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n اهتــزت مشــاعر المواطنين 
تبســة،  واليــة  الشــريعة  ببلديــة 
علــى وقــع جريمــة قتل شــنعاء، 
بعــد لحظــات فقط من رفــع أذان 
المغرب،  بحي المعارض القريب 
مــن حي 250 مســكن اجتماعي، 
عندما أقدم مراهقان بالشــجار مع 
شاب لم يتجاوز عمره 15 ربيعا، 
أردوه قتيــا بعــد توجيههمــا لعدة 
طعنات بآلة حادة له على مســتوى 
القلــب، الضحية نقــل على جناح 

الســرعة من قبــل فرقــة الحماية 
المدينة بالشريعة،لمستشــفى محمد 
الشــبوكي بذات البلديــة، لكنه لفظ 
باالســتعجاالت  األخيــرة  أنفاســه 

الطبية.
 فيما فتــح رجال الشــرطة تحقيقا 
حول مابســات هــذه القضية،بعد 
توقيفهم للفاعلين، لحين عرضهما 
على وكيل الجمهورية لدى محكمة 

الشريعة.
منى بوعكاز 

وزارة  أكــدت   n
الصحــة والســكان وإصــاح 
المستشــفيات، أمس الســبت، 
بالمجاهــدة  التكفــل  تــم  أنــه 
جميلــة بوحيرد بمجــرد بداية 
إصابتهــا  أعــراض  ظهــور 
بفيروس كورونا، مفندة ما تم 
تداولــه عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي بخصوص تحويل 
جرعة اللقاح المضاد لفيروس 
كانــت  التــي  كوفيــد19- 

مخصصة للسيدة بوحيرد.
وفنــدت الوزارة فــي بيان لها 
»تفنيدا قاطعا ما تم نشره عبر 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
نهار أمس الجمعة بخصوص 
تحويل جرعــة اللقاح المضاد 
التــي  كوفيــد19-  لفيــروس 
كانــت مخصصــة للمجاهــدة 
مؤكــدة  بوحيــرد«،  جميلــة 
ان هــذا الخبر »ال أســاس له 
مــن الصحــة« وأن المجاهدة 
»متواجــدة حاليــا بمستشــفى 
تــم  بعدمــا  باشــا  مصطفــى 
التأكــد من إصابتهــا بفيروس 

كوفيد19-«.

وأضافــت الــوزارة أنــه »تم 
جميلــة  بالمجاهــدة  التكفــل 
بوحيرد بمجــرد بداية ظهور 
بالفيروس،  اإلصابة  أعراض 
حيــث تنقلت فرقــة طبية إلى 
منزلها لمعاينتها، وبعد تسجيل 
ارتفاع فــي درجــة حرارتها 
للفحــص  إخضاعهــا  تــم 
ظهرت  الــذي  الفيزيولوجــي 
نتائجــه ايجابية ليتقــرر نقلها 

الى المستشفى«.

وزيــر  كان  لإلشــارة، 
الصحــة والســكان وإصــاح 
المستشــفيات، عبــد الرحمان 
بــن بوزيد، قــد قــام صبيحة 
اليــوم الســبت، رفقــة وزيــر 
العمــل والتشــغيل والضمــان 
الهاشــمي  االجتماعــي، 
جعبــوب، بزيــارة المجاهــدة 
واالطمئنان  بوحيــرد  جميلــة 

على حالتها الصحية.
ربيع ـ م 

عشية التدقيق يف ملفات المرتشحني للترشيعيات

أنباء عن زبر عدة أسماء مهمة بسطيف

n كشــفت مصــادر  مطلعــة لـ«عيــن الجزائر« 
أن الســاعات القادمة ســتحمل الكثير مــن المفاجئات 
بخصــوص زبــر العديــد مــن األســماء فــي قوائــم 

المترشحين لانتخابات التشريعية القادمة بسطيف.
اإلقصــاء من الترشــح حســب نفس المصادر شــمل 
ســابقون  بلديــات  رؤســاء  منهــا  معروفــة  أســماء 
وحاليون، رجال مال وأعمال، وحتى دكاترة و أطباء 
وإعاميين واألســباب مختلفة، منها  شــبهة اإلرتباط 
بالمال الفاســد، ملفات فساد ســابقة، متابعات قضائية 
وضرائب مســتحقة على المترشــحين لم يتم تسديدها 
أو عدم التســجيل فــي القوائم االنتخابية، وقد كشــفت 
مصادرنا أنــه لحد اللحظة قد تم فعــا إخطار رئيس 
بلدية عيــن أزال الســابق »عمر بورغــدة« مهندس 
القائمــة الحرة »التيار الوطنــي  الحر« برفض ملف 
للترشح لمنصب مبنى زيغود يوسف من طرف اللجنة 
المستقلة لمراقبة االنتخابات وذلك لتورطه في ملفات 
فســاد كثيرة ووضعه تحــت الرقابــة القضائية للمرة 
الثالثة في اقل من شــهرين تم توقيفه من طرف والي 
الوالية، حيــث طال اإلقصاء أيضا المترشــح »قبال 
كمــال« أمين خزينــة بلدية صالح بــاي وأحد رجال 
المــال بعيــن أزال يدعــى »حديــد محمــد« لعاقته 
بأصحاب المال المشــبوه، وحسب مصدر مقرب من 
المترشــحين الثاثة  فإنهم عاقدون العزم على الطعن 
في قــرار اللجنــة المســتقلة لمراقبــة االنتخابات في 
اآلجــال القانونية، كما أكــدت ذات المصادر أن هناك 
اســم صحفي معروف بسطيف، وثاث نواب سابقين 
وثاث رؤســاء بلديات ســابقون حاليون يقتربون من 

االقصاء، وتبقى القضية للمتابعة.
سفيان خرفي

جريمة قتل شنعاء تنتهك حرمة الشهر الفضيل بالرشيعة يف تبسة  

جميلة بوحريد أصيبت بكورونا و حالتها الصحية مستقرة 

طبيب كوبي يشهر إسالمه 
بالشريعة غرب تبسة
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n  أشــهر، يوم الجمعة، الماضي 
بمســجد اإلصاح بمدينة الشريعة 
طبيــب  تبســة  غــرب  كلــم   47
مــن جنســية كوبية إســامه  أمام 

الحضــور ونطق بالشــهادتين قبل 
أداء صاة الجمعة وســط تكبيرات 
وتهليات العشــرات من المصلين 
واقد فضل الطبيب الكوبي » تغيير 

أمير فالحمد  ريني  إلى  اسمه  من 
هلل الــذي شــرح صدره  لإلســام 
،كما نسأل هللا عوجل ان يثبته على 

دين خاتم األنبياء والمرسلين. 

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 
سواء نشرت أم لم تنشر

n أسقطت السباحة الدولية 
الجزائرية، أمال مليح، الرقم 
القياسي الجزائري لتخصص 
50 متر ســباحة حرة، أمس 
السبت، و اقتربت من افتكاك 
تأشــيرة أولمبيــاد طوكيــو، 
خال منافســات تجمع مدينة 
سانت إيتيان الفرنسية )2-1 
مايــو( داخل الحوض الكبير 

)50 م(.
و فازت مليح بالمركز األول 
بتوقيت  التصفــوي  للســباق 
25 ثــا 54 ج، وبفضل هذه 
النتيجــة، تمكنــت الســباحة 
الســباقات  فــي  المختصــة 
الســريعة من تحطيــم الرقم 
القياســي الجزائري في 50 
م سباحة حرة بعشرين جزء 
مــن الثانيــة، والــذي كانت 
تحوز عليه منذ فترة طويلة، 
حيــث تمكنــت من تحســينه 
آخر مــرة في مارس الفارط 
ضمن ملتقى مارسيليا الدولي 
المفتوح بواقع 25 ثا 74 ج.
وعلى ضــوء هــذه النتيجة، 
تأهلت ســباحة نادي ســانت 
إلــى  )فرنســا(  برياســت 
النهائي »أ« لسباق 50 متر 
حرة والذي ســيجري خال 

الحصة المسائية لنهار اليوم.
كما اقتربت مليح )27 سنة( 
بفارق ثاثة أجزاء من بلوغ 
هدفهــا المتمثــل فــي انتزاع 
الحد األدنــى »ب« المؤهل 
لأللعــاب األولمبية بطوكيو، 

والمقدر ب25 ثا 51 ج.
و حســنت مليح كذلــك الحد 
المؤهــل  »ب«  األدنــى 
بالحــوض  العالــم  لبطولــة 
الصغيــر )25 م(، المقررة 
في ديسمبر 2021 بأبوظبي 
المتحدة(  العربية  )اإلمارات 
بالحــوض  العالــم  وبطولــة 
الكبيــر )50 م( المبرمجــة 
شــهر مايــو 2022 بمدينة 
فوكويــوكا )اليابان(، والذي 
انتزعته شهر فبراير الفارط 

أثناء ملتقى نيس الدولي.
ومنذ انطاق السنة الجارية، 
تمر سباحة المنتخب الوطني 
حيــث  مــن  زاهيــة  بفتــرة 
حيــث  والنتائــج،  المــردود 
تمكنت خــال شــهر أبريل 
الفــارط مــن تحطيــم الرقم 
القياسي الجزائري لتخصص 
100 متر سباحة حرة ضمن 
مســابقات تجمع مدينة ليون 

)فرنسا( بالحوض الكبير.
ق ـ ر

السباحة أمال مليح تحطم 
الرقم القيايس الجزائري يف 

الــ50م وتقرتب من األولمبياد



n يترأس رئيس الجمهورية، القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطنــي، الســيد عبــد المجيــد تبون، 
هــذا األحد االجتماع الــدوري لمجلس 
الوزراء، حسب ما أفاد به أمس السبت 

بيان لرئاسة الجمهورية.
»يتــرأس  البيــان:  فــي  وجــاء 
الســيد عبــد المجيــد تبــون، رئيــس 

الجمهوريــة، القائــد األعلــى للقــوات 
الوطنــي،  الدفــاع  وزيــر  المســلحة، 
هــذا االحــد 2 مــاي 2021، االجتماع 
الــدوري لمجلــس الــوزراء، يخصــص 
للدراســة والمصادقــة علــى عــدد مــن 
العــروض، تشــمل قطاعــات الداخليــة، 
العــدل، الســكن، التجــارة والصحــة«.
ر ـ م

n بعــث وزير االتصــال، الناطق 
الرســمي للحكومــة، عمــار بلحيمر، 
أمــس الســبت، برســالة تهنئــة إلــى 
عامــات وعمــال القطــاع خاصــة، 
وســائر العامات والعمال الجزائريين 
كافــة، بمناســبة اليوم العالمي للشــغل 

المصادف للفاتح مايو من كل عام.
وجــاء فــي الرســالة - حســب بيــان 
ــول الفاتــح  ــوزارة - : »بمناســبة حل لل
مــن مــاي، المصــادف لليــوم العالمــي 
االتصــال،  وزيــر  يتقــدم  للعمــال، 
للحكومــة،  الرســمي  الناطــق 
إلــى  بلحيمــر،  عمــار  البروفيســور 
القطــاع  وعمــال  عامــات  كافــة 

ــال  ــات والعم ــائر العام ــة، وس خاص
التهانــي  بأطيــب  كافــة  الجزائرييــن 
وأصــدق األمانــي تقديــرا لمجهوداتهــم 
الكبيــرة و دورهــم الريــادي فــي تقديــم 
و  للوطــن  نبيلــة  عموميــة  خدمــة 

المواطــن«.
هــذه  االتصــال  وزيــر  واغتنــم 
المناســبة بالقــول : »ونحــن فــي هــذه 
ــام المباركــة مــن الشــهر الفضيــل  األي
بالتضــرع هلل عــز و جــل أن يرفــع 
عنــا الوبــاء والبــاء ويرزقكــم جميعــا 

العافيــة«. و  الصحــة  دوام 
 ق ـ و

n تمكنــت المصالــح األمنية لوزارة الدفاع 
الوطنــي, يــوم أمــس بتمنراســت, مــن إلقــاء 
القبض على إرهابي, كان ينشــط ضمن إحدى 
التنظيمات اإلرهابية بمنطقة الساحل, حسب ما 

أفاد به  أمس السبت, بيان للوزارة.
إطــار مكافحــة  البيان   أنه فــي  فــي  وجــاء 
اإلرهــاب وبفضــل اســتغال المعلومــات, ألقت 
المصالــح األمنيــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي 
السادســة  العســكرية  بالناحيــة  بتمنراســت 
علــى  القبــض  أفريــل2021,   30 يــوم 

إرهابــي  كان ينشــط ضمــن إحــدى التنظيمــات 
ــر  ــق األم ــاحل, و يتعل ــة الس ــة بمنطق اإلرهابي
بالمســمى أ. ملوكــي, الــذي التحــق بالجماعــات 
اإلرهابيــة ســنة 2012 وأشــار البيــان إلــى أن 
هــذه العمليــة تأتــي لتؤكــد يقظــة وعــزم قــوات 
الجيــش الوطنــي الشــعبي علــى تعقــب هــؤالء 
الوطنــي,  التــراب  كامــل  عبــر  المجرميــن 
وقطــع دابــر كل أشــكال الدعــم للجماعــات 

اإلرهابيــة.
رـ م

3عين على الحدث

رئيس الجمهورية يؤكد حرصه للحفاظ على مناصب الشغل
أكد رئيس الجمهورية، الســيد عبد المجيد تبون، الســبت، حرصه على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشــغل بالرغم من إكراهات األوضاع الناجمة عن 

الحالة الوبائية و تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

 بالرغم من إكراهات الحالة الوبائية

n وقــال رئيــس الجمهوريــة في رســالة إلــى العمــال 
للشــغل المصادف  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  الجزائرييــن 
للفاتــح مــاي مــن كل عــام قرأهــا نيابــة عنــه وزيــر العمــل 
والتشــغيل والضمــان االجتماعــي الهاشــمي جعبــوب، بمقــر 
ــة و  ــن أعضــاء الحكوم ــدد م ــر بحضــور ع ــة الجزائ والي
ممثلــي بعــض النقابــات وأربــاب العمل،«حرصــه علــى 
ــم  ــغل بالرغ ــى مناصــب الش ــاظ عل ــة للحف ــه الحكوم توجي
مــن إكراهــات األوضــاع الناجمــة عــن الحالــة الوبائيــة 

ــغيل«. ــل التش ــا قب ــود م ــاب عق ــة أصح ــوية وضعي وتس
تدريجيــا  نتجــه  نحــن   « الجهوريــة  رئيــس  وأضــاف 
الســتيعاب أعــداد مــن شــبابنا البطــال لمناصــب شــغل 
بوضــع آليــات لدعــم المؤسســات االقتصاديــة المدعــوة إلــى 
المســاهمة فــي امتصــاص اليــد العاملــة ولتخفيــف مــن نســبة 
البطالــة عبــر مقاربــات تتــاءم مــع مقتضيــات اقتصــاد 
المعرفــة الســيما عبــر المؤسســات الناشــئة الصغيــرة و 

المتوســطة ».
التــي  المجهــودات  تبــون »كافــة  الســيد  وبعــد أن حيــا 
واألجــور  العمــل  مناصــب  لحمايــة  المؤسســات  تبذلهــا 
برغــم الوضعيــة الصعبــة »، أشــاد »باقتحــام شــبابنا عالــم 
المقاوالتيــة مثمنــا قدراتهــم علــى خلــق فــرص اســتثمار بمــا 

يملكــون مــن مهــارات وإبــداع«.
واســتطرد رئيــس الجمهوريــة قائــا : » وقــد بــدأت بــوادر 
مســاهمة الشــباب فــي خلــق الثــروة ومناصــب الشــغل 
تعطــي النتائــج المرجــوة األمــر الــذي يوجــب المزيــد مــن 
ــط اقتصــادي  ــي نم ــراط ف ــى االنخ ــز عل ــجيع والتحفي التش
جــذاب يتحمــل جــزء مــن أعبائــه البطالــة التــي نســعى بــكل 
ــوازاة  ــا بالم ــف منه ــة للتخفي ــات المتاح ــائل واإلمكاني الوس
ــة المتوســطة و  ــال وخاصــة الطبق ــة العم ــز مكان ــع تعزي م

ــة الهشــة ». الطبق
عالــم  الجزائــري  الشــباب  باقتحــام  أشــاد  وبالمناســبة، 

المقاوالتيــة، معتبــرا أن مبــادرة مســاهمة الشــباب فــي 
ــج  ــي النتائ ــدأت تعط ــغل »ب ــب الش ــروة ومناص ــق الث خل
المرجــوة، وهــو األمــر الــذي يوجــب المزيــد مــن التشــجيع 
والتحفيــز علــى االنخــراط فــي نمــط اقتصــاد يتحمــل جــزءا 
مــن أعبــاء البطالــة التــي نســعى بــكل الوســائل واالمكانيــات 

ــا«. ــف منه ــة للتخفي المتاح
ــة  ــز مكان ــى ضــرورة تعزي ــة عل ــس الجمهوري ــدد رئي وش
ــة المتوســطة والهشــة، مــن خــال  العمــال وخاصــة الطبق
المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية وضمــان ديمومــة الحماية 
والتغطيــة االجتماعيــة لكافــة فئــات العمــال والمتقاعديــن.

لبنــاء  حيــوي  »رهــان  جــوان   12 تشــريعيات 
مصداقيــة« وذات  قويــة  مؤسســات 

أن  آخــر،  جانــب  مــن  الجمهوريــة  رئيــس  أكــد  كمــا 

ــوان  ــي 12 ج ــا ف ــرر إجراؤه ــريعية المق ــات التش االنتخاب
المقبــل ، »رهــان حيــوي« ســيخوضه الشــعب بإرادتــه 
الحــرة والســيدة لبنــاء مؤسســات »قويــة وذات مصداقيــة«.

وقــال رئيــس الجمهوريــة »أننــا علــى مقربــة مــن انطــاق 
ــدا  ــادم، مؤك ــة لتشــريعيات 12 جــوان الق ــة االنتخابي الحمل
ــا ســيخوضه الشــعب  ــا حيوي ــى أن »هــذا الموعــد رهان عل
بنــاء  أجــل  مــن  والســيدة  الحــرة  بإرادتــه  الجزائــري 

مؤسســات قويــة وذات مصداقيــة«.
وشــدد رئيــس الجمهوريــة علــى أن »هــذا االســتحقاق 
النزاهــة  شــروط  بكافــة  إحاطتــه  تمــت  الهــام  الوطنــي 
الازمــة  اإلمكانيــات  لــه  تســخير  تــم  كمــا  والشــفافية 
ــي  ــة ف ــف الســكينة والثق ــي كن ــم ف ــون واجبه ــؤدي الناخب لي

المســتقبل«.
وبالمناســبة أهــاب الرئيــس تبــون بالمترشــحين فــي القوائــم 

الحملــة  غمــار  لخــوض  والحــرة  لألحــزاب  المنتميــة 
االنتخابيــة فــي ظــل مــا تمليــه »ضوابــط التنافــس الشــريف 

وأخاقيــات النشــاط السياســي«.
ودعــا الرئيــس تبــون الشــعب الجزائــري مجــددا إلــى 
اختيــار ممثليــه مــن النســاء والرجــال فــي المجلــس الشــعبي 
ــاءة  ــة و ذوي الكف ــل األمان ــن بحم ــن »الجديري ــي م الوطن
والدرايــة بالشــأن العــام الموثــوق فــي ســيرتهم وأن«يجعلــوا 
مــن هــذا االســتحقاق موعــدا إلعــاء صــوت الديمقراطيــة 
والمواطنــة مــن أجــل التغييــر بــاإلرادة الســيدة للشــعب 

ــي«. ــري األب الجزائ
ــادي  ــاش االقتص ــريع اإلنع ــية لتس اإلرادة السياس

ــة ازدادت صالب
إلــى ذلــك، شــدد الرئيــس تبــون، علــى أن اإلرادة السياســية 
»ازدادت  االقتصــادي  اإلنعــاش  تســريع  أجــل  مــن 
ــة  ــا جائح ــي فرضته ــروف الت ــن الظ ــم م ــة« بالرغ صاب

»كوفيــد19-«.
ــى  ــاه عل ــا قطعن ــاء بم ــه »وف ــة إن ــس الجمهوري ــال رئي وق
أنفســنا، ســهرنا منــذ أكثــر مــن ســنة علــى اإلعــداد للدخــول 
ــة  ــود البيروقراطي ــن قي ــة متحــررة م ــة اقتصادي ــي حركي ف

ــن المفســدين«. ــن ممارســات االنتهازيي وم
»وإن كانــت األوضــاع الطارئــة بفعــل الوبــاء حالــت دون 
تحقيــق بعــض أهدافنــا«، يتابــع الرئيــس، »فــإن اإلرادة 
السياســية ازدادت صابــة مــن أجــل تســريع اإلنعــاش 
الشــركاء  مــع  واســع  حــوار  ســياق  فــي  االقتصــادي 

االقتصادييــن«. والمتعامليــن  االجتماعييــن 
وأبــدى رئيــس الجمهوريــة، فــي هــذا الســياق، »ثقتــه« فــي 
إمكانيــات البــاد والثــروات ونجاعــة االلتــزام بخارطــة 
الطريــق الجريئــة التــي تــم اعتمادهــا، مؤكــدا أنهــا »كفيلــة 
ــادة  ــاط لقي ــن أنم ــائدا م ــا كان س ــع م ــة م ــداث القطيع بإح

ــب«. ــع والنه ــات الري ــأن االقتصــادي بذهني الش
ر ـ م
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ملفات الداخلية الصحة والسكن عىل 
طاولة اجتماع مجلس الوزراء  اليوم

بلحيمر يهنئ عمال قطاعه وسائر عمال الجزائر
n وأوضــح االتحاد في بيان له، أمس، بمناســبة 
احتفال العالم بعيــد العمال المصادف ألول ماي، أن 
الجائحة تســببت في الكثير من األزمات االجتماعية 
جــراء التدهور االقتصادي بدون ســابقة، مما يدعو 
إلــى »مضاعفة الجهــود لمواجهة هذه االنعكاســات 
بأقل ضرر ممكن و ذلك بفضل حوار اجتماعي جديد 
وجــدي يجمع كل األطــراف الفعالة في المجتمع من 

أجل حلول قابلة للتطبيق«. 
و أضــاف أن ديمومــة الجائحــة وانعكاســاتها الثقيلــة 
علــى عالــم الشــغل وعلــى الحيــاة االجتماعيــة باتــت 
ــة  ــم االجتماعي ــي حياته ــال ف ــر مــن العم ــدد الكثي ته
ــدرة  ــور الق ــي تده ــببت ف ــم و«تس ــب عمله ومناص

ــادة  ــوف وإع ــى الوق ــوم إل ــو الي ــا يدع ــرائية مم الش
صياغــة  بإعــادة  النقابــي  أدائنــا  فــي  النظــر 

األولويــات«. 

و اعتبــر أن االتحــاد و بصفتــه »طرفــا فعــاال« فإنــه 
ــاظ  ــل الحف ــن أج ــل م ــه العم ــن أولويات ــع ضم يض
علــى مناصــب الشــغل والمؤسســات االقتصاديــة 
وبعــث االســتثمار الخــاق للثــروة ومناصــب العمــل 
للعمــال  االجتماعيــة  الحيــاة  تحســين  أجــل  مــن 

ولاســتجابة لمطالبهــم. 
ــع  ــش م ــاد »يعي ــه إن االتح ــياق ذات ــي الس ــال ف و ق
بتحســين  وأمالهــم  والعامــات  العمــال  مطالــب 
االجتماعيــة  العدالــة  وتجســيد  الشــرائية  القــدرة 
ــا  ــي كله ــق و التقاعــد والت ــل الائ ــي العم والحــق ف
ورشــات مفتوحــة للنقــاش والعمــل لتحقيقيهــا«. 

كمــا جــدد بالمناســبة التــزام التنظيــم العمالــي خــال 
كل مســاره التاريخــي حيــث »كان قــوة طــرح و ال 
يــزال مــن أجــل عالــم شــغل خــال مــن كافــة أشــكال 

الظلــم مــن أجــل جزائــر جديــدة«. 

الجزائر:سناء-م

االتحاد العام للعمال الجزائريني يدعو  لفتح »حوار اجتمايع جديد وجدي«
بعد األزمات االجتماعية و حالة التدهور االقتصادي الذي تسبب فيها كوفيد 19

دعا  االتحــاد العــام للعمال الجزائرييــن، الحكومة إلى ضرورة  فتح حــوار اجتماعي »جديد و جدي«  بعد األزمــات االجتماعية و التدهور 
االقتصادي الذي تســببت فيها جائحة كوفيد 19، من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق، و أكد أنه  يضع ضمن أولوياته العمل من أجل الحفاظ 
على مناصب الشــغل والمؤسســات االقتصادية وبعث االســتثمار الخالق للثروة ومناصب العمل من أجل تحســين الحياة االجتماعية للعمال 

ولالستجابة لمطالبهم. 

ــن كل  ــاي م ــح م ــادف للفات ــغل المص ــي للش ــوم العالم ــاء الي ــبة إحي ــن بمناس ــال الوط ــاء ورج ــبت، نس ــز جراد،أمس الس ــد العزي ــر األول،عب ــأ الوزي n هن
ــة. ــة االقتصادي ــعى التنمي ــي مس ــم ف ــا بانخراطه عام،منوه

وكتــب الســيد جــراد عبــر صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعي:«عيــد العمــال.. وقفــة تقديــر لرجــال ونســاء وطننــا الذيــن يحركــون عجلــة اإلنتــاج رغــم 
الظــروف الصعبة،أتوجــه إليكــم بصــادق التهانــي األخوية،وأنــوه بالتزامكــم الوطني،وانخراطكــم فــي مســعى التنميــة االقتصاديــة«.

وأضاف الوزير األول: »هدفنا جميعا رفع المستوى المعيشي وتحسين القدرة الشرائية للعمال والعامات رغم التحديات االقتصادية التي تواجهنا«.
ق ـ و

إلقاء القبض عىل إرهايب بتمرناست

جراد يهنئ العمال الجزائريني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل

كان ينشط بتنظيمات إرهابية بالساحل

كان ينشط بتنظيمات إرهابية بالساحل

الجزائر : ربيع ـ م

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210501/210916.html
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210501/210916.html


n وأوضــح كريــم عيــاش فــي 
رســالة موجهــة إلى عمال الشــركة 
بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي 
للشغل، أن المديرية العامة “عازمة” 
مخطــط  تطبيــق  “مواصلــة  علــى 
اإلصالحات الذي شرعنا فيه مؤخًرا 
والــذي يرمــي إلــى إنقــاذ الشــركة 
وتصحيح أوضاعها وتطوير أدائها.“

تّم  أنّه  إلى  لفت  السياق،  هذا  وفي 
إعطاء األولوية “القصوى” إلصالح 
تسيير الموارد البشرية على مستوى 
“تصحيح  بهدف  وذلك  الشركة 
الملفات  ومعالجة  المسجل  الخلل 
منذ  تراكمت  التي  والتجاوزات 
المسارات  تسيير  مجال  في  سنوات 
العدالة  وتحقيق  للعمال،  المهنية 

عليه  ينص  ما  وفق  والمساواة 
القانون.“

وهنا، ذكر بـ”تحمل المديرية العامة 
خالل  من  العمال”  أمام  لمسؤوليتها 
للعمال  التشجيعية  المنحة  صرف 
فترة  أثناء  الخدمة  ضمنوا  الذين 
األزمة  بسبب  االستثنائية  العطلة 
الصحية )منحة كوفيد-19( في أجرة 
حلول  بمناسبة  وذلك  أفريل  شهر 
الشطر  أن  معلًنا  رمضان،  شهر 
سيصرف  المنحة  هذه  من  الثاني 

خالل شهر ماي الجاري.
المديرية  من  “حرًصا  أنه  وأضاف 
الملفات  لمعالجة  للشركة  العامة 
العالقة منذ مدة طويلة لبعض العمال 
الذين تعرضوا للتوقيف، إثر مثولهم 

أمام لجنة التأديب للوحدات المعنية، 
حق  المعنيين  العمال  منح  تّم  فقد 
الطعن المكفول لهم قانوًنا أمام لجنة 
الطعن للمؤسسة وفًقا لما تنص عليه 
اإلجراءات” مبرًزا أن العملية جارية 

حالًيا.
أّما بخصوص الخدمات االجتماعية، 
عملية  أن  المسؤول  ذات  كشف 
الخدمات  هذه  وضعية  تطهير 
التحفظات  رفع  أجل  من  متواصلة 
المسجلة في تقارير محافظ الحسابات 
التسيير  وضعية  إلى  قريًبا  والعودة 
القروض  منح  أن  العلم  مع  العادي، 
والمساعدات المستعجلة تبقى سارية 
المؤرخة  التعليمة  بموجب  المفعول 

في 10 نوفمبر .2009

العام  المدير  وفي هذا الصدد، أشار 
بالنيابة أن الشركة تواجه حالًيا أزمة 
على  وذلك  مسبوقة”،  “غير  مالية 
عبر  النقل  مؤسسات  كافة  غرار 
تبعات  من  تضررت  التي  العالم 
جائحة “كوفيد-19″، هذا إضافة إلى 
الصعوبات المالية واالختالالت التي 

تعانيها منذ سنوات.
وبهذا الشأن، اعتبر أن نهج الحوار 
والتشاور والثقة المتبادلة يمثل الخيار 
يمليه  ما  إطار  “في  وذلك  الوحيد 
القانون وما تمليه المسؤولية واألمانة 
البالد  ومصلحة  الشركة  تضع  التي 

أوال وقبل كل شيء.“
 ق ـ و

n وأوضح الدبلوماســي الجزائر 
فــي رده علــى برقية لوكالــة االنباء 
الفرنســية، نشــرت يــوم 26 ابريل 
االخيــر، »ان الوكالــة قــد عــودت 
قارئيهــا ومســتعمليها علــى مهنيــة 
أكبر و التــزام بأخالقيات المهنة في 
تغطياتهــا االعالميــة، رغم الموقف 
التحريــري النقــدي والســلبي تجــاه 
بالدي، و عليــه ينبغي االقرار اليوم 
ان فتــح شــريطها لمســؤولي هــذه 
الحركة يكتســي شــكال من اشــكال 
التعاطــف واضفاء الشــرعية لفائدة 
مســؤولي هــذه الحركــة االنفصالية 
معلومــات  حســب  تخطــط،  التــي 
موثوقة مــن وزارة الدفاع الوطني، 
للقيــام بأعمال اجراميــة واعتداءات 
ارهابيــة ضــد المســيرات الشــعبية 

السلمية.»
»االعترافات  ان  السفير  أضاف  و 
العضو  بها  ادلى  التي  الخطيرة 

التخريبية  الماك  حركة  في  السابق 
لمصالح  ح.نورالدين،  المدعو 
مخطط  وجود  اكدت  قد  االمن، 
القيام  الى  يهدف  خبيث،  اجرامي 
ذلك  بعد  لتستغل  االعمال،  بتلك 
التخريبية  حمالتها  في  الصور  تلك 
والتماس التدخل االجنبي في الشؤون 

الداخلية للبالد.»
في  داود  عنتر  السيد  خلص  و 
توضيحه الى القول »ينبغي التذكير 
الجزائر،  بان  سبق  ما  على  بناء 
قد  وتجاربها،  بمسارها  القوية 
استطاعت على الدوام اظهار قدرتها 
عبر  الوطنية  وحدتها  حماية  على 
مؤسساتها المدعومة بشعبها إذ شكال 
التهديدات  امام  متينا  حصنا  معا 
زعزعة  ومحاوالت  المتكررة 

االستقرار.
 ق ـ و

عين على الحدث 4

سفري الجزائر بفرنسا محمد عنرت داود:

n فــي هــذا الصــدد، أكــد وزير 
الطاقــة و المناجم، محمــد عرقاب، 
خــالل حفــل اســتالم هــذه الباخرة، 
بحضــور عديــد وزراء الحكومــة، 
إن الهــدف من هــذا االقتنــاء يعتبر 
اقتصاديــا »صرفــا«، و القصد منه 
تموين السوق الوطنية واألجنبية في 

البحر المتوسط، و ابعد من ذلك.
 12000 ان  عرقاب،  أوضح  و 
المياه  سنة  كل  تعبر  أجنبية  سفينة 
اإلقليمية الجزائرية، دون ان نستفيد 
من ذلك اقتصاديا«، مضيفا ان هذه 
بالفائدة على  ستعود  الجديدة  السفينة 
السوق الوطنية من خالل ضمان نقل 
ارزيو  ميناء  من  النفطية  المنتجات 
مصفاة  من  و  البالد  شرق  نحو 
األخرى  الواليات  نحو  سكيكدة 

الساحلية.
طولها  يبلغ  التي  الباخرة  بناء  تم  و 
 4000 نقلها  تبلغ طاقة  83 متر و 
من  طن   500 و  الوقود  من  طن 
هولندي  متعامل  قبل  من  المازوت 
البحرية  الورشة  مستوى  على 
يقدر  اجمالي  بمبلغ  الصينية، 

ب16.7 مليون اورو.
اخريين  باخرتين  تسليم  سيتم  كما 
بطاقة 2500 طن في نهاية السداسي 

االول من السنة الجارية.
المؤسسة  فان  ذلك،  على  وعالوة 
النفطية  المنتجات  لتسويق  الوطنية 
مشروع  استكمال  بصدد  )نفطال(، 

التي  و  اخرى،  بواخر  ثالث  اقتناء 
من شانها استقطاب مزيد من السفن 
لها  سيسمح  مما  للمتوسط  العابرة 

بزيادة مداخيلها من العملة الصعبة.
لنقطال،  العام  المدير  الرئيس  أما 
كمال بن فريحة، فقد أشار في تدخله 
بمناسبة هذا الحفل، إلى أهمية عملية 
لم  الشركة  ان  مؤكدا  هذه،  االقتناء 

تجدد أسطولها منذ سنوات عديدة.

التي  االمداد  »سفن  ان  أوضح  كما 
للمعايير  تستجيب  تعد  لم  نملكها 
عرض  في  السفن  لتموين  التقنية 

البحر.»
بفضل  انه  فريحة،  بن  أضاف  و 
مؤسسة  فان  هذه،  االقتناء  عمليات 
حوالي  تسويق  الى  تسعى  نفطال 
سنويا  الوقود  من  طن   450000
الدولية،  و  الوطنية  السفن  لفائدة 

تتوفر  التي  التنافسية  المزايا  مبرزا 
نوعية  مجال  في  الشركة  عليها 
أس«  تي  »بي  وقود  سيما  الوقود، 
من  قليلة  نسبة  على  يتوفر  )الذي 
»بطلب  يحظى  »الذي  الكبريت( 

كبير« من الزبائن الدوليين.
 

ق ـ و

n وأوضح حكار في هذه الرسالة 
أن “االعتماد على الحوار االجتماعي 
الدائم والرغبة في تحسين المكتسبات 
للعمــال  واالجتماعيــة  المهنيــة 
باســتمرار، سيســمح لنا بالمحافظة 
علــى جو يطبعه الهــدوء والتعاون، 
مما يســاهم في تعزيز العالقات بين 
اإلدارة والعمــال ونتمكن جميعا من 
التركيــز على نفس الهــدف والعمل 
معا لتحســين مؤشرات النمو لتحقيق 

التطور المتوازن لسوناطراك.“
الديناميكية  “هذه  أن  بالقول  وتابع 
جميع،  فيها  نشارك  التي  البناءة، 
هي بال شك أحسن وسيلة للمحافظة 
على مكتسباتنا، وهي إنجاز مشترك 
يتعين علينا جميعا تثمينه واستثماره 
واالستفادة منه حتى نحقق األهداف 

المسطرة لشركتنا.“
إلى  حكار  لفت  السياق،  هذا  وفي 
إنشائها  منذ  “عملت  سوناطراك  أن 
وبشكل مستمر،على تحديث أنظمتها 
وتحسين خدماتها االجتماعية لصالح 
عمالها ومستخدميها الذين وفرت لهم 
مستوى  على  مالئمة  عمل  ظروف 
في  كما  الشمال  في  مواقعها  جميع 

الجنوب.“
جعلت  “سوناطراك  بأن  أكد  وهنا 
رأس  على  البشرية  مواردها  تسيير 
للتنمية”  االستراتيجية  المحاور 
شريكها  رفقة  وضعت  بأنها  مذكًرا 
من  متكاملة  مجموعة  االجتماعي 
على  منها  والتدابير،  اإلجراءات 
المختصة  اللجان  الخصوص  وجه 
للعمال، والتي تتولى فحص ودراسة 
التي  التنظيمية  األحكام  وتحديث 
على  للمحافظة  مراجعة،  تتطلب 
المهنية  ومكاسبهم  العمال  حقوق 

واالجتماعية.
واعتبر الرئيس المدير العام للمجمع 
للعمال  العالمي  باليوم  “االحتفال  أن 
لجميع  تكريم  األول  المقام  في  هو 
رواد النضال العمالي الذين التزموا 
العمال,  حقوق  السترجاع  وكافحوا 

معتمدين في ذلك على الحوار الدائم 
حقوق  على  للحفاظ  البناء  والتشاور 

العمال ومكاسبهم.“
تعمل  سوناطراك  أن  ذكر  كما 
من  مجموعة  تنفيذ  على  حاليا 
وجه  على  منها  الهيكلية،  المشاريع 
انظمة  تحديث  مشروعا  الخصوص 
ونظام  البشرية  الموارد  تسيير 
المعلومات المتكامل, والتي “ستسمح 
في  أعلى  مستوى  إلى  باالنتقال  لنا 
تسيير وإدارة أدواتنا المختلفة العملية 
منها واإلجرائية والتي ستؤثر بشكل 
من  العمل  عالقات  على  إيجابي 

الناحية الهيكلية بمجمعنا.“
وتغييرات  متعددة  ابتكارات  وتوجد 
حاسمة, يقول السيد حكار, من شأنها 
عملنا،  ومردودية  فعالية  “ترفع  أن 
بهدف تحقيق االحترافية في صفوف 
عمالنا،كل في مجال تخصصه ومن 
إدارة  أساليب  وتكييف  عمله،  موقع 
المشاريع وتسيير الموارد البشرية.“

النوعي  التغيير  “هذا  بأن  وأضاف 
من  تنفيذه  على  نعمل  والحاسم 
تسيير  كيفية  وترقية  تحسين  أجل 
مما  ملموس،  بشكل  سوناطراك 
اإلمكانيات  جميع  بتوفير  يسمح 
لعمالنا،لتحقيق  الالزمة  والوسائل 
الوظيفي  للتطور  المناسبة  الظروف 
و الكفاءة العملياتية في أداء مهامهم.“
بالمجمع  العمل  مناخ  و”سيعرف 
ستسمح  أساسية  تحوالت  تدريجيا 
بركب  باللحاق  لسوناطراك 
إلى  والنجاعة”،مشيًرا  االستدامة 
ذلك كفيل بتأسيس “الحوكمة الرشيدة 
وتكريس  المستويات  جميع  على 
ديناميكية النمو على المدى الطويل”، 

يؤكد الرئيس المدير العام.
االفاق  “تبدو  الجميع  تعبئة  وبفضل 
على  أساسي  بشكل  وتتوقف  واعدة 
وااللتزام  للمشاركة  منا  استعداد كل 
تتمكن  هذا،حتى  التغيير  بمسار 
في  االستمرار  من  سوناطراك 

التطور واالزدهار.“

استلمت المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية )نفطال(، أمس السبت بميناء الجزائر العاصمة، باخرة جديدة 
لتموين السفن البحرية بالوقود، وتحمل اسم »أم تي-طولقة« بطاقة اجمالية تقدر4500 طن، مخصصة لتموين السفن 

الوطنية واالجنبية بالوقود سيما في اعالي البحار.

»نفطال« تستلم باخرة جديدة 
الحوار االجتمايع داخل سوناطراك لتموين السفن البحرية بالوقود

سيسّهل بلوغ األهداف المسطرة

الشريط  فتح  الفرنسية،أن  األنباء  لوكالة  موجه  توضيح  في  السبت  أمس  داود،  عنتر  محمد  بفرنسا،  الجزائر  سفير  صرح 
»لحركة انفصالية تخطط للقيام بأعمال اجرامية واعتداءات ارهابية«، ضد المسيرات الشعبية السلمية يكتسي شكال من اشكال 

»التعاطف« و«اضفاء الشرعية«.

أّكد المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، أمس السبت،  أنه يجري العمل حالًيا على تنفيذ 
مخطط إصالحات يرمي إلى “إنقاذ الشركة” وإلى “تصحيح االختالالت” التي تسجلها.
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دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار،أمس 
الســبت، فــي رســالة بمناســبة اليــوم العالمــي للشــغل، إلــى 
تثميــن الحــوار االجتماعي الدائم بيــن اإلدارة والعمــال لبلوغ 
أهدافها،مــن أجل بلوغ األهداف المســطرة من طرف المجمع.

الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار

وكالة األنباء الفرنسية فتحت رشيطها لـ »الماك« و هو »تعاطف« و »إضفاء للرشعية«

مخطط لتصحيح اإلختالالت يف الرشكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية



n  واشــتكت عالمــات تجاريــة 
كبرى بقطاع صناعة السيارات مثل 
ميتسوبيشي،  نيســان،  فولكسفاجن، 
أودي، دايملــر من تأخــر توريدات 
الرقائــق  أو  الموصــالت  أشــباه 
اإللكترونية المســتخدمة في تصنيع 
الســيارات، مع توقعات باســتمرار 
األزمــة خالل الربع الثاني مع العام 

الجاري. 
وأعرب رئيــس العالمة الرئيســية 
رالــف  األلمانيــة،  فولكســفاجن 
براندشــتيتر، عن اعتقــاده بأن من 
الممكــن أن تؤثــر مشــكلة نقــص 
اإللكترونيــة  المكونــات  إمــدادات 
صناعــة  قطــاع  علــى  المهمــة 

السيارات لفترة طويلة.
انعكاسات األزمة

وخالل ذروة أزمة كورونا في قطاع 
صناعة الســيارات العــام الماضي، 
َل العديــد مــن مصنعي أشــباه  َحــوَّ
الموصالت توريداتهم إلى قطاعات 
صناعيــة أخرى غير قطاع صناعة 
الســيارات، كما ظهرت مشــكالت 
لــدى منتجــي الرقائــق اإللكترونية 

أنفسهم في اآلونة األخيرة.
وأضاف براندشتيتر أن عوامل مثل 
العاصفة الثلجية في والية تكســاس 
أو حريق شــركة رينيســاس ألشباه 
الموصالت في اليابان، قد أدت إلى 
وقــف اإلنتاج لفترة مــن الوقت في 
مواقــع ذات طاقة إنتاجيــة كبرى، 
»وسنشــعر بهذه التأثيرات بالتأكيد 

خالل الشهور التالية«.
وأوضح أن فريق عمل المشتريات 
»ال  فولكســفاغن  مجموعــة  فــي 
ينشغل على مدار الساعة بموضوع 
آخر تقريبا، فهذه هي القضية األهم 

على مستوى اإلدارة التنفيذية«.
وأشــار براندشــتيتر إلــى احتمــال 
ظهور بــوادر لتراجــع محتمل في 
حــدة التوتــر اعتبارا مــن الصيف 
المقبل وقــال:« نفترض أن الوضع 
سيصبح أكثر هدوءا مرة أخرى في 
النصف الثاني من العام«.ونوه إلى 
عدم وجود نقص في المكونات حاليا 
في منصة إنتاج سلسلة سيارات آي 

دي.
وذكر أن الحــاالت التي كان يتحتم 
فيها إلغاء نوبــات عمل في مصانع 
فولكســفاغن كانت تتعلق في العادة 
بنقص في أجزاء خاصة من أشــباه 
الموصــالت :« كما حــدث مؤخرا 
فــي مصنــع إيمدن حيث لــم نتمكن 
ببساطة من إنتاج السيارة باسات«.

تعطــي  فولكســفاغن  أن  وأوضــح 
أولوية في مسألة قطع الغيار للطرز 
ذات اإلنتاجيــة العاليــة، »ويجري 
تقييــم داخل المجموعــة حاليا حول 
كيفية تنفيذ توزيع الحصص بمنتهى 
الشــفافية بحيث تعــرف كل عالمة 
تجارية موقفها، ونحن نتوخى األمر 
حتى ال يحدث فقدان في األعصاب 

على نحو متسرع«.
فولكسفاغن إنتاج 

طرازاتها من سيارات 
الدفع الرباعي

واعتبارا من يوم الخميس الماضي، 
»فولكســفاغن«  شــركة  أوقفــت 
في ســلوفاكيا إنتــاج طرازاتها من 
ســيارات الدفع الرباعي في مصنع 

براتيسالفا حتى 7 ماي 
وقالت المتحدثة باســم الشــركة في 
كوفاروفيتــش  لوســيا  ســلوفاكيا، 
ماكايوفــا، في تصريحات لوســائل 
الســيارات  إنتــاج  إن  اإلعــالم 

الصغيرة سوف يستمر.
وكانــت المتحدثة قد أكــدت بالفعل 
قبــل أســبوع أنــه ال يمكــن تجنب 
موقــع  ويحتــل  اإلنتــاج.  تقليــص 
براتيســالفا مكانــة رئيســية داخل 
مجموعــة فولكس فاجن، حيث تنتج 
هناك خمس عالمــات تجارية، كما 

أن المصنع قادر على تولي اإلنتاج 
عــن مواقع دوليــة أخــرى إذا لزم 

األمر.
نيسان نخفض االنتاج

شــركة نيســان اليابانية للســيارات 
التي تضررت مــن األزمة، أعلنت 
إنتاجهــا  تخفيــض  األخــرى  هــي 
فــي مصانعهــا بالواليــات المتحدة 
مــاي،  شــهر  خــالل  والمكســيك 
وذكرت الشركة أنها سوف تخفض 
أيــام العمل خالل مــاي بما يتراوح 

بين يومين و8 أيام.
وذكرت وكالــة بلومبرغ لألنباء أن 
مصانع نيسان في الواليات المتحدة 
والمكسيك انتجت 953 ألف سيارة 
خــالل العــام المالــي 2020، بما 
يمثــل نحو %25 من إجمالي إنتاج 

الشركة على مدار العام.
ميتسوبيشي تخفض 16 ألف سيارة
شــركة  باســم  متحــدث  وصــرح 
للســيارات  اليابانيــة  ميتسوبيشــي 
األســبوع الماضــي بــأن الشــركة 
تعتزم خفض إنتاجها على مســتوى 
العالم بواقع 16 ألف ســيارة الشهر 
الرقائــق  نقــص  بســبب  المقبــل، 

اإللكترونية.
وأعــرب الرئيس التنفيذي لشــركة 
سيات اإلســبانية للســيارات، واين 
جريفيــث، عــن تخوفه مــن زيادة 

صعوبــات أزمــة توريــد الرقائــق 
اإللكترونيــة فــي الربــع الثاني من 

العام الحالي.
وفي تصريحات لصحيفة »فايننشال 
تايمــز« البريطانيــة، قــال رئيــس 
الشــركة:« أخبرنا المــوردون بأننا 
ســنواجه تحديات كبيــرة في الربع 
الثاني، وربما تحديات أكثر صعوبة 

من الربع األول«.
كانــت المجموعــة أعلنــت بالفعــل 
عــن تعذر إنتــاج نحــو 100 ألف 
سيارة في الربع األول بسبب نقص 
الرقائق واستبعدت إمكانية تعويض 

هذا النقص على مدار العام.
وأضاف جريفيث، ســيات تســتنفد 
المتاح لديها فــي الوقت الراهن في 
اإلنتــاج في مصنعها الرئيســي في 
ماروتريــل اإلســبانية مشــيرا إلى 
أن الشــركة لن تبت في الموديالت 
التي ستنتجها إال بعد توريد األجزاء 
اإللكترونيــة من مصنعيها، وشــدد 

على أهمية المرونة في هذا العام.
واضطرت شركة أودي إلى تعطيل 
اإلنتــاج في األســبوع الجــاري في 
مصنعها في نيكارســأولم، وأعلنت 
دايملــر اعتزامها فــي الفترة المقبلة 
تقليص ســاعات العمل بالنسبة لعدد 
مــن العاملين أكبر مما كانت تخطط 

له.
ق ـ إ / وكاالت

لمــاذا تهافــت األلمان عــى اكتناز 
الذهب بكميات هائلة..؟

n في ظل تراجع أســعار الفائــدة األوروبية، فإن األلمان كانت لديهم 
طريقــة أكثر جاذبية الســتثمار أموالهم خالل فتــرة األزمة االقتصادية 

جراء كورونا.
وتزايد طلب األفراد في ألمانيا على الذهب، حيث بات هؤالء يمتلكون 
كمية قياسية من المعدن النفيس تصل إلى 9089 طنا أكثر من نصفها 

)5194 طنا( في صورة سبائك وعمالت معدنية. 
يأتــي ذلك في ظل وصول أســعار الذهب لذروة االرتفاع خالل شــهر 
أوت 2020 بعدما تخطت األوقية ســعر 2035 دوالًرا، لكن األسعار 

أنهت عام 2020 عند مستوى 1878 دوالًرا.
وأشــار مسح أجراه باحثو جامعة »شتاينبايس« في برلين إلى أن كمية 
الذهب المشــتراة بغرض االســتثمار زادت بمقــدار 269 طنا مقارنة 

بالكمية التي أسفر عنها مسح الجامعة في عام 2019.
وقال المشــرف على الدراســة، ينس كالينه، من مركز »شــتاينبايس« 
ألبحاث الخدمات المالية إن جائحة كورونا أعطت دفعة إضافية للطلب 

على الذهب كمرفأ أكثر أمانا للمستثمرين في ألمانيا.
وأضاف كالينه أن جاذبية الذهب ستظل عند مستوى مرتفع من وجهة 
نظــر من شــملهم االســتطالع حتى حال انحســار جائحــة كورونا، » 
فالنــاس فــي ألمانيا تأكدوا مجددا خالل األزمــة أن الذهب يوفر وظيفة 

وقائية لمدخراتهم والسيما في فترات األزمات«.
ووصلت قيمة الذهب لدى األفراد في ألمانيا حتى وقت إعداد الدراســة 
في فبراير/شــباط الماضي إلى 450 مليــار يورو، ويمتلك %68 من 
األلمان مدخراتهم من الذهب في شكل حلي أو سبائك أو عمالت معدنية 

أو أوراق مالية خاصة.
ولم يفقد الذهب قيمته أبدا خالل فترات األزمات رغم تأرجح األســعار 

لكن المستثمرين ال يحصلون عنه فوائد أو أرباح.
توقعات باستمرار تعايف أسعار املعدن النفيس

توقع فريق أبحاث السلع في بنك جولدمان ساكس األمريكي أن تتعافى 
أســعار الذهب عند 2000 دوالر لألوقية خالل األشــهر الستة المقبلة 
وقال إن من السابق ألوانه أن تنافس بتكوين المعدن األصفر في الطلب 

على مالذ آمن.
وتعرضت أسعار الذهب مع بداية العام الجديد لتراجعات متتالية، حتى 
وصــل ســعر األوقية اليــوم إلــى 1770.41 دوالر لألونصة، ويأتي 

انخفاض الذهب، في ظل ارتفاع الدوالر وعوائد السندات.
ق ـ إ

كميات  تزيد  الســورية  الســلطات 
الوقود المسموح بها للسيارات

n أعلنــت وزارة النفط الســورية أنها زادت كمية البنزين المســموح 
تعبئتها لكل سيارة بخمسة ليترات لتصبح 25 ليترا كل 7 أيام

وقالــت الوزارة إن كمية تعبئة مادة البنزين أصبحت 25 ليترا بدال من 
20 ليترا بداية من أمس السبت.

وكانــت الحكومة الســورية خفضــت كميات التعبئة مــن 40 ليترا كل 
7 أيــام إلــى 20 ليترا، وقالت وقتها إن ذلــك اإلجراء »مؤقت بانتظار 

وصول التوريدات الجديدة«
وتمر البالد بأســوأ أزمة محروقات منذ أشــهر، وســبق أن أن أعلنت 
وزارة النفط أن »تعطيل حركة المالحة في قناة الســويس انعكس على 
توريدات النفط إلى سوريا، وأدى إلى »تأخر وصول ناقلة كانت تحمل 
نفطــا ومشــتقات نفطيــة للبلد« ورغــم اإلعالن الحقا عــن وصول 4 

ناقالت نفط، إال أن األزمة بقيت مستمرة.
وتالفيا لمشــاهد الطوابير غير المســبوقة أمام محطــات الوقود أعلنت 
الــوزارة مؤخرا طريقة جديدة لتوزيع المــادة، باعتماد الدور الذي يتم 

تنظيمه عبر »الرسائل النصية«
ق ـ إ/ وكاالت

العديد منها أوقفت أو خفضت اإلنتاج
نقص الرقائق االلكترونية يسبب أزمة 

خانقة لكبرى شركات السيارات في العالم

عين على االقتصاد

تسبب نقص الرقائق في أزمة خانقة لكبرى شركات السيارات حول العالم، ما أجبر العديد منها على وقف اإلنتاج 
أو خفضه بمصانع أخرى. 

n تواصــل أســعار النفــط تعافيهــا 
خــالل العام الجــاري، بعــد هبوط 
حاد كانت قد ســجلته أسعار الذهب 
األســود العام الماضي بسبب أزمة 
فيــروس كورونــا المســتجد، التي 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى الطلب 

العالمي.
وقد ارتفعت أســعار النفط منذ بداية 
ووصلــت   30% بنســبة   2021
األســعار إلى المستويات التي كانت 
عندهــا قبل انــدالع أزمــة فيروس 

كورونا.
وجــاء التعافي في ظــل رفع القيود 
التــي تم فرضهــا لمكافحة انتشــار 
الفيــروس وإطالق حمــالت تطعيم 
ضــد كورونــا وتعافــي االقتصاد، 

وتزامــن ذلك مع زيادة الطلب على 
الخام.

ويتوقع خبراء ارتفاع ســعر برميل 
»برنت« بنسبة %10 أخرى على 
األقــل بحلول نهاية العــام الجاري، 
البرميــل  ســعر  أن  ذلــك  ويعنــي 
ســيصعد إلــى مســتوى 74 - 75 
دوالرا، حيــث يتم تــداول البرميل 

اآلن عند مستوى 68 دوالرا.
خــالل ذروة وبــاء كورونــا، كان 
المتعاملون في أســواق النفط قلقين 
بســبب فائــض المخزونــات، لكن 
الطلــب ينمــو، كمــا أن مخزونات 

النفط تتراجع.
ق ـ إ

فيما ترتاجع مخزونات الخام
 ما يه التوقعات لسعر برميل النفط 

يف المستقبل القريب؟
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من هنا وهناك

n   العملية التي لقيت استحســان المواطنين تمت 
على مســتوى مدينة علي منجلــي في انتظار أن 
تطال مناطق أخرى من مختلف بلديات الوالية .
بشــكل  التهبــت  البطاطــا  أســعار  أن  ومعلــوم 
محير حيــث يباع الملغــرام الواحد في المحالت 
والطــاوالت ب90 دج ، وهو ما زاد من متاعب 
المواطنيــن علــى اعتبــار أن البطاطا  تســتهلك 
بكثــرة من قبل الجزائريين وتســتعمل في أطباق 
مختلفــة ، حاصة خالل شــهر رمضان المعظم ، 
حيث تستعمل في تحضير البوراك الذي ال يمكن 

االستغناء عنه في موائد اإلفطار.
إلى ذلك ال يستبعد تجار الجملة أن تبقى األسعار 
مرتفعــة نتيجــة عــدة عوامل أبرزهــا اختالالت 
الســوق وقلة المنتوج الذي تعتبــر والية الوادي 

األولى من حيث اإلنتاج لتتبع ببسكرة . 

بمبادرة من مديرية المصالح الفالحية 
بيع الشحنة االولى للبطاطا 

 n  في إطار تطبيق ورقة الطريق للمستهلك مباشرة بعلي منجلي
المسطرة من طرف وزارة الفالحة 
و التنميــة الريفيــة ألفاق -2020
2024 تــم أول أمس  تنظيم  يوم 
ارشــادي علــى مســتوى تعاونية 
الحبــوب و البقول الجافة الخروب 
و ذلك تحضيــرا لحملة الحصاد و 

الدرس السلجم .
اليوم أشــرف عليه مدير المصالح 
الفالحيــة لوالية قســنطينة الســيد 
جمال الدين بن ســراج  وبحضور 
كل مــن  األميــن العــام للغرفــة 
الفالحية  ومدبــر تعاونية الحبوب 
والبقــول الدافــة  لوالية قســنطينة  

النموذجيــة   المــزارع  ومــدراء 
وممثلي  المعهد التقني للمحاصيل 

الواسعة  
 وممثلي المعهــد التقني لمراقبة و 

التصديق على الشتائل 
يذكر أن عــدة مزارع نموذجية قد 
باشــت زراعة السلجم على غرار 
مزرعة عيــاش الطاهــر  بمنطقة 
الركاني فــي بلدية حامــة بوزيان 
التــي خصصــت مســاحة هامــة 
لتجربة زراعة الســلجم  المستخدم 

في صناعة زيت المائدة .
تاج الدين

 n  تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية بالما بأمن والية قسنطينة 
من توقيف كهل يبلغ من العمر 60 
سنة، مشتبه فيه في سرقة ممتلكات 
عمومية بالتعدد باستحضار مركبة 

ذات محرك مع العود و التستر .
        وقائع القضية حسب ما أفاد 
به بيــان صادر عن خلية اإلتصال 
ألمــن والية قســنطينة  تعــود إلى 
تلقي معلومات عبر الرقم األخضر 
1548، تفيد بقيام أشخاص بسرقة 
ســكك حديديــة على مســتوى أحد 
أحيــاء مدينــة قســنطينة ، بفضل 
االســتغالل الجيــد لهــا ، و التنقل 
الســريع لقــوات الشــرطة العاملة 

في المناوبــة، تم توقيف كهل على 
متن شــاحنة صغيــرة ضبط على 
متنهــا 22 قطعة حديديــة خاصة 
بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، 
باإلضافــة إلــى ضبط آلــة خاصة 
بتقطيــع الحديد من الحجــم الكبير 
تعمل بالبنزين، ليتم تحويل المعني 
رفقــة المحجوزات إلى مقر الفرقة 
الستكمال اإلجراءات القانونية بعد 
االنتهــاء من مجريــات التحقيق تم 
انجاز ملف إجــراءات جزائية في 
حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة 

المحلية.
دالل.ب

 n تســبب حادث مرور وقع أول 
أمــس في مقتل طفــل وكهل ببلدية 

أوالد رحمون   
وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية 
بــن عطــاء هللا محمد الشــريف و 
الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنية 
الســاعة  حــدود  فــي  الخــروب 
أفريــل   29 يــوم  ســا   20:45
2021  علــى مســتوى الطريــق 
الوطنــي رقــم 03 بالقــرب مــن 
مزرعــة ريجانــي الكائنــة ما بين 
أوالد رحمــون محطــة و القــراح 
ب/أوالد رحمــون  ، ألجل حادث 
مــرور اصطــدام مابين ســيارتين 
ســياحيتين ،الحصيلة 02 ضحايا 

متوفين في من جنس ذكر ،األولى 
حوالــي 04 ســنوات  ،الضحيــة 
الثانيــة حوالــي 40 ســنة رحمهم 
هللا ،تــم نقل الجثتيــن الى مصلحة 
حفظ الجثث بمستشــفى الخروب، 
بجــروح  أصيبــوا  ضحايــا   05
متفاوتة الخطــورة ،03 من جنس 
أنثى و 02 من جنس ذكر تتراوح 
أعمارهــم  مــا بيــن 03 الى 40 
ســنة تم إســعافهم بعيــن المكان و 
إجالؤهــم  مــن طــرف مصالحنا 
الخروب.ســخر  المستشــفى  إلــى 
لهده العملية 03 ســيارة  إســعاف 

وشاحنة حريق.
مريم .ب

 n  تدخلــت، أمــس ، إســعافات 
التابعــة للوحدة  المدنيــة  الحمايــة 
الثانوبــة قطــوش الجمعي صبيحة 
هذا في حدود الســاعة 10 و 50د 
بحي الحياة رقم 108 ب/الخروب 
و ذلــك مــن أجــل إســعاف 03 
أشــخاص من جنس أنثى تراوحت 
أعمارهــم بيــن 55 و 93 ســنة 

تعرضــوا لالختناق بغــاز أحادي 
أكســيد الكربــون المتســرب مــن 
المرجلة ، الضحايا كانوا في حالة 
غثيان بحيث قدمت لهن اإلسعافات 
الالزمة من طرفنا بعين المكان ثم 

نقلهم إلى مستشفى الخروب.
تاج الدين

للحد من خطر إنتشار عدوى فريوس كورونا 

 رشطة قسنطينة تكثف خرجاتها الميدانية التوعوية

  تكريم عمال مصنع اإلسمنت  بحامة بوزيان يف عيدهم بقسنطينة 

n   و يتــم فيهــا إســتهداف عديد الشــرائح، أين 
يتواصــل العمــل على التحســيس بالمؤسســات 
التربوية، الساحات العمومية، األسواق، محطات 
نقل المســافرين، و الطرقات العمومية، حيث تم 
إطــالق مبــادرة توزيع 5000 قنــاع واقي على 
المواطنين في هاته األماكن، باإلضافة لتذكيرهم 
بأهم اإلجراءات الوقائية التي من شأنها المساهمة 
فــي تقليل خطــر العدوى، ال ســيما مــع ظهور 
ســالالت متحــورة و انتشــارها، و خصائــص 

سرعة انتقالها بين الناس .
         فــي ذات الســياق بالتنســيق مــع مديرية 
التجــارة لواليــة قســنطينة تــم تكثيــف عمليات 
التحسيس لدى أصحاب مختلف االنشطة التجارية 
، خاصــة بعــض النشــاطات التي تعــرف إقباال 
كبيرا من المواطنين، تزامنا و شــهر رمضان و 

كذا مع اقتراب عيد الفطر.
        بالمــوازاة مــع ذلــك ، أطلقــت شــرطة 
قســنطينة نــداءات عبــر مكبرات الصــوت في 

دوريــات راكبة عبر األحياء لحث الســكان على 
ضــرورة االلتزام بالبروتوكول الصحي الحتواء 
خطر الجائحة من التزام التباعد الجسدي و تجنب 

التجمعات ، ارتداء القناع الواقي ، غسل اليدين و 
اســتعمال المطهرات الكحولية المعقمة، و التأكيد 
على متعاملي نقل األشخاص و األنشطة التجارية

n   احيــاء لذكرى عيــد العمال المصادف للفاتح 
مــاي مــن كل ســنة توجه والــي الوالية الســيد 
ساســي أحمد عبد الحفيــظ بمعية رئيس المجلس 
الشــعبي الوالئي و الســلطات المحلية األمنية و 
العسكرية و األســرة الثورية الى مقبرة الشهداء 
فــي وقفة ترحــم و تذكر حيث تم االســتماع الى 
النشــيد الوطنــي و رفع العلــم الوطني و وضع 
 اكليل من الزهور على ارواح الشــهداء الطاهرة
ليتــم التوجــه بعدهــا الــى المجمــع الصناعــي 
السمنت الجزائر ببلدية حامة بوزيان أين اشرف 
الســيد الوالــي علــى تكريــم عمــال ومتقاعدين 
وعائالت عمــال متوفيــن نظيــر ماقدمــوه مــن 
 جهد وتفــان في العمل طيلة مشــوارهم المهني.
وقبل ذلك ألقى الوالي كلمة بالمناسبة أكد فيه فيها 
على اإلسهامات الفعلية للعامل الجزائري في سبيل 
نهضة البالد، كما ثمن جهود العاملين والعامالت 
فــي جميع القطاعات لمــا يبدلونه من مجهودات 
طيلة مسارهم المهني وخاصة في قطاع الصحة 
والحمايــة المدنيــة الذين وقفوا بكل شــجاعة في 
مواجهــة الجائحــة وضحوا بأنفســهم في ســبيل 
سالمة غيرهم كما تعد فرصة للترحم على الذين 

 توفوا في ســبيل أن تحيى الجزائر حرة مستقلة.
كمــا القــى كل من االمين الوالئــي لالتحاد العام 
للعمال الجزائريين و مدير شركة اإلسمنت كلمة 

بالمناسبة تم خاللها تهنئة العمال بعيدهم و تثمين 
دورهم.

تاج الدين 

 بمبادرة من وزارة الفالحة و التنمية الريفية و بالتنســيق مع الديوان الوطني للخضر و الفواكه و اللحوم 
ONILEV ،اشرف أول أمس  السيد   جمال الدين بن سراج مدير المصالح الفالحية لوالية قسنطينة على 
بيع الشــحنة األولى للبطاطا الموجهة للمســتهلكين و ذلك في اطار البيع من الفالح للمستهلك مباشرة بسعر 

50 دج للكيلوغرام الواحد.

قسنطينة : تاج الدين 

 قسنطينة  : دالل.ب

 ســطرت مصالح أمن والية قســنطينة برنامجا مكثفا بغية تحســيس و توعية المواطنين من خالل  الخرجات المكثفة تم إقحام 
فيهــا طاقــم طبــي تابع للمركز الطبي اإلجتماعي بالمصلحة الوالئية للصحة و النشــاط االجتماعي و االنشــطة الرياضية ألمن 

الوالية.

التحضري لحملة الحصاد و الدرس 
السلجم الزيتي

توقف مشتبه فيه، وإسرتجاع المرسوقات 
و حجز األدوات المستعملة بقسنطينة

 قتيالن  وثالثة جرحى يف حادث 
مروع بأوالد رحمون

ثالث نساء ضحايا االختناق 
بالغاز يف الحروب 

سيرتا اليوم 
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509 حادث مرور 
بقسنطينة يف 2020

       رقم
 اليوم:

509
n  أحصــت مصالــح األمــن بقســنطينة 509 حــادث مــرور  فــي 
ســنة  2020 تســببت فــي إصابــة 573 شــخصا مــن بينهــم 38 
طفــال ، فيمــا وصــل عــدد الوفيــات 9 منهــم امرأتــان وطفــالن .



n وكان هــذا االرتفــاع متوقعــا 
بالنظــر لعدة عوامــل تراكمت علي 
بعضها مند صائفة العام الماضي في 
ما يتوقع علي المجلس المهني لشعبة 
الدواجن ان يتواصل هذا النســق في 
األسعار  إلى حين النظر في مراجعة 
أســعار المواد االساسية التي تتدخل 

في السلسلة االنتاجية. 
ومقابل ارتفاع االسعار يسود أسواق 
نقصا  بالوالية  البيضاء  اللحوم 
المخصص  الدجاج  كمية  في  كبيرا 
في  وتراجع  المحلي   لالستهالك 
المعروض الكلي ،مما ينبئ بإمكانية 
الدخول في أزمة حقيقية قد ال تبقي 

وال تدر.
بشعبة  المكلف  لتصريح  واستنادا 
الدواجن على مستوي الغرفة الفالحية 
يزيد  ما  فإن  الجزائر  لعين  للوالية 
المربين  من  المائة  في  خمسين  عن 
الدواجن  تربية  عن  نهائيا  تخلوا  قد 
والتحق  الفارط  العام  منتصف  مند 

 ، قصيرة  فترة  مند  آخر  عدد  بهم 
بينما يعتزم  آخرون الخروج نهائيا 
من هذه المهنة  المحفوفة بالمخاطر 
الماشية  الي تربية  وتحويل نشاطهم 

وغيرها من النشاطات األخرى. 
هذا  أن  إلى   المسؤول  ذات  ويشير 
بعد  مربحا  يعد  لم  الفالحي  النشاط 
أن تم رفع اسعار مواد تغدية االنعام  
الجبائية  الرسوم  »التيفيا«  وفرض 

إسعار  وارتفاع  المنتجين  على 
مكافحة  في  المستخدمة  االدوية 
االمراض التي تصيب الدجاج  إلى 

مستويات غير مقبولة
وارتفعت أسعار الصوجا من 5 آالف 
دج  للقنطار الواحد إلى 13000دج 
 2600 من  والدرة  الواحد  للقنطار 
دج  الي 4500دج  للقنطار الواحد، 
بينما  انتشرت األمراض  التي قضت 

علي خمسين في المائة من الدواجن 
من  وهناك  المداجن،  من  العديد  في 
المربين من لحقت به خسائر قدرت 
بمائة في المائة واضطر الكثير من 
في  الكتاكيت  رمي  الي  المنتجين 
الوديان والشعاب  ومنهم من احرق 

الحظيرة كلية وتخلص منها .
تدخل  بضرورة  المنتجون  ويطالب 
االعالف  أسعار  لخفض  الدولة 
مستوياتها  إلى  وارجاعها  واالدوية 
أي  حسبهم  يوجد  ال  ألنه  االولي 
مبرر لهذه الزيادات غير المدروسة  
والمتسرعة وكدلك وضع خطة تتيح 
الربح  من  معقوال  هامشا  للمنتج 
تموين  صيرورة   علي   وتحافظ 
اال  دلك  يكون  ولن  الوطنية  السوق 
المعقول  والخفض  »التيفيا«  بتنحية 

في اسعار مواد التغذية 
الجدير بالدكر أن باتنة تتصدر قائمة 
على  للدواجن  المنتجة  الواليات 
اية  تخلو  ال  ،حيث  الوطني  الصعيد 
أو   حظيرة  من  باتنة  فيها  بما  بلدية 

أكثر للتربية الدواجن.

n واستنادا، الى الطبيب البيطري 
»خليــل عدوانــي« طبيــب بيطري 
معتمد لدى المصالح البيطرية بوالية 
باتنــة، أن هــذا المــرض هو مرض 
فيروســي يصيب الحيوانات عموما 
الطيــور خاصــة يكــون الفيــروس 
في دمــاء الطيور ولعابهــا وأمعائها 
فتخــرج فــي برازهــا الــذي يجــف 
ليتحــول الــى ذرات غبــار متطايرة 
يستنشــقها الدجاج واإلنسان القريب 
مــن الدجــاج ويعتبر الــوز والحبش 
والبــط والدجــاج هم األكثــر اصابة 
بهذا الفيــروس وتظهر أعراض هذا 
المرض حسب الطبيب البيطري من 
خالل حالة الكسل والريش المنفوش 
للدجاجــة إضافة  إلى وضع منقارها 

إلى األرض مع ظهور احمرار على 
مستوى الرجلين ،حيث تكون الوقاية 
من هذا المــرض الخطير من خالل 
عزل الدجاج عــن الطيور المهاجرة 
مع ارتداء وسائل الوقاية عند الدخول 
الــى مختلف الطيور مع اإلبالغ عن 

أية حالة مشــتبه فيها لتفــادي وقوع 
كوارث ال يحمد عقباها .

،من  باتنة  والية  أن  وباعتبار، 
تربية  شعبة  في  الرائدة  الواليات 
على  األمر  المربون  أحذ  الدواجن 
محمل من الجد وراحوا يكثرون من 

كل وسائل التعقيم والتطهير عبر كل 
أنواعها  باختالف  الدواجن  مرائب 
المرض  بهذا  لإلصابة  تفاديا  وهذا 
الذي يأتي على دواجنهم ،حيث كشف 
لنا السيد »م.ا« انه وند سماعه هذا 
الخبر تحرك القتناء مختلف وسائل 
التعقيم على سبيل الجير وكذا المعقم 
»TSH5« ومضاعفة استعماله في 
كل األماكن القريبة وكذا مرأبه وهذا 
يحفظ  واقي  جدار  وضع  أجل  من 
خاصة  الموت  من  الحيوانية  ثروته 
وأن هذا المرض هو معدي يتم تنقله 
المهاجرة  الطيور  وكذا  الهواء  عبر 

وبحكم تواجد البؤرة بالوالية
واتخاذ  الوقاية  االخير  في  وتبقى 
أدوات  الحيطة ومضاعفة  إجراءات 
للوقاية  الوحيد  البسيل  هي  التعقيم 
بشعة  يفتح  الذي  المرض  هذا  من 

الدواجن .

7عين على الشرق

أقسام مهددة بالسقوط على 
رؤوس التالميذ و البلدية »تطئمن«

خمسون يف المائة من المربني تخلوا نهائيا عن تربية الدواجن

اكتشاف بؤرة المرض يف دائريت مروانة وراس لعيون

ارتفاع جديد يف اسعار الدجاج بباتنة

نفوق عدد معترب  من الدجاج بعد اإلصابة بمرض أنفلونزا الطيور بباتنة

نــدد، أمــس ، من جديد، عدد من أولياء التالميذ بمدرســة »عبد الرحمان الكواكبي« في بلدية الحروش جنوبي والية ســكيكدة، 
بالوضع الخطير الذي وصل إليه حال المدرسة التي باتت أسقفها مهدد بالسقوط على رأس أبنائهم التالميذ الصغار خاصة في ظل 

التشققات العديد التي يشهدها السقف و جدران المؤسسة ناهيك عن تسرب الماء من السقف الدي أنتهى صالحياته.

مدرسة عبد الرحمان الكواكبي يف الحروش بسكيكدة

n ممثل عــن أولياء التالميذ، قال 
فــي اتصال مــع »عيــن الجزائر«، 
فضــل دق ناقــوس الخطــر عقــب 
الوضــع الخطير الــدي وصلت اليه 
التــي هــي األن  المدرســة  أســقف 
مهدد باالنهيــار على رؤوس أبنائهم 
الصغــار  الديــن يعيشــون الرعــب 
داخل األقســام »الثالجات« ســواء 
فــي الطابــق األول و الثاني، خاصة 
و أن التشــققات تتســارع يوميــا في 
األقســام  و  الجــدران  و  األســقف 
تتحول إلى بوحيرات، حيث يستحيل 
حسبهم مواصلة الدراسة فيها، حيث 
يخشــى األولياء ســقوط تلك األقسام 
علــى رؤوس أبنائهــم خاصــة و أن 
لجنــة المراقبة التقنيــة للبناء طالبت 
بضرورة التعجيل في إخالء األقسام 

من التالميــذ فورا ، لما تشــكله من 
خطــر على التالميــذ و قد تنهار في 

أي لحظة.
و في هذا السياق، قال ممثل مديرية 

»عين  مع  اتصال  في  التربية 
المديرية  مصالح  بأن   ، الجزائر« 
أن  و  سبق  و  بالمشكلة،  علم  على 
تقنية  لجنة  القليلة  األيام  في  أرسلت 
المتضررة  األقسام  وضعية  لمعاينة 
تربويا  جناحا  تضم  و  الثانوية  من 
و  مخابر  و  أقسام   6 على  يحتوي 
كذا جناح إداري، في انتظار عرض 
الذي من  المدير  التقرير على  نتائج 
و  تدابير  بإتخاذ  يقوم  أن  المنتظر 
التالميذ  إجراءات استعجالية لحماية 
أماكن  في  للدراسة  بتحويلهم  تقضي 
والية  والي  بأن  والئقة.نشير  آمنة 
كان  سعيد،  بن  القادر  عبد  سكيكدة، 
منح  و  االولياء  لمطالب  استمع  قد 
الضوء االخضر لشروع الفوري في 
ظروف  تحسين  و  المؤسسة  ترميم 
تخصيص  تم  التالميذ حيث  استقبال 

غالف مالي لهدا الغرض.

الماضــي   الخيمــس  قــرر   n
والي والية ســكيكدة رفــع التجميد 
عن مشــروع عدل القــل و أعطى 
صارمــة  تعليمــات  بالمناســبة 
قصــد التعجيــل بإطــالق حصــة 
أوليــة ب380 وحــدة ســكنية في 
هــذا الخصــوص بعد ســنوات من 

االنتظار .
صدور  أثلج  الذي  الوالي،  قرار 
بلديات  في  خاصة  المكتتبين 
المصيف القلي يأتي عقب إصرار 
االقتصادية  التنمية  منظمة  رئيس 
األحد  اجتماع  في  فنازي  فيصل 
الوالي على ضرورة  الماضي مع 
أمام  »المشبوهة«  العراقيل  تبديد 
هذا المشروع ومحاولة مافيا العقار 

نهب القطعة االرضية المخصصة 
لجنة  تشكيل  الى  سارع  حيث  له 
التي  االرضية  اختيار  و  معاينة 
على  مبدئيا  اعضائها  كل  وافق 
ممثل  ان  و  خاصة  االختيار  دالك 
امالك الدول اصر على انها ارض 
اي  بها  توجد  ال  انها  و  له  تابعة 
الوالي  يقرر  ان  قبل  تحفظات 
رسميا منح حصة االولى من عدل 
في  السكني  المشروع  إلقامة  القل 
القطعة االرضية على اعتبار  تلك 
االعالن  تم  ان  و  سبق  الملف  ان 
عنه في العديد من المرات غير ان 

اطرفا عملت على عرقلته.
نورالدين. ب

n حجــزت عناصــر الشــرطة 
التابعة لكل مــن المصلحة الوالئية 
للشرطة العامة بالتنسيق مع األمن 
الحضري الســابع بأمن والية تبسة 
، كميــة تقــدر ب 175 لتــر مــن 
الزيت النباتي )زيت المائدة( كانت 

مخزنة بغرض المضاربة.
الشرطة  قوات  تمكنت   حيث 
السابع  الحضري  لألمن  التابعة 
خالل خرجة ميدانية من حجز 35 
معروضة  لتر كانت   5 سعة  دلو 
المدعم  القانوني  السعر  بغير  للبيع 
المحالت  احدى  داخل  مخزنة  و 
لوازم  الخاصة بتجارة  التجارية 
الكهرباء ،ليتم بناء على ذلك اتخاذ 
كافة اإلجراءات  االدارية المتعلقة 

و  المدعمة  بالسلع  بالمضاربة 
خارج  تجاري  نشاط  ممارسة 
،كما  التجاري  السجل  موضوع 
قوات  السياق  نفس  في  تمكنت 
الوالئية  للمصلحة  التابعة  الشرطة 
احدى  مداهمة  العامة من  للشرطة 
ان  ثبت  التي  التجارية  المحالت 
صاحبها يقوم بالبيع المشروط على 
مادة الزيت من سعة 01 و02 لتر 
وذلك عن طريق ارغام زبائنه على 
اقتناء مواد أخرى في حال رغبتهم 
في اقتناء زيت المائدة ، ويتم بناء 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  ذلك  على 
بالتنسيق  والجزائية ضده  اإلدارية 

مع الجهات المختصة.
منى بوعكاز

       nخلــف حادثــي مرور وقع 
نهايــة األســبوع الماضــي بوالية 
أشــخاص   6 إصابــة  فــي  تبســة 
مختلفة  حيث  تدخلــت  بجــروح 
الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنية 
ألجــل  األبيــض  المــاء  بدائــرة 
حــادث مرور، الحــادث وقع على 
مســتوى الطريق الرابط بين بلدتي 
والحويجبــات،  األبيــض  المــاء 
تمثــل الحــادث في انقالب ســيارة 
نفعيــة أســفر عــن إصابة خمســة 
أشخاص أعمارهم 39 و 59 سنة 
المصابين حولوا إلى اســتعجاالت 
الماء األبيض كمــا تدخلت الوحدة 
الثانويــة للحمايــة المدنيــة بدائرة 
مرســط ألجــل حادث مــرور وقع 
على مستوى الطريق الوطني رقم 
16 بالمكان المســمى دوار مهنية 
بمرسط، تمثل الحادث في اصطدام 
بين ســيارة ودراجة نارية ودهس 

الدراجة النارية من طرف ســيارة 
أخرى، أســفر الحادث عن إصابة 
شــخص والبالغ مــن العمر حوالي 
21 ســنة تم إســعافه وتحويله إلى 
اســتعجاالت مرســط كمــا تدخلت 
للحمايــة  التابعــة  القطــاع  وحــدة 
المدنيــة بالحمامــات ألجــل إخماد 
حريق، الحريق شــب بمنزل ريفي 
بــدوار العواشــرية ببلدية بولحاف 
الدير، أســفر الحريــق عن إصابة 
ســيدة والبالغــة من العمــر حوالي 
51 ســنة تم إسعافها وتحويلها إلى 
اســتعجاالت الحمامات كما تدخلت 
الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر 
العاتر ألجل إخماد حريق، الحريق 
شب بسيارة سياحية تم إخماده ولم 

يتم تسجيل اي إصابات بشرية.
هواري غريب

ســجلت أســعار لحم الدجاج الموجه لالســتهالك ارتفاعا جديدا ،حيث قفز ســعر الكيلوغرام الواحد إلى 400دج  مقابل 350دج  
االسبوع الماضي في سابقة األولى من نوعها في والية تعد االولي وطنيا في انتاج الدواجن مجتمعة.

يعيش، هاته األيام ،مربوا الدواجن بوالية باتنة حالة من الخوف والهلع وهذا بعد أن تم اكتشاف بؤرة وباء مست الدواجن   التي 
تربى في الحضائر واالكواخ بالوالية في كل من دائرتي مروانة ورأس لعيون  وأدت الى نفوق أالف من الدجاج وتســبب خســائر 

. »H5N8« وخيمة مست هاته الثروة بسبب انتشار مرض قاتل ومعدي يطلق عليه انفونزا الطيور

رفع التجميد عن  مرشوع
 »عدل القل« بسكيكدة 

حجز كميات من الزيت النبايت 
كانت موجهة للمضاربة

6 جرحى يف حاديث مرور  وإصابة 
سيدة يف حريق بتبسة
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متفرقات 



n     إذ ال تريــد إدارة شــبيبة القبائــل تــرك أي 
شــيء للصدفة بخصــوص قضية الطاقــم الفني 
الــذي تحاول ربطه بعقد طويــل األمد مع النادي 
القبائلــي ،خاصة و أن بقاءه عامــل مهم إلنجاح 
المشــروع الممتــد علــى الســنوات المقبلة حيث 
تراهن إدارة مالل عليه كثيرا من أجل المساهمة 
في االنجازات التي يســعى الفريق لتحقيقها بداية 
مــن الموســم الحالي، مــن خالل الوصــول إلى 
أدوار متقدمــة في كأس الــكاف ،ولما ال التتويج 
بلقــب البطولة ،حيــث ينوي مالل رفــع الراتب 
الشــهري لالفان ماليا من أجــل إقناعه بالتمديد ، 
حيث من المنتظر أن يجلس الطرفان على طاولة 
المفاوضات خالل األيام القادمة . من جانب آخر 
كشف مالل أن تأهيل الالعبين الجدد مسألة وقت 
فقــط إذ ســيكون بإمــكان الطاقم الفنــي االعتماد 
عليهــم بداية بمواجهة أهلــي برج بوعريريج في 
البطولة التي يسعى فيها لتحقيق انتصار جديد ،و 
إضافــة ثالث نقاط إلى رصيده تســمح له بالبقاء 

في البوديوم.   
أ. الهادي 

 لقطع  الطريق امام األندية األخرى

الجياسكا  تسعى إلى تمديد عقد المدرب الفان 
    أبناء الزيبان يتأهلون اىل الدور 
الربع النهايئ من كأس الرابطة  

 أزمة مولودية باتنة 
  االنصار يطالبون الوايل بالتدخل

   حسب مدرب بيتيس بيليغريني 

..نادي فياريال قريب من ضم 
عيىس ماندي  

  فان خال : أردت التعاقد مع رياض 
محرز لما كنت مدربا لمانشسرت يونايتد

  المولودية تكتسح نجم مقرة بخماسية

عين على الرياضة 
8

 في ظل العمل الكبير  الذي يقوم به مدرب شبيبة القبائل دونيس الفان منذ قدومه للفريق القبائلي، و 
تمكنه من إعادة أسود جرجرة للتنافس على المسابقات المحلية و القارية من خالل إنهاء رفقاء حمرون 

مرحلة الذهاب من البطولة في البوديوم ،و كذا التأهل للدور ربع النهائي من منافسة كأس الكاف ، تسعى 
إدارة الفريق لتمديد عقده من أجل قطع الطريق أمام جميع األندية التي أبدت اهتمامها بخدماته خصوصا 

بعد البصمة الواضحة التي يقدمها مع الفريق لحد اآلن .

السياريب يسقط يف ميدانه ويثري غضب أنصار الحمراء

n    تمكن فريق إتحاد بســكرة من 
التأهــل إلى الــدور الربــع النهائي 
مــن كأس الرابطة عقب فوزه على 
اتليتك بــارادو  بركالت الترجيحية 
، على خلفيــة انتهاء اللقاء في وقته 
الرســمي، واإلضافــي علــى وقــع 
التعادل الســلبي بيــن الفريقين وهو 
التأهــل الــذي كان صعبــا للغايــة 
بالنظــر إلــى النديــة مــن الفريــق 
الزائر من جهة، والمردود الســلبي 
مــن بعــض العبــي االتحــاد  من 
جهــة أخــرى الذين لــم يكونوا  في 
المستوى المطلوب طيلة هذا اللقاء، 
ناهيــك عــن اإلصابــات واإلرهاق 
جراء الصيام، ألنه من غير السهل 
لعب 120 دقيقة تحت درجة حرارة 
كبيــرة وشــديدة التي ميــزت مدينة 
بســكرة، ومهمــا يكن فــإن التأهل 
تحقق في النهاية وسيســمح للفريق 
بمواصلــة مغامرة الســيدة الكأس . 

رغــم أن التشــكيلة ضيعت ضربة 
الجزاء في اللقاء عن طريق الالعب 
يوسف شــيبان في الدقائق األخيرة 
والتــي كادت أن تغيــر مجريــات 
اللقاء، بعد العودة التدريجية للفريق 
الزائــر إلى الواجهة فــوق أرضية 
الميــدان، إال أن أبناء الزيبان كانوا 
أكثــر فعاليــة في سلســلة ضربات 
الترجيحية من خالل النجاح الكبير 
فيها، حيث ســجل كل الالعبين في 
السلســة األولى مع تألق نافع علوي 
فــي التصدى للضربــة األولى التي 
كان لها اثر ايجابي على الالعبين، 
وأخــذ الثقــة فــي النفس مــن أجل 
تحقيق التأهل إلــى الدور القادم من 
كأس الرابطة، حيث انتهت سلســلة 
 4 مقابــل  ب5  الجــزاء  ركالت 

التحاد بسكرة .
 أ.هادي

n طالــب امــس انصــار مولوديه 
باتنــة والي الواليــة التدخل إليجاد 
حل للمشــاكل التي تعصف بالفريق 
وتحــد من لعــب دوره فــي بطولة 
القســم الوطني الثاني والخروج من  
خطر الســقوط الي القســم الســفلي 
حيث يحتــل  المرتبــة االخيرة في 

سلم الترتيب العام الموقت 
وكان االنصــار قــد طالبــوا بتنظيم 
جمعية عامة إلدارة الفريق إلقصاء 
الرئيــس الحالــي للمولوديــة، غير 

أن مجموعــة مــن قدمــاء الالعبين 
والمسيرين السابقين تدخلت والغت 
انعقــاد االجتمــاع  وتوصــال  إلى 
حــل توافقي بين مطالــب االنصار 

واصرار الرئيس  علي البقاء.
وتواجــه المولودية الباتنية مشــاكل 
اداريــة وماليــة أدت  إلــى تجميــد 
الرصيد المالي والحجز عن الحافلة  
وتصاعــد الديون التــي يعود جزء 

منها إلى السنوات الماضية
محمد غناي

n  أشــاد المدرب الشيلي بيليغريني 
باالحترافيــة  بيتيــس  مــدرب لاير 
الكبيــرة لمدافــع المنتخــب الوطني 
الجزائري عيسى ماندي مع الفريق 
مؤكد إقترابه من الرحيل نحو نادي 

فيالاير خالل الميركاتو الصيفي .
وقــال بيليغرينــي فــي تصريحات 
صحفية : ” صحيح أن نادي فيالاير 
قريــب مــن ضــم عيســى ماندي ، 
لكــن و ال أحد ينكر اإلحترافية التي 

يتمتع بها ”
وتابــع حديثه قائال :” الالعب عازم 
علــى إنهاء الموســم بقــوة مع لاير 
بيتيــس و مركز بشــكل كبير على 
لعــب أخــر خمس مباريــات له مع 

الفريق ”
وكانت العديد من التقارير الصحفية 
قد كشــفت إتفاق عيســى ماندي مع 
مسؤولي نادي فيالاير على اإلنتقال 
إلى الفريق بداية من الموسم الجديد 

n  أكــد مــدرب نــادي مانشســتر 
يونايتــد اإلنجليزي الســابق لويس 
فــان غال أنه كان يريــد التعاقد مع 
قائــد المنتخب الوطنــي الجزائري 
ريــاض محرز عندما كان يشــرف 

على الشياطين الحمر .
وقال لويس فان غال في تصريحات 
لمجلة ‘ فور فور تو ‘ :” كنت أرغب 
فــي الحصــول على ليفاندوفســكي 
لكــن عندما اتضح أن األمر صعب 

حاولت االستعانة بهيغواين ”

وتابع حديثــه :”قبل وصولي طلبت 
أيضــا التعاقد مع نيمار كنت أرغب 
فــي الحصول على أجنحة ســريعة 
لذلك حاولت أيًضا التعاقد مع ساديو 

ماني ورياض محرز”.
ليختتــم قائــال :”بعــد أن غــادرت 
الفريــق انتهى األمــر بالعبين مثل 
محرز وكانتي في مانشســتر سيتي 
وتشيلســي ، لم يســتطع مانشســتر 
يونايتــد الحصول عليهــم ، إنه أمر 

غريب جدا “ .

n نجــح إتحــاد العاصمة في خطــف فوز ثمين 
عندمــا تغلّــب على مســتضيفه شــباب بلوزداد 
بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما 
أول أمــس بملعب 20 أوت بالعاصمة لحســاب 

تسوية رزنامة الرابطة المحترفة األولى.
  و رغم أن تشكيلة المدرب المؤقت كريم بختي 
كانت األفضل طيلة مجريات الداربي العاصمي 
،إال أن ذلك لم يمنع أبناء سوسطارة من اقتناص 

ثالث نقاط ثمينة بعد الهدف الذي سجله زكرياء 
بن شــاعة في الوقت بدل الضائــع من المباراة 
،ليقــود بذلك كتيبة زغــدود إلى انتصار هام في 

ختام مباريات مرحلة الذهاب.

n  مــن جانبه نجــح فريق مولودية الجزائر في 
تحقيق فوز كبير ،ذلك الذي ســّجله على حســاب 
ضيفه نجم مقرة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد 
في مواجهة تدخل ضمن إطار تســوية مواجهات 
رزنامــة الرابطــة المحترفة األولــى، و تمكنت 
كتيبة المــدرب نبيل نغيز في أول مواجهة له مع 
العميــد بعد عودته للفريق من أخذ األســبقية عن 
طريق بن ســاحة عنــد الدقيقة 45، قبل أن ينجح 
الــزوار في تعديل الكفة مع مطلع الشــوط الثاني 

عن طريق بورحلة في الد 57 ،ليرد عليه سريعا 
ســامي فريوي بالهدف الثانــي للمولودية عند الد 
59 ،ليعود بورديم و يســجل الثالث في الد 66، 
قبل أن يتمكن فريــوي مجددا في إضافة الهدفين 
الرابــع و الخامس لفريقه و هي النتيجة التي رفع 
بها العميد رصيده إلــى النقطة 31 منهيا مرحلة 
الذهــاب في المركز الســابع مناصفــة مع جاره 

إتحاد العاصمة. 
أ.هادي

n خــرج مجددا أنصار الفريق إلى الشــارع في 
مســيرة ليلية الجمعة ، للمطالبة بالحلول العاجلة 
للمشاكل التي يتخبط فيها النادي خاصة، ما يتعلق 
بالجانب التســيير الــذي ال يرقى إلى المســتوى 

المطلوب.
  وهــي المســيرة التــي كانــت حاشــدة وكبيــرة 
وشــارك فيهــا كل أنصــار الفريق مــن األحياء 
الشعبية لمدينة قسنطينة انتهت في ظروف عادية 
بمقر الوالية، حيث رفع الســنافر شعارات كبيرة 
منــددة بالوضعية الحالية للنــادي، وكانت النقطة 
المهمــة والتي لفتــت االنتباه، هو توحيــد الكلمة 
علــى اإلدارة الحالية التي البــد من رحيلها على 
غــرار المديــر اإلداري والمالــي رحيم قاســمي 
الــذي وصف من طرف الســنافر بشــتى وأنواع 
األوصــاف، متهمين ايــاه بعرقلة مســار النادي 
الذي كان يســير بطريقة جيــدة خاصة من حيث 
النتائــج الفنيــة، هذه المســيرة التي شــارك فيها 
المدرب ميلود حمدي كانت له انعكاســات كبيرة 
علــى الســلطات المحلية التــي اســتقبلت ممثلي 
األنصار على رأســهم والــي الوالية الذي طمأن 
الجماهير العريضة لشباب قسنطينة بحل المشكلة 
فــي القريــب العاجــل بعــد اللقــاء المرتقب مع 
الرئيس المدير العام لشــركة اآلبار الذي ســيحل 
بمدينة ســيرتا في غضون األيــام القليلة القادمة، 
حيث تعهد الوالي بحل كل المشــاكل المطروحة 
مع التوقف عن المســيرات الشعبية والجماهيرية 
ومن بين اإلجــراءات المتخدة في هذا االجتماع، 
هو إقالة رحيم قاســمي من منصبه وهذا ما تعهد 
به الوالي وســيكون في القريب العاجل باعتباره 

المطلب الرئيسي لألنصار، فضال عن حل جميع 
المشــاكل ومحاولــة إعــادة المياه إلــى مجراها 
الطبيعــي بيــن اإلدارة الحاليــة والطاقــم الفنــي 
بقيــادة حمــدي والمديــر الرياضي ياســين بزاز 
هــذه التصريحات أو التعهدات من الوالي قد تهدأ 
الوضــع قليال رغم أن األنصار غير مقتنعين بها 
كثيــرا، حيث طالبــوا ببيان يؤكد رحيل قاســمي 
مــن منصبــه الن هذه األخبار ســمعوها من قبل 

لكن بــدون جدوى والحوا علــى ممثلي األنصار 
على إصدار بيان من طرف السلطات المحلية أو 
شركة اآلبار حول النقاط التي تم مناقشتها في هذا 
االجتماع، وإال البقاء في الشارع إلى غاية سقوط 

اإلدارة الحالية .
 أ.هادي
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  بالرغم من عودة حمدي وبزاز إىل منصبهما

السنافر يريدون تغيري التسيري العام لرشكة اآلبار

أخبار محترفينا 



 n تغلب مانشســتر ســيتي على 
مســتضيفه كريســتال بــاالس 2-0 
اليــوم الســبت ضمــن المرحلة 34 
مــن الــدوري اإلنكليــزي الممتــاز 
لكرة القدم.وفّضل المدرب اإلسباني 
بيــب غوارديــوال عدم الــزج بعدد 
مــن الالعبيــن األساســيين أمثــال 
كابتــن الفريق البلجيكــي كيفن دي 
بروين واأللماني إيكاي غوندوغان 
والجزائري رياض محرز وآخرين.
ولم يجــر غوارديوال ســوى تبديل 
البرازيلــي  بإخــراج  فقــط  واحــد 

فيرناندو وإشراك زينشينكو.
وســيتوج ســيتي باللقــب فــي حال 
خســارة جــاره صاحــب المركــز 
الثانــي يونايتــد مــع ليفربــول غداً 
األحد ضمن المرحلــة عينها عندما 
يتقابالن الســاعة السادسة والنصف 

بتوقيت مكة المكرمة.
وأمــام الســيتيزينز مواجهــة كبرى 
يوم الثالثاء حين يســتضيف باريس 
سان جيرمان في إياب نصف نهائي 
دوري أبطــال أوروبا بعد التقدم في 

مباراة الذهاب 1-2 في باريس.
ورفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة، 
ليونايتد  وربما ســيرفع  مقابل 67 
ســيتي غداً عــدد ألقابه إلى ســبعة، 

بينها ثالثة في آخر أربعة مواسم.
وبعــد شــوط أول متواضــع فنيــاً، 
سجل سيتي الذي كان يحتل المركز 
الرابع عشــر فــي تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي قبل سلســلة رائعة، 

هدفيه في الشوط الثاني.
وأجرى المدرب اإلســباني لســيتي 
جوزيب غوارديوال ثمانية تغييرات 
علــى التشــكيلة التــي تغلبــت على 
باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 
في عقــر داره، االربعاء في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بغيــة اراحتهــم قبل مبــاراة اإلياب 

الثالثاء في مانشستر.
وكان ســيتي تــّوج بباكــورة ألقابه 
هذا الموســم بإحــرازه كأس رابطة 
علــى  بفــوزه  اإلنكليزيــة  األنديــة 
توتنهــام 0-1، ثــم عــاد بانتصاره 
على ســان جيرمــان، ليصبح على 
مقربــة مــن التأهل إلــى أول نهائي 
قاري له في المســابقة االبرز، علما 
بأنه فشل في تخطي ربع النهائي في 
المواســم الثالثة الماضيــة. كما بلغ 
نصف نهائي الــكأس المحلية حيث 

خرج أمام تشيلسي.
البرازيلــي  الحــارس  وحدهــم 
إيدرســون، الظهير البرتغالي جواو 
كانسيلو والعب االرتكاز اإلسباني 
أساســيين ضــد  شــاركوا  رودري 

باريس.
ولــم يشــهد الشــوط األول فرصــاً 
خطيرة، باســتثناء واحــدة للبلجيكي 
كريســتيان بنتيكي من مسافة قريبة 
ابعدهــا حــارس ســيتي إيدرســون 
)28(، ليدخــل فريق المدرب روي 
هودجسون، صاحب المركز الثالث 
عشــر فــي الترتيــب، إلــى غرف 

المالبس متعادال مع سيتي.
وكانت المرة األولى في 21 مباراة 
يفشل سيتي في التسديد على مرمى 

الخصم في الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، كّشر سيتي عن 

أنيابه مظهراً وجهه الحقيقي.
وفي غضون دقيقتين، سّجل هدفين، 
األول عــن طريق هدافــه التاريخي 
المنطقــة  أغويــرو، مهيئــا داخــل 
عرضية الظهير األيســر الفرنســي 
بنجامــان مندي، ثــم أطلقها نصف 
طائرة صاروخية في سقف المرمى 
)57(، رافعــاً رصيــده إلــى أربعة 
أهــداف هــذا الموســم و258 فــي 

تاريخ مشاركاته مع سيتي.
وبعد 83 ثانية، ضاعف اإلســباني 
األرقــام  توريــس  فيــران  الشــاب 
بأرضيــة ذكية في الزاويــة البعيدة 

.)59(
وكادت النتيجــة ترتفــع إلــى ثالثة 
لوال وقوف القائم أمام تسديدة رحيم 
سترلينغ األرضية )62(، ثم تشتيت 
تسديدة قلب الدفاع الفرنسي ايمريك 

البورت القريبة )66(.
والالفــت أن للمــرة الثانيــة توالياً، 
اجــرى غوارديوال تغييــراً وحيداً، 
ألكســندر  األوكرانــي  الظهيــر 
زينتشــنكو، بدال من كانســيلو ضد 
ســان جرمان وبداًل مــن فرناندينيو 

ضد باالس.
ورفع ســيتي رصيده تحت اشراف 
غوارديــوال، القــادم فــي 2016، 
مختلــف  فــي  هــدف   700 إلــى 
المســابقات، بفارق أكثر من 157 
هدفاً عن أقرب مطارديه من األندية 

اإلنكليزية

بعد فوزه عىل كريستال بالس 

مانشستر سيتي يضع قدما على منصة 
التتويج إلزاحة ليفربول عن العرش

وسائل إعالم إسبانية تكشف هوية خليفة كومان يف برشلونة

توخيل: تشيليس ال يملك رفاهية "التقاط األنفاس"

عين على الرياضة 
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n ذكرت تقارير إعالمية، أن المدرب 
رونالد كومان يواجــه خطر اإلقالة من 
منصبه في برشلونة، بعد هزيمة الفريق 
المفاجئــة أمــام غرناطــة، مشــيرة إلى 

أن أســطورة »البارســا«، تشافي، هو 
األقرب لخالفته.

وأهدر برشلونة فرصة تصدر الدوري 
الماضــي،  الخميــس  يــوم  اإلســباني، 

بعدما مني بخســارة قاســية فــي ملعبه 
أمــام غرناطــة، بنتيجــة 2-1، ضمــن 
منافســات الجولة الـ33 مــن »الليغا«.
وأكدت شــبكة »كواترو« اإلسبانية، أن 
مســتقبل المدرب كومان مع برشــلونة 
غامــض حتــى اآلن ويواجــه مصيــرا 
معقدا.وأشــارت الشــبكة إلى أن رئيس 
نادي برشــلونة، خوان البورتا، سيبقى 
علــى كومان في حالة واحدة فقط، وهي 

التتويج بثنائية في الموسم الحالي.
وتوج »البارسا« مع كومان بلقب واحد 
حتى اآلن، وهو كأس ملك إسبانيا، على 
حســاب أتلتيك بلبــاو، ويتواجد الفريق 
حاليا فــي المركــز الثالــث فــي جدول 
ترتيــب الــدوري اإلســباني، برصيــد 
71 نقطة، بالتســاوي مــع لاير مدريد، 
صاحب المرتبة الثانية، وبفارق نقطتين 

عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وأشــارت »كواترو« إلــى أن البورتا 
حدد بديل كومان، وهو اإلسباني تشافي 
هيرنانديز، مدرب الســد القطري حاليا. 
كمــا تحدثت تقارير إعالمية أخرى عن 
وجود اتصاالت بين برشلونة وتشافي، 
بــل وطلب النــادي الكتالونــي من نجم 
»البارســا« الســابق عدم تجديــد عقده 
مع الســد.ويمتلك تشــافي علــى طاولة 
المفاوضات مع النادي القطري، عرضا 
لتجديــد عقــده لعاميــن آخريــن، ولكنه 
يمتلك حق االنتقال إلى تدريب برشلونة 

في أي وقت يريده.
وينظــر لتشــافي على أنــه مرجعا فيما 
يخص أسلوب برشلونة، وأنه ركن مهم 
فــي »الحقبة الذهبية« للفريق الكتالوني 
في العقد األخيــر، وأحد أبرز الالعبين 

التكتيكيين في تاريخ النادي.
المصدر: وكاالت

n قــال تومــاس توخيــل مــدرب 
الــدوري  فــي  المنافــس  تشيلســي 
القــدم  لكــرة  الممتــاز  االنجليــزي 
إنــه يســتمتع بالمنافســة فــي ثالث 
مســابقات مختلفــة فــي خضم جدول 
مزدحــم ال يملك معــه رفاهية التقاط 
األنفاســوال يزال تشيلسي ينافس في 
ودوري  االنجليــزي  االتحــاد  كأس 
األبطال وخاض النادي اللندني ثماني 
مباريات فــي أبريل بعد فترة التوقف 
الدولي الشهر الماضي ولعب مباراة 
في منتصف كل أســبوع.وقال توخيل 
الذي ســبق له تدريب باريس ســان 
جيرمــان للصحفييــن »إنــه جــدول 
فــي غاية القســوة. لعبنا في فرنســا 
نفــس القدر مــن المباريــات .. لكن 
بالطبــع هنــاك اختالفات كبيــرة بين 
المســابقتين من حيث حجم التحديات 
وقوة المنافسة.»نلعب في مستويات 
نملــك  فيهــا.. ال  أخــرى ال هــوادة 
رفاهية التقاط األنفاس واالســترخاء 
تشيلســي،  والراحة«.وســيواجه 
صاحــب المركــز الرابــع بالــدوري 
الممتاز، منافســه فولهــام في مباراة 
قمة غــرب لندن الســبت وهو يضع 

عينــه على مبــاراة إياب الــدور قبل 
النهائــي لدوري أبطــال أوروبا أمام 
لاير مدريد األربعاء. وتعادل الفريقان 

ذهابا 1-1 في مدريد.
وقــال توخيل الذي يتأخر وســت هام 
الخامــس بثــالث نقــاط عــن فريقه 
»فولهام فرصة ســانحة للحفاظ على 

هذه األفضلية في الدوري.
وســط  تأتــي  المبــاراة  أن  »أعلــم 
مواجهتيــن في الــدور قبــل النهائي 
لــدوري األبطــال. إنــه أســبوع غير 
عادي لكني ســعيد ألن اللحظة حانت 

إلثبات قدرتنا على التركيز«.
وســجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي 
ثالثــة أهداف فقــط منذ مطلــع العام 
وقــال توخيــل إن الالعــب األلماني، 
الــذي ذكرت تقارير أنــه انتقل مقابل 
50 مليــون يــورو )60.44 مليون 
أن  يجــب  الماضــي،  العــام  دوالر( 
يحافظ علــى تركيزه.وأضــاف »هل 
نتمنــى المزيد من األهداف؟ نعم. هل 
يتمنى الالعب المزيــد من األهداف؟ 
نعم.»يجب أن يرفع رأســه ويثق في 
قدراته ويركز على هز الشباك .. هذا 

ما يحتاج إلى القيام به.«

األحد 2 ماي  2021
الموافق لـ 20  رمضان  1442

صالح يضفي مزيدا من الغموض حول 
مستقبله مع ليفربول

n أأضفــى نجــم نــادي 
المصــري  ليفربــول، 
محمد صــالح، مزيدا من 
الغموض بشأن مستقبله، 
لــم  بأنــه  بعدمــا صــرح 
يفتح معــه أحد حتى اآلن 
موضــوع تمديد عقده مع 

»الريدز«.
فــي  صــالح  وقــال 
لشــبكة  تصريحــات 
ســبورتس«:  »ســكاي 

»تجديد عقدي مع ليفربول؟ لم يتحدث معي أحد في هذا الشأن، لذلك 
ال يمكنني الحديث عن هذا األمر«.

وأضــاف: »ال أحــد في النادي تحدث معي عن أي شــيء، لذلك أنا ال 
أعرف«.

وأنهــى صــالح تصريحه قائال، »الفوز شــيء رائع، أنــا فقط أحاول 
الفوز باأللقاب مرارا وتكرارا. حصد البطوالت جزء من مهمتنا«. 

ويرتبــط صالح، البالغ عمره 28 عامــا، بعقد مع ليفربول يمتد حتى 
يونيو 2023، وال يزال ملف تجديده معلقا حتى اآلن.

وكانــت تقاريــر صحفية، قد ترددت حول رغبــة الدولي المصري في 
الرحيــل عــن ليفربول، بعدمــا ألمح في مقابلة مــع صحيفة  »آس« 
اإلســبانية، في مارس الماضي، إلى إمكانية انتقاله مســتقبال إلى أحد 

عمالقي الكرة اإلسبانية، برشلونة، ولاير مدريد.
وأحرز صالح، 29 هدفا، وقدم لزمالئه 4 تمريرات حاسمة، في 46 
مباراة خاضها في جميع المســابقات هذا الموســم، كما يحتل المركز 
الثانــي في قائمة هدافي الدوري اإلنجليــزي، برصيد 20 هدفا، على 
بعد هدف واحد من المتصدر، مهاجم نادي توتنهام، هاري كين.وذلك 
بعــد الثالثي: النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو الهــداف التاريخي لدوري 
األبطال، والنجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والمهاجم البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ األلماني.
وكاالت 

التعادل يحسم لقاء فريونا وسبزييا
انتهــت   n
فيرونا  مواجهة هيالس 
ضيفه ســبيزيا  مــع 
ضمــن   1-1 بالتعــادل 
المرحلة 34 من الدوري 
السبت.وسجل  اإليطالي 
إيــدي  هدفــه  لفيرونــا 
سالسيدو 46 فيما عادل 
للفريق الضيف ريكاردو 

سابونارا.
وصار رصيد فيرونا 42 نقطة في المركز العاشر، أما سبيزيا فوصل 

إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

نهايئ  إىل  للوصــول  متحمس  غوارديوال 
دوري أبطال أوروبا

n قال اإلسباني بيب غوارديوال 
إّنــه ســيفعل مــا بوســعه رفقــة 
اإلنكليــزي  ســيتي  مانشســتر 
دوري  نهائــي  إلــى  للوصــول 
تصريحات  أوروبا.وجاءت  أبطال 
غوارديــوال بعد فــوز فريقه على 
مضيفــه كريســتال بــاالس 2-0 
اليوم السبت في المرحلة الرابعة 
والثالثيــن مــن مســابقة الدوري 
اإلنكليزي الممتــاز، إذ بات قريباً 
جداً مــن اللقب.وقــال غوارديوال 
عن مباراة مانشســتر ســيتي مع 
باريس ســان جيرمان الفرنســي 
فــي إيــاب نصــف نهائــي دوري 
أبطــال أوروبا المقــررة الثالثاء: 
»مصيرنــا بيــن أيدينا، لدينا مبــاراة مرتقبة وســنحاول تقديم كل ما 
نملك للوصول إلى النهائي«.وفاز مانشســتر ســيتي ذهاباً في فرنسا 

بنتيجة 2-1.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل دائرة الشقفة  بلدية: برج الطهر

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات

رقم 1103/م.ت.ش.ع/م.ت.ش.ق.م/ب.أ/2021

وصل استالم التبليغ بتأسيس جمعية بلدية
)جمعية أولياء التالميذ لمتوسطة أحمد بولحبال- بلدية برج الطهر- والية جيجل(

طبقا ألحكام المادة: 18 من القانون رقم -12 06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 
يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تّم هذا اليوم: 21 أفريل 2021 استالم التصريح المؤرخ في 

25/11/2020 المتعلق بتأسيس الجمعية البلدية المسّماة:
01 – التسمية: جمعية أولياء التالميذ لمتوسطة أحمد بولحبال –برج الطهر- والية جيجل.

-02 المقر: متوسطة أحمد بولحبال – برج الطهر- والية جيجل.
03 – الرئيس: أودينة علي المولود بتاريخ 24/01/1970 بالشقفة.

وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة الثانية من القانون المشار 
إليه أعاله.

إشهار



n مسيرة ”غضب” على متن السيارات، نفذها 
الحزب الدستوري الحر في تونس، تنديدا باألداء 

الحكومي والبرلماني الواهن في كل المجاالت.
سيارات جابت، أمس السبت،  الطريق المحاذية 
بالعاصمة  قرطاج  بضاحية  الرئاسي  للقصر 
وصفته  استثنائي،  احتجاجي  شكل  في  تونس، 
رئيسة الحزب عبير موسي بـ”الرمزي” في ظل 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
صفحتها  عبر  فيديو  مقطع  في  موسي،  وقالت 
اإلفالت  ”سياسة  إن  فيسبوك،  بموقع  الرسمية 

أصبحت  بل  تونس،  في  متواصلة  العقاب  من 
المتضررين  حق  في  مجحفة  بطريقة  مفضوحة 

من جرائم اإلخوان.«
وأضافت أن:”أذرع الظالمية وتبييض اإلرهاب 
بدأت تلملم شملها وتتحرك بتنسيق واضح بينها، 
في استغالل تام لموقعها كحزام سياسي للحكومة 
واغتنام فرصة فتح المجال لها لترص صفوفها«.
واتهمت موسي الدولة بـ”نسيان شهداء اإلرهاب، 
والتطبيع مع من ينعتهم بالطواغيت ويتبنى الفكر 

الداعي إلى قتلهم«.
التشريعي  المجلس  أن  على  تأكيدها  وجددت 

لمساندي  مرتعا  بات  )البرلمان(  التونسي 
اإلرهابيين في تونس وخارجها.

إن  قالت  بالبالد،  الصحي  الوضع  وبخصوص 
التونسيين  ترك  تعمدها  عن  برهنت  الحكومة 
فريسة لوباء كورونا، ما أظهر مدى عجز الدولة 
عن تحقيق المعادلة بين الصحة واالقتصاد نظرا 

لإلفالس التام للخزينة.
في  شريكة  أصبحت  العلمية  ”اللجنة  وتابعت: 
في  استماتتها  لعدم  التونسيين  بصحة  اإلضرار 
أنصاف إجراءات،  بدل  ناجعة  فرض إجراءات 
الضغط  تحت  قرارات  اتخاذ  في  ولتورطها 
بالنزل  الصحي  الحجر  إلغاء  منها  السياسي، 
للوافدين من الخارج في 5 مارس الماضي، ثم 
إعادة فرض القرار دون تقديم تبرير رفعه وال 
تبرير العودة إليه وال تقييم للفترة التي ألغي فيها.
وقالت موسي في الصدد، إن عدم جلب الكميات 
الضرورية للقاح وعدم تقييم نجاعة االستراتيجية 
يمكن  ال  ذريع  فشل  ”دليل  للتطعيم،  الوطنية 

القبول به«.
الساحة  عن  األخيرة  بالفترة  غابت  التي  موسي 
أنها  أكدت  دقيق،  وبائي  وضع  ظل  في  العامة 
في حركة  اليوم،  يخرجون،  ومسانديها  وحزبها 
اإلطالق،  على  فيها  خطر  ال  رمزية  احتجاجية 
الرؤوس  أداء  على  غضبنا  عن  تعبير  ”لكنها 
والرئاسة(  والبرلمان  )الحكومة  للسلطة  الثالثة 
في كل المجاالت، وتذكير بأن الشعب يتابع كل 

التفاصيل وسيحاسب من أجرم بحقه في اإلبان.

الدين  نور  ألقاها  كلمة،  في  ذلك  جاء   n
التونسي  العام  لـ”االتحاد  العام  األمين  الطبوبي، 
للشغل” )أكبر نقابة عمالية محلية(، بمناسبة عيد 
العمال العالمي الذي يصادف األول من ماي من 

كل عام.
التونسية  العمالية  ”النقابة  إن  الطبوبي  وقال 
مضطرة للبحث عن حلول أخرى لحلحلة وضع 
بسبب  تونس  إليه  وصلت  الذي  الخطير  البالد 

عبث المسؤولين«.
وتحدث عن إعادة العهدة إلى صاحبها، في إشارة 
إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات سابقة ألوانها 
في  األزمة  حدة  تواصل  حال  في  استفتاء،  أو 

تونس.
وأكد أن الحوار الوطني الجامع هو الحل ألزمة 
الفرقة  لخطاب  حد  ووضع  المستفحلة،  تونس 
تونس  أن  من  محذرا  والفوضى،  والكراهية 
أحالم  من  يتبق  ولم  الهاوية،  نحو  بقوة  تنجذب 

2011 سوى الذكريات.
البالد  وضع  زاد  الوزاري  التعديل  أن  واعتبر 
في  األخيرة  التعيينات  أن  إلى  مشيرا  تعقيدا، 
فيها  استشرى  التي  أجهزتها  بتفكك  تنذر  الدولة 

الفساد.
على  شارف  تونس  ”اقتصاد  أن  من  حذر  كما 
تنذر  ومؤشراته  جدي  بإفالس  مهددا  االنهيار 
الموازين  عجز  مستعرضا  العواقب”،  بأسوأ 
وسلبية القطاعات المختلفة وغلق عشرات آالف 
وتعرض  والمتوسطة،  الصغرى  المؤسسات 
بعض أصحابها للتتبع القضائي وإحالة عشرات 

اآلالف من األشخاص على البطالة.
تونس،  في  االجتماعي  الوضع  وبخصوص 
تحطمت  إذ  ”كارثي،  إنه  الطبوبي  قال 
التونسيين  قدرة  وانهارت  المتوسطة،  الطبقة 
االستهالكية، في غياب إرادة الحكومة ومؤسسات 

الدولة لإلصالح«.
من  اإلفالت  عن  الطبوبي  تحدث  كلمته،  وفي 
العقاب وتفشي الفساد، قائال: ”في ظل هذا التسيب 
والركود المفزع، استفحل العنف والتجاسر على 

االنحراف  وتفشي  االنفالت  ما ضاعف  القانون 
بالبشر  واالتجار  المخدرات  وعصابات  والفساد 
والتمرد  العصيان  واستفحال  السرية  والهجرة 
وانعدام  التضامن  وغياب  العام،  النظام  على 

الثقة«.
وحذر من تنامي خطاب التطرف والتكفير مؤكدا 
المتواطئة تحميه  التنفيذية والتشريعية  السلط  أن 

وتحميهم، بحسب تعبيره.
ق ـ د

10

حذر قيادي نقابي تونسي من أن ”عبث المسؤولين” يدفع بالبالد ”نحو الهاوية”، مؤكدا أن ”الحوار” يشكل الحل 
لألزمة الراهنة.

عين على العالم

التعيينات األخيرة في الدولة تنذر بتفكك 
أجهزتها واالقتصاد التونسي على حافة االنهيار

األمني العام لـ”االتحاد العام التونيس للشغل” يحّذر

األحد 02 ماي  2021
الموا فق لـ 20 رمضان  1442

مسرية ”غضب” بالسيارات لـ”الدستوري الحر”

بريطانيا تتمم آخر إجراءات مغادرة االتحاد األورويب
االتفاق حول العالقات بينها و بني اتحاد القارة العجوز يدخل حزي التنفيذ

n طرح السياســي الفلســطيني، 
ناصر القدوة، رئيس قائمة الحرية، 
خارطة طريــق للخروج من مأزق 
تأجيــل االنتخابــات، ترتكــز على 

حوار شامل.
أكد  وفي مؤتمر صحفي في غزة، 
المفصول  المركزية  اللجنة  عضو 
من حركة فتح أن التغيير قادم وال 
باالنتخابات  سواء  ذلك  من  مهرب 

أو الحوار.
حق  ”االنتخابات  إن  وتابع 
الفلسطيني  للشعب  ديمقراطي 
من  كمبدأ  بها  التالعب  يجوز  وال 
لتحديد  داعيا  كانت”،  جهة  أي 
التشريعية  لالنتخابات  جديد  موعد 
نهاية  قبل  األقل  على  والرئاسية 
دون  وإنجازها  الجاري،  العام 

انتظار الموافقة اإلسرائيلية.
التغيير  ”نريد  قائال:  ومضى 
يعني  وهذا  والعميق  الواسع 
والسياسيات  األشخاص  تغيير 
والمواقف”، مشدداً في الوقت نفسه 
األهلي  السلم  على  ”الحفاظ  على 
واإلطار الدستوري للحكم والهيئات 
التحرير  منظمة  وهي  األساسية، 

والسلطة الفلسطينية«.
تحذير  فلسطين..  انتخابات   تأجيل 

من سيناريو ”الفراغ«
هي  القدوة،  وفق  األولى،  الخطوة 
مع  االنقسام  إنهاء  لمربع  العودة 
إنجاز  لكيفية  ورؤية  تصور  طرح 
الهواء  في  معلًقا  تركه  وعدم  ذلك 
)فتح  األساسيين  الطرفين  ولرغبة 

وحماس(.
أما الخطوة الثانية، فهي إعادة بناء 
بداية  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
عنه  ينبثق  جديد  وطني  بمجلس 
مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية 
جديدة، وفق القدوة الذي قال أيضا: 
”عندما نقول مجلس وطني نتوافق 
العودة  يعني  وهذا  تشكيله  على 
هذا  ثلث  حوالي  ألن  لالنتخابات 
المجلس عبارة عن أعضاء المجلس 

التشريعي«.
تأجيل انتخابات فلسطين.. مسيرات 

”غاضبة” ورفض متصاعد بغزة
وفي الخطوة الرابعة، دعا السياسي 
اإلطار  تغيير  إلى  الفلسطيني 
جوانبه  بعض  األقل  على  القانوني 
بما في ذلك قانون االنتخابات وتلك 
أضيفت  التي  ”المريعة”  األجزاء 
المحدد  والعمر  االستقالة  مثل  له 
والنقاط  للشباب  بالنسبة  للترشح 
اجتماع  في  عليها  التوافق  تم  التي 

القاهرة ولم يتم األخذ  الفصائل في 
بها.

وأخيرا، طالب بتشكيل إطار مؤقت 
يتولى  شخصا   70 حوالي  يضم 
المسؤولية واإلشراف على تنفيذ ما 
يتم االتفاق عليه سواء هذه األفكار 
أو غيرها، منبها إلى ضرورة ذلك 
األمور  هذه  كل  على  التوافق  ألن 
أو  ستة  يحتاج  الحوار  خالل  من 

سبعة أشهر.
أنفسنا  وضعنا  نكون  »هكذا  وقال: 
نكتفي  وأال  الصحيح  الطريق  على 
نطرح  وأن  جرى  مما  بالغضب 

بديال«.
عاصمة  ”القدس  أن  على  وشدد 
القلب  في  وهي  فلسطين  لدولة 
وجدي  سياسي  مشروع  يوجد  وال 

محترم ال تكون القدس في قلبه«.
وأوضح: ”ال انتخابات دون القدس 
جميع  عليه  يتفق  موقف  وهذا 
الفلسطينيين”، ولكنه انتقد رهن ذلك 
بالموافقة اإلسرائيلية ”وهو ما يعني 
للجانب  الفلسطيني  الموقف  ارتهان 
مقبول  غير  أمر  وهو  اإلسرائيلي 

على اإلطالق«.
وحدد القدوة 5 مسارات أو خطوات 
مطلوب  الحالية  األزمة  لحل 
جدي  وطني  حوار  عبر  إنضاجها 
وبأخذ  الفصائل  فيه  تشترك 
المشهد  في  التغيرات  باالعتبار 
السياسي الحالي، في إشارة للقوائم 
التكتالت  خارج  من  االنتخابية 

األساسية.
الثالث  المسار  في  القدوة  وطالب 
بـ”تشكيل حكومة جديدة جدية قادرة 
مشددا  التحديات”،  مواجهة  على 
”حكومة  تكون  أن  ضرورة  على 
مستقلة  كفاءات  بمشاركة  فصائلية 
بالتعاون  يسمح  برنامجها  ويكون 

مع المجتمع الدولي«.
الفلسطينية  السلطة  قرار  وفجر 
االنتخابات غضبا  تأجيل  أيام،  قبل 
الرفض  بيانات  ترجمته  فلسطينيا 
والقوائم  الفصائل  من  الصادرة 
االحتجاجية  والمسيرات  المستقلة، 
الغربية،  الضفة  في  سبقته  التي 

وأعقبته في غزة.
تُجرى  أن  المفترض  من  وكان 
 3 على  الفلسطينية  االنتخابات 
الجاري:  العام  خالل  مراحل 
ورئاسية   ، ماي   22 في  تشريعية 
في 31 جويلية، والمجلس الوطني 

في 31 أوت المقبل.
ق ـ د

n دخــل االتفاق حــول العالقات 
بيــن بريطانيــا واالتحــاد األوروبي 
حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الســبت 
الفاتــح مــن مــاي، مــا يعنــي إتمام 
كل اإلجــراءات الخاصــة بمغــادرة 

المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي.
في  األوروبي  االتحاد  مجلس  وقال 
التجارة  اتفاق  ”عقد  إن  له،  بيان 
القانونية  الطبيعة  سيحدد  والتعاون 
األوروبي  االتحاد  بين  للعالقات 
مصالح  يخدم  بما  وبريطانيا 
األعمال”،  وأوساط  المواطنين 
كجار  بريطانيا  ”يثمن  أنه  مضيفا 

جيد وحليف قديم وشريك مهم«.
وافق  قد  األوروبي  البرلمان  وكان 
بين  المبرم  التجارة  اتفاق  على 

وبريطانيا،  األوروبي  االتحاد 
من  خروجها  لفصل  حدا  واضعا 
االتحاد األوروبي )بريكست(، وفقا 
اإلعالن  تم  الذي  التصويت  لنتائج 

عنه رسميا األربعاء الماضي.
بريكست  بعد  التجارة  اتفاق  وكان 
وبريطانيا  األوروبي  االتحاد  بين 
من  األول  منذ  مؤقتا  تطبيقه  بدأ  قد 
جانفي، حيث انتهى التطبيق المؤقت 
إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  لنص 
في ديسمبر الماضي، في 30 أفريل 

الجاري.
في  المقرر  من  كان  فإنه  للتذكير 
فيفري   28 في  ينتهي  أن  البداية 
للمعاهدة  المؤقت  التطبيق  الماضي 
مطلع  في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي 

البرلمان  لكن  الماضي،  جانفي 
األوروبي قال إنه سيحتاج إلى مزيد 

من الوقت للمصادقة عليها.
االتفاق  على  بريطانيا  وصادقت 
الفترة  انتهاء  قبل  طويلة،  فترة  منذ 
لندن  بين  العالقات  في  االنتقالية 
وبروكسل جانفي الماضي، ووصفته 
طويلة  رحلة  في  األخيرة  بالنقطة 
بدأت قبل 5 سنوات، مشيرة إلى أن 
بعض النقاط الخالفية ال تزال قائمة.
البريطاني  الوزراء  رئيس  وقال 
االتفاق  إن  جونسون  بوريس 
الجديدة  استقرار عالقاتنا  ”سيضمن 

مع االتحاد األوروبي«.
رئيس  مفوض  أشار  جهته،  من 
لشؤون  البريطانية  الحكومة 

إلى  فروست،  ديفيد  ”بريكست« 
األوروبي  البرلمان  نواب  قرار  أن 
على  بالتركيز  للطرفين  سيسمح 
التي  المتبقية،  الخالفات  تسوية 
مجلس  اجتماعات  خالل  ستناقش 
المتحدة  المملكة  بين  الشراكة 

واالتحاد األوروبي.
المعضلة  إيرلندا  قضية  تزال  وال 
لندن  بين  العالقات  في  الرئيسية 
جهود  تبذل  حيث  وبروكسل، 
بين  الحدود  بظهور  السماح  لعدم 
جمهورية إيرلندا التي تعتبر عضوا 
وإيرلندا  األوروبي،  االتحاد  في 
المملكة  إلى  المنتمية  الشمالية 

المتحدة.

قال إنها ترتكز عىل ترتكز عىل حوار شامل

نارص القدوة يطرح خارطة طريق لتجاوز 
مأزق تأجيل االنتخابات الفلسطينية

https://al-ain.com/article/palestinian-elections-vacuum-scenario-dialogue
https://al-ain.com/article/palestinian-elections-vacuum-scenario-dialogue
https://al-ain.com/article/postponement-palestinian-elections-gaza
https://al-ain.com/article/postponement-palestinian-elections-gaza
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عين على اإلقتصاد

n  قصة إبراهيم عليه السالم     :
عاش إبراهيم -عليه السالم- بين قوٍم يعبدون 
األصنام مــن دون هللا، وكان والده يصنعها 
ويبيعها للقوم ، إّل أّن إبراهيم -عليه السالم- 
لــم يتّبع مــا كان عليه قومه ، وأراد أن يبيّن 
ـت لهم دلياًل يُثبت  لهم بطالن ِشــْركهم ، فبيّـَ
لهــم أّن أصنامهــم ل تضــّر ول تنفع ؛ ففي 
يوم خروجهم، حّطم إبراهيم -عليه الســالم- 
أصنامهــم جميعهــا إّل صنمــاً كبيــراً لهم؛ 
ليرجــع القوم إليــه، ويعلموا أنّها ل تضّرهم 
ول تنفعهم، إّل أنّهــم أوقدوا النار؛ إلحراق 
إبراهيم -عليه الســالم- حين علموا بما فعله 
بأصنامهــم، فنّجاه هللا منهــا، كما أقام عليهم 

الُحّجة أيضاً بإبطال ما كانوا يزعمون
قــال -تعالى- فــي بيان قّصة نبيّــه إبراهيم: 
)َولََقد آَتينا إِبراهيَم ُرشــَدُه ِمن َقبــُل َوُكنّا ِبِه 
عالِميَن*إِذ قاَل أِلَبيِه َوَقوِمِه ما هـِذِه التَّماثيُل 
الَّتــي أَنتُم لَهــا عاِكفوَن*قالوا َوَجدنــا آباَءنا 
لَهــا عاِبديَن*قــاَل لََقد ُكنتُم أَنتُــم َوآباُؤُكم في 
َضــالٍل ُمبيٍن*قالــوا أَِجئَتنــا ِبالَحــقِّ أَم أَنَت 
ــماواِت  ِمــَن الاّلِعبيَن*قاَل َبل َربُُّكم َربُّ السَّ
َواأَلرِض الَّذي َفَطَرُهــنَّ َوأَنا َعلى ذلُِكم ِمَن 
ــِه أَلَكيــَدنَّ أَصناَمُكم َبعَد أَن  الّشاِهديَن*َوَتاللّـَ
تَُولّــوا ُمدِبريَن*َفَجَعلَُهم ُجــذاًذا إِّل َكبيًرا لَُهم 
لََعلَُّهــم إِلَيــِه َيرِجعوَن*قالــوا َمن َفَعَل هـــذا 
ِبآلَِهِتنــا إِنَُّه لَِمَن الّظالِميَن*قالوا َســِمعنا َفًتى 
َيذُكُرُهــم يُقاُل لَُه إِبراهيُم*قالوا َفأتوا ِبِه َعلى 
أَعيُِن النّاِس لََعلَُّهم َيشَهدوَن*قالوا أَأَنَت َفَعلَت 
هـــذا ِبآلَِهِتنا يا إِبراهيُم*قاَل َبل َفَعلَُه َكبيُرُهم 
هـــذا َفاســأَلوُهم إِن كانوا َينِطقوَن*َفَرَجعوا 
إِلى أَنُفِســِهم َفقالــوا إِنَُّكم أَنتُــُم الّظالِموَن*ثُمَّ 

نُِكسوا َعلى ُرءوِسِهم لََقد َعلِمَت ما هـــُؤلِء 
ــِه ما ل  َينِطقوَن*قــاَل أََفَتعبُدوَن ِمن دوِن اللّـَ
ُكم*أُفٍّ لَُكم َولِما َتعبُدوَن  َينَفُعُكم َشيًئا َول َيُضرُّ
قوُه  ــِه أََفــال َتعِقلوَن*قالــوا َحرِّ ِمــن دوِن اللّـَ
َوانُصــروا آلَِهَتُكم إِن ُكنتُم فاِعليَن*ُقلنا يا ناُر 
كوني َبرًدا َوَسالًما َعلى إِبراهيَم*َوأَرادوا ِبِه 
َكيًدا َفَجَعلناُهُم اأَلخَسريَن(.  لم يؤمن برسالة 

إبراهيم -عليه السالم- إّل زوجته سارة وابن 
أخيه لوط -عليه الســالم-، وقد رحل معهما 
متوّجهاً إلى حّران، ثّم إلى فلســطين، ثّم إلى 
مصــر، وتــزّوج هناك من هاجــر، وأنجب 
منهــا إســماعيل -عليه الســالم-، ثــّم ُرزق 

بإسحاق -عليه السالم- من زوجته سارة .

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n    الّصــوم ترويض للجســد 
وتهذيب للنّفس، فوائده الجسدية 
ومعلومــة  متعــّددة  والنّفســية 
لنــا  يكشــف  العلــم  زال  ومــا 
المزيــد منهــا، وتخــّص الكبد 
بالخصــوص، العثكلة ، المعدة 
، القولــون ، الكلــى ، الغــدد، 
واألوعيــة  القلــب  المفاصــل، 
الّدمويــة، الجلــد، الوقايــة من 
األورام، الســّكري، النّقــرص، 
وكذلــك  بأنواعهــا  الجلطــات 

جهاز المناعة. 
يقــّوي الّصــوم جهــاز المناعة 
في الجســم ليقيه مــن أمراض 
مســتوى  مــن  ويرفــع  عــّدة 
دفاعاتــه  ويحّســن  جهوزيّتــه 
ليواجــه العناصــر الفيروســيّة 

الفطريــات  أو  البكتيريّــة  أو 
الخارجيّة المهاجمة.

يتحّســن بفضل الّصيام المؤّشر 
الوظيفي للخاليا اللّمفويّة عشرة 
أضعــاف، كمــا تــزداد نســبة 
الخاليا المســؤولة عن المناعة 
واضحــة،  بصفــة  النّوعيــة 
وترتفــع نســبة بعــض أنــواع 
وتنّشــط  المضــاّدة،  األجســام 
الــّردود المناعيّــة نتيجة لزيادة 
نسبة البروتين الدهني منخفض 
الكثافة. وزيــادة عــن ذلك فإن 
الشــحنة الّروحية الّتــي يولّدها 
الّصيام في شــهر رمضان تنتج 
طاقة إيجابيّة ومناخا من الّراحة 
الجهــاز  يدعــم  مّمــا  النّفســية 

المناعي .

n    أجعل لك برنامج متنوع مع القرآن في شهر رمضان ، يتضمن 
التالوة والحفظ والمدارسة والتدبر

: -1 ليكن لك ورد من تالوة القرآن على أن تختم مرة كل عشرة 
أيام على األقل

. -2 اجعل لك وقت بكل يوم لحفظ شــيئا يســيرا 
مــن القرآن، حتى لــو كان مجمــوع ما تحفظه 

طوال الشهر نصف جزء أول أقل
للتدبــر والتأمــل  -3 خصــص وقتــا يوميــا 

والتفكــر، من خــالل النظر فــي مدلولت 
بعــض اآليــات، حتى لــو خرجــت بآية 
يوميا، واســتنبطت منها العديد من الفوائد 
لكان جيدا، إذ كان بعض الســلف إذا قرأ 

آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية
-4 أحرص على قراءة شــيء من التفســير 

لمعرفــة معانــي بعــض الســور التــي تحددها 
بحسب المتاح. 

بذلك يكون لديك برنامج قرآني متنوع وشــامل 
ستشعر بثمرته وقيمته لو تم تطبيقه في هذا الشهر 

المبــارك. مــن أجــل حكم إنــزال القــرآن التدبر قال 
َر أُولُو  بَُّروا آَياِتــِه َولَِيَتَذكَّ ســبحانه: }ِكَتاٌب أَْنَزْلَنــاُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

اأْلَْلَباِب{ ]ص : 9[  ، وألهمية التدبر والخشوع والنتفاع بالقرآن نوعا 
ْبُهْم  ل كما أقام عليه الصالة والســالم الليل في آية واحدة هي: }إِْن تَُعذِّ

ـَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{ ]المائدة : 118  َفإِنَُّهــْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر لَُهْم َفإِنّـَ
يَِّئاِت  وقام تميم الداري بقوله تعالى: }أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ
الَِحاِت َســَواًء َمْحَياُهْم  أَْن َنْجَعلَُهــْم َكالَِّذيــَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
َوَمَماتُُهْم َســاَء َما َيْحُكُموَن{ ]الجاثية : 21. وقام 
ســعيد بن جبير يردد هذه اآليــة : }َواْمَتاُزوا 
اْلَيــْوَم أَيَُّها اْلُمْجِرُمــوَن{ ]يس : 59[. وقال 
أبو ســليمان الداراني: إنــي ألقيم في اآلية 

أربع ليال أو خمس ليال
. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة 
هود ستة أشهر يكررها ول يفرغ من 
التدبــر فيها. وبقي أبــن عمر رضي 
هللا عنهما خمس ســنوات في ســورة 

البقرة . 
وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة ، 
وفي كل شهر ختمة ، وفي كل سنة ختمة ، 
ولي ختمة منذ ثالثين ســنة ما فرغت منها 
بعد! يقول الحسن بن علي رضي هللا عنهما 
: إن مــن كان قبلكم رأوا القرآن رســائل من 
ربهــم فكانوا يتدبرونهــا بالليــل ، ويتفقدونها في 
النهار . كم نحن بحاجة إلعادة النظر، في عالقتنا مع القرآن 

، من حيث التالوة ومعرفة المعاني والتفكر والتدبر والتأمل.

 n فوائــد الّصيــام ل تحصر ول تعّد وكانت 
موضوعا ألبحــاث العديد مــن العلماء، يقول 
»ماك فادون« أحد علماء الصّحة األمريكيين: 
»إّن كّل إنسان يحتاج إلى الّصوم وإن لم يكن 
مريضا ألّن ســموم األغذية تجتمع في الجسم 
فتجعلــه كالمريــض فتثقله ويقّل نشــاطه فإذا 
صــام خّف وزنــه ،وتحلّلت هذه الّســموم من 
جســمه ،وذهبت عنه حتّى يصفــو صفاء تاّما 
ويســترّد وزنه ويجّدد خاليــاه في مّدة ل تزيد 
على 20  يوما بعد اإلفطار، لكنّه يحّس بنشاط 

وقّوة ل عهد له بهما من قبل«.
أّما البروفيسور الّروســي »نيكولي بيلوي« 

فيقول في »كتابه الجــوع من أجل الصّحة«: 
»إّن علــى كّل إنســان أن يمــارس الّصــوم 
بالمتنــاع عــن الّطعام لمّدة أربع أســابيع كّل 
سنة كي يتمتّع بالصّحة الكاملة طيلة حياته«. 
وقــد لّخص الّرســول األكرم صلّــى هللا عليه 
وسلّم كّل ما ذكر في كلمتين اثنتين: »صوموا 
تصّحوا«. نعم فوائد الّصيام جليّة على الصّحة 
الجســدية والنّفســية في الّظــروف العادية أو 
الستثنائيّة. قال ربنا الجليل في محكم التنزيل 
َياُم َكَما  : )َيا أَيَُّهــا الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ
ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن)183( 
أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت ۚ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَٰى 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَرۚ  َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه  َســَفٍر َفِعدَّ
َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر  ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن ۖ َفَمْن َتَطوَّ
لَــُهۚ  َوأَْن َتُصوُموا َخْيٌر لَُكــْمۖ  إِْن ُكْنتُْم َتْعلَُموَن 
)184(َشــْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنــِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن 
ُهــًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدٰى َواْلُفْرَقاِنۚ  َفَمْن 
ــْهَر َفْلَيُصْمُهۖ  َوَمْن َكاَن َمِريًضا  َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ُ ِبُكُم  ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ يُِريُد هللاَّ أَْو َعلَٰى َســَفٍر َفِعدَّ
َة  اْليُْســَر َوَل يُِريــُد ِبُكُم اْلُعْســَر َولِتُْكِملُــوا اْلِعدَّ
َ َعلَٰى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن(.  َولِتَُكبُِّروا هللاَّ

)185(«. )سورة البقرة(
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فــي تاريخنا اإلســالمي هنــاك أيام 
خالــدات مثل غــزوة بــدر الكبرى 
، كانــت يومــا يضاهــي ُحِســم فيه 
الصراع وأحقت الحق وأعلت الراية 
اإلســالمية . كان بمثابة الفتح األول 
بعــد الهجرة إلــى المدينــة المنورة، 
وتأتــي أهميتها في أنهــا كانت بدايًة 
حقيقيــًة لبنــاء الدولــة اإلســالمية، 
ولدخــول الناس ديــن هللا، كما   أن 
الهزيمــة فيهــا كانت تعنــي انتصار 
المشركين وضياع حلم إقامة المدينة 

اإلسالمية في جزيرة العرب.

وقائع غزوة بدر الكربى
الســابع  فــي  بــدر  وقعــت غــزوة 
عشــر من شــهر رمضان في العام 
الثانــي من الهجرة،  بين المســلمين  
ومشــركي قريــش وحلفائهــم مــن 
العرب، وتسمى بغزوة  بدر الكبرى 
أو بغزوة الفرقــان،  وكانت الغزوة 
رًدا على ما فعله المشــركون طوال 
األعــوام الماضية من عذاب وتنكيل 
وأخــذ لألموال، فــأراد المســلمون 
ضــرب تجــارة قريــش واســترداد 
بعض أموالهم المنهوبة، فقرر  النبي 
صلى هللا عليه وســلم باإلغارة على 

قافلة أبي سفيان القادمة من الشام.
ولما كان أبو ســفيان خبيًرا بالتجارة 
بدأ يشــعر بالقلــق فتقــدم القافلة إلى 
بــدر، فوجد هنــاك من يخبــره بأن 
راكبيــن مــرا مــن هنــا، فتحســس 
فضالت بعيريهما،   فوجد فيه نوى 
التمــر،  فعلــم أن جيــش المســلمين 
قريب مــن المــكان، فحــول القافلة 
يســاًرا مما ســاهم في نجاتها، وفي 
الوقت نفســه أرسل أبو سفيان راكًبا   

إلى مكة يستنجد القوم ويجمعهم.
لمــا علم النبــي أن قريــش خرجت 
لقتــال المســلمين، وأن القافلــة قــد 
نجت من الوقوع في  يد المســلمين، 
أدرك أن القــوة العســكرية لقريــش 
ضربــة  توقعبالمســلمين  أن  تريــد 
ل تقــوم لهــم بعهــا قائمــة، وربمــا 
واصلوا زحفهم إلى المدينة، فلم يكن  

هنــاك بد من المكوث ببدر، فأشــار 
بعــض الصحابة علــى النبي صلى 
هللا عليــه وســلمبالقتراب مــن ماء 
بدر ومنع المشــركين منــه، فالقت 
الفكــرة تأييــًدا منه ومــن أصحابه، 
وعندمــا التحم الجمعــان ببدر، ومن 
الوهلة األولى ظهر تفوق المســلمين 
على  المشــركين، فقــد أيد هللا عباده 
بالمالئكة وبجند مــن عنده. وانتهت 
المعركة بعد صراع مرير بانتصار 

المسلمين انتصاًرا ساحًقا.

دروس وعرب
كانــت تلــك الغــزوة مليئــة بالعبــر 
فالجيــش  المســتفادة،  والــدروس 
اإلســالمي رغم قلة عدتــه  وعتاده 
كان علــى قلب رجــل واحد  متميًزا  
بالشــجاعة، فالنصــر       ل يأتــي 
إل مــع  اإلصرار والدفاع عن غاية 
ســامية. كما يجب على قائد الجيش 
مشــاورة جنــوده واألخــذ برأيهــم 
والهتمــام بما يفعلــون، ألن اآلراء 

تكمل  بعضهاوالشورى مطلوبة.
مــن الدروس والعبر أيًضا أن القيمة 
ليســت فــي العــدد الكبيــر والجيش 
الجــرار، بل فــي العقيدة الراســخة 
والقــوة اإليمانية لهــذا الجيش بدينها 
وقائدهــا.  كانت الحكمة والعبرة من 
الغزوة أيًضــا أن النتصار من عند 
هللا، وأن المســلم ل بــد  أن يظهــر 
شــخصيته في تلك المواقف، فعندما 
تنتهــي المعركــة ل بــد من إفســاح 
المجــال لعودة الحيــاة إلى طبيعتها، 
فقد ســمح النبي صلى هللا عليه وسلم 

بقبول فدية األسرى.
ومن العبــر كذلك أن التأييد من عند 
هللا يأتــي لمن يســتحق، فقــد أيد هللا 
المؤمنين بالمالئكة  وبجنود من عنده 
لقد كانت معركــة بدر الكبرى أولى 
المعارك التي رســخت اإلســالم في 
المســلمين،  النفوس، وقوت عزيمة 
وســاهمت في إنشــاء الدولة الوليدة 

في المدينة   على أسس قويمة.



n الحمــد هللِ رب العالمين ، أن جعل 
بيوتــا ومســاجد للمصلين، يســبحونه 
فيها بالغدِو واآلصاِل ، سبحانه الكبير 
المتعــال ، الَــذي في كتابه قال : ) في 
بيــوت أذن هللا أن ترفــع ويذكــر فيها 
اسمه يســبح له فيها بالغدو واألصال 

.... ( النور . 
وقد حَذر هللا أشد الحذر أن يمنع مانع 
من أن ترفع هــِذه البيوت ويذَكر فيها 
اســمه فقال تعالى : ) ومن أظلم ممن 
منع مســاجد هللا أن يذكر فيها اســمه 
وســعى في خرابها أولئك ما كان لهم 
أن يدخلوهــا إال خائفين لهم في الدنيا 
خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ( 

سورة البقرة .
ورَغب سبحانه وتعالى في رفِع بيوتِه 
وإعمارها معنوًيا أو حســًيا فكان لمن 
أعمرهــا أجــر عظيم مــن الرحمِن ، 
وشــهادٌة باإليماِن قــال تعالى : ) إنما 
يعمر مســاجد هللا من آمن باهلل واليوم 
اآلخــر وأقــام الصــاة وآتــى الزكاة 
ولــم يخــش إال هللا فعســى أولئك أن 
يكونــوا من المهتدين ( ســورة التوبة 
.وقد جاءت الســنة أيضاً في الترغيب 
بإعمارها وفق ما شرع هللا فقال صلى 
هللا عليــه وســلم )) مــن بنى مســجداً 
يبتغــي به وجه هللا بنى هللا له مثله في 
الجنة (( وقال عليه الصاة والســام 

: )) أحب الباد إلى هللا مســاجدها (( 
وهكــذا نجد نصوص الكتاب والســنة 
تتفــق علــى الترغيــب فــي اعمــار 

المساجِد ، وهي كثيرة جًدا .
واعلمــوا أنه يجب بناء المســاجد في 
األمصــار والقــرى ونحوها بحســب 
الحاجــة ، وهــي أحــب البــاد إلــى 
هللا تعالــى ، وأبغــض البــاد إلى هللا 

أسواقها . 

ومــن بنى مســجدا هلل بنــى هللا له بيتا 
في الجنة ففــي الصحيحين وغيرهما 
عــن عثمان بن عفــان رضي هللا عنه 
ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليه 
وســلم يقول } من بنى مســجدا يبتغي 
بــه وجه هللا بنى هللا لــه بيتا في الجنة 
{ . وفــي رواية } بنى هللا له مثله في 
الجنة {. فتخيلــوا معى الفضل الكبير 
الذى ينعم به كل من ســاعدته ظروفه 

في المشاركة فى بناء مسجد او تزويد 
مســجد بشىء ينقصه ســواء سجاجيد 
ومصاحف او مرافق يحتاجها المسجد 
، قال النبي محمد ص: ) ســبع يجري 
للعبد أجرهن و هو في قبره بعد موته 
: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر 
بئرا أو غرس نخا أو بنى مسجدا أو 
ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له 

بعد موته (.

 سارعوا لبناء بيوت اهلل وتعميرها

n  ـ1 مدرســة التوحيــد:  وقد ســماه 
هللا تعالــى زكاة فــي قولــه: ﴿َوَوْيــٌل 
َكاَة َوُهم  لِّْلُمْشِرِكين الَِّذيَن اَل يُْؤتُوَن الزَّ
ِباآلِخــَرِة ُهْم َكاِفُرون﴾  وهذا التفســير 
مأثــور عن البحر ابــن عباس رضي 
هللا عنــه حيــث قال في قولــه تعالى : 
َكاَة ﴾ : ال يشــهدون أن  ﴿ اَل يُْؤتُوَن الزَّ
ال إلــه إال هللا قال ابن القيم رحمه هللا: 
قال أكثر المفســرين من الســلف ومن 
بعدهم: هي التوحيد: شــهادة أن ال إله 
إال هللا، واإليمــان الذي به يزكو القلب 
فإنه يتضمن نفي إلهية ما ســوى الحق 
مــن القلــب ،وذلــك طهارتــه وإثبات 
إلهيته ســبحانه، وهــو أصل كل زكاة 
ونمــاء«… إلى أن قــال: »فأصل ما 
تزكو به القلوب واألرواح هو التوحيد 
. كما ســمى هللا تعالى الشــرك رجسا 
تعالــى: ﴿  قــال  بالنجاســة،  ووســمه 
ْجَس ِمَن اأَلْوَثاِن﴾ ، وقال:   َفاْجَتِنبُوا الرِّ
﴿ إِنََّما اْلُمْشــِرُكوَن َنَجٌس ﴾ فدل مفهوم 
اآليتيــن على أن الطهارة والتزكية في 
التوحيد الخالــص هلل جل وعا.ولذلك 
قــال موســى لفرعــون وهــو يدعوه 
ى  إلــى التوحيد: ﴿َهل لََّك إِلَــى أَن َتَزكَّ

َوأَْهِدَيَك إِلَى َربَِّك َفَتْخَشى ﴾ ـ
 2 مدرســة الصاة : وهي من أعظم 
مــا تزكو بــه النفــوس ولذلك قرن هللا 
تعالــى بينهــا وبين التزكيــة في قوله: 
ى َوَذَكَر اْســَم َربِِّه  ﴿ َقــْد أَْفلَــَح َمن َتَزكَّ
َفَصلَّى ﴾ وقد شبه النبي صلى هللا عليه 
وســلم تطهير الصاة للنفوس بتطهير 
الماء لألبــدان فعن أبي هريرة رضي 
هللا عنــه مرفوعا: أََرأَْيتُْم لَــْو أَنَّ َنهًرا 
ِبَباِب أََحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمس 
اٍت، َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟قالوا  َمرَّ
: ال يبقى من درنه شــيء ، قال: َفَذلَِك 
لَــَوات الَخْمس َيْمُحو هللاُ ِبِهنَّ  َمثل الصَّ
الَخَطاَيــا وعن جابر بــن عبد هللا عن 
النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »َمَثُل 
لَــَواِت الَخْمــس َكَمَثــِل َنهــٍر َجاٍر  الصَّ
َغْمٍرَعلَى َباِب أََحِدُكْم، َيْغَتِســُل ِمْنُه ُكلَّ 

اٍت َيْوٍم َخْمس َمرَّ
ـ 3 مدرســة الصدقــة :  قــال تعالى:  
ُرُهْم  ﴿ ُخــْذ ِمــْن أَْمَوالِِهــْم َصَدَقــًة تَُطهِّ
يِهم ِبَها ﴾ قال الشــيخ الســعدي :  َوتَُزكِّ
وفيهــا أن العبــد ال يمكنــه أن يتطهر 

ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله .

المعاصــي  تــرك  مدرســة    4 ـ  
والمحرمــات: قال تعالــى: ﴿َقــْد أَْفلََح 
اَهــا﴾ أي: زكــى نفســه بفعل  َمــن َزكَّ
الطاعــات، ثــم قــال: ﴿َوَقْد َخــاَب َمن 
ــاَها﴾ أي: خسر من دساها بالفجور  َدسَّ
والمعاصي .قال شيخ اإلسام : فكذلك 
النفــس واألعمــال ال تزكو حتى يزال 
عنهــا ما يناقضهــا، وال يكون الرجل 
متزكيا إال مع ترك الشــر، فإنه يدنس 

النفس ويدسيها .
النفــس  محاســبة  مدرســة    5   
:  قــال ابــن القيــم : فــإن زكاة النفس 
وطهارتهــا موقــوف على محاســبتها 
، فــا تزكــو وال تطهــر وال تصلــح 
البتــة إال بمحاســبتها… إلــى أن قال 
: فبمحاســبتها يطلــع علــى عيوبهــا 
ونقائصها فيمكنه السعي في إصاحها.                                                                                      
ـ -6 مدرســة  الدعاء :  على العبد أن 
يلجــأ إلى هللا تعالى بالدعاء والتضرع 
ليصلح له نفســه ويزكيهــا ولذلك كان 
مــن دعاء نبينا صلى هللا عليه وســلم:  
َها أَْنَت َخْيُر  اللَُّهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها َوَزكِّ

اَها أَْنَت َولِيَُّها َوَمْواَلَها . َمْن َزكَّ

دواؤك يف غذائك      
 الزنجبيل

n الزنجبيــل :يشــرب كــوب حليب 
عليــه نصف ملعقة زنجبيل مطحون 
محلى بعسل نحل صباحا ومساء مع 
تقطير زيت حبة البركة )كســعوط( 

في األنف.
لنزالت البرد: يشرب عصير برتقال 
عليه ربع ملعقة من زنجبيل مطحون 
مــع تدليك الصدر والظهر قبل النوم 
 « البركة.الميراميــة  حبــة  بزيــت 
القصعيــن » :  نقيع بالماء الســاخن 
: قبضــة مــن القصعيــن ترمى في 
لتــر مــن المــاء الســاخن بدرجــة 
الغليان ثــم يغطى الوعاء .. ويصبر 
عليــه 10 – 15 دقيقــة . يصفــى 
ويشــرب مل ء بيالــه 3 – 4 مرات 
 يوميــا يعالج بــه الحــاالت التالية :
الهضــم الصعــب ، النفخــة ، ثقــل 
المعــدة ، اإلســهال ، الدوار ، القيء 
، النزالت المعوية ، غازات األمعاء 
، متاعــب الكبد ، مغــص الكليتين ، 
الخفقــان ارتفاع الضغــط ،. الزكام 

النزالت الصدرية ، األرق ...

لمن كان له قلب 
  عليك بقراءة هذه اآليات بثقة وخشوع : تابع

 - آيات الحرق والعذاب للجن الموكل بالسحر وللشياطين : 

لمن كان له قلب
مدارس تزكية النفس البشرية

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
وِء َواْلِعلَِل اْلِعْلُم َيْحُرُس َقْلَب اْلَمْرِء ِمْن َزلَِل *** َواْلَجْهُل يُوِقُعُه ِفي السُّ

ْرِع َتْحَفُظُه *** َوَجاِهٍل َجْهلُُه يُْرِديِه ِفي اْلَخَطِل َكْم َعالٍِم َوُعلُوُم الشَّ
وِء َواْلِعلَِل اْلِعْلُم َيْحُرُس َقْلَب اْلَمْرِء ِمْن َزلَِل *** َواْلَجْهُل يُوِقُعُه ِفي السُّ

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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ا َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت  n قال هللا تعالى : }  َفلَمَّ
ا َكانُوا ِبِه  َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم مَّ َفِرُحــوا ِبَما ِعنَدُهم مِّ

َيْسَتْهِزئُون {  سورة غافر اآلية 83  .

n  قــال حبيبنــا و نبينــا محمــد صلــى هللا عليــه 
وســلم:» مروا أبناءكــم بالصاة وهم أبناء ســبع 
ســنين ، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 

المضاجع «

n - ) اللهم أنت السام ومنك السام تباركت يا ذا 
الجال واإلكرام ؛ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ؛  ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
؛ له الملك و له الحمد ؛ وهو على كل شــيء قدير 
؛ ال حــول وال قــوة إال بــاهلل ؛ وال نعبــد إال إياه ؛ 
أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ؛ ال إله إال هللا 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون   (  آمين يا 

مجيب السائلين

n  س / متى يبدأ وقت صاة الوتر؟
ج/ مــن بعد صاة العشــاء األخرة ويســتمر إلى 

طلوع الفجر.
س/ كم عدد ركعات أقل الوتر وأكثره؟

ج/ أقــل الوتــر ركعة واحدة, وأكثــر الوتر إحدى 
عشر ركعة أو ثاث عشرة ركعة.

n  أوائل
أول حديقة حيوان . . . . أنشــئت في القرن الثاني 

عشر قبل المياد في الصين في عهد الملك. 

 أرقام  
عــدد نبضات القلب الطبيعي تقريباً 72 نبضة في 
الدقيقة أما عدد مــرات التنفس في الدقيقة من 15 

ـ 18 مرة

n  قال اإلمام ابن القيم الجوزية رحمه هللا :) 
الذنوب جراحات ، ورب جرح وقع في مقتل !! 

وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
والبعد عن  هللا ، وأبعد القلوب من هللا القلب 

القاسي! .

n  س = فى أى سنة كانت حجة الوداع كانت 
حجة الوداع؟ ج =  فى السنة العاشرة من الهجرة

س =ما هى الشجرة التى يصنع منها السواك ؟ ج 
=  هى شجرة األراك

س =بماذا نعت شــهر شــعبان ؟ ج =  نعت شهر 
شعبان بالشريف والمعظم

س =أى األســماء أحــب الــى هللا تعالــى  ؟ ج = 
 أحــب األســماء الى هللا تعالــى ما حمــد وما عبد
س =مــن هــم الحواريــون ؟ ج = الحواريون هم 

تاميذ عيسى بن مريم عليه السام.
إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

َر ِبآياِت َربِِّه  ْن ُذكِّ n - َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ثُــمَّ أَْعــَرَض َعْنَها إِنَّا ِمــَن اْلُمْجِرِميَن 

ُمْنَتِقُموَن .
ـَم  - إِنَّ اْلُمْجِرِميــَن ِفــي َعــَذاِب َجَهنَـّ
َخالِــُدوَن )74( ال يَُفتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه 

ُمْبلُِسوَن .

- يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِســيَماُهْم َفيُْؤَخُذ 
ِبالنََّواِصي َواأْلَْقَداِم .

قُّـــوِم َطَعــاُم اأَلِثيـــِم  - إِنَّ َشــَجَرَة الزَّ
َكاْلُمْهــِل َيْغلِــي ِفــي اْلبُُطـــون َكَغْلِي 
اْلَحِميـــِم ُخــُذوُه َفاْعِتلُــوُه إِلَى َســَواِء 
اْلَجِحيـــِم ثُــمَّ ُصبُّــوا َفْوَق َرْأِســِه ِمْن 
َعَذاِب اْلَحِميـــِم ُذْق إِنََّك أَْنــَت اْلَعِزيُز 

اْلَكِريـــُم إِنَّ َهَذا َما ُكنتُــْم ِبِه َتْمَتُروَن- 
الدخان.

- لَْو أَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآََن َعلَى َجَبٍل لََرأَْيَتُه 
ِ َوِتْلَك  ًعا ِمْن َخْشــَيِة هللاَّ َخاِشــًعا ُمَتَصدِّ
ُروَن  اأْلَْمَثاُل َنْضِربَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ
ُ الَِّذي اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َعالُِم  )21( ُهَو هللاَّ
ِحيُم  ْحَمُن الرَّ ــَهاَدِة ُهَو الرَّ اْلَغْيِب َوالشَّ

ي اَل إِلَــهَ إاِلَّ ُهــوَ  ـذِ ُ الَـّ )22( ُهــَو هللاَّ
َاُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن  اْلَملُِك اْلُقدُّوُس السَّ
ا  ِ َعمَّ اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ
ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ  يُْشِرُكوَن )23( ُهَو هللاَّ
اُء اْلُحْســَنى يَُسبُِّح  ُر لَُه اأْلَْســمَ اْلُمَصوِّ
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو  لَُه َما ِفــي السَّ
اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )24( الحشر 21-24
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عين على اإلقتصاد

n دخل شــهر رمضان أســبوعه الثالث، 
و أســعار المنتجات من خضــر وفواكه و 
لحــوم حمــراء و بيضــاء ال تــزال تعرف 
ارتفاعا كبيرا، و عكس تطمينات وزارتي 
الفالحة و التجارة بخصوص انخفاض هذه 
األســعار مع منصف رمضــان، فقد ظلت 
هذه األســعار مرتفعة، و هو ما ســجلته » 
عيــن الجزائر  » فــي أســواق عديدة من 
مختلــف واليــات الوطن، حيث ان ســعر 
الكيلوغــرام الواحــد مــن مــادة الطماطــم 
لــم ينــزل عــن ســعر 100دج، للمنتــوج 
متوســط الجودة، أما عالــي الجودة فيصل 
إلــى 130دج، أمــا ســعر الكيلوغرام من 
البطاطــا فال يزال يالمس ســعر 80 دج، 
فــي مختلف مناطق الوطن، و هو الســعر 

ذاته للكيلوغرام الواحد من البصل. 
أما الخس فيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد 
ما بيــن 120دج  إلــى 160دج  بينما، و 
الخيــار ب120 دج، و الجــزر ب80دج، 

و البازالء ارتفع سعرها إلى 150 دج.  
أما بالنســبة للفواكه فنجد أن سعر الفراولة 
200دج  بيــن  مــا  يتــراوح  الموســمية 
إلــى 300دج، و المــوز يتــراوح ســعر 
الكيلوغرام الواحد من 280دج إلى  350 
دج، و التمر تتراوح ما بين 500دج  إلى 

900دج.  
البيضاء  يتراوح  ســعر  اللحــوم  أمــا 
الكيلوغرام الواحد منهــا ما بين 320دج، 
الحمــراء  اللحــوم  و  350دج  إلــى 
ب1700دج للكيلوغــرام الواحــد من لحم 
البقر و 2000دج للحم الخروف ، غير انه 
في اليومين األخير سجل تراجع طفيف في 
سعر السردين أين وصل سعر الكيلوغرام 
الواحد إلى 600دج بعد أن بدأ الصياديون 
في اصطياد ســمك التونــة و التي يتراوح 
ســعر الكيلوغرام الواحد منها في عدد من 

الواليات الساحلية 2000دج. 
مــن جانبه، اعتبــر رئيس جمعيــة التجار 
و الحرفييــن الحــاج الطاهــر بولنوار، في 

تصريح ل«عين الجزائر«،  أن األســعار 
عرفــت تراجعا خالل هذين اليومين وذبك 
بمتوســط يتراوح ما بيــن 30دج إلى 40 
دج في الكيلوغرام، حيث قال«أننا الحظنا 
انخفاض في األسعار بالمقارنة مع األسبوع 
األول من شهر رمضان، فأسعار الطماطم 
في األيام األولى من الشهر الفضيل، بلعت 
170 دينار،  فيمــا بلغ متوســط الســعر، 
اليــوم85دج دينــار وأيضا مــادة البطاطا 
التي ســجلت أســعار وصلت لحدود 100 
دينار  فــي األيــام األولــى مــن رمضان، 
بينما يتراوح سعرها اليوم بين  70 دينارا 

كمتوسط وطني«  . 
وأضاف رئيس  الجمعيــة الوطنية للتجار 
والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في نفس 
الســياق ، أنــه بالمقارنة مــع األيام األولى 
من شــهر رمضان، شــاهدنا انخفاض في 
أسعار الخضر والفواكه بمعدل 30 دينارا 

في الكيلوغرام وتابع قائال:  أنه مع تراجع 
الطلب  وتحــول اهتمام النــاس من المواد 
الغذائيــة إلــى تحضيــرات العيــد، نتوقــع 
انخفاضا آخر في أســعار الخضر والفواكه 
القادمــة  ســاعة  ال48  اللحوم،  خــالل 
،خصوصــا وانــه بداية من هذا األســبوع 
سوف تدخل المنتجات الموسمية للسوق« . 
وبخصــوص كميات الخضــر و الفواكه و 
اللحوم المســوقة منذ بدايــة رمضان، قال 
الحــاج الطاهر بولنــوار، أن كمية الخضر 
والفواكــه التــي تم تســويقها عبر أســواق 
الجملــة للخضــر والفواكه متواجــدة عبر 
التــراب الوطني ، يقارب 600ألف  طن، 
الحمــراء  اللحوم  بنوعيهــا  كميــة  وأن 
والبيضاء المســوقة، خــالل 20 يوما من 

رمضان تقارب 60 ألف طن 

n بمجــرد ولوجنــا إليــه هزنــا 
بشكله المعماري اإلسالمي الجذاب 
، وكان بدايــة الرحلــة من الوقوف 
علــى ضريح الفاتــح الكبيــر عقبة 
بــن نافــع  الموجود داخل المســجد 
الــذي يعــد  ثالــث أقــدم المســاجد 
فــي المغــرب العربــي بعد مســجد 
القيــروان فــي تونس ومســجد أبو 
المهاجــر دينار في مدينــة »ميلة« 
الجزائرية.. اختــار أهل المدينة أن 
يكون اسم المســجد ألحد أبرز قادة 
الفتح اإلســالمي وفاتــح أفريقيا منذ 
القــرن 41 الهجري وهو »الفهري 
عقبــة بن نافع« الذي استشــهد عام 
ميــالدي(   682( هجــري   63
برفقــة »المهاجــر أبو دينــار« مع 
300 من خيرة جيشــه، في معركة 
»ممــس« مع أتباع الروم الوثنيين، 
ليدفن الشــهيد عقبة بــن نافع بمكان 
استشهاده.وشــيد األهالــي مســجداً 
لــه وكان ذلــك ما بيــن عامي 63 
هجــري و 66 هجــري، فــي حين 

تــرى روايات أخرى أنــه ال توجد 
أدلــة تاريخيــة دقيقــة عــن تاريــخ 
تشــييده.وذهبت بعضهــا للقــول إن 
النَّاجيــن من معركــة »ممس« هم 
الذين شيدوا المسجد بعد سنوات من 
المكــوث في تونس، حيث أرســلهم 
حاكــم قفصة التونســية إلــى خليفة 
»عقبة بن نافــع« وهو »زهير بن 
قيس« ليشــيدوا مســجداً باسم القائد 
عقبة بن نافع. كما اســتمدت المدينة 
الحاليــة اســمها من الفاتــح الفهري 
عقبــة بن نافع، ويطلــق عليها اليوم 
مدينــة »ســيدي عقبــة«، لتتوســع 
المدينة بعد بناء المســجد إلى منازل 
وحــارات كبــرى، وأصبحــت من 
أشهر المدن التاريخية في الجزائر، 
بعد أن كانت تســمى »تهوذة«ومن 
بين تلك الشواهد التي بقيت شامخة 
إلى يومنــا هذا، مســجد »عقبة بن 
نافع« بمدينة »ســيدي عقبة« التي 
تبعــد عن والية »َبْســْكَرة« الواقعة 
في الجنوب الشــرقي مــن الجزائر 
بحوالــي 20 كلــم، وهــو المســجد 
الذي عشــقه العالمة »ابن خلدون« 

وقــال فيه »إنه أشــرف مــزار في 
بقــاع األرض لما توفر فيه من عدد 
الشهداء والصحابة التابعين«.مسجد 
عقبــة بن نافع من التحف المعمارية 
النادرة بطراز الهندســة اإلســالمية 
الراقيــة، فهو يشــبه إلى حــد كبير 
الشــهيرة في  التاريخيــة  المســاجد 
العالم والقصور األندلســية الفخمة.

كان المســجد في بداياته يتكون من 
قاعة صــالة صغيــرة مشــكلة من 
أقــواس بُنيــت بشــجر »العرعار« 
وخشــب النخيــل المدعومــة بحجر 
ومــواد أخرى مثــل الكلس الجيري 
لعــدد  المســجد  والطوب.وخضــع 
مــن الترميمــات بــدًءا مــن القرن 
تــم  مــا  وأول  الهجــري،  الـــ14 

ترميمــه المحــراب ثــم الصومعــة 
وخلفيــة المســجد، ووضعــت فــي 
أســقفه فوانيــس عتيقة، ثــم جاءت 
عمليات تزيين المسجد، حيث صبغ 
المحراب والقبــو باللونين األخضر 
واألحمر، وبقــي المنبر ذات 
البــاب الخشــبي منحوتــاً 

بأشكال هندسية متقنة.
شــامخة  مئذنة 
على  وحافظــة 

تماسكها 
 قاعــة الصــالة تظهر 
منظــم،  غيــر  بشــكل 
ويبلــغ طولهــا 23 متراً 
أمــا  متــراً،   22 وعرضهــا 
عــرض البالطة الواحدة فيصل إلى 
2.40 متراً.أما مئذنة المسجد ورغم 
أنهــا من أقــدم المآذن فــي المغرب 
العربي، إال أنها بقيت محافظة على 
تماســكها، وهي من أنمــاط المآذن 
المربعــة،  القاعــدة  ذات  الهرميــة 
ويبلغ ارتفاعهــا 16 متراً، وتتكون 

مــن طابق واحد ارتفاعه 14 متراً.
اب مســجد عقبة بن نافع، تحفة فنية 
متقنة أيضا بأشــكال »أرابيسكية«، 
ومصنــوع من خشــب »الســدر« 
إذ  برونزيــة،  بدبابيــس  ومرصــع 
يبلغ عرضــه 1.4 متــر وارتفاعه 
2.7 متر وسمكه 40 سم، وذكرت 
دراسات تاريخية جزائرية أن الباب 
جاء هديــة من أمير القيروان »عبد 

المعز بن باديس الصنهاجي«.
قــوة  تؤكــد  التــي  المعالــم  ومــن 
اإلســالمية  المعماريــة  الهندســة 
توجــد نوافذ المســجد، التــي ُزينت 
بأشكال ومنمنمات فاخرة.كما يوجد 
بالمســجد غــرف قديمــة خصصت 
قديمــا إلقامــة الطلبــة القادمين من 
مناطــق بعيدة ومجــاورة، من بينها 
األوراس وقســنطينة فــي الجزائــر 
ومن تونس، وحتى من بعض الدول 

اإلفريقية 
المســجد اليوم وفي الشــهر الفضيل 
يعــد مقصــدا ليس لســكان بســكرة 
لبوابــة  زائــر  لــكل  بــل  فحســب 

الصحراء 

الشهر الفضيل يدخل أسبوعه الثالث 
األسعار ال تزال تحتفظ بلهيبها

مسجد عقبة نب نافع ببسكرة  

شاهد على الفتوحات اإلسالمية في الجزائر
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رمضانيات
خارج الحدود 
رمضان يف البحرني 

عىل وقــع  الغبقــة وقرقاعــون والقهوة 
نجمة األمسية الرمضانية

هــو  رمضــان   n

الســنة  شــهور  أروع 
يصبــح  منــازع،  بــا 
روحانية  أكثــر  الناس 
في رمضــان، ويصبح 
التلفزيونــي  البــث 
ويصبــح  أفضــل، 
وتصبح  ألــذ،  الطعــام 
أجمــل  الشــوارع 
الرمضانيــة.  بالزينــة 

إذا كان هــذا هو أول رمضان تقضيه في مملكة البحرين فاســتعد لانبهار، رمضان 
فــي البحريــن يختلف عن أي مكان آخــر. هل حضرت قرقاعون مــن قبل؟أجمل ما 
في رمضان في البحرين هو جو الهدوء والسكينة الذي يخيم على المملكة بأكملها، 
النــاس أكثــر هدوًءا في رمضان ويأخذون األمور برويــة أكثر. كما أن رمضان هو 

شهر االجتماعات العائلية والمناسبات االجتماعية
طعام رمضان: إفطار وغبقة وسحور

 وجبة اإلفطار هي أول وجبة يتناولها الصائم بعد يوم طويل من الصيام، وفي أغلب 
األحيــان يتنــاول الصائمون التمر والماء والعصائــر الرمضانية ثم يصلون المغرب 
ويتناولون اإلفطار بعد الصاة. يتناول الناس اإلفطار مع عائاتهم، وأحيانًا ما تتسع 
هذه المناســبة لتشمل جميع أفراد األسرة واألصدقاء والجيران.السحور هو الوجبة 
التي يتناولها الناس قبل الفجر، أو قبل الصيام، وعادة ما يكون وجبة خفيفة تتضمن 
الزبــادي أو مشــروب اللبن الرائب لتقليل الشــعور بالعطش أثناء ســاعات الصيام 
الطويلة.توجــد وجبة اخرى يتميز بها رمضان فــي البحرين ودول الخليج االخرى، 
وتسمى هذه الوجبة الغبقة. كلمة الغبقة تعني االجتماع أو اللمة. وتؤكل هذه الوجبة 
فقط في المناســبات الخاصة أو في المطاعــم والفنادق. يفطر الناس في هذه الحالة 
علــى بعض التمــر والعصائر أو وجبة خفيفــة جدًا، ثم يخرجون لتنــاول الغبقة في 
المطاعم أو يســتقبلون الضيوف على الغبقة بعد صاة العشــاء. الغبقة في األساس 
مناسبة اجتماعية، ولكنها تتضمن الكثير والكثير من الطعام اللذيذ.أما أشهر األطباق 
البحرينية وأكثرها شعبية، المجبوس، فكثيًرا ما يجد طريقه إلى مائدة اإلفطار أيًضا. 
المجبوس طبق من األرز البســمتي والتوابل ويمكن طهيه مع اللحم البقري أو لحم 
الغنــم أو الدجــاج أو الروبيان.وكثيًرا ما يتواجد علــى المائدة أيًضا طبق الصالونة، 
وهــو يخنــي بحريني تقليدي. أما نجمة األمســية الرمضانية فهــي القهوة العربية، 
وعــادة مــا يصحب القهوة التمر أو نــوع من الحلويات الشــرقية أو بعض الحلوى 
البحرينية التقليدية.إذا كنت ال تعلم ما هو فقد حان الوقت للتعرف على هذا االحتفال 
التقليــدي التاريخــي، يحتفل الناس في دول الخليج ليلة 14 رمضان احتفال يســمى 
قرقيعــان أو قرقاعون.يحمل احتفال قرقاعون بعض الشــبه مــع احتفاالت الهالوين 
العالميــة، إذ يرتدي األطفال مابس احتفالية ويدورون على المنازل لجمع الحلوى، 
ولكــن في قرقاعــون يرتدي األطفال المابس الشــعبية التقليديــة ويحملون حقائب 
تقليديــة مطــرزة لجمع الحلوى بها، ويغنــون األغاني الشــعبية القديمة والفلكلور.
قد ال يتم االحتفال اآلن بهذه المناســبة بنفس الطريقة التي كان يباشــرها الناس في 
السابق، ولكن الناس مازالوا يحتفون بهذا اليوم بشكل خاص. سوف تجد أن معظم 
المحات تقدم عروض خاصة على الحلويات في وقت قرقاعون كما ستجد األسواق 
الشــعبية تعرض المابــس التقليدية المائمــة لاحتفال في ذلــك الوقت.كما تنصح 
الســيدات بارتداء مابس محتشمة خال الشــهر، وخصيًصا في أماكن العمل، يجب 

على األقل تغطية الكتفين والركبتين.

 رمضان 
والناس 

مساجد نا

يبدو أن وعود وزارتي الفاحة و التجارة بانخفاض أسعار المنتجات و مختلف السلع الواسعة االستهاك 
بداية من األسبوع الثاني من شهر رمضان، ذهبت في مهب الريح، بعد أن انتصف األسبوع الثالث من 
الشهر الفضيل و األسعار ال تزال »ملتهبة«، في الوقت الذي تطمئن فيه جمعية التجار و الحرفيين 
بأن األسعار ستعرف تراجعا ملحوظا نهاية األسبوع بعد دخول العديد من المنتجات الموسمية السوق. 

لما قصدنا عاصمة الزيبان بسكرة ، كان دليلنا الصحفي محمد حريز ، وقبل أن نتوجه إلى المسجد  أكرمنا بشخشوخة بسكرية في منزله..ورغم إصراره على أن تجول قليا في 
مدين سيدي عقبة إال أننا كنا نستعجل الوصول إلى المسجد التاريخي احد اقدم مساجد المغرب العربي للوقوف على جماليات هذا المعلم التاريخي الهام في المنطقة.

الجزائر:سناء-م 

إيناس .ش   



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
عرشة أخطاء غذائية شائعة يف رمضان تدمر صحتكم 

15رمضانيات

n   يرتكب الكثيرون أخطاء غذائية شــائعة في 
شــهر رمضان ســواء خالل وجبة الســحور أو 
اإلفطار و الســهرة قد تعود ســلبا على صحتهم  
أيــن من المهم تناول الطعام بشــكل متوازن في 
رمضان والتركيز علــى األطعمة التي يحتاجها 
الجســم دون إفراط . و من أخطر هذه األخطاء 

نشير إلى :
 1/إهمال وجبة السحور :

يهمل البعض وجبة السحور تماما، رغم أهميتها 
البالغة كونها تقوي الصائم وتنشطه في  مصدر 
الطاقــة للجســم خالل نهــار رمضــان، خاصَة 
إذا كانــت هذه الوجبة غنية بالنشــويات البطيئة 
االمتصاص، كما تساعد في منع حدوث اإلعياء 

والصداع أثناء نهار رمضان.
2/اإلكثار مــن تناول المخلالت والمنبهات أثناء 
السحور:  حيث يؤدي اإلفراط في تناول األغذية 
المحتويــة على الصوديوم أو الملح كالمخلالت، 
وكذلك شرب المنبهات بكميات كبيرة كالقهوة أو 
الشاي، إلى إدرار البول ما يؤدي إلى فقد بعض 
األمالح المعدنية من الجسم واإلحساس بالعطش 

خالل فترة الصيام.
 3/ تناول الوجبات الدســمة والسكريات :حيث 
يعتقــد العديــد أن تنــاول الوجبات الدســمة جدا 
والحلويات في الســحور يزيل الشعور بالجوع، 
إال أنها في الواقع تثقل المعدة وتسبب مشاكل في 
الهضــم خاصــة إذا أن تناولها قبل النوم، فضال 

عن أنها تسبب العطش.
أن  الكثيــرون  بكثرة:يعتقــد  المــاء   4/شــرب 
شــرب كميات كبيرة مــن المــاء خــالل فتــرة 
الســحور قــد يقلــل شــعوره بالعطــش خــالل 
رمضان، إال أنه من المستحســن شــرب كميات 
كافيــة من الماء مقســمة في الفتــرة بين الفطور 

والســحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي 
مخاطر الجفاف. 

5/ البــدء باألطعمة الدهنية عنــد اإلفطار:يعتبر 
بــدء اإلفطار باألغذية الغنيــة بالدهون كالمقالي 
واألغذيــة الدســمة، مــن أهم األخطاء الشــائعة 
التي عليــك تجنبها في رمضان، إذ يفضل البدء 
بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، كالتمر 
فهو غني بالسكريات ســريعة االمتصاص التي 
ال تحتــاج إلــى عمليــات معقدة فــي تمثيلها، ما 
يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

6/ شرب الماء البارد
يســبب شــرب الماء البارد علــى معــدة فارغة 
الكثير من المشــاكل الهضمية وكذا قد يؤدي إلى 

سرطان المعدة .
 7/  التقليــل  من شــرب المــاء نتيجة الصيام و 

بالتالي اإلصابة باإلمساك و عسر الهضم
 8/تناول الطعام إلــى حد التخمة: يعمد البعض 
بعــد يوم من الجوع الشــديد إلى تنــاول كميات 
كبيــرة من الطعام مــرة واحدة وقــت اإلفطار، 
لكن األصح تناول وجبات صغيرة على فترات، 
مثــل: وجبة وقــت اإلفطار، ووجبــة بعد صالة 

التراويح، ووجبة السحور.
9/ كثرة الحلويات

يشــتهر شــهر رمضــان بالحلويــات كالقطايف 
والكنافة والمخبوزات، والتي يؤدي اإلفراط في 

تناولها إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.
10/عدم ممارسة الرياضة

الكثيرون ال يجدون الوقت لممارسة الرياضة في 
رمضــان نظــرا لتكدس جــدول أعمالهم خاصة 
خالل فترة المســاء، وينصح الخبراء بممارســة 
القليــل مــن الرياضة  قبــل اإلفطار بســاعة إذا 

أمكن أو بعده بساعتين على األقل.

 إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

مقبلة باخلضار مبخرة

 n المقادير:
100 غ شمندر سكري،200غ 

بطاطس مبخرة،200غ جزر مبخر 
و مرقد ، 1حبة بسباس كبيرة 

مبخرة، بيض مسلوق، قطعتين 
باطي، دبشة للتزيين، صلصة 

سلطة بالخردل.
 فــي صحــن كبيــر ومبســط نضع 
الخضار كل نوع من جهة ونسكب 
صلصة السلطة فوق الخضارونّزين 
الطبــق بقليل من الدبشــة ونضعها 

في الثالجة ونقدمها باردة. 
  شهية طيبة

n  نضــع كوبيــن و نصف فرينة وملعقة صغيرة خميــرة حلويات و فانيال  و 
كــوب إال ربع ســكر رطــب) قالصي(  نخلــط المكونات الجافــة مع بعض و 

نضيف 250غرام زبدة بحرارة الغرفة
نفــرك جيــدا باليد حتــى نتحصل على خليط طــري و إذا ما تلــم معانا العجين 
نضيف القليل من الزيت حتى يتلم العجين  و نستطيع تشكيل و إن كان العجين 
طري جدا نضيف الفرينة المهم يكون العجين متماســك و نشكل كرات و نزين 

بالقرفة اختياري  ندخله الفرن من 10إلى 15دقيقة.

دجاج
n    المقادير: 

 صــدر دجــاج،500غ لحــم مفروم،3حبــات بطاطــس، فلفل 
حــار،200غ زيتون أخضر بدون نواة، كريمة الجبن،بقدونس 

للتزيين، زيت، ملح، فلفل أسود، بصلة مفرومة.
طريقة التحضير 

 نقلــي حبــات البطاطــس ونتركهاعلــى حدانضــع فــي قــدر 
الزيت،البصلــة المفرومة، صدر الدجاج،الملح، الفلفل األســود 
ونضيــف كوب ماء ونترك الــكل يطهىعلى نــار معتدلة بعدها 
نشــكل اللحم المفروم كويرات طويلة بعدما تتبيلها ونضعها مع 
الدجــاج ونضيف كوب ماء ســاخن ونترك الــكل يطهىعلى نار 

هادئة للغاية.
الدجاج،اللحــم المفــروم نســكب نأتــي بقالب يدخــل الفرن نضــع البطاطــس المقليــة فوقها صدر 

القليــل مــن المــرق ومن فوق نضع صلصــة الجبن.نضع القالب فــي الفرن لمدة 15دقيفــة فقط.نضع قليل من 
البطاطس في صحن مقعر ثم صدر الدجاج محمر وكريات اللحم ونّزين بالبقدونس والحار.

شهية طيبة

ضيفنــــــــــا

n  يطمــح الشــاف عادل بــأن يصبح شــافا بأربع نجوم 
كونــه يهوى هذه المهنة و  يتفنــن فيها و يمتلك الخبرة 

الكافيــة  للظفــر بها ، و هو الذي ولج هذا الميدان في 
ســن المراهقة ، بعد اكتشــافه  لولعه  و حبه للطبخ 

الجزائــري و األوروبــي ، و بتزايــد رغبته في 
احترافه، توجه  إلى فندق الســياحة و عمره لم 

يتجاوز الـ 18سنة، أين  خضع لتكوين مهني 
و تحت رقابة أبرز الطهاة  لمدة18شــهرا، 
ليصبــح بعدها شــافا لــه وزنه و لمســته 
المتميّزة التي أشــاد بها الكثير من أساتذته 

و زمالئه.
و يمتلك الشاف عادل خبرة تقارب 15سنة في 

هذا المجال الذي برع في المزج فيه بين المطبخ 
الجزائــري و المطابــخ األوروبيــة )الفرنســي، 

اإليطالي، البريطاني( إضافة إلى المطبخ المغربي، 
محرزا إعجاب و ثناء كل من يتذوق أطباقه المتميّزة. 

نهــل الشــاف عادل من خبرات العديد مــن الطهاة الذين 
ســاندوه خالل مســيرته على رأسهم الشاف طاهر، الشاف 

غابلاير بايلســون والشــاف فيليب. لكنه لم يكتف بما تعلمه و راح يستكشف 

مــدارس أخرى وينتقي من كل دولة وصفة يضفي عليها 
نكهات يســتلهمها من ثقافتــه المحلية  و يتفنن بقدراته 
الفنية العالية في منحها لمسة و بصمة خاصة بعادل 

بليل.
 و قــد مكنتــه عزيمته من المشــاركة في العديد 
مــن المهرجانــات الوطنيــة و الدوليــة أهمها 
مهرجــان تونس، أزباكســتان، الهند، كوريا 
الجنوبيــة و تركيــا التي تعدت مشــاركته 
فيهــا  لوحدها 5 مهرجانــات. لتتواصل 
إنجازاته المشــرفة و ذلك بتحصله على 
الماســتر شــاف البريطانــي و الذي يعتبر 
إنجــازا كبيرا في حــد ذاته، فضال عن نيله 
علــى شــهادة التحكيــم الدولــي،و غيرها من 
التشــريفات التي فتحت له أبواب البروز و كسب 
مهارات أكبر، و هو ما شجعه و حمسه للعمل أكثر 
ألجــل أن يجيد تمثيل الجزائر فــي المحافل الدولية، 
وإيصــال المطبخ الجزائري المتنّوع بتنّوع  بلده القارة 

إلى العالمية.
مريم بت جامع 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

ماسرت شاف ”بليل عادل ”
التشكيلة أوروبية بمكونات أساسية جزائرية 
 تحصل الشاف بليل عادل على العديد من الجوائز العالمية التي شّرف بها الجزائر و رفع علمها في سماء فن 
الطهي، أهمها لقب ”ماستر شاف البريطاني”، باإلضافة إلى مشاركته العديدة بالمهرجانات الوطنية و الدولية 

على غرار مهرجان  كوريا الجنوبية و الهند، هذا التنّوع جعله عالمة فارقة في فن الطبخ الجزائري. 

عصري احلليب 
بالفرولة

n   المقادير
بــارد،250غ  حليــب  لتــر   1 
فرولة،150غ ســكر بني، كوب 

مكعبات ثلج،
طريقة التحضير:

نضــع  كهربائــي  فــي خــالط   
المكعبــات مع الفراولة والســكر 
البني نمزجهم مع بعض ونضيف 
الحليب تدريجيا ونخلط الكل مع 

بعض ونقدمه باردا.
 شهية طيبة

غريبية

 الطريقة 

بالكرمية
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متفرقات

n تنفيــذا لتعليمــات والــي واليــة 
تبســة محّمد البركــة داحاج ، وبتكليف 
منــه ، وفــي إطــار التكّفــل الجــّدي 
بانشغاالت ســاكنة مناطق الظّل بإقليم 
الواليــة ، باشــرت   نهاية األســبوع 
الماضي  لجنــة والئيّــة مشــّكلة مــن 
قطاعــات المــوارد المائيّــة ، الّطاقــة 
واألشغال العموميّة ، وممثّلي المصالح 
التّقنيّــة علــى مســتوى دائــرة أّم علي 
برئاســة المفتّشــة العاّمة للوالية أحالم 
طلحــي، زيــارة ميدانيّــة إلــى منطقة 
الظــّل قابل الفّوة بإقليم بلديّة صفصاف 
الوســرى لاللتقــاء بقاطنــي المنطقة ، 
والنظــر فــي انشــغاالتهم التنمويّة بعد 
أن حظــي ممثّلــون عنهم بلقاء ســابق 
مــع والــي الوالية ، بهدف االســتجابة 
وفــق  التنمويّــة  لمطالبهــم  الّســريعة 
األولويّــات والمتاح مــن اإلمكانيّات ، 
وتحســين إطارهــم المعيشــي والعمل 
على تثبيتهم بمناطقهم ، وذلك بحضور 
رئيســة دائــرة » أّم علي » » شــافية 
بوخــاري ، ورئيس المجلس الّشــعبي 

البلدي لبلديّة » صفصاف الوسرى.
الجاري  األسبوع  و  شرعت  بحر 
تبّسة  لوالية  والّسكان  الصحة  مديرية 

واسعة  تطوعيّة  حملة  تنظيم  في   ،
مستوى  على  اللّيشمانيا  داء  لمكافحة 
بلدية بئر العاتر، بتاطير من المؤّسسة 
العموميّة للّصحة الجواريّة بئر العاتر، 
والبيئة  ّالفالحة  مديرتي  وبمشاركة 
ومساهمة  العاتر،  بئر  وبلديّة  ودائرة 
مؤّسسات عموميّة وخاّصة ، وفعاليات 
الجمعويّة  الحركة  ونشطاء  مجتمعيّة 
المعلنة  البؤر  استهدفت  الحملة 
للحشرة  انتشارا  تشهد  التي  والمناطق 
خالل  اعتماد  من   ، للّداء  المسبّبة 
 « بمبيد  برّش  الكيمياوية  المعالجة 
القضاء  في  المساعد   ، الّديلتامترين« 
المرئيّة  غير  الفليبتوم  حشرة  على 
داء  مكافحة  للمرض  حملة  المسببّة 
اللّيشمانيا توبعت بعمليّّة تنقية وتنظيف 
بإقليم  والهامدة  الّصلبة  النّفايات  ورفع 

البلديّة .
 إلى ذلك تنهي مديريّة الّصحة والّسكان 
إلى علم مواطني بلديّة » بئرالعاتر » 
، تمديد آجال الحملة بالنّظر إلى اتّساع 
المساحة المعنيّة بالرّش ، وتطلب منهم 
االنخراط في العمليّة من خالل تسهيل 
مهاّم فرق الرّش ، لتحقيق الغرض من 
بداء  اإلصابة  وتحجيم   ، العمليّة  هذه 

اللّيشمانيا والقضاء على بؤرها. 

n تنفيــذا للتعليمات القيادية وفي 
اطار الحملــة الوطنية التي تنظمها 
المديريــة العامة لألمــن الوطني، 
بمناســبة شــهر رمضــان المبارك 
والتي تحمل شــعار رمضان كريم 
بــدون حــوادث ســطرت مصالح 
امن الوالية مخططا امنيا تحسيسيا 
على مستوى مختلف نقاط المراقبة 
والحواجــز الثابتــة التابعــة ألمــن 
الواليــة ،حيث تم في هــذا اإلطار 
وبالتنســيق مــع مختلف الشــركاء 
الفاعليــن تنظيم خرجــات ميدانية 
على مستوى مختلف النقاط األمنية 
الثابتة  بمداخــل  الحواجــز  وكــذا 
المشــاركة  فيهــا  ،بمــا  المدينــة 
مســتوى  علــى  دروس  وتقديــم 

وكــذا  المهنــي  التكويــن  مراكــز 
الوطني  الدرك  مشــاركة  مصالح 
في يوم تحسيســي بالحاجز الثابت 
التابــع لقطــاع اختصاصهــم، كما 
قامت في نفس السياق مصالح امن 
الوالية ممثلة في المصلحة الوالئية 
لألمــن العمومــي بتســجيل عــدة 
ومضات تحسيسية توعوية يتم بثها 
بصفة دوريــة على أمــواج إذاعة 
تبســة الجهويــة، وتبقــى مصالــح 
امــن والية تبســة مجنــدة لإلجابة 
انشــغاالت  أي  عــن  واالســتجابة 
او طلبــات للتدخــل عبــر األرقام 
المجانيــة المســخرة مــن طــرف 

المديرية العامة لألمن الوطني. 
هواري .غ

 nأشــرف أول أمس  عبدالوهاب 
موالي والي والية ميلة  و  بشــير 
تيــــر رئيس دائرة ســيدي مروان 
المحليــة  الســلطات  وبحضــور 
واالمنيــة بالدائــرة ورئيس الهالل 
االحمــر الجزائــري لواليــة ميلة 
ورئيــس جمعية الديوان الســياحي 
وامــام المســجد وبعــض فعاليات 
المجتمع المدني   علي  تكريم 42 
من حفظة وحافظات القرآن الكريم 
بمســجد األمير عبدالقادر بســيدي 

مروان.
التكريمي  الحفل  هذا  وجرى   
الشهر  من  النصف  بمناسبة 

هو  الحفل  هذا  ميز  وما  الفضيل  
في  المسجد  براعم  وتنافس  تفاعل 
أجواء  في  ومتميز   هادف  جو 

رمضانية  ,  و تمن الحاضرون
شارك  من  كل  و   المبادرة  هده    
في هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة  
و تمني المشاركون مزيدا من هده 
شانهم  من  تزيد  التي   المبادرات 
وعلوهم كأجيال متعلمة قادرة على 
العصر  ومواكبة  المجتمع  تنمية 
الحميدة  واألخالق  للدين  وحافظة 

بقربها للقرآن الكريم .
محمد ب

االمني  البرنامج  اطار  في   n
المسطر من قبل مصالح أمن والية 
رمضان  شهر  خالل  الطارف 
و  الغش  اشكال  كل  لمحاربة 
الغير شرعية وكذا حماية  التجارة 
عناصر  تمكنت  المستهلك  صحة 
االول  الحضري  باألمن  الشرطة 
كيس   1286 من حجز  بالطارف 
فحم  قرص   3000 و  الشمة  من 
المصدر  مجهولة  كلها  الشيشة 
اثر  على  العملية  جاءت  حيث 
فرقة  بها  قامت  ميدانية  خرجة 

فرقة  كذا  و  العامة  الشرطة 
الحضري  لألمن  العمومي  االمن 
المحالت  مراقبة  استهدفت  االول 
اين  المعروضة  السلع  و  التجارية 
تم ضبط خالل العملية شخص يقوم 
السلع  من  معتبرة  كمية  بعرض 
في  المتمثلة  و  المصدر   مجهولة 
1286 كيس من الشمة و 3000 
قرص فحم الشيشة ليتم كجز كامل 
هذه السلع مع انجاز ملف قضائي 

ضد صاحب السلعة.
بوثينة سميلي
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إصابة 15 شخصا بالتهاب الكبد الفريويس بميلة

لجان والئية لالطالع عىل مناطق الظل 
ومكافحة داء الليشمانيا بتبسة 

مصالح الدرك واألمن يف حمالت تحسيسية 
للوقاية من حوادث المرور بالوالية 

تكريم 42 حافظا للقران الكريم بسيدي مروان بميلة

حجز  1286 كيس من الشمة  و 300 قرص من فحم 
الشيشة   بالطارف

هــذا  أوضحت،  فــي  وقــد   n
الخصــوص المكلفــة باإلعــالم لدى 
المستشــفى الجامعي الســيدة »عتيقة 
بلغــوار« أن هاتــه الحملــة منظمــة 
باتنــة،  بواليــة  الصائميــن  لفائــدة 
يســتفيدون علــى مــدار شــهر كامل 
مــن شــروحات وتوجيهــات ســواء 
للمرضى باألمــراض المزمنة على 
ســبيل ضغط الــدم والســكري وكذا 
االمــراض الباطنيــة أو االشــخاص 
أزيــد  ســيعمل  ،حيــث  االصحــاء 
مــن 10 أطباء  مــن أقســام الطــب 
الباطنــي تخصــص امــراض الغدد 
القلــب  امــراض  وكــذا  والســكري 
والضغــط الدموي على تقديم نصائح 
وشروحات للمرضى وساكنة الوالية 
على حد الســواء قصــد اتباع الحمية 
الغذائيــة فــي شــهر الصيــام وكيفية 
تنــاول الــدواء مع ابراز اهــم النقاط 
التي يســتوجب اجتنابهــا فضال عن 
كيفية التعامل مــع الصيام ألصحاب 
االمــراض المزمنة إلتمــام صيامهم 
علــى أتم وجــه واجتنــاب أعراضه 
واالفطار ان كانت القدرة كاملة لهاته 

الفئة السالفة الذكر .
التحسيسية  الحملة  هاته  وشهدت، 
التي خصص لها أيام االحد والثالثاء 
اسبوع  المواطنين  من كل  الستقبال 

اللذين  الوالية،  لساكنة  كبيرا  اقباال 
قصد  االطباء  مقابلة  شغف  أخذهم 
الصحية  والتدابير  التوجيهات  أخذ 
للصيام  قابل  جسمهم  لتجعل  الكاملة 
اليوم  كان  ،أين  أعراض  أي  بدون 
اللذين  لألطباء  فرصة  االول 

معرفة  عندهم  من  ما  كل  قدموا 
اللذين  عليهم  للوافدين  طبية  لتلقينها 
من  لها  لما  الحملة  هاته  على  أثنوا 

دور ايجابي لفائدتهم  .
والجدير بالذكر في االخير، أن هاته 
قصد  لألطباء  فرصة  كانت  الحملة 

بضرورة  المواطنين  واعالم  توجيه 
وااللتزام  والحذر  الحيطة  توخي 
الصحية  واالجراءات  بالتدابير 
وأن  خاصة  كورونا  وباء  لمجابهة 
اصابات  مؤخرا  باتنة سجلت  والية 

مؤكدة بالفايروس  .

n   وحســب بيــان للمديريــة فانه 
في إطار البحوث الجينية المســتمرة 
التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر 
علــى فيــروس كورونــا المتحــورة 
نعلــم جميــع المواطنيــن بــأن والية 
تبســة ســجلت  حاالت عديدة  مــن 
فيروس كورونا الساللة النيجيرية و 
الســاللة البريطانية و هذا راجع الى 
االســتهتار الكبير مــن طرف بعض 
المواطنيــن بهذا الوبــاء الخطير  و 
عدم االلتزام بشــروط الوقاية و عليه 
ندعــو الجميــع ســواء مواطنيــن أو 
متعامليــن اقتصادييــن إلــى االلتزام 
بشــروط الوقاية مــن تباعد و ارتداء 
الكمامــة الطبية خاصــة في األماكن 

العامة و تجنــب المصافحة و أمكان 
المتكــرر  التعقيــم  مــع  االكتظــاظ 
لليديــن وتواصــل مصالــح التجارة 
لوالية تبســة  العمل  التحسيســي و 
االعالمي الذي انطلقت فيه المديرية 
بداية الشــهر الفضيل على مســتوى 
مطاعــم االقامــات الجامعيــة نفذت 
خرجة ميدانية  على مستوى اقامتين  
جامعيتيــن وزعت خاللها المطويات 
الصلــة  الملصقــات ذات  و علقــت 
بمواضيــع مكافحة التبذيــر الغذائي 
بصفــة عامــة ،تبذيــر الخبز بصفة 
خاصــة و تخفيض نســبة الســكر و 
الملح و المواد الدسمة وتبقى العملية 
األســبوع  ســيعرف  و  متواصلــة 
المقبل فعاليات مشابهة على مستوى 

االقامات الجامعية  األخرى .

n وقــال مديــر المؤسســة العموميــة للصحــة 
الجوارية  بميلة جمال كلوز ، أّن سبب ظهور هذا 
الداء يرجع إلى المياه الملوثة  حيث سجل اصابة. 

04 مصابين من أسرة واحدة.
قد  سريعة  إجراءات  فان  كلوز  جمال  حسب  و   
اسباب  معرفة  و  الداء  هذا  لمحاصرة  اتخادها  تم 

انتشاره في حي مارشو دون غيره من األحياء .
قد  الحاالت  عدد  فإن  المسؤول  ذات  حسب  و  
تراجع خالل االيام االخيرة ،حيث تبين أن المياه 
المرض  هدا  انتشار  سبب  هي  مطهرة  الغير 

المعدي.
 و قد  شرعت المصالح الصحية بميلة في عملية 
تحسيسة علي مستوي المنابع العمومية بمنطقة 
مارشو بوضع الفتات تحذر السكان من استهالك 
المياه الغير معالجة  و تم اتخاد   اإلجراءات 
الوقائية الالزمة لمنع انتقال العدوى بين السكان. 
محمد بوسبتة 

تم تخصيص 10 أطباء يسهرون عىل هاته الحملة

موازاة مع حجز ملح فاسد يف برئ العاتر

جلهم  تالميذ  والماء الملوث يكون السبب

بادر، المستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بباتنة ، الى تنظيم حملة تحسيسية لفائدة الصائمين  خالل الشهر 
الفضيل تحت شعار »رمضان والصحة » على مدار شهر كامل على مستوى قاعة المحاضرات المتواجدة بالمستشفى .

حذرت  مديرية الصحة لوالية تبسة من الساللة الجديدة المتحورة لفايروس كورونا  ودقت ناقوس الخطر 
نتيجة  التراخي والالمباالة  من طرف عموم المواطنين.

 سجل إصابة 15 تالميذا بالتهاب الكبد الفيروسي أ ما ُيعرف بـ »الصفاير« بحي مارشو و حي صناوة العليا 
في أعالي مدينة ميلة. 

المستشفى الجامعي بباتنة  ينظم حملة 
التباع حمية غذائية  في شهر الصيام

باتنة : محمد دحماني

تبسة :هواري عريب 

عين على المجتمع
األحد 02 ماي  2021
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17منوعات
الربتغال تدشن أطول جرس مشاة 

ُمعّلق يف العالم

مومـــياء لكــاهن مرصي قديم اتضح أنها المــرأة حــامل

الصني تسن قانونًا يمنع هدر الطعام

n  رغــم توفــر جل البيوت اليوم 
علــى األفران الغازية و الكهربائية، 
غيــر أن مكانــة الفــرن التقليدي ال 
يمكــن االســتغناء عنهــا خاصة في 
المناســبات و بشــكل خــاص عيــد 
الفطــر المعــروف بعيــد الحلويات 
لتفنــن ربــات البيوت فــي إعداد ما 
لــذ و طاب مــن حلويــات تقليدية و 
عصريــة احتفاء بتمكــن الصائمين 
مــن أداء فريضــة الصيام و حســن 
ضيافــة و إكرام الضيــوف في هذه 

المناسبة السعيدة. 
 و مــع تقلــص المخبــزات التقليدية 
في الســنوات األخيرة، بات الزبائن 
يضطرون للتنقــل من حي إلى حي 
بحثــا ع فــرن تقليــدي أو ما يعرف 

لــدى العامة باســم »الكوشــة« ألن 
عــدد معتبر من الحلويــات التقليدية 
ال يصلــح إال إذا تم طهيه في درجة 
حــرارة مرتفعة و تحت إشــراف و 
خبــرة خباز ماهر ، مثلما هو الحال 
بالنســبة ألهم الحلويــات التقليدية و 
األساســية فــي صينيــة الجزائريين 
على غرار المقرود  و البقالوة..لذا 
فإن األفران التقليدية تكثف ســاعات 
عملهــا في الشــهر الفضيل و تعمل 
منذ لصباح الباكر إلى ساعة متأخرة 
من الليل، باعتبار أن عمليات طهي 
الحلويــات تنطلــق فقط بعــد انتهاء 
مــن إعداد كل أنواع الخبز من خبر 
الباقيط إلى خبز الدار و الكورونات 
و الشريك و خبز الزيتون و غيرها 
مــن األصنــاف التــي يزيــد الطلب 

عليها في هذا الشهر.    

n يحلم كل شاب بالزواج بفتاة متناسقة 
القوام وال تعاني من الســمنة، لكن هذا 
الحلــم تنافــى مــع واقع رغبات شــاب 
أمريكى تزوج من فتاة اكتســبت الكثير 
من الوزن بسبب تناولها جرعات عالج 
ليصــل وزنها إلــى 122 كيلو جراما، 
إال أنه قّرر االنفصال عنها ليس بسبب 
وزنها الزائد، لكن بعد أن أجرت عملية 
وفقدت وزنا هائاًل لتصبح أكثر رشاقة.
وانفصل الزوجان األمريكيان بعد نجاح 

الزوجة في فقدان وزنها فور الخضوع 
لعملية جراحية، ما أفقد الزوج اهتمامه 
بهــا، حيث كان يشــرف على كل أمور 
حياتهــا ويســاعدها فيشــؤونها بســبب 
وزنها الثقيــل، وبعد العمليــة وإنقاص 
الوزن، قّرر الرحيل عنها بســبب عدم 

قدرته على ممارسة نفس األمور.
ووفــق مــا نشــرته صحيفــة ديلي ميل 
البريطانيــة فــإن الزوجــة تدعى كيلي 
ويلســون، وتبلغ من العمــر 34 عاًما، 

وتعمــل في مجال تقديــم البث الصوتي 
وصناعة المحتــوى، وكانت تعيش مع 
زوجها في والية أوريجون األمريكية، 
وقد عانت من أمراض مســتعصية منذ 
عام 2014 أجبرتهــا على تلقى أدوية 

ساهمت في زيادة وزنها.
وكشفت المرأة التي تخلصت من وزنها 
الضخم أن فقدانها للوزن أدى إلى نهاية 
زواجهــا بعد أن طلــب زوجها الطالق 
عندمــا أدرك أنهــا لــم تعــد مضطــرة 
لالعتمــاد عليــه، موضحة أنهــا كانت 
تعاني بســبب اكتســابها قــدر كبير من 
الوزن بعد تشــخيص إصابتها بمرض 
المناعة الذاتية، وكذلك التهاب المفاصل 
الروماتويــدى والفيبروميالغيــا - وهي 
حالة تســبب األلم المزمــن والتعب في 

جميع أنحاء الجسم.
وأضافت أنهــا ظلت طريحــة الفراش 
عملًيــا، ولجــأت كيلــي إلــى الطعــام 
لتخفيف اكتئابها المتزايد، نتيجة لزيادة 
وزنهــا وأعراض مرضهــا، وغالًبا ما 
كانــت غير قــادرة على المشــي أكثر 
من بضع خطوات، لذلك أصبح الزوج 
مايك، البالغ من العمر 32 عاًما، الذي 
التقتــه كيلي في عام 2007، هو القائم 

بأعمالها.
كيلــي  2018 رتبــت  أكتوبــر  وفــى 
اجتماًعــا مــع جــراح ســمنة لمناقشــة 
الــوزن،  إنقــاص  جراحــة  خيــارات 
وفــي أبريــل 2019، خضعــت كيلي 
لعملية تكميم رأســي للمعدة حيث تمت 
إزالــة %80 من المعــدة جراحًيا لقمع 
الشهية، وفور إجراء العملية، فإن األلم 

الذي كانت تشــعر به فــي جميع أنحاء 
جسدها بسبب ظروفها الصحية العديدة 
قــد اختفى، وهــو األمر الــذي أرجعه 
الجراح إلى المخدر إلى تغيير التركيب 

الكيميائي لجسمها.
ومنذ إجراء العمليــة، تمكنت كيلي من 
خسارة 129 رطاًل، وأصبحت تناسب 
الحجــم الجديــد بشــكل مثير للدهشــة، 
وتتلقى الكثير مــن الثناء من أصدقائها 
وعائلتهــا وأولئــك المتخصصيــن في 
مجتمــع جراحــة إنقاص الــوزن عبر 
اإلنترنت الذين يقولون إنها تبدو رائعة 

وهي مصدر إلهام.
ولم تعد كيلي مقيدة بالسرير، وأصبحت 
قادرة على القيام بأشــياء بسيطة لم تكن 
قادرة على القيام بها من قبلمثل إخراج 
القمامة وفرز إعــادة التدوير، في حين 
أن هذا االســتقالل المكتشــف حديًثا قد 
غيــر حياتها لألفضل، فقــد غير أيًضا 

ديناميكية عالقتها بزوجها.
وتصاعــدت التوترات داخــل العالقة، 
وبلغــت ذروتها عندمــا طلب مايك من 
كيلي الطــالق في بداية عــام 2021، 
وحصلت المرأة األمريكية على الطالق 
بعد 14 عاما من الزواج، وتعيش اليوم 
بمفردها، وقالت: »ســمحت لي العملية 
بالســيطرة علــى حياتي مــرة أخرى، 
وعلــى الرغم من أن األمر ليس ســهاًل 
دائًمــا، فقد بدأت اآلن في التعرف على 

نفسي أكثر من أي وقت مضى«.ً.

تسجل المخابز أو باألحرى األفران التقليدية إقباال كبيرا مع دخول النصف األخير من شهر رمضان، 
المّزينة  الفرن  صينيات  مشاهد  معها  تعود  و  العيد،  لحلويات  التحضيرات  عادة  فيه  تنطلق  الذي 
بالحلويات التقليدية من مقرود  و بقالوة و قطايف و غريبية، و كذا صور طوابير الزبائن و هم 

يترقبون وصول دورهم ألخذ حلوياتهم و التلذذ بمذاقها.

تعمل إىل ساعة متأخرة من الليل
األفران التقليدية تستعيد مكانتها 

في النصف الثاني من رمضان

أمريكى ينفصل عن زوجته بعد 14 سنة زواج بسبب فقدان وزنها الزائد
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n دخــل قانــون صينــي 
هــدر  منــع  إلــى  يهــدف 
الطعــام حيــز التنفيــذ، أمس 
)الجمعة(، بعد اجازته. وهذا 
يعنــي أن الطلبــات الزائــدة 
التــي يتم تقديمهــا من خالل 
خدمات إعداد األطعمة يمكن 
أن تؤدي إلــى فرض غرامة 
تصــل إلــى 10 آالف يــوان 
حســب  دوالراً(،   1545(

وكالة األنباء األلمانية.
ويجري حالياً الســماح أيضا 
لخدمات تقديم الطعام بفرض 
إذا  العمــالء  علــى  رســوم 
تركــوا وراءهم كميات كبيرة 
مــن بقايــا الطعــام. وذكرت 
الصيــن  تلفزيــون  شــبكة 
الدوليــة )ســي جــي تي إن( 
أن القانــون الجديد جاء كرد 
فعل علــى الكميات المتزايدة 
من الطعام التي يتم التخلص 

منهــا في الصين. وفي قطاع 
وحــده  المطاعــم  خدمــات 
بالبــالد، يجــري هــدر نحو 
10 مليارات كجم من الطعام 
الرئيــس  وتبنــى  ســنوياً. 
الصينــي شــي جيــن بينــج، 
فــي أوت الماضــي، القضية 
بشــكل شــخصي، ووصــف 
كميــة الطعام المهــدرة بأنها 
الهــدر  إن  وقــال  صادمــة. 
التقشــف.  مخجــل وامتــدح 
وأطلقــت الســلطات المحلية 
عقب ذلــك برامــج للحد من 
هــدر الطعــام. كمــا تعرضت 
مقاطع الفيديو على اإلنترنت 
ألشــخاص يظهرون أنفسهم 
وهم يتناولــون كميات كبيرة 
من الطعــام أو أطباق باهظة 

الثمن أيضاً لالنتقاد.

n علــى علــو 175 متــراً فوق نهر 
بايفا، دشنت البرتغال أطول جسر مشاة 
معلق في العالم في شــمال البالد، وهو 
يتخطى بطولــه البالغ 516 متراً الرقم 
القياسي السابق العائد منذ عام 2017 
إلــى عبــارة شــارل كوونن فــي جبال 
األلب السويســرية. ويتألف هذا الجسر 
المعلــق فــي منطقــة أروكا مــن 127 
منصة مشــبكة متصلة ببعضها البعض 
ودعائــم معدنيــة يبلــغ طــول كل منها 
1.20 متــر وترتبــط بأســالك فوالذية 
مــع الركائز المقامة على شــكل حرف 
»فــي« الالتيني مــن جانبي الجســر، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كانــت هــذه المنطقة علــى ضفاف نهر 
بايفــا تضــم أصاًل مســاراً ممتــداً على 
العبــارات  مــن  كيلومتــرات  ثمانيــة 

الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي. 
وقبل التدشين الرسمي األحد واالفتتاح 
أمام الســياح فــي اليوم التالــي، تمكن 
الســياح المحليــون مــن التنقــل علــى 
الجســر المســمى »516 أروكا«، في 

إشارة إلى طوله القياسي.
وقــال مارســيو ســواريس المقيــم في 
المنطقة، »أعيش هنا وعندما ســمعت 
للمــرة األولــى عن مشــروع الجســر 
هــذا، لم أصدق األمر حقــاً. لكني اليوم 
فخور جدياً بوجودي هنا« وعيش هذه 
»التجربــة الفريدة«. كذلــك قال خوي 
برانــداو المقيــم أيضــاً فــي المنطقة، 
»أنصحكم بقوة بالمجيء إلى هنا حتى 
لــو كنتم ممن يشــعرون بالــدوار )في 
المرتفعــات(، أقــر بأنــي لم أعــاِن أي 

مشكلة البتة«.

n ُذهل الباحثون الذين كانوا يعكفون على 
فحص مومياء مصرية قديمة كانوا يعتقدون أنها 
لكاهــن قديم عندما اكتشــفوا بالفحص باألشــعة 
الســينية واختبــارات الحواســيب أنهــا مومياء 
المــرأة مصرية قديمــة كانت حاماًل في الشــهر 
الســابع. وصــرح الباحثــون البولنديــون بأنها 
الحالــة األولــى المعروفــة على مســتوى العالم 

لمومياء قديمة المرأة حامل.
كانــت تلــك الموميــاء قــد ضلــت طريقهــا إلى 
العاصمــة البولندية وارســو منذ عــام 1826، 
وتشــير النقوش الممهورة على تابوت المومياء 
أنهــا لرجــل مــن الكهــان القدامى. ولــم يخضع 
التابوت وال مومياؤه الدفينة للفحوص من قبل 

حتــى اآلونة الراهنــة اعتقاداً مــن الباحثين بأن 
المومياء لرجل.تقول الدكتورة مارزينا أوزاريك 
سيســيلكي، عالمة اإلنسانيات واآلثار البولندية: 
»عندما الحظنا القــدم الصغيرة ثم اليد الصغيرة 
للجنيــن... أصابتنــا صدمة قوية فعاًل«، حســب 

صحيفة »ميترو« اللندنية.
قدر الباحثون أن السيدة كان يتراوح عمرها بين 
20 و30 عامــاً، وقالــوا إن حجم جمجمة الطفل 
يشــير إلى أن السيدة كانت في األسبوع 26 إلى 
28 مــن حملهــا لطفلهــا. ُنشــرت نتائج فحص 
المومياء والتابوت، ضمن »مشروع مومياوات 
وارســو«الذي اشــتمل على ســنوات عــدة من 
إجراء االختبــارات العلميــة المتنوعة على هذه 

الموميــاء وعلــى غيرها في متحف وارســو 
الوطني، في مجلة العلوم األثرية البولندية.

قال فوســيجيك إزموند، من األكاديمية البولندية 
للعلــوم، معلقاً على األمــر: »هذا هو أبرز وأهم 
االكتشــافات لدينا حتــى اآلن، إنها مفاجأة كاملة 
األركان فعــاًل. وهــي تفتح المجال أمــام إمكانية 
معرفــة المزيد عن الحمــل، وعالج المضاعفات 

في العصور القديمة«.
وأفــاد الباحثون بــأن الجودة الممتــازة لتحنيط 
الموميــاوات تشــير إلــى أن عمليــة تحنيط تلك 
الموميــاء قــد وقعت قبل القــرن األول الميالدي 
بســنوات قليلــة، تماماً كما علــى النحو المؤرخ 

اآلن.

شمسنام
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n طــرح النجــم تامر حســنى، 
بوســتر فيلمه الجديــد »مش أنا«، 
إنســتجرام،  علــى  حســابه  عبــر 
ونشر صورة البوستر على »فيس 
بوك«، وظهر تامر على البوســتر 
وهــو يرتــدي نظــارات نظــر و 
»بيجامة« ويطير في الهواء ويشد 

نفسه.
وتدور قصة فيلم »مش أنا«، حول 
»حسن«  تصيب  ما  نفسية  حالة 
تامر حسنى، وتربطه عالقة قوية 
جًدا بوالدته المريضة وهى الفنانة 
دائًما  يحرص  حيث  بدر،  سوسن 
وقت  أطول  معها  الجلوس  على 
ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي 

محور حياته.»
فيلم »مش أنا« يشارك فى بطولته 

بجانب تامر حسنى، كل من ماجد 
الكدوانى، سوسن بدر، حال شيحة، 
الفنانين،  من  كبير  لعدد  باإلضافة 
الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر 
حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم 
انتاج مشترك بين شركة سينرجى 

وحسام حسنى وأحمد دسوقى.
كما حققت أغنية تتر مسلسل »نسل 
للنجم تامر حسنى 11  األغراب« 
يوتيوب  على  مشاهدة  مليون 
شهر  أول  العمل  طرح  بداية  منذ 
من  والعمل  اآلن،  وحتى  رمضان 
وأمير  السقا  أحمد  النجمين  بطولة 
أيام  طوال  ويعرض  كرارة، 
قناة   على  حصريا  رمضان  شهر 
»أون«، واألغنية من كلمات سارة 
توزيع  نبيل،  هيثم  ألحان  سعيد، 

موسيقى فهد.

n شــهدت الحلقــة ال 17 مــن 
مسلســل »حــرب أهليــة« مفاجــأة 
كبرى، بعدما اســتعانت النجمة يسرا 
بزوجهــا الحقيقي خالد ســليم ليظهر 
ضمن مشاهد العمل ألول مرة، علما 
أن خالد بعيد عن األضواء وال يظهر 
في أي مناســبة فنية رغم أنه شــقيق 
الفنان هشام سليم وابن رئيس النادي 
األهلي والممثل الراحل صالح سليم.

شرف  كضيف  ظهر  سليم  خالد 
المسلسل بشخصية أقرب لشخصيته 
أعمال، وقدم  الواقع وهي رجل  في 
عوض  جميلة  صديق  والد  دور 
المسلسل،  أحداث  ضمن  يسرا  ابنة 
إلى  يسرا  »مريم«  سافرت  حيث 

»تمارا«  بابنتها  لتلتقي  الجونة 
جميلة عوض، وهناك تتعرف على 

صديقها ووالده.
وتم التنويه في تتر حلقة اليوم لظهور 

شرف  ضيف  سليم  صالح  خالد 
الحلقة، وقدم في البداية مشهدا جمعه 
بجميلة عوض وعمرو صالح، وفي 
مشهد آخر تعرف على يسرا، وظهر 

معجبا بها ويحاول التقرب منها.
بطولة  أهلية«  »حرب  مسلسل 
جودة،  أروى  خياط،  باسل  يسرا، 
مايان  جميلة عوض،  خليفة،  سينتيا 
محمود  الشامي،  رشدي  السيد، 
برلنتي  األزلي،  مروى  حجازي، 
وهو  الفنانين  من  آخر  وعدد  فؤاد، 
من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح 
عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات 

اإلعالمية بمشاركة العدل جروب.

n قالــت األكاديميــة البريطانيــة 
لفنــون الســينما والتلفزيــون )بافتا( 
الجمعــة إنهــا تعاملت مــع ادعاءات 
بســوء ســلوك جنســي تطال الممثل 
»بجديــة  كالرك  نويــل  والمنتــج 
كبيرة« وعلّقت عضويته كما جّمدت 

جائزة منحته إياها أخيرا.
امرأة   20 حوالي  ووجهت 
شارك  الذي  الممثل  ضد  ادعاءات 
»ستار  أبرزها  كثيرة  أعمال  في 
مقال  في  هو«،  تريك«و«دكتور 
غارديان«،  »ذي  صحيفة  نشرته 

وبعضهن أفصحن عن أسمائهن.
النساء عملن  أن  الصحيفة  وأوردت 
بالتحرش  واتهمنه  كالرك  مع 
صور  والتقاط  والتنمر  الجنسي 
جنسية لهن دون موافقتهن بين عامي 

2004 و2019.
وتحركت »بافتا« على الفور لتعليق 

عضويته في األكاديمية عقب صدور 
التقرير، والجائزة التي منحتها له في 
وقت سابق من هذا الشهر لمساهمته 

البريطانية البارزة في السينما.
لكن المنظمة واجهت تساؤالت حول 
المزاعم  رغم  الجائزة  منحه  سبب 
نفاها  والتي  ضده  تداولها  تم  التي 

»بشدة«.
وأوضحت »بافتا« أنها لم تكن على 
دراية بهذه االدعاءات عندما قررت 

منحه الجائزة في مارس.
كالرك  ضد  »االدعاءات  وقالت 
خطيرة جدا والسلوك الذي يزعمون 
أنه تصرف بموجبه يتعارض مع قيم 

بافتا وكل ما تمثله. لكن مهما كانت 
يمكن  ال  مشينة  المزاعم  هذا  تكن 
التعامل معها دون اتباع اإلجراءات 

القانونية الالزمة«.
أفصحن  الضحايا  أن  »لو  وأضافت 
)ذي  مع  الحال  كما  هوياتهن  عن 
تعليق  الممكن  من  كان  غارديان( 

الجائزة على الفور«.
قال  االدعاءات  تلك  على  وردا 
جوائز  توزيع  حفلة  خالل  كالرك 
شخص  أي  شعر  إذا  »أعتذر  بافتا 
عدم  أو  االرتياح  بعدم  معي  عمل 
بأي  قيامي  بشدة  أنفي  أنا  االحترام. 
سوء سلوك أو تجاوز جنسي وأعتزم 
الدفاع عن نفسي ضد هذه االدعاءات 

الكاذبة«.
»سكاي«  شركتا  وأعلنت 
و«فيرتيغو« لإلنتاج أنهما ستتخليان 

عن تعاونهما معه.

n أطلقــت الفنانة التونســية 
أغنيتهــا  هللا،  عبــد  روضــة 
فيــك«  »انخمــم  الجديــدة 
منــى  وألحــان  كلماتهــا  مــن 
شــطورو وروضــة عبــد هللا، 
وتوزيع مهدي بحري، وضيف 
شــرف العمل المايسترو محمد 
لســود والمدير فنــي  إبراهيم 
زروق وإخراج أمين المولهي، 

حيث صّور الكليب في المدينة 
العتيقــة بسوســة و في المركز 

 tiziri13.  الثقافي
الفنانة  انتاجات  آخر  كانت 
أغنية  كليب  هللا  عبد  روضة 
»إنت حلم« التي قّدمتها ألول 
مرة في حفل اختتام أيام قرطاج 

السينمائية  دورة 2020 .
التونسية  المطربة  كانت 

أحيت حفال  هللا  عبد  روضة 
المصرية،  األوبرا  بدار 
األوبرا  دار  رئيس  وحضره 
الدكتور مجدي صابر والسفير 
نجيب  بالقاهرة  التونسي 
تونسي  وفد  بجانب  المنيف، 
كبير وجمهور مصري تفاعل 
مع األغاني التي قدمتها روضة 
في  القاهرة  في  األول  بحفلها 

أولى حفالت السهرات العربية 
اإلسالمية » ليلة تونس ».

عبد  روضة  الفنانة  أن  يذكر 
التونسيات  المطربات  من  هللا 
الالئي لديهن جمهور كبير في 
فرقتها  وتتميز  العربي  الوطن 
وتمكنهم  عناصرها  بخبرة 
وأنماط  ثقافات  على  وتفتحهم 
موسيقية ولهجات فنية متنوعة.

تامر حسنى يطرح بوسرت فيلمه الجديد »مش أنا« مفاجأة يرسا يف »حرب أهلية« أول ظهور لزوجها الحقيقي خالد سليم

»بافتا« تعلق عضوية نويل كالرك وجائزته بسبب مزاعم سوء سلوك جنيس

المطربة التونسية روضة عبداهلل تطلق أغنيتها »انخمم فيك«

الصحبي  أميرة  الموهوبة  الفنانة 
تحدثت  التونسية  بأميرة  والمشهورة 
بالموسيقى  وشغفها  حبها  عن 
تخصصها  اختالف  رغم  والكتابة 
عن  البعد  تمام  والبعيد  األكاديمي 
الفن باعتبارها متحصلة على درجة 
وماجستير  االقتصاد  في  الماجستير 
السياسة وحاليا تعمل على  ثاني في 
لم  أنها  أميرة  الدكتوراه .وقالت 
بكتابة  ولعها  لكن  الموسيقى  تدرس 
والخواطر  واألشعار  القصص 
من  تلقته  الذي  الدعم  و  واألغاني 
جمهورها تمكنت من تقدم في المجال 
الفني بإمكانيات بسيطة حققت رواجا 
تونس  في  مايستاهلوش  ألغنيتها 
حيث  وألمانيا،  والمغرب  والجزائر 
بمنزلها  إنشاء أستوديو  إلى   عمدت 
مختلف  فيه  بألمانيا سجلت  تقيم  أين 
أغاني ألبومها األول قبل إرسالها إلى 

»حمدي  المشهور  المّوزع التونسي 
يتوجيهاته   ساعدها  الذي  المهيري« 

و نصائحه القيمة .
مايستاهلوش أغنية صادقة 
تلخص مرحلة من حياة كل 

إنسان
أغنية  أن  أميرة  أوضحت 
جاءت  التي  »مايستاهلوش« 
من  ن  والمكوَّ لها  ألبوم  أول  ضمن 
مرحلة  وتلّخص  صادقة  5أغنيات، 
كل  وحياة  الشخصية  حياتها  من 
لما  مشابهة  لمواقف  تعّرض  إنسان 
مضيفة  األغنية،  كلمات  طرحته 
بأنها ارتأت التطّرق فيها إلى الناس 
السلبيين الذين يحاولون إحباط الغير 
»خاف  لغيرهم  الخير  يحبون  وال 
اللي  عن  وأبعد  ميخافوش  يلي  من 
ميبعدوش وبيع يلي مايشروش« ألن 
يجب  هللا  من  تخاف  ال  التي  الناس 
أن يخاف منها من يحمل قلبا طيّبا .

و  اجتماعيا  طابعا  تحمل  األغنية 
من  أبرزت  الواقع  وتحاكي  نفسيا 
أصحاب  صفات  أميرة  خاللها 
الشر،  تحب  التي  المريضة  النفوس 

كما تتفاخر بحياتها وهي ال شيء. 
موضحة  التونسية  أميرة  وأردفت 
وحب  بإحساس  كلماتها  كتبت  بأنها 
تدخل  و  تصل  جعلها  الذي  الشيء 
الجماهير  قلوب  إلى  استئذان  دون 

المغاربية .
التأكيد  حاولت  بأنها  واصلت  و 
يبتعد  أن  يجب  اإلنسان  بأن  عبرها 
تصديق  وعدم  سلبي  إنسان  أي  عن 
ناعثة  عليها،  يرونه  التي  الصورة 
أغنيتها باإلنسانية ألنها تحمل طابعا 
إنسانيا يعبّر عن معاناة بعض البشر 

اتجاه الناس السلبيين .
تم  بأنه  فأكدت  الكليب  عن  أما   
بإمكانيات  المنزل  في  تصويره 

بسيطة ومن تأليفها و تركيبها.
ربي«  »دايم  أغنية  بخصوص  و   

إسباني  التيني  نوع  من  بأن  قالت 
كلماتها بسيطة جدا ومعبرة في نفس 
المجروح  اإلنسان  بأن  تبيّن  الوقت 
وال  هللا  إلى  يتوجه  له  حدث  مهما 

ييأس ويواصل حياته.
»حاجة  أغنية  عن  حديثها  في  و   
ساهلة« أكدت بأنها اختارتها للنساء 
القويات اللواتي ال يكسرهن ال فراق 
وال أي شيء ، و وصفتها باألغنية 

األنثوية.
شرف كبري أن أتعامل مع فنان 
جزائري والشاب خالد مدرسة  
واعتبرت الشاب خالد مدرسة تربت 
الفنانين  باقي  وحتى  صوته  على 
الذين دخلوا الساحة الفنية مؤخرا و 
تمكنوا في إضافة أسمائهم في قائمة  

الفنانين العالميين .
األلبوم القادم حاضر و كتابي 

سرتى النور قريبا
 و عــن مشــاريعها الجديــدة قالــت 

أميــرة أن ألبومهــا الجديــد حاضر 
وتنتظــر العودة إلى تونــس لاللتقاء 
بالمــّوزع ،أما بعد عيــد الفطر بأيام 
قليلة ســتصدر أغنيتين مــن األلبوم 
األول منها »أغنية »نعيش حياتي« 
والتــي أخبرتنــا أنها أغنية تونســية 
بروح مصريــة وشــرقية تعبر عن 
الحيــاة والفرحة ،إلى جانــب أغنية 
»فسخ عليك« و تعني )أمسح الناس 

الســلبيين مــن حياتــك( وهــي بلحن 
شمال إفريقي مميز. 

و في مجال التأليف األدبي قالت أن 
حلمها إصدار كتاب وحقيقة أعددت 
في  وهو  اإلنجليزية  باللغة  كتاب 
طور المراجعة في دار نشر، وكتاب 
من  مجموعة  يضم  العربية  باللغة 
القصص القصيرة سيصدر قريبا من 

دار نشر تونسية.

الفنانة التونسية أمرية الصحبي لـ "عني الجزائر"

تلقب بفيروز التونسية بعد أن صدحت حنجرتها بأغاني عصفورة الشرق بصوتها المالئكي وتأرجح قلمها إحساسا بالحياة...إنها 
الفنانة التونسية أميرة الصحبي التي قالت لعين الجزائر أنها تعيش بكتاباتها لتسافر في أعماق قلبها مختارة كلمات وقصص مستوحاة 
من الواقع غّيرت بها الوجهة إلى الفن لتلقى صدى جماهيريا من محبيها من دول المغرب العربي ألغنيتها »مايستاهلوش«.

أغنية »مايستاهلوش« دخلت قلوب 
المغاربة وأحضّر أللبوم قادم

لقاء :دالل بوعالم 
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n ســلطت الكاتبــة مريــم قمــاش 
في آخر روايــة لها بعنوان »زيلدا« 
الضــوء على عيوب مجتمع ذكوري 
بامتياز مرافعــة من اجل حق المرأة 
في التقدم والتصرف في حياتها كيفما 
شاءت في قصة حب مليئة بالمشاعر 

واالحداث المتتالية.
وتدور حبكة الرواية حول »زيلدا«, 
هذه المرأة األربعينية التي تعافت من 
صدمة الطالق وصممت على اعادة 
بناء حياتها من جديد مع البقاء قرب 
عشر  األحد  صاحب  يانيس  ابنها 
ربيعا الذي يعيش مع والده ويقضي 
والعطل  األسبوع  نهاية  عطل  معها 

المدرسية.
كما تصور مريم قماش بطلة قصتها 
»زيلدا« كصحفية ناجحة في عملها، 
وحسها  الكتابة  في  اسلوبها  جعلها 
المهني تنال رضى رئيسها في العمل 
بيتها  في  نفسها  الى  تخلو  اذ  لكنها 
قطها  برفقة  مستأنسة  الوحدة  تكابد 
الناس  نفاق  من  مأمن  في  روميو 
يرون  التي  االحتقار  وكذبهمونظرة 

بها المرأة المطلقة.
خدعت  كيف  الكاتبة  وتروي 
النساء  زير  رضا  طرف  من  زيلدا 
الفايسبوك  في  عليها  تعرفت  الذي 
كريم  جارها  مع  المزيفة  وصداقتها 
المثالية  العشيقة  فيها  يرى  الذي 
ناهيك عن تدخل امها عائشة المرأة 

المتسلطة في حياتها.
الى  خياراتها  في  تلجأ  زيلدا  وكانت 
أقرب الناس اليها وهن اختها الكبرى 
لعائلتها  نفسها  وهبت  التي  ليلى 
وتعمل في مجال االطعام وصديقتها 
في  الزالت  توليد  اخصائية  ياسمين 

رحلة البحث عن فارس احالمها.
زيلدا  حياة  في  االحداث  تتسارع 
مدينة  في  عمل  رحلة  خالل  لتلتقي 
حياتها  بحب  االيطالية  باليرمو 
لورينزو ذاك الوسيم االيطالي الذي 
الجزائرية  الحسناء  شباك  في  وقع 
تفعل  األخيرة  هذه  جعل  ما  وهو 
بالموافقة  امها  إلقناع  بوسعها  ما 
هذا  لكن  حبيبها.  من  الزواج  على 
األخير اختفى من حياتها فجأة ودون 
سابق انذار ما اضطرها للعودة الى 
دون  لكن  وقت  أسرع  في  باليرمو 
يعود  اختفائه  بعد  عامين  جدوى. 
حياتها  في  مجددا  للظهور  لورينزو 
مصارحا اياها بانه اخفى عنها جانبا 
ال  الوقت  نفس  في  وأنه  حياته  من 

يزال يهيم بحبها.
دار  منشورات  من  الرواية 
»القصبة« تتكون من 236 صفحة، 
لوراري  ارسالن  لوحة  زادتها 
المطبوعة على غالفها جماال وتتميز 
بأسلوب سلس و شيق تتخلله عبارات 
كبير  لغوي  رصيد  عن  تنم  محلية 
وشخصيات  الطرفة  من  يخلو  ال 

متنوعة زادت من ثراء الحبكة.
قماش وهي صحفية  مريم  اصدرت 
باإلذاعة  ثقافية  حصص  ومنتجة 
 2017 سنة  أعمالها  اول  الوطنية 
»لطفي في القصبة« وهو مخصص 
قصر  في  »لطفي  ليليه  لألطفال 
قبر  العمياء« و »لطفي في  خداوج 
الرومية« من نفس النوع عالوة على 
»آنسة  بعنوان  قصصية  مجموعة 
ما ستفهم«  المترو« ورواية »يوما 
وهو عبارة عن كتاب يحاكي سيرة 

فاطمة آيت منصور.

n عرضــت أمس الجمعة جمعية »موســيقى«  
علــى قناتهــا باليوتيوب حفال افتراضيا لموســيقى 
الجــاز »جــازان«، أحيته مغنية البــوب والروك 
الجزائريــة، أمــال زان، وهــذا بمناســبة الذكرى 
العاشرة لليوم العالمي لموسيقى الجاز الذي يحتفل 

به في 30 أفريل من كل سنة.
هذا وأقيم هذا الحفل الذي نظمته الجمعية الثقافية 
»موسيقى« بالتعاون مع معهد »غوتة« بالجزائر 
مرتبطة  وصحية  أمنية  لدواع  افتراضي  بشكل 
بانتشار وباء كورونا، أبهرت من خالله أمال زان 

متابعيها  الزمن  من  ساعة  وخالل  بهيج  بصوت 
وقدمت عشرات المقطوعات الموسيقية.

كما قدمت مقطوعات موسيقية مثل »كان يقلي« 
و«نجوم الليل« و«تهويدة بالد الطيور« لجورج 
حول  زان  أمال  لكاتبته  نتا«  و«شكون  شيرينغ 
لصاحبها  تانجو«  »ليبر  المشهورة  المقطوعة 
أستور بيازوال و«عيد الحب المضحك« لريتشارد 
لواين  أقدام«  و«آثار  هارت  ولورنز  رودجرز 
وفيصل  زان  ألمل  يغورارن«  و«يليس  شورتر 
بإيقاعات  بوتلة،  الدين  لنور  و«أسيرام«  معلم 

ثنائية وثالثية مختلفة في جو من االرتجال.

عن  أبانا  حيث  أعمالهما  في  الموسيقيان  وبرع 
عالي  عزف  خالل  من  عالية  واحترافية  براعة 
الجودة وأغاني منفردة ارتجالية مع صياغة مذهلة 
الرائعة. الجاز  أمسيات  في  الرائع  األداء  تعكس 
زان  أمال  لدى  تجلى  عمرها،  من  العاشرة  ففي 
اهتمام متزايد بالموسيقى، قبل أن تلتحق بجمعية 
بشرشال،  »القيصرية«  األندلسية  الموسيقى 
في  العاصمة  بالجزائر  الجهوية  األوركسترا  ثم 
الوطنية  واألوركسترا    )17 سن  )في   2002

للموسيقى األندلسية.
وفي عام 2013، فازت بجائزتي »أفضل أمل« 
 2015 في  تطلق  أن  قبل  األنثى«،  و«وحي 
»الوردة«  ومنها  جديدة،  موسيقية  فيديوهات 
لموسيقى  القديم  التأليف  من  مستمدة  »ثالثة«  و 

الملحون الكالسيكية »تالتة زهوة ومراحة«.
من جهة أخرى، وفي نفس إطار االحتفال باليوم 
العالمي لموسيقى الجاز، نشر المركز الجزائري 
الوثائقي  الفيلم  صفحته  على  السينما  لتطوير 
»بابيلون كونستانتينا«  لصاحبه سيد أحمد سميان، 
في شكل عرض استذكاري لمهرجان »ديماجاز« 
الموسيقية »لمة« والعازف  الجمعية  أنشأته  الذي 

عزيز جمام في 2003.
لموسيقى  العالمي  باليوم  االحتفاالت  وأقيمت  هذا 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أٌقرته  الذي  الجاز 
والتعليم والثقافة )اليونسكو( في عام 2011، في 

أكثر من 190 دولة.

التراث  أيام  فعاليات  أمس  أول   انطلقت   n
ماي   06 إلي  29أفريل  من  الممتدة  اإلسالمي  
لوالية  الغد  صناعة  جمعية  قبل  من  المنظمة  و 

الطارف  بالتتيسق مع مخبر التراث و الدراسات 
الطارف،  جديد  بن  الشاذلي  بجامعة  اللسانية  
اإلسالمي  المركز  الطارف،  لوالية  الثقافة  دار 

المسلمين  العلماء  إسهامات  بموضوع  الطارف 
في الحضارة اإلسالمية و الذي يتم بثه عبر تقنية 
زوم  التحاضر عن بعد و على مواقع التواصل 
االجتماعي على الساعة العاشرة ليال  طيلة أيام 

الفعاليات.
 ويتضمن  عدة محاور منها المحور األول الذي 
جاء تحت عنوان »الفنون اإلسالمية  و مشكلة 
»المعمار  الثاني  المحور  تناول  فيما  الحداثة« 
اإلسالمي  التأثير و التأثر في الحضارة  الغربية« 
الثورة  تحديات  مواجهة  في  القراءة  وكذا« 
تنظيم   سيتم  الفعاليات  هذه  ختام  وفي  الرقمية« 
يوم دراسي حضوري بجامعة  الشاذلي بن جديد 
حول أدوات التمويل اإلسالمي و دوره في دعم و 
تنمية االقتصادي الثقافي و الذي سينشطه باحثون 
وأساتذة ودكاترة من جامعة  الشادلي بن جديد و 
دكاتر دول أجنبية  متمثلة في الدكتور مصطفي 
فاروق عبد العليم من جامعة األزهر بمصر  و 
كذلك الدكتور حسن مبلرك عبد اللطيف  جامعة 

»الراتتيراني«  الحكومية بأندونسيا. 
بوثينة سميلي

انطالق فعاليات الرتاث اإلسالمي بالطارف

n تــم تنظيم تكريــم خاص للفنان 
الراحل إيدير في مســقط رأســه آث 

لحســن ببلديــة آث ينــي جنوب 
تيزي وزو بمناســبة الذكرى 

األولى لرحيله في 2 ماي 
2020، حسبما علمناه 
لــدى  الجمعــة  يــوم 

المنظمين.
وقال إسماعيل دغول 
المجلس  رئيس 
البلدي لقرية  الشعبي 
آث يني، أنه تم تدشين  

للفنان في ساحة  تمثال 
القرية »بمناسبة الذكرى 

مؤكدا  لوفاته«،  األولى 
االحتفالية  هذه  »برنامج  بأن 

الصحية  األزمة  بسبب  تقليصه  تم 
السائدة«.

الذي  التكريم  هذا  برنامج  يضم  و 
تنظيم  أيام،   )3( ثالثة  على  يمتد 
وحياة  عمل  حول  دائم  معرض 
القبائلية،  الجزائرية  األغنية  أيقونة 
رفاق  وشهادات  فنية  نشاطات  و 
ألساتذة  محاضرات  وكذلك  دربه 

جامعيين، في السهرة.
و توفي  إدير، واسمه الحقيقي حميد 
شريط، و هو من مواليد عام 1949 
في تيزي وزو، في 2 ماي 2020، 
عمر  عن  باريسي،  مستشفى  في 
طويل  بعد صراع  عاًما   71 يناهز 

مع المرض.
مجموعة  إيدير  رصيد  يتضمن  و 
كبيرة من األغاني عرفت نجاًحا كبيرا 
حيث أن البعض منها ال سيما )آفافا 
و  لغات،  بعدة  غناؤها  أعيد  ينوفا(، 
قد أحيا حفالت في العديد من الدول، 

مساهما 
ئرية في إيصال األغنية  لجزا ا

إلى العالمية.
و في ألبومه األخير »هنا و هناك« 
)Ici et ailleurs( الذي صدر عام 
2017 ، انضم إيدير إلى مجموعة 
مثل  المشهورين  المطربين  من 
شارل آزنافور و فرانسيس كابرال  

و بيرنار ال فيليي.
في 12 يناير 2018، وبعد أربعين 
المشهد  عن  الغياب  من  عاًما 
التواصل  الفنان  عاود  الجزائري، 
موسيقي  حفل  خالل  جمهوره  مع 
لمركب  البيضاوية  القاعة  في  أحياه 
محمد بوضياف األولمبي ، بمناسبة 
األمازيغية،  السنة  برأس  االحتفال 

يناير.

19عين على الثقافة والفن

n ذات المصــدر أكد أن القائمين 
علــى قطاع الثقافة بتبســة بالتنســيق 
مع سلطات الوالية قرروا إعادة فتح 
هذا المعلم األثري المتميز بهندســته 
والذي يضم حاليــا أزيد من 1000 
قطعة من التحف والمقتنيات األثرية 
أمام الجمهور الكتشافه ، مضيفا بأن 
المعلم قد خضع لعمليات ترميم داخلية 
و إعادة تهيئة، باإلضافة إلى تزويده 
بكاميرات مراقبــة، و ذلك في إطار 
مخطــط الديوان الوطنــي للممتلكات 
الثقافية المحمية الــذي يهدف لتأمين 
المعالم األثرية والســياحية بتبســة و 
الحفاظ عليه وحمايته من الســرقات 
أو االعتداءات المحتملة و كذا تمكين 

الزوار من التجّول عبره بأريحية.
سيتم  فإنه  المصدر،  ذات  و حسب   
المسار  ضمن  المعلم  هذا  إدراج 
تبسة  بوالية  الخاص  السياحي 
تبرز  هامة  مواقع  عدة  يضم  والذي 
على  تعاقبت  التي  الحضارات 
باب  بينها  من  العريقة  تيفاست 
ومعبد  البازيليك  وكنيسة  كراكاال 

مينارف وغيرها.
الديني  الصرح  هذا  تشييد  يعود  و   
بقلب مدينة تبسة إلى سنة 1885 من 

طرف المستعمر الفرنسي، حسب ما 
ذكرته من جهتها المختصة في علم 
الديوان  لذات  المحلي  بالفرع  اآلثار 
بهدف تمكين المستوطنين آنذاك من 
الدينية  ممارسة طقوسهم وشعائرهم 
و محاولة نشر الديانة المسيحية في 

أوساط الجزائريين لمحو هويتهم.
 وتنفرد هذه الكنيسة، التي تم تدشينها 
المعمارية  بهندستها   ،1907 سنة 

المتميزة التي تحاكي من خالل قبتها 
العذراء  لمريم  برسومات  المزينة 
والمسيح عيسى عليه السالم ونقوش 
ما  حسب  الجدران،  على  وكتابات 
أشارت إليه مصدر المتحدثة ، وبعد 
استقالل الجزائر بسنوات، و تحديدا 
متحف  إلى  تحويلها  تم   1971 عام 
التي  األثرية  التحف  أهم  يعرض 
تعود إلنسان ما قبل التاريخ، مرورا 

والرومانية  العاترية  بالحضارات 
وصوال  العثماني  والعهد  واليونانية 
إلى الحقبة الفرنسية، حيث تتمثل في 
مصابيح زيتية و أسلحة وقطع نقدية 
الحقب  مختلف  على  تعبر  وغيرها، 
بالجزائر  مرت  التي  التاريخية 
ليصبح   الخصوصا،  تبسة  وبوالية 
بذلك  مقصدا  للزائرين  والباحثين  
والمهتمين بتاريخ المنطقة و آثارها.

بمناسبة شهر الرتاث

في  الراغبين  المواطنين  أمام  تبسة،  مدينة  بوسط  يقع  الذي  سابقا،  الفرنسية«  »الكنيسة  تيفاست  متحف  أبواب  فتح  أعيد 
االقتصادي  »التثمين  شعار  تحت  ماي(   18  - أفريل   18( التراث  شهر  إحياء  بمناسبة  األثري  المعلم  هذا  على  التعّرف 
المحمية. الثقافية  الممتلكات  استغالل  و  لتسيير  الوطني  للديوان  المحلي  بالفرع  مسؤول  به  أفاد  ما  الثقافي«، حسب  للتراث 

 إعادة فتح أبواب متحف تيفاست »الكنيسة الفرنسية«  بتبسة 

األحد 02 ماي  2021
الموا فق لـ 20 رمضان  1442

هواري غريب  

مريم قماش ترافع يف روايتها »زيلدا« 
عن حق المرأة يف الترصف بحياتها

أمال زان تتألق يف حفل افرتايض بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز

بلدية آث يني تكّرم الفنان الراحل إيدير
تم تدشني تمثال له
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n إن جريمة إهمال الزوجة الحامل 
من بين جرائم اإلهمال العائلي فإذا 
أخل الــزوج بواجباته اتجاه زوجته 
الحامــل يعد مرتكــب لجنحة إهمال 
الزوجــة الحامــل، لــذا فقــد أعطى 
المشرع الجزائري للزوجة الحامل 
الحق فــي النفقة وتحصيلهــا بيدها 
وإذا لــم تتمكن مــن ذلك حق لها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي الستيفائها 
مــن زوجها، ويحــق للقاضي أيضا 
حبــس الــزوج إذا امتنــع عــن دفع 
نفقــة زوجته، وهــذه الجنحة نصت 
عليهــا المــادة 330 الفقــرة الثانية 
مــن قانــون العقوبــات الجزائــري 
المعــدل والمتمم، ولمعالجة جريمة 
إهمــال  الزوج لزوجته وهي حامل 
فــي التشــريع الجزائــري طرحنــا 
اإلشــكالية التالية: مــا هــو اإلطار 
القانونــي لجريمــة إهمــال الــزوج 
لزوجتــه وهي حامل في التشــريع 

الجزائري؟
جريمة  أركان  األول:  املبحث 

إهمال الزوجة الحامل
تقوم جريمة إهمال الزوجة الحامل 
في التشريع الجزائري على الركن 
الشــرعي، الركن المادي، والركن 
المعنوي، وســوف ندرس كل ركن 

في مطلب منفصل.
املطلــب األول:  الركن املادي 
الزوجــة  إهمــال  لجريمــة 

الحامل
          نص املشرع الجزائري 
علــى إلزامية توافــر عناصر 
لنكــون أمام جريمة  محددة 
إهمال الزوج لزوجته الحامل 

واملتمثلة يف:
1.     قيام العالقة الزوجية وتكون 
هــذه الرابطــة موثقة بعقد رســمي 
مثبتا بشــهادة زواج مستخرجة من 
ســجل الحالة المدنية، وال تقوم هذه 
الجريمــة إذا كان الزواج عرفيا إال 
إذا اثبت بحكم قضائي، وإذا توافرت 
فيه أركان الزواج وفقا لنص المادة 
09 من قانون األســرة الجزائري، 
ومتى ثبــت الزواج فتكون الجريمة 
قائمــة في حــق الزوج مــن تاريخ 

حمل الزوجة.
2.     تــرك مقــر إقامــة الزوجية 
عمــدا ودون ســبب جــدي يدعــي 
إلــى ذلــك بالرغم مــن علمه بحمل 
زوجتــه، إال أنــه ال يمكــن للزوجة 

التــي غــادرت مقــر الزوجيــة إلى 
بيت أهلها أن تتهــم الزوج بجريمة 

اإلهمال.
3.     تــرك مقــر الزوجيــة لمــدة 
أكثــر مــن شــهرين ودون انقطاع 
من طــرف الــزوج وتركها وحدها 
مــع علمه بأنها حامــل، ويقع عبء 
إثبات التخلي على الزوجة المشتكية 
بالدليل القاطع في حالة إنكار الزوج 
لذلك، ولم يأخذ المشــّرع الجزائري 
بالمدة الزمنية التي ترك فيها الزوج 
تتخللهــا  والتــي  الحامــل  زوجتــه 
انقطاعات بالعودة إلى مقر الزوجية 
الن ذلــك يوحي برغبــة الزوج في 

استئناف الحياة الزوجية.
4.     أن يكون حمل الزوجة أكيدا 
ومثبتا ويكون الزوج عالما به، الن 
المشــرع الجزائــري يأخــذ بالحمل 
األكيد ال الحمل االفتراضي، ويكون 
إثبات الحمل بالشــهادة الطبية، الن 
غايــة المشــرع هــو حمايــة الطفل 

المقبل والدته.
5.     تــرك مقــر الزوجيــة  مــن 
طرف الزوج لمدة شــهرين متتالين 
دون انقطــاع ودون ســبب جــدي 
رغــم علم الــزوج بحمــل زوجته، 
وال تقــوم الجريمــة إذا كانت المدة 
اقل من شهرين، أو إذا تخللت فترة  
اإلهمــال انقطاع بعــودة الزوج إلى 
مقر الزوجية رغبة منه باســتئناف 

الحياة الزوجية.

الركــن  الثالــث:  املطلــب 
إهمــال  املعنوي لجريمــة 

الزوجة الحامل.
الجزائري  المشــرع           يعتبر 
جريمــة تــرك الزوجــة الحامل من 
الجرائــم العمديــة لتوافــر القصــد 
الجنائي الخــاص، وهو علم الزوج 
بــان زوجتــه حامل والتخلــي عنها 
بإرادتــه، مما قد يلحق ضررا ماديا 
أو معنويــا بهــا وبجنينها العتبارها 
بأنها بحاجة لرعاية  وحماية الزوج 
لها وهوما نصت عليه المادة 330 
مــن قانون العقوبــات، إال أنه تنتفي 
على الزوج جريمــة إهمال زوجته 
الحامــل إذا كان ســبب الترك جدي 
ومبــررا وفقــا لمــا نصــت عليــه 
المــادة 330 الفقــرة 02 من قانون 
العقوبــات، والدفــع بقيــام الســبب 
الجدي الذي يتقــدم به الزوج يترك 
للســلطة التقديرية لقضاة الموضوع 

باعتباره مسالة واقع.  
املبحث الثاني: متابعة وجزاء 
الزوجــة  إهمــال  جريمــة 

الحامل.
املطلب األول: متابعة جريمة 

إهمال الزوجة الحامل
         ال تقــوم متابعــة الزوج إال 
بناء على شــكوى الزوجة المتروكة 

لدى النيابة العامة مرفقة بالشــهادة 
الطبيــة تثبت حقيقة الحمل في فترة 
ترك الزوج لمقــر الزوجية وجميع 
بالــزوج وعقد  المتعلقــة  البيانــات 
الزواج التخاذ اإلجراءات المناسبة 

لذلك.
ولــم يلــزم المشــرع شــكل خاص 
للشكوى فقد تكون مكتوبة أو شفوية 
بشــرط أن تــدل علــى الرغبة في 
تحريك الدعــوى العمومية من قبل 
المجنــي عليه ضــد المتهم، وتكون 
الشكوى أثناء قيام العالقة الزوجية 

القانونية ال بعد الطالق. 
الثاني: جزاء جريمة  املطلب 

إهمال الزوجة الحامل.
         يعاقــب قانــون العقوبــات 
مقــر  تــرك   الــذي  الــزوج 
الزوجية وزوجتــه الحامــل عمــدا 
ولمدة تتجاوز شــهرين وتخلى عن 
كافــة التزاماتــه بدون ســبب جدي 
دون انقطــاع مدة التخلــي بالحبس 
من ســتة  )06(أشــهر إلى سنتين 
وبغرامــة مالية مــن 50000 دج 
إلــى 200000 دج، مــع جوازية 
الحكم عــالوة علــى كل من قضي 
عليــه بإحــدى الجنــح المنصوص 
عليها فــي المادتيــن 330 و331 
بالحرمان من الحقــوق الواردة في 
المادة 14من قانــون العقوبات من 
ســنة على األقل إلى خمس سنوات 

على األكثر.

الخاتمة:
         نخلــص في نهاية دراســتنا بان 
المشــرع الجزائري سعى جاهدا لحماية 
األسرة من خالل حماية الزوجة الحامل 
للحفــاظ عليها وعلى جنينيهــا باعتباره 
ثمــرة زواج وفــرد من أفــراد المجتمع 
مســتقبال، وكــذا الحفاظ علــى الروابط 
األســرية فــي المجتمــع الجزائري من 
التفــكك، لــذا فــان المشــرع الجزائري 
فــي كل مرة يتدخل أمــا بتعديل وتتميم 
تعديــل  القانونية  كآخــر  النصــوص 
لقانــون العقوبــات ســعيا منــه التخــاذ 
سياســة تشــريعية صارمة تقــف درعا 
واقيــا لألســرة مــن األفعــال التــي من 
شــأنها أن تمــس بكيانها  تــاركا بعض 
الخصوصيــة لبعــض الجرائم الماســة 
باستقرار األسرة والحفاظ على الزوجة 
باعتبارها أحد أطراف العالقة الزوجية 
والتي من خاللها تعطي حماية لألطفال 
المتضرريــن مــن تلــك العالقــة وهو 
الجنيــن في بطن أمــه فبحمايــة المرأة 
الحامل من جريمة إهمال زوجها وتركه 
لمقــر الزوجية فان الحمايــة تصل إلى 
الجنيــن الذي يمكن لــه أن يتضرر من 

الحالة المادية والنفسية ألمه.
قائمة املصادر:

أوال: القوانني
 66/156 رقــم  -    قانــون   1
ســنة  يونيــو   08 فــي  المــؤرخ 
قانــون  المتضمــن   ،1966
الرســمية  الجريــدة  العقوبــات، 
العــدد702، الصــادرة بتاريخ 11 

يونيو سنة 1966.
2 -    قانون رقم 84/11 المؤرخ 
 ،1984 ســنة  يونيــو   09 فــي 
المتضمن قانون األســرة، الجريدة 
الرســمية العــدد 910، الصــادرة 

بتاريخ 12 يونيو سنة 1984.
3 -    قانــون رقم 05/02 مؤرخ 
 ،2005 ســنة  فبرايــر   27 فــي 
المتضمن قانون األســرة ، الجريدة 
الرسمية عدد 15، الصادرة بتاريخ 

27 فبراير سنة 2005،
4 -    قانون رقم 14/08 المؤرخ 
في 09 أوت سنة 2014، المتعلق 
بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية 
العــدد 49، الصــادرة بتاريــخ 20 

أوت 2014.
ثانيا: األوامر

1 -    األمــر رقــم 70/20 مؤرخ 
 ،1970 ســنة  فبرايــر   19 فــي 
المتعلق بالحالــة المدنية ،الجريدة 
الرســمية العــدد 270، الصــادرة 

بتاريخ 27 فبراير سنة 1970.

جريمة إهمال المرأة الحامل

n ولــد قــدور ســاطور في 15 أفريل 1911 في 21 بشــارع جان بارت بالقصبة بالجزائر العاصمــة وتوفي في 19 نوفمبر 
1997 في باريس، وهو محاٍمي وسياسي جزائري ينحدر من عائلة جزائرية كبيرة من أصول تركية .درس وتفّوق في مراحل 
دراســته لكنه تم رفضه في مدرســة البوليتكنيك بســبب أهليته في عام 1933.يعد دور ســاطور أصغر محاٍم ممارس يؤســس 
شركته الخاصة . و كان رفيق سفر لفرحات عباس خالل نضاله بالقومية الجزائرية، إلى جانب أحمد بومنجل وأحمد فرنسيس. 
شارك في تأسيس االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في ماي 1946. وفي العام نفسه، ناقش العديد من القضايا التي تخص 
الجزائــر علــى شاشــة التلفزيون مع ألبير كامــو على وجه الخصوص.و تــم اختياره  للتفاوض مع عبــان رمضان في الجزائر 
العاصمة عام 1955 على حشــد االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري إلى جبهة التحرير الوطني، ثم قام بتنظيم شــبكة محامي 
جبهة التحرير الوطني.و قد تم اعتقاله وسجنه و وضعه رهن اإلقامة الجبرية في وهران، قبل اإلفراج عنه عام 1961.وخالل 
اســتفتاء 1 جويلية1962، شــارك قدور ســاطور في رئاسة لجنة مراقبة االنتخابات مع عبد الرحمن فارس ورينيه كابيتانت. و 
بعد االســتقالل، أصبح مدير التشــريع في وزارة العدل، وهو المنصب الذي سن فيه قانون الجنسية الجزائرية تحت سلطة عمار 
بن تومي وبمعية غاطي بن ملحة. كما كان أول رئيس لنقابة المحامين في الجزائر العاصمة عام 1962 ثم انتخب نائبا للمجلس 
الوطني لنواب الشعب. لكن بعد إقالته من منصب سفير الواليات المتحدة، تقاعد من الحياة السياسية لتكريس نفسه للمحاماة.

النقيب ساطور قدور

استشارات 
قانونية 

 
 

سؤال : 
ما الواجب علــى من أفطر في 

رمضان بغير عذر؟
جواب

عليــك التوبــة إلــى هللا والنــدم 
وقضــاء األيام التــي أفطرتها، 
وليس عليك ســوى ذلــك، لكن 
إذا كانــت مــن رمضان ســابق 
ولــم تقضهــا إلــى اآلن فعليك 
مع ذلــك اإلطعام عــن كل يوم 
إطعام مسكين، نصف صاع من 
التمر أو غيره مــن قوت البلد، 
زيادة علــى القضاء، مع التوبة 
إلــى هللا ، عليــك التوبة إلى هللا 
والنــدم، وعليــك قضــاء األيام 
التــي تركتهــا، وعليــك إطعام 
مســكين عن كل يــوم، هذا هو 
الواجــب عليــك؛ ألن اإلفطار 
مــن دون عذر أمر منكر محرم 
هــذا إذا كان إفطــارك بــدون 
بعضــه  كان  إذا  أمــا  جمــاع، 
بجمــاع فعليك الكفــارة، عليك 
قضــاء اليوم والتوبــة والكفارة 
كفارة الوطء في رمضان وهي 
عتق رقبة مؤمنــة فإن عجزت 
تصــوم شــهرين متتابعين، فإن 
لم تستطع فتطعم ستين مسكيًنا، 
هــذا إذا كان اإلفطار بالجماع، 
أمــا إذا كان بــاألكل والشــرب 
فليــس فيه إال قضــاء األيام مع 
إطعــام مســكين عــن كل يوم؛ 
ألنك فرطت وأخرت حتى جاء 

رمضان آخر. 
ابن الباز 

من الدستور

المادة 13 : ال يجوز البتة التنازل أو 
التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.

دستور 1989

شخصية   و   قانون 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

 القانون 
والعدالة



إستراحة

 عبد الواحد بن عاشر
 n عبــد الواحــد بن عاشــر  هو أبــو محمد عبد 
الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشــر األنصاري، 
المعروف بابن عاشــر، وهو من حفدة الشيخ أبي 
العباس ابن عاشر الســاوي )ت 765هـ(. فقيه 
عالم من المغرب. يعد مــن أبرز علماء المذهب 
المالكي واشتهر بمنظومته »المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين« والتي نظم فيها الفقه 
المالكي، باإلضافة إلــى باب العقيدة والتصوف، 
والتــي تعــد مرجــع مهــم عنــد علماء المذهــب 
المالكي. وســاهم ابن عاشــر في توفيــر الغطاء 

الشرعي لحركة المجاهد العياشي.
ولــد بمدينة فاس عام 990هـ/1582م، وســكن 
بــدار أســافه الكبرى بحومــة درب الطويل من 
فــاس القرويين. بدأ تحصيل علومه بحفظ القرآن 
الكريم، فقرأه على يد الشــيخ أبــي العباس أحمد 
بــن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات الســبع على 
يد الشيخ أبي العباس الكفيف، ثم على الشيخ أبي 
عبــد هللا محمــد الشــريف التلمســاني)، كما أخذ 
الفقــه عــن جماعة من شــيوخ عصــره، أمثال: 
أبــي العباس ابن القاضي المكناســي )وابن عمه 
أبي القاســم، وابن أبي النعيم الغســاني، وقاضي 
الجماعــة بفاس علي بن عمــران، وأبي عبد هللا 

الهــواري، وقــرأ الحديــث على العامــة محمد 
الجنــان وعلى أبي علي الحســن البطيوي، وكان 
يتــردد على الزاوية الدالئية، فأخــذ عن علمائها 
المبرزيــن، وحضر مجالس محمــد بن أبي بكر 

الدالئي) في التفسير والحديث
ألف الشــيخ ابن عاشــر أربعة عشــر كتاباً، كان 
أهمها وأشهرها نظمه في قواعد اإلسام الخمس 
ســماه: »المرشــد  الــذي  التصــوف،  ومبــادئ 
المعيــن علــى الضــروري مــن علــوم الدين«، 
وبه اشــتهر وعــرف، داخل المغــرب وخارجه. 
ومــن تآليفــه أيضاً: »شــرح مــورد الظمآن في 
علم رســم القــرآن«، و»شــرح علــى مختصر 
خليــل، من النــكاح إلــى العلم«، و»رســالة في 

عمــل الربــع المجيــب«، و»تقييــد على العقيدة 
الكبرى للسنوسي«، وغيرها.

توفي ابن عاشــر عن عمر يناهز الخمسين سنة، 
إثــر إصابته بمرض مفاجئ يســمى على لســان 
العامــة بـ:»النقطــة«، وهــو داء عصبي يؤدي 
إلى الشــلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم 
وضع له في نوار الياســمين، وذلك يوم الخميس 
3 ذي الحجة عام 1040هـ/الموافق لـ 3 يوليوز 
1631م، ودفــن من الغد بأعلــى مطرح الجنة، 
بقــرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس 
معروف غرب روضة يوســف الفاســي، بجوار 

السادات المنجريين.

n  توّجه جحا مع أحد أصحابه إلى الصيد فرأيا ذئباً وطمعا في فروته، 
فركضــا وراءه إلــى أن دخل في جحر، فأدخل الرجل رأســه كي يعرف 
مكان وجوده ويمســكه، فقطع الذئب رأســه، وجحا واقف بجانبه أكثر من 
ساعة، رأى أّن رفيقه ال يطلع، فسحبه إلى الخارج وشاهده من دون رأس 
فافتكــر في نفســه هل كان معــه رأس أم ال؟ فعاد إلى البلد وســأل زوجة 

صديقه: اليوم حين خروج زوجك معي هل كان رأسه معه أم ال.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف     
 الرأس:

َسْعد بن َأبي وقاص َماِلك القرشي الزهري
يف رحاب العلم واإلميان  

n    أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين 
األولين إلى اإلســام، فقيل ثالث من أســلم وقيل 
الســابع، وهو أّول من رمى بســهٍم في سبيل هللا، 
وقــال له النبــي: »ارم فداك أبــي وأمي«، وهو 
من أخوال النبي، وأحد الســتة أصحاب الشورى 
الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة 

من بعده.
هاجــر َســْعُد إلى المدينــة المنورة، وشــهد 

غــزوة بدر وأحد وَثبُــَت فيها حين ولى 
النــاس، وشــهد غزوة الخنــدق وبايع 

فــي الحديبية وشــهد خيبــر وفتح 
مكة، وكانــت معه يومئٍذ إِحدى 
رايــات المهاجريــن الثــاث، 

وشــهد المشــاهد كلهــا مــع 
النبــي، وكان مــن الرمــاة 
الماهرين، اســتعمله عمر 
بن الخطاب على الجيوش 
التي َسيَّرها لقتال الفرس، 
فانتصر عليهم في معركة 
القادســية، وأَرســل جيًشا 
لقتــال الفــرس بجلــوالء 
فهزموهم، وهو الذي فتح 

مدائن كســرى بالعراقفكان 
مــن قــادة الفتح اإلســامي 

والة  أول  وكان  لفــارس، 
الكوفة، حيث قام بإنشــائها بأمر 

مــن عمر ســنة 17 هـــ، وجعله 
عمر بن الخطاب في الســتة أصحاب 

الشــورى الذين ذكرهــم للخافة بعده، 
وقــال: »هم الذين توفي رســول هللا   وهو 

عنهــم راض.« اعتــزل ســعد الفتنــة بيــن علي 
ومعاوية، وتوفى في ســنة 55 هـ بالعقيق وُدِفَن 

بالمدينة، وكان آخر المهاجرين وفاًة
ولد سعد بن أبي وقاص في مكة واختلف في عام 
مولده، فقيل ولد ســنة 23 قبل الهجرة،وقيل ولد 
قبل البعثة بتســع عشرة سنة؛ ألنه قال: »أسلمت 
وأنا ابن تســع عشــرة ســنة.«،]19[ نشــأ سعد 
في قريش، واشــتغل في بري الســهام وصناعة 
القســي،]18[ كان ســعد رجًا قصيًرا، دحداًحا، 

غليًظــا، ذا هامة، شــثن األصابع، جعد الشــعر، 
أشــعر الجســد، آدم، أفطس، يخضب بالســواد. 
وكان سعد من أحّد الناس بصًرا؛ فرأى ذات يوم 
شيًئا يزول، فقال لمن معه: »ترون شيًئا؟« قالوا: 
»نرى شــيًئا كالطائر.« قــال: »أرى راكًبا على 
ثم  بعير«، 

قليل جاء  بعــد 
فقال ســعد: »اللهم إنا نعوذ عم سعد على بُْختي، 
بك من َشرِّ ما جاء به

كان ســعد من أوائل من أســلم، حيث كان ســابع 
ســبعة في اإلســام، أســلم بعد ســتة، وقيل بعد 
أربعــة، وكان إســامه قبل أن تُفــَرض الصاة، 
وهو ابن تســع عشــرة ســنة،وقيل ســبع عشرة 
ســنة،قال أبو القاســم األصبهاني: أَْســلََم َوَما ِفي 

َوْجِهِه َشْعَرٌة.«؛ في داللة على صغر سنه، وجاء 
في صحيح البخاري قول ســعد »ما أسلم أحد إال 
في اليوم الذي أســلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام 
وإني لثلث اإلسام«، وجاء في سبب إسامه أنه 

رأى رؤيا تحثه على اإلسام.
وفاته

ا حضَرْته الوفاُة  كان آخــر المهاجرين وفــاًة، ولمَّ
دعــا بخلَق جبٍة له من صــوف، فقالكّفنوني فيها، 
فإنّي كنت لقيُت المشــركين فيها يوم َبْدر وهي 
علــّي، وإنمــا كنت أَخبؤها لذلــك.«، فكانت 
وفاتــه في عهــد معاوية بن أبي ســفيان 
ســنة خمــس وخمســين، وقيل ســنة 
ســت وخمســين، وقيل ســنة ســبع 
وخمسين، وقال أبو نعيم المائي: 
واألول  وخمســين،  ثمــان  ســنة 
هــو الصحيح،ومــات في قصره 
بالعقيق على عشــرة أميال من 
المدينة، فُحمل إلى المدينة على 
رقــاب الرجال، وصلّــى عليه 
مــروان بــن الحكم وهــو يومئذ 
والــي المدينــة، وكان يوم مات 
ابن بضع وســبعين سنة.أرسلت 
زوجــات النبي: »أنَّا ال َنْســَتِطيُع 
أَْن َنْخــُرَج إليــه نصلــي عليه.« 
وأن يمــروا بجنازتــه فــي المســجد 
النبــوي، ففعلــوا، فدخلوا بــه فقاموا 
على رؤوسهن َفَصلَّْيَن َعلَْيِه، وُخِرَج به 
مــن بــاب الجنائز الذي كان إلــى المقاعد، 
فبلغهّن أّن النّاس عابوا ذلك وقالوا: »ما كانت 
الجنائــز يُْدَخُل بها المســجد«، فبلغ ذلك عائشــة 
بنت أبــي بكر فقالت: »ما أســرَع النّاَس إلى أن 
يعيبــوا مــا ال علَم لهم بــه، عابوا علينــا أن يَُمّر 
بجنازٍة في المســجد وما صلّى رســول هللا َصلَّى 
هللا عليه وســلم، على ســهيل بن البيضاء إاّل في 
جوف المسجد.«[وترك سعٌد يوم مات مائتي ألف 
وخمســين ألَف درهم، ومما يــدل على ثرائه أنه 
كان زكاة عين ماله حين أرســلها إلى مروان بن 

الحكم خمسة آالف درهم.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن النعامة أكبر طائر في العالم، 
وبيضتها أكبر بيضة طائر.

- هل تعلم أن  ُيطلق على مصر أرض الكنانة 
وقد سماها بهذا االسم الصحابي الجليل عمرو بن العاص. 

- هل تعلم أن القطط الصغيرة تبقى  عشرة أيام عمياء.
- هل تعلم أن  مدينة بعلبك هي مدينة الشمس وهو تعريب لالسم 

الروماني هيليوبولس.
- هل تعلم يعتبر الضحك مفيداً لصحة القلب، فالضحك ُيَقلل من 

التوتر، ويزيد من مناعة الجسم

1991 - أمين عام األمم المتحدة خافيير 
بيريز دي كويالر ينشئ لجنة لتخطيط 

الحدود بين الكويت والعراق وذلك 
تنفيًذا لقرار مجلس األمن رقم 687 الصادر 

في 5 أبريل 1991.
2011 - الرئيس األمريكي باراك أوباما يعلن أن بالده قامت 
بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في عملية عسكرية 

قرب إسالم آباد.
2013 - انهيار الجسر المعلق الشهير في دير الزور السورية 

بعد تعرضه لقصف مدفعي من قبل الجيش النظامي السوري. ُبني 
الجسر في عهد االنتداب الفرنسي عام 1927 وكان يعتبر من أهم 

معالم دير الزور.
2015 - إقامة نزال القرن بين المالكمين فلويد مايويذر 

جونيور وماني باكياو في الس فيغاس، والتي أتت بإيراد قدر ب 
400 مليون دوالر، وقد فاز مايويذر بهذه المباراة.

والدة شارلوت أميرة كامبريدج، الرابعة على خط الوراثة للعرش 
البريطاني.

الشاب الجزائري إذا أراد أن يتزوج 
يذهب إلى أمه العجوز ويقول لها، أنا أحب أن 

أكمل نصف ديني، على أساس انه كمل نصف دينه 
األول، وما بقى له إال النصف اآلخر لكي يكمل بالزواج!.

في اختالف األصدقاء شماتة األعداء ، و في اختالف اإلخوة 
فرصة المتربصين ، و في اختالف أصحاب الحق فرصة للمبطلين

     عمر عبد العزيز

الحوت يعوم يف الماء والنساء بال ماء يعومو: 

يبرز المثل مكر النساء وكيدهن.. ويضرب في 
سلوكيات المرأة.

       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.
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n    وقــد وجهــت للمتهميــن  العديد 
من التهم الجنائية  التزوير واستعمال 
رســمية  محــررات  فــي  المــزور 
والتواطــؤ وعدم التبليــغ عن جريمة 
وإساءة و اســتغالل الوظيفة وطمس 
أثــار الجريمة  حيــث أحيلت القضية 
يــوم الخميس أمام وكيــل الجمهورية 
لــدى محكمة عيــن مليلــة المختص 
إقليميا والذي أحال الملف أمام قاضي 
التحقيــق بعــد ان التمس أمــر إيداع 
بالحبــس المؤقــت لجميــع المتهمين  
رئيــس الفرقــة المتنقلــة للجمارك و 
9 أعــوان  وبالعودة إلــى التحقيقات 
األمنيــة ان هذه القضيــة عرفت من 
قبــل العديد من التطورات  بعد حجز 
3 مالييــن و250 الف اورو، اال أن 
المبلــغ المصــرح به هــو 250 الف 
مالييــن   3 اختــالس  بمعنــي  اورو 
اورو  والتي قــادت الحقا التحقيقات 
األمنية لرجال الدرك الوطني لمدينة 

عيــن مليلــة بالتنســيق مــع رجــال 
الــدرك الوطني  لوالية تبســة حيث 
تــم اســترجاع مبالــغ ماليــة معتبرة 
ومنهــا 6 ماليير مــن منزلين األول 
بمدينة العوينات 65 كلم شمال تبسة 

والمنــزل الثاني بمدينة  بئــر العاتر 
90 كلم جنوب تبسة كما تم استرجاع 
مبلــغ مالــي يقــدر ب 4 ماليير من 
داخــل ضريــح ” قبــر ” بالمقبــرة 

الرئيسية لمدينة تبسة ” تاغدة ”.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 24/ 13
الجزائر : 20/ 14
وهران : 22/ 12 

جديد قضية اختالس 3 ماليني اورو  بتبسة
 إيداع رئيس الفرقة المتنقلة 

للجمارك و 9 أعوان الحبس المؤقت

n    يتعلــق األمــر بقضيــة مفادهــا 
اســتقبال المينــاء لعــدد مــن رافعات 
الحاويات،من طرف مؤسســة خاصة 

بطريقة يعتريها غموض كبير.
الرافعــات  أن  مصادرنــا،  وأفــادت 
موجــودة وليســت هنــاك أي حاجــة 
الســتقبال عدد إضافي منها، ويجري 
التحقيــق فــي الوقــت الحالــي علــى 
هذا األســاس، ومن المرتقــب أن يتم 
الكشــف عن صفقات يشوبها تالعب 
من شــأنه أن يعصف بإطارات سامية 

تعمل على مستوى ميناء سكيكدة.
ومــن جهة أخرى، تم فــرض الرقابة 
الجهــوي  المديــر  علــى  القضائيــة 
الجزائــري  البنــك  عــن  المســؤول 
الخارجــي بأمــر مؤيــد مــن قاضي 
التحقيــق لــدى محمكــة ســكيكدة إلى 
جانــب 4 متهميــن آخرين مــن بينهم 
ســيدة أعمال، وذلــك بعد توجيه تهمة 

تبييــض األمــوال والتزويــر إليهــم، 
إلــى جانب تهمــة اختــالس األموال 

العمومية.
 القضية التي باشــرت بشأنها مصالح 
الــدرك الوطنــي التحقيــق مــع 18 
شــخصا بين متهمين وشــهود وحتى 

متقاعديــن إضافــة إلى بعــض زبائن 
البنك، وحسب مصدر ”عين الجزائر 
” فإن تداعيات القضية ستأخذ منعرجا 
آخــر خاصــة بعــد ورود معلومــات 
مــن  أخــرى  أســماء  بتــورط  تفيــد 

المسؤولين.....

 باقة األخبار  
  قتيالن  وثالثة جرحى 
يف حادث مروع بقاملة 

n     لقي شخصان حتفهما ، ,اصيب ثالثة آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مروع بقالمة .

وتدخلــت الوحــدة الرئيســية منتصــف نهــار أمس، 
بالطريق الوطني رقم 21 قالمة/عنابة ، وتحديدا بعين 
بوشــيحة ببلدية النشماية من أجل حادث مرور يتمثل 
في اصطدام سيارتين ســياحيتين )بيكانتو وسانديرو( 
أدى إلى وفاة شــخصين في عين المــكان يبلغان 39 
و 72 ســنة من جنس ذكــر، واصابة 03 أخرين من 
جنس 02 أنثى وذكر واسعافهم ونقلهم الى المستشفى 

فيما حول المتوفيان إلى مصلحة حفظ الجثث.

  ..وإصابة 9 اشخاص يف حادثني 
بقلعة بوصبع والنشماية 

  كمــا تدخلت الوحدة الثانويــة قلعة بوصبع بدعم من 
الوحدة الرئيســية مســاء أمس بالطريــق الوطني رقم 
21 قالمــة / عنابة ببلدية قلعة بوصبع من أجل حادث 
مرور يتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين )بيكانتو 
و نيبيــرا( أدى إلــى اصابــة 07 أشــخاص بجروح 
وإصابــات مختلــف من جنس 02 أنثــى و05 ذكور 
تم اســعافهم و نقلهم الى المستشــفى بواسطة سيارتي 

اإلسعاف
وتدخلت الوحدة الثانوية قلعة بوصبع صباح يوم أمس 
على الســاعة 09 و 53 دقيقة ببلدية النشــماية و ذلك 
مــن اجل حادث مرور يتمثل فــي اصطدام و انقالب 
شــاحنتين من الوزن الثقيل أدى الى اصابة شخصين 
مــن جنس ذكر احدهما كان محصور داخل الشــاحنة 
،حيــث تم إخراجه من طرف رجــال الحماية المدنية 

واسعافهما و نقلهما الى المستشفى

دهس طفل ومقتل شاب  بسطيف
n لقي شخصان حتفهما خالل الـ24 ساعة الماضية، 
فــي حادثــي مــرور متفرقيــن بإقليم والية ســطيف 
ســطيف، األول ســجل بعد ســاعة اإلفطــار ليلة أول 
أمس بمركــز بلدية قجال على الطريــق الوالئي رقم 
113، تمثــل في حــادث دهس لطفل بالــغ من العمر 
7ســنوات توفــي في عين المكان، الثاني ســجل على 
الساعة منصف الليل والربع من يم أمس، بدوار أوالد 
سي السعيد على الطريق البلدي رقم 500بلدية أوالد 
سي أحمد جنوب غرب سطيف، خلف وفاة شاب بالغ 
مــن العمر 16ســنة في عين المــكان على إثر حادث 
انحــراف دراجته النارية وانقالبــه في منحدر، تولت 
فــرق الحماية المدنية لوحدتي قجال وعين ولمان نقل 
الضحيتين إلى كل من مستشــفى سطيف وعين ولمان 
بعد اســتكمال مصالــح الدرك الوطنــي تحقيقاتها في 

ظروف هذين الحادثين األليمين.
سفيان خ

 مقتل شاب يف حادث مرور بالطريق 
الوطني رقم 05 بربج بوعريريج

n وقــع ،مســاء أول أمــس الجمعــة، حــادث مرور 
اليــم بالطريــق الوطنــي رقــم 05 بالنقطة المســماة 
واد الشــعير التابعــة اقليميا إلى بلدية ســيدي امبارك 
فــي الجهة الشــرقية لواليــة برج بوعريريــج و التي 
تبعــد على مقــر الوالية ب15 كلم عــن مقر الوالية، 
خلــف قتيل حــادث المرور وقع أثر انحراف ســيارة 
من نوع ”ســطروان صاكصو” من الطريق ودخولها 
فــي الطريــق المعاكس، مــا أدى إلى خســائر فادحة 
على مستوى الســيارة، كما خلف الحادث مقتل شاب 
فــي مقتبــل العمر يبلغ مــن العمر 16 ســنة و جرح 
المرافقين ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل 

الجثة و الجرحى الى المستشفى..
 مربوك .ب

 n     موجة ثالثة لفيروس كورونا، 
غير مســتبعدة عندنــا، إن لم نقل أنها 
صــارت على األبواب، بعــد أن ظّن 
أغلبنا أن الكابوس انتهى، و أن الحياة 
عادت في األخير إلى مجاريها، و أن 
الفيروس اللعين، قد بات مجرد ذكرى 

حزينة.
،و  البعــض  يجهلهــا  لتــي  الحقيقــة 
يتغاضــى عنها البعــض اآلخر، هي 
أن الفيروس المشــؤوم يقيم بيننا.. قد 
يهادن إلى حين، لكنه لم يختِف. و هو 
ربما لن يختفي. هو على درجة كبيرة 
مــن الــذكاء، و على قــدرة كبيرة في 
التكيّف.. إنه يتحّول و يتحّور و ينسل 
ســالالت جديدة، بريطانية نيجيرية و 
مكســيكية، برازيلية و جنوب إفريقية  
وهندية، ال مشــكلة له فــي الحصول 
علــى جنســيات جديدة .. مــن يدري 
ربما سنكتشف يوما ساللة جزائرية.

الفيــروس الخفــي ” صاحــب التاج” 
ينــاور، و يجيــد المنــاورة. نواجهــه 
بهــذه اللقاحات الكثيرة، التي ابتكرتها 
المخابــر، و طورتهــا علــى عجــل، 
لكنه ال يستســلم، و يجتهد في تطوير 
حصانتــه ضد هــذه اللقاحــات. كأننا 
دخلنــا معه فــي لعبة كــّر و فّر، هي 

أشبه بلعبة قّط و فأر.
عندمــا كنّــا ملتزميــن باإلجــراءات 
الوقائيــة المعروفــة بعد أخــذ الدرس 
مــن الصدمــة األولــى، تراجــع عدد 
اإلصابات إلى حّد كبير، اطمأن الناس، 
مثلما اطمأنت السلطة و الهيئة العلمية 
المكلفة بمتابعة تطورات الجائحة،وتّم 
االتفــاق على رفع الحجر. و اســتعاد 
النــاس حياتهم العادية لكنهم بالمقابل، 
تخلّــوا تمامــا في أغلبيتهــم العظمى، 
عن تلك اإلجراءات االحترازية التي 

كانوا ملتزمين بها.
عاقبــة التراخــي و الال مبــاالة كانت 
ســريعة، و عادت أرقام اإلصابات و 
الوفيــات إلى الصعود مجددا، و كأننا 
صرنــا نســلك طريــق الرجــوع إلى 

المربّع األول.
إّن الوضع الوبائي عندنا، إذا اســتمّر 
على هذا النحو التصاعدي، قد يخرج 
عن الســيطرة، و قد تضطر الســلطة 
إلى إعادة تفعيــل الحجر و الغلق.. و 
ســندخل موســم صيف ثاٍن بشواطئ 

موصدة.

آخــر الكالم.. األمر من قبل من 
بعد، متوقف علينا، فرفع الحجر ليس 
مكسبا دائما، و يتعيّن علينا أن نعرف 
جيــدا كيف نحافــظ عليــه، و إال فإّن 
الوقــت لن يطــول قبــل أن نعود إلى 
سلســلة القيود، و المعانــاة المرتبطة 

بالحجر و الغلق.

         محمد مصباح

كاريكاتور 

أمواج.. سالالت.. و نحن
آخر الكالم 

الصبح  : 04.04
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.27
العشاء : 20.54

مواقيت الصالة 
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 أودع نهاية األسبوع الماضي قاضي التحقيق لدى محكمة عين مليلة والية ام البواقي  رئيس 
توقيف  مذكرة  صدرت  آخرين  فيما  أعوان   9 رفقة  المؤقت  الحبس  للجمارك  المتنقلة  الفرقة 

شمال  من  ينحدر  فار  جمركي 

علمت، أمس ،”عين الجزائر« ، من مصادر متطابقة  بأن وزارة النقل قد أوفدت لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى 
ميناء سكيكدة، على خلفية تقرير رفع إليها حول قضايا شبهة الفساد المالي المستشرية على مستوى هذه المؤسسة.

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

تبسة : هواري غريب           

سكيكدة : نورالدين .ب

 وضع المدير الجهوي لبنك الجزائر الخارجي تحت الرقابة القضائية 
المفتشية العامة للمالية تحقق يف قضايا فساد بميناء سكيكدة 



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 13 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 13 :
ما هو االسم الجامع لألنس و الجن فى القرآن الكريم  ؟ 

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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