهود أنرثوبولوجيا« لجمال حمدان

هيليوبوليس والعشيق في قاعة 
العروض الكبرى أحمد باي

أعلن المركز الجزائري لتطوير الســينما عن صدور الفيلمين الروائيين »هيليوبوليس« للمخرج جعفر قاسم و 
»العشيق« للمخرج عمار سي فوضيل في قاعات العرض بمختلف ربوع الوطن وهذا ابتداء من يوم الخميس. 

قسنطينة : دالل بوعالم 
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n أعلنــت النجمــة اللبنانية نــوال 
الزغبي عن تضامنها مع فلســطين، 
حيــث نشــرت مقطــع فيديــو عبــر 
حسابها الرسمي على »تويتر« وهي 
تنشــد يا قدس كم أتوق إلى الصالة، 

وأرفقــت الفيديو بتعليق »أنت لنا… 
فلسطين قضيتي«.

 وبعدما أثارت نوال حماسة متتبعيها
جديدها الغنائي، طرحت عبر  حول 
جديدتين أغنيتين  »يوتيوب«   موقع 

 كهدية لجمهورها لمناسبة عيد الفطر
السعيد.

تندرجان الجديدتان   واألغنيتان 
عملت الذي  الصغير  األلبوم   ضمن 
هما قريباً،  وسيكتمل  نوال   عليه 

وألحان كلمات  من  خيالي«   »بكلم 
 صالح الكردي وتوزيع ريمي مراد
و«أسعد حداد،  طوني   وماسترينغ 
عادل مالك  كلمات  من   لحظة« 
وتوزيع العسال  مصطفى   وألحان 
وهما حسام  وأحمد  دهيمة   الهامي 
شركة إنتاج  ومن  المصرية   باللهجة 

»روتانا«.
تريند األغنيتان  هاتان   وتصّدرت 
من المزيد  نوال  وحصدت   ديزر، 
 التهاني واإلعجاب من قبل المتابعين
في والنجاح  التألق  لها  تمنوا   الذين 
النجمة هنأت  وبالمناسبة   أعمالها، 
وغّردت زميلتها  غصن  بو   ماغي 
 »ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. وبدل
 األغنية، أغنيتين.. وكل وحدة أحلى
 من الثانية، إن شاء هللا النجاح حليفك
كذلك على طول«.  ما عّودتينا   مثل 
 بارك النجم باسم مغنية لنوال بنجاح

خطوتها.

n تعتبــر الممثلــة هالي بيري 
ممثــالت  أِشــهر  مــن  واحــدة 
هوليوود، كما حازت على جوائز 
عديــدة خــالل مســيرتها الفنيــة 
باألوســكار،  تتويجهــا  أبرزهــا 
وطــوال الفتــرة الماضية تميزت 
رياضيــة  تماريــن  بممارســتها 
مختلفة وأنواع من اليوجا تتفاعل 
بها مع متابعيها عبر حسابها على 

موقع إنستجرام.
بيري  هالي  تعاونت  ومؤخًرا 
المالبس  في  أزياء  براند  مع 
الرياضية استعان بها بعدما صار 
لها قاعدة كبيرة من المحبين ممن 
للرياضة  ممارستها  مع  يتفاعلوا 
رشاقتها  على  بحفاظها  وينبهروا 
من  تبلغ  حيث  بسن  تتأثر  التي 
العمر 54 عاًما إال أنها ال تزال 
شابة مهما مر عليها من سنوات.

عنها  كشفت  التي  الصور  وهى 
األجنبية، حيث  المواقع  من  عدد 
وكأنها  بيري  هالي  فيها  ظهرت 
مالكمة بعدما تميزت خالل أكثر 
من صورة وكأنها تلعب بوكس.

شاركت  بيري  هالي  وكانت 
بداية  في  أيام  قبل  متابعيها 
لها  صور  بعدة  الجاري  الشهر 
وتحديًدا  الرياضة  ممارسة  أثناء 
هي  تلك  أن  مؤكدة  المالكمة، 
على  المفضلة »للحفاظ  طريقتها 
على  نشرت  حيث   ، لياقتها« 
وهي  لها  لقطات  عدة  انستجرام 
كما  المالكمة،  رياضة  تمارس 
كشفت أن المالكمة هي طريقتها 
حالة  في  للبقاء  »المفضلة« 
جسدها  تستعرض  بينما   ، جيدة 

الرياضي المتناسق.
 ونشرت بيري وقتها الصور مع 
داي«  فيتنس  هاشتاج »ناشيونل 
من  اثنين  تنشر  كانت  بينما   ،
الرموز التعبيرية لقفاز المالكمة 
ترتدي  وكانت   ، التعليق  في 
، وحذاء  مطاطًيا  أسودا  سروااًل 
قصير  وتيشرت   ، اللون  بنفس 
بـ  وعلّقت  المالكمة،  وقفازات 
المفضلة  طريقتي  هي  »هذه 

للحفاظ على لياقتي. وأنت«

n زادت إيــرادات فيلم األكشــن 
بـــ3  مــان«  أوف  الجديــد«راث 
مالييــن دوالر أمريكــي في خالل 
األســبوع الماضــي، لتصل مجمل 
اإليرادات إلــى 28 مليوًنا و460 
ألــف دوالر أمريكــي، منذ طرحه 
يوم 7 ماي الجاري، حيث انقسمت 
اإليرادات بين 10 ماليين و860 
ألف دوالر أمريكي داخل الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، و17 مليوًنا 
و600 ألــف دوالر أمريكي بدور 

العرض حول العالم.
إعادة  مان«هو  أوف  وفيلم«راث 
الفرنسي »كاش  للفيلم  إنتاج 
 2004 عام  أنتج  الذي  تراك« 
للمخرج نيكوال بو خرييف، ويتتبع 
أمن  حارس  إتش،  ستاثامز  الفيلم 
شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون 
متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع 
عن  للدفاع  احترافية  بمهارات 
النقود عندما تحدث محاولة سرقة 

مليئة باالنتقام.
جايسون  من  كل  بطولة  من  الفيلم 
روتشي  مكاالني،  هولت  ستاثام، 
ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري 
آندي  ايستوود،  سكوت  دونوفان، 

جارسيا، ديوبيا أوباري.
عمل  أن  منذ  ونصف  عقد  ومر 

ستاثام  وجيسون  ريتشي  جاي 
مان« هو  أوف  لكن«راث  مًعا، 
التعاون اإلخراجي الرابع لجازون 
هذا  يأتى  ريتشي« ،  مع  ستاثام 
ستاثام  جيسون  النجم  كشف  فيما 
لفيلم«راث  الرسمي  البوستر  عن 
جيسون  وتميز  مان« ،  أوف 
الرسمي  البوستر  خالل  ستاثام، 
للفيلم بظهوره منفرًدا بدون أي من 
العمل  في  معه  المشاركين  النجوم 
و يديه ملطختين بالدماء، ما يعكس 

األكشن الذي سيطغى على الفيلم.
من  واحد  ستاثام  جيسون  ويعتبر 
مستوى  على  األكشن  نجوم  أشهر 
من  يكون  أن  اعتاد  حيث  العالم، 
التي  الحركة  أفالم  ممثلي  أهم 
تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، 
وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر 
في السنوات السابقة بمشاركته في 
سلسلة أفالم« فاست آند فيريوس« 

مع النجمين فان ديزل وذا روك.
ببطولة  ستاثام  جيسون  واشتهر 
الجديدة  األلفية  في  األكشن  أفالم 
مجموعة  في  نجمه  بزغ  حيث 
و  ميكانيك«  مثل«دي  األفالم  من 
»كرانك« و داث ريس« وغيرها 
إيرادات  حققت  التي  األفالم  من 

كبيرة.

نوال الزغبي تنشد »يا قدس أنت لنا«

هايل بريي مالكمة تّروج ألزياء براند الرياضية

3 ماليني دوالر إضافية يف مجمل 
إيرادات»راث أوف مان« لـ جايسون ستاثام

الجزائرية  وردة  زالت  ال  و   n
تلهم  الطويل  الفني  التاريخ  صاحبة 
المطربين من مختلف األجيال، سيّما 
من  واحدة  ستبقى  و  كانت  أنها  و 
أشهر مطربات العالم العربي و التي 
العربية  الحدود  شهرتها  تجاوزت 
إلى العالمية بعد أن غنت في أشهر و 

أكبر المسارح. 
فوردة التي لم تكن تجيد اللغة العربية 
في  بالذهب  اسمها  نحت  في  نجحت 
سجل الطرب العربي و منافسة ألمع 

النجمات منذ ولوجها عالم الغناء.
و قد ولدت وردة الجزائرية في 22 
جويلية عام 1939 وعاشت طفولتها 
جزائري  أب  من  فرنسا  فى  األولى 
موهبتها  اكتشفت  و   ، لبنانية  أم  و 
تترك  كانت  حيث  الصغر،  منذ 
الشجي  صوتها  و  لموهبتها  العنان 
يترددون  كانوا  الذين  الزبائن  لتمتع 
بباريس، قبل أن  على مطعم والدها 
كان  الذي  التيجاني  أحمد  يكتشفها 
يعمل في شركة لتسجيل األسطوانات 
»ماركوني«و ينشط برنامجا خاصا 
منحها  فقّرر  الصغار،  بالمواهب 
برنامجه  في  المشاركة  فرصة 
لكنه  والدها،  موافقة  بعد    اإلذاعي 

استعمال  و  فهم  عدم  مشكلة  واجه 
عليهم  حتم  مما  العربية،  للغة  وردة 
العربية  األغاني  كلمات  كتابة  إعادة 
على  لكن حرصها  الفرنسية،  باللغة 
إتقان كل ما تقوم به شجعها على تعلّم  
بعد  استعمالها بشكل جيّد  العربية و 
نحو عشرة أشهر و أبدعت في أداء 

أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.
بعد  الموهبة  الطفلة  صيت  ذاع  و   
نجاح  أغانيها وتوالى  أولى  تسجيلها 
الجميلة  األغاني  بفضل  أسطوانتها 
اللبناني  المطرب  لها  لحنها  التي 

صابر الصفح.          
تكمل  أن  وقبل  الفترة  هذه  وخالل 
غناء  أتقنت  عاما   11 سن  وردة 
رائعة أم كلثوم يا ظالمنى  وسجلتها 
لحساب  أسطوانة  على  بصوتها 
هذه  وزعت  ماركونى  شركة 
ممن  الكثيرين  أن  حتى  االسطوانة 
االسطوانة  أن  اعتقدوا  لها  استمعوا 

بصوت أم كلثوم.
الملحنين  كبار  مع  وردة  تعاملت  و 
و على رأسهم الموسيقار محمد عبد 
و رياض  األطرش  فريد  و  الوهاب 
وعمار  المكاوي  سيد  و  السنباطي 
ومحمد  القصبجي  ومحمد  الشريعي 
بليغ حمدي  الموجي  و كذا زوجها 
الذي أعجبت به و بعمله حتى قبل أن 

تراه، و ذلك من خالل أغنية سمعتها 
بإحدى  حضرته  سينمائي  فيلم  في 
كانت  و  بباريس  العرض  قاعات 
رغم  و  »تخنوه«.  عنوان  تحمل 
بليغ  من  لتزويجها  عائلتها  رفض 
حمدي ألنها فضلت ارتباطها بقريب 

لها ، إال أن القدر سطر لها االرتباط 
بالموسيقار بعد انفصالها عن زوجها 
األول الذي أنجبت منه طفلين رياض 

و وداد.
و    أفالم  في  وردة  شاركت  كما 

مسلسالت أشهرها  

 :1962ألمظ وعبده الحامولي« مع 
عادل مأمون»

مع رشدي  العرب«   :1963أميرة 
أباظة وفؤاد المهندس»

مع حسن  الحب »   :1973صوت 
يوسف وعماد حمدي»

الزمان« مع   :1974»حكايتي مع 
رشدي أباظة

 :1977آه يا ليل يازمن« مع رشدي 
أباظة ويوسف شعبان»

محمود  مع  دنيا«  يا   :1994ليه 
ياسين وصالح السعدني»

 كما قدمت مسلسل »أوراق الورد« 
وشاركت  الحريري،  عمر  مع 
بمسلسل »الوادي الكبير«، ومسلسل 
يوسف  تأليف  من  األوان«  »آن 
و  صقر،  أحمد  وإخراج  معاطي 
الذي جسدت فيه شخصية سيدة تملك 
بجوار  تقف  كاسيت  إنتاج  شركة 
من  قريب  وهو  الواعدة،  األصوات 

سيرتها الذاتية.
اسمها  و  الجزائرية  وردة  توفيت  و 
منزلها  في    فتوكي  وردة  الحقيقي 
إثر   2012 ماي   17 في  بالقاهرة 
الجزائر  في  ودفنت  قلبية  أزمة 
ووصلت في طائرة عسكرية بطلب 
عبد  السابق  الجمهورية  رئيس  من 
استقبالها  في  وكان  بوتفليقة  العزيز 
السياسية  الشخصيات  من  العديد 
العالية  مقبرة  في  دفنها  ليتم  والفنية 
قبل  وكانت  العاصمة.  بالجزائر 
إلى  العودة  »أريد  قالت  قد  وفاتها 

الجزائر فورا«.

الذكرى التاسعة لرحيل وردة الجزائرية 

حكاية مطربة أسرت القلوب قبل أن تجيد 
استعمال اللغة العربية 

شمسنام

ـ 17ماي من عام 2012 تاركة رصيدا فنيا و سيرة خالدة لنجمة  مرت أمس الذكرى التاسعة  على وفاة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية التي رحلت  في ال
أنيقة و متألقة مظهرا و صوتا.

https://www.alquds.co.uk/%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81/
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وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

 الــجــمـهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمــقراطــيـة الشــعــبــــيــة
والية برج بوعريريج/ دائرة رأس الوادي / بلدية رأس الوادي / 

رقم : 2021/10

 بمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤرخ فــي 12 يناير 2012 
المتعلــق بالجمعيــات، و كــذا المرســوم التنفيذي رقــم: 241/16 
المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 
74/15 المــؤرخ فــي 16 فيفــري 2015 الذي يحــدد األحكام و 
القانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.

تم هذا اليوم 22 /04 / 2021 تجديد الجمعية المحلية ذات الطابع 
الرياضي المسماة:

النادي الرياضي للهواة كهول شباب رأس الوادي لكرة القدم   
الهاتــف:  الناصــر   رقــم  بــن حمــادي عبــد  الرئيــس :   اســم 

0670085325
الكائن مقرها: محل الســيد بعطوش النواري حي طوملة تجزئة رقم 

03 بلدية رأس الوادي
 رئيس المجلس الشعبي البلدي

 وصل تسجيل التصريح بتجديد جمعية محلية ذات الطابع الرياضي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية جيجل/ مديرية التنظيم والشؤون العامة /

مصلحة التنظيم العام/ مكتب الجمعات واالنتخابات رقم 
:2021/20/م.ت.ش.ع/م.ت.ع/م.ج.إ/

  طبقــا ألحــكام المــادة 18 من القانون رقــم 12-06 المؤرخ 
فــي 18 صفــر 1433 الموافق لـ 12 ينايــر 2012 المتعلق 
بالجمعيات  ، تم تجديد الهيئة القيادية للجمعية المســماة :جمعية 
جوهرة الســاحل للثقافة والحرف التقليديــة المعتمدة تحت رقم: 
2016/03 بتاريــخ :2016/02/11،الرئيســة:ولطاف نبيلة 
المولــودة فــي:1980/02/28 جيجــل، المقر: محل الســيدة/
ولطاف نبيلة حي الشــهداء جاب الخيــر صالح واحمد منزل ر 
15 الطابق02 مقابل بريد 01 نوفمبر كونشــوفالي – جيجل ، 
يتعلق اإلشهار بتجديد الهيئة القيادية وتعديل القانون الساسي في 
المواد :28،05،01 ،.وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار 
وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر. 

 تجديد الهيئة القيادية  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريــــج  / مديريـــــة البيئـــــــــة

قرار رقم:481 / 2021.  المؤرخ في : 10 ماي 2021 يتضمن فتح تحقيق 
عمومي لموجز التأثير على البيئة لمشروع إنشاء مفرخة لتربية أمهات الدجاج 
لنوع اللحم سعة 20000 وحدة  لفائدة السيد : بن محمد نصر الدين، بالمكان 
المسمى منطقة عين نشيمة قسم 09 مجموعة ملكية 33 بلدية سيدي امبارك.

 باقتراح من السيـــد مدير البيئـــــة
يقـــــــــرر

الـــــمادة األولـــــــى: يعلن فتح تحقيق 
عمومــي لموجــز التأثير علــى البيئة 
لمشروع إنشــاء مفرخة لتربية أمهات 
الدجــاج لنــوع اللحم ســعة 20000 
وحدة  لفائدة الســيد : بــن محمد نصر 
الديــن بن مخلوف ، بالمكان المســمى 
منطقة عين نشــيمة قسم 09 مجموعة 

ملكية 33 بلدية سيدي امبارك.
الـــــمادة الثانية: يعين الســيد :شــلباب 
مــراد  أو الســيدة : بلميلــود وردة ، 
كمحافــظ محقــق للقيــام بتســجيل كل 
المالحظــات الكتابية أو الشــفوية التي 
يمكن أن يبديها المواطنون أو المصالح 
المعنية بخصوص المشروع في سجل 
مرقم ومؤشر عليه يفتح لهذا الغرض.
الـــــمادة الثالثــة: يفتــح الســجل على 
مســتوى بلديــة ســيدي امبــارك ، في 
فتــرة أوقــات العمل الرســمية لمدة ال 
تتجــاوز خمســة عشــر )15( يومــا 
ابتــداء من تاريخ إشــهار هــذا القرار 
لتمكيــن المواطنيــن من إبــداء آرائهم 

ومالحظاتهم.
المحافــظ  يقــوم  الرابعــــة:  الـــــمادة 
المحقق بإجــراء كل التحقيقات وجمع 
الــى  الراميــة  التكميليــة  المعلومــات 
توضيــح العواقب المحتملة للمشــروع 
علــى البيئــة علــى أن يختــم التحقيق 
بــرأي صريح حــول المالئمة أو عدم 

المالئمة.
الـــــمادة الخامسة: يشــهر هذا القرار 
عــن طريــق التلصيق بمقــر الوالية، 
وبدائرة بئر قاصد علي، وبلدية سيدي 
امبارك ، كما يشهر بجريدتين يوميتين 

لتمكين المواطنين من االطالع عليه.
الـــمادة السادسة: يكلف السيد : األمين 
العام للوالية، الســيدة و السادة : مديرة 
التقنين والشــؤون العامة، مدير البيئة، 
رئيــس دائرة بئر قاصــد علي، رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لبلدية ســيدي 
امبــارك ، أعضــاء  اللجنــة الوالئيــة 
لمراقبة المؤسســات المصنفة كل فيما 
يخصــه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشــر 

ضمن القرارات اإلدارية للوالية.
الوالي
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 الجمهوريـــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

05 شارع ”ف” حي 05 جويلية برج بوعريريج الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد إنقاص العشر

 بطلب بالمتابعة و الســعي من السيد)ة( : 
بتيش كمال بــن محمد القائم في حق ابنه 
القاصر بتيش مبروك. الســاكن بــــ: حي 
1044 قطعــة رقم 12 برج بوعريريج.
ضد : بن عطية جلول بن علي ، الساكن 
بـ : حي 01 نوفمبر بلدية غيالســة برج 
الغديــر بــرج بوعريريــج - بنــاء الحكم 
الصــادر عن محكمة بــرج بوعريريج ، 
، قسم الجنح ، بتاريخ : 2018/04/04 
فهــرس رقــم 18/01484، المؤيــد و 
المعــدل بالقــرار الصــادر عــن مجلس 
،الغرفــة  بوعريريــج  بــرج  قضــاء 
 2018/05/21 بتاريــخ  الجزائيــة 
فهــرس رقــم 18/01967 الممهـــــور 
بتاريــخ  المســلمة  التنفيذيــة  بالصيغــة 
رقــم  تحــت   2018/06/19  :
2018/615 . – بنــاء علــى محضــر 
إيــداع قائمة شــروط البيــع بامانة ضبط 
الــوادي بتاريــخ : 22- محكمــة رأس 
09-2019 تحــت رقــم ايــداع : 64/ ا 
.ق.ش.ب 2019 .و تــم تحديــد جلســة 
 2019-10-90 بيــوم  االعتراضــات 
و لم يســجل أي اعتــراض . –بناء على 
امــر تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني 
الصــادر بتاريخ :29-10-2020 تحت 
رقــم : 20/207. بناء على انه تم تأجيل 

جلســة البيــع ليــوم : 2021/05/19 . 
يعلـــــــــن األستاذ طيري صالح محضر 
قضائــي لد ى اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريج الكائن مكتبــه بالعنوان 
المذكور أعــاله عن بيع بالمــزاد العلني 
ألعلــى عرض وآخر مزايد للعقار التالي 
للبنــاء  صالحــة  ارض  :قــــــــــــطعة 
مســاحتها 360 م² تقع بالمكان المســمى 
الجر و هي جزء من المجموعة رقم 98 
من مخطط مجلس الشيوخ لدوار غيالسة 
واجهــة  ذات  و  ســكنية  ذات طبيعــة   ،
 )14.40x 25 ( واحدة شكلها مستطيل
)حســب تقريــر الخبــرة( . حدد الســعر 
االفتتاحي لبيع العقار بعد إنقاص العشــر 
)1.296.000.00دج  قـــدره:  بمبلــغ 
( مليــون و مائتــان و ســتة و تســعون 
ألــف دينــار جزائري .يكــون البيــــــع 
يــوم : 2021/05/19 علــى الساعــــة 
الحادية عشــر صباحــا )11:00( بقاعة 
الجلســات بمقــر محكمــة رأس الوادي. 
فعـــــــلى الجمهور الراغب في المزايدة 
و لمعلومــات أكثــر يرجى االطالع على 
قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة 
او االتصــال بمكتب المحضــر القضائي 

الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .
 المحضــر القضائي

 محضر قضائي لدى االختصاص مجلس قضاء برج بوعريريجمكتب األستاذ : عليوي فؤاد
 مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج  الهاتف:035.79.45.07حي 05 جويلية شارع ”ف”
محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع و إعالن عن البيع بالمزاد  العلني ألعلى عرض
طبقا للمادة :,750.749.748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 بطلب بالمتابعة و السعي من السيدة 
:ورثــة عابد الذوادي بن محمــد وهم : أرملته: 
سداوي زينب بنت الدراجي, أبناؤه وهم : عابد 
دليلة, عابد فايزة, عابد لويزة, عابد كفية, عابد 
عبــد الغاني, عابــد نور الســدات, عابد دلولة, 

عابد نور الدين, عابد الحسين, فارس.
  العنوان :

بلدية بئر قاصد علي.
نحن األستاذ / عليوي فؤاد محضر قضائي لدى 

اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج   
المقيم مكتبه بالعنوان أعاله و الموقع أدناه.

-بناء على أحكام المواد 748,749,750 من 
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

-قمنــا بإيداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها 
ســوف يباع بجلســة البيع بالمزاد العلني للعقار 
المبين أدناه بقاعة البيوع العقارية بمحكمة برج 

بوعريريج
تحــت   ,2 0 1 9 /1 2 /2 5 يخ  ر بتا
رقم: 2019/101 طبقا للمواد 737الى787  

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 
بنــاءا على الســند التنفيذي المتمثــل في القرار 
الصــادر عــن مجلس قضاء بــرج بوعريريج’ 
بتاريــخ: 19/02/28,  العقاريــة,  الغرفــة 
فهــرس رقــم : 19/00471 , جــدول رقــم 
:02045 /18 , الممهــور بالصيغــة التنفيذية 
المســلمة بتاريخ : 2019/04/24 تحت رقم 

.2019/473 :
-بنــاء علــى أمــر تحديد جلســة البيــع بالمزاد 
العلنــي الصادر عن الســيد رئيس محكمة برج 
بوعريريــج بتاريخ:2020/02/06 تحت رقم 

2020/269
تعيين العقار :

عقــار مشــاع المتمثــل فــي القطعــة األرضية 
المنتميــة لمجموعة ملكية 15 قســم 18 البالغ 
و 50ســنتآر  مســاحتها 18 هكتار 63 آر 
الواقعــة بالمكان المســمى عين التــراب ببلدية 

سيدي امبارك.
السعر االفتتاحي :

  تم تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني ألعلى 
عرض  و آخر مزايد يوم:2021/05/19

مالحظة 
معلومــات أكثر و لالطالع على قائمة شــروط 
البيع يرجــى االتصال بمكتب األســتاذ عليوي 
فــؤاد محضر قضائي لــدى اختصاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاله أو بأمانة ضبــط محكمة رأس 

الوادي .
وإثباتا لما ذكر أعاله و تحت ســائر التحفظات 

حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
تأشــيرة رئيــس أمنــاء الضبــط لمحكمة رأس 

الوادي
 المحضر القضائي
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 الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج  05 

شارع v حي 05 جويلية برج بوعريريج الهاتف : 035.76.45.10 /0551.24.89.82     
إعالن عن بيــــع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

 نحن األستاذ / طيـري صالـح محضـر قضائي 
لــدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنــوان المذكور أعاله والموقع 
أدناه . بطلب بالمتابعة و الســعي من السيد)ة( : 
خالفي بوزيد بن العيد و من معه ، الساكـــن بـ 
: بقرية الدهيسة برج بوعريريج. ضـــد : غول 
زوينة ، خالفي عامر ، خالفي ربيعة ، خالفي 
ميلــود ، خالفي عبد القادر ، خالفي عيســى ، 
خالفي ربيحة الساكـــنون بـ : مزرعة الدهيسة 
بــرج بوعريريج . بنــاء على الحكــم الصادر 
عــن محكمة برج بوعريريج ، القســم العقاري 
رقــم  فهــرس   2019/02/25  : بتاريــخ   ،
19/01042، جــدول رقــم: 19/00249 ، 
المؤيــد و المصحح بالقرار الصادر عن مجلس 
قضــاء برج بوعريريج فــي: 2019/06/27 
رقــم:  قضيــة   19/01331 رقــم:  فهــرس 
19/00791 ، الممهــور بالصيغــة التنفيذية. 
ـ بنــاء علــى محضر إيداع قائمة شــروط البيع 
بأمانة ضبط محكمة بــرج بوعريريج المؤرخ 
في : 2019/07/21 تحت ايداع رقم :19/96 
. ـ بنــاء على أمر تحديد جلســة البيــع بالمزاد 
 2019/08/29  : الصادربتاريــخ  العلنــي 
تحــت رقــم : 19/2153 والمعــدل باألمــر 
الصادر بتاريخ : 2019/09/05 تحت رقم : 
19/2200. _ حيث أنه تم تأجيل جلســة البيع 
ليوم: 01_06_2021 .  يعلن األستاذ طيري 

صالــح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاله عن بيع بالمــزاد العلني وآخر 
مزايد للعقار التالي : قطعة ارض فالحية تنتمي 
إلــى القســم 16 مجموعة ملكيــة 44 ، طبيعة 
اســتغاللها زراعــات كبرى ) حبــوب( و هي 
ذات تربة خصبة وجيدة ، أرضيتها مســتوية ، 
يحدها من الشمال القطعة التي تنتمي إلى القسم 
16 مجموعــة ملكية 45 و يحدها من الجنوب 
طريق فالحي و يحدها من الشــرق حق ارتفاق 
خط السكة الحديدية الرابط بين برج بوعريريج 
و المســيلة و يحدهــا من الغــرب القطعة التي 
تنتمــي إلى القســم 16 مجموعــة ملكية 45 ، 
مســاحتها 01 هكتــار 09 آر 38 ســآر تقــع 
بالمكان المســمى الدهيســة بلديــة ووالية برج 
بوعريريج. يكون البيع يوم : 2021-06-01 
علــى الساعــــة العاشــرة صباحــا )10:00( 
بقاعــة الجلســات رقــم 02بمقــر محكمة برج 
بوعريريج فعلى الجمهور الراغب في المزايدة 
و لمعلومــات أكثر يرجــى االطالع على قائمة 
شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو االتصال 
بمكتب األستــــــــــــاذ طيــري صالح محضر 
قضائــي بدائرة اختصــاص مجلس قضاء برج 
بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكور 

أعاله .
 المحضـــر القضــائي
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   لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

الثالثاء  18 ماي  2021
الموافق لـ 6 شوال 1442



n    إن المتتبع لســيرة النبي -صلى 
هللا عليه وســلم-، والناظــَر في أقواله 
وأفعالــه، يبــدو لــه واضحا مــا لهذا 
النبــي األمــي مــن صفــات جليلــة، 
ْفنا في  وأخالق عظيمــة، وبعد أن طوَّ
األحاديــث؛ التي اقتصر الــكالم فيها 
علــى صفة من صفــات النبي -صلى 
هللا عليــه وســلم-، أال وهــي: صفــة 
الرحمة، وجدنا كما سيجد كلُّ منصٍف 
؛ تجنَي من  ممــا ال يبقى مجال للشــكِّ
رمــى هذا الدين عمومــا، وهذا النبيَّ 
واإلرهــاب،  بالعنــف  خصوصــا، 
واإلرهــاب  والوحشــية،  والقســوة 
والهمجية، إنما هــذا الصفات الخالية 
مــن الرحمــة واإلنســانية أولــى بها 
أصحابهــا وُمدَّعوها، وما كان يحدث 
فــي العصور الوســطى فــي أوروبا 
وســجون الباســتيل ومحاكم التفتيش، 
وغيرهــا مما علم وعرف وكتب عنه 
التاريخ، وحتــى اآلن، وما خفي كان 

أعظم!.
إن نبيَّنا نبيَّ الرحمــةِ رحمة للعالمين 
كافــة، رحمــٌة ألمتــه؛ بداللتهم على 
الخير وتحذيرهم من الشــر، ورحمٌة 
إلخراجهــم  بدعوتهــم  للكافريــن؛ 
مــن الظلمــات إلــى النــور، ورحمٌة 
فــي  إليهــا  باإلحســان  للمخلوقــات؛ 

حياتها، أو في ذبحها أو قتلها.
إنــه يخــاف على أمتــه ويرحمهم من 
عمل المعاصي، والجرائم، مثل عمل 
قوم لوط -عليه السالم-، َعْن َجاِبِر ْبِن 
ِ -صلى  ِ َقاَل: َقاَل َرُســوُل هللاَّ َعْبــِد هللاَّ
هللا عليه وسلم-: »إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف 
ِتــي َعَمُل َقْوِم لُــوٍط« ]أحمد:  َعلَى أُمَّ
3/382، رقم: 15133، والترمذي: 
1457، وقــال: »حســن غريــب«، 
صحيــح   ،2563 ماجــة:  وابــن 

الترغيب: 2/ 310، ح: 2417[. 
»إنَّ أخوف« أي الذي هو أكثُر خوفاً 
وأشــدُّ ضرًرا من األمور التي أخاف 
منها على أمتــي، والمراد من أخوف 

ال أنه األخوف«.
ويرحمهــم مما يــؤدي إلــى إيذائهم، 
فــي أنفســهم أو أهليهــم أو أوالدهم، 
أو أموالهــم أو أوطانهــم وديارهــم، 
فأباح قتاَل المســلِم الصائــل، والكافِر 
المعتــدي، وقتَل الحيوانــاِت الضارية 
والفاســقة، َعْن أَِبي ُهَرْيــَرَة َقاَل: َجاَء 

ِ -صلى هللا عليه  َرُجٌل إِلَى َرُســوِل هللاَّ
ِ! أََرأَْيَت إِْن  وســلم- َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللاَّ
َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْخَذ َمالِي؟ َقاَل: »َفال 
تُْعِطِه َمالََك!« َقاَل: أََرأَْيَت إِْن َقاَتلَِني؟ 
َقاَل: »َقاِتْلُه« َقــاَل: أََرأَْيَت إِْن َقَتلَِني؟ 
َقاَل: »َفأَْنَت َشــِهيٌد!« َقاَل: أََرأَْيَت إِْن 
َقَتْلتُــُه؟ َقاَل: »ُهَو ِفي النَّاِر« ]مســلم: 

.]140
أمــا الحيوانــات الضارية والفاســقة؛ 
فقد َســأََل َرُجٌل اْبَن ُعَمــَر: »َما َيْقتُُل 
َوابِّ َوُهَو ُمْحِرٌم؟ َقاَل:  ُجــُل ِمْن الدَّ الرَّ
َثْتِني إِْحَدى ِنْســَوِة النَِّبيِّ -صلى هللا  َحدَّ
عليه وسلم-؛ أَنَُّه َكاَن َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلَكْلِب 
اْلَعُقــوِر َواْلَفْأَرِة، َواْلَعْقــَرِب َواْلُحَديَّا، 
الِة  َواْلُغَراِب َواْلَحيَِّة، َقاَل: »َوِفي الصَّ

أَْيًضا« ]مسلم: 1200[.
وكذلــك يقتل الــَوَزُغ لفســقه وإيذائه، 
َعــْن َعاِمــِر ْبِن َســْعٍد َعــْن أَِبيــِه: أَنَّ 
النَِّبيَّ -صلى هللا عليه وســلم-؛ »أََمَر 
اُه ُفَوْيِســًقا« ]مسلم:  ِبَقْتِل اْلَوَزِغ َوَســمَّ

.]2238
  َعــْن أَِبــي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل 
ِ -صلى هللا عليه وســلم-: »َمْن َقَتَل  هللاَّ
ِل َضْرَبٍة؛ َفلَُه َكَذا َوَكَذا  َوَزَغًة ِفــي أَوَّ
ْرَبِة الثَّاِنَيِة؛  َحَسَنًة، َوَمْن َقَتلََها ِفي الضَّ
َفلَُه َكَذا َوَكَذا َحَســَنًة، لِــُدوِن اأُلولَى، 
ْرَبِة الثَّالَِثِة؛ َفلَُه َكَذا  َوإِْن َقَتلََهــا ِفي الضَّ
َوَكَذا َحَســَنًة، لُِدوِن الثَّاِنَيِة« ]مســلم: 

 .]2240
وينهانــا عن التعذيــب بالنار ولو لمن 

ارتد عن دينه، أو هو كافر أصال، لقد 
ت مشاعَر المســلمين، مناظُر من  هزَّ
القسوة، عرضت على وسائل اإلعالم 
المختلفــة، حيــث شــوهدت مجموعٌة 
مكتوفُة األيــدي، معصوبــُة األعين، 
ُصــبَّ مــن فــوق رؤوســهم الَوقود، 

وأُشعلت فيهم النيران وهم أحياء!.
هــْب أنَّ هــؤالء مرتــدون أو كفــار، 
أو يهــود أو معتــدون، أيًّــا كانوا، فال 
يجوز ذلك في دين اإلســالم الحنيف، 
ويناقض دين الرحمة، َعــْن ِعْكِرَمَة: 
َق َقْوًما،  ُ َعْنُه- َحرَّ أَنَّ َعلِيًّا -َرِضَي هللاَّ
َفَبلَــَغ اْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل: »لَْو ُكْنُت أََنا لَْم 
ْقُهــْم؛ أِلَنَّ النَِّبــيَّ -صلى هللا عليه  أَُحرِّ
 »ِ بُوا ِبَعَذاِب هللاَّ وســلم- َقاَل: »اَل تَُعذِّ
َولََقَتْلتُُهــْم َكَمــا َقاَل النَِّبــيُّ -صلى هللا 
َل ِديَنُه َفاْقتُلُوُه«  عليه وســلم-: »َمْن َبدَّ

]البخاري: 3017[. 
وعند الترمذي: »َفَبلََغ َذلَِك َعلِيًّا؛ َفَقاَل: 
َصــَدَق اْبُن َعبَّاٍس« ]ســنن الترمذي: 

1458، الصحيحة: 487[.
جاء فــي ظالل الجنة، عــن معاذ بن 
جبل وأبي عبيدة قاال: ســمعنا رسول 
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- يقــول: 
ًة، ثُمَّ  »إِنَّ َهــَذا اأَلْمَر َبَدأَ َرْحَمــًة َونَُبوَّ
َيُكــوُن َرْحَمًة َوِخالَفًة« ]ظالل الجنة: 

ج2/ص: 297، ح : 1130[. 
خالفــة ورحمــة ال خالفــة وقســوة، 
وعنــف وتقتيــل وتشــريد وتهجيــر، 

لألبرياء.
إن رحمــة هللا واســعة، وهي مدخرة 
ألوليــاء هللا -ســبحانه-، فكن منهم -يا 
عبــد هللا- وال تبطلهــا بقســوة القلب، 
وعــدم رحمــة مخلوقــات هللا -جــل 
ــاِب  جاللــه-، َعــْن ُعَمــَر ْبــِن الَخطَّ
-رضــي هللاُ عنه- قــاَل: »َقــِدَم على 
ٌي،  النبيِّ -صلى هللا عليه وســلم- َســبْ
ــْبِي َتْحلُــُب َثْدَيها  َفــإِذا اْمــَرأٌَة ِمَن السَّ
ــْبِي  َتْســِقي، إذا َوَجــَدْت َصِبيًّا في السَّ
أََخذتــُه َفأَْلَصَقْتــُه ِبَبْطِنهــا َوأَْرَضَعْتُه، 
َفقاَل لَنا النبيُّ -صلى هللا عليه وســلم-
: »أَتُــَرْوَن هــِذِه َطاِرَحــًة َولََدَها في 
النَّاِر؟« ُقْلنا: »ال! َوْهَي َتقِدُر على أَْن 
ال َتْطَرَحُه« َفقــاَل: »هللاُ أَْرَحُم َبِعَباِدِه 
ِمْن هــِذِه ِبولَِدهــا« )مختصر صحيح 
اإلمــام البخاري، لأللبانــي: 4/ 65، 

ح: -2315 2317(

 الرحمة صفة من صفات النبي صلى اهلل عليه وسلم
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ْن أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما  n  ﴿لََقْد َجاَءُكْم َرُســوٌل مِّ
ِحيم ﴾  َعِنتُّــْم َحِريــٌص َعلَْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيــَن َرُءوٌف رَّ

التوبة 128(

n    *عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما:
)كان رســوُل هللا يأخذنــي، فيُقعُدنــي على فخذه، 
هما  ويُقعد الحســَن علــى فخذِه األخرى، ثــم يضمُّ
ثــم يقول: اللهــم ارحْمهما فإننــي أرحُمهما( رواه 

البخاري.
ْحَمــُن اْرَحُمــوا أَْهَل  اِحُمــوَن َيْرَحُمُهــُم الرَّ * »الرَّ
َماِء« ]سنن أبي داود:  اأْلَْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ

.]4941

n  اللهــم آمنــا في أوطاننا، وأصلــح أئمتنا ووالة 
أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك 
يا رب العالمين، اللهــم ارزقهم البطانة الصالحة، 
اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، يا أكرم األكرمين!.

n    الرحمــة:  هــي لفظ مأخــوذ من )رحم(، 
وتعنــي الرقــة، والعطف، والرأفــة، ويُقال رحمه 
حم  ويرحمه، عندما يُعطف عليه، وبالتالي فإنَّ الرُّ
ِحم  والرحمة والمرحمة تحمل المعنى نفســه، والرَّ
بمعنــى عالقــة القرابة، وعليه كانت تســمية رحم 
األنثــى رحماً؛ وذلــك ألنَّ منها ما يكون ما يرحم، 

ويرأف له من االبن.

n  النــاس ال يفصل بينهم النزاع إاّل كتاب منزل 
مــن الســماء، وإذا ردوا إلى عقولهــم فلكل واحد 

منهم عقل. 
*لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم 
يبق بين المسلمين عصمة وال أخوة. اشتر نفسك؛ 

فالسوق قائمة، والثمن موجود. 
*اخــرج بالعزم من هــذا الفناء الضيق، المحشــوِّ 
باآلفــات إلى الفناء الرحب، الــذي فيه ما ال عين 
رأت؛ فهناك ال يتعذر مطلوب، وال يفقد محبوب.
الشيخ  أبن تيمية

إعداد :  إيناس شروانة

 تفقه في دينك ودنياك
 

  n   االبتســامة هــي مفتــاح القلــوب، والطريقة 
المثلــى إلحيــاء األمــل، وبــث التفاؤل بيــن الناس 
وإزالة الحواجز من بينهم، واالبتسامة صدقة يؤجر 
عليهــا صاحبها، وفي هذا المقــال جمعنا لكم أجمل 
العبارات واألشــعار والرسائل عن االبتسامة لعلها 
تدخل البســمة فــي قلوبكم. وهي مع ذلك كله ســنة 
نبوية وصدقة لك عند هللا عز وجل تؤجر عليه كما 
دقة بمالك، فعن أبي ذر رضي هللا  تؤجــر على الصَّ
عنــه أن النبي صلى هللا عليه وســلم قال: )تبســمك 
فــي وجه أخيك لــك صدقــة( رواه الترمذي، وقال 
صلــى هللا عليه وســلم: )ال تْحِقَرّن مــن المعروف 
شــيئاً َولَــْو أن تفرغ من َدْلِوك في إناء اْلُمْسَتْســِقي، 
ولو أن تَُكلَِّم أخاك ووجهك إليه ُمْنَبِسط )عليه سرور 
وانشراح(( رواه ابن حبان. قال ابن عالن في دليل 
الفالحيــن: »أي بوجه ضاحك مستبشــر، وذلك لما 
فيــه من إيناس األخ المؤمــن، ودفع اإليحاش عنه، 

وجبر خاطره، وبذلك يحصل التَّأليف المطلوب بين 
المؤمنين«. 

عبارات عن االبتســامة ال تكلف شيئاً، ولكنها تعود 
بالخيــر الكثير؛ إنها تســتغرق أكثر من لمحة بصر 

ولكن ذكراها تبقى طوياًل.
 * الحزن ال يغير من الواقع شــيئاً، لكن االبتســامة 

تفتح واقعاً جديداً. 
*أول شــيء تفعله في الصباح، ابحث عن شــخص 
يجعلك تبتســم؛ ألن االبتســامة دائماً ما تصنع يوماً 

أفضل. 
*رائعة تلك االبتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني. 
*االبتســامة قد ال تعني أنك مســرور، بل تعني أنك 

راٍض بقضاء هللا وقدره.
 ســيد قطــب، صاحب سلســلة في ظــالل القرآن، 
الذي تم اعتقاله وإعدامه ســنة 1966م، وله العديد 
مــن المؤلفــات الشــعرية والفكرية، ويقــول جمال 

االبتسامة:
  أنر بفؤادي كل أسوان مظلِم
 ببسمة راض في الحياة منعم

 وصور بها اآلمال إني رأيتها
 تطيف بريا ثغرك المتبّسم 
وطالع بها وجه الحياة ندية

 تمس حشاشات القلوب ببلسم
 وتسري إلى األرواح روحا مهوما

 يفيض عليها من رضاء وأنعم
 فديتَك ال تأل الحياة ابتسامة
 أرق وأحنى من خيال مهوم

االبتسامة 
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إستراحة

   جورج سوريل يوجني ..
فيلسوف فرنسي بعقلية نقابي 

 n   جــورج ســوريل يوجين 2 نوفمبر 1847 
في شــيربورج29 وتوفي في  أوت 1922، في 
بولوني ســور ســين( فيلسوف فرنســي ومنظر 
للسينديكالية الثورية. فكرة مستوحاة من صاحب 
ســلطة الخرافــة فــي حياة النــاس الماركســيين 
والفاشيين. هو، مع دفاعه عن العنف، والمساهمة 
التي هو في معظم األحيان تذكر. اورسون. هيل 
كتب مــا يلي: واضاف ”كل تقييــم أهمية جورج 
ســوريل تعكس طويلة حول ما إذا كان لتصنيف 
له مع المفكرين مجردة أو الفالسفة واالجتماعية 
والمصلحين، وكان، في الواقع، مزيج من االثنين 
معا، ولكــن منذ أن كان في موقــف المتفرج في 
الحركــة العماليــة وال بــأي شــكل من األشــكال 
مشــارك مباشــرة، وقال انــه يتم وضــع أفضل 
مــع المفكرين. وتذكر لــه كتاب واحد -- تأمالت 
فــي العنــف -- والربط الفكري فــي وقت الحق 
مع الشيوعية والفاشية. ســوريل، مثل غابرييل، 
وكان اثنان وظائف متميزة اســتقال. بورجوا في 
األصــل، ومهندس من خــالل التدريب والمهنة، 
والعمل من الدولة بعد 25 سنة على تكريس وقته 
للدراســة والكتابة... ولم اســتيعاب وتنظيم أفكار 
اآلخرين ولكن رد فعــل وتحليل لجميع انه يقرأ. 
األصــل في الفكر، وقال انه كان غريب األطوار 

الفكرية وتكاد لكرنك ».
ُولــد جــورج ســيرويل فــي مدينة شــيربورغ-
أوكتوفيل، لكنه انتقل إلى باريس في عام 1864 
ليلتحــق بجامعة رولن، قبل أن يدخل كلية الفنون 

التطبيقية بعد ذلك بعام. أصبح كبير المهندســين 
في إدارة األشغال العامة، وتمركز لفترة قصيرة 
في كورسيكا، ولمدة أطول في بربينيان. في عام 
1891، حصل على وسام جوقة الشرف. تقاعد 
في عام 1892 وانتقل إلى بلدية بولون-بيانكور، 

بالقرب من باريس، وبقي هناك حتى وفاته.
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  ســيرويل  بــدأ 
ثمانينيات القرن التاســع عشر بنشــر العديد من 
المقاالت في مجاالت مختلفة، مثل: الهيدرولوجيا 
والهندسة المعمارية والفيزياء والتاريخ السياسي 
والفلســفة. فــي عــام 1893، أكــد علًنــا موقفه 
كماركسي واشتراكي. تأثرت فلسفته االجتماعية 
والسياســية بقراءتــه للعديــد مــن الشــخصيات، 
مثــل: بييــر جوزيــف بــرودون وكارل ماكــس 
وجيامباتيســتا فيكــو وهنــري برجســون )الذي 

حضــره محاضراتــه فــي كوليــج دو فرانس(، 
والحًقــا وليام جيمس. انخرط ســيرويل في عالم 
السياسة وأجرى مراسالت مع بينيديتو كروتش، 
وبعد ذلك مع فيلفريدو باريتو. عمل سيرويل في 
المجالت الماركسية الفرنسية األولى، مثل: مجلة 
العصر الجديــد والمصير االجتماعي، وشــارك 
في مطلــع القرن في الجــدل التحريري واألزمة 
داخل الماركســية. ســاهم في الصياغــة النظرية 
للنقابيــة الثوريــة فــي عــام 1905. وفــي عام 
1906، ظهــر نصه األكثر شــهرة، تأمالت في 
العنف، ثم نُشر على شكل كتاب في عام 1908، 

وتبعه في نفس العام كتاب أوهام التقدم.
عارض ســيرويل بشــدة االتحاد المقدس في عام 
1914، ونــّدد بالحرب، وفي عام 1917 امتدح 
الثورة الروســية، التي طبعت الحًقا في منشــور 
رســمي لالتحــاد الســوفياتي، مكتــب الحكومــة 
الســوفيتية الروســية، مقااًل تصف فيه لينين بأنه 
»أعظم منظري االشــتراكية منذ ماركس ورجل 
دولة«. كتب العديد من القطع الصغيرة للصحف 
اإليطاليــة التــي تدافــع عن البالشــفة. ولكن بعد 
أقــل من عام واحد في مــارس من عام 1921، 
حّول ســيرويل ثناءه على زعيم فاشي صاعد في 
إيطاليا، وكتب أن »موســوليني رجل ال يقل عن 
اســتثنائية عن لينين. وهو أيًضا عبقري سياسي، 
وله تأثير أكبر من جميع  رجال الدولة اليوم«. 

كان لديــه موقــف متناقض تجاه كل من الفاشــية 
والبلشفية.

أفضل ما ميز عمل سيرويل هو تفسيره األصلي 
للماركســية، والــذي كان معادًيــا للحتمية بشــدة 
ومعــاٍد للنخبوية ومعــاٍد لليعقوبييــن ومبني على 
العمــل المباشــر للنقابــات وعلــى دور العنــف 

التخريبي والتجديدي.

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

قال أشعب :أمران كثير علّي وال أقدر إال على أمر واحد .
فقال الرجل :موافق .

قال أشعب :أؤخرك كما تريد .. وال أقرضك أبداً ..

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

مفدي زكريا..شاعر اجلزائر الثائر  
يف رحاب العلم واإلميان  

n    زكريا بــن ســليمان بــن يحيــى بن الشــيخ 
سليمان بن الحاج عيسى، الملقب بـ«مفدي شاعر 
وسياســي جزائــري، ومؤلف نشــيدها الوطني، 

»قسماً«.
مفــدي” هــو لقبه األدبــي الذي عرف بــه والذي 
َوقَّــع فيــه أشــعاره ”ابــن تومــرت”، وكان ابن 
تومرت واحداً من المجاهدين المسلمين ومؤسس 

دولة الموحدين.
 ولد يــوم الجمعة 12 جمادى األولى 1326هـ، 
يونيو 1908م، ببنــي  لـــ: 12  الموافــق 
يزقن ، بغردايــة، فــي جنوب البــالد. وفي بلدته 
تلّقى دروســه األولــى في القرآن ومبــادئ اللغة 

العربيّة.
فــي  ثــم  رأســه  مســقط  فــي  تعليمــه  تلقــى   -
مدارس تونــس. - درس في جامعة الزيتونة في 
تونــس ونال شــهادتها. هــو الشــيخ زكرياء بن 
ســليمان بن يحيى بن الشــيخ ســليمان بن الحاج 
عيســى، لّقبه زميل البعثــة الميزابيّة والدراســة 
الفرقد ســليمان بوجناح بـ: ”مفدي”، فأصبح لقبه 

األدبّي الذي اشتهر به.
انضــم إلــى صفوف العمــل السياســي والوطني 
منــذ أوائل الثالثينات. - كان مناضاًل نشــيطاً في 
صفــوف جمعية طلبة شــمال إفريقيا المســلمين. 
- كان عضــواً نشــيطاً فــي حزب نجمــة إفريقيا 
الشمالية. - كان عضواً نشيطاً في حزب الشعب. 
- كان عضــواً فــي جمعيــة االنتصــار للحريات 
الديمقراطية. - انضم إلى صفوف جبهة التحرير 
سجنته فرنســا خمس   - الجزائــري.  الوطنــي 
مرات، ابتداء من عام 1937م، وفر من السجن 
عام 1959م. - ســاهم مساهمة فعالة في النشاط 
األدبــي والسياســي فــي كامــل أوطان المغرب 
العربــي. - عمــل أمينــاً عاماً لحزب الشــعب. - 
عمل رئيســاً لتحرير صحيفة ”الشــعب” الداعية 
الســتقالل الجزائر في ســنة 1937م. - واكــب 
شــعره بحماســة الواقــع الجزائري، بــل الواقع 
في المغــرب العربي فــي كل مراحل الكفاح منذ 
سنة 1925م حتى سنة 1977م داعياً إلى الوحدة 
بين أقطارهــا. - ألهب الحماس بقصائده الوطنية 

التي تحث على الثورة والجهاد حتى لقب: بشاعر 
الثــورة الجزائريــة. - هو صاحب نشــيد الثورة 
الجزائرية و النشيد الوطني الجزائري المعروف 

”قسما”.
  أثنــاء تواجــده بتونــس و اختالطه باألوســاط 
الطالبيــة هنــاك تطورت عالقته بأبــي اليقضان 
و بالشــاعر رمضــان حمود ، وبعــد عودته إلى 
الجزائــر أصبح عضوا نشــطا فــي جمعية طلبة 
مسلمي شــمال إفريقيا المناهضة لسياسة اإلدماج 
، إلــى جانــب ميولــه إلى حركة اإلصــالح التي 
تمثلهــا جمعيــة العلمــاء انخــرط مفــدي زكريا 
فــي حزب نجم شــمال إفريقيا ثم حزب الشــعب 
الجزائــري و كتــب نشــيد الحــزب الرســمي ” 
فــداء الجزائــر ” اعتقــل مــن طرف الســلطات 
الفرنسية في أوت 1937 رفقة مصالي الحاج و 

أطلق ســراحه ســنة 1939 ليؤســس رفقة باقي 
المناضليــن جريــدة الشــعب لســان حــال حزب 
الشعب ، اعتقل عدة مرات في فيفري 1940 )6 
أشهر( ثم في بعد 08 ماي 1945 )3 سنوات ( 
و بعــد خروجه من الســجن انخــرط في صفوف 
حركــة االنتصار للحريــات الديمقراطية ، انضم 
إلــى الثــورة التحريريــة فــي 1955 و عــرف 
االعتقال مجّددا في أفريل 1956. ســجن بسجن 
بربــروس ” ســركاجي حاليــا ” مدة 3 ســنوات 
وبعــد خروجــه من الســجن فّر إلــى المغرب ثم 
إلى تونس أين ســاهم في تحرير جريدة المجاهد 
إلى غاية االستقالل. اشــتهر مفدي زكريا بكتابة 
النشــيد الرســمي الوطنــي” قســما ”، إلى جانب 
 ديــوان اللهــب المقــدس، و إليــاذة الجزائــر .
أّول قصيــدة لــه ذات شــأن هي ”إلــى الريفيّين” 
نشــرها في جريدة ”لســان الشــعب” بتاريخ 06 
مايو 1925م، وجريدة ”الصواب” التونســيّتين؛ 
ثــّم في الصحافة المصريّة ”اللواء”، و”األخبار”. 
واكــب الحركــة الوطنيّة بشــعره وبنضاله على 
مســتوى المغــرب العربّي فانخــرط في صفوف 
الشــبيبة الدســتوريّة، في فترة دراســته بتونس، 
فاعتقل لمّدة نصف شــهر، كما شــارك مشــاركة 
فّعالــة في مؤتمرات طلبة شــمال إفريقيا؛ وعلى 
مســتوى الحركة الوطنيّة الجزائريّة مناضال في 
حــزب نجم شــمال إفريقيا، فقائدا مــن أبرز قادة 
حزب الشــعب الجزائرّي، فكان أن أودع السجن 

لمّدة سنتين 1937-1939.
من بين انتاجاته األدبية نذكر 

تحــت ظــالل الزيتــون )ديوان شــعر( صدرت 
طبعته األولى عام 1965م.

صــدر  شــعر(  )ديــوان  المقــدس  اللهــب 
في الجزائر عام 1983م صدرت طبعته األولى 

في عام 1973م.
من وحي األطلس )ديوان شعر(

إلياذة الجزائر )ديوان شعر(
له عــدد من دواوين الشــعر الزالــت مخطوطة 

تنتظر من يقوم بإحيائها.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن آخر حاسة يفقد 
اإلنسان قبل موته هي حاسة السمع، 
وليست حاسة اللمس كما يظن العديد

- هل تعلم أن لسان اإلنسان يحتوي على 12000 حليمة 
ذوقية، فأما وسط اللسان فهو ال يميز أي مذاق. وأما 

جانبي اللسان فيميزان الطعم الحامض، وأما آخر اللسان 
فيميز الطعم المر

- هل تعلم أن جسم اإلنسان يحتوي على 6 ليتر دم

756 - أخــذ البيعة لعبــد الرحمــن 
بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد 
الملك مؤســس الخالفة األمويــة في 

األندلس.
بين ألمانيــا  العملــة  توحيــد   - 1990

الشرقية وألمانيا الغربية.
تزيــد  إصالحــات  الحكومة النيبالية تقــر   - 2006

من الديمقراطية وتقلل من نفوذ العائلة الحاكمة.
اليوم العالمي للمتاحف

مرة نملة ما عرفتش تخرج من 
تحت الباب ...عاله؟ قالك كانت البسة 

صباط

الصدق جوهرة قد تختفى أحيانا تحت ركام األوهام .

  نجيب محفوظ

الهدرة بني اثنني والثالث بال وذنني ..
 

بمعنى إذا كان الكالم بين اثنين، فعلى الطرف 
الثالث أن ال يحشر أنفه لمعرفة ما بينهما.

ويضرب هذا المثل للفضولي الذي يريد أن يعرف 
كل شيء، بما فيها األشياء التي ال تعنيه.

       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.

الثالثاء 18 ماي  2021
الموافق لـ 6 شوال 1442



 n   وتعد هذه الجلســات استمرارا 
الدورية  التشــاورية  اللقاءات  لسلسلة 
التــي تعقدهــا  الوزارة مع الشــركاء 
االجتماعيين والتي ينتظر أن تشــمل 
23 نقابــة وفــق رزنامــة  مســطرة 
بدايــة مــن اليوم،  حيث ســتخصص 
أساســا لـ«مناقشة ودراســة ترتيبات 
وآليــات إعــادة  النظــر فــي القانون 
األساســي الخاص وكذا القضايا ذات 
الطابع المهني واالجتماعي  لمنتسبي 

القطاع«.
وســيخصص اليوم األول،  بحســب 
وضعتهــا  التــي  الرزنامــة 
الوزارة،  الســتقبال ممثلين عن  كل 
من نقابــة »الكنابســت«،  االتحادية 
الوطنيــة لعمال التربيــة وكذا النقابة  

الوطنية لعمال التربية.
الثنائيــة  العمــل  جلســات  وتأتــي 
بعدمــا عــرف القطــاع سلســلة مــن 
قــام  واالضرابــات   االحتجاجــات 
بهــا أســاتذة فــي األطــوار التعليمية 

الثــاث ومختلــف األســاك التابعة 
إدارييــن،  مفتشــين  مــن   للقطــاع 
وأســاك مشتركة وكذا عمال مهنيين 
بنســب متفاوتة،  لتحقيــق جملة من  
والمهنيــة  البيداغوجيــة  المطالــب 
واالجتماعيــة،  على رأســها إصاح 
التربويــة،  مراجعــة  المنظومــة  

المناهــج والبرامــج واإلســراع فــي 
مراجعــة القانــون الخــاص بعمــال  
التربية.كمــا شــملت المطالــب إلغاء 
التسيير المشترك للمدارس االبتدائية 
وإلحاقهــا بوزارة  التربية،  تحســين 
القدرة الشــرائية واسترجاع الحق في 

التقاعد النسبي ودون شرط  السن.

 n بعــد أشــهر من التألق 
النجــم  تحــدث  الافــت، 
محرز  ريــاض  الجزائري 
عــن إمكانية فــوزه بالكرة 
الذهبية، وعن مســتقبله مع 

مانشستر سيتي.وفي مقابلة 
مــع موقــع »آر أم ســي« 
الفرنســي، أكــد محرز أنه 
ســعيد جــدا في مانشســتر 
أبــدا  يفكــر  وال  ســيتي، 

باالنتقال.وقال محرز البالغ 
من العمــر 30 عاما: »ال 
إلى فرنســا،  العــودة  أريد 
أريد أن أنهي مشواري هنا 
في إنجلترا وفي مانشســتر 
ســيتي. هــذا ما أفكــر فيه 
المرة  هــذه  حاليا«.تعتبــر 
األولــى التــي يبــدي فيهــا 
محــرز التزامــه التــام مع 
»السيتيزينز«، والتي تأتي 
بعد إثبات مكانته مع الفريق 
هذا الموســم، حيث أصبح 
النجــم الجزائــري عنصرا 
نجاحــات  فــي  أساســيا 
الفريــق الكبيرة.كما تحدث 
محرز عــن جائــزة الكرة 
الذهبيــة، التي رشــحه لها 
العديد بعد قيادته مانشســتر 
سيتي لنهائي دوري أبطال 

أوروبا.

وقــال الدولــي الجزائري: 
»لــن أبالــغ وأقــول إنني 
الذهبيــة.  بالكــرة  أفكــر 
أنــا لســت هنا كــي أتخيل 
نفسي حاما الكرة الذهبية 
فقط  تركيزي  بالمســتقبل. 
على نهائــي دوري أبطال 
محرز  أوروبا«.وأصبــح 
لمانشســتر  األول  النجــم 
األبطال،  بــدوري  ســيتي 
بعد تســجيله 3 أهداف في 
مباراتيــن، أمــام باريــس 
ســان جرمان، في نصف 
محــرز  النهائي.ويواجــه 
وزمائــه فــي مانشســتر 
اإلنجليزي  الخصم  سيتي، 
تشلســي في نهائي دوري 
مــن   29 يــوم  األبطــال 

الشهر الجاري.
تاج الدين 

تمهيدا لمراجعة القانون األسايس
وزارة التربية تبدأ حوارا مع  

نقابات القطاع  

باقة األخبار 
سقوط مميت لشابة من أعىل جرس باب 

القنطرة بقسنطينة 

n لقيت ، أمس ، شابة حتفها في أعقاب سقوطها 
من أعلى جســر سيدي راشد بقســنطينة  وتدخلت، 
صباح أمس ، إســعافات كل من المركز المتقدم باب 
القنطرة و بومعزة عبد المجيد ببلدية قســنطينة ،في 
حدود الســاعة 07 و 38 دقيقة بجسر باب القنطرة 
،وذلك ألجل سقوط من أعلى الجسر الضحية - ب ه- 
من جنس أنثى تبلغ من العمر 28 سنة متوفية بعين 
المكان إثر الســقوط من أعلى جسر باب القنطرة تم 
انتشالها من طرفنا -فرقة التسلق - ونقلها لمصلحة 

حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة. 

انتحار شاب داخل فناء مزنله بقالمة 

n تدخلت ، أمس ، الوحدة الثانوية للحماية المدنية 
لخزارة في 07سا و01د بمشتة البور بلدية لخزارة 
ألجــل حادث شــنق بحبــل في قضيب حديــدي داخل 
فنــاء منزل، يتعلق األمر بالمدعو )ع،ب( البالغ 39 
ســنة من العمر تم نقله بواســطة سيارة إسعاف إلى 

المؤسسة االستشفائية الحكيم عقبي.
تاج الدين

مقتل شــخص وإصابة أربعة آخرني يف 
حادث مروع بالمسيلة  

n قتــل، أمس، شــخص وأصيب أربعة أشــخاص 
آخريــن فــي حــادث مــروع ببلديــة أوالد ســلميان 
بالمســيلة .وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية 
بن ســرور في الســاعة 12 ســا04  بمنطقة الجب 
على مســتوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية أوالد 
ســليمان إثــر حــادث مــرور مميــت و المتمثل في 
اصطــدام بين ســيارتين خلف الحادث وفاة شــخص 
و إصابة 04 أشــخاص  بجــروح متفاوتة الخطورة 
بليغة نقلوا على إثرها صوب  مستشــفى بن سرور، 
فيما فتحت مصالح المن تحقيقا حول مالبســات هذا 

الحادث األليم 
  ق.م

n مــا يحــدث هــذه األيــام فــي األراضــي 
الفلسطينية المحتلة ،يؤكد أن الغطرسة والظلم 
اإلســرائيليين لــن يتوقفا إال  بالرد العســكري 
،بعيــدا عن لغة الصمت واالنبطاح ..نكبة غزة 
بــل فلســطين برمتهــا ، وما يشــهده األقصى 
وشــعبنا هناك يعتبــر بمثابة رد على سياســة 
اإلنبطــاح والهرولة العربيــة للتطبيع مع كيان 
يعد بمثابة عدو أبدي للعرب والمســلمين ، إن 
دول الخــزي العربي ونعني المطبعين من دول 
الخليج والمخزن الذين تجاوزوا ب« رخسهم« 
كل أشــكال التنكــر لقضيــة تعتبــر  بمثابــة أم 
القضايا العربية  واإلســالمية سيدفعون الثمن 
فــي الدنيا واآلخرة..هل من المعقول مجالســة 
آل صهيــون ،خاصة مــع الصور التــي تأتينا 
كل ســاعة بل كل دقيقة مــن غزة وحيفا ، أين 
يقتحم  جنود يهود عنصريين بيوت مســلمين 
وينتهكــون حرمــات رجــال ونســاء ويعتدون 
حتــى على العجزة واألطفــال بالضرب والركل 
..ويهينون أبطاال في مساكنهم ويرعبون حتى 

الرضع .. 
أفيقوا يا عرب،أما آن األوان أن يتراجع هؤالء 
الخونة عن سياستهم وانبطاحهم وانسالخهم.. 
ما يجــري اليوم من انتهــاك وتدمير وقتل في 
فلســطين ال يمكــن بــأي شــكل مــن األشــكال 
السكوت عنه ، وعلى زعماء العرب  الشرفاء 
أن يتحركــوا لوقف هــذا الجنون اإلســرائيلي 
والضغــط على أكثر من صعيد لوقف لغة القتل 

والظلم واالنتهاك .  
الفلســطينيون األحــرار الصامــدون من رجال 
المقاومة الباســلة أتحدوا هــذه المرة ولم تبق 
حماس وحدها ،بل كل الفصائل على دين واحد 
ولغة واحدة والنصر بإذن هللا سيكون حليفهم..
هــم يدركون أن اإلســرائيليين بال دين وال ملة 
وخونة بالفطرة ، جبناء يسّيِرون العالم جاءوا 
من الشــتات ليعيثوا فســادا في أرض مقدســة 
،فأيــن أنتــم يا عرب ويا مســلمين ؟ الحمد هلل 
أن هنــاك من الــدول العربية واإلســالمية من 
يواجهــون إســرائيل وكل حلفائهــا لنصرة أم 
القضايــا  والجزائر تقود  هذا المســعى بثبات 
مواقفها ، وكمــا باألمس قالها بومدين : نجن 
مع فلســطين ظلمــة أو مظلومة أعادها رئيس 
الجمهوريــة عبد المجيد تبون وأكدها صراحة 

في مناسبات عديدة .  
األحرار،  الفلســطينيون   .. الكالم  آخر 
األبطال،رجــال المقاومــة واعون بــأن القضية 
قضيتهم وأنهــم فقدوا األمل في كثير من الدول 
العربية واإلسالمية،يؤمنون بأن لهم هللا ، ولن 
يتوقفــوا عــن مقاومة العدو .. أمــا الخونة من 
عــرب التطبيع فمن القصــور إلى القبور حينها 
يلتقي الخصوم .. فال خير فيهم  اليوم  ودوما ..
يزيد سلطان  

كاريكاتور 

النكبة والعرب
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 29/ 13
الجزائر : 21/ 16
وهران : 23/ 16 

الصبح  : 03.44
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.39
العشاء : 21.14

مواقيت الصالة 

الثالثاء  18 ماي  2021/الموافق لـ 6 شوال  1442

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 

الربوفيسور بوعمرة: 
هكذا يمكن الوصول إىل الفتح 

الكيل للحدود
n  أّكد البروفيسور 
عبــد  بوعمــرة 
المختص  الــرزاق، 
األوبئــة  علــم  فــي 
الوقائــي،  والطــب 
أن قــرار الحكومــة 

القاضــي بالفتــح الجزئــي للحدود الجويــة والبرية 
مهم، مشــدداً على ضــرورة االلتــزام بالبروتوكول 
الصحــي.و أوضــح البروفيســور فــي تصريــح له 
:”الشــيء المهــم فــي القرار هــو الفتــح الجزئي 
للرحــالت الجوية وهو قــرار جد علمي، واألهم هو 
التشــديد على تطبيق اإلحتــرازات الوقائية، كما أن 
المطــارات التي تم اختيارها كبيرة ومهمة وتحتوي 
على اإلمكانيات اللوجيســتية الالزمة التي ستساعد 
في تطبيــق القرار وتنظيم عمليــة الفتح الجزئي”.
كما أشار البروفيســور بوعمرة بأن :”نجاح الفتح 
الجزئــي للرحــالت الجوية مســؤولية الجميع، من 
أجــل تحقيق التحكــم الجيد في العمليــة التنظيمية، 
وللوصــول لمرحلــة أخرى ولمــا ال الفتــح الكلي، 
وهذا ال يكون إال بمرافقة المواطن والمســافر الذي 

سيدخل البالد”

ع.ق

محرز يتحدث عن الكرة الذهبية ويؤكد :  
سعيد جدا يف مانشسرت سيتي ، وال أفكر يف الرحيل 

انطلقت  أمس ، االثنين بالجزائر العاصمة جلسات  عمل ثنائية ستجمع وزارة التربية الوطنية بكافة 
المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع ، حيث ستخصص بالدرجة األولى لمناقشة ودراسة ترتيبات 

وآليات إعادة النظر  في القانون األساسي.

ياوجوه التبهديل غري تنوض 
السيارة نخليكم فالطريق 


	01 -
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

