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القسنطيني منذ نهاية مرحلة الذهاب والمشاكل اإلدارية والصراعات بين 
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مع دخول العرش األواخر من شهر رمضان، بدأ العد التنازيل  لعيد الفطر وبدأ تهافت 
العائالت عىل  األســواق و المحالت لرشاء مالبس العيد، غري أن الكثري منها صدمت 
باالرتفاع الكبري المسجل يف أســعار هذه األخرية خاصة منها مالبس األطفال، وقد 
اعتــرت منظمة حماية المســتهلك أن األمــر كان متوقعا يف ظل الظــروف الصعبة 
التــي تمّر بهــا البالد جراء جائحــة كورونا، يف حــني أكدت جمعية التجــار و الحرفني 
الجزائريــني، زيادة الطلب عىل المالبــس واألحذية بأكرث مــن %60، خاصة مالبس 
األطفــال، و أشــارت إىل أن الجزائريــني ينفقون حــوايل 150 مليار دينار عىل ســوق 

المالبس واألحذية بمناسبة عيد الفطر. 
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nأعلــن عبدالحميــد ســاقجي رئيــس جمعية 08 
مــاي 45 عن التحضير لرفع دعــوى قضائية ضد 
مرتكبــي مجازر  8 ماي 1945 التي تســببت في 

استشهاد وتشريد اآلالف من الجزائريين.
وقال ســاقجي، إلذاعة سطيف، إن أحداث 8 ماي 
1945 حركــت الوعــي لــدى الجزائريين ومهدت 
لقيــام الثورة والكفاح المســلح، مضيفــا أن الجمعية 
بصدد تحضير ملف لمقاضاة مرتكبي تلك المجازر 

أمام الهئيات الدولية.
واضــاف أن الجمعية  ســترفع دعوييــن قضائيتين 
األولى أمام لجنة  حقوق اإلنسان ببروكسل والثانية 
لــدى محكمــة العدل الدولية باهــاي » ألن من قام 
بالجريمــة  معروفــون لدينــا ونمتلك قائمة إســمية 
لهــؤالء المرتكبيــن علــى غــرار الجنــرال ديفــال 

وبورديــا وغيرهم ، ســواء كانوا في ســطيف أو 
قالمة أو خراطة أو سعيدة أو في مناطق أخرى من 

الوطن التي كانت عرضة لتلك المجازر«.

nهنــأ الوزيــر األول، عبــد العزيز جراد، أســرة 
الصحافــة الوطنية، بمناســبة اليــوم العالمي لحرية 

الصحافة المصادف للثالث ماي.
وفــي تغريــدة على   حســابه بموقع  تويتــر، قال 
الوزيــر األول أن االحتفــال باليــوم العالمي لحرية 
الصحافة يأتي في ظل تحول نوعي يشــهده اإلعام 
الوطنــي و فرضته البيئة الرقمية ورهاناتها أبرزها 

الحد مــن األخبار الزائفة، وتأســيس فضاء للحوار 
المســؤول والمتــوازن لتنوير الــرأي العام وخلص 
الوزيــر األول في األخير الى القول هنيئا لألســرة 
اإلعاميــة بهذه المناســبة وأتمنى لــكل الصحفيين 

التوفيق في إيصال رسالتهم .
ق ـ و

»اإلنرتبول« يحقق مع 
بريطانية بسبب اسم فرسها

 

n كادت سيدة بريطانية أن تواجه تهما بتمويل 
جماعــات إرهابية، بســبب اســم فــرس عربية 

تملكها، ولشغفها بالحضارة المصرية القديمة.
وقالــت صحيفــة »ديلــي ميــل« إن ســوزان 
جوفينداســامي، البالغــة من العمــر 57 عاما قد 
أصيبــت بالذهول والدهشــة عندمــا حققت معها 
الشــرطة الدولية »اإلنتربول«، وشركة تحويل 
األموال »باي بال« عن ســبب إرســالها أموال 

لتنظيم داعش اإلرهابي.
وبــدأت القصــة عندما أرســلت ســوزان مبلغا 
بقيمة 500 جنيه أســترليني إلى صديقها مدرب 
الخيول عبر خدمة »باي بال«، وكانت قد كتبت 
في االســتمارة »أموال لـ Isis«، وهو اختصار 
السم تنظيم »داعش« باللغة اإلنكليزية، مما حدا 

بالمشرفين على الخدمة بتجميد التحويل.
وعقب ثاثة أيام اكتشفت سوزان أن ثمة خطأ ما 
منع وصول األموال إلى المدرب الذي يشــرف 
على تدريب فرســها البالغة من العمر 9 أعوام، 
وعنــد االتصال بـ«بــاي بال« لاستفســار عن 
السبب واجهت، كما قالت، سيا من األسئلة عن 

سبب تحويلها األمول لـ«داعش«.
وهنا اضطرت ســوزان لتشــرح لهم أن فرسها 
إســمها »إيزيــس« )Isis( تيمنــا بإســم آلهــة 
مصرية قديمة وليس »Isis« المختصر إلســم 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وقالــت،  إنها أُجبرت على أن تشــرح للشــركة 
واإلنتربــول أنها كانت تدفــع هذه األموال مقابل 

تدريب حصانها وال تمول اإلرهاب.
وأكدت ســوزان، التي كانت تمتلك في الســابق 
خيــوال تدعــى »فرعــون« و«نفرتيتــي« أنها 
اضطرت  إلى تقديم جواز ســفر فرسها  األليف 
إلثبــات أن »Isis« هو بالفعل اســمها الحقيقي 

وأن اسمها الكامل هو إيزيس بنت خضرة.

نحو رفع دعوى قضائية ضد مرتكبي مجازر 8 
ماي 1945 بالهاي وبروكسل

الوزير األول يهنئ الصحفيني يف يومهم العالمي

في عمليات نوعية لمكافحة الفساد

العدالة تحجز مئات من القطع األرضية و المساكن 
و المحالت و مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n تمكنت الجهات القضائية الجزائية 
عبــر التــراب الوطنــي, فــي إطــار 
مكافحة الفســاد, من حجز ومصادرة 
العديد من األماك المنقولة والعقارية 
المتواجــدة علــى التــراب الوطنــي, 
حســب ما كشــفت عنه وزارة العدل 

أمس االثنين، في بيان لها.
فبالنســبة للدينــار الجزائــري, »بلغ 
إجمالــي المبلــغ الموضــوع تحت يد 
القضاء قيمة 49 ,807 779 723 
 008  150  ,33 منهــا  دج,   52
394 39 دج صدرت بشــأنها أحكام 
بالمصــادرة«, مثلما أفادت به وزارة 

العدل.
وفيمــا يتعلق بعملة األورو, فقد »بلغ 

إجمالــي مــا هــو موضــوع تحت يد 
القضــاء قيمــة 31 ,759 958 1 
أورو, منهــا 84 ,993 678 أورو 

تمت مصادرتها.
األمريكــي,  للــدوالر  بالنســبة  أمــا 
»وضــع تحت يد القضاء 15 ,809 
 49 منهــا  دوالر,   213  536
,171 472 198 دوالر موضــوع 
مصادرة«, يضيف البيان الذي أشار 
أيضــا إلــى أنــه »تم حجــز عمات 
أخــرى بمبالــغ ماليــة أقــل, علما أن 
المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة 
أو مبالــغ موضوعــة في الحســابات 

البنكية«.
فبالنســبة لألمــوال المنقولة األخرى, 

»تم وضع تحت يــد القضاء 4766 
مركبة, منها 4689 تمت مصادرتها 
و06 سفن كلها موضوع مصادرة«.
أمــا فيمــا يتصــل بالعقــارات, فقــد 
»وضعت 301 قطعة أرضية عادية 
وفاحية تحت يد القضاء, منها 214 

تمت مصادرتها«.
ويضــاف إلى ما ســبق ذكره »119 
ســكنا و27 محــا تجاريــا وضعوا 
تحت يد القضاء, صودرت منها 87 
ســكنا و23 محا تجاريــا, باإلضافة 
إلــى 21 بنايــة أخرى محجــوزة أو 
مصادرة‹‹, وفقا لما تضمنه المصدر 

ذاته.
ق ـ و

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n أثــارت جلســة تصويــر 
للراقصــة، جوهرة، في ســاحة 
مســجد المينــاء الكبيــر بمدينة 
الغردقــة جــدال بيــن عــدد من 

أهالى المدينة.
الوطــن«  لصحيفــة«  ووفقــا 
المصرية، عبــر أهالي المدينة 
تلــك  بشــأن  غضبهــم  عــن 
الواقعــة عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي، وبخاصة مع نشــر 
جوهرة صور لها عبر حسابها 
الشــخصي على »انســتغرام« 
وهــي ترتدي الحجــاب وعباءة 
بيضاء قائلــة: »رمضان كريم 
على األمة اإلسامية، اعاده هللا 
عليكم وعلى أسرتكم بالخير«.

وقال طارق رشــدي من أهالي 
الغردقــة: »ال يصــح أن نترك 
ســاحة مســجد الميناء لراقصة 
تلتقــط صــور ونحــن فــي أيام 

مباركة في شهر كريم«.
وتابــع المواطــن حامــد ســيد 

بالقــول: »الغردقــة بهــا كثير 
مــن األماكن الســياحية، فلماذا 
بالتحديــد تعقــد راقصة جلســة 
تصويــر أمــام المســجد ونحن 
في أجــواء روحانية في شــهر 

رمضان«.
وأكد مصدر مســؤول بمديرية 
أوقاف البحر األحمر: »أنه طبقا 
لقرار وزير األوقاف يتم التنبيه 
على إمام المسجد بقفل المسجد 
عقب كل صاة مباشــرة. وعن 
للراقصــة  المتداولــة  الصــور 
جوهرة، أشــار إلى أن الصور 
تم التقاطها بســاحة المسجد في 

غير أوقات الصاة«.
وأضاف: »أن ســاحة المســجد 
تعــد محــط جــوالت وزيارات 
سياحية للسائحين، وذلك ضمن 
برنامــج شــركات الســياحة«، 
مشــيرا إلى عدم تلقيه أي طلب 
بخصوص تصريح لعقد جلسات 

تصوير للراقصة جوهرة«.

مرص.. راقصة تثري جدال واسعا 
بصور يف أشهر مساجد البالد



n فــي اليــوم العالمــي لحريــة 
الصحافــة، تبــرز معالــم السياســة 
و  االتصــال  مجــال  فــي  الوطنيــة 
عنوانهــا األبرز التأســيس لصحافة 
الكترونيــة وطنيــة تحتكــم للمعلومة 

الصحيحة.
،باشــرت  لذلــك  تحســبا  و 
تقنيــن  فــي  االتصــال  وزارة 
اإللكترونيــة  الصحافــة  قطــاع 
خطــوة  ضمــن  أول  كانــت  و 
المســعى  صــدور  هــذا 
يحــدد  الــذي  التنفيــذي  المرســوم 
شــروط  الممارســة اإلعالميــة عبــر 

. يــب لو ا
و قــد رحــب المهنيــون و الناشــرون 
المجــال  بصــدور  هــذا  فــي 
اعتبــر  و  المرســوم  هــذا 
علــى  بمثابــة  الخطــوة  األهــم  
ســبيل الذهــاب نحــو تطويــر األداء و 

المحتــوى االعالمــي عبــر االنترنــت 
الجزائــر. فــي 

الموضــوع،  قــال  هــذا  حــول  و 
ــبق  ــع »س ــر موق ــح مدي ــد راب محم
لإلذاعــة  تصريــح  »فــي  بــرس 
ــي  ــوم العالم ــبة الي ــة بمناس الجزائري
ــذا  ــة ،إن صــدور ه ــة الصحاف لحري
ــي  ــم ف ــوة األه ــو الخط ــوم ه المرس
هــده السياســة المنتهجــة مــن قبــل 
عبــر  النشــر  مجــال  فــي  الدولــة 
الويــب. و توقــع محمــد رابــح أن 
تتبــع هــذه الخطــوة بمنــح الناشــرين 
أكبــر  مســاحات  المهنييــن  و 
شــهادات  علــى  حصولهــم   بعــد 
بشــهادات  األصول المعروفــة 
التســجيل ممــا سيســمح لمســؤولي 
النشــر بالتفــرغ لتطويــر البوابــات 
. مضمونــا  و  شــكال  اإللكترونيــة 
الدكتــور  ،يــرى  جهتــه  مــن 
األســتاذ  الرحمــان  عبــد  عمــار 
بكليــة علــوم اإلعــالم و االتصــال 
بالجزائــر العاصمــة  بــان الهــدف 

محتــوى  صناعــة  هــو  المنشــود 
ــون  ــت وان تك ــر االنترن ــي عب وطن
االلكترونيــة ذات صبغــة  المواقــع 
»مواطناتيــة »  بالدرجــة األولــى.
وشــدد األســتاذ الجامعــي علــى أهمية 
أن تعمــل هــذه المواقــع ضمــن بيئــة 
مالئمــة، و تأخــذ بعيــن االعتبــار 
واالقتصاديــة  السياســية  الســياقات 

للبلــد. واالجتماعيــة 
الوطنــي  الجهــد  مــع  تماشــيا   و 
 ، المغلوطــة  األخبــار  لمكافحــة 
أكــد  الدكتــور عمــار عبــد الرحمــان 
بأنــه  يتعيــن علــى العامليــن فــي هــذا 
المجــال أن يلتزمــوا بشــروط  معينــة 
ــر  ــن بالجزائ ــون التوطي ــا أن يك منه
مســتقاة  األخبــار  تكــون  أن  و 
مــن  تحديــدا  و  مصادرهــا  مــن 
المؤسســات الرســمية تفاديــا للوقــوع 

فــي شــرك األخبــار المزيفــة.
يذكــر بــان وزارة االتصــال أعلنــت 
ــى إنشــاء  ــر ســتعمل عل ــان الجزائ ب
مؤمــن  الكترونــي  موقــع  مائــة 

3عين على الحدث

بلحيمر : االنتخابات التشريعية ستجرى في وقتها كما قرر رئيس الجمهورية
 n األوليغارشية تستعمل قنواتها اإلعالمية يف الخارج للتشكيك يف رشعية مؤسسات الدولة

أكد وزير االتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة,  عمار بلحيمر, اليوم االثنين, أن االنتخابات التشــريعية المقررة في 12 جوان المقبل »ســتجرى في وقتها 
كما قرر رئيس الجمهورية« و سيكون للمواطنين المجال الختيار ممثليهم بكل حرية. 

قال أن حل الربلمان فتح المجال واسعا  للفئات الشابة و النخب السياسية الجديدة

n واعتبــر بلحيمــر, فــي مقابلــة صحفيــة مــع يوميــة 
موعــد  هــي  »االنتخابــات  أن  الجزائــري«,  »الغــد 
سياســي دوري و ال بــد الوصــول إليــه و أن تشــريعيات 
ــس  ــرر رئي ــا ق ــا  كم ــي وقته جــوان 2021 ســتجرى ف
الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, كــون هــذا 
الموعــد االنتخابــي ســيدعى إليــه كل المواطنيــن لــإلدالء 
بأصواتهــم و التعبيــر عــن آرائهــم باختيــار  ممثليهــم«.

ــة بحــل  ــس الجمهوري ــزام رئي ــر أن الت و أوضــح الوزي
و  الشــابة  للفئــات  واســعا   المجــال  »فتــح  البرلمــان 
ــات  ــون انتخاب ــدة مــن خــالل قان النخــب السياســية الجدي
جديــد مــن شــأنه ضمــان جملــة مــن الضمانــات وطريقــة 
ــدأ  ــراع النســبي ومب ــى االقت ــد عل ــة تعتم ــت حديث تصوي
ــا  ــاركة, كم ــى المش ــباب عل ــجيع الش ــع تش ــة م المناصف
تضمــن نقطــة مهمــة وهــي المحافظــة علــى المــال بعيــدا 

ــن«. ــار الحــر للناخبي ــى االختي ــر عل عــن أي تأثي
ــة ستســهر علــى ضمــان  ــى أن الدول ــر إل و أشــار الوزي
ــة  ــراق للنزاه ــون أي »اخت ــى ال يك ــراع حت ــن االقت أم
والشــفافية والمشــاركة الحــرة طيلــة العمليــة االنتخابية«.

نحرص على أن يبقى اإلعالم الوطني »حرا 
ونزيها«

ــة اإلعــالم بالســلطة,  وفــي رده عــن ســؤال حــول عالق
أجــاب بلحيمــر بالقــول أن الهــدف  اليــوم هــو الحــرص 
علــى أن يبقــى اإلعــالم الوطنــي »حــرا ونزيهــا« و 
البحــث عــن معادلــة  »تجمــع بيــن الدفــاع عــن ازدواجية 
المصالــح الوطنيــة والمردوديــة المهنيــة« ويتــم ذلــك 
كمــا أضــاف- فــي إطــار العمــل اإلعالمــي وأخالقيــات 
ــى  ــك خــالل ســنة 2021 وإل ــى أن يظــل ذل ــة عل المهن

مــا بعدهــا.

و عــن اإلعــالم النزيــه, قــال الوزيــر بأنــه »يقــوم اليــوم 
ــأن  ــاك شــك ب ــد هن ــم  يع ــى أحســن وجــه ول ــدوره عل ب
الجميــع علــى خــط الدفــاع عــن مصالــح البلــد وال يمكــن 
أن نقيــس علــى تصرفــات أفــرد لنتهم مؤسســات أو قطاع 
بأكملــه«. و فــي المقابــل يــردف بالقــول- الزالــت »قــوى 
قنواتهــا  تســتعمل  األوليغارشــية  فــي  المتمثلــة  الشــر 
اإلعالميــة الســيما عــدد مــن المؤثريــن المتواجديــن فــي 

الخــارج للتشــكيك فــي شــرعية مؤسســات الدولــة«.

ــى  ــوف عل ــوب الوق ــى وج ــياق إل ــي ذات الس ــا ف و دع
ــات  ــن خــالل تحقيق ــوروث م ــراب الم ــذا الخ ــم ه »حج
معمقــة خاصــة المــال الفاســد الــذي اســتطاعت جمعــه من 
ــارج«,  ــى الخ ــة ال ــة  وتهريبي ــات مافياوي ــالل تراكم خ
ــازال يغــذي نشــاط بعــض  ــال الفاســد »م ــدا أن الم مؤك

ــم االفتتاحــي«. ــه خطه ــن وتوجي اإلعالميي
ــة  ــدف الدول ــه أن ه ــأن ذات ــي الش ــر ف ــر الوزي ــا ذك كم
ــالل  ــن خ ــالء م ــن كل الدخ ــاع م ــر« القط ــو »تطهي ه

ــوق  ــن حق ــون م ــه القان ــص علي ــا ين ــام لم ــرام الت االحت
وواجبــات.

و فــي الجانــب االقتصــادي, أكــد الناطــق باســم الحكومــة 
أن نتائــج المخطــط االســتعجالي الــذي وضعتــه الحكومــة 
علــى ضــوء توجيهــات رئيــس الجمهوريــة ســتظهر 
ــر  ــة الكثي ــك بفضــل رقمن ــال« و  ذل ــرب اآلج ــي أق »ف
مــن القطاعــات التــي أعطــت ûحســبه- »حركيــة مميــزة 

لالقتصــاد«.
الحكومة الحالية »تراهن« اآلن على املؤسسات 

الناشئة
و أضــاف بــأن الحكومــة الحاليــة »تراهــن« اآلن علــى 
ــيط«  ــب النش ــل »العص ــا تمث ــئة ألنه ــات الناش المؤسس
ــم  ــه يت ــى المؤسســاتية فــي مختلــف القطاعــات, و أن للبن
التركيــز فــي ذلــك علــى تشــجيع الشــباب المبــدع وخلــق 
ــل  االقتصــادي. ــق التكام ــكار لتحقي ــن األف ــية بي التنافس

ــات, أكــد بلحيمــر  و فيمــا يخــص ملــف صناعــة المركب
أن الدولــة تعمــل علــى وضــع دفتــر شــروط صــارم 
لــكل مــن يريــد خــوض غمــار هــذه الصناعــة التــي »ال 
ــى  ــط عل ــد فق ــى ال  تعتم ــا حت ــر أن تخوضه ــد للجزائ ب
ــى  ــا عل ــكل عبئ ــي تش ــزة الت ــات الجاه ــتيراد المركب اس

ــة«. ــة العمومي الخزين
بتجربــة وزارة  الســياق  فــي ذات  المتحــدث  أشــاد  و 
الدفــاع الوطنــي فــي الصناعــات الميكانيكيــة ووصفها ب 
»التجربــة الناجحــة« ألنهــا اعتمــدت خطــة واســتراتيجية 
ــد  ــل الي ــن وتأهي ــى ضــرورة تكوي ــد عل ــة  تعتم واضح
العاملــة ونقــل التكنولوجيــا, وهــو األمــر الــذي أشــاد بــه 
ــى  ــه إل ــالل دعوت ــن خ ــخصيا م ــة ش ــس الجمهوري رئي
ضــرورة االقتــداء بــوزارة الدفــاع الوطنــي وانتهــاج 

اســتراتيجيتها.
ق ـ و
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التأسيس لصحافة الكرتونية وطنية تحتكم للمعلومة الصحيحة

وزيــر  مستشــار  وأوضــح   n
االتصال في تصريح إذاعي بمناسبة 
الصحافــة  لحريــة  العالمــي  اليــوم 
أن  دستور 2020 ضمن للصحفي 
المكانــة الالزمــة لممارســة مهامه 
باحترافيــة كاملــة ونص فــي مادته 
الـــ 51 على أنه ال مســاس بحرمة 
حرية الرأي  وحرية التعبير وحرية 
الصحافــة علــى اختــالف أنواعهــا 
مضمونــة   إال بما تضبطه القوانين 
والتشــريعات ، مضيفــا أن الحفــاظ 
على هذا المكســب يعود للصحفيين 
من خالل تنظيم أنفسهم والدفاع عن 
حقوقهــم ، فحرية الرأي ال يمكن أن 
نحميها بالقوانين فقط فهي مســؤولية 

الدولة والمهنيين على حد سواء.
حريــة  فــإن  لبلديــة  وبالنســبة 
ــع  ــارض م ــر ال يجــب أن تتع التعبي
المصلحــة العليــا للوطن،مشــيرا إلــى 
ــن  ــر م ــط بالجزائ أن المخاطــر تحي

الشــرق مــن الغــرب ومــن الجنــوب 
أن  الجزائريــة  الصحافــة  وعلــى 
تتكاتــف مــع الدولــة وتلعــب دورهــا 

ــعب . ــة الش ــي توعي ــال ف كام
مراســلي  الصبــاح  ضيــف  ودعــا 
لتســبيق  األجنبيــة  الصحافــة 
جزائريتهــم علــى حريــة التعبيــر، 
الصحفييــن  بعــض   « قائــال 
وأن  وســبق  حدودهــم  يتجــاوزون 
بعــض  بإنــذار  الــوزارة  قامــت 
ــن  ــوات وبعــض المراســلين الذي القن
الحمــراء  الخطــوط  تجــاوزوا 
..المراســلون جزائريــون ويجــب أن 
« لجزائريتهــم  االولويــة  تكــون 

الصحافــة  »بعــض  أن   وأضــاف 
الدوليــة ال تحــب الخيــر للجزائــر 
وويزعجهــا االســتقرار الــذي نعيشــه 
االنبــاء  وكالــة  ســقطة  منتقــدا   ،«
الفرنســية بفســحها المجــال لممثــل 
تصنفهــا  انفصاليــة  حركــة  عــن 

ــة وتســاءل  ــة ارهابي ــر منظم الجزائ
ــة نفســها  ــت الوكال المتحــدث إن كان
تفســح المجــال لمــن يكــذب المحرقــة 
اليهوديــة  أو يطعــن فيهــا ،مشــدد 
علــى أن الجزائــر ترفــض حريــة 

التعبيــر علــى المقــاس .
ــال  ــر االتص ــار وزي ــرى مستش و ي
أن ورشــات االصــالح التي باشــرها 
القطــاع فــي مختلــف المجــاالت ) 
ميثــاق أخالقيــات المهنــة ، إعــادة 
 ، اإلعــالم  قانــون  فــي  النظــر 
ــة  ــون الســمعي البصــري ، بطاق قان
الصحفــي المحتــرف ( ســتضع حــدا 
للمتســلقين والدخــالء علــى المهنــة .
الوطنيــة  الصحافــة  بلديــة   ودعــا 
المقبلــة  لمواكبــة  االســتحقاقات 
وبنــاء  إنجاحهــا  فــي  والمســاهمة 
ــة الجزائريــة  لبنــة أخــرى فــي الدول

. الجديــدة 
ق ـ و

الجزائر:سناء-م

نرفض حرية التعبري عىل مقاس أعداء الـجزائر
يف اليوم العالمي لحرية الصحافةمستشار وزير االتصال أحمد بلدية :

أكد مستشــار وزير االتصال، أحمد بلدية أنه ال قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة في الدســتور ، 
داعيا الصحفيين إلى التكاتف مع الدولة لمواجهة التهديدات التي تتربص بالبالد ووضع مصلحة الجزائر 

فوق كل اعتبار، مشددا على أن الجزائر ترفض حرية التعبير على مقاس من ال يريدون الخير للبالد.

تقرير ياسمين بن حمادي

الجزائر : ربيع ـ م

https://www.radioalgerie.dz/news/sites/default/files/yasmine.mp3?uuid=608fe75428de3


دعت إىل توجيه رسائل إيجابية للشعب 
لبعث الثقة يف الترشيعيات القادمة

"حمس": االحتقان االجتمايع واإلرضابات الحاصلة نتيجة 
طبيعية لرتاجع القدرة الرشائية وغالء المعيشة

اعتبــرت حركــة مجتمع الســلم«حمس« أن مــا يحدث من 
احتقان اجتماعــي وإضرابات، نتيجة طبيعية لتراجع القدرة 
الشــرائية بسبب غالء المعيشــة والتضخم والندرة ومشاكل 
السيولة وتدني قيمة العملة الوطنية، واعتبرت أن مواجهة 
هــذه التحديــات يتطلــب جهودا كبيــرة وصادقــة على عدة 
أصعــدة، و دعــت الحركــة إلى  »توجيــه رســائل إيجابية 
للشــعب الجزائري لبســط الثقــة في االنتخابات التشــريعية 
المقبلــة كخطوة حاســمة النتقــال ديمقراطــي حقيقي وتام، 
كمــا دعت إلعداد األجــواء لالنطالق في حــوار وطني بين 
جميــع األطراف  بغــرض التوصــل إلى عقد وطنــي جامع 
بعــد االنتخابات يوفر حزاما سياســيا عريضا لحكومة وحدة 

وطنية. 

n وقالــت »حمس«  في بيان لها، أنها  تتابع »التوترات االجتماعية 
الجارية،  ومــا يحــدث من احتقــان اجتماعي وإضرابــات وما وقع من 
احتجاجــات فــي العديــد من القطاعــات على مســتوى التعليــم والبريد 
والتجــارة والحماية المدنية«، وما حصل »في الحراك الشــعبي ولعمال 
الحماية المدنية«، وأكدت بهذا الخصوص، »أن اإلضراب واالحتجاجات 
والمســيرات الســلمية حق من الحقوق المشــروعة، وأن التعامل معها 
بالمنع والقمع مرفوض قانونيا وسياسيا في كل األحوال«، كما اعتبرت 
أن«هذه التطورات نتيجة طبيعية لتراجع القدرة الشــرائية بســبب غالء 
المعيشــة والتضخــم والنــدرة ومشــاكل الســيولة وتدني قيمــة العملة 

الوطنية«. 
وأضافــت أن«مــا يحــدث مــن مواجهات ســببه عــدم اكتمــال التحول 
السياســي الذي دعا إليه الحراك الشــعبي وعدم وجود تقاليد سياســية 
للحــوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والواقعية«، 
وقالــت إنــه و«رغــم المجهودات الكبيــرة التي تبذل في مجــال التنمية 
والتي تتطلب وقتا طويال لظهور نتائجها والتي تواجه عوائق وتحديات 
كبيــرة فــي طريقها فإن هذه األحــداث مقدمة لتطــورات اجتماعية أكثر 
عمقا وتأثيرا بسبب انهيار االقتصاد الريعي وانكماش احتياطي الصرف 

وضعف الدخول من الجباية العادية«.   
وترى الحركــة أن« الوضع االقتصادي واالجتماعي الهش هو محصلة 
طبيعية لالنهيارات االقتصادية التي تســببت فيها عشــريات من الفســاد 
والنهــب والتبذيــر والعمــل لصالح اقتصــاد األجانــب«، وأن »ارتفاع 
األســعار يطرح استفسارات مشروعة عن مؤشــرات التضخم الحقيقية 
واإلجــراءات العالجيــة المتبعــة، وعــن المؤشــرات الحقيقيــة الكليــة 

لالقتصاد الوطني«. 
واعتبــرت »حمــس« أن مواجهة هــذه التحديات يتطلــب جهودا كبيرة 
وصادقــة على عدة أصعدة وذكــرت منها »التوقف الفوري الســتعمال 
الخشــونة واالعتقاالت في مواجهة المحتجين الســلمية وإطالق سراح 
الموقوفيــن واعتمــاد الحوار طريقــا لحل األزمــات«، و«اعتبار العمل 
السياســي هو بداية حل المشــاكل، ورأس الحلول السياسية هو شرعية 

ومصداقية المؤسسات الممثلة للشعب«.  
كما دعت الحركة إلى  »توجيه رســائل إيجابية للشعب الجزائري لبسط 
الثقة في االنتخابات التشريعية المقبلة كخطوة حاسمة النتقال ديمقراطي 
حقيقــي وتام، واالمتناع عن أي ســلوك يعقد األجواء االنتخابية من أي 
جهــة كانــت معلومــة أو مجهولة، أويفســر بــأن ثمــة إرادة فوقية ُتِعد 
المشــهد السياســي والبرلماني مســبقا بأي صورة أو شــكل جديد غير 

معبر عن الحقائق السياسية واالجتماعية«.   
س- م 

n وأوضــح جعبوب أمــس، خالل نزوله ضيفا 
علــى منتــدى اإلذاعــة الوطنيــة، أن الوضعيــة 
الوبائية التي عاشــتها الجزائــر على غرار دول 
العالــم كانــت لها أثار جد ســيئة علــى االقتصاد 
الوطنيــن و أكد أن التحــدي األكبر  كان البحث 
عــن كيفية للحفاظ  على مناصــب العمل و على 
المؤسســات االقتصادية و البحــث عن مناصب 
شــغل جديــدة و إدمــاج اآلالف من الشــباب من 
عقود ما قبل التشــغيل، و أكد أن قطاعه في حال 
استنفار من أجل العمل على تحقيق هذه األهداف. 
وكشــف الوزير عن إدماج إلى حد اآلن 68 ألف 
مــن أصحــاب عقود مــا قبل التشــغيل، و اعتبر 
أن  الوعد الذي أطلقه الوزير األول الســابق نور 
الديــن بدوي بإدمــاج  365 ألف من هــذه الفئة 
في الفترة مــن 2019 إلى 2021، كان«وهميا 
وغير ممكن«، و أشــار إلى أنه سيتم إدماج 30 
ألف في قطاع التربية  و 30 ألف على مســتوى 
قطــاع الداخليــة، و500 علــى مســتوى قطاع 
التعليم العالي،  حيث أشــار إلــى أن 70 بالمائة 
مــن المعنيين باإلدماج ســيكونون ضمن قطاعي 
التربيــة و الداخليــة، و أضــاف أنــه  » وبهــذه 
الوتيرة سنصل إلى إدماج 200 ألف شاب نهاية 

العام.« 
العموميــة  اإلدارة  يف  التوظيــف 
متشــبع ويجب التوجه نحو املجاالت 

االقتصادية
وأكــد جعبــوب أن المقاربة الجديــدة تعتمد على 
البحــث عــن مناصب فــي القطــاع االقتصادي، 
كــون اإلدارة العمومية متشــبعة و تضم أكثر 2 
مليــون و 100 ألــف موظف »فهي في إشــباع 
كلــي ووفق منطــق التســيير ال طاقة اســتيعاب 
فــي اإلدارة  العموميــة«، وهــو مــا يســتدعي 
حســبه العمل على مراجعة دقيقة على مســتوى 
التعليــم العالــي و التكويــن المهنــي وذلــك من 
أجل  تكوين  الشباب في التخصصات المطلوبة 
حقا في عالم الشــغل، إضافة إلى توجيه الشــباب 

حاملي الشهادات إلى المقاوالتية . 
و كشف الوزير عن تسهيالت إلنشاء المشاريع، 
باســتحداث  »عطلة غيــر مســبوقة«، و التــي 
تشــجع الموظفين على التوجه نحو إنشاء شركة 
خاصة، حيث قال« أي موظف يرغب في إنشاء 
شركة نطمئنه  بأنه يمكنه يأخذ عطلة  من عمله 
لمدة عام لتتاح له فرصة إنشاء شركة،  فإذا نجح 
مشــروعه يواصــل به و يترك منصبه لشــخص 

آخر و إذا فشل فيعود لمنصبه القديم.« 

590 ملياردج عجز ســنوي لصندوق 
التقاعد

وفيمــا يتعلق بالعجــز الذي تعانــي منه صناديق 
الضمــان االجتماعي، قال الوزير انه قبل البحث 
عن حلول لهذا العجز ال بد من معرفة األســباب 
و أضاف أن االنكماش االقتصادي اثر  في مبلغ 
التحصيالت االجتماعية للصناديق من اشتراكات 
أرباب العمل و العمال ما ســبب غلق مؤسســات 

وتسريح العمال. 
التقاعــد  صنــدوق  أن  جعبــوب  اعتبــر  و 
فــي  أنــه  بســبب  تضــررا  الصناديــق  أكبــر 
2016  خرج  آالف من العمــال للتقاعد فاختل 
الميــزان ، وحاليــا يعاني عجــزا ب590 مليار 
دج ســنويا، و أشــار إلى أن الدول تغطي العجز 
عــن طريق  دعم مالي إضافي من 2 بالمائة من 
الحقوق الجمركية من السلع الموجهة لالستهالك 
على حالها، وعن طريق إعانات مالية سنوية من 
صندوق الوطني، و أكد أن الدولة لن تتخلى على 

المتقاعدين مهما كانت الظروف . 
وأكــد الوزير من جهة أخــرى أنه حاليا ال عودة 
للتقاعد النسبي أو بدون شرط سن، و قال إنه في 
حال »قبلنا ذبك فســوف نســتقبل مليــون متقاعد 
جديد 540 وهذا يتطلب منا مبلغ إضافي ب540 
مليــون دج  »، كما رفــض الوزير  تخصيص 
جزء مــن عائدات صنــدوق التقاعد لالســتثمار 
للرفــع مــن القيمة المالية له حســب مــا نادى به 
البعض، حيث قال«لن نقبل بهذا  حتى ال يعاد ما 
حدث  مــع أموال الصناديق في قضية الخليفة«، 
و أضاف«  فهــي أموال العمال و مهمتنا الحفاظ 

عليهــا و المغامــرة للذهــاب و اســتثمارها فــي 
ظــروف غير مؤمنة و غيــر مضمونة لن يكون 

أبدا«. 
مــن  املئــات  يعرقلــون  مســؤولون 

املشاريع االستثمارية املربحة
وفي موضــوع آخــر، انتقد  الوزيــر تصرفات 
بعــض »المســؤولين« لعرقلتهــم المســتثمرين، 
حيــث قــال« إن ملفــات االســتثمار تعاني على 
مكاتب المسؤولين على كافة المستويات ووصف 
جعبوب تصرف هؤالء المسؤولين ب«  الخيانة 
الوطنية« كونه يعرقل مشروع استثماري خالق 
للثروة ولمناصب الشــغل، و شدد على ضرورة 
تحريــر الفعــل االســتثماري مــن البيروقراطية 
الخانقــة، و المراجعة الدقيقــة  و تفعيل وتحرير 
العقار االقتصادي سواء صناعي سياحي فالحي 

أو خدماتي. 
من حق النقابــات اإلضراب لكن وفق 

ما ينص عليه القانون
 وفيمــا تعلــق باالضرابــات التي شــنتها العديد 
مــن النقابات في مختلف القطاعــات، والمطالب 
المرفوعــة بضــرورة فتح حــوار مع الشــركاء 
االجتماعييــن، أكد جعبوب أن الحــق النقابي، و 
الحق في اإلضراب مكفوالن في الدســتور، غير 
انــه اعتبــر أان مطالب النقابــات يجب أن تكون 
وفــق ما ينــص عليه القانون وطلــب الحوار مع 
معتمــدة  النقابــة  يشــترط  أن  تكون  الهيئــات 
إلــى أن  تمثيليــة، و أشــار  ثانيــا  ذات  أوال و 
النقابة  التمثيليــة التــي تتفاوض  يجب أن تكون 
لديهــا على األقل 20 بالمائة  من العمال  تابعين 
لهــا ، كما أوضح أن اإلضراب يجب أن يســبقه 
إعالن مسبق ب8 أيام مع ضمان الحد األدنى من 
الخدمة، و اعتبر اإلضرابات بدون ســابق إنذار 

والمفتوحة »غير قانونية . 
ال تجاوزات يف التوظيف بالجنوب

وبخصوص قضية التشــغيل فــي الجنوب و التي 
دائما يطرحها ســكان المنطقــة، أكد وزير العمل 
أن التوظيف في الجنوب ال تشــوبه أية تجاوزات 
الجنوب وهو حصري ألبناء المنطقة إال إذا كان 
التخصــص المطلــوب غيــر متوفرة فــي أبنائها 
فســيتم التوظيــف مــن مناطق أخــرى، و اعتبر 
أن اإلشــكال المطروح بالنســبة لهذه المسالة أن 
عــروض العمل ال تلبي الطلب الهائل من طلبات 
التوظيــف نظــرا لالســتقطاب الكبيــر للوظائف 

بالشركات التي توفر راتب مغري. 
س-م  
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قال وزير العمل الهاشمي جعبوب، أنه تم إلى حد اآلن إدماج 68 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، 
وأكد إن مصالحه تسعى إلدماج  200ألف شاب  نهاية 2021، وأشار إلى أن 70 بالمائة من المعنيين 

بهذا اإلدماج  تابعين لقطاعي التربية و الداخلية، و كشف الوزير أن نسبة عجز صندوق التقاعد بلغ 
590ملياردج، وأكد أن العودة إلى »التقاعد النسبي ودون شرط السن«  مرفوض حاليا، ودعا النقابات 
العمالية إلى اتحاد كافة الخطوات قبل شن إضرابات وفق ما ينص عليه القانون، و انتقد بشدة مسؤولين 

تسببوا في »عرقلة مئات المشاريع االستثمارية« ووصف تصرفهم ب«الخيانة الوطنية ». 

أكد أن العودة للتقاعد النسبي أمر "مرفوض حاليا"

جعبوب: إدماج 68 ألف من أصحاب عقود 
ما قبل التشغيل وهدفنا إدماج 200الف 

الجزائر:سناء-م

الجزائر:سناء-م



 n ســمأ ،ةدــحتملا مــمألا اهترــشن ةــسارد ترــهظأ
وحن تلثم تنرتنإلا ربع ةراجتلا تاعيبملا نأ ،نــينثإلا 
امدعب ،يضاملا ماعلا ةئزجتلا ةراجت يلامجإ نم 20% 
ىلإ انوروك سوريف يشفت ةحفاكم لزع تاءارجإ تداق 

.ةينورتكلإلا ةراجتلا راهدزا
  التجارة اإللكرتونية أولوية للسلع الفاخرة

وقدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد« 
بـ%19 من إجمالي  التجارة عبر اإلنترنت  ، مبيعات 
قبل   16% من  ارتفاعا   2020 في  التجزئة  مبيعات 
في  وطنية  إحصاء  مكاتب  لبيانات  استنادا  وذلك  عام، 

اقتصادات كبرى.
واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9% 
ارتفاعا من %20.8 قبل عام، فيما بلغت حصة الصين 
المتحدة  والواليات   ،23.3% وبريطانيا   ،24.9%

14بالمئة.
ووصلت حصة مبيعات اإلنترنت من إجمالي مبيعات 
الربع،  نحو  إلى  الشمالية  وكوريا  الصين  في  التجزئة 
في حين زادت في بريطانيا من %15.8  عام 2019 
إلى %23.3 من إجمالي مبيعات التجزئة خالل العام 

الماضي.
تجاوزت الناتج املحلي األمريكي

المتحدة  الواليات  في  األلمانية،  األنباء  وكالة  وحسب 
من  اإلنترنت  عبر  التجزئة  مبيعات  حصة  زادت 
التجزئة خالل  إجمالي مبيعات  %14 من  إلى   11%
التجارة  بلغت حصة شركات  الماضي، في حين  العام 
اإللكترونية األمريكية نحو ثلث إجمالي هذه السوق على 

مستوى العالم. 

وقالت منظمة ”أونكتاد ، إن مبيعات التجارة اإللكترونية 
في  دوالر  تريليون  إلى 26.7   4% ارتفعت  العالمية 
2019 حسب أحدث تقدير متاح، لتتجاوز بذلك إجمالي 
اقتصاد  أكبر  صاحبة  المتحدة  للواليات  المحلي  الناتج 

في العالم.
وتابعت: يشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات 

الناتج  من   30% يعادل  بما  للمستهلك،  الشركات  من 
االقتصادي العالمي.

حظوظ  في  تباينا  سببت  الجائحة  بأن  التقرير  ويفيد 
كبري شركات التجارة االلكترونية التي تخدم المستهلك 

مباشرة في 2020.
وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، 

والصين،  المتحدة  الواليات  في  شركة   11 بينها  من 
تقديم  منصات  شركات  حظوظ  في  ملحوظا  تراجعا 
والسفر،  أجرة،  سيارات  لطلب  تطبيقات  مثل  خدمات 
المبيعات،  قيمة  إجمالي  والتي شهدت هبوطا حادا في 
فيروس  انتشار  من  للحد  المفروضة  القيود  بسبب 

كورونا المستجد.
شركة ”علي بابا” الصينية تحتفظ بصدارة 

التصنيفات
وحسب التقرير، هوت ”إكسبيديا« من المركز الخامس 
 ،2020 في  عشر  الحادي  المركز  إلى   2019 في 
السادس  المركز  من  هولدينجز«  »بوكينج  وتراجعت 
بي.إن. »إير  تراجعت  كما  الثاني عشر،  المركز  إلى 
2020، من  أوليا في  أطلقت طرحا عاما  التي  بي«، 

المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث عشر.
بصدارة  الصينية  بابا”  ”علي  شركة  واحتفظت 
المباعة،  البضائع  قيمة  إجمالي  حيث  من  التصنيفات 

وتلتها ”أمازون” في الواليات المتحدة.
وجاءت ”شوبيفاي« الكندية في المركز الخامس وأكبر 
شركة تجارة إلكترونية في العالم من خارج الصين، أو 

الواليات المتحدة.
قيمة  إجمالي  ارتفع  الخدمات،  شركات  تراجع  ورغم 
المبيعات ألكبر 13 شركة للتجارة اإللكترونية موجهة 
مباشرة للمستهلكين %20.5 إلى 2.9 تريليون دوالر 
في   17.9% بلغت  زيادة  مع  مقارنة   2020 في 

.2019
ق ـ إ

الجائحة تحّلق بأرباح التجارة اإللكرتونية يف العالم 
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الموا فق لـ 22 رمضان  1442

”المتحور الهندي” و تأثيراته على
 أسواق النفط والذهب والدوالر؟

يبدو شهد أول أيام األسبوع في أسواق العالم موجة ساخنة من أنباء الفيروس التي أثرت على الذهب والنفط وحركة األموال خاصة الدوالر.

أرهقت تداعيات جائحة كورونا، أغلب القطاعات االقتصادية حول العالم، في المقابل أنعشت قطاعات أخرى خاصة التجارة اإللكترونية.
وازدهرت مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت، وقفزت حصتها قفزت إلى %19 من إجمالي مبيعات التجزئة بالعالم في 2020، فيما تراجع نشاط السفر وخدمات النقل 

الذكي في ظل القيود المفروضة للحد من جائحة كورونا.

 66.28 إلى  اليوم  النفط  أسعار  انخفضت 
ثانية  موجة  قوضت  إذ  للبرميل،  دوالر 
كارثية من كورونا في الهند تعافي الطلب، 
فيما كانت مخاوف الفيروس حافزة للذهب 
لألوقية  دوالر   1773.90 إلى  ليرتفع 
بفضل تراجع عوائد السندات، بينما تشبث 
المستثمرين  الدوالر باالرتفاع مترقبا حذر 

في بداية األسبوع
ألف   300 من  أكثر  اليوم  الهند  وسجلت 
لليوم  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
الثاني عشر على التوالي، مما رفع إجمالي 
عدد الحاالت إلى ما يقرب من 20 مليون 

حالة.
الذي  باالرتفاع  اإلثنين  الدوالر  وتشبث 
الحذر  من  حالة  خيمت  إذ  مؤخرا،  حققه 
حافل  أسبوع  بداية  في  المستثمرين  على 
وبيانات  المركزية  البنوك  باجتماعات 
مؤشرات  الستقاء  هامة  أمريكية  اقتصادية 
على توقعات التضخم العالمي وردود أفعال 

صانعي السياسات.
عطلة  بسبب  محدودة  التعامالت  كانت 
من  حد  مما  والصين،  اليابان  من  كل  في 
األمريكية  العملة  جعل  ما  وهو  التقلبات، 
قفزة  بعد  التسوية  عند  مستواها  نفس  على 

يوم الجمعة.
اليورو  مقابل   1.2020 عند  واستقرت 
عند  الين  مقابل  أعوام  ثالثة  قمة  وبلغت 

.109.58
أداءه  يقيس  الذي  الدوالر  مؤشر  واستقر 
مقابل ستة عمالت رئيسية عند 91.322.

إذ  أفريل،  في   2% المؤشر  وانخفض 
رفعت نظرة إيجابية آلفاق التعافي العالمي 
العمالت المنكشفة على التجارة على حساب 
بيانات  اتجاهه في ظل  لكنه غير  الدوالر، 
إيجابية لالستهالك في الواليات المتحدة يوم 

الجمعة.
األسترالي  الدوالرين  ارتفاع  وكان 
والنيوزيلندي طفيفا أمس، وهو ما لم يكِف 

لتعويض خسائرهما األخيرة.
إلى   0.1% األسترالي  الدوالر  وصعد 
متوسط  قرب  ليكون  دوالر   0.7718
تحركاته في 20 يوما، في حين زاد الدوالر 
النيوزيلندي %0.2 إلى 0.7171 دوالر، 
ليكون أيضا أعلى قليال من متوسط تحركاته 

في 20 يوما.

 1.3825 عند  اإلسترليني  الجنيه  واستقر 
دوالر.

اليوان الصيني يغري مساره
أما في آسيا، فقد قلب اليوان الصيني مساره 
للدوالر  إلى 6.4781  لالنخفاض  وتحول 
تصريحات  بعد  الخارجية  التعامالت  في 
شديدة اللهجة من وزير الخارجية األمريكي 

أنتوني بلينكين.
أسبوع  قاع  الجنوبي  الكوري  الوون  وبلغ 
على  بالرد  الشمالية  كوريا  تعهدت  أن  بعد 
ما تعتبره سياسة أمريكية عدائية، في حين 
على  إغالق  فرض  اتجاه  في  الضغط  دفع 
المستوى الوطني بالهند الروبية لالنخفاض 

بعض الشيء.
كسرت  المشفرة،  العمالت  أسواق  وفي 
لتسجل  دوالر  آالف  الثالثة  حاجز  إثريوم 

ذروة جديدة عند 3061.17 دوالر.
صعود أسعارالذهب 

اإلثنين،  الذهب  ارتفعت أسعار  المقابل  في 
إذ تدعم اإلقبال على المعدن بفضل تراجع 
عوائد سندات الخزانة األمريكية ومخاوف 
بكوفيد19-  اإلصابة  حاالت  تزايد  بشأن 

في بعض البلدان، في حين حافظ البالديوم 
الثالثة  حاجز  تجاوزه  بعد  صعوده  على 
آالف دوالر لألوقية )األونصة( في الجلسة 

السابقة.
بتوقيت جرينتش،  الساعة 0418  وبحلول 
ربح الذهب في المعامالت الفورية 0.3% 
وكان  لألوقية.  دوالر   1773.90 ليسجل 
حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة 
وارتفعت  واليابان.  الصين  من  كل  في 
عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.4 % إلى 

1773.90 دوالر لألوقية.
الجائحة يف اليابان والهند

ديلي  لدى  المحللة  يانج  مارجريت  وقالت 
إف.إكس ”ال يزال وضع الجائحة في اليابان 
المشاركين  بين  قلق رئيسي  والهند مصدر 
في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى 
زيادة الطلب على أصول المالذ اآلمن مثل 
سندات  عوائد  تراجع  أن  مضيفة  الذهب”، 

الخزانة األمريكية قدم مزيدا من الدعم.
األمريكية  الخزانة  سندات  عوائد  هبطت 
بلغت  أن  بعد  سنوات   10 ألجل  القياسية 
تقريبا  أسبوعين  في  مستوياتها  أعلى 

األسبوع الماضي.

تكلفة  المنخفضة من  السندات  وتقلل عوائد 
الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي ال يدر 

عائدا.
في غضون ذلك، حوم مؤشر الدوالر قرب 
الذي  أسبوعين  نحو  في  له  مستوى  أعلى 

سجله في وقت سابق اليوم مقابل منافسيه.
وتتجه أنظار المستثمرين اآلن إلى مجموعة 
األمريكية  االقتصادية  البيانات  من  كبيرة 
المقرر صدورها هذا األسبوع، والتي تشمل 
قطاع  بشأن  التوريدات  إدارة  معهد  مسح 
في  الوظائف  وأرقام  التحويلية  الصناعات 
أفريل، الستقاء المزيد من المؤشرات بشأن 

االنتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.
ارتفع  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
دوالر   2953.19 إلى   0.6% البالديوم 
له  مستوى  أعلى  سجل  أن  بعد  لألوقية 
دوالر   3007.73 عند  اإلطالق  على 
لألونصة يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق 

باإلمدادات.
وزادت الفضة %0.3 إلى 25.97 دوالر 
إلى   0.5% البالتين  وصعد  لألوقية، 

1204.63 دوالر.
تراجع يف أسعار النفط 

إذ  اإلثنين،  النفط  أسعار  انخفضت  كما 
جائحة  من  كارثية  ثانية  موجة  قوضت 
فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على 
بشأن  تفاؤل  على  مما طغى  هناك،  الوقود 
بالبالد  الوقود  على  للطلب  قوي  انتعاش 
من  الثاني  النصف  في  والصين  المتقدمة 

العام.
بتوقيت جرينتش،   0620 الساعة  وبحلول 
تسليم  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  نزلت 
يعادل 0.7%  بما  سنتا  تموز 48  جويلية 
بلغ  للبرميل، في حين  إلى 66.28 دوالر 
جوان  تسليم  الوسيط  تكساس  غرب  خام 
63.11 دوالر للبرميل بانخفاض 47 سنتا 

أو 0.7% .
اإلصابة  حاالت  إجمالي  ويقترب 
مليونا  عشرين  من  الهند  في  بكوفيد19- 
ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على 
هبوطا  النقل  وسائل  في  المستخدم  الوقود 

أكثر حدة في ماي بفعل زيادة القيود.
مذكرة  في  آي.إن.جي  من  محللون  وقال 
لم  ذلك  أنه رغم  يبدو  يزال  ”نظرا ألنه ال 
يبلغ كوفيد19- ذروته في الهند، نتوقع أن 
نشهد المزيد من االنخفاض في الطلب على 

الوقود خالل ماي.
التلقيحات والطلب العاملي

استطالع  أظهر  العالم،  مستوى  على  لكن 
أن  المتوقع  من  أنه  رويترز  أجرته  رأي 
ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، 
الربع  خاصة خالل ذروة موسم السفر في 
الثالث من العام، مما دفع المحللين إلى رفع 
توقعاتهم ألسعار برنت للشهر الخامس على 

التوالي.
49 مشاركا  الذي شمل  االستطالع  وتوقع 
أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.17 دوالر 
متوسط  من  ارتفاعا   ،2021 في  للبرميل 
دوالر   63.12 عند  الماضي  الشهر 
منذ  القياس  لخام  دوالر  ومتوسط 62.30 

بداية العام.
منظمة  ضخت  اإلمدادات،  صعيد  وعلى 
مليون   25.17 للبترول  المصدرة  البلدان 
برميل يوميا في أفريل، بزيادة 100 ألف 

برميل عن مارس.
ق ـ إ
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n ويتمثــل الدعم حســبما علمناه 
من المصالــح الفالحية والمزارعين 
فــي توفير شــتالت الفراولة بكميات 
كافية لتغطيــة الطلب الفالحي، يقوم 
اقتصاديون  متعاملــون  باســتيرادها 
من دول إســبانيا وإيطاليــا، ليصبح 
بذلك إنتاج الفراولة خالل الســنوات 
األخيرة يمس قرابة 01 أنواع منها، 
على غــرار الكامــاروزا، صبرينا، 
ســوندريات، كاميليــا، وغيرهــا من 
األنواع التي أصبح إنتاجها متمركزا 
بجيجــل ،واألهــم من ذلــك تطورت 
األمــور خالل هذه الســنة إلى انتاج 
شتالت الفراولة محليا حيث انخفض 

االستيراد بكمية هائلة.
ويكمن دعم شــعبة زراعــة الفراولة 
أيضــا بالوالية في تكليف مهندســين 
على مســتوى األقسام يشرفون على 
عمليات تأطير الفالحين في عمليات 
تحسيســية، من أجل تفادي األخطاء 
خالل المســار التقني للنبتة وحســن 
اســتعمال األســمدة، بالتنســيق فــي 
كل مــرة مع مفتشــية حماية النباتات 
التــي تتبــع بدورها الحالــة الصحية 
للنبتــة من عملية الغــرس إلى عملية 
الجمــع، كمــا أدى االهتمــام الكبير 
بزراعــة الفراولة و اإلنتــاج الوفير 
خالل السنوات األخيرة، إلى تأسيس 
جمعية منتجــي الفراولــة التي تجند 
الفالحين لالستجابة لأليام التحسيسية 
التقنية التي تنظم في كل موسم إنتاج 

الفراولة.
وتتّوقع مصالح الفالحة لوالية جيجل 
إنتاج ما يقارب 591ألف قنطارا من 
فاكهة الفراولة هذا الموســم، السيما 
بعد أن ارتفعت المســاحة المزروعة 
لهذه الســنة إلــى 005 هكتارا، أقبل 
على زراعتهــا الفالحون بـ11 بلدية 
عبــر تــراب واليــة جيجــل، حيث 
تمركــزت أغلبهــا بالجهة الشــرقية 

للواليــة، تحتــل بذلك بلدية ســيدي 
عبــد العزيز الصــدارة بـ 82 ٪ من 
المســاحة المزروعة للفراولة، تليها 
بلديــة خيــري وادي عجــول بـ38 
هكتارا بمســاحة تقــدر بـ 42٪  من 
المســاحة، وبلديــة العنصــر بـ 37 
هكتــارا بنســبة 12٪ وكــذا بلديــة 
الجمعة بني حبيبي التي تقدر مساحة 
زراعــة الفراولة بها بـــ14 هكتارا 

بنسبة ٪21
ورغم ذلك، فــإن معطيات المصالح 
مســاحة  أن  إلــى  تشــير  الفالحيــة 
زراعة الفراولة بجيجل ال تزيد عن 

10 بالمائــة من المســاحة الصالحة 
للزراعــة فــي الواليــة، وأن اإلنتاج 
الكبيــر أو الدعــم المقــدم فــي هــذه 
الشــعبة لم يكن على حســاب شــعب 
زراعية أخرى، فإنتاج الفراولة يبقى 
استثمارا فالحيا جديدا  يخدم السوق 

المحلية .
وتحضر مصالح الفالحة، بالتنســيق 
مــع الغرفــة الفالحية، في كل ســنة 
إقامــة عيد لهذا المنتــوج، من خالل 
عرض منتجــات الفراولــة بمختلف 
للتعريــف  والنوعيــات،  األصنــاف 
أكثــر بحجم ونوعية اإلنتاج بجيجل، 

فــي وقــت تعــرف تجــارة فاكهــة 
الفراولة انتشــارا بمختلف األســواق 
المحليــة وحتــى األحيــاء والطرق، 
على غــرار الطريــق الوطني 34، 
من بلدية ســيدي عبد العزيز بأقصى 
شــرق الواليــة إلــى غايــة بلديتــي 
العوانة وزيامــة منصورية بغربها، 
حيث يســتغل التجار فرصة لتقريب 
المنتوج من المواطن وبيع أكبر قدر 
ممكن بأســعار ال تقل عن 052 دج 
في أحسن األحوال وتصل إلى 003 

دج أحيانا أخرى.
منتجــي  مــن  عــدد  رأي  وحســب 

تكمــن  مشــاكلهم  فــإن   ، الفراولــة 
فــي صعوبة تســويق إنتاجهــم لهذه 
الفاكهة الموســمية التــي تعد الوالية 
رائدة مند ســنوات طويلــة وتربعت 
على عــرش الواليــات األكثر جنيا 
منتجــو  يطالــب  للمحصول.حيــث 
هــذه المادة الســلطات الوصية تقديم 
الدعــم الكافي لهم لبعث هذا النشــاط 
مــن جديد في ظل توفر المنتوج لكن 
العائق األكبر يتمحور حول التسويق 
الــذي بات يهدد تجارتهــم ،إذ يعجز 
كثير منهم عن بيع منتوجاتهم بشــكل 
يغطي نفقاتهم ،وقد استبشروا إعالن 

الســلطات الوالئية في وقت مضى 
عن فتح ســوق الجملــة »جيمار » 
قبــل أن يتفاجــأوا بتوقف األشــغال 
على مســتواه بفعل مشــاكل تخص 
طبيعة األرضية األقرب إلى تأجيل 
دخولــه الخدمة هذه الســنة كما كان 
مبرمجــا له على خلفيــة عدم انتهاء 
األشــغال بــه ،لكــون تشــييده يعد 
دافعــا حقيقيــا لهــم ويقضــي أيضا 
على مشــكل التســويق الذي يعرقل 

نشاطهم ويهدد امتداده.
وفي ســياق متصل، كشــف بعض 
شــعبة  إلــى  المنتميــن  الفالحيــن 
الفراولة أن غالء األســمدة وغياب 
أنظمة الســقي المنتظم في المناطق 
الشــرقية للوالية من أهــم العراقيل 
التي دفعــت الكثيرين إلــى التوقف 
عن النشــاط وصــرف النظر عنه.
بعدما لم يتمكنــوا من التصدير إلى 
خــارج الوطــن إذ دعوا الســلطات 
المعنيــة النظــر فــي هــذه القضية 
وتقديــم يد المســاعدة وكــذا توفير 
الظروف المناسبة قصد بلوغ هدف 
عصرنة انتاج هذه الفاكهة وتحقيق 
مســعى التصدير نحو الخارج ،مع 
دعوتهــم إلى التنســيق بيــن جميع 
الشــركاء الفاعليــن مــن إيجاد حل 
لهذه الشــعبة التي تتكرر مشــاكلها 
كل موســم دون الوصــول إلى حل 

نهائي لها .
للتذكيــر، عرفــت أســعار الفراولة 
منحى تصاعــدي  وارتفاع مفاجئ  
بالرغم مــن وفرتهــا إال أن أثمانها 
تخطــت 082 دج ووصلــت فــي 
بعض نقاط البيع إلى 003دج وهو 
مؤشر غير مسبوق حتى في حاالت 
الندرة  ،ما دفــع العائالت الجيجلية 
إلى صــرف النظــر عليهــا جزئيا  
أمام الغالء غير المبرر شأنها شأن 
البرتقــال والموز أيضــا اللذين بلغا 
مستويات قياسية بين 022 و003 

دج للكيلو غرام الواحد.

عين على الشرق 6

حجز  مواد استهالكية منتهية الصالحية 
بكل من زيغود يوسف والخروب

المنتجون يعانون من مشكل التسويق والحل بتشييد مرشوع سوق الجملة

ارتفاع سعر فاكهة الفراولة إىل 300دج بجيجل يثري تعجب المستهلكني 

 نظمــت مصالــح  كل مــن أمن دائرة زيغود يوســف و األمن الحضري الثاني الخروب و كذا المصلحة الوالئية للشــرطة العامة ، 
رفقة فرق قمع الغش لمديرية التجارة خرجات ميدانية لمراقبة المحالت التجارية والوقوف على مدى تطبيق التدابير واإلجراءات 

الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا كويد 19.

خالل عملية مراقبة للمحالت التجاريةبوالية  قسنطينة

n و علــى مســتوى دائرة زيغود 
يوســف ، مكنــت عمليــات المراقبة 
مــن ضبط و حجز كميــة من المواد 
االســتهالكية منتهيــة الصالحيــة تم 
إتالفهــا تمثلــت في 01 قــارورات 
مياه معدنية سعة 5ل، 50 قارورات 
عصائــر، 30 علــب عســل بــوزن 
30 كلــغ، 21 وحــدة طحيــن تمــر 
ذات وزن 1 كلــغ ، 71 وحــدة جبن 
ذات 61 قطعــة باإلضافــة إلى مواد 
أخــرى، كمــا قامت مصالــح األمن 
الحضــري الثانــي بالخــروب هــي 
األخرى بعمليــة مراقبة رفقة أعوان 
التجــارة و مصالح الصحة العمومية 
للبلدية خالل عملية مراقبة و تحسيس 
بضرورة التقيد بالبرتوكول الصحي 
من ضبــط و إتــالف 803 كلغ من 
العجائــن الجاهزة لصنــع الحلويات 
، و 21 قالــب ألمنيــوم غيــر صالح 
لالســتعمال و كذا كميــة من البيض 
المحجــوزة  الكميــات   . المخفــوق 
تــم تحويلهــا و إتالفهــا مــن طرف 

المصالح المختصة.
دالل ـ ب

n تمكنت، أمس األول، مصالح 
الفرقــة الجنائية بالمصلحة الوالئية 
للشــرطة القضائيــة بأمــن واليــة 
بســكيكدة، وفي عمليــة نوعية من 
تفكيــك شــبكة إجراميــة خطيــرة 
ذات امتــداد وطنــي و توقيف 40 
أشــخاص تتراوح أعمارهم مابين 
62 و 03 ســنة مــع حجــز كمية 
معتبــرة مــن دواء بريغابليــن ذو 
خصائــص مؤثر عقلــي والمقدرة 
بأكثــر من 0055 كبســولة 003 

ملغ ذات منشأ أجنبي . 
 حيثيات القضية حســب بيان خلية 
اإلعالن و الصحافة ألنني الوالية، 
يعــود إلــى عملية بحــث وتحري 
باشــرتها الفرقــة الجنائيــة ، بعــد 
رصدهــا لنشــاط مشــبوه لعناصر 
هــذه الشــبكة ، أيــن تــم تشــكيل 

وتكليــف أفــواج عملياتيــة مكنت 
من تشــخيصهم وتوقيفهم تباعا مع 
حجــز أكثر مــن 0055 كبســولة 
من دواء بريغابلين 003 ملغ ذات 
منشــأ أجنبي ، والتــي كانت مخبأة 

بإحكام داخل مركبة سياحية . 
 بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز 
ضــد المشــتبه فيهم ملــف قضائي 
موضوعــه » حيازة ونقل بضاعة 
تتمثل في مواد صيدالنية، باستعمال 
مركبة لغــرض تجاري مصادرها 
التهريب في إطار جماعة إجرامية 
منظمــة ، ممارســة مهنــة الصحة 
دون ترخيــص والمتاجــرة بمــواد 
صيدالنيــة » تم بموجبــه تقديمهم 
أمام النيابــة المختصة لدى محكمة 
ســكيكدة أين صدر فــي حقهم أمر 

إيداع.
نورالدين ب

شهدت شعبة زراعة الفراولة في والية جيجل، خالل السنوات األخيرة،  اهتماما كبيرا ارتبط بحجم اإلنتاج المسجل لهذه الفاكهة، ما جعلها من بين الواليات التي تحتل 
الصــدارة ، و يرجــع اإلنتــاج الكبير للفراولة إلى االهتمام الذي أولته الدولة ممثلة في المصالح الفالحية بهذه الشــعبة، من خــالل دعم الفالحين المنتجين للفراولة، إذ 

يرتفع عددهم بالوالية في كل سنة ليصل حاليا إلى أزيد من 550 فالح.

حجز أزيد من 5500 قرص من المؤثرات 
العقلية بسكيكدة
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جيجل: نصرالدين دربال



n    كما تم التأكيد على تسخير 
كّل الوسائل البشريّة واألسالك 
الطبيّة والنّفسيّة المتواجدة عبر 
إقليم الوالية ، لضمان التّغطية 
والعالجيّة  النّفســيّة  والمرافقة 
لمرضــى الجائحــة ، والعمل 
علــى معالجــة اآلثار النّفســية 
المترتّبــة عن تداعيــات أزمة 
العاّم  كوفيــد  ودور  األميــن 
للوالية ، شــدد بالمناسبة على 
ضرورة إعداد مخّطط اتّصالي 
للغرض ، مشــيرا إلى اإلعالم 
المحلّــي كأداة إلنتــاج الوعي 
الجمعي بأهميّة الّصحة النفسيّة 
لمرضى » كوفيد » ، موصيا 
بالحــرص على ربط جســور 

واألخّصائيّين  المرضــى  بين 
النّفســانيين ، والعمــل علــى 
بعيــدة  إســتراتيجية  وضــع 
المدى، بغية تغطية كامل إقليم 
الوالية بالــكادر الطبّي الاّلزم 
،  وباألجهزة الطبيّة المطلوبة 
، وتحســين الخدمــة العموميّة 
لضمان تكّفل امثل بالمرضى.                           
والّســكان  الّصحــة   مديــر 
الّســعيد بلعيــد مــن جهتــه ، 
أعاد التّذكيــر بأهميّة االمتثال 
الّصحي  للبروتوكول  الصارم 
المعتمد لتفادي األســوأ ، الفتا 
إلــى أّن مصالح قطاعه أعّدت 
إســتراتيجيّة مكّملــة للتّعاطي 
مــع الوضــع القائــم ، تعتمــد 
علــى إدارة مشــاعر الخوف 
من اإلصابة بعدوى الفيروس 

والعمــل على تبديدهــا ، وفي 
صلبها التّواصل المباشــر مع 
مرضــى » كوفيــد » ، وبناء 
جــّو من الثّقة ، ثّم تصنيف كّل 
مريض حســب حالته الّصحيّة 
، وتســجيله ضمــن مجموعة 
يعاني أفرادها من نفس الحالة 
المرضيّــة ، ومباشــرة التكّفل 
النّفســي بالحالة ، مشــيرا إلى 
األســباب التي تزيــد في تعقيد 
 ، كوفيــد«  مريــض«  حالــة 
الّســلوكيّات  خاّصــة  ومنهــا 
العدائيّة التي يبديها بعض أفراد 
المجتمع تجاهه ، داعيا إلى نبذ 
مثل هذه الّسلوكيّات التي تزيد 
من مخاوف المرضى ، وتؤثّر 

على حالتهم العقليّة والنّفسيّة.

n وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الشــريعة 
50  كلم  غرب تبســة يوم أمس حدثين  تتراوح 
أعمارهمــا بين 15/17  الســنة الحبس المؤقت 
فيما تم وضع قاصر ثالث عمره 15  ســنة تحت 
الرقابــة القضائية  بتهمة القتل والمشــاركة  بعد 
ســماع 9 أشــخاص معظمهم قصر في الجريمة 
التي راح ضحيتها جدي إســالم البالغ من العمر 
14 ســنة نهاية األســبوع الماضــي اثر تعرضه 
لطعنات بالســالح األبيض بمدينة الشــريعة بعد 
اإلفطار  بعد نشوب شجار جماعي وهي القضية 
التــي لقت تنديد واســتنكار الشــارع المحلي لما 
وصلة إليه الواقع األســود الذي نعيشــه وتفشــي 
اآلفات االجتماعية  وأضحــت جرائم القتل ليس 

حكرا على البالغين.
هواري غريب

متفرقات
شهدت إصابات مرتفعة بهذا الداء

 « حملــة تطوعّية واســعة لمكافحــة داء 
الّليشمانيا » عىل مستوى بلدّية برئ العاتر
n تواصل  مديريّة الّصحة والّســكان لوالية تبّسة ، في تنظيم حمالت 
تطوعيّــة واســعة لمكافحــة داء » اللّيشــمانيا » على مســتوى بلدية » 
بئــر العاتر« 90 كلم جنوب تبســة  بتأطير من » المؤّسســة العموميّة 
للصحة الجوارية بئر العاتر« ، وبمشــاركة مديرتّي«  الفالحة والبيئة 
» ودائرة وبلديّة » بئر العاتر« ، ومساهمة مؤّسسات عموميّة وخاّصة 
، وفعاليات من المجتمع المدني  حيث توبعت الحمالت بعمليات تنظيف 
ورفــع النفايــات الصلبة  بإقليم الدائــرة  وذلك بعد ان دقت الســلطات 
المحلية مؤخــرا ناقوس الخطر  بعد تفشــي وباء الليشــمانيا بالمناطق 
الجنوبيــة لتراب الوالية  حيث ســبق اجتماع  الســلطات المحلية  بعد 
تنصيــب لخلية التنســيق والمتابعة تحت إشــراف األميــن العام للوالية 
وذلــك بهد الحد من انتشــار هذا الوباء ، بعد تســجيل أكثر من 1700 

حالة إصابة بداء الليشمانيا )الناموسة البسكرية ( .   
  هواري غريب

ثالثة جرحى يف حادث مرور بمرسط غرب 
تبسة

n وقع مســاء أول أمس حادث مرور خطير ولحســن خلف 3 جرحى 
دون تســجيل أي وفاة  جــراء قوة االصطدام واألضــرار الكبيرة التي 
لحقت بالمركبتين ، الحادث وقع اثر اصطدام بين سيارتين على مستوى 
الطريق الوطني رقم 16 بالمنطقة المسماة الحميمة ببلدية مرسط خلف 
إصابة 3 جرحى تتراوح أعمارهم بين 27/31 ســنة تم إســعافهم من 
طرف الحماية المدنية إلى المصلحة االستعجالية لمستشفى مرسط .   

هواري غريب 

خلف 3 جرحى يف حاالت متفاوتة
اصطدام تسلســي بني 4 ســيارات  يف 

تاجنانت بميلة
n أدى حــادث مــرور خطيــر وقع صبــاح أمس االثنين على الســاعة 
العاشــرة صباحا إلى إصابة ثالثة أشــخاص بجروح متفاوتة الخطورة 
وبحســب خلية اإلعــالم بمصالح الحماية المدنية فــإن الحادث نجم عن 
اصطدام تسلســلي عنيف بين 4 سيارات على مستوى الطريق الوطني 
رقم 5 عند المكان المســمى - مقيتــال- التابعة إداريا إلى بلدية تاجنانت 
المصابيــن الثالثــة تــم نقلهم على جناح الســرعة إلى العيــادة المتعددة 

الخدمات بذات المدينة.      
 أبو نوفل
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األمين العام لوالية تبسة.. يدعو اإلعالم المحلي 
إلى لعب دوره كامال

قضية مقتل الطفل إسالم جدي  بالرشيعة غرب تبسة

 إيداع قارصني الحبس المؤقت ووضع ثالث تحت 
الرقابة القضائية

تعد األوىل عىل مستوى الوالية يف العمل التضامني والتطويع 

جمعية »الوفاء للتضامن الوطني« بالمسيلة توزع 1100 
قفة عىل المعوزني والفقراء

 
n فــي إطــار العمل الميداني المتواصل والبرنامج الذي ســطرته األمينة الوالئية لجمعية 
الوفاء للتضامن الوطني بالمســيلة األســتاذة مريم شيخي انطلقت خالل األسبوع الثاني من 
شهر رمضان المعظم حملة توزيع 1100 قفة على الفقراء والمعوزين على مستوى بلديتي 

عين الخضراء وبلعايبة.
 وتأتــي العمليــة بعد انطالق الحملة األولى التي تم خاللها توزيع قرابة 500 قفة ،رئيســة 
جمعية الوفاء للتضامن الوطني بالمســيلة اثنت على العمل الخيري والمساعدات التي يقوم 
بها رجال المال واألعمال والتجار على مستوى الوالية والمناطق المجاورة لها على مدار 
الســنة داعية المولى العلي القدير أن يتقبل صدقاتهم ويجعلها في ميزان حســناتهم ،وحول 
العمــل الميداني الذي اشــتهرت به رئيســة الجمعية ومعرفتها الجيــدة للمناطق التي تحتاج 
المســاعدة والتضامن أكدت األستاذة مريم شيخي أن مناضلي الجمعية زاروا كل العائالت 
المعوزة وتم تســليم المساعدات والقفف في وقتها وبعيدا عن عدسات الكاميرات والتشهير 
حفاظا على كرامة المواطنين المحتاجين والفقراء ،وهنا أشــارت إلى أن مناضليها عملوا 
حتــى لســاعات متأخرة من الليــل لتبليغ األمانة ألصحابها في ظروف جيدة ،وســعيا منها 
لمواصلة مســيرة التضامن دخلت الجمعية في ســباق مع الزمن لشراء كسوة العيد للفقراء 
واأليتام المسجلين في قوائم الجمعية ،ودعت رئيسة الجمعية في هذا الصدد كل المحسنين 

الذين تعودوا تقديم المساعدة للجمعية إلى مد يد المساعدة إلدخال الفرحة على فئة هشة تنتظر من يرحمها في شهر الرحمة .
     عبد الحليم بالل 

7  عين على الشرق 

عمال بفحوى الّتعليمية الوزارّية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 20 أفريل 2021 ، المتضمنة وضع منظومة المرافقة الّنفسّية الخاصة بوباء« كوفيد 
19 » ، وبغيــة الوصــول إلــى تكّفل أمثل بالّصحة النفســّية لمرضى الجائحة ، ترأّس  األمين العام لوالية تبســة العربي بوزيان  جلســة عمل للغرض ، 
حضرها أعضاء خلّية األزمة للوقاية والمتابعة ومكافحة فيروس كورونا على مستوى والية تبّسة ، المشّكلة من المفّتشة العاّمة للوالية ، مدير الّصحة 
والّسكان ، مدير الّتربية ، مدير الّنشاط االجتماعي ، مدير إذاعة تبّسة ، مدير الّتكوين والّتعليم المهنيين وجاء ضمن جلسة العمل ، الّتأكيد على مرافقة 

مرضى » كوفيد« على مستوى جميع القطاعات واإلدارات التي مسها الوباء .
تبسة :   هواري غريب 
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n    غادرت تشكيلة شباب قسنطينة 
أمس االثنين مدينة الجســور المعلقة 
باتجــاه غــرب البــاد وبالتحديد إلى 
تلمســان لمواجهــة  الــوداد المحلــي 
لحســاب الجولة األولى مــن مرحلة 
اإليــاب للرابطــة األولــى المحترفة 
بمعنويــات أقل ما يقــال عنها ضئيلة  
بالنظــر إلى الهزات  االرتدادية التي 
عاشــها البيت القســنطيني منذ نهاية 
مرحلــة الذهاب والمشــاكل اإلدارية 
والصراعات بين قاسمي والجماهير 
إضافة إلــى بزاز المديــر الرياضي 
والمدرب حمــدي التي كان لها تأثير 
مباشــر علــى تحضيرات التشــكيلة 
واإلقصــاء مــن كأس الرابطة الذي 
زاد الطين بلة وجعل المشاكل تزداد 
وال تجــد طريقها للحــل اال في األيام 
األخيــرة بفضــل تدخــل الســلطات 
أن  االنطبــاع  يعطــى  مــا  المحليــة 
التحضيــرات لــم تكن في المســتوى 
الجيد وهــذا ما يتخوف منه األنصار 
الذيــن نظمــوا عــدة مســيرات ليلية 
مــن أجــل المطالبــة برحيــل المدير 
اإلداري والرياضي للفريق قاســمي 
زين العابدين رمزي من منصبه كل 
هذه المشــاكل بدون شك سيكون لها 
انعكاس سلبي على التشكيلة في لقاء 

اليوم حيث ال ينتظر الســنافر الكثير 
منهــم رغــم أن المنافس هــو األخر 
خرج من المشاكل الكثيرة التي يتخبط 
منها الســيما من الجانــب المادي ما 
أدى إلى اســتقالة المدرب بن شادلي 
مــن العارضــة الفنيــة  وإضــراب 
الاعبين لعدة أيام ما جعل التشــكيلة 
خــارج عــن التدريبــات والميركاتو 

الشــتوي وهــي فرصــة مواتية لكا 
الفريقيــن للخروج من هذه المشــاكل 
بتحقيق نتيجــة ايجابية خاصة ألبناء 
الجسور المعلقة الذين يراهنون على 
هــذا اللقاء رغم نقــص التحضيرات 
ويتطلع الســنافر إلى نتيجــة ايجابية 
إلعــادة الهدوء  إلــى البيت رغم أن 
الصراع ال يزال قائما بين الجماهير 

والمدير اإلداري والرياضي قاســمي 
حيــث ال يمر التيار بينهمــا وما زاد 
الطيــن بلــة هو إقــدام األخيــر على 
رفع دعــوى قضائية ضد مناصرين 
مــن الفريق وهــذا ما يجعــل الحابل 
يختلط بالنابل كما أن إصرار السنافر 
على اإلطاحة برأس قاســمي سيمدد 

السوسبانس .

n     ســيكون فريــق أهلــي البرج 
ســهرة اليوم الثاثــاء على موعد مع 
لقــاء الجولــة األولى مــن المحترف 
الوطني األول  عندما يســتقبل شبيبة 
القبائل بملعبه في لقاء التدارك ألبناء 
الكابا في البطولة بعد النتائج الســلبية 
آخرهــا االنهزام داخــل القواعد أمام 
مولوديــة الجزائــر في لقــاء متأخر 
حيث يسعى رفقاء سبيعي إلى تحقيق 
نتيجــة ايجابية والعــودة إلى الواجهة 
فــي لقاء اليــوم من خــال اإلطاحة 
بشبيبة بالرغم من الظروف الصعبة 
التي يمــر بها الفريــق البرايجي من 
كل النواحي إداريا ماليا فنيا وهذا ما 
انعكس ســلبا على النتائج والاعبين 
الذين رفضــوا أكثر من مرة التدرب 
في حــال عــدم تلقيهــم مســتحقاتهم 

واتضاح األمــور اإلدارية التي تبقى 
غامضة جدا ويحاول المدرب الشاب 
شــردود وضــع اللمســات األخيــرة 
على التشــكيلة والعمــل على تحقيق 

الفــوز اليــوم ربمــا لتهدئــة الوضع 
قليا لكــن األمور تبــدو صعبة أمام 
الزعيم المنتشــي بفوز عريض  أمام 
بلعبــاس والمتأهل إلى الــدور الربع 

النهائي من المنافســة اإلفريقية حيث 
يبحث أشــبال الفرنســي الفــان على 
الفــوز الثاني علــى التوالــي والبقاء 
فــي البوديــوم وهــذا مــا تجلــى في 
التحضيرات واإلصــرار الكبير من 
الاعبين على كســب الرهــان مهما 
كان الحــال والثمن الن المنافس ليس 
من العيار الثقيل والبد من االستثمار 
جيــدا فــي مشــاكله لتعزيــز رصيد 
الفريق من النقاط  وفي سلم الترتيب 
العام وهذا ما ذهب إليه جل الاعبين 
الذيــن رفعوا شــعار التحدي ووقالوا 
نحن ذاهبون الى عاصمة البيبان من 

أجل الفوز .
 أ- هادي 

n  تســعى  جمعيــة عيــن مليلــة  
مساء اليوم الثاثاء إلى تحقيق نتيجة 
ايجابيــة فــي تنقلهــا إلــى العاصمة 
لمواجهــة شــباب بلــوزداد الجريح 
بعــد الهزيمــة في الداربــي األخير 
الذي ترك غليان كبير عند جماهير 
الحمراء التي لم تستوعبها أو تهضم 

تلك الخســارة أمام اتحــاد العاصمة 
حيث طالبــت مــن اإلدارة والطاقم 
الفني بضرورة شــرح تفســير تلك 
الهزيمة التي لم  تكن في الحســبان 
بالنظــر إلى عدة عوامل منها اللعب 
الفريق  القواعــد واســتعادة  داخــل 
لحيويتــه بعــد التأهــل فــي رابطة 

أبطــال إفريقيا هــذا الغليــان يعتبر 
بمثابة إنذار ما يعني في حال الفشل 
أمــام جمعية عين مليلة فــإن البيت 
سيحترف ال محالة وهذا ما سيكون 
في صالــح أبناء الشــاوية من أجل 
االســتثمار الجيد في هذا األمر الن 
السياربي سيلعب تحت ضغط شديد 
والفرصــة مواتية للمــدرب الجديد 
شــيحة الذي خلف يعيــش في نهاية 
مرحلة الذهاب على رأس العارضة 
ايجابيــة  نتيجــة  لتســجيل  الفنيــة 
وبالتالي البرهنة على انه مدرب في 
المســتوى والــرد بطريقته الخاصة 
علــى كل التأويــات التــي حدثــت 
وأعقبت تعينه على رأس العارضة 
الفنية للنادي حيــث ترك هذا األمر 
واالنتقــادات  التســاؤالت  بعــض 
الموجهــة لــإدارة والفرصة كبيرة 
لــه ولكل أعضــاء إدارة الصام من 
أجــل الــرد فــوق أرضيــة الميدان 
وذلــك بتحقيــق نتيجــة ايجابية في 
ملعب الكوزينة رغم الظروف التي 
ستلعب فيها المقابلة الرابعة عصرا 

وتحت تأثير الصيام .
 أ- هادي 

n  ســتكون قمة الجولة األولى من 
افتتاح مرحلة اإلياب للرابطة األولى 
المحترفة بملعب الثامن ماي بسطيف 
بيــن الوفاق المحلي واتحاد العاصمة 
أي بيــن المتصدر الــذي يبحث عن 
توســيع الفارق عن ماحقيه أو على 
األقل اإلبقاء عليــه بخمس نقاط عن 
شبيبة الســاورة وهذا يمر حتما على 
تحقيق الفــوز على اتحــاد العاصمة 
تفــوز  ال  أن  شــريطة  التعــادل  أو 
الشــبيبة على أولمبــي المدية بملعب 
بشــار ويعول أبناء التونسي الكوكي 
على المعنويــات العالية لاعبين بعد 
الفــوز الخامس خــارج القواعد أمام 
شــبيبة ســكيكدة الجمعة الماضي من 
أجــل التأكيــد فــي لقاء ســهرة اليوم 
والرهان كبير من جانب الســطايفية 
لتجاوز اتحــاد العاصمة خاصة وان 
كل الظروف مواتية الســيما الروح 
المعنوية التي غالبا ما تصنع الفارق 
فــي التشــكيلة التي ســتعرف بعض 
التغيــرات بســبب اإلرهــاق والتعب 
الــذي نال مــن الاعبين جــراء لقاء 
رفقــاء  ويتطلــع  الفــارط  الجمعــة 
الحارس ســفيان خذايرية إلى تحقيق 
فــوز أخــر داخــل القواعــد إلبراز 

نوايــا الفريق في اللعــب على اللقب 
واالســتمرار في المركــز األول لما 
ال إلــى نهايــة الموســم وهــي أمنية 
األنصــار خاصة بعــد اإلقصاء المر 
في المنافســة اإلفريقية .لكن المنافس 
ليــس ســها وهــو الــذي تنقــل إلى 
ســطيف بحثا عن التأكيــد بعد الفوز 
فــي آخر لقاء متأخــر خارج القواعد 

حيث يعــول أبناء المديــر الرياضي 
عنتــر يحيي علــى المعنويات الجيدة 
لاعبين لتحقيق نتيجة ايجابية والبقاء 
مع صلة بالنتائج الفنية االيجابية التي 
تســمح للفريــق بالعودة إلــى مكانته 

الحقيقة في الترتيب العام .
 أ- هادي 

أخبار محترفينا  وداد تلمسان      ـــــــــــ       شباب قسنطينة

مقابلة من أجل  ردّ االعتبار

أهيل برج بوعريريج     ــــــــــــــ      شبيبة القبائل 

مقابلة التدارك لـ"الكابا" ومواجهة التأكيد للزعيم 

بزاز وحمدي يجتمعان بالالعبني 
ويطالبان بنتيجة ايجابية سهرة اليوم 
n رغم  أن المشاكل الكثيرة التي عاني  منها الفريق  إال أن المدير 
الرياضي للفريق ياســين بزاز والمــدرب حمدي اجتمعا بالالعبين قبل 
شفرية تلمسان أين طالبا منهم بضرورة التركيز على المقابلة وتحقيق 
نتيجة ايجابية لرد االعتبار للتشــكيلة التي أقصت أمام مقرة في كأس 
الرابطة حيث وجها رســالة تحفيزية وخطاب معنوي لرفقاء الحارس 
رحماني من أجل المحاربة فوق أرضية الميدان من أجل تسجيل نتيجة 
ايجابيــة مع االبتعاد عن كل المشــاكل اإلداريــة ألنها ال عالقة لها بهم 
وهي الرســالة التي يكون الالعبون قد اســتقبلوها واستوعبوها جيدا 
وهم على أتم االســتعداد والجاهزية لكسب النقاط الثالثة أو على األقل 
العودة بالتعادل من تلمســان تكون بذلك االنطالقة الجديدة للفريق في  

مرحلة االياب .

السنافر يرصون عىل البقاء يف الشارع 
إىل غاية إقالة قاسمي من منصبه

n بالمقابل حفز أنصار الشــباب الالعبين عبر 
وســائط التواصل االجتماعي مــن خالل توجيه 
رسالة إلى رفقاء الالعب أمقران وطالبوا منهم 
بنتيجــة ايجابية في لقاء ســهرة اليــوم الثالثاء 
بتلمســان للعــودة إلــى الواجهة بعد شــهر من 
االضطراب بســبب المشــاكل اإلداريــة كما ألح 
األنصار علــى ضرورة البقاء في الشــارع إلى 
غايــة رحيل قاســمي من منصبه حيــث أطلقوا 
نداء إلى جميع أنصار الســنافر من أجل االلتقاء 

مجددا نهاية األســبوع في مســيرة بعد اإلفطار بمدينة قســنطينة من 
أجل إيصال انشغالهم الوحيد إلى السلطات المحلية والمتمثل في إقالة 
المديــر اإلداري والمالي للفريق قاســمي الن األمــور بدأت تأخذ أبعاد 

خطيرة السيما بعد  أن حاول قضية مع األنصار إلى القضاء .
 أ- هادي 

الرصاع قائم بني الرشكة الرياضية والنادي 
الهاوي والجراد األصفر يطلق نداء االستغاثة

n ال يزال الصراع اإلداري قائم بين النادي الهاوي ورئيس الشركة 
الرياضية ما انعكس ســلبا على وضعية الفريق هذا العام الذي يقترب 
من الســقوط إلى القســم الثاني هــواة واللعب الموســم القادم فيه في 
حــال عدم تــدارك الموقف في مرحلة اإلياب الن الوضعية خطيرة جدا 
وتتطلــب تظافــر جهود الجميع وهــو النداء الذي أطلــق أنصار الكابا 
عشــية لقاء شــبيبة القبائل في افتتاح مرحلة اإليــاب حيث يتطلع هذا 
النداء إلى أن يلقى أذان صاغية عند الجميع السيما السلطات المحلية 
ورجال األعمال لمساعدة الذي يتخبط في مشاكل مالية كبيرة أدت إلى 
عدم دفع مســتحقات الالعبين وتراكم الديــون على الفريق التي فاقت 
اآلن 10 ماليير سنتيم ما منع اإلدارة من االستقدام واالنتدابات خالل 

فترة التحويالت الشتوية .
 أ - هادي 

عين على الرياضة 
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أ.هادي

شباب بلوزداد          ــــ            جمعية عني مليلة 

أول امتحان رسمي للمدرب الجديد "شيحة"  
وفاق سطيف                ــــــ           اتحاد العاصمة 

الوفاق بشعار النقاط الثالث لن تغادر عني الفوارة 



 n قبل مواجهة تشلســي اإلنجليزي 
على ملعبه في لندن، تلقت جماهير لاير 
مدريد خبرا سيئا وآخر رائعا بشأن خط 

دفاع الفريق.
أن رفائيــل  هــو  الســيئ  الخبــر 
فاران ســيغيب عن المواجهــة المرتقبة 
فــي إيــاب قبــل نهائــي دوري أبطــال 
أوروبــا، المقــررة األربعــاء، بســبب 

إصابة عضلية.
أمــا الخبــر الرائع فهو أنه مــن الممكن 
القائــد  الملكــي  الفريــق  يســتعيد  أن 
بعــد  رامــوس،  المخضرم ســيرجيو 
خوضــه حصة تدريبية كاملــة االثنين، 
فضال عــن الظهير األيســر األساســي 

فيرالن ميندي.
وأعلــن لاير مدريد االثنيــن، أن فاران 
العــب منتخــب فرنســا أصيــب فــي 
عضــالت الفخــذ األيمــن خــالل الفوز 

-2صفــر على أوساســونا فــي الدوري 
اإلسباني، حيث خرج بين الشوطين.

فــاران  أن  وذكــرت صحيفــة »أس« 
سيغيب لنحو 10 أيام، ولن يتمكن أيضا 
من المشاركة أمام إشبيلية المنافس على 
لقــب الــدوري المحلي، األحــد، وأمام 

غرناطة في الخميس التالي.
وغاب فاران عن مباراتي دور الثمانية 
ضــد ليفربول بســبب عــدوى كورونا، 
لكنه أكمل اللقاء خالل التعادل 1-1 مع 

تشلسي في مدريد األسبوع الماضي.
كمــا يفقد لاير مدريد جهود العبيه داني 

كاربخال ولوكاس فاسكيز.
ويتعيــن على لاير مدريــد تحقيق نتيجة 
إيجابيــة خــارج أرضــه إن أراد بلوغ 
نهائي مســابقته المفضلة، بعــد التعادل 

1-1 ذهابا في مدريد.
ق ـ ر

ريال مدريد.. خبر سيئ وآخر رائع قبل 
»موقعة لندن«

 بسبب ريال مدريد.. حرب ترصيحات
 بني دورتموند ووكيل هاالند

موعد مباراة مانشسرت سيتي وباريس سان جريمان والقنوات الناقلة

عين على الرياضة 
9

n بدأت حرب التصريحات بين 
رئيس نــادي بروســيا دورتموند 
ومينــو رايــوال، وكيــل إيرلينــج 
هاالند نجم الفريق، بسبب مستقبله 

خالل الموسم المقبل.
بقــاء  ويصــر دورتمونــد علــى 
هاالند في صفــوف الفريق خالل 
الموســم المقبل، لكــن وكيله مينو 
رايوال يجري اتصاالت مكثفة مع 
أكثــر من فريق لتســويق الالعب 
والحصــول علــى أفضل عرض 

مادي له.
هاالنــد انضم إلى دورتموند قادما 
من ريد بول سالزبورج النمساوي 
فــي يناير/كانــون الثاني 2020 

مقابل 20 مليون يورو، حيث وقع 
على عقد يربطه بالنادي األلماني 

حتى صيف عام 2024.
في المقابــل، يوجد بالعقد شــرط 
جزائــي يســمح لــه بالرحيل عن 
دورتمونــد فــي صيــف 2022 
مقابل دفع 75 مليون يورو، وهو 

ما يثير قلق النادي األلماني.
يتمســك  دورتمونــد 

بالالعب
فاتســكه،  يواكيــم  هانــز  وشــدد 
الرئيــس التنفيذي لنادي بروســيا 
هاالنــد  أن  علــى  دورتمونــد، 
سيستمر في صفوف الفريق خالل 

الموســم المقبل، وذلــك ردا على 
مــا قاله رايــوال لصحيفة »آس« 
اإلسبانية بأن لاير مدريد يستطيع 
شــراء الالعــب هــذا الصيف إذا 

وفر العرض المناسب لهاالند.
وقال فاتسكه في تصريحات لقناة 
»ســبورت 1« األلمانية: »رغم 
كل ما يقولــه وكيل الالعب، لكن 
هاالند ســيظل العبــا في صفوف 
بروسيا دورتموند العام المقبل«.

وكان رايــوال التقى رئيســي لاير 
فلورنتينــو  وبرشــلونة  مدريــد 
بيريــز وخــوان البورتا في إطار 
أي  قــدرة  حــول  المفاوضــات 
منهما على ضم هاالند في ســوق 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
إلنجلتــرا  رايــوال  ســافر  كمــا 
للدخول في مفاوضات مع األندية 
اإلنجليزية وعلى رأسها مانشستر 

سيتي للتفاوض حول الالعب.
وكان رايوال صرح سابقا أن بقاء 
الالعــب فــي دورتمونــد أو بيعه 
يجــب أن تكــون بموافقتــه وليس 

موافقة دورتموند فقط.

التأهل لدوري األبطال

اإلشكالية تتعلق أن هاالند لن يبقى 
في دورتموند إذا لم يتأهل الفريق 
لدوري أبطال أوروبا في الموسم 

المقبل.
ويحتل دورتموند المركز الخامس 
حاليــا في جــدول ترتيب الدوري 
األلمانــي، وهو مركــز ال يؤهله 
لدوري أبطال أوروبا، لكنه يسمح 
له باللعب في الدوري األوروبي.

في الوقت نفســه أشــارت تقارير 
ألمانيــة إلــى أن دورتمونــد لــن 
يســتغنى عــن الالعــب بأقل من 
150 مليون يــورو، وهذا المبلغ 
ال يتوفــر حاليا لــدى أي ناد، في 
ظل األضرار االقتصادية الكبيرة 
بســبب فيروس كورونــا، فضال 
عــن أن وكيــل الالعــب يريد أن 
يوفر له راتب مثل الراتب الحالي 
لليونيــل ميســي، قائد برشــلونة، 

والمقدر بمليون يورو أسبوعيا.
ق ـ ر/ وكاالت

n ينتظــر عشــاق كــرة القدم،اليوم 
الثالثــاء، قمة نارية في دوري أبطال 
أوروبــا بين فريقي مانشســتر ســيتي 
اإلنجليــزي وباريــس ســان جيرمان 

الفرنسي.
وكان مانشســتر سيتي قد حسم ذهاب 
نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
بالفوز علــى باريس ســان جيرمان، 
على ملعــب حديقة األمــراء، بهدفين 

مقابل هدف.
موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس 
سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
ويســتضيف مانشســتر ســيتي علــى 
نظيــره  الثالثــاء،  االتحــاد،  ملعــب 
باريس سان جيرمان في إياب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتنطلــق المبــاراة في تمام العاشــرة 

مساء بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي 
وباريــس ســان جيرمان فــي دوري 

أبطال أوروبا
وســتذاع المباراة في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا عبــر قنــاة »بي إن 

سبورتس 1 بريميوم«.
يذكــر أن الفريقين يبحثان عن تحقيق 
اللقــب األول لهما فــي دوري أبطال 
أوروبــا، حيــث لم يســبق ألي منهما 

النجاح في تحقيقه.
ويكفي الســيتي الفوز أو التعادل بأي 
نتيجة، أو حتى الخســارة بهدف دون 
رد فيمــا يحتاج باريــس للفوز بفارق 
هدفيــن أو بفــارق هدف مع تســجيل 

أكثر من هدفين.
ق ـ ر
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كلوب يرد عىل اتهام محمد صالح 
باألنانية

 

n حــاول األلماني يورجن كلوب المدير الفنــي لفريق ليفربول اإلنجليزي، 
وضــع حــد لالتهامــات التي تطــارد الخط األمامــي لفريقه، ال ســيما الثنائي 
المصــري محمد صالح، والســنغالي ســاديو ماني.ليفربول أهــدر العديد من 
الفــرص المهمــة على مدار الموســم الحالي ســواء في الــدوري اإلنجليزي 
الممتــاز أو دوري أبطــال أوروبــا، وهو ما تســبب في تــردي وضع الفريق 
فــي جدول البريميرليــج وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ووجه 
البعــض تهمــة األنانية لصــالح وماني، خاصــة أنهما أهدرا كمــا كبيرا من 

الفرص، رغم حقيقة تسجيل الالعب المصري 29 هدفاً هذا الموسم.
كلوب أوضح في تصريحات لشــبكة »ســكاي ســبورتس« البريطانية: »لقد 
ألقينا نظرة لنرى هل نحن أنانيين للغاية أم ال، ولكننا لســنا هكذا، هم ليســوا 
أكثــر أو أقل أنانيــة اآلن، هذه ليســت القضية«.وواصل المــدرب األلماني: 
»األمــر أنه عندما تهدر فرصة، تقول ربما كنت مررت، هذا يمكن قبوله في 
موقــف أو 2، عندما يكون متاحا التمريــر، لكن ال يمكن أن تقول لمهاجميك 
توقفــوا عن أنانيتكم، ومن ثم فال توجد أنانية في الموضوع«كلوب يرى أن: 
»فريقــه ليس لديه الثقــة الكافية في الوقت الحالي، وال يعتمد على اللمســة 
األولى، ويريد تأمين الكرة، وأنها ستذهب في االتجاه الصحيح ومن ثم يتأخر 
ويمنح الفرصة لمدافعي الخصوم«.واستعان كلوب بهدف لصالح لينفي عنه 
وعــن مانــي تهمة األنانية أمــام المرمى: »قبل عامين ضد تشيلســي انطلق 
صالح من الجانب األيمن وراوغ واخترق وسدد كرة صاروخية من على بعد 
25 ياردة في الزاوية البعيدة، كان هدفاً عظيماً، لم تكن فرصة من األساس، 
ألنــه كان هنــاك 7 أو 8 العبيــن بينه وبين المرمى، ولكــن حين تكون لديك 

الثقة فأنت تحاول، اآلن نحن ال نفعل ذلك وال نحاول من مسافات بعيدة«.
جدير بالذكر أن ماني يقدم واحدا من أســوأ مواســمه مع الريدز مسجاًل 13 
هدفــاً فــي كل البطوالت منها 8 فقــط في الدوري.على الجانــب اآلخر، نجح 
صالح رغم ســوء نتائج فريقه في تســجيل 29 هدفاً في كافة البطوالت منها 
20 فــي الــدوري المحلي، حل بهــم ثانياً في جدول ترتيب هدافي المســابقة 

بفارق هدف خلف هاري كين نجم توتنهام.
وكاالت

بحسب تقرير لجنة طبية: 
ذأسطورة كرة القدم مارادونا ُأهمل من 

فريقه المعالج و"ُترك لمصريه"
n خلــص تقرير اللجنة الطبية المكلفة 
كــرة  أســطورة  مــوت  فــي  بالتحقيــق 
القــدم مارادونــا إلــى أن النجم لم يتلق 
الرعايــة الطبية الكافية مــن قبل فريقه 
المعالج وأنه »بدأ يموت قبل 12 ساعة 
علــى األقل« مــن توقيت الوفــاة، وأنه 
تحمــل »فتــرة مــن العــذاب الطويل«، 
التقريــر  و«ُتــرك لمصيره«. وأضــاف 
المكــون من 70 صفحــة أن بطل العالم 
الســابق »كان ســيحظى بفرصة أفضل 
للبقاء على قيد الحياة« لو كان قد ُنقل إلى 
المستشفى.خلص تقرير طبي عمل على 

تحريره 20 خبيرا طبيا وتم نشــره مؤخرا أن أســطورة كرة القدم األرجنتيني 
دييغو مارادونا، تعرض على ما يبدو إلى إهمال طبي ولم يتلق الرعاية الطبية 
الكافيــة و«ُتــرك لمصيره« من قبل فريقــه المعالج قبيل وفاتــه، ما أدى إلى 
»عالج غير مالئم« أســهم في موته البطيء.وأشــار التقرير المؤلف من 70 
صفحــة، إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال 
الســاعات األخيرة للنجم األرجنتيني، حددت أن مارادونا »بدأ يموت قبل 12 
ســاعة على األقل« قبل وفاتــه، وتحمل »فترة من العــذاب الطويل«.وفتحت 
النيابة العامة تحقيقا يسعى إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العالج الطبي 
المقدم لألرجنتيني األسطورة حامل الرقم 10، الذي توفي متأثرا بأزمة قلبية 
في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما في مقر إقامته 
في تيغري شــمال العاصمة األرجنتينية، وذلك بعد أســابيع فقط من خضوعه 
لجراحــة من أجل معالجة نزيف فــي المخ.وبدأت مجموعة من 20 خبيرا في 
مــارس التحقيق لتحديد مــا إذا كان هناك إهمال من جانــب المتخّصصين في 
الرعاية الصحية.وكانت ابنتان من بنات مارادونا الخمس، جيانينا )31 عاما( 
وجانــا )24 عاما(، قد بدأتا الدعــوى القضائية، بعدما حملتا جراح األعصاب 
ليوبولدو لوكي مســؤولية تدهــور الحالة الصحيــة لوالدهما.وخلصت اللجنة 
التي تضم أخصائيي طب شرعي أجروا تشريحا للجثة واختصاصيين آخرين، 
إلــى أن بطــل العالم الســابق »كان ســيحظى بفرصــة أفضل للبقــاء على قيد 
الحياة« لو كان قد ُنقل إلى المستشــفى لتلقي رعاية مناسبة.ويشــير التقرير 
إلــى أنه »مع األخذ في االعتبار الوضع الســريري والنفســي والحالة العامة 
الســيئة، كان يجب أن يواصل إعادة تأهيله وعالجاته المتعددة في مؤسســة 
مناســبة«.ويركز التحقيق على ســبعة أشخاص هم: لوكي، والطبيبة النفسية 
أوغوســتينا كوزاتشــوف، طبيب نفســي آخر، ممرضتان )رجل وامرأة( كانا 
إلى جانب مارادونا، والمشــرف عليهما، والطبيب منسق االستشفاء المنزلي. 
وتتراوح العقوبات المفروضة على اإلهمال أو القتل غير العمد في األرجنتين 

بين خمس سنوات و15 عاما في السجن.
أ ف ب 



المخولــة  المحكمــة  وأقــرت   n
بالنظر في توافر شــروط الترشح في 
الطامحين لمنصب رئيس الجمهورية، 
3 مــن المتقدميــن، مــن أصــل 51 

مرشحا.
الذين  المرشحين  أن  أعلنت  المحكمة 
سينافسان األسد على منصب الرئاسة 
، هما عبدهللا  26 ماي  انتخابات  في 

سلوم عبدهللا ومحمود أحمد مرعي.
فعبدهللا سلوم ومحمود مرعي وحدهما 
قصب  حازا  المرشحين  كل  بين  من 
أن  بعد  األسد،  منازلة  في  السبق 
توفرت فيهما الشروط المطلوبة، التي 
من  عضوا   35 توقيع  أبرزها  من 
نواب البرلمان السوري، الذي يسيطر 

عليه حزب البعث الحاكم.
مختلفتين،  من  خلفيتين  من  المرشحان  ويأتي 
الرئيس  دائرة  قريبا من  يعّد عبدهللا سلوم  حيث 
لمعارضة  مرعي  محمود  ينتمي  فيما  المنافس، 
في  شك  مبعث  ترشحيه  اعتماد  وكان  الداخل، 

األوساط السياسية بسوريا.
ملف  أودع  من  أول  كان  الذي  سلوم  وينحدر 
ترشحه، من مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب 
شمال سوريا، وهو قيادي في حزب الوحدويين 
االشتراكيين، الذي أسسته قيادات تاريخية منشقة 

عن حزب البعث في ستينيات القرن الماضي.
إجازة  1956، وحاصل على  مواليد  سلوم من 
في  شغل  وقد  دمشق،  جامعة  من  الحقوق  في 
مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  منصب  السابق 
دورات  لثالث  أعضائه  أحد  كان  الذي  الشعب، 

منذ 2003.

ريف  في  تلفيتا  قرية  من  فينحدر  مرعي  أما 
دمشق، وهو من مواليد 1957، وحاصل على 
وهو  دمشق،  جامعة  من  الحقوق  في  إجازة 
سياسي معارض، ناضل في عدة هيئات حزبية.

ما  وجوه  أبرز  أحد  هو  لألسد  األبرز  المنافس 
يعرف بـ”معارضة الداخل”، وهي طيف سياسي 
داخل  بالمقام  ويحتفظ  األسد،  معارضة  يعلن 
سوريا، فيما يشكك خصومهم في جدية طرحهم 

السياسي.
السوري  الرئيس  بين  المفاوضات  بدء  ومنذ 
ومنصات  تكتالت  عدة  وبروز  ومعارضيه، 
من  المفاوضين  أبرز  أحد  مرعي  ظل  سياسية 
اإلعالمي  بخروجه  وُعرف  الداخل،  ممثلي 
المتكرر للتعليق على التسويات السياسية الممكنة 

مع األسد.
في  مختلفة  سياسية  مناصب  مرعي  وشغل 

هيئات حزبية سورية، منها األمين العام للجبهة 
له  اختير  الذي  السورية  المعارضة  الديمقراطية 

بالتوافق عام 2016.
كما شغل منصيب أمين عام هيئة العمل الوطني 
ضمن  السورية  المعارضة  ومثل  الديمقراطي، 

وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف.
وإضافة إلى نشاطه السياسي ُعرف مرعي أيضا 
لحقوق  العربية  ”المنظمة  وترأس  حقوقي،  بأنه 

اإلنسان«.
ورغم فتح المحكمة الدستورية باب الطعون بدءا 
يحدث  أن  ينتظر  ال  أنه  إال  الثالثاء،  اليوم  من 
تغيير على المنافسين الحاليين لألسد، كما أنه ال 
ينتظر حدوث مفاجأة في نتائج اقتراع مايو، حيث 
بوالية  الحالي  الرئيس  بنجاح  المراقبون  يجزم 

رابعة بفارق مريح عن المرشحين اآلخرين. 
ق ـ د

n و أوضح كاتب الدولة البريطاني في رده 
على سؤال للبرلمانية العمالية، راشيل هوبكينس، 
األمم  جهود  كلية  تدعم  المتحدة  أن”المملكة 
الئحة  بوضوح  ذلك  على  تنص  كما  المتحدة، 
اجل  من   ،2548 رقم  الدولي  األمن  مجلس 
التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من 
تقرير مصير  ينص على  والذي   )...( الطرفين 
وأهداف  لمبادئ  طبقا  الغربية  الصحراء  شعب 

ميثاق األمم المتحدة.
على  رده  معرض  في  كليفرلي،  جيمس  وأشار 
سؤال حول ماهية المحادثات التي أجراها حول 
آخر  بمناسبة  المصير  تقرير  استفتاء  مسألة 

اجتماع لمجلس األمن بشأن الصحراء الغربية.
بقوة  نؤيد  ”بأننا  التأكيد  إلى  االخير  في  وخلص 
جهود األمين العام لألمم المتحدة من اجل تعيين 
حتى  ممكن  وقت  اقرب  في  شخصي  مبعوث 

يمكن استئناف المشاورات بين الطرفين«.
 ق ـ د

10

جدد كاتب الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط و شمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، التأكيد مؤخرذا، دعم المملكة 
المتحدة للجهود التي تقوم بها األمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يؤدي إلى حق تقرير مصير الشعب 

الصحراوي.

حسمت المحكمة الدستورية العليا بسوريا أمس اإلثنين، قائمة المرشحين لخوض سباق الرئاسة، واعتمدت مرشحين إلى جانب الرئيس بشار األسد.

عين على العالم

بريطانيا تؤكد د عمها لتقرير 
مصير الشعب الصحراوي

المحكمة الدستورية العليا بالبلد تحسم يف قائمة المرشحني

الثالثاء 4 ماي  2021
الموا فق لـ 22 رمضان  1442

ثالثة ”فرسان” يف سباق الرئاسيات السورية

أوروبا تعزتم السماح بدخول المسافرني الملقحني من دول أخرى

n قــال وزيــر التجــارة التركي 
محمد مــوش، أمس االثنيــن، قبيل 
زيــارة وفــد تركــي للقاهــرة هــذا 
األســبوع، إن بــالده تريد تحســين 
عالقاتهــا االقتصاديــة مــع مصر، 
وذلــك في الوقت الــذي تعمل على 
الدبلوماســية  العالقــات  إصــالح 

بينهما.
وتوترت العالقات بين تركيا وأنقرة 
على خلفية إيواء األخيرة لقادة من 
بارتكاب  متهمين  اإلخوان،  تنظيم 
جرائم في مصر، ومطلوبين للعدالة 

أمام المحاكم المصرية.
األخيرة  اآلونة  وتعكف تركيا في 
مصر  مع  العالقات  تحسين  على 
ودول عربية خليجية. وترسل أنقرة 
الخارجية  نائب وزير  وفدا برئاسة 
هذا  القاهرة  إلى  أونال،  سادات 

األسبوع، لبحث إعادة العالقات.
وفي منتصف أفريل الماضي، أعلن 
التركي مولود  الخارجية  وزير 
بالده  عالقات  أن  أوغلو،  جاويش 
جديدة،  مرحلة  دخلت  مصر  مع 
محاوالت  على  إشارة  أحدث  في 

التقارب مع القاهرة.
الرسمية  ونقلت وكالة ”األناضول” 
قوله:  أوغلو  جاويش  عن  التركية 
العالقات  في  بدأت  جديدة  ”مرحلة 
بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك 
زيارات ومباحثات متبادلة في هذا 

اإلطار«.
تركيا  اجتماعا  هناك  أن  وأضاف 
مستوى  على  مرتقبا  مصريا 
الخارجية،  وزيري  مساعدي 

و”العمل جار لتحديد موعده«.
وكان وزير الخارجية التركي اتخذ 
للحديث  مناسبة  رمضان  شهر  من 
مع نظيره المصري سامح شكري، 

ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.
األخيرة  اآلونة  في  تركيا  وبدأت 
مع  عالقاتها  حيال  لهجتها  تغيير 
نبرة  ذات  كانت  أن  بعد  مصر، 
وجود  عن  وتحدثت  متوترة، 
ودبلوماسية  استخبارية  اتصاالت 
التي  التقارير  رغم  مصر،  مع 

تحدثت عن تعثر هذه المحادثات.
أنها  سابق  وقت  في  أنقرة  وأعلنت 
للقاهرة  المعادية  القنوات  ألزمت 
في  اإلعالمية،  الشرف  بمواثيق 
إشارة إلى المنابر التي يقف وراءها 
وكان  اإلرهابي،  اإلخوان  تنظيم 

عملها مهاجمة مصر.
بالخطوة،  رحبت  مصر  أن  ومع 
من  مزيد  إلى  الحاجة  أكدت  فإنها 
واستعادة  الثقة  لبناء  الخطوات 

العالقات.
وأدلى مسؤولون أتراك في األشهر 
األخيرة بسلسلة تصريحات غازلوا 
فيها القاهرة، وتحدثوا عن ”روابط 

قوية” بين البلدين.
وتشهد العالقات بين مصر وتركيا 
قطيعة منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب 
أنقرة  سياسة  أبرزها  عدة  ملفات 
واحتضانها  المتوسط،  البحر  في 
عسكريا  وتدخلها  اإلخوان،  لتنظيم 

في األزمة الليبية.
ق ـ د

n قــال رئيــس هيئــة األركان 
أفيف كوخافي،أمس  اإلســرائيلية 
االثنيــن، إن الجيــش ســيزيد من 
عديد قواته وسيوســع مــن دائرة 
نشــاطات عملياتــه فــي الضفــة 
الغربيــة خــالل األيــام المقبلــة، 
ضمــن اســتعداداته ألي تصعيــد 

محتمل.
هيئة  رئيس  تصريحات  وجاءت 
تفقده  خالل  اإلسرائيلية  األركان 
النار جنوبي  موقع عملية إطالق 
الغربية،  في الضفة  نابلس  مدينة 
رفقة عدد من كبار ضباط الجيش 

اإلسرائيلي.
من الجيش  عديدة  فرق  وتواصل 
أجهزة  بمساعدة  اإلسرائيلي، 
العام  واألمن  المخابرات 
منفذي  عن  البحث  ”الشاباك«، 
مفترق  عند  النار  إطالق  عملية 

زعترة جنوبي مدينة نابلس.
وقد أسفر الهجوم عن إصابة ثالثة 
إسرائيليين، وصفت جراحهم بين 

خطيرة جدا وخطيرة.
في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
مشبوهة  سيارة  ”وصلت  بيان: 
وأطلقت  الطرق  مفترق  إلى 
إسرائيليين  مدنيين  باتجاه  النار 

متواجدين في المكان«.
جيش  قوات  ”رّدت  وأضاف: 
النار  بإطالق  اإلسرائيلي  الدفاع 
التي  المشبوهة  السيارة  على 

هربت من مكان الحادثة«.
داوود  ”نجمة  منظمة  وقالت 
ثالثة  عالجت  إنّها  الحمراء” 
من  العشرينات  في  أشخاص 

المستشفى،  إلى  ونقلتهم  العمر 
أحدهم في حالة حرجة.

اإلسرائيلي  الجيش  قال  والحقاً، 
بيتا  قرية  دخلوا  جنوده  إّن 
الواقعة جنوبي مدينة نابلس حيث 
عنيفة”  شغب  بـ”أعمال  ووجهوا 
بالحجارة  خاللها  استُهدفوا 

والزجاجات الحارقة.
رّدوا  ”الجنود  أّن  وأضاف 
الشغب  مكافحة  وسائل  باستعمال 
أفادت  فيما  النار”،  وبإطالق 
أّن ثالثة  فلسطينية  أمنية  مصادر 
بالرصاص  أصيبوا  أشخاص 

وجروحهم خطرة.
فلسطيني  تنظيم  أّي  يتبّن  ولم 
رئيس  لكّن  النار،  إطالق  عملية 
االستيطاني  يشع”  ”مجلس 
على  باللوم  ألقى  دلموني  يغال 
الفلسطينية وأصدقائها  »السلطة 

في حماس«.
أُصيبت  األحد،  سابق  وقت  وفي 
خطرة  بجروح  فلسطينية 
غوش  مستوطنة  مفترق  عند 
الضفة  جنوب  في  عتصيون 
من جنود  اقترابها  بعد  الغربية 
تحمل  أنها  إسرائيليين بشبهة 

سكيناً.
في  أنفاسها  المرأة  لفظت  وقد 
بجروحها  متأثرة  الحق  وقت 
وكشف  القدس،  في  مستشفى  في 
اسمها  أّن  فلسطينيون  مسؤولون 
مواليد  من  وهي  الحروب  فهيمة 

عام 1961 ومن بيت لحم.
ق ـ د

n اقترحــت المفوضية األوروبية، 
بدخــول  الســماح  االثنيــن،  أمــس 
المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات 
اللقاحات المضــادة لكوفيد19-، التي 
أقّرهــا االتحاد األوروبــي، إلى دول 

التكتل.
وأفادت المفوضية أنها ”تقترح السماح 
إلى االتحاد األوروبي ليس  بالدخول 
فقط لألشخاص القادمين من دول يُعد 
أيضا  بل  جيّدا،  فيها  الوبائي  الوضع 
األخيرة  الجرعة  تلقوا  الذين  أولئك 
التي  اللقاحات  من  بها  الموصى 

أقرها االتحاد األوروبي«. 
روبي  األو االتحاد  دول  وتحاول 
تصاعد  ط  وس التطعيم  حملة  تسريع 
قيل  عرا بعد  اإلصابات،  عدد 
تأخر  ينها  ب من  ألسباب  واجهتها، 
نيكا،  أسترازي لقاحات  وصول 

وإجراءت اعتماد اللقاحات.
، قالت  الماضي أفريل   26 وفي 

رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين، إن االتحاد األوروبي 
حصلوا  الذين  لألميركيين  سيسمح 
كوفيد19-،  لفيروس  تطعيم  على 
لقضاء عطالتهم  الدول  لتلك  بالسفر 

الصيفية فيها.
وأوضحت أورسوال فون دير الين في 
مقابلة مع صحيفة ”نيويورك تايمز« 
أن األميركيين ممن  األميركية، 
لقاح  من  جرعتين  على  حصلوا 
زيارة  بمقدورهم  سيكون  كورونا، 

دول االتحاد األوروبي.
قيودا  األوروبي  االتحاد  وتبنى 
دول  إلى  السفر  على  صارمة 
العام  دولة   27 البالغ عددها  االتحاد 
الماضي، إذ ال يسمح بالرحالت غير 
الضرورية إال من أستراليا ونيوزيلندا 
ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية 

وتايالند.
ق ـ د

بالموازاة مع جهود إلصالح العالقات الدبلوماسية بينهما 

تركيا تعلن عن رغبتها بتحسني العالقات 
االقتصادية مع مرص

الجيش اإلرسائييل يعزتم توسيع 
عملياته يف الضفة الغربية
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https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4+%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88&contentId=1434688
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4+%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88&contentId=1434688
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1434688
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A&contentId=1434688
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1434688
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&contentId=1434661
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1434675
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA&contentId=1434675
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7+%D9%81%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86&contentId=1434675
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7+%D9%81%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86&contentId=1434675
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86&contentId=1434675
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الجامع األعظم ببجاية الناصرية  
منارة علمية وعشق أبن خلدون

 رمضان والناس   

رمضان يف تيزي وزو ..
 عادات لن تجدها 

يف غريها

اإلسبان  حولوه إلى كنيسة والفرنسيون إلى مرقد للعساكر 

ص 15 ص 14
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 الشاف
 كمال ماجور 

رمضان يف مرص 

الثقة بالنفس مكنته من 
انتزاع لقب أحسن شاف 

شاب بالجزائر

ص 14

الخيم بيت الصائمني 
والفوانيس رمز خاص 

بأم الدنيا

شرائح الدجاج 
بالقشدة

صابلي 
بريستيج

أضرار شرب القهوة 
على الريق

ص 15



عين على اإلقتصاد

n  قصة إسحاق ويعقوب عليهما السالم: 
  بّشــرت المالئكة إبراهيم -عليه السالم- 
وزوجته ســارة بإســحاق -عليه السالم-، 
ثــّم ُولِد إلســحاق يعقوب -عليه الســالم- 
الــذي ُعــِرف باســم إســرائيل فــي كتاب 
هللا؛ أي عبــدهللا، وقد تــزّوج وكان له اثنا 
عشــر ولداً، ومنهم نبّي هللا يوســف -عليه 
الســالم-، وتجدر اإلشارة إلى أنّه لم تُذَكر 
أخبار عن دعوة إســحاق -عليه الســالم-، 

وحياته.

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n   نبــدأ مــن  الحديــث  الذي 
رواه النســائي عــن أبي أمامة: 
»قلــت: يــا رســول هللا، مرني 
بعمــل ينفعنــي هللا بــه. قــال : 
عليــك بالصوم فإنــه ال مثل له 
». وقال صلى هللا عليه وســلم 
فيما رواه الطبراني : »صوموا 
تصحــوا “. ثبــت أن الصيــام 
ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن 
يمارســها؛ حتى يتمكن من أداء 
وظائفــه الحيوية بكفــاءة، وأنه 
ا لصحة اإلنســان  ضروري جّدً
تماًما كاألكل والتنفس والحركة 
والنــوم، فكمــا يعاني اإلنســان 
بــل يمرض إذا حــرم من النوم 
طويلــة،  لفتــرات  الطعــام  أو 
فإنــه كذلــك ال بــد أن يصــاب 
بسوء في جســمه لو امتنع عن 
الصيــام.  ســمو روحي هائل :  
فالصيام إلى جانــب ما فيه من 
صحــة النفس فيــه صحة بدنية 
أســهب المختصون فــي بيانها 

وتأكيد آثارهــا الطيبة، كما في 
الحديــث: »صوموا تصحوا«، 
د على النظام  إال أن الصوم يعوِّ
والتحري والدقة، وذلك بالتزام 
معيــن  وقــت  عنــد  اإلمســاك 
وحرمــة اإلفطــار قبــل حلول 
موعــده، قــال تعالــى: }َوُكلُوا 
َواْشــَربُوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَُكُم اْلَخْيُط 
ِد ِمَن  األْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط األْســوَ
َيــاَم إلى  ــوا الصِّ اْلَفْجــِر ثُــمَّ أَِتمُّ
اللَّْيــِل{ ]البقرة: 187[. كما أن 
في الصيــام الصــادق اقتصاًدا 
وتوفيــًرا يفيــد منــه الصائــم، 
وتفيــد أســرته وتفيــد األمة. و 
يقول »توم برنز« من مدرســة 
»إننــي  للصحافــة:  كولومبيــا 
أعتبــر الصوم تجربــة روحية 
عميقة أكثر منها جسدية، فعلى 
الرغــم من أنني بــدأت الصوم 
بهــدف تخليــص جســدي مــن 
الوزن الزائد، فإنني أدركت أن 

ا لتوقد . الصوم نافع جّدً

n    إن الســر الرئيســي فــي 
ترابــط العلــم باإليمــان ،فكلما 
ازداد علــم اإلنســان كلما ازداد 
إيماناً كمــا قال عز وجل: )انما 
يخشى هللا من عباده العلماء أن 

هللا عزيز غفور(..فاطر.
فالعلــم يهــدي لاليمــان ويقويه 
وااليمــان يدعــو للعلــم وهــذه 
العالقــة ال توجــد فــي أي دين 

غير االسالم.
قال االستاذ الندوي ابو الحسن: 

)فاذا أراد العالم االسالمي 
أن يستأنف حياته 

مــن  ويتحــرر 
رق غيره وإذا 

يطمــح  كان 
القيادة  إلى 
من  فالبــد 
الستقالل  ا

لتعليمــي  ا
والزعامــة   ...
 ... العلميــة 

د  ا ســتعد ال با و
الروحي واالستعداد 

والحربــي  الصناعــي 
ينهض  التعليمــي  واالســتقالل 
العالم االسالمي ويؤدي رسالته 
وينقذ العالم مــن االنهيار الذي 
يهدده( .. من كتاب ماذا خســر 
المســلمين  بانحطــاط  العالــم 

للندوي )ص 391(.
وبمــا أن للعلــم والعلمــاء مــن 
الفضــل الكثير والخيــر العميم 
والهدايــة مــن الزيــغ والســير 
على الحق والنهوض بالمجتمع 

فالبد على المجتمع من الســعي 
والمحافظة  وتوقيرهــم  للعلماء 
فــي  المشــاركة  بعــد  عليهــم 

صناعتهم .
فأما المشــاركة فــي صناعتهم 
،فهــو اللجــوء إليهــم فــي كل 
الملمات التي تعصف بالشخص 
والمجتمــع افــراداً وجماعــات 
اشــخاصاً وحكومــات وهذا ما 
امرنــا به ربنا عــز وجل فقال: 
)فاســألوا اهــل الذكــر أن كنتم 
ســورة  تعلمــون(..  ال 
 ، النحــل)43( 
الذكر  وأهــل 
العلمــاء  هــم 
لفقهــاء.  وا
عز  وقال 
جــل  و
هــو  و
مــر  يأ
 : عتهــم بطا
ا  طيعــو ا و (
والرســول  هللا 
االمــر  واولــي 
منكــم( واولــوا االمــر هنا 
هــم العلماء واالمــراء كما قال 

المفسرون.
وكذلك مواصلة الدعاء لهم كما 
قال النبي محمد )صلى هللا عليه 
وســلم( البــن عباس لمــا رأى 
ذكاَءه: )اللهــم فقهــه فــي الدين 
وعلمــه التأويــل( فنــال مكانته 
بفضــل دعاء النبــي )صلى هللا 
عليه وسلم( له رضي هللا عنه .

 n  عندمــا دخــل النبــي صلــى هللا عليه 
وســلم مكة منتصًرا، جلــس صلى هللا عليه 
وســلم في المســجد، والمشــركون ينظرون 
إليه، وقلوبهم مرتجفة خشــية أن ينتقم منهم، 
أو يأخــذ بالثــأر قصاًصــا عمــا صنعوا به 
وبأصحابــه. فقال لهــم النبي صلى هللا عليه 
وســلم: )يا معشــر قريش، مــا تظنون أني 
فاعــل بكم؟ قالوا: خيًرا، أخ كريم، وابن أخ 
كريم.. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء...( ســيرة 

ابن هشام.
طلب أحد الصالحين من خادم له أن يحضر 
له المــاء ليتوضآ فجاء الخــادم بماء، وكان 
ا، فوقــع من يد الخادم على  الماء ســاخًنا جّدً

الرجــل، فقــال لــه الرجــل وهــو غاضب: 
أحرْقَتنــي، وأراد أن يعاقبه، فقال الخادم: يا 
ُمَعلِّم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال 
هللا - تعالــى -. قال الرجــل الصالح: وماذا 
قــال تعالى؟! قال الخادم: لقــد قال تعالى: ﴿ 
َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــَظ ﴾ قال الرجــل: كظمُت 
غيظي قال الخــادم: ﴿ َواْلَعاِفيــَن َعِن النَّاِس 
﴾ قــال الرجل: عفوُت عنــك، قال الخادم: ﴿ 
َوهللّاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ﴾ قال الرجل: أنت حر 

لوجه هللا...!
والصــوم نصــف الصبــر والصبــر نصف 
اإليمــان واإليمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمــل، والصبر من األعمــال التي أجرها 

اِبُروَن  بال حســاب كيف؟ ﴿ إِنََّما يَُوفَّــى الصَّ
أَْجَرُهــْم ِبَغْيِر ِحَســاٍب ﴾ ]الزمــر: 10[ قال 
العلمــاء يغرف لهــم من الحســنات غرفا ، 
الصائم يصبر علــى الجوع والعطش وحقه 
من زوجته فــي نهار رمضان، يصبر على 
الطاعة فيصلي ويزكي ويقرأ القرآن ويصل 
الرحم، يصبر علــى المعصية فال يرتكبها، 
والصيام نفسه من األعمال التي أجرها على 
هللا وحــده،. إذن الصــوم مضمار ســباق ﴿ 
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن  ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ
َقْبلُِكْم ﴾ ]البقــرة: 183[ وجامعة أخالق )ال 
رفث وال ســباب وال فســوق: فإن سابه أحد 

أو قاتله فليقل إني امرئ صائم(.

 وقفات مع المصلين والصلوات
 الدروس والعرب من غزوة بدر

مع القرآن في شهر القرآن
 القرآن يهدي لاليمان  
 و االيمان يدعو للعلم

إضاءات من الصوم وللصائمين 
 الصيام  نصر ورحمة وعفو

12
 رمضانيات

   من إعداد :  
 الشيخ الداعية سليم بيدي

هذه الصفحة تحتوي على كالم ربنا وحديث نبينا فال تهينوها وال ترموها يف أماكن قذرة ؛  فا حفظوها  يحفظكم اهلل

أهمية الصيام للجسم

ّ

 : 1  أن اإليمان والعمل الصالح من أعظم 
أســباب النصــر؛ ولذلــك وعــد هللا المؤمنين 
الصالحين بالنصر في غير آية من كتاب هللا، 
قــال تعالى: ﴿ إِنَّا لََننُصُر ُرُســلََنا َوالَِّذيَن آَمنُوا 
اُد ﴾ ]غافر:  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشــهَ ِفي اْلَحَياِة الدُّ
51[.  وأن التوكل على هللا من أعظم أسباب 
ُ َفال  النصــر، قال تعالــى: ﴿ إِْن َيْنُصْرُكــْم هللاَّ
َغالِــَب لَُكْم َوإِْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُرُكْم 
ْل اْلُمْؤِمنُوَن ﴾ ]آل  كَّ ِ َفْلَيَتــوَ ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى هللاَّ

عمران: 160.
2 :  أن الدعاء من أعظم أسباب النصر على 
األعداء، قــال تعالــى: ﴿ إِْذ َتْســَتِغيثُوَن َربَُّكْم 
ُكــْم ِبأَْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة  َفاْســَتَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ

ُمْرِدِفيَن ﴾ ]األنفال: 9.
و كان النبــي -صلــى هللا عليه وســلم- يدعو 
ربــه ويســتغيث بــه كلما نــزل به كــرب أو 
شــدة، كمــا حــدث فــي غــزوة بــدر. و إن 
اإلخالص والصدق من أســباب النصر على 
ُ َمْن  األعــداء، قــال تعالــى: ﴿ َولََينُصــَرنَّ هللاَّ
يٌّ َعِزيٌز ﴾ ]الحــج: 40   َ لََقــوِ َينُصــُرُه إِنَّ هللاَّ
 َ و قــال تعالى: ﴿ َيا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمنُوا اتَُّقوا هللاَّ
 .]119 اِدِقيَن ﴾ ]التوبــة:  الصَّ َمــَع  َوُكونُــوا 
جاء فــي الصحيحين من حديث أبي موســى 
األشــعري- رضي هللا عنه - أن النبي -صلى 
هللا عليه وسلم- سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، 
والرجــل يقاتــل للذكر، والرجــل يقاتل ليرى 
مكانــه، فمن في ســبيل هللا؟ فقال رســول هللا 
-صلــى هللا عليه وســلم-: » مــن قاتل لتكون 
كلمــة هللا هي العليا فهو في ســبيل هللا. وهذا 
مــا حدث في غــزوة بدر، فــإن المؤمنين لما 
صدقــوا مــع هللا، وأخلصــوا لــه كان النصر 
حليفهم.                 3:  صدق الصحابة في 
مواالتهم للمؤمنين، ومعاداتهم للكافرين، وقد 
ظهر ذلك في غزوة بدر، عندما قتل عمر بن 
الخطاب خاله العاص بن هشــام بن المغيرة، 
ولــم يلتفت إلى قرابته منه، وَهّم أبو بكر بقتل 
ابنــه عبد الرحمن، وقتل حمزة وعلي وعبيدة 
بــن الحارث أبناء عمهم عتبة وشــيبة والوليد 

بن عتبة، وذلك في المبارزة.
4:  نبه هللا المؤمنيــن إلى حقيقة هامة، وهي 

أن ال يجعلــوا حب المال يســيطر عليهم عند 
النظر في قضاياهــم الكبرى التي قامت على 
أســاس النظرة الدينيــة وحدهــا، مهما كانت 
الحــال والظروف ولذا عالج هللا تجربة رؤية 
الغنائم مــع الحاجة والفقــر، واختالفهم فيها، 
ومســألة األسرى بوســائل تربوية دقيقة، كما 
فــي قوله تعالى: ﴿ َيْســأَلُوَنَك َعــْن اأَلْنَفاِل ُقْل 
َ َوأَْصلُِحــوا  ُســوِل َفاتَُّقــوا هللاَّ ِ َوالرَّ اأَلْنَفــاُل ِلَّ
َ َوَرُســولَُه إِْن ُكنتُــْم  َذاَت َبْيِنُكــْم َوأَِطيُعــوا هللاَّ

ُمْؤِمِنيَن ﴾ ]األنفال: 1[.  .
5: أن الجهاد من أفضل األعمال، وهو ذروة 
ســنام الدين، لما يترتب عليه من إعالء كلمة 
هللا، ونصر دينه، وقمــع الظالمين والمنافقين 
الذين يصدون الناس عن ســبيله، ويقفون في 
طريقــه، ولما يترتب عليه مــن إخراج العباد 

من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.
6: أن لــزوم طاعــة هللا ورســوله، واالبتعاد 
عــن المعاصــي وتــرك التنــازع مــن أعظم 
أســباب النصر، ولذلــك كان النبي -صلى هللا 
عليــه وســلم- يوجــه أصحابه بــأن ال يفعلوا 
أمــراً حتــى يخبروه بذلــك، كما فــي حديث 
عميــر بــن الحمــام: »ال يقدمــن أحدكم إلى 

شــيء حتى أكون أنا دونــه ، وكان الصحابة 
يمتثلون أوامر النبي -صلى هللا عليه وســلم-، 
وينفذونهــا بكل دقة. و أن لزوم طاعة األمير 
أو القائــد، وعــدم االختالف عليــه من أعظم 
أســباب النصــر، وهــذا ما حدث فــي غزوة 
بــدر، فإن محمداً -صلى هللا عليه وســلم- هو 
الرســول، وهو القائد، وكانــوا يطيعونه فيما 

يأمرهم به كما تقدم. 
7:  أن االختالف والتنازع من أسباب الفشل 
والهزيمة أمام العدو، وهذا ما حدث في غزوة 
بــدر، فإن المشــركين قبل بــدء القتال حصل 
بين قادتهم خالف كان ســبباً لضعف العزائم 

والهمم، وبالتالي إلى الهزيمة.
  8:  أن هللا تعالــى قــد يعيــن المؤمنيــن في 
قتــال أعدائهم ببعض الكرامــات، إذا صدقوا 
معــه، كمــا حدث فــي غزوة بدر مــن نزول 
المالئكة، وحدوث النعــاس، وإنزال المطر، 
وقــذف الرعــب في قلوب عدوهــم، وغيرها 
مــن المعجزات والكرامــات. و أن الكرامات 
التي حصلت لبعض الصحابة في غزوة بدر، 
كأبي بكر، وعلي، وعمر، وغيرهم، إنما هو 
دليل على فضلهم ومكانتهم عند هللا تعالى. .

الثالثاء  4 ماي  2021
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n لمــاذا التدبــر فــي القــرآن؟ هكذا 
يتســاءل البعــض ، ويضيفــون : إننا 
نقــرأ القرآن ، ونســتمع إلــى تالوته 
كل صبــاح ومســاء ، أفال يكفينا هذا؟ 
والجــواب : 1 . التدبر في القرآن هو 
الطريق لالســتفادة من آياتــه والتأثر 
بهــا. إن القــراءة الميتــة للقــرآن ال 
تعني أكثر من كلمات يرددها اللســان 
دون أن تؤثــر في واقــع الفرد التأثير 
المطلوب، أما »التالوة الواعية« فهي 
تتجاوز اللســان لكي تنفذ إلى القلب ، 
فتهزه ، وتأثر فيه.  لقد كان أولياء هللا 
العارفون يتلون القرآن بوعي، فكانت 
جلودهم تقشعر، وقلوبهم ترتجف حين 
يقرأون آية ، بل ربما كانوا يصعقون 
لعظــم وقع اآلية في نفوســهم. بل إن 
التدبــر لحظاٌت في القرآن الكريم كان 
منعطفــاً  كبيــراً في حيــاة الكثيرين ، 
فهذا الفضيل بن عياض كان في بداية 
حياتــه مجرمــاً خطيــراً ، وكان ذكر 
اسمه كافياً إلثارة الرعب في القلوب. 
لقد كان يقطــع الطريق على القوافل، 
و يسلب المسافرين ما يملكون. وذات 
يوم وقعــت نظراته على فتــاة جميلة 
، فصمم في نفســه أمــراً ، وفي نفس 
تلك الليلة كان يتسلق جدار ذلك البيت 
الذي تســكن فيــه الفتــاة ، وهو ينوي 
االعتداء عليها واغتصابها ، وفي هذه 
األثنــاء ، تناهى إلى مســامعه صوت 
يتلــو هذه اآليــة الكريمة : ))أَلَــْم َيْأِن 
لِلَِّذيــَن آَمنُوا أَن َتْخَشــَع ُقلُوبُُهــْم لِِذْكِر 
(( ، فأخــذ يفكــر فــي اآليــة بضع  هللاَّ
ثوان ، وأخذ يردد مع نفسه : »يا رب 
، بلــى قد آن.« ثم هبــط من الجدار، 
وتولى بوجهه شــطر المسجد الحرام 
، فاعتكــف فيه إلى أن مات. إن تدبر 

هــذا الرجل في آية واحــدة حّوله من 
مجرم متمرس بالجريمة إلى معتكف 
في محراب العبــادة ، فكيف إذا تدبر 

اإلنسان في كل القرآن؟
والتدبــر في القرآن هــو الطريق لفهم 
قيم القرآن وأفكاره ومبادئه كما أنزلها 
هللا سبحانه : إن هناك خيارات صعبة 
وعديدة تطرح أمام الفرد وأمام األمة 
كل يــوم ، والختيار الطريق الســليم 
بيــن الخيارات البد مــن الرجوع إلى 
القــرآن ، والتدبر في آياته . ومن هنا 
ا  يقول هللا سبحانه وتعالى : ))إِنَّ َهـــذَ

اْلُقــْرآَن ِيْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوم(( ، ومن 
هنا - أيضا - أطلق على القرآن اســم 
»الفرقان« ، ذلك ألنه يفصل ويفرق 
بيــن الحق والباطل والهدى والضالل 
، ولكن لمن؟ الجواب : لمن يفهم آياته 
، ويتدبر فيها.. هنالك مشــاكل كثيرة 
يصطدم بها اإلنسان في حياته - سواء 
المشــاكل الفردية التي ال تتعدى إطار 
ذاتــه أو المشــاكل االجتماعيــة التي 
تصيــب الجميــع ، والقــراءة الواعية 
للقــرآن الكريــم ، والتدبــر فــي آياته 
يقومــان بدور مزدوج في هذا المجال 

، فهمــا يقومان - من جانب - بتطهير 
ما علق في نفس اإلنســان من سلبيات 
- ومــن هنا يقــول هللا ســبحانه :))َقْد 
اء لَِّما  بُِّكْم َوِشــفَ ن رَّ ْوِعَظة مِّ َجاءْتُكم مَّ
اْلُقْرآِن  ُل ِمــَن  ُدور(())َونَُنزِّ ِفــي الصُّ
َمــا ُهــَو ِشــَفاء َوَرْحَمــٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن(( 
ويقومــان - من جانــب آخر - بوضع 
البرامج الســليمة للخروج بحل ناجع 
لهذه المشــاكل. وأخيــراً ، فإن التدبر 
في القرآن هو الطريق للعمل بما جاء 

فيه .

لماذا التدبر في القرآن؟

n    اغلبنــا ســمع هــذي العبارة 
عامــل الناس مثل مــا يعاملونك.  
لكن لنرقى بأنفسنا ونحتل مراتب 
عليــا في قلــوب مــن حولنا ومن 
نحب ومن يهمنا تواجدهم بحياتنا 
أقــول عامل النــاس بأخالقك وال 
تعاملهــم بأخالقهم”  و لمن تهمهم 
العالقــات وبنــاء الصداقات نقدم 
هــذا الموضــوع متمنيــا للجميع 
الفائــدة : من منا لــم يخطى عليه 
احــد .. ؟! مــن منا لــم ينقل على 
لســانه كالم لم يتقول به .. ؟! من 
منــا لــم ينالــه األذى ممــن حوله 
.. ؟! ولكــن هــل نــرد اإلســاءة 
باإلســاءة .. ؟! وهل نعامل الناس 
كما يعاملوننا .. ؟! يجب على كل 
امرؤ منا أن يوطن نفسه على أن 

يعامــل اآلخرين بأخالقــه وليس 
بأخالقهم فإن هم  أســاءوا فأحسن 
...  وان أحســنوا فزد إحسانا ... 
وال ترد اإلســاءة باإلســاءة ألنك 
بذلــك تتخلــق بأخالقهــم وتصبح 
واحد منهم. واعلــم انه بمعاملتك 
لهــم بأخالقك ال بأخالقهم ســوف 
تصفــي نفوســهم و ترجــع لهــم 
صوابهــم و تعيــد لهــم فرصــة 
التفكيــر بأخالقهــم وان أحســنت 
وبذلت المعروف فال تنتظر الثناء 
والشــكر من احد .. وطن نفســك 
على العطاء وعــدم األخذ... وال 
ترضي الخلق على حساب رضى 
الخالــق عــز وجــل... وارضي 
الخالــق على حســاب رضاهم...
وتذكر دوما بان رضا الناس غاية 

ال تــدرك و أنه ســيظل هناك من 
يكرهك و يحســدك ويتجاهلك... 
ألســباب قد تكون وجيهــة أحيانا 
وألســباب قــد ال تكــون وجيهــة 
بتاتــا... تمّســك دائمــا بمبادئــك 
الراقيــة وأخالقــك العاليــة عنــد 
تحاورك مع اآلخرين وترفع عن 
نفسك  االمور...ووطن  سفاســف 
على أنك ســتجد في كل مكان من 
 ال يعجبــك بعــض تصرفاتــه ...
وال  اإلســالم  بأخــالق  وتخلــق 
يهمــك أن هنــاك مــن ال يتخلــق 
بها مــن أهلها واتــرك أمرهم هلل 
 تعالــى ... وتمثــل قــول القائــل:
كن كالنخيل عــن األحقاد مرتفعا 
.. بالطوب يرمــى فيرمي أطيب 

الثمر.

دواؤك يف غذائك      
عرقسوس 

و البصل
n   عرقسوس Licorice :استخدم 
عرقســوس من مئات السنين لعالج 
امــراض الحلــق والكحــة والربــو 
ويعتبــر عرقســوس مــن العقاقيــر 
المأمونــة جداً في هذا الجانب ،حيث 
يمكن استخدام ثالثة اكواب في اليوم 
بأمان والطريقة أن يؤخذ ملء ملعقة 
شــاي وتوضع على ملء كوب ماء 
مغلي وتتــرك لمدة عشــر دقائق ثم 
تصفى وتشــرب بمعدل ثالث مرات 

في اليوم .
البصــل Onion :يســتعمل البصل 
لعالج الربــو وذلك بأخــذ كمية من 
البصــل وتقطيعه على هيئة شــرائح 
رقيقة جداً ويضاف له ضعف حجمه 
عســاًل نقيــاً )ثالثــة عــروق بصل 
متوســطة الحجم + 1.4كليو عسل( 
وتترك المزيج بعــد تقليبه جيداً لمدة 
اربعة وعشــرين ســاعة ثم بعد ذلك 
يؤخذ منه ملء ملعقــة كبيرة بمعدل 
اربــع مرات فــي اليــوم. او يعصر 
البصــل ويؤخــذ منــه مــلء ملعقــة 
وتخلط جيــداً مع ملء ملعقة عســل 
وتؤخذ بمعدل كل ثالث ســاعات ثم 

بعد ذلك كل ست ساعات . 

أرق نفسك بنفسك
  عليك بقراءة هذه اآليات بثقة وخشوع    

- ايات الشفاء والحفظ والسكينة 

لمن كان له قلب
كن بأخآلقك آل بأخآلقهم ..

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
َفأَْكِثْر ذكَرُه في األرِض دأًبا ***  لِتُْذَكَر في السماِء إذا ُذِكْرَتا
وَناِج إَذا َسجدتَّ لَُه اعِتراًفا ***  ِبَما َناداُه ُذو النوِن بُن متَّى
اعات َنْحًتا تِفتُّ فؤاَدك األياُم فتًّا  ***  وَتْنَحُت ِجسَمَك السَّ

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم = هلموا  
إلى المعرفة
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ــَياِطيُن  ُعوا َما َتْتلُو الشَّ ــبَ n قــال هللا تعالى : واتَـّ
َياِطيَن  َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ الشَّ
ــْحَر َوَما أُْنــِزَل َعلَى  َكَفــُروا يَُعلُِّمــوَن النَّــاَس السِّ
اْلَملََكْيــِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَمــاُروَت َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن 
أََحــٍد َحتَّى َيُقواَل إِنََّمــا َنْحُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر. ســورة 

البقرة

n قــال حبيبنا وقائدنا وشــفيعنا محمد رســول هللا 
صلى هللا عليه وســلم : أبو بكر في الجنة ، وعمر 
فــي الجنة ، وعثمان فــي الجنة ، وعلي في الجنة 
، وطلحــة فــي الجنة ، والزبير فــي الجنة ، وعبد 
الرحمــن بــن عــوف في الجنــة ، وســعد بن أبي 
وقاص في الجنة ، وســعيد بن زيد في الجنة وأبو 

عبيدة بن الجراح في الجنة.        

n  اللهــّم اجعلني فيه من المســتغفرين ، واجعلني 
فيه من عبــادك الّصالحين القانتين ، واجعلني فيه 
من اوليائك المقّربين ، برأفتك يا أرحم الّراحمين

n  س/ متى يبدأ وقت صالة الضحى؟
ج/ وقت صالة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس 
بعــد طلوعها قدر رمح, ويمتد إلــى قبيل الزوال؛ 
أي: وقت قيام الشــمس في كبد السماء, واألفضل 

أن يصلي إذا اشتد الحر.
س/ متى يشــرع ســجود التالوة؟ وما الحكمة من 

مشروعيته؟
ج يشــرع سجود التالوة عند تالوة اآلية التي فيها 
ســجدة, والحكمة من مشــروعيته: تقربــاً إلى هللا 

سبحانه, وخضوعاً لعظمته, وتذلاًل بين يديه.

n قال شعيا بومان–كاتب يهودي- يصيح في 
هلع وَفزع:))إن على أوربا أن تظل خائفة من 

اإلسالم، ذلك الدين الذي ظهر في مكة، لم 
يضعف من الناحية العددية، بل هو في ازدياد 

واتساع، ثم إن اإلسالم ليس ديناً فحسب، بل إن 
من أهم أركانه الجهاد، وهذا ما يجب أن تتنبه له 

أوربا جيًدا((

n  س =  من هو الخليفة العباسى الذى شيد دار 
 الشجرة ؟ ج =  الخليفة هو المقتدر

س =  من هو القائد المسلم الذى أدى فريضة الحج 
 سرا ؟ ج =  القائد هو خالد بن الوليد رضى هللا عنه
س = كم منارة فى المسجد الحرام ؟ ج =  للمسجد 

 الحرام سبع منارات
س = ما أسم الخليفة العباسى الذى بنى مدينة 

سامراء  ؟ ج = هو سعد بن معاذ رضى هللا عنه
إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

   -1 ثُــمَّ أََنــزَل هللّاُ َســِكيَنَتُه َعلَــى 
َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَنَزَل ُجنُوًدا 

لَّْم َتَرْوَها .
-2 إِْذ َيُقــوُل لَِصاِحِبِه اَل َتْحَزْن إِنَّ هللّاَ 
َمَعَنــا, َفأَنَزَل هللّاُ َســِكيَنَتُه َعلَْيــِه َوأَيََّدُه 

ِبُجنُوٍد لَّْم َتَرْوَها .
يَنَة ِفي ُقلُوِب  ــكِ -3 ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ
َع إِيَماِنِهْم,  اْلُمْؤِمِنيَن لَِيــْزَداُدوا إِيَماًنا مَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض, َوَكاَن  ِ ُجنُوُد السَّ َوهلِلَّ

ُ َعلِيًما َحِكيًما .  هللاَّ
ِكيَنَة َعلَْيِهْم َوأََثاَبُهْم َفْتًحا  -4 َفأَنَزَل السَّ

َقِريًبا .
يَنَتُه َعلَى َرُســولِِه  ُ َســكِ -5 َفأَنــَزَل هللاَّ

َوَعلَى اْلُمْؤِمِنيَن .
-6 َقــاَل َربِّ اْشــَرْح لِي َصــْدِري * 

ْر لِي أَْمِري . َوَيسِّ
ُ َصْدَرُه لإِِلْســالِم  -7 أََفَمــن َشــَرَح هللاَّ

بِِّه . ن رَّ َفُهَو َعلَىنُوٍر مِّ
-8 أَلَْم َنْشــَرْح لََك َصْدَرَك * َوَوَضْعَنا 
ـِذي أَنَقَض َظْهَرَك  َعنــَك ِوْزَركَ  * الَـّ
* َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرك* َفإِنَّ َمَع الُعْســِر 

يُْسراً * إِنَّ َمَع الُعْسِر يُْسراً .

الثالثاء  4 ماي  2021
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n



عين على اإلقتصاد

n منذ بداية شهر رمضان تعكف العائالت 
القبائليــة على إحيــاء تقاليدهــم الموروثة و 
يشترك في ذلك الجميع من مختلف األعمار، 
ففي اليوم األول من هذا الشــهر الكريم تقوم 
العائــالت القبائلية بتحضيــر أطباق مختلفة 
ومتنوعــة. وككل المناطق األخــرى، تبقى 
الشوربة هي سيدة المائدة في شهر رمضان 

وتالزمها منذ بدايته إلى غاية نهايته.
زيت الزيتون سيد املائدة 

زيــت الزيتون ســيد المائدة النســاء يؤكدن  
علــى ضرورة حضوره فــي مطبخهن وفي 
كل األطباق بدون اســتثناء خاصة الشــهيرة 
منها والتقليدية انطالقا من طبق  الكسكسي  
وباقي األطباق األخرى المتنوعة كالبغرير، 
الخفــاف، الغريبيــة،   المســمن ،  أغــروم 
والدقيــق… الشــعير  كســرة   ، أقــوران 
وال تقتصــر هــذه األطباق علــى األعراس 
والمناسبات بل في األيام العادية على غرار 
المناســبات الدينية كاألعياد وشهر رمضان 
المبــارك وتعتبــر هــذه األكالت ذات رواج 
تخطــى حدود المنطقة إلى المناطق األخرى 
المجاورة منها أو حتى الخارجية باعتبار أن 
أغلب الجاليات الجزائرية متواجدة بالخارج

مــرة..  ألول  األطفــال  صيــام 
الصعود فوق سطح الدار 

يعتبــر صيام الفتــى أو الفتاة للمــرة األولى 
حدثا استثنائيا وهاما عند سكان منطقة تيزي 
وزو ومنطقــة القبائل األخرى بصفة عامة، 
فعندما يصوم الصبي أو الصبية تقوم العائلة 
بتحضيــر وجبــة خاصة في ذلــك اليوم من 
شــهر رمضان تتمثل في البيض المســلوق، 
كأس حليــب وكأس مــاء. إلى هنــا قد يبدو 
األمر عاديا، لكن األمر المثير لالنتباه ويدعو 
للغرابة، هو أن الوجبة ال تقدم على المائدة، 
فالصبــي أو الصبية الصائــم ألول مرة في 
حياته يتنــاول إفطاره األول فوق القرميد أو 
ســطح المنزل، وهذا األمر وحســب سكان 

منطقــة القبائل إن دل على شــيء، فهو يدل 
على أن الصبي أو الصبية قد بلغ درجة من 
النضج وأنه بذلك يمكنه االعتماد على نفسه 
فــي بعض األمور وصعوده إلى األعلى من 
المسؤولية. الغرابة ال تتوقف عند هذا الحد، 
فإلــى جانب هذه الحركات الغريبة، فإنه يتم 
وضع خاتم من فضة داخل كأس الماء الذي 
يشــربه الفتــى أو الفتاة، والفضــة تدل على 

البياض والصفاء. .
  تضامن من نوع خاص والفقراء 

يفطرون كامليسورين 
أجمل مــا يميز أيام رمضــان الكريم بقرى 
التضامــن  روح  وزو،  تيــزي  ومداشــر 
والتعاون عند القروييــن، فالعائالت الفقيرة 
بالقرية ال ينقصها أي شيء منذ اليوم األول 
من هــذا الشــهر الكريــم إلى نهايتــه، ففي 
كل مــرة يأتي الدور على إحــدى العائالت 
الميســورة الحــال لتحضير وجبــات كاملة 
للعائــالت الفقيــرة التــي تنتمــي إلــى نفس 
القريــة، وهذا حتى يتمكن الجميع من قضاء 
شــهر رمضان في ظروف حســنة تجســيدا 
آلليــات التضامــن والتعــاون، وحتــى في 

السهرة تقوم العائلة المعنية بتوزيع مأكوالت 
مختلفة كحلــوى الزالبيــة و”الخفاف” على 
هذه العائالت، ليأتي الدور في اليوم الموالي 

على عائلة أخرى.
“سكســو تاســيلت”، “بركوكس 
الرقيــق” أو”كســكس القــدرة” 

لليلة القدر
تعتبر مناسبة ليلة القدر هامة يستقبلها سكان 
منطقــة القبائــل بطريقــة خاصــة ومميزة، 
ويتجلــى ذلــك من خــالل تحضيــر مختلف 
األطبــاق والمأكــوالت التقليديــة الخاصــة 
بمنطقــة القبائــل، حيث ال تفــوت العائالت 
القبائليــة الفرصــة لتحضير طبق مشــهور 
ومعروف بالمنطقة، وهو “سكســو تاسيلت” 
أي “كسكس القدرة” أو “البركوكس الرقيق”، 
هذا الطبق الذي يعد ســيد المائدة الرمضانية 
عشــية االحتفال بليلة القــدر المباركة، وهو 
عبــارة عــن “بركوكس” من النــوع الرقيق 
يطبــخ داخل القــدر، وغالبا ما يكــون جافا 
ويحتــوي على الحمص ويوضع فوقه حبات 

البيض المطبوخة في الماء.  

n تــم بناء الجامع األعظم أثناء إنشــاء قصبة 
بجاية مــن طرف األمير الناصر بن علناس بن 
حماد فــي مرحلة دولة الحماديين قبل توســيع 

الجامع من طرف دولة الموحدين.
بجاية وفــق  بناء مدينــة  فــي  شــروعه  فبعــد 
بــن  أنشــأ الناصر  طــراز عمراني حمــادي، 
علناس أســوار قصبة بجاية وبنى بداخلها عدة 
منشــآت على رأســها »الجامع األعظم« خالل 

عام 465هـ )1073م.
ومــن بيــن مســاحة 20 000 متر مربع التي 
فإن الجامــع  بجايــة،  عليها قصبــة  تتربــع 
مســاحة 400 متر  علــى  األعظم يحــوز 
مربع.»جامــع قصبــة بجاية« هو أقدم مســجد 
جامــع في مدينــة بجاية التاريخيــة الــذي بقي 
مــن عهد الدولــة الحماديــة، ومرورا بالدولــة 
المرابطية ثم الدولة الموحدية والدولة الحفصية.
تم إنشــاء هــذا الجامع في وســط قصبة بجاية، 
على شــكل مستطيل متوجهة قبلته إلى الجنوب 
الشرقي، وهذا على مســاحة قدرها 400 متر 
مربع.وتتكون قاعة الصالة الكبرى من خمســة 
)5) صحون أو أروقة، وكلها مغطاة بالقرميد.

ويُعتبر الصحــن الثالــث، فــي وســط الجامع، 
أكبر الصحون الــذي يحتــوي على المحراب، 
ويعلو ســقفه القرميدي ثالث قباب.يشترك هذا 
الجامع مع أمثاله في ســقفه القرميدي ذي اللون 
األحمر الذي ينقســم إلى تسع مسطحات متباينة 
االتجــاه موضوعــة باتجــاه عرض المســجد.

وينــدرج هذا النوع من الســقوف القرميدية في 
الطراز المعماري األمازيغي.يحمل السقف اثنا 
عــن  )12)عمودا من الخشــب تبعد  عشــر 
بعضهــا بحوالــي ثالثة أمتار، ألن الخشــب له 

خصائص مضادة للزالزل.
ويشد سقف المسجد أربعة أعمدة عادية الشكل، 
أو َعرســة، تنتهي بنقوش هندســية مميزة نحو 
األعلى.وينقسم ســقف المسجد إلى ثالثة أروقة 
طويلة وتســعة عرضية تتناسب مع مسطحات 

السقوف القرميدية.
كان جامــع القصبة من المســاجد الثالثة التــي 
تقــام بها صالة الجمعة، باإلضافة إلى »الجامع 
المنصوري األعظم«، و«مســجد الموحدين«، 

القصبــة«  »جامــع  تولى الخطابة فــي  وقــد 
الكثيــر من األعــالم، ومنهــم القاضي محمــد 
الوغليســي والعالمة عبد الرحمــن بن خلدون 
صــالة  يــؤدي  الموحــدي«  »الوالــي  .وكان 
الجمعــة فــي هــذا الجامــع دون غيــره مــن 
»الناصرية«.تولى تدريس مادة الفقه  مســاجد 
اإلســالمية والقانون وعلم  المالكي والشــريعة 
الكثيــر  القصبــة«  »جامــع  االجتماع فــي 
القاضي محمــد  ومنهــم  من األعــالم، 

الوغليسي والعالمة عبد الرحمن بن خلدون.
»جامــع  تولى تعليم مادة الرياضيات فــي 
ومنهــم  من األعــالم،  الكثيــر  القصبــة« 

العالمة عبد الرحمن بن خلدون.

في يوم 20 جانفي 1510م، اســتولى اإلسبان 
على مدينــة بجاية وحولــوا »الجامع األعظم« 
إلى كنيســة كاثوليكية ونجــا بذلــك مــن الهدم 
والتدميرذلــك أن اإلســبان لم يهدمــوه في ذلك 
اليوم الــذي فجروا فيه مســاجد بجاية كلها في 
وقــت واحــد احتفاال بــرأس الســنة الميالدية.
وكان القراصنة اإلســبان قــد وصلوا إلى ميناء 
جانفي 1510م وبقــوا  بجاية بتاريــخ 5 
أسبوعين كاملين يصارعون سكان المدينة حتى 
اســتولوا عليها، ثم أحرقوا مســاجدها وقالعها 
وحصونهــا وأســواقها وســرقوا منهــا حمولة 
تقدر بثالثين ســفينة محملة بخيراتها. اســتطاع 
الحاكم العثماني إليالة الجزائر المســمى صالح 
بجاية من اإلســبان لما  أخذ مدينــة  ريس مــن 
طردهم اإلنكشــاريون منها فــي عام 1555م.
 ، حصن البريسيديو اإلســباني  ســقط  ولمــا 
الــذي كان الحصن الرئيســي في مدينة بجاية، 
بــدأت مرحلــة جديدة تــم فيها ترميــم »الجامع 
األعظم«، وكذلك إعادة بناء مساجد بجاية التي 
هدمها اإلســبان.وقد أطلق اإلنكشــاريون عليه 
اســم الجامع الكبير بعــد ترميمــه، مثلما فعلوه 
مزغنة وتلمســان. بنــي  جزائــر  في قصبــة 
اســتولى االحتالل  ســنة 1833م،  فــي 
بجاية بعد معركــة  الفرنســي على مدينة 
األعظــم«  »الجامــع  بجاية  وحولــوا 
إلى شاليه ومرقد ونجا بذلك من الهدم والتدمير.
وقد تســبب هــذا  االحتالل  االســتيطاني  في 

فقدان بجايــة دورها العلمي الريادي في منطقة 
القبائــل ، بعــد أن دمــر الفرنســيون القصــور 
ومعاهد العلم ، وبنى مكانها الحصون  والثكنات 
العســكرية .إال أن مقاومة البجائيين تواصلــت 
للجزائر عبــر  الفرنســي  ضد االحتــالل 
صوالت مــن بينها معركة بجاية في 1835م.
وهذا الشاليه والمرقد تم استعماله إليواء الجنود 
الفرنسيين بعد أن تم إغالق وسد نوافذ الجامع، 
مع هدم المحراب الذي صار المدخل الرئيســي 
لمرقد العسكر الفرنسيين. وقد حافظ الفرنسيون 
على باقي أجزاء الجامع وفق طرازه األمازيغي 
المغطى بالقرميد.تم إغالق »الجامع األعظم« 
الجزائر في 1962م أمــام  غداة اســتقالل 
الجمهــور إلــى غايــة صيف 2019م.ذلك أن 
الذاكــرة المحلية قد احتفظــت بجرائم االحتالل 
الفرنسي الذي كان عسكره يتخذون من الجامع 
مكانــا للنوم كشــاليه ومرقد، وكذلــك للتعذيب 
وقتل المناضليــن الجزائريين.وبقي الجامع مدة 
ســبع وخمسين ســنة مغلقا وغير مســتغل دينيا 
وثقافيا وســياحيا، مــع المرافق األخرى لقصبة 

بجاية مع انهيار جزئي ألسوار القصبة.
الواقــع  التاريخــي  المعلــم  هــذا  وصــار 
شــرقا،  إيديــر«  »شارع عيســات  بيــن 
غربــا،  بولعيــد«  بــن  و«نهج مصطفــى 
و«شــارع أحمد أوقانة« جنوبــا، ينتظر التفاتة 
جــادة إلعادة إحياء أمجــاده ووظيفته التنويرية 

والحضارية.

رمضان في تيزي وزو ..
 عادات لن تجدها في غيرها

اإلسبان  حولوه إىل كنيسة والفرنسيون إىل مرقد للعساكر 

الجامع األعظم ببجاية الناصرية  منارة علمية وعشق أبن خلدون
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رمضانيات
خارج الحدود 

رمضان يف مرص 
الخيم بيــت الصائمــن والفوانيس رمز 

خاص بأم الدنيا 

n يتميز رمضان في مصر  بتقاليده المستمدة من تاريخ عريق، التي تجعل 
مــن كل مظهر له عند المصريين، حكاية طويلة، فرمضان في مصر فرصة 
للتقــرب والتجمع؛ حيث اللقاءات والعزائم واالجتماعات األســرية ولقاءات 

األصدقاء على المقاهي أو داخل الخيام الرمضانية.
الخيم والحفاوة

أول الشــهر تختلف عاداته عن نهايته ووســطه. البدايــة تكون مع العزائم 
والخيــام الرمضانيــة؛ حيث لقاء األســرة واألصدقاء علــى اإلفطار، وتعج 
القاهرة بالخيام الرمضانية العديدة التي يلجأ إليها المصريون لقضاء ساعة 
إفطارهــم، كما يفضلــون اإلفطار في أعداد كبيرة؛ للشــعور بروح الشــهر 

الكريم الذي يجمعهم حول مائدة اإلفطار.
وال ينتهــي الحــال عنــد العزائم واإلفطار فــي الخيم الرمضانيــة، بل يتفرد 
تصــرف ونهج تقديــم المصريين أطعمة للجيران يرســلونها بالصحن الذي 
يجــد لــه مكاناً دائماً علــى مائدة الجيــران فيما بينهــم، إذ تتباين األصناف 
فيه؛ حيث يظل هذا الصحن ســائرا من بيت إلى بيت ومن عائلة إلى أخرى 
ويحمــل بداخله أصنافاً مختلفة، تعبر عن التكافل بين الناس ووعيهم بروح 

رمضان وهدفه.
الفانوس فى لياىل رمضان

فانوس رمضان أحد المظاهر الّشعبيّة األصيلة في مصر، إستخدم الفانوس 
فى صدر اإلســالم في اإلضاءة ليالً للذهاب إلى المســاجد وزيارة األصدقاء 
واألقــارب ، وقد تحول الفانوس من وظيفتــه األصلية فى اإلضاءة ليالً إلى 
وظيفــة أخــرى ترفيهية إبان الدولــة الفاطمية حيــث راح األطفال يطوفون 
الشــوارع واألزقة حاملين الفوانيس ويطالبــون بالهدايا من أنواع الحلوى 
التــى ابتدعهــا الفاطميــون ، كما صاحب هــؤالء األطفال – بفوانيســهم – 
المســحراتى ليــالً لتســحير النــاس ، حتى أصبــح الفانوس مرتبطاً بشــهر 

رمضان وألعاب األطفال وأغانيهم الشهيرة فى هذا الشهر.

 رمضان 
والناس 

مساجد نا

ما يميز والية  تيزي وزو أن أغلب مناطقها تشكل مجتمعا ريفيا يغلب على نمط حياة سكانه الطابع القروي، 
يومنا  إلى  قائمة  تزال  والتي ال  أبا عن جد،  المتوارثة  بعاداتهم وتقاليدهم  تمسكهم  يتجسد من خالل  والذي 
هذا، خاصة ما تعلق منها بكيفية استقبال المواسم الدينية والفالحية وطريقة اإلحتفال بها، ففي شهر رمضان  
يستقبل سكان تيزي وزو في كل سنة، هذه المناسبة الدينية التي تعود إلينا في كل عام، بطرق خاصة ومميزة.

إيناس.ش.



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
 أرضار رشب القهوة عىل الريق

15رمضانيات

n    يُعدُّ ُشــرب القهــوة على الريق 
ضــارا لصحــة اإلنســان و ذلــك 

ألسباب عديدة :
1/ ألنهــا تعمــل على الزيــادة من 
إنتاج حمــض الهيدروكلوريك، مما 
قــد يؤدي إلــى التقليل من مســتواه 
يُســبب  قــد  وبالتالــي  الطبيعــي، 
اإلصابــة باالنتفــاخ، ولذلك أنصح 

بتناول الطعام قبل شرب القهوة.
2/ كمــا أن للكافيين دور في زيادة 
أعــراض الَقلــق عنــد األشــخاص 
الذيــن عانوا  الطبيعييــن؛ وخاصًة 
مــن اضطرابات القلق ســابقاً، كما 
يزيد من أعــراض االكتئاب؛ وذلك 
لــدور الكافيين في التحّكم بتغييُرات 

المزاج.

3/ كمــا يجب على النســاء اللواتي 
يُخططــَن للحمل الحذر من شــرب 
القهــوة؛ ألنَّه وجد انــه يُمكن للقهوة 

أن تُقلل من ُفرص حدوث الحمل.
4/ القهــوة تؤثــر ســلباً فــي صحة 
القلــب، واألوعية الدمويّة؛ وخاصًة 
عنــد الّشــباب الذيــن يُعانــون من 
ارتفاع بشــكٍل خفيف فــي قراءات 

ضغط الّدم.
5/ شــرب القهوة على الريق يؤدي 
إلى اإلصابة بمشــاكل فــي الجهاز 
الهضمّي عــن طريق تحفيز حركة 
األمعــاء، واالنقباضات في الجهاز 
الهضمّي، مما قد يُســبب اإلســهال 

عند بعض األشخاص.

 إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

شرائح  الدجاج  بالقشدة
 n المقادير:

 شرائح دجاج رقيقة، ملعقة كبيرة زبدة، 
بقدونس للتزيين، كوب قشدة متماسكة، ملعقة 

كبيرة خردل، ملح، فلفل أسود.

طريقة التحضير: 
 فــي مقالة ضعي الزبدة و اتركيها تذوب نوعا 
مــا  ثم ضفي الشــرائح و اقليهــم حتي يصبح 
اللون بني تبليهم و ضفي القشــدة و الخردل و 
اتركيهم مدة 5دقايق فوق النار و أخيرا قدميهم 

مع التزيين.

  شهية طيبة

n نضــع 250غ زبد و كوب إال ربع ســكر و كيســين مــن الفانيال و 
ملعقــة فالن فانيــال  )اختياري( 3بيضات و نخلــط جيدا حتى نتحصل 
على خليط كريمي و نستمر بالخلط مع إضافة الفرينة بالتدريج ثم نترك 
العجين يرتاح في الثالجة مدة ساعتين ثم نشكل و نزيّن حسب الرغبة.

n    المقادير: 
   250 غ فرينة، 125 غ زبدة، قرصة ملح، بيضة، ملعقتين ماء ورد، كوب 

فراولة، قطعة كيوي، كريمة الشانتيي.
 طريقة التحضير: 

  نخفق كريمة الشانتيي و نضعها في الثالجة مدة ساعة كاملة لتتماسك نضع في 
خالط المكونات و نخلطهم مع بعض و نترك العجينة ترتاح مدة طويلة لتســهيل 
الطــرح. بعدهــا نأخذ العجينة نطرحها و نضعها في القوالب و نطهيها في الفرن 

لون ذهبي، ثم نأخذ كريمة الشانتيي و نضعها داخل الكعكة و نزيّنها بالفواكه 
   شهية طيبة

ضيفنــــــــــا

n  حكاية الشــاف كمــال كانت حلما تحقق بالتدريــج، فبداياته األولى 
كانــت بمركز للتكوين ، حيث تابع تكوينا متخصصا لمدة 12 عشــرة 

شهرا  سنة 2012 ، بعدها وطأت قدماه عالم الشغل 
بمطاعم و فنادق 5 و 4 نجوم ،الشيء الذي ساهم 

في صقل موهبته و كســب ثقة المشــرفين الذين 
لم يتّرددوا في تســليمه مهام تســيير مطعم سنة 

2018. َوالتي اعتبرها نجاحا باهرا في ذلك 
الوقت كون الشاب الجزائري دائما مهمش 

و ال تأتيــه الفرصة إال مرة بالعمر، على 
حد تعبيره .

كمــا قــام فــي ذات الســنة 2018 
بالتســجيل في” مســابقة الطبخ رقم 
1 فــي الجزائــر” وكســب الرهان 
بافتــكاك لقب أحســن شــاف شــاب 

بالجزائر، و الــذي أرجع فضله  أوال 
إلــى هللا ســبحانه وتعالى و ثقته بنفســه 

دون أن ينســى  فضل الشــاف الذي دّربه  
و وهبــه آخر تقنيات فــن الطهي إلى جانب 

مطعم Cosmopolitan الذي ساعده ماديا 
و معنويا ،من خالل مزاولته لهذه المهنة. 

 احتــك كمــال بالكثير مــن الطهاة الذيــن تعلّم و 
تعّرف عليهم على غرار الشــاف الفرنسي »ستيفان 

كوليــت« و »كمال رحــال« ، و »عصام آيت أكريــم« بطل إفريقيا 
مرتين على التوالي و الذي اعتبره قدوته األولى ، كما أنه شــارك في 

العديــد من المهرجانات و المســابقات العالمية نذكــر منها مهرجان« 
الباربكيــو«  بالمغــرب و مهرجــان« اليوم العالمي للســياحة »الذي 
أقيم بتونس ســنة 2018 ، باإلضافة إلى »المسابقة 

العربية للكسكس بالجزائر العاصمة« .
يقول الشاف كمال  أن هذه المهنة منحته فرصة 
الظهور في التلفزيون و هو عالم مغاير تماما 
عنــه  و الذي جاء  بمحض الصدفة من قبل 
منتــج تلفزيونــي أثنى على أكلــه و اقترح 
عليه الظهــور ببرنامج و قابله بالموافقة 
، بعدها توالت عليه العروض للظهور 
بالبرامج التلفزيونية كقناة الشــروق 
التلفزيــون  و  وان  الجزائريــة  و 
العمومــي ، لكن علــى الرغم من 
هــذا يقول كمال أن  الطبخ الحقيقي 
هو الذي  يكون في المطعم أين يفجر 

الشاف مواهبه و يكتسب أخرى.
و فــي األخير قدم كمــال نصيحة للطهاة 
الموهوبيــن المهمشــين الذيــن ينتظــرون 
فرصــة إلثبات و إبــراز إمكانيتهم   و حثهم 
علــى الثقة بأنفســهم و قدراتهــم الالمحدودة  و 
العمــل بــكل جهد فــي مطبــخ المطعــم ألن كل 
األهداف و النجاح ينبعث  من ذاك المطبخ البســيط 

إلى جانب التسلّح   بالصبر ألنه عنوان الفرج .
مريم . بن جامع 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الشاف كمال ماجور 
الثقة بالنفس مكنته من انزتاع لقب أحسن شاف شاب بالجزائر

 تمكن الشاف كمال ماجور من الظفر  بلقب أحسن شاف جزائري لسنة2020-2019 من خالل طموحه و 
تحديه و إيمانه  بمهاراته بأنه يستطيع تحقيق  النجاح. وعلى الرغم من صغر سنه إال أنه استطاع أن يضع 
بصمته في عالم الطهي و ذلك من خالل مشاركته العديدة  في المهرجانات و المسابقات الدولية ناهيك عن 

الطلب المتزايد من قبل المنتجين للظهور بالبرامج المتخصصة بالطبخ.

صابلي
بر ستيج

 الطريقة 

بالفواكهكعكة
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عين على اإلقتصاد

n  تعج مختلف األسواق في مختلف واليات 
الوطــن بحركــة غيــر عادية  هــذه األيــام، 
ســواء ليــا أو نهار ورغم جائحــة كورونا و 
اإلجراءات الوقائية،  فلم يمنع  ذلك العائات 
من التســوق ، كما أن حرارة الجو التي تتميز 
بهــا هذيــن اليومين لم يمنع لم تقــف عائقا في 
وجــه المتســوقين، حيث تقبــل العائات على 
المحــات واألســواق من أجــل اقتناء مابس 
العيــد، فيما تقصد كثير من العائات أســواق 
شعبية من أجل الظفر بسلع  أقل سعرا وحسب 
إمكانياتهــا ، غير أن هنــاك فئة أخرى ونظرا 
لغاء المعيشة و تراجع القدرة الشرائية بشكل 
رهيب تتوجه إلى محات بيع المابس القديمة 
التــي تعتبر الحل الوحيــد أمامهم في ظل هذه 
الظــروف، فهدفها في األخيــر إدخال الفرحة 

واالبتسامة على األطفال . 
 و بالنظــر ألســعار المابــس خاصة مابس 
األطفــال، فهــي جــد مرتفعــة حســب الكثير 
مــن المواطنيــن الذيــن تحدثت إليهــم »عين 
الجزائر«، و الذين أكدوا أنها »غير معقولة« 
و ليســت في متناول فئات كبيرة من المجتمع 
، و ســتحرم الكثيريــن مــن اقتناء  »كســوة 
العيد« ألطفالهم، ، و اســتنكر هؤالء »شــجع 
التجار« الذين يقومون برفع أســعار المابس 
أضعافــا مضاعفة كلمــا اقتــرب العيد، وهي 
الظاهرة التي تتكرر سنويا دون تدخل الجهات 
الرقابيــة لفــرض عقوبــات علــى المتســببين 
فيهــا، و احتج  المواطنون كون األســعار في 
الجزائــر ال تخضــع إلــى أي تســقيف ما عدا 
بعض لجان المراقبة التي تفرض على التجار 
إتبــاع اإلجراءات الخاصــة بالتجارة ، فأغلب 
التجار يرفعون الســقف إلى أعلى المستويات 
وخاصة في ظل الظروف االستثنائية مثل هذا 
العام مستغلين نقص المعروض، ما يفتح باب 
الجشع على مصراعيه لدى أغلب تجار الجملة 
وكذا تجار التجزئة فيتاعب الجميع باألسعار 

والمواطن الضحية األولى واألخيرة. 
مــن جانبهــم، يبّرر التجــار ارتفاع األســعار 
خاصة هذه السنة إلى نقص الكميات المتوفرة 
بعد غلق الحدود بســبب اإلجــراءات المتخذة 
فــي إطــار مكافحــة جائحــة كوفيــد19-، و 
أكدوا أن »هنــاك نقصا فادحا في المابس  و 
الموجودة حاليا باألســواق و المحات هي ما 

تبقــى من مخزون الســنة الماضية من بضائع 
خاصــة تركية و صينية،  إضافــة إلى بعض 
مــن المنتوج  المحلين و الــذي أكدوا أنه يبقى 
ضعيــف و ال يلبــي أدنــى متطلبــات ســوق 

المابس و األحذية. 
و قــد اعترف التجار بغــاء المابس، و عدم 
قــدرة العديد مــن العائات مــن اقتنائها نظرا 
للظــروف االقتصادية لهذه األســر، غير أنهم 
اعتبــروا أن »المســؤولية ال تقــع عليهــم فهم 
أيضــا ضحية للظروف الحاليــة و أنهم و قبل 
أن يكونوا تجار فهم  مواطنين و ليدهم أسرهم 
وعائاتهم التي هم ملزمون بتوفير احتياجاتها 

و عليهم أن يعملوا«. 
  معظم املالبس املسوّقة هي
 من مخزون السنة املاضية

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن 
زيادة الطلب على المابس واألحذية بأكثر من 
%60، خاصــة مابس األطفال، و أشــارت 
إلى أن الجزائريين ينفقون حوالي 150 مليار 
دينار على ســوق المابس واألحذية بمناســبة 

عيد الفطر . 

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أمس، نشــره 
رئيــس الجمعية الحاج الطاهــر بولنوار على 
الفايســبوك، أن معظم المابس المســّوقة هي 
من مخزون الســنة الماضيــة خاصة مع غلق 
النقل الجّوي أمام التجار-تجار الشــنطة- غير 
أن الجمعيــة كشــفت في المقابل عــن انتعاش 
نســبي لتجــارة المابس عن طريــق التجارة 

االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي . 
و أشارت الجمعية إلى أن الجزائريون ينفقون 
حوالي 150 مليار دج على سوق المابس و 
األحذية بمناســبة عيد الفطر، وسجلت ارتفاعا 
فــي اإلنتاج الوطني منذ بدايــة العام الماضي 
من %5 إلى أكثر من %20 و ذلك من خال 
بعــض المصانــع وأكثر من 3.000 ورشــة 
نســيج وخياطة موزعة عبــر واليات الوطن، 
غير أنها اعتبرت أن قطاع النسيج و المابس 
مازال بحاجة إلى تشــجيع خاّصــة في مجال 
اســتغال الثروة الحيوانيّــة إلنتاج الصوف و 
الجلــود -الصناعة التحويليــة- و كذا التركيز 
الورشــات  و  الصغيــرة  المؤسســات  علــى 

المتخّصصة . 

زيادة الطلب على المالبس واألحذية بأكثر من 60 بالمائة

ارتفاع رهيب في أسعار مالبس العيد و 
الجزائريون ينفقون 150 مليار دينار عليها  

  

n مــن جانبــه، أكــد رئيس منظمــة حماية 
المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لـ«عين 
الجزائر«، ارتفاع أســعار المابس في اآلونة 
األخيرة مــع اقتراب عيد الفطر،  و اعتبر أن 
هــذا األمر كان متوقعــا و ليس مفاجئا، و هي 
ظاهرة تتكرر كل ســنة، ومع الضائقة المالية 
التــي مر بها الجزائريــون و التكاليف الكثيرة 
نتيجــة تفشــي جائحــة كورونا و التــي أثرت 
بشــكل كبير علــى الوضع المالــي للعائات، 
ســوف تدفع بالكثيــر من هــذه العائات لعدم 
اقتناء المابس، كما دفعت هذه الظاهرة الكثير 
منهم أيضا القتناء شــهر أو شهرين قبل حلول 
العيد لتفادي الوقوع في الفترة التي ترتفع فيها 

األسعار بشكل كبير. 
س- م 

 رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي:

 ارتفاع مالبس العيد كان متوقعا يف ظل الظروف 
المعيشية و االقتصادية الحالية

16
عين على المجتمع

مــع دخــول العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان، بــدأ العــد التنازلي  لعيــد الفطــر وبــدأ تهافــت العائــات 
على  األســواق و المحــات لشــراء مابــس العيــد، غيــر أن الكثيــر منهــا صدمــت باالرتفــاع الكبيــر 
ــة  ــة حماي ــرت منظم ــد اعتب ــال، وق ــس األطف ــا ماب ــرة خاصــة منه ــذه األخي ــعار ه ــي أس ــجل ف الس
ــاد جــراء جائحــة  ــي تمــّر بهــا الب ــة الت ــي ظــل الظــروف الصعب ــا ف المســتهلك أن األمــر كان متوقع
ــس  ــى الماب ــب عل ــادة الطل ــن، زي ــن الجزائريي ــار و الحرفي ــة التج ــدت جمعي ــن أك ــي حي ــا، ف كورون
واألحذيــة بأكثــر مــن %60، خاصــة مابــس األطفــال، و أشــارت إلــى أن الجزائرييــن ينفقــون حوالــي 

150 مليــار دينــار علــى ســوق المابــس واألحذيــة بمناســبة عيــد الفطــر. 

 الجزائر:سناء- م  

حملة لتعزيز العمل التوعوي 
للوقاية من فريس كورونا

مراقبة350 شخصا و190 مركبة يف عمليات 
مداهمة مشرتكة ألمن ودرك جيجل  

n   شــرعت مصالــح الحمايــة 
المدنيــة بداية منذ أمــس االثنين 
في اتخاذ جملــة من اإلجراءات 
تصــب فــي إطــار »تكثيــف و 
تعزيــز العمــل التوعوي« حول 
فيــروس  خطــر  مــن  الوقايــة 
كورونا )كوفيد19-( بعد تسجيل 
محســوس«لحصيلة  »ارتفــاع 
المصابيــن بهــذا الوبــاء خــال 
الفترة األخيرة حســب ما أفاد به 
، بيــان للمديرة العامــة للحماية 

المدنية. 
أن  المصــدر  ذات  أضــاف  و 
فــي  تتمثــل  اإلجــراءات  هــذه 
التحسيســية  العمليات  »تعزيــز 
الجوارية على مستوى البلديات، 
وبالخصوص المجمعات السكنية 
التواصل  التجارية،  والمساحات 
مــع مديــري الشــؤون الدينيــة 
إلشــراك األئمة في هذه العملية 
الوقايــة  بــإدراج  التحسيســية 
مــن مخاطر كوفيــد19- ضمن 
خطبــة الجمعة إلى جانب تعزيز 
التحسيســي عبــر  العمــل  هــذا 
المؤسســات التربويــة بمختلــف 
التكويــن  مراكــز  و  أطوارهــا 
المهنــي والجامعــات واإلقامات 

الجامعية«.
كمــا تشــمل التدابيــر »تعزيــز 
استعمال شــبكة وسائل التواصل 
االجتماعي في إيصال الرســالة 
الوقائية لتجنب مــن هذا الوباء، 

التكثيف مــن الحصص اإلذاعية 
التوعيــة بإشــراك كل الفاعليــن 
والمتدخلين خاصة على مستوى 

اإلذاعات المحلية«.
وســيتم خــال هــذه الحملــة -- 
يضيــف البيــان-- »التأكيد على 
دور المواطنيــن بضرورة التقيد 
وتطبيقهــا  الوقائيــة  بالتدابيــر 
كاملة«، من بينها ارتداء الكمامة 
باســتمرار خاصة فــي األماكن 
العمومية، احترام شروط النظافة 
واالجتماعي  الجســدي  والتباعد 
مــن خال تفــادي االحتــكاك و 
ترك مســافة األمان )على األقل 
1 متــر(، فضــا علــى تفــادي 
أمام المحات  التجمعات خاصة 
العمومية  التجاريــة و األماكــن 

وعند اقتناء الحاجات اليومية.
كما ذكــر البيان ب«المجهودات 
المبذولــة للوقايــة مــن فيروس 
كورونــا مــن طــرف مصالــح 
قامــت  التــي  المدنيــة  الحمايــة 
منــذ بداية الجائحــة ب29243 
عملية تحســيس وتوعيــة لفائدة 
المواطنيــن إلى جانب 32029 
عمليــة تطهيــر وتعقيــم عامــة، 
مســت عــدة منشــآت وهيــاكل 
عموميــة وخاصــة المؤسســات 
المســنين،  دور  االستشــفائية، 
دور الطفولــة المســعفة، مراكز 
البريــد، وذلك  للحد من انتشــار 

الجائحة«. 

n  تــم تنظيــم مداهمات على 
مســتوى العديد مــن النقاط و 
األحيــاء عبر تــراب الوالية، 
فــي عمليــات مشــتركة بين 
مصالــح األمــن و المجموعة 
الوطنــي  للــدرك  اإلقليميــة 
بجيجــل، حيــث ســخرت لها 
إمكانيــات بشــرية ومادية، و 
اســتهدفت األماكن التي غالبا 
ما يرتادها المجرمون و ذوي 
الســوابق وذلك على مستوى 
مدينــة جيجل و كــذا دوائر : 
العنصــر، جيملــة، العوانــة، 
معــروف  ســيدي  ســطارة  
أيــن  منصوريــة،  زيامــة  و 
تــم تنقيط مــا يقــارب 350 

و  تنقيــط  كذلــك  و  شــخص 
مراقبــة حوالي 190 مركبة، 
كما تم توقيف و تحويل ثاث 
أشخاص اثنان منهم مطلوبين 
و  القضائيــة  الجهــات  لــدى 
اآلخر لحيازته ســاح أبيض 
محظور )ســكين( دون مبرر 
شرعي، وخال هذه العمليات 
تم وضع نقاط مراقبة و القيام 
بنشاطات تحسيسية في مجال 
السامة المرورية مع توزيع 
مطويــات، و ذلــك فــي عمل 
اســتباقي للتصدي لكل أنواع 
اإلجــرام و توفيــر األمــن  و 

الطمأنينة للمواطنين. 
نصرالدين - د
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  عودة أربعة رواد فضاء

 يف مركبة لـ "سبيس إكس"

 

n   عــاد أربعــة رواد مــن محطــة 
الفضــاء الدولية إلى األرض األحد في 
مركبــة تابعة لشــركة “ســبيس إكس” 
بعدمــا أمضوا فــي الفضــاء أكثر من 

160 يوماً.
وهبطت الكبسولة التي حملتهم الساعة 
2,56 فجراً بالتوقيت المحلي في خليج 
المكســيك )06,56 ت غ( قبالة مدينة 
بنمــا ســيتي بواليــة فلوريــدا )جنوب 
شــرق الواليــات المتحدة( بعــد رحلة 
مــن محطة الفضاء الدولية اســتغرقت 
ست ساعات ونصف ساعة، بحسب ما 
أظهرت المشــاهد الملتقطة باألشعة ما 

دون الحمــراء التي بثهــا طائرة بحث 
من نــوع “دبليو بي57-” تابعة لوكالة 
الفضــاء األمريكية )ناســا( تحلّق على 

ارتفاع عاٍل.
وتولت ســفينة ”غو نافيغيتور” انتشال 
الكبســولة ووضعهــا علــى متنها بعد 
نصــف ســاعة مــن الهبــوط. وأفادت 
“ناســا” بأن الرواد األربعة وهم ثالثة 
أمريكييــن ويابانــي أكــدوا أنهــم فــي 
صحة جيدة. وشــّكل هبوط الكبســولة 
أول عــودة ليلية للوكالة األمريكية منذ 
هبــوط طاقــم “أبولو 8” فــي المحيط 

الهادئ في 27 ديسمبر 1968.

n   اســتخدم مواطــن غاني الجنســية 
يعيش في إيطاليــا حيلة طريفة الجتياز 
أحــد اختبــارات المرور بشــأن قانون 
الســير، في مدينة فيرونا شــمال البالد، 
حيــث أخفــى نظاًمــا للغــش بالكاميرا 
والراديو تحــت كمامته خالل خضوعه 
المتحــان بشــأن قانــون الســير، ولما 
يتــم اكتشــاف الواقعــة إال وهو يخضع 
لالختبــار للحصــول علــى الترخيص، 

وفق ما أفادت وكالة ”أنسا” اإليطالية.
واكتُشــف الرجل الغانــي الذي يبلغ من 
العمــر 56 عاًما، من جانب موظفة في 
وكالة الســالمة المرورية اإليطالية في 
مدينة فيرونا شــمال البــالد، حيث كان 
الرجــل يضع تحت كمامته نظاًما معقًدا 
للتواصل يتألف من موصالت وأدوات 
إلكترونيــة متصلة بأســالك كهربائية، 
إضافــة إلــى كاميــرا، وكلهــا متصلة 

ببطارية.
وأوقــف الرجل الغاني، بعد أن أتاح من 
خــالل هذا النظــام المعقــد الغش بدعم 
شــخص متواطئ اطلعه على األســئلة 
عبر خدمة للمراسلة وساعده باإلجابات 

الصحيحة في وقت االمتحان.
وقالــت الشــرطة االيطاليــة إن الرجل 
الغاني صاحب الواقعة، صّور األســئلة 
في امتحان االختيار من متعدد وأرسلها 
إلى شــريك له خارج مبنــى االختبار، 
ثــم قدم له اإلجابات عبر الراديو، الذي 
أخفاه تحــت كمامته تنفيــًذا إلجراءات 
الوقايــة مــن عــدوى كورونــا، حيث 
استغل هذه الوسيلة للغش في االمتحان 

المروري.

n   تعمل شــركة ألمانية ناشــئة على 
جمع شعر الكالب بهدف استخدامه في 
صناعة المالبس الراقية، بعد أن جذبت 
القطــع األولى التــي تم تنفيذهــا العديد 
مــن العمالء. ووفقــا لـ ”يــورو نيوز” 
تهدف الشــركة خــالل العــام الحالي، 

إلــى جمــع حوالــي طــن 
مــن المــواد الخــام لبدء 

الصناعــي.  اإلنتــاج 
وفى الفترة الحالية، 

الكالب  شعر  يعد 
موضة  أحــدث 
في  مســتخدمة 

الحالــي  الوقــت 
لتصنيــع المالبــس 

اليــد  قفــازات  بعــد 
والشــال، وقــد يصــل 

القبعة المصممة من  ثمن 
شعر الكالب أو الوشاح إلى 

120 يورو.
وتوضــح الشــركة المصنعــة أنــه من 
الممكــن جمع أكثر مــن 500 طن من 

الشعر كل عام في أوروبا.
في ســياق آخر، قال نــادى بيت الكلب 
فــي بريطانيا إن كلب الراعياإلنجليزي 
القديم، أحد أكثر سالالت الكالب شهرة 
فــي بريطانيــا، قــد تــم إدراجــه ألول 

مــرة على أنه عرضــة لالنقراض بعد 
انخفاض شعبيته.

وتحــرك النــادي وهــو أكبــر منظمــة 
الــكالب  بصحــة  مهتمــة  بريطانيــة 
ورفاهيتهــا وتدريبهــا، بعــد انخفاض 
أعداد الكالب الحالية منذ ذروة الساللة 

في أواخر السبعينيات.
ووفقــا لوكالــة ”فرانس 
نادى  بــرس”، ســجل 
 Kennel Club
 227 فقــط 
تسجياًل في عام 
للكلب،   2020
النــادي  وقــال 
إن هــذا الرقــم هو 
 60 منــذ  األدنــى 
عاًمــا، مــا يشــير إلى 
انخفاض حاد في شــعبية 
الســاللة. كان الكلــب منــذ 
 At” عــام 2009 مدرًجــا فــي قائمــة
Watch” الخاصــة بالنــادي، والتــي 
تراقــب الســالالت مع تســجيل ما بين 
300 و450 جــرًوا ســنوًيا. لكن بعد 
آخر انخفاض بنســبة 28 % على 
أساس سنويفي أعداد الجراء، تمت 
إضافته اآلن إلى قائمة ”الســالالت 

األصلية المعرضة للخطر”.

منوعات

عادت وصفات حلويات العيد لتغزو مواقع التواصل االجتماعي بمجّرد انقضاء النصف األول من شهر رمضان، 
حيث مألت صور الحلويات المغرية وصفحات صّناعها مواقع السوشل ميديا وسط اهتمام ملفت يظهر من 

خالل التعليقات الكثيرة للمتابعين والمهتمين.

n يســتعد هــذا القــارب الذكــي ثالثــي الهيــكل 
 »400 فــالور  الصغير«مــاي  )تريمــاران( 
الــذي يبلــغ طوله 15 متراً ووزنه تســعة أطنان 
والمغطــى باأللــواح الشمســية لعبــور المحيــط 
األطلسي بمفرده، إذ إنه قادر على اتخاذ قراراته 
الخاصة واإلبحار باســتقاللية تامة. وسيكون في 
إمــكان »ماي فــالور 400« دراســة البيئة من 
خالل تحليل وجود البالســتيك فــي الماء أو تتبع 

الثدييات البحرية.
ويوضح مؤســس جمعيــة »بروماريه« مهندس 
الصحافــة  لوكالــة  فانــوف  بريــت  المشــروع 
الفرنســية، أن المحيط »أقــوى قوة على الكوكب 
تنظــم مناخنــا«. لكن أكثــر من 80 فــي المائة 
مــن المحيطات ال تزال غير مستكشــفة، بســبب 

اتساعها والمخاطر التي تنطوي عليها.
ومــن المقــرر أن تنطلــق الرحلــة الكبيــرة إلى 
الواليــات المتحــدة قرابــة 15 ماياعتمــاداً على 
حــال الطقس والترخيص غيــر المؤكد حالياً من 

السلطات البريطانية.
ويتوقــع أن تســتغرق رحلــة القــارب نحو ثالثة 
أســابيع للوصــول إلى بليموث أخــرى، هي تلك 

الواقعة في والية ماساتشوستس األميركية.
بجانب فانوف، جلــس على أرصفة الميناء ثالثة 
من علمــاء الكومبيوتر يتحكمــون بالمعدات من 
أجهــزة الكومبيوتــر الخاصــة بهم، بينمــا يتولى 
طالــب الهندســة ميرويــن جينكينغ ريــس البالغ 
21 عاماً فحص المحــركات قبل رحلة تمرينية. 
اســتغرق بناء القارب عاماً، وهــو آلي بالكامل، 
من الدفة إلى مجموعة مولدات الديزل التي تكمل 

الطاقة الشمسية.
وهــو  االفتراضــي«،  »القبطــان  إعــداد  أمــا 
روبوت بدأ بتعلــم التعّرف على العوائق البحرية 
مــن خــالل تحليــل آالف الصــور، فاســتغرق 

وقتــاً أطــول، كذلــك تولــى المبرمجــون تعليم 
 »مــاي فــالور 400« تجنــب االصطدامــات.
وبعــد تزويده بــكل هذه المعلومــات والمعارف، 
نفــذ القارب رحلــة بحرية بهــدف »التعلّم تحت 
إشــراف«. ويقــول مهنــدس الروبوتــات أولي 
تومســون، »يمكن تلقينه ما هي أعماله الصالحة 
ومــا هي أفعاله الســيئة، وما هــو الخِطر وغير 
الخِطر«. ويضيف أن المرحلة التالية »هي التي 
يكون فيها القارب قادراً على تصحيح نفسه«، أي 
»التفكيــر« بفضل نظام الكومبيوتر الذي يحاكي 
 الطريقة التي يحلل بها دماغ اإلنسان المعلومات.
ويضيف تومســون أن القــارب »يواصل التعلم 

بمفرده« باســتخدام »عينيه«، وهو نظام متطور 
مكون من ست كاميرات، و«أذنيه«، أي راداره.
ومع ذلــك، حالت التشــريعات المتعلقة بالمالحة 
مــن دون وجود أي شــخص على متــن القارب، 
مــن دون إتاحة الفرصــة لـ«ماي فالور 400« 
حتــى اآلن لكي يمخــر عباب »البحــار الهائجة 
في ظــل وجود أمواج عاتية وريــاح وأمطار«، 
أي فــي ظــل »أســوأ ســيناريو« وهــو عاصفة 
 عنيفــة، على مــا يقــول يروين جينكينــغ ريس.
عوضــاً عن ذلــك، تــدرب القــارب الذكي على 
مواجهة أمواج يبلغ ارتفاعها 50 متراً باســتخدام 

جهاز محاكاة.

بريجيت ماكرون يف مواجهة الجدل حول مزيانية مكياجها وتصفيف شعرها

"ماي فالور 400 " أول قارب ذكي يبحر بال قبطان

 غزت مواقع السوشل ميديا

 معارض افتراضية لتسويق حلويات العيد  

n    و قد وجدت الكثير من النســاء في صناعة 
الحلويــات بالمنزل مــورد رزق لهن وصار لهن 
زبائــن كثر بفضــل حســن اســتغاللهن للفضاء 
األزرق الــذي بات بمثابة متجــر افتراضي لهن 
تعرضن عبره بضاعتهن وتتواصلن مع الحرفاء.   
 أكــد بعضهن بأنهن خضعن إلى دورات تدريبية 
فــي اختصاصــات عــدة فــي الحلويــات قبل أن 
تشــجعهن علــى إطالق مشــاريعهن التي اخترن 
أن تكون في المنــزل لتتمكن من رعاية أطفالهن 

الثالثة.
وزاد إقبال السيدات العامالت على طلب حاجتهن 
من حلويات العيد عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ألنها تجنبهن عنــاء التنقل إلى المحالت الختيار 
البضاعة بفضل ما يقدمه السوق االفتراضي من 

خدمات التوصيل إلى المنازل.
و باتت مواقع التواصل أشــبه بمعارض مفتوحة 
24ســاعة على 24ســاعة تنتقي فيهــا الزبونات 
بكل أريحية ما تزيّن به صينية العيد و تبهرن به 
ضيوفهن من مختلف أنواع  أصناف الحلويات.
شمسنام
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رجل غاني يُخفى كاميرا وراديو تحت 
كمامته للغش خالل اختبار مروريفي إيطاليا

 استخدام شعر الكالب لصناعة 
المالبس الراقية.. الشال بـ 120 يورو
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 باإلضافة إلى مالبسها ”الشيك” المصممة من قبل دور أزياء عالمية، السميا 
”لوي-فيتــون ”، تثيــر الميزانية المخصصة لمكياج وتســريحة 

شــعر بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنســي جداًل داخلياً 
متكــرراً، حيث يرى البعض أنهــا تكلف خزينة الدولة أكثر 

من الالزم.
ولطالمــا تميزت بريجيت ماكــرون )68 عاماً( بأناقتها 

ورشــاقتها منــذ أول يوم لها في االليزيــه. وحتى قبل 
ذلك، كانت قد أبهرت الفرنســيين بمعطفها األزرق 
 ،Louis Vuittonمع طــوق معدني من تصميــم
وهو ما تســبب في ردود فعل واســعة على شبكات 

التواصل االجتماعي. وبعد ذلك بأيام، جذبت بريجيت 
ماكــرون كل االهتمام مــرة أخرى، هذه المرة بســبب 

فستان صمم لها خصيصاً من قبل نيكوالس غيسكيير من 
.Vuitton دار

إلى جانب أناقتها التي ال يمكن إنكارها، تشتهر السيدة األولى 
بريجيت ماكرون بقصة شــعرها. وكان تقرير صدر عن ديوان 

المحاســبة عــام 2019، قد كشــف أن الرئيــس إيمانويل ماكــرون وزوجته 

بريجيــت ينفقان 5200 يورو شــهرًيا علــى تصفيف الشــعر والمكياج، أي 
62400 يــورو ســنوًيا. وهــو مبلغ كبير، لكنه يظــل أقل أهمية 
بمرتين مما كان عليه الحال خالل فترة رئاسة فرانسوا أوالند.

مدير مكتــب بريجيت ماكرون الســيد بيير أوليفييه كوســتا، 
أكد لصحيفة ”لوفيغارو” الفرنســية أن الســيدة األولى ليس 
لديهــا مصمم أزياء محدد، موضحا في الوقت نفســه أنه 
بخصوص المكياج وتصفيف الشعر، فقد تمت االستعانة 
بخدمــات خارجية، خالفا لمــا كان عليه الحال خالل 
فترة حكم فرانســوا أوالند حيــث كان هناك مصفف 
شعر وخبير مكياج يعمالن بشكل دائم لدى اإلليزيه.

ويقول مدير مكتب الســيدة األولــى إن هذا اللجوء إلى 
الخارج سمح بتقليل الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر 
والمكيــاج بنســبة %70، خاصــة وأن بريجيــت ماكرون 
”تُمكِيج” نفسها بنفسها وال تستفيد إال من مصفف الشعر خالل 

الجوالت الرسمية.
وكاالت
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n نفــى المطــرب إيهــاب توفيق، كل مــا تردد عن 
عزمــه خوض انتخابــات نقابة المهن الموســيقية على 
مقعد نقب الموسيقيين الذي يشغله حاليا المطرب هاني 
شاكر، مؤكدا أنه ال يصلح للمناصب اإلدارية، وكشف 
إيهاب حقيقة انحيازه لعمرو دياب في األزمة الشــهيرة 
مع شــيرين عبــد الوهاب، وتحدث عن أســباب تراجع 

أسهمه في الوسط الغنائي المصري رغم أنه كان نجما 
من مطربي الصف األول.

الحارة  »شيخ  لبرنامج  لقاء  خالل  توفيق  وقال 
والجريئة« الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر 
الفنان  أن  األحد،  مساء  والناس«،  »القاهرة  فضائية 
يزال  ال  لكنه  السبعينيات،  لجيل  ينتمي  شاكر  هاني 
متواجًدا بثقة وبصوت جميل وبأعمال حية حتى اليوم، 

واصًفا صوته بأنه يشبه الماس.
 وعن ترشحه كنقيب للموسيقيين، أوضح أنه ال يجيد 
اإلدارة، معلًقا على فكرة ترشحه لمجلس النواب: كانت 
أحد  أن  إلى  مشيًرا  ممشيتش،  هلل  والحمد  كده  فكرة 

األصدقاء له هو من حمسه لهذه الفكرة. 
إيهاب توفيق، كواليس أزمته مع شيرين عبد  وكشف 
الوهاب على هامش خالفها مع عمرو دياب، مؤكدا إن 
ما أزعجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها أساءت 
عمرو  الفنان  مع  خالفها  على  تعليقه  في  قاله  ما  فهم 
وإنما  بالطرفين،  عالقة  له  ليس  أنه  موضًحا  دياب، 

انزعج من الكالم.

n توفيت أول أمس الممثلة أولمبيا 
دوكاكيس الحائزة جائزة »أوسكار« 
لدورهــا كوالدة متســلطة فــي الفيلم 
الرومانسي الكوميدي »مونستراك« 

عن 89 عاماً.
أبولو على »فيسبوك«  وأكد شقيقها 
المخضرمة  المسرحية  الممثلة  وفاة 
صناعة  عالم  في  اسمها  لمع  التي 
األفالم في وقت متأخر من مسيرتها.

العزيزة  شقيقتي  »توفيت  وكتب: 
اليوم  صباح  دوكاكيس  أولمبيا 
تدهور  بعد  نيويورك...  مدينة  في 
عدة،  شهور  مدى  على  صحتها 
)زوجها(  إلى  لتنضم  بسالم  رحلت 
سبب  يتضح  ولم  زوريك«.  لويس 

وفاتها.
أوسكار  جائزة  دوكاكيس  ونالت 
عن  مساعد  دور  في  ممثلة  كأفضل 
الذي   )1987( »مونستراك«  فيلم 
صعبة  والدة  شخصية  فيه  جسدت 
المغنية  أدت  شابة  ألرملة  المراس 

شير دورها. كما رشحت دوكاكيس 
لجائزتي »غولدن غلوب« و»بافتا« 

عن الدور ذاته.
»لوس  لصحيفة  دوكاكيس  وقالت 

 ،1991 عام  تايمز«  أنجليس 
من  الناس  يمر  عندما  »أستمتع 

أمامي في
من  بعبارات  ويصرخون  الشارع   

بعبارات  يستعينون  عندما  أفالمي. 
)مونستراك( يقولون )حياتك وصلت 
إنه أمر مضحك  إلى الحضيض(... 

حقاً«.
في  ثرثارة  دورها كشخصية  والقى 
صالون لتصفيف الشعر في لويزيانا 
في فيلم »ستيل مانولياز« )1989( 

إشادات واسعة.
وبحلول عام 1988، اتسعت شهرة 
المتحدة  الواليات  في  دوكاكيس 
بعد  أيضاً  ولكن  األوسكار،  بفضل 
لقريبها  الديمقراطي  الحزب  ترشيح 
مايكل دوكاكيس لخوض االنتخابات 

الرئاسية.
دوكاكيس  مايكل  خسارة  ورغم 
بوش  جورج  لصالح  االنتخابات 
واصال  وأولمبيا  أنه  إال  األب، 

نشاطهما في الحياة السياسية.
دوكاكيس  أولمبيا  لدى  أن  يذكر 
 2018 عام  توفي  الذي  وزوريك 

ثالثة أبناء.

n طرح المغنى العالمي جاســتين 
بيبــر فيديــو له أثنــاء غنائــه أحدث 
أغانيه »بيتشــز«، باســتخدام البيانو 
فقط، وذلك من خالل حسابه الرسمي 
علــى موقــع الصــور والفيديوهات 
علــى  الفيديــو  وحــاز  انســتجرام، 
إعجــاب المالييــن، وتخطــى عــدد 
مشــاهداته الـ 5 مليــون، منذ طرحه 

من 12 ساعة فقط.
ووفقاً لعدد من التقارير األجنبية فإن 
27 عاما  الـ  العالمي صاحب  النجم 
بدون  باأللبوم  جمهوره  مفاجأة  قرر 
حساباته  عبر  وشارك  إنذار،  سابق 
ميديا  السوشيال  بمنصات  الشخصية 
الذي  الجديد  األلبوم  المختلفة بوستر 

تضمن 6 أغاٍن جديدة.

n طــرح عــدد كبير مــن األفالم 
الصينية فى دور الســينما لالســتفادة 
من عطلة عيد العمــال، لكن الدراما 
الرومانســية تصدرت دور العرض 
الصينية، فكان فيلم التجســس »زانغ 
ييمو« هــو أفضل إصــدار جديد تم 
افتتاحه خالل عطلة نهاية األســبوع 
المربحة في عيد العمال، في الصين، 
لكنــه لم يكن أكثر ربًحا، حيث تغلب 
فيلم الرومانســية الشــبابي«حبي »  
من إنتاج »بجينــغ اناليت بيكترز« 
على جميع اإلصدارات محققا 65.1 
مليــون دوالر، منــذ يــوم الجمعــة 

الماضى وحتى أول أمس األحد.
 وجاء«كليف وولكرز« في المركز 
دوالر،  مليون   38.8 محققا  الثاني 
متعقب  من  لبيانات  وفًقا  وذلك 
 Artisan الصيني التذاكر  شباك 
فيما  هذا  ويأتي   ، Gateway

الصيني  الوطني  العمال  يستمر عيد 
حتى 5 ماي. 

للدراما  إنتاج  إعادة  »حبي«هو 
يور  »أون  الكورية  الرومانسية 
طرحت  داي » الذي  ويدينغ 
قصة  الفيلم  ويحكي   ،)2018(
في  سابقين  زميلين  بين  حب 

يتتبعان عالقتهما  الثانوية،  المدرسة 
عاًما   15 مدى  على  الرومانسية 
آخر،  رجل  من  الفتاة  تتزوج  حتى 
والنسخة الصينية من بطولة الممثل 
باسم  أيًضا  )المعروف  هسو  جريج 
جريج هان( والممثلة تشانج روانان.

n كشــف النجم العالمي ويل سميث، عن 
أنــه فى أســوأ شــكل فى حياتــه، حيث يبدو 
شكله بدينا نسبًيا فى أحدث صورة له، وذلك 
بعدما فقد شــكل جسمه المتناسق القوى، بعد 
فترة اإلغالق الجزئي التي عاشــها فى ظل 
اإلجــراءات االحترازيــة لمواجهة فيروس 
كورونــا المســتجد، والتــى أدت لقلة حركة 
الناس بشكل عام وعدم قدرتهم على ممارسة 
الرياضــة والذهاب إلى النــوادي وصاالت 
األلعاب الرياضية »الجيــم«، تجنًبا اللتقاط 

العدوى بالفيروس التاجي.
العمر  من  البالغ  سميث،  ويل  واعترف 
أكثر من أي وقت  بزيادة وزنه  52 عاما، 
على  اعتاد  الذي  العالمي  والممثل  مضى، 
اكتساب الوزن والتخلص منه بسرعة بسبب 
لمحة  الجمهور  أعطى  السينمائية،  أدواره 
عن شكل جسم مؤخًرا، بعد نشر صوره له 

عليها:  وعلق  إنستجرام،  على  حسابه  عبر 
أسوأ  في  أنا  الجميع،  مع  صادًقا  »سأكون 

شكل في حياتي«.
وظهر ويل سميث، في الصورة وهو يرتدي 
وتيشرت  اللون،  أسود  ضيق،  »شورت« 
باأللوان األبيض واألزرق واألسود، والذي 
ارتداه غير مغلق، ليكشف عن وزنه الزائد 
وتفاعل  الصورة،  فى  بوضوح  ظهر  الذي 
فقالت  العالمي،  النجم  مع صورة  الجمهور 
إحدى معجباته، »أنت ويل سميث.. يمكنك 

أن تصبح بالشكل الذي تريده«.
في حالة معنوية جيدة  الدين  نجم عالء  بدا 
في  علم  عن  الصورة  اللتقاط  يقف  وهو 
منزله المذهل المكون من 9 غرف نوم في 

كاليفورنيا، وفقا لصحيفة »ذا صن«.
بالممثل  لإلشادة  المعجبين  من  عدد  توافد 
أحدهم:  كتب  حيث  جسده،  في  ثقته  على 

بأي  تكون  أن  يمكنك  سميث!  ويل  »أنت 
شكل تريده«.

معك.  حقيقًيا  أكون  »دعني  آخر:  ونشر 
أنت  تبدو رائًعا«.

جيدة  حالة  في  كنت  »لقد  ثالث:  وأضاف 
بكل  أبي  بجسد  استمتع  حياتك،  طوال 

فخر!«.
جورجيا  والية  تتلقى  آخر،  سياق  في 
األمريكية ضربة جديدة فى صناعة السينما، 
السلبية  اآلثار  من  التعافي  تحاول  بينما 
إجراءات  بسبب  السينما  دور  إلغالق 
فيروس كورونا المستجد، ففي الوقت الذي 
قررت فيه الوالية إعادة فتح دور العرض، 
بسبب  كبيًرا  إنتاًجا سينمائًيا  فقدت جورجيا 
تشريعاتها التقييدية الجديدة على التصويت.

جورجيا،  لوالية  الكبيرة  الخسارة  وتتمثل 
والمنتج  المخرج  اختيار  عن  اإلعالن  فى 

فيلمز،  فوكوا  وشركته  فوكوا،  أنطوان 
والنجم العالمي والمنتج ويل سميث، وشركته 
إنتاج  نقل   ،Westbrook Inc اإلعالمية
من   »Emancipation« القادم  فيلمهم 

الوالية.
وقال الثنائي، فى بيان مشترك - حسب ما 
إنه   - اإلخبارية   »CNN« شبكة  نشرته 

»فى هذه اللحظة، تتصالح األمة مع تاريخها 
العنصرية  بقايا  على  القضاء  وتحاول 
حقيقية«،  عرقية  عدالة  لتحقيق  المؤسسية 
تقديم  حي،  بضمير  يمكننا،  »ال  وأضاف 
دعم اقتصادي لحكومة تسن قوانين تصويت 

رجعية مصممة لتقييد وصول الناخبين«.

إيهاب توفيق ينفي منافسته لهاين 
شاكر عىل منصب نقيب الموسيقيني

أكرث من 5 مليون مشاهدة لـ أغنية Peaches وفاة الممثلة األمريكية أولمبيا دوكاكيس عن 89 عاما
بالبيانو عىل إنستغرام لـ جاستني بيرب

فيلم الدراما الرومانسية »حبي« يتصدر شباك التذاكر 
الصينى فى عيد العمال

اعتربه أسوأ شكل فى حياته
ويل سميث يفقد جسمه المتناسق 

 n و قد تفاعل عدد كبير من 
نجوم الفن الجزائري عبر منصات 
التواصل اإلجتماعي  وعبروا عن 
حزنهم الشديد بمجرّد تلقي الخبر 
قاسم  جعفر  المخرج  بينهم  من 
تعبر  ال  الكلمات  »كل  قال  الذي 
و  أخي  اليوم  فقدت  وجعي،  عن 
إنسان  إلهامي،  مصدر  صديقي 
كان.....  أينما  البهجة  ينشر  رائع 

السلسلة  الثالث من  الجزء  أهديك 
التي إزدادت بوجودك و صدقك و 
تواضعك، كما انفجر بالبكاء على 
القديرة  فنانة  ال من  كل  المباشر 
بن  قادة  اإلعالمي  و  زعتر  نوال 

عمار فور تلقيهم الخبر
حزن الجزائريين تضاعف بسبب  
تصادف وفاته الحقيقي مع مشهد 
فنانهم  على  مغشيا   سقوطه 
»عاشور  سلسلة  في  الراحل 
األحد  يوم  بث  الذي   و  العاشر« 

تلفزيون الجزائري. على ال
»بالنوري«  الملقب  والفنان 
الفكاهة  أدوار  بأداء  اشتهر  
أكسبه  ما  والمسرح  بالدراما 
على  يتهافت  واسعاً  جمهوراً 

متابعة أخباره وأعماله.
الفكاهية  األدوار  أشهر  بين  ومن 
التي أداها الفنان الراحل كان دور 
الثالثة  األجزاء  في  »النوري« 
لسلسلة »عاشور العاشر«، والذي 
وإتقانه  دمه  لخفة  الجمهور  أحبه 

دوره بامتياز.
دوره  أن  بالحة  الفنان  واعتبر 
»عاشور  سلسلة  في  »النوري« 
التي  العاشر« من أفضل  األدوار 
أداها خالل مسيرته الفنية ، تحت 
جعفر  الكبير  المخرج  عدسة 
بعد  االعتبار  له  رد  الذي  و  قاسم 
ّوه  ن كما  طاله،  الذي  التهميش 
المرحوم أنه قام بالدور بالرغم من 

مرضه الشديد.

 الساحة الفنية يف حداد

خيمت سحب األحزان من جديد سماء الساحة الفنية الجزائرية بفقدان أحد أعمدة الكوميديا الجزائرية »بالحة بن زيان« الذي 
غّيبه الموت ليلة أمس األول عن عمر ناهز 68 سنة بعد معاناته مع المرض الذي حتم عليه إجراء عملية جراحية األسبوع 

الماضي على« شرايين القلب« بالمستشفى العسكري بوهران.

رحيل الفنان »بالحة بن زيان« 

مريم. بن جامع

ً
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لوحــة  عــرض  ســيتم   n
بابلو بيكاســو التي أبدعها فى ســنة 
1952 إلحــدى الســيدات، واللوحة 
معروضة للبيع في مزاد ســيقام يوم  
12 مــاي الجــاري، بــدار ســوثبى 
تحت عنوان »للفن االنطباعي والفن 

الحديث«.
ببدالت  »نساء  بعنوان  اللوحة  تأتى 
 14 بين  ما  والمقدرة  خضراء« ، 
دوالر  مليون   18 و  دوالر  مليون 
ذكر  ما  بحسب  ذلك  جاء  أمريكي، 

موقع »هاي] بيست« .
بيكاسو  سابقة  حبيبة  العمل  ويصور 
منه  أنجب  »جيلوت«  تدعى 
في  وتقيم  وكلود،  بالوما  هما  طفلين 
 100 العمر  من  وتبلغ  نيويورك 
سوثبى،  المزاد  لدار  وفًقا  عاًما، 
تؤرخ  مذكرات  مؤخًرا  نشرت  كما 
سوثبى  وقالت  بيكاسو،  مع  عالقتها 
في بيان صحفي: »تجسد اللوحة قوة 
بيكاسو  واحترام  جيلوت،  شخصية 

الدائم لها«.
فى  مالجا  فى  بيكاسو  بابلو  ُولد 

وأصبح   ،1881 عام  أكتوبر   25
وأكثرهم  الفنانين  أعظم  من  واحًدا 
وأسس  العشرين،  القرن  فى  تأثيًرا 
المدرسة التكعيبية مع جورج براك، 
بيكاسو  اإلسباني  المغترب  كان 
مسرحيًّا،  ومصمًما  ونحاًتا  رساًما 
 1973 أبريل  فى  بيكاسو  وتوفى 

فى موجينيز، فرنسا بعد حياٍة مهنية 
طويلة مليئة باإلبداع.

وظل »بيكاسو« لما يقارب الثمانين 
عاًما،   91 البالغ  عمره  من  عاًما 
فنية  أعماٍل  إلنتاج  نفسه  مكرسا 
الفن  فى تطور  كبير  بشكٍل  ساهمت 

الحديث فى القرن العشرين.

n يتيــح معــرض »كلمــات مــن 
هيئــة  تســتضيفه  الــذي  الشــرق« 
الشــارقة للكتــاب فــى مقرها خالل 
الفترة مــن 27 أبريل وحتى 3 ماي 
الجــاري، مســاحة متميــزة لعرض 
نماذج مــن الخرائــط القديمة األكثر 
العالمــي،  المســتوى  علــى  شــهرة 
إلــى جانــب المخطوطــات القرآنية 
وطبعات الكتب القديمة والملصقات.

للجمهور  فرصة  المعرض  ويمثل 
المقتنيات،  من  كنوز  على  لالطالع 
الخرائط  عشاق  اللتقاء  ومحطة 
فنية  جماليات  من  تخلو  ال  التي 
تتأسس على اإلتقان والدقة فى رسم 
من  العديد  بجمعها  ويهتم  تفاصيلها، 
األفراد، بقدر ما تلفت انتباه الباحثين 
في التاريخ والجغرافيا فى الجامعات 
المعنية بهذا  والمؤسسات والمتاحف 

النوع من الوثائق والرسوم.
خريطة مابا موندي لـ »فرا ماورو«
إلى  الشرق«،  يعرض »كلمات من 
متنوعة  ومقتنيات  لوحات  جانب 
مجموعة من الخرائط، منها خريطة 
التي  الشهيرة  موندى«  »مابا 
راهب  وهو  ماورو،  فرا  رسمها 
البندقية ولد سنة  ورسام خرائط من 
أنها  المصادر  1400،التي  تذكر 
أفونسو  الملك  من  بتكليف  رسمت 
واستغرق  البرتغال،  ملك  الخامس 

إنجازها سنوات إلى أن اكتملت فى 
من  أرسلت  1459مثم  أبريل   24

البندقية إلى البرتغال.
ترد  بالخريطة  التعريف  وفى 
إشارات إلى أنها تعتبر أكبر خريطة 
الوسطى،  العصور  فى  رسمها  تم 
من  أكثر  األصلية  نسختها  وتغطى 
تزال  وال  مربعة،  أمتار  خمسة 
تاريخ رسم  فى  مذهاًل  إنجازاً  تمثل 

الخرائط.
محفوظة  األصلية  نسختها  أن  يذكر 
البندقية وتم إعداد نسخة أخرى  فى 
البريطانية  المكتبة  فى  لتحفظ  منها 

فى عام 1804 من قبل عالم اآلثار 
عام  وفى  فريزر.  ويليام  البريطانى 
الفينيسى  الكتب  بائع  أنتج   1869
فوتوغرافية من  أول نسخة  مونستر 
سم   68  ×  62 بمقياس  الخريطة 
التي تعرض فى  النسخة  بينما  فقط، 
من  للكتاب«  الشارقة  »هيئة  مقر 

الصور 
بالتقاطها  قام  التي  الفوتوغرافية 
عام  نايا  كارلو  اإليطالي  المصور 
األصلي  الحجم  وتطابق   ،1871

للخريطة 223 × 223 سم.

n صدرت مؤخرا رواية »والدة، 
آخــر أندلســية«، وهــي أول رواية 
لســيد علي قويدري فياللي، تغوص 
فــي األندلس فــي عــام 1000 من 
خالل حياة ومســار الشاعرة األموية 

واألميرة والدة بنت المستكف.
هذه الرواية المنشورة بالمال الخاص 

صفحة   252 من  والمكونة  للكاتب 
عبارة عن لوحة لشخصيات مختلفة 
من تلك الفترة تحوم حول ابنة آخر 
الخلفاء األمويين لقرطبة مثل عشيقها 
زيري،  بن  وزاوي  زيدون،  ابن 
مؤسس الساللة الزيرية بغرناطة أو 

حتى المؤرخ ابن حيان.

التاريخية  الرواية  هذه  وتستعرض 
وهي  المستكف،  بنت  والدة  حياة 
امرأة حرة وممقوتة،وآخر ناجية من 
ساللة حكمت شبه الجزيرة األيبيرية 
مع  الزمن،  من  قرنين  من  ألكثر 
العائلة  هذه  انتكاسات  إلى  التطرق 
من  الداخل  من  األندلس  وانهيار 

خالل إعادة سرد نهاية حكم.
فياللي  قويدري  علي  سيد  ويقترح 
مدن  أربعة  في  الزمن  عبر  رحلة 
وغرناطة  األندلس  هي  أسطورية 
التي  المدن  هاته  وإشبيلية.  وقرطبة 
وقدم  لغات  بعدة  بها  التحدث  يتم 
ثالث  مع  قارات  ثالث  من  سكانها 
ديانات مختلفة وتضم جميع األعراق 
ونفس  البلد  نفس  »يتشاركون  حيث 

األزقة ».
رواية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
»والدة، آخر أندلسية« التي ستكون 
المكتبات،  في  األسبوع  هذا  متوفرة 
صدرت أيًضا في فرنسا في مارس 
الماضي وتم تسويقها على منصات 

البيع عبر اإلنترنت.

»بابور  مسرحية  نالت   n
نهاية  عرضت  التي  الوهم«، 
األسبوع بقصر الثقافة »عبد الكريم 
الجمهور  إعجاب  بتلمسان،  دالي« 
لمشاهدة  قويا  سجل حضورا  الذي 

هذا العمل المسرحي.
موضوع  المسرحية  هذه  وتتناول 
»الحراقة« في شكل فكاهي، حيث 
الكوميديان  شخصياتها  تقمص 
ديبون بن عمر وسليم مقراني، فيما 
كتب نصها مراد يحلى وهو كاتب 
»أفراح  جمعية  ورئيس  مسرحي 
إلى  نشأتها  تعود  التي  المسرح« 

تسعينات القرن الماضي.
قد  المسرحي  النص  هذا  وكان 
األلفينيات،  بداية  في  عرض 
المسرحية  الفرقة  قررت  حيث 
صياغته  إعادة  المسرح«  »أفراح 
»الحراقة«  ظاهرة  وأن  خاصة 
ال  الشرعيين(  غير  )المهاجرين 
الساعة،  مواضيع  من  واحدا  تزال 

حسبما ذكره الكاتب المسرحي.
المسرحي  العمل  هذا  ويحكي 
مغامرات شابين أحدهما جامعي و 
يحاول  مشرد  كالهما  أمي،  األخر 
قانونية  غير  بصفة  البحر  عبور 
للوصول إلى »األلد ورادو«، وهو 

نعث لمقصد يتيح الرفاهية والحياة 
الراقية.

في  بالصدفة  الرجالن  ويلتقي 
بقسوة  متأثران  جد  وهما  الشارع 
مأوى،  وال  وظيفة  دون  الحياة، 
هذا  من  للخروج  منهما  كل  يسعى 
الوضع الذي ال يحسدان عليه على 

اإلطالق.
يقرر  حين  المغامرات  وتبدأ 
سفينة  متن  على  الصعود  الشابان 
الوطن  أرض  تغادر  أن  يفترض 
حيث  األوربية،  األراضي  نحو 
يقضون أوقات عصيبة في عرض 
سفينة  السفينة  أن  ليتبين  البحر، 
صيد غادرت ميناء غزوات لترسو 
المغامران  ويجد  وهران.  بميناء 
الوطن،  بأرض  مجددا  نفسيهما 
»سعيدان« بالعودة إلى اليابسة بعد 

رحلة عسيرة لم تكن بالهينة بتاتا.
المسرح«  »أفراح  جمعية  وتعد 
في  النشيطة  الجمعيات  بين  من 
المسرح على مستوى والية  مجال 
تلمسان، حيث يشكل الثالثي ديبون 
بن عمر وسليم مقراني ويحلى مراد 
نواة الجمعية، اذ تحصلوا على عدة 
المجال  في  ودولية  وطنية  جوائز 

المسرحي

مرسحية »بابور الوهم« تستقطب عشاق الفن الرابع بتلمسان

n شــهدت طبعــة 2021 لجائزة 
رئيس الجمهورية للمبدعين الشــباب 

»علي معاشــي« ايــداع ما يزيد 
ترشــحا، منها   450 عــن 

الخدمــات  عبــر   272
حســبما  االلكترونيــة، 
أشار إليه بيان لوزارة 

الثقافة والفنون.
أن  البيان  وأوضح 
المشاركين  عدد 
ارتفاعا  عرف  قد 
 205 من  معتبرا 
ترشحا في 2020 

في   457 ليصبح 
هذه السنة.

المصدر  ذات  وأكد 
أعضاء  تنصيب  على 

رئيس  لجنة جائزة 
للمبدعين  الجمهورية 

معاشي« هذا  »علي  الشباب 
يترأسها  اللجنة  أن  موضحا  األحد, 
والشاعر  السنة الروائي  هذه 

والصحفي إسماعيل يبرير.
أنشئت  الجائزة  هذه  فإن  وللتذكير, 
للكتاب  موجهة  وهي   ,2006 في 
)الرواية والشعر والنص المسرحي( 
الموسيقيين  والمؤلفين  والموسيقيين 

لكوميديين  وا
ومصممي الرقص الفني والراقصين 
ومخرجي  التشكيلي  الفن  وأصحاب 
بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األفالم 

18 و35 سنة.

19عين على الثقافة والفن

المســرحية  تــدور قصــة  و   n
حــول شــخص يعانــي مــن مرض 
نفســي يتوهم نفســه برتبة جنرال أو 
شــخصية كبيرة ومرموقة عســكرية 
وديكتاتوريــة  كمــا يتخيــل برفقتــه 
فــي  متمثلــة  وهمييــن  أشــخاص 
الطبيب والعريف، ويتخيّل الشخص 
المريــض أن مجموعة مــن األعداء 
وضعــوا له قنبلة موقوتــة والذي بدأ 
عدها التنازلي بمنزله حينها يستدعي 
أصدقــاءه الذيــن ال يســمعون ذوي 

االنفجار مستنجدا بهم.
الحامل  الزوجة   دور  تقمصت 
الممثلة »فايزة بيبش« التي تخوض  
النفسي  المريض  زوجها  مع  حوارا 
الممثل  ببراعة  دوره  أدى  والذي 
الهلع  بدا  والذي  داودي  سرحان 
على مالمحه  و كأن المشهد حقيقة، 
خاصة  حين بدأ العد التنازلي للقنبلة 

كما  خياله،  في  تدور  التي  الموقوتة 
اندمجت مع وداودي  فايزة و  تألقت 
في مشهد مؤثر و معبر عن انكسار 

عالقتهما الزوجية .
الممثل  تألق   أخرى  زاوية  في  و 

بشخصية  تركي«  الدين  »صالح 
يفحص  أن  يحاول  الذي  الطبيب 
أخرى  تارة  ويظهر  ،تارة  المريض 
الموسيقية  اآلالت  أحد  يحمل  وهو 
الحب  نغمات  خاللها  من  يبعث 

الجندي،  بلباس  األخير  في  ليظهر 
الفلسفة   من  نوعا  يطرح  العرض 
الصراع  نفسيته و  و  اإلنسان  فلسفة 
نهاية  حتى  يستمر  الذي  الداخلي 

المسرحية.
بسيط  بديكور  العرض  تميّز  و 
في  دارت  وطاولة  أريكة  يضم 
فضال  المسرحية  أحداث  وسطه 
خلفية  على  مبنية  سينوغرافيا  عن 
المخرج  اختارها  المسرحي  النص 
بدوره  والذي  تركي  الدين  صالح 
قال لعين الجزائر أنه يتمنى أن تكون 
الجمهور  إعجاب  نالت  المسرحية 
إعجابه  عن  عبر  الذي  األخير  هذا 
بتصفيقاته الحارة عند نهاية العرض 

.
يذكر أن المسرحية شاركت في عدة 
و حازت  ودولية  وطنية  مهرجانات 
الوطني  المهرجان  جائزة  منها 
وأحسن  سينوغرافيا  بأحسن  للفكاهة 
عرض متكامل في المهرجان الدولي 

أغادير سنة 2019 . 

استمتع عشاق المسرح بقسنطينة مرة أخرى بعرض »تيك تاك بوم« التي أنتجها مسرح محمد الطاهر فرقاني  باالشتراك مع 
التعاونية  الثقافية للفنون  واآلداب »ماسيل« و اقتبس نصها  الممثل والمخرج صالح الدين التركي عن العد التنازلي »لماكبث« 

للكاتب العراقي  »علي عبد النبي زيدي« .

مسرحية »تيك تاك بوم« تثير 
اإلعجاب من جديد على ركح قسنطينة 

الثالثاء 4 ماي  2021
الموا فق لـ 22 رمضان  1442

دالل بوعالم 

نساء بيكاسو ببدالت خرضاء تفتح مزادا علنيا بـ 18مليون

خرائط نادرة للعالم القديم تعود للقرون الوسطى فى 
»كلمات من الرشق«

صدور رواية »والدة آخر أندلسية« لسيد عيل قويدري فياليل

أزيد من 450 مرتشحا لجائزة رئيس 
الجمهورية للمبدعني الشباب »عيل معايش«

https://www.youm7.com/story/2020/10/25/139-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88/5035569
https://www.youm7.com/story/2021/5/2/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/5301218
https://www.youm7.com/story/2021/5/2/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/5301218
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حكم بالحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيا حضوريا 

في أول درجة / في الشكل: قبول الدعوى 
فــي الموضــوع: الحجر على المرجع ضده مشــارة مخلوف من مواليد 
1991/01/08 ببلديــة بوقاعــة ابن العيد وعاشــوري حورية وتعيين 
المرجعة عاشــوري حورية مقدما عليه لرعايته وتولي شــؤونه وتمثيله 
أمام مختلف الجهات والهيئات اإلدارية بما يســمح به القانون وتحصيل 
األموال التي يتلقاها في عهدته مع مسك حسابات بالمستندات عن ذلك، 
مع األمر بنشر هذا الحكم والتأشير بافتتاح التقديم مع الحجر على هامش 

عقد ميالد المحجور عليه، مع تحميل المرجعة المصاريف القضائية.
بــذا صــدر هذا الحكم وأفصح به في الجلســة العلنيــة المنعقدة في اليوم 
والشهر والسنة المذكورين أعاله ولصحته أمضيناه نحن الرئيس وأمين 

الضبط.

حكم بالحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا في أول 

درجة / في الشكل: قبول الدعوى 
فــي الموضــوع : الحجــر علــى المرجــع ضــده يزيد مــروان مــن مواليد 
2001/05/11 ببلديــة بوقاعــة ابن العربي وبري وســيلة الســاكن بأوالد 
علي ببوقاعة والية ســيطف وتعيين المرجع يزيد العربي بن الصغير مقدما 
عليه لرعايته وتولي شــؤونه وتمثيله أمام مختلف الجهات والهيئات اإلدارية 
بما يســمح بــه القانون وتحصيل األمــوال التي يتلقاها في عهدته مع مســك 
حســابات بالمستندات عن ذلك، مع األمر بنشــر هذا الحكم والتأشير بافتتاح 
التقديم مع الحجر على هامش عقد ميالد المحجور عليه، مع تحميل المرجعة 

المصاريف القضائية.
بذا صدر هذا الحكم وأفصح به في الجلســة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر 

والسنة المذكورين أعاله ولصحته أمضيناه نحن الرئيس وأمين الضبط.

حكم بالحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا في أول 

درجة / في الشكل: قبول الدعوى 
فــي الموضــوع : الحجــر علــى المرجــع ضــده يزيــد جعفــر مــن مواليد 
1995/01/05 ببلديــة بوقاعــة ابن العربي وبري وســيلة الســاكن بأوالد 
علي ببوقاعة والية ســيطف وتعيين المرجع يزيد العربي بن الصغير مقدما 
عليه لرعايته وتولي شــؤونه وتمثيله أمام مختلف الجهات والهيئات اإلدارية 
بما يســمح بــه القانون وتحصيل األمــوال التي يتلقاها في عهدته مع مســك 
حســابات بالمستندات عن ذلك، مع األمر بنشــر هذا الحكم والتأشير بافتتاح 
التقديم مع الحجر على هامش عقد ميالد المحجور عليه، مع تحميل المرجعة 

المصاريف القضائية.
بذا صدر هذا الحكم وأفصح به في الجلســة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر 

والسنة المذكورين أعاله ولصحته أمضيناه نحن الرئيس وأمين الضبط.

حكم بالحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا في أول 

درجة / في الشكل: قبول الدعوى 
فــي الموضــوع : الحجــر علــى المرجع ضدهــا كعــرار لبنى مــن مواليد 
1985/04/23 ببلدية بوقاعة ألبيها عبد الحميد ألمها صادقي حدة الســاكن 
حي البســاتين ببوقاعة والية ســيطف وتعيين المرجعة كعرار عبلة بنت عبد 
الحميد مقدما عليها لرعايتهت وتولي شــؤونها وتمثيلها أمام مختلف الجهات 
والهيئــات اإلدارية بما يســمح به القانون وتحصيل األمــوال التي تتلقاها في 
عهدتها مع مســك حسابات بالمســتندات عن ذلك، مع األمر بنشر هذا الحكم 
والتأشــير بافتتاح التقديم مع الحجر على هامــش عقد ميالد المحجور عليه، 

مع تحميل المرجعة المصاريف القضائية.
بذا صدر هذا الحكم وأفصح به في الجلســة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر 

والسنة المذكورين أعاله ولصحته أمضيناه نحن الرئيس وأمين الضبط.

حكم بالحجر 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيا حضوريا في أول درجة. في الشكل 
: قبــول الدعوى شــكال فــي الموضوع : إعتمــاد الخبرة المنجــزة من قبل الخبير بن الشــيخ عبد 
الحليــم، المودعة أمانــة ضبط المحكمة بتاريخ : 08-03-2021 تحــت رقم إيداع: 222-21 و 
بالنتيجة: - توقيع الحجر على المرجع ضده عجنق عادل المولود بتاريخ : 23-12-1982 ببرج 
بوعريريــج، ابــن: عبد الرحمان و عجنــق نصيرة.- تعيين المرجعة عجنق نصيــرة مقدما عليه، 
لرعايته و القيام بإدارة شؤونه المالية و اإلدارية و تمثيله أمام مختلف الهيئات اإلدارية و القضائية، 
مع ضرورة استئذان المحكمة في التصرفات التالية:-1    بيع عقار المحجور عليه وقسمته ورهنه 
و إجــراء المصالحــة. -2بيع منقوالت المحجور عليه ذات األهمية الخاصة. -3  اســتثمار أموال 
المحجور عليه باإلقراض أو االقتراض أو المســاهمة في شــركة. -4 إيجار عقار المحجور عليه 
لمدة تزيد على ثالث سنوات. - األمر بنشر هذا الحكم بجريدة محلية يومية صادرة باللغة العربية 
بســعي من المرجعــة. - األمر بالتأشــير بمنطوق الحكم )افتتــاح التقديم( علــى هامش عقد ميالد 
المحجور عليه بســعي مــن النيابة. - مع تحميل المرجعــة بالمصاريف القضائية بما فيها الرســم 
القضائي المقدر ب: 450 دج بذا صدر الحكم و نطق به علنيا بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور 

أعاله و بصّحة أمضي أصله من قبلنا نحن الرئيس )ة( و أمين)ة( الضبط.

 مجلس قضاء برج بوعريريج محضر قضائي لدى االختصاص مكتب 
األستاذ : عليوي فؤاد  مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج. 

الهاتف 035.79.45.04حي 05 جويلية شارع ”ف”

 محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
و إعالن عن بيع بالمزاد العلني

المواد 748,749,750 من ق إ م إ
لفائدة : كتفي المسعود بن النوي, كتفي 
خوخة بنت النوي العنــوان : بلدية بئر 

قاصد علي.
نحــن االســتاذ عليــوي فــؤاد محضر 
قضائي لدى اختصــاص مجلس قضاء 
برج بوعريريج المقيــم مكتبه بالعنوان 

المذكور أعاله و الموقع ادناه.
أحكام المــواد  علــى  -بنــاء 
748,749,750 مــن ق إ م إ قمنــا 
بايداع قائمة شروط البيع التي بموجبها 
بالمــزاد  البيــع  يبــاع بجلســة  ســوف 
العلنــي   للعقــار المبيــن أدناه بقاعــة 
البيــوع العقارية بمحكمة راس الوادي  
بتاريــخ 2020/12/08 تحــت رقــم 
66/ إ,ق,ش,ب 2020 طبقــا للمــواد 
737 الــى 787 مــن ق إ م إ .- بنــاءا 
على الســند التنفيذي المتمثل في الحكم 
الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي 
القســم العقاري, بتاريخ 20/07/22, 
,جــدول   20/01100 رقــم  فهــرس 
الممهــور   ,  19/02838 رقــم 
بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة بتاريــخ 
 : رقــم  تحــت   2020/11/11
أمــر  علــى  بنــاء   -.  2020/1172

تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي 
الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة 
رأس الوادي بتاريــخ 2021/02/03 
2021/246 . تعييــن  رقــم  تحــت 
العقار : القطعة االرضية الواقعة ببلدية 
خليــل المنتمية الى قســم 42 مجموعة 
ملكيــة 20 ذات مســاحة مقدرة ب 45 
ار . الســعر االفتتاحــي : مــع انقاص 
العشر 810.000.00 دج )ثمانمائة و 

عشرة آالف دينار جزائري(.
نعلــن للجمهــور: بانه تم تحديد جلســة 
البيــع بالمــزاد العلنــي ألعلــى عرض 
يــوم 2021/05/12  مــزاد  واخــر 
علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحا 
رأس الوادي  محكمــة  )11:00( بمقر 

بقاعة الجلسات.
مالحظــة : لمعلومات اكثر ة لالطالع 
على قائمة شروط البيع يرجى االتصال 
بمكتــب األســتاذ عليوي فــؤاد محضر 
قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريــج الكائن مكتبه بالعنوان 
اعــاله او بامانة ضبــط  محكمة راس 
الوادي و اثباتا لمــا ذكر اعاله و تحت 
ســائر التحفظات حررنــا هذا المحضر 

للعمل بموجبه قانونا.

   mayar pub 0770.82.06.12       المحضر القضائي

مجلس قضاء برج بوعريريج محضر قضائي لدى االختصاص مكتب 
األستاذ : عليوي فؤاد  مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج. 

الهاتف 035.76.46.83حي 05 جويلية شارع ”ف”

 محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
و إعالن عن البيع بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 748,749,750 من ق إ م إ
لفائدة: خريــف عبــد الســالم القائــم في حق 
ابنــه القاصــر خريــف عبــد هللا . العنوان : 
بــرج بوعريريــج نحن االســتاذ عليوي فؤاد 
محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريج المقيم مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاله و الموقع أدنــاه. - بناءا على 
أحــكام المــواد 748.749.750 من قانون 
قمنــا  و اإلداريــة      اإلجراءات المدنيــة 
بإيداع قائمة شروط البيع التي بموجبها سوف 
يباع بجلسة البيع بالمزاد العلني للعقار المبين 
أدناه بقاعة البيــوع العقارية بمحكمة برج بو 
عريريج بتاريــخ 2021/02/18 تحت رقم 
2021/29 طبقا للمواد من 737 الى 787 
من  قانــون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. - 
بناءا على السند التنفيذي المتمثل في رخصة 
بالتصــرف في منــاب قاصر الصــادرة عن 
رئيــس قســم شــؤون االســرة بمحكمة برج 
بوعريريج بتاريخ 2020/12/02 تحت رقم 
20/1045.  - بناءا على أمر تحديد جلســة 
بيع بالمزاد العلني الصادرة عن محكمة برج 
بوعريريــج بتاريــخ 2021/14/04 تحــت 
رقــم 2021/1273 و المعــدل بامر تعديل 
الصادر عن رئيــس محكمة برج بوعريريج 
 : رقــم  تحــت   2021/04/19 بتاريــخ 

العقار: حقــوق  - تعييــن   .2021/1315
عقارية المقــدرة ب 14 جزء / 96جزء من 
الحقــوق العقارية المشــاعة المقــدرة ب 07 
جزء /104 جزء في عقار ذو طبيعة قانونية 
” زراعــة تقليدية” مســاحته اثنــان هكتار و 
اثنى عشــر آر و تســعة و ســبعون ســنتآر ) 
02 ه, 12 آر , 79 ســآر( الكائــن بالمــكان 
المسمى ” بن شبير بلدية برج بوعريريج قسم 
10 مجموعــة الملكية  رقم 105 من منطقة 
مسح األراضي العام لبلدية برج بوعريريج.  
 3.100.000.00 : االفتتاحــي  الســعر 
دج ) ثالثــة مالييــن و مائــة ألــف دينــار 
جزائــري(.  نعلن للجمهــور : بانه تم تحديد 
جلســة البيع بالمــزاد العلني ألعلى عرض و 
آخر مزايد يوم 2021/05/11 على الساعة 
العاشــرة صباحــا ))10:00(( بمقر محكمة 

برج بوعريريج بقاعة الجلسات رقم 02.
مالحظة: لمعلومات اكثــر ة لالطــالع على 
قائمة شــروط البيع يرجــى االتصال بمكتب 
األســتاذ عليوي فؤاد محضــر قضائي بدائرة 
اختصــاص مجلــس قضاء بــرج بوعريريج 
الكائن مكتبه بالعنوان اعاله او بامانة ضبط  
محكمة راس الوادي و اثباتا لما ذكر اعاله و 
تحت ســائر التحفظــات حررنا هذا المحضر 

للعمل بموجبه قانونا. 

   mayar pub 0770.82.06.12       المحضر القضائي

مجلس قضاء برج بوعريريج محضر قضائي لدى االختصاص مكتب 
األستاذ : عليوي فؤاد  مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج. 

الهاتف 035.79.45.04حي 05 جويلية شارع ”ف”

 محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
و إعالن عن بيع بالمزاد العلني 

المواد 748,749,750 من ق إ م إ
لفائدة : كتفي المســعود بن النوي, كتفي 
خوخــة بنت النوي العنــوان : بلدية بئر 

قاصد علي.
نحــن االســتاذ عليــوي فــؤاد محضــر 
قضائــي لدى اختصــاص مجلس قضاء 
بــرج بوعريريج المقيــم مكتبه بالعنوان 

المذكور أعاله و الموقع ادناه.
أحكام المــواد  علــى  -بنــاء 
قمنــا  إ  م  إ  مــن ق   748,749,750
بايداع قائمة شروط البيع التي بموجبها 
بالمــزاد  البيــع  بجلســة  يبــاع  ســوف 
أدناه بقاعــة  المبيــن  العلنــي   للعقــار 
البيوع العقاريــة بمحكمة راس الوادي  
بتاريخ 08/12/2020 تحت رقم 65/ 
إ,ق,ش,ب 2020 طبقــا للمــواد 737 
الى 787 من ق إ م إ .- بناءا على السند 
التنفيذي المتمثل في الحكم الصادر عن 
محكمة رأس الــوادي القســم العقاري, 
رقــم  فهــرس   ,22/07/20 بتاريــخ 
01100/20 ,جدول رقم 02838/19 
, الممهــور بالصيغة التنفيذية المســلمة 
بتاريــخ 11/11/2020 تحــت رقــم : 
1172/2020 .- بناء على أمر تحديد 
جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصادر 

عن الســيد رئيس محكمة رأس الوادي 
رقــم  تحــت   03/02/2021 بتاريــخ 
245/2021 . تعييــن العقار : القطعة 
االرضيــة الواقعة ببلديــة خليل المنتمية 
الــى قســم 42 مجموعــة ملكيــة 10 
ذات مســاحة مقــدرة ب 61 ار و 25 
سار. الســعر االفتتاحــي : مــع انقاص 
العشــر 1.102.500.00 دج )مليون 
ألفــان و خمســمائة دينــار  و مائــة و 

جزائري(.
نعلــن للجمهــور: بانه تم تحديد جلســة 
البيــع بالمــزاد العلنــي ألعلــى عرض 
يــوم 12/05/2021  مــزاد  وآخــر 
علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحا 
)11:00( بمقــر محكمــة رأس الوادي 

بقاعة الجلسات.
مالحظــة : لمعلومات اكثــر ة لالطالع 
على قائمة شروط البيع يرجى االتصال 
بمكتــب األســتاذ عليوي فــؤاد محضر 
قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريــج الكائن مكتبه بالعنوان 
اعــاله او بامانــة ضبــط  محكمة راس 
الــوادي و اثباتا لما ذكــر اعاله و تحت 
ســائر التحفظات حررنا هــذا المحضر 

للعمل بموجبه قانونا. 

   mayar pub 0770.82.06.12       المحضر القضائي

وصـــــــل استالم التبيلغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج / مديرية التقنين و الشؤون العامة/ مصلحة 

الشؤون العامة / مكتب الجمعيات / رقم: ..08.../ 2021

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم : 12-06 المؤرخ في: 18 صفر 
عام 1433 الموافق لـ:  12 جانفي2012 المتعلق بالجمعيات.

تــم هــذا اليــوم   03 ماي 2021 اســتالم مذكرة التعديــالت المؤرخة في 
.2021/01/02:

المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للرابطة الوالئية المسماة:
الرابطة البرايجية للكرة الطائرة لوالية برج بوعريريج

 المسجلة تحت رقم :2017/14 بتاريخ : 2017/11/08.
الكائن مقرها بـ: حي المحطة رقم 212 شارع ”ب” بلدية برج بوعريريج.

اسم الرئيس)ة(: بن طاهر محمد.

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

الــجــمـهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمــقراطــيـة الشــعــبــــيــة
والية برج بوعريريج / دائرة برج بوعريريج/ بلدية برج بوعريريج / مديرية 
التنظيم و الشؤون القانونية/ مصلحة التنظيم و المنازعات / رقم : 2021/09

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 
يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تم هذا اليوم 03 ماي 2021 
استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في: 2020/12/31 المتعلقة 

بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للرابطة الوالئية المسماة:
الرابطة الوالئية للمصارعة لوالية برج بوعريريج

  المسجلة تحت رقم: 1999/37 بتاريخ: 1999/04/28.
الكائن مقرها بـ: دار الشباب خليفي الطاهر برج بوعريريج

 يترأسها السيد: بلوحشي سمير.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي

aineldjazaircne2020@gmail.com

www.aineldjazair.dz

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

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

    إحرتافية .. 
إخراج متميز وأسعار  

تنافسية 

لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  

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 



إستراحة

الفارابي
 n    ُعِرف بأبي نصر واسمه األساسي محمد، 
ُولد عام 260 هـ)874 م(، في فاراب في إقليم 
تركستان )كازاخستان حالًيا وتُوفي عام 339 
هـ)950م(. لُقب باسم الفارابي نسبًة للمدينة 
التي ولد فيها وهي فاراب. يُعتبر الفارابي 

فيلسوفاَ ومن أهم الشخصيات اإلسالمية التي 
أتقنت العلوم بصورة كبيرة كالطب والفيزياء 

والفلسفة والموسيقى وغيرها. 
عــاش الفارابــي ُمدًة في بغداد قبــل أن ينتقل إلى 
دمشــق ومنها انطلــق في جولِة بيــن البلدان قبل 
أن يعود لدمشق ويســتقر فيها حتّى وفاته، خالل 
وجــوده في ســوريا قصــد الفارابي حلــب وأقام 
ببالط ســيف الدولة الحمدانــي وتبوأ مكانًة عاليًة 
بيــن العلمــاِء واألدباِء والفالســفة. أطلــق عليه 
معاصــروه لقب المعلــم الثاني، نظــراَ الهتمامه 
بمؤلفــات أرســطو المعــروف بالمعلــم األول، 

وتفسيرها وإضافة التعليقات عليها. 
ال خــالف بيــن المؤرخيــن على أن أبــي نصٍر 
الفارابي هو المؤســس األول للفلسفة اإلسالمية، 

فقد تأثر كلُّ العلماء الذين أتوا بعده بأفكاره
أنشــئ الفارابــي مــا يُعتبــر المنهــج األول فــي 
الفلســفة اإلســالمية وقد ُعرف باسم »الفارابية« 

بعد لكــن ســمعة المنهــج بدأت  بالتضــاؤل 

ظهــور منهج ابن ســينا، ُوصف منهــج الفارابي 
بأنّه ُمنسلخ عن منهج الفالسفة اليونانيين بخاصة 
أفالطون وأرســطو وانتقل مــن الميتافيزيقيا إلى 

المنهج العلمي.
وّحــد الفارابــي بيــن النظريــة والتطبيــق ولكن 
سياســياً دعــي إلــى تحريــر التطبيق مــن قيود 
النظرية، وقــد احتوت معتقداته الُمســتحدثة عن 
األفالطونيــة ما هو أعمق من الميتافيزيقيا فأثناء 
محاوالتــه التحقيــق في الُمســبب األولي للوجود 

واجه الفارابي حقيقة قصور المعرفة البشرية. 
كان ألعمــال الفارابــي عظيم األثــر على العلوم 
الطبيعيــة والفلســفة لعــدة قــرون فقــد نُعَت من 
الكثيرين بأعلم الناس في زمانه بعد أرسطو وهذا 
ما يشــير له لقب المعلم الثاني  وقد مهدت أعماله 
الســاعية للتوحيد بين الفلسفة والتصوف الطريق 

أمام أعمال ابن سينا. 
كتب الفارابي تعليقات على أعمال أرســطو، كما 
وناقــش في كتــاب »آراء أهل المدينــة الفاضلة 
ومضاداتهــا« تصــوراً عن المدينــة المثالية كما 
فعل أفالطــون في »الجمهوريــة«.  واعتبر أن 
األديان توصل الحقائــق لعامة الناس في صورة 
رمــوز وحكايــات ورأى كذلــك أنه مــن واجب 
الفيلســوف أن يقــّدم النصيحــة والتوجيــه للدولة 
وقد اتفــق في هذا أفالطون، فقــد ناقش الفارابي 
منظور أفالطون واشــتق منه وجهة نظر موازية 
ومتوافقة مع الســياق اإلســالمي، حيث رأى أن 
مدينته الفاضلة يجب أن يحكمها نبي إمام، عوًضا 

عن الملك الفيلسوف الذي فضله أفالطون.
جادل الفارابي والدارســين لمنهجه من بعده بأنّه 
في مدينتــه الفاضلة كان يقصــد المدينة المنورة 
حينمــا كان يحكمها النبي محمد بصفته ولي عهد 
المسلمين وهو على تخاطب مستمر مع هللا حيث 

يبلغه من آن إلى آخر بأحكامه وقوانينه.
في جعبة الفارابي الكثير من المؤلفات في نواحي 

العلم كافة إذ أن عددها يتجاوز المائة .

n  ذهــب أحــد البخالء إلى دكان لبيــع األدوات المنزلية، وطلب من البائع مصيدة للفئران 
عرض عليه البائع واحدة، وبدأ يشــرح له طريقة اســتخدامها، فقال: هنا تضع قطعة الجبن، 
وعند ما يدخل الفار المصيدة ليأكل قطعة الجبن، وما أن يقضم جزءاً من الجبن حتى تنطبق 

عليه المصيدة، فقال البخيل: أريد مصيدة يموت فيها الفأر قبل أن يأكل الجبن!

مع الفالسفة 

قصص وطرائف 
البخيل والفرئان

 مالك بن نيب  من أعالم الفكر اإلسالمي يف القرن العشرين
يف رحاب العلم واإلميان  

n يُعــّد المفكر الجزائري مالــك بــن نبــي أحــد 
ُرّواد النهضــة الفكريــة اإلســالمية فــي القــرن 
العشــرين ويُمكن اعتبــاره امتَداًدا البن خلدون، 
ويعــد من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نبّهوا 

إلى ضرورة العناية بمشكالت الحضارة. 
كانت جهود مالك بن نبي في بناء الفكر اإلسالمي 
الحديث وفي دراسة المشكالت الحضارية عموما 
متميزة، ســواء من حيث المواضيع التي تناولها 

أو من حيث المناهج التي اعتمدها في ذلك.
وكان بــن نبي أول باحث يُحــاول أن يُحّدد أبعاد 
المشكلة، ويحدد العناصر األساسية في اإلصالح، 
ويبعد في البحث عن العوارض، وكان كذلك أول 
من أودع منهًجا ُمحّددا في بحث مشكلة المسلمين 
على أســاس مــن علم النفــس واالجتماع وســنة 

التاريخ«.
ولد مالــك بــن الحــاج عمــر بــن الخضــر بــن 
القعــدة 1323  ذو  نبي فــي 5  بــن  مصطفــى 
جانفي ســنة 1905 م  لـ فاتــح  هـ الموافــق 
بمدينة قسنطينة شــرق الجزائر، وترعــرع فــي 
أســرة إســالمية محافظــة  فــكان والــده موظًفا 
بالقضــاء اإلســالمي حيــث حّول بحكــم وظيفته 
إلى واليــة تبســة حين بدأ مالــك بن نبــي يتابع 
دراسته القرآنية، واالبتدائية بالمدرسة الفرنسية. 
الدراســة  وتخــرج ســنة 1925م بعد ســنوات 

األربع.
ســافر بعدها مع أحد أصدقائه إلى فرنســا حيث 
كانت له تجربة فاشلة فعاد مجدًدا إلى مسقط رأسه. 
وبعد العــودة تبدأ تجارب جديدة في االهتداء إلى 
عمــل، كان أهمها، عمله فــي محكمة آفلو حيث 
وصلهــا في مــارس 1927م، احتــك أثناء هذه 
الفترة بالفئات البسيطة من الشعب فبدأ عقله يتفتح 
على حالة بالده. وقد استقال من منصبه القضائي 
فيما بعد ســنة 1928 إثر نزاع مع كاتب فرنسي 

لدى المحكمة المدنية.
أعاد الَكّرة سنة 1930م بالســفر لفرنســا ولكن 
هــذه كانــت رحلة علميــة. حــاول أواًل االلتحاق 
بمعهد الدراســات الشــرقية، إال أنه لم يكن يسمح 
فــي ذلك الوقت للجزائرييــن أمثاله بمزاولة مثل 
هذه الدراســات. فتركت هذه الممارســات تأثيًرا 
كبيــًرا في نفســه. فاضّطــر للتعديل فــي أهدافه 
وغاياته، فالتحق بمدرســة )الالســلكي( للتخرج 

كمســاعد مهندس كهربائي، مّما جعل موضوعه 
تقنياً خالصــاً، أي بطابعه العلمي الصرف، على 

العكس من المجال القضائي أو السياسي.
ـى مالــك ابن نبــّي بثقافة منهجيَّة، اســتطاع  تحلّـَ
بواســطتها أن يضــع يده على أهــم قضايا العالم 
ـف، فألّــف سلســلة كتب تحــت عنوان ”  المتخلّـِ
مشــكالت الحضــارة” بدأها بباريس ثــم تتابعت 

حلقاتها في مصر فالجزائر، وهي :
الظاهرة القرآنية 1946.

شــروط النهضة صــدر بالفرنســية في 1948م 
وبالعربية في1957.

وجهة العالم اإلسالمي 1954.
الفكرة اإلفريقية اآلسيوية 1956.

النجدة...الشعب الجزائري يباد 1957.
فكرة كومنولث إسالمي 1958.

مشكلة الثقافة 1959.
الصراع الفكري في البالد المستعَمرة 1959.

حديــث في البنــاء الجديــد 1960 )ألحق بكتاب 
تأمالت(.

تأمالت 1961.
في مهبِّ المعركة 1962.

آفاق جزائرية 1964.
القضايا الكبرى.

مذكرات شاهد للقرن _الطفل 1965.
إنتاج المستشرقين 1968.

اإلسالم والديمقراطية 1968.
مذكرات شاهد للقرن _الطالب 1970.

معنى المرحلة 1970.
مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي 1970.

دور المســلم ورسالته في الثلث األخير من القرن 
العشرين )محاضرة ألقيت في 1972(.

بين الرشاد والتيه 1972.
المسلم في عالم االقتصاد 1972.

من أجل التغيير.
ميالد مجتمع.

يــوم 31  الجزائــر  فــي  توفــي 
شــوال 1393  ل 4  أكتوبر 1973م الموافــق 
هـــ، ُمخلِّفا ورائــه مجموعة من األفــكار القيمة 

والمؤلفات النادرة.
وتم دفنه في مقبرة سيدي أمحمد بوقبرين بالجزائر 

العاصمة.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-هل تعلم أن الموز يحمي من اإلصابة 
بسرطان القولون، ذلك الحتوائه على 
األلياف، والنشا الُمقاوم، خصوصاً في 

الموز غير الناضج، حيث ال يتم هضمه كاماًل، فيصل إلى 
األمعاء الغليظة، وينتهي به الحال كغذاء للبكتيريا النافعة في 

 األمعاء
- هل تعلم تستهلك الحشرات ما معدله %10 من كمية الطعام 

في العالم سنوًيا.
-هل تعلم أنه  يوجد 35000 نوع من العناكب في العالم، إال 

أن 27 منها فقط قادرة على قتل اإلنسان بفعل التسّمم.

عنف واشــتباكات  اندالع أحــداث   - 2012
عنيفة بين الجيش المصري ومتظاهرين قرب 
الدفاع بحي العباســية أوقعت  مقــر وزارة 

عشرات القتلى والجرحى.
ورئيس الحــزب  اللُبنانــي  النائــب   - 2015

ِبشــهادته  ُجنُبالط ُيدلــي  االشــتراكي وليد  التقدمــي 
ــة بلُبنان فيمــا يخص اغتيــال رئيس  أمام المحكمــة الُدوليَّــة الخاصَّ

الُوزراء اللُبناني األسبق رفيق الحريري.
2016 - محكمــة النقــض المصرية تقضــي ببراءة رئيــس الوزراء 
األسبق أحمد نظيف في قضيَّة الكسب غير المشروع، ُمعلنًة أنَّ الُحكم 

نهائي وغير قابل للطعن.

وحد المعلم سقسا وحد التلميذ
قالو أعطيني شيء يتمدد بالحرارة 

ويتقلص بالبرودة
التلميذ قالو: العطلة يا أستاذ. في الشتاء 15 يوما وفي 

الصيف 3 أشهر.

الصمت أصله اإلعراض عن اللغو, والجوع أصله التطوع بالصوم, 
والســهر أصلــه قيام الليــل, والعزلة أصلها كــف األذى عن النفس 

ووجوب العناية بها.

     حسن البنا

كول اليل يعجبك وألبس اليل يعجب الناس 

كبيرا  يضرب المثل  في الشخص الذي يولي اهتماما 
بالعالقات االجتماعية.

       نكتة اليوم 

الشفوّي  القاموس  يزخر 
األمثال  الجزائري بمئات 
الشــعبية، التي ال يعرف 
أحد ألية فترة تعود، لكّن 
ورغــم أّنها ض اربة 
في عمق التاريخ إال 
أنها ال تزال صالحة 
زمــان  لــكل 

ومكان.

الثالثاء  4 ماي  2021
الموافق لـ 22 رمضان 1442
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n    و قالت اإلعالمية ورئيســة مكتب 
”لوســوار دالجيري” بقســنطينة خالل 
حفــل تكريمــي نظمته والية قســنطينة 
علــى شــرف إعالميــي الواليــة، بأن 
ظروف عمل الصحفيــات في الجزائر 
ال تــزال مبهمــة ومحفوفــة بالمخاطر، 
كما تبقى األمور غير معروفة بالنسبة لـ 
78.26 إعالميــة خاصة أن االتفاقيات 
الجماعية تبقى ضبابية بشكل خاص في 

الوسائل اإلعالمية الخاصة.
و شّرحت السيدة طير الواقع اإلعالمي 
بالجزائــر، مؤكــدة بأنــه رغــم تطّور 
عمــل المــرأة في هذا المجــال، و رغم 
المجــال  فــي  اإلعالميــات  نســبة  أن 
الســمعي البصــري الحكوميــة تقدر بـ 
52 في المائــة من القوة العاملة، مقابل 
35 بالمائــة فــي القطاع الخــاص فيما 
تصــل  نســبة العامالت فــي الصحافة 
المكتوبــة 40 بالمائة مقابل 35 بالمائة 
فــي الصحافــة االلكترونية، فــإن عدد 
الصحفيــات علــى مســتوى مديريــات 
النشــر ورئاســة التحريــر يــكاد يكون 
منعدمــا مقارنــة مع العنصــر الرجالي 
فــي هذا الحقــل، و ال يتجاوز الـ 5 في 

المائة.
وعن والية قسنطينة قالت السيدة طير، 
بأنهــا الواليــة الثانية وطنيــا من حيث 
اإلعالميين من الصحفيين والصحفيات، 
صحفــي   109 عددهــم  بلــغ  الذيــن 
ومراســل يعملــون فــي 46 مؤسســة 
إعالميــة ومكتب جهوي، حســب ما تم 
اســتقاؤه مــن خلية االتصــال بالوالية، 
علمــا أن عــدد الصحفيــات بالوالية قد 
بلغ 37 صحفية بنسبة 33.94 بالمائة، 
معظمهــن تعملــن بالمجال مــا بين 5و 
15 ســنة، و 19.4منهــن لديهن خبرة 

تتراوح ما بين 16و25 سنة.
كمــا عرجــت المتحدثة على المشــاكل 
المهنيــة للصحفيات ســواء بالوالية أو 
علــى المســتوى الوطنــي مؤكــدة بأن 
72.99بالمائــة منهــن تعملــن بعقــود 
دائمة و 25.02 بعقود محددة و2.07 
مســتقالت، فيما تبقى نسبة كبيرة منهن 
تعانيــن تدني الراتب و عدم الترقية إلى 
جانب العراقيل الكبيــرة، في الوصول 
إلــى المعلومــة، فضــال عــن مواجهة 
تلقــي  فــي  منهــن صعوبــات   59.9

الراتب.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 24/ 15
الجزائر : 21/ 16
وهران : 22/ 15 

 رغم تأنيث المهنة 
عدد اإلعالميات الجزائريات بمناصب 
المسؤولية ال يتجاوز الـ 6.24بالمائة

n   أعربت ســفارة الواليات المتحدة في 
الجزائر, هــذا االثنين, عن امتنان بالدها 
لوزير الخارجية الجزائري األسبق محمد 
صديق بن يحيى وزمالئه الدبلوماســيين, 
لمــا بذلــوه من جهــود أدت الــى اطالق 
سراح االثنين وخمسين دبلوماسيا أمريكيا 

كانوا محتجزين في إيران.
وكتبــت ســفارة الواليــات المتحدة في 
الجزائر, في منشور لها على ”فايسبوك” 
و”تويتــر”, ”ســتبقى أمريــكا ممتنة إلى 
األبــد لبن يحيى وزمالئه الدبلوماســيين 
الجزائريين, لتوسطهم في إطالق سراح 
االثنين وخمســون دبلوماســيا أمريكيا, 
الذين كانوا قد احتجــزوا كرهائن, لمدة 
444 يومــا, بعد أن اقتحــم متظاهرون 

السفارة األمريكية في طهران«.
منشــورها,  فــي  الســفارة  ووصفــت 
ذكــرى رحيل محمد صديــق بن يحيى, 
بـ ”المأســاوية”, مردفة ”يصادف اليوم 
الذكرى السنوية للوفاة المأساوية لوزير 

الخارجيــة الجزائــري محمد صديق بن 
يحيــى ســنة 1982, عندمــا أســقطت 
طائرتــه بينما كان يعمل على إيجاد حل 

سلمي للحرب اإليرانية العراقية«.
كما نشرت صورة تذكارية, ملتقطة من 
قبل ميشــيل ليبشــيتز أي بي, باألبيض 
واألســود, لوزيــر الخارجيــة األســبق 
الراحــل بــن يحيى )إلــى اليمين(, وهو 
يصافح نائب وزير الخارجية األمريكي 
األســبق وارن كريســتوفر, في وزارة 
الخارجيــة الجزائريــة, ذات 19 يناير 
1981, عقــب توقيــع اتفــاق إطــالق 

سراح الرهائن األمريكيين في إيران.
وجديــر بالذكر أن محمــد بن يحيى نجا 
مــن محاولة اغتيال في حــادث طائرة, 
فــي 30 مــاي 1981, فــي باماكــو, 
بمالي, وتوفــي في 3 مايو 1982, في 
حــادث تفجير طائرة علــى بعد 50 كم 
من الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا, 
حيــث كان في مهمــة دبلوماســية لحل 

الخالف بين العراق وايران.
يشــار إلــى أن الدبلوماســي االمريكي, 
جــون ليمبرت, كان قد وجــه, مؤخرا, 
رســالة شــكر وعرفــان إلــى الجزائر 
وشــعبها, بمناســبة مرور أربعين ســنة 
عن عملية تحريــر الرهائن االمريكيين 
الدبلوماســيين فــي إيــران, والذين كان 

واحدا منهم.
وقال جون ليمبرت, في تسجيل مصور 
عنونــه ”شــكرا الجزائــر”, وبثــه على 
”فايســبوك”: ”أريــد أن أشــكر حكومة 
وشــعب الجزائر على عملهم اإلنســاني 
والدبلوماســي في ذلــك الوقت, وكواحد 
من الرهائن لن أنســى أبدا الخدمة التي 
قدمها زمالءنا الدبلوماسيين الجزائريين 
على غرار الســفير الراحل رضا مالك 
في واشنطن والسفير عبد الكريم غريب 

بطهران » .
ق ـ و

 باقة األخبار  
195 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات 

خالل الـ 24 ساعة األخرية يف الجزائر

n    ســجلت 195 إصابــات جديــدة بفيروس كورونا 
)كوفيــد19-(  و10 وفيــات خــالل الـــ 24 ســاعة 
األخيــرة فــي الجزائــر, فيمــا تماثــل 136 مريضا 
للشــفاء, حســب ما كشــفت عنــه هذا االثنيــن وزارة 
الصحة والسكان وإصالح المستشفيات في بيان  لها.

وقد بلغ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة 122.717 
حالــة من بينها 195 إصابة  جديــدة, بينما بلغ العدد 
اإلجمالــي للمصابين الذين تماثلوا للشــفاء 85.534 

شخص  والعدد اإلجمالي للوفيات 3.280 حالة.
وحســب نفس المصدر, يتواجد حاليا 26 مريضا في 

العناية المركزة.
كمــا أفاد البيــان بأنه تم إحصاء 23 والية لم تســجل 
بهــا أي حالة جديدة و 16  والية ســجلت أقل من 9 
حاالت, فيما ســجلت 9 واليــات أخرى أزيد من 10 

حاالت.
وفي هذا اإلطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة 
االلتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمســافة 
الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع الواقي واالمتثال  

لقواعد الحجر الصحي.
كما تؤكد على أن االلتزام الصارم من قبل المواطنين 
بهــذه اإلجــراءات الوقائية,  إلى جانــب أخذ الحيطة 
والحــذر, هــي عوامل مهمة إلى غايــة القضاء نهائيا 

على هذا  الوباء.
نصرالدين - د

ألعاب القوى :
الجزائري هشام بوشيشة يقتطع 

تأشرية التأهل ألوملبياد طوكيو

n اقتطع العداء الجزائري هشــام بوشيشــة , تأشــيرة 
التأهل ألولمبياد طوكيو2020 المؤجلة الي 2021  
أول أمــس, بعــد تمكنــه مــن  تحقيــق الحــّد االدنى 
المطلوب في اختصاص الـ 3000 متر موانع  خالل 

التجمع الدولي  لمدينة مرسين التركية .
و بهــذه النتيجة, يكون  بوشيشــة الذي يشــرف على 
تدريبه ســعيد احمين, قد نجح  كذلك في تحطيم رقمه 
الشــخصي بعد تسجيله لتوقيت  8 د/ 15ث/ 88 ج, 
مقتطعا بذلك   تأشيرة تأهله للموعد االولمبي باليابان 

عن جدارة و استحقاق.
 و تعــّد هذه التأشــيرة الرابعة لرياضــة العاب القوى 
الجزائريــة بعــد كل مــن  توفيق مخلوفــي )1500 
متر(,عبــد المالك لحولــو )400 متر حواجز( وبالل 

تابيت )3000  متر موانع (.
 و تجــدر االشــارة اّن 34 رياضيــا جزائريا يمثلون 
11 اختصاص رياضي, قد  اقتطعوا تأشــيرة التأهل 
ألولمبياد طوكيو, في انتظار مسار التصفيات بالنسبة   
لبقية الرياضيين في االتحاديات الرياضية االخرى .

علــى  االن  لحــّد  المحققــة  التأشــيرات  وتتــوزع 
االختصاصــات الرياضيــة التاليــة :  المالكمــة )8 
تأشــيرات(, المصارعة المشتركة )8(, العاب القوى 
)4(, التجذيــف )2(,  كانــوي كاياك )1(, الدراجات 
)2(, الســباحة )1( الشراع )2( , الرمي الرياضي   

)1(, رفع االثقال )1(.

 n  احتفلنا أمس كغيرنا من صحفيي المعمورة 
باليوم العالمي لحرية الصحافة.. في جزائر جديدة 
تتطلــع إلى أن يكون اإلعالم بحق عين المجتمع ، 
إعالم  لتنوير الرأي العام وخدمة الوطن والمواطن 

، بعيدا عن كل أشكال التهويل واالستغالل
 التعددية اإلعالمية التي أنجبها دســتور 1989 ،  
والتي تحققت بفضل القانون رقم 07-90 الصادر 
بتاريــخ 3 أفريــل 1990 و المتعلــق باإلعــالم 
الذي جســد التعددية اإلعالمية والقانون العضوي 
2012 الذي سمح بظهور قنوات تلفزيونية خاصة 
والصحافــة االلكترونية اضافــة الى التقدم المحقق 
في الممارســة االعالميــة و مجال حرية مضمون 

لمحترفي القطاع.
 تعددية إعالميــة بقدر ما خدمت اإلعالم  بظهور 
صحافة مستقلة إلى جانب العمومية ، وما نتج عن 
ذلك مــن ثراء وتنوع ودخول الصحافة مرحلة أن 
تكــون فعال ســلطة رابعة ، بقدر مــا ولّد  فوضى 
وانحرافات خطيرة  وتجاوزات مفضوحة أضرت 
بالصحافة ، وأبانت أن أخالقيات المهنة كانت آخر 
مــا يفكر فيه أغلب الصحفيين ، فكانت التجاوزات 
وحدث فلتان ، الســيما خــالل األزمة األمنية التي 
شهدتها الجزائر خالل التسعينات ، واألخطر وبعد 
مجيء نظام الفســاد والحقرة  أن توضع الصحافة  
فــي كفة عفاريــت المال والسياســة ، فأصبح لكل 
نافــذ  من أرباب المال صحف وقنوات ، فضاعت 
الصحافــة وعانى الصحافيون ، ومن ثمة همشــت 
الرسالة اإلعالمية وضاع الصحافيون ، ما جعلهم 
يلهثون وراء الخبزة على حســاب اإلعالم النظيف 

والنزيه والهادف .    
التعدديــة أنجبت أيضا  كثرة في  وســائل اإلعالم  
ويكفــي أن  الجزائــر تحصي  اليــوم قرابة 200 
عنوان في الصحافة المكتوبة ،و نحو خمســين قناة 
تلفزيونيــة و مائة موقــع الكتروني، كلها وســائل 
اعالم تســعى الى الظفر بمكانة في ساحة اعالمية 
تعيش تحوال كبيرا.هذا الزخم من وســائل االعالم  
لم يقدم نوعية إعالمية ، وصحافة متطورة ،راقية، 
ذات مصداقية ، ويكفي أن ســلطة ضبط الســمعي 
البصري تســجل يوميا تجــاوزات خطيرة لقنوات 
وتتدخــل مرارا للتحذيــر ، كما أن وزير االتصال 
يرافــع دوما علــى صحافة نزيهــة ذات مصداقية 
تخدم الوطن وال تســاير المناورات ومساعي دعاة 

الفتنة في الداخل وأعداء الجزائر في الخارج .

آخر الــكالم .. تحدث مســؤولون كبار على 
أن الصحافــة فــي الجزائــر الجديــدة بحاجــة إلى 
تطهير وتنظيم ، وأن الوضع لن يبقى مفتوحا على 
الفوضى واللهث وراء اإلشــهار العمومي  وجمع 
المال على حساب الصحافة والصحفيين ..التطهير 
الــذي نحلم به اليوم هــو أن تكون الصحافة في يد 
الصحفييــن الحقيقيين  وأن تكون  هناك عدالة في 
توزيع اإلشهار ،و رقابة على كل مؤسسة إعالمية 
مســتقلة كانــت أم عمومية ، تطهيــر يفتح المجال 
واســعا للتنافس في الميــدان  وتقديم إعالم حقيقي 
راق وموضوعــي وذي مصداقية في المقام األول 
واألخير يساهم فعال في االنتقال الرقمي للصحافة 
المكتوبــة ..إعــالم يخــدم الوطــن والمواطن حقا 

وحقيقة .

                يزيد سلطان

كاريكاتور 

التطهري الذي نحلم به 
آخر الكالم 

الصبح  : 04.01
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.29
العشاء : 20.57

مواقيت الصالة 
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   ال تتجاوز نسبة رئيسات التحرير عبر كافة وسائل اإلعالم الوطنية 6.24 بالمائة و0.82بالمائة 
كمديرات نشر، على الرغم من تأنيث المهنة بشكل مستمر.هذا  ما كشفته رئيسية جمعية ”صدى 
اإلعالميات للشمال القسنطيني” ، السيدة إلهام طير أمس في مداخلة لها بمناسبة إحياء اليوم 

العالمي لحرية التعبير والصحافة بقسنطينة.

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 

بحث
 عن مراسلين 

 تبحــث جريــدة عيــن الجزائــر  الصــادرة 
بقســنطينة عــن مراســلين صحفييــن فــي 
الواليات التالية : بسكرة ، الوادي ، عنابة .
لمن يهمه األمر إرســال الســيرة الذاتية 

عبر البريد اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

 قسنطينة :مريم /ب 

 يف ذكرى رحيله
السفارة األمريكية يف الجزائر تعرب عن امتنان بالدها لمحمد صديق نب يحيى



مسابقة 
24

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 

الربيد 
اإللكرتوني : 

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

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 15 : ......................................................... 
....................................................................................................

.....................................................................................................

سؤال رقم 15 :
 من هو القائد العربي الذى بنى مدينة القريوان ؟

Tel : 031 92 24 24
Fax : 031 92 35 35
Réservation : 031 92 02 07
Email : reservations.
proconstantine@proteahotels.com
Adresse : 59 Avenue Aouati 
Mostefa, Constantine 25000 Algérie

 تصفحوا موقع الجريدة 
على التوطين الجديد 
www.aineldjazair.dz
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