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-وقفة احتجاجية لمكتتبي ”عدل” بعني ولمان 

- مرتكب جريمة قتل طبيب يف قبضة األمن

خنشلة
الدويل  الالعب  جثة  عىل  العثور 

السابق نبيل قاسمي يف غابة 

قسنطينة 
سوق بومزو ..خرض وفواكه ” سلكسيوين”  

وقمامة يف المدخل  
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املنتخب الوطني يدخل غدا يف 
تربص تحضريي بمركز سيدي موسى

تواصل عقد لقاءات مع النقابات من أجل حلول مرضية

ص12

وزارة التربية تسابق الزمن 
إلنقاذ الموسم الدراسي

تســارع وزارة الرتبيــة الوطنيــة الخطــوات 
مــن أجــل حلحلــة المشــاكل االجتماعيــة و 
المهنية لعمالها، و البحث عن حلول وسطية 
تريض الرشيــك االجتمايع وفــق اإلمكانيات 
المتاحة، و الهدف ”إنهاء الســنة الدراســية 
بسالم”، حيث تواصل الوزارة عقد اجتماعات 
مع النقابات قصد إطفاء ”اللهيب المشــتعل” 
داخــل القطــاع منــذ عــدة أســابيع، و تمرير 

ص 5االمتحانات الرسمية.

سليماني 
 

باٍق يف 
ليون 

ملوسمني 
آخرين  

وضع البالد ال يحتمل تضييع 
آخر فرصة للخروج من األزمة

بلمايض يستدىع 30 العبا  لوديات موريتانيا ،مايل وتونس

يدخل هذا االثنين المنتخب الوطني األول في تربص تحضيري تحسبا للمواجهات الودية  المنتظرة في شهر 
جوان الداخل استعدادا للمنافسة الرسمية المتمثلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم  بقطر. إلى ذلك كشفت 

مساء أمس االتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها االلكتروني عن قائمة الالعبين المعنين بتربص 
المنتخب الوطني واللقاءات الودية الثالثة التي سيلعبها  الخضر ضد موريتانيا ،مالي وتونس على التوالي 

والمميز في هذه القائمة التي تضم 30 العبا هو استدعاء ألول مرة ثالثة أسماء جديدة.

-  القائمة الحرة ” نداء قسنطينة” تعد بالتغيري االيجايب 
 - بلعيد : لسنا معارضة سلبية و ال بوقا للسلطة

- بعجي : فرنسا والمغرب وراء حالة عدم االستقرار بمايل

- موىس توايت : سنغري الخطة االقتصادية 
بالتشاور مع رئيس الجمهورية يف حال فوزنا 
- رئيس حركة النهضة يدعو إىل إعادة  النظر 

يف سياسة الدعم االجتمايع

 التماس 3 سنوات 

سجنا لـ ” مري” الرشيعة 
وأمينه العام ورئيس 

لجنة الصفقات 
ص 2

ترشيعيات 12 جوان

ص 4/3 

الطاهر نب بعيبش من جيجل:



أفالن بعجي وملتقى الفكر اإلسالمي 
n  خرجــات بعجــي أميــن عــام 
األفالن في قســنطينة اثارت حيرة 
الكثيــر  الذيــن حضــروا تجمعــه 
بــدار الثقافة مالك حــداد الخميس 
األخيــر  ، فهو لــم يكتف بالدخول 
فــي متاهــات مــع بن قرينــة دون 
التلميــح  وفضــل   ، يســميه  أن 
بقولــه : »أقصد الــذي يصلي في 
التروتوار« وراح يؤكد أن الحزب 
العتيد حزب أخالق مســتمد أفكاره 
ومبادئه من اإلســالم بل ذهب إلى 
حد نســب ملتقى الفكر اإلســالمي 
الذي كان ينظم بقسنطينة بمشاركة 
خيرة علماء األمة لحزبه.. وشتان 
بين أفالن مولود قاسم نايت بلقاسم 

ومهري وأفالن اليوم .
تاج الدين

 n تمكنــت وحــدات المجموعــة اإلقليميــة للــدرك الوطنــي 
بســطيف من حجــز 100 قنطار مــن مادة التبغ أو ما يســمى 
بالشــمة المقلــدة، حيث جــاء ذلك  بناء على معلومــات مفادها 
وجود ورشــة مختصة في صناعة وتقليد مادة الشــمة، حيث تم 
تشــكيل على جناح الســرعة دورية ألفراد الــدرك الوطني بعد 
اســتيفاء االجراءات القانونية أين تم تفتيش المنزل، وتم العثور 
على الكمية المذكورة أعاله ومجموعة من اآلالت تســتعمل في 
التغليــف والتعبئة مع توقيف شــخصين يبلغان مــن العمر 34 
و60 ســنة، حيــث هذه العمليــة ضمن مســعى المحافظة على 
االقتصاد الوطني وصحة المواطنين، ومحاربة ظاهرة التهرب 

الضريبي وبيع السلع المقلدة .
 سفيان خ

   بتهمة االنخراط يف حركة رشاد

 إيداع 4 أشخاص من بينهم محام الحبس المؤقت بتبسة
  

 تصميم للحيل بتقنية ثالثية األبعاد يف باتنة 

بمركــز  اختتمــت    n
المحلية  المهارات  تثمين 
بتيمقــاد فعاليــات الدورة 
فــي تصميــم  التكوينيــة 
ثالثيــة  بتقنيــة  الحلــي 
نظمتهــا  التــي  األبعــاد 
غرفــة الصناعة التقليدية 
والحــرف لواليــة باتنــة 
الســادة  وذلــك بحضور 
مديــر الغرفــة والمديــر 
الوطنية  للوكالــة  الوالئي 

لدعــم وتنمية المقاوالتية والمدير الوالئــي للوكالة الوطنية 
لتسيير القرض المصغر.

ولقــد تم بهذه المناســبة توزيع الشــهادات علــى الحرفيين 
المشــاركين في الدورة وتكريم الحرفي المكون السيد خليل 

ختاش وجميع المساهمين في إنجاح الدورة.
كمــا كانت المناســبة فرصة لطــرح انشــغاالت الحرفيين 
واقتراحاتهم التي أجاب عليها المدراء الثالث، حيث التمس 
المشــاركون من هيئات الدعم المختلفــة مرافقتهم من أجل 
توسعة نشاطهم وتجهيز ورشــاتهم بأجهزة اإلنتاج الحديثة 

ال سيما الطباعات ثالثية األبعاد.

تفحم سيارة لوغان بورشة للتصليح 
وانقاذ اخرى بمقرة  يف المسيلة 

ســيارة  تفحمــت   n
من نــوع لوجــان داخل 
ورشة لتصليح االعطاب 
انقــاذ  وتــم  الكهربائيــة 
ســيارة اخرى من طرف 
المواطنيــن ببلديــة مقرة 
بواليــة المســيلة ،حيــث 
تجند عشرات المواطنين 
بصهاريــج  مدعميــن 
الوســائل  وكل  الميــاه 
المتاحــة إلطفاء الحريق 
الــذي كاد ان يأتــي على 
كانــت  اخــرى  ســيارة 
مركونة بجانب الســيارة 
المحترقة والمزودة بمادة 
،الوصــول  الســيرغاز 
المتأخــر ألعوان الوحدة 

الثانويــة للحماية المدنية ببرهوم أكبر عشــرات المواطنين 
علــى طردهــم ومطالبين باإلســراع في فتح مقــر الوحدة 
الفرعية بمقرة المنجز منذ ســنوات طويلة اال انه ظل مغلقا 
الــى يومنــا هذا بســبب عدم وجــود موارد مالية وبشــرية 
الفتتاحه ،وقد شدد المحتجون على ضرورة فتحه في اقرب 
اآلجــال خاصة في ظل انتشــار الحوادث بالجهة الشــرقية 
التي تســجل على مدارس الســنة ارقــام مخيفة في حوادث 
المــرور وكــذا الحــوادث المنزلية وغيرهــا والتي تتطلب 
حسبهم فتح المقر الفرعي بمقرة مذكرين بما حدث األسبوع 
الماضي بالبلدية المجاورة بلعايبة أثناء تفحم شاحنتين داخل 

ورشة للميكانيك .
عبد الحليم بالل
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

  العثــور عىل جثــة الالعب الدويل 
السابق نبيل قاسمي يف غابة بخنشلة

n    عثــر عناصر 
الفرقة اإلقليمية للدرك 
الوطني بطامزة والية 
أمــس  ليلــة  خنشــلة 
علــى جثــة الالعــب 
الدولــي الســابق نبيل 
عيــن  قاســمي, بغابة 
ميمون ببلدية طامزة.

حســب 
الســلك  ما أفــاد ذات 
ا  د ســتنا ا و مي، لنظا ا
فقــد  المصــدر  لــذات 

عثــر عناصر الــدرك الوطنــي على جثــة الالعب 
األســبق لفريــق اتحاد خنشــلة لكرة القــدم والمهاجم 
الدولي السابق نبيل قاسمي, على حافة الطريق بغابة 
عيــن ميمون وعليها آثار ضرب بآلة حادة في أنحاء 
متفرقة من الجســم, مردفا بأنه تــم تحويل الجثة من 
طــرف عناصــر الحماية المدنية إلــى مصلحة حفظ 
الجثث بالمؤسســة العمومية االستشفائية أحمد بن بلة 

بعاصمة الوالية.
وحســب ذات المصــدر فقــد ألقــى عناصــر الدرك 
الوطنــي بالفرقــة اإلقليميــة بطامــزة فــي ظــرف 
قصير على الشــخص المشــتبه في ارتكابه لجريمة 
قتــل الالعب الدولي األســبق في ســاعة متأخرة من 
ليلــة أمس الجمعة ويجــري التحقيق معه من طرف 
عناصــر الــدرك الوطنــي بمقــر الكتيبــة اإلقليمية 
خنشــلة قبــل إحالــة ملــف القضيــة علــى الجهات 
القضائية, ويعتبر نبيل قاســمي الذي توفي عن عمر 
يناهز ال 70 سنة, واحدا من أبرز العبي كرة القدم 
الخنشــلية, حيث حمل ألوان االتحاد المحلي سنوات 
الســبعينات وســاهم معه في تحقيق الصعود الوحيد 
للفريــق إلــى القســم الوطنــي األول خالل الموســم 
الكروي 1975-1974, كما حمل قميص المنتخب 

الوطني الجزائري لكرة القدم خالل ذات الفترة.
ربيع.م

الواليات المتحدة.. توقيف مواطنة اقتحمت 
مركز تطعيم ضد كورونا بسيارتها

n تواجــه امــرأة من والية تينيســي األمريكية تهما 
جنائية بعد أن قادت سيارتها عبر مركز للتطعيم ضد 
فيروس كورونا وهي تصرخ »ال للقاح«، احتجاجا 

على التطعيمات.
وقالت الشــرطة إن المشــتبه بها، فيرجينيا كريستين 
لويس براون )36 عاما(، قادت يوم اإلثنين ســيارة 
رباعية الدفع »بســرعة عالية« عبر خيمة وضعت 

الستقبال الراغبين بالحصول على اللقاح في مدينة
قــال مأمــور مقاطعــة بلونــت فــي منشــور عبــر 
»فيسبوك« إنه تم القاء القبض على براون ووجهت 
إليهــا ســبع تهــم تتعلق بجرائــم تعريــض اآلخرين 

للخطر بسبب عمل متهور.
وقد تم اإلفراج عن براون مقابل كفالة بمبلغ 21 ألف 

دوالر، وحددت المحكمة يوم 7 يونيو لمحاكمتها.

2
نحلة

n   أصــدر، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية  لدى 
محكمة تبســة نهاية األسبوع الماضي أمرأ يقضي 
بإيــداع 4 أفــراد الحبس المؤقت مــن بينهم محام 
معتمد لدى المحكمة العليا،حيث تم  متابعتهم بتهمة 
االنخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج .

وأضافــت ذات المصادر فــإن الجماعة اإلرهابية 

تتمثل في حركة رشاد والمدرجة كمنظمة إرهابية 
فــي أخر اجتماع للمجلــس األعلى لألمن ويتواجد 
مــن ضمــن المهتمين الــذي صدر فــي حقهم امر 
إيداع بالمؤسســة العقابية بالحمامات غرب تبســة 
محــام معتمد لــدى مجلس قضاء تبســة والمحكمة 
العليا. هذا وقامت مصالح الشــرطة بمعالجة ملف 

القضية قبــل توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل 
الجمهورية. القضية تعتبر األولى من نوعها على 
مستوى والية تبسة بعد اخر تصنيف لحركة رشاد 

وحركة الماك كحركتين إرهابيين .
 هواري غريب

ع س ل
لـسع 

بدون تعليق

    حجز 100 قنطار من الشمة بسطيف

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

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

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة 

 ANEP الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
المتواجدة ب 01 نهج باستور الجزائر 

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر



n  وقــال المتحــدث فــي تجمــع 
شــعبي أمــس باألغــواط أن الحراك 
الشعبي أعطى درسا قويا في السلمية 
وأيضــا في ربة الشــعب فــي تغيير 
األمور إلى األحســن فــي البالد عبر 
منطلق الجزائر الجديــدة الخالية من 
الممارســات السابقة والماضية والتي 
كانت السبب في عرقلة مسار التنمية 
على كل المستويات وتدحرج الجزائر 
االقتصــادي  والجانــب  الشــق  فــي 
مشيرا أن المشــاركة في االنتخابات 
التشريعية هي استجابة لنداء الواجب 
الوطنــي انطالقــا مــن االســتحقاق 
النزيــه وبرلمــان شــفف يخــرج من 
عنــق الصندوق بإرادة شــعبية كاملة 
قائال في هذه الحالة الوسيط السياسي 

سيكون له شــان كبير في االنتخابات 
القادمــة ألنــه ركز فــي قوائمه على 
الخبــرة السياســية والحنكــة العلمية 
والنزاهة والشفافية والمصداقية وهي 
العوامــل الثالثــة التي كانــت غائبة 
فــي الســابق فــي االنتخابــات داعيا 
أهالــي وســكان والية االغــواط إلى 
وضع الثقة الكاملة في قائمة الوســيط 
السياســي من أجل صنــع الفارق في 
االنتخابــات وترقية هذه الوالية  عبر 
مرشــحين ســيكونون تحــت خدمــة 
هــذا الشــعب محليا ومركزيــا ونقل 
االنشغاالت األساســية إلى السلطات 
المركزية مع العمل ســويا على حلها 
على جميع المستويات والقطاعات .
أ-هادي

n  و أشــار إلــى أن هــذا المقترح 
موجود في التزامات الحركة في حال 
وصوال إلى البرلمــان المقبل ألنه ال 
يعقــل البقاء على هذا الحال والوضع 
االقتصــادي متدهــور بشــكل كبيــر 
ما ينعكس ســلبا على الحيــاة اليومية 
للمواطنيــن مضيفا أنــه  يجب إعادة 
النظر في سياســة الدعــم التي تقدمها 
الحكومة حيث يســتوجب أن تســتفيد 
منــه فقــط الفئــات المعنيــة والهشــة 
اجتماعيا عكس ما يحدث حاليا حيث 
اســتفاد من الدعم الغني والفقير وهي 
سياسة يراها بن عيشة فاشلة في هذه 
الحالة موضحا أن هذه السياســة البد 
أن تتغير من خالل إيجاد ميكانيزمات 

تســمح بتوجيه الدعم لمستحقيه فقط  
علــى حد تعبير المتحدث الذي طالب 
من ســكان والية وهــران بضرورة 
الذهــاب بقوة إلــى صناديق االقتراع 
واجبهــم  وأداء  جــوان   12 يــوم 
االنتخابي في ســبيل تغيير عدة أشياء 
في الوطن خاصة ضمان اســتقاللية 
العدالــة والقضــاء ألنــه عامــل مهم 
كثيرا فــي ترقية الــدول مبديا تفاؤله 
الكبير بنزاهــة هذه االنتخابات وقول 
حركــة النهضــة الكلمــة فيهــا ألنها 
تراهن كثيرا على قوائمها وبرنامجها 
التوجــه   علــى  المبنــي  الوطنــي  

االقتصادي واالجتماعي .
أ-هادي

السياســة  الســاحة  تشــهد   n
الجزائريــة هــذه الفتــرة وفــي إطار 
الحملــة االنتخابيــة لشــريعيات 12 
جوان المقبل، تنافســا شديدا الستمالة 
أصوات الناخبين، حيث نظمت قائمة 
» نــداء قســنطينة« نهاية األســبوع 
تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي محمد 
الطاهــر فرقانــي، قدمت مــن خالله 

برنامجها االنتخابي. 
قائمــة  المترشــح عــن  أكــد  حيــث 
جمــال  الســيد  قســنطينة«،  »نــداء 
هــذه  الفرصــة  أن  لحلــح،  الديــن 
وبحريــة  الختيــار  متاحــة  المــرة 
ــس  ــي المجل ــعب ف ــي الش ــة ممثل تام
طمــوح  شــباب  مــن  الوطنــي 
ذوي  متخصصــة  وإطــارات 
كفــاءة ونزاهــة بإمكانهــا رفــع كل 
التحديــات، مضيفــا أنــه حــان الوقــت 
التــي  الممارســات  علــى  للقضــاء 
أوصلــت البــالد إلــى طريــق مســدود  
المحســوبية  كالبيروقراطيــة، 
واإلقصــاء، وغيرهــا، ولــم يفــوت 
ــى  الفرصــة ذات المتدخــل ليدعــو إل
إلرســاء  السياســي  العمــل  أخلقــة 

القانــون. دولــة 
زهــور  زيتونــي  المترشــحة  أمــا 
إيمــان، فأكــدت مــن جهتهــا علــى 
ســطرت  قســنطينة«،  نــداء   « أن 
ــا طموحــا وواعــدا،  برنامجــا انتخابي
ــكل  ــا ب ــى تجســيده واقعي ستســهر عل

أمانــة، مــع العمــل علــى إيصــال 
المواطنيــن  وهمــوم  انشــغاالت 
للدفــاع عــن  البرلمــان،  قبــة  إلــى 
حقوقهــم، مــع العمــل علــى دعــم 
وتســريع وتيــرة المشــاريع التنمويــة 
الظــل  بمناطــق  خاصــة  الكبــرى 
علــى غــرار تلــك المتعلقــة بالمجــال 
الصحــي،  التربــوي،  االجتماعــي، 
البيئــي، الفالحــي، لضمــان الحيــاة 
الجزائــري،  للمواطــن  الكريمــة 
داعيــة الناخبيــن إلــى الذهــاب وبقــوة 
إلــى صناديــق االقتــراع يــوم 12 
ــر  ــاء الجزائ جــوان المقبــل ألجــل بن
الجديــدة، وســد الطريــق أمــام كل 

االنتهازييــن. 
أمــا المختــص فــي االقتصــاد الدولــي 
المترشــح فــي ذات القائمــة الســيد 
هشــام لكحــل، قــال إن إتاحــة الفرص 
ــة  ــي العملي ــوج ف ــباب للول ــام الش أم
السياســية هــذه المــرة ســيكون خدمــة 
للوطــن، والمواطــن الجزائــري علــى 
ــاد  ــل الج ــدا بالعم ــواء، متعه ــد س ح
ــة  ــاب اقتصادي ــتحداث أقط ــى اس عل
ــدا  ــة قســنطينة بعي تتماشــى مــع والي
الــذي ال  العشــوائي  التســيير  عــن 
داعيــا  خصوصياتهــا،  يراعــي 
ــاريع  ــع المش ــي توزي ــدل ف ــى الع إل
واليــات  جميــع  عبــر  التنمويــة 

الوطــن.
م ـ ب

رئيــس  كشــف   n
حــزب الجبهــة الوطنيــة 
الجزائرية، موسى تواتي  
أمــس، مــن تلمســان عن 
ســيتم  هامــة  قــرارات 
اتخاذهــا في حــال الفوز 
البرلمانيــة  باألغلبيــة 
فــي االنتخابــات القادمة  
وأبرزهــا إعــادة النظــر 
في الخريطــة االقتصادية 
وهذا بالتشــاور مع رئيس 
الجمهوريــة الن الطريقة 
الحاليــة فاشــلة علــى كل 
خــالل  مــن  المســتويات 
تعرقــل  التــي  القوانيــن 
االقتصــادي  المســار 
للوطــن وقــال المتحــدث 
فــي تجمع شــعبي إن هذا 
تجســيده  ســيتم  االلتــزام 

فــي هذه الحالة وهذا في ســبيل إعادة الحركــة التجارية واالقتصادية ومرافقة 
المتعاملين االقتصاديين لتنويع الصادرات مع التقليل بهذه الطريقة من فاتورة 
االســتيراد التي بلغت مســتويات قاســية في االونة األخيرة وأشار تواتي أن  
الرؤية المســتقبلية للشــأن االقتصادي الذي أخذ حيز كبيــر في هذا المهرجان 
الشــعبي البــد أن تتوافق وتتماشــى ومتطلبات الشــعب الجزائــري من خالل 
تنويــع التصدير وفتح خطوط جديدة مع الــدول اإلفريقية واألوروبية وبالتالي 
االســتفادة من العملة الصعبــة للخروج تدريجيا من األزمــة االقتصادية التي 
تمليهــا حاليــا الظروف الصحية داعيا مــن غرب البــالد المواطنين إلى منح 
الثقــة لقوائم »األفانا«  التي جاءت بمشــروع سياســي واجتماعي يهدف الى 
الرقي بالمواطن وتحســين الوضع العام للجزائر والمعيشي للمواطن على كل 
المستويات موضحا أن االنتخابات القادمة فرصة كبيرة لقلب الموازين والسير 
علــى خطــى الجزائــر الجديدة من خالل اختيار أشــخاص أكفاء ومرشــحين 
قادرين على وضع انشــغاالت المواطنين فــي المقام األول في البرلمان القادم 
الــذي يراه تواتي أنه ســيكون متوازن في ظل الضمانــات المقدمة من طرف 

رئيس الجمهورية والسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات .
أ-هادي

3عين على الحدث

بلعيد : لسنا معارضة سلبية و ال بوقا للسلطة 
قال عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، إن هناك« أبواق من الخارج تزرع بذور الفتنة والبد من التصدي لها«، وأكد 
أن حزبه ليس بوقا للسلطة و ال معارضة سلبية، ويقوم بعمل جبار تحضيرا لالنتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل، 

وأنه متفاءل من نتائج جبهة المستقبل في التشريعيات. 

أعرب عن تفاؤله بخصوص نتائج جبهة المستقبل يف ترشيعيات 12 جوان 

أمــس،  بلعيــد،  وأوضــح   n
خــالل تنشــيطه منتــدى جريــدة« 
ــتقبل  ــة المس ــوار«،  أن جبه الح
تحتــرم قواعدهــا االنتخابيــة، وأن 
ــبي  ــن منتس ــاحقة م ــة الس األغلبي
قوائــم االنتخابــات للجبهــة هــم 
ببرنامــج  الحــزب،  أبنــاء  مــن 
وســطي واقعــي، وأكــد أن جبهــة 
المســتقبل ليســت بــوق للســلطة 
و ال معارضــة ســلبية ،  وهــو 
فــي  أعــداء  لــه  ليــس  حــزب 
الســاحة السياســية رغــم أن هنــاك 
مــن ينتقــده و يريــدون تعطيــل 
عمــل الجبهــة، وقــال إنــه متفــاءل 
ــي  ــة المســتقبل ف ــج جبه ــن نتائ م
ــزب  ــد أن الح ــريعيات، وأك التش
عــن  تصــور  لديــه  ســيكون 
نتائــج  بعــد  المقبلــة  الحكومــة 
لــن  وأضــاف«  التشــريعيات، 
نرفــض شــيئا يســير بالجزائــر 
فــي  نمشــي  ولــن  األمــام  إلــى 

ــر واضــح«.  ــق غي طري
الجمهوريــة  أن  بلعيــد  واعتبــر 
الجديــدة هــي تغييــر الذهنيــات 
ــي  ــيير، و »نحــن ف ــات التس وآلي
لدينــا  ليــس  المســتقبل  جبهــة 
أعــداء فــي الســاحة السياســية«، 
البرلمــان  أن  بلعيــد  وقــال 
ــة  ــة وأغلبي ــس لعب ــؤولية ولي مس
واتهــم  يجهلونهــا،  المترشــحين 
ــة زرع  ــارج محاول ــا بالخ أطراف
مــن  أبــواق  قائــال:«  الفتنــة 
الفتنــة  بــذور  تــزرع  الخــارج 

لهــا«،  التصــدي  مــن  والبــد 
أن هنــاك متطرفــون  وأضــاف 
ال  ولكــن  القبائــل  منطقــة  فــي 
يريــدون  ومــن  التعميــم  يجــب 
فــي  موجــودون  الفتنــة  زرع 
مناطــق أخــرى، وقــال إن كل من 
يــزرع الفتنــة والحقــد والكراهيــة 
»إرهابي«.وخصــوص التعــاون 

وان  اإلســالمية  األحــزاب  مــع 
فيــه إمكانيــة لذلــك قــال بلعيــد إن 
ــالميين  ــع اإلس ــيعمل م ــه س حزب
ــط  ــب رب ــدة«، وال يج »دون عق
اإلســالميين بصورة التســعينات. 
ــد  ــد بلعي ــر، انتق ــب آخ ــن جان  م
ــد  ــح قص ــباب المترش ــة الش إعان
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــجيعه للمش تش

السياســية، و اعتبــر أن  السياســة 
األمــوال،  قبــل  فكــرا  تتطلــب 
يمكن  اللجــوء  أنــه  واعتبــر 
إلــى حــوار وطنــي للخــروج مــن 
األزمــة السياســية واالقتصاديــة 
تعيشــها  التــي  واالجتماعيــة 

البالد. 
س- م 
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الربلمان القادم سيخرج من عنق الصندوق

رئيس حركة النهضة يدعو إىل إعادة  النظر يف سياسة الدعم االجتمايع

بحسب رئيس الوسيط السيايس أحمد لعرويس رويبات : 

تعهدت بإرساء دولة القانون 

موىس توايت من تلمسان :

الجزائر:سناء-م

  القائمة الحرة " نداء قسنطينة" 
تعد بالتغيري االيجايب 

سنغري  الخطة االقتصادية بالتشاور مع رئيس 
الجمهورية يف حال فوزنا باألغلبية الربلمانية

أثنــى رئيــس الوســيط السياســي أحمــد لعروســي رويبــات  أمــس علــى الحــراك الشــعبي المبــارك الــذي كان وراء تحريــر الجزائــر 
ــح الشــخصية  ــة المتخــذة وقضــاء المصال ــرارات االرتجالي ــن خــالل الق ــة م ــى الهاوي ــالد إل ــة أدت الب ــام فاســد وعصاب ــن نظ م

والحزبيــة الضيقــة.

دعــا رئيــس حركــة النهضــة، يزيــد بــن عيشــة أمــس،  الحكومــة إلــى الرفــع مــن األجــر القاعــدي األدنــى إلــى مســتويات كبيــرة 
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n وقال بوقدوم في كلمته االفتتاحية 
للمنتدى اإلقتصادي الجزائري الليبي 
بالجزائــر: »إن الجزائرييــن كافــة 
ينزلون ليبيا و ألســباب شــتى منزلة 
خاصة، فكيف لنا أن ننســى ما قدمه 
الشــعب الليبي الشقيق من دعم مادي 
ومعنوي للثــورة الجزائرية المجيدة، 
و كيــف لنا أن ال نســتحضر في هذا 
المقام بكل فخر و اعتزاز »معركتي 
إيســين« فــي 3 أكتوبــر 1957 و 
25 ســبتمبر 1958 التــي اختلــط 
فهمــا الــدم الليبي بالــدم الجزائري، 
في أســمى صــور التضحية و أرقى 

معانــي اإليمان بالمصير المشــترك 
للشعبين«.

وأعلــن بوقدوم، عــن التحضير لفتح 
معبر الدبداب الحدودي بين الجزائر 
وليبيــا، وكذا العمل علــى إعادة فتح 
الخط البحري بين البلدين لنقل السلع 

والبضائع.
وأوضح الوزيــر أن الجزائر بصدد 
وضــع آخــر الترتيبات اللوجيســتية 
والتقنية بالتنســيق مع الجانب الليبي، 
مــن أجــل تنفيــذ تعليمــات الرئيس 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الجزائــري، 
الحــدودي  المعبــر  بفتــح  القاضيــة 

الدبداب.
كمــا كشــف أن الجانبيــن الجزائري 
اســتكمال  علــى  يعكفــان  والليبــي 
فتــح  إلعــادة  النهائيــة  المحادثــات 
الخط البحري الرابــط بين طرابلس 
والجزائــر العاصمة الســتغالله في 

مجال نقل السلع والبضائع.
وفــي هــذا الصدد قــال بوقــادوم إن 
الشــراكة  فــي  الجزائــر  »طمــوح 
االقتصادية المنشــودة مــع ليبيا أكبر 
مــن أن يقتصــر علــى الرفــع مــن 
المبادالت التجارية، وإنما يتعداه إلى 
تشجيع تدفق االســتثمارات المباشرة 

المتبادلة«.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية 
أنــه ال يمكن للجزائــر أن ترى ليبيا 
وهي تمر بأزمتها، وتقف في موضع 
المتفــرج، مشــيرا إلى أنــه ال يمكن 
نسيان ما قدمه الشعب الليبي من دعم 

للثورة الجزائرية.
وأضــاف أن الجزائر بــادرت، حين 
غفــل البعــض واســتصعب البعض 
اآلخــر األمــر، إلــى اســتقبال كافة 
الفرقــاء الليبييــن للبحــث عن حلول 
توافقيــة يضعهــا الليبيــون أنفســهم 

وبمقدرات شعبها.
وأشــار بوقــادوم إلــى أن الجزائــر 
واكبــت في الوقت ذاته ودعمت كافة 
المساعي والمبادرات الدولية الرامية 
لوقف الفتنة في ليبيا، مؤكدا أن بالده 
تجــدد دعمهــا للحكومــة والمجلــس 

الرئاسي الليبيين.
ق ـ و

n و خالل مداخلته بمناسبة افتتاح 
الجزائــري- االقتصــادي  المنتــدى 
الليبــي بالجزائــر العاصمــة, اعتبر 
الوزيــر رزيــق أن  هــذا المنتــدى 
فرصة ســانحة لالستثمار والنهوض 
للمتعامليــن  مشــتركة  بمشــاريع 
االقتصاديين في كال البلدين, مضيفا 
أن القطــاع الخــاص, الــذي يســاهم 
بشــكل فعــال في معــدالت النمو, قد 
يكــون المحــرك األنســب إلرســاء 
األسس الســليمة للتكامل االقتصادي 
بين الجزائر و ليبيا و أوضح  رزيق 
أن الهــدف مــن مثــل هــذه اللقاءات 
هــو إنشــاء شــراكة حقيقيــة خالقة 
للثــروة المشــتركة للنمــو و لتوفيــر 
مناصب شــغل وما ينجــر عنها من 
توسع على مستوى فضاءات جهوية 
ستكون مصدرا للتنمية على المديين 

المتوسط و البعيد.

 وأضــاف بأن المشــاركة الواســعة 
كال  مــن  االقتصادييــن  للمتعامليــن 
البلديــن فــي الملتقــى تمثــل تأكيــدا 
جديدا على الوعي المشــترك بأهمية 
التحديات التي تواجه مستقبل شعوب 

و اقتصاديات دول المنطقة.
 و أكــد علــى أهمية تعميــق العالقة 
الشــقيقة  مــع  المتميــزة  السياســية 
ليبيــا و التــي ال تكتمــل, يضيــف, 
تنمــوي  مســار  فــي  بإدراجهــا  إال 
اقتصــادي متكامــل خاصــة في ظل 
الراهنة,و  الجيوسياســية  الظــروف 
تطــرق المســؤول األول عن قطاع 
التجــارة فــي الجزائر إلــى أن آفاق 
المبادالت التجارية الجزائرية الليبية 
التــي تندرج ضمــن ديناميكية جديدة 
مبنيــة علــى عالقــات اقتصاديــة و 
تجاريــة بينية محكمة يتطلب تحقيقها 
اســتثمارا فعاال يشمل كل القطاعات 
و المجــاالت الممكن اســتغاللها بما 
فيهــا قطــاع الخدمــات كالرقمنــة و 
االتصاالت الســلكية و الالسلكية, و 

التكوين والتعليم, الخدمات البترولية, 
الغاز والكهرباء.

 و ربــط رزيق نجاح هذه الشــراكة 
بمرافقة ملموسة و براغماتية لرجال 
االعمال في كل من ليبيا و الجزائر, 
بدايــة بإعــادة تفعيــل دور مجلــس 
رجال االعمال المشترك الجزائري-
الليبــي من خالل الدور المؤسســاتي 
لغرفــة التجــارة و الصناعة في كال 
البلدين وفي هــذا الصدد أكد الوزير 
أن المتعاملين الليبيين ســيجدون كل 
الترحاب من الحكومة الجزائرية من 
أجل احتضان و تســهيل مشــاريعهم 
االقتصادية في شتى المجاالت و ذكر 
بأن العالقات االقتصادية الجزائرية-
الليبية شــهدت خالل الثالث سنوات 
األخيــرة تحســنا ملحوظــا من حيث 
زيادة حجم المبادالت التجارية الذي 
بلغ 59 مليون دوالر أمريكي خالل 
ســنة 2020, مقارنة بســنة 2018 
أيــن تم تســجيل حوالــي 31 مليون 
دوالر أمريكــي, معتبــرا أن حجــم 
التجــارة البينيــة بيــن البلديــن يبقى 
ضئيــال و بعيــدا عن القــدرات التي 

يزخر بها البلدان الشقيقان.
و شــدد رزيــق علــى حتميــة العمل 
فــي  والتكامــل  الشــراكة  بمنطــق 
شــتى المياديــن لتجســيد الرهانــات 
االقتصادية الحالية للدولتين, مشــيرا 
للدور الــذي قد يلعبه دخــول منطقة 
التجــارة الحــرة القاريــة اإلفريقيــة 
حيز التنفيذ في االستفادة بشكل أمثل 
من االمتيــازات الممنوحة في إطار 
هذا الفضاء التجــاري و االقتصادي 

اإلفريقي الهام.

n و فــي كلمتــه خــالل افتتــاح 
االقتصــادي  المنتــدى  أشــغال 
الجزائري الليبي دعا الوزير الليبي 
إلى فتح المعبــر الجمركي الموحد 
و تشــكيل فريــق عمــل لتعزيــز 
المبــادالت التجاريــة بيــن البلدين 
عــالوة عــن فتح خطيــن تجاريين 
بحــري و جــوي بيــن الجزائر و 
ليبيــا و تطــرق الحويــج للعالقات 
السياســية المتميزة بيــن البلدين و 
التي تشكل أرضية خصبة للتعاون 
المشــترك و الرقــي بالتعــاون في 
اعتبــر  االقتصادي كمــا  المجــال 
الوزيــر الليبي أن المنتــدى, الذي 
افتتــح بفندق األوراســي برئاســة 
وزيــر الخارجية, صبري بوقدوم, 
و زيــر التجــارة كمــال رزيــق, 

بمشــاركة 400 متعامل اقتصادي 
من البلديــن, يعد الطريق الصحيح 
فــي هذا االتجــاه , و دعا متعاملي 
البلديــن لتفعيل التعــاون في مجال 
اغتنــام  و  االســتثمار  و  التجــارة 
فرصــة عقد هــذا اللقــاء للخروج 
بقــرارات تخدم المصالح و المنافع 

المشتركة للبلدين.
 و اقترح الحويــج إبرام اتفاق بين 
البنــك المركــزي الليبــي و البنك 
لتســهيل  الجزائــري  المركــزي 
اإلجراءات البنكية لصالح الطرفين 
قصد تشجيع المبادالت التجارية و 
التعاون االقتصادي الثنائي و توقع 
أن تصــل المبــادالت التجارية بين 
البلدين في حال تجســيد مجمل هذه 
االقتراحات إلــى 3 ماليير دوالر 
ســنويا مقابــل حوالــي 65 مليون 
دوالر حاليا منها 59 مليون دوالر 

صادرات جزائرية نحو ليبيا.

5عين على الحدث

وزارة التربية تسابق الزمن 
إلنقاذ الموسم الدراسي

رزيق يدعو »الباترونا« يف الجزائر و ليبيا للمساهمة يف التكامل االقتصادي بني البلدني نحو فتح معرب الدبداب الحدودي بني الجزائر وليبيا و الخط البحري بني البلدني

وزير االقتصاد الليبي يدعو إىل إنشاء 
منطقة تجارية حرة مع الجزائر

لتكثيف المبادالت بني البلدني

تســارع وزارة التربيــة الوطنيــة الخطوات من أجل حلحلة المشــاكل االجتماعية و المهنية لعمالها، و البحث عن حلول وســطية 
ترضــي الشــريك االجتماعــي وفق اإلمكانيات المتاحة، و الهدف »إنهاء الســنة الدراســية بســام«، حيث تواصــل الوزارة عقد 

اجتماعات مع النقابات قصد إطفاء »اللهيب المشتعل« داخل القطاع منذ عدة أسابيع، و تمرير االمتحانات الرسمية.

أكد وزير الشــؤون الخارجية  صبري بوقدوم أمس الســبت، أن الدبلوماسية الجزائرية لم تدخر 
جهــدا، وتحركــت بكل ما تملك من رصيد و قوة تأثير علــى الصعيدين اإلقليمي و الدولي إلعادة 

ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، إفريقيا و األمم.

دعا كمال رزيق, السبت, رجال األعمال الجزائريين و الليبيين إلى المساهمة بشكل فعال في وضع 
األسس السليمة للتكامل االقتصادي بين البلدين وفقا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل 

دولة من أجل شراكة وفق مبدأ رابح- رابح.

تواصل عقد لقاءات مع النقابات من أجل حلول مرضية 

لمواجهة تحديات  اقتصاديات دول المنطقةبوقدوم يؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية لم تدخر جهدا إلعادة ليبيا إىل مكانتها و يكشف

n تواصل وزارة التربية الوطنية 
عقد سلسلة جلسات العمل الثنائية مع 
المنظمــات النقابية، قصــد التوصل 
إلى حلول  للمشاكل و تلبية للمطالب 
التــي رفعتها النقابــات، والتي كانت 
الســبب وراء موجــة االحتجاجــات 
واإلضرابــات التــي باشــرها عمال 
القطــاع منــذ أســابيع والــذي وضع 
الــوزارة فــي مــأزق خصوصا بعد 
تهديد األســاتذة بمقاطعة االمتحانات 
الرســمية في حال لــم تلبي الوصاية 
مطالبهــم، وهــو مــا يهــدد بنســف 
المجهودات المبذولة إلنجاح الموسم 
الوضع   ،2020-2021 الدراســي 
الذي دفع بالوزارة لإلسراع في عقد 
جلسات ثنائية مع النقابات و االستماع 
إلى انشغاالتهم ومطالبهم، وسارعت 
بعد هذه االجتماعات  -التي ال تزال 
تتواصل أســبوعيا، حيــث اجتمعت 
نقابــات  بممثلــي  أمــس،  الــوزارة 
القطاع- إلى  مناقشــة ودراسة آليات 
إعــادة النظــر في القانون األساســي 
الخاص وكــذا القضايــا ذات الطابع 
لمنتســبي  واالجتماعــي  المهنــي 

القطاع. 
وفي الوقت الذي تراجعت فيه بعض 
النقابات عن وقفات احتجاجية كانت 
ســوف تنظمها وذلك بعد لقاء جمعها 
بالوزارة وتلقيها تعهدات من الوزير 
واجعطــوط، تصــر نقابــات أخرى 
علــى ضــرورة تلبيــة كل المطالب 
المرفوعــة قبــل أي تفاوض آخر مع 

الــوزارة، األمر الذي جعل الوصاية 
تســتخدم أحيانــا لغــة الليــن وأحيانا 
أخــرى لغــة التهديــد، حيــث كانت 
الــوزارة قد أصدرت بيانا األســبوع 
الماضــي حــذرت فيــه النقابات من 
مواصلة اإلضــراب ومقاطعة جميع 
واالمتحانــات  اإلداريــة  األعمــال 
الرســمية، و اعتبــرت أنــه في حال 
تــم ذلك فذلــك » يعد عمــل صارخ 
وخرق لألطــر القانونية«، وطالبت 
النقابــات بالعدول عــن أي قرار من 
شــأنه تعطيل عمــل القطــاع، لكنها 
بالمقابل  أكدت التزامها ب«المضي 
قدما، تحت إشــراف السلطات العليا 
الجــاد  الحــوار  بمواصلــة  للبــالد، 

والصــادق مــع كل الشــركاء مــن 
دون إقصــاء، للتكفــل باالنشــغاالت 
المطروحة«و التي قالت إنها شرعت 
فــي معالجتهــا ميدانيــا علــى غرار 
تســريع عمليــات التكفــل بالمخلفات 
المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء 
انتخابــات لعهــدات اللجــان الوالئية 
للخدمــات االجتماعية و كــذا التكفل 
بخرجــي المــدارس العليا لألســاتذة 
وغيرهــا مــن الملفــات المعبر عنها 
من قبــل الشــركاء االجتماعيين كما 
التزمــت الــوزارة بمواصلة معالجة 
باقــي الملفات وفــق مقاربة متوازنة 
ومتدرجــة ضمــن األطــر القانونية 

الجاري العمل بها. 

هــذا وقــد انطلقــت جلســات العمل 
الثنائيــة التي جمعــت وزارة التربية 
الوطنيــة بكافــة المنظمــات النقابية 
المعتمــدة في القطاع منــذ ما يقارب 
خصصــت  حيــث  األســبوعين، 
بالدرجــة األولى لمناقشــة ودراســة 
ترتيبــات وآليــات إعــادة النظر في 

القانون األساسي. 
الثنائيــة  العمــل  جلســات  وتأتــي 
بعدمــا عــرف القطــاع سلســلة من 
االحتجاجــات واإلضرابــات قام بها 
أســاتذة في األطوار التعليمية الثالث 
ومختلف األسالك التابعة للقطاع من 
إداريين، مفتشــين وأسالك مشتركة 

وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة. 

الجزائر:سناء-م 

الجزائر: ربيع محيوت

الجزائر: ربيع محيوت

األحد 30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال  1442

دعــا وزير االقتصاد و التجارة الليبي محمد الحويج الســبت 
بالجزائر إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر و ليبيا 
و فتــح المعبــر الجمركــي دبداب-غدامس من أجــل تكثيف 

التبادالت التجارية بين البلدين.



n وفــي كلمــة قرأهــا نيابة عنه 
الداخليــة  لــوزارة  العــام  األميــن 
والجماعــات المحليــة محمــد أمين 
درامشي، خالل تخرج الدفعة الـ 52 
للمدرســة الوطنية لــإدارة موالي 
أحمــد مدغري، كشــف  الوزير أن 
الجزائر مقبلــة على تحديات كبرى 
يفرضهــا الســياق الدولــي الراهن 
مبــرزا ان هذه التحديــات ال يمكن 
بشــري  إال  بمــورد  مواجهتهمــا 
عــال التأهيل طمــوح نحو األفضل 
ومتشــبع بالقيم الوطنية االمر الذي 
يعدو حسبه الى  ضرورة  االهتمام 
المجــاالت  جميــع  فــي  بالتكويــن 
العنايــة  وإيالئــه  اإلدارة  مهــا 
الخاصــة، معلنا عــن تحيين برامج 
المدرســة الوطنية لإدارة استجابة 
متطلبات  التحــول نحــو الجزائــر 
الجديــدة ومواجهة التحديــات التي 
ان  موضحــا  الجزائــر  تواجههــا 
البرامــج الجديــدة لهــذه المدرســة 
التــي تعتبــر عصــارة اإلطــارات 
الجزائرية خاصة في قطاع الداخلية 
والجماعات المحلية  ســتصمم على 

نحــو يضمــن لخريجــي المدرســة 
اكتســاب مهارات التحليــل واتخاذ 
القــرارات تحــت إشــراف مجلس 
علمي وبيداغوجــي. وتعهد الوزير 
بتوفير كل الظــروف التي يقتضيها 
اإلعداد الجيد لهــذه النخبة، والعمل 

التكوينــي  البرنامــج  تقديــم  علــى 
المتكامــل الذي يجمع بين المعارف 
العلمية األساســية لإدارة العمومية 
من قانون واقتصاد وعلوم سياســية 
والمعــارف  عمومــي  ومناجمنــت 
التقنية كتســيير المشاريع والمرافق 

العمومية والتسيير المالي والموارد 
البشــرية والمعارف التطبيقية التي 
تكتســب مــن التربصــات الميدانية 
فــي مختلــف اإلدارات المركزيــة 

واإلقليمية.

n يتــرأس رئيــس الجمهورية، عبــد المجيد 
تبون، اليوم األحــد، اجتماعا لمجلس الوزراء، 
يخصص لدراسة ومناقشة عديد المشاريع التي 
تخص مختلف القطاعات منها العدالة حسب ما 

أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت.
وســيخصص اجتماع المجلس الوزراء الدوري 
حســبما جاء في بيان رئاسة الجهورية خصص 
للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص 
قطاعــات العــدل، الفالحة والمــوارد المائية و 
الثقافة باإلضافة لقرارات أخرى من صالحيات 

مجلس الوزراء .
لإشــارة كان اجتمــاع مجلــس الحكومــة فــي 
اجتماعــه األخيــر قــد ناقــش قانــون حمايــة 
المعلومــات بعــد عــرض قدمــه وزيــر العدل 
حافظ األختام بلقاســم زغماتــي من أجل حماية 

المعلومات والوثائق ذات األهمية البالغة .
 ربيع ـ م

n واســتقبل قنصل الجزائر بليون عدد  كبير 
من أبناء الجالية الوطنية  في فرنســا بعد قيامهم 
باعتصــام وسلســلة مــن االحتجاجــات رفضا 
لشرط الحجر الصحي لمدة 5 أيام لمن أظهرت 
التحاليل انه غير مصاب بفيروس كورونا وقال 
قنصل الجزائر في مدينة ليون الفرنسية، خالل 
تســجيل فيديو تم نشــره عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي انه قام  بتســجيل كل مطالب الجالية 
الجزائرية  وبمجرد دخوله إلى المكتب كما قال 
سيقوم  برفعها إلى السلطات العليا للبالد للنظر 

فيها .
وخــالل هذه االعتصامات التــي عرفتها معظم 
قنصليات الجزائر بفرنســا  أمهــل أبناء الجالية 
الجزائرية بفرنســا، قنصل ليوم مدة  4 أيام من 
أجل الرد على مطالبهم التي اعتبروها شــرعية 
بالنظــر لإجراءات التي تم اتخاذها في ســياق 

عودتهم إلى أرض الوطن.

لمناقشة جملة من المشاريع يف عديد القطاعات

الرئيس تبون يرتأس مجلس الوزراء اليوم

عقب احتجاجات ضد الحجر الصحي لمدة 5 أيام

قنصل الجزائر بليون يتعهد برفع انشغاالت الجالية للسلطات العليا

بلجود يؤكد خالل تخرج دفعة جديدة

متطلبات بناء الجزائر الجديدة تفرض 
n دعــا الوفــد الليبــي خــالل تحيين برامج المدرسة الوطنية لإلدارة

المنتــدى االقتصــادي الجزائري 
الليبي الذي جرى أمس الســبت، 
للقطاعين  الجزائرييــن  المقاولين 
العمومي و الخاص إلى المساهمة 
فــي انجاز المشــاريع الســكنية و 
إعادة إعمــار المــدن المتضررة 
فــي ليبيــا جــراء األزمــة التــي 
عرفتهــا منذ ســنة 2011 و كذا 
رفــع حجم التبــادالت التجارية و 

االستثمارات.
و أكــد الوفــد الليبــي فــي خالل 
انعقــد  الــذي  المنتــدى  هــذا 
بالجزائر العاصمــة ان المقاولين 
الجزائرييــن  المســتثمرين  و 
ســيتفيدون من تسهيالت كبيرة و 
ال ســيما في المجال الضريبي في 
حالة ما اســتغلوا فرصة استكمال 
البرامج الســكنية التي أوقفت منذ 

سنة 2011.
و عبر الطــرف الليبي كذلك عن 
رغبته في االســتفادة من التجربة 
تســيير  مجــال  فــي  الجزائريــة 
الطــوارئ و تمكينه من االطالع 
عــن كثــب علــى كيفيــة تعامــل 
الجزائــر مــع مختلــف المخاطر 
الطبيعيــة و ذلــك لالســتفادة من 

خبرتها.
إلــى  الليبــي  الوفــد  دعــا  كمــا 
ضرورة تفعيل مختلف االتفاقيات 
المبرمة بين البلدين لتســهيل نقل 
كــذا  البضائــع و  األشــخاص و 
تسهيل االســتثمار بهدف تكريس 
تعاون اقتصادي “قوي و دائم بين 

الطرفين”.
و التمس الوفد من رجال األعمال 
الجزائريين االستثمار “بقوة” في 
ليبيا و العمل بالشراكة مع رجال 
األعمال الليبيين في عدة مجاالت 
على غــرار الطاقة و الصناعات 
التحويلية و كذا صناعة اإلسمنت.
و قــال مســؤول ســامي ليبي من 
وزارة اإلســكان أن بلــده يراهن 
على تعــاون ليبي جزائري مثمر 
البنيــة  و  االســكان  مجــال  فــي 
التحتية، مشدًدا على اهمية تكثيف 
الصــادرات الجزائريــة من مواد 
البناء نحــو ليبيا ناهيك عن دعوة 
 الشــركات الجزائرية إلى خوض

مجال االستثمار العقاري و إنتاج 
مواد البنــاء محليا بالشــراكة مع 

المؤسسات الليبية.
“أن  الليبــي  المســؤول  اكــد  و 
ليبيــا ســتعمل علــى خلــق مناخ 
استثماري جيد لفائدة المستثمرين 
الجزائريين حتــى تتمكن من نقل 
المتعلقــة  تجاربهــم  و  خبراتهــم 
بصناعــة مواد البناء معتمدة على 
المــواد الخام المحلية ذات الجودة 

العالية”.
و في هذا الســياق، أبــرز رئيس 
الهيئة الليبية العامة للخوصصة و 
تشجيع االستثمار، جمال لموشي، 
بــدوره، أن الجزائر عرفت تقدما 
فــي المجــال الصناعي والســيما 
صناعــة االســمنت و الصناعات 
التحويليــة، داعًيــا إلــى إعطــاء 
األعمــال  للرجــال  تســهيالت 
الليبييــن حتــى يتحصلــوا علــى 
رخــص لتمكنيهــم من الشــراكة 
مــع الطرف الجزائــري من اجل 
تطوير هذه الصناعات في بلدهم.

و فــي عــرض متعلــق بالمنطقة 
االقتصاديــة الحــرة بمدينــة بــن 
غازي، دعا مديرهــا العام محمد 
قويدر إلى خلق مناطق اقتصادية 
حرة في كال البلدين و ذلك بهدف 
لشــراكة  إرســاء”قواعد حقيقيــة 
اقتصادية فعالة و كذا لخلق سوق 

للتبادل التجاري”.
و في هــذا الصدد، أشــار قويدر 
للمناطــق  الليبــي  القانــون  أن 
االقتصادية الحرة و العبور يمنح 
عدة امتيازات للمســتثمرين على 
غــرار االســتفادة من تســهيالت 
و كــذا االعفــاء مــن الضرائــب 
و الرســوم الجمركيــة و رســوم 
فتــرة  طيلــة  التوريــد  خدمــات 

المشروع.
و أضــاف أن هذا القانــون يعفي 
أيضا المستثمرين من كافة الرسوم 
و الضرائــب علــى التجهيزات و 
قطع الغيــار و ووســائل النقل و 
األثاث و مســتلزمات التشــغيل و 
كذلك المستلزمات الالزمة إلدارة 
المشــروع لمــدة خمس ســنوات 
بداية من تاريخ تشغيل المشروع.
ق ـ و

n أكــد الرئيــس المديــر العام 
توفيــق  ”ســوناطراك”،  لمجمــع 
حكار أمس الســبت ،ان مؤسسته 
مســتعدة لتطوير عالقات متميزة 
إلرســاء  الليبــي  الشــريك  مــع 
شراكة مربحة وتطوير الصناعة 
البتروليــة و الغازيــة في البلدين, 
مذكــرا بقدرات المجمع و فروعه 

في مجال الخدمات البترولية.
و اوضــح مجمع ”ســوناطراك”، 
فــي منشــور لــه علــى صفحتــه 
التواصــل  بموقــع  الرســمية 
االجتماعي ”فايسبوك”، أن  حكار 
نوه خالل مشــاركته في أشــغال 
المنتــدى االقتصــادي الجزائري 
الكامــل  ”باالســتعداد  الليبــي،   -

للمجمع لتطويــر عالقات متميزة 
مع الشــريك الليبي إلرساء أسس 
شراكة اقتصادية مربحة للطرفين 
وتطويــر الصناعــة البتروليــة و 

الغازية في البلدين«.
كمــا قدم حــكار بطاقــة تقنية عن 
وقــدرات  ســوناطراك  مجمــع 
الخدمــات  مجــال  فــي  فروعــه 
البتروليــة، مؤكــدا فــي كلمتــه، 
على ”الخبــرة العالية للمجمع في 
مختلــف نشــاطات المحروقــات 
مــن المنبــع الى المصــب و التي 
يمكن االستفادة منها في دولة ليبيا 

الشقيقة«.
ق ـ و

n كشــفت المندوبيــة الوطنيــة 
للســالمة المرورية، عن تســجيل 
وفاة 963 شخصا جراء حوادث 
المــرور، عبــر كامــل التــراب 
الوطنــي فــي الفتــرة الممتدة من 
شهر جانفي إلى غاية شهر أفريل 

المنصرم.
و على هامش اإلطالق الرســمي 
لليوم الوطني التحسيســي للوقاية 
من حــوادث المرور في الوســط 
المكلفــة  أكــدت  الحضــاري، 
الوطنيــة  بالمندوبيــة  باإلعــالم 
للســالمة المروريــة فاطمــة بن 

خــالف، في تصريــح إذاعي أنه 
تم تســجيل 7883 حادث مرور 
و  شــخص   963 وفــاة  خلــف 

2459 جريحا.
و وفــق مديــر الوقايــة بالمديرية 
الوطني،رشــيد  لألمــن  العامــة 
غزلين تحرص هذه األخيرة  على 
ترســيخ الثقافــة المروريــة لدى 
الطفل في المرحلة االبتدائية، من 
خالل تلقيــن التالميذ  دروس في 
مجل الوقايــة المرورية لتحضير 

سائق الغد.
ق ـ و

المقاولون الجزائريون مدعوون إىل المساهمة 
يف إعادة إعمار المدن المترضرة بليبيا

سوناطراك مستعدة  لتطوير عالقات 
متمزية مع الرشيك الليبي

وفاة 963 شخصا يف حوادث المرور 
خالل أربعة أشهر

مقبلة على  الجزائر  بلجود،  أن  كمال  العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  أكد وزير 
تحديات كبرى يفرضها السياق الدولي الخاص الذي نعيشه خارجيا ومتطلبات بناء الجزائر الجديدة 

داخليا االمر الذي يفرض تحيين برامج التكوين بالمدرسة الوطنية لإلدارة. 
الجزائر : ربيع ـ م
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كشــف قنصل الجزائر في مدينة ليون الفرنســية، إنه اســتلم جميع مطالب الجالية الجزائرية وتم تسجيلها، على أن يقوم 
برفعها وتبليغها للسلطات العليا للبالد قريبا .



n  وأمام تهديــدات العمال المتتالية 
باإلضــراب عن العمل، عمد العديد 
من مصنعي الســيارات فــي مدينة 
”تاميــل نادو«، مركز الصناعة في 
الهند، إلى تعليق عملياتهم وخفَّضوا 

من ساعات العمل في مصانعهم. 
نيســان  ”رينــو  شــركة  ودخلــت 
أوتوموتيف إنديا« في نزاع قانوني 
مــع عمــال مصنعهــا بالقــرب من 
تشــيناي، الملقبة بديترويــت الهند، 
الذين يقولون، إنَّه ال ينبغي المساس 
بســامتهم من أجــل تحقيق أهداف 
اإلنتــاج. كما طعن العمال في قرار 
الدولة بإعفاء صناعة السيارات من 

قواعد اإلغاق المحلية.
وقالت شــركة ”رينو نيســان”، إنَّها 
اتخذت االحتياطات الازمة لحماية 
موظفيها، بما في ذلك تقليل ساعات 

العمل ، وترتيب النقل والتطعيم.
وقالــت الشــركة، إنَّهــا بحاجة إلى 
الحفــاظ علــى تشــغيل المصنع، إذ 
يُســمح لهــا بذلك بموجــب القوانين 
المحليــة. كمــا أشــارت إلــى أنَّهــا 
ملتزمــة بتلبيــة طلبــات التصدير، 
بحســب مــا ذكرتــه وكالــة األنباء 

بلومبرج.
في الســياق نفســه، أوقفت شــركة 
”هيونــداي موتور إنديــا« عملياتها 
في تشــيناي حتى 29 ماي الجاري 
اإلصابــات  عــدد  ارتفــاع  بعــد 
واإلضراب يــوم اإلثنين الماضي؛ 
وقالــت في بيــان لها، إنَّ الشــركة 
”أعطــت دائمــاً األولويــة لســامة 

فيها، وصحتهم، ورفاههم«. موظَّ
بطش الجائحة

ووفقاً لـــما قاله ”إي موثوكومار«، 
رئيــس نقابــة تمثِّل موظفي شــركة 

»هيونــداي« توفــي 7 عمــال في 
مصنــع صناعة الســيارات بســبب 
كوفيد19- الشهر الماضي، وهناك 
750 مصابــاً بالفيروس،. وأشــار 
»موثوكومــار« إلــى أنَّه ســتكون 
هناك ورديتان في اليوم عندما يُعاد 
افتتــاح المصنــع يــوم اإلثنين 31 
مــاي، بداًل مــن الورديــات الثاث 
المعتادة. في حين قال متحدِّث باسم 
”هيونداي«، إنَّه لن يحصل مثل هذا 

التغيير. 
ضربــت الجائحــة الهنــد بقســوة، 
ا يقرب من 27 مليون  وأسفرت عمَّ
دة وأكثر من 307,000  حالة مؤكَّ
حالــة وفــاة، علــى الرغــم أنَّه من 
المرجــح أن يكــون العــدد الحقيقي 
أعلى مــن ذلك بكثيــر. وتُعدُّ والية 
تاميل نادو من بين الواليات األكثر 
تضرراً، فقد اقترب عدد اإلصابات 

بســرعة من 1.9 مليــون، وحوالي 
لة. 21,000 حالة وفاة مسجَّ

بيــن شــركات  المواجهــة  ــد  وتُؤكِّ
صناعــة الســيارات والعاملين على 
سعي الشــركات والسلطات المحلية 
التــوازن بيــن المصالــح  لتحقيــق 
االقتصادية ومطالب الصحة العامة؛ 
إذ يهــدد اإلغــاق الصــارم بإبطاء 
الوظائــف  وتعريــض  االقتصــاد، 
للخطــر، كما أنَّ الســماح للمصانع 
بالعمــل قد يســاعد كوفيد19- على 
االنتشــار بشــدة؛ وفي هذا السياق، 
أعفــت حكومات الواليــات الهندية 
تعدُّهــا  التــي  القطاعــات  بعــض 

ضروريًة من قواعد اإلغاق.
وطلبــت محكمة مــدراس العليا من 
حكومة والية تاميل نادو اإلشــراف 
علــى ظــروف العمــل فــي أرض 
مصنــع ”رينــو نيســان”، وســألت 

ا إذا  الشركة المصنِّعة للسيارات عمَّ
كان قد تــمَّ تخفيض اإلنتاج، إذ تبلغ 
الطاقة اإلنتاجية للمصنع 480 ألف 
وحدة ســنوياً، كما ستستمر جلسات 

المحكمة في 31 مايو.
وقامت شــركة ”ماروتي سوزوكي 
لصناعــة  شــركة  أكبــر  إنديــا«، 
بخفــض  البــاد،  فــي  الســيارات 
طاقتها اإلنتاجية إلى النصف بسبب 

الجائحة.  
ومن جهتهــا، قالت شــركة ”هيرو 
موتوكورب« -أكبر منتج للدراجات 
ذات العجلتيــن فــي العالم- الشــهر 
الماضي، إنَّها أوقفت عملياتها مؤقتاً 

في جميع مرافق تصنيعها.
وقلَّصت شــركة صناعة الشاحنات 

”أشوك لياند« عملياتها.
ق ـ إ

الفيروس المتحور يصيب قطاع 
السيارات في الهند بالشلل

7عين على االقتصاد
أسعار العمالت األجنبية يف الجزائر

بايدن يخطط إلنفاق أكرث من 85 مليار 
دوالر عىل البنية التحتية للبالد

بغرض دعم نظام الرعاية االجتماعية
السويد تعزتم فرض رضيبة جديدة عىل أثريائها

صــرف  أســعار  تذبذبــت   n
العمــات األجنبية مقابــل الدينار 
الجزائــري، صباح الســبت ، في 

تعامات البنوك.
وبلغ متوســط ســعر اليــورو في 
البنــك المركــزي 163.2 دينار 
للشــراء، و163.25دينار للبيع، 
فيما تراجع في ”السوق السوداء” 
مســجا 219.19 دينار للشراء، 

و221.63 دينار للبيع.
واســتقر ســعر الدوالر في البنك 
المركــزي مســجا نحو 133.3 
دينار للشــراء، و133.32 دينار 
للبيــع، فيمــا اســتقر الســعر في 
السوق السوداء عند 180 دينارا 

للشراء و182 دينارا للبيع.
الجنيــه  ســعر  متوســط  وظــل 
اإلســترليني في البنك المركزي، 
ثابتــا عند نحــو 188.63 دينار 

للشراء و188.67 دينار للبيع.
اإلســترليني  متوســط  زاد  فيمــا 
في ”الســوق الســوداء” مســجا 
255.17 دينار للشراء، و258 

دينارا للبيع.
أسعار اللاير والدرهم 

والدينار
وســجل ســعر الدرهم اإلماراتي 
في البنوك 36.29 دينار للشراء 
و36.3 دينار للبيع، فيما اســتقر 
فــي الســوق الســوداء، عند 49 
دينــارا للشــراء و49.55 دينار 

للبيع.
وسجل ســعر اللاير السعودي في 
البنــوك 35.54 دينــار للشــراء 
بينمــا  للبيــع،  دينــار  و35.55 
اســتقر في الســوق الســوداء عند 
و48.53  للشــراء  دينــارا   48

دينار للبيع.
الدينــار  شــراء  ســعر  وســجل 
الكويتــي فــي البنــوك 422.87 
دينــار للشــراء، و444.1 دينار 
العملــة  تراجعــت  فيمــا  للبيــع، 
الكويتية بالســوق الســوداء، إلي 
نحــو 598.25 دينــار للشــراء، 

و604.90 دينار للبيع.
ق ـ إ

n كشــفت ميزانية لوزارة النقل 
اقترحها الرئيــس األمريكي، جو 
بايدن، التركيز على البنية التحتية 
للباد، معززة تمويــل القطارات 
ووســائل النقــل، وكذلــك اإلنفاق 
علــى الطيــران وســامة الطرق 

السريعة.
وأشــارت ميزانيــة الرئيس بايدن 
المقترحــة إلــى أنها ســتنفق 88 
مليــار دوالر،  بعضهــا لتحديث 
20 ألف ميل من الطرق السريعة 
والطرق وإصاح عشــرة جسور 
تعتبــر األكثر أهمية مــن الناحية 
أســوأ  وإصــاح  االقتصاديــة، 

عشرة آالف جسر صغير.
مــن جانبــه، أوضح وزيــر النقل 
األمريكــي، بيــت بوتيجيــج، أن 

”هــذه الميزانية ســتبدأ فــي منح 
أمريــكا األدوات الازمــة للعودة 
بنيتنــا  وتحديــث  العمــل،  إلــى 
التحتيــة، ومكافحــة أزمة المناخ، 
وبناء المساواة في نظام النقل لدينا 
حتــى يتمكــن الجميع مــن التنقل 

بأمان وبتكلفة معقولة«.
كما ســتقوم الحكومــة وفق خطة 
مطروحة، بتغيير آالف الحافات 
الحديديــة  الســكك  وعربــات 
وتحديــث المطــارات التي تحتاج 
ذلك، في حين تعتبــر تلك الخطة 
منفصلة عن اقتــراح بايدن للبنية 
التحتية والوظائف الذي ســيكلف 

2.3 تريليون دوالر.
ق ـ إ

n وكشــفت وزيــرة الماليــة الســويدية ماجدالينا 
أندرســون، عن تفاصيل الضريبــة الجديدة التي 
تأتي تحت اســم "ضريبة المليونير" حتى يســهم 
األغنيــاء بشــكل أكبــر في دعــم نظــام الرعاية 

االجتماعية. 
وقالت أندرســون: "يمكن أن يزيد عدم المســاواة 
في الدخل من خطر تعزيز المشــاعر االستبدادية 

والشعبوية ".
وأضافت "نطرح عددا مــن المقترحات لتقليص 

فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل". 
 وبحســب ما ذكرته "رويتــرز"، فإن الفجوة بين 
األغنياء والفقراء في السويد تزايدت خال العقود 
األخيــرة رغم  أن الباد ما زالــت من بين أكثر 

الدول مساواة من الناحية االقتصادية في العالم.
وقالــت أندرســون فــي صحيفة ديجنــس نيهيتر 
اليوميــة إنه رغــم  زيادة دخــول الفقراء 50% 
منذ التســعينات فقد تضاعف دخل األغنياء الذي 

يمثلون %1 من السكان أكثر من 3 أضعاف.
ولــم تذكر أندرســون تفاصيل تذكــر عن الخطة 
التــي طرحهــا حزبهــا وليــس الحكومــة، لكنها 

قالت إن هذه الضريبة يجب أال تشــمل العقارات 
وسيكون لها حد أقصى.

نماذج من دول أخرى
والســويد ليســت الوحيدة التي لجــأت إلى تطبيق 
ضريبة اســتثنائية تحت مسمى ضريبة المليونير 
لكن سبقتها األرجنتين فكانت "ضريبة المليونير"، 
هي الوسيلة التي تمكنت من خالها جمع ما يزيد 

على ملياري دوالر لمواجهة كورونا.
وهي ضريبة فرضتها الحكومة لمرة واحدة على 
الثروة في األرجنتين، بهدف المســاعدة على دفع 
تكاليــف اإلمدادات الصحية وإجــراءات اإلغاثة 
االقتصادية ومساعدة الشــركات الصغيرة وسط 

تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالــت هيئة الضرائــب الفيدرالية في األرجنتين 
"أفيب" مطلع الشهر الجاري، إن نحو %80 من 
األثرياء الذين استهدفتهم الضريبة والبالغ عددهم 
12 ألــف شــخص دفعوا ما يســتحق عليهم لتبلغ 
العائــدات نحو 2,25 مليــار دوالر، وذلك على 
الرغــم من هــدف الحكومة بجمع مــا يزيد على 

3.7 مليار دوالر.
ويســتهدف القانــون الجديــد الــذي أقــره مجلس 
الشــيوخ في ديســمبر الماضي أصحاب الثروات 
التــي تزيد عن 200 مليون بيــزو )2.4 مليون 
دوالر( - ويبلــغ عددهم نحو 12000 شــخص 
- يجــب عليهم دفــع ضريبة لمــرة واحدة ال تقل 

عن 2%.
وأشــارت هيئــة الضرائب إلــى أن نحو 3 آالف 
شــخص تخلفــوا عــن الدفــع، حيــث تــم تحويل 
نحــو 200 منهم إلى المحاكم إلثبــات أنهم غير 

خاضعين لهذه الضريبة.
واألرجنتيــن من الدول التي تضررت بشــدة من 
فيــروس كورونــا، وأدى الوباء إلــى تفاقم معدل 
الفقر المرتفع أساســا في الباد التي تشهد ركودا 

منذ عام 2018.
الضريبة ذاتها لمست أثرياء أمريكا الذين أصبح 
عليهم دفع أكثر من 78 مليار دوالر من ثرواتهم 
الشــخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها 
عضــوة مجلس الشــيوخ الديمقراطيــة إليزابيث 

وارين ونواب آخرون.
وســيتطلب مشــروع القانــون، المســمى قانون 
ضريبة المليونير الفائق، من األسر التي يتجاوز 
صافــي ثروتها أكثــر من 50 مليــون دوالر أن 
تدفع ضريبة نسبتها %2 من ثروتها سنويا، إلى 
جانب ضريبة إضافية بنسبة %1 على الثروات 

التي تتجاوز مليار دوالر.
وبموجــب ذلــك، ســيتعين على جيــف بيزوس، 
أغنى شــخص في العالم، ســداد رســوم ضريبية 
إضافيــة ال تقل عــن 5.4 مليــار دوالر في عام 
2021 إذا تمت الموافقة على مشــروع القانون، 
بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليار دوالر، وفقا 

لتحليل بلومبرج.
ومن شــأن هذا اإلجراء أن يكلــف بيل جيتس 4 
مليــارات دوالر إضافية، وســيتعين على مارك 
زوكربرج دفع أكثر من 2.9 مليار دوالر للوفاء 

بالتزاماته الضريبية.
ق ـ إ

ألقت التداعيات الســلبية لفيروس كورونا بظالل ســلبية حادة على قطاع صناعة الســيارات في الهند، حيث 
يهدد العمال باإلضراب خوفا من اإلصابة.
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يعتزم الحزب االشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، فرض ضريبة جديدة على األثرياء بهدف دعم نظام الرعاية االجتماعية.



 n وأوضح ممثل عن السكان في لقاء مع ”عين 
الجزائر” أن الســكان ملوا من متاعب ومخلفات 
هذا المشــكل الذي لم يجد له أي حل يذكر  رغم 
مــرور أزيد من 10 ســنوات كاملة عــن انتهاء 
األشغال  وولوج المساكن ، مضيفا أنه تم مراسلة  
كل من رئيسي دائرة وبلدية حامة بوزيان مرارا 
ثــم  عدد مــن الــوالة الســابقين المتعاقبين على 
عاصمــة الشــرق ، وهــم اليوم يطالبــون الوالي 
ساســي أحمد عبد الحفيظ بضــرورة فتح تحقيق 
لمعرفة مالبســات هذا المشكل ، خاصة مع تأكيد 
ســونلغاز أن األمر خرج من يدها وأن المشروع 
غيــر موجود بتات أمــام مصالحهــا ، وانها في 
انتظــار اتصال مســؤولي بلدية حامــة بوزيان ، 
فيما يتحدث الســكان على أن المشروع استفادت 
منــه البلدية  ولم يجســد وأن هنــاك أمورا تحفي 

الكثير.
وأضــاف ذات المتحدث أن رئيس  البلدية ســبق 
وأن وعدهم بإيجاد الحلول في اشرع وقت ممكن 
منذ أكثر من سنة ، غال أن الذي حدث كان مفاجئا 
، حيث تم تشغيل شبكة اإلنارة العمومية ، فيما لم 
يتم ايصال شــبكة الكهرباء للمنازل، وهو ما حتم 
على كل السكان اللجوء إلى الحي المجاور تبوب 
لجلــب الكهرباء مــن معارفهم وبعض الســكان 
بطريقة فوضوية ما بــات يهدد حياتهم  وخاصة 
المتمدرســين  بمتوسطة مهدادي المجاورة للحي 
مــع وجود أســالك متدليــة من عديد المســاكن . 
ويبقى أمل الســكان الوحيد هــو تدخل الوالي في 

أسرع وقت ممكن لكشف المستور ، مع العلم أن 
فيكل زيارات الوالــي لبلدية حامة بوزيان ال يتم 

برمجة اي زيارة أو وقفة لهذا الحي .
إلــى ذلــك جدد ســكان حــي الجلوليــة المحاذي 
لتجمــع البناء الريفي  مطلبهم للســلطات المحلية 
بااللتفات إلى انشــغاالتهم وعلى رأسها االهتمام 
بتهيئة الحي ونظافته من خالل رفع النفايات التي 
يغــرق فيها، وكذا معالجة مشــاكل أخرى يعاني 
منها هذا األخير، الســيما وأن الوضع به أضحى 

ال يحتمل.
وحسب ما أكده سكان الحي، في حديثهم لـ ”عين 
الجزائــر ” فإن الظروف التي يعيشــونها أقل ما 

يقــال عنها أنها مزرية، في ظل غياب الكثير من 
الضروريات، على غرار تدهور الطريق، غياب 
التنمية، النقص الفادح في وســائل النقل، وقد أكد 
الســكان بأن معاناتهم مستمرة منذ سنوات طويلة 
بالرغم من أنهم قاموا بإيداع العديد من الشكاوى 
والنداءات في العديد من المناســبات للمســؤولين 
المحلييــن إال أنهم لم يتلقوا ســوى وعود بالعمل 
علــى تحســين الوضع وذلك من خــالل االهتمام 
بالتنمية وبقطاع النظافة وخلق محيط صحي لكن 
ولحــد اآلن لم يتم تطبيق تلك الوعود على أرض 

الواقع.

 n المفارقــة اليــوم أن ســوق 
بومــزو ) فيرانــدو (كمــا يفضل 
القسنطينيون تسميته نسبة لمالكه 
إبان الفترة الكلونيالية  الذي يعتبر 
مــن بيــن أحســن وأكبر اســواق 
بتوفيــر  والمشــهور   ، المدينــة 
الخضــر والفواكــه بنوعيــة قلما 
تجدها في اســواق أخرى  تحول 
مدخله إلى مفرغــة أو قل حاوية 
عمومية لكل القاذورات ، وهو ما 
شوه منظره وجعل الكثير يتحاشى 
ولوجه من بابــه الكبير المحاذي 
للمحكمة ومديرية الصحة لوالية 

هــذه  ان  ويفتــرض  قســنطينة، 
األخيــرة تســارع حتــى ال يكون 
هذا المظهر غير الصحي يتســع 

من يوم آلخر .
وأنــت تعبــر الطريق الرئيســي 
لشارع بلوزداد )سانجان(  تهزك 
مزبلة بأتــم معنــى الكلمة يرمي 
فيها التجار كل بقاياهم في المساء 
دون حيــاء ، رغــم أنهم أول من 
يســتقبل في الصباح تلك الروائح 
الكريهــة وهــم يهمون بمباشــرة 
..هنــاك  التجاريــة  نشــاطاتهم 
يرمى كل شــيء صناديق السمك 
والفواكــه  الخضــر  ومخلفــات 
وأشــياء أخــرى ، والكارثــة أن 

حتــى مصالــح النظافــة للبلديــة 
عجزت على تجاوز الوضع.

” الدولة ” أحد التجار المعروفين 
في السوق أوضح أن هذا المظهر 
المشــين ورمــي النفايــات وبقايا 
الخضر والفواكــه وحتى اللحوم 
يزداد من يوم آلخر ، خاصة مع 
تأخر مرور شاحنة رفع القمامة ، 
مضيفا في سياق حديثه أن التجار 
حاولــوا مرارا تحســيس بعضهم 
البعــض إال أن هنــاك من  أصر 
علــى رمــي القــاذورات محتجا 

بعدم تخصيص حاويات لذلك ..
وبمجــرد دخولــك إلــى الســوق 
تهزك طاوالت التجــار بنظافتها 

، وحســن ترتيب السلع ، وهو ما 
يعطي االنطبــاع أن هناك بالفعل 
خلــل ، فمن جهــة خصر وفواكه 
”سليكســوني” وإقبــال كبير على 
الســلع ، ومن جهة أخرى قمامة 

وقذارة بمدخل السوق . 
ومعلوم أن عمــال النظافة لبلدية 
قســنطينة توقفوا عــن العمل من 
اشــهر قليلــة للمطالبــة بتســوية 
مســتحقاتهم العالقــة  وعــادة ما 
بالقرب  بشــاحناتهم  يتجمهــرون 
من محطة نقل المســافرين لباب 
القنطرة . وهو ما وســع أكثر من 

انتشار القمامة بوسط المدينة. 

n عالجــت مصالــح أمن والية 
قســنطينة مؤخرا قضيتي ســرقة 
تم خاللهما توقيف 05 أشــخاص 
وتقديمهم أمام النيابة المحلية وفق 

ملفات اجراءات قضائية .
القضيــة االولى تخص ” الســرقة 
و اخفاء أشــياء مســروقة ” تمت 
معالجتها من قبل األمن الحضري 
الثالث و تهود حيثياتها الى شكوى 
مقدمة من قبل ضحية قاصر رفقة 
ولــي أمــره بخصــوص تعرض 
هاتفه النقال الى فعل السرقة بحي 
األميــر عبد القــادر ) الفوبور ( ، 
ليتم على الفور تكثيف األبحاث و 
التحريات و التي مكنت من تحديد 
هويــة مشــتبه فيــه و شــريكيه و 
اقتيادهم الى مقر األمن الحضري 

مع استرجاع الهاتف محل السرقة  
 .

 أمــا القضيــة الثانيــة فتخــص ” 
الســرقة بالكســر من داخل منزل 
باســتحضار  الليــل  فــي ظــرف 
مركبة ” و تمت معالجتها من قبل 
مصالــح االمن الحضري التاســع 
اثر شــكوى تقدم بهــا مواطن بعد 
تعرض مســكنه لفعل السرقة مس 
بعــض االثاث المنزلي ، األبحاث 
و التحريات التي باشرتها عناصر 
الضبطيــة القضائية كللت بتوقيف 
مشــتبه فيهما في ظرف وجيز لم 
يتعدى 24 ساعة ، ليتم تحويلهما 
الى مقر األمــن الحضري التخاذ 

االجراءات الالزمة .

n اجــرى والي الوالية ساســي 
احمد عبــد الحفيظ زيارة تفقد الى 
مشــروع 4000 ســكن عمومي 
ايجــاري ببلدية عين عبيد لمعاينة 
تقــدم اشــغال التهيئــة الخارجيــة 
ســواء  الموقــع  مســتوى  علــى 
. الثالثيــة  و  الثانويــة   األوليــة، 
بإنهــاء  تعليمــات  اســدى  قــد  و 
االشــغال بكل الشبكات المتقدمة ، 

كمــا وجه تعليمات لســونلغاز من 
أجل االنتهاء من شــبكة الكهرباء 
 التي التــزال في طــور االنجاز.

بالنســبه للربــط بالميــاه الصالحة 
للشــرب فقــد امر الوالــي مديرية 
المــوارد المائيــة بالتنســيق مــع 
لربــط شــبكة  المعنيــة  الجهــات 
التــزود بالخزان المائي في أقرب 

اآلجال.

n اشــتكى أمس ، سكان القرية 
الحمــراء الواقعة بمخــرج مدينة 
لبلديــة  والتابعــة  منجلــي  علــي 
الخــروب من  تعرضهم لإلقصاء 
من مختلف برامج الســكن بمدينة 

الخروب.
ووجــه الســكان مراســلة لوالــي 
قســنطينة عبر  الصفحة الرسمية 

للواليــة ن مطالبيــن إياه إنصافهم  
وتجســيد الوعــود ، خاصــة وأنه 
ســبق لمســؤولي بلديــة الخروب 
وأن أكــدوا انهم حولــوا لبرنامج 
الســكن الهش ، معتبرين أن حيهم 

مهمش وأنهم ملوا االنتظار .
جمعها : تاج الدين 

سكان مجمع البناء الريفي يطالبون بفتح 
تحقيق في مشروع إيصال الكهرباء 

سيرتا اليوم 8

طالب أمس ، سكان مجمع البناء الريفي لبلدية حامة بوزيان والي الوالية بضرورة فتح تحقيق بخصوص مشكل عدم 
إيصال الكهرباء لحيهم  المتواجد  بمنطقة الجلولية على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين واليتي جيجل وقسنطينة .

تحوز مدينة قسنطينة  على ثالثة أسواق تعتر األهم واألكبر ، وال مناص من مبارحة التسوق بداخلها بالنسبة لسكان مدينة 
الجسور المعلقة وعروس الشرق.

سوق بومزو ، وسوق بطو ، وسق العصر ، إال أن الكثير من المواطنين يحبذون األول بالنظر لتواجده في قلب المدينة ويتوسط 
شوارعها الكبرى ، إضافة إلى شهرته في توفير مختلف أنواع الخضر والفواكه واللحوم واألسماك وحتى البهارات والحشائش .

قم  ر
اليوم

مليونا و 280 ألف قنطار من 
الحبوب متوقع إنتاجها بقسنطينة 

 
n تتوقــع مديرية المصالح الفالحية لوالية قســنطينة إنتاج 
أزيــد مــن مليونــي  و280 ألــف قنطــار من الحبــوب خالل 
الموســم الجاري .منها أكثر من مليــون ونصف المليون من 

القمح الصلب .
وينتظر أن تباشــر عمليات حصاد واســعة بداية من منتصف 
شهر جوان المقبل حسب ما علم أمس من مصالح المديرية .

280

تاج الدين 

تاج الدين 

 سوق بومزو بقسنطينة 

 توقيف 5 أشخاص بتهم  الرسقة 
وإحالتهم أمام العدالة بقسنطينة 

الوايل يطالب بإنهاء أشغال كل الشبكات 
بمرشوع 4000 مسكن بعني عبيد 

سكان القرية الحمراء  
بالخروب يشتكون اإلقصاء
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من هنا وهناكحي البناء الريفي  الجلولية ببلدية حامة بوزيان 

خرض وفواكه ” سلكسيوين”  وقمامة يف المدخل  
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متفرقات
حملة تحسيسية حول السالمة 

المرورية بسكيكدة
  

n نظمــت، صبيحــة أمس، 
المدنيــة  الحمايــة  مديريــة 
لوالية ســكيكدة بالتنسيق مع 
مصالح األمن الوطني  حملة 
تحسيســية توعويــة  حــول 
الوقايــة من حــوادث المرور 
تحت شــعار  »معــا من أجل 
 « حــوادث   بــدون  صيــف 
على مستوى الحاجز األمني 
المركــز 03 المدخل المنطقة 
حيــث  الكبــرى  الصناعيــة 

تم  توزيع مطويات على ســائقي 
مختلف المركبات  

وتهــدف هــذه الحملة التحسيســية حول الوقاية من حــوادث المرور 
الى تحســيس  أصحاب المركبات بضرورة التحلي بالحيطة والحذر و 
احترام قانون المرور وتفادي السرعة المفرطة ،و هي االلتفافة التي 

لقيت تجاوب  و استحسان الجميع أصحاب المركبات
كريم يوسف

تجار مدينة المسيلة يغريون يف توقيت 
عملهم تزامنا مع حلول فصل الصيف

n قصــد تقديــم افضل الخدمات للمواطنيــن وتزامنا مع حلول فصل 
الصيف اعلن تجار مدينة المســيلة عن تغيير في توقيت عملهم بداية 
من الفاتح جوان القادم ليصبح يوميا من الســاعة الثامنة صباح الى 
غاية الواحدة ظهرا ومن الســاعة الرابعة مســاء الى غاية العاشــرة 
ليال ،وذلك لتمكين مواطني الوالية وضيوفها من التسوق في ظروف 
مالئمــة و مريحــة فــي فصل الصيف الــذي يتميز بحرارته الشــديدة 
،قــرار التجار جاء بعد اجتمــاع بينهم انعقد بحر االســبوع المنصرم 
وهو ما جعل جمعية حي الشــهيد وعواع المدني تصدر بيانا تحصلت 
»عين الجزائر على نســخة منه » دعت فيه مديرية النقل الى توفير 
النقل الحضري والشــبه الحضري للمواطنين وذلك تماشــيا مع عمل 
المحــالت التجارية والتعديالت الخاصة بتوقيت عملهم في فصل الحر 
،واهابــت جمعيــة الحي بروح المســؤولية لدى مديــر النقل وطالبته 
بتبني مطلب المواطنين من خالل الجمعية لتوفير النقل حتى الســاعة 
العاشــرة والنصف ليال وذلــك إلعادة الروح للمدينــة التي كانت تنام 
باكــرا حيــث تغلق المحــالت التجاريــة المتنوعة ابوابهــا مع االدارة 
ويتوقف النقــل وبالتالي تنعدم الحركة التجارية ليال وتتحول عاصمة 

الوالية الى مدينة لألشباح

رئيس دائرة الونزة  يرشف عىل مراسم 
تسليم مفاتيح 228 سكن اجتمايع

n اســتلم، أول أمس الخميس،  مكتتبو حصة 228 سكن اجتماعي 
بصيغة العمومي اإليجاري- ببلدية الونزة شققهم بعد مدة من االنتظار.
حيث قدرت عدد السكنات التي وزعت وستوزع على مراحل ب 700 
ســكن، وزع منها في مرحلة ســابقة 160 ســكن، وتتواصل العملية 

على مرحلتين حتى استيفاء القائمة اإلسمية المتبقية.
العملية جرت مراســيمها بالقطب الحضري الجديد »طريق الحمرة« 
بمدينــة الونزة، أشــرف عليهــا رئيس دائــرة الونزة« عبــد الحميد 
هباز«بحضور السلطات المحلية والوالئية،وقد أعرب المكتتبون عن 

مدى فرحتهم الكبيرة، إلنهاء معاناتهم من أزمة السكن.
يذكــر أن هــذه العمليــة، ســخرت لهــا جميــع اإلمكانيــات الماديــة 
واللوجيســتية لتنفيذها، أما عن الســكنات المســلمة فقد جهزت وتم 

إيصالها بمختلف الشبكات.
منى بوعكاز  

حملة تحسيسية مشرتكة بني األمن و 
الحماية بربج بوعريريج  

n بــادرت، صبيحة أمس الســبت، مصالح األمــن الوطني و الحماية 
المدنية ببرج بوعريريج، حملة تحسيســية مشــتركة بســاحة القلعة 
بوســط مدينــة بــرج بوعريريج للتقليل مــن حوادث المــرور ،و كذا 
االلتزام باإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث قامت مصالح 
االمــن و الحمايــة المدنية بوضع ملصقات بســاحة القلعــة و توزيع 
المطويــات على المارة من أجل التحســيس بمخاطر انتشــار فيروس 
كورونــا و وجــوب االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة من خــالل وضع 
الكمامة وغسل اليدين و تطبيق التباعد االجتماعي خاصة في األماكن 
العمومية كنقاط توقف الحافالت و المحالت باإلضافة إلى المساجد و 
مختلــف االدارات التي تعرف اكتظاظ، كمــا تم التحدث مع المواطنين 
و تحميــل المســؤولية للجميع من اجل الحد في انتشــار الوباء الذي 
راح ضحيته الكثير من االشــخاص، في ذات السياق تم التحثيث على 
مخاطــر حــوادث المرور داخــل المدينة و خارجها مــن خالل تطبيق 
قانــون المــرور و عدم التخاذل، كما تم عــرض صور لحوادث مرور 
قاتلة من اجل تقريب الصورة للمواطن و حثه على المسؤولية الملقاة 
علــى عاتقــه ، كما دعــت ذات المصالح الى عدم  الســرعة المفرطة 
التي باتت تشــارك فــي حدوث حوادث مرور خلفت خســائر مادية و 

بشرية معتبرة.
 لإلشــارة فــان هذه الحملة التحسيســية جــاءت اســتجابة الى اليوم 
الوطنــي المفتوح التحســيس مــن مخاطر حوادث المرور و انتشــار 

وباء كوفيد 19.
مبروك بن الطيب

n حيــث اعتصم هؤالء أمام موقع 
هذه السكنات رافعين شعارات تندد 
بأوضاعهــم المزريــة وعلى رأس 
هذه الشــعارات »8 سنوات انتظار 
بــركات« في إشــارة منهــم إلى أن 
وضعهم بات ال يطاق وأنهم ســئموا 
من الوعود الجوفاء، وناشــد هؤالء 
والي والية ســطيف، كمــال عبلة، 
قصــد التدخل الســتكمال األشــغال 
المتوقفة منذ شــهر فيفري من السنة 
الجاريــة والتى كانت موعد لتســليم 
مفاتيح ســكناتهم، وفي تصريحاتهم 
أكد هــؤالء المكتتبين أن األشــغال 
على مســتوى التجمعات الســكانية  
تأخــر  باســتثناء  النهايــة  قاربــت 
انطــاق أشــغال التهيئــة الخارجية 
بســبب عدم ربط المســاكن بشبكتي 
الكهرباء والغاز، وحسب المكتتبين 
المشــاركين في الوقفة االحتجاجية 

صبــاح أمــس بموقع ســكنات عدل 
بعين ولمان فقد، تم ســابقا مراســلة 
المديريــة الجهويــة لوكالــة عــدل 
بسطيف  وكذا مصالح الوالية قصد 
ربطهم  اشــغال  التدخل الســتكمال 
بمســاكنهم وتســريع وتيرة اإلنجاز 

المتأخرة قصد اســتام سكناتهم في 
عيد االستقال على أقصى تقدير.

وكشف هؤالء في تصريحاتهم أنهم 
ذاقوا ذرعــا من الكراء ســيما وأن 
اســعارها ارتفعــت بشــكل جنوني 
بالمنطقة الجنوبية لوالية ســطيف، 

وهنــا من يدفــع رابته كلــه للكراء، 
وبالتالــي يطالبــون مــن الوصايــة 
االســراع في اســتكمال ما تبقى من 
أشغال هذه الســكنات النتشالهم من 
مخالــب الكــراء الــذي حــّول حياة 

هؤالء المواطنين إلى جحيم.

n وطمــأن الوالي أن عمليــات التوزيع تتم وفق 
البرنامج المســجل و خارطة التوزيع التي ســبق 
و أن تــم برمجتهــا مع أعضاء الهيئــة األمنية و 
المنتخبة و المعنين بالعملية، و أضاف بأن والية 
ســكيكدة، تحصي أزيد من 4 أالف سكن جاهزة 
تــم وضع خريطــة توزيع أســتمرت مند شــهر 

جانفي الماضي.
و فــي هــذا الســياق، ووفــق تعليمــات الحكومة 
ووزير السكن، أفرجت نهاية األسبوع الماضي، 
واليــة ســكيكدة، و فــي خضــم االحتفاليــة بليلة 
القدر المباركة ، عن قرابة 1000 وحدة ســكنية 
اجتماعية بإشراف السلطات المحلية، في احتفالية 

أقيم بمقر الوالية.  
و في نفس الســياق، سوف ستشهد والية سكيكدة 
فــي غضون االســابيع المقبلة تواصــل لعمليات 
توزيع الســكن بكل الصيغ السكنية ووفق خريطة 
ســيتم التشــاور فيها بمعية الشــركاء تندرج هذه 
العمليــة ضمــن سلســلة توزيــع الســكنات التي 
ستســتمر إلــى غاية شــهر ديســمبر المقبل، كما 

ســيتم توزيع ما ال يقل عن 1500 سكن بالمدينة 
الجديدة بوزعــرورة ببلدية فلفلة شــرق الوالية، 
باإلضافة إلى ســكنات أخرى في إطار الصندوق 
الوطني لمعادلــة الخدمــات االجتماعية بكل من 
بوشــطاطة و الحــروش،  و أخــرى فــي اوالد 
اعطية و باقي البلديات التي ستسلم كل الحصص 
الســكنية للوالية قريبا جدا ..و هــي العملية التي 

تعهد والي والية ســكيكدة، عبد القادر بنس عيد، 
بــأن تكــون في إطار شــفافية و القانــون، و دعا 
المواطنيــن الى التبليغ عــن »المحتالين« و قطع 
الطريــق أمام مــن يريــدون اســتغال مثل هذه 
»األعراس« قصد اإلخال باألمن و النظام العام 
مجــدد التزامــه بمتابعة عمليــة التوزيع عبر كل 

البلديات و الدوائر المعنية بالتوزيع.

n  بــدأت اول امــس، عمليــة تزويد 
ســد عين زادة في الجهة الشرقية لوالية 
برج بوعريريــج و الذي يعد اهم مورد 
لتزويد الوالية بالمياه الصالحة للشــرب 

من ســد الموان بوالية ســطيف، وجاء 
هذا بعد الجفاف الذي شهدته والية برج 
بوعريريج هذه الســنة و نقص منسوب 
المياه بالســد و قلــة الوديان التي تصب 

فيــه، و فــي إطــار المســاعي الرامية 
الى تحســين الخدمة العموميــة للمياه و 
تكاثــف جهــود الســلطات الوالئية التي 
وعدت بربط الســدين قبــل الصائفة أين 
يكثــر الطلــب علــى المياه مــع ارتفاع 
درجة الحرارة، كما جاءت العملية التي 
اشــرف عليها ممثلــي المــوارد المائية 
لوالية برج بوعريريج و والية سطيف 
التي كللــت بالنجاح و التــي تعد عملية 
تجريبيــة، حيــث كشــفت مصــادر أن 
االنطاق الفعلــي لضخ الكمية المعتبرة 
مــن ســد المــوان نحو ســد عيــن زادة 
يكــون يــوم االثنين 31 مــاي 2021 
مــن أجل تزويد واليــة برج بوعريريج 
بالميــاه الصالحة للشــرب و المســاهمة 
فــي تحســين الظــروف. لإلشــارة،فإن 

والية برج بوعريريج عرفت في اآلونة 
االخيرة تذبذب كبيــر في التزود بالمياه 
بعد نزول منسوب المياه بسد عين زادة 
الــذي يعتبــر الممون الرئيســي خاصة 
بعــد الجفــاف الضــارب فــي الوالية. 
مــا ادى الــى قلــق المواطنيــن في ظل 
غيــاب هذه المادة االساســية في حياتهم 
و كذا ارهاف جيوبهم من خال شــراء 
صهاريــج المياه التــي تصل في بعض 
األحيــان إلــى 1500 دج، في الســياق 
ذاته استبشــر المواطنيــن خيرا،خاصة 
وأن العملية جاءت قبل حلول الصيف و 
القضاء على مشكل التزود بالمياه الذي 
بات هاجســا حقيقيا في حيــاة المواطن 

البرايحي.
مبروك بن الطيب 

طالبوا بربط مساكنهم بشبكتي الكهرباء والغاز
وقفة احتجاجية لمكتتبي »عدل« 

بعين ولمان بسطيف

وايل سكيكدة يطمأن المحتجني 
السكن سيذهب إىل مستحقيه الرشعيني و حصص 

إضافية ستوزع قبل نهاية السنة

بداية ضح المياه من سد الموان بسطيف نحو سد عني زادة بربج بوعريريج

أقدم، صبيحة أمســن العشــرات من مكتتبي عدل 2 بموقع 400 مســكن بعين ولمان جنوب والية ســطيف، 
على تنظيم وقفة احتجاجية  بســبب التأخر الغير مبرر في ربط مســاكنهم بشــبكتي الكهرباء والغاز وتركيب 

المصاعد  قصد استكمال التهيئة الخارجية.

جدد، نهاية األســبوع الماضي، والي والية ســكيكدة، الســيد عبد القادر بن ســعيد، تأكيد من جديد، بأن كل 
الحصــص الســكنية الجاهــزة بمختلف الصيــغ و خاصة االجتماعية منها، ســيتم توزيعها قبل نهاية الســنة 

الجارية 2021 .

سطيف : سفيان خرفي
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n أعلنــت وزارة الداخليــة 
الســعودية يوم السبت، أنه تقرر 
السماح بدخول المملكة للقادمين 
مــن اإلمارات وألمانيــا وأمريكا 
والبرتغــال  وإيطاليــا  وإيرلنــدا 
وسويســرا  والســويد  وبريطانيا 

وفرنسا واليابان.
وصــرح مصــدر مســؤول في 
وزارة الداخليــة، بــأن المملكــة 
كانت قــد أصدرت أمــرا في 2 
فيفري 2021 علقت فيه السماح 
بدخــول المملكة مؤقتــا للقادمين 
مــن 20 دولة، لغيــر المواطنين 
والممارســين  والدبلوماســيين 

الصحيين وعائالتهم.
وأضاف ”بناءا على ما عرضته 
هيئة الصحــة العامة بخصوص 
الوضــع الوبائــي فــي عــدد من 

الــذي أظهــر  المعلنــة،  الــدول 
الســيطرة  اســتقراره، وفاعليــة 
علــى الجائحــة في بعــض هذه 
الدول، فقد تقرر السماح بدخول 
المملكــة للقادمين من اإلمارات، 
وألمانيــا، والواليــات المتحــدة، 
والبرتغال،  وإيطاليــا،  وإيرلندا، 
والســويد،  المتحــدة،  والمملكــة 

وسويسرا، وفرنسا، واليابان«.
وصرح بأن القرار سيدخل حيز 
التنفيذ انطالقا من هذا األحد 30 

ماي 2021.
وأكد المصــدر تطبيق إجراءات 
الحجر الصحي المؤسســي بحق 
مــن ينطبق عليهم مــن القادمين 

من تلك الدول.
ق ـ د

n واســتنادا إلى بيانات البنك الدولي، ذكرت شــبكة 
”ســي إن إن” األمريكية في تقرير السبت، أنه ”منذ عام 
2019، فقدت عملت لبنان أكثر من %90 من قيمتها، 
وعلقــت مدخــرات اللبنانيين في البنــوك التي فرضت 
ضوابط تقديرية على رؤوس األموال، كما دفع االنهيار 

المالي نصف السكان إلى ما دون خط الفقر«.
وأضافت الشبكة األمريكية أن ”االضطرابات السياسية 
فاقمــت األزمة، إذ اســتقالت الحكومة بعد انفجار مئات 
األطنان من نترات األمونيوم” التي تجاهلها المسؤولون 
بمرفأ بيروت، وأســاءوا التعامل معها لســنوات؛ األمر 

الذي خلف أكثر من 200 قتيل وآالف المصابين.
وأشــارت الشــبكة إلى أن ”قلب بيروت ال زال مشوًها 
مع عدد ال يحصى من المباني المتضررة والمدمرة«. 
وبعد شــهور من المشــاحنات السياســية، تقــف النخبة 
الحاكمة أمام طريق مســدود وتغلق أفق تشكيل حكومة 
جديدة. ويلقي البعض باللوم، على نظام تشارك السلطة 
فــي البــالد، الــذي يخصص المقاعــد بحســب الطائفة 

الدينية.
فــي المقابــل، يريد جيــل جديد من النشــطاء، الذي ولد 
مــن رحم االنتفاضة الشــعبية التي بدأت بمظاهرات في 
خريف 2019، والمعروفة باســم ثــورة 17 ”أكتوبر” 
، قلب هذا النظام السياســي الطائفي، وتوحيد الطوائف 

الدينية المتنوعة في لبنان.
وقــال أبو عبده: ”ما يجعلنا مختلفيــن هو أننا ليس لدينا 
بالفعــل أي انتمــاء ألي فئة سياســية.. نســاعد الجميع، 
وليــس لدينــا تمييز”، مضيفا ”نســاعد حًقا أي شــخص 
ينتمــي للمجتمــع ألن هذه هــي الطريقة التــي نبني بها 

مجتمع أفضل.«

وأضاف أن مشــاكل لبنان معقدة، لكن الســبب الرئيسي 
بسيط؛ وهو الفساد.

وفــي أعقاب انفجــار المرفأ، انتقد حســان دياب، الذي 
يشــغل منصب رئيس الــوزراء المؤقت لحين تشــكيل 

الحكومة، النخبة السياســية للبالد بســبب دعمها ”جهاز 
فساد أكبر من الدولة«.

ويــرى مراقبــون أن ”إخفاقات هذا النظام الفاســد الذي 
ال يخضــع للمســاءلة هي التي أدت في النهاية للمأســاة 

الحالية«.
ونقلت ”ســي إن إن” عن الصحفي االستقصائي اللبناني 
البارز، رياض الكبيسي، قوله: ”ما حدث في الرابع من 
أوت )انفجار مرفأ بيروت( هنا في لبنان هو أن الفســاد 

انفجر حرفًيا في وجهنا«.
وأضــاف: ”)المرفأ( هو صورة مصغرة للنظام اللبناني 

بأكمله. قائم على الرشوة. قائم على المحسوبية«.
وطبًقا لمؤشــر الفســاد لمنظمة الشــفافية الدولية، يحتل 
لبنــان المرتبــة الـ149 من بين 180 دولة، مما يشــير 

إلى مستويات مرتفعة من الفساد.
وألقــى البنك الدولي باللوم في الكســاد االقتصادي على 
”النقــص المتعمد في إجراءات السياســة الفعالة من قبل 

السلطات”، وذلك خالل تقريره لخريف عام 2020.
ويتــراوح الفســاد ما بين رشــاوى بســيطة إلى مخطط 
”بونــزي” المعقد، حيث يملك العديد من الساســة حصة 
بالبنــوك التي تقدم القروض إلــى الدولة بمعدالت فائدة 
مرتفعــة إلعادة بناء البنيــة التحتية للبنــان بعد الحرب 

األهلية.
وأشــارت ”ســي إن إن” إلى أن الغضب حيال النظام تم 
تصويره من خالل رســومات جرافيتي على العديد من 

الحواجز الخرسانية حول البرلمان.
وتظهر كلمات مكتوبة مثل ”مافيا” و”مليشــيا” وبجانبها 

سؤال: ”إن لم يكن اآلن، متى؟«.
وقــال الكبيســي: ”آمــل أن يتمكــن شــعبي تدريجًيا من 
مســاءلة هذه الطبقة السياســية. ال أتوقع تغييرا جذرًيا. 
أتوقع تغييرا تدريجيا، وإصالحات هيكلية ستحدث على 

مدار عقود زمنية، لكنها ستحدث في نهاية المطاف«.
ق ـ د

n وقالت إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيش الليبي في بيان: ”تم اختتام 
من  لعدد  الراقية  التدريبية  الدورة 
تحت  المسلحة  القوات  طياري 
عبد  طيار  عميد  المدرب  إشراف 
السالم السعيطي، على طائرة نوع 

سوخوي الروسية طراز 24«.
وأضافــت أن ”القيادة العامة للجيش 
الليبي حريصة ومهتمة برفع درجة 
االســتعداد والتأهــب القصوى لدى 
الطياريــن وتعزيز كفاءتهــم وبناء 

قدراتهم«.
اســتعراض عســكري تاريخي في 

بنغازي
وأكد العميد عبد السالم السعيطي أن 
”طائرة ســوخوي 24 سوف تكون 
ضمن أســراب الطائرات المشاركة 
في االســتعراض العسكري المهيب 
الســبت، احتفااًل بالذكرى الســابعة 
لثــورة الكرامــة التــي انطلقت 15 

ماي 2014«
والطائرة سوخوي 24،  هي طائرة 
هجومية روســية دخلت إلى الخدمة 
عام 1974 ومــا زالت في الخدمة 

في العديد من دول العالم.
وتمتاز هذه المقاتلة، بحســب مواقع 
متخصصة في الشــؤون العسكرية، 
بقدرتها على االستهدافات األرضية 
بســرعات تفوق ســرعة الصوت، 

والتحليــق لمســافة طويلــة، وحمل 
أنواع مختلفة من الذخائر وبكميات 

مختلفة.
للجيــش  العامــة  القيــادة  ونظمــت 
الليبــي، الســبت، أضخــم عــرض 
عســكري في تاريخ البــالد احتفاال 
بذكــرى انطــالق ”ثــورة الكرامــة 
2014”، بمشاركة مئات الكراديس 
وآالف العربات المسلحة من جميع 
وحدات وصنوف القوات المسلحة، 
بحســب تصريحــات ســابقة للواء 
أحمد المسماري، الناطق باسم القائد 

العام للجيش الليبي.
ومــن وقت آلخــر يجــري الجيش 
الليبــي مناورات تدريبيــة بالذخيرة 
الحية بين القــوات التابعة له، لرفع 
كفاءتهم القتالية ودرجة اســتعدادهم 
للقيــام بالمهــام التــي تــوكل إليهــم 
خاصــة مهــام مكافحــة اإلرهــاب 
وبسط األمن في كافة أرجاء البالد.

وتستمر ألوية وكتائب الجيش الليبي 
فــي فتــح بــاب التجنيــد والتدريب 
جميــع  فــي  والضبــاط  للجنــود 
التخصصات العسكرية، لضخ دماء 

جديــدة فــي صفوفه حتــى في ظل 
حربه ضد اإلرهاب.

ولــم يقف حظر التســليح عائقا أمام 
الجيــش الليبــي، فــي ظــل وجــود 
مهندسين وفنيين وطنيين على كفاءة 
عاليــة بالقــوات المســلحة، ليعيدوا 
بعض الطائرات التي كانت معطلة، 

إلى العمل.
الســوفيتية  الصواريــخ  وكذلــك 
والقطع البحريــة، التي أعيدت إلى 
الخدمة لتأمين أرض وســماء البالد 
وســواحلها، فــي ظــل التهديــدات 
التركية واســتمرار نقــل المرتزقة 
واألسلحة إلى المليشيات بالعاصمة 

طرابلس.
مــن ناحية أخــرى، تمكنــت الفرق 
الفنيــة بالجيــش الليبــي فــي مــاي 
الماضــي، من صيانــة وإصالح 4 
طائــرات حربية كانــت متوقفة منذ 
فتــرة طويلة عــن الخدمــة، والتي 

شكلت إضافة قوية.
وبعدها بشــهرين كان الشعب الليبي 
علــى موعــد جديد مع خبر ســار، 
بعودة الطائرة ”ميج 23” إلى سرب 
القاذفــات بعــد صيانتهــا، وإعالن 
دخولهــا للخدمة وجاهزيتهــا لتنفيذ 

المهام القتالية.
ق ـ د

مشروع  إن  دبلوماسيون  وقال   n
المتحدة  الواليات  أعدته  الذي  القرار 
وامتناع  عضواً   13 بأغلبية  إقراره  تم 
الهند  هما  التصويت  عن  عضوين 

وكينيا. 
ويلبــي هذا القرار مطلب منظمتي العفو 
الدوليــة )أمنســتي( وهيومــن رايتــس 
ووتــش اللتين دعتا مــراراً المجلس إلى 

تجديد هذا الحظر.
وقالت هيومن رايتــس ووتش إن تمديد 
العمــل بهذا الحظر ”ال يــزال ضرورياً 
للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى 
ما يحصل من انتهاكات لحقوق اإلنسان 
علــى نطاق واســع وتزايــد للعنف على 

األرض«.
وفــي قراره أبــدى مجلس األمــن ”قلقه 
العميق من اســتمرار القتــال في جنوب 

السودان«.
”االنتهــاكات  إدانتــه  المجلــس  وأكــد 
المتكــررة” لالتّفاقات التــي تنص على 
”وقف األعمال العدائية وحماية المدنيين 

ووصول المساعدات اإلنسانية«.
وأدان القــرار نفســه ”بشــّدة االنتهاكات 
اإلنســان  لحقــوق  والحاليــة  الســابقة 
والتجــاوزات وانتهاكات القانون الدولي 
اإلنســاني الدولي، ويدين كذلك مضايقة 
واســتهداف المجتمع المدنــي والعاملين 

في المجال اإلنساني والصحفيين«.

كمــا أعــرب مجلــس األمن فــي قراره 
عــن ”اســتعداده لمراجعــة تدابير حظر 
األســلحة، من خــالل جملة أمــور منها 
أو  تعليقهــا  أو  التدابيــر  هــذه  تعديــل 
رفعها تدريجياً، وذلــك في ضوء التقّدم 

المحرز«.
وطلــب القرار مــن األمين العــام لألمم 
المتحدة وســلطات جنوب السودان تقديم 
تقريــر بحلول منتصــف أفريل 2022 
بشــأن التقــدم المحــرز فــي المجاالت 
التاليــة: إعــادة هيكلــة قــوات الدفــاع 
واألمــن، وتنفيــذ برنامــج لنزع ســالح 
المقاتلين وتســريحهم وإعــادة إدماجهم، 
األســلحة  مخزونــات  إدارة  وإصــالح 

والذخيرة.
كما يدعــو القرار الــدول األعضاء في 
األمم المتّحدة، وال ســيما دول المنطقة، 
إلــى التطبيــق الكامل لحظر األســلحة، 
وإذا لــزم األمر، من خــالل مصادرتها 
وتدميرهــا إذا ثبت حصــول إتجار غير 

مشروع بها.
وكان جنــوب الســودان مســرحاً لـــ6 
ســنوات من حــرب أهليــة أودت بحياة 
حوالــي 380 ألــف شــخص، وانتهت 
رســمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في 

فيفري 2020.
ق ـ د

10

روسية   ”24 ”سوخوي  مقاتالت  على  متقدمة  تدريبية  دورة  السبت،  الليبي،  الجو  سالح  اختتم 
الصنع، بالتزامن مع عرض عسكري منتظر.

قرر مجلس األمن الدولي، تمديد حظر األسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر أي حتى 31 ماي 2022.

عين على العالم

بالزتامن مع عرض عسكري منتظر

انتهاء تدريب طيارني عىل ”سوخوي 24” بليبيا

مجلس األمن يمدد حظر األسلحة المفروض عىل جنوب السودان

 نشطاء  يف بالد األرّز يحذرون

األحد 30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال  1442

ردت

السعودية ترفع حظر دخول القادمني 
إليها من 11 دولة بينها اإلمارات

الفساد ينخر دواليب الدولة في لبنان
قال نشطاء لبنانيون إن الفساد الذي فاق الحدود، والمليشيا المسلحة ركعا لبنان، وتحدثوا عن تلخيص مشاكل البالد في انفجار مرفأ بيروت.

https://al-ain.com/article/1622232992
https://al-ain.com/article/1622232992
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تحسبا للقاءات الودية الثالثة أمام موريتانيا ، مالي وتونس 
المنتخب الوطني يدخل االثنين في 
تربص تحضيري بمركز سيدي موسى

تونس تستديع 
المجربي والرقيق 

من إنجلرتا لاللتحاق 
بنسور قرطاج
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بأحسن هجوم ثاني أحسن دفاع 
وبهداف اسمه يادادن 

هالل شلغوم العيد 
يقرتب من الرابطة 

األوىل املحرتفة 

- استدعاء العبني جدد وتشبيب 
منصب حراسة املرمى

- بلماضي يعقد الثالثاء ندوة صحفية 
والكشف الرسمي عن القائمة 
-أدم وناس يعود اىل القائمة 

وسيشارك يف اللقاءات الودية الثالثة 

يواجه اليوم إتحاد العاصمة يف عمر حمادي 

شباب قسنطينة يراهن 
على الفوز ومواصلة النتائج 

االيجابية
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ص 12



n   وهــو التربــص الــذي ســيكون 
له انعــكاس ايجابي علــى الالعبين بعد 
تأجيــل مباريات التصفيــات من طرف 
الــكاف والفيفا على خلفية انتشــار وباء 
كورونــا في العديد من البلدان اإلفريقية 
والفرصة مواتية في هذه الحالة للناخب 
الوطنــي جمــال بلماضــي مــن أجــل 
الوقــوف علــى إمكانــات العبيــن جدد 
المرشــحين لتدعيــم  التشــكيلة الوطنية 
في التصفيــات ونهائيــات كأس إفريقيا 
المقررة السنة القادمة بالكاميرون وهذا 
ما ذهب إليه العديد من المتتبعين لخبايا 

وأسرار المنتخب الوطني .
استدعاء العبني جدد 

وتشبيب منصب حراسة املرمى 
الشــيء االيجابي في هــذا التربص هو 
اســتدعاء العبيــن جــدد إلــى المنتخب 
الوطنــي األول بقيــادة جمــال بلماضي 
وهذا لمنح لهم الفرصة ورؤيتهم بألوان 
المنتخــب الوطنــي  ومــن بيــن هؤالء 
حارس رديف شباب باتنة الذي استدعي 
من الناخب الوطنــي بعد أن وقف على 
قدرات الحارس أسامة ماللة  ابن منطقة 
منعــة الذي ســيكون له شــأن كبير في 
المســتقبل خاصــة وأن الناخب الوطني 
بلماضــي يفكــر فــي تشــبيب حراســة 

المرمــى بعــد بلــوغ  الحــراس الثالثة 
عتبة 33 ســنة كما هو الحال لمبولحي 
،دوخة والحارس اوكيدجة ما يعني في 
هذه الحالة أن المنتخب الوطني مطالب 
بحراس شــباب أمثال الحارس ماللة أو 

ميجدال حارس اولمبي المدية .
بلماضي يعقد الثالثاء ندوة صحفية 

والكشف الرسمي عن القائمة 
الثالثــاء  يعقــد  أن  المنتظــر  مــن 
الناخــب الوطنــي ندوة صحفيــة بقاعة 
المحاضــرات لمركــز ســيدي موســى 
علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحا 
يقوم فيها باإلعالن الرســمي عن قائمة 
الالعبين المستدعين لهذا التربص التي 

ستكون موسعة بالنظر إلى إجراء ثالث 
مباريــات وديــة فــي أقل مــن 10 أيام 
وأيضا للســماح ألكبر عــدد ممكن من 
الالعبين باللعب والوقوف على قدراتهم 
قبل بــدء التصفيات المؤهلــة للمونديال 
فــي ســبتمبر القــادم ويتطلــع الناخــب 
الوطنــي إلى ظهور الالعبين بمســتوى 
االيجابيــة  النتائــج  لمواصلــة  راقــي 
والحصيلة المسجلة منذ توليه العارضة 

الفنية للخضر .
املنتخب يبدأ التحضري 

لتصفيات املونديال عرب بوابة 
املنتخب املوريتاني 

ســتكون المقابلــة األولــى  للخضر يوم 
الخميس المقبل بمعلب مصطفى تشاكر 
بالبليــدة أمــام  منتخــب موريتانيا الذي 
تطور بشــكل كبيــر في المــدة األخيرة 
حيــث ضمن التأهل إلــى نهائيات كأس 
أمــم إفريقيــا المقبلة وهــو امتحان جيد 
للمنتخــب الوطنــي  وبعــض الالعبين 
الذين غابوا عن المنتخب لعدة أشهر في 
صورة الالعــب وناس الذي يطمح إلى 
اســتعادة منصبه  في الخضر من خالل 
إقنــاع الناخــب الوطنــي بمؤهالته في 
المباريــات الودية الثالثة ويتطلع وناس  
إلى البروز والتألق وهو الذي اشتق إلى 
أجــواء المنتخب الوطني بعد غيابه عن 

المباريات األخيرة . 

n تبحث  تشــكيلة شباب قسنطينة اليوم 
األحــد على نتيجة ايجابيــة خالل تنقلها 
إلى العاصمة لمواجهــة االتحاد بملعب 
عمر حمــادي ببولوغين برســم الجولة 
الـــ24 للرابطة األولــى المحترفة وهي 
مواجهــة صعبــة للغاية ألبنــاء حمدي 
بالنظــر الى وضعيــة اتحــاد العاصمة 
والرغبــة فــي الفوز الســتعادة التوازن 
بعد الهزيمة األخيرة أمام اولمبي المدية 

بملعب هذا األخير.
 ويتطلــع رفقاء لقجع الــى تحقيق على 
األقل التعــادل في هذا اللقــاء للبقاء مع 
صلــة بالنتائج االيجابيــة وهذا ما ذهب 
إليــه الطاقــم الفنــي الــذي يصــر على 
التعــادل أو الفــوز في هذا اللقــاء بعيدا 
عن عامل الخســارة ألنه قد يعيد الفريق 
الــى نقطة البداية وهذا مــا يدركه جيدا 
رفقاء الحــارس رحماني شــمس الدين 
حيــث يراهنــون علــى الحالة النفســية 
العالية لتجاوز عتبة لياســما والبقاء مع 
ســكة االنتصــارات والنتائــج االيجابية 
بعد اإلطاحــة  األربعاء الماضي بفريق 
مولودية الجزائر ويبحث الالعبين على 
التأكيــد واالنتفاضــة من جديــد خارج 
القواعد ولما ال تكرار سيناريو مواجهة 
تلمســان أين عاد الفريق بنتيجة ايجابية 

وبنقطة من خارج القواعد .
الطاقم الفني يركز على جانب 
االسرتجاع ويحفز العبيه يف 

التدريبات 
ركز المدرب حمدي في التدريبات على 
جانب االســترجاع بعــد المقابلة القوية 
التــي لعبهــا رفقــاء العمــري األربعاء 
أمــام مولوديــة الجزائــر أيــن أعطــى 
كل الالعبيــن ما لديهم لكســب الرهان 
وإبقــاء النقاط الثالثة في قســنطينة في 
ظل الحساســية الموجودة بين الفريقين 
والشــحنة الرياضية التي ســاهمت في 
رفع معنويات الالعبين لكســب الرهان 
حيث استطاع  الالعبين البروز والتألق 
في هذا اللقاء وإضافة ثالث نقاط مهمة 
الى الرصيد ســيكون لهــا واقع ايجابي 
على نفســية الالعبين قبل موقعة اتحاد 
العاصمة التي تعد صعبة لكنها مفتوحة 

علــى كل االحتماالت شــريطة  التحلي 
بالروح المسؤولية من الالعبين وتجنب 
األخطاء الدفاعية وتضيع الفرص أمام 
المرمــى وهــذا ما أوصى بــه المدرب 
حمــدي العبيه في التدريبات حيث كان 
يــردد كلمــة التركيز عدة مــرات ألنه 
يعرف جيدا أن اللقاء لن يكون سهال .

تغريات طفيفة على التشكيلة 
ويف الخطة التكتيكية 

مــن المنتظــر أن يقوم مدرب الســنافر 
مســتوى  علــى  التغيــرات  ببعــض 
التشــكيلة مع تغيير طفيــف في الخطة 
التــي ســيعتمدها عليهــا حيث ســيلعب 
بأربعــة مدافعين  وهــذا لتحصين الخط 
الخلفــي مــع إضافة العــب خامس في 

وســط الدفــاع  إضافة الــى العبين في 
االسترجاع  مع التقدم كثيرا نحو األمام 
لمســاعدة وســط الميدان الذي سيتكون 
مــن العبين  مع الدفع بمهاجم واحد في 
القاطرة األمامية وهي الخطة التي يريد 
بها حمدي إيقاف زحف اتحاد العاصمة 
ومهاجميــه فــي هــذا اللقــاء فضال عن 
االعتماد على المرتدات أثناء استرجاع 
الكــرة ويتطلع الى أن تكون هذه الخطة 

التكتيكية ناجعة أمام فريقه السابق .
الحذر مطلوب من بلقاسمي 
وبن شاعة والرهان كبري على 

الحارس رحماني 
حــذر الطاقــم الفني العبيه مــن مهاجم 
إتحــاد العاصمــة بلقاســمي وزميله بن 
شاعة  بالنظر الى المستوى الجيد الذي 
أبانــا عليه الثنائي حيث طالب من الخط 
الخلفــي بالتحلي بالحيطة والحذر وعدم 
المغامــرة كثيرا مع فرض رقابة لصيقة 
على الالعب الســابق لشــباب قسنطينة 
الــذي عــاد بقــوة فــي المــدة األخيــرة 
ويراهــن  الجماهيــر علــى الحــارس 
رحمانــي للمســاهمة في تحقيــق نتيجة 
ايجابيــة خاصة في ظل عودتــه القوية 
والمباريــات الكبيرة التي يؤديها خاصة 
خــارج القواعد حيث ســاهم في النقطة 
المحققة في تلمســان لمــا تصدى لركلة 
الجزاء وحارب لنفسه الوداد في ملعبه . 
أ- هادي 

تحسبا للقاءات الودية الثالثة أمام موريتانيا ، مايل وتونس 

المنتخب الوطني يدخل االثنين في تربص 
تحضيري بمركز سيدي موسى

يواجه اليوم إتحاد العاصمة يف عمر حمادي 

شباب قسنطينة يراهن عىل الفوز ومواصلة النتائج االيجابية

سليماين باق يف ليون لموسمني آخرني 

n كشــفت تقاريــر صحفيــة فرنســية أن نــادي أولمبيك ليون حســم 
مستقبل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسالم سليماني .

وأكدت صحيفة ‘ فرانس فوتبول ‘ أن إســالم ســليماني ســيجدد عقده 
رفقة ناديه أولمبيك ليون لموسمين .

و أضافــت ذات الصحيفة ان الدولي الجزائري إســالم ســليماني تلقى 
ضمانات من مســؤولي نادي ليون ليكون المهاجم األول للفريق خالل 

الموسم القادم .
جدير بالذكر أن إســالم سليماني إنتقل للعب في صفوف نادي أولمبيك 
ليون خالل الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي ليستر سيتي .

نب نــارص : فخــر وقــوة وامتيــاز أن تكــون دويل 
جزائري يحظى بدعم شعبه

n عبــر العــب المنتخــب الوطني 
ناصــر  بــن  اســماعيل  الجزائــري 
عــن فخــره بحمل قميــص محاربي 

الصحراء
فــي  ناصــر  بــن  اســماعيل  وقــال 
تصريحــات لصحيفــة ‘ لوبيتــور ‘ 
:”فخر وقوة وامتياز أن تكون دولي 

جزائري يحظى بدعم شعبه”
وتابــع نجــم ميالن حديثــه قائال :” 
مــا عدا هللا ال يمكــن ألحد أن يعطينا 

القوة التي يقدمها لنا أنصارنا “.
وسيشــارك اســماعيل بن ناصر في مباريات المنتخب الوطني الودية 

القادمة ضد منتخبات موريتانيا ، مالي و تونس .
تاج الدين 

بأحسن هجوم ثاين أحسن دفاع وبهداف 
اسمه يادادن 

هالل شلغوم العيد يقرتب من الرابطة 
األوىل المحرتفة 

n يقترب فريق هالل شــلغوم العيد من  الصعود الى الرابطة األولى 
المحترفــة بعــد النتائج االيجابية المحققة آخره الفــوز في العلمة أمام 
مولوديــة العلمة في الوقت بدل الضائع والذي مكن الفريق من تصدر 
المجموعة الشــرقية رفقة إتحاد مدينــة عنابة هذه الحصيلة االيجابية 
تتفاعل معها جماهير الشــاطو خاصة وأنها تقرب الهالل من الصعود 
قبل أربع جوالت عن نهاية الموسم الكروي إذ يبحث أشبال بن مسعود 
علــى مواصلة هذه النتائــج للوصول الى الهدف  هو الصعود  بالرغم 
مــن اإلمكانيــات المادية القليلة لكــن رفقاء الهداف يــادادن كانوا في 
المســتوى وتمكنوا مــن الفوز في العلمة ومواصلــة النتائج االيجابية 
وجمــع أكبر عــدد ممكن من النقاط حيث يراهــن الالعبين على إنهاء 
الموســم فــي المركز األول والصعود مع تراقــب تعثر إتحاد عنابة في 
الجــوالت المتبقية إلطالق عنان األفراح في مدينة شــلغوم العيد الذي 
كســب فريقا قويا أبان على قدرات عالية وشخصية قوية فوق أرضية 
الميدان من خالل اللعب الى غاية صافرة النهاية وهذا ما مكن الالعبين 
من تســجيل عدة انتصارات في الدقائــق األخيرة كما أن اللقاء األخير 
ســاهم فيه الحارس مويســي الذي يقدم مســتوى متميز للغاية إذ أنقذ 
الهــالل من هدف عن طريق ضربــة الجزاء التي غيرت كل المعطيات 
وجعلــت الهالل يعود بالزاد كامال الى الديار في انتظار التأكيد الثالثاء 

القادم داخل القواعد .
أ- هادي 
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أ.هادي

يدخل هذا االثنين المنتخب الوطني األول في تربص تحضيري تحسبا للمواجهات الودية  المنتظرة في شهر 
جوان الداخل استعدادا للمنافسة الرسمية المتمثلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم  بقطر.

أخبار محترفينا 

3 أسماء جديدة من بينهم حارس مرمى
  بلمايض يستدىع 30 العبا  لوديات موريتانيا ،مايل وتونس

n  كشفت مســاء أمس االتحادية الجزائرية لكرة 
القدم عبر موقعهــا االلكتروني عن قائمة الالعبين 
المعنين بتربص المنتخب الوطني واللقاءات الودية 
الثالثة التي سيلعبها  الخضر ضد موريتانيا ،مالي 
وتونس على التوالــي والمميز في هذه القاىمة التي 
تضم 30 العبا هو استدعاء ألول مرة ثالثة أسماء 
جديــدة  ويتعلق االمر بحــارس أولمبي المدية عبد 

الرحمان ميجدال الذي ســيكون الى جانب الحراس 
الثالثــة المخضرمين مبولحي ،دوخــة وأوكيدجة  
ومتوســط الميــدان أحمد طوبة اضافــة إلى مهدي 
زقان الناشــط فــي الدوري الفرنســي ضمن فريق 
بوردو ، كما عرفــت القائمة عودة بعض الالعبين 
الــى المنتخــب في صــورة العب نيس الفرنســي 
عطــال يوســف والعــب كروتونــي االيطالي أدم 

وناس اضافة الى متوســط الميدان هشــام بوداوي 
الذي ينشــط في نادي نيس الفرنســي أمــا االغلبية 
المتبقية  فقد تعودت اللعب في المنتخب وشــاركت 
في التتويج الثاني في تاريخ الوطن بالتاج االفريقي 
في شــاكلة بونجــاح ،بلعمــري ،باليلــي ،فيغولي 

،محرز ، زفان ،  سليماني وغيرهم .
 أ-هادي 



n استدعى مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم 
منذر الكبير العبي مانشســتر يونايتد وأرســنال 
اإلنجليزييــن حنبعــل المجبــري وعمــر الرقيق 
لاللتحــاق بالفريــق األول بعدمــا قــررا اللعــب 

لصالحه، بحسب ما أعلن االتحاد المحلي للعبة.
القدم تشــكيلة  لكــرة  التونســي  ونشــر االتحاد 
المنتخب التي تضم 29 العباً، من بينهم الالعبان 
اللــذان وافقــا علــى االلتحــاق في وقت ســابق، 

استعداداً لخوض مباريات مقبلة.
وكان المجبري )18 عاماً( وهو يحمل الجنسيتين 
الفرنسية والتونسية، لعب للمنتخب الفرنسي تحت 
17 عاماً، وتعاقد في أوت 2019 مع مانشســتر 
يونايتد آتيــاً مــن موناكــو الفرنســي حيث لعب 

موسماً واحداً.
أمــا الرقيــق )20 عامــاً( الذي يحمل الجنســية 
الهولندية، فسيكون ضمن خطط المدرب في خط 

دفاع »نسور قرطاج«.
وقال المتحدث باســم االتحاد التونسي قيس رقاز 
لوكالــة فرانس برس إن قرار المجبري االلتحاق 
بالمنتخــب التونســي جاء إثر »اقتنــاع منه ومن 

عائلته«
يدخل »نســور قرطاج« في معسكر تدريبي بين 

2 و15 جوان المقبل.
وأنهى المنتخب التونسي مشواره في كأس األمم 
اإلفريقية رابعاً في نســخة العام 2019، وتأهل 
للنســخة المقبلــة المرتقبــة فــي الكاميــرون عام 

.2022
وتالقــي تونــس الكونغــو ودياً فــي الخامس من 
جوان المقبــل، قبل أن تواجه الجزائر ومالي في 

11 و15 من الشهر نفسه .

nأكــد نادي نابولي، المنافــس في دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم، اليوم الســبت، تعيين 
لوتشــيانو ســباليتي، مدربا جديــدا للفريق، خلفا 

لسلفه جينارو غاتوزو.
وقــال مالك نابولي، أوريليــو دي لورينتيس، في 
بيــان مقتضب: »يســعدني اإلعالن عــن تعيين 
لوتشــيانو ســباليتي مدربا لنابولي بداية من أول 

يوليو المقبل«.
وأضاف المالك: »مرحبا بك لوتشــيانو.. سنقوم 

بعمل رائع سويا«.
وتخلــى ســباليتي )62 عاما(، صاحــب الخبرة 
الطويلــة، عــن آخر مهمــة تدريبية له مــع إنتر 

ميــالن فــي 2019، بعــد أن حقق أكبــر نجاح 
في مســيرته في إيطاليا مــع روما، حيث فاز مع 
الفريق بــكأس إيطاليا مرتين متتاليتين في عامي 

2007، و2008.
وتأكد رحيــل غاتوزو عن نابولي في األســبوع 
الماضــي، بعد فشــل الفريق فــي التأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبــل، عقب تعادله في 
الجولة األخيرة من الموسم المنقضي أمام فيالس 

فيرونا.
وكان غاتــوزو، تولى تدريب نابولي خلفا لكارلو 
أنشــيلوتي في ديســمبر 2019، وقــاده للتتويج 
بلقب كأس إيطاليا في يونيو 2020. وبعد رحيله 

عن نابولي، سيتولى غاتوزو تدريب فيورنتينا.
رويترز

تأجيل محاكمة الطاقم الطبي ألسطورة كرة القدم 
مارادونا

تأّجلت جلســة االســتماع الخاّصة بالفريق الطبي 
المعالج ألســطورة كــرة القــدم الراحــل دييغــو 

أرماندو مارادونا حتى منتصف يونيو المقبل.
كان مــن المفتــرض أن يخضــع الفريق الطبــي 
المكّون من ســبعة أفراد لالستجواب يوم االثنين 
المقبل قبل أن تتأّجل الجلســة حتى الرابع عشــر 
مــن يونيــو علــى أن يتــّم بعدهــا إعالن القرار 
النهائي بالتّهــم الموّجهــة لهم في مالبســات وفاة 

مارادونا.
كانــت  الوفــاة  أّن  التحقيــق  فريــق  ويعتقــد 
نتيجة اإلهمال وســوء التصّرف من قبل الفريق 
المعالــج األمــر الــذي أّدى إلــى تدهور حالــة 

مارادونا الصحيّة والوفاة.
وبدأت اإلجــراءات القانونيّة بعد تقديم اثنتين من 

بنات مارادونا شكوى للجهات الرسميّة.
ثبوت التّهم فيواجه الفريق الطبــي  حــال  وفــي 
أحكاما بالّســجن قد تصل إلى خمســة وعشــرين 

عاما.

تونس تستدعي المجبري والرقيق من 
إنجلترا لاللتحاق بنسور قرطاج

تعيني سباليتي مدربا لنابويل خلفا لغاتوزو

رونالدو يهرب من جحيم أليغري 
يف صفقة تبادلية
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n أفــادت صحيفــة »الغازيتا 
ديللو ســبورت« اإليطالية، بأن 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
مهاجم يوفنتوس، مرشح لالنتقال 
إلــى باريــس ســان جيرمان في 
الفريقين،  بيــن  تبادليــة  صفقــة 

خالل المركاتو الصيفي.
مــع  رونالــدو  عقــد  وينتهــي 
يوفنتوس صيــف 2022، لكنه 
يرغب في الرحيــل عن الفريق 
الصيــف  خــالل  اإليطالــي، 
الحالــي، وخاصــة عقــب عودة 
المــدرب اإليطالي ماســيميليانو 
أليغري، إلى »أليانز سالديوم«.

أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
رونالدو هو المرشــح الرئيســي 
لتعويض الفرنسي كيليان مبابي 
فــي ســان جيرمــان، إذا رحــل 

المهاجم الشاب هذا الصيف.
ديللــو  »الغازيتــا  وأوضحــت 
ســبورت« أن صفقــة رونالدو 
المهاجــم  انتقــال  ستشــهد 
األرجنتيني ماورو إيكاردي إلى 

يوفنتــوس، رغم تأكيــد الالعب 
األرجنتيني مؤخرا بأن مستقبله 

في باريس.
اإليطاليــة،  الصحيفــة  وقالــت 
إن المفاوضــات الرســمية حول 
الصفقــة التبادليــة لم تبــدأ حتى 

اآلن.
وانضم كريستيانو رونالدو )36 
عامــا( إلــى يوفنتــوس صيــف 
2018 قادمــا مــن لاير مدريد، 
براتب ســنوي قدره 31 مليون 
يورو، وخالل تلك الفترة شارك 
»صــاروخ ماديــرا« في 133 
مباراة ســجل فيها 101 هدف، 
وفاز بالدوري اإليطالي مرتين، 
وكأس إيطاليا والسوبر اإليطالي 
مرتين، وتوج هدافا للدوري في 
الموســم المنصرم، برصيد 29 

هدفا.
وكاالت

مورينيــو يقــدم عرضا 
لرونالدو

n عــرض المديــر الفنــي الجديد لنــادي رومــا، البرتغالي جوزيه 
مورينيو، على مواطنه كريســتيانو رونالدو، باالنضمام لفريقه حال 

رحيله عن يوفنتوس.
وذكــرت شــبكة »SportMediaset«، أن مورينيو تواصل مع 
رونالدو وسط شائعات عن رحيله عن يوفنتوس، وأكدت أن المدرب 

البرتغالي اقترح على مواطنه خيار االنضمام إلى نادي روما.
وزعــم المصــدر، أن رونالدو البالغ من العمــر 36 عاما، قد يفضل 
البقــاء فــي إيطاليا حال قــرر الرحيل عــن يوفنتوس، بســبب نظام 

الضرائب المتبع في هذا البلد الذي يروق لـ«الدون«.
وكان رونالدو، انضم إلى يوفنتوس صيف 2018، ويرتبط معه بعقد 

يمتد حتى صيف 2022.
واحتــل يوفنتوس المركز الرابع فــي دوري الدرجة األولى اإليطالي 
في الموســم المنقضي، وحجز بشــق األنفس مقعده في دوري أبطال 

أوروبا، بينما شغل روما المركز السابع.
تجدر اإلشارة إلى أن رونالدو، توج بلقب هداف الدوري اإليطالي في 
الموســم المنقضي، ليصبح أول العب في التاريخ يحقق هذا اإلنجاز 
في ثالث بطوالت من الدوريات الخمسة الكبرى )الدوري اإلنجليزي، 

والدوري اإلسباني، والدوري اإليطالي(.
أورو سبور 

من هم أبرز الرابحني والخارسني يف ليفربول هذا الموسم؟
n ســلط تقريــر لصحيفــة »ميرور« البريطانيــة، الضوء على أبرز الفائزين والخاســرين في نادي 
ليفربول اإلنجليزي هذا الموســم.كان أداء كتيبة األلماني يورغن كلوب قويا في بداية الموســم، حيث 
كان »الريــدز« فــي صــدارة »البريميرليــغ«، بفارق 8 نقاط عن مانشســتر ســيتي، وعلى بعد 14 
نقطــة من التتويج بلقب الدوري، حينما بدأت مســيرة التراجع متمثلــة باإلصابات المعّطلة في الدفاع، 
واإلسراف في إضاعة الفرص أمام مرمى الخصوم.وهكذا خسر ليفربول ألول مرة في تاريخه الممتد 
لـ129 عاما، 6 مباريات متتالية على ملعب »األنفيلد«.ومع انتهاء الموســم الكروي، بمقدور العبي 
ليفربول التطلع الستراحة صيفية تمهيدا للتحديات القادمة، حيث يودع بعضهم »المستطيل األخضر« 

بنجاحات مميزة، في حين يتمنى آخرون أال يتكرر معهم ما حدث في موسم 2020/2021.
الفائزون يف ليفربول:

ديوغو جوتا
فاجأ ليفربول الكثيرين عندما دفع 41 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جوتا من ولفرهامبتون، إال أن 

الالعب البرتغالي أثبت جدارته، وسجل 13 هدفا في 28 مباراة.
ناثانيل فيليبس

مثّــل غياب فيرجل فــان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب، فرصة لفيليبــس إلظهار قدراته في مركز 
الدفــاع إلى جانب أوزان كاباك وفابينيــو تافاريس.وقّدم فيليبس مباريات ناجحة كما فعل أمام بيرنلي، 

حيث سجل هدفا برأسه، ليثبت لكلوب أنه العب يمكن االعتماد عليه في الموسم القادم.
كورتيس جونز

نجــح جونــز البالغ من العمــر 20 عاما، في تعويــض غياب جوردان هندرســون، المصاب في خط 
الوسط.وشــارك الالعب الشاب في 24 لقاء بالدوري الممتاز مقارنة بست مباريات الموسم الماضي، 

حيث تميز بتمريراته.
ويتوقع كثيرون أال يوقع كلوب على بديل لجورجينيو فينالدوم، ألن جونز سيكون حاضرا لسّد الفراغ.

نابي كيتا
حالت اإلصابات التي تعرض لها العب الوســط الغيني كيتا دون إبراز مهاراته وتطور أدائه في ليفربول، علما أنه شــارك في 7 لقاءات فقط إلى جانب »الريدز« 

هذا الموسم.
كونستانتينوس تسيميكاس

خــاض الالعــب اليونانــي البالغ من العمر 25 عاما مباراتين قصيرتين في الدوري اإلنجليزي الممتاز، وبلغ مجموع زمن المباريات التي شــارك فيها 6 دقائق، في 
الهزيمة 1-4 ضد مانشستر سيتي، والفوز 0-2 على كريستال باالس.

ورغم ســعي الالعب الذي اشــتراه ليفربول من أولمبياكوس مقابل 11 مليون جنيه إســترليني، إال أن رحيله عن »الريدز« يبدو مرجحا في الصيف، إن تواجد فريق 
يريد ضمه.
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 المنعرج األخير قبل حوالي عام واحد من الحدث

تـــــنس
دجوكوفيتش يحرز لقب دورة بلغراد

 

n تحّضــر الصربــي نوفــاك دجوكوفيتــش المنصف أول 
عالميــاً بأفضل طريقــة لبطولة روالن غاروس الفرنســية 
التــي تنطلــق األحد، وذلك بإحرازه لقــب دورة بلغراد على 
أرضــه للمرة الثالثة في مســيرته بفوزه فــي النهائي على 
الســلوفاكي أليكس مولتشــان المنصف 255 عالمياً 6-4 

و3-6 السبت في النهائي.
وتــّوج ابن الـ34 عاماً بلقبــه الثاني لهذا العام، بعد بطولة 
أســتراليا المفتوحة، من أصل ثالث مباريات نهائية خاضها 
منذ انطالق الموســم الجديد )خسر نهائي دورة روما على 

يد اإلسباني رافاييل نادال(.
وحســم دجوكوفيتــش اللقاء مــع الســلوفاكي الصاعد من 
التصفيات والذي كان يخوض النهائي األّول في مســيرته، 
في غضون ســاعة و28 دقيقة، لكنه عانى بعض الشــيء 
وتنازل عن إرســاله في ثالث مناســبات لكــن خبرته كانت 

حاسمة في مواجهة مولتشان البالغ 23 عاماً.
وبفوزه باللقب، تحّضر دجوكوفيتش بأفضل طريقة لبطولة 
روالن غاروس الفرنســية التي تنطلق األحد حيث سيسعى 
الصربــي إلى فــك عقدته فيها وإحراز اللقــب للمرة الثانية 
فقــط، لكن التحدي صعب جداً في مواجهة نادال الذي تغلب 
عليــه العــام الماضي في النهائي وتوج بطــاًل للمرة الثالثة 

عشرة في البطولة الفرنسية.

الدوري األمريكي للمحرتفني 
تايتوم يقود سلتيكس للفوز عىل نتس

 
تايتــوم  فجــر جايســون   n
طاقته الجمعة بخمســين نقطة 
في ســلّة بروكلين نتس ومنح 
فريقه بوســطن سلتيكس فوزاً 
ضمــن   125-119 ثمينــاً 
اإلقصائية  المراحل  منافســات 
كــرة  بــدوري  أوف(  )بــالي 

السلة األميركي للمحترفين.
وبهذه النقاط الخمســين، منح 
تايتوم الفوز لســلتيكس وباتت 
المرة الثانية هذا الشــهر التي 
يكــون فيهــا عصــب الفريــق 
لتحقيق انتصار مطلوب ومهم 

مع نهاية الموسم.
وقــال تايتوم »لقد حاولت أن أكون أفضل فقط. خضت مباراتين صعبتين، لذا حاولت 

التعويض عن ذلك وفعل كل ما في وسعي للفوز«.
وحقق سلتيكس فوزه على نتس أمام 4700 متفرج على ملعب »بوسطن غاردن«، 
حيث قال تايتوم »لقد شــعرت باالرتياح أخيراً للعب مباراة فاصلة على ملعبنا، ومن 

الرائع العودة أمام جماهيرنا«.
وتقام المباراة الرابعة يوم األحد في بوسطن.

وإلى جانب تايتوم، ســجل ماركوس ســمارت 23 نقطة وأنهى تريســتان طومســون 
المباراة مع 19 نقطة و13 كرة مرتدة.

علــى المقلــب اآلخر، أحرز جيمــس هاردن 41 نقطة و10 تمريرات حاســمة، بينما 
أنهى كيفن دورانت المباراة برصيد 39 نقطة وتسع متابعات لنتس الذي كان يحاول 

التقدم -3صفر في السلسلة.
وكان كايــري إيرفينــغ يلعب أمام جماهير بوســطن للمرة األولــى منذ مغادرته فريق 
ســلتيكس وسط ضجة جدلية بعد موســم 2019-2018. وأمطره مشجعو سلتيكس 

بصيحات االستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة.
وســجل إيرفينغ نقطتين فقط في الشــوط األول، ليعادل أدنى معدل تهديفي في مباراة 

فاصلة، التي أنهاها برصيد 16 نقطة.
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n فبعــد تأجيلهــا لعــام إضافــي 
بســبب األزمــة الصحيــة العالميــة 
)كوفيــد19-(, ال يــزال ينظــر إلى 
ألعــاب وهــران علــى أنها ســانحة 
لعــودة الرياضــة الجزائريــة إلــى 

الساحة الدولية.
وهــو التحــدي الكبيــر الــذي تصر 
السلطات العمومية على رفعه مثلما 
يدل عليه تجنيدهــا إلمكانيات مالية 
وبشــرية كبيرة حتى تكون عاصمة 
الغــرب الجزائري في أتم الجاهزية 
الرياضييــن  آالف  الســتضافة 
ومرافقيهــم القادمين مــن 24 دولة 

من ضفتي البحر المتوسط.
قبــل عــام مــن الحــدث, وصلــت 
االســتعدادات إلى مرحلــة متقدمة, 
خاصــة علــى صعيد البنيــة التحتية 
الرياضية, حيث تم بذل جهد حقيقي 
في هــذا المجال, وبــدأ يؤتي ثماره 
على أرض الواقع مما سمح بتعزيز 
وهران بحظيرة هامــة من المرافق 
الرياضيــة ذات المعاييــر الدوليــة, 
تجعــل المدينة مؤهلة في المســتقبل 
التظاهــرات  أكبــر  الســتضافة 
الرياضية وفي جميع التخصصات.

إعــادة تأهيــل المرافــق الرياضيــة 
توشك على االنتهاء

وقال ذات المسؤول في هذا الصدد, 
أن العمليــات التــي تشــرف عليهــا 
المديرية الوالئية للشباب والرياضة 
تناهز 15 مرفقا رياضيا اســتفادت 
من أشــغال ترميــم وعصرنة مهمة 

جدا.
وأوضح ياسين سيافي قائال: »األمر 
يتعلــق بمرافــق قديمــة مخصصــة 
للمنافســة الرســمية خــالل األلعاب 
المتوســطية, والتي خضعت لعملية 
واســعة  وتحديــث  تأهيــل  إعــادة 
مــن  اآلن  مكنتهــا  النطاق والتــي 
الحصــول على معاييــر دولية على 
جميــع المســتويات تجعلهــا مؤهلة 
الحتضان أكبر المنافسات الرياضية 

الدولية«.
وعلى الرغم من هذا العائق الكبير, 

بلغ معــدل تقدم األشــغال في جميع 
المرافــق المعنيــة بالتجديد »ما بين 
85 و 90 بالمائــة«, وفق ما قدره 

المدير نفسه.
كمــا اســتفاد معهد تكويــن إطارات 
الشــباب والرياضــة لعيــن التــرك 
هــو اآلخر مــن اســتضافة وهران 
تــم  بعدمــا  المتوســطي  للحــدث 
تجديــد كامل مرافقــه الرياضية في 
ليكتســي  مختلف االختصاصــات 
بذلــك حلة جديدة تجعل منه مكســبا 
رياضيــا هامــا للحركــة الرياضية 
بالمنطقــة وكــذا بالنســبة للطــالب 
الساعين للحصول على شهادات في 

التدريب.
وتم لهذا الغرض, تسخير مبلغ مالي 
يقــدر ب 300 مليــون دج إلعــادة 
تأهيــل هــذه المنشــأة المهمــة التي 
ستستخدم كموقع لتدرب الرياضيين 
المشاركين في األلعاب المتوسطية .
وفضال عن عديد المرافق الرياضية 

التــي تــم تجديدهــا أو ال تــزال قيد 
التجديد, تســتعد مدينة وهران أيضا 
الســتالم مركــب رياضــي أولمبي 
كبيــر, يقع فــي مدينــة بئــر الجير 

)شرق وهران(.
ترقــب اســتالم المركــب األولمبي 

بكامل مرافقه في سبتمبر المقبل
ومــوازاة مع ذلك, تقترب األشــغال 
أيضــا مــن نهايتهــا على مســتوى 
ملعــب ألعاب القــوى التابــع لنفس 
المركــب, فــي انتظــار الوحدتيــن 
األخرييــن فــي هــذا الموقــع وهما 
القاعة متعددة الرياضات )6.200 
مقعد( والمركــز المائي المكون من 
ثالثة أحــواض ســباحة, اثنان منها 

أولمبيين.
ومن المقرر اســتالم هــذه المرافق 
األخيــرة فــي ســبتمبر المقبل, وهو 
التاريخ الذي تم ضبطه أيضا لتسليم 
القريــة المتوســطية, الواقعــة على 
بعــد كيلومترات قليلــة من المركب 

األولمبــي الجديد, والتــي تبلغ طاقة 
استيعابها 4.200 سرير.

وحتى ال يتــرك أي مجال للصدفة, 
فقد برمجت اللجنة المنظمة لأللعاب 
المتوسطية, التي يشرف عليها بطل 
الســباحة الجزائري الســابق ســليم 
إيالس, عدة منافســات تجريبية قبل 
الموعــد الرياضي الجهوي للوقوف 
على النقائص المسجلة وتصحيحها.
وقال سليم إيالس في هذا الشأن, أن 
االستعدادات جارية على قدم وساق 
على المستوى التنظيمي, من خالل 
اجتماعات شهرية مع اللجنة الدولية 
تقنية التواصــل  بواســطة  للتنظيــم 
المرئــي عن بعد, مؤكــدا أن اللجان 
ال12 المنبثقــة عــن لجنته »حققت 
تقدما جيــدا كل في مجالها, مما ولد 
رضا لدى أعضاء اللجنة الدولية«.
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انتخابات اللجنة األولمبية والرياضية الجزائرية: 
عبد الحكيم بوغادو يعلن ترشحه

n أعلــن رئيــس االتحاديــة 
الجزائرية للسباحة, عبد الحكيم 
بوغادو, أمس الســبت بالجزائر 
رســميا  ترشــحه  العاصمــة, 
األولمبيــة  اللجنــة  النتخابــات 
والرياضيــة الجزائرية, المزمع 
إجراؤهــا فــي ال8 من شــهر 
يونيو.وقال بوغادو على هامش 
أشــغال الجمعيــة العامة العادية 
للجنــة األولمبيــة التــي جــرت 
بالجزائــر: ‘’بعد المشــاورة مع 
أعضاء المكتب الفدرالي للهيئة 
الفدرالية وكل عائلة السباحة وبعض رؤساء االتحاديات األولمبية وغير 
األولمبية, كان فيه تزكية لشخصي البسيط للترشح للجنة األولمبية. هذه 
التزكيــة تعطينا القوة من أجل الترشــح’’.ويتطلع بوغادو لتقديم برنامج 
غنــي يعطي نظرة أخرى مع أخلقة الرياضة األولمبية ومعطيات أخرى 
يتــم الكشــف عنهــا الحقا.وأضاف في هــذا الصدد قائــال:   ‘’ الخطوط 
العريضــة للبرنامــج الذي أطمــح لتقديمه يتمحور حول إعــادة الهيكلة, 
الـــتأطير, إعــادة التســيير, النظر فــي المنــح المقدمة للفــرق الوطنية 
والرياضييــن أصحاب المســتوى العالــي باإلضافة لبعــض المعطيات 
األخرى التي سيتم الكشف عنها خالل لقائي مع الصحافة. أيضا, عليكم 
أن تعلمــوا أن العهــدة الماضية كانت متذبذبــة والدليل على ذلك خروج 
ودخول العديد من األعضاء في المكتب التنفيذي. ربما عامل الكوفيد أو 

عوامل نجهلها كانت وراء عدم االستقرار’’.
وأضحى عبد الحكيم بوغادو المترشــح الثاني الــذي يعلن نيته في قيادة 
اللجنة األولمبية بعد أن أعلن سابقا عبد الرحمان حماد, الرئيس المنتهية 

عهدته, الترشح للعهدة االولمبية -2021 2024 .
وأج

دراجات هوائية
 إلغاء دورة الجزائر لسنة 2021

n تقرر إلغاء دورة الجزائر للدراجات الهوائية الخاصة بنسخة 2021 
والتــي كانت مقررة في يوليو المقبل على خلفية جائحة فيروس كورونا 
المســتجد، حســبما علم اليوم الســبت من رئيس االتحاد الجزائري لهذه 
الرياضة.وصرح خير الدين برباري لوأج، على هامش إجراء النســخة 
ال25 للجائزة الكبرى لمدينة وهران التي تختتم اليوم، بأن اللجنة العلمية 

المكلفة بمتابعة ومراقبة تطور الوباء أوصت بعدم إقامة المنافسة.
وأضــاف يقول : »كنا نأمل في إقامة هذه التظاهرة في الموعد المحدد، 
ســيما بعد إلغاء الطبعة الســابقة لهــذه التظاهرة التقليدية لنفس الســبب، 

ولكن يجب علينا أخذ بعين الحسبان المصلحة .
وأج 

رفع األثقال/افريقيا 
انتخاب الجزائري عبد العزيز براهيمي يف 

المجلس االداري لالتحادية االفريقية
n أنتخب الجزائري عبد العزيز براهيمي كعضو في المجلس االداري 
لالتحاديــة االفريقية لرفع األثقال خالل المؤتمــر االنتخابي الذي جرى 
بكينيا, على هامش البطولة االفريقية لألكابر )رجال وســيدات( حســبما 
نشــرته الهيئة الدوليــة أول أمس  الجمعة عبر موقعها الرســمي. وكان 
براهيمــي الذي ترأس االتحادية الجزائرية للعبة ســابقا- قد تقلد منصب 
نائــب رئيــس للهيئــة الفدرالية خالل العهدة الســابقة. كما ســبق له وأن 
عين نائب الرئيس في االتحاد العربي لرفع األثقال.باإلضافة للجزائري, 
فــإن مجلــس االدارة مركب من: بيوس أوشــيانغ )كينيا(, روبير روس 
)السيشــل(, ســليم ميســوك )أوغندا(, بن نينو منصاح )غانــا(, أليكس 
راندرياماناناريفو )مدغشــقر(, بورين بهواله )جزر الموريس(, سامي 
بوسارســار )تونس(.قبل انتخاب المجلس االداري, قام األعضاء بإعادة 
انتخاب الليبي خالد ميهالهيل لعهدة جديدة )-2021 2024( في منصب 
الرئيس.كمــا تم تعيين الجنوب افريقي كيفين دي بلوي في منصب نائب 
رئيــس األول وكل مــن الكاميرونــي بــوكار تيكيــر, محمــود محغوب 
)مصر(, أحمد شــهناوي )المغرب( وشــيمدي إيخيوغــي )نيجيريا( في 

بقية مناصب نواب الرئيس.

رياضة الكرة الحديدية 
يف  الوطنيــة  البطولــة  تحتضــن  تبســة 

طبعتها األوىل بني مصالح الرشطة
n احتضنت أمن والية تبســة خالل نهاية األســبوع، البطولة الوطنية 
في طبعتها األولى للكرة الحديدية بين مصالح الشــرطة، وذلك بالتنسيق 
مع مديرية الصحة ،النشاط االجتماعي واألنشطة الرياضية والتي كانت 
فعالياتهــا علــى مدى يوميــن اعتبار من تاريخ 26 ماي بمشــاركة 45 

متسابق يمثلون النواحي الستة للمديرية العامة لألمن الوطني
فعاليــات هذه التظاهرة مــن افتتاح واختتام كانت بحضور الســيد والي 
والية تبسة والســيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي واطارات مركزيين 
وجهوييــن ومحلييــن لألمــن الوطنــي باإلضافــة الى رؤســاء مختلف 
الســلطات األمنية والعســكرية والقضائية والمدنيــة المحلية ،حيث وفي 
ظــروف تنظيمية جيدة تم افتتــاح واختتام هذه البطولة بفوز فريق ناحية 

الوسط البليدة بالمرتبة األولى.
منى بوعكاز

لم يتبق سوى حوالي عام واحد عن انطالق الطبعة ال19 أللعاب البحر األبيض المتوسط التي تستعد مدينة 
وهران الستضافتها في ألطراف المتدخلة في المرور إلى السرعة القصوى من خالل مضاعفة الجهود لهذا 
الحدث الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثانية في تاريخها بعد أن نظمت نسخة 1975 في الجزائر العاصمة.



 من خالل عدسته

 المصوّر فارس زوطال يوّثق 
الحياة البرية بالجزائر 

 بعد إيداع 8 رؤساء بلديات  الحبس بتبسة

التماس 3 سنوات سجنا لرئيس بلدية الرشيعة واألمني العام ورئيس لجنة الصفقات  

 عقب تنامي اإلجرام يف المدينة
حملة مداهمات و توقيفات لعدد من المشتبه بهم يف القل 

عين على المجتمع
15

تتمّيز عدسة فارس عن باقي المصّورين المحترفين بالجزائر بتوثيقه للثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر ،وكذا 
تنّوعها الهائل و الكبير كبر الجزائر القارة، فهو يهدف من خالل صوره إلى التوثيق ونشر ثقافة الوعي بين الصيادين 
الذين يقومون بالصيد و إبادة الحيوانات بطريقة عشوائية وغير مشروعة، مما يؤثر على التوازن الطبيعي و اإلخالل 
به و انقراض الكثير من الحيوانات، لذا يسعى فارس و يتمنى من السلطات إعادة النظر في ملف إنشاء جمعية وطنية 

لحماية الحياة البرية في الجزائر و إعطائها روحا جديدة لالعتناء بالثروات الطبيعية و االستفادة منها.

متفرقات 
 

n  القضيــة تعــود لمطلع ســنة 2017 على إثر 
قيــام أحد نــواب بالمجلــس البلدي في الشــريعة 
على رفع شــكوى أمام النيابة العامة لدى مجلس 
تبســة، حول قيام رئيس البلدية السابق  على منح 
مشروع تثبيت اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية، 
بشــكل مخالف لقانون الصفقات العمومية، وذلك 
بالتراضــي بحجة “اســتعجالي” ألحــد المقاولين 
دون مناقصة بغالف مالي فاق 6 مليار سنتيم من 
ميزانيــة البلدية، بينما ال تتعــدى تكلفته 4 مليار 
ســنتيم، وبعد انطالق المشــروع توقف في مهده 
وقــام ذات المقاول برفع عتاده، وبعد شــهر تقدم 
أمام مكتب الصفقات العمومية لطلب مســتحقاته، 

ليتم رفض طلبه نتيجة توقف المشروع
 أمــا المشــروع الثانــي فــكان لتغييــر قنــوات 
الصــرف الصحــي والنقــاط الســوداء بغالف 
مالــي فاق 3 مليار ســنتيم، وبعد منح المشــروع 
بالتراضي بحجة أنه استعجالي، تحفظ مقرر لجنة 
الصفقات للبلدية على المشــروع وقيمته المالية، 
وبعد نهاية عهدة رئيس البلدية الســابق وتنصيب 
خليفته الحالي بعــد 20 يوما من تصيب أعضاء 
البلدية في شــهر ديســمبر، ودون رفع التحفظات 
عــن المشــروع مــن طــرف لجنــة الصفقــات 
العمومية، قام رئيس البلدية على منح المشــروع 
ألحد المقاوليــن بالتراضي، رغم معارضة لجنة 
الصفقات. النيابة العامة حولت القضية أمام وكيل 
الجمهورية لدى محكمة الشريعة المختص إقليميا 

الذي بدوره أمر.    

الضبطيــة القضائيــة ألمــن الشــريعة بمباشــرة 
التحقيــق، حيث ثبــت تورط األطــراف في منح 
المشــروعين بطريقــة مخالفــة للتشــريع ودون 
الرجــوع لقانــون الصفقــات العموميــة، وخالل 
تصريحــات رئيــس البلديــة الحالــي، أكــد بأن 
مشــروع اإلنارة العمومية بلغ نســبة 74 بالمائة 
عكــس تقرير المعاينة وقــال بأنه تلقى أوامر من 
الوالي الســابق لمنــح المشــاريع بالتراضي، في 

انتظار النطق بالحكم النهائي األسبوع القادم .
 بقيت اإلشــارة أن ملفات  قضايا الفســاد سجلت 
أرقاما قياســية على مســتوى بلديات والية تبسة 
خالل الفترة األخيرة اذ تم إيداع 8 رؤساء بلديات  
الحبس بتبسة ،فيما الزال رئيس بلدية بكارية 12 
كلم شرق تبسة في حالة فرار بعد  الحكم عيه ب 

12 سنة سجنا نا في قضايا فساد .  

n   شــنت، ليلــة أول أمس، مصالــح أمن دائرة 
القل غربي والية ســكيكدة، حملة مداهمة واسعة 
في عدد من الجيوب المشــبوهة التي يتجمع فيها 
المنحرفين مــن متعاطي الخمور و المخدرات و 
الرذيلــة بكل أنواعهــا، في عملية تأتي ســاعات 
عقب ظهور عصابات مجهولة تعتدي و تستهدف 

ممتلكات المواطنين.  
العملية التي أشــرف عليها رئيس أمن دائرة القل 
و ضابــط الشــرطة القضائيــة، شــارك فيها كل 

عناصر الشــرطة ســواء أفراد بالزي المدني أو 
بسيارات وفرقة الشرطة القضائية المتنقلة، حيث 
مســت أكثر من 14 نقطة مشبوهة على مستوى 
إقليــم االختصــاص، كما مكنت مــن توقيف عدد 
من المشــبوهين منهــم من كان محــل أمر بإلقاء 
القبض و أخرين بخصوص حيازة و اســتهالكك 
و ترويــج المخــدرات و األقراص المهلوســة و 
الخمور، حيث تم  توقيف أزيد من 30 شــخص 
و تحويــل عدد منهم على مقــر أمن الدائرة قصد 

التحقيق معهم، كما تم حجز أسلحة بيضاء و كمية 
معتبرة من الخمور.

تجــدر اإلشــارة، أن هذه العملية تأتــي ردا على 
ظهــور عصابــات مجهولــة باتت تشــكل خطرا 
حقيقيا على االمن و النظام العام و حرمة المدينة 
و قامت بنشــر المهلوســات بيــن القصر خاصة 
و هــي الخطــوة التــي لقيت استحســان مواطني 

المدينة.  
نورالدين ب

n يقــول فارس أنــه دائما ما ينشــر على صفحته 
الخاصــة عن مخاطر الصيد فــي الجزائر، لما له 
من نتائج وخيمة تمس بالتنّوع الحيوي البيئي وذلك 
بسبب الصيادين وإصرارهم على الصيد بالمناطق 
المحظورة مثل المحميات أو بقتل حيوانات مهددة 
باالنقراض مما يســاهم في دمــار البيئة الطبيعية 

وهروب بعض الحيوانات إلى مناطق أخرى.
 ووجــه فارس نداء إلى كافة الصيادين المحترفين 
منهــم أو الهــواة ألجــل الكف عــن إبــادة الثروة 
الحيوانية وشــّدد علــى ضرورة توعيــة وتكوين 
الصيادين الطالعهم على قائمة الحيوانات المحمية 
والمهــّددة بخطــر االنقراض، كما تمنــى أن تقوم 
الســلطات بالردع وتطبيق القانون لمعاقبة كل من 
تسّول له نفسه خرق القانون وإبادة الحيوانات دون 
مراعــاة لقوانين البيئة ســواء المحليــة أو العالمية 
وكل ذلك ألجل إرضاء نزواتهم الشخصية وبحجة 
الترفيه والترويح عن النفس وهو ما يُحِدث اختالاًل 

كبيراً في التوازن الطبيعي.
بدايــة ولــع المصــّور بالتقــاط صــور الطبيعة و 
الحيوانــات بدأت منذ الصغــر، حيث ترعرع بين 
أحضان الطبيعة في الريف وبين الوديان والحقول 
، كما أن موقع سكنه العائلي بالقرب من الحظيرة 
الوطنيــة الشــريعة و محمية المرجــة في »أوالد 
ســالمة«  منحه فرصة مشــاهدة و التعّرف على 
العديد من الحيوانات وتكوين نظرة عملية عن هذا 
العالــم .و في نهايــة 2017  راودته فكرة توثيق 
حيــاة بعض الحيوانات و الحشــرات و الزواحف 
التي كانت ســهلة التصوير و ذلك باستعمال هاتفه 
الجــّوال، و واصل عمله بك فردي إلى أن تعّرف 
علــى بعــض األصدقاء المحترفين  ســنة 2020 
، حيث خاض تجربة خاصة باســتعمال كاميرات  
رقمية، و هنا تبلور حبه  للتصوير و قّرر شــراء 

كاميرا و العمل باحترافية أكبر.
ومــن أبــرز الحيوانات التي التقطتها عدســته في 
الطبيعــة الجزائريــة هــي »الزيرقــاء »والثعلب 
والذئب وابن عرس الصغير والقنفذ، أما الجوارح 
فقد تمكن من تصوير طائر العقاب الذهبي والبونلي 
والعوســق والنســور إلى جانب اإلوز، باإلضافة 
إلــى الزواحف والبرمائيات المختلفة والحشــرات 
بكل أنواعها. وأشار إلى الحيوان النادر المعروف 
باسم عناق األرض الذي قال أنه يتمنى أن يتركوه 
وشــأنه ليتكاثر، كونه مهدد باالنقراض والزوال. 
و لم يخف المصّور فارس بعض الصعوبات التي 
تواجهــه خالل التصويــر الفوتوغرافي خصوصا 

و أنــه يعتمــد علــى الحــظ فــي خرجاتــه و يقوم 
بالتنقيب و اختيار المكان األنســب اللتقاط الصور 
المتميّــزة، حيث يضطر أحيانا للجلوس لســاعات 
من أجل التقاط صورة واحدة، فالطيور مثال تتسم 
بالســرعة و الحركــة الدؤوبة فينتظــر الحركة و 
الفرصة المناســبة اللتقاط ما يريــده، كما تواجهه 
مشكلة التنقل للوصول إلى المناطق الجبلية وعرة 
المســالك والتي تكتنز أصنافا نادرة من الحيوانات 
المختلفة و التي يتوق  لتصويرها و إبرازها للناس 

الشغوفين بهذا المجال .
  مريم. بن جامع  

 تبسة :  هواري غريب

n    تمكنــت، أول أمس، مصالح 
الــدرك الوطني للفرقــة اإلقليمية 
عين قشــرة غربي والية سكيكدة، 
من تفكيك شــبكة أختص أفرادها 
في ســرقة المواشــي من مناطق 
تقع بين حدود واليتي ســكيكدة و 
جيجل تتكون من ثالثة  أشخاص 
تراوحــت اعمارهم ما بين 22 و 

37 سنة.
و بحســب مصادر عين الجزائر، 
فــأن المتورطين كانوا يترصدون 
أبقــار المواطنيــن عبــر الطريق 
الغابــي المعــزول الرابــط بيــن 
قسنطينة و سكيكدة و حتى الجهة 
المؤديــة إلى أم الطــوب ، و هذا 
بواسطة مركبة من نوع ”هلكس« 
، حيث ســرقت عدد مــن األبقار 
و نقلهــا إلى مناطق معزولة على 
حدود الواليتين، قبل أن يتم أعادة 

بيعها في األسواق المجاورة .
عملية توقيف المتورطين، جاءت 
بعد شكاوى عديدة للمواطنين من 
ســكان المنطقة و حتــى البلديات 
المجاورة، حيث تحركت الضبطية 
القضائيــة لمصالــح الــدرك عين 
قشــرة، وبعد رســم خطة محكمة 
إنتهت بتوقيف المشــتبه بهم، ليتم 
تحويلهم على التحقيق الذي أسفر 
على اســترجاع ثالثة أبقار كانت 
قد سرقت من أحد المواطنين قبل 
أيــام ، و بعــد إتمــام كل التدابير 
القانونيــة تــم تقديم المشــتبه بهم 
أمــام نيابة محكمــة تمالوس التي 
أمرت بحبســهم بخصوص جنحة 
تكوين جمعية أشــرار و الســرقة 

بإستحضار مركبة.
نورالدين. ب

n   تمكــن عناصــر أمــن دائرة 
تاجنانــت بوالية ميلة، أول أمس، 
مــن توقيــف شــخصين و حجــز 
كميــة من المخــدرات قدر وزنها 

بـ 3.186 كلغ بمدينة تاجنانت.
إلــى  تعــود  القضيــة  تفاصيــل 
معلومــات تلقاهــا عناصــر فرقة 
الشــرطة القضائية بأمــن الدائرة 
األشــخاص  أحــد  قيــام  مفادهــا 
بترويج المخدرات على مســتوى 
أحيــاء مدينــة تاجنانت مســتغال 
مســكنه العائلــي فــي تخزينهــا، 
بالتنســيق مــع النيابــة المختصة 
بشــلغوم العيــد تم تفتيش مســكن 
المشــتبه فيــه ،حيــث تــم العثور 

علــى كمية من المخدرات ) كيف 
معالج ( بوزن 3.186 كلغ مخبأة 

بإحكام داخل مرآب المسكن.
بعــد الترصــد وتكثيــف األبحاث 
والتحريات تم توقيف المشتبه فيه 

البالغ من العمر 31 سنة.
 التحقيــق مــع المشــتبه فيه مكن 
مــن اإلطاحة بشــريكه البالغ من 
العمر 35 سنة الذي يعتبر ممونه 

الرئيسي بالمخدرات.
بعد استكمال اإلجراءات القانونية 
قدم المشــتبه فيهمــا أمــام النيابة 

المختصة بشلغوم العيد.
محمد ب

مصالــح  اســتعرضت      n
الشــرطة القضائيــة آلمــن والية 
المسيلة نشــاطاتها المتعلقة بشهر 
،وحســب  المنصــرم  رمضــان 
بيــان لخليــة االعــالم واالتصال 
فان ذات المصالح ســجلت 291 
قضية تورط فيها 293 شــخص 
بعــد معالجة 159 قضية بنســبة 
54,45 بالمئة ،وتتوزع القضايا 
المســجلة علــى الجرائم الماســة 
بالشــيء العمومي بتســجيل 17 
قضيــة حلــت منهــا 17 قضيــة 
وتورط فيها 21 شخص وتم على 
اثرهــا حجــز 2,120 كلــغ من 

المخدرات و422 قرص مهلوس 
،امــا في مجــال الجرائم الماســة 
باألشــخاص فقد تم تسجيل 164 
قضيــة عولجت منهــا 99 قضية 
وتــورط فيها 120 شــخص ،اما 
الجرائم الماســة بالممتلــكات فقد 
ســجلت 12 قضية عولجت منها 
3 قضايا وتورط فيها 7 اشخاص 
وفــي مجال القضايــا المعلوماتية 
فقد تم تســجيل 6 قضايا عولجت 
منهــا 4 قضايــا وتــورط فيها 5 

اشخاص.           
 عبد الحليم بالل 

تفكيك عصابة رسقة الموايش 
بعني قرشة يف سكيكدة  

  حجز أكرث من 03 كيلوغرام  من 
المخدرات بتاجنانت يف ميلة 

  ..وحجز اكرث من 2 كلغ 
من المخدرات بالمسيلة         

األحد  30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال 1442

 التمس، أول امس ، ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تبســة، ، تســليط عقوبة 3 ســنوات ســجنا نافذا، وتأجيل النطق 
بالحكم إلى تاريخ 8 جوان 2021 ، في حق رئيس بلدية الشريعة الحالي والسابق  غريبي احمد والكاتب العام ورئيس لجنة 
الصفقات العمومية على مســتوى البلدية، لتورطهم في ملف فســاد يتعلق بإبرام صفقات مشــبوهة ومخالفة للتشــريع ومنح 

امتيازات غير مبررة واستغالل الوظيفة وتبديد للمال العام.  



عين على اإلقتصاد

nالتقت عين الجزائر بإحدى مصممات بدالت 
التخّرج للطلبة، المصممــة »فيروز لقرون« 
التــي احترفــت فــن الخياطة الراقيــة وتألقت 
فــي تلبية رغبــات كل من يقصدهــا لتصميم 
بدلــة خاصة بــه ابنــة الصخر العتيــق التي 
اختارت تغييــر وجهتها من المجال العلمي 

وهي المتحصلة على شــهادتين »ماستر 
كيميــاء« و »إعالم آلــي« برزت في 
مجال أســر قلبهــا واهتمامها، بعد أن 
أرادت التميّز بلمستها الفنية وذوقها 
اإلبداعي عما هو موجود في السوق 

فقّررت إنشاء ماركة خاصة بها.
محدثتنــا أخبرتنــا عن تصاميمهــا التي 

تجمــع بيــن األناقــة والبســاطة وتميّزها 
بجرأتهــا فــي اختيار مجموعة مــن األلوان 

غيــر المعهودة فــي لباس التخــّرج الذي كان 
يطبعــه اللــون األســود عــادة، حيــث برعت 
فيــروز فــي تصميم بــدالت بألــوان مختلفة، 

وطرز أســماء المتخرجين، وعبــارات الثناء 
للوالدين ورســومات تبيّــن تخصص مرتدي 

البدلة.
 أمــا عن األســعار فأردفت أنها فــي متناول 
الجميــع وتختلف بيــن من يريــد البدلة كاملة 
أو القبعــة فقط أو الكتابــة باإلضافة إلى توفر 

إمكانية الكراء.
وصادفنــا إحدى الزبونــات التي ترددت على 
محــل فيروز القتناء البدلة الخاصة بها، حيث 
أخبرتنــا أن إلحاحها على ارتداء بدلة التّخرج 
نابع من رغبة توثيق لحظات مميّزة وســعيدة 
رفقــة زمالئها والتقاط صور مع العائلة وهي 

في زي متميّز أيضا.
وفيما اعتبره طالــب آخر مجّرد تقليد ال أكثر 
لعــادات الطلبــة بالخــارج أكد آخــرون أنهم 
يحلمون منذ الصغر بارتداء هذه البدلة ورؤية 

الوالدين سعداء ومفتخرين بفلذات كبدهم. 
وأكــدت لنا المصممة فيــروز أنه ازداد طلب  

لباس التخرج هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية 
وهذا يدل على أنها أصبحت من الضروريات 
التي يعتمدها الطلبة يوم تخرجهم، وموضة ال 

يمكن التخلي عنها 
وأوضحــت المصممــة فيروز بأنهــا تتلقى 
طلبات بالجملة ورسائل تحفيزية من كافة 

أنحاء العالم لدعمها ودعم فريقها.
وعن ســؤالنا حول أغرب طلب تلقته 
أردفــت  كمصممــة  مشــورها  فــي 
فيــروز مؤكــدة بأنهــا تلقــت طلبيــة 
مــن دفعــة بموريتانيــا من نواقشــط، 
تتضمــن 100 بدلــة لدفعة في تخصص 
الميكروبيولوجي، كما أشــارت إلى وجود 
طلبيــات بكثرة علــى تصاميمها من فرنســا 

وتونس والمغرب.  
دالل بوعالم 

مصممة بدالت التخرّج »فيروز لقرون لـ »عين الجزائر« 

  بدلة التخرّج من الضروريات والطلبة 

ال يستغنون عنها لرفع قبعة النجاح 

n  بدأت أول أمس في ألمانيا محاكمة رجل 
يبلغ من العمر 84 عاماً بتهمة تخزين أســلحة 
تعــود إلى الحقبة النازية - بما في ذلك دبابة - 
في قبو في فيلته في ضاحية راقية بشمال مدينة 
 كيل، حســب وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ(.
يذكر أنه تم الكشــف عن المعدات العســكرية 
التــي تعود للحــرب العالميــة الثانيــة، والتي 
تضمنــت مدفعاً مضــاداً للطائرات عيار 8.8 
سم وطوربيد، في عام 2015 خالل تحقيق في 
ســرقات ألعمال فنية إبان الحقبة النازية. كما 
اتهم االدعاء العام الرجل، الذي لم يتم اإلفصاح 
عــن هويته، بموجــب قوانين حمايــة البيانات 
الصارمة في ألمانيا، بحيازة رشاشــات هاون 
من عيار 5 سم وبنادق هجومية. باإلضافة إلى 
ذلك، تضمنت المجموعة مسدسات نصف آلية 
 وآلية بالكامل، وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة.
وتطلــب البحــث عــن الفيال في عــام 2015 

 20 واســتغرق  يوميــن.  اســتغرقت  عمليــة 
جنديــاً نحو تســع ســاعات إلخــراج الدبابة، 
 التــي تــزن نحــو 40 طنــاً، مــن الضيعــة.
ويدعــي المتهم أنه اشــترى الدبابة في إنجلترا 
كخــردة معدنيــة. وتــدور القضيــة الرئيســية 
أمــام محكمة كيل اإلقليمية حــول ما إذا كانت 
األســلحة المخزنــة فــي الفيال تعمــل. ويعتقد 
االدعــاء أنها كذلــك. وإذا ثبتت صحة األمر، 
فهــذا يعنــي أن المتهــم انتهك قانــون مراقبة 
األسلحة الحربية وجرائم أخرى متعلقة بحيازة 
األســلحة. ويعاقب القانون األلماني المخالفين 
بالســجن لمدة ال تقل عن ســنة واحدة وخمس 
ســنوات كحد أقصى. ومــع ذلك، يعتقد خبراء 
كلفتهم المحكمــة أن المدفع المضاد للطائرات 
فقــط هو الذي مــن المرجح أن يكون ســالحاً 

حربياً، وأن األسلحة األخرى لم تعد تعمل.

بعد أن قتلت ابنها بطريقة بشعة
أمريكية تتصل بالطوارئ 

لتطلب مساعدة طبية لجرح 
بسيط يف معصمها 

 n قالت شرطة والية نيوجرسي إن امرأة 
قطعت حلق ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، 
ثــم اتصلت برقم الطوارئ 911، ولكن فقط 
للحصول على مســاعدة طبيــة بعد إصابتها 

بجروح في معصمهما اثناء قتل ابنها.
وأوضحــت الشــرطة أن إلينــا جوتي )38 
عامــاً( قتلــت طفلها الصغيــر وتركت جثته 
فــي غرفة نومه، ثم اتصلت حوالي الســاعة 
الثانيــة بعــد منتصــف الليــل متذمــرة مــن 

إصابتها بجروح في معصمها.
وعندما وصل الضباط، قابلتهم جوتي ويدها 
ملطخــة بالدماء، وبعد ذلك، قامت الشــرطة 
بتفتيش المنزل لتعثر على طفلها إيدن مصاباً 
بجــروح خطيرة في حلقه وســكاكين مطبخ 

ملطخة بالدماء على األرض.
وقالــت الشــرطة إنــه تم اإلعالن عــن وفاة 

الطفل حوالي الساعة الثالثة صباحاً.
ولم تُظهر األم أي عاطفة تجاه طفلها القتيل، 

وفقاً لتقرير الشرطة.
وكشف تقرير الشرطة أن األم ابلغت زوجها 

السابق مؤخراً أنها تعاني من االكتئاب.
وأعلن المدعي العام في مقاطعة سومرست، 
مايكل روبرتســون، أن هيئة محلفين كبرى 
ســلمت الئحة اتهــام تتهم جوتــي بالقتل من 
الدرجــة األولى وتهتمين بحيازة ســالح من 

الدرجة الثالثة.
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ــة،  ــات الجزائري ــف الجامع ــة بمختل ــل تخــّرج الطلب ــي محاف ــدالت التخــّرج مــن األساســيات ف ــت ب   بات
والــذي لــم يعــد الكثيــرون يســتغنون عنهــا لتوثيــق اللحظــات المهمــة والســعيدة فــي مشــوارهم الدراســي 
،خاصــة وأنــه حلــم طالمــا انتظــروه طيلــة ســنوات لحصــد ثمــار التعــب والتضحيــة ورفــع قبعــة النجــاح 
عاليــا، وقــد تضاعــف اإلقبــال علــى شــراء وكــراء بــدالت الخــّرج بشــكل ملفــت فــي الســنوات األخيــرة، 

ممــا حّفــز المصممــون علــى التفنــن واإلبــداع فــي تجســيدها.

  قد يكون األكرب عىل اإلطالق 
 العثور عىل رسم حلزوين ضخم فى صحراء الهند

 مضادات حيوية من "فضالت" الخنافس

تاريخ رشطة لندن يف زنزانات للقتلة

n اكتشــف رســم حلزونــي ضخم 
يغطــي 100000 متــر مربع فى 
الصحــراء الهندية، الــذي قد يكون 
أكبر رسم تم إجراؤه على اإلطالق، 
وفًقــا للخبــراء، الذين يقولــون إنه 
أكبــر من خطوط نــازكا في أمريكا 
الجنوبيــة، ويتكــون العمــل الفنــي 
الحلزوني من سلســلة من األشــكال 
الجيوغليفيــة الصغيــرة التي تغطى 
مساحة تبلغ حوالي مليون قدم مربع 
فــى صحراء ثــار، فى الهنــد، وقد 
 Google رصدها ألول مرة على
Earth، كارلــو ويوهــان أوثيمر، 

وهو فريق بحثي من فرنسا.
وخطــوط نــازكا فــي بيــرو هــي 
مجموعة من األشــكال الجيوغليفية 
المحفــورة فــي مســاحة 380 مياًل 
مربًعــا من رمــال الصحــراء التي 
قبــل   500 إلــى  تاريخهــا  يعــود 
الميــالد على األقل، وتضم أشــكااًل 
مــن الحيوانــات والنباتــات، وفــي 
حيــن أن الخطــوط الجيوغليفية في 
أمريكا الجنوبية أكثر وفرة، وتغطي 

مســاحة أكبر، فإن الخــط في الهند 
أكبر بكثير من أي خط نازكا، وذلك 
وفًقــا لمــا نشــرته صحيفــة »ديلى 

ميل« البريطانية.
ويقول مؤلفو الدراسة، إن الخطوط 
عمرهــا 150 عاًمــا علــى األقل، 
لكــن ال يمكنهم قول أي شــيء أكثر 
تحديًدا، مضيًفا أن معناها مفقود في 
التاريخ، وبحث مؤلفو الدراســة من 
خــالل Google Earthوظهرت 
الرسوم فى الصحراء على 8 مواقع 
محتملــة لعمل فني، واســتبعدوا في 

النهاية 7 منها.
واســتعان الباحثــون بطائــرة بدون 
طيــار، التــي أطلقوهــا لتحلق فوق 
الموقــع، وخــالل رحلــة الطائــرة 
وجدوا 7 من 8 مواقع متوقعة كانت 
فــي الواقع مجــرد أخاديد تم حفرها 
لمزارع األشــجار، بينما وجدوا أن 
الموقــع الثامــن، بالقــرب من قرية 
بوهــا، يحتــوي على أربعــة رموز 
مميزة، تتكــون من خطوط بعرض 
20 بوصة متفاوتة الطول والتعقيد.

n    قد يبدو نمط حياة الخنفســاء 
ذات القــرون، والمعروفة باســم 
لالشمئزاز،  البق، مثيراً  خنفساء 
فــال تأكل فضالتهــا فقط، ولكنها 
تســتخدمها لتبطين جدران مكان 
معيشــتها وتبني بهــا غرفاً واقية 
حول صغارها. وتشــير دراســة 
جديدة نُشــرت فــي العدد األخير 
من دوريــة »إي اليف« إلى أن 
»العادات المثيرة لالشمئزاز لهذه 
الخنفساء، هي في الواقع جزء من 
اســتراتيجية ذكيــة لحماية صحة 
الحشــرة، ويمكــن أن تفيد الطب 
البشري أيضاً«. واكتشف باحثو 
جامعة كاليفورنيــا أن »مخلفات 
هذه الخنفســاء تعــّج بالمضادات 
الكيميائيــة  والمــواد  الحيويــة 
المضــادة للفطريــات المشــابهة 
لتلك التي يســتخدمها البشر لدرء 
االلتهابــات البكتيرية والفطرية، 
ويتــم إنتــاج هــذه المركبات من 
البكتيريــا المفيدة  مجموعة مــن 
تســمى )الفطريــات الشــعاعية( 
التي تعيش في نفايات الخنفساء، 
والتــي يبــدو أنهــا تنتقــل مــن 
ومــن  أخــرى،  إلــى  خنفســاء 
مستعمرة إلى أخرى، عن طريق 
للفضــالت«. الخنفســاء   أكل 
»فهــم  أن  الباحثــون  وأوضــح 

العالقة التكافلية بين خنافس البق 
ومركباتها  الشعاعية  والفطريات 
للميكروبــات، يمكــن  المضــادة 
أن يســاعد فــي تســريع البحــث 
عــن عقاقيــر جديــدة للمضادات 
الحيويــة، ويســاعد األطباء على 
أفضــل  اســتراتيجيات  وضــع 
لمنــع انتشــار العــدوى المقاومة 

للمضادات الحيوية«.
 وقــال ماثيــو تراكســلر، كبيــر 
مؤلفــي الدراســة، وهــو أســتاذ 
مســاعد في علم األحيــاء النباتية 
كاليفورنيا،  بجامعة  والميكروبية 
الموقــع  نشــره  تقريــر  فــي 
»عندما  للجامعــة:  اإللكترونــي 
يكتشــف العلمــاء مضــاداً حيوياً 
جديــداً ويُدخلونــه إلــى العيادة، 
غالبــاً مــا يســتغرق األمر بضع 
سنوات فقط قبل أن تبدأ البكتيريا 
والفطريــات الــذي توجــه إليــه 
المضــادات في تطويــر مقاومة 
لهــا، لكــن المركبــات المضادة 
الفطريــات  فــي  للميكروبــات 
الشــعاعية لم يتــم تطوير مقاومة 
لها، ممــا أبقى العالقــة التكافلية 
مع خنافس البق مستمرة لماليين 
الســنين، وهذا يخبرنــا باختالف 
الطريقة المســتخدمة عن طريقة 
الحيوية«. للمضادات   استخدامنا 

األحد  30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال 1442

 أصبــح بإمــكان الجمهور زيارة 
زنزانــات مرّممــة، قبــع خلــف 
قضبانها ذات يوم قتلة ومناصرون 
لحق المرأة باالقتراع في المملكة 
المتحــدة، وديكتاتوريــون وحتى 
الكاتب المسرحي أوسكار وايلد.. 
حيث أحدث متحف في لندن يتتبع 
تطّور عمل الشرطة في العاصمة 

البريطانية.
وتم تحويل معظــم الموقع الكائن 
قرب محكمــة ســابقة، إلى فندق 
فخــم لكــّن جــزءاً مــن مركــز 
الشرطة األصلي يستعرض حالياً 

تاريخه االستثنائي.
يتتبــع المتحــف بدايــات العمــل 
الشــرطي الحديــث بــدءاً من بو 
ســتريت مع متعلقات مثل فانوس 
مــن القرن الـ 19 ونســخة طبق 
األزرق  الــزي  مــن  األصــل 
الشــرطة، لكنه يغوص  لعناصر 

أيضاً في تاريخ الموقع الحديث.
ويعــرض المتحف أيضــاً قفص 
االتهــام وقطعاً أثريــة أخرى من 
مبنى المحكمة القديم، الذي أغلق 
بعــد 14 عامــاً من إقفــال مركز 

الشرطة، في 2006.



استئناف أشغال الحفرية اإلنقاذية 
45 فنانا تشكيليا احتفوا برائدة مدرسة البساطة باية

n الحــكاء أو »القوال« ماحــي المعروف بانتقائه 
ألجــود النصــوص النثرية الفنية، وأســلوبه الشــيق 
فــي ســردها بطريقة حداثيــة، تحدث لعيــن الجزائر 
عــن جديــده في مجــال الحكايــة الشــعبية التي أكد 
أنها انتعشــت في فترة الحجــر الصحي. وتّوقف عند 
تــي كانت محــور اهتمــام الباحثين  أهــم األعمــال ال

واألكاديميين المهتمين بهذا الفن العريق.
عــن  »املــداح«  أو  »قــوّال«  صفــة  تفضــل 

»الحكواتي« ملاذا؟
 - صحيح  ألن األخيرة مســتعملة بالمشــرق، و نحن 
فــي الجزائر و في كل مناطق الوطن نســتعمل ومنذ 
ــّوال أو المّداح،  ق ــراوي أو ال قــدم تســمية أو صفة ال ال
لذا فأنا أحاول اســتعادة العبارة األصلية المســتعملة 
في موروثنا الشــعبي على رواد هــذا الفن العريق و 
ذلــك من خالل االســتهالل بها فــي كل عرض أقدمه 
و بعبارات جميلة مفعمة بالسجع«باســم هللا بديت و 
على النبي أنا صليت ســبحان الدايــم في الدوام  من 
ال يســهى و الينام، سبحانو الواحد الوحيد اللي يعمل 
في ملكو ما يريد يا لجواد اللي حاضرين صلو على 
ــد محمد ولد  نبــي كاملين أنا يســموني الصديق ول ال
الحاج علي و الفاطمة بنت .. ، كاين اللي يقول علي 
ّوال و كاين اللي يقول راوي و كاين اللي يقول مداح  ق
ــا جّوال ندخل بــالد و نخرج بالد  و نحكي على ما  أن
ــوا عليه نــاس زمان...نحكي عن بنت الحســب و  كان
النســب الال روبة اللي ســرها مازال مغبــور و اللي 
ليوم يبكو عليها البكايات و يقولو عليها  مازال حتى ل
روبا روبا يا مســّودت لعرقوبة. ونحكي على ســيدي 
صيفاقــس اللي مات في ســجن الروم وقبــرو مازال 
ليوم ونحكي على ســيدي عبد القادر  مجهــول حتى ل
ــوس ونحكي على ســيدنا علي  الجزائــري مول البرن
والســيف، نحكي على جازية وديــاب وغربتهم اللي 
تشيّب الراس نحكي على الطير وعلى الغول والغولة 

كي لحكايات اللي حكاتهم لي ما«.
 كيف عاش الصديق ماحي العدوان اإلسرائيلي 
على فلسطني وهل سيكون لغزة والقدس مكانا 

بحكاياتك الحبلى بالعرب؟
- ككل الجزائرييــن عشــتها بحــزن وغضب... حزن 
على األوضاع التي يعيشــها إخواننا باستمرار هناك 
و بشــكل يومــي و ليس فقــط خالل التكالــب األخير 

عليهم...و غضب مزدوج ألننا كنا مكتوفي األيدي وال 
يمكننا فعل شــيء ســوى الدعاء و كم تمنيت لو كنت 
لقتال جنبا إلى جنب مع الفلســطينيين دفاعا  هنــاك ل
عــن القدس و هو ما ترجمته منذ 11ســنة في حكاية 
ــوان »لو كنت في غــزة« التي قدمتها في عرض  بعن
ذات 11ماي و كانت الصدفة أن نعيش من جديد هذه 
األحداث المؤلمة و ذات الشــعور والرغبة في التواجد 
بأرض المقدس، و هو العرض الذي قدمته في كل من 
بنان و مصر و األردن أين كانت  فرنســا و بلجيكا و ل
ــي فرصة جميلة تشــاركت فيها ســرد »لو كنت في  ل

غزة« مع فنانة فلسطينية.
هناك من يرى أن الحكاية الشــعبية انتعشــت 

خالل فرتة الجر الصحي فما رأيك؟
- صحيح لقد ساهمت فترة الحجر منذ بداية الجائحة 
في انتعاش الحكاية الشعبية، حيث قام كل الحكواتيين 
قائية وإيجابية بنشــر  والرواة عبر العالم وبطريقة تل
قصص وحكايــات عبر مواقع التواصــل االجتماعي 
وكان لهــم حضور قوي وأنا شــاركت كما الزمالء في 
ــة بعث األمل في  الترويــح ورفــع المعنويات ومحاول
نفوس الناس وســط الخوف وحالة الرعب التي مررنا 
بها... وقد تطوّعت خالل تلك الفترة وطلبت من إذاعة 
تقديم  ز زمني بســيط ل عين تيموشــنت منحي ولو حيّ
حكايــات عبر األثير وبالفعل كانت هناك اســتجابة 
وترحيب وخصصت لي حصة أسبوعية القت تفاعال 
كبيــرا جدا، رغم أنها كانت تبث في ســاعة مبكرة في 
ــادرات الجميلة ال تدوم  الصباح... لكن لألســف المب
فــي بالدنا  فقد تم توقيف بث الحصة بعد شــهر فقط 

من انطالقها. 
نفهم من ذلك أنك تأقلمــت مع الحجر فإىل أي 
مدى نجحت يف اســتغالل تلك الفرتة لتجسيد 

مشاريعك؟
فنانين مررت بظروف صعبة جدا  - كباقــي الزمالء ال
م أســتفد من الناحية المادية من  في تلك الفترة...فأنا ل
ثقافة وال من  المســاعدات المادية ال من قبــل وزار ال
الديوان الوطنــي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
ــا أو اعتبارنــا ضمــن قائمــة  ــم إحصاءن ــم يت ألنــه ل
فنانيــن، لكن الحمد هلل الزال هناك األصدقاء واألهل  ال
الذيــن وجدناهم في هــذه الظروف الحرجة في غياب 
الســلطات وتأسفت كثيرا لذلك وتساءلت ماذا لو طال 
م أتّوقف عن العمل وواصلت كتابة  األمر...ومع هذا ل
نص جديد »الضاوية« يتناول حقوق األطفال وقد تم 
نشــر دراســة نقدية بخصوصه من قبل األســتاذ عبد 

الحميــد بورايــو بإحــدى الجرائــد 
الوطنية، كما كانت لي مساهمات 
عديــدة عبــر الفضــاء االفتراضي 
وكانــت لي مشــاركة مهمــة أيضا 
مع المسرح الوطني، حيث أجرينا 
مســابقة تم خاللها ســرد حكايات 
متبوعــة بطــرح أســئلة، عرفــت 

تفاعــال كبيرا مــن قبل األطفال وحتــى الكبار وقد تم 
ــم الفائزين خالل مهرجان المســرح المحترف.  تكري
ــّوه كذلك بشــرف اختياري من قبــل األمم المتحدة  وأن
ضمــن لجنــة تحكيم دولية حــول الحكايــة واإلبداع، 
حيث مثلت شــمال إفريقيا والشرق األوسط وهذا فخر 
م تكــن غائبة في مثل هــذه المحافل  للجزائــر التي ل

الدولية المهمة.
ــا وهلل الحمد في حمــل الحكاية الجزائرية  كما نجحن
ــم وكان آخر لقاء افتراضي  ــى مختلف أقطاب العال إل
مع أصدقاء باألرجنتين والذين طلبوا مني سرد قصة 
باللغة العربية بغرض االســتمتاع باأللوان الصوتية 
ــراوي بالمغــرب العربي، وهي تجربة إنســانية ال  ل ل

يمكن نسيانها
رغم تضاعف عــدد الحكواتيني يف الجزائر يف 
السنوات األخرية غري أن ثمة من النقاد من يرون 
تراجع فن السرد مقارنة بما كان عليه من قبل؟

- فــي رأيي ال يمكــن تقييم األعمــال وانتقادها طالما 
م بأن  ّوفر الظــروف المالئمة لإلبــداع والكل يعل ــم ت ل
الفنان الجزائــري ال يعيش الرخاء بل ثمة من ال يجد 
ما يأكله. ويعتبر التحاقه بهذا المجال مغامرة كبيرة، 
وهنا يفرض السؤال نفسه ماذا قدمت السلطات ألجل 
فنــان ألنه هو  ال ــم تهتم ب فنــان؟ فدول العال حمايــة ال
ثقافة وتراث وطنه...وأنا شــخصيا  المبدع والســفير ل
م  وطيلة 40 سنة تقريبا من تواجدي بالساحة الفنية ل
أنتظر دعم الدولة لتجسيد أعمالي، لكن اليوم نطالب 
نا  بحقنا كفنانين لمســاعدتنا في نشــر وتوزيع أعمال
ــك الشــعب وعلى المؤسســات  فــن مل فنيــة، ألن ال ال
ــا كحكائين  يــة لعــب دورها فــي حماية حقوقن ثقاف ال

ّوالين أو رواة... وق
تبدو مستاء من األمر؟

ينا حصارا  - صراحة نشــعر كحكائين بأنه ضرب عل
ــون، وإال فما الداعي من إنشــاء  فن مقارنــة بباقــي ال
ثقافة إن هــي لم تحمي حقوقنا. كما  ل وزارة بأكملهــا ل
أننا نطالب بحماية هــذا التراث العريق الذي يتهّدده 
ما ونحن نعيش منعرجــا تاريخيا مهما  االندثار، ســيّ

تــي ال يمكن أن  يطبعــه الصراع... صــراع الذاكرة ال
تعود أو الحفاظ عليها إال بالسرد والرواية واألساطير، 
ــم نروي قصــص األجداد واألســالف وما  فنحــن إن ل
عاشــوه عبر مختلــف الحقبات التاريخية ســواء مع 
الرومــان أو اإلســبان أو الفرنســيين وغيرهــم، كيف 
يمكننا ضمان الحفاظ على ثقافتنا وذاكرتنا الشعبية... 
ورغم استيائي أعتبر نفسي نموذجا إيجابيا تمكن من 
فنانين الذين كانوا متخّوفين من  تحفيــز الكثير من ال
خــوض غمار هذه التجربة الفنية، هاهم اليوم يعدون 
فنانيــن المتألقين فــي هذا المجــال، والفضل  مــن ال
يعود كما بالنسبة لي شخصيا لألصدقاء واألشخاص 
فــن والتراث الشــعبي الذيــن لوالهم ما  ال المهتميــن ب
تمكنت من نشــر كتابي »مولّى مولّى » أو المشاركة 
تــي تتطلّب  يــة أو المحلية ال فــي المهرجانــات الدول
تذاكر ســفر ســواء كان ذلك على متن الطائرة أو أي 

وسيلة نقل أخرى وكذا تكاليف اإلقامة وغيرها.
حدثنا عن إصداراتك ومشروعك الجديد؟

ــي عن دار القــدس العربــي »مولّى مولّى  - صــدر ل
يا أعكــف على إصدار  وحكايات مــن الجزائر« وحال
تــراث جمعتها عن  كتــاب ثان يتضمن قصص من ال
والدتــي رحمها هللا وقد طلب مني بعــض المغتربين 
قيام بتسجيل حكايات على منصات صوتية بهدف  ال
االســتمتاع مــع عائالتهــم بالتراث القصصــي وكذا 
اللهجة والعبارات الشــعبية الجميلة التي يرغبون في 
ترسيخها في ذاكرتهم ذاكرة أبنائهم...و تجدر اإلشارة 
ــى أن ثمة أكاديميين وباحثين ســلطوا الضوء على  إل
ــي منهــم عبد الحميــد بورايو الذي قــام بتقديم  أعمال
كتابــي »مولّى مولّى« وقــراءة ألعمالي وكذا قصتي 
»الضاويــة« ومنهم أيضا مــن تناول تجربتي في فن 
الحكايــة كالمخرج والكاتب المســرحي محمد بويش 
الذي قام بدراســة حــول تجربة الماحي فــي الحكاية 
وصدرت في ملتقى بســطيف حول شــخصية حيزية 
وهناك دراســة صدرت في إســبانيا بمجلة تعنى بفن 
بــروز ضمن  ــي الحظ ال الحكايــة فــي العالم وكان ل
الحكواتييــن الذين تم تصنيفهم...و اليوم أعكف على 
بــارزة صفاقس  ســرد قصــة الشــخصية التاريخية ال
ــى الذاكرة   ضمــن مشــروعي الخــاص بالحفــاظ عل

الموروث الالمادي.

يــات  n انطلقــت مؤخــرا عمل
لعــدد مــن المناطق  ــار ل رد االعتب
األثرية بجنوب والية تبســة  وذلك 
بعــد ان تمــت الموافقة  من طرف 
طريــق  الوصيــة  عــن  ــوزارة  ال
ثقافــة مليكــة بــن دودة   وزيــرة ال
وقد تم اســتئناف األشــغال  نهاية 
األســبوع الماضي بالموقع األثري 
تيفــاش بدائرة نقرين والية تبســة 

انطالقهــا  بعــد  توقفــت  تــي  .وال
العــام الماضــي بســبب الظروف 
بــالد ث توقفهــا  الصحيــة فــي ال
تــي  ال الصحيــة  األزمــة  بســبب 
شــهدتها البالد  وقد اشــرف على 
ثقافة والفنون  العملية مديريــة  ال
بســالمي  ــة   ل ممث تبســة  لواليــة 
تــراث  مهــران بصفتــه منســق ال
ثقافة والفنون  ثقافــي  بمديرية ال ال

لوالية تبســة.     وقد تمت عملية 
اســتئناف وافتتاح أشغال الحفرية 
بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات 
قانونيــة واإلداريــة مــع مصالح  ال
ــدرك الوطني  بلدية وال الدائــرة وال

لدائرة نڨرين.
هواري غريب

بالجزائــر  أمــس  ــم  أختت  n
جماعــي  معــرض  العاصمــة 
م  ــوان »عبق الريشــة في عال بعن
ــوان واألشــكال«، والذي جمع  األل
فنانيــن قدموا  عــدة لوحــات فنية ل
لالحتفال بأعمال بايا الناجحة في 
لفنون  إطــار الصالون الوطنــي ل
ــذي تنظمه الجمعية  التشــكيلية ال
ــون  فن ل ل »لوســيوس«  الوطنيــة 

واآلداب.
وجمــع المعرض الذي اســتضافه 
قصــر الرياس )الحصن 23( منذ 
ــي 90 لوحة  يــوم األربعــاء، حوال
ـ 45  فــة ل ل مــن تيــارات فنية مخت
ــا من بيــن الشــباب والقدماء  اًن فن
والعصاميين وحاملي الشــهادات، 
قدموا من جميــع مناطق الجزائر 
لإلشــادة ببايا محي الدين )االســم 

الحقيقــي فاطمة حــداد »1931-
1998«( ومســيرتها الفنية »غير 
المــرأة  نــت  مّك تــي  ال العاديــة« 
الجزائريــة من »االرتقــاء بقيمها 
الناجمــة عــن تقاليد األجــداد إلى 
حســبما  العالميــة«،  مصــاف 
أوضحه الشاعر ورئيس الجمعية، 

فرحات بوشملة.

 الحكاء  صديق ماحي  لـ»عني الجزائر«

الموقع األثري تيفاش بدائرة نقرني والية تبسة

سردت معاناة فلسطين بمختلف دول 
العالم بعرض »لو كنت في غزة« 

قــال الفنــان صديــق ماحــي أنه قدم عرضا عن غــزة »الجرح الذي ال يلتئم » فــي عديد الدول األوروبيــة والعربية وعاد الجرح 
لينــزف أكثــر مع العدوان اإلســرائيلي األخير« مؤكدا بأنه تمنى لوكان هناك ليذود عن بيــت المقدس ويحارب جنبا إلى جنب مع 

الفلسطينيين، الذين خصهم والقضية الفلسطينية بحكايات ومالحم يسردها في كل مكان ليكون صوت المكلومين والثكالى.
حاورته : مريم بحشاشي
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 n  أتمنى لو أقاتل جنبا إىل جنب مع إخواننا بالقدس
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n وأعرب عن أمله في تخصيص 
ــه بقســنطينة  عــرض آخــر لعمل
بوجود ومشاركة طلبة ومسرحيين 
ثقافــة،  وال فــن  ال عــن  للحديــث 
مؤكــدا بأنه يبقــى دائما في خدمة 
الجمهــور، كمــا أوضح فــي ذات 
ر  ــم يتغيّ الســياق بــأن الجمهور ل
تــي تغيّرت في  بل الســينما هي ال
الجزائر، وعرفت ركودا ســينمائيا 
ــم هيليوبوليس ،ليس هو  ل ي وبأن ف
من سيحّســن وضع الســينما لكن 
يمكنه منح انطالقة جديدة وإدراك 
بــأن الجمهــور الجزائري حاضر 
يم  ّق وبقوة لكل عرض ألنه هو من ي
العمل، باعتباره المعيار األساسي 
فيلم من  تقييــم نوعيــة وجــودة ال ل

استغالل عدمها. ضرورة  إلى  أشار  كما 
قاعة العروض الكبرى أحمد باي 

السينمائية  األفالم  عرض  في 
إعجابه  عن  را  معبّ والمسرحيات 

ضرورة  على  حث  كما  بالقاعة، 
عرض فيلم هيليوبوليس بها.

ــراي  ال مغنــي  أمــس  قــام   n
الجزائري بإصدار أغنية ســينغل 
على طريقــة الفيديو كليب والتي 
عرفت مشاهدات قياسية في ظرف 

وجيز وبلغت نســبة المشــاهدات 
ــى  عل مشــاهدة  المليونــي  ــوق  ف

اليوتيوب.
يتاريو«  وكتب كلمات أغنية »سول

الترند  عرش  تصدرت  التي 
الملحن  ولحنها  الجزائري، 
فيما  صعود«  »عبدو  الجزائري 
المخرج  إخراجها  على  أشرف 
ستيفان  العالمي«  الجزائري 

ريجيمي«.
دبي،  بمدينة  التصوير  تم  وقد   
بالروح  األغنية  اتسمت  حيث 
الذي  السريع  واإليقاع  الشبابية 
وأجواء  الصيف  فترة  مع  يتناسب 

البحر.
العديد  قام  األغنية  صدور  وفور 
فنانين  الجزائريين و نجوم  من ال
السوشيل ميديا بمشاركتهم الفيديو 
على حساباتهم الخاصة و باركوا 
روا له  لفنان على هذا العمل  و عبّ ل
عن إعجابهم باألغنية، نذكر منهم 
التي عبّرت  لزول  نوميديا  فنانة  ال
عن فخرها و اعتزازها بفنان قالت 

في  الجزائرية  الراية  شرّف  أنه 
الفنان  أما  الشبابي،  الرايوي  الفن 
باليرمو  جليل  و  الصغير  فيصل 
قروابي  مروان  الفنان  صديقه  و 
فقد كانوا من أ كبر داعمي الفنان 
من  أخرى  مجموعة  جانب  إلى 
قاه الفنان  النجوم ، ونفس الدعم تل
من جمهوره ي و المتنوّع من كل 
و  العربية  الدول  من  و  جنسيات 
فرحته  الذين شاركوه  و  األوروبية 
والذي  ز  المتميّ الفني  العمل  بهذا 
الفنية،  لمسيرته  إضافة  يعتبر 
في    1 الرقم  هو  بأنه  له  وأكدوا  
أبدوا إعجابهم  الشباب كما   جيل 
التصوير  بطريقة  الشديد 
لفيديوهات  المحترفة والتي ترقى ل
نوعية  جانب  إلى  العالمية 
الموسيقى التي تفرحهم و تسعدهم 

عند االستماع لألغنية.

ــم  n أغنيــة »أهــد الدنيــا« ت
بنــان وأخرجهــا  تصويرهــا فــي ل
فــادى حــداد وهــي مــن كلمــات 
وألحــان عزيز الشــافعي وتوزيع 

جالل الحمداوي
رامي  المطرب  مؤخرًا  وكشف 
أغنيته  كلمات  عن  صبري، 
بعنوان  جاءت  التي  الجديدة 
الشعب  لدعم  مكملة«،  »القضية 
ضد  والقدس،  الفلسطيني 
التي  االحتالل  جيش  اعتداءات 
عدد  وإصابة  مقتل  عن  اسفرت 
خالل  الفلسطينيين  من  كبير 
محاوالت  في  الماضية،  األيام 
حي  من  الفلسطينيين  لتهجير 

الشيخ الجراح.
ونشر صبري مقطع فيديو قصير 
انستجرام،  بموقع  حسابه  عبر 
جاءت  التي  األغنية  لكلمات 
دول  وجشعك  طمعك   « كاآلتي: 
جردوك،  اإلنسانية  من  عموك 
مش  أبوك  أرض  شايفها  وبقيت 
القضية  لسه  أرضنا،  وال  أرضهم 
مطولة،  الحكاية  ولسه  مكملة 
أكبر  افتري  اللى  نهاية  وأكيد 

عقاب من ربنا«.
أغنية »لسه القضية مكملة«، 
من كلمات تامر حسين، وألحان 
وغناء رامي صبري، وموسيقى 
جالل حمداوي.

امكانية تصوير سلسلة بقسنطينة وأنا يف خدمة الفن والثقافة

أغنية كادير الجابوين الجديدة تتصّدر الرتند الجزائري

رامي صربي يحتفل بتخطي أغنية »أهد الدنيا« 50 مليون مشاهدة

أضخم  من  البرنامج  ويعد   n
وهو  الغنائية،  فنية  ال البرامج 
عبارة عن مسابقة يتم من خاللها 
انتقاء أقوى األصوات وأفضلها من 

حيث األداء والحضور.
قناة التي ستحتضن  وقد طرحت ال
الذي  البرنامج  برومو  العمل 
قصير  فيديو  إرسال  على  ينص 
على  الواحدة  الدقيقة  يتجاوز  ال 

في  للراغبين  الواتساب  تطبيق 
المشاركة. 

بقيادة  البرنامج  وسيكون 
الذي  قادم  طارق  المايسترو 
مع  عمل  تحضير  على  يعكف 
الداودية  زينة  المغربية  فنانة  ال
في  بالل  الشاب  ستشارك  التي 
عملية  توقيع  على  سيشرف  ديو 
طارق  المايسترو  فيه  التوزيع 

قادم الملقب بطارق آكابيال.

n يضع المطرب السوري 
ساموزين اللمسات األخيرة 
»كينج  الجديدة  ألغنيته 
لطرحها  استعداًدا  الحب«، 
ا، حيث طرح البرومو  ًب قري
خالل  باألغنية  الخاص 
للدعاية  الماضية  األيام 
ا  ًي حال ويعمل  والترويج، 
األغنيات  من  عدد  على 
خالل  للجمهور  لطرحها 

موسم الصيف 2021.
أغنية  كلمات  وتقول 
»كينج  الجديدة  ساموزين 
الحب«، »أنا كينج الحب. 

أنا بتاع الورد....«
يشار إلى أن ساموزين قد 

عن  الماضية  الفترة  أعلن 
فيروس  لقاح  تطعيم  تلقيه 
موجها  المستجد،  كورونا 
الصحة  لوزارة  الشكر 
المصرية، ونشر صورة له 
عبر  التطعيم  تلقيه  أثناء 
إنستجرام،  على  حسابه 

وعلّق:«الحمد هلل«
آخر  أن  بالذكر  جدير 
زين،  سامو  الفنان  أعمال 
التي  »حبيته«  أغنية 
مع  بالتزامن  طرحها 
عبر  الحب  عيد  احتفاالت 
يوتيوب،  موقع  على  قناته 
وألحان  كلمات  من  وهي 

وتوزيع أكرم عادل.

n واألغنية الجديدة باللهجة 
كلمات  من  وهي  الخليجية، 
سلطان  وألحان  عبيد،  حسن 
نديم،  زيد  وتوزيع  السيف، 
ومكس وماستر جاسم محمد، 
عنفوان  كلماتها  في  وتجسد 
الخيانة  مواجهة  في  المرأة 
للعمل،  الفنية  الرؤية  حسب 
قوية  عودة  بمثابة  أنها  كما 

فنانة المتعددة المواهب. ل ل
فنانة أروى في أغنية  وتقدم ال
وفيديو كليب »بديت تخون« 
قصة مميزة في قالب درامي، 
نوعية  نقلة  تشكل  حيث 
التي  الموسيقية  لألعمال 
الفنية،  مسيرتها  في  قدمتها 
كليب  الفيديو  خالل  وتظهر 
المصمم  بفستان من تصميم 
فؤاد سركيس، واهتم بإطاللتها 
وجيهان  للشعر،  إيلي خوري 

رعيدي للماكياج.
عقداً  مؤخراً  أروى  ووقعت 

مع شركة عالمية إلنتاج عدد 
والتي  الغنائية،  األعمال  من 
كانت »بديت تخون« باكورة 
المقّرر  ومن  التعاون،  هذا 
الشركة  مع  أروى  تقدم  أن 
موسيقية  بأنماط  أغنيتين 
يلة  قل مختلفة خالل األشهر ال

المقبلة.
أروى  فنانة  ال أن  إلى  يشار 
أغنية  فترة  منذ  طرحت 
حققت  التي  »صفقة« 
من  كبير  جماهيري  تفاعل 
التواصل  منصات  خالل 
أول  كانت  حيث  االجتماعي، 
فيديو كليب يتم تصويره في 
المملكة بالعاصمة الرياض، 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
شركة  وتوزيع  لترفيه،  ل
تحت  للصوتيات«،  »روتانا 
السعودي  المخرج  إدارة 
وكلمات  عارف،  سمير 
فايز  وألحان  الشريف،  تركي 
السعيد، وتوزيع مهند خضر.

فيلم األمريكي  n استطاع ال
كومبا« تحقيق  »مورتل 
في  الماضية  الفترة  النجاح 
شباك التذاكر العالمى، وذلك 
أفريل   8 يوم  طرحه  بعدد 
محبي  بين  خاصة  الماضى، 
تحمل  التي  الشهيرة  اللعبة 
يدور حول  الذي  االسم،  نفس 
المقاتلين  من  ضخمة  قائمة 
في  مختلفة  شخصيات  من 
عالم خيالي يتقاتلون للفوز.

ولكن هذه ليست المرة األولى 
لعبة شهيرة  تحويل  يتم  التي 
ومن  عالمي،  فيلم  إلى  فيها 
ضمن هذه األعمال فيلم »اليف 
آكشن« الذي طرح في 9 ماي 
»بوكيمون   ،2019 عام  من 
العمل  بيكاتشو«،  ديتكتيف 
الذي كان في األصل مسلسل 
بداية  في  نجح  كرتوني 
أنظار  جذب  في  األلفيات، 
حول  المتابعين  من  الكثير 
وحقق  وقتها،  في  العالم 
إيرادات  فيلم »بوكيمون«، 
مليون   433 إلى  وصلت 

دوالر.
ثاني عمل هو فيلم »نيد فور 
الذي طرح في خالل  سبيد«، 
نجاًحا  وحقق   ،2014 عام 
كبيرًا جًدا، خاصة بين محبي 
إيرادات  وحقق  اللعبة،  هذه 

ماليين   203 ـ  ل وصلت 
دوالر، ودار العمل حول قصة 
خرج  الذي  شوارع  متسابق 
واشترك  السجن،  من  ا  ًث حدي
في سباق للسيارات المعّدلة، 
هذه  في  اشتراكه  وخالل 
من  مطاردته  يتم  السباقات، 

شريكه لكي يقتله.
»هيتمان«،  هي  لعبة  ثالث 
فيلمان،  منها  طرح  الذي 
األول كان من بطولة تيموثي 
كوريلنكو،  وأولجا  يفانت  أول
مليونا  من99  أكثر  وحقق 
وطرح  التذاكر،  شباك  في 
2007، تحت  في خالل عام 

اسم هيتمان.
م الثاني، طرح تحت  فيل أما ال
عنوان هيتمان آيجنت 47«، 
من  وكان   ،2015 في  وطرح 
إخراج ألكساندر باخ، وبطولة 
وير،  وحنا  فريند  روبرت 
في  مليونا   82 تقريبا  وحقق 

شباك التذاكر.
قصة  حول  السلسلة  ودارت 
ا،  ًي ن جي معدل  محترف  قاتل 
وهو  كودي  اسًما  بيحمل 
من  توظيفه  تم   ،47 العميل 
قبل جهة اسمها »المنظمة«، 
التجسس  فى  تعمل  التي 
الدولي ليقوم بعمليات اغتيال 

م. مختلفة ومهمة حول العال

جعفر قاسم يف ترصيح عىل هامش عرض الفيلم التاريخي هيليبوليس 

ني جزائري « مسابقة غنائية  » غَّ
لدعم المواهب الجزائرية الشابة

دالل بوعالم

ساموزني يضع اللمسات األخرية 
ألغنيته الجديدة »كينج الحب« 

أروى تطلق أغنيتها الجديدة 
»بديت تخون«

ألعاب تحّولت إىل أفالم عالمية 
بعد نجاح« مورتل كومبا«

»غني جزائري« مسابقة فنية أطلقتها إحدى القنوات الخاصة رفقة الديوان الوطني للثقافة واإلعالم، 
لدعم المواهب الجزائرية الشابة وتشجيع األغاني الجزائرية.

صّرح المخرج جعفر قاسم على هامش العرض األول لفيلم هيليوبوليس بقاعة العروض الكبرى أحمد باي أنه يتمنى 
قة على حسب السيناريوهات التي يمكن أن يتطّرق لها، إذا ما تّوفر الوقت والجهد  تصوير سلسلة بمدينة الجسور المعلّ

واإلمكانيات أيضا، مؤكدا بأن الجمهور القسنطيني العريض ال يكفيه يوما واحدا.

احتفل المطرب رامي صبري، بتخطي أغنية »أهد الدنيا« 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق 
قائاًل على انستجرام: »أغنية »أهد الدنيا« تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكًرا لكل جمهوري في العالم«.

أطلقت الفنانة أروى أغنيتها الجديدة »بديت تخون« عبر 
قناتها على موقع »يوتيوب«، ومن خالل جميع المنصات 
و«ديزر«  تيونز«  و«آي  »أنغامي«  الموسيقية؛  الرقمية 

و«سبوتيفاي«.

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%89
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%89
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لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

رئيس المجلس الشعبي البلدي

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

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

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 
 عنوان الجريدة : 

الوحدة الجوارية رقم 5 
 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 

األحد  30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال 1442

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

التنظيم و الشؤون القانونية/ مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: 2021-42

 طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات و كذا 
المرسوم التنفيذي 241/16 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 74/15 
المــؤرخ في 16 فيفــري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساســي النموذجي المطبق على النادي 
الرياضــي الهاوي . تم هذا اليوم 27 افريل 2021 اســتالم مذكــرة التعديالت المؤرخة في14  نوفمبر 
2020 المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة: النادي الرياضي للهواة  البيبان فرع كرة 
الســلة للمعاقين  برج بوعريريج المسجلة تحت رقم 2008  /113    بتاريخ 2008/11/08  . الكائن 
مقره  بـ : المركز التجاري عبد القادر البربكي محل رقم 08   بلدية برج بوعريريج يترأســه الســيد: بن 

عيسى سمير  .   تاريخ ومكان الميالد : 1980/03/18  بــ : برج بوعريريج
 رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج  /  دائرة راس الوادي/  بلدية عين تسرة / رقم: 02-2021

مقتضــى القانــون رقــم 06-12 المــؤرخ فــي : 12_01_2012  المتعلق 
بالجمعيــات _ بمقتضــى  للمرســوم التنفيذي 15/74 المــؤرخ في: 26 ربيع 
الثانــي عــام 1436 ه الموافــق ل : 16 فيفــري 2015 م المتعلق  بالنوادي 
الرياضية الهاوية . _ بمقتضى المرســوم التنفيذي 16/241 المؤرخ في  19 
ذي الحجــة عــام 1437 ه الموافــق ل 21 ســبتمبر 2016 المعــدل و المتمم 
للمرســوم التنفيذي 15/74   . تم هذا اليوم 25_04_2021  تســليما وصل 

التصريح بتجديد النادي الرياضي المسمى : 
النادي الرياضي الهاوي _ الرياضة للجميع عياضات _   

الكائــن مقــره بـ : دار الشــباب بقرية عياضــات بلدية عين تســرة والية برج 
بوعريريج  اسم الرئيس: يوسف ضياف

رئيس المجلس الشعبي البلدي

وصل تسجيل التصريح بتجديد جمعية محلية ذات طابع رياضي

 

المحضر القضائي

الوالي 



n  لقدَحَصَر النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم اْلَغاَيَة ِمَن اْلَبْعَثِة 
ـةِ ِفي َتَماِم َصالِــِح اْلَْخَلِق، َفَقاَل صلى هللا عليه  ِديَـّ اْلُمَحمَّ

َم َصالَِح اْلَْخَلِق((. وسلم: ))إِنََّما بُِعْثُت ِلَُتمِّ
أَْخَرَجــُه اْلبَُخــاِريُّ ِفــي ))اْلََدِب((، َواْلَحاِكــُم، َوأَْحَمــُد، 
، َوَغْيُرُهَما. ْيُخ اْلَْلَباِنيُّ ْيُخ أَْحَمد َشاِكر، َوالشَّ َحُه الشَّ َوَصحَّ
َفَل َعَجَب -إَِذْن- أَْن َيُكوَن ُحْســُن اْلُخلُِق َغاَيَة اْلَغاَياِت ِفي 
َفاِت َعلَى أََســاٍس ِمَن التَّْوِحيِد  َســْعِي اْلَعْبِد ِلْسِتْكَماِل الصِّ

اْلَمِكيِن، َوَثاِبِت اْلِْخَلِص َواْلَيِقيِن.
َوَقْد َكاَن إَِماُم اْلَْنِبَياِء صلى هللا عليه وســلم ِفي ))ُحْســنِ 
ــاِمَخِة، َوَفْوَق اْلَغاَيــِة َواْلُمْنَتَهى،  ِة الشَّ اْلُخلُــِق(( َعلَى اْلِقمَّ
ـَك لََعلَى ُخلٍُق  -: }َوإِنَـّ َفــَكاَن َكَما َقاَل َعْنــُه َربُُّه -َعزَّ َوَجلَّ

َعِظيٍم{ ]القلم: 4[.
َوُهَو صلى هللا عليه وســلم َمَع َذلَِك َل َيْنَفكُّ َيْدُعو َربَُّه ِفي 
ِقَياِم اللَّْيِل ِبَقْولِِه: ))اللهم اْهِدِني َلْحَســنِ اَلْخلِق؛ َفإِنَُّه ل 
َيْهِدي َلْحَسِنَها إِلَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسيِِّئَها َل َيْصِرُف 
-َرِضَي هللاُ  َعنِّي َســيَِّئَها إلَّ أَْنَت((. َرَواُه ُمْســِلٌم َعْن َعلِيٍّ

َعْنُه-.
َيْطلُــُب ِمْن َربِِّه أَْن يُْرِشــَدُه لَِصــَواِب اْلَْخــَلِق، َويَُوفَِّقُه 
ـقِ ِبــِه، َوأَْن َيْصِرَف َعْنــُه َقِبيَح اْلَْخــَلِق َوَمْذُموَم  لِلتََّخلُـّ
َفــاِت، َويُْبِعَد َذلَِك َعْنُه، َمَع أَنَُّه صلى هللا عليه وســلم  الصِّ

َعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم، َوَمَع أَنَّ ُخلََقُه اْلُقْرآُن اْلَكِريُم.
أَْخَبَر َســْعُد ْبُن ِهَشــاٍم ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه َســأََل َعاِئَشَة -َرِضَي 
هللاُ َعْنَهــا-، َفَقــاَل: ))ُقْلُت: َيــا أُمَّ اْلُمْؤِمِنيــَن، أَْنِبِئيِني َعْن 
ِ صلى هللا عليه وســلم.َقالَْت: أَلَْسَت َتْقَرأُ  ُخلُِق َرُســوِل هللاَّ
ِ صلى هللا عليه  اْلُقْرآَن؟ُقْلــُت: َبلَى.َقالَْت: َفإِنَّ ُخلَُق َنِبيِّ هللاَّ

وسلم اْلُقْرآُن((. َرَواُه ُمْسلٌِم.
َوَمْعَنــى أَنَّ ُخلَُقُه اْلُقْرآُن أَنَُّه َيْعَمُل ِبِه، َوَيِقُف ِعْنَد ُحُدوِدِه، 
َبُرُه،  ُب ِبآَداِبــِه، َوَيْعَتِبــُر ِبأَْمَثالِــِه َوَقَصِصــِه، َوَيَتدَّ َوَيَتــأَدَّ

َويُْحِسُن ِتَلَوَتُه.
َوإَِذا َكاَن النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم ِمْن ُحْسِن اْلُخلُِق ِبَهِذِه 
اْلَمَثاَبِة، َوُهَو -َمَع َذلَِك- َيْســأَُل اْلِهَداَيَة ِلَْحَســِن اْلَْخَلِق، 
َوَيْسَتِعيُذ ِمْن َسيِِّئَها، َفَكْيَف َيْصَنُع َمْن ُخلُُقُه إِلَى ُخلُِق النَِّبيِّ 

صلى هللا عليه وسلم َكَقْطَرٍة ِفي َبْحٍر أَْو ُدوَن َذلَِك؟!!
َوُكلُّ إِْنَساٍن -َل َمَحالََة- َيْجَهُل اْلَكِثيَر ِمْن ُعيُوِب َنْفِسِه، َفإَِذا 
ـى َتَرَك َفَواِحَش اْلَمَعاِصي،  َجاَهَد َنْفَســُه أَْدَنى ُمَجاَهَدٍة َحتَـّ
َب َنْفَســُه، َوَصفَّــى أَْخَلَقُه،  َفُربََّمــا َظنَّ ِبَنْفِســِه أَنَُّه َقْد َهذَّ
ــَن ُخلَُقُه، َواْسَتْغَنى َعِن اْلُمَجاَهَدِة، َواْسَتَناَم إِلَى ُحْسِن  َوَحسَّ

َظنِِّه ِبَنْفِسِه، َواتََّبَع َهَواُه!!
َوَل َرْيَب أَنَّ َحاَجَة اْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن إِلَى ُحْسِن اْلُخلُِق َكَحاَجِتِه 
؛ ِلَنَّ َفْقَد اْلَهــَواِء َيْعِني َمْوَت اْلَبَدِن،  إِلَى اْلَهَواِء، َبْل أََشــدُّ
َوَفْقَد اْلُخلُِق اْلَحَســِن َيْعِني َمــْوَت اْلَقْلِب، َوِفي َمْوِت اْلَقْلِب 

يِن، َوَهَلُك اْلََبِد. َفْقُد الدِّ
ــا َكاَن النَِّبيُّ صلى هللا عليه وســلم أَْكَمــلَ النَّاِس ُخلًُقا،  َولَمَّ
َوأَْحَســَنُهم أَْخَلًقــا، َكاَن أَْولَى النَّاِس ِباْلُحــبِّ َواْلُقرِب ِمْنُه 
َمْن َبلََغ ِفي ُحْســِن اْلُخلُِق َمْبلًَغا َمْرِضيًّا، َوَتَســنََّم ِمْن ُحْسِن 

اْلُخلُِق َمَكاًنا َعلِيًّا.

َعْن َجاِبٍر -َرِضَي هللاُ َعْنُه- أَنَّ َرُســوَل هللاِ صلى هللا عليه 
، َوأَقَرِبُكم ِمنِّي َمجلًِســا َيْوَم  وســلم َقاَل: ))ِمن أََحبُِّكــْم إِلَيَّ
، َوأَبَعَدُكْم  اْلِقياَمــِة: أََحاِســنُُكْم أَْخَلًقــا، َوإِنَّ أَْبَغَضُكْم إِلَــيَّ
ُقوَن،  ِمنِّي َمجلًِســا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة: الثَّرَثــاُروَن، َواْلُمَتَشــدِّ

َواْلُمَتَفيِهُقوَن((.
ُقوَن،  ِ، َقْد َعلِمَنا: الثَّرَثاُروَن َواْلُمَتَشــدِّ َقالُوا: َيا َرُســوَل هللّاٰ

َفَما اْلُمَتَفيِهُقوَن؟
 ، َقاَل: ))اْلُمَتَكبُِّروَن((. َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَقاَل: َحِديٌث َحَســنٌ

. َحُه اْلَْلَباِنيُّ ِفي َصِحيِح ُسَنِن التِّْرِمِذيِّ َوَصحَّ
ــا َكاَن َخْيُر  َئِة؛ َفلَمَّ ــيِّ ُم أَْصَحــاَب اْلَْخَلِق السَّ َوَذمَّ اْلِْســلَ
اْلُمْؤِمِنيَن أَْعَظَمُهْم َسْهًما ِفي ُحْسِن اْلُخلُِق، َكاَن َشرُّ النَّاِس 
أَْعَظَمُهْم َســْهًما ِفي ُســوِء اْلُخلُِق، َفَعْن َعاِئَشَة -َرِضَي هللاُ 
َعْنَها- َقالَْت: َقاَل َرُســوُل هللاِ صلى هللا عليه وســلم: ))َيا 
ـاُس -أَْو َوَدَعُه  َعاِئَشــُة إِنَّ ِمــْن َشــرِّ النَّاِس َمــْن َتَرَكُه النَـّ

النَّاُس- اتَِّقاَء ُفْحِشِه((. ُمتََّفٌق َعلَْيِه.
-؛ َفَعْن أَُساَمَة  َواْلَفاِحُش اْلَبِذيُء َمْبُغوٌض ِمَن هللاِ -َعزَّ َوَجلَّ
ْبِن َزْيٍد -َرِضَي هللاُ َعْنُهَما- َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا 
ٍش((. َرَواُه  عليه وسلم: ))إنَّ هللاَ ل يُِحبُّ كلَّ فاحٍش ُمَتَفحِّ

َنُه اْلَْلَباِنيُّ ِفي ))َصِحيِح اْلَجاِمِع((. أَْحَمد، َوَحسَّ
َواْلَفاِحُش: ُذو اْلُفْحِش ِفي َكَلِمِه َوَفَعالِِه.
ُدُه. ُش: الَِّذي َيَتَكلَُّف َذلَِك َوَيَتَعمَّ َواْلُمَتَفحِّ

َهاَرِة، َواْلُبْعِد  ِم ُهَو ِديُن الطَّ *ِديُن اْلِْســاَ
َعِن اْلَفَواِحِش:

َهــاَرِة، ِديُن َطَهاَرِة  ِم اْلَعِظيــِم ُهَو ِديُن الطَّ إِنَّ ِديَن اْلِْســلَ
ــَواِء، أََمــَر هللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن  اِهــِر َعلَى السَّ اْلَباِطــِن َوالظَّ
اْلُقلُــوِب َواْلَْرَواِح َواْلَْنُفــِس، َوأََمــَر هللاُ َربُّ  ِبَطَهــاَرِة 
اْلَعالَِميــَن ِبَطَهاَرِة اْلَْبــَداِن َوالثَِّياِب َواْلَْمِكَنــِة، َوُهَو ِديُن 
اْلِعفَّــِة َوِديــُن اْلَعَفاِف، َيْنِفــي اْلَفاِحَشــَة َويَُحاِربَُها َوَيُســدُّ 

اْلَمَسالَِك الَِّتي تَُؤدِّي إِلَْيَها.
ـَي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَهــا َوَما َبَطَن{  َم َربِـّ }ُقــْل إِنََّما َحرَّ

]العراف: 33[.
َوهللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن أَْخَبَرَنا َعلَى لَِساِن َنِبيَِّنا اْلَِميِن صلى هللا 
عليه وسلم َعْن ِعَظِم َفِضيلَِة اْلَحَياِء، َوأَنَّ هللاَ َربَّ اْلَعالَِميَن 
َجَعَل َهَذا اْلُخلَُق ُخلَُق اْلِْسَلِم، َوَخلََّق النَِّبيَّ صلى هللا عليه 

وسلم ِمْنُه ِبالنَِّصيِب اْلَْوَفى.
ا َعِن اْلُوُقوِع ِفيَما  َوَجَعــَل هللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن اْلَحَياَء َحاِجــزً
َم هللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن، َوَجَعــلَ اْلَحَياَء ِمْن ُخلُِق اْلَمَلِئَكِة  َحــرَّ

ِريَن. اْلُمَطهَّ
َوالنَِّبيُّ صلى هللا عليه وســلم ِفي َوْصِفِه ِفــي ُخلُِق اْلَحَياِء 
ـِذي َكاَن ِعْنَدُه: ))أَنَُّه َكاَن أَْحَيا ِمــَن اْلَعْذَراِء ِفي ِخْدِرَها  الَـّ

صلى هللا عليه وسلم ((.
َماِتِه ِصَياَنًة  َنا َوُمَقدِّ *َنَهى اْلِْسَاُم َعِن الزِّ

لِْلَْعَراِض َواْلُمْجَتَمِع:

َنا  إِنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل{  َقاَل َتَعالَى: }َوَل َتْقَربُوا الزِّ
]السراء: 31[.

َنا َطِريًقا إِلَى  َنا إِنَُّه َكاَن َقِبيَحــًة، َوِبْئَس الزِّ َوَل َتْقَربُــوا الزِّ
َتْحِقيِق َشَهَواِت اْلُفُروِج.

َنا أَْبلَُغ ِمــَن النَّْهِي َعْنُه؛ ِلَنَُّه َنْهٌي  َوالنَّْهــُي َعِن اْقِتَراِب الزِّ
َماِتِه الَِّتي َقْد تُْفِضــي إِلَْيِه َكالنََّظِر  َعــْن اِلْقِتَراِب ِمــْن ُمَقدِّ

َواْلُمَلَمَسِة َوالتَّقِبيِل َوَنْحِو َذلَِك.
ْدِق، َوَنَهى َعــِن اْلَكــِذِب؛ َفَعْن َعْبِد  *أََمــَر اْلِْســَلُم ِبالصِّ
هللاِ ْبــنِ َمْســُعوٍد -َرِضــَي هللاُ َعْنُه-، َعــِن النَِّبيِّ صلى هللا 
، َوإِنَّ اْلِبرَّ  ْدَق َيْهــِدي إِلَى اْلِبرِّ عليه وســلم َقاَل: ))إِنَّ الصِّ
 ِ ُجَل لََيْصُدُق َحتَّى يُكَتَب ِعْنَد هللاَّ َيْهــِدي إِلَى الَجنَِّة، َوإِنَّ الرَّ
يًقا، وإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إِلَى الفُجوِر، َوإِنَّ الفُجوَر َيْهِدي  ِصدِّ
اًبا((.  ِ َكذَّ ُجَل لََيْكِذُب َحتَّى يُكَتَب ِعْنَد هللاَّ إِلَى النَّاِر، َوإِنَّ الرَّ

ِحيَحْيِن(( . َواْلَحِديُث ِفي ))الصَّ
ْدَق. ْدِق؛ أَْي: اْلَزُموا الصِّ َعلَْيُكْم ِبالصِّ

َر ِمْنُه،  ــا اْلَكــِذُب: َفإِنَّ النَِّبيَّ صلى هللا عليه وســلم َحذَّ َوأَمَّ
َفَقاَل: ))َوإِيَّاُكْم َواْلَكِذُب((.

))إِيَّاُكْم((: لِلتَّْحِذيِر؛ أَْي: اْحَذُروا اْلَكِذَب.
َفاْلَكــِذُب َيْهــِدي إِلَى اْلُفُجــوِر، َواْلُفُجوُر َيْهــِدي إِلَى النَّاِر 

-َنُعوُذ ِباهللِ َتَعالَى ِمْنَها-.
ُجُل لََيْكِذُب((. َوَقْوُل النَِّبيِّ صلى هللا عليه وسلم: ))َوإِنَّ الرَّ
ى اْلَكِذَب  ُجُل َيْكِذُب َوَيَتَحرَّ َوِفي لَْفِظ ُمْســلٍِم: ))َل َيَزاُل الرَّ

اًبا((. َحتَّى يُْكَتَب ِعْنَد هللاِ َكذَّ
نُوِب؛  َمِة، َبْل ُهَو ِمْن َكَباِئِر الذُّ َواْلَكــِذُب ِمَن اْلُُموِر اْلُمَحرَّ
اَب ِبأَنَُّه يُْكَتُب  َد اْلَكذَّ ُسوَل صلى هللا عليه وسلم َتَوعَّ ِلَنَّ الرَّ

اًبا. ِعْنَد هللاِ َكذَّ
ٍد اْلَحَسِن ْبِن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب -َرِضَي هللاُ  َوَعْن أَِبي ُمَحمَّ
َعْنُهَما-، َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: 
ْدَق ُطَمْأِنيَنٌة،  ))َدْع َمــا َيِريبَُك إِلَى َما َل َيِريبُــَك؛ َفإِنَّ الصِّ
، َوَقــاَل: ))َحِديــٌث  َوإِنَّ اْلَكــِذَب ِريَبــٌة((. َرَواُه التِّْرِمــِذيُّ
، َوُهَو َصِحيٌح  َصِحيٌح((، َوَكَذلَِك أَْخَرَجُه أَْحَمُد، َوالنََّساِئيُّ

. َكَما َقاَل التِّْرِمِذيُّ
))َدْع َما َيِريبَُك(( َدْع: أَْي اْتُرْك.

))َمــا َيِريبَُك((: ِبَفْتِح اْلَياِء؛ أَْي َما َتُشــكُّ ِفيِه، َوَل َتْطَمِئنُّ 
إِلَْيِه.

ـِذي َل َرْيَب ِفيِه َوَل  ِء الَـّ ــيْ ))إِلَى َما َل َيِريبَُك((: إِلَى الشَّ
. َشكَّ

ْدَق ُطَمْأِنيَنٌة((:  َقاَل النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم: ))َفإِنَّ الصِّ
ــْدُق ُطْمأَِنيَنٌة، َل َيْنَدُم َصاِحبُُه أََبــًدا، َوَل َيُقوُل: لَْيَتِني  الصِّ
يِهُم هللاُ َتَعالَى  اِدُقوَن يَُنجِّ ْدَق َمْنَجاٌة، َوالصَّ َولَْيَتِني؛ ِلَنَّ الصِّ

ِبِصْدِقِهْم.
ٍء  ــفُ َعلَى َشــيْ اِدَق َداِئًما ُمْطَمِئنًّا؛ ِلَنَُّه َل َيَتأَسَّ َوَتِجُد الصَّ

َحَصَل أَْو َشْيٍء َيْحُصُل ِفي اْلُمْسَتْقَبِل.
ْمَحُة  المصدر:َجْوَهُر اْلِْسَلِم َوِرَسالَتُُه السَّ

 يتبع 

 اْلِسَلمُ دِينُ مَكاِرِم اْلخَلِق     الجزء األول
هارَةِ، وَاْلبعدِ عِن اْلَفوَاحِش    اْلِسَلِم دِينُ الطَّ

إسلميات
قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية
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َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما  n }ُقْل إِنََّما َحرَّ
َبَطَن{ ]العراف: 33[.

n  قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم : )اللهم 
اْهِدِني َلْحَسِن اَلْخلِق؛ َفإِنَُّه ل َيْهِدي َلْحَسِنَها إِلَّ 
أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسيِِّئَها َل َيْصِرُف َعنِّي َسيَِّئَها 

-َرِضَي هللاُ َعْنُه-. إلَّ أَْنَت(. َرَواُه ُمْسلٌِم َعْن َعلِيٍّ

n معنــى الطهــارة  : الطهارة لغــة: النظافة 
والنزاهــة مــن الحــداث، و اصطلحاً: رفع 

الحدث أو إزالة النجس.

n  *إن هللا جعــل مــكارم الخــلق و محاســنها 
وصل بيننا و بينه
علي بن أبي طالب

*الخلق نبتة جذورها في السماء، أما أزهارها و 
ثمارها فتعطر الرض

لمونيه

   تفقه في دينك 
 إفشاء السالم 

  n     قــال هللا تعالــى: »َيــا أَيَُّها الَِّذيــَن آََمنُوا َل 
َتْدُخلُــوا بُيُوتاً َغْيَر بُيُوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُســوا َوتَُســلُِّموا 
َعلَــى أَْهلَِهــا«، )ســورة النــور اآليــة: 27(. وقال 
تعالى: »َفإَِذا َدَخْلتُم بُيُوًتا َفَســلُِّموا َعلَٰى أَنُفِسُكْم َتِحيًَّة 
ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة«، )ســورة النور اآلية:  ــْن ِعنــِد هللاَّ مِّ
ـٍة َفَحيُّــوا  61(، وقــال تعالــى: »َوإَِذا ُحيِّيتُــم ِبَتِحيَـّ
 ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها«، )سورة النساء اآلية: 86(
ومعنى السلم كما يقول الشيخ محمود المصري في 
كتابه »ليلة في بيت النبي- صلى هللا عليه وســلم-« 

هو الدعاء بالسلمة من كل آفة.
كان الصحابــة- رضــي هللا عنهــم- مــن محبتهم هلل 
-عز وجل- يقولون في صلتهم: »الســلم على هللا 

من عباده، الســلم على جبريل، الســلم على فلن 
وفــلن«، فنهاهم النبي- صلى هللا عليه وســلم- أن 
يقولوا: الســلم على هللا، السلم على عباده، وقال: 
»إن هللا هو الســلم« يعني: الســالم مــن كل عيب 
ونقص - جل وعل - ثم قال لهم: »قولوا«: »السلم 
علينا وعلــى عباد هللا الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك 
ســلمتم على كل عبد صالح في السماء والرض«، 

)رواه البخاري(.
والسلم مشروع بين المسلمين، مأمور بإفشائه، قال 
النبي- صلى هللا عليه وســلم- »وهللا ل تدخلوا الجنة 
حتــى تؤمنوا ول تؤمنوا حتــى تحابوا، أفل أخبركم 

بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلم بينكم«.
صدق رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم-، فإفشــاء 

الســلم بيــن النــاس مــن أســباب المحبــة ولهــذا 
كان مــن حســن الســلم أن تفشــي الســلم، وأن 
 تقــرأ الســلم علــى مــن عرفــت ومن لــم تعرف.
قــال -صلــى هللا عليه وســلم-: »حق المســلم على 
المســلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 
وإذا اســتنصحك فانصــح لــه، وإذا عطس فحمدهللا 
فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه«. )رواه 

مسلم(. .
نشــر المحبــة وقــال رســول هللا- صلــى هللا عليــه 
وســلم-: »إن من أشــراط الساعة أن يســلم الرجل 
علــى الرجــل، ليســلم عليــه إل للمعرفــة«. وفي 
روايــة له: »إن بين يدي الســاعة تســليم الخاصة« 
فإن النبي- صلى هللا عليه وســلم- حث على إفشــاء 

الســلم علــى مــن عرفــت ومن لــم تعــرف، وأن 
ذلــك ســبب في انتشــار المحبة بين المســلمين التي 
 هي ســبب لإليمــان الذي بــه يكون دخــول الجنة.
وعن عبدهللا بن ســلم- رضي هللا عنه- قال: »أول 
مــا قدم رســول هللا- صلى هللا عليه وســلم- المدينة 
انجفل الناس إليه فكنت فيمن جاءه، فلما تأملت وجهه 
واســتبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب«. قال: 
»فكان أول ما سمعته من كلمه أن قال: أيها الناس 
أفشــوا الســلم، وأطعموا الطعام، وِصلوا الرحام، 
وَصلوا بالليــل والناس نيام تدخلوا الجنة بســلم«. 

)رواه الترمذي(.

الحد  30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال 1442

إعداد :  إيناس شروانة
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،1997
الباب األول: مبادئ وأحكام تمهيدية

المــادة األولــى: يحظر عبر كامــل التراب 
الوطنــي، مــع مراعــاة األحــكام المقــررة 
فــي هذا األمــر، صناعة العتــاد الحربي و 
األسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة 
فــي المــواد 2 و 3 و 4 أدنــاه، كما يحظر 
اســتيراد ذلك و تصديــره، و المتاجرة به و 

اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.
المادة 2 : يصنف العتاد الحربي و األسلحة 
و الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا 
األمر في ثمانيــة )8(أصناف كما هو مبين 

في المادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 3 : يعتبر عتادا حربيا و يصنف بهذا 
الشــكل، كل األســلحة و عناصر األســلحة 
و الذخيــرة و عناصــر الذخيــرة و كذا كل 
الوســائل المادية المعدة لذلك و/أو الموجهة 

للحرب البرية أو الجوية أو البحرية. 
و يعتبر عتادا حربيا كل ســاح يمكنه قذف 
الذخيــرة المصنفة »عتــادا حربيا«، و كذا 
كل الذخيرة التي يمكن قذفها بساح مصنف 

عتادا حربيا.
يصنف العتاد الحربي في األصناف 1 و 2 

و 3 اآلتية :
الصنف األول: األســلحة النارية و ذخيرتها 
و كل األســلحة المعدة لذلــك و/أو الموجهة 

للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
الصنــف الثانــي :العتــاد الموجــه لحمل و 
اســتعمال األســلحة الناريــة فــي القتال من 
الصنف األول و بعــض العتاد و تجهيزات 

الماحة و الكشف و المواصات.
الصنــف الثالث :مــواد الحماية من غازات 
القتال و اإلشاعات الصادرة عن األسلحة و 

الذخيرة من الصنف األول.
المادة 4 : تصنف األســلحة و عناصرها و 
الذخيــرة و عناصرها التــي ال تعتبر عتادا 
حربيــا فــي األصنــاف 4 و 5 و 6 و 7 و 

8 اآلتية :
الصنف الرابع : األســلحة الحربية الدفاعية 
و ذخيرتها و كذا العتاد و تجهيزات الحماية 

من الرصاص.
الصنف الخامس : أسلحة الصيد و ذخيرتها.

الصنف السادس : الساح األبيض.
الصنف الســابع : أسلحة الرماية و األسواق 

و المعارض و ذخيرتها.
الذخيــرة  و  األســلحة   : الثامــن  الصنــف 
التاريخية و األسلحة المستعملة في مجموعة 

نماذج.
التنظيــم  المــادة 5 : تحــدد عــن طريــق 
مختلــف أنواع العتاد الحربي و األســلحة و 
عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل 
صنــف من األصناف المحــددة في المادتين 

3 و 4 أعاه. 
المادة 6: تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون 
سواها في حالة الشك الصنف الذي يجب أن 
يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات. 
تحــدد كيفيات تطبيق أحــكام هذه المادة عن 

طريق التنظيم. 
المادة 7 : تحظر صناعة األسلحة و الذخيرة 
المنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و 

استيرادها و المتاجرة بها.
المــادة 8 : تمــارس وزارة الدفاع الوطني، 
لحســاب الدولة، احتــكار و مراقبة صناعة 
و اســتيراد و تصديــر األســلحة و الذخيرة 

المنتمية لألصناف 1 و 2 و 3 .
غيــر أنه يمكــن وزارة الدفــاع أن ترخص 
بصناعة بعض األسلحة و الذخيرة المذكورة 
في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها.

تحــدد كيفيات تطبيق أحــكام هذه المادة عن 
طريق التنظيم

المــادة 9 : تحظــر صناعــة و اســتيراد و 
تصدير و تجارة األسلحة و الذخيرة المنتمية 
لألصنــاف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إذا منحت 
الســلطة المؤهلة قانونــا ترخيصا بذلكتحدد 
كيفيــات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق 

التنظيم.
 البابالثاني: االقتناء - الحيازة

المــادة 10: يحظــر اقتنــاء وحيــازة العتاد 
الحربــي واألســلحةوالذخيرة المذكورة في 

المادتين 3 و4 أعاه.
المادة 11: استثناء من الحظر المذكورة في 
المادة 10 أعاه، يمكن أن يرخص، ضمن 
الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء 
وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر 
عتادا حربيا بالمعنــى المذكور في المادتين 

3 و4 من هذا األمر. 
المادة 12 : يرخص بقوة القانون لإلدارات 
العموميــة المكلفــة بمهمــة أمنيــة اقتناء و 
حيازة بعض األســلحة و الذخيرة المذكورة 
في المادتين 3 و 4 طبقا للتشريع و التنظيم 

المعمول بهما .
المــادة 13 : يمكــن أن يرخــص لإلدارات 
العموميــة التي يتعرض أعوانها إلى أخطار 
االعتــداءات أثنــاء ممارســة و وظائفهــم ، 
اقتنــاء و حيازة بعض األســلحة و الذخيرة 
المذكــورة فــي المــادة 3 و 4 أعــاه طبقا 

للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المــادة 14 : يمكــن أن يرخص لشــركات 
الحراســة و نقل األموال و المواد الحساسة، 
و كــذا للمؤسســات و الشــركات العمومية 
و الخاصــة التي من واجبهــا ضمان حماية 
ممتلكات و/أو أمن األشــخاص التابعين لها، 
اقتناء و حيازة األســلحة والذخيــرة التابعة 

لبعضاألصنــاف طبقــا للتشــريع و التنظيم 
المعمول بهما.

المــادة 15 : يمكــن أن يرخص للشــركات 
الرياضية للرماية المؤسسة قانوناوالمعتمدة، 
اقتناء و حيازة بعض األسلحة و الذخيرة من 
األصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشــروط 

المحددة عن طريق التنظيم.
المــادة 16 : يمكن أن يرخص لألشــخاص 
الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم 
االجتماعية أو المهنية، و إما بسبب الظروف 
الخاصة، اقتناء و حيازة بعض األســلحة و 
الذخيرة من األصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 
حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
ال يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :

- القصــر الذين تقــل أعمارهم عــن ثماني 
عشــرة )18( سنة بالنســبة لألسلحة التابعة 

لألصناف 1 و 4 و 5،
-األشخاص الممنوعين من التصرف،

- األشــخاص الذيــن تمــت معالجتهــم فــي 
مستشفى األمراض العقلية،

- األشــخاص المحرومين مــن حق أو أكثر 
من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون 

العقوبات،
- األشــخاص المحكوم عليهم بســبب جناية 
أو جنحة ضد الشــيء العمومي والمســاس 
باألدب العامــة أو االتجار أو التعاطي غير 
الشرعي للمخدرات أو التهريبأو السرقة أو 
االعتــداء أو التهديدات الكتابية أو الشــفهية 
أو االحتيــال أو خيانــة األمانــة، أو العنف 
أو التمرد تجاه أعوان الســلطة العمومية أو 

ممثليها.
- األشــخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين 

جمعية غير شرعية،
- األشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم ساحهم 

الذي حازوه بصفة قانونية.

      العتاد الحربي واألسلحة 

والّذخيرة في القانون الجزائري

21عين على القانون

n  ولــد في 27 أبريل1921بمنطقة بني 
عزيز نواحي ســطيف، توفي مساء الجمعة 

28 ديسمبر 2018 في الجزائرالعاصمة
سياسي ومناضل سابق في الحركة الوطنية 
إبان االســتعمار الفرنسي للجزائر وعضوا 
بحركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة. 

متزوج ورب لعائلة. 
شغل السيد بن حبيلس، بعد االستقال، عدة 

مناصب في الدولة: 
الشــؤون  لــوزارة  عــام  أميــن 

الخارجية1963-1964(
سفير الجزائر باليابان ثم بتونس من 1964 

إلى 1971.
أميــن عام لــوزارة الشــؤون الخارجية من 

1971 إلى 1977

وزيرا للعدل عام 1977
أميــن عــام لرئاســة الجمهوريــة في ســنة 

1989 في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد
إلــى غايــة  الدســتوري  للمجلــس  رئيــس 
اســتخافه بالسيد ســعيد بوالشــعيرفي 12 

أفريل 1995.
توفــي عبد المالك بن حبيلــس يوم الجمعة، 
ناهــز  عمــر  عــن  ديســمبر2018،   28
الـــ 98 ســنة، وقــد ووري الثرى الســبت 
بمقبــرة بوزريعــة. وبوفاة رئيــس المجلس 
الدســتوري األســبق في النصف األول من 
عشرية التسعينيات، عبد المالك بن حبيلس، 
تكــون الجزائــر قــد فقــدت إحــدى العلب 
السوداءللنظام السياســي في الجزائر، على 

مدار نحو ربع قرن.

عبد المالك نب حبيلس

 سؤال : 
ما هي المدة الازمة 

الواجب توفرها للحصول 
على مسكن بعقد عرفي 

علما أن المتنازل لي متوفي 
و أنا أسكن هذا المسكن منذ 

15 سنة.

 الجواب : 
 فى اعتقادى اآلن انت 

تملكه بالتقادم خمسة عشر 
سنه ولكن ال تستطيع بيعه 
ألن العقد عرفى والعقود 
العرفية مشكلة حقيقية في 
الجزائر  .لذا من األحسن 

أن يتم التعامل مع العقد 
الموثق.. وبما أن المتنازل 
متوفي من األحسن أيضا 

تسوية األمور مع الورثة.. 
وهناك الكثير من النزاعات 

حدثت في مثل هذه 
المواضع

 من الدستور

n  المــادة 52: حــّق إنشــاء 
األحزاب الّسياسيّة معتَرف به 

ومضمون.
وال يمكن التّــذّرع بهذا الحّق 
لضرب الحّريّات األساســيّة، 
والقيــم والمكّونات األساســيّة 
والوحــدة  الوطنيّــة،  للهّويّــة 
التّــراب  وأمــن  الوطنيّــة، 
الوطنّي وســامته، واستقال 
الّشــعب،  وســيادة  البــاد، 
الّديمقراطــّي  الّطابــع  وكــذا 

والجمهورّي للّدولة. 
وفــي ظّل احتــرام أحكام هذا 
الّدســتور، ال يجوز تأســيس 
علــى  الّسياســيّة  األحــزاب 
أو  لغــوّي  أو  دينــّي  أســاس 
عرقّي أو جنســّي أو مهنّي أو 

جهوّي. 
وال يجوز لألحزاب الّسياسيّة 
اللّجــوء إلى الّدعايــة الحزبيّة 
الّتــي تقــوم علــى العناصــر 

المبيّنة في الفقرة الّسابقة.
األحــزاب  علــى  يُحَظــر 
الّسياسيّة كّل شكل من أشكال 
التّبعيّة للمصالــح أو الجهات 

األجنبيّة.
ال يجــوز أن يلجــأ أّي حزب 
سياسّي إلى استعمال العنف أو 
اإلكراه مهما كانت طبيعتهما 

أو شكلهما.
تحــّدد التزامــات و واجبــات 
قانــون  بموجــب  أخــرى 

عضوي.       
دستور 1996

 شخصية وقانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة

األحد  30 ماي  2021
الموافق لـ 18 شوال 1442
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إستراحة

   اندريه مالرو .. 
الفيلسوف الفار من 

أقسام الدراسة مبكرا 
  n     أندريه مالرو 3 نوفمبر 1901م باريس 
قد  نا و  مفكر  و  ئي  ا و ر و ف  فيلســو هو 
أدبي وناشط سياسى فرنسي. تؤرخ حياته بمعنى 
العشــرين،  أحداث القــرن  لــكل  المعانــي  مــن 
صاحب رؤية موســوعية و يمتلك معارف دقيقة 
األنثروبوجيــا.  في اآلثار و تاريخ الفنــون و 
ـن وزيًرا للثقافة الفرنســية، تجنح أعماله إلى  ُعيّـِ
الســيريالية و السخرية و الغرائبية، منها: ”أقمار 
على الورق”، ”األمل”، ”قيود يجب أن تتكســر”، 
”الالواقعية”، ”عابر سبيل«، »اإلنسان المزعزع 
و األدب« و »ال مذكرات«.]3[ نشــأ عصاميــاً 
الصينية حيــث  إلى الهنــد  فغــادر  مغامــراً  و 
توجهــات  ذات  في تأســيس صحيفة  شــارك 
مضادة لالستعمار الفرنســي ثم قبــض عليه بعد 
ذلك بقليــل حيث وجهت لــه تهمة تهريب اآلثار 
الخميرية و سجن في سنتي 1923م و 1924م. 
أولــى  ألــف  إلى فرنســا و  ذلــك  بعــد  عــاد 
رواياتــه »الطريــق الملكــي« و التــي نشــرت 
ســنة 1930م ، و لكــن شــهرته الحقيقية بدأت 
في 1933م حين نشر رواية ”الشرط اإلنساني” 
عنها بجائــزة  فــاز  المتأثرة بالثقافة الصينيــة و 

غونكور.
ولد مالرو في باريس عام 1901، يشــير كاتب 

الســيرة الحديث أوليفييه تود، 

الذي نشــر كتاًبا عن مالرو في عام 2005، إلى 
أنــه مصاب بمتالزمة توريت، علــى الرغم من 
عــدم التأكيد على ذلك. في كلتــا الحالتين، لم ير 
معظــم النقاد هذا كعامل مهم فــي حياة مالرو أو 

األعمال األدبية.
ترك مالرو الشــاب التعليم الرســمي مبكًرا، لكنه 
تتبــع فضوله من خالل بائعــي الكتب والمتاحف 
في باريس، واستكشف مكتباته الغنية أيًضا. ومن 

هناك بدأ يلج عالم الفلسفة 
ظهرت أول أعمال مالرو المنشــورة، وهو مقال 
بعنــوان »أصول الشــعر التكعيبــي«، في مجلة 

الحــدث فــي عــام 1920. وأتبع ذلــك في عام 
1921 ثــالث حكايات شــبه ســريالية، إحداهن 
»أقمــار ورقيــة«، رســمها فرناند ليجيــه. تردد 
مالرو أيًضا على الوسط الفني واألدبي الباريسي 
فــي تلــك الفتــرة، حيث قابــل شــخصيات مثل: 
ديمتريــوس غاالنيس وماكس جاكوب وفرنســوا 
موريــاك وجــاي دي بورتاليز وأندريه ســلمون 
وجــان كوكتو ورايموند راديجيه وفلورنت فيلس 
وباسكال بيا ومارسيل أرلند وإدموند جالو وبيير 
مــاك أورالن فــي عــام 1922، تــزوج مالرو 
من كالرا غولدشــميت. انفصــل مالرو وزوجته 
األولــى في عام 1938 لكــن لم يتطلقا حتى عام 
1947. تزوجت ابنته من هذا الزواج، فلورنســا 
)مواليد عام 1933( من المخرج السينمائي آالن 
ريزنيه. في ســن العشــرين، قرأ مالــرو أعمال 
الفيلســوف األلماني فريدريك نيتشه الذي سيظل 
لــه تأثيــر كبير عليــه لبقيــة حياته أُعجب مالرو 
بشــكل خاص بنظرية نيتشــه عــن عالم في حالة 
من االضطراب المســتمر وبيانه »أن الفرد نفسه 
ال يزال أحدث مخلوق« وهو المسؤول تماًما عن 
جميع أفعاله.[ األهم مــن ذلك كله، اعتنق مالرو 
نظرية نيتشــه عن اإلنسان األعلى ، وهو الرجل 
البطولي والممجد الذي سيخلق أعمااًل فنية رائعة 

والتي ستسمح له باالنتصار على أي شيء
تُوفــي مالرو فــي كريتاي، بالقــرب من باريس، 
في 23 نوفمبر عام 1976 بســبب انسداد وعاء 
دمــوي في الرئــة. كان يدخن بشــراهة وأُصيب 
بالســرطان. ُدفن فــي مقبرة فيريير لو بواســون 
)إيسون(. تقديًرا لمساهماته في الثقافة الفرنسية، 
نُقل رمــاده إلى البانثيون فــي باريس خالل عام 

1996، في الذكرى العشرين لوفاته.

n الحمير: كان ُجحا راكباً حماره حينما مّر ببعض القوم، وأراد أحدهم 
أن يمزح معه فقال له: يا جحا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك فقال جحا: 

هذا طبيعي ألّن الحمير تعرف بعضها.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

  أمحد باي ..حامي قسنطينة 
يف رحاب العلم واإلميان  

n     هو أحمــد بــن محمــد الشــريف بن 
أحمد القلي )1850-1786(, تولى أبوه 
منصــب خليفة علــى عهد الباي حســن، 
أمــا جده فهو أحمــد القلي الذي حكم بايلك 
الشــرق لمدة 16 ســنة ، أمــا أمه فتدعى 
الحاّجة الشــريفة جزائريــة األصل ، من 
عائلــة ابن قانــة أحد أكبر مشــائخ عرب 
الصحــراء ماال و جاها ، و يضن البعض 
أنــه تركي األصل لذلك يصنف أحمد باي 

كرغليا لكن هذا غير أكيد
ولد حوالي عام 1786 بقســنطينة تربى 
يتيــم األب، و )يكنَّى( باســم أمه ،فيقال له 
الحاج أحمد بن الحاجة الشريفة،بعد أن مات 
والده مخنوًقا وهو في ســّن مبكرة، وكان 
لزاًما على أمه وفي ظروف قاسية أن تفر 
به من قســنطينة إلى الصحراء بعيدا عن 
الدسائس، خوًفا من أن يلقى نفس المصير 
الذي لقيه أبوه. وجد أحمد باي كل الرعاية 
من طــرف أخواله فــي الزيبان ، وحظي 
بتربيــة ســليمة ، حفظ أحمد بــاي القرآن 
منذ طفولتــه وتعلم قواعــد اللغة العربية، 
مما زاد لســانه فصاحة، وتكوينـــــه سعة 
حيث أخذ خصال أهل الصحراء من كرم 

وجــود وأخالق، فشــب على ركــوب الخيل ،و 
تدرب على فنون القتال فانطبعت على شخصيته 
صفة الفــارس المقدام. ومثــل أقرانه، كما ازداد 
حبه للدين الحنيف وهو ما بدا واضـحا في بعض 
ما نســب إليه من كتابات و قصائد شعرية، سيما 
بعد أدائه فريضة الحج وهو في الثانية عشرة من 
عمره - ومنذ ذاك أصبح يلقب بالحاج أحمد - ثم 
مكوثه بمصر الذي اكتســب من خالله المعارف 
و التجارب بمــا كان له األثر البارز في صناعة 

مواقفه
تولى منصب قائد قبائل العواســي - والعواســي 
كلمــة تطلــق علــى القبائــل التــي كانــت تقطن 
منطقة عين البيضاء وما جاورها - أما رتبة قائد 
فهــي وظيفة حكومية ال تســند إاّل للذين يحظون 
بثقة مــن الشــخصيات المرموقة فــي المجتمع، 
ويخــّول له هذا المنصب ألن يضطلع برتبة أكبر 
ضابــط قــي القصر ، يتولى مهمــة رقابة الجزء 
الشــرفي إلقليم قســنطينة، ولــه حق اإلشــراف 

على قوة عســكرية قوامها 300 فارس بمساعدة 
أربعــة مســاعدين يعينهــم البــاي وهم الشــاوش 
والخوجــة والمكحالجــي والســراج. وبعد تخليه 
عــن هــذا المنصــب لمدة مــن الزمن ،اســتدعاه 
نعمــان بــاي وعيّنه مــرة أخرى قائًدا للعواســي 
لخبرتــه في الميــدان. و لما زار أحمد باي مصر 
، اجتمع بمحمــد علي حاكم مصر ووقــف على 
منجزاتــه، خاصة في جانبها العســكري وتعرف 

على أبنائه إبراهيم باشا وطوسون وعباس.
ترقــى الحــاج أحمــد إلى منصــب خليفــة على 
واســتطاع   ، المملــوك  أحمــد  البــاي  عهــد 
المحافظــة علــى هــذا المنصــب إلى أن نشــب 
خــالف بينــه بيــن البــاي إبراهيــم حاكــم بايلك 
الشــرق الجزائري مــا بيــن 1820 و1821، 
ممــا أدى إلــى عــزل الحــاج أحمــد. وخوفا من 
اتجــاه  واالغتيال غادرقســنطينة في  المكائــد 
الــذي  هــو  إبراهيــم  وأن  ،خاصــة  الجزائــر 
دبّــر ألحمــد بــاي المكيــدة واتهمــه بتعامله مع 

أن الــداي  إال  باي تونس ضد الجزائــر، 
حسين كشــف الحقيقة وأمــر بقتل إبراهيم 
باي عــام 1821. بينما بقــي الحاج أحمد 
فــي العاصمــة ثــم أبعــد إلى مليانة ومنها 
انتقــل إلى البليدة حيــث عاصــر الزلزال 
فــي 2  وهّدمهــا  المدينــة  خــرب  الــذي 
مارس 1825، لعب أثناءها دورا هاما في 
عمليــة اإلنقاذ إلى درجــة أن أعجب اآلغا 
يحي- قائد الجيش - بخصاله الحميدة ونقل 

هذا اإلعجاب إلى الداي حسين.
اعتمد أحمد باي استراتيجية محكمة ،مكنته 
من تنظيم المقاومة ضد الفرنســيين، فاحاط 
نفسه برجال ذوي خبرة ونفوذ في األوساط 
الشعبية من قبائل وأسر عريقة في تحصين 
و  الخنــادق  وبنــاء  عاصمته قســنطينة. 
الثكنات ،وأمر بتجنيد الرجال للمقاومة من 
جيش نظامي ثم أعاد تنظيم السلطة فنصب 
نفســه باشا خلفا للداي حســين ، ثم ضرب 
الســكة باســمه وباســم الســلطان العثماني 
، محــاوال بذلك توحيد الســلطة التشــريعة 
والتنفيذيــة خدمــة للوحــدة الوطنية و تمثل 

ذلك فيمايلي:
- حــاول الحــاج أحمــد بــاي أن يجعل من 
الشــعب الجزائــري والســلطان العثماني مرجعا 
لسلطته ،حيث انتهج مبدأ استشارة ديوانه المكون 
من األعيان والشيوخ، ومراسلة السلطان العثماني 

واستثارته قبل اتخاذ أي موقف مصيري.
- رفض كل العروض المقدمة له من قبل الحكام 

الفرنسيين في الجزائر.
- محاصرة القوات الفرنسية داخل المدن الساحلية 

المحتلة مثل عنابة.
- مجابهة خصومه في الداخل وإحباط مؤامراتهم 

.
يقــع  حصــن  فــي  حوصــر  ان  بعــد  توفــي 
بســبب  األوراس استســلم  بين بســكرة و جبال 
اســتحالة المقاومة هذه المــرة، بقي تحت اإلقامة 
الجبرية إلى أن وافته المنية في ظروف غامضة 
حيــث ترجح إحــدى الروايــات أنه تم تســميمه 
عام 1850، و يوجد قبره بســيدي عبد الرحمن 

الثعالبي بالجزائر العاصمة.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن أشــعة الليزر أقوى 
من أشعة الشمس بأربع مرات. 

- هــل تعلم أن اللغــة المالطية هي 
أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية. 

- هل تعلم أن الحملة الفرنسية على المكسيك دامت 
خـمـس سنوات. 

634 - المسلمون بقيادة خالد 
بــن 

الوليد يهزمون الروم ويفتحــون 
مدينة بصرى بالشام.

على مقيــاس   6.6 1998 - زلزال بقــوة 
بحيــاة  شمال أفغانســتان مودًيا  ريختر يضــرب 

5000 شخص.
تفجيرات تضرب محافظــة  2019 - سلســلة 
كركوك شــمالي العراق وتؤدي إلى مقتل ما بين 3 

و5 أشخاص وجرح 18 آخرين.
- 2020

فيــروس  المؤكدة بجائحــة  اإلصابــات  *عــدد 
كورونا يتخّطى حاجز الســتة ماليين شــخص حول 
العالــم، مــن بينهم أكثــر من 367 ألــف حالة وفاة 

وحوالي مليوَني و684 ألف حالة تماثلت للشفاء.
*انطــالق أول مهمة مأهولة بطاقم لمركبة دراجون 
متجهــة  إكــس،  بواسطة ســبيس  المصنعــة   ،2

إلى محطة الفضاء الدولية.

غبي يقول لصاحبو : عيني حمره وش 
ندير؟؟؟؟ قاله:اذا والت خضرا ديماري

الغيبة رسول الشـرِّ بين البشر

مصطفى لطفي المنفلوطي

ازرع ينبت ..
بمعنى اتي المفيد ومن االخر 

       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 وأعلنت الرئاسة السورية عن تلقيها 
برقية تهنئة من الرئيس اللبناني، ميشــال 
عــون، هنــأ رئيــس جمهوريــة أبخازيا، 
غيــر المعترف بها دوليا، أصالن بجانيا، 
الرئيس األســد في برقيته قائــال: »نتائج 
التصويت الشــعبي تدل على الدعم الكبير 
للشــعب الســوري لسياســتكم الهادفة إلى 
حمايــة ســيادة البالد ووحــدة أراضيها« 
ما من الشــرق اآلســيوي، فتوجه الرئيس 
أونــغ،  جونــغ  الشــمالي، كيم  الكــوري 
للرئيــس األســد ببرقيــة تهنئة قــال فيه: 
»أظهــرت الحكومة الســورية وشــعبها 
من خالل االســتحقاق الوطنــي إرادتهما 
الراسخة في حماية ســيادة البالد وأمنها، 
وإحباط المؤامرات العدوانية التي تحيكها 
شتى أنواع القوى المعادية واالمبريالية«

كمــا هنــأ الرئيــس الفلســطيني، محمود 
عباس، الرئيس الســوري بشــار األســد، 

النتخابه لوالية رئاسية جديدة، معربا عن 
»اعتــزازه بعالقــات األخــوة واالحترام 
المتبــادل التــي تجمع الشــعبين والبلدين، 
وعــن حرصــه علــى تعزيزها، لمــا فيه 

خيرهما، ومصلحتهما المشتركة«
وفاز الرئيس الســوري بشار األسد، يوم 
الخميس الماضي، بوالية رئاســية جديدة 

مدتهــا ســبع ســنوات، بعدما حــاز على 
%95.1 مــن األصــوات، حســب نتائج 
االنتخابــات التــي أعلنها رئيــس مجلس 
الســوري( حمــوده  )البرلمــان  الشــعب 
صباغ. ويحكم األسد سوريا منذ 20 سنة 
، نصفها قضاها في حرب داخلية أنهكت 

السوريين  بالقتل والتشريد .

بعد عقدين من الحكم ..الرئيس بشار األسد 
يخلف نفسه لسبع سنوات أخرى 

باقة األخبار 
مرتكــب جريمة قتل طبيب بســطيف 

يف قبضة األمن
n يتواجــد المتهــم بارتكاب الجريمة البشــعة التي اهتزت 
لها عشــية أول أمس بلدية التلة بوالية ســطيف، في قبضة 
مصالح الدرك الوطني بعد أن ســلّمه والده، وهو شاب يبلغ 
من العمر 19 سنة. هذه الجريمة البشعة، وقعت عشية أول 
أمــس بالمنطقة المســماة أوالد بودروح ببلديــة التلة بوالية 
ســطيف، أين قام شخص مجهول بذبح صاحب سيارة وهو 
طبيــب أســنان، بواســطة ســكين أو آلة حــادة، والذ بعدها 
بالفــرار إلى وجهة غير معروفة، ليتم نقل جثة الضحية الى 
مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى العلمــة من طرف مصالح 
الحماية المدنية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات 
معمقــة في تفاصيــل ودوافــع الجريمة، حيــث تركت هذه 
الجريمة األليمة آثارا عميقة مازالت تعصر نفوس المنطقة.
سفيان خ

العثور عىل جثة قارص بمدينة برئ العاتر  جنوب تبسة
n عثــرت مصالــح الحمايــة المدنية لوالية تبســة  نهاية 
األســبوع الماضي  بعد اتصال من طــرف احد المواطنين 
علــى جثة طفــل قاصر ملقاة بحافة الطريــق في بئر العاتر 
وقــد تدخلــت الوحــدة الثانوية للحمايــة المدنيــة بدائرة بئر 
العاتــر  ألجل تحويل جثة الطفــل الى مصلحة حفظ الجثث 
بالمستشــفى بعد تحقيق امني مع إشعار النيابة وحسب ذات 
المصدر، فإن الطفل يبلغ حوالي 16 سنة، وجد جثة هامدة 

على حافة الطريق بحي التضامن ببلدية بئر العاتر. 
هواري.غ

واسرتجاع مرسوقات بقيمة 790 مليون سنتيم
 n تمكنــت، قوات الشــرطة التابعة لألمن الحضري الثالث 
من اإلطاحة بشــبكة إجرامية خطيرة تنشــط في مجال سرقة 
المســاكن والمحالت التجاريــة بطرق احتيالية مع اســتعمال 
مفاتيح مصطنعة.حيثيات القضية تعود الى تقدم الضحية البالغ 
من العمر 41 ســنة امام ذات المصلحة من أجل تقديم شكوى 
بخصوص تعرض مســكنه لعملية سرقة استهدفت مبلغ مالي 
قدره 730 مليون ســنتيم باإلضافة الــى كمية من الحلي)من 
المعدن األصفر( مقدر قيمتها المالية بـ60 مليون ســنتيم ،ليتم 
بنــاء علــى ذلك و فــور تلقى الشــكوى التنقل رفقــة عناصر 
الشــرطة العلمية لمكان الجريمــة إلجراء المعاينــة الميدانية 
ورفــع أي آثار تفيــد التحقيق.المعاينــة التقنيــة الدقيقة أثبتت 
اســتعمال مفاتيــح مصطنعة لفتح أحد مداخل المســكن، وذلك 
بعد ثبوت عدم وجود أي اثار للكســر على األبواب او اقفالها 
وعدم وجود أي آثار للتسلق على الجدران المحيطة بالمسكن، 
ليتــم بناء على تكثيــف األبحاث والتحريات إلــى غاية تحديد 
هويــة المتورطين وتوقيفهم )20 و21 ســنة( مع اســترجاع 
كافــة المســروقات من مســاكن المشــتبه فيهما بعد تفتيشــها. 
وعليــه وبعد إتمام كافة اإلجــراءات القانونية الالزمة تم تقديم 
المتورطيــن أمام العدالة لدى محكمة تبســة التي أصدرت في 

حقهما امرا يقضي باإليداع.
    منى بوعكاز

n الوضــع في منطقة الســاحل اإلفريقي مازال رهينة 
حرب مصالح بين كل األطراف المتصارعة، حيث ترى 
فرنســا الوضع بعقلية المســتعمر القديم، وهو االستحواذ 
على جميع المعادن والخيرات، وأمريكا ترى في الصين 
الوحــش الذي إذا انقّض على إفريقيا ســيأكل كل شــيء 
وحــده، الروس يحاول أن يبقــي الوضع على حاله ألنه 
يجيد شــيء واحد فقــط وهو بيع األســلحة، فالمخابرات 
الروســية تعمل دوما على اســتفزاز فرنســا، لتلعب هذه 
األخيــرة لعبتها القذرة مع الجزائر ما يحتّم علينا شــراء 
المزيــد من األســلحة من روســيا،، فالــروس يفرحون 
بالقالقل والمشاكل التي تحدث في المنطقة ألنهم يبيعون 
األســلحة ،وبالتالي حرب المصالــح هذه تؤكد أن القوى 
المتصارعة على منطقة الســاحل حتى وإن بدت مختلفة 
ظاهريــا لكنها متفقة اســتراتيجيا، وبالتالي علينا التفكير 
بجــد كيف نخرج من فخ فرنســا تربح ثروات الســاحل 
وروســيا تســتفيد مــن بيع األســلحة والجزائر الخاســر 
األكبر.نفــس الشــيء يحــدث علــى حدودنــا الجنوبيــة 
الشــرقية، فمصر تمتــص كل البترول والغــاز والذهب 
والمعــادن على حدودهــا مع ليبيا، تركيــا تقوم بتهريب 
كل خيــرات ليبيا، والغرب المســيحي يحــاول ،خاصة 
عــن طريق روســيا واليونان وفرنســا االســتحواذ على 
كل آبــار النفــط واســتغاللها في ما بعد الحرب وتقســيم 
طورطة إعادة اإلعمار، أما الجزائر فتقوم باستنزاف كل 
تجهيزاتها العسكرية في حدود تعرف ظروفا طبيعية جد 
قاسية تأكل حتى الحديد، وهنا نتساءل »ما هو الحل؟«.
في   المحورية  الدولــة  .. الجزائــر  الكالم  آخر 
منطقــة المغرب العربي والســاحل أو قل بوابة إفريقيا ، 
هي اليوم تلعب دورها بامتياز وعقالنية  في إخراج دول 
المنطقة من دوامتها ، ومحاولة نهبها من قبل قوى الشر، 
وقد قالها صراحــة وزير الخارجية صبري بوقادوم في 
مالــي أن الجزائــر تقف اليوم وغدا ودائمــا مع جيرانها 

األفارقة ولن ترضى بالنيل من مالي وغيرها .  
سفيان خرفي 

حرب المصالح يف الساحل
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 29/ 13
الجزائر : 22/ 17
وهران : 25/ 20 

الصبح  : 03.33
الظهر   : 12.32
العصر  : 16.23
املغرب  : 19.48
العشاء : 21.27
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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

مرصع فالحي يف انقالب جرار يف تمالوس 
n لفظ،أمس،فــاح في عقده الرابع أنفاســه األخيرة 
متأثــرا بجراحه البليغة،وهــذا عقب انحراف و انقاب 
جــراره الفاحــي عليــه فــي منحــدر خطيــر بمنطقة 
الصورة بوحنش ببلديــة تمالوس غربي الوالية.و قد 
تدخل عدد من المواطنين من أجل انتشال جثة الضحية 
مــن تحت الجــرارة و نقل على مصلحــة حفظ الجثث 
بمستشــفى تمالوس ..مصالــح األمن المختصة فتحت 

تحقيقا في مابسات الحادثة .
نورالدين .ب

تمكن الرئيس الســوري بشــار األســد من البقاء رئيســا في أعقاب فوزه باالنتخابات الرئاســية التي جرت 
األربعــاء المنصــرم ، حيث حاز على األغلبية المطلقة بنســبة تفوق ال95 بالمائة. تلقى الرئيس الســوري، 

بشار األسد، برقيات تهنئة من رؤساء دول أجنبية وعربية، بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية.
تاج الدين 

إعالن
 

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

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

 عنوان الجريدة : 
الوحدة الجوارية رقم 5 

 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 

الربيد 
اإللكرتوني : 

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

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 10 : ......................................................... 
....................................................................................................
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الربيد 
اإللكرتوني : 

قسيمة املشاركة     
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الربيد 
اإللكرتوني : 

قسيمة املشاركة     
االسم و اللقب : ...........................................................................
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االجابة عن السؤال رقم 12 : ......................................................... 
....................................................................................................
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سؤال رقم 10 :
من هو الصحابي الذي تستحي منه املالئكة ؟

سؤال رقم 11 :
عشرة من املسلمني بشروا بالجنة من كان 

آخر من مات منهم ؟

سؤال رقم 12 :
من هو الخليفة الراشدي الذي فكر بتدوين 

القرآن الكريم ؟
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