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اتحاد عنابة يغرق وسط 
أزمة مالية خانقة 

 مختصون يدعون الوافدني إىل الجزائر للقيام بـ "حجر صحي طويع"
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الجزائر في سباق لتكثيف حمالت التلقيح 
ضد كورونا تمهيدا لفتح الحدود

رياض مهياوي : يجب الرفع من وترية التلقيح للوصول إىل المناعة الجماعية

تســابق الجزائــر الزمــن من أجــل توفري أكــر كمية 
ممكنة مــن اللقاح وتكثيــف حملة التلقيــح، وذلك 
قبيــل أيام قليلة من فتــح الحدود و الســماح بعودة 
دخول الجزائريني الموجودني بالخارج وكذا األجانب، 
بدايــة مــن الفاتــح جــوان المقبــل، حيــت تســعى 
الســلطات لتوســيع نطــاق التحصــني ضــد فريوس 
كوفيد19- من خالل توســيع حمالت التلقيح، واتخاذ 
إجــراءات وبروتوكوالت صحية خاصــة بالقادمني من 

ص 5الخارج قصد محارصة الوباء. 

 ص 12

يف احتفال ناديه مانشسرت سيتي بلقب الدوري

محرز يحتفل بالعلم 
الفلسطيني ويخطف 

األنظار يف إنجلرتا 

 دخول النخبة سباق 
الترشيعيات .. هل ينجح 
يف إبعاد شبح العزوف..؟

الالعبون يرفضون التدّرب  ويهددون بمقاطعة لقاء الخروب 

يعيش فريق   اتحاد عنابة أزمة مالية كبيرة ما قد يعصف بالنادي خالل الجوالت المتبقية 
من الموسم الكروي في القسم الثاني هواة ـحيث رفض الالعبون  العودة إلى التدريبات 

وبالتألق مقاطعة المباريات القادمة إلى غاية تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل كبير 
هذه الوضعية جعلت الجماهير تدق ناقوس الخطر وتتساءل حول وضع الفريق في البطولة  

خاصة وأن أبناء بونة يقتربون من الصعود إلى الرابطة األولى المحترفة 

 - عبد العزيز بلعيد: عىل 
الجزائريني التجند لمواجهة 

محاوالت زعزعة استقرار البالد
- لمني عصماين: نرافع من أجل 

أخلقة العمل السيايس يف الجزائر
- الطيب زيتوين : النظام الجديد يف 
تسيري البلديات البد أن يرتكز عىل 

مبدأ ”الجهوية االقتصادية”

نب بوزيد يف الدورة الـ74 للجمعية العالمية للصحة 

الجزائراتخذت إجراءات 
لمواجهة تحديات جائحة 
كورونا عىل أعىل مستوى

ص 6

ترشيعيات 12 جوان
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وفاة شيخ  ساجدا خالل صالة الصبح  بالمسجد العتيق ببرئ العاتر يف تبسة 
n  انتقل،إلــى رحمــة الله تعالى 
فجــر أول أمس أحد رواد المســجد 
العتيــق لمدينة بئــر العاتر بتبســة  
الشــيخ عمي يوسف خذيري وحب 
بعض المصلين بذات المسجد  فان 
الشيخ عمي يوســف توفي مباشرة 
عند الركعة الثانيــة لصالة الصبح 
العشــرات مــن المصليــن  وســط 
الذين تفطنوا لألمــر وقاموا باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة مــع االتصال 
بفرقــة الحماية المدنية  التي انتقلت 
فورا إلى عيــن المكان مع وصول 
رجال األمن اين تم نقل جثة الشيخ 
الى المستشــفى .رحمه الله واسكنه 

فسيح جنانه .
هواري غريب

 n   صــدرت نهــار أمس محكمة ميلة حكما يقضي بإيداع 
صاحب محل المرطبات المتســبب في تســمم أكثر من 200 

مواطن الحبس المؤقت.
المتهــم تــم إيداعه الحبــس المؤقت في حدود الســاعة الثانية 
والنصف من ظهر أمس  و من  المنتظر ان تجرى المحاكمة  
يوم االثنين 31 ماي 2021 و حســب مصدر مطلع فانالتهم 
الموجهــة إلي  صاحب المحل هي عرض وبيع وصنع مواد 
مغشوشــة لالستهالك وعدم إحترام شــروط النظافة لإلشارة 
فــان هده القضية قــد اثارت جدال واســعا بعاصمة الوالية و 
التي ادت الي تسمم العشرات من المواطنين و مكوث العديد 
منهم بالمستشــفى بســبب حلويات الملفاي الفاسدة  في حادثة 

غير مسبوق بميلة
 محمد ب

  إحالة عدد من مسؤولي وأعوان  
أمن على التحقيق بقسنطينة 

  

  مرشفو ومساعدو الرتبية يقررون 
مقاطعة االمتحانات المهنية المقبلة

n    أعلنــت النقابــة الوطنيــة للمشــرفين والمســاعدين 
التربوييــن، عن مقاطعــة االمتحان المهنــي المقبل المقرر 
إجــراؤه يــوم 10 جويليــة المقــل، المتعلــق بالترقيــة من 
رتبة  مساعد رئيسي للتربية إلى رتبة مشرف التربية ومن 

رتبة مشرف التربية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية. 
وأوضحت النقابة في بيان لها أمس،أن سبب المقاطعة يعود 
إلى قلة المناصــب المالية للترقية إلى الرتب األعلى، وهو 
ما اعتبرته اســتفزازا للمســاعدين والمشــرفين التربويين، 
ويتعلق االمتحان بالترقية من رتبة مســاعد رئيسي للتربية 
إلى رتبة مشرف التربية ومن رتبة مشرف التربية إلى رتبة 
مشــرف رئيســي للتربية، معلنا أن المقاطعة ستدعم بوقفة 

احتجاجية سيحّدد مكانها وتاريخها في الوقت المناسب. 
وأشــارت إلى أن المقاطعة ستكون مدعمة بوقفة احتجاجية 
ســيحّدد مكانهــا وتاريخها فــي الوقت المناســب بما يخدم 

المسار المهني للمساعدين والمشرفين التربويين 
وذكــرت النقابة أن قــرارات الوزارة لم تلــب الحد األدنى 
مــن الحقوق المهنية في الترقية إلــى الّرتب األعلى، وذلك 
بــإدراج عدد زهيد وقليل جّدا من المناصب المالية ال تمثّل 
وفي أحسن التقديـــرات ما مقداره 3 بالمائة من الذين يحق 

لهم الترقية إلى الرتب األعلى. 
كما أنه لم يتم منح بعض الواليات أي مناصب على غرار 
تندوف، األغواط وسوق أهراس، مؤكدة أن ذلك يشير إلى 
تقصير واضح في عمل المخططات السنوية لتسير الموارد 

البشرية التي تنجزها مديريات التربية. 
وطالبت النقابة بالتّسوية النّهائية لملف منتسبي الّرتب اآليلة 
للزوال مســاعد ومساعد رئيسي للتّربية وتمكينهم من رتبة 

مشرف التربية. 
سناء-م

قوائم المؤطرني لالنتخابات محل احتجاج 
المواطنني  والمرتشحني يف سكيكدة

n احتــج، أمــس عــدد مــن المترشــحين لالنتخابــات 
التشريعية بوالية سكيكدة، سواء كانوا من القوائم الحرة وفي 
بعــض األحزاب، وحتى المواطنين من أســماء المؤطرين 
لالنتخابــات بعــدة بلديــات، والتــي تســودها الكثيــر مــن 
الشــبهات، خاصة وان بعض القوائم حملت أسماء مقرببن 
من المترشــحين، فيما تم إقصاء عــدد كبير من المؤطرين 
الذين كانوا ضمن القائمة في اإلنتخابات الرئاســية الســابقة 

رغم أنه ليست للبعض منهم اية صلة بالمترشحين.
 قضيــة الحال أخذت بعــد كبير وخطير في بلدية بني زيد، 
حيث قام المنســق البلدي للسلطة المستقلة ببني زيد بإسقاط 
غالبية المؤطرين الســابقين والغريب في األمر والذي دفع 
ببعض المترشــحين إلى الشــك في العملية، أن هذا األخير 
قام بتعويضهم بأسماء من مقر البلدية تربطهم عالقة عائلية 

قريبة كانت أو بعيد بالمترشحين من ذات البلدية.
 كما قام مكتب السلطة لذات البلدية بتنصيب رجال يؤطرون 
مكاتب النســاء، وهو األمر الجديد والغير معتاد عليه سابقاً، 
امر يرفضه خاصة ساكني القرى والمداشر والذين يرفضون 
وبشــكل قاطع تأطير الرجال لمكاتب النساء، قائلين أنه إن لم 
تتدخل المنســقة الوالئية للسلطة المستقلة لمراقبة االنتخابات 
الســيدة العموشي نســرين بتغيير القائمة وإسقاط الرجال من 
تأطير مكاتب النساء ستكون مقاطعة العملية االنتخابية كبيرة 

وكبيرة جدا في القرى والمداشر.
نورالدين ب
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

القط األصم أخيل يتنبأ 
بنتائج مباريات  يورو 2020

n  جرت عادة طريفة في الســنوات األخيرة 
أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات 
فــي البطــوالت الكبرى على غــرار األخطبوط 
بول في مونديال 2010 والقط أخيل في كأس 

القارات 2017 ومونديال 2018.
وســيقوم القط أخيل األصم منــذ والدته، الذي 
كان يحــرس اللوحات الثمينــة من الفئران في 
متحــف »إرميتاج« الشــهير في مدينة ســان 
بطرســبورغ الروســية، ســيقوم مــرة أخرى 
بمحاولــة التنبؤ بنتائج مباريــات بطولة كأس 
أمم أوروبا لكرة القدم المؤجلة من صيف العام 

الماضي إلى هذا الصيف.
»يــورو  مباريــات  بنتائــج  التنبــؤ  وعمليــة 
2020«، ســتكون بســيطة وطريفــة، حيــث 
ســيتم وضع وعاءين فيهمــا ذات الطعام أمام 
أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين 
المشــاركتين في المبــاراة، ووعــاء المنتخب 
الذي يبدأ أخيل باألكل منه هو المرشــح للفوز 

بالمواجهة.
وكان القــط األصــم، حــدد بدقة الفائــز في 3 
مباريــات مــن أصل 4 تنبــأ بنتائجها في كأس 
القارات 2017، وتنبأ أيضا بنتائج 4 مباريات 
في نهائيات مونديال روســيا 2018 )روســيا 
ضد مصر، وروســيا ضد الســعودية، وإيران 

ضد المغرب، والبرازيل ضد كوستاريكا(.
وكان مــن المقــرر أن تقام بطولــة كأس األمم 
األوروبيــة، فــي الفترة بيــن 12 يونيو و12 
يوليــو عــام 2020، في 12 مدينــة أوروبية 
احتفــاال  المســابقة،  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
بالذكرى الـــ60 النطالق البطولة، وهي مدن: 
أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، 
كوبنهاغن، دبلن، غالســكو، لنــدن، ميونيخ، 

روما، وسان بطرسبورغ.
وكاالت

2
نحلة

n   تم من أيام قليلة إحالة عدد من مسؤولي  وأعوان أمن على التحقيق  بسبب 
تجاوزات خطيرة 

وحســب ما علمناه فإن التحقيقات متواصلة مع المتورطين الذين اصدر قاضي 
التحقيــق أمــرا بوضع عدد منهم الحبس المؤقت في انتظار مثولهم خالل األيام 

القليلة المقبلة أمام القطب الجزائري المتخصص بقسنطينة.

ع س ل
لـسع 

ق
بدون تعلي

  ايداع صانع الحلويات المغشوشة الحبس بميلة

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 
5 تحصيص رقم 137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة 

 ANEP الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
المتواجدة ب 01 نهج باستور الجزائر 

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n وخــال تجمــع شــعبي نشــطه 
بدار الشــباب محمدي يوسف بعاصمة 
الواليــة في إطــار الحملــة االنتخابية 
لتشــريعيات 12 جــوان المقبــل، أكد 
الســيد زيتوني أن »تغيير نظام تسيير 

الجماعات المحلية ســيكون أحد النقاط 
األساســية التي سيرفعها نواب الحزب 

في المجلس الشعبي الوطني القادم«.
وأضــاف ذات المســؤول السياســي بأن 
ــات  ــيير البلدي ــي تس ــد ف ــام الجدي النظ

وفــق نظــرة الحــزب البــد وأن يرتكــز 
ــة«  ــة االقتصادي ــدأ »الجهوي ــى مب عل
ــي  ــب المحل ــا للمنتخ ــي تعطــى فيه الت
القتــراح  الازمــة  الصاحيــات 
تمويلهــا,  طــرق  وإيجــاد  المشــاريع 
إعطــاء  مــن  بــد  »ال  بأنــه  مبــرزا 
حتــى  المحلــي  للمنتخــب  الكلمــة 
يتمكــن مــن خدمــة المواطنيــن وتلبيــة 
تقتصــر صاحياتــه  انشــغاالتهم وال 

فقــط علــى النظافــة واإلنــارة«.
الحمايــة  بــأن  بالمناســبة  وذكــر 
القانونيــة للمنتخــب المحلــي ســتكون 
أيضــا مــن أهــم المطالــب التــي يرفعهــا 
التجمــع  باســم  القادمــون  النــواب 
أن  معتبــرا  الديمقراطــي,  الوطنــي 
»المتابعــات القضائيــة ضــد المنتخبيــن 
المحلييــن ال بــد وأن تكــون مضبوطــة 
لــكل منتخــب  مــع إعــادة االعتبــار 

تثبــت براءتــه«.

الشــعب  زيتونــي  الســيد  ودعــا 
إلــى  السياســية  الجزائــري والطبقــة 
حــول  وااللتفــاف  الدعــم  مواصلــة 
مؤسســات الدولــة مــن أجــل المحافظــة 
علــى االســتقرار واألمــن الــذي تعيشــه 
المؤامــرات  لــكل  البــاد والتصــدي 
ــاد,  ــي تســتهدف أمــن و وحــدة الب الت
مجــددا نــداءه الــى تشــكيل »قطــب 
ــة  ــوى الراغب ــف الق ــن مختل ــي م وطن
فــي تحصيــن البــاد والمحافظــة علــى 

أمانــة الشــهداء«.
الســلطة  جهــود  ثمــن  أن  وبعــد 
لانتخابــات،  المســتقلة  الوطنيــة 
مناضلــي  زيتونــي  الســيد  حــث 
ــه  ــن قوائم ــحين ضم ــه و المترش حزب
علــى الســهر علــى إنجــاح الموعــد 
بقــوة  والذهــاب  المقبــل  االنتخابــي 

االقتــراع. لصناديــق 
ق ـ و

n ففــي الوقــت الــذي لم يســتثن فيه الفعل 
التجمعــات  كتنظيــم  االعتيــادي  السياســي 
الشــعبية داخل القاعات في مســتهل الحملة، 
اختار المترشحون لسباق التشريعيات التوجه 
لمنصات التواصل اإلجتماعي كـ«فايسبوك« 
و »تويتــر« و وضــع مقاطــع فيديــو علــى 
منصة »يوتيوب« لمحاولة استمالة الناخبين.
وقــد عجــت صــور المترشــحين عبــر مختلف 
الصفحــات التــي اســتحدثت مؤخــرا بأســماء 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــم حــرة، ف أحــزاب أو قوائ
ــا  ــي وضعته ــهارية الت ــات اإلش ــدت اللوح ب
مندوبيــة مراقبــة اإلنتخابــات لصالــح 60 
غيــر  اإلنتخابــي  المعتــرك  دخلــت  قائمــة 
مســتغلة بالكامــل، ممــا يفســر أن اســتمالة 
ــقه  ــر تش ــا آخ ــا طريق ــح له ــوات أصب األص

ــم اإلفتراضــي. ــي العال ف
علــى  المتســابقين  يكــون جميــع  أن  يــكاد 
التشــريعيات بواليــة الجلفــة علــى خــط واحــد 
فــي اتخــاذ النشــاط الجــواري ســبيا لهــم 
فــي الترويــج لبرامجهــم مــع توثيــق هــذه 
النشــاطات بالصــور و الفيديوهــات و نشــرها 

ــي. ــل اإلجتماع ــائل التواص ــى وس عل
ويختــار المترشــحون كل يــوم بلديــة أو قريــة 
نائيــة أو يقومــون بنشــاط جــواري داخــل 
أحيــاء المــدن الكبــرى، مــع اســتعمال تقنيــة 
البــث المباشــر علــى منصــات التواصــل 
ــم  ــم و خطاباته ــراز خرجاته اإلجتماعــي إلب

أمــام المواطنيــن الذيــن يبــدون بدورهــم أكثــر 
تفاعــا مــع هــؤالء و مــع مــا يســتعرضونه 

ــم السياســة. فــي عال
الجزائريــة  األنبــاء  لوكالــة  حديــث  وفــي 
مــع مواطنيــن ممــن اســتهدفتهم اللقــاءات 
ــة، عبــر بعضهــم عــن اعجابهــم بـــ  الجواري
»الجيــل الجديــد مــن المترشــحين« الذيــن 
أنفســهم«  فــي  ثقــة  »أكثــر  فيهــم  يــرون 
ــأن  ــاؤل ب وهــذا أمــر -حســبهم- يدعــو »للتف
الجزائــر دخلــت مرحلــة جديــدة ســتجعل 

الشــارع يهتــم أكثــر بالسياســة«.
ــى  ــاب مصطف ــال الش ــذا الصــدد، ق ــي ه وف
بجامعــة  البيولوجيــا  قســم  خريــج  وهــو 
»زيــان عاشــور« بالجلفــة، أن »الســاحة 
السياســية بالجزائــر أصبحــت تتســع للجميــع 
علــى عكــس وقــت ســابق وخيــر دليــل علــى 

ــحين«. ــن المترش ــل م ــدد الهائ ــك الع ذل
وقــال أن بالنســبة لــه فــإن االختيــار بيــن 
و  عددهــم  كثــرة  ظــل  فــي  المترشــحين 
ــة  ــة اإلنتخابي ــي الحمل ــم ف ــاف برامجه اخت
انــه  يســتدرك  ان  قبــل  »صعــب«  أمــر 
ســيختار »حتمــا« أحدهــم يــوم اإلقتــراع.

»بني املزيف و الحقيقة«
فــي  المختصيــن  رأي   وبخصــوص 
ــي،  ــل اإلجتماع ــائل التواص ــتعانة بوس اإلس
الجلفــة  بإذاعــة  الســابق  اإلعامــي  أكــد 
»زيــان  بجامعــة  األســتاذ  و  الجهويــة 

ــعبة  ــوم اإلنســانية )ش ــم العل ــور« بقس عاش
علــوم اإلعــام واإلتصــال(، الدكتــور نصــر 
االنتخابــات  »هــذه  أن   ، مــزاري  الديــن 
التشــريعية يعتمــد فيهــا بشــكل متزايــد علــى 
العالــم اإلفتراضــي، نظــرا لمــا تتميــز بــه من 
خصائــص متعــددة جعلــت المســتخدم يتجــه 
إليهــا بعيــدا عــن الممارســات التقليديــة«.
ــا  ــة، كم ــة االنتخابي ــت العملي ــوم أصبح فالي
عبــر  مراحلهــا  بمختلــف  تمــر  أضــاف، 
»النــت«، مســتغلة الجماهيــر الكبيــرة التــي 
اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل  تســتخدم 
األخبــار  الســتقاء  رئيســي  كمصــدر 

خاصيــة  اســتغال  وأيضــا  والمعلومــات 
ــن  ــة م ــكار بحري ــن اآلراء واألف ــر ع التعبي
والصــور  والمنشــورات  التعاليــق  خــال 
ــن  ــا م ــا أصحابه ــي يضعه ــات الت والفيديوه

حيــن آلخــر.
تهتــم  التــي  والبرامــج  التطبيقــات  وألن 
أصبحــت  المعالجــة  و  ب«الغرافيــك« 
كثيــرة ومتعــددة، فــإن الفاعليــن فــي العمليــة 
ــانحة  ــة س ــة فرص ــا بمثاب ــة يرونه االنتخابي
أفكارهــم  عــرض  و  صورهــم  لتســويق 
ــي  ــة الت ــذه التقني ــال ه ــن خ ــم م و برامجه
تســتغل فيهــا األلــوان و الشــعارات والدالئــل 

ــف  ــور بمختل ــى الجمه ــل إل ــي لتص والمعان
ــه. فئات

غيــر أن االســتاذ الجامعــي ســجل أن الصــور 
والفيديوهــات، بالرغــم مــن االيجابيــات التــي 
فإنهــا  التواصــل،  مواقــع  علــى  توفرهــا 
»ســاح ذو حديــن«، إذ تســمح لــكل مــن 
يريــد بالتدخــل، ســواء للســخرية أو بجديــة، 
مــن خــال التعديــات والتغييــرات التــي 

ــا. ــم عليه ــن أن تت يمك
ــة تســمح  ــات االلكتروني وأوضــح أن التطبيق
بتغييــر األلــوان أو مامــح الوجــوه وكــذا 
تغييــر الشــعارات بطريقــة هزليــة، أو تناقلهــا 
يؤثــر  مــا  واســع  نطــاق  علــى  ونشــرها 
علــى المحتــوى أو علــى عــدد المتابعيــن 

والمهتميــن.
اإلســتخدام  أن  مــزاري  الدكتــور  ويــرى 
المفــرط للعالــم اإلفتراضــي لــه إيجابيــات 
وســلبيات، و أن المســتخدم لهــذه التكنولوجيــا 
و هــذه الوســيلة »يمكــن أن يقــع فــي فــخ 
ــف  ــخرية و لتزيي ــا للس ــه مح و يضــع نفس
ــة  ــى عملي ــر عل ــذي يؤث ــق بالشــكل ال الحقائ
جلــب الناخــب الــذي يتلقــى عبــر النــت كمــا 
هائــا مــن الصــور و المعلومــات و يصعــب 
عليــه الفــرز بيــن المزيــف و الحقيقــة ضمــن 

المحتويــات«.
 ق ـ و/ وأج

رئيــس حــزب صــوت  nأكــد 
الشــعب، لميــن عصمانــي يــوم 
اإلثنين بوالية معســكر أن حزبه 
»يطمح الى المســاهمة في أخلقة 

العمل السياسي بالباد«.
وقــال الســيد عصمانــي خــال 
شــعبي  تجمــع  علــى  إشــرافه 
»أبــي  الثقافــة  بــدار  لحزبــه 
بمدينــة  الناصــري«  رأس 
ــوم  ــج الي ــن برنام ــكر, ضم معس
ــة االنتخابيــة  الخامــس مــن الحمل
للتشــريعيات, أن »حــزب صوت 
الشــعب يدافــع علــى ضــرورة 
ــة العمــل السياســي بالوطــن  أخلق
ويشــجب كل الممارســات السلبية 
ــي الســاحة السياســية  المســجلة ف
فــي الســابق, علــى غــرار مســألة 
تقديــم وعــود غيــر قابلــة للتحقيــق 
بمترشــحين  اإلشــادة  ومنطــق 
بغــض النظــر عــن مســتواهم«.
»يتميــز  حزبــه  أن  وأضــاف 
وال  والعقانيــة  بالموضوعيــة 
فــي  متطرفــة  مواقــف  يتخــذ 
أي اتجــاه, بدليــل أنــه يتحــدث 
بهــا  ويشــيد  االيجابيــات  عــن 
السياســات  وينتقــد  وجــدت  ان 
ــر  ــتدعى األم ــا اس ــيير كلم والتس

ذلــك«.

عصمانــي  الســيد  ودعــا 
المواطنيــن إلــى »المشــاركة بقوة 
ــو,  ــوم 12 يوني فــي التصويــت ي
ــم  ــي المه ــد االنتخاب ــو الموع وه
وأنــه ســيفرز  للغايــة ال ســيما 
برلمانــا مهمتــه األولــى إنشــاء 
الحكومــة مــن خــال األغلبيــة 
الصنــدوق«. ســيفرزها  التــي 

ونــوه نفــس المتحــدث بضــرورة 
ــحين  ــن للمترش ــار المواطني اختي
المتميزيــن بالكفــاءة واإلخــاص 
للوطــن والمنتظــر منهــم البحــث 
عــن حلــول للمشــاكل التــي يعاني 
منهــا المواطنــون و الدفــاع بقــوة 
عــن مطالــب الشــعب فــي التنميــة 

و تحســين ظــروف المعيشــة.
أن  عصمانــي  الســيد  وذكــر 
حزبــه الــذي تأســس منــذ حوالــي 
ســنة ونصــف »اســتطاع بفضــل 
رؤيتــه للعمــل السياســي ونظرتــه 
التســيير,  فــي  الديمقراطيــة 
ــوع الوطــن  ــي كل رب ــع ف التموق
قوائــم  إعــداد  مــن  وتمكــن 
مســتوى  علــى  للمرشــحين 
ــى  ــة إل ــات الـــ 58, إضاف الوالي
مســتوى  علــى  قوائــم  ثــاث 
ــارج«. ــة بالخ ــة الجزائري الجالي
ق ـ و

3عين على الحدث

على الجزائريين التجند لمواجهة محاوالت 
زعزعة استقرار البالد

أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم االثنين بالمسيلة »أهمية االنتخابات التشريعية في بناء مؤسسات الجزائر 
الجديدة«.

رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد:

n و لــدى تنشــيطه لتجمــع شــعبي 
ــاوي«  ــوذ الحم ــة »قنف ــدار الثقاف ب
االنتخابيــة   الحملــة  إطــار  فــي 
بلعيــد  الســيد  دعــا  للتشــريعيات، 
الجزائرييــن و الطبقــة السياســية إلــى 
»العمــل مــن أجــل بنــاء دولــة قويــة 
مــن خــال مؤسســاتها للخــروج مــن 
األزمــة االجتماعيــة و االقتصاديــة 

ــاد«. ــا الب ــر به ــي تم الت
ذات  حــث  الســياق،  ذات  فــي  و 
الجزائرييــن  السياســي  المســؤول 
إلــى »التجنــد مــن أجــل مواجهــة 
الراميــة  المؤامــرات  التهديــدات و 
البــاد  اســتقرار  زعزعــة  إلــى 
الفعالــة  مشــاركتهم  خــال  مــن 
إطــار  فــي  ممثليهــم  اختيــار  فــي 
الجزائــر الجديــدة التــي لــن تبنــى إال 
ــات  ــال و الممارس ــال األفع ــن خ م

الحوكمــة«. مجــال  فــي  الجديــدة 
و أبــرز الســيد بلعيــد فــي هذا الســياق 

ــار أعضــاء  ــن اختي »ضــرورة حس
المجلــس الشــعبي الوطنــي« علــى 

اعتبــار أنهــم سيشــكلون -حســبه- 
»القاطــرة التــي ســتدفع البــاد نحــو 
األمــام« مذكــرا بــأن حزبــه يقــدم 
خــال هــذه االنتخابــات »مرشــحين 
التمثيــل  علــى  ســيعملون  أكفــاء 
األفضــل لســكان منطقــة الحضنــة«.
و تابــع رئيــس جبهــة المســتقبل 
الجزائــري مدعــو  الشــعب  بــأن 
خــال هــذه المرحلــة إلــى »حســن 
تجــاوز  أجــل  مــن  التبصــر 
الصعوبــات و مواجهــة التحديات« 
االنتخابــي  الموعــد  أن  معتبــرا 
المقبــل »يحمــل مؤشــرات واعــدة  
بشــأن اســتعادة ثقــة المواطــن و 
ــن  ــار منتخبي ــكل فرصــة الختي يش
مؤهليــن يمثلــون كافــة مكونــات 

المجتمــع«.
ق ـ و
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النظام الجديد يف تسيري البلديات البد أن يرتكز عىل مبدأ "الجهوية االقتصادية"

المرتشحون بالجلفة يراهنون عىل "الفضاء األزرق"

األمني العام لألرندي الطيب زيتوين

يف محاولتهم  الستمالة الناخبني

رئيس حزب صوت الشعب، لمني عصماين:

الجزائر:سناء-م

نرافع من أجل أخلقة العمل 
السيايس يف الجزائر

رافــع األميــن العــام للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الطيــب زيتونــي، يــوم االثنيــن بقالمــة مــن أجــل إقامــة نظــام تســيير جديــد 
ــن وحمايتهــم. ــات للمنتخبي ــح الصالحي ــى من ــة يعتمــد عل للجماعــات المحلي

ــددة و منصــات التواصــل االجتماعــي، خاصــة »الفضــاء األزرق«  ــم الحــرة و األحــزاب للوســائط المتع ــي القوائ ــار ممثل ــة باختي ــة الجلف ــات التشــريعية بوالي ــة الخاصــة باالنتخاب تتســم الحمل
ــة. ــى الشــبكة العنكبوتي ــى نطــاق واســع عل ــك عل ــج لمترشــحيهم و ذل )فيســبوك( للتروي

تشريعيات 12 جوان
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n  فخالفا للتشــريعيات الســابقة، أضحت فئة الشــباب 
في نظر جل األحزاب السياســية، العامل األساسي الذي 
تراهن عليه في ســباقها نحو المجلس الشــعبي الوطني، 
لتفتح بذلك الباب واسعا أمام ترشح الشباب الذين تحولوا 

إلى خيار ال بد منه.
ويجــد هــذا التوجــه الجديــد تفســيرا لــه في اشــتراط 
تخصيص نصف القوائم للمترشحين الذين تقل أعمارهم 
عن األربعين سنة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي 

الوطني.
غير أنه، وحتى قبل ذلك، كانت األحزاب السياســية قد 
شرعت في إدراج عنصر الشباب في القوائم التي كانت 
تنــوي التقدم بها لهذه التشــريعيات، ضمن اســتراتيجية 
جديدة تسعى من خاللها الســتعادة بريقها و مصداقيتها 
التــي تراجعــت لــدى العامة لعدة أســباب جعلــت منها 
انعكاســا لنظام سابق أصبح يقترن في الذاكرة الجماعية 

بالسلبية والتبعية.
ومــع بروز البوادر األولى لظهور تيار جديد ســيطرت 
عليــه القوائم الحرة التي تأكد، فيما بعد، افتكاكها لحصة 
األســد فــي عدد الترشــيحات التــي حازت علــى قبول 
السلطة الوطنية المســتقلة لالنتخابات، لم تجد األحزاب 
المهيكلــة بــدا من تعليــق آمالها، هي أيضــا، على هاته 
الفئة من أجل اســتمالة الناخبين و الحفاظ على وجودها 
بالمجلس الشــعبي الوطني بالنســبة لبعض األحزاب أو 
الرفــع من حظوظهــا للدخول إليه، ألول مرة، بالنســبة 

ألحزاب أخرى.
وقد كان لدعوة رئيس الجمهورية الشباب إلى المشاركة 
في الحياة السياسية واالنخراط في مسار بناء مؤسسات 
جديــدة، تحظى بالثقة والمصداقية، وما تبعها من تدابير 
داعمــة كمجانية القاعات والملصقات اإلشــهارية لفائدة 

المترشحين الشباب األثر األكبر في تشجيع هؤالء على 
خوض غمار التشريعيات، وهي التدابير التي تواصلت 
مــع اقتــراب الحملة االنتخابية، آخرهــا تخصيص دعم 
مالــي يقدر بثالثين مليون ســنتيم للمترشــحين األحرار 

الذين يقل سنهم عن أربعين سنة.
وقد ســطرت كل هــذه العوامــل لظهور قواعــد جديدة 
في مســألة الترشــح، فرضها تقدم المترشــحين الشباب 
األحرار، فلم يكن أمام األحزاب السياسية التقليدية سوى 
االمتثال لها وإدراج نسبة كبيرة من الشباب ضمن قوائم 

مرشحيها.

وفــي هــذا المنحــى، وعلى ســبيل المثــال ال الحصر، 
كان األميــن العام للتجمع الوطنــي الديمقراطي، الطيب 
زيتوني، قد وصف حزبه بـ«خزان اإلطارات«، لكون 
75 بالمائة من قوائمه شــباب، وهو نفس األمر بالنسبة 
لحركة مجتمع الســلم التي أشــار رئيســها عبد الرزاق 
مقــري إلى أن 50 بالمائة من قوائمها هم شــباب أيضا 
وكــذا األمين العام لحــزب التحالف الوطني الجمهوري 
بلقاســم ســاحلي الذي عبر، هو اآلخــر، عن »اعتزازه 
بالتنــوع والثراء الذيــن تميزت بهما قوائم مرشــحيه« 
المشــكلة من الشــباب أقل من أربعين ســنة بنســبة 63 

بالمائة.
وغير بعيد عن ذلك، أكد حزب الوســيط السياسي -على 
لســان رئيسه أحمد لعروســي- فتحه المجال واسعا أمام 
الشــباب وجميع الكفاءات الشابة التي لها طموح لتكون 
في مســتوى صناعة القرار السياســي، فيما شدد رئيس 
حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على ضرورة 

تمكين الشباب من التسجيل ضمن القوائم االنتخابية...
الشباب يف صلب الخطابات السياسية لألحزاب

يتواصــل اعتمــاد األحــزاب السياســية المشــاركة في 
التشــريعيات على الشــباب، لكن هــذه المرة في صورة 
أخــرى، بجعلهم فــي صلــب خطاباتها السياســية أثناء 
الحملــة االنتخابيــة التــي كانــت قــد انطلقــت فعالياتها 

الخميس الفارط.
فمنذ اليوم األول لهذه الحملة، التي ستســتمر على مدار 
ثالثة أســابيع، فضل رؤساء و ممثلو األحزاب السياسية 
مخاطبــة هاته الفئة و تحميلها مســؤولية إحداث التغيير 
المنشــود و بنــاء مؤسســات قوية مســتقبال عن طريق 

الصندوق.
كما أكدوا أن برامجهم السياســية إنمــا أعدت بناء على 
التطلعات واالنشغاالت التي عبر عنها الشباب في إطار 
حراك 22 فبراير، مشــددين على أن هدفهم هو مرافقة 

هؤالء في مسار التشييد وبناء جزائر الغد.
ولم يغفل منشــطو الحملة االنتخابية الــوزن الذي تمثله 
أصوات الشــباب، خالل يوم االقتــراع، مما دفعهم إلى 
دعوتهــم إلــى التصويت بكثافــة و اختيار من يســتحق 
تمثيلهــم، عــن جــدارة، في المجلــس الشــعبي الوطني 

المقبل.
ق ـ و

n وقــال ممثــل حــزب صوت 
الشــعب ، المعتمد بعــد الحراك 
الشعبي، عبد الرزاق واشم، أمس 
االثنيــن، فــي تصريــح إذاعي، 
بمــا  السياســية  المعطيــات  إن 
فيهــا المصادقة على الدســتور 
االنتخابــات  ــون  قان وصــدور 
والمسار السياســي الذي انطلق 
فاســد  حكــم  نظــام  زوال  بعــد 
ــام جزائــر جديــدة ، دفعــت  ي وق
المشــاركة  فــي  ــى  إل الحــزب 
ــة فــي ظل  ل التشــريعيات المقب
الرغبــة السياســية و الضمانات 
تــي  ال من  الســلطات  المقدمــة 
بناء مؤسســات  ــأت األجــواء ل هيّ
حقيقية وهو ما لمسه المواطن –

يضيف وشــام- من خالل القوائم 
االنتخابيــة والمناصفة وإشــراك 
فئة الشباب في الحياة الساسية، 
مضيفــا أنه بعد أربعــة أيام من 
االنتخابية  نالحظ  الحملة  عمر 
صراع األفــكار والعمل الجواري 
والحمــالت التحسيســية لحشــد 
أكبــر عــدد ممكن مــن أصوات 
حــزب  أن  مؤكــدا   ، الناخبيــن 
صوت الشعب قدم برنامجا ثريا 
ــى  ــا يراهــن عل ومميــزا  وجريئ
العنصر البشري وقابل للتجسيد 
ــاة  الحي مناحــي  في  شــتى 
اليومية والسياســية واالجتماعية 

للمواطنين .
مــن جهتــه يــرى ممثــل حزب 
عريــب  جديــد  أميــن  جيــل 
قاطــع  حزبــه  قــال  إن  ــذي  ال
السابقة  االنتخابية  االستحقاقات 
بالمعــارض  يوصــف  وكان 
الراديكالي للنظام الســابق، يرى 
أن األمــور اآلن تغيــرت بعــد » 
ــم ترجمــة  ــورة االبتســامة« وت ث
مطالــب الحــراك الشــعبي عبر 
آليات سياســية ، مشــيرا إلى أن 
مطالب حزبه بتعديل الدســتور 

برلمانيــة   انتخابــات  وإجــراء 
يا وكان من الطبيعي  تتجسد حال
االنخراط في العملية السياســية 
السياســية  اإلرادة  أن  ، مضيفــا 
إلجــراء انتخابــات تعكس اإلرادة 
الشــعبية متوفرة لدى أعلى هرم 
للسلطة وتم وضع الميكانيزمات 
 – الشــعبي  التوجــه  لترجمــة 
ــذي دعا الطبقة  يقول عريب- ال
ــم مع واقع  تأقل ــى ال السياســية إل
واالبتعاد  الجزائــري   المجتمــع 
بالي  مشــيرا إلى  عن الخطاب ال
ــة حتــى  ل أن التشــريعيات المقب
وإن لم تقض على جميع مشاكل 
الجزائريين فهي خطوة نحو بناء 

مؤسات لها شرعية شعبية .
الوطنــي  ممثل التجمــع   أمــا 
الديمقراطي فرحات شــابخ فقال 
إن األرنــدي تغيــر مثلمــا تغير 
المشــهد السياســي  في الجزائر 
مضيفا أن الحراك الشــعبي خدم 
األرنــدي أكثر مــن بقية األحزاب 
وحــرره مــن التبعية ونــزع عنه 
المؤتمــر  وأن  المــواالة  صفــة 
الســادس كرس إرادة المناضلين 
والقاعــدة عكس مــا كان يحدث 
في الســابق وأفــرز أميناال عاما 
جديدا كان من أشــد المعارضين 
قيادة السابقة ، وقال إن الحزب  ل ل
فتــح أبوابه للمجتمــع الجزائري 
لتشــريعيات  ل مرشــحين  وقــدم 
ــة ال ينتمون إليه بما فيهم  ل المقب
الشــباب والنســاء مــن مختلف 
المســتويات  مؤكــدا ان االرندي 
يتماشى مع التغيير الذي يكرسه 
رئيــس الجمهوريــة والذي كانت 
بنتــه األاولى الدســتور الجديد  ل
ــون االنتخابات الذي فســح  وقان
للشــباب وكــرس مبدأ  المجــال 

المناصفة بين الرجل والمرأة .
ق ـ و

الوجوه الشابة ترمي بثقلها

ممثلو األحزاب والقوائم المستقلة يوقعون عىل ميثاق أخالقيات الممارسة االنتخابية

الترشيعيات المقبلة ستفرز 
برلمانا يمثل اإلرادة الشعبية

بحسب ممثيل ثالثة أحزاب سياسية

التشريعيات  خالف  فعلى   n
عدد  ترشح  سجل  السابقة، 
معتبر من اإلطارات في مختلف 
األمر  تعلق  سواء  الميادين 
القوائم  ضمن  بالمترشحين 
بالغ عددها 837 قائمة  الحرة وال
المترشحين  أو  قائمة،  مستقلة 
التي  السياسية  االحزاب  ضمن 
أكدت من خالل ندواتها الصحفية 
بالمائة  على وجود أزيد من 70 
ذوي  من  مترشحيها  مجموع  من 
يعد  الجامعي، وهو ما  المستوى 
التشريعيات  تاريخ  في  »سابقة 
حسب  الجزائر«،  شهدتها  التي 
للشأن  المتتبعين  تحليالت 

السياسي.
وفي هذا الشأن، أوضحت أستاذة 
ــوس  ارجيل السياســية  ــوم  العل
نســرين أن »ترشــح النخبــة في 
ســيفرز  ــة  ل المقب التشــريعيات 
تضــم  لبرلمــان  ل ســفلى  غرفــة 
ــا شــباب خريجــي الجامعة  نواب
الجزائرية« وهو ما يعتبر«عودة 
قوية لمشــاركة النخبة في الحياة 
السياســية بعــد عزوف سياســي 

طال أمده«.
وبعد أن وصفت مشــاركة النخبة 
االنتخابــي  الموعــد  هــذا  فــي 
ب«خطــوة ايجابيــة من شــأنها 
الرفع من مستوى األداء البرلمان 
قــة محوريــة في  ــذي يعــد حل ال
يــة الديمقراطية »، شــددت  العمل
بيئــة  »توفيــر  ضــرورة  ــى  عل
مناسبة لتمكين هذه النخبة - في 
ــة فوزهــا- مــن أداء مهامها  حال
ــى أكمل وجــه بعيدا  نيابيــة عل ال

عن كل الممارسات السابقة«.
بدورهــا، تــرى قركانــي فتيحة، 
أســتاذة العالقات الدولية، ترشح 
أساتذة جامعيين وإعالميين وكذا 
إطارات من مختلف الميادين في 
تشريعيات مايو، بمثابة »فرصة 
ألحداث التغيير المنشــود خاصة 
البرلمــان، الذي  ــى مســتوى  عل
طالما انتقد بســبب ضعف األداء 

ــق بالرقابة على  خاصــة مــا تعل
العمل الحكومي«.

وتابعــت تقول »نأمل في أن تقود 
نخبة شــابة هذا التغيير وتساهم 
في بناء مؤسسات منتخبة تعكس 
يــة لخيار المواطنين  اإلرادة الفعل
تغييــر  ــى  إل يطمحــون  الذيــن 
الذهنيات والممارســات أكثر من 
تغيير األشخاص تجســيدا لمبدأ 

دولة المؤسسات«.
وبالمقابــل، أكدت ذات المتحدثة 
تــي  ال قانونيــة  ال االمتيــازات  أن 
يتمتــع بهــا نواب الشــعب »تعد 
هي األخرى مــن المحفزات على 
بالنخبــة  ــق  الترشــح ســواء تعل
ــق  تعل مــا  خاصــة  غيرهــا،  أو 

بالمحفزات المادية.
أمــا أســتاذ اإلعــالم واالتصــال، 
لعيــد زغالمــي، فيــرى أنــه من 
الصعوبــة »التكهــن بالتركيبــة 
تــي  ــواب الشــعب ال ن البشــرية ل

القادمة  التشــريعيات  ســتفرزها 
بالرغم من ترشح عدد معتبر من 
النخبة وذلك بالنظر إلى العوامل 
المؤثــرة فــي الســلوك االنتخابي 

للمواطن الجزائري«.
المســتوى  عامــل  أن  وأوضــح 
العلمــي قــد يســتميل الناخبيــن 
ــى مســتوى المــدن الكبرى،  عل
لكن بالمناطــق الداخلية والمدن 
الصغيــرة فــإن محــددات أخرى 
تؤثر على ســلوك الناخبين منها 

»العشائرية أو الوالء القبلي«.
أكــد  ذلــك،  مــع  وبالمــوازاة 
ــى ضــرورة  الســيد زغالمــي عل
لنخبة الشــابة  اإلشــراك الفعلي ل
فــي تســيير الشــأن العــام، مــن 
بيئة  خــالل توفيــر الظــروف وال
طموحــات  لتجســيد  المناســبة 
الشــباب باعتبارهم خــزان األمة 
ــذي ســيتولى مهمــة النهوض  ال

بالجزائر.

لغــة  مــن جهتــه، قــال أســتاذ ال
العربية، أحمد ســايح، أن قانون 
»شــجع  الجديــد  االنتخابــات 
الفئات الشابة والنخب السياسية 
فــي  المشــاركة  ــى  عل الجديــدة 
الحياة السياســية«، مرجعا ذلك 
ــة الضمانات وطريقة  إلى »جمل
تــي تعتمد  تصويــت الحديثــة ال
النســبي ومبــدأ  ــى االقتــراع  عل
المناصفة، إلى جانب المحافظة 
ــى المال بعيدا عــن أي تأثير  عل

لناخبين«. على االختيار الحر ل
وبعد أن أشار ذات المتحدث إلى 
صعوبــة »الجزم« فــي الوصول 
بيــة في البرلمان  إلى تشــكيل أغل
قــادم مــن الجامعيــن، أعــرب  ال
ــه فــي »تقنين« شــرط  عــن أمل
المستوى الجامعي للمشاركة في 

التشريعيات.
ق ـ و

دخول النخبة سباق التشريعيات .. 
هل ينجح في إبعاد شبح العزوف..؟

تنفرد االنتخابات التشــريعية المقبلة بانفتاحها على آفاق جديدة أبعدتها عن الصورة النمطية التي لطالما تميزت بها، باتخاذها مســارا جديدا في اختيار المترشــحين، ما جعل الحضور في 
هذا االستحقاق السياسي شبابي بامتياز.

يرى ممثلو ثالثة أحزاب سياســية ، أن التشريعيات 
المقبلة ستفرز برلمانا يمثل اإلرادة الشعبية ويترجم 
التصور لبناء الجزائر الجديدة بالنظر إلى الضمانات 
التي قدمتها أعلى ســلطة في البالد وأجواء التنافس 
وصراع األافــكار الذي يطبع الحملــة االنتخابية في 

أولى أيامها.

تتميز تشريعيات 12 جوان المقبل بترشح فئة النخبة التي اختارت خوض غمار هذا المعترك لدواعي 
شتى منها السعي للرفع من األداء البرلماني وتجاوز مرحلة العزوف السياسي التي دام لعشرات السنين، 

حسب ما أوضحه لوأج أساتذة جامعيون.

تشريعيات 12 جوان



عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد فريوس كورونا رياض مهياوي :

 يجب الرفع من وترية التلقيح 
للوصول إىل المناعة الجماعية

n وقد اســتلمت الجزائر الجمعــة الماضية عبر 
مطــار هــواري بومديــن الدولــي 758.400 
جرعــة لقاح مضــاد لفيروس كورونــا في إطار 
آلية ”كوفاكــس” للمنظمة العالميــة للصحة، كما 
اســتقبلت 500 ألف جرعة أخرى أمس، ليصل 
العدد اإلجمالي للجرعات المستلمة خالل أسبوع 

1.428.400 جرعة. 
ومــن المتوقــع حســب وزارة الصحة والســكان 
استالم خالل شــهر جوان المقبل كمية ”معتبرة” 
مــن هذا اللقاح مما سيســمح بتغطية طلبات عدد 
كبير مــن المواطنين الذين هم في حاجة إلى هذه 

المادة الحيوية لكبح انتشار الوباء . 
وقد أســدى الوزيــر األّول ،عبــد العزيز جراد، 
تعليمة لوزيــر الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد، 
بتكثيــف حملــة التلقيح علــى المســتوى الوطني 
بدايــة من يوم أمس، كما ألح جراد على ”الحفاظ 
على اإلطار التنظيمي واللوجيســتي الذي وضع 
بموجــب القرار الوزاري رقم 2 المؤرخ في 25 
جانفــي 2021«، وذكر ب »ضــرورة احترام 
المعاييــر واألولويات المحددة فــي مجال التلقيح 
مــن قبل اللجنــة العلميــة لمتابعة تطــور جائحة 
فيروس كوفيد19- والسلطة الصحية المؤهلة«، 
كمــا شــدد الوزيــر األول على ضــرورة »بذل 
مجهود إضافي على مستوى الواليات التي تشهد 

ارتفاعا في حاالت العدوى««. 
وتأتــي تعليمات الوزير األول تمهيدا لقرار الفتح 
الجزئي للحدود يوم 1 جوان المقبل والذي يشمل 
في مرحلــة أولى رحالت بين الجزائر وفرنســا 
بمعدل 5 رحالت يومية من كبرى المطار ، فيما 
تنتظر الجالية قرار  فتح الحدود البرية والبحرية 
لتسهيل تنقالتهم بعد 14 شهرا منة الغلق، وثالثة 

أشهر كاملة من التعليق الكلي للرحالت . 
 مديرة الوقاية ومكافحة األمراض 

املتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي: 
على الوافدين إىل الجزائر القيام 

بحجر صحي طوعي ملدة أيام
 ورغم اإلجراءات التي ســوف تتبع مع القادمين 
مــن الخارج، إال أن هناك تخوفا من عدم التمكن 
من احتواء الفيروس بشــكل جيد، ما جعل بعض 
المختصين يشــددون على ضــرورة اتخاذ تدابير 
احترازيــة أخــرى يقوم بهــا الوافــدون طوعيا، 
وفي هــذا الصدد طلبت مديــرة الوقاية ومكافحة 
األمــراض المتنقلــة بــوزارة الصحــة، ســامية 
حمــادي، أمس، خــالل تصريــح تلفزيوني، من 
الوافديــن إلــى الجزائر بعــد فتح الحــدود بالقيام 
بحجر صحي تطوعي لمدة أيام حتى يتســنى لهم 

التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. 
وأضافــت أنــه يتوجــب علــى الوافديــن تفادي 
االختالط مــع اآلخرين خالل األيــام األولى من 
وصولهــم حتــى في حــال كانت نتيجــة تحليلهم 
ســلبية، وأكدت عضو اللجنة العلمية أنه ستكون 
هناك إجراءات مشــددة علــى الوافدين من دول 

تفشي وباء كورونا. 
بخصــوص الوضعية الوبائية في الجزائر، قالت 
المتحدثــة إنها مســتقرة لكن يبقــى هناك تخوف 
مــن ارتفاع عدد حــاالت اإلصابــة، ودعت إلى 
ضرورة مواصلة اليقظة والحذر، وأشــارت إلى 
أنه ال يمكن معرفة عدد الحاالت بدقة كون ما يتم 
إحصاؤه هم الحاالت التي اخضعوا للفحوصات، 
في حين هناك من لم يتقدموا إلى المصالح الطبية 
إلجــراء التحاليــل إن كانوا مصابيــن بالفيروس 

أوال. 
وعــن اللقاح كشــفت المتحدثة ذاتهــا عن وجود 
ما يقــارب مليــون و400 ألف جرعة، وســيتم 
اســتقدام جرعات إضافية عبــر مراحل، ودعت 
المواطنيــن إلــى التوجه للمراكــز الصحية ألخذ 
التلقيح، وأكدت من جانب آخر أنه لم يتم تســجيل 

أي مضاعفات لدى المتلقين للقاح كورونا. 
وأكــدت المتحدثة أن حملة التلقيح لم تتوقع يوما، 
و أن جميع اللقاحات التي توجد بالجزائر جميعها 

تحمــي من اللقاحات، و ما حدث بخصوص لقاح 
”ســترازينكا« مجــرد بلبلــة، وأكــدت أن اللجنة 
العلميــة لمتبعة كورونا تهتم بــكل معلومة جديدة 
و كل تفصيــل دقيق عن اللقاحات و المضاعفات 

التي قد تحدث. 
 وزارة الصحة تدعو الراغبني 

يف التلقيح للتوجه نحو الهياكل 
الصحية الجوارية املخصّصة لذلك

إلــى ذلك، دعــت وزارة الصحة أمــس في بيان 
لها،  المواطنيــن الراغبيــن فــي التلقيــح ضــد 
كوفيد19- للتوجه نحو الهياكل الصحية الجوارية 
المخّصصــة لذلك، وأكــدت أن  األولوية تعطى 
لألشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما و 

األشخاص المصابين بأمراض مزمنة.  
وطلــب من الشــخص الراغــب في أخــد التلقيح 
إحضــار وثيقة الهوية يــوم التلقيح، كما تم وضع 
منصــة رقمية تحت المواطنين ، وأكدت الوزارة 
أنــه وحتى بعد عمليــة التلقيح، مــن الضروري 
الحفاظ علــى اإلجراءات الوقائية، و هي غســل 

اليدين، التباعد الجسدي وارتداء القناع. 
س- م

 مختصون يدعون الوافدني إىل الجزائر للقيام بـ ”حجر صحي طويع”

 الجزائر في سباق لتكثيف حمالت التلقيح 

ضد كورونا تمهيدا لفتح الحدود

5  عين على الحدث

n  أكد عضــو اللجنة العلمية 
ومتابعــة  برصــد  المكلفــة 
ريــاض  كورونــا،  فيــروس 
مهيــاوي، أن توزيع اللقاحات 
ســيكون على أساس الواليات 
األكثــر تضررا مشــددا على 
وتيــرة  مــن  ضرورة الرفــع 
التلقيح للوصــول إلى المناعة 

الجماعية. 
وكشــف مهياوي لــدى نزوله 
ضيفــا على برنامــج ”ضيف 
الصبــاح” للقنــاة األولــى هذا 
االثنيــن أن ”الدفعــة األخيرة 
من اللقاحــات التي اســتلمتها 
الجزائــر يوم الجمعــة الفارط 
والمقدرة بأزيد من 750 ألف 
جرعة والدفعة الثانية المقدرة 
ب 500 ألــف جرعــة والتي 
ستستلمها هذا االثنين، ستسمح 
بالرفع مــن وتيرة التلقيح  في 
شــحنات  وصــول  انتظــار 

أخرى األيام القادمة”.
وفــي هــذا اإلطــار، طالــب 
مهيــاوي مــن األطقــم الطبية 
المشــرفة على حملــة التلقيح 
الرفــع من وتيرة هذه العملية، 
خاصة مع توفر اللقاحات التي 
سيتم توزيعها حسب الواليات 
األكثر تضــررا والتي ســيتم 
االجتمــاع  خــالل  تحديدهــا 
الــذي ســتعقده هــذا االثنيــن 
اللجنة المكلفة بالتلقيح بوزارة 
الصحــة تحت إشــراف وزير 
الصحــة والســكان وإصــالح 

المستشــفيات، عبــد الرحمان 
بن بوزيد.

في المقابل، ناشد عضو اللجنة 
العلمية المكلفة برصد ومتابعة 
فيــروس كورونــا المواطنين 
بتســجيل أنفســهم لتلقي اللقاح 
للحــد مــن انتشــار الفيروس 
 V موضحا أن ”لقاح سبوتنيك
لقي رواجا كبيرا في الجزائر 
مقارنــة باللقاحــات األخرى، 
لكــن ذلــك ال يعنــي أن هــذه 

اللقاحات غير فعالة”.
واشار مهياوي إلى أن ”اللجنة 
العلمية تعول كثيرا على اللقاح 
الذي ســيتم تصنيعه بالجزائر 
بداية من شــهر سبتمبر القادم 
لمجابهة هذه الجائحة” موضحا 
أن ”التحريات الوبائية تســير 
بوتيرة جيدة بفضل مســاهمة 
المواطنيــن وهــو مــا ســمح 
بالتحكــم في الحالــة الوبائية  
و اســتقرارها  رغــم إنتشــار 

السالالت المتحورة.
وفي األخير كشف مهياوي أنه 
”تم ضبط البروتوكول الصحي 
الــذي ســيتم االعتمــاد عليه، 
خالل استقبال المسافرين بداية 
من الفاتح  جــوان الداخل بعد 
أن قررت السلطات العمومية  
إعــادة فتــح المجــال الجــوي 
والذي قــال عنه أنه ال يختلف 

عن البروتوكالت السابقة”.
ق ـ و

االتفاق منبثق عن مسار الجزائر

 بوقدوم يدعو إىل التعجيل يف تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة يف مايل 
n  دعا وزير الشــؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا 
االثنين، إلى »مزيد من التعجيل« في تنفيذ اتفاق الســلم 

والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وفــي كلمة له خالل ترأســه لالجتماع الوزاري لمجلس 
الســلم واألمن اإلفريقي، الذي خصص لبحث تطورات 
الوضع في جمهورية مالي، أكد بوقدوم، أن ”تنفيذ اتفاق 
الســلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، 

يحتاج إلى مزيد من التعجيل”.
وأوضــح أن ”االحتفال هذا الشــهر بالذكرى السادســة 
التفاق الســلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مســار 
الجزائر، يشــكل فرصــة متجددة لتقييــم التقدم المحرز 
حتــى اآلن في معالجــة التحديات المتعــددة التي تواجه 

البالد”.
واستطرد بوقدوم قائال”إن عملية السلم والمصالحة التي 
ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح 

الماليين.
بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في 

أســرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه 
العمليــة فــي جوهرها طويلة ومعقــدة وصعبة وتتطلب 

الصبر والمثابرة”.
وجاء انعقاد هذه الجلسة بهدف تعبئة الجهود الرامية إلى 
دعم مســار االســتقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم 
واألمن في منطقة الســاحل بأكملــه، وتثمين التقدم الذي 
تــم إحرازه مؤخــرا، باإلضافة إلى دراســة التطورات 
األخيرة في مالي، ومراجعة اســتنتاجات مجموعة دعم 
االنتقــال فــي مالي، التــي عقدت في لومــي، بتاريخ 8 
مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خاللها 
االتحاد اإلفريقي اإلصالحات االنتخابية والدســتورية، 
وكذا النظر في مســاهمته، في انتخابات ســلمية وشاملة 

وشفافة ذات مصداقية.
وبالمناسبة، ”أثنى جميع المتدخلين على جهود الجزائر، 
بصفتها الدولة الرائدة للوســاطة الدولية ورئيسة اللجنة 
المعنيــة بمتابعة االتفاق، مشــيدين بمبادراتهــا الرامية 
لحمــل األطــراف الماليــة علــى التســريع فــي الوفاء 

بالتزاماتهم المتضمنة فــي خارطة الطريق الموقعة في 
شهر ديسمبر من العام المنصرم”.

وقــد خلص االجتماع، إلى جملة مــن التوصيات أهمها 
”ضــرورة تفعيل دور االتحاد اإلفريقــي لمرافقة ودعم 
الســلطات المالية لضمان نجاح االستحقاقات االنتخابية 
المرتقبة العام المقبل، حث األطراف المالية على تجسيد 
كافة بنود اتفاق الســلم والمصالحة في مالي المنبثق عن 
مسار الجزائر، سيما تلك المتعلقة بتفعيل ونشر وحدات 
الجيش المعادة تشكيله والشرطة اإلقليمية، وكذا إطالق 
المشــاريع المؤهلة للتمويل من طــرف صندوق التنمية 

المستدامة لمناطق الشمال”.
كما أكد المشاركون في توصياتهم، على ”دعم جمهورية 
مالي في جهودها الرامية لمكافحة اإلرهاب، مع التأكيد 
على ضــرورة تبني مقاربة شــاملة ومتعــددة الجوانب 
قصد معالجة األســباب الجذريــة لهذه اآلفة”، وفقا لذات 

المصدر.
ق ـ و

 تســابق الجزائــر الزمــن من أجل توفير أكبر كمية ممكنة من اللقاح وتكثيــف حملة التلقيح، وذلك قبيل أيام 
قليلة من فتح الحدود و السماح بعودة دخول الجزائريين الموجودين بالخارج وكذا األجانب، بداية من الفاتح 
جوان المقبل، حيت تسعى السلطات لتوسيع نطاق التحصين ضد فيروس كوفيد19- من خالل توسيع حمالت 

التلقيح، واتخاذ إجراءات وبروتوكوالت صحية خاصة بالقادمين من الخارج قصد محاصرة الوباء. 
الجزائر:سناء-م
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n  وأوضــح البيان أن الترتيبات 
بالمســعى  تدعيمهــا  الجديــدة  تــم 
القائم على أســاس الحــذر والتدرج 
والـــمرونة، وترمــي إلــى تحديــد 
الضروريــة  العملياتيــة  الكيفيــات 
لتجســيد قرار إعــادة الفتح الجزئي 
للحــدود الجوية الذي ســيدخل حيز 
التنفيــذ ابتــداء مــن الفاتــح جــوان 
2021 كمــا أقــره اجتمــاع مجلس 
الــوزراء األخيــر ,  وتتمثــل هذه 
التدابيــر التي ســتظل قابلة للتكييف 
الوبائــي،  الوضــع  تطــور  وفــق 
ففيما  يخص عدد الرحالت  ســيتم 
ضمان ثالث  رحالت أسبوعية من 
وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط 
الجوية الجزائرية منها رحلتان الى 
باريس وواحدة باتجاه مرســيليا كما 
ســتضمن شــركة الخطوط الجوية 
الجزائريــة رحلــة  أســبوعية مــن 
وإلى كل بلد من  تركيا )إسطنبول(

إسبانيا )برشلونة( وكذا تونس .
فــي  الـــمطارات  يخــص   وفيمــا 
الجزائــر يرخص في مرحلة أولى، 
العاصمــة،  الجزائــر  لـــمطارات 
ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال 
أو  الوصــول  عنــد  المســافرين 
المغادريــن نحــو الوجهات ســالفة 
الذكــر أمــا عــن شــروط ركــوب 
إلــى  الـــمتوجهين  الـــمسافرين 
الجزائر يحــب أن يكون الـــمسافر 
حاماًل لنتيجة سلبية الختبار بي سي 
أر يعــود تاريخه إلــى أقل من 36 

ســاعة قبل تاريخ السفر الى جانب 
حيازة تذكــرة ســفر صالحة وملئ 
االســتمارة الصحيــة بالـــمعلومات 
الـــمطلوبة كما تــم إقرار التســديد 
الـــمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر 
الصحــي اإلجباري الــذي يجب أن 
يخضع له كل مســافر عند وصوله 
إلى التراب الوطنــي، وكذا تكاليف 
اختبار الكشــف عــن الفيروس من 

قبل السلطات الصحية
وأوضــح بيان الــوزارة األولى  أن 
تكاليف اإلقامة على مســتوى مواقع 
الحجــر الصحي تكــون على عاتق 
الـــمسافر حصريا ويجب أن تكون 
هذه الشــروط مســتوفاة قبل ركوب 

الطائرة.
الشــروط الصحية  أما  فيما يخص 

الـمطبقة عند الوصول الى الجزائر 
فتتعلــق بتقديــم اختبار بي ســي أر 
يعــود تاريخــه إلــى أقــل مــن 36 
ســاعةيجب أن يخضــع الـــمسافر 
لـــمدة  إجبــاري  صحــي  لحجــر 
خمسة  أيام في إحدى الـــمؤسسات 
الـــمسخرة لهــذا الغرض،  الفندقية 
مــع مراقبــة طبية دائمــة و تطبيق 
اختبار الكشــف عن فيروس كوفيد 
ــــ 19 فــي نهاية الحجــر على ان 
يرفــع الحجــر فــي اليــوم الخامس 
عقــب اختبــار ســلبي للكشــف عن 
فيروس كورونا وفــي حالة النتيجة 
اإليجابية، يجّدد الحجر لـمدة خمسة 
أيــام أخرى و فيمــا يخص ظروف 
الحجر الصحي تم بصفة مشــتركة، 
بيــن قطاعــي الداخليــة والســياحة 

والصحة، تحديد قائمة الـــمؤسسات 
الفندقيــة التي ســتتوفر فيهــا جميع 
الشــروط الـــمطلوبة للحجــر وعن 
كيفيات مغــادرة التــراب الوطني، 
يظــل الـــمسافرون خاضعيــن فقط 
للشــروط التــي تقّررهــا ســلطات 
البلدان الـــمستقبلة بالنسبة لدخولهم 

ترابها.
كمــا كشــفت الــوزارة األولــى في 
بيانهــا عــن  تنفيــذ حملــة إعالمية 
واســعة بمجرد فتــح الحدود الجوية 
قصــد تســهيل التنقالت كمــا كلف 
الــوزارة األولى  شــركة الخطوط 
الجوية الجزائرية بالقيام، من خالل 
موقعهــا اإللكترونــي، بنشــر كافة 
والتوضيحات  التكميلية  الـمعلومات 

الالزمة لتنفيذ الترتيبات الـمقررة.

بالمناسبة  الوزير  وأوضح   n
كغيرها  تسلم  ”لم  التي  الجزائر  أن 
اتخذت  ما  سرعان  العالم  دول  من 
التحدي  هذا  لمواجهة  اجراءات 
في  مستوى  أعلى  على  الصحي 
قطاعية  أزمة  خلية  الدولة بإنشاء 
مشتركة يرأسها الوزير األول ولجنة 
الصحة  بوزارة  وتنسيق  متابعة 
ولجنة علمية مكلفة بمتابعة وتحليل 
وتوجيه قرارات  الوبائي  الوضع 

في  وذلك  لكوفيد19-  االستجابة 
مجاالت الوقاية والتكفل«. 

وأشــار بن بوزيــد في هذا الشــأن 
إلــى أن الجمعيــة العالميــة للصحة 
تعقد دورتهــا الـــ 74 افتراضيا في 
ســياق هــذه األزمــة العالميــة التي 
»فرضتهــا جائحة كوفيــد19- منذ 
حوالي ســنة و نصــف والتي كانت 

لها عواقب صحية واقتصادية و  
اجتماعيــة بدرجــات متفاوتــة على 

جميع دول العالم«. 
األزمــة  هــذه  كشــفت  وقــد 
الصحية،يضيــف المســؤول األول 
عن الصحة- ”عدة نقائص في جميع 
األنظمة الصحية بما فيها األحســن 
تنظيمــا واألكثر فعاليــة األمر الذي 
أظهر أننا لم نكن مستعدين لمواجهة 

كارثة صحية بهذا الحجم«. 
ومكــن هذا االلتزام السياســي على 
أعلى مســتوى في الدولة بالجزائر 

-يقول البروفســور بن بوزيد - من 
”اتخــاذ إجــراءات قويــة ســاهمت 
فــي الحفاظ على اســتقرار الوضع 

الوبائي«. 
واســتطرد قائــال فــي هــذا اإلطار 
”علينــا أن نســتخلص الدروس من 
هذه الجائحة من أجل إرســاء بشكل 
أفضــل منظومــات صحيــة أكثــر 
مرونة و قدرة على االســتجابة لكل 

ظاهرة صحية غير معتادة ». 
واحــد  كل  علــى  يتوجــب  كمــا 
-حســبه- ”التحلي بــروح التضامن 
فــي هــذا الســياق الخاص بالتلقيح 
ضــد كوفيــد19- واالنصــاف في 
فــرص الحصول عليــه للجميع من 
خالل اآلليات المعروفة أو التعاون 
األطــراف”،  متعــدد  أو  الثنائــي 
معتقدا أن ”رفــع براءات االختراع 
عن اللقاحات يســمح بإنتاج أوســع 
وتســهيل الحصــول عليــه بالبلدان 
ذات الدخل الضعيــف والتي تعيش 

وضعا وبائيا مقلقا«. 
بــأن  بالمناســبة  وذكر الوزيــر 
”الجزائر تشــاطر الرؤية الطموحة 
الســيما  للمدير العــام  والعازمــة 
التحديــات الكبــرى التي يجب على 
منظمــة الصحــة العالميــة رفعهــا 

في المستقبل.
ق ـ و

ـ74 للجمعية العالمية للصحة  أكد وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،عبد الرحمن بن بوزيد،خالل الدورة ال
على ”أعلى  وذلك  )كوفيد19-(  كورونا  جائحة  تمثله  الذي  الصحي  التحدي  لمواجهة  اتخذت إجراءات  الجزائر  أن 

مستوى في الدولة«. 

يف مداخلة لنب بوزيد يف الدورة الـ74 للجمعية العالمية للصحة 

الجزائراتخذت إجراءات لمواجهة تحديات جائحة كورونا عىل أعىل مستوى

سيكون بخمس رحالت أسبوعية ثالث منها إىل فرنسا

الحكومة تكشف عن ترتيبات تنفيذ الفتح 
األشــغال الجزئي للحدود الجوية بداية من الفاتح جوان وزيــر  أبــرز   n

العمومية والنقل، كمال ناصري، 
االثنيــن بالعاصمــة، أن الجزائر 
خصصت غالفا ماليا قدره 300 
مليــار دينار جزائــري )ما يعادل 
6ر2 مليــار دوالر أمريكي( من 
موازنة الدولة لمشــروع الطريق 
العابر للصحــراء وذلك منذ بداية 

انجازه.
وفي كلمــة ألقاها خــالل اجتماع 
لجنــة االتصــال للطريــق العابر 
البلــدان  وزراء  مــع  للصحــراء 
تمويــل  ومؤسســات  األعضــاء 
دوليــة، عبر تقنيــة التحاضر عن 
بعــد، أوضح ناصري أن حصيلة 
اســتكمال  ميزهــا  االنجــازات 
المقطع الكامل للمحور الرئيســي 
للصحــراء  العابــر  الطريــق 
الجزائر-الغــوس علــى مســافة 

2400 كلم.
وفــي هذا الصــدد، ذكــر الوزير 
أن ”االســتراتيجية القاريــة لهــذا 
المحــور أدت إلــى منحــه صفــة 
طريق ســريع شــمال/جنوب إلى 
غاية الحــدود الجزائرية حيث تم 
االنطالق فــي إنجــاز مقطع منه 
بهــذه المواصفــات على مســافة 
850 كلــم تم االنتهــاء من 507 
كلم منها ويجــري إنجاز 71 كلم 
ودراسة لمقطع على مسافة 260 

كلم.
عالوة عن ذلــك، أوضح الوزير 
أنــه وإلتاحــة الوصول المباشــر 
إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في 
البحر األبيض المتوسط ولتعزيز 
التجارة بيــن إفريقيا واوروبا، تم 
الربــط المباشــر للطريــق العابر 
الســريع  بالطريــق  للصحــراء 
المنفذ الذي يربــط ميناء جن جن 
)جيجل( بالطريق الســيار شرق-
غرب على مسافة 110 كلم الذي 

يجري إنجازه حاليا.
كما اشار ايضا الى برمجة إنجاز 
ميناء الوســط بشرشــال )تيبازة( 
الذي سيشــكل كذلــك منفذ عبور 

وشحن بين افريقيا واوروبا.
ومن جهــة أخرى، شــدد الوزير 
التمويــل  حشــد  أهميــة  علــى 
الالزمــة إلنجاز  واالســتثمارات 
البنى التحتية وكــذا لصيانة ما تم 

إنجــازه مــن هذا الطريــق العابر 
للصحراء.

ويجــذر الذكــر أن لجنة االتصال 
للطريق العابــر للصحراء مكونة 
مــن الجزائــر وتونــس والمالــي 

والنيجر ونيجيريا والتشاد.
ممــر  إلدارة  هيئــة  اســتحداث 
الطريق العابر للصحراء بوزارة 

التجارة
بالجزائــر  االثنيــن  اليــوم  وتــم 
العاصمة استحداث  هيئة مسؤولة 
عــن إدارة ممــر الطريــق العابر 
للصحــراء وذلك خــالل اجتماع 
االتصــال  للجنــة    71 الــدورة 
للطريــق العابر للصحــراء التي 
انعقدت بحضــور وزراء البلدان 
األعضــاء  و مؤسســات تمويــل 

دولية.
و تمت المصادقة على قرار إنشاء 
هــذه الهيئة على مســتوى وزارة 
التجــارة الجزائريــة باقتراح تقدم 
به كل من ممثلــي لجنة االتصال 
و  للصحــراء  العابــر  للطريــق 
و  الخارجيــة  وزارات   كــذا 
االشــغال  و  التجــارة  و  الماليــة 
العمومية و النقل من اجل تســيير 
هذا المشــروع الــذي يعــد عامل 
نمــو التجارة و االســتثمار و كذا 

الترابط و االندماج  اإلفريقي.
وفــي هــذا الســياق, اكــد وزير 
التجــارة, كمــال رزيــق, الــذي 
شــارك إلى جانب وزير األشغال 
العمومية و النقل, كمال ناصري, 
في هــذه الدورة التي جرت بتقنية 
التحاضــر  المرئي عــن بعد, ان 
الطريــق العابر للصحــراء يعتبر 
”من ابرز المشاريع التي تراهن  
عليها البالد للولوج بقوة للســوق 

اإلفريقية«.
كما ابرز رزيــق أن هذا الطريق 
”سيشــكل محــور رئيســي لتنمية 
التجــارة خــارج  المحروقــات و 
األنشــطة االقتصادية بين شــمال 
إفريقيــا و غربها حيث ستســاهم 
في تقليص  تكاليف النقل و تحفيز 
التجــارة بين البلــدان اإلفريقية و 
استقطاب المزيد من االستثمارات 

األجنبية«.
ق ـ و

n أرســلت  مديريات الســكن 
الوالئيــة تعليمــات تقضــي بمنع 
العقاريين من الحصول  المرقيين 
علــى أي تســبيقات ماليــة مــن 
المســتفيدين من الســكن الترقوي 
المدعــم قبــل إبــرام عقــود البيع 
وشــدد فــي المقابــل الصنــدوق 
الوطني للسكن على أنه المسؤول 
المالــي  الدعــم  تحويــل  علــى 
المرقييــن وفــق عمليــة بمراقبة 
مــدى تقدم األشــغال وهذا ضمانا 

لحق المكتتب.
الموجهــة  التعليمــات،  وطلبــت 
للمرقييــن العقارييــن المعتمديــن 
الوطني  الجدول  والمســجلين في 
بالبرامــج  المعنييــن  للمرقييــن 
السكنية في صيغة الترقوي الحر، 
عدم استالم أي تســبيق أواكتتاب 

االتصــال  أو  ســندات  وقبــول 
بالمكتتبيــن قبل التحقيق في إطار 
البطاقيــة الوطنية للســكن وإعداد 
مقــررات االســتفادة وكــذا إبرام 
عقود البيع على التصاميم أو قبل 

تاريخ استحقاق الدين.
الســكن  مديريــات  وتوعــدت 
المرقييــن العقارييــن بالتعــرض 
إلى العقوبــات المنصوص عليها 
فــي المادة 71 في حالة حصولهم 
على تسبيقات مالية من المكتتبين 

أو حتى االتصال بهم.
مديريــات  تعليمــات  وجــاءت 
الســكن ببناء، علــى تقارير تؤكد 
العقاريين بطلب  المرقييــن  قيــام 
تســبيقات مــن المســتفيدين مــن 
الترقوي المدعــم قبل إبرام عقود 

البيع.
ر ـ م

الجزائر خصصت 2.6 مليار دوالر 
لمرشوع الطريق العابر للصحراء

ال تحويل لمستحقات المرقيني 
العقاريني دون مراقبة تقدم األشغال

وزير األشغال العمومية والنقل كمال نارصي:

يف تعليمات لمديريات السكن بالواليات

للحدود  الجزئي  الفتح  قرار  بتنفيذ  متعلقة  ـ ال الترتيبات  جراد،  العزيز  األول،عبد  الوزير  اتخذ 
ـ 5 رحالت أسبوعية منها ثالثة نحو فرنسا  ـ الجوية   الذي سيكون بداية من الفاتح جوان القادم  ب
,ذلك بهدف الحفاظ على الصحة العمومية وحماية المواطنين من فيروس كورونا حسب ما أفاد به 

بيان لمصالح الوزارة
الجزائر : ربيع ـ م 
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n وشــهدت األيــام الماضية، 
اجتماعــات مكثفــة بيــن لجنــة 
التخطيــط والماليــة والموازنــة 
العامــة بالبرلمــان، مــع اللجنة 
قبــل  مــن  الُمشــكلة  الوزاريــة 
رئيس الحكومــة الليبية، لمتابعة 
المالحظات على مشروع قانون 
الميزانيــة وتعديلهــا، قبــل عقد 
الجلســة التي ستحدد مصير تلك 
الميزانيــة، في بلد يعاني أزمات 

اقتصادية متعددة.
مجلس  رئاسة  هيئة  ودعت 
إلى  الماضي،  األربعاء  النواب 
لمناقشة  اإلثنين،  جلسة،  عقد 
من  المقدم  الميزانية  مقترح 
الحكومة، إضافة لملف المناصب 
تلك  أن  إال  الدولة،  في  السيادية 
شبح  تواجه  المنتظرة  الجلسة 
من  مساومات  بعد  التعطيل، 
بعدم  النواب،  بمجلس  أعضاء 
قبل  الميزانية  مشروع  إقرار 

حسم المناصب السيادية.
السيادية  المناصب  لجنة  عضو 
المنعم  عبد  النواب  بمجلس 
لن  الميزانية  أن  أكد  العرفي 
شاغلي  تسمية  قبل  تُعتمد 
إلى  مشيًرا  السيادية،  المناصب 
فيما  عملها  أنهت  اللجنة  أن 
السيادية،  المناصب  يخص 
وتنتظر ما أنجزته لجنة المجلس 
للدولة في جلسة مجلس  األعلى 

النواب.
المجلس  لجنة  أن  إلى  وأشار 
عدة  عقدت  للدولة  األعلى 
اجتماعات بخصوص المناصب 
السيادية، والمطلوب منها اختيار 
3 أسماء من أصل 7 اختيارات 
فيها  وجرى  النواب،  لجنة  من 
والمصداقية  األمانة  مراعاة 

لتخدم الصالح العام.
خلفيات صراع

مجلس  عضو  توقع  بدوره، 
في  دغيم  زياد  الليبي  النواب 
تصريحات صحفية، عدم اعتماد 
جانب  من  الميزانية  مقترح 
الميزانية  كون  النواب،  مجلس 
لخلفيات  عنوانا  ”أصبحت 

صراع متعددة.«
اعتماد  عدم  أن  إلى  وأشار 
قاعدة  إلى  يعود  الميزانية 
بدأت  التي  المصالح،  تعارض 
المسار  نتائج  اعتماد  منذ 
السياسي الذي نتجت عنه سلطة 

تنفيذية برئاسة المنفي والدبيبة.
النواب  مجلس  عضو  أن  إال 
رأي  لها  كان  الطبلقي،  عائشة 
النواب  مجلس  أن  فأكدت  آخر، 
الميزانية  مقترح  على  سيوافق 
بنسبة كبيرة، محذرة من وجود 
خالفات بين النواب بشأن دعوة 
مناقشة  جلسة  لعقد  المجلس 
من  بداًل  طبرق  في  الميزانية 

طرابلس.
اقرتح ميزانية بـ 21.5 

مليار دوالر
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد 
ميزانية  اقترح  الدبيبة  الحميد 
دينار  مليار  بـ96.2  تقدر 
أن  قبل  دوالر(،  مليار   21.5(
على  النواب  مجلس  يعترض 
الحكومة  إلى  ويعيدها  اعتمادها 
بسبب  الماضي،  أفريل   19 في 
وحجمها  الشفافية  إلى  افتقارها 
الوضع  مراعاتها  الضخم وعدم 

المالي واالقتصادي للدولة.
ميزانيتها،  الحكومة  وعدلت 
حجمها  بتخفيض  قامت  حيث 
إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد 
مليار   97 بنحو  تقدر  كانت  أن 
بعض  على  الضغط  بعد  دينار، 

النفقات.
ق ـ إ

n وأضاف الخضري في تصريح 
لألناضول، إن االعتداء اإلسرائيلي 
من  بالمئة   80 نحو  بتدمير  تسبب 
مصنعه، الواقع شمالي قطاع غزة، 
ويوظف 80 عامال فلسطينيا، فقدوا 

مصدر رزقهم الوحيد.
استهدفت  الجاري،  ماي   17 وفي 
مصنعاً  إسرائيلية،  مقاتالت 

شمالي  جباليا  مخيم  شرق  لإلسفنج 
جهاز  قال  قذائف،  بعدة  القطاع، 
آنذاك،  الفلسطيني  المدني  الدفاع 
وقذائف  حارقة  ”فوسفورية  إنها 

دخانية.«
العّمال  عائالت  أن  وذكر 
على  القدرة  فقدت  الفلسطينيين، 
بعد  األساسية،  االحتياجات  توفير 

التدمير.

كما تضررت أعمال أكثر من 200 
وكيل لمصنع ”فومكو«، يتوزعون 
في مناطق مختلفة من قطاع غزة، 
منتجات  بيع  على  يعتاشون  كانوا 

اإلسفنج.
بضرورة  الخضري  وطالب 
العمل،  أصحاب  تعويض 
العدوان  من  المتضررين  والعّمال 

اإلسرائيلي.

بحسب  المصنع  استهداف  وتسبب 
اشتعال حرائق  إلى  المدني،  الدفاع 
كونها  المصنع،  مخازن  في  كبيرة 
تحتوي على مواد سريعة االشتعال.
وبحسب المكتب اإلعالمي الحكومي 
الخسائر  إجمالي  فإن  غزة،  في 
بلغ  االقتصادي،  بالقطاع  المباشرة 

نحو 40 مليون دوالر.
”األورو متوسطي”  المرصد  وكان 
لحقوق اإلنسان )مقره جنيف(، وثق 
تعرض  الخميس،  بيان أصدره  في 
غزة  في  اقتصادية  منشأة   525
جراء  جسيمة،  وأضرار  لتدمير 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
وقف  سريان  الجمعة،  فجر  وبدأ 
الفصائل  بين  النار  إلطالق 
عدوان  بعد  وإسرائيل،  الفلسطينية 
الذي  القطاع،  على  إسرائيلي 
فلسطيني،  مليوني  من  أكثر  يسكنه 
صيف  منذ  إسرائيل  وتحاصره 
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يوما.
وأسفر العدوان الوحشي عن 280 
سيدة  و40  طفال   69 بينهم  شهيدا 
و17 مسنا بجانب أكثر من 8900 
مصاب، بينهم 90 إصاباتهم ”شديدة 
تضرر  عن  فضاًل  الخطورة”، 
1800 وحدة سكنية وتدمير 184 
المصانع  من  وعدد  ومنزال  برجا 

والمرافق االقتصادية.
ق ـ إ

قال ناجي الخضري، مدير عام شركة ”فومكو« لصناعة اإلسفنج في قطاع غزة، إن إجمالي الخسائر المادية التي 
تكّبدها جراء تدمير المقاتالت اإلسرائيلية الحربية لمصنعه، بلغت نحو 3 ماليين دوالر.

صاحب مصنع«إسفنج« مدمر بغزة يتكبد خسائر بـ 3 ماليني دوالر

إجمايل الخسائر االقتصادية بالقطاع جراء العدوان اإلرسائييل بلغ نحو 40 مليون دوالر

تأّخر إقرارها حتى اآلن

هل ينجح مجلس النواب الليبي في 
تجاوز الخالفات حول ميزانية 2021

النفــط  وارتفعــت أســعار   n
اإلثنيــن في أعقاب تراجعها نهاية 
وســجلت  الماضــي،  األســبوع 
العقــود اآلجلــة لخام برنــت إلى 
فيمــا  للبرميــل،  دوالر   67.46
للخــام  اآلجلــة  العقــود  ســجلت 
األمريكــي نحــو 64.58 دوالر 

للبرميل .
األسبوع  النفط  أسعار  وتراجعت 
الماضي بعد الحديث عن ارتفاع 
الخام خالل  اإليراني من  اإلنتاج 
ارتفعت  لكنها  الماضية،  األشهر 
على  االتفاق  فشل  بسبب  اليوم 
إيران  بين  المراقبة  اتفاق  تمديد 
األنشطة  على  الرقابة  وجهة 

النووية التابعة لألمم المتحدة.
أوروبيون  دبلوماسيون  وقال 
اإلخفاق  إن  الماضي  األسبوع 
اتفاق  تمديد  على  االتفاق  في 
المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات 
بين  نطاقا  األوسع  المباشرة  غير 
إحياء  بشأن  وطهران  واشنطن 
المبرم  اإليراني  النووي  االتفاق 
أن  المقرر  ومن   .2015 في 
فيينا  في  المحادثات  تلك  تستأنف 

هذا األسبوع.
جولدمان  من  محللون  وقال 
استئناف  مع  حتى  إنه  ساكس 
اإليرانية،  للصادرات  محتمل 
النفط  أسعار  ارتفاع  بواعث  فإن 
ال تزال قائمة بسبب زيادة الطلب 

العالمي على اللقاحات.
وتوقع جولدمان ساكس أن ترتفع 
دوالرا   80 إلى  النفط  أسعار 
للبرميل في الربع الرابع من العام 
الجاري، معلال ذلك بأن السوق لم 
الطلب،  التعافي في  تقدير  تحسن 
وذلك حتى بالرغم من االستئناف 
من  اإليرانية  لإلمدادات  المحتمل 

الخام.

األحد:  مذكرة  في  البنك  وقال 
أسعار  الرتفاع  المبررات  ”تظل 
لالرتفاع  بالنظر  هي  كما  النفط 
توسع  مع  الطلب  في  الكبير 
نطاق التحصين )من كوفيد-19( 
تتسم  ال  إمدادات  مواجهة  في 

بالمرونة.«
عودة  افتراض  أن  أضاف 
يوليو/ في  اإليرانية  الصادرات 

برنت  أسعار  أن  يمنع  ال  تموز 
ما زالت بصدد الوصول إلى 80 

دوالرا بحلول الربع الرابع.
إن  ساكس  جولدمان  وقال 
الدول  أسواق  في  الطلب  تعافي 
الضربة  أثر  سيعادل  المتقدمة 
مؤخرا  االستهالك  تلقاها  التي 
بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك 
في  التعافي  في  محتمل  بطء  من 

جنوب آسيا وأمريكا الالتينية.
سيزيد  الطلب  أن  البنك  وتوقع 
حتى  يوميا  برميل  مليون   4.6
نهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب 
الزيادة مرجحة في األشهر الثالثة 

المقبلة.
”التنقالت  المذكرة:  في  وقال 
الواليات  في  بسرعة  تتزايد 
تسارع  مع  وأوروبا،  المتحدة 
إجراءات  ورفع  التحصين  وتيرة 
حركة  تزايد  ومع  العام  العزل 
قطاع الشحن واألنشطة الصناعية 

أيضا.«
منظمة  تقوم  أن  البنك  توقع  كما 
للبترول  المصدرة  البلدان 
روسيا،  بقيادة  وحلفاؤها  )أوبك( 
باسم  المعروفة  المجموعة  وهي 
زيادة  أي  بمعادلة  )أوبك+(، 
لإلنتاج اإليراني من خالل وقف 
الثاني  النصف  في  اإلنتاج  زيادة 

من العام الجاري لمدة شهرين.
ق ـ إ

n فقــد تراجعــت القيمة الســوقية 
لكافة تلك العمــالت مجتمعة، بمقدار 
1.1 تريليــون دوالر فــي أقــل مــن 
5 ســاعات، نــزوال من أعلــى قيمة 
تاريخيــة مســجلة منتصــف أفريــل 

الماضي.
االفتراضية  العمالت  وأغلقت 
سوقية  قيمة  عند  األحد  تعامالت 
مقارنة  دوالر،  تريليون   1.5 بلغت 
في  تاريخي سجل  أعلى مستوى  مع 
تعامالت 16 أفريل الماضي، البالغة 

حينها 2.519 تريليون دوالر.
هبوط  نتيجة  االنخفاض  هذا  يأتي 
مثل  رئيسية  عمالت  أسعار 
بيتكوين، وإيثيريوم، وبينانس، وتيثر 
لمستويات  والدوجيكوين،  وكاردانو، 
على  بالمحصلة  أثرت  منخفضة، 
المتداول  للعمالت  السوقية  القيمة 
عملة   7492 عددها  البالغ  عليها 

تتداول من خالل 474 بورصة.
وما تزال أسعار العمالت االفتراضية 
عالميا متأثرة بشكل مباشر من قيود 
صينية على أسواقها، منعت بموجبها 
واستثمار  وشراء  وبيع  تداول 
العمالت االفتراضية، قائلة إنها عالية 
على  كبيرة  مخاطر  وتسبب  التذبذب 

المستثمرين في البالد.
كما تتأثر العمالت بشكل ثانوي حاليا 
تسال  شركة  مؤسس  بتصريحات 
ماسك،  إيلون  الكهربائية  للسيارات 
حول نيته بيع ما بحوزته من عمالت 
سياراته  بيع  ووقف  افتراضية، 

الكهربائية بتلك العمالت.
وإيلون ماسك معروف بتالعبه غير 
المشفرة  العمالت  بسوق  المسؤول 
اآلونة  وفي  تويتر،  على  بحسابه 

أخرى،  مرة  ذلك  فعل  األخيرة 
عبر  هائل  انهيار  في  تسبب  مما 
بالتغريد  قام  عندما  الحدود  جميع 
قبول  عن  بأن Tesla ستتوقف 

 Bitcoinكوسيلة للدفع.
العمالت  سوق  شهد  أيام،  وقبل 
االفتراضية طرح عملة جديدة اسمها 
كإحدى   ،»STOPELON»
ماسك  إيلون  على  الضغط  أدوات 
وقف التالعب بالعمالت االفتراضية 

حول العالم.
ويتم تداول عملة StopElon حاليا 
عند 0.0001 دوالر أمريكي، بينما 
 25 نحو  لها  السوقية  القيمة  تبلغ 
مليون دوالر أمريكي، بحسب بيانات 
الرقمية عبر  التداول  إحدى منصات 

اإلنترنت.
الجديدة  المشفرة  العملة  وشهدت 
في   «STOPELON«ارتفاعا 
يوم  في   5000% بنحو  األسعار 
واحد وهو أول أيام التداول، إذ تهدف 
إيلون  تالعبات  إيقاف  إلى  العملة 
ماسك، الذي يزعم أنه يتالعب بسوق 

التشفير.
وأصبح متداولو ومستثمرو العمالت 
من  متزايد  بشكل  محبطين  المشفرة 
تغريداتMusk ، التي غالبا ما أدت 
المشفرة  العمالت  تأرجح أسعار  إلى 

الحالية بشكل كبير.
العمالت  متداولي  من  العديد  ورفع 
تالعبات  ضد  أصواتهم  المشفرة 
خالل  من   Muskالمزعومة 
التحديد  وجه  على  المشفرة  تغريداته 

.Bitcoin.و Dogecoin على
ق ـ إ

أسعار النفط تعود إىل االرتفاع
هل تستطيع الوصول إىل عتبة 80 دوالرا للربميل ؟

العمالت االفرتاضية المشفرة تفقد 1.1 
تريليون دوالر يف أقل من 5 ساعات

شرع مجلس النواب في ليبيا اإلثنين بطبرق بشرقي البالد، في مناقشة مشروع الميزانية المثير 
للجدل، فيما سينظر كذلك في أزمة المناصب السيادية.

القريب  المستقبل  فإن  النفط،  أسواق  تواجه  التي  التحديات  غم 
يشير إلى تعافي أسعار الخام لتتجاوز مستوى 80 دوالرا للبرميل .

تراجعا  األحد،  مساء  العالم،  حول  االفتراضية  العمالت  سجلت 
تاريخيا في قيمتها السوقية، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل لها.

7عين على االقتصاد الثالثاء 25 ماي  2021
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متفرقات
أساتذة قسنطينة ينظمون وقفة 

تضامنية مع معلمات برج باجي مختار  
 

n نظم ، صباح أمس ، أساتذة مختلف األطوار التعليمية بوالية 
قســنطينة وقفة تضامنية مع معلمــات برج باجي مختار الالئي 
تعرضن ل‘تداء وحشــي من قبل مجموعة أشرار ، مؤكدين أن 
وقفتهم هذه جاءت للتنديد بمتا حدث للمعلمات ودعوة الســلطة 
إلى الضرب بيد من حديد ضد كل من تســول له نفسه المساس 
بحرمــة ومكانة المعلمات بصفة خاصة وكل المنتســبين لقطاع 

التربية والتعليم .
األســاتذة الذين نطموا الوقفة أمام مقــر مديرية التربية لوالية 
قســنطينة أنضم غليهــم عدد من المواطنين مــن مختلف فئات 
المجتمــع للتعبيــر عن تضامنهــم مع معلمات تعرضن ألبشــع 
أنواع الظزلم واإلعتداء الوحشي من قبل منحرفين ومعتدين .

حملة  الوقاية من حرائق المحاصيل 
تنطلق اليوم من الخروب بقسنطينة

 
n فــي إطــار الحملــة الوقائيــة للحــد مــن حرائــق الغابــات 
والمحاصيــل الزراعيــة عقــد  أمــس، اجتمــاع بمقــر مديرية 
المصالح الفالحية بحضور المصالح المعنية للوقوف على مدى 
تطبيق اإلجراءات الوقائية والعمل على التنســيق المستمر بين 
مصالح الحماية المدنية وجميع الشركاء من أجل التكفل بجميع 
الحــاالت ومرافقة الفالحين أثناء عملية الحصاد ، حيث تجوب 
القافلة كل بلديات الوالية ،على ان تكون اإلنطالقة  اليوم  25 

ماي 2021 أمام مقر بلدية الخروب.
تاج الدين 

تفكيك شقة دعارة و توقيف 05 
أشخاص منهم 03 نساء بعيل منجيل 

n تمكنــت الضبطيــة القضائيــة لألمــن الحضــري الخارجي 
الخامــس علي منجلي بأمن والية قســنطينة يــوم أمس  ، من 
توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 27 
و 71 ســنة منهــم 03 نســاء ، قدموا أمــام النيابة عن قضية 
إنشــاء وكر لممارســة الدعارة و الرذيلة ، مساعدة و معاونة 
دعارة الغير، استدراج أشخاص بغرض ارتكاب الدعارة، تقاسم 
عائــدات الدعارة، حيازة أدويــة صيدالنية دون رخصة لغرض 
االســتهالك الشخصي ، االدالء الكاذب للهوية المؤدي إلى حكم 
في صحيفة الســوابق العدلية .   حيثيات القضية حسب ما أفاد 
به بيان صادر عن خلية االتصال ألمن والية قسنطينة تعود إلى 
بالغات من قبل مواطنين حول نشــاط مشبوه في إحدى الشقق 
الكائنــة بالمدينة الجديدة علي منجلي ، تســتغلها صاحبتها في 
ممارســة الدعــارة والرذيلــة ، ليتم فتح تحقيق فــي القضية و 
تكثيــف التحريات و األبحــاث التي مكنت من تأكيد النشــاطات 
المشــبوهة ، ليتم التنسيق مع النيابة و العمل وفق اإلجراءات 
القانونية على تفتيش الشــقة ، أيبن تم إيقاف المعنيين و منهم 
من كان في حالة تلبس بالفعل المنسوب إليهم ، مع ضبط بعض 

المهلوسات و مبالغ مالية من متحصالت الدعارة.
  و بعد االنتهاء من اإلجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه 

أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية. 
دالل.ب

احتجاج عمال عقود ماقبل التشغيل 
امام مقر مديرية التشغيل بالطارف

n نظــم، صبيحــة أمس االثنين، عمال عقود ما قبل التشــغيل 
لواليــة الطــارف وقفــة احتجاجية أمــام مقر مديرية التشــغيل 
رافعين شــعارات مطالبيــن بإدماجهم في مناصــب عمل دائمة 
دون قيد او شــرط مع احتســاب ســنوات العمل في التقاعد كما 
طالب المحتجون بالتعويض  بأثر الرجعي لســنوات العمل  كما 
عبــروا عن ســخطهم مــن سياســة التهميــش و الالمباالة من 
مســؤولي واليــة الطــارف  وخاصة اللجنة الوالئيــة  التي من 
المفــروض انها مســؤولة  عن متابعة تنفيــذ االدماج مطالبين 
اياهــا بتقديــم توضيحات عن ســبب كل هذا التماطــل و التعتيم 

الذي يسود عملية االدماج في الوالية .
بوثينة سميلي 

n أكــد رئيــس دائــرة ســيدي 
معروف في بداية الجلســة على 
ضرورة إعطاء أهمية بالغة لهذه 
االمتحانــات الوطنيــة التــي تعد 
مصيريــة للتالميذ لكونها المعبر 
الذي يمر من خالله التالميذ من 
طــور الى طــور آخــر، ناهيك 
عــن توخــي الحيطــة والحــذر 
ألن إجرائهــا يتــم فــي ظروف 
خاصــة يميزهــا تفشــي مرض 
كورونا بســالالته المختلفة ،كما 
أوضــح بــأن إجــراءات تطبيق 
المطبق  الصحــي  البروتوكــول 
في مراكز اإلجراء تبقى ســارية 
المفعول وخاصة بالنسبة للتعقيم  
وارتداء الكمامة والتباعد وقياس 
درجة حرارة أجســام المؤطرين 
والمترشحين ناهيك عن استخدام 
أجهزة الكشف عن المعادن التي 
ستسلمها مديرية التربية لرؤساء 
مراكــز امتحــان شــهادة التعليم 

المتوسط والبكالوريا.
وفــي ذات الســياق أمــر رئيس 
الدائــرة رئيســي بلديــة ســيدي 
معــروف وأوالد رابــح بفرض 
إجــراءات تخص توفيــر األمن 
فــي محيط  مراكــز االمتحانات 
لركــن  فضــاءات  وتخصيــص 

ســيارات المؤطرين مع ضمان 
النقل المدرســي لكل المترشحين 
المناطــق  مترشــحي  وخاصــة 
الجبليــة وتمديــد توقيــت عمــل 
الحافــالت الى ســاعات متأخرة 
من النهار من اجل تغطية مناسبة 
للمترشــحين والمؤطريــن، كما 
وجه تعليمات صارمة لرؤســاء 
المراكز من أجل االعتناء بنظافة 
مختلــف مرافــق المراكز  وكذا 
التنظيف والتعقيم الجيد للمطاعم 
تالميــذ  اطعــام  ،وبخصــوص 
السنة الخامسة الذين سيجتازون  
امتحان شــهادة التعليم اإلبتدائي 
،فقــد أكد بأن قرارات ســيصدر 
بخصــوص اطعامهم حــول اذا 

مــا كانــت وجبتهــم ســاخنة او 
بــاردة مع العلــم ان ثمن الوجبة 
محــدد بـــ 100 دج فقــط، كما 
أمر رؤســاء المراكز باإلسراع 
فــي تحديــد قائمــة المترشــحين 
المعنييــن بالنظــام الداخلــي أيام 
فترة االمتحانات ،حيث سيستفيد 
من ذلــك تالميذ القرى المعزولة 
والنائيــة ،إضافة الــى ضرورة 
تقيــد مصالح الصحــة العمومية 
بعيادة ســيدي معروف  بتغطية 
مســتوى  علــى  المراكــز  كل 
البلديتين فيما يتعلق باالمتحانات 

الثالثة.
يشــار الــى أن مقاطعــة ســيدي 
مراكــز   10 تضــم  معــروف 

مخصصة المتحان شهادة التعليم 
االبتدائــي أغلبيتهم ببليد ســيدي 
معروف بـــ 08 مراكز ،إضافة 
الــى مركزيــن المتحان شــهادة 
التعليم المتوســط على مســتوى 
متوســطة قطيش محمــد العربي 
إبراهيــم  زواغــي  ومتوســطة 
للبكالوريــا  وحيــد  ومركــز   ،
سيســتقبل مترشــحي البلديتين ، 
هــذا وســتكون ثانوية خنشــول 
علــي مركــزا لخليــة مواضيــع 
امتحان شــهادة التعليم االبتدائي 
ومركز لتجمع رؤســاء المراكز 
قصــد االنطــالق نحنــو مديرية 

التربية بجيجل.

n شــب  حريــق  ليلــة أمس، 
بإحــدى البيوت القصديرية بحي 
حســين لوزاط ســكيكدة ، وذلك 
بسبب شــرارة كهربائية اندلعت 
العــداد  خيــوط  تشــابك  نتيجــة 
انتقــل الحريق  الواحــد، حيــث 
الــذي اندلــع فــي نحــو الشــقق 
المتواجــدة في نفــس البهو  إلى 
بيــت قصديــري ثاني ،فيمــا لم 
تســجل أي خســائر بشــرية عدا 
الخســائر الماديــة التــي طالــت 

الجدران واألبواب.واقعة اثارت 
هلعــا كبيرا  وســط القاطنين ما 
جعلهــم يخرجون إلى الشــارع  
ويفترشون ارضا  بسبب ضرر 
بيوتهم و طالــب قاطنوا البيوت 
القصديرية من السلطات المحلية 
واليــة  والــي  رأســهم  وعلــى 
ســكيكدة التدخل العاجل والنظر 

للوضع المزري الذي حل بهم.
كريم يوسف 

n كشــف كل من  مدير السكن 
و التعميــر و البنــاء لوالية ميلة 
مــن خــالل البرنامــج االذاعي 
التــي تقدمه اذاعــة الحزائر من 
ميلة  أن  هناك حصص ســكنية 
بمختلف الصيغ جاهزة للتســليم 
في القريب العاجل  وأن الســنة 
الجاريــة ســتكون ســنة االفراج 
عــن العشــرات  من  الســكنات 
االجتماعية و الترقوية، وخاصة 
عاصمــة الوالية التي لم تســتفد 
من السكن منذ أكثر من 20سنة. 
و أشــار مديــر ديــوان الترقيــة 
والتســيير العقــاري لوالية ميلة 
فــي   االنطــالق  اعــادة  ســيتم 
528وحدة سكنية كانت  معطلة 
بسبب مشكل العقار على مستوى 
ميلة وفرجيوة و كشف عن قرب 

انطالق االشغال. 

لإلشــارة فان والية ميلة تعرف 
تاخــرا كبيــرا في وتيــرة انجاز 
الســكنات بمختلف الصيغ بسبب 
تقاعــس المرقيــن مــن جهــة و 
مشكل العقار من جهة أخرى و. 
اشــتكى السكان من وتيرة انجاز 
سكنات عدل  مند 2013و تأخر 
مشاريع ســكنية مند2008علي 
غــرار ســكنات بــو الصوف و 
حيور و التي سجلت تأخرا كبيرا 
يستدعي تدخل الوالي و الجهات 
المختصة لإلســراع فــي انجاز 
هــده الســكنات التــي انتظرهــا 

اصحابها مدة طويلة
محمد بوسبتة 

تم فيه مناقشة كل الجوانب التنظيمية والصحية واألمنية
انعقاد اجتماع تنسيقي لتحضير  االمتحانات 
الوطنية في مقاطعة سيدي معروف بجيجل

أثارت هلعا كبريا وسط مواطني حي حسني لوزاط
رشارة كهربائية تتسبب يف احرتاق إحدى  البيوت 

القصديرية بسكيكدة

االفراج عن قوائم السكن االجتمايع بميلة قريبا

إنعقد،أمس، اجتماع تحضيري بمقر دائري ســيدي معروف 80 كلم شــرقي الوالية جيجل ، خصص لتنسيق 
العمل من أجل اإلعداد الجيد لالمتحانات الرسمية الوطنية بعنوان 2021 وهذا بحضور رؤساء مراكز إجراء 
إمتحان شهادات التعليم اإلبتدائي والمتوسط والبكالوريا وكذا ممثلي الدرك الوطني واألمن الوطني والحماية 

المدنية والصحة ورئيسي بلدية سيدي معروف وأوالد رابح.
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جيجل : نصرالدين دربال 



ــذي   n ويالحــظ أن الســبب الرئيســي ال
اســتجد منذ فترة والذي ساهم في  خلق ظاهرة 
تدافــع ‘نمــا يكمــن فــي غياب  االكتظــاظ وال
السيولة المالية في المكاتب البريدية الواقعة 
نائية ،وحتي في تلك  بلديات الريفية وال فــي ال
الموجــود في األحياء الكبــري بالمدينة ،مما 
انشــأ ضغطا إضافيا على القباضة الرئيسية 
للوالية  وزاد من تواجد اعداد كبيرة من زبائن 
البريد على المكاتب األخرى  التي توجد فيها 

السيولة المالية. 
وال تشــتغل المكاتــب البريديــة وال حتي تلك 
الواقعة داخل القباضة الرئيسية بكل طاقاتها 
تــي توجــد في  اذ مــن بيــن ســتة مكاتــب  ال
القباضــة أو في ســائر المكاتــب األخرى في 
ــاء الكبرى ال يشــغل ‘ال ثالثة منها في  االحي
م تتخــذ ادارة البريد  ــذي ل يــوم في الوقت ال ال
يــوم اي اجــراء جديــد  مــن  ــى ال بالواليــة إل
الناحية االدارية من شــأنه التخفيف من وطأة 
االكتظــاظ اذ كان يتعيــن تخصيــص مكتب 
خاص للمعوقين والعجزة والمرضي المسنين  
الذين ال يستطيعون الوقوف على ارجلهم مع 
انهم يمكثون لساعات طويلة داخل مؤسسات 
البريد للحصول علي مستحقاتهم ،في الوقت 
ــام  فيه آخرون فــي األرض وآخرون  ــدي ين ال
يظلون جالســين فوق العربات المتنقلة التي 
تنقلهــم من منازلهــم الي القباضة الرئيســية 
والي المكاتــب البريدية فيما ال توجد مكاتب 
اخــري خاصة بالديــن يدفعون االموال  حيث 
ــم علي انتظار  قائ يجبرهم النظــام االداري ال

ساعات طويلة لدفع االموال 

بية المكاتب البريدية في األحياء  وتقل في غال
بلديات الموزعات االلية التي  الكبرى أو في ال
تشــتغل بالبطاقــة الذهبيــة  والبعــض منها 
ــم اصالحه إال بعد مــدة زمنية  معطــل وال يت
ــة فــي مــا أن الموجــودة منهــا ال يزيد  ل طوي
عددها عن موزع واحد ال غير ويزداد الضغط 
ــى المكاتــب  ــى القباضــة الرئيســية وعل عل
البريديــة اثناء صــب معاشــات المتقاعدين  
ثالثة  وتنتصب طوابيــر طويلة ابتداء مــن ال
ــى غايــة انتهــاء فتــرة العمل في  صباحــا ال
المســاء ،وبــدال من تمديــد فتــرة العمل مدة 
أســبوع كامل بما في  ذلك يــوم الجمعة ،فقد 
عادت ادارة البريد إلى العمل بالنظام العادي 

الذي يريح الموظفين مــن يوم الجمعة ،وهنا 
تشــتد الوضعيــة اذ أن الذين تمــت برمجتهم 
يوم الجمعة لتســلم مستحقاتهم المالية يأتون 
يوم الســبت ليندمجوا مع المبرمجين في هذا 
اليوم   مما يشكل ضغطا شديدا على القباضة 

الرئيسية وعلى المكاتب البريدة األخرى.
ويشار إلى أن البعض من المكاتب والقباضة 
في حاجة ماســة الى زيادة في عدد الموظفين 
وفــي توســيع عــدد الشــبابيك الى مــا أكثر 
مــن ثمانيــة المتصاص الضغــط واالكتظاظ 
وتمكيــن الزبائن من الحصــول على أموالهم 
والموظفيــن مــن العمل في ظــروف مريحة 

ودون عناء

 n وأشــار ممثلون عن الســكان 
لعيــن الجزائــر أن المشــتة التي 
تعانــي  بالمنســية  وصفوهــا 
من نقــص فضيــع في الوســائل 
الضروريــة لحياة االنســان ومن 
بينهــا علي وجــه التحديد غياب 
ــاه الصالحة للشــرب والغاز  المي
ــاء  والطريق الذي يربط  والكهرب
المشــتة  بالتجمعــات الســكنية  
،ناهيــك  الوطنــي  وبالطريــق 
عــن شــبكات الصــرف الصحي 
بالنســبة  بــات  ــذي  ال والهاتــف 
يــات رغم الحاجة  لهــم من الكمال

الملحة له .
وفــي مــا يتعلــق بالصحــة فإن 
ــادات  العي فــي  ــم  يت تــداوي  ال

بلديــات القريبة  ال المتعددة فــي 
منهــم وفي معظــم االحيــان في  
المؤسســات الصحية الكائنة في 

مدينة مروانة.
وندد السكان بالمجالس الشعبية  
بلدية في  التي تســلمت شــؤون ال

الســنوات الماضيــة ،وخصوصا  
عندما كانت المشــاريع التنموية  
بلديــة وللمشــتة في  ل تخصــص ل
التسعينات ،وما بعد ذلك  ،حيث 
بأمــور  وتلهــت  عنهــا  اغفلــت 
فا  هامشية  ما ألحق بالمشتة تخل

مزمنا اثر على حياة السكان.
ــى والي  ــداء  إل ووجه الســكان ن
الوالية ،قصد النظر  إلى وضعهم 
المــزري فــي خصــوص التنمية 
المحلية ،والســيما الماء الصالح 
للشرب والماء المخصص للسقي 
الفالحي باعتبار المشتة من بين 
أكبر المناطق الفالحية في سهل 
مروانــة الكبير المنتــج للحبوب 
والخضــر  الجيــدة  الشــتوية 
فــي  الزراعــة  المتنوعــة ولكــن 
المشــتة تتعرض للنقص الكبير 
في المياه المستعملة في السقي .

n هــوت ، أمــس ، امــرأة ، 
مــن  الطابق الثالث لمســكنها 
المتواجــد ببلدية مجاز الصفاء 

بوالية قالمة .
ثانويــة  ال الوحــدة  وتدخلــت 
للحمايــة المدنية بوشــقوف عد 
بقريــة المقســمية بلدية مجاز 
الصفــاء ألجل ســقوط شــخص 

لســكن  ثالــث  ال الطابــق  مــن 
فــردي، ويتعلق األمر بالمدعوة 
ــغ 54 ســنة لهــا  ال ب )س،س( ال
ــرأس،  إصابــات وجــرح فــي ال
ــم إســعافها من طــرف أعوان  ت
الحماية المدنية ونقلت بواسطة 
ســيارة اإلســعاف إلى مستشفى 

بوشقوف.

n تدخلــت ، مســاء أول أمس  
للحمايــة  الرئيســية  الوحــدة 
المدنية بحــي 18 فيفري بلدية 
بوعاتــي محمــود بقالمة  ألجل 
حريــق بيت قصديــري يحتوي 
ــم يخلف  ــى غرفــة واحــدة ل عل

خســائر بشــرية ،أما الخسائر 
الماديــة فتمثلــت فــي إتــالف 
بعض األفرشــة واألثــاث وقد تم 
حماية باقي المنزل بعد تسخير 
شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف، 

العملية ساعتين من الزمن.

n اختتمت أول امس فعاليات 
ــون  لصال الرابعــة  الطبعــة 
المعدات الطبية واالستشــفائية 
ياته مدينة  ــذي احتضنت فعال ال
عنابــة على مــدار ثالثــة ايام 

كاملة .
الســيد  عنابيــة  ــي  وال وكان    
جمال الدين بريمي  قد أشــرف  
رفقــة نائــب رئيــس المجلــس 
الشــعبي الوالئــي و كذا الســيد 
مديــر الصحة للوالية  الخميس 
المنقضي  على افتتاح فعاليات 

و  الطبيــة  المعــدات  ــون  صال
االستشفائية في طبعته الرابعة 
ثقافة و  ــى مســتوى بــدار ال عل

الفنون محمد بوضياف.
وحســب المنظميــن فــإن هــذه 
الطبعة عرفت مشاركة عدد من 
المعدات  المتعاملين في مجال 
، كمــا  الطبيــة واالستشــفائية 
ســجل إقبال من قبــل المهنيين 
متاعــب  رغــم  والمواطنيــن 

كورونا.
تاج الدين

n أشــرف، أول أمــس ،   والي 
والية خنشــلة رفقة األميــن العام 
لوزارة الفالحــة والتنمية الريفية 

والســلطات األمنية والعســكرية  
بمعيــة رئيس المجلس الشــعبي 
الوالئي ،مدير المصالح الفالحية 

،محافــظ الغابات لوالية خنشــلة 
،مديــر الوكالة الوطنية لتنمية و 
دعم المقاوالتية بخنشــلة ،رئيس 
الغرفة الفالحيــة المحلية ،مدير 
ــة الديوان الوطنــي للحبوب  وكال
والبقول الجافة  ، رئيســي دائرة  
المنطقــة  ــى  إل ــار  باب وبلديــة 
ــى إعطــاء إشــارة  الجنوبيــة عل
انطالق موســم الحصاد و الدرس 
لهذه السنة من المنطقة الجنوبية 
للواليــة وبالضبط محيــط قرقاط 
الصفيحــة، اين يتواجد مشــروع 
للشــركة  تابــع  ال االســتصالح 
للزراعــة. كوســيدار   الوطنيــة 
من خاللها ، أشاد  الوالي و الوفد 

المرافق له بالمجهودات المبذولة 
من طرف كل من مســيري شركة 
كوســيدار للزراعة ،وكذا فالحي 
المنطقة الذين ساهموا طيلة هذه 
السنوات األخيرة في وفرة اإلنتاج 
ــى تحقيــق األهداف  و العمــل عل
المسطرة من الدولة المتمثلة في 
األمــن الغذائي و االكتفاء الذاتي  
بالرغــم من الظــروف الصعبة و 

قساوة الطبيعة، .
و يتوقع هذه السنة حصاد مليون 
و 300 ألــف قنطار من الحبوب 
تــي عرفت  فــي واليــة خنشــلة ال
خالل السنوات األخيرة تطورا في 

مجال إنتاج الحبوب..

اكتظاظ رهيب  أمام  مكاتب 
البريد والحلول غائبة مند مدة
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اليوم  ينقطع على مدار  اكتظاظا رهيبا ال  مند مدة طويلة  باتنة  بلديات والية  المنتشرة في  البريدية  المكاتب  تعرف 
والشهر في ظل تنامي جائحة كورونا ووصول المتحور منها الي البالد وفي غياب الحلول الممكنة التي من شانها 

التقليل من حدة هذه الظاهرة.

جدد، أمس/ سكان مشتة الرصفة التابعة لبلدية الحاسي غرب والية باتنة مطلبهم المتواصل والدي يتم من حين آلخر 
أحياؤه، كلما اشتدت الوضعية القاسية التي يعيشونها مند سنوات طويلة جراء الغياب الكلي الدني الخدمات والمرافق 

الضرورية للحياة.

باتنة : محمد غناي  

باتنة : محمد غناي  

سقوط امرأة من الطابق الثالث 
لمسكنها يف مجاز الصفاء بقالمة

..وحريق يف بيت قصديري ببوعايت محمود 

اختتام فعاليات الطبعة الرابعة لصالون 
المعدات الطبية واالستشفائية بعنابة 

إنطالق  حملة الحصاد و الدرس بالمنطقة الجنوبية لخنشلة  
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بلدية الحايس بباتنة 

متفرقات 

سكان مشتة الرصفة يطالبون بالتنمية

 إشهار

دائرة المعاناة تتسع يف باتنة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة - دائرة القل - بلدية القل 

مصلحة التنظيم العام والشؤون االجتماعية والثقافية

طبقــا ألحكام المرســوم التنفيــذي رقم 74/15 المــؤرخ في 26 ربيع 
الثاني عام 1436 ه الموافق ل 16 فبراير ســنة 2015 يحدد االحكام  

والقانون االساسي النموذجي  المطبق على النادي الرياضي الهاوي 
النادي الرياضي للهواة االكاديمية الرياضية ألمل القل 

المعتمــدة  تحــت رقم 01 بتاريــخ 2016/03/21 الكائن مقرها  نهج 
17 اكتوبر 1961 بالقل 

الرئيس شعيب فنازي

تجديد الهيئة القيادية

ية  ــان فيصل عضو الشــركة المدن اذ بن زي  نحــن األســت
اذين مباركية  ــن لألســت ي ي ــن القضائ ــة للمحضري ي المهن
ــس قضــاء برج  ــدى مجل ــان فيصــل ل ــن زي ــدهللا وب عب
ــا  ن ب ــن مكت كائ ه ال ل ــع بخاتمــه أســف ــج والموق بوعريري
ية شارع طيبي احمد رقم08برج بوعريريج ل بحي05جوي
م  ائ ق د ال دية حرازة بواســطة رئيسها حداد السعي ل ائدة: ب ف ل

اذ بن داود حسين في حقه)ا(: األست
دية حرازة . ل ب كائن مقرها ب ال

انون  ــى المواد من 406 إلى 416 من ق -بعد االطالع عل
ية واإلدارية. اإلجراءات المدن

ــم  الجدول:20/01311,رق ــم  رق تحــت  ــرار  ق ل ل ــذا  ي ف ن ت
يوم: 2021/01/10 عن مجلس  فهــرس: 21/00155 ل ال
الممهــور  ــة,  ي بوعريريج,الغرفة:الجزائ ــرج  ب قضــاء 
ــه مايلي:”قرر  ــة القاضي في منطوق ذي ي ف ن ت بالصيغــة ال
ــي حضوري غير وجاهي  ن ية عل ــس الغرفة الجزائ المجل
ــن وحضوري للطرف المدني في الشــكل: قبول  لمتهمي ل
ه  ل ا وتعدي ي دئ يد الحكم مب أي افات ,في الموضوع: ت ن ئ االســت
التضامن  يهما ب ــزام المحكوم عل إل ية ب ــي الدعوى المدن ف
ــون دج  ي ــغ واحــد مل ل ــي بمب بتعويــض الطــرف المدن
يهمــا وتحديد مدة اإلكراه  ــف على المحكوم عل المصاري

بدني بحدها األقصى .” ال
يغ  ل ب ــذي ومحضر ت ي ف ن د ت يغ ســن ل ب ــاء على محضر ت ن -ب
ة  وفاء عن طريق رسال ال وفاء ومحضر تكليف ب ال تكليف ب

ــع إشعار باالســتالم وعن طريق  ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مضمن
مادة 412  ا لنص ال ق تاريخ:2021/04/26 طب ــق ب ي تعل ال

ية واإلدارية. من قانون اإلجراءات المدن
ــس محكمة  ي نشــر الصادر عن رئ ال ــى اإلذن ب ــاء عل ن -ب
م:2021/313. تاريخ:2021/05/17 تحت رق منصورة ب

دين بن مسعود وفاء السيد:نوقاري نصر ال ال ا ب ن ف كل
يشير والية  دية ال ل د ب ة الســعي الســاكن بشــارع بن بورحل
ــغ 1.087.310,00دج”  ل مب ــرج بوعريريج بأن يدفع ال ب
ــون و ســبعة وثمانون ألف و ثالثمائة و عشــر دج ”  ي مل
ــغ 1000000,00  ل نحــو األتي مب ــى ال ــة عل و المفصل
ــف  التضامــن و مصاري ــه ب تعويــض المحكــوم ب دج ال
الحــق  ــل  تمث ــي  ت وال دج   87.310,00 ـــ  ب ــة  ي القضائ
ـ 73.780,00 دج ومبلغ 5.377,00  ناسبي المقدر ب ت ال
يق  تعل فيذي عــن طريق ال ن د ت يغ ســن ل ب دج عــن محضر ت
وفاء  ال يغ تكليف ب ل ب ــغ4.463,00دج عن محضــر ت ل ومب
ــغ1845,00 دج عن محضر  ل ــق ومب ي تعل عــن طريق ال
ــغ 1845,00 دج عن محضر مآل  ل وفاء ومب ال ــف ب ي تكل
وفاء تســري من  ل ة 15 يوما ل اه بأن له مهل بهن يذ  ون ف ن ت ال
ا  ات ب يه جبرا. وإث ــذ عل ف يغه هذا المحضر واال ن ل ب ــخ ت اري ت
ا نسخة من هذا  من ا كما ذكر أعاله وسل من ا وتكل غن ل ذلك ب ل

انون. ق ل ا ل ق لمخاطب الكل طب المحضر ل
    ب ف:11210456 

المحضر القضائي

ة ـ ة الشعبي ـ ة الديمقراطي ـ ة الجزائري ـ الجمهوري
الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لألستاذين مباركية عبدهللا 
وبن زيان فيصل لدى مجلس قضاء برج بوعريريج حي 05 جويلية شارع 

طيبي احمد رقم 08 برج بوعريريج الهاتف: 035.76.48.79
بليغ رسمي في جريدة يومية وطنية نشر مضمون عقد ت

بليغ رسمي لسند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق النشر  محضر ت
في جريدة يومية وطنية المواد:612-613-04/412 منق.ا.م.ا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDicw70Eax2HzQXjAEAmbnw1n8yFRHb5tiemPKiJmQF5gcuWKnq5CyRdwYkvOyanvTkJJ7u0d9vIIvC2ZppJy-noFdasaSgKyBtZWa1ruj0FVvzrX0XVQLvICm0YQvgkPnGQMPtyucD0XuszPYB1bpL-XNSa2Rsw6qGhBk4LMgGn0rFDAaY-XlBwqujIXda-DZeSnW8OZccatCVcX9I-Q7VaZnt-vhqVGhWR2Me_dIrQiZe1_5HtxHVuvYfG0nOsYJGYDVxVjly5jrsrX3wDeegH8OfrugNi_ZJpkThtUnSPvqrqQ-m_so&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDicw70Eax2HzQXjAEAmbnw1n8yFRHb5tiemPKiJmQF5gcuWKnq5CyRdwYkvOyanvTkJJ7u0d9vIIvC2ZppJy-noFdasaSgKyBtZWa1ruj0FVvzrX0XVQLvICm0YQvgkPnGQMPtyucD0XuszPYB1bpL-XNSa2Rsw6qGhBk4LMgGn0rFDAaY-XlBwqujIXda-DZeSnW8OZccatCVcX9I-Q7VaZnt-vhqVGhWR2Me_dIrQiZe1_5HtxHVuvYfG0nOsYJGYDVxVjly5jrsrX3wDeegH8OfrugNi_ZJpkThtUnSPvqrqQ-m_so&__tn__=%2ANK-R


n وقــال في كلمة متلفزة بمناســبة عيد 
التحريــر إنه ”إذا اســتمرت األزمات من 
دون مبادرة فورية لمعالجتها فإنها ســوف 

تطيح بلبنان«.
والمســؤولية  ”الواجــب  أن  وأضــاف 
الوطنية القومية يفرضان على الجميع أن 
يستشــعروا خطورة المرحلــة المصيرية 
التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهم«.

ودعــا بــري إلــى ”تخليــص لبنــان مــن 
األنانية التي يمعــن البعض بها والطائفية 
والمذهبية من خالل االقتناع بأن المستقبل 
الحقيقــي لتحصين لبنان وعــدم تعريضه 

لالهتزازات هو من خالل دولة مدنية«.
وشــدد على أنه من الضــروري ”تحرير 
لبنــان مــن المحتكرين وتحريــر القضاء 
مــن التدخالت السياســية وتفعيل الهيئات 
الرقابيــة وقانون نهــب المال العــام بدءاً 
مــن مصــرف لبنــان وصواًل إلــى جميع 

اإلدارات خصوصاً كهرباء لبنان«.
وجــزم بري أن ”األزمة الحكومية داخلية 

ويجب أن نضحي بأنفســنا للبنان”، مشيرا 
إلــى أن ”وجوب تشــكيل حكومة برنامج 
عملهــا الوحيد إنقــاذ لبنان واســتعادة ثقة 
أبنائــه بــه وبمؤسســاته كوطــن للعدالــة 
والمســاواة، حكومة تســتعيد ثقة العالم به 
وبــدوره خاصة ثقــة أشــقائه العرب كل 

العرب«.
 وعــن إجراء االنتخابات النيابية قال: ”ال 
يريدون عقد االنتخابات على أساس لبنان 
دائــرة واحــدة فلتكن دوائر موســعة على 

أساس النسبية«.
ومنذ أكثر من عشــرة أشهر ال يزال لبنان 
من دون حكومة، رغم األزمة االقتصادية 
التي تعصف به، والتي أدت إلى خســارة 
%90 مــن عملته الوطنيــة وارتفاع عدد 
الفقــراء إلى %60 من شــعبة باإلضافة 
إلــى إغــالق عدد كبيــر من المؤسســات 

الخاصة وتسريح آالف الموظفين.
كمــا بــدأت مؤسســات الدولــة الرســمية 
بالتحلل ويشــهد القطاع العــام إضرابات 

متتاليــة اعتراضاً على ضعــف الرواتب 
بمقابل االرتفاع الجنوني.

كمــا تشــهد مؤسســات الجيــش والقــوى 
األمنية تراجعاً لوجستياً بسبب المصاعب 
التي تواجهها، والتي أدت إلى تعطل نحو 
%50 مــن آليات قــوى األمــن الداخلي 
مــن دون التمكــن بإصالحها بحســب ما 
صرح وزير الداخلية محمد فهمي ما يهدد 

بانفالت أمني كبير.
ولم ينجــح رئيس الحكومة المكلف ســعد 
الحريري منذ عشــرة أشــهر من االتفاق 
علــى حكومة مــع الرئيس ميشــال عون 
بســبب االختالف على تقاســم الحصص 

الوزارية.
كمــا فشــل عــون األســبوع الماضي في 
إشــراك مجلس النواب في الحكومة عبر 
دعوته إلى ســحب التكليف من الحريري 
فكان رد المجلس حاســماً بأن ال صالحية 

بهذا الشأن.
ق ـ د

n لــم يمنــع رئيســة الــوزراء 
المنتخبــة في دولة ســاموا إغالق 
البرلمــان فــي وجههــا مــن أداء 

اليمين الدستورية.
فيسبوك كان المالذ الوحيد لفيامي 
نعومي ماتافــا؛ أول امرأة تتولى 
المنصب في البــالد، لكنها عانت 
معارضة قوية شككت في فوزها، 
قبل تأكيد المحكمة حصول حزبها 

على األغلبية.
الدســتورية  اليميــن  أدت  ماتافــا 
رئيسة لوزراء ســاموا في حديقة 
خــارج البرلمــان عبــر تطبيــق 
فيسبوك، في مراسم خاصة اليوم 
اإلثنيــن بعــد منعهــا مــن دخول 
البرلمان، في آخر يوم من المهلة 

الدستورية.
فــي  الواقعــة  الدولــة  وانزلقــت 
المحيط الهادئ في مأزق انتخابي 
منذ أن توجــه الناخبون لصناديق 
االقتراع في 9 أفريل، حيث أعلن 
حزب فاتواتوا إيل أتوا ســاموا أو 
تاسي )فاســت( فوزه على حزب 
حمايــة حقوق اإلنســان )إتش أر 

بي بي(.
وأكــدت محكمة أخيــرا أن حزب 
فاســت فاز بأغلبيــة ضئيلة للغاية 
األســبوع الماضــي، مــا أعطى 
الضــوء األخضــر ألول تغييــر 
للحكومة منذ عام 1982، لتصبح 
أول امرأة تتولى رئاســة الوزراء 

في ساموا.
وبموجب دستور ساموا، يجب أن 
ينعقــد البرلمان فــي غضون 45 
يوما من االنتخابات، ويعتبر اليوم 
االثنين هو آخر يوم في تلك المدة 

حتى يكون ذلك ممكنا.
 لكن تم اســتبعاد حزب فاست من 
البرلمان، لذا تم بث أداء الحكومة 
الجديــدة اليمين الدســتورية على 

الهواء مباشرة عبر فيسبوك.
وتولــت المدعيــة العامة الســابقة 
تاوالبابــا برينــدا هيذر-التو دور 
تســجيل مراســم أداء اليمين التي 
أقيمــت في الحديقة خارج برلمان 

ساموا.
ولم يحضر أي من أعضاء حزب 

حماية حقوق اإلنسان أداء اليمين، 
وليــس مــن الواضح مــا إذا كان 
ســوف يتم اعتبار المراسم ملزمة 

قانونا.
ورفــض رئيــس الــوزراء منــذ 
فتــرة طويلــة، توياليبا ســايليلي 
ماليليجاوي التنازل عن الســلطة 
اليــوم اإلثنيــن، قائــال إن رئيس 
دولة ســاموا، تويماالليفانو فاليتوا 
ســوالوفي الثانــي، هــو فقط من 

يمتلك سلطة عقد البرلمان.
وقــال ماليليجــاوي، الــذي تولى 
الســلطة قبل 23 عاما، إن هناك 
حكومة واحــدة فقط في ســاموا، 
وإن حزبــه ال يــزال يــؤدي هذا 

الدور.
كمــا قــال لمؤيديه عبر فيســبوك 
بعد مراسم أداء اليمين الدستورية 
التــي أقامهــا حزب فاســت: ”لقد 
اســتهانوا )حزب فاست( بكرامة 
رؤساء وزعماء مناطقهم بأفعالهم 

اليوم«.
ومؤيــدا مــا حصــل مــع الحزب 
الــوزراء:  رئيــس  قــال  الفائــز 
البرلمــان،  خــارج  يزالــون  ”ال 
وبموجــب القانون، ال يســمح لهم 

بدخول مبنى البرلمان«.
وألغى رئيس الدولة، ســوالوفي، 
فتح الــدورة البرلمانية يوم األحد 
”حتــى يحيــن الوقت الذي ســيتم 
اإلعالن عنه وألســباب ســأعلنها 
في الوقــت المناسب”،حســب ما 

جاء في األمر الذي أصدره.
وألغــت محكمــة خــالل جلســة 
اســتماع عاجلة قرار ســوالوفي، 
قبــل أن يعلــن رئيــس البرلمــان 
أن  فافيــس  توليافــوا  ليوبيبــي 
البرلمــان لن ينعقــد حتى يصدر 

سوالوفي إعالنا جديدا.
وفــي 17 ماي، تــم الطعن على 
نتيجــة االنتخابــات، التــي جرت 
فــي أفريــل، أمــام المحكمة، مع 
الحكم برفــض إجــراء انتخابات 
ثانية وتأكيد فوز حزب )فاســت( 
بأغلبيــة 26 مقعــدا مقابــل 25 

مقعدا.
ق ـ د

n وأدانت الخارجية الفلســطينية 
في بيان، تلك ”الدعوات التي أطلقتها 
جماعات الهيكل المزعوم، وطالبت 
بنقــل الوصايــة علــى األقصى إلى 

وزارة األديان اليهودية، وهدمه«.
و”جماعــات الهيــكل” تكتــل يطلق 
على عدد من المنظمات والحركات 
القوميــة والدينيــة اليهوديــة التــي 
تســتهدف مدينــة القــدس وخاصــة 
المســجد األقصــى وإقامــة ”هيكل 

سليمان” المزعوم مكانه.
وتشــرف على األقصى حاليا دائرة 
لــوزارة  التابعــة  القــدس  أوقــاف 
األوقــاف األردنية، بموجب القانون 
الدولــي، حيــث يعــد األردن آخــر 
ســلطة محلية مشرفة على مقدسات 

المدينة قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وحملّت الوزارة، حكومة إســرائيل 
”المســؤولية كاملة عن دعوات تلك 
المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها 
القدس ومقدساتها  االستفزازية ضد 

ومواطنيها«.
”اســتفزازات  أن  علــى  وشــددت 
المســتوطنين اإلرهابية  مجموعات 
في القــدس تهدد بتقويــض الجهود 
إطــالق  وقــف  لتثبيــت  المبذولــة 

النار«.
وأردفــت: ”كمــا تــؤدي إلــى ترك 

األبــواب مفتوحــة أمــام مزيــد من 
التصعيد والتوترات في األوضاع«.
وجدد مســتوطنون، صباح اإلثنين، 
اقتحاماتهم للمســجد األقصى، تحت 
حراسة الشــرطة اإلسرائيلية، لليوم 
الثانــي علــى التوالي، بعــد إغالقه 

أمامهم لثالثة أسابيع.
الشرطة اإلسرائيلية تطلق 

النارعلى فلسطيني يف القدس
الشــرطة  أطلقــت  ذلــك،  إلــى 
اإلســرائيلية النــار، اإلثنيــن، على 

فلسطيني في القدس الشرقية بدعوى 
االشتباه في تنفيذه عملية طعن.

وقالت الشــرطة، في بيان مقتضب، 
إنها رصــدت ”حادثة طعن بالقرب 
مــن المقر العام للشــرطة في مدينة 

القدس«.
وأشــارت إلــى أنه تم إطــالق النار 
علــى المشــتبه فــي تنفيــذه عمليــة 
الطعــن، دون مزيد مــن التفاصيل. 
لكن شــهود عيان قالوا إنهم شاهدوا 
شابا ملقى على األرض دون حراك. 
ويقــع مكان الحادث على مقربة من 

حي الشيخ جراح بالقدس،
الماضــي،  أفريــل   13 وفــي 
تفجــرت األوضــاع فــي األراضي 
الفلســطينية كافة؛ جــراء اعتداءات 
”وحشــية” ترتكبها شرطة إسرائيل 
ومســتوطنوها فــي األقصــى وحي 
فــي  بالقــدس،  جــراح”  ”الشــيخ 
محاولة إلخالء 12 منزال فلسطينًيا 

وتسليمها لمستوطنين.
وبــدأ فجــر الجمعة، ســريان وقف 
الفصائــل  بيــن  النــار  إلطــالق 
الفلســطينية في غزة وإسرائيل، بعد 
عدوان إسرائيلي على القطاع، الذي 
يســكنه أكثر من مليوني فلسطيني، 
وتحاصــره إســرائيل منــذ صيــف 
2006، حيث اســتمر العدوان 11 

يوما.
وإجماال، أســفر العدوان الوحشــي 
علــى األراضــي الفلســطينية عــن 
طفــال   69 بينهــم  شــهيدا   280
بجانــب  مســنا  و17  ســيدة  و40 
أكثــر مــن 8900 مصــاب، بينهم 
90 إصاباتهم ”شــديدة الخطورة”، 
فيمــا أســفرت صواريــخ المقاومة 
الفلســطينية عن مقتل 13 إسرائيليا 

وإصابة العشرات بجروح.
ق ـ د

n جاء ذلك في مؤتمر صحفي 
نظيره  مع  شكري  عقده  مشترك 
األردني أيمن الصفدي في العاصمة 

بحثا  جمعهما،  لقاء  عقب  عمان 
خالله مستجدات القضية الفلسطينية 
والُسبل الكفيلة بإحياء عملية السالم.
وأضاف وزير الخارجية المصري 

إن القاهــرة تســعى إلــى ”تنســيق 
األردن  مــع  المشــتركة  جهودهــا 

لمواجهة تحدياتنا اإلقليمية«.
وتابــع أنه ”ال غنــى عن تعاوننا مع 
األردن بشــأن القضية الفلســطينية، 
وننســق مــع دول عربيــة لتوصيل 

المساعدات اإلنسانية إلى غزة«.
مــن جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
األردنــي: ”نواصــل التنســيق مــع 
لالعتــداءات  لوضــع حــد  مصــر 
اإلســرائيلية في األقصــى، ونبحث 

أيضا سبل إعادة إعمار غزة«.
تلعــب  ”مصــر  أن  إلــى  وأشــار 
دورا رئيســيا فيمــا يخــص القضية 
الفلســطينية”، داعيــا إلــى ضرورة 
التعامــل مــع قضية تهجيــر أهالي 
حي الشيخ جراح على أنها ”جريمة 

حرب«.
وشــدد علــى أنه ”ال ســالم أو أمان 

فــي المنطقــة إال بتحقيــق مبدأ حل 
الدولتيــن”، مشــيرا إلــى أن إعادة 
إعمــار قطــاع غــزة أولويــة ملحة 
اآلن، وهنــاك حراك إقليمي في هذا 

الصدد.
وأكــد الصفــدي أن ”حمايــة القدس 
مســؤولية فلســطينية عربية إقليمية 
دوليــة والمســاس بها هو اســتفزاز 

لمشاعر شعوب المنطقة«.
إقليميــة  جهــودا  مصــر  وقــادت 
للتوصل إلى الهدنة التي أوقفت 11 
يوما من العدوان اإلســرائيلي على 
الفلســطينيين أســفر عن استشــهاد 
تســببت  بينمــا  فلســطينيا   248
صواريــخ أطلقتهــا الفصائــل مــن 
قطاع غزة في مقتل 13 شخصا في 

إسرائيل.
ق ـ د

10

اهتماما  أبدت  بايدن  جو  برئاسة  األمريكية  اإلدارة  إن  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  قال 
لتفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اإلثنين، إلى تحرير بالده من الطائفية والمحتكرين وإبعاد 
القضاء عن التدخالت السياسية.

عين على العالم

وزير الخارجية المرصي: إدارة بايدن مهتمة بتفعيل حل الدولتني

أدانت دعوات لنقل اإلرشاف عىل المسجد األقىص من األردن إىل إرسائيل

الثالثاء 25 ماي  2021
الموافق لـ 13 شوال  1442

بعدما أغلق الربلمان الباب يف وجهها..
رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمني عرب 

”فيسبوك”
فلسطين تحذر من دعوات 

”يهودية متطرفة” لهدم األقصى

بري يدعو لـ”تحرير لبنان” وإىل ”التضحية” لتشكيل الحكومة

حّذرت فلسطين، اإلثنين، من دعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لهدم المسجد األقصى، ونقل 
اإلشراف عليه من األردن إلى إسرائيل.
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حرية و مسؤولية 

محرز يحتفل 
بالعلم الفلسطيني 
ويخطف األنظار يف 

إنجلرتا

أندي ديلور يقدم 
موسما تاريخيا 

يف الدوري 
الفرنيس
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رسميا.. إنريكي يستبعد راموس من 
تشكيلة إسبانيا ألمم أوروبا 2020

خروج جماعي لألندية 
الجزائرية يف رابطة 

أبطال إفريقيا 
تأهل الشبيبة 

يحفظ ماء الوجه  
ص12

 الالعبون يرفضون التدرب  ويهددون 
بمقاطعة لقاء الخروب 

اتحاد عنابة يغرق 
وسط أزمة مالية 

خانقة 

غوارديوال يكشف وجهة 
أغويرو املقبلة

بعد تضييع كل شيء هذا املوسم 

 السنافر يطالبون من املدرب 
حمدي بإعطاء الفرصة لبعض 

العبي الرديف 
ص12

ص 13

بطولة أمم أوروبا



n  و لم يقدر رفقاء الحارس  بوطاقة من التفوق 
علــى ممثل المغرب الذي يفرض نفســه كل عام 
في األدوار المتقدمة من المنافســات القارية،وهذا 
تأكيــد ضمني أن هنــاك  عمل قاعدي ينجز على 
مســتوى هذا الفريق  لكن خروج شــباب بلوزداد 
صعــب تقبلــه ألن الفريق تنقل إلــى تونس وهو 
متفــوق بهدفين لصفر لكن انقلبت اآلية في ملعب 
رادس وكل من الحظ وشــاهد المقابلة وقف على 
األداء الشــاحب لرفقاء سعيود، حيث لم يصنعوا 
وال فرصة واحدة حقيقة للتهديف وهذا ما يطرح 
العديد  من التساؤالت حول الالعب المحلي  الذي 
تعالت أصــوات بعض الرؤســاء حول ضرورة 
إشــراكه في المنتخب األول لكن المســتوى يبقى 
بعيــد كل البعد عــن المنتخب الوطنــي ،وهذا ما 
لمــح إليه حتــى الناخب الوطني جمــال بلماضي 
فــي العديــد مــن التصريحــات اإلعالميــة ،مــا 
يعطى االنطباع أن العــودة إلى التكوين القاعدي 
فــي النوادي ضــروري جــدا في ســبيل تحقيق 
نتائــج ايجابية قاريا، كما كان األمر في ســنوات 

الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي .

n تأهلت  تشكيلة شبيبة القبائل إلى الدور النصف 
النهائــي مــن كأس االتحاد اإلفريقــي بالرغم من 
التعادل المفروض عليها مساء األحد فوق أرضية 
ميــدان أول نوفمبر بتيزي وزو من طرف النادي 
الرياضي الصفاقسي  التونسي لكن نتيجة الذهاب 
كانــت لصالح فريق الزعيم الذي حســمها بهدف 
في ملعــب الطيب لمهيري  عــن طريق الالعب 
رضا بن ســايح ،وبذلك  تواصل الشبيبة القبائلية 
المغامــرة اإلفريقية  فــي المربــع الذهبي ،حيث 
ســتواجه كوتون ســبور الكاميروني الذي ســبق 
للشــبيبة وأن لعبت معها فــي دوري المجموعات 
هــذا العــام، لكــن  المقابلــة مختلفة هــذه المرة ، 
وهــذا باعتــراف ضمنــي مــن الناطق الرســمي 

للفريــق ميلود عيبود الذي اعتبر المواجهة صعبة 
والشــبيبة تســتهدف النهائي ولمــا ال الثأر للفرق 
الجزائريــة األخرى التي أقصت من المنافســات 
اإلفريقيــة بالوصول إلى النهائي وتشــريف العلم 
والراية الوطنية فــي هذه الكأس  وأضاف عيبود 
أن اســود جرجرة واعون بثل المســؤولية الملقاة 
على عاتقهم مشــيرا أن الهدف اآلن هو الوصول 
إلــى النهائــي والتتويــج بهذا اللقب القــاري الذي 
غــاب عن خزائن الفريق منذ أكثر من 18 ســنة 
حيــث كان أخر تتويج للشــبيبة بــكأس الكاف في 
ســنة 2003  تحــت قيادة المــدرب خالف محي 
الديــن وفي عهد الرئيــس الســابق الراحل محند 

شريف حناشي .
أ- هادي 

n يعيــش فريــق   اتحــاد عنابــة أزمة 
ماليــة كبيــرة مــا قــد يعصــف بالنادي 
خــالل الجــوالت المتبقية من الموســم 
ــحيث  الكــروي في القســم الثاني هواةـ 
رفــض الالعبون  العودة إلى التدريبات 
وبالتألــق مقاطعة المباريات القادمة إلى 
غاية تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة 
بشــكل كبيــر هــذه الوضعيــة جعلــت 
الجماهير تدق ناقوس الخطر وتتســاءل 
حول وضع الفريق في البطولة  خاصة 
وأن أبناء بونة يقتربون من الصعود إلى 
الرابطة األولى المحترفة بفعل الحصيلة 

االيجابيــة المســجلة إلى غايــة الجولة 
الســابعة عشــرة ،وهذا ما يؤكــد نوايا 
الفريق فــي لعب ورقــة الصعود، لكن 
األزمة المالية قد تعيد الفريق إلى نقطة 
الصفر في ظل رفض الالعبين التدرب 
والتحضيــر لموقعــة جمعيــة الخروب 
المقبلــة هــذا الوضــع قــد يؤثــر على 
التشكيلة قبل 48 ساعة عن اللقاء القادم 
، حيث تتطلــع إدارة الفريق إلى تحرك 
السلطات المحلية من أجل احتواء األمر 
وإعــادة الروح للفريــق ماليا من خالل 
تقديم مســاعدات مالية تحفيزية لالعبين 

للمضــي قدمــا نحــو األمام في ســبيل 
تحقيق الهدف المسطر وهو  الصعود.

إقامتها  التشــكيلة تطــرد مــن 
بسيدار واإلدارة يف ورطة حقيقة 
وضعية الفريق ال تبشــر بالخير بسبب 
الديــون المتراكمــة ،ما جعــل صاحب 
اإلقامــة ســيدار يقــوم بطــرد الالعبين 
،حيث رفــض الترخيص لهــم بالمبيت 
إلــى غايــة دفــع كل الديــون العالقــة 
والمســتحقات الخاصــة بالمبيت ،وهذا 
ما شــكل صعوبة كبيــرة لالعبين الذين 
وجــدوا أنفســهم وأمتعتهم في الشــارع 
وســط القلــق والتوتــر الــذي أصــاب 
الالعبيــن والطاقــم اإلداري الذي يعمل 
علــى احتــواء الوضــع بهــدف إعــادة 
األمور إلى مجراها الطبيعي في محاولة 
تهدئة األمر والتحضيــر الجيد لالعبين 
لموقعــة جمعية الخروب التي تعد مهمة 
في مسار ومشــوار ومسيرة الفريق في 
القســم الثاني هــواة  هــذه الخرجة من 
صاحب سيدار لم تعجب كثيرا الالعبين 
واإلدارة التــي ســارعت إلى إيجاد مقر 
أخر مؤقت للمبيت لالعبين  وإيجاد حل 

عاجل للقضية والمسالة .

الرئيــس زعيم يهدد باالســتقالة 
ويطالب السلطات املحلية بالتحرك 
هدد رئيــس اتحــاد عنابة عبد الباســط 
زعيــم  باالســتقالة و االنســحاب مــن 
الرئاسة في حال استمرار الوضع على 
هــذا الحــال خاصــة في ظل المشــاكل 
المالية والديون الكبيرة التي توجد على 
عاتــق النــادي العنابي حيــث لمح إلى 
إمكانية المغادرة إذ اســتمرت األوضاع 
بهــذا الشــكل مطالبيــن من الســلطات 
المحلية التحرك وااللتفاف حول الفريق 
الــذي يمثل المدينــة والوالية ككل وهذا 
قصــد مرافقته لتحقيق هدف الصعود ما 
دام التشــكيلة في المركز األول ويتطلع 
زعيم إلى تحرك السلطات المحلية  على 
رأســهم والي الوالية لمســاعدة الفريق 
ماديــا للخــروج مــن األزمــة وضمان 
اســتمرار الفريق  للمباريــات باألكابر 

حتى ال يفلت الصعود من النادي .
 أ.هادي 

خروج جمايع لألندية الجزائرية يف رابطة أبطال إفريقيا 

تأهل الشبيبة يحفظ ماء الوجه  

الناطق الرسمي لشبيبة القبائل عيبود لـ عني الجزائر : نستهدف بلوغ النهايئ 

 الالعبون يرفضون التدرب  ويهددون بمقاطعة لقاء الخروب 
اتحاد عنابة يغرق وسط أزمة مالية خانقة 

أنــدي ديلور يقدم موســما تاريخيا يف 
الدوري الفرنيس

n خطــف مهاجــم المنتخــب الوطنــي 
الجزائري أنــدي ديلور األضــواء رفقة 
ناديــه مونبلييــه بعــد نهايــة الموســم 

الحالي.
ولعــب المهاجــم الجزائــري 36 مباراة 
كاملة رفقة مونبلييه هذا الموســم تمكن 
خاللهــا من تســجيل 20 هــدف وقدم 9 

تمريرات حاسمة .
كمــا نــال أندي ديلــور 7 مــرات جائزة 

أفضل العب في الدوري الفرنسي .
جدير بالذكــر أن ديلور يحظــى باهتمام 

كبير في أوروبا بعد الموسم الكبير الذي قدمه رفقة ناديه مونبلييه

الفلســطيني  بالعلــم  يحتفــل  محــرز 
ويخطف األنظار يف إنجلرتا

n صنــع النجــم الجزائري رياض 
محــرز الهــدف فــي إحتفــال ناديه 
مانشســتر ســيتي بلقــب الــدوري 
قــام  بعدمــا  الممتــاز  اإلنجليــزي 
بحمــل علم فلســطين برفقــة العلم 
الجزائري في ملعــب االتحاد ليؤكد 
اليســاري الجزائري تعلقه بالقضية 

الفلسطينية .
وشــهدت مبــاراة اليوم تألــق لقائد 

المنتخــب الوطنــي الجزائــري رياض محــرز بعدما تمكن مــن تقديم 
تمريرة حاسمة .

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا عريضا على نظيره إيفرتون 
بخماسية نظيفة خالل فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء األحد 
علــى ملعب “االتحاد” ضمن منافســات الجولة الـــ 38 واألخيرة من 

مسابقة الدوري اإلنجليزي.
إلى ذلك أشــاد الالعب المصري الســابق ومحلل قنوات بين ســبورت 
محمد أبوتريكة بالنجم الجزائري رياض محرز بعد رفعه راية فلسطين 
في احتفالية تتويجه ببطولة البريمييرليغ رفقة ناديه مانشستر سيتي.
وقــال محمد أبــو تريكة :” العدوان الصه_يونــي لعب دورا كبيرا في 
كشــف معادن النجوم ومن بينهم ريــاض محرز الذي لعب دورا كبيرا 

لدعم فلسطين من خالل نشر الوعي في المجتمع األوروبي”

بعد تضييع كل يشء هذا الموسم 

 الســنافر يطالبون من المدرب حمدي 
بإعطاء الفرصة لبعض العبي الرديف 

شــباب  أنصــار  طالــب   n
قسنطينة من اإلدارة  بإشراك 
بعــض الالعبين مــن الرديف 
تحضيــرا لهم للموســم القادم 
،مــادام الهدف هــو البقاء في 
حظيرة الكبار ،وقالوا إن هذه 
الفكرة البد من تجســيدها في 
ظل تألق بعــض الالعبين في 
الرديف  الذين يلعبون أحسن 
بكثيــر مــن بعــض العناصــر 
التــي تشــارك فــي المباريات 
مــع األكابر، والدليل الحصيلة 
المســجلة من الرديــف الذي 
لــم ينهزم إال مــرة واحدة منذ 
بدايــة الموســم ويحتل الصــف الثالث في الترتيب العــام ويتوفر على 
العبين لديهم قدرات كبيرة يمكن أن تســاعد الفريق األول ،فيما تبقى 
مــن المشــوار من جهة والســماح لهم باالندماج تدريجيــا مع الفريق 
األول تحســبا للموســم القــادم  وبالتالي إشــراك عدد كبيــر منهم  في 
التشــكيلة األولى الموســم القادم بدل من انتداب العبين من أجل هدف 
البقاء  ودعا األنصار المدرب حمدي إلى إعطاء الثقة لبعض العناصر 
الشــابة التــي يمكــن لهــا أن تتألق بشــكل كبير كما تفعل فــي لقاءات 
الرديف وهذا في ســبيل تكوين مجموعة من الشــباب الموســم القادم 
كمــا هو الحال في وفاق ســطيف الذي يعتبر حســب الســنافر نموذج 
ايجابي في االلتفاف حول أبناء الفريق وخريجي مدرسة النسر األسود 
ويتطلعون إلــى رؤية بعض الالعبين من الفريق الثاني في المباريات 
القادمة مادام  البقاء سيتحقق تدريجيا الن الفريق  بعيد كل البعد عن 
مصــدر الخطر وأيضــا بعيد عن  لعب األدوار األولى ال الســباق على 
اللقــب وال على المراتب التي تؤهل الفريق إلى المنافســات اإلفريقية 
والقاريــة  والفرصــة مواتية في هذه الحالة إلشــراك بعض الالعبين 
منــى صنــف الرديف من طرف الطاقم الفنــي . علما أن فريق الرديف 
لعب إلى حد الساعة 22 مقابلة فاز في 17 تعادل أربع مرات وانهزم 
في لقاء واحد األســبوع الماضي أمام جمعية الشــلف بصعوبة كبيرة 
جدا ويحتل الصف الثاني في ســلم الترتيب العام وراء شبيبة الساورة 
حصيلــة جــد ايجابيــة لفريــق الرديف الذي يعطى درســا فــي الروح 

الجماعية والتضحية ألشبال  حمدي.
 أ- هادي  
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تأهل الشــبيبة القبائلية إلى المربع الذهبي من كأس االتحاد اإلفريقي يعتبر بمثابة الشــجرة التي تغطى الغابة 
بعد الخروج الجماعي لألندية الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا  ونعني مولودية الجزائر وشــباب بلوزداد 
،حيث اعتبر بعض المالحظين أن الخروج كان متوقعا بالنســبة للمولودية بعد التعثر المفاجئ داخل القواعد 

أمام الوداد  البيضاوي في لقاء الذهاب.

عاد تشــكيلة شــباب قسنطينة بنقطة ثمينة من ملعب بومزراق لما فرضت التعادل االيجابي هدف لهدف على 
جمعية الشلف في لقاءات الجولة 22 للرابطة األولى المحترفة وهي النقطة الثانية التي يعود بها النادي من 

الغرب في مرحلة اإلياب بعد النقطة التي تحصل عليها أمام وداد تلمسان في افتتاح هذه المرحلة  .

أخبار محترفينا 



n  استبعد المدرب لويس إنريكي، القائد سيرخيو 
راموس من قائمة منتخب إســبانيا التي ستشارك 
فــي بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام 2020 

إلى هذا الصيف.
وخاض المدافع المخضرم، الذي شارك في 180 
مباراة دولية مع منتخب إســبانيا كانت آخرها في 
مــارس الماضي، محادثات مكثفة مع إنريكي في 
األيام القليلة الماضية حول موقفه من المشــاركة 
في أمم أوروبا هذا الصيف قبل أن يتم استبعاده.

ولم يكن موقف راموس واضحا حتى إعالن قائمة 
منتخب إسبانيا اليوم االثنين، سواء بالمشاركة مع 
إســبانيا في ”يورو 2020” هذا الصيف، أو في 
دورة األلعاب األولمبية التي ســتقام هذا الصيف 

أيضا في طوكيو.
وكان صاحــب الـ35 عاما، يريد المشــاركة في 
البطولتيــن، لكــن األمر يبدو صعبا بعد الموســم 
الشاق الذي مر به وعدد اإلصابات التي تعرض 
لهــا، لــذا يبــدو أن القرار جــاء بالتضحيــة بأمم 

أوروبا.
وجــاءت القائمــة النهائيــة للمنتخــب اإلســباني 

كالتالي: 
حــراس المرمى: أوناي ســيمون، دافيد دي خيا، 

روبرت سانشيز
المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو 
توريس، إيمريك البورت، إريك غارسيا، دييغو 
لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.
بوســكيتس،  ســيرخيو  الوســط:  العبــو 

رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.
أويارزابــال،  أولمــو،  دانــي  المهاجمــون: 
ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، 

أداما تراوري، وبابلو سارابيا.
وتبدأ منافسات كرة القدم في األولمبياد في الـ22 
مــن يوليو وتســتمر حتى الســابع من أغســطس 

بمشــاركة 16 منتخبا، بينما يقام ”اليورو” خالل 
الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

 القائمة املعلنة
 حراسة المرمى: دافيد دي خيا )مانشستر يونايتد 
االنكليــزي(، أونــاي ســيمون )اتلتيــك بلبــاو(، 

روبرت سانشيس )برايتون االنكليزي(.
 خط الدفاع: خوسيه غايا )فالنسيا(، إريك غارسيا 
وأيميريك البورت )مانشستر سيتي االنكليزي(، 
جوردي ألبا )برشــلونة(، دييغــو يورنتي )ليدز 
يونايتــد االنكليــزي(، بــاو توريــس )فيــالاير(، 

سيسار أسبيليكويتا )تشيلسي االنلكيزي(

 خط الوســط: فابيان رويس )نابولي االيطالي(، 
بيدري وسيرجيو بوسكيتس )برشلونة(، رودريغو 
هرنانديس )مانشستر ســيتي االنكليزي(، كوكي 
وماركــوس يورنتــي )أتلتيكــو مدريــد(، تياغو 

ألكانتارا )ليفربول االنكليزي(
 خــط الهجوم: دانــي أولمو )اليبزيــغ االلماني(، 
ميكيل اورياسابال )لاير سوسييداد(، فيران توريس 
)مانشســتر ســيتي االنكليزي(، جيــرارد مورينو 
)فيالاير(، الفــارو موراتا )يوفنتــوس االيطالي(، 
أداما تــراوري )ولفرهامبتــون االنكليزي(، بابلو 

سارابيا )باريس سان جيرمان الفرنسي(
المصدر: وكاالت

 بطولة أمم أوروبا

 رسميا.. إنريكي يستبعد راموس من 
تشكيلة إسبانيا ألمم أوروبا 2020

  كانو خارج قائمة المنتخب 
الويلزي يف يورو 2020

   غوارديوال يكشف وجهة 
أغويرو المقبلة

  ترصف رائع من صالح تجاه 
هاري كني
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nأعلن مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم فرناندو 
ســانتوس عــن تشــكيلة متحفظــة لخــوض كأس 
أوروبا في كرة القدم، شــهدت ضّم المهاجم بيدرو 
غونســالفيش للمرة األولى، بقيادة النجم كريستيانو 
رونالدو وعشــرة آخريــن متوجين بلقب النســخة 

األخيرة في 2016.
 قــال المــدرب البالــغ 66 عاما ”نحن مرشــحون 
إلحــراز اللقــب. أنطلــق مــن القناعة نفســها )في 

2016( أن البرتغال قادرة على إحراز اللقب«.
ووقعت البرتغال في مجموعة نارية تضم فرنســا 

بطلة العالم وألمانيا والمجر.
وضمت التشــكيلة حارس ولفرهامبتون اإلنكليزي 
روي باتريســيو، المدافــع المخضــرم بيبــي )38 
عامــا( إلى جانب روبن ديــاش )24 عاما( العب 
مانشســتر ســيتي بطل إنكلتــرا المتــّوج الخميس 
العب العــام في الدوري بحســب تصويت رابطة 

الصحافيين.
وحــده الظهير األيســر نونو منديــش )18 عاما(، 
المســتدعى للمّرة األولى فــي آذار/مارس، يضفي 

طابعا يافعا على التشكيلة.
ومع الســماح باســتدعاء 26 العبــا بدال من 23، 
دّعم ســانتوس خط وســطه من خالل ضم تســعة 
العبين. يزخــر هذا الخط بأمثال جــواو موتينيو، 

برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا.
ومــن الوجوه الجديدة المهاجم بيدرو غونســالفيش 
)ســبورتينغ( المتــوج حديثا بلقب هــداف الدوري 
)23 هدفا( خالل مسيرة فريقه الناجحة التي أحرز 

خاللها لقب الدوري للمرة األولى في 19 عاما.
قال ســانتوس عن المهاجم البالغ 22 عاما ”أعتقد 
أن بمقــدوره منح المنتخب مــا قّدمه مع فريقه هذا 
الموســم )...( يتواجــد معنــا بســبب جودته، ألنه 

معياري األّول«.
لكــن األنظار ســتتركز على النجــم األول للفريق 
رونالدو الذي خرج من نهائي النسخة األخيرة أمام 

فرنسا مصاًبا.

ينــوي أفضــل العب فــي العالم خمــس مرات أن 
يصبــح أفضل هداف في تاريخ المســابقة القارية، 
إذ يتعادل راهنا مع الفرنســي ميشــال بالتيني )9 
أهــداف(، أو أفضــل هــداف على صعيــد مجمل 
المباريات الدولية، حيث يبتعد بفارق ســتة أهداف 

عن اإليراني علي دائي.
ولدعــم العــب يوفنتــوس اإليطالــي البالــغ 36 
عامــا، يعــّول ســانتوس علــى موهبــة أتلتيكــو 
مدريــد اإلســباني جــواو فيليكس وديوغــو جوتا 
ليفربــول اإلنكليــزي.  العائــد مــن إصابــة مــع 

 وفيما يلي التشكيلة:
- حراســة المرمى: روي باتريسيو )ولفرهامبتون 
اإلنكليزي(، أنتوني لوبيش )ليون الفرنسي(، روي 

سيلفا )غرناطة اإلسباني(
- الدفاع: جواو كانســيلو وروبن دياش )مانشستر 
سيتي اإلنكليزي(، نلســون سيميدو )ولفرهامبتون 

اإلنكليزي(، جوزيه فونتي )ليل الفرنســي(، بيبي 
)بورتــو(، نونــو منديــش )ســبورتينغ(، رافاييل 

غيريرو )بوروسيا دورتموند األلماني(
- الوســط: دانيلو بيريــرا )باريس ســان جيرمان 
الفرنســي(، جــواو باليينيــا )ســبورتينغ(، روبــن 
نيفيش وجواو موتينيو )ولفرهامبتون اإلنكليزي(، 
ريناتو سانشيس )ليل الفرنسي(، برونو فرنانديش 
)مانشســتر يونايتد اإلنكليزي(، ســيرجيو أوليفيرا 

)بورتو(، وليام كارفاليو )لاير بيتيس اإلسباني( 
)يوفنتــوس  رونالــدو  كريســتيانو  الهجــوم:   -
اإليطالــي(، ديوغــو جوتا )ليفربــول اإلنكليزي(، 
رافــا ســيلفا )بنفيــكا(، أندريــه ســيلفا )أينتراخت 
فرانكفورت األلماني(، برناردو ســيلفا )مانشستر 
ســيتي اإلنكليزي(، جواو فيليكــس )أتلتيكو مدريد 
اإلسباني(، غونســالو غيديش )فالنسيا اإلسباني(، 

بيدرو غونسالفيش )سبورتينغ(

 تشكيلة متحفظة للربتغال حاملة اللقب بقيادة رونالدو

n  اســتبعد المهاجم المخضرم هال 
روبســون-كانو مــن قائمــة مدرب 
منتخب ويلــز المؤقت روبرت بيج 
التي ســتدخل معســكراً تدريبياً في 
البرتغــال هذا األســبوع اســتعداداً 
للمشاركة في بطولة أوروبا 2020 

لكرة القدم هذا الصيف.
وأحرز روبســون-كانو هدفين فقط 
لفريقه وســت بروميتش ألبيون في 
الــدوري اإلنكليــزي الممتــاز هذا 
الموسم وهبط فريقه للدرجة األدنى 
بعــد احتاللــه المركــز 19 وقبــل 

األخير.
وكان روبســون-كانو )32 عامــاً( 
العباً أساســياً مــع منتخب ويلز في 
بطولة أوروبا الماضية في 2016 
وأحرز هدفاً رائعاً في شباك بلجيكا 

في دور الثمانية.
وعــاد روبســون-كانو عــن قــرار 

المســتوى  علــى  اللعــب  اعتــزال 
الدولي في العام الماضي.

وســيغيب عــن معســكر المنتخــب 
الويلزي أيضاً العب وسط مانشستر 
يونايتد دانييل جيمس بسبب خوض 
فريقــه المبــاراة النهائيــة للــدوري 
األوروبــي فــي مواجهــة فيــالاير 

اإلسباني األربعاء المقبل.
المؤقــت  المــدرب  وســيعلن 
بيج التشــكيلة النهائية للفريق والتي 

ستضم 26 العباً في اليوم التالي.
وســتنافس ويلــز فــي المجموعــة 
األولى مع إيطاليا وتركيا وسويسرا 
البطولــة  فــي  مســيرتها  وســتبدأ 
بمواجهة األخيرة يوم 12 حزيران/

يونيو المقبل.
وفي النســخة الماضية من البطولة 
األوروبيــة خســرت ويلــز في قبل 

النهائي أمام البرتغال. 

n    قال مدرب مانشســتر ســيتي، 
بيــب غوارديوال، إن مهاجم فريقه، 
أغويــرو،  ســيرجيو  األرجنتينــي 
أصبــح قريبــا مــن االنتقــال إلــى 
برشــلونة بعد انتهاء عقده مع بطل 
الــدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة 

القدم.
وســجل المهاجــم األرجنتيني البالغ 
عمره 32 عاما، هدفين في مباراته 
األخيرة في الدوري مع ”الســيتي”، 
أمــس األحد، ليســاعد ناديــه على 
إنهاء الموسم بقوة بالفوز 0-5 على 

إيفرتون قبل االحتفال باللقب.
وسيرحل هداف ”السيتي” التاريخي 
في صفقة مجانية بعد خوض نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام تشيلســي 

يوم السبت المقبل.

أغويــرو  أن  غوارديــوال،  ويثــق 
سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو 
النــادي الــذي أحرز لقــب الدوري 
اإلسباني ثالث مرات ولقب دوري 
األبطــال مرتيــن تحــت قيــادة هذا 

المدرب اإلسباني.
وقــال غوارديوال فــي تصريحات 
صحفية ”ربما أكشف عن سر. ربما 
هــو )أغويرو( قريــب من التوصل 
التفاق باالنتقال إلى النادي المفضل 
لقلبي وهو برشلونة. سيلعب بجوار 

أفضل العب في التاريخ ميسي«.
وأكمــل: ”أنا متأكد أنــه )أغويرو( 
سيســتمتع باألمــر. وربمــا يصبح 
برشــلونة أقوى وأقوى بوجوده في 

الملعب«.
المصدر: رويترز

ليفربــول،  نــادي  نجــم  بــادر    n
المصــري محمــد صــالح لتهنئــة 
مهاجم توتنهــام، الدولي اإلنجليزي 
هــاري كين، بعــد تتويجــه بجائزة 
هداف الــدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
ونال كين الجائــزة للمرة الثالثة في 
مســيرته، بعد منافســة شرســة مع 
صالح، حســمها الدولي اإلنجليزي 
في الجولة األخيرة، بتســجيله هدفه 

الـ23 في شــباك ليســتر سيتي، في 
حيــن صــام النجــم المصــري عن 
التسجيل في مباراة كريستال باالس 
ضمــن منافســات الجولــة ذاتهــا، 

ليتجمد رصيده عند 22 هدفا.
وبعــد نيلــه جائزة هــداف الدوري 
اإلنجليزي، كتب كين عبر حســابه 
علــى ”تويتر”: ”ســعيد للفوز بمثل 
هذه الجوائز، لــم تكن لتتحقق دون 

الفريق والموظفين«.

 الرئيس الفرنيس يمتدح ديشان ويعرب عن سعادته بقائمة اليورو
n أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القائمة التي انتقاها المدرب ديدييه ديشان لخوض غمار اليورو 

هي القائمة المناسبة معربا عن سعادته بالالعبين الذين تم اختيارهم.
يذكر أن تشكيلة ديشان عرفت عودة مفاجئة لنجم لاير مدريد كريم بنزيمة بعد سنوات من الغياب.

كما رحب الشــارع الفرنســي بعودة بنزيمة مؤكدا أن العبا بموهبة ابن ليون يستحق الظهور مع الزرق، كما 
أنه سيشكل إضافة نوعية في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي.
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شطرنج/ البطولة اإلفريقية للفرد ي

دوري السلة األمريكي 

فوزان وتعادل وخسارة واحدة للجزائر

انطالقة جيدة لفينيكس وفيالدلفيا في البالي أوف

عين على الرياضة 
14

n وعنــد الرجــال، فــاز االســتاذ 
الدولي بالل بلحسن على الجزائري 
اآلخــر، ناصــر علــي، فيما خســر 
طالبــي شــفيق على يــد المصري، 

فوزي أدهم.
ولدى الســيدات، تغلبــت ناصر لينة 
على المصرية معتز آية، في الوقت 
الــذي تعادلت فيه ناصــر منال أمام 

ماكوينا كريستين من زيمبابوي.
وبعــد الجولة الخامســة، يحتل بالل 
بلحسن الصف الرابع، بينما يتواجد 
ناصــر علــي في المركــز 12، أما 
طالبي شفيق فيركن في الصف 16 

من بين 59 مشاركا.
بالمقابل، تتصدر ناصر لينة الترتيب 
عند النســوة، في الوقــت الذي تأتي 
فيه ناصر منال في المركز 21 من 

ضمن 34 متنافسة.
وكان المديــر الفنــي الوطني، حاتم 
ولــد رويــس، قــد أكد فــي تصريح 
الجزائــر  »أهــداف  أن  ل«واج« 
مــن المشــاركة فــي هــذا الموعــد 
هي افتــكاك إحــدى الميداليات عند 
الرجال، وانتزاع اللقب القاري لدى 
الســيدات. مــع ضمــان التأهل الى 

كأس العالم عند الذكور«.
وتعد هذه البطولــة اإلفريقية مؤهلة 

الى الكأس العالمية )فردي -رجال( 
والمقررة بمدينة سوتشــي الروسية 
فــي الفتــرة مــا بيــن 10 يوليــو 3 

أغسطس القادمين.
وســيمثل قارة إفريقيا العناصر التي 

تحتــل المراكز األربعــة األولى في 
هــذه الــدورة، التــى ســتختتم  يوم 

الجمعة القادم )28 مايو(.
يشــار أن الوفد الجزائري تنقل الى 
مــاالوي قبــل أســبوع في ســفرية 

شــاقة، مــن الدوحــة )قطــر( الــى 
جوهانســبورغ )جنوب افريقيا(، ثم 
العاصمة الماالوية بالنتير الى غاية 
مدينة ليلونغــواي التي تحتضن هذا 

الحدث.

n وفــاز فينيكس صنــز على لوس 
آنجليــس ليكــرز 90-99 وفيالدلفيا 
على واشنطن ويزادرز 125-118 

ليتقدما -1صفر ضمن هذه السلسلة.
فــي المبــاراة األولــى التــي تابعهــا 
11824 متفرجــا، تألق في صفوف 
الفائز ديفــن بوكر الذي كان يخوض 
أول مبــاراة لــه على هذا المســتوى 
بتســجيله 34 نقطة بينها في 14 في 
الربع األخير مع 8 تمريرات حاسمة 
أضــاف  حيــن  فــي  متابعــات،  و7 
و16  نقطــة   21 ايتــون  دياندريــه 

متابعة.
في المقابل، عانى نجما ليكرز ليبرون 
جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل األول 
18 نقطــة و10 تمريــرات حاســمة 
و7 متابعــات، والثاني 13 نقطة و7 
متابعــات. وعمومــاً، نجح ليكرز في 
7 رميات ثالثية فقط من أصل 26.

وتعــّرض نجــم فينيكــس المخضرم 
كريس جورج إلصابة خالل المباراة 
واضطــر إلى تلقي العالج مرتين في 

غرف المالبس خالل الربع الثالث.
وقــال بوكر: »إنّــه فوز كبيــر لنا« 
مشــيراً إلــى أن إصابة بــول جورج 
المبكــرة »جعلــت فريقــي ينتفض، 
أدركنا بأنه يتعيّن علينا االعتماد على 
مســاعدة بعضنا البعــض وبأن نبذل 

جهوداً إضافية«.
أمــا ديفيــس فوعد بتصحيــح األمور 
في المباراة الثانية منتقداً نفســه على 
االداء الــذي قدمه بقولــه: »ال يمكن 
أن نفــوز بأي مباراة أو بأي سلســلة 
إذا لعبــت بهــذا المســتوى، أتحمــل 
مســؤولية هذه الخســارة تماماً، وأنا 
واثق من أنني ســأقدم مستوى أفضل 

في المباراة الثانية«.
وباســتثناء تقدم ليكرز بفارق 5 نقاط 
فــي إحــدى مراحــل الربــع األول، 

فــإن فينيكــس فرض ســيطرته على 
مجريــات المبــاراة وتقدم فــي باقي 
المراحل حتى وصل الفارق إلى 16 

نقطة في مطلع الربع األخير.
وفــي مبــاراة ثانيــة ضمــن المنطقة 
ذاتها، ســاهم ثنائي ممفيس غريزليز 
الكنــدي ديلون بروكس وجا مورانت 
في تحقيق فوز مفاجئ على يوتا جاز 
نقطــة   57 بتســجيلهما   112-109
بينها 31 لألول و26 للثاني في أول 
مشاركة لفريقهما في البالي أوف منذ 

أربع سنوات.
أما أفضل مســجل فــي صفوف يوتا 
فكان الكرواتي بويــان بوغدانوفيتش 
مع 29 نقطة وأضــاف مايك كونلي 
22 نقطــة، فــي حين اســتمر غياب 

دونوفان ميتشل للمرة الـ17 توالياً.
وكان ممفيــس غريزليــز احتاج إلى 
خــوض الملحــق وتخطــي غولــدن 
ســتايت ووريــرز ليضمــن المركز 

الثامــن فــي منطقتــه الغربيــة ويبلغ 
األدوار اإلقصائية.

علــى  يتقــدم  سيكســرز 
ويزاردز

وفي المنطقة الشــرقية، تقدم فيالدلفيا 
واشــنطن  علــى  ســفنتي سيكســرز 
بفضــل   125-118 ويــزادرز 
37 نقطــة لتوبيــاس هاريــس و31 
للكاميروني جويل امبيد بينها 8 نقاط 
فــي الدقائــق الثالث األخيرة ليحســم 

النتيجة نهائياً في صالح فريقه.
وقال هاريــس: »كان يتعيّن علينا أن 
نظهر قتالية عالية، أن نفرض إيقاعنا 
ألننا كنا نــدرك بأن األمور لن تكون 

سهلة في مواجهة منافسنا«.
في المقابــل، كان برادلي بيل أفضل 
مســجل في صفوف الخاسر مع 33 
نقطــة و10 متابعــات و6 تمريرات 
حاســمة، وأضاف المخضرم راســل 

وستبروك 16 نقطة و14 متابعة و5 
متابعات.

وفي مبــاراة أخرى ضمــن المنطقة 
ذاتهــا، حقــق أتالنتــا هوكــس فوزاً 
صعبــاً على نيويــورك نيكس -107
105 بفضــل ســلة تراي يانــغ قبل 
نهايــة المبــاراة بثانية واحــدة ليتوج 
جهــوده فيها بعد أن ســجل 32 نقطة 
و10 متابعــات ونجح فــي الرميات 

التسع التي احتسبت له.
في المقابل، كان اليك بوركس أفضل 
مســجل في صفوف الخاسر مع 27 

نقطة.
وقــال يانغ: »أمر ممتــع أن اخوض 
مبــاراة كبيرة فــي مدينــة نيويورك 
ســيتي، في ســاحة تايمز ســكوير« 
حيث تابع المباراة داخل الملعب نحو 

15 ألف متفرج.
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تنافس رشس عىل جائزة أفضل العب يف 
الدوري األمريكي لكرة السلة

n ســيتنافس الثالثــي نيكــوال يوكيتش العب دنفــر ناغتس، وجويل 
إمبـــيد العب فيالدلفيا ســيفنتي سيكسرز وســتيفن كيري نجم غولدن 
ســتيت ووريورز على جائزة أفضل العب في موسم الدوري األميركي 

لكرة السلة.

األمريكية الواعدة غوف تسعى للتألق يف روالن غاروس
n تستعد األميركية الصاعدة كوكو غوف لالشتراك في بطولة فرنسا 

المفتوحــة للتنــس ثاني البطــوالت األربع الكبرى للموســم الحالي بعد 
أن حققتــج نتائــج ناجحة على المالعب الرملية فــي إيطاليا على مدار 
األسبوعين األخيرين وهو ما عزز ثقتها بالنفس وأدى إلى تقدمها 10 
مراكــز لتصعد إلى المركــز 25 عالمياً وهو أعلــى تصنيف تصل إليه 

طوال مسيرتها.
وخــالل مســيرتها القصيــرة فــي بطــوالت المحترفــات وصلت غوف 
)17 عامــاً( بالفعل إلى الدور الرابع )دور 16( في بطولتي أســتراليا 
المفتوحــة وويمبلــدون وقريباً في بطولة فرنســا المفتوحة ســتصبح 
مصنفــة في بطولة كبرى للمــرة األولى عند انطالق المنافســات على 

مالعب روالن غاروس الرملية األحد المقبل.
وخــالل أيار/مايــو الجــاري تأهلت جــوف وللمرة األولــى لقبل نهائي 
بطولة لألساتذة فئة 1000 نقطة في روما وبعد ذلك توجت بأول لقب 

لها على مالعب رملية في بارما.
وقالــت الالعبــة األمريكية للصحفيين بعــد تتويجها بثانــي لقب خالل 
مســيرتها »لدي إحســاس جيــد حقا قبل فرنســا المفتوحــة.. وأتمنى 

االستمرار في التقدم والتحسن.«
وأضافت قولها: »أشــعر أن ضرباتي جيــدة وتحركاتي جيدة وأحوالي 
البدنية والنفسية والمعنوية جيدة. لذك أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة 

بالنسبة لي«.
وفي فرنســا المفتوحة ســتكون غوف أصغر مصنفة سناً على مستوى 
البطــوالت الكبرى منــذ 15 عاما بعد نيكول فايديســوفا في ويمبلدون 

في 2006.
وفــازت غــوف أيضاً بلقب الزوجي في بطولــة بارما مع كاتي ماكنالي 
لتصبح أصغر العبة سناً تجمع بين اللقبين في بطولة واحدة خالل نحو 
17 عاماً بعد أن حصدت الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا اللقبين في 

بطولة برمنغهام في 2004.  
 وأكــدت غــوف التــي توجت بلقب الناشــئات فــي روالن غاروس في 
2018 أنها اآلن أصبحت تســتمتع باللعب على المالعب الرملية أكثر 

من ذي قبل. 
الوكاالت

فريســتانب يفوز بســباق جائــزة موناكو 
الكربى

n ظفــر الهولندي ماكس فيرســتابن ســائق فريق ريد بول بســباق 
جائزة موناكو الكبرى للمرة األولى في مسيرته األحد، وتصدر الترتيب 

العام لبطولة »فورموال وان« بعد خمس مراحل هذا الموسم.
أكمل اإلســباني كارلوس ســاينز )فيــراري( والبريطاني الندو نوريس 
)ماكالرين( عقد منصة التتويــج بحلولها في المركزين الثاني والثالث 
علــى التوالــي، فيما أنهــى بطل العالم ســبع مــرات البريطاني لويس 
هاميلتــون )مرســيدس( الســباق في المركز الســابع وخســر صدارة 

الترتيب العام لصالح فيرستابن.

حققت العناصر الجزائرية المشاركة في البطولة اإلفريقية للشطرنج )الفردي(، فوزين وتعادل وخسارة 
واحدة خالل منافسات اليوم الخامس من الموعد القاري، الجاري بمدينة ليلونغواي بماالوي  والتي 

تستمر فعالياتها إلى غاية ال28 ماي الجاري .

حقق كّل من فينيكس صنز وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز انطالقة جيدة في الدور األول من مباريات األدوار 
االقصائية )بالي أوف( من دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.



متفرقات

االطاحــة بعصابــة أحيــاء إجراميــة 
تحرتف االعتداء والرتهيب بالطارف

 

n تمكــن رجــال أمــن دائرة الذرعــان بوالية الطارف  مــن اإلطاحة بإحدى 
عصابات األحياء متكونة من  خمسة 5 أشخاص مسبوقين قضائيا في قضايا 
تتعلق باعتداء على المواطنين باســتعمال أســلحة بيضاء محظورة  أعمارهم 
فــي العقد الثاني و الثالــث من العمر و ينحدرون من احياء مختلفة من مدينة 

الذرعان .
 تعود وقائع القضية إلى عملية أمنية شرطية قامت بها عناصر الشرطة بأمن 
الدائرة بناء على شــكاوى بعض السكان بخصوص تواجد اشخاص  يقومون 
باالعتداء على المواطنين ،و كذا ترهيب المواطنين باستعمال مختلف االسلحة 
البيضاء، باإلضافة إلى المشاجرات المتكررة ،فيما بينهم حيث شملت العملية 
مداهمــة لمختلــف احياء المدينة خاصة تلك المشــبوهة و بعــد التعرف على 
هؤالء االشخاص تم الترصد لهم و توقيفهم في حالة تلبس بحملهم و حيازتهم 
ألسلحة بيضاء مختلفة )سيف كبير الحجم، خناجر و سكاكين كبيرة الحجم و 
عصي خشــبية( و بالتنســيق مع النيابة المختصة لدى محكمة الذرعان و بعد 
اســتصدار الســند القضائي تم كذلك ضبط اسلحة بيضاء مختلفة على مستوى 
منازلهــم ليتــم  تحويل جميع المشــتبه فيهــم الى مقر أمن الدائرة الســتكمال 
االجراءات القانونية اين انجز ملف قضائي ضد الموقوفين بخصوص القضية 
قدمــوا بموجبه امام الجهات القضائية المختصــة لدى محكمة الدرعان بجرم 
تكويــن عصابة أحيــاء إجرامية تعمل على االعتداء و ترهيب امن و ســامة 
المواطنيــن باســتعمال اســلحة بيضاء ايــن صدر في حقهم جميعــا أمر إيداع 

بمؤسسة إعادة التربية.

حجز مهلوسات ، مخدرات  ومرشوبات 
كحولية بعني العسل والذرعان 

n فــي إطار الوقاية والحضور الردعي فــي الميدان لوحدات الدرك الوطني 
ضــد كل أشــكال الجريمة، بغيــة خلق جو تســوده الطمأنينة لــدى المواطن، 
عالجــت وحدات المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالطارف خال األســبوع 

المنصرم في مجال الشرطة القضائية القضايا التالية:
 الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالذرعان: في عملية نوعية تتمكن من حجز 
2132  وحدة من المشــروبات الكحولية من مختلف األنواع واألحجام بإقليم 
بلديــة الذرعان وتوقيف ثاثة أشــخاص تتراوح أعمارهــم مابين 24 و 28 
ســنة يقومون ببيع المشــروبات الكحوليــة بأحد منازل المشــتبه فيهم بدون 
رخصــة، أين تم إنجــاز ملف قضائي ضــد المتورطين وتقديمهم أمام الســيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، الذي وضع أحد المشــتبه فيهم تحت 

الرقابة القضائية. 
بوثينة. س

حجــز أزيد من 1170 قرص مهلوســات 
بالمسلة 

 

فــي إطــار مكافحــة اإلتجار غير الشــرعي بالمخــدرات والمؤثــرات العقلية 
بأنواعها، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ألمن دائرة بوسعادة 
بأمن والية المسيلة من توقيف شــبكة إجرامية تتكون من ثاثة أشــخاص ، 
تتــراوح أعمارهم مــا بين 31 و36 ســنة، لتورطهم في قضية حيازة ونقل 

وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات )كيف معالج( بطريقة غير شرعية.
حيثيات القضية بدأت بعد توقيف أحد أفراد الشــبكة من قبل عناصر الشــرطة 
بالتنســيق مع مصالح الجمــارك بالمســيلة، والذي كان علــى متــن مركبتــه 
الســياحية، التي عثر بداخلها على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة قدرت 
بـ 1176 قــرص مهلــوس مــن نوع بريقابالين، وعلــى إثره تم فتح تحقيق 
فــي القضية الذي أفضــى إلــى توقيف باقي أفراد الشــبكة بعــد عملية تمديد 
االختصــاص إلحدى الواليات الجنوبية، مع حجــز كمية من المخدرات )كيف 
معالج( قــدرت بـ 83,24 غــرام بعــد تفتيــش مســكن أحــد المشــتبه فيهم، 
ليتــم تشــكيل ملفات قضائية ضدهم وتقديمهــم أمام وكيــل الجمهوريــة لدى 
محكمة بوسعادة، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة 

حيث أمر بإيداعهم بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.
عبد الحليم بال

الثالثاء 25 ماي  2021
الموافق لـ 13 شوال  1442

»الشرشمان الجزائري »فياغرا أغنياء 
الخليج ومصدر رزق العائالت السوفية

15  عين على المجتمع

 n   الشرشمان و طريقة صيده 
يتمركز الشرشــمان في قلــب رمال الصحراء 
الجزائريــة ابتداء من نصف شــهر أفريل إلى 
أواخر شهر جوان أين يقوم الصيادون والهواة 
باقتفــاء أثره ما بين فترتي الظهر والعصر أي 
عندما تكون الحرارة في أوجها والتي تســاعد 

»الشرشمان« على الخروج إلى السطح.
وعــن طريقة اصطيــاده يقول الصيــاد عادل 
» عليك أن تستشــعر بوجود ســمك الصحراء 
مــن خالل غطــس اليد في الرمــال على عمق 
يفوق نصف متر مع ضــرورة التمتع بالخبرة 
والمهارة في القبض عليه التســامه بالســرعة 
الفائقــة والمرونة، حيث يلوذ بالفرار بســرعة 

البرق ». 
متوارثــة  الشرشــمان »  وعــادة اصطيــاد« 
عن األســالف الذين كانوا يعلمــون ويّذكرون 

ويعدّدون فوائده الجمة.  
كما يعتبر النوع المفضل لدى سكان واد سوف 
الذين يستعملونه في األكلة الشعبية » الدشيشة 
»باإلضافــة إلى كونــه وصفة طبية تســتخدم 

لشفاء بعض األمراض المستعصية.
ويتم بيع ســمك الصحراء بعــد ذبحه وتنظيفه 
ليتم شــويه على الجمر أو حيا يقتنيه الكثيرون 
ألجل حماية منازلهم ألنه يقوم بالتهام العقارب 
وبالتالــي النجاة من اللســعات المميتة والقاتلة. 
ويختلــف ثمن ســمك الصحراء حســب حجمه 
حيــث يصل متوســط ســعره إلــى 80 دينار 
جزائري وهو ثمن بســيط مقارنــة لما يحتويه 

من فوائد.
الطبق املفضل ألغنياء الخليج

يقوم عدد من صيادي الشرشــمان الجزائريين 

والتجار الذين تتســنى لهم الفرصة للذهاب إلى 
مكة والمدينة المنورة باألخذ الكثير من أكياس 
»الشرشمان« في موســم رمضان والحج أين 
يأتــي النــاس من كل فــج فيســتغلون الفرصة 
لتســويقها، وذلك بعــد تنظيفهــا وتجفيفها مثل 

اللحم المقدد أو ما يعرف محليا »القديد«.
 فالســعوديون يســتعملونها كثيرا فــي حياتهم 
اليوميــة فهي تعتبــر بمثابة الفياغــرا الطبيعية 
وأحســن بكثير من المنتوج الصيني الذي غالبا 
ما يكون مغشوشــا ومضاف إليه مواد كيميائية 

مختلفة.
 كمــا يســتغل ســكان الجنوب الشرشــمان في 
عالج المس من الجن والسحر، ويعتقدون بأنه 
يمنع ظهور وانتشار مرض » البرص » على 

الجلد.

ويقــوم بعض التجار اآلخرين باالســتثمار في 
هــذه الثــروة الحيوانية وذلك مــن خالل إحياء 
خلطات وصفات كانت تســتعمل قديما من قبل 
الجدات الالتي كن يستعملنها لرفع المناعة في 
الجسم وتحسين القدرة الجنسية خصوصا لدى 
الرجال أو كدواء للنساء في حالة تأخرهن عن 
اإلنجــاب والتي تســاعدهن وتزيــد من فرصة 
الحمل. وتعتمد الوصفات على »الشرشــمان« 
كمكون رئيســي ويبيعونها بأسعار باهظة جدا 
في أسواق الخليج خصوصا الكويت واإلمارات 
العربية. ونظرا لنجاعتها وشهرتها في المنطقة 
أصبحــت هناك طلبات أخرى مــن قبل اليابان 
وكوريا والصيــن، كما أن دولة تونس أدخلتها 
إلى مطبخها وأصبحوا يتوافدون عليها بشــكل 

ملفت لعلمهم بقيمتها الغذائية والطبية.

n وأكــدت بذات المناســبة رئيســة 
الهــالل األحمــر الجزائري، ســعيدة 
بــن حبيلــس أن »هــذه اللجنــة تعتبر 
بمثابة امتداد للموقف الرســمي للدولة 
القضيــة  عــن  المدافــع  الجزائريــة 
متابعــة  إلــى  وتهــدف  الفلســطينية 
عمليات التبرع وتنسيقها لفائدة الشعب 
الفلســطيني«، مشيرة إلى أن »الهالل 
األحمــر الجزائــري هــو مــن يتكفل 
بمنح هــذه التبرعات للهــالل األحمر 

الفلسطيني«.
كما ســتقوم ذات اللجنة، حســب نفس 
المســؤولة، بـ«جمع الهبــات وإنجاح 
المزعــم  للتضامــن  المفتــوح  اليــوم 
تنظيمه مستقبال عبر عدد من القنوات 

التلفزيونية«.
األحمــر  الهــالل  بــأن  ذكــرت  وإذ 
الجزائــري كان قد منح مبلغ 4 مليون 
دينــار جزائري وحصــد حوالي 60 
طن من المواد الغذائية لصالح الشعب 
الفلسطيني، أبرزت السيدة بن حبيلس 
أن »الهــالل األحمــر الجزائــري لن 
يكتفــي هــذه المــرة بجمــع التبرعات 
فحســب وإنما سيســعى إلى وضع حد 

لمعاناة الشعب الفلسطيني«.
واســتطردت بالقول »لقد قررنا القيام 
بحمالت تحسيسية لدى هيئات الهالل 
األحمــر لعــدة بلــدان قصد ممارســة 
الضغــط علــى مجلس األمــن واألمم 
المتحدة بشأن سياســتهما القائمة على 

الكيــل بمكياليــن بخصــوص القضية 
الفلسطينية«.

ومن جهته، أشار األمين العام لالتحاد 
الوطنــي للعمــال الجزائريين، ســليم 
لعباطشــة أن »مكاتب االتحاد ستتجند 
عبــر كامل التــراب الوطني من أجل 
جمــع أكبر عدد ممكــن من التبرعات 
الفلســطينيين«، موضحــا أن  لفائــدة 
»العمــال الجزائرييــن يتعاملــون مع 
القضية الفلسطينية وكأنها قضيتهم«.

ومــن جانب آخر، أعلــن األمين العام 
لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين، 
»الفالحيــن  أن  عليــوي  محمــد 
الجزائريين ســيتجندون كالعادة لدعم 

الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته«.

هــذا، وأكــد قائد الكشــافة اإلســالمية 
الجزائريــة، عبد الرحمــان حمزاوي 
أن »الكشــافة اإلســالمية ستكون في 

الموعد« هي األخرى.
كمــا أكــد كل مــن رئيــس الفدراليــة 
الجزائريــة ألرباب العمل المواطنين، 
ســامي عقلي ورئيــس النخبة الوطنية 
للعلــوم الطبية، أســامة كاتب ورئيس 
منظمة الطلبــة الجزائريين األحرار، 
»ســيبذلون  أنهــم  ســريبلي،  فاتــح 
قصارى جهدهم إلنجــاح هذه العملية 
التضامنية لفائدة الشعب الفلسطيني«.

وفــي تدخــل له بهــذه المناســبة، قال 
ســفير دولــة فلســطين فــي الجزائر، 
أميــن مقبــول أن »تضامــن الشــعب 
الجزائري مع الشــعب الفلسطيني هو 
أمر معهود«، مســتطردا بالقول »لقد 
اعتدنا على تضامن الشعب الجزائري 
الــذي لم يتخل يوما عن الفلســطينيين 

منذ بداية محنتهم سنة 1948«.
وإذ ثمــن مداخلــة وزيــر الخارجية، 
صبري بوقدوم خالل اجتماع الجمعية 
أن  الســفير  أكــد  األمميــة،  العامــة 
»الشــعب الفلســطيني بحاجة إلى هذا 
النــوع من الخطابــات وكل هذا العزم 

من قبل الشعوب العربية المسلمة«.
وعبــر فــي األخيــر عن أملــه في أن 
»ينمي مؤتمر جامعــة الدول العربية 
الذي سيعقد قريبا وعي الدول العربية 
ويدفــع بعضــا منها إلى إعــادة النظر 
في سياســة تطبيع عالقاتها مع الكيان 

الصهيوني«.

حل موسم الصيف و حل معه اصطياد سمك الرمال »الشرشمان« الموجود بالصحراء الجزائرية  و الذي 
يعتبر مصدر رزق مهم للعائات السوفية و بعض الشباب العاطل عن العمل ، باإلضافة إلى كونه وجبة 

أساسية ال يمكن االستغناء عنها لدى العائات الصحراوية لكثرة استغاله في تحضير األكات التقليدية و 
الوصفات الطبية »دواء عرب« ، كما يقوم تجار المنطقة و الذين يسافرون بكثرة لدول الخليج بتجفيفه 
بغرض تسويقه ، نظرا لنسبة الطلب الهائلة عليه هناك، لما لديه من فوائد عديدة أهمها  اعتبره بمثابة 

منشط جنسي  طبيعي و مقوي للمناعة خال من أية شوائب كيمائية. 

 تم إنشاء لجنة متابعة حملة التضامن التي بادر بها الهال األحمر الجزائري لصالح الشعب الفلسطيني 
يوم األحد بالعاصمة، عقب اجتماع جمع ممثلي عدة منظمات وجمعيات وطنية.

مريم بن جامع 

ميالد لجنة متابعة حملة التضامن مع فلسطني



المدرب  بأن  التقرير،  وأفاد    n
أورلوف  مكسيم  يدعى  الذي 
اآلخرون  السيرك  وموظفو 
المسمى  الوحش  بصد  قاموا 
حيث  العصيان،  فيجا باستخدام 
استدعت  إصابات  في  تسببت 
موشكوفو  مستشفى  في  العالج 

بمنطقة نوفوسيبيرسك.
أن  قبــل  التقريــر،  وأوضــح 
يتعــرض للهجــوم ظهــرت اللبؤتان 
ــي  »فيجــا وســانتا » يتشــاجران ف
ــن  ــا بهجومي ــام فيج ــم ق ــة، ث الحلب
كمــا  أورلــوف،  المــدرب  علــى 
ــل  ــرأة حام ــر أن ام ــادت التقاري أف
مــن  صــرع  نوبــة  مــن  عانــت 

الصدمــة.
أحــد  أن  إلــى  التقريــر،  وأشــار 
تعــرض  األســود  مروضــي 

لهجــوم كمــا أصيبــت امــرأة حامــل 
ــم  ــن الخــوف، وت ــة صــرع م بنوب
بعــد  إســعاف  ســيارة  اســتدعاء 

ذلــك.
الهجــوم  أن  التقريــر،  واســتطرد 
وهــو األحــدث مــن بيــن العديــد 
مــن الهجمــات فــي روســيا كانــت 
هنــاك دعــوات لحظــر الحيوانــات 
ــر  ــا أص ــيرك، كم ــي الس ــة ف الحي
جراحــه  أن ضمــد  المدرب بعــد 
فــي المستشــفى: »حــاالت مثــل 
اليــوم نــادرة جــًدا لكــن الحيوانــات 
ــر  ــن العم ــغ م ــا يبل ــات فيج حيوان
ــذ  ــنوات وكان ضــااًل من ــس س خم
الطفولــة ولــن تــؤدي مــرة أخــرى 
بعــد الهجــوم« وقــال: »ســنتفاوض 
مــع حدائــق الحيــوان الســتبدالها 

ــر«. ــد صغي ــبل أس بش

خدمات  شركة  أضافت   n
األميركية  والتكنولوجيا  اإلنترنت 
إلى  جديدة  خاصية  »غوغل« 
»غوغل  اإلنترنت  لتصفح  برنامجها 
كلمات  مشكلة  حل  تتيح  كروم«، 
في  بالمستخدم  الخاصة  المرور 
والمواقع  الخدمات  من  العديد 
واحدة. خطوة  في  قُرصنت،   التي 

اإلنترنت  برامج تصفح  أن  وفي حين 
المعتادة تحذر المستخدم عندما ُترصد 
ضمن  به  الخاصة  المرور  كلمة 
تعرضت  التي  المرور  كلمات  قائمة 
»كروم«  المتصفح  فإن  للقرصنة، 
المشكلة من  حل  للمستخدم  سيتيح 

خالل النقر على زر واحد.
وحســبما أعلنــت شــركة »غوغــل« 
تطبيقــات  مطــوري  مؤتمــر  خــالل 

عندمــا  فإنــه  أو«،   – آي  »غوغــل 
مــرور  كلمــة  »غوغــل«  ترصــد 
للقرصنــة،  تعرضــت  أو  ضعيفــة 
فســُيظهر المســاعد الرقمــي »غوغــل 
كلمــة  »تغييــر  زر  أسيســتنت« 

المســتخدم. أمــام  المــرور« 
ــة  ــر الخاصي وســتبدأ »غوغــل« بتوفي
الجديــدة إلصــدار »كــروم« لألجهــزة 
الذكيــة التــي تعمــل بنظــام التشــغيل 
ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــد« ف »آندروي
فــي  تباعــاً  تبــدأ توفيرهــا  علــى أن 
مختلــف إصــدارات »كــروم« علــى 

مســتوى العالــم.
فــي الوقــت نفســه؛ فــإن هــذه الخاصيــة 
ســتعمل فقــط مــع موقــع التواصــل 
و«عــدد  »تويتــر«  االجتماعــي 
ــي  ــرى ف ــع األخ ــن المواق ــر« م صغي

البدايــة.

افتتاح أول مقهى لـ »البومة« فى الرشق األوسط

متاجر أمريكية تعيد طباعة وبيع »تيرشتات« األمرية ديانا

أسد يهجم عىل مروضه فى سريك بروسيا

نقرة زر تحل مشكلة كلمات المرور المرسوقة

اهتماما  الكثيرون  أبدى  وقد   n
لم  التي  الحدادة  بحرفة  ملحوظا 
بصناعة  يكتفون  ممتهنوها  يعد 
بالطريقة  الحديدية  والنوافذ  األبواب 
الكالسيكية الباهتة بل راحوا يتفنون 
وتصميمات  تشكيالت  تجسيد  في 
راقية تليق المنازل الفاخرة والديكور 
المولعين  شجع  مما  العصري، 
شيء  كل  في  الموضة  بمواكبة 

حتى في تجهيزات البيت إلدراج 
الديكور  من  كجزء  الحديد 

أيضا،  والخارجي  الداخلي 
أيضا  جليا  يبدو  ما  وهو 

والتحف  السلع  خالل  من 
بورشات  المعروضة 
بمختلف  الحدادة 
األحياء بوسط المدينة 

بالمدن  أو  القديمة 
علي  بشكل خاص  و  الجديدة 

منجلي و عين النحاس أين انتشرت 
ملفت  بشكل  الحدادة  حرفة  محالت 
تزامنت  التي  األخيرة  السنوات  في 
الجديدة  السكنات  آالف  توزيع  و 

بمختلف الصيغ.
دهمانــي  رابــح  الحرفــي  ويســرد 
للتصاميــم  تبنيهــم  أن  كيــف 
التــي  حرفتهــم  جعــل  العصريــة، 

نــوا  كا
ــون لقمــة عيشــهم  ــكاد يجن ســابقا بال
منهــا، تتحــّول إلــى حرفــة تــدر ذهبــا 
ســّيما بعــد جلبهــم لــآالت المتطــّورة 
المســتخدمة فــي الرســم والتقطيــع 
ممــا  الليــزر،  باســتخدام  والنحــت 
ــى تطويــع معــدن  ســاعدهم عل
أي  وتشــكيل  الحديــد 
ــارف  ــكل زخ ش
يريدونهــا 

ق  بطــر و
عصريــة ثالثيــة 

ــر. ــا ذك ــاد مثلم األبع
شــعبة  بحــي  حرفــي  وقــال 

الرصــاص أن أكثــر طلبــات الزبائــن 
أو  النوافــذ  شــبابيك  علــى  اليــوم 

النوافــذ 

الخارجيــة 
ل  شــكا بأ
ســية  هند
ت  ما ســو ر و
األبعــاد  ثالثيــة 
باتــت رائجــة اليــوم 
ســيما  البيــوت  بــج 
الســكنية  باألحيــاء 

 . ة يــد لجد ا

حرفــي  ذكــر  الســياق  ذات  وفــي 
ــة الخــروب أن الزبائــن  يعمــل بمدين
أكثــر ألشــكال األزهــار،  يميلــون 
ــن  ــه انجــذاب الكثيري ــد زميل ــا ك فيم
واإلينوكــس  الحديديــة  بالتصاميــم 
ــي  ــزر والت ــتعمال اللي ــة باس المنحوت
ــق  ــون ومبدعــون تلي ــا فنان ــرز فيه ب
وقاعــات  بالمتاحــف  منحوتاتهــم 
تلــك  خاصــة  الراقيــة  العــرض 
المعدنيــة  باللوحــات  المتعلّقــة 
ــة  ــات الزين ــص نبات ــالت أص وحام
الداخليــة والخارجيــة وأعمــدة النــور 

غيرهــا. والدرابزيــن... 

n وتطّورت الفكرة لدى الشحي 
منزلية  هواية  مجّرد  كونها  من 
وتفاعلية  اجتماعية  بيئة  خلق  إلى 
وافتتح  لديه،  التي  البوم  لطيور 
ويعد   ،2020 عام  »بومة«  مقهى 
هذا المقهى هو األول من نوعه في 
الشرق األوسط، حيث يقع في ممشى 
اإلماراتية،  بالعاصمة  السيف  قرية 

أبوظبي.
ــزوار  وغالبــاً مــا تكــون تجربــة ال
ــاء  ــي لق ــا ف ــن نوعه ــى م ــي األول ه
طائــر البــوم والتفاعــل معــه، مــا 
يفســر حماســهم عنــد دخــول المقهــى 
ــي  ــرب، ف ــر عــن ق ــاهدة الطائ ومش
محاولــة لتغييــر الفكــرة المســبقة عــن 
ــؤم«،  ــر ش ــا »نذي ــي أنه ــوم وه الب

ــي أن أن«. ــبكة »س ــا لش وفق
لمقهــى  األساســي  الهــدف  ويبقــى 
بيئــة صحيــة  البومــة هــو توفيــر 
واجتماعيــة مختلفــة لهــذا الطائــر، 
الــزوار  فيهــا  يخــوض  حيــث 
ــرة  ــي الذاك ــخ ف ــدة ترس ــة فري تجرب
وجهــة  إضافــة  مــع  واألذهــان، 

مختلفــة للــزوار فــي امــارة أبوظبــي.
وعنــد ســؤال الشــحي عــن نظــرة 
ــه  ــى أن ــوم عل ــر الب ــى طائ ــاس إل الن
نذيــر شــؤم، قــال: »يعــد طائــر البوم 
اجتماعيــة  فكــرة  بســبب  مظلومــاً 
توارثناهــا فــي مجتمعاتنــا، ولكــن 
اقتــراب النــاس مــن هــذه الطيــور 
والتفاعــل معهــا قــد ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي تغييــر نظــرة الــزوار لهــذا 

الطائــر الجميــل«.
ــا  ــي واجهه ــات الت ــن التحدي ــن بي م
افتتــاح  عنــد  وشــركاؤه  الشــحي 
المقهــى هــي إيجــاد موقــع هــادئ 
يوفــر مســاحة كافيــة لطيــور البــوم، 
علــى  الحصــول  إلــى  باإلضافــة 
يشــمل  نشــاط  لممارســة  الموافقــة 
ــود  ــروبات بوج ــة ومش ــم أطعم تقدي
حيوانــات أليفــة، وتــم اتبــاع كافــة 

المعاييــر واالشــتراطات بمســاعدة 
ــالمة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب هيئ
ــط  ــل التخطي ــة، خــالل مراح الغذائي

للمشــروع. األولــى 
ونــّوه الشــحي إلــى أن هــذه الطيــور 
ــم  ــع أنحــاء العال مســتوردة مــن جمي
فــي  متخصصيــن  طريــق  عــن 
رعايــة وتربيــة البــوم منــذ الصغــر، 
ــا  ــودي، مضيف ــا ال ــر طبعه ــا يفس م
ــا  ــم إنقاذه ــد ت ــور ق ــض الطي أن بع
بســبب عــدم قدرتهــا علــى الحيــاة 
مختلفــة،  ألســباب  الطبيعــة  فــي 
كعــدم القــدرة علــى الطيــران بســبب 

ــي. ــب خلق عي
ــور  ــد الطي ــال: »نحــن ضــد صي وق
يســلب  ذلــك  ألن  بهــا،  واالتجــار 
البريــة  الحيــاة  فــي  الطائــر  حــق 
ــذ الصغــر. ولكــن،  ــي عاشــها من الت
للطائــر  بالنســبة  الوضــع  يختلــف 
الــذي يعيــش بالقــرب مــن البشــر 
منــذ الصغــر، فهــو ينشــأ علــى حــب 
أي  مثــل  تمامــاً  البشــر،  واهتمــام 
حيــوان آخــر، كالقطــط والــكالب«.

n وتعتبر من أكثر أزيائها شهرة والتي تم إعادة تدويرها مرة أخرى 
هي زوًجا من »شورت« مع »تي شيرت« فضفاض وحذاء رياضي، 

وفقاً لما ذكرته صحيفة »مترو« البريطانية.
ــرتات  ــن تيش ــل م ــق األص ــخة طب ــداء نس ــراء وارت ــن اآلن ش ويمك
ــي شــيرت  ــع بالمحالت ت ــر للبي ــث يتوف ــهيرة، حي ــا الش ــرة ديان األمي
 »USA« فــالي فيرجيــن أتالنتيــك« الشــهيرة أو تــي شــيرت«

ــهير. الش
مــن  العديــد  إعجــاب  بالمتاجــر،  المباعــة  »التيشــرتات«  ونالــت 
العمــالء، الذيــن حرصــوا علــى إبــداء رأيهــم علــى صفحــات الخاصــة 
بالمحــالت التجاريــة علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي، حيــث أشــار 

البعــض إلــى أن الســترات ذات جــودة عاليــة، وكتــب أحــد العمــالء فى 
تعليــق لــه علــى »التــي شــيرت«: »إن ارتــداء الســترة بمثابــة تكريــم 
مــن نــوع مــا، ولقــد ارتديــت هــذا مــرة واحــدة بالفعــل وحصلــت علــى 

الكثيــر مــن الثنــاء، فهــو تكريــم لديانا، أميــرة ويلــز«.
ــيرت«  ــي ش ــران »ت ــة إق ــرو«، كيفي ــة »مت ــر صحيف وأوضــح تقري
مــع المالبــس األخــرى، حيــث أشــار إلــى أنــه يمكــن ارتــداء »التــي 
ــى  ــا، وف ــة ديان ــرة الراحل ــبه إطاللة األمي ــع شــورت ليش شــيرت« م
حالــة الرغبــة فــى الحصــول علــى إطاللــة عصريــة، يمكــن ارتــداء 
ــض،  ــذاء أبي ــج« وح ــد لي ــز »واي ــروال جين ــع س ــيرت« م ــي ش »ت
ويمكــن ارتــداء »التــي شــيرت » عنــد التنــزه مــع األصدقــاء أو عنــد 

الذهــاب للتســوق .
ليســت هــذه المــرة األولــى التــي تعيــد بعــض شــركات األزيــاء 
ــت  ــى، أطلق ــام الماض ــي الع ــا، فف ــرة ديان ــهيرة لألمي ــع ش ــاج قط إنت
األولــى،  النســائية  مجموعتهــا  األمريكيــة  الشــركات  إحــدى 
والمســتوحاة مــن أزيــاء األميــرة ديانــا المفضلــة مثــل بلوفــر » آيــام 

األغنــام. بطبعــة  المعــروف  األحمــر  الكشــيري« والبلوفر 
ــم  ــام لتصمي ــر األغن ــم بلوف ــع مصم ــة م ــة التجاري ــت العالم وتعاون
مجموعــة مطابقــة لــه، مثــل الــذي أنتجــه عــام 1994 وارتدتــه ديانــا، 
وظهــرت ديانــا وهــي مرتديــة البلوفــر أثنــاء مشــاهدتها لمبــاراة بولــو 

فــي وندســور مــع ســارة فيرجســون عــام 1983.

انتعاش الحدادة الفنية بقسنطينة 

افتتح رجل إماراتي يدعي محمد الشحي، أول مقهى للبوم في إمارة أبو ظبي، وذلك بعد زيارته مع شريكه عبد 
هللا الحمادي بغرض السياحة إلى اليابان، ووجد ما ُيعرف بمقاهي البوم التي تنتشر بكثرة في البالد.

تستلهم بعض العالمات التجارية أفكار تصميمات مالبسها من أزياء األميرات خاصة األميرة ديانا، من خالل صورها الشهيرة، والتى ظهرت فيها بمالبس 
مختلفة منها الرسمية وغير الرسمية، ويعرف عن األميرة الراحلة منذ سنوات ولعها الشديد بالمالبس الرياضية التي قامت بعض العالمات بتصميم 

مالبس مثلها فى عام 2021.

حرفيون يطوعون الحديد ويبدعون في تجسيد 
تصاميم راقية تليق بالديكور العصري

بولن

مريم/ب
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انساق القسنطينيون في السنوات األخيرة وراء الديكور العصري المعتمد على التحف المعدنية التي 
تفنن في تصميمها حرفيون شباب أبدعوا في مجال الحدادة الفنية العصرية.

»غوغل كروم«

لتغيري فكرة أنها »نذير شؤم«

أعادت موضتها

تعــّرض مــروض ســيرك فــي روســيا لهجــوم مــن قبــل أنثــى األســد 
أمــام جمهــور يضــم أطفــاًل، وتســبب فــي إصابــة امــرأة حامــل بنوبــة 
صــرع، بينمــا اندفــع األطفــال الخائفــون وأوليــاء أمورهــم، حســبما 

ذكــرت جريــدة ديلــى ميــل البريطانيــة.

https://www.youm7.com/story/2021/5/17/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/5320980
https://www.youm7.com/story/2021/3/16/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87/5245675


n وتمكــن هــذا الفنان في الخــط العربي، وهو 
أصيل حــي بامنديــل بالضاحيــة الغربيــة لمدينة 
ورقلــة، مــن إحراز الجائزة الثانيــة ضمن طبعة 
سنة 2021، للمهرجان الثقافي الوطني لفن الخط 
العربي الذي جرى تنظيمــه مؤخرا بقصر الثقافة 
مفــدي زكريــا )الجزائــر(، وهو يمتلــك مجوعة 
هامة من اللوحات واألعمال الفنية المســتلهمة من 

جمال فن الخط العربي األصيل.
ومنذ ولوجه عالم الخط العربي، كســب مصطفى 

مش الحاصل على شــهادة مصمم معماري، خبرة 
في مجال هذا الفن من فنون الحضارة اإلســامية 
والــذي مازال يحظــى بمكانة خاصــة في التراث 

الثقافي الجزائري.
كمــا شــارك الفنان البالــغ من العمــر 47 ربيعا، 
خال مســيرته الفنية التي تمتد على مدار سنوات 
فــي عــدة تظاهــرات ثقافيــة ومعــارض مختلفة 
علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، علــى غرار 
الصالــون الوطني للخط العربي )باتنة 2015-(، 
والزخرفــة  العربــي  للخــط  األول  والمهرجــان 

اإلســامية )الجزائر2007-(، والطبعة التاســعة 
مــن المهرجــان الدولــي لــرواد الخــط العربــي 
)العراق2016-(، فضا عن مشاركاته في خمس 
دورات على التوالي من المسابقة الدولية لفن الخط 

العربي بإسطنبول )تركيا(.
وفــاز هذا الخطاط الملهم أيضا بعــدة جوائز، من 
بينهــا الجائزة األولى في الخط الديواني ومســابقة 
الورشــة الوطنيــة الخامســة لفــن الخــط العربي 
)المديــة2009-(، كما احتل المرتبــة األولى في 
صنــف الخــط الديواني ضمن الطبعــة العاشــرة 
لمســابقة فن الخــط العربــي )بســكرة2016-(، 
باإلضافــة إلى المركــز الثالث في مســابقة »نبي 
الرحمة« للخط الكوفي والزخرفة والتي احتضنتها 

مدينة الرباط )المغرب(.
وشــكل شــغفه بالخط العربي الذي بدأ منذ نعومة 
أظفاره، إلى جانب احتكاكه بالخطاطين المحترفين 
أمثال يوســف بولعــراس، الذيــن التقاهم في عديد 
المحافــل والتظاهــرات الثقافية التي شــارك فيها، 
من بين أهم العوامل التي ســاهمت بشكل كبير في 
صقل مواهبه وتعزيز قدراته ومعارفه الفنية، كما 

صرح ل »وأج«.
العربــي  الخــط  فــن  وتثميــن  تطويــر  وبهــدف 
وطنيا، أكد الخطــاط مصطفى مش على ضرورة 
إنشــاء مدرســة متخصصــة فــي تكوين الشــباب 

الموهوبين في هذا الفن.
ودعــا إلى استحداث ســوق متخصــص في مجال 
الخط يتــم مــن خالــه إتاحــة الفرصــة للفنانيــن 
الناشطين في هذا المجال، بغية التعريف بأعمالهم 

وعرضها للبيع.

n ســيكون الــرأس الرخامــي، 
المعار مــن متاحــف كابيتولين فى 
روما، أول أثــر يلتقي به الزائرون 
فى المعرض الرئيسي لإلمبراطور 
الرومانــى نيــرون الــذي يفتتحــه 
المتحــف البريطانــى هذا الشــهر، 
ويمكــن التعرف علــى الوجه على 
الفــور »عيــون مغطــاة بحواجب 
كثيفــة، وذقــن مربعة بــارزة، وفم 
حســي منحني، ولحية بشعة« جاء 
ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز 

بيبر.
يحتفظ التاريخ بصورة سيئة لنيرون 
فهــو متهــم بقتــل والدتــه، وبكونه 
مريضــا نفســًيا، كان يعبــث بينمــا 
كانــت رومــا تحترق قبــل أن يبنى 

قصره المزخرف على أنقاضها.

ولكن المعرض يسعى ألمر آخر إنه 
يريــد أن يجعل نيــرون حاكما جيدا 
لرومــا، فقد اســتطاع مــأ مخازن 
الحبــوب، وعندمــا اندلع حريق فى 
رومــا عــام 64 بعد الميــاد، كان 
علــى بعد أكثــر مــن 30 ميًا فى 
قصــره المطل على البحــر، ثم قام 
بعد ذلــك بإعادة بنــاء المدينة. كان 
شــهرة، دوموس  األكثــر  قصــره 
الذهبي، شاســًعا  أوريا، البيــت 
وفخًمــا بالفعل، علــى الرغم من أن 
علمــاء اآلثار لــم يعثروا لأســف 
علــى أي دليــل على الــرواق الذي 
يبلغ طولــه ميًا، أو صــورة نيرو 
التي يبلغ ارتفاعهــا 120 قدًما، أو 
غرفة الطعام الــدوارة التي وصفها 

المؤرخ الرومانى سويتونيوس.

 n ويتنــاول »القــط األزرق« المقّرر عرضه 
يوم الفاتح من شــهر جوان بمناســبة اليوم العالمي 
للطفولة الذي يعد اإلنتاج األول للمســرح الجهوي 
باتنــة لهــذه الســنة، قصــة قــط يحــط رحالــه بـ 
»الضيعــة« ويقوم باســتغال طيبة أهلها من أجل 
العيــش وســطهم وزرع الفتنة بينهــم، فضا عن 

كسله وعدم حبه للعمل.
وتعالــج المســرحية التــي اختــار جبــارة مزجها 
بعروض غنائية راقصــة، المظاهر الخداعة، كما 
تحث األطفال علــى العمل، وتجنب االعتماد على 
المظاهر بل محاســبة األشــخاص وتقييمهم حسب 

مواقفهم. 
يشــارك فــي العــرض ثلة مــن الممثلين الشــباب 
علــى رأســهم الممثل الســينمائي عصام تعشــيت 
الذي يؤدي الدور الرئيســي، ليديا لعريني، بريزة 

سعيدي، عماد تعشيت، عمر قادري، نزهة.
يذكــر أن المخــرج علي جبــارة كان قد حاز على 
جائزة أحسن عرض متكامل لأطفال في مهرجان 

قرطــاج ســنة 1999 العمــل المقتبــس »األمير 
الصغير ».

17عين على الثقافة والفن

»القط األزرق« جديد المخرج علي 
جبارة بالمسرح الجهوي باتنة

مصطفى مش.. مصمم معماري فتنه فن الخط العريب

 المتحف الربيطاىن يحاول تحسني سمعة اإلمرباطور المتهم بحرق روما

يعرض بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 

متخصص يف الخط الديواين

البحث عن نريون

كشف المخرج علي جبارة عن جديده الذي سيرى النور الشهر القادم، والمتمثل في عمل مسرحي غنائي مّوجه لألطفال بعنوان »القط األزرق«.
تأليف »محمد  الركح وذلك بعمل من  للطفل على  المّوجهة  العمل بعد غياب طويل لتجسيد األعمال   وعاد على جبارة مخرج 

شارب« وموسيقى زين الدين بلعيدي، فيما وقعت السينوغرافيا باسم خير الدين جبارة.

الخط  في  ومتخصص  الوطنية،  الساحة  على  المعروفين  الخطاطين  أبرز  أحد  العربي  بالخط  المولع  مش«  »مصطفى  يعتبر 
الديواني، الذي يصنف من أهم وأجمل فنون الخط العربي في الحضارة اإلسالمية، ويعود تاريخ نشأته إلى حقبة الدولة العثمانية.
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قسنطينة : دالل بوعالم 

فنان هندي أصيب بكورونا يرسم 
رحلته مع الفريوس أثناء حجره الصحي

صدور الطبعة الـ 18 من رواية »الفيل 
األزرق« للروايئ أحمد مراد

العثور عىل لوحة مفقودة للفنان 
جيان لوريزنو برينينى

n ألقــى الفنان الهندي جوديبالى 
سوماسيخار، الضوء على تجربته 
مع فيــروس كورونا كوفيد19 من 
خــال اللوحات الفنيــة وذلك أثناء 

وجوده فى الحجر الصحي. 
وســعى الفنــان الهندي باســتخدام 
موهبته فى خلق الوعي بين الناس 
حول اســتخدام أقنعة الوجه وتعقيم 
اليديــن مــن مركــز رعاية كوفيد 
19 نفســه، وقام الفنان بشن حملة 
للترويــج الرتــداء أقنعــة الوجــه 
وتعقيم األيدي فــي أكثر من 100 
قريــة فــي أنانتابــور وحتــى فــى 
كارناتاكا المجــاورة خال الموجة 

األولى من الفيروس.
مــن  األولــى  األيــام  وفــي 
العاج أصيــب بالصدمة والذهول 
لرؤية محنة المرضى واألشخاص 
الذين يموتون أمام عينيه، جاء ذلك 
بحســب ما ذكر موقــع »نيو اندين 

اكسبريس«.
التواصــل  وســائل  وباســتخدام 
يرســم  الفنــان  كان  االجتماعــي، 
لوحــات تصــور أهميــة اســتخدام 
القناع وغيره من السلوك المناسب 

لـ كوفيد19.
وقام بجولة حول 52 قرية للترويج 
ألهمية ارتداء قناع الوجه والتباعد 
االجتماعــي مــن خــال لوحاتــه 
الجداريــة وكان موضــع تقدير من 
قبــل اإلدارات المحلية. قام برســم 
250 لوحــة جداريــة فــي فتــرة 
16 يوًمــا فــي القــرى. تــم تقدير 

جهوده حتى مــن قبل وزير الدولة 
االتحــادي للوطــن كيريــن رييجو 
وكذلــك التكريم الدولــي لمحاربي 
كورونــا. كمــا عــرض صنــدوق 
التنميــة الريفيــة ومقــره أنانتابور 

لوحاته في المنتديات الدولية.
ثبتــت إصابــة الفنــان البالــغ مــن 
العمر 26 عاًما بالفيروس في 12 
مايو وتم نقله إلى مستشــفى، وقال 
»رأيت محنة المرضى وشــعرت 
أيًضــا بالتوتــر في األيــام األولى. 
بدأت في الرســم عــن الوضع في 
المستشفى في دفتر ماحظاتي. في 
وقت الحق، بدأت الرســم لتخفيف 

الضغط النفسي ».
وفي وقت الحق، بدأت سوماسيخار 
فــى رســم الخدمــات التــي يقدمها 
األطبــاء والتقدير الــذي كان يتلقاه 
العاملون فــى الرعاية الصحية من 
المرضى والقائمين عليهم، وعندما 
تم نقله إلــى مركز الحجر الصحي 
بدأ الرســم بطريقــة تلهم المرضى 
اآلخريــن ويحصلون علــى الدعم 

المعنوي.
بدأت برســم صور توضــح أهمية 
والتباعــد  الوجــه  قنــاع  ارتــداء 
االجتماعــي ونشــره على وســائل 
قــال  االجتماعــي.  التواصــل 
سوماســيخار، الــذي خــرج مــن 
المستشــفى منذ أيــام قليلة، »يمكن 
للمرء أن يقي نفســه مــن اإلصابة 
االلتــزام  خــال  مــن  بالعــدوى 

باإلجراءات االحترازية.

الطبعــة  صــدرت مؤخــًرا   n
الثامنة عشــر مــن روايــة »الفيل 
والسيناريســت  للروائي  األزرق« 
أحمــد مراد، الصــادرة فى طبعتها 

األولى عام 2012.
وتدور الرواية حول الدكتور يحيى 
راشــد الــذي يعود ليســتأنف عمله 
فــي مستشــفى العباســية للصحــة 
النفســية بعــد خمــس ســنوات من 
العزلــة االختياريــة، حيث يجد في 
انتظــاره مفاجأة فــي »8 غرب«، 
القســم الذي يقــّرر مصير مرتكبي 
الجرائــم، يقابل صديقا قديما يحمل 
إليه ماضيــا جاهد طويا لينســاه، 
ويصبــح مصيــره فجأة بيــن يدي 

يحيى. 
تعِصــف المفاجــآت بيحيى وتنقلب 
حياتــه رأًســا على عقــب، ليصبح 
مــا بــدأ كمحاولة الكتشــاف حقيقة 
صديقــه، رحلــة مثيرة الكتشــاف 

نفسه، أو ما تبقى منها. 
يأخذنا أحمد مراد في روايته الثالثة 
إلــى كواليــس عالــم غريب قضى 
عامين في دراســة تفاصيله، رحلة 
مثيرة نستكشف فيها أعمق وأغرب 

خبايا النفس البشرية.
تحولت الرواية إلى فيلم ســينمائي 
عــام 2014 مــن بطولــة كريــم 

عبــد العزيــز ونيللي كريــم وخالد 
الصاوي وشــيرين رضا وأخرجه 
مــروان حامــد، وبحســب كاتــب 
الرواية أحمــد مراد، يحمل الكتاب 
والفيلم نهايتيــن مختلفتين، واقترح 
المخرج مروان حامد إجراء تغيير 
في المشــهد الختامي للفيلم للسماح 
للفيلــم بالتكيف وإرضــاء جمهور 

كبير.
ومصــور  كاتــب  مــراد،  أحمــد 
ومصمــم رســوميات، مــن مواليد 
القاهــرة عــام 1978. تخرج من 
مدرســة »ليســيه الحريــة« قبــل 
أن يلتحــق بالمعهد العالي للســينما 
قســم التصوير الســينمائي، تخرج 
عــام 2001 ونالــت أفام تخرجه 
»الهائمــون -الثاث ورقات -وفي 
الســابع« جوائــز لأفــام  الَيــوم 
القصيــرة في مهرجانــات بإنجلترا 
وفرنســا وأوكرانيــا. صــدرت له 
 ،)2007( »فيرتيجــو«  روايــة 
اإلنجليزيــة  إلــى  وتُرجمــت 
والفرنســية واإليطالية وتم تحويلها 
إلى مسلســل عام 2012. وصدر 
له رواية »تراب الماس« عن دار 
الشــروق )2010( التــي تُرجمت 
إلى اإليطالية، باإلضافة إلى رواية 

»الفيل األزرق« )2012(.

n عثــرت الســلطات األلمانيــة 
علــى لوحــة فنيــة نــادرة، كانــت 
مفقودة للنحات والمهندس اإليطالي 
الشهير جيان لورينزو بيرنينى بين 
مجموعة منحوتات مدينة دريسدن 
شــرقي ألمانيــا، وجــاءت اللوحة 
بحالــة جيدة، وذكــرت »مجموعة 
الحكوميــة  الفنيــة  المنحوتــات 
فــى دريســدن« فــى بيــان لها إنه 

»اكتشاف مثير«. 
وجيان لورينزو بيرنينى )-1598
1680(، كان نّحاتاً باروكياً وفناناً 
بــارزاً فى روما فى القرن الســابع 
عشــر، ومن أشــهر أعماله تمثال 
نشــوة القديسة تريزا وقد أنتجه بين 
عامــي 1647 و1651. وكونــه 

مهندًسا معمارًيّا وُمخِطط مدن، فقد 
صمم مباني مدنية وكنائس ومعابد 
وســاحات عامــة، باإلضافــة إلى 
األعمال الضخمــة التي تجمع بين 
العمارة والنحت، وخاصة النوافير 
العامــة المتقنة واألثــار الجنائزية 
وسلســلة كاملة من الهياكل المؤقتة 
)من الجص والخشــب( للجنازات 

والمهرجانات.
وبراعتــه الفنية الواســعة وإبداعه 
المنمــق الذي ال حدود له ومهاراته 
الفائقة فى التاعــب بالرخام تؤكد 
أنه يســتحق أن يكون خليفة مايكل 
أنجلــو، متفوًقا بذلك علــى نحاتين 
جيلــه اآلخريــن. امتــدت موهبته 
إلــى ما وراء حدود النحت; تقديس 

المكان الذي يكون فيه.
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n يبــدو أن فرقــة »بــي تــي إ 
قــّررت االســتحواذ  الكوريــة  س« 
على ســجل األرقام القياســية لموقع 
يوتيوب، فبعدما احتلت قائمة األعلى 
مشــاهدة مــن قبــل بأغنيتهــا األولى 
باللغــة اإلنجليزيــة »ديناميت«التي 
تجــاوزت المليــار مشــاهدة قبل أقل 
من عــام، حققت رقما قياســيا جديدا 
بعد عرض أحــدث أغانيها المنفردة 
»باتر«، لتتأكد شعبية الفرقة الجارفة 
حول العالم بســبب حالة الجنون التي 
دخلهــا المعجبون بهــا عقب صدور 
األغنية، التي وصل عدد مشــاهدتها 
حتــى لحظة كتابة هذه الســطور إلى 

176 مليون مشاهدة.
باللغة  الفرقة  أغاني  ثاني  مع 
إس«  تي  »بي  سجلت  اإلنجليزية، 
ألعلى  الجديد  القياسي  رقمها 
 24 أول  خالل  مشاهدة  الفيديوهات 
ساعة من العرض، وذلك عبر 113 
السابق  الرقم  وكان  مشاهدة،  مليون 
أغنية  عبر  الفرقة  إلى  يعود  أيًضا 
 101 حوالي  وبلغ  »ديناميت«، 

مليون مشاهدة في أول يوم.
األغنية  سجلت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عرض  ألكبر  آخر  قياسًيا  رقًما 
فيديو موسيقي على يوتيوب يحصل 
متزامن،  مشاهد  ماليين   3.9 على 
أي  على  األولى  المرتبة  واحتلت 

»آي تونز« خالل ساعتين فقط من 
صدورها.

العديد  إس«  تي  »بي  فريق  وكسر 
بداية  سابًقا،  القياسية  األرقام  من 
التي  الف«،  ويذ  »بويز  أغنية  من 
مشاهدة  مليون   74.6 بنحو  حظيت 
على يوتيوب خالل أول يوم عرض.

 7 من  تتكون  فرقة  إس«  تي  »بي 
تكونت  الجنوبية،  كوريا  من  فتيان 
مرة  ألول  وظهرت   ،2010 عام 
ينتمي  األصل  وفي   ،2013 عام 

»الهيب  موسيقى  إلى  أعضاؤها 
تطورت  الفرقة  ولكن  هوب«، 
الكثير  موسيقاها  لتشمل  الوقت  مع 
بين  ويجمع  األخرى،  األنواع  من 
أغانيها االهتمام بالمشاكل الشخصية 
حياة  تالمس  التي  واالجتماعية 
الشباب والمراهقين في سن المدرسة 
والبلوغ، باإلضافة إلى قيم مثل حب 
الذات والتعامل مع الخسارة والفردية 

والصحة النفسية.
قدمت الفرقة منذ عام 2013 العديد 

الفردية  واألغاني  األلبومات  من 
مثل  واليابانية،  الكورية  باللغات 
ألبوم »أجنحة«، الذي كان األول في 
الجنوبية،  بكوريا  نسخة  مليون  بيع 
خرجت   2017 عام  وبحلول 
للسوق  آسيا  قارة  من  الفرقة  شهرة 
موجة  في  البداية  وكانت  العالمية، 
ثقافية كورية جنوبية تجتاح الواليات 
المتحدة، وحطمت الكثير من األرقام 
القياسية األميركية، وأصبحت سريًعا 
أول فرقة كورية تحصل على شهادة 
التسجيالت  صناعة  جمعية  من 

األميركية.
العديد  الوقت  مع  الفرقة  على  أطلق 
البوب«،  من األلقاب، منها »أمراء 
»تايم«  مجلة  وظهرت على غالف 
نفوًذا  المشاهير  أكثر  قوائم  وفي   ،
من  أعضاؤها  ويعد  العالم،  في 
األجنبية  للسياحة  الجذب  عوامل 
عن  المسؤولين  وأحد  كوريا،  في 
العالمية،  الموسيقى  مبيعات  زيادة 
طوال  حصلوا  الحال  وبطبيعة 
العديد  على  الطويلة  الفنية  مسيرتهم 
 9 منها  والترشيحات؛  الجوائز  من 
احتساب  قبل  »بيلبورد«،  جوائز 
تلك الخاصة بعام 2021، وشاركوا 
نفسي«  »أحب  حملة  في  كذلك 
بالشراكة مع اليونيسيف، وهم أصغر 
االستحقاق  وسام  على  الحاصلين 

الثقافي من رئيس كوريا الجنوبية.

عــن  تغيُّبهــا  بعــد   n
الدرامــا والمســرح لفترة من 
الزمــن، تعود الفنانة شــجون 
الهاجري مــن خالل مسلســل 
»مــالك رحمــة«، وهــو من 
إخــراج محمــد ســمير، ومن 

تأليف أحمد العوضي.
حقبة  في  تدور  العمل  أحداث 
الثمانينيات من القرن الماضي، 
تقع  أحداثه  بأن  العمل  ويتميز 
د شجون  في 8 حلقات، وتجسِّ
وهي  رحمة،  شخصية  فيه 
له،  حدود  ال  طموحها  فتاة 

وأحالمها كبيرة، ولكنها تعيش 
وعندما  الخاص،  عالمها  في 
تتعرض  المواجهة  ر  تقرِّ
والعمل  عديدة،  لصدمات 
يطرح موضوع اآلثار النفسية 
باإلضافة  المرأة،  لتعنيف 
الموضوعات  من  العديد  إلى 
من  العديد  وهناك  المشّوقة، 

المفاجآت في العمل.
بطولة  من  رحمة«  »مالك 
باإلضافة  الهاجري،  شجون 
إلى نخبة من الفنانين، ومنهم: 
وغدير  البلوشي،  مرام 

الهادي،  وشوق  السبتي، 
هللا  وعبد  النبهان،  وحصة 
عبد الرضا، وأحمد العوضي، 
وحسين  التركماني،  وعبد هللا 

الحداد، وحسن إبراهيم.
قصيراً  سيكون  والمسلسل 
حلقات،   8 من  ومكوناً 
عبر  قريباً  عرضه  وسيتمُّ 
العالمية،  ستاربالي«  منصة 
خالل  تصويره  وسينطلق 
ضخمة  تراثية  قرية  في  أيام 
القرن  ثمانينيات  لفترة  تعود 

الماضي.

فرقة »يب يت إس« تستحوذ عىل سجل االرقام القياسية عىل اليوتيوب

شجون الهاجري تعود إىل الدراما من خالل »مالك رحمة«

n وأضاف مزاحم أن هذا الخيار 
مختلفا  الجزائري  المسلسل  جعل 
الذي  األجنبي  المسلسل  عن  تماما 
اقتبس منه فكرته، قائال: »لم أشاهد 
المصري،  وال  األمريكي  المسلسل 
فقط  حلقتين  بمشاهدة  اكتفيُت  بل 
مستواهما  عن  فكرة  ألخذ  منهما 

الفني«.
وبالنسبة إلى مزاحم، فإن سر نجاح 
المجتمع  من  اقترابه  هو  المسلسل 
“لم  مضيفا:  وهمومه،  الجزائري 
الحياة  تصوير  إلى  المسلسل  يذهب 
البرجوازية، بل ركز على شخصية 
تنتمي إلى عامة الشعب. وقد وسعنا 
في الجزء الثاني من الجانب المتعلق 

بعائلتها خدمة لهذا التوجه”.
واعتبر ضيف “تباين” أن الهدف من 
إضحاك  فقط  يُكن  لم  »طيموشة« 
تتعلق  أسئلة  “طرح  بل  الناس، 
وعن  والطبقية،  واالختالف  بالشكل 
مدى القدرة على مقاومة اإلغراءات 

وعدم تقديم التنازالت”.
تابع  العمل  فريق  إن  مزاحم  وقال 
الجزء  على  المشاهدين  فعل  ردود 
على  )ُعرض  المسلسل  من  األول 
رمضان  في  الجزائري  التلفزيون 
بعين  معه  تفاعلهم  وأخذ   ،)2020
االعتبار، وهو ما جعله يضيف بأن 

الجزء  كتابة  في  شارك  »الجمهور 
الثاني«.

سيناريو  كاتبة  اعتبرت  جهتها،  من 
اقتباس  المسلسل  أن  »طيموشة« 
حاول  حيث  بحتة،  جزائرية  برؤية 
وهو  الجزائري،  المجتمع  تشخيص 
الذين وجد  المشاهدين  يشد  ما جعله 
يخصه، مضيفة:  شيئا  فيه  منهم  كل 
»حين عرضُت النص على المخرج، 
إخراجيا  بلورته  باإلمكان  أن  رأى 

لنُخرج منه شيئا جزائريا خالصا«.

استضاف العدد الجديد من »تباين«، 
أيضا، كال من الكاتب والصحافي في 
العابدين  زين  الجزائري  التلفزيون 
تجربته  عن  تحدث  الذي  بوعشة 
وخصوصا  والكتابة،  الصحافة  في 
العادة«،  فوق  “صحافي  كتابيه  عن 
سركاجي،  سجن  الموت:  و«رواق 
شهادات وتامالت«، وأيضا الخطاط 
عن  تحدث  الذي  باتي  محمد صفار 
وعن  العربي  الخط  فن  مع  تجربته 
الخط  لفن  الدولي  »المهرجان 

العربي« الذي يتولى إدارته.
إعداد  من  »تبايُن«  أن  يُذكر 
وتقديم  بوشامبة  نادية  الصحافية 
الرزاق بوكبة  الكاتب والشاعر عبد 
فيصل  الصحافي  مع  باالشتراك 
شيباني والكاتبة هاجر قويدر. ويُبث 
من  والنصف  التاسعة  عند  البرنامج 
الثالثة  القناة  على  سبت  كل  مساء 

اإلخبارية للتلفزيون الجزائري.
ق/ف

اليمنية أروى  الفنانة  أعلنت   n
أغنيتها  كليب  طرح  موعد  عن 
وذلك  تخون«  »بديت  الجديدة 
 27 الموافق  المقبل  الخميس  يوم 
بموقع  قناتها  على  الجاري  مايو 
كلمات  من  واألغنية  »يوتيوب«، 
حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، 
وماستر  مكس  نديم،  زيد  توزيع 
المهندس جاسم محمد، حيث انتهت 
خالل  الكليب  تصوير  من  أروى 

األسابيع القليلة الماضية.
وتقدم أروى أغنية »بديت تخون« 
في  وتجسد  الخليجية  باللهجة 
كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة 
المالمح  تظهر  ما  بحسب  الخيانة 
يعيدها  الذي  العمل  من  األولى 
أخرى،  مرة  الغنائية  الساحة  إلى 
التحضير  على  كذلك  تعمل  حيث 
موسيقية  بأنماط  أخرتين  ألغنيتين 

مختلفة في األشهر القليلة المقبلة.
وأعلنت أروى قبل أيام عن تلقيها 
لقاح كورونا،  الجرعة األولى من 
فيديو  مقطع  في  ظهرت  حيث 
»استورى«  خاصية  عبر  نشرته 

إنها  قائلة  إنستجرام،  في  بحسابها 
مؤامرة،  اللقاح  أن  تعتقد  »كانت 
هذا  رأيها  عن  إعالنها  عدم  رغم 
كان  تفكيرها  أن  مضيفة  قبل  من 
قد  اللقاحات  هذه  أن  حول  منصبا 
أو  علينا،  للتجسس  مؤامرة  تكون 
حتى  والعقم،  بالمرض  تتسبب  قد 
هذه  كل  من  التخلص  قررت 

الهواجس وتلقى اللقاح«
وعانت أروى من تجربة اإلصابة 
العام  مطلع  كورونا  بفيروس 
حسابها  على  كتبت  حيث  الجاري 
اليوم  »لألسف  إنستجرام:  بموقع 
طلعت  كورونا  فحص  نتيجة 
ينجيني  هللا  لي  ادعو  ايجابية. 
وبنتي  زوجي  يلقطوها  وما  منها 
من  وشفيت  آمين«،  وعائلتي. 
أسبوعين  من  أكثر  بعد  الفيروس 
ابنتها  برفقة  نشرت صورة  بعدما 
بموقع  حسابها  ستورى  عبر 
»أخيًرا  وكتبت:  إنستجرام، 

سلبي«.

n حدَّد فريق المسلسل الخليجي 
عرض  موعد  إخالء«  »أمر 
 13 في  العمل  من  الثاني  الجزء 
تطبيق  َعْبر  وذلك  المقبل،  جوان 
أبطال  ونشر  فيب«،  »شاهد 
بمختلف  حساباتهم  عبر  المسلسل، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
المقطَع الترويجي األول للمسلسل، 
المسلسل  بطولة  في  ويشارك 
هللا  عبد  وهم:  الفنانين،  من  عدد 
في  الشطي،  فوز  التركماني، 
البلوشي،  يوسف  الشرقاوي، 
الزدجالي،  غادة  المؤمن،  صمود 
الدوسري،  ناصر  محمد،  رهف 
الهاجري،  مريم  تأليف  من  وهو 

وإخراج عبد الرحمن السلمان.
كبيرة  متابعة  المسلسل  القى  وقد 
ع  شجَّ مما  المشاهدين،  ِقَبِل  من 
فريق العمل على تصوير جزء ثاٍن 
األول  جزئه  أحداث  ودارت  منه، 
ض عائلة لكارثة كبيرة،  حول تعرُّ
وتناول المسلسل في إطار كوميدي 
يُدعى  أعمال  رجل  قصَة  درامي 
كبيرة،  شركة  يمتلك  »عادل«، 
ويتمُّ  واالختالس،  بالسرقة  ويُتََّهُم 

فينتقل  أمواله،  كل  على  الحجز 
أخ زوجته  منزل  إلى  عائلته  مع 
تقبُّلها  لعدم  قصيرة؛  لفترة  ولكن 
طريق  وعن  معهم،  العائلة  بقاء 
الصدفة يكتشف األب أن لديه بيتاً 
قديماً كان قد أعطاه كصدقة لسائق 
ر  في شركته من البدو الفقراء، فيفكِّ
لإلقامة  أخرى  مرة  استعادته  في 
األسرة  مع  يتعاطف  لكنه  فيه، 
أحوالها  على  يتعّرف  حين  الفقيرة 
الظروف  وتضطرهم  البسيطة، 
واحد،  بيت  في  معاً  التعايش  إلى 
أسرة  العائلتين:  مصير  ويتشابك 

»عادل« وأسرة »عمشة«.
إخالء«  »أمر  من  الثاني  الجزء 
األحداث  في  تطورات  سيشهد 
فنانون  وسينضم  جديدة،  وَمَحاِوَر 
كل  بجانب  العمل  إلى  آخرون 
الذين  القديم،  الفريق  أعضاء 
سيشاركون في ذلك الجزء أيضاً، 
القضايا  من  عدداً  وسيتناول 
الجزء  أبطال  بمشاركة  المختلفة، 
فنانين  إلى  باإلضافة  األول، 

وفنانات آخرين.

يحيى مزاحم: الجمهورُ شارك في 
كتابة الجزء الثاني لـ«طيموشة« 

مسلسل  أن  مزاحم  يحيى  المخرج  اعتبر  »تباين«،  برنامج  من  الجديد  العدد  في  مشاركته  خالل 
ليس  الماضي،  رمضان  شهر  في  منه  الثاني  الجزء  الجزائري  التلفزيون  عرض  الذي  »طيموشة«، 
اقتباسا بالمعنى المتعارف عليه، موّضحا أن االقتباس ركز أكثر على الشخصيات، بينما ترك مساحة 

وحرية أكبر لألحداث.

أروى تجسد عنفوان المرأة أمام 
الخيانة بـ »بديت تخون«

فى أغنية خليجية

حققت أحدث أغنياتها 176 مليون مشاهدة

عرض مسلسل »أمر إخالء 2« 
يف جوان المقبل

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A
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تهنئة
انتهــت رحلة الوهــن على وهن وجــاءت أميرتي الصغيرة الحمــد هلل حمدا كثيرا 
سميت على بركة هللا _أنفال_  ونقول كما علمنا نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 
في دعاء ازدياد مولود جديد ”بوركت في الموهوب،  وشكرت الواهب وبلغ أشده 
ورزقت بره اللهم انبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه 

وأجعله من أهل الصالح والتقوى. آمين يا رب العالمين 
و بهذه المناسبة السعيدة تتقدم عائلتا قنة و بن العابد بأحر التهاني و االماني.
 الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه

إعالن بالبيع بالمزاد العلني لمنقوالت

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ حميد دهام

المحضر القضائي لدى محكمة تبسة دائرة اختصاص مجلس قضاء 
تبسة   الكائن مقر مكتبه بحي السلم17/109 تبسة

تنفيذ لمجموعة من الســندات ضد المؤسســة الوطنيــة لالنجاز العام 
ألشغال الري شركة ذات أســهم   GTH  الكائن مقرها االجتماعي 
بنهج إفريقيا عنابة وفرعها المتواجد بالمنطقة الصناعية تبسة  . لفائدة 
الســيد قرفي شــاكر .الساكن /بحي 70 ســكن ص و م خ األمير عبد 
القادر طريق بالخير قالمة والمتخذ من مكتبنا موطنا مختارا له .سيتم 
من خاللنا نحن األستاذ دهام حميد محضر قضائي بدائرة اختصاص 
مجلس قضاء تبســة الشــروع في بيــع عتاد محجوز بالمــزاد العلني 
بحضيرة المؤسســة بالمنطقة الصناعية تبســة وذلك يوم :  الخميس 
عشــر  الســاعة : الحادية  علــى   . ل : 2021/05/27  .الموافــق 
صباحــا . المبيــن كمــا يلي :  الحصة 01 الة شــحن وحفر من نوع 
كاتر بيالر مســجلة تحت رقم 041.2061.23  الرقم التسلسلي في 
الطراز -ecma.w01114 422  خالطة اسمنت صنع ايطالي –
 -  model b t 1400. dumec dumper  serie 3274
صهريــج ماء مجرور بعجلتين رقــم rg 302 . البيع دون البطاقات 
الرمادية ودون مفاتيح . على المزايد إحضار بطاقة التعريف األصلية 
+ صورة منها + شهادة ميالد . دفع 25 بالمائة من قيمة رسو المزاد 
ســاعة رســوه . إتمام باقي الثمن خالل اجل أقصاه 8 ايام مع إخالء 
مســؤولية المحضر من حراسة العتاد بمجرد رسو المزاد – الكمامة 
اجباريــة ويخلــى المحضــر القضائي عن تســوية الوثائــق اإلدارية 

الخاصة بالعتاد محل البيع.

 مكتب االستاذ أمحمد مكور محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريج / ساحة الحرية رقم : 10 بالقرب من قاعة األفراح البشير 

اإلبراهيمي / بمدينة برج بوعريريج  مركز. الهاتف/ الفاكس: 035.73.93.44
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

يعلــن األســتاذ : أمحمــد مكــور محضــر 
قضائــي بدائرة اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريــج الواقع مكتبــه بالعنوان 

المذكور أعاله.
بالمتابعــة والتنفيــذ مــن: ورثــة  بطلــب 
المرحوم أوشيش الشريف بن مولود القائم 
فــي حقهم بموجــب وكالة توثيقية الســيد: 
أوشــيش خالد الســاكنون برقم 09 شارع 

الشيخ حداد برج بوعريريج.
نعلن أنه سيشــرع يــوم : 2021/06/15 
علــى الســاعة العاشــرة صباحــا 10:00 
ســا , بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر 
محكمــة بــرج بوعريريــج في بيــع عقار 
بالمــزاد العلنــي و المبيــن أســفله وفــق 
األمــر الصادر عــن رئيــس محكمة برج 
بوعريريج بتاريخ: 2021/05/10 تحت 
رقــم 2021/1521. و هــذا تنفيذا للقرار 
الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج 
القســم العقاري بتاريــخ : 2018/11/08 
, قضيــة رقــم 2018/00972 , فهرس 
رقــم 2018/01867. الممهور بالصيغة 
التنفيذية المؤرخة في 2019/12/02 رقم 
2019/1075. المصحح بالقرار الصادر 
عن مجلــس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 

 2020/01415 رقــم   2021/01/07
فهرس 2021/00045.

العقار موضوع البيع 
 قطعــة ارضية كائنة ببلدية مجانة بالمكان 
المســمى ”عين الشيوان” مســاحتها )09 
هــك 86 ار 87 ســار( تنتمــي الى قســم 
01 مجموعــة ملكيــة رقــم 01 مقســمة 
الــى قطعتين لهــا واجهة رئيســية   تطل 
مباشــرة علــى الطريق الوالئــي: االولى: 
ارض طبيعــة اســتغاللها زراعــة تقليدية 
ســار(  70ار 04  هــك  مســاحتها)08 
بهــا مســتودع و الثانيــة: ارض طبيعتهــا 
بور مســاحتها )01 هــك و 16 ارو 83 
ســنتار( باإلضافــة إلــى حظيــرة خاصة 
ببيــع مــواد البناء. بســعر افتتاحــي يقدر 
ب: 45.320.000.00 دج )خمســة و 
اربعون مليون و ثالثمائة و عشرون دينار 

جزائري( حسب تقرير الخبرة.
و لــكل راغــب فــي المزايــدة انه بإمكانه 
االطــالع على قائمة شــروط البيع بمكتب 
المحضــر القضائي: أمحمــد مكور الكائن 
مكتبــه بالعنوان المذكور أعــاله أو بكتابة 

الضبط لمحكمة برج بوعريريج.
المحضر القضائي

mayar pub

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية قسنطينة / دائرة حامة بوزيان / بلدية الحامة بوزيان/ مديرية التنظيم والشؤون العامة 

طبقــا ألحكام القانون رقم 12-06 المــؤرخ في 18 صفر 1433ه الموافق 
ل12 ينايــر 2012م ، المتعلــق بالجمعيات ، الســيما المادة 18 منه ،لقد تم 

تجديد الجمعية المحلية المسماة:- الجمعية الدينية لمسجد طويهرات علي .
المسجلة تحت رقم :112- بتاريخ 2021/04/26م 

الرئيس :  بوقريو محمد.
الذي تنتهي عهدته بتاريخ :25-/2024/04م.

المقر:-مسجد طويهرات علي _ حي بشير ، حامة بوزيان.
بالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة 02 من القانون سالف الذكر.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي

تجديد الهيئة التنفيذية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية جيجل / مديرية التنظيم والشؤون العامة / مصلحة التنظيم 
العام/ مكتب الجمعات واالنتخابات رقم :2021/05/م.ت.ش.ع/

م.ت.ع/م.ج.إ/
 

بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق 
بالجمعيات  ، تم هذا اليوم 11 أفريل 2021 تســليم وصل تســجيل 
التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي ،المسماة :جمعية 
الكنــدي للفنــون والثقافة المودع بتاريــخ  بتاريخ  :2020/11/12، 
966، الكائــن مقرها:ثانويــة الكندي،تاريخ إنتهــاء العهدة االنتخابية 
:2026/08/04، رئيس الجمعية : زغوان بوبكر الصديق ، العنوان 

: حي الشاطئ. 

 وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع إجتماعي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج   /  دائرة برج بوعريريج  / بلدية برج بوعريريج/ مصلحة 

التنظيم والمنازعات /   رقم: ..14......./ 2021. 

طبقــا ألحــكام المادة 18 مــن القانون رقم : 12-06 المــؤرخ في 12 ينلير 2012. المتعلــق بالجمعيات وكذا 
المرســوم التنفيــذي 241/16 المــؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعــدل و المتمم للمرســوم التنفيذي 74/15 
المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون األساســي النموذجي المطبق على النادي الرياضي 

الهــــــاوي. تم هذا اليوم   27 أفريل 2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في :17 ديسمبر 2020.
المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة: 

النادي الرياضي للهواة الوصال لصغار المكفوفين برج بوعريريج
 المســجلة تحت رقم : 2008/30 بتاريخ : 2008/03/30. الكائن مقره بـ: مدرســة 

األطفال المعوقين بصريا حي أول نوفمبر 54 بلدية برج بوعريريج.
يترأسه السيد: بن الشيخ لخضر. تاريخ ومكان الميالد: 1972/10/03. بـ : المكارطة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي

 وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج  /  مديرية التقنين و الشؤون العامة / 

مصلحة الشؤون العامة   / مكتب الجمعيات    رقم: 2021-11
 

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر  
ا1433  المواقــف ل 12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات تم هذا 
اليوم 23 ماي 2021  استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 01-07-
2021 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للرابطة الوالئية المسماة: 

الرابطة الوالئية لكرة اليد لوالية برج بوعريريج
المســجلة تحــت رقم 1999/90   بتاريــخ 1999/12/12  .  الكائن 
مقره بـ : دار الشباب خليفي الطاهر اسم الرئيس  : وهاب عبد المالك  .
ع/ الوالي

 وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

TOUAMA PUB TOUAMA PUB

ANEP N : 2125002209عين الجزائرعدد: 110 /  25 - 05 - 2021  

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

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

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

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

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 

 عنوان الجريدة : 
الوحدة الجوارية رقم 5 

 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 

الثالثاء  25 ماي  2021
الموافق لـ 13 شوال 1442

  بتاريخ  : الرابع و العشــرون  من شــهر ماي ســنة الفين 
الســاعة  وعشــرين  )24/05/2021(  علــى  واحــد  و 
/09:30  بنــاء علــى طلــب األســتاذ)ة( : رحمونــي عبد 
الرحمن محامي  .القائم في حق الســيد)ة( بوهالي المبروك 
بــن خالد الســاكن بـ : تجزئــة 10 قطع الهامشــة رقم 06 
بلديــة الحماديــة ، صاحــب مؤسســة االشــغال العموميــة 
البنــاء و الــري و الغابــات بــرج بوعريريــج . بنــاء على 
الســند التنفيذي المتمثل في أمــر األداء الصادر عن رئيس 
محكمة برج بوعريريج   ، بتاريخ : 2021/03/14  رقم 
ترتيــب 21/915  الممهــور بالصيغة التنفيذيــة الصادرة 
بتاريــخ :2021/04/15   تحــت رقــم 21/923 المعدل 
بأمــر بتعديل أمــر أداء ، الصادر عن رئيــس محكمة برج 
 : ترتيــب  رقــم   2021/04/25  : بتاريــخ  بوعريريــج 
21/1384 . بنــاء على األمر بنشــر مضمــون عقد تبليغ 
رسمي  الصادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ 
20/05/2021 تحــت رقم : 1651/21.   نحن األســتاذ 
:   طيــري صالح محضر قضائي لــدى اختصاص مجلس 
قضاء برج بوعريريج المقيم مكتبه بالعنوان المذكور أعاله 
و الموقع أدناه .كلفتا الســيد)ة( : الشــركة ذات المســؤولية 
-SARL BPI ENH DOUDAH  بــي  المحــدودة  
بــي  اي او ان  اش دوداح  ممثلــة فــي شــخص مســيرها 
، الكائــن مقرها بـ : المنطقة الصناعية مشــتة فطيمة بلدية 
الحماديــة بــرج بوعريريج  . حيــث أننــا انتقلنــا بتاريخ : 

العنــوان  إلــى  الســاعة 14:20  29/04/2021  علــى 
المذكــور أعــاله و لم نتمكن مــن مقابلة  المطلــوب تبليغه 
مما أرســل التبليغ عن طريق البريد المضمون مع إشــعار 
باالســتالم تحــت رقــم 003862885234  بتاريــخ : 
بلوحــة  التعليــق  للتأشــير و  أحيــل  ، و   03/05/2021
إعالنــات البلديــة بتاريــخ : 2021/05/05 و المحكمــة 
بتاريــخ : 2021/05/06 ، و نحيله للنشــر بجريدة وطنية 
يومية بعد اإلذن بالنشــر المذكور أعــاله و ذلك طبقا لنص 

المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية . 
 و ذلــك بأدائــه بيــن أيدينا مقابــل وصل على هــذا األداء 

المبالغ التالية :
2.586.800.00 دج المبلغ المحكوم به.

156.624.76  دج مصاريف التنفيذ بكامل الرسوم.
*المبلغ اإلجمالي الواجب الدفع:  2.743.424.76   دج 
)مليونــان و ســبعمائة و ثالثة و أربعون ألــف و أربعمائة 
و أربعــة و عشــرون دينــار جزائــري و ســتة و ســبعون 
ســنتيم  (. و ذلك خالل اجل أقصاه خمسة عشر )15( يوم 
مــن تاريــخ تبليغ هذا المحضــر و إال نفذ عليــه جبرا طبقا 
لنــص المادة 613 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
. و إثباتا لما ذكر أعاله و تحت سائر التحفظات حررنا هذا 
المحضر في اليوم و الشــهر و الســنة و الساعة المذكورين 

أعاله للعمل بموجبه قانونا
 المحضر القضائي

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ :طيري  صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج 

بوعريريج   05 شارع Vحي 05 جويلية برج بوعريريج الهاتف : 035.76.45.10
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر

)) المواد 412 .612. 613. 614 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية((



n     الصدق مع اهلل:
اَن َخْيًرا لَُهْم ﴾ (  َ لَــكَ ﴿ َفلَــْو َصَدُقوا للاَّ
محمــد: 21) ﴿ ِمَن اْلُمْؤِمِنيــَن ِرَجاٌل 
َ َعلَْيــِه َفِمْنُهْم  َصَدُقــوا َما َعاَهــُدوا للاَّ
َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما 
اِدِقيَن  ُ الصَّ لُــوا َتْبِديًل * لَِيْجــِزَي للاَّ َبدَّ
َب اْلُمَناِفِقيَن إِْن َشــاَء  ِبِصْدِقِهــْم َويَُعــذِّ
َ َكاَن َغُفــوًرا  أَْو َيتُــوَب َعلَْيِهــْم إِنَّ للاَّ

َرِحيًما ﴾ )األحزاب: 23، 24(. 
 الصــدق مــع للا يقتضــي مــن العبد 
أن يســعى جاهــدا فيمــا يرضي ربه 
ســبحانه، من أعمال وأقوال وأحوال؛ 
قال ســبحانه: ﴿ َفَمــْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء 
ْك  َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمل َصالًِحا َوال يُْشــرِ
ِبِعَبــاَدِة َربِِّه أََحــًدا ﴾، وقال عز وجل: 
﴿ ُقــْل إِنَّ َصَلِتــي َونُُســِكي َوَمْحَياَي 
يَك  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن * اَل َشــرِ َوَمَماِتي ِلَّ
ُل اْلُمْســلِِميَن ﴾  لَُه َوِبَذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

)األنعام: 162، 163(

 الصدق يف األحوال؛ يف 
النيات:

بواعــث  تكــون  أن  يســتلزم  وهــذا 
األعمــال واألقوال كلها ل عز وجل، 
وأن يكــون ظاهــر العبــد معبرا عن 
باطنه. الصدق فــي األحوال يقتضي 
حســن االنقياد واإلذعان، والخضوع 
والرجــاء،  والخــوف  واإلخــلص، 
والرضــا والتــوكل والمحبة والحياء، 
وحــده...  ل  والتعظيــم  واإلجــلل، 
َ ُمْخلِِصيَن  ﴿ َوَمــا أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعبُُدوا للاَّ

يَن ﴾ )البينة: 5( لَُه الدِّ

 الصدق يف األقوال:
الصــدق فــي القــول يســتوجب على 
المســلم أن يحفظ لســانه فل يتكلم إال 
بصــدق وال ينطق إال بحق، فأحســن 
الــكلم ما صدق فيــه قائله، وانتفع به 
ســامعه. خ م َعْن أَِبــي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
ـى للاُ َعلَْيِه  ، َعــنِ النَِّبيِّ َصلَـّ ُ َعْنــهُ للاَّ
ِ َوالَيْوِم  َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَن يُْؤِمُن ِبالَّ
اآلِخِر َفْلَيُقــْل َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت«. قال 
 َ تعالى: ﴿ َيا أَيَُّهــا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا للاَّ
َوُقولُــوا َقْواًل َســِديًدا ﴾، وقــال تعالى: 
َذا  َكاَن  َولَــْو  َفاْعِدلُــوا  ُقْلتُــْم  ﴿ َوإَِذا 
ُقْرَبى ﴾، وقال تعالــى: ﴿ َوال َتْقُف َما 
ــْمَع َواْلَبَصَر  لَْيــَس لََك ِبــِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسئُوال ﴾.
 والصــدق في القول مطلوب وواجب 
في الشــهادات والتزكيــات وغيرها، 
كمــا قال للا عز وجل: ﴿ َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
اِميَن ِباْلِقْســِط ُشــَهَداَء  آَمنُوا ُكونُوا َقوَّ
َولَــوْ َعلَــى أَْنُفِســُكْم أَِو اْلَوالَِدْيــِن   ِ ِلَّ
 ُ َواأْلَْقَرِبيــَن إِْن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقيًرا َفالَّ
أَْولَى ِبِهَما َفَل َتتَِّبُعوا اْلَهَوى أَْن َتْعِدلُوا 
َ َكاَن  َوإِْن َتْلــُووا أَْو تُْعِرُضــوا َفإِنَّ للاَّ

ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيًرا ﴾ )النساء: 135(
 والصــدق في القول مطلوب وواجب 
أيضــا في نقل األخبــار؛ وهذا بدوره 

يتطلــب مــن الناقل التثبــت فيما يقال 
واجتناب الظنــون واألوهام، والحذر 
مــن التحــدث بكل مــا يســمع. م َعْن 
 ِ َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َقاَل َقاَل َرُســوُل للاَّ
-صلى للا عليه وسلم- » َكَفى ِباْلَمْرِء 

َث ِبُكلِّ َما َسِمَع » َكِذًبا أَْن يَُحدِّ

 الصدق يف األعمال؛ 
ويتحقق بما يلي:

• العمــل بمقتضــى العلم الشــرعي، 
كما أخبر ســبحانه وتعالى عن شعيب 
عليه الســلم أنــه قال لقومــه: ﴿ َوَما 
أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنُه ﴾. 
وقــد أنكر ســبحانه وتعالــى على َمن 
خالف مــا عنده مــن العلم الشــرعي 
فقــال جّل وعــل: ﴿ أََتْأُمــُروَن النَّاَس 
ِباْلِبرِّ َوَتْنَســْوَن أَْنُفَســُكْم َوأَْنتُــْم َتْتلُوَن 
اْلِكَتــاَب أََفل َتْعِقلُــوَن ﴾. وقال تعالى: 
﴿ َياأَيَُّهــا الَِّذيَن آَمنُوا لِــَم َتُقولُوَن َما اَل 
ِ أَْن َتُقولُوا  َتْفَعلُوَن * َكبُــَر َمْقًتا ِعْنَد للاَّ

َما اَل َتْفَعلُوَن ﴾ )الصف: 2، 3(
 قــال الغزالــي فــي )خلــق المســلم( 
»العمــل الصادق هــو العمل الذي ال 
ريبــة فيه ألنه وليــد اليقين، وال هوى 
معه ألنــه قرين اإلخلص، وال عوج 

عليه ألنه نبٌع من الحق«.
 قــال إبراهيم الخــواص: الصادق ال 
تــراه إال في فرض يؤديــه، أو فضل 

يعمل فيه
 صفات الصادقين

 • الصادقون أهل إيمان 
وإحسان وصرب وتقوى:

قــال للا تعالى: ﴿ لَْيَس اْلِبــرَّ أَْن تَُولُّوا 
ُوُجوَهُكــْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِرِب 
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َولَِكــنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالَّ
َواْلَمَلِئَكــِة َواْلِكَتــاِب َوالنَِّبيِّيــَن َوآَتى 

اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
ــاِئلِيَن  ــِبيِل َوالسَّ َواْلَمَســاِكيَن َواْبَن السَّ
ــَلَة َوآَتى  َقــاِب َوأََقــاَم الصَّ َوِفــي الرِّ
َكاَة َواْلُموُفــوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا  الزَّ
اِء  رَّ اِبِريــَن ِفــي اْلَبْأَســاِء َوالضَّ َوالصَّ
َوِحيــَن اْلَبــْأِس أُولَِئــَك الَِّذيــَن َصَدُقوا 
َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ﴾ ]البقرة: 177[.

 • الصادقون أهل إيمان 
ويقني ومجاهدة:

قــال تعالى: ﴿ إِنََّمــا اْلُمْؤِمنُــوَن الَِّذيَن 
ِ َوَرُســولِِه ثُمَّ لَــْم َيْرتابُوا  آَمنُــوا ِبــالَّ
َوجاَهُدوا ِبأَْموالِِهْم َوأَْنُفِســِهْم ِفي َسِبيِل 
اِدُقوَن ﴾ ]الحجرات:  ِ أُولِئَك ُهُم الصَّ للاَّ
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 فوائد الصدق:
 إذا تمكــن الصــدق من القلب ســطع 
عليــه نوره، وظهــرت على الصادق 
آثاره، في عقيدته وعبادته، وســلوكه. 

ومن آثاره وفوائده:
♦ الصادق خير الناس:

أخــرج البيهقي عن عبد للا بن عمرو 
بن العاص قال: قلنا يا رسول للا؛ من 
خير الناس؟ قال: خير الناس ذو القلب 
المخموم، واللســان الصادق. قيل: ما 
القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي، 
الــذي ال إثــم فيه وال بغي وال حســد. 
قيل: فَمن على أثره؟ قال: الذي يشــنأ 
الدنيا ويحــب اآلخرة. قيل: فَمن على 

أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن.
ِ ْبِن   أخــرج ابــن ماجة َعــْن َعْبــِد للاَّ
ِ -صلى للا  َعْمٍرو َقاَل: ِقيَل لَِرُسوِل للاَّ
عليه وســلم- أَىُّ النَّــاِس أَْفَضُل؟ َقاَل: 
»ُكلُّ َمْخُمــوِم اْلَقْلِب َصُدوِق اللَِّســاِن 
«. َقالُــوا: َصــُدوُق اللَِّســاِن َنْعِرُفــُه، 
َفَما َمْخُموُم اْلَقْلــِب؟ َقاَل: » ُهَو التَِّقىُّ 

، اَل إِْثَم ِفيِه َواَل َبْغَى َواَل ِغلَّ َواَل  النَِّقيُّ
َحَسَد «.

 ♦ إجابة الدعاء، 
وإدراك األجر الكثير 
من اهلل تعالى وإن 

عجز العبد عن العمل 
الذي نواه بصدق:

أخرج مسلم عن َســْهل ْبن أَِبى أَُماَمَة 
ِه  ْبِن َســْهِل ْبِن ُحَنْيٍف َعْن أَِبيِه َعْن َجدِّ
أَنَّ النَِّبىَّ -صلى للا عليه وســلم- َقاَل: 
اَدَة ِبِصْدٍق َبلََّغُه  ــهَ َ الشَّ » َمْن َســأََل للاَّ
َداِء َوإِْن َمــاَت َعلَى  ــهَ ُ َمَنــاِزَل الشُّ للاَّ

ِفَراِشِه »
 ♦ حصول البركة في 

البيع والشراء:
أخرج البخاري ومســلم عن َحِكيم ْبن 
ُ َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى  ِحَزاٍم َرِضَي للاَّ
للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »الَبيَِّعاِن ِبالِخَياِر 
َقا، َفــإِْن َصَدَقا َوَبيََّنا بُوِرَك  َمــا لَْم َيَتَفرَّ
لَُهَمــا ِفــي َبْيِعِهَمــا، َوإِْن َكَذَبــا َوَكَتَما 

ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَما »
 ♦ طمأنينة القلب 

والنفس:
أخرج الترمذي عن الحســن بِن عليِّ 
بــن أبــي طالــب رضــي للا عنهما، 
 ُ ِ َصلَّى للاَّ َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُســوِل للاَّ
َعلَْيــِه َوَســلََّم: »َدْع َما َيِريبُــَك إِلَى َما 
ْدَق ُطَمْأِنيَنٌة، َوإِنَّ  اَل َيِريبُــَك، َفإِنَّ الصِّ
الَكِذَب ِريَبٌة«. اترك ما تشك في حله، 

واعدل إلى ما ال تشك فيه.
 ♦ رضوان اهلل:

اِدِقيَن  ﴿ َقــاَل للاُ َهــَذا َيــْوم َينَفــُع الصَّ
ِصْدُقُهــْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجــِري ِمن َتْحِتَها 
ِضــَي  اأَلْنَهــاُر َخالِِديــَن ِفيَهــا أََبــًدا رَّ
للاُ َعْنُهــمْ َوَرُضــوْا َعْنُه َذلِــَك اْلَفْوُز 

اْلَعِظيُم ﴾ )المائدة: 119(.
 ♦ الجنة:

أخرج أحمد والبيهقي وابن حبان َعْن 
 ُ اِمِت أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للاَّ ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: » اْضَمنُوا لِي ِستًّا ِمْن 
أَْنُفِســُكْم أَْضَمْن لَُكْم اْلَجنََّة: اْصُدُقوا إَِذا 
ْثتُــْم، َوأَْوُفــوا إَِذا َوَعْدتُْم، َوأَدُّوا إَِذا  َحدَّ
وا  اْؤتُِمْنتُْم، َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم، َوُغضُّ

أَْبَصاَرُكْم، َوُكفُّوا أَْيِدَيُكْم «.
أخوتــي الكرام؛ عليكــم بالصدق فإن 
الصدق طريق إلــى كل خير، طريق 
إلــى الفوز والفلح، طريق إلى األمن 
والمحبة واالســتقرار والنماء، طريق 

إلى السعادة في الدارين...
واحذروا من الكــذب فإنه طريق إلى 
كل شــر وبلء،وفتنــة وداء،طريــق 
إلى الشــقاء فــي الدارين. ومن عرف 
بالكــذب مرة واحدة ســقطت مكانته، 
وقلّــت الثقــة بحديثه، فــل يلومن بعد 

ذلك إال نفسه.

مجاالت الصدق
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ُموْا  َكاَة َوَمــا تَُقدِّ ــَلَة َوآتُــوْا الــزَّ n ﴿َوأَِقيُمــوْا الصَّ
ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد للّاِ إِنَّ للّاَ ِبَما َتْعَملُوَن  أَلنُفِسُكم مِّ

َبِصيٌر﴾ )البقرة: 110( 
﴿ أُولَِئَك يَُساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت ﴾ المؤمنون: 61

n     عــن عبــد للا بن عمر ـ رضــي للا عنهما 
ـ قــال: قــال رســول للا -صلى للا عليه وســلم-: 
)الُمْســلُِم أُخو الُمْســلِِم ال َيْظلُِمُه واَل يُْســلُِمُه، وَمن 
َج  ُ في َحاَجِتِه، وَمن َفرَّ كاَن في َحاَجِة أِخيِه كاَن للاَّ
ُ عْنــه ُكْرَبًة ِمن ُكُرَباِت  َج للاَّ عن ُمْســلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّ
ُ َيوَم الِقَياَمِة( َيوِم الِقَياَمِة، وَمن َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرُه للاَّ

n اللّهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل 
عمــل يقربني إلى حبــك. ... اللّهم أفض عليَّ من 
نورك حتى أرى حكمتك في كل شيء. اللهم اجعل 
لــي نوراً أميــُز به بين الحق والباطــل. اللهم افتح 
علينا حكمتك وانشــر علينا رحمتــك يا ذا الجلل 

واإلكرام

n   الخير هو شيء أو حالة مرغوبة، ممتعة، أو ما 
يُعتبر من الناحية األخلقية أفضل من شــيء آخر 

أو من حالة أخرى. والخير هو ضد الشر أيضا.

n  ال خيــر فــي قول بل فعــل، وال في منظر بل 
مخبــر، وال في مال بل جــود، وال في صديق بل 
وفاء، وال في فقه بل ورع، وال في صدقة إال بنية، 

وال في حياة إال بصحة وأمن.

إعداد :  إيناس شروانة

   تفقه في دينك 
هه في الدِّين  من يِرد اهلل به خيرًا، يَفقِّ

  n   مــن ســعادة المــرء أْن يكون 
فقيًها في دينه، عاِمــًل بعلمه، وداعًيا 
إليه ابِتغــاَء وجِه ربِّه؛ ولذا قال صلَّى 
للا عليــه وســلَّم: )َمــن يُــِرد للا بــه 

خيًرا،يَُفقِّهه في الدِّين(
يــن والعمــل بــه عن   فالفقــه فــي الدِّ
إخــلٍص لــربِّ العالميــن مــن آيات 
الســعادة، ومن أســباب َنْيِل الحســنى 
يــادة؛ إذ الفقــه فــي الدِّين ســبٌب  والزِّ
لمعرفــة الحكــم واألحــكام، والتمييز 
بيــن الحــلل والحــرام، وأداء حــقِّ 
للا علــى وجٍه صحيــح، والتوبة إلى 
للا مــن القبيــح؛ ولذا امتــنَّ للا تعالى 
ه  على ســليمان عليه الســلم بما خصَّ
بــه من الَفْهِم، وأمــر محمًدا صلَّى للا 
عليه وسلَّم أْن يطلب المزيد من الِعلم، 
ـى للا عليــه وســلَّم يقول:  فــكان صلَـّ
)اللهم علِّمني ما ينَفُعني، وانَفعني بما 

علَّمتني، وِزدني ِعلًما(.
 ُرِوي عن أمير المؤمنين عليٍّ رضي 
للا عنــه أنَّه قال: »الناس ثلثة: فعالٌِم 

ـم علــى ســبيل َنجاة،  ربانــي، ومتعلِـّ
وهمج رعاع أتباع كلِّ ناعق، َيِميلون 
مع كلِّ ريح، لم يسَتِضيئوا بنور العلم، 

ولم يلجؤوا إلى ُركٍن َوِثيٍق، العلم خيٌر 
من المال؛ العلم يحُرسك وأنت تحُرس 
المال، والِعلم َيزُكو مع اإلنفاق والمال 

تنقصــه النَّفَقة،العلــم حاكــٌم والمــال 
محكوٌم عليــه، ومحبَّة العلم دين يُدان 
ل بها، والعلم يكسب العالم الطاعة في 
َحياتــه، وجميل األحدوثــة بعد وفاته، 
وضيعــة المــال تــزول بَزواله، مات 
ان األموال وهــم أحياء، والُعلَماء  ُخزَّ
باقون ما بقي الدَّهر، أعيانهم مفقودة، 
القلــوب موجــودة«. فــي   وأمثالهــم 
: ﴿ َبــْل ُهــَو آَيــاٌت   قــال عــزَّ وجــلَّ
أُوتُــوا  الَِّذيــَن  ُصــُدوِر  ِفــي  َبيَِّنــاٌت 
وقــال   ،)49 اْلِعْلَم ﴾ )العنكبــوت: 
ُ أَنَُّه اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو  ســبحانه: ﴿ َشــِهَد للاَّ
َواْلَمَلِئَكــُة َوأُولُو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْســِط 
اَل إِلَــَه إاِلَّ ُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيُم ﴾ )آل 
عمــران: 18( وقال ســبحانه: ﴿ إِنََّما 
ِمــنْ ِعَبــاِدِه اْلُعلََمــاُء إِنَّ   َ َيْخَشــى للاَّ
َ َعِزيــزٌ َغُفــوٌر ﴾ )فاطــر: 28(.  للاَّ
الَِّذيــَن   ُ للاَّ ﴿ َيْرَفــِع  تعالــى:  وقــال   
اْلِعْلــَم  أُوتُــوا  َوالَِّذيــَن  ِمْنُكــْم  آَمنُــوا 

َدَرَجاٍت ﴾ )المجادلة: 11(
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n      أكبــر محطــة فــي العالــم لتصفية المــاء وما تحتويه 
مــن أجهزة صناعيــة والكترونية ومهندســين وعمال وطاقة 
كهربائيــة وصيانــة وتغيير المرشــحات والمصافي بشــكل 
دوري حتــى تســتطيع أن تجعــل الماء صافي من الشــوائب 
والســموم والمواد الكيميائية الضــارة لكن ال تضاهي  الكلية 
رغم صغر حجمها اذا قارناها بهاته المحطة الضخمة ،حيث 
عملهــا أكثر دقــة وتعقيدا ال وبــل إلى جانــب التصفية لديها 
وظائــف أخــرى تعجز عنهــا تلــك المحطة التــي من صنع 
االنســان اال وهي إفراز بعض الهرمونات التي تســاعد على 
حفــظ  توازن الضغــط الدموي والكريات الحمــراء في الدم 
ألنها  الكلية صانها هللا سبحانه وتعالى الذي كذلك  صنع من 

صنع مصنع محطة التصفية.
خالل 24 ساعة يمر عبر الكليتين حوالي 180 لتر من الدم 
محمال بالمــواد الضارة الناتجة عن احتــراق المواد الغذائية 
،وخاصة الغير صحية أو الســموم التي أدخلها الفرد لجســمه 
عنوة كالمخــدرات والكحول وبعض األدوية دون استشــارة 
طبية ثم ترجعه إلى الدورة الدموية نظيفا وتطرح منه حوالي   
1,8لتر أو أكثر - حسب كمية الماء والسوائل المحتوية عليه 
الماء - على شــكل أحد األخبثين إال وهو البول ،وما يحتويه 
مــن مواد ضارة ،حيث إذا احتبســت في الجســم لفترة معينة 

تؤدي إلى أضرار وخيمة بل  إلى الموت 
 كل قطرة من الماء تدخل  إلى الجســم الســليم البنية والجيد 
الصحة ال يســتطيع أن يخزنها  في جســمه فهي تخرج على 
شــكل بــول أو عرق أو مع زفير التنفــس غير أنه اذا أصيب 
المريــض بإســهال شــديد يصبــح يطــرح الماء من جســمه 
أكثر،مما يشــربه يصاب بالتجفاف déshydratation أما 
إذا شــرب أكثر مما يطرحه كما فــي بعض األمراض ومنها 
أمــراض الكليــة يصاب  بانتفــاخ  )وذمــة( œdème في 

الرجلين أو الوجه او البطن 
تشريح الكلية. 

الكليــة اليمنــى تكون أخفض  وأقل حجما بقليل من اليســرى 
بســبب موقعها تحت الكبد .عند فتح الكلية نجد القشــرة لونها 
أحمــر داكــن بســبب وجــود الشــعيرات الدمويــة لذلك عند 
عطــب او جرح  نســيج الكليــة ال يتوقف نزيفهــا وال يمكن 
رتقــه وخياطته بل يؤدي الى المــوت الحتمي للكلية وإزالتها   
يحتــوي كذلك على الكبــب الكلوية بينما اللب يكون شــاحب 
الحتوائه على القنوات الجامعة للبول  والحويضة التي يتجمع 
فيهــا البــول و يصب في الحالــب  ليتجمع رويــدا رويدا في 
المثانة ،حيث عند امتالئها تحتم عليك الذهاب إلى مكان تكون 

فيه وحيدا متسترا عن أعين الناس.
طول الكلية يتراوح بين 12 الى 14 سم ووزنها حوالي أكثر 
مــن 150 غــرام وال يتجــاوز 200 غ الن الكليــة ال يزداد 
وزنهــا وإنمــا تتضخم في بعض األمراض ) سنشــير لها في 

الحلقات القادمة ان شاء هللا (كما
يدخل للكلية شــريان كلوي محمل بالدم الغير مصفى ويخرج 
منها وريد كلوي محمل بالدم المصفى متضامنة مع الحويصل 
الرئوي في شــذوذه مع القواعد الطبية حيث الشــريان يحمل 

الدم المصفى أما الوريد يحمل الدم الفاسد
الوحدة األساســية  التي تقــوم بتصفية الدم هي النفرون حيث 
يوجــد منه داخل كل كليــة حوالي مليون وحــدة وحجم هاته 
الوحدة يقــاس بالميكرومتر وال نراه إال بالمجهر االلكتروني  

صغير و محايني كبار.
مراحل تصفية الدم

1 المرحلة األولى 
يدخل الشــريان الكلــوي للكلية محمال بـــالفضالت  الناجمة 
هضم المواد الغذائية  و اليوريا)urea( التي تعتبر مادة قاتلة 
عند ارتفاعها بشكل كبير في الجسم والسموم التي اشرنا اليها 
ســابقا ثم يظل يتفرع ويتفرع إلى أن يصبح بحجم  الشــعرة 
حيــث  يدخل إلى الكبــة  الكلوية )محفظة بومــان( ويبدا في 
التفرع مرة أخرى وااللتواء دخل الكبة ويصبح سمك جداره 

عبارة عن خلية. 
2 المرحلة الثانية

هنا تبدأ البالزما في الخروج من الشــعيرات الى داخل الكبة 
محملــة ليســت فقط  المواد الضــارة  مثل اليوريا والســموم  
وكثير من بقايا االدوية كذلك المواد النافعة مثل غلوكوز سكر 
الدم والبروتينات واألحمــاض األمينية والفيتامينات وحمض 
البول والصوديوم والبوتاســيوم والكرياتيــن والماء ...حيث 
يغادر الدم هاته الكبة مصفى من كل الشــوائب وســبحان من 
ابــدع عند خروج  الشــرين من داخل الكبــة قطره يكون أقل 
منه عند دخوله الن هذا االخير محمل بالمواد التي ذكرناها

3 المرحلة الثالثة
يخرج من الكبة الشــرين وتتفرع منه شرينات رفيعة وتلتف 
حــول القناة الملتوية القريبة التــي تخرج من الكبة حيث يعاد 
امتصاص المواد الصالحة مثل ســكر الــدم والبروتينات أما 

الضارة تبقى داخل القناة القريبة لتصب في األنبوب النازل
4 المرحلة الرابعة 

 تلتــف  الشــرينات حــول االنبــوب النازل وتمتــه منه كمية  
معتبرة من الماء 

5 المرحلة الخامسة
ثم  يلتوي األنبوب النازل بشــكل حرف ليصعد وتترشح منه 
إلى داخل الشــرينات الملتفة حوله ليتم اعادة امتصاص جزء 

من الصوديوم  والبوتاسيوم والكلور
6 المرحلة السادسة

يصب األنبوب الصاعد في القناة الملتفة البعيدة هذا االلتفاف 
يزيد من طولها التي تقوم بالتحكم في  

+تنظيــم تركيز الصوديوم والبوتاســيوم اللــذان يلعبان دور 
أساســي في المحافظة على الضغط الدموي  لذا نحن االطباء 
ننصح المرضى وكذلك األصحاء وخاصة بعد سن األربعين 
باالقــالل من كميــة الملح المتنــاول )بعد االربعيــن احذروا 

األبيضين ( -أي الملح والسكر-
++ تتحكــم في كمية الماء الذي يطــرح مع البول وتزيد من 

تركيزه وتنظم حموضته حيث تســاعد على عدم قدرة بعض 
الجراثيم على التكاثر في المثانة 

+++ تتحكــم فــي كمية المــاء الذي يعــاد امتصاصه والذي 
يحتاجه الجســم فعند قلة شرب الماء أو في األيام الحارة تقلل 
وتحافظ على المــاء وعدم إهداره مع البول وهذا ما يالحظه 
اإلنسان على نفسه في الصيام او االيام الحارة حيث يقل بوله 
ال وبــل بعض المرضى بالبروســتات يتعمــدون االقالل من 
شرب الماء حتى ال يكثر من النهوض ليال للتبول طبعا وهذا 

ليس حل طبي وال ننصح به
هــذا الجزء )األنبوب الملتــوي البعيد(نظرا لتحكمه في كمية  
وتوازن الماء والبول في الجســم يخضع إلى تأثير هرمونات 
قادمــة من الغــدة النخامية  وعليه الكليــة ال تعمل بمنأى عن 

الدماغ
-7 المرحلة السابعة

هنا يكون النفرون تقريبا انهى عملية التصفية وتشــكل البول   
على  شكله تقريبا في انتظار الجسم اذا احتاج للماء أو يهدره 

مع اليوريا
تتجمع القنوات الجامعة لكل نفرون وتصب في قنوات يزداد 
حجمها شــيئا فشيئا أكبر   وتصب في الحويضات ثم الحالب 
ليتجمع في المثانة إلى أن يشــعر اإلنسان برغبة الذهاب إلى 

الخالء 
أمــا الــدم المصفى يتجمع فــي الوريدات التي تبــدأ في نهاية 
الشرينات  لتبدأ المرحلة العكسية وتكبر من االصغر فاألكبر 
تتجمع في الوريد الكلوي ويصبه في القلب حيث يوزع على 

الجسم دما طاهرا  وخاليا من الشوائب والمواد الضارة 
 يتبع

        الكلــــــــــــــــــــــية

الدكتور : سليمان بوفاعة

طبيب عام    – قسنطينة -
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n     من سمات الطفل انه يلبس الحفاض دون وجل بل هي مستحبة للقلوب 
بعد تدريب الطفل على التبول لوحده والتخلص من الحفاظ تنتهي مشكلة كبيرة تواجهها األم وجيب األب وهذا بعد 
سن الثانية او الثالثة غير أنه إذا استمرت بعد سن الخامسة فهو يصبح مشكل للطفل خاصة والوالدين  مما يستدعي 

استشارة طبية والبحث عن األسباب والتي منها 
-1الوراثة يكون أحد الوالدين بوال في صغره او احد االقارب

-2ضرب الطفل وتوبيخه كل ليلة يبلل الطفل فراشه يجد في استقالة صباحا ابا او اما جاهلة و)البشماق( في يدها 
فتنهــال عليه ضربا وشــتما وكالم يحط من نفســيته  )يا االبوال ترابك وخوتك خير منــك ( وتحرض عليه اخوته 

ينعتونه  )بالبول.. ونسيت ربما قد فعلتها في صغرها ( بل قد يمتد إلى اوالد الجيران
-3التهاب المثانة بسبب كثرة النهوض ليال يتعب الطفل فيدخل في نوم عميق يؤدي به الى التبول أو وجود حصيات 

كلوية او الداء السكري
-4اإلمساك المزمن نظرا لقرب  المثانة من المستقيم عندما تمتلئ ال تجد متسع بسبب ضغط كتلة البراز عليها 

-5تضخم قرنيات األنف انسداد األنف خاصة في الليل يؤدي الى قلة النوم  ثم الدخول في نوم عميق  وخاصة عند 
أخذ كمية كبيرة من الماء او الدالع أو المشروبات الغازية والعصائر

بعض ديدان األمعاء تســبب حكة ليلية في الشــرج تؤثر على نوعية النوم أما عند اإلناث باإلضافة إلى ذلك تنتقل 
هذه الديدان إلى الفرج وتسبب كذلك حكة والتهابات بولية وغيرها لذا البنت  

-6عيوب خلقية مثل صغر حجم المثانة أو تأخر في نمو المركز العصبي الذي يتحكم في قدرة الطفل على إدراك 
المثانة الممتلئة   

الخمول هي طبيعة موجودة عند بعض األطفال حيث النوم عندهم يكون أشد عمقا )رقادو ثقيل(.
العالج

العالج ناجح في الغالب ويكون نفســي ودوائي واهم نصيحة أقدمها خاصة لألم عند األطفال بين ســن الثانية حتى 
الخامسة اياك ثم اياك التوبيخ وضرب وعقوبة الطفل في هذا السن وال بأس أن استشيري طبيب العائلة واالنتظار 

حتى سن الخامسة ليبدأ العالج الطبي. 

صحة نفسية   
 السلس البويل عند األطفال

أعرف جسمك

صفحة أسبوعية ٌتعنى بالصحة  ومستجدات الطب 
هرمونات الكلية

 الكلية ليســت مركــز تصفية 
فحســب وإنما تنتج هرمونات 
الكليــة  عنــه  تعجــز  الــذي 
االصطناعية وهاته الهرمونات 

هي االريثروبيوتين 
الكلية تراقب مستوى الكريات 
الحمراء في الدم إذا قلت تفرز 
هذا الهرمون الذي يحث نخاع 

العظم على زيادة إنتاجها. 
كلمــا صعدنا في الســماء يقل 
ســكان  لذلــك  األوكســجين 
المناطق الجبلية العالية كليتهم 
تفرز هــذا الهرمــون بغزارة 
مما يزيد من مستوى الكريات 
الحمراء فــي دمهم  لتزيد من 
حمل االوكســجين)كل ســكان 
خدودهــم   الجبليــة  المناطــق 

حمراء الرنين( 
 إنزيــم يســاعد مركــب آخر 
يســمى األنجيوتنســين يساهم 
بشكل كبير في تنظيم الضغط 

الدموي
الكوليسرتول 

 D فيتاميــن  طالئــع  مــن   
يؤثــر علــى األمعــاء ويزيــد 
الكالســيوم  امتصــاص  مــن 
والفســفور كمــا يســاعد على 
تثبيــت هذيــن العنصرين في 
العظــام  أمــا فــي الكلية يؤثر 
على إعادة امتصاصها  الكلية 
تتأثر بهرمونــات أخرى مثل 
الهرمون المضاد إلدرار الذي 
يحدد كمية المــاء الذي يذهب 

مع البول
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إستراحة

  يورغن هابرماس..
 n     الفيلســوف وعالــم االجتمــاع األلمانــي 
المعاصــر يورغــن هابرمــاس واحــد مــن أهم 
منظــري مدرســة فرانكفورت النقدية  وأكثرهم 
شــهرة وأغزرهم إنتاجا، فقد بلغ مجموع مؤلفاته 
قرابة خمسين كتابا تدور حول مواضيع شتى في 
الفلســفة السياســية والعلوم االجتماعية، وترجع 
أهميــة دور هابرمــاس إلــى ارتبــاط مشــروعه 
الفلســفي الوثيــق بالواقــع، فقد كانــت اهتماماته 
مرتبطــة  المبدئيــة  مواقفــه  كمــا  الفلســفية 
بمصير ألمانيا وملتزمــة بهموم المجتمع والدولة 
األلمانيــة بُعيــد انتهاء الحــرب العالميــة الثانية، 
حتــى وصفه وزيــر الخارجية األلماني األســبق 
يوشكا فيشــر بأنه ”فيلسوف الجمهورية األلمانية 
 الجديــدة”، وذلــك منــذ أكثــر من خمســين عاماً 
تدور نصوص هابرماس حول إشــكال مركزي، 
إشــكال الحداثة وعالقة الذات باآلخر، وقد تبلور 
هــذا اإلشــكال عند هابرمــاس إبان حقبــة الحكم 
النــازي في ألمانيا الذي تأســس علــى مبدأ تفوق 
الذات األلمانية والعرق اآلري، مرتكبا -والحديث 
هنــا عن الحكم النــازي- فظاعات بحق األجناس 
واألعــراق األخــرى المختلفة عنــه، وقد تحدث 
هابرماس عن هذا قائاًل ”أنتسب إلى جيل المثقفين 
األلمــان الذيــن كبــروا خــالل المرحلة النازية، 

ونضجوا ثقافيا عند نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وعاشــوا في إطــار جمهوريــة ألمانيا الفدرالية، 
وأصبحوا أســاتذة لمــا بدأ طلبة فترة الســتينيات 
يتمّردون ويثــورون”إن هدف فلســفة هابرماس 
هو التأســيس ألخالق تواصلية تقوم على أساس 
االعتــراف باآلخــر والتحاور معــه دون ادعاء 
أي مــن الطرفيــن بامتالك الحقيقــة داخل فضاء 

عمومــي مشــترك، وقــد اتســم مشــروعه بنقــد 
النتائــج المدمــرة التي أفضــت إليهــا صيرورة 
العقالنية المســتمرة لكل أشــكال الحياة المعيشــة 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يؤكــد تمســكه 
بالمشــروع التنويري ووعوده التحررية مناهضاً 
بذلــك الجيــل األول مــن مدرســة فرانكفــورت 
 نفســها الذين أبدوا يأسا من المشــروع الحداثي. 
فــي   1929 عــام  هابرمــاس  يورغــن   ولــد 
غومرسباخ، وهي مدينة صغيرة تقع قرب مدينة 
كولــون الواقعة غــرب ألمانيا، وعندمــا اندلعت 
الحرب العالمية الثانية 1939، لم يكن هابرماس 
قد تجاوز ســن العاشــرة، وفي عام 1944، أي 
قبيل انتهاء الحــرب العالمية بعام واحد، ُجند في 
معسكرات ”شــباب هتلر” التي كانت منتشرة في 
عموم ألمانيا، وبعدها بفترة وجيزة أرســل للقتال 

في الجبهة الغربية
رث هابرمــاس عن مدرســة فرانكفورت النقدية 
تقاليدها في نقد الحداثة التي كشــفت عن الجوانب 
المدمرة للعقالنية وآليات الســيطرة والضبط التي 
قدمتها المعرفة التقنية للســلطة، إال أن هابرماس 
نحــا منحــى مختلفــا عــن أســالفه في مدرســة 
فرانكفورت، بما في ذلك أســتاذه أدورنو نفســه، 
حيث لــم يقف عند آفــات العقالنيــة األداتية كما 
فعلت مدرســة فرانكفورت، بل تجاوزها ليؤسس 
لعقالنيــة تواصليــة تســتند علــى مبــادئ قيمية 

وأخالقية تتالفى عالت العقالنية األداتية.

n مر رجل بأشــعب ، وكان يجرُّ حماره ؛ فقال له مازحا: لقد عرفت 
حمارك يا أشــعب ولم أعرفك .فقال أشعب :ال عجب في ذلك ؛ فالحمير 

تعرف بعضها

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

  آسيا جّبار.. جزائرية أحبرت عامليا 
يف رحاب العلم واإلميان  

n  cاســيا جبــار  30 جوان 1936 أكاديميــة، 
كاتبة، روائية، ومخرجة جزائرية. معظم أعمالها 
تناقش الُمعضالت والمصاعب التي تواجه النساء، 

كما عرف عنها الكتابة بحس أنثوي الطابع.
تُعتبر آســيا جبار أشــهر روائيات الجزائر ومن 
أشــهر الروائيات في شــمال أفريقيا. تم انتخابها 
في 26 يونيو 2005 عضــو في أكاديمية اللغة 
الفرنســية، وهي أعلى مؤسســة فرنسية تختص 
بتراث اللغة الفرنسية، حيث تعتبر أول شخصية 
من بــالد المغرب والعالــم العربي تصــل لهــذا 

المنصب.
قامــت بإخــراج عدد مــن األفالم التســجيلية في 
فترة الســبعينيات منها )الزردة وأغاني النسيان( 
عــام 1978، وفيلــم روائــي طويــل للتلفزيون 
الجزائــري بعنــوان )نوبــة نســاء جبل شــنوة( 
عــام 1977، ومــن أعمالهــا الروائيــة )ظــل 
الســلطانة، ال مكان في بيت أبي، نساء الجزائر، 
ليالــي ستراســبورغ، الجزائر البيضــاء( أقامت 
في فرنسا حتى وفاتها في فيفري عام 2015 عن 

عمر يناهز 79 عاًما.
 30 فــي  الزهــراء  فاطمــة  باســم  ولــدت 
ئر  لجزا ا 1936 في شرشــال غرب  يونيو 
األولــى  دراســتها  تلقــت  حيــث  العاصمــة، 
فــي المدرســة القرآنيــة فــي المدينــة قبــل أن 
فــي  الفرنســية  االبتدائيــة  بالمدرســة  تلتحــق 
العاصمــة.  مدينة موزاية ثم البليدة فالجزائــر 
شــجعها والدهــا الــذي تقــول عنه بأنــه »رجل 
يؤمــن بالحداثــة واالنفتــاح والحريــة«. تابعت 
فــي  شــاركت  في فرنســا حيث  دراســتها 
إضرابــات الطلبة الجزائريين المســاندين للثورة 

الجزائرية والستقالل الجزائر.
خاضــت الكتابــة األدبية والمســرحية واإلخراج 
الســينمائي بنجاح، فنشرت أول أعمالها الروائية 
ولــم   )1957( »العطــش«  بعنــوان  وكانــت 
تتجاوز العشــرين مــن العمر، ثــم رواية »نافذة 
الجزائر توزعت  بعد استقالل  الصبر« 1958. 
مادة التاريخ في جامعــة  تدريــس  بيــن  جبــار 
الجزائر العاصمــة والعمــل في جريدة المجاهد، 

مع اهتمامها السينمائي والمسرحي.
وفــي عام 1958 تزوجــت الكاتب أحمــد ولــد 
رويس )وليــد قرن( الذي ألف معها رواية أحمر 
لون الفجر وانتقلت للعيش في سويسرا ثم عملت 
مراســلة صحفيــة في تونــس. وألنهــا ال يمكنها 
االنجاب، تبنت في عام 1965 طفال في الخامسة 
مــن عمره وجدته في دار األيتام بالجزائر، اســم 
الطفــل محمــد قرن الــذي أعتــرف به فــي عام 

2001 »ضحيــة حــرب« مــن قبــل الحكومــة 
الفرنسية. ولكن زواجها واجهته مصاعب عديدة 
فتخلت عن ابنها بالتبني وانتهى زواجها بالطالق 

عام 1975
لم تزر الجزائر ســوى مــرة واحدة خالل النزاع 
الدامي الذي شــهدته التســعينات بين قوات االمن 
والجماعات اإلســالمية المســلحة لتشــييع جنازة 
والدها الذي كان مدرســا. وتزوجت آســيا جبار 
بعد أن طلقت في 1975، من جديد مع الشــاعر 

والكاتب الجزائري عبد المالك علولة.
هاجرت إلى فرنسا عام 1980 حيث بدأت بكتابة 
رباعيتها الروائية المعروفة، التي تجلى فيها فنها 
الروائــي وفرضهــا كصــوت من أبــرز الكتاب 
الفرنكوفونييــن. واختارت شــخصيات رواياتها 
تلــك من العالم النســائي فمزجــت بيــن الذاكرة 
والتاريخ. من رواية »نساء الجزائر« إلى رواية 
»ظل السلطانة« ثم »الحب والفنتازيا« و»بعيداً 

عن المدينة«.
في أوج الحرب األهلية التي هزت الجزائر كتبت 
عن الموت أعمااًل روائية أخرى منها: »الجزائر 
البيضــاء« و»وهران... لغــة ميتة«. وبعيداً من 

مناخات الحرب، بل ومن أجواء الحّب المتخيّل، 
كتبــت رواية »ليالــي ستراســبورغ«. وهي لم 
تكتب هذه الرواية هرباً من وجع الموت الجماعي 
الذي شــهدته الجزائر، وإنما كعالج نفسي داوت 

به غربتها وآالمها، بحسب تعبيرها.
كما كانت آســيا جبار أول امرأة جزائرية تنتسب 
إلى دار المعلمين في باريس عام 1955 م، وأول 
أســتاذة جامعية في الجزائر ما بعد االستقالل في 
قســم التاريــخ واآلداب، وأول كاتبة عربية تفوز 
عام 2002 بـــجائزة السالم التي تمنحها جمعية 
الناشــرين وأصحاب المكتبــات األلمانية، وقبلها 
الكثير مــن الجوائز الدولية في إيطاليا، الواليات 
المتحدة وبلجيكا، وفي 16 يونيو 2005 انتخبت 
بين أعضــاء األكاديميــة الفرنســية لتصبح أول 

عربية وخامس امرأة تدخل األكاديمية.
الفرنكفونــي  األدب  بروفســيرة  جبــار  كانــت 
في جامعة نيويــورك. وقد رشــحت لنيل جائزة 
نوبل في اآلداب عام 2009.  توفيت آسيا جبار 
يوم الســبت 7 فبراير 2015 في أحد مستشفيات 
العاصمــة الفرنســية باريس ودفنت في مســقط 
رأسها شرشال )غرب الجزائر( تنفيذا لوصيتها.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هــل تعلــم أن البكتيريا تمثل جزء كبير 
من وزن اإلنســان، فهي تمثل حوالي 12 

كيلو جرام من وزن اإلنسان.
- هل تعلم أن ريموت التلفاز هو من أكثر األشــياء التي تحتفظ 
بكمية كبيرة في الميكروبات والجراثيم بســبب تعدد األيدي التي 

تقوم بمسكه.
- هل تعلم أن لو ارتفعت درجة حرارة اإلنسان أربع درجات فقط 
عن المعدل الطبيعي تؤدي إلى الوفاة، أما لو انخفضت لخمســة 

وعشرين درجة لن تؤذي إلى الحالة الصحية للجسم.
- هل تعلم أن عندما يكون الجو بارد، فإن األظافر تنمو بشــكل 

أسرع.
- هــل تعلــم أن الثعبان نوع من الزواحف الــذي ال يمتلك أذن، 
بل أنه يســمع من خالل االستشــعار الموجود في جلده، ويقوم 

بترجمة هذه االستشعارات إلى صوت.

بعة  لســا ا ة ر و لد ا م  ختتا ا -  2 0 1 4
والستين من مهرجان

كان السينمائي لسنة 2014 في فرنسا.
2017 - قيــام الحكومــة المصرية بحجــب 

أكثــر مــن 60 موقًعــا معارًضــا علــى شــبكة 
اإلنترنت بينهم 48 موقًعا إخبارًيا.

2018 - تفعيل النظــام األوروبي لحماية البيانات العامة في جميع 
الــدول األعضــاء في االتحاد األوروبي، ممــا فرض حماية صارمة 

على بيانات وخصوصيات الُمستخدمين في جميع تلك الُدول.
عيد االستقالل في المملكة األردنية الهاشمية.

واحد يغسل في الطونبيل تاعه شافه 
جاره قاله: واش! راك تغسلها؟ قاله: ال ال راني 

نسقي فيها باش تولي كار.

و لهذا ، فأنا ال أنو  أي بك شراً اال بقدر ما يكون البحر شريراً 
حين تتحطم السفن على صخوره.

     الطيب صالح

جزار وعشاه لفت ..
 

  يعبر هذا المثل على اإلنسان الذي يبخل نفسه وهو مقتدر مادّيا

       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  25 ماي  2021
الموافق لـ 13 شوال 1442



 n و اســتنادا إلــى مصادرنــا ، فــإن 
الطالبــات قــد تعرضــن لتســمم غدائي ، 
حســب تصريحات مدير القطاع الصحي 
محمــد دندان فــي عزابة، فــان الطالبات 
تناولنــا وجبــة غــداء بها »ماســيدوان« 
تحتــوي على »مايونــاز« و تونة و التي 
من المرجح أن تكون هي سبب اإلصابة، 
حيث ظهرت في حدود الســاعة الســابعة 
و النصف مســاء  ، أعراض التسمم على 
الطالبــات من خالل الصداع في الرأس و 
التقيء، إلى جانب اإلغماء، مما استوجب 
نقــل المصابات من قبــل إدارة اإلقامة و 
حتى بمفردهن إلى مصلحة اإلستعجاالت 
الطبيــة، حيــث تــم وضعهن فــي العناية 
المختصــة بعــد غســل معدة، كما أشــار 
المديــر فــي تصريح »عيــن الجزائر«، 
بــأن المصلحــة اســتقبلت 24 طالبة من 

ذات اإلقامة الجامعية 1 ، و هي مرشــحة 
االرتفــاع أمام مواصلة اســتقبال مصالح 

اإلستعجاالت الطبية لطلبات الوافدات .
نشــير فقط، بأن والــي الوالية،عبد القادر 
بن ســعيد، ســارع على الفــور ليال ، إلى 
إرســال لجنــة تحقيق  و معاينــة و رقابة 
طبية رفيعة المســتوى إلــى عين المكان، 

و قــد  باشــرت التكفــل التــام بالطالبات 
المصابــات و مــن ثمة فتــح تحقيق عالي 
المســتوى و تقديــم تقرير عاجــل للوالي 
قصد اتخــاذ كل التدابير الالزمة و تحمل 
كل طــرف مســؤولياته في هــذه الحادثة 

الخطيرة.  

الحصيلة مرشحة االرتفاع 
تسمم أزيد من 24 طالبة باإلقامة 

الجامعية عزابة في سكيكدة

باقة األخبار 
وعمهمــا  الطفليــن  عــى  العثــور 

المختفين بمقرة  يف المسيلة 
 

n عثــر عناصــر الكتيبــة االقليمية الــدرك الوطني 
بمقــرة بوالية المســيلة في ســاعة مبكــرة من نهار 
أمــس على الطفلييــن المختفيين وعمهمــا من قرية 
اوالد منصــور بمقــرة بعــد أقل من 22 ســاعة من 
اختفائهــم عن االنظار ،حيث باشــرت ذات المصالح 
رفقــة المواطنيــن حملــة واســعة للبحــث عنهم في 
ارجــاء القريــة و المناطق المجاورة لهــا وذلك منذ 
تقديم والدي الطفليين البالغ عن اختفاء ابنيه اللذين 
يدرســان في المرحلة االبتدائية رفقــة عمهما البالغ 
مــن العمر 19 ســنة ،وهو ما طرح عدة تســاؤالت 
عن اســباب االختفاء المفاجئ رغم ان القرية فالحية 
تعــرف بالهــدوء والســكينة ،وقــد اســتمرت عملية 
البحــث عن المختفيــن الى ان تم العثــور عليهم في 
بلديــة بلعايبــة في صحة جيدة واعادتهــم الى اهلهم 
وذويهم ،عناصر الــدرك تواصل عملية التحقيق في 

القضية لكشف مالبساتها الحادثة .   
عبد الحليم بالل 

الدعــارة   لممارســة  وكــر  مداهمــة 
وتوقيف6 أشخاص بالرشيعة يف تبسة 
n    تمكنــت مصالح أمــن دائرة الشــريعة بوالية 
تبسة بداية االسبوع الجاري من معالجة قضية تتعلق 
بإنشاء محل لممارسة الدعارة مع الحصول والشراء 
للمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شــرعية ، 
تورط فيها 06 اشــخاص من بينهــم فتاتين تتراوح 
أعمارهــم بين 18 و32 ســنة وتم خاللها حجز 60 
قــرص مهلــوس وكمية مــن المخــدرات ،باإلضافة 
الــى قارورتين من مؤثر عقلي شــديد التأثير ومبلغ 
مالــي يقــدر بأكثــر مــن 4700 دج يفتــرض أنهــا 
عائــدات الترويج. حيثيــات القضية تعــود الى تلقى 
ذات المصلحــة لمعلومــات تفيــد بوجــود تحــركات 
مشــبوهة الحد المســبوقين قضائيا المعروفين لدى 
مصالح االمن يتم من خاللها اســتغالل أحد  المساكن 
الموجودة بمدينة الشــريعة كوكر لممارسة الدعارة 
وترويــج المخــدرات والمؤثرات العقليــة، ليتم بناء 
على ذات المعلومات وبالتنسيق مع النيابة المختصة 
مداهمة المســكن المشــبوه الذي عثــر بداخله على 
المشــتبه فيهــم فــي حالــة تلبــس مــع حجــز كمية 
المخدرات والمؤثــرات العقلية المذكورة ، وعليه تم 
إعداد ملف جزائــي حول القضية وتقديم المتورطين 
أمــام العدالة لدى محكمة الشــريعة التي أصدرت في 

حقهم أمرا يقضي باإليداع.
 هواري غريب

n مــا يتــم تداوله فــي مواقــع التواصــل اإلجتماعي 
مــن صور لمترشــحات عازمــات على خــوض غمار 
تشــريعيات 12 جــوان المقبــل، يعد ضربــا لقيمنا في 
العمق، حيث بلغ التحرش بحفيدات اللة فاطمة نســومر 
وجميلــة بوحيرد درجات أخالقية ال يتقبلها العقل، وهذا 
بعدما نســيت األحزاب السياسية برامجها -إن كانت لها 
برامــج أصال- ونوعية قوائمها ـــإن كانت أصال مهتمة 
بالنوعيــةـ  بل نســيت نفســها وراحــت تبحث عن تاء 
التأنيث ونون النســوة، في زمن شّح فيه حتى الحضور 
الرجالــي في التجمعات الحزبية، إذ لم يحدث في تاريخ 
األنظمــة الحديثة والقديمة، أن تحــّول هّم األحزاب من 
تقديــم البرامــج، التي تبنــي المجتمع برجاله ونســائه، 
إلى »معاكســات« علنيــة، يتحدث فيها بعض رؤســاء 
األحزاب عن المرأة ودورها بكلمات متشــابهة، واضح 
أنها منقولة من كتب القراءة والتربية اإلسالمية لألطوار 
االبتدائيــة حرفيا، على أمل أن يقنعــوا بها الناخبين في 
رحلــة البحث عن مقاعــد برلمانية حتى ولــو كان ذلك 
بعرض مفاتن المترشــحات، وإن كان شــرط »كوطة« 
النســاء في قوائم التشــريعيات يعد من أغرب الشــروط 
االنتخابيــة فــي التاريخ، خاصــة وأنهــا مازالت مجرد 
عجلة أمــان احتياطية، ومعظم النســاء للزينة ولحشــو 
القوائــم وفقط.خرجــات بعــض القوائــم أخــذت أبعادا 
كاريكاتوريــة بين الخيال والنكتــة والممنوع في بعض 
األحيان، بين من وعد المترشحات بأن يعلّق لهن صورا 
قديمــة ومزيّفة حتى ال يعرفــن، ويتعمد الخطأ في كتابة 
أســمائهن، وكأنهن مجرمات، وبين من وعد مترشحات 
بالمال والسكن والعمل وحتى بالزواج، وبين من تمادى 
لدرجة عرض مفاتن المترشــحات فــي خرجة تضرب 
قيم المجتمع الجزائري في عمقه ناهيك عن اسقاط قيمة 
المــرأة الجزائرية، التــي كانت باألمس تطلي جســدها 
بفضالت الحيوانات حرصا على شرفها وشرف عائلتها 
عندمــا يضايقها جنود االســتعمار الفرنســي، وبين هذا 
وذاك ضاع نهائيا الهدف من هذه االنتخابات التشريعية 
التي يقال عنها أنهــا أمل الجزائريين في دخول ربيعهم 

بعد سنوات األلم والقنوط الطويلة.
آخر الكالم .. رؤســاء األحــزاب الذين يقولون 
فــي تجمعاتهم الشــعبية أن الطالبــات الجامعيات يمثلن 
60 بالمئــة فــي جامعاتنــا، وعــدد من يشــغلن منصب 
قــاض يمثلن 40 بالمئــة في محاكمنا، نســوا أن يقولوا 
إن كل الطالبــات الجامعيــات والقضــاة وصلــن إلــى 
مكانتهــن ومناصبهن بالكــد واالجتهاد وســهر الليالي، 
وليس باإلجبار والتوســل، وحتى المــراودة التي نراها 
اآلن، حفيدات جميلة بوحيرد كّن دائما وســيبقين أمهات 

وزوجات وأخوات، وبنات وشقائق الرجال.
سفيان خرفي 

مرتشحات الحشو ؟
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 27/ 13
الجزائر : 20/ 17
وهران : 25/ 19 

الصبح  : 03.37
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.22
املغرب  : 19.45
العشاء : 21.21

مواقيت الصالة 

الثالثاء 25 ماي  2021/الموافق لـ 13 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 

ع.ق

استقبل ،ليلة األحد اإلثنين ، مستشفى محمد دندان بعزابة شرقي والية سكيكدة، أزيد من 24 طالبة 
جامعية على مستوى اإلقامة الجامعية رقم 1 للبنات في عزابة .

سكيكدة : نورالدين. ب

إعالن
 

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

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

 عنوان الجريدة : 
الوحدة الجوارية رقم 5 

 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 

الربيد 
اإللكرتوني : 

قسيمة املشاركة     
االسم و اللقب : ...........................................................................
تاريخ و مكان االزدياد : ................................................................
العنوان : .....................................................................................

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 01 : ......................................................... 
....................................................................................................
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الربيد 
اإللكرتوني : 

قسيمة املشاركة     
االسم و اللقب : ...........................................................................
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رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 02 : ......................................................... 
....................................................................................................
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الربيد 
اإللكرتوني : 

قسيمة املشاركة     
االسم و اللقب : ...........................................................................
تاريخ و مكان االزدياد : ................................................................
العنوان : .....................................................................................

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 03 : ......................................................... 
....................................................................................................
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سؤال رقم 01 :
ماهو عدد املرات التي ورد فيها ذكر النار يف 

القرآن الكريم ؟  

سؤال رقم 02 :
ما اسم الصحابي الذي كان أول من أمّ املسلمني 

فى صالتهم باملدينة ؟

سؤال رقم 03 :
ماهو عدد املرات التي ورد فيها ذكر الجنة يف 

القرآن الكريم ؟  

عائدون 
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