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سكان ”نارصي اسماعيل”  بفسديس ينتظرون 

التحقيق يف أسباب غلق دار الشباب

تبسة
سكان الونزة  يشتكون ملوحة المياه 

بعد ربطهم بسد ولجة مالق

ميلة 
مسجد جديد بناه أحد المحسنني 

يتسع  أللف  مصيل بفرجيوة
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توقيف تحفظي يف حق  8 جمركيني حاولوا سرقة 17 دراجة فاخرة بتبسة 
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مفاجأتان يف قائمة  
الخضر وعودة ثنائي نيس 

يف تصنيف شمل 140 جيشا عرب العالم

ص12

الجيش الجزائري الثاني 
إفريقيا والـ27 عالميا

بور الجيش الوطنــي  فايــر  غلوبــال  صنف موقــع 
الشعبي  ضمن أقوى جيوش العالم وفقا إلحصاءات عام 
2021 حيث احتل المرتبــة الثانية افريقيا والـ27 عالميا 

. ص 5من بني 140 جيش عسكري 

فرق فرنسية 
 

،أملانية 
 وإسبانية

  تريد
 أندي ديلور 

الحملة االنتخابية تنهي 
أسبوعها األول و إدراك 
بصعوبة إقناع المواطن

استعدادا لـ3 وديات مرتقبة يف جوان وجويلية 

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، عن قائمة موسعة لخوض 3 مباريات 
ودية خالل فترة التوقف الدولي المقبلة. ويخوض ”محاربو الصحراء” 3 وديات 
أمام كل من موريتانيا ومالي وتونس خالل شهر جوان وجويلية المقبل، استعدادا 

للتصفيات األفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 - بلعيد  يرافع من أجل تغيري بعض 
القوانني  التي تعرقل مسار التنمية

- بعجي  يدعو إىل االبتعاد عن خطاب 
الكراهية مع الرفع من الخطاب السيايس

-مقري : أبناء » حمس« نزهاء و برنامج 
الحركة مستمد من بيان أول نوفمرب 

بعد حصولهم عىل تعهدات من وزير الرتبية

مديرو المدارس االبتدائية 
يعلقون إرضابهم 

ويستأنفون األعمال اإلدارية
ص 6

ترشيعيات 12 جوان

ص 4/3 

 المرتشحون أكدوا وجود تجاوب وويع كبري 
للمواطنني بما يرفع من مستوى التحدي



مداهمات أمنية لعدة أحياء بجيجل 

n   قامــت مصالــح الشــرطة 
القضائيــة بأمــن واليــة جيجل 
بتنظيم عمليات مداهمة واســعة 
بإقليــم االختصــاص ، شــملت 
العديــد من األحياء والشــوارع 
غــرار  علــى  جيجــل  بمدينــة 
شاطئ عوقة ، الشاللوة ، شارع 
زيغود يوسف ) شاطىء كثامة 
( ، حي الكلــم الثالث والمحطة 
 ، المســافرين  لنقــل  الشــرقية 

أيــن تــم خاللهــا مراقبــة  30 
شــخصا و10 مركبــات ، مــع 
تحويل ســبعة )07( أشــخاص 
لدراســة  للمصلحة إلخضاعهم 
حالــة معمقــة ، هــذه العمليــة 
أســفرت عن توقيف شــخصين 
لتورطهمــا في قضايــا مختلفة 
، يتعلــق األمر بشــاب يبلغ من 
العمر  29 ســنة ضبط بحوزته 
قطعة مــن المخــدرات ) كيف 

معالج( ، والثاني شاب يبلغ من 
عمر 34 سنة تم ضبطه متلبسا 
بحيازة ســالح أبيــض محظور 
من الصنف السادس وكذا قطعة 
مخــدرات ) ســيجارة ملفوفة ( 
، ;وقد تم توقيفهما واتخاذ كافة 
اإلجــراءات القانونيــة الالزمة 

في حقهما.
نصرالدين / د

المجمع الصناعي لإلسمنت  )جيكا(يقلص 10 بالمائة من استهالك الكهرباء
 

  
 القائمة الحرة الجيل الصاعد للتغيري 

تطرح برنامجها االنتخايب بقسنطينة 

n قامــت، يوم أمــس القائمة الحرة المرشــحة لالنتخابات 
12جــوان 2021 تحــت اســم الجيــل  الصاعــد للتغييــر 
بطــرح برنامجها االنتخابي وهــذا بدار الثقافة محمد اليزيد 
بالخروب قســنطينة  المترشــحون وعلى رأسهم المترشح 
مرواني صالح عبروا عن أملهم الكبير في التغيير والتجديد 
فيما يخص والية  قســنطينة، إلى جانب عرض برنامجهم 
االنتخابي والذي أكدوا علــى تغطيته لكافة المجاالت أبرز 
مــا تــم طرحه من  طــرف القائمة الحرة ســابقة الذكر في 
مجال النقل هو إعادة توزيع التراخيص الخاصة بســيارات 
األجــرة والحد من  احتكارها ألطــراف معينة ،إلى جانب 
بعث برنامج الســكة الحديدية بمقاييس عالمية لتســهيل نقل 

المسافرين والبضائع  وإعادة بعث مشروع التلفريك .
المترشــحة الحرة عياد ماريا أكــدت بدورها لعين الجزائر 

عن اإلطارات التي تحملها القائمة
 دالل .ب

   العمل عىل إنشاء مركز مندمج كوري 
جنويب تونيس للطائرات دون طيار

 n    كشــف وزيــر تكنولوجيــات االتصــال واالقتصاد الرقمي 
التونسي، محمد فاضل كريم، عن تكوين لجنة بهدف إنشاء مركز 
مندمج كوري جنوبي تونســي للطائرات دون طيار. وأشار محمد 
فاضــل كريم إلــى أن هذه اللجنة تضــم وزارات الداخلية والدفاع 
والنقل والمالية والتعليم العالي بمشاركة الوكالة الوطنية للترددات. 
وأوضــح كريــم أن »الجانــب الكــوري الجنوبي ســيمول إنجاز 
هــذا المركــز المندمج بكلفة تناهز 5 مليــون دوالر، إوأن وزارة 
تكنولوجيات االتصال تعمل حاليا مع وزارة المالية على تســريع 
اعداد نص االتفاقية بين البلدين«، الفتا إلى أن »مشروع المركز 
الكــوري الجنوبي التونســي، المرجح أن يتخــذ من قطب الغزالة 
مقرا له، يهدف إلى دعم المؤسســات الناشــئة وتســويق الخدمات 
فــي المجال عالوة على توفير مواطن شــغل ألصحاب الشــهائد 
العليا في التكنولوجيات الحديثة، ويرنو إلى االستفادة من التجربة 

الكورية في المجال من خالل نقل التكنولوجيا والبحوث«.
فــي تفاصيــل المشــروع، أعلــن وزيــر تكنولوجيــات االتصال 
واالقتصاد الرقمي أن »المشــروع يشــمل إرساء 5 منصات في 
اختصاصــات مختلفة ونظام تحكم متكامل. وسيســاهم في توفير 
المعــدات المتطورة لجمــع البيانات وتحليلهــا وتكوين 25 مدربا 
تونســيا على اســتعمال هذه التكنولوجيا«، موضحا أن »الفالحة 
مــن أبــرز القطاعات المســتفيدة مــن المركز المندمــج الكوري 
التونســي للطائــرات دون طيّار عــالوة على الصحــة والتجهيز 

والبيئة ومجال رسم الخرائط«. 

الخميس  27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

مخ الدجاج: كلمة الرس يف النظام 
الغذايئ لدى أكرب معمر يف العالم

n     احتفــل ديكســتر كروجــر، المعمــر 
االســترالي باكتماله ســن الـــ111 عاًما، من 
خالل تمتعه بصحــة جيدة خالية من األمراض 
المزمنــة التــي تصيــب كبار الســن مــع تقدم 
العمــر، حيث كشــف عن بعض العــادات الذي 
يتابعهــا منذ زمن، تجعله يبقى في صحة جيدة 

ويتمتع بجسد خالي من األمراض.
كشــف ديكســتر كروجر عــن بعــض العادات 
الصحيــة الــذي يتابعها، التــي تمنحه الصحة 
والقــوة لكي يســتطيع التمتع بصحتــه بعمره 

رفقة أحبائه.
كشف ديكســتر كروجر عن الســر الذي يعتاد 
على تناولــه حفاظاً على صحته، إذ من ضمن 
هذه العادات التي يتابعها بشــكل يومي، تناول 
مخ الدجاج فهو يهتم بتربيتهم والحرص على 
تناولهم األطعمــة الخالية من الكيماويات حتى 

يتمكن من أجزاء الدجاجة باطمئنان.
قــال كروجــر عــن هــذه العــادة الــذي يتبعها 
دائما، من خــالل لقاء تلفزيوني مع التلفزيون 
األسترالي، للكشف عن بعض العادات الصحية 
التــي يبتاعها كبار المســنين، إنــه يعتاد على 
تناول الدواجن بشــكل أسبوعياً وال يتخلى عن 
تنــاول المــخ أو أدمغة الدواجــن التي تحتوي 
على نســبة عالية من الفوائد التي تحافظ على 

صحة الفرد.
كما اوضــح أن رأس الدجــاج ال تحتوي على 
الكثيــر من اللحــوم، فهي تحتــوي على المخ 
بمجرد قطعة صغيرة للغاية لكنها تعمل بجدارة 
على منح الجسم النشاط والحيوية التي يحتاج 

لها الجسم.
وأكمل كروجر حواره عن نظامه الصحي الذي 
يســاعده علــى التمتــع بصحة وعمــر طويل، 
تواجده في المناطق النائمة الخالية من التلوث 
والتعدد الســكاني، تعتبر من ضمن الحيل التي 

تساهم في الحفاظ على الصحة.

2
نحلة

n     تمكــن المجمع الصناعي الســمنت الجزائر 
)جيــكا( مــن تقليــص اســتهالك الكهربــاء بنســبة 
10 بالمائــة فــي مصانع االســمنت التابعــة له في 
إطار ترشــيد اســتخدام الطاقة الذي يســبق االنتقال 
الطاقــوي, حســبما أفاد به مدير التنميــة الصناعية 

للمجمع مرزاق زبوج
 وصرح ذات المســؤول على هامش الطبعة ال11 
للصالــون الدولــي للطاقــات المتجــددة والطاقــات 
النظيفــة والتنميــة المســتدامة ء بمركــز االتفاقيات 
لوهران ان الجهود  التي بذلها مجمع جيكا ســمحت 

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة بخفض 
اســتهالك الكهرباء إلنتاج 1 طن من االســمنت من 
127 إلــى 115 كيلوواط/ســاعة, وهــو ما يعادل 

انخفاض ا بنسبة 10 بالمائة
وشــدد على أن المجمع الصناعي السمنت الجزائر 
تبنــى خطــة الســتهالك الطاقة تهدف إلــى تقليص 
استهالك الكهرباء قدر اإلمكان في إنتاج اإلسمنت, 
األمر الذي أعطى نتائج مرضية مضيفا أن المجمع 
يعتزم تحقيق خفض بنسبة 20 بالمائة إضافية خالل 

السنوات الخمس المقبلة.

.كما أشــار مدير التنميــة الصناعية إلى أن المجمع 
خفض اســتهالكه مــن الغــاز )أقل اســتخدام ا من 
الكهرباء( بنسبة 10 بالمائة أيضا  وأوضح أن هذه 
الخطوة تســمح بتحقيق مكاســب مهمة في المجالين 
البيئــي واالقتصــادي مــن خالل تخفيــض األعباء 
بنســبة 6 أو 7 بالمائة  ويطمــح مجمــع »جيــكا« 
إلــى أن يكون نموذج فيما يتعلق باســتهالك الطاقة, 
انطالقــا من مالحظــة أن المرحلة األولى من خطة 

العمل لتقليص االستهالك كانت مثمرة.
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بدون تعليق

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

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

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة 

 ANEP الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
المتواجدة ب 01 نهج باستور الجزائر 

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



3  عين على الحدث

 n وقــال عــدة بونجــار فــي 
تصريحات للصحافة إن ممثلين 
عــن الهيــكل الصحــي الذيــن 
السلطة  يشتغلون في مندوبيات 
الوطنيــة المســتقلة لالنتخابات 
”الماناجير  بتســمية  المعروفين 
كوفيد” يراقبون كل النشــاطات 
االنتخابيــة  بالحملــة  المتعلقــة 
ويســهرون على ضمان تطبيق 
الصحــي  للبروتوكــول  ســليم 
المعتمد من قبل السلطة الوطنية 
المســتقلة لإلنتخابات كما تم مع 
حملة االســتفتاء على الدســتور 
الجديــد فــي نوفمبر الفــارط , 
وذكــر المتحــدث أن المندوبين 
البلدييــن وإطارات في ســلطة 
الوطنيــة لالنتخابــات خضعوا 
لــدورات تكوينيــة مــن أجــل 
ضمــان التحكــم فــي الوضــع 
الصحــي طيلــة فتــرة الحملــة 

االنتخابية ويوم االقتراع.
وسجل عضو اللجنة العلمية أن 
األحزاب والقوائم المستقلة التي 
تخوض الحملــة االنتخابية منذ 
20 ماي إلتزمت بالبروتوكول 
للعمليــة،  المرافــق  الصحــي 
مضيفا مشــيرا الــى أن الحملة 

االنتخابية التي تدخل  أسبوعها 
احترامــا  ســجلت  األول 
للبروتوكول الصحي، كما نثمن 
روح المســؤولية واإللتزام لدى 
على  المتنافســين  المترشــحين 
مقاعد المجلس الشعبي الوطني 

.
المســؤول  كشــف  بالمقابــل، 
ذاتــه عــن توجيــه إعــذارات 
مــن قبل ”ماناجيــر كوفيد” إلى 
السياســية  األحــزاب  بعــض 
المســتقلة  المشــاركة  والقوائم 
مرشــحيها  يحتــرم  لــم  التــي 
شــروط البروتوكــول الصحي 
التجمعــات  تنشــيط  خــالل 
واللقاءات الجوارية وأشار إلى 
أن القانــون يُخــول للماناجيــر 
كوفيــد  بالتنســيق مع المنســق 
االنتخابــات  لســلطة  الوالئــي 
إلغــاء أي تجمــع شــعبي فــي 
إطــار الحملــة االنتخابيــة لــم 
يحتــرم إجــراءات الوقايــة من 
وبــاء فيــروس كورونــا الذي 
دخل مراحل أخرى من الخطر 

المحدق بالصحة العمومية .
 رـ م

 فيما لم تتقيد األغلبية بتدابريه يف األسبوع األول

إنذارات لألحزاب والقوائم الحرة التي لم تلزتم 
بالربتوكول الصحي خالل الحملة االنتخابية

المرتشحون أكدوا وجود تجاوب وويع كبري للمواطنني بما يرفع من مستوى التحدي

الحملة االنتخابية تنهي أسبوعها 
األول و إدراك بصعوبة إقناع المواطن

تنهي الحملة االنتخابية أسبوعها األول، وقد كانت بدايته باهتة و نهايته شهدت تصريحات مثيرة للجدل من 
قبل بعض المرشحين و رؤساء األحزاب السياسية المشاركة في سباق التشريعيات، غير أن الجميع وخالل 
هذا األسبوع أدركوا أن المواطن يعي جميع القضايا و المسائل سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية و 
من الصعب على خطاب انتخابي أن يقنعه إذا لم يكن بالفعل يرتكز على أسس و حقائق و حلول واقعية قابلة 

للتنفيذ، وهو ما يجعل المهمة أصعب أمام المترشحين خالل األسبوعين المتبقيين من عمرة الحملة. 

دعا  المواطن اىل االختيار االيجايب يوم 12 جوان

بلعيد  يرافع من أجل تغيري بعض القوانني  التي تعرقل مسار التنمية

n   القيادي بحركة مجتمع السلم 
أحمد صادوق:

 الحملة االنتخابية عرفت مسارا تصاعديا 
واملواطن اليوم ال يقبل  إال النزهاء

  قال القيادي بحركة مجتمع السلم أحمد صادوق 
فــي تصريح لـ”عين الجزائــر”، إن حزبه ارتأى 
إطالق الحملــة االنتخابية مــن مناطق الجنوب، 
و أراد بذلك  بعــث رســالة قويــة  أن الحــزب 
متضامــن مع  الجنوب الذي يســتغله البعض و 
يســتعمله كورقة ضغط و ابتــزاز، و بعدها نظم 
الحــزب تجمعــات شــعبية في عدد مــن واليات 
الوطــن و أحيانــا كانــت ثالث تجمعات شــعبية 
في يــوم واحد ينظمها رئيــس الحركة و قيادات 

الحزب. 
 و يــرى صــادوق أن الحملــة علــى المســتوى 
الوالئي بدأت بمســار تصاعدي، فالحركة حسبه 
لديها فريــق إعالمي يقوم بالترويج و التســويق 
للخطــاب الحزبــي و برامجــه، و يقــوم أيضــا 
بإلصــاق الملصقات للتعريف أكثــر بالبرنامج و 

المرشحين في مختلف األحياء و القرى. 
و يقول صــادوق إنه خالل األســبوع األول من 
الحملــة االنتخابية لمس بعــض التراخي و ألول 
مرة من قبل المنافســين من األحزاب السياســية، 
و اعتبــر أن حزبه الحزب األكثر نشــاطا خالل 
هذا األسبوع، و أشار إلى أن الحزب ركز كثيرا 
على العمل الجواري وكان هناك تخوف من ردة 
األفعال،  لكنــه أكد أنه كان هنــاك تجاوب كبير 
من المواطنين، وأكد أن أغلب الجزائريين أصبح 
لديهم إدراك بضرورة وضع رجال أكفاء ووضع 

حلــول واقعية للخروج من األزمة التي تعيشــها 
البالد و انه لم يعد هناك مكان إال للنزهاء. 

 و اعتبر القيادي بالحركة أن المواطنين أصبحوا 
أكثــر إدراكا أن البــالد تعيش أزمــة كبيرة و أن 
االنتخابات ستكون الحل إذا كانت بالفعل نزيهة. 
املكلف باإلعالم بحزب جيل جديد 

الحبيب براهمية: 
املواطن لم يسرتجع بعد ثقته 

بالعملية السياسية لكنه يدرك أن 
هناك فرصة عرب االنتخابات

أمــا المكلــف باإلعالم على مســتوى حزب جيل 
جديــد الحبيب براهمية، فأكد في تصريح ل”عين 
الجزائر”، أن الحزب  خالل األسبوع األول من 
الحملــة ركز على الخرجات الميدانية لالســتماع 
للمواطــن و إقناعه ببرنامجه وقــد زار عدد من 
واليات الوطن، و أضاف أنه ال يمكن القول حاليا 
أن المواطن أصبح لديه ثقة في العملية السياســية 
لكنــه يــدرك أن هناك فرصة كبيــرة للتغيير من 

خالل هذه االنتخابات. 
 وأكد براهمية أن الحملة االنتخابية في أسبوعها 
األول بالنسبة لجيل جديد مرت في ظروف جيدة، 
وكان هنــاك تجاوب و قبول مــن قبل المواطنين 
لمــا يقدمه الحزب ألنه”يــدرك الرصيد النضالي 
للحــزب ومواقفه”، و أشــار إلى أن حزبه نشــط 
تجمعا وحيدا فقط داخل القاعة و كل النشــاطات 
كانــت عمل جواري تأكد مــن خاللها من وجود 
عالقة جيدة تربطــه بالمواطنين، و قال إنه طيلة 
الخرجــات الميدانية لم يســمع أية كالم ســيئ أو 
جارح مــن قبل المواطنين بل على العكس كانت 
هنالــك مطالــب لشــرح البرنامــج االنتخابــي و 
اطالعه على مقترحاته للخروج من األزمة التي 

تعيشها البالد. 
املرشح بالقائمة الحرة ”الحصن 

املتني” باملدية، زكي عليالت:
مواطن اليوم من الصعب إقناعه 

بالتصويت لطرف ما

مــن جانبــه، قال المترشــح الحــر بالقائمة 
الحــرة ”الحصــن المتيــن” بالمديــة، زكي 
عليالت في تصريح ل”عين الجزائر”،  إنه 
وخــالل احتكاكه  بالمواطنيــن خــالل أيام 
الحملــة االنتخابيــة فــي أســبوعها األول، 
وجد  تجاوبا كبيرا مــن المواطنين لقائمته 
مــن جميــع الفئــات و المســتويات، و أكد 
أن كل المواطنيــن على مســتوى عال من 
اإلدراك لجميع المسائل، وكان هناك نقاش 
واســع مــن قبــل المواطنيــن و بحث عن 
البرامــج االنتخابية  و خطــط التنمية التي 
تقدمهــا القائمــة الحرة ”الحصــن المتين”، 
وأكد المرشح للتشريعات أن مواطني اليوم 
أكثــر وعيا  من الســابق فهــم يبحثون عن 
حلول واقعية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع 

إلخراج البالد من أزمتها. 
 كما أشــار عليــالت أنه اليــوم أصبح من 
الصعــب جدا إقنــاع المواطــن بالتصويت 
لطــرف مــا أو قائمة ما أو حــزب ما، إال 
إذا كان المرشــح بالفعل قادر على اإلقناع 
ببرنامج قوي، و أشــار إلى أن هناك تغيير 
كبير في المجتمع فلم تعد المناصب تشترى 
أو تباع ولم يعد هناك شراء للذمم،  فالفائز 
بصوت المواطن ذلــك الذي تكون له فعال 
قــدرة اإلقناع و مــن هو قادر علــى تقديم 

حلول مجدية وواقعية. 

الجزائر:ربيع- مالجزائر:سناء-م

المخصــص  الصحــي  الهيــكل  كشــف  مســؤول    
لمرافقة  الحملة االنتخابية لتشــريعيات 12 جوان القادم 
, عــدة بونجار، أن األســبوع األول من الحملة االنتخابية 
عــرف احترامــا للبروتوكــول الصحي المخصــص لهذه 
العملية الدســتورية بشــكل كبير باســثتناء تسجيل بعض 
المخالفات في التجمعات والنشاطات التي نشطها عدد من 
األحزاب والقوائم الحرة والتي ســتقوم السلطة بإعذارها 

وإنذارها .

رافع  األمين العام لحزب جبهة المســتقبل 
مــن واليــة الجلفة مــن أجل إعــادة النظر 
فــي بعض القوانين التــي تعيق تنمية ونمو 
البــالد على عدة مســتويات وأصعدة وقال 
أمــام جمع مــن المواطنين  أمــس أن هذه 
القوانين التي تســتمد الى التقاليد والعادات 
أثــرت نوعا ما في  تســريع وتيرة التنمية 
فــي البــالد وادت إلــى عرقلة مســار هذه 
األخيــرة مطالبا من الدولة بضرورة إعادة 
النظر في هذه القوانين  ألنها غير صالحة 
في هذا الزمن وال بد أن تتماشــى والواقع  
ومتطــورات العصــر ويــرى بلعيــد عبد 

العزيز أن المشكل ليس في القوانين في حد 
ذاتــه وإنما في التطبيق والتعامل معها الن 
ذلــك قد يكون له انعكاس ســلبي على عدة 
مجاالت ألنــه ال يعقل فرض قوانين تعيق 
من تحقيق قفــزة نوعية في االقتصاد الذي 
يبقى شريان كل الدول لهذا دعا من الجلفة 
إلــى ضرورة صيغــة قوانيــن جديدة  في 
البرلمان الجديد تتماشى والمجتمع الحالي  
معطيــا وعــدا للمواطنيــن بذلــك في حال 
تحقيق األغلبية البرلمانية في التشــريعيات 
القادمة  التي اعتبرهــا فرصة ال تعوض  
فــي ظــل الضمانــات المقدمة مــن طرف 

القائميــن على العمليــة االنتخابية ما يعني 
أن صوت المواطن محمي والبد أن يعرف 
يــوم االقتراع أيــن يضع الورقــة حتى ال 
ينــدم في األخير على حد تعبير بلعيد الذي 
أشــار إلى ضــرورة تبني الفكر السياســي 
االيجابي والناجــع والناجح  والمؤدي إلى 
الحلول والرفاهية والتطور واالزدهار في 
إشــارة إلى القائمة التي دخل بها المعترك 
االنتخابــي في هاته الوالية  أين طالب من 
الســكان بالمرافقة والتزكية يوم 12 جوان 

حتى تتغير األوضاع في والية الجلفة .
 أ- هادي

تشريعيات 12 جوان
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ــي حزبــه  n و قــال أن مناضل
يمثلون الشــعب في قبة البرلمان 
أحســن تمثيل و معظمهم شــباب 
حاملين لشهادات جامعية، و من 

صفوة المجتمع.

برنامج  أن  مقري  اكد  كما   
بيان  من  مستمد  حمس  حركة 
يعتبر  الذي  و  نوفمبر  اول 
للحركة  في  األولى  المرجعية 
هذه  طوال  السياسي  مسارها 

ذاته  السياق  في  تابع  و  السنين. 
 12 الستحقاقات  مترشحيه  بأن 
قبة  في  الشعب  سيمثلون  جوان 
البرلمان أحسن تمثيل خاصة في 
الشعبي  المجلس  اكتساح  حالة 
يكون  الحالة  هذه  ففي  الوطني، 
في  بالمشاركة  شأن  للحركة 
المساهمة  و  السياسية  القرارات 
التي  الجديدة و  الجزائر  بناء  في 

هي حلم كل الجزائيين.
فكشف  المحلي،  الشأن  في  أما   
رئيس حركة حمس أن والية برج 
بوعريريج تزخر بعديد المميزات 
الحركة  عليها  ستركز  التي  و 
على غرار دفع السياحة بأنواعها 
الجبلية  و  الدينية  السياحة  مثل 
من  هي  و  التاريخية  م  المعال و 
إلى  باإلضافة  األولويات،  ضمن 
الخاص  القطاع  على  التركيز 
التي  الصناعات  مجال  في 
و  بوعريريج  برج  والية  تعرفها 

األمثل  الحل  مقري  اعتبره  الذي 
و  الوطني  باالقتصاد  للنهوض 
دفع عجلة التنمية، باإلضافة إلى 
التركيز على الزراعة التي تعتبر 

المورد األساسي للجزائريين.
برنامجه  أن  مقري  كشف  كما   
على  نهائيا  القضاء  إلى  يهدف 
اكتسحت  التي  العطش  أزمة 
في  كذلك  المساهمة  و  الوالية 
من  السكن،  أزمة  على  القضاء 
خالل إدراج مشاريع سكنية تدعم 

الوالية خالل السنوات القادمة.
مع  أيضا  تعهد  حمس  رئيس   
إلى  التجمع  ختام  في  مناضليه 
نوفمبر  أول  بيان  ل العهد  تجديد 
الجزائريين  و  الجزائر  خدمة  و 
و  النزاهة  على  العمل  كذا  و 
انشغال  إيصال  في  الشفافية 
بناء  في  المساهمة  و  المواطنين 

الجزائر الجديدة.
مبروك بن الطيب

n ولدى تنشــيطه لتجمع شعبي 
ثقافة »مولود قاســم نايت  بــدار ال
بلقاسم« في إطار اليوم السابع من 
لتشــريعيات,  الحملة االنتخابية ل
أشــار الســيد عصمانــي إلى أن 
ــذي يقترحــه الحزب  البرنامــج ال
فــي هــذه االنتخابــات »يتضمن 
15 التزاما مــن أجل إيجاد حلول 
بــالد«, معتبــرا بــأن  لمشــاكل ال
تشــكيلته السياســية تســعى من 
خالل هذا البرنامج »إلى تلبية ما 

يطمح إليه الشعب«.
وأبرز أن من بين هذه االلتزامات, 
التكفل  شأنها  من  أفكار  طرح 
بانشغاالت المواطنين ومنها ملف 
السكن حيث يقترح حزب صوت 
التوزيع  عملية  رقمنة  الشعب 
مما من شأنه القضاء نهائيا على 
توزيع  وضمان  البيروقراطية 

عادل للسكنات االجتماعية.
وصرح المتحدث أن حزبه يعمل 
االنتخابي  برنامجه  خالل  من 
على النهوض بقطاع الفالحة من 

فالحية  أقطاب  استحداث  خالل 
الوطن  واليات  بجميع  كبرى 

تسمح بخلق الثروة.
أن  الى  عصماني  لمين  ولفت 

صوت  حزب  مترشحي  قوائم 
المقبلة  التشريعيات  في  الشعب 
من  شبانية  »كفاءات  تتضمن 
ومصداقية  بتفاني  العمل  شأنها 

خدمة للشعب الجزائري«.
كما أكد أن االنتخابات التشريعية 
لتغيير  ل تكريس  هي  المقبلة 
الشعب  به  طالب  الذي  الحقيقي 
المواطنين  حاثا  الجزائري, 
هذه  في  القوية  المشاركة  على 
يونيو   12 يوم  االستحقاقات 
المقبل »للمحافظة على استقرار 

وأمن البالد«.
إلى  عصماني  السيد  ودعا 
هذه  في  الشريفة  »المنافسة 
والعمل  التشريعية  االنتخابات 
العمل  ألخلقة  هوادة  دون 

السياسي بالبالد«.
ق ـ و

تــه  n وخــالل تنشــيطه لحمل
االنتخابيــة، دعــا رئيــس جبهة 
المســتقبل، عبد العزيــز بلعيد 
المواطنين إلى مشاركة »مكثفة« 
في هذه االنتخابات، معتبرا اياها 
بنــاء مؤسســات دولة  »فرصــة ل
شــرعية«. كما أبرز أن الجزائر 
ــى هدوء و  فــي »حاجــة اليوم إل
اســتقرار حقيقي حتى تنطلق«، 
مشــيرا الى أن طبيعــة المرحلة 
المســتويين  ــى  عل يــة  الحال
تتطلــب  والعالمــي  اإلقليمــي 
ــذكاء والحنكة«  ــدا مــن »ال مزي
لجعل الجزائر متماسكة وموحدة 

وقوية.
وبدوره، أكد األمين العام للتجمع 
الطيب  الديمقراطي،  الوطني 
في  حزبه  مشاركة  أن  زيتوني، 
جاءت  التشريعية  االنتخابات 
تبنى  البالد  بأن  منه  »إيمانا 
منه  والتزاما  الشعب  بإرادة 
بية  وتل الجمهورية  بمبادئ 
الشعبي«،  الحراك  لنداءات 
»ستمكن  المشاركة  أن  مضيفا 
من سد الطريق أمام المتربصين 
بالجزائر الذين يحاولون إدخالها 

في أنفاق مظلمة«.
أن   زيتوني  السيد  واعتبر 
الجزائر  تواجه  التي  التهديدات 
»أكثر خطورة من ذي قبل على 
متواجدون  األعداء  أن  اعتبار 
بيننا ويتم استعمالهم من طرف 
أطراف خفية في محاولة لتقسيم 

الشعب«.
حركة  رئيس  جهته  من  واعتبر 
الرزاق  عبد  السلم،  مجتمع 
مقري، أن استحقاق ال12 يونيو 
لتغيير  »مناسبة  يعد  المقبل 
الجزائر«،  في  السياسية  بيئة  ال
مشيرا الى أنه في حالة فوز قوائم 
»تشكيل  على  سيعمل  حزبه 
بمشاركة  وطنية  وحدة  حكومة 
جميع القوى السياسية في البالد 
المجتمع  مع  واسع  نقاش  وفتح  
بهدف تحقيق التنمية الجتماعية 

واالقتصادية للبالد«.
لتنشيط  خرجاته  أولى  وفي 
األمين  أكد  االنتخابية،  الحملة 
التحرير  جبهة  لحزب  العام 
بعجي،  الفضل  أبو  الوطني، 
»عدم تفريط تشكيلته السياسية 
ووحدة  الوطنية  الوحدة  في 
الوطني وسيادة  والتراب  الشعب 
الشعب  وهوية  الوطني  القرار 
الجامعة ونظام الجمهورية، وفي 
الديمقراطية والعدالة االجتماعية 

والتضامن الوطني«.
ذات  دعا  البويرة،  ومن 
الجزائريين  الحزبي  المسؤول 
عن  التعبير  إلى  والجزائريات 
المقبل  جوان   12 يوم  صوتهم 
في  ممثليهم  اختيار  خالل  من 

البرلمان.
حملته،  خالل  األول  اليوم  وفي 
الجزائر  جبهة  رئيس  دعا 
الجديدة، جمال بن عبد السالم، 
تحسيس  على  بقوة  العمل  إلى 
المجتمع وعلى رأسها  فئات  كل 
في  التصويت  بأهمية  الشباب 
األكفأ  واختيار  االنتخابات 
المترشحين  بين  من  واألنظف 
الشعبي  المجلس  لعضوية 

الوطني.
رئيسة  دعت  االطار،  نفس  وفي 
الجزائر  أمل  تجمع  حزب 
»تاج«، فاطمة الزهراء زرواطي، 
بقوة  المشاركة  الى  المواطنين 
في االستحقاق االنتخابي المقبل 
أعداء  لمؤامرات  »للتصدي 

الجزائر«. 
حركة  رئيس  أكد   سطيف،  ومن 
بن  القادر  عبد  الوطني،  بناء  ال
قرينة، أن االنتخابات التشريعية 
انفراج  نحو  إيجابية  »خطوة 
األزمة السياسية وبداية مشاريع 
بها  يطالب  التي  إلصالحات 

الشعب والقوى السياسية« .
من  األول  األسبوع  وخالل 
حركة  رئيس  أكد  الحملة، 
فياللي  الوطني،  اإلصالح 
غويني، أن التشريعيات المقبلة 
الستقرار  قوية  »دعامة  تشكل 
الصف  ورص  الدولة  مؤسسات 
تحقيق  الوطني ومواصلة مسار 

التنمية الشاملة للبالد«. 
دعا  العاصمة،  الجزائر  ومن 
النهضة،  لحركة  العام  األمين 
الشعب  عائشة،  بن  يزيد 
عن  »االبتعاد  إلى  الجزائري 
والتوجه  السلبية«  المعارضة 
الختيار  االقتراع  صناديق  نحو 

»األصلح واألقدر«.
الوطنية  الجبهة  كما شدد رئيس 
في  تواتي،  موسى  الجزائرية، 
انخراط  على  شعبية  تجمعات 
المجهودات  في  المواطنين 
قوية  دولة  »بناء  إلى  الرامية 
العمل  في  فعالة  مشاركة  عبر 
السياسي لقطع الطريق أمام كل 

محاولة للفساد أو  التالعب«.
النضال  جبهة  حزب  رئيس  أما 
أكد  فقد  الوطني، عبد هللا حداد، 
القادر  وحده  هو  »الشعب  أن 
المنشود  التغيير  إحداث  على 
بناء  ل األولى  لبنة  ال ووضع 
المشاركة  عبر  الجديدة  الجزائر 

القوية في االنتخابات .
كما أوضح رئيس حزب الوسيط 
لعروسي  أحمد  السياسي، 
رويبات، بأن المسار االنتخابي 
بناء  ل الوحيد  »السبيل  هو 
مؤسسات دولة الحق والقانون«. 
وفي نفس السياق أوضح األمين 
الوطني  التحالف  لحزب  العام 
ساحلي،  بلقاسم  الجمهوري، 
الحفاظ على  أهم عوامل  أن من 
الجديد  الدستور  »االستقرار هو 
قوي  برلمان  إلى  يحتاج  الذي 

لتجسيد مضامينه«.
حزب  رئيس  شدد  جانبه،  من 
جيل جديد، جياللي سفيان، على 
كلمته  بقول  المواطن  »التزام 
واختيار ممثلين أكفاء له وإيالء 
زمن  ألن  لالنتخابات  أهمية 

الكوطة والتعيينات قد ولى«.
جبهة  حزب  رئيس  أقر  كما 
جاب  هللا  عبد  والتنمية،  العدالة 
هللا، أن »سياسة الكرسي الشاغر 
إال من  اليوم وال تحمي  تخدم  ال 
هم من وراء البحار«، مشيرا إلى 
أن التوجه نحو »مرحلة انتقالية 

لن يكون في صالح البالد«.
حرة  قوائم  تعكف  جهتها،  من 
الوطن  واليات  مختلف  عبر 
وتحسيس  برنامجها  شرح  على 
االنتخابات  بأهمية  المواطن 
جوارية  نشاطات  عبر  القادمة 
بالمواطن  المباشر  واالتصال 
العمومية  والفضاءات  باألحياء 
التواصل  ووسائط  مواقع  وكذا 
ان  معتبرة  االجتماعي، 
منعرج  المقبلة  االستحقاقات 
السياسية   الحياة  في  حقيقي 
للجزائر من أجل بناء مؤسسات 
اإلرادة  من  منبثقة  شرعية 

الشعبية.
ق ـ و

ممثلو األحزاب والقوائم المستقلة يوقعون عىل ميثاق أخالقيات الممارسة االنتخابية

الدفاع عن الوحدة الوطنية القاسم 
المشرتك للحملة االنتخابية

اآلفالن  مناضلي  من  جمع  أمام  وقال   n
فرصة  االنتخابات  هذه  إن   الشباب  دار  في 
كبيرة  للشعب الجزائري لتعزيز وحدته ونبذ 
من  وجميعا  سويا  والعمل  والكراهية  العنف 
أجل ترقية العمل السياسي وتحسين الظروف 
اإلستراتيجية  خالل  من  للجزائريين  العامة 
أساسا  تهدف  والتي  الحكومة  تبنتاها  التي 
إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة 
بلد على  ال تطوير  في سبيل  الجزائريين  مع 
اآلفالن  حزب  أن  مشيرا  المستويات  كل 
تجعل  التي  السياسية  المبادرات  كل  يثمن 
من  إفريقيا  في  جوهرة  الحبيب  وطننا  من 
المورد  وتفعيل   والصناعة  االقتصاد  حيث 
أي  تطور  في  جدا  مهم  يبقى  الذي  البشري  
الحكومة  في  الثقة  إلى  الشعب  داعيا  بلد 
إلى  تسعى  التي  الجزائرية  والدولة  الحالية 
السابق  النظام  من  خرب  ما  وترقيع  إصالح 
من  مبرزا اإلرادة القوية والعزيمة التي تحذو 
والشعب  الوطن  خدمة  الجمهورية  رئيس 
لكن  للجزائريين  العامة  الظروف  وتحسين 

هذا يمر حتما على أداء الواجب الذي مكرس 
لهذا   االنتخابات  غرار  على  الدستور  في 
وجه نداءا إلى كل سكان والية سيدي بلعباس 
وأداء  االقتراع  يوم  بقوة  تنقل  ال ضرورة   إلى 
والتصويت  االنتخاب  مع  الوطني   الواجب 

تأكيد  ل الوطني  التحرير  جبهة  قائمة  على 
ال  التي   الجبهة  هذه  مع  التاريخية  الروابط 

تزال ماضية في رسالة الشهداء .
أ- هادي

قال من سيدي بلعباس إن الجبهة ماضية عىل خطى رسالة الشهداء

عبد الرزاق مقري من برج بوعريريج:

من بينها استحداث أقطاب فالحية كربى بجميع الواليات

أبناء » حمس« نزهاء و برنامج الحركة مستمد من بيان أول نوفمرب

عصماين : برنامج »صوت الشعب« يتضمن 15 الزتاما

بعجي  يدعو إلى االبتعاد عن خطاب 
الكراهية مع الرفع من الخطاب السياسي

كشــف مســاء أمس، عبد الزراق مقري رئيس حركة مجتمع الســلم ) حمس( خالل التجمع الذي نشــطه بدار الثقافة ببرج 
بوعريريــج مــع مناضليــه في إطــار الحملة االنتخابية، أن أبنــاء الحركة نزهاء و ال يحملون شــوائب، و هم لم يكونوا مع 

أصحاب المال الفاسد الذي طغى الساحة السياسية في اآلونة األخيرة.

قال رئيس حزب صوت الشــعب لمين عصماني أمس األربعاء بتيسمســيلت أن البرنامج اإلنتخابي لحزبه في تشريعيات 12 
جوان »يتضمن 15 التزاما بهدف إيجاد حلول لمشاكل البالد«.

ركــزت التشــكيالت السياســية والقوائــم الحــرة 
المشــاركة فــي االنتخابات التشــريعية 12 جوان 
طيلــة األســبوع األول مــن الحملــة االنتخابيــة 
علــى أهميــة المشــاركة في هــذه االســتحقاقات 
لبناء دولــة قوية، مجمعين علــى ضرورة صون 
الوحــدة الوطنيــة والحفــاظ المكاســب لتفويــت 
الفرصة على كل من يريد ضرب اســتقرار البالد.

بلعباس   سيدي  والية  من  أمس  بعجي  الفاضل  أبو  الوطني  التحرير  جبهة  لحزب  العام  األمين  دعا  
األحزاب السياسة األخرى إلى االبتعاد عن خطاب الكراهية والرفع من مستوى الخطاب السياسي بما 

يتماشى ومشروع الجزائر الجديدة.

تشريعيات 12 جوان



  بعد حصولهم عىل تعهدات من وزير الرتبية

 مديرو المدارس االبتدائية يعلقون 
إرضابهم ويستأنفون األعمال اإلدارية

 أسداها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي:

تعليمات ”صارمة” إلنهاء األشغال بسكنات 
الرتقوي العمومي نهاية السنة الجارية

 الخليفة العام للطريقة 

التيجانية يصل تشاد

n وجاء تصنيف الجيش الوطني الشعبي في 
هذه المراتب المشــرفة للجزائر استنادا الى 
معطيات ارتكز عليهــا موقع موقع غلوبال 
فايــر بــور المتخصص في شــؤون الجيش 
والدفــاع , حيــث بلغ   اجمالي عدد القوات 
العسكرية 470 ألف جندي بينهم 150 ألف 
جندي قــوات احتياطية كمــا يمتلك الجيش 
الجزائــري حســب نفس المصــدر  551 
طائــرة حربيــة بينهــا 102 مقاتلة وطائرة 
اعتراضيــة و22 طائــرة هجومية و268 
مروحيــة إضافــة إلــى طائــرات التدريب 

وطائرات المهام الخاصة.
وفي نفس السياق كشف الموقع ذاته أن  عدد 
دبابــات الجيش الجزائري أكثر من 2000 
دبابة و7 آالف مركبة مدرعة و324 مدفع 
ذاتي الحركــة و396 مدفع ميداني و300 
راجمة صواريخ في حين يتكون األســطول 
البحــري الجزائــري الممثلــة فــي القوات 
البحرية  مــن 201 قطعة بحريــة بينها 8 
غواصــات و8 فرقاطات إضافة إلى ســفن 
الدورية وكاسحات األلغام البحرية واضاف 
الجيــش الجزائري  الموقع ميزانيــة دفــاع 

تتجاوز 13.9 مليار دوالر.
وياتــي هــذا التصنيــف فــي وقت يقــوم به 

الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير 
الوطنــي الذي حــرر البالد من االســتعمار 
الفرنســي  بكافــة أجهزته بــدور جبار في 
حماية الحدود الوطنية وســط وضع إقليمي 
غير مســتقر فــي مالــي وليبيا الــى جانب 
تحديات مواجهة عصابات الجريمة وتهريب 
المخــدرات بدليل االحصائيات األســبوعية 
التي تؤكد اســتعداد ويقظــة الجيش الجزائر 
للدفاع عــن البالد وحماية الســيادة الترابية 

والشعبية في كل الظروف واألحوال.
رـ م  

 يف تصنيف شمل 140 جيشا عرب العالم

  الجيش الجزائري الثاني 

إفريقيا والـ27 عالميا

5  عين على الحدث

n  وأوضحــت النقابــة فــي بيــان لها، 
أمس،  انــه وتبعا للقاء الذي جمعها مع 
وزير التربيــة الوطنيــة، و التي كانت 
مــن مخرجاته، تعهــد الوزيــر بتثمين 
منحــة خاصة مــن منح عمــال التربية 
بعد الحصول على موافقة السلطات في 
انتظار مراجعة القانون األساســي الذي 
يســمح بمراجعة أجور عمال القطاع ، 
وقد كشــف الوزير فــي هذا الصدد عن 
إدمــاج 30 ألف مشــرف تربــوي في 
المــدارس االبتدائيــة ، مع فتح مناصب 
مالية إضافية في منصب مساعد المدير 
فــي الواليات التي تعرف نقصا في هذه 

الفئة . 
كمــا قــرر وزيــر التربيــة إعفــاء من 
التدريــس جميع  المعنييــن في مختلف 
الواليات ابتداء من الموســم القادم ،كما 
تقرر إعفاء أستاذات برج باجي مختار 

ضحايا االعتداء من العمل في الموسم 
المقبــل مع تكفــل الــوزارة بالمرافقة 

النفسية لهن . 
وبخصــوص المخلفــات العالقــة لعمال 
التربيــة الوطنية ، ينتظر تســويتها في 
القريــب العاجــل ، حيث أكــد واجعوط 
حصــول قطاعه على اعتمادات معتبرة 
لتسوية المخلفات ، كما سيتم  استصدار 
منشور خاص يتضمن إعادة النظر في 
نظــام تعويضات االمتحانات الرســمية 
على أســاس المهام وليــس الرتب ،فيما 
االبتدائيــة  المــدارس  مــدراء  طالــب 
بااللتزام بالمنشــور الــوزاري المتعلق 
بمنحــة 5 آالف دج للتالميــذ المعوزين 
فــي انتظار صدور المراســيم األخرى 

وتفعيل البطاقية الوطنية . 
هذا وأكدت النقابة أنها ســتبقى متمسكة 
بــكل المطالــب التــي رفعتهــا ســابقا 
وعازمة على النضال من أجل تحقيقها. 
س- م

n  أســدى وزيــر الســكن والعمــران 
بلعريبــي،  طــارق  محمــد  والمدينــة، 
بتعليمــات ”صارمة” مــن أجل االنتهاء 
من أشــغال الســكنات بصيغة الترقوية 
العمومية نهاية الســنة الجارية، حسبما 
أفاد بيــان وزارة الســكن و العمران و 

المدينة.
و لقــد أعطى بلعريبــي، خالل ترأســه 
أول أمــس اجتماعــا تقييميــا خصــص 
لتقديــم حوصلة حول البرامج الســكنية 
التي تشــرف عليها المؤسســة الوطنية 
لترقية العقارية »enpi » من ســكنات 
ترقويــه و ترقويــة حــرة، ”تعليمــات 
صارمة من أجل االنتهاء من أشغال كل 
الســكنات الترقويــة العمومية إلى غاية 

نهايــة ســنة2021”، حســبما جاء في 
بيان الوزارة الذي نشــر على الصفحة 
الرســمية للوزارة على موقع التواصل 

االجتماعي )فيسبوك(.
و حضر االجتماع، حسب ما أوضحت 
الــوزارة، األمين العام لوزارة الســكن 
والعمــران والمدينــة و رئيســة ديوان 
الوزارة و المدير العام للسكن و المديرة 
العامــة للتعميــر والهندســة المعمارية 
والبناء و الرئيس المدير العام للمؤسسة 
الوطنيــة للترقيــة العقاريــة، باإلضافة 
إلى الســادة المدراء الجهويين للمؤسسة 

الوطنية للترقية العقارية.
ق ـ و

n   حّل الشيخ سيدي علي بلعرابي 
الخليفة العام الخالفة العامة للطريقة 
التيجانيــة في العالم، زوال الثالثاء، 
بالعاصمــة التشــادية نجامينا رفقة 
وفد مــن الخالفــة العامة ورئاســة 

الجمهورية.
وكان مستشــار الرئيــس التشــادي 
سعيد جبريل عما، ورئيس المجلس 
اإلســالمي األعلى في تشاد، محمد 
خاطر، فــي اســتقبال الخليفة العام 
للطريقــة التيجانيــة الــذي صــّرح 
لمبعــوث ”اإلذاعة الجزائرية” تنوم 
بلحجــات، أنّه قدم إلى تشــاد لتقديم 
واجــب العــزاء في فقــدان الرئيس 
إدريــس ديبــي الــذي اغتيــل فــي 

العشرين إفريل الماضي.
وتعــّد دولة تشــاد الدولــة اإلفريقية 
الســكانية  الغالبيــة  ذات  الوحيــدة 
الســاحقة مــن التيجانييــن، حيــث 
تســتوعب أكثــر مــن 14 مليــون 
تيجانًيــا من بين 15 مليون يقطنون 
البالد، وكل المقاديم وشيوخ الزوايا 
علــى ارتباط وثيــق بالزاويــة األّم 
”عين ماضي” مقــّر الخالفة العامة 

بحاضرة األغواط.
ويعتبرون التيجانيون رقًما هاًما في 
تشاد، حيث يشّكلون معادلة حاسمة 

في نسيج المجتمع سياسًيا ومدنًيا.
عــن هذه الزيــارة يتحــدث الخليفة 
العام فــي ميكروفون تنوم بلحجات 
إلــى  الوطنيــة  اإلذاعــة  مبعــوث 

العاصمة التشادية نجامينا.
يُشــار إلــى أّن مؤســس الطريقــة 
التيجانيــة هــو الشــيخ األكبــر أبو 
التيجانــي  أحمــد  العبــاس ســيدي 
وشــجرة  1815م(،   –  1737(
الخالفــة ممتّدة بالجزائــر منذ عام 

1816 إلى يومنا هذا.
ق ـ و

  الفريق شنقريحة يرشف عىل تنفيذ تمرني تكتيكي 
بالذخرية الحية بالناحية العسكرية الثالثة

n   أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
الفريق الســعيد شــنقريحة،خالل اليوم الثاني من 
زيارتــه إلى الناحية العســكرية الثالثة،على تنفيذ 
تمريــن تكتيكــي بالذخيرة الحية بعنوان ”الحســم 
2021”، حســبما أفــاد به،أمــس األربعاء، بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في البيان: ”واصل الفريق السعيد شنقريحة، 
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى 
الناحية العسكرية الثالثة في يومها الثاني بإشرافه 
علــى تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية،معنون 
”الحســم 2021”، الــذي يأتي تتويجــا لبرنامج 

التحضير القتالي لسنة 2020-2021«.
وأضــاف أن ”التمريــن قامت بتنفيــذه الوحدات 
العضويــة للقطــاع العملياتي األوســط مدعومة 

بوحدات من القوات الجوية«.
وبميــدان الرمــي والمنــاورات للقطاع،”اســتمع 
الفريق إلى عرض اللواء مصطفى سماعلي،قائد 
الناحية العســكرية الثالثة، تضمــن الفكرة العامة 
للتمرين، وعــرض قدمه قائد القطــاع العملياتي 
األوســط تضمن حول مراحــل تنفيذ هذا التمرين 
الــذي يهــدف إلــى الرفع مــن القــدرات القتالية 
والتعــاون بين مختلــف األركانــات، فضال عن 
تدريــب القيــادات و األركانات علــى التحضير 
والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات 

المحتملة«.
وأشــار المصدر ذاته، إلى أن الفريق شــنقريحة 
”تابــع بعدهــا مجريــات األعمــال القتاليــة التي 
قامــت بهــا الوحــدات المقحمة بدءا مــن طائرة 
االستطالع للقيادة العليا مرورا بالطيران المقاتل 
والمروحيات وصوال إلى مختلف وحدات القوات 
البريــة المشــاركة فــي التمرين، حيث اتســمت 
األعمــال القتاليــة باحترافيــة عاليــة فــي جميع 

مراحلهــا وبمســتوى تكتيكــي وعملياتــي ممتاز 
يعكــس القدرات القتالية العالية لألطقم والقادة في 
كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها باالستغالل 
األمثــل للميدان والتنســيق العالي المســتوى بين 
مختلف الوحدات المشــاركة، كما يعكس الكفاءة 
العاليــة لإلطــارات فــي مجــال تركيــب وإدارة 
مختلف األعمــال القتالية، ومهارة وقدرة األفراد 
علــى التحكــم في اســتعمال مختلــف منظومات 
األسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة،وهو 

ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية«.
وفي نهاية التمرين - يضيف البيان - »التقى الفريق 
بأفــراد الوحــدات المنفــذة للتمرين،مهنئــا إياهم 
علــى الجهــود المضنية التي بذلوها طوال ســنة 

2021-2020،وخصوصا  القتالــي  التحضيــر 
خــالل تحضيــر وتنفيذ هــذا التمرين الــذي كلل 

بالنجاح التام«.
وبهــذا الخصــوص، أكــد الفريق شــنقريحة أن 
”التطــور الفعلي والتحســن الحقيقي للمســتوى، 
يســتلزمان إيالء أهمية قصوى لتحضير وإجراء 
المســتويات  المختلفــة  االختباريــة  التماريــن 
والخطــط”، مشــيرا إلــى أن هــذه التمارين تعد 
”جــد ضرورية لتنميــة الخبرة القتالية وترســيخ 
المعارف والقــدرات، وغرس ســلوكيات العمل 

الجماعي المنسجم والمتكامل«.
 ق ـ و

صنف موقــع غلوبــال فايــر بور الجيش الوطني الشــعبي  ضمن أقوى جيوش العالم وفقــا إلحصاءات عام 
2021 حيث احتل المرتبة الثانية افريقيا والـ27 عالميا من بين 140 جيش عسكري .

 الجزائر: ربيع م

 الجزائر:سناء-م

الخميس  27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال 1442

 أعلنت النقابة الوطنية لمديري المدارس االبتدائية عن 
تعليق الوقفة االحتجاجية التي كانت مقررة يوم أمس، 
واستئناف األعمال اإلدارية  للسنة الدراسة ، غير أنها 
أكدت أنها ســتبقى متمســكة بكل المطالب التي رفعتها 

سابقا وعازمة على النضال من أجل تحقيقها.  



بداية من الفاتح جوان الداخل

الهياكل السياحية جاهزة الستقبال العائالت 
و المواطنني العائدني من الخارج

n أعلن موسى بن ثامر المدير العام للسياحة بوزارة السياحة و 
الصناعة التقليدية بان القطاع جاهز الستقبال العائالت و المواطنين 
العائديــن مــن الخارج بــدء من الفاتح جــوان الداخــل  وفقا لقرار 
الحكومــة القاضي بالفتح الجزئي للرحــالت الجوية بين الجزائر و 

بعض العواصم الدولية.
وقال  بن ثامر أمس األربعاء في تصريح إذاعي، إن وزارة السياحة 
خصصت 480 ِمؤسسة فندقية منتشرة على التراب الوطني بطاقة 
إيواء بلغت 20 ألف غرفة و 40 ألف سرير وذلك لضمان استقبال 
العائديــن في أحســن الظــروف وبأســعار تراعي إمكانيات األســر 

الجزائرية واألشخاص المسافرين .
وكشف المدير العام للسياحة بأن الوزارة أعدت بالتعاون مع اللجنة 
العلميــة الوطنية بروتوكوال صحيا صارما خضعت له المؤسســات 

الفندقية و كذا وكاالت السياحة واألسفار منذ بداية الجائحة.
 في نفس السياق، أشار بن ثامر إلى أن  االستئناف الجزئي للرحالت 
يتزامن هــذه المرة مع انطالق موســم االصطيــاف الموافق للفاتح 
جوان حيث  قامت الوزارة بإعداد اســتراتيجية وطنية لمواكبة هذه 
العملية تأخد بعين االعتبار حاجيات المواطنين والتحوالت الراهنة.
وأضاف المدير العام للسياحة  بأن  الوزارة حثت  جميع المتدخلين 
و الناشــطين فــي قطاع الســياحة  علــى ضرورة تنويــع العروض 
الســياحية  هذه الســنة للتخفيف عــن العائــالت الجزائرية وينتظر 
أن  تشــمل ألول مــرة الطفولة فــي يومها العالمــي و عروض فئة 
ذوي االحتياجــات الخاصة، كما كشــف ضيــف األولى عن اجتماع 
عبر تقنية التحاضر عن بعد  شــارك فيه مدراء الســياحة للواليات 
الـ 58  تم التشــديد فيه على أهمية تنشــيط السياحة الصحراوية و 
الجبلية.وبخصوص وضعية القطاع و حجم الخسائر جراء الجائحة 
، قال ذات المســؤول، إن التقييم جار و مســتمر و كشــف عن فتح 
استشــارات واســعة مع الجمعيات و الفيدراليات الوطنية للفندقيين 
و وكاالت الســياحة و األســفار و مجمــل المســتثمرين في القطاع 
لحصر الخسائر و تقديم البدائل المتاحة وتم رفع جل هذه اإلشغاالت 

للسلطات العليا من أجل اعتمادها خالل عملية المرافقة.
ق ـ و

من ضمنهم 14 دولة إفريقية

مشــاركة أكــر مــن 150 عارضــا يف الصالون 
األول لالسترياد و التصدير البيني اإلفريقي

n شــارك أكثر من 150 عارضــا منهم 14 بلدا إفريقيا الثالثاء، 
في الصالون األول لالستيراد و التصدير البيني اإلفريقي )ايمباكس 
2021(، المنظم على مســتوى المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر 
العاصمة، بهدف السماح للمتعاملين االقتصاديين في القارة باغتنام 

الفرص المتاحة في مجال المبادالت و الشراكة و االستثمارات.
و ينــدرج هذا الصالون الذي دشــنه األمين العام لــوزارة التجارة، 
رضــوان عليلــي، و الذي سيســتمر إلــى غاية يــوم الخميس 27 
ماي، في إطار االســتمرارية و مرافقة االتفاقــات الجمركية البينية 

اإلفريقية، المتعلقة بإنشاء منطقة التبادل الحر اإلفريقية.
و قد استقبلت الطبعة األولى من الصالون، المنظم في سياق تفشي 
وبــاء كوفيد19-، الممثليات التجارية و المستشــارين االقتصاديين 
للســفارات اإلفريقية بالجزائر، في حين تتكون المشــاركة الوطنية 

من أكثر من 80 مؤسسة تنشط في مختلف المجاالت.
و أوضح المنظمون أن الصالون األول لالستيراد و التصدير البيني 
اإلفريقــي، يهدف إلى ترقية إنتــاج مختلف البلدان اإلفريقية و دعم 

التصدير.
كما تهدف هذه التظاهرة كذلك إلى تطوير و تعزيز المبادالت البينية 
اإلفريقية من خالل جمع كل مؤسســات القارة بشــكل يسمح بتثمين 
اإلمكانيات و نوعية المنتجات التي يمكن أن تستفيد من اإلعفاء من 

الرسوم الجمركية في إطار منطقة التبادل الحر اإلفريقية.
فــي هــذا الصدد أشــار الســيد عليلي إلــى أن منطقة التبــادل الحر 
اإلفريقية ســتغير إفريقيا، داعيا المؤسســات الجزائرية إلى اغتنام 
هــذه »الفرصة الحقيقية« مــن اجل تنمية المبــادالت التجارية مع 
البلدان اإلفريقية و االســتفادة من التســهيالت الممنوحة في مجال 

الرسوم الجمركية.
مــن جانبــه، أوضــح نائب مديــر دول الســاحل بــوزارة الخارجية 
محمــد مالح أن الصالون فــي طبعته األولى يؤكد على أهمية العمل 
المشــترك بيــن الدول اإلفريقية مبرزا في الســياق ذاتــه  أن اللقاء 
سيتجدد في طبعة ثانية برمجت في شهر مارس من السنة المقبلة.
أما المسير والمستشار بسفارة دولة مالي بالجزائر إدريس أدمبلي 
فقــد أكد بدوره علــى اهتمام دولة المالي بالمنتــوج الجزائري وأن 
هنــاك متعاملــون جزائريون بصدد التبادل مــع المتعاملين الماليين 
واعتبرهــا فرصة تهدف إلــى وضع غرفة تجارية مشــتركة مابين 
البلدين ولتحديد ما يمكن فعله في إطار تطوير سياســة التعاون بين 

البلدين.
ق ـ و

n و أوضــح ذات البيــان انه »في إطار مهامها 
النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد 
مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش 
الوطني الشــعبي، خالل الفتــرة الممتدة من 19 
إلــى 25 ماي 2021 عدة عمليــات تؤكد التزام 
قواتنا المســلحة بالحفــاظ على األمن والســكينة 

ببالدنا«.
و أضــاف المصــدر انــه« فــي إطــار محاربة 
الجريمــة المنظمــة ومواصلــة للجهــود الحثيثة 
الهادفــة إلى القضاء على آفة االتجار بالمخدرات 
ببالدنا، أوقفــت مفارز للجيش الوطني الشــعبي 
ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي 
الناحيتيــن العســكريتين الثانيــة والثالثــة، )09( 
تجار مخدرات وضبطــت )24( قنطار و)98( 
كيلوغرام من الكيف المعالج و)14200( قرص 
مهلوس حاولت المجموعــات اإلجرامية إدخالها 
عبــر الحدود مــع المغرب، في حيــن تم توقيف 
)17( تاجــر مخدرات وحجــز )29( كيلوغرام 
من الكيــف المعالــج و)5580( قرص مهلوس 
خــالل عمليــات مختلفــة عبر نواحي عســكرية 

أخرى«.
و مــن جهــة أخــرى« أوقفــت مفــارز للجيــش 
الوطني الشــعبي بكل من تمنراســت وعين قزام 
وبرج باجــي مختار وجانت وتنــدوف، )331( 
شــخصا وحجزت )11( مركبة و)220( مولدا 
كهربائيا و)100( مطرقة ضغط ومعدات تفجير 
وكــذا تجهيــزات أخرى تســتعمل فــي عمليات 

التنقيب غير المشروع عن الذهب، باإلضافة إلى 
)491( كيــس من خليط خــام الذهب والحجارة، 
بينما تــم توقيف )07( أشــخاص وضبط )05( 
بنادق صيد ومسدســين )02( آليين و)29412( 
وحــدة من مختلف المشــروبات خــالل عمليات 
منفصلة نُفذت بكل من تبســة وســطيف وبسكرة 

والوادي وغليزان والبويرة«.
و أضــاف بيان وزارة الدفاع الوطني في ســياق 
آخــر أن »حــراس الحــدود أحبطــوا محاوالت 

تهريــب كميــات كبيــرة مــن الوقــود تُقــدر بـــ 
)16498( لتر بكل من تبســة والطارف وسوق 
أهــراس وتندوف وبــرج باجي مختــار، فيما تم 
توقيف )180( مهاجرا غير شرعي من جنسيات 
مختلفة بكل من جانت وتلمسان و ورقلة وبسكرة 

وبشار«.
ق ـ و

n قوأفــاد المتحــدث باســم الخارجية الفرنســية، 
النــدوة  خــالل  ســؤال صحفــي  علــى  رده  فــي 
االلكترونيــة،  أن مجموعة العمل التي تم إنشــاؤها 
باتفــاق ثنائي فــي 2008 ، والمتكونة  من خبراء 
من الدولتين،  اجتمعت في إطار مهامها المتمثلة في 
دراســة قضية إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية 
فــي الصحــراء واالهتمام بشــكل أساســي بحماية 
األشــخاص  والبيئة، وذلك يومــي 19 و 20 ماي 
الجاري بباريس  وحســب نفس المتحدث فان  ملف 
التجــارب النوويــة معقــد، وأن الجزائــر وفرنســا 
تعمــالن علــى حلّه بــكل جدية ، مضيفا أن فرنســا 
أجرت  6 تجارب نووية في الصحراء  الجزائرية 
مــن عام 1960 إلى عــام 1962،  ثم أجرت 11 
تجربة نووية من عام 1962 إلى عام 1966 ، بعد 

استقالل الجزائر ، بموافقة السلطات الجزائرية.
والتــزال أثار التجارب النووية االســتعمارية 

الفرنسية بالجنوب الجزائري الكبير تصنع لحد 

اليوم مأسي ســكان المنطقة من خالل تسجيل 

إصابات ســرطانية خاصة سرطان الوجه مع 

حــاالت العقم الناتجــة عن افرازات األشــعة 
النووية باعتراف األخصائيين الفرنسيين .

 ربيع م 

الخميس  27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442 عين على الحدث

6

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين 
الثانية والثالثة ،خالل األسبوع الماضي ،تسعة )09( تجار مخدرات وضبطت قرابة 25 قنطار من الكيف المعالج 

، حسب ما أفاد به ،أمس األربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كشفت وزارة  الخارجية الفرنسية، أمس األربعاء ، أن مجموعة العمل الجزائرية الفرنسية حول التجارب النووية 
اجتمعت يومي 19 و20 ماي الجاري بباريس في إطار تأهيل مواقع التجارب النووية التي أجرتها فرنسا 
بالجزائر ما بين 1960 و1966 وذلك في اطار التكفل بهذا الملف العالق منذ استقالل الجزائر في 1962

الجيش يوقف 9 تجار مخدرات ويحجز 25 
قنطارا من الكيف المعالج

بهدف حل المشكل العالق منذ االستقالل

اجتماع مجموعة العمل الجزائرية الفرنسية لتأهيل مواقع 
التجارب النووية بالجنوب

تأجيل االستئناف يف قضية الوايل السابق لتيبازة مصطفى عيايض إىل 16 جوان
   

n أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم األربعاء، إلى تاريخ 16جوان المقبل لالستئناف في قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى عياضي، المدان بأربع 
ســنوات حبســا نافذا ومليون دج كغرامة مالية بعد متابعته بتهم متعلقة بالفســاد، وذلك بطلب من هيئة الدفاع بســبب مرض المتهم وغيابه عن الجلســة.وتوبع في 
نفس القضية علي  بوعمريران، وهو مدير أمالك الدولة سابقا لتيبازة حيث أدانته المحكمة االبتدائية بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية مع األمر 
بمصادرة حساباته المالية والبنكية.وتم تبرئة قريشي اسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أمالك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة.أما اإلخوة عطية مالكي مجمع 
عطية الكترونيك )بشير، حميد لياس وسهيل( الذين استفادوا من امتيازات استثمارية بحكم معرفتهم بالوالي عياضي، فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا 
نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة األمالك والعقود.وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بمنع العياضي و بوعمريران 
من حق الترشح لمدة 5 سنوات وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار كتعويض عن األضرار التي لحقت بها.وتوبع هؤالء بتهم 
تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغالل الوظيفة واالستفادة من سلطة وثأثير أعوان 
الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة. كما استفاد اإلخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أمالك الدولة سابقا لوالية تيبازة علي 
بوعمريران من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 أالف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بالوالية الساحلية.
ق ـ و

 الجزائر: ربيع م 



باترســون  واريــن  وقــال   n
آي.ان.جــي:  ــدى  ل ــل  المحل
ــي فــي  »يتحســن الطلــب الفعل
ــا والواليــات المتحــدة، إذ  أوروب
إن تباطؤ حــاالت كوفيد الجديدة 

يدعم نشاط التنقل«.
ســاهم موســم الرحالت الصيفي 
في النصف الشــمالي مــن الكرة 
يــود فيــروس  األرضيــة ورفــع ق
كورونا في زيادة الطلب، ونتيجة 
لذلك انخفضــت مخزونات الخام 
ــود فــي االســبوع الماضي  والوق
بيانات  حسب مصدرين استنادا ل

معهد البترول األمريكي.
لقاحات  ــي عــدد ال وارتفــع إجمال
ــا الموزعة  ضــد فيــروس كورون
ــى 1.71 مليار جرعة  عالميا، إل
حتى الثالثاء، موزعة على 176 
لقاحات  دولة، بحســب خريطة ال
بلومبــرج  ــة  وكال تعدهــا  تــي  ال

وحدثت تفاصيلها، األربعاء.
وتصــدرت الصيــن قائمــة بلدان 
قــاح  ل ل شــراء  األكثــر  ــم  العال
بإجمالي 527.25 مليون جرعة، 
بينما ال تتوفر تفاصيل عن نسبة 
التطعيم فــي البالد. وفي المرتبة 
ثانية جــاءت الواليات المتحدة،  ال
بحصولهــا على 287.78 مليون 

جرعة لقاح.
بيانات  ووفقا للمصادر، أشارت ال
ــى أن مخزونــات الخام هبطت  إل
439 ألــف برميــل في األســبوع 
المنتهــي في الحادي والعشــرين 
من مــاي. وتراجعــت مخزونات 
البنزيــن مليوني برميــل ونواتج 

التقطير 5.1 مليون برميل.
ويراقــب المتعاملون في الســوق 
عــن كثــب المحادثــات النووية 
بيــن إيــران والواليــات المتحــدة 
التي قــد تقود لرفع العقوبات عن 
قطاع الطاقة بإيران وعودة النفط 

اإليراني للسوق.
وعبــر المتحدث باســم الحكومة 
اإليرانيــة علي ربيعي عن تفاؤله 

ــى اتفاق  إزاء توصــل طهــران إل
ــا رغم أن كبيــر المفاوضين  قريب
اإليرانييــن حذر مــن أنه ما زالت 

حل. م تُ هناك قضايا خطيرة ل
ــوى العالمية  تتفاوض إيران والق
ــا منــذ أفريــل لالتفاق  يين فــي ف
ــى الخطوات التي يتعين على  عل
طهران وواشــنطن اتخاذها بشأن 
النوويــة  واألنشــطة  العقوبــات 
الكامــل  تــزام  االل ــى  إل لعــودة  ل

باالتفاق النووي.
طهران يمكنها ضخ إمدادات 

إضافية بما بين مليون 
ومليوني برميل يوميا

وقــال محللون إن طهران يمكنها 
يــة بما بين  ضــخ إمــدادات إضاف
يــون ومليونــي برميــل يوميــا  مل
للســوق في حالة التوصل التفاق 

ورفع العقوبات.
األســبوع  ســابق  وقــت  وخــالل 
الجــاري، توقــع بنــك جولدمــان 
نفــط  ســاكس، ارتفــاع أســعار ال
فــي  لبرميــل  ل دوالرا   80 ــى  إل
الربع األخيــر 2021، حتى رغم 

استئناف إمدادات النفط اإليراني.
بنــك في تقريــر، اإلثنين  وقــال ال
األســعار  ارتفــاع  إن  الماضــي، 
ــى نمو الطلــب الكبير  يســتند إل
بدعم تســارع وتيــرة التطعيمات 
ــى  إل باإلضافــة  ــا،  ضــد كورون
اســتمرار اإلمدادات النفطية غير 

المرنة. 
وتابع بنك االســتثمار األمريكي: 
الجــاد  االفتــراض  مــع  ”حتــى 
باستئناف الصادرات اإليرانية في 
جويلية، فإن أسعار برنت ستظل 
لبرميــل  ــى 80 دوالرا ل تصــل إل
ــول الربــع الرابع مــن العام  بحل

الحالي«. 
وأضــاف أن تعافــي الطلــب في 
أســواق الدول المتقدمة ســيعادل 
تلقاهــا  تــي  ال الضربــة  أثــر 
االســتهالك مؤخرا بسبب الوباء، 
وما سيتبعه ذلك من بطء محتمل 
ــوب آســيا  فــي التعافــي فــي جن

وأمريكا الالتينية.
عجز المعروض العالمي

فــي الســياق، قــال نائــب رئيس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
تقديــرات الحالية  األربعــاء، إن ال

للعجز في ســوق النفط العالمية 
حوالي مليون برميل يوميا؛ وذلك 
قبل أيام مــن محادثات مفاوضي 

”أوبك+” عبر اإلنترنت.
ومــن المقــرر أن تضيف منظمة 
أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا 
في إطــار المجموعــة المعروفة 
ـ ”أوبك+” نحــو مليوني برميل  ب
يوميا إلى إنتاج النفط حتى نهاية 
عقــد االجتمــاع  يــو تمــوز؛ ويُ يول

المقبل للتحالف مطلع جوان.
ــادة  زي أي  أن  ــون  ل محل وذكــر 
إلنتــاج إيــران النفطــي، إذا مــا 
أدت المحادثــات بيــن واشــنطن 
وطهــران لرفع العقوبــات، يمكن 
يــون  مل بيــن  مــا  تضيــف  أن 
ومليونــي برميل يوميا فضال عن 
الزيادة التدريجية لإلمدادات من 

”أوبك+«.
وقــال نوفــاك للصحفييــن اليوم: 
ــا في اعتبارنا دائما عودة  ”وضعن
النفط اإليرانــي.. ينبغي أن نضع 
ذلك في الحســبان.. سنجري معا 
ــوازن )بين العرض  ت حســابات ال

والطلب(«.
ق ـ إ

العامة  الهيئة  وقالت   n
إجمالي  إن  السعودية،  لإلحصاء 
في  المملكة  صادرات  قيمة 
مليار   74.7 بلغ  آذار  مارس/ 
منها  دوالر(،  مليار   19.9( لاير 
التي  النفطية  غير  الصادرات 
 22.4 إلى  بالمئة   42.9 زادت 
مليار   5.973( لاير  مليار 
صادرات  أن  وأضافت  دوالر(. 
إجمالي  من  شكلت 70%  الخام 

الصادرات.

نفــط  ال صــادرات  قيمــة  كانــت 
الشــهرية للمملكــة قــد بدأت في 
التحســن أواخر العــام الماضي، 
ثاني تجاوزت  وفي ينايرة كانون ال
يــار  يــار لاير )14.13 مل 53 مل

دوالر( مع تعافي أسعار النفط.
واحتفظت الصين بمركز الشريك 
التجــاري الرئيســي للمملكة في 
مــارس ، وبلغت الصادرات إليها 
14.3 مليار لاير والواردات منها 

9.4 مليار، بحسب الهيئة.

تجــارة  ميــزان  فائــض  وصعــد 
الســعودية الخارجيــة )النفطيــة 
النفطيــة( بنســبة 12.6  وغيــر 
بالمئة على أساس سنوي، خالل 
ــى  إل  ،2021 مــن  األول  الربــع 

19.9 مليار دوالر.
وكان فائــض الميــزان التجــاري 
فتــرة  ال خــالل  ــغ  بل للســعودية 
المناظرة من 2020، نحو 17.7 

مليار دوالر.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية 

)النفطية وغير النفطية(، بنســبة 
10.4 بالمئــة، إلى 56.6 مليار 
دوالر، فيما ارتفعت الواردات 9.2 

بالمئة، إلى 36.7 مليار.
ومن إجمالي الصادرات، صعدت 
”النفطيــة”  الصــادرات  قيمــة 
لنفط في  للســعودية، أكبر مورد ل
فتــرة المذكورة  ــم، خــالل ال العال
ــى 40.7  بنســبة 5.6 بالمئــة  إل

مليار دوالر.
وكان الفائض التجاري الســلعي 
النفطــي(  وغيــر  )النفطــي 
للســعودية قد هبط بنسبة 59.9 
ــى 44  بالمئــة خــالل 2020 إل
مليار دوالر، مقابل 109.6 مليار 

في 2019.
ــي اإلجمالي  ناتج المحل وحقــق ال
الســعودي فــي الربــع الرابع من 
 ،2.5% بنســبة  نمــوا   2020
مقارنة بالربع الثالث من 2020.
وعــزت الهيئة العامــة لإلحصاء 
الســعودية ذلك إلى نمــو القطاع 
النفطــي بـــ%2.6 والقطاع غير 

النفطي بـ2.4%.
وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 
%3.2 والقطــاع الحكومي نموا 

بـ%0.6، وفقا لهذه المقارنة.
ق ـ إ

كشفت بيانات رسمية عن نمو قيمة صادرات السعودية النفطية 75 % على أساس سنوي في مارس إلى 52.3 مليار 
لاير )13.95 مليار دوالر(.

تباينت أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار 
الجزائري، أمس األربعاء، في  بداية تعامالت البنوك.

أسعار العمالت األجنبية يف الجزائر

صندوق النقد الدويل يتوقع نموا 
عاليا لالقتصاد المرصي

بورصة موسكو ترتفع 
وتسجل مستويات تاريخية

حققت نموا يف صادراتها النفطية بـ 75 %
السعودية تصدر ما قيمته 13.95 مليار دوالر من الخام يف شهر واحد

التلقيحات ضد كورونا تنعش األسعار

برميل النفط يتخطى عتبة 68 دوالرا

n وارتفع متوسط سعر اليورو 
البنك المركــزي الجزائري  في 
مســجال 163.3 دينار للشراء 

لبيع. و163.345 دينار ل
ــغ  بل الســوداء،  الســوق  وفــي 
اليورو 220.31 دينار للشراء، 

لبيع. و222.76 دينار ل
وتراجع ســعر الدوالر في البنك 
 133.26 مســجال  المركــزي 
دينار للشراء و133.28 دينار 
لبيع، فيما اســتقر الســعر في  ل
 180 عنــد  الســوداء  الســوق 
ــارا  ــارا للشــراء و182 دين دين

لبيع. ل
وهبــط متوســط ســعر الجنيــه 
البنك المركزي  اإلسترليني في 
ــى 189.025 دينار للشــراء  إل

لبيع. 189.1 دينار ل
ــغ  بل الســوداء  الســوق  وفــي 
دينــار   254.53 اإلســترليني 

لبيع. للشراء و 257.35 دينار ل
وسجل ســعر الدرهم اإلماراتي 
دينــار   36.28 ــوك  بن ال فــي 
لبيع.  للشــراء و36.29 دينار ل
وفــي الســوق الســوداء ســجل 
49.01 دينارا للشراء و49.55 

لبيع. دينار ل
وسجل سعر اللاير السعودي في 
ــوك 35.53 دينار للشــراء  بن ال
بيــع، بينما  ل و35.54 دينــار ل
اســتقر في السوق السوداء عند 
و48.53  للشــراء  ــارا  دين  48

لبيع. دينار ل
وســجل ســعر شــراء الدينــار 
الكويتي فــي البنوك 443.03 
ــار  دين و443.67  دينــار، 
لبيع. وبالســوق السوداء سجل  ل
نحــو 598.72 درهــم للشــراء 

لبيع. و605.37 درهم ل
ق ـ إ

نقد الدولي  n أشاد صندوق ال
باالقتصــاد المصري وتوقع أن 
يحقــق نموا بنســبة %2.8 في 
العــام المالي الجاري 2020 - 

.2021
نمــو  يرتفــع  أن  توقــع  ــك  كذل
االقتصاد المصري إلى 5.2% 
في العام المالي المقبل 2021 

.2022 -
نقد الدولي في  وقال صنــدوق ال
بيان يــوم الثالثاء إنه يتوقع أن 
يقدم تمويال إضافيا بقيمة 1.6 
أن  لمصر بعــد  دوالر  يــار  مل

تنفيذي  يوافــق عليه مجلســه ال
في األسابيع المقبلة.

أن  الصنــدوق  وأضــاف 
ــى اتفــاق  ــوا إل خبــراءه توصل
المصريــة  الســلطات  مــع 
اإلضافــي  التمويــل  بشــأن 
وأخيــرة  ثانيــة  مراجعــة  بعــد 
دي  قتصــا ال ا مج مصر  لبرنا
وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 
 12 مدتــه  دوالر  يــار  مل  5.2

شهرا.
ق ـ إ

n صعدت بورصة موســكو، 
أمس األربعاء، وارتفع مؤشــرها 
بالروبــل  المقومــة  لألســهم 
MICEX فوق مستوى 3700 
مســتويات  مســجال  نقطــة، 

قياسية تاريخية.
 10:16 الســاعة  ــول  وبحل
بتوقيت موســكو، ارتفع مؤشــر 
بنســبة   MICEX البورصــة 
نقطــة،   3710 ــى  إل  0.6%
وقبل ذلــك صعد المؤشــر إلى 
3717.33 نقطة، وبذلك سجل 
أعلى مستوى له على اإلطالق.

البورصــة  قفــز مؤشــر  فيمــا 
RTS لألسهم المقومة بالدوالر 
بنسبة %0.6 أيضا إلى 1590 
نقطــة، وفقــا لما ذكرتــه وكالة 

”نوفوستي«.
ضــوء  فــي  االرتفــاع  وجــاء 
صعود أســعار النفط واألسواق 
ــة  حال ظــل  فــي  األوروبيــة 
ــال التعافــي  تفــاؤل حي مــن ال
بنمــو  وتوقعــات  االقتصــادي 
الطلب على الخام في 2021.
ق ـ إ

صعدت أسعار النفط، األربعاء، وجرى تداوله داخل نطاق ضيق فوق 68 دوالرا للبرميل، وسط تفاؤل 
حيال تحسن الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 68.79 دوالر للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت 
جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي سنتا واحدا أي أقل من 0.1 بالمئة إلى 66.08 دوالر.

7عين على االقتصاد الخميس 27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442



 n المحتجــون الديــن كانــوا مــن كل أحيــاء 
المدينة على اعتباره يوم اســتقبال لجنة اإلصغاء 
الوالئية التي يقودها رئيس الديوان مكلفا من قبل 
الوالي شــخصيا فضلوا التجمع أمام مقر الوالية 
قصد لقاء المســئول األول عن الجهاز التنفيذي و 
صاحب القرار األول و األخير والي الوالية،عبد 
القادر بن ســعيد الذي يرونــه الوحيد الذي يلتزم 
بقراراتــه ووعــوده...و فــي هــذا الخصــوص، 
نجــح أمس الوالي مــن تفكيك »قنابــل« الجبهة 
االجتماعية التي كانت العديد من األطراف تستعد 
»لتفجيرهــا« في الشــارع و هذا بعد اســتغاللها 
للعديــد من الملفات المطروحة بحدة في الســاحة 
االجتماعية، أولها ملف الســكن اإلجتماعي الذي 
بات يؤرق الجميع و تهديدا حقيقيا لألمن و النظام 
العام، بعدما احتشد العشرات من المواطنين أمام 

مقري الوالية و الدائرة لالحتجاج.
و كانت قد وردت معلومات »للوالي«، مصادرنا 
المطلعــة«، أثبتــت  وجود أطرافا سياســية تريد 
تفجيــر الجبهــة االجتماعيــة و إثــارة الفوضــى 
باستغالل ملف الســكن اإلجتماعي على اعتباره 
ملفــا حساســا، و فــي هــذا الخصوص، ســارع 
والي والية ســكيكدة، عبد القادر بن ســعيد، إلى 
االجتماع ممثلي المجتمع المدني المحلي، خاصة 
فــي عاصمــة الواليــة ســكيكدة، و فــي األحياء 
المعنية بعملية الترحيل و إعادة االســكان، حيث 
تم وضعهم في صورة ســير العمليــة و التحقيق 
فــي ملفاتهم خاصة و ان عاصمة الوالية ســوف 
تشــهد انطالق رابع عملية اإلســكان و الترحيل 
منتصــف هذا الشــهر، وهــذا  بتوزيــع أزيد من 
7000 وحدة ســكنية إجتماعيــة جاهزة، ناهيك 

عــن برمجــت عملية توزيــع ســكنات بمختلف 
الصيــغ الجاهزة منها  ســكنات عدل و عدد من 

الحصص الترقوية.
خطوة الوالي، االجتماع مع أسرة المجتمع المدني 
»الغاضبة« عقب ورود معلومات عن تحركات 
مشــبوهة لعدد من الديناصورات و رموز الفساد 

النائمة في الوالية محاولة اســتعراض عضالتها 
و محاولة ممارســة سياسة »لوي الذراع« قصد 
تحقيق مكاســب سياســية على حســاب األمن و 
النظــام العــام في الوالية الــذي ضربته  عرض 
الحائــط، قبل ما يقطع عليها الوالي الطريق بفتح 
األبــواب أمام ممثلين عــن الغاضبين و وضعهم 

 n و ال تــزال القرية المترامية 
االطــراف على الطريــق الوطني 
رقم 85 بال ماء و ال توسيع لشبكة 
الكهربــاء و ال صــرف صحي و 
ال نقل مدرســي ألبنائهــم، و حتى 
تعبيد الطريق الرئيســي في شطره 
الثانــي، حيــث ســبق و أن أقدموا 
علــى اإلحتجــاج بغلــق الطريق  
المؤدي إلى منطقتهــم انطالقا من 

الوطني رقم 85.
المحتجون، أصروا على ضرورة 
تهيئة شــبكة الطرقات في القرية و 
خاصة الشــطر الثاني من الطريق 
الرئيســي  الــذي يعــرف وضعية 
ســيئة منذ ســنوات، ما تســبب في 
فــرض شــبه عزلــة علــى أهالي 
المنطقة ال ســيما في الشــتاء، أين 
يتعــذر علــى التالميــذ التوجه إلى 
مقاعــد الدراســة، في ظــل غياب 

المواصالت نتيجة لرفض الناقلين 
العمل على هذا الخط بســبب فساد 
الطريــق وخوفهــم مــن األعطاب 

التي تلحق بمركباتهم.
وأضــاف ممثــل عن الســكان في 
لقــاء مــع ”عيــن الجزائــر”، بأن 
الســلطات المحلية سبق وأن قامت 
بإســناد المشــروع إلــى مقاولــة، 
حيــث تم إنجاز شــطر منه قبل أن 
تتوقــف األشــغال، و قــد تعهــدت 
حينهــا الســلطات المحلية، مثلمــا 
قــال محدثنا ، بإنهاء الورشــة لكن 
وعودهــا ظلــت حســبهم، حبــرا 
على ورق، مضيفيــن أنه و نتيجة 
”التماطــل” فــي تنفيــذ الوعود، تم 
تنظيــم االحتجــاج فــي العديد من 
المرات للفــت انظار الجميع قصد 
التعجيــل في تعبيد هــذا المحور و 
”فــك العزلة عنهم” و تســريع تلك 

التهيئــة إلى كامل شــبكات الطرق 
الفرعيــة فــي القرية، كمــا طرح 
ممثل ”السكان” أزمة مياه الشرب، 
حيث تشــهد القرية حسبهم، تذبذبا 
فــي التموين بهذه المــادة، وأحيانا 
تصــل مــدة االنقطــاع إلــى قرابة 
األســبوع، مســتغربين اســتمرار 
المعاناة ، بينما ال يبعد سد القنيطرة 
عنهم ســوى ببضعــة أمتار، حيث 
ذكــروا أن العائالت غالبا ما تجبر 
علــى االســتنجاد بالصهاريــج أو 
بشــاحنات الخــواص القادمــة من 

الجهة الغربية للوالية.
الوالي يطمئن 

و أمام إصرار رئيس البلدية، على 
عدم الرد على اتصاالتنا المتكررة 
لمعرفــة موقفه فإن والــي الوالية 
عبد القادر بن ســعيد، اكد  ل”عين 
الجزائــر”، بــأن القرية اســتفادت 

مثلها مثل عــدة مناطق في الوالية 
من مشاريع تنموية تتعلق بمناطق 
الظــل حيث مشــروع الطريق هو 
االن قيــد التجســيد ،كمــا اعطــى 
التجمعــات  كل  لربــط  تعليمــات 
السكنية بشــبكتي الماء و الكهرباء 
الريفية دون استثناء و على ميزانية 
الواليــة امــا بخصــوص وضعية 
الســكن الريفــي، فقط اكــد الوالي 
بان أي ملف قانوني و يتوفر على 
كل الشــروط وجــب على الجهات 
المختصــة منحــه قرار االســتفادة 
و مــن ثمــة القضاء على الســكن 
القصديري و الهــش في المنطقة، 
كما حذر بالمناســبة كل المسئولين 
فــي هدم تنفيــذ تلك القــرارات او 

حتى التخاذل في متابعتها.
نورالدين. ب

n يواصل، لليوم العاشر، على 
التوالــي  الفريق التربــوي يقوده 
األســتاذ بمتقن صالح بن موســى 
في عزابة شــرقي والية ســكيكدة 
وقفوهــم االحتجاجيــة مقاطعيــن 
الدراســة، و هذا للمطالبة برحيل 
المدير الذي وجهوا له سلســلة من 
االتهامات ،و متمسكين بمواصلة 
الحركــة االحتجاجيــة إلــى غابة 

رحيله.
المحتجــون ،الدين أصــروا على 
ضرورة ،تحقيــق مطلبهم برحيل 
المدير الدي واجهوا له سلسلة من 
االتهامــات منهــا الكيــل بمكيالين 
فيمــا يتعلــق بمنحــة المردوديــة 
،خرق القانــون الخاص بالتوقيت 
الزمنــي الخاص بالعمــل و أمور 
أخرى تنظيمية تتعلق بالمؤسســة 
،حيــث قاطــع الفريــق التربــوي 

العمــل ككل فــي المؤسســة منــد 
عشــر أيــام، معطليــن الحراســة 
فــي كل االختبــارات التي جرت 
في المؤسســة التــي أجبرت على 
االســتنجاد بمعلمي محــوا األمية 
الحراسة، متوعدين بالتصعيد من 
لغــة االحتجاج في األيــام المقبلة 
أمام إصرار مدير التربية حسبهم 
علــى عــدم التدخــل الفصــل في 

مطلبهم .
نشــير بأن مدير التربية، قال بأنه 
فتح حوار مع الفريق التربوي في 
العديد من الجوالت، غير أنه فشل 
في إقناعهم على اعتبار أن مطلب 
األســتاذ بالتحديد في عزل المدير 

غير قانونية .
نوالدين.ب

 

n تــم أمــس ، اإلمضــاء على 
الوكالــة  بيــن  الشــراكة  اتفاقيــة 
الوالئية لدعــم و تنمية المقاوالتية 
مــع مديريــة التكويــن و التعليــم 
المهنييــن لوالية ســكيكدة، و كذا 
تنصيــب اللجنة المحليــة لمتابعة 
تنفيــذ االتفاقيــة ،كمــا تــم وضع 
برنامــج عمــل قصــد تكويــن و 

تمويــل حاملي شــهادات التكوين 
المهنــي و كــذا مرافقتهــم خالل 
مختلــف المراحل من المشــروع 
خلــق  قصــد  االســتثمار  إلــى 
حركية اقتصاديــة في الوالية من 
خــالل المقاوالتية و المؤسســات 

المصغرة .
ق.م

السكن يلهب سكيكدة

روسيكادا اليوم 8

شهد، أمس، محيط مقر والية سكيكدة، احتجاجات كبيرة، من قبل العشرات من المواطنين، كان أغلبيتهم الساحقة 
من طالبي السكن االجتماعي و من سكان البيوت الهشة و الصفيح، الدين طالبوا بالتعجيل في ترحيلهم إلى مساكن 

إجتماعية منددين بتخلف عملية ترحيلهم مند أزيد من سنتين.

طالب، أمس، العشرات من سكان قرية ”بوطمينة” و التابعة إداريا لبلدية أم الطوب بوالية سكيكدة، السلطات المحلية ممثل 
في رئيس الدائرة و ”المير” ضرورة التعجيل في انهاء معاناتهم اليومية في ظل افتقار القرية و باقي التجمعات المحيطة بها 

ألدنى شروط التنمية الحقيقة.

سكيكدة : نورالدين .ب

غياب تام للتنمية المحلية يف قرية منسية 

 أساتذة متقن صالح نب موىس يف 
عزابة  يطالبون برحيل المدير

اتفاقية رشاكة بني وكالة دعم و تنمية 
المقاوالتية ومديرية التكوني والتعليم المهنيني

الخميس 27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442

متفرقات احتجاجات أمام مقر الوالية 

سكان ”بوطمينة” يف بلدية ”أم الطوب” يحتجون 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج دائرة الحمادية بلدية الحمادية

مصلحة التنظيم والشؤون العامة مكتب الجمعيات الرقم: 10/2021

وصل تسجيل الترصيح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتمايع
بمقتضــى القانون رقم 06/12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 
هجــري الموافــق 12 جانفــي 2012 المتعلق بالجمعيــات تم هذا 
اليوم: 24 ماي 2021 تســليم وصل التصريح بتأســيس الجمعية 

المحلية ذات الطابع اإلجتماعي المسماة: 
جمعيــة الريحان الخيرية قرية ماجــن عمران بلدية الحمادية والية 

برج بوعريريج
الكائــن مقرهــا: محــل جنــدل ابراهيم قريــة ماجن عمــران بلدية 

الحمادية
اسم الرئيس: بوبكر النوي.

 إشهار



 nيواجــه، شــباب ومثقفــو هــذا الحــي الكبير 
ببلدية فســيديس مشــكال مــع غلق هــذا المرفق 
الشــباني الرياضــي الذي اســتهلك الماليين من 
خزينــة الدولــة لبنائهــا وقامت مديرية الشــباب 
والرياضــة بعمليــات ترميــم متكــررة لهــا الى 
جانب اســتهالك  أغلفة  مالية كبيــرة لتجهيزها 
بالمعدات الضرورية الســتقبال الشباب واجراء 
انشــطة رياضية وتعليمية وترفيهية بها ،غير ان 
الســلطات المحلية او مديرية الشباب والرياضة 
بالواليــة تجــد لكثر مــن مرة حجة غيــر مقنعة 
وتقوم بغلقها ،حيث ان هذا الهيكل حسب السكان 
اصبــح بمثابة اثار يتم زيارتــه من حين لخر ثم 

نسيانه الى اشعار اخر .
ومــع ارتفــاع، درجــات الحراة ودخــول فصل 
الصيف واقتراب موعد نهاية الســنة الدراســية 
يأمــل الســكان وخاصة الشــريحة الشــبانية من 
الســلطات المحليــة النظــر في هذا المشــكل في 
القريب العاجل وحلــه نهائيا وتفعيل الدور الذي 

أنشــأت من أجله مثل هاته المرافق التيس تعمل 
على احتواء الطاقات الشــبانية بهــا والرفع من 

مستوياتهم العلمية والراضية الى جانب انقاضهم 
من شبح الشوارع واشعة الشمس .

 n و حرص الوالي على توجيه 
الدعوة لكل رجال األعمال بالوالية 
الناشــطين و حضور قــوي لوالية 
بــرج بوعريريج في هذه المناســبة 
ســواء فــي الملتقــى ، بالنظــر إلى 
اإلمكانيــات االقتصاديــة المتنوعة 
والمتميزة التــي تمتلكها والية برج 
بوعريريج، والتي يمكن اســتغاللها 
بيــن الطرفين الجزائــري والليبي، 
على غــرار الصناعــات المرتبطة 
الغذائيــة وااللكترونية  بالصناعات 
وقطــاع اإلعمــار والبنــاء، األمر 
الذي سيســاهم دون شــك في خلق 

فــرص جديــدة وخلــق ديناميكيــة 
تجارية لتســويق المنتجــات وخلق 

فرص عمل جديدة بالوالية. 
في الســباق ذاته تباحث الوالي  مع 
أعضاء غرفــة الصناعة و التجارة 
التجــاري  النشــاط  ترقيــة  ســبل 
والصناعــي، مؤكــدا حرصه على 
التواصــل  وتشــجيع  ودعــم  فتــح 
جميــع  مــع  والتنســيق  والحــوار 

المستثمرين المحليين. 
يذكر أن قصر العارض ” سافاكس” 
مــن المرتقــب أن يحتضن صالون 
 ، الليبــي  الجزائــري  المنتجــات 
والمنظم من طرف الغرفة الوطنية 
للتجــارة والصناعة يــوم 30 ماي 

.2021

الحصــص  عــدد  تبلــغ  و   n 
منهــا  450 حصــة  بــه  الســكنية 
120 مبنيــة بحيث أســدى الســيد 
الوالي للمســؤولين المعنيين بعملية 
تهيئة الحــي عدة تعليمات  أبرزها 
اإلســراع فــي إعــداد االجــراءات 
الالزمــة من أجــل التكفــل بإنجاز 
الطــرق الداخلية في األيــام القليلة 
للبــدأ  منهــا  واالنتهــاء  القادمــة 

باألشغال المذكورة مباشرة .
و مباشــرة األشغال المتعلقة بالربط 
العموميــة  واإلنــارة  بالكهربــاء 

بالموازاة مع أشغال الطرق .
كمــا تــم الوقــوف عنــد تحصيص 
غــازي التابع لحــي القماص )غير 
مربــوط بشــبكة الكهربــاء( وعلى 
ضــوء ذلــك أمــر الوالــي البلديــة 
التحصيــص  جميــع  بإحصــاء 

واألحيــاء التي لــم تســتفد بعد من 
شــبكة الكهرباء واإلنارة العمومية 

مــن أجل التكفل بها وتســجيلها في 
البرامــج التنمويــة البلديــة أو فــي 

البرامج القطاعية لسنة 2022 .

n أشــرف، نهار أمس،  مدير 
الشــؤون الدينية واالوقاف لوالية 
واطــارات  أعيــان  رفقــة  ميلــة 
المحليــة  والســلطات  المديريــة 
وجمــع من المواطنين من مشــتة 
القندولــة   ببلديــة فرجيــوة على 
افتتاح مســجد أبي بكــر الصديق 
الذي بناه أحد المحســنين يتســع  
ألكثــر مــن 1000مصلي  على 
مســاحة  1200م بتكلفــة  مالية 
قــدرت بأكثر مــن  اربعة ماليير 
ســنتيم بمواصفات متطابقة ، مما 
جعله اول مســجد بالوالية يحظى 
بترخص إلقامة الصلوات الخمس 

وصالة الجمعة من وزير الشؤون 
الدينية واالوقاف .

  وقــد كان هــذا االنجــاز الــذي 
يحتــوي علــى كل  الضروريات 
،باإلضافــة الــي بئــر تــم حفره 
خصيصا للمســجد الشــيء الذي 
افــرح ســكان المشــتة والمناطق 
يكــون  وبذلــك  لهــا  المجــاورة 
المســجد،  إضافة إلــى وقف من 
أوقــاف مديرية الشــؤون الدينية 
لواليــة ميلة ومنــارة من منارات 

العلم وخدمة الدين.
محمد.ب

n عقــد، مســاء أول  أمــس 
بالحــي االداري للدقســي اجتماع 
الكبــرى تحت  حــول المخاطــر 
الواليــة  العــام  االميــن  رئاســة 
،حضره الوالي المنتدب للمقاطعة 
االداريــة علي منجلي ، رؤســاء 
المجالــس  رؤســاء  و  الدوائــر 
الشــعبية البلدية ، مختلف المدراء 

 المعنييــن و المؤسســات المعنية.
شــمل االجتمــاع تنصيب كل من 
: اللجنة العملياتية الدائمة للوالية 
مكافحــة  و  بالواليــة  الخاصــة 
حرائق الغابــات . اللجنة الوالئية 
المكلفة بإعــداد مخططات تنظيم 
النجــدة فــي حــال وقــوع كارثة 
اللجنــة الوالئيــة المكلفة بإحصاء 

المواقع الحساسة .

ــاء  n يشــتكي ســكان أحي
بلديــة الونــزة بوالية تبســة، 
ومنــذ ربطهــم مؤخــرا بســد 
ولجــة مالق من ملوحة المياه 
تــي يــزودون بها بــدال من  ال
للشــرب،  الصالحــة  ــاه  المي
وبحسب المواطنين فإن نسبة 
الملوحة فــي المياه ال تطاق، 
ــاء  اقتن ــى  أجبرهــم عل ممــا 
وشــراء المياه بأسعار ال يقدر 
عليهــا ذوي الدخــل المحدود 
منهم،  الســتعمالها للشــرب 
والطهــي وحتى االســتحمام، 
أمــا المياه المالحة فانحســر 

لتنظيف فقط. استعمالها ل
وأمام تذمــر المواطنين الذين 
صرحــوا أنهم وبعــد فرحتهم 
العطــش  مشــكل  النتهــاء 
بعــد ربطهم بالســد، إال أنهم 
مالحــة  ــاه  انصدمــوا  بمي
وقــذرة، و كمــا صــرح بعض 
المواطنيــن أن المياه المالحة 
تــي يتــزودون بهــا تنبعث  ال
منهــا روائح كريهــة وقذرة ال 

تصلح ألي استعمال.

ويناشــد مواطنــي أحياء هذه 
لتدخــل  ل الســلطات  بلديــة  ال
العاجل والسريع، بعد ظهور 
عدة حاالت تســمم و أمراض 
جلديــة، والعديد مــن حاالت 
القيئ والغثيــان، التي ترجح 
أنهــا ناتجــة عن  اســتعمال 
ــم نقلهم  ــاه، حيث ت هــذه المي
للمستشــفى وتم أخــذ عينات 
تأكد  ل يلها، ل من الدم قصد تحل

من األمر.
استســقائه  ــم  ت مــا  وحســب 
ــاه، فــإن  مــن مصلحــة المي
هذه األخيــرة  أقــرت بتحليل 
ــى مســتوى  ــاه عل هــذه المي
تأكيد  ــم  ال مخبــر تبســة، وت
نســبة  فــي  ــى  ارتفــاع  عل
الكلورالغيــر، فــي حيــن أكد 
الوقايــة  مصلحــة  مســؤول 
بالونزة ”يزيد فرحاتي” بأنه تم 
المباشر  بالمسؤول  االتصال 
بســد ولجة مــالق ألخذ عينة 
يلها، إال  خاصة من السد لتحل

أنه تم رفض تسليمها لهم.
منى بوعكاز

n تنفس سكان قرية تيراو 
الواقعــة ببلديــة أوالد يحــي 
شــرقي  ــم  كل  80 خــدروش 
الوالية جيجل الصعداء ،إثر 
انطــالق أشــغال مد شــبكة 
الغاز الطبيعي الى المنطقة 
، المشروع هذا أسند لمقاولة 
جامع ،الذي شرع في تشييده 
ــام ، ويأمــل أعضاء  ــد اي من
مــن  الشــعبي  ــس  المجل
سكان  القرية المساهمة في 
إنجاز  المشــروع من خالل 
يــل  العقبــات وتســهيل  تذل
لمقــاول مــن خالل  العمــل ل
نزع األســالك الشائكة وعدم 
االعتــراض له عبــر  الممر 
الذي ســيمر عليه المشروع 
،حتــى يتم انهائــه في آجاله 

المحددة.
وحسب المعطيات  المستقاة 
بلدية  من  المجلس الشعبي ل

أوالد يحــي خدروش فإن هذا 
المشــروع الهام ينــدرج في 
اطــار تعميــم الغــاز  على 
وتجمعــات  قــرى  مختلــف 
البرامــج  حســب  بلديــة  ال
المســجلة بعد أن اســتفادت 
بلدية  ال سابقا عدة تجمعات ب
مــن هــذه المــادة الحيويــة 
تــي كانــت حلمــا بعيــد  ،ال
التحقيــق على غــرار مركز 
الســكاني  والتجمع  بلديــة  ال
برمجــة   وســيتم   ، الشــوف 
عمليات اخرى في المستقبل 
القريــب فــي لطــار برامج 
تنمية مناطــق الظل خاصة 
تتكــون   بلديــة  ال هــذه  وان 
قــرى جبلية ونائية ســكانها 
اليزالون مهمشــين ويعانون 
العزلة وغياب أدنى الشروط  
الضرورية للحياة الكريمة.
نصرالدين.د

سكان ”ناصري اسماعيل” ينتظرون 
التحقيق في أسباب غلق دار الشباب

عين على الشرق 
9

رفع ،عشرات، السكان القاطنين بحي الشهيد ”ناصري اسماعيل” ببلدية فسديس اقرب بلدية عن عاصمة االوراس باتنة 
مشكل لكل السلطات المحلية والوالئية وعلى راسها والي والية باتنة  والذي يتمحور في غلق دار الشباب المتواجدة بالحي 
وحرمانهم من الخدمات  التي تقدمها هاته االخيرة مطالبين بفتح تحقيق لمعرفة االسباب التي تقف وراء هذا المشكل .

بمختلف  جمعه  تنسيقيا  اجتماعا  مالك،  بن  محمد  السيد  بوعريريج  برج  والية  والي  الحالي،  األسبوع  بحر  أجرى 
الوالئيين، وكذا أعضاء غرفة الصناعة والتجارة لوالية برج بوعريريج، ،وذلك في إطار  المديرين  المتدخلين من 

التحضير لملتقى رجال األعمال الجزائريين والليبيين المقرر يوم 29 ماي 2021.

 قام والي  قسنطينة أحمد عبد الحفيظ ساسي صبيحة أمس مرفوقا برئيس دائرة قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي 
البلدي ،مدير التعمير ومدير سونلغاز و الموارد المائية خرجة ميدانية، بزيارة الى حي سركينة للوقوف على بعض 
األشغال المتبقية في التحصيص رقم 4 و 5 المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء وإنجاز اإلنارة العمومية ،إضافة الى إنجاز 

الطرق الداخلية لهذا التحصيص .
قسنطينة : تاج الدين 

باتنة : محمد دحماني

برج بوعريريج : م. بن الطيب

تدشني مسجد جديد يتسع  أللف 
)1000( مصيل بفرجيوة يف ميلة 

اجتماع حول المخاطر الكربى بقسنطينة 

ساكنة بلدية الونزة بتبسة  يشتكون 
ملوحة المياه بعد ربطهم بسد ولجة مالق

قرية ترياو  ببلدية خدروش أوالد يحي 
بجيجل تستفيد من الغاز الطبيعي
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برج بوعريريج 

وايل قسنطينة  يزنل رسكينة

متفرقات 

صالون  لرجال األعمال الجزائريني و الليبيني نهاية الشهر الجاري 

تعليمات إلنجاز الطرق الداخلية  ومبارشة أشغال الكهرباء واإلنارة العمومية 

بلدية فسديس بباتنة 



n وفيمــا لفت البيان الصادر 
يوم األربعاء، إلى وجود إصابات 
وصفت بـ«الخطرة«، أشار إلى 
إصابة 130 من القوات األمنية.
وإلى جانــب الضحايا من القتلى 
والجرحى، أسفرت االحتجاجات 
عــن اعتقــال عــدد كبيــر مــن 
إطــاق  قبــل  المتظاهريــن، 
ســراحهم باســتثناء 11 ما زالوا 

رهن االعتقال.
آثــار الحــراك لــم تتوقــف عند 
الخســائر البشرية فقط، بل كانت 
أضرارهــا الماديــة حاضــرة ، 
حيث تم حرق ”كرفانات« تابعة 
لقــوة حفــظ النظــام، ردا علــى 
اســتخدام األخيــرة »الرصاص 
المســيلة  والغــازات  الحــي 

للدموع«.
نوهــت  المشــهد،  هــذا  وأمــام 
المفوضيــة إلــى أنهــا ومنذ بدء 
المظاهــرات ولغاية هذه اللحظة 
كانــت تطالــب ”بمنع اســتخدام 

العنف المفرط«.
فــي المقابل، قالــت: ”في الوقت 
فيــه  المفوضيــة  تؤكــد  الــذي 
التزامهــم  المتظاهريــن  علــى 
التــام بمعايير التظاهر الســلمي 
أيــة تصادمات  واالبتعــاد عــن 
فإنهــا  األمنيــة،  القــوات  مــع 

تجــدد مطالبتهــا لكافة األطراف 
باتخــاذ أقصــى درجــات ضبط 
النفــس والحفــاظ علــى ســلمية 

المظاهرات«.
كمــا طالبــت المفوضيــة، القائد 
العــام للقوات المســلحة ”بتحمل 
المســؤولية واتخــاذ اإلجراءات 
األكثــر جديــة ضد من اســتخدم 
الرصاص الحي والعنف المفرط 
وإطــاق  للقضــاء،  وإحالتهــم 
سراح كافة المعتقلين على خلفية 

التظاهرات«.
مطالبتهــا  علــى  وشــددت 
للمتظاهريــن ”بمنــع مــن يريــد 
حرف االحتجاجات عن مسارها 
ممارستهم  واســتمرار  الســلمي 
لهــذا الحــق عبــر التعــاون مع 
القوات األمنية وحفظ الممتلكات 

العامة والخاصة«.
أمــس،  يــوم  بغــداد  وشــهدت 
تطالــب  حاشــدة  احتجاجــات 
بالكشــف عن قتلــة المتظاهرين 
وتقديمهم للعدالة وتخللتها أعمال 

عنف في ساحة التحرير.
من جهته، أمــر رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي بالتحقيق في 

أعمال العنف.
ق ـ د

n و ينتظر أن يصل الرئيس الفرنسي إلى رواندا هذا 
الخميــس على أمل تطبيع العاقــات الثنائية الراكدة منذ 
أكثر من ربع قرن، على خلفية اتهام باريس بلعب دور 

في ”اإلبادة الجماعية للتوتسي” في 1994.
وتبــدأ هذه الرحلة القصيرة إلــى ”أرض األلف تلة” في 
أجــواء يغلب عليهــا التفاؤل في باريــس وكيغالي على 

حد سواء.
وقال الرئيس الفرنســي األســبوع الماضي، إنه سيكون 
”حريصا على كتابة صفحة جديدة” بين فرنسا ورواندا، 
وهما بلدان أكــد نظيره بول كاغامي أن ”لديهما فرصة 

اآلن )...( إلقامة عاقة جيدة«.
وفي تقديمها للزيارة ذكرت الرئاســة الفرنسية أن قدوم 
ماكــرون إلــى رواندا، يفتــرض أن يكــرس ”المرحلة 

األخيرة لتطبيع العاقات«.
لذلــك ســيكون علــى ماكــرون البحــث عــن الكلمات 
الصحيحة عند وصوله صباح اليوم إلى كيغالي في أول 

زيارة خارج القارة منذ بداية أزمة كوفيد19-.
وسيتوجه ماكرون مباشرة إلى النصب التذكاري لإلبادة 
الجماعيــة الذي يقــع في حي جيزوزي فــي العاصمة، 

ويضم رفات أكثر من 250 ألًفا من الضحايا.
خال هــذه اللحظة ”االحتفالية الخاصة” على حد تعبير 
اإلليزيه، ســيلقي ماكرون كلمة طــال انتظارها موجهة 
خصوصا إلــى ”الناجين” من هذه اإلبادة الجماعية التي 
ســقط فيها 800 ألف قتيل معظمهم من أقلية التوتســي 

بين أفريل و جويلية 1994.
رواندا تنتظر االعتذار

وينتظــر عدد من الجمعيات مــن الرئيس أن يعبر نيابة 
عن فرنســا عن ”اعتذاره” عن الدور الذي لعبته باريس 

بين عامي 1990 و1994.

ورأى الرئيــس بــول كاغامي فــي مقابلة مــع صحيفة 
”لومونــد” الفرنســية مؤخــرا أنــه ”ال يمكــن أن تأتــي 
االعتــذارات بناء على طلب. يجب أن تكون صادقة. ال 
يمكنني ال أنا وال أي شخص آخر أن يطلب اعتذارا«.

ولتكريس التطبيع، يمكن أن يتفق الرئيســان على عودة 
سفير فرنسي إلى كيغالي حيث بقي هذا المنصب شاغرا 

منذ 2015.
ومــن المحطات األخرى فــي الزيارة افتتــاح ماكرون 
”المركز الثقافي الفرنكفوني” في كيغالي، وهي مؤسسة 
”تهــدف ليس فقط إلى تعزيز الثقافة الفرنســية بل جميع 
موارد الفرنكفونية، ال ســيما مــن فناني المنطقة”، على 

حد قول الرئاسة.

فبالنسبة لباريس، الهدف هو توجيه رسالة انفتاح شاملة 
للشــباب األفريقــي الذي يصعــب إقناعه بــإرادة القوة 

االستعمارية السابقة طي صفحة هذه الحقبة.
آخر زيارة لرئيس فرنسي

وكان نيكوال ساركوزي آخر رئيس فرنسي زار كيغالي 
فــي 2010، وقد ذهب إلــى حد االعتــراف بـ”أخطاء 
جسيمة” و”نوع من التعامي” من قبل السلطات الفرنسية 

أدت إلى ”عواقب مأساوية بالمطلق«.
لكــن على الرغم من هــذه التصريحات، بقيت العاقات 
بيــن كيغالي وباريس صعبة ومرت بمراحل من التوتر 

الشديد.
وعنــد وصوله إلى الرئاســة، أطلــق إيمانويل ماكرون 
عملية التقارب، ال سيما من خال تطوير عاقات جيدة 
مع بول كاغامي، الذي يقدم نفســه على أنه بطل أفريقي 

للبيئة والتكنولوجيا الرقمية.
وبعد انتخــاب الرواندية لويز موشــيكيوابو - بدعم من 
باريــس - علــى رأس المنظمــة الدوليــة للفرنكفونيــة، 
قطعت مرحلة جديدة عبر تسليم تقرير في مارس ، أعد 
بإشــراف المؤرخ فانســان دوكلير حول دور فرنسا في 

اإلبادة الجماعية.
وخلــص هــذا التقريــر إلــى ”المســؤوليات الجســيمة 
والمروعــة” و”تعامــي” الرئيــس االشــتراكي حينذاك 
فرانســوا ميتران ومحيطه في مواجهــة اندفاع حكومة 
الهوتو المدعومة من باريس، باتجاه العنصرية واإلبادة 

الجماعية.
وقال بول كاغامي الذي قاد في 1994 تمرد التوتســي 
الــذي أنهى اإلبــادة الجماعية ”يمكننــي أن أتحمل” هذه 

النتائج التي تستبعد ”تواطؤ” فرنسا.
ق ـ د

كلمته  في  ذلك  جاء   n
عبر  الجلسة،  بافتتاح  كوبيش 
القاعدة  لمناقشة  تقنية  الفيديو، 
اللجنة  أقرتها  التي  الدستورية 
الملتقى  عن  المنبثقة  القانونية 

السياسي.
وقــال  المبعــوث األممــي إن 
بشــأن  متباينــة  آراء  ”هنــاك 
االقتراحات الخاصة بالحل في 
ليبيا”، مطالبــا أعضاء الملتقى 
السياســي بتوحيــد الجهود مع 

المجلس الرئاسي والبرلمان.
ولفــت كوبيش إلى أنه تم دعوة 
مجلــس النواب إلى اإلســراع 
فــي دعــم إجــراء االنتخابات 
في موعدهــا وإصدار القوانين 
لضمان  باالنتخابــات  الخاصة 

إجرائها نهاية العام الجاري.
وتابع: »كما تم دعوة المجلس 
الرئاســي والســلطات التنفيذية 
بسرعة الســير نحو المصالحة 
الوطنية وإعــادة بناء الثقة بين 

كافة الليبيين.
وقالت عضــو ملتقــى الحوار 
ســلوى الدغيلــي إن ”القاعــدة 
الدستورية مؤلفة من 4 أبواب 

و47 مادة«.
وأكــدت الدغيلــي فــي كلمتها 
على ضــرورة عــدم التطاول 
الليبــي  الشــعب  إرادة  علــى 
المطالبة بانتخاب رئيس الباد، 
مشــيرة إلى أنه ســيكون هناك 
تعديل لإلعان الدستوري كي 
تكون القاعدة الدســتورية نافذة 

إلجراء االنتخابات
من جانبه، أوضح عضو ملتقى 
الحــوار أكــرم الجنين أن أكثر 
النقاط الخافية بين األعضاء: 
انتخاب الرئيس بشــكل مباشر 
وازدواج  مباشــر،  غيــر  أو 
الجنســية، وتمثيــل المكونات، 
والقســم على مبــادئ فبراير، 
وشــروط  الرئيــس،  ومرتــب 
الترشــح فــي مســألة اإلدانــة 

القضائية.
وبين عضــو ملتقى الحوار أن 
اللجنــة اقترحــت ربــط مكافأة 
رئيــس الدولــة بالحــد األدنى 
لألجور فــي ليبيا، بحيث تمثل 
20 ضعــف، مشــيرا إلى أنه 
مقتــرح القاعدة الدســتورية تم 
أي  حــدوث  لتافــي  وضعــه 
فراغ في حــال عدم التصويت 
على مســودة مشروع الدستور 

بالباد
واقترح الجنين إرســال رسائل 
للجهــات الحكوميــة بضرورة 
تهيئة األجــواء المناســبة لعقد 

االنتخابات المقبلة
خالفات ال تنتهي حول 

الميزانية
أعلنــت  وفــي وقــت ســابق، 
البعثة أنها سوف تعقد اجتماعاً 
افتراضيــاً علــى مــدى يومين 
السياســي  الحــوار  لملتقــى 

الليبــي فــي الفتــرة 26 و 27 
الســتكمال  الجــاري  مــاي 
مقتــرح اللجنة القانونية بشــأن 
القاعدة الدســتورية لانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية المقرر 
إجراؤها 24 ديسمبر 2021.

وســبق ونشــرت البعثة وثيقة 
المقتــرح وخطــاب المبعــوث 
الخــاص مؤكــدة أن ذلك على 
النحو الــذي اتفقت عليه اللجنة 
الملتقى  المنبثقــة عن  القانونية 
خــال اجتماعهــا فــي تونس 
في الفتــرة من 7 إلى 9 أفريل 
المشــاورات  وأثنــاء   2021
التــي جرت الحقاً بتيســير من 
بعثــة األمم المتحــدة للدعم في 

ليبيا.
وفي وقت ســابق بحث رئيس 
مجلــس النــواب الليبــي عقيلة 
صالح، مــع المبعوث األممي، 
األوضــاع بليبيــا علــى كافــة 
األصعدة وأداء الحكومة خال 

الفترة الماضية ودور البرلمان 
الهام خال هذه الفترة للوصول 
إلــى االنتخابات فــي موعدها 

المقرر.
وأوضــح أنــه في حــال توافق 
ملتقــى الحــوار علــى قاعــدة 
االنتخابات  إلجراء  دســتورية 
ســيتم إحالتها لمجلــس النواب 
العتمادها وتضمينها باإلعان 

الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى 
علــى قاعدة دســتورية، ســيتم 
العمــل بقــرار مجلــس النواب 
 ،2014 لســنة   )05( رقــم 
االنتخابات  بإجــراء  القاضــي 
الرئاســية بشــكل مباشــر من 
الشعب”، بحســب صالح الذي 
ذكــر بــأن ”مقتــرح مشــروع 
قانــون انتخابــات الرئيس من 
الشــعب جاهز لعرضــه على 

المجلس«.
ق ـ د
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انطلقت، األربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح القاعدة القانونية النتخابات 
24 ديسمبر المقبل.

 وأكد المبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش على أهمية إجراء االنتخابات الليبية في موعدها المقرر.

عين على العالم

فيما تؤكد األمم المتحدة دعمها للمسار االنتخايب يف هذا البلد

انطالق الحوار السيايس الليبي حول مقرتح القاعدة القانونية النتخابات 24 ديسمرب

عىل خلفية اتهام باريس بلعب دور يف ”اإلبادة الجماعية للتوتيس” يف 1994

الخميس 27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442

ردت

انتفاضة شعبية يف بغداد 
ضد سياسة االغتياالت

هل ينجح ماكرون في فتح صفحة جديدة مع رواندا..؟
يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طي صفحة خالف طويل مع رواندا، في زيارة نادرة منذ سنوات إلى كيغالي.

قتلى وجرحى واعتقاالت وأضرار مادية.. هكذا كان المشهد في 
ســاحات االحتجاج وســط العاصمة بغداد، التــي عادت لتنتفض 

ضد سياسة االغتياالت.
ففــي بيــان لها ، قالــت المفوضيــة العليا لحقوق اإلنســان في 
العــراق، إن التصادمــات التي حدثت في ســاحة التحرير ببغداد 

أدت لمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين.

https://al-ain.com/article/protests-crisis-of-murzuq
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فريق فرنيس جديد 
يدخل السباق للتعاقد 

مع أندي ديلور

فريد بوالية 
يقرتب من بطل 

الدوري الفرنيس 
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استعدادا لـ3 وديات مرتقبة يف جوان وجويلية 
مفاجأتان في قائمة  الخضر 

وعودة ثنائي نيس

"اليويفا" 
يخطط الستبعاد 
برشلونة وريال 

مدريد ويوفنتوس من 
دوري األبطال

ص13

نداء األنصار أخذ بعني 
االعتبار من طرف املسؤولني 

الهدوء يعود نسبيا إىل 
بيت عنابة بعد تدخل 

السلطات املحلية 

التحاق أول مجموعة من 
الالعبني بمركز سيدي 

موسى
حساسية كبرية بني الفريقني منذ سنوات 

املوك يف مقابلة األمل 
األخري واملدرب زاوي يطالب 

العبيه بالرتكيز أكثر 
ص12

ص 13



»محاربــو  ويخــوض      n
الصحــراء« 3 وديات أمام كل من 
موريتانيا ومالي وتونس خالل شهر 
جــوان وجويليــة المقبل، اســتعدادا 
للتصفيــات األفريقية المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
القائمــة لم تشــهد ســوى مفاجأتين 
فقط، بانضمام يانيس حماش الظهير 
األيســر لفريــق بوافيشــتا بورتــو 
البرتغالي، مع الظهير األيمن حكيم 

زدادكة العب كليرمون فوت.
بلماضــي قــرر إعــادة عنصريــن 

يــن  ز ر با
ئمــة  لقا

منتخــب 
الجزائــر، 

همــا 
ســف  يو
ل  عطــا
م  هشــا و
بــوداوي، 
أن  بعــد 
مــا  قد
مســتويات 
ة  جيــد
مــع نيــس 
نســي  لفر المخضرم ياسين براهيمي.فــي الفترة األخيــرة، باإلضافة إلى ا

n التحقــت أول مجموعــة من عناصر 
المنتخب الجزائري لكرة القدم، بالمركز 
الفني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة، 
تحســبا للقــاءات الوديــة الثالثــة التــي 
ســتخوضها أمام كل مــن موريتانيا يوم 
3 جــوان ومالي يوم 6 جــوان المقبلين 
بملعــب مصطفــى تشــاكر بالبليدة وفي 
تونس أمام »نســور قرطاج«، حســبما 
علم من االتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وتحسبا لتربص المنتخب الوطني الذي 
ســينطلق رســميا يوم االثنين 31 ماي 
الجاري، بالمركز الفني بسيدي موسى، 
التحــق أمــس االثنيــن كل مــن ببغداد 
بونجاح، يوسف باليلي، جمال بلعمري 
باإلضافــة إلــى حارس مرمــى أولمبي 
المديــة، عبــد الرحمــن مجــادل بمقــر 
التربص.وفيمــا يخص بقيــة الالعبين، 
الذيــن تلقوا الدعوة مــن طرف الناخب 
الوطني، جمال بلماضي الذي حل أمس 
اإلثنيــن بــأرض الوطــن، فســيلتحقون 
تباعا بمقر المعسكر وعبر مجموعات.

وسيكون الجناح االيمن لنادي مانشستر 
ســيتي االنجليزي رياض محرز، آخر 
الملتحقيــن بتجمــع »الخضــر« وذلك 
بســبب مشــاركته فــي نهائــي رابطــة 
األبطــال االوروبيــة يــوم الســبت 29 
مــاي الحالــي، أمــام تشيلســي بمدينــة 
بورتــو البرتغالية، وهو ما قد يبعده عن 
المبــاراة الودية االولى أمــام موريتانيا 
ليتســنى له االســترجاع، حسبما أفاد به 

ذات المصدر.
من جهة أخرى، ينشط المدرب الوطني 
نــدوة صحفية يــوم الثالثــاء الفاتح من 
جوان المقبل بســيدي موسى، من أجل 
التطــرق إلــى أهــداف هــذه المقابالت 
الوديــة، واختيــاره للعناصــر المعنيــة 
بذلك.جديــر بالذكر أن هــذه المباريات 
تدخــل ضمــن البرنامــج التحضيــري 
لـ«الخضر« تحســبا للــدور الثاني من 

التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيات كأس 
العالــم قطر2022، علمــا أنه تم تأجيل 
المقابــالت التصفويــة مــن جــوان إلى 

سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.
التصفيــات  افريقيــا  أبطــال  ويدشــن 
داخــل الديار أمــام جيبوتي قبــل التنقل 
إلــى واغادوغو لمالقاة بوركينافاســو، 
قبــل اســتقبال النيجــر، ضمــن لقاءات 
المجموعــة األولى.ويخــوض الفريــق 
الوطنــي مبارياتــه التصفويــة المتبقية 
شــهري أكتوبر ونوفمبــر المقبلين، أما 
مباريــات الســد فقد تمــت برمجتها في 
اختيــار هــذه  2022.ويأتــي  مــارس 
المواجهــات التحضيريــة، بعــد اتفــاق 
بيــن الناخــب الوطني جمــال بلماضي 
ورئيــس االتحاديــة )الفــاف( عمــارة 
شرف الدين، عقب قرار لجنة الطوارئ 
التابعة للكنفيدرالية االفريقية )كاف( بعد 
التشاور مع الفيفا، بتأجيل انطالق الدور 
الثاني التصفوي بسبب جائحة كورونا.

n عــاد الهــدوء نســبيا إلى بيــت اتحاد 
عنابــة علــى خلفيــة تدخــل الســلطات 
المحليــة التي احتــوت األزمــة المالية 
وإضــراب الالعبيــن المطروديــن من 
إقامتهم السابقة حيث كشفت مصادر من 
الفريق أن والي الوالية شــخصيا تدخل 
لحل هذا المشــكل في سبيل إجراء لقاء 
اليوم أمــام جمعية الخروب في ظروف 
عادية وحســب مــا علمناه فــإن الوالي 
التقــى بمســؤولي الفريــق كمــا اتصل 
بصاحــب إقامة ســيدار لالستفســار مع 
المطالبــة منه بالترخيص للفريق مجددا 
بالمبيت مع تســديد المســتحقات المالية 

او الديــون العالقة تدريجيــا هذا التدخل 
كان له انعــكاس ايجابي على الوضعية 
التــي انفرجــت نوعــا ما بعــد أن وجد 
الالعبــون أنفســهم يومين في الشــارع 
بسبب األموال كما أن الالعبين رفضوا 
التــدرب والتحضير للمواجهــة القادمة 
إلــى غايــة تلقــي مســتحقاتهم الماليــة 
مــا جعل األمــر خطير جدا فــي اتحاد 
عنابة دفــع بالجماهير إلــى دق ناقوس 
الخطر ومطالبة والــي الوالية بالتدخل 
لتســريح إعانة مالية قصد االســتمرار 
فــي المســيرة ومشــوار النــادي الجيد 
الــى حد الســاعة  ويتطلع أبنــاء عنابة 

إلــى مواصلة المســار الجيد في ســبيل 
العــودة الى حظيرة الكبار بعد ســنوات 
مــن الغياب وهــو التحدى الــذي رفعه 
أبناء بن شــوية منذ بداية الموســم وهذا 
ما يتجلى فــي النتائج االيجابية وتصدر 
الترتيب العام للمجموعة الشرقية للقسم 
الثانــي هــواة ويبحث رفقــاء بالح على 
نتيجــة ايجابية في لقاء اليــوم للبقاء في 
الصــدارة وهذا قبل أربــع جوالت عن 
نهايــة الموســم وبالتالي إطــالق العنان 
مبكــرا بعودة أبنــاء بونة الــى الرابطة 
األولى المحترفة وهــي المكانة الحقيقة 
لهذا النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية 
وملعب كبير وتاريخ عريق لهذا النادي 
الــذي يعتبر الثاني أو الثالث في شــرق 
البــالد بعــد شــباب قســنطينة  والجارة 

المولودية . 
اإلدارة  تسوى منحة الفوز 

على الكاب 
كشــفت مصــادر  من داخــل النادي أن 
اإلدارة ســارعت إلــى  توزيــع منحــة 
الفوز على شــباب باتنة فــي الجولة ما 
قبل الماضيــة وهذا لتخفيف قليال عليهم 

بعد تماطلها في تســديد األشهر المتبقية 
مــن أجــور الالعبيــن بســبب غيــاب 
األموال حيث وعــدت اإلدارة الالعبين 
بتســوية جزء كبير من المستحقات بعد 
لقــاء الخروب خاصــة وأن الوالي وعد 
بتســريح إعانة مالية معتبرة في ســبيل 
مواصلة المشــوار بــكل أريحية خاصة 
وأن الفريــق يحتــل المركز األول وهو 
يقتــرب تدريجيــا مــن الصعــود الــى 
الرابطة األولــى المحترفة  هذه المنحة 
اقتنع بها الالعبون لكن ليس كثيرا حيث 
طالبوا بمســتحقاتهم المالية وإال مقاطعة 
المباريــات المتبقية من الموســم  وهذا 
باإلجمــاع في ظــل الظــروف الصعبة 
التــي تمر بها التشــكيلة التي لم تســتفيد 
من منــح المباريــات األخيــرة وأجور 
الشــهرية التي تديــن بها لــإدارة التي 
تنتظــر فقط ما ســيصلها من الســلطات 
المحليــة دون التحرك إليجــاد مصادر 
تمويل أخرى وهذا ما انعكس سلبا على 
الوضعية المالية بحسب جماهير الفريق 
التي دعت الالعبين الى التحلي بالروح 
المسؤولية واللعب من أجل ألوان اتحاد 

عنابة . 

استعدادا لـ3 وديات مرتقبة يف جوان وجويلية 

مفاجأتان في قائمة  الخضر وعودة ثنائي نيس 

التحاق أول مجموعة من الالعبني بمركز سيدي موىس

نداء األنصار أخذ بعني االعتبار من طرف المسؤولني 

الهدوء يعود نسبيا إىل بيت عنابة بعد تدخل السلطات المحلية 

فريد بوالية يقرتب من بطل الدوري الفرنيس 
n بــدأ الدولي الجزائــري فريد بوالية، 
العب وسط ميتز الفرنسي، رحلة التمرد 

على فريقه، بسبب دوري أبطال أوروبا
وفي هذا الصدد، كشــفت مجلة “فرانس 
فوتبول” الفرنســية في نسختها الورقية 
العــب  وجــود  عــن  الثالثــاء،  أمــس 
“الخضــر” علــى رأس قائمــة الالعبين 
الذيــن يرغــب نــادي ليــل الفرنســي في 

ضمهم لصفوفه في الميركاتو المقبل
وســبق أن كشف بيرنارد سيرين، رئيس 

نادي ميتز،عن رفــض الالعب الجزائري تمديد عقده مع الفريق، في 
خطوة صريحة تعبر عن رغبته في الرحيل.

فريق فرنــيس جديد يدخل الســباق للتعاقد مع 
أندي ديلور

n أصبح الدولي الجزائري آندي ديلور، 
مهاجــم مونبولييــه الفرنســي األكثر طلبا 
خــالل الفترة الحالية ومــن قبل عدة أندية 

فرنسية وحتى إسبانية وألمانية.
الشــمال”  “صــوت  صحيفــة  وكشــفت 
الفرنســية فــي هــذا الصــدد إن مهاجــم 
“الخضر” يوجد ضمن الالئحة المختصرة 
لنــادي النس، الراغب فــي تدعيم صفوفه 

بمهاجم من أصحاب
ويوجد العب نادي تور الفرنســي السابق 
ضمن اهتمامات نادي أولمبيك مرســيليا أيضا، حســب ما أكده موقع “لو 10 
ســبور”، علــى اعتبار أن نادي الجنوب الفرنســي يســعى لتعويض مهاجمه 
البولونــي، أركاديــوس ميليك، المعار من قبل نادي نابولي، ألنه ســيعود إلى 

الفريق اإليطالي ، إلى جانب إهتمامات فرق ألمانية وإسبانية .
تاج الدين 

مولودية العلمة 

التشــكيلة ترفض التــدرب وترص عىل 
مقاطعة لقاء اليوم بسبب المستحقات 
n رفــض العبــو مولوديــة العلمة العــودة إلى التحضيرات إلــى غاية تلقي 
مســتحقاتهم المالية وهددوا مقاطعة لقاء اليوم أمام هالل  شــلغوم العيد  بعد 
تماطل اإلدارة في تســوية الوضعية العالقة منذ أشهر ما دفع برفقاء الحارس 
بلكــروش إلى الذهاب إلــى منازلهم دون العودة الى العلمة للتدرب والتحضير 
الســيما وأن االجتماع األخير فشــل في إقناع الالعبين من طرف الطاقم الفني 
في إجراء هذا اللقاء الحاسم والمصيري الن اي تعثر سيقود البابية الى القسم 
الثالث الموســم القادم ورغم ذلك الالعبون مصممون على مواصلة المقاطعة 
ورفــض التدرب الــى غاية إيجاد حل لالزمة الماليــة واألجور المتعلقة ومنح 
المباريات العالقة وكشــف البعض منهم أنهم لم يتلقوا مســتحقاتهم منذ بداية 
الموسم ماعدا بعض المنح التي ال تسمن وال تغني من جوع وهذا ما انعكس 
ســلبا على الوضعية النفســية والنتائج الفنية التــي ال يمكن أن تكون في ظل 
هذه المعطيات ودعوا مسؤولي النادي الى تسديد جزء من المستحقات كشرط 
مــن أجل العودة الــى التدريبات ولعب لقاء اليوم .وبنــاء على هذه المعطيات 
فقــد علمنــا أن مــدرب الفريق ندير لكناوي الذي فشــل هذه المــرة في إقناع 
الالعبين غادر مدينة العلمة متوجها إلى مسقط رأسه معلنا انسحابه الرسمي 
من النادي بســبب الوضعية الحالية التــي ال يمكن العمل في ظل هذه األجواء  

خاصة وأن الفريق يلعب من أجل إنقاذ رأسه في القسم الثاني هواة الجهة 
هــذا واتهم  أمين المال قارس منير رئيس الفريق بالتماطل والتهاون في ظل 
االعتمــاد علــى الدعم من الســلطات المحلية دون البحث عــن مصادر تمويل 
أخرى وهذا ما انعكس سلبا على الوضعية المالية والنتائج الفنية وكشف أنه 
اتصــل بالرئيس وطلب منه بالتحــرك جميعا لتحقيق رغبة الالعبين من خالل 

جمع بعض األموال وتوزيعها عليهم مقابل لعب لقاء اليوم. 
 أ- هادي 

حساسية كبرية بني الفريقني منذ سنوات 

الموك يف مقابلة األمل األخري والمدرب 
زاوي يطالب العبيه بالرتكزي أكرث 

n ســتكون مهمــة مولودية قســنطينة صعبة فــي لقاء اليوم 
أمام نجم التالغمة بسبب الحساسية الموجودة بين الفريقين 
منذ أن كانا يلعبان ســويا في القســم الجهوي ما يزيد من 
مأمورية الموك في تحقيق نتيجة ايجابية التي هي بأمس 
الحاجــة إليها فــي لقاء اليــوم لإلبقاء علــى حظوظه في 
الصعــود إلى الرابطة األولى المحترفــة وهذا ما ذهب اليه 
المــدرب كريــم زاوي الذي كشــف أن التحضيــرات جرت في 
ظــروف عادية رغــم أن الوضعية المالية مقلقة نوع ما بســبب عدم 
تلقــي الالعبين لمســتحقاتهم لكن تفهموا الوضع والتركيــز منصب عن نقاط التالغمة 
التي البد من كسبها في ظل المعطيات الموجودة لن الفريق المحلي ضمن بنسبة كبيرة 
البقــاء وغيــر معني بالصعود ،ما يعني في هذه الحالة أن الضغط ســيكون على رفقاء 
يوسف خوجة المطالبين بنتيجة ايجابية ولما ال الفوز والنقاط الثالثة التي ستقرب أكثر 

الموك من الصعود وتعويض ما فاته من تضييع للنقاط وإهدارها بطريقة ساذجة .
أ- هادي 
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تاج الدين 

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، عن قائمة موسعة لخوض 3 مباريات ودية خالل فترة التوقف 
الدولي المقبلة.

أخبار محترفينا 

شباب قسنطينة 1.  مولودية الجزائر 0

ديب يمنح ثالث نقاط ذهبية للخضورة
تمكــن فريق شــباب قســنطينة مســاء 
أمــس من تحقيق الفوز عندما اســتقبل 
مولودية الجزائر بملعب بن عبد المالك 
رمضان حيث فــاز عليه بنتيجة هدف 
لصفــر مــن توقيــع الالعــب ديب في 
الشــوط االول من المقابلة مانحا ثالث 
نقاط من ذهب للفريق في انتظار باقي 
الجــوالت .هذا وقــد عرفــت المقابلة 

ســيطرة كبيــرة للمحلليــن  خاصة في 
المرحلة االولى ما ســمح بخلق العديد 
مــن الفــرص اتت واحــدة منها بهدف 
بطريقة جميلة تســديدة علــى بعد 25 
مترا يســكنها في الشباك الالعب ديب 
وســط الفرحة العارمة التي عمت دكة 
احتيــاط الشــباب الــذي عــاش ضغط 
رهيب منذ الهزيمة امام مدرســة الباك 

وكان بإمــكان رفقاء الحارس رحماني 
اضافة اهداف أخرى لكن ســوء الحظ 
حــال دون ذلك ســيما في كــرة القائم 
فــي الشــوط الثاني مــن الالعب لقجع 
ولم يكــن رد فعل قوي للــزوار الذين 
ســجلنا لهم محاوالت محتشمة لتنتهي 

المواجهة بفوز السنافر .
أ-هادي 



n أيــام قليلــة وتنطلــق منافســات كأس األمــم 
األوروبيــة »يــورو 2020«، فــي 12 دولــة 
مختلفة بمشــاركة 24 منتخبا مــن مختلف أنحاء 

القارة العجوز.
وكان مــن المفترض أن تقــام البطولة في صيف 
العــام الماضي، غير أنهــا تأجلت لمدة عام واحد 

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتســتعرض »العيــن الرياضيــة« مــن خــال 
التقريــر التالي، ســجل حامل اللقب في النســخة 
التاليــة العتائه منصة التتويــج بالكأس األغلى 

في أوروبا.
النســخة األولــى أقيمت على أرض فرنســا عام 
1960، بمشــاركة 4 منتخبــات فقــط، وانتهت 
بفوز االتحاد الســوفيتي على يوغوسافيا بنتيجة 

1-2 في المباراة النهائية.
وفــازت إســبانيا بالنســخة الثانية والتــي أقيمت 
مباراتهــا النهائية على ملعب ســانتياجو برنابيو 
بالعاصمــة مدريد، وانتهت المبــاراة التي أقيمت 
بيــن صاحــب األرض وحامــل اللقــب االتحــاد 

السوفيتي بفوز األول بنتيجة 2-1.

وفشل اإلســبان في التأهل لنسخة 1968، حيث 
حقق المنتخب اإليطالــي اللقب بعدما انتصر في 

النهائي بنتيجة 0-2 على منتخب يوغوسافيا.
حامل اللقب غاب عن نسخة بلجيكا 1972، التي 
انتهــت بتتويج منتخب ألمانيا الغربية باللقب، بعد 
فوزه في المباراة النهائية على االتحاد الســوفيتي 

بثاثة أهداف دون رد.
وتعــد بطولة 1976 هي آخــر بطولة ضمت 4 
منتخبات فقط، وأقيمت على أرض يوغوســافيا 
وفازت بها تشيكوســلوفاكيا علــى ألمانيا الغربية 

بالركات الترجيحية لتجردها من اللقب.
ومرت المســابقة بعدد مــن التغييــرات، وللمرة 
األولــى أقيمت نســخة إيطاليا 1980 بمشــاركة 
8 منتخبــات، وانتهت بفوز ألمانيا الغربية باللقب 
الثاني لها، في غياب حامل اللقب تشيكوسلوفاكيا، 
وفي النسخة التالية مباشــرة غادر »الماكينات« 
مبكرا من الدور األول ليذهب الكأس إلى فرنسا.
النســخ التالية شــهدت إخفاقات مســتمرة لحامل 
اللقــب، واســتطاع المنتخــب الهولنــدي تحقيــق 
أول لقــب في تاريخه عــام 1988، ثم الدنمارك 
1992، يليهمــا منتخــب ألمانيــا فــي 1996، 
وفرنســا في 2000، قبل إنجاز تاريخي لمنتخب 

اليونان في نسخة البرتغال 2004
ولم يستطع أي منتخب االحتفاظ باللقب في مرتين 
متتاليتيــن، حتــى جــاء المنتخب اإلســباني الذي 
اقتنصــه مرتيــن في نســختي 2008 و2012، 
لكنــه تخلــى عن عرشــه قبل 5 ســنوات لصالح 

منتخب البرتغال، في نسخة فرنسا 2016

n صــرح البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، نجــم 
يوفنتوس، بأنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ 
اليوم األول في إيطاليــا، وهو الفوز بالدوري والكأس 
والسوبر، ولقب الهداف في بلد كروي مليء بالنجوم.

ووجه رونالدو رســالة شــكر عبر حســابه على موقع 
»فيســبوك« إلــى محبيــه يفتخــر فيهــا بمــا حققه في 
الســنوات الماضية في الدوريات اإلســباني واإليطالي 
واإلنجليــزي، شــاكرا كل مــن ســاهم فــي تحقيقــه 

لإلنجازات الفردية والجماعية.
وقد فسر البعض تلك الرسالة، بأن »صاروخ ماديرا« 
يلمــح إلى إمكانية مغادرتــه لفريق يوفنتوس والدوري 

اإليطالي في الميركاتو الصيفي.

وقــال رونالدو في رســالته: »حياة والمســيرة المهنية 
ألي العــب تكون عبــارة عن تقلبات، عامــا بعد عام 
نواجــه فرقا رائعة مــع العبين غير عادييــن وأهدافا 
طموحــة، لذلك علينا أن نبذل قصــاري جهدنا للحفاظ 

على تلك المستويات من التميز.
لم نتمكن هذا العام من الفوز بالدوري اإليطالي، ونقدم 
التهاني لنادي إنتر على اللقب الذي يستحقه، ومع ذلك 
يجب أن نقدر كل ما حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، 
سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، لقد أسعدني 
الفوز بالســوبر اإليطالــي وكأس إيطاليا ولقب هداف 
الدوري اإليطالي، وهذا بســبب صعوبة ذلك في بلد ال 

يسهل فيها الفوز.

بهذه اإلنجــازات لقد وصلت إلى الهــدف الذي حددته 
لنفسي منذ اليوم األول في إيطاليا وهو الفوز بالدوري 
والكأس وكأس الســوبر، أيضا أن أكون أفضل العب 

وأفضل هداف في بلد الكوري المليء بالنجوم،
والاعبين الرائعين واألنديــة العماقة والتي لها ثقافة 

في كرة القدم خاصة جدا.
لقــد قلت بالفعل إننــي ال أطارد األرقام القياســية، بل 
هي التي تطاردني بالنســبة للذين ال يفهمون ما أقوله، 
فإن األمر بســيط للغاية، كــرة القدم هي لعبة جماعية، 
لكــن من خال اإلنجــاز الفردي فإنك تســاعد الفريق 
على تحقيق األهداف، تعمل أكثر فأكثر خارج الملعب، 
األمر الذي يــؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أرقام 
قياســية ثم تأتي ألقــاب جماعية حتمــا وبعضها تكون 

نتيجة طبيعية لألخرى.
لــذا أنا فخور جدا بهذه الحقيقــة التي تم تكرارها على 
نطاق واســع في األيام األخيرة، في إنني بطل الدوري 
فــي إنجلترا وإســبانيا وإيطاليــا، والفائــز بالكأس في 
إنجلتــرا وإســبانيا وإيطاليا وبطل الســوبر في إنجلترا 
وإســبانيا وإيطاليا، وســجلت أكثر من 100 هدف في 
إنجلترا وإســبانيا وإيطاليا، ال شــيء يضاهي الشهور 
بأنني قــد تركت بصمتي في البلــدان التي لعبت فيها، 
وأنني جلبت الفرحة لمشــجعي األندية التي مثلتها، هذا 
ما أعمل من أجله وهذا ما يحركني وهذا ما سأســتمر 
فــي ماحقته دائما حتى اليوم األخير، شــكرا لكل من 

شارك في هذه الرحلة.. سنقف معا دائما«.

يورو 2020.. ماذا يفعل حامل اللقب 
في النسخة التالية؟

رونالدو يف رسالة تلمح بالرحيل: 
وصلت للهدف الذي حددته لنفيس منذ اليوم األول يف إيطاليا

"اليويفا" يخطط الستبعاد برشلونة وريال 
مدريد ويوفنتوس من دوري األبطال
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n كشفت تقارير إعامية إسبانية، 
أن االتحــاد األوروبــي لكــرة القدم 
»يويفا«، يدرس استبعاد أندية لاير 
مدريد، وبرشــلونة، ويوفنتوس من 
المشــاركة في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.
أن  »كوبــي«،  إذاعــة  وذكــرت 
»اليويفــا« يفكــر في طــرد األندية 
المذكــورة مــن المســابقة القاريــة 
الســوبر  بــدوري  لتمســكها  األم، 
»االنفصالي« وعدم انســحابها من 

البطولة حتى اآلن.
وكان »اليويفــا«، أعلــن أول أمس 
الثاثاء، أنه بدأ إجراءات انضباطية 
وبرشــلونة  مدريــد  لاير  ضــد 
ويوفنتوس بســبب محاولتها إطاق 

دوري السوبر.
الــذي  التحقيــق  وأوضــح: »بعــد 
أشرفت عليه لجنة القيم واالنضباط 
ومفتشــون فيمــا يعرف بمشــروع 

إجــراءات  بــدأت  الســوبر  دوري 
مدريــد  لاير  ضــد  انضباطيــة 
وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك 
محتمــل لإلطــار القانونــي لاتحاد 

األوروبي لكرة القدم«.
وأكمــل »ســيتم توفيــر المزيد من 

المعلومات في الوقت المناسب«.
وأعلن 12 ناديا عن تأسيس دوري 
السوبر األوروبي الشهر الماضي، 
لكن الخطة انهارت بعد 48 ســاعة 
فقط.وقــررت تســعة أنديــة منهــا، 
وهي مانشســتر يونايتــد وليفربول 
ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام 
هوتســبير وأرســنال وميان وإنتر 
ميان وأتلتيكو مدريد، االنســحاب 
بعد التوصل التفاق مع الـ«يويفا«، 
فيمــا تمســكت أنديــة لاير مدريد، 
وبرشلونة، ويوفنتوس بالبطولة ولم 

تنسحب منها حتى اآلن.
وكاالت

أالبا يف مدريد

n أفادت صحيفة »ماركا« اإلســبانية، اليوم األربعاء، بأن النمســاوي 
دافيــد أالبا، مدافع فريــق بايرن ميونخ بطل الدوري األلماني لكرة القدم، 

سافر إلى إسبانيا، وزار مركر تدريبات فريق لاير مدريد.
وقالــت »ماركا« إن أالبا يتواجد في مدريد منذ أمس، واســتغل الفرصة 
لزيــارة »فالديبيبــاس« المركز التدريبي لاير مدريــد، وكذلك البحث عن 
منزل يســكن فيه.وأشارت الصحيفة، إلى أن أالبا سيكون أعلى الالعبين 

أجرا في الفريق، حيث سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا.
ومــن المتوقــع اإلعالن عن صفقة انتقال أالبا إلى لاير مدريد خالل األيام 

القليلة المقبلة.
وكان دافيد أالبا )28 عاما( قد أعلن منذ شهرين رحيله عن بايرن ميونخ 
بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، وارتبط اسمه منذ فترة طويلة 
باالنتقــال إلى صفــوف لاير مدريد، كما اهتم بخدماتــه العديد من األندية 

الكبرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهما.
وكاالت 

حلم مبايب إىل ريال مدريد.. يقف أمامه رجل واحد بسلطة نافذة
n مع مماطلة النجم الفرنسي كيليان مبابي بتجديد العقد مع باريس سان جرمان 
الفرنســي، أصبحت رغبته باالنتقال للاير مدريد اإلسباني واضحة، لكن رحيله عن 
العاصمة الفرنســية ليس باألمر الســهل.ووفقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، هناك 
رجــل واحد يقف في طريق مبابي لتحقيق »حلــم الطفولة« واالنتقال للاير مدريد، 
هــذا الرجل هو األكثر نفوذا في النادي، ناصر الخليفي.وتقول الصحيفة إن لرئيس 
ســان جرمــان، ناصر الخليفــي، تاريخا طويال بتنفيــذ رغباته تجاه نجــوم الفريق 
بطريقــة أو بأخرى.ففي 2017، حاول اإليطالي ماركو فيراتي االنتقال لبرشــلونة 
اإلســباني، وكانــت النتيجة عقبات صعبة من إدارة ســان جرمــان، وصلت لدرجة 
إجبــاره علــى طرد مديــر أعماله.وبعدها بعــام، أعلن الفرنســي أدريان رابيو عن 
رغبتــه بعدم التجديد مع الفريق، ليتم نبــذه تماما من الفريق، ووضعه مع الرديف 
حتــى نهايــة العام.أما اآلن، فيبدو الخليفــي عازما بكل ما أوتي من قوة، اســتنادا 
لتصريحاتــه، على اإلبقاء على نجمــه األول مبابي في باريس.ويقول المحللون إن 
الوقــت قد حــان، لمبابي لخوض تجربــة جديدة، بعد أن حقــق كل األلقاب المحلية 
فــي باريس، وهــو ما يرغب به الالعب كذلك، وفقا لمصــادر مقربة.ووفقا لبرونو 
ســاتين، الذي يعمل وكيال ألعمال الالعبين في فرنســا، فإن مبابي وعائلته، أتموا 
اتفاقا مع لاير مدريد اإلسباني النتقال النجم الفرنسي إليه هذا الصيف.ولكن انتقاله 
لن يكون ســهال أبدا، فالالعب يربطه عام كامل مع ســان جرمان، قبل نهاية عقده 
في صيف 2022، وفي حال رفض التجديد، قد يلقى مصير رابيو، ويتم نبذه تماما، 

في الموسم القادم المحوري قبل بطولة كأس العالم.

ليفربول يحسم صفقة كونايت ليكون رفيق فان 
دايك الجديد

n يســعى ليفربــول اإلنجليــزي لتدعيم خط 
دفاعه الهش، بالتعاقد مع مدافع جديد، يبدو 
أنه سيكون رفيق الهولندي فيرجل فان دايك 

في خط الدفاع الموسم المقبل.
ووفقا لمصادر عــدة، أكمل ليفربول التوقيع 
مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مقابل 
35 مليون يورو، قادما من اليبزغ األلماني.
رومانــو،  فابريتســيو  للصحفــي  ووفقــا 
فإن ليفربول دفــع قيمة كســر العقد الشــرط 

الجزائي، ليوقع مع الالعب فورا.
وقد تكون صفقة ليفربول الجديدة »غريبة« 

بعض الشيء، فالالعب الفرنسي الشاب البالغ 
من العمر 22 عاما ال يمتلك خبرة كبير، مما يجعل مبلغ انتقاله كبيرا لالعب صغير.
وباإلضافة لذلك، فلم يكن كوناتي العبا أساســيا في خط دفاع اليبزغ هذا الموســم، 

وكان من الالعبين االحتياطيين، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري.
وكاالت
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البطولة اإلفريقية لرفع األثقال 2022 :

الرابطة اإلفريقية لكرة السلة:

 الجزائر تحظى بتنظيم الموعد القاري

 المجمع البترولي ينهزم أمام الزمالك 
المصري ويغادر المنافسة

تـــــنس
دورة بلغراد: دجوكوفيتش يبدأ 

بفوز عىل طريق روالن غاروس
 

n حقــق الصربــي نوفــاك دجوكوفيتــش فــوزاً الثالثــاء 
بمجموعتيــن نظيفتيــن 2-6 و6-7 )4-7( علــى المصنف 
253 عالميــاً األلمانــي ماتس موراينغ فــي أولى مبارياته 
فــي دورة بلغراد التــي يعّدها المصنــف أول عالمياً مرحلة 
تحضيرية لبطولة فرنســا المفتوحة )روالن غاروس(.وقال 
دجوكوفيتش »لقد كســرت إرسالين في المجموعة الثانية، 
لــذا ربما كان بإمكانــي إنهاء المهمة في وقــت مبكر، لكن 
يعود الفضل له في ذلك ألنه كافح، ولعب بشكل جيد للغاية، 
لعب كرة مضرب بشجاعة وجرأة كبيرين«.وتنطلق روالن 
غــاروس الوحيدة من بين البطــوالت األربع الكبرى ضمن 
الغرانــد ســالم التي تقــام على مالعــب ترابيــة، األحد في 
باريس، واختار دجوكوفيتش التدرب في موطنه األســبوع 
الحالي، بعد تسعة أيام من خسارته في نهائي بطولة إيطاليا 
المفتوحــة أمــام اإلســباني رافاييــل نادال.ويعد اإلســباني 
المرشــح األوفر حظاً للفوز باللقب الرابع عشــر في روالن 
غاروس، لكن دجوكوفيتش البالغ 34 عاماً سيحاول حصد 
لقبه التاســع عشــر في البطوالت األربع الكبرى، لالقتراب 
أكثــر من الرقم القياســي لعــدد األلقــاب )20( الذي يحمله 

نادال بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر.
وأف

رياضات ميكانيكية/ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: 
سلسلة من المداخالت لمساعدة السائقني 

عىل فهم حقوقهم ومسؤولياتهم
 

n تشــارك االتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية في سلسة من المداخالت عن 
بعد ، يقدمها خبراء من الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات اليوم األربعاء بجنيف ) 
سويســرا( حول الموضوع، لفائدة محترفي الرياضات الميكانيكية في العالم  وهذا » 
لمساعدتهم على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم« ، حسبما افادت به االتحادية الجزائرية 
للرياضات الميكانيكية. وأوضحت الهيئة الدولية في بيان نشرته على الفايسبوك انها 
: »ستشــرع اليوم االربعاء في تنشــيط  اول محاضرة بالزوم . البداية تكون بمقدمة 
حول مكافحة المنشــطات في عالم الرياضات الميكانيكية بهدف مســاعدة الســائقين 
على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم«.وسيقدم خبراء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
- شــريك االتحادية الدولية للســيارات فــي اختبارات المنشــطات- ، خمس مداخالت 
)اجــزاء( حول الموضــوع ،باللغات : االنجليزية ، العربية ، االســبانية ، الفرنســية 
الصينية  والروســية.وعلى هذا األســاس، نّبهت الهيئة الدولية لمكافحة المنشــطات 
الــى انــه« باإلمكان الكشــف عن حاالت  تعاطي المنشــطات فــي اي لحظة ولم تكن 
منتظرة من طرف، لمنظمين ، السائقين ، االطقم ، وحتى مسؤولي االتحادية الدولية 
للســيارات.«وأكدت مــن جهة أخــرى، أن المنافســين الذين ُيتبت فــي حقهم تعاطي 
منشطات او جاء اختبار الكشف عن احدهم ايجابيا لمادة محظورة ، فإنهم سيعاقبون 
بالمنــع من المشــاركة في مســابقة مــا، ألربع سنوات.وأشــارت االتحاديــة الدولية 
للسيارات ،انها تجري في كل موسم، اختبارات الكشف عن المنشطات لحوالي 160 

سائقا خالل او خارج المنافسة وفي جميع االختصاصات والقارات.
وأج 

عين على الرياضة 
14

االتحاديــة  بيــان  فــي  وجــاء   n
مناقشــات  ‘’وبعــد   : الجزائريــة 
ومفاوضات مع اإلتحــاد اإلفريقي, 
تمكن رئيــس اإلتحاديــة الجزائرية 
لرفع األثقال, اســماعيل بولحية من 
اقناع الرئيس واللجنة التقنية لإلتحاد 
اإلفريقــي لرفــع األثقــال باحتضان 

وتنظيم البطولة القارية القادمة’’.
يذكــر ان البطولــة اإلفريقيــة لرفع 
األثقــال 2020  التــي أجلــت الي 
2021 انطلقــت الثالثاء بالعاصمة 
الكينية نيروبي بمشــاركة 35 دولة 
من بينها الجزائر و ســتتواصل الي 

غاية 31 مايو الجاري.
وحسب نفس المصدر, فإن اسماعيل 
بولحية قــد اقترح تأســيس البطولة 
المغاربية لرفع األثقال بين الجزائر 
تونــس ليبيــا والمغــرب الخاصــة 
تتــراوح  التــي  الشــابة  بالمواهــب 
ســنة   14 و   11 بيــن  أعمارهــم 
وذلك لتحفيز وتكوين الشــباب على 

المنافسات القارية والعالمية.

n وتعــد الخســارة الثالثة بالنســبة 

لممثــل الجزائــر، بعــد االنهزامين 

المســجلين أمــام كل مــن فروفيارو 

 ،)73-86( الموزمبيقــي  مابوتــو 

 )76-94( الســنغالي  والجمــارك 
على التوالي.

مقــررة  المواجهــة  هــذه  وكانــت 
األربعــاء الفــارط، إال أنهــا تأجلت 
»طبقا لقواعد البروتوكول الصحي 
المعمــول بهــا في قاعــة كيغالي«، 
حســب بيان للرابطة االفريقية لكرة 

السلة.
ويجــرى الدور ربــع النهائي، الذي 
يجمــع صاحبي المركزيــن االولين 
عن المجموعات الثــالث باإلضافة 
الــى صاحبي أحســن مركــز ثالث، 
يومي 26 و 27 ماي الجاري، فيما 
تمــت برمجة الدور نصــف النهائي 

بتاريخ 29 ماي الجاري.
أما النهائــي والمباراة الترتيبية لنيل 
المركــز الثالث فســتقام بتاريخ 30 

ماي الجاري.
وتعتبــر الطبعــة األولــى للرابطــة 
اإلفريقيــة  لكــرة الســلة، منافســة 
احترافية وهي ثمرة شراكة تاريخية 
بين االتحــاد الدولي للعبــة ورابطة 
للمحترفيــن  األمريكــي  الــدوري 
وأعطيــت إشــارة انطالقتهــا األحد 
الفارط  بالعاصمة الرواندية كيغالي 
بمشــاركة 12 فريقــا، مــع اعتماد 
بروتوكول صحــي صارم لمواجهة 

كوفيد 19.
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الدوري األمريكي للمحرتفني 
ليكرز يســتعيد توازنه أمام صزن ونتس 

يكتسح سلتيكس

n تألق أنتوني ديفيس وليبرون جيمس الثالثاء ليعيدا حامل اللقب لوس 
أنجليس ليكرز إلى ســكة االنتصارات بالفوز على فينيكس صنز -109
102 ومعادلتــه في ثانــي مواجهات الدور األول مــن مباريات البالي 

أوف في الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة.
وكان ديفيس ألقى باللوم على نفسه بعدما سجل 13 نقطة فقط في هزيمة 

ليكرز بالمباراة األولى للمنطقة الغربية 99-90.
وعليه، لم يسمح نجم ليكرز بتكرار ذلك، إّذ سجل الثالثاء 34 نقطة مع 

10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثالثة تصديات.
وقال بعد المباراة »أردت أن أتأكد من أنني قلت ما لدي في هذه المباراة، 

وأن أخرج بمزيد من الطاقة، ومزيد من الجهد على طرفي الملعب«.
من جهته، أضاف جيمس »الملك« 23 نقطة، بعدما ســجل أيضاً أربع 

متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وســجل الثنائــي 16 من آخــر 18 نقطة لليكــرز، مســتفيداً من تذبذب 
مســتوى نجم صنز كريس بول الذي كان ال يزال يعاني من آثار إصابة 

في الكتف األيمن تعرض لها في المباراة األولى وخرج مبكراً.
ووضعت سلة جيمس قبل دقيقتين و55 ثانية من انتهاء المباراة، ليكرز 
فــي المقدمــة 92-95، وتبعه ديفيــس بثالثية ورميتين حرتين لتوســيع 

الفارق إلى 100-92.
بدأ ليكرز المباراة بشــكل حازم، وتقدم 24-30 بعد الربع األول و-53

47 في الشوط األول.
ومــع افتتاح الربــع الثالث بتقدم 1-10 بدأ مع ثالثية لجيمس، بدا ليكرز 

جاهزاً للذهاب بعيداً، لكن فينيكس أبدى مقاومة.
ووضعت سلة دي أندري أيتون الساحقة صنز في المقدمة 86-88، لكن 
جيمس وديفيس أصرا على عدم تمكن فينيكس من المحافظة على تقدمه 

األول منذ بداية المباراة.
وقاد ديفين بوكر فينيكس برصيد 31 نقطة وســجل 17/17 من رمياته 
الحــرة. فيما أحرز أيتون 11 ســلة من 13 تســديدة، لينهي المباراة مع 

22 نقطة و10 متابعات.
وقال فرانك فوغل مدرب ليكرز عن اندفاعة صنز المتأخرة »هذه كرة 
ســلة األدوار اإلقصائية. هذا هو الفريق صاحب ثاني أفضل ســجل في 
الدوري األميركي للمحترفين، لذلك لن يكون الوضع ســهاًل للفوز عليه 

في أي مباراة«.
وأضاف »لكن رجالنا أظهروا أنهم أقوياء وكانوا قادرين على الصمود

بروكلني  كليــرزو  يرّوض  دونتشــيتش 
يقسو عىل بوسطن

n فــي مبــاراة أخرى، انتــزع داالس مافريكس فوزاً ثانيــاً توالياً من 
لوس أنجليس كليبرز ليتفوق عليه -2صفر.وسجل النجم السلوفيني لوكا 

دونتشيتش 39 نقطة ليضع مافريكس في المقدمة بفوزه 127-121.
وحقــق مافريكس 18 رمية ثالثية، للصمود أمام 41 نقطة ســجلها نجم 

كليبرز كوهي ليونارد باإلضافة إلى 28 نقطة من بول جورج.
وأضاف تيم هارداواي جونيور 28 نقطة، بينما سجل الالتفي كريستابس 
بورزينغيــس 20 نقطة لمافريكس الذي يســتضيف المبــاراة الثالثة يوم 
الجمعة.قســا بروكلين نتس على بوســطن ســلتيكس الثالثاء عندما وّسع 
الفــارق في النتيجــة خالل المباراة إلــى 33 نقطة، لتنتهــي بفوز كبير 
108-130، ما جعله متقدماً -2صفر.وقاد النجم كيفن دورانت عرضاً 
قويــاً آخر لـ«الثالثــة الكبار« فــي بروكلين إلى جانــب زميليه كايري 
إيرفينــغ وجيمس هــاردن، فيما تعملق جو هاريس علــى خط الثالثيات 

مانحاً نتس تقدماً مبكراً ومريحاً خالل المباراة.
وفــرض بروكلين ســيطرته في الربــع األول وأنهــاه بنتيجة 40-26. 
وانتهى الشوط األول من المباراة 47-71 بفضل تسديدات هاريس عن 

خط النقاط الثالث.
وسجل هاريس ست من ثماني تسديدات ثالثية في الشوط األول، وسّجل 
تســديدة ثالثية إضافية في الشــوط الثاني، لينهي المباراة مع 25 نقطة 

منها 22 في الشوط االول وهي االعلى له في البالي أوف.
وقال دورانت »الليلة جو جعلنا نذهب بعيداً، توقفنا قلياًل، مررنا بمرحلة 
انتقالية ما فتح لنا الباب أمام الهجوم. لقد كانت مجرد بداية جيدة بالنسبة 

لنا وانطلقنا من هناك نوعاً ما«.
وقــاد دورانت الغلة التهديفية لنتس برصيــد 26 نقطة وثماني متابعات 
وخمس تمريرات حاسمة وأربع تصديات، فيما أضاف هاردن 20 نقطة 
وإيرفينــغ 15 نقطــة. أما نقــاط باليك غريفين الـ11، فتضمنت ســلتين 

ساحقتين )دانك(.
في األثناء، لم يكن سلتيكس على حاله. لكن رغم بدايته السيئة في الربع 
األول مع صفر نقاط، عاد ماركوس سمارت ليقود فريقه مع 19 نقطة.
وســجل كيمبا ووكر 17 نقطة، لكن المهاجم النجم جايســون تاتوم كان 
لديه تســع نقاط فقط قبــل أن يغادر المباراة مبكراً بعــد إصابة في عينه 

اليمنى.

قام االتحاد اإلفريقي لرفع األثقال بتزكية الجزائر الحتضان النسخة المقبلة من البطولة اإلفريقية صنف 
أكابر، وهو المقترح الذي سيتم عرضه على وزارة الشباب والرياضة للفصل فيه، حسبما أعلنت عنه 

الهيئة الفدرالية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

قصي المجمع الرياضي البترولي من منافسة الرابطة اإلفريقية لكرة السلة )بال(، إثر خسارته أمام 
الزمالك المصري بنتيجة )97-64( ضمن الجولة األخيرة عن المجموعة الثالثة، اليوم االثنين بكيغالي 

برواندا.



متفرقات

147 ضحية غرق عىل مستوى الشواطئ 
والمجمعات المائية 

 

n ســجلت مصالح الحماية المدنية في حصيلتها لموسم االصطياف الماضي 
147 ضحية غرق عبر الشــواطئ والمجمعات والبرك المائية، حسب ما جاء 

اليوم األربعاء في بيان لذات الهيئة.
وأوضــح ذات المصــدر ان فــرق الحماية المدنية قامت خــال الفترة من 15 
أوت الى 30 سبتمبر من موسم )2020( بإنقاذ)19405( شخصا من الغرق 
المحقق وإسعاف )6897( في عين المكان في حين سجلت )71( ضحية عبر 
شــواطئ الوطن وتم تسجيل 27481 تدخل على مستوى شواطئ المسموحة 

للسباحة مع إنقاذ 19405 شخص من غرق حقيقي.
وفــي ذات الســياق أكــد ذات المصدر انه تم إســعاف 6897 في عين المكان 
كمــا تم تســجيل 71 حالة وفاة منهــا 46 وفاة في الشــواطئ الممنوعة، في 
حين مازالت السباحة في المجمعات والبرك المائية تخلف الكثير من الخسائر 
البشريـــة على المستوى الوطني حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة سنة 2020 
غالبيتها أطفال رغم الحمات التحسيســية والتوعوية التي نظمت قبل وخال 

كل فترة موسم االصطياف. 
وذكر البيان ان حصيلة موســم االصطياف للســنة الماضيــة )2020( قامت 
إتــاف  الــى  أدى  حريــق   14338 بإخمــاد  المدنيــة  الحمايــة  مصالــح 
16570 هكتار من الغابات 13880 هكتار من األدغال، 13467 هكتار من 
الحشــائش 2180 هكتار من المحاصيل الزراعية باإلضافة إلى 17411 من 

النخيل و234869 شجرة مثمرة.
وأج

توقيف مجرم خطــر بحوزتة مخدرات 
واسلحة ببضاء بشط والية الطارف

n تمكنــت مصالــح األمن الحضري الخارجي الشــط بأمن والية من 
اإلطاحة بأحد أخطر المجرمين بمدينة الشط ،حيث ضبط بحوزته كمية 
مــن المخدرات و المؤثرات العقلية مجزأة و مهيأة للبيع بطريقة غير 

مشروعة ،باإلضافة الى أسلحة بيضاء محظورة .
المعني في العقد الثاني من العمر ينحدر من مدينة الشط والية الطارف 
, تعــود وقائــع القضية الى تلقــي مصالح الشــرطة باألمن الحضري 
الخارجي الشــط معلومات مؤكدة بخصوص وجود احد األشــخاص و 
المعروف لدى مصالح األمن الحضري بالشط بسلوكه االجرامي يقوم 
بترويج و ببع المواد المخدرة في اوســاط الشــباب بأحد االحياء وسط 
مدينة الشــط لتقوم عناصر فرقة الشرطة القضائية بوضع خطة أمنية 
لتوقيــف المعنــي ،بعد عملية ترصــد لذات المصالــح توصلت إلى أن 
المشتبه فيه يقوم باستغال محله التجاري في بيع الحبوب المهلوسة 
و المخــدرات كانت مخزنة داخله، باالضافة الى مجموعة من مختلف 
االســلحة البيضــاء المحظورة علــى اثرها قامت الضبطيــة القضائية 
بمداهمة المكان مع توقيف المعني و تحويله إلى مقر األمن الحضري 
لينجــز ضــده ملف قضائي عــن قضية حيازة المخــدرات و المؤثرات 
العقليــة لغرض البيع حيــازة مؤثرات عقلية لغــرض البيع مع حيازة 
أســلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي قدم بموجبه امام الجهات 

القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان 
بوثينة. س

الخميس  27 ماي  2021
الموافق لـ 15 شوال  1442

يف واقعة نادرة بدول الخليج

محاكمة امرأة فتشت في هاتف زوجها في اإلمارات

15  عين على المجتمع

 n وقضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس 
الخيمة في اإلمارات، بإلزام الزوجة بأن تؤدي 
5431 درهمــا تعويضا ماديــا وأدبيا لزوجها 

عما لحقه من ضرر.
وأفــادت النيابــة العامة في الئحــة االتهام بأن 
»الزوجــة اعتدت علــى خصوصيــة زوجها 
باســتخدام وســائل تقنية المعلومات بأن فتشت 
هاتفــه ونقلــت صورا وتســجيالت خاصة به، 
ورمتــه بمــا يخــدش اعتباره ويمــس عرضه 
بواســطة وســائل تقنيــة المعلومــات، وكانت 
محكمــة الجنح قضت ببراءة الزوجة من تهمة 
الســب، وتغريمهــا 1500 درهــم عــن تهمة 

تفتيش الهاتف«.
وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالب 
فيها بتعويضه عن الضرر المادي واألدبي الذي 
لحقــه جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه 
وأدينت به بموجب أحكام جزائية توافرت فيها 
أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر 
وعالقة ســببية، إلســاءة الزوجة له ولسمعته، 
إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات ســب في 
حقه مست كرامته، ما ترتب عليه ضرر مادي 
تمثــل فــي ضياع راتبــه بســبب انقطاعه عن 
العمــل لمتابعة الدعوى لدى الجهات المختصة 
جــراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وما 
تكبــده من أتعاب محاماة ومــا لحقه من ضرر 
أدبي أســاء إليه ومس بسمعته، وتسبب له بآالم 
نفسية، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له التعويض 
المناســب الذي تقدره المحكمة جبرا لألضرار 

المادية واألدبية التي أصابته.
وذكر وكيــل الزوجة أن الزوج أســاء معاملة 
موكلته قوال وســبا وطردها من محل الزوجية 
وفتــح ضدهــا بالغــات عــدة وقضيــة طالق 
للضــرر، حيث تم رفــض الدعوى لعدم ثبوت 
الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.

وأشــار إلى أن رســالة الزوجة لــم تكن تقصد 
من خاللها ســبه والتشــهير بــه، إال أن الزوج 
فتــح ضدها بالغا إلرغامهــا على التنازل عن 
حقوقهــا الشــرعية، مضيفا أن دعــوى الزوج 
جاءت مفتقــرة ألي دليل وطلب الحكم برفض 

الدعوى.
وجــاء في حيثيــات الحكم أن واقعتــي اعتداء 
الزوجــة علــى خصوصيــة زوجهــا بالدخول 
لهاتفــه وتفتيشــه ونقــل صــور وتســجيالت 
ونشرها، هي واقعة ثبت حصولها وأدينت بها 
بحكــم جزائي، كما أن واقعة ســبه عبر إحدى 
وســائل تقنية المعلومات هــي واقعة ثبتت في 
حق الزوجة، ويكــون الحكم الصادر بحقها قد 
فصل بصفة قطعية وباتة في مســألة مشــتركة 

بين الدعويين الجزائية والمدنية.

  n
بين الدعارة واستغالل العمال باإلضافة 
إلى حياة الترف وتهرب نجوم تلفزيون 
الواقع من دفع الضرائب في فرنسا إثر 
انتقالهم إلى دبي، تدور مواضيع سلسلة 
فيديوهــات ســاخرة صورتهــا صانعة 
بينوليال«  الفرنســي »ماري  المحتوى 
خــالل رحلتها إلى دبــي بكاميرا خفية. 
لكن المحتــوى يثير جدال على منصات 
التواصــل االجتماعــي في فرنســا من 

حيث الشكل والمضمون.
»حبيبــي، حبيبــي، ســأصطحبك إلــى 
الجنــة االصطناعية.. حبيبــي، حبيبي، 

سأصطحبك إلى المملكة السطحية«
على وقع كلمات هذه األغنية من تأليف 
صانعــة المحتــوى الفرنســية »ماري 
بينوليــال«، تبــدأ سلســلة الفيديوهــات 
الســاخرة التي صورتهــا »ماري« في 
دبــي بكاميــرا خفيــة. حــول الدعارة، 
واســتغالل العمال، وحقــوق الحيوان، 
وحياة البذخ والترف باإلضافة إلى واقع 
نجــوم منصــات التواصــل االجتماعي 
الذين اتخذوا مــن دبي مالذا لهم خالل 
الفترة األخيرة، تدور أغلب الفيديوهات 
األشــبه بالتحقيــق االســتقصائي والتي 

تثير جدال كبيرا على منصات التواصل 
االجتماعي في فرنسا

»كنــت أريــد أن أنتقل للعيــش في دبي 
لكن غيرت رأيي اآلن«

بين الترحيــب واالنتقاد، تتنوع تعليقات 
الفرنســيين بخصوص شكل ومضمون 
الفيديوهــات المنشــورة عــن »الوجــه 

الخفي« لدبي.
صــدم المحتوى الكثير من المشــاهدين 
الفرنســيين الذيــن قالوا فــي تغريداتهم 
إنهم لــم يتخيلوا يوما أن يكون هذا نمط 
الحياة في دبي. لوسي تقول على تويتر 
»مــا زلت في حالة صدمــة من مقاطع 
الفيديــو التي تظهر ماري وهي تتســلل 
إلى دبي )سواء أحببنا شخص ماري أم 

ال، الموضوع مروع(«.
»أول محتــوى يعكــس حقيقــة دبي من 
دون أن يكــون مدفوع األجر لتحســين 

صورة اإلمارة«
تحــت عنوان »مدينة الرذيلة«، تناولت 
»مــاري بينوليال« فــي إحدى الحلقات 
وضع العمال المهاجرين الذين صورتهم 
وهم يعيشــون في غــرف مكتظة تحرم 

علــى الحبيبــة أو الصديقــة، ويصادر 
أربــاب عملهم جــوازات الســفر منهم. 
كما تكشــف في الحلقة ذاتها ما يسمى بـ
business lady أي امــرأة تتقاضى 
مقابــال ماديــا لتمضيــة وقــت بصحبة 
الرجال ســواء اقتصر على العشاء فقط 

أو تطور إلى ممارسة الجنس.
لقيــت هــذه الفيديوهــات تفاعــال كبيرا 
علــى موقــع يوتيوب وكذلــك منصات 
التواصل االجتماعي األخرى. إذ كتبت 
إحــدى المغردات على تويتــر »يمكننا 
أن نقول ما نريده عن »ماري تتســلل« 
لكن أجد مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة 
بهــا في دبــي حيث تندد بوضع النســاء 

والحيوانات البرية جيدة جدا.
دبي : جنة ضريبية لمشــاهير منصات 
التواصــل االجتماعي ونجــوم تلفزيون 

الواقع؟
لــم تقتصــر صدمــة المشــاهدين على 
وضــع العمــال المهاجريــن أو أنــواع 
الدعارة الجديدة في اإلمارة بل شــملت 
أيضــا تصريحات نجوم تلفزيون الواقع 

الفرنسي الذين انتقلوا للعيش في دبي.

nانطلقت أمس الدورة التكوينية الثالثة التي نظمتها 
المديريــة العامة للحماية المدنية فــي مجال تقنيات 
االتصال لفائدة الضباط المكلفين باإلعالم بمديرياتها 
بواليات وســط شــرق الوطن، والتــي تختتم اليوم، 
حسبما أفاد به بيان للمديرية.وأوضح ذات المصدر، 
أن هــذه الــدورة التكوينيــة نظمــت على مســتوى 
مديريــة الحمايــة المدنية لوالية بــرج بوعريريج، 
لفائــدة الضباط المكلفين باإلعالم بواليات: البويرة، 
تيــزي وزو، بجايــة، جيجل، المســيلة، ســكيكدة، 
سطيف وقسنطينة، وتأتي هذه الدورة بعد الدورتين 
المنظمتين على مســتوى واليتي الوادي يومي 30 
و31 مارس 2021 وبشار يومي 07 و08 أفريل 
2021.وينــدرج هــذا التكويــن في إطــار برنامج 
النشــاط الســنوي للمديرية العامة للحمايــة المدنية، 
مــن أجل »دعم قدرات الضبــاط المكلفين باإلعالم 

في تســيير وإدارة المعلومــة الوقائية والعملية وكذا 
مــن أجل رفــع درجة التأهيــل في مجــال اإلعالم 
واالتصال في مختلف الحاالت، العادية أو في حال 
أزمــة وهذا باســتغالل مختلف الوســائل اإلعالمية 
بشــتى أنواعها وخاصة كيفية اســتعمال واستغالل 

مواقع التواصل االجتماعي«.
كمــا ســتتيح هــذه الــدورة التدريبية للمشــاركين، 
»تحســين مهاراتهــم وقدراتهم في كيفية اســتخدام 
واســتغالل شــبكات التواصل االجتماعي في مجال 
التوعية والتحسيس، ال سيما فيما يتعلّق بالوقاية من 

األخطار المنزلية وكذا األخطار الكبرى«.
وأضاف البيان أنه »باالستغالل الجيد للتكنولوجيات 
الحديثة التي ال يمكن صرف النظر عنها ومن خالل 
شــبكة التواصل االجتماعي«، فإن المديرية العامة 
للحمايــة المدنية تفعل »ديناميكيــة جديدة لالنخراط 

واالشتراك في مخطط االتصال االجتماعي، خاصة 
تجاه فئة الشــباب، الذين يشــكلون الوســيلة األنسب 
في تعزيز، نقل ونشــر األفكار واألنشــطة المتعلقة 
بالوقاية من األخطــار، المعارف الالزمة في إطار 
التنمية المســتدامة وترســيخ ثقافة حقيقية في مجال 

الوقاية«.
وأشــارت المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة إلى 
أن تنظيــم هــذه الــدورة، يأتي في إطــار »تطوير 
وعصرنــة قطاع الحمايــة المدنيــة وبصفة خاصة 
في ميدان التكوين النوعي من أجل تحســين الخدمة 
المقدمة مــن طرف القطاع ونظــرا للمهام الصعبة 
والمتشــعبة المنوطة بســلك الحمايــة المدنية للتكفل 
بمختلــف األخطــار، خاصــة فيمــا يخــص التكفل 
والتقليــل مــن مختلف األخطــار وكــذا التقليل من 

الخسائر في األرواح البشرية«.

انتهكت زوجة عربية خصوصية زوجها الذي ينحدر من جنسية خليجية، »بعد أن فتشت هاتفه وتلصصت 
عليه، ونقلت الصور والتسجيات الخاصة به وأرسلتها إلى أسرته لتشويه صورته«.

مريم.ب

دعارة وتهرب رضيبي.. سلسلة فيديوهات عن ديب 
تثر جدال يف فرنسا

الحماية المدنية:
 دورة تكوينية حول تقنيات االتصال لفائدة المكلفني باإلعالم لواليات الوسط والرشق



بين  تجمع  مبتكرة  تقنية  بفضل    n
الضوئي،  والتحفيز  الجيني  العالج 
والخمسين  الثامنة  في  رجل  استعاد 
وراثي  مرض  بسبب  كفيفاً  أصبح 

تنكسي بصره جزئياً.
ويعيــش الرجــل الــذي لــم يتــم الكشــف 
ــا،  ــي، بفرنس ــي بريتان ــه، ف ــن هويت ع
ــم تشــخيص  ــس. وت ــي باري ــج ف وعول
حالتــه بأنــه مصــاب بالتهــاب الشــبكية 
ــوت  ــى م ــؤدي إل ــذي ي ــي -ال الصباغ
الخاليــا الحساســة للضــوء علــى ســطح 
الشــبكية -منــذ 40 عامــاً. ويصيــب 
مليونــي  مــن  أكثــر  المــرض  هــذا 
العالــم،  شــخص فــي جميــع أنحــاء 
ورغــم نــدرة العمــى الكامــل، فــإن 
ــوال  ــة ط ــه رؤي ــن لدي ــم يك ــل ل الرج
موقــع  حســب  الماضييــن،  العقديــن 

ــي(. ــي س ــي ب )ب
وتعتبــر هــذه أول مــرة تتيــح فيهــا 
هــذه التقنيــة المســّماة علــم البصريــات 
اســتعادة  إلــى  التوصــل  الوراثــي 
ــا  ــى م ــة، عل ــة البصري ــة للوظيف جزئي
ــاد الباحثــون المســؤولون عــن هــذه  أف
التجربــة الســريرية التــي شــاركت فيها 
فــرق فرنســية وسويســرية وأميركيــة، 
الفرنســية.  حســب وكالــة الصحافــة 
ــن  ــة م ــي الدراس ــض ف ــي المري ويعان
وهــو  الصباغــي،  الشــبكية  اعتــالل 
مــرض وراثــي تنكســي يصيــب العيــن 
ويدمــر الخاليــا المســتقبلة للضــوء فــي 
شــبكية العيــن، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان 
البصــر التدريجــي الــذي يتطــور عــادة 
ــى  ــض إل ــى. ووصــل المري ــى العم إل
إال  يســتطيع  فيهــا  يعــد  لــم  مرحلــة 

ــالج  ــّن الع ــوء، لك ــود الض إدراك وج
األشــياء  مــكان  تحديــد  لــه  أتــاح 
ولمســها، وفقــاً للدراســة التــي ُنشــرت 

ــين«. ــر ميديس ــة »نيتش ــي مجل ف
تســتخدم  العاديــة،  الرؤيــة  فــي   
شــبكية  فــي  الضوئيــة  المســتقبالت 
العيــن بروتينــات األوبســين القــادرة 
ــة  ــة الضوئي ــع الطاق ــل م ــى التفاع عل
المرئيــة  المعلومــات  تنقــل  والتــي 
إلــى الدمــاغ عبــر العصــب البصــري. 
الحساســية  اســتعادة  إلــى  وســعياً 
للضــوء، ُحقــن المريــض بالجيــن الذي 
ــات ويســمى  يشــفر أحــد هــذه البروتين
يكتشــف  وهــو  آر«،  »كريمســون 
مــا  بحســب  الكهرمانــي،  الضــوء 
نحــو  وانتظــر  الدراســة.  أوضحــت 
الحقنــة  تلقــي  مــن  أشــهر  خمســة 
توخيــاً إلعطــاء جســمه الوقــت الكافــي 
إلنتــاج هــذا البروتيــن بكميــات كافيــة، 
مختلفــة،  تماريــن  بإجــراء  بــدأ  ثــم 
مــزوداً بنظــارات مخصصــة مجهــزة 
بكاميرا.هــذه النظــارات التــي صممهــا 
للدراســة تتيــح  الباحثــون خصيصــاً 
بلــون  صــور  عــرض  إمكانيــة 
ــن المريــض. ــى شــبكية عي ــر عل  العنب
آالن  جوزيــه  البروفســور  وأوضــح 
 2009 عــام  أســس  الــذي  ســاهيل 
فيزيــون«  ال  دو  »لنســتيتو  معهــد 
أن  الشــبكية  بأمــراض  المتخصــص 
»المكفوفيــن الذيــن يعانــون أنواعــاً 
التنكســية  األمــراض  مــن  مختلفــة 
الضوئيــة«  للمســتقبالت  العصبيــة 
»العصــب  لديهــم  يبقــى  ولكــن 
ــل  ــن المحتم ــي«، م البصــري الوظيف

للعــالج«. »مؤهليــن  يكونــوا  أن 

تدعي  أمريكية  سيدة  ربحت   n
مدينة  سكان  من  كريفارو  مونيكا 
تذكرة  فيرجينيا  بوالية  كولبيبر 
يانصيب بالصدفة ودون تخطيط منها، 
صديق  مساعدة  قّررت  أن  بعد  وذلك 

لها وتوصيله لمكان ما بسيارتها.
ســوبر  بدخــول  مونيــكا  وقامــت 
ماركــت بعــد شــعورها بالملــل خــالل 
ســيارتها،  فــي  صديقهــا  انتظــار 
يانصيــب  بطاقــة  اشــترت  وهنــاك 
ــزة قدرهــا 250  ــازت بجائ ــة وف فوري
روســيا  لموقــع  وفقــا  دوالر،  ألــف 

اليــوم.
ســعادتها  عــن  كريفــارو  وأعربــت 
وذهولهــا، وقالــت: »لــم أصــدق أن 
هــذا يمكــن يحــدث بالفعــل«، مشــيرة 
ــتفعله  ــا س ــد م ــرر بع ــم تق ــا ل ــى أنه إل

بالجائــزة.
ــن  ــيدة م ــازت س ــابق، ف ــت س ــي وق ف
بواليــة  أندرســون  مدينــة  ســكان 
األمريكيــة،  الجنوبيــة  كارولينــا 
ــي محطــة  ــا ف اشــترت خــالل وجوده
يانصيــب  تذكــرة  الوقــود  تعبئــة 
الكبــرى  بالجائــزة  فوريــة، وفــازت 
ســيارتها  تزويــد  انتظارهــا  أثنــاء 

بالوقــود.
ــب محظــوظ  ــاز العــب يانصي ــا ف فيم
األمريكيــة،  ميشــيجان  واليــة  مــن 
التــي  الكبــرى  بالجائــزة  مؤخــرا 
تبلــغ قيمتهــا مليــار دوالر أمريكــى، 
الجائــزة  فــإن  المنظميــن،  وبحســب 
ــر  ــن أكث ــون » م ــا ملي ــرى »ميغ الكب
الجوائــز قيمــة علــى اإلطــالق فــي 

اليانصيــب.

حالق فلسطيني يمارس مهنته 
فوق األنقاض بغزة 

دنماركي يقيم جنازة رمزية 
لشهداء غزة األطفال

كفيف يستعيد نظره جزئيًا 
بتقنية علم البرصيات الورايث

أمريكية تربح يانصيب بربع 
مليون دوالر بالصدفة 

بعد ذهابها لمساعدة صديق

n وصّرحت أمال محند بأن هذه الماركة جاءت 
بعد موقف حز في قلبها وآلمها، غيرة على وطنها 
على  األخذ  لتقّرر  وتقاليده،  مساحته  كبر  الكبير 
عاتقها إبراز الجزائر وهويتها من خالل ماركاتها 

.« azardziri«
تقــول اإلعالميــة »آمــال محنــد » أن فكــرة إطالق 
ماركــة خاصــة راودتهــا منــذ الصغــر، إال أنهــا لــم 
تســع إلــى تجســيدها واقعيــا إال بعــد اختيارهــا بيــن 
أفضــل عشــرة قــادة ناشــئين عبــر العالــم. وكرمــت 
ــن  ــي واشــنطن، أي ــات المتحــدة ف ــل الوالي مــن قب
التــي  القبائليــة  الجبــة  لبــاس  علــى  حرصــت 
تعكــس هويتهــا األمازيغيــة والتــي بدورهــا أثــارت 
إعجــاب كل الحاضريــن مــن مختلــف دول العالــم 
وتســاءلوا عــن موطنــه األصلــي وأخبرتهــم بفخــر 
أنــه لبــاس أمازيغــي، إال أنهــا صدمــت بعــدم 
ــا  ــر، مم ــة الجزائ ــور لدول ــب الحض ــة أغل معرف
ســبب لهــا ألمــا كبيــرا وفتــح جرحــا ال يــزول إال 
بالســعي إلــى التعريــف بالحضــارة الجزائريــة 

ــق. ــّوع وتاريخهــا العري ــة بتراثهــا التن الغني
بدايــة  فــي  مشــروعها  تنفيــذ  أمــال  وقــّررت 
ــرة الحجــر  ــا، وخــالل فت ــروس كورون موجــة في
ــي تخيطهــا  ــا الت ــك برســم تصاميمه الصحــي وذل
والدتهــا الخياطــة والتــي بدورهــا نقلــت لهــا ولــع 
األمازيغيــة  بالهويــة  الممتزجــة  األلبســة  حــب 

ــا  ــافر به ــذاك وتس ــا آن ــا أمه ــت تخيطه ــي كان الت
تثيــر إعجــاب وفضــول  والتــي  الخــارج  إلــى 
ــز  ــي ترم ــة الت ــوان الزاهي األشــخاص نظــرا لألل

للجــذور األمازيغيــة. 
وعــن ســر اختيارهــا ومعنــى تســمية ماركتهــا 
»azardziri«، أوضحــت بــأن كلمــة »أزار« 
ــد  ــي أرادت التأكي ــة والت ــذر باألمازيغي ــي الج تعن
ــي  ــذي يعن ــي ال ــا القبائل ــى أصله ــا عل ــن خالله م
الحيــاة، العزيمــة، الشــجاعة و »دزيــري« لتوحي 

ــي. ــع وطن ــى طاب إل
ــة  ــة والبهج ــة والخف ــال بالمرون ــة أم ــم ألبس  تتس
وذلــك باســتعمالها األٌقمشــة الجزائريــة برمــوز 

ــف  ــة وتضي ــوان الطبيع ــش باألل ــة مزرك أمازيغي
إليهــا بعــض األوســمة الفضيــة الخاصــة بمنطقتها. 
فــي  تبــرزه فقــط  لــم  أمــال بجذورهــا  تمســك 
ألبســتها، بــل راحــت تعــد ربورتاجــات تليفزيونيــة 
ومقــاالت تعــّرف مــن خاللهــا بمنطقــة القبائــل 

ــد. ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــر ب ــا تزخ وم
ــى  ــا. إل ــي منطقته ــارزة ف ــة ب ــال إعالمي ــد آم وتع
ــادل  ــج التب ــي برام ــدة ف ــاركاتها العدي ــب مش جان
علــى  تحــرص  دائمــا  كانــت  والتــي  الثقافــي 
اســتعمال اللبــاس أو الحلــي القبائلــي مســاهمة 

منهــا فــي الترويــج للســياحة الجزائريــة.

n على أنقاض صالونه المدمر في العدوان اإلسرائيلي األخير على 
عاما(،   33( الجاروشة  هاشم  الفلسطيني  الشاب  يواصل  غزة،  قطاع 

ممارسة مهنة الحالقة، مصدر رزقه الوحيد.
ــرر »الجاروشــة«  ــن غــزة وإســرائيل، ق ــار بي ــف إطــالق الن ــد وق وبع
وضــع كرســي ومــرآة والقليــل مــن أدوات الحالقــة فــوق ركام صالونــه 
شــمال مدينــة غــزة، ليتمكــن مــن ممارســة مهنتــه، التــي تعتبــر شــريان 

الحيــاة لــه ولعائلتــه.
ويأمــل الجاروشــة، األب لطفليــن أن يعيــد بنــاء صالونــه فــي أقــرب 
ــوا  ــن كان ــال الذي ــالت العم ــه وعائ ــة عائلت ــت، لكــي يتمكــن مــن إعال وق

ــه. ــي عمل ــه ف يرافقون

n عّبر دنماركي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بوضع 67 نعشاً 
العدوان  في  قضوا  غزة  قطاع  من  أطفال  شهداء  أسماء  تحمل  صغيراً 

اإلسرائيلي األخير.
ووضــع هــذا الشــخص النعــوش أمــام مجلــس العاصمــة كوبنهاغــن للفــت 
ــا  ــي عدوانه ــرائيل ف ــم إس ــن قتلته ــال الذي ــهداء األطف ــى الش ــار إل األنظ

الــذي اســتمر 11 يومــا علــى قطــاع غــزة.

اإلعالمية والمصممة أمال محند

تمسكها بهويتها وجذورها األمازيغية. 
سر نجاح ماركة ألبستها الجاهزة

بولن

مريم بن جامع
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تميزها في دراساتها ومشوارها العملي لم يقفا عائقا أمام تجسيد حلمها ومشروعها على أرض الواقع 
وإنتاج خط خاص بها لأللبسة الجاهزة تمزج فيها الهوية األمازيغية مع الحداثة، إنها اإلعالمية النشطة 

لتغ

قصة والدة »بيبي« شبل الجاكوار األسود المهدد باالنقراض 

n تعد والدة الشبل جزًءا من البرنامج 
المهددة  األنواع  لتربية  األوروبي 
باالنقراض، وهي تقدم مهم بالنسبة لنوع 
الجاكوار، والتي ُتصنف على أنها »شبه 

مهددة« باالنقراض فى الحياة البرية.
ُولــدت كيــرا والــدة الشــبل، فــي حديقــة 
عــام  فــي  البريــة  للحيــاة  بارادايــس 
ــغ كات  ــى »بي ــا إل ــل مجيئه 2017، قب
ــث  ــام 2019، حي ــانكوتاري« في ع س

تــم إقرانهــا مع »نيــرون«.
األســود،  والدهــا  لــون  بيبــي  أخــذت 
وهــي خاصيــة تؤثــر فقــط علــى 10 % 
مــن نمــور الجاكــوار البريــة، فــي حيــن 
ــزة  ــع ممي ــا بق ــرى له أن 90 % األخ

تعلــق بريونــي ســميث، التــي تعمــل بـــ 
»بيــغ كات ســانكوتاري«: نحــن ســعداء 
الصغيــرة  الفتــاة  بهــذه  جدا للترحيــب 

كات  عائلة »بيــغ  فــي  جاكــوار  مــن 
ــرا،  ــا نراقــب كي ــد كن ســانكوتاري«، لق
األم، عــن كثــب لعــدة أســابيع ســواء 
تــي  ســي  »ســي  علــى  أو  شــخصًيا 

في«التــي أنشــأناها فــي عرينهــا، لــم 
ــا حامــل، كل  ــي أنه ــاك شــك ف يكــن هن
مــا يمكننــا فعلــه هــو االنتظــار بحمــاس 

لليــوم الكبيــر«.

وأضافــت: »فــى صبــاح يــوم 6 أفريــل، 
مضطربــة  كانــت  كيــرا  أن  رأينــا 
المخــاض،  بــدأت فــي  أنهــا  وعرفنــا 
ولــدت هــذه الفتــاة الصغيــرة الرائعــة في 
الســاعة 11.10 صباًحــا ، ال أصــدق 
مــدى ســرعة تطورهــا مقارنــة بأشــبال 
القطــط الكبيــرة األخــرى ويبــدو أن هــذا 

ــوار«. ــبة لجاك ــي بالنس ــر طبيع أم
ــان  ــا مفتوحت ــدت وعيناه ــت: »ول وتابع
ــى عمــر أســبوعين،  وقامــت بالمشــي ف
إنــه لمــن دواعــي ســروري المطلــق 
تنمــو وتتطــور وال  مشــاهدتها وهــي 
أطيــق االنتظــار حتــى يتمكــن الجمهــور 
لهــا  ُيســمح  عندمــا  رؤيتهــا  مــن 
بالخــروج الستكشــاف القفــص الخــاص 

بهــا«.

ولدت أنثى جاكوار شبل نادر فى محمية قطط كبيرة في كنت، وتم اختيار اسم » بيبي » للشبل الصغيرة التي ُولدت باللون 
األسود لألبوين »كيرا ونورين«، حيث اتخذت الشبل نفس لون والدها. 

فى محمية طبيعية



n و يوثق أدب الرسائل لحظات وتجارب مهمة 
ســواء خاصــة أو عامة، كما يســعى الى مناقشــة 
قضايا إنســانية واجتماعية وفلسفية معاصرة وهذا 
مــا أوضحتــه لنــا الدكتــورة دالل مقــاري باوش 

مشيرة في ذات السياق قالة بأن هذه الحالة الفريدة 
من اإلبــداع ،غالًبا ما تكون قــادرة على االحتفاء 

بالمشاعر واألفكار ونقلها إلى الضفة األخرى .
ويحتــوي كتاب »رســائل من الشــاطئ اآلخر » 
ثالثين رســالة متبادلة بين ) حسام ودالل ( حملت 

هموم وتحديات المغتربين والمهاجرين .
كما ناقشــت قضايا إنســانية واجتماعية مهمة بين 

ثقافتين ) الوطن واالغتراب (.
في حين أّرخت الرســائل بروحها النثرية، أصداء 
وانعكاســات انتشــار وبــاء الكورونــا فــي العالم 
ورافقت الرسائل ثالثون لوحة من توقيع الدكتورة 
دالل مقــاري التــي نفذتهــا ضمن تقنيــة الكوالج 

ثيرابي ، والرسم بالخط .
حســين  والناقــد  اإلعالمــي  قــدم  جهتــه  مــن 
 دعســة مقدمــة نقديــة الفتــة فــي ذات الكتــاب.
و يضم الكتاب ثالثون رســالة تنقلــت بين الوطن 
واالغتراب ، حيث يقيم األســتاذ حســام في كندا ، 

والدكتورة دالل في المانيا.
وتعد هذه التجربة جديدة وجديرة باالهتمام لكونها 

أضاءت حالة من حوارات الفنون 
)الشــعر، النثــر، فن الرســالة، وفن المقــال، الى 
جانب الفن التشــكيلي(، لتكون الرسائل رحلة بين 

شاطئين في االغتراب، ورحلة بين الفنون.
، وكان فــن المراســالت قد انتقل من الشــرق إلى 
الغــرب عبر األندلس )منــارة الثقافة المشــرقة(. 
والجديــر بالذكر أن اإلصدار الجديد )رســائل من 
الشــاطئ اآلخــر( سيشــهد جولة عربيــة وأوربية 
واســعة، ترافقها الفعاليــات الثقافيــة المختلفة من 
قراءات وملتقيات أدبية، ومعرًضا للوحات الكتاب.

n بالتزامن مع إعالن فوز رواية 
»دفاتر الــوراق« لألديب األردني 
جــالل برجــس، بالجائــزة العالمية 
للروايــة العربية »البوكــر« بدأت 
الجائزة اســتقبال أعمال المرشحين 
للمنافســة فى الدورة الخامسة عشر 
مــن الجائــزة، حيــث تم فتــح باب 
الترشــح مطلــع الشــهر الماضى، 
اســتقبال  فــى  الجائــزة  وتســتمر 
األعمــال المرشــحة حتــى يوم 30 

جوان 2021
التــي  الروايــات   تتّوقــف حصــة 
يقدمهــا الناشــرون المؤهلون للتقدم 
علــى عــدد المــرات التــي وصلت 
فيها كتب الناشر المعنى إلى القائمة 
الطويلة فى السنوات الخمس السابقة 
علــى  وذلــك   ،)2016-2020(

النحو التالي:
روايــة واحــدة للناشــرين الذين لم 
يســبق لهــم الوصــول إلــى القائمة 

الطويلة
ســبق  الذيــن  للناشــرين  روايتــان 
وصولهــم إلى القائمــة الطويلة مرة 

واحدة أو مرتين
ثالث روايات للناشــرين الذين سبق 
وصولهــم إلى القائمة الطويلة ثالث 

أو أربع مرات
أربع روايات للناشــرين الذين سبق 
وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس 

مرات أو أكثر
 الجائــزة العالمية للروايــة العربية 
المرموقــة  الجوائــز األدبيــة  أهــّم 
فــى العالــم العربي. تمنــح الجائزة 
ألفضــل رواية عربية فى كل ســنة 
حســب وجهة نظــر لجنــة التحكيم 
وتقييمها. تهدف الجائزة إلى مكافأة 
التميّز فى األدب العربي المعاصر، 
ورفع مســتوى اإلقبــال على قراءة 
هــذا األدب عالمياً من خالل ترجمة 
الروايات الفائزة والتى وصلت إلى 
القائمة القصيرة إلى لغات رئيســية 

أخرى ونشرها. 
»دفاتــر  روايــة  أن  إلــى  يشــار 
الــوراق« للكاتــب األردنــي جالل 
برجس، فازت بالجائــزة لهذا العام 

.2021

 n وكتبــت نص »ألحقني لجبــال الواق واق« 
-المقّرر تقديمها في قاعة ابن زيدون برياض الفتح 
المخرجــة عديلة بن ديمراد بالشــراكة مع طارق 
بوعرعارة والتي اســتوحت فكرتها من مغامرات 
»السندباد البحري« األسطورة الشهيرة الملتصقة 
بالثقافــة العربية التصاقا كامــال عبر كتاب »ألف 
ليلة وليلة« لحسن البصري« تروي مراحل امرأة 
مولعــة بالحرية والنجاح والعدل اضطرت لتواجه 
قســاوة الحيــاة في مجتمــع ذكــوري، وتحرم من 
الميراث، لتســجن في المنــزل من طرف عائلتها، 
التــي تقوم بتزويجهــا رغما عنهــا، إال أن المرأة 
الطموحــة تنجــح في الهــروب من بطشــهم على 
متن ســفينة، فيتبناها قبطان ويعلمها أسرار البحار 
وكيف تواجه المخاطــر، إلى أن تهتدي ذات يوم، 
إلــى جبل »الــواق واق« .. أفضل مكان يمكن أن 

تجد فيه ما تريد.
 المسرحية تخلّلتها لوحات نغمية راقصة، باإلضافة 
إلــى طرحها العديد مــن المواضيــع االجتماعية. 
ويتقمص األدوار الرئيســية فيها كل من عديلة بن 
ديمــراد وطــارق بوعرعارة، بمشــاركة العازف 

أبوبكر معطا هللا. 

17عين على الثقافة والفن
مسرحية »ألحقني لجبال الواق واق« 

تعود لجمهورها مرة أخرى

 »رسائل من الشاطئ اآلخر« إصدار جديد بتوقيع دالل مقاري باوش وحسام عبد القادر

البوكر العربية تستقبل الروايات المرشحة لدورتها الـ 15

امتدادا لفن الرسائل األدبية

باب الرتشح سيغلق يوم 30 جوان 

يعود من جديد العرض المسرحي »ألحقني لجبال الواق واق » لمخرجه عديلة بن ديمراد« بعروض استثنائية ليكون عشاق الركح 
على موعد أيام الثالث والرابع والخامس من شهر جوان القادم مع المسرحية التي تفاعل معها الجمهور منذ أول عرض لها. 

بعنوان »رسائل من  كتابا  كندا  القادر من  المستشار اإلعالمي حسام عبد  بألمانيا رفقة  باوش  الدكتورة دالل مقاري  أصدرت 
الشاطئ اآلخر« عن دار نشر مصرية. ويعتبر الكتاب امتدادا لفن الرسائل األدبية التي عرفتها الساحة األدبية من خالل )غادة 

السمان وغسان كنفاني( و)مي زيادة وجبران خليل جبران(.
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دالل بوعالم

دالل بوعالم

احياء يوم افريقيا تحت شعار 
الفن والثقافة

n ويعــد هــذا اليوم، فرصة لكل 
دولة في القارة لتنظيم أحداث تهدف 
إلــى تعزيز التقارب بين الشــعوب 
األفريقية. كما يعتبر تقليدا متجذرا 
يســلّط الضوء على نضــال القارة 
األفريقيــة بأكملها من أجل التحرر 

والتنمية والتقدم االقتصادي.
لإلنســانية  مهــدا  أفريقيــا  وتعــد 
لعدد كبيــر من الشــعوب واللغات 
ال  والــذي  والتقاليــد،  واألديــان 
يمكن فــي ذات الوقــت أن يحجب 
الســجالت المحزنة التي تحتفظ بها 
القــارة، فنصيب الفرد مــن الناتج 
المحلــي اإلجمالي هــو األدنى في 
العالم وال يبــدو أن التطور الحالي 
يســير فــي االتجــاه الصحيح على 
الرغــم من المــوارد الطبيعية غير 
العادية التي تزخر بها هذه القارة.

وال تــزال مديونية الدول االفريقية 
ثقيلــة للغايــة لعــدم وجــود تنميــة 
اقتصاديــة منســجمة إلــى جانــب 
النقــص في مياه الشــرب الذي يعد 
مصــدر قلق حيــث عواقبــه على 
صحة السكان كبيرة، وفي غضون 
ذلك، يتســبب اإليدز فــي تداعيات 
خطيرة خاصة وأن القارة األفريقية 
بها أعلى معــدل لإلصابة بفيروس 

نقص المناعة البشرية في العالم.
وبســبب جائحــة كورونا، ســيعقد 
االحتفــال بيوم إفريقيا وكذا بدخول 
ميثــاق النهضــة الثقافيــة األفريقي 
حيــز التنفيــذ عــن طريــق تقنيــة 
االتصال عن بعد. وبهذه المناسبة، 
أصدر األمين العــام لألمم المتحدة 
خطابا يؤكد فيه مجــددا »تضامنه 
الكامــل مــع شــعوب وحكومــات 
أفريقيا فــي مكافحة كوفيد 19-«، 
داعيــا إلــى »احترام الممارســات 
الديمقراطيــة«، فــي ظل انتشــار 
وباء كوفيد19- والذي من شأنه أن 
يســبب تأجيل مواعيد انتخابية في 

عدة دول.
وقال إن » في هذا اليوم األفريقي، 
الفنــون  علــى  التركيــز  ينصــب 
والثقافــة والتــراث، كأدوات لبناء 
أفريقيا التي نريدها، التراث الثقافي 
والطبيعي الغني والمتنّوع ألفريقيا 
مهم للتنمية المســتدامة، والحد من 
الفقر، وحفظ الســالم وبناء السالم، 
كأســاس متيــن للتقــدم االقتصادي 
الشامل حيث تســعى القارة جاهدة 
لمواجهــة التحديــات التــي تواجه 
االقتصــاد جــراء تداعيــات وبــاء 

كوفيد 19- ».
ووفقا لألميــن العام لألمم المتحدة، 
فــإن فيــروس كورونا تســبب في 
ركــود عالمــي وكشــف مواطــن 
الضعــف وعــدم المســاواة، وكان 
ســببا في تعرض مكاسب التنمية، 
التــي تحققــت بشــق األنفــس فــي 

إفريقيا وأماكن أخرى، للخطر«.

وأوضــح أن الجائحــة » أبــرزت 
عوامل الصــراع وزادت من عدم 
المســاواة وكشفت هشاشــة الحكم 
في العديد من البلدان، ال سيما فيما 
يتعلــق بتوفير الخدمات األساســية 
مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
والصــرف  والميــاه  والكهربــاء 
الصحــي، كمــا تفاقمــت االزمات 
بســبب أزمة المنــاخ، التــي تؤثر 
بشــكل غير متناســب على البلدان 

النامية ».
ولوقــف الوبــاء، ودعــم االنتعاش 
االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة، يضيف االميــن العام 
لألمم المتحــدة، نحتاج إلى ضمان 
الوصول العادل والشــامل للقاحات 
ضــد فيروس كورونــا«، موضحا 
فــي الوقت ذاتــه، أنه يوجــد حاليا 
خلــل عميق فــي توزيــع اللقاحات 
بيــن البلــدان، وهذا وفقــا ألحدث 
األرقام، حيث ان بلــدان أفريقيا لم 
تتلق حتى اآلن سوى 2 بالمائة من 

اللقاحات«.
من جهته، ســلط رئيــس مفوضية 
فقــي  االتحــاد األفريقــي موســى 
محمــد، الضوء على الثقافة والفكر 
األفريقيين باعتبارها تراثا أساســيا 
في البحث عن »بناء توافق أفريقي 

متين«.
وأوضــح فقي، في بيان نشــر على 
موقــع االتحاد اإلفريقي، بمناســبة 
اليوم اإلفريقي، أن »إفريقيا لطالما 
همشت على دور الثقافة في تعزيز 
وتشــكيل األمــم« مؤكــدا عزمه، 
خالل فتــرة واليته، »تصحيح هذا 
االتجاه« وايالء االهتمام، أكثر مما 
فعل في الماضــي، بالثقافة والفكر 

األفريقيين.
وقــال »أشــرت إلى أنني سأناشــد 
األكاديميين وعلمــاء االجتماع من 
جميــع المجــاالت الثقافيــة لتقديــم 
مســاهمتهم في بناء إجماع أفريقي 
قــوي وقابــل للتطبيــق«، مشــددا 
علــى أن »هذه هي الرســالة التي 
يــود االتحــاد األفريقــي أن ينقلها 
من خــالل موضوع عــام 2021 
المخصص للفنون والثقافة والتراث 
كروافع لبناء إفريقيا التي نريدها«.
وأشــار إلــى أن شــعار هــذا العام 
تــم دمجه رمزيــا مع يــوم إفريقيا 
لبــدء تنفيذ ميثاق النهضــة الثقافية 
األفريقيــة المعتمد منذ عام 2006 
فــي الخرطــوم )الســودان(، ومن 
أهــداف هــذا الميثــاق تعزيز دور 
الثقافــة في تعزيز الســالم والحكم 
الصالــح، حيــث يــدرك االتحــاد 
األفريقي الــدور الذي تلعبه الفنون 
-البصــري  الســمعي  والتعبيــر 
والسينمائي وغيرها من الصناعات 
التكامــل  عمليــة  فــي  اإلبداعيــة 
األفريقي كعامل ســالم وفهم ومنع 

للنزاعات.

شكل شعار »الفنون والثقافة والتراث: الروافع لبناء إفريقيا التي 
نريدهــا«، الموضــوع الذي تــم اختياره هذا العــام لالحتفال بيوم 
إفريقيا والذي يتوافق مع إنشــاء منظمة الوحدة األفريقية في 25 

ماي 1963 في أديس أبابا بإثيوبيا، سلف االتحاد األفريقي.
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فنانة  ــدة ابنــة ال ين n صرحــت ل
فــي  فريــدة صابونجــي  القديــرة 
حديــث خاص على إحدى القنوات 
الخاصة قائلة أن كل ما نشــر عن 

وضع والدتها كذب وإشاعة. 
وأضافت ذات المتحدثة أن والدتها 
نداء.  أي  العائلة  تطلق  ولم  بخير 
مشيرة إلى أن وضعها مستقر وال 

ينقصها شيء.
 وذكرت أن صابونجي تشكر كل 
محاطة  هي  وحاليا  لها،  دعا  من 
بعائلتها وجيرانها وكل من يحبها، 
معلقة:« صحيح عمرها تعدى 90 
تامة  برعاية  تحظى  أنها  إال  سنة 

ووضعها الصحي مستقر«.
عقب  التصريحات  هذه  وجاءت 
مواقع  رواد  تداولها  التي  اإلشاعة 
أن  تظهر  اإلجتماعي  التواصل 
تعاني  القديرة صابونجي  الممثلة 
مستقر.  غير  الصحي  وضعها 
صابونجي  أن  اإلشارة  تجدر 
فنانة  الجزائرية  الشاشة  عمالقة 
مواليد  من  مسرحية  وممثلة 
أدوار  بآداء  اشتهرت  الثالثينات 
الشخصية  قوية  الغنية،  المرأة 
ويصفها  الثابت  األداء  صاحبة 

الكثير بأن الفن ولد معها.
دالل. ب

فــي  عامــالت  كشــفت   n
الواقــع  تلفزيــون  نجمــة  منــزل 
كارداشــيان،  األمريكية، كيــم 
أســرارا جديــدة عمــا يتعرضن له 

فــي منزلها، ومنها بخلها الشــديد 
وعــدم التزامها في دفــع رواتبهن 

الشهرية، حسب قولهن.
سي«  بي  »أن  شبكة  وذكرت 

م تدفع النفقات  اإلخبارية، أن كيم ل
في  منزلها  في  للعامالت  الالزمة 
أو  األمريكية،  كاليفورنيا  والية 
توفير فترات راحة قانونية للعمال 
وصيانة  بتنظيف  يقومون  الذين 
المنزل، حسبما زعموا في دعوى 

قضائية، أقيمت يوم االثنين.
السبعة، رقما  المدعون  يذكر  ولم 
عليه  للحصول  يسعون  بالدوالر 
محل  »األمر  وقالوا:  كيم،  من 
التي  فائدة  ال باستثناء  الجدل، 
وفقا  دوالر«،  ألف   25 تتجاوز 
رفعها  تم  التي  المدنية  للدعوى 
في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس 

يا. العل
 10% كيم، بحجب  العمال  واتهم 
وقالت  للضرائب،  رواتبهم  من 
الدعوى التي رفعها محامي لوس 
المدعين  إن  كيم،  فرانك  أنجلوس 

م يتلقوا أي رواتب. ل
لهم  الدفع  يتم  م  »ول وأضاف: 
ولم  المعتادة،  الدفع  فترات  في 
وأوقات  وجباتهم  على  يحصلوا 
توفير  يتم  م  ول المطلوبة،  الراحة 
ساعات  جميع  لتسجيل  وسيلة 
م يدفع لهم جميع ساعات  عملهم، ل
عن  تعويضهم  يتم  م  ول عملهم، 
م يدفع لهم جميع  نفقات العمل، ول
يدفع  م  ول اإلضافي،  العمل  أجور 

لهم أجورهم عند إنهاء العمل«.
بالغة  ال كارداشيان،  أن  ويذكر 
عاما(،   40( العمر  من 
لإلعالم  إمبراطورية  تدير 
التجميل  ومستحضرات 
من  سابق  وقت  وفي  والمالبس، 
قائمة  في  تم إدراجها  العام،  هذا 
فوربس  مجلة  المليارديرات في 

ألول مرة.

ســمية  فنانــة  ال انتهــت   n
يــب  الخشــاب مــن تصويــر كل
مطــرب  مــع  »أوعــدك« 
المهرجانات عمــر كمال، وهو 
أول مهرجان تقدمه، من كلمات 
وألحــان أحمــد أوســه، وتوزيع 
إسالم ساسو، واستايلست إيهاب 
العادلي، وتصميم أزياء شريف 

نصر.
وقالت سمية الخشاب أن األغنية 
كبير،  حد  إلى  وكوميدية  خفيفة 
عمر  أن  حول  قصتها  وتدور 
تطلب  وهي  يدها  يطلب  كمال 
منه العديد من الطلبات لتحقق 
سيارة  شراء  في  سواء  أحالمها 

حمراء وغيرها من األشياء، ومن 
المقّرر طرح الكليب خالل أيام.
وقدمت النجمة سمية الخشاب، 
رمضان  دراما  موسم  فى 
»موسى«،  مسلسل  المنقضي 
محمد  من  كل  بطولة  من 
رمضان، عبير صبري، رياض 
صبري  رجب،  سيد  الخولي، 
فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، 
فريدة سيف النصر، عارفة عبد 
الدين،  صالح  أمير  الرسول، 
آخر  وعدد  الخالق  عبد  ضياء 
ناصر  وتأليف  فنانين،  ال من 
محمد  وإخراج  الرحمن،  عبد 

سالمة وإنتاج شركة سينرجي.

صابونجي يف حالة جيدة وتحظى برعاية تامة

عامالت يف مزنل كيم كارداشيان يكشفن أرسارها

سمية الخشاب تكشف كواليس كليب أوعدك مع عمر كمال  

المسلسل  منتج  كشف   n
أن  بهلول  عامر  »يّما«  الدرامي 
سيشهد  للعمل  الثالث  الموسم 
غياب شخصيات كانت قد شاركت 
في المسلسل، كما سيعرف دخول 
ممثلين جدد أبرزهم الممثلة نادية 

قاسي. 
يا  حال السيناريست  أن  أشار  كما 
ا  أّم السيناريو،  كتابة  مرحلة  في 
إلى  فسيؤجل  الكاستينغ  عن 
وجاهزية  الكتابة  نهاية  بعد  ما 

النص.
عن  أيضا  كشف  بهلول  عامر 
في  المتمثل  الجديد  مشروعه 
تصويرها  سيتم  بوليسية  سلسلة 
هذا الصيف، من بطولة الممثلين 
ميموني،  وأمين  رغيس  محمد 
خارج  ستعرض  أنها  مشيرا 

الموسم الرمضاني.

الممثلة  على  االختيار  وقع   n
دور  تقديم  ل دومزويني  نوما 
يام  ل الممثل  أمام  البطولة 
الجديد«  اإلثارة  فيلم  في  نيسون 
فقا  و  ، يبيوشن( يتر ر ( ص لقصا ا
موقع  على  نشر  الذي  لتقرير  ل

»ديدالين«
عمل  فريق  إلى  دومزويني  وتنضم 
م الذي سيبدأ تصويره في برلين  فيل ال
عميلة  دور  لتلعب  المقبل،  الشهر 
البحث  عملية  في  اإلنتربول  في 
مسؤول  نيسون  شخصية  لتعقب 
حياته  تتعّرض  مصرفي  تنفيذي 
قنبلة  يتم وضع  عندما  لالضطراب 

داخل سيارته معه هو وعائلته.
فيلم  ل م الجديد يعد نسخة جديدة ل فيل ال
ديسكووشتيدو«،  »إيل  اإلسباني 
ذات  على  نشر  الذي  لتقرير  ل وفقا 
د  و نيمر الموقع، كما يقوم 
رونا  أندرو  ويقوم  باإلخراج،  أنتال 
»دي  شريكا  هاينمان،  وأليكس 
مع  باإلنتاج  كومباني«،  بيكتر 
»خوان سوال« و«كوليت« و »بيك«
من  واحدا  نيسون  يام  ل يظل  كما 
رغم  األكشن،  أفالم  ممثلي  أفضل 

سنه الكبير، حيث قدم خالل مشواره 
أعمال مثل«تيكن«، كما شارك فى 
ثالثية باتمان وغيرها من أهم أعمال 
األكشن بعالم هوليود إال أنه مؤخراً 
الديلي  موقع  نشره  لتقرير  وفقاً 
عالم  اعتزال  نحو  خططه  أكد  ميل 
هذا  يصورهما  فيلمين  بعد  األكشن 
العام حالة استكمالهما سيبتعد عن 
فيروس  يعطل  أال  اً  متمني األكشن، 

كورونا أيام من تلك المشاريع.
عامه  سيتم  أنه  أكد  نيسون  يام  ل
المقبل  جوان  شهر  في   69 ـ  ال
تالي إذا أنهى العام بصحة جيدة  وبال
قراره  فسيتخذ  الحياة،  يفارق  م  ول
نهائياً،  األكشن  عالم  عن  باالبتعاد 
مؤكداً أن هذا األمر لن يثير استياء 
حقق  أن  إلى  مشيرا  غضبه،  أو 

جميع أحالمه.
أفالم  آخر  أن  بالذكر  جدير 
بطولته  هو  نيسون  يام  ل الممثل 
شهد  ثيف« والذي  لفيلم »هونيست 
مشاركة لكل من كيت والش، جيفير 
ويليامز،  مارك  وإخراج  دونوفان، 
ستيف  مع  تأليفه  في  شارك  الذي 

ألريش.

ـ  n حازالفيديو الترويجي الجديد ل
»ايترنولز«،  »مارفل« الجديد  فيلم 
على إعجاب الكثيرين من منتظري 
العمل الجديد، الذي يضم مجموعة 
الممثلة  منهم  الكبيرة  األسماء  من 
وريتشارد  جولي،  ينا  انجل العالمية 
وغيرهم  حايك،  وسلمى  مادن، 
خاصة أنه كشف عن مجموعة من 
الجديد،  للعمل  المشوقة  اللقطات 
كوميديا  عن  كشف  أنه  إلى  جنبا 
مجموعة  ستجمع  التي  الموقف 

أبطال العمل في أغلب مشاهده.
التيزر  حقق  ذلك  إلى  باإلضافة 
»الخالدون«،  فيلم  في  ـ  ل الرسمي 
مليون   15 من  تقترب  مشاهدات 
ساعات  خالل  في  وذلك  مشاهدة، 
الرسمي،  الحساب  على  طرحه  من 
الفيديوهات  موقع  على  للشركة 

يوتيوب، العمل الذي سيطرح في 5 
نوفمبر المقبل.

الجديد  م  فيل ال يدور  أن  على 
»آفنجرس  أحداث  أعقاب  في 
عام  في  طرح  اندغايم«: الذي 
غير  مأساة  تحدث  حيث   ،2019
الفضائية  الكائنات  تجبر  متوقعة 
القديمة التي تعيش على األرض في 
السنين على الخروج  الخفاء آلالف 
أعداء  ضد  شملهم  ولم  الظل،  من 

البشرية األقدم من جديد.
ممثلين  فريق  ويضم 
ريتشارد  يضم  فيلم »الخالدون« 
ينا  ل وأنجي نانجاني،  وكوميل  مادن، 
ولورين  حايك،  وسلمى  جولي، 
ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا 

ماكهو، ودون لي تشان.

فنانة نوال الزغبي على  n رّدت ال
متابعة حاولت السخرية منها عبر 
موقع »تويتر«، حيّث علّقت األخيرة 
يعطيني  »هللا  قائلة:  صورها  على 
ما  بالصور«،  الزغبي  نوال  حظ 
في  جمااًل  أقل  الزغبي  أن  يوحي 

الحقيقة من الصور.
بحسم:  المتابعة  الزغبي  وأجابت 
القالب غالب  »أتمنى لك ذلك لكن 
القالب  هللا  شاء  إن  حبيبتي…  يا 
تكونين  ال  غالبا حتى  يكون  عندك 
مثل الذي يريد ربح اللوطو دون أن 

يقتني ورقة لذلك »
تراجعت  المتابعة  أّن  الالفت  ومن 
»هههه  فغرّدت:  كالمها،  عن 
وجمالك  قالبك  أنت  كريم،  هللا 
الصور  يطلعوا  بدهم  طبعا  فائق 
هي  إن  منها  اعتذرت  ثم  حلوين«، 
تكن  لم  الذي  تعليها  من  تضايقت 

تريد من ورائه اإلساءة إليها
ذكر أّن الزغبي استقالت أخيراً من  يُ

بنان،  فنانين المحترفين في ل نقابة ال
فنانين  إثر قرار قضى بمنع تدخل ال
على  وخصوصاً  العام،  الشأن  في 

المستوى السياسي.
فيه  عبّرت  بياناً  الزغبي  ونشرت 
نقابة  ال موقف  من  استيائها  عن 
بناني  ل ال الداخل  يشهده  ما  كل  رغم 
واجتماعية  سياسية  أزمات  من 
أن  »بما  كتبت:  ومما  واقتصادية. 
من المعلوم والثابت أن الساكت عن 
أنه  وبما  أخرس…  شيطان  الحق 
الحبيب  وطني  أرى  أن  يشرّفني  ال 
وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل 
مجهول وأنا مكتوفة اليدين… وبما 
عن  الصادرة  األخيرة  المواقف  أن 
بناني  ل ال بالفنان  تليق  ال  نقابتكم 
أو  الفن  بتاريخ  أو  عام  بشكل 
بنان  ل لعبه  الذي  الريادي  الدور 
أتقّدم  األزل،  منذ  التعبير  وحرية 
في  المحترفين  فنانين  ال نقابة  من 
بنان باستقالتي لألسباب المذكورة  ل

أعاله«.

سلسلة بوليسية من إنتاج عامر بهلول هذا الصيف 

ابنتها ترصح حول وضعها

غياب شخصيات ودخول أخرى في 
الموسم الثالث في مسلسل يمّا

دالل. ب

الممثلة نوما دومزوينى تقف أمام النجم ليام 
نيسون فى فيلمه الجديد » رتريبيوشن« 

المالمح الرئيسية لـ فيلم األبطال 
الخارقني الجديد »الخالدون« 

نوال الزغبي ترد عىل متابعة 
حاولت االنتقاص منها

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d9%90%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%b5%d8%ad/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%b5%d8%ad/
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 لفائــدة / بن ذيب ميســاء بنت الســعيد القائمة في حقها 
والدتها وتيس حكيمة -بمقتضى الســند التنفيذي  رخصة 
بالتصرف في أموال قاصر بتاريخ 2020/11/22رقم 

الترتيب20/1957 عن رئيسة قسم شؤون االسرة
- بمقتضــى الخبرة المنجزة مــن طرف الخبير بورحلي 

علي رقم 2020/404 
منطوق الخبرة :  مناب القاصر المحجور عليها بن ذيب 
ميساء بنت السعيد المقدرة ب 8.805.888/101997 
في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888  جــزء 
فــي قطعــة األرض تقــع ببلدية عين تاغــروت المنتمية 
الــى قســم  20 مجموعة ملكيــة 42 بالمكان المســمى 
قراف ســعة المســح 02هــك 10 آر 00 ســآر و قدر 
الســعر االفتتاحي 120000.00 دج ) مائة وعشرون 
ألف دينــار جزائري(-بمقتضــى محضــر ايــداع قائمة 
شــروط البيع بيــع حقوق عقارية لقاصر المؤشــر عليه 

بتاريخ 2020/12/14 رقم 20/72
بمقتضــى اإلشــهاد الصادر عن رئيس أمنــاء الضبط و 

الذي قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضــى االمر الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس 
الــوادي بتاريــخ 2021/01/10 تحــت رقــم 21/54 
للبيــع   2021/02/03 جلســة  بتحديــد  القاضــي  و 
بالمــزاد العلني.- يعلــن األســتاذ عثامنــة نبيل محضر 
قضائي بأنــة سيشــرع في البيــع بالمزاد العلنــي للعقار 
المشــاع بيــن األطــراف أعــاه و المتمثل فــي : مناب 

بنــت  ميســاء  ذيــب  بــن  المحجور عليهــا  القاصــر 
الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/101997 جــزء 
في 8.805.888/8.805.888 في الشياع في قطعة 
األرض تقع ببلدية عين تاغروت المنتمية الى قسم  20 
مجموعة ملكية 42 بالمكان المســمى قراف سعة المسح 
02هــك 10 آر 00 ســآر دائرتهــا المدنيــة و العقارية 
و القضائيــة رأس الوادي والية بــرج بوعريريج .للبيع 
بالمزاد العلني اعتماد السعر االفتتاحي 120000.00 

دج ) مائة وعشرون ألف دينار جزائري( 
االفتتاحــي  الســعر  ليصبــح  العشــر  انقــاص  بعــد  و 
دينــار  وعشــرون ألف  )مائــة  108000.00دج 
جزائــري(   و بعد تأجيل جلســة البيع للجلســة الرابعة 
يصبح الســعر مفتوح وأن عملية البيع ســتكون للجلسة 
الخامســة  يــوم 2021/06/23  بمقــر محكمــة رأس 
الــوادي على الســاعة الحادي عشــر صباحا - شــروط 
البيع :اضافة الى الشــروط المذكورة في دفتر الشــروط 
فإن الراســي عليــه المــزاد يتحمل كافــة المصاريف و 
االلتــزام بدفع)5/1(الثمــن و المصاريــف و الرســوم 
المســتحقة فور رســو المزاد و بدفع المبلــغ المتبقي في 

)08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج أو بمكتب المحضر 

القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

 لفائــدة / بــن ذيب ميســاء بنت الســعيد القائمــة في حقها 
والدتهــا وتيس حكيمة -بمقتضى الســند التنفيذي  رخصة 
بالتصرف في اموال قاصــر بتاريخ 2020/11/22رقم 
الترتيب20/1957 عن رئيســة قســم شــؤون االســرة- 
بمقتضــى الخبــرة المنجزة مــن طرف الخبيــر بورحلي 
الخبرة : منــاب  .منطــوق   2020/404 رقــم  علــي 
بنــت  ميســاء  ذيــب  بــن  المحجور عليهــا  القاصــر 
جــزء   8.805.888/101997 ب  المقــدرة  الســعيد 
فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في قطعة 
األرض تقــع ببلدية عين تاغروت المنتمية الى قســم  20 
مجموعة ملكية 68 بالمكان المســمى قراف ســعة المسح 
07 هــك 70 آر 63 ســآر و قــدر الســعر االفتتاحــي 
350000.00 دج ) ثــاث مائــة وخمســون ألف دينار 

جزائري(
بمقتضــى محضــر ايداع قائمة شــروط البيــع بيع حقوق 
عقاريــة لقاصر المؤشــر عليه بتاريــخ 2020/12/14 

رقم 20/73
بمقتضى االشهاد الصادر عن رئيس أمناء الضبط و الذي 

قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضى االمر الصادر عــن رئيس محكمة رأس الوادي 
بتاريــخ 2021/01/10 تحت رقــم 21/51 و القاضي 
بتحديد جلسة 2021/02/03 للبيع بالمزاد العلني.- يعلن 
األســتاذ عثامنــة نبيل محضــر قضائي بأنة سيشــرع في 
البيع بالمــزاد العلني للعقار المشــاع بين األطراف أعاه 

و المتمثــل في :  مناب القاصــر المحجور عليها بن ذيب 
ميساء بنت السعيد المقدرة ب 8.805.888/101997 
جزء فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في 
قطعــة األرض تقــع ببلدية عيــن تاغــروت المنتمية الى 
قســم  20 مجموعة ملكيــة 68 بالمكان المســمى قراف 
ســعة المســح 07 هك 70 آر 63 ســآردائرتها المدنية و 
العقارية و القضائيــة رأس الوادي والية برج بوعريريج 
. للبيــع بالمــزاد العلني اعتمــاد الســعر االفتتاحي و قدر 
مائــة  ثــاث  دج )  االفتتاحــي 350000.00  الســعر 
وخمســون ألف دينــار جزائــري( و بعد انقاص العشــر 
ليصبح الســعر االفتتاحي 315000.00دج )ثاثمائة و 
خمســة عشــر ألف دينار جزائري(   و بعد تأجيل جلسة 
البيــع للجلســة الرابعة يصبح الســعر مفتــوح وأن عملية 
البيع ستكون للجلسة الخامسة يوم 2021/06/23  بمقر 
الحــادي عشــر  الســاعة  الــوادي علــى  محكمــة رأس 
صباحــا- شــروط البيــع :اضافة الى الشــروط المذكورة 
في دفتر الشــروط فإن الراســي عليه المــزاد يتحمل كافة 
المصاريف و االلتــزام بدفع)5/1(الثمن و المصاريف و 
الرســوم المستحقة فور رسو المزاد و بدفع المبلغ المتبقي 

في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكــن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبط محكمة برج بوعريريج أو بمكتب المحضر 

القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

 لفائــدة / بــن ذيب ميســاء بنت الســعيد القائمــة في حقها 
والدتهــا وتيس حكيمة -بمقتضى الســند التنفيذي  رخصة 
بالتصرف في أموال قاصــر بتاريخ 2020/11/22رقم 
شــؤون  قســم  رئيســة  الترتيب20/1957 عــن 
االســرة- بمقتضــى الخبــرة المنجــزة من طــرف الخبير 
بورحلــي علــي رقــم 2020/404 .منطــوق الخبــرة 
: منــاب القاصــر المحجور عليهــا بن ذيب ميســاء بنت 
جــزء   8.805.888/101997 ب  المقــدرة  الســعيد 
فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في قطعة 
األرض تقــع ببلدية عين تاغروت المنتمية الى قســم  20 
مجموعة ملكية 67 بالمكان المســمى قراف ســعة المسح 
03 هــك 05 آر 00 ســآر و قــدر الســعر االفتتاحــي 
140000.00 دج ) مائة وأربعون ألف دينار جزائري(
بمقتضــى محضــر إيداع قائمة شــروط البيــع بيع حقوق 
عقاريــة لقاصر المؤشــر عليه بتاريــخ 2020/12/14 

رقم 20/70
بمقتضى االشهاد الصادر عن رئيس أمناء الضبط و الذي 

قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضى األمر الصادر عــن رئيس محكمة رأس الوادي 
بتاريــخ 2021/01/10 تحت رقــم 21/53 و القاضي 

بتحديد جلسة 2021/02/03 للبيع بالمزاد العلني
- يعلن األســتاذ عثامنة نبيل محضر قضائي بأنة سيشرع 
في البيع بالمزاد العلني للعقار المشاع بين األطراف أعاه 

و المتمثل في :  

منــاب القاصــر المحجور عليهــا بــن ذيــب ميســاء بنت 
جــزء   8.805.888/101997 ب  المقــدرة  الســعيد 
فــي 8.805.888/8.805.888 في الشــياع في قطعة 
األرض تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت المنتمية الى قســم  
20 مجموعــة ملكيــة 67 بالمكان المســمى قراف ســعة 
المســح 03 هــك 05 آر 00 ســآر دائرتها المدنيــة و 
العقارية و القضائيــة رأس الوادي والية برج بوعريريج 
.  للبيــع بالمزاد العلنــي اعتماد الســعر االفتتاحي و قدر 
الســعر االفتتاحــي 140000.00 دج ) مائة و اربعون 

ألف دينار جزائري( 
االفتتاحــي  الســعر  ليصبــح  العشــر  انقــاص  بعــد  و 
126000.00دج )مائــة و ســتة و عشــرون ألف دينار 
جزائري(  و بعد تأجيل جلسة البيع للجلسة الرابعة يصبح 
الســعر مفتوح وأن عملية البيع ســتكون للجلسة الخامسة 
يــوم 2021/06/23   بمقر محكمــة رأس الوادي على 
الســاعة الحادي عشر صباحا- شــروط البيع :اضافة الى 
الشــروط المذكورة في دفتر الشــروط فإن الراســي عليه 
المــزاد يتحمــل كافة المصاريف و االلتــزام بدفع)5/1(-
الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة فور رسو المزاد 

و بدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثر يمكــن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبط محكمة برج بوعريريج أو بمكتب المحضر 

القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

لفائــدة / بــن ذيــب ميســاء بنــت الســعيد القائمــة في 
الســند  حكيمة -بمقتضــى  وتيــس  والدتهــا  حقهــا 
أموال قاصــر  فــي  بالتصــرف  رخصــة  التنفيــذي  
الترتيب20/1957 عن  بتاريخ 2020/11/22رقــم 

رئيسة قسم شؤون االسرة
القاصــر  :  منــاب  الخبــرة  منطــوق 
الســعيد  بنــت  ميســاء  ذيــب  بــن  المحجور عليهــا 
جــزء   8.805.888/101997 ب  المقــدرة 
فــي  في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888 
قطعــة األرض تقع ببلدية عين تاغــروت المنتمية الى 
قســم  20 مجموعة ملكية 69 بالمكان المسمى قراف 
سعة المســح 28 آر 75 سآر و قدر السعر االفتتاحي 

13000.00 دج ) ثاثة عشر ألف دينار جزائري(
بمقتضى محضر ايداع قائمة شــروط البيع بيع حقوق 
عقارية لقاصر المؤشــر عليه بتاريخ 2020/12/14 

رقم 20/71
بمقتضى االشــهاد الصادر عــن رئيس أمناء الضبط و 

الذي قضى بأنه لم يسجل اي اعتراض
بمقتضــى االمر الصــادر عــن رئيــس محكمة رأس 
الــوادي بتاريخ 2021/01/10 تحــت رقم 21/50 
للبيــع   2021/02/03 جلســة  بتحديــد  القاضــي  و 
بالمــزاد العلني.- يعلن األســتاذ عثامنــة نبيل محضر 
قضائــي بأنة سيشــرع في البيع بالمــزاد العلني للعقار 
المشــاع بيــن األطراف أعــاه و المتمثــل في : مناب 

بنــت  ميســاء  ذيــب  بــن  المحجور عليهــا  القاصــر 
الســعيد المقــدرة ب 8.805.888/101997 جزء 
فــي  في الشــياع  فــي 8.805.888/8.805.888 
قطعــة األرض تقع ببلدية عين تاغــروت المنتمية الى 
قســم  20 مجموعة ملكية 69 بالمكان المسمى قراف 
سعة المسح 28 آر 75 سآر دائرتها المدنية و العقارية 
و القضائيــة رأس الوادي والية برج بوعريريج .للبيع 
بالمزاد العلني اعتماد الســعر االفتتاحي 13000.00 

دج ) ثاثة عشر ألف دينار جزائري(.
 و بعــد انقــاص العشــر ليصبــح الســعر االفتتاحــي 
11700.00دج )احدى عشــر ألف و ســبعمائة دينار 
جزائــري(  و بعد تأجيل جلســة البيع للجلســة الرابعة 
يصبح الســعر مفتوح وأن عملية البيع ستكون للجلسة 
الخامســة يــوم 2021/06/23 بمقــر محكمــة رأس 
الوادي على الســاعة الحادي عشــر صباحا - شروط 
البيع :اضافة الى الشروط المذكورة في دفتر الشروط 
فإن الراســي عليــه المزاد يتحمل كافــة المصاريف و 
االلتــزام بدفع)5/1(الثمــن و المصاريف و الرســوم 
المســتحقة فور رســو المــزاد و بدفع المبلــغ المتبقي 

في )08( أيام.
-و لمعلومات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتب 

المحضر القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

mayar pub

mayar pubmayar pub

mayar pub

ANEP N : 2116009779عين الجزائرعدد: 112 /  27 - 05 - 2021  

لإلتصال : 
   TEL :  031 74 16 09 
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   لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

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

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 
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مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج     رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

   إعالن عن بيع  مناب قاصر في عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية( 

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج    رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

    إعالن عن بيع مناب قاصر في عقار مشاع بالمزاد العلني
 )بمقتضى أحكام المادة 749و750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(     

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج     رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

    إعالن عن بيع مناب قاصر في  عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749و750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

 بناءا على القرار الصادر من مجلس قضاء برج 
بوعريريــج الغرفة العقارية في 2020/10/22 
قضية رقم 20/00796 فهرس: 20/01654 
و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 

2020/11/04 رقم 20/781.
- الفاصــل في النــزاع المطــروح بيــن كل من 
: ورثــة شــرقي محمــد الصغيــر بن العياشــي 
وهــم شــرقي لخضــر -  شــرقي النــواري -  
شــرقي ســعد الدين -  شــرقي بوبكر -  شــرقي 
فطيمة, الســاكنون بـــــــــــــــــــــ/ بلديــة رأس 

الوادي         من جهة   
  ضــد : شــرقي المســعود بــن محمــد الصغير 
,الســاكن بـــ/ رأس الــوادي              من جهة 

أخرى  
- بمقتضــى األمــر الصــادر عــن الســيد رئيس 
محكمة رأس الــوادي في 2021/01/10 تحت 

رقم 21/52 
- يعلن األســتاذ عثامنة نبيل محضر قضائي بأنة 
سيشــرع في البيع بالمزاد العلني للعقار المشــاع 

بين األطراف أعاه و المتمثل في : 
العقــار مكــون من جزأيــن األول   يحتوي على 
مســكن قديــم مســاحته 155.92 متــر مربع و 
الثانــي يحتــوي على مســكن حديــث يتكون من 
طابقين أرضي وعلوي مســاحته 164.08 متر 

مربــع و الكائن بحي طولمة قســم 81 مجموعة 
ملكيــة 61 دائرتها المدنيــة  و دائرتها العقارية 
رأس الوادي والقضائية رأس الوادي والية برج 
بوعريريج.للبيــع بالمــزاد العلني اعتماد الســعر 
االفتتاحي المقدر المقدر ب: 15.415625.00 
دج)خمســة عشــر مليــون وأربعمائة و خمســة 
عشــر ألف و ستمائة و خمســة و عشرون دينار 
جزائري( ; و بعد انقاص العشــر ليصبح السعر 
عشــر  13874062.5دج )ثاثــة  االفتتاحــي 
مليون و ثمانمئة و أربعة و ســبعون ألف و إثنان 

و ستون دينار جزائري و خمسة سنتيمات(.
 و بعد تأجيل جلســة البيع للجلسة الرابعة يصبح 
الســعر مفتوح وأن عملية البيع ســتكون للجلسة 
الخامســة يــوم 23/06/2021 علــى الســاعة 
الحادية عشر صباحا بمقر محكمة رأس الوادي

- شروط البيع :اضافة الى الشروط المذكورة في 
دفتر الشــروط فان الراســي عليه المزاد يتحمل 

كافة المصاريف و االلتزام بدفع)5/1(
الثمــن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور 
رسو المزاد و بدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام.
-و لمعلومــات أكثــر يمكن االطــاع على دفتر 
الشروط بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج أو 

بمكتب المحضر القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي

 بنــاءا على الحكــم الصادر عن محكمــة رأس الوادي 
رقــم  قضيــة  فــي 2020/07/29  العقــاري  القســم 
والممهــور   20/01187 فهــرس:   20/00076
بالصيغــة التنفيذية المؤرخة فــي 2020/12/15 رقم 
20/1339. الفاصــل في النزاع المطروح بين: -  كل 
مــن : شــريفي كريمة بنت رشــيد- حقــوق ربيعة بنت 
المســعود    من جهة   ضد : ورثة المرحوم شــريفي 
رشــيد و هم :  شــريفي  عبد الوهاب ســعد-  شريفي  
فــارس - شــريفي ســليم-  شــريفي  خالد-  شــريفي  
سفيان-  شريفي  اسية -  شريفي  غزالن ابناء رشيد - 
حمــوم الطاوس بنت رابح           من جهة أخرى   - 
بمقتضى األمر الصادر عن الســيد رئيس محكمة رأس 
الوادي في  2021/01/18 تحت رقم 21/111                                                                                                            
- يعلــن األســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بأنة 
سيشــرع فــي البيع بالمــزاد العلني للعقار المشــاع بين 

األطراف أعاه و المتمثل في : 
القطعــة االرضيــة الواقعــة بتجزئــة 107 قطعة بلدية 
راس الــوادي مجموعــة ملكيــة 114 قســم 80 ســعة 
المســح 244 متر مربع و المشــيد عليها بناية ســكنية 
طابقيــن الطابق االرضي المكون مــن غرفتين  مطبخ 
قاعة اســتقبال مــرآب رواق دورة مياه فنــاء و حديقة 
و الطابــق االول متكــون من غرفتين قاعتي اســتقبال 
مطبخيــن دورتي مياه و رواقين تقدر المســاحة المبنية 
ب 160 متــر مربع يحدها شــماال القطعــة رقم 106 

جنوبا شارع و شــرقا القطعة رقم 115 وغربا القطعة 
رقــم 61  دائرتهــا المدنيــة  و دائرتهــا العقارية رأس 
الوادي والقضائية رأس الوادي والية برج بوعريريج

يوم 2021/02/24 على الساعة الحادية عشر صباحا 
بمقــر محكمة رأس الوادي .للبيع بالمزاد العلني اعتماد 
الســعر االفتتاحي المقــدر المقــدر ب: 14520000 
دج)أربعــة عشــرمليون و خمســمائة و عشــرون ألف 

دينار جزائري( 
إنقــاص العشــر ليصبــح الســعر االفتتاحــي  و بعــد 
13068000 دج )ثاثــة عشــر مليــون و ثمانيــة و 
ســتون ألف دينار جزائري( بجلســة 2021/05/05 
وتــم تأجيل جلســة البيع للجلســة الرابعة وفتح الســعر 
بأعلى عرض و أن عملية البيع ستكون للجلسة الرابعة 
09/06/2021 علــى الســاعة الحادية عشــر صباحا 

بمقر محكمة رأس الوادي
- شــروط البيــع :اضافة الى الشــروط المذكــورة في 
دفتر الشــروط فان الراســي عليه المــزاد يتحمل كافة 

المصاريف و االلتزام بدفع)5/1(
الثمن و المصاريف و الرســوم المســتحقة فور رســو 

المزاد و بدفع المبلغ المتبقي في )08( أيام.
- و لمعلومات أكثر يمكن االطاع على دفتر الشــروط 
بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج أو بمكتــب 

المحضر القضائي بالعنوان أعاه.
المحضر القضائي
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مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج     رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

 إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(    

 مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج   رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

 إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(   

مكتب االستاذ نبيل عثامنة  محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج 
بوعريريج     رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64

إعالن عن بيع مناب قاصر في عقار مشاع بالمزاد العلني 
)بمقتضى أحكام المادة 749 و 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

 عدد 
المناصب 
المالية 
المفتوحة

 المسابقة 
على أساس 

الشهادة 

  على الراغبين في المشاركة إيداع  ملفاتهم لدى المديرية الفرعية للموارد البشرية بالمؤسسة العمومية 
االستشفائية أدرار 

نمط الرتبة
التوظيف

03

أجال 
التسجيات

شروط 
أخرى

20 يوم عمل 

شروط االلتحاق

شهادة دكتور في الطب أو 
شهادة معترف بمعادلتها  

طبيب عام في الصحة 
العمومية



n     يقصــد بالتكافــل االجتماعــي 
هو التزام أفــراد المجتمع وتضامنهم 
ومســاعدة  المحتاجيــن  إلعانــة 

المضطرين.
 وهــو مــن األســس واألركان التــي 
يقوم عليها بنيان المجتمع اإلســامي، 
فاإلســام ينظر إلــى المجتمــع على 
أنه كيان إنســاني متواصــل متراحم، 
وأن اإلنســان فيه يجــب أن يحيا حياة 
كريمــة تليــق بآدميتــه، وتتســق مع 
كرامته اإلنســانية، فا يجوز في نظر 
اإلســام أن يبقــى فرٌد فــي المجتمع 
يعاني الجوع ويقاســي األلــم، يقهره 
الحرمان وتذله الحاجــة، بينما يعيش 
اآلخرون في رغــد وهناء، فالمجتمع 
المســلم كالجســد الواحد في تعاضده 
وتضامنه، وهو ما عبر عنه رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم، بقولــه: 
»مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له ســائر الجسد بالسهر 

والحمى«.
وهذا التكافــل نوعان؛ تكافل معنوي: 
وذلــك بالشــعور النفســي والتضامن 
األدبــي مــع بقيــة أفــراد المجتمــع 
ويحــزن  لفرحهــم  يفــرح  المســلم، 
لحزنهــم وألمهــم، ويحب لهــم الخير 
كما يحبه لنفســه. وتكافل مادي: وهو 
بذل المــال والوقت إلعانة المحتاجين 
ومســاعدتهم؛ للتغلــب علــى ظرفهم 

وتحسين أحوالهم.
ويســتند التكافل بنوعيــه إلى اإليمان 
باهلل تعالــى، وهو من أعظم ضمانات 
المســلم  اســتمراره وديمومتــه؛ ألن 

يشعر وهو يتكافل مع غيره من أفراد 
المجتمــع أنــه يقوم بفعله هــذا حباً هلل 
تعالى وقربة إليه سبحانه وتعالى، وهو 
يعتقــد أن مآل ذلك الفعــل الذي يفعله 
إنما هو لنفســه، استجابة لقوله تعالى: 
)َوَمــا تُنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَنُفِســُكْمۚ  َوَما 
ِۚ  َوَما تُنِفُقوا  تُنِفُقــوَن إاِلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه هللاَّ
ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُْم اَل تُْظلَُموَن( 
ْن  ] البقــرة 272[، وقولــه تعالى: (مَّ
 َعِمَل َصالًِحا َفلَِنْفِســِه.(  ]الجاثية:15]
وقد ســعى اإلســام جاهــداً أن يجعل 
المــال متــداواًل بيــن جميــع أفــراد 
القــوي  الغنــي والفقيــر،  المجتمــع، 
والضعيــف، فهذا أحــد مبادئه العامة 
في االقتصــاد وتوزيع الثــروة، فقال 
ُ َعلَٰى َرُســولِِه  ــا أََفــاَء هللاَّ تعالــى: )مَّ
ُســوِل َولِِذي  ِمــْن أَْهِل اْلُقَرٰى َفلِلَِّه َولِلرَّ
اْلُقْرَبــٰى َواْلَيَتاَمــٰى َواْلَمَســاِكيِن َواْبِن 
ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدولًَة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء  السَّ
ِمنُكْم( ] الحشر 7 [ ، فالمال يجب أال 
يبقى محصوراً بين األغنياء وحدهم، 

وإنما يجب أن يتداوله الجميع.
ويبــدأ هذا التكافل من دائرة األســرة، 
استجابة لقوله تعالى: )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم 
 )ِ َبْعُضُهــْم أَْولَٰى ِبَبْعٍض ِفــي ِكَتاِب هللاَّ
]األنفــال 75[؛ إذ يجب على أفرادها 
مســاعدة بعضهــم بعضاً مــن خال 
النفقــات التي تعيــن الفرد وتســاعده 
علــى المحافظة علــى حياته، وتؤهله 
لاعتمــاد على نفســه مســتقبًا، وقد 
اعتبر اإلســام النفقة علــى األقارب 
مــن أعظم الصدقــات وأكثرها أجراً، 
فقد قال صلى هللا عليه وســلم: »دينار 
أنفقتــه في ســبيل هللا، ودينــار أنفقته 

فــي رقبــة، ودينار تصدقــت به على 
مســكين، ودينــار أنفقته علــى أهلك 
أعظمهــا أجــراً الــذي أنفقتــه علــى 

أهلك«.
ثــم تنتقــل دائــرة التكافل لتشــمل كل 
أفــراد المجتمع، وألجــل تحقيق ذلك 
شرع اإلســام مجموعة من العبادات 
والمعامــات التي تحقق هــذا التكافل 
وتعمل علــى تقويته، وكان في مقدمة 
ذلــك واجــب الــزكاة، فقــال تعالى: 
َواْلَمســاِكيِن  لِْلُفَقراِء  َدقــاُت  )إِنََّما الصَّ
َواْلعاِملِيَن َعلَْيها َواْلُمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َوِفي 
 ِ قــاِب َواْلغاِرِميــَن َوِفي َســِبيِل هللاَّ الرِّ
ُ َعلِيٌم  ِ َوهللاَّ ِبيِل َفِريَضًة ِمَن هللاَّ َواْبِن السَّ
َحِكيــٌم( ]التوبــة 60[، وهي فريضة 
للنصــاب  المالكيــن  علــى األغنيــاء 
الفائــض على حاجتهــم، كذلك أوجب 
صدقــة الفطــر فــي رمضــان لتكون 
معينــاً للفقير في هذا الشــهر الكريم، 
وفرحة يدخله المســلم علــى األطفال 

في يوم العيد.
كما شرع العديد من المعامات المالية 
التي تحقق التكافــل وتعزز التضامن 
بيــن األفــراد كالهبــات والصدقــات 

والعواري واألوقاف وغيرها.
ولم يكن التكافل مقتصراً على المسلم 
وحــده وإنما تعــدى ذلك ليشــمل كل 
إنســان محتاج للمساعدة والعون حتى 
وإن كان غيــر مســلم، فقــال تعالى: 
يًنا  َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْســكِ )َويُْطِعُموَن الطَّ
َوَيِتيًمــا َوأَِســيًرا( ]اإلنســان 7 [ وال 
يكون أســيراً إال إذا كان عدواً، وقال 
تعالــى: )َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُــوا اْلِكَتاَب 
ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكــمْ ِحلٌّ لَُّهْم(. ]المائدة 

]5
 شمولية التكافل يف اإلسالم
فالتكافل االجتماعي في اإلســام ليس 
مقصوًرا على النفع المادِّي، وإن كان 
ذلــك ركًنا أساســًيّا فيه، بــل يتجاوزه 
إلى جميــع حاجات المجتمــع، أفراًدا 
ـةً كانت تلك الحاجة  يّـَ وجماعات؛ مادِّ
أو معنوية أو فكرية، على أوسع مًدى 
لهــذه المفاهيــم؛ فهي بذلــك تتضمن 
جميــع الحقــوق األساســية للفــراد 

ة. والجماعات داخل اأُلمَّ
ــد التكافل  وتعاليــم اإلســام كلها تؤكِّ
بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك 
تجــد المجتمــع اإلســامي ال َيْعِرف 
فردية أو أنانية أو سلبية، وإنما يعرف 
إخاًء صادًقا، وعطاء كريًما، وتعاوًنا 

على الِبرِّ والتقوى دائًما.
عمومية التكافل يف اإلسالم
والتكافــل االجتماعــي فــي اإلســام 
ليــس معنًيّــا بــه المســلمين المنتمين 
ة المســلمة فقط، بل يشــمل  إلــى اأُلمَّ
كل بني اإلنســان على اختاف مللهم 
واعتقاداتهــم داخل ذلك المجتمع؛ كما 
قال هللا تعالى: )اَل َيْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن 
يِن َولَــْم يُْخِرُجوُكْم  لَــْم يَُقاِتلُوُكْم ِفي الدِّ
وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم  ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ
ْقِسِطيَن( ]الممتحنة:  إِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلـــمُ
8[؛ذلك أن أســاس التكافل هو كرامة 
اإلنســان؛ حيث قال هللا تعالى: )َولََقْد 
ْمَنــا َبِنــي آَدَم َوَحَمْلَناُهــْم ِفــي اْلَبرِّ  َكرَّ
يَِّبــاِت  الطَّ ِمــَن  َوَرَزْقَناُهــْم  َواْلَبْحــِر 
ــْن َخلَْقَنا  ْلَناُهــْم َعلَــى َكِثيــٍر ِممَّ َوَفضَّ

َتْفِضيًا( ]اإلسراء: 70[

اإلسالم دين التكافل االجتماعي
إسالميات
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َق  َواتََّقى * َوَصــدَّ أَْعَطــى  َمــْن  ــا  ﴿ َفأَمَّ   n
ا َمــْن َبِخَل  ــُرُه لِْليُْســَرى * َوأَمَّ ِباْلُحْسَنى * َفَسنَُيسِّ
ُرُه لِْلُعْسَرى ﴾  َب ِباْلُحْسَنى * َفَسنَُيسِّ َواْسَتْغَنى * َوَكذَّ

)الليل: 5 – 10(.
َدَقــاُت لِْلُفَقــَراِء َواْلـــَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن  ﴿إِنََّمــا الصَّ
َقــاِب َواْلَغاِرِميَن  َعلَْيَها َواْلـــُمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َوِفي الرِّ
يِل َفِريَضًة ِمَن هللاِ َوهللاُ  ــبِ َوِفي َســِبيِل هللاِ َواْبِن السَّ

َعلِيٌم َحِكيٌم﴾ التوبة:60

n   عــن النعمان بن بشــير -رضي هللا عنه- 
عــن النبي -صلــى هللا عليه وســلم- إنه قال: 
ِهــْم، وَتراُحِمِهْم،  »َمَثــُل الُمْؤِمِنيــَن فــي َتوادِّ
وَتعاُطِفِهْم َمَثُل الَجَســِد إذا اْشــَتَكى منه ُعْضٌو 
ــَهِر واْلُحمَّى«  َتداَعــى له ســاِئُر الَجَســِد بالسَّ
رواه مســلم، في صحيح مســلم، عن النعمان 
بن بشــير، الصفحة أو الرقم:2586، حديث 

صحيح .
 عن أبي هريرة -رضي هللا عنه- - عن النبي 
-صلى هللا عليه وسلم- أنَّه قال: »ال َتحاَسُدوا، 
وال َتناَجُشوا، وال َتباَغُضوا، وال َتداَبُروا، وال 
َيِبــْع َبْعُضُكــْم علَى َبْيِع َبْعــٍض، وُكونُوا ِعباَد 
هللاِ إْخواًنا الُمْســِلُم أُخو الُمْســلِِم، ال َيْظلُِمُه وال 
َيْخُذلُــُه، وال َيْحِقُرُه التَّْقَوى هاُهنا ويُِشــيُر إلى 
ــرِّ  اٍت بَحْســبِ اْمِرٍئ ِمَن الشَّ َصْدِرِه َثاَث َمرَّ
أْن َيْحِقَر أخاُه الُمْسلَِم، ُكلُّ الُمْسلِِم علَى الُمْسلِِم 
َحراٌم، َدُمُه، ومالُُه،وِعْرُضُه«رواه مسلم، في 
صحيح مســلم، عن أبو هريــرة، الصفحة أو 

الرقم:2564، حديث صحيح.

n  التكافل  في اللغة يعني التضامن و تكافل القوُم: 
تعايشوا وتضامنوا، كِفل بعُضهم بعًضا

n قديمــاً كانت الفروســية والغــزل والمرأة بيئة 
واحدة تعاون فيها البطولة والشاعرية والجمال.

عباس محمود العقاد
نحلة واحدة ال تجني العسل

مثل روسي
نعم المؤازرة المشاورة

علي بن أبي طالب
إعداد :  إيناس شروانة

   تفقه في دينك 
  n     ليعلــم المســلم وغيــر 
المسلم أن اإلســام بمبادئه السامية 
وأنظمتــه  العادلــة  وتشــريعاته 
الصادقــة  وتوجيهاتــه  المحكمــة 
حقق للمجتمــع أرقى صور التكافل 
بمفهومــه الشــامل .. ومن العجيب 
أن بعض المجتمعات الغربية تفتخر 
أنها حققت نوعــاً من أنواع التكافل 
وهو التكافل المعيشــي وقد نسوا أو 
تناسوا أن اإلسام حقق التكافل بكل 
صوره وأشــكاله ونصوص الكتاب 

والسنة تؤكد هذا المفهوم وتعمقه.
إن التكافل االجتماعي في اإلســام 
نظــام كامــل. نظام بكل مــا تحمله 
هــذه الكلمة مــن معنى هــذا النظام 
قــد تدخل فــي عناصــره مدلوالت 
اإلحســان والصدقة والبــر والزكاة 
ومــا إليها ولكنها بذاتها ال تدل على 
حقيقته ألن مفهومه أو سع وأشمل.

يقول األســتاذ ســيد قطب )لقد عني 
اإلســام بالتكافــل االجتماعــي أن 
يكــون نظامــاً لتربيــة روح الفــرد 
وســلوكه  وشــخصيته  وضميــره 
االجتماعي وأن يكون نظاماً لتكوين 
األســرة وتنظيمهــا وتكافلهــا وأن 
للعاقــات االجتماعية  يكون نظاماً 

بما في ذلــك العاقــات التي تربط 
الفــرد بالدولة وأن يكون في النهاية 
نظاماً للمعامات المالية والعاقات 
االقتصاديــة التــي تســود المجتمع 

اإلسامي.
وهكــذا نــرى أن مدلــوالت البــر 
وحتــى  ـ  والصدقــة  واإلحســان 
الزكاة ـ تتضــاءل أمام هذا المدلول 

الشامل للتكافل االجتماعي كما عناه 
اإلســام وكما طبقه في واقع الحياة 

في يوم من األيام(.
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إستراحة

  إدغار موران
وعالــم  فيلســوف  مــوران    إدغــار        n  
اجتماع فرنســي معاصر. ولــد فــي باريــس في 
8جويلية 1921. يعّرف نفســه بأنه بنائي بنائية 
)علــم نفــس( و يقول : ” مــن يفكــر أحمق.«.  
المنطــق، الوعي والمعرفة، علم االحياء والفنون 
السيما الســينما. من أهم مؤلفاته ”األحمق الغبي 
هــو مــن ال يفكــر” وهــو مؤلَّف موســوعي من 
100جزء، ”السينما أو الرجل الخيالي » وكذلك 
مــن أهــم مؤلفاته ”وحدة اإلنســان” و ”اإلنســان 

والموت«.
في بداية القرن العشــرين هاجرت أســرة موران 
إلى مرســيليا. ثُم  اليونــان  من ســالونيك في 
إلى باريس حيُث ولد إدغار هناك، وهو من يهود 

سفارديون.
عندما غزا األلمان فرنســا فــي عام 1940، قام 
إدغار بمســاعدة الالجئين وانضــم إلى المقاومة 

الفرنسية. واســتخدم اســم موران كاسم مستعار 
بوصفه عضواً في المقاومة الفرنســية. ثم انضم 

إلى الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1941  
يعّد إدغار موران مــن أهم المفكرين في أوروبا 

اليــوم وأحد علمــاء المســتقبليات النادرين الذين 
يتوقعون ما ســيحدث للعالم وفق ما يحدث اليوم، 
فضاًل عن كونه فيلســوًفا وعالم اجتماع فرنســي 

طبقت شهرته اآلفاق.
فــي كتابه ”إلى أين يســير العالــم؟” يرى موران 
أن التقدم ال يعني نفع اإلنســانية، مدلاّل باستغالل 
الدول الكبرى التقنيــة الحديثة لمصلحتها، وعدم 
قضــاء اإلنســان علــى الوحشــية، وقــد تنبأ في 
كتابــه بــأن تاريخ العالــم لن يتوقف عــن العنف 
والصدامــات، معتبــرا أننــا ال نــزال نعيش قيم 

العصر الحديدي.
من بين مؤلفاته 

ثقافة أوروبا وبربريتها.
إلى أين يسير العالم.

هل نسير إلى الهاوية.
الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركب.

عنف العالم مع جين بوديارد.
المنهج إنسانية البشرية، الهوية البشرية.

المنهج األفكار مقامها حياتها، عاداتها تنظيمها.
المنهج ، معرفة المعرفة، أنثروبولوجيا المعرفة.

n ذات يــوم جاء األصمعي يتكلم مع صبــي من الصبيان فقال له :هل 
أعطيــك مئة ألــف درهما وتكون أحمق فرد عليــه الصبي :ال ، فقال له 
:لماذا؟ ،قال الصبي الفطن :حماقتي ســتجعلني أصرف المال كلّه وتبقى 

الحماقة معي ... فأعجبه األصمعي رد الصبي وفطنته .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 
قصة فطنة الصبي مع األصمعي 

 َطْلَحة بن ُعَبْيد الّل التَّيمي الُقرشي 
يف رحاب العلم واإلميان  

n      َطْلَحــة بن ُعَبْيد للّا التَّيمي الُقرشــي )28 
هـــ / 594 - 656م(،   36 - ق.هـــ 
أحد العشــرة المبشــرين بالجنة، ومن الســابقين 
الســتة  وأحــد  األولين إلى اإلســالم، 
أصحــاب الشــورى الذيــن اختارهم عمــر بــن 
بعده. قــال  مــن  الخليفــة  الخطاب ليختــاروا 
عنه النبي محمد صلى للا عليه وسلم أنه شــهيد 
يمشــي على األرض فقال: »من ســره أن ينظر 
إلى شــهيد يمشــي على وجه األرض فلينظر إلى 

طلحة بن عبيد للا«. 
أســلم مبكــًرا، فــكان أحــد الثمانية الذين ســبقوا 
إلــى اإلســالم، وهاجر إلى يثرب التــي ُســميت 
فيمــا بعد بالمدينــة المنورة، وشــارك في جميع 
الغزوات في العصر النبوي إال غزوة بدر حيث 
عن النبــي  دافعــوا  ممــن  وكان  كان بالشــام، 
محمد في غزوة أحد حتى ُشــلَّت يده، فظل كذلك 
إلى أن مات. وجعله عمر بن الخطاب في الســتة 
أصحــاب الشــورى الذين ذكرهــم للخالفة بعده، 
وقال: »هم الذين توفي رسول للا صلى للا عليه 
وســلم  وهو عنهم راض.«، وبعــد مقتل عثمان 
بن عفان خــرج إلى البصــرة مطالًبا بالقصاص 
من قتلــة عثمان فُقِتــَل في موقعــة الجمل، فكان 
قتلــه في رجٍب سنة ســتٍّ وثالثين مــن الهجرة، 
ولــه أربع وســتُّون ســنة، وقيــل اثنان وســتُّون 
ســنة. كان لطلحة أحد عشــر ولــًدا وأربع بنات، 
وكان يُســّمي أبناءه بأسماء األنبياء، فمنهم محمد 
بن طلحة السجاد وعمران بن طلحة وموسى بن 

طلحة وعيسى بن طلحة، وغيرهم.
ُولِد طلحة في مكة قبل الهجرة بثمانية وعشــرين 
عاًما اعتماًدا على القول بأنه مات وهو ابن أربع 
وســتين سنة، أو قبل الهجرة بستة وعشرين عاًما 
اعتماًدا على القول بأنه مات وهو ابن اثنين وستين 
سنة.  وكان طلحة آدم كثير الشعر، حسن الوجه، 
أبيض يميل إلــى الحمرة، قال ابــن منده: »كان 
رجال آدم، كثير الشــعر، ليس بالجعد القطط وال 
بالسبط ، حسن الوجه، إذا مشى أسرع، وال يغير 
شعره.«، وعن موسى بن طلحة قال: »كان أبي 
أبيض يضرب إلى الحمرة، مربوًعا، إلى القصر 
هــو أقرب، رحب الصدر، بعيد ما بين المنكبين، 

ضخم القدمين، إذا التفت التفت جميًعا.
كان طلحة بن عبيد للا من السابقين األولين، وأحد 
الثمانية الذين ســبقوا إلى اإلسالم، حيث كان من 
الذين أســلموا على يد أبي بكر الصديق، قال ابن 

إسحاق:  َفأَْسلََم َعلَى َيَدْيِه - يعني أَبي َبْكٍر 
شــارك طلحة فــي جميع الغزوات والمشــاهد ما 
عدا غزوة بدر، حيث بعثه النبي محمد في غزوة 
العشــيرة قبل غزوة بدر لتفّقد عير قريش القافلة 

مــن الشــام، فقيل: »َبَعــَث رســول للا صلى للا 
عليــه وسلم َســِريًَّة ِفــي َعَشــَرٍة، ِفيِهــْم َطْلَحــُة، 
َفَقــاَل: ِشــَعاُرُكْم َيا َعَشــَرُة«، وأبلــى طلحة بالًء 
في غــزوة  وشــارك  أحــد،  في غــزوة  حســًنا 
الخنــدق، وحضر صلــح الحديبيــة، وبايع بيعة 
الرضــوان، وعن موســى بــن طلحة عــن أَبيه 
طلحة قال: »ســماني رســول للا صلى للا عليه 
وســلم يوم أَحد طلحة الَخْيِر، ويوم الُعْسرة طلحة 

الَفيَّاض، ويوم حنين طلحة الُجود.
لّما مــات النبي محمد كان طلحــة ممن بايع أبي 
بكر الصديق، وأقام معه تحت حكمه، واعترض 
طلحــة علــى اســتخالف أبــي بكر لعمــر بــن 
الخطاب مــن بعــده، حيــث كان يــرى أن عمر 
كان غليًظــا في تعامله مع الناس، فذهب إلى أبي 
بكر وقال له: »اْســَتْخلَْفَت َعلَى النَّاِس ُعَمَر، َوَقْد 
َرأَْيَت َما َيْلَقى النَّاُس ِمْنُه َوأَْنَت َمَعُه، َفَكْيَف ِبِه إَِذا 
َخال ِبِهْم، َوأَْنَت الٍق َربََّك َفَســاِئلَُك َعْن َرِعيَِّتَك«، 
فجلــس أبــو بكــر - وكان مضطجًعــا -، وَقــاَل 
ُفِني، إَِذا لَِقيُت  ِ تَُخوِّ ُقِني، أَْم ِباللَّ ِ تَُفرِّ لَِطْلَحَة: »أَِباللَّ
َ َربِّي َفَساَءلَِني، ُقْلُت: اْسَتْخلَْفُت َعلَى أَْهلَِك َخْيَر  للاَّ

أَْهلَِك«

كان طلحــة ذو ثــراء فــكان غلتــه كل يــوم ألف 
ألــف، فكان غلته بالعراق أربع مائة ألف، وغلته 
بالسراة نحو عشرة آالف دينار، وباألعراض له 
غــاّلٌت، ولما مات تــرك ألفي ألف درهم ومائتي 
ألــف درهــم، ومــن الذهــب مائتي ألــف دينار، 
وثــالث مائــة حمل مــن الذهب، وقــوام أصوله 
وعقــاره ثالثين ألــف ألف درهم. وكان يشــتهر 
بكرمــه وكثــرة إنفاقــه وصدقاته، تقــول زوجته 
ســعدى بنت عوف: »َكاَنْت َغلَُّة َطْلَحــَة ُكلَّ َيْوٍم 
ـاُض، َولََقْد  ى َطْلَحُة اْلَفيّـَ أَْلًفــا َواِفًيــا، َوَكاَن يَُســمَّ
َق َيْوًما ِبِماَئِة أَْلٍف.«، فُرِوى أنه فدى عشرة  َتَصدَّ
من أسارى غزوة بدر بماله، وتصّدق مّرًة بحائط 
كان قد اشــتراه بســبع مائة ألف، وفي غزوة ذي 
قرد اشــترى بئــًرا وأطعــم الناس فقال لــه النبي 
محمــد: »أَْنَت َطْلَحــُة اْلَفيَّاُض«، وباع أرًضا له 
بســبع مائة ألــف، فبات مهموًما مــن مخافة ذلك 
المــال، فلم أصبح فرق المــال كله، وكان ال يدع 
أحًدا من بنــي تيم عائاًل إال كفــاه، وقضى دينه، 
وكان يرســل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة 
بعشــرة آالف، ولقد قضى ديًنا عن رجل من بني 

تيم قدره ثالثين ألًفا

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم تنتج البقرة طوال حياتها ألفي 
كأس من الحليب. 

- هــل تعلــم تهّز الذبابــة جناحيها 32 مّرة 
في الثانية

- السكر في الليمون أكثر من السكر في الفراولة
- أقصر مسرحّية في العالم كانت مدتها ثالثين ثانية

- تملك الكويت أكبر حقل بترول في العالم كله

 -  1 4 9 8
دا  البحار البرتغالي فاســكو 

إلى الهند مكتشــًفا  غاما يصــل 
بذلك طريًقــا بحرًيا يمكن من التبادل 

المباشر بين أوروبا وآسيا.
والتعــاون  الصداقــة  معاهــدة  توقيــع   - 1971
بين مصر واالتحــاد الســوفيتي لمدة 15 عاًما، إال أنها 

ألغيت بعد 5 سنوات من توقيعها.
1995 - مقتــل نحو 2500 شــخص إثر زلزال ضرب 

جزيرة ساخالين شرق روسيا.
2019 - نفوق آخر ذكر وحيد قرن سومطري في ماليزيا، 
تــاركا وراءه أنثى واحدة فقط من نفس النوع النادر في 
األســر، وُيقدَّر أن عدد ما تبقى من هذه الحيوانات حول 

العالم يتراوح ما بين 30 إلى 80 حتَّى هذا التاريخ.
اليوم الوطني للكشاف في الجزائر.

عيد األم في بوليفيا.

امرأة ركبت سيارة أجرة :  قال لها 
الطاكسيور: أين تذهبين ؟ فردت عليه بنرفزة : 

راجلي وما قلتلوش تحب نقولك أنت !

»لقد سبق و قيل 
كل شيء ، لكن 
و بما أنه ال أحد 

يستمع فعلينا 
تكرار كل شيء من 

البداية«

أندريه جيد

ال يغّرك نوار الدفىل يف الواد داير ظاليل ، 
وال يغّرك زني الطفلة  حتى تشوف الفعايل 

 يضرب هذا المثل لألشخاص التي تغريها  وتخدعها 
المظاهر وعلى اإلنسان أن يتأكد من أخالقي اآلخرين من 

خالل تعاملهم مع الناس. 

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحد ألية فترة تعود، 
أّنهــا  لكــّن ورغــم 
ض اربة في عمق 
إال  التاريــخ 
تزال  أنهــا ال 
لحــة  صا
لــكل زمــان 

ومكان.
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 n تمكنت مصالــح الدرك الوطني 
وحراهتــزت والية تبســة خالل أقل 
من شــهر على ثانــي فضيحة مدوية 
بقطاع الجريمــة  اذ بعد ايداع رئيس 
قباضة و9 جمركيين الحبس المؤقت 
في قضية اختــالس 3 ماليين اورو  
بعضهــا وجد مخبأ داخــل قبر بمقبرة 
تاغدة بمدينة تبسة يسجل ثاني قضية 
تتعلق بالسرقة  على مستوى حظيرة 
الجمارك بالمنطقــة الصناعية بمدينة 
تبسة ،حيث علمنا من مصادر مطلعة 
أن أمــرت المديريــة العامة للجمارك 
بوالية تبســة بتوقيف تحفظي لثمانية 

جمركيين يمثلون مختلف الرتب .
وحســب المعلومــات المتوفــرة، فإن 
الجمركييــن يمثلــون مختلــف الرتب 
مــن أعــوان وضبــاط يعملــون على 
مستوى حظيرة الحجز وأضافت ذات 
المصــادر، أن الجمركيين تم توقيفهم 
علــى خلفيــة قضيــة تتعلــق بســرقة 
ومحاولــة ســرقة 17 دراجــة نارية 
فاخرة وتتواجد الحظيرة على مستوى 

المنطقة الصناعية وتتوفر على مئات 
المركبات والسلع المحجوزة  وقامت 
الفرقة الجنائية للشرطة بأمر من وكيل 
الجمهوريــة بفتح تحقيــق في القضية 
بعد تلقي الشرطة اتصاال مفاده وجود 
دراجات ناريــة داخل حظيرة خاصة 
بمحــاذاة حظيرة الجمارك  وكشــفت 

المعاينــة الميدانيــة عن وجود كســر 
ومنافذ في الســور الخارجي لحظيرة 
الجمارك  وقد عثرت الشــرطة على 
13 دراجــة ناريــة تم اســترجاعها، 
والتحقيق مســتمر لكشــف مالبسات 

القضية والتفاصيل المتعلقة بها.
هواري غريب 

ثاين فضيحة مدوية تهز قطاع الجمارك بوالية تبسة
توقيف تحفظي في حق  8 جمركيين 

حاولوا سرقة 17 دراجة فاخرة

باقة األخبار 
26 غريقا يف الشــواطئ والربك المائية 

منذ بداية الشهر الجاري
n ســجلت  المديريــة العامــة للحماية المدنية في شــهر ماي 
الجاري وفاة 26 شــخصا في الشواطئ والبرك المائية/ وهذا ما 
كشف عنه المكلف باإلعالم على مستوى المديرية المالزم زهير 
بــن أمزال الذي أوضــح أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في المدة 
األخيرة لجأ البعض إلى الشــواطئ والبرك المائية ما تســبب في 
كارثة من خالل انتشــال ثماني جثث من الشــواطئ  و18 اخرى 
من البرك والمســطحات المائية والوديان والحواجز المائية وهذا 
بالرغم من أن موسم االصطياف لم ينطلق بعد . وأشار المتحدث 
عــن انطالق اليوم الخميــس للحملة الوطنيــة المتعلقة بالوقاية  
من  كوارث موســم االصطياف عبر كامل التراب الوطني خاصة 
في المناطق الســاحلية في انتظار إعطاء إشارة الضوء األخضر 
مــن طرف الســلطات للبدء في  الموســم الجديــد باعتبار أن كل 
التحضيــرات تجــري على قدم وســاق لضمــان الجاهزية من كل 
النواحي واالنتشــار الجيــد ألعوان الحمايــة المدنية في مختلف 

الشواطئ التي تسمح فيها السباحة.

إطالق األسبوع الوطني لالبتكار العلمي بتبسة
n أطلقت حاضنة المؤسســات الناشــئة )إينواســت كومباني( 
بتبسة يوم الثالثاء األســبوع الوطني لالبتكار العلمي بالتنسيق 
مع جامعة العربي التبســي الختيار أحســن مشروع مبتكر.وفي 
تصريح لــوأج على هامش يوم إعالمي للتعريف بالمؤسســات 
الناشــئة ودور الحاضنــة فــي مرافقتهــا تم تنظيمه بالمناســبة 
بمكتبــة كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعية بجامعــة العربي 
التبســي، كشــف رئيس الحاضنة، فتحي قاســمي أن األســبوع 
الوطني لالبتكار العلمي هو »منافســة علمية تحفيزية لتشجيع 
الطلبة على تقديم مشاريعهم االبتكارية للتعريف بها وتجسيدها 
ميدانيا«.وستســتمر هــذه المنافســة علــى مدار أســبوع حيث 
ســيتم عرض المشــاريع بعد تســجيلها عبر الموقع اإللكتروني 
لحاضنة المؤسســات الناشــئة )إينواســت كومباني(، حســبما 
أشــار إليه الســيد قاســمي الذي أفــاد أن لجنة تقنيــة مختصة 
تضم أســاتذة وخبــراء في مختلف التخصصات ســتتكفل بتقييم 
كل األعمــال المســتقبلة الختيــار خمســة مشاريع.وســتتنافس 
المشــاريع المختــارة علــى نيل جائزة أحســن مشــروع مبتكر 
يتم اإلعالن عنها بتاريخ 2 يونيو المقبل، حســبما كشــف عنه 
السيد قاسمي الذي  أفاد أن حاضنة المؤسسات الناشئة ستعمل 
علــى مرافقة المشــروع ودعمه لتجســيده ميدانيا واالســتفادة 
مــن خدماته.وفي ســياق متصل، صــرح رئيــس الحاضنة أنه 
تم منذ مطلع شــهر مارس المنصرم اســتقبال 215  مشــروعا 
مبتكرا من بينهم 46 من خارج الوالية و4 مشــاريع من خارج 
الوطن، مفيدا بأنه شــرع في تجســيد 22 مشروعا في مختلف 
المجاالت.وقــد تخلل هذا اليوم اإلعالمي تقديم مداخالت من قبل 
األعضــاء المؤسســين للحاضنة التي تعد مــن بين األوائل على 
المســتوى الوطنــي المتحصلة على الوســم التعريفي، لشــرح 
دورها والتعريف بالمؤسسات الناجحة وعرض عوامل نجاحها 
وفشــلها إضافة إلى فتح باب النقــاش أمام الطلبة الراغبين في 
خوض هذا المجال االســتثماري لخلق مصادر دخل واستحداث 

مناصب عمل.

n أضحى تأمين وجودنا و كياننا كدولة و شــعب،فيما 
بات يُعرف بالفضاء الســيبراني، أو الفضاء األزرق، ال 
يقل أهمية عن تأمين ترابنا و حدودنا من األخطار المحدقة 
بهــا في محيط إقليمي مضطرب يعّج بالتهديدات.و قد ال 
نغالي في شــيء، إذا قلنا أن األمن الســيبراني، هو أكثر 
تعقيــدا، و جبهتــه متمددة و متجــددة، ال تعرف الحدود. 
كمــا أن تهديداتها المتوقعة ، وغير المتوقعة تتربص بنا 
ليــل نهار، بوجوه مكشــوفة أحيانا، و مــن وراء أقنعة، 
و هويّــات مزيفة في كثير مــن األحيان.و لنا أن نفتخر، 
بــأن، الجزائر، أصبحت تتوفر اليــوم على خبراء أثبتوا 
كفاءاتهم في محاربة كل أشكال الجرائم االلكترونية التي 
يقف وراءها أفراد و شــبكات في الداخل و الخارج على 
حّد ســواء.و قد نجــح خبراؤنا في اإلجرام الســيبراني، 
فــي تفكيك العديد من هذه الشــبكات اإلجرامية،و إحباط 
هجماتها و مؤامراتها عبر الفضاء السيبراني.و نستطيع 
أن نجــزم، و الحــال هذه، أن األخطار التــي باتت تهّدد 
الدولة و الشــعب، في اآلونة األخيرة، هي أكثر شراسة 
مما كانت عليه. ذلك أن الشــبكات اإلجرامية التي تتفانى 
فــي تنفيــذ أجندات أجنبية، تســعى بكل الطــرق، و بكل 
إمكانياتها اللوجيســتية إلى عرقلة و تقويض حركية بناء 
» الجزائر الجديدة«.و قد حّذر الفريق السعيد شنقريحة، 
األحد الماضــي، من هذه الشــبكات اإلجرامية التي قال 
أنهــا » معروفة بحقدها و كراهيتها للدولة الجزائرية، و 
هي بذلك ال تتوقف عن شــّن حمــالت تحريضية بهدف 
ضــرب االســتقرار، و زرع الفتــن بين أفراد الشــعب 
الواحــد..«. و نبّه الفريق شــنقريحة إلــى أن العديد من 
الهجمات الســيبرانية لهذه الشــبكات »اســتهدفت مواقع 
حكوميــة، وأخرى تابعة لمؤسســات اقتصادية و حيوية 
إستراتيجية. و قد ازدادت هذه الهجمات حّدة و كثافة في 

اآلونة األخيرة«.
آخر الكالم.. إّن الحــروب التي تُدار في الفضاء 
الســيبراني، عبر الشــبكة العنكبوتية، هي أكثر و أخطر 
من الحــروب التي تُدار على األرض.. و ســتكون بكل 
تأكيــد حــروب المســتقبل ضمــن عالم فــي طريقه إلى 
»الترقمــن« النهائي، يُختزل فيه المــكان و الزمان.. و 

ما خفي أعظم.
                             محمد مصباح

جبهة عىل ”الفضاء األزرق”
آخر الكالم 
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مواقيت الصالة 
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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 

ع.ق

كاريكاتور

وقوع هزة أرضية بقوة 2ر3 بوالية بجاية
 n وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على 
ســلم ريشــتر فجر اليوم االربعاء على الساعة ال03 
و03 دقائق، بوالية بجاية، حسبما أعلن مركز البحث 
فــي علم الفلك و الفيزيــاء الفلكية و الجيوفيزياء في 
بيان.وأوضــح البيــان ان مركز الهــزة حدد على بعد 
16 كلم شمال-غرب مالبو )والية بجاية( في البحر.
وأج 

إعالن
 

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

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