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الوالية تحيص 4760 حالة 
و366 وفاة وارتفاع مقلق 
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سطيف
تقرير أسود يكشف تدين 

الخدمات بالشق االجتمايع 
لجامعات الوالية
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أبرز التحول الجوهري الذي 
تعرفه المهنة يف ظل مسار 
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شدد عىل منع كل المحاوالت وعمليات تحويل األرايض الفالحية
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ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، 
القائــد األعىل للقــوات المســلحة، وزيــر الدفاع 
لمجلــس  الــدوري  االجتمــاع  أمــس،  الوطنــي، 
الوزراء، ُخصص للدراسة والمصادقة عىل عدد من 
العروض والمراســيم، إذ بعد افتتاحــه االجتماع 
أعطى الســيد الرئيس الكلمة للسيد الوزير األول 
لتقديــم عرضــه حــول نشــاط الحكومــة، أعقبته 
عروض كل من الســادة وزراء العدل، والداخلية، 
والســكن، والتجــارة، وكاتــب الدولة لــدى وزير 
الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المكلف 

بإصالح المستشفيات.

الرئيس تبون يأمر بالشروع في الحوار 
لمراجعة  وضعية  عمال التربية و الصحة 

إعادة النظر يف القانون الخاص باألستاذ
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n هــّدد والــي تبســة بتطبيق 
اإلجــراءات الردعيــة المتمّثلــة 
في الغلــق والمتابعــة القضائّية 
والمقاهــي  للمطاعــم  بالنســبة 
واألســواق وكل الفضاءات في 
وقت تشهد فيه الوالية   المباالة 
المواطنيــن و تهاونــا كبيرا في 
التقيد باإلجــراءات الوقائية من 

فيروس كورونا .
إلــة ذلك يواصــل مدير الصحة 
لوالية تبســة  خرجاتــه اليومية 
نحــو مســاجد والية تبســة من 
خــال حملــة توعيــة بمخاطر 
كورونــا  أئمــة مســاجد الوالية 
حيــث نزل ليلــة أول أمس قبيل 

صاة التراويح بمســجد عثمان 
بن عفــان  بحي الروكاد بمدينة 
الشــؤون  مديــرا  رفقــة  تبســة 
الدينية  لواليتي تبسة عبد الباقي 

مبارك  وســوق أهــراس بختي 
ســحوان   مع اإلشــارة ان هذا 
األخير حــول مؤخرا إلى والية 
سوق بعد سنوات قضاها بوالية 
تبســة  إلــى جانب إمام مســجد 
عثمــان احمــد الــداوي. حيــث 
شــددوا علــى ضــرورة احترام 
كل التدابير الوقائية من إجبارية 
اســتعمال الكمامة  والتباعد في 
كل المرافق العمومية واألسواق  
والــح مديــر الصحة والســكان 
لوالية تبسة على ضرورة اتخاذ 
كاّفــة التدابير للتحكم في الوضع 

خاصة في الدوائر الكبرى .
هواري غريب

n قامــت كل مــن مصالــح امــن دائــرة علــي 
منجلــي، عيــن عبيــد، األمــن الحضري العاشــر 
رفقــة الفــرق المختلطــة المشــكلة مــن أعــوان 
المفتشــية اإلقليميــة للتجــارة، بحجــز كميــة من 
اللحــوم الحمــراء و البيضــاء، جــزء منهــا غير 
صالح لاســتهاك، و جاء ذلك في إطار الوقوف 

على مــدى تطبيق التدابير و اإلجــراءات الوقائية 
 للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونا كوفيــد 19.
العملية مســت العديد من المحــات التجارية على 
مســتوى قطاعات االختصاص، تم خالها تسجيل 
مخالفــات تتعلق بانعــدام النظافــة، و كذا عرض 
للبيع لحوم بيضاء غير صالحة لاســتهاك، عدم 
وجود الوســم، العمليات أســفرت عن حجز كمية 
مــن اللحوم الحمراء تقدر بـ 75 كلغ من لحم الغنم 
) أنثــى ( ، لحــوم بيضاء ) 338.3 كلغ (، 240 
بيضــة ، 50 كلــغ كبد خروف و بقــر مجمد يباع 
علــى انــه طــازج ، 107.5 كلغ مــن الخضر و 
الفواكــه، 05 كلغ طماطم مفرومة ، أين تم العمل 
على ســحب الكميات المحجــوزة و إتاف ما هو 
فاسد منها مع تحويل البقية للمنفعة العامة بتسليمها 

لمصالح الهال األحمر الجزائري
دالل ـ ب

توقع حدوث كارثة جليدية 
تصيب ماليني من البرش

 

n توصــل فريق دولي من العلماء إلى أن 
األنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم بدأت 
في الذوبان بشكل أسرع، ما أدى إلى فقدان 
31 % من الثلوج والجليد ســنويا عما كان 

عليه قبل 15 عاما.
وأرجع هؤالء العلماء في مقال نشــر بمجلة 
»نيتشــر«، السبب في ذلك إلى تغير المناخ 

الناجم عن حرق الوقود األحفوري.
وقــام الباحثــون بتحليــل بيانــات األقمــار 
الصناعية وحسبوا أن 220 ألفا من األنهار 
الجليديــة الجبلية تفقــد أكثر من 298 مليار 
طــن مــن الثلــج والجليــد ســنويا منــذ عام 

.2015
وُرصــد أن هــذا الحجــم مــن الميــاه يكفي 
لتغطية سويســرا بـــ 7.2 متر مــن ارتفاع 
المــاء. كمــا ارتفع في الوقت نفســه، معدل 
الذوبــان من عام 2015 إلــى عام 2019 
بمقدار 71 مليار طن سنويا، مقارنة بالفترة 
بيــن عامــي  2000-2004، فيما يجري 
نصف خسائر الغطاء الجليدي في العالم في 

الواليات المتحدة وكندا.
ورأى العلمــاء أن وتيــرة ذوبــان الجليد في 
منطقة أالســكا )في أمريــكا( يعد من أعلى 
المعــدالت فــي العالــم، حيــث يتراجع نهر 
كولومبيــا الجليــدي بنحو 35 مترا ســنويا. 
ومــع ذلك، فإن األنهــار الجليدية تذوب في 
جميــع أنحــاء العالم، حتى فــي التبت، التي 
كانــت تعتبر مســتقرة نســبيا. فقط أيســلندا 
والدول االسكندنافية لديها العديد من األنهار 
الجليديــة، التــي تتزايد كتلتها بســبب زيادة 

كمية هطول األمطار.
ويتوقــع الخبــراء أن تقلص كثافــة األنهار 
الجليديــة يمكــن أن يشــكل كارثــة لمايين 
األشــخاص الذين يعتمــدون عليها كمصدر 
للمياه، والذوبان الســريع لهذه الكتل الثلجية 
يمكــن أن يتســبب فــي اختراقــات قاتلــة 
للبحيرات الجليدية، على ســبيل المثال، في 

الهند.
وكاالت

وايل الوالية يهدد بالعودة للغلق

حجز كمية من اللحوم  الحمراء و البيضاء بقسنطينة

كان موجها لالستهالك البشري
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

البيطريــة  المفتشــية  أقدمــت    n
لوالية تبســة بالتنســيق مع شــرطة 
العمران ألمن والية تبسة أول أمس 
على إتاف ثــور كان موجها لبيعه 
واســتهاكه،  رغم أنه مصاب بداء 

السل  وقد اشرف على عملية اتافه 
المكتب الوالئي للمفتشــية البيطرية 
عن طرق الطبيــب البيطري عماد 
ســعد هللا ومصالــح األمن، حيث تم 
إتافه على مســتوى المذبح البلدي 

بتبسة .

و لإلشــارة، فإن مصالح األمن في 
والية تبســة وخاصة على مســتوى 
كبــرى مدنهــا عاصمــة الواليــة ، 
الشــريعة وبئــر العاتر قــد حجزوا 
منذ مطلــع الشــهر الفضيل كميات 
معتبــرة مــن مختلف اللحــوم التي 

كانــت موجهــة بمحــات القصابة 
للبيع، إال أنها غير صالحة وأخرى 
جد متعفنة مما يبقى الحيطة والحذر 
لكل المواطنين من األهمية بمكان .       
 هواري غريب

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n نظــم صبــاح أمــس أســاتذة 
المتوســط  االبتدائــي،  التعليــم 
واإلدارييــن وقفــة احتجاجية أمام  
مقر مديرية التربية بميلة ، وســط 
اإلجماع على مقاطعة االختبارات 
التجريبــي  االمتحــان  خاصــة 
للسيزيام ، إضافة إلى تنظيم وقفات 
احتجاجيــة كل يوم اثنين ابتداًء من 
اليوم و  شــل التدريس بعد دخول 
أساتذة األطوار الثاثة في إضراب 
مفتــوح مع وقفــات احتجاجية أمام 
مديريــة التربية مهدديــن بمقاطعة 

اإلمتحانات الرسمية.
 و طالب العشــرات من األســاتذة 
القطــاع  لمطالــب  باالســتجابة 
رافضيــن طريقــة تعامــل الوزير 

معهم و سياسة الهروب إلي األمام. 
التربويــة  المؤسســات  و شــهدت 
بميلة اســتجابة. كبيــرة لإلضراب 

في مختلف بلديات الوالية 
المــدراء  التحــاق  ســجل   فيمــا 
باإلضــراب في عدد من الثانويات 
و المتوســطات. في حين ســجلت 
حــاالت التدريس العــادي للتاميذ 
فــي بعض المؤسســات من طرف 
األساتذة المستخلفين او المتعاقدين 
و من المنتظر ان يستمر االضراب 
حتــى اســتجابة الــوزارة لمطالب 
المضربيــن و فتــح حــوار حقيقي 
للخــروج من األزمــة الحالية التي 

تعصف بقطاع التعليم
محمد ـ ب

n شــنت كيم يو جونغ، شــقيقة 
زعيــم كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون، هجومــا حادا على ســلطات 
كوريا الجنوبية،على خلفية إطاق 
نشــطاء بالونــات مع منشــورات 
مناهضة لحكومــة بيونغ يانغ عبر 

حدود البلدين.
المركزيــة  ونقلت وكالــة األنبــاء 
الكوريــة عن كيم يــو جونغ، التي 
تعــد مــن أكبــر حلفاء شــقيقها في 
حزب العمال الحاكم، إدانتها لفشل 
حكومة ســيئول فــي الحيلولة دون 
الحملة التي نفذها نشطاء »تحالف 
الحــركات من أجل كوريا شــمالية 
حــرة« خال الفترة بين 25 و29 

أفريل الماضي.
ووصفــت شــقيقة زعيــم كوريــا 

بأنهــا  الحملــة  تلــك  الشــمالية 
»استفزاز ال يمكن التسامح معه«، 
مضيفة: »صرفت ســلطات كوريا 
الجنوبيــة مرة أخرى أنظارها عن 
الفظائــع المتهورة من قبل هاربين 
من الشمال، ولم تتحرك لمنعها«.

حثالــة  »نعتبر مكائــد  وتابعــت: 
البشــر في الجنوب استفزازا بحق 
دولتنا، وســندرس تبني إجراءات 

رد مناسبة«.
وأطلق النشــطاء في أواخر أبريل 
من أراضي كوريا الجنوبية عشرة 
بالونــات كبيرة عبر خــط التماس 
بيــن البلديــن، وفيهــا 500 ألــف 
كتيــب،  دعائــي و500  منشــور 
وخمســة آالف ورقة ماليــة بقيمة 

دوالر واحد.
وكاالت

تواصل إرضاب قطاع الرتبية بميلة ووقفك 
احتجاجية أمام مقر مديرية الرتبية

شقيقة كيم جونغ أون تتوعد سيئول بالرد 
عىل »مكائد حثالة البرش يف الجنوب«



3  عين على الحدث

   إعادة النظر يف القانون الخاص باألستاذ

 أكد وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس األحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حرية الصحافة ”مبدأ ثابتا” في الدستور الجديد من خالل 
”جملة من الضمانات توفر للصحفي ممارسة مهامه باحترافية وأخالق”، مبرزا ”التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة”.

شدد عىل منع كل المحاوالت وعمليات تحويل األرايض الفالحية

تبون يأمر بالشروع في الحوار لمراجعة الوضعية 
االجتماعية والمهنية لعمال التربية و الصحة 

  ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، االجتماع الدوري لمجلس الوزراء، ُخّصص للدراسة 
والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم، إذ بعد افتتاحه االجتماع أعطى السّيد الرئيس الكلمة للسيد الوزير األول لتقديم عرضه حول نشاط الحكومة، أعقبته 
عروض كل من السادة وزراء العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المكلف بإصالح المستشفيات.

 أبرز التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة يف ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة

بلحيمر : الرئيس تبون جعل من حرية الصحافة ”مبدأ ثابتا” يف الدستور  

n  وبعد االســتماع للعرض الذي قدمه السيد كاتب الدولة 
المكلــف بإصالح المستشــفيات حول اإلطــار التصوري 
والمســار العملياتي لتنفيذ مشــروع إصالح المستشفيات، 

أمر السيد الرئيس بـ:
- الشــروع في الحوار مع مختلف الشــركاء االجتماعيين 
فــي قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية االجتماعية 

والمهنية للعّمال.
- ضرورة تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصالح 

المستشفيات.
االســتعجاالت  مصالــح  تنظيــم  مراجعــة  ضــرورة   -
وباقي األقســام االستشــفائية، بما يُصلــح عالقة المواطن 

بالمستشفى.
- إعــداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف 

تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية.
- كمــا اغتنم الســيد الرئيس هذه الفرصــة لإلعراب عن 
ارتياحــه ألداء المنظومــة الصحيــة فــي مواجهــة وباء 
كوفيد19-، موجها بالمناسبة تحية إكبار لكل منتسبي هذا 

القطاع.
وبخصوص قطاع التربية، أمر السيد الرئيس بـ:

- فتــح الحــوار مــع مختلــف الشــركاء االجتماعيين في 
القطــاع بهدف تحســين األوضــاع المهنيــة واالجتماعية 

لمنتسبي القطاع.
- إعادة النظر في القانون الخاص باألستاذ.

ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة 
حــول وضعيــة إنجــاز البرامــج الســكنية بصيغــة البيع 
باإليجار، والمقترحات المقدمة الســتكمال هذا البرنامج، 

أّكد السيد الرئيس على:
- إيــالء األهميــة القصــوى إلتمام كل برامج ومشــاريع 
مختلف الصيغ الســكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع 

باإليجــار، تكريســا اللتزام الدولة بضمان توفير الســكن 
للمواطنين السيما الطبقة الوسطى.

- اإلســراع في إطالق بنك الســكن بهدف تحُكٍم أكبر في 
سياسة اإلسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال 

للخواص للمشاركة في رأسماله.
- تشــديد الرقابة، ومنــع كل المحاوالت وعمليات تحويل 
باألشــجار  المزروعــة  خاصــة  الفالحيــة،  األراضــي 

والمسقية، عن طابعها األصلي.

- تكليــف الحكومة بإعداد نــص قانوني لحماية األراضي 
المملوكــة للدولة وتســوية كل ملفات الملكيــات العقارية 

العالقة.
إثر العرض الذي قدمه الســيد وزير الداخلية والجماعات 
المحليــة والتهيئــة العمرانية حــول تنفيذ تعليمات الســيد 
رئيــس الجمهورية بخصوص وضع كل الوســائل تحت 
تصــرف الســلطة الوطنية المســتقلة لالنتخابات تحســبا 

للتشريعيات، شّدد السيد الرئيس على:

- وضع مخطط خاص لالحتياطات الصحية في تشريعيات 
12 جوان 2021 يشمل المؤطرين والمراكز والمكاتب، 

بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل المصالح المعنية.
- توقيف كلّي للنشــاطات الميدانية ألعضاء الحكومة قبيل 

وخالل الحملة االنتخابية.
وفــي تعقيبــه على العــرض المقدم من قبل الســيد وزير 
التجــارة حــول مشــروع المنصــة االلكترونيــة للبطاقية 
الوطنية للمنتوج الجزائري، وّجه السيد رئيس الجمهورية 

الحكومة بـ:
- تثميــن الجهود المبذولة في إطار النظرة االستشــرافية 
للخــروج بالقطاع مــن الضبابية حول طبيعة النشــاطات 

التجارية وتنظيمها.
- اســتحداث شــبكة جديــدة لإلحصائيــات كآليــة تعتمــد 
على مؤشــرات حقيقية القتصاد شــفاف، تُعنى باإلنتاج، 
االســتيراد واالســتهالك الوطنــي، وتشــمل كل بلديــات 

الوطن، بهدف تحديد دقيق لالحتياجات الوطنية.
أما فيما يتعلق بمشــروع األمر المتمم والمعدل لألمر رقم 
59-75 المؤرخ فــي 20 رمضان عام 1395 الموافق 
لـ 26 ســبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، 
الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط 
التجــاري، فقــد وافق مجلــس الوزراء، بنــاء على طلب 
وزير العدل، على مواصلة دراسة المشروع عبر التركيز 
على إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات 
ناشــئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد 

أفكارهم وتثمين مساهمتهم في اإلنتاج الوطني.
وقبل اختتام الجلســة، صادق مجلس الــوزراء على عدد 
من القرارات الفرديــة المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في 

وظائف عليا في الدولة.
ق ـ و

n  وقال بلحيمر في رسالة وجهها إلى األسرة اإلعالمية 
بمناســبة اليوم العالمي لحريــة الصحافة المصادف لـ3 
مايو من كل سنة : ”اليوم ونحن نتطلع إلى مستقبل أرقى 
للصحافة، فإننا نسترشد بالتضحيات المشرفة وبالتحول 
الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مســار التأســيس 
لجزائــر جديــدة ترتكز علــى االنتقال اآلمن والشــامل 
للرقمنــة التــي كانــت موضوع مســابقة جائــزة رئيس 
الجمهورية للصحافي المحترف بمناســبة اليوم الوطني 

للصحافي في 22 أكتوبر 2020”.
وأضــاف أن رئيــس الجمهوريــة ”جعــل مــن حريــة 
الصحافة مبدأ ثابتا كرسه دستور الفاتح نوفمبر 2020 
بــكل الضمانات التــي توفر للصحافي مســاحة الحرية 
الالزمة لممارســة مهامه باحترافيــة وأخالق”، وهو ما 
لخصتــه المادة 54 من الدســتور بالنــص على أنه ”ال 
يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”.
وأبــرز في هذا الســياق أن مواقف الرئيــس تبون بهذا 
الخصــوص ”اقترنت بأفعال منحــت لهذا التوجه الجديد 
بعــده الفعلــي، الســيما من خــالل لقاءاتــه الدورية مع 
مختلف وسائل اإلعالم الوطنية العمومية والخاصة، بل 
وحتــى األجنبية منها”، كما جعل من منصات التواصل 
االجتماعي ”وسيلة مباشرة وتفاعلية يخاطب من خاللها 

المواطنين أينما كانوا بكل صدق وشفافية”.
ومسايرة لهذا الواقع - يضيف الوزير- ”تم ألول مرة في 
نوفمبر الماضي اســتحداث مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط 
اإلعالم عبر اإلنترنت، والذي يشــترط أن يكون النشر 
عبــر الموقــع اإللكترونــي موطنا حصريا مــن الناحية 
.”dz. المادية والمنطقية بالجزائر ومسجال في النطاق

وأكــد بلحيمــر أنه ”يجــري تنفيذ هذه العمليــة التي تعد 
إجراء ســياديا، بكفاءات وطنيــة خالصة وفقت بنجاعة 
في إفشــال محــاوالت القرصنــة التي تســتهدف مواقع 
إلكترونية معروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر، السيما 
أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الوطن”، 
مشــيرا إلــى أن إصــدار المرســوم الخــاص باإلعالم 
اإللكتروني ”يندرج في سياق ورشات اإلصالح الكبرى 

المرتكزة على محوريين أساسيين”.
تعزيز املنظومة التشريعية والتنظيمية 

والتحكم يف الرقمنة
 ويتمثل المحور األول في ”تعزيز المنظومة التشريعية 
والتنظيميــة لقطــاع االتصــال ومطابقتهــا مــع أحــكام 
الدســتور، إذ وعلــى ســبيل المثــال، تم مؤخرا إنشــاء 
لجنة على مســتوى الوزارة باالشتراك مع سلطة ضبط 
السمعي البصري وبمســاهمة الخبراء المختصين تعنى 
بتكييف وتحيين قانون السمعي البصري لعام 2014”.

كمــا تشــمل عملية التكييــف والتحيين ”مشــاريع تتعلق 
بوكاالت االستشــارة فــي االتصال، اإلشــهار، القانون 
العضــوي لإلعــالم وقرار فتــح اإلعالن عن الترشــح 
الهادف إلى منح رخص إنشــاء خدمات البث التلفزيوني 

الموضوعاتي”.
أمــا المحور الثانــي فيتعلق ب”التحكم فــي الرقمنة من 
خالل التزود بالتجهيزات المتطورة والتكوين ذي الصلة 
قصــد التمكن مــن إنتاج محتوى ســيبرياني وطني آمن 

ومتنوع”.
وبعــد أن أبــرز أهميــة اإلعــالم اإللكتروني فــي أداء 
الصحافــي لمهامــه، ذكــر بلحيمــر بأنه قام فــي الفترة 
الممتــدة مــن جانفي إلــى أفريل 2021 بإجــراء عديد 
الحــوارات مع الجرائــد والمواقــع اإللكترونية الوطنية 
واألجنبيــة تمحــورت حــول قضايــا الســاعة كجائحة 
كوفيد19-، الحرب الســيبرانية الممنهجة التي تستهدف 
الجزائــر والوضــع فــي منطقــة الســاحل والتطبيع مع 
الكيان الصهيوني، مشيرا الى أنه تم التركيز خالل ذات 
اللقاءات على ”واقع قطاع االتصال واإلصالحات التي 
باشــرها ســعيا إلى ترقية مهنة الصحافــة وتطوير أداء 

القطاع في مختلف المجاالت”.
وســعيا إلى ترشــيد اســتغالل قدرات ألكومسات1 وهو 
أول ســاتل جزائــري فــي مجــال االتصاالت الســلكية 
والالســلكية، صدر سنة 2020 مرســوم تنفيذي يعدل 
ويتمــم القانــون األساســي للمؤسســة العموميــة للبــث 

اإلذاعي والتلفزي الجزائري.
وأوضــح الوزيــر فــي هــذا الســياق أنه بموجــب هذا 
التعديل، أصبح بإمكان مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي 
الجزائري ”إبرام أي عقد تجاري يهدف إلى تقديم خدمة 
البث المباشر عبر األقمار الصناعية للخدمات السمعية-
البصريــة بجميــع الوســائل التقنيــة المالئمــة وتأجير 
القــدرات المالئمــة عبــر األقمــار الصناعيــة الوطنية 

واألجنبية”.
 الصحافة الجزائرية تدرك حجم

 التحديات التي تواجهها
مــن جهة أخرى، أكــد بلحيمر أن الصحافــة الجزائرية 
التي تحيي، على غرار الصحافة العالمية، مناسبة حرية 
الصحافــة هذه الســنة تحت شــعار ”المعلومات كمنفعة 
عامة”، ”تدرك حجــم التحديات التي تواجهها في مجال 
المســاهمة في بنــاء مجتمعات قوية، الســيما من حيث 
توظيف المعلومات الموثوقة بشفافية قصد إنتاج وتوزيع 
محتوى إعالمي احترافي والتصدي للمعلومات المضللة 
وللمغالطات الخطيرة التي تشــكل سالح حروب الجيل 
الرابع”، مبرزا أن ”الجهد الوطني يتأكد في ظل الوجود 
اإلعالمــي التنافســي القوي الــذي يســتقطب الجمهور 

الجزائري عبر مختلف وسائط االتصال األجنبية”.
وأضــاف أنــه ”تماشــيا مع هــذا الواقع وتعزيــزا لدور 
اإلعالم العمومي الموضوعاتي، تم سنة 2020 إطالق 
قنــوات تلفزيونية متخصصة تتمثل في قنــوات الثالثة، 
المعرفــة والذاكرة في انتظار اســتكمال العملية بقنوات 
أخــرى، على غرار القناة البرلمانية والقناة الدولية، إلى 
جانب فتح مكاتب للتلفزيون الجزائري بعواصم العالم”.
كمــا أنه تكريســا لحريــة الصحافة وحــق المواطن في 
اإلعــالم --يســتطرد وزيــر االتصال-- ”شــهدت نفس 
الفترة إنجــاز مقرات إذاعية جهويــة جديدة في واليتي 
مســتغانم وتبســة إلــى جانــب بــروز عناويــن جديــدة 
وتســجيل 75 موقعــا إلكترونيا، إضافة إلى تســليم 37 
شــهادة تســجيل جهاز لإلعالم عبر اإلنترنت بعد التأكد 

مــن توطين مواقعهم عبر نطــاق dz على أن يبلغ عدد 
المواقــع االلكترونيــة المؤمنة والمحصنــة في الجزائر 

100 موقع من اآلن إلى غاية الصائفة المقبلة”.
180 جريدة يومية تستفيد من دعم ورق 

الطباعة ومن اإلشهار العمومي
وتابــع الوزير قائــال أنه ”بقدر ما نفتخــر بوجود قرابة 
8500 صحفــي و180 جريدة يومية تســتفيد من دعم 
الدولة لورق الطباعة ومن اإلشــهار العمومي، بقدر ما 
نتطلــع دوما إلى ترقيــة دور الصحافــة التعددية الحرة 
والمســؤولة التي تظل حليفــا محوريا في تطوير حقوق 
اإلنســان والديمقراطيات وفي تحقيق التنمية المســتدامة 
وكذا في المساهمة في إحداث التأثير المرجو في سلوك 

المتلقي وتفاعله اإليجابي مع األحداث من حوله”.
وبهذا الخصوص، أكد الســيد بلحيمر تشجيعه ”للمقاربة 
التكامليــة الهادفة إلى تعزيز عالقــة الثقة بين الصحافة 
والمواطــن، خاصــة وأن 69  بالمائة مــن الجزائريين 
مقتنعــون بأن الصحافة الوطنية تمــارس حرية االنتقاد 
المنتظــم والدائــم ألداء الحكومــة دون التعــرض أليــة 
متابعــات حســب نتائج عملية ســبر آراء أجرتها إحدى 

الجامعات األجنبية”.
ولــم يفوت الوزير مناســبة احياء اليــوم العالمي لحرية 
الصحافــة ليتقــدم الى كافــة الصحافيــات والصحافيين 
بخالــص التهاني، مجددا دعمه ”المطلــق” لكل الجهود 
الرامية إلى ترقية المهنة، متمنيا لهذه األسرة ”كل التألق 
الذي يليق بعطاءاتها وبطموحاتنا المشــتركة في تطوير 
أدائها باســتمرار في ظل حرية الكلمة وصدق المعلومة 

ومسؤولية المصدر”.
كما ترحم أيضا على أرواح شهداء مهنة الصحافة الذين 
”دافعوا عن شــرفها وعــن قيم الحق والســالم والعدالة 
بأرواحهــم الزكية، خاصة خــالل الفترات الصعبة التي 

مرت بها الجزائر ولعل أحدثها جائحة كورونا”.
ق ـ و
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عبــد  بــن  جمــال  واعتبــر   n
السالم  الذي نزل ضيفا على برنامج 
»ضيف الصباح » للقناة األولى هذا 
األحد بأنه يثق في نزاهة االنتخابات 
القادمــة ألن  الرئيــس عبــد المجيد 
تبون لديه نية صادقة في تكريس هذا 
التحــول  وهو ما يتعيــن على جميع 
القوى السياســية مؤازرته في تجسيد 

هذا المسعى.
االنتخابات  نزاهة  وبخصوص 
بأن  السالم  بن عبد  ، الحظ  القادمة 
تدفع  الميدان  في  مؤشرات  هناك 
على التفاؤل ومنها ما تقوم به أجهزة 
بما  الفاسد  المال  مكافحة  في  الدولة 
بناء  في  الرئيس  إرادة  مع  يتماشى 
جزائر جديدة  تسمح ببروز خارطة 
سياسية تفرز برلمانا قويا و حكومية 

تحظى بسند شعبي.

رئيس  كشف   ، السياق  هذا  وضمن 
حزبه  الجديدة  بان  الجزائر  حزب 
اليوم  متواجد  وهو  وطني  بعد  لديه 
وقد  58  والية  في  و  الميدان  في 
استعد جيدا للتشريعيات القادمة ويعد 
جمعت  التي  الـ8  األحزاب  ضمن 

التوقيعات وقامت  بإيداع القوائم. 
القوائم  حجم  إن  المتحدث  وقال 
المودعة و عددها 2440 قائمة يؤشر 
على وجود اهتمام لدى المواطنين،و 
الحملة  انطالق  مع  ذلك  سيتعزز 
التحسيسية في وسائل اإلعالم و كذا 
مؤشر  أيضا  وهي  الرسمية  الحملة 
اليوم  يدرك  الجميع  أن  على  بارز 
التشريعية  تكتسي  االنتخابات  بان 
تأتي ضمن  باعتبارها  كبرى  أهمية 
من  الخروج  إلى  الرامي  المسعى 
المتسمة  السابقة  واألوضاع  األزمة 
االقتصادي  والظلم  السياسي  بالفساد 

السياسي  واالحتكار  واالجتماعي 
بإجراء  انطلق  المسار  هذا  وكان 
تاله  تعديل  و  رئاسية  انتخابات 

الدستور.
والحظ ضيف القناة األولى بأن هذه 
االنتخابات تجري في ظروف خاصة 
اقتصادي  تتمثل في وضع  داخليا و 
المعيشة  واحتقان  وغالء  هش 
جائحة  أزمة  إلى  ،إضافة  اجتماعي 
جميع  جهود  تظافر  وتمنى  كورونا 
القوى السياسية والمنظمات الوطنية 
ووسائل اإلعالم من أجل إحداث هبة 
شعبية تضمن مشاركة وطنية كبيرة 

في هذا الموعد االنتخابي.
وجود  السالم  عبد  بن  وسجل 
من  الجزائر  على  خارجي  تكالب 
المواقف  من  منزعجة  أجنبية  قوى 
المبدئية للجزائر المعروفة  بمؤازرة 
قوى التحرر في العالم و ومثل هذه  

الطبيعي-  يضيف  من  المواقف 
مع  تصطدم  ان   - السالم  عبد  بن 
هزمها  تم  استعمارية  أطماع  قوى 
خالل حرب التحرير وأيضا بأطماع 
ال  و  ناقمة،  و  حاقدة  توسعية  قوى 
تحيك  ان   - قال  مثلما   – نستغرب 
في  االستقرار  لضرب  مخططات 

الجزائر. 
و بخصوص نشاط حركة »الماك« 
ذكر   ، القبائل  بمنطقة  االنفصالية 
ال  ذلك  بان  السالم  عبد  بن  جمال 
ينسجم مع مواقف قادة الثورة بهذه  
ضمان  على  الحريصين  المنطقة 
االنسجام الوطني و الوحدة الوطنية 
و في مقدمتهم كل من عبان رمضان 
و  السعيد  ومحمدي  بلقاسم   كريم  و 
بانه  فخور  إنه  وقال   ، عميروش 
ينحدر من منطقة القبائل ألنها أعطت 
14  عقيدا للثورة و لم يتساهل أحد 
منهم مع أصحاب النزعة االنفصالية 
بشير  المرحوم  به  قام  بما  مذكرا   ،
أزمة  خالل  انتقل  عندما  بومعزة 
إخماد   أجل  فرنسا من  إلى   1949
نار الفتنة االنفصالية التي استهدفت 

النيل من الوحدة الوطنية.
 وضمن هذا السياق ،أكد بأن حركة 
»الماك« غريبة عن منطقة القابئل و 
هي اليوم  تتغذى من تراكم المشاكل 
بها  االستهانة  مغبة  من  حذر  لكنه  
حركة  ألنها  نشاطها  أواستصغار 
بالعنف  تنادي  و  ديمقراطية  غير 
من  رفضها  ورغم  الحركة  وهذه   ،
عبد  بن  –يضيف  المواطنين  أغلبية 
ألن  التوسع  على  تعمل   - السالم 
من يقف وراء »الماك » هي قوى 
استعمارية حاقدة و في مقدمتها نظام 
،مشيرا  الصهيوني  والعدو  المخزن 
رأس  إلى عالقة  التحديد  وجه  على 

هذه الحركة  بالكيان االسرائيلي.  
ق ـ و

عين على الحدث 4

دعا إىل التجّند إلنجاح الترشيعيات

قالت أن ذلك يدّبر من خالل افتعال أحداث مرتبكة

n وكشــف بن عائشــة في  ندوة 
صحفية خصصــت لعرض حصيلة 
عمليــة جمــع التوقيعــات الخاصــة 
حركــة  ان  المقبلــة,  بالتشــريعيات 
النهضــة تحــذر مــن مغبــة محاولة 
بعــض األطــراف عرقلــة العمليــة 
إلــى  الجزائــر  وجــر  االنتخابيــة 
المربــع األمني بمحاولة افتعال واقع 

مربك داعيــة فــي نفس الســياق إلى 
التعامــل بصرامة مــع كل من يعمل 
الوطنيــة  بالوحــدة  المســاس  علــى 
وزرع خطاب العنصرية والكراهية 
بين أبناء الوطن الواحد الذي ضحى 
من أجلــه آباؤنــا وأجدادنــا بدمائهم 

الزكية
عائشة  أكد  بن  المنظور,  هذا  ومن 
السبيل  تعد  المقبلة  التشريعيات  أن 
من  المزيد  البالد  لتجنيب  األمثل 
األوضاع  ظل  في  سيما  التعقيدات, 

التداعيات  ميزتها  التي  الراهنة 
فضال  كورونا,  لجائحة  االقتصادية 
تمس  التي  التهديدات  جملة  عن 
أن  مشاركة  الوطنية معتبرا  الوحدة 
الموعد  في  هذا  النهضة  حركة 
مساهمة  بمثابة  القادم  االنتخابي 
وإضفاء  الثقة  بناء  إعادة  شأنها  من 
االنتخابية  العملية  على  المصداقية 

وتكريس اإلرادة الشعبية.
ان  عائشة  بن  كشف  األرقام  وبلغة 
االنتخابية  المنافسة  ستدخل  تشكيلته 

 33 مستوى  على  مرشح  ب289 
والية, مشيرا إلى أن الحركة جمعت 
استمارة مبرزا  ألف   31 من  أزيد 
بمثابة  هو  القادم  أن  االستحقاق 
المستقلة  الوطنية  للسلطة  امتحان 
بالسهر  مطالبة  لكونها  لالنتخابات 
والمصداقية  النزاهة  تحقيق  على 

تجسيدا لإلرادة الشعبية
ر ـ م

n و أكد ذات المسؤول على هامش 
يــوم إعالمــي للتعريــف بنشــاطات 
هــذه المؤسســة الماليــة والخدمــات 
المصرفيــة التي تقدمهــا للمواطنين 
أن البنك يســعى إلــى توفير خدمات 
للفالحيــن وضمان تمويلهــم إلنجاز 
مشــاريعهم ومرافقتهــم في توســيع 
اســتثماراتهم إلى جانــب المتعاملين 
فــي مجــال التصدير   موضحا  أن 
الطابــع الفالحــي للمنطقــة وتوجــه 
نســبة كبيــرة مــن المواطنيــن نحو 
االســتثمار في هــذا المجــال يحتاج 
إلى وجود مؤسسة مالية لمرافقة كل 
العمليــات حيث يعرض بنك الفالحة 
والتنمية الريفيــة عددا من المنتجات 
»الرفيق »المدعمة  قــروض  منهــا 
من قبــل الدولــة لتشــجيع الفالحين 
وقروض »التحــدي« القتناء المواد 
األولية خالل الموسم الفالحي إضافة 
إلى قــروض إيجاريــة لتوفير العتاد 
الفالحي التــي يحتاجها الفالح خالل 

دورة اإلنتاج
للمتحدث- ضمن  استنادا   - يتم   كما 

منح  البنك  من  المقدمة  المنتجات 
قروض لتمويل إنجاز السكن الريفي 
إنجاز  فرصة  أسرته  و  للفالح  يتيح 
سكن بمنطقة نشاطه إلى جانب تمويل 
هذا  لدعم  المائيات  تربية  مشاريع 
والقروض  بالمنطقة  الجديد  النشاط 
الشباب  لتمويل  المتنوعة  الفالحية 
العاطلين عن العمل في إطار أجهزة 
البنك  الشباب .ويسعى  تشغيل  دعم 
مرتبطة  مشاريع  تمويل  إلى  أيضا 
يتعلق  فيما  السيما  الفالحي  بالقطاع 
الفالحية  المنتجات  تصدير  بمرافقة 
قرض  خالل  من  التمور  وخاصة 
لمحولي  يسمح  فوائد  دون  الرفيق 
و  التمور وتصديرها  باقتناء  التمور 
هي العملية التي شملت -حسبه -لحد 
اآلن 30 متعامال اقتصاديا في مجال 

التصدير
 وفي إطار سعي الدولة إلى الشمول 
ضمن  جديد  منتج  توفير  تم  المالي 
للزبائن  يوفر  اإلسالمية  الصيرفة 
احترام  ظل  في  مصرفية  تعامالت 

تعاليم الشريعة اإلسالمية
رـ م

n ورفــع المحتجــون الئحــة مــن 
المطالــب تمثلــت فــي رفــع األجر 
القاعــدي بما يعــادل 24 ألف دج ، 
مــع رفع القيمة االســتداللية من 45 
دج إلى 90 دج، وكذا مطالب أخرى 
على غرار تحســين القدرة الشرائية، 
والزيــادة فــي األجــور، باإلضافــة 
إلــى رفــع منحــة الخطــر، ومنحــة 
العدوى وكورونا، وهددوا بمواصلة 
االحتجاج إلــى غاية تلبيــة مطالبهم 
التي اعتبروها شــرعية، كما أعلنوا 

رفضهم للنقابة الحالية. 
المحتجون،  األعوان  ودعا 
العدوى  منحة  إدراج  إلى  الوصاية 
حقوقهم  من  حقا  اعتبروها  التي 
منذ  رجعي  بأثر  »المهضومة« 
شعارات  رافعين   ،2012 سنة 
ساعة  لـ80  المالي  للتعويض  تدعو 
إدراج  ضرورة  مع  اإلضافية، 
وطالبوا   ،24/72 بنظام  رابع  فوج 
الخاصة  المنح  من  باالستفادة 
كباقي  والوطنية  الدينية  بالمناسبات 
لوزير  نداءا  موجهين  القطاعات، 
الداخلية لالستفادة من منحة كورونا، 
التي  القطاعات  باقي  غرار  على 
برنامج  ضبط  مع  منها،  استفادت 
الترقية اآللية المتمثلة في 7 سنوات 

و5 سنوات باجتياز االمتحان. 
موضوع  على  المحتجون  وعرج 

صيغة  في  السكنية  الحصص 
االجتماعي، التي قالوا أنها ال تغطي 
بمصالح  المودعة  الملفات  عدد 
المديريات عبر الوطن، مطالبين في 
ذات السياق بفتح مسابقات التوظيف 
الخارجي على غرار إضفاء الشفافية 

في بعثة الحج. 
المدنية  الحماية  أعوان  ونظم  هذا 
و25   18 يومي  احتجاجية  وقفات 
المديرية  جانبها  من  وكانت  أفريل، 
ردت  قد  المدنية  للحماية  العامة 
فيه  أكدت  ببيان  المحتجين  على 
على  دراستها  تمت  قد  مطالبهم  أن 
للسلطات  المركزي رفعها  المستوى 
الوصية، وأضافت أن جل المطالب 
األساسي  القانون  إطار  في  تدخل 
المدنية،  الحماية  بأعوان  الخاص 
وحلها  إليها  التطرق  سيتم  حيث 
القوانين  لدراسة  المجال  يفتح  عندما 

األساسية. 
للحماية  العامة  المديرية  وأكدت 
كل  ستشرك  أنها  بيانها  في  المدنية 
مشروع  إلثراء  الموظفين  فئات 
للسلك  األساسي  القانون  مراجعة 
لالستجابة لجميع االنشغاالت المعبر 
إلى  األعوان  كافة  عنها.ودعت 
التحلي باالنضباط وروح المسؤولية 
المناشير  وراء  االنسياق  وعدم 
زرع  إلى  تهدف  التي  التحريضية 
في صفوف  االستقرار  وعدم  البلبلة 

قطاع الحماية المدنية. 
س- م

األطراف عرقلة  العديد من  األحد من مساعي   ومحاوالت  أمس  بن عائشة  يزيد  النهضة  لحركة  العام  األمين  حذر 
سير  تشريعيات 12 جوان القادم وجر الجزائر نحو مربع أمنى من خالل افتعال أحداث مرتبكة.

حركة النهضة تحذر من مساعي 
عرقلة سير تشريعيات جوان القادم

توفري 8 منتجات بنكية أساسية لدعم 
تنمية القطاع الفالحي بالجنوب

أعوان الحماية المدنية ينظمون 
مسرية سلمية بالعاصمة

قال جمال بن عبد السالم رئيس حزب الجزائر الجديدة إنه يتطلع للفوز بعدد كبير من المقاعد خالل االنتخابات التشريعية المقبلة 
حتى يتسنى لحزبه لعب دور وطني بامتياز ،من أجل اإلسهام في بناء جزائر جديدة وتقوية مؤسسات الدولة حفاظا على وحدة 

الوطن والتكفل بانشغاالت المواطن و توفير العيش الكريم.

اإلثنين 3 ماي  2021
الموا فق لـ 21 رمضان  1442

 الجزائر: ربيع ـ م  

الجزائر:سناء-م 

يعرض المجمع الجهوي بســكرة-الوادي لبنك الفالحة والتنمية 
الريفيــة 8 منتجــات بنكية أساســية موجهة لصالــح الفالحين 
والمتعامليــن االقتصاديين من أجــل توفير فرص لتنمية القطاع 
الفالحي, حســب ما كشف عنه نائب مدير هذا المجمع الجهوي 

أسامة عاقلي.

نظــم مئات األعوان والمنتســبين للحمايــة المدنية من مختلف 
واليات الوطن ، مســيرة ســلمية بالعاصمة،  امتدت من ساحة 
أول مــاي إلى المديرية العامة للحمايــة المدنية بحيدرة، رفعوا 

خاللها مطالب مهنية واجتماعية. 

نائب مدير المجمع الجهوي لبنك الفالحة والتنمية الريفية

رفعوا خاللها مطالب مهنية واجتماعية

نب عبد السالم يحذر من االستهانة بنشاط حركة » الماك«



لوــحتلا n يــلكلا يــف هاــجتا نيصلا نم 
ظفحتلا ىــلع تالمعلا ةيمقرلا ىلإ حاــسفإ 
لاــجملا ةوقب ةريبك، فــقت هءارو تارفطلا 
ةيرعــسلا يتلا اــهتققح نيوكتيب نم 7 فالآ 
رالود لــبق نــيماع ىلإ ةــبارق 56.6 فلأ 

رالود يف تقولا .نهارلا
وخضع مشروع شيا للتطوير ألكثر من 3 
عن  المسؤول  الكيان  خالله  جمع  سنوات، 
جولة  في  دوالر  ماليين   3 نحو  التطوير 
ذلك  ومنذ   ،2018 لعام  األولى  التمويل 
 28 إضافيتين  جولتين  في  جمع  الحين 

مليون دوالر.
المرتقبة  الصينية  العملة  تطوير  تم 
بابتكار  المعروف  كوهين،  برام  بواسطة 
بروتوكول مشاركة الملفات عبر اإلنترنت 

»BitTorrent« من نظير إلى نظير.
تقنية تعدين عملة شيا

تستخدم تقنية البلوك تشين ومنصة شيا سعة 
عملية  في  الثابتة  األقراص  محرك  تخزين 
استخالص العملة، على عكس بيتكوين التي 
المعالجة  طاقة  من  هائلة  كميات  تستهلك 

والكهرباء أثناء التعدين.
وتتسم عملة شيا بمنهجية مختلفة في طريقة 
الحصول عليها عن بيتكوين، إذ يسيطر عدد 
البيانات  مراكز  على  الكبيرة  الكيانات  من 
تقع  والتي  لتعدين شيا،  المصممة  الضخمة 

بالقرب من مصادر غير مكلفة للكهرباء.
وقال فريق شيا في فيفري الماضي إن عملته 
المشكالت  بعض  في حل  ستساعد  الجديدة 

التي يسببها تعدين بيتكوين التقليدي.
ظهرت  رقمية  عملة  هي  المشفرة  العملة 
فقط  موجودة  وتكون  الجديدة  األلفية  في 
تسمى  الكمبيوتر  أجهزة  من  شبكة  في 

»blockchain« على اإلنترنت.
غير  افتراضية  عمالت  هي  اآلن  حتى 
األعمال  نطاق  خارج  وموجودة  مركزية 
يمكن  يزال  ال  ولكن  التقليدية  المصرفية 

تداولها مثل أي عملة أخرى.
ويتم التداول علي العمالت الرقمية من خالل 
تنفيذ  ويمكن  عالمية،  استثمارية  منصات 
المنتجات  لبعض  اآلن  بها  شراء  عمليات 
الشهيرة،  الكهربائية  تسال  سيارات  مثل 
وكذلك يمكن استبدالها ببعض العمالت عبر 

.ATM ماكينات الصراف اآللي
ما هو عدد العمالت املشفرة؟

هناك أكثر من 5 آالف عملة مشفرة متداولة 
اآلن، أشهرها على اإلطالق عملة بيتكوين 
دون  سنوات  عدة  قبل  تداول  كانت  التي 
مستوى دوالر واحد، ولكنها تسارعت في 
بتخطي  قياسية  أرقاما  وحطمت  الصعود 
حاجز 65 ألف دوالر، قبل أن تتراجع اآلن 

إجمالي  وتخطى  دوالر،  ألف   56.5 إلى 
قيمتها السوقية حاجز التريليون دوالر.

هي  األخرى  الرقمية  العمالت  أشهر  ومن 
 2860 مستوى  عند  تداول  التي  إيثيريم 
سعرها  البلغ  كوين  بيانس  وعملية  دوالر، 
يجرى  التي  وريبيل  دوالر،   602.1
التداول عليها في نطاق سعر 1.55 دوالر، 
البالغ سعرها 0.99 دوالر،  تيثير  وعملية 
وكذلك عملة دوج كوين التي تتحرك اآلن 

قرب مستوى 0.366 دوالر.
سجلتها  التي  القياسية  االرتفاعات  ورغم 
األخير،  العام  خالل  خاصة  العمالت  هذه 
فإن هناك تحذيرات مستمرة بشأن التذبذبات 
المستثمرين  تربك  التي  الحادة،  السعرية 

كثيرا.
فيسبوك تستعد إلطالق عملتها 

الخاصة
الزمن  مع  سباق  في  فيسبوك  تدخل شركة 
من أجل استغالل قاعدة المشتركين الواسعة 
عملتها  إلطالق  االجتماعية،  بالشبكة 

الرقمية.
 2019 عام  في  فيسبوك  واجهت  أن  بعد 
والبنوك  الحكومات  من  عنيفة  ردودا 
جراء  المستهلكين  ومجموعات  المركزية 
اإلعالن عن عملة ”ليبرا”، أعادت صياغة 
تحت  مختلفة  أسس  على  اآلن  المشروع 
الرقمية،  ديم«   -Diem  « عملة  اسمه 

وتتطلع إلطالقها في نهاية 2021.

فيسبوك عملة  بإطالق  الجميع  القلق ساور 
الهيمنة  خاللها  من  تستطيع  عامين  قبل 
قاعدة  وجود  في ظل  العالمي  السوق  على 
حوالي  تضم  العمالقة  بالشبكة  مشتركين 

2.8 مليار مستخدم.
فيسبوك كان تستهدف أن تكون ليبرا عملة 
عالمية مرتبطة بسلة من العمالت الدولية، 

مثل الدوالر األمريكي واليورو.
المركزية  البنوك  محافظو  ولكن 
أن  خشوا  الضغط  وجماعات  والحكومات 
بابا  وتفتح  النقدي،  االستقرار  ليبرا  تهدد 
لغسيل األموال، وكذلك اختراق خصوصية 

المستخدمين.
الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  أن  كما 
هيمنة  تهديد  بشأن  قلقا  كان  األمريكي 

الدوالر على سوق النقد العالمي.
عمالت مشفرة مركزية

فيسبوك إلطالق عملتها  ردا على مساعي 
بنك مركزي عن  أكثر من  المشفرة، أعلن 
تخضع  رسمية  رقمية  عملة  إطالق  نية 

لرقابته.
الصين  أعلنت  الحالي  أفريل  شهر  خالل 
بتقنية  مدعومة  رقمية  عملة  إطالق  عن 
لتوسيع  طموحة  خطة  مع  البلوكتشي، 
استخدام اليوان الرقمي وخفض كمية العملة 

المادية المتاحة في السوق.
قال بنك الشعب )البنك المركزي( الصيني، 
الرقمي  اليوان  استخدام  إمكانية  يختبر  إنه 

للمدفوعات عبر الحدود، وتم تجريب اليوان 
الرقمي منذ العام الماضي في عدة مدن في 

الصين.
وهناك اقتصادات كبرى مثل الهند وباكستان 
بنك  تستعد الستكشاف خطوة مماثلة، وبدأ 
جدوى  لدراسة  تجارب  المركزي  اليابان 

إصدار عملته الرقمية الخاصة.
عن  البريطانية  السلطات  أعلنت  فيما 
احتمالية إصدارها عملة رقمية جديدة، وقال 
سوناك،  ريشي  البريطاني،  الخزانة  وزير 

إنها قد تسمى “بريتكوين”.
وعلى صعيد االتحاد األوروبي، دعا وزير 
إلطالق  شولتز  أوالف  األلماني  المالية 
ألمانيا  عملة رقمية أوروبية مشتركة، وأن 
ستدعم بشكل بناء العمل الذي يقوم به البنك 
عملة  إنشاء  بهدف  األوروبي  المركزي 

يورو رقمية.
حلول  إلى  تحتاج  أوروبا  أن  على  وشدد 

مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع.
قال رئيس  الماضي،  فيفري  وفي منتصف 
جيروم  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي 
دوالر  إصدار  يدرس  الفيدرالي  إن  باول، 
يعتبر من  المشروع  هذا  أن  رقمي، مؤكدا 
بنفس  لكنه  للفيدرالي،  بالنسبة  األولويات 
بل  المشروع  في  العجلة  يريد  ال  الوقت 

سيكون حذرا.
جانيت  األميركية،  الخزانة  وزيرة  وكانت 
قد  الرقمية  العمالت  إن  سابقا  قالت  يلين، 

تؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص، ولكن 
هناك مسائل كثيرة البد من دراستها، بينها 

حماية المستهلك وغسيل األموال.
نصائح للتداول يف العمالت املشفرة

هناك 5 توصيات استثمارية رئيسية ينبغي 
استيعابها جيدا قبل اتخاذ قرار االستثمار في 
تتفادى  أن  مقدمتها  في  المشفرة،  العمالت 
في  جيدا  البحث  عبر  األعمى،  االستثمار 
هذه  عن  معلومات  توفر  التي  المصادر 

العمالت.
على  الدائرة  النقاشات  أن  تيقن  وعليك 
شبكات التواصل االجتماعي حول العمالت 
حتى  اإلطالق  على  كافية  غير  الرقمية، 
هذا  في  بالتعامل  وخبرة  دراية  على  تكون 

السوق.
الذين  المتخصصين  استشارة  تغفل  وال 
االستثمار  في  طويلة  بخبرة  يتمتعون 
على  التأكيد  مع  اإللكترونية،  بالعمالت 
ضرورة تفادي الحماس أو االندفاع لتحقيق 

الثراء السريع.
اتخاذ  قبل  أنه  فهي  الثانية  النصيحة  أما 
أن  المال يجب  أسواق  االستثمار في  قرار 
السوق  عن  المتوافرة  البيانات  أوال  تجمع 
والعمالت الرقمية المستهدف التداول عليها، 

وليس االستناد إلى اآلراء الشخصية فقط.
وتتمثل التوصية الثالثة في تحييد المشاعر، 
على  االستثمار  قرار  ينبع  أن  ينبغي  ال  إذ 
التقلبات  لضغوط  الخضوع  أو  المشاعر، 
نظرا  واألحداث،  لألسعار  األجل  قصيرة 
التزام  على  تعتمد  االستثمار  عملية  ألن 

واستراتيجيات طويلة األجل.
وهي  السوقية  القيمة  استيعاب  عليك  كما 
السوقية  القيمة  لكون  الرابعة،  التوصية 
الذي يمكن االعتماد  المؤشر  لألصول هي 
وفرص  مستقبال،  السعر  تقييم  في  عليه 
النمو، وذلك عبر تحليل هذه القيمة، وإدراك 
وعالقة  االستثمار،  مخاطر  مستويات 
األصول بالمتغيرات االقتصادية والسياسية، 
لذلك فإن استيعاب وفهم القيمة السوقية هو 

مفتاح التداول في العمالت المشفرة.
وأخيرا، عليك رسم استراتيجية استثمارية، 
أي  في  بنجاح  االستثمار  من  تتمكن  حتى 

منتجات مالية مثل العمالت اإللكترونية.
طويلة  تكون  أن  ينبغي  االستراتيجية  هذه 
واضحة،  وأهدافا  معالم  تتضمن  األجل، 
من حيث حجم األموال المستثمرة، والوقت 
السعر  ومستوى  لالستثمار،  المستهدف 
الخسارة،  وكذلك  المكسب  عند  للتخارج 
وهي النقاط التي تساعد في اتخاذ قرارات 

أكثر فاعلية.
ق ـ إ

الصني تهدد عرش بيتكوني بعملة ”شيا”

5عين على االقتصاد اإلثنين 3 ماي  2021
الموا فق لـ 21 رمضان  1442

المنافسة االقتصادية بين المليارديان 
”بيزوس” و”ماسك” تنتقل إلى الفضاء

يبدو أن مجرة درب التبانة لم تعد كافية الستيعاب ”غرور” المليارديرين جيف بيزوس وإيلون ماسك إذ اصطدما في مساعيهما الحتالل الفضاء.
وسخر ماسك في تغريدة مؤخرا من منشور لشركة الفضاء المملوكة لبيزوس »بلو أوريجين« احتّجت فيه على قرار وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( اختيار شركة 

»سبايس اكس” التابعة لماسك لبناء المركبة التي ستتولى مستقبال نقل رواد الفضاء األمريكيين إلى القمر.

المشــفرة.  العمــالت  بعالــم  تحــول  إحــداث  علــى  لقدرتهــا  صــوب،  كل  مــن  العالــم  إليهــا  ينظــر  خطــوة   2021 مايــو  مــن  الثالــث  فــي  الصيــن  تقطــع 
واليوم اإلثنين، سيكون العالم على موعد مع إطالق الصين أول عملة خاصة مشفرة تدعى »Chia- شيا«.

خرباء يعتربون أن ساعة الحسم قد دقت

آيفز:  دانيال  ”ويدبوش«  شركة  لدى  المحلل  وقال 
الفضاء.  أجل  من  معركة  مجّرد  كونه  يتعّدى  »األمر 
األمر  بات  أيضا،  الغرور  من  بشيء  مرتبط  األمر 

شخصيا بدرجة أكبر«.
واستثمر رائدا األعمال في مجال التكنولوجيا جزءا من 
الستكشاف  خاصتين  شركتين  في  الضخمة  ثرواتهما 

الفضاء منذ مطلع األلفية.
وبيزوس )57 عاما( هو مؤسس شركة »بلو أوريجين« 
ومجموعة »أمازون« العمالقة للتجارة عبر اإلنترنت، 
في  أغنى شخص  أنه  على  »فوربس«  مجلة  وتصنّفه 

العالم بامتالكه ثروة تقّدر بنحو 202 مليار دوالر.
شبكات من األقمار صناعية

إلى  للوصول  الخاصة  الشركات  أحالم  تطّورت 
الفضاء، بدال من ترك األمر في أيدي الحكومات، إلى 
مشاريع لنشر شبكات من األقمار الصناعية توفر خدمة 

اإلنترنت الالسلكية والسياحة في الفضاء.
وبينما تنعم كل من ”سبايس إكس« و«بلو أوريجين« 
بمؤسسين يملكان موارد مالية وافرة، تتنافس الشركتان 
أو  األمريكي  الجيش  مع  عقود  على  للحصول  أيضا 

وكاالت الفضاء.

هذا  في  بيزوس  على  يتفّوق  ماسك  أن  في  شك  وال 
الصدد.

أطلقت ”سبايس إكس« مئات األقمار الصناعية بينما ال 
تزال شبكة »كويبر« لألقمار الصناعية على األرض 

رغم تخصيص بيزوس 10 مليارات دوالر لدعمها.
تحالف ماسك بدوره مع ”مايكروسوفت”، أكبر مجموعة 
السحابية،  الحوسبة  سوق  في  لـ”أمازون”  منافسة 
اإلنترنت  لخدمة  كموفر  ”أزور”  منصتها  الستخدام 
عبر ألقمار الصناعية، وفق ما أعلنت الشركتان العام 

الماضي.
وأفادت ”مايكروسوفت” أنها ستعمل أيضا مع ”سبايس 
صناعية  أقمار  لبناء  حكومي  عقد  إطار  في  إكس« 
وتعّقب  كشف  على  قادرة  دفاعية  منظومة  من  كجزء 
”الفرط  وتلك  كروز  وصواريخ  الباليستية  الصواريخ 

صوتية” في سرعتها.
الدفاع األمريكية  وعلى صعيد منفصل، منحت وزارة 
العام الماضي عقدا للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات 

دوالر إلى ”مايكروسوفت” بدال من ”أمازون«.
ق ـ إ



سكان مدينة بوعنداس متذمرون 
من الركن العشوايئ

n يعيش ســكان مدينة بوعنداس الواقعة شــمال والية ســطيف حالة من 
التذمر واالســتياء بســبب تحــول طرقات أحيائهــا إلى نقاط ســوداء لفوضى 
مروريــة جســدتها ظاهرة الركن العشــوائي للمركبات على حــواف الطرقات 
ممــا منــع البعض حتى من الولوج إلى محالتهم التجارية، وكذا منازلهم، وقد 
عبر العديــد من الســكان وكذا المارة بهــذه المنطقة، عن الحالــة المتدهورة 
التي تشــهدها أحيــاء المدينة حيث فتح الباب واســعا أمام المبــاالة الوافدين 
علــى المدينة، الذين حولوا جل الطرقات وكذا األرصفة إلى ملكيتهم الخاصة، 
فمركباتهم بكل أحجامها الكبيرة والصغيرة أصبحت تحتل كل المنطقة والمرور 
عبــر بعض األحياء تحول إلى أمر صعب أو مســتحيل محــاط بالمخاطر، فكل 
شيء مسموح ألصحاب المركبات في ظل انعدام الرقابة، ويبقى سكان المدينة 
وكــذا التجــار في حيــرة من أمرهم نتيجــة هذه الوضعية التــي باتت ال تطاق 
خاصة أنها في ازدياد متواصل.ويتفاقم الوضع خالل الفترات المسائية خاصة 
علــى مســتوى الطريق الوطنــي رقم 75 الذي يمر بوســط مدينة بوعنداس، 
حيث تشــهد هذه االخيرة اختناقات مرورية كبيرة وبات تجاوز المدينة يتطلب 
اكثر من ســاعة من الزمن، مما خلّف حالة من االســتياء وسط المتنقلين عبر 

هذا المحور الذي يعد المنفذ الوحيد للقادمين من واليتي بجاية أو سطيف.
سفيان خ

دورة رياضة لإلعالميني الجزائريني 
بربج بوعريريج 

n  نظــم االتحــاد الوطنــي للصحفيين واإلعالمييــن الجزائريين المكتب 
الوالئي بوالية برج بوعريريج و بمناســبة اليوم العالمي للصحافة المصادف 
للثالث ماي من كل سنة دورة رياضية  في كرة القدم، و بالتنسيق مع مديرية 
الشــباب والرياضة لوالية برج بوعريريج، حيث عرفت الدورة االنطالق يوم 
السبت الفارط لتدوم ثالثة ايام و اقيمت بملعب 20  أوت  1955 تحت شعار 
»الصحافة رســالة هادفة لبناء الجزائر الجديدة«، كما عرفت الدورة حضور 
و مشاركة  اعالميين و رياضيين بارزين بالوالية.  لالشارة ،فإن هذه الدورة 
جاءت لتدعيم رجال اصحاب مهنة المتاعب و االعتراف بما يقدمونه من اجل 

تنوير الراي العام.
مبروك .ب

وايل برج بوعريريج يف زيارة 
تشجيعية للفريق الوطني للمصارعة

  

n  قــام، أول أمــس، والــي واليــة بــرج بوعريريــج محمــد بــن مالك 
رفقــة مندوب وســيط الجمهورية و رئيس االتحاديــة الوطنية للمصارعة ،و 
كــذا مديــر الشــباب والرياضة بزيارة تشــجيعيه للفريق الوطنــي للمصارعة 
اإلغريقية و الرومانية الذي يجري تربصا بالوالية للتحضير ألولمبياد طوكيو 
المزمــع اجراؤها في 2021، حيث قال الوالي في كلمة الى المؤهلين أللعاب 
طوكيو 2021 بكلمة تشجيعية حثهم فيها على بذل مزيد من المجهودات في 

التحضيرات لرفع الراية الوطنية في هذا المحفل الدولي و العالمي الهام.
لالشارة أن رياضة المصارعة تعتبر من بين أبرز الرياضات التي يتفوق فيها 
رياضيــو والية برج بوعريريج إذ حازوا على عديد األلقاب الوطنية والقارية 
والوطنية وتعبر أندية الوالية للمصارعة مصدر إمداد كبير للفريق الوطني. 
مبروك .ب

حجز 140 كلغ من اللحوم الحمراء غري 
صالحة لالستهالك بربج بوعريريج

n تمكنــت مصالــح األمــن الحضــري الثانــي بأمــن والية بــرج بوعريريج 
بالتنســيق مع أعوان مديرية التجارة و ممثل عن البلدية، من حجز كمية من 
اللحــوم غير صالحة لالســتهالك، حيث جاءت العملية علــى اثر مراقبة على 
مســتوى محالت بيع اللحوم و الدواجن وســط المدينة برج بوعريريج، و تم 
حجــز كمية مــن اللحوم الحمراء الغير صالحة لالســتهالك بنــاء على تقرير 
الطبيب البيطري و التي تقدر ب 140 كلغ ،تتمثل في 15 كلغ من لحم البقر 
الفاســد و 125 كلغ من أحشــاء البقر الفاســد، كما تم إتالفها على مســتوى 

مركز الردم التقني و انجاز ملف إجراءات قانونية ضد المخالف . 
مبروك ب

n وبحســب ذات التقريــر الذي 
وجهــه التنظيم الطالبــي المذكور 
لوزارة التعليم العالي وكذا الديوان 
الوطني للخدمات الجامعية، والذي 
تحصلنا على نسخة منه، فإن وضع 
قطاع الخدمات بهذه الجامعة يشهد 
جملة من التجاوزات التي وصفها 
التقرير بالصارخة وضرب علني 
للتوصيــات العليــا، خاصة ونحن 
في شــهر رمضان المبارك، حيث 
انتقد البيان بشــدة رداءة الوجبات 
الغذائيــة المقدمة للطلبة من ناحية 
النوعيــة والكميــة، وكــذا خــرق 
والمتمثل  الصحــي  البروتوكــول 
في عدم ارتداء الكمامة والقفازات 
مــن طرف عمال المطاعم خاصة 
للطلبــة،  الوجبــات  تقديــم  أثنــاء 
وكذا انعدام حمــالت التعقيم على 
مســتوى اإلقامات خاصــة داخل 
الطاعــم، واهمــال جــاب ترميــم 
وصيانــة هياكل ومرافــق االقامة 
حيث هنــاك شــكاوي بخصوص 
اهتراء أبــواب الغرف، والخراب 
الــذي طال دورات المياه واهتراء 
اســقفها ممــا يــؤدي إلــى خطــر 
رداءة  عــن  ناهيــك  التكهــرب، 
االفرشــة واألغطية بالغرف، وقد 
انتقــد هــذا التقرير بشــدة ظاهرة 
ســوء المعاملة مــن طرف بعض 
عمــال المطاعم والتلفــظ بكلمات 
ســوقية، وكذا اعتــداء العمال عل 
بعــض الطلبــة مثلمــا حــدث في 
إقامة مريجة عباس ،حيث اعتدى 
المدير بحســب ذات التقرير رفقة 
اعــوان االقامة على احــد الطلبة 
ومحاولــة ضربه، وكذلــك اجبار 
الطلبة على نقــل جباتهم في علب 
بالســتيكية الى الغــرف وتناولها 
بــاردة وهــو مــا يعتبــره التقرير 

اهانــة للطالب وخــدش لكرامته، 
وحتى نــوادي االقامات ال تحترم 
قوانين العمل بحسب ذات التقرير 
الذي كشــف عن وجود تجاوزات 
كبيرة على مستوى نوادي إقامات 
البنات مــن خالل فرض اســعار 
خياليــة مثلمــا يحــدث فــي إقامة 
قنفود محمــد حيث يتهجم صاحب 
النــادي على الطالبــات ،كما انتقد 
ذات التقرير عدم اســتحداث لجنة 
تقف على سير العملية خاصة في 
شــهر رمضان ومراقبة المطاعم 
الجامعيــة بالخصــوص والوقوف 
على نظافة الفضاءات، كما طالب 

ذات التنظيــم الطالبي في تقريره 
لجــان حمايــة المســتهلك بمراقبة 
مختلف الســلع المقدمــة لإلقامات 
ومــدى مطابقتها لدفتر الشــروط، 
خاصة وان الطلبة يتلقون بحســب 
ذات التقرير مواد رديئة والظاهر 
منهــا الفواكه التي ال تصلح لألكل 

في غالبة األحيان.
انتقدهــا  التــي  الغرائــب  ومــن 
هــذا التقريــر بشــدة هــي ظاهرة 
تفاخر عمــال وموظفــي ومدراء 
بعــض االقامــات بصــور أطباق 
يعرضونها علــى صفحات مواقع 
التواصل االجتماعــي ومن يراها 

يظــن أن الطالب فــي فندق خمس 
نجــوم لكــن األمــر بحســب ذات 
التقريــر عكس ذلــك تماما خاصة 

عند تذوق الطبق.
الوضعيــة  هــذه  ضــوء  وعلــى 
المتعفــة يطالب التنظيــم المذكور 
من الجهات العليا بالتدخل العاجل 
وايفاد لجنة تحقيق وزارية مرفوقة 
بخليــة مراقبة من الديوان الوطني 
للخدمــات الجامعيــة إلــى مديرية 
الخدمات الجامعية ســطيف 2 من 
أجل وضــع حدا للحالــة الكارثية 
التي أصبح يتخبط فيها هذا القطاع 

بسطيف.

التجــار  مــن  مجموعــة  nطالــب 
الناشطون ببلدية تالة ايفاسن الوقاعة 
الســلطات  والية ســطيف،  شــمال 
المحلية بضرورة ايفاد لجنة تحقيق 
تعاين محــالت الرئيــس المتواجدة 
بقلب مدينة تيــزي نبراهم، للتعرف 
علــى وضعياتها ومدى االســتغالل 
اســتغاللها  وطريقــة  لهــا  الفعلــي 
والمســتلزمات المتوفرة فيها، وذلك 
قصــد منحهــا لمســتفيدين آخريــن 
الســيما بعد تبيّن وجــود محالت لم 
تســتغل بعد ولم تفتح منــذ توزيعها 
ولــم يعــرف حتــى أصحابهــا إلى 
اليوم، والغريب في األمر أن البلدية 
بحســب هؤالء لم تتخــذ أي إجراء 
في حقهم وحق هــذه المحالت التي 
أســالت لعاب الكثير من الطامحين 
لممارسة نشاط تجاري هناك كونها 
فــي موقــع اســتراتيجي،  تتواجــد 
واســتنكر هــؤالء اتخــاذ اجراءات 
ردعيــة في وقت ســابق علــى فئة 
معينــة دون أخــرى بحجــة عــدم 
اســتغاللها للمحالت، كما تم إقصاء 
آخرين من االستفادة، ونفس الشيء 
ينطبق على المحالت المنجزة بنفس 

الصيغة للبلديات المجاورة.
وأمــا هذه الوضعيــة يطالب هؤالء 

مــن الوصايــة بالتدخــل وتحريــر 
هــذه المحالت مــن قبضــة التجار 
يملــك  لمــن  ومنحهــا  الوهمييــن، 
أحقية االســتفادة واســتغاللها فعليا، 
وهذا مــا يرجع بالنفع العام للمنطقة 
ولالقتصــاد، وأكــد هــؤالء أن مــا 
يشــاع علــى فشــل هــذه المحالت 
في أداء دورهــا االقتصادي مجرد 

وهــم وحلية للتســتر من طرف من 
منحوهــا تحت الطاولــة أو بمنطق 
الوالءات الحزبية والسياســية، وهو 
مــا يحيدها عــن دورهــا الحقيقي، 
و وجــه هــؤالء التجــار نــداء عبر 
التواصل االجتماعي لرئيس  مواقع 
دائرة ماوكالن الجديد قصد التدخل 

العاجل بخصوص هذا اإلشكال.

وتتواجــد الكثير مــن المحالت في 
وضعية كارثية حيث طالها االهمال 
والخــراب وتحولــت إلــى مصــب 
للقمامــة فيمــا حــول المتشــردون 
بعض المحالت إلى شبه مراحيض 

عمومية.
سفيان خرفي

تقرير أسود يكشف تدني الخدمات 
بالشق االجتماعي لجامعة سطيف

كشــف تقرير رفعــه المكتب الوالئي للحركة الوطنيــة للطلبة الجزائريين عن وجود تجــاوزات واهمال كبير 
بالشق االجتماعي لجامعة سطيف 2 الهضاب، حيث انتقد هذا التقرير بشدة ظاهرة تفاخر العمال والموظفين 
بصور »سيلفي« مع أطباق يتناقلونها عبر مواقع التواصل االجتماع، حيث يظن من يشاهدها أن الطلبة في 

فنادق، لكن الحقيقة العكس تماما.

 تجار يطالبون بالتحقيق يف وضعية محالت
 الرئيس  بتالة ايفاسن

كون أن غالبيتها لم تستغل

متفرقات

سطيف : سفيان خرفي 

مدراء اإلقامات يتباهون بصور "سيلفي" والطلبة يعانون
أخبار الهضاب
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n   أســتهل رئيس مصلحة الدراسة واالمتحانات 
اليــوم التكوينــي المخصــص لرؤســاء المراكز 
المتعلقــة باالمتحانات الوطنية الرســمية الثالث 
مــدراء  أمــام  عــرض  بتقديــم   2021 دورة 
المتوســطات واإلبتدائــي  والمفتشــين يتضمــن 
مهــام رئيــس المركز ونوابــه قبل وأثنــاء وبعد 
اجــراء االمتحان  موضحــا مختلــف التعليمات  
الــواردة في دليل اجراء االمتحانات الثالثة ،التي 
يستوجب على رؤساء المراكز التقيد بها إلنجاح 
هــذه المواعيد الوطنية الهامة ،كما أكد في تدخله 
مراعاة الجانب الصحي للتالميذ والمؤطرين عبر 
التقيد بالبروتوكول الصحي الخاص باالمتحانات. 
التي ســتجرى في ظروف استثنائية يميزها عدم 
زوال مرض كورونا ، وهو ما يستدعي االلتزام 
بالصرامــة لفــرض البروتوكــول علــى الجميع 
داخل المركز حســب اإلجراءات التنظيمية التي 
فرضتها وزارة التربية الوطنية، ومن بين النقاط 
األساســية التــي وردت في العــرض المقدم في 
هــذا اليوم التحسيســي والتكويني أنه على رئيس 
المركــز أن يحضر مركزه مــن جميع الجوانب 
وخاصة المادية والبشرية والصحية منها كما أنه 
المســؤول األول على سالمة حافظات المواضيع 
وأوراق اإلجابــة  وتطبيــق تعليمــات الحراســة 
بصرامــة وإعداد ملفــات التعويضــات ،كما أن 
رؤســاء المراكز مطالبون بعقد اجتماع تحسيسي 
وتكويني وتحضيري لفائدة المؤطرين يومين قبل 

اجراء اإلمتحانات الثالثة.
وأشار رئيس  مصلحة الدراسة واالمتحانات بأن 
رئيــس مركز امتحان الباكالوريا ســيدعم بأربعة 
نــواب ورئيس مركز شــهادة  التعليم المتوســط 
بثالثة نواب وهذا حرصا على ضمان نجاح هذين 
االمتحانين الهامين ،وذلك كله بمساعدة المالحظ 
لرئيس المركز ومتابعــة كل ما يجري به،مؤكدا 
بان مخطط جلوس المترشــحين في القاعات البد 
أن يســلم مســاء اليوم األول أثناء إيــداع إجابات 
المترشــحين لدى المديرية الوصية ،ونفس االمر 
ينطبــق على أكياس المواضيــع ،فيما يؤجل دفع 

رخــص خروج المترشــحين الــى دورات المياه 
والعيادة أثناء سير االمتحان الى اليوم األخير مع 

االنتهاء من العملية.
وأكد مفتش التربية الوطنية الســيد بولعشــب – م 
رئيس مركز التجميع على ضرورة تحسين العمل 
اإلداري وتجنــب بعض الهفوات  التي حدثت في 
الســنوات الســابقة على مســتوى بعــض مراكز 
اإلجــراء ، والتــي تؤثــر على عمــل المؤطرين 
على مســتوى مركز تجميع إجابات المترشــحين 
مــن ذلك إرســال محضــر فك األختــام األصلي  
وليس نســخة طبــق األصل له ومســك األوراق 
اإلضافيــة إلجابات التالميذ بشــكل محكم خاصة 
وأن المترشــحين ممنوعــون من كتابة أســمائهم 
عليهــا ناهيك على مراعــاة الدقــة والتركيز في 
تدوين البيانات التي  تسجل على ظرف اإلجابات 
بحيث البد ان تكون مطابقة لبيانات محضر سير 

االمتحان.
أما مدير الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

فرع بجاية السيد مزيان زهير فقد ركز توجيهاته 
وإرشــاداته على ضــرورة اهتمام رئيس المركز 
على وثيقتين أساســيتين فــي مركز اإلجراء هما 
المواضيع وكذا األجوبة لكون مشكلتهما ال تعالج 
،مؤكدا لرؤســاء المراكز بــان كل األجهزة التي 
يصطحبها التالميذ المترشــحين للمركز ممنوعة 
ماعدا اآلالت الحاســبة العادية ،موضحا بأن كل 
ســنة يتم اكتشــاف أخطاء جديدة لم تكن موجودة 
ســابقا وهــو مــا يســتدعي تحييــن اإلجــراءات 

والنصوص بشأنها.
يشــار الى أن مدراء الثانويات رفضوا المشاركة 
فــي هذا اليــوم التكويني اســتجابة لنقابتهم ،التي 
قــررت مقاطعة عمليــة جلب الكتاب المدرســي 
وتوزيعــه وبيعه ،واالمتناع عن إعداد ودراســة 
ملفــات 5000 دج ، إضافــة الــى عدم اســتالم 
التسخيرات الخاصة برئاسة االمتحانات الرسمية 

وفي مقدمتها امتحان شهادة الباكالوريا.

n و فــي هــذا الســياق، عبر العديد من ســكان 
»المنطقــة« و حتى باقي التجمعــات العلوية في 
اقليــم البلدية، في تصريح »عين الجزائر« ، بأن 
الماء أصبح عملة نادرة في المنطقة مند ســنوات 
و كل مــا حــل فصــل الصيف بالتحديــد ، األمر  
الذي صعب عليهم الحصول عليه، و هو ما  دفع 
بهــم إلى البحث عنه بشــتى الطــرق، غير أبهين 
عــن مصادرهـ خاصــة و أن بعضهــم مجبرين 
علــى اســتغالل الماء حتى في ســقي محاصيلهم 
الزراعيــة التــي هي مصدر حياتهم و معيشــتهم 
فــي المنطقة ، بينما ناشــد البعض البلدية و معها 
مصالــح الجزائرية للمياه ضــرورة التدخل و لو 
بالصهاريــج لتموين المنطقة و باقــي التجمعات 
الســكنية المجاورة لها التي خزانتها تبقى بال ماء 
ألســابيع طويلــة أمام جفاف الينابيــع التي تتزود 
منها.رئيــس البلديــة، من جهته،، قلــل من حجم 
االزمــة موضحــا بأنه يوجد تدبدب فــي التوزيع 
سيتم التحكم فيه في غضون ايام كما ان مصالحه 
عمدت الى تجديد كل شبكات التوزيع و الشبكات 
الرئيســية للجر التي هي تحــت تصرف مصالح 
الجزائرية للماء، كما دعا المواطنتين فقط لرشاد 

في استغالل الماء و تجنب التبذير.   

متفرقات

رئيــس فريق نجم بني ولبــان ينجو من 
الموت يف حادث مرور بسكيكدة

n نجــا، أول أمــس  ، دقائق قبل موعد اإلفطــار، رئيس فريق نجم الرياضي 
بني ولبان، المنتمي لبطولة الثاني الهواة و الرئيس السابق لشببية سكيكدة ،عبد 
هللا طبــو، من الهالك، عقب حادث مرور اليم وقع له بالمخرج الشــرقي لبلدية 
رمضان جمال بالتحديد بمنطقة »كنداديس«، حيث اصطدمت ســيارته بسيارة 
أخرى كانت تســير في االتجاه المعاكس، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية 
لدائرة رمضان جمال من أجل تحويل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة 
االستعجاالت الطبية بمستشفى بوحارة ، و علمنا بأنه تعرض إلى كسور متعددة 

و إصابات تطلب وضعه تحت العناية الطبية.

عمال و منتســبو قطاع الرتبية يف وقفة 
احتجاجية بسكيكدة

 

n فضــل،  أول أمــس، العشــرات مــن عمــال و أســاتذة قطــاع التربية في 
ســكيكدة،مقاطعة اإلحتفــال بعيد العمال الــذي دعت اليه نقابــة العمال أمس و 
فضلــوا تنظيم وقفــة إحتجاجية كبيرة أمام مديرية التربية بالوالية ، متمســكين 

لتحقيق جميع مطالبهم االجتماعية و المهنية المشروعة. 
الوقفة اإلحتجاحية عرفت مشاركة قوية وفعالة إلطارات و نقابي االتحاد العام 
العمال الجزائريين و نقابات التربية رافعين شعارات تدعوا وزير التربية النظر 
لمطالبهم المشــروعة و خاصة أمام تدهور مســتوى األستاذ و العامل المعيشي 

في ظل الواقع المزري القدرة الشرائية متوعدين بالتصعيد.

....«أمتــاداد  الظــل  منطقــة  ســكان 
لصاص« بعني قرشة بشتكون 

 
n جــدد، أمــس، مواطنو منطقــة »أمتاداد للصاص« ببلدية عين قشــرة غرب 
سكيكدة، شكواهم إلى والي الوالية ،قصد التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم 
التي أستمرت لعقود في ظل غياب أي تنمية حقيقة في القرية المنسية مند سنوات. 
فضــل مواطنو قرية »أمتاداد لصاص« ببلدية عين قشــرة، مراســلة الســلطات 
المحلية ووالي ســكيكدة، قصد التدخل العاجل النتشــالهم مــن وضعيتهم الصعبة 
التي أســتمرت لعقود خاصة و أنهم يشاهدون مشاريع التنمية تصل إلى مشارف 
قريتهم دون ان تصلهم ،مما اعتبروها إقصاء لهم و تهميش من قبل المســؤولين 
الذيــن ال يزرون المنطقة إال أثناء المواعيد االنتخابية ......الســكان الذين عادوا 
مؤخرا بقوة إلى المنطقة لخدمة أراضيهم و االســتقرار فيها باتوا يحلمون بأبسط 
األمور التنمية على األقل »كما قال« أحدهم تهيئة الطريق على مسافة ال تتجاوز 
2 كلم بعدما تحول إلى كابوس يؤرق يومياتهم خاصة أثناء تساقط المطر.رئيس 
البلديــة »المكلف«، أكد في تصريح »عين الجزائر«، بأن الطرقات الغابية هي 
من صالحية مصالح الغابات و أن البلدية اجتهدت بإمكانياتها المحدودة من أجل 
فتح جميع المســالك التي تضم تجمعات ســكانية على مســتوى إقليم البلدية، كما 
ان ســكان المنطقة اســتفادوا رسميا من جملة المشاريع المســجلة من بينها تعبيد 

الطريق الذي سيسند عن قريب لمقاول محلي.   
نورالدين .ب

النخبة الوطنيــة للعلوم  الطبية  تنظم 
يوما تكوينيا يف جراحة االسنان  بميلة 
n في اطار نشــاطاته الســنوية وتزامنا مع الشــهر الفضيل نظمت نهار أمس  
النخبــة الوطنية للعلوم الطبيــة مكتب والية ميلة  يوما تكوينيا لصالح طلبة طب  
وجراحــة االســنان والفم  ،حيث  كان االقبــال كبيرا على هذه الــدورة التي تعد 
األولى على مستوى الوالية الشيء الذي حفز القائمين على العملية  للتفكير في  
ادراج اختصاصات اخرى مستقبال.  لإلشارة الدورة هذه تكون متبوعة بعمليات 
تطبيقية وزيارات ميدانية للتعرف أكثر على هذه المهنة لكسب مهارات وخبرات  
تفيدهم في مستقبلهم المهني .المشاركون ثمنوا العملية متمنين استمرارها ولتشمل 
مختلــف االختصاصــات  والمياديــن  مــن أجل تطويــر هذه  المهنــة  ومواكبة 
التطورات الحديثة في هذا المجال ،ال سيما استعمال األجهزة المتطورة و زراعة 

األسنان و التي عرفت قفزة نوعية في الدول المتقدمة 
محمد ب 

جمعية اإلرشاد واإلصالح بجيجل  تنظم ندوة 
حول« اضطرابات النطق عند الطفل«

 
n نظمت، أمس، مؤسسة الطفولة الصغيرة بجيجل ندوة بعنوان »اضطرابات 
النطــق عند الطفل«، مــن تأطير االخصائيــة االرطوفونية »أســماء بيراك« 
تحت إشــراف األخصائية النفسانية التابعة لمؤسســة الطفولة الصغيرة » وداد 
بومقــورة« وبحضور عامالت روضات ومراكــز الجمعية تناولت األخصائية 
األرطوفونيــة أســباب اضرابــات النطق وكيفية تشــخيص االضطراب كتأخر 
النطــق، التأخر اللغوى، التأتــأة، اإلفراط في الحركــة،و التوحد.،كما تطرقت 
المتدخلة إلى طرق التعامل معه ،وأكدت على ضرورة التشخيص المبكر حتى 

يكون العالج سريعا ودون مضاعفات .
نصرالدين - د

شهد مقاطعة كلية لمدراء الثانويات إستجابة لنقابتهم
تنظيم يوم تكويني لفائدة رؤساء مراكز 

االمتحانات الوطنية بجيجل

مواطنو منطقة "كالبة" يف رحلة البحث عن الماء

عدة أحياءنه يف بلدية رمضان جمال تعاين الجفاف يف سكيكدة

7  عين على الشرق 

احتضنت،نهاية األسبوع الماضي، قاعة المحاضرات الكبرى بثانوية الكندي بجيجل أشغال يوم تكويني لفائدة 
مدراء األطوار التعليمية الثالثة الثانوي والمتوسط واالبتدائي المكلفين كرؤساء مراكز االمتحانات الرسمية 
الوطنية دورة 2021،بحضور رؤســاء مراكز التجميع والتصحيح واللجان،الذين تتبعوا عرضا حول  مهام 
رئيس المركز كما تضمنه دليل إجراء اإلمتحانات الرسمية ،لكن ذلك تم بمقاطعة مدراء الثانويات لهذا اليوم 

التكويني استجابة لبيان المجلس الوطني لنقابة مدراء الثانويات.

يعاني، سكان العديد من المناطق و التجمعات السكنية المتواجدة غربي بلدية رمضان جمال بسكيكدة، و منها منطقة »كالبة » 
ذات الكثافة السكانية العالية من نقص كبير في المياه العذبة الصالحة للشرب  خاصة في مع حلول كل فصل صيف ،أين يجد 
ســكان هذه المناطق صعوبة ومشــاكل كبيرة للحصول على الماء ، على اعتبار ان الماء ينقطع في الكثير من األحيان إلى ما 
يقارب أســبوعين، مما يجد هؤالء المواطنين أنفســهم مضطرين لشراء الماء من الصهاريج بأثمان باهظة ، وهذا قصد القيام 

بأعمالهم اليومية. 

جيجل : نصرالدين دربال 

سكيكدة : نورالدين. ب
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n      استطاع  الوفاق من تسجيل 
االنتصار السادس خارج القواعد في 
مرحلــة الذهــاب ما يؤكــد التفاوض 
الكبير للســطايفية خارج ملعب النار 
واالنتصار مع تسجيل تعادلين وثالث 
هزائــم فقط  في هــذه المرحلة وكلها 
خــارج القواعــد هــذه الحصيلة جد 
ايجابية للوفاق التي قد تنســى أنصار 
الكحلــة فــي الخيبــة واإلقصــاء من 
التأهل إلى الــدور الربع النهائي من 
المنافســة اإلفريقية حيث يركز أبناء 
التونســي الكوكي نبيل على البطولة 
خاصــة وان كل الظــروف مواتيــة 
وايجابيــة والفارق كبير مع المالحق 
المباشــر علمــا أن الوفاق سيســتقبل 
فــي الجولــة األولــى داخــل الديــار 
وهي فرصة لإلبقــاء على األقل هذا 
الفارق أو توســيعه من جديد وهذا ما 
يصبو  إليه رفقاء القائد جحنيط الذين 
يــؤدون في موســم رائــع باعتراف 
حتــى التقنيــن وهــذا مــا يتجلى في 
األرقام  المســجلة التي ترشح الوفاق 
للتتويــج هذا الموســم . حيــث احتل 
الصف األول كأحســن دفــاع بثماني 
أهــداف فقــط  ما يؤكــد صلبة الخط 
الخلفي للوفاق الذي كان قويا وســدا 

منيعا دون نســيان الحارس خذايرية 
الــذي يــؤدي في موســم اســتثنائي 
حيث ســاهم كثيرا في هذه الحصيلة 
السيما في المباريات القوية والنارية 
والتــي لعبــت خــارج القواعد حيث 
لعــب كل المباريــات أساســي وإبان 
علــى قــدرات عالية كما ســمحت له 

الخبرة في التعامل الجيد مع اللقاءات 
مساهما في النتائج االيجابية المحققة 
باعتــراف ضمني من أنصار الكحلة 
والبيضــاء الذيــن اثنوا كثيــرا على 
حارسهم الذي كان في المستوى حتى 
فــي المنافســة اإلفريقيــة لوال بعض 
الهفــوات الدفاعيــة والبداية الصعبة 

للنادي فــي دوري المجموعات لكان 
التأهــل من نصيب الســطايفية . هذا 
وأقامت  إدارة الشــبيبة مأدبة إفطار 
على شــرف العبي والوفد السطايفي 
فــي صورة تالحم تؤكد أن كرة القدم 
ليســت منافســة فقط بل أخوة أخالق 

تربية وتضامن . 

n     وحســب المعلومــات التــي 
بحوزتنــا فــإن قاســمي ذهــب إلى 
القضــاء لــرد االعتبار لنفســه من 
خــالل جر المناصريــن إلى العدالة 
منــة  بالرغــم  المحاكــم   أروقــة 
محــاوالت بعض األطــراف إقناعه 
بالتنازل عــن هذه الفكــرة  خاصة 
أمــام  مالئــم  غيــر  الظــرف  وان 
التطــورات التي تشــهدها الســاحة 
بســبب  المدينــة  فــي  الرياضيــة 

الصراعات الموجــودة بين اإلدارة 
األخيــرة   الفئــة  هــذه  واألنصــار 
استقبلت الخبر بسرعة حيث قررت 
الرد على قاسمي بحركة احتجاجية 
أخــرى متمثلــة فــي مســيرة خالل 
االيــام القليلة القادمــة  للمطالبة منه 
بالرحيــل وايضــا إبــداء التضامن 
الكبير مــع المناصران مع المطالبة 
بوقف المتابعة القضائية الن الشباب 
ملك لجماهيره وليس ألي شــخص 

أخر . 

n   وهــي النتيجة التي ال تعكس تماما المقابلة 
أيــن قدم أشــبال المدرب حجار مســتوى البأس 
به  رغم النقص المســجل فــي القاطرة األمامية 
بعــد تســريح هــداف الفريــق مرزوقــي نظرا 
للضائقة المالية واألزمة التي تتخبط فيها اإلدارة 
والتشكيلة ما انعكس سلبا على هذه النتائج حيث 
يحتــل الفريــق المراكز األخيرة وهــو مهدد أو 
قريب من الســقوط فــي حال عــدم التدارك في 
اللقاءات المقبلة أو في مرحلة اإلياب من البطولة 
التي ســتنطلق الثالثاء القادم ويتطلع حجار الى 
الرفع من معنويات رفقاء الحارس قاســم سفيان 
مــن أجــل العودة الــى الواجهة وبقــوة  اعتبارا 
مــن اللقاء المقبــل الن المواجهــات المقبلة كلها 
نارية وبمثابة مباريات الكأس ألبناء  روســيكادا 
مــا يعنــي في هــذه الحالة أن تحقيــق فيها نتائج 
ايجابية ضرورة حتمية لتفادي الســقوط والعودة 
إلى القســم الثاني بعد موســم فقط من الصعود . 
لإلشارة فإن األمور اإلدارية ليست على  ما يرم 
وحتى  النتائج الفنية غير ايجابية ما يتخوف منه 

أنصار الفريق في بقية المباريات .
 أ -هادي 

أخبار محترفينا  يف انتظار التأكيد يف مرحلة اإلياب 

الوفاق ينهي مرحلة الذهاب في الصدارة 

السنافر يتوعدون المدير اإلداري والمايل بمسرية ضخمة

قاسمي يتابع منارصني من شباب قسنطينة قضائيا

رشيد غزال يواصل كتابة 
التاريخ يف الدوري الرتكي

n واصــل نجــم المنتخب الوطني الجزائري رشــيد غــزال تألقه هذا 
الموســم رفقة ناديه بشــكتاش ليدخل تاريخ الــدوري التركي من بابه 
الواســع.حيث تمكن اليســاري الجزائري رشــيد غزال مــن الوصول 

للتمريرة الحاسمة رقم 17 هذا الموسم في الدوري التركي.
كما أصبح رشــيد غزال خامس أفضل ممرر حاســم في تاريخ الدوري 
التركي.وبات اليســاري الجزائري يتصدر ترتيب أفضل الممررين في 
الدوريــات األوروبيــة مناصفة مــع الالعب توماس مولــر نجم نادي 

بايرن ميونخ األلماني.
تاج الدين  

عصمان ديمبييل

 محرز العب كبري و ما أنجزه مع 
الجزائر ال يصدق

n شــاد النجم الفرنســي عصمان ديمبيلي العب نادي برشــلونة بقائد 
المنتخــب الوطنــي الجزائري رياض محرز وأكد أنه العب إســتثنائي و 
خصم صعب على أي العب .وقال ديمبيلي في حوار مع قناة بين سبورت 

: “أحب مشاهدة رياض محرز مع مانشستر سيتي كل أسبوع “.
وتابــع حديثه” محرز العب اســتثنائي يفعل أشــياء غيــر معقولة في 

المباراة، مواجهته وجها لوجه هو صعب جداً على أي العب”.
ليختتم حديثه قائال ” ما أنجزه مع الجزائر ال يصدق”.

تاج الدين 

الجولة ال14  للقسم الثاين هواة رشق 
أبناء الشاطو يستعيدون الريادة وأبناء 

بونة يسقطون والموك يعيد األمل 
n أســفرت  نتائج الجولة ال14  للقســم الثاني هوة شــرق عن عودة هالل 
شلغوم العيد إلى الصدارة بعد أن عاد بفوز ثمين من باتنة أمام البوبية بثالثية 
مقابــل هدف واحد ،مســتغلين الضعف البدني للفريــق المحلي الذي فقد نكهة 
اللعــب وهذا ما يؤكد النتائج الســلبية المحققة وهي النتيجة التي يتصالح بها 
أبناء الشــاطو مــع أنصارهم بعد التعادل المخيب لآلمــال في الجولة الماضية 
أمام شــباب أوالد جالل داخل القواعد  بينما ســقط الرائد السابق اتحاد عنابة 
في الدقائق األخيرة بخنشــلة أمام االتحــاد المحلي بهدف لصفر وقعه الهداف 
بايزيد ســفيان الذي أضاف الهدف الخامس لشــخصه هذا الموسم  في الوقت 
الــذي عاد اتحاد الشــاوية بفارغ اليدين من تنقله إلى قســنطينة  حيث انهزم 
أمام الموك بهدفين مقابل هدف واحد ليســتعيد الموك الحيوية في اللعب على  
ورقــة الصعود  في الوقت عاد أبناء اليســكا بتعــادل ثمين من تاجنانت، حيث 
فرضــوا التعــادل االيجابي هدفين لمثلهما على الفريــق المحلي الدفاع  ورغم 
ذلــك يبقى مهدد بالســقوط حيث يحتل الصف 10 رصيــد 13 نقطة  وبفارق 
أربع نقاط على شباب أوالد جالل الذي انهزم في التالغمة أمام النجم المحلي 
ومولودية باتنة التي ســقطت داخــل القواعد أمام المتصدر الجديد  وفيما يلي 

النتائج الكاملة . 
اتحاد خنشلة 1 اتحاد عنابة 0 

دفاع تاجنانت 2 جمعية الخروب 2
مولودية قسنطينة 2 اتحاد الشاوية 1 

مولودية العلمة 1 شباب باتنة 0
مولودية باتنة 1 هالل شلغوم العيد 3
نادي تالغمة 2 شباب اوالد جالل 0

 أ-هادي 

مولودية قسنطينة 
الموك يعــود إىل الواجهة ويســتهدف 

مجددا ورقة الصعود 
n عاد األمل للمولودية في اللعب على ورقة الصعود، بعد أن فاز بصعوبة 
كبيــرة علــى اتحاد الشــاوية الســبت داخل القواعــد  ما يســمح للفريق أوال 
بتعويــض مــا فاته في الجولــة الماضية والهزيمة المســجلة فــي عنابة أمام 
االتحــاد المحلــي وتحقيق االنطالقة من جديد في القســم الثانــي هواة الجهة 
الشرقية حيث جاء االنتصار في الوقت المناسب ليعيد ترتيب البيت الذي كان 
قريب من االنفجار بفعل النتائج الســلبية وغليان الجماهير من أداء الالعبين 
والحصيلة المســجلة وتضيع ورقة الصعود قبل هذه الجولة التي استفاد منها 
كثيــرا أبناء المــوك من خالل هذا االنتصار الذي يقربــه من أصحاب المقدمة 
وتفعيــل أمله في ســباق الصعود إلى الرابطة األولــى المحترفة وهذا ما ذهب 
إليه المدرب زاوي الذي كان تحت ضغط شــديد في الجوالت الماضية بســبب 
النتائج المخيبة لآلمال حيث شــعر بذلك بعــد نهاية اللقاء لما تحدث للصحافة 
وكأنه خرج من الضغط قليال الذي عاشه منذ لقاء الخروب والتعادل االيجابي 
داخــل الديار ويتطلع هذا المدرب الشــاب إلى قيــادة القبة البيضاء إلى العودة 
إلى حظيرة الكبار فيما تبقى من المباريات وهذا من خالل التركيز الكبير على 
المواجهات المتبقية السيما اللقاء المقبل الذي سيكون المنعرج الحاسم للموك 
لما يتنقل لمواجهة الرائد هالل شــلغوم العيد ،حيث يسعى أشبال الرئيس عبد 
الحق دميغة إلى االستمرار في النتائج االيجابية واإلطاحة بالرائد الجديد رغم 
أن األمــر صعــب نوعا ما ،لكن اإلرادة والتحــدي والتحضير النوعي قد تكون 
هــذه المعاييــر الثالثة كافية للعودة بنتيجة ايجابية وعلى األقل تفادي الهزيمة 

حتى ال تعود القبة البيضاء إلى نقطة الصفر .
 أ-هادي 

عين على الرياضة 
اإلثنين 3 ماي  82021

الموافق لـ 21  رمضان  1442

أنهي وفاق سطيف  مرحلة الذهاب في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن المالحق المباشر، بعد أن عاد في ختام  
المباريات المؤجلة والمتأخرة من سكيكدة بانتصار ثمين سمح ألبناء عين الفوارة تعزيز مركزه في الترتيب العام .

كشفت  مصادر مطلعة أن المدير اإلداري والمالي لفريق شباب قسنطينة قاسمي شرع في اإلجراءات المتعلقة برفع 
دعوى قضائية ضد مناصرين كانا قد اقتحما اجتماع اإلدارة منذ أسبوع وتم االعتداء عليه لفظيا.

 يسير فريق الشبيبة إلى الهاوية بالنظر الى النتائج السلبية المحققة حيث أضاف إلى رصيده الخسارة 
ال14 هذا الموسم مساء السبت برسم تسوية الرزنامة أمام وفاق سطيف .

أ.هادي

أ.هادي

شبيبة  سكيكدة 

أبناء روسيكادا إىل الهاوية و14 خسارة يف مرحلة الذهاب 



 n انتــزع إنترميالن لقبه األول 
في دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القــدم في 11عاما اليوم األحد 
بعــد أن تعــادل ساســولو 1-1 مع 
أتالنتا ليضمن فريقالمدرب أنطونيو 

كونتي التتويج.
ويبتعــد إنتــر بفــارق 13 نقطة في 
الصــدارة مــع تبقي أربــع جوالت 
علىنهايــة الموســم، ووضع تتويجه 
حدا لهيمنة يوفنتوس على اللقب في 

المواسم التسعة األخيرة.
وهــذا هــو اللقــب األول إلنتــر في 
الــدوري منذ تتويجه بثالثيةالدوري 
أبطــال أوروبــا  والــكأس ودوري 
موســم  مورينيو فــي  مع جوزيــه 
2010-2009 ورقــم 19 لــه في 

المسابقة.
األنديــة  أكثــر  وأصبح إنتر ثانــي 
تتويجــا بلقب الــدوري متفوقا على 
ميــالن الذي نــال 18 لقبــا وخلف 

يوفنتوس وله 36 لقبا.
وُطــرد بيرلويجــي جوليني حارس 
وبعــد  دقيقــة   22 بعــد  أتالنتــا 
عشردقائق الحقة تقدم فريقه بهدف 

روبن جوزنز.
فــي  التعــادل  ساســولو  وأدرك 
بدايــة الشــوط الثاني بركلــة جزاء 
مندومينيكو بيراردي وأكمل الفريق 
المباراة بعشرة العبين بعد حصول 

مارلون على اإلنذار
الثانــي كما احتســبت ضد صاحب 

األرض ركلة جزاء.

إنتر ميالن ينهي هيمنة يوفنتوس 
ويتوج بلقب الدوري اإليطالي

كيف بنى كونتي فريقًا بطاًل واكسبه ثقافة الفوز

كأس ألمانيا..
 دورتموند يكتسح هولشتاني ويلحق باليزبيغ إىل النهايئ

عين على الرياضة 
9

n أّكــد المــدرب أنتونيو كونتي 
األغلى أجراً فــي إنتر اإليطالي، 
بــأن مالكــي النــادي لــم يخطئوا 
عندمــا وضعــوا ثقتهــم بــه مــن 
خــالل قيادته الفريــق إلى إحراز 
لقب الدوري في موســمه الثاني، 
واضعاً حداً لسيطرة فريقه السابق 
يوفنتوس على مدى تسعة مواسم.
يُعــرف  الــذي  كونتــي  زرع 
عنــه صرامتــه فــي التعامــل مع 
الالعبيــن، ثقافــة الفــوز والتميّز 
وحثهم علــى بذل المجهودات من 
أجــل تحقيق االنتصــارات، وهي 
ثقافة نسيها العبو إنتر على مدى 

العقد االخير.
البلجيكي  ص هداف الفريــق  ولخَّ
روميلو لوكاكــو هذه الثقافة بقوله 
»التدريــب هــي منطقــة حربية، 
أن  اطالقــاً  يحبــذ  ال  المــدّرب 

نتراخى«.
وأكد كونتي )51 عاما( في حديث 
لصحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 
في خريف العام الماضي »أدرك 
جيــداً بأنــه إذا كانــت األمــور ال 
تسير جيداً حول الفريق، فان ذلك 
يرتد سلباً على أرضية الملعب«.

وأضاف »الجميع يتكلّم عن الفوز 
كما لو أنه في متناول اليد. أما أنا، 
فأتكلم عن عقلية فائزة والتحضير 

لتحقيقها«.
عقليــة الفــوز هــذه تعلّمهــا فــي 
صفوف يوفنتــوس، أّوال كالعب 
مــن 1991 حتى عــام 2004، 
ثــم عندما أشــرف علــى تدريب 
فريق الســيدة العجوز من 2011 
حتــى عــام 2014. هــذه الروح 
جعلت أنصار الفريق اللومباردي 

يتهيبون منه في بادىء األمر.

كان الموســم األول بمثابة اآلمال 
ألن إنتــر احتــل المركــز الثاني 
نهائــي  وبلــغ  يوفنتــوس  وراء 
الــدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
ليخســر بصعوبــة أمام إشــبيلية 
الموســم  أمــا   .2-3 اإلســباني 
الثاني، فشــهد تتويــج إنتر باللقب 
التاســع عشــر فــي تاريخــه في 

»سيري أ«.
وكان كونتــي الــذي ال يهدأ على 
جنبات الملعب عندما يتابع فريقه 
يلعــب، هّدد بترك النادي الصيف 
الماضي لتباين في وجهات النظر 
بينه وبين المسؤولين عن النادي. 
بنــى كونتي فريقاً على شــاكلته، 
أصبــح على مــّر المباريات كتلة 
متماســكة تملك ثقافــة الفوز. لقد 
نجح كونتي على مدى موســمين 
في بناء فريق من جديد من خالل 

االعتمــاد علــى هدافيــه لوكاكــو 
مارتينيس،  واالرجنتيني الوتارو 
كمــا نجح في اســتخراج األفضل 
مــن صانــع األلعــاب الدنماركي 
كريســتيان اريكســن الذي لم يكن 
راضياً علــى التعاقــد معه، ومن 
الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش.
أحــرز  الــذي  كونتــي  وقــال 
الســكوديتو للمــرة الرابعــة فــي 
مســيرته بعد ثالثية مع يوفنتوس 
والخامــس في مســيرته بعد لقب 
الــدوري االنكليــزي الممتاز في 
صفــوف تشيلســي »أعتقــد بأنه 
حصــل أمــر مــا مــع الالعبين. 
يعرفون تماماً بأنني ال اتطلع الى 
األسماء الرنانة، كل ما يهمني هو 
مصلحــة إنتر، وقــد بنينا احتراماً 

متباداًل كبيراً بيننا«.
نجــح كونتي فــي تخطــي اآلثار 
الســلبية لخــروج فريقــه المبكــر 
مــن دور المجموعات في دوري 
أبطــال أوروبــا، باالضافــة إلى 
المشــاكل الماليــة التــي واجهتها 
الصينيــة  »ســونينغ«  شــركة 
مالكــة النــادي وتأخرهــا في دفع 
أجور الالعبين الشــهرية في ظّل 
شائعات عن إمكانيات بيع النادي.
الــدوري  لقــب  إحــرازه  ومــع 
المحلــي، أثبــت بأنه فعــاًل النجم 
النــادي،  فــي صفــوف  األبــرز 
وأكد خيار المالكيــن بمنحه أجراً 
هــو األعلى بين مدربــي الدرجة 
األولــى في إيطاليــا، حيث قدرت 
الصحف المحلية ذلك بما بين 11 

و12 مليون يورو سنويا. 
يتبقى أمــام كونتي عام في عقده، 
لكنــه ألمح بأنــه يريــد ضمانات 
حول نوايــا النــادي وقدراته قبل 
أن يخوض غمار تجربة الموســم 

المقبل.

اكتســح بوروســيا دورتمونــد   n
ضيفــه هولشــتاين كيــل، المنتمــي 
لــدوري الدرجــة الثانية، بخماســية 
نظيفة، في نصف نهائي كأس ألمانيا 
لكــرة القدم، أمــس الســبت، ليلحق 

باليبزيغ إلى المباراة النهائية.
خماســية  تســجيل  علــى  وتنــاوب 
اليبزيغ، األمريكي الشــاب جيوفاني 
رينا »هدفين«، فــي الدقيقتين 16، 
و23، واأللمانــي المخضــرم ماركو 
رويس، فــي الدقيقة 23، والبلجيكي 
 ،)32 )الدقيقــة  هــازارد  ثورغــان 
واإلنجليزي جــود بيلينغهام )الدقيقة 

.)42
وضرب دورتموند موعدا في المباراة 
النهائيــة مــع اليبزيغ، الــذي تخطى 

فيــردر بريمــن بصعوبة بالغــة، بعد 
فوزه عليه 1-2 بعد التمديد، مسجال 
هدف الفوز فــي الدقيقة األخيرة من 

الوقت اإلضافي.
ويمنــي دورتمونــد النفس في إحراز 
لقبه األول فــي كأس ألمانيا منذ عام 
2017، في حين يســعى اليبزيغ إلى 
تقديم هدية وداعية لمدربه الشــاب، 
يوليان ناغلسمان )33 عاما(، الذي 
ســينتقل لتدريب بايرن ميونيخ بداية 
مــن الموســم المقبل، خلفــا لهانزي 

فليك.
وتقــام المباراة النهائية لكأس ألمانيا 
علــى ملعــب برليــن األولمبــي، في 

الـ13 من الشهر الجاري.
روسيا اليوم
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»جدل  باريس سان جرمان ينهي 
نيمار« بكلمتني

 n بينما تســتمر مســاعي برشلونة اإلســباني الستعادة نيمار خالل 
الصيف المقبل، يبدو أن باريس ســان جرمان الفرنســي أغلق الباب 

تماما في وجه »الحلم الكتالوني«.
أن  اإلســبانية  الرياضيــة  »مــاركا«  صحيفــة  كشــفت  فقــد 
إدارة برشلونة تواصلت مؤخرا مع نظيرتها في باريس سان جرمان، 

من أجل ضم النجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما.
إال أن النادي الباريسي رد على برشلونة بالتأكيد على أن نيمار »ليس 

للبيع«.
ولــم يخــف قائد منتخب البرازيــل رغبته في العــودة للعب إلى جوار 
األســطورة ليونيل ميســي مرة أخرى، في صفقة تعد محببة لرئيس 

النادي العائد خوان البورتا.
ورغم تعثر مفاوضات تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2022 بين 
نيمار وسان جرمان، فإن النادي متمسك تماما ببقاء مهاجمه الماهر، 

الذي يشكل إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي ثنائيا مرعبا.
وســيكون على نيمار الموافقة على خفض راتبه إن عاد لبرشــلونة، 
الذي يمر بضائقة مالية خانقة منذ الموســم الماضي، بسبب تداعيات 

أزمة كورونا وغياب الجماهير.
وكان نيمار انتقل من برشــلونة إلى باريس ســان جرمان في صيف 
2017 مقابــل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم 

بتاريخها.
وكاالت 

بأقــدام برازيليــة.. ريــال مدريد يحطم 
»عناد« أوساسونا

 

n ســجل الثنائــي البرازيلي لــلا مدريد إيدر ميليتاو وكاســيميرو 
هدفيــن في الشــوط الثاني ليقودا الفريق للفــوز -2صفر على ضيفه 
العنيــد أوساســونا، الســبت، ليواصل الضغــط على أتليتيكــو مدريد 

متصدر الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويلعب منافســهما على اللقب برشلونة وإشبيلية األحد واالثنين على 

التوالي.
وبعد مواصلة مطاردة أتليتيكو، ســيحول لا مدريد تركيزه اآلن إلى 
بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يزور لندن لمواجهة تشلسي 
فــي إياب قبــل النهائي األربعاء المقبل بعــد تعادلهما 1-1 في مباراة 

الذهاب في العاصمة اإلسبانية األسبوع الماضي.
وتــرك المدرب زين الدين زيدان العبي الوســط توني كروس ولوكا 
مودريتش علــى مقاعــد البــدالء طوال المباراة، واســتعان بالشــاب 
أنطونيــو بالنكــو العــب الفريــق الثانــي، بينمــا دفع بزميليــه ميغل 

غوتيريز وسيرخيو أريباس في الشوط الثاني.
وكان إيــدن هازارد أخطــر العبي أصحاب األرض في الشــوط األول 

الرائع، حيث سنحت عدة فرص للا مدريد للتقدم في النتيجة.
وجاء رد فعل سيرخيو هيريرا حارس الضيوف سريعا في التعامل مع 
تسديدة لهازارد من مدى قريب وبعدها بلحظات تصدى لضربة رأس 
قوية من ميليتاو وحولها أعلى العارضة، قبل أن يحبط محاولة اخرى 

للبرازيلي في الشوط الثاني.
وبــذل أوساســونا أقصى ما لديه للحد من خطــورة لا مدريد، بينما 
جاءت محاوالته الهجومية قليلة رغم إلغاء هدف شــيمي أفيال بداعي 

التسلل قبل نهاية الشوط األول.
وكاد أن يســتفيد الضيــوف مــن تمريــرة طويلة للخلف مــن ميليتاو 
أجبــرت الحارس تيبو كورتوا للركض نحو خط المرمى إليقاف الكرة 

قبل ان تدخل الشباك.
وأهــدر البديل رودريغو فرصة خطيرة عندما راوغ اثنين من مدافعي 
أوساســونا وشــق طريقه نحو المرمى، لكنه أطلق تسديدة بعيدة عن 

الشباك.
وجــاء هدف التقــدم عبر ركلــة ثابتة، عندمــا قابل ميليتــاو تمريرة 
إيسكو العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس سكنت الشباك ليعوض 

فرصتيه السابقتين، وسرعان ما أضاف كاسيميرو الهدف الثاني.



n وهــو مــا ترجمــه لقــاء جمع 
قائــد الجيــش الليبي المشــير خليفة 
حفتــر، بالمبعوث األممــي إلى ليبيا 
يان كوبيــش، بحضور نائب رئيس 
المجلس الرئاســي، موسى الكوني، 

السبت.
بنشر  الليبي  الجيش  اكتفى  وفيما 
عن  اإلفصاح  دون  للقاء  صورة 
التي  الملفات  أو  الزيارة  سبب 

تناولها، أعلن الكوني، أن اللقاء جاء 
لمساعي توحيد مؤسسات  استكمااًل 
العسكرية  والمؤسسة  الدولة، 
بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء 

قادة القوات المسلحة في طرابلس.
عبر  تغريدة  في  الكوني،  وقال 
التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه 
اللقاء  إن  ”تويتر«،  االجتماعي 
الثالثي الذي جمعه بحفتر وكوبيش، 
الليبي،  الصف  لتوحيد  يأتي 

التي  الكبرى  التهديدات  لمواجهة 
خاصة  الجنوبية،  بالحدود  تتربص 
بعد أحداث تشاد األخيرة، مؤكًدا أن 
فرض  ليبيا  ووحدة  سيادة  ”حماية 

عين.«
الطريق  فتح  جهود  تزال  ال  وفيما 
ليبيا  شرق  يربط  الذي  الساحلي 
بغربها، متواصلة، فضال عن إلغاء 
زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية 

الجمعة  حفتر  زار  بنغازي،  إلى 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
لبحث  ليبيا،  القبة شرقي  مدينة  في 
في  والمستجدات  التطورات  آخر 

البالد.
والخميس، اختتمت اللجنة العسكرية 
سرت  مدينة  في  المشتركة  الليبية 
التي  اجتماعاتها  ليبيا،  وسط 
استمرت خمسة أيام، أكدت خاللها 
التنفيذية  السلطة  مع  تواصلت  أنها 

لتسهيل فتح الطريق الساحلي.
لم  إذا  أنه  من  اللجنة  وحذرت 
فستعلن  فتحه  عن  خطواتها  تثمر 
لذلك  المؤدية  واألسباب  المعرقلين 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وألغيت زيارة لحكومة الدبيبة كانت 
مقررة إلى مدينة بنغازي، اإلثنين، 
بسبب ما اعتبره الجيش تعديا على 
صالحياته األمنية، رافًضا نقل أي 
تسيطر  أخرى  مدن  من  عناصر 

عليها الميليشيات.
أعلن  الماضي،  الثالثاء  ومساء 
أي  لتأمين  استعداده  الليبي  الجيش 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  اجتماع 
رفيعة  الوفود  سالمة  وضمان 
شرق  من  منطقة  أي  في  المستوى 

ليبيا.
ق ـ د

n وأفادت وكالة األنباء الصحراوية، أن موظفين 
تابعان للسجن المحلي آيت ملول 1، أقدما على 
إساءة معاملة األسير المدني الصحراوي إبراهيم 
ينتظر  كان  ضربه، بعدما  ومحاولة  إسماعيلي 
أن يتم إرجاعه إلى سجنه األصلي، بعد نقله من 
السجن المحلي ايت ملول 2 إلى السجن المجاور 
آيت ملول1, وذلك في ظل الهجمة الشرسة التي 
الصحراويون  المدنيون  األسرى  لها  يتعرض 

داخل السجون المغربية.
السجن  في  الصحراوي  المدني  األسير  ويتواجد 
المحلي آيت ملول 2، منذ 2017، بعد أن قضى 
سجون  عدة  بين  متنقال  ذلك  قبل  سنوات  سبع 
مغربية، على إثر اعتقاله في التاسع من نوفمبر 
2010، بعد يوم واحد من الهجوم الوحشي الذي 
أزيك,  أكديم  مخيم  على  المغربية  القوات  شنته 
لتصدر في حقه المحكمة العسكرية حكما بالسجن 

المؤبد.
هذا  أن  الصحراوية  األنباء  وكالة  وأبرزت 
الحكم هو نفسه الذي أصدرته ما تسمى بمحكمة 
في  الملف  عليها  أحيل  التي  المدنية  االستئناف 
سنة 2017، بعد محاكمات جائرة فيما تعرض 

له المعتقلون من تعذيب شديد.
ق ـ د

10

 تعرض األسير المدني الصحراوي إبراهيم سيد أحمد ددي )اسماعيلي( إلى سلسلة من المعامالت المهينة وصلت حد 
محاولة االعتداء عليه بالضرب، من طرف موظفين يعمالن في السجن المحلي »آيت ملول«1 ضواحي مدينة اغادير 

جنوب المغرب في إطار سلسلة الهجمات الشرسة ضد األسرى المدنيين الصحراوين.

تسعى السلطات الليبية ضمن مسارها الجديد لبناء مؤسسات الدولة و إنهاء حالة االنقسام و التفكك و هي تعمل على توحيد المؤسسات بما فيها 
مؤسسة الجيش، تدعمها في ذلك مساعي األمم المتحدة من اجل استتباب السالم و االستقرار في هذا البلد.

اإلسبانية،  بالعاصمة  المحلية  االنتخابات  في  بأصواتهم  الناخبون  يدلي 
مدريد، في الرابع من ماي، وهي االنتخابات التي احتلت مركز االهتمام 
انقسام شديد  بكورونا وسط  المتعلقة  األزمات  إدارة  في حمالتها قضية 

يعكسه المشهد السياسي اإلسباني.
وافق يوم الثاني من ماي الذكرى السنوية العاشرة لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، الذي كان يوصف بأنه ”أكثر اإلرهابين المطلوبين 

في العالم”، على يد قوات خاصة من البحرية األمريكية في هجوم على مقره في باكستان.

عين على العالم

موظفون مغاربة يعتدون بالضرب على 
سجين مدني صحراوي بسجن آيت ملول 1

حفرت التقى بالمبعوث األممي بحضور نائب رئيس المجلس الرئايس
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السلطات الليبية تسعى إىل توحيد مؤسستها العسكرية

ماذا تبقى من إرث أسامة نب الدن؟
بعد مرور 10 سنوات عىل مقتله 

n أعلــن أمس األحد، عن تعيين 
منــي أركو منــاوي رئيــس حركة 
تحريــر الســودان، حاكمــا إلقليــم 

دارفور، غربي البالد.
ضمن  مناوي  تعيين  ويأتي 
الموقعة  السالم  اتفاقية  استحقاقات 
في  السيادي  المجلس  مع  جوبا  في 

السودان.
مرشح  أبرز  هو  مناوي  وكان 
لمنصب حاكم إقليم دارفور؛ ضمن 
تقاسم  في  دارفور  حركات  حصة 

سلطات اإلقليم.
السوداني  الوزراء  رئيس  وقال 
على  تغريدة  في  حمدوك  عبدهللا 
”استجابًة  األحد:  بتويتر  حسابه 
سالم  لـ  جوبا  اتفاقية  الستحقاقات 
الوثيقة  بأحكام  وعماًل  السودان 
االنتقالية؛  للفترة  الدستورية 
السيد  بتعيين  قراراً  اليوم  أصدرُت 
مني أركو مناوي حاكماً عاماً إلقليم 

دارفور.«
وأضاف في ذات التغريدة: »..على 
الصلة  ذات  والجهات  الوزارات 

اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.«
السودانية  الحكومة  ووقعت 
أكتوبر  في  المسلحة  والحركات 
للسالم وسط  اتفاق جوبا  الماضي، 

تأييد دولي وإقليمي واسع.
عودة تجربة األقاليم

وفي مارس الماضي، أصدر رئيس 

الفريق  السوداني  السيادة  مجلس 
البرهان،  الفتاح  عبد  ركن  أول 
نظام  بإنشاء  دستوريا  مرسوما 
الحكم اإلقليمي، وهو ما يمهد لعودة 

التجربة للبالد بعد غياب 3 عقود.
للحكم  مؤتمر  عقد  المقرر  ومن 
لتحديد  المقبل،  ماي  في  الفيدرالي 
عدد األقاليم وحدودها، وفق اتفاقية 

جوبا للسالم في السودان.
السلطة  تقسيم  برتوكول  ينص  و 
على  دارفور،  حركات  مع  الموقع 
تخصيص %20 من الوظائف في 
القضائية  والسلطة  المدنية  الخدمة 
والبنوك  والسفراء  العامة  والنيابة 
اإلقليم،  ألبناء  العامة  والشركات 
سياسي  بقرار  ذلك  يتم  أن  على 

خالل 45 يوما من توقيع االتفاق.
إلى  بالعودة  البروتوكول  قضى  و 
بدال  األقاليم  بنظام  السودان  حكم 
عن الواليات، على أن يعقد مؤتمر 
قومي للحكم في السودان غضون 5 

أشهر من توقيع اتفاق السالم.
منح  على  البروتوكول  ونص 
%40 من السلطة في إقليم دارفور 
و30%  دارفور،  مسار  لمكونات 
االنتقالية،  السلطة  مكونات  إلى 
الموقعة  دارفور  لحركات  و10% 
من  و20%  االتفاق،  هذا  على 

السلطة ألهل المصلحة.
ق ـ د

n أفــاد مصــدر أمنــي، أمــس 
رتليــن  باســتهداف  األحــد، 
لوجستيين لقوات التحالف الدولي 
ضــد داعــش بتفجيريــن جنوبي 

العراق.
وقال المصدر، إن ”تفجيرين وقعا 
بعبوتين ناسفتين استهدف أحدهما 
للتحالف  تابع  لوجستي  دعم  رتل 
أثناء مروره على طريق  الدولي 
بابل،  محافظة  في  السريع  الحلة 
بينما استهدف اآلخر رتال مماثال 
في  السماوة  مدينة  طريق  على 

محافظة المثنى.
وأوضح المصدر، أن ”التفجيرين 

لم يخلفا إصابات تُذكر.«
التي  الهجمات  حدة  وتتصاعد 

الدولي  التحالف  قوافل  تستهدف 
في العراق، عقب مقتل قائد فيلق 
سليماني  قاسم  اإليراني  القدس 
الحشد  مليشيا  رئيس  ونائب 
في  المهندس،  أبومهدي  الشعبي 
أمريكية قرب مطار  غارة جوية 

بغداد مطلع .2020
تبذلها  التي  المحاوالت  ورغم 
والتحذيرات  العراقية  السلطات 
تلك  مغبة  من  الدولية 
المليشيات  أن  إال  االستهدافات، 
العراقية المرتبطة بإيران تواصل 
مصالح  ضد  العدائية  عملياتها 
الواليات المتحدة وقواعد التحالف 

الدولي.
ق ـ د

n ويبــدو أن زعيمة المحافظين 
في مجلــس مدينة مدريد، إيزابيل 
دياز أيوســو، تقتــرب من تحقيق 
الفــوز بهــذه االنتخابــات وســط 
حمــالت انتخابيــة شــابها بعض 
العنف الذي بلغ حد التهديد بالقتل، 
إذ تشير اســتطالعات الرأي إلى 
أن الحزب الشــعبي، الذي تنتمي 
إليــه إيزابيــل، فــي طريقــه إلى 
مضاعفة عــدد مقاعده في مجلس 

مدينة مدريد.
كافيا  يكون  قد ال  الفوز  هذا  لكن 
إلى  الحاجة  لتفادي  لها  بالنسبة 
تشكيل  أجل  آخر من  دعم حزب 

اإلدارة في العاصمة.
شؤون  الشعبي  الحزب  ويدير 
كما  سنة،   26 منذ  مدريد  مدينة 
دخل في ائتالف يحكم المدينة مع 
أنه  يبدو  الذي  المواطنين،  حزب 
ولو  الحصول  أجل  من  يصارع 
المجلس في  على مقعد واحد في 

هذه االنتخابات منذ 2019.
الراهن  الموقف  يضطر  وقد 
إيزابيل للجوء إلى تشكيل ائتالف 
اليميني  فوكس  حزب  بمشاركة 
حزب  أكبر  ثالث  وهو  المتشدد، 

في البرلمان اإلسباني.
ق ـ د

n بالنسبة للواليات المتحدة، 
الســرية  العمليــة  هــذه  فــإن 
للغايــة، التــي نفذتهــا القوات 
األمريكية دون إبالغ الحكومة 
الباكســتانية، كانت بمثابة ثأر 
لهجمات 11 ســبتمبر 2001 

و إغالق ملفها.
فإن  لباكستان،  بالنسبة  أما 
إهانة  اعتبرت  العملية  تلك 

وإحراجاً كبيراً لها.
 10 في  الدن  بن  أسامة  ولد 
مارس من عام 1957، وأبوه 
السعودي،  األعمال  رجل  هو 

الملياردير محمد بن الدن وأمه 
سورية تم طالقها بعد إنجابه، 
وأختاً.  أخاً   50 من  أكثر  وله 
سقوط  حادث  في  والده  فقد 

طائرة عندما كان طفاًل.
مارس في صباه رياضة كرة 
وشغف  الخيل  وركوب  القدم 
كان  كما  لي،  بروس  بأفالم 
يسافر كل صيف إلى سوريا، 
يصعد  كان  حيث  أمه  موطن 
أحد  ابنة  وأحب  الجبال، 

أخواله.
ق ـ د

ضمن مسار اتفاقية السالم الموقعة يف جوبا مع المجلس السيادي يف السودان 

مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان 
يعني حاكما إلقليم دارفور

تفجريان يستهدفان التحالف الدويل جنويب العراق

حزب فوكس اليميني المتشدد يف إسبانيا 
ينوي اقتسام السلطة يف مدريد
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عين على اإلقتصاد

n  قصة  إسماعيل عليه السالم :
   ُرِزق إبراهيم بإســماعيل -عليهما الســام- 
من زوجتــه الثانية هاجر، مّما أثار الِغيرة في 
ير  نفس زوجته األولى ســارة، فطلبت منه السَّ
بهاجر وابنها عنها ، ففعل ، حتى بلغوا أرض 
الحجــاز ، وكانــت أرض خاليًة جــرداء ، ثّم 
تحــّول عنهما بأمٍر من هللا، ُمتّجهاً للدعوة إلى 
توحيــده، ودعا ربّه التكفُّل بزوجته وابنه، وقد 
َرَعت هاجر إسماعيل وأرضعته، واعتنت به 
إلى أن نفد طعامها وشــرابها، فأخذت تســعى 
بيــن جبلَيــن، هما: الصفا والمــروة؛ ظنّاً منها 
وجــود الماء في أحدهما، إلى أن ظهرت عين 
مــاٍء بأمٍر من هللا -ســبحانه-؛ رحمــًة بهاجر 
وابنها، وقد شــاء هللا أن تكــون تلك العين من 
المــاء بئــراً تمّر بــه القوافــل، فأصبحت تلك 
المنطقــة خصبــًة عامرًة بفضٍل مــن هللا -عّز 
وجّل-، وعاد إبراهيم -عليه الصاة والســام- 
إلى زوجته وابنه بعد إتمامه للَمهمة التي أوكله 
بها ربّه. رأى إبراهيم -عليه السام- في منامه 
أنّه يذبح ابنه إسماعيل، وقد امتثا ألمر ربّهما 
؛ إذ إّن رؤيا األنبياء َحقٌّ ، إّل أّن هللا -تعالى- 
لم يُرد بذلك األمر تنفيذه فعًا، بل كان اختباراً 
وابتاًء وامتحاناً إلبراهيم وإسماعيل -عليهما 

الســام-، وقد ُفِدي إســماعيل بِذبٍح عظيٍم من 
هللا -ســبحانه-، ثــّم أمرهمــا هللا ببنــاء الكعبة 

فة، فأطاعاه ولبّيا أمره، ثّم أمر هللا نبيّه  الُمشــرَّ
إبراهيم بدعوة الناس للحّج إلى بيته الحرام.

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n  أي إنسان أو حيوان إذا لم 
يصــم فإنه معرض لإلصابة 
باألمــراض المختلفــة، وأن 
كل إنسان يحتاج إلى الصوم.
يقول مــاك فادون من علماء 
الصحــة األمريكيين “إن كل 
إنسان يحتاج إلى الصوم وإن 
لــم يكن مريضاً ألن ســموم 
األغذيــة تجتمع في الجســم 
فتجعلـــه كالمريض فتثقلـــه 
ويقل نشــاطه فإذا صام خف 
وزنــه وتحللت هذه الســموم 
من جسمه وذهبت عنه حتى 
يصفو صفاًء تاماً و يســترد 
وزنــه ويجدد خاياه في مدة 
ل تزيــد عن 20 يومــاً بعد 
اإلفطار. لكنه يحس بنشــاط 
وقــوة ل عهــد لـــه بهما من 

قبل”.
ومــن أهــم فوائــد الصيــام 

الصحية :
– راحــة الجســم و إصاح 

أعطابه.
– امتصاص المواد المتبقية 

فــي األمعــاء والتــي يؤدي 
طــول مكثهــا إلى تحولـــها 

لنفايات سامة.
– تحســين وظيفة الـــهضم، 

والمتصاص.
– تســتعيد أجهــزة اإلطراح 
وقوتها  نشــاطها  واإلفــراغ 
وتتحســن وظيفتها في تنقية 
إلــى  يــؤدي  ممــا  الجســم، 
ضبــط الثوابــت الحيوية في 
الــدم وســوائل البــدن. ولذا 
نــرى اإلجمــاع الطبي على 
ضــرورة إجــراء الفحوص 
الدموية والمفحوص صائماً. 
فإذا حصل أن عامًا من هذه 
الثوابت في غير مستواه فإنه 

يدل على خلل ما.
الزائــدة  المــواد  تحليــل   –
والترســبات المختلفــة داخل 

األنسجة المريضة.
– إعــادة الشــباب والحيوية 
واألنســجة  الخايــا  إلــى 

المختلفة في البدن.

n     ســورة البقــرة :   قــال رســول هللا »صلــى هللا عليــه وســلم« ))إن لــكل 
شــىء ســنام وســنام القــرآن البقــرة مــن قرأهــا فى بيتــه ليًا لــم يدخله شــيطان 

 ثــاث ليــال، ومــن قرأهــا فــى بيتــه نهــاًرا لــم يدخلــه شــيطان ثاثــة أيــام.
)(  أية الكرسى :   قال رسول هللا  »صلى هللا عليه وسلم«  )) سور البقرة فيها 

 آية سيدة آي القرآن ل تقرأ في بيت وفية شيطان إل خرج منه : آية الكرسي.
)(  سورة آل عمران: قال رسول هللا »صلى هللا عليه وسلم« ))من قرأ: َشِهَد 
َه إِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز  َه إِلَّ ُهَو َواْلَمَاِئَكُة َوأُولُو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ۚ َل إِلَٰ ُ أَنَُّه َل إِلَٰ هللاَّ

ُمۗ  (( ثم قال: وأنا أشــهد بما شهد هللا به،  ِ اإْلِْســاَ يَن ِعنَد هللاَّ اْلَحِكيُم )18( إِنَّ الدِّ
وأســتودع هللا شــهادة وهي لي عنده وديعة، جيء به يوم القيامه فقيل: عبدي هذا 

عهد إلى عهًدا وأنا أحق من أوفى بالعهد، أدخلوا عبدى الجنة

 n  الصياُم بتأثيراته العظيمة يجعل المســلم 
يوالي النتصارات على جميع التحديات وعلى 
األعداء بأنواعهم، وكأنّه كائن خارق؛ فمعركة 
بدر ومعركة فتح مكة، ومعركة فتح األندلس، 
ومعركة حطين ضد الصليبيين، ومعركة عين 
جالوت ضّد التتار، إنما كسبها المسلمون وهم 
صائمــون في رمضان ، على حيــن إننا ُعْدنا 
اليوم نظّن أن الصيام يُْضِعف الُقَوى ، ويجعل 
الصائــم ينهار ؛ فا يقدر علــى تحقيق أعمال 
عاديّــة، فضًا عن خوض المعــارك الفاصلة 
الحاســمة ضّد األعداء في حــروب مصيريّة. 
والفرُق بيننا وبينهــم أن صيامهم كان صادًرا 
عــن المعنى الحقيقــي له وعــن إدراك لقيمته 
وغايتــه وحكمته؛ فكان يحملهم على التضحية 
والفداء، والبــذل والعطاء، وحمل النفس على 
أشــّد المكاره وأشــق المصاعب وعلى كّل ما 
ل تحــّب ، والصمــود أمــام المغريــات التي 
تفقــد النفوُس أماَمهــا كلَّ رصيد مــن الصبر 

والحتمال.
أما نحن اليوم فُعْدنا نتصّور أن شــهر الصيام 
فرصــة جميلة للتمتع بأشــهى األطعمــة وألّذ 
األكات التــي قــد ل تُْصَنــع مــدى العــام إّل 
بهذه المناســبة التي نظنّها تزيدنا التذاًذا بألوان 
الطعــام بعد ما نكون قــد ذقنا الجوع والعطش 
طــوال النهار، فننقّض على األطعمة الشــهية 
بدًءا من موائد الفطار ومروًرا بموائد العشاء 
وانتهــاًء بموائد الســحور، فحّولنا الشــهر كلَّه 
موســم التلــذذ باألطعمــة المتنوعــة الغريبة؛ 
فصرنا مهزومين أمام شــهوات النفس، فعدنا 

مهزومين أمام األعداء.
 إّن المتخرج في مدرســة الصيام كان أصلب 
عــوًدا، وأقــوى إرادة، و«كائًنــا ماورائيًّــا« 
يخافــه األعــداء، وينهــزم أمامه جيــش كثير 

الَعــدَد والُعدَد. إّن انتفاضــة صحيحة في جهة 
صحيحة ولو خطوات فيما يتعلق بالتقيد بروح 
الصيام وقداســة رمضان جعل المســلمين في 
األمــس القريــب يهــّزون الكيــان الصهيوني 
هزة عميقة واســعة المدى في حرب رمضان 

1393هـ أي حرب أكتوبر 1973م.
 إّن الصيام يتســامى بالمســلم إلى العلياء التي 
ر، إذا كان عن إدراك لحقيقته، وتلبّس  لتَُتَصوَّ
بمعنــاه الحقيقــي، وتطلّع صادق إلــى أهدافه 
الكبــرى التــي أرادها هللا عز وجــّل أن يصل 

إليها عباده المؤمنون.
 وتلــك هي التقــوى الحقيقية التــي جعلها هللا 
تبارك وتعالى غايَة الصيام؛ ألنها حالة تتكّون 
في النفس نتيجة لإليمان الراسخ باهلل، والصيام 
هو المعاناة العمليّة لرياضة النفس على تربية 
النزعــة اإليمانيّــة لدى الفــرد والجماعة، من 
خــال التعــّود علــى الصبر والصمــود غير 
العادي في مواجهة الحياة، وكشــف الحســاب 
َد لها هللا تعالى  مع النفس في دورة تدريبية َحدَّ
ًدا وهو الشهر الكامل: شهر رمضان  أمًدا ُمَحدَّ

الذي أنزل فيه القرآن.
 المسلم بعد تجاوزه هذه الدورة التدريبية لمدة 
شهر يعود متزوًدا بالتقوى، فيصبح هو رقيَب 
نفســه في كّل وقت، فــا تنحرف، ول تضّل، 
ول تشذ عن الطريق السوّي في أّي مطلب من 
مطالــب الحياة؛ ألنّه يعــود بعد اجتياز الدورة 
وقد َصَفْت نفُســه، وَتَزكَّت روُحــه، وَتَخلََّص 
كيانُــه من كل األدران التي تكون قد َعلَِقت به 
في الرحلة الســنويّة الطويلــة ذاِت الُمْنَعَطَفات 
الكثيــرة، واإلغــراءات المتنوعــة، وَنَما لديه 
شعور داخلّي قوّي بأّن هناك في أعماقه سلطًة 

ذاتيًة تتحّكم في كّل األعمال واألقوال.
 وبذلــك فالصياُم مدرســة يتعلّم فيهــا المؤمُن 

ســلطًة حيويــًة ويتلّقى فيهــا جرعــة تطبيقيًّة 
عمليّــًة، ويتلقــن فيهــا أعظــم َمنهج لــإلرادة 
واإلدارة بشكل سلوكّي واقعّي؛ فيجد في داخل 
نفســه مقاومة ذاتية لكل شــهوة؛ وماحقة لكل 
انحــراف، واندفاًعا أوتوماتيكيًّا إلى اســتيعاب 
الخيرات وقطف الحســنات، واحتراًزا عفويًّا 
مــن كل المنكرات والســيئات، وضبطاً تلقائيًّا 
لكل حركة وســكون تتعرض لهمــا الحياة في 
مســيرتها الطويلــة، وكبًحــا اضطراريًّا ألي 

جماح تتعرض له النفس.
 لم يُشــرع الصيام لمجرد أن يشــعر األغنياء 
بألم الجوع ومعاناة الحرمان فيعلموا أن هناك 
من إخوانهــم محرومين فقراء يذوقون ويات 
الفقــر ومرارة الحرمان طــوال العام، فيميلوا 
إلى مّد أيدي العون إليهم؛ بل إن الصوم يربّى 
المســلم علــى الصابة فــي الحــق، وعزيمة 
اإلرادة، وقوة الصمود أمام كل تحّد مهما هال 
وطــال، فا يزعزعه أي حالــة من المواجهة 
والمعاناة والتعرض لألخطار واألهوال، التي 
تكثــر فــي طريق الحيــاة حتــى ليمضى فيه 
قدًما، وينهــار عاجًا؛ ولكن المؤمن المتخرج 
في مدرســة الصوم، والحامل لشــهادة التقوى 

والتزكية، ليقبل هزيمًة أمام أي قوة قاهرة.
ج المســلم    الصيــام مدرســة جامعــة تَُخــرِّ
تخريًجا يحير األلبــاب ويدهش العقول؛ حيث 
يتغيّــر كلّيًّا، فهــو غير ما كان قبــل اللتحاق 
بهــا والتخــرج فيهــا، شــريطة أن يظــّل فيها 
»طالبــا مجتهــًدا« »طالًبا مثاليًّــا« ل يضيّع 
أي فرصة في غير فائدة، ويســتغّل كل لحظة 
فــي التحضير والدراســة والتفكيــر والتأّمل، 
ويحترز مــن أن يكون طالًبــا مهمًا، يمضى 
الوقت ناسًيا وظيفته التي من أجلها التحق بهذه 

المدرسة النموذجيّة.

 وقفات مع المصلين والصلوات
تعرفوا على أنواع الصلوات

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم وللصائمين 
 الصيامُ و االنتصارات
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 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

 ضرورة الصوم لكل إنسان

ّ

n كــم مــرة ذكــرت كلمــة 
 “الصــاة” في القرآن الكريم؟
القــرآن  فــي  مــرة   100 –

الكريم.
فــي  ورد  )الصــاة(  ولفــظ 
القــرآن الكريم فــي نحو مائة 
موضع؛ فجاء اســماً في نحو 
موضعــاً،  وثمانيــن  خمســة 
كقوله سبحانه: }الذين يؤمنون 
بالغيــب ويقيمــون الصــاة{ 
)البقــرة:3(، وجــاء فعًا في 
نحو خمسة عشــر موضعاً ، 
كقوله تعالى : }فا صدق ول 

صلى { )القيامة:31.
كــم مــرة ذكــرت آيــة } أِقِم 
 الصــاة { في القرآن الكريم؟

– ذكرت 5 مرات.
َاَة َطَرَفِي النََّهاِر  1. َوأَِقِم الصَّ
اِت  َن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَســنَ َوُزلَفاً مِّ
ـــيَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى  يُْذِهْبــَن السَّ

اِكِريَن )هود 114( لِلذَّ
ْمِس  َاَة لُِدلُوِك الشَّ 2. أَِقِم الصَّ
إِلَى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر 
إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشــُهوداً 

)اإلسراء 078(
ُ َل إِلََه إِلَّ أََنا  3. إِنَِّنــي أََنــا هللاَّ
َاَة لِِذْكِري  الصَّ َفاْعبُْدِني َوأَِقِم 

)طه 014(
4. اْتــُل َمــا أُوِحَي إِلَْيــَك ِمَن 
ــَاَة إِنَّ  الصَّ اْلِكَتاِب َوأَِقــِم 
َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشــاء  َة  ــاَ الصَّ
 ُ ِ أَْكَبُر َوهللاَّ َواْلُمنَكــِر َولَِذْكُر هللاَّ
َيْعلَُم َمــا َتْصَنُعوَن )العنكبوت 

)045

َاَة َوْأُمْر  بَُنيَّ أَِقــِم الصَّ َيا   .5
اْلُمنَكِر  َعــِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف 
َواْصِبــْر َعلَى َمــا أََصاَبَك إِنَّ 
َذلَِك ِمْن َعــْزِم اأْلُُموِر )لقمان 

)017
أنــواع  مــن  العديــد  هنــاك 
نتعــرف  وســوف  الصــاة، 
عليهــا معكــم من خــال هذه 

األسئلة التالية:
ما هــي الصاة التــي تُصلى 
دفنــه؟ قبــل  الميــت   علــى 

– صاة الجنازة.
ما هــي الصاة التــي تُصلى 
 إذا كان لديــك حاجة عند هللا؟

– صاة الحاجة.
“غيــر  الصــاة  هــي  مــا 
كان  التــي  المفروضــة” 
عليــه  هللا  صلــى  الرســول 
ً؟ أبــدا  يتركهــا  ل   وســلم 

– صاة الضحى.
ما هي الصاة التي تعتبر سنة 
 مؤكــدة فــي شــهر رمضان؟

– صاة التراويح.
مــا هــي الصــاة التــي كان 
صلــى  الرســول  يصليهــا 
 هللا عليــه وســلم قبــل نومه؟

– صاة الوتر.
ما هــي الصاة التــي تُصلى 
 في حالة عــدم نزول المطر؟

– صاة الستسقاء.
ما هي الصاة التي تُصلى إذا 
 اســتصعب على المسلم أمر؟

– صاة الستخارة.

اإلثنين  3 ماي  2021
الموافق لـ 21 رمضان 1442



n إن بعض الناس يظن أن هيمنة 
المنهــج اإليماني على الحياة ، من 
شأنه طرد العلوم المادية ونتائجها 
الحضاريــة مــن الحياة!وهو وهم 
ســاذج - على الرغــم من أنه وهم 
كبير! - بــل وهم مضحك ! ولكنه  
- مع األســف - يرتكن في الغرب 
وفي التاريخ الحضاري له ، على 
واقــع تاريخــي طويــل. غيــر أن 
األمــر في المنهج اإللهي الصحيح 
ليــس على هذا النحو ؛ إن )الدين( 
ليس بديــًا من العلــم والحضارة 

. وال عــدّواً للعلــم والحضــارة . 
إنما هــو إطار للعلــم والحضارة، 
ومحور للعلم والحضارة ، ومنهج 
للعلــم والحضارة في حدود إطاره 
ومحــوره الذي يحكم كل شــؤون 
الحياة . واإلســام -بالذات - كان 
هو اإلعان الشــامل لحرية العقل 
البشــري تجــاه الكــون المــادي ، 
وقوانينــه ، وقــواه ، ومدخراته . 
وكان اإليــذان العــام بانطاق هذا 
العقــل ليعمل ويبدع في ذلك الملك 
العريض الذي استخلفه ربه فيه. 

وكانت هــذه إحــدى الحقائق التي 
تضمنهــا التصور اإلســامي عن 
حقيقــة عاقــة الخلــق بالخالــق؛ 
ومركــز اإلنســان في هــذا الكون 
، وحــدود اختصاصــه؛ ومــن ثم 
ازدهرت في ظل اإلسام حضارة 
كاملــة بــكل مقوماتهــا اإلبداعية 
التــي كانــت تتيحها لهــا األدوات 
والوســائل في حينهــا -واألدوات 
والوســائل قابلــة دائمــاً للتطــور 
والترقي- واإلسام يدفع هذا النمو 
ويقوده ، ولكنه يحفظه دائماً داخل 

إطار الفطرة ؛ ال يصطدم بطبيعة 
اإلنسان وخصائصه الثمينة ، وال 

يحطمها ويكبتها، 
ولقد كان اإلســام هو الذي أنشــأ 
- بطبيعــة واقعية منهجه - المنهج 
التجريبــي ، الذي انتقل إلى أوربا 
مــن جامعات األندلس؛ والذي أقام 
عليه )روجر بيكون( و )فرنسيس 
بيكون( - الذي يسمونه افتراء )أبا 
المنهج التجريبي( - منهجهما كما 
قرر ذلك بريفولت وجوهرنج من 

الكتاب الغربيين أنفسهم. .

  سعادة اإلنسان في منهج اإليمان

n  الراحــة النفســية هــي مطلب كل 
إنسان وكثير من الناس يفتقدها بسبب 
ســوء إدارتــه لحياتــه لذلك نقــدم هذه 
الخطوات العملية البســيطة لحياة أكثر 

راحة واسترخاء : 
 1  راجع عاقتك بربك ..حافظ على 
الصلــوات فيوقتها مــع الجماعة  و ال 
تســتعجل بالخــروج من المســجد بعد 
الصاة بل اجلس وســبح وهلل وكبر 
كما أرشــدك لذلك نبيك صلى هللا عليه 
وســلم وأكثر من النوافــل وجرب لذة 

ركعتي الضحى ومناجاة آخر الليل
2   ابــدأ بالتفكيــر المنفتح في نفســك 
وصحتــك واعلــم أنهــا ليســت أقــل 
أهميــة من صحة غيــرك الخطأ الذي 
يقــع فيه كثير من النــاس هو أنه يقلق 
ويهتــم لصحة غيره كاألبناء والزوجة 
واألهل الخ أكثر من نفسه ناسياً أنه لن 
يستطيع نفع غيره إذا لم ينفع نفسه أواًل

3 ابحــث عــن المتعة فيمــا تفعل ..ال 
تأخذ الحياة بجدية صارمة بل اضحك 
واصنع لنفسك شــيئاً من البهجة مهما 
كانت قليلة أو بســيطة ال تجعل عملك 

الجــاد أو حرصك على تحقيق النجاح 
في حياتك ... دون استمتاعك بلحظات 
صفاء و اســترخاء ومرح العمل مهم 
با شــك والحصول علــى المال مهم 
أيضــاً لكنــك ربمــا لن تعيــش طويًا 
لتســتمتع بمــا تجمع إذا كانــت حياتك 

مليئة بالضغوط
4   ال تحضر العمل معك إلى المنزل 
واســتقطع وقتــاً مــع أســرتك واعمل 
على جعله وقتاً ممتعاً وســّمه »ساعة 
الهناء« ال تتحدث فيه عن المشــكات 
، وال تحــاول فيــه إيجــاد الحلول بل 

اجعلها ساعة هناء فعًا
5.  تجنــب المشــكات واعمــل على 
إصــاح عاقتــك بمن حولــك لتعيش 
بســام ال تبحث عن أخطاء اآلخرين 
فإن ذلك يزيد من رصيدك من األعداء 
الذيــن يســرقون ســعادتك ، كمــا أنه 
يستنزف رصيدك من األصدقاء عندما 
تحتــاج إلــى من يقــف بجانبــك وكلنا 

بحاجة لمن يقف بجانبنا يوماً ما  .
6.  تعلــم إدارة انفعاالتــك ..وكيــف 
يمكــن تجــاوز المشــكات بالحكمــة 
بالمصاعــب مليئــة  الحيــاة   ... 

فحــاول أن تمر من خالهــا بأقل قدر 
من الخدوش تمامــاً مثلما تفعل عندما 

تقود سيارتك في طريق ضيق
7 .  تعلم أن ال  تغضب ..و فكر ملياً 
فيما يمكن أن تقوله لكي ال تســاهم في 
تفاقم المشــكلة هذا ال يعني بالطبع أن 
تكون ضعيفاً أو مستســلماً لآلخرين ، 
بل كن خيّراً قوياً )المؤمن القوي خير 
وأحــب إلى هللا مــن المؤمن الضعيف 

كما جاء في الحديث الشريف
8.  ســّم المشــكات باســمها الحقيقي 
..وضعها في موقعها الصحيح ، فكثير 
من الناس يتعب نفســياً ألنه يذوب في 
المشــكلة فيرى أنه جــزٌء منها و أنها 

جزٌء منه
9.  عندما تجد نفسك عاجزاً عن إيجاد 
الحلــول توّضاً واســتقبل القبلة وصل 
هلل ركعتين وألّح عليــه بالدعاء فهناك 
تكون الحلــول وهناك يكون األجر إن 

شاء هللا
10.  تعرف علــى مصادر الضغوط 
فــي حياتــك واعمــل علــى تجنبها أو 

التقليل منها على أقل .

دواؤك يف غذائك      
 الحبة 

السوداء
nالحبة الســوداء :يقول ابن سينا 
» الشــوينز حريفــا يقطــع البلغم 
ويحلــل الريــاح ويحــل األورام 
البلغميــة والصلبــة ومــع الخــل 
يقضــي علــى القــروح البلغمية 
والجرب المتقرح وينفع في الزكام 
خصوصا مســحوقا ومجعوال في 
صورة كتان ويطلي على الجبهة 
من به صــداع وإذا نقع في الخل 
ليلة ثم ســحق وأعطى للمريض 
كــي يستنشــقه نفع مــن األوجاع 

المزمنة في الرأس .

أرق نفسك بنفسك
  عليك بقراءة هذه اآليات بثقة وخشوع    

- آيات الشفاء والحفظ والسكينة 

لمن كان له قلب
  هل تبحثون عن الراحة النفسية ... فإليكموها

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
فأْقِدْم وال تقنْع بعيٍش ُمنغٍص  ***  َفَما َفاَتِت اللّذاُت َمن ليس َيْقُدُم
وإن ضاقْت الدنَيا عليَك بأسِرها *** ولَْم يكن فيها َمنِزٌل لك يُْعلَُم

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

 أوائل وأرقام

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم = هلموا  
إلى المعرفة
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َوَجــاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْســَعٰى َقاَل َيا َقْوِم 
اتَِّبُعوا اْلُمْرَســلِيَن )20( اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسأَلُُكْم أَْجًرا 
ْهَتُدوَن )21( َوَما لَِي اَل أَْعبُُد الَِّذي َفَطَرِني  َوُهــم مُّ
َوإِلَْيــِه تُْرَجُعــوَن )22( أَأَتَِّخــُذ ِمن ُدوِنــِه آلَِهًة إِن 
ًئا  اَعتُُهْم َشــيْ ُن ِبُضرٍّ الَّ تُْغِن َعنِّي َشــفَ ْحَمٰ يُِرْدِن الرَّ
ِبيٍن )24(  َواَل يُنِقــُذوِن )23( إِنِّي إًِذا لَِّفي َضَاٍل مُّ
إِنِّي آَمنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَمُعوِن )25( ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّةۖ  
َقاَل َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعلَُموَن )26( ِبَما َغَفَر لِي َربِّي 

َوَجَعلَِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن )27( سورة يس

n قال سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى هللا عليه 
وســلم :))  ثاثة ال يقبل هللا منهم صرفا وال عدال 
: عــاق ؛ ومنان ؛ ومكذب بالقــدر . وقال كذلك : 
ثاثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه 

؛ والمرأة المترجلة ؛ و الديوت ((

n يا رب بلغنا شــهر رمضــان المعظم، وأنت قد 
رضيت عنا، ورفعت عنا الباء، وحفظتنا من شر 
الوباء، فا تحرمنا يا هللا من بيوتك في هذا الشهر 
المبارك. يا رب بلغنا شهر رمضان ، وأعنا على 
صيامــه وأعنا على قيامه علــى النحو الذي الذي 

يجعلك راض عنا ، 
اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.  

n س/ متى يشرع سجود السهو؟ ..ج/ يشرع 
 سجود السهو ألحد ثاثة أمور:
 -1 إذا زاد في الصاة سهواً.

 -2 إذا نقص منها سهواً.
-3 إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقصان .

n  أوائل
 أول مــن أطلــق علــى الكواكب أســماءهم . . . . هم 
 القدمــاء المصرييــن و كانــوا يشــبهونها بالحيوانات.

 أرقام  
أول ناطحة سحاب بنيت في أمريكا عام 1883 و 
هي مبنى ) األمبيرســنيت ( الذي بلغ طوله 381 

مترا

n قال سيدنا سلمة بن دينار رحمه هللا  :يا بؤس 
من يموت وتبقى ذنوبه من بعده !!!ذهبت اللذة 

وبقيت التبعة .. إحذر ... إنك تعامل من ال يجهل 
؛ والذي يحفظ عليك ال يغفل ؛ داو دينك فقد 

دخله سقم شديد ؛ أما ترى ما أنت فيه من الجهل 
والغرة وما الناس فيه من الباء والفتنة .!!

n  س= ما هى حروف االظهار؟ ج = حروف 
 االظهار هى أ - ه - ع -غ- ح -خ

س = ما أسم الفرقة التى أثارت مسألة خلق 
 القرآن ؟ ج = الفرقة هى المعتزلة

س = أي شهر هو الشهر المبارك ؟ ج =  
 الشهر المبارك هو شهر رمضان

  س = فى أي سنة أبرم صلح الحديبية ؟ ج =  
في السنة السادسة من الهجرة

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

n بسم هللا الرحمن الرحيم
- َوَينُصْرُكْم َعلَْيِهْم َوَيْشــِف ُصُدوَر 
ْؤِمِنيــَن . - َوشــَفاء لَِّمــا ِفي  َقــْوٍم مُّ
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن .  الصُّ
ْخَتلٌِف  - َيْخُرُج ِمن بُُطوِنَها َشَراٌب مُّ

ُل  ـاِس . - َونَُنزِّ أَْلَوانُُه ِفيِه ِشــَفاء لِلنَـّ
ِمــَن اْلُقْرآِن َمــا ُهَو ِشــَفاء َوَرْحَمٌة 
لِّْلُمْؤِمِنيــَن . - َوإَِذا َمِرْضــُت َفُهــَو 
َيْشــِفيِن . - ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى 

َوشَفاء .
ـ َفــاهلّلُ َخْيــٌر َحاِفظــاً َوُهــَو أَْرَحــُم 

ن َبْيِن  اِحِميـــَن . ـ لَُه ُمَعقَِّبــاٌت مِّ الرَّ
َيَدْيــِه َوِمْن َخْلِفــِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر 
اللّـــِه . ـ َوَجَعْلَنــا ِمــن َبْيــِن أَْيِديِهْم 
َســّداً َوِمْن َخْلِفِهْم َســّداً َفأَْغَشــْيَناُهْم 
ن  َفُهــْم اَل يُْبِصــُروَن . ـ َوِحْفظــاً مِّ
ــاِرٍد . ـ إِن ُكلُّ َنْفٍس  ُكلِّ َشــْيَطاٍن مَّ

ــا َعلَْيَها َحاِفــٌظ .ـ  َولََقْد َجَعْلَنا ِفي  لَّمَّ
ــَماء بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن *  السَّ
ِجيٍم . ـ  َوَحِفْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيَطاٍن رَّ
ْحُفوًظا َوُهْم  َماء َســْقًفا مَّ َوَجَعْلَنا السَّ
َعــْن آَياِتَها ُمْعِرُضوَن .ـ َوإِنَّ َعلَْيُكم 

ْلََحاِفِظيَن * ِكَراًما َكاِتِبيَن .

اإلثنين  3 ماي  2021
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مساجدنا
المسجد العتيق بقالمة 

تحفة تحكي الهندسة العثمانية 

n المســجد الــذي بنــي ســنة 
كان  األرجــح،  علــى   1852
الوحيــد إلى جانــب دور عبادة 
أخــرى وهــو بهندســة عثمانية 
بعدة أبــواب مفتوحة على قلب 
المدينة يجذبــك بمئذنته الرائعة 
هــي أصغــر مئذنــة بالمدينــة 
بالمقارنــة مــع مســاجد المدينة 
األخــرى ، لكنها تتفرد بتصميم 
هندســي مميز تحيــط بها قباب 
صغيرة، يمكنك أن تراها و أنت 
تمر بجوار المسجد أو من فوق 
أسطح المباني المجاورة مشكلة 
لمســة جمالية رائعــة ومداخله 
الواســعة التي تستقبل المصلين 

من أبناء قالمة وزوارها  
تتجاوز مســاحة المسجد األلف 
متــر مربــع، و مايــزال جزؤه 
القديــم محافظــا على هندســته 
إلــى  العثمانيــة  اإلســامية 
غايــة اليــوم. كان مــن المقرر 
إخضاعــه للترميم، لكن العملية 
ال تزال مجمدة، في حين انتهت 
األشــغال بالجزء الجديد المطل 
علــى شــارع عنونــة. تحمــل 
التوسعة في جزئها الجديد نفس 
مواصفــات القســم القديــم، من 
حيث نوعية البنــاء و القباب و 
النوافــذ و األبــواب، و أدخلت 
عليها بعض التصاميم الحديثة، 
لكنهــا لــم تفقــد المســجد قيمته 

التاريخية و األثرية .

عين على اإلقتصاد

n وبخصــوص المطاعــم فقــد 
أضــاف المديــر أن واليــة باتنة 
تعتبــر رائــدة وطنيــا فــي هــذا 
الخصــوص أين تم الموافقة على 
منــح 75 رخصة لفتــح مطاعم 
بإفطــار  تتكفــل  التــي  الرحمــة 
الصائمين وعابري الســبيل 14 
منها في عاصمة الوالية والباقي 
منتشــرة عبر تــراب الوالية في 
الوقــت الذي تــم فيه تقديــم أزيد 
مــن 4000 قفــة علــى الفقراء 
والمحتاجين بالتنســيق مع جمعية 
كافل اليتيم وســبل الخيرات وكذا 
الهال االحمر الجزائري، فضا 
عن تقديم أزيد من 17 ألف وجبة 
ســواء علــى المائــدة أو محمولة 
توزع على العائات المحتاجة .

وفي سابقة فريدة من نوعها ،في 
هاته الســنة، وخال هذا الشــهر 
أن  أضاف  المديــر  الفضيــل، 
جمعية كافل اليتيم ســتنظم مائدة 
افطــار لفائــدة 1000 يتيــم في 
يــوم واحد وهي البــادرة الفريدة 
من نوعهــا نظرا للعــدد المعتبر 
الــذي ســيتم االلتفاتــة اليــه من 

خال التقرب لهاته الفئة وادخال 
الفرحة الى قلوبهم بعدما شــاءت 
االقــدار ان يحرمــون مــن نعمة 

الوالدين .

بالذكــر فــي االخيــر  والجديــر 
ان مديريــة النشــاط االجتماعي 
ســهرت خال هذا الشهر الى مد 
يد العون وااللتفاتة الى العائات 

الفقيرة والمعــوزة المتواجدة في 
االماكن البعيدة والنائية والتقرب 

منها في هذا الشهر .

 n

اإلقبال على المســاجد يبلغ أوجه في هذا 
الشــهر الكريم، حيث تزدحــم بالمصلين 
الحريصيــن علــى أداء الصلــوات فــي 
الجماعة، كما تشهد صاة التراويح إقباال 
خاصا وتحــرص غالبية المســاجد على 
ختم القرآن الكريم خالها، حيث تشــتهر 

هذه الباد بكثرة حفظة القرآن فيها.
كمــا يحــرص الصائمون علــى حضور 
الــدروس اليوميــة التــي تلقى فــي هذه 

م المساجد والتي تبين للناس  حــكا أ
دينهم، ويجيب من خالها 
الفقهــاء على تســاؤالت 
المستفتين حول مختلف 
المتعلقــة  األحــكام 
بالعبــادات والنوازل 
وتمثــل  المختلفــة، 
الــدروس  هــذه 
طبيعيــا  امتــدادا 
التاريخي  للدور 
الجامعــات  لـــ 
لشــنقيطية  ا
لمتنقلــة  ا
فــة  و لمعر ا

والتــي  بـ«المحاظــر« 
كان لها دور أساسي في نشر العلوم 

العربية واإلسامية في المنطقة.
أما فــي التلفزيون واإلذاعة الرســميتين 
فتخصص ساعات طوال لبرامج مباشرة 
يستضاف فيها أبرز علماء البلد ويقدمون 
في كل حلقة درسا يتناول موضوعا فقهيا 
معيناً قبــل أن يفتح المجــال لاتصاالت 
خالهــا  مــن  تطــرح  التــي  الهاتفيــة 

استشارات شرعية مختلفة.
ثنائية الفقيه والطبيب على 

التلفزيون املوريتاني 
ومن العادات الثابتة التي التزمتها وسائل 
اإلعــام الموريتانيــة منــذ مــا يقــارب 
عشــرين ســنة ما يعرف بثنائية »الفقيه 
والطبيــب« حيث يحضر فقيــه وطبيب 
في »الســهرات الرمضانية« التي تبثها 
اإلذاعــة والتلفزيون، ويشــكل تواجدهما 
معــا عامــا مهمــاً إليجاد حلــول نهائية 
لعــدد من االستشــكاالت التــي يطرحها 
الصائمــون وباألخــص ما يتعلــق منها 
بإمكانيــة صــوم المريض بمــرض كذا 
أو كــذا، حيث يرفــض الفقيه أن 
قاطعا  جوابــا  يعطي 

قبــل 

يبــدي  أن 
الطبيب رأيه حول تأثير 

الصوم على هذه الحالة المرضية أو 
تلك، ليخرج الفقيه بحكم نهائي.

الــدور المتميــز الــذي تلعبــه اإلذاعــة 
والتلفزيــون الموريتاني الرســميين أثناء 

رمضان يجعلهما محور اهتمام المستمع 
والمشــاهد الموريتانــي، فــا تمــر مــن 
شــارع أو تدخل محا تجاريا إال وانتهى 
إلى مســامعك صــوت المذياع أو 
صادعــاً  التلفزيــون 
بالقــرآن الكريم أو 
النبويــة  المدائــح 
أحد  محاضرات  أو 

العلماء البارزين.
التكافل 

االجتماعي تتسع 
دائرته يف رمضان

 يتميز المجتمع الموريتاني 
بطبعــه أصــًا بقــدر كبير 
االجتماعــي  التكافــل  مــن 
يعززه البعد الديني والروابط 
األســرية والقبليــة القويــة، إال 
أن هــذا التكافــل يبــدو جليا في 
ذوو  يحــرص  حيــث  رمضــان 
الســعة على إعداد موائد كبيــرة ودعوة 
الجيران المتعففين أو إرسال موائد إليهم، 

ونتيجــة لهذا العامل أساســا فإنه ال توجد 
موائد إفطار جماعية رسمية.

وفــي أغلــب المناطــق الداخليــة البعيدة 
تتسابق األســر إلى إعداد وجبات إفطار 
خاصة بالمســاجد وهي عــادة قديمة لدى 
أهل هذه البــاد حيث ترى أطفال القرية 
ونســاءها يتســابقون إلى المســاجد قبيل 
الغــروب حاملين ذلك النصيــب اليومي 
المفــروض مــن مائدة اإلفطــار الذي ال 

تطاله االتكالية وال التقاعس.
المتجــول فــي شــوارع موريتانيا خال 
نهار رمضان يشــعر بأن الشارع يصوم 
فعًا، فا مطاعــم أو مقاهي مفتوحة وال 
مدخنين في الشوارع أو األماكن العامة.

وفي تقليد ســنوي درجت عليه ســلطات 
البلــد مع إطالة الشــهر الكريم تقوم هذه 
الســلطات بفتــح محــات تجاريــة تبيع 
المــواد االســتهاكية بأســعار مدعومــة 
لجعلهــا فــي متناول الفقراء وتشــهد هذه 
المحات إقباال كبيرا حيث تتشكل أمامها 
طوابير طويلــة من ذوي الدخل المحدود 
الراغبيــن فــي الحصــول علــى المــواد 
الضرورية األساســية التــي توفرها هذه 

المحات بأسعار مخفضة.
وأعلنــت الســلطات الموريتانيــة مؤخرا 
بـــ«  إجــراءات وصفتهــا  اتخــاذ  عــن 
العاجلــة والفوريــة« لتخفيــض أســعار 
المــواد االســتهاكية األساســية خاصــة 
القمح والسكر واألرز ومسحوق الحليب 
للتصدي لموجة االرتفاع الكبير لألسعار 

التي تشهدها الباد منذ أسابيع.
طقوس رمضانية

وتتشــابه العادات الغذائيــة لدى المجتمع 
الموريتاني في رمضان، وتشــكل روتينا 
شــبه ثابت منــذ فترة طويلــة. ورغم أن 
بعــض الوصفــات الوافدة بدأت تتســلل 
خــال األعــوام األخيــرة إلــى المطابخ 
الموريتانيــة إال أن تأثيرهــا يبدو طفيفا، 
حيث ال يــزال التمر أول ثوابت اإلفطار 

امتثاال للسنة النبوية الشريفة.
ويظل »الطاجين« الوجبة الرئيســة التي 
ال تخلو مائدة إفطار موريتانية منها وهو 
عبــارة عن طبخــة معدة مــن البطاطس 
باللحم، كما يمثل »الزريق« المشــروب 
األساســي وهــو عبــارة عــن خليط من 
المــاء والحليــب واللبن الرائــب، إضافة 
إلــى »الشــوربة« المعدة مــن الخضار 
أو الطحيــن. وال يمكــن أن تخلو جلســة 
اإلفطار من الشــاي األخضر الموريتاني 
المنعنــع بــأدواره الثاثة والــذي عرف 
قديما بأنه ال يصلح دون »ثاث جيمات« 
تشير إلى كلمات »الجماعة« و«الجمر« 
و«الجر« وتعني أن يجمع مجلســه أكبر 
عــدد ممكــن األفراد، وأن يعــد على نار 
هادئة ال تنقص من ســخونته، وأن يعمل 
معده علــى إطالة فترته. ويدخل كل ذلك 

في إطار إكرام الجلساء والترفيه عنهم.
إعداد : إيناس.ش

إفطار  1000 يتيم يف ليلة واحدة  
تقديم أزيد من 54 إعانة 10 االف دينار 

وفتح 70 مطعم رحمة في باتنة

رمضان يف موريتانيا

الطجين سيد األكالت والزريق سلطان المشروبات
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رمضانيات

كشف، مدير النشاط االجتماعي بوالية باتنة السيد »محمد أمين رحايلية »أن الميزانية التي خصصتها 
الوزارة الوصية للشهر الفصيل بوالية باتنة بلغت الـ3مالير سنتيم أين  تم تقديم أزيد من 54 ألف اعانة 
مقدرة بقيمة 10 االف دينار جزائري للقراء والمعوزين عبر كامل تراب الوالية وهذا بالتنسيق مع ميزانية 
الوالية والوزارة وكذا البلديات وهذا من أجل التعاطف مع الفئات الهشــة في شــهر رمضان المعظم .

 رمضان 
والناس 

باتنة : محمد دحماني

إعداد : إيناس .ش

خارج الحدود

يتسم رمضان في موريتانيا بمشاعر البهجة واالحتفاء لدى هذا الشعب المسلم والبالغ تعداده حوالي 3 ماليين نسمة، وألن الموريتانيين يطبعهم في غالبيتهم طابع االلتزام والتقيد 
بتعاليم الدين اإلسالمي، فإن رمضان بالنسبة لهم هو فرصة نادرة وباب مفتوح للمبادرة إلى الطاعات وأعمال الخير، وتلعب أجهزة اإلعالم الرسمية من إذاعة وتلفزيون دورا 
بارزا في إيصال صوت العلماء، تعليماً وتوجيهاً وإرشاداً خالل الشهر الكريم، وال يخلو إحياء الموريتانيين لرمضان من طقوس تعكس تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم العريقة.

إيناس .ش

يعد المسجد العتيق بقالمة  ، من أبرز المعالم التاريخية بالوالية ، 
وهو معلم هام يتوسط المدينة إلى جانب  المسرح الروماني ، السور 
االحتفاظ  تحاول  المعالم  هذه  تزال  ال  أين  الحمامات.  و  البيزنطي 

بأسرار »كاالما« العريقة وتمنحها بعدا سياحيا وحضاريا هاما 



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
رشاء الدوبارة  الساخنة يف األكياس 

البالستيكية سببا رئيسيا يف اإلصابة بالرسطان

15رمضانيات

هــذه  الدوبــارة  طبــق  يغــزو     n
األكلة الشــعبية طاوالت العديد من 
العائالت في شهر رمضان المبارك 
حيــث كادت تنافس طبق الشــوربة 
و باتت طبقا رئيســيا مــن الواجب 
وجــوده فــي قائمــة األكل خاصــة 
عند العائــالت الصحراوية كوالية 

بسكرة و الوادي.
و تفضــل العديــد  مــن العائــالت 
شــراءها من عند باعة الرصيف و 
ذلك لســرعة تحضيرهــا و تقديمها 
مــن طــرف البائــع في ظــرف ال 

يتعدى دقيقيتين.
و يتــم  اقتنــاء الدوبــارة ألنهــا في 
نظــر عديــد الصائمين أكلــة كاملة 
وتقضــي على اإلحســاس بالعطش 
طيلة يــوم الصيــام الحتوائها على 
عناصر غذائيــة هامة، من ضمنها 
الحبوب ســواء الحمــص أو الفول 
وأيضا زيــت الزيتون والطماطم و 
لكــن مــا ال يعرفه العديــد منهم أن 
طريقة شرائها باتت اليوم أحد أكبر 
المســببات لعدة أنواع من السرطان 
نتيجة بيعها في األكياس البالستيكية 

و هي في حالة جد ساخنة.

مــن  المصنّعــة  األكيــاس  إن  
البالســتيك أو النايلون التي توضع 
فيهــا الدوبارة و غيرهــا من األكل 
الجاهز للتقديم تجعل المادة الكيمائية 
التي تدخل في تركيب تلك األكياس 
الشفافة أو الملّونة تتفاعل مع المادة 
الغذائيــة الموجودة بداخلها، خاصة 
إذا كانت المادة قادرة على االنزالق 
داخل الكيس لتتضاعف كمية المواد 
المســرطنة والتــى قــد تتجانس مع 
الطعام، فتــذوب المواد الضارة في 

الغذاء.
 كما أن استخدام هذه األكياس يؤدى 
إلى وجود بقايا من مادة البالســتيك 
فى الدم والتي تُعتبر مســبباً أساسياً 
فى وجــود أخطر األمــراض، مما 
يؤدي إلى  تحلّلها بسبب سخونتها و 

بالتالي إنتاج مواد متسرطنة.
و لهذا أحذر بشــدة المســتهلكين  و 
أنصحهــم بضــرورة شــرائها فــي 
أوعيــة خاصة و قابلة للتســخين و 
الحــد قدر اإلمكان من هذه الظاهرة 
و توعيــة األوســاط العائليــة منها 
حفاظــا علــى صحتهم مــن أخطار 
مرض السرطان خاصة  ألوالدهم.

 إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

فطائر  بعصيدة الفراولة
 n المقادير:

  500غ دقيق رقيق أو طحين، ملعقة صغيرة 
ملح، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة 

الخبز، بيضة واحدة، زيت للقلي، 250غ 
عصيدة الفراولة، 150غ سكر ناعم.

طريقة التحضير:
 فــي خالط كهربائي ضعي الطحينة، الســكر، 
الخميــرة، الملــح و أمزجــي الــكل مع بعض 
ضفــي البيضة و بعدها الماء الدافئ و خلطيهم 
مع البعض. أتركي العجينة تخمر لمدة طويلة. 
ضعــي الفراولة في صحن مقعــر و أغمريها 
بالســكر لمدة ســاعة و إرحيها حتي تحصلي 

على عصيدة متماسكة
. فــي مقالة ضعي كمية من الزيت و شــكلي 

العجينــة دوائر و اقليها في زيت ســاخن لــون ذهبي. افتحيها و 
ضعي في وسطها عصيدة الفراولة و، رشيها بالسكر الناعم و كمية من الفراولة و قدميها . 

  شهية طيبة

n  نضع 250غ ســكر ناعم مع بيضتين و فانيال  و قشور حبة ليمون 
نخلــط جيدا بالمضــرب الكهربائــي حتى نتحصل علــى خليط كريمي 
أبيــض اللــون، ثم نضيف بشــكل تدريجي 500غ من اللــوز المرحي 
الناعــم و نجمــع الخليط حتــى نتحصل على عجينة طرية متماســكة ، 
نتركها ترتاح جانبا لمدة ســاعتين ثم نشــكل معاصم و نقطعها كما في 
الصورة، بعدها ندخل الحلوى الفرن لمدة 15دقيقة  و نخرجه و نتركه 
يبرد ثم نغطس حب بحبة في الشــاربات التي يجب تحضيرها من قبل 
باستعمال كوب سكر مع كوب و نف ء و نصف كوب ما زهر و تركه 
على النار يغلي لمدة 10دقائق ثم لما يبرد نغطس فيه مقروض اللوز و 

نغطسه مرة أخرى  في السكر الناعم.

n    المقادير: 
 لتر حليب بارد، 250غ فراولة حمراء غامقة اللون، 250غ سكر التمر، ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير
نضع كل المقادير في خالط كهربائي و نمزجهم مع بعض ثم نضعه في الثالجة و نقدمه في كؤوس بارد.  

 شهية طيبة

ضيفنــــــــــا

n محمد الصالح مفتاح صاحب 36سنة تحدث عن بدايته و شغفه الكبير 
بفن بمجال الطهي الذي  أسر قلبه صدفة و بعد متابعته لبرنامج خاص 

الطبخ بإحدى القنــوات األجنبية، و إعجابه بأحد الطهاة 
لمهاراتــه العالية في إدارة عملــه و تفننه في إعداد و 

تقديم أطباقه، رغم الضغط الكبير الذي يعيشه لكثرة 
الطلبــات، و مــن رحم تلك المشــاهد تولدت لديه 

رغبة شــديدة في خــوض التجربــة و الوقوف 
وراء طاولــة إعــداد الطعــام و األفــران، و 

يكتشف مهارات كان يجهلها لديه و دون أن 
يشــعر بمرور الوقت وجد نفســه يحترف 
المهنة طيلة 13ســنة من العمل اكتســب 
خاللهــا خبــرة مهمة و افتك لقب شــاف 

عن جدارة.
و قال محمد الصالح بأنه تلقى تدريبه بإحدى 

المــدارس الخاصة بالطبخ بقســنطينة على يد 
الشــاف نصيرة فصيح واعتبر هذه المرحلة جد 

مهمة في مراحله الخاصة بالطبخ ، مســتطردا أنه 
خالل مشــواره المهني اشــتغل مع مختلف الطبقات 

بقسنطينة. 
و ذكر كيف أن الطبخ علّمه الصبر و المسؤولية و منحه 

الســعادة و لقنه أسرار التعامل خاصة متى يجب أن يكون صرما و متى 
يجب أن يرخي الحبل لضمان العمل المتقن..

و بخصوص المســابقات التي شــارك فيها قال ضيفنــا أنه لضيق الوقت 
والجــدول الزمني المكثــف، علما و أنه مدير العمليات بإحدى شــركات 
التمويــن باإلضافــة إلى التدريب، لم يســتطع المشــاركة رغم اهتمامه و 

رغبته في ذلك.

و تجدر اإلشــارة بأن الشــاف محمد الصالح مفتاح معروف في قسنطينة 
بلمســته في إعداد األطباق التي تجمع بين اللحوم والصلصات المصاحبة 

لها فضال على أنه دقيق بكل شيء .
ومــن جهــة أخرى تحــدث ممد الصالــح  عن أهم 
الطهــاة الذين كانت له فرصة االلتقاء و االحتكاك 
بهــم خالل مســيرته المهنية كطــاه، حيث قال ” 
من دواعي سروري أنني التقيت بعض الطهاة 
المشــهورين بمــا في ذلــك الشــاف نصيرة 
فصيح التي اعتبرها أكثر من كونها شــاف 
بالنســبة لــي ألننــي تعلَّمــت واحترفت 
المهنــة على يديهــا ، فهي بالنســبة لي 

كاألم أو الصديقة ”.
وعــن تعامله مع بعض الطهاة أوضح أنه 
تعامل مع الشــاف اإليطالي ”توماســو” ، 
”الشــاف محمــد”، ”الشــاف اللبناني ياســر” 
، ”الشــاف ناجي” و”الشــاف فــؤاد الصايغي” 

وآخرين .
ونحن نخوض الحوار تذكر الشــاف محمد الصالح 
مفتاح أحــد المواقف التــي ال زال يتذكرها حين كان 
مســاعد طباخ ورأى الشــاف يفتــح الفرن فقــام بإزالة 
الدرج دون منشفة وأراد أن يقوم بذات الحركة فانتهى به األمر بإصابته 

بحروق من الدرجة الثانية.
الشــاف محمد قال أنه إذا لم يكن طاهياً ، لكان بالتأكيد مدرب كرة ســلة 

أو رئيس نادي.
وفي األخير يأمل أن يحقق أحد مشاريعه النجاح.

دالل بوعالم 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الشاف القسنطيني محمد الصالح مفتاح
بطل محرتف يف كرة السلة فتنه فن الطبخ فافتك طاقيته بامتياز
  كشف الشاف الجزائري ابن مدينة قسنطينة محمد الصالح مفتاح لعين الجزائر، سر انجذابه و احترافه لفن 

الطبخ، رغم احترافيته لرياضة كرة سلة و انتزاعه لقب بطل الجزائر 2012/2013.

مقروض 
اللوز

 الطريقة 

التمربسكرعصري
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متفرقات
 للتحسيس بخطر كورونا كوفيد 19 

والــدروس  الخطــب  تكثيــف 
الدينية عرب الفضاء األزرق

n  كشــف »صــاح الدين صالحي« إطــار بمديرية الشــؤون الدينية 
بوالية تبســة، عن تواصل تنظيم ندوات وجلســات دينية روحية عبر 
اإلنترنت ‘’موقع التواصل االجتماعي فايسبوك« وهذا بمشاركة بعض 
األئمــة والفقهــاء ، تزامنا و تواصــل الجائحة الصحيــة التي ال تزال 

تشكل خطرا على المواطنين .
وتحدث ذات المصدر، على أن هذه الجلســات االفتراضية تدخل ضمن 
تبليغ الرسالة المسجدية من خال عرض الفكر الصحيح ومخاطبة كل 
الطبقات في المجتمع عبر الشاشــة الزرقــاء الصغيرة باعتباره موقع 
تواصل يرتاده الكثير من األشخاص بمختلف صفاتهم، كما أن العملية 
تهــدف إلى تكملة مســار التوجيه والتأثير عــن طريق تقديم محادثات 
تتضمن نصائح وإرشــادات و كذا أحكام الصاة والصيام ، ناهيك عن 
اإلجابة عن الكثير من األســئلة التي كان يجدها البعض مبهمة تحتاج 

إلى تفسير.
ومــن جهتــه، أكد مدير الشــؤون الدينية لوالية تبســة »عبــد الباقي 
مباركي« ، أن هذه المبادرات جاءت لتلبية االحتياجات الروحية التي 
حّددتهــا األزمة الصحية، أين وجد الكثير من المواطنين ضالتهم دون 
حضورهم الشخصي، كما أن التحول للخطاب الرقمي مّكن من استماع 
ومشــاهدة جلســات يومية لخطب لدروس دينيــة افتراضية، ووصلت 
لعدد جد كبير من المواطنين عبر الوطن مسايرة للوضع الراهن الذي 

فرضه انتشار وباء كوفيد 19.
منى بوعكاز 

من  والوقاية  التحســيس  إجــراءات  تكثيف  
انتشار وباء كورونا بميلة 

n   ضاعفــت  مصالح أمــن والية ميلة     من جهودها التحسيســية 
علــى إثــر ما تم تســجيله مؤخرا من تزايد في أرقــام اإلصابات بوباء 
كورونا كوفيد 19 على المستوى الوطني ،و تبعا للتقارير التي تصدر 

عن المصالح االستشفائية والمصالح الطبية المختصة .
  و قامــت  مصالــح أمن والية ميلــة على غرار كافــة مصالح األمن 
الوطنــي بإجراءاتهــا التوعويــة والتحسيســية لفائــدة المواطنين في 
األماكــن العامة ، وســائل النقل الجماعي ، المســاجد وكل الفضاءات 
التي تســتقبل المواطنين ســيما المغلقة منها حيث يتم إســداء نصائح 
بخصــوص ضرورة ارتــداء القنــاع الواقي والتباعد الجســدي تفاديا 

للعدوى.
 بالموازاة مع إطاق رســائل تحسيسية تذكيرية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي  من أجل اتخاذ االحتياطات الازمة.
محمد ب

حجز 465 قرصا مهلوســا و15غرام من الكيف 
المعالج  انب مهيدي  يف الطارف

n فــي إطــار مكافحة الجريمة بمختلف انواعها خاصة ما تعلق منها 
بجرائــم المخدرات امن دائرة بن مهيدي بالطارف يتمكن من االطاحة 
بأحــد أخطر المجرميــن ببلدية بن مهيدي ،حيث ضبــط بحوزته على 
465 قرصا مهلوســا  و 15 غرام من الكيف المعالج ،و كذا حيازته 

ألسلحة بيضاء محظورة .
المعنــي فــي العقد الثالث مــن العمر ينحدر من مدينــة عنابة ،و تعود 
وقائــع القضيــة الــى تلقــي مصالح الشــرطة بأمن دائرة بــن مهيدي 
معلومــات مؤكدة بخصوص وجــود معلومات مؤكدة بخصوص وجود 
أحد االشخاص يقوم بترويج و ببع المواد المخدرة في أوساط الشباب 
بمدينة بن مهيدي لتقوم عناصر فرقة الشــرطة القضائية بوضع خطة 
أمنيــة لتوقيف المعني فبعد عملية ترصد لذات المصالح لمدة اســبوع  
توصلت إلى أن المشتبه فيه يقوم باستغال مسكنه العائلي في تخزين 
المواد المخدرة و بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم توقيف 
المعني و من خال تفتيش مســكنه عثر بداخله على كمية معتبرة من 
االقــراص قــدرت ب 465 قرصا مهلوســا من مختلــف االنواع كانت 
مخزنــة بأحكام و كذا 15 غرام مــن الكيف المعالج ،و مقص و قاطع 
ورق - كيتــار - يســتخدمها المعني في تقطيــع المواد المخدرة  ،على 
اثرها قامت المصلحة بإنجاز ملف قضائي عن قضية حيازة المخدرات 
لغرض البيع حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع حيازة مواد صيدالنية 
دون رخصة قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة 

الذرعان.
بوثينة  س

الريع يف رمضان
 مهمة صعبة..تحد للطبيعة 

وأجواء تضامنية بين الرعاة

الوالية تحيص 4760 حالة و366 وفاة  
ارتفاع مقلق يف االصابة بكورونا  يف باتنة

الشاســعة  الســهوب  ســكان  ويعتمــد     n  
»بصفيصيفة« و«عين بن خليل« و«القصدير« 
وغيرهــا مــن المناطــق الرعويــة بالنعامة على 
ممارســة نشاط الرعي تماشــيا مع خصوصيات 
هــذه الواليــة التي تحصــي ثروة تقــدر بحوالي 
مليوني رأس, حســب إحصائيات الغرفة المحلية 
للفالحــة، لكــن يومياتهــم المألوفة تــزداد تعقيدا 

وصعوبة أيام الشهر الفضيل.
ويصف بوسماحة الذي اختار نصب خيمته وسط 
مرتفع هضبة بمنطقة »مســيف« شرق النعامة، 
حرفــة الرعي فــي رمضان أنها »تحــد لعوامل 
الطبيعــة والمنــاخ حيث يكون الصبــر والعزيمة 
الحاضر األكبــر مع الحرص على االلتزام بأداء 

شعيرة الصيام على أكمل وجه«.
ويواصل بقوله: »يصعب على الشــخص العادي 
تحمل مشــقة العمل أثناء هبــوب ما هو متعارف 
عليه محليا ب«لعجاج« )رياح الســيروكو( التي 
عــادة ما تــزداد حدتها مــع نهاية الربيــع وبداية 
الصيــف وهــي الفترة التــي غالبا مــا تكون فيها 
رحلــة التوجه نحو مناطق الشــمال »مالذا أنجع 

لضمان مراع خصبة للمواشي«.
وأضــاف »يزداد اإلحســاس بالتعــب واإلرهاق 
بتتبع القطيع ســيرا على األقــدام وهو ما يتطلب 
االســتعانة بالركوب على ظهــر حمار وبالكالب 
لتســهيل المهمة التي تنطلق بخروج القطعان في 
الساعات األولى من النهار والعودة قبل منتصفه 
والخروج مرة أخرى بعد الساعة الرابعة مساءا، 

أين يكون الجو أقل حرارة«.
واعتبر الميلود، شــاب يبلغ 27 ســنة من العمر، 
وهو مــن أصغر المربين بمنطقة »الروداســة« 
بمشــرية بعد اســتفادته من دعــم الدولة الخاص 
بإنشاء وحدات إنتاجية للتربية الحيوانية باألرياف 
أن »مع الصيام وفي ظل ظروف طبيعية صعبة، 
يقــل التركيز، لكن علــى الراعي البقاء يقظا أمام 
مختلــف المخاطــر مثــل لســعات العقــارب أو 
لدغــة أفعى وغيرها«.ويمــارس بوحفص البالغ 
مــن العمر 52 عامــا التنقل اليومــي مع قطعان 
المواشي رفقة أخيه األصغر عبر مراعي منطقة 
»ســدرة الغــزال«، بضواحي النعامــة، فيخرج 
بمواشيه للرعي وهو يلف رأسه جيدا بعمامة تقيه 
من أشــعة الشــمس و يحمل مذياعه الذي يالزمه 
دائمــا وعصاه وآلة القصبة )الناي( التي يلجأ إلى 

العزف عليها لكسر الرتابة والتسلية بأنغامها.
ويقول بوحفص، »نحاول أن نخلق ألنفسنا أجواء 
حيوية يطبعها التعاون بين أفراد األســرة في يوم 

رمضاني قــد تجتاحه حــرارة مرتفعة أو هبوب 
لزوابع رملية تؤدي إلى عرقلة أداء المهمة، ونجد 
أنفســنا مطالبون بقوة التحمل إلنجاز األعمال في 
وقتها المحدد والتشارك ومد يد المساعدة لبعضنا 
البعــض، وهو األمر الــذي يجعلنــا نتغلب على 

المشقة التي تصاحب نشاطنا« .
وأضاف, »أمارس عملي نهارا في شهر رمضان 
مباشــرة بعد صالة الفجر وأســتمر في ذلك دون 
توقــف إلــى غايــة توقيــت يقترب مــن غروب 
الشــمس، فالراعي ال يخلد للراحة باســتثناء فترة 
القيلولة القصيرة عند الظهيرة«.وذكر في ســياق 
حديثه عن خصوصية هذه المهمة ومشــاقها على 
مــدار الســنة، »أنها تتطلــب منا تأمين العشــب 
الكافــي للقطيــع نظرا لتقلــص الغطــاء النباتي, 
مضطرين بذلك لقطع مسافات ال تقل عن عشرة 
كلــم في اليوم الواحد متنقليــن من موقع آلخر«، 
مضيفــا أن »مزاولة هــذه المهمة تصير أصعب 
أكثــر فأكثر في شــهر الصيام وتتطلــب عزيمة 

وتحد كبيرين«.
 ويبــدو جليا بمنطقــة »الحيــرش« بالنعامة أين 
تتمركز عشرات الخيم لمربي األغنام من عرش 
»بني عقبة »، أن شــهر الصيام الذي يتزامن مع 
تصاعــد درجات الحرارة ال يقلــق رعاة األغنام 

الذيــن يبذلون جهدا بدنيا هائال في العراء بالرغم 
من عطش الصيام الذي تزيده أشــعة الشمس حدة 

طوال النهار.
واعتاد موالو المنطقة على اســتقبال رمضان في 
أجــواء من التضامن وإحيــاء مظاهر التآخي في 
هــذا الموعد الديني الســنوي من خالل تشــارك 
أفــراد »العرش« )القبيلة( فــي تأدية المهام فيما 
بينهــم، وفق صيغــة تضامنية، من خالل تقاســم 
ســاعات رعي القطيــع،, مثلما أوضحــه الحاج 

حيثالة.
ويؤكد هذا المربــي على أمر ضروري ال يمكن 
تأجيله مع قدوم شــهر رمضان, ويتعلق بضمان 
الرعاية البيطرية الصحية للقطعان حيث يتزامن 
الشهر الفضيل لهذه السنة مع شهر أبريل, موعد 
انطالق حملة التلقيح السنوية ضد مرض طاعون 
المجتــرات الصغيــرة وتقديــم جرعــات اللقــاح 

لألبقار ضد مرض الحمى القالعية.
كمــا يتزامن الشــهر الفضيل أيضا مــع انطالق 
موســم جــز الصوف الــذي توليــه العائالت في 
الباديــة أهمية خاصة ومميــزة كعادة متوارثة أبا 
عن جد، والتي تبدأ من شــروق الشــمس بتجميع 
الخراف في الزريبة )حظيرة( لجزها الواحد تلو 
اآلخــر بطريقــة خاصة تتطلب كثيــرا من الجهد 

 n   ويشار إلى أن الحاالت الجديدة ظهرت في باتنة 
والتوتة وبريكة وواضح أنها جاءت من مدن تكثر فيها 
األسواق والفضاءات التجارية الكبيرة واسواق الماشية 
فــي ظل عدم التقيد التام من جانب المواطنين بالتدابير 
واالجــراءات التــي اتخذتهــا اللجنة العلميــة الوطنية 
والخاصــة بارتــداء الكمامة وتطبيق التباعد الجســدي 
والتــي لم يعد أحد يتقيد بها ماعدا بعض االســتثناءات 
النادرة.وتعرف األســواق ، السيما الشعبية والمحالت 
التجاريــة الكبــرى وحافالت التقل الجماعــي  العاملة 
في داخل المدن اكتظاظا رهيبا يســتفحل عند ســاعات 
الــدروة فــي ما نــزع الكثير مــن المواطنيــن الكمامة 
وكان الوبــاء قد زال من الجزائــر ويالحظ أن الرقابة 
المشــددة التــي كانت تقوم بها مصالــح التجارة ومعها 
بعــض المصالح زالت هي االخرى  ولم يعد اصحاب 
الفضــاءات التجاريــة والحافــالت يتقيــدون هم كدلك 
باإلجــراءات الوقائيــة وتســود حالة من القلق الشــديد 
في االوســاط الصحيــة بالواليــة بعد ان تم اكتشــاف 
حالتين من  المتحور البريطاني  والدي ينتشر بسرعة  

وتوكون تأثيراته الصحية مدمرة. 

يشكل البحث عن الكأل والوصول إلى نقاط المياه نشاطا يازم رعاة المواشي بالنعامة على مدار 
أيام السنة، غير أنه يزداد صعوبة خال شهر الصيام بقطعهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس 

في مواجهة أبدية مع قساوة الطبيعة.

سجلت والية باتنة أمس 22 حالة جديدة لإلصابة بوباء كورونا ليرتفع العدد االجمالي للوباء مند وصوله إلى الوالية 
4760 حالة  ،في ما يوجد اثنان وسبعون مريضا في المستشفيات المتخصصة منهم ستة وثاثون مريضا في مستشفى 

سليمان عميرات ببريكة.

اإلثنين 3 ماي  162021  عين على المجتمع
الموافق لـ 21  رمضان  1442

باتنة : محمد غناي



 ظهرت في »الميمات«

 ”الفتاة الكارثة” تبيع صورتها 
األصلية بنحو نصف مليون دوالر

 

n  باعــت زوي روث، الفتــاة 
التي عرفت باسم ”الفتاة الكارثة”، 
التــي التقطت  صورتهــا األصلية 
عــام 2005، والتــي تظهــر فيها 
وهي تبتســم أمام منــزل يحترق، 

مقابل 473000 دوالر.
وقالت زوي روث، التي أشــارت 
إلى إنها تخطط الستخدام العائدات 
لســداد قروض الطــاب والتبرع 
للجمعيــات  إضافيــة  بأمــوال 
الخيرية،، قالت لصحيفة ”نيويورك 
تايمز”: ”اإلنترنت شــبكة كبيرة..
ســواء كنت تتمتع بتجربة جيدة أو 
تجربة ســيئة، عليك فقط أن تحقق 

أقصى استفادة منها«.
نيــوز  رالــي  لصحيفــة:  وقالــت 
آنــد أوبزرفــر،  »لم يحــاول أحد 
”الميمات” أن يفعــل ذلك، وانتهى 

األمــر بهذه الطريقة. هل هو حظ؟ 
هــل هو القــدر؟ ليس لــدي فكره، 

لكنني سآخذها«.
وباعــت زوي روث، البالغــة من 
العمر اآلن 21 عاما، وهي طالبة 
جامعيــة، الصورة مــن خال بين 
الشــز، وهــو رائــد أعمــال جمع 
مــن  دوالر  مليــون   2 حوالــي 
العمــات  عبر أحــد  المبيعــات، 

المشفرة.
والتقطــت الصورة لــزوي روث، 
التــي كانت تبلغ مــن العمر آنذاك 
أربع ســنوات، من قبل والدها أمام 
منــزل محترق فــي ميباني بوالية 
نورث كارولينــا األمريكية، حيث 
كان رجــال اإلطفاء قــد أضرموا 
النيران عن عمــد كحريق خاضع 

للسيطرة.

التوصيــل  عامــل  تلقــى    n
”الديلفري”، الــذي قابله الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، منذ يومين مصادفة 
أثناء قيادته دراجة نارية، هدية جديدة 

من الرئاسة المصرية.
شــابا  المصري بمنح  ووجه الرئيس 
بمنطقة شــرق القاهرة اســمه إسام 
عمر، ســيارة تاكســي تعمل بالغــاز 
الطبيعــي لتكــون مصــدر رزق لــه 
ولشــقيقه لتســاعدهما علــى ظروف 

الحياة.
ووفقا لصحيفــة ”الوطن” المصرية، 
أبدى إســام عمر، عامل التوصيل، 
الــذي قابله السيســي، خــال جولته 
التفقديــة لعــدد مــن المشــاريع، منذ 
يومين، ســعادته بحصوله على هدية 
مــن الرئيــس عبــارة عن ”تاكســي 

أبيض” يعمل بالغاز الطبيعي.
وقال إســام إنه ســعيد بهــذه الهدية 
التي ستســهل عليه تحمــل الظروف 
المعيشــية، مضيفــا ”أنــا حتــى هذه 
اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل 
معايــا، مــن ســاعة ما قابلت ســيادة 

الرئيس«.
وتابع: ”لم أكن أملك إال الموتوسيكل 
الــذي أعمل عليــه دليفــري في أحد 

المطاعــم، واآلن تغير الحال وأصبح 
لدي تاكسي أبيض«.

وكان عامــل التوصيل قد أشــار إلى 
أن ”السيســي أعطاه ظرفا فيه 500 
جنيه، وفعل ذات الشيء مع زوجته، 
الفتــا إلــى أنــه كان ذاهبــا لتوصيل 
زوجته لتناول اإلفطار عند شقيقتها، 
ولــم يكــن معــه ســوى 35 جنيها، 
وتبقــى معــه 20 جنيها فقــط، بعدما 
صّب كمية مــن البنزين في الدراجة 

النارية«.
يتفقــد،  السيســي  الرئيــس  وكان 
األعمــال اإلنشــائية لتطوير عدد من 
الطرق والمحــاور والكباري بمنطقة 

شرق القاهرة، عندما أوقف إسام.
ونشــرت صفحة المتحدث الرســمي 
لقــاء  فيديــو  الجمهوريــة،  لرئاســة 
السيســي وإســام، مع منشــور جاء 
فيه: ”الســيد الرئيس يتوقف ليتحدث 
تســتقل  مصرية كانــت  مع أســرة 
دراجــة بخاريــة تصــادف تواجدهم 
أثناء مــرور ســيادته، حيــث هنأهم 
رمضان المعظــم  بمناسبة شــهر 
واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد 
عليهم بضرورة االلتــزام بإجراءات 

األمان حرصا على سامتهم«.

منوعات

  يضفي تناول »قهوة الجزوة« خالل شهر رمضان نكهة مميزة لسهرات العديد من أبناء مدينة شلغوم العيد 
)جنوب ميلة(، الذين يحرصون على المحافظة على هذا التقليد طيلة أيام الشهر الفضيل.

n  بعدما نجحت الوكالة في إثبات إمكان التحليق 
فــي أجــواء الكوكب األحمــر، مددت »ناســا« 
مهمة مروحية »إنجينيويتــي« المصغرة التابعة 
لهــا شــهراً إضافيــاً، لتســاند الروبــوت الجوال 
»بيرســيفيرنس«. وســتتولى »إنجينيويتي« من 
اآلن فصاعــداً دعم المركبــة الجوالة في مهمتها 
الرئيســية المتمثلة في البحــث عن عامات حياة 
ميكروبية سابقة على المريخ، من خال مرافقتها 
مثًا في استكشــاف المواقع ذات األهمية العلمية 
التــي يتعــذر علــى الروبــوت الوصــول إليهــا 

بعجاته، أو من تحديد المسار األكثر أماناً.
وأوضحــت مديــرة قســم دراســة الكواكــب في 
ناســا لوري غليز في مؤتمــر صحافي أن مهمة 
»إنجينيويتي« ســتتغير من كونها »مهمة إثبات 
لقدرتهــا التقنية« لتصبح »مهمــة إثبات لقدرتها 
العماتية، نجمع من خالها معلومات عن إمكان 
اســتخدامها في توفير الدعم التشــغيلي« لمركبة 

»بيرسفيرنس«.
وقالت إن مركبات طائــرة قد ترافق يوماً بعثات 
االستكشــاف البشــرية أيضاً، وهو مــا تتيح هذه 
المرحلــة الجديــدة اختباره. وأضافت ”ســنجري 
تقويماً لما توصلنــا إليه بعد 30 يوماً”، من دون 
أن تستبعد تمديداً إضافياً للتجربة بعد ذلك، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إال أن كبير مهندسي المروحية بوب باالرام ذكر 
بأنها غير مصممة أساساً ”لمهمة طويلة”، مشيراً 
خصوصــاً إلــى التأثير الضار لــدورات التجميد 

والذوبان المتكررة.
كذلــك يؤمــل أال تتحطم ”إنجينيويتــي” مع تزايد 
درجــة خطــورة طلعاتهــا. وكانــت المروحيــة 
نجحت إلــى اآلن في كل طلعاتها، ومنها الرابعة 

التــي نفذتها الجمعة، وهــي األطول، إذ بلغت ما 
مجموعه 266 متراً في 117 ثانية. وكان أبرز 
أهداف هذه الطلعــة تحديد موقع جديد يمكنها أن 

تهبط فيه بأمان قريباً جداً.
 وهــي كانت حتى اآلن تعــود دائماً إلى مدرجها 
األساســي، لكن الحال لن تكون كذلك في الطلعة 
الخامســة التــي يتوقــع أن تحصل فــي غضون 
أســبوع تقريباً. فهذه المرة ستحلق ”إنجينيويتي” 
مــن العــودة إلــى المكان الــذي أقلعــت منه، بل 
ستسبق ”بيرسفيرنس”. وتعتزم ناسا تنفيذ طلعتين 

أخريين للمروحية على مدى 30 يوماً.
وكان من المقرر أساساً أن تنتهي مهمة المروحية 
بعد شــهر من بدايتها، إذ كانت ناســا تلحظ جعل 
المركبــة الجوالــة تنتقل بعد ذلك بســرعة وبعيداً 
للوصول إلــى منطقة مثيرة لاهتمــام تأخذ منها 

عينات من الصخور. 
وبالتالــي ال يمكن للمروحية عندها مواكبة وتيرة 
الروبــوت الجــوال إذ يتعين عليها إعادة شــحن 
نفســها بالطاقة بواسطة األلواح الشمسية بين كل 

طلعة وأخرى.

 تمديد مهمة المروحية "إنجينيويتي" شهرا عىل المريخ

 تقليد راسخ بمنطقة شلغوم العيد

  قهوة الجزوة بعد اإلفطار..
طعم بنكهة الماضي وعبق الذكريات

n  وال يــكاد مقهى الجزوة، الذي يتوســط مدينة 
شــلغوم العيد يخلو من زبائنــه الذين ما إن تنالوا 
إفطارهــم توجهــوا نحــوه لتنــاول فنجــان قهوة 
الجــزوة، التي يحــرص صاحب المقهى الســيد 
الطيب بــن منصور، على تحضيرهــا بالطريقة 
التقليديــة التي تضفي النكهــة المطلوبة لدى كثير 
مــن األشــخاص الذيــن ال يتلذذون إال باحتســاء 

فنجان هذا النوع من القهوة.
ويقول صاحب المقهى ) 60 ســنة(، الذي قضى 
عقــودا من الزمن بصحبة والده في إعداد وتقديم 
قهوة الجزوة، أن ”المذاق الخاص للبن الذي يجده 
الزبائن لدينا هو نتيجة للطريقة البسيطة المعتمدة 

في تحضير القهوة”.
وفــي هذا الصــدد، فصل أنه ”علــى عكس باقي 
المقاهــي العصرية، تنطلق عملية تحضير القهوة 
من اختيار نوع البن الذي ال يسحق تماما ) يكون 
في شكل حبيبات كبيرة نوعا ما( ثم يتم غلي الماء 
لوحــده على الفحم بعدها يوضع الماء المغلي مع 
البن في إناء نحاسي يعرف ب”الجزوة” مع قليل 
من الســكر ليعــاد غلي جميع هــذه المكونات مع 

بعضها قبل تقديمها للزبون”.
وحسب السيد بن منصور، فإن المذاق الذي يوجد 
في قهوة الجــزوة ”مميز عن القهوة التي تحضر 
عــن طريق اآللــة” وهو ما يســتهوي -حســبه- 
”العديــد من عشــاق المــذاق األصيــل للقهوة”، 
الذيــن يقدمــون عقــب اإلفطار حتى مــن خارج 
مدينة شــلغوم العيــد للتلذذ بفنجــان قهوة الجزوة 
أو احتســاء إحدى المشــروبات الساخنة األخرى 
المقدمــة والمتمثلة في األعشــاب الطبية المغلية 
علــى غرار ”الزعتــر” و”الخولنجان” المعروف 

محليا بالخنجان و”المسكنجبير”.
ورغم انتشــار مقاهي عصرية بديكورات فاخرة 
تقــدم إلــى جانــب القهــوة مختلف المشــروبات 
األخــرى، تبقى بالنســبة لذات المتحــدث ”مكانة 
مقهــى الجزوة محفوظة لدى العديد من هواة هذا 
النوع من القهوة التي أخذ كيفية إعدادها عن أبيه 
الذي فتح مقهاه ســنة 1945” وهــو اليوم يكمل 
مسيرة الوالد التي سيكملها ابنه من بعده حيث أنه 
لقنــه -كما يقول- ”أصول تحضيــر القهوة وبات 

يعتمد عليه في تسيير المقهى عند غيابه”.
ويقــول جال ابــن صاحب المقهى ”هــذه المهنة 
إرث عائلي ســأعمل كما عمــل أبي على صونه 

وحفظه وتوريثه لتبقى مستمرة بالطريقة التقليدية 
التي تضفي عليها إلى جانب المذاق، خصوصية 
مســتوحاة من بســاطة المكان، الذي ظل محافظا 
على صورة المقاهي الشعبية البسيطة التي يلتقي 
بهــا الجميع من مختلف أطياف المجتمع لتقاســم 

نكهة القهوة التي يبحثون عنها”.
ومن جانب رواد المقهى، يقول السيد عبد العالي 
وهــو منتخب محلي ســابق ببلدية شــلغوم العيد، 
”القهوة المقدمة هنا لها مذاق خاص يعدل المزاج 
وال يمكن االستغناء عنها خصوصا بعد يوم شاق 
من الصيام”، مشــيرا إلى أنها ”ال تتســبب له في 
مشــاكل بالمعــدة كما هــو الحال بالنســبة للقهوة 

المحضرة بطريقة عصرية”.
أمــا الســيد رمضان وهــو صاحب مقهــى لكنه 
يحرص يوميا على احتســاء قهــوة الجزوة دون 
غيرها ألنه كما قال ”يجد بهذا المكان ما ال يجده 
فــي غيره ”، مضيفا ”أن مقهى الجزوة يعد ميزة 

مدينة شــلغوم العيد وجزءا من تراثها الذي يزال 
مســتمرا إلى غاية اليوم” وهو المكان الذي عادة 
ما أستقبل فيه ضيوفي ”لتعريفهم بجزء من تراث 

هذه المدينة من خال مذاق البن األصيل”.
زيــادة على ذلك يقول الســيد فرحــات وهو إمام 
ومتقاعد من ســلك التربية أن هــذا المقهى مكان 
”التقــاء وتعارف” حيث ”نشــأت بيــن هواة قهوة 
الجــزوة عاقــات اســتمرت طويــا” فلقــد كان 
-حســبه- رواد السوق األســبوعية لمدينة شلغوم 
العيد، الذي يقام إلى غاية اليوم )كل يوم خميس(، 
من تجار وزبائن يقصدون هذا المقهى الحتســاء 
القهــوة فيتعارفون مع باقي زبائنه وهو ”ما أثمر 
عــن صداقــات ومعامــات عديدة كانــت وليدة 
هــذا المكان الذي يحتوي الكثيــر من عبق تراثنا 

القديم”.
وأج
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n اتفقــت الحكومة األلمانية مع 
مديــرى المتاحف فــى البالد على 
وضــع جدول زمني لعــودة القطع 
األثريــة إلــى نيجيريا، حيــث إنها 
نُهبت فى غارة عسكرية بريطانية 

فى عام 1897.
الفيدرالية  الثقافة  وزيرة  والتقت 
بوزراء  جروترز،  مونيكا 
ألمانية  واليات  أربع  فى  الثقافة 
اإلثنولوجية  المتاحف  ورؤساء 
وكولونيا  وشتوتجارت  برلين  فى 
وجميعها  وهامبورج،  واليبزيج 
القطع  من  كبيرة  مجموعات  بها 
أفريقيا  إلى  تعود  البرونزية 
وطني  نهج  ضمان  هو  والهدف 
والتوصل  الممتلكات  لرد  منسق 
نيجيريا،  مع  مشتركة  تسوية  إلى 
ألمانًيا  متحًفا   25 حوالي  ويمتلك 
أشياء منهوبة، جاء ذلك بحسب ما 

ذكر موقع أرت نيوز.
بيان  فى  جروترز  مونيكا  وقالت 
التاريخية  مسئوليتنا  نواجه  »نحن 
على  الضوء  إلقاء  فى  واألخالقية 
األلماني  االستعماري  الماضى 

والتصالح معه، ولذلك نحن نهدف 
من  ممكن  قدر  أكبر  تحقيق  إلى 

الشفافية وفوق كل شيء.
الخارجية  وزارة  وتتفاوض 
األلمانية بشأن سلسلة من المشاريع 
فى  بما  نيجيريا،  مع  الثقافية 
المنهوبة  المنحوتات  إعادة  ذلك 
مجموعات  فى  البارزة  والنقوش 
تنص  كما  األلمانية،  المتاحف 
فى  ألمانيا  مشاركة  على  الصفقة 
الحفريات األثرية وتدريب موظفي 
المتاحف النيجيريين، وبناء متحف 

إيدو الجديد لفن غرب إفريقيا.
وقادة  األلمانية  الحكومة   وقالت 
»سوف  إنهم  أمس  المتاحف 
فى  وبالتنسيق  بسرعة  ينخرطون 
الجانب  مع  المحادثات  من  مزيد 
النيجيري حول التعويض والتعاون 
جهوًدا  ذلك  وسيشمل  المستقبلي، 
الشركاء  مع  اتفاق  إلى  للتوصل 
عرض  كيفية  حول  النيجيريين 
فى  ألمانيا  فى  األثرية  القطع 

المستقبل«.

n  أعلــن الروائــي الجزائــري 
صــدور  عــن  األعــرج  واســيني 
الترجمة الجديدة التي أنجزها لرواية 
»الطاعون« للكاتب الفرنســي ألبير 
كامــو في المكتبات العربية بداية من 
»جــوان المقبل«،حســب ما صّرح 
بــه الروائي علــى صفحته في موقع 

الفايسبوك.
األعرج   واسيني  الروائي  وأشار 
الكاتب  لرائعة  الجديدة  الترجمة  أن 
كامو  ألبير  الشهير  الفرنسي 
يونيو  شهر  ستصدر  »الطاعون« 
ترجمة  صدور  مع  بالتزامن  القادم 
وماريا  كامو   ألبير  »مراسالت 
منشورات  ضمن  وذلك  كازاريس« 
الجمل )بيروت، المانيا( ومنشورات 
 Libre سلسلة  الحر-  الفضاء 

Poche بالجزائر.
من  جزء  في  واسيني  وذكر 
رواية  أن  الجديدة  ترجمته  مقدمة 
»الطاعون« لحظة مهمة في تجربة 
من  الثانية  المرحلة  من  فهي  كامو 
العبث  بمرحلة  بدأها  التي  تجربته 

»الغريب«,  رواية  جسدتها  التي 
في  تجلت  التي  التمرد  ومرحلة 
في  الحب  ومرحلة  »الطاعون« 
روايته غير التامة »الرجل األول«، 
مبرزا  موته  حتى  رافقته  التي 
هذه  أقدمت على خوض  كله  »لهذا 

أجل  من  والشيقة  الصعبة  المغامرة 
أقصى  في  حتى  للحياة  االنتصار 
مشروع  خالل  من  الوبائية  أشكالها 
روايات  يشمل  سنتين  يستمر  واسع 
 ،)1942( الغريب  كلها  كامو  ألبير 
السقوط   )1947( الطاعون 

)1956(، الموت السعيد )1971(، 
والرجل األول )1994(.

سرا  ليس   « قائال  الروائي  ولفت 
ترجمات  كل  على  اطلعت  أني 
المتوفرة  العربية  »الطاعون« 
كبار  ترجمها  التي  تلك  بالخصوص 
سهيل  كالدكتور  العرب  الكتاب 
كوثر  والدكتورة   )1981( إدريس 
البحيري وأيضا ترجمة  السالم  عبد 
يارا  وترجمة  قباوة  سليم  الدكتور 
متفاوتة  ترجمات  وغيرها,  شعاع 
أنها  مبرزا  والتأثير«  والقوة  القيمة 
»في مجموعها تفتقر إلى شيء واحد 
الترجمة  يسبق  الذي  اإلحساس  ذلك 
مع  متساوقة  داخلية  قوة  ويعطيها 
بل  نعيشها  التي  التاريخية  اللحظة 
من  األصلي  النص  عودة  ويبرر 

خالل الترجمة الجديدة«.
األعرج  واسيني  المبدع  ويعتبر 
الجزائر  في  المعروفين  الكتاب  من 
عدة  نال  حيث  العربية  والبلدان 
من  لعدد  أعماله  وترجمت  جوائز 

اللغات.

بوكــر  أعلنــت جائزة مــان   n
العالمية، عن ســت روايات تتنافس 
مــن أجــل الفوز بـــ50 ألــف جنيه 
الـ6 روايات  إســترليني، وتتضمن 
كتًبــا خيالية وأخــرى تعيد توظيف 
التاريــخ وثالثة تتعلــق بالمذكرات، 
وهذه الروايات من أوروبا وأمريكا 

الالتينية.
للجائزة،  المختصرة  القائمة  شمل 
للفرنسي  الفقراء«،  »حرب  رواية 
عائلي  و«تاريخ  فويالرد،  إريك 
الروسية  للكاتبة  روسي«  يهودي 
ماريا ستيبانوفا و«مخاطر التدخين 
إنريكيز  ماريانا  لـ  السرير«  فى 
حرب«  و«قصة  األرجنتينية، 
وهي  الفرنسى،  ديوب  ديفيد  لـ 
مجموعة قصص ذات طابع علمي، 

العالم«  فهم  عن  نتوقف  و«عندما 
من تأليف التشيلي بنجامين لباتوت 

رافن،  أولجا  الدنماركي  للكاتب 
جاء لك بحسب ما ذكر موقع«دي 

هندو« .
جنب  إلى  جنًبا   ، الجائزة  تُمنح 
باللغة  للخيال  بوكر  جائزة  مع 
اإلنجليزية، سنوًيا لعمل روائي بأي 
وتُنشر  اإلنجليزية  إلى  تُترجم  لغة 

في المملكة المتحدة أو أيرلندا.
لوسي  البريطانية  الكاتبة  وقالت 
لجنة  تترأس  التي  هيوز-هاليت، 
أن  أظهرت  القائمة  إن  التحكيم، 
بعض الكتابات الجديدة األكثر إثارة 
الحدودية«  المناطق  »فى  تجرى 
األخرى،  واألنواع  الروايات  بين 

مثل التاريخ والمذكرات.
 2 في  الفائز  عن  اإلعالن  وسيتم 
جوان، مع تقسيم أموال الجائزة بين 

مؤلف الكتاب الفائز ومترجمه. 

ألمانيا تتعهد بإعادة قطع أثرية إىل نيجرييا واسيني األعرج يصدر ترجمته الجديدة لرواية »الطاعون« أللبري كامو جوان المقبل

مان بوكر الدولية تعلن القائمة القصرية 2021.. والفرنسيون يسيطرون

النموشية عن  الزربية  تعبّر       و 
الفاخر  الجزائري  الشعبي  التراث 
واألصيل و تعني السجاد المزركش 
المصنوع من الصوف وهو نوع من 
الحرف اليدوية المنتشرة بالمنطقة بين 
عدة عائالت وهي تهدف أساسا إلى 
التقليدية،  النسيجية  الصناعات  تنمية 
منذ  الزرابي  حياكة  اشتهرت  وقد 
سواء  البيوت  تزيين  بغرض  القدم 
بتعليقها على جدران الغرف أو على 
استقبال  غرف  كتزيين  األرض، 
تتميز  كما  بالسجاد   الضيوف 
الزربية  النموشية تتميز بدقة أشكالها 
الهندسية وبألوانها الزاهية وهي من 
بالصوف  المنسوج  الرفيع  السجاد 
الذي تنافس أفضل أنواع السجاد في 
صناعة  أن  أيضا  والمالحظ  العالم 
الزربية النموشية.التي اتخذت اسمها 
حياكتها  تتطلب  النمامشة  جبال  من 
معدات قديمة ُمتوارثة عن األجداد.                                                                     
وفي مدينة الشريعة التي تعرف باسم 
»عاصمة النمامشة« حيث اشتهرت 

عدة عائالت بصناعة وحياكة الزربية 
العائالت  هذه  بين  ومن  النموشية 
بوغرارة وقد شارك  المولدي  عائلة 
ابنه األستاذ صالح بوغرارة في عدة 
وجهوية  محلية  وملتقيات  معارض 
ودولية ووطنية وحتى إقليمية تتعلق 
بصناعة الزرابي ، حيث تحصل هذا 
كان  قيمة،  األخير على عدة جوائز 
وبداية  الثمانينات  عقد  خالل  ذلك 
التسعينات من القرن الماضي حينها 
للزرابي داخل  كانت تنظم معارض 
الوطن وخارجه حيث نالت الزربية 
حدود  تعدت  التي  شهرتها  النموشية 
تحصل  وقد  العالمية  إلى  الوطن 
لمولدي  بن  بوغرارة صالح  األستاذ 
خالل  من  قيمة  جوائز  عدة  على 
التي  والوطنية  الجهوية  المعارض 
النسيجية  بمصنوعاته  فيها  شارك 
النموشية  الزربية  في  المتمثلة 
األصيلة ، وان لم تخني الذاكرة فقد 
المعارض  إحدى  في  مرة  شاهدت 
صالح  األستاذ  زرابي  من  زربية 
بوغرارة تمت حياكة صورة الرئيس 
الراحل هواري بومدين على واجهة 

الزربية التي نالت إعجاب الجميع.
»العقدة« و »الدراقة« 
و«الحنبل« و »الحولي« 

التي تعد من أنواع األفرشة 
واألغطية املستخدمة يوميا 

للجلوس أو للديكور.
المستعملة من صوف  المواد  فجودة 
إلى  إضافة  زاهية  طبيعية  وألوان 
التفاني في حياكتها من خالل تصوير 
أشكال  على  تحتوي  جذابة  لوحات 
تحاكي  متعددة  معاني  ذات  ورموز 
من  جعلت  إليها،  تنتمي  التي  البيئة 
تتميز  التبسية  النموشية  الزربية 
واليات  مختلف  من  نظيراتها  بين 
الشغوفين  اهتمام  وتستقطب  الوطن 
حياكة  تجمع  و  تقليدي  هو  ما  بكل 
مورد  تعد  التي  النموشية،  الزربية 
التبسية  العائالت  لعشرات  رزق 
بئر  غرار  على  البلديات  من  بعدد 
وثليجان،  بجن  و  والشريعة  مقدم 
من  العصرنة  و  األصالة  بين 
الساطعة  األلوان  بين  المزج  خالل 
المتنوعة  والرسوم  والزخارف 
وتتنوع  وإتقان  تفنن  بكل  المنسوجة 

زربية  بين  النموشية  الزربية 
»العقدة« و »الدراقة« و«الحنبل« 
أنواع  من  تعد  التي  »الحولي«  و 
األفرشة واألغطية المستخدمة يوميا 
ذات  يضيف  للديكور،  أو  للجلوس 
تتسم  أنها  إلى  أشار  الذي  الحرفي، 
الزاهية   واأللوان  التصاميم  بجمالية 
الحرفية،  جهتها  من  ذكرت  كما 
ياسمينة براهمية، المختصة بدورها 
األسر  عديد  بأن  النشاط  هذا  في 
والمناطق  بالريف  خاصة  التبسية 
البعيدة والنائية والتي ال تزال تحافظ 
على هذه الحرفة تحرص على تعليم 
الزربية  وحياكة  النسيج  فن  الفتيات 
النموشية التقليدية األصيلة باعتبارها 
»حرفة ظلت موروثة عبر األجيال 
وتحمل  عليها    الحفاظ  بغرض 
أسمى  طياتها  في  النموشية  الزربية 
األلوان  كانت  فكلما  الحب،  معاني 
تزول«  وال  تحول  »ال  طبيعية 
الرموز  وكانت  وزاهية،  متناسقة 
جذابة عكست مدى تمسك صانعيها 
هذه  تعبير  حد  على  بمنطقتهم، 
الحرفية بعد ذلك تأتي مرحلة صباغة 

الصوف باالعتماد على مواد طبيعية 
الكحل والسواك والحنة  على غرار 
وقشور الرمان والزعفران وغيرها، 
وفق ما ذكرته المتحدثة، التي لفتت 
إلى الحرص التام على أن يكون هذا 
االعتماد  دون  وطبيعيا  يدويا  العمل 
ال  حتى  كيماوية  إضافات  أي  على 
الصوف  تجفيف  وبعد  قيمتها   تفقد 
بألوانها الزاهية، يشرع الحرفي في 

يتم  أداة  هي  و  »السداية«  مداعبة 
من خاللها حياكة الزربية باستعمال 
»الخاللة« وهي أداة حديدية تستعمل 
ى  الملونة  الصوف  خيوط  لرص 
معينة  زمنية  لمدة  العملية  وتستمر 
واأللوان  األشكال  باختالف  تختلف 
والمقاييس إلى غاية انتهاء الحرفيين 
ذات  ذكرته  ما  حسب  حياكتها،  من 

الحرفية.

رغم غزو المنتجات األجنبية لألسواق الوطن 

ال تزال الزربية النموشية التقليدية بوالية تبسة التي تمثل تراثا ماديا وبصمة هوية ثقافية، ترمز إلى عراقة هذه المنطقة و مدى 
ارتباطها بأصالتها، فهي و على الرغم من التطّور التكنولوجي، تقاوم االندثار وتحافظ على مكانتها بأشكالها و رموزها وألوانها 
المميزة  ويسعى الحرفيون المختصون في حياكة هذه الزربية إلى المحافظة على هذا الموروث الثقافي وتوريث الحرفة لألجيال 

الصاعدة والترويج للمنتوج وتسويقه ليسافر إلى مختلف بقاع العالم .    

الزربية النموشية، بصمة هوية ثقافية 
الزالت تحافظ على مكانتها بوالية تبسة 

 هواري غريب
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n يستعد النجم ياسر جالل لتصوير 
مسلسله »الديب« مع المخرج أحمد 
نــادر جالل بعد موســم عيــد الفطر 
المقبل، والمقرر عرضه على منصة 
»ووتش إيــت »اإللكترونيــة والتى 
تــدور أحــداث العمل فــى 8 حلقات 
فــى إطار بوليســي ويتعــرض بطل 
العمــل للكثيــر من المواقف بســبب 
عالقاتــه المتشــعبة والقضايا المهمة 
التــي يتولى التصدي لها والمسلســل 

من تأليف عمر عبد الحليم.
فى  جالل  ياسر  للفنان  ويعرض 
مسلسل  الحالي  رمضان  دراما 
أحمد  تأليف  من  راجل«  »ضل 
أحمد  إخراج  ومن  الفتاح  عبد 
إلى  بطولته  فى  ويشارك  صالح، 
المغنى،  عبد  نور، ومحمود  جانب، 
محمد  رئيس،  ورنا  الفقي،  ونرمين 
على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد 
حالوة، محمد عادل، محمد يسرى، 
إيهاب فهمي، وإنعام سالوسة، هدى 
ومجدي  السقا،  وعصام  األتربي، 
وياسمين  ممتاز،  ورباب  فكرى، 

وهشام  منير،  وأحمد  جمال، 
الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر 

من الفنانين.
مسلسل  من   19 الحلقة  وشهدت 
جالل،  ياسر  للنجم  راجل«  »ضل 
النيابة  على  جالل  ياسر  عرض 
كان  الذي  الفيديو  حكاية  ويقص 
 100 مقابل  عليه  للحصول  يسعى 
باالتهام  النيابة  وتواجهه  جنيه،  ألف 
عليه  المجني  لقتل  الدافع  لديه  وأن 
وتقرر  بينهما،  خصومة  لوجود 
النيابة حبسه 3 أيام على ذمة التجديد 
الشرعي  الطب  تقرير  وانتظار 
وتحريات المباحث للبت فى القضية.
وفى حوار بين الضابط محمود عبد 
تشكو  اللبنانية  نور  والطبيبة  المغنى 
فيعرض  لها،  طليقها  مطاردة  له 
عليها أن يمضى طليقها على محضر 
عدم تعرض وإن طاردها مرة أخرى 
يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما 
إنه  وقال  جالل  قضية  فى  فاتحته 
يشعر أنه مظلوم لكن كل األدلة ضده 
ومع ذلك لن يتركه إن كان مظلوما.

n مفارقــة كوميديــة حدثــت مــع 
النجم محمد هنيدي الذي أراد مداعبة 
جمهــوره كالعادة فنشــر صــورة له 
بلوك المطرب الشعبي بهاء سلطان، 
واســتعار كلمات المطــرب العراقي 
كاظم الساهر »قولي أحبك كي تزيد 
وســامتي«، والمفارقــة أن الصورة 
منحــت بهــاء ســلطان ترينــد موقع 
تويتــر في مصر، بينما تّوقع البعض 
تقليــد مصمــم  يحــاول  هنيــدي  أن 

األزياء هاني البحيري.
موقع  لتريند  صورة  نشر  هنيدي 

تصدر  من  متعجبا  في مصر  تويتر 
بهاء سلطان وعلّق عليها قائال: مش 
صورة..  أنا  أنزل  ما  يوم  ليه  فاهم 
هما  البحيري  وهاني  سلطان  بهاء 

اللي بيقوا تريند مش أنا«.
 يذكر أن هنيدي ينتظر طرح فيلمه 
الجديد »اإلنس والنمس« فى موسم 
أحداث  وتدور  المقبل،  الفطر  عيد 
بمنة  تجمعه  حب  قصة  حول  الفيلم 
الفنان  القصة  هذه  يفسد  ولكن  شلبي 
يشاركهما  الذي  الجليل  عبد  عمرو 

فى بطولة العمل.

n كشف المخرج محمد سامي ألول 
مرة عن سبب اعتذار أنغام عن عدم 
تقديم تتر مسلسل »نسل األغراب«، 
مؤكدا أنها أصــرت على تقديم لحن 
ال يعجبــه وال يعبــر عــن أحــداث 
المسلســل، وخيرهــا ما بيــن تغييره 
أو االعتــذار عــن عدم غنــاء التتر، 
وفوجــئ بعدها بأنها تعلن انســحابها 
وقامت بإلغاء متابعته على إنستغرام 
رغــم أن الخالف بينهمــا فني وليس 

شخصي.  
مع  حوار  في  سامي  محمد  وأكد 
لبرنامج  وهبة  بسمة  اإلعالمية 
من  كانت  األغنية  إن  »العرافة«، 
وليد  والحان  طعيمة  أمير  كلمات 
ممكن  ولكن  جدا  وجميلة  سعد، 
ضمن  أو  سينجل  كأغنية  طرحها 
أحداث  تناسب  ال  ولكنها  ألبوم، 

أنغام  إقناع  وحاولت  المسلسل، 
بوجهة نظري أكثر من مرة وطلبت 
نحن  عنه  نرضى  عمل  تقديم  منها 

االثنين ولكنها تمسكت بموقفها. 
مع  التفاوض  حاول  أنه  وأوضح 
الكلمات  ألن  اللحن،  لتغيير  أنغام 
طعيمة  أمير  وكأن  ممتازة  كانت 
تصويره،  قبل  من  المسلسل  شاهد 
سابقا  قدم  سعد  وليد  ألنغام  وقلت 
محمود  الراحل  النجم  مسلسل  شارة 
وأنا  الحالل«  »جبل  العزيز  عبد 
أريد لحن مشابه لهذه األغنية ومش 

عارف ليه أنغام رفضت. 
أنغام عن  اعتذار  قبل  أنه  إلى  أشار 
في  بخبر  فوجئ  أنه  إال  العمل، 
العمل،  عن  تعتذر  أنها  الصحف 
فضاًل عن أنها قامت بإلغاء متابعته 
بدأت  وبعدها  إنستغرام،  موقع  على 

على  النجوم  روابط  بين  معركة 
على  اختالفنا  وقال:«  االنترنت 
وجهات نظر في فن، وممكن نتعاون 
في عمل ثاني  وأنا أحترمها وأحبها، 
إلى  يتحّول  لخالف  نصل  لماذا  

قطيعة وأنا ال أريد مقاطعتها«.
لعدم غناء  يتضايق  لم  أنه   وأوضح 
أنغام لتتر مسلسل »نسل األغراب«، 
مضيًفا أنه كان قد رشح الفنان تامر 
لكنه  أنغام،  قبل  التتر  لغناء  حسني 

اعتذر الرتباطه بعمل.
على  تعاقدها  أعلنت  أنغام  أن  يذكر 
تقديم تتر مسلسل »نسل األغراب« 
وبين  بينها  أزمة  حدثت  ولكن 
تسريب  بعد  سامي  محمد  المخرج 
األخير  إلى  منسوب  صحفي  بيان 
غناء  من  أنغام  استبعاده  فيه  أعلن 
لمسلسله  الداخلية  واألغاني  تتر 

»لم  ألنها  األغراب«  »نسل  الجديد 
أعمال  إدارة  أكدت  بينما  تعجبه«، 
تقدمت  من  أنها  المصرية  المطربة 
عنها  تفصح  »لن  ألسباب  باعتذار 

اآلن«. 
البيان المنسوب لمحمد سامي أكد أنه 
تقديم  من  استبعادها  قرار  صاحب 
شارة مسلسل نسل األغراب وأشار 
أغنية  قدمت  أنغام  أن  إلى  صراحة 
للتتر وأغاني أخرى رباعيات خالل 
تلق  لم  األغاني  ولكن  األحداث، 
إعجاب محمد سامي السيما وأنها ال 
تتماشى مع طبيعة الدراما الصعيدية 
محمد  ليعتذر  العمل،  في  المقدمة 
سامى لها ويقّرر البحث عن مطرب 

أو مطربة أخرى لغناء التتر.
فعل  لردة  تحسب  سامي  أن  ويبدو 
إشارة  البيان  ضمن  فأدرج  أنغام 
أنغام  رغبة  عن  سابقة  لتصريحات 
»وكان  قائال:  معه  التعاون  في 
الثنائي أنغام ومحمد سامي يتطلعان 
للتعاون سوياً في تتر وأغاني »نسل 
عالقة  لوجود  خاصة  األغراب« 
طيبة تجمع الثنائي، حيث قالت أنغام 
أن  التليفزيونية  اللقاءات  أحد  في 
المفضل  مخرجها  هو  سامي  محمد 

وأنها تتمنى العمل معه«. 
أنغام  أعلنت  األخرى  الضفة  على 
عن  اعتذارها  أعمالها  إدارة  عبر 
عدم غناء تتر مسلسل نسل األغراب 
المقرر عرضه في رمضان المقبل، 
بدء  عن  أخبار  عدة  انتشار  رغم 

غنائها للعمل. 
وإخراج  تأليف  األغراب«  »نسل 
السقا  أحمد  بطولة  سامي،  محمد 
فردوس  عمر،  مي  كرارة،  وأمير 
بدر،  نجالء  دياب،  الحميد،  عبد 
إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة 
فضالي، محمد عالء، محمد مهران، 
محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد 
سلوى  الناصر،  عبد  هدير  زاهر، 
زيادة،  عماد  فهيم،  أحمد  عثمان، 
إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد 

ماجد، ليال عبد الخالق.

القادر  عبد  الممثل  كشف   n
أحد  على  ضيفا  حلوله  عند  جريو 
مرشحا  كان  أنه  الخاصة  القنوات 
 2019 رمضان  موسم  في 
أخرى  درامية  أعمال  في  للتمثيل 
تونش  بين  المشترك  العمل  أهمها 
موسمه  في  »مشاعر«  والجزائر 
األول  والمسلسل الجزائري »ورد 
أسود« إال أنه تحمس للمشاركة في 
تنبأ  الذي  الحالل«  »أوالد  دراما 

بأنه سيعرف نجاحا باهرا .
جريو  القادر  عبد  الممثل  أن  يذكر 
شارك في عمل آخر بعنوان »بابور 
اللوح الذي كان من المقرر عرضه 
أيضا  العام  وهذا  الماضية  السنة 
القنوات  على  غيابا  سجل  أنه  إال 
عرضه  تقرر  أنه  ،إال  التلفزيونية 

على أحد التطبيقات .

عبد القادر جريو اخرتت المشاركة يف أوالد الحالل ألنني توقعت نجاحه

n كشــف النجــم الســوري باســم 
ياخور عــن معاناته الشــديدة جراء 

كورونــا،  بفيــروس  إصابتــه 
واضطــراره للمكوث في أحد 

المستشفيات لتلقي العالج.
وظهر ياخور في صورة 
وشاحب  متعب  وهو 
ويتنفس  الوجه، 
أنبوب  بواسطة 
ووّجه  أكسجين. 
رسالة شكر لكل من 
سانده في هذه الوعكة 
تكتم  التي  الصحية، 

إذ  تفاصيلها،  عن 
علق: »شكرا من القلب 

الرائعين  األصدقاء  لكل 
في  جنبي  إلى  وقفوا  الذين 

التي  الماضية  الصعبة  األيام 
مررت بها ...«.

الصحافي  كشف  السياق،  هذا  وفي 
ياخور  معاناة  الدرع  أحمد  السوري 
نشرت  قد  »كنت  وكتب:  الحرجة، 
أيام عن صديقي  أربعة  حوالي  منذ 
النجم الذي يعاني من الوباء بصمت 
وحيدا رافضا بشكل قاطع أن يعرف 
ألحد  العدوى  ينقل  ال  لكي  أحد  أي 
الصديق  أعلن  اليوم  أصدقائه.  من 
إصابته  عن  ياخور  باسم  الغالي 

بالوباء بعد أن تحسنت حالته«.
جدا  كثيرا  عانى  »باسم  وأضاف: 

بصمت 
من  على  . خوفا  . يحبهم

قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر 
عليه بعزيمته القوية. من يعرف كم 
عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف 
ومقاتل  وإنسان  نجم  أمام  أننا  جيدا 

ورجل بكل معنى الكلمة«.
يا  سالمتك  على  هلل  »الحمد  وتابع: 
صديقي.. احترمت األمانة ولم أحكي 
ألحد..أنت اليوم أعلنت وألف الحمد 

هلل على سالمتك.. غيمة و مرت«.

19عين على الثقافة والفن

n ولقــي المسلســل الدرامي رواجا وإقباال واســعا من طرف الجمهــور بعد أن وصفوه 
بالعمل المتكامل ورفع من قيمة الدراما العربية .

وأثبتت بوشوشة لجمهورها بأنها ممثلة من طينة الكبار من خالل أداءها المحترف وتمثيلها 
المخدوعة فضال عن  الشخصية  لدور حرصت على تقمص  المبالغة  البعيد عن  الواقعي 
كونها امرأة طموحة تحاول تطوير إمكانياتها وفي ذات الوقت األنثى الصامدة رغم مختلف 

التحديات التي واجهتها.  

تواصل الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تحقيق نجاحات باهرة في العالم العربي 
وهذا بعد عرض مسلسل الدرامي السوري  »على صفيح ساخن«

أمل بوشوشة تعود بدور قوي
 في الدراما السورية »على صفيح ساخن«

اإلثنين 3 ماي  2021
الموا فق لـ 21 رمضان  1442

دالل/ب

يارس جالل يبدأ تصوير مسلسله 
»الديب« بعد العيد 

محمد هنيدي يستعرض وسامته 
و بهاء سلطان يفوز بالرتيند

ألول مرة: كشف رس رفض أنغام تقديم ترت »نسل األغراب«

باسم ياخور يكشف عن إصابته بكورونا 
وتدهور وضعه الصحي
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n  قامــت  المديريــة الفرعية لألنشــطة العلمية 
والثقافيــة والرياضيــة  بالتنســيق مــع مصالــح 
األنشــطة بالجامعة مســابقة الميكروفون الذهبي 
فــي طبعتــه الرابعة)04( لجميــع طلبة« جامعة 
قاصــدي مربــاح ورقلــة« تحت شــعار ”طالب 
جامعــي مبدع” يــوم 28 أفريل 2021   و التي 
عرفــت فوز كل من الطالبين بالمرتبة األولى كل 
حسب اختصاصه ، الطالب محمد بدوي زهير ، 

و خليل جاري .
تم الحفل بحضور كل من  مدير الجامعة و نوابه 
وعمــداء الكليــات و كــذا األمين العــام للجامعة 
باإلضافــة  لجنــة التحكيــم المكونــة مــن وجوه 
معروفــة  مختصــة  فــي المجــال اإلعالمي في 

اإلذاعة والتلفزة الجهوية بورقلة.
تمــت التصفيات على مســتوى األقطاب 03 كل 
قطــب على حــدا وبعدها تأهل 5 مترشــحين من 
كل قطب  إلى النصف النهائي أي  ما يعادل 15  
متأهال، تنافســوا  لالنتقال إلــى المرحلة النهائية 
بـ 8 متنافســين في التخصصين  التاليين التنشيط 
اإلذاعي والتنشيط التلفزي. وتهدف هذه المسابقة 
إلــى اكتشــاف المواهــب وتطويرها فــي مجال 
التنشــيط، وتنميــة روح المبادرة،وتعزيز قدرات 

ومواهب الطلبة والشباب في هذا الميدان،. 
و جــرت المســابقة في أجواء تنافســية حبســت 
أنفــاس لجنــة التحكيم والجمهور على حد ســواء 
لتقارب مســتواهم الفنــي واإلبداعي من خالل ما 
قدمه المتنافسون من أعمال، ولم يتم الفصل بينهم 
إال في جزئيات صغيرة، وعادت المرتبة األولى 

في التنشــيط اإلذاعي إلــى الطالب: خليل جاري 
وأما الفائز بالمرتبة األولى في التنشــيط التلفزي 
الطالــب : محمــد بدوي زهيــر، بحيث يســتفيد 
الطالبــان من فرصــة دخول المجــال اإلعالمي 
من خــالل إدماجهمــا كصحفييــن متعاونين كل 
في تخصصــه. ووزعت كذلك جوائــز تحفيزية 

للمتنافســين اآلخرين واختتــم الحفل بصور تبقى 
للذكرى،.

للتذكير فان  المســابقة في طبعتها القادمة ستكون 
وطنية تحتضن جميع طلبــة الجامعات والمعاهد 

الوطنية.

n  قامــت جامعــة ابن خلــدون باجتماع جمع بين مديــر الجامعة،  
ممثلي النوادي العلمية، المدير الفرعي لألنشــطة الثقافية والرياضية 
ومســؤول اإلعالم بالجامعة على مســتوى مديرية الجامعة من اجل 
تشجيع  النوادي العلمية و مرافقتها و تمديد  المسابقة ”فكرة مشروع 

.”
  استعرض مدير الجامعة السيد  ميموني عبد النبي جملة من النقاط 
األساســية المندرجة في إطار تشــجيع النوادي العلمية ومرافقتها في 
مختلف نشــاطاتها، أيــن كانت البداية بعرض حصيلة نشــاطات كل 
نادي خالل الموســم الفارط وكذا طرح البرامج المســطرة للموســم 
الحالي، اللقاء كان فرصة أيضا للتطرق إلى دور النوادي العلمية في 
مرافقة الجامعة في مشــاريعها الرامية إلى تحسين حياة الطلبة داخل 
الجامعة، واختص النقاش حول المشــروع  الذي أطلقته إدارة جامعة 
ابــن خلدون تيارت منــذ مدة،«فكرة مشــروع » لتطويــر ومرافقة 
األفــكار اإلبداعيــة، أين تم االتفــاق على تمديد آجال المشــاركة في 

المسابقة إلى غاية 19 ماي 2021 .  

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

تتويج طالبين  بالمسابقة النهائية 
للميكرفون الذهبي  بجامعة ورقلة

    تمديد مسابقة ”فكرة مرشوع ” بجامعة تيارت إىل غاية 19 ماي 
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إطالق مسابقة 
لتصميم شعار 

للجامعة 

عين على الجامعة  20

   n المشــروع تم تطبيقــه بمكتبة كلية اآلداب 
بالجامعــة والــذي يعد األول مــن نوعه في مجال 
خدمــة التكشــيف علــى المســتوى الوطنــي كما 
تــم بالتنســيق بيــن الطالبيــن المعدين للمشــروع 
واألســتاذة المشرفة  سناء بوبقيرة على المشروع 
ومسؤولة المكتبة خولة نويوة ،وطبق على رصيد 
علــم  المكتبات المقــدر ب 113 عنوانا باإلضافة 

إلى 39  عنوان جديد مقدر ب 103 نسخ .
وتعــد خدمــة التكشــيف إحــدى حلقات السلســلة 
المحتــوى  باســتخراج  تســمح  التــي  الوثائقيــة 
الموضوعــي ،والهــدف مــن إتاحة هــذه الخدمة 
اســتخدام تقنية QR CODEهو تمكين المستفيد 
من عملية اإلتاحة التي ال توفرها خدمة التكشــيف 
التقليديــة إضافة إلــى الوصول المعلومــة الدقيقة 

بأقل جهد وفي وقت قصير .
وقــد أتيحــت الخدمــة بالمكتبــة باالعتمــاد على 
الطريقــة التقليدية بوضعها علــى حافة الكتاب أو 
بالطريقة اآلليــة بتوفير رابط على قاعدة برمجية 
ســنجاب )النظام المقنن لبرمجية ســنجاب لتسيير 
 QR المكتبــات (وذلــك باالعتمــاد علــى تقنيــة
الثابــت  الديناميكــي  الستاتيســتيكي     CODE
الــذي يتميــز بتخزيــن البيانــات علــى الصورة 
QR CODE مباشــرة وسيســاعد اعتماد تقنية
الطلبة  والباحثين واألســاتذة فــي الحصول على 
المعلومــات دون البحث المباشــر فــي الكتب كما 

ســيوجه  الباحث مباشــرة إلى المعلومة المطلوبة 
مما ســيعود بالفائدة على الباحــث والمكتبي على 

حد السواء. 
ومــن المنتظر أن يعمم اســتعمال هذه التقنية على 
الرصيــد الكلي للمكتبة وكذلك اعتمادها مســتقبال 
على مســتوى موقع الجامعة لما لها من مزايا في 
مجال اإلعالنات وتســويق الخدمات والتوجه إلى 

اإلعالن غير التقليدي لمواكبة التطور.
دالل بوعالم 

   n   أطلقت من ايام قليلة جامعة قسنطينة 
3 صالــح بوبنيــدر مســابقة ألجــل تصميــم 
شــعار الجامعة مع تحصيص جوائز تحفيزية 

للفائزين بالمراتب الثالثة األولى .
ووضعت رئاســة الجامعة شروطا للمشاركة  
يتضمــن  أن  أبرزهــا  المســابقة  هــذه  فــي 
الشــعار إســم الجامعة كامال باللغتين العربية 
واإلنجليزيــة ، وأن يتضمن الشــعار إمكانية 
تنفيذه في كافة وسائل اإلعالم واإلشهار وفي 
الدروع والميداليات والشهادات . ويقدم العمل 
في قرص مضغوط  مع شــرح موجز يوضح 

فكرة التصميم .  

ألول مرة بالجامعة الجزائرية 

 جامعة األمري عبد القادر تعتمد تقنية رمز االستجابة 
الرسيع QR CODE يف مجال التكشيف بالمكتبات

n  استقبل مدير جامعة الجزائر2 
األستاذ الســعيد بومعيزة األسبوع  
الماضــي بمقــر رئاســة الجامعة، 
ســعادة ســفير جمهوريــة البيــرو 
بالجزائر الســيد غوســتافو ليمبكي 
هويل والسيد السفير المفوض فوق 
العادة، وذلك من أجل دراسة سبل 
تعزيــز عالقات التعــاون والتبادل 
بيــن البلديــن والتعريــف بالثقافــة 
البيروفيــة وكــذا دعم تعليــم اللغة 
االسبانية بالجامعة، حيث قام سعادة 
السفير رفقة مدير الجامعة بزيارة 
قســم اللغة االســبانية والتحدث مع 
طلبة القســم، كما قــام على هامش 
الزيارة بتقديم مجموعة من الكتب 

حول األدب البيروفي.
  كمــا اســتقبل  ذات المدير مديرة 
المركز الثقافي االيطالي بالجزائر 
و جاء هذا في إطار انفتاح الجامعة 
على المحيــط الخارجــي وتعزيز 
التعاون والتبادل العلمي والثقافي، 
و مــن أجــل االتفــاق علــى تنظيم 
دورات تكوينيــة فــي تقنيات تعليم 
اللغة اإليطالية لفائدة أســاتذة قســم 
اللغــة اإليطالية، وكذا الحديث عن 
إمكانية تقديم منح دراســية للطلبة، 
كمــا قدمت مديــرة المركز الثقافي 
اإليطالــي بمناســبة هــذه الزيــارة 
الحديثــة  الكتــب  مــن  مجموعــة 
والقيمة باللغة اإليطالية للجامعة .

n   نظمــت كليــة اللغــة العربية 
وآدابها واللغات الشــرقية بجامعة 
الجزائــر 2 لقاء بعنــوان قراءات 
مــن  مجموعــة  نشــطته  شــعرية 
طلبــة الكلية، وذلك يوم 28 أفريل 
2021 بقاعة المحاضرات للمبنى 

الجديد.
اللقــاء افتتحــه عميــد كليــة اللغــة 
العربيــة وآدابها واللغات الشــرقية 
األستاذ الدكتور عبد الحميد عالوي 
بكلمــة بيــن مــن خاللهــا أن هــذه 

التظاهرة فرصة ليعبر فيها الطالب 
عن فكره ونشاطه وموهبته، وعلى 
الجامعــة أن ترعى هــذه المواهب 
وتطورها، كما شــكر خلية اإلعالم 
واالتصال بالكلية على المجهودات 

التي تقوم بها.
وقد تضمن برنامج التظاهرة إلقاء 
مجموعة من القصائد الشعرية من 
طرف طلبة الكلية تخللتها فواصل 
إنشــادية، واختتــم اللقــاء بتكريــم 

المشاركين.
تبنت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية مشروع تخرج الطالبين أسامة 

لعناني و قاسمي أسماء ماستر علم المكتبات والذي يضمن تطبيق رمز االستجابة 
السريع لتفعيل خدمة التكشيف .

  جامعة الجزائر 2 تستقبل سفري 
جمهورية البريو بالجزائر

  لقاء بعنوان قراءات شعرية 
بجامعة الجزائر 02

 تنظيم معرض للكتاب  احتفاال 

باليوم العالمي للكتاب

  برنامج احتفايل بعيد المرأة بجامعة قالمة 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة

n  قامت  جامعة العربي التبسي 
بتبســة ببهو   مكتبة كليتي الحقوق 
و  اآلداب  و  السياســية  العلــوم  و 
اللغــات معرضا للكتــاب كان فيه 
الجامعيــة  المطبوعــات  ديــوان 
المكتبــة  تنظيــم  مــن  عارضــا، 
بالتنســيق مع  المركزيــة للجامعة 
المكتــب الوالئي لإلتحــاد الوطني 
لإلعالمييــن الصحفييــن بالجزائر 

وذلــك في  إطــار احتفاليــات يوم 
العلــم و اليــوم العالمــي للكتاب و 
حقــوق المؤلف، و تحت إشــراف 
الســيد مدير الجامعة البروفيســور 

عمار بودالعة.
كمــا عرف المعــرض إقباال مهما 
مــن طــرف الطلبــة و المهتميــن 
بالكتــاب الجامعــي رغبة منهم في 

االطالع على إصدارات الديوان.

اإلثنين  3 ماي  2021
الموافق لـ 21 رمضان 1442



إستراحة

علي بن رضوان
 n  أبــو الحســن بــن رضوان بــن علي 
بــن جعفر ولد بالجيزة فــي العقــد األخير 
مــن القــرن الرابــع الهجــري وتوفي في 
ســنة 453 هجريــة الموافق 1061م في 

زمن الشدة المستنصرية كان أبوه فراناً.
لزم العلم والطب وصار له الذكر الحســن 
والســمعة العظيمة، وخــدم الحاكم وجعله 
رئيســاً علــى ســائر المتطببيــن وحــدث 
ب مصر فــي زمانــه عــام 445 هجرية 
وباء وكــرب عظيم لنقص فيضــان النيل 
حتــى أن بن رضوان جــن في آخر عمره 
بســبب الغــاء فكان قد أخــذ يتيمة رباها، 
وكبرت عنده وســرقت ما ادخره وهربت. 
ولد أبو الحسن علي بن رضوان المصري 
بــن علي بــن جعفر عــام 988 في مدينة 
الجيــزة المصرية، كان مــن كبار األطباء 
وعلماء الفلك والفاســفة في اإلسام وفي 

عصره. نشــأ ابن رضــوان في بيئــة فقيرة، فقد 
كان أبــوه يعمل فراناً ولذا اضطر إلى العمل في 
صغــره ليوفر نفقات تعليمه ومــا يحتاج إليه من 

كتب تعينه على الدراسة
قــال إذا دعيت إلى مريــض فأعطه ما ال يضره 
إلــى أن تعرف علته فتعالجهــا عند ذلك، ومعنى 
معرفة المرض هو أن تعرف من أي خلط حدث 
أواًل، ثم تعرف بعد ذلك في أي عضو هو، وعند 
ذلك تعالجه. كتاب شرح كتاب العرق لجالينوس، 
كتاب شرح كتاب الصناعة الصغيرة لجالينوس، 
كتاب شــرح كتاب النبض الصغيــر لجالينوس، 
شــرح كتــاب جالينوس إلــى أغلوقن فــي التأني 

لشفاء األمراض،

شــرح المقالــة األولــى فــي خمــس مقــاالت، 
وشــرح المقالــة الثانية في مقالتين، شــرح كتاب 
األسطقســات لجالينــوس، شــرح بعــض كتــاب 
المزاج لجالينوس، ولم يشــرح من الكتب الســتة 
عشر لجالينوس سوى ما ذكرت، كتاب األصول 
فــي الطب، أربــع مقــاالت، كناش، رســالة في 
عاج الجذام، كتاب تتبع مســائل حنين، مقالتان، 
كتاب النافع في كيفية تعليم صناعة الطب، ثاث 
مقاالت، رســالة في عاج صبي أصابه المرض 
المســمى بداء الفيل وداء األسد، مقالة في فضيلة 
الفلسفة، مقالة في بناء النفس على رأي أفاطون 
وأرســطوطاليس، أجوبتــه لمســائل منطقية من 
كتــاب القياس، مقالــة في حل شــكوك يحيى بن 

عدي المســماة بالمحراســات، مقالــة في 
الحــر، مقالــة في بعــث نبــّوة محمد من 
التوراة والفلســفة، مقالة في كل السياسة، 
رســالة فــي الســعادة، مقالة فــي توحيد 
الفاســفة وعبادتهم، كتاب في الرد على 
الرازي في العلم اإللهي وإثبات الرســل، 
كتاب المســتعمل من المنطــق في العلوم 
والصنائــع، ثــاث مقاالت، كتــاب فيما 
ينبغــي أن يكــون فــي حانوت الطبيــب 
أربع مقــاالت، مقالــة في هــواء مصر، 
مقالــة في مزاج الســكر، مقالة في التنبيه 
على ما في كام ابن بطان من الهذيان.

ألف ابن رضوان نحو مئة متاب ورسالة 
في الطب والفلســفة حســب مــا ذكر في 
كتــاب المؤرخ العربي ابــن أبي أصيبعة 
)عيــون األنبيــاء( تُرجــم بعضهــا إلــى 
الاتينيــة بواســطة جيــرار الكريمونــي 
ونشر في البندقية عام 1496. ومن كتبه 
كتاب ”دفع مضار األبدان بأرض مصر” 
وكتاب ”دراسة المناخ والصحة في مصر 
القديمــة” عام 1923. وذكــر في مؤلفاته 
أســس المحافظة على الصحة بممارسة الرياضة 
البدنية والتغذية الســليمة وكتب ذلك في مذكراته 
فقــال :”أتصرف في كل يوم في صناعتي بمقدار 
ما يغني، ومن الرياضة التي تحفظ صحة البدن، 
وأتغذى بعد االستراحة من الرياضة غذاء أقتصد 
حفظ الصحة، وأجتهد في كشف كربة المكروب، 
وإســعاف المحتاج، وما بقي مــن يومي صيرته 
لعبادة هللا ســبحانه، وللقراءة في الطب والفلسفة، 
وأتفقــد فــي وقت خلوتي ما ســلف في يومي من 
أفعالــي وانفعاالتي فمــا كان خيــراً أو جميًا أو 
نافعاً سررت به وما كان شراً أو قبيحاً أو ضاراً 

وافقت نفسي بأال أعود إلى مثله”.

n زار أحدهــم الطبيب ليطمئن على أمــر ما ويكتب له الطبيب عاجا، 
وكان الطبيب له طريقة مختلفة للكشف، فكان الكشف للمرة األولى نظير 
ثاثــة دنانير، وفي المرة الثانيــة بدينارين وفي المرة الثالثة بدينار واحد. 
وعندمــا دخل الرجــل البخيل على الطبيب قال له: لقــد جئتك مرتين قبل 
هذه، وأتمنى أن تنظر إلي اآلن وتعرف علتي وتصف لي العاج، اكتشف 
الطبيب حيلة هذا المريض فأجر عليه الكشــف ثم كتب له: يُعاد اســتعمال 

الدواء السابق مرة ثالثة!

مع الفالسفة 

قصص وطرائف     

 َطْلَحة بن ُعَبْيد الّل التَّيمي الُقرشي
يف رحاب العلم واإلميان  

n  َطْلَحة بن ُعَبْيد هللّا التَّيمي الُقرشي أحد العشرة 
ومن الســابقين  بالجنــة،  المبشــرين 
الســتة أصحــاب  وأحــد  األولين إلى اإلســام، 
الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا 
الخليفة من بعده. قال عنه النبي محمد أنه شــهيد 
يمشــي على األرض فقال: »من ســره أن ينظر 
إلى شهيد يمشــي على وجه األرض فلينظر إلى 

طلحة بن عبيد هللا«.
أســلم مبكًرا، فكان أحد الثمانية الذين ســبقوا 

إلــى اإلســام،وهاجر إلى يثرب التــي 
المنــورة،  بعد بالمدينــة  فيمــا  ُســميت 

الغــزوات  جميــع  فــي  وشــارك 
النبوي إال غــزوة  في العصــر 

بدر حيث كان بالشام، وكان ممن 
دافعوا عن النبي محمد في غزوة 

أحد حتى ُشلَّت يده، فظل كذلك 
إلى أن مــات.  وجعله عمر بن 
أصحاب  الســتة  الخطاب فــي 
الشــورى الذين ذكرهم للخافة 
بعــده، وقال: »هــم الذين توفي 
رســول هللا )ص( وهــو عنهــم 

مقتل عثمــان  راض«.، وبعــد 
بــن عفان خــرج إلــى البصــرة 

مطالًبــا بالقصاص مــن قتلة عثمان 
الجمل، فــكان  في موقعــة  فُقِتــَل 

قتلــه في رجٍب سنة ســتٍّ وثاثين من 
الهجرة، وله أربع وســتُّون سنة، وقيل اثنان 
وســتُّون ســنة. كان لطلحة أحد عشــر ولًدا 

وأربع بنات، وكان يُسّمي أبناءه بأسماء األنبياء، 
فمنهم محمــد بــن طلحــة الســجاد وعمران بن 
طلحة وموســى بن طلحة وعيســى بــن طلحة، 

وغيرهم.
ُولِد طلحة في مكة قبل الهجرة بثمانية وعشــرين 
عاًمــا اعتمــاًدا على القــول بأنه مــات وهو ابن 
أربع وستين سنة، أو قبل الهجرة بستة وعشرين 

عاًمــا اعتمــاًدا على القــول بأنه مــات وهو ابن 
اثنين وســتين سنة. وكان طلحة آدم كثير الشعر، 
حســن الوجه، أبيض يميل إلى الحمرة، قال ابن 
منده: »كان رجا آدم، كثير الشعر، ليس بالجعد 

حســن القطط وال بالسبط   ،

الوجه، إذا 
وال  أســرع،  شــعره«، مشــى  يغيــر 

وعن موســى بن طلحة قــال:«كان أبــي أبيض 
يضرب إلى الحمــرة، مربوًعا،  إلى القصر هو 
أقــرب، رحب الصــدر، بعيد ما بيــن المنكبين، 

ضخم القدمين..«
كان طلحة بن عبيد هللا من السابقين األولين، وأحد 
الثمانية الذين ســبقوا إلى اإلسام، حيث كان من 
الذين أســلموا على يد أبي بكر الصديق، قال ابن 
إســحاق »َفأَْسلََم َعلَى َيَدْيِه - يعني أَبي َبْكٍر - ِفيَما 
اِم، َوُعْثَماُن ْبــُن َعفَّاَن،  َبْيــُر ْبــُن اْلَعوَّ َبلََغِني: الزُّ
ْحَمِن ْبُن  ِ، َوَسْعٌد، َوَعْبُد الرَّ َوَطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد هللاَّ
ِ  َوَسلََّم  َعْوٍف، َفاْنَطلَُقوا َحتَّى أََتْوا َرُســوَل هللاَّ
َوَمَعُهْم أَبُو َبْكٍر، َفَعَرَض َعلَْيِهُم اإِلْساَم، 
َوَقَرأَ َعلَْيِهُم اْلُقــْرآَن، َوأَْنَبأَُهْم ِبَحقِّ 
ُ ِمــَن  اإِلْســاِم، َوِبَمــا َوَعَدُهــُم هللاَّ
َوأَْصَبُحــوا  َفآَمنُــوا  اْلَكَراَمــِة، 
يــَن ِبَحــقِّ اإِلْســاِم، َفَكاَن  ُمِقرِّ
الثََّماِنَيــُة  النََّفــُر  َهــُؤالِء 
الَِّذيَن َســَبُقوا إِلَى اإِلْســاِم، 
َرُســوَل  ُقوا  َوَصدَّ ـْوا  َفَصلّـَ
ِ  َوآَمنُــوا ِبَما َجــاَء ِمْن  هللاَّ

ِ ِعْنِد هللاَّ
شــارك طلحة فــي جميع 
الغــزوات والمشــاهد مــا 
حيــث  بــدر،  عدا غــزوة 
النبي محمد في غزوة  بعثــه 
ة  و غز قبل  ة  لعشــير ا
القافلة  بدر لتفّقــد عير قريــش 
من الشام، فقيل: »َبَعَث رسول 
ٍة، ِفيِهْم  يًَّة ِفي َعَشــرَ هللا )ص( َســرِ
َطْلَحُة، َفَقاَل:« ِشــَعاُرُكْم َيا َعَشَرُة«، 
وأبلى طلحة باًء حســًنا في غزوة أحد، 
وشــارك في غــزوة الخنــدق، وحضر صلح 
الحديبيــة، وبايع بيعــة الرضوان، وعن موســى 
قال: »ســماني  طلحــة  أَبيــه  طلحة عــن  بــن 
رســول هللا )ص( يوم أَحد طلحــة الَخْيِر، ويوم 
حنين طلحــة  الَفيَّاض، ويــوم  الُعْســرة طلحة 

الُجود«.
و شارك طلحة في غزوة أحد وغزوة بدر .
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 -هل تعلم ال يمتلك كوكب عطارد أي 
كواكب على اإلطالق.

-هل تعلم أن الجهاز الهيكلي لدى 
اإلنسان البالغ  يتكون من 206 عظمة أصغرها -عظام الركبة 

في األذن الوسطى، لكنه يولد بحوالي 270 عظمة تندمج 
 يبعضها البعض أثناء النمو. 

-هل تعلم أن المساحة الكلية لسطح الكرة األرضية هو 
 510,227,658 كيلومتر مربع.

 -هل تعلم أن السكوت والتواصل البصري مع األفراد عند 
سؤالهم سؤااًل ما يدفعهم إلى االستطراد باإلجابة وإن لم يكن 

لديهم نية بذلك.

اليوم العالمي لحرية الصحافة.
العامــة  األشــغال  وزيــر  مقتــل   - 2017 
هللا  عبــد  الصومالي عبــاس  واإلســكان 

سراج عن طريق الخطأ في مقديشو.
2018 - مقتل أكثر من 150 شــخص وإصابة 

150 آخرين جراء عاصفة رملية ضربت شمال الهند.

غبي ترك ورقة االمتحان فارغة 
و كتب عليها:”صمتي ال يعني جهلي و 

لكن ما يدور في عقلي ال يسحق الكالم”. 
و عندما وصله البيلتان قرأ ”رسوبك ال يعني فشلك 

لكن خفة دمك تستحق أن نراك السنة المقبلة.   

ال أخشــى على ظهري من عدو شريف بقدر ما أخشى على صدري 
من صديق مخادع. 

     نجيب محفوظ 

 مول الفول يقول طياب

 يضرب المثل عندما يتفاخر كل شخص بما يمكنه 
عمله. 

       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.

اإلثنين  3 ماي  2021
الموافق لـ 21 رمضان 1442
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n   و في إطار  إحياء اليوم العالمي 
للصحافة الــذي يصادف يوم 3 ماي 
مــن كل ســنة اطلع ممثلــي وســائل 
االعــام أمس  خــال هــذه الزيارة 
التــي نظمتها المديريــة العامة لألمن 
الوطني  علــى مختلف المهــام التي 
تقوم بهــا مصالح مديريــة الوحدات 
 ” كافــة  فــي  لألمــن  الجمهوريــة 
الظروف واألحوال في اطار القانون 
ومبــادئ اإلعــان العالمــي لحقوق 
االنســان  ومن أهم هذه المهام حسب 
الشــروحات المقدمةحفــظ االمــن و 
النظــام العــام وحماية االشــخاص و 
الممتلــكات  , كمــا تســهر الوحدات 
الجمهوريــة لألمن علــى أداء   مهام 
الطبيعيــة  الكــوارث  إنســانية  فــي 
الجوية  والظــروف  والتقلبــات 
االســتثنائية كوباء فيروس كورونا   
الــى جانــب المســاهمة في  مراقبة 
طرق المواصات والموانئ والمواقع 
االستراتيجية وحفظ الطمأنينة واألمن 

العمومين في كل تراب الوطن
التــي  الوحــدات  هــذه  وتتوفــر 
متنقلــة  شــرطية  تعتبــر  تشــكيلة 
ناجعــة  وعملياتيــة  على  وســائل 
الســتتباب النظام العام وتسهيل مهامها 
فــي جميــع الظروف حســبما أفــاد به 
لألمــن  الجمهوريــة  وحــدات  مديــر 
مراقب الشــرطة محمد بطاش كما اكد 
نفس المســؤول بالمناســبة , أن تدخل 
الوحدات  في مجال حماية األشخاص 
والوقايــة مــن كافــة أشــكال االخال 
بالنظــام العام وضمان حقــوق األفراد 
والحرص على ســامتهم أمام مختلف 
األحداث كالشــغب  وكذا الحفاظ على 
العامة والخاصة  مســتمد  الممتلــكات 

مــن روح اإلعــان العالمــي لحقــوق 
االنســان وقوانيــن الجمهورية , ومن 
أهــم المصالــح التــي تتوفــر عليهــا 
الوحــدات الجمهورية لألمــن في أداء 
مهامها  المصلحة المركزية للنشاطات 
البيــرو تقنية  والتي تقوم بتخصصات 
أمنيــة متعــددة منهــا ابطــال مفعــول 
المتفجرات وتفكيكها باستعمال وسائل 
التدخل والحماية والكشف بوسائل ذات 
تكنولوجية ومهارة عالية تؤكد  حرص 
المديريــة العامة لألمــن الوطني على 
حماية المواطنين وســامتهم ,  حسبما 
أفــاد بــه المكلــف باللوجســتيك على 
مستوى هذه المصلحة محافظ الشرطة 

رناني محمد .
المركزيــة  المصلحــة  تضــم  كمــا 
للنشــاطات البيــرو تقنيــة على فرقة 
األنيــاب المدعمة بــكاب جد مدربة 
فــي مجاالت البحث عــن المخدرات 
والمــواد المتفجــرة , كمــا تســتعمل 
أيضا هذه الفرقة في البحث البشــري 

خاصة خال وقــوع كوارث طبيعية 
كالزالزل والفيضانات .

ومــن المصالــح الحيويــة بمديريــة 
الوحدات الجمهورية لألمن المصلحة 
تقديــم  علــى  تســهر  التــي  الطبيــة 
اإلســعافات  الازمة  للمواطنيــن 
واألفــراد ونقلهم بســيارات إســعاف 
مجهزة بكافة الوســائل الطبية خال 
مختلــف األحــداث ,حســب مــا أفاد 
به  رئيــس هــذه المصلحــة يعقوبي 
عــدالن وفي إطار مهامها اإلنســانية 
هــذه  ان  المتحــدث  نفــس  أوضــح 
المصلحة تسهر على تقديم  خدماتها 
فــي  الحــاالت  أيضــا  للمواطنيــن 
المناطــق  فــي  العاديــة  الســيما 
المعزولــة ومناطــق الظــل وخــال 
الكــوارث الطبيعية ,مبــرزا في هذا 
السياق ان هذه المصلحة  جندت  في 
إطار المجهــود الوطني  في مكافحة 

فيروس كورونا والوقاية منه .
ربيع ـ م 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 13
الجزائر : 20/ 15
وهران : 23/ 16 

 فتحت أبوابها للصحفيني يف يومهم العالمي
الوحدات الجمهورية لألمن تسهر على أداء مهام 

إنسانية وأمنية في كل الظروف واألحوال  

n    وفي هذا الجانب أبرز األخصائي 
الصدرية  األســتاذ  األمــراض  فــي 
كتفي عبد الباسط في تصريح إذاعي 
أمــس األحــد، أن حوالــي 4 بالمائة 
مــن المواطنين األكبر من 18 ســنة 
الربــو والرقــم  مصابــون بمــرض 

مضاعف بالنسبة لألطفال.
وأوضــح المختص أن هــذا المرض 
المزمن يتســبب في التهاب وانســداد 
القصبــات الهوائيــة مما يــؤدي إلى 

صعوبــة التنفــس، مضيفــا أن هناك 
أســبابا وراثيــة لمــرض الربــو إلى 
جانب الحساسية والتلوث والتدخين .

من جانبه، شــدد البروفســور ســليم 
األمــراض  فــي  مختــص  نفطــي 
الصدريــة علــى ضــرورة التعامــل 
بجديــة مع مرض الربو وعدم تهاون 
المرضــى عــن االلتــزام بمواعيدهم 
الطبية المبرمجــة، مضيفا انه ”يجب 
في الحاالت االستعجالية  الذهاب إلى 

المستشفيات أو العيادات لتلقي العاج 
الــازم لتفــادي حــدوث مضاعفات 

خطيرة لدى المصاب”.
هذا ويطمح خبراء الصحة إلى تطبيق 
البرنامــج الوطني الخــاص بمرض 
الربــو إضافة إلى التكوين المتواصل 
لألطباء وشبه الطبيين لضمان العاج 

على المستوى الوطني.
ق ـ و

 باقة األخبار  
البحر يلفظ جثة بدون رجلني 

ويدين يف سكيكدة 

n تدخلت،أمــس، مصالــح الحمايــة المدنيــة لواليــة 
ســكيكدة المتمثلة في اســعافات الوحدة الثانوية عزابة 
ألجــل نقل جثة شــخص في حالة متقدمــة من التعفن 
بــدون ســاقين و يديــن لفظته امــواج البحــر بالقرب 
من شــاطئ كاف فاطمــة بالمكان المعــروف بمنطقة 
المسوســة بلديــة بن عزوز حيث تــم نقلها من طرف 
ذات الــى العيــادة متعددة الخدمــات لبلدية بن عزوز 
وبعد معاينتها من طرف طبيب العيادة تم تحويلها الى 

مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان.
 نورالدين .ب

  أمن جيجل يوقف 04 أشخاص ويحجز 
أسلحة بيضاء بسوق وسط املدينة

n     تمكنت عناصر األمن الحضري األول بأمن 
واليــة جيجل في عملية مداهمة للســوق اليومي 
وســط المدينــة من توقيف شــخصين يبلغان من 
العمر 21 و 22 سنة، أين ضبط بحوزة أحدهما 
ســاح أبيــض محظور مــن الصنف الســادس 
) ســكين مــن الحجــم الكبير(، فيمــا كان يحوز 

الشخص الثاني كمية من المؤثرات العقلية.
 و بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في حقهما 
قدمــا أمام الجهات القضائية المختصة ،إذ صدر 
ضد األول حكم بشــهرين )02( حبسا غير نافذ 
و غرامــة مالية قدرها 50000دج ، فيما صدر 
ضد الثاني حكم بســتة )06( أشهر حبسا نافذا و 

غرامة مالية قدرها 20000دج.
و في عمليــة منفصلة قامت بهــا ذات العناصر 
عن طريق مراقبة الواجهة البحرية بومارشــي، 
تم توقيف شــخصين يبلغان من العمر 20 سنة، 
أين ضبط بحوزة أحدهما ســاح أبيض محظور 
من الصنف الســادس ) ســكين(، أما الشــخص 
الثانــي فــكان يحــوز كميــة مــن األدويــة ذات 
خصائص مخدرة، و بعد اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية في حقهما قدمــا أمام الجهات القضائية 
المختصــة أين صــدر ضد األول حكــم بأربعة 
)04( أشــهر حبــس غير نافــذة و غرامة مالية 
قدرهــا 50000دج ، فيما تم وضع الثاني تحت 

الرقابة القضائية.
يشار، أن عمليات  تدخات أعوان األمن جاءت 
تنفيذا للمخطط األمني المســطر من قبل مصالح 
أمن والية جيجل خال شــهر رمضان المعظم، 
و الــذي يهــدف إلى توفيــر األمــن و الطمأنينة 
للمواطنيــن و حمايتهم في أرواحهم و ممتلكاتهم 
حتى يتمكنوا من قضاء هذه المناســبة الدينية في 
ظروف يسودها األمن و السكينة، بفضل التواجد 

الفعال لقوات الشرطة في الميدان.
نصرالدين - د

 n  أصعــب ما في الحيــاة أن تباشــر 
مرحلــة جديــدة وأنت لم تنته مــن المرحلة 
الســابقة، أو دعونــا نعترف أننا لــم نبدأها 
أصا.. هو الحال الذي ينطبق على ســباق 
الترشــح لانتخابــات التشــريعية المقبلــة، 
الذي انطلق بنفس الوجوه وبنفس األلســن، 
وبمزيــد من النفور مــن المواطنين، بعدما 
شــارك الكل في جعــل ما نســميه الحدث 

”الهام” و”المصيري” ال حدث.
الغريب أن غالبية رؤساء األحزاب، اتفقوا 
علــى نقد االنتخابات التشــريعية الســابقة، 
حيــث اعتبروهــا فاشــلة ومــزورة، ومع 
ذلــك اتفقــوا جميعــا أن يخوضوا الســباق 
الذيــن  هــؤالء  ونســي  بنفس الطريقــة، 
أن  ترشحوا في التشــريعيات الماضية، 
المواطنين قد قنطوا من إمكانية حدوث أي 
تغييــر، خاصة أنهم حضروا للقســم بأغلظ 
بين  ومن  اإليمان في التشريعيات السابقة، 
هؤالء المترشحين من قالوا أنهم سيطلقون 
الممارسات الســابقة، لكنهم اختفوا في كل 
المواعيــد الكبيــرة والصغيــرة، فــا أحد 
الميــاه  المواطن في أزمــة  ســاعد  منهــم 
التي عاشــها خال الصيــف الماضي، وال 
أحــد منهم توجع للحرائق التــي أتلفت بقية 
األخضر، وبالمختصــر غير المفيد، غابوا 
المفروض  جميعا في الوقت الذي كان من 
أن يقولوا ولو كلمة حق كأضعف اإليمان، 
مــا جعــل عودتهــم كمــا ســماها البعــض 

”صحانية الوجه”.
ما أفرزته عملية التدقيق في ملفات الترشح 
على مســتوى لجــان مراقبــة االنتخابات، 
حيث تم زبر غالبية القوائم خاصة المتعلقة 
باألحزاب، وهناك قوائم لم يبق فيها ســوى 
شخص أو شخصين، وهذا ما يدل على أننا 
قــد بلغنا درجات جنونية، حيث لم تفلح كل 
التحذيرات والقوانين والتعليمات والصراخ 
مــن أجل جعــل المواعيــد القادمــة قطيعة 
حقيقية مع العهد القديم، وكان الجميع ينتظر 
أن تكون االنتخابات المقبلة لبنة أولى لبناء 
جزائر جديدة، لكن هؤالء مازالوا يعكرون 
األجواء، مــا يوحي أن آليات الردع وقطع 

الطريق أمام هؤالء مازالت ناقصة.

 آخر الكالم .. التنمية هي نحت لجبل 
واالنتخابــات ما هي إال ذرة من هذا الجبل 
الشــاهق، وبالتالــي قد يكون الثاني عشــر 
جوان القادم يوما تاريخيا في حياة المترشح 
الناجح، وقد يكون تاريخيا في حياة تشكيلة 
سياســية حققــت مبتغاهــا، لكنه لــن يكون 
تاريخيــا للوطن والمواطــن، ألن الواجب 
تجــاه المواطن الذي يبنــي وطنه ليس فقط 
في إنــزال اليــد نحــو الصنــدوق ليرفعها 
الفائــز وتنتهي الحكايــة، وبالتالي قد يكون 
االنتخــاب جزء مــن الحياة وليــس الحياة 
كلها، وقــد يكون الثاني عشــر جوان يوما 
مهما، لكــن ماذا عن بقية األيام والشــهور 

والسنين؟  

         سفيان خرفي 

كاريكاتور 

”صحانية الوجه”
آخر الكالم 

الصبح  : 04.03
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.28
العشاء : 20.56

مواقيت الصالة 
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 تسهر وحدات الجمهورية لألمن على أداء مهامها إلنسانية واألمنية الممثلة في حفظ  النظام العام 
ومبادئ  احترام  القانون  اطار  ,  في  واألحوال  الظروف  كل  في  الممتلكات  و  األشخاص  وحماية 
حقوق اإلنسان , حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي مختلف مصالحها العملياتية ,خالل  زيارة 

اإلعالم  وسائل  لممثلي  موجهة 

أكد أطباء ومختصون في اليوم الوطني لمرضى الربو  أن الجزائر تحصي  حوالي 4 في المائة من عدد السكان 
مصابين بمرض الربو والعدد مرشح لالرتفاع بالنسبة لفئة األطفال.

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

 4 % من سكان الجزائر مصابون بمرض الربو 



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 14 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 14 :
من هو القائد املسلم الذى فتح البحرين ؟

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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