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سكيكدة
انتشال جثة الطفل الغريق 

بعد خمس أيام بحث 

برج بوعريريج 
وضع صيدالنية تحت الرقابة وسجن 

زوجها  يف قضية مهلوسات

قسنطينة 
حملة واسعة إلزالة الطاوالت الفوضوية 

بالمدينة الجديدة عيل منجيل

ص 24  
 وزارة الدفاع  تفكيك شبكة إجرامية ”مغربية” وحجز مبالغ مالية ضخمة مزورة بتلمسان

الوطني تكشف:

ص 7

 الغرام يباع بأزيد 
من  7400 دينار 
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شباب قسنطينة 
بشعار الفوز ال غري 

اعتربته ”عمال صارخا وخرقا لألطر القانونية”

ص12

 وزارة التربية تحذر النقابات 
من مقاطعة االختبارات الرسمية

حــذرت وزارة الرتبية الوطنية تكتل النقابات من مواصلة 
اإلرضاب، ومقاطعة جميــع األعمال اإلدارية واالمتحانات 
الرســمية، و اعتربت أنه يف حال تم ذلك فذلك ” يعد عمال 
صارخــا وخرقا لألطــر القانونية”. وطالبت الــوزارة تكتل 
النقابات باالمتثال لألمر االستعجايل الصادر عن المحكمة 
اإلدارية بالجزائــر العاصمة والقايض بوقف تنظيم الوقفة 
االحتجاجيــة أمــام وزارة الرتبيــة الوطنية اليــوم، وكذا 

ص 5العدول عن أي قرار من شأنه تعطيل عمل القطاع. 

 ص 13

بطولة أمم أوروبا 

 ألول مرة يف التاريخ.. 
قائمة منتخب 

إسبانيا ال تتضمن أي 
العب لريال مدريد

 تأكيد عىل العمل المنتج 
للرثوة ومحاربة  سياسة 
”الريع والفساد والنهب”

يواجه فريق مولودية الجزائر مساء اليوم 

ستدخل تشكيلة شباب قسنطينة لقاء عشية اليوم األربعاء بشعار الفوز ال غير أمام 
مولودية الجزائر لحساب الجولة الثالثة والعشرون من الرابطة األولى المحترفة  
بملعب الشهيد بن عبد المالك رمضان وهذا لتأكيد نتيجة الشلف األخيرة وتحقيق 

أول انتصار في مرحلة اإلياب داخل القواعد بعد النتيجة المخيبة لآلمال أمام فريق 
مدرسة الباك في الجولة ما قبل الماضية.

- نب بعيبش  من البويرة : الربلمان 
السابق سبب األزمة الحالية

    - بلعيد : نطالب دوما 
بالوحدة ولم شمل  الجزائريني
- األرندي يعول عىل إطار صيديل 

لربح معركة الترشيعيات بميلة

 تفكيك شبكة دولية مختصة 
يف تهريب األسلحة النارية 

توقيف 10 أشخاص 
وحجز 19 بندقية 

ص 24بتبسة   

ترشيعيات 12 جوان

ص 4/3 

 تركزي عىل دعم اإلنتاج المحيل 
واالستثمار يف خطاب الحملة االنتخابية



سجن صعلوكني قدما  من غرب البالد للرسقة  يف طرقات  جيجل
n علــى إثــر عدة شــكاوى رســمية 
تلقتهــا فرقة الشــرطة القضائية بأمن 
دائــرة الميليــة من طــرف مواطنين 
مفادهــا تعرضهــم لفعل الســرقة في 
الطريــق العمومي الذي طــال مبالغ 
ماليــة مختلفة، تم وضــع خطة أمنية 
محكمة أســفرت عن توقيف المشــتبه 
فيهما يتعلق األمر بشــخصين يبلغان 
مــن العمر 63 و 66 ســنة ينحدران 
من إحدى الواليــات الغربية للوطن، 
بعد إخضاعهما لعملية التلمس الوقائية 
تم اســترجاع المســروقات كما ضبط 
بحوزة أحدهما سالح أبيض محظور 
من الصنف الســادس )ســكين( دون 
مبرر شرعي ليتم حجزها و تحويلهما 

للمصلحة الستكمال التحقيق.
وحســب بيان مصالح أمــن جيجل ، 
فقــد تم اتخــاذ في شــأنهمانهمااا كافة 
اإلجــراءات القانونية أيــن قدما أمام 

الجهــات القضائية المختصــة بتهمة 
الســرقة في الطريق العمومي، حمل 
ســالح أبيض محظور مــن الصنف 
السادس )سكين( بدون مبرر شرعي 

ليصدر ضدهما حكم عام )01( حبس 
نافــذ مع اإليــداع لكليهما بالمؤسســة 

العقابية بالميلية.
نصرالدين - د

 n تمكنــت  عناصــر الحماية المدنيــة أمس من إنقاذ تلميذ 
مــن الموت بعد أن ابتلع قطعة نقدية معدنية بمنطقة الجباحية 
بوالية البويرة واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن الضحية يبلغ 
من العمر 11 ســنة يدرس في الطــور االبتدائي  قام بابتالع 
قطعة معدنية كانت داخل محفظته ما تســبب له في االختناق 
وصعوبة التنفس ليتم بطريقة الضرب على الظهر من طرف 
أعــوان الحماية المدنية ما أدى إلى خــروج القطعة المعدنية 

من فم الطفل.
  أ-هادي  

وفاة شخص في مباراة 
رياضية بالميلية

 

   انتشال جثة الشاب الغريق ببجاية 
بعد  أربعة أيام من البحث

n   انتشــلت أمــس  وحدات الحماية المدنية جثة الشــاب 
الغريــق منذ أربعة أيام بوالية بجاية بعد عملية بحث كبيرة 
بشــواطئ الواليــة خاصة في شــاطئ  تيشــي مركز وهي 
العمليــة التي أفضت بعد جهد كبيــر من العثور على الجثة 
وانتشــالها وهي لشــاب يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من 
والية بســكرة كانت في رحلة استجمامية في البحر قبل أن 
يتعرض إلــى الهالك  وجثته حاليــا تتواجد بمصلحة حفظ 

الجثث بمستشفى خراطة.

..وانتشال جثة غريق من شاطئ كاب 
جنات ببومرداس

n انتشــلت أمــس عناصر الحمايــة المدنية جثة غريق 
بشــاطئ كاب جنات بوالية بومرداس  بعد أن تعرض الى 
الغرق أمس في هذا الشاطئ وتمت العملية بعد بحث طويل 
وقــد تــم التعرف على هوية الغريق هــو م حكيم  من بلدية 
أيت يحيي موســى من والية تيزي وزو حيث تتواجد جثة 

الضحية في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل. 
  أ-هادي

 هربا من قيود كورونا.. 
حفل زفاف هندي يف الجو

n أقــام زوجــان هنديان حفل زفاف علــى متن طائرة في 
الجو مع أكثر من 160 ضيفا لتجنب قواعد اإلغالق العام 

المفروضة بهدف احتواء فيروس كورونا.
وقــام الزوجان بحجز رحلة طيران على متن طائرة بوينغ 
737 مــن مدينــة مــادوراي بالهنــد، وتزوجا علــى متنها 

بحضور 160 شخصا من األصدقاء والعائلة يوم األحد.
وتخضــع والية تأميل نادو، التي انطلقت منها الرحلة لقيود 

اإلغالق حيث تقتصر حفالت الزفاف على 50 ضيفا.
وقال مسؤول بالمطار إن »مسؤولي هيئة المطار لم يكونوا 

على علم بحفل الزواج الذي جرى في الجو«.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

علماء صينيون 
يصممون واجهة السلكية 

بني الدماغ والحاسوب

n   قــال موقــع Techwire Asia، إن 
علمــاء صينييــن تمكنــوا من تصميــم واجهة 
السلكية بين الكمبيوتر ودماغ بعض الحيوانات 

.»BCI«
وذكــر الموقــع، أن هــذه التقنيــة الصينيــة، 
وبخــاف واجهــة إيلــون ماســك، ال تتطلــب 
جراحة وزراعة شريحة في دماغ الحيوان.  

ونــوه الموقع بأنه بعد فرض الحظر األمريكي 
 BCI على توريد التقنيات الســلكية لواجهات
إلى الصين، تمكن علماء الصين من إنتاج هذه 

التقنيات في بادهم بدون األساك.
ووفقا لبعض وسائل اإلعام اآلسيوية، تتطلب 
واجهات Neuralink التي صممتها شــركة 
إيلون ماســك، زرع أقطاب كهربائية في دماغ 
الحيــوان، أمــا التقنيــة الصينيــة فتعتمد على 
اســتخدام غطــاء رأس مدمــج يمكــن ارتداؤه 
وخلعه حســب الضــرورة، وهو يعتبــر البديل 
غير الجراحي لتلقي وتفسير إشارات الدماغ.

وأضافــت وســائل اإلعــام، أن مجموعة من 
المهندســين مــن جامعــة تيانجيــن الصينية، 
تمكنت من تصميم نســخة محدثة من شــريحة 
Braintalker ، والتي تسمح بكتابة أوامر 

نصية بقوة التفكير فقط.
ووفقــا للعلمــاء، ال تــزال هنــاك حاجة لبعض 
الوقــت لكــي تدخــل هــذه التكنولوجيــا حيــز 
االســتخدام التجاري، لكنها تســمح في الوقت 
الراهــن بقــراءة إشــارات الدمــاغ "بجــودة 

عالية«.
ويشــار إلــى أن تقنيــات واجهــة "الدمــاغ – 
الكمبيوتــر"، تدخــل ضمــن فــي قائمــة 14 
تصميما واختراعا منعت الســلطات األمريكية 

تصديرها إلى الصين.

2
نحلة

n    توفي ،أمس، المواطن المدعو ) ز – ن ( ، البالغ  من العمر 57 ســنة في حي 312 بمدينة الميلية 
والية جيجل على مستوى الفضاء الرياضي  » ماتيكو »،وحسب المعطيات المستقاة من عين  المكان ،فإن 
الضحية كان ينشــط في مباراة لكرة القدم مع أصدقائه ، الذين تفاجئوا بســقوطه بســكتة قلبية في الملعب ، 
مخلفا وراءه وضعا متشاءما وحزينا وسط أصدقاءه خاصة وانه معروف بالمدينة بعشقه لكرة القدم ويعد من 
مناصري شــباب الميلية ، وقد تم نقله مباشــرة بعد وفاته الى مستشــفى منتوري ، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة 

حيثيات الحادثة واسبابها ، مع العلم أن المرحوم كما علمنا من اهله مصاب بمرض القلب.
نصرالدين -د

ع س ل
لـسع 

ق
بدون تعلي

مرتشحو هذه األيام 

    إنقاذ طفل ابتلع قطعة معدنية بالبويرة

  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 لاتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة 

 ANEP الوطنية لاتصال 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  قــال  األميــن العــام لألرندي 
نهار أمس خالل تجمع شعبي، بميلة،  
ان حزبه يعول علي مرشحه الشاب  
و عضــو المكتــب الوطنــي  منــذر 
بودن   رفقة مترشــحي القايمة لربح 
معركة االنتخابات التشريعية القادمة 

بوالية ميلــة التي وصفها   بعاصمة 
التجمع الوطني الديمقراطي   بفضل 
العهــدات  المحققــة خــالل  النتائــج 
السابقة السيما  تشريعيات 2017و 
التــي حرمــت الحــزب مــن مقاعد 

إضافية  ظلما  كما قال.

بالتضحيــات   زيتونــي  أشــاد  و   
الجســام التــي قدمتهــا واليــة ميلــة 
خــالل الثــورة التحريريــة مستشــهدا  
ميلــة  أبطــال  الشــهداء  و  بقوافــل 
ــظ  ــد الحفي ــل المجاهــد الرمــز عب مث
المخابــرات  مؤســس  بوالصــوف 
زيتونــي  انتقــد  و  الجزائريــة. 
المؤسســة   تكســير  محــاوالت 
النمــوذج  العســكرية و حــذر مــن 
الليبــي و الســوداني.و أشــاد أميــن 
عــام األرنــدي بالقائمــة االنتخابيــة 
ــت  ــي ضم ــزب و الت ــحي الح لمرش
أســماء شــابة و يقودهــا الصيدلــي 
ــذر  ــي   من ــب الوطن و عضــو المكت
ــر   ــظ األوف ــك الح ــذي يمل ــودن ال ب
ــة  ــر بأصــوات عاصمــة  الوالي للظف
ــن ذوي  ــن م ــحين آخري ــة مرش رفق

التجربــة. و  الكفــاءة 
التخلــف  زيتونــي  انتقــد  و   
فــي  الواليــة  منــه  تعانــي  الــذي 

ــوالة   ــال ال ــاالت محم ــف المج مختل
المســؤولية عــن الوضــع الكارثــي 
الــذي يعيشــه شــباب الواليــة مــن 
تهميــش و بطالــة. و طالــب بالتخلــي 
عــن سياســة الوصايــة التــي ال تزال  
تمــارس هــا بقايــا فلــول العصابــة 
تعبيــره   بحســب  تتعمــد  التــي 
تعطيــل المشــاريع التنمويــة و تبديــد 
فاشــلة،  مشــاريع  علــي  المالييــر  
بــدل االســتثمار فــي الفالحــة و خلــق 
مناصــب العمــل منتقــدا عــدم تمكيــن 
الواليــة مــن حقهــا مــن ميــاه ســد 
بنــي هــارون العمــالق و حرمــان 

13بلديــة مــن ميــاه الشــرب . 
ــن  ــي م ــب زيتون ــر طل ــي األخي و ف
ســكان الواليــة التصويــت بقــوة علــى 
قائمــة حزبــه  خــالل التشــريعيات 
بملــف  بالتكفــل  تعهــد  و  المقبلــة. 

ــة.  ــة بميل ــي حــي  الخرب منكوب
محمد ـ ب

n وعبــر عدد من المترشــحين في 
القوائــم االنتخابيــة الحــرة التي يصل 
عددها بوالية ســوق أهــراس إلى 34 
مقابــل 16 أخــرى ألحزاب سياســية 
عن »ارتياحهم« للتسهيالت الممنوحة 
للقوائم الحرة برســم قانون االنتخابات 
الجديد ما ســمح لهم -حسب تعبيرهم- 
بدخول المعتــرك االنتخابي في أجواء 
تطبعها الشــفافية والمنافسة النزيهة بما 
يخدم المصلحــة العامة للجزائر ولهذه 

الوالية الحدودية.
يزيــد  محمــد  هــؤالء،  بيــن  ومــن 
حمبلــي مترشــح ضمــن القائمــة الحــرة 

 8 تضــم  التــي  »الفــالح«  المســماة 
فــي  الكفــاءات  مرشــحين مــن ذوي 
فــي  دولــة  مهندســي   4( الفالحــة 
وشــاب   )2( وبيطرييــن  الزراعــة 
العلــوم  فــي  ماســتر  علــى  حائــز 
ــجلة  ــيدة مس ــة وس ــة واالقتصادي المالي
فــي  دكتــوراه  الثالثــة  الســنة  فــي 

البيولوجيــا(.
وقــال هــذا المترشــح: »ارتأينــا التقــدم 
النتخابــات  للترشــح  القائمــة  بهــذه 
المجلــس الشــعبي الوطنــي إيمانــا منــا 
بــأن الشــباب ســيكون طرفــا فعــاال فــي 

ــدة«. ــر الجدي ــاء الجزائ بن

وأردف فــي هــذا الصــدد قائــال : »لقــد 
تــم إطــالق اســم )الفــالح( علــى قائمتنا 
المجتمــع  عمــق  يمثــل  الريــف  ألن 
الجزائــري«، مؤكــدا بــأن أســس بنــاء 
اقتصــاد وطنــي قــوي يقــوم علــى أهــم 

رافــد وهــو الفالحــة.
ــه »آن  ــة أخــرى أن ــن جه وأوضــح م
ــت  ــن تح ــالح ممثلي ــون للف األوان ليك
انشــغاالتهم  لرفــع  البرلمــان  قبــة 
التنميــة  فــي  الفعالــة  والمســاهمة 

االقتصاديــة«.
مــن ناحيتــه، صــرح حامــد خضــراوي 
مترشــح ضمــن قائمــة تحمــل لقبــه 
)خضــراوي(: »إن شــباب الجزائــر 
كانــوا ســباقين فــي مواجهــة الصعــاب 
ــدا  ــم ن ــى مبادئه ــن عل ــوا ثابتي وال زال

ــن«. ــداء الوط ــكل أع ل
وتحــدث نفــس المترشــح عــن برنامــج 
قائمتــه الحــرة الــذي يرتكــز »علــى 
للشــعب  الحــر  االختيــار  احتــرام 
والتــداول الســلمي علــى الســلطة عــن 
طريــق االنتخابــات النزيهــة و احتــرام 
حقــوق اإلنســان والثوابــت الوطنيــة 

وتحقيــق العدالــة«.
كمــا ينــص برنامــج القائمــة الحــرة 
حريــة  ضمــان  علــى  يمثلهــا  التــي 
الحكومــة  ومناقشــة  الصحافــة 
لرئيــس  الخماســي  البرنامــج  حــول 
ــات  ــف طاق ــة مختل ــة وتعبئ الجمهوري
المجتمــع وتمكيــن المــرأة والشــباب 
مــن متابعــة مشــاريع التنميــة علــى 

المحلــي. المســتوى 

ــة  ــم، نظــم مترشــحو القائم ــن جانبه م
ــريعيات 12  ــرة »طاغســت« لتش الح
جــوان المقبــل خرجــات جواريــة إلــى 
ــى  ــة عل ــذه الوالي ــة به ــات حدودي بلدي
غــرار المراهنــة ولخضــارة و ويــالن 
خاللهــا  التأكيــد  تــم  فــرج  وســيدي 
علــى األهميــة التــي يمثلهــا االســتثمار 
بالنســبة  والصناعــي  الفالحــي 
البــالد بصفــة  المنطقــة و  القتصــاد 
عامــة، إســتنادا لمــا ذكــره ســلطان 
ثاليجيــة المرشــح ضمــن هــذه القائمــة.
وأفــاد فــي هــذا الســياق بــأن ســوق 
أهــراس واليــة فالحيــة بامتيــاز بالنظر 
إلــى المســاحة الصالحــة للزراعــة بهــا 
المقــدرة ب250 ألــف هكتــار وتنــوع 
مناخهــا وتضاريســها وموقعهــا كوالية 
حدوديــة معــددا الثــروات التــي تحــوز 
عليهــا مثــل إنتاجهــا الوفيــر للكــرز 
ــوب  ــن الشــوكي و العســل والحب والتي
الحمــراء  واللحــوم  والبقوليــات 
كونهــا  عــن  فضــال  والبيضــاء 
حوضــا للحليــب مــا يســتدعي تشــجيع 
االســتثمار فــي الصناعــة التحويليــة 
الســقي  مســاحات  توســيع  وكــذا 

الفالحــي.
كمــا اختــار مترشــحون ضمــن القوائــم 
الحــرة و آخــرون ينتمــون ألحــزاب 
ــبكات  ــل ش ــتحقاق المقب ــية لالس سياس
للتعريــف  االجتماعــي  التواصــل 
ببرامجهــم و أهدافهــم للجمهــور فــي 

محاولــة منهــم الســتمالة الناخبيــن.
ق ـ و/ وأج

دعــا  رئيــس حــزب جبهــة   n
المســتقبل عبد العزيــز بلعيد أمس من 
واليــة المغير إلــى توحيــد الصفوف 
لمجابهــة كل التحديــات التــي تنتظــر 
البــالد والتصدي لكل المتربصين بهذا 

الوطن من الداخل والخارج.
 وقــال خــالل تجمــع شــعبي أن جبهــة 
المســتقبل منذ التأســيس توجه خطابات 
ــن  ــاد ع ــمل واالبتع ــم الش ــد ول التوحي
الن  والكراهيــة   والعــدوان  التفرقــة 
مشــيرا  الجزائرييــن  لــكل  الجزائــر 
ــي هــذه  ــن ف أمــام جمــع مــن المواطني
الواليــة المســتحدثة مؤخــرا أن الجبهــة 
ــة  ــي ســبيل ترقي ــات ف ــت االنتخاب دخل
عمــل البرلمــان مــن خــالل اختيــار 
ــتوى  ــي المس ــحين ف ــخاص ومرش أش
و متمكنيــن علميــا ولديهــم خصــال 
بنقــل  لهــم  تســمح  وأخــالق حميــدة 
ــى الســلطات  ــن إل انشــغاالت المواطني

تجســيد  مــع  المعنيــة  والجهــات 
ــن المواطــن البســيط  همــزة وصــل بي
والمســؤولين الن دور البرلمــان ليــس 
فقــط التشــريع والرقابــة وإنمــا الوقوف 
الــى جانــب المواطنيــن والعمــل ســويا 
ســواء محليــا آو مركزيــا علــى إيجــاد 
الحلــول للمشــاكل المطروحــة مناشــدا 
ســكان المغيــر إلــى منــح الثقــة لقائمــة 
لــن تبخــل  المســتقبل والتــي  جبهــة 
ووضــع  الواليــة  هــذه  خدمــة  فــي 
لهــا مخطــط تنمــوي فــي المســتوى 
ــى كل  ــة عل ــن الترقي ــن م ــى تتمك حت
ــدة  ــة جدي ــا والي ــتويات باعتباره المس
أشــهر  منــذ  الصالحيــات  وكاملــة 
ورجــال  التنميــة  يتطلــب  مــا  فقــط 
أكفــاء قادريــن علــى هــذه المهمــة فــي 

البرلمــان المقبــل .
أ-هادي

n أكــد مترشــحون في 
القائمة الحرة »جيل أدرار 
خوضهــم  أن  الجديــد« 
 12 تشــريعيات  معتــرك 
نابــع مــن  القــادم  جــوان 
طــرح  فــي  طموحهــم 
جديــدة ضمــن  مقاربــات 
برنامجهم االنتخابي لترقية 
التنمية في مختلف جوانبها 
بما يترجم تطلعات ســاكنة 

الوالية. 
ــي  ــحون ف ــع المترش وأجم
هــذا الصــدد أن مشــاركتهم 
القــادم  اإلســتحقاق  فــي 
تجســيد  إلــى  يهــدف 
والمســاهمة  تصوراتهــم 
ــة مؤسســات  ــاء دول فــي بن
و  بقوانينهــا  قويــة 
الديمقراطيــة  ممارســاتها 
»الجزائــر  بنــاء  وأيضــا 
الجديــدة« التــي نــادى بهــا 

الشــعبي. الحــراك 
ــع  ــدد يض ــذا الص ــي ه وف
مترشــحو القائمــة --كمــا 

أضــاف المتحــدث-- جملــة مــن المقترحــات المتعلقــة بترقيــة قطاعــات التربيــة و 
التعليــم العالــي والتكويــن المهنــي مــن خــالل اســتحداث ديــوان خــاص للخدمــات 
بأحــدث  لمؤسســات تربويــة مدعمــة  أقطــاب نموذجيــة  المدرســية وإنشــاء 

التجهيــزات و التقنيــات البيداغوجيــة بمســاهمة شــركات المحروقــات.
كمــا يقتــرح هــؤالء المترشــحون -يقــول الســيد الذهبــي-- فتــح تخصصــات 
تكوينيــة »نوعيــة« بالجامعــة فــي مجــاالت الطــب و الصيدلــة و العلــوم التقنيــة 
و المحروقــات و إبــرام اتفاقيــات شــراكة للتكويــن المتواصــل فــي تلــك المجــاالت 
ــل  ــي كفي ــب جامع ــح قط ــع فت ــة م ــة بالمنطق ــة مؤهل ــد عامل ــر ي ــان توفي لضم

ــة. ــة بالوالي ــة المحلي ــة احتياجــات التنمي بمرافق
ــي،  ــا اإلنتخاب ــن برنامجه ــد« ضم ــل أدرار الجدي ــرة »جي ــة الح ــع القائم وتتطل
ــة  ــؤون الديني ــاع الش ــن بقط ــة التكوي ــى ترقي ــة، إل ــات الوالي ــا لخصوصي وتبع
واألوقــاف مــن خــالل العمــل علــى فتــح معهــد لتكويــن األئمــة لتثميــن منتــوج 
ــب  ــى جان ــات إل ــة و الطالب ــن الطلب ــة م ــب بالمنطق ــة والكتاتي ــدارس القرآني الم
القرآنيــة و إعــادة اإلعتبــار لشــهادة اإلجــازة  بالمــدارس  التعليــم  عصرنــة 
الممنوحــة لطلبتهــا قصــد مطابقتهــا لشــهادة نهايــة التعليــم الثانــوي لتمكينهــم مــن 

ــدة. ــالمية المعتم ــد اإلس ــي المعاه ــن ف ــة التكوي متابع
 ويحظــى قطــاع الصحــة و الســكان باهتمــام القائمــة مــن خــالل المرافعــة مــن 
أجــل فتــح مستشــفى جامعــي لمواجهــة التحديــات الصحيــة بالواليــة إلــى جانــب 
ــة و  ــة و الطفول ــي اختصــاص األموم ــة ف ــات الطبي ــي الخدم ــة ف ــة التغطي ترقي
تشــجيع اإلســتثمار فــي هــذا القطــاع الهــام مــع التركيــز علــى فتــح قطــب طبــي 
بمنطقــة رقــان لتعزيــز التكفــل الطبــي للمصابيــن بمختلــف األمــراض الناجمــة 

عــن التجــارب النوويــة الفرنســية بالمنطقــة إبــان الحقبــة االســتعمارية.
 ق ـ و

3عين على الحدث

البرلمان السابق سبب األزمة الحالية
قصف رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش  أمس من البويرة  البرلمان السابق الذي لم يحرك ساكنا إزاء المطالب 
الشــعبية واالنتفاضــة التي قام بها في الحراك الشــعبي المبارك وقــال إن كل البرلمانات تتحرك بمجرد خروج شــعبها إلى 
الشــارع إال البرلمان الجزائري الذي لعب دور المتفرج وهذا تأكيد ضمني أنه ال يمثل الشــعب وال اإلرادة الشــعبية وهذا ما 
انعكس ســلبا على الوضع العام في البالد  باعتبار أن البرلمان الســابق والبرلمانات المتعاقبة على جزائر االستقالل لم تكن 

شرعية واالختيار لم يكن من جانب الشعب.

رئيس حزب الفجر الجديد نب بعيبش  من البويرة :

n و قــال بــن بعيبــش، أنــه ينتظــر 
ــار  ــدة رد االعتب ــر الجدي ــن الجزائ م
لهــذا الشــعب مــن خــالل الســماح لــه 
ــة  ــفافية ومصداقي ــكل ش ــار ب باالختي
التشــريعيات  فــي  ممثليــه  وحريــة 
المقبلــة فــي ســبيل التعبير عــن النوايا 
الحســنة للســلطة فــي فتــح صفحــة 
ــن  ــرى ب ــات وي ــع االنتخاب ــدة م جدي
ــعب  ــرة للش ــرص كبي ــش أن الف بعيب
ليقــول كلمتــه بالنظــر إلــى ضمانــات 
والســلطة  الجمهوريــة  رئيــس 
لالنتخابــات  المســتقلة  الوطنيــة 

والقادريــن  األكفــاء  واختيــار 
علــى تحمــل المســؤولية علــى كل 
البويــرة  مــن  داعيــا  المســتويات 
إلــى تزكيــة قائمــة الفجــر الجديــد 
التــي عرضــت علــى ســكان الواليــة 
ــى الســلطات  إليصــال انشــغاالتهم إل
العليــا والدفــاع عــن حقوقهــم وتلبيــة 
مطالبهــم فــي الجزائــر الجديــدة عبــر 
ــود  ــه تع ــادل نزي ــفاف ع ــان ش برلم
فيــه الكلمــة إلــى الممثــل الحقيقــي 

للشــعب الجزائــري .
 أ- هادي
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األرندي يعول عىل إطار صيديل لربح معركة الترشيعيات

مرتشحون بقوائم حرة يف سوق أهراس يشيدون باالنفتاح السيايس

أمينه العام نظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة بميلة

قال إن حزبه قدم مرشحني متمكنني علميا

القائمة الحرة"جيل أدرار الجديد"

الجزائر:سناء-م

بلعيد : نطالب دوما بالوحدة 
ولم شمل  الجزائريني

تعهد بفتح قطب طبي و معهد لتكوني األئمة 
واستحداث ديوان خاص للخدمات المدرسية

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

 أشــاد مترشــحون شــباب فــي قوائــم حــرة بســوق أهــراس فــي إطــار االنتخابــات التشــريعية باالنفتــاح السياســي »الــذي يعــد 
ثمــرة سياســة رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون الــذي فتــح المجــال أمــام الكفــاءات الشــبانية«.

تشريعيات 12 جوان



n  واعتبــرت األحــزاب البرنامــج االقتصادي 
مــن أهم روافد التغيير نحو تنمية وطنية شــاملة 
وقاعدة أساسية لتقوية مؤسسات الدولة ولتحسين 

الوضع االجتماعي للمواطنين.
و أكد العديد من ممثلي األحزاب على أهمية تبني 
نمــوذج اقتصادي جديد يســاوي بيــن القطاعين 
العــام والخاص فــي إطــار التكامل والمنافســة 
النزيهــة ويفتح المجال للشــباب لالبتكار والعمل 
علــى إنتــاج الثــروة، ومحاربة  سياســة ”الريع 

والفساد والنهب”.
وأولــت األحــزاب فــي خطاباتها خــالل األيام 
األولــى من الحملة أهمية بالغة للفئة المتوســطة 
الدخل والضعيفة والتي  تســتحق -حسب قولهم- 
المزيــد مــن الدعم  مــن خــالل برامــج تتعلق 

بقطاعات السكن والتشغيل والمقاوالتية.
وفــي هذا اإلطــار، يعتزم حزب الشــعب تنظيم 
حركــة التجــارة وخلــق فضــاءات تجارية وفق 
المعايير الدوليــة وتطهير القطاع من المضاربة 
والمال الفاسد، إلى جانب نزع العراقيل اإلدارية 
والجمركية والبنكية  في عملية التصدير وانشاء 

”جهاز خاص” لمحاربة تضخيم الفواتير.
كمــا يتجــه الحزب نحــو دعم القطاع الســياحي 
وفتح االستثمارات فيه وتطوير السياحة الدينية، 
إلــى جانب االهتمام باالقتصــاد الدائري وكل ما 
يتعلق بجانب الرسكلة وتدوير النفايات الصناعية 

كشعبة متكاملة.
للسياســة  ”شــاملة”  بمراجعــة  الحــزب  ويعــد 
الوطنية للســكن التي تســمح بتجنــب المضاربة 
بالســكنات االجتماعيــة والمدعمة وحل مشــكلة 
الســكن االجتماعــي مــن خــالل نظــام إعالمي 
عاجل وشفاف، إضافة إلى القضاء على التوسع 
العشــوائي للمدن والمراكز الســكنية التي تتكاثر 
خارج المعايير العمرانية  وتفتقد لشروط الحياة.
من جانبها، تدعو القائمة الحرة ”الحصن المتين” 
إلــى تعديــل قانــون المحروقات الجديــد وإعادة 
النظر فــي العديد من القوانين المؤطرة للنشــاط 

االقتصادي في البالد.
وتعتبــر القائمة، التي تنشــط عبر 44 والية، أن 
تنميــة المناطق الصحراوية واالســتغالل االمثل 
لثرواتها في تحســين معيشة المواطنين، يعد من 
أبــرز األولويات التي البد أن يعمل على تحقيقها 

البرلمان المقبل.
وأكــدت في هذا الجانب علــى ضرورة مراجعة 
منظومة القوانين المتعلقة بالسياسات االقتصادية 
واالســتثمار في رأس المال الفكري، الى جانب 
تأهيــل المحيــط االقتصادي، ســيما في مجاالت 
اصــالح المنظومــة النقديــة والماليــة والجبائية 
وقطاعــات التكويــن والمؤسســات بما يتماشــى 

والمعايير الدولية.
من جهته، يســعى حزب جبهة التحرير الوطني 
إلى التجاوب مع انشغاالت المواطنين ومطالبهم 
المشــروعة في العيش الكريم، من خالل تشجيع 
المبــادرة وإقامــة اقتصاد وطني متنــوع ومنتج 
للثــروة، يقوم على التكامل بيــن القطاعين العام 

والخاص.
ويبقي الحــزب على مفهومــة التقليدي القتصاد 
السوق الذي يرتبط بالدولة االجتماعية واالهتمام 
بحمايــة الفئات الهشــة واالســتثمار في العنصر 

البشري كنقطة ارتكاز أولى.
كمــا يعمــل الحــزب علــى بنــاء اقتصــاد منتج 
وتنافســي في إطــار التنمية المســتدامة والحفاظ 
على المكتسبات االجتماعية والنهوض بالصناعة 
مــن خالل دعم االســتثمار المحلــي ورفع كفاءة 
االنتاجيــة واســتقطاب االســتثمار األجنبي وفق 

معايير دقيقة.
ويســعى حــزب الكرامة إلــى رفع قيمــة العملة 
الوطنيــة كأولوية اقتصادية وفتح مكاتب صرف 
نظامية للعملة الصعبة، ما من شأنه القضاء على 
سوق الصرف الموازية، إلى جانب خلق عائدات 

مادية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
ويتجــه فــي ذات الســياق نحــو ترشــيد صحيح 
للنفقــات العموميــة موجهــة للتنميــة الوطنيــة 
وتشــجيع االســتثمارات فــي قطاعــات الفالحة 
والطاقــات المتجــددة واالهتمــام بالمهنيين وفئة 
النساء الماكثات في البيت من خالل تمكينهم من 

محالت تجارية لتطوير نشاطاتهم.
كمــا ينشــد الحــزب تطويــر اقتصــاد المعرفــة 
والرقمنــة للخروج مــن تبعية النفــط وبذل جهد 
للحصــول أرضية مواتية تعــزز تطوير ونجاح 

الشركات الناشئة.
وفــي ذات اإلطــار، أكدت حركــة النهضة على 
تبنــي مشــروع اقتصادي يزاوج بيــن القطاعين 
الخاص والعام مع التأكيد على مســؤولية الدولة 
فــي الرعايــة االجتماعيــة والضبــط وضمــان 
المنافســة النزيهة، ما من شأنه أن يفرز اقتصادا 
منتجا للثروة يوفر مناصب الشغل ويقدس العمل 
ويحــول دون اســتمرار النهــب الممنهــج للمال 

العام.
وركــزت بصفة كبيرة علــى آليات تحقيق األمن 
الطاقوي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقات 
المتجددة من خالل نشر وحدات صناعية إلنتاج 
المعدات الخاصة بها، بهدف إنشــاء سوق خاص 

بوسائل وتجهيزات الطاقات المتجددة.
وفــي الجانــب المالي، دعت الحركــة إلى إعادة 
والضريبيــة  الجبائيــة  المنظومــة  فــي  النظــر 
وعصرنــة البنــوك وتوســيع ادمــاج خدمــات 

الصيرفــة االســالمية  والمعامــالت الالربويــة 
كمنتوج يضمــن امتصاص الكتلة النقدية  خارج 

القنوات البنكية.
 استعادة دور التخطيط ودعم 

االنتاج
 مــن جهته، دعا حزب الحرية والعدالة إلى عقد 
مؤتمر وطني اقتصادي تسبقه ندوات متخصصة 
تشــارك فيه أساســا القــوى السياســية المختلفة 
وخبراء، بهدف تقييــم الوضع االقتصادي تقييما 
دقيقا وحصر جوانب القوة والضعف فيه، مبرزا 
ضــرورة اســتعادة التخطيــط للــدور المنوط به 
في ترجمة االســتراتيجيات والسياسات وترشيد 

الديناميكية العامة.
وأكــد الحــزب في برنامجــه لحملة تشــريعيات 
12 يونيــو علــى وجوب زيــادة فعاليــة القطاع 
العام وإصالح آليات عمله وإدارته وترقية أدائه 
الوظيفي، مع إلزام مجالس اإلدارات واإلدارات 
العامة للمؤسسات االقتصادية العمومية بالنتائج، 
وتشــجيع المبــادرات العماليــة والنقابية والحث 
علــى إشــراكها خاصة فــي ترقية المؤسســات 
العامــة وتحســين مردودهــا وأدائهــا الوظيفــي 

وتشجيع االستثمار المنتج.
مــن جهتها، تتبنى حركة البنــاء الوطني نموذجا 
اقتصاديــا وتنمويــا جديــدا يرتكــز أساســا على 
االســتثمارات واإلصالحات الماليــة والتنظيمية 
واالقتصاديــة، أيــن دعــت الــى تقييــم منظومة 
التجارة الخارجية والحرص على إلزام العاملين 
فــي مجــال االســتيراد علــى التأكد مــن نوعية 
وجودة المواد المستوردة وخاصة الموجهة منها 
لالســتهالك، مع تخفيــض نســبة االعتماد على 

مداخيل المحروقات السنوات العشر القادمة.
كما دعت الى تعزيز التبادل التجاري الجزائري-
األفريقي وفق ما يضمن تنمية اقتصادية إقليمية، 
االتحــاد  مــع  المبرمــة  االتفاقيــات  ومراجعــة 

األوروبي باعتبارها ”مجحفة في حق البالد”.
أمــا حركة اإلصالح الوطنــي فتعمل على إقامة 
نظــام اقتصــادي يــزاوج بيــن االقتصــاد الحر 
وواجب الدولــة في الرعايــة والرقابة والتحفيز 
من أجل تحقيق تنمية شــاملة للبالد، بحيث ترى 
أن الخطة االقتصادية الناجعة والقابلة لالستمرار 
والمضمونــة النتائــج والمردوديــة ال يمكــن أن 
تحقق اال مــن خالل االعتماد الكلي على اإلنتاج 
الوطني المحلي واالعتماد على الذكاء الجزائري 
من خالل دعم العلماء والكفاءات وتوفير ظروف 

العمل المالئمة لهم.
ق ـ و

 تركزي عىل دعم اإلنتاج المحيل واالستثمار يف خطاب الحملة االنتخابية

  تأكيد على العمل المنتج للثروة ومحاربة  
سياسة ”الريع والفساد والنهب”

عين على الحدث
4

 ركزت األحزاب والحركات والقوائم الحرة في برامجها المسطرة للحملة االنتخابية للتشريعيات على دعم 
اإلنتاج والمؤسسات الناشئة وإتاحة تكافؤ الفرص وتوفير مناخ أعمال مالئم للمستثمرين المحليين واألجانب 

إلى جانب دعم التنمية في واليات الجنوب.

 n   تراهــن قوائــم حــرة 
بالعاصمة تحسبا لالنتخابات 
التشــريعية على الشباب من 
أجل التغيير وبنــاء الجزائر 
الجديــدة حيث تقــوم بتكثيف 
لتقديــم  الجــواري  عملهــا  
واســتقطاب  المترشــحين 

الناخبين.
وفــي هــذا اإلطــار، أوضح 
المترشــح  بوطاعة،  ياســين 
فــي القائمة الحــرة ”البهجة” 
لواليــة  اإلنتخابيــة  للدائــرة 
الجزائر فــي تصريح لوأج، 
أن هــذه االنتخابــات جاءت 
فــي ظروف تميزهــا ”إرادة 
سياســية صادقة و عليه، كما 
قال، ال بد من اغتنام الفرصة 
واقتحــام المشــهد السياســي 
للبالد بهدف ”إحداث التغيير 
المنشود”، معبرا عن قناعته 
فــي أن هــذه االنتخابات تعد 
خطــوة ”ايجابية” من شــأنها 
رفــع مســتوى أداء البرلمان 

القادم.
وأضاف السيد بوطاعة )40 
ســنة( أنــه اختــار الترشــح 
فــي قائمــة حــرة رغــم أنه 
مــن الشــباب المناضــل في 
جمعيــات المجتمــع المدنــي 
لما يزيد عن 20 ســنة و أن 
برنامــج قائمتــه يعتمد على 
»الدفاع عــن مبادئ نوفمبر 
و الوســطية فــي الممارســة 
ســعي  مؤكــدا  السياســة«، 
لخدمــة  قائمتــه  مترشــحي 
المواطــن فــي كل مجــاالت 

حياته اليومية.
وفي حديث مع مجموعة من 
شباب القائمة المذكورة التي 
تضم أكثر من 90 بالمئة من 
الشــباب الجامعــي المناضل 
في جمعيات المجتمع المدني 
الطالبيــة،  والتنظيمــات 
أكــدوا أنهــم اختــاروا القيام 
بحملة جوارية في االســواق 
وأزقة األحياء الشــعبية ودق 
والتحــدث  البيــوت  أبــواب 
البسيط  مباشرة مع المواطن 
وبالتالي  برنامجهــم  لشــرح 
”استرجاع ثقته في مؤسسات 
البــالد خاصة فــي البرلمان 
القــادم الذي ســيكون مختلفا 
عن سابقه” على حد تعبيرهم.
مــن جهتــه، أشــار يوســف 
شرماط، المترشح في القائمة 
الحــرة رقــم 37 ”مــن أجل 
التغييــر” للدائــرة اإلنتخابية 
لوالية الجزائر أن االنتخابات 
للشــباب  فرصة  التشــريعية 
إلســماع صوتهم بكل نزاهة 
التغييــر  وشــفافية إلحــداث 
بعــد أن كان البرلمان ”حكرا 
علــى أصحاب المــال الذين 
اتخذوا مــن حصانتهم مطية 
لتحقيــق مصالحهــم الضيقة 
النشــغاالت  االلتفــات  دون 

المواطنين”.
وأوضح ذات المترشح )29 
ســنة( الذي يخــوض تجربة 
المشــاركة فــي االنتخابــات 
قانــون  أن  مــرة  ألول 
”منــح  الجديــد  االنتخابــات 
مساحة أكبر للطاقات الشابة 
للمســاهمة في إبراز كفاءتها 
في شتى المجاالت”، مضيفا 
بأنه على ”الشعب المشاركة 
بقــوة وإســماع صوتــه عن 
الحــر  االنتخــاب  طريــق 
والنزيه يوم 12 جوان القادم 
من أجــل التغيير التي يطمح 

إليها كل أبناء الجزائر”.
أن  المصــدر  ذات  وذكــر 
القائمــة الحــرة ”مــن أجــل 
التغييــر” تضــم 60 بالمائة 
مــن  شــابة  كفــاءات  منهــا 
الجزائر العاصمة وتضم 36 
مترشحا من حاملي الشهادات 
الجامعية واإلعالميين ونخبة 
مــن اإلطارات فــي مختلف 

التخصصات.
للبرنامج  اســتعراضه  ولدى 
االنتخابــي للقائمــة الحــرة، 
أوضــح الســيد شــرماط أنه 
واقتراحــات  ”حلــوال  يقــدم 
بمعالجــة  كفيلــة  عقالنيــة 
القضايا واإلشكاالت التنموية 
يعتمد  حيــث  المطروحــة”، 
علــى ”النزاهة وعــدم تقديم 
للمواطــن و  كاذبــة  وعــود 
التركيــز علــى إبــراز مهام 
ودور النائــب البرلماني في 
تشريع القوانين ومراقبة أداء 
الحكومة وكذا نقل انشغاالت 
الفعالية  المواطن بما يحقــق 

في أداء المؤسسات”.
الشــاب  المترشــح  وأردف 
أنــه إلــى جانب ذلــك، يتيح 
المكثــف  الجــواري  العمــل 
فرصــة  األحــرار  لفئــة 
”التقرب من مختلف شــرائح 
بالدائــرة االنتخابية  المجتمع 
التــي نعمل على كســب ثقة 
مواطنيها ودعمهم الختيارنا 
الشــعبي  بالمجلس  لتمثيلهــم 
الوطنــي حيث يتــم التركيز 
علــى اســتقطاب المواطنين 
لتبسيط المفاهيم وحثهم على 

االنتخاب”.
للتذكيــر تم إيــداع 46 قائمة 
سياســية  ألحــزاب  ترشــح 
وأحــرار بالجزائر العاصمة 
تحسبا لالنتخابات التشريعية 
جــوان   12 فــي  المقــررة 
المقبل، حسب منسق مندوبية 
الســلطة الوطنية لالنتخابات 
بــدر  العاصمــة،  بالجزائــر 

الدين فكاير.
ويتعلق األمــر بـ«29 قائمة 
ترشح ألحزاب سياسية و17 
قائمــة لمترشــحين أحرار”، 

حسب المنسق.
ق ـ و/ وأج
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قوائم حرة بالعاصمة تعطي األولوية 
للنشاط الجواري يف رشح برامجها
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n كشف القاضي بوزارة العدل، 
كريم ســباغ، أن نحــو 321  ألف 
تــم  عدليــة  ســوابق  صحيفــة 
اســتخراجها الكترونيا منذ إنطالق 
األرضية الرقمية في شــهر فبراير 
الماضي، مشــيرا إلى أنه يتم حاليا 
اإلعــداد للتحــول التدريجــي نحو 
نظــام التقاضــي اإللكتروني و كذا 
انجاز مشروع التبليغ اإللكتروني.

وقــال القاضي ســباغ، في تصريح 
إذاعــي، يــوم الثالثــاء، إن وزارة 
عديــد  بتجســيد  بــادرت  العــدل 
المشــاريع ذات البعد اإلستراتيجي 
لتحســين الخدمة العمومية وتطوير 
الخدمات القضائية عن بعد وتحسين 
نوعيــة العمــل القضائــي كرقمنــة 
القطــاع وعصرنــة العدالة والنظام 
اآللــي لتســيير الملــف القضائــي 
ورقمنة اإلجراءات القضائية بصفة 
عامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 
عملــت على تكريس مفهوم اإلدارة 
الحديثــة وتطوير مؤشــرات األداء 
وإعطــاء أكثر شــمولية وديناميكية 

للخدمات القضائية.

وأبرز أن بيــن اإلنجازات المنجزة 
حتى اآلن هي اســتحداث آلية تتيح 
للمواطنين إمكانية استخراج نسخة 
الســوابق  لصحيفــة  اإللكترونيــة 
العدلية عــن بعد، وهو إجراء دخل 

حيز التنفيذ شهر فيفري الماضي.
وأوضــح أن هــذا اإلجــراء أعفى 
المواطنيــن مــن عنــاء التنقــل إلى 
الجهــة القضائيــة إضافــة إلى عدم 
اشــتراط تقديــم ملــف الوثائق في 
الشــكل الورقــي،  كمــا ســاهم – 
يقــول- فــي إضفــاء الســرعة في  
األداء، وتحقيق الشــفافية وتشــجيع 
العمل عــن بعد وتحقيــق الموازنة 
الخدمــات  الجــودة ونوعيــة  بيــن 
القضائية والتســريع في الفصل في 
الفصل في القضايا وترشيد النفقات 

العمومية .
وقال إنه » منــذ انطالق األرضية 
الرقمية باستخراج صحيفة السوابق 
العدلية في شــهر فيفــري الماضي 
تــم اســتخراج  321 ألف صحيفة 
الكترونيــا، كمــا تــم تلقــي 023 
ألــف شــكوى خاصة بخدمــة تلقى 

الشــكاوى إلكترونيــا تــم معالجــة 
0203 شكوى«.

في السياق ذاته أشار، المتحدث إلى 
الشــروع في تسجيل أرضية رقمية 
موجهــة للمحامين تهــدف –يقول- 
إلى التحــول التدريجــي نحو نظام 
التقاضــي اإللكترونــي فــي المادة 
المدنية تســمح –يضيف- للمحامين 
المســجلين بتســجيل العرائض عن 
بعــد والدفــع اإللكترونــي لحقــوق 
العرائــض  وتبــادل  التســجيل 
والمذكــرات خارج الجلســات بين 
المحاميــن. كمــا تســمح باإلطالع 
القضائيــة  القــرارات  واســتخراج 

الممضاة إلكترونيا.
كما كشــف القاضي بوزارة العدل، 
ســباغ كريم، عن اإلعداد لمشروع 
التبليــغ اإللكتروني الــذي يمثل –
حســبه- طريقا مكمال لطرق التبليغ 

المقررة قانونا .
اإلجــراء  هــذا  أن  وأوضــح 
اإللكترونــي يســمح للمكلفين على 
مســتوى مصالــح البريــد بتوزيــع 
التكاليف بالحضور و االستدعاءات 
وتبليــغ األحــكام إلــى األشــخاص 

المعنيين.  
وقال إن العملية  ستفضي حتما إلى 
التبليغ الشــخصي  تكريس مفهــوم 
لتفــادي األحــكام الغيابية من خالل 
تشــجيع األســاليب التي تؤدي إلى 
التبليغ الشــخصي للمعني.. » وفي 
حــال عدم حضور المعني يلجأ إلى 
اإلجــراءات المعمول بها في قانون 
واإلداريــة،  المدنيــة  اإلجــراءات 
مــع العلــم أن هــذه الخدمــة مرتبة 
بتعديــل قانون اإلجراءات الجزائية 
وهناك ورشة تعنى بمراجعة أحكام 
هــذا القانون من خــالل إدراج هذا 

األسلوب في التبليغ« .
ق ـ و

n وكشــف بــن تامــر الثالثــاء 
كل  أن  إذاعــي،  تصريــح  فــي 
المؤسسات الفندقية سواء العمومية 
أو الخاصــة علــى أهبة االســتعداد 
الســتقبال والتكفل بــكل المواطنين 
ســيلتحقون  الذيــن  والمســافرين 
بأرض الوطن بعد قرار الســلطات 
بالفتح الجزئي للمجال الجوي بداية 
من الفاتح من شهر جوان الداخل« 
ليضيف أن »هذه المؤسســات على 
أتم االســتعداد لضمان إقامة صحية 
ســليمة في ظل احترام البروتوكول 
بالنشــاطات  الخــاص  الصحــي 

الفندقية«.
في ســياق متصل، أوضــح المدير 
العام لســياحة والصناعــة التقليدية 
والعمل العائلي أن »هذه المؤسسات 

الفندقية وعلــى ضوء التجربة التي 
اكتســبتها بعد أن اســتقبلت الســنة 
الفارطــة 33 ألــف الجزائري في 
ظل الجائحة مستعدة لهذه العملية«.

وعن المؤسســات الفندقية المسخرة 
لهــذه العمليــة أكــد بــن تامــر أن 
»القائمــة تــم تحديدهــا منذ الســنة 
تتعلــق  الماضيــة وفــق ترتيبــات 
بنوعيــة الفنــادق مــن أجــل توفير 
ظروف مريحــة للوافدين، مطمئنا 
في هذا الشــأن بأن األسعار ستكون 

معقولة وفي متناول الجميع«.
المؤسســات  لقضيــة  وبالنســبة 
الفندقيــة التــي ســتكون مخصصة 
الوافديــن  كل  وإليــواء  الســتقبال 
اللذين سيســتفيدون من دخولهم إلى 
التــراب الوطنــي بداية مــن الفاتح 

جوان القادم، أشــار بــن تامر بأنها 
»تتوفــر على جميع ســبل الراحة، 
فــي  ســتكون  األســعار  أن  كمــا 
المتناول وســوف تراعي الظروف 
إلــى  الوافديــن  لــكل  االقتصاديــة 

الجزائر«.
جدير بالذكر، أن الوزير األول، عبد 
العزيــز جراد وعقب المشــاورات 
مــع اللجنــة العلميــة لمتابعة تطور 
جائحــة فيروس كورونا والســلطة 
الصحيــة وتطبيقــا لتعليمات رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون تقرر 
إعادة  الفتح الجزئي للحدود الجوية 
بداية من األول جوان القادم، بمعدل 
ســت رحالت أســبوعية من والى 

فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس.
ق ـ و

وزارة التربية تحذر النقابات من مقاطعة االختبارات الرسمية

المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائيل موىس نب تامر:

الفنادق جاهزة الستقبال العائدني
 بعد فتح الحدود الجوية وبأسعار معقولة

حذرت وزارة التربية الوطنية تكتل النقابات من مواصلة اإلضراب، ومقاطعة جميع األعمال اإلدارية واالمتحانات الرسمية، و اعتبرت أنه في حال تم ذلك فذلك » يعد 
عمــا صارخــا وخرقــا لألطر القانونية«. وطالبت الوزارة تكتل النقابات باالمتثال لألمر االســتعجالي الصادر عن المحكمة اإلداريــة بالجزائر العاصمة والقاضي بوقف 

تنظيم الوقفة االحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم، وكذا العدول عن أي قرار من شأنه تعطيل عمل القطاع. 

أكــد المديــر العــام لســياحة والصناعة التقليديــة والعمل العائلي، موســى بن تامر، اســتعداد 
المؤسسات الفندقية بمختلف هياكلها الستقبال الوافدين إلى الجزائر خال فترة الحجر الصحي، 

مطمئنا  أن األسعار ستكون في المتناول.

اعتربته »عمال صارخا وخرقا لألطر القانونية«

n وقالت الوزارة في بيان لها أمس، أنه في 
الوقت الذي تواصل فيه جهودها تكريسا لمبدأ 
الشــراكة االجتماعيــة، وتجســيدا لتوجيهات 
الســلطات العليا في البالد،  من خالل تنظيم 
سلســلة من اللقــاءات الثنائيــة المبرمجة في 
الفتــرة الممتــدة مــن 71 مــاي إلى الســبت 
المقبل، قصــد التكفل بالمطالــب االجتماعية 
والمهنية لمنتســبي القطــاع وفتح الحوار مع 
كافة الشركاء االجتماعيين وإعادة النظر في 
أحكام القانون األساســي الخاص بالموظفين 
المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية، 
إذا بها تتفا جأ  بدعــوات صادرة عن بعض 
التنظيمات النقابيــة تدعو إلى تنظيم حركات 
احتجاجية ومقاطعــة جميع األعمال اإلدارية 
واالمتحانات الرســمية لنهاية السنة الدراسية 

 .1202-0202
وأضاف البيــان أن هذا يــؤدي إلى اإلخالل 
بالســير الحســن والمنتظم للخدمــة العمومية 
ومرفــق التربيــة والتعليــم من جهــة، و من 
جهة أخرى يســاهم في تقويــض كل الجهود 
األمثــل  التكفــل  إلــى  الراميــة  والمســاعي 
مــن  المرفوعــة  والمطالــب  باالنشــغاالت 
قبــل الشــريك االجتماعي، ومخالفــة قوانين 

الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن. 
وأشــار المصدر ذاته إلى أنه قد تزامنت هذه 
الدعــوات الصــادرة عن بعــض التنظيمات 
النقابيــة، مع بداية انعقاد تلك اللقاءات، تحت 
إشراف وزير التربية الوطنية، والتي تم دعوة 
جميع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع 
للمشــاركة فيها، باعتبارهــا اإلطار القانوني 
والسبيل الوحيد لحلحة المشاكل واالنشغاالت 
المهنية واالجتماعيــة المطروحة، باإلضافة 

إلى مناقشــة ترتيبات وآليات دراســة القانون 
األساســي سالف الذكر، بعد موافقة السلطات 
العليــا علــى فتحه، مبــرزة إلــى أن الوزارة 
تســجل بكل أســف واستغراب واســتياء مثل 
هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا 
لجميع األطر القانونيــة المعمول بها في هذا 
المجال السيما - القانون رقم 09-41 المؤرخ 
فــي 32 جــوان 0991 المتعلــق بكيفيــات 
ممارســة الحق النقابــي المعدل و المتمم رقم 
60-30 المــؤرخ فــي 51 جويليــة 6002 
المتضمــن القانون األساســي العــام للوظيفة 

القانون رقم 80- 40 المؤرخ في 51 جانفي 
8002 المتضمــن القانون التوجيهي للتربية 
الوطنية - المرســوم التنفيذي رقم 513-80 
المــؤرخ في 11 أكتوبــر 9002، المتضمن 
القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين 
لألســالك الخاصة للتربيــة الوطنية، المعدل 

والمتمم بهذا الصدد.  
وذكــرت وزارة التربيــة الوطنيــة، أن القيام 
بمختلــف األعمــال اإلداريــة لنهايــة الســنة 
الدراســية وكذا المشاركة في تنظيم و تأطير 
االمتحانــات الرســمية تعــد مــن الواجبــات 

القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون 
في القطــاع، بموجب النصوص التشــريعية 
والتنظيمية سالفة الذكر، وينجز عن مخالفتها 
تبعــات من شــأنها اإلخالل بالســير الحســن 
مرفــق التربية والتعليم ونســف جهود ســنة 
دراســية كاملة مــن العمــل الجماعي ألفراد 
األســرة التربويــة بالرغــم مــن الظــروف 
الصحية االستثنائية التي تشهدها البالد،  كما 
ترهــن مصيــر المتمدرســين المقبليــن على 
امتحانات رسمية تتويجا لمسارهم الدراسي، 

وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية. 

وتهيب  وزارة التربية الوطنية بكل منتسبيها 
مــن موظفين وعمال للوقــوف كصف واحد 
وموحــد الحترام ســلطة الدولة وفق القوانين 
والتنظيمــات المعمول بهــا وتدعوهم للتحلي 
باليقظــة والحيطــة وعــدم االنســياق وراء 
الدعوات سالفة الذكر، السيما ونحن  مقبلين 

على النهاية السنة الدراسية. 
ودعت الوزارة، النقابات الموقعة على البيان 
المؤرخ في 81 ماي الماضي تحت رقم 20-
1202 االمتثال لألمر االســتعجال الصادر 
عــن المحكمــة اإلدارية بالجزائــر العاصمة 
المــؤرخ فــي 42 مــاي 1202 تحــت رقم 
12 / 9381 والقاضــي بوقف تنظيم الوقفة 
االحتجاجيــة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 
األربعــاء 61 ماي  الماضــي والمعلن عنها 
بموجب البيان سالف الذكر وكل تصرف من 
شــانه تعطيل عمل قطاع التربية ســواء كان 
عمــال بيداغوجيا أو إداريــا إلى غاية الفصل 
فــي دعــوى الموضــوع المقيــدة أمــام ذات 

المحكمة تحت رقم 6001 0202. 
وحــددت الــوزارة التزامها بالمضــي قدما، 
تحت إشراف السلطات العليا للبالد، بمواصلة 
الحوار الجاد والصادق مع كل الشــركاء من 
دون إقصاء، للتكفل باالنشغاالت المطروحة، 
والتي شــرع في معالجتها ميدانيا على غرار 
تســريع عمليات التكفــل بالمخلفــات المالية 
المتراكمــة منــذ ســنوات وإجــراء انتخابات 
لعهدات اللجان الوالئية للخدمات االجتماعية 
و كذا التكفل بخرجي المدارس العليا لألساتذة 
وغيرهــا مــن الملفات المعبر عنهــا من قبل 
الشــركاء االجتماعيين كمــا التزمت الوزارة 
بمواصلة معالجة باقــي الملفات وفق مقاربة 
متوازنــة ومتدرجــة ضمن األطــر القانونية 

الجاري العمل بها. 
س- م

 الجزائر:سناء- م
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n طالبــت أمــس، منظمــات الجاليــة 
الجزائريــة في الخارج في بيــان لها، إلغاء 
الجزائــر  إلــى  إخضاع الوافديــن  إجــراء 
للحجــر الصحي  الذيــن خضعــوا للتلقيــح 
ضد فيــروس كورونا وأصحــاب االختبار 
الســلبي، وأعادت المنظمــات البالغ عددها 
23 التذكيــر بمطالبها التي كانت قد رفعتها 
فــي بيانات ســابقة لها، جاء فيهــا المطالبة 
بإلغــاء تراخيص دخــول الجزائــري لبلده 
بصفة رســمية، وتفســير إطالق تسمية”فتح 
جزئي” فــي حين أن الرحــالت الجوية مع 
الخطــوط األجنبيــة تتجــاوز 10 رحــالت 
أســبوعيا ، كمــا تســاءلت عن ســبب عدم 
إخضــاع األجانب لنفس اإلجراءات الواردة 
في البيــان التفصيلي للــوزارة األولى، كما 
طالبــت بتفســير لســبب اختيــار الوجهات 
الحصرية المذكورة في البيان وهي فرنسا، 
تركيا، إســبانيا وتونــس، إضافة إلى مطلب 
إلغــاء الحجــر الصحــي للحاصليــن علــى 
اللقاح وأصحاب االختبار الســلبي، وتمكين 
الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع 
الخطوط األجنبية التي تملك رحالت طيران 

للجزائر. 
وكانــت الــوزارة األولــى قــد أفرجت عن 
شــروط الدخول إلى الجزائر بداية من الـ1 
جوان في إطار الفتح الجزئي للحدود ، حيث 
حددت رحالت من فرنســا واسبانيا وتركيا 
وتونس بـ10 رحالت أسبوعية ، مع إجبار 
الوافدين على الخضوع إلى تحليل اإلصابة 
بفيروس قبل 36 ســاعة مــن موعد الرحلة 
، والخضــوع لتحليل آخر فــي الجزائر مع 
تكفــل المســافر بدفعها مســبقا ، إضافة إلى 
تكاليــف حجر صحي لخمســة أيــام ، تدفع 
أيضا بشكل مســبق ، وهو ما أثار انتقادات 

واسعة وسط الجالية التي تساءلت عن سبب 
فرض حجر صحي للمســافرين الذين تلقوا 

لقاح كورونا وأصحاب التحاليل السلبية . 
تحديــد  قــرار  أثــار  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
وجهــات الرحــالت علــى فرنســا بشــكل 
الجاليــة  وســط  خاص  سخطا  واســعا 
المقيمة  خــارج أوروبا في الخليج وأمريكا 
، التــي تســاءلت عــن ســبب قصائهــا من 
الرحالت بعد انتظار دام 15 شــهرا للعودة 

إلى أرض الوطن . 

رئيس النقابة الوطنية ملمارسي 
الصحة العمومية إلياس مرابط: 
النتيجة السلبية لتحليل الجسيمات 

املناعية وPCR كاف وال داعي لحجر 
صحي

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة 
العمومية الياس مرابط في تصريح ل”عين 
السلطات  بارك خطوة  الجزائر” إنه طبيب 
اعتبر  كما  الحدود،  بفتح  البالد  في  العليا 

بالحدود  تدريجية  والبدا  بصفة  فتحها  أن 
جد  خطوة  أولى  هي  مرحلة  في  الجوية 
رفع  هناك  يكون  مرة  كل  وفي  هامة، 
في  الوبائية  الحالة  حسب  تدريجيا  للقيود 
ونجاح  االلتزام  مدى  على  وبناء  البالد 
اعتبر  انه  غير  الصحية،  البروتوكوالت 
ضمن  جاءت  التي  اإلجراءات  بعض  أن 
الجالية  أبناء  بدخول  المتعلقة  الترتيبات 
ألرض الوطن كالحجر الصحي لمن يحمل 
بتحليلPCRأو  متعلق  سواء  سلبي  تحليل 
المناعية  الجسيمات  يكشف  الذي  التحليل 

الشخص  كان  إن  بدورها  تكشف  التي 
مريضا أوال، ال مبرر لها.  

وأوضح مرابــط أنه وحتى في أغلب الدول 
والتــي تعيش وضعــا وبائيا معقــدا اتخذت 
إجــراءات معقولــة، فإما أال تفتــح الحدود، 
وإما أن تضع إجراءات تتعلق بضرورة أن 
يحوز المســافر على تحليل PCR لمدة ال 
تزيــد عن 72ســاعة أو 48 ســاعة، أو أن 

يكون قد تلقى تلقيحا ضد الفيروس. 
ويرى مرابط أن حيازة المسافر على تحليل 
ســلبي لPCR، لفتــرة لم تتجــاوز ال36 
ســاعة كما جاءت فــي الترتيبــات المتعلقة 
بدخول المغتربين للجزائر، أو نتيجة ســلبية 
لتحليــل الجســيمات المناعيــة،  كاف، وال 
داعــي إلخضاع المســافر للحجر الصحي، 
ودعا مرابط السلطات إلعادة النظر في هذه 

الترتيبات. 
وقال مرابط إن ظهور فيروســات متحورة 
ال يكون بالضرورة ”مستوردة”، فقد يحدث 
التحــور فــي الجزائــر، والدليــل على ذلك 
أن  جميــع الســالالت ظهــرت فــي بلدانها 
مثل الســاللة الهندية فقــد ظهرت في الهند، 
فــي بريطانيــا، والنيجيريــة  والبريطانيــة 
فــي نيجريــا، ما يجعــل التخوف مــن فتح 
الحــدود كعامل أساســي لدخول الســالالت 

المتحورة  مبالغ فيه. 
وأكــد رئيــس النقابــة، أن األولويــة يجــب 
أن تكــون تشــديد تطبيق إجــراءات الوقاية 
داخــل الوطن من أماكــن عمومية وإدارات 
ومؤسســات ونقل وغيرهــا، خصوصا بعد 
التراخــي الكبير المســجل مؤخــرا من قبل 
المواطنين والســلطات في تطبيق إجراءات 

الوقاية. 
س- م

n تعتــزم مصالــح الحمايــة 
المدنيــة إنشــاء أربعــة مراكز 
طبيــة متنقلــة للتدخل فــي حالة 
الكبرى  والحــوادث  الكــوارث 
على المســتوى الوطني حسبما 
أعلــن عنــه الثالثاء بمســتغانم 
لإلســعافات  الفرعــي  المديــر 
الطبية بالمديرية العامة للحماية 

المدنية عمر بن عبد السالم.
وقــال الســيد بــن عبد الســالم 
فــي تصريح لــوأج على هامش 
ملتقى وطني حول اإلســعافات 
الطبيــة أن “هذه المراكز الطبية 
المتقدمــة التي يمكــن نقلها جوا 
ونشرها بسرعة ستمكن وحدات 
الحماية المدنيــة من التدخل في 

الســاعة األولى بعــد الكارثة أو 
الحادث وتقليل الخسائر البشرية 
ورفــع حظــوظ الضحايــا فــي 

النجاة”.
وســيتم -وفقا لذات المســؤول- 
وضــع المركز الطبــي المتقدم 
للجزائــر العاصمــة )الوســط( 
حيــز الخدمة قريبــا بعد تكوين 
الفريــق المكــون لهــذا الجهاز 
اإلســعافي فيما ستكون المراكز 
وهــران  لواليــات  األخــرى 
)الشــرق(  وســكيكدة  )الغرب( 
وورقلة )الجنوب( عملية خالل 

.2022
وذكــر عمر بن عبد الســالم أن 
المدنية  العامة للحماية  المديرية 

قامت خالل الســنوات العشــرة 
األخيــرة بمــا يفــوق 65 ألــف 
فحــص على مســتوى المناطق 
بالجنــوب  والســيما  النائيــة 
لتقريــب  العليــا  والهضــاب 
اإلسعاف الطبي من المواطنين.

وأشــار إلــى أن هــذه القوافــل 
تقــدم  التــي  المتنقلــة  الطبيــة 
يــد المســاعدة للمواطنيــن من 
خالل الفحــص وتوفير األدوية 
أصبحت مــن المهــام الميدانية 
التــي تعكــف المديريــة العامة 
للحماية المدنيــة على تطويرها 

في السنوات المقبلة.
ق ـ و/ وأج

الحماية المدنية: 

نحو إنشاء أربعة مراكز طبية متنقلة 
للتدخل يف حالة الكوارث

فيما اعترب مختصون أن اإلجراء مبالغ فيه ودعوا إىل إعادة النظر فيه

أفراد الجالية بالخارج يطالبون بإلغاء الحجر 
الصحي على الذين خضعوا للتلقيح

n عقد قطاعا التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة 
والصناعــة التقليديــة والعمــل العائلي، يــوم الثالثاء، 
بالجزائر العاصمة لقاء تشاوريا تنسيقيا من شأنه تحديد 
اإلطار العام للعمل والتنسيق والتعاون والتكوين العالي 

في الميادين المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية.
وبالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد 
الباقي بن زيان أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار تنفيذ 
بنود اتفاقية الشــراكة الثنائيــة المبرمة يوم 25 مارس 
الماضــي “يأتي لدراســة مجاالت التكويــن العالي في 
الميادين المتعلقة بالســياحة والصناعة التقليدية ووضع 

حيز التنفيذ آليات العمل المتفق عليها”.
كمــا يهــدف اللقاء –حســبه– إلــى بحث ســبل إعادة 
تكوينــات وإدراج وحــدات تعليميــة تتعلق بالســياحة 
والصناعة التقليدية ضمن مسارات التكوين في أطوار 
الليسانس والماستر وتنظيم تربصات بيداغوجية للطلبة 
وتشــجيع تبادل الشــراكة والخبرات بين المؤسســات 
التعليميــة فــي القطاعيــن والمرافقة في إنشــاء مخابر 

وفرق بحث علمية مختلطة.
وذكــر الســيد عبد الباقــي في هذا الصــدد بوجود 21 
مؤسسة تعليمية تابعة لقطاعه تضمن التكوين العالي في 
تخصصات لها عالقة بالســياحة والصناعات التقليدية 
إلــى جانــب مؤسســة تابعة لقطــاع الســياحة التكوين 
العالــي ومؤسســتين تابعتين للقطاع الخاص، مشــيرا 
إلى أن قطاعه ينتظر من قطاع الســياحة “فتح المجال 
للمتكونيــن بالمؤسســات التعليميــة والتكوينية إلجراء 
التربصــات الميدانية بالمؤسســات الفندقيــة العمومية 
والخاصــة وفتح المجال لتشــغيلية خريجي مؤسســات 

التعليم في مجال السياحة والصناعات التقليدية “.
وشدد ذات المسؤول على أن دائرته الوزارية “ستسخر 
كل الكفــاءات والخبــرات المتوفرة فــي مجال التكوين 
لمرافقة قطاع الســياحة في إعــداد العروض والبرامج 
الخاصــة بالتكويــن قصــد عصرنة وتقييــم العروض 
الوطنية للتكوين العالي المهني في مجال السياحي تلبية 

االحتياجات السوق الوطنية”.
ويتأتى هذا المسعى –حسبه– من خالل “تحيين خريطة 
التكويــن ومدونــة المهــن وفتــح تخصصــات تتوافق 

والمســتجدات الحاليــة الوطنيــة والعالميــة في مجال 
الخدمات السياحية القائمة على التنافسية والجاذبية”.

ومن جانبه، أوضح وزير الســياحة والصناعة التقليدية 
والعمــل العائلي، محمد علي بوغازي بأنه يأمل في أن 
يمد اللقاء “جســور التواصل والتعاون مع قطاع التعليم 
العالي بما يتوفر عليه من إمكانات التأطير البيداغوجي 

سواء على مستوى الهياكل أو هيئات التدريس”.
وذكر في هذا الشأن باالتفاقية الموقعة في شهر مارس 
الماضي والتي جاءت –كما أكد– “متوجة” للطموحات 
المشــتركة لتدعيــم الشــراكة بين المحيــط االقتصادي 
واالجتماعــي والمؤسســات الجامعيــة ومراكز البحث 
العلمي مضيفا أن قطاعــه جعل ضمن أولوياته تكوين 
وتأهيــل المســتخدمين ضمــن مســارات التكويــن في 
الليســانس والماســتر وإدراج مواضيــع البحوث التي 

تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ومــن بين مجاالت اإلهتمام المشــترك، تطرق الســيد 
بوغــازي إلى التظاهــرات العلمية على تنوعها اضافة 

الى إنشاء مخبر البحث المشترك.
وتابــع قائال بــأن اللجنــة المشــتركة المكلفــة بمتابعة 
تنفيذ االتفاقية ســالفة الذكر شــرعت في وضع برنامج 
و مخطــط عمل لتجســيد األهداف من خــالل عمليات 

مستهدفة قابلة للتنفيذ مع تحديد آجال لتحقيقها.
وبالنســبة لوزير الســياحة فإن إلزامية عصرنة جهاز 
التكويــن وجعلــه يســاير الســوق الوطنيــة والدوليــة 
والتكيــف مــع المعاييــر الحديثــة المعتمدة فــي ميدان 
الخدمات السياحية … “يدعونا الى العمل على االرتقاء 
بالعروض التكوينية العمومية في ميدان الســياحة الذي 
يبقى عاجزا على تلبية الطلبات المتزايدة على التكوين, 
من خالل المؤسســات الثالثة تحت الوصاية )المدرسة 
الوطنيــة العليا للســياحة والمعهد الوطنــي للتكوين في 
الفندقة والسياحة بتيزي وزو ونظيره ببوسعادة( والتي 
تتوفــر بكاملها على طاقة اســتقبال ال تقل عن )860( 
مقعد بيداغوجــي يضاف اليها ما يقارب )600( مقعد 
توفرها المدرســة العليا للفندقــة واإلطعام بعين البنيان 

بالجزائر العاصمة”.
ق ـ و

نحو إدراج السياحة والصناعة التقليدية ضمن مسارات 
التكوني يف أطوار الليسانس و الماسرت

يف إطار التعاون بني قطايع التعليم العايل و السياحة

متعلقة بتنفيذ قرار الفتح الجزئي للحدود الجوية، الكثير من الجدل من قبل  ـ أثارت التعليمات الصادرة عن الوزارة األولى المتعلق بتحديد الترتيبات ال
الجالية الجزائرية بالخارج،  خاصة ما تعلق بإجراء إخضاع الوافدين إلى الجزائر للحجر الصحي  الذين خضعوا للتلقيح ضد فيروس كورونا وأصحاب 
االختبار السلبي، حيث طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج بإلغاء هذا اإلجراء، فيما اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية 

الياس مرابط النتيجة السلبية لتحليل الجسيمات المناعية وPCR كاف وال داعي لحجر صحي، وطالب السلطات العليا بإعادة النظر في اإلجراءات.  
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n وارتفع سعر جرام الذهب 
عيار 24 فــي الجزائر، خالل 
تعامــالت مســاء اإلثنين، إلى 
نحــو 8091 دينــارا )60.62 

دوالر(.
الذهــب  جــرام  ســعر  ــغ  ل وب
عيار 22 فــي الجزائر، خالل 
تعامالت مساء اليوم، مستوى 
7417 دينارا )55.57 دوالر(.
بينما سجل سعر جرام الذهب 
ــار 21 )األكثر تــداوال في  عي
األســواق(، نحو 7080 دينارا 

)53.05 دوالرا(.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 
18 في الجزائــر، لدى التجار 

ومحالت الصاغة نحو 6069 
دينارا )45.47 دوالر(.

أسعار الذهب االقتصادي
وســجل ســعر جــرام الذهــب 
عيار 14 فــي الجزائر، خالل 
االثنيــن،  مســاء  تعامــالت 
نحــو 4720 دينــارا )35.36 
دوالر(؛ أما ســعر جرام الذهب 
عيار 12 في الجزائر فسجل، 
نحــو 4046 دينــارا )30.31 

دوالر(.
يــة الذهــب  وســجل ســعر أوق
)األونصة( فــي الجزائر خالل 
تعامالت اإلثنيــن، نحو 251 

 1885( دينــارا  و646  فــا  أل
ســعر  جــاء  فيمــا  دوالرا(؛ 
الجنيه الذهب في الجزائر )8 
جرامــات من عيــار 21( عند 
مستوى 56 ألفا و642 دينارا 

)424.38 دوالر(.
وعالميا، اســتقر الذهب اليوم 
عند 1881.40 دوالر لألوقية 
عقود  وارتفعــت  )األونصــة(، 
ــة  اآلجل األمريكيــة  الذهــب 
 1882.10 لتســجل   0.3%

دوالر لألوقية.
الذهــب  أســعار  ووصلــت 
ــى  ألعل الماضــي  األســبوع 
مســتوى لهــا منــذ 8 جانفــي 

 1889.75 الماضي مســجلة 
دوالر لألوقية.

وقال المحلل المســتقل روبن 
بهار إن الذهب تجاوز متوسط 
تحركاتــه فــي 200 يــوم بعد 
تقلبات األســبوع الماضي إثر 
قــة  المتعل الصيــن  إجــراءات 
وتفاصيــل  يــة  األول بالســلع 
األمريكي،  المركــزي  اجتماع 
ــدوالر  ال بتراجــع  مدعومــا 
وعائــدات الســندات وشــكوك 
بشــأن التضخم، ويعد الذهب 

أداة تحوط ضد التضخم. 
ق ـ إ

بروز  هو  الجديد،   n
األيام،  هذه  خالل  المصطلح 
ليست  أزمة  مواجهة  في 
المرة  هذه  ولكن  عسكرية، 
غياب  ورغم  صحية،  األزمة 
المعركة  هذه  عن  األسلحة 
في  الحروب  تشبه  أنها  إال 

خطورتها على اإلنسانية.
األميــن العــام ألمــم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس دعا العالم 
لمــا هو أبعد مــن التعاون في 
وطالــب  الجائحــة،  مواجهــة 
باعتمــاد ”اقتصاد حرب”، في 
بية للوباء. ظل التداعيات السل
اقتصــاد  ــح  مصطل ويعــرف 
الحرب، بأنه إجراءات حاسمة 
وصارمــة تتخذهــا الدولة من 
ــى وضعها  أجــل الحفــاظ عل
الحروب،  ــاء  أثن االقتصــادي 

وهي إجراءات تختلف من دولة 
ألخرى.

ــدى افتتاحه  غوتيريــس قال ل
لمنظمــة  العامــة  الجمعيــة 
الصحــة العالميــة، اإلثنيــن، 
”إننا في حــرب ضد فيروس، 
نحتــاج إلى المنطــق والعجلة 
اقتصــاد  يمليهمــا  لذيــن  ال
إمكانيــات  لتعزيــز  الحــرب 

أسلحتنا«.
اقتصاد الحرب

”اقتصــاد  ــح  مصطل وبــرز 
الحــرب” ألول مــرة فــي عــام 
1861، وذلــك خــالل الحرب 
ومنــذ  األمريكيــة،  يــة  األهل
ــم تطبيق نظام  ــك الحين، ت ذل
”اقتصاد الحرب” من قبل عدد 
من الدول خالل حروبها، ومن 

أبــرز الحــروب التي شــهدت 
تطبيق هذا المصطلح، الحرب 
والحــرب  ــى  األول العالميــة 
ثانية وحرب فيتنام. العالمية ال

لألمــم  العــام  األميــن  دعــوة 
”اقتصــاد  المتحــدة العتمــاد 
الحــرب” لم تأت مــن الفراغ، 
فــي ظل خســارة حوالى 500 
وشــطب  وظيفــة،  يــون  مل
ــدوالرات من  يــارات ال آالف مل

حسابات الشركات.
جوتيريس كان واضحا عندما 
قــال إن ”األكثــر ضعفــا هــم 
أن  وأخشــى  ــاة  معان األكثــر 
تكون النهاية ال تزال بعيدة«.
فريق عمل لإلسراع 
بوضع نهاية للجائحة

نهايــة  بوضــع  ولإلســراع 

للجائحــة، طلــب غوتيريس، 
من مجموعة العشرين تأليف 
فريق عمــل يجمــع األطراف 

لقاحات. األساسية إلنتاج ال
وحــذر األميــن العــام لألمــم 
حصــول  أن  مــن  المتحــدة، 
موجــات إصابــات جديــدة قد 
تعافــي  ”إبطــاء  ــى  إل يــؤدي 
االقتصــاد العالمي” إذا واصل 
فيــروس االنتشــار والتحّور  ال

في الدول الفقيرة.
العامــة  الجمعيــة  وتنعقــد 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
ــا، لتســريع عمليات  افتراضي
فقيــرة  ــدول ال قيــح فــي ال تل ال
المتأخرة جدا، مــن أجل وقف 
ــذي ال يزال منتشــرا  ــاء ال الوب
في العالم، وإنهاض االقتصاد 

العالمي.
عــرض  الجمعيــة  وخــالل 
والحكومــات  ــدول  ال رؤســاء 
المتحدة أفكارهم لوقف  واألمم 
تفشــي كوفيد19- واالســتعداد 
األخــرى  األوبئــة  لمواجهــة 
لقاحــات  مســتقبال وتقاســم ال
ــى المعاهــدة حول  وصــوال إل

األوبئة.
الرسمية،  لإلحصائيات  ووفقا 
تسبب فيروس كورونا في وفاة 
3 مالييــن و465 ألفا و398 
ــم، وذلك منذ  ــة حول العال حال
ظهــور المرض في ديســمبر 

.2019
الصحــة  منظمــة  ــول  وتق
العالميــة، إن أعداد اإلصابات 
والوفيات الرسمية ال تعبر عن 
ــي الحقيقي. مؤكدة أن  اإلجمال
عــدد الوفيــات بســبب الوباء 
اكبــر بمرتيــن أو 3 مرات من 

األرقام الرسمية.
ق ـ إ

كان الظهور األول لمصطلح ”اقتصاد الحرب” قبل 160 عاما، وخالل هذه الفترة طبقت العديد من البلدان هذا النظام 
خالل النزاعات العسكرية.

وجنرال  والتصنيع  للصناعة  العالمية  القمة  وقعت 
إلعادة  بينهما،  جديدة  شراكة  الثالثاء،  إلكتريك، 

صياغة صناعة مستقبل قطاع الصناعة العالمي.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز توظيف الرقمنة واإلنتاج 
لدعم  العمل  مكان  في  السالمة  ومعايير  المستدام 
النمو  عجلة  ودفع  الصناعي  القطاع  تطوير  جهود 
المتحدة  والواليات  اإلمارات  دولة  في  االقتصادي 

وعلى المستوى العالمي.

القمة العالمية للتصنيع

 رشاكة جديدة إلعادة صياغة 
مستقبل الصناعة العالمية

األمم المتحدة تعلن ”اقتصاد الحرب” يف مواجهة الجائحة

صعود أسعار الذهب في الجزائر

n وســتتعاون جنــرال إلكتريــك 
للصناعــة  العالميــة  القمــة  مــع 
والتصنيع في مجموعة من أنشــطة 
القمــة بما في ذلك الريــادة الفكرية 
والتقارير والدراسات المتخصصة، 
بهــدف دعــم الشــركات الصناعية 
فــي توظيــف الرقمنة فــي أعمالها 
وتبنــي عمليــات اإلنتاج المســتدام 
وبروتوكــوالت الســالمة لتحســين 
الكفــاءة، والقضــاء علــى الهــدر، 
وخفــض التكاليف، ورفع مســتوى 
اإلنتاجية ووقت التشــغيل، وتعزيز 

رضى الموظفين.
وتُعقــد الــدورة الرابعــة مــن القمة 
العالمية للصناعة والتصنيع 2021 
في مركز إكسبو دبي للمعارض في 
الفتــرة من 22 وحتــى 27 نوفمبر 

المقبل.
وتوفر القمة منصة دولية فريدة لقادة 
الصناعــي والتكنولوجي  القطاعين 
لمناقشة مســتقبل القطاع الصناعي 
القطــاع  ومســتجدات  العالمــي 
التكنولوجــي، إضافــة إلــى تبــادل 
واستكشــاف  والمعارف  الخبــرات 
الفــرص التــي يوفرهــا القطاعين 

الصناعي والتكنولوجي.
وقــال بدر ســليم ســلطان العلماء، 
للقمــة  التنظيميــة  اللجنــة  رئيــس 
والتصنــع:  للصناعــة  العالميــة 
”يســعدنا أن نوطــد شــراكتنا مــع 
جنرال إلكتريك، الشركة الصناعية 
الرائــدة عالمًيــا والتي تلعــب دوًرا 
كبيــًرا فــي تطوير وتنويــع القطاع 

الصناعي«.
وأضاف ”ســتتعاون القمــة العالمية 
للصناعــة والتصنيــع مــع جنــرال 
إلكتريك لتوظيف خبراتنا ومعارفنا 
الجهــود  لدفــع  عالقاتنــا  وشــبكة 
الدوليــة الداعمة لتوظيــف الرقمنة 
فــي األعمال والعمليــات، وتطوير 
والتكنولوجي،  الصناعــي  القطــاع 
وتعزيــز الريادة الفكريــة، والعمل 
على نشــر هذه الخبرات والمعارف 
ليســتفيد منهــا مجتمــع الصناعــة 

العالمي«.
قطاع الصناعة العالمي

وتابع العلماء: ”تساهم هذه الشراكة 
فــي إعادة صياغة مســتقبل القطاع 
الصناعي العالمي خاصة مع توجه 
الشــركات الصناعيــة فــي جميــع 
أنحاء العالم نحــو توظيف التقنيات 
المتقدمــة مثل الــذكاء االصطناعي 
األشــياء  وإنترنــت  والروبوتــات 
وسالســل الكتل لالنتقال لمستويات 

الصناعة المتقدمة«.
وقــال نبيــل حبايــب، النائب األول 
إلكتريك”:  للرئيــس فــي ”جنــرال 
”يســعدنا أن نكــون شــركاء للقمــة 
والتصنيــع  للصناعــة  العالميــة 
ودعــم الــدور الكبيــر والمهم الذي 
تلعبــه القمــة في تطويــر القطاعين 
الصناعي والتكنولوجي ودفع عجلة 

التقدم االقتصادي.«
وأكمــل حبايب، الذي يشــغل أيًضا 
منصــب الرئيس والمديــر التنفيذي 
فــي ”جنــرال إلكتريــك العالمية”، 
التــي تدير أكثر من 1000 منشــأة 
واإلصــالح  والصيانــة  للتصنيــع 
والعمــرة فــي 130 دولــة حــول 
العالم: ”ستشــارك جنــرال إلكتريك 
الخبرات والمعارف التي اكتســبتها 
مــن توظيف الرقمنة فــي أعمالها، 
وتبنيهــا لمفهوم اإلنتاج المســتدام، 
ومعايير الســالمة المتطــورة التي 

توظفهــا، باإلضافة إلى األســاليب 
التي نتبعها لدعم شركائنا وعمالئنا 
فــي تبنــي اإلنتــاج المســتدام فــي 

أعمالهم«.
وتقــام الــدورة الرابعــة مــن القمة 
والتصنيــع،  للصناعــة  العالميــة 
المبــادرة المشــتركة بيــن منظمــة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية 
الصناعــة  ووزارة  ”اليونيــدو” 
تحــت  المتقدمــة  والتكنولوجيــا 
بالمجتمعــات:  ”االرتقــاء  عنــوان 
توظيــف التقنيات الرقميــة لتحقيق 
االزدهار”، والمســتوحى من شعار 
العقــول  ”تواصــل  إكســبو2020 

وصنع المستقبل«.
 خارطة طريق جديدة 

للتنمية بعد كورونا
ويساهم انعقاد القمة العالمية للصناعة 
والتصنيع في إكسبو2020 دبي في 
تســليط الضوء علــى أهمية القطاع 
الصناعــي والتكنولوجــي في دعم 
النمو االقتصادي وتحقيق االزدهار 

العالمي.
وتســلط القمــة الضوء علــى الدور 
الذي تلعبه تقنيات الثورة الصناعية 
التواصــل  تعزيــز  فــي  الرابعــة 
بيــن القوى البشــرية، وبين البشــر 
بعضهــا  اآلالت  وبيــن  واآلالت، 
البعض، والذي بدوره سيســاهم في 
تعظيــم إنتاجية القطــاع الصناعي، 
وتحسين كفاءة الشركات واالرتقاء 

بالمجتمعات.
كما توفر القمة فرًصا مهمة لضمان 
تشــجيع الشــركات الصناعية على 
توظيــف الرقمنــة وتبنــي مبــادئ 
اإلنتــاج المســتدام وأعلــى معايير 

السالمة في القطاع الصناعي.
 وتســتغل جنرال إلكتريك خبراتها 
الرقمــي  التحــول  ومعارفهــا فــي 
لمســاعدة العمالء على ربط اآلالت 
والمجســات داخــل المصانع ضمن 
شــبكة حوســبة ســحابية آمنة، مما 
يمكنها من جمــع البيانات وتحليلها 
علــى  العاملــة  القــوى  لمســاعدة 
والحفــاظ علــى  أعمالهــم  تعزيــز 
اســتدامتها عبر سلسلة قيمة اإلنتاج 
لزيــادة اإلنتاجية والكفاءة، وخفض 

التكاليف، وزيادة الربحية.
الرئيــس  كالــب،  الري   ويدعــم 
والرئيــس التنفيذي لشــركة جنرال 
إلكتريك، منهجية اإلنتاج المســتدام 
علــى المســتوى العالمــي، حيــث 
أعطــى األولوية لتطبيــق المنهجية 
الجديدة عبر مختلف أقسام المؤسسة 

كطريقة لمواصلة عملية التطوير.
 الهيدروجين يعيد صياغة 

سالسل الطاقة العالمية
وتعتمــد منهجيــة اإلنتاج المســتدام 
على تحديد األنظمة واألنشطة التي 
ال تضيف قيمة للعمالء. ومن خالل 
الحد من هذه األنشطة غير المنتجة 
وتبسيط العمليات، حيث يمكن لفرق 
التصنيــع تقليل التكاليف وتحســين 
الجــودة وتقليــص أوقــات التســليم 

وتقديم قيمة أفضل للمستهلكين.
 ويعتبر ضمان الســالمة في مكان 
العمــل، أحد أهــم األولويــات لدى 
وقــال  إلكتريــك.  جنــرال  شــركة 
حبايــب: ”تضــع جنــرال إلكتريك 
ســالمة الكوادر البشــرية على قمة 

أولوياتها«.
ق ـ إ

صعدت أسعار الذهب في الجزائر خالل تعامالت مساء اإلثنين ، مع استقرار األسعار عالميا.
وعالميا، استقر الذهب اإلثنين، متماسكا قرب ذروة 4 أشهر ونصف الشهر.
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متفرقات
تنظيم التجوال السياحي الرابع 

بالدراجة الهوائية بجيجل

n نظمت، أمس، جمعية الســفير للســياحة لوالية جيجل تحت 
شــراف مديرية الســياحة والصناعة التقليديــة والعمل العائلي 
لوالية جيجل وبالتنســيق مع بلديتي ســلمى بن زيادة والعوانة 
وبمشــاركة محافظة الغابات لوالية جيجــل والحظيرة الوطنية 
لتازة ،التظاهرة الســياحية للتجوال الســياحي الرابع بالدراجة 
الهوائية من ســلمى بن زيادة إلى العوانة عبر الطريق الوالئي 
137 ب مرورا بغابة قروش تحت شعار ” بدراجتك ..اكتشف 
جمال بالدك” وهذا بمشاركة العديد من عشاق رياضة الدراجة 
الهوائية داخل الوالية ومن خارجها،يشار الى أن هذه التظاهرة 
نظمت بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي وقد شارك فيها 

عشاق الدراجة الهوائية من مختلف الفئات واألعمار.
نصرالدين – د

نحو تجهزي المجمع المدريس بمنطقة 
باراك بالشقفة للدخول المدريس المقبل

n في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل2021-2022، 
قام السيد رئيس دائرة الشقفة ،أمس، بزيارة تفقدية لمشروع : 
” إنجاز مجمع مدرســي نمط ج بمنطقة براك ”، بمعية رئيس 
المجلــس الشــعبي البلدي، رئيســة فرع التجهيــزات العمومية 
وبحضور كل من مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة باإلنجاز ، 
حيث تم الوقوف على مدى جاهزية المجمع المدرسي الستقبال 

التالميذ في أحسن الظروف.             
هذا المشــروع الجديد ســيكون داعما لقطاع التربية والذي من 
شــأنه رفع الضغط على مدرســة -لحمر الطاهر- بمركزالشقفة 
من جهة، ومن جهة أخرى يجســد مســاعي السلطات المحلية 
في توفير المتطلبات األساســية لســكان االقطب السكني الجديد 
بمنطقــة ”براك”، وكــذا فك الخنــاق واالكتظاظ الذي تشــهده 
عديــد المدارس اإلبتدائية بالمنطقــة، وقد أعطى رئيس الدائرة 
تعليمــات صارمة قصد انجــاز هذا المرفق فــي آجاله واحترام 

البطاقة التقنية للمشروع.
نصرالدين - د

n  و فــي هدا الســياق، كشــف 
ممثل عن ســكان القرية في لقاء 
مــع ”عيــن الجزائر”، بــان أهم 
مشكل يعانيه السكتان هو غياب 
التكفل الصحي بأزيد من 2000 
نســمة في قاعة عــاج الوحيدة 
على مســتوى القريــة، حيث ال 
تتوفر على الخدمات التي يطمح 
إليهــا المواطنين، على اعتبارها 
ال تتوفر علــى فريق طبي، كما 
عبــر الســكان عــن تذمرهم من 
الغيــاب المتواصــل للمشــرفين 
علي التمريــض، حيث يجبرون 
على التنقل إلى المراكز الصحية 
مدينتــي  مــن  بــكل  المجــاورة 
الزيتونــة و القــل، ممــا زاد من 
حجــم التكاليف علــى عائق هذه 
العائات المحدودة الدخل، وفي 
كثير من األحيان يقومون بكراء 
وسائل النقل بأكثر من400 دج

و أضــاف محدثنا، عن تأســفوا 

لهــذه الوضعية القاســية و التي 
اســتمرت لعقــود بالرغــم مــن 
مــن  الوعــود  مــن  العشــرات 
المســئولين ، و هو مــا دفع بهم 
إلى مراسلة السلطات الوالئية و 
مديــر الصحة على أمل التعجيل 
على األقل بتوفير أدنى الشروط 
الصحي خاصة طبيب األطفال و 
لو مرتين أو ثاثة في األسبوع، 

إلى جانب ســيارة إسعاف تنهي 
معاناتهــم في مصاريــف إيجار 

المركبات و سيارات الفرود.
و في هذا الســياق، ســبق لمدير 
الصحة و السكان لوالية سكيكدة، 
فــي لقاء مــع ”عيــن الجزائر”، 
بالتأكيد على أن مصالحه جاهزة 
فــي إطــار الخريطــة الجديدة، 
قصــد لتوزيــع الفــرق الصحية 

التغطيــة  كل  ضمــان  قصــد 
الصحية حتى للمداشــر و القرى 
النائيــة، كما أنه و بالتنســيق مع 
الجماعات المحلية سوف تعرف 
إعادة االعتبار لعدد من القاعات 
العاجيــة التــي ســيتم تأطيرها 
بفــرق طبية متخصصــة و منها 

قرية أفنسو في قنواع.

nجنــب، أمــس، التدخــل العاجــل 
لبعض العقاء  من منتســبي أســرة 
المجتمــع المدني منطقة حجرية في 
بلدية كركرة غربي والية سكيكدة، 
احتجاجات كبيــرة و فوضى و هذا 
عقب خروج ســكان حي االستقال 
المجاوريــن لمجرى الــوادي الذي 
يتعــرض حاليا إلى تســيج من قبل 

بعض األشــخاص الدين يســتعدون 
لردمه و تشــيد بنايات غير شرعية 
عليــه، ممــا تســبب مؤخــرا فــي 
فيضانــات كبيــرة أتت علــى أزيد 
مــن 40 منزل و شــردت عائات 
ضاعــت ارزاقها بعدما تحولت الى 

مسابح مفتوحة.
ممثــل عن المواطنين الدين تجمعوا 

وســط القريــة، أكــدا فــي تصريح 
”عيــن الجزائر”، بأنهــم فضلوا دق 
ناقــوس الخطر، قصد لفــت أنظار 
الســلطات المحلية و التعجيل بنزع 
الســياج الزنكي الــذي قام به بعض 
األشــخاص الدين يســتعدون لنهب 
تلك القطعة األرضية على مســتوى 
المجــرى و المطلة علــى البحر، و 
من ثم ســده بالردوم التي باتت تهدد 
بتغير مســاره و بيوتهم العتيقة التي 
باتــت ال تقــوى المزيد مــن الغرق 
في ســيول األمطــار التي تســببت 
في تخريب جــزء منها و ابتاعها، 
كمــا أن الــردوم التــي تــم وضعها 
في المجــرى قصد طمــره من قبل 
بعض األشــخاص الدين يســردون 
نهبه قصــد بناء مباني فوضوية لهم 
و هــي العــادة التي انتشــرت بقوة 
علــى مســتوى المنطقة التــي باتت 
تســيل لعاب العديد من األشــخاص 

خاصة الغير مقيميــن في المنطقة، 
و قــد كادت األمــور ان تتطور إلى 
فوضــى لــوال تدخل العقــاء الدين 
ســارعوا إلى إخطار رئيس البلدية 
و مصالــح الــدرك الوطنــي، حيث 
علمنــا بــأن المير نجح فــي احتواء 
األزمــة و وعد باتخــاذ كل التدابير 
الازمة ضد المواطنين الدين قاموا 
بتســييج المجــرى و تســببوا كذالك 
في معاناة كبير لســكان المجاورين 
الفيضانــات األخيرة  أثنــاء  للوادي 

التي أغرقت المنطقة.
و هــي نفس الضمانــات التي أكدها 
الميــر محمــد غضبان فــي اتصال 
مع ”عيــن الجزائــر”، مؤكــدا بأن 
التدابيــر  كل  اتخــذت  مصالحــه 
الازمة لرفع الســياج عن المجرى 
و ســوف تقوم بعملية تنظيفه و هذا 
لعدم تكــرار غرق مبانــي و بيوت 

المواطنين.

n  و حســب البيــان ففي صائفــة 2020 تم 
وضع ثمانيــة محوالت كهربائيــة جديدة لتقوية 
كلــم   38.8 وإنجــاز  الموجــودة  المحــوالت 
خطــوط كهربائيــة جديدة منخفضة ومتوســطة 
التوتر لتدعيم الشــبكات الموجــودة و18 كلم تم 
مــن خالهــا اســتبدال وتقوية الشــبكات القديمة 
المنخفضة والمتوسطة التوتر، بغاف مالي قدر 
بـــ 122.78 مليون دج. أما بالنســبة للبرنامج 
االســتثماري الخــاص والممــول مــن طــرف 
المديرية لصائفــة 2021، تم خاله وضع حيز 
الخدمــة لـــ 14 محــول كهربائي جديــد لتقوية 
المحــوالت الموجــودة، وإنجــاز 40.85 كلــم 
خطــوط كهربائيــة جديدة منخفضة ومتوســطة 

التوتــر لتدعيم الشــبكات الموجودة، واســتبدال 
وتقويــة الشــبكات القديمة منخفضة ومتوســطة 
التوتــر بطــول 22.71 كلم بتكلفــة مالية تقدر 
بـــ 212.07 مليون دج. كل هذه االســتثمارات 
تهدف إلى ضمان وتحســين جودة واســتمرارية 
التمويــن بالطاقة الكهربائية التي تشــهد ســنويا 
زيادة في االســتهاك، الســيما مع حلول فصل 
الصيف أين يكثر اســتعمال أجهزة التبريد نتيجة 
االرتفاع المحســوس في درجــات الحرارة. كما 
تقــوم امتياز توزيــع بــرج بوعريريج بحمات 
توعوية لتحســيس المواطن حول كيفية والطرق 
األمثل لاســتعمال العقاني لهذه المادة الحيوية 
دون المساس براحة المستخدمين والرفاهية التي 

توفرها أو كفاءة األجهزة المستعملة.

رغم استفادة مركز البلدية من عيادة متعددة الخدمات
سكان قرية أفنسو في قنواع بسكيكدة  
يطالبون بتوفير  أدنى الخدمات الصحية 

طالبوا بوقف التعدي عىل العقار و تسيج الوادي
سكان حي اإلستقالل يحتجون بحجرية يف كركرة 

بتكلفة 212,07 مليون دج 
 استبدال شبكات كهرباء قديمة منخفضة ومتوسطة التوتر بربج بوعريريج

جدد، أمس، سكان قرية أفنسو ببلدية قنواع غربي والية سكيكدة، طلبهم إلى والي الوالية، و مدير الصحة 
و الســكان و إصالح المستشــفيات و من خالله الســلطات الوالئية، ممثل في والي الوالية ، ضرورة توفير 

أدنى الشروط  الخدمات الصحية بهذه القرية المنسية في كل الجوانب.

اتخذت امتياز توزيع الكهرباء والغاز لبرج بوعريريج مع حلول فصل الصيف و من أجل تقديم خدمات نوعية للزبائن عديد اإلجراءات والتدابير الالزمة لذلك،إلى جانب المشاريع االستثمارية 
لتدعيم وتعزيز المنشآت الموجودة لتفادي االضطرابات في التموين، على غرار البرنامج االستثماري الخاص والممول من طرف المديرية.
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سكيكدة : نورالدين .ب

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب 



 n كانــت االنطالقــة مــن المحيــط الفالحي 
مســتثمرة قتال محمد ، منطقــة ” رأس الّطوب 
الفالحيّــة بتحقيــق  وســط توقعــات المصالــح 
محصــول يفــوق  الـــ ” 200 ” ألــف قنطــار، 
مــن مختلف أصنــاف الحبــوب ” القمح الّصلب 
، القمــح اللّين ، الّشــعير، وبذور القمح ” ، على 
مســاحات مســقيّة تناهــز” 5720 ” هكتــار، 
مثلمــا أفــاد به مديــر المصالــح الفالحيّة لوالية 
تبّســة ” الّســعيد ثامــن ” ، مضيفــا أّن مصالحه 
تراهــن كثيــرا علــى المنطقــة الجنوبيّــة بإقليم 
الوالية  فركان وجارش  برسم  حملة هذا العاّم  
لتحقيــق مردود متوّســط يتراوح بين الـ ” 40 ” 
والـــ ” 60 ” قنطار في الهكتار الواحد وإلنجاح 
العمليّــة  وضمــان الّســير الحســن لمراحلها ، 
تّمت تهيئة كّل الّظروف وتجنيد جميع الوســائل 

نقطتين البشريّة واللّوجســتيّة ، وتخصيص 
للجمع ، األولى بقدرة تخزين تصل 
إلى ” 50” ألــف قنطار، والثّانية 
تســتوعب نحــو ” 31 ” ألــف 
قنطار، وتســخير ما يربو عن 
” 40 ” آلة حصاد ، و ” 50 
” شــاحنة بحمولــة ” 20 ” 
طّن ، بغية تحويل المنتوج 
وحــدات  إلــى  الفالحــي 
التّخزين المعّدة للغرض 

بالجهة الّشماليّة للوالية           
والي الوالية بالمناسبة 
، ولدى إشرافه على 
العملية ، تحدث عن 
األفاق المســتقبليّة 
الحبوب  لشــعبة 
علــى مســتوى 
طــق  لمنا ا
بيّــة  لجنو ا
تبسة  لوالية 
باعتبارهــا  

الحقيقــي   الشــريان 
لمنتوج الحبوب والبقول  ، التي 

تمثّــل حاليا نحــو” 60 ” بالمئة من النّاتج 
الّداخلــي ، بمســاحات مســقيّة تتجاوز الخمســة 
آالف هكتــار، مفيــدا بالعمــل علــى توســيعها 
وأّن  خاّصــة   ، اإلنتــاج  لمضاعفــة  مســتقبال 
المنطقــة تتوّفر على مــوارد مائيّة معتبرة يمكن 
اســتغاللها لتعزيز القــدرات اإلنتاجيّة ، وترقية 
مناخ االستثمار بالمنطقة التي تحتكم على موارد 
واعــدة وإمكانيّات فالحيّة هائلة ، تمّكنها من أن 
تصبح قطبا فالحيّا هاّما في شعبة الحبوب بإقليم 

الوالية.

وحســبما صــرح به مديــر المصالــح  الفالحية 
”السعيد ثامن” أنه يتوقع تحقيق مردود 
يتــراوح مابيــن ال 40 و 
قنطــار   60 ال 
للهكتار 

 ، حــد ا لو ا
الجنوبية بإقليم الوالية” 

فركان وجاش”،  بمساحة مسقية 
تفوق 5720 هكتار.

وســعت المصالــح المعنية إلنجاح هــذه العملية 
بتوفير جميع الظروف المالئمة لضمان الســير 
الحسن من توفير الوسائل البشرية واللوجستية، 
منها تخصيص نقطتيــن للجمع، بقدرتي تخزين 

50ألــف قنطــار و 31 ألف قنطار، وتســخير 
قرابــة 40 آلة حصــاد، و 50 شــاحنة بحمولة 
20 طــن، لتحويــل المنتوج الفالحــي لوحدات 

التخزين.
وتطــرق والــي الواليــة بهــذه المناســبة ولدى 
إشرافه على العملية، عن مدى رسم هذه الشعبة 
الفالحية لمســتقبل زاهر على مســتوى 
الجهة الجنوبية للوالية، التي 
 60 حاليــا  تمثــل 
لمئــة  با

مــن 
تــج  لنا ا
 ، الداخلي 
بمســاحات 

مســقية 
ت  ز و تجــا
آالف   5
حاثــا  هكتــار، 
توســيعها  علــى 
لمضاعفة  مستقبال 
لمــا  ، ج نتا إل ا
مــن  المنطقــة  لهــذه 
القدرة  تعزز  مؤهالت 
أوصى  وقد  اإلنتاجيــة، 
ذات المســؤول الجهــات 
ضــرورة  علــى  المعنيــة 
مرافقــة الفالحيــن ودعمهم 
وتوجيههــم، خاصة الشــباب 
حاملــي المشــاريع الموجهــة 

ع  الفالحــي، للرفع مــن االقتصاد للقطــا
الوطني، وترقية مسارات التنمية بإقليم الوالية.

 n  العمليــة جــرت بمشــاركة 
المتمثلة في  الفاعلــة  األطــراف 
مصالح الحماية المدنية ،محافظة 
الغابــات و المصالــح الفالحية، 
باإلضافة الى ممثلين عن مصالح 
األشــغال العمومية و الجمعيات، 
المجلــس  رئيــس  بحضــور  و 
الشــعبي البلدي لبلديــة الخروب 

الذي أعطى إشارة اإلنطالق.
مســتوى  علــى  كانــت  البدايــة 
لبلديــة  النموذجيــة  المزرعــة 
تتميــز  ،التــي  رحمــون  أوالد 
بوجود عدة مزارع و مســاحات 
زراعية شاسعة ،حيث تم توزيع 
المطويــات التــي تحتــوي على 
مــن  للوقايــة  األمنيــة  التدابيــر 
حرائــق الغابــات و المحاصيــل 
و  الفالحيــن  علــى  الزراعيــة 

حثهــم  و  المجاوريــن  الســكان 
على اإللتــزام بهــا للحفاظ على 
محاصيلهــم الزراعيــة و تخلــل 
العمليــة تقديــم شــروحات على 

كيفيــة اســتعمال المطفــأة عنــد 
نشــوب الحريــق وذلــك ألجــل 
غــرس ثقافة وقائيــة ، بحضور 

تغطية إعالمية مرئية. 

يذكر أن القافلة مستمرة إلى غاية 
29 جــوان و ســوف تعبــر كل 
بلديات الوالية عاصمة الشرق .

n نظمــت مديريــة الحمايــة 
المدنية لوالية قســنطينة ، أمس ، 
منــاورة تطبيقية تدخــل في إطار 
للمنــاورات  الســنوي  البرنامــج 
الخاص بالمؤسسات على مستوى 
قطاع التدخل ،,حيث قامت الوحدة 
الثانوية للحماية المدنية سيســاوي 
سليمان بلدية قســنطينة هذا اليوم 

25 ماي 2021 بمناورة تطبيقية 
حريــق  المنــاورة-  ســيناريو   -
ســيارة GPL - علــى مســتوى 
جامعة االمير عبــد القادر للعلوم 
االســالمية نهج قدور بومدوس ، 
وهــذا للرفع من جاهزية األعوان 

أثناء التدخل

n تمكنــت الضبطيــة القضائية 
لألمــن الحضــري الثالــث بأمن 
واليــة قســنطينة يــوم أمس  من 
توقيف شخص يبلغ من العمر 29 
سنة ، متورط في قضية ممارسة 
مهنة الصحة عــن طريق ترويج 
مؤثــرات عقليــة دون ترخيص ، 
حيازة أســلحة بيضــاء محظورة 
من الصنف الســادس دون مبرر 

شرعي.
حيثيــات القضيــة حســب بيــان 
اإلتصــال  خليــة  عــن  صــادر 
ألمن والية قســنطينة تعــود إلى 
معلومــات مفادها تواجد شــخص 
يقوم بترويــج المؤثــرات العقلية 
على مستوى مقر إقامته، األبحاث 
والتحريــات مكنــت مــن تحديــد 
هويته ونشــاطه المشبوه ، و بإذن 

من الجهــات القضائية المختصة 
تم التنقل إلى عين المكان وتفتيش 
مســكنه ، أين تــم العثــور داخله 
على كمية مــن المؤثرات العقلية 
 130 بمجمــوع  قــدرت  والتــي 
كبســولة ، باإلضافة إلى أســلحة 
بيضــاء محظــورة والمتمثلة في 
ســكين تقليدي الصنع، سكين من 
الحجم الكبير ، سكينين من الحجم 
الصغيــر، ليتــم توقيفــه وتحويله 
إلــى مقــر المصلحــة الســتكمال 

إجراءات التحقيق.
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق 
تم إنجاز ملــف إجراءات جزائية 
في حق المشــتبه فيه قدم بموجبه 

أمام النيابة المحلية.
دالل.ب

دائــرة علــي  أمــن  قــادت مصالــح   n
منجلــي يومــي 24 و 25 مــاي 2021، 
حملة واســعة إلزالة الطــاوالت الفوضوية، 
رفقــة عمال مؤسســة مختصة فــي النظافة، 
علــى مســتوى كل من الوحــدات الجوارية: 
و   ،EPLF  ،02،06،08،14،15،19
التوسعة 01 للوحدة الجوارية 20، بتسخير 
اإلمكانيــات الماديــة و البشــرية مــن قوات 
شــرطة ألمــن الحواضــر الخارجيــة 03 ، 
04 ، 08 ، 06 ، و 10، العمليتيــن تــم 
خاللهما العمل على محاربة الظواهر السلبية 
التي تشــوه المنظر العام، و تؤثر ســلبا على 

الصحة العامة و السكينة.
العمليــة األولى قادتها قوات الشــرطة لألمن 
الحضــري الخارجي الســادس علي منجلي 
أمــس تم خاللهــا إزالــة 19 طاولــة بصفة 
كليــة بكل من الوحــدة الجوارية 14 و 15، 

و  العمليــة الثانيــة مســت بقيــة األماكــن و 
تــم خاللها إزالــة 35 طاولة مــن بينها 08 

طاوالت شواء. 
العمليتــان إجمــاال تــم خاللهمــا تطهير عدة 
أماكــن، مع إزالــة 54 طاولة فوضوية منها 
08 طاوالت شواء، و حجز خردوات كانت 
تشــوه المنظر الجمالي و تشــكل خطرا على 
الصحة العمومية و حجز 225 صندوق،  و 

03 خزانات خشبية.
 وســيواصل أمن دائرة علي منجلي خرجاته 
لمحاربــة هاتــه الظواهــر الســلبية الماســة 
بالصحــة و الســكينة و المنظــر العــام، كما 
دعــت المواطنين لتجنــب اقتنــاء حاجياتهم 
الطــاوالت  مــن  االســتهالكية،  خاصــة 
الفوضوية و الغير مراقبة ، ما يشــكل خطرا 

على صحتهم.
دالل بوعالم

توقع إنتاج أزيد من 200 ألف 
قنطار من الحبوب

عين على الشرق 
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أعطيت/ نهار أول أمس االثنين، رسميا، إشارة انطالق الموسم الفالحي 2021-2020 بالمحيط الفالحي لمستثمرة 
”قتال محمد” منطقة” رأس الطوب” بلدية فركان” جنوب والية تبسة، وسط تفاؤل بتحقيق إنتاج وفير يفوق ال 200 

ألف قنطار من مختلف أصناف الحبوب ” القمح اللين، الشعير، بذور القمح”.

تم ، أمس ، انطالق القافلة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية لموسم 2021 ببلدية الخروب .

تبسة : هواري غريب/ منى بوعكاز

قسنطينة : تاج الدين 

مناورة تطبيقية بجامعة األمري 
عبد القادر 

توقيف مروج مهلوسات لديه 
أسلحة بيضاء خطرية بقسنطينة  

حملة واسعة إلزالة الطاوالت الفوضوية 
بالمدينة الجديدة عيل منجيل

األربعاء 26 ماي  2021
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حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية بقسنطينة 

متفرقات 

حملة تحسيسية واسعة والبداية من أوالد رحمون 

انطالق حملة الحصاد  من بلدية فركان تبسة 



n وقــال البنك في بيان للبورصة، الثالثاء: 
”أعلــن بنــك قطــر الوطنــي أن جهــاز قطر 
لالســتثمار قــرر إلغاء عضوية علي شــريف 
العمادي كممثــل للجهاز في مجلس إدارة بنك 

قطر الوطني«.
وخضــع  الشــهر  هــذا  العمــادي  واعتُقــل 
لالســتجواب بتهم االختالس وإساءة استعمال 

السلطة واإلضرار بالمال العام.
وجرى إعفــاء العمادي من مهامــه الوزارية 
التــي يتوالهــا اآلن علــي بن أحمــد الكواري 
وزير التجــارة والصناعة باإلضافة إلى مهام 

منصبه.
وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 

ويشــغل أيضا منصــب عضو مجلــس إدارة 
صنــدوق الثروة الســيادي بالبالد، وهو جهاز 
قطــر لالســتثمار الذي يملــك %50 من بنك 

قطر الوطني.
وقــال البنك القطــري، إن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الشــيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 
ســيتولى مهــام رئيس المجلــس لحين انتخاب 

رئيس مجلس إدارة للبنك.
وكان وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمد 
بن عبــد الرحمن آل ثاني قد قــال إن التحقيق 
يتعلق بمهام العمــادي وزيرا للمالية وليس له 
عالقــة بمنصبيــه في الصندوق الســيادي وال 

البنك.

وأعلنــت النيابة العامــة القطرية، في الخامس 
من مــاي الجاري القبض علــى وزير المالية 
علــي شــريف العمادي، فــي إطــار اتهامات 

تتعلق باإلضرار بالمال العام.
وقالــت النيابة، فــي بيان، إنــه ”بعد االطالع 
على األوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر 
النائب العام بالقبض علــى وزير المالية علي 
شريف العمادي، وســؤاله عما أثير بالتقارير 

من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة«. 
وأوضحت النيابة القطرية أن ”الجرائم تمثلت 
في اإلضرار بالمال العام، واستغالل الوظيفة، 

وإساءة استعمال السلطة«.
ق ـ د

n قالــت وزارة الخارجية 
اإلثيوبيــة، يــوم الثالثاء، إنها 
تتوقــع اســتئناف المفاوضات 
الثالثيــة التــي يقودها االتحاد 
األفريقي بشــأن ســد النهضة 
ســقف  تحديــد  دون  قريبــا، 

زمني.
جاء ذلك على لسان المتحدث 
الخارجيــة  وزارة  باســم 
اإلثيوبية دينا مفتي في مؤتمر 
صحفي عقده فــي أديس أبابا 

وتابعته ”العين اإلخبارية«.
المؤتمــر تنــاول عــدة قضايا 
بينها سد النهضة والقيود التي 
فرضتهــا اإلدارة األمريكيــة 
علــى مســؤليين واألوضــاع 
في إقليــم تجراي والتطورات 
والتدريبــات  الســودان  فــي 

العسكرية بينه وبين مصر.
وقــال مفتــي إن بــالده تتوقع 
اســتئنافا قريبــا للمفاوضــات 
الثالثيــة التــي يقودها االتحاد 

األفريقي بشأن سد النهضة.
وأضــاف أن ”إثيوبيــا تتوقع 
الثــالث  لألطــراف  دعــوة 
فــي مفاوضات ســد النهضة 
المفاوضــات  باســتئناف 
للتوصــل إلــى اتفــاق بشــأن 
القضايــا العالقــة حــول ســد 

النهضة«.
”الموقــف  أن  إلــى  وأشــار 
مــازال  إلثيوبيــا  الرســمي 
بعمليــة  مكانــه ســنقوم  فــي 
المــلء الثانــي فــي موعدها 
بقيــادة االتحاد  ومتمسســكين 
ســد  لمفاوضــات  األفريقــي 

النهضة«.
وفيمــا يتعلــق بالقيــود التــي 

األمريكية،  اإلدارة  فرضتهــا 
قــال مفتي إنهــا ”غير مبررة 
العالقــات  علــى  وتنعكــس 
الثنائية واإلقليمية مع الواليات 

المتحدة«
باســم  المتحــدث  وتطــرق 
إلــى  اإلثيوبيــة  الخارجيــة 
فــي  اإلنســانية  األوضــاع 
إقليــم تجراي وقــال إن هناك 
تطورات كبيرة في األوضاع 
هنــاك فيمــا يتعلــق بوصول 
المســاعدات اإلنســانية لكــن 
الشــركاء الدولييــن يحاولون 
إنــكار مــا تحقــق لمصالحهم 

الخاصة.
بالعالقــات  يتعلــق  وفيمــا 
السودانية المصرية قال مفتي: 
”نتابع التطورات في السودان 
والتدريبــات العســكرية مــع 

مصر ».
وتابــع: ”مــن حــق الدولتين 
إجــراء تدريبــات عســكرية، 
لدينــا قــوات مســلحة قويــة 
وقادرة على حفظ أمن وسيادة 
عــدوان  أي  ودرع  إثيوبيــا 

خارجي«.
المســلحة  القــوات  وأعلنــت 
اكتمــال  عــن  الســودانية 
النطــالق  االســتعدادات 
التمرين العســكري المشترك 
مع مصــر ”حماة النيل” الذي 
ســيجري لمــدة 6 أيــام فــي 
الفترة من السادس والعشرين 
وحتى الحــادي والثالثين من 
ماي، تشارك فيه عناصر من 
الدفاع الجوي والقوات البرية 

والجوية للبلدين.
ق ـ د

n وأعربــت وزارة الشــؤون الخارجيــة، في 
بيــان لها، عن ”رفضها الشــديد ألي عمل يهدف 

إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة«.
كمــا دعت جميع األطراف الفاعلــة في هذا البلد 
األفريقي إلى ”تفضيل لغة الحوار لضمان مســار 

سلمي للمرحلة االنتقالية«.
وأوضــح البيــان أن ”الجزائــر تتابع بقلــق بالغ 
التطــورات األخيــرة في جمهوريــة مالي وتؤكد 
رفضهــا القاطــع ألي عمــل مــن شــأنه تكريس 
تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ األساسي 

لالتحاد األفريقي في هذا الخصوص«.
ودعت ”جميع األطــراف المعنية إلى إبداء حس 
المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على 
مسار ســلمي وهادئ للمرحلة االنتقالية والحفاظ 

على السالم واالستقرار في البالد«.
كما أكد البيان دعم الجزائر ”للســلطات االنتقالية 
في مالي، بقيادة رئيس الدولة باه نداو، التي ظلت 
)الجزائــر( تقدم دعماً متعــدد األوجه لها، بهدف 
تحقيق العــودة للنظام الدســتوري بصفة نهائية، 
على أساس االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب 
بنود الميثــاق االنتقالي المعتمد في 12 ســبتمبر 
2020، والتــي أقرتهــا األمم المتحــدة واالتحاد 
اإلفريقــي والمجموعة االقتصاديــة لدول غرب 

أفريقيا )اإليكواس(«.
وتسبب االضطراب السياسي واالقتتال العسكري 
الداخلــي فــي تعقيــد جهود قــوى غربيــة ودول 
مجــاورة لدعــم البلد الفقيــر، وهو ما أســهم في 

انعدام األمن اإلقليمي.
يما يبدو أنهــا بوادر انقالب جديد، اعتقل الجيش 

المالــي، مســاء اإلثنيــن، كال من رئيــس البالد 
ورئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، بعــد أزمة 

سياسية مكتومة وتغيير وزاري.
ونقلــت وكالتــا رويترز و«فرانــس برس« عن 
مصــادر مختلفة أن الجيــش المالي اعتقل رئيس 
البــالد ورئيس الــوزراء ووزير الدفاع، مســاء 

اإلثنين.
وأوضحــت المصــادر أن ”جنــودا اقتــادوا كال 
مــن الرئيس االنتقالي في مالــي باه نداو ورئيس 
الــوزراء مختــار وان إلــى معســكر كاتي قرب 
باماكو في ما يبدو أنه اســتعراض قوة بعد تأليف 

حكومة جديدة«.
فيمــا قــال مســؤول عســكري كبيــر لـ”فرانس 

برس«، إن : »الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا 
في كاتي لقضايا تعنيهما«.

وكان رئيــس الــوزراء المعتقــل عيــن في وقت 
سابق أمس، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية 
لشــخصيات عســكرية رغم االنتقادات المتزايدة 

لدور الجيش في حكم البالد.
وتعهدت الحكومة االنتقالية في الدولة المضطربة 
فــي غرب أفريقيــا في 14 مــاي بتعيين وزراء 
”ذوي قاعدة واســعة”، وسط غضب متنام لبروز 
اإلصالحــات  وبــطء  العســكرية  الشــخصيات 

الموعودة.
ق ـ د

في  الداخلية  وزارة  وقالت   n
قائمة  على  وافقت  إنها   ، لها  بيان 
المرشحين المرسلة من قبل مجلس 

صيانة الدستور.
واألســماء التــي نشــرها التلفزيون 
الســلطة  رئيــس  هــي:  الرســمي، 
القضائية إبراهيم رئيســي، واألمين 
الســابق لمجلس األمن القومي سعيد 

جليلــي، وأميــن مجمــع تشــخيص 
مصلحــة النظــام محســن رضائي. 

والثالثة من التيار المتشدد.
كما ضمــت القائمــة، رئيس مركز 
األبحاث فــي البرلمــان علي رضا 
زاكانــي، ونائــب رئيــس البرلمان 
قاضــي  حســين  أميــر  اإليرانــي 
زادة هاشــمي، )االثنان مــن التيار 

المتشــدد(  ورئيــس اتحــاد رياضة 
”الزورخانة« وعضو مجلس إدارة 
منطقــة كيــش االقتصاديــة الحــرة 
محسن مهر علي زادة )إصالحي(، 
إضافة إلــى محافظ البنك المركزي 

عبدالناصر همتي )معتدل(.
وهؤالء الســبعة هم مــن بين 590 
مرشــحا، تمت الموافقــة عليهم من 
قبــل لجنة من رجال الدين والحقوق 
يشــرف عليها المرشد األعلى علي 

خامنئي.
وزارة  تعلــن  أن  العــادة  وجــرت 
علــى  تشــرف  التــي  الداخليــة 

االنتخابات، أسماء المرشحين.

ويمكن للمرشد األعلى علي خامنئي 
أعلى ســلطة فــي إيــران أن يطلب 
من مجلس صيانة الدستور بزعامة 
المتشــدد أحمد جنتي إعادة دراســة 
أهلية المرشحين الذين يتم رفضهم، 
كمــا يمتلك خامنئي خيــار تأييد أي 

مرشح.
ووفــق الدســتور اإليرانــي يحــق 
لخامنئي بســبب صالحياته الواسعة 

أن يصــدر مــا يســمى بـ«األمر أو 
الحكــم الوالئــي« بإصــدار قــرار 
يخالــف ما تصــدره الســلطات في 
إيران وفق للمصلحة العامة، ويسمى 

بالفارسية »حكم حكومتي«.
ُحكم تنــص عليه المــادة )57( في 
الدســتور والتــي تقول ”الســلطات 
الحاكمة في الجمهورية اإلســالمية 
هي: الســلطة التشــريعية، والسلطة 
القضائيــة،  والســلطة  التنفيذيــة، 
وتمارس صالحياتها بإشــراف ولي 

األمر المطلق وإمام األمة«.
وكان خامنئي قد طبّق ذلك اســتخدم 
صالحيته بإصدار مرســوم يســمح 
مصطفى  اإلصالحيين  للمرشــحين 
معيــن، ومحســن مهــر علــي زاده 
مهــر”، بدخــول ســباق االنتخابات 
الرئاســية فــي عــام 2005، وذلك 
بعدما رفض مجلس صيانة الدستور 
أهلية المرشــحين االثنيــن وهم من 
أعضــاء حــزب جبهــة المشــاركة 

اإلسالمية اإليرانية.
ق ـ د
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أعلن التلفزيون اإليراني، ظهر الثالثاء، رسميا، القائمة النهائية لمرشحي االنتخابات الرئاسية، التي 
تضم سبعة أسماء هيمن عليها التيار المتشدد.

ألغى بنك قطر الوطني، عضوية وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في مجلس إدارة البنك، بعد 
القبض عليه هذا الشهر بتهمة االختالس.

عين على العالم

أغلبيتهم من التيار المتشدد

سبعة مرشحني يقررون دخول سباق الرئاسيات يف إيران

أعربت عن رفضها استعمال القوة يف تغيري الحكومات
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الموافق لـ 14 شوال  1442

ردت عىل تدريبات مرص والسودان
إثيوبيا تتوقع قرب استئناف 

مفاوضات سّد النهضة  الجزائر تستنكر بشدة اعتقال رئيس مالي

إجراء جديد ضد وزير مالية قطر السابق المتهم بالفساد

للرئيس  دعمها  وجددت  مالي،  الجنوبية  جارتها  في  األوضاع  تطورات  ”بشدة«  الجزائر  استنكرت 
المؤقت وحكومته.
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حرية و مسؤولية 

انتخابات رئاسة جمعية اللجان الوطنية 
األوملبية اإلفريقية 

مصطفى براف يفوز 
برئاسة »أنوكا«

شبيبة سكيكدة     -   جمعية عني مليلة 

أبناء  روسيكادا يبحثون 
عن التعويض يف لقاء ال 

يقبل القسمة عىل اثنني  
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 فليك مدربا أللمانيا 
بعد بطولة أوروبا

العربي واإلفريقي الوحيد 
يف تشكيلة  العام  
للدوري اإلنجليزي 

رياض محرز يحتل 
مكان محمد صالح

ص12

نجم  مقرة   - وفاق سطيف 

الوفاق للتأكيد  
والبقاء يف الريادة 

بعبارة واحدة.. بنزيما ينهي 
الجدال بشأن مصري زيدان 

مع ريال مدريد

مساء اليوم بملعب ابن عبد املالك رمضان 
شباب  قسنطينة - مولودية الجزائر 

الخضورة بشعار 
الفوز ال غري 
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n    العبــو الشــباب يدخلــون المواجهة تحت 
ضغط كبير لتحقيق الفوز وكسب الرهان في هذه 
المواجهــة وهذا مــا يدركه جيدا رفقــاء ميباركو  
الذين يحضرون بجدية للموقعة قصد إبقاء النقاط 
الثالثــة في مدينة الجســور المعلقة وهذا ما ذهب 
اليــه المدرب ميلود حمدي الذي رفض أي نتيجة 
غير الفوز واالنتصار الن ذلك ســيعقد من مهمة 
الفريــق الباحث عن تحســين مركزه في الترتيب 
العام وهــذا يمر حتما على اإلطاحــة بالمولودية 
التــي تعانــي من أزمة نفســية بعــد اإلقصاء من 
المنافســة اإلفريقية والفرصــة مواتية جدا ألبناء 
الســنافر لتحقيــق المبتغى والهدف المنشــود في 
هــذا اللقــاء ويتطلع األنصــار إلى ذلك لنســيان 
الخيبــة أمــام مدرســة البــاك وتأكيــد التعادليــن 
المحققين خارج الديار أمام تلمسان والشلف على 
التوالــي  وهذا مــا يأمل الوصول إليــه الالعبين 
والجماهير التي تنتظــر االنتفاضة في لقاء اليوم 
أمام المولودية العاصمية وإنهاء المواجهة لصالح 
أبنــاء الخضــورة فــي ســبيل مواصلة المســيرة 

بأريحية . 
حمــدي يعايــن املولوديــة وال يريد 

تضيع الفرصة وكسب الرهان
 عاين مدرب الشــباب الفريق المنافس بمناســبة 
لقــاء المنافســة اإلفريقيــة حيث وقــف عن نقاط 
قــوة وضعــف المولودية أمام الــوداد البيضاوي 
والطريقــة التي تلعب بها في ســبيل إعداد خطة 
محكمــة لتحقيق الفوز وكســب الرهــان والنقاط 
الثالثــة التي ال يجب أن تغادر ميدان الشــهيد بن 
عبــد المالك رمضــان وهي الرســالة والخطاب 
الموجــه  لالعبين من طرف الطاقــم الفني وهذا 
الســتعادة التوازن داخل القواعد وإنهاء النكســة 
المســجلة أمام مدرســة البــاك ويبدو أن رســالة 
حمــدي وصلت إلى الالعبين جيــدا  حيث أكدوا 
رفعهــم التحدي إلبقاء النقــاط الثالثة دخل الديار 

مهما كان الثمن .

اللعب بخطة هجومية والضغط منذ البداية على 
املنافس الذي يعاني من عامل اإلرهاق 

من المنتظر أن ينتهج ويعتمد  المدرب حمدي في 
هذا اللقاء على  خطة هجومية بحتة للظفر بالزاد 
كامــال من خــالل إقحام ثالثــة مهاجمين لفرض 
الضغــط على المولودية واســتغالل نقاط ضعف 
األخيــر لتجــاوز عقبته حيث يتطلع إلى إشــراك 
الالعب أمقران وبن طاهر في التشكيلة األساسية 
إضافة إلى الالعب الشــاب يعيش وهذا في سبيل 
فرض ضغطــا رهيبا على الخــط الخلفي وعلى 
التشــكيلة العاصمية التي تعاني من اإلرهاق  ما 
يعطــى االنطباع أن حمدي يريد مباغتة المنافس 
فــي المرحلــة األولــى وعــدم تــرك أي فرصة  
للخصم لكســب الثقة في نفســه وتسيير المواجهة 

بالتالي كما يريد .

التشكيلة مكتملة والتفاؤل كبري عند 
السنافر 

مــا يزيد مــن تفاؤل الجماهيــر بتحقيق الفوز هو 
الدخــول بتعــداد كامــل ومتكمــل ما عــدا اللعب 
حدوش الذي أصيب في اللقاء األخير أمام أولمبي 
الشلف حيث سيكون الالعبين اآلخرين حاضرين 
فــي المواجهة ما يعطى الحلــول للمدرب حمدي 
النتقاء التشــكيلة األساســية التــي يمكن أن تطيح 
بالمولوديــة العاصمية غيــر أن المعلومات التي 
بحوزتنــا فإن المدرب الســابق التحــاد العاصمة 
ســيعتمد علــى نفس التشــكيلة تقريبــا التي لعبت 
لقــاء اللــف مع تغيــرات طفيفة في خطــة اللعب 
باعتبار أن المقابلة ستجرى داخل القواعد والفوز 

ضروري جدا ألبناء  مدينة الجسور المعلقة .

n يســعى وفاق سطيف عشية اليوم 
إلى تحقيق نتيجة ايجابية خالل تنقله 
إلى مقــرة لمواجهة النجــم المحلي  
لحســاب الجولــة الـــ23 للرابطــة 
األولــى المحترفــة األولــى رغــم 

صعوبة المهمة .
المأموريــة التــي تكمن فــي نوعية 
فــي  المحلييــن  ورغبــة  المنافــس 
الفوز لنيســان تعثر بسكرة األسبوع 
الماضــي والخــروج تدريجيــا من 
منطقــة الخطــر التــي يتواجــد فيه 
ويتطلــع أبنــاء عباس إلــى مباغتة 
العمالق النســر الســطايفي في هذا 
اللقاء من خالل االعتماد على بعض 
الالعبيــن المخضرمين في صورة 
الالعــب الحاج بوقــاش الذي يعول 

عليه كثيرا المدرب عباس للوصول 
إلى مرمى الوفاق  هذا األخير الذي 
ال ينوى تفويت الفرصة  وهو الذي 
يحسن التفاوض خارج القواعد وهذا 
مــا يتجلى في عــدد المباريات التي 
حقق فيها نتائج ايجابية خارج ملعب 
الثامن ماي بســطيف وهذا ما يزيد 
مــن تفــاؤل الالعبين لتجســيد نفس 
الهــدف في لقــاء اليــوم وهذا ذهب 
إليه المدرب التونســي نبيل الكوكي 
الذي يريد النقاط الثالثة للبقاء دائما 
في الصدارة ولما ال تعميق وتوسيع 
الفــارق عــن الفــرق المالحــة في 
صورة شــبيبة الســاورة ومولودية 
وهران علــى التوالي ويتطلع رفقاء 
النتائــج  إلــى مواصلــة  بكاكاشــي 

االيجابيــة وتأكيــد النتيجــة الثقيلــة 
المحققــة أمــام بلعبــاس األســبوع 
الماضــي وهذا في ســبيل مواصلة 
المســيرة بنجــاح  واالقتــراب من 
التتويج باللقب التاســع في مشــوار 

وتاريخ الوفاق السطايفي 
األقل  على  غيابــات  ثالث 
يف صفوف النســر األسود 

بداعي اإلصابة والعقوبة 
التفاؤل كبير عند الالعبين والجهاز 
الفنــي فــي تحقيــق نتيجــة ايجابية 
في لقــاء اليوم رغــم الغيابات التي 
ســتطرأ على التشــكيلة مــن غياب 
ثالثــة العبيــن على األقــل بداعي 
العقوبــة واإلصابــة ويتعلــق األمر 

بقراوي المعاقب وجحنيط والالعب 
ميصالة المصابين  غير أن المدرب 
الكوكي حضــر البدائل خاصة وأن 
بقيــة الالعبيــن جاهزين بمــا فيهم 
المســتقدمين الجديــد ما يمنــح الثقة 
الكبيرة والراحة والضمان للتونسي 
من أجل العــودة بنتيجة ايجابية من 
مقرة رغــم أن المأمورية لن تكون 
ســهلة بالنظر إلى وضعية المنافس 
فــي الترتيب العام والذي يحتاج إلى 

النقاط الثالثة للتنفس قليال .

نحو االعتماد على جابو يف 
يف  األساسية  التشــكيلة 

لقاء اليوم 
في غيــاب القائد أكرم جحنيط يفكر 
المدرب الكوكــي في االعتماد على 
عمــورة كصانــع العاب مــع إقحام 
دغمــوم كجناح أيســر الحتواء هذا 
الفــراغ بينمــا تشــير مصــادر من 
الفريق عن إمكانيــة الدفع بالالعب 
جابو  منذ البداية بعد أن لعب بعض 
الدقائــق في لقاء بلعباس  مع اإلبقاء 
على عمــورة في منصبــه وتحويل 
دغمــوم إلــى الهجــوم فــي محاولة 
لالعتماد على خطة هجومية واللعب 
الــى األمام في هــذا اللقاء بحثا عن 
نتيجــة ايجابيــة وكل االحتمــاالت 
واردة عنــد التونســي الكوكي الذي 
يفكر فقط في غير التعثر في مقرة .
 أ- هادي 
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نجم  مقرة   - وفاق سطيف 
الوفاق للتأكيد  والبقاء يف الريادة 

العريب واإلفريقي الوحيد يف تشكيلة  العام  
للدوري اإلنجلزيي 

رياض محرز يحتل مكان محمد صالح

n اختيــر الدولــي الجزائــري رياض محرز، نجم مانشســتر ســيتي 
اإلنجليزي، ضمن تشــكيلة العام المثاليــة للدوري اإلنجليزي الممتاز، 
وذلــك وفقــا لموقع »هوســكورد« العالمــي المتخصص فــي األرقام 

واإلحصائيات.
وســاهم رياض محــرز في تتويج فريق مانشســتر ســيتي بلقب بطل 
»البريميرليغ« للموسم الحالي )2021-2020(، وذلك للمرة الثانية 
منذ انضمامه للفريق، والثالثة له شــخصيا، حيث ســبق وأن فاز مع 

ليستر سيتي عام 2016.
وشــهدت التشكيلة المثالية للموسم الحالي للدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، وفقا لموقع »هوســكورد«، غيــاب النجم المصري محمد 

صالح، مهاجم ليفربول، ثاني هدافي البريميرليغ هذا الموسم.
ودخــل العبــو 5 أنديــة فقــط في التشــكيلة، وهي مانشســتر ســيتي 
ومانشســتر يونايتد وأســتون فيال وتوتنهام وبيرنلــي، بينما لم يدخل 

التشكيلة
وجاء التشــكيلة المثالــي »للبريميرليغ« للموســم )2020-2021( 

كالتالي، وذلك وفقا لموقع »هوسكورد« العالمي:
لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز )أستون فيال(

لخط الدفاع: جواو كانســيلو )مانشســتر ســيتي( – هــاري ماغواير 
)مانشســتر يونايتد( – جيمس تاركوفســكي )بيرنلي( – وان بيســاكا 

)مانشستر يونايتد(
لخــط الوســط: جــاك غريليش )أســتون فيــال( – كيفيــن دي بروين 
)مانشســتر ســيتي( – برونو فرنانديز )مانشســتر يونايتد( – رياض 

محرز )مانشستر سيتي(
لخط الهجوم: هاري كين )توتنهام( – أولي واتكينز )أستون فيال(

تاج الدين 

شبيبة سكيكدة     -   جمعية عني مليلة 

أبناء  روسيكادا يبحثون عن التعويض 
يف لقاء ال يقبل القسمة عىل اثنني  

n ســتكون مهمــة شــبيبة ســكيكدة  
مســاء اليوم  صعبــة عندما يلتقي في 
ملعبه جمعية عيــن مليلة  في لقاء ال 
يقبل القســمة على اثنيــن بالنظر إلى 
وضعيــة الفريق التــي ازدادت تعقيدا 
بعــد الخســارة الماضيــة أمــام أهلي 
بــرج بوعريريــج حيث يبحــث رفقاء 
الحارس قاســم ســفيان علــى نتيجة 
ايجابيــة والفــوز والنقــاط الثالثة في 
هــذه المواجهــة للتنفس قليال الصعــداء والعودة إلى الســكة الصحيحة بعد أن 
كانت التشــكيلة في الطريق الصحيح اثر الفوز على بســكرة في الجولة ما قبل 
الماضية لكن الهزيمة في البرج كان لها األثر الســلبي على معنويات الالعبين 
والجماهيــر التــي عاشــت الصدمة وهي التــي كانت تتطلع إلــى الفوز في تلك 
المواجهة بالنظر إلى مســتوى األهلي الذي لم يفوز وال بمقابلة قبل اســتقبال 
الشــبيبة الســكيكدية مــا يعني في هذه الحالة أن التشــكيلة لم تكــن في يومها 
وتحسر كثيرا شريف حجار عن تضيع ثالث نقاط كانت ستكون ثمينة وتساعد 
الفريــق فــي تحقيق البقاء في الرابطة األولى المحترفة وقد طالب الكوتش من 
الالعبين بضرورة تحقيق الفوز واإلبقاء على النقاط في مدينة ســكيكدة مهما 
كان الحال ألنهم بحاجة ماســة إليهــا وهو الخطاب التحفيزي الذي راهن عليه 

المدرب حجار إلعادة الالعبين إلى الواجهة واإلطاحة بجمعية عين مليلة .
أبناء قريون معولني على نتيجة ايجابية يف مدينة الفراولة 

n تواصل تشــكيلة جمعية عين مليلة  تحضيراتها لمواجهة شــبيبة سكيكدة 
في البطولة بمعنويات مرتفعة وعالية بعد الفوز المحقق أمام نصر حسين داي 
في الجولة الماضية والذي أعاد الثقة إلى الالعبين والطاقم الفني بعد الضغط 
الشــديد الذي عاشوه على خلفية تولي النتائج الســلبية والهزائم الثقيلة التي 
كادت تعصــف بأبناء قريون  في مرحلــة اإلياب لكن الفوز األخير ارجع الثقة 
إلــى الالعبيــن وهم على أتم االســتعداد لتأكيد ذلك في لقــاء اليوم الذي اقروا 
بصعوبته لكن المستحيل ليس شاويا وهذا من خالل العمل على العودة بنتيجة 
ايجابية من ســكيكدة واالستثمار في المشاكل التي يعاني منها الفريق المحلي 
لكسب على األقل نقطة التي ستقرب الفريق من ضمان البقاء بكل أريحية في 
البطولة المحترفة األولى وهذا ما يصر عليه الالعبين والطاقم اإلداري والفني 
في ظل األزمة المالية التي تصعب من مهمة اللعب األدوار األولى في حظيرة 
الكبــار رغــم أن البطولة ال يزال مشــوارها طويال وبإمــكان أي فريق تحقيق 
البقاء واللعب على المراكز األولى الن ال شيء اتضح وال شيء حسم إلى حد 
الساعة .                     أ.هادي 

عين على الرياضة 
األربعاء 26 ماي  122021
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ستدخل تشكيلة شباب قسنطينة لقاء عشية اليوم األربعاء بشعار الفوز ال غير أمام مولودية الجزائر لحساب 
الجولة الثالثة والعشــرون من الرابطة األولى المحترفة  بملعب الشــهيد بن عبد المالك رمضان وهذا لتأكيد 
نتيجة الشلف األخيرة وتحقيق أول انتصار في مرحلة اإلياب داخل القواعد بعد النتيجة المخيبة لآلمال أمام 

فريق مدرسة الباك في الجولة ما قبل الماضية.

أخبار محترفينا 



n وقال االتحاد في بيان: »هانزي فليك سيكون 
المدرب الجديد للمنتخــب الوطني. وقع المدرب 
البالــغ من العمــر 56 عاًما اليوم عقــًدا في مقر 
االتحاد األلماني لكرة القدم في فرانكفورت-سور-
لومايــن حتى عام 2024 والــذي يتضمن أيًضا 

فترة إقامة البطولة األوروبية على أرضنا«.
وكان هذا التعيين متوقًعا منذ أسابيع عدة ولم يكن 

مجااًل للشك حيث بدا فليك الخليفة المثالي ليواكيم 
لوف الذي أعلن في آذار/مارس الماضي أنه بعد 
15 عاًما على رأس الـ«مانشافت«، ستخلى عن 
منصبه بعد نهائيات بطولة أوروبا هذا الصيف.

وأعــرب فليــك، المولــود فــي بادي-وورتمبرغ 
على غــرار لوف، عن ســعادته بالتعيين، وقال: 
»أنــا متلهف جدا ألنني أرى مســتوى الالعبين، 

وخاصة الالعبين األلمان الشباب. لذلك لدينا كل 
األســباب لخوض غمار البطوالت القادمة، على 
ســبيل المثال بطولة أوروبا على أرضنا في عام 

2024، بالتفاؤل«.
من جهته، أشــاد مدير المنتخب األلماني المهاجم 
الدولي السابق أوليفر بيرهوف بالتعاقد مع فليك، 
وقال »أعرف وأقِدّر المؤهالت البشرية والمهنية 
لهانزي فليك منذ الســنوات العديدة الناجحة التي 
قضيناها مًعا في المنتخب الوطني )...( كان من 
المهم بالنسبة لي أن تكون لدي أفكار واضحة قبل 
بدء البطولة األوروبية. لدينا هدف مشترك كبير: 

العودة إلى قمة العالم«.
وكان فليــك الذي اســتلم اإلدارة الفنيــة للعمالق 
البافــاري فــي شــتاء عــام 2019، أحــد أكثــر 
المدربيــن نجاحاً في تاريخ بايــرن ميونيخ حيث 
قــاده الى الفوز بســبعة ألقــاب، بينهــا لقبان في 
الدوري وواحد في مســابقة دوري أبطال أوروبا 

.)2020(
وبســبب خــالف مــع المديــر الرياضــي للنادي 
البافاري العبه الدولي البوســني الســابق حســن 
صالح حميديتش بشأن سياسة التعاقد، طلب فليك 
إنهاء عقده الذي كان من المقرر أن يســتمر حتى 

عام 2023، في نهاية الموسم.
وأعلــن بايــرن ميونيخ الشــهر الماضــي تعيين 
مــدرب اليبزيغ الشــاب يوليان ناغلســمان )33 

عاًما( خلفا له

n وأمام ســاوثغيت أسبوع كي يختار قائمته النهائية 
من 26 العباً، قبل انطالق النهائيات في 11 حزيران/

يونيو المقبل.
ويأمل ســاوثغيت الذي قاد منتخب »االســود الثالثة« 
الحتــالل المركز الرابع في مونديال روســيا 2018، 
تفادي اإلصابات حيث سيخوض 12 العباً مما وردت 
أســماؤهم فــي القائمة األولية نهائيي مســابقتي دوري 
أبطــال أوروبــا والــدوري األوروبــي »يوروبا ليغ« 

خالل األسبوع الحالي.
ويواجه مانشســتر يونايتد منافســه فيــالاير في نهائي 
»يوروبــا ليغ« األربعاء، قبل أن يقام نهائي المســابقة 
القارية األم بصبغة انكليزية مئة في المئة حيث يواجه 
مانشستر ســيتي مواطنه تشيلسي في بورتو البرتغالية 

السبت.

وأورد ســاوثغيت قائد يونايتد هاري ماغواير ونظيره 
في ليفربول جوردان هندرســون والعب وســط ليدز 
كالفيــن فيليبس في القائمة االولية برغم الشــكوك التي 

تحوم حولهم بسبب غيابهم عن المالعب لإلصابة.
واســتدعى المدرب الوطني الظهيــر األيمن لليفربول 
ترنت الكســندر-أرنولد وســط تكهنات عن غيابه عن 
القائمة النهائية على الرغم من اســتعادته لمســتواه في 

األسابيع االخيرة من الموسم الحالي.
وتواجه انكلترا نظيرتها النمســا في 2 حزيران/يونيو 
المقبل ورومانيا في 6 منه في دورة ودية ســتقام على 

ملعب »ريفرسايد ستاديوم« الخاص بميدلزبره.
ويخــوض المنتخــب اإلنكليــزي مبارياتــه فــي دور 
المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 حزيران/
يونيو، إسكتلندا في 18 منه وجمهورية تشيكيا في 22 

وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتقــام النهائية القارية في 11 مدينــة احتفااًل بالذكرى 
الســتين النطالقهــا، وفي حــال تصدرهــا للمجموعة 
الرابعة ســتلعب إنكلتــرا في ثمن النهائــي أيضاً على 
»ويمبلــي« الــذي يســتضيف كذلــك مباراتي نصف 

النهائي والنهائي.
التشكيلة املبدئية:

لحراســة المرمى: جوردان بيكفورد )إيفرتون(، دين 
هندرســون )مانشستر يونايتد(، سام جونستون )وست 

بروميتش( وآرون رامسدايل )شيفيلد يونايتد(
للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير )مانشستر يونايتد(، 
بن تشــيلويل وريس جيمس )تشلســي(، جون ســتونز 
وكايل ووكر )مانشستر سيتي(، تايرون مينغز )أستون 
فيــال(، كونــور كــوادي )وولفرهامبتــون(، كايرون 
تريبييــر )أتلتيكو مدريد االســباني(، ترنت الكســندر-
أرنولد )ليفربول(، بن غودفري )إيفرتون( وبن وايت 

)برايتون(.
للوســط: ديكاليــن رايــس وجيســي لينغارد )وســت 
هام(، جوردان هندرســون )ليفربول(، كالفين فيليبس 
)ليــدز(، مايســون مونت )تشلســي(، جــود بيلينغهام 
)بوروســيا دورتموند االلماني( وجيمس وارد-بروس 

)ساوثمبتون(. 
للهجــوم: فيــل فوديــن ورحيم ســترلينغ )مانشســتر 
ســيتي(، جاك غريليش )أســتون فيال(، هــاري كاين 
)توتنهــام(، ماركوس راشــفورد ومايســون غرينوود 
)مانشســتر يونايتــد(، جايــدون سانشــو )دورتموند(، 
دومينيــك كالفيرت-لويــن )إيفرتــون(، بوكايو ســاكا 

)أرسنال( وأولي واتكنز )أستون فيال(.

فليك مدربا أللمانيا بعد بطولة أوروبا

بطولة أمم أوروبا 
ساوثغيت يعلن قائمة مبدئية إلنكلرتا استعدادًا للمشاركة يف يورو 2020

ألول مرة يف التاريخ.. قائمة منتخب 
إسبانيا ال تتضمن أي العب لريال مدريد

عين على الرياضة 
13

n ستســجل قائمة منتخب إســبانيا 
لويــس  المــدرب  اختارهــا  التــي 
إنريكي لخــوض نهائيات كأس أمم 
أوروبا 2020، في التاريخ، لكونها 
ال تتضمن أي العب من فريق لاير 

مدريد.
وتســببت المشــكالت البدنيــة التي 
يعاني منها ثنائي لاير مدريد، القائد 
ســيرخيو راموس، والظهير األيمن 
داني كارفاخــال واســتبعاد ماركو 
فنيــة وناتشــو  أسينســيو ألســباب 
فرنانديز ألسباب مجهولة، في عدم 
اســتدعاء أي العب في نهاية األمر 
من الفريــق الملكي للمشــاركة مع 
المنتخب اإلســباني في بطولة كأس 
أمم أوروبــا المقررة خــالل الفترة 
بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

ولــم يحدث مثل هذا األمر من قبل، 
ســواء في بطــوالت كأس العالم أو 
بطــوالت »اليــورو«، حيــث كان 
يتواجد دائما العب واحد على األقل 
من لاير مدريــد، وذلك على غرار 
مــا حــدث فــي مونديــال البرازيل 
الالعــب  تواجــد  عندمــا   ،1950
األسبق لويس مولوني كممثل وحيد 

من »الميرينغي«.
 ،2018 روســيا  مونديــال  وفــي 

الفريــق  مــن  العبيــن   6 تواجــد 
الملكي فــي قائمة »الروخا«، وهم 
رامــوس، وكارفاخــال، وناتشــو، 
وأسينســيو،  أالركــون،  وإيســكو 

ولوكاس فاسكيز.
وتلعب إســبانيا بطلة أوروبا عامي 
البطولــة  فــي  و2012،   2008
المقبلة في المجموعة الخامســة إلى 

جانب بولندا، سلوفاكيا، والسويد.
وهنا قائمة املنتخب اإلسباني 

التي ضمت 24 العبا:
حــراس المرمى: أوناي ســيمون، 

دافيد دي خيا، روبرت سانشيز
المدافعــون: خوســيه لويــس جايا، 
جوردي ألبــا، باو توريس، إيمريك 
البــورت، إريــك غارســيا، دييغو 
أزبيليكويتــا،  ســيزار  لورينتــي، 

ماركوس يورينتي.
العبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، 
رودري، بيــدري، تياغــو، كوكي، 

فابيان رويز.
أولمــو،  دانــي  المهاجمــون: 
موراتــا،  ألفــارو  أويارزابــال، 
جيــرارد مورينو، فيــران توريس، 

أداما تراوري، وبابلو سارابيا.
صحيفة »آس«

الدوري اإلسباين 
لــوكا  العبــه  عقــد  يمــدد  مدريــد  ريــال 

مودريتش
لاير  فريــق  أعلــن   n
مدريد اإلســباني عن تمديد 
عقد العب وســطه ونجمه 
مودريتش  لــوكا  الكرواتي 

حتى عام 2022.
وانضــم مودريتــش البالغ 
مــن العمــر 35 عامــاً إلى 
العمالق اإلسباني قادماً من 
توتنهــام اإلنكليزي، وتوج 
مــع الفريق الملكــي بلقب 
الدوري اإلســباني موسمي 
و-2019  2016-2017
2020، كمــا أحــرز مــع 
الفريق لقــب دوري أبطال 
أوروبا أربــع مرات أعوام 
 –  2016  –  2014
وكأس   2018  –  2017

العالم لألندية ثالث مرات أعوام -2016 2017 – 2018.
وأفــاد لاير في بيــان »وّقع لوكا مودريتش تمديد العقد في ســيوداد لاير 
مدريــد )مجّمع التدريب( برفقــة الرئيس فلورنتينــو بيريس. بات العب 

الوسط الكرواتي مرتبطاً بنادينا حتى 30 حزيران/يونيو 2022«.
ورّد مودريتــش التحّية لناديــه، فكتب على مواقــع التواصل االجتماعي 

»سعيد وفخور بأن أرتدي مجدداً قميص أفضل ناٍد في العالم«.
وكان مودريتش التحق بلاير في عام 2012 قادماً من توتنهام هوتســبر 
االنكليــزي، وســيخوض فــي الموســم المقبل عامــه العاشــر توالياً في 
العاصمة مدريد، حيث فرض نفســه كأحد أبرز البيادق في وســط الملعب 

إلى جانب البرازيلي كاسيميرو واأللماني توني كروس.
وأنهى مودريتش الموســم المنصرم مع 6 أهداف و6 تمريرات حاســمة 

في 48 مباراة رسمية.
ويبقــى أمام الرئيس بيريس مهمة اقناع القائد ســيرخيو راموس بتمديد 
عقده والبقاء في صفوف النادي، علماً أن عقد المدافع االســباني الدولي 
الــذي لم يتــم اســتدعاؤه للمنتخب للمشــاركة فــي كأس أوروبا 2020 
المؤجلة من العام الماضي بســبب فيــروس كورونا، ينتهي في حزيران/

يونيو المقبل.
كما على بيريس إيجاد الحّل االنســب لهوية المدرب في الموســم المقبل 
بعدما كان أثار الحالي الفرنسي زين الدين زيدان الشكوك حول مستقبله 
بعد موسم حّل فيه لاير في مركز الوصافة في الدوري خلف الجار أتلتيكو 

وأنهى الموسم من دون أي لقب.

بعبارة واحدة.. بزنيما ينهي الجدال بشأن مصري زيدان مع ريال مدريد
nأشاد مهاجم نادي لاير مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بالنتائج التي حققها فريقه هذا الموسم رغم عدم تتويجه بأي لقب.وقال 
بنزيما في تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية: »ال أؤيد االتهامات واالنتقادات الموجهة للفريق لعدم تتويجنا بأي لقب هذا 
الموسم، ألننا عانينا من كثرة اإلصابات في صفوفنا )60 إصابة(«، مضيفا: »لم تتح لنا الفرصة لنلعب بأفضل تشكيلة لدينا، لقد 
كان موســما صعبا، لكننا وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقاتلنا حتى النهاية في الدوري اإلســباني«، حيث اكتفى 
الفريــق بالمركــز الثاني خلف البطل أتلتيكو مدريد.وعن إمكانية ترك مواطنه زين الدين زيدان منصبه في اإلدارة الفنية للفريق 
الملكي، علق بنزيما قائال: »ال أرى أن زيدان سيرحل، زيدان لن يرحل، وسترى«.وأضاف: »أنا حقا أحترم زيدان ألنه صريح 
جدا معي، يمنحني هذا الكثير من الثقة في الملعب. حتى اآلن، زيدان هو المدير الفني للاير مدريد، ال أعتقد أنه ســيغادر، وإذا 
قرر الرحيل فســيفعل، لكن في الوقت الحالي ال أتصور الفريق بدونه«.وكانت تقارير صحفية، كشــفت أن »زيزو« اتخذ قرارا 

بالرحيل عن لاير مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.
 »ليكيب«

األربعاء 26 ماي  2021
الموافق لـ 14 شوال  1442

أعلــن االتحــاد األلماني لكرة القدم الثالثاء أن مدرب بايرن ميونيخ الســابق هانــزي فليك وقع عقداً لتدريب 
منتخب بالده لمدة ثالثة أعوام مباشــرة بعد نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة بســبب فيروس كورونا 

والمقررة في الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.

اســتدعى مدرب منتخب إنكلترا غاريث ســاوثغيت الثالثاء المدافعين بن غودفري وبن وايت إلى قائمة أولية ضمت 33 العباً 
اســتعداداً لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 المقررة الشــهر المقبل والمؤجلة من العام الماضي بســبب تداعيات فيروس 

كورونا.



انتخابات رئاسة جمعية اللجان الوطنية األوملبية اإلفريقية 

قبيل األوملبياد 

مصطفى براف يفوز برئاسة »أنوكا«

أمريكا تحذر رعاياها بعدم السفر إلى اليابان 

تـــــنس
شابوفالوف يعلن انسحابه من روالن 

غاروس
 

n أعلن العب التنس الكندي دينيس شابوفالوف انسحابه من المشاركة 
في بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف.شابوفالوف كان قد 
خِســَر قبل يومين نهائَي بطولة جنيف المفتوحة أمام النرويجي كاسبر 
رود، وخَضَع بعدها لُفحوٍص على مســتوى الكتف، أجبرته على اتخاِذ 
القــرار ِبَعَدِم الُمشــاركة في منافســات روالن غاروس التي َتنطلق يوم 
األحد المقبل.وقال شــابوفالوف عبر تويتر إنــه ورغم نتائج الُفحوص 
الجيــدة, فمن األفضــل أن يرتاح وجاءت أفضل نتائــج الالعب الكندي 
في األدوار الرئيســية مــن بطولة روالن غاروس  في نســختي عامي 

2018، و2020 بوصوله إلى الدور الثاني.

عين على الرياضة 
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n وحقــق مصطفى بــراف خالل 
الجمعيــة العامــة االنتخابيــة، التي 
أعقبت الجمعية العامة العادية، فوزا 
عريضــا علــى منافســته البورندية 
ليديــا نســيكيرا، حيــث حــاز على 
 15 38 صــوت مقابــل  مجمــوع 

صوت  للمترشحة الثانية .
ومن جهته فاز جواو من ســاوتومي 
بمنصــب نائــب الرئيــس بالتزكيــة 
ليســوتو  مــن  ماتولونجــا  وفــازت 
الثانــي  الرئيــس  نائــب  بمنصــب 
بالتزكية أيضا وفاز بمنصب النائب  
الثالث من جيبوتي فاردوسا بالتزكية 
وفــاز بمنصــب النائــب الرابع من 
المغرب كمــال الحلو بعدد أصوات 
نيجــروس  حصــول  مقابــل   27
من بتســوانا على 25 صوت.      
وعقب تجديد الثقة في شخصه على 
رأس الهيئــة االولمبيــة االفريقيــة، 
حرص مصطفى براف على توجيه 
عبارات الشكر و االمتنان ألعضاء 
الجمعيــة العامــة علــى الثقــة التي 
وضعوهــا فيــه، كما قــدم عبارات 
التقديــر لمنافســته البورنديــة  على 
خوضهــا لهذه المنافســة االنتخابية  

الشريفة«.
لجمعيــة  المنتخــب  الرئيــس  وكان 
اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية، 

قد أعلن في شهر ابريل الماضي عن 
ترشــحه  للعهدة األولمبية -2021
2024  وأّكد انه يمتلك استراتيجية 
وبرنامــج تطويــر يســمح بترشــيد 
الموارد واالستثمارات لبلوغ اآلفاق 

المستقبلية المهمة للغاية«.

وأضــاف: »أســعى بدرجــة أولــى 
لالرتــكاز علــى العمل الــذي قدمته 
منذ ســنوات عديدة بمعيــة زمالئي 
بجمعيــة اللجان الوطنيــة األولمبية 
اإلفريقيــة، ســيما حينما كنــت نائبا 
للرئيس مكلفا بتســوية النزاعات في 

إفريقيا«.
وتجــدر اإلشــارة فــي األخيــر، أّن 
انتخابــات هــذه الهيئــة االفريقية قد 
جــرت بنظــام التصويــت على كل 
منصب على حدى بتصويت خاص 

به.

n وأصــدرت وزارة الخارجيــة 
األميركية تحذير السفر عقب افتتاح 
اليابــان التــي تعرضــت النتقادات 
بســبب البطء في التلقيــح، المراكز 
األولــى للتلقيح ضد فيروس كورونا 
اإلثنيــن في دفعــة قوية قبيــل إقامة 

األولمبياد المؤجل من العام الماضي 
بسبب »كوفيد19-«.

واســتند القــرار فــي المقــام األّول 
إلى المشــورة الصحيّــة الحكومية، 
فضاًل عــن »عوامــل ثانويــة مثل 
توافر الرحــالت التجارية، والقيود 

المفروضة على دخــول المواطنين 
االميركييــن، والعوائــق التي تحول 
دون الحصــول على نتائــج اختبار 
»كوفيد19-« في غضون ثالثة أيام 

تقويمية«.
وجــاء فــي بيان نُشــر فــي الموقع 
الرسمي لسفارة الواليات المتحدة في 
اليابان أن فرص دخول االميركيين 
إلى الدولة اآلسيوية باتت »محدودة 

للغاية«.
وأضاف »السفر ألسباب سياحية أو 
لمعظم األســباب األخرى على مدى 
القصيــر غير مســموح بــه، وليس 
هناك ما يشــير إلى تبــدل الحال في 
الوقت القريب. كما تم تعليق الســفر 

من دون تأشيرة دخول«.
وتابع »ال تميّــز حكومة اليابان بين 
المســافرين الذين تلقوا اللقاح وغير 
الملقحيــن فــي متطلبــات الدخــول 
المرتبطــة بـ«كوفيد19-«، ويطبق 

الحجــر بغــض النظــر عــن حالــة 
التطعيم«.

ولم تذكر وزارة الخارجية األميركية 
على الفــور ما إذا كان هــذا القرار 
ســيؤثر على االســتعدادات لأللعاب 

ومشاركة الوفود األميركية.
وصرح متحدث باســم الدبلوماســية 
األميركيــة لوكالــة فرانس برس ان 
»فئات المسافرين االميركيين الذين 
يذهبون إلــى اليابان للمشــاركة في 

األلعاب محدودة جدا«.
لتبريــر قرارهــا، تتذرع واشــنطن 
بوجــود فيروس كوفيــد19- »على 
مســتوى عــاٍل جــًدا فــي اليابان«، 
فضاًل عن القيــود التي »تؤثر على 
دخــول الرعايــا األميركييــن« إلى 

البالد.
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الدوري األمريكي للمحرتفني 
ميلووكــي يكــرم وفــادة ميامــي ودنفر 

يعادل بورتالند

n كرم ميلووكي باكس وفادة ضيفه ميامي هيت، وصيف بطل الموسم 
الماضــي، عندما تغلب عليــه 98-132 ليخطو خطوة كبيرة نحو الدور 
الثانــي لتقدمه -2صفر، فيمــا عوض دنفر ناغتس ســقوطه في المباراة 
االولــى امام ضيفه بورتالنــد ترايل باليزرز عندمــا تغلب عليه -128
109 االثنين في الدور األول من بالي أوف دوري كرة السلة األميركي.

فــي المباراة األولى وجه ميلووكي باكس إنذاراً شــديد اللهجة إلى الفرق 
المنافســة على اللقب عندما ســحق ضيفه ميامي بفارق 34 نقطة خالفاً 
لمواجهتهمــا الجمعة عندما احتاج إلى التمديــد للفوز على ضيفه -109

.107
وتقدم باكس، ثالث المنطقة الشــرقية، بانتصارين على سادسها ووصيف 
بطل الموسم الماضي، وبات بحاجة الى فوزين لبلوغ الدور الثاني. وتقام 

المباراتان المقبلتان على أرض ميامي الخميس والسبت المقبلين.
وضرب ميلووكي بقوة في الربع األول وحســمه في صالحه بفارق 26 
نقطــة )20-46(، قبل أن يواجه مقاومــة من ضيوفه في الربعين الثاني 
والثالث حيث حسمهما بصعوبة بفارق نقطة )31-32( وسلة )29-27( 
علــى التوالي، قبل أن ينهــي الربع األخير في صالحه بفارق خمس نقاط 

.)25-20(
وكعادتــه فــرض العمالق اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو نفســه نجماً في 
المبــاراة بتحقيقــه »دابل دابل« حيث ســجل 31 نقطة مــع 13 متابعة، 

وكان على بعد أربع تمريرات حاسمة من الـ«تريبل دابل«.
وســاهم البديل براين فوربيس بشــكل الفت في فوز باكس بتســجيله 22 
نقطــة إلى جانــب البديلين اآلخرين بات كونوغتــون )15 نقطة( وبوبي 
بورتيــس )11(، وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطة وجرو هوليداي 11 

نقطة.
وقــال أنتيتوكونمبــو »بعــد المبــاراة األولى لــم ألق نظــرة على الئحة 
اإلحصائيــات. فــي نهاية اليوم، الفوز هو فوز. كل مــا يهمني هو الفوز 
بالمبــاراة، ووضــع زمالئــي فــي الفريق في وضع يســمح لهــم بالفوز 

بالمباراة«.
وأضاف »إنه شعور جيد عندما يقوم الالعبون بإسقاط الرميات. كنا نرى 
الكرة تدخل، كنا نتوقف، لقد شــعرنا بالرضــا. علينا أن نظل متضامنين 

في المباراة الثالثة«.
في المقابل، كان البديالن ديواين ديدمون والســلوفيني غوران دراغيتش 
أفضــل المســجلين في صفوف ميامي، فــكان األول قريباً مــن الـ«دابل 
دابل« بتســجيله 19 نقطة مع تســع متابعات، وأضاف الثاني 18 نقطة، 
فيما كان بام أديبايو أفضل المسجلين في الخماسي األساسي برصيد 16 

نقطة، وأضاف كل من جيمي باتلر ودنكن روبنسون 10 نقاط.
وشدد مدرب ميامي هيت إيريك سبويلسترا على أن فريقه سيكون بحاجة 

إلى تحسين مستواه بشكل كبير في المباراة الثالثة في ميامي الخميس.
وقال سبويلســترا عــن باكس: »إنهم فريق رائع فــي الربع األول عندما 
يبــدؤون ويضغطــون«، مضيفا »خرجت هــذه المباراة عن الســيطرة 
بسرعة كبيرة، لكن عليك احترام ما فعلوه الليلة. لقد ضربوا بقوة حًقا في 

الربعين األول والثالث«.
دنفر يستعيد التوازن

وفــي المبــاراة الثانية، قاد العمالق الصربي نيكــوال يوكيتش فريقه دنفر 
ناغتس إلــى الفوز على بورتالند ترايل باليــزرز 109-128 وبالتالي 

تعويض خسارته أمامه 123-109 السبت.
وســجل يوكيتش 38 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، 
وأضــاف مايــكل بورتر 18 نقطــة والبديل بول ميلســاب 15 نقطة مع 

سبع متابعات.
في المقابل، لم ينفع بورتالند تألق نجمه داميان ليالرد، أفضل مسجل في 

المباراة برصيد 42 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.
وفــرض ناغتس أفضليته على مجريات المباراة بأكملها وحســم أرباعها 

في صالحه 25-31 و36-42 و26-28 و22-27 على التوالي.
وبرز في صفوف الخاســر أيضا ســي دجاي ماكولوم بتسجيله 21 نقطة 

ونورمان باول صاحب 15 نقطة.
وقال النجم الصربي »الفارق الليلة هو أننا خلقنا رميات مفتوحة«.

واضاف »في المباراة األولى، لم نخلق رميات مفتوحة. كانت ليلة صعبة 
بالنسبة لنا. لكن دكة البدالء كانت جيدة اليوم، وساهم الجميع في الفوز«.
وتابع »لقد كان جهًدا جماعًيا حقيقًيا«، مشــيرا إلى أن دنفر سيحتاج إلى 
بــذل جهد دفاعي أقوى مع انتقال السلســلة إلى بورتالند والمباراة الثالثة 

الخميس.
وقال يوكيتش الذي شجعه أسلوب دنفر القتالي ضد بورتالند »إنه فريق 

موهوب وخطير لكننا نستطيع القتال على األقل«.
وأردف قائال »يبدو أننا نحب ذلك. عندما بدؤوا اللعب بقتالية، فعلنا ذلك 
أيًضــا. لقد واجهنــا نوًعا ما قتاليتهم. ربما كنا أعلــى قلياًل، لكننا فرضنا 

تحكمنا فيها«.

انتخب الجزائري مصطفى براف، اليوم الثالثاء، رئيسا التحاد اللجان االولمبية األفريقية »أنوكا« للمرة 
الثانية على التوالي، خالل أشغال الجمعية العامة للهيئة الرياضية القارية المنعقدة منذ امس االثنين 

بالعاصمة المصرية القاهرة .

حذرت الواليات المتحدة األميركية رعاياها اإلثنين بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة األلعاب االولمبية 
2020، مشيرة إلى الخطر المتزايد لوباء فيروس كورونا في الدولة اآلسيوية قبل شهرين من انطالق 

األلعاب.



 حجز 55824 قرصا مهلوسا و 187 قارورة مخدر و وصفات طبية 

 وضع صيدالنية تحت الرقابة 
وسجن زوجها ببرج بوعريريج

  نزالء المؤسسة العقابية بني بشري بسكيكدة 

  منح  2500 كمامة طبية لمديرية الرتبية 

 توقيف عصابة مختصة يف رسقة المنازل ببوحجار يف والية الطارف      

  وفاة أول رجل يف العالم يحصل عىل لقاح كورونا

عين على المجتمع
15

  تمكنت مصالح أمن والية برج بوعريريج من توقيف صيدالنية وزوجها وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية 
، وقد تم تقديمهما أمام العدالة حيث صدر أمر ايداع في حق الزوج ووضع زوجته تحت الرقابة القضائية .

متفرقات 
 

n منحت ، أمس، إدارة مؤسســة العقابية ” إدارة 
لســجون” في والية ســكيكدة، مديرية التربية في 
الوالية،  كمية معتبرة من الكمامات الطبية تحسبا 

المتحانات نهاية السنة .
هــذه الكميــة التــي تعــد من انتــاج النــزالء في 
المؤسســة العقابية بني بشــير و التي تم خياطتها 
و تجهيزهــا و تحضيرها من قبلهم ،حيث  قدرت 
تلــك الكمية ب 2500 كمامة طبية تنطبق عليها 

كل معايير الجود .
و في هذا السياق قال ، مدير إدارة السجون السيد  
لونيســي ربيــع، خالل لقائه مع ”عيــن الجزائر” 
، أن هــذه الهبــة مجرد دفعة أولــى مع كمية من 
المحاليــل والمعقمات،وتعتبر هــذه المبادرة دليل 
على أن المساجين يخضعون لعمليات تكوين في 
مختلف التخصصات ،ويطورون مهاراتهم حتى 
يتمكنوا من االندماج في المجتمع بعد انقضاء مدة 

الحكم الخاصة بهم .

n     تمكــن رجــال أمــن دائــرة بوحجــار من 
اإلطاحة بعصابة ســرقة المنازل بمدينة بوحجار 
تتكون من ثالثة أشــخاص مســبوقين قضائيا في 
العقد الثالث من العمر ينحدرون من نفس المدينة 
مــع اســترجاع المصالــح األمنيــة للمســروقات 
تعود وقائع القضية إلــى تلقي مصالح أمن دائرة 
بوحجار شكوى من طرف أحد المواطنين مفادها 
تعرض مســكنه الخاص للسرقة باستعمال مركبة 
مــن قبل مجهوليــن في اوقات متأخــرة من الليل 

اســتهدفت بعض التجهيزات و المعدات المنزلية 
و فــور تلقي الشــكوى باشــرت فرقة الشــرطة 
القضائية بأمن الدائرة التحريات و األبحاث عبر 
إقليــم االختصاص و اســتنادا الى بعض االدلة و 
البراهيــن تمكنــت ذات الفرقة مــن تحديد هوية 
المشــتبه في قيامهم بعملية السرقة و يتعلق االمر 
ب ـ03 اشخاص معروفين لدى المصالح األمنية 
بسوابقهم القضائية في قضايا مماثلة و من خالل 
عمليــة أمنية محكمة ســطرتها الفرقــة تم توقيف 

المعنييــن على متن نفس المركبة المســتعملة في 
السرقة مع استرجاعها للمسروقات ،بعد االنتهاء 
من التحقيق معهم تم تقديم األطراف أمام الجهات 
القضائية المختصة وصدر في حقهم حكم قضائي 
بعام حبســا نافذا عن قضية تكوين جمعية اشرار 
بغرض االعداد للسرقة السرقة بالتعدد باستعمال 

مركبة مع توافر ظرفي الليل و التعدد. . 
بوثينة. س

n   توفــي المواطــن البريطاني ويليام شكســبير 
وهــو أول رجل فــي العالم يحصل علــى اللقاح 
المضــاد لفيــروس كورونا، في المستشــفى عن 
عمــر يناهــز 81 عاما بعــد معركــة طويلة مع 

مرض ليس له عالقة بالفيروس.
وشكســبير الذي كان معروفا باســم بيــل، احتل 
عناويــن الصحــف العالميــة فــي مــا يســمى بـ 
V-Day في 8 ديســمبر عندما تلقى أول جرعة 
من لقاح ”فايزر” في مستشــفى جامعة كوفنتري 

ووارويكشاير.
وتوفــي الموظــف الســابق فــي شــركة ”رولز 
رويــس” يوم الخميس الماضي بعد فترة مرضية 

في نفس المستشفى حيث تلقى اللقاح.
وشكســبير هو ثاني شــخص يحصــل على لقاح 
معتمــد بعــد أن حصلت مارجريــت كينان )91 
عامــا( علــى جرعتها فــي نفس المستشــفى قبل 

لحظات.
”ديلي ميل«

n وتمكنــت فرقــة البحث والتدخــل  بالمصلحة 
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن واليــة برج 
بوعريريــج من معالجة قضيــة نوعية تتمثل في 
الممارســة غير الشــرعية لمهنــة الصحة بتوفير 
و تخزيــن و نقــل و إيداع أدوية فــي أماكن غير 
مرخــص ،اإلغفال عن قصد بالتصريح بمداخيل 
المنقوالت و تســجيل معطيات غير صحيحة في 
ســجل الوصفات و البيع بطرق تدليسية لمنتجات 
تحمــل طوابــع خاضعــة للضرائــب و الرســوم 
وعــدم الفوتــرة و بيع المؤثــرات العقلية بطريقة 
غيــر شــرعية و بيع أدويــة تدخل فــي تركيبتها 
مواد مخدرة بطريقة غير شــرعية،  و بناء  على 

التحريات واستغالل للمعلومات.
و تمكنــت الفرقة من توقيف امــرأة صيدالنية و 
زوجها و حجز كمية من المؤثرات العقلية تتمثل 
في 55824 قرص و 187 قارورة دواء مخدر 
و ثالث فواتير وثالث وصوالت خاصة بطلبيات 
و 46 نســخة من وصفات طبية خاصة بالزبائن. 
و  بعد اســتكمال اإلجراءات القانونية تم تقديمهم 
أمــام النيابــة المحلية حيث صدر أمــر إيداع في 
حق الــزوج في حين وضعــت الصيدالنية تحت 

الرقابة القضائية .

 برج بوعريريج : مبروك بن الطيب

 سكيكدة : نورالدين .ب

n  أصــدرت محكمة تبســة أمرا 
يقضي باإليداع في حق شــخص 
يبلغ من العمر 31 سنة، تورط في 
قضية تعلقت بتجــارة المخدرات 
وحيــازة أســلحة ناريــة، قــدرت 
بحجــز أكثر مــن 2700 قرص 
مهلــوس مــن نــوع بريجاباليــن 
300ملــغ باإلضافــة الــى ثالثة 
أســلحة نارية من الصنف الرابع 
والخامــس )بندقيــة نصــف آليــة 
وبندقية مضخيــة ،وبندقية صيد( 
و مبلــغ مالي مقدر بأكثر من 11 
مليون ســنتيم عائدات من النشاط 

اإلجرامي.
حيثيات القضية تعــود الى ورود 

معلومات الى ذات المصلحة تفيد 
بوجود تحركات مشــبوهة يتم من 
خاللهــا تخزين وترويــج كميات 
معتبــرة مــن المؤثــرات العقليــة 
مصدرهــا التهريــب انطالقا من 
احــد المســاكن الموجــودة بأحــد 
األحيــاء الشــعبية بمدينــة تبســة 
،ليتــم بنــاء على ذلك وبالتنســيق 
مــع النيابــة المختصة اســتغالل 
ذات المعلومات ومداهمة المسكن 
المشــبوه الذي عثــر بداخله على 
األســلحة النارية وكمية األقراص 

المهلوسة المذكورة .
 منى بوعكاز

n    بــادرت مصالــح أمن والية 
ميلــة ممثلة في المصلحة الوالئية 
لألمــن العمومــي وامتدادها على 
مســتوى أمن الدوائر والحواضر 
إلــى إطــالق عمليــات اســتباقية 
واســعة للحد من حوادث المرور 
والمخالفــات المرتكبة من طرف 
النارية.في  الدراجــات  أصحــاب 
هذا الصدد حجــزت مصالح أمن 
ناريــة  144 دراجــات  الواليــة 
مــن مختلــف األحجــام واألنواع 
ضبــط أصحابهــا فــي وضعيات 
مخالفــة للقوانيــن اإلداريــة كعدم 
الســياقة  لرخــص  حيازتهــم 
أوعــدم حيازتهم لشــهادات تأمين 
الدراجــة أو ارتكابهــم مخالفــات 
مروريــة مختلفــة فــي مقدمتهــا 
عدم ارتداء الخــوذة الواقية حيث 
اتخذت ضدهم إجــراءات تحرير 
الغرامــات الجزافيــة والحجز في 

المحشر البلدي.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مصالح 

أمــن والية ميلة تباشــر بالموازاة 
مــع العمليات الشــرطية عمليات 
تحسيســية يســتفيد منهــا ســواق 
فــي  وذلــك  الناريــة  الدراجــات 
الميــدان أو عبر وســائل اإلعالم 
ووسائط التواصل االجتماعي من 
أجل الحــد من الحــوادث األليمة 
والمســاهمة فــي خفــض األرقام 
المقلقة المسجلة كحوادث المرور 
التي يرتكبهــا أصحاب الدراجات 

النارية.
ينبغي التذكير أنه يجب الحصول 
على رخصة سياقة صنف أ1  من 
أجل سياقة دراجة نارية محركها 
أقل من 125 ســم3 كما يرخص 
ســياقتها كذلــك برخصــة صنف 
ب ، أمــا الدراجــات النارية التي 
يكــون محركهــا أكبــر من 125 
ســم3 فيمكن ســياقاتها برخصــة 
سياقة صنف أ2 فقط دون غيرها.
محمد ب

n    ســيضاء بــرج إيفل مســاء 
يوم الثالثاء بكهربــاء أنتجت من 

الهيدروجين المتجدد المعتمد.
الطاقــة  وتريــد شــركة مراقبــة 
ومقرها مدينة سان مالو الفرنسية 
أن تجعــل أشــهر معلــم ســياحي 
عــرض  بمثابــة  باريــس  فــي 
لتكنولوجيتها الخالية من الكربون.
وقال لــوي نويــل فيفييــه المدير 
التنفيــذي للشــركة ”الهــدف هــو 

الفرنســي..  الشــعب  كل  حشــد 
الرأي العام فضال عن الشــركات 
والســلطات المحلية، حول قطاع 

الهيدروجين«.
ويخطــط وزير المالية الفرنســي 
برونــو لوميــر ووزيــرة االنتقال 
البيئــي لحضــور فعاليــة إضاءة 

البرج.
”لو باريزيان” الفرنسية

حجز أزيد من 2700 قرص مهلوس 
وتفكيك شبكة إجرامية بتبسة

 محاربة المخالفات المرتكبة من 
طرف أصحاب الدراجات النارية 

 رشكة فرنسية تيضء برج إيفل 
بكهرباء منتجة من هيدروجني متجدد
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عين على اإلقتصاد

n  مؤســس نــادي أيــا نروحــو »زكريا  بن 
شــعلة«  تحدث لعيــن الجزائر بإســهاب عن 
النادي  و عن فكرة تأسيسه التي تجسدت على 
الواقــع ســنة 2019 ، بعــد أن راودته فكرة 
تأســيس فريق لعشاق االستكشاف و السياحة، 
الفتتانه بالمناظر الخالبة و المواقع الســاحرة 
خالل قيامه بعدة نشــاطات وخرجات سياحية 
بيــن ســنتي 2012 و2013 ، حــي حرص 
علــى التوثيق لخرجاته عــن طريق التصوير 
الفوتوغرافي و الذي أثار إعجاب و استحسان 
المتابعيــن الذيــن كان الكثيــرون منــه يطلبن 
استفســارات و يعبّرون عن رغبتهم في القيام 
بمغامــرات كتلك التــي حققها، الشــيء الذي 
حفزه علــى تطوير الخرجات و توســيع عدد 
المشــاركين فيها من خالل تشكيل فريق منظم 
بهــدف تطوير مختلف النشــاطات الســياحية 
ســواء بحرية )الرحالت البحيــرة...( ، غابية 
، جويــة ، أو بريــة )المخيمــات ...(.ليباشــر 
بإخــراج أفــواج صغيرة، و مــع رواج فكرته 
قّرر  زكريا بن شــعلة تسطير برامج متنّوعة 
يــرّوج لها  عبر مواقــع التواصل اإلجتماعي 

وصفحته الخاصة .
و أوضــح محدثنــا بــأن البرنامــج عبارة عن 
رحالت منظمة من أجل مســاعدة األشخاص 
فــي التعّرف على أماكن ســياحية في الجزائر 
غايــة فــي الجمــال و األهميــة التاريخيــة، 
باإلضافــة إلى التعّرف على نشــاطات جديدة 
على ســبيل المثــال النشــاط المقــّرر تنظيمه 
بعــد غــد الجمعة وامثــل في الغــوص برفقة 
غواصيــن  محترفيــن ومختصيــن مجّهزيــن 
بالوســائل الخاصة من ألبسة و أقنعة ... ينشط 
في بلدية »تيغزيرت التابعة لوالية تيزي وزو 
، حيــث ينزل المــدّرب مع كل مشــترك هاو 
إلــى األعمــاق و منحه فرصة اكتشــاف عالم 
البحار، كما أضاف أن النادي وّســع نشــاطه 
بخوض تجربة الديكور الخاص بالمناســبات، 
وشرع الفريق في تجسيدها في شهر رمضان 
المنصــرم بعــد مبادرتهــم فــي تنظيــم إفطار 
جماعي ضم 45 مشتركا وسط ديكور متميّز، 
و تنــوع ملفت في األطباق التقليدية و كل ذلك 

من حسابهم الخاص.

 كمــا ســينظم زكريــا وفريقه حفــال تكريميا 
بمناســبة عيــد األم نهايــة الشــهر الجــاري 
بالحظيرة الوطنية »الشريعة« بالبليدة أين يقع 
مقر النادي. وســيكون الحفل في الهواء الطلق 
على شرف األمهات يتبع بجولة سياحية داخل 

الحظيرة.
وأردف زكريــا أن حرصهــم علــى تطويــر 
الســياحة الداخلية يدفعهم البتكار طرق جديدة 
ومتنوعــة تغري مرافقيهم وكل من يرغب في 
المشــاركة في الخرجــات والجوالت المنظمة 
وكل ذلك ضمن شــروط وقائيــة وأمنية، إلى 
جانب منح المشــاركين شــارات خاصة تبيّن 
أنهــم برفقة النادي »أيا نروحو« حتى يشــعر 

المشترك أو الزائر بالراحة والطمأنينة.

كمــا أشــار أن معظم المشــتركين أو الســياح 
الذيــن يرافقونهــم هم العائالت حتى يســتطيع 
الــزوج مرافقة زوجتــه أو األب مرافقة إبنته 
.... باإلضافــة الى نســاء عامالت خاصة في 
قطــاع الصحة والتعليم وحتــى ربّات البيوت، 
ويحرص علــى منحهم الراحــة وتوفير الجو 
العائلــي في إطار أخالقــي تربوي، ضف إلى 
ذلــك القوانيــن الداخلية لتي يفرضهــا النادي 

والتي تركز على ضرورة احترام اآلخرين.
 ويطمــح »أيــا نروحــو« إلــى توســيع حلقة 
األعضاء والنشــطاء من كافة واليات الوطن 

وتعميم الفكرة لضمان استمراريتها.
 دالل بوعالم 

 يهدف إلى التعريف باألماكن السياحية في الجزائر

 »أيا نروحو« نادي سياحي بأعضاء 

شباب يرسخون لثقافة المغامرة 

n  تــم اكتشــاف مجمع حمــام روماني قديم 
محفــوظ بدرجــة عالية تحت الكثبــان الرملية 
لشــاطئ إســباني، وينتشــر المجمع المترامي 
األطراف على مســاحة تقدر بنحو 2.5 فدان 
بالقــرب من قرية كانيوس دي ميكا في منطقة 

األندلس الجنوبية.
يتضمــن المجمــع غرًفا متعــددة كاملة بجدار 
يبلــغ ارتفاعه 13 قدًما وأبواًبا ونوافذ ال تزال 
جميعها في حالة جيدة، كما تم اكتشاف الرخام 

ما يشير إلى أن الحمامات كانت تزين ببذخ.

ووفقــا لـــ »إندبندنت« وصــف الباحثون في 
جامعــة قــادس، الذين قــادوا عمليــة الحفر، 
االكتشــاف بأنه »استثنائي« مقدرين أنه يعود 

إلى القرن الخامس الميالدي.
اآلن، يمكــن أن يغيــر هــذا االكتشــاف تماًما 
الطريقــة التــي يفكــر بهــا المؤرخــون حول 
المنطقة، حيث يشــير وجود مثل هذا المجمع 
الكبير لالستحمام إلى أنه ربما كان موقًعا أكثر 
أهميــة بكثير داخــل اإلمبراطورية الرومانية 

مما كان يُعتقد سابًقا.

قــال عالم اآلثــار داريو برنــال إن الحمامات 
كانت ســتوفر النظافــة والترفيه لعمال مصائد 
األســماك ومصانع التمليح فــي المنطقة، كان 
االكتشــاف جزًءا من مشروع« آركوسترا » 
التابع للجامعة والذي يأمل الباحثون من خالله 
معرفــة المزيــد عن إنتاج المنتجات الســمكية 
والصلصــات خالل فترة االحتــالل الروماني 

في المنطقة.
تم العثور أيًضا على بعض خزفيات العصور 
الوسطى في مكان قريب أثناء الحفر، في نفس 
الوقــت تم العثــور على ما ال يقل عن ســبعة 
حمامات تمليح رومانية -تستخدم للحفاظ على 
الطعام -في منطقة حفر منفصلة تابعة لجامعة 
آســيا الوســطى بالقرب من كيــب ترافالغار، 
بأعمــاق تتــراوح من 5 أقدام إلــى 6.5 قدم، 
كما تــم العثور على بعض بقايا المحميات في 

الداخل.
باإلضافة إلى القطع األثرية الرومانية، اكتشف 
الباحثون أيًضا مقبرة ما قبل التاريخ سليمة في 
موقع كيب ترافالغار، وقالت الجامعة إن موقع 
الدفــن عمره 4000 عام ويحتوي على رفات 

عدة أفراد.
وقالــت باتريشــيا ديل بــوزو، وزيــرة الثقافة 
مضيفــة  رائــع«،  ألمــر  »إنــه  األندلســية، 
أن الحفريــات أظهــرت أن المنطقــة كانــت 
»منطقة جذابة بشــكل ال يصدق لجميع أنواع 
الحضارات، والتي تمنحنا تاريًخا ال يصدق«. 
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ــوادي وأكثرهــا اهتمامــا بالســياحة  ــرز الن ــا نروحــو أو let’s go”  واحــدا مــن أب ــادي “أي ــر ن  يعتب
داخــل الجزائــر والمنشــأ بهــدف االستكشــاف والتعــّرف علــى الثــروات التــي تزخــر بهــا البــالد، فضــال 

علــى النشــاطات الترفيهيــة والتثقيفيــة العديــدة. 

ثمرتا شمام بـ 25 ألف دوالر

الرادار يكشف غموض 
تزاوج النحل

n بيعــت ثمرتا شــمام يوبــاري 
األكثــر طلبا بمبلــغ 2.7 مليون 
ين )حوالي 25 ألف دوالر( في 
مزاد تقليدي إيذاناً ببدء الموســم 
في جزيــرة هوكايدو في أقصى 

شمال اليابان.
وقــال منظمو المــزاد، يوم أول 
أمــس، إّن هذا كان أكثر من 22 
 ضعــف ســعر العــام الماضي.
ذو  يوبــاري  شــمام  ويشــتهر 
بجودتــه  البرتقالــي  اللــب 
العاليــة ومذاقــه الحلــو، ويماثل 
الحجــم. فــي   الكانتلــوب 
وفي العام الماضي، بيعت اثنتان 
مــن ثمار الشــمام مقابــل 120 
ألــف ين، وهو جزء بســيط مما 
يتحقــق عادة في بداية الموســم. 
وكانــت أزمة فيــروس كورونا 
 هــي الســبب في هــذا الســعر.
وفــي العــام الــذي ســبقه، على 
ســبيل المثال، حققــت اثنتان من 
ثمار الشــمام رقمــاً قياســياً بلغ 
خمســة ماليين ين فــي مزاد في 

ســوق الجملة. وتجــري زراعة 
الثمــار في ظل ظــروف صعبة 
للغايــة فــي الشــتاء القاســي في 
 هوكايــدو، وهي فخــر المنطقة.
ويبدأ الحصاد في ماي، ويستمر 
حتــى أوت. وتبلــغ قيمة الواحدة 
مــن هــذا الشــمام فــي المتاجر 
العاديــة بضعــة آالف ين، وهو 
مــا يــزال الكثيــر مــن المــال. 
وجرى تداول 466 حبة شــمام 
 غالية الثمــن في مزاد هذا العام.
وذكــرت وســائل إعــالم محلية 
أّن أحــد منتجي أغذيــة األطفال 
دفع أعلى ســعر فــي هذه المرة. 
الشمام  بثمار  التبرع  وســيجري 
التي بيعت في المــزاد للعائالت 
صغــار  أطفــال  لديهــا  التــي 
اختيروا ســابقا في ســحب عبر 
اإلنترنــت. وقال رئيس شــركة 
أغذيــة األطفــال إّن هــذا الوقت 
كان صعباً بسبب جائحة فيروس 
كورونا، »لكنني آمل أن تتحسن 

األمور مع الشمام«.

n   اســتخدم علمــاء بريطانيون 
مــن جامعــة كويــن مــاري في 
لندن ومعهد بحــوث المحاصيل 
»روتهامســتد ريسيرش«، تقنية 
الرادار لتتبع ذكور نحل العسل، 
التــي تســمى أيضــاً )الــدون(، 

وكشف أسرار سلوك التزاوج.
وتشــير الدراسة التي نشرت في 
العــدد األخير مــن دورية »آي 
ســاينس«، إلــى أن ذكور النحل 
تتجمــع في مواقــع جوية محددة 
النحــل  ملــكات  علــى  للعثــور 
ومحاولة التزاوج معها، ووجدوا 
أنها تتحــّرك أيضاً بيــن مناطق 
التجمــع المختلفــة خــالل رحلة 

واحدة.
وذكــور النحل لهــا هدف رئيس 
واحــد في الحيــاة، وهو التزاوج 
مــع الملكات في الجــو، ولطالما 
اعتقد النحالــون وبعض العلماء 
بأعــداد ضخمــة  تتجّمــع  أنّهــا 
تصــل إلــى 10 آالف في مواقع 
تُعرف باسم »مناطق تجمع ذكر 
النحــل«، واســتخدمت األبحاث 
الفيرمونات  إغــراءات  الســابقة 
الجنسية لجذبها، ما أثار مخاوف 
من أن هذه اإلغراءات قد تسببت 
عــن غير قصد فــي حدوث هذه 

التجمعات.
وهذه الدراســة الجديدة هي أول 

محاولــة علــى اإلطــالق لتتبــع 
مســاراتها ومراقبتهــا فــي حالة 

عدم وجود إغراءات.
ولوحظت مواقع تــزاوج مماثلة 
فــي حيوانــات أخــرى، حيــث 
تتجمــع أعداد كبيرة من الذكور، 
لكن هذه هــي المرة األولى التي 
ياُلحــظ فيها انتقــال الذكور بين 
مواقــع متعــددة، مــا يشــير إلى 
اكتشــاف نــوع جديد مــن نظام 

تزاوج الحيوانات.
ويشــرح تقريــر نشــره الموقع 
اإللكتروني لجامعة كوين ماري 
ما فعله الباحثون لتتبع مســارات 
ذكور نحل العســل، حيث أرفقوا 
جهــازاً إلكترونياً صغيراً يشــبه 
الهوائــي، يُعــرف باســم جهاز 
فــي  واالســتقبال،  اإلرســال 
الجزء الخلفي من نحل العســل، 
وعندما يســتقبل جهاز اإلرسال 
واالســتقبال إشــارة رادار مــن 
المرســل، فإنــه يمتــص طاقتــه 
ويحولها إلى إشــارة تردد أعلى، 
والتي يكتشــفها بعــد ذلك هوائي 

الرادار.
باســتخدام هــذا النظــام، تمكــن 
الباحثــون من تتبــع موقع النحلة 
بالنسبة للرادار كل 3 ثواٍن بدقة 

تبلغ نحو مترين.
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عــام  كل  المحــددة  المواضيــع  وتســلط   n
لالحتفــال بهــذا اليوم العالمي الضــوء على جهود 
البلدان األفريقيــة لتحقيق أهداف االتحاد األفريقي 
االســتراتيجية علــى غــرار تصفيــة االســتعمار 
وتســوية النزاعات المسلحة وحفظ السالم وحماية 
التراث وتثمينه واستعادة التراث المنهوب من قبل 

القوى االستعمارية السابقة.
ويــرى مــراد لعمــودي وهــو عضــو المجلــس 
االقتصــادي واالجتماعي والثقافــي التابع لالتحاد 

األفريقي أن الشــعار الــذي تم اختيــاره هذا العام 
يكمل شعار 2020 والمتمثل في »إسكات البنادق 
في أفريقيا«، مشــيرا إلى أن الشــعارين يتماشيان 
مع »أهداف إنشاء منظمة الوحدة األفريقية ولجنة 

التحرير التابعة لها«.
ولفــت إلــى أن الجزائــر كانــت رائدة فــي تثمين 
الثــروة الثقافيــة للقارة مذكرا في هــذا الصدد بأن 
الجزائر هي التي نظمت طبعتي المهرجان الثقافي 

األفريقي الوحيدتين.

وأوضح أن لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
والثقافــي التابــع لالتحــاد األفريقي دعــت جميع 
الــدول اإلفريقيــة إلــى تنظيم أنشــطة احتفاال بهذا 
اليوم العالمي، مشــيرا إلى أن االحتفاالت ستكون 

»محدودة بسبب جائحة كوفيد19-«.
وفــي الجزائــر، أطلقت جمعية »صــوت الطفل« 
)والية بجاية( التي تعد نائب رئيستها زينب عيادي 
عضــوا فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 
والثقافــي لالتحــاد األفريقي، ورشــات عمل فنية 
موجهــة لألطفــال لتوعيــة أعضائهــا بــدور الفن 

والثقافة في تحقيق السالم وحفظه.
كمــا قامــت هــذه الجمعيــة العضو فــي المجلس 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي 
منذ ثالث سنوات ببرمجة حملة إعالمية وتحسيسية 
فــي 2020 حول موضوع »إســكات البنادق في 
إفريقيــا« باإلضافــة إلى نــدوات افتراضية حول 

نفس الموضوع.
ويرمــز يوم أفريقيا، الذي يحتفــي بذكرى التوقيع 
على اتفاقات منظمة الوحدة األفريقية في 25 ماي 
1963، لنضــال القارة األفريقيــة قاطبة من أجل 
التحريــر والتنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي 

فضال عن تثمين الثروة الثقافية األفريقية.
كمــا يعد اليوم العالمي ألفريقيا فرصة تســمح لكل 
بلد من تنظيم تظاهرات تهدف إلى تعزيز التقارب 

بين الشعوب األفريقية.
واج

n بمشــاركة 50 فيلمــا في ثالث 
مســابقات انطلقــت أمــس الثالثــاء، 
مهرجــان  مــن  األولــى  الــدورة 
الكويت للســينما الجديدة الذي نظمه 
قطــاع الســينما فــي نقابــة الفنانيين 

واإلعالميين في الكويت.
يذكر أن قاعات الســينما في الكويت 
ال يسمح بدخولها إال لمن حصل على 
لقاحــات كورونــا حتى ولــو جرعة 
واحدة وبنسبة اشغال50% من عدد 

المقاعد في كل صالة.
وجديــر بالذكر أن الســينما الكويتية 

انتجــت أول أفالمهــا عــام 1972، 
وهــو فيلــم روائــي طويــل »بس يا 
بحــر« الذي يتحدث عن حياة ما قبل 
اكتشــاف النفط وعندمــا كان الصيد 
هو المهنة ومصدر الدخل األساســي 
إلمارة الكويت في ذلك الزمن، وأدى 
هذا الفيلم إلى بدء صناعة السينما في 
الكويت حيث كان أحد أشــهر األفالم 
الروائيــة وأكثرهــا شــهرة فــي تلك 
الحقبــة، وفي عــام 1976، أنتجت 
الكويــت فيلمها الطويل الثاني عرس 

زين.

 n وكشــف شــوقي بزيع، رئيس لجنة التحكيم، 
عن اســم الرواية الفائزة بالجائــزة والصادرة عن 
المؤسســة العربية للدراسات والنشر، خالل فعالية 
افتراضيــة، والتي حصل جــالل برجس بموجبها 
علــى الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دوالر 
أمريكــى، باإلضافة إلى تمويل ترجمة روايته إلى 

اللغة اإلنجليزية. 
وقال شــوقى بزيع »قد تكــون الميزة األهم للعمل 
الفائــز، فضاًل عــن لغته العاليــة وحبكته المْحكمة 
والمشــوقة، هــي قدرته الفائقة علــى تعرية الواقع 
الكارثي مــن أقنعته المختلفة، حيــث يقدم المؤلف 
أشــد البورتريهات قتامة عن عالم التشــرد والفقر 
وفقــدان المعنى واقتــالع األمل من جــذوره، بما 

يحول الحياة إلى أرخبيل من الكوابيس.
ومع ذلك فإن الرواية ليست تبشيراً باليأس، بل هي 
طريقــة الكاتب للقول بأن الوصــول إلى الصخرة 
العميقــة لأللــم، هــو الشــرط اإللزامــي الختراع 
األحــالم، وللنهــوض باألمــل فــوق أرض أكثــر 

صالبة«.
وتقع أحداث »دفاتر الوّراق« فى األردن وموسكو 
خــالل الفتــرة بيــن 1947 و2019، وتــروى 
الروايــة قصة إبراهيم، بائع الكتب والقارئ النهم، 

الذي يفقد كشَكه ويجد نفسه أسير حياة التشّرد.
وبعــد إصابته بالفصــام، يســتدعى إبراهيم أبطاَل 
الروايــات التــي كان يحبها ليتخّفــى وراء أقنعتهم 
وهــو ينفُِّذ سلســلًة من عمليات الســطو والســرقة 
والقتــل، ويحــاول االنتحار قبــل أن يلتقي بالمرأة 

التي تغيّر مصيره.
الدفاتــر هــي مجموعة مــن الكتابات تتــوزع بين 
إبراهيم وبين شــخوص الروايــة، وهم متقاطعون 

مع البطــل، وتحكى مضمون هذه الحكاية المؤلمة 
والمتشظيّة.

وجالل برجس شــاعر وروائــي أردني من مواليد 
1970، يعمــل فى قطاع هندســة الطيران، عمل 
فــى الصحافة األردنيــة لعدد من الســنين وترأس 
عددا مــن الهيئات الثقافية وهو اآلن رئيس مختبر 
الســرديات األردني، وُمعّد ومقــدم برنامج إذاعي 

بعنوان »بيت الرواية«.
صدر له مجموعات شــعرية وقصصية وكتب فى 
أدب المــكان وروايات مختلفــة، حازت مجموعته 
القصصيــة »الــزالزل« )2012( علــى جائــزة 
روكس بن زائــد العزيزي لإلبداع، ونالت روايته 
»مقصلــة الحالم« )2013( جائــزة رفقة دودين 
لإلبداع الســردي عــام 2014، كما فازت روايته 
»أفاعــي النار« )فى فئة الرواية غير المنشــورة( 
بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها 

هيئــة الجائزة فى العــام 2016، ووصلت روايته 
الثالثة، »سيدات الحواّس الخمس« )2017(، إلى 
القائمــة الطويلة للجائزة العالميــة للرواية العربية 

.2019
اختيــرت رواية »دفاتــر الوّراق« مــن قبل لجنة 
التحكيــم باعتبارهــا أفضل عمل روائي نُشــر بين 
1 جويليــة 2019 و31 أوت 2020، وجــرى 
اختيارها من بين ست روايات فى القائمة القصيرة 
لكتّــاب مــن األردن وتونــس والجزائــر والعراق 
والمغرب، حيث كان الكتّاب الذين ترشحوا للقائمة 
القصيــرة، جالل برجس والحبيب الســالمي وعبد 
المجيد ســباطة وعبد اللطيــف عبدهللا وأميرة غنيم 
ودنيا ميخائيل. وتلقى المرشحون الستة جائزة تبلغ 

قيمتها عشرة آالف دوالر أميركي.
وكاالت

17عين على الثقافة والفن
األردني جالل برجس يفوز بجائزة البوكر 

العربية عن روايته »دفاتر الوراق«

اليوم العالمي ألفريقيا: الفنون والثقافة والرتاث روافع التنمية

انطالق الدورة األوىل من مهرجان الكويت للسينما الجديدة أون الني

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية »دفاتر الوّراق« للكاتب جالل برجس بالدورة الرابعة عشرة من 
الجائزة للعام 2021.

احتفلت القارة األفريقية أمس  باليوم العالمي ألفريقيا تحت شعار »الفن والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريد«، و المصادف 
لتاريخ تأسيس منظمة الوحدة األفريقية عام 1963، مبرزة الدور المحوري الذي تكتسيه الثروة الثقافية في ديناميكية التنمية القارية.
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قس

جنود مرتزقة فى جيوش 
اليونانيني القدماء 

لصوص يرسقون قطعا أثرية من 
الذهب بقلعة بريطانية

n بــدأ فريــق من علمــاء اآلثار 
اإليطاليين في عام 2008 التنقيب 
خــارج ســور المدينــة القديمة في 
هيميــرا، والتى كانت فى العصور 
القديمــة مســتعمرة يونانيــة علــى 
الساحل الشــمالي األوسط لجزيرة 
صقليــة بإيطاليا، وتــم العثور على 
مقبــرة تعــود إلــى أوائــل القــرن 
الميــالد، وجميــع  قبــل  الخامــس 
األفــراد فــي المقبرة مــن الذكور، 
وكان العديــد منهــم يعانون صدمة 
عنيفــة بينمــا اآلخــرون ال تــزال 

أسلحة مستقّرة في عظامهم.
وتشــير األدلة بقوة إلــى أن هؤالء 
الرجــال ربمــا كانوا جنــوًدا قاتلوا 
عــام 480 قبــل الميــالد، و409 
قبــل الميــالد في معــارك هيميرا، 
التــي كتبها المؤرخــون اليونانيون 
القدمــاء، جاء ذلك بحســب ما ذكر 

موقع« دي كونفرسايشن«.
وكتــب هيــرودوت ومــؤرخ آخر 
يدعى »ديودوروس ســيكولوس« 
هيميــرا، ووصفــا  معــارك  عــن 
المعركــة األولــى فــي 480 قبل 
الميالد، كنصــر لتحالف اليونانيين 
مــن جميــع أنحــاء صقليــة علــى 
قــوة قرطاجيــة غازية مــن تونس 

الحديثة، وبعــد ثالثة أجيال، كانت 
المعركــة الثانيــة عــام 409 قبل 
الميالد، وكان أكثر فوضوية، يذكر 
المؤرخــون أن قرطــاج حاصرت 
مدينــة هيميرا، التي لم تحصل هذه 
المرة على مساعدة خارجية تذكر.

وأتاحــت االكتشــافات الحديثة لما 
يبــدو أنــه رفــات جنود مــن زمن 
المشــهورتين  المعركتيــن  هاتيــن 
فرصــة نــادرة للمعرفــة، وأجرى 
الباحثون اإليطاليون دراسات أولية 
على بقايا الهياكل العظمية لـ 132 
فرًدا، بما فــي ذلك تقدير أعمارهم 
عنــد الوفاة والبحــث عن عالمات 

المرض.
تقــول المصــادر التاريخيــة إنهــم 
مــن المحتمــل أن يكونــوا جميعــا 
يونانيين، وبعضهــم ربما من مدن 
أخرى في صقلية، مثل ســيراكيوز 

أو أجريجنتو.
يعرف المؤرخون المعاصرون أن 
الجنود اليونانييــن خدموا في كثير 
من األحيان كجنود محترفين بأجر، 
أو مرتزقة فــي الجيوش األجنبية، 
لكن هناك القليل من األدلة على أن 
الجنــود األجانب قاتلوا في صفوف 

الجيوش اليونانية.

n سرق مجموعة من اللصوص، 
قطعة أثرية تبلغ قيمتها 1.4 مليون 
دوالر مصممة من الذهب والفضة، 
بما فى ذلك حبات المسبحة الذهبية 
لملكة أسكتلندا الشهيرة »ماري«– 
وذلك مــن قلعــة أرونديــل، وهي 
عبارة عن مبنى عمره قرون يضم 
العديــد من القطــع األثرية المتعلقة 
بالنظام الملكي البريطانى، ووقعت 
الســرقة بعد أيام فقط من إعادة فتح 
الموقع للجمهور بعد إغالق استمر 

ألشهر بسبب فيروس كورونا.  
وقالت شــرطة ساسكس، في بيانها 
حول السرقة، إن األشياء المسروقة 
تاريخيــة  »أهميــة  ذات  كانــت 
كبيــرة«، كما أخذت أثناء الســرقة 
أكــواب تتويــج قدمتها مــاري إلى 
إيرل مارشال، جاء ذلك بحسب ما 

ذكر موقع ارت نيوز.
واحتفظــت ماري بخرز المســبحة 
فــي يــوم إعدامهــا عــام 1587. 
وقالــت شــرطة ساســكس، خــرز 
المســبحة ذو قيمــة جوهريــة وال 
يمكن االســتغناء عنه بسبب أهميته 

فــي التاريــخ البريطانــى وكانــوا 
معروضيــن منــذ فتــرة طويلة فى 
خزانــة القلعــة، إلى جانب أشــياء 

أخرى.
الســاعة  فــي  الســرقة  ووقعــت 
10:30 مســاًء. يــوم 21 مــاي، 
ووفقا لشــرطة ساسكس دق جرس 
اإلنــذار بعــد اقتحــام اللصــوص، 
وقالت الشــرطة إنهم وصلوا »في 
غضون دقائق«، وتحقق الشــرطة 
فيمــا إذا كانــت حادثــة اشــتعلت 
فيهــا النيران في ســيارة فــي بلدة 
القريبــة لها عالقة  بارالفينجتــون 

بالسرقة أم ال.
وفي بيان، قال متحدث باســم أمناء 
قلعة أروندل »األشــياء المسروقة 
لها قيمــة نقدية كبيــرة، لكن نظًرا 
ألن القطــع األثريــة الفريــدة مــن 
لهــا  نورفولــك  دوق  مجموعــة 
أهميــة تاريخية أكبــر بما ال يقاس 
وال تقــدر بثمن، نحث أي شــخص 
لديه معلومات للتقدم إلى الشــرطة 
لمســاعدتهم في إعــادة هذه الكنوز 

إلى حيث تنتمي«.
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ــم »فاســت  ل ي n اعتــذر نجــم ف
الممثــل   »9 فيوريــوس  أنــد 
والمصــارع األمريكي جون ســينا 
أمــس الثالثاء مــن الصينيين بعد 
ــد«  ل أن وصــف تايــوان بأنهــا »ب
ــة مــن الغضــب فــي  وأثــار حال
 أكبــر ســوق لألفــالم فــي العالم.

وتعتبر بكيــن تايوان الديمقراطية 
المتمتعــة بالحكم الذاتي جزءاً من 
أراضيهــا ستســتعيدها يومــا ما، 
بالقوة إذا لزم األمر، وتتصدى بقوة 
ألي محاوالت دبلوماسية لالعتراف 

بالجزيرة كدولة مستقلة.
وهو  سينا  األمريكي  الممثل  لكن 
أيضا نجم في رياضة المصارعة، 
الدبلوماسي  أسلوبه  عن  حاد 
أوائل  في  تايوان  إلى  زيارة  خالل 
أفالم  لسلسلة  للترويج  ماي 
أحد  في  واصفا  والسرعة،  الحركة 
»بلد«  بأنها  تايوان  تصريحاته 

خالل لقاء مع المعجبين.
هذا  حيال  الغضب  تنامي  ومع 
التواصل  وسائل  عبر  التصريح 
االجتماعي في الصين، نشر سينا 
الثالثاء فيديو اعتذار على منصة 

»ويبو« بلغة الماندرين.

دون  من  الفيديو  في  سينا  وقال 
للجدل  المثير  المصطلح  تكرار 
“لقد أجريت الكثير من المقابالت 
فيوريوس  أند  -فاست  ـ  ل للترويج 
مقابلة  أثناء  خطأ  ارتكبت  -9وقد 

واحدة”.
وأضاف »يجب أن أقول أمرا مهما 
الصين  وأحترم  أحب  أنا  للغاية، 

للخطأ  جدا  آسف  أنا  وشعبها. 
الذي ارتكبته. أنا أعتذر«. وشوهد 
الفيديو أكثر من 2,4 مليون مرة 
الخاضع  الصيني  الموقع  على 
تجاهلت  بينما  صارمة،  لرقابة 
وسائل اإلعالم الصينية االعتذار.

وحقق فيلم »فاست أند فيوريوس 
شباك  على  طائلة  إيرادات   »9

ماي   21 في  طرحه  إثر  التذاكر 
مليون   148 الصين، حاصدا  في 
»غلوبال  لصحيفة  وفقاً  دوالر، 

تايمز« الصينية.
م  ل سينا  قدمه  الذي  االعتذار  لكّن 
مستخدمي  بعض  لدى  كافيا  يكن 
 الشبكات االجتماعية في الصين.
ويبو  مستخدمي  أحد  كتب  فقد 
»من فضلك قل »تايوان جزء من 
الصين باللغة الصينية، وإال فإننا 
آخر  أعرب  بينما  ذلك”،  نقبل  لن 
الظاهر  المعرفة  عن أسفه لنقص 
لدى الممثل األمريكي بأن »تايوان 

جزء ال يتجزأ من الصين«.
وواجهت جهات عدة بينها الدوري 
كرة  في  للمحترفين  األمريكي 
ومجموعات  إيه(  بي  )إن  السلة 
الموضة،  مجال  في  عمالقة 
شرسة  وهجمات  مقاطعة  حمالت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
علنا  تحدثها  بسبب  الصين  في 
أو  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن 
تعتبرها  التي  السياسية  القضايا 

الصين محظورة. 
)أ ف ب(

n تعّرض النجم المغربي ســعد 
لمجــرد النتقادات واســعة بســبب 
المالبــس التي ارتداهــا، واعتبرها 

متابعون »نسائية« و«غريبة«.
وعبر إنستغرام، نشر لمجرد صورا 
جينز  بنطال  منها  بمالبس  له 
باألزرق  باليزر طويل  مع  زيتي 

الغامق مع بعض الرسومات.
لمجرد  ظهر  أخرى،  إطاللة  وفي 
مع  أبيض  خفيفا  قميصا  مرتديا 

سروال واسع.
اإلطالالت  هذه  متابعون  وهاجم 
مرتبة،  غير  أنها  معتبرين 

وسخروا منها.

النجم األمريكي جون سينا يعتذر من الصينيني بعدما وصف تايوان بأنها »بلد«

انتقادات لسعد لمجرد بسبب إطالالته »النسائية الغريبة«

n أغنية البرنامج قامت بتأديتها 
ورد  يا  كاميل الجزائرية  فنانة  ال
الجزائري  المخرج  عدسة  تحت 
باسم  المعروف  رجيمي  صهيب 
ستيفان رجيمي والذي شارك سابقا 
في تصوير إحدى كليبات المغنية 
االمريكية الشهيرة »كاردي ب ».

جدير بالذكر أن البرنامج تعّرض 
فكرته  بسبب  كثيرة  النتقادات 
المجتمع  على  والدخيلة  الجديدة 
برنامج  حسبهم  فهو  الجزائري 
الفرنسي  البرنامج  من  مستنسخ 
الذي   « المرسيليين  الشهير« 
النجوم  من  مجموعة  فيه  يشارك 
سقف  تحت  العيش  ويتقاسمون 
بعض  له  وتتخلّ عام  لمدة  واحد 
والبعيدة  للحياء  المخلة  المشاهد 
الجزائري  عقلية  عن  البعد  كل 

المحافظة.
فكرة  وصاحبة  اإلعالمية  أن  غير 
نفت   « وسام  »أمينة  البرنامج 
عائلي  البرنامج  إن  وقالت  ذلك 
جزائريا   12 يجمع  جديد  واقعي 
الساحة  ونجوم  مشاهير  من 
ميديا  والسوشل  واإلعالمية  الفنية 
والتي  واحد؛  بيت  سقف  تحت 
بين  لالختالط  مضمونها  يهدف 
المشاهير والعيش سويا في منزل 
معا  يومياتهم  ويتقاسمون  واحد 
إقصاء  يتم  شهر  وكل  عام  مدة 

ووسط  بالتصويت،  شخص 
جمع  أجل  من  وتحديات  منافسة 
كسب  في  تؤهلهم  التي  النقاط 

مبالغ مالية معتبرة.
عارضة  دافعت  ذاته  السياق  وفي 
»شهيناز  الجزائرية  األزياء 
عبر  صفحتها  خالل  من  بلعيد« 
الجمهور  من  وطلبت  اإلنستغرام 
والمتابعين أن ال يستبقوا األحداث 
مشاهدته  قبل  عليه  ويحكمون 
والوقت  الفرصة  أنفسهم  ومنح 
بعد ذلك، ألنه  لمشاهدته وتقييمه 

ريعه  سيرجع  رائع  عمل  فعال 
أن  كما  خيرية.  جمعية  لصالح 
كذلك  والفنانون  محترم  البرنامج 
مسترسلة  قالت  كما  محترمون 
لديهم  من  بينهم  من  »يوجد  بأنه 
في  والمشاركات  وأزواج،  عائلة 
بلباس محتشم،  ملزمات  البرنامج 
أو  سباحة  بثوب  واحدة  توجد  وال 
بثوب غير الئق احتراما لمجتمعنا 

المحافظ أوال وألنفسنا ثانيا«.
في  المشاركين  يخص  فيما  أما 
هذا البرنامج الواقعي فنجد نجوما 

عالميين  وفنانين  جزائريين 
الشباب  من  الماليين  يتابعونهم 
العالم على غرار سولكينغ،  حول 
وورد،  كاميليا  الجابوني،  كادار 
الجمال  وملكة  آنس  الرابر 
علي،  آيت  ميليسا  بلعيد،  شانيز 
التي  للحصة  يروجون  وآخرون 
تلفزيونية  قناة  عبر  بثها  سيتم 
سيكون  والتقديم  جديدة  خاصة 
وسام.   أمينة  اإلعالمية  طرف  من 
أنه  البرنامج  على  القائمون  وأكد 

يا مئة بالمئة. سيكون عائل

فؤاد  حسن  الفنان  يستعد   n
الدينية  أغانيه  أحدث  لطرح 
درويش«   « اسم  تحمل  والتى 
الحبيب  حب  فى  أنشودة  وهي 
المصطفى صلى هللا عليه وسلم، 
اللحن  من  فؤاد  حسن  وانتهى 
األنشودة  لهذه  والغناء  والتوزيع 
المواهب  مع  فيها  يتعاون  التي 
الشعر  فى  والشابة  الجديدة 
الشاعر  والتلحين والتوزيع وهم 
سيد فهيم والملحن أشرف عامر 
ويستعد  بدوي،  أحمد  والموزع 
قبل  لطرحها  تمهيداً  لتصويرها 

عيد األضحى المبارك.
وتتحدث األنشودة عن حب النبي 
واالشتياق  وسلم  عليه  صلى هللا 
لرؤيته وعن التصوف والدروشة 
وقريبة  بسيطة  وألحان  بكلمات 

من الناس.
عاد  فؤاد  الفنان حسن  أن  يذكر 
الفنية  أعماله  الستئناف  مجدداً 
بعد فترة غياب اختفى فيها عن 
لقمة  وصل  أن  بعد  األضواء، 
الغناء  عمالقة  ونافس  تألقه 
بالتمثيل  وشارك  والطرب 
الدراما  روائع  من  عدد  فى 
علي  »الوتد،  ومنها  المصرية 
وخان  حرامي،  واألربعين  بابا 
يتيم، وغيرها«،  القناديل وسعد ال
كما غنى أشهر األغاني وتترات 

فى  استقرت  التي  المسلسالت 
تتر  وأشهرها  الماليين  وجدان 

مسلسل أرابيسك.
منذ  أرابيسك  مطرب  وعاد 
الفني  نشاطه  الستئناف  عامين 
الدينية  األغاني  من  عدد  وقدم 
آخرها  كان  والعاطفية  والوطنية 

أغنية ستي فاطمة وعمى حنا.
 وفى حوار سابق أجراه تلفزيون 
اليوم السابع مع الفنان حسن فؤاد 
أكد أن الشاعر مأمون الشناوي 
هو الذي اكتشفه بعد تخرجه من 
لمجدي  وقدمه  الموسيقى  معهد 
عمار  والموسيقار  العمروسي 
أول  فى  قدمه  الذي  الشريعي، 

عمل له وهو أوبريت اخترناك.
فؤاد  حسن  انطالقة  وكانت 
الشريعي  اختاره  ثم  عندما 
أرابيسك،  مسلسل  تتر  لغناء 
وكان وقتها يتربع على الحجار 
ومحمد الحلو على عرش أغاني 
فحققت  المسلسالت،  تترات 
وبعدها  مذهاًل،  نجاحاً  أرابيسك 
لحن الموسيقار عمار الشريعي 
أغنية »يا على يا على يا عترة 
علي  مسلسل  وأغاني  يافللي« 
نجاحاً  أيضا  حققت  التي  بابا 
ونجاح  مسيرة  لتستمر  كبيراً 
حسن فؤاد وتألقه فى العديد من 

األعمال.

فنانة صمود  ال تستعد   n
الكندري لخوض تجربة اإلخراج 
للمرة األولى في مسلسل درامي 
يحمل اسم »بين إيديك«، وهو من 
إنتاجها المشترك مع المجموعة 
عبد  الكاتب  وتأليف  الفنية، 
سيشارك  وخالله  الرومي،  هللا 
فنانة  الفنان حسين المنصور، وال
الهادي،  فرح  فنانة  وال طيف، 
الرئيسي. عقيل  الفنان   وزوجها 
قد  فنانة  ال أن  كر  ذِّ بال  والجدير 
بدأت مسيرتها في عام 2007، 
عبر مسلسل »لعبة األيام« بدور 
مرشحة  جعلها  الذي  »دانة«، 
األعمال،  من  عدد  لبطولة 
عام  األقدار«  »شاءت  منها: 
2008 بدور »لولوة«، و«قلوب 
و«بقايا   ،2009 في  حائرة« 
الليل«  و«ساهر  األمس«، 
»دالل«،  بدور   2010 عام 
بحلقات  هوانا«  و«قصة 
متنوعة. وشخصيات   عديدة 
بمسلسلي   2011 في  وتابعت 
ثانية«،  و«فرصة  »الملكة« 
في   2012 في  شاركت  بينما 
ال«،  أو  »أكون  مسلسالت 
و«خوات  الدار«،  و«غريب 
ليلة«،  باقي  و«لو  دنيا«، 
بمسلسل  تميزت   2014 وفي 
»صديقات  جانب  إلى  »ثريا«، 
العمر«، و«للحب جنون«، وفي 
2015 كان أبرز أعمالها »ذاكرة 

الحالل«،  و«الحب  ورق«،  من 
دور  لت  مثَّ فقد   2016 في  أما 
قلبين«،  »بين  في  »أريام« 
شخصية  جسدت   2017 وفي 
»حور« في »إقبال يوم أقبلت«، 
وشخصية »شيماء« في مسلسل 
وكانت  تموت«،  ال  »ذكريات 
قد مثلت وأنتجت مسلسل »هيا 
»عداني  ومسلسل  وبناتها«، 
مسيرتها  آخر  في  العيب« 
من  عدد  جانب  إلى  التمثيلية، 
األعمال المسرحية والمسلسالت 

أيضاً.
أعلنت  الكندري  صمود  وكانت 
اعتزالها   2020 جويلية  في 
برنامج  في  وأوضحت  التمثيل، 
أن  الرمضاني  ونجم«  »علي 
ألسرتها  لتفرغ  ل جاء  االعتزال 
عدد  في  منها  الفن  أخذها  التي 
ورمضان،  كالعيد  المواسم  من 
كامل؛  بشكل  تعتزله  م  ل ولكنها 
إذ لجأت لإلنتاج فقط إلى جانب 
عملها في مشغلها الخاص، وعن 
الموسم الرمضاني الماضي، فقد 
حمل لها مسلسل »بيت الذل«، 
وإخراج  وإشرافها،  إنتاجها  من 
منى  وتأليف  الفردان،  أحمد 
النوفلي، وكان من بطولة الراحل 
وعبد  وابنه،  البالم  مشاري 
حسن،  وأحالم  العقل،  الرحمن 
ولولوة  الطليحي،  هللا  وعبد 
وعبد هللا  فيصل،  وإيمان  المال، 

الطراروة، وفاطمة الطباخ.

رغم االنتقادات
أغنية شارة » لي ديزاد إن دبي » تحقق 

نسبة مشاهدة عالية في أسبوعها األول

مريم بن جامع 

انطلق هذا األسبوع فيديو كليب أغنية »مازال« للبرنامج الواقعي الجزائري » لي ديزاد إن دبي » وشهد 
مشاهدات عالية على الرغم من االنتقادات الالذعة من قبل الجمهور الجزائري المحافظ والبعيد كل البعد 

عمن هكذا برامج.

»درويش« فى حب الرسول أحدث 
أغاين مطرب أرابيسك حسن فؤاد

 صمود الكندري تخوض 
تجربة اإلخراج للمرة األوىل

بعد التمثيل واإلنتاج

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
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حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األسرة إفراغ الحكم 
الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 2020/12/13 تحت رقم الفهرس 
20/2323 واعتمــاد الخبــرة المنجــزة من طرف الخبيــر الوافي 
صالح والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2021/01/14 
تحت رقم 21/15 وبحســبها توقيع الحجر على ســوايدية مراد ابن 
عمــارة وغرايبية كاملة المولود بتاريخ 1982/07/09 بالحمامات 
وتعيين المرجع ســوايدية عمارة ابن علي وغرايبية عائشة  المولود 
بتاريــخ 1951/05/15 بقــوراي  مقدما لرعايته والقيام بشــؤونه 
اإلدارية والقانونية والمالية مع أمر بنشــر هذا الحكم بأحد الصحف 

اليومية الوطنية.

 حكم حجر

حكمــت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيــا ابتدائيا 
حضوريــا فــي أول درجة في الشــكل  قبــول إعادة الســير في الدعوى 
وفــي الموضــوع إفــراغ الحكــم الصــادر عن محكمــة الحــال بتاريخ 
2020/09/21 تحــت رقــم الفهــرس 20/2123 واعتمــاد الخبــرة 
المنجــزة مــن طرف الخبير الوافــي صالح والمودعة لــدى أمانة ضبط 
المحكمة بتاريخ 2020/11/04 تحت رقم 295 وبحسبها توقيع الحجر 
علــى صحره كوثر المولودة بتاريخ 1987/06/09 بتبســة ابنة محمد 
العربي وصحره وردة  وبحســبها توقيع الحجر وتعيين المرجع صحره 
محمــد العربــي  مقدما لرعايتهــا والقيام بشــؤونها اإلداريــة والقانونية 

والمالية مع أمر بنشر هذا الحكم بأحد الصحف اليومية الوطنية.

 حكم حجر
 حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا في قضايا شــؤون األســرة علنيا 
ابتدائيا حضوريا في أول درجة في الشــكل  قبول إعادة الســير في 
الدعــوى وفي الموضــوع إفراغ الحكم الصادر عــن محكمة الحال 
بتاريــخ 2020/09/21 تحت رقم الفهــرس 20/2122 واعتماد 
الخبرة المنجزة من طرف الخبير الوافي صالح والمودعة لدى أمانة 
ضبــط المحكمة بتاريخ 2020/11/04 تحت رقم 296 وبحســبها 
توقيع الحجــر على صحره ايمن المولــود بتاريخ 1997/04/14 
بالمــاء االبيض ابن محمد العربي وصحره وردة  وبحســبها توقيع 
الحجر وتعيين المرجع صحره محمد العربي  مقدما لرعايته والقيام 
بشــؤونه اإلدارية والقانونية والمالية مع أمر بنشــر هذا الحكم بأحد 

الصحف اليومية الوطنية.

 حكم حجر

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والية قسنطينة  / دائرة حامة بوزيان / بلدية حامة بوزيان

 / مديرية التنظيم والشؤون العامة / مكتب الجمعيات

طبقا ألحكام القانون رقم 12-6 المؤرخ في 18 صفر 1433 ه الموافق ل12 
يناير 2012م  المتعلق بالجمعيات ، الســيما المادة 18 منه ، لقد تم تأســيس 

الجمعية المحلية المساة :  تحدي المنافسين الرياضيين بلدية حامة بوزيان 
المسجلة تحت رقم 117 بتاريخ 18 /2021/05

الرئيس : شريفي موسى  الذي تنتهي عهدته بتاريخ 17 /2025/05م 
المقر حي 210 سكن ع 07 رقم 03 الزويتنة – حامة بوزيان-

بالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة 02 من القانون السالف الذكر 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي  

تأسيس جمعية محلية

ANEP N : 2116009688عين الجزائرعدد: 111 /  26 - 05 - 2021  

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 

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

األربعاء  26 ماي  2021
الموافق لـ 14 شوال 1442



n   مــن فضــل هللا ســبحانه وتعالى 
علــى األمة اإلســامية أن جعلها أمة 
وســطا، فالوســطية مــن خصائــص 
تعالــى:  لقولــه  اإلســامية  األمــة 
ًة َوَســًطا لَِّتُكونُوْا  )َوَكَذلِــَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ُســوُل  ُشــَهَداء َعلَى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
َعلَْيُكْم َشــِهيًدا(، »سورة البقرة: اآلية 
143«، فاإلســام دين صالح لجميع 

الناس، ولكل زمان ومكان.
 الوســطية حق وعدل وخير ومطلب 
أســمى  ومقصــد  أصيــل  شــرعي 
فهــي  رفيــع،  حضــاري  ومظهــر 
أفضــل األمــور وأنفعها للنــاس، كما 
أنهــا االعتدال فــي كل أمــور الحياة 
ومنهجها. وهي االســتواء واالستقامة 
والتوســط بين حالتين، بيــن مجاوزة 
عنــه.  والقصــور  المشــروع  الحــد 
والوســط لغــة بيــن طرفي الشــيء. 
وجــاء فــي الحديث »خيــر األمــور 
أوسطها« وواســطة القــادة الجوهر 
الــذي فــي وســطها وهــو اجودهــا. 
الوســطية، توســط بين الطرفين وهو 
مــا يعبر عنــه لغــة باالقتصــاد، أي 
موقف الوســط واالتــزان، فا إفراط 

وال تفريط.
وتعد الوسطية في كل األمور من أهم 
مزايا المنهج اإلســامي فليست معنى 
مجــرداً بل ســلوكاً ومعاملــة ومنهجاً 
فكرياً ينبغــي التعامل به، ولعلنا اليوم 

أحوج اليها من أي وقت آخر        
قــال هللا تعالى:« ثُــمَّ أَْوَرْثَنــا اْلِكَتاَب 
الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَناۖ  َفِمْنُهْم َظالٌِم 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َســاِبٌق  لَِّنْفِســِه َوِمْنُهــم مُّ
لَِك ُهَو اْلَفْضُل  ِۚ  َذٰ ِباْلَخْيــَراِت ِبــإِْذِن هللاَّ
اْلَكِبيُر »فاطر 32، وال شــك أن دين 

اإلسام دين توسط واعتدال، دين حق 
وعــدل، ديــن رحمة وســماحة، دين 
لَِك  محبة وإخــاء قال هللا تعالى: »َوَكَذٰ
ًة َوَســًطا لَِّتُكونُوا ُشــَهَداَء  َجَعْلَناُكــْم أُمَّ
ُســوُل َعلَْيُكْم  َعلَــى النَّــاِس َوَيُكوَن الرَّ
َشــِهيًداۗ  » البقــرة 143، فالوســطية 
اختيــار مــن هللا لهــذه األمــة ومنهج 
هللا فيهــم تكريم منه ســبحانه لتحقيق 
األمــن والســام بين األفــراد وزرع 
الثقة والطمأنينة واإلحساس باآلخرين 
وتحقيق التعاون والتكافل بين األغنياء 

والفقراء.
الوسط ما كان بين طرفين فهذه األمة 
بيــن طرفين مــن األمم طــرف الغلو 
الذي في النصارى وطرف التســاهل 
الــذي كان باليهود فهذه األمة وســط 
غلــو النصــارى وتســاهل وانفــات 

اليهود.
وهكــذا يكون كل فرد مــن أفراد هذه 
األمة كما أن األمة بمجموعها وســط 
معتدلــة بيــن اإلفــراط والتفريط فكل 
فرد مــن هذه األمة كذلــك وهلل الحمد 
هو وســط بيــن الغلو وبين التســاهل 
وبيــن اإلفــراط والتفريــط فــي دينه 
فــا يغلو غلــو المتطرفين والخوارج 
والمنحليــن  المرجئــة  يتســاهل  وال 

والمضيعين.
ويجــب علينــا إذا أنكرنــا التطــرف 
والغلــو يجــب علينــا أن ننكــر أيضا 
أمــا أن نركــز  التســاهل والتفريــط 
علــى جانــب ونهمل الجانــب اآلخر 
وقد يكــون أخطر.فاآلن أنــا أرى أنا 
اإلنــكار كله علــى الغلــو والتطرف 
وهــذا صحيــح. نعــم ننكــر التطرف 
والغلو لكن يجب أن ال ننسى التساهل 

واالنحــال واإللحاد يجــب أن نركز 
علــى الجانبيــن وأن نحــذر مــن هذا 
وهــذا ما تتضمنه مقرراتنا الدراســية 
وهلل الحمــد فهــي تحذر مــن اإلفراط 
وتحذر مــن التفريط وتأمر باالعتدال 
عما بقوله ســبحانه وتعالى )َوأَنَّ َهَذا 
ِصَراِطي ُمْســَتِقيماً َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا 
َق ِبُكْم َعْن َسِبيلِِه( فصراط  بَُل َفَتَفرَّ السُّ
هللا واحــد وطريقه واحد وأما ما عداه 
مــن المذاهــب والنحل فهــي متعددة 
وكثيــرة وال تحصى وهــي تكون في 
إفــراط أو في تفريــط فاإلفراط يكون 
في الغلو والتفريط يكون في التساهل 
وهذه الســبل التي حذرنا هللا منها هي 
من الجانبين ســهل الغلــو والتطرف 
والزيــادة وســبل التســاهل والضياع 
وهللا جــل وعا قــال نبيــه صلى هللا 
عليه وســلم )َفاْســَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن 
َتاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا( أمر باالستقامة 
ونهاهــم عــن الغلو وقــال وال تطغوا 
والطغيــان هــو الخــروج عــن الحد 
مــن جانــب الزيــادة وقال فــي اآلية 
األخرى )َفاْســَتِقيُموا إِلَْيِه َواْسَتْغِفُروه( 
استغفروه عن أي شيء عن التقصير 
استقم واحذر من التقصير وإذا حصل 
تقصير فاجبره باالســتغفار فدل على 
أنــه يحصــل مــن اإلنســان تقصيــر 
باالســتقامة فيجبره باالستغفار والنبي 
صلــى هللا عليه وســلم قال اســتقيموا 
ولــن تحصــوا أي تحصوا كل ما أمر 
هللا بــه بــل يحصــل تقصيــر فتجبره 

باالستغفار.
ونلمس معاني الوســطية في مواضع 
ال تــكاد تحصــى مــن ســيرته عليــه 
الصاة والســام، وثبت أنه »ما ُخيَّر 

بين أمرين إال اختار أيســرهما، ما لم 
يكن إثماً«، وقد روى أنس رضي هللا 
عنه: »أنه جاء ثاثة رهط إلى بيوت 
النبــي صلى هللا عليه وســلم يســألون 
عن عبادتــه، فلما أخبــروا بها كأنهم 
تقالُّوها، وقالوا: أين نحن من رســول 
هللا صلى هللا عليه وســلم وقد ُغِفر له 
ما تقــدم من ذنبــه وما تأخــر؟! فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال 
اآلخر: وأنا أصــوم الدهر وال أفطر، 
وقال الثالث: وأنا أعتزل النســاء وال 
أتــزوج أبًدا، فجاء رســول هللا صلى 
هللا عليه وســلم فقال: أنتــم الذين قلتم 
كــذا وكــذا؟! أما وهللا، إني ألخشــاكم 
هلل، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، 
وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني.«
يقول الشــيخ محمد عبــده: »لقد ظهر 
اإلسام ال روحياً مجرداً، وال جسدياً 
جامــداً، بل إنســانياً وســطاً بين ذلك، 
يأخذ من كٍل بنصيب، فتوافرت له من 
ماءمة الفطرة البشــرية ما لم يتوافر 
لغيره.. ولذلك ســمي: دين الفطرة«، 
وتعد الوسطية في كل األمور من أهم 
مزايا المنهج اإلســامي فليست معنى 
مجــرداً بل ســلوكاً ومعاملــة ومنهجاً 
فكرياً ينبغــي التعامل به، ولعلنا اليوم 
أحوج اليها من أي وقت آخر، ذلك أن 
التعصــب والتطرف أبعد البعض عن 

فهم المعنى الحقيقي لإلسام.
املراجع 

1/ القرآن الكريم 
2/خديجة مستعد .الجزيرة نت 

3/موقــع صالــح فوزان بــن عبد هللا 
الفوزان :

  اإلسالم دين الوسطية واالعتدال
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ًة َوَســًطا لَِتُكونُوا ُشــَهَداَء  n  ﴿ َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ُســوُل َعلَْيُكْم َشــِهيًدا َوَما  ـاِس َوَيُكوَن الرَّ َعلَــى النَـّ
َجَعْلَنــا اْلِقْبلَــَة الَِّتي ُكْنــَت َعلَْيَها إاِلَّ لَِنْعلَــَم َمْن َيتَِّبُع 
ْن َيْنَقلُِب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِْن َكاَنْت لََكِبيَرًة  ُســوَل ِممَّ الرَّ
ُ لِيُِضيَع إِيَماَنُكْم  ُ َوَما َكاَن هللاَّ إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى هللاَّ
َ ِبالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم ﴾.سورة البقرة 143 إِنَّ هللاَّ

n   وعــن أنــس رضي هللا عنه عــن النبي صلى 
هللا عليه وسلم قال: »يسروا وال تعسروا، وبشروا 
وال تنفــروا« أخرجــه البخــاري )69( ومســلم 

.)1732(
عن أبي هريرة -رضي هللا عنه- عن النبي -صلى 
، َولَْن يَُشــادَّ  يَن يُْســرٌ هللا عليه وســلم- قال: )إِنَّ الدِّ
وا،  ُدوا َوَقاِربُوا، َوأَْبِشــرُ يَن أََحٌد إاِلَّ َغلََبُه، َفَســدِّ الدِّ
ْلَجِة(  ْوَحِة َوَشــْيٍء ِمَن الدُّ َواْســَتِعينُوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّ
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n  ” اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشــي ، وأصلح لي 
آخرتي التــي إليها معادي ، واجعــل الحياة زيادة 
لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل 
شــر. اللّهم أجعلنا وســطيين في كل شيء، قانعين 
بمــا أعطيتنا وأرضى عن ســيدنا محمد صلى هللا 
عليه وسلم ، وأجعلنا من عبادك الصالحين . آمين   

n  جاءت كلمة )وسط( في اللغة بعّدة معاٍن، لكنها 
ُمتقاربــة في مدلولهــا. قال ابن فارس: )وســط(: 
الواو والّسين والّطاء: بناء صحيح يدّل على العدل 
والنّصف. وأعدل الشــيء: أوسطه، ووسطه. قال 
ًة َوَســطا{)3(. ويقولون: ضربُت  هللا عز وجل }أُمَّ
َوَسَط رأِسه - بفتح السين - ووْسط القوم - بسكونها 
- ، وهــو أوَســُطهم حســًبا - إذا كان في واســطِة 
قومه وأرفعهم محا وتأتي كلمة وسط بفتح السين 

وسكونها، وفتحها أكثر استعماال.

n  العلم والورع واالعتدال هي الصفات الازمة 
لمــن يتعــرض للفتــوى والتحدث باســم الشــرع، 
خصوصا في هــذا العصر، فالعلم هو العاصم من 
الحكــم بالجهــل، والــورع هو العاصم مــن الحكم 
بالهوى، واالعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط.

يوسف القرضاوي
 االعتدال و االتزان في االشياء .. أبو الفضائل

شيشرون
إعداد :  إيناس شروانة

   تفقه في دينك 
مــن  الوســطية      n   
مميــزات أمة الرســالة، فهي 
التــي تؤهلهــا ألداء الشــهادة 
علــى اآلخرين وأن يشــهد لها 
رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم. قال تعالــى: } َوَكَذلَِك 
لَِتُكونُوا  ًة َوَســطاً  َجَعْلَناُكــْم أُمَّ
ُشــَهَداَء َعلَــى النَّــاِس َوَيُكوَن 
ُســوُل َعلَْيُكْم َشــِهيداً {)1(  الرَّ
وهي حالــة محمودة وخاصية 
أساســية مــن خصائــص هذا 
الدين عقيدة وشــريعة ونظاما 
وسياســيا  واجتماعيــا  خلقيــا 
وحضاريــا ، ترتبــط وتترجم 
خاصيــة أخرى هــي خاصية 
التوازن وعدم الميل إلى إحدى 
طرفي المعادلة أي اإلفراط أو 

التفريط.
وإذا كان التاريــخ اإلســامي 
قد شــهد حاالت مــن الغلو أو 
اإلفــراط أو التفريط. فإن أمر 
األمة في غالبه قد استقر على 

التوســط فــي جميــع مجاالت 
والفقهيــة  العقديــة  الحيــاة 
والفكرية والسلوكية والسياسية 

وفي العاقة بغير المســلمين، 
وكانت تلك إحدى مهام العلماء 
المجتهديــن واألئمة المجددين 

والمتمثلــة فــي نفــي انتحــال 
المبطليــن وتأويــل الجاهليــن 

وغلو الغالين.
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n وعــن تجربتها في فن الخياطــة الراقية، قالت مونية 
صاحبــة الـ 47ســنة بأنهــا ترعرعت في بيــت عمتها 
بالمدينــة القديمــة بقســنطينة وبالضبط فــي حي رحبة 
الصــوف أين أعجبت منذ صغرهــا بخياطات ماهرات 
ومبدعات لم يبخلن في تلقينها أســرار الخياطة التقليدية 
من حــرج بنوعيه ”فتلة ” و ”مجبــود” وكذا ”تعداس”، 
حيــث كانت ال تبخل فــي تقديم يد المســاعدة لجاراتها 
الخياطات إلعداد طلبيات التجار خاصة المنحدرين من 
غرداية مما أكسبها مهارة عالية تمكنت بفضلها خوض 
تجربتها الخاصة بورشــتها المتواضعة بالمدينة الجديدة 

على منجلي. 
وحرصت مونية على تطوير نفسها 
من خالل متابعتها لحصص تكوينية 
في الخياطة الراقية، ســاعدتها في 
صقل موهبتها التي دعمتها بتفّوقها 
في الرســم والتصميــم العصري، 
ســيّما وأنــه كان لها حظ الســفر 
إلى الخارج، مؤكدة بأنها ال تقوم 
بزيارات سياحية بقدر ما تتجّول 
بالمحــالت التجارية ومعارض 
األزياء التقليدية خاصة بأوروبا 
الشــرقية التي حالفها الحظ في 
زيــارة بعض دولهــا كبلغاريا 

وهنغاريا.   
وقالت جبالي أن أكثر زبائنها 
العرائــس، معلّقة بــأن بيتها 
بات قبلــة للعرائــس الالئي 
يثقــن في ذوقهــا ومهاراتها 
ويتركن لها مختلف األقمشة 

معيّــن  تصميــم  انتقــاء  دون 
ويتركــن مهمــة االختيار لها لتأكدهن مــن براعتها في 
تجسيد موديالت رائعة ولو كان القماش عاديا وبسيطا، 

حيــث تتفنــن فــي رســم 
مــن  أشــكال ”رشــمات” 
وحي خيالها، تثير إعجاب 

كل من يراها.
بأنهــا  محدثتنــا  وذكــرت 
متفتحــة علــى كل األزيــاء 
وتســتلهم  الجزائريــة 
تصاميمهــا مــن أزيــاء من 
التــراث المحلــي الثري ومن 
كل ربوع الوطن، لكنها تترك 
دائمــا،  القســنطينية  بصمتهــا 
التي أشــاد بهــا مصممون من 
داخــل وخــارج الوطــن، وهي 
اليوم تطمح لفتح مدرسة خاصة 
لتعليــم فن الطــرز القســنطيني 
وإعادة المكانة لقندورة الشامسة.

مريم/ب 

الحرفية مونية جبالي تعيد مكانة 
قندورة ”الشامسة” القسنطينية

21حواء

التطريز وخياطة  مجال  في  المتمّيزة  بتصاميمها  جبالي  مونية  الحرفية  تمكنت 
قندورة القطيفة القسنطينية ومختلف األزياء النسائية التقليدية كالشامسة التي 
تعمل على استعادة مكانتها وشتى موديالت األعراس من الترويج للتراث المحلي 
على  والتّعرف  المشاركة  فرصة  منحتها  التي  االفتراضية  المعارض  من خالل 

مصممين وعارضين من مختلف دول العالم. 

n  طرحــت دور األزيــاء العالميــة 
مالبــس بألــوان وخامات تتناســب مع 
ارتفاع درجــات الحــرارة و البنطلون 
ذو األرجــل الواســعة أحدث اتجاهات 
موضة المالبس لهذا العام، حيث قدمته 
العديــد مــن دور األزيــاء العالمية مثل 
براندون ماكســويل وجورجيو أرماني، 
وهــو من قطــع األزيــاء المريحة التي 
تناســب فصل الصيف ويمكنك ارتدائها 

في كل وقت.
ويســت«  »الهــاي  البنطلــون  يعــد 
من ستايالت البناطيل التي تمنح مظهرا 
أنحف وأطول، فضاًل عن كونها مريحة 
وأنيقــة في نفس الوقــت، خاصة إذا تم 
اختيارهــا بأقمشــة خفيفة تتناســب مع 
فصــل الصيف مثــل القطــن والكتان، 
وطرحتها بعــض دور األزياء العالمية 

مثل »شانيل«، »ألبيرتا فيريتي«.
الثنيات أو ”الُكسر” التي تزين البنطلون 
مــن االتجاهات التي مــن المفترض أن 
تســيطر علــى موضــة 2021 أيًضا، 
خاصــة تلك التي تكــون ضيقة من عند 
منطقــة الكاحــل، حيــث تجعل الجســم 

يبدو في شكل الساعة الرملية، وتضفي 
علــى مــن ترتديــه إطاللــة عصرية، 
وطرحته كل من »دولتشي أند جابانا« 

و«ألكسندر مكوين«.
وســيطر البنطلون الباجي على موضة 
الســبعينات، ذلك السروال واسع الساق 
الــذي ترتديــه الفتيات فــي إطالالتهن 
اليومية، والــذي يمكن إقرانه مع بليزر 
أو كارديجــان، وقدمته هذا العام بعض 
دور األزيــاء مثل »إيزابيل ماران«،« 

إترو«.
الســراويل الرياضية كانت هي الخيار 
الفتيــات خــالل  للكثيــر مــن  األمثــل 
العــام الماضــي، والعمل مــن المنزل، 
المريحــة  المالبــس  مــن  باعتبارهــا 
واألنيقــة في نفس الوقت، ويبدو أن هذا 
كان ســبًبا في اتجاه بعض دور األزياء 
العالميــة مثل »ديــور«، وألتوزارا«، 
إلــى تقديم تصميمات مختلفة لســراويل 
مســتوحاة من تلك الرياضية الواســعة، 
والمزودة بربــاط على منطقة الخصر، 
وهــي مناســبة للذهاب إلى التســّوق أو 

الشاطئ.

  قصة "البوب" 
لشباب دائم

n  مــع ارتفــاع درجة حرارة 
الطقــس والقــدرة علــى تكيــف 
أغلب البالد مع انتشــار فيروس 
كوفيــد 19، قــد يكــون اختيــار 
قصة الشعر الصيفية أمًرا صعًبا 
خاصة هذا العــام، فالجميع يريد 
أن يبــدو في أفضــل حاالته على 
اإلطــالق عند ظهــوره بعد فترة 
من التباعد االجتماعي، وقد نشر 
موقع »انستايل ” تقريرا لمعرفة 
موضــة قصــات شــعر صيــف 

.2021
غيــر  الكاريــه  تصــدر  قــد  و 
المتماثــل، أو البــوب كما يطلق 
عليه أحدث قصات الشعر لشتاء 
2021، ويبدو أنه مســتمر معنا 
خــالل فصل الصيف أيًضا، ألنه 
يضيف مظهًرا غامًضــا ومثيًرا 
وأنيًقا ســواء كان بســتايل البوب 
أو اللــوب”، كمــا أن هــذا النمط 
لــه مظهــر دائــم الشــباب، مــن 
خالل قص الشــعر مباشرة على 
الكتفيــن، وهو ما يمنــح مظهًرا 
ناعًمــا تماًما ويؤطــر خط الفك، 
مما يسمح بإظهار أفضل ميزات 

المرأة.
وتعتبــر قصــة البــوب الطويل، 
المعروفة أيًضا باسم ”لوب”، هي 
الطول المثالي لفصل الصيف إذا 
كنت تريدين اختيار قصة أقصر 
مما اعتدت عليه، ألن هذه القصة 

تتمتع بمظهر دائم الشباب.

 موضة بنطلونات صيف 2021 من 
دور األزياء العالمية 

n  أصبحت األرفف الخشــبية أحد أهم األدوات التي يمكنك اســتخدامها لتزيين 
ديكــور منزلــك، حيث يتــم تعليقها علــى الحوائــط، ووضع بعــض الديكورات 
عليهــا، ممــا يضفي على المســاحة مزيد مــن األناقة، وتختلــف األغراض التي 
يمكنك وضعها على األرفف باختالف الغرفة التي توضع فيها، ومؤخًرا ظهرت 
موضة تزيين ديكورات الحمام باألرفف الخشبية، وهذه أبرز األشكال التي يمكن 

استخدامها في ذلك.
أرفف لوضع الشمع والهاتف

تتصــدر األرفف الخشــبية أحدث اتجاهات ديكور الحمام فــى 2021، تلك التي 
يمكنك تنســيقها بأكثر من طريقة في حمامك، ويمكنك أيَضا اســتغاللها في وضع 
بعض األغراض المهمة التي يســتلزم وجودها في الحمام، مثل الشمع على سبيل 
المثــال الــذي يمكنك اســتغالله في عمل جو رومانســي أثناء االســتحمام، وألن 
الهاتــف المحمــول أصبح من األغــراض التي ال يمكن للجميع االســتغناء عنها، 

يمكنك وضعه أيَضا على األرفف الخشبية في الحمام.
أرفف خشبية للمناديل والزرع

استخدام األرفف الخشبية أيًضا قد يكون من أفكار ديكورات حمامات صغيرة فهي 
تّوفــر عليك المســاحة التي تحتاجينهــا لوضع المناديل وفوط الحمام على ســبيل 
المثــال، كما يمكنك تزيينها باســتخدام بعض الزرع األخضــر الذي يضفي على 

ديكور حمامك المزيد من األناقة.

بيتك يسعكشعركمعي أنا

أنت و محيتك

موضة و أزياء

n الصيــف، هــو موســم يقع فيه 
نــاس كثيــرون ضحايــا الحــرارة 
المتزايدة، ما قــد يقود إلى عدد من 
المشــكالت الصحيَّة البسيطة، مثل: 
الصداع والغثيان، أو الشديدة، مثل: 
ضربة الشمس والجفاف واإلمساك 
واإلســهال. لــذا، ينصــح األطبــاء 
وخبــراء التغذيــة النــاس باالهتمام 
تهــم خالل هــذا الفصل، عبر  بصحَّ
اتّبــاع رجيــم غذائي مــدروس في 
ل، كمــا االنتظــام فــي  المقــام األوَّ
إنَّ الرجيــم  إذ  ممارســة الرياضة. 
الغذائي علــى وجــه الخصــوص، 
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكالت 
يــة خالل الصيــف، أو على  الصحِّ
النقيض مــن ذلــك، التخفيف منها. 
علًما بــأنَّ ما يأكله الفــرد أمر بالغ 
األهميَّة للعقل والجســم الســليمين، 
وكذلــك للحفــاظ علــى مســتويات 
الطاقــة خالل أيَّام الصيف الطويلة. 
ولكــنَّ كثيريــن ال يدركــون مــدى 
الصيــف. خــالل  التغذيــة   أهميــة 
تختلــف احتياجات الجســم الغذائيَّة 
في كلِّ موســم، وفي الصيف يجب 
الحــرص على أن يحتــوي الرجيم 
الغذائي على أطعمة خفيفة وســهلة 
الهضم علــى المعدة، ومشــروبات 
واقية من الجفاف، مع الحفاظ على 
ـة. بغضِّ  مســتويات الطاقــة المثاليَـّ
النظر عــن توقُّعاتــك للصيف، من 
ـة  يَـّ المهــّم بنــاء عــادات أكل صحِّ
ي. ـه يقــظ وجســم صحِّ  لعقــل ُمتنبِـّ
إذا كنــت ممــن يمرضــون بشــكل 
أكثــر الصيف، فإليــك الئحة مفيدة 
باألخطاء التغذوية التي قد ترتكبها:

شرب املاء البارد
ـه كبــار الســنِّ وأولياء   لطالمــا نُبِـّ
األمور من خطورة شرب الماء من 
زجاجــة الماء المثلَّجة مباشــرًة بعد 
الوصــول إلى المنــزل، بعد قضاء 
يوم فــي الشــمس. هــذه المخاوف 
ليســت من دون ســبب؛ قــد يؤدي 
شــرب الماء البارد بعــد قضاء يوم 
فــي الشــمس إلــى صدمة الجســم، 
وااللتهاب في الحلق، باإلضافة إلى 

مشكالت في جهاز الهضم.

اإلفراط يف استهالك الكافيني
تتسبَّب مشروبات الكافيين ومنتجاته 
اء خصائص هذه  بالجفــاف، من جرَّ
ة للبول. لذا فإّن شــرب  المادة المدرَّ
من القهوة أو الشــاي خالل  الكثير 
الصيف، قد يولِّد الصداع والجفاف.
اإلكثــار مــن شــرب المشــروبات 

رية السكَّ
ـة العصائــر الُمعبّأة  تحتــوي غالبيَـّ
والمشــروبات  زجاجــات،  فــي 
ر،  البــاردة على كمٍّ زائد من الســكَّ
طاقــة  شــاربيها  يعطــي  قــد  مــا 
ـه يؤدي إلــى هبوط  موقتــة، بيد أنَـّ
ـام. لذا، يجب  الطاقــة بعد بضعة أيَـّ
استهالك الســعرات  عــن  االمتناع 
الحراريَّة السائلة الباردة، واستبدالها 

بعصائر الفاكهة الطازجة.
اتباع الحميات القاسية

يشعر ناس كثيرون بضغوط متزايدة 
للحصول على أجسام ”مثاليَّة” خالل 
الصيف، األمر الذي يدفع إلى اتّباع 
أنظمــة الرجيــم الواعدة بـــ »نتائج 
تها.  سريعة”، والمشــكوك في صحَّ
ومعلــوٌم أنَّ اتّبــاع رجيــم غذائــي 
قــاٍس، قــد يــؤدي إلــى التباطؤ في 
مســتوى األيض والصداع والغثيان 
واإلســهال. وبالطبــع، يجب رفض 
ســلوك هذا الطريــق للوصول إلى 
الجســم ”الطبيعي”، وبداًل من ذلك، 
ي  الســعي إلى تنــاول الطعام الصحِّ

بكمٍّ معقول.
تجنب البيض والسمك 

والدجاج
ثمــة اعتقــاد خاطــئ بــأنَّ البيض 
ـد حرارة  واألســماك والدجــاج تولِـّ
زائــدة فــي الجســم، وبالتالي يجب 
أن  إالَّ  الصيــف.  خــالل  تجنُّبهــا 
م ليــس صحيًحــا، فالبيض  مــا تقــدَّ
والســمك والدجــاج، أطعمــة غنيَّة 
من الدهــون،  الخالــي  بالبروتيــن 
العنصر الغذائي المهّم للحفاظ على 
ــي أثنــاء الصيف. ومع  وزن صحِّ
ــاًل التقليل من  ذلــك، قد يكون مفضَّ
حصص اللحــوم الدهنيَّة، مثل: لحم 

الضأن ولحم البقر خالل الصيف.
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n  هنــاك العديــد مــن الوصفات 
الطبيعية والسهلة والتي تساعد على 

تبييض اإلبط لديك، منها:
البطاطــا: نأخذ القليــل من عصير 
البطاطــا الطبيعــي، ونطبقــه على 
منطقــة اإلبــط لمــدة 10 دقائق ثم 

نغسله بماء دافئ.
الكركــم والليمــون: نخلــط القليــل 
من الكركم مــع عصيــر الليمــون 
بمــا يكفي لعمل معجــون، ثم ندهن 
المعجــون علــى اإلبطيــن ونتركه 
لمدة 30 دقيقة قبل غسل اإلبطين.

الخيــار: نفــرك اإلبطين بشــرائح 
الخيــار، ونتــرك خالصــة الخيار 
علــى اإلبطين فتــرة 10 دقائق، ثم 

نغسل بالماء الدافئ.
زيــت اللوز: نقــوم بتدليك اإلبطين 
بقطــرات من زيــت اللوز ونتركه 
ثــم نغســل  فتــرة 10-5 دقائــق، 

المنطقة بالماء والصابون.

زيت شــجرة الشــاي: نمزج بضعة 
قطرات من زيت شجرة الشاي مع 
كــوب مــن المــاء ورش القليل من 
هذا المزيج يومًيا على اإلبطين بعد 

الحمام.
زيــت جــوز الهنــد: نقــوم بتدليــك 
اإلبطين ببضعــة قطرات من زيت 
جوز الهنــد، ثم نتــرك الزيت ربع 
ســاعة، وبعــد ذلك نغســل اإلبطين 
هــذه  نكــّرر  والصابــون،  بالمــاء 

العملية مرتين يومًيا.
عصيــر الطماطــم: نقــوم بتطبيــق 
القليــل مــن عصيــر الطماطم على 
اإلبطين، ويمكن تركه حتى الصباح 

قبل غسله، ونكّرر العملية يومًيا.
يلــزم  مــا  كل  الصبــار:  جــل 
الصبــار  جــل  هــو  هنــا 
نقوم  المعروف باأللوفيرا الطازج، 
بتطبيقه على اإلبطين، ونتركه -10

15 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء.

تبييض اإلبط بوصفات طبيعية
لبشرة أكثر إشراق
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إستراحة

  ماركوس توليوس 
سيسرو”شيشرون” 

  n    كاتب روماني وخطيب في روما القديمة، 
ولــد ســنة 106 ق.م، صاحــب إنتــاج ضخــم 
الالتينــي  للتعبيــر  مرجعيــا  نموذجــا  يعتبــر 
الكالســيكي، أثارت شــخصية شيشــرون الكثير 
من الجــدل والتقويمــات المتضاربة وخاصة في 
الجانب السياســي من حياتــه، فهــو تــارة مثقف 
مضيع في وسط سيء، وتارة أخرى ثري إيطالي 
صاعــد في روما، وثالثة انتهــازي متقلب و”أداة 
طيعة في يد الملكية” و”متملق لبومبي ثم سيزار” 
بحســب ثيودور مومســين وجيروم كاركوبينو، 
ولكنــه أيضا بحســب بيير كريمال الجســر الذي 

عبره وصلنا جانب من الفلسفة اليونانية.
في عام 63 قبل الميالد، أصبح شيشرون أول رجل 

جديد ألكثر من ثالثين عام.
كان شيشرون طالباً شديد النباهة طبقاً لبلوتارش، 

وقــد جذب تعليمــه انتباه روما كلها وقد ســنحت 
لــه الفرصــة لدراســة القانــون الروماني تحت 
عــدة  ســكافوال. بعد  موســياس  كوينتــس  يــد 
أعــوام، وبنفس الطريقــة، قام شيشــرون بتعليم 
روفوس والعديــد  ســالياس  الشــاب ماركوس 

مــن المحامــون الشــبان اآلخريــن؛ وكان يعتبر 
هــذا االتحــاد إتحــادا مشــرفاً بالنســبة للمدرس 
والتلميــذ. حصــل شيشــرون علــى دعــم رعاة 
العائلة، ماركوس إيميلوس ســكاروس ولوسياس 
ليسينياس كراسس. كان األخير نموذجاً للخطيب 

ورجل الدولة بالنسبة لشيشرون.
يعتبر شيشــرون أب الفلســفة السياسية في روما 
والكاتــب السياســي األول فيها، كتب شيشــرون 
كتابين مســتوحين من أفالطون فــي الجمهورية 
وفــي القوانيــن كمــا ترك بحثــا فــي الواجبات، 
يكمــن دوره أساســا فــي جعــل بعــض األفكار 
اليونانيــة تتــالءم مــع نمــط التفكيــر الروماني 
كمــا يــرى الكثيــرون أن عبر شيشــرون تم نقل 
النزعة اإلنسانية األخالقية والسياسة إلى أوروبا 
الغربية. طور شيشرون في منتصف القرن األول 
قبل الميالد موضوع القانون الطبيعي والذي يجد 
أصولــه عند الرواقيين، يقول عنه شيشــرون إنه 

القانون الحقيقي ألنه مطابق للطبيعة، 
كتــاب هورتــا نســيون الــذي بحث فــي الحقيقة 
والســعادة اللتين هما الفلســفة كتــاب الجمهورية 

والقوانين.

n سئل أشعب مرة : كم يساوي اثنين في اثنين ؟
فأجاب : أربعة أرغفة .

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 

 الال فاطمة نسومر.. جماهدة  مثلها خولة بنت خويلد 
يف رحاب العلم واإلميان  

n       الال فاطمــة نســومر )1830 - 1863( 
مجاهــدة جزائرية، لقبها ”خولة الجزائر”. اســمها 
الحقيقــي فاطمة ســيد أحمــد، لقبت بـ” نســومر” 
نســبة إلى قرية نسومر التي كانت تقيم فيها. لقبها 
االستعمار الفرنسي بـ »جان دارك جرجرة” لكنها 
رفضت اللقب مفضلة لقب »خولة جرجرة« نسبة 
إلــى »خولة بنــت خويلــد« الشــجاعة والمدافعة 
عــن دينها، أما كلمة ”جرجــرة” فهي جبال وعرة 
تتواجد بمنطقة القبائل بالجزائر. وقد هزمت جيش 
العدو في معركة 18 يوليو 1854 حيث أرغمت 
الجنود الفرنسيين على االنسحاب من أراضيها بعد 
أن خلفــوا وراءهم أكثــر من 800 قتيل منهم 25 
ضابطا و371 جريحاً. وفي سنة 1857 حاصر 
الجنود بيتها ووضعت في ”معسكر اعتقال” بوسط 
الجزائر تحت حراسة مشددة فماتت حسرة وحزنا 
علــى وطنهــا ودينها ســنة 1863 بعــد إصابتها 
بشــلل نصفــي، وهي لم تتجاوز الـــ 33 عاماً من 
عمرها لتتناقل األجيال بطولتها ويتغني الشــعراء 

بشجاعتها.
رهنــت فاطمة على أن قيــادة المقاومة الجزائرية 
ليــس حكر علــى الرجال فقــط بل شــاركت فيها 
النســاء، وفاطمة نسومر شبت منذ نعومة أظافرها 
على مقت االســتعمار ومقاومتها له رغم تصوفها 
وتفرغها للعبادة والتبحر في علوم الدين والتنجيم، 
إال أن هــذا لم يمنعها من تتبع أخبار ما يحدث في 
بــالد القبائل من مقاومة زحف الغزاة الفرنســيين 
و المعــارك التي وقعت بالمنطقة ال ســيما معركة 
الجزائــري  المجاهــد  قادهــا  تادمايت التــي 
الحاج عمر بن زعموم ضد قوات الجيش الفرنسي 
بقيادة الجنرال بيجو سنة 1844، كما أنها لم تكن 
غافلــة على تمركــز الغزاة الفرنســيين في تيزي 
وزو بيــن 1846-1845، وفي دلس 1847 تم 
محاولــة الجنرال رندون من دخول األربعاء ناث 
إيراثــن عام 1850التي هزم فيهــا هزيمة منكرة 
. ولمــا واتتهــا الظــروف انضمت إلــى المقاومة 
حيــث شــاركت بجانــب بوبغلــة فــي المقاومة و 
الدفاع عــن منطقة جرجرة و فــي صد هجومات 
االســتعمار على أربعاء ناث إيراثن فقطعت عليه 
طريــق المواصــالت و لهذا انضــم إليها عدد من 
قــادة األعراش و شــيوخ الزوايــا و القرى، ولعل 
أشــهر معركة قادتها فاطمة نســومر هي تلك التي 
خاضتهــا إلــى جانب الشــريف بوبغلة )محمد بن 
عبــد هللا( في مواجهة الجيوش الفرنســية الزاحفة 
بقيــادة الجنراليــن رندون و ماك مــا هون فكانت 
المواجهــة األولى بربــوة تمــز قيدة حيــث أبديــا 
اســتماتة منقطعة النظيــر، إال أن عدم تكافؤ القوة 
عدة وعدداً اضطر الشــريف بوبغلة بنصيحة من 
فاطمــة نســومر على اإلنســحاب نحو بنــي يني، 
وهنــاك دعيا إلــى الجهاد المقدس فاســتجاب لهما 
شــيوخ الزوايا ووكالء مقامــات أولياء هللا فجندوا 

الطلبــة والمريدين وأتباعهم واتجهــوا نحو ناحية 
واضيــة لمواجهة زحف العدو علــى قراها بقيادة 
الجنرالين رندون ويوســف التركي ومعهما الباشا 
آغة الخائــن الجودي، فاحتدمــت المعركة وتلقت 
قوات العــدو هزيمة نكــراء، وتمكنت الال فاطمة 
نســومر مــن قتــل الخائــن الجــودي بيدهــا كما 
اســتطاعت أن تنقذ مــن موت محقــق زميلها في 
الســالح الشــريف بوبغلة حينما ســقط جريحا في 

المعركة.
بالرغم مــن الهزيمة النكراء التي منيت بها قوات 
رونــدون يتشــكرت ، إال أن ذلــك لــم يثنــه مــن 
مواصلة التغلغل بجبــال جرجرة، فاحتل عزازقة 
في ســنة 1854 فوزع األراضــي الخصبة على 
المعّمريــن الوافدين معه، و أنشــأ معســكرات في 
كل المناطــق التــي تمّكن منهــا، وواصل هجومه 
علــى كل المنطقة . بالرغــم من التغلغل والزحف 
لــم يثبّط عزيمة اللة فاطمة نســومر من مواصلة 
هجوماتهــا الخاطفة على القــوات الغازية فحققت 
انتصــارات أخرى ضــد العــدو بنواحي يراتن و 
تاوريغ و توريرت  و تخلجت و عيــن  األربعــاء 
موســى، مما أدى بالقوات الفرنسية إلى االستنجاد 
بقوات جديدة و عتاد حديث، اضطرت على إثرها 
فاطمة نســومر إلــى إعطاء األوامر باالنســحاب 
لقواتها إلى قرية تاخليجت ناث عيســو، ال ســيما 
بعد اتبّاع قوات االحتالل أسلوب التدمير و اإلبادة 

الجماعية، بقتل كل أفراد العائالت دون تمييز و ال 
رحمة. و لم يكن انسحاب فاطمة نسومر انهزام أو 
تقهقــر أمام العدو أو تحصننا فقط بل لتكوين فرق 
ســريعة من المجاهدين لضرب مؤخــرات العدو 
الفرنســي و قطع طرق المواصالت و اإلمدادات 

عليه.
وضعــت فاطمــة في ”ســجن يســر” بالعيســاوية 
المديــة  واليــة  بتابــالط  ســابقا(  )تورثاثيــن 
شمال الجزائر تحت حراســة مشددة، وقد توفيت 
في ســبتمبر 1863 عن عمر ناهز 33 سنة على 

إثر مرض ُعضال تسبب في شللها.
ان المقاومة فاطمة نسومر بعد القاء القبض عليها 
فــي وادي يســر، حكــم عليهــا باإلقامــة الجبرية 
ب) تورثاثيــن( بمنطقــة العيســاوية التــي تبعــد 
15 كيلومتــًرا عــن مدينــة تابالط التــي تحتضن 
الزاوية العيســاوية التــي كان يديرها ”الباي محي 
الدين كســجن” اختارته لنفســها للتعبد والدراســة 
حتــى مرضــت وانتقلــت إلى جــوار ربهــا دون 
أن يتجــاوز عمرها 33 ســنة. ويقــال انها ماتت 
مســمومة في فرنســا كانت تخــاف تأثيــر جــان 
 دارك الجزائر كمــا وصفهــا الجنــرال رانــدون.
تم دفنها في مقبرة ســيدي عبد هللا غير البعيدة عن 
المــكان قبل أن يتم نقل رفاتها إلى مربع الشــهداء 
بمقبــرة العاليــة ســنة 1995. المــكان حاليا هو 

متحف سمي على اسمها عام 2009.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هــل تعلــم  تمتلــك الجــرادة تســعمئة 
عضلة ُمستقلة، وهي تفوق عدد عضالت 

اإلنسان بمئتي عضلة.
- هل تعلم أنه بإمكان السمك الصدفي ابتالع إنسان كامل

- هــل تعلــم أن تعتبر الطماطــم علمياً من الفواكــه، فيما يعتبر 
الموز من األعشاب نظراً لساقه غير الخشبية.

- هل تعلم أن تمثال الحرية أصبح بعد حوالي شهر من تدشينه 
عام 1886 منارة لمدة 16 عاًما، وكانت شعلته مرئية على 

بعد 38 كيلومترا.

الســلطان محمد  ميــالد    - 1566
الثالث، السلطان العثماني الثالث عشر

تابعــة  طائــرة  ســقوط   - 1991
النمســاوية  للطيــران  الودا  لخطــوط 

قرب بانكوك عاصمة تايالند وأسفرت عن مصرع 223 شخص.
أوروبــا  أبطــال  مدريد بلقــب دوري  تتويــج لاير   - 2018
2018 للمــرة الثالثــة علــى التوالي والثالثة عشــر فــي تاريخه 

بفوزه على نادي ليفربول 3–1 في النهائي.
عيد األم في بولندا.

واحد قابل واحد يجرى فى الشارع فسالة 
لها لمــاذا تجــري  فــرد عليه قالــة حماتى اشــتريت 

نصف كيلو سمك أكلته نىء اصيبت بشلل نصفى ،فقال له سأحضر لها 
الدكتور قال له ال انا ذاهب  اجيب لها النصف كيلو الثاني.

ما بين دقيقة أقر فيها النسيان ودقيقة أحاول تجربة ذلك مجازر 
تقام في داخلي وال تتوقف.

       محمد درويش

. اليل حفر حفرة لخوه يطيح فيها 
 

يقال هذا المثل للشخص الذي يحاول أن يعمل فخ ومشاكل لآلخر 
لكن يقع هو في الفخ 

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحــد ألية فتــرة تعود، 
لكــّن ورغــم أّنها ض 
اربة في عمق التاريخ 
إال أنهــا ال تــزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

األربعاء  26 ماي  2021
الموافق لـ 14 شوال 1442



 n تمكنــت مصالــح الــدرك الوطنــي 
وحرس الحدود، يوم اإلثنين، بمنطقة واد 
بونعيم الحدودية، بلدية باب العسة، دائرة 
مغنية، بوالية تلمســان بالناحية العسكرية 
الثانية، من تفكيك شــبكة إجرامية ُمكونة 
من ســتة أشــخاص بحوزتهم مبالغ مالية 
ضخمة من العملة الوطنية )فئتي 1000 
و2000 دينار جزائــري( بقيمة إجمالية 
تقــدر بأربعة )04( مالييــر و)108,5( 
مليــون ســنتيم، منهــا مبلغ مالــي مزور 
بقيمة ثالثة ماليير و مليون سنتيم حاولوا 
إدخالهــا وترويجها بالتواطؤ مع شــبكات 
إجراميــة مغربية، حســب بيــان لوزارة 

الدفاع الوطني.
وجــاء في البيــان: “فــي إطــار محاربة 
الجريمة المنظمــة وبفضل اليقظة الدائمة 
لوحداتنــا المرابطة على الحدود الوطنية، 
تمكنــت مصالح الــدرك الوطني وحرس 
الحدود، يوم 24 ماي 2021 بمنطقة واد 
بونعيم الحدودية، بلدية باب العسة، دائرة 
مغنية، والية تلمســان بالناحية العسكرية 
الثانية، من تفكيك شــبكة إجرامية ُمكونة 

من ستة )06( أشــخاص بحوزتهم مبالغ 
ماليــة ضخمة من العملــة الوطنية )فئتي 
1000 و2000 دينــار جزائري( بقيمة 
مالييــر   )04( بأربعــة  تقــدر  إجماليــة 
و)108,5( مليون سنتيم، منها مبلغ مالي 
مزور بقيمــة ثالثة )03( ماليير و)93( 
مليون ســنتيم حاولوا إدخالهــا وترويجها 

بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية”.
وتأتــي هــذه العمليــة النوعيــة لوحــدات 
الجيش الوطني الشعبي في سياق الجهود 

الراميــة إلى إحبــاط كل محاوالت تمويل 
التخريبيــة والتحريضية  ودعم الحركات 
التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البالد 
وزرع الفوضى والفتنة بين أبناء الشــعب 
الواحد، وكذا تخريب واستنزاف مقدرات 
االقتصــاد الوطنــي الســيما مــن خــالل 
إغــراق الســوق الوطنية بهــذه العمالت 

المزورة، حسب ذات البيان.
ق ـ و

وزارة الدفاع الوطني تكشف:
 تفكيك شبكة إجرامية »مغربية« وحجز 

مبالغ مالية ضخمة مزورة بتلمسان

باقة األخبار 
تفكيك شبكة دولية مختصة يف تهريب األسلحة النارية 

توقيف 10 أشخاص وحجز 19 بندقية  
  

n فــي إطــار مكافحة الجريمة بشــتى أنواعها عبر 
إقليــم والية تبســة ، تمكنت الفرقــة اإلقليمية للدرك 
الوطني بالماء األبيض أول أمس , من تفكيك شــبكة 
إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة في األسلحة 
الناريــة تمثلت المحجوزات فــي 19 بندقية مضخية 
قصيرة الحجم نوع ســكوربيون ســلفدور ، وتوقيف 
10 أشــخاص ، فيمــا اليزال البحث جــار  على آخر 
في حالــة فرار .العملية مكنت أيضــا من حجز كمية 
معتبرة من الخراطيش  تقدر ب823 خرطوشــة من 
مختلف العيارات ، و 90 غرام من كيف معالج.  في 
انتظار تقديمهم امام الجهات القضائية بعد إســتكمال 

اجراءات التحقيق .
هواري غريب

انتشال جثة الطفل الغريق بعد خمس 
أيام بحث يف سكيكدة

  
n عثر،ليلــة أول أمــس، أعــوان الحمايــة المدنية 
بســكيكدة على جثة الطفل الغريق الدي كانت أمواج 
البحــر قد ابتلعته مند خمس أيام في ظروف غامضة 
..جثــة هامــدة بيــن الصخــور بمنطقــة وادي ريغة 
بســكيكدة حيث تــم تحويل جثته علــى مصلحة حفظ 

الجثث بمستشفى بوحارة ..
لإلشارة فإن الضحية من والية سطيف كان في رحلة 
اســتجمام بشــاطئ واد القط بمنطقة جــان دارك في 
ســكيكدة قبل أن يختفي من عرض مياه الشاطئ قبل 
خمس أيام ،حيث ســخرت عناصــر الحماية المدنية 
كل اإلمكانيــات من فرق المتطوعين و الغطاســين و 

ساندهم فرق من حرس السواحل .
نورالدين ب

حجز 15 كلغ من الكيف  المعالج بباتنة 
التدخــل  و  البحــث  فرقــة   ، ،أمــس  تمكنــت   n
الـ BRI مــن توقيــف شــخصين يبلغان مــن العمر 
30 و 35 ســنة من بينهم مسبوق قضائيا كانا على 
متن مركبة ســياحية بحي الزمالــة بباتنة بحوزتهما 
صفيحتيــن مــن المخدرات بــوزن 180 غــرام ليتم 
التوصــل لشــريكيهما البالغين مــن العمر 32 و 40 
ســنة مســبوقين قضائيا و باســتصدار إذن بتفتيش 
مســكنيهما تم العثور لدى أحدهما بحي بارك أفوراج 
بباتنة على 14 كلغ و 820 غرام من الكيف المعالج 
بكميــة إجمالية محجوزة يقدر وزنها بـ 15 كلغ ليتم 

تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية.    
محمد دحماني

n دائــرة الجريمــة فــي بالدنا اتســعت على نطاق 
واســع ، وهــو مــا يســتدعي الضرب بيد مــن حديد 
للتخفيــف من وضع بات ينــذر بعواقب وخيمة على 
المجتمــع ، ويهــدد كيانــه ويســيئ لســمعة الجزائر 
..مجهــودات مصالــح األمن بمختلف أســالكها وما 
وضعته الدولة من أجهزة وإمكانات ضخمة لمكافحة 
الجريمة ينبئ بأن الســلطة ماضية في سياســة تتسم 
بصرامــة أكثر ومتابعة أوســع وعقاب أشــد .تفكيك 
شــبكات دوليــة ووطنيــة مختصــة فــي التهريــب 
والمتاجرة باألســلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية 
مــن قبــل مصالح األمــن يعطــي االنطبــاع أن هذه 
المجموعــات التي ال تختلف بتاتا عــن المجموعات 
اإلرهابيــة محاصــرة ، وال يمكنهــا االســتمرار في 
إغراق الجزائر بالســموم القادمــة من الجهة الغربية 
علــى وجه الخصوص ، أين قنن البلد الجار المغرب 
عمليــات زراعة وإنتاج القنب الهنــدي ومرره على 
برلمانه من أيام قليلة ، أو األسلحة القادمة من جهات 
أخرى وأبرزها منافذ الصحــراء الكبرى..ال يمكنها 
االســتمرار ألن  الجيش الوطني الشــعبي دخل بقوة 
فــي محاربــة الجريمــة المنظمــة وغيرهــا ، فهناك 
رجال مرابطون على حدودنا ال ينامون لوضع حجد 
لنشــاط بارونات المخدرات وأباطرة تجارة الســالح 
وحتى البشــر. ينشطون بالســرعة الخامسة وهو ما 
أربــك جماعات الشــر.من أيام قليلــة أحبطت قوات 
الجيش عمليات إدخال أطنان من المخدرات وأوقفت 
عشرات المجرمين الخطيرين.ومن أيام أيضا تمكنت 
مصالح األمن وفي ظرف وجيز من توقيف مجرمين 
لــم يترددوا في االعتداء بوحشــية علــى معلمات في 
بــرج باجي مختــار ،وأمس تمكن رجــال الدرك من 
تفكيك شــبكة تختص في المتاجرة وتهريب األسلحة 
بتبســة وهذه عينات فقط لــن ضربات مصالح األمن 
الموجعــة كثيرة وتكاد تكــون يومية للحد من ظاهرة 

اتساع الجريمة وتكبيل نشاط المجرمين..
آخر الكالم .. حــان الوقــت ألن ينخرط كل 
مخلص فــي هذا الوطن في ســياق محاربة الجريمة 
ومســاعدة أســالك األمن كل في مكانــه وتخصصه 
ألن األمــر صــار خطيــرا ، ويكفــي أن المخدرات 
والمهلوســات أصبحــت تروج حتى داخل مدارســنا 
وثانوياتنــا وجامعاتنا ، وظلم الظالمين من المجرمين 
اضحى باديا للعيان جهارا نهارا ، وهناك من يتباهى 
بجرمــه وبجنونــه ..كمــا حــان الوقت لســن قوانين 
ردعيــة صارمة من قبل الجهات المختصة وتســليط 
أقصى العقوبات في حق مجرمين هم ايضا يســرون 

بالسرعة الخامسة .
يزيد سلطان

الجريمة والرسعة الخامسة
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 31/ 16
الجزائر : 21/ 18
وهران : 21/ 19 

الصبح  : 03.36
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.22
املغرب  : 19.46
العشاء : 21.23

مواقيت الصالة 

األربعاء 26 ماي  2021/الموافق لـ 14 شوال  1442

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

بواليات شرق البالد إىل إخطارها بخصوص 
كل تذبذب يف توزيع الجريدة ..كما 

تدعو كل الذين يريدون أن تصل الجريدة 
أكشاكهم  االتصال على األرقام التالية : 
  0672661888  /   031741609 

ع.ق

كاريكاتور

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 
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الربيد 
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قسيمة املشاركة     
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سؤال رقم 04 :
أحد األنبياء صام عن الطعام والكالم أياما 

ثالثة لريزقه اهلل ولدا فمن هو ؟ 

سؤال رقم 05 :
 من هو أول من وضع علم النحو العربي ؟

سؤال رقم 06 :
على أي صالة من الصالوات الخمس يطلق 

اسم صالة الربدين ؟
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