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سطيف
سكان قرية ”لخرافة”  ببلدية تالة إيفاسن  

يغلقون نقب ”تالة نتغراست”

الطارف
   اإلطاحة بشبكة استغل أفرادها  عيد 

الفطر لتنظيم رحالت الحرقة 

قسنطينة 
 الوالية تحوز عىل ثلث المساحة المزروعة  

بالسلجم عىل المستوى الوطني

ص 24  
 وفاة الغريق الرابع ..البحث ال يزال متواصال عن طفل يف سكيكدة
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7 أشخاص 
متهمون بقتل 

 مارادونا.. 
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أنصار وفاق سطيف تحت الصدمة 
ويطالبون اإلدارة برد فعل قوي 

بعد خطوة مماثلة من قبل الداخلية لفائدة المنتخبني

ص12

وزارة التعليم العالي تحذر من االستغالل 
السياسي للجامعات في الحملة االنتخابية

والبحث  العــايل  التعليــم  أمــرت وزارة 
العلمــي، مديري المؤسســات الجامعية 
ومراكــز البحــث العلمــي بعــدم اإلدالء 
بــأي ترصيــح إعالمي خالل فــرة الحملة 
12 جوان المقبل  االنتخابية لترشيعيات 
كما حــذرت  من أي اســتغالل ســيايس 
نفــس  خــالل  الجامعيــة  للمؤسســات 

الحملة. 
ص 5

 ص 12

 أوملبياكوس 
اليوناني يجدد 

اهتماماته 
بفيغولي

لتفادي استعمال وسائل 
الدولة يف رشاء الذمم
  تعليق عمل ”األميار”  
و المنتخبني  المحليني 

المرشحني طيلة عمر الحملة
  

بعد قرارات لجنة االنضباط ومعاقبة الفريق فنيا وماليا 

 تمت معاقبة وفاق سطيف في أعقاب االحترازات المقدمة من طرف 
سريع غليزان قبل لقاء الفريقين لحساب الجولة 21 للرابطة األولى 

المحترفة تأكدت رسميا المعلومة من خالل معاقبة الوفاق بخصم نقطة 
من رصيده مع خسارة المقابلة مع سريع غليزان دون منح النقاط لهذا 

 األخير بنتيجة هدفين لصفر،ناهيك عن غرامة مالية 
قدرها 100 مليون سنتيم وهذا بسبب صحة االحترازات .

- بعجي: األفالن تغيَّ واخرنا 
مرشحينا بعيدا عن  الشكارة

- مقري : حل المشاكل يكون بحكومة 
وحدة وطنية بعد الترشيعيات

- جياليل سفيان : االختيار مهم 
وعامل حساس يوم االقراع

 المخرج السينمايئ طرودي هشام 
لـ "عني الجزائر":

السينما يف الجنوب شبه 
منعدمة و أناضل من أجل 

ص 17بعث الروح فيها

ترشيعيات 12 جوان

ص 3



n خصص رئيس حركة البناء 
الوطنــي، عبد القــادر بن قرينة، 
كل مداخلته، أمــس، بدار الثقافة 
هــواري بومدين بوالية ســطيف 
بمناســبة الحملة االنتخابية، على 
نادي وفاق ســطيف، حيث حاول 
بن قرينة اللعب على وتر النســر 

األســود لكســب ود الســطايفية، 
فتحّول بن قرينة إلى مشجع وفي 
لوفاق ســطيف في لحظات، لكن 
لألســف كانت القاعة خاوية على 
عروشها، حيث القى خطابه أمام 
كراســي فارغة، لكن »عيطته« 
علــى حد تعبير الســطايفية بلغت 

مســامع رواد مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فنالت قســطا وفيرا 
من تعليقاتهم ومناشــيرهم، فذاع 
الخبر وانتشــر بســرعة ولســان 
الجميــع يقول »بن قرينة يشــجع 

وفاق سطيف بقوة«
سفيان خ

n فضل األســتاذ ساسي هشام 
مهندس دولة مرشح بقائمة جبهة 
الجزائر الجديدة للمجلس الشعبي 
الوطنــي عن والية تبســة  رفقة 
زوجتــه األســتاذة باســط  ينتمي 
إلى خيرة شــباب وبنــات  والية 
تبســة  لهمــا من الكفــاءة العلمية 
والنزاهــة . لــم يســبق لهمــا ان 
مارس أي مناصب سياســية  في 
الدولــة  يقول  األســتاذ  ساســي 
هشــام  بصراحة  كبرنــا ونحن 
نرى بالدنــا  تغرق في مزيد من 
التخلف في كل المجاالت، شاهدنا 
في صمــت تحول أغلــب الطبقة 
السياســية إلى مرتزقــة غارقين 
فــي الفســاد، فضاعــت الحقوق 
وتبــددت الثــروات والحقيقة أننا 
دفعنا ثم صمتنا غاليا من مستقبلنا 
ومســتقبل أبنائنا، اآلن حان وقت 
التغييــر ولن نســكت مجددا ولن 
التغييــر عندنا ليس شــعار وإنما نتــرك لهم الســاحة فارغــة لذلك 

إرادة.
 هواري.غريب

البحــث  وحــدات  تمكنــت   n
واإلنقــاذ لحــرس الســواحل لــكل 
من شرشــال وتنس ودلس بالناحية 
العسكرية األولى أمس الجمعة من 
إنقاذ أربعة 4 صيادين كانوا على 
متن قارب صيد على بعد 41 ميال 

بحريا شمال راس بوزيد بتيبازة.
وجــاءت هذه العملية حســب بيان 

لــوزارة الدفــاع الوطنــي تترجــم 
مــن  المبذولــة  الكبــرى  الجهــود 
طرف قواتنا البحرية لتأدية مهامها 
الســيما اإلنســانية، حرصــا منها 
على سالمة مواطنينا وحفاظا على 

أرواحهم.
 ر.م

الفنان إبراهيم باي إيقونة 
أغنية الشعبي يف ذمة اهلل

فنــان إبراهيم بــاي إيقونة  n توفــي ال
ــه  أغنيــة الشــعبي  هــذا الســبت بمنزل
ــي بمدينة عنابة عــن عمر ناهز  العائل
73 ســنة بعــد مرض ألزمــه  الفراش و 
ســيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صالة 
العصر, حسب ما علم من أفراد  عائلته.
فنــان الراحل إبراهيــم باي الذي  ل وكان ل
يلقبه العنابيون بـ«شيخ المدينة« مكانة  
خاصة في الساحة الفنية المحلية و قامة 
مميزة في الوسط الفني ألغنية الشعبي  
العريقــة التي أحبها وهو شــاب لم يكن 

ـ 15 سنة. عمره يتجاوز ال
فنــان إبراهيــم بــاي ابــن الحي  ونشــأ ال
العريق »المحافر« فــي أحضان عائلة 
فنيــة تجمع  بيــن المالوف والشــعبي, 
بحيــث تتلمــذ على يــد شــقيقه األكبر 
ــذي كان بــدوره  يــؤدي  حســين بــاي ال
أغنية الشــعبي قبل أن يصدر في بداية 
غنائيــة  أشــرطة  أربعــة  الثمانينيــات 
تضمنــت  العديد مــن أغاني الشــعبي 
ــة من بينهــا »القمــري« و »يا  ل الجمي

مريض ربي يشفيك«.
وقد تأثر هذا الفنان الذي يحظى بصوته 
و  المتواضعــة  شــخصيته  و  المميــز 
عطــاءه  الفني الســخي بقامــات وكبار 
شيوخ أغنية الشعبي على غرار الراحلين 
بوجمعة العنقيس  و الهاشمي قروابي.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صالة 
العصر اليوم الســبت بمقبــرة بو حديد  
بمدينة عنابة تاركا وراءه رصيدا غنائيا 
ــا يضم أكثر من 40 أغنية من نوع   ثري
الشعبي أداها في كثير من المهرجانات 
والمناســبات الفنية المحلية والجهوية  

والوطنية.

نب قرينة يشجع وفاق سطيف !

أول زوجني يقتحمان ترشيعيات  12 جوان بتبسة

تدهور الحالة الصحية للمناصر األول 
لوفاق القل »جلبار نذير السقني«

  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 الوطنية لالتصال 

والنشر واالشهار ANEP المتواجدة ب 01 نهج باستور 
الجزائر 

الهاتف الثابت:  021 71 16 64 – 021 73 71 28
الفاكس : 021 73 95 59 – 021 73 99 19
agence.re-   البريد االلكتروني:

gie@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 
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n دقــت، أمــس، أســرة المجتمــع المدنــي و 
الرياضــي فــي بلدية القل غربي والية ســكيكدة، 
المحليــة  الســلطات  مطالبــا  الخطــر،  ناقــوس 
والرياضيــة التدخــل العاجل من أجــل إنقاد حياة 
المناصــر الوفــي للدالفين و محبــوب الجماهير 
الرياضية جلبار النذير الســقني و المشهور باسم 

»ياماها«.
النذيــر، نقل أول أمس، على جناح الســرعة إلى 
مستشفى عبد القادر نطور في القل عقب تعرضه 
إلــى أزمة صحية قاهرة خاصــة و انه يعاني من 
داء الســكري و جملة مــن األمراض الفتاكة التي 

تســببت في جــراح غائرة على مســتوى أصابع 
قدميــه التــي بتر منها أربع على مســتوى الرجل 
اليمنــى وثالثــة في اليســرى ،و هــو اآلن مهدد 
ببتــر كامل الرجل في ظل تدهــور خطير لحالته 
الصحية على اعتباره لم يســتطيع توفير الرعاية 
الطبية لمرضى الســكري ناهيــك على ضرورة 
المتابعة اليوميــة لجراحه الغائرة التي باتت تهدد 
حياته بالموت خاصة و ظهور عدد من األمراض 

الفتاكة بجسده الدي إنهار كليا ...
اليــوم النذير، هــو في أمس الحاجــة لمعيل على 
اعتبار ان عائلته تخلت عليه كليا سواء في القل و 

حتى إخوته في فرنسا و أبناء إخوته على اعتباره 
من آم فرنسية و أب جزائري و هو مقيم وحيدا في 
مســكن بحي 400 هــو أالن يرقد طريح الفراش 
ينــازع األلــم مرضــه و أوجاعه رغــم محاولة 
األطبــاء التكفل به صحيا  غير أنهم أصروا على 
ضرورة تحويله الى مصحة مختصة في المرض 
الســكري و المرض العضال الذي يعاني منه....
فهــل من مجيــب بعدما كان الســبب في اســعاد 

اآلالف من األنصار و الرياضيين.
نورالدين .ب   

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n عد أشــهر مــن وفاته، قصة 
صادمة كشــفتها التحقيقات بشــأن 
وفاة أســطورة كــرة القــدم دييغو 
 7 تــورط  مفادهــا  مارادونــا، 

أشخاص في »قتله«.
ووجهت السلطات االتهام »بالقتل 
غير المتعمد«، إلى 7 أشــخاص، 
كانوا يشرفون على مارادونا طبيا، 
قبل أيــام من وفاته، فــي خبر هز 
الشــارع األرجنتينــي وعالــم كرة 

القدم قبل أيام.
وكان أســطورة كــرة القــدم دييغو 
مارادونا قد توفي بســكتة قلبية في 
نوفمبــر الماضي، عــن عمر 60 
عامــا، بعد أســبوعين من خوضه 

جراحة في الدماغ.
تــم  طبــي  تقريــر  وكشــف 
التحقيقــات،  لمكتــب  إيصالــه 
أن مارادونــا كان يعاني من »ألم 
حاد« ألكثر من 12 ســاعة كاملة 
يوم وفاته، ولم يتم االلتفات آلالمه، 

مما أدى لوفاته بعدها.
وقــال التقرير إن العالج الســريع 

لمارادونا وقتها كان سينقذ حياته.
ووفقــا لمحامي ماردونــا، فإن من 
بين الوقائع المهملة في ذلك اليوم، 
هو تأخر ســيارة اإلسعاف نصف 

ســاعة كاملة للوصــول إلى مكان 
إقامتــه، وهو ما وصفــه المحامي 

»بالغباء إلى درجة اإلجرام«.
من بين المتهمين في قتل مارادونا، 
جــراح األعصاب ليوبولدو لوكي، 
الــذي أجرى له عمليــة في الدماغ 
قبل أسبوعين من الوفاة، والطبيبة 
النفسية أوغستينا كوساشوف، إلى 
جانب طبيب نفســي آخر، وطبيب 
آخر وممرضتين وممرضة منسقة.
وفضــح التقريــر جميــع األطبــاء 
الذين أشرفوا عليه في تلك الفترة، 
وخاصة لوكي، الــذي كان صديقا 
مقربــا كذلك، والذي أبــدى حزنه 

الشديد لوفاة النجم األرجنتيني.
وقــال تقريــر اللجنــة الطبيــة إن 
»عالمات الخطر الذي يهدد الحياة 
لــدى المريض تــم تجاهلها« وأن 
مارادونــا »أظهر عالمات ال لبس 
فيها علــى فترة معاناة طويلة« لما 

يزيد عن 12 ساعة.
أضــاف التقريــر أن الرعاية التي 
تلقاها هناك »لــم تلب الحد األدنى 
مــن المتطلبات« لشــخص يعاني 
من مشــاكل صحية ســابقة، وكان 
حتما ســينجو لــو كان وضع »في 

المستشفى المناسب«.

7 أشخاص متهمون بقتل 
مارادونا.. ما قصة الـ12 ساعة؟

حرس السواحل تنقذ 4 
صيادني بسواحل تيبازة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1439151


n وأوضــح بعجــي، أمس، خالل 
تنشيطه تجمع شــعبي بوالية البويرة 
فــي إطار اليــوم الثالث مــن الحلمة 
12جــوان  لتشــريعيات  االنتخابيــة 
المقبل، أن تنشيط هذه الحملة جاء في 
ظرف خاص تعيشــه البالد ويعيشــه 
الحــزب، فالبــالد تعيــش تحديــات 
اجتماعيــة  و  وسياســية  اقتصاديــة 
وصحيــة بســبب الوبــاء، اعتبر أن 
أي تقــدم اقتصــادي أو اجتماعي أو 
تحقيــق نمــو، يحتــاج إلى اســتقرار 
سياسي، واالســتقرار السياسي يأتي 
ويبنى  من خالل مؤسســات سياسية 

مستقرة،  ودائمة. 
والوســيلة  أن  بعجــي  وأكــد 
الوحيدة  لبنــاء هــذه المؤسســات هــي 
االنتخابــات، وقــال إنــه و ألول مــرة 
ــر توجــد ســلطة مســتقلة  ــي الجزائ ف
مكلفــة باإلعــداد واإلشــراف وإعــالن 
ــد  ــات، وهــو أمــر جي ــج االنتخاب نتائ
لضمــان نزاهــة االنتخابــات حســبه، 
وقــال إنــه ال توجــد »أيــة مرحلــة 
ــاوض  ــر وال تف ــي الجزائ ــة ف انتخابي
ــات  ــدة هــي االنتخاب والوســيلة الوحي

ليقــول الشــعب كلمتــه فيهــا«. 
الهــدف  أن  بعجــي   وأضــاف 

ــي  ــاركة ف ــن المش ــزب م األول للح
التشــريعيات هــو إنجــاح االنتخابات، 
فنحــن حــزب مســتعد أن يضحــي 
أن  وأضــاف  الدولــة،  اجــل  مــن 
ــي  ــاركة ف ــن المش ــي م ــدف الثان اله
االنتخابــات هــو المســاهمة فــي ســن 
بنــاء  و  الوطــن  تخــدم  تشــريعات 
مؤسســات تشــريعية قوية وشرعية. 

وهاجــم بعجــي مــن »يتكلــم باســم 
الشــعب ويدعــي أن الشــعب يكــره 
ــد  ــه ال أح ــال إن ــن«، وق حــزب معي

والشــعب  الشــعب  علــى  وصــي 
ــة ويؤيــد  ــه أن يعبــر عــن راي بإمكان
ــن األحــزاب  ــد م ــن يري ــض م ويرف
االنتخابات«فيــوم  طريــق  عــن 
أو  األحــزاب  تكــرم  االنتخابــات 

تهان«. 
وأكــد بعجــي أن حزبــه غيــر مــن 
سياســته قائال«نحــن غيرنــا السياســة 
شــهر  عبــر  يتمــم  ال  ..والتغييــر 
أو شــهرين بــل يتطلــب صبــر«، 
ــة  ــة حزبي ــي،  أي جه ــّدى بعج وتح

ــك،  ــس ذل ــت عك ــة أن تثب أو إعالمي
ــى  ــد انته ــكارة ق ــد الش ــال إن عه قائ
وتــم اختيــار الكفــاءات بــدل سياســة 
ــزب.  ــؤولي الح ــوال لمس ــع األم دف
لألفــالن  العــام  األميــن  وخاطــب 
التشــريعيات  بــأن  المعارضــة 
عليهــم،  حجــة  ســتكون  المقبلــة 
وعلــى مــن تعــّود رمــس المناســبات 
االنتخابيــة بالتزويــر، كونهــا ألول 
مســتقلة  ســلطة  ستشــرف  مــرة 
ــم  ــى تنظي ــذي عل عــن الجهــاز التنفي

التشــريعية.  االنتخابــات 
دعــوات  علــى  بعجــي  رّد  كمــا 
ــف«،  ــى المتح ــالن عل ــة األف »إحال
االنتظــار  عليهــم  إنــه  بالقــول 
طويــال، قائــال إن شــعار الحــزب 
ــا  ــح، كم ــدد« واض ــدد وال نتب »نتج
ــات  ــت كل الوالي ــاركتهم عم أن مش
دخــول  مــن  محروميــن  وليســوا 
واليــات معينــة، ناهيــك عــن القوائــم 
الحــزب  أن  وأضــاف  بالخــارج، 
ــرة  ــي فت ــح ف ــات الترش ــع توقيع جم
ــه  ــام، وأن ــاوز 6 أي ــرة، ال تتج قصي
أكبــر خــزان لإلطــارات إلــى جانــب 
فــي  المســاندين،  آالف  عشــرات 
لعــدم  يأســفون  كثيريــن  أن  حيــن 
ترشــحهم ضمــن قوائــم الحــزب. 

n وقــال  مقــري خــالل تجمــع 
شــعبي نشــطه بالمتحــف الجهــوي 
للمجاهد محمد شــعباني ببســكرة في 
إطار الحملة االنتخابية للتشــريعيات 
المقبلة أن تشكيلته السياسية لديها نية 
صادقــة في خدمــة الجزائر وتحقيق 
الحلم الجزائري الذي يتطلب الصبر 
مشــيرا إلى ضــرورة بعث رســالة 

للشعب الجزائري مفادها أن حكومة 
وحــدة وطنيــة بعــد االنتخابــات يتم 
الوصــول إليهــا عبر الحــوار قادرة 
علــى تحقيق التنميــة وأضاف كذلك 
أن حركــة مجتمــع الســلم إذا مــا تم 
منحهــا األغلبية في مقاعــد المجلس 
الشعبي المقبل قادرة على الحوار مع 
جميع أطيــاف المعارضة ولديها كل 
االحتــرام لجمع الجزائريين مشــيرا 

إلى أن حزبه ســيعمل على تحســين 
المناخ لتشــكيل حكومة وحدة وطنية 
عبــر الحــوار والتوافــق مــع الذين 
االنتخابــات وكذلــك  فــي  شــاركوا 
الذيــن لــم يشــاركوا فيها وقــال في 
ذات الســياق يجب التوافــق لتحقيق 
التنمية مــع كل المنظمات والنقابات 
و األحزاب  معتبــرا أن الجميع من 
ســلطة ومعارضة على متن ســفينة 

واحدة إذا غرقت غرق الجميع و إذا 
نجحت نجح الجميع كما اعتبر رئيس 
حركــة مجتمع الســلم أن االتفاق بين 
كل األطياف سينتج عنه تشكيل حزام 
اجتماعي وسياســي للحكومة يحميها 

ويتيح لها العمل دون عراقيل.
ربيع ـ م

n استهل عبد العزيز بلعيد رئيس 
حزب جبهة المستقبل، نهاية األسبوع 
لتشــريعيات  االنتخابيــة  الحملــة   ،
12 جــوان 2021، من والية برج 
بوعريريج، أين كان لرئيس الحزب 
تجمــع شــعبي علــى مســتوى قاعة 
»البشير اإلبراهيمي« وسط الوالية.
بلعيــد  العزيــز  عبــد   ودعــا 
المواطنيــن إلــى التصويــت وإســكات 
ــة  ــة بحج ــة للمقاطع ــواق المنادي األب
كــون  النظــام  وفســاد  التزويــر 
الجزائــر اليــوم بحاجــة إلــى مــن 
واألمــل  المحبــة  ويــزرع  يبنيهــا 
فيهــا، مؤكــدا أن الوقــت قــد حــان 
والعمــل  الــرداءة  صفحــة  لطــي 
االقتصــادي  المســار  كســر  الــذي 
علــى  الجزائــر  فــي  والسياســي 
مــدار 20ســنة الماضيــة، كاشــفا فــي 
الســياق ذاتــه بــأن الجزائــر اليــوم 
بحاجــة لــكل جزائــري مــن أجــل 
وموقفــه  وصوتــه  برأيــه  اإلدالء 
التــي  الكثيــرة  للمشــاكل  بالنظــر 
تعانــي منهــا والتــي تجســدت فــي 
الــرأي  فــي  المســجل  االختــالف 
ــات  ــل والمجموع ــف الكت ــن مختل بي
السياســية، مؤكــدا فــي الســياق ذاتــه 

بــأن الشــيء الخطيــر يتمثــل فــي 
ــباب  ــه الش ــي أوج ــواب ف ــق األب غل
ودفعهــم إلــى الحرڨــة و االنتحــار 
جــراء تفشــي ظاهــرة البطالــة التــي 
المؤسســات  تعطــل  نتيجــة  كانــت 

اإلقتصاديــة.
جبهــة  حــزب  رئيــس  واعتبــر   
الســاحة  تشــهده  مــا  أن  المســتقبل 
خطابــات  مــن  اليــوم  السياســية 
السياســية  للتيــارات  ومواقــف 
والسياســيين الذيــن يتكلمــون عــن 
األخــالق السياســية، شــرف ونجــاح 
كبيــر لحــزب جبهــة المســتقبل الــذي 
يعتبــر الحــزب األول الــذي نــادى 
منــذ تأسيســه بأخلقــة العمل السياســي 
بالنظــر للتعفــن الكبيــر الــذي كان 
يعرفــه، كمــا يعتبــر الحــزب الوحيــد 
ــر  ــذ 2012 بالجزائ ــادى من ــذي ن ال
الجديــدة وضــرورة المضــي إلــى 
قــام  كمــا  الجديــدة،  الجمهوريــة 
المجــال  فــي  اقتراحــات  بإعطــاء 
ــا،  ــل به ــدأ العم ــي ب االقتصــادي الت
كمــا دعــا إلــى ضــرورة الحــوار 
و  االســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن 

االزدهــار.
مبروك بن الطيب

n دعا رئيــس حزب جيل الجديد 
أمس الســبت  من عين بسام  بوالية 
البويرة الســكان إلى ضرورة اختيار 
القوائم النزيهة واألشــخاص األكفاء 
في االنتخابــات القادمة وهذا لتفادي 
الوقوع فــي أخطاء الماضي، أين تم 
تزكية أشــخاص همهم الوحيد قضاء 
المجلس  الشــخصية فــي  مصالحهم 

الشعبي الوطني.
 وقــال المتحــدث فــي عمــل جــواري 
بالمدينــة إن الفرصــة كبيــرة ومواتية 
فــي ظــل ضمانــات الســلطة الوطنيــة 
هــذا  نزاهــة  حــول  لالنتخابــات 
االقتــراع وهــذا لمنــح الصــوت إلــى 
الشــخص المناســب الــذي ســيكون 
ــلطة  ــن الس ــزة وصــل بي ــة هم بمثاب
والمواطــن بعــد التشــريعات المقبلــة 
ــذا  ــإن ه ــفيان ف ــي س ــب جيالل وحس

األمــر مهــم جــدا فــي ســبيل الخــروج 
بانتصــار باهــر فــي هــذه االنتخابــات 
الحقيقــة  التنميــة  واالســتفادة مــن  
وهــذا يمــر حتمــا علــى االختيــار 
ــاس  ــم وحس ــل مه ــى عام ــذي يبق ال
ــذي أكــد أن  ــرى المتحــدث ال جــدا ي
حــزب جيــل الجديــد ملتــزم بإحــداث 
ومرافقــة   البــالد  فــي  التغييــر 
الجزائــر الجديــدة التــي تبناهــا رئيس 
ــزة  ــل قف ــر نق ــذا عب ــة وه الجمهوري
نوعيــة فــي كل المجــاالت وعلــى 
الشــباب  المســتويات ومرافقــة  كل 
ــي  ــر ف ــريحة األكب ــى الش ــذي يبق ال
ــر ســكان  ــا فــي األخي ــر داعي الجزائ
عيــن بســام  إلــى الذهــاب بقــوة إلــى 

صناديــق االقتــراع .
 أ- هادي

3عين على الحدث

تعليق عمل »األميار«  و المنتخبين  
المحليين المترشحين طيلة عمر الحملة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليق عمل رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين طيلة عمر 
الحملــة االنتخابيــة التي انطلقت الخميس الفارط مع ضرورة التنازل عن كافة الوســائل التي منحت لهم لمزاولة نشــاطهم 

المحلي بما في ذلك السيارات وذلك تفاديا الستعمال إمكانيات الدولة في الحملة االنتخابية .

لتفادي استعمال وسائل الدولة يف رشاء الذمم

n وحســب قــرار وزارة الداخليــة 
الجمهوريــة  والة  سيشــرف  التــي 
علــى تنفيــذه بدايــة مــن يــوم أول 
األميــار  الخميــس  منــع  أمــس 
المحليــة  الجماعــات  وإطــارات 
لالنتخابــات  بالترشــح  المعنييــن 
12  جــوان  ليــوم  التشــريعية 
مــن دخــول مكاتبهــم خــالل فتــرة 
التــي ســتنتهي  اإلنتخابيــة  الحملــة 
18 جــوان حيــث أصــدرت وزارة 
الداخليــة والجماعــات المحليــة قــرار 
المجالــس  رؤســاء  بمنــع  يقضــي 
ــع  ــة وجمي ــة والبلدي ــعبية الوالئي الش
لخــوض  المترشــحين  المنتخبيــن 
القادمــة  التشــريعية  االنتخابــات 
ــازل  ــم، والتن ــاق بمكاتبه ــن االلتح م
الممنوحــة  الوســائل  كافــة  عــن 
نشــاطهم  وذلــك  لمزاولــة  لهــم 
ــؤالء  ــتغالل ه ــادي اس ــل تف ــن أج م
 مناصبهــم فــي الحملــة االنتخابيــة

االلتحــاق  عليهــم  بذلــك  ويمنــع 
كانــت  مهمــا  عملهــم  بمقــرات 
ــن  ــم م ــى منعه ــة إل األســباب، إضاف
أيــة وثيقــة أو إصــدار أي  توقيــع 
أهميتهــا،  كانــت  مهمــا  قــرارات 
التنــازل  ضــرورة  إلــى  إضافــة 
ــا  ــن بينه ــة م ــائل الدول ــن كل وس ع

وضعــت  التــي  الخدمــة  ســيارات 
تحــت تصرفــه مــن طــرف مصالــح 
الواليــة أو الدائــرة  كمــا تــم يتــم 
لالنتخابــات  المترشــحين  تجريــد 
المســؤوليات  كل  مــن  القادمــة 
نتائــج  عــن  االعــالن  غايــة  إلــى 
االنتخابات،وذلــك بعــد دخولهــم فــي 

عطلــة اســتثنائية بناءا علــى تعليمات 
الوزيــر األول عبــد العزيــز جــراد ، 
وذلــك بمجــرد تســليمهم وصــل يثبت 
تشــرحهم والقائمــة المترشــحين فيهــا 
شــخصيا  الــوالة  سيشــرف  كمــا 
تطبيــق  مــدى  متابعــة  علــى 
للتعليمــات. والمنتخبيــن   األمــار 
ــات  ــة والجماع ــرار وزارة الداخلي ق
العمرانيــة  والتهيئــة  المحليــة 
التامــة  الحياديــة  جــاء  لضمــان 
لــإلدارة فــي االنتخابــات التشــريعية، 
الســتغالل  محــاوالت  أي  ومنــع 
وأثنــاء  قبــل  العموميــة،  الوســائل 
االنتخابيــة،  الحملــة  انطــالق 
جميــع  علــى  نهائيــا  والقضــاء 
أشــكال وتصرفــات المنتخبيــن الذيــن 
للمســاومة  مناصبهــم  يســتغلون 
والضغــط علــى المنتخبيــن أو شــراء 
أصواتهــم بإمكانيــات الدولــة كمــا 
انتخابــات نظمــت قبــل  ســاد فــي 
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بعجي: األفالن تغري واخرتنا مرشحينا من الكفاءات وليس بالشكارة

مقري : حل المشاكل يكون بحكومة وحدة وطنية بعد الترشيعيات

حان الوقت لطي صفحة الرداءة التي 
كرست المسار االقتصادي والسيايس

قال إن»يوم االنتخابات تكرم األحزاب أو تهان«

جدد تمسك حركته بالوفاق الوطني 

دعا إىل مرافقة الجزائر الجديدة عرب برنامج شامل

بلعيد من برج بوعريريج:

الجزائر:سناء-م

جياليل سفيان : االختيار مهم 
وعامل حساس يوم االقرتاع

سناء- م/ أ- هادي

الجزائر : ربيع ـ م

قــال األميــن العــام لجبهــة التحريــر الوطنــي أبــو الفضــل بعجــي، إن حزبه«تغيــر«، واختيــار المرشــحين كان مــن الكفــاءات بــدل 
سياســة دفــع األمــوال، وهدفــه مــن المشــاركة فــي االنتخابــات هــو إنجــاح هــذا الموعــد والمســاهمة فــي ســّن تشــريعات تخــدم 
الوطــن و بنــاء مؤسســات تشــريعية قويــة وشــرعية، وأضــاف أنــه ال توجــد »أيــة مرحلــة انتخابيــة فــي الجزائــر وال تفــاوض 

والوســيلة الوحيــدة هــي االنتخابــات ليقــول الشــعب كلمتــه فيهــا«. 

اعتبــر رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد الــرزاق مقــري،  الســبت مــن بســكرة، أن الحــل بالنســبة للمشــاكل المرتبطــة بالتنميــة 
فــي الجزائــر ممكــن فــي ظــل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بعــد االنتخابــات التشــريعية المقبلــة

تشريعيات 12 جوان
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n وأوضــح الســيد ســاحلي لدى 
بحضــور  شــعبيا  تجمعــا  تنشــيطه 
إطارات ومناضلي تشكيلته السياسية 
فــي إطار اليــوم الثالث مــن الحملة 
االنتخابية للتشريعيات أن »الدستور 
الجديــد يحتــاج إلــى برلمــان قوي 
وحقيقي ونوعي لتجسيد مضامينه«.

اإلنتخابات  قانون  أن  أيضا  وأكد 
أجل  قد أعطى ضمانات من  الجديد 
و  »حقيقي«،  ديمقراطي  تحول 
»قلص كثيرا من الممارسات السلبية 
التي كانت تشوب العملية اإلنتخابية 
السياق  ذات  في  مؤكدا  سابقا«، 
حرص حزبه على التواجد الميداني 
المساهمة  أجل  من  اإلنتخابات  يوم 
في  والشفافية  »النزاهة  تكريس  في 

مراقبة اإلقتراع«.
إلى  الحزبي  المسؤول  ذات  وأشار 
يعتمد  السياسية  تشكيلته  برنامج  أن 
وتتمثل  رئيسية  محاور  ثالثة  على 
والتجديد  الجمهوري  »التجديد  في 
اإلقتصادي«،  والتجديد  الدستوري 
»تضمن  المحاور  هذه  أن  معتبرا 
إقالعا اجتماعيا و اقتصاديا للجزائر 

الجديدة«.
ستدخل  التي  قوائمه  أن  وأضاف 
بكونها  تتميز  المقبلة  التشريعيات 
مختلف  في  كفاءات  ›‹تجمع 
المجاالت مع  مراعاة عوامل السن 

و الخبرة و السيرة الحسنة‹‹.
االقتصادي  الشق  عن  حديثه  وفي 
ساحلي  بلقاسم  صرح  برنامجه  في 
وضع  في  »ليست  الجزائر  أن 
صعبة  وضعية  في  لكنها  و  خطير 

إلى حد ما«، الفتا إلى أن »اإلقالع 
استقرارا سياسيا  يتطلب  االقتصادي 

وأمنيا وماليا«.
الجزائر  أن  الصدد  هذا  في  وذكر 
في  النجاح  مقومات  كافة  تمتلك 
أن  في  رأيه  عن  معربا  االستثمار، 
أفضل  ستكون  السياسية  »الحكومة 
لتحقيق  التكنوقراطية  الحكومة  من 
اإلقتصادية  و  اإلجتماعية  المقاربة 

اإلقتصادي  اإلقالع  تتيح  التي 
المنشود«.

وفيما يخص الجانب االجتماعي يرى 
األمين العام لحزب التحالف الوطني 
إلى  يحتاج  المجتمع  أن  الجمهوري 
التي  التربوية«  المنظومة  »إصالح 
اعتبرها »اللبنة األساسية« في بناء 
الحقيقية  المكانة  المجتمع مع إعطاء 

للمعلم .

الشعبي  التجمع  هذا  خالل  دعا  كما 
الرئيسية  المكتبة  احتضنته  الذي 
البشير  »الشيخ  العمومية  للمطالعة 
تفعيل  إلى  باألغواط  اإلبراهيمي« 
و  العلمي  البحث  ميكانيزمات 
مع  المعرفة  اقتصاد  نحو  التوجه 
إعطاء أهمية للتاريخ باعتباره هوية 

ومفخرة لكافة الجزائريين.
ق ـ و

n وأوضح الســيد الداوي خالل تنشــيطه 
تجمعا شــعبيا بدار الثقافة »مفدي زكرياء« 
بعاصمة الوالية بحضور إطارات ومناضلي 
تشكيلته السياســية في إطار اليوم الثالث من 
الحملــة االنتخابية أن »هــذه االنتخابات تعد 
بمثابة رهان كبير للشعب الجزائري المدعو 
ألن يكــون في مســتوى التطلعات التي عبر 
عنها الحراك الشــعبي الســلمي الرامي إلى 
تحقيق التغيير والمســاهمة فــي بناء جزائر 

جديدة«.
وأوضح أن حزب الكرامة قد قرر المشاركة 
شعار«معا  تحت  القادمة  التشريعيات  في 
أن  إلى  مشيرا  التغيير«،  إرادة  لتجسيد 
هذه  عن  عبر  قد  كان  الجزائري  »الشعب 

اإلرادة خالل الحراك الشعبي السلمي«. 
الشعبي  المجلس  أن  الداوي  محمد  ويرى 
شبابا  سيجمع  »الذي  الجديد  الوطني 

بين  مؤسسة  سيكون  كفاءة،  ذوي  جامعيين 
أيدي نظيفة« وهو مدعو، كما أضاف، الى 
لتطلعات  االستجابة  و  مسؤولياته  »تحمل 

المواطنين«.
»هذا  أن  الحزبي  المسؤول  ذات  ويرى 
لضمان  شعبي  دعم  إلى  يحتاج  المجلس 
توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية«.
األمين  االنتخابية، حث  الحملة  وبخصوص 
قول  »ضرورة  على  الكرامة  لحزب  العام 
الوعود  وتجنب  الجزائري  للشعب  الحقيقة 
بالمجلس  أن »النائب  إلى  الكاذبة«. وأشار 
انشغاالت  برفع  مطالب  الوطني  الشعبي 
التشريعية  بمهامه  والقيام  المواطنين 
بالعالقات  المرتبطة  تلك  وأيضا  واإلدارية 
والهيئات  والحكومة  األمة  مجلس  مع 

الدستورية«.
ق ـ و

ساحيل :  الحكومة السياسية ستكون أفضل من الحكومة التكنوقراطية

ممثلو األحزاب والقوائم المستقلة يوقعون عىل ميثاق أخالقيات الممارسة االنتخابية

رضورة قول الحقيقة للشعب 
وتجنب الوعود الكاذبة

األمني العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، من ورقلة:

حزب  رئيس  أكد  الشأن  هذا  وفي   n
لعروسي  أحمد  السياسي،  الوسيط 
»المسار  بأن  المسيلة   من  رويبات، 
بناء  ل الوحيد  السبيل  هو  االنتخابي 
مؤسسات دولة الحق والقانون«، مضيفا 
»تفويت  من  سيمكن  التوجه  هذا  بأن 
ضرب  يريد  من  كل  على  الفرصة 
في  أيضا  سيساهم  و  الوطن  استقرار 

بعث التنمية الشاملة في البالد«.
تشكيلته  أن  إلى  رويبات  السيد  وأشار 
ترشح  بقوائم  »ستشارك  التي  السياسية 
الشباب  من  بالمائة   90 بنسبة  تتكون 
جامعات  خريجي  و  إطارات  جلهم 
وتنتهج  الوسطية  و  االعتدال  ،تتبنى 
و  االقتصادية  التنمية  يخدم  توجها 
أجل   من  الوطن  مصلحة  مع  يتماشى 
و  اإلسالمية  بأبعادها  جمهورية  بناء 

العربية واألمازيغية«.
وأكد أن »بناء الجزائر الجديدة كما نادى 
به الحراك الشعبي األصيل ل22 فيفري 
أبناء  من  المخلصون  نه  وثّم  2019
الوطن، مكن من افتكاك القرار السياسي 
اإلرادة  وتنفيذ  دستورية  غير  دوائر  من 

الشعبية«.
تجمع  حزب  رئيسة  شددت  المدية  ومن 
الزهرة  فاطمة  )تاج(،  الجزائر  أمل 
زرواطي على ضرورة »إعادة االعتبار« 
مع  قطيعة  و«إحداث  السياسي  للعمل 
الممارسات التي أغرقت البالد في األزمة 
أن   إلى  مشيرة  حاليا«،  تعيشها  التي 
»انتخاب مجلس وطني منتخب وتمثلي، 
ينبثقق من اإلرادة الشعبية« من شأنه أن 
تجاوز  في  تساهم  اقراح«  »قوة  يشكل 

هذه األزمة.
بدوره دعا  رئيس جبهة الجزائر الجديدة، 
جمال بن عبد السالم من  مغنية )والية 
للمشاركة  الجزائري  الشعب   ، تلمسان( 
بقوة  يوم 12 جوان من أجل المساهمة  
في بناء مؤسسات قوية ومن ثمة مواجهة  

التهديدات لتي تترصد البالد«.
وكانت مجموعة من األحزاب قد نشطت 
مساء الجمعة تجمعات، تناولت خاللها 
بالشرح برامجها،  وشددت على ضرورة 
االقتراع  صناديق  إلى  المواطنين  توجه 
ممثليهم  الختار  المقبل،  جوان   12 يوم 

في  المجلس الشعبي الوطني.
بناء  ال رئيس حركة  دعا  الشأن  هذا  وفي 
من  قرينة  بن  القادر  عبد  الوطني 
السياسية  تشكيلته  مناضلي  قسنطينة، 
خاللهم  من  و  معها  المتعاطفين  و 
بكثافة«إلى  »التوجه  إلى  المواطنين 
االستحقاق،   12 يوم  االقتراع  صناديق 
ضمن  يندرج  الموعد  هذا  ان  مضيفا 
»توجه حزبه للحفاظ على االستقرار في 

البالد و مؤسساتها الدستورية«.

كذلك  الوطني  بناء  ال حركة  رئيس  ودعا 
إلى ضرورة »المحافظة على المرجعية 
توحيدها«،معتبرا  و  الوطنية  الدينية 
بناء دولة  إياها »حصنا منيعا و ركيزة ل

قوية«. 
مجتمع  حركة  رئيس  دعا  الوادي  ومن 
السلم )حمس( السيد عبد الرزاق مقري، 
االستثمار  مناخ  تحسين  ضرورة  إلى 
الخاصة   االقتصادية  للمؤسسات 
في  مهما«  تنمويا  »رقما  تكون  حتى 
ثمة  من  و  االقتصادي،  اإلنعاش  خطط 
عن  بديلة  ثروة  »خلق  في  المساهمة 

المحروقات«.
تحسين  »خيار  أن  مقري  السيد  وأكد 
توجها  االستثمار واألعمال أصبح  مناخ 
التي تواجه  للتحديات  ال مفر منه نظرا 

أمام  بالجزائر  االقتصادية  المنظومة 
تنازلي ألسعار النفط«. المنحنى ال

»وضع  أن  إلى  المتحدث   ذات  وأشار 
ال  االستثمار  لتشجيع  تحفيزية  آليات 
يتأتى إال من خالل اتخاذ قرارات سياسية 
المنظومات  إلصالح  جريئة  وسيادية 
االستثمار  بمناخ  المباشرة  الصلة  ذات 
والضرائب   الجمارك  منظومتي  السيما 
في  تجلى   يا،  مال فسادا  افرزتا  التي 
أسس  نخر  و  األموال  تبييض  و  الرشوة 

االقتصاد الوطني«.
يزيد  النهضة  لحركة  العام  األمين  أما 
وبقوة«  »للمشاركة  دع  فقد  عائشة،  بن 
المقبل  يونيو   12 استحقاقات  في 
التغيير  قوائمها ألجل »إحداث  واختيار 
هذا  في  المشاركة  أن  المنشود«،مبرزا 

»زرع  إلى  يرمي  االنتخابي   الموعد 
يختاروا  أن  ألجل  الشباب  وسط  األمل 
بمهامهم  يضطلعون  أكفاء  نواب 

التشريعية«.
وفي تجمع آخر بتبسة أكد عضو مجلس 
شورى حركة النهضة، إسماعيل ناجح، 
الشباب  على  »تراهن  الحركة  أن  
تشريعيات  في  ب«قوة«  للتصويت 
التحدي  »رفع  بغية  المقبل  يونيو   12
مضيفا  اإليجابي«،  التغيير  إلحداث 
المقبلة  االنتخابات  في  التصويت  أن 
يكتسي »أهمية بالغة« على اعتبار أنه 
الممارسات  على  ب«القضاء  سيسمح 
وتفضيل  التزوير  غرار  على  القديمة، 

أحزاب على أخرى«.
العام  األمين  اعتبر  الجلفة  والية  ومن 
أبو  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب 
الفضل بعجي، أن اختيار الحزب لقوائم 
المترشحين كان »موفقا«، مشيرا إلى أن 
»ما أتت به القاعدة تم احترامه ألول مرة، 
حيث لم يشهد مقر الحزب أي احتجاجات 
مثلما وقع في مواعيد انتخابية سابقة«.

السيد بعجي  اعتبر  وفي سياق متصل، 
يوجه  بأن  تنادي  التي  »األصوات  بأن 
تتقاطع  أصوات  هي  للمتحف،  الحزب 
مع مطالب فرنسا«، داعيا الحضور إلى 
نصرة  رهان  وتحقيق  بقوة،  »المشاركة 
الجبهة التي تتخذ من بيان أول نوفمبر 

مرجعا لها«.
لحزب  العام  األمين  أكد  جانبه،  من 
الطيب  الديمقراطي،  الوطني  التجمع 
بليدة أن تشكيلته السياسية  زيتوني، من ال
بناء  على  يقوم  »قوي  ببرنامج  جاءت  
دخل  التجمع،  أن  إلى  مشيرا  الوطن« 
معترك التشريعيات ببرنامج »قوي يقوم 
على بناء البالد مع الشركاء السياسيين 
الراغبين الخير لهذا الوطن و ذلك تحت 

شعار الثورة ،التاريخ والوطنية«.
ق ـ و

قال أن الدستور الجديد يحتاج إىل برلمان قوي لتجسيد مضامينه

الدعوة إلى مشاركة قوية، تحقيق التنمية ومكانة 
الشباب في صلب الحملة االنتخابية في يومها الثالث

صرح األمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاســم ســاحلي أمس الســبت بوالية األغواط أن » الدستور الجديد يحتاج 
إلى برلمان قوي لتجسيد مضامينه«.

اعتبر األمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، أمس الســبت 
بورقلة أن التشريعيات القادمة »رهان كبير للشعب الجزائري«. 

ركز المترشحون لالنتخابات التشريعية المقبلة، أمس السبت، في ثالث أيام الحملة االنتخابية على جملة من المواضيع من بينها ضرورة المشاركة القوية 
يوم 12 جوان وتحقيق التنمية من خالل ترقية االقتصاد الوطني ومكانة الشباب في بناء الجزائر الجديدة.

تشريعيات 12 جوان



n ويرتكز هذا العمل،على وجه الخصوص،على 
تدابيــر مراقبــة تطور التلوث و اإلجــراءات التي 
يجب اتخاذها للحد من الظاهرة،حســب ما أوضح 
مســؤول بالوزارة،مؤكــدا »أن مراقبــة معمقــة 
ســتمكن البالد من اتخاذ قــرارات صائبة و تحدد 
التدابير التي يمكن اتخاذها حسب األولوية لمعالجة 

مشكلة التلوث البيئي«.
كما يهدف أساسا إلى تعزيز قدرة مختلف عناصر 
التدخــل في الجزائــر لدعم تطبيق سياســات بيئية 
موجه للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق 

الساحلية.
ويســمح هــذا المشــروع بالتوصل إلــى معطيات 
واضحة حول كميات و أنواع و مكونات و مصادر 
التلوث الموجودة على سطح المياه )منطقة السطح 
( و التلــوث المتواجــدة في أعمــاق البحار)منطقة 

األعماق(.
ويعــد مشــروع الدعم في مجاالت الميــاه و البيئة 
مبادرة جهوية أعدت للمســاهمة في عملية تطبيق 

مقاربة مندمجة للحد و الحماية من التلوث.
فــي  الجزائــر  فــي  المشــروع  هــذا  ويســجل 
إطــار مخطــط جهــوي حــول تســيير النفايــات 
البحريــة فــي منطقــة حــوض البحــر األبيــض 
المتوســط،الموقع عليــه مــن طــرف األعضــاء 
)اســباني(. برشــلونة  اتفاقيــة  فــي   المتعاقــدة 

وبموجــب هــذه االتفاقية،يجب علــى دول حوض 
البحر األبيض المتوســط دمج إجــراءات مكافحة 

التلــوث البحري في مختلف مخططات نشــاطاتهم 
الوطنية.

وبهذا الصدد،قامت الجزائر بوضع عدة إجراءات 
نموذجيــة في موانئها و كذا فــي مختلف المناطق 
النموذجية، إضافة إلى هذا،شــرعت وزارة البيئة 
ســنة 2020 فــي تحييــن اإلســتراتيجية الوطنية 
للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي أعدت سنة 

.2015
وأوضــح نفــس المســؤول أن » عمليــة تحييــن 
هذه اإلســتراتيجية أمــاله تطور الســياق الوطني 
و  التأسيســي  و  التشــريعي  الصعيــد  علــى 
االقتصادي«،مؤكــدا علــى أن هذه اإلســتراتيجية 
الجديــدة تتوقــع نشــاطات ذات أولويــة مرتبطــة 

بإشكالية تسيير النفايات البحرية.
وذكــر نفــس المســؤول بــوزارة البيئــة »أن هذه 
اإلســتراتيجية ستصادق عليها الحكومة خالل سنة 

.»2021
 المواد البالستيكية  تمثل 75 بالمئة من 

النفايات
وحســب الوزارة، فان اســتعمال البالستيك وحيد 
االســتعمال كالزجاجــات و الخشــيبات القطنية و 
مصفــاة التبغ و كذا مواد التغليف يتســبب في 50 
بالمئــة مــن التلوث البحــري،و هو مــا أوضحت 
دراسة أجريت في 2018 من اجل تحديد النفايات 

البحرية و الساحلية عبر 9 واليات ساحلية.

وقد اجريت الدراسة من طرف وزارة البيئة، بدعم 
Med- خطة العمل للمتوسط من خالل برنامجها

.SWIM-H2020 و المبادرة Pol
وابرزت معالجة معطيات هذه الدراســة أن المواد 
البالستيكية، من بينها البالستيك وحيد االستعمال، 
تمثــل 75 بالمئــة من النفايــات، متبوعة بالمطاط 

بنسبة 9 بالمئة.
أما األدوات الورقية و الحديدية فتمثل على التوالي 
6 بالمئة و 5 بالمئة، متبوعة بالخشــب المحول و 

الزجاج/الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.
من جهة أخرى، أكد ذات المســؤول أن البالستيك 
فــي الجزائــر يحــوز علــى مــا ال يقل عــن 17 
بالمئــة من مجمل النفايات المنتجــة، أي ما يعادل 
130.000 طن سنويا،مشــيرا إلــى انه يتم رمي 
600.000 طن ســنويا من البالســتيك في البحر 
األبيــض المتوســط، ما يمثل وتيــرة ب34.000 

زجاجة بالستيكية في الدقيقة.
واعتبر المســؤول انــه »باإلضافة إلــى الجوانب 
البيئية، فان اســترجاع النفايات القابلة لالســتهالك 
يكتســي أهمية بالغة في تطوير االقتصاد االخضر 
و ذلــك بامتالكــه آلثــار مباشــرة علــى النمــو 
االقتصادي في الجزائر حيث تم إحصاء ما ال يقل 

عن 2.900 مؤسسة رسكلة«.
ق ـ و

n وبهــذه المناســبة قدم مدير 
االستشــراف والتنظيم بالمديرية 
ــة,  العدال لعصرنــة  العامــة 
موجــاج مصطفى, أمــام ممثلي 
ــى  عل المحاميــن,  منظمــات 
مســتوى مجلس قضاء الجزائر 
»عرض مفصــل وتوضيحات« 
حــول أهم محتويــات »األرضية 
ــادل  تب ل المســتحدثة  الرقميــة 
العرائــض والمذكرات في المواد 
المدنيــة بيــن المحاميــن خارج 
»مشــروع  وهــي  الجلســات«, 
هام تم وضعه في إطار مســعى 
ــى التحــول التدريجي  يهــدف إل
نحو التقاضــي اإللكتروني بعد 

تكييف المنظومة التشريعية«.
وأوضــح المتحــدث أن األرضية 
الرقميــة الجديدة »ســتوضع في 
خدمة المحامين بهدف تســهيل 
القضائــي  عملهــم  إجــراءات 
ــى الجهات  تنقل إل ــاء ال دون عن
ــا  المزاي إطــار  فــي  القضائيــة 
العقالنــي  التســيير  وأهــداف 
والسير الحسن للملف القضائي 
والســرعة في الفصل والســماح 
للمحامين تقديــم مذكراتهم عن 

بعد«.
أن  المســؤول  نفــس  وأشــار 
»الجزائر قطعت أشــواطا كبيرة 
في مجــال رقمنة قطــاع العدالة 
ــا  ي وحال القضائيــة  فــات  والمل
ــة ذات نوعية  ــى مرحل تنتقــل إل
اإللكترونــي  ــادل  تب ال ب ــق  تتعل
للعرائض على مســتوى القضاء 
الجلســات«,  خــارج  المدنــي 
حيث ســيتم وضع هذه األرضية 
الجديدة »لتمكين المحامين من 
تسجيل عرائضهم على مستوى 
تبادل  االستئناف في المجلس وال
يتم خارج الجلسات تحت إشراف 
قاض على مستوى المجلس وهو 
ــى غاية  المستشــار المقــرر إل
الوصــول إلى جلســة المرافعات 
الجلســات  ــى  ال والرجــوع 

الكالسيكية«.
وفي ذات الصــدد  أبرز موجاج 
أنهم  بصدد االنتقال إلى مرحلة 
ذات نوعيــة بتمكيــن المحامين 
تنقل  ــاء ال ــادل دون عن تب مــن ال
إلى الجلســات وذلك وفقا لقانون 
اإلجــراءات المدنيــة واإلدارية«, 
يا  موضحــا أن »وزارة العدل حال
ــى إعــداد النصوص  تعكــف عل
األرضيــة  بتفعيــل  الخاصــة 
الجديدة حتى يتســنى للمحامين 
يــة  عمل إجــراء  مــن  مســتقبال 
للعرائض  اإللكترونــي  ــادل  تب ال

والمذكرات دون عناء التنقل«.
كمــا أفاد موجاج بأن المشــروع 

»مسجل ضمن برنامج الحكومة 
بعنوان عصرنة العدالة« ,مؤكدا 
يا االنتهاء من عملية  أنه »تم حال
تقنــي لألرضية وقد  ــم ال التصمي
بلغت نسبة 90 بالمائة والتطبيق 
ــة أولى  جاهــز ويتطلــب كمرحل
فــي  ووضعــه  تجــارب  إجــراء 
مواقع نموذجية، غير أن دخولها 
إدراج  يتطلــب  تنفيــذ  ال حيــز 
الضرورية  قانونية  ال التعديالت 
على مســتوى قانون اإلجراءات 
المدنية واإلدارية وهو ما تعكف 

عليه وزارة العدل حاليا«.
دفــع  كيفيــة  وبخصــوص 
أوضــح  يــة,  المال المســتحقات 
المســؤول أنــه »يتم فــي الوقت 
الحالي مشــاورات مع مؤسســة 
بريــد الجزائــر لتســهيل عملية 
للمحامين«,  اإللكترونــي  الدفع 
وسيتم »تعميم العملية الحقا مع 
كافة المؤسســات المصرفية إلى 
جانب التكفل في إطار األرضية 
الرقمية الجديــدة بكافة المراحل 
اإللكترونــي  الدفــع  مــن  بــدءا 
تبادل  ــم ال إلى غاية التســجيل ث

اإللكتروني للعرائض«.
مــن جهتــه, ثمــن ممثــل نقابة 
العاصمــة  الجزائــر  محامــي 
الوطنــي  االتحــاد  وعضــو 
محمــد،  بغــدادي  للمحاميــن 
الرقميــة  األرضيــة  مشــروع 
ــادل العرائــض  تب المســتحدثة ل
والمذكــرات في المــواد المدنية 
بيــن المحاميــن على مســتوى 
ــذي  ال القضائيــة  ــس  المجال
يــه وزارة العدل »لما  تشــرف عل
يقدمه -كما قال-من تســهيالت 
للمتقاضــي, وهــو مشــروع هام 
ــور دخوله  جدا كونه سيســاهم ف
تنفيــذ في تســهيل عمل  حيــز ال
اليوميــة  المحاميــن  وممارســة 
وتقــرب المتقاضين«, مؤكدا أن 
»المحاميــن ينتظــرون بفــارغ 
الصبر تجسيد هذا المشروع في 

أقرب وقت«.
أن  المتحــدث,  ذات  وأبــرز 
الوصايــة ســتتكفل بوضع كافة 
تقنية لتســهيل تنفيذ  يــات ال اآلل
مشروع األرضية الجديدة وإيجاد 
ــول لالنشــغاالت المطروحة  حل
فيمــا يخــص تدفــق األنترنيــت 
والدفع اإللكتروني وكذا مختلف 
تدابيــر لتســهيل تقديــم هــذه  ال
للقطاع  االلكترونيــة  الخدمــات 
اإللكترونــي  ــادل  تب ال الســيما 
للعرائض بين المحامين وهو ما 
نتائج فيما  سيساهم في تحسين ال

يخص العمل القضائي«.
ق ـ و

5عين على الحدث

وزارة التعليم العالي تحذر من االستغالل 
السياسي للجامعات في الحملة االنتخابية 

البالستيك مسؤول عن 50 بالمئة من التلوث البحري يف الجزائر

أرضية رقمية جديدة يف خدمة المحامني 
لتسهيل إجراءات عملهم القضايئ

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي بعدم اإلدالء بأي تصريح إعالمي خالل 
فترة الحملة االنتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل كما حذرت  من أي استغالل سياسي للمؤسسات الجامعية خالل نفس الحملة. 

أطلــق مشــروع الدعــم فــي مجــاالت الميــاه و البيئــة الممــول مــن طــرف االتحــاد األوروبــي بالجزائــر عمليــة جديــدة 
تهــدف إلــى مكافحــة التلــوث البحــري الناجــم خصوصــا عــن النفايــات البالستيكية،حســب مــا علم لــدى وزارة البيئــة.

بعد خطوة مماثلة من قبل الداخلية لفائدة المنتخبني

إطالق مرشوع ممول من طرف االتحاد األورويب لمكافحة الظاهرة

التعليــم  وزارة  وكلفــت   n
العالــي والبحــث العلمي فــي تعليمة 
بخصوص الحملة االنتخابية الجارية 
ال غايــة 9 جوان القــادم  مدراءها 
عبــر واليات الوطن بالتزام الصمت 
وعــدم اإلدالء بأي تصريحات خالل 
فتــرة للحملة االنتخابيــة كما طالبت 
ذات الــوزارة فــي  تعليمتهــا التــي 
وجهتتهــا  إلــى المدير العــام للبحث 
التكنولوجــي،  والتطويــر  العلمــي 
ومديــري مراكز البحــث، ومديري 
مؤسســات التعليــم العالــي والمديرة 
العامــة للديــوان الوطنــي للخدمات 
الجامعيــة بضــرورة  ايــالء العناية 
التامة لتطبيق هــذه التعليمة، خاصة 
للممارســات  فضــاء  الجامعــة  وأن 
السياسية باإلضافة إلى انتماء العديد 
مــن التنظيمــات الطالبيــة ألحزاب 
سياسية وانخراط بعضهم في منافسة 
االنتخابــات التشــريعية القادمــة مع 
ضــرورة تحييد المؤسســة الجامعية 

السياســية وعدم  الممارســات  عــن 
استعمالها في أي نشاط ذات صلة .

وســبقت تعليمة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي تعليمة مماثلة لوزارة 
الداخليــة والجماعــات المحلية تدعو 

فيهــا رؤســاء البلديــات ولمنتخبيــن 
المحليين المترشــحين لهــذا الموعد 
الــى عــدم اصــدار أي  االنتخابــي 
تعليمــات او المصادقــة علــى وثيقة 
مع ضــرورة ارجــاع كل الوســائل 

التــي ســخرتها الجماعــات المحلية 
للمنتخبين ألداء مهامهم .

ر ـ م

الجزائر : ربيع ـ م
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نظمــت وزارة العــدل هذا الســبت،لقاًء إعالميا مــع ممثلي 
اإلتحــاد الوطني لمنظمــات المحامين حول محتوى األرضية 
الرقمية المســتحدثة لتبادل العرائــض والمذكرات في المواد 
المدنيــة بين المحامين على مســتوى المجالــس القضائية، 
و ذلك في إطار إجراءات تفعيل وعصرنة أســاليب التســيير 

القضائي التي انتهجتها بهدف تسهيل عمل المحامين.



n وقال في بيان وصل األناضول 
يشــمل  ”المبلــغ  إن  منــه  نســخة 
مليــون   4.5 بقيمــة  مخصصــات 
المركــزي  الصنــدوق  دوالر مــن 
لمواجهــة الطوارئ ومــا يصل إلى 
18 مليــون دوالر مــن الصنــدوق 
الفلســطينية  لألراضــي  اإلنســاني 

المحتلة«.
وأضــاف ”حتــى 21 مــاي ، أدى 
تصعيــد األعمــال العدائية في غزة 
إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن 242 
فلســطينًيا ، مــن بينهــم 66 طفــًا 
و 38 امــرأة ، وإصابــة أكثــر من 

1900 شخص«.
وتابــع ”أدى العنف إلى نزوح أكثر 
من 77 ألف فلسطيني كانوا يسعون 
للحصــول علــى الحمايــة في 58 
مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )االنروا( وال 
يــزال هنــاك حوالي ألف شــخص 
دمرت منازلهم أو تضررت بشدة«.

وأعــرب المســؤول األممــي عــن 
العــدوي  انتقــال  بشــأن  ”القلــق 
بفيــروس كورونا بين األشــخاص 
المســتضعفين الذيــن يتجمعون في 
ماجئ مزدحمة وعــدم قدرة نظام 

الرعاية الصحية على التكيف«.
األعمــال   ” أن  لوكــوك  وأوضــح 
العدائية تســببت في أضرار جسيمة 
للبنيــة التحتية المدنيــة الحيوية في 

غــزة، ما أثــر على خدمــات المياه 
والصرف الصحي والنظافة لمئات 

اآلالف من األشخاص«.
الطاقــة  ”نقــص  أن  مــن  وحــذر 
الكهربائيــة واألضــرار التي لحقت 
بالمختبــر المركــزي التابع لوزارة 
الصحــة في غــزة ، والــذي يعالج 
اختبــارات كورونا ، يعيقــان تقديم 
الرعايــة الصحيــة فــي عشــرات 
المراكز في جميع أنحاء القطاع ».

وزاد ”تــم تدميــر مئــات المبانــي 
والمنــازل أو إتافها أو جعلها غير 
صالحة للســكنى، وســوف يســاعد 

المبلــغ الــذي تــم اإلفــراج عنه في 
بالخدمــات  المتضرريــن  تزويــد 
اإلنسانية  والمســاعدات  األساســية 

والتخلص من الذخائر المتفجرة«.
وأكمل ”أدت األعمــال العدائية إلى 
تفاقــم احتياجــات مليوني شــخص 
أضعفهم بالفعل 13 عاًما من العزلة 

القسرية ووباء كورونا«.
وعقــب 11 يومــا مــن العمليــات 
العســكرية، بدأ سريان وقف إطاق 
النار في قطاع غزة، بين إســرائيل 
أعلــن  إذ  الفلســطينية،  والفصائــل 
الجانبــان قبولهما مقترًحــا مصرًيا 

لوقــف إطــاق النــار، دخــل حيز 
التنفيــذ الجمعة عند الســاعة 2:00 

فجًرا بتوقيت فلسطين.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي الوحشي 
على أراضي الســلطة الفلســطينية 
والبلــدات العربيــة بإســرائيل، عن 
69 طفــا،  بينهــم  279 شــهيدا، 
و40 سيدة، و17 مســنا، فيما أدى 
إلــى أكثــر مــن 8900 إصابــة، 
منها 90 ُصنفت على أنها ”شــديدة 

الخطورة«.
ق ـ إ

”أن  إن  العباسي  وقال   n
أن  يمكن  ال  االقتصادية  الوضعية 
تكون أصعب مما هي عليه اآلن«.

أن  التونســي  المســؤول  وأوضــح 
محادثــات تقنية بــدأت في 18 ماي 
مع خبــراء صندوق النقــد الدولي، 
للتباحــث حول مختلف اإلصاحات 
االقتصادية، وستتواصل على مدى 

3 أسابيع.
وقال ”هذه المحادثات ســيعقبها في 
فترة الحقة انطاق المفاوضات مع 
الصنــدوق للتوصل إلى اتفاق حول 

قرض جديد«.
وســجل االقتصاد التونسي انكماشا 
بنســبة 3 بالمئــة في الربــع األول 
من العــام 2021، مع توقعات نمو 

بنسبة 3.9 للعام كاما.
فــي مداخلتــه  العباســي،  واعتبــر 
أمــام البرلمان، أن ”منــاخ األعمال 

فــي تونس متردي جــدا رغم توفر 
الفــرص، ومــن المتوقــع تراجــع 

االســتثمار بنســبة 14 بالمئــة عام 
.»2021

وزاد ”هنــاك العديد مــن اإلمكانات 
لكنهــا غير مســتغلة، خصوصا في 
قطاعات الفوســفات والنفط والغاز 

واالستثمار«.
وفــي 23 فيفــري الماضي، أجرت 
وكالة التصنيفات العالمية ”موديز« 
بآخــر مراجعــة الوضــع االئتماني 
لتونــس، وخفضت تصنيــف الباد 
مــن B2 إلى B3، مع الحفاظ على 

نظرة مستقبلية سلبية.
وقال العباســي أمــام البرلمان، من 
المتوقــع أن تجــري وكالة ”فيتش« 
مراجعتها األولــى لتصنيف تونس، 

نهاية جوان.
ق ـ إ

األمريكية  العمل  وزارة  وقالت   n
الماضي،  األسبوع  نهاية  بيان،  في 
تقدموا  أمريكي  ألف   444 إن 
إعانات  على  للحصول  بطلبات، 
البطالة في األسبوع المنتهي بتاريخ 
 478 بـ  مقارنة  الحالي،  ماي   15
لألسبوع  المعدلة  بالقراءة  ألفا 

السابق.
وأقــر الرئيس األمريكــي جو بايدن 
الماضــي، مشــروع  مــارس  فــي 
قانــون لخطة مســاعدات اقتصادية 
بقيمة 1.9 تريليون دوالر، ليصبح 
قانونــا ســاريا يهدف إلى مســاعدة 
مــن  المتضرريــن  األمريكييــن 

الجائحة.

وتتضمن الحزمة السابقة تقديم دعم 
مالي مباشــر بقيمة 1400 دوالر، 
وتمديد إعانــات البطالة، وإعفاءات 
ضريبيــة لألطفال مــن المتوقع أن 

تنتشل مئات آالف من الفقر.
ويعتقــد على نطاق واســع، أن عدد 
األمريكيين الذيــن يفقدون وظائفهم 
بشــكل دائم أو مؤقــت، أكبر بكثير 

مما يرد بالبيانات الرسمية.
و يقيــس مؤشــر إعانــات البطالــة 
التغير في أعداد المتقدمين للحصول 
على إعانات البطالــة للمرة األولى 
خــال األســبوع الماضــي، ويتــم 

تجميع بياناته بصفة أسبوعية.
ق ـ إ

6

اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أول أمس، األوضاع االقتصادية في البالد بأنها ”األصعب” 
على اإلطالق.

جاء ذلك في مداخلة لمحافظ البنك المركزي أمام مجلس نواب الشعب )البرلمان(، في إحاطة حول نتائج زيارة وفد 
تونسي لواشنطن في وقت سابق من ماي الجاري، ومباحثاته مع صندوق النقد الدولي.

تراجع  في  الماضي،  األسبوع  خالل  طلب  ألف   34 بمقدار  األمريكية،  البطالة  إلعانات  الجديدة  الطلبات  انخفضت 
لألسبوع الثالث على التوالي، لتواصل الهبوط عند أدنى مستوياتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس 2020.

عين على االقتصاد

»االمركزي التونيس: وضعنا االقتصادي ”األصعب” عىل اإلطالق

طلبات إعانات البطالة األمريكية ترتاجع لألسبوع الثالث عىل التوايل

حسب ما أعلن عنه وكيل األمني العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، مارك لوكوك
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n استحدثت ليبيا وزارة جديدة 
للنفــط في الباد، لتخفيف الضغط 
الواقــع علــى المؤسســة الوطنية 
للنفط، في محاولــة إلعادة الحياة 
لقطــاع الطاقة التقليدية، بعد 11 

عاما من التوترات.
مؤخــرا، شــهد القطــاع النفطــي 
فــي  وارتفاعــا  انتعاشــا  الليبــي 
مســتوى اإلنتاج، بمتوســط 1.3 
مليــون برميل يوميــا مقارنة مع 
90 ألف برميل في معظم شهور 

.2020
إنتــاج ليبيا النفطــي قبل 2011، 
بلــغ 1.6 مليــون برميــل يوميا، 
بينما لم يسجل حاجز 1.3 مليون 
بحســب   ،2013 منــذ  برميــل 

بيانات منظمة أوبك.
وأســهم انتخــاب حكومــة جديدة 
في 5 فيفري الماضي، أســهم في 
اســتقرار األوضاع ومنح فرصة 
لمؤسســة النفط لتتفــرغ لمعالجة 
الشــركات  ودعــوة  األعطــال، 
الســتئناف المشــاريع المتوقفــة، 
خاصة بعد استحداث وزارة للنفط 

في الحكومة الجديدة.
ومنذ أشــهر، تشــهد ليبيا انفراجا 
سياســيا بين الفرقاء يأمل الليبيون 

أن يقود إلى إنهاء النزاع.
وفي 16 مارس الماضي، تسلمت 
حكومة ومجلس رئاســي جديدين 
السلطة، لقيادة الباد إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 

األول المقبل.
فــي مقابلة لألناضــول مع وزير 
النفــط والغاز، محمــد عون، قال 
إنــه ”تــم إلغــاء وزارة النفط في 
ســابقتين  حكوميتيــن  تشــكيلتين 
في عامــي 1986 و2009 وتم 
توزيع الصاحيات بين المؤسسة 

الوطنية للنفط والحكومة«.
وأضــاف: ”مــن وجهــة نظــري 
دور  أن  أعتقــد  الشــخصية 
وزارة النفــط ربمــا يتجاوز دور 
الوزارات الســيادية، ألن مصدر 
الدخــل الوحيــد فــي الدولــة هو 
النفط، وليس هناك دخل آخر يسد 

رمق الليبيين«.
وســتكون وزارة النفــط الجديدة، 
الفنيــة  األذرع  عــن  مســؤولة 
والمؤسسة الوطنية للنفط، وذراع 
فنيــة تقوم باالستكشــاف واإلنتاج 
اإليرادات  وإدخــال  والمعالجــة، 

للمصرف المركزي.
وقــال عون: ”الوزارة ســتضيف 
الدعــم الكامــل لمؤسســة النفط، 
وإســماع صوتهــا أمــام الحكومة 
الليبيــة وبالتالي الــوزارة دورها 
عمــل  علــى  رقابــي  إشــرافي 
التي بدورهــا تتفرغ  المؤسســة، 

للعمل الفني المناط بها«.
وتضــرر القطــاع النفطــي فــي 
الباد، بعد ســنوات من الحروب 
علــى  والهجمــات  واإلغاقــات 
النفطيــة،  والمنشــآت  المرافــق 
خاصة من جانب ميليشيات خليفة 

حفتر.
مطلــع  الميليشــيات  وأغلقــت 
2020، غالبية الحقول واألنابيب 
والموانــئ النفطيــة، لتهبط بإنتاج 
البــاد مــن متوســط 900 ألف 
برميل يوميــا، إلى 90 ألفا، وفي 
بعض الشــهور هبطت دون 85 

ألفا.
نتيجــة لذلــك، تفاقمــت األزمــة 
المالية واالقتصادية في الباد، ما 
دفع الحكومــة المعترف بها دوليا 
آنذاك، إلــى توفير الســيولة عبر 

االقتراض من البنك المركزي.
تأخر اعتمــاد الميزانيــة بين أهم 

مشاكل القطاع
يقول عــون، إن إحدى المشــاكل 
القطــاع  التــي تواجــه  الرئيســة 
النفطــي، هــو موضــوع تأخــر 
والتمويــل  الميزانيــة  اعتمــاد 

للعمليات المختلفة بقطاع النفط.
»التأخــر فــي اعتمــاد الميزانية، 
أقصــى  فــي  يــؤدي  أن  ممكــن 
علــى  التأثيــر  إلــى  الدرجــات 
اإلنتــاج، لكــن ليبيــا مــرت فــي 
الماضي بحاالت أســوأ من اآلن، 
مررنا بحظر كامل على العمليات 
النفطيــة؛ ومع ذلك اســتمرينا في 

اإلنتاج بأسوأ الظروف«.
وفــي 19 أفريل الجاري، أعلنت 
المؤسسة ”حالة القوة القاهرة” في 
ميناء الحريقة النفطي شمال شرق 
تصديــر  تعليــق  أي  العاصمــة، 
شــحنات الخام منه؛ بسبب رفض 
صــرف  المركــزي  المصــرف 

ميزانيتها.
ووافــق رئيــس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة )عبــد الحميــد الدبيبة(، 
حينهــا بإصــداره قــرار مجلــس 
الوزراء رقم 49 بتخصيص مبلغ 
مليار دينار للمؤسســة، واعتباره 

جزءا من ميزانية المؤسسة.
يقول عون: ”كان قطاع النفط في 
ليبيا يرتكز على ثاث دول كبرى 
هي أمريــكا وبريطانيــا وألمانيا، 
وفي 2005 تم إصدار عطاءات 
إلدخال شــركات جديــدة فدخلت 

شركة النفط التركية آنذاك«.
وأضاف ”شــركة النفــط التركية 
تحصلــت علــى قطع استكشــافية 
واكتشفت مكامن نفطية.. كان من 
المفترض أن تطور، لكن بســبب 
األوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 
2011 توقف عمل الشــركة بعد 

إعان القوة القاهرة«.
»أعتقد اآلن أن المؤسسة الوطنية 
للنفــط في حوار معهم إليجاد آلية 
للرجــوع مرة أخــرى إلى الباد، 

واستئناف أنشطتها«.
واكتشــفت شــركة النفط التركية 
ثاث قطع استكشــافية واحدة في 
حوض غدامس )غرب( وأخرى 
فــي حــوض مــرزق )جنــوب( 
والثالثة في حوض ســرت )شمال 

وسط(” وفق عون.
الهيدروكربونية  الطاقــة  وبشــأن 
قال عــون: ”كانت هنــاك مذكرة 
تفاهــم تــم مراجعتهــا مــن قبــل 
وزارة النفط، وتم توجيهها لوزير 
الطاقة والمعادن التركي ومازالت 

لديه«.
وأوضــح أن ”التعــاون مع تركيا 
في مجال الطاقة الهيدروكربونية 
موجود ومذكــرة التفاهم هذه هي 
لزيادة تشجيع التعاون.. طالما أن 
الشــركة النفطيــة التركية حققت 
نجاحــات مبدئية، ســيكون لديهم 
القــدرة على التواجد بشــكل أكبر 

مستقبا«.
ق ـ إ

هل يسهم استحداث وزارة للطاقة 
يف إنعاش القطاع يف ليبيا ؟

أعلن وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، مارك لوكوك، فجر السبت عن تخصيص 
22.5 مليون دوالر أمريكي لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية محمد عون



نيابة   ال n وأوضح  المدير العام ب
الســيد بورطاطة حســام الدين  أن 
المزرعة لم تعد تحمل اسم عياش 
ــى مزرعــة  الطاهــر وتحولــت إل
ركاني ش.ذ.أ  ,ان مســاحتها تقدر 
ــارا ، مفندا في ســياق  ب 19 هكت
حديثــه كــراء األرض على اعتبار 
ــون ال يســمح بذلك ، وكل  قان أن ال
مــا في األمر هو إقامة شــراكة مع 
فالحين تحص إنتاج الخضروات .

فــي  المســؤول  ذات  يخــف  ــم  ول
ــى »عيــن الجزائــر«  أن  رده عل
المزرعة تواجه جملة من العراقيل 
فــي مقدمتها عــدم امتالكها لعقد 

ــاز بالرغــم مــن أن جميــع  االمتي
الوثائــق موجــودة على مســتوى 
لألراضــي  الوطنــي  الديــوان 
الفالحية  وأمالك الدولة ، كما يهد 
مشــكل مياه الســقي من العقبات 
تــي تحول دون تحســين اإلنتاج  ال
وتطويــره ، وأنــه تم تقديــم طلب 
ــوازي بتاريح 11  لحفــر بئــر إرت
سبتمبر 0202 لكن دون تلقي أي 

رد لحد اليوم .
جدير بالذكــر أن مزرعة الركاني 
بدأت تســتعيد عافيتها من اشــهر 
قليلة خاصــة بعد تعييــن المدير 
الجديد ، حيث سجل نشاط وحركية 
من شــأنها أن تحسن الوضع بهذه 

المزرعة العريقة .   

n   اليوم البيئي جاء تحت شعار 
»نحن جزء من الحل » احتضنته 
مدرسة كتاب الباهي الواقعة بجبل 
الوحــش ،وتنــاول المختــص بــن 
بوزيد بلقاســم فــي مداخلته التي 
تــدور حــول ذات الموضوع حيث 
ركز المتحــدث على أهمية التنوع 
بيئة،   البيولوجي والحفــاظ على ال
من جهته قدم سليم صغيري ورشة 
خضراء ،لتّوزع الجوائز للخمســة 
األوائل من التالميذ المتمدرســين 
واختتم اليوم البيئي بعميلة غرس 
داخل المدرســة ،وتنصيب النادي 

البيئي للمؤسسة .
وعرف النشــاط حضــور لممثلي 
التربــوي  ــم  والطاق الجمعيــة 
ياء  واإلداري للمؤسسة وممثلي أول

ــي عــن مديريــة  التالميــذ وممثل
الموارد المائية والفالحة.

ويهدف هذا اليوم الى التعرف على 
التنوع البيولوجي وتعزيز التربية 

بيئية في الوسط التربوي . ال

7سيرتا اليوم

ترقب حصاد أزيج من 700 هكتار 
من السلجم الزيتي بقسنطينة

مدير مزرعة الركاين بحامة بوزيان 
بارشنا عمليات إرشاك الشباب ونعاين من عدم امتالك عقد االمتياز ومشكل مياه السقي  

يوم بيئي للتعريف بأهمية التنوع البيولوجي يف الوسط الرتبوي

يرتقب أن تباشــر مصالح الفالحة بقســنطينة عمليات الحصاد لحقول السلجم الزيتي المزروعة على مستوى عدة بلديات بالوالية 
حسب ما علم أمس من المديرية .

 الوالية تحوز عىل ثلث المساحة المزروعة عىل المستوى الوطني 

الميــة  الســيدة  وأفــادت    n
بلعمــري عضو باللجنــة الوالئية 
لمتابعة إنتاج الســلجم الزيتي أن 
عاصمــة الشــرق لوحدهــا تحوز 
ــى ثلــث المســاحة المزروعة  عل
ــى المســتوى الوطنــي ، حيث  عل
زرع هذا النبات على مستوى أزيد 
ــار ببلديات الوالية  مــن 007 هكت
ــى غــرار بني حميــدان وحامة  عل

بوزيان .
مــن  قســنطينة  واليــة  ووســعت 
لزراعــة  المخصصــة  المســاحة 
نباتي في تجارب ينتظر  السلجم ال
أن تعطــي أكلهــا خــالل الموســم 
الجــاري 1202/0202  الفالحي 
بالنظر لعمليات المتابعة والتحكم 
فــي تقنيات زراعتــه والذي يخص 
بــذور  ال ــق ب جانبيــن : األول يتعل
االســتيراد  عــن  ــي  لتخل تحســبا 
ــوج المحلي  واالعتمــاد على المنت
ثانــي بغــرض االســتغالل في  وال

مجال إنتاج زيت المائدة.
وكانت والية قســنطينة قد باشرت 
عمليات زراعة الســلجم كتجارب 
أولية ســنتي 7002/6002  على 
قبــل أن توســع   ، نطــاق ضيــق 
يــة بدايــة من ســنة 5102،   العمل
المســاحات المخصصة  لتتوســع 
من ســنة ألخرى إلى غاية الموسم 

الفالحي الجاري الذي يعد بمثابة 
أكبر تجربة  لزراعته.

 وتتأهب مختلف المزارع الفالحية 
ــح الفالحــة على  تابعــة لمصال ال
غرار مزرعة الركاني ببلدية حامة 
ــى مســتوى حقول  بوزيــان أو عل
العديــد مــن الفالحيــن الخــواص 
لعمليات الحصاد الواسعة ، حيث 

ــا أنه كان مــن المفترض أن  علمن
تتم عملية الحصاد على مســتوى 
يتم  مزرعة الركاني أمس الســبت ل
ــى غاية نهاية األســبوع  تأجيله إل
الجــاري بالنظــر لعــدم النضــج 
بصفة جيدة حســب مــا أطلعنا به 

أمس.
وتعد بلدية بني حميدان المعروفة 

الحبــوب  زراعــة  فــي  بنجاحهــا 
بمختلــف أنواعهــا والبقوليات من 
أنجــح المناطق بالنســبة لزراعة 
السلجم ، حيث ينتظر جني منتوج 
هام ســواء تعلق األمــر بالبذور أو 

إلنتاج الزيت . 

n تدخــل  أول أمــس، إســعافات 
كل من المركز المتقدم باب القنطرة 
ببلديــة  المجيــد   ــد  بومعــزة عب و 
قســنطينة ، ،في حدود الســاعة 61 
و 00 دقيقــة بجســر بــاب القنطرة  
ســقوط  ألجــل  ،وذلــك  بقســنطينة 

شــخص من أعلى الجسر إلى أسفل 
وادي الرمــال ،الضحية –ك ب- من 
جنس ذكر يبلغ من العمر83 ســنة 
متوفي بعين المكان إثر السقوط من 
أعلى الجســر ، تم انتشاله من ونقله 
لمصلحة حفظ الجثث بالمستشــفى 

الجامعي قسنطينة.

الحمايــة  ــح  مصال تدخلــت   n
المدنيــة لوالية قســنطينة خالل 42 
ســاعة األخيرة بدائرة الخروب بلدية 
أوالد رحمون المكان المسمى داريو 
مزرعة بــردي .ألجل انــدالع حريق 

محصول زراعي 
تــي قامت  يــة اإلخمــاد ال بعــد عمل
ــح الحمايــة المدنيــة تم  بهــا مصال
تســجيل  :احتراق محصول زراعي 

الخســائر   ) ــم  قائ صلــب  قمــح   (
ســيتم تحديدها من طــرف المندوب 
قيام  الفالحــي، الحريق أخمــد مع ال
تام  تأكد ال بعملية الحراســة حتــى ال

من اإلخماد .
وحسب ما علمناه فإن أسباب اندالع 
تقيــد  هــذا الحريــق مــرده  عــدم ال

باإلجراءات الوقائية .
تاج الدين

تابعة  ــوات الشــرطة ال n قامــت ق
لفرقــة المتنقلة للشــرطة القضائية  ل
تابعة للمصلحة الوالئية  الخــروب ال
واليــة  بأمــن  القضائيــة  للشــرطة 
قســنطينة ، بتوقيف مروج مؤثرات 
ــغ من العمر 75 ســنة ،  يــة يبل عقل
عن قضية حيــازة المؤثرات العقلية 
بصورة غير مشروعة لغرض البيع.
وقائــع القضية  حســب مــا أفاد به 
بيان صادر عن خلية االتصال ألمن 
واليــة قســنطينة تعــود أحداثها إلى 
معلومات وردت لذات الفرقة مفادها 
وجود شخص مشــبوه على مستوى 
ــاء مدينــة الخــروب يقوم  أحــد أحي
يتم  يــة ، ل بترويــج المؤثــرات العقل

تكثيــف األبحــاث و تحديــد هويته، 
ــه الكائــن  مــع توفيقــه قــرب محل
بــذات الحــي ، و بإخضاعه لعملية 
المالمســة الجسدية تم العثور على 
يــة  80 علــب مــن المؤثــرات العقل
بمجموع 901 قــرص، ومبلغ مالي 
يرجــح أنه مــن عائــدات الترويج ، 
باإلضافة إلى مقص صغير الحجم، 
وكــذا قاطــع ورق و 90 وصفــات 
يتم تحويله إلى مقر  طبية مزورة ، ل
الفرقة الستكمال إجراءات التحقيق . 
بعد االنتهاء مــن مجريات التحقيق 
تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه 
نيابــة  يــه ، قــدم بموجبــه أمــام ال ف

المحلية.

ــح  n قامــت، أمــس ، مصال
ــي رفقة  ــي منجل أمــن دائــرة عل
بلديــة،  ال و  التجــارة  ــح  مصال
بــة مركــزة  بعــدة خرجــات مراق
بــة المحــالت  ــم خاللهــا مراق ت
التي يرتبط نشــاطها بالسيارات 
و  غســل  )الميكانيك،الكهرباء، 
تشــحيم، و غيرهــا(، و من جهة 
اخــرى خرجة تركز على مراقبة 

محالت صناعة النظارات.
ــى تمــت للوقوف  الخرجــة األول
على تطبيق اللوائــح و القوانين 
اتخاذهــا  الواجــب  الشــروط  و 
حيال مزاولة نشــاطاتهم بمراقبة 
كل  و  التجاريــة،  الســجالت 
مــا يمــس بالصحة و الســكينة 
العامة، أين قادتها قوات الشرطة 
الخارجــي  الحضــري  لألمــن 
العاشر بأمن دائرة علي منجلي، 
رفقة المصالح المختصة، حيث 
شملت 22 محال يتمثل نشاطها 

في غســل و تشــحيم السيارات، 
ــاء  كهرب الســيارات،  ميكانيــك 
الســيارات ، فلكنة الســيارات و 

الحدادة.
ثانية قادتها قوات   أما الخرجة ال
الشرطة ألمن دائرة علي منجلي، 
بنفــس اليوم روقــب خاللها 80 
محــالت تجاريــة تختــص فــي 
ــم  بيــع النظــارات الطبيــة، و ت
فــات، تتعلق  تســجيل 30 مخال
بعدم حيــازة أصحابهــا لرخص 
االعتماد، مع حجز مؤقت آلالت 
تستعمل لقياس زجاج النظارات 
الطبيــة. يبقى العمــل في إطار 
الفرقة المشــتركة مــع المصالح 
المختصة متواصل بشكل يومي 
يــم  إقل و مســتمر عبــر كامــل 
الواليــة، للحــد مــن الســلوكات 
بصحــة  تمــس  تــي  ال بية  الســل

المواطن و سكينته.
دالل.ب

انتحار شخص من أعىل جرس 
باب القنطرة 

حريق يسبب خسائر بمزرعة 
بردي يف أوالد رحمون 

توقيف مروج مؤثرات عقلية 
بحوزته وصفات طبية مزورة

خرجات لمراقبة المحالت التي يرتبط نشاطها 
بالمركبات والنظارات بعيل منجيل

األحد 23 ماي  2021
الموافق لـ 11 شوال  1442

تاج الدين

دالل بوعالم

قسنطينة : تاج الدين

من هنا وهناك

 أفاد المدير العام بالنيابة لمزرعة الركاني ببلدية حامة بوزيان ان مصالحه باشرت من أيام إشراك الشباب وتوظيفهم
حسب إحتياج المزرعة وأن األولوية منحت ألبناء الحي المحاذي للمزرعة

 نظمت جمعية حماية الطبيعة والبيئة  يوم أمس يوميا بيئيا  في اطار اليوم العالمي البيولوجي المصادف ل 22 ماي 
من كل سنة  وهذا بالتعاون مع شركاء مديريات التربية والشباب والرياضة والبيئة باإلضافة الى بلدية قسنطينية .



 n وجــاء في المراســلة الموجهة إلى مديري  
الثانويات والمتوسطات  ومفتشي إدارة المدارس 
االبتدائية ورؤســاء المصالح الداخلية والخارجية 
، تحصلت ”عين الجزائر” على نسخة منها ،بأن 
ملــف االمتحــان المهني يتكون مــن طلب خطي 
للمشــاركة في اإلمتحان المهني واستمارة تملء 
من طرف الموظفين المعنيين حتى في حالة عدم 
الرغبة في المشــاركة مع نســخة مــن أول قرار 
تعيين مؤشر من قبل المراقب المالي  وكذا نسخة 
مــن آخر قــرار التعييــن أو الترقية  فــي الرتبة 
الحاليــة حســب الشــروط  المذكورة  والمؤشــر 
مــن طــرف المراقــب المالي ،عــاوة على دفع 
حقوق المشاركة المحددة حسب القرار الوزاري 

المشترك المؤرخ في 28 أوت 2000.
وســيتنافس موظفــو قطاع التربيــة بجيجل على 
185 منصبا خاصة بـ13 رتبة من بينها منصب 
واحد فقط يتعلق برتبة مدير ثانوية و07 مناصب 
برتبة مدير متوســطة و02 برتبة مدير مدرســة 
ابتدائية و22  برتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية 
ومنصبين لمستشــار رئيســي للتوجيه واإلرشاد 
المدرســي والمهنــي و06  برتبــة ناظــر ثانوية 
و07 مستشــار رئيــس للتربيــة و84 منصــب 
مفتوح لمن يرغب في الترقية الى رتبة مستشــار 
التربية و25  منصب لمشــرف  رئيســي للتربية 
ومنصب واحد خاص برتبة مقتصد  و16 برتبة 

نائــب مقتصد  فيمــا فتحــت 05 مناصب لرتبة 
ملحق رئيسي بالمخبر.

وحددت فترة التســجيات مــن 20ماي إلى 09 
جــوان 2021، حيث تــودع ملفــات الموظفين 
المشاركين لدى مديرية التربية من أجل دراستها 
وتحرير اســتدعاءات المشــاركة فــي االمتحان 
المهنــي ،الــذي حدد تاريخ إجراؤه بيوم الســبت  
10 جويليــة 2021،مع العلــم أن كل الموظفين 
المشــاركين ملزمــون بدفــع حقــوق المشــاركة 
البالغــة 300دج عدا رتب نائب مقتصد وملحق 

رئيسي بالمخبر ومشرف رئيسي للتربية ،إذ يدفع 
المعنيين بها 200 دج تحول الى الحساب الجاري 
للديوان الوطني  لامتحانات  والمســابقات  03 
شــارع األستاذ فانســون  تيليملي بالعاصمة على 
الرقم CCP353599Clé 99، يشــار الى أن 
هــذا اإلمتحان يعــد من بين االمتحانــات المهنية 
الهامة التــي ينتظرها موظفو قطاع التربية قصد 
الترقية فــي الرتب العالية كما أن كل الترقية في 

أي رتب تستلزم بعض الشروط المطلوبة .

 n وقد كشــف هؤالء المحتجين 
مطالبهــم  تضمنــت  رســالة  فــي 
المرفوعة، والموجهة الى السلطات 
المحليــة وعلــى رأســها والــي لية 
ســطيف، تلقينــا نســخة منهــا، أن 
علــى  الريفيــة  الكهربــاء  مشــكلة 
رأس المطالــب المرفوعــة، حيــث 
مازال عدد معتبر من المنازل غير 
مربوطة بشبكة الكهرباء، ويستعمل 
أصحابهــا الربــط العشــوائي مــن 
أماكــن بعيدة ما يشــكل خطرا على 
صحتهم وكذا االســتياء من تعرض 
هذه االلياف للتلف خاصة في أوقات 
الشــتاء وبقــاء هذه المســاكن بدون 
كهربــاء أليام وأســابيع، ومــا أثار 
غضــب هــؤالء المحتجيــن هو أنه 
كيف يعقــل ربط مرآب دجاج ألحد 
الخواص ال يبعد عن هذه الســكنات 
سوى بأمتار وتخصيص له مشروع 
من طرف مصالــح البلدية ”أي من 
أموال البايلك” فــي حين تم تهميش 
هؤالء الســكان، خاصــة إذا علمنا 
أن هذه السكنات شيدت منذ سنوات 

بمعنــى قبــل تشــييد هــذا المــرآب 
وغالبيتها سكنات ريفية ومنها حتى 
من ســويت في إطار قانون التسوية 
08/15، ليتساءل هؤالء المحتجين 
أيهما أولى بخمة الكهرباء السكنات 
أم مــرآب الدجــاج؟، كمــا ورد في 
مراســلة هؤالء المحتجيــن مطلب 

تهيئــة طرقات القرية التي أصبحت 
ال تصلــح حتــى للدواب ومــا بالك 
بالمركبــات، حيث مازالت مســالك 
ترابية رغــم أن القريــة تنتمي إلى 
القطــاع الحضــري لمركــز تيزي 
نبراهم، باإلضافة إلى تهيئة طريق 
مزرعــة ”تالــة نتغراســت” كونها 

مصــدر رزق نصف عدد الســكان 
مــع الوفــاء بوعــد مصالــح البلدية 
بمنــح نصيب مــن مياه نقــب ”تالة 
نتغراســت” لعين ”تالة نتغراســت” 
التي شــيدت منذ عهــد الثورة وهي 
بمثابــة معلــم تاريخــي، وبالتالــي 
تعزيزها بقناة من النقب حتى تبقى، 
ألنها ترضــت للجفاف بعدما شــيد 
هــذا النقب أعاهــا ببعــض أمتار 
فقط، وقد طالب هؤالء كذلك بإتمام 
أشــغال تهيئــة وادي لخرافــة الذي 
يشــق القرية إلى نصفيــن وتعزيزه 
بشــطر آخــر قصــد القضــاء على 
خطــر الفيضان الذي هدد الســكان 
عدة مرات، مــع تجديد قنوات مياه 
الشــرب، كونها تعرضت للتصدع 
في عدة نقاط واختاط مياه الصرف 
الصحي مع مياه الشــرب ما يشكر 
خطر على صحتنا، خاصة إذا علما 
أن هذه القناة ”حديدية” طالها الصدأ 
كونهــا شــيدت منذ ســنوات وباتت 
غيــر صالحــة لاســتعمال، حتــى 
أن الميــاه التي تصل إلــى حنفيات 
السكان يتغير لونها ورائحتها بسبب 

اهتراء هذه القناة.

n لقــي، مســاء أول أمــس، 
شــاب حتفه ينحدر مــن بلدية بئر 
قاصــد علي فــي الجهة الشــرقية 
لواليــة بــرج بوعريريــج و التي 
تبعــد بحوالــي 30 كلــم عن مقر 
الواليــة بكورنيش ليفــاز بجاية، 
و يتعلق االمــر بالمدعو ”س ب” 
الــذي يبلــغ من العمر 26 ســنة، 
حيــث كان على متن دراجة نارية 
متجهــا إلى واليــة بجاية من أجل 
الترفيــه فــي شــواطئها ، إال أنــه 
انحرف على الطريق و سقط  في 
الكورنيش ليلقــي حتفه  في مكان 

الحــادث، و حســب مقربيــن الى 
الضحيــة انــه لقي حتفه مباشــرة 
بعد الحادث، و فور وقوع الحادثة 
تدخلــت مصالح الحماية المدينة و 
تــم اجاء الشــاب المتوفي و نقله 
الى مستشــفى بجاية، لإلشارة فإن 
ظاهرة حوادث المرور على متن 
الناريــة دائما تحصد  الدراجــات 
ارواح الشــباب فــي مقتبل العمر 
مــن كل ســنة خاصة مــع حلول 

موسم االصطياف. 
مبروك بن الطيب

n إســتقبلت،أول أمس ،مصالح 
اإلســتعحاالت الطبية بمستشــفى. 
محمد دنــدان في عزابة. شــرقي 
والية ســكيكدة ،ل5 أشخاص من 
عائلة واحدة ، تراوحت اعمارهم 
مــا بين 4 و 45 ســنة ، كانوا قد 
تعرضوا إلى تســمم.غذائي عقب 
تناولهم لمــادة التونة الحمراء في 
وجبة العشــاء و التي تــم اقتنائها 

من أحد التجــار المجاورين بحي 
االخــوة سويســي، أيــن ظهــرت 
عليهم أعراض القيء و التســمم، 
حيث تم اتخــاذ التدابير الصحية  
التدابيــر  كل  و  المعــدة  بغســل 
الصحيــة، قبــل أن يتــم وضعهم 

تحت الرقابة الطبية .
نورالدين .ب

 n    تعــزز قطاع الصحة بوالية 
ميلــة بافتتــاح  مصلحــة جديــدة 
بمستشفى  الطبية   لاســتعجاالت 
القديم  المقــر  اإلخــوة طوبال في 
لمديرية الصحة و الســكان لوالية 
ميلة.التي اســتفادت من مقر جديد 
بحــي بوالطوط وســط مدينة ميلة 
وقد لقيت هــده المبادرة ترحيبا و 
استحســانا كبيرا لمواطني الوالية 
الذين كانوا  يتنقلون الي مستشفى 
بســياراتهم  مغــاوي  االخــوة  
الخاصــة أو بســيارات  االجــرة 
المكلفة او ســيارات الفرود كونه 
يبعد عن وســط المدينة. و حسب 
مدير المستشــفى  بغــدادي جمال 
فــإن هذا القســم قــد تــم تهيئته و 
تجهيــزه بجميع الوســائل الحديثة 

و التجهيــزات الطبيــة.  كمــا تم 
تدعيمــه بطاقم طبي موهل لخدمة 

المرضى ليا و نهارا.
 وتحــدث مديــر المستشــفى عن 
الصعوبــات التي واجعــت افتتاح 
هــذه المصلحة و منهــا اعتراض 
بعض سكان الحي على المشروع  
و الذي اعتبروه مزعجا لراحتهم  
و هــو االمــر الدي تطلــب موقفا 
شجاعا و صارما لتخفيف الضغط 
اإلســتعجاالت  مصلحــة  علــي 
بمستشــفى اإلخوة مغــاوي الذي 
سيخصص لاســتعجاالت الطبية 
الجراحيــة ،و يمكــن مــن تقريب 
الخدمــات الطبية المســتعجلة من 

المواطن الميلي. 
محمد بوسبتة 

 n طالب، أمس، أولياء تاميذه الكمالية 
ببلدية صالح بوشعور جنوبي  الشارف 
المحليــة  الســلطات  ســكيكدة،  واليــة 
التدخل العاجل من أجل تنجب مدرستهم 
الكارثة و من ثمة إنقاد أبنائهم من خطر 
المــوت الــذي بات يهددهــم خاصة في 
ظل الوضــع الخطير الدي وصلت إليه 

المؤسسة.
سكيكدة : نورالدين .ب

جدار المدرســة مهــدد باالنهيار، و هو 
األن يشــكل خطــرا على حيــاة أبنائهم 
الصغــار الذيــن يلعبون إلــى جواره و 
يجلسون خلفه كل يوم ،إلى جانب غياب 

التهيئة الداخلية للمؤسسة.

هــذه الوضعيــة الخطيرة  التــي دفعت 
باألوليــاء التاميــذ إلــى التجمــع أمس 
أمام المؤسســة و االحتجــاج ، مطالبين 
الســلطات التدخل العاجــل لهدم الجدار 
بشكل كلي على اعتبار أيل لإلنهيار في 
أي لحظة و يخشــى أن ينهار على أحد 
أبنائهم و حتى المارة إلى جواره خاصة 
و أنه يســقط كل يوم بشكل جزئي، إلى 
جانب غياب التحسين الداخلي للمؤسسة 
و المراحيض الى جانب ساحة الراحة. 
نشــير بان البلدية وعــدت بالتدخل وفق 
اإلمكانيــات خاصة تهيئة الجدار المهدد 
باألنهــار ، فيمــا التهيئــة الخارجيــة و 

الداخلية هي االن محل دراسة. 

مديرية التربية بجيجل تفتح امتحانا مهنيا 
لموظفيها لاللتحاق بـ 13 رتبة

عين على الشرق  8

كشفت مديرية التربية لوالية جيجل عن فتح امتحان مهني لاللتحاق برتب مختلفة في قطاع التربية، حيث دعت كافة 
الموظفين إلى الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تأكيد مشاركتهم كتابيا عن طريق السلم اإلداري  من خالل تقديم 

طلباتهم مرفقة بملفات  كاملة .

أقدم، صبيحة أمس، العشرات من سكان قرية لخرافة التابعة لبلدي تالة ايفاسن على غلق النقب المائي المتواجدة بمزرعة تالة نتغراست، 
احتجاجا على عدم تجسيد مطالبهم المرفوعة لعدة مرات الى السلطات المحلية.

جيجل : نصرالدين دربال

سطيف : سفيان خرفي

احتجاجا عىل أوضاعهم المزرية 

شاب من بلدية برئ قاصد عيل 
يلقى حتفه بكورنيش بجاية 

تسمم عائلة من خمس أشخاص بعد 
تناولهم تونة يف عزابة بسكيكدة

افتتاح قسم االستعجالت الطبية 
بمستشفى اإلخوة طوبال بميلة

أولياء و تالميذ إكمالية الشارف يحتجون 
جدار اإلكمالية مهدد بالسقوط

األحد 23 ماي  2021
الموافق لـ 11 شوال  1442

يتنافسون عىل 185 منصبا  يف  جويلية المقبل
متفرقات 

سكان قرية ”لخرافة”  ببلدية تالة ايفاسن يغلقون نقب ”تالة نتغراست”



متفرقات 

n   انطلقــت أمــس الســبت بالمدرســة الوطنية 
للغابات بوالية خنشــلة األيــام التكوينية الوطنية 
لمهنيــي شــعبة المــوارد الغابية غير الخشــبية، 

حسبما أستفيد من المحافظة المحلية للغابات.
وأوضــح بشــير بحــري رئيس مصلحة تســيير 
الثروات الغابية بمحافظة الغابات ومدير مشروع 
تثمين الموارد الغابية غير الخشبية بذات الوالية، 
أن هــذه الدورة التكوينية المنظمة بمناســبة اليوم 
العالمي للتنوع البيولوجي المصادف لـ 22 ماي 
من كل سنة ســتدوم ثالثة أيام ويشارك فيها 25 
مهنيا مهتما بشــعبة الموارد الغابية غير الخشبية 
واســتخالص النباتات الطبية والعطرية يؤطرهم 

مستشارون وخبراء وطنيون ودوليون.
وصرح ذات المسؤول، أن المهنيين الذين سجلوا 
حضورهــم في أول أيام الدورة التكوينية الوطنية 
التــي نظمتهــا محافظــة الغابات لوالية خنشــلة 
تحت إشراف المديرية العامة للغابات وبالتنسيق 
مــع المديريــة المحلية للبيئة والمدرســة الوطنية 
للغابات يمثلون الواليات األربع النموذجية وهي: 
قســنطينة، البليدة، خنشــلة ومستغانم في مشاريع 
تثميــن المنتجات الغابية غير الخشــبية والنباتات 
الطبيــة والعطريــة علــى غرار اإلكليــل الجبلي 

والصنوبر الثمري والخروب.
وأردف قائــال، أن الغرض من تنظيم هذه الدورة 
التكوينيــة المندرجــة في إطار برنامج الورشــة 
الوطنيــة لتخطيــط تثميــن المــوارد الغابية غير 
الخشــبية هو تحقيق االســتغالل األمثــل للموارد 
الغابيــة غير الخشــبية وخاصة النباتــات الطبية 
والعطريــة ومرافقة المهنييــن المهتمين بالمجال 
فــي كافــة المراحل التي تســمح لهم باســتحداث 
مؤسســات مصغرة واالســتثمار في هذا المجال 

الخالق للثروة.
مــن جهته أفاد األســتاذ المشــرف علــى الدورة 
التكوينيــة والخبيــر في مجال اســتغالل النباتات 

الطبيــة والعطرية البروفيســور نســيم جابو من 
جامعة تلمســان، أنه ســيقوم رفقــة مجموعة من 
األســاتذة والخبراء خالل أيام الورشــة التكوينية 
بإلقــاء محاضــرات نظريــة ودروس تطبيقيــة 
للمســتثمرين فــي شــعبة المــوارد الغابيــة غير 
الخشبية ومحولي النباتات الطبية والعطرية حول 
الجانبيــن التقنــي واالقتصادي لمســاعدتهم على 

تسويق المنتجات بصفة محترفة.
وأبرز بأن الفوائد التي تدرها الصناعة التحويلية 
للزيوت الطبية والعطرية تفوق عشرات المرات 
األرباح التي تجنى عند تسويق المادة الخام فقط.
وأضــاف ذات الخبير لدى األمم المتحدة، أنه من 
شــأن تكوين المهنيين في شعبة المنتجات الغابية 
غير الخشــبية المساهمة في رفع عدد المؤسسات 
المصغــرة المســتثمرة في الشــعبة والمســاهمة 

تجســيد مخطط عمل الحكومــة الرامي إلى خلق 
الثــروة وتوفيــر مناصــب الشــغل مــع تقليص 
فاتــورة االســتيراد والتحرر مــن التبعية لقطاع 

المحروقات.
جدير بالذكــر أن وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
ممثلــة فــي المديريــة العامــة للغابــات كانت قد 
بادرت بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة للتغذية 
والزراعة منذ نهاية ســنة 2018 إلى استحداث 
مشــاريع خاصة بتثميــن المنتجــات الغابية غير 
الخشبية مع تنظيم أيام تحسيسية بأهمية االستثمار 
في الشــعبة مع تكوين مســيري أكثــر من 100 
مؤسســة مصغرة أبدوا نيتهم في االســتثمار في 

الشعبة عبر أربع واليات نموذجية.
ق ـ ج/ وأج

 n والي تبســة وبعد استماعه لحوصلة عامة 
حول وضعية سير مشاريع قطاع الموارد المائية 
الموجهة لتحســين الخدمة، انتقد ســير األشــغال 
الخاصــة التي نصفهــا األول لــم يكتمل واآلخر 
لم ينطلــق بعد، رغــم توفر اإلعتمــادات المالية 
لتطبيقهــا واســتكمالها فــي وقتها، مرجعــا اللوم 
علــى المســؤولين والقائمين على هــذه العمليات 
التنمويــة، متوعدا إياهم باتخــاذ اجراءات فورية 
تقضي بتحويل المشاريع الغير منطلقة والمسجلة 
لصالــح عدد مــن البلديات بعنــوان 2020 إلى 
بلديات أخرى استوفت الشروط وأنهت برامجها، 

مانحا مهلة أسبوع لالنطالق في مشاريع مخطط 
2021، مشــددا على القائمين علــى هذا القطاع 
بضرورة اســتكمال المشــاريع التنموية الموجهة 
لتحســين اإلطار المعيشي لســاكنة مناطق الظل 
بالواليــة، منوها النطــالق 29 عملية لتحســين 
خدمــة التــزود بالميــاه، بغالف مالــي قدره 36 

مليار سنتيم.
وأشــار ”محمد البركة داحاج” إلــى الحالة الغير 
مرضيــة لقطاع الموارد المائيــة بالوالية، والذي 
أثر ســلبا علــى حياة الســاكنة، وإثارة ســخطهم 
ومخاوفهم باقتراب فصل الصيف، موصيا بالعمل 
الجــدي، والتكفــل التام بكل احتياجــات المواطن 
وانشــغاالته، لقطــع الطريــق أمــام المشوشــين 

والساعين إلثارة البلبلة وتدمير البالد ، حاثا على 
تســريع وتيرة عملية ربط بلديات شــمال الوالية 
بســد ”ولجة مالق” لتأمين تــزود قاطنيها بالمياه 
الصالحــة للشــرب، معرجــا في مســتهل حديثه 
لتحلي المواطنين بالوعي وضرورة االســتهالك 
الراشــد فــي هــذه المــادة الحيويــة، ومحاربــة 
التوصيالت العشوائية وردع المتواطئين في هذا 
الفعــل، كما حدد نهاية شــهر جــوان كآخر أجل 

إلتمام المشاريع التنموية قيد اإلنجاز.
وأمر ذات المســؤول خالل هذه الجلسة، بتشكيل 
خليــة متابعة ميدانية للغــرض، تتبع كل صغيرة 
وكبيرة لســير العمل، وموافــاة المصالح المعنية 

بتقارير حولها. 

n  شــهدت عــدة جبــال بوالية 
تبســة نهايــة األســبوع الماضي 
انــدالع حرائــق أدت إلى إتالف 
مئات األشــجار إلى جانب حقول 
مــن الحلفــاء ومختلف األشــجار 
الغابية  وحســب بيان من الحماية 
المدنية لوالية تبسة تلقت الجريدة 
نســخة منــه فقــد ســجل تدخــل 
مصالحهــا  ألجل إخمــاد حريق 
مهــول، الحريــق شــب بحظيرة 
خاصــة علــى مســتوى الطريق 
الوطنــي رقــم 10 بجانــب مقر 
الوحدة الرئيســية للحماية المدنية 
بتبسة الحظيرة بها عتاد )شاحنات 
واألوزان  األحجــام  بمختلــف 
وآلــة حفر ثقيلة وســيارات نفعية 
وســيارات ســياحية وخــردوات 
،حيــث تــم تســخير 12 شــاحنة 
إطفاء بمختلــف األحجام وبتعداد 
بشري قدر ب: 35 فرد بمختلف 
الرتــب تحت إشــراف وحضور 
مدير الحماية المدنية لوالية تبسة 

المقدم
دراوات الصادق رفقة قائد الوحدة 
المدنية،وبعد  للحمايــة  الرئيســية 
حوالــي  دامــت  تدخــل  عمليــة 
02 ســاعتين الــى غاية الســاعة 
التحكــم  تــم  ليــال  22ســاو10د 
فــي الحريــق والســيطرة عليــه 
وإنقاذ الحظيرة حيث تم تســجيل 
احتراق  ثالثة ســيارات احتراق 
كلي وجزئــي  وخردوات تمكنت 
فرق التدخل بوحدة القطاع ببلدية 
بكارية وبدعم مــن وحدة القطاع 
بــاب  المدنيــة  للحمايــة  التابعــة 
الزياتين ومصالح الغابات مســاء 
اليوم 2021.05.21 من إخماد 
حريق، الحريق شــب بغابة بجبل 
العاطف بالمكان المسمى كاف بن 
داهش بتبســة، حيث تم السيطرة 
علــى الحريق وإخماده وتســجيل 
هكتــار   01 حوالــي  احتــراق 
أشجار  حلفاء وعرعار وأعشاب 

يابسة وانقاذ باقي الغابة. 

n     بمناسبة إحياء اليوم العالمي 
للتنــوع البيولوجي والذي صادف 
يوم امس 22 ماي نظمت مديرية 
البيئــة لوالية تبســة بالتنســيق مع 
كلية علوم الدقيقة علوم الطبيعة و 
الحياة، جامعة تبسة زيارة ميدانية 
لمخابــر البيولوجيــا وذلــك لفائدة 
20 متربــص من مركــز التكوين 
المهنــي و التمهيــن  بــراح محمد 
بلدية الحمامــات، حيث كانت هذه 
الزيــارة مفيــدة جــدا للمتربصين 
أين تم تقديم شروحات ومعلومات 
قيمــة لهــم مــن طــرف أســاتذة 
جامعييــن  و تقنييــن متخصصين 
فــي البيولوجيا وهو مــا مكن من 
إثــراء الــزاد المعرفــي والعلمي 
للحضــور تــم زيارة مخابر قســم 
البيولوجيــا  مخبر علــم الحيوان، 
مخبــر علــم النبــات، مخبــر علم 

البيولوجي،  التنوع  التسمم، مخبر 
مخبــر الكيميــاء الحيويــة، مخبر 
المكروبيولوجيــا وتزخــر واليــة 

تبسة
 مــن شــمالها إلى جنوبهــا تزخر 
بالعديــد مــن المناطــق الرطبة ، 
األصنــاف  و  الطبيعــة  المواقــع 
النباتيــة و الحيوانية التي البد من 
حمايتها و المحافظة عليها من كل 
أشــكال التدهور و االستغالل غير 
العقالني  حيث تم في هذا اإلطار 
من طــرف مصالح البيئــة لوالية 
تبســة وعميــد كلية علــوم الدقيقة 
وعلوم الطبيعة والحياة  التحضير 
علــى اتفاقيــة إلعدادهــا من اجل 
انجــاز دليــل التنــوع البيولوجي 

لوالية تبسة.
هواري غريب

n    تمكنــت، أمــس، عناصــر 
الشــرطة القضائيــة بأمــن دائرة 
بريكــة مــن توقيف شــخص يبلغ 
من العمر 56 ســنة يستغل مسكنه 
بمدينــة بريكــة في تخزيــن و بيع 
المشروبات الكحولية بدون رخصة 

حجز 4165 وحــدة  تــم  حيــث 
مــن المشــروبات الكحوليــة مــن 
مختلــف االنواع و االحجــام ليتم 
تقديم الســالف الذكر أمام الجهات 

القضائية بإقليم االختصاص.
 محمد .د
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 كشف والي تبسة ”محمد البركة داحاج” خالل اجتماعه  برؤساء المجالس الشعبية البلدية للوالية، وكذا 
رؤساء الدوائر، و مديري القطاعات واألقسام التابعة لقطاع الموارد المائية بالبلديات على ضرورة معالجة 
الخدمة  لتحسين  استعجالي  مخطط  ووضع  بلدياتها،  من  وعدد  تبسة  بمدينة  الشرب  بمياه  التزود  مشكل 
والقضاء على هذا الشح في هذه المادة الحيوية التي باتت تؤرق الساكنة  خاصة وأن فصل الصيف على 

األبواب.  

  إحرتاق 3 سيارات بحظرية 
ألحد الخواص  بتبسة

التحضري التفاقية دليل تنوع 
بيولوجي مع جامعة  تبسة

 انطالق األيام التكوينية الوطنية لمهنيي شعبة الموارد الغابية غري الخشبية

 مروج المرشوبات الكحولية 
بباتنة وراء القضبان

 يف إجتماع تقييمي حول وضعية الزتود بالمياه ببلديات تبسة

تبسة : منى بوعكاز

األحد  23 ماي  2021
الموافق لـ 11 شوال 1442



n وقالــت الهيئــة المغربيــة 
لنصــرة قضايــا األمــة، التي 
دعــت لتنظيم المســيرات، في 
المظاهــرات  أن  لهــا،  بيــان 
بالمغــرب، فــي يــوم ”جمعــة 
الغضب ” تأتــي احتفاء بنصر 
المقاومة الفلسطينية على قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، و رفضا 
للتطبيــع الرســمي مــع الكيان 
الــذي  المحتــل،  الصهيونــي 
ارتكــب مجــازر وحشــية في 
قطاع غــزة و القدس و الضفة 

الغربية.
وانطلقــت المظاهــرات، عقب 
صالة الجمعة في كل من الدار 
البيضــاء )5 وقفــات(، وجدة 
) 5 وقفــات(، مراكــش ) 3 
وقفــات(، تطــوان ) وقفتان(، 
الناظــور  )وقفتــان(،  أســفي 
تازة  )وقفتان(،  )وقفتان(،فاس 

)وقفتان(.
كمــا تــم تنظيــم العديــد مــن 
الوقفات بكل من، أحفير، عين 
بني مطهــر، زايو، تاوريرت، 
بــركان، أزمــور، القنيطــرة، 
ســال،  تمــارة،  بلقصيــري، 
الســطات،  الــدروة،  وزان، 
المحمدية،  الزمامرة،  الجديدة، 
بنســليمان، الشــاون، القصــر 

الكبير، المضيق..
وردد المتظاهرون، العديد من 
الشــعارات الرافضــة للتطبيع 
المســجد  باســتهداف  والمنددة 
مــدن  وكل  وغــزة  األقصــى 
فلســطين، كما رفعــوا األعالم 

الفلسطينية.
وعرفت بعــض الوقفات تدخل 

رجــال األمن واعتقــال بعض 
المشاركين.

و فــي ســياق متصــل، منعت 
بمدينــة  األمنيــة  الســلطات 
الرباط، مســاء الجمعــة، وقفة 
احتجاجية دعت إليها مجموعة 
أجــل  مــن  الوطنيــة  العمــل 
فلســطيّن، تضامنا مع الشــعب 
لمــا  واســتنكارا  الفلســطيني 
تعرض له على مدى أيام على 

أيدي الكيان الصهيوني.
وتدخلــت القــوات العموميــة، 
لفــض الوقفــة بداعــي حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، وهو ما 
دفع المنظمين إلى اإلعالن عن 
إلغائهــا، وعقــد نــدوة صحفية 

بمقر مجموعة العمل.
وعبر المشــاركون فــي الوقفة 
عن رفضهم واســتنكارهم لهذا 
المنع الــذي طالهم، ويطال كل 
للعدوان  المســتنكرة  الوقفــات 
فلســطين،  علــى  الصهيونــي 
المغربي،  للتطبيــع  والرافضة 
رافضــة  شــعارات  رافعيــن 

للتطبيع ومناصرة للقضية.
وعرفت الوقفة مشــاركة عدد 
الحقوقيــة  الشــخصيات  مــن 
والسياسية، على رأسهم النقيب 
عبد الرحمــان بنعمرو، رئيس 
حركــة التوحيــد واإلصــالح، 
عبد الرحيم الشيخي ، و رئيس 
لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة 
اإلنسان، عزيز غالي، و رئيس 
المرصــد المغربــي لمناهضة 

التطبيع، أحمد ويحمان.
ق ـ د

n وعاد آالف الفلســطينيين النازحين إلى 
ديارهم مع استمرار وقف إطالق النار لليوم 

الثاني.
وقال مصــدر مطلع علــى التخطيط لرحلة 
وزير الخارجية األمريكي إلى المنطقة، إن 
أنتوني بلينكين ســيزور إســرائيل والسلطة 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة يومــي 

األربعاء والخميس.
وتعهــد الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، 
بالمســاعدة فــي تنظيم إعادة إعمــار غزة، 
إذ يقــول المســؤولون إن األمر سيســتغرق 
سنوات وعشــرات الماليين من الدوالرات 

إلعادة بناء المنازل والمنشآت.
وصمدت الهدنة رغم اشــتباكات جديدة في 
المســجد األقصــى في القدس الشــرقية بين 

القوات اإلسرائيلية والفلسطينيين.
وتضررت غزة بشــكل أساســي من جراء 
القصف اإلســرائيلي، مما تسبب في نزوح 
اآلالف مع قدرة محدودة لعشــرات اآلالف 

على الحصول على المياه والكهرباء.
وقال فابريزيو كاربوني، مدير قسم الشرق 
األوسط في اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
إن ”األضرار التي لحقت )بقطاع غزة( في 
أقل من أســبوعين ستستغرق سنوات، إن لم 

يكن عقودا، إلعادة البناء”.
وبدأ القتال بين إسرائيل والفصائل المسلحة 
الفلســطينية فــي غزة فــي 10 مــاي، بعد 

أســابيع مــن تصاعــد التوتــر اإلســرائيلي 
الفلســطيني الذي بلغ ذروته في اشــتباكات 

في المسجد األقصى.
وبــادرت حمــاس بإطــالق الصواريخ بعد 

أن حذرت إســرائيل باالنســحاب من محيط 
المســجد، فــردت األخيرة بضربــات جوية 

انتقامية.
بــدأت وكاالت إغاثــة مختلفــة، بمــا فــي 

ذلــك تلــك التابعة لألمم المتحــدة، في جلب 
اإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، 
يــوم الجمعة، بعد ســاعات من إعالن وقف 

إطالق النار.

وأعيد فتح معبر كرم أبو ســالم بين إسرائيل 
والقطاع، مما ســمح للشــاحنات التي تحمل 

األدوية والغذاء والوقود بالدخول إليه.
ومنذ أيام، أعادت إســرائيل فتح المعبر، ثم 

أغلقته مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.
وتخضع غزة منذ ســنوات لقيود إســرائيلية 
ومصرية على عبور األشخاص والبضائع. 
وأشــار البلــدان كالهما إلى مخاوف بشــأن 

وصول األسلحة إلى حماس.
وقالت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
الالجئين الفلسطينيين ”األونروا” إن أولويتها 
هي تحديد ومســاعدة عشــرات اآلالف من 

األشخاص الذين شردهم الصراع.
وقالــت الوكالــة إنها تســعى بشــكل عاجل 
للحصول على مســاعدات بقيمة 38 مليون 

دوالر.
وأجبــر أكثــر من 100 ألف شــخص على 
الفــرار من منازلهم، بينمــا ال يحصل على 
الميــاه المنقولــة باألنابيب في غــزة، أكثر 
من 800 ألف شــخص، وفقــا لوكالة األمم 

المتحدة لرعاية الطفولة.
وقالــت وزارة اإلســكان فــي غــزة ، إن 
16800 وحــدة ســكنية تضــررت جــراء 
القصف اإلســرائيلي. وأشــارت إلى أن من 
بينهــم 1800 وحدة غيــر صالحة للعيش، 

فيما دمرت 1000.
ق ـ د

n و ناقش االجتماع سبل معالجة 
تزويد  ضمان  قصد  اإلشكالية  هذه 
جميع الدول اإلفريقية بهذه اللقاحات 
التي  السلبية  اآلثار  من  والتعافي 

أفرزتها الجائحة.
وخلــص إلى جملة مــن التوصيات 
إلــى  المتدخلــون  خاللهــا  دعــا 
”ضــرورة تكثيف التعــاون الدولي 
وتقاســم جرعــات اللقاحات بشــكل 
منصف مــن خالل آليــة كوفاكس، 
التــي تحتاج لمزيد مــن التمويل من 
طرف الدول ذات الدخل المرتفع«.

بـ«رفــع  المشــاركون  ناشــد  كمــا 
وتيــرة إنتــاج اللقاحــات من خالل 
ومشــاطرة  التكنولوجيــا  تقاســم 
الملكية الفكرية، في هذا الصدد،نوه 
الهادفــة  بالمبــادرة  المشــاركون 
لإلعفاء مــن بعض أحــكام االتفاق 
الملكية  المتعلــق بجوانــب حقــوق 
الفكرية المتصلة بالتجارة، للتوسيع 
من قــدرات إنتــاج اللقاحــات عبر 

العالم«.
ودعا المشــاركون إلى ”العمل على 
بناء وتطوير قدرات الدول اإلفريقية 
في إنتاج جميع أنواع اللقاحات لدعم 
األمن الصحي في إفريقيا و القضاء 
علــى التبعيــة للخــارج فــي مجال 

اللقاحات واألدوية بصفة عامة«.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، 
بأنه ”في إطار ترأسها لمجلس السلم 
و األمــن لإلتحــاد اإلفريقــي خالل 
شــهر ماي، قامت الجزائر ببرمجة 

اجتماعات هامة لمناقشــة المخاطر 
التقليدية والمستجدة التي تهدد األمن 
والســلم في القارة، و هذا إيمانا منها 
بقدرات الــدول اإلفريقية في بلورة 
حلــول فعالــة لمجابهــة التحديــات 
المتشــعبة التي تواجههــا بعيدا عن 
التدخــالت األجنبيــة والمنــاورات 
الراميــة إلقصــاء المنظمــة القارية 
من المســاهمة في فــض النزاعات 

واألزمات«.
لإلشارة فقد عرف االجتماع مشاركة 
العديــد مــن وزراء خارجية الدول 
األعضاء في مجلس الســلم واألمن 

لإلتحاد اإلفريقي, إلى جانب المدير 
العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة, 
غيبريســوس،  أدحانــوم  تيــدروس 
وهــذا بحضــور مســؤولين رفيعي 
المستوى في مختلف أجهزة اإلتحاد 
اإلفريقي, خاصة ميشــيل سيديبي، 
مبعــوث االتحــاد األفريقي الخاص 

لوكالة األدوية األفريقية.
المشاركون مبادرة  وبالمناسبة ثمن 
الجزائر في عقد هذا االجتماع الهام, 
معبريــن عن ”قلقهم” إزاء االختالل 
الخطيــر في توزيــع اللقاحات على 
الصعيــد العالمــي وعــدم إتاحتهــا 

لجميع الدول بشكل منصف وعادل، 
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للقــارة 
اإلفريقية التي تشهد تأخرا في حملة 

التطعيم ضد فيروس كرونا.
و أكد جميع المتدخلين أن ”هذا 
الوضع من شأنه أن يطيل أمد 
الجائحة ويعرقل الجهود الرامية 
للتعافي من آثارها ويعقد من وقع 
تداعياتها السلبية المهددة لألمن 
واالستقرار، خاصة في البلدان 
اإلفريقية التي تعيش أزمات و 
 نزاعات مسلحة«.
 ق ـ د
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ترأس وزير الشؤون الخارجية  صبري بوقدوم أمس السبت اجتماعا وزاريا لمجلس السلم واألمن 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  القتناء  القارة  دول  تواجهها  التي  الصعوبات  اإلفريقي،تناول  لإلتحاد 

كورونا المستجد وتداعيات هذا األمر على األمن اإلنساني في إفريقيا.

اثر تحطم  الجمعة،  لقي مصرعه مساء  أتاهيرو  إبراهيم  الجنرال  قائده  أن  النيجيري،  الجيش  أعلن 
طائرة عسكرية شمالي البالد، من دون أن تتضح في الحال مالبسات الحادث.

عين على العالم

بوقدوم ترأس إجتماعا لمجلس السلم واألمن اإلفريقي لمناقشة المشكلة

الجزائر ترافع من أجل تقاسم جرعات لقاحات كورونا بإنصاف من خالل آلية كوفاكس

يف ظل استمرار الهدنة

وقــال الســيد إدوارد غابكويت، المتحدث باســم 
القــوات الجويــة النيجيريــة، فــي تصريحات له 
إن الجنــرال أتاهيــرو )54 عامــا( لقــي حتفــه 
حيــن تحطمــت طائرته العســكرية قــرب مطار 
»كادونا« في شــمال البالد، من دون ذكر المزيد 

من التفاصيل.
وكان الرئيس محمد بخاري،عين أتاهيرو رئيسا 

ألركان الجيــش فــي جانفي الماضي فــي تغيير 
للقيادة العســكرية العليا لتعزيــز مكافحة تصاعد 
العنف والتمرد المســتمر لجماعات مســلحة منذ 

أكثر من عقد من الزمن.
ويتزامــن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة 
زعيــم جماعة ”بوكو حــرام” بجروح خطرة إثر 
اشــتباكات مــع مقاتلين من فصيــل منافس موال 

لتنظيــم ما يعــرف بالدولة االســالمية »داعش« 
االرهابي.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد مســلح في 
شمال شــرقي البالد منذ عام 2009، وقد أودى 
النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو 

مليونين آخرين للنزوح.
ق ـ د
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رغم التضييقات األمنية
64 مظاهرة يف المغرب لمناهضة 

التطبيع مع الكيان الصهيوين

عودة تدريجية للحياة إلى غزة مع وصول مساعدات إنسانية 

مرصع قائد الجيش النيجريي يف تحطم طائرة عسكرية شمايل البالد

نظم الشعب المغربي، الجمعة، تحت شعار ”اغضب لألقصى 
احتفاال  بالمملكة،  مدينة  بـ51  مظاهرة   64 ولفلسطين” 
وقف  على  التوقيع  عقب  الفلسطينية  المقاومة  بانتصار 
المغربي  للتطبيع  ورفضا  االحتالل،  كيان  مع  النار  إطالق 
بالمجازر  تنديدا  كذا  و  االحتالل،  سلطات  مع  الرسمي 
الوحشية التي استهدفت غزة الصامدة وكل فلسطين، وهذا 

رغم التضييق األمني الكبير.

وصلت أولى قوافل المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات من سريان وقف إطالق النار بين الفصائل المسلحة الفلسطينية وإسرائيل.
في هذه األثناء، يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة إزالة األنقاض من الشوارع، بينما يحذر مسؤولو األمم المتحدة من تدهور الوضع اإلنساني المتردي 

بالفعل بعد 11 يوًما من العنف في القطاع.
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وتأكــد   n

الطبية  اللجنة 
فــي الملعــب 
عــدم  مــن 
أجرتهــا  التــي  المخبريــة  التحاليــل  صالحيــة 
التشــكيلة بخصــوص كوفيــد 19 حيــث كانــت 
التحاليــل قديمة وهذا ما يتنافى والوضع الصحي 
والقانــون االســتثنائي المتخذ من طــرف اللجنة 
العلميــة لرصــد ومتابعــة فيــروس كورونا التي 
تنصب على إجراء التحاليل قبل 48 ســاعة عن 
المواجهة الرســمية علمــا أن التحاليل التي قامت 
بهــا البعثــة الســطايفية قبــل التنقل الــى غليزان 
كانــت قديمــة وتعود إلــى الثامن من شــهر ماي 
الجاري . هذه العقوبة التي نزلت كالصاعقة على 
اإلدارة وخاصــة األنصــار الذين لــم يهضموها 
حيث طالبوا من اإلدارة بالتحرك الســتعادة حق 
الفريق المهضوم الن األمر يتعلق بشرف النادي 
بعد القــرارات األخيرة للجنة االنضبــاط التابعة 
للفــاف بقيادة كمــال مصباح  إذ يعيش الشــارع 
الســطايفي على وقــع  هذه الصدمــة بعد انتزاع 
نقطة من الفريق والعقوبة المالية المســلطة على 
النادي والتي ســتلقى بظاللها على الفريق حسب 
األنصار في األيام القادمة في حال غياب أي ردة 
فعــل قوي وايجابي من طرف إدارة النادي بقيادة 
رئيس مجلس اإلدارة عبد الحكيم ســرار والمدير 

اإلداري  فهد حلفاية .
الوفاق  القــرار نزل كالســهم علــى 
بوعــود يقصــف مصباح  واملناجــر 

ومدوار 
قرار لجنــة االنضباط  الذي نزال كالســهم على 
إدارة وفاق ســطيف جعل هذه األخيرة  ترفضها 
بالشــكل الكامل ألنها ال أســاس لهــا من الصحة 
ال شــكال وال مضمونــا حيــث طالبت مــن لجنة 
االنضبــاط بضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذه 
العقوبــات التي ال تمت بأي صلــة مع كرة القدم 
بل هناك أغراض أخرى لعرقلة مسار الوفاق في 
البطولة ومنعها من التتويج هكذا صرح المناجير 
العام للفريق بوعود  هشــام الــذي قصف رئيس 
الرابطــة الوطنية  المحترفــة  عبد الكريم مدوار 
متهمــا اياها بمحاولة خدمــة مصالح أندية أخرى 
علــى ظهر الوفاق ومنــع النادي من التتويج  بعد 
هــذه المهزلــة الرياضيــة التي رفضــت اإلدارة 
الســكوت عنهــا وتوعدت برد فعــل قوي خاصة 

في ظل الدعم الكبير من طرف الجماهير لإلدارة 
للذهاب إلى أبعد حد ممكن إلى غاية استعادة حق 
الوفــاق المهضوم . علمــا أن المقابلة انتهت بين 
ســريع غليزان ووفاق سطيف بالتعادل االيجابي 

هدفين لهدفين .
اإلدارة تهــدد باللجــوء اىل املحكمة 

الرياضية الدولية 
هددت إدارة الوفاق بالذهاب إلى الهيئات الكروية 
الدوليــة إلنصاف الوفاق بعد أن تم تجســيد عليه 
الحقــرة محليــا من خــالل خصم نقطــة متبوعة 
بغرامــة مالية معتبرة والتــي تزامنت مع األزمة 
الماليــة التــي يعاني منهــا الفريــق والتي أثرت 
ســلبا على النتائــج الفنية في الجــوالت األخيرة 
حيــث لمحــت اإلدارة إلى الذهــاب إلى المحكمة 
الرياضية الدولية في حال عدم قبول طعن الفريق 
من طرف الرابطة ولجنة األخالقيات واالنضباط 
التابعتين للفاف في الساعات القليلة القادمة  حيث 
اعتبــر أعضــاء اإلدارة القــرار مجحف في حق 
الوفاق والتشــكيلة ككل  داعيــة الهيئات الكروية 
الوطنيــة إلى إنصاف الوفاق مــن هذه العقوبات 
وإســقاطها نهائيا مع إعــادة النقاط التي خصمت 
منــه  وإال الذهــاب إلــى الهيئات الدولية ونشــر 
غســيل الكــرة الجزائرية هناك في ســبيل الدفاع 

عن حقوق النادي الذي يبقى فوق كل اعتبار .

رئيس لجنة االنضباط  مصباح يرد 
على إدارة الوفاق 

 العقوبات مستحقة والنادي كاد 
أن يعرض الجميع اىل ما ال يحمد 

عقباه 
رد رئيــس لجنة االنضباط  كمــال مصباح على 
تهديــدات إدارة الوفــاق باللجــوء إلــى الهيئــات 
الكرويــة الدولية قائال مــن يريد  الذهاب إلى أي 
هيئة ال مانع في ذلك لكن العقوبات ستبقى مرسمة  
وال إعادة النظر فيها باعتبار أن التشكيلة  غامرت 
بحيــاة وصحــة الالعبين فــوق أرضيــة الميدان 
وكل الحاضرين من خــالل التحايل في التحاليل 
وأضاف أن القانون واضح وضوح الشمس وكان 
البد من اإلدارة أخــذ احتياطاتها من هذا الجانب 
بــدل من الحديث عــن أمور إداريــة أخرى هي 
بعيدة كل البعد عنها  وأشار أن العقوبات مستحقة 
وأن اللجنــة طبقت المــادة 115 من القانون وأن 
الوفاق لعــب المقابلة بتحاليــل مخبرية قديمة بل 
منتهيــة الصالحية وكادت أن تتســبب في كارثة 
صحيــة في البــالد   في ظل الظــروف الصحية 
الراهنة والتي تستوجب الحيطة والحذر وااللتزام 

وتحمل المسؤولية . 

n ال تزال  أســرة دفاع تاجنانــت تحت الصدمة 
بعد عقوبة الســجن التي نطقت بها محكمة شلغوم 
العيد مســاء األربعاء الماضــي في حق الالعبان 
مازو أســامة وحاجي  عبــد العالي اثر اعتدائهما 
علــى مــالزم أول للشــرطة وقــوة األمــن التي 
كانــت حاضرة فــي لقاء دفــاع تاجنانت وجمعية  
الخروب في القسم الثاني هوة المجموعة الشرقية 
اذ لم يصدقوا الخبر ما كان االنعكاس سلبي على 

تحضيرات الفريق طيلة األســبوع للجولة الـ17 
للبطولة حيث أبدى كل العناصر تضامنها الكبير 
مــع الالعبان مع المطالبة مــن الجهات القضائية 
بإطالق ســراحهما ألنهما لم يفعال شيء يستحقان 
عليه الســجن وهــذا ما ذهب إليــه رئيس الفريق 
قرعيش الطاهر الذي استغرب من الحكم الصادر 
فــي حق الالعبــان وأكــد على بــدء اإلجراءات 
القانونية المتعلقة باالســتئناف  في الحكم الصادر 

في حقهما . لإلشــارة فــإن المحكمة عاقبت مازو 
وحاجي على التوالي بـ18 شهرا سجنا نافذا .

قميص مكتوب عليه كلنا مازو وحاجي 
شعار الجولة ال17 للقسم الثاني هواة 

شرق 
عرفــت الجولة ال17 للقســم الثانــي هواة الجهة 
الشــرقية التي لعبت زوال أمــس  تضامنا كبيرا 
وواســعا مــع دفــاع تاجنانــت والالعبــان مازو 
وحاجي على التوالي من خالل ارتداء كل الفرق 
لقميص مكتوب عليه كلنا مازو  أســامة وحاجي 
عبد العالي وهذا في سبيل التضامن الكبير معهما  
الوقــوف إلى جانبهما في هــذا الظرف العصيب 
بالــذات هذه المبــادرة لقيت استحســانا كبيرا من 
جماهيــر وإدارة دفاع تاجنانــت التي تحاول بكل 
مساعيها إلى إعادة الالعبين إلى الفريق ومواصلة 
المســيرة والمشــوار المتبقــي مــن البطولة  من 
خالل االســتنجاد بمحامين وهذا قصد االستئناف 
فــي الحكم الذي تــراه اإلدارة مجحف في حقهما 
الن الالعبــان لــم يرتكبا أي شــيء والفيديوهات 
الملتقطــة تظهــر براءاتهمــا الكاملــة مــن التهم 
الموجهة لهما من طرف الجهات القضائية وتأمل 
اإلدارة فــي عودة الثنائي إلــى الفريق في أقرب 
اآلجال الن التشكيلة بحاجة ماسة إليهما فيما تبقى 

من المباريات .
أ- هادي 

بعد قرارات لجنة االنضباط ومعاقبة الفريق فنيا وماليا 

أنصار وفاق سطيف تحت الصدمة 
ويطالبون اإلدارة برد فعل قوي 

اإلدارة تقرر االستئناف يف الحكم الصادر يف حق مازو وحاجي 
أرسة دفاع تاجنانت تحت الصدمة وتضامن كبري مع اإلدارة 

4 أندية فرنسية تتنافس 
عىل خدمات حكيم زدادكة

n كشــفت تقاريــر صحفيــة فرنســية 
أمــس أن الظهيــر األيمــن الجزائــري 
حكيــم زدادكة مرشــح للرحيل عن ناديه 
كليرمون فــوت خالل الميركاتو الصيفي 

القادم .
و أكــدت ذات التقارير أن أندية بوردو و 
مارسيليا و بريست و منوبلييه مهتمون 
بالتعاقــد مــع النجــم الجزائــري حكيــم 

زدادكة العب نادي كليرمون فوت .
وجاءت رغبة األندية األربعة في التعاقد 
مع حكيم زدادكة بعد المستويات الكبيرة 

التي قدمها رفقة ناديه كليرمون فوت في الليغ 2.
جديــر بالذكــر أن الالعب الجزائري حكيم زدادكة اختير في التشــكيلة 

المثالية لدوري الدرجة الثانية الفرنسية .

اولمبياكوس اليوناين 
يجدد اهتماماته بفيغويل

n كشــفت تقارير صحفية أن متوسط 
ميــدان المنتخــب الوطنــي الجزائري 
ســفيان فيغولــي مرشــح للرحيل عن 
ناديــه غلطة ســراي خــالل الميركاتو 

الصيفي القادم .
نــادي  أن  التقاريــر  ذات  أكــدت  و 
اولمبياكــوس اليونانــي مهتــم بشــدة 
بالعب غلطة ســراي الجزائري سفيان 

فيغولي.
وأضافــت أن الفريق اليوناني ســيقدم 
عرضــا رســميا لصاحب الـــ31 عاما 

بعقد لمدة 3 سنوات.
وكان الالعب الجزائري ســفيان فيغولي قد خرج من حســابات مدربه 
في نادي غلطة ســراي فاتح تريم خالل األســابيع األخيرة من الدوري 

التركي .
تاج الدين 

أشغال إعادة تهيئة ملعب حمالوي تجري 
بوترية رسيعة 

عرامة يرد عىل ترصيحات بزاز : الشباب 
ال يمكن إال أن يلعب عىل األلقاب 

األشــغال  تجــري   n
بملعب الشــهيد حمالوي 
بوتيــرة  بقســنطينة  
سريعة من أجل االنتهاء  
من إعــادة تهيئة الملعب 
ووضعــه تحــت تصرف 
شــباب قســنطينة  فــي 
الموســم القــادم بعد أن 
بلغت نسبة التهيئة حدود 
70 بالمائة  حيث يتطلع 
عــودة  إلــى  الجماهيــر 
الفريــق الموســم القادم 
إلى هــذا الملعب التي قد 
تتزامن مع القضاء على 
الوباء ودخــول األنصار 
باعتبار  المدرجــات  إلى 

أن هذا الملعب ســيبقى شــاهدا على انجازات الســنافر الســيما موسم 
التتويــج بالبطولــة ويأمل األنصار فــي عودة تلك األجــواء واألفراح 
إلى المدينة  الموســم المقبــل خاصة في ظل الحديث عن عودة طارق 
عرامــة الى منصبــه بعد اســتنفاذ العقوبة المســلطة عليه من طرف 
الفــاف وهذا ما لمح اليه المناجير العام الســابق طــارق عرامة الذي 
كشــف  عــن نواياه الكبيرة في العودة إلى تســيير النــادي خاصة في 
ظل عالقته الجيدة مع شــركة اآلبــار واإلدارة الحالية ودعا الجماهير 
إلــى االلتفــاف حول النــادي حاليا مــن أجل إنهاء الموســم في مرتبة 
مشــرفة قاصفا المدير الرياضي الحالي بعــد تغيير هدف الفريق قائال  
ال يمكــن الحديث عن البقاء  وضمان هذا األخير والبطولة ال تزال في 
جعبتها 17 مقابلة مشيرا أن الفريق كبير على البقاء وال بد أن يلعب 
األدوار األولى وحان الوقت لشــباب قسنطينة للعب بانتظام المنافسات 
اإلفريقية  وإنهاء كل موسم في مركز يسمح بتحقيق هذا الهدف  هذه 
التصريحات لقيت استحســانا كبيرا من طرف جماهير الخضورة الذين 
يطالبــون بعــودة عرامة الى منصبه وتكوين فريق تنافســي الموســم 
القادم يعيد أمجاد الكرة القسنطينية إلى الواجهة من خالل لعب األدوار 
األولى في البطولة ومختلف المنافســات الوطنية عكس هذا الموســم 
الــذي كان صعبــا للفريق الســيما في مرحلة الذهاب أيــن كانت نتائج 

الفريق بعيدة كل البعد عن طموحات السنافر .
أ-هادي 
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 تمت معاقبة وفاق سطيف في أعقاب االحترازات المقدمة من طرف سريع غليزان قبل لقاء الفريقين لحساب 
الجولة 21 للرابطة األولى المحترفة تأكدت رسميا المعلومة من خالل معاقبة الوفاق بخصم نقطة من رصيده 
مع خســارة المقابلة مع ســريع غليزان دون منح النقاط لهذا األخير بنتيجة هدفين لصفر،ناهيك عن غرامة 

مالية قدرها 100 مليون سنتيم وهذا بسبب صحة االحترازات .

أخبار محترفينا 



n   أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
لاير مدريــد اإلســباني الجمعة عن ســعادته 
الســتدعاء مواطنه ومهاجمه كريــم بنزيمة 
إلى المنتخب الوطني بعد غياب ستة أعوام.

ويقّدم بنزيمة مســتويات مميزة هذا الموســم 
حيث ســجل 29 هدًفا في جميع المسابقات، 
منها 22 في الدوري المحلي، ليصل أقله إلى 
عقبة الـ20 هدًفا في المواسم الثالثة األخيرة 
منــذ رحيــل النجــم البرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس اإليطالي عام 2018.
وأكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشان 
باستبعاد مواطنه: ”أنا سعيد جًدا لعودة كريم 
إلى المنتخب الفرنسي، كان هذا ما أراده، أنا 

سعيٌد جًدا ألنه كان يأمل أن يتحقق ذلك«.
ورًدا على ســؤال خــالل المؤتمر الصحافي 
على هامش المبــاراة عما إذا لعب دوًرا في 
عودتــه قال: ”كال، لــم يكن لدّي أي دور في 
عودة كريم”، مؤكــًدا أن األخير ”لطالما قام 

بكل شيء” للعودة إلى أبطال العالم.
وحث زيــدان الرأي العــام والجماهير على 
وســائل التواصل االجتماعي علــى التعامل 
بحكمــة مــع العبــه ومنتخــب الديــوك في 
النهائيات: ”آمل فقط أن يدعوه وشــأنه. ليس 
من العــادل القول +لدينــا أفضل العب، إذا 
فزنا بــكأس أوروبا إنّه العــب رائع وإذا لم 

نفز فهو بسبب ....+«.
وتابع ”آمــل أال يأخذوا هذا المنحى، آمل أن 
نستمتع بكرة القدم التي يقدمها والتوقف عند 

هذا الحد«.
ويســتعيد لاير فــي المبــاراة األخيــرة أمام 

فيالاير خدمات قائده وقلب الدفاع ســيرخيو 
راموس بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وفــي حال فــوز النادي الملكــي على ضيفه 
فيالاير السبت مقابل تعادل أو سقوط أتلتيكو 

المتصدر ضد مضيفه بلد الوليد، سيبقى لقب 
الليغــا في خزائــن ملعب ســانتياغو برنابيو 

للعام الثاني توالًيا.

    زيدان يتحدث عن عودة 

بنزيمة إلى منتخب فرنسا
الدوري األنجلزيي

 ليفربول وتشيليس وليسرت يف رصاع 
ثاليث ”ناري” عىل بطاقتني لدوري األبطال

  وكيل العبني يفضح ”االتفاق 
الرسي” بني مبايب وريال مدريد

 التقارير تجمع عىل طلب كاني 
االنتقال من توتنهام
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n أفاد مراســل بيين سبورت في إسبانيا أن النجم 
األرجنتينــي ليونيل ميســي قّرر البقــاء في نادي 

برشلونة.
علــم المراســل مــن مصــادر موثوقــة أن النجم 
األرجنتينــي ليونيل ميســي قّرر االســتمرار في 

برشلونة .
وكان مســتقبل ميســي غامضــاً في ظــل التوتر 
الذي ساد العالقة بين ”البولغا” والفريق اإلسباني 

خالل الصائفة الماضية.
النجــم األرجنتيني الذي ينتهــي عقده في الثالثين 
مــن يونيو المقبل يطمح إلى المواصلة مع النادي 
الكاتالونــي خصوصــا وأنه يــدرك تماما عزيمة 

رئيس النــادي جوان البورتا على تحضير فريق 
تنافســي قــادر على الصــراع على لقــب دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل، كما يرغب ميسي 
فــي حمــل قميــص فريــق أوروبي واحــد وهو 

”البارصا«. 
يذكر أّن ميســي أخطــر إدارة البلوغرانا في 25 
آب/أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن 
النادي الكاتالوني، إال أن النادي أجبره على البقاء 
لوجــود الشــرط الجزائي في عقــده البالغ 700 
مليــون يورو وإمكانية إحالة األمر إلى المحكمة، 
مــا أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى 

القضاء مع نادي الطفولة.

n حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
الرقــم القياســي فــي عدد األهــداف في موســم 
واحــد مع بطل الــدوري األلماني بايرن ميونيخ، 
والمســجل باسم الهداف األسطوري للنادي غيرد 
مولر والصامد منذ موسم 72-1971، بتسجيله 

هدفه الـ 41 في هذا الموسم 
 وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة األخيرة من 
مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في المرحلة الرابعة 
والثالثين األخيرة من موسم ”البوندسليغا” والتي 

انتهت بفوز عريض له بنتيجة 5-2.
وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الـ 41 في 29 مباراة 
بعد أن غاب لنحو شهر في نيسان/أبريل إلصابة 
بالتــواء في ركبته، مقابل 34 خاضها مولر لدى 

تحقيق انجازه في السبعينيات. 
 البايرن لن يفرط في الالعب البولندي 

أعلــن الرئيــس التنفيــذي لنــادي بايــرن ميونيخ 
أن  هاينتس رومينيغــه  كارل  األلمانــي 
الهداف البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي ليــس 

للبيع.
وفــي تصريحــات صحافيــة أكــد رومينيغه أن 
هداف بايــرن لن يتم بيعه، ووكيل أعماله يعرف 
ذلك جيدا مشيرا في الوقت ذاته أنه يرّحب بتمديد 
عقد ليفاندوفسكي بشكل مبّكر بالنظر لإلمكانيات 
الكبيرة والمستوى الذي يقّدمه الالعب مضيفا في 

األخير أن ”ليفا” هو سفير رائع لبولندا .

nفــاز تولوز على غرونوبل بثالثة أهــداف دون رد ضمن دوري الدرجة 
الثانية الفرنســي في مباراة تحديد المتأهل لخوض ملحق الصعود أو البقاء 

في الدرجة األولى.
لهدف األول لتولوز كان ُمبكرا و حمل بصمة ْسِتين سبيرينخس بعد ُمتابعٍة 

جيدة لركلِة جزاٍء كان قد أهدرها. 
وأضــاف كواديو كوني الهدَف الثاني في الدقيقة الثالثة والعشــرين. واختتم 
ريس هيلي ثالثيَة تولوز في األنفاس األخيرة من اللقاء. لَيضمَن بذلك العبُو 
المدرب باتريس غاراند تأهلَُهم لخوض مباراِة الُملحق الفاصلِة أمام صاحِب 
المركز الثامن عشــر في الليغ1 على أمل الُصعود مجدداً بعد موســٍم واحد 

فقط على مغادرة دوري األضواء.

الدوري اإلسباين 
مييس يقّرر البقاء يف برشلونة

 الدوري األلماين 
ليفاندوفسكي يحطم رقم غريد مولر بتسجيله 41 هدفا يف موسم واحد

 الدوري الفرنيس 

  تولوز يتأهل لخوض ملحق الصعود للدرجة األوىل

nتشــهد الجولة الـ38 األخيرة من 
الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز كرة 
القدم  اليــوم  األحد، صراعا ثالثيا 
بيــن تشيلســي وليفربــول وليســتر 
ســيتي، على البطاقتيــن األخيرتين 
لــدوري أبطــال أوروبــا الموســم 

المقبل.
وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب 
الثالث في األعوام األربعة األخيرة، 
وجاره مانشســتر يونايتد الوصافة، 
انحصرت المنافســة علــى بطاقتي 
المركزيــن الثالــث والرابــع بيــن 
الثالثي تشيلســي وليفربول وليستر 

سيتي.
ويحتــل تشيلســي المركــز الثالــث 
برصيــد 67 نقطــة بفــارق نقطــة 
وليســتر  ليفربــول  أمــام  واحــدة 
صاحبي المركزين الرابع والخامس 

على الترتيب.
ورغم تساوي ليفربول وليستر بعدد 
النقاط، فإن فارق األهداف اإلجمالي 

يصب في مصلحة ”الريدز” بأربعة 
أهــداف، حيث ســجل ليفربول 66 
هدفــا واســتقبلت شــباكه 42 هدفا 
)24+(، فيما سجل ليستر 66 هدفا 

وعليه 46 هدفا )20+(.
ويحــل الفريق اللندنــي ضيفا على 
أســتون فيال الحــادي عشــر، فيما 
يلعــب ليفربــول للمــرة األولى هذا 
الموسم أمام أنصاره الذين تم تحديد 
عددهم في 10 آالف مشجع، عندما 
يستضيف كريســتال باالس الـ13، 
ويلتقي ليستر ســيتي، بطل مسابقة 
كأس االتحــاد، مــع ضيفــه توتنهام 

السابع.
ويملك تشيلسي وليفربول مصيرهما 
بيديهما حيث سيحســمان بطاقتيهما 
من خالل الفوز، فيما يحتاج ليســتر 
سيتي إلى النقاط الثالث أمام توتنهام 
للحفاظ على حظوظه بانتظار تعثر 

”البلوز” أو”الريدز«.
أ ف ب

n أجمعــت تقاريــر إنكليزيــة أن 
المهاجــم هاري كايــن تقدم بطلب 
انتقال رسمي إلدارة ناديه توتنهام.
 جاء ذلك بعــد التصريحات التي 
أدلى بها قائــُد منتخب إنكلترا في 
لقــاء أجــراه مع الالعب الســابق 

غاري نيفيل.
أن  الحــوار  كاين خــالل  وذكــر 
الوقت قد حان لالجتماع مع إدارة 

توتنهام والنقاش حول مستقبله.
وأضاف كاين إن القراَر ســيكون 
بيده الختيار ما هو أفضل لمستقبله

وأضافــت التقاريــر أن كاين لديه 
اتفاٌق شــفهي مع ليفي منذ صيف 
الفريق  الماضي، بالبقاء مع  العام 
لموســم واحــد، ومحاولــة قيــادة 
الســبيرز لتحقيق بطــوالت تحت 
قيــادة المــدرب المقــال جوزيــه 
مورينيو، ومن المنتظــر أن يُعقَد 
توتنهــام   إدارة  بيــن  االجتمــاع 
الالعــب  انضمــام  وكاين قبــل 
لمعسكر منتخب إنكلترا اإلعدادي 

لبطولة أوروبا. 

n   كشــف واحــد مــن أكبــر وكالء 
الالعبيــن فــي فرنســا، عــن اتفــاق 
”مفاجئ”، أتمه النجم الفرنسي كيليان 
مبابي مع عمالق األندية األوروبية.

ووفقــا لبرونو ســاتين، الــذي يعمل 
وكيــال ألعمال الالعبين في فرنســا، 
فــإن مبابــي وعائلتــه، أتمــوا اتفاقا 
النتقــال  مدريد اإلســباني  مــع لاير 

النجم الفرنسي إليه هذا الصيف.
وقال ســاتين خالل حديثه مع محطة 
”كانال بلوس”: ”لــدي معلومات بأن 
مبابــي وعائلته توصلــوا التفاق مع 

لاير مدريد«
وأضــاف ”في البدايــة يجب أن يتفق 
لاير مدريــد مع الالعب، وهو ما تم، 
ولكن اآلن على ناديه الحالي باريس 

سان جرمان الموافقة«.
وبعــد أشــهر مــن المفاوضــات، لم 
يتوصل باريس ســان جرمان التفاق 
حتــى اآلن مــع مبابي بشــأن تجديد 
عقده، وها مــا يوحي برغبة الالعب 

بالرحيل.
ووفقا لصحيفة ”لــو باريزيان”، فإن 
سان جرمان عرض على مبابي عقدا 
يمتد إلى 2025، ولكن الالعب يريد 
عقــدا أقصــر، يتيــح لــه الرحيل في 

2022 أو 2023 كحد أقصى.
وســيحاول باريس ســان جرمان في 
األيام المقبلة إقنــاع مبابي بالبقاء مع 
بطل فرنســا، بينما يسعى لاير مدريد 

للظفر بخدماته وتدعيم الفريق.
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دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني

ممفيس يفاجئ غولدن ستايت 
ويبلغ األدوار اإلقصائية

عين على الرياضة 
14

n  فاجــأ ممفيس غريزليز ونجمه 
جا مورانت مضيفه غولدن ســتايت 
ووريــرز، وخطــف منــه البطاقــة 
األدوار  إلــى  المؤهلــة  األخيــرة 
االقصائيــة مــن دوري كرة الســلة 
األميركــي للمحترفيــن، بفوزه عليه 

الجمعة بعد التمديد 117-112.
وضــرب ممفيس موعــداً في الدور 
األول مــن البــاي أوف مــع يوتــا 
جاز بطل المنطقة الغربية، بدءاً من 

األحد في سولت اليك سيتي.
ولــن تكون مهمة ممفيس ســهلة في 
الــدور األول، كونــه ســياقي يوتا 
القوي مــع نجميه دونوفان ميتشــل 
والعــب االرتكاز الفرنســي رودي 

غوبير.
لكن ممفيس خطــف األنظار بفضل 
تألق مورانت، أفضل العب صاعد 

الموسم الماضي.
على ملعب تشــايس ســنتر في سان 
فرانسيســكو، ســّجل مورانــت 35 
نقطــة و6 متابعــات و6 تمريــرات 
حاســمة، بينهــا ســلتان فــي الوقت 
الحاســم من التمديد أمام نجم غولدن 

ستايت الموزع ستيفن كوري.
قــال مورانت نجم األمســية »قاتلنا 
طوال الموسم من أجل التأهل. أريد 
تنفيــذ هذا النوع مــن الرميات، هذه 

طريقة لعبي، أحب هذا الضغط«.
ســتايت  غولــدن  وبرغــم صمــود 
وشــجاعته فارضــا وقتــاً إضافيــاً، 
إال أن ممفيــس وصــل تقدمــه إلــى 
17 نقطــة قبل نهايــة الربع الثاني، 

واستحق بطاقة التأهل.
فــي المقابــل، كان كــوري الوحيــد 
على مســتوى المنافسة لدى الخاسر 
مسجًا 39 نقطة، لكن معّدل تسجيله 
كان منخفضا مع 13 محاولة ناجحة 
من أصل 28، كما خسر الكرة سبع 
مــرات )تورن أوفر(، مــا يعني أن 

دفاع ممفيس كان ناجعا بمواجهته.
وبإقصائه عن المنافســة، سيتحّســر 
غولدن ســتايت أكثر على الســماح 
لليبرون جيمس نجــم لوس أنجليس 
ليكرز حامل اللقب بتسجيل سلة قاتلة 
فــي مباراته األخيرة من الملحق، ما 

حرمه بلوغ الباي أوف.
وكان غولدن ستايت الفريق األقوى 
في السنوات األخيرة في الدوري مع 
كــوري ورفاقه، لكــن رحيل بعض 
النجوم واصابة آخرين أفقده سطوته 

على دوري »أن بي ايه«.
ويأمل الفريق استعادة خدمات نجمه 
كاي تومســون الموسم المقبل، بعد 
تعرضه لسلســلة إصابــات محبطة، 
وهو يتعافى من قطع في وتر أخيل.
قــال مورانت نجم األمســية »قاتلنا 
طوال الموسم من أجل التأهل. أريد 
تنفيــذ هذا النوع مــن الرميات، هذه 

طريقة لعبي، أحب هذا الضغط«.
ويملك غريزليز أصغر تشــكيلة في 

الباي أوف منذ عقد من الزمن.
أضــاف مورانــت البالــغ 21 عاماً 
»نعرف أننا فريق شاب. معنا بعض 
المخضرمين الذين يقودون الفريق. 
هــذا أول تأهل لي إلى الباي أوف، 
لكن بعض زمائنا شاركوا من قبل. 

سيضعوننا في أجواء التوقعات«.
وحقــق غريزليز فوزين في الملحق 
المؤهــل إلى البــاي أوف، ليضمن 

المركز الثامن في منطقته الغربية.
وكانــت ثاني مواجهــة بين الفريقين 
فــي غضــون ســتة أيــام، وعّوض 
فيهــا مورانــت اداءه العــادي خال 
الخسارة أمام غولدن ستايت -101

.113
ســتايت  غولــدن  وبرغــم صمــود 
وشــجاعته فارضــا وقتــا إضافيــا، 

إال أن ممفيــس وصــل تقدمــه إلــى 
17 نقطــة قبل نهايــة الربع الثاني، 

واستحق بطاقة التأهل.
أضــاف  مورانــت،  تألــق  وإلــى 
للفائــز ديلــون بروكــس 14 نقطة 

وغرايسون ألن 12 نقطة.
وعــن مواجهة يوتا في الدور األول 
مــن البــاي أوف، قــال مورانــت 
»ســيكون نــزااًل قوياً. هــو أفضل 
فريــق في الدوري، ويجب أن نلتزم 

بخطة المباراة«.
وفي الــدور األول من الباي أوف 
ضمــن المنطقــة الشــرقية، يلعــب 
فيادلفيــا مــع واشــنطن، بروكلين 
مع بوســطن، ميلووكــي مع ميامي 
ونيويورك مع أتانتا. وفي الغربية، 
يلعب يوتا مــع ممفيس، فينيكس مع 
ليكــرز، دنفر مع بورتاند وكليبرز 

مع داالس.
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الكيني ديفيد روديشا لن يدافع عن لقبع 
يف طوكيو 

n أعلــن العــداء الكيني ديفيد روديشــا، حامل ذهبية ســباق 800 م 
في أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، غيابه عن األلعاب الصيفية 
المقبلــة في طوكيو بســبب إصاباته المتكررة، بحســب مــا قال لوكالة 

فرانس برس السبت.
وقــال حامــل الرقم العالمي في ســباق اللفتين »لم أكن قــادراً بالعودة 
إلــى المضمار منذ وقت طويل، ولن أكــون جاهزا للدفاع عن لقبي في 

طوكيو«.
أضــاف روديشــا )32 عامــاً( المتوج أيضا بذهبيتــي بطولة العالم في 
2011 و2015 »هــذه هي الحياة. هذه الرياضة، وكرياضي يجب أن 
تتقبل العوائق والتحديات. ال يمكن تفادي كل شيء، حتى اإلصابات«.

وســجل روديشــا الرقم العالمي في نهائي ســباق لنــدن 2012 بزمن 
1.40.91 دقيقة.

وتعرض روديشا لحادث سير خطير في 2019. في أيار/مايو 2020، 
خالل التحضير لعودته، تعرض اللتواء في الكاحل األيســر، عندما كان 

يمشي بالقرب من منزله في كيلغوريس، غرب كينيا.
أضــاف روديشــا إنه لم يفكــر باالعتزال، لكنه ســيحتاج للوقت لتحديد 
مســتقبله. ومن المقّرر أن تقام تصفيات ألعاب القوى الكينية بين 17 

و19 حزيران/يونيو في نيروبي.

روســيا تكتســح بريطانيا بســباعية يف 
بطولة العالم لهوكي الجليد 

n أمطــر المنتخب الروســي شــباك نظيره البريطاني بســبعة 
أهــداف مقابــل هدف واحــد في المبــاراة التــي جمعتهما اليوم 
السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى في 

بطولة العالم لهوكي الجليد.
وســجل أنطون بورداســوف هدفين من أهداف روســيا السبعة 
فــي الدقيقتيــن 6 و10، وتكفــل باألهــداف الخمســة األخــرى 
كل مــن ميخائيل غريغورينكو وســيرغي تولتشينســكي وبافل 
كورناوخــوف وأندريــه كوزمينكــو وأنطــون سليبيشــيف في 
الدقائــق 8 و11 و31 و50 و54 علــى الترتيــب، فيما ســجل 
هــدف بريطانيا الوحيــد ليام كيرك في الدقيقــة الـ19 من عمر 

اللقاء.
وبهــذا الفوز الكاســح، يتصــدر المنتخب الروســي المجموعة 
األولــى بانتصارين، عقب فــوزه في مباراتــه االفتتاحية أمس 

الجمعة على المنتخب التشيكي بنتيجة 4-3.
وسيواجه المنتخب الروسي في الجولة الثالثة منتخب سلوفاكيا 

يوم غد االثنين.

وفــاة أكرب راكب دراجــات يف العالم عن 
عمر يناهز 110

n توفي الفرنســي روبرت مارشــاند، صاحب األرقام القياســية في 
ركــوب الدراجة بين األشــخاص الذين تزيــد أعمارهم عن 100 عام، 

السبت عن عمر يناهز 110، وفقا لقناة فرانس 3 التلفزيونية.
وودع الفرنسي الحياة في دار لرعاية المسنين في بلدة متري موري، 

شمال شرق باريس.
وفي عام 2017، سجل مارشاند رقما قياسيا للفئة العمرية فوق 105 
عام، حيث قطع مسافة 22 كيلومترا و 534 مترا خالل ساعة واحدة 

في مضمار سانت كوينتين إن إيفلين.
جا مارشــاند من حربيــن عالميتين وبدأ ركــوب الدراجات وهو بعمر 
الـ67 عاما، وعلى الرغم من تقدمه بالعمر، شارك في جميع السباقات 

الكبرى.
وفي عام 1992 قام برحلة بالدراجة من باريس إلى موسكو، وتوقف 
الفرنســي عن ركوب الدراجة في ســن 108 فقط، بسبب معاناته من 

ضعف السمع.

فرســتانب األرسع يف آخر التجارب الحرة 
لسباق موناكو للفورموال 1

n ســجل الهولندي ماكس فرستابن ســائق »ريد بول« أسرع زمن 
خــالل جولة التجارب الحرة الثالثة واألخيرة في ســباق جائزة موناكو 
الكبرى الجولة الخامســة من بطولة العالم لســباقات فورموال 1 اليوم 

السبت.
وتفوق فرســتابن على جميع منافسيه على حلبة الشوارع في اإلمارة 
المســتقلة المطلة على البحر المتوســط عندما ســجل زمنــا بلغ دقيقة 
واحــدة و11.294 ثانيــة وبفــارق 0.047 ثانية عن ســائق فيراري 

اإلسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثاني.
واحتل ســائق فيراري الثاني شارل لوكلير المولود في موناكو المركز 
األول فــي جولتي التجــارب األوليين الخميس الماضــي لكنه جاء في 
المركز الثالث اليوم بعد أن تخلف بفارق 0.258 ثانية عن فرستابن.
ومركز االنطالق مهم بالنسبة لسباق موناكو حيث يكون التجاوز شبه 

مستحيل.
واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز 

السابع.
وبعد أول أربعة ســباقات في الموســم ينفرد هاميلتون بطل العالم سبع 
مرات بصدارة قائمة الســائقين متفوقا بفارق 14 نقطة على فرستابن 

أقرب مالحقيه.
وفي آخر سباق أقيم في موناكو في 2019 قبل ظهور فيروس كورونا 
فــي 2019 فاز هاميلتون انطالقا مــن المركز األول لكنه اليوم تخلف 

بفارق 0.726 ثانية عن صاحب الزمن األسرع.
رويترز



متفرقات

أمن جيجــل يطلق حملــة للوقاية من 
حوادث المرور وجائحة كورونا

n أطلق، نهاية األسبوع الماضي، أمن والية جيجل حملة تحسيسية توعوية 
لفائدة ســائقي المركبات للتوعية من مخاطر الســياقة دون احترام األولوية و 
المسافة األمنية، أشرف عليها إطارات من المصلحة الوالئية لألمن العمومي، 
الحملة هذه تأتي في ســياق تعزيز الجهود الميدانية المبذولة من قبل مصالح 
أمن الوالية في ســبيل الوقاية من حوادث المرور، من خالل مرافقة ســائقي 
المركبــات وتحسيســيهم بضرورة احترام قانون المــرور، و في إطار الحملة 
الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة لألمن الوطني حول الســالمة المرورية 
لفائــدة ســائقي مختلف أصناف المركبــات، حيث كانت البداية على مســتوى 
حاجز المراقبة األمني بالمخرج الشــرقي لمدينــة جيجل وكذا بعض مفترقات 
الطرق بوســط المدينة على غرار مفتــرق الطرق بابا عروج ومفترق الطرق 
الــدرك الوطنــي، أين شــهدت الحملــة تقديم إرشــادات و نصائح للســائقين 
بضرورة احترام و تطبيق قانون المرور و التحلي بقواعد الســياقة الســليمة  
و كذا تجنب كل الســلوكات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب حوادث المرور، 
كما تم خالل الحملة تذكير السائقين بضرورة التقيد بكل اإلجراءات و التدابير 
الصحية للوقاية من جائحة كورونا حفاظا على ســالمتهم و ســالمة الركاب، 
هــذا و يســعى أمن والية جيجل من خــالل هاته الحملة التــي تبقى متواصلة 
لتشــمل جميع أمن الدوائر التســعة، إلــى التصدي لكل الظواهر والســلوكات 
الســلبية المرتبطة بالسالمة المرورية في سبيل إلزام مستعملي الطريق العام 

على احترام قانون المرور وجعل الطرقات و مسالك السير أكثر أمانا لهم .

..ويســجل 179 جنحة يف قانون المرور 
ويوقف 63 مركبة و50 دراجة

n ســجلت مصالــح األمــن العمومــي بأمن والية جيجل خالل شــهر 
أفريل من السنة الجارية 179 جنحة في قانون  المرور  و التنسيق، 
انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول أو انعدامها  
الســياقة بدون رخصة، االستمرار في السياقة بالرغم من قرار تعليق 
رخصة السياقة،  رفض االمتثال، رفض الخضوع للتحقيقات المتعلقة 
بالشــخص و المركبــة، ارتــكاب حوادث المــرور الجســمانية انعدام 
الوثائــق الخاصــة بالمركبــة، التوقف و التكفل بالمســافرين في نقاط 
غيــر مرخص بها، ماء األكســجين بعلبــة اإلســعافات األولية منتهي 
الصالحيــة عــدم وضع الشــارة المهنية مــن قبل الســائق، و قارورة 
إطفاء الحريق منتهية الصالحية، في حين تم توقيف 63 مركبة ألجل 
انعدام الوثائق على متن المركبة، رفض الخضوع للتحقيقات المتعلقة 
بالشخص والمركبة، و رفض االمتثال، و كذا 50 دراجة نارية بسبب 
انعدام الوثائق على متن الدراجة، عدم تقديم رخصة السياقة و شهادة 

التأمين غير سارية المفعول.

توقيف 24 شــخصا بينهم امــرأة متورطني يف 
ترويج المخدرات وسط الشباب الجيجيل

n عالجت مصالح الشــرطة القضائية بأمن والية جيجل خالل شــهر 
أفريــل من الســنة الجاريــة   18 قضية خاصة بترويــج المخدرات و 
المتاجــرة فــي المؤثــرات العقلية، وهــذا في إطــار محاربتها لظاهرة 
ترويــج المخــدرات و المؤثرات العقلية، و بهدف تضييق الخناق على 
مروجي هذه المواد الســامة في أوســاط المراهقين و الشــباب ،حيث 
تمكنــت مــن حجز ما يقارب 1.7 كغ مــن المخدرات و أزيد من 750 
قرص من المؤثرات العقلية ،و تمكنت مصالح الشــرطة القضائية من 
خــالل معالجتهــا لهذه القضايا مــن توقيف المتورطين فيهــا و البالغ 
عددهم 24 شخصا من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 19 و 45 
سنة اتخذت بشأنهم كافة اإلجراءات القانونية المعمول بها و تقديمهم 
أمــام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أحكام في حقهم تمثلت 
فــي إيداع الحبس  لـ10 أشــخاص وضع شــخص آخــر تحت الرقابة 
القضائية، توجيه اســتدعاء مباشــر لشــخص آخر، الحبس غير نافذ 
و غرامــات ماليــة لـ: 11 شــخص، في حين يبقى البحــث جاريا عن 

شخصين في حالة فرار.
جمعها : نصرالدين – د
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سيدي مزغيش بسكيكدة 

 تفكيك شبكة إجرامية تورطت في 
سرقة مبلغ مالي معتبر

..وتوقيــــــــــف عصابة ســــــــــــــــرقة كوابل نحاسيـــــــــــــــة برمضان جمال

15  عين على المجتمع

 n حيثيــات القضية تعود على إثر دوريات لعناصر 
الشرطة بأمن دائرة سيدي مزغيش ، أين لفت انتباههم 
شــخص يقوم بالركض بعد أن قام باالعتداء على أحد 
األشــخاص بقارورة غاز مســيل لدموع وسلبه لكيس 
بالســتيكي كان بحــوزة الضحية ، متوجهــا نحو احد 
الســيارات التي كانت بانتظاره ، متوجهين نحو وجهة 
مجهولــة .قوات الشــرطة علــى الفور قامــت بتوزيع 
ونشر األبحاث على كافة الدوريات المتواجدة بالمدينة 
، وباشــرت عمليــة بحــث وتحري واســعة مكنت من 
تحديد مكانهم بمحاذاة أحد األحياء السكنية ، ليتم التنقل 
إلى عين المكان غير أن المشــتبه فيهــم قاموا بالفرار 
إلى أحد المناطق الغابية ...قوات الشــرطة تمكنت بعد 
عملية تطويق و مســح وتمشــيط للمنطقــة من توقيف 
المشــتبه بهــم الــذي كانــوا مختبئين وســط األحراش 
واســترجاع مبلغ مالــي يقدر بأكثر مــن 120 مليون 
سنتيم ليتم اقتيادهم للمصلحة وفتح تحقيق في القضية.

مجريــات التحقيــق بينــت أن المشــتبه فيــه قــام 
بترصــد الضحية الــذي كان بحوزتــه مبلغ مالي 
داخل الكيس البالســتيكي، أين قام باالعتداء عليه 

بواســطة قارورة غاز مسيل لدموع والفرار رفقة 
شــركائه، بعد إتمام إجــراءات التحقيق أنجز ضد 
المشتبه فيهم ملف قضائي تم بموجبـــه تقديمـــهم 

أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش ، أين 
صدر في حقهم أمر إيـداع

نورالدين ب

n نجحت، أول أمس، عناصر الدرك الوطني لدائرة 
رمضان جمال في سكيكدة، من توقيف عصابة اشرار 
تتكون من ســتة اشــخاص اختصوا في شركة الكوابل 

النحاسية.
العمليــة تأتي عقب شــكوى مقدمة من طــرف الممثل 
القانونــي لبلدية رمضــان جمال لــدى مصالح الدرك 
الوطنــي مفادها تعرض الكوابــل الكهربائية المحاذية 
للطريق للســرقة ، أين تم مباشــرة إخطار السيد وكيل 
الجمهورية لدى محكمة ســكيكدة الــذي كانت تعليماته 
فتــح تحقيق في القضية  وموافاته بالمســتجدات ، بعد 
تكثيــف عملية البحث والتحري تمكنت الفرقة اإلقليمية 
للــدرك الوطني برمضــان جمال ، من توقيف شــبكة 
إجرامية مختصة في ســرقة الكوابل الكهربائية تنشــط 
عبر الطريق الوطني رقم 44 أ س في شــطره الرابط 
بيــن قرية قصابة ومفترق الطرق الوطنية رقم 44 أ أ 
و 44 أ س إقليم بلدية رمضان جمال ، وبعد االستغالل 
األمثــل للمعلومات المتعلقة بنشــاط العصابة تم وضع 
خطــة محكمة والتي على إثرها تــم اإلطاحة بعناصر 
الشــبكة المتكونة من 06 أشــخاص تتراوح أعمارهم 
بين 20 و 40 ســنة ، هذه العملية أسفرت على حجز 
عتاد ومعدات تســتعمل في قطع وســلخ الكوابل كانت 
مخبــأة في منازل المشــتبه فيهم ، بما في ذلك وســيلة 

النقل المســتعملة في سرقة الكوابل الكهربائية المتمثلة 
في شــاحنة نوع H100  واســترجاع صفائح وكوابل 
كهربائيــة، حيــث بلغــت القيمــة المالية للمســروقات 
المســترجعة بـــــــ 110 مليــون ســنتيم المتورطــون 

وجهت لهم تهمة تم تكوين ملف قضائي ضد المشــتبه 
فيهــم لتقديمهــم أمام الجهات القضائيــة المختصة بتهم 
، جنحة الســرقة مع توافر ظروف الليل واســتحضار 
مركبة ،تكوين جمعية أشرار من أجل اإلعداد لجناية .

n فــي إطــار العمــل علــى إنتــاج 
منظومــة صحيّة تعنــى بالتكّفل األمثل 
بالّصحة النفســيّة لمرضــى » كوفيد - 
19 » اســتنادا إلــى فحــوى التّعليمية 
الوزاريّــة المشــتركة بيــن وزارتــّي 
الّداخليّــة والجماعات المحليّة والّصحة 
رقــم » 02 » المؤّرخــة فــي » 20 
أفريــل 2021 » ، المتضّمنــة وضع 
منظومــة المرافقــة النّفســيّة الخاّصــة 
بوبــاء » كورونــا » ، أشــرف ، أول 

أمــس ، والــي تبســة   محّمــد البركة 
المحليــة  الســلطات  داحــاج  رفقــة 
والجهات المعنيــة   على فعاليات يوم 
دراســي إعالمــي  دعت إلــى تنظيمه 
مديرية  الصحة لوالية تبســة نّشــطه 
عــدد مــن األطبّــاء وخبــراء  لّصحة 
النّفســية ، وحضره إلى جانب أعضاء 
والمتابعــة  للوقايــة  األزمــة  خليّــة 
ومكافحــة فيــروس كورونــا ، الّســيد 
مديــر الّصحة والّســكان لوالية تبّســة 

وإطارات قطاعه وعــدد من المهتمين 
بالشــأن الصحــي  خاصة فيمــا يتعلق 
بوباء كورونا  وجاء ضمن المداخالت 
المقّدمــة ، التّأكيد على مرافقة مرضى 
» كوفيــد » ، وتســخير كّل الوســائل 
البشــريّة لضمــان التّغطيــة والمرافقة 
النّفســيّة والعالجيّة المطلوبة ، والعمل 
على معالجــة اآلثار النّفســيّة المترتّبة 
عــن تداعيّات أزمة  كوفيد 19 إضافة 
إلى عــرض حصيلة المصابين بالوباء 
، والخاضعيــن لتدابير الحجر الّصحي 
، ودراســة اآلثــار النّفســيّة المرافقــة 
وطرائق معالجتها ، وللغرض تّم سرد 
تجربة حالــة أصيبت بفيروس كورونا 
، والتطــّرق إلــى كيفيّــة بنــاء القدرة 
على تجــاوز التّبعــات النّفســيّة لذلك  
.  والي الوالية وفي تدّخله بالمناســبة 
، انتقد وبشــّدة عدم تجــاوب المواطن 
مع إجــراءات الوقاية ، وعــدم امتثاله 
للتّدابيــر التي قّرتهــا الجهات المعنية ، 

في ظّل المنحــى التّصاعدي في أعداد 
اإلصابات بالفيروس المتحور التي يتّم 
تســجيلهاً يوميّا ، داعيــا إلي الّصرامة 
في تنفيذ إجراءات الوقاية ، مشــيرا أّن 
تلّقي اللّقاح وحده يبقى غير كاف ، وانّه 
ال بديــل عن التقيّد التّــاّم بالبروتوكول 
الّصحــي ، مفيدا أّن ذلــك ليس باألمر 
الّصعــب ، موصيا بالتّنســيق االيجابي 
والمثمــر بين القطاعــات ذات العالقة 
لتجســيد منظومــة نفســيّة متكاملــة ، 
مثّمنا - في معرض ذلك - أهميّة الطّب 
النّفســي فــي تطوير مهــارات التكيّف 
الّصحي للمرضى ، حاثّا على ضرورة 
توّخي اســتراتيجية بعيدة المدى، تعتمد 
على إدارة مشاعر الخوف من اإلصابة 
بعــدوى الفيروس والعمل على تبديدها 
، وفي صلبهــا التّواصل المباشــر مع 
مرضــى كوفيــد ، وبناء جّو مــن الثّقة 

للمساعدة على التّجاوز. 
هواري غريب

أوقف،أول أمس، عناصر أمن دائرة سيدي مزغيش بـأمن والية سكيكدة من توقيف 03 أشخاص تتراوح 
أعمارهم مابين 21 و34 سنة تورطوا في قضية » تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بالخطف 

باستعمال مركبة ذات محرك و إستعمال سالح أبيض ) قارورة غاز مسيل الدموع ( وحيازة سالح أبيض 
محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

سكيكدة : نورالدين .ب

يف لقاء نشطه أطباء وخرباء   الصحة النفسية
 وايل تبسة يؤكد :  تسخري كل اإلمكانات  لمكافحة وباء كورونا



n  ألقى القبض على رجل لالشتباه 
فــي مضايقته للشــرطة الفرنســية، 
27 ألــف مكالمــة  أجــرى  حيــث 
هاتفية في أقل من شــهرين، وتوجه 
له تهمــة إزعاج الســلطات، والتي 
ضمنت تعليقات جنسية ومضايقات 
للمسئوالت، األمر الذي أدى لمثوله 
أمام مكتب المدعــي العام في ليون 

وفقا لموقع شبكة يورو نيوز .
وأفاد التقرير، أنه يُزعم أن المشتبه 
به اتصــل بـ 14 قســًما مختلًفا من 
أقســام الشــرطة والدرك في جميع 
أنحــاء البــالد في الفترة مــا بين 7 
أفريل و 18 ماي، وقالت الشــرطة 
إن العديــد مــن مكالماتــه تضمنت 
للمســؤوالت  جنســية  »تعليقــات 
وأحيانا تهينهن«، وحددت السلطات 

ما مجموعه 34 ضحية.

المشــتبه  أن  التقريــر،  وأوضــح 
بــه والبالــغ مــن العمــر 47 عاًما 
تــم اعتقاله فــي فنــدق بالقرب من 
ليون في الســاعات األولى من يوم 

األربعاء.
وقالت الشــرطة إن هــذه هي المرة 
األولــى التــي يتمكنــون فيهــا من 
العثور على المشــتبه بــه »الذي لم 
يكن معروفا بشــكل جيد« بالنســبة 
لهــم وأضافت الشــرطة بعد إجراء 
تقييــم نفســي فــي الحجــز أن حكم 
الرجل »لم يتأثر« واعترف بأفعاله 
وكان من المقرر أن يمثل المشــتبه 
به أمــام مكتــب المدعــي العام في 

ليون الجمعة لمحاكمته.

اعتقال فرنىس أجرى 27 ألف 
اتصال برشطة بالده خالل شهرني

مزاد عىل رحلة فى الفضاء لمدة 10 دقائق يتعدى سعرها 2,4 مليون دوالر

n لكــي يتمكن مــن الذهاب على 
عجل إلى المرحاض، ســلم ســائق 
قطــار يابانــي فائــق الســرعة دفة 
القيادة خالل ســيره إلى عامل غير 
مؤهل، مما تسبب في تأخير وصول 
القطار على ما أفادت شركة السكك 
الحديدية التــي اضطرت لالعتذار. 
وكان مــن الممكــن أن تمر القضية 
مــن دون أن يتنبــه إليهــا أحد، لكن 
القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى 

تلقائيــاً إلــى فتح تحقيق فــي الدولة 
اآلســيوية المشهورة بدقة المواعيد. 
اعترف سائق الشينكانسن بأنه ترك 
مقعده بعدما شــعر بآالم في البطن، 
وســلم قيادة القطار الذي كان يحمل 
160 راكباً إلى مراقب تذاكر حتى 
يتمكــن مــن الذهــاب بســرعة إلى 
المرحــاض. وغــاب الســائق لمدة 
ثالث دقائق بينما كان القطار يسير 
بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة. 

وقــال ناطق باســم الشــركة لوكالة 
الصحافــة الفرنســية إن قطــارات 
شينكانســن تعمــل بأنظمــة تحكــم 
معلوماتيــة مركزيــة دقيقة، ويتعين 
تاليــاً على الســائق البشــري البقاء 
في مكانــه لمعالجة أي مواقف غير 
متوقعة. ويفترض أيضاً بالســائقين 
زيــادة الســرعة أو فرملتهــا يدوياً 
بحســب الضرورة لضمان السالمة 
الموعــد  فــي  القطــار  ووصــول 
المحــدد. إال أن غياب الســائق أدى 
على ما يبدو إلى تأخير القطار لمدة 
دقيقة واحدة عــن موعده، مما أدى 
إلــى فضح أمره لرؤســائه. وينبغي 
علــى الســائقين الذيــن يواجهــون 
حالة طوارئ أثنــاء قيادتهم القطار 
التنســيق مــع مركز التحكم لتســليم 
المهمــة إلى ســائق مؤهــل آخر أو 
إيقــاف القطار على الســكة أو حتى 
في أقرب محطــة. واعتذرت إدارة 
الشــركة عــن الحادث فــي مؤتمر 
صحافي عقدته وأكدت أن الســائق 
ســيتحمل عواقــب تصرفــه. دافــع 
الســائق عن نفســه مؤكدا أنه تفادى 
إيقــاف القطــار حرصــاً على عدم 
التســبب في تأخيــره. وأضاف »لم 
أبلــغ عن )الموقف( ألنني شــعرت 

بالحرج«.

 n الســفر للفضاء، رحلة يرغب بها الكثير من أغنياء العالم الســاعين 
للمغامرة واالستكشاف، وتعمل الشركات الرائدة في استكشاف الفضاء على 
توفيــر تلك الفرصة حاليا، حيث طرح للبيــع بالمزاد مقعد في رحلة لبضع 
دقائــق إلــى الفضاء في صاروخ تابع لشــركة »بلــو أوريجين«، ويتجاوز 
سعرة 2,4 مليون دوالر.وللراغبين في االستحواذ على هذا المقعد المزايدة 
خــالل شــهر واحد بمبلغ أعلى ســعياً إلى الفوز بالتذكــرة، ومن المقرر أن 
ترســل »بلــو أوريجين« المملوكة للمليارديــر األمريكي جيف بيزوس في 
20 جويلية أول بعثة بشــرية إلى الفضاء في صاروخ »نيو شيبرد«.وكان 
فى إمكان أي شــخص منذ أســبوعين أن يقدم عرضــاً بالمبلغ الذي يختاره 
لهذا المقعد األول، بشرط إيداع دفعة مقدمة بقيمة 10 آالف دوالر عن كل 
عرض يتجاوز 50 ألف دوالر، وســيتمكن الــركاب من أن يطفوا في ظل 

انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء.

 وشارك 5200 شخص من أكثر من 136 دولة، بحسب »بلو أوريجين« 
التي كشــفت أيضاً األربعاء أن أعلى عرض قدم خالل هذه المرحلة األولى 
بلغــت قيمته 1,4 مليــون دوالر. وينبغي على كل مشــارك جديد من اآلن 
فصاعداً أن يتعهد بدفع مبلغ أعلى من أكبر مبلغ معروض في وقت تسجيله، 
وفقــا لـ«يورو نيوز«، وُحدد العاشــر من يونيو المقبــل موعدا إلقفال باب 
المزايدات، وبعد يومين تنعقد جولة نهائية عبر اإلنترنت يتواجه فيها وجهاً 

لوجه المشاركون الذين سبق أن تسجلوا، ويُعلن على أثرها اسم الفائز.
ولن تســتغرق الرحلة نحو عشــر دقائق ككل، وستنقل الركاب إلى ما فوق 
خــط كارمان فحســب، وهو يمثل وفقــا للمعاهدة بداية الفضــاء ويقع على 

ارتفاع 100 كيلومتر.

قرية مفقودة غمرتها المياه منذ 70 عاما تعود للظهور فى 
إيطاليا

  
nبعد نحو 70 عاما ظهرت بقايا قرية 
كــورون اإليطاليــة، التي قــد غمرتها 
المياه فى عام 1950 بســبب مشروع 
إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة، والتي 
واجه سكانها ذلك القرار باالعتراض، 
لتصبح قبلة للســائحين.وأفادت تقارير 
أن الميــاه غمــرت القريــة التــي تقع 
بالقرب من جبال األلب بســبب إنشــاء 
مشــروع لتوليد الميــاه الكهرومائية، 
علــى الرغــم مــن معارضــة ســكانها 
فــي ذات الوقــت الذي يعــود إلى عام 
1950، وفقا لموقع »روسيا اليوم«.

وكانــت كــورون واقعــة عنــد التقــاء 
بحيرتيــن طبيعيتين فــي منطقة وادي 
فينوستا، ودمجت السلطات البحيرتين 
إلنشــاء موقع لتوليد الطاقة، ما تسبب 
فــي تغطيــة القرية ببحيرة ريســيا في 

هذه العملية.وأوضح أن هدف الشــركة كان بناء محطة كهرباء تنتج الطاقة لجميع شــمال إيطاليا، لكن مستوى المياه ارتفع 
إلــى 22 متــًرا وغمرت الميــاه القرية بأكملها، مما أدى إلى إجالء 150 عائلة، وعلى الرغم من إبالغ الســكان بأن ارتفاع 

المياه لن يتعدى 5 أمتار.
وُتظهر في صور قرية كورون القديمة التي تم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي وجود ساللم وأقبية وجدران القرية، 
والتي لم يبق منها اليوم ســوى برج جرس كنيســة ســانتا كاترينا دي ليساندريا، الذي بني عام 1355، كما أنه ال يزال من 

الممكن سماع األجراس، على الرغم من إزالتها فعلًيا من برج الجرس في عام 1950، قبل تكوين البحيرة مباشرة.
وتحظى بحيرة ريسيا المتكونة فوق أنقاض القرية، بإعجاب المتنزهين في الصيف، كما يقومون بعبورها سيًرا على األقدام 

في الشتاء، حيث يسمح السطح الجليدي بالوصول إلى البرج.
وأضاف التقرير أن سعة الخزان تبلغ 120 مليون متر مكعب، حيث تتغذى محطة جلورنزا للطاقة الكهرومائية، والتي تنتج 

ما يصل إلى 250 مليون كيلووات بالساعة في السنة.
وتم فقدان نحو 163 منزال في قاع البحيرة، وظل برج الكنيســة الذي يعود إلى القرن الرابع عشــر فقط مرئيا على ســطح 

الماء، ما خلق معلما مذهال أصبح نقطة جذب سياحي.
واآلن وبعــد عقود، شــهدت اإلصالحــات في الموقع تصريف الماء، حيــث تم تجفيف الخزان مؤقتا للكشــف عن بقايا قرية 

كورون المخيفة، المتاخمة للنمسا وسويسرا.

اعتذار عن تأخر قطار يف اليابان لذهاب 
السائق للمرحاض

فيديوهات عابقة بتاريخ مدينة سريتا
شباب يوثقون لذاكرة قسنطينة بجمع و إعادة 

نشر صور و أفالم نادرة باألبيض و األسود

n   و قد تحّول بعض المبحرين إلى موثقين بعد 
أن ســحرتهم الصور و األشرطة القديمة المفعمة 
بالذكريات و الشــاهدة على حقب بحلوها و مّرها 
لســيرتا التي وجد بعــض األوفيــاء و الغيورين 
على تاريخها طريقة ناجعة للمســاهمة و إشراك 
الجميــع في التوثيق للمدن العريقة بأزقتها العتيقة 
و التي باتت أشــبه برحالت أرشيفية مجانية عبر 
الزمن مع صور خالــدة صمدت و قاومت ألجل 
البقاء في زمن العولمة و المســتخرجة من أدراج 
جزائرييــن و أجانــب و مؤرخين و هواة التوثيق 
من باحثين و هواة، سهلت لهم التكنولوجيا وسائل 

الجمع و التدقيق و تبادل الصور و المعلومات.
و مــن الفيديوهــات األكثــر انتشــارا بالكثير من 
صفحات عشــاق قســنطينة و التوثيــق لذاكرتها، 
تلــك الملتقطــة منذ أكثر من قــرن، و التي توثق 
للمدينة القديمة و تســرد لجيل اليوم كما ستســرد 
لجيــل غد ذاكرة إحدى أقدم المــدن في العالم، و 
التي لم تتغيّر الكثير من أحيائها بل بقيت كما هي 

منذ تم تشييدها حوالي 1920.
و أثــارت صور وســط المدينة و صــور بناء و 
تشييد الجسور المعلّقة و غيرها من الصور التي 
يظهر فيهــا الجزائريون بزيهم التقليدي األنيق و 
هم يتجّولون في األسواق و الرحاب و غيرها من 

الصور التي رأى بعض عشــاق التصوير التقاط 
صور جديدة لذات األماكن الملتقطة منذ قرن من 
الزمن و نشــرهما إلبــراز التغيرات التي طرأت 

على المكان و األحياء و الحدائق و غيرها.
صــور فنيــة تليق بالمتاحــف بــادر البعض إلى 

مشــاركتها بــدل تركهــا فــي األدراج و ذلك من 
بــاب التعريف بتاريخ المدينــة و عراقتها و التي 
خصصــت لها صفحــات نذكر منها على ســبيل 

المثال« فان دي كوستونتين«. 

األحد 23 ماي  162021
الموافق لـ 11 شوال  1442 منوعات

جمعوا بين الفن و التوثيق و اختاروا التأريخ على طريقتهم و الحفاظ على ذاكرة المكان و الزمان، هم بعض 
رواد المواقع التواصل االجتماعي الذين كرسوا وقتهم للبحث و جمع و إعادة نشر صور و فيديوهات قّيمة 

باألسود و األبيض، صور طاعنة في القدم و عابقة بتاريخ مدينة سيرتا.

شمسنام



باللغتني العربية و اإلنجلزيية

رئيسة االتحاد الدولي للناشرين تطلق كتاب 
»العاصمة العاملية للكتاب« لألطفال 

n أطلقت الشــيخة بدور بنت ســلطان القاســمي، المؤسســة والرئيســة 
التنفيــذي لمجموعــة كلمات، ورئيســة االتحــاد الدولي للناشــرين، كتابها 
»العاصمــة العالميــة للكتاب« الصــادر عن دار كلمــات، التابعة لمجموعة 
كلمات للنشــر، والموجه بطبعتيه العربية واإلنجليزية لألطفال، وذلك ضمن 
جلسة تفاعلية، عقدت مع الصغار المشاركين فى فعاليات الدورة الـ12 من 
»مهرجان الشارقة القرائي للطفل«، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت 

شعار »لخيالك« حتى 29 ماي الجاري فى مركز إكسبو الشارقة.
ويمتــاز الكتاب بأســلوبه القصصــي وصياغتــه األدبية، ورســوماته التي 
قدمتها الفنانــة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرف األجيال الجديدة 
علــى المبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشــرف عليها منظمة 
اليونســكو، وتختار مــن خاللها مدينة عالمية كل عام لتنــال هذا اللقب، ما 
يفتــح اآلفــاق أمام األطفال لالطالع على مدن العالم الثقافية التي فازت بهذا 

اللقب منذ انطالق المبادرة فى العام 2001.
 أكــدت الشــيخة بــدور القاســمى أن األدب يمكن له أن يرســم مالمح مدٍن 
جميلــة، ويغرس فى داخلهم شــغفاً تجــاه المعرفة والثقافــة، ويقربهم أكثر 
للكتــاب والمطالعــة، موضحة أن تعريف األجيال الجديــدة بالقضايا الثقافية 
الكبيرة والمهمة بشــكل مبّســط يجعلهم مســاهمين فى تحقيقهــا وإنجازها 

مستقباًل.
وقالت رئيســة االتحاد الدولي للناشــرين: اســتطاع هذا اإلصدار أن يطرح 
الرســائل الكبيــرة التــي تتبناها الشــارقة فــى ِحراكها الثقافي الذي انطلق قبل أربعة عقود برؤية الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو 
المجلس األعلى، حاكم الشارقة، وأن يرّسخها فى نفوس ووعى األجيال الجديدة بشكل مبّسط وسلس تمّكنهم من التعّرف عن قرب على مكانة الشارقة 

وحضورها الثقافي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
ودعت الشــيخة بدور بنت ســلطان القاسمى الكتاب المؤلفين إلى تبسيط األفكار الكبيرة والمهمة لألجيال الجديدة، وتعزيز النتاج اإلبداعي الذي يكّرس 

لدى الصغار الوعي بضرورة االهتمام بالقراءة والكتاب.

     رشوط سماح أنور لقبول
    األفالم يف مهرجانها األول

 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

n *بداية ، لو يحدثنا هشام عن نفسه و 
أهم األعمال و المشاركات ليتسنى لقراء 

عين الجزائر معرفتك؟
 - فــي الحقيقــة بداياتي كانت في عالــم أغنية الراب مع 
فرقة »شكال« التي تّوجت  بألبوم غنائي مع شركة طبنة 
لإلنتاج السمعي ...أتيحت لي  فرصة العمل مع التلفزيون 
الجزائــري مع المخــرج عبد الحميد طيطــاش في كتابة 
ســيناريو السلســلة الفكاهية الرمضانيــة  »حيدو ميدو« 
وتأديتي للدور الرئيسي مع ألمع نجوم الدراما الجزائرية 
على غرار   بختة بن ويس ورشيد زيغمي ومحمد حزيم 
، بعدها  شــعرت  بميــل و ولع بالتصويــر فرحت أتابع 
دروســا تكوينيــة بعديد المدارس الخاصــة بالتصوير، و 
تحصلت عــل دبلوم التصويــر التلفزيوني و الســينمائي 

وكتابة السيناريو .
مــن أهــم أعمالــي :فيلم« رســالة فتــاة« ،«بصقوق« ، 

»شــمعة باكية«، »الكسوف«، »عنقود كحل«  »لحظة 
ألم« أما فيما يخص الفيديو كليبات، كليب شكير صغير،  
ســهيلة العلمي ..إلى جانــب  ريبورتاج حول حياة البطل 
العالمــي الجزائــري إلياس بوغالــم ،فيلــم وثائقي حول 
الشــهيد الرمز العربي بــن مهيدي ،حصة »تام فيلم »... 

و القائمة طويلة. 
*أنت مخرج و ممثل و كاتب فأين تجد 

نفسك أكثر ؟ 
  - صراحــة أميــل إلــى اإلخراج خاصــة الفيلم القصير 
ألن  هذا النوع من األعمال الســينمائية توصل الرســالة 
إلــى المتلقي  بعمق  و بطريقة أســهل من الفيلم الروائي 
الطويــل الذي  يتطلّــب إمكانيات ضخمة، كمــا أن الفيلم 
القصير يمتاز بالصعوبة قليال نظرا لضيق الوقت مقارنة 

بالطويل. 
*ماهي الرسالة التي يريد إيصالها هشام 

من خالل أعماله، و بماذا تتمّيز السينما 
الصحراوية عن غيرها؟

-مــرادي إيصال ما يحدث فــي مجتمعنا الجزائري  كون 
الســينما تحاكي الواقع، ففيلمي »شمعة باكية« المتحصل 
على جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن فيلم متكامل 
الذي  يتكلم عن عمالة األطفال والتي ال تفرق  بين الطفل 
الفقيــر والغنــي اللذين يشــتركان في عنصــر واحد وهو 
البــراءة، أما فيمــا يخص مميزات ســينما الجنوب  فهي 
تمتاز بالسياحة  نظرا للكم الهائل من استوديوهات الهواء 
الطلــق والمناظر الخالبة التــي ال يوجد لها نظير في أي 
مــكان بالعالــم و التي بدورها تســاعد في إضفاء  لمســة 
جمالية لألفالم و هي  فرصة للترويج الســياحي و أفضل 
مثــال على ذلــك المخرج محمــد األخضــر حمينة الذي 
صــّور معظم أفالمه في الصحــراء الجزائرية الكبرى و 

التي كانت لها وقعا كبير على محبي الطبيعة.
* تقوم باستمرار بنشر منشورات  على 

صفحتك عبر فيسبوك بخصوص الوضع  
التي آلت إليه سينما الجنوب و التهميش 

الذي تعانيه فهال حدثنا أكثر عن ذلك ؟ 
 - صراحة الســينما في الجنوب الجزائري شــبه منعدمة 
إن لــم نقل مقبورة، ألنه ال توجد التفاتة من القائمين على 
القطاع الثقافي ، إذ نجد معظم قاعات الســينما إن لم نقل 
كلهــا مغلقــة كما لم تتــح فرصة إلبراز طاقات الشــباب 
الكامنــة في هذا المجال. فأنا  مثال في أغلب األحيان أجد 
صعوبات في عرض أفالمي لذا تجدني أناضل و أســعى 
من أجل إحياء قطاع الســينما قرابة الخمس ســنوات لكن 

ال حياة لمن تنادي. 
*ماذا يخبئ  هشام في أدراجه،و كلمة 

أخيرة لمتابعيك؟ 
- لــدي  أعمــال ســينمائية و حصة تلفزيونيــة تتكلم عن 
تاريــخ الســينما الجزائرية ســتبث على إحــدى القنوات 
التلفزيونية الجزائرية، باإلضافة إلى  تصوير فيلم وثائقي 

طويل حول رمز من رموز الثورة التحريرية. 
و في األخير أقول للشــباب المحب للســينما وخاصة في 
الجنــوب الجزائــري عليكم بالثقة بالنفــس و العمل الجاد 
والتعلــم من األخطاء، وأنصحكم باستشــارة األكبر منكم 
في ميدان الســينما ومشــاهدة األفالم بكثرة ألنها المرجع 

الوحيد لتعلم هذا المجال.

المخرج السينمايئ طرودي هشام ل " عني الجزائر"

يتحّصر المخرج  طرودي هشام على عدم اهتمام القطاع الثقافي بالسينما  في الجنوب  رغم ما تزخر به من  طاقات شبابية 
موهوبة و مناظر طبيعية تسيل لعاب أي حامل للكاميرا  و مغروم بالسينما، إال أن  كل تلك الصعوبات لم تحل دون بروز اسمه 
في الساحة الفنية الجزائرية كمخرج أفالم و برامج تلفيزيونيه و كذا مصّور فيديو كليبات تعامل مع عديد الفنانين الجزائريين 

.المخرج الطموح طرودي  أطلعنا على جديده  في سماء الفن السابع في هذا الحوار: 

السينما في الجنوب شبه منعدمة 
و أناضل من أجل بعث الروح فيها

سيتم اإلعالن عن الفائز يوم 30جوان
القائمة القصرية لجائزة األدب 

الدولية فى برلني

n أعلــن مركز الفنون فى برلين عــن القائمة القصيرة لجائزة األدب 
الدوليــة، والتي تمنــح لتكريم الترجمــة األلمانية للروايــة، ويكون من 

المقّرر نشر الرواية باللغة اإلنجليزية فى وقت الحق من هذا العام.
وُتمنــح جائــزة األدب الدولية ســنوًيا منــذ عام 2009 مــن قبل مركز 
الفنــون فى برلين، وهى جائزة ُتمنح لعمل نثرى عالمي ُترجم إلى اللغة 

dw.com  األلمانية، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع
ويحصــل المؤلــف الفائز علــى جائزة قدرها 20000 يــورو والمترجم 
15000 يورو، ويتم اختيار العمل الفائز، الذي ســيتم الكشــف عنه في 

حفل توزيع الجوائز فى 30 يونيو المقبل.
وفــي العــام الماضي، قــررت لجنة التحكيم تقســيم الجائــزة بين جميع 
المرشــحين المختارين لالعتراف بتعدد أصــوات المؤلفين والمترجمين 

الذين يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر أثناء الوباء.
والعناوين المختصرة لهذا العام هي:

»األخير« فاطمة دعس
»بعد الشمس« جوناس إيكا

»الدفن الناعم« كتبها فانج فانج
»من خالل الخشب الحزين ستعلق جثثنا« لـ آفا فار مهري

»اإليمان بالحيوان« ناستاسجا مارتن
»الجو« جيني أوفيل.

يف الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية
 كتب تحكى تاريخ األرض العربية 

منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي
n مــرت أمــس الذكــرى 73 علــى 
صــدور قــرار مجلس األمــن رقم 49 
الخــاص بوقــف إطــالق النــار أثنــاء 
الحرب بين العرب واليهود، وذلك بعد 
أيام من إعالن تأســيس دولــة الكيان 
اإلســرائيلي، وهو القرار الذي اعتبره 
البعــض ســببا مباشــرا فــى انتصــار 
الجيوش اإلســرائيلية، ومــن ثم بدأت 
النكبــة العربيــة واحتــالل فلســطين.
وفــى الذكرى الـــ73 لنكبة فلســطين 
عــام 1948 التي أســفرت عن إعالن 
قيــام »إســرائيل« بعد هزيمــة العرب 
والفلسطينيين وتشريد سكان فلسطين 

والســيطرة على أراضيهم، نعرض ألبرز الكتــب التي تناولت النكبة، ومنها: ما 
كتبه المفكر »قســطنطين زريق« الذي كان أول كاتب عربي التفت إلى ضرورة 
تشــخيص أســباب الهزيمة،  حيث أصدر كتابه »معنى النكبة« الذي كان عالمة 
علــى موجة النقد الذاتي التي أعقبت الهزيمة، وقد صدر الكتاب فى بيروت عام 
 1948، وأعــاد مركز دراســات الوحدة العربية طباعته الحقــاً.   وتكمن أهمية 
الكتاب فى أنه لم يقف عند األســباب العســكرية وحدها ،  كما أنه لم يقنع بالتأكيد 
التقليدي على دور االســتعمار ، لكنه تطرق إلى األسباب الحضارية واالجتماعية 
والسياســية .و ثمة أيضا كتاب« الجذور االجتماعية للنكبة: فلســطين 1858 – 
1948« لـ أكرم حجازي، الذي يفند أســطورة تخلى الفلسطينيين عن أراضيهم 
لليهود، من خالل دراسة ُمعّمَقة ألنماط الملكية واإلنتاج العربية وطبيعة العالقة 
االقتصاديــة بيــن الدولة والمجتمع فى فلســطين خالل العهديــن العثماني وعهد 
االنتداب البريطاني عقب الحرب العالمية األولى، وأخيًرا التســلل اليهودي داخل 
األراضي العربية منذ نهايات القرن التاســع عشر ودور الكولونيالية البريطانية 
فــى تجهيــز البنيــة التحتيــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لألراضي 
الفلسطينية للصهيونية قبيل النكبة.و من جهته  تناول كتاب »النكبة الفلسطينية 
فى الحيز العام اإلســرائيلي: جذور اإلنكار وذرائع المســؤولية«، الذي ألفه كل 
من أمل جمال وســماح بصول، وهو صادر عن مؤسســة الدراسات الفلسطنية، 
مناهج هيكلة العقائد والمدارك الخاصة بالنكبة الفلســطينية فى الوعي الجماعي 
اإلســرائيلي كما تتكشــف فى الخطاب اإلعالمي فى إسرائيل، ويهدف الكتاب إلى 
الوقــوف علــى مدى االعتراف اإلســرائيلي بالنكبــة الفلســطينية أو التنكر لها، 
ومدى قبول المســؤولية عن وقوعها، وتحمل أنماط االعتراف بالنكبة، والتنكر 
لمجرد حدوثها أو المســؤولية عنها، ما قد يمّكننا من اإلطالل على الشــكل الذي 
ُينظر فيه إليها داخل الحيز العام اإلســرائيلي، وعلى مدى كون النكبة وذاكرتها 
عنصريــن مهمين فى بلــورة األنماط الســلوكية لدى الجمهور اإلســرائيلي فى 

السنين األخيرة.
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n و من تلك األعمال مســرحية 
»المتزوجــون« من تأليف فيصل 
نــدا وبطولة ســمير غانم وجورج 
وآخــرون،  وشــيرين  ســيدهم 
وتناقــش مشــكلة المتزوجون في 
مصر بشــكل كوميدي والمشــاكل 
تواجههــم  تــي  ال االقتصاديــة 
أداء  الطبقــات،  بيــن  ــوارق  ف وال
ــم  ــكل مــن ســمير غان متميــز ل

وجورج سيدهم.
 و كذا المسلسل الفكاهي »الكابتن 
 1986 عام  أنتج  الذي  جودة« 
نصر،  سعاد  غانم،  سمير  بطولة 
نصر  وإبراهيم  الدفراوي  محمد 
أحمد  تأليف  من  السيد،  ونبيلة 
الدين،  بدر  أحمد  وإخراج  عوض 
المسلسل في إطار  وتدور أحداث 
درامي حول مدرس تربية رياضية 
ينتقل للعمل في منطقة نائية من 
)بيسة  اسمها  المصري  الريف 
التعليم  يعتبر  ال  حيث  الكف(، 

بشكل  الرياضة  أولوياتها وال  من 
بأطفال  ينهض  أن  ويحاول  عام، 
مع  تأقلم  ال على  والعمل  القرية، 
بيئة الجديدة. ويضطر لمواجهة  ال

زعيم العصابة الضاحي.
يذهب  »البعض  فيلم  قدم   كما 
إنتاجه  تم  الذي  مرتين«  للمأذون 
إمام  عادل  بطولة:   1978 عام 
غانم  وسمير  الشريف  ونور 
فاروق  تأليف  ومن  وميمي جمال 
عبد  محمد  وإخراج  صبري 

العزيز.
مشاهدة  األكثر  األعمال  من  و    
وأنا  هايص  »أخويا  للراحل 
اليص« الذي يسرد قصة شقيقين 
القدر  ليشاء  الزمن  يفرقهما  توأم  
عن  منهما  كل  حياة  اختالف  فى 
حياة  أحدهما  يعيش  بينما  اآلخر، 
اآلخر  ويعيش  والمتعة،  الثراء 
بسبب  وصعبة  عصيبة  حياة 
السالم  عبد  حسن  إخراج:  الفقر، 

صادق  عادل  مسرحي(  )مخرج 
من  والعمل  تليفزيوني(  )مخرج 

تأليف: عبد الرحمن شوقي.
تقديم   في  غانم  سمير  نجح  كما   
موسم  في  فطوطة«  »فوازير 
وكانت   1982 عام  رمضان 
الفوازير والشخصية فكرة المخرج 
مسلسل  ثم  الحميد،  عبد  فهمي 

»حكاية ميزو«الفكاهي 
تأليف  من  و   1977 عام  المنتج 
محمد  وإخراج  الرملي  ينين  ل

أباظة.
 »الزواج على الطريقة الحديثة« 
ز مسيرة الراحل و هو  هو اآلخر ميّ
أول فيلم يخرجه صالح كريم كما 
م إحنا بتوع  لم يخرج بعده سوى فيل
حسني  سعاد  وقامت  اإلسعاف، 

بدور نهى.
 و من بين األعمال الخالدة لغانم 
الذي  »الرجل  الكوميدي  م  فيل ال
عبد  عمر  إخراج  من  عطس« 

الرملي،  ينين  ل وتأليف  العزيز، 
وبطولة كل من سمير غانم وليلى 
مصطفى  وحسن  وشهيرة  علوي 
فيلم  إلى   باإلضافة  بدير،  وأحمد 
هذا  أنتج  الذي  أنا«  حبي  »أميرة 
بطولة  من  1974م،  عام  فيلم  ال
فهمي،  حسين  حسنى،  سعاد 
سمير غانم، كريمة مختار، عماد 
حمدي. و أخيرا فيلم »تجبها كده 
إنتاج  كده«من  هي  كده  تجلها 
واإلنتاج  للسينما  بيراميدز  شركة 
بطولة  ومن   ،1983 عام  الفني 
كل من مديحة كامل وسمير غانم 
علوي،  وليلى  الفيشاوي  وفاروق 
فيلم  ال فكرة  صياغة  تمت  وقد 
يلة  ل وكتابة مشاهده األساسية في 
أبطال  جمعت  سهرة  في  واحدة، 
فيلم من  العمل، وتم اختيار اسم ال
غانم  سمير  الفنان  يقولها  جملة 

فيلم. داخل ال
لتذكير توفي، الفنان سمير غانم  ول
وذلك  عاماً،   84 ناهز  عمر  عن 
لوعكة صحية خالل  بعد تعرضه 
األيام الماضية، حيث عانى خلال 
على  ونقل  الكلى،  وظائف  فى 
العناية المركزة بأحد  إثرها لغرفة 
مستشفيات المهندسين، وتدهورت 
حالته الصحية فى األيام الماضية 

حتى لفظ أنفاسه األخيرة هناك. 
جانفي   15 يوم  غانم  سمير  ولد 
الزراعة  1937، وتخرج فى كلية 
التقى  ثم  اإلسكندرية،  جامعة 
والضيف  سيدهم  جورج  من  بكٍل 
ثالثي  فرقة  معا  وكونوا  أحمد، 
وهو  الشهيرة،  المسرح  أضواء 
على  لمع  كوميدي  غنائي  فريق 
المسرح من خالل تقديم مجموعة 
الكوميدية،  االسكتشات  من 
الماليكة«  »طبيخ  أشهرها  كان 
قدم  ثم  وجوليت«،  و«روميو 
األفالم  من  عدًدا  بعدها  الثالثة 

والمسرحيات الناجحة. 

10 أعمال و10 شخصيات للراحل سمري غانم ال ينساهم الجمهور العريب

على  الضوء  فيلم  ال وسلّط   n
التي  التاريخية  المواضيع  أحد 
بقيت عالقة في أذهان الجزائريين 
 1945 ماي   8 »مجازر  وهي 
بأيادي  المرتكبة  الدامية   «
االحتالل الفرنسي في حق الشعب 
مرحلة  تمثل  والتي  الجزائري 
الشعب  نضال  مسار  في  هامة 
االستقالل،  أجل  من  الجزائري 
قاسم  جعفر  المخرج  اختار  حيث 
الواليات  ببعض  الرحال  يحط  أن 
الجزائرية »قالمة ،المسيلة » من 
لما مّر به  أجل نقل صورة مؤثرة 
أبطال الجزائر وإبراز أحد الزوايا 
على  المبنية  المهمة  اإلنسانية 

أحداث حقيقية .
 98 لمدة   فيلم هليوبوليس  تناول 
دقيقة دراما جزائرية جرت أحداثها 
إلحدى  اليومية   الحياة  حول 
قبل  ا  اًم أيّ الجزائرية  العائالت 
 ،  1945 ماي  من  الثامن  أحداث 
عائلة “ زناتي” أحد أعيان وأغنياء 
بمشهد  العمل  يفتتح  ل المنطقة، 
رعب  و  صدمة  يعكس  رهيب 
من خطر  الريف  في  وطفل  شيخ 
طائرات  لتقترب  السماء  من  قادم 
هنا  القصف،  في  تباشر  حربية 
إلى  فجأة  لتعود  الكاميرا  تتّوقف 
إلى  مضت،  سنوات   5 حوالي 
ثانية في  مرحلة الحرب العالمية ال
الماضي. القرن  أربعينات  بداية 

في  األطول  المرحلة  تعد  والتي 
فيلم.  ال

اسم  »هيليوبوليس«   ويحمل   
مدينة قالمة القديمة  ، التي عرفت 
في  الجزائري  للشعب  مظاهرات 
للمطالبة  قالمة، سطيف وخراطة 
نهاية  غداة  الجزائر  باستقالل 
وما  ثانية  ال العالمية  الحرب 
أعقبها من مجازر ارتكبها الجيش 
المدينة  والزالت  االستعماري 
تاريخيا  شاهدا   قالمة   األثرية 
يبعد حوالي خمس كيلومترات عن 

مقر الوالية.
عن  المشاهدين  أحد  نا  ل وعبر 
وصول  مؤكدا  فيلم  بال إعجابه 
للجمهور،  وضوح  بكل  فكرته 

و  العديدة  للمحطات  مشيرا 
الجزائر،  بها  مرت  التي  الصعبة 
تألقوا  الذين  بالممثلين  أشاد  كما 

في تقمص األدوار.  
و رأى متابع آخر أن الفيلم المس 
بها  مرت  التي  التاريخية  الزوايا 
الجزائر وأثنى على عمل المخرج 
إيصال كل  استطاع  أنه  أكد  الذي 

المشاعر بالصوت والصورة.  
سهيلة  فيلم  ال بطلة  جهتها  من 
معلم عبّرت على حسابها الخاص 
لكل  شكرها  عن  انستغرام  على 
دعمها  من  خاصة  فيلم،  ال طاقم 
بالرسائل التي تلقتها، قائلة بأنها 
سعدت كثيرا بهذا العمل مما زادها 

تقديم األفضل . فخرا ومسؤولية ل

تقمص  في  سهيلة  وتألقت 
شخصية “نجمة”، و جسدت دور 
من  معاناتها  ما  رغم   قوية  فتاة 
إعاقة جسدية و تحركها بصعوبة 
، و يعتبر دورها قاطع في تغيير 
قبول  بخصوص  والدها  موقف 
من  الهاربين  القرويين  حماية 

بطش المستعمر.
واضحا  تناسقا  السيناريو  وعرف 
فضال  المتسلسلة  األحداث  بين 
عن المالبس التي أخذتنا إلى تلك 
الحقبة وأعطت صورة فنية أعادت 
وبهذا  مضى  زمن  إلى  المشاهد 
وّفق  قاسم  جعفر  المخرج  يكون 
في اختياره للممثلين والزوايا التي 

تناولها.

العالمية  النجمة  كشفت   n
مع  حوارها  فى  حايك  سلمى 
تعرضها  عن  فارايتى  مجلة 
حيث  هوليوود،  فى  للعنصرية 
أكدت أنها تقدمت لعمل اختبار 
أداء لفلمين كوميديين، وبعد أن 
أنها  االختبارات  مخرج  أخبرها 
رفضها  تم  أداء  أفضل  صاحبة 

كونها مكسيكية.
أنها  حايك  سلمى  وأضافت 
كامرأة إذا قدمت دورا ناجحا في 
به  أعجب  والجمهور  كبير  فيلم 
التذاكر  إيرادات شباك  يحسبون 
دون  فيلم  ال بطل  الرجل  لصالح 
األسباب  من  جزء  أنها  وضع 
لحضور  الجمهور  دفعت  التي 
موضحة  السينما،  فى  فيلم  ال
تالي  أنها مشهورة فى بلدها وبال
يدفع  عمل  أي  فى  وجودها 
جمهورها هناك لمشاهدة العمل 
تالي زيادة اإليرادات لكن ال  وبال

يريد أحد االعتراف بذلك.
العالمية  النجمة  أعمال  آخر 
فيلم«  تكملة  كان  حايك  سلمى 

دي هيتامنس بودي غارد » الذي 
طرح عام 2017، وحصد 176 
أنحاء  جميع  في  دوالر  مليون 
م الحركة  العالم، حيث يشهد فيل
الكوميدي المقبل »دي هيتامنس 
الحارس  عودة  غارد«،  بودي 
الذي  بريس،  مايكل  الشخصي 
والقاتل  رينولدز،  دوره  يلعب 
يلعب  الذي  كينكيد،  داريوس 
دوره جاكسون، في مهمة أخرى 
المرة  وهذه  حياتهما،  تهدد 
انضمت إليهما زوجة داريوس، 
سونيا، التي تلعب دورها سلمى 
البطولة  في  يشارك  كما  حايك، 
بانديراس  أنطونيو  النجمان 

ومورجان فريمان.
للنجمة  سابقة  تصريحات  وفى 
حايك،  سلمي  العالمية  النجمة 
من  صدمتها  عن  فيها  أعربت 
تأجيل طرح فيلمها الجديد »دي 
هيتامنس بودي غارد »، بسبب 
المستجد  تفشى فيروس كورونا 
الواليات  فى  السينمات  وغلق 

المتحدة األمريكية.

العالمي  النجم  يساهم   n
ليوناردو دي كابريو في صندوق 
حوالي  دوالر  مليون   43 بقيمة 
30 مليون جنيه إسترليني لجهود 
جاالباجوس  جزر  علي  الحفاظ 
نا أنه  بجمهورية اإلكوادور، معل
قبل  من  عليها  االستحواذ  سيتم 
في  الجهود  بناء  إلعادة  خبراء 
أكثر  بين  من  تعد  التي  الجزر، 
على  ا  بيولوجًي تنوًعا  األماكن 

وجه األرض.
جهود  بذل  الخطة  وستشهد 
البرية  الحياة  على  للحفاظ 
في  باالنقراض  المهددة  بيئة  وال
أرخبيل  إلى  باإلضافة  الجزر، 
والمحيط  الالتينية  أمريكا 
»ديلى  لصحيفة  وفقا  الهادئ، 

ميل« البريطانية.
وأعلن دي كابريو عن المبادرة، 
من  كبيرًا  عدًدا  تضم  التي 
والمنفذين  الداعمين  الشركاء 
من  مجموعة  من  اإلضافيين 

بيئية،  وال الخيرية  المنظمات 
عمليات  األموال  وستمول 
التي  فلوريانا،  جزيرة  استعادة 
األنواع  من  نوًعا   54 تضم 

المهددة باالنقراض.
وسوف يساعد على إعادة إدخال 
بما  ا،  ًي محل منقرًضا  نوًعا   13
المحاكية  الطيور  ذلك  في 
طائر  أول  »فلوريانا«،وهي 
داروين  تشارلز  وصفه  محاكي 
 1835 عام  زيارته  خالل 
كما  جاالباجوس،  جزر  إلى 
للمساعدة  تدابير  اتخاذ  سيتم 
تأثير  من  الجزيرة  حماية  في 

بيئية.   السياحة ال
»عندما  كابريو:  دي  وأضاف 
جاالباجوس،  جزر  إلى  سافرت 
كاستانو  بباوال  التقيت 
كونسرفايشن«...  من«آيسلند 
يوم  بعد  ا  يوًم تعمل  التي 
أكثر  أحد  إنقاذ  في  للمساعدة 
األماكن التي ال يمكن االستغناء 

عنها على هذا الكوكب«.

جمهور السينما بقسنطينة يثني 
على الفيلم التاريخي »هليوبوليس«

 قسنطينة: دالل بوعالم 

تخطى نجم الفنان الراحل سمير غانم الحدود المصرية وأصبح عالمة من عالمات الكوميديا فى مصر وهناك 10 أعمال تعد من 
أهم ما قدمه في تاريخه الفني.

استمتع عشاق السينما نهاية األسبوع الماضي  بالفيلم الجزائري الطويل »هليوبوليس« بعد عرضه 
بقاعة أحمد باي بقسنطينة أين نال إعجاب الحاضرين الذين أثنوا على عمل المخرج جعفر قاسم الذي 
اعتاد أن يطل على جمهوره بأعمال تلفزيونية كوميدية على غرار«ناس مالح سيتي، الجمعي فاميلي«

سلمى حايك تكشف عن تعرضها للعنرصية 
فى هوليوود كونها امرأة مكسيكية

ليوناردو دي كابريو يتعهد بمبلغ 43 مليون 
دوالر للحفاظ عىل البيئة بجزر جاالباجوس
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والية تبسة – دائرة الشريعة – بلدية ثليجان

بناء على قرار السيد والي والية  تبسة  رقم 494 /2021  المؤرخ في 2021/03/18 
المتضمــن  فتح تحقيــق عمومي حول موجز التأثير على البيئة لمشــروع محطة 
 خدمات زيادة في ســعة خزان غاز البترول  المميع من 20م3 الى 302 م3 ”. 
  والكائنــة بالمكان المســمى GPL.C  الحميمة ببلدية ثليجان لفائدة الســيد عباد 
باشــا يعلن رئيس المجلس  الشــعبي البلدي لثلجيان عن فتح تحقيق  حول موجز 
التأثيــر على البيئة  ابتداء من تاريخ النشــر  في الصحافــة ولمدة 15 يوما ولهذا 
الغرض تم فتح سجل خاص بالتحقيق العمومي مكتب  التنظيم العام ويوضع تحت 

تصرف المواطنين إلبداء أرائهم حول المشروع .
 رئيس بلدية ثليجان . 

إعالن

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج /  بلدية برج بوعريريج   / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية  /   مصلحة التنظيم والمنازعات  / رقم: 2021-47

طبقا ألحــكام المــادة 18 من القانون رقــم 12-06 المؤرخ في 12 ينايــر2012 المتعلق بالجمعيات و 
كذا المرســوم التنفيذي 241/16 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرســوم التنفيذي 
74/15 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساســي النموذجي المطبق على 
النــادي الرياضــي الهاوي تم هــذا اليوم 16 ماي 2021  اســتام مذكرة التعديــات المؤرخة في 16 
نوفمبــر 2020  المتعلقة بتجديد الهيئــة التنفيذية للجمعيــة المحلية  المســماة:  النــادي الرياضي للهواة 
الماكمة  برج بوعريريج المســجلة تحــت رقم 2001/62   بتاريــخ 2001/07/11  .  الكائن مقره 
بـ : الملعب البلدي بوزيدي مســعود  بلدية برج بوعريريج.  اســم الرئيس : رابحي خالد  . تاريخ ومكان 

المياد : 1970/10/18  بــ : القبة 
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج / بلدية برج بوعريريج / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية /  مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-48

طبقــا ألحــكام المــادة 18 من القانــون رقم 12-06 المــؤرخ في 12 ينايــر2012 المتعلق 
بالجمعيــات و كذا المرســوم التنفيــذي 241/16 المؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمــم للمرســوم التنفيــذي 74/15 المؤرخ فــي 16 فيفري 2015 الذي يحــدد األحكام و 
القانــون األساســي النموذجي المطبق على النــادي الرياضي الهاوي تم هــذا اليوم 16 ماي  
2021  اســتام مذكرة التعديات المؤرخة في 16 ديســمبر 2020  المتعلقة بتجديد الهيئة 
التنفيذيــة للجمعية المحلية  المســماة:   النادي الرياضي للهواة االفريقي  المســجلة تحت رقم 
2010/83   بتاريــخ 2010/12/19  .  الكائــن مقره بـ : حوزة 560 مســكن شــارع ) ا 
ك ( رقــم 18 بلديــة برج بوعريريج. اســم الرئيــس : مجبر ميلود . تاريــخ ومكان المياد : 

1980/10/30  بــ : برج بوعريريج
رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج/ بلدية برج بوعريريج  / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية  / مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-52

طبقــا ألحــكام المــادة 18 من القانــون رقــم 12-06 المؤرخ فــي 12 ينايــر2012 المتعلق 
بالجمعيــات و كــذا المرســوم التنفيــذي 241/16 المــؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمم للمرسوم التنفيذي 74/15 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و  القانون 
األساســي النموذجــي المطبق على النــادي الرياضي الهاوي  تم هذا اليــوم 16 ماي  2021  
استام مذكرة التعديات المؤرخة في 02 جانفي 2021 المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية 
المحلية  المسماة: النادي الرياضي الهاوي برج المقراني للحمل بالقوة و بناء األجسام المسجلة 
تحت رقم 2019/03   بتاريخ 2019/02/03  .  الكائن مقره بـ : محل ملك للســيد : اعدور 

محمد يقع بشارع الجمهورية رقم 08 بلدية برج بوعريريج
اسم الرئيس : زايد الحسين  . تاريخ ومكان المياد : 1978/06/06  بــ : تفرق

رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

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

بوعريريج / مديرية التنظيم و الشؤون القانونية / مصلحة التنظيم 
والمنازعات / رقم: 2021-11

طبقــا ألحــكام المادة 17 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
لـــ  12 ينايــر2012 المتعلــق بالجمعيــات تم هذا اليــوم 16 ماي  2021  اســتام مذكرة 
التعديــات المؤرخة في 07 نوفمبر 2020  المتعلقة بتعديل المادة الخامســة المتضمنة مقر 

الجمعية المسماة: النادي الرياضي للهواة الماكمة  برج بوعريريج 
المســجلة تحت رقم 2001/62   بتاريخ 2001/07/11  .  الكائن مقره بـ : الملعب البلدي 

بوزيدي مسعود  بلدية برج بوعريريج.  
 اسم الرئيس : رابحي خالد  . تاريخ ومكان المياد : 1970/10/18  بــ : القبة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل إشعار بتعديل القانون األساسي

 يعلن السيد / تبوب صفوان عن ضياع :
- بطاقــة التعريف الوطنية  البيومترية رقــم 102179740 الصادرة بتاريخ 

2016/12/03 عن بلدية الميلية والية جيجل.
- رخصة الســياقة رقم :12075 الصــادرة بتاريخ 2020/11/17 عن بلدية 

الميلية والية جيجل.
 entreprise deختم دائري الشــكل يحمل المواصفــات التالية مدونة عليه -

netoyage.Entretien et Assainissement
*BOULTIF.NET *

- ختم دائري الشــكل يحمل المواصفات التالية:ش.ذ.م.م.دوبي كلين* مؤسســة 
التنظيف،الصيانة والتطهير*.

- بطاقة بنكية صادرة عن بنك القرض الشعبي الجزائري بالميلية والية جيجل.
الوثائق الســالفة الذكر ضاعت من المعني مند أســبوع بشــاطئ أوالد بوالنار 

مدينة جيجل في ظروف غامضة ومجهولة، ويتبرأ من أي إستعمال لها

 إعالن عن ضياع

وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

TOUAMA PUB

TOUAMA PUB

TOUAMA PUB

TOUAMA PUB

ANEP N : 2125002175عين الجزائرعدد: 108 /  23 - 05 - 2021  

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

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com
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n     خلــق هللا – تعالــى- االنســان 
وكرمــه وفضلــه علــى كثيــر مــن 
مخلوقاتــه. وعرفــه طريــق الهــدى 
والضالل، وأوضح له أحســن السبل 
وأنفعهــا لــه، وجملــه بالفضائل كلها 
ليكــون مثــال يحتــذى بــه. ونبراســا 
يستضاء بنوره وان الحياة هي فرصة 
النتهاز العمــل الصالح الذي ترضى 
به النفس ويجازي عليه هللا – تعالى- 
وانها فرصة لتهذيب النفس وتوجيهها 
للخيــر والعمــل النافع لهــا ولغيرها. 

ومحاسبتها على الصغيرة والكبيرة.
  كان خليفــة رســول هللا صلــى هللا 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر 
الصديق –رضي هللا عنه- كان يقول: 
)) لــو كانت احدى رجلــي في الجنة 
واالخــرى خارجهــا مــا أمنــت مكر 

هللا((. مع انه من المبشرين بالجنة
لقــد كان – رضــوان هللا عليــه- من 
أزهــد النــاس وأكثرهــم تواضعا في 
أخالقه، ولباســه، وطعامه وكان لبسه 
فــي خالفته الشــملة، والعبــاءه وكان 
القــدوة فــي تــرك الزينة وسفاســف 

األمور.
قــدم عليه زعماء العرب وأشــرافها، 
الحلــل،  وعليهــم  اليمــن،  وملــوك 
والبــرد، والمثقلة بالذهــب، والتيجان 
فلما شــاهدوا ما عليه خليفة المسلمين 
من لباس شــاهدوا ما عليه من الزهد 
والمــأكل  الملبــس  فــي  والتواضــع 
والمشــرب من الوقــار والهيبة ذهبوا 

مذهبه وخلعوا ما عليهم من برود.
بكــر  أبــي  وكان ممــن وفــد علــى 
الصديق-رضــي هللا عنه – من ملوك 
اليمــن )ذو الكالع( ملك حمير وعليه 

التاج، والبرود، والحلل فلما شاهد أبا 
بكر الصديــق وما فيه من الزهد أراد 
ان يجعله قــدوة له فالقى ما كان عليه 
وتزيــا بزيِّ أبي بكــر حتى انه رؤي 
يوما في ســوق مــن اســواق المدينة 
وكان علــى كتفــه جلد شــاه ففزعت 
عشيرته لذلك وقالوا: لقد فضحتنا بين 
االنصار، والمهاجرين، والعرب فقال 
لهم: افأردتم مني أن أكون ملكاً جباراً 

في الجاهلية جباراً في االسالم.
ال و هللا ال تكــون طاعــة الــرب اال 
بالتواضــع والزهد في هــذه الدنيا لقد 
تواضعــت الملــوك وتواضــع القادة 
ومــن ورد على ابي بكر الصديق من 
الوفود بعد تكبر وعظمة درجوا عليها 
وتذللــوا بعد التجبر فكان –رضي هللا 

عنه- قدوة لرعاياه.
هذه النماذج من الصحابة االجالء هي 
التي رفعت رأس اإلســالم والمسلمين 
عاليا بين األنام وســجل لهــا التاريخ 
صفحات مــن نور انظــر الى هؤالء 
يبالــون  ال  كانــوا  وكيــف  االعــالم 
بالمناصــب وكانــوا يداً واحــدة على 
عدوهــم لما نحى أميُر المؤمنين عمر 
بن الخطــاب – رضي هللا عنه- خالَد 
بن الوليد عن قيادة الجيش لرأي رآه ! 
وأسند القيادة الى أبي عبيدة عامر بن 
الجراح أبى خالــد إاّل ان يكون جندياً 
عاديــاً في صفــوف جنود المســلمين 
وسار مع أبي عبيدة يعمل تحت لواِئِه 

وفي مقدمة جيشه
وهذا المثنى بن حارثة الشــيباني كان 
يتولى قيادة الجيــش في العراق، فلما 
ولي القيادة ألبي عبيد بن مسعود بقي 
المثنــى جنديــاً يعمل تحــت امرِة أبي 

عبيد ان دل هذا على شــيء فإنه يدل 
على ان هــؤالء الصحابة لــم يكونوا 
يفكرون في هذه الصغائر ،انما كانوا 
يقصدون بجهادهم وجه هللا – تعالى- 
فــي أيِّ مكاٍن من صفوف المســلمين 
وضعوا؛ ألنَّ هدفهم األسمى كان فوق 
كل اعتبــار وهذه هــي التربية الحقة 
التــي تربــوا عليها بين يدي رســول 
هللا صلــى هللا عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ثم جاء من بعدهم التابعون ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين كان عمر 
بن عبــد العزيز – رحمه هللا- األمين 
علــى رعيته وأمته المحب ألبناء دينه 
وانســانيته الخائــف من ربــه وعقابه 
دخلــت عليه زوجتــه فاطمة بنت عبد 
الملــك فوجدتــه جالســاً فــي مصاله 
واضعاً خده على يديه، ودموعه تسيل 
علــى خده فقالــت له: ما بالــك. فقال 
لها: ويحك يا فاطمة قد وليت من أمر 
هــذه االمة ما وليت ففكرت في الفقير 
الجائع، والمريض الضائع، والمظلوم 
المقهور، والغريب األســير، والشيخ 
الكبيــر، وذي العيــال الكثيــر والمال 
القليل واشــباههم فــي اقطار االرض 
واطراف البالد فعلمت ان ربي – عز 
وجل- سيسألني عنهم يوم القيامة وان 
خصمي محمــد صلى هللا عليه وعلى 
آله وصحبه وســلم فخشيت ان اليثبت 
لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي 

فبكيت.
حقيق على كل مسلم ان يفخر بهؤالء 
الصفــوة هــؤالء القدوة الذيــن تربوا 
علــى هذا الديــن تربوا علــى الكتاب 
والســنة فبهمــا العــزة وبهمــا الفوز 
والنجاة هــؤالء نفرح عندما نذكرهم؛ 

النهــم خيرة هللا من خلقــه انها قرون 
ذكرهــم  واالســوة  والقــدوة  العــزة 
رســول هللا صلــى هللا عليه وعلى آله 
وصحبه وســلم بعز قال عليه الصالة 
والســالم)خير القرون قرني ثم الذي 

يليه ثم الذي يليه(.
هؤالء الســلف ما كان همهم المنصب 
كان  وال  المركــب  همهــم  كان  وال 
همهــم الملبس بــل كان همهــم الدين 
فهــذا االمام احمد بــن حنبل امام اهل 
الســنة والجماعة في ايام محنته محنه 
خلق القرآن فعندما ادخل على الخليفة 
العباســي وقد ضــرب عنــق رجلين 
بحضرتــه جعل ينظر في وجوه القوم 
فرأى بعض اصحاب االمام الشــافعي 
فأخــذ يســأله اي شــيء تحفــظ عــن 
الشافعي في المســح على الخفين وقد 
قــال خصمه احمد بن ابي داود عندئذ 
انظــروا رجــال هو ذا يقــدم ليضرب 

عنقه فيناظر في الفقه.
وكان االمام احمــد بن حنبل –رحمه 
هللا- ينفــر من الثناء والمحمدة ويتمنى 
انــه لم يعرف بيــن النــاس ولقد كان 
يقــول: لو وجــدت الســبيل لخرجت 
حتــى اليكون لي ذكــر أريد ان يكون 
في بعض شــعاب مكة حتى ال اعرف 
قد بليت بالشــهرة اني التمنى الموت 

صباح مساء.
اولئك جيل قل مثيلهم وال يشبههم احد 
فواجــٌب على هذه االجيال ان تســير 
علــى خطاهــم وتقتفي اثارهــم وتقرأ 
سيرتهم ليخرج لنا جيل يكون مستعداً 
لقيادة األمة والســير بهــا الى طريق 

الصالح لنصرة هذا الدين.
د. محمد الحمد

 التواضع من سمات اإلسالم
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n ﴿ اَل َتُمــدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم 
َواَل َتْحــَزْن َعلَْيِهــْم َواْخِفْض َجَناَحــَك لِْلُمْؤِمِنيَن ﴾ 

الحجر: 88.
ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْوًنا   ﴿ َوِعَباُد الرَّ
َوإَِذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َســاَلًما ﴾ )الفرقان: 

)63
 )َواَل َتْمــِش ِفــي اأْلَْرِض َمَرًحــاۖ  إِنََّك لَــن َتْخِرَق 

اأْلَْرَض َولَن َتْبلَُغ اْلِجَباَل ُطواًل ( اإلسراء

n    عــن عياض بن حمار -رضي هللا عنه- عن 
الرســول -صلى هللا عليه وســلم أنه قال: »إنَّ هللاَ 
أوحى إلــيَّ أن تواَضعوا حتــى ال يبغَي أحٌد على 
أحٍد، وال يفخَر أحٌد على أحٍد«. رواه األلباني، في 
صحيح أبو داوود، عن عياض بن حمار، الصفحة 

أو الرقم: 4895، صحيح.
ُ عنه-، عن  وٍد -رضــَي هللاَّ ِ بن مســعُ عــن عبِد هللاَّ
النبيِّ -َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم- قال: »ال َيْدُخل الَجنََّة 
ٍة َمْن ِكبٍر«، فقال َرُجٌل:  َمْن َكاَن في َقْلِبِه مْثَقاُل َذرَّ
ُجَل يُِحبُّ أَْن َيُكوَن َثْوبُه حسناً، ونعلُه حسنا  إِنَّ الرَّ
قال: »إِنَّ هللاَّ َجِميٌل يُِحبُّ الَجماَل الِكْبُر َبَطُر الَحقِّ 
وَغْمــُط النَّاِس« رواه مســلم، في صحيح مســلم، 
عن عبد هللا بن مســعود، الصفحة أو الرقم: 91، 

صحيح.

، َوال َتْرَفْعِني ِفْي  د َوآلِــهِ n   للَُّهــمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
ـاِس َدَرَجًة إاّل َحَطْطَتِني ِعْنَد َنْفِســي ِمْثلََها، َوال  النَـّ
تُْحِدْث لِي ِعّزاً َظاِهَراً إاّل أَْحَدْثَت لِي ِذلًَّة َباِطَنًة ِعْنَد 
َنْفِسي ِبَقَدِرَها. اللَّهم أبعد عني التكبر، واجعلني من 

عبادك الصالحين »  

n    معنى التواضع : 
 العلمــاء الكبار رحمهم هللا كنا ذكر ذلك ابن حجر 
عة، فما  رحمــه هللا تعالى- قالوا: التَّواضع من الضَّ
عة والتَّواضــع، إذا نظرنا  هــو االرتباط بيــن الضَّ
إلى التَّعريــف اللُّغوي لهذه الكلمــة: فإنَّ التَّواضع 
ال شــكَّ أنَّ فيــه تنزياًل من اإلنســان لقدر نفســه، 
عــة، وهي كما قال أهــل العلم في  وهــذه هي الضَّ
ل عن المرتبة من  تعريفهــا: الهوان وإظهــار التَّنزُّ
المســلم ألخيه، وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله، 
مــت من فوقك لفضله، ودنوت لمن دونك  فإذا عظَّ
عة،  رحمًة له؛ فهذا هو التَّواضع، فإذاً هو من الضَّ
ومعنــاه في اللغــة: الهوان، لكنَّه فــي الحقيقة ليس 
ً، وإنَّمــا هو ارتفــاٌع، والتَّواضع ضدُّ الكبرياء،  ُذالَّ
والكبريــاء مــن صفــات هللا تعالى، كما قــال أبو 
هريــرة : قــال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم 
: قــال هللا : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن 
ـار ]رواه أبو  نازعنــي واحداً منهمــا قذفته في النَـّ

داود4092، وصححه األلباني

n  ليــس للرجــل ســوى مجد واحــد حقيقي، هو 
التواضع.

ألــن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، 
وابسط لهم يدك يطيعوك.

كلما إرتفع الشــريف تواضع، كلما إرتفع الوضيع 
تكبر.

إعداد :  إيناس شروانة

   تفقه في دينك 
  

 

  n فقــد جاء في الصحيحين عن معاوية رضي 
هللا عنــه: أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

قال: »من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدين«.
وفي رواية في غيرهمــا: »إن العلم بالتعلم، وإن 

الفقــه بالتفقــه، ومن يــرد هللا به خيــراً يفقهه في 
الدين، وإنما يخشى هللا من عباده العلماء«.

فلعــل هللا تعالــى أراد بك خيراً، فامــض في هذا 
المشروع المبارك، وليصحبك فيه أواًل: إخالص 

النية هلل تعالى، وقد قال هللا تعالى: )َوَما أُِمُروا إاِلَّ 
الَة  يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ لَِيْعبُُدوا هللاَّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة( ]البينة:5(. َويُْؤتُوا الزَّ
الصحيحيــن عن عمر رضــي هللا عنــه:  وفــي 
أن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قــال: »إنما 

األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«.
وعن معاذ رضــي هللا عنــه: أنــه قــال لرســول 
هللا صلــى هللا عليه وســلم حيــن بعثه إلــى اليمن 
أوصنــي، قــال:  »أخلص دينك يكفــك القليل من 

العمل« رواه الحاكم وصححه.
وبدون اإلخالص يكون العمل وبااًل على صاحبه، 
فعن أبــي هريرة رضــي هللا عنه أن رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم قال: »من تعلــم علماً ما 
يبتغــي به وجــه هللا تعالى ال يتعلمــه إال ليصيب 
بــه عرضــاً في الدنيــا، لم يجد عــرف الجنة يوم 
القيامة« يعني: ريحها. رواه أبو دواد وابن ماجه.
وعليــك بتقــوى هللا تعالى فــي الســر والعالنية، 
فإنهــا عــون لــك علــى طلــب العلــم والتفقه في 
الديــن، قال هللا تعالى:  )َيــا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمنُوا إِْن 
َئاِتُكْم  َ َيْجَعــلْ لَُكْم ُفْرَقاناً َويَُكفِّْر َعْنُكْم َســيِّ َتتَُّقــوا هللاَّ
ُ ُذو اْلَفْضــلِ اْلَعِظيِم( األنفال:29  َوَيْغِفــْر لَُكْم َوهللاَّ
فمــن اتقى هللا تعالى جعــل له ملكة وموهبة يفرق 

بها بين الحق والباطل.

األحد  23 ماي  2021
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n    نصــت علــى هذه الحريمة المادة 376 
من قانون العقوبات

الجريمــة  هــذه  أركان  الجزائري،وذكــرت 
)خيانة األمانة(. المتمثلة في:

ركــن الشــرعي: م 376 قانــون عقوبــات 
جزائري 

-1 الركن المادي المتكون من : 
- نشــاط إجرامي المتمثل فــي االختالس أو 

التبديد 
- محــل الجريمة المتمثل في الشــيء المقوم 
بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير.

- تســليم الشــيء الصادر عــن إرادة حرة و 
غير مشــوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا 
ألحد عقود األمانة )ايجار ، عارية ، وكالة ، 

وديعة ، الرهن(
-2 الركن المعنوي المتكون من : 

- قصد عام بعنصريه العلم و اإلرادة 
- قصــد خــاص المتمثل فــي نيــة التملك و 

حرمان مالك المال الحقيقي منه 
-3 الجزاء المقرر 

-1 الركن المادي للجريمة : 
العنصر األول: االختالس والتبديد

تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين 
للنشــاط اإلجرامــي المنصــوص عليهما في 

نص المادة 376 
من ق ع والمتمثالن في االختالس والتبديد. 
أ- االختــالس: المقصود بــه أن يأتي الجاني 

فعــال ماديــا يحول فيــه الحيازة مــن حيازة 
ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد االنتفاع الذاتي 

والتملك
يســلم شــخص ســيارته  واالســتهالك كأن 
للتصليح وبعــد المطالبة باســترجاعها ينكر 
المصلح استالمه لها ويرفض ردها لصاحبها 
ويحتفظ بها لنفســه،وهنا قام المصلح بتحويل 

الحيازة من ناقصة الى كاملة. 
ب- التبديــد: يــراد بــه فضــال عــن إضافة 
الشــيء إلــى ملــك الجاني يقوم هــذا األخير 
بإخراج الشــيء من حيازته إما باالســتهالك 

أو التصرف أو اإلتالف 
وبمعني أخر التبديد ال يتحقق إال باســتهالك 
األمانــة أو التصــرف فيهــا والتخلــي عــن 

حيازتها. 
العنصر الثاني: محل الجريمة 

تشــترك جريمة خيانــة األمانة مــع جريمتا 
الســرقة والنصــب فــي أنهــا تنصــب على 
مال،منقول، مملوك للغير وقد ذكر المشــرع 
بعــض األمثلة على محــل الجريمة في نص 

المادة 376 من ق ع.
العنصر الثالث: تسليم الشيء 

يجب للقيــام جريمة خيانــة األمانة أن يكون 
المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني 
عكس جريمة الســرقة حيث أن التسليم ينفي 
فعل االختالس إذا صدر عن إرادة حرة غير 

مشوبة بعيب من عيوب الرضا. 
ولم يشــترط المشــرع أســلوبا محددا للتسليم 
ســواء كان حقيقيــا أو حكميا،والغــرض من 
التســليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من 
حيــازة كاملــة لدى المجني عليــه إلى حيازة 
الناقصة للجاني و هنا نســتنتج أن ال جريمة 
إذا كان التســليم بقصــد نقل الحيــازة الكاملة 

بقصد التملك.
و ال يعتد هنا بالتســليم عن إرادة غير حرة و 

مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و ال يكفي التســليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة 
إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد 
من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع 

على سبيل الحصر و المتمثلة في :
عقد اإليجار 
عقد الوديعة 
عقد الوكالة 
عقد اإلعارة 

عقد الرهن الحيازي 
عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر 

-2 الركــن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة 
خيانــة األمانــة مــن الجرائــم العمديــة و ال 
يتصــور قيامهــا بتوفــر عنصر ســوء النية 
)الخطأ( و يشــترط في قيــام الجريمة توافر 

القصد العام باإلضافة إلى القصد الخاص 
أ- القصد العام: يتخــذ ويقوم على عنصرين 
همــا العلم بماديــات الجريمة وكذلــك اتجاه 

إرادتــه إلــى إتيان هذا الفعــل )االختالس أو 
التبديد(

ب- القصــد الخــاص: يتمثــل في اتجــاه نية 
الجاني الى تملك الشيء وحرمان مالك المال 

الحقيقي منه. 
ج- الضــرر: للقيــام جريمــة حيانــة األمانة 
يشــترط أن تصاب الضحية بضرر ويستوي 
أن يكــون ماديــا أو معنويــا وال يشــترط ان 
يكــون المتضرر المالك الحقيقي للشــيء بل 
يلحق الضرر حائز الشــيء حيازة مؤقتة أو 

من كانت له يد عارضة عليها.
-3 الجزاء المقرر :

ميز المشــرع في هذه الجريمة بين العقوبات 
البسيطة والعقوبات المشددة 

أ- العقوبة البسيطة: نصت عليها المادة376 
من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب 
عليها بالحبس من 3 أشــهر إلى 3 ســنوات 
زائــد غرامــة ماليــة مقــدرة بـــ: 500 إلى 

20.000 دج
ب- العقوبات المشددة: حيث نميز بين

- ظــرف خاص بصفة الجاني : حيث نصت 
المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون 
محل تشــديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات 
)سمســار ،وســيط ،مستشــار مهني ،محرر 
عقود( وتصــل العقوبة إذا توفر هذا الظرف 
بالحبــس إلــى 10 ســنوات و غرامــة الــى 

200.000 دج
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف 
تشديد هي متعلقة بالموظفين في القطاع العام 
أو ســلك القضاء وذلك أثنــاء القيام باألعمال 
المخولــة لهم،وتقــدر العقوبة عنــد توفر هذا 
الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات 

)جناية(
كما تشدد العقوبة أكثر )10 الى 20 سنوات( 
إذا تعلق األمر بصفة األمين العمومي حسب 

المادة 158 ق ع 
- ظرف خاص بالوســيلة المستعملة : نصت 
عليــه المادة 378/1 و ذلــك إذا لجأ الجاني 
إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق 
تجاريــة على ســبيل الوديعــة أو الوكالة أو 
الرهــن وذلــك بوصفــه مديرا أو مســيرا أو 
مندوبــا عن شــركة أو مشــروع تجاري أو 

صناعي أو لحسابه الخاص. 
- ظــرف خــاص بصفــة المجنــي عليه : و 
نصت علــى هذا الظرف المادة 382 من ق 
ع في فقرتهــا الثانية و المنصوص فيها عن 
صفــة المجني عليــه إذا كان الدولــة أو احد 
األشخاص االعتبارية التابعة لها المشار إليها 
في نص المادة 119من ق ع فتشــدد العقوبة 

)من سنتين إلى عشر سنوات(

      عقوبة خيانة األمانة 

   و المشرّع الجزائري

21عين على القانون

n  ولد عبد العالي بن بعطوش في 16ديســمبر 
1929بســقانة )باتنة( وينحدرمن عائلة محافظة 
درس االبتدائــي و المتوســط فــي مدينــة باتنة و 
بعدهــا انتقل الشــهيد إلــى ثانوية دومــال )رضا 
حوحو حاليا(بقســنطينة  لينال شهادة البكالوريا و 
يلتحــق مباشــرة الجامعة حيث ســجل فرع الطب 
بالعاصمــة، و يضطر للتخلي عن هذا التخصص 
بسبب مضايقات الفرنسيين لتميّزه و ذكائه الحاد، 
ليختــار متابعة دراســاته بكليــة الحقوق حيث نال 

شهادة اليسانس، و يتّفرغ للنضال السياسي.
كان الشــهيد نائبا لرئيس جمعية الطلبة المســلمين 
لشمال افريقيا 1952 / 1953، ثم عضو اللجنة 
المديرة لالتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
حيــث كان مــن بيــن األعضــاء المؤسســين لهذا 
التنظيم في فرنســا، ليصبح عضوا به في المكتب 

التنفيذي.
ومنــذ اندالع الثورة التحريريــة عام 1954 كان 
عــالوة بــن بعطــوش من الطلبــة األوائــل الذين 
انخرطوا فــي جبهة التحرير، وكونــوا أول خلية 
مــن الطلبة المســلمين الجزائريين المنظمة لجبهة 
التحرير عام 1956، وفي 19 ماي 1956 ، كما 
كان مــن بين األوائل المســؤولين على االضراب 
الذي شــنه الطلبــة الجزائريون، ثم دخل الشــهيد 

رفقــة زميله األميــن خان في الســرية تخفيا عن 
أنظــار العدو ومالحقاته، وهنا وفي هذه الظروف 
اتصل بهما الســيد بلعيد عبد السالم رفيق الدرب 

هو اآلخر، من باريس يسأل عن حالهما ومآلهما، 
وهنا قرر الشــهيد رفقة االمين خان االنضمام إلى 
الثورة مباشــرة بعد النداء الموجه للطلبة لالتحاق 

بالثورة.
وفي شــهر جوان من عام 1956 توجه الرفيقان 
باتجاه قســنطينة اين التحق بمركــز قيادة المنطقة 
الثانية ، قلده زيغود يوسف رتبة رائد في الجيش، 
نظير جهوده وحنكته، كلّف كمسؤول عن الجانب 
السياســي بالمنطقة الثانية، لــه عالقات عديدة مع 
مختلف قادة لثورة ســاهم فــي اخماد نار الخالف 
التي كادت تعصف في بعض األوقات بين االخوة 

العسكريين والسياسيين.
ســافر الشــهيد إلى تونس برفقــة القائد علي كافي 
لحضــور أول اجتماع للواليات التاريخية الســتة 
مطلــع 1958، كان قد قدم خاللها تقارير مفصلة 

عن األوضاع.
وبعــد عودة الجميع إلــى أرض الوطن في أواخر 
شــهر فيفــري، وبالضبط بعــد خروجهم من غار 
الدمــاء مــن تونــس مســاء 03 / 03 / 1958، 
وصــل الكل إلى خط موريــس المكهرب للمرور 
تحته بواســطة حفر خنادق، وعنــد مرورهم بدءا 
بالدليــل ثم قائد الوالية ثم الرائد عالوة، استشــهد 
هذا األخير بعد لمســه السلك المكهرب الذي فاقت 
قوتــه ال 8000 فولط، وليســقط الشــهيد شــهيدا 

ببوشقوف بمدينة ڤالمة .

الحقوقي و الشهيد الرائد عبد العايل نب بعطوش

 سؤال : 
نقل الملكية العقارية يتم بمجرد 

تحرير العقد امام الموثق فقط

 الجواب : 
ال: الن نقل الملكية العقارية 

ال يتم بمجرد تحرير عقد 
امام الموثق بل البد من اتمام 

اجراءات التسجيل بإدارة 
الضرائب ثم ايداع هذا العقد 

المتضمن الملكية العقارية 
بالمحافظة العقارية إلتمام 
اجراءات الشهر العقاري 

وعندما تكون وضعية العقار 
تدخل في منطقة ممسوحة فال 
بد من اتمام اجراءات الشهر 
العيني وذلك باستصدار من 

لدن ادارة مسح االراضي 
الوثائق المطلوبة في وضعية 

العقار محل الشهر.

 من الدستور

n ال يمكــن أن تكــون الوظـــائف 
فـــي مؤسســـات الدولـــة مصـدرا 
لخدمـــة  وســـيلة  وال  للـــثراء، 

المصـالح الخاصة.
المادة 21 من دستور 1996

 شخصية وقانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة

األحد  23 ماي  2021
الموافق لـ 11 شوال 1442



إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحة

     ميشال أونفراي..
فيلسوف ما بعد الحداثة

    n   ميشال أونفراي هو فيلسوف فرنسي معاصر 
من مواليد 1 يناير 1959 في أورن، فرنسا،

يعتبر ميشــال أونفــراي امتداًدا لفالســفة ما بعد 
الحداثة في فرنســا و قــد أســهم بصفــة جديّــة 
هــو  و  المعاصــرة ,  الفرنســيّة  في الفلســفة 
معروف بغــزارة مؤلّفاتــه التي تُعدُّ بالعشــرات 
. لم يبــدأ الكتابة إال أواخــر الثمانينيات، لتتوالى 
اإلصــدارت بمعدل كتاب في العــام على األقّل، 
فاســتحّق لقب أكثر الفالسفة غزارًة وظهوراً في 
اإلعالم. كان يحلم بأن يكون ســائق قطار فإذا به 
من أبــرز مفكري الجيل الجديد في فرنســا ومن 
وجوه » اليســار المعادي لليبرالية ، أعاد قراءة 
المعلّميــن الكبار . يرى أونفراي أّن الفلســفة فّن 

للوجــود وأّن غايتها الوصول إلى الّســعادة. و قد 
أعــاد قراءة تاريخ الفلســفة تحت عنوان ” تاريخ 
مضاد للفلسفة » . يحمل هذا الفيلسوف مشروًعا 
فكرًيا تحّررًيا يطمح إلى إنزال الفلسفة من فضاء 
النخــب الجامعيّة إلى الفضــاء العمومي، وقد قام 
بتأسيس ” الجامعة الشعبية ” تحت شعار الفلسفة 
للجميع . هذه الجامعة أّسســها مــع أصدقائه عام 
2002، لتستقبل كل من يرغب بحضور صفوف 
في الفلســفة والفن والتاريخ مجاناً، ومن دون أي 
شــروط كالشــهادة أو حتى القدرة علــى القراءة 
والكتابة!. النجاح االستثنائي للجامعة الشعبية دفع 
إلى تكرار التجربة في مدن فرنســية أخرى. أثار 
جداًل واسًعا في األوساط الفكريّة الفرنسيّة بسبب 
نقده الاّلذع لسيغموند فرويد و دعوته إلى تأسيس 

تحليل نفسي بعيًدا عن فرويد .
من بين أعماله 

قوة الوجود - بيان متعوي 
بطون الفالسفة

n حضر طفيلي مجلس قوم يأكلون، فجلس يأكل معهم بغير استئذان، فقالوا له: هل تعرف 
منا أحًدا!!
قال: نعم.

قالوا: من هو؟ قال: هذا!! وأشار إلى الطعام.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

 مالك حداد.. األديب الفيلسوف 
يف رحاب العلم واإلميان  

n     مالك حداد  شاعر وكاتب وروائي جزائري 
. ولــد بمدينة قســنطينة وفيها تعلــم. ثــم ســافر 
إلى فرنســا ونال اإلجازة في الحقــوق ولما عاد 
أصدر مجلة ” التقدم” وشارك في حرب التحرير 

الجزائرية. تميز إنتاجه بنفحة فلسفية.
ولــد فــي 5 جويليــة 1927 وتوفي فــي جوان 

1987
فمن» رصيف األزهار ال يجيب« إلى» سأهبك 
غزالة« إلى» الشقاء في خطر« ظل حداد يحمل 
مأســاته المزدوجــة، وربمــا بحــس يختلف عن 
اآلخرين، هذا الهم المزدوج» االستعمار واللغة« 
هــو الــذي حدد مســار كل أعمالــه. فبالرغم من 
مأساة اللغة ظل هذا األديب نقياً، يعبر عن هموم 
وطنية وقومية وإنسانية، برؤية تقدمية في شكلها 
العــام، بعيدة عن كل روح شــوفينية، األمر الذي 
ساعده على عدم السقوط في التعميم والغموض، 
مثل بعــض الكتــاب الفرنســيين المتواجدين في 

الجزائر، الذين أفرزتهم الثقافة االستعمارية
تتمثــل الرؤية األكثر عاطفية تجاه ثورة التحرير 
فــي أعمال » حــداد« فهي تعتبــر مجموعة من 
العواطــف واألحاســيس أكثــر منهــا مجموعــة 
لألفكار واآلراء. تشــكل رواياته قصائد تأثيرية، 
تظهــر فيها من حيــن آلخر تصريحــات وطنية 
وحماســية، وهو ينظر إلى الحدث كشــاعر بقلبه 
قبــل فكره. الحقيقة أن حداد لــه مفهومه الخاص 
لاللتــزام، ففي روايته »ســأهبك غزالة« يروي 
قصة حب بين ســائق شــاحنة وفتاة شابة، تعيش 
فــي الواحة التي يتوقف فيها الســائق ليســتريح، 
وهو في رحلته عبر الصحراء. فالكاتب في رأي 
حــداد ال يلتزم إال بشــخصيات رواياتــه. لكنه لم 
يهمــل ثورة التحريــر والمجاهديــن، الذين كانوا 
يقاتلــون مــن أجــل أن يحققــوا الســعادة والخير 

لشعبهم، أو من أجل الغزالن.
وتكاد تجســد روايــة »التلميذ والــدرس« لمالك 
حداد أعمق الوثبات الفنيــة للمتناقضات الدامية، 
التي يكتوي بها وجدانه. والشكل الفني نفسه يكاد 
ينطق بغلبة الدمــاء الجديدة، وحداد يبدأ صياغته 
من الكلمة فالجملة إلى بقية النســيج الروائي، وال 
يفعــل العكس: أن يصمم هيــكاًل روائياً لألحداث 
والشــخصيات والمواقف، ثم يمأله بالكلمات. أي 
أن الشــاعر ببساطة يسيطر على الروائي. وتكاد 
الرواية في كثير من المواضع تتحول إلى قصيدة 
شــعرية. وهذا يفســر أن البناء الــذي انتهت إليه 
هو» المونولــوج« إن» التلميــذ والــدرس« في 
جوهرها مونولوج طويل، فنحن ال نتعرف طوال 
الروايــة إال على شــخصية واحدة لهــذا الطبيب 
الجزائــري الكهــل، القاطــن فــي إحــدى المدن 
الفرنسية، وحيداً بعد أن ماتت زوجته. والمفارقة 
الروائيــة التي ينطلق منها حــداد هي أن الطبيب 
–األب- حريــص علــى إبقاء حفيده بين أحشــاء 
االبنــة –المناضلة- التي جــاءت عليه راغبة في 
اإلجهاض. يكشف لنا حداد عن رمز البطولة في 

المقاومة الجزائرية، من خالل هذه الرواية.
وضــع حداد في روايته األب وابنته وجهاً لوجه، 
االبنــة التي تعمــل في صفــوف المقاومة. ومثل 
هــذه المواجهــة، تعتبــر مظهــراً آخــر لصراع 
األجيال، الــذي تجلى واضحاً في أعقاب الحرب 
العالمية الثانيــة. وفي الواقع فإن حداد هذه تعتبر 
أفضــل رواياتــه وهــي أكثرها تماســكاً وحيوية 
ومحتــوى، بالرغــم أن الدور الكبيــر يتركز في 
معظمــه على مشــاعر الوالد وهــو يفكر ويتأمل 
ســلوك ابنته. لقد اختار حداد منــذ الوهلة األولى 
أن كــون » المنفى« هــو المهاد الــذي يبذر فيه 
رمــوزه، واختــار أيضــاً »جيــل المنفــى« هو 
الصغيــرة المعبرة عن رؤيــا المقاومة في رواية 
»التلميذ والــدرس«. يقدم إبداع مالك حداد فكرة 
عــن الدرجة النوعيــة الجديدة التــي ارتقت إليها 
الرواية الواقعيــة الجزائرية. وقد صادف إبداعه 
برمتــه فترة الحرب، إذ أن المؤلف لم ينشــر أي 
كتاب بعد انتزاع االستقالل. وتنقل مؤلفات حداد 
واقعــاً جديداً إذا ما قورنت بإبــداع كتاب التقاليد 
والعــادات. وقد كرســت رواياته للعالــم الداخلي 
للبطل المثقف، أو لذلك اإلنســان الذي إن لم يكن 
مماثاًل للمؤلف، فهو على أية حال شديد الشبه به 
روحيــاً. وال يمكن التأكيد أن ســيرة أبطال حداد 
تفتقر إلى األحــداث الدرامية بصفة خاصة، فكل 
واحد منهم يشــعر بشــكل أو بآخر بآالم قاســية، 
كمــوت القريــب أو انهيــار اآلمال الشــخصية. 
غيــر أن هــذه األحــداث ال تلفــت في حــد ذاتها 
انتبــاه الكاتب، وهي فقــط ضريبة حتمية، يدفعها 
للزمــن كل واحد من مواكبيه في تلك الســنوات، 
التــي أصبح فيها مفهوم الجزائــري – كما يقول 

الكاتب نفســه مرادفاً للشــقاء. إن موضوع حداد 
هو الحياة الروحية للشخصية، التي تنطوي على 
قــدرة فائقة على معارضة هجــوم القوى الهدامة 
والمعاديــة لإلنســان. وهذه القــدرة ال تتجلى في 
أحــداث خارجيــة باهــرة تســترعي النظر، ألن 
بطل حــداد يحوز انتصاراته فــي الحياة اليومية 
غير المحسوســة، وهذا ال يحــط بتاتاً من مغزاه. 
وعادة ما تنكشــف أمام بطل مالــك حداد إمكانية 
ســلوك الطريــق الســهل، والرفاهية الشــخصية 
على حساب تسوية مع ضميره الخاص، غير أن 
البطل يرفض بحزم سلوك هذا الطريق. ويوافق 
تماماً األسلوب اإلبداعي للكاتب محتوى مؤلفاته، 
التــي يبرز فيهــا تعقــد الحيــاة االعتيادية وغير 
المحسوسة، والبساطة األزلية اليومية، كما يفتقد 
ســرده مثاًل إلــى الزخرفة األســلوبية والفصول 

المطولة.
دارت روايــات حــداد حول الثــورة الجزائرية، 
وتلمســها مــن قريب ومــن بعيد فــي دوامة من 
المشــاعر والعواطف، هذا وأن شخصية الكاتب 
والثورة تشــكالن نبعــاً غزيــراً لرواياته، وحب 
الوطــن يقــوم بمثابة ربــاط الحياة، الــذي يربط 
كافــة الحــوادث ببعضهــا بعضاً يبــرز حداد في 
رواياتــه كاتب شــعر أكثر منه كاتــب قصة. فقد 
تأثــر بالشــاعر الفرنســي » أراگــون«، وكذلك 
بالفيلسوف » برگسون«، الذي ترك أثراً واضحاً 

على أعماله.
من بين أعماله 

» االنطباع األخير«
»سأهبك غزالة«

ديوان ” أنصتي وأنا أناديك ” وكلها بالفرنسية

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلــم، أن الفراعنة القدماء كانوا 
يقومون ببنــاء الكثير مــن األعمدة التي 
دامــت إلى يومنا هذا، لكنهم كانوا يطلقون 

عليها في بداية األمر المسلة.
- هــل تعلــم، أن متوســط الوقــت الذي يســتهلكه اإلنســان في 
حياتــه الكاملة من النوم، بأن اإلنســان يقضي من حياته خمس 
وعشرون سنة في النوم، وهذه حقيقة علمية تم الكشف عنها.
- هــل تعلم، أن بإمكان الدجاجة إن تقوم ببيض أكثر من مائتين 

وخمسين بيضة في السنة.

 822 - عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد 
هللا يتولــى الحكــم في األندلس بعــد وفاة جده 

األمير عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن.
هــوارد  الرئيس ويليــام   - 1911

تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء 
رخامي تم بناءه في مدينة نيويورك.

2012 - بــدء عمليــة التصويت في انتخابات الرئاســة المصرية، وهي 
االنتخابات األولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك.
2018 - أفــاد علمــاء اإلحاثــة بعثورهــم على جمجمة لنــوع جديد من 
الحراميــات )ســالة طويلة األمد من ثدييات الشــكل كلبيات األســنان(، 
ُتدعــى متحجرة لديناصور ضخم عاش من 130 مليون ســنة مضت في 

أمريكا الشمالية.
2018 فــوز رئيــس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري ِبوالية رئاســية 

سادسة بعد أن نال 98 صوتاً نيابياً من أصل 128.

قالك وحد الخطرة وحد السيد اشرى 
كبش العيد قبل عيد االضحى بشهرين أماال 

يأكل كانــت العائلــة كلها تدلــل فيه وتلعب معــاه حتى انه 
معهم و ينام معاهم في المنزل و عشية عيد االضحى راح الكبش جبد 

روحو على العايلة و بدى يبكي جا واحد من  العايلة سألو واشبيك 
تبكي قالهم ” قعدنا با عيد الناس اكل شراو الكباش غير احنا 

إننا نقرأ لنبتعد عن نقطة الجهل، ال لنصل إلى نقطة  العلم

   عباس محمود العقاد 

ما يحس بالجمرة غري يل كواتو :
 

 يقول هذا المثل للشخص الذي يشتكي همومه لإلنسان 
الذي لم يمر بنفس التجربة التي مّر بها المشتكي.

       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.

ّي
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 n  و قــال عنتــر داوود، فــي 
للتلفزيــون  مقتضــب  تصريــح 
العمومــي، إنــه اجتمع  بممثليــن 
عن جمعيات الجاليــة الجزائرية، 
و أكــد أن العدد األولــي المبرمج 
للرحالت ما بين الجزائر وفرنسا 
بعــد اســتئناف الرحــالت الجوية 
المبرمــج بداية مــن الفاتح جوان 
خمس  رحالت  ســيكون  المقبــل 
أن  الســفير  وأوضــح  يوميــة، 
الرحالت موزعــة عبر مطارات 
باريــس، ليــون، مارســيليا، إلى 
تــم  التــي  الثــالث  المطــارات 
اســتئناف الرحالت على مستواها 
فــي الجزائر وتشــمل: العاصمة، 
وهران، قســنطينة. و أشار عنتر 
داوود إلى أمكانية دراسة احتمالية 
فتــح خطوط أخــرى الحقا تخص 
مطــارات ليــل وتولــوز، وعلــى 
مســتوى الجزائر عنابة وتلمسان، 
و أوضح ان هذه المســالة ســوف 
تتــم تدريجيا وســوف تتقرر وفق 
ما ستكون عليه الوضعية الوبائية 
بالوطــن و مدى اســتقرارها. هذا 
قــد  الــوزراء،  مجلــس  وكان 
وافق  فــي اجتماعه األخير، على 
مقترحــات الفتــح الجزئــي التــي 
طرحــت في االجتمــاع الحكومي 
اآلليــات  لدراســة  المخصــص 
فتــح  عمليــة  لتنظيــم  المناســبة 
الحــدود الجوية، حيــث حددها أن 
تكــون فــي البداية بمعــدل خمس 
رحــالت يوميا من وإلى مطارات 
قســنطينة،  العاصمــة،  الجزائــر 
بروتوكــول  ووفــق  ووهــران، 
صحــي حــازم لضمان عــدم نقل 
المزيد من الفيروســات المتحورة 
التــي تكــون مصدرهــا الخــارج 
لداخــل الوطن. مــن جانبــه، أكد 
الناطق الرســمي لشركة الخطوط 
الجوية الجزائرية أمين أندلســي، 
إعــالم  لوســائل  تصريــح  فــي 
أمس،  جاهزيــة الشــركة لعــودة 
الرحــالت الجوية الجزئيــة بداية 
مــن الفاتح جــوان المقبــل، وذلك 
بعــد أشــهر من الغلــق، و قال إن 

كافــة التدابير تم اتخاذها في كامل 
بالرحــالت  المعنيــة  المطــارات 
الجزئيــة بهــدف الســيطرة على 
الوباء. وفند المتحــدث ذاته ما تم 
تداوله بخصوص ارتفاع أســعار 
تذاكر الســفر على مستوى شركة 
الجزائريــة  الجويــة  الخطــوط 
بالتزامــن مع بــدأ الرحالت نحو 
الخــارج بدايــة جــوان، إذ أكد أن 
الجويــة الجزائرية حاليــا، تنتظر 
البيــان التنظيمي المســير للعملية 
لضبــط برنامجها وكافــة األمور 
التقنية المتعلقة بعودة الرحالت بما 
فيها أسعار التذاكر وهذا حسب ما 
تم اإلعالن عنه في اجتماع مجلس 

الوزراء األخير. 
كافــة  أن  إلــى  أندلســي  وأشــار 
علــى  التنظيميــة  اإلجــراءات 
مســتوى الشــركة تم ضبطها لهذا 
الموعــد ســواء ما تعلــق بتجهيز 
الطائــرات وتعقيمهــا ناهيــك عن 
األمــور اإلدارية، أمــا فيما يتعلق 
باإلجــراءات االحترازيــة للوقاية 
من الفيروس ومتابعة مدى تطبيق 
الصحــي وإجــراء  البروتوكــول 

الفحــص الســريع للقادميــن مــن 
خارج الجزائر فإن وزارة الصحة 

هي من ستقف على  العملية. 
هــذا و قد أثار قرار الفتح الجزئي 
للحــدود، و تحديد عدد ضئيل جدا 
مــن الرحــالت الجويــة، خاصة 
و أنهــا فــي مرحلة أولى شــملت 
رحــالت باتجــاه بلد واحــد وهو 
فرنســا، الكثير من التساؤالت من 
قبل الجاليات الجزائرية الموجودة 
فــي مختلــف دول العالــم حــول 
كيفيــة تنظيم  الرحــالت، وحول 
متــى يســمح بتنظيــم رحالت من 
بلــدان أخــرى تمكــن المغتربيــن 
الجزائرييــن مــن دخــول أرض 
الوطن،  كمــا أثــار هــذا الوضع 
الكثيــر من الخوف لــدى البعض 
اآلخر مــن عدم تمكنــه من رؤية 
أهلــه بالجزائر إال بعد انتظار مدة 

طويلة أخرى. 
يجــري هــذا و كل اآلمــال معلقة 
على اســتقرار الوضعيــة الوبائية 
بالوطن، للرفع من عدد الرحالت 

و فتح خطوط جديد. 

موزعة عرب مطارات باريس، ليون و مارسيليا  نحو العاصمة، وهران، و قسنطينة 
 برمجة 5 رحالت جوية يومية رسميا بين 

الجزائر و فرنسا بداية من الفاتح جوان

باقة األخبار 
وفــاة الغريــق الرابع ..البحــث ال يزال 

متواصال عن طفل يف سكيكدة
 

n ال تــزال مصالــح الحمايــة المدنيــة و عــدد من 
المتطوعيــن في رحلة البحــث عن الطفل الغريق في 
شــاطئ واد القط بمنطقة جان دارك في ســكيكدة ، و 
هذا بعدمــا ابتلعته أمواج البحر فــي ظروف ال تزال 

مجهول .
و كانــت مصالــح الحمايــة المدنيــة قد ســخرت كل 
إمكانياتهــا مند أول أمس الجمعــة عقب تلقيها بالغ 
يغــرق الطفــل في ظــروف مجهــول بشــاطئ وادي 
القــط الغيــر محــروس، أين ســارعت لنشــر العديد 
مــن الوحدات لدعم من خفر الســواحل و العديد من 
المتطوعيــن نشــير بأن امــواج البحر لشــاطئ جان 
دارك فــي ســكيكدة ابتلعت في أقل من أســبوع اربع 

ضحايا غالبيتهم من واليات مجاورة. 
نورالدين ب

ثالثينــي يقتل خالــه بالمنجل بســبب 
المرياث ببجاية

n شــهدت، ليلة أول أمس الجمعة،  منطقة برادما 
ببلديــة ذراع القايد شــرق والية بجايــة جريمة قتل 
بشــعة راح ضحيتها مواطن في العقــد الخامس من 
العمــر، بعد أن تعرض إلــى طعنات بالمنجل اخترقت 
رأســه وصدره مــن طرف مواطن أخر بســبب نزاع 
حول الميراث. وحسب المعلومات التي بحوزتنا ،فإن 
الجانــي الــذي ألقي عليه القبض مــن طرف عناصر 
الــدرك الوطني في مســكن مهجــور بالمنطقة يعتبر 
خــال الضحية، حيث فور تنفيذه للجريمة الذ بالفرار 
قبل أن يتم إيقافه بمســاعدة من المواطنين. علما أن 

الجاني يبلغ من العمر 36 سنة. 
أ-هادي  

مقتل  طفل يف انقالب سيارة بقالمة 

n تدخلت، أمس ،  الوحدة الثانوية للحماية المدنية 
عين مخلوف بقالمة  في  الساعة 14سا و53د ألجل 
حادث مرور بطريق عين الظفيرة الرابط بين بلديتي 
تاملوكة وعين مخلــوف، يتمثل الحادث في انحراف 
وانقالب ســيارة سياحية من نوع )رونو سامبول( ، 
خلف الحادث اصابة الســائق )م،ف( البالغ 18 سنة 
مرافقــه )و،ف( البالغ 14 ســنة بجــروح وإصابات 
مختلــف مــن جنس ذكريــن، تم إســعافهما في عين 
المــكان ونقــال بســيارة االســعاف الــى المؤسســة 
العموميــة للصحة الجوارية عيــن مخلوف، أين لفظ 

الضحية الثاني أنفاسه األخيرة هناك.
 خديجة .ز

n مــا يحدث هذه األيام بخصوص مجريات الحملة 
االنتخابيــة، يبــرز أن ثمة ممارســات تحســب على 
النظام السابق ..نظام الفساد والشكارة مازالت لألسف 
تبرز مــن حين آلخر، وهو ما يعطــي االنطباع بأن 
مترشــحين ضمن قوائم األحزاب أو األحرار ولجوا 
السباق من منطلق قوتهم المالية ..واألغرب أن هناك 
مــن ينوب عنهــم بالوكالة ، فيســارع إلــى الترويج 
لطروحاتهــم ومحاولة تبييض صورهم ،ومن حســن 
الحظ أن الســلطة واللجنة المستقلة لمراقبة االنتخابية 
ســاهرة من أجل أن يجرى هذا االســتحقاق في كتف 
الشــفافية ـ بعيدا عن أي تالعبات ، وهو ما من شأنه 
أن يعطي التشــريعيات مصداقيــة أكثر.من خالل ما 
يتــداول مــن أخبار فــي عديد الواليــات ، فإن هناك 
الكثيــر من رجــال المال من يلهــث بغرض وصول 
من ينوبه إلى قمة البرلمان ، فيوجد ابن ملياردير في 
قائمة حزب ما ، كما توجد زوجة نافذ في قائمة حرة 

، واألمثلة كثيرة .
مــن أيام وفي حــوار مع مســؤول في لجنــة والئية 
لمراقبــة االنتخابات أطلعني أن هناك من يطلب عدم 
وضع صورة زوجتــه وله الحق في ذلك من منطلق 
قانونــي ، وال يمانــع فــي أن تصــول وتجــول لتبلغ 
المــراد .. وهناك من المرشــحين من يطلب الترويج 
واإلشــهار ويوظف شــبانا لينوبوا عنه بمقابل حسب 
مــا يصلنــا من أخبار  ، ألســباب مختلفــة ومنها أنه 
منبــوذ  وال يمكنه مواجهة حتــى أبناء حيه ، وهناك 
مــن المرشــحين مــن يلجأ إلــى آخرين من نشــطاء 
الوســائط االجتماعية العارفيــن بخبايا اإلعالم اآللي  
والرقمنة  لشرح  ما يعتبره »برنامج«، وهو ال يفقه 

حتى إشعال الحاسوب واألمثلة كثيرة ..
آخر ال��كالم .. يفتــرض أن  تكــون هذه 
االنتخابــات أكثــر مصداقية وأن تفرز أســماء قادرة 
فعال على تمثيل الشــعب و« مســح« صفات الخزي 
والعار عن البرلماني كما كان في السابق ..برلمانيون 
شــبان  أكفاء ورجال سياسة  مقتدرين عدا ذلك ربي 

يستر..  وتفاءلوا خيرا تجدوه ؟    
يزيد سلطان

كاريكاتور 

سباق بالوكالة
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 36/ 15
الجزائر : 24/ 17
وهران : 23/ 16 

الصبح  : 03.39
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.21
املغرب  : 19.43
العشاء : 21.19
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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 

استغلوا عيد الفطر لإلبحار
اإلطاحة بشبكة لتنظيم رحالت 

الحرقة بالطارف 
فرقــة  تمكنــت   n
القضائيــة  الشــرطة 
القالــة  دائــرة  ألمــن 
بأمــن واليــة الطارف 
مــن اإلطاحــة وتفكيك 
إجراميــة  عصابــة 
 04 مــن  تتكــون 

أشــخاص تنشــط في مجال اإلعــداد والتحضيــر لرحالت 
الهجــرة الســرية عبــر البحر وهــذا مقابل مبالــغ مالية. 
المعنيون ينحدرون من واليتي الطارف و عنابة أعمارهم 
مابيــن العقدين الثاني و الثالث، كما تم توقيف خالل نفس 
العملية 04 أشخاص ينحدرون من مختلف واليات الوطن 
خاصة الشرقية من بين ضحايا هذه العصابة و المرشحين 
للهجرة الســرية مع حجز واســترجاع المعدات والوسائل 
المســتعملة من طرف العصابة لعمليات الهجرة والمتمثلة 
فــي 01قارب صيد ،01 محرك لقوارب بحرية، صدريات 
نجاة بحرية،05دالء ســعة 20 لتر معبأ بمادة البنزين02  
خزاني بنزيــن ،أنبوب ضغط هوائي خاص محرك بحري.
عملية اإلطاحة وتفكيك هذه العصابة جاءت بفضل استغالل 
لمعلومــات من طــرف عناصر الشــرطة لفرقة الشــرطة 
القضائيــة بأمــن دائرة القالــة تفيد بقيام أحد المســبوقين 
قضائيــا بالتحضيــر إلعداد عمليــة الهجرة الســرية عبر 
البحــر ألشــخاص ينحــدرون من عــدة واليات مســتغلين 
يوم عيد الفطــر المبارك ليتم تعميق التحريات التي مكنت 
مــن التعرف على باقي أفــراد العصابة ليتم توقيفهم وفتح 
تحقيق في القضية والذي أسفر إلى أن المعنيين ينشطون 
ضمــن عصابة إجرامية منظمة تنشــط فــي مجال اإلعداد 
والتحضيــر لعمليات هجرة ســرية عبر البحــر كما تم من 
خالل التحريات حجز واســترجاع جل المعدات المستعملة 
في عمليات الهجرة السرية من طرف العصابة مع توقيف   
04 أشــخاص مرشــحين لمغادرة التراب الوطني بطريقة 
غيــر شــرعية ضبطوا علــى مســتوى مدينــة القالة بعد 
االنتهاء من التحقيق واســتفاء جميع اإلجراءات القانونية 
أنجــز ضد أفــراد العصابة وعددهم  04 اشــخصا ملفات 
قضائيــة عن قضية تكوين جمعية أشــرار لتدبير الخروج 
الغير شرعي من التراب الوطني لعدة أشخاص عبر البحر 
مــن أجل الحصول بصورة مباشــرة على منفعة مالية مع 
توافر ظرف التعدد قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية 
المختصــة لدى محكمة القالة ايــن صدر في حق العصابة 
المتكونــة مــن  04  اشــخاص01   عام حبــس نافذ مع 

ايداعهم مؤسسة إعادة التربية.
 بثينة سميلي 

ع.ق

أعلن سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود، عن برمجة 5 رحالت يومية ما بين الجزائر  فرنسا بداية 
من الفاتح جوان المقبل، فيما أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاهزيتها لعودة الرحالت الجوية 

الجزئية بداية من 1 من الشهر  الداخل، و اتخاذ كافة التدابير في كامل المطارات المعنية بالرحالت 
الجزئية بهدف السيطرة على الوباء. 

 الجزائر:سناء-م 
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