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تحضرياتهــا للحملــة االنتخابيــة المقرر انطالقها رســميا يــوم 19 ماي 
الجــاري، بعــد العمــل الشــاق الــذي قامت بــه خاصة بعــض األحزاب 
الصغــرية، خالل عملية جمع التوقيعات، و ستســعى هذه التشــكيالت 
السياسية إىل اســتغالل كل ما هو متاح لها من وسائل عرب التجمعات 
الشــعبية، الخرجــات الميدانيــة، وحتــى مواقع التواصــل االجتمايع، 

إلقناع المواطن وكسب صوته. 
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غوارديوال أعتربه  ”العب استثنايئ بموهبة كبرية” 

نصب قائد المنتحب الوطني رياض محرزو سهرة أول امس نفسه 
ملكا في مانشستر سيتي ، حيث مكن فريقه من التأهل ألول مروة في 

تاريخ  لنهائي رابطة األبطال األوروبية.



المقصون من قائمة السكن يحتجون ببومقر يف باتنة
n احتــج امــس العشــرات من 
المقصين من القائمة االسمية للسكن 
االجتماعي التــي علقت بمقر بلدية 
بومقر منددين بما أسموه باإلقصاء 
لفئــة  المشــروع  وغيــر  المتعمــد 
واســعة منهم مطالبين والي الوالية 
بالتدخــل إلعادة النظــر في القائمة 
ومراعاة الدين يستحقون الحصول 
علي سكن واألشخاص الذين فازوا 
حسبهم بواسطة النفوذ والمحسوبية 
وطالبــوا بضــرورة إعــادة تحقيق 

شــامل فــي الطلبــات التــي قدمت 
ألن  مراجعتهــا  وإعــادة  للبلديــة 
شــباب دون األربعة وعشرين سنة 
وأشخاصا صغارا في السن وجدوا 
أنفســهم ضمــن المســتفيدين فيمــا 
همــش أرباب عائالت وأشــخاص 
محتاجيــن للســكن يعرفهــم العــام 

والخاص. 
مــن جانبه قــال رئيــس البلدية في 
تصريــح صحفــي ان القانون طبق 
بحذافيــره وروعيــت فــي دراســة 

القوائــم كل اإلجــراءات القانونيــة 
المعمــول بهــا ولــم يظلــم أي احد 
وناشــد الميــر الســلطا ت المحلية 
للواليــة تعويض الصيــغ المختلفة 
للســكن التي توجــه لبلديــة بومقر 
بصيغة الســكن الريفي لوحدها ألن 
البلديــة ذات طابــع ريفــي محض 
والســكان ال يحبــذون الســكن في 

العمارات .
محمد غناي

 Long« أثــار خبر خــروج الصاروخ الصينى n  
March 5B« عــن الســيطرة، الذعر لــدى عدد من 

سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.
وفي هذا اإلطار، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، تفاصيل 
تــداول المواقع العالمية والخاصــة باألقمار الصناعية 

خبر خروج هذا الصاروخ.
وفي بيان له، كشف جاد القاضي إنه في الواقع أن هذا 
الصاروخ »تم فقدان الســيطرة عليه، وهو في محاولة 
للعــودة غيــر المنضبطة إلى األرض بعــد إطالقه من 
محطــة الفضــاء الصينية، حيــث إنه مــن المرجح أن 
 Long March« يسقط جزء من الصاروخ الصيني
5B«، الــذي تــم اســتخدامه إلطالق الوحــدة األولى 
لمحطة الفضاء الصينية األسبوع الماضي إلى الغالف 
الجوي لألرض فــي األيام القادمة، ومن غير الواضح 
متى وأين ســيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة 
من مواقع مراقبة األجســام الفضائيــة احتمالية دخوله 

للغالف الجوي لألرض يوم 9 ماي الجاري«.
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إيداع ثالثة منهم السجن والبقية 
تحت الرقابة القضائية

محاكمة متهمني بجناية المؤامرة ضد 
أمن الدولة والمساس بالوحدة الرتابية

n يتابع عدد من األشخاص أمام القضاء بوهران بتهمة جناية 
المؤامرة ضد أمن الدولة وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة 
والمســاس بوحدة التراب الوطني, حسبما أفاد به أمس األربعاء 

بيان لمحكمة وهران
 وقــد تم إيداع ثالثــة متهمين الحبس بينمــا وضع ثالثة آخرون 
تحــت نظــام الرقابة القضائيــة وأفرج عن أشــخاص آخرين تم 
ســماعهم من قبل القاضي في نفس القضية, وفق ما أبرزه نفس 

البيان
 ويعــود البيــان الــى تفاصيل القضيــة, مذكرا أنــه بتاريخ 23 
أفريــل الماضي وفــي حدود الســاعة الثانية زواال, تم تســجيل 
تجمع أشــخاص بساحة أول نوفمبر بوهران, حيث وبعد توقيف 
شــخصين, تبين أن أحدهما له عالقة بالحركة المســماة -رشاد- 
المعادية للنظام بصفته عضوا, كما أنه مسبوق قضائيا في قضية 
اهانــة هيئة نظامية وأضاف ذات المصدر أن هذا الشــخص قد 
أوقف لنشــره عمدا أنباء كاذبة بين الجمهور من شــأنها المساس 
باألمــن العمومي وجنحة التحريض على التجمهر غير المســلح 
مشــيرا الى أن تحريــات الضبطية القضائية حــول هذه القضية 
كشفت عن اجتماع سري كان سيعقد بتاريخ 24 أفريل, أي يوما 
واحــدا بعدها, بحضور عدة أطراف من بعض الواليات الغربية 
لتعيين منســق جهوي لحركة رشاد  كما استهدف هذا االجتماع, 
يضيف البيان نقــال عن ما توصلت إليه التحريات إتاحة فرصة 
للتعــارف بين المواليــن للحركة المذكــورة والتحضير للتصعيد 
خالل مسيرات الحراك بالجهة الغربية للوطن, الى جانب السعي 

الى تجنيد أكبر عدد من الشباب
 وأفضــت التحريــات أيضا الــى أن عملية تمويل هذا النشــاط 
تتــم من خارج التراب الوطني, كمســاعدات ماليــة للحركة في 
تســديد الغرامــات الماليــة الخاصــة بالمحاكمات وكذا تنشــيط 
الحــراك وتصعيده والتحضير لعقد اجتماع وطني بحضور كافة 

األطراف المعارضة للنظام
و بتاريــخ 29 أفريــل, وبعد اســتكمال إجــراءات التحقيق من 
طــرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية ألمن وهران, تم تقديم 
أطــراف القضيــة أمــام نيابة محكمــة وهــران, وبموجب طلب 
افتتاحــي إلجراء التحقيــق, تم إحالة ملفها أمــام قاضي التحقيق 
بالقطــب الجزائــي المتخصص بتهمة جنايــة المؤامرة ضد أمن 
الدولة, التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة 
الدولــة والمســاس بوحدة التراب الوطنــي وجناية االنخراط في 

منظمة تخريبية تنشط خارج وداخل التراب الوطني
 كما تضمنت التهم جنحة العرض ألنظار الجمهور منشــورات 
وأوراق من شــأنها اإلضرار بالمصلحــة الوطنية, وذلك لجميع 
المتهمين وجناية اســتخدام تكنولوجيــا اإلعالم واالتصال لتجنيد 
أشــخاص لصالــح تنظيــم أو جماعة ضــد المتهميــن )ز.م.ع(, 
)د.م(, )ب.أ( و)م.د.أ(, وجنحــة تلقي أموال بأي وســيلة كانت 
من أشــخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شانها 
المســاس بأمن الدولة ومؤسســاتها للمتهمين )ب.س(, )ر.ي(, 

)ق.م(, )ك.م.ح( و)ب.م.ط(
ربيع م 

إيران تعلن نجاح االختبار البرشي للقاح 
»فخرا« المحيل ضد فريوس كورونا

n أفــادت وكالة »إرنا« بنجــاح لقاح »فخرا« اإليراني 
المضاد لفيروس كورونــا، في اجتياز أول اختبار تجريبي 

على الناس، صباح اليوم األربعاء.
وبحســب الوكالة، بــدأت إيران في 16 مــارس، المرحلة 
األولــى من االختبارات الســريرية على لقــاح »فخرا« ، 
الذي طورتــه وزارة الدفــاع اإليرانية، بتطعيم نجل العالم 
في المجال النووي والدفاعي، الراحل محسن فخري زادة.

وكان مديــر مشــروع لقــاح »فخــرا« المضــاد لفيروس 
كورونــا، احمــد كريمي، قــد أعلن نهاية مــارس الماضي 
بأن هذا اللقاح ســيصل مرحلة اإلنتــاج الوفير في غضون 

األشهر الثالثة القادمة.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

 بلجيكي ُيعدل الحدود 
مع فرنسا لـ"توسيع أرضه"

n  عــّدل بلجيكــي يملــك أرضــا متاخمــة 
للحدود مع فرنســا، موضع كتلة صخرية كانت 
موضوعــة تحديــدا عنــد النقطــة الفاصلة بين 

البلدين.
وأدى ذلك التعديل عمليا إلى إزاحة حدود البالد 
المرسمة وفق معاهدة دولية عائدة لعام 1820.
وفــي اتصال مــع وكالة األنباء الفرنســية، أكد 
دافيــد الفو، رئيــس بلدية منطقــة إركلين التي 
يســكنها مالك األرض، المعلومات الواردة في 

وسائل إعالم محلية في شمال فرنسا.
وأراد البلجيكــي الــذي امتلك أخيــرا هكتارات 
عدة على حدود غابة بوزينيي الفرنسية، اإلفادة 
على ما يبدو من سكون المكان لتوسيع أرضه، 

بحسب رئيس البلدية.
وقال دافيد الفو: »إبعاد موضع الكتلة الصخرية 
مترين و20 ســنتيمترا يكبّر مساحة أرضه بال 

شك«.
وأضــاف: »ما لم يكن يتوقعه هو أن هذه الكتلة 
كانت محددة جغرافيا بدقة كبيرة ســنة 2019. 
لذا كان من السهل إثبات تحريكها من مكانها«.
وحصــل هذا االكتشــاف قبل شــهر تقريبا من 
جانــب فرنســيين مولعيــن بالمعالــم التاريخية 
المرتبطــة بالعالقــة بيــن فرنســا، وبلجيــكا، 

والحدود بين البلدين.
وقــد ُحفــر علــى هــذه الكتلــة الصخريــة رقم 
»1819« الذي يرمز إلى ســنة إنشــائها، مع 
حرف »أف« في إشارة إلى مملكة فرنسا على 
جانــب، و«أن« )نيدرالند( فــي الجانب اآلخر 

للداللة على هولندا.

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات 
بوالية المسيلة وال خسائر

n ســجلت هــزة أرضيــة بقــوة 3,6 درجات 
على ســلم ريشــتر، أمس األربعاء على الساعة 
12:49 بوالية المســيلة، حسب ما أفاد به بيان 
لمركــز البحث في علم الفلــك والفيزياء الفلكية 

والجيوفيزياء.
وقد حــدد مركز الهــزة بـ 7 كم جنوب-شــرق 
منطقــة زرزور بوالية المســيلة, حســب نفس 

المصدر.

2
نحلة

n تمكنــت عناصــر الشــرطة القضائيــة ألمــن والية 
بومرداس أمس من إلقاء القبض على شاب في الثالثينات 
من العمر، بتهمة اإلســاءة إلى الدين اإلسالمي. وحسب 
المعلومــات التي بحوزتنا فإن العملية تمت بعد تحريات 
وتحقيقات قامت بها عناصر األمن المختصة في محاربة 
الجريمــة االلكترونيــة والتــي أفضت إلــى تحديد هوية 
الشــباب البالغ من العمر بالتحديد 33 ســنة، حيث كان 
هذا األخير يقوم بوضع مناشير تسيء   للدين اإلسالمي 
وشــعائر اإلســالم عبر مختلف  المنصات االلكترونية 

وشــبكة التواصل االجتماعي، كما كان يســتغل حســب 
التحقيقات األوليــة جداريات المجموعــات والصفحات 
عبر موقع الفايس بوك لنشــر صــور محرفة عن آيات 
قرآنية وأحاديــث نبوية،  فضال عن االســتهزاء بالدين 
اإلسالمي وحسب مصادرنا فإن التحريات، والتحقيقات 
متواصلة مع الشــاب لمعرفة إن كان يستغل بمفرده  أو 

مع مجموعة محرضة من أعداء اإلسالم .. 
أ- هادي 

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

ق
بدون تعلي

   أني سيسقط؟ ما يه األرضار؟ أني هو اآلن؟
خرباء يكشفون تفاصيل الصاروخ الصيني "التائه"



3  عين على الحدث

 n يتصــدر الحوار االجتماعي في 
هــذه المرحلة  رأس ســلم أولويات 
الحكومــة المطالبــة بالعمــل علــى 
تهدئــة الجبهــة االجتماعيــة وفقــا 
للتوجيهــات التي أصدرهــا رئيس 
الجمهورية خالل االجتماع األخير 

لمجلس الوزراء.
عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  وكان 
المجيــد تبون، قد أمــر بفتح الحوار 
مــع مختلف الشــركاء االجتماعيين 
بهــدف تحســين األوضــاع المهنية 
قطــاع  لمنتســبي  واالجتماعيــة 
التربيــة  وكــذا إعــادة النظــر في 

القانون الخاص باألستاذ.
و كان أســاتذة األطــوار التعليميــة 
الثالثة  نظموا إضرابا خالل أفريل 
الماضي  للمطالبة بالتكفل بمطالبهم 
المتعلقــة   واالجتماعيــة  المهنيــة 
ب”تحســين القدرة الشرائية لألستاذ 
وإيالء ملف السكن لهذه الفئة أولوية 
قصوى  باعتبارها وســيلة أساسية 
وضروريــة لإلســتقرار وضمــان 

حسن أدائه لمهامه.

كما تم تنظيم يوم 28 أفريل وقفات 
احتجاجيــة دعــا إليها تكتــل نقابي 
لقطــاع  التربية الوطنيــة للمطالبة 
بتســوية حزمة من المطالب المهنية 
والبيداغوجيــة  واالجتماعيــة  

المرفوعة منذ سنوات.
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  وكانــت 
أكــدت فــي بيان لهــا نهايــة أفريل 
التزامهــا ”التــام بالتكفــل ب”كافــة 
فــي  المطروحــة  االنشــغاالت” 
القطــاع، داعية الجماعــة التربوية 
إلــى  التحلي بروح المســؤولية بما 
يضمــن اســتقرار القطــاع خدمــة 

للتلميذ ورسالة العلم.
وكشــف وزيــر القطــاع فــي نفس 
الســياق عن تخصيص مبالغ مالية 
معتبــرة لهــذا الغــرض و تعكــس 
مجهود الدولة واألهمية التي توليها 
لتســوية الملفــات الموروثــة والتي 
ســيتم  التكفل بهــا جميعــا بعنوان 

السنة المالية 2021.
ق ـ و

 n  أكــد وزيــر الخارجية ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء 
لدولة الكويت, الشيخ أحمد الناصر 
أن  األربعــاء,  الصبــاح,  المحمــد 
-الكويتيــة  الجزائريــة  العالقــات 
وطيــدة و متينة  مجددا عزم قيادتي 
البلديــن على العمــل أكثر من أجل 
شــتى  فــي  وتطويرهــا  تعزيزهــا 

المجاالت والميادين
 وقــال الوزير الكويتي في تصريح 
صحفــي عقب اســتقباله من طرف 
رئيــس الجمهورية,  عبــد المجيــد 
تبــون ”لقــد تطرقنا الــى العالقات 
الثنائيــة األخوية المتينــة والوطيدة 
التي تربط البلدين الشــقيقين وسبل 
تعزيزهــا فــي مختلــف األصعــدة 
والمياديــن, وجددنا خالل هذا اللقاء 
تعازى دولة الكويت, قيادة وحكومة 
والية  فيضانــات  وشــعبا, لضحايا 

المدية.
الكويتــي  المســؤول  كمــا تطــرق 
الى  االحتفــال الــذي ســيقام  العام 
علــى  عامــا   60 بمــرور  القــادم 
العالقات الثنائية المتينة بين البلدين 
معربــا عــن امــل بــالده أن تكون 
هــذه المحطــة مفصليــة ومنعطفــا 
إيجابيــا فــي تطويــر عالقاتهــا مع 
الجزائــر  وإضفــاء صبغــة جديدة 
عليها واالرتقاء بها الى آفاق أوسع 

يلمسها الشعبان الشقيقان

وتــم التطــرق من جانــب آخر الى 
سبل تعزيز األمن الغذائي من خالل 
إيجاد معــادالت تكاملية بين البلدين 
يقــول وزيــر الخارجيــة الكويتي, 
الذي أوضح أنــه ناقش مع الرئيس 
تبون أيضا تداعيات جائحة كورونا 
علــى قطــاع التعليم, مبــرزا أنه تم 
االتفاق علــى تبادل الخبــرات بين 
البلديــن فــي هــذا المجال وأضاف 
باألمــن  المرتبطــة  المســائل  أن 
واألمن الســيبراني وتطويــر تقنية 
المعلومــات بيــن البلدين الشــقيقين 
كانــت أيضا ضمــن النقــاش الذي 
دار بين الجانبين, مؤكدا أنه ســجل 
بهذا الخصــوص تطابقا وتوافقا في 

الرؤى بين البلدين
من جهــة أخرى, أكد الشــيخ أحمد 
أنــه  الصبــاح  المحمــد  الناصــر 
تــم اســتعراض مختلــف القضايــا 
االقليمية والدولية ولمسنا تطابقا في 
وجهــات النظر وضــرورة إضفاء 
القانــون الدولي على هــذه القضايا 
المبنيــة علــى المقاصــد واالهداف 
الــواردة في ميثــاق منظمــة االمم 
المتحــدة, والقائمة على مبدأ حســن 
الجــوار وعدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للدول كما عبــر عن أمله 
في  زيارات قادمة للمســؤولين في 

البلدين الشقيقين
 ربيع م

 التكفل بمطالب أساتذة قطاع 
الرتبية أولوية للحكومة

 نفذت وحدات و مفارز للجيش الوطني الشعبي   األسبوع الفارط عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة اإلرهاب, الجريمة 
المنظمة, والهجرة غير الشرعية  حيث تمكنت من توقيف 12 تاجر مخدرات وحجز خالل عمليات متفرقة, كميات كبيرة من 

الكيف المعالج تقدر ب 8 قناطير و20,5 كيلوغرام حاولت المجموعات اإلجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب  األمر 
الذي يؤكد  التزام القوات المسلحة بالحفاظ على األمن والسكينة في البالد.

قالت أن مقاومي التغيري انتقلوا إىل استغالل المشاكل المهنية للعمال

 مجلة الجيش : األحداث المريبة التي تشهدها 
البالد تهدف إلى عرقلة المسار الديمقراطي

الساحة  التي تشهدها  األحداث ”المريبة”  الغاية  من  أن  األخير على  الجيش” في عددها  شددت ”مجلة 
الوطنية مع اقتراب تشريعيات 12 جوان هي ”عرقلة هذا المسار الديمقراطي” الذي تشير بوادر إلى توفر 

كافة الضمانات لنزاهته.

  يف حصيلة أسبوعية لوحداته

 الجيش يطيح بـ 12 تاجر مخدرات ويحجز أكرث من 8 قناطري من الكيف المغريب

n  وفــي مقــال تضمنه عددها لشــهر مايو تحت 
عنــوان ”إضرابــات مفتعلــة: أمــن الوطن خط 
احمــر”, لفتــت مجلــة ”الجيــش” إلى أنــه و مع 
اقتــراب االســتحقاقات التشــريعية المقبلة  التي 
تشــير بوادرهــا إلى ”توفــر الضمانــات الكافية 
إلجراء انتخابات حرة و نزيهة,  تشــهد الســاحة 
الوطنيــة العديــد مــن األحــداث المريبــة التــي 
تصــب في مجملها في خانة  عرقلة هذا المســار 

الديمقراطي”.
وجــاء فــي المقال المذكــور أن القــراءة المتأنية 
للمشــهد الوطنــي, من جميع الزوايــا و النواحي 
األمنيــة و السياســية و االقتصاديــة, تقــود إلــى 
اســتنتاجين اثنيــن, األول  منهما هو ”اســتنزاف 
مقاومــي التغييــر لجميــع قدراتهــم و آمالهم في 
العودة للســاحة  السياســية” فيما يتمثل الثاني في 
”انتقالهــم إلى اســتعمال أســاليب دنيئــة أبرزها  
استغالل المشاكل المهنية للعمال لنفث سمومهم”, 
معتبرة أن ”اإلضرابات التي  تنامت كالفطريات 

في اآلونة األخيرة لخير دليل على ذلك”.
عنــد  اإلصــدار  توقــف  الصــدد,  هــذا  وفــي 
المؤشــرات الدالــة علــى أن ”ما يحــدث يندرج 
ضمن  المحاوالت البائســة و اليائســة لزعزعة 
األمن الوطني من خالل تأجيج الشــارع وإثارة  
غضب الشعب والدفع لمزيد من االحتقان لينفجر 
الوضــع” و هذا على أمل ”عرقلة  االســتحقاقات 

االنتخابية المقبلة”.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات, فقد أضحت هذه 
االســتحقاقات ”مصدر إزعــاج لمقاومي  التغيير 
وأنصار الثــورة المضادة” الذيــن ”اعتادوا على 
حياكــة برلمان على مقاســهم  مســتعملين المال 
الفاســد بغــرض الظفــر بالحصانــة البرلمانية و 
حمايــة مصالحهــم بــدل  خدمــة الشــعب الذين 

انتخبهم”, يتابع المقال.
غيــر أنه حرص, من جهــة أخرى, على التذكير 
بأن المشاكل المهنية و مطالب الشعب  المشروعة 
هــي ”حقيقة ال يمكن التغاضي عنها”, فضال عن 

كونها ”من بين انشغاالت القيادة العليا للبالد”.
  الجيش سيكون ”سدا منيعا” أمام كل المؤامرات 

التي تستهدف الوحدة الوطنية

وأكــدت مجلة الجيش في عددها األخير أن أفراد 
الجيــش  الوطنــي الشــعبي وكل المخلصين من 
أبناء الشــعب ســيكونون ”ســدا منيعــا” في وجه 
كل المؤامــرات التي تســتهدف المســاس بوحدة 

الجزائر وأمنها واستقراها.
وفــي تعليــق لها تحــت عنــوان ”بقايــا الطابور 
الخامس”, أبرزت المجلة أن ”أفراد جيشــنا وكل 
المخلصين من أبناء وبنات شــعبنا سيكونون سدا 
منيعــا في وجه كل من تســول  له نفســه األمارة 
بالسوء المســاس بوحدة الجزائر أرضا وشعبا”, 
مشــددة علــى أن  ”التحالفــات لــن تنجــح وال 
األكاذيب ولن تتحقق النيات الخبيثة في المســاس 

بمثقال  ذرة من وحدة الشعب وأرضه”.
وأضافــت مجلة الجيش مخاطبــة ”هؤالء الخونة 
الذين يســبحون في وجــه التيــار المعاكس”, أن 
”التنــوع الثقافي والتعدد اللغوي وســماحة الدين 
الحنيــف الــذي تزخر بهم بالدنا هــم مصدر قوة 
وعامل نهضة وتجســيدا للشــخصية الجزائرية, 
رغم أن شــذاذ  األفاق يســتعملونه سجال تجاريا 

ألغراض شخصية ذاتية ضيقة”.

     وعــادت المجلة إلى  أيــام الثورة التحريرية 
مذكــرة بظهــور ”خونــة موالين لالســتعمار لم 
يفكروا إطالقا  فــي انفصال منطقة عن الجزائر 
وكانــوا يريدونهــا كلهــا بترابها وشــعبها أرضا 
فرنســية”, مشــيرة إلى أن فرنســا االســتعمارية 
”حاولــت خــالل مفاوضتهــا مع جبهــة التحرير 
الوطني منح الجزائر اســتقاللها بدون الصحراء 
إال أن رجاالتها األشاوس  لم يناقشوا حتى الفكرة 
وكان الــرد على أرض القتــال مفاده أن الجزائر 
واحدة موحدة  من تبســة إلى تلمسان ومن تيزي 

وزو إلى تمنغاست«.   
واســتطردت بالقــول أنــه ”ال يجــب التعجب إذا 
أفرزت األحــداث من حين آلخر خرجات بعض 
األنــواع البشــرية, أقل مــا يقال عنهــا مطبوعة 
بالهلوسة والهرطقة والدجل”, مشيرة  الى وجود 
”تنظيــم يطالــب بانفصــال منطقة عزيــزة على 
الجميــع ,علــى أمها الجزائر ألســباب مفضوحة 

وبإيعازات مكشوفة يعرفها القاصي والداني”.
ق ـ و

وزير خارجية الكويت يؤكد عقب استقباله من طرف الرئيس تبون

العالقات الجزائرية  الكويتية متينة 
ونعمل عىل تطويرها يف شتى المجاالت

الوطنــي,  الدفــاع  لــوزارة  بيــان  n  وأوضــح 
أمس األربعــاء, تضمن الحصيلة العملياتية للجيش أنه 
في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني 
وتأمينه ضد مختلف التهديدات, نفذت وحدات ومفارز 
للجيش الوطني الشــعبي, خالل الفترة الممتدة من 28 
أفريــل إلى 04 ماي الفارط  عدة عمليات تؤكد التزام 
قواتنا المســلحة بالحفاظ على األمن والســكينة ببالدنا 
و فــي إطار مكافحة اإلرهاب, أوقفــت مفرزة للجيش 
الوطني الشــعبي 3 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية 
بخنشلة, في حين تم كشف وتدمير 6 مخابئ لإلرهابيين 
وقنبلتين  تقليديتي الصنع بــكل من المدية وبومرداس 
وفــي إطــار محاربــة الجريمــة المنظمــة ومواصلة 
للجهــود الحثيثة الهادفة إلى القضــاء على آفة االتجار 
بالمخــدرات ببالدنــا, أوقفت مفارز مشــتركة للجيش 
الوطني الشــعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن, 
12 تاجــر مخدرات وحجزت خــالل عمليات متفرقة 
عبــر مختلف النواحي العســكرية, كميــات كبيرة من 
الكيــف المعالج تقــدر ب 8 قناطير و20,5 كيلوغرام 
حاولت المجموعات اإلجرامية إدخالها عبر الحدود مع 
المغرب  فــي هذا الصدد,وقفت مفارز للجيش الوطني 
الشــعبي ومصالــح الــدرك الوطني وحــراس الحدود 
خــالل عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العســكريتين 
الثانية والثالثة, 8 تجار مخدرات وضبطت مسدســين 
)2( رشاشين من نوع كالشنيكوف وكمية من الذخيرة 
و8 قناطيــر و كيلوغرام مــن الكيف المعالج, في حين 
تــم توقيف 4 تجار مخــدرات آخريــن وحجز 19,5 

كيلوغــرام مــن نفس المــادة باإلضافة إلــى 13865 
قــرص مهلــوس فــي عمليــات مختلفــة عبــر نواحي 
عســكرية أخرى كمــا أوقفت مفارز للجيــش الوطني 
الشــعبي بكل من تمنراســت وعين قــزام وبرج باجي 
مختــار وجانت,199 شــخصا وحجــزت 27 مركبة 
و136 مولــدا كهربائيــا و81 مطرقة ضغط ومعدات 
تفجيــر وكــذا تجهيزات أخرى تســتعمل فــي عمليات 
التنقيــب غير المشــروع عــن الذهــب, باإلضافة إلى 
268 كيــس من خليط خــام الذهب والحجارة و27,5 
قنطار من المواد الغذائيــة الموجهة للتهريب, بينما تم 
توقيف 5 أشخاص وضبط 4 بنادق صيد و6,6 قنطار 
مــن مادة التبــغ و29604 وحدة مــن األلعاب النارية 

خالل عمليات منفصلة نفذت بكل من بشــار وقسنطينة 
وســطيف وأم البواقــي وتبســة ووهــران ,كمــا أحبط 
حــراس الحدود محــاوالت تهريب كميــات كبيرة من 
الوقود تقدر ب 28000 لتر بكل من تبســة والطارف 

وسوق أهراس وأدرار وتندوف
في ســياق آخر, أحبط حراس السواحل محاولة هجرة 
غيــر شــرعية ل 13 شــخصا كانوا علــى متن قارب 
تقليــدي الصنــع بعنابة, فيما تم توقيــف 125 مهاجرا 
غير شــرعي من جنســيات مختلفة بكل من تلمسان و 

ورقلة وجانت وإن أمناس
ربيع م
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n وأوضح بن قرينة، أمس، خالل منتدى 
الحوار، أن الوحدة الوطنية هي حصن األمن 
القومي  والذين يريــدون ضربها هم عمالء 
يخدمــون األجندات االســتعمارية و أجندات 
التطبيــع مع الكيــان الصهيونــي، وأجندات 
الشــركات المقتاتــة على أزمات الشــعوب، 
ودعــا إلى التعــاون جميعا من اجل تحســين 
الوضــع السياســي و الغذائــي واالقتصادي 
والفكــري و االجتماعــي، واعتبــر ذلــك » 
مســؤولية قومية تلزمنا جميعا وتفرض علينا 

مد اليد لبعضنا«. 
من جانب آخر، قال رئيس الحركة إنه على 
وإعادة  التاريخي  الموروث  حماية  السلطة 
النظر في تسيير ملف الذاكرة، وأضاف انه 
تدمير  يريد  لمن  الحازم  التصدي  من  بد  ال 
الجبهة الداخلية ويخدم أجندات خارجية والبد 
وليس  وطنيتها  بحكم  الصحافة  معاملة  من 

بالوالء للمسؤول. 
بخصوص القوائم االنتخابية للحركة، قال بن 
قرينة، أن حزبه فتح قوائم الترشح أمام غير 
المناضلين، وأكد أن الحركة لعبت دور وعاء 
المترشحين  أن  خاصة  له،  وعاء  وال  من 
»باديسية  واضحة  مرجعية  على  وافقوا 

نوفمبرية« والحفاظ على الدستور. 
وعاد بن قرينة لتقديم توضيحات حول حديثه 
السابق عن مصطلح »ثقافة الدشرة«، قائال 
منطقته  أبناء  يعيّن  مسؤول  كل  تخص  إنها 
متهما  المسؤولية،  مناصب  في  وعائلته 

في  إطارا   20 بتعيين  الدولة  في  مسؤوال 
وزارة معينة من أبناء منطقته. وأضاف أن 
أبناء منطقة معينة يستفيدون من 80 تحقيق 
أخرى  واليات  أن  حين  في  شهريا،  تأهيلي 
الدولة طيلة  لها في  اقتراح أي إطار  يتم  ال 

سنوات، معتبرا ذلك دليل على غياب العدل 
بين أبناء الوطن الواحد. 

كما قال بن قرينة أن الحركة عرفت استقطابا 
أن  وبين  االنتقالية  المرحلة  دعاة  بين  شديدا 
هدم  وعدم  الدستوري  للمسار  وفية  تبقى 

تعزيز  ومواصلة  الجمهورية  استرجاع 
تشريعية  انتخابات  طريق  عن  الشرعية 
ومحلية، مؤكدا أن للحركة عالقات مع جميع 

القوى السياسية. 
قوائمها  فتحت  الحركة  أن  بالقول  واستطرد 

ال  جدد  لمناضلين  بالمائة   80 يقارب  لما 
من  جميع   ، هم  بل  جدد  وافدون  أعتبرهم 
ترشح معنا وافق على مشروع انتخابي ندخل 

به التشريعيات. 
نداء  الحركة  رئيس  وجه  ثانية،  جهة  من 
في  محايد  تحقيق  لفتح  الجمهورية  لرئيس 
الترشح  الكفاءات من قوائم  إقصاء عدد من 
بالنسبة  سواء  الجلفة،  والية  مستوى  على 
ودعا  األخرى،  القوائم  أو  البناء  لحركة 
لكشف صاحب المصلحة من إسقاط مختلف 
بحجة  ملفاتهم  رفض  طريق  عن  الكفاءات 
تهمة االرتباط بتهمة المال الفاسد.كما توّجه 
من  شرفي  محمد  االنتخابات  سلطة  لرئيس 
مجلس  رئيس  ودعوة  األمر،  تدارك  أجل 
الملفات بموضوعية وضمان  الدولة لدراسة 

الشفافية. 
وتطرق بن قرينة لحركة«الماك« االنفصالية، 
الجزائريين،  بإلهاء  لها  السماح  من  وحّذر 
الذي  الحقيقي  الخطر  عن  نظرهم  وصرف 
تحاول بعض األطراف الخارجية لالستثمار 
فيه في الجنوب الجزائري، نظرا لما يحوزه 
من  »الهدف  إن  قال  حيث  ثروات،  من 
وليس  البالد  جنوب  هو  »الماك«  تحركات 
شماله، والحركة االنفصالية تريد أن تتحرك 
لصناعة  حرية  بكل  الجنوب  مناطق  في 
واختراق  الجنوب  في  اجتماعية  محاور 
الجنوب بتوظيف من أعداء الجزائر من قوى 
يريدون زعزعة  استهدافنا،  تريد  التي  الشر 

أمن الجزائر من الجنوب«. 
س- م

عين على الحدث 4

حذر من تحركات حركة"الماك" االنفصالية يف الجنوب

يف ظل تواصل عملية غربلة القوائم من قبل سلطة االنتخابات

n القيادي بحركة البناء الوطني، أحمد الدان:
 سنعمل على تنويع أدوات الحملة 

االنتخابية لنكون أكثر إقناعا
البناء  بحركة  القيادي  الصدد  قال  هذا  في  و 
الوطني، أحمد الدان في تصريح لـ«عين الجزائر 
لم  البناء  لحركة  بالنسبة  االنتخابية  الحملة  إن   «
المواطنين، و حتى  دائما متواصلة مع  تتوقف و 
جماعي  إفطار  تنظيم  تم  رمضان  شهر  خالل 
و  المواطنين،  من  المئات  يحضره  مرة،  كل  في 
كبرى  جهوية  لقاءات  أربع  عقد  إلى  أيضا  أشار 
المرشحين  بالوسط،  بحضور  االنتخابية  للهيئات 
و الجنوب و الشرق و الغرب، و قال انه تم خالل 
هذه اللقاءات التشاور حول كيفية تنظيم الحملة و 
تمويلها و التنافس مع األحزاب السياسية األخرى، 
القوائم  حماية  كيفية  حول  المناقشة  تمت  كما 

االنتخابية للحركة من اإلشاعات و التزوير. 
 و أكد الدان أنه تم تشكيل لجان متخصصة إلنتاج 
الخطاب االنتخابي، و أهم التفاصيل التي سيشملها 
في كل والية على اعتبار أن لكل والية خصوصية 

يجب التوقف عندها بدقة. 
التواصل  لمواقع  الحركة  استغالل  مدى   وعن 
الدان  قال  االنتخابية،  الحملة  خالل  االجتماعي 
هذه  على  العمل  مهمته  قوي  فريق  تشيل  تم  إنه 
على  قائم  عمل  هناك  أن  وأضاف  المواقع، 
التي  الحركة  كذا صفحة  و  المترشحين  صفحات 
أكد أن لها  متابعين بمئات اآلالف، و قال أنه ال 
يبقى  الحملة االنتخابية، لكن  أدوات  تنويع  بد من 
و  الركيزة،  هو  المواطن  مع  المباشر  التواصل 
حزبه  أن  أكد  و  مقنع،  برنامج  تقديم  على  العمل 
حرص على أن يكون لمرشحه قيمة إضافية لدى 
المواطنين، كما شدد على أن العمل الجواري جد 
مهم من خالل التعامل المباشر مع المواطنين من 

كل الفئات و بكل المناطق. 

املكلف باإلعالم على مستوى حزب جيل 
جديد الحبيب براهمية: 

بدأنا التحضريات للحملة االنتخابية وسنركز 
على العمل الجواري

من جانبه قال المكلف باإلعالم على مستوى حزب 
جيل جديد الحبيب براهمية، في تصريح لـ« عين 
جمع  مرحلة  من  خرج  حزبه  الجزائر«،  إن 
التوقيعات و التي أخذت وقتا وجهدا حسبه، حيث 
المستوى  على  قائمة  ب50  دخل  التشريعيات 
للحملة  التحضيرات  في  بدا  إنه  الوطني،  وقال 
صعبة-فرز  تزال  ال  العملية  أن  رغم  االنتخابية 
يشكل  الذي  جديد  لجيل  بالنسبة  خاصة  القوائم- 
التي وجدت صعوبة في  فئة منه و  أكبر  الشباب 
قبول الملفات حسب براهمية بسبب عائق  تسوية 
و  الوطنية«،  »الخدمة  ل  بالنسبة  الوضعية 
الحزب  مستوى  على  باإلعالم  المكلف  أشار 
تم  حيث  بدأت  فقد  التحضيرات  بخصوص  أنه 
للحملة  مديريات  إلى  الوطنية  األمانات  تحويالت 
االنتخابية، كما أن أمانة االتصال بدأت في عملها 

البرامج  تحضير  للملصقات  و  تحضير  من 
ما  إلى كل  باإلضافة  توزيعها  كيفية  االنتخابية و 

يخص الشعارات و الجانب االتصالي. 
يقل  التنظيم  فأمانة  التنظيمي،  الجانب  من  أما 
تعمل  الحزب  مستوى  على  المكلف  باإلعالم 
على تنظيم طريقة الحملة االنتخابية من قاعات و 
الوطنين  المستوى  ميدانية جوارية على  خرجات 
و اعتبر براهمية أن القوة االتصالية  ستكون في 
كثيرا  يعتمد  لن  حزبه  أن  و  الميدانية  الخرجات 

على التجمعات ضمن القاعات الكبيرة.   
كما أكد براهمية أن الحزب سوف سيكون له تواجد 
االجتماعي  التواصل  مواقع  مستوى  على  كبير 
بسبب  و  انه  قال  حيث  االنتخابية،  الحملة  خالل 
الظروف الصحية التي تعيشها البالد على غرار 
سائر دول العالم بسبب جائحة كوفيد-19، و التي 
ستجعل تنشيط الحملة االنتخابية لتشريعات جوان 
المقبل مغايرة عن باقي الحمالت االنتخابية التي 
نظمت سابقا بسبب إجراءات الواقية، فستا خد هذه 
حيزا  انستغرام....-  تويتر،  المواقع-الفاسيبوك، 

كبيرا خالل الحملة التي سوف ينشطها الحزب. 
س- م

n تّم  األربعاء  تســليم  236 
الثقيــل  الــوزن  مــن  مركبــة 
العمومــي  النقــل  وحافــالت 
مرســيدس-بنز,  عالمــة  مــن 
مصنعــة من طــرف الشــركة 
الــوزن  لصناعــة  الجزائريــة 
 »SAPPL-رويبــة الثقيــل/ 
 ,«MBحســبما أفــاد بــه بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
في  أنه  البيان  ذات  في  جاء  و 
هياكل  احتياجات  تلبية  إطار 
الشعبي  الوطني  الجيش 
والمؤسس ات الوطنية العمومية 
من  وبإشراف  والخاصة, 
العسكرية  الصناعات  مديرية 
تم  الوطني,  الدفاع  لوزارة 
تسليم  236مركبة  بالرويبة, 
من الوزن الثقيل وحافالت النقل 
العمومي من عالمة مرسيدس- 
بنز, مصنعة من طرف الشركة 
الوزن  لصناعة  الجزائرية 

, »SAPPL-الثقيل/رويبة
 ,«MBمخصصة لنقل األفراد, 
هذه  تمت  قد  البضائع و  ونقل 
المديرية  من  كل  لفائدة  العملية 
الدفاع  لوزارة  للعتاد  المركزية 
مدنية  ومؤسسات  الوطني 
نفس  حسب  وخاصة,  عمومية 

المصدر.
هذه  ان  الوزارة  اضافت  كما 
لعمليات  تكملة  تأتي  العملية 
تندرج  والتي  سابقة,  تسليم 
مختلف  تطوير  مسعى  ضمن 
السيما  العسكرية  الصناعات 
ظل  في  منها  الميكانيكية 
سطرتها  التي  االستراتيجية 
مع  الوطني  الدفاع  وزارة 
والمؤسسات  الهيئات  مختلف 
المعنية والهادفة لتفعيل صناعة 
جودة  ذات  ومنتجات  وطنية 

ونوعية بمواصفات عالمية.
ق ـ و

انطالقها  المقرر  للحملة االنتخابية  المقبل تحضيراتها  12 جوان  المشاركة في تشريعات  السياسية  باشرت األحزاب 
الصغيرة، خالل عملية جمع  األحزاب  بعض  به خاصة  قامت  الذي  الشاق  العمل  بعد  الجاري،  ماي   19 يوم  رسميا 
التوقيعات، و ستسعى هذه التشكيالت السياسية إلى استغالل كل ما هو متاح لها من وسائل عبر التجمعات الشعبية، 

الخرجات الميدانية، وحتى مواقع التواصل االجتماعي، إلقناع المواطن وكسب صوته. 

األحزاب السياسية تدخل مرحلة التحضير 
للحملة االنتخابية لتشريعات جوان 

تسليم 236 مركبة من الوزن الثقيل 
وحافالت النقل العمومي من عالمة 

مرسيدس-بزن بالرويبة

قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إن أخطاء بعض الوزراء ومحاوالت بقايا العصابة تسببت في اإلرباك السياسي واستمرار األزمة، ودعا للتصدي الحازم لمن يريد تدمير 
الجبهة الداخلية ويخدم أجندات خارجية، ووجه نداء لرئيس الجمهورية لفتح تحقيق محايد في إقصاء عدد من الكفاءات من قوائم الترشح، وحذر من »تحركات حركة »الماك« االنفصالية وقال 

إنها تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر عبر الجنوب. 
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الجزائر:سناء-م 

 الجزائر: سناء- م

وزارة الدفاع الوطني تكشف

نب قرينة يدعو لفتح تحقيق يف إقصاء كفاءات من قوائم الرتشح



رئيس  لقاء  خالل  ذلك  جاء   n
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
هللا  صنع  مصطفى  الليبية  للنفط 
لشركة  العام  المدير  والرئيس 
في   ، حكار  توفيق  ”سوناطراك” 

العاصمة الجزائرية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في 
الليبيين  المسؤولين  إن  لها،  بيان 
تطوير  ناقشوا  والجزائريين 
والسعي  المشترك،  التعاون  سبل 
”سوناطراك”  عمل  عودة  إلمكانية 
استكمال  خالل  من  ليبيا،  في 
منطقتي  في  التعاقدية  التزاماتها 
في  و”95/96”   ”065” التعاقد 
حوض غدامس، خاصة بعد تحسن 

األوضاع األمنية.
ويقع حوض غدامس شمال غربي 
كلم،   390 مساحة  ويغطي  ليبيا، 
ويمتد إلى داخل األراضي التونسية 
احتياطيات  تقدر  فيما  والجزائرية، 
مليارات   3.5 بحوالي  الحوض 

برميل من المكافئ النفطي.
الحفر االستكشافي

التطرق  ”تم  أنه  إلى  البيان  وأشار 
بالتفصيل لنتائج الحفر االستكشافي 

اللمسات  ووضع  المنطقتين،  في 
التطوير  خطط  إلعداد  األخيرة 

لوضعهما على اإلنتاج«.
مؤسسة  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
بـ”قدرة  هللا  صنع  مصطفى  النفط 
التابعة  الخدمية  الشركات 
لسوناطراك، ودعوته لوضع برامج 
الشركات  من  نظيراتها  مع  توأمة 
الوطنية  للمؤسسة  التابعة  الخدمية 

للنفط«.

وأكدت مؤسسة النفط أن المسؤولين 
وضع  بفكرة  رحبوا  الجزائريين 
االتفاق  تم  حيث  توأمة،  برامج 
على تكوين لجان مشتركة في هذا 
تفاهم  مذكرات  توقيع  و  المجال 

بالخصوص.
برامج  إلى  المحادثات  وتطرقت 
الكوادر  وإعداد  المهني  التدريب 
المؤسستان  تعمل  أن  على  الفنية، 
أقرب  في  البرامج  هذه  تنفيذ  على 

النفط  مؤسسة  بيان  بحسب  وقت، 
الليبية.

تستثمر  الجزائرية  الشركة  وكانت 
بحوض  متواجدين  حقلين  في 
للكشف  بعقد  فازت  بعدما  غدامس 
والتنقيب عن النفط والغاز بعد العام 

.2005
سوناطراك  شركة  ووقعت 
الجزائرية في ديسمبر 2017 اتفاًقا 
للنفط  الليبية  الوطنية  المؤسسة  مع 
بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين 
المحروقات  حقول  تسيير  حول 

الحدودية.
دراسة  تحيين  على  االتفاق  ونص 
الحقلين  تخص   2006 لعام  تعود 
الحدوديين الرار الجزائري والوفاء 

الليبي.
إال أن الشركة الجزائرية سحبت في 
نوفمبر 2018، حفارة بترولية من 
وسط  ليبيا،  غرب  غدامس  حوض 
استثمارها  استمرار  حول  غموض 
عن  والتنقيب  الكشف  مجال  في 

النفط في ليبيا.
ق ـ إ

n ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية 
خالل  كورونا  فيروس  أزمة  على 
يورو،  مليار   424 سنوات  ثالث 
وزير  بها  أدلى  أرقام  على  بناء 
وتأكدت  دوسوبت،  أوليفييه  العمل 
لدى  الفرنسية  األنباء  وكالة  منها 
الكلفة  هذه  وتشمل  المالية.  وزير 
تم  الذين  األشخاص  رواتب  دعم 
تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن 
ومساعدة الشركات التي تكافح من 

أجل البقاء.
 ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 
ارتفاعا يصل إلى 118 بالمئة هذا 

بـ9  يقدر  عجزا  والميزانية  العام 
منذ  قياسيتان  نسبتان  وهما  بالمئة، 

الحرب العالمية.
فيروس  جائحة  ستكلف 
تريليون  كورونا فرنسا نحو نصف 
بسبب  سنوات  ثالث  خالل  يورو 
عائدات  وانخفاض  اإلنفاق  زيادة 
وزير  أعلنه  ما  وفق  الضرائب، 
أوليفييه  العامة  والحسابات  العمل 

دوسوبت لصحيفة ”لوفيغارو«.
الصحية  األزمة  إن  الوزير  وقال 
كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو 
عام 2020، وهو رقم من المتوقع 

عام  مليار   171 إلى  يرتفع  أن 
2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 

96 مليار عام 2022.
وزارة  أكدتها  التي  األرقام  وهذه 
األنباء  لوكالة  الفرنسية  المالية 
الكلفة  إجمالي  تجعل  الفرنسية، 
التقديرية للجائحة 424 مليار يورو 
عامي  بين  دوالر(  مليار   504(

2020 و2022.
رواتب  دعم  الكلفة  هذه  وتشمل 
تسريحهم  تم  الذين  األشخاص 
مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة 
الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا إلى االقتراض بشكل 
عامة  إغالقات  ثالثة  خالل  كبير 
االقتصاد  لمنع  البالد  مستوى  على 

من االنهيار.
العام  الدين  يصل  أن  المتوقع  ومن 
إلى 118 بالمئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي هذا العام وأن يبلغ  عجز 
رقمان  وهذان  بالمئة،   9 الميزانية 

قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.
ق ـ إ

الواسع  التفشي  مواجهة  في   n
أعلن  البالد،  في  كورونا  لفيروس 
األربعاء،  الهندي،  المركزي  البنك 
مليار   6.7 قدره  مبلغ  تخصيص 
دوالر كتمويل للشركات العاملة في 
مجال الصحة بما في ذلك اللقاحات 

والمستشفيات.
االحتياطي  حاكم بنك  وأفاد 
إن  داس  الهندي شاكتيكانتا 
متاحة  ستكون  الميسرة  القروض 
المقبل،  العام  مارس   31 حتى 
إجراءات ”غير  إلى  اللجوء  وتعّهد 
الوضع  تدهور  حال  في  تقليدية” 

الصحي.
بينما  تصريحاته  وجاءت 
أعلنت الهند تسجيل عدد قياسي من 
خالل  حالة   3780 بلغ  الوفيات، 
إصابة  ألف  و382  ساعة   24

بمرض كوفيد19-.
السرعة  مواكبة  من  بد  ”ال  وقال 
من  الفيروس  يؤثر  التي  المدّمرة 
في  المناطق  مختلف  على  خاللها 
البالد عبر خطوات سريعة وواسعة 

النطاق«.
نقلت  ما  بحسب  وأضاف، 
اإلجراءات  أن  برس«،  ”فرانس 
الرعاية  لتحسين  تهدف  الجديدة 
تشتكي  وقت  في  الطارئة  الصحية 
في  خطير  نقص  من  المستشفيات 

األكسجين واألسّرة واللقاحات.
وأشار داس إلى أن ”الهدف الفوري 
البشر  حياة  على  المحافظة  هو 
عبر  طبيعتها  إلى  الحياة  وإعادة 

جميع الوسائل الممكنة«.
الذي  الصحي،  الهند  نظام  وواجه 

التمويل  في  نقص  من  يعاني 
موجة  مع  التعامل  في  صعوبات 
مرضى  مات  إذ  األخيرة،  كوفيد 
التابعة  السيارات  مواقف  في 
النقص  جّراء  من  للمستشفيات، 

في األكسجين واألسّرة.
خسائرها  تعويض  البالد  وحاولت 
استمر  مشدد  إغالق  عن  الناجمة 
انهيار سوق  إلى  وأدى  لشهور 
بنحو  االقتصاد  العمل وانكماش 
العام  جوان  و  أفريل  بين  الربع 

الماضي.
اقتصادية  قوة  أكبر  ثالث  وكانت 
اقتصاديا  تباطؤا  تواجه  آسيا  في 
النشاط  تراجع  لكن  قبل الوباء، 
جراء  من  العالمي  االقتصادي 
تدابير  الهند  وفرض  الفيروس، 
إغالق كانت بين األكثر تشددا في 
العالم، شّكال ضربة موجعة للبالد.

تكرار  من  المخاوف  وقع  وعلى 
لجهة  الماضي  العام  سيناريو 
باالقتصاد،  لحقت  التي  األضرار 
قيودا  اآلن  السلطات حتى  فرضت 
بين  للموازنة  مسعى  في  محدودة، 
االقتصاد،  على حركة  المحافظة 
والسيطرة على الوباء في المناطق 

األكثر تضررا.
يتحّسن  وتأمل نيودلهي بأن 
بفضل حملة  االقتصاد 
في  انطلقت  التي  التطعيم الواسعة 
يناير، حيث تم إعطاء 160 مليون 
جرعة لقاح حتى اآلن في البلد الذي 

يضم 1.3 مليار نسمة.
ق ـ إ

n يسلط معرض الشرق األوسط 
للطاقة 2021 الذي سينطلق بدبي 
الجاري  ماي   17 في  افتراضيا 
الطاقة  تطورات  على  الضوء 

المتجددة.
تقود  عالمية،  بيانات  ووفق 
ريادة  نحو  المنطقة  اإلمارات 
الطاقة  مجال  في  العالمية  السوق 

المتجددة والنظيفة.
وتنفذ اإلمارات مجموعة كبيرة من 
مشروع  منها  المتطورة  المشاريع 
جيجا   2 الشمسية”  للطاقة  الظفرة 
سيوفر  الذي  ظبي  أبو  في   ” وات 
في نهاية المطاف طاقة 160 ألف 
منزل ومشروع ” 1.5 جيجا وات 
أبوظبي  العاصمة  »في   PV3

أيضا.
وفي دبي يجري تطوير المرحلتين 
الرابعة والخامسة من منشأة محمد 
بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
محطة  ستكون  اكتمالها  وبمجرد 
للطاقة  محطة  »أكبر   MBR«
العالم  الشمسية في موقع واحد في 
 5 تبلغ  مخططة  إجمالية  قدرة  مع 

الكامل  التشغيل  عند  واط  جيجا 
بحلول عام 2030.

عن  الصادرة  األبحاث  وكشفت 
ماركيتس«-  إنفورما  شركة” 
 83 أن   - للحدث  المنظمة  الجهة 
المتجددة  الطاقة  من  جيجاوات 
الشمسية  الطاقة  وخاصة  والنظيفة 
يتم  أن  المخطط  الرياح من  وطاقة 
واالعتماد  أكبر  بشكل  استخدامها 
الشرق  أنحاء  جميع  في  عليها 
خالل  إفريقيا  وشمال  األوسط 
العشرين سنة القادمة ومن المتوقع 
مليار   55 أكثر من  تشغيل  يتم  أن 
درهم من مشاريع الطاقة الشمسية 

بحلول عام 2026.
مديرة  كونيتشنا  كلوديا  وقالت 
للطاقة:”  األوسط  الشرق  معرض 
المتجددة  الطاقة  تشكل  أن  نتوقع 
إجمالي  من  بالمائة   34 والنظيفة 
استثمارات قطاع الطاقة في منطقة 
أفريقيا في  الشرق األوسط وشمال 

السنوات الخمس المقبلة.
ق ـ إ

فيما تحتل ديب الريادة
الطاقة النظيفة تجذب استثمارات هائلة

سوناطراك ستعود بقوة لالستثمار يف ليبيا

أزمة فريوس كورونا ستكلف فرنسا 424 مليار يورو خالل ثالث سنوات

الهند ترصد مبلغ 6.7 مليار دوالر 
لمواجهة عاصفة كورونا

5عين على االقتصاد الخميس 6 ماي  2021
الموا فق لـ 24 رمضان  1442

تحديد القطاعات اإلستراتيجية 
سيريح المستثمرين

ب سامي عقلي، رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل-المواطنين، بقرار السلطات تحديد القطاعات  رحَّ
اإلستراتيجية من غيرها مؤكدا أن ذلك يسمح للمستثمرين  باإلستثمار بأريحية .

ليبيا،  في  أعمالها  »سوناطراك«  الجزائرية  النفط  شركة  استئناف  وليبيون،  جزائريون  مسؤولون  بحث 
واستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة.

ليبيا،  في  أعمالها  »سوناطراك«  الجزائرية  النفط  شركة  استئناف  وليبيون،  جزائريون  مسؤولون  بحث 
واستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة.

رئيس »الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل-المواطنني« سامي عقيل:

لجأت إىل االقرتاض بشكل كبري خالل ثالثة إغالقات عامة

األربعاء  أمس   ، عقلي  وقال   n
بتحديد  السلطات  قرار  نحيّي   ”  ،
الذي  اإلستراتيجية  القطاعات 
الماضي  أفريل   17 في  صدر 
حددت  التي  الرسمية  بالجريدة 
القطاعات  رئاسي  مرسوم  عبر 
واألدوية  اإلستراتيجية  كالمناجم 
هو  ما  كل  أن  يعني  ما  والنقل، 
خارج هذه القائمة مفتوح لالستثمار 

. ”
القرار  هذا  أن  أعتقد   ” وأضاف 
الغموض  لحالة  حدا  يضع 
والضبابية بشأن هذا الموضوع ألن 
االقتصاديين  المتعاملين  من  كثيرا 
يطلبون  األجانب  شركائنا  وحتى 
لهم  نوضح  أن  مرة  كل  في  منا 
القطاعات اإلستراتيجية من غيرها 
قبل الدخول في أي استثمار محتمل.

يسمح  التوضيح  هذا  أن  إلى  ونبّه 
غير  القطاعات  في  باالستثمار 
أن  هي  مهمتنا  و  اإلستراتيجية” 
األموال  رؤوس  أصحاب  نقنع 
من  القطاعات  هذه  في  باالستثمار 
إحداث  انتظار  في  تطويرها  أجل 
المنظومة  في  مماثلة  تغييرات 

البنكية و استقرار التشريعات ”.
الكنفدرالية  رئيس  رحب  كما 
العمل- ألرباب  الجزائرية 

المواطنين بما اعتبره صدق اإلرادة 
السياسية في محاربة البيروقراطية 
خطر  أكبر  –يقول-  تمثل  التي 
 ، فقط  لالقتصاد  وليس  كله  للبلد 
طالبت  الكنفدرالية  أن  إلى  مشيرا 
التقليل  و  اإلجراءات  بتوضيح 

اإلدارية  الوثائق  اإلمكان  من  قدر 
في  تتسبب  التي  البيروقراطية 

هروب المستثمرين.
عن  عقلي  الحديث  جدَّد  كما 
عن  اإلفراج  في  التعجيل  ضرورة 
قانون االستثمار الذي توقف بسببه 

منح العقار الصناعي منذ 14 شهرا 
الوصية  الجهات  أن  اعترافه  رغم 
تطهير  في  كبير  بعمل  حاليا  تقوم 
العقار واسترجاعه من المستثمرين 

الوهميين.
ق ـ إ
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متفرقات

n   فضحت جمعيات محلية بالقل ملف ”المواد 
المسرطنة” و المسكوت عنها بعد ارتفاع مؤشر 
اإلصابــات بالســرطان الفتاك نظرا الكتشــاف 
صنــع أنابيب المياه مــن مــادة ”الترنيت” التي 
تحوي نســبة من مادة ”األميونت المســرطنة”، 
وهــو ما يطــرح الكثيــر من التســاؤالت حول 
مالييــر الدينــارات التــي ضخت في مشــاريع 
تجديــد قنوات الميــاه، والتي دفعــت العديد من 
الخبراء الجمعيات والجهات الناشــطة في البيئة 
عن تأثيرات مادة األميونت التي اقترن وجودها 
باألورام الخبيثة التي تصيب اإلنســان، وارتفع 
مؤشرها إلى درجة دفعت الكثير من المختصين 
إلــى دق ناقــوس الخطــر كونها موجــودة منذ 
ســنوات الســتينيات، واكتشــف أنها مصنوعة 
مــن الترنيــت المكون من مــادة األميونت التي 
تتحلل مع مرور الزمن في الماء الشروب حيث 
أن نســبة 45 في المائة من الشــبكة الرئيســية 
لمياه الشــرب ألحياء مدينــة القل مصنوعة من 
”الترنيــت، وما تزال تســتعمل إلــى غاية اليوم 
دون ان تفكــر الســلطات المحلية حتــى بإعادة 
تغيرهــا بشــبكة أخرى في ظل قراءة ســطحية 
لمختلف المشــاريع التحتية التي يشرع حاليا في 
انجازها من قناة الصرف الصحي، االرصفة و 

شبكة الطرقات.
ما يستدعي التدخل العاجل للوزارة  إليجاد حل 
جذري من خالل تطبيق مشروع والئي إلعادة 
تجديد الشــبكات في ظل تواجد تقارير ســوداء 
عــن وجود هذه المادة بقنوات المياه المصنوعة 

من الترنيت قديما.وأكد مســئولون محليون في 
فترات سابقة للمجلس الشعبي الوالئي بضرورة 
التحــرك العاجــل لمواجهة مشــكل ”األميونت 
المحظور” حســب األولويات، خاصة المناطق 
التي سجل بها ارتفاع عدد المصابين بالسرطان 
من خالل تجديد شــبكات الميــاه القديمة وإعادة 
تجديــد البنايات االســتعمارية التــي تحوي هذه 

المادة. وانطلقت بعاصمة الوالية مشاريع كبيرة 
خــالل الفتــرة األخيرة لتجديد قنــوات الصرف 
الصحي وقنوات المياه الشروب، وهي الخطوة 
األساســية التي ينبغــي تعميمها علــى عدد من 
البلديات لكنها بقيت حبر على ورق رغم تعاقب 

المسؤولية على أكثر من رئيس البلدية. 

أميونت ”األنابيب القاتل” يهدد سكان مدينة القل بسكيكدة

شبكات مد  المياه منتهية الصالحية 
 n  تســببت أشــغال الحفر الجارية منذ نصف قرن و السلطات تتفرج

لميــاه  الرئيســية  الشــبكة  لتجديــد 
الشرب بمدينة سكيكدة، في انكسار 
القناة المزودة لسكان أعالي المدينة 
و بالتحديد بالمنطقة المســماة ســبع 
بيار في أزمة عطش، ما جعل المياه 
تتدفــق و تضيع بصــورة كبيرة في 

الطرقات.
السكان أعربوا عن استيائهم العميق 
للوضــع و قالوا بأن المقاولة المكلفة 
بإنجــاز المشــروع تعمــل بطريقــة 
فوضويــة دون مراقبــة مــن طرف 
المؤسســة المكلفة بمتابعة األشغال، 
فلو كانت األخيرة، حسبهم، حاضرة 
بعيــن المــكان، لمــا تســبب ســائق 
الجرافــة في هذه الكارثة التي خلقت 
أزمة عطش للعائالت التي شــرعت 
في البحث عن صهاريج المياه، بينما 
سارعت كال من مؤسسة الجزائرية 
للمياه و مديرية الري إلى عين المكان 
لمعاينة الوضعية و معالجة المشكلة، 
الــى جانب ذلــك  أن المقاولة لم تقم 
بإشــعار مديرية الري  فور كسرها 
للقنــاة، وهو ما يطرح ســؤااًل حول 
جدية هــذه المقاولة واحترامها لبنود 
الصفقة المبرمة بينها وبين المديرية، 
هــذه األخيرة الذي بــات لزاماً عليه 
تتبع هذه األشــغال ومطالبة المقاولة 

الباطنيــة  القنــوات  كســر  بتفــادي 
عنــد عمليــة الحفــر فــي كل مرة، 
علماً أنها ليســت المــرة األولى التي 
تتســبب المقاولة  ذاتهــا فــي كســر 
القنــوات، وبالتالــي ضيــاع كميات 
 معتبرة من المياه الصالحة للشــرب.
أوضــح  للميــاه  الجزائريــة  مديــر 
”لعيــن الجزائر”، بــأن جرافة تابعة 
للمقاولــة المكلفة بانجاز المشــروع، 
تســببت خــالل عمليــة الحفــر فــي 
انكسار القناة و قد تم استدعاء عمال 
الشــركة لمعالجــة الوضع و ضمان 
تزويــد الســكان بالمــاء في أســرع 
وقت، مطمئنــا العائالت المعنية بأن 
المؤسســة ال تدخر أي جهد لتصليح 

العطب.
في الوقــت الذي أوضــح فيه مدير 
الري، بأن مشــروع تجديد الشــبكة 
الرئيســية  مشــروعا قطاعيا أســند 
لهــذه المقاولــة من طــرف الجهات 
دخــل  ال  و  بالعاصمــة  الوصيــة 
لمديريه فيه و بالتالي ال يمكنها اتخاذ 
أي إجــراءات عقابية تجاه المقاولة، 
مشــيرا إلى أن مصالحه تتواجد في 
عين المكان رفقــة الجزائرية للمياه 
للســهر علــى معالجــة العطــب و 
ضمــان تزويد الســكان المنطقة في 

أسرع وقت ممكن.

 n أحتج، أمس، ســكان حي »محمد 
حمــادة« بقلــب مدينــة ســكيكدة، و 
المعــروف باســم حي 700 مســكن 
بقلــب عاصمة الواليــة، و هذا بعدما 
ســدت عليهــم كل الســبل فــي تدخل 
مصالــح البلدية و الجزائرية للتطهير 
قصــد أنهــاء واقعهــم المريــر بعدما 
تحول الحي إلى مســتنقع كبير للمياه 
القدرة الراكدة التي تســيل من شــبكة 
الصــرف الصحــي و مــن القنــوات 
الكبيــرة و حتــى الشــبكة الرئيســية 
المخربــة التــي بهــا العشــرات مــن 
الرائــح  إنتشــار  وســط  التســربات 
الكريهة النتنة التي نغصت على جميع 
سكان الحي يومياتهم و دفعت بهم إلى 
حــد البريكوالج في أيجاد كل الحلول 
قصــد التخفيــف من تلــك الروائح و 
حتــى محاولة المتصاصها و هذا في 
غياب دائما موقف البلدية و مصالحها 
التي تتفرج على معاناة السكان الدين 

يحمل صغارها األمراض الجلدية من 
مخلفات تلــك الظاهرة اليت تتوســع 
على حســاب صحتهــم، حيث طالبوا 
رئيس البلدية التعجيل بانتشــالهم من 
هــده الوضعيــة النتنــة و العفنة التي 
يخشون فيها تعرض أبنائهم الصغار 
ألي كارثة خاصة و أنهم يلعبون الى 
جوارها، كما ان شبكات مياه الشرب 
بها العشــرات مــن التســربات التي 
قــد تختلط بتلك القدرة و تتســبب في 

كارثة ال يحمد عقباها.
رئيــس بلدية ســكيكدة و فــي اتصال 
معــه، قــال بــأن مصالحــه وضعت 
برنامجــا هــو األن قيــد التنفيــذ فــي 
اطــار القضاء على النقاط الســوداء، 
قبــل موســم المطــر و ان حي 700 
مســكن يدخل ضمن األولويات، كما 
دعا المواطنين للمســاهمة في عملية 
التنظيــم و تنظيــم إخــراج القمامــة 
اليومية إلنهاء تجمعها في الحاويات.

 
n   يشتكي، عدد من العائالت القاطنة 
بالســكنات القصديرية الفوضوية بحي 
لعرايــس التابــع لبلديــة فلفلــة بوالية 
ســكيكدة، مــن تأخــر ترحيلهــا عقب 
إقصائها من عملية إعادة اإلسكان التي 

مست المنطقة خالل الصائفة الفائتة.
حيث ناشــد هؤالء في إرسالية موجهة 
للواليــة عــن طريق المكتــب الوالئي 
للرابطــة الوطنيــة لحقــوق االنســان، 
قصد إدراجها في قائمة السكن معتبرة 
قــرار إســقاط أســمائها مــن القائمــة 
األولية التي نشــرت الصائفة الفارطة 
 “ظلمــا وإجحافــا” علــى حــد قولهم.
وذكرت اإلرســالية أنه تــم إحصاؤها 
مــن طــرف البلدية بمعيــة لجنة الحي 

لكنهــا  األمــن،  مصالــح  وبحضــور 
تفاجــأ بعدم ورود أســمائها في القائمة 
األولية للمســتفيدين التي نشــرت على 
الموقــع االلكترونــي للواليــة بتاريخ 
28 جــوان 2019، محمليــن رئيس 
البلدية المسؤولية في ذلك.....وذكرت 
العائــالت أنهــا أودعــت طعونــا لدى 
اللجنة الوالئيــة للطعن، لكن لحد اآلن 
لم تتلق أيــة إجابات، معربة عن أملها 
فــي أن يقــوم الوالــي الحالــي بإعادة 
النظــر في ملفاتهــا، التي قالــت بأنها 
تســتوفي كل الشــروط بصفتهــا مــن 
الســكان األصلييــن في حــي لعرايس 
وتتوفر فيهم جميع شــروط االســتفادة 

مع توفر شرط األقدمية.

 تنام عىل سد عمالق و سكانها عطىش

قرى بني زيد بال ماء  والينابيع ملجؤهم

n   هــذه الوضعيــة التــي أرقــت ســكان 
قــرى قرقورة، لمباطــل، لعزيالت و حتى 
التجمعات الســكنية المجاورة لمقر البلدية، 
لــم تجد أذان صاغية للمســئولين ”حســب 
ممثــل عن الســكان تلــك القــرى” ، حيث 
أكد فــي لقاء مــع ”عين الجزائــر”، بأنهم 
يجبــرون علــى الســير لمســافات طويلة 
لجلــب المــاء و منهم من عاد إلــى الينابيع 
القديمــة المنســية و الطــرق التقليديــة في 
التزود بالماء الشــروب، فــي الوقت الدي 
عادة فيه النســوة الى الوديــان في المنطقة 
لغسل المالبس و قضاء أمورهم المنزلية، 
بينما يفضل الرجال شــراء الماء من تجار 
الصهاريج المتنقلــة التي باتت تجوب تلك 
القرى و غالبيتهــا مجهولة المصدر، غير 
ان المواطــن يفضل اقتنائهــا إلنهاء معاناة 
البحث في الغابات المجاورة بين الشــعاب 
و الوديــان عن الماء العملة النادرة في تلك 

القرى التي ال تزال تنتظر الفرج.
في المقابل رئيس بلدية بني زيد السيد عبد 
المجيــد معــوج، قال بــأن مصالحه أعدت 
بطاقة تقنية ستتكفل مصالح الموارد المائية 
بإنجاز مشــروع ربط تلك القرى مباشــرة 
من ســد بني زيــد بعدما كانــت تتزود من 
الخزانات التي أتضح بــأن مصادر مياهه 
غير ســليمة، حيث ان الدراســة جاهزة و 
المشــروع ســينطلق في اقرب وقت، بينما 
ســارعت مصالحــه لتوزيــع المــاء على 
مواطني تلك القرة بالشــاحنات الصهاريج 
بشــكل مؤقــت ،وهــذا قصــد ســد العجز 

المسجل.
 نورالدين.ب

  تطرح، قضية إعادة أنابيب شــبكة المياه الشــروب ”المنتهية الصالحية”، والمصنوعة من الترنيت الذي 
يحوي مادة االميونت ”المســرطنة”، و التي مازالت محل اســتهالك لغاية اليوم في ظل صمت السلطات عن 
الوضع، العديد من التســاؤالت رغم تخصيص الجهات المعنية الماليير الســنوات الماضية لتجديدها بعد دق 
اختصاصيين بالصحة ناقوس الخطر وسط دعوات بالتحرك العاجل لرفع الحظر في ظل ارتفاع مؤشر ارتفاع 

عدد اإلصابات بمرض السرطان.

سكيكدة : نورالدين ب

تعاني، العديد من قرى بلدية بني زيد غربي والية ســكيكدة، من أزمة ماء حقيقية مند أشــهر، و هذا في ظل افتقار المواطنين 
لشــبكة الماء مباشــرة من ســد بني زيد الذي يزود أربع بلديات في المنطقة، بينما أهالي البلدية بال ماء يجبرون على رحلة 

البحث عليه في الشعاب و الينابيع التي تشرب منها الحيوانات.

أشغال ”أحفر و أهرب ”تتسبب 
يف ازمة عطش بسكيكدة

حي حمادة بوسنان  يف قلب مدينة 
سكيكدة يغرق يف المياه القدرة و القمامة 

 المقصيون من السكن االجتمايع بحي 
لعريس يف فلفلة يطالبون بالسكن  
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n بــادر ،أمــس، مكتــب 
للطلبــة  العــام  االتحــاد 
جيجل  بجامعة  الجزائرييــن 
الــى تكريم عمــال مصلحة 
الجامعية  لإلقامــة  اإلطعــام 
صادو محمد بن علي تقديرا 
للمجهــودات المبذولة  طيلة 
المعظــم   رمضــان  شــهر 
فــي تقديــم وجبــات نوعيــة 
ومميــزة تليــق بمقــام طلبة 
علــى  والســهر  اإلقامــة  
راحتهم وتسخير كل طاقاتهم 
إلســعاد المقيميــن  البعيدين 
وجعلهــم  عائالتهــم  عــن 
اليشــعرون بالغربة في ظل 
خلــق أجواء عائليــة بامتياز 
فيما بينهم داخل اإلقامة أثناء 
تناول وجبــة اإلفطار ،وهي 
االلتفاتة المفاجئة  التي لقيت 
استحســانا كبيرا لــدى كافة 

عمال اإلطعام.
وفي ســياق متصــل، فندت 
الجامعيــة  اإلقامــة  مديــرة 
كل  حســين  بوخــرص 
والمعلومــات  األخبــار 
والصــور المنشــورة علــى 
مواقــع التواصل االجتماعي 
المتمثلــة في صــور لمباني 

قديمــة مكتســبة مــن المعهد 
العالي لتكوين األساتذة وهي 
حاليــا غيــر مســتغلة ،حيث 
يدعي أصحابها بأنها أجنحة 
إليــواء الطالبــات بغــرض 
التشــهير  وإعطــاء صورة 

غير الئقة لإلقامة.
وحســب بيــان إدارة اإلقامة 
،فإن صور المباني المنشورة 
هــي مبانــي قديمــة  وغير 
مســتغلة منــد ســنة 2000 
،وقــد تم اعــداد ملف اداري 

وتقني بشأنها تم ايداعه لدى 
الوصاية  ومصالح السلطات 
المحليــة الوالئيــة المختصة 
بغرض إعــادة تهيئتها ،وفي 
هذا اإلطــار تســتنكر إدارة 
التي  اإلقامة هذه االدعاءات 

يراد منها اإلساءة لمسؤولي 
اإلقامــة ولعمالهــا مــن قبل 

جهات مجهولة .
نصرالدين - د

n بعد التحية واالحترام من باب 
الرد المكفول قانونا وأخالقا، إن كل 
ما ورد في هذا المقال يحمل الكثير 
مــن المغالطــات التــي تهــدف إلى 
اإلساءة بالمرفق العام، إذن من باب 
الرأي والرأي اآلخر نســرد الوقائع 
التاليــة من أجل تنويــر الرأي العام 

وترك الحكم له في األخير:
 كاتــب المقــال لم يتصــل بمديرية 
الخدمات الجامعية سطيف الهضاب 
لالستفسار والتحري عن الموضوع 
رغــم خطــورة مــا جــاء فيــه من 
مغالطــات وهذا ما تمليــه أبجديات 

العمل الصحفي.
المقــال تبنــى وجهة نظــر التنظيم 
للطلبة  الوطنيــة  الطالبي)الحركــة 
الجزائرييــن( دون ســماع وجهــة 
نظر المديرية حيــث يحتوى تقرير 
المنظمــة الطالبيــة المذكــورة في 

المقــال عديــد المغالطات خاصة ما 
تعلــق بنوعية الوجبات أين تســعى 
جــل اإلقامــات إلــى تقديــم وجبات 
حســنة كمــا ونوعــا وفــق برنامج 
مــدروس ومتفق عليه والمفارقة أن 
نفــس التنظيــم شــارك ووافق على 
برنامــج الوجبــات رفقة الشــركاء 
الخدمــات  مديــر  االجتماعييــن، 
المنســق وكــذا مــدراء  والطبيــب 
اإلقامــات الجامعية حيث نؤكد على 
المجهــودات المبذولــة مــن طرف 
العمال في ســبيل تقديم خدمة نوعية 
وهــذا مــا ســجله الطلبــة ومختلف 

الشركاء االجتماعيين.
غريــب  وبشــكل  همــش  المقــال 
المجهــودات المبذولــة مــن عمــال 
وموظفي قطــاع الخدمات الجامعية 
مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمات 
خالل هذا الشهر الفضيل، والحديث 
عن إعتداءات على الطلبة أمر مبالغ 

فيــه وال يمــت للواقــع بصلة حيث 
يسود جو من االحترام المتبادل بين 

الطلبة والعمال.
تنــاول وجبــات اإلفطــار إختياري 
بحيث يمكــن للطلبة تنــاول الوجبة 

داخل المطعم أو في غرفهم.
اإلقامــات الجامعية تســعى لتطبيق 
البروتوكول الصحي، كما برمجت 
عمليات تعقيم دورية، كما أن عملية 
صيانــة المرافــق تتم وفــق برنامج 
محدد وخطــة عمل مدروســة بناء 

على اإلمكانيات المالية المتوفرة.
الســلع المقدمــة لإلقامــات تخضع 
لرقابة لجنة اســتالم السلع حيث يتم 
رفض الســلع غيــر المطابقة لدفتر 

الشروط.
أخيرا نســتغرب حجم التحامل على 
موظفي وعمــال اإلقامات الجامعية 
اتهامهــم بالتباهــي والتفاخــر حيث 
أن الصحيح أن جل العمال يســعون 

لتقديــم أفضل خدمــة ممكنة خاصة 
في هذا الشهر الفضيل.

 بنــاء على ما ســبق ندعو صاحب 
المقــال للقيام بجولــة ميدانية للتأكد 
مــن مدى صحــة ادعــاءات تقرير 
المنظمة الطالبية سالفة الذكر والتي 
مــن المفارقــات أن أغلب أعضائها 
يقومــون بتنــاول وجبــات اإلفطار 
بمطاعــم اإلقامات دون أية شــكوى 
مسجلة على مستوى اإلقامات.             

تعقيب 
المعلومــات  بنقــل  التزمنــا  نحــن 
عــن البيــان الذي  اصــدره التنظيم 
الطالبي  المســمى الحركة الوطنية 
للطلبــة الجزائرييــن  وقــد حاولنــا 
مديريــة  بمســؤولي  االتصــال 
الخدمات الجامعية الهضاب سطيف 

ولم نتمكن من بلوغ ذلك.

7عين على الشرق

إعادة إسكان مرتقبة لمنكوبي 
زلزال مارس الفارط ببجاية

إقامة صادو محمد نب عيل 

مديرية الخدمات الجامعية سطيف الهضاب

االتحاد العام للطلبة بجامعة جيجل يكرم عمال اإلطعام 

رد عىل مقال

سيتم قريبا إعادة اسكان منكوبي الزلزال الذي ضرب والية بجاية يوم 18 مارس الفارط بحيث سيشغلون منازلهم الجديدة بالقطب 
الحضري بإيغزر-اوزاريف بواد غير حوالي 10 كم غرب بجاية، حســبما أعلنته خلية االتصال بالوالية معتمدة على نســبة تقدم 

األشغال بالموقع وتحضير ظروف استقبال المستفيدين.

سيتم ترحيلهم إىل القطب السكني الجديد بإيغزر أوزاريف 

n وكشــف المصــدر ذاته أنه بعد 
التوصيالت بالكهرباء على مســتوى 
1.000 ســكن والتجــارب الناجحة 
للتزود بالماء الشــروب التي أجريت 
انطالقا من االنبوب الرئيســي لســد 
تيشــي حاف، تم أمس الثالثاء وضع 
حيــز الخدمة الشــبكة العمومية لنقل 
وتوزيــع الغــاز، مضيفا أن أشــغال 
الطــرق والشــبكات المختلفــة تتقدم 

بشكل يبعث على التفاؤل.
وأوضحت خلية االتصال أن تركيب 
اإلضاءة العمومية وتحضير الطرق 
واالرصفــة وممــرات الدخــول إلى 
السكنات تتقدم بوتيرة حسنة، مبرزة 
أن والــي بجايــة كان قــد تنقل خالل 
الصبيحــة إلــى الموقع حيــث وقف 
العمليات بالورشــة  علــى مجمــوع 
التي ستستفيد منها أكثر من 5.000 
عائلة بين ســكن اجتماعي وعدل من 

بينهــا 1.000 وحــدة ســتخصص 
نظريــا لمنكوبــي الزلــزال دون أن 

تكون هذه الحصة مقيدة.
لإلشــارة فــإن حوالــي 30 ضحية 

متضــررة من هذا الزلــزال العنيف 
الذي ضرب أعالي بجاية قد استفادت 
بصفة اســتعجالية من سكنات بشكل 
مؤقت على مســتوى الحــي اإلقامي 
ســيد علــي لبحر بالقــرب من مطار 

عبان رمضان.
وســيتم نقل هــذه العائــالت التي تم 
إســكانها بصفــة مســتعجلة لتســتقر 
نهائيــا في القطب الحضــري الجديد 
حيث يجري إنجاز 16.000 ســكن 
)كل الصيــغ( موجهــة إلــى حوالي 

80.000 نسمة.
وقــد تــم إســكان المســتفدين الذيــن 
صنفت ســكناتهم في الخانة الحمراء 
مــن قبــل مركــز المراقبــة التقنيــة 
للبنايات في شــقق ذات غرفتين فيها 
جميع وســائل الراحة )ماء وكهرباء 

وغاز ونقل...(.

n ينتظر سكان أقوف والمليعبة  
أشــغال  انتهــاء  بشــغف  وقوجــة 
تهيئــة وتعبيد الطريــق الرابط بين 
هــذه المناطــق قصد الخــروج من 
العزلة وتســهيل حركــة المركبات 
والشاحنات ،حيث يعاني أصحابها 
من اهتراء الطريق وضيقه وكثرة 
الحفــر به ،ما كلفهم خســائر مالية 
معتبرة جــراء التغييــر المتواصل 
لقطع غيار وسائلهم .وقصد تسريع 
عملية تهيئة الطريق وتســليمه في 
وقته قامت رئيس دائرة الســطارة  
بخرجة ميدانية لمعاينة المشــاريع 

المتواجــدة بمناطق الظــل الواقعة 
فــي إقليم ذات البلديــة خاصة منها 
مشــروع تهيئــة و تعبيــد الطريق 
المشــاريع  كذلــك  و  المذكــور 
المتواجدة بمنطقة بوشــارف و هذا 
للوقــوف على مدى تقدم األشــغال 
صارمــة  تعليمــات  إعطــاء  مــع 
لمقــاوالت اإلنجــاز مــن أجل دفع 
وثيرة األشــغال و احتــرام اآلجال 
التعاقديــة حســب مــا تنــص عليه 

البطاقات التقنية لذات المشاريع.
نصرالدين - د

n كشــف ليلــة أول أمس، والي 
واليــة جيجــل الســيد عبــد القادر 
كلــكال على هامــش مأدبة الفطور 
الجماعي التي نظمها على شــرف 
األســرة اإلعالمية بمناســبة اليوم 
العالمي لحرية التعبير المصادف لـ 
3 ماي  بأن قطاع الصحافة شريك 
اجتماعي ومهم فــي الدفع بالتنمية 
المحلية وان كل أبواب مكتبه وكل 
مكاتــب المــدراء التنفيذين مفتوحة 

لإلعالميين. 

وبعد طرح الصحفيين لمشــكل دار 
الصحافــة ومشــروعها الدي لم ير 
النور الى حد اليــوم، وبعد اقتراح 
مــن اإلعالميين أشــار الوالي بأنه 
بصــدد دراســة عمليــة تخصيص 
جنــاح بالحــي اإلداري تمنــح فيه 
مكاتب لمختلف الوسائل اإلعالمية 
المعتمــدة بالواليــة لتســهيل مهمة 

الصحفيين. 
جمعها : نصرالدين دربال

n عاين والي جيجل الســيد عبد 
القــادر كلــكال في اطــار خرجات 
معاينة المشــاريع التنموية الجاري 
إنجازها عبر إقليــم الوالية بزيارة 
تفقدية لبلدية بوســيف أوالد عسكر 
المشــاريع  عديــد  عايــن  ،حيــث 
التنمويــة أبرزهــا مشــروعي 40 
انتهــت  الــذي  ايجــاري  مســكن 
األشــغال مــن إنجازه فــي انتظار 
ربطه بشــبكة التطهير ،إضافة الى 
معاينة مشــروع 30 مســكن آخر 
تجــري األشــغال لتشــييده ،إذ ألح 
الوالي مــن خــالل توجيهاته على 
ضرورة احترام المقاييس المعمول 
بها مع تســليمها في اجالها المحددة 

بالنظر لحاجة المواطنين لها .
وتفقد والــي الوالية أيضــا العيادة 
الواقعــة  الخدمــات  المتعــددة 

بالبلدية التي ســتفتح بهــا مصلحة 
التوليد اســتجابة النشــغال ســكان 
البلديــة قصد وضع حــد لتنقالتهم 
نحــو مستشــفى مجــدوب الســعيد 
بالطاهير ،كما تم تدشــين مشروع 
تزويد 344 عائلــة بالغاز بمنطقة 
المنــازل في انتظــار حصة أخرى 
مســتقبال ،وفي نفس الســياق وقف 
الوالي علــى انتهاء عمليــة ترميم 
مدرســة الشــهيد محمود بوســيف 
بســوق الثالثاء التي اســتفادت من 
عمليــة انجــاز التدفئــة المركزيــة 
في إطار تحســين تمــدرس تالميذ 
المنطقــة ، ناهيــك عــن مشــاريع 
أخــرى ذات صلة بتزويد الســكان 
بالمياه الصالحة للشــرب والتطهير 

وإصالح الطرقات.
نصرالدين – د

سكان أقوف بالسطارة ينتظرون 
بشغف انهاء مرشوع الطريق

وايل جيجل يعد اإلعالميني 
بمنحهم مكاتب بالحي اإلداري

نحو فتح مصلحة التوليد بعيادة 
بلدية بوسيف أوالد عسكر
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الموا فق لـ 24 رمضان  1442

متفرقات 



جمعية عني مليلة تنهار  

خماسية كاملة والجماهري تحمل جزء من المسؤولية للحارس بولطيف 

n   وضيــع الالعبــون العديــد مــن الفــرص المتاحة 
للتسجيل، خاصة عن طريق المهاجم أمقران ومتوسط 
الميــدان يطو والعمري ،إضافة إلــى لقجع ،حيث كان 
الشــباب قريب من الفوز لوال ســوء الحظ واالستغالل 
الســلبي للفرص وغياب الفعاليــة الهجومية في معظم 
الفرص المتاحة للفريق الذي سيطر بالطول والعرض 
علــى مجريــات اللقاء لكــن دون فعالية إذ لم يســتغل 
الشــباب الفرصــة ونقــص التحضيرات عنــد العبي 
الوداد الذين كانوا في إضراب كما دخلوا بدون مدرب 
رئيســي فــي هذا اللقــاء وبالرغم من هــذا فإنها نتيجة 
ايجابية ألشــبال المدير الرياضي ياســين بزاز  خارج 
القواعــد  فــي انتظــار التأكيد فــي باقــي المواجهات 
خاصة التي ســتلعب في قســنطينة حيــث يتطلب على 
الخضورة الفوز في المواجهة القادمة للعودة إلى سباق 
البطولة الن التعادل المحقق في تلمسان حتى وإن كان 
ثمينــا إال انه بعد الفريق عــن المراكز األولى في ظل 
االنتصارات المتتالية للفرق التي كانت وراء الشــباب 
فــي هذه الجولة ويتطلع أبنــاء حمدي إلى تحقيق نتائج 
أفضــل في اللقاءات القادمة وإعــادة الهدوء إلى البيت 
بعــد العاصفة التي كادت أن تؤدي بالخضورة إلى  ما 

ال يحمد عقباه .
السنافر لم تعجبهم النتيجة الن الفوز 

كان يف املتناول 
رغم أن النتيجة ايجابية خارج القواعد إال أن الســنافر 
بــدوا غيــر راضين عن التعــادل الن الفــوز كان في 

متناول أشبال ميلود حمدي بغض النظر عن مجريات 
اللقاء حيث تساءلوا عن الكم الهائل من الفرص المتاحة 
للفريق والتي كان يمكن إدخالها في الشــباك، الســيما 
في الشــوط األول إذ لم يجدوا أي تفســيرا لهذا األداء  
والعقم الهجومي في لقاء أمام فريق يعاني من مشــاكل 
عدة، الســيما من الجانب البدني بفعل اإلضراب الذي 
شنه الالعبون  لمدة قاربت أسبوعين ورحيل المدرب 

جمال بن شادلي .
 تشكيلة الرديف تواصل التألق وتكسب 

الرهان بتلمسان 

عكــس األكابر فــإن فريق الرديف كان في المســتوى 
وفي الموعد لما عاد بالنقاط الثالثة من تلمســان ،حيث 
فــاز علــى الوداد المحلــي ،وهي نتيجــة ايجابية تؤكد 
قــوة هذا النادي هذا الموســم الذي لــم يتذوق بعد طعم 
الخســارة ،حيث تمكن مــن تحقيق االنتصــار والبقاء 
فــي المركز الثاني في ســلم ترتيب العام وراء شــبيبة 
الســاورة برصيد 44 نقطة حيث ألح أنصار الســنافر 
على المســؤولين بضــرورة التكفل التام بهــذا الفريق 

الذي سيكون مستقبل الشباب في صنف األكابر. 
 أ. الهادي 

 سيطر بالطول والعرض عىل مجريات اللقاء 

  شباب قسنطينة يضيع الفوز بتلمسان 
في افتتاح مرحلة اإلياب للبطولة 

غوارديوال أعتربه  ”العب استثنايئ بموهبة كبرية” 
محرز ينصب نفسه ملكا 

يف مانشسرت سيتي 

   “نب سبعيني” عىل رادار 
عدة أندية أوروبية  

عين على الرياضة 
8

 عاد  فريق شباب قسنطينة بتعادل ثمين من تلمسان في افتتاح مرحلة اإلياب للرابطة األولى المحترفة ،حيث 
فرض التعادل السلبي على الوداد المحلي بملعب العقيد لطفي وهي نتيجة ايجابية للفريق القسنطيني  بالرغم 
أن الفرصة كانت مواتية لتحقيق أفضل من التعادل وهو الفوز بالنظر إلى مجريات اللقاء التي سارت في 

اتجاه الخضورة منذ البداية إلى النهاية.

n نصــب قائــد المنتحــب الوطني 
ريــاض محرزو ســهرة أول امس 
نفســه ملكا في مانشســتر ســيتي ، 
حيــث مكن فريقه مــن التأهل ألول 
مــروة في تاريــخ  لنهائــي رابطة 

األبطال األوروبية.
ولعــب قائــد الحضــر واحــدة من 
أحســن المباريات في تاريخه ووقع 
هدفــي الســيتي أمام فريــق باريس 
ســان جرمان المدجج بنجومه أمام 
حيــرة مــدرب الســيتي غوارديوال  
الذي تمتع بهدفي محرز  والمدرب 
األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو 
الــذي رفع القبعة لمحرز وهو يدلي 

بتصريحاته عقب اللقاء .
غوارديوال : محرز العب استثنائي 
لديه موهبة كبيرة وإمكانيات هائلة

أثنى مدرب السيتي بيب غوارديوال 
الوطنــي  المنتخــب  قائــد  علــى 
الجزائــري ريــاض محــرز بعــد 
المســتوى الكبيــر الــذي قدمــه في 

مباراة باريس سان جيرمان .
وصرح بيــب غوارديوال بعد نهاية 
المباراة :” محرز العب إســتثنائي 
لديــه موهبة كبيرة وإمكانيات هائلة 
، لقد ســجل 3 مــن أصل 4 أهداف 
في نصف نهائي دوري األبطال هو 

يستحق الكثير من الثناء”
وتابع بيــب حديثه :” فــي المحافل 
الكبــرى والمباريــات المهمــة هو 
دائماً جاهــز، نحن نعرف إمكانياته 

جيداً، انه العب رائع”

ليختتــم مدرب الســيتي قائال :” يتم 
الحكــم على الالعبيــن في مثل هذه 
المباريــات الهامــة وفــي مثل هذه 
الســيناريوهات ، إنهــا تعــد إختبار 
كبير لهم، ورياض يحب هذا النوع 

من المباريات
 دخول التاريخ من الباب 

الواسع ومرشح للكرة الذهبية 
وحقــق الجزائري ريــاض محرز 
نجــم مانشســتر ســيتي اإلنجليزي 
العديــد مــن األرقــام التاريخية بعد 
تســجيله ثنائيــة فريقــه في شــباك 
باريس ســان جيرمــان ضمن إياب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق محرز بتســجيله هدفي اللقاء 
فــي الدقيقتين 11 و63.وكان النجم 
الجزائــري قد ســجل هــدف الفوز 
لفريقه في مباراة الذهاب األســبوع 

الماضي في باريس )2-1(.
وحســب شــبكة ”أوبتــا” العالميــة 
لإلحصــاءات، أصبــح محرز ثاني 
إنجليــزي  لفريــق  العــب يســجل 
ذهابــا وإيابــا فــي نصــف نهائــي 
الســنغالي  بعــد  األبطــال،  دوري 
ســاديو مانــي رفقــة ليفربــول في 
موســم )-2017 2018(. وبهــذا 
اإلنجاز رشــح الكثير من المحللين 
الرياضيين محرز ألن يكون واحدا 
من المتنافســين على الكرة الذهبية 

لهذه السنة .
تاج الدين  

n كشــف الموقع الرسمي للدوري 
األلمانــي لكــرة القــدم عــن وجود 
الدولي الجزائري رامي بن سبعيني 
علــى رادار عــدة أنديــة أوروبيــة 
كبــرى للتعاقــد معــه خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة
األنديــة  أن  التقريــر  وأوضــح 
ســتتابع بن ســبعيني بشــكل خاص 
خالل مواجهــة بايــرن ميونخ يوم 
الســبت المقبل، في الجولــة الـ32 
مــن منافســات الــدوري األلماني، 
في مبــاراة قد تشــهد تتويج الفريق 
البافــاري باللقب ، مــن أجل اتخاذ 

قرار نهائي بشأن التعاقد معه
وتبلغ القيمة الســوقية لبن ســبعيني 

في موقع “ترانســفير ماركت” 22 
مليــون أورو، بزيادة 12.5 مليون 
أورو عمــا كانــت عليــه فــي عام 

2020
نقلــة  ســبعيني  بــن  أداء  وشــهد 
نوعيــة منــذ انتقاله لنادي بروســيا 
مونشــنغالدباخ فــي عــام 2019، 
ال ســيما هــذا الموســم، حيث نجح 
في تســجيل 6 أهداف مــن إجمالي 
30 مباراة شــارك فيها في مختلف 
المســابقات، وخــاض بن ســبعيني 
 210 الكرويــة  مســيرته  طــوال 
مباريات، ســجل خاللهــا 19 هدفا 

وأهدى 7 تمريرات حاسمة.
تاج الدين 

  n وكادت أن تكــون النتيجــة ثقيلــة فــي هــذا 
اللقــاء ،لــو أعلن الحكــم بوترعة عن ثــالث ركالت 
الترجيحيــة للنــادي العاصمي فــي هذا اللقــاء  الذي 
حمل فيه األنصار المســؤولية للحارس بولطيف الذي 
لــم يكن في المســتوى، خاصة في الهــدف األول لما 
ارتكب خطأ كبيرا ســمح لالعب سعيود من التسجيل 
،إضافــة إلى مســتوى الخط الخلفي الــذي لم يكن في 
المســتوى ووصف بالحمام من طرف أنصار الصام 
الذين طالبــوا من اإلدارة والطاقم الفني استفســارات 

وتوضيحــات عــن هــذا األداء والنتيجــة الثقيلة التي 
ســيكون لها انعكاس ســلبي على الفريق فيما تبقى من 
الموســم  كمــا أن المدرب الجديد شــيحة لم يوفق في 
أول خرجــة له على رأس الفريق الى العاصمة وعاد 
بهــذه النتيجة الثقيلــة  التي يبدو أنهــا منتظرة بالنظر 
إلــى المشــاكل العديــدة التــي كان يتخبط فيهــا أبناء 
قريون على غرار رحيل الطاقم الفني السابق وبعض 
الالعبين في فترة التحويالت الشتوية مع عدم استقدام 
أي العب بســبب الديون المتراكمــة من جهة وأيضا 

األزمــة الماليــة الخانقــة التــي تمر بهــا الجمعية هذا 
الموسم والتي سيكون لها أثار سلبي في بقية المشوار 
وهــذا ما يتخوف منه الجماهير خاصة في ظل تراجع 
نتائــج الفريق ومركزه في الترتيب العام حيث يناشــد 
المســؤولين السلطات المحلية الى مساعدة الفريق قبل 
الذهاب الــى الهاوية في حال اســتمرار الوضع على 

هذا الحال . 
أ.هادي

  n وجــد فريــق وفاق ســطيف صعوبة كبيرة  في 
كســب نقطــة في ملعبــه أمام اتحــاد العاصمة ســهرة 
الثالثــاء بالنظــر إلــى األداء الجيد للفريــق العاصمي 
الــذي ســدا منيعا في وجه العبي الوفــاق بملعب النار 
واالنتصار وكان االتحاد السباق الى التهديف في بداية 
الشــوط الثاني معقدا من مأمورية رفقاء عمورة الذين 
لم يجدوا طريقا للشــباك إال في العشــر دقائق األخيرة 
مــن المواجهة بعد تنفيذ ركلة جزاء من الالعب غشــة 
مانحا التعادل للوفــاق الذي كان خارج اإلطار بالنظر 
إلى الخطة المحكمة ألبناء زغدود الذين كانوا أحســن 
انتشــارا فوق أرضية الميــدان وأكثر رغبة في تحقيق 
الفوز عكس الســطايفية الذين ظهروا بمستوى متوسط 
علــى العمــوم وربما للتعب واإلرهاق الــذي نال منهم 
جــراء توالي المباريات فــي المدة األخيرة هذه النتيجة 
ســمحت للوفــاق بالبقاء في الصدارة لكــن مع تقليص 
الفارق من شــبيبة الســاورة إلــى أربع نقــاط  ليحتدم 
الصــراع فــي البطولــة  من جديــد في انتظــار باقي 
المباريات من جهته إتحاد العاصمة حقق نتيجة ايجابية 
ثانية في أقل من أســبوع بعد أن أطاح بشباب بلوزداد 
فــي اللقاء المتأخر الجمعة الماضي ما يعطى االنطباع 
أن التشكيلة بدأت تسترجع معالمها في البطولة وكانت 
قاب قوســين أو أدنى من الفوز لوال ركلة الجزاء التي 
كثــر عليها الحديــث  باعتبار أن هناك شــكوك حوله 
باعتبــار أن المدافــع العاصمــي لم يعتمــد لمس الكرة 
والقوانيــن الجديــدة للفيفا تلغــي الفرضية الســابقة ما 
يعني أن ضربة الجزاء لم تكن شــرعية بحسب العبي 

والطاقم الفني التحاد العاصمة . 
 الحارس خذايرية أنقذ الوفاق من 

هزيمة حقيقية 
أداء الالعبين كان متوســطا علــى العموم بفعل الضغط 
الممارس عليهم من طرف العبي االتحاد الذين اعتمدوا 
علــى الكــرات العالية والهجمات المعاكســة أو المرتدة 
التي كادت في أكثر من مرة الوصول إلى الشــباك لوال 
براعة الحارس سفيان خذايرية الذي كان أحسن عنصر 
في الوفاق بالنظر إلى أدائه المتميز وتصديه للعديد من 

الكرات الساخنة من العبي االتحاد .

لوموتي  يوفق يف أول مشاركة له 
 قام المدرب التونســي الكوكي  بإقحام الالعب الغاني 
لوموتــي فــي هذا اللقاء  ليكون له أول ظهور رســمي 
بألــوان الوفــاق محليــا هذا الموســم ،حيــث كان أداء 
الالعب الغاني في المستوى بالنظر الى تحركاته فوق 
أرضية الميدان والســرعة التي يمتاز بها والتي جعلته 
يتفــوق في العديد من المرات على مدافعي االتحاد كما 
كان وراء ركلة الجزاء وهدف التعادل لما أرغم العب 

االتحاد على لمسة الكرة داخل منطقة العمليات .
 أ- هادي 

خيب أنصاره 

وفاق سطيف يتعرث أمام اتحاد العاصمة   

أخبار محترفينا 

الخميس  6 ماي  2021
الموافق لـ 24 رمضان 1442

تكبدت جمعية عين مليلة خســارة ثقيلة وكبيرة بالعاصمة عندما التقى أو واجه فريق شــباب بلوزداد برســم الجولة األولى 
من مرحلة اإلياب للرابطة األولى المحترفة بملعب 20 أوت سهرة الثالثاء الماضي ،حيث لم يستطيع أبناء قريون الصمود 

أمام السياربي الذي هز الشباك خمسة مرات على التوالي .



 n لــن يتمكــن الهولنــدي رونالــد 
كومان، مدرب برشــلونة، من الجلوس 
فــي ملعب »كامــب نو« عندمــا يوجه 
فريقه أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في 

قمة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة »ســبورت« الكتالونية، 
فإن اإلتحاد اإلسباني، رفض اإلستئناف 
المقــدم من برشــلونة لتخفيــض عقوبة 
إيقاف كومان إلى مباراة واحدة، وهو ما 
يؤكــد غياب المدرب عن موقعة أتلتيكو 

مدريد الهامة.
وفرضت الهيئــة التأديبيــة فــي الليغــا 
 58 البالــغ  الهولنــدي  على المــدرب 
اإليقاف لمباراتيــن،  عاما عقوبــة 
بعد أحداث يــوم الخميس الماضي ضد 

غرناطة.
واعتــرض كومــان وقتها، بشــكل غير 
الئق، على طريقة تحكيم المباراة، التى 
خسرها البلوغرانا بنتيجة 2-1، ما دفع 

حكــم اللقاء لطــرده وإيقافــه مباراتين، 
األولى ضد فالنسيا والثانية أمام أتلتيكو 

مدريد.
حرفيا للحكــم  البرســا  وقال مــدرب 
الرابــع في مبــاراة غرناطة:«يالها من 

شخصية«.
وقالــت لجنــة المســابقات فــي بيان إن 
كومــان تعــرض للعقوبــة ألنــه خالف 
المادة 117 من الئحة االنضباط والتي 
تحظــر »االســتخفاف أو التقليــل مــن 
شــأن الحكام أو المسؤولين أو السلطات 

الرياضية«.
منصــب واتطلــع قدما لكي اســتهل 

الموسم المقبل«.
فــي  لقبــا   25 مورينيــو  وأحــرز 
مسيرة مظفرة شــهدت تدريبه ايضا 
ناديــي تشيلســي ومانشســتر يونايتد 

اإلنكليزيين ولاير مدريد االسباني.

كومان يغيب عن قمة برشلونة 
ضد أتلتيكو مدريد

كابيلو يحذر مورينيو: "روما تحرق الجميع"
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n حــذر فابيــو كابيلــو، وهــو آخــر 
مــدرب ينــال مــع رومــا لقــب دوري 
الدرجــة األولــى اإليطالي لكــرة القدم، 
زميلــه البرتغالي، جوزيه مورينيو، من 
الضغط الذي ســيتعرض له في تدريب 

نادي العاصمة اإليطالية.
وأعلن رومــا بشــكل مفاجئ، الثالثاء، 

تعييــن المــدرب البرتغالــي، مورينيو، 
مدربا له بداية من الموسم الجديد، وبعد 
أكثر من أســبوعين بقليل من إقالته من 

تدريب توتنهام هوتسبير اإلنجليزي.
وســيتولى مورينيو المسؤولية بدءا من 
موســم 2022-2021 ولمــدة ثــالث 
ســنوات، ليعــود إلى إيطاليــا حيث نال 

إيطاليــا  الــدوري وكأس  لقــب  هنــاك 
ودوري أبطــال أوروبا مــع إنتر ميالن 

خالل موسم 2009-2010.
لكــن كابيلو، الذي قاد روما لحصد لقب 
الــدوري آلخــر مــرة موســم -2000
2001، أكد أن مهمة مورينيو لن تكون 
ســهلة.وقال كابيلــو لصحيفــة »غازيتا 

ديلو سبورت«: »روما تحرق الجميع. 
إنهــا أجمل مدينــة في العالــم، لكن من 
الصعب أيضا العمل فيها في كرة القدم.
وتابــع:«ال يوجد الكثير من الصبر )في 
رومــا(، علــى عكس االعتقاد الشــائع. 
سبب الهزيمة من الصعب االقتناع به«.
وأكمل:«مفتــاح كل شــيء هــو وجود 
جهــاز قوي وصناعة تشــكيلة قوية من 
الالعبيــن الداعميــن للمــدرب. يجــب 
أن تكــون هنــاك مجموعــة متحدة ضد 
الجميع وضد كل شــيء، وهذا ما سبق 

أن فعلته«.
وتراجعت أســهم مورينيو في السنوات 
األخيــرة، وأقيــل من تدريب تشيلســي 
ومانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن كابيلو 
رفض التوجه السائد بأن المدرب البالغ 
58 عامــا لــم يعــد كمــا كان فــي إنتر 

ميالن.
مثيــر  تعييــن  »هــذا  كابيلــو:  وقــال 
لإلعجــاب، ولقــد بــث الحماس بشــكل 
فوري فــي روما. ال توجــد المزيد من 
األعذار. رومــا تملك مدربا مصنفا من 
الطــراز األول ويحمل خبرة وســبق له 

تحقيق االنتصارات«.
رويترز
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ما  الحلم:  النهــايئ  عن  غوارديوال 
فعلناه "مذهل"

n االنتصــار التاريخي على باريس ســان جرمــان، الثالثاء، 
وبلــوغ نهائــي دوري أبطال أوروبــا للمرة األولــى في تاريخ 
مانشســتر ســيتي، أنهى المدرب بيــب غوارديــوال، الذي نال 
اللقــب مرتين مع برشــلونة، انتظار 10 أعــوام كاملة للعودة 
إلى النهائي مرة أخرى، وقد بدا مدركا جيدا حجم إنجاز فريقه.
ووصل غوارديوال مع برشــلونة إلى نهائي 2011 حين تغلب 
على مانشســتر يونايتد بقيادة المدير الفنــي المخضرم أليكس 
فيرغســون 1-3، ثــم بقي من وقتها اســتمر يحــارب من أجل 
تكــرار اإلنجاز ســواء مــع ناديــه الســابق بايرن ميونيخ، أو 

في مانشستر سيتي الذي تولى قيادته عام 2016.
وفي بطولة هذا العام، انتصر مانشستر سيتي بقيادة غوارديوال 
في جميع مبارياته الســت في أدوار خــروج المغلوب بما فيها 
مبــاراة العودة أمام ســان جرمان، الثالثاء، حيــن أحرز النجم 
الجزائري ريــاض محرز هدفيــن ليقود مانشســتر ســيتي إلى 
النهائــي الحلــم بعد تفوق الفريق اإلنجليــزي 1-4 في النتيجة 

اإلجمالية.
وقال المدرب اإلســباني: »البعض يعتقد أنه من الســهل بلوغ 
نهائي دوري األبطال. التأهل للنهائي منطقي بعد ما فعلناه على 
مــدار األربع أو الخمس ســنوات الماضيــة. الالعبون يقدمون 

أداء ثابتا في كل مرة وهذا أمر استثنائي«.

مكتب األستاذ دفـــاف البشيــر
محرض قضايئ لدى محكمة برج بوعريريج- حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج 035.76.56.50-
إعالن  عن بيع بناية سكنية بالمزاد العلني ) بعد إنقاص العرش (  المادة 749. 

750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
 نحن االستاذ )ة( : دفاف اليشير محضر فضائي لدى محكمة برج بوعريريج و الموقع بخاتمه 
الندي أســفله و الموجود مكتبه بالعنوان أعاله.  بطلب من: غانم التومي بن ســاعد . العنوان : 
قرية أوالد عيسى بلدية الرابطة والية برج بوعريريج .  ضـــد : غانم عبد الكريم بن ساعد ، 
غانم نصير بن ساعد  الساكنين: قرية الشانية بلدية بليمور والية برج بوعريريج .  بناء على 
01/  الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي  القســم العقاري بتاريخ 01/07/2020 تحت 
فهــرس رقم 00945/20 و الجدول رقم 02494/20 والممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة 

في 14/09/2020 تحت رقم 959/2020                  
02/ قائمة شــروط البيع المودعة بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي بتاريخ : 25/11/2020 
تحــت رقــم 63/ا ، ق، ش، ب /2020 03-/ انــه تم تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني من 
طرف الســيد رئيــس المحكمة بتاريخ : 03/02/2021 على الســاعة الحادية عشــر صباحا 
بقاعــة الجلســات بمقر محكمة رأس الــوادي و المؤجلة ليوم 2021-05-19  - أنا األســتاذ 
دفــاف البشــير أعلن للجمهور   بأنه سيشــرع في البيع بالمزاد العلنــي و لصالح اعلي و أخر 
مزايــد يــوم 2021-03/02 علــى الســاعة 11:00 صباحا بقاعــة الجلســات بمقر محكمة 
رأس الــوادي و المؤجلة لجلســة -05-19   الســعر االفتتاحي حســب منطــوق الحكم  حدد 
ب ))9.009.800.00 دج (( تســعة مالييــن و تســعة آالف و ثمانمائــة دينــار جزائري و 
بعــد إنقــاص العشــر يصبــح المبلــغ : ))8.108.820.00 دج (( ثمانيــة مالييــن و مائة و 
ثمانيــة ألــف و ثمانمائة و عشــرون دينــار جزائــري   .التعيين : قطعة األرض معــدة للبناء 
تقــع بالمــكان المســمى الشــانية بلدية بليمــور تجزئة 116 قطعــة تحمل رقــم 40 مجموعة 
ملكيــة 01 مــن مخطــط تجزئة 116 مســاحتها 300 متــر مربع ، عليها بناية ســكنية طابق 
ارضي . شــروط البيع  : إضافة إلى الشــروط الواردة في قائمة شــروط البيع المشــار إليها 
أعــاله ، فان الراســي عليه المــزاد يتحمل األعبــاء القانونية بما فيها دفع حال انعقاد الجلســة 
الخمــس 1/5 مــن الثمــن و مصاريف وحقوق المحضر و الرســوم المســتحقة و يدفع الباقي 
فــي اجل 08 أيام الموالية لرســو المزاد فعلــى الجمهور الراغب فــي المزايدة االطالع على 
قائمــة شــروط البيع لــدى كتابة ضبط محكمــة رأس الــوادي أو الحضور بديــوان المحضر 
القضائي  األســتاذ دفاف البشــير الكائن مكتبه بالعنوان أعاله .  جلســة البيع يوم : -19-05

مكتب األستاذ دفاف البشري
محرض قضايئ لدى محكمة برج بوعريريج

حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول مقابل مقر والية برج بوعريريج
035.76.56.50

محرض تكليف بالوفاء مع تبليغ السند التنفيذي عن طريق النرش المادة 412 من 
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

بنــاء  على طلب الســيد )ة( مدير هيئــة الضمان االجتماعي: الصنــدوق الوطني للتأمينات 
االجتماعية للعمال األجراء.الكائن مقره: نهج هواري بومدين والية برج بوعريريج.

بناء  على أحكام المواد 404 إلى 416 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
بناء  على السند التنفيذي المتمثل في المالحقة المحررة من طرف مدير الصندوق الوطني 
للتأمينــات االجتماعيــة للعمال األجــراء وكالة برج بوعريريج والمؤشــر عليها من طرف 
رئيــس محكمة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2019/12/26 تحت رقــم 1400 والممهور 

بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 2020/12/21.
بنــاء  علــى محضــر محضر التكليــف بالوفــاء ومحضر التبليغ الرســمي للســند التنفيذي 
ومحضــر تبليــغ التكليف بالوفاء عــن طريق التعليق بمقر محكمة بــرج بوعريريج بتاريخ 
2021/03/15 ومقــر بلدية برج بوعريريج بتاريخ 2021/03/15 وإرســال المحضر 

عن طريق رسالة مضمنة تحت رقم 00078359334 بتاريخ 2021/03/15.
بناء  على األمر باإلذن بالنشر في جريدة يومية وطنية لمضمون عقد التبليغ الرسمي الصادر 

عن رئيس محكمة برج بوعريريج في 2021/04/29 رقم الترتيب 2021/1439.
مكلف السيد )ة(: مصفي الشركة ذ م م عكار للسيد عبدلي عبد الكريم.

رقم تسجيله في الضمان االجتماعي: 3459397932
العنوان: حي المحطة شارع عبد السالم عبد هللا والية برج بوعريريج.

ونلزمــه بالوفــاء بمبلغ الذين الــذي هو في ذمته وفقا للســند التنفيذي المذكــور بيانه أعاله 
باإلضافة للحقوق التناســبية المقدرة إجماال بمبلغ: 719.645.49 دج ))ســبعمائة وتسعة 

عشر ألف وستمائة وخمسة وأربعين دينار جزائري و 49 سنتيم((
وأخطرناه بأن له أجل خمسة عشر يوما كاملة )15 يوما( للوفاء بهذا المبلغ يبدأ سريانه من 

تاريخ النشر في الجريدة اليومية وإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر وفقا لما يقتضيه القانون  . 

إعــــــالن عـــــن حــــجـــــر
جدول رقم : 04933/20  رقم الفهرس :01635/21   تاريخ الحكم : 28-03-21

حكمت المحكمة حال فصلها في في قضايا شؤون األسرة علنيا في اول درجة حضوريا: في الشكل 
قبــول الدعوى.في الموضــوع : إفراغ األمر الصادر عن محكمة الحــال بتاريخ 14-02-2021 
بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي بن الشيخ عبد الحليم المودعة لدى 
أمانة ضبط المحكمة بتاريخ : 03 مارس 2021 تحت رقم 199/2021 ، و بالنتيجة لذلك القضاء 
بتوقيع  الحجر على المدعى شــايب الذقن معمر بن العيد و ابن شايب الذقن فطيمة المولود بتاريخ 
1938-01-05 ببلدية الرابطة ،  مع تعيين ابنه المدعي شايب الذقن مبروك بن معمر مقدما عليه 
لرعايته و القيام بشؤونه اإلدارية و القانونية و المالية ، مع األمر بالتأشير بهذا الحجر على هامش 
عقد ميالد المحجور عليه شــايب الذقن معمر بن العيد ، و نشــر هذا الحكم في جريدة وطنية يومية 

لإلعالم ،  مع تحميل المدعي المصاريف القضائية
بذا صدر هذا الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة أعاله ووقع أصل الحكم من طرفنا 

نحن الرئيس و أمين الضبط.
الرئيس )ة(.                                                                               أمين الضبط 

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا في أول درجة حضوريا 
في الشــكل : قبــول الدعوىفي الموضوع: إفراغ األمر الصــادر عن محكمة الصادر 
عن محكمة الحال بتاريخ 28.03.2021 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من 
طرف الخبير الطبي بن الشــيخ عبد الحليم المودعة لدى امانة ضبط المحكمة بتاريخ 
08 أفريــل 2021 تحت رقم 2021/335 , و بالنتيجة لذلك القضاء بتوقيع الحجر 
على المدعى عليها بركان عبلة ابنة بوجمعة و ابنة بن سليمان حسينة المولودة بتاريخ 
1993.11.27 ببلديــة رأس الــوادي , مع تعييــن والدها المدعي بــركان بوجمعة 
ابــن خليفــة مقدما عليها لرعايتها والقيام بشــؤونها االداريــة و القانونية و المالية مع 
األمر بالتأشــير بهذا الحجر على هامش عقــد ميالد المحجور عليها بركان عبلة ابنة 
بوجمعــة, و نشــر هذا الحكم فــي جريدة وطنيــة يومية لإلعــالم, و تحميل المدعي 
المصاريــف القضائية.لــذا صدر الحكم وأفصــح به جهارا بالجلســة العلنية المنعقدة 
بالتاريخ المذكور أعاله و وقع أصل الحكم من طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط .

إعــــــالن عـــــن حــــجـــــر
جدول رقم:03994/20  رقم الفهرس : 04933/20 تاريخ الحكم : 23-12-20

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة في اول درجة علنيا حضوريا:في الشــكل 
قبول الدعوى.

في الموضوع : المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي بن الشيخ عبد الحليم 
المودعــة لــدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ : -12-13 2020 تحت رقم 199فهرس 743/20، 
و بالنتيجــة الحجر على المدعى مرزوقي عادل المولود بتاريــخ 2001-07-14 بالحمادية،ألبيه 
لخضر و المه مسعودة مرزوقي ،  و تعيين المدعي مرزوقي لخضر مقدما عليه لرعاية المحجور 
عليه و إدارة شــؤونه المالية  اإلدارية و القانونية ، مع األمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الحمادية 
بالتأشــير بهذا الحجر على هامش شــهادة ميــالد المحجور عليه ، و تحميــل المدعي بالمصاريف 
القضائية بما فيها رســم تســجيل الدعوى المقدر بأربعمائة و خمســون دينار جزائري )450 دج( 
و مصاريــف الخبرة بــذا صدر الحكم و نطق به في التاريخ المذكــور أعاله ، و امضي أصله من 

طرف الرئيسة و أمينة الضبط كالتالي .
الرئيس )ة(.                                                                                أمين الضبط        

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

التنظيم و الشؤون القانونية    مصلحة التنظيم والمنازعات رقم: 40-2021
وصل استالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 06-12 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات و 
كذا المرسوم التنفيذي 16/241 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 
15/74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون األساسي النموذجي المطبق 
على النادي الرياضي الهاوي . تم هذا اليوم 27:  افريل 2021 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة 

   في 18 ديسمبر 2020 المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:
النادي الرياضي الهاوي البيبان المصارعة برج بوعريريج  

المســجلة تحــت رقــم 05/2018   بتاريــخ 06/05/2018  . الكائــن مقرها بـ : 
المركب الرياضي الجواري لحي 1008 مسكن  برج بوعريريج     

   يترأسه السيد: طيب الشريف أشرف   . تاريخ ومكان الميالد : 28/10/1999  
بــ : برج بوعريريج                                   رئيس المجلس الشعبي البلدي

مجلس قضاء برج بوعريريج محرض قضايئ لدى االختصاص مكتب األستاذ : عليوي فؤاد
 مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج. الهاتف 035.79.45.04حي 05 جويلية شارع »ف«

 مستخرج من قائمة رشوط البيع و إعالن عن بيع بالمزاد العلني
 طبقا للمادة : 748,749,750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

. العنوان: بلدية برئ قاصد عيل لفائدة : دحدح زكية بنت العمري و من معها  
نحن األستاذ / عليوي فؤاد محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

المقيم مكتبه بالعنوان المذكور أعاله و الموقع أدناه.
-بناء على أحكام المواد 748,749,750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

-قمنا بإيداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف يباع بجلســة البيع بالمزاد العلني للعقار 
المبين أدناه بقاعة البيوع العقارية بمحكمة رأس الوادي.

بتاريخ 05/01/2020, تحــت رقم: 03/2020 طبقــا للمــواد 737الــى787  مــن قانون 
اإلجراءات المدنية واإلدارية.

-بناءا على السند التنفيذي المتمثل في الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي, القسم العقاري 
, بتاريــخ 24/04/19, فهــرس رقم: 01136/19, جــدول رقــم: 00454/19, الممهور 

بالصيغة التنفيذية المسلمة بتاريخ: 19/09/2019 تحت رقم: 944/2019.
-بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة رأس الوادي 

بتاريخ:20/02/2020 تحت رقم 373/2020
تعيين العقار

 : عقــار مشــاع المتمثــل فــي قطعــة األرض الفالحيــة المســماة واد خليــل المنتميــة إلــى 
قسم 38 مجموعة ملكية 16 والبالغة مساحتها 29آر و 37 سآر.

السعر االفتتاحي : ))3700620.00(( 
 ثالثة ماليين وسبعمائة ألف و ستمئة و عشرون دينار جزائري.  

نعلــن الجمهور بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي  ألعلــى عــرض آخر مزايد 
يوم  12/05/2021  

على الساعة الحادية عشر صباحا )11:00( بمقر محكمة رأس الوادي بقاعة الجلسات   
 على الساعة الحادية عشر صباحا ))11:00(( بمقر محكمة رأس الوادي بقاعة الجلسات.

مالحظة: لمعلومات أكثر و لالطالع على قائمة شــروط البيع يرجى االتصال بمكتب األســتاذ 
عليــوي فؤاد محضــر قضائي لــدى اختصاص مجلس قضــاء برج بوعريريــج الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور أعاله أو بأمانة ضبط محكمة رأس الوادي .
إثباتا لما ذكر أعاله و تحت سائر التحفظات حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.

إشهار

  MAYAR PUB 0770 33 54 12    MAYAR PUB 0770 33 54 12  TOUAMA PUB 0561.20.00.12 TOUAMA PUB 0561.20.00.12 

Mayar pubTOUAMAPUB 0561.20.00.12      

TOUAMA PUB 0561.20.00.12 

مزاعم بإهانة الحكم لالعبي سان جريمان
n أقــدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز، الذي أدار مواجهة مانشســتر ســيتي 
وباريس ســان جيرمــان في اياب نصف نهائي دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم 
الثالثاء على إهانة العبين من فريق العاصمة الفرنسية.وذلك وفقا لما أكده العبا 
الوسط، اإليطالي ماركو فيراتي، واإلسباني أندر هيريرا.وقال هيريرا في حديث 
مع قناة »أر أم ســي ســبورت« إثر خروج فريقه من المسابقة :«أريد أن أقول 
شــيئا، نتحدث عن االحترام مع الحــكام، لكنه )الحكم( قال: )أغرب عن وجهي( 
)باســتخدام عبارة نابية( إلى )األرجنتيني( لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، 
نعاقب لثالث أو أربع مباريات«.فيما أكد فيراتي: »أنا أيضا سمعته، قال لي 

)اللعنة عليك(. إذا قلت أنا ذلك، سأعاقب لعشر مباريات«.



المنظمة قالت أنها تقدم المساعدات اإلنسانية للمترضرني من الحروب

  ألمانيا تحظر منظمة ”أنصار” 
الدولية وتتهمها بـ”تمويل اإلرهاب”

 

n  وخالل جلســة عامة، صّوت لصالح التعديل 
129 نائبــا، فيما اعترض 13 وتحفظ 5 نواب، 
هــم من حضروا الجلســة من أصــل 217 نائبا، 

وفق مراسلة األناضول.
وحافــظ البرلمــان علــى التعديالت نفســها التي 
تــم إدخالها علــى القانون، وهي تجيــز للمجلس 
األعلــى للقضاء ورئاســة الجمهوريــة اختيار 8 
من أعضاء المحكمة الدســتورية من دون انتظار 
اســتكمال البرلمان النتخاب 3 أعضاء من أصل 

4 ينتخبهم.
ووفــق التّعديالت، فإنه بإمــكان البرلمان انتخاب 
بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا بدال عن 

145 نائبا )كما كان سابقا(.
ولجــأ البرلمان إلــى تعديل القانون بعد أن فشــل 
8 مرات في اســتكمال انتخاب أعضاء المحكمة، 
حيــث انتخب عضــوا واحدا فقط، فــي ظل عدم 

التوافق بين الكتل البرلمانية.
الرئيــس  رفــض  الماضــي،  أفريــل   3 وفــي 
التونســي التصديق على القانون المعدل للمحكمة 
الدســتورية، والــذي يخفض األغلبيــة المطلوبة 
النتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا، بعد 

أن أجازه البرلمان أواخر مارس الماضي.
وبــرر ســعيد رده للقانون بانتهاء آجــال انتخاب 
أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من 
الفصل 148 بالدســتور علــى اختيارهم في أجل 
أقصاه ســنة بعد االنتخابات التشــريعية )أجريت 

في أكتوبر 2019(.
وليدخــل القانون المعدل حيــز التنفيذ، يحتاج إلى 
مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك 

يتم العمل بالقانون قبل التعديل.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية تم إقرارها 
بموجب دســتور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 

منهــم ينتخبهم البرلمــان، و4 يختارهم ”المجلس 
األعلى للقضاء” )مؤسسة دستورية مستقلة(، و4 

يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب هذه المحكمة مشــاريع تعديل الدستور، 
والمعاهــدات ومشــاريع القوانيــن، والقوانيــن، 
والنظــام الداخلي للبرلمان، وتبت في اســتمرار 
المتعلقــة  والنزاعــات  الطــوارئ،  حــاالت 

باختصاصي الرئاسة والحكومة.
ومنــذ أشــهر، تتصاعــد دعوات فــي تونس إلى 
اإلسراع في استكمال تشكيل المحكمة الدستورية 

للفصل في نزاعات راهنة.
وأبــرز هــذه النزاعات بيــن رئيــس الجمهورية 
ورئيس الحكومة، هشــام المشيشي؛ بسبب تعديل 

وزاري أعلنه األخيرة في 16 جانفي الماضي.
ورغــم مصادقــة البرلمان علــى التعديل، إال أن 
ســعيد يرفض دعــوة الــوزراء الجدد إلــى أداء 
اليمين الّدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته 

”خروقات«، وهو ما يرفضه المشيشي.
ق ـ د

 بعد أن رفض رئيس الجمهورية المصادقة عىل القانون المعدل وأعاده إىل الربلمان
قراءة ثانية بال تغيير.. برلمان تونس 

يقر تعديالت المحكمة الدستورية

  تمهيدا النتخابات 24 ديسمرب المقبل
  نقاط الخالف والقاعدة الدستورية ستحسم 

يف ملتقى الحوار الوطني بليبيا

10  عين على العالم 

صّوت البرلمان التونســي، مســاء الثالثاء، لصالح تعديل قانون المحكمة الّدســتورية، بعد أن رفضه رئيس 
الجمهورية، قيس سعيد، ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية.

أحــال المبعــوث األممي إلى ليبيا يــان كوبيش، القاعدة الدســتورية لالنتخابات المرتقبة في ليبيا إلــى ملتقى الحوار الوطني، 
للفصل فيها.

n وقال عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني 
عبــد القــادر احويلــي،  إن كوبيش أحــال الثالثاء، 
النســخة النهائية لمســودة مقترح القاعدة الدستورية 
لالنتخابــات التي خرجت بها اللجنــة القانونية، قبل 

انعقاد الجلسة العامة.
وأكــد احويلي، أن الجلســة المرتقبــة لملتقى الحوار 
الوطنــي والتــي من المقــرر أن تعقد فــي 26 ماي 
الجــاري، بعــد العيــد مباشــرة، ستحســم المســائل 
الخالفيــة وســتقر القاعــدة الدســتورية لالنتخابات 

المرتقب عقدها أواخر العام الجاري.
تحركات أممية مكثفة لحشد 

االستعدادات لالنتخابات يف ليبيا
مــن جانبهــا، قالت عضو اللجنــة القانونيــة لملتقى 
الحــوار الوطني آمــال بوقعيقص، فــي تصريحات 
عبر صفحتها الرســمية بموقع التواصل االجتماعي 
”فيســبوك”، إن القاعدة الدســتورية لالنتخابات هي 
تعديــل لإلعــالن الدســتوري والــذي على أساســه 
ســتجرى االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية أوال، 

وتأجيل االســتفتاء على مســودة الدستور في الوقت 
الراهن.

وأوضحــت بوقعيقص أن الســلطة الجديدة المنتخبة 
ســتتكفل بتشــكيل لجنة للتعديالت الدســتورية تعمل 
علــى المــواد الخالفيــة بالتعاون مع هيئــة صياغة 
الدســتور، على أن تطرح بعــد تعديلها على مجلس 
النواب الجديد )تكون مدته 4 ســنوات( والذي يجب 

عليه إنجاز االستفتاء في مدة واليته. 
وأشــارت عضــو اللجنــة القانونية لملتقــى الحوار 
الوطني، إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس 
وكذلك صيغة اليمين الدســتورية ليحســمها الملتقى 

العام.
خالفات حول اليمني القانونية

وحــول الخالفات على اليميــن القانونية، فقد طالب 
البعض بأن يكون اليميــن باإلخالص للوطن وليس 
لثورة فيفري، فيمــا طلب البعض اآلخر أن يتزامن 
اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار 
أن مخــاض الثورة لم ينته، بحســب بوقعيقص التي 

نوهت بأن تلك الخالفات ومســائل أخرى سيحسمها 
ملتقى الحوار الوطني الليبي.

بــدوره، اعتبر المبعوث األممي إلى ليبيا في خطابه 
الذي أرســله إلى ملتقى الحوار الوطني، أن النسخة 
النهائية تمثل أرضية مشــتركة توصلت إليها اللجنة 
القانونيــة، مشــيًرا إلى أن النــص والذي لن يرضي 
مجموعة بعينها، يعد أكثر الحلول الوسط التي أمكن 

إنجازها.
البنود العالقة

وأوضــح المبعوث األممي، أن المســودة ســتُطرح 
للمناقشــة والمــداوالت، متوقًعــا أن يعمــل الملتقى 
الوطني على تحســينها وإيجاد حلــول للبنود العالقة 
والتوصــل إلى التوافــق المطلوب العتماد مســودة 

القاعدة الدستورية النتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وأمام هذا، ناشــد كوبيــش، أعضاء ملتقــى الحوار 
الوطنــي بالتحلي بــروح المســؤولية والتوصل إلى 
ذات التوافــق البناء فــي اآلراء الذي ســمح بإنجاز 

الكثير في هذ العملية من أحل ليبيا.
وأول أمــس الثالثــاء، بحث رئيس مجلــس النواب 
الليبــي عقيلــة صالح، فــي مكتبه بمدينــة القبة، مع 
المبعوث األممي، األوضاع بليبيا على كافة األصعدة 
وأداء الحكومة خالل الفترة الماضية ودور البرلمان 
الهام خــالل هذه الفترة للوصول إلى االنتخابات في 

موعدها المقرر.
وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة 
دســتورية إلجراء االنتخابات ســيتم إحالتها لمجلس 

النواب العتمادها وتضمينها باإلعالن الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، 
ســيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم )05( لســنة 
2014، القاضي بإجراء االنتخابات الرئاسية بشكل 
مباشــر من الشعب”، بحســب صالح الذي ذكر بأن 
”مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب 

جاهز لعرضه على المجلس«.
ق ـ د

n أفادت وزارة الداخلية األلمانية، 
أمس األربعاء، بأن برلين حظرت 
منظمة ”أنصار” الدولية، الفتة إلى 
أن هذه المنظمة ”تمول اإلرهاب«.
وقــال وزيــر الداخلية، هورســت 
زيهوفر، فــي ”تويتر”: ”إذا أردت 
مكافحــة اإلرهــاب فعليك بتجفيف 
منابع تمويله”، مشــيرا إلى أن هذه 
الجماعة ومنظمة أخرى تابعة لها 
”تنشــران نظرة ســلفية في العالم، 
وتمــوالن اإلرهــاب فــي مختلف 
أرجائــه تحت ســتار المســاعدات 

اإلنسانية«.
وأوضحت صحيفة ”بيلد” األلمانية 
أن الشــرطة فتشت مبان في عشر 
واليــات ألمانيــة في إطــار خطوة 
حيــث  المنظمــة،  نشــاط  لحظــر 

أن الشــرطة داهمت فــي 2019 
الدولية  مقار منظمتــي ”أنصــار” 
العالمية-غــوث”،  و”المقاومــة 
لالشــتباه فــي تمويلهمــا لحركــة 
”حمــاس”  اإلســالمية  المقاومــة 
الفلسطينية، ”المدرجة على القوائم 
للمنظمــات  الســوداء  األوروبيــة 

اإلرهابية«.
فــي حيــن أن ”أنصــار” الدوليــة 
لفتــت علــى موقعهــا اإللكتروني 
إلى أنها تقدم المساعدات اإلنسانية 
الحــروب  مــن  للمتضرريــن 
بنــاء  طريــق  عــن  واألزمــات 
مستشفيات أو دور أيتام أو مدارس 

أو المساهمة في تمويلها.
ق ـ د

n    أصــدر القضــاء البلجيكــي، 
أمس األربعاء، حكما نهائيا بسجن 
دبلوماســي إيراني لمدة 20 عاما، 
بتهمــة التخطيط لتنفيــذ تفجير في 

فرنسا.
وأكدت وكالــة ”فرانس برس” أن 
هــذا الحكــم النهائي صــدر أمس 
عــن محكمــة فــي مدينة أنتويرب 
بحق الدبلوماســي اإليراني، أســد 
هللا األســدي، الذي ســبق أن أدين 
في فيفرير الماضي بتهمة محاولة 
ارتكاب عمل إرهابي، بعد اإلعالن 
عــن إحباط مخطط لتفجير اجتماع 
للمقاومــة  الوطنــي  لـ”المجلــس 
اإليرانية” المعــارض بالقرب من 

باريس في جوان 2018.
”رويتــرز”  وكالــة  ونقلــت   
عن ديميتــري دي بيكــو، محامي 
إن  قولــه  المــدان،  الدبلوماســي 
موكلــه قــرر عــدم الطعــن على 
الحكــم الصــادر بحقه وســيقضي 
عقوبتــه، علــى الرغــم مــن عدم 
القضــاء  اعترافه باختصــاص 

البلجيكي للحكم عليه.
ولفــت المحامي إلى أن األســدي، 
الــذي اعتقل في ألمانيا وســلم إلى 
يحظــى  كان  للمحاكمــة،  بلجيــكا 
لكونه القنصل  دبلوماسية  بحصانة 
الثالث فــي الســفارة اإليرانية في 

فيينا.
االدعــاء،  شــدد محامي  بــدوره، 
جورج أونري بوتيــه، للصحفيين 
مــن  هنــاك ضمانــات  أن  علــى 
دولــة بلجيكا بعدم مبادلة األســدي 
بسجناء غربيين في إيران، مشيرا 
إلى فصل الســلطات بين الســلطة 

القضائية والنظام السياسي.
فــي غضون ذلك، أدانت الســفارة 
اإليرانية في بلجيكا الحكم الصادر 
بحق الدبلوماســي، مشددة على أن 
طهران ”تحتفظ بالحق في استخدام 
جميع اآلليــات القانونية ضده، بما 
في ذلــك البروتوكــول االختياري 
التفاقيــة فيينــا للتســوية اإللزامية 

للمنازعات«
وتصر المحكمة البلجيكية على أن 
األسدي كان يدير شبكة للمخابرات 
اإليرانيــة، وكان يتصــرف بنــاء 

على أوامر من طهران.
وتعــد هذه المرة األولى التي يمثل 
فيها دبلوماسي إيراني أمام القضاء 
بتهمة تتعلق باإلرهاب منذ الثورة 

اإليرانية عام 1979.
ق ـ د

n   أكــد مستشــار األمــن القومي 
العراقــي، قاســم األعرجي، أمس 
األربعــاء، أن بــالده ال تحتاج إلى 
أي قــوة قتالية على أراضيها، وما 
تحتاجه هو االستشــارة والتدريب 

ورفع قدرات قواتها القتالية.
وذكــر بيــان لمكتــب األعرجــي 
خالل استقباله رئيس أركان حلف 
الناتو، األدميرال يواكيم رول، أن 
المشــترك  بحثا التعاون  ”الجانبين 
بما يحقــق األمن واالســتقرار في 

العراق والمنطقة«.
ونقــل البيــان عن مستشــار األمن 
إن  قولــه،  العراقــي  القومــي 
”انســحاب القوات األجنبية القتالية 
من العراق يســاعد على اســتقرار 

وتعزيز أمنه«.
وجــود  ”عــدم  األعرجــي  وأكــد 

زيادة بأعداد القــوات األجنبية في 
العراق«.

وأشــار مستشــار األمــن القومــي 
بــالده  حاجــة  إلــى  العراقــي، 
”للتدريب والمشورة ورفع قدرات 
قواتهــا القتالية، وال تحتاج إلى أي 

قوة قتالية أجنبية«.
مــن جانبه أشــار األدميرال رول، 
إلــى أن ”بعثــة الناتو فــي العراق 
غير قتالية، وتســاعد وتســاهم في 
رفــع القدرات والمهــارات القتالية 
خــالل  مــن  العراقيــة،  للقــوات 
التدريب واالستشارة الصحيحة«.

وبحث رئيس الحكومــة العراقية، 
مصطفــى الكاظمــي، الثالثاء، مع 
وفــد أمريكــي، انســحاب ”القوات 

األمريكية المقاتلة” من العراق.
ق ـ د

 الحكم صدر عن القضاء البلجيكي

 حكم نهايئ بالسجن 20 عاما عىل دبلومايس 
إيراين مدان بالتخطيط لتفجري يف فرنسا

 بغداد تؤكد للناتو: 

 ال نحتاج إىل أي قوة قتالية يف العراق
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حضور مميز  لألكالت العربية 
و اإليـــطالـــية



عين على اإلقتصاد

  قصة داود عليه السالم : 
n  اســتطاع نبّي هللا داود -عليه الســام- َقتل جالوت الذي كان عّدواً 
هلل، ثّم َمّكن هللا لداود في األرض؛ إذ آتاه الُملَك، وَوَهبه الِحكمة، وسّخر 
يــر والجبال معه، وقد احترف داود  له عّدة ُمعجزاٍت، منها تســبيح الطَّ
-عليه السام- تشكيل الحديد على الهيئة التي يُريدها، وَبَرَع فيها بشكٍل 
كبيــٍر، فكان يصنع الدروع، قال -تعالــى-: )َولََقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًا 
ْر ِفي  ْيَر َوأَلَنَّا لَُه اْلَحِديَد*أَِن اْعَمْل َســاِبَغاٍت َوَقدِّ ِبي َمَعُه َوالطَّ َيا ِجَباُل أَوِّ
ْرِد َواْعَملُوا َصالًِحا إِنِّي ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر(، كما أنزل هللا على داود  السَّ
كتــاب الزبور ، قال -تعالــى-: )َوآَتْيَنا َداُووَد َزبُوًرا(، وَوَهبه ســليمان 
-عليه الســام- ، قال -سبحانه-: )َوَوَهْبَنا لَِداُووَد ُســلَْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد إِنَُّه 

اٌب(. أَوَّ

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

مفتــاح  هــو  الصيــام  إن    n
الصحة، ومــن األمراض التي 
أثبت الصوم فاعلية في عاجها: 
النصفي(،  )الصــداع  الشــقيقة 
والربــو القصبــي، واألمراض 
الغــدد  وأمــراض  االلتهابيــة، 
الخصوبــة،  وضعــف  الصــم 
والبدانة، وداء الســكري إذا لم 
يمض على اإلصابــة أكثر من 
5 ســنوات، حيــث تصاب غدة 
البنكريــاس بالتلف، وبالتالي ال 
يفيــد الصــوم في تنشــيط الغدة 
وزيادة فعاليتها، وعاج ضغط 

الدم، وارتفاع الكولسترول.
ويتفــق الباحثــون علــى أهمية 
أن  ،حيــث  الحيويــة  الصــوم 
تخزين المــواد الضرورية في 
البــدن من فيتامينات وحوامض 
أمينيــة يجــب أال يســتمر زمناً 
طويًا، فهي مواد تفقد حيويتها 
مع طــول مــدة التخزيــن، لذا 
يجــب إخراجهــا مــن مخازنها 

واســتخدامها قبل أن تفســد، إن 
الصيام يمنح الجهاز الـهضمي 
وســائر األجهزة والغدد الراحة 
الفيسيولوجية التي تجعل الجسد 
يحصل علــى فرصــة للتجدد، 
فتعود الوظائف نشطة، ويصبح 
الدم أصفــى، وأغنــى بكريات 
الدم األكثر شــباًبا، وهذا التجدد 
يظهــر أواًل على ســطح الجلد 
فتصير البشــرة أنقى، وتختفي 
البقــع والتجاعيــد، أمــا العيون 

فإنها تغدو أكثر صفاًء وبريًقا.
ولقد أشــارت تجارب اثنين من 
علمــاء الفيســيولوجيا بجامعــة 
لمــدة  الصــوم  أن  شــيكاغو 
أســبوعين يكفى لتجديد أنسجة 
إنســان فــي عمــر األربعيــن، 
بحيث تبدو مماثلة ألنسجة شاب 
في السابعة عشــرة من عمره. 
يقــول تعالــى: )َوأَْن َتُصوُمــوا 
َخْيــٌر لَُكــْم إِْن ُكْنتُــْم َتْعلَُمــوَن( 

البقرة : 184

n   ســورة آل عمــران : قراءتهــا كل يــوم 
قبل النوم تشــفع لصاحبها يوم القيامة ، ويأخذ 

األجــر كأنــه أقام الليــل كلــه بالصاة ، 
هللا  هللا  صلّــى  رســول  قــال 

عليــه وســلم : )  اقــرءوا 
القــرآن فإنــه يأتــي يوم 
القيامة شفيًعا ألصحابه 
الزهراويــن   اقــرءوا 

 البقــرة   وســورة   آل  
 عمــران  فإنهمــا 
القيامة  يوم  تأتيان 
كأنهمــا غمامتــان 

أو كأنهمــا غيايتان 
أو كأنهمــا   فرقان   من  

 طيــر صــواف   تحاجان  
 عن أصحابهما ، 

مــن  التكاثــر:  ســورة 
الســور التي تُذكر اإلنســان 

باآلخرة وتنهى عن التكاثر الذي يشــغل 
عــن اآلخرة في قوله تعالــى: }أَْلَهاُكُم التََّكاثُُر{ 
]التكاثــر:1[ ، ويعنــي التكاثــر فــي األموال 

واألوالد .
   ســورة الفتح : فيها آيتان أحب إلى الرسول 
صلّى هللا عليه وسلم من الدنيا ومن فيها 
وهمــا من قولــه تعالــى: }إِنَّا 
ِبيًنا ﴿١﴾  َفَتْحَنــا لََك َفْتًحا مُّ
َم  ــهُ َما َتَقدَّ لَِّيْغِفَر لََك اللّـَ
َر  ِمن َذنِبــَك َوَمــا َتأَخَّ
َعلَْيــَك  ِنْعَمَتــُه  َويُِتــمَّ 
ِصَراًطا  َوَيْهِدَيــَك 
ْسَتِقيًما { ]الفتح:  مُّ

]1-2
ســورة هود : إن 
هود  سورة  قراءة 
للعارفيــن  تكشــف 
بطــش  والُمتقيــن 
وتعالــى  ســبحانه  هللا 
وانتقامــه مــن الكافرين 
ما يشيب منه الرأس وتذهل 
بــه النفــوس، فقــد ورد عن رســولنا 
الكريم أنه قال: )شــيبتني هود و أخواتها قبل 

المشيب( ]رواه: أبو بكر الصديق . 

 n   عندما دخل النبي صلى هللا عليه وســلم 
مكة منتصًرا، جلس صلى هللا عليه وســلم في 
المسجد، والمشــركون ينظرون إليه، وقلوبهم 
مرتجفة خشــية أن ينتقم منهــم، أو يأخذ بالثأر 
قصاًصــا عمــا صنعوا بــه وبأصحابــه. فقال 
لهــم النبــي صلى هللا عليه وســلم: )يا معشــر 
قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيًرا، 
أخ كريــم، وابن أخ كريم.. قــال: اذهبوا فأنتم 

الطلقاء...( سيرة ابن هشام.
طلب أحد الصالحين من خادم له أن يحضر له 
الماء ليتوضأ، فجــاء الخادم بماء، وكان الماء 
ا، فوقع من يــد الخادم على الرجل،  ســاخًنا جّدً
فقال له الرجل وهو غاضب: أحرْقَتني، وأراد 
أن يعاقبه، فقال الخادم: يا ُمَعلِّم الخير ومؤدب 
النــاس، ارجع إلى ما قــال هللا - تعالى -. قال 
الرجل الصالح: وماذا قال تعالى؟! قال الخادم: 
لقــد قــال تعالــى: ﴿ َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــَظ ﴾ قال 
الرجــل: كظمُت غيظي قال الخادم: ﴿ َواْلَعاِفيَن 
َعــِن النَّاِس ﴾ قــال الرجل: عفــوُت عنك، قال 
يَن ﴾ قال الرجل:  الخادم: ﴿ َوهللّاُ يُِحبُّ اْلُمْحِســنِ

أنت حر لوجه هللا...!
والصوم نصف الصبر والصبر نصف اإليمان 
واإليمــان ما وقر فــي القلب وصدقــه العمل، 
والصبــر من األعمال التي أجرها با حســاب 
اِبــُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر  كيــف؟ ﴿ إِنََّمــا يَُوفَّى الصَّ
ِحَســاٍب ﴾ ]الزمــر: 10[ قــال العلماء يغرف 
لهــم مــن الحســنات غرفــا ، الصائــم يصبر 
علــى الجــوع والعطش وحقه مــن زوجته في 
نهــار رمضــان، يصبر علــى الطاعة فيصلي 
ويزكي ويقــرأ القرآن ويصــل الرحم، يصبر 

على المعصية فا يرتكبها، والصيام نفسه من 
األعمــال التــي أجرها علــى هللا وحده، كيف؟ 
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول 
هللا صلــى هللا عليه وســلم: قــال هللا عز وجل 
كل عمــل ابــن آدم له إال الصــوم فإنه لي وأنا 
أجــزي به رواه الشــيخان لم يحــدد األجر، و 
ينــادي ُمناٍد يوم البعــث اين الذين أجرهم على 
هللا؟ فيقبــل الصابرون والصائمــون والعافون 
عــن الناس...الصــوم إذن عفو وصبر، وفوق 
كل ذلك فالصوم ســعة فــي األرزاق حيث قال 
المصطفى عليه أفضل الصاة وأتم التسليم عن 
شــهر رمضان: وفيه يزاد رزق المؤمن ، إذن 
َياُم  الصوم مضمار ســباق ﴿ ُكِتَب َعلَْيُكــُم الصِّ
َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم ﴾ ]البقرة: 183[ 
وجامعة أخاق )ال رفث وال سباب وال فسوق: 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم(.
وســعة في األرزاق...الخصلة مــن الخير في 
رمضــان كالفريضة في غيــره والفريضة فيه 

كسبعين فريضة فيما سواه.
والصائــم فــي ديار المســلمين حاليا في حاجة 
ماســة لهذه األخاق خاصة بعد انتشــار الظلم 
والقمع وازدياد الفقر واألذى، وأن يكون العفو 
فــي موضعه الصحيح ال يجرح كرامة مظلوم 
وال يســوغ لظالم وال يمهــد لطاغية وال يمرر 
لمســتبد وان يكــون الصبر صبر االســتعاء 
ال صبر االستســام، صبــر النهوض ال صبر 
القعود، صبــر العمل واألمل ال صبر الخمول 
واصفحــوا  واصبــروا  فصومــوا  والكســل، 
وتُنصــروا  تجبــروا  وتســامحوا وتصالحــوا 

وتفلحوا.

  مع السائلني 

n ما حكم من سبَّ الدين أو أتى بمكفِّر في 
نهار رمضان؟

مــن ارتد وهــو صائم أفطر، ومن ســب 
الديــن فقد ارتد والعياذ بــاهلل، فليرجع إلى 
اإلســام بالنطق بالشــهادتين، ويســتغفر 
ممســًكا  ويبقــى  ذلــك،  وليحــذر  هللا، 
 عــن المفطــرات ويقضــي ذلــك اليــوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟
من أغمــي عليه إذا كان قــد نوى الصيام 
من الليل ثم أغمي عليه في النهار ثم أفاق 
قبل الغروب ولو بلحظة فصيامُه صحيح، 
وأما إن اســتمر اإلغماء طوال النهار من 
الفجــر إلى الغروب؛ لم يحســب له صيام 

ذلك اليوم، وعليه القضاء.

تفقه وابتسم
س :  أوحــى هللا إليهم وليســوا من اإلنس 

والجن وال من المائكة . فمن هم
ج النحل »وأوحــى ربــك إلــى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما 

يعرشون” سورة النحل - ٦٨

اسرتاحة صائم 

n • ونظــر يومــاً في المرآة فقــال: اللهم 
بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وســودها 

يوم تسود وجوه. 
• وذكــر محمد بن أحمد الترمذي قال: كنت 
عنــد الزجاج أعزيه بأمــه وعنده الخلق من 
الرؤســاء والكتاب، إذ أقبــل ابن الجصاص 
فدخل ضاحكاً وهو يقول: الحمد هلل قد سرني 
وهللا يــا أبــا إســحاق، فدهش الزجــاج ومن 
حضر، وقيل له: يا هذا، كيف سرك ما غمه 
وغمنــا؟ فقــال: ويحك، بلغني أنــه هو الذي 
مــات، فلما صح عنــدي أنها هي التي ماتت 

سرني ذلك. فضحك الناس جميعاً. 

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم 
وللصائمين 

 الصيام  نصر ورحمة وعفو

12
 رمضانيات

   من إعداد :  
 الشيخ الداعية سليم بيدي

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

 الصيام مفتاح الصحة

 صيام اليدين والرجلني 

جوارحك في رمضان

n صيام اليدين يكون بامتناعهما 
عــن فعل الحرام مــن أخذ للمال 
الحرام، أو تناول المشــروب أو 
المطعــوم المحــرم، أو البطــش 
وإلحــاق األذى باآلخريــن، أمــا 
صيــام الرجليــن فبمنعهمــا من 
الســير إلى األمــور المحرمة أيًّا 
كانت هذه األمــور، وقد نبه إلى 
ذلك رســول هللا –صلى هللا عليه 
وســلم- بقوله: “العينان تزنيان، 
والرجــان  تزنيــان،  واليــدان 
تزنيــان، والفرج يزنــي”. رواه 
وصححــه  والطبرانــي  أحمــد 
األلبانــي فــي صحيــح الجامــع 

.)4150(
قال النووي في شــرحه لصحيح 
مســلم: » وفــي الروايــة الثانية: 
“كتــب على ابــن آدم نصيبه من 
الزنــا، مــدرك ذلــك ال محالة؛ 
فالعينان زناهما النظر، واألذنان 
زناهما االســتماع، واللسان زناه 
الــكام، واليــد زناهــا البطش، 

والرجل زناهــا الخطى، والقلب 
يهــوى ويتمنــى، ويصــدق ذلك 
الفرج ويكذبه”. ومعنى الحديث: 
أن ابــن آدم قــّدر عليــه نصيب 
مــن الزنــا، فمنهــم مــن يكــون 
زنــاه حقيقيًّا بإدخــال الفرج في 
الفرج الحــرام، ومنهم من يكون 
زناه مجــاًزا بالنظــر الحرام أو 
االســتماع إلى الزنــا وما يتعلق 
بتحصيلــه، أو بالمــس باليد بأن 
يمــس أجنبية بيــده أو يقبلها، أو 
بالمشــي بالرجل إلــى الزنا، أو 
النظــر، أو اللمــس، أو الحديث 
الحرام مع أجنبيــة، ونحو ذلك، 
أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع 
مــن الزنــا المجــازي. “والفرج 
يصدق ذلك كله أو يكذبه” معناه: 
أنــه قد يحقق الزنــا بالفرج، وقد 
ال يحققه بــأن ال يولج الفرج في 
الفــرج وإن قــارب ذلــك. وهللا 

أعلم”.

فوائد بعض من سور كتاب اهلل
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بــا  قبيحــة  كلمــة  النفــاق··   n
شــك·· ولقبحهــا هــرب النــاس منها 
كلفــظ، واســتبدلوها بكلمــات جذابــة 
كالمجاملة·· والتعامل الدبلوماســي·· 
والمرونــة·· وغير ذلــك من الكلمات 
التــي نســمعها كل يــوم·· وهــي في 
الحقيقــة ليســت ســوى أغلفــة براقة 
وتبــرر  تســتر عورتــه··  للنفــاق·· 
للنــاس التعامل بــه، لكنها، في الوقت 
ذاتــه، تحمــل دالالت عــدة عن مدى 
استشراء النفاق في تعاماتنا، وتغلغله 
فــي مجتمعاتنا، فهذا موظف ال يكتفي 
بالسكوت عن الباطل، بل ال يفتأ يزينه 
ويبحث له عن المســوغات تزلفاً منه 
ونفاقــاً، وذاك صحفي يــزور الحقيقة 
أو يشــوه صورتهــا رغبــة أو رهبة، 
والكثيــر مــن النــاس يقابــل بعضهم 
بعضــاً بالفــرح واالبتســام، حتى إذا 
أعطــى كل واحد ظهــره لآلخر، كال 
لــه من الشــتائم أنواعاً، ومــن القبائح 
أصنافــاً.. مجامــات أو قــل مصالح 
وسياســات غير أنها في حقيقة األمر 

ال تخرج عن خلق النفاق.
 موقف اإلسالم من النفاق :

 شن اإلسام حملة شعواء على هذا 
هللا  صلى  النبي  فبين  الذميم،  الخلق 
عليه وسلم عامات أهله وحذر منهم 

في قوله: )أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن 
حتى  النفاق  من  خصلة  فيه  كانت 
حدث  وإذا  خان،  أؤتمن  إذا  يدعها، 
خاصم  وإذا  غدر،  عاهد  وإذا  كذب، 
وكلها  ومسلم·  البخاري  رواه  فجر( 
انحطاط  مدى  على  تدل  عامات 
المنافق في أخاقه، فهو غير صادق 
مع نفسه، غير صادق مع اآلخرين، 
يخون األمانة وال يصُدُق بوعد، وال 

يلزم حدود هللا عند الخصومة.
النفاق  إىل  يؤدي  األصغر  النفاق 

األكرب : 
العلماء  كان  وإن  األخاق،  وهذه 
يعتبرونها من النفاق األصغر، إال أنه 
يخشى على من اتصف بها أن تنتقل 
به عدوى النفاق من األخاق العملية 
يبلغ  واإليمان،أو  االعتقاد  أمور  إلى 
كما  بالنفاق  ربه  فيعامل  الضال  به 
عز  هللا  على  فيكذب  الناس،  يعامل 
وجل في دينه وشرعه، أو يعاهد هللا 
فيعاقبه هللا  به،  اإلخاف  ينوي  بأمر 
نفاقاً،   ويبدله  قلبه  من  اإليمان   بنزع 
النفاق  عن  العملي  النفاق  يختلف 
باألفعال  يختص  بأنه  االعتقادي 
والسلوكيات كالكذب والغدر والخيانة، 
فيختص  االعتقادي  النفاق  وأما 

اإلسام  إظهار  ،وهو  باالعتقادات 
وإبطان الكفر، وله كثير من الصور 
ما  تبرز  التي  العملية  والمظاهر 
خفي من سوء اعتقاد صاحبه وكفره 
باهلل، كالفرح بانتصار الكافرين على 
المسلمين، واالستهزاء بالعلماء وأهل 
النفاق  وصاحب  األمة·  في  الخير 
إن  بل  هللا،  عند  الكفر  حكمه  األكبر 
ومصيره  الكفر،  أنواع  أسوأ  كفره 
قال  كما  النار  األسفل من  الدرك  في 
الدرك  في  المنافقين  )إن   : تعالى 
األسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا( 

النساء:145...
النفاق  بخطورة  المسلم  معرفة  إن   
وأصاب  األمة  وسط  إنتشر  كمرض 
عليه  يوجب  منها  كثيرة  شرائح 
في  والتدقيق  منه،  والحذر  الخوف 
من  بشيء  ابتلي  هل  لينظر  أخاقه، 
هو  هذا  كان  وقد  المنافقين،  صفات 
الصحابة  من  الصالح  سلفنا  هدي 
مع  منهم  الرجل  فتجد  والتابعين، 
يكون  أن  يخشى  وصاحه  إيمانه 
المنافقين  صفات  من  بشيء  تلبس 
وهو ال يعلم، فعن ابن أبي مليكة قال: 
النبي  أصحاب  من  ثاثين  ›‹أدركت 
يخاف  كلهم  وسلم  عليه  هللا  صلى 
الحسن  ويقول  نفسه‹‹·  على  النفاق 

إال  خافه  ›‹ما  النفاق:  عن  البصري 
مؤمن، وال أمنه إال منافق‹‹· 

فالنفاق العملي هو أن تظهر األخاق 
كمن  خافها،  تبطن  وأنت  الفاضلة 
يطلق الوعود ناويا اإلخاف بها، أو 
الخصومة،  العفو وهو يضمر  يظهر 
أما المداراة، فالمسلم يعامل باألخاق 
فيبستم  بها،  جديراً  ليس  من  الحسنة 
في وجه عاص تأليفاً لقلبه، أو يصافح 
فهذا  لسانه،  لفحش  اتقاء  سيئاً  رجا 
مما حث هللا عليه في كتابه حيث أمر 
نقابل  وأال  السيئة  بالحسنة  ندفع  أن 
السيئة بالسيئة، بل نعفو ونغفر، فقال 

تعالى : 
هو  وهذا  أحسن(،  هي  بالتي  )إدفع 
فقد  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  خلق 
واستأذن  الطباع،  سيء  رجل  جاءه 
الدخول عليه، فقال عليه الصاة  في 
والسام مبينا حاله، ومحذرا من سوء 
خلقه: )إئذنوا له، بئس أخو العشيرة(، 
وكرم  بلطف  عامله  عليه  دخل  فلما 
وجهه·  في  البشاشة  له  وأظهر 
فاستغربت عائشة رضي هللا عنها هذا 
وسلم  عليه  هللا  صلى  فقال  الموقف، 
يوم  منزلة عند هللا  الناس  )إن شر   :
القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه(.

من صور النفاق والمنافقين

n املوعظة عند القرب :
عن علي رضي هللا عنه قال: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رســول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، فقعد وقعدنا 
حوله، ومعه مخصرة، فنكس، وجعل 
ينكــت بمخصرته، ثم قال:« ما منكم 
مــن أحد اال وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الجنة« فقالوا: يا رســول 
هللا، أفــا نتــكل على كتابنــا؟ قال:« 
اعملــوا فكلوا ميســر لمــا خلق له«. 
متفق عليه. وأفاد الحديث:اســتحباب 
الموعظة عند القبر ألنها حينئذ تكون 
أنفع ألن رؤية الموت ترقق القلوب، 

وفيــه أن هللا تعالــى عالــم بمصائــر 
الناس من ســعادة وشقاوة، وعلم هللا 
هــذا ال يتعلق باالجبار على األعمال 
ولكنه علم مســبق بأن فانا ســيعمل 
باختيــاره عمل الصالحين فيكون من 
السعداء، وأن فانا سيعمل  باختياره 

عمل الفاسقين فيكون من األشقياء .
الدعاء للميت بعد دفنه :

عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه 
قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم 
اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، 
وسلوا  ألخيكم،  استغفروا  وقال:« 
راوه  يسأل«  اآلن  فانه  التثبيت،  له 
له  اسألوا  الحديث:  لغة  و  داود.  أبو 

التثبيت: أي أطلبوا له من هللا تعالى 
أن يثبت لسانه عند سؤال الملكين له 
استحباب  الحديث:  وأفاد  قبره.  في 
الوقوف عند القبر بعد الدفن والدعاء 
بالقول  تعالى  هللا  يثبته  بأن  للميت 
الثابت حين يسأله الملكان، فالمؤمن 
هللا  ويقول:  الحجة  تعالى  هللا  يلهمه 
الكافر  وأما  ديني،  واالسام  ربي 
أدري،  ال  هاها  فيقول:  والمنافق 
أن  وأفاد  الحديث،  في  ثبت  كما 
سؤال الملكين للميت في القبر حق.. 

.المحب هلل الخائف منه.

دواؤك يف غذائك      
األمراض التي تعالجها 

الحبة السوداء
n   للطراش: تغلى الحبة الســوداء 
مــع القرنفل جيــداً، وتشــرب بدون 
تحليــة ثاث مــرات يوميــاً، وقد ال 
يحتــاج المريــض إلى المــرة الثالثة 
حتى يتوقف الطراش والغثيان بإذن 

هللا تعالى وحوله وقوته.
للغــازات والتقلصات: تســف ملعقة 
مــن الحبــة الســوداء الناعمــة على 
الريق يتبعها كوب ماء ساخن مذاب 
فيه عســل قصب، قدر ثاث ماعق 

وتكرر يومياً ولمدة أسبوع.
للحموضــة: قطرات من زيت الحبة 
السوداء على كوب لبن ساخن محلى 
بعســل نحل أو ســكر نبات، وبعدها 
تنتهــي الحموضــة بــإذن هللا تعالى 

وكأنها لم تكن.
ســوداء  حبــة  تؤخــذ  للقولــون: 
ناعمــة بقــدر ملعقــة، وملعقــة من 
)العرقســوس( يضــرب ذلــك فــي 
عصير كمثــرى ببذورها ويشــرب 
فإنــه عجيب األثر فــي القضاء على 
ويريــح  وينشــطه،  القولــون،  آالم 
أعصابه ليستريح المريض تماماً إن 

شاء هللا تعالى.

لمن كان له قلب
الموعظة عند القبر و الدعاء للميت بعد دفنه

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
 شعب الجزائر مسلم **** وإلى العروبة ينتسب

 من قال حاد عن أصله**** أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجـــــا لــــه **** رام المحال من الطلب 

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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ُسُل  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ n َوَما ُمَحمَّ
أََفإِْن َمــاَت أَْو ُقِتَل اْنَقلَْبتُْم َعلَى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقلِْب 
 ُ َ َشــْيًئا َوَســَيْجِزي هللاَّ َعلَــى َعِقَبْيــِه َفلَــْن َيُضرَّ هللاَّ
ــاِكِريَن )144( َوَمــا َكاَن لَِنْفــٍس أَْن َتُموَت إاِلَّ  الشَّ
ْنَيا نُْؤِتِه  ْد َثَواَب الدُّ ًا َوَمْن يُــرِ ِ ِكَتاًبا ُمَؤجَّ ِبــإِْذِن هللاَّ
ِمْنَها َوَمْن يُِرْد َثَواَب اآْلِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها َوَســَنْجِزي 

اِكِرين َ ))145((آل عمران( الشَّ

n قــال حبيبنــا محمد صلى هللا عليه وســلم :‘’إن 
الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، 
وإن الرجل ليصدق حتى يُكتَب عند هللا صديقاً’’.

n ‘’اللهــم إنــا نعترف أننــا قصرنا في حــق آبائنا 
وأمهاتنــا فنســألك اللهم أن توفقنا للبــر بهما ماداما 
على قيد الحيــاة، وإن كان أحدهما مات أو كاهما 
فنسألك يا ربنا أن ترضيهما علينا يا رب العالمين

آمين يا قريب يا مجيب

n س: هل يجوز للمرأة المطلقه والمتوفي عنها 
زوجها إزاله شعر الجسم وقص األظافر خال فترة 

العدة؟
ج/ نعم يجوز وال يحرم عليها ذلك،

س: ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهي حامل 
طلقها طلقتين متفرقتين، علما لم يراجع اال بعد الطلقه 

الثانيه هل تعتبر طلقه ام تعتبر طلقتان؟
} وأوالت  تعالى  قال  باإلجماع  يقع  الحامل  ج/ طاق 
األحمال أجلهن أن يضعن حملهن { ومن الخطأ الشديد 

اعتقاد بعض الناس أن الحامل ال يقع علىها طاق، 
وأما الطلقة الثانية قبل الرجعة فإن كان ينوي بالطاق 
تاكيد الطلقة االولي فيحسب طلقة واحدة،وليس طلقتين. 

n أوائل  : 
اللعاب هي  أنه في أنواع األفاعي السامة، إحدى غدد 
تنتج مادة تكون سامة لفريسة األفاعي. بعض األفاعي 
لديها سم يكفي لقتل فيل. وأخرى لديها سم خفيف. ربما 
أفعى  أفعى سامة من أصل 214  هناك حوالي 002 

معروفة يمكن أن تعتبر خطيرة على اإلنسان.
الغدة  إلى  تؤدي  فتحة  هناك  تماماً  األفعى  أنياب  فوق 
المنتجة للسم. عندما تعض األفعى ذات األنياب الخلفية 
يسيل السم في األخاديد إلى الجرح الذي فتحه الناب. .

 أرقام : 
النعامة من الطيور العماقة. فهي تكون بطول مترين 
بارتفاع 5,2 متراً.  النمو وأحياناً  عندما تكون مكتملة 
بأن  يؤكدون  الخبراء  كغ.   031 إلى   07 من  وتزن 
النعامة أسرع طائر في الجري. وهي كذلك أسرع من 
الحصان العربي السريع، فقد تصل سرعتها إلى حوالي 

06 كلم في الساعة. 

n قال بن جوريون الصهيوني  اللعين وهو 
يرتجف : )) نحن ال نخشى االشتراكيات، وال 

الثوريات ، وال الديمقراطيات في المنطقة ، نحن 
فقط نخشى اإلسام ، هذا المارد الذي نام طويًا 

، وبدأ يتململ من جديد ((

n  س = متى يكون بدء وقت الظهر؟ ج =  يبدأ 
 وقت الظهر بزوال الشمس

س = ما هى المدينة التي يطلق عليها أسم يثرب 
؟ ج=  هى المدينة المنورة

س = كم كان عدد الصلوات التى فرضت على 
المسلمين أول األمر ؟ ج =  كان عددها خمسون 

صاة

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي
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عين على اإلقتصاد

n لــن تفلــت من هــؤالء الخيريــن الذين 
يتلقــون في اليــوم الواحد مئــات الدعاوي 
بالســتر والنجــاح ، مهمــة واحــدة راحــة 
الصائميــن وخدمتهم .. ال يكلّون وال يملّون 
، وهــم يرددون توقــف ..توقف ، بل هناك 
مــن يلجأ إلى الوقوف في الطريق رغم  ما 
قــد يترتب عن ذلك مــن حطر لغاية واحدة 
إرغام العابرين على التوقف ومنحهم كيس 
يحتوي في الغالب على لبن وتمر وعصير 
وقــارورة مــاء وشــيء مــن المرطبات ، 
وهناك أكياس تحوي حتى أطباق وأكالت .
وفضل محسنون نصب خيم داحل محطات 
التوقــف لتقديــم فطور ســاخن للصائمين، 
وهــم  مــا يوفــر لعابــري الســبيل أكالت 
متنوعة وثرية ، يحســن من خاللها المرء 
وكأنه في بيته على حد تعبير الحاج محمد 

الذي التقيناه بمحطة  عين زادة.
وأنهم إلى الخيرات يسارعون  فعال .      بعضهم البعض في المناســبات والشدائد ، فعل حيــر يؤكــد أن الجزائرييــن يجدون 

n يقف المســجد العتيق بوالية 
ســطيف شامخا ألزيد من قرنين 
الزمــن متحدّيــا عاديــات  مــن 
الزمــن، حيــث مــازال بنيانــه 
وأساســاته وصومعتــه الفريــدة 
تربــط ماضــي مدينــة ســطيف 
لســكان  وتحكــي  بحاضرهــا، 
عيــن الفــوارة قصصــا رائعــة 
من البطــوالت والتضحيات في 
ســبيل تحرير الجزائــر من نير 

االستعمار الفرنسي.
 يعدّ الجامع العتيــق من المعالم 
األولــى التــي تــم تشــييدها في 
مدينة سطيف، حيث يعود تاريخ 
بنائه إلى العهد الفرنســي، وهذا 
بحســب التواريخ الثالثة المدّونة 
داخلــه، أولهــا يؤكــد أن تاريخ 
البناء يعود إلى ســنة 1262هـ، 
أي ما يوافق سنة 1845م، كما 
تدل على ذلك اللّوحة التأسيســية 
فــوق المدخــل الرئيســي خارج 
الجامــع، أما تاريــخ الفراغ من 
تشييده، فكان في العام 1847م، 
أي بعد ســنتين من بداية أشغال 
البنــاء، بحســب مــا دلّــت عليه 
الكتابــات الزخرفية فــي الداخل 

وتوقيــع مزخرفها، أمــا الثانية، 
فتوجــد علــى جانــب المدخــل 
بيــت  إلــى  المــؤدي  األوســط 
الصالة، في حيــن توجد الكتابة 
الثالثة في أقصى الركن الجنوبي 
الشــرقي من بيت الصالة، حيث 
نقــرأ عليها عبــارة “وما توفيقي 
إال بــاهلل.. كتبه محمــد بن اآلغا 
1264هـ الموافق لسنة 1847/ 

1848م”.
ويؤكد الشــيخ إبراهيم بودوخة، 
إمام المســجد منــذ عام 1992، 
أن هــذا الجامــع العتيق هو أقدم 
مسجد بمدينة سطيف، وأنه ظل 
الجامــع األوحــد على مســتوى 
المدينة إلى غاية ســنة 1932، 
تاريــخ بنــاء مســجد المحطــة، 
وعلى هذا األساس، يؤكد اإلمام 
بودوخة، الحاصل على شــهادة 
الدكتوراه في الشريعة تخصص 
المســجد  أن  وأصولــه،  الفقــه 
العتيق بقي لســنوات طويلة قبلة 
للعلمــاء من القضاة الشــرعيين 
وأهــل الفتــوى، وشــيوخ العلم 
ف،  والقــرآن، وحتى أهل التصوُّ
ومن األمــور المثيرة في حكاية 

هــذا الصــرح الدينــي الفريــد، 
بحســب بودوخــة، أّن القطعــة 
األرضية التي شيّد عليها الجامع 
كانت عبــارة عن هبــة تبّرعت 
بهــا امرأة كرغليــة من األتراك 
الجزائرييــن، ومــا تــزال عائلة 
كراغل موجودة في سطيف إلى 
اآلن، أما عملية البناء فتكفّل بها 
المواطنــون من خــالل عمليات 
جمع التبرعات، وجدّدت شركة 
إيطالية بناء المسجد مستعينة في 

ذلك بمهندسين أتراك.
ويعــود الفضــل فــي بقــاء هذا 
الجامــع منــارة علميــة خاصــة 
كوكبــة  إلــى  ســطيف  بمدينــة 
مــن الشــيوخ واألئمــة والقضاة 
الشــرعيين الذيــن تداولوا على 
إمامة الناس، ولعّل أهّم األسماء 
التــي يوردها بودوخــة في هذا 
الشــأن، نقال عن كتاب “تعريف 
الخلف برجال الســلف”: الشــيخ 
ســعود الســعودي، الشيخ محمد 
الطاهــر خبابــة، الشــيخ محمد 
الصغير خاســف، الشــيخ العيفة 
العياضي، الشــيخ محمد قادري 
والشــيخ إبراهيم بــن العمراوي 

بودوخة. وقد كان الشــيخ خبابة 
مدينــة  مفتــي  وظيفــة  يشــغل 
سطيف وضواحيها، ودفع على 
درب الشــهادة في سبيل تحرير 
الجزائــر من االســتعمار باثنين 
من أوالده خالل ثورة التحرير، 
واألمر نفسه ينطبق على الشيخ 
العيفــة العياضي الــذي دفع من 
جهته باثنين من أبنائه شــهيدَين 

في ثورة الفاتح من نوفمبر.
وفضــال عــن كل مــا ســبقت 
اإلشــارة إليه بخصوص الجامع 
فإنّه  العتيــق لمدينــة ســطيف، 
المعلم الوحيــد من ضمن معالم 
المدينــة المصنّــف مــن طرف 
وزارة الثقافــة بوثائق رســمية، 
ولعل أهّم ما يميّز الجامع العتيق 
مــن الناحية المعمارية أســاليبه 
الزخرفيــة التــي هــي على قدر 
عال مــن األهمية في الدراســة 
فانفــراد  والتاريخيــة،  األثريــة 
الجامــع بمخطط معماري دخيل 
على عمارة المســاجد اإلسالمية 
منــذ  الجزائــر  فــي  المعهــودة 
الفتح العربي اإلســالمي لشمال 
إفريقيــا، هــو مــا يعطيــه تلــك 
الخصوصية في تشــابه وســائل 
دعمــه المعماريــة، وكــذا نظام 
تســقيفه الجلمونــي أو الســنامي 
الهلينــي،  الزخرفــة  وأســلوب 
والمقصود بذلك هو الحضارتان 
اإلغريقية والرومانية، هذا دون 
نســيان نظــام إضاءتــه الداخلي 
المســتوحى مــن نظــام عمارة 
المسيحية،  الكاثوليكية  الكنيســة 
وهــي مظاهر حضاريــة ثقافية 
الفرنســية  الجمهوريــة  تبنّتهــا 
الثانيــة وهــي في ريعــان قّوتها 
الفنيــة، كما هو معلــوم، أضف 
إلى ذلك، تداخل شكله الممزوج 
بيــن أســلوب المــآذن المحليــة 
ذات الشــكل رباعي األضالع، 
واألسلوب العثماني ذي الطراز 

الدائري أو المتعدّد األضالع.
سفيان خرفي

إفطار على الطريق السيار شرق غرب 
خيم داخل محطات التوقف 

وشبان يسارعون إلى الخيرات 

 المسجد العتيق بسطيف .. 
حكاية قرنين من الشموخ
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رمضانيات
خارج الحدود 

رمضان يف ليبيا 
حضــور ممــز  لــأكالت العربيــة و 

اإليطالية

n عبارة يقولها الليبيون في شهر رمضان وهي مشهورة لدى المسلمين 
فــي ليبيــا فيقولوا: “جي رمضان قريب يطل.. انقولو وصل.. إن شــاء هلل 

بخير علينا يهل”.
وتقــول الدكتــورة إيمان بشــير أبوكبدة األديبــة والكاتبة الليبيــة، إننا نبدأ 
باستقبال شهر رمضان من منتصف شهر شعبان، ومن هنا تبدأ التجهيزات 

سواء باالستعداد الروحي أو بشراء الطعام و الحلويات.
وتزدحم األســواق بالمتســوقين لشــراء المــواد الغذائية، وغيــر ذلك مما 
يحتاجونــه فــي هذا الشــهر الكريم. وتقــوم ربات البيــوت بتجديد األدوات 
الكهربائيــة ومســتلزمات المطبخ مــن أوان جديدة وأفرشــة وأغطية، كما 
يقمــن بتحضير كل أنــواع التوابل والبهارات التي يتميز بها المطبخ الليبي 
وتقطيــع الخضــار واللحوم البيضــاء منها والحمراء واألعشــاب العطرية 
المجففة ثم تجميدها في البراد حتى يتسنى لهن تحضير األكالت الرمضانية 
بدون تعب خالل فترة الصيام. تعتبر األســرة الليبية مســرفة جدا في شهر 
رمضان رغم ارتفاع كبير في أســعار المواد االســتهالكية وشــح ســيولة 

المالية بالبنوك في السنوات األخيرة.
وأشــارت الدكتورة إيمــان فور اإلعالن عن حلول الشــهر المبارك تتحول 
الشــوارع إلى نشــاط وحركة بدون توقف حتى الساعات األولى من الفجر. 
قبل الثورة الليبية كانت بعض العائالت تقوم بزيارة أقربائها للتهنئة بحلول 
الشــهر الكريم، أما اليوم و بســبب األوضاع األمنية فتكتفي بتهنئة بعضها 
بالموبايــل والفيس بوك، ومن هنا تظل رنات الموبايل حتى قبل بداية فجر 
يــوم جديد في رمضان وقالــت د. إيمان، إن المطبخ الليبي يتســم بالتنوع 
و مزيــج بين األكالت العربية و اإليطاليــة، و يتميز بمذاقه ونكهته الحارة 
والغنيــة بالبهارات الليبية. و لكل عائلــة ليبية طابعها الخاص في تحضير 
أي أكلــة مــن األكالت التقليدية. يعشــق الليبيون المعجنــات المقلية أو في 
الفــرن التي تعتبر من أساســيات في أكالتهم اليومية. وفي شــهر رمضان 
تبدع ربات البيوت في تحضير وجبات اإلفطار و التي تختلف حسب إمكانية 
وميزانية كل عائلة، تعتبر الشربة الليبية أو الشربة العربية كما يطلق عليها 
مناطق الشــرق والجنوب من األطباق الرئيسية في رمضان، و هي تتكون 
من مرقة اللحم و شــوربة لســان العصفور و يرش عليها مناطق الغربية 
مثــل طرابلــس البقدونس، أما في شــرق مثل درنة و طبــرق يرش عليها 
الكزبرة. و السلطة الليبية أو السلطة العربيه. و دخلت البيتزا و السبوسك 
حديثا إلى المطبخ الرمضاني. و من أهم األطباق الجانبية التي تشــتهر بها 
المناطق الشــرقية فــي رمضان: البطاطا المبطنة، البــراك، العصبان، أرز 
بالخلطــة، المكرونــة بالخلطة، المكرونة المبكبكة، طبيخــة، الفاصوليا، و 
الفتات، المحشــي، المحمصه، الشرموله. أما في طرابلس: يعتبر البوريك 
مــن وجبات الرئيســية التي تقدم مع طبق الشــربة. كما تشــتهر طرابلس 
بالكسكســي و العصبــان و المكرونة بالبصلة، رشــدة الكســكاس تســمى 
كذلك بالرشــدة المبوخة و الرشدة المسقية، رشــدة المبكبكة، و المكرونة 
المبكبكة، العصبان، المحشــي، طبيخة الحرايمي. و في جبل الغربي: يقدم 
البازين بدقيق الشعير، الكسكسي، المكرونة المبكبكة، الفتات. و الجنوب: 
الفتات، فتات البكيوه، اللوبية، الفريك، عصيدة الملوخية، عصيدة البامية، 
الزيــن باللبن والســمن. أما الحلويات التي تقدم فــي جميع المناطق الليبية 
هي المقروض، الغريبة، البسبوسة، الدبلة، البقالوة، المهلبية بالمكسرات، 

الزالبيا، الكنافة، القطائف، كعك الحلو، كعك المالح، كعك الحلقوم.
السفرة للعائالت وزردة اإلفطار على  شاطئ البحرللشباب 
وأوضحت د. إيمان أنه في أول يوم بعد آذان المغرب، تقدم ســفرة متكونة 
مــن التمر واللبن والماء والعصائر. و بعد الصالة تجتمع العائلة خصوصا 
أول يوم في رمضان حول ســفرة تحتوى على أطباق من شــربة الليبية و 
السلطة الليبية و قطع البيتزا و البوريك مع طبق جانبي من أي أكلة ليبية. 
ومن ثم يقدم الشاي األخضر أو األحمر أو القهوة مع الحلويات. و انتشرت 
في رمضان زردة اإلفطار بين الشباب حيث يجتمعون لتناول فطورهم على 

شاطئ البحر أو الساحات.
“ياربى فــى يوم العيد .. ندعيلك الوطن الغالـى تجيب زهاه”
ومع اقتراب يوم عيد الفطر، تشــهد المحــالت التجارية اكتظاظا بالعائالت 
خاصــة تلك التي تعرض مالبــس األطفال الذين بدورهم يقضون هذه األيام 
فــي التجــول بين هذه المحــالت رفقة أوليائهم من أجل اختيــار واقتناء ما 
يــروق لهم من ألبســة قصــد ارتدائها والتباهي بها يوم العيد، كما تســتعد 
ربــات البيــوت بتجهيز حلويــات العيد التــي تقدم للضيوف مع الشــاي أو 

القهوة العربية.

 رمضان 
والناس 

مساجد نا

 “ خويا توقف.. ربي يحفظك حذ فطورك “ عبارات يرددها شبان من المتطوعين  على طول الطريق السار شرق 
غرب بداية من والية البويرة  إلى غاية  قسنطينة ..يهزك حماسهم وحيويتهم  ونشاط هم بداية من عصر كل 
يوم من أيام رمضان لغاية واحدة إفطار عابري هذا المسلك من أصحاب المركبات بمختلف أنواعها والمسافرين.

إيناس.ش.



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
تقلل المناعة و تنقل فريوس كورونا

 ال تكرثوا من تناول السكريات يف رمضان 

15رمضانيات

n  ال يمر شــهر رمضان من دون 
د أنواعها  تنــاول حلوياته التــي تتعدَّ
وأشــكالها ومذاقاتهــا. وربمــا هذه 
الحلويات لهــا جزء من ”طعم” هذا 
الشــهر ونكهته، ومــن دونها قد ال 
يشعر الصائم بلذة الشهر المبارك. 

حيث تكــون أطبــاق الحلويات هي 
”ملكــة الســهرات المقامــة<< بال 
 منــازع بيــن اإلفطــار والســحور. 
و يرجع ســبب رغبة الصائمين في 
تناول الحلويات بعــد اإلفطار أكثر 
من األيــام العادية، هو الســبب في 
تحّولهــا إلى عادة. فغالباً ما يشــعر 
الصائــم ، ويطلب الحلويــات كرّد 
فعــل لرفع معّدل الســكر فــي الدم، 
بعد هبوطه نتيجة الصيام لســاعات 

طويلة.
و من غير العادة اشدد كمختصة في 
التغذية على ضــرورة تقليل تناول 
الســكريات بمــا فيهــا الحلويات و 
المعســالت في هذا الشهر المبارك 
تزامنا مــع فيــروس كورونا حيث 
اإلكثــار مــن الحلويــات يقلــل من 
مناعــة اإلنســان و يجعلــه عرضة 
أكثر لإلصابــة بفيروس كوفيد 19 
و كــذا  أشــير إلــى أن العديــد من 
الحــاالت أكــدت إصابتهــا بمرض 
الســكري من نوع األول و ذلك بعد 
تعرضهــا لفيــروس كورونــا الذي 
وجد انه يســبب اضطراباً في إنتاج 
األنســولين في الجسم ما يؤدي إلى 

اإلصابة بالسكري.

 إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

املشماش
 n المقادير:

 قطعة لحم خروف، 500غ مشماش، 100غ لوز 
بدون قشور، كوب عسل، كوب ماء ورد عود 

قرفة، ملح، فلفل أسود، ملعقة كبيرة سمن، بصلة 
مفرومة.

 في قدر ضعي قطعة اللحم،البصل،ملح،فلفل أسود 
،الســمن و كــوب ماء بــارد و اتركيــه يتقلى على 

نار معتدلة.
و بعدمــا يطهى اللحم صفي المرق، و ضفي عود 

القرفة، العســل و اتركيهم على نار متوسطة حوالي 
15دقيقة و ارمي أنصاف المشــمش و حبات اللوز المقشــر و ماء الورد و اتركيه يطهى علي نار هادئة حتي 

يثقل المرق.
  شهية طيبة

n    نعمــل عجينــة الصابلــي نضــع 250غ زبدة طريــة مع 125غ 
ســكر رطب و بيضتن و فانيال و نخلط جيّدا، ثم نضيف 500غ فرينة 
و نصــف ملعقة صغيــرة خميرة حلويات و نخلــط دون عجن و نترك 
العجينة في الثالجة لساعتين على األقل، بعدها نشكل بأي قالب نريد و 

نطهو في فرن على درجة 180د.
نتركــه يبرد ثــم نعمل كريمة الزبــدة المكونة مــن 50غ زبدة بحرارة 
الغرفة و نضربها جيدا بالخالط ثم نضيف 50غ ســكر رطب و نخلط 
جيــدا  ثــم نضيف صفــار بيضة و فانيــال و نخلط جيدا ثــم في فنجان 
نضــع ملعقتين ماء و ملعقة صغيرة »نيســكافي« أو أي قهوة ســريعة 
الذوبــان، و نضيفهــا للخليط و نضرب جيدا بالخــالط الكهربائي حتى 
نتحصــل على كريمــة نضعها في الثالجة حتى تتماســك ثم فرغها في 
كيــس حلوانــي و نلصق بها حبات الصابلــي و التزيين اختياري يمكن 
استعمال الشكوالطة البيضاء و المكسرات و خطوط الشكوالطة البنية.

n   المقادير:
 500غ ســردينة، كوب عصير ليمون، كوب زيت زيتون، ملح، فلفل أســود، ملعقة 

صغيرة كمون، 4 فصوص ثوم، شرائح ليمون للتزيين.
طريقة التحضير:

 نهرس الثوم مع الملح و الكمون و نضعهم فوق شــريحة الســردين و نغلق عليها بواحدة أخرى نضعها 
في مقالة مقعرة الواحد فوق األخرى و نسكب فوقها زيت الزيتون و عصير الليمون و نغطيها و نتركها فوق نار هادئة حتى الطهي .

نقدمها في صحن مبسط مع شرائح الليمون .
شهية طيبة

ضيفنــــــــــا

n  عرفت الشــاف فلة عدة مشــاركات في مهرجانات دولية اســتطاعت 
من خاللها افتــكاك العديد مــن الميداليات الذهبية 

و األوســمة ، ففي المهرجان الدولــي بالجزائر 
العاصمة و الذي شــهد مشاركة دول أوروبية 

و عربية و آسيوية استطاعت لوحدها الظفر 
بثالث ميداليــات ذهبية نتيجة انبهار لجنة 

التحكيــم بأطباقهــا و مملحاتها من حيث 
الطعم و التزييــن، كما تحصلت على 

المرتبــة األولــى في مجــال تقطير 
بالمهرجــان  الزهــر  و  الــورد 
الــذي أقيــم فــي البليدة و لشــدة 

جمال  المنتــج أقدمت جامعة 
التغذية علــى تحليل منتوجها 
و أجمعــوا على مدى نجاعته 

و صدقها في المكونات.
 و ألن النجــاح حليفهــا اختيرت 

ســنة 2018 كحكم فــي المهرجان 
الدولــي للتذوق الذي أقيم بوهران.كما  

تعاملــت  أم نوفل مــع العديد من الطهاة 
المعروفيــن عالميــا و وطنيــا مــن بينهم 

السيدة أرزقي ، وسيلة نوال  ومن السعودية 
الشــاف توفيق حســين القادري  ومن تونس 

الشاف صبري طقوق .
و لكــن األهم بالنســبة ألم نوفل هــو الحفاظ على 

مكونات المطبخ القســنطيني  العريق من التســيب فهي دائما تبحث  عن 

خبايــا هذا المطبخ الغني بالوصفا ت الشــهية  و المفيدة لصحة اإلنســان  
وذلــك مــن  خــالل أمهــا  المتشــبعة بالوصفــات 
القســنطينية األصيلــة و بعــض نســوة العائــالت 
القســنطينية المحافظات على هذا التراث الذي 
يعبر عــن حضارة و عراقــة مدينة  بأكملها 
،فمؤخــرا قامــت بإعــادة إحيــاء العديد من 
الوصفات المنســية نذكــر منها »المخبل« 
و هــو ماء خليط من ماء الورد و الزهر 
كان يســتعمله القدمــاء فــي العديد من 
الوصفــات التقليديــة و الذي كان في 

طي النسيان. 
 تهــدف الشــاف فلة مــن خالل 
مزاولتهــا لمهنــة الطبخ الحفاظ 
على مكونات السينية القسنطينية 
مــن خــالل حرصهــا و تركيزها 
علــى الحلويــات التقليديــة علــى 
غرار المقرود و الغريبية و البقالوة 
و القطايف و التي يشهد إقباال كبيرا من 
قبل الزبونات العاشــقات لكل ماهو تراثي 
خصوصــا و نحن على أبــواب عيد الفطر 
المبــارك، كما أنها تعمل علــى إخراج بعض 
الوصفــات المنســية للنور بعدمــا طغت موضة 

األكالت الجاهزة غير المفيدة لصحة األبدان.

مريم بن جامع 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الشاف فلة رحال 
حفيدة البايات تغوص يف عمق المطبخ القسنطيني

تسعى الشاف فلة رحال للحفاظ على الموروث القسنطيني من خالل قيامها بالعديد من البحوث على الحلويات 
و األكالت التقليدية باحتكاكها بأهل االختصاص و النسوة اللواتي تربين وعايشن ناس زمان للحفاظ على 

هذه الثقافة  من االندثار و من المغالطات التي طالتها، زيادة على هذا فالشاف فلة المعروفة باسم ”أم نوفل 
زردازي” تعمل  كأستاذة مختصة في عالم الحلويات التقليدية و الحديثة و تتطلّع دائما للتجديد والتمّيز إليصال 

المطبخ الجزائري و القسنطيني خاصة إلى العالمية وذلك من خالل مشاركاتها العديدة في المهرجانات الدولية و 
الوطنية .

صابلي 

 الطريقة 

بالليمونسردينة

طاجني  

الخميس  6 ماي  2021
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متفرقات

إصابة 25 شــخصا يف حــادث اصطدام 
حافلتني بسيدي البختي بالمدية

 

n أصيــب 25 شــخصا اثــر حادث مــرور خطير وقــع صباح أمس 
األربعاء، بمنطقة بسيدي البختى، بلدية تيزي المهدي، بوالية المدية، 
حســب بيــان لمصالــح الحمايــة المدنية.وتمثل الحادث فــي تمثل في 
اصطدام بين حافلتين لنقل التالميذ بســيدي البختى في حدود الســاعة 
08 ســا 30د، خلــف 25 جريحــا لديهــم جــروح وإصابــات مختلفة 
وصدمة.وتدخلــت مصالح الحماية المدنية، لتقديم اإلســعافات األولية 

للجرحى.
وأج

األمن الوطني يطلق قناة عرب اليوتيوب 
لتقريب الرشطة من المواطن

n أطلقــت المديريــة العامــة لألمــن الوطني، اليوم الثالثــاء، قناتها 
الرســمية عبــر اليوتيــوب تحــت اســم »المديريــة العامــة لألمــن 
الوطني«وصفحتهــا الرســمية الجديــدة على اإلنســتغرام، كمنصتين 
إضافيتيــن للتفاعــل والتواصل.وأوضح بيان للمديريــة العامة لألمن 
الوطني أن المنصتين »تكريســا لمبدأ تقريب الشــرطة من المواطن« 

وذلك تزامنا وإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضــاف أن هــذه اللبنــة تأتــي لمرافقة الدعائــم االتصاليــة الرقمية 
للمديرية على غرار، صفحتي الفايســبوك والتويتر الموثقتين، والتي 
تســتقطب ما يزيد عن مليون ومائتي ألف )1.200.000( مشــترك 

إضافة إلى الموقع اإللكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية.
 

ظاهرة  حــول  تحسيســية   أيــام 
تبذير الخزب بتبسة 

                                                                                           
 n تطبيقــا للتعليمات الــواردة من وزارة التجــارة بخصوص األيام 
الوطنيــة لإلعالم و التحســيس حول ظاهرة الرمي العشــوائي وتبذير 
مادة الخبز وعمال بخارطة الطريق المقترحة،  برمجت خرجة ميدانية 
شــارك فيها كل من ممثلي مديرية الشؤون الدينية و األوقاف  البيئة، 
الصحة و الســكان، الحماية المدنية  وقبــل االنطالق في فعاليات هذا 
اليوم اإلعالمي كانت لمديرة التجارة لوالية تبسة السيدة صالحي  وقفة 
مــع ممثلي المديريات و الهيئات المشــاركة حثتهم مــن خالل كلمتها 
على تكثيف الجهود التي تصب في خدمة المستهلك  وتحمي مصالحه 
الماديــة و المعنويــة و أعطت على إثرها إشــارة االنطالق لهذه األيام 
الوطنية لإلعالم و التحسيس من مقر مديرية التجارة بمشاركة العديد 
مــن المديريــات الوالئية  حيث تم توزيــع أالف المطويات ذات الصلة 
بالمواضيــع المقترحــة و على رأســها ظاهرة تبذيــر الخبز  على ان 
تتواصــل خرجات أخرى خالل األســبوع . و الجدير بالذكر ان جامعة 
تبســة كان لهــا الفضل في طباعة المطويات التي ســوف توزع خالل 

هذه الفترة .
هواري .غ 

هيئة وســيط الجمهوريــة تقرتح 
إنشاء »جبهة وطنية للتضامن«

n اقترح وســيط الجمهورية، كريــم يونس، أمس الثالثاء بالجزائر 
العاصمــة، إنشــاء »جبهــة وطنيــة للتضامن« ترمي إلــى تجنيد كل 
الطاقات البشــرية في البــالد من أجل تحديد منهجيــة توافقية للتكفل 
بمختلــف االنشــغاالت االجتماعية للمواطن.وقال الســيد يونس خالل 
لقــاء حول موضــوع »ضبط قواعــد االختصاص في مجــال معالجة 
العرائض وألية التعاون بين الهيئتين«، أن المبادرة المقترحة »ترتكز 
على إنشاء الجبهة الموحدة للتضامن والتي يمكن تسميتها +الجبهة 
الوطنية للتضامن+ تهدف أساســا إلى تجنيد الطاقات البشــرية مهما 
كان توجههــا وانتمائهــا السياســي لتحديــد منهجية توافقيــة للتكفل 
بالمشــاكل االجتماعية«.وأكد المتحدث أن »اإلجــراءات ذات الطابع 
االجتماعي التي فرضتها المرحلة ليســت ضرورية فحسب بل حتمية 
تستدعي االنخراط الجماعي والحيوي من طرف الجميع وذلك للتقليل 
من اآلثار الســلبية لألزمة الحالية المتعــددة االبعاد للرجوع تدريجيا 
إلى سياسة اقتصادية منتجة قصد الخروج من التبعية للمحروقات«.

 رئيسة وزراء نيوزيلندا تحدد موعد زفافها

إرهاب الطرقات 
وفاة 36 شخصا وإصابة 1471 آخرني خالل أسبوع واحد 

مرصع 4 عمال يف مرص.. "ماتوا يف حضن بعضهم البعض وتفحمت جثثهم"

 n  وخالل مقابلــة مــع إذاعــة »كوســت«، 
أشارت جاســيندا آرديــرن إلــى أنها حددت هي 
وشــريكها أخيــرا موعــدا لحفــل زفافهمــا، بعد 
اإلعــالن عــن خطوبتهما قبل عاميــن، في حين 
أنهــا لم تذكــر الموعد المحدد بالتاريــخ، إال أنها 
كشــفت أنه ســيكون خــالل فصــل الصيــف في 
نصــف الكــرة الجنوبي، الذي يمتد من ديســمبر 

حتى فبراير من العام القادم.
وقالت رئيســة الوزراء: »عندما أقول إننا حددنا 
موعــدا، هــذا ال يعني أننــا أخبرنا أحــدا بالفعل 
حتى اآلن. لذا، أشــعر أنه ينبغي أن نوجه بعض 

الدعوات«.
تجدر اإلشارة إلى أن جاسيندا آرديرن وشريكها 
كالرك غايفورد لديهمــا ابنــة تبلــغ مــن العمــر 
عاميــن وتدعى نيف، حيث أن جاســيندا آرديرن 
أصبحت فــي عــام 2018 ثاني رئيســة وزراء 
منتخبــة فــي التاريــخ الحديــث تلد أثنــاء توليها 

منصبها.
وفي إطار الحديث عن شريكها، جدير بالذكر أن 
كالرك غايفورد هو الذي يقدم الرعاية األساسية 
لطفلتهمــا نيــف، وهو أيضا مقــدم برنامج لصيد 

األسماك في التلفزيون.

 n   لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1471 آخرون 
بجــروح متفاوتة الخطورة فــي 1139 حادث مرور 
عبــر مختلــف جهــات التــراب الوطني خــالل الفترة 
الممتــدة مــن 25 أفريل إلى 1 ماي الجاري، حســب 
مــا أفادت به، أمس األربعاء، حصيلة لمصالح الحماية 
المدنية.وسجلت أثقل حصيلة حسب ذات المصدر- في 
وفاة 3 أشــخاص بوالية ســطيف وإصابة 79 آخرين 
حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز االستشفائية على 

إثر 54 حادث مرور.
ومــن جهــة أخرى, قامــت وحــدات الحمايــة المدنية 
بـ748 تدخال سمحت بإخماد 481 حريق منها منزلية 
صناعية وحرائق مختلفـة باإلضافة إلى قيامها بتغطية 

3662 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.
أما فيما يخص النشــاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار 
فيروس كورونا )كوفيــد19-(, قامت وحدات الحماية 
المدنيــة خــالل نفس الفترة عبر كافــة التراب الوطني 
بـــ279 عملية تحسيســية لفائــدة المواطنيــن, تحثهم 
وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي 
وكذا التباعد اإلجتماعــي, باإلضافة إلى القيام بـ266 
عمليــة تعقيم عامة عبــر التراب الوطني مســت عدة 
منشــآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية 

والشوارع.

 n   كشــف عدد من الســكان بشارع 
الشين مصطفى اللبان، بدار السالم في 
مصــر، تفاصيل حريق مخبز، أســفر 

عن مصرع 4 عمال بداخله.
هــذه  »مصــراوي«  موقــع  وذكــر 
التفاصيل نقال عن شــهود عيان، حيث 

ســردت ر. ل للموقــع تفاصيل الواقعة 
منــذ بدايتهــا، ولفتت إلــى أنها »كانت 
بمنزلهــا الذي يقع في المنــزل المقابل 
للمخبز، وقــت الحريق، حيث فوجئت 
بســماع صــوت عدد مــن االنفجارات 
بعدهــا إن هــذه  المتتاليــة، وعرفــت 

االنفجارات ناجمــة عن انفجار أنابيب 
الغــاز المتواجــدة بالفرن، الــذي يفتقد 

لكل إجراءات األمن الصناعي«.
وأوضحــت ر. ل أن »عــدد العمــال 
الذين تواجدوا لحظة اشــتعال الحريق 
كانوا خمســة، باإلضافــة إلى صاحب 

المخبــز، حيث كان العمال الـ 4 داخل 
المخبــز، وعندمــا انفجــرت األنابيب 
إلــى  اندفعــوا  النيــران،  واشــتعلت 
الحمام لالختباء مــن النيران، حيث لم 
يستطيعوا الفرار للخارج بسبب ارتفاع 

ألسنة اللهب«.
ونقــل »مصراوي« عن شــاهد عيان 
آخــر يدعــى م.ع قولــه إنه »تــم انقاذ 
العامــل الخامس ألنــه كان بالقرب من 
باب المخبــز، كما نجا صاحب المخبز 

من الحريق«.
في حين أن م.ع روى أقســى لحظات 
الحــادث، ولفــت إلــى أنــه »عندما تم 
االنتهــاء مــن إطفــاء الحريــق، قاموا 
المتواجديــن  العمــال  عــن  بالبحــث 
فــي الداخــل فعثــروا عليهــم مختبئين 
داخــل الحمــام وقــد لفظــوا أنفاســهم 
أن »المنظــر  موضحــا  األخيــرة«، 
األبشــع واألصعب عليهــم كان عندما 
دخلــوا ووجدوا عاملين كانوا حاضنين 
بعضهــم البعــض بســبب الرعب من 
النيــران، وماتــوا في حضــن بعض، 

وتفحمت جثثهم«.
أمــرا  الســالم  دار  وأصدرت نيابــة 
لمعاينــة  الجنائــي  المعمــل  بانتــداب 
موقع حريق مخبز بدار الســالم، لبيان 
أســباب الحريق، واســتدعت عددا من 
شهود العيان لسماع أقوالهم، واستعلمت 
من حي دار السالم عن حصول مالكه 

على ترخيص من عدمه.

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، أنها تخطط للزواج من شريكها، كالرك 
غايفورد، خالل الصيف المقبل.

الخميس 6 ماي  162021  عين على المجتمع
الموافق لـ 24  رمضان  1442



 سيدة تلد فى حمام طائرة 

دون معرفة أنها حامل 
 

n من المعلوم أن النســاء تســتعد 
للمستشــفيات  بالذهــاب  للــوالدة 
لتحديــد  الطبيــب  والمتابعــة مــع 
الموعــد، والحــرص علــى توفير 
الوقــت والمســاحة الالزمــة لتلك 

المرحلة الصعبة. 
 أمــا ”الفينيا مونجا” المــرأة التي 
كانــت مفاجــأة حياتها علــى متن 
رحلة جوية من مدينة سولت اليك 
ســيتى إلــى هونولولــو بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة، عندما ذهبت 
إلى العمــل وأنجبــت دون معرفة 

أنها كانت حامال.
انتشــرت قصة مونجا على نطاق 
إحــدى  أعلنــت  أن  بعــد  واســع 
الراكبــات، جوليــا هانســن، عــن 
األخبار على »تيك تــوك«، قائلة 
فى مقطــع: ” ولد طفــل للتو على 
هذه الطائرة”، ثــم التقطت صورا 
للــركاب علــى متن الطائــرة وهم 
يصفقــون ويهنئــون المــرأة، وفقا 

لصحيفة ”ديلى ميل” البريطانية.
وأضافت هانســن: ”جلست بجانب 
والدها على متن الطائرة وقال إنهم 

لم يعرفوا حتى أنها حامل”.
وكتبــت النــي بامفيلــد، ممرضة 

مــن مدينــة كانســاس ســيتي، فى 
منشــور على فيس بوك: ”إذا كان 
أي شــخص يرغــب فــى معرفــة 
كيــف تســير رحلتنــا إلــى هاواي 
... فإليــك كيــف بدأت.. لقــد قمنا 
بعملية الوالدة فــى حمام الطائرة، 
فــى وســط المحيــط، مــع ثــالث 
ممرضــات، ومســاعد طبيــب فى 
طــب األســرة، وتمكنا مــن العمل 
إلى ثالث ســاعات قبــل أن نتمكن 
أخيًرا من الهبوط لكن الطفل وأمه 
كانا رائعين، كان هللا معنا هناك”.

وتم نقل األم والطفل، الذى أســمته 
ريموند كايمانا، إلى المستشفى فى 

هونولولو، وهو بصحة جيدة.
وكتب والــد الطفل إيثــان ماجالي 
علــى فيس بوك أنه ذهل باألخبار، 
ووصــف وصــول ريمونــد بأنــه 
”معجزة”، وشــكر من ساعدوا فى 
الــوالدة، وقال إنه يأمــل أن يكون 

”أفضل أب”.
وقــال جــاي كننجهــام، المتحدث 
باســم وزارة النقل فى هاواي، إن 
الطيار والطاقم اتبعوا البروتوكول 

وأبلغوهم بالوضع قبل الهبوط.

n    رغــم أن هــذا يبــدو أقــرب 
لقصص الخيال العلمي، ابتكر علماء 
أسلوباً جديداً لعالج السرطان تجري 
في إطاره هندســة خــالل المريض 
بحيــث تتعقــب وتدمر المــرض ثم 
تبقــى داخــل الجســد للحيلولة دون 
عودة الســرطان مرة أخرى. ويسهم 
هذا األسلوب في إنقاذ حياة مرضى. 
وجاءت نتائج هذا األسلوب العالجي 
الذي أُطلق عليه »ســي إيه آر خاليا 

تي«، مذهلة.
وبفضل هذا األســلوب فإن مرضى 
ســبق أن اســتنفدوا جميع الخيارات 
األخــرى وأخبرهــم األطبــاء بأنــه 
ليــس أمامهــم ســوى بضعة أشــهر 
في الحياة، بــدءوا اآلن في التعافي، 
بينما ُشــفي آخرون بعد تلقي جرعة 
واحدة، حســب صحيفة )ديلي ميل( 

البريطانية.
أُجريــت  التــي  التجــارب  وخــالل 
علــى العالج الجديــد، اختفت جميع 
وجــود  علــى  الدالــة  المؤشــرات 
الســرطان من أكثــر من %80 من 
المرضــى الذين يعانــون ابيضاض 
الدم الليمفاوي الحاد -أحد أكثر أنواع 
السرطان شــيوعاً بين األطفال- بعد 

تلقيهم »سي إيه آر خاليا تي«.
ومن بين قصــص النجاح المرتبطة 
إيميلــي  الجديــد  العــالج  بأســلوب 
وايتهيــد، البالغــة اليــوم 16 عاماً، 

والتــي أصبحــت عــام 2012 أول 
طفــل بالعالــم يشــارك فــي تجارب 

»سي إيه آر خاليا تي«.
قــّدر األطبــاء أن إيميلــي لــم يعــد 
أمامهــا ســوى بضعة أســابيع على 
قيد الحياة بعدمــا أصبحت اللوكيميا 
في جســدها مقاومة لصــور العالج 
إيميلي ألسلوب  التقليدية. وخضعت 
ل ثورة  العــالج المبتكــر الذي شــكَّ
فــي مجال عــالج الســرطان داخل 
مستشفى فيالدلفيا لألطفال بالواليات 
المتحدة عندما كانت في السادسة من 
عمرها. اليوم، ال يزال جسد إيميلي 

خالياً من السرطان.
فــي بــادئ األمــر، جرى اســتخدام 
أســلوب العالج الجديــد تحت مظلة 
وزارة الصحة األميركية منذ عامين 
مــع األطفــال الذيــن يعانــون نمطاً 
نــادراً مــن ســرطان الــدم. واليوم، 
يجــري اســتخدام عالج »ســي إيه 
آر خاليــا تي« لعــالج أربعة أنواع 
من المــرض -ويمكن أن يزيد العدد 

خالل الفترة المقبلة.
عــالوة علــى ذلك، يجــري تجريب 
العالج الجديــد مع أنماط أخرى من 
ســرطان الــدم، مثل الــورم النقوي 
الالهودجكيــن  الليمفــاوي  والــورم 
وســرطان الدم الليمفــاوي المزمن، 
وربمــا يصبــح متاحاً قريبــاً لهؤالء 

المرضى.

منوعات

 تحرص األسر الجزائرية على ممارسة عادات وتقاليد خاصة بليلة القدر المصادفة لـ27 من رمضان تمثل 
النسيج االجتماعي وتعكس زخم التنّوع الثقافي لمختلف مناطق الوطن .

n  توصــل باحثــون أميركيــون إلــى نــوع 
جديــد مــن القطــط العمالقــة ذات األســنان 
الســيفية، وقالــوا إنهــا أضخــم القطــط في 
تاريــخ األرض، والتي عاشــت فــي أميركا 
ســنة. مالييــن  و9   5 بيــن  مــا   الشــمالية 
وخالل الدراسة التي نشرت أول من أمس في 
دوريــة »تطور الثدييــات«، أكمل الباحثون 
مقارنة مضنية لســبع عينــات أحفورية غير 
مصنفــة مــع حفريــات تــم تحديدها مســبقا 
وعينــات عظميــة مــن جميع أنحــاء العالم، 
واســتطاعوا من خالل جزء الكوع من عظم 
العضد الذي تم العثور عليه في شــمال وسط 
والية أوريغــون، تحديد هوية نوع جديد من 
القطط هو األضخم في التاريخ، وقدروا وزنه 
بـــ900 رطــل )حوالــي 400 كيلوغرام(، 

وكان يمكنه صيد حيوانات بحجم الثيران.
وكان جــون أوركــوت، األســتاذ المســاعد 
فــي علم األحياء بجامعــة غونزاغا، قد عثر 
علــى عينة كبيرة من عظــام الذراع العلوي 
وتم تصنيفهــا في مجموعة متحــف التاريخ 
الطبيعي والثقافي بجامعة أوريغون على أنه 
قط، وتعــاون مع جوناثان كاليدي، األســتاذ 
المســاعد للتطــور والبيئــة وعلــم األحيــاء 
العضويــة بجامعة والية أوهايو، في الجهود 
التي استمرت لسنوات لمعرفة أي نوع يمكن 

أن يكون القط.
وزار االثنــان العديــد مــن المتاحــف فــي 
الواليــات المتحــدة وكندا وفرنســا لتصوير 
عينات الســاعد من األســود والبوم والفهود 
والنمــور، باإلضافــة إلــى حفريــات القطط 
الكبيــرة المنقرضة التي تم تحديدها ســابقا، 
ومكنهــم ذلــك مــن تحديد االختالفــات على 
نطــاق جيــد إلى حد مــا، وأخبرهــم هذا أنه 
يمكن استخدام شكل الكوع للتمييز بين أنواع 

القطط الكبيرة.
وقام الباحثون بحســاب تقديرات حجم الجسم 
للنــوع الجديــد بنــاًء على العالقــة بين حجم 
عظم العضد وكتلة الجســم في القطط الكبيرة 
الحديثــة، وتكهنوا بفريســة القــط بناء على 
حجمهــا والحيوانات المعروفة بأنها عاشــت 

في المنطقة في ذلك الوقت.
مثل وحيــد القرن واإلبل العمالقة وكســالن 

األرض العمالق.
ويقــول جوناثــان كاليــدي في تقرير نشــره 
الموقــع اإللكتروني لجامعة أوهايو بالتزامن 
مع نشــر الدراســة: »نعتقد أن هذه حيوانات 
كانــت تقتل بشــكل روتينــي حيوانات بحجم 
الثيــران، وهــذه كانــت أكبر قطــة على قيد 

الحياة في ذلك الوقت«.

يجفف ويجمد ويعالج كيميائًيا

 رشكة بريطانية 
تصنع مجواهرات من 

"حليب األم"
n  تبنــت النســاء اللواتي، يبحثــن عن تذكار 
دائم للساعات التي قضوها في رعاية أطفالهن 
فى فترة طفولتهم، اتجاهــاً جديداً للمجوهرات 
المصنوعــة مــن حليب األم، وشــهدت الفكرة 
ارتفاعــا كبيــرا فــى المبيعات خــالل جائحة 

فيروس كوفيد 19.
إذ ترســل األمهــات مــن جميــع أنحــاء العالم 
الذين يرغبون في االحتفاظ بتذكار شــخصى، 
مــن فتــرة رعايــة األطفــال الرضــع، علــى 
شــراء الحلي مــن صائغــي المجوهرات عبر 
اإلنترنــت، وإرســال قواريــر ”حليــب األم” 
فــي البريــد لتحويلهــا إلــى خواتــم وقالئــد، 
البريطانيــة. ميــل  ديلــى  لصحيفــة   وفقــا 
إذ يتم بعد ذلك تعقيم الحليب ومعالجته كيميائًيا 
وميكانيكًيا وســحقه، قبل تحويله إلى ”راتينج” 
وإعطائــه عدة طبقات مــن الطالء الواقي، في 
حين أن القطع قد تســتغرق ما بين 10 و 21 

يوًما حتى تكتمل.
وتبــدو النتيجة النهائية مثــل العقيق أو اللؤلؤ، 
وتكلفتــه مــا بيــن 50 جنيًهــا إســترلينًيا إلى 
1،310 جنيًها إســترلينًيا اعتماًدا على تصميم 

وموقع الصائغ.
ومن جهتها كشفت فيكي كريفاتين، التي تمتلك 
شــركة مجوهــرات ”حليب الثــدي«، األبرز 
ملموًســا  تمثيــاًل  بريطانيا،:«نحن نقــدم  فــي 
لمشــاعر األم تجاه رضيعها، مجّمًدا في الوقت 

المناسب«.

 اكتشاف أضخم قط يف التاريخ 
يزن 400 كيلوغرام 

  ينتظرها الكثريون بشوق

 ختان، تخضيب لأليادي و طقوس 
مميزة إلحياء ليلة القدر

n وباإلضافــة إلــى الجانــب الروحــي للشــهر 
الفضيــل ومظاهر التكافل والتضامن التي تطبعه 
هناك عادات تضفي نكهة خاصة ألهم لياليه، ليلة 
27  التي تتميّز عن باقي الليالي ومن ذلك إعداد 
الحلويــات واألطبــاق التقليدية التــي تّزين مائدة 
اإلفطــار، خاصة لدى العائــالت التي تنتظر هذه 
المناســبة بالذات لختان أطفالها أو إعالن خطوبة 
بناتهــا تبركا بهذه الليلــة المباركة التي يكثر فيها 
الذكر و الدعاء و القيام إلى جانب الثناء و الصالة 

على الرسول الكريم.
و غالبا ما تعرف هذه الليلة تجمع أفراد األسرة و 
كــذا مضاعفة العمل الخيري طمعا في نيل رضا 

هللا و تحقق األماني.
و بينمــا يلجأ الكثيــرون إلى التعبّد في المســاجد 
واإلكثــار مــن الذكــر وأداء صــالة التراويــح، 
ينظــم آخــرون والئمــا احتفــاء بختــان األطفال 
أو مراســيم الخطوبــة،  فيمــا تحّضــر العائالت 
 المجــاورة للمســاجد الطعــام وتجلبــه للمصلّين.
كمــا تحتفل عائالت كثيــرة أيضا بصيام األطفال 
ألّول مــرة في ليلــة الـ27  من شــهر رمضان، 
وســط عادات وتقاليد خاصة. وتصــّر العائالت 
علــى ليلــة القــدر لتحــّث أبناءها الصغــار على 
الصيام للمّرة األولى، ومن شأن ذلك بالنسبة إليها 
أن تغــرس في نفوس هؤالء الصبر والقدرة على 

التغلّب على الذات.
كما تحــرص بعض ربــات البيوت علــى إحياء 
عــادات األجــداد  كإعــداد أطبــاق تقليديــة بلحم 

الدجاج البلدي و البدء في إعداد حلويات العيد.
و من العــادات والتقاليد المشــتركة و المســجلة 
فــي كل المناطــق دون اســتثناء تنظيم مراســيم 

تخضيــب أيــادي الصغار بالحنــاء ، فيما تحافظ 
بعض العائالت على عادة تزيين الفتيات الصغار 
و التقــاط صور تذكارية لهــن، بعد أن كانت في 
وقــت مضى تتم مرافقتهن إلى المصّور من أجل 
جعلهــن عرائس الليلــة المباركة خالل هذه الليلة 

االســتثنائية التي فيها تتزين بيوت هللا الســتقبال 
ضيوف الرحمان الراغبون في ختم القرآن قياما 

والطامعين في رحمة المولى عز وجل .
شمسنام
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     افتتاح الطبعة 2021 للمهرجان 
الوطني للخط العريب بالجزائر

n   تناولــت األســتاذة الجامعية نجاة 
خدة، أول أمس بالجزائر العاصمة، أهم 
محــاور مؤلفها القادم الذي يســتعرض 
اإلنجاز والمســار الفني الثري لزوجها 
الفنان التشــكيلي محمــد خدة )-1930
1991( وذلك بمناســبة إحياء الذكرى 
الـ 30 لوفاته  بالمتحف الوطني للفنون 

الجميلة.
وتناولت السيدة نجاة خدة محاور مؤلفها 
الجديــد الذي سينشــر قريبا فــي طبعة 
فاخرة بالتنســيق مع المتحــف الوطني 
للفنون الجميلة ويســطر أهم المحطات 

الفنية.
للفنــان التشــكيلي المبــدع محمــد خدة 
احد مؤسســي الفن التشكيلي الجزائري 
المعاصر الذي استلهم مواضيع أعماله 
الفنيــة من عناصــر الثقافــة الجزائرية 
بمختلف مكوناتهــا وأبعادها الحضارية 

والجمالية.
وأشــارت األســتاذة الجامعية المختصة 
فــي األدب الجزائري باللغة الفرنســية 
نجاة خدة ، أن فكرة إنجاز المؤلف وهو 
األول مــن نوعه بهذا الحجم يرجع إلى 
ســنوات عديدة حيــث أرادت من خالله 
أرشــفة كل األعمال الفنيــة التي أبدعها 
الفنان التشكيلي الراحل محمد خدة طيلة 
مشــواره و الحفاظ علــى ذاكرته الفنية 
وحمايتهــا وتقديم هذا المــوروث الذي 
يبــرز عناصر الهويــة الثقافية الوطنية 

للجيل الجديد والباحثين.
وذكــرت المتحدثــة، أن المؤلــف الذي 
يقــع فــي قرابــة 400 صفحــة بمثابة 
مرجــع مهــم للباحثيــن المختصين في 
المجــال لمتابعــة تطور المســار الفني 
لمحمــد خدة ويضــم  قرابة 500 عمل 
فني في مجاالت الرسم باأللوان المائية 
والرمــوز والحروفيــة والجداريــات و 
النحــت والملصقات والكتابــة وأعمال 
تنتمــي للفنون البيانية فــي مؤلف واحد 

وذلك إلعادة بناء تجربته الفريدة.

أيضــا ملصقــات  المؤلــف  ويتضمــن 
أحداث سياســية و ثقافيــة هامة نظمت 
في الجزائر مــا بين 1970 و 1990 
ومؤلفات قام برســم أغلفتها لكتاب كبار 
إلــى جانــب ملصقات أعمال ســينمائية 
كالفيلم الوثائقي ”خدة الرمز والزيتونة” 
للمخرج جودت قسومة و كذا مجموعة 
مــن الكتــب والمقــاالت التــي تناولت 

أعماله.
وأكدت أن المؤلف الجديد سيســاهم في 
إبــراز تعــدد أوجه اإلبداع لــدى الفنان 
محمــد خــدة وتقنياتــه ســواء األعمال 
التشــكيلية والملصقات والنقش والنحت 
و إنجــاز تصاميــم علــى غــرار مقــام 
الشــهداء بالمســيلة وجداريات بســعيدة 
ومطار الملك خالد بالرياض بالسعودية 

وهو ما يعكس ثراء تجربته الفنية .
وفي هذا اإلطار، اســتعرضت األستاذة 
نجــاة خدة األجواء التي عايشــها الفنان 
منــذ بدايته األولى حيث دخل عالم الفن 
في ســن مبكــرة و ربــط صداقات مع 
مبدعين كبار على غرار محمد اسياخم 
وعبــد الحميد بــن هدوقة وعبــد القادر 
علولة وبشير حاج علي والطاهر وطار 
وغيرهم . وقالت السيدة خدة بخصوص 
الراحل انه عمــل كفنان جزائري على 
تطوير ثقافة جزائرية محضة كما عرف 
أيضــا باهتمامــه بالطالســم و الرموز 
والحــروف الموجــودة فــي الموروث 
الشــعبي التي وظفها في صياغة إبداعه 
التشــكيلي مضيفة أن ”الفنان كان يتمتع 
بإبداع خيالي متميز و كان يعشق شجرة 
الزيتون التي يعتبرها عنصرا بارزا في 
المحيط المتوســطي و المغاربي و على 

وجه الخصوص الجزائري”.
كما جددت الســيدة خــدة طلبها لتحويل 
مســكن و ورشــة الفنــان محمــد خــدة 
بالجزائــر العاصمة إلــى متحف خاص 
بأعمالــه ليكــون مقصــد ثقافــي وذلك 

تكريما له.

n  افتتحــت مســاء الثالثــاء بقصر 
بالجزائــر  زكريــا  مفــدي  الثقافــة 
العاصمة الطبعــة 2021 للمهرجان 
العربــي  للخــط  الثقافــي  الوطنــي 
بمشــاركة 40 خطاطــا مــن مختلف 

واليات الوطن.
مجموعــة  المعــرض  ضــم  و 
الخطية عكســت  من اللوحــات 
الجزائرييــن  الخطاطيــن  مواهــب 
العربــي و  الفنــي  و كذلك اإلبــداع 
شــقيه  الخط فــي  اإلســالمي في فن 

التقليدي و المعاصر.
و تجلــت فــي األعمــال المشــاركة 
عراقــة هذا الفن و تنوع أســاليبه من 
حيث الشكل و المضامين حيث أبرز 
الخطاطون التنوع و االختالفات التي 

طرأت على الخط العربي.
و يشــارك في هــذه الطبعــة كل من 
محمد لمين بــن تركية و بناي محمد 
ســعيد و دوخ عبد الغني و بن شعبان 
زهيــر و بودراف محمد و ســامري 
ياســين و خثيــر عمــر إلــى جانــب 
خطاطين آخرين من مختلف واليات 
الوطن على غرار المســيلة و المدية 

و أم البواقي و جيجل.
و فــي كلمــة ألقاهــا بالمناســبة، أكد 
أالميــن العام لوزارة الثقافة و الفنون 
زهير بلّلو أن مهرجان الخط العربي 
يعــد ”مكســبا” منــذ 2007 و قبلــة 

للفنانين الجزائريين و األجانب.

و طمأن المتحــدث أن وزارة الثقافة 
و الفنــون ســتواصل دعم و تشــجيع 
هذا الحــدث الذي يحتفي بفن عريق، 
مؤكدا علــى ضرورة دعــم التكوين 
في فن الخط في شــقية الكالسيكي  و 

المعاصر.
كما دعا ذات المسؤول إلى ضرورة 
خلق ســوق لفــن الخــط  و الترويج 
للخطاطين و أعمالهم عبرا لمنصات 
الرقمية، مذكرا فــي هذا الصدد، أنه 
تــم مؤخرا إطــالق بوابــة الكترونية 
” لوحتــي” لعــرض و بيــع األعمال 

الفنية.
مــن جهته قــال محافــظ المهرجان، 
محمــد صافــر باتــي، أن فــن الخط 
فــي الجزائــر يشــهد منذ  العشــرية 
األخيرة ”حركية” مــن خــالل تنظيم 
الوطنيــة  األيــام  أهمهــا  نشــاطات 
للخط العربي ببســكرة  و المهرجان 
الدولــي للخط العربــي و الزخرفة و 

المنمنمات.
وحضــر حفل االفتتــاح إطارات من 
وزارة الثقافــة و الفنــون و أعضــاء 
من الســلك الدبلوماســي المعتمد في 

الجزائر إلى جانب خطاطين.
و تتواصل فعاليات المهرجان الثقافي 
الوطنــي للخط العربي إلــى غاية 8 
ماي القــادم بتنظيــم محاضــرات و 
ورشــات مفتوحــة ينشــطها فنانــون 

بارزون في فن الخط العربي. 

تقديم مرشوع مؤلف يتناول مسار الفنان 
التشكييل محمد خدة يف الذكرى الـ 30 لوفاته 

عين على الثقافة و الفن 

n   و فــي تصريح لوأج أوضح ذات المختص 
الذي يشــغل حاليا منصب مدير الثقافة والفنون 
محليــا بأنــه ســلط فــي الكتابين علــى جوانب 
تاريخيــة وأثرية لهــذه القرية والواحــة الواقعة 
بالجنوب الغربي لجبال األوراس على بعد 50 
كلم شــمال بسكرة و 50 كلم جنوب باتنة خالل 

العصرين القديم و الوسيط .
و جــاء المؤلفان اللــذان طرحا للبيــع بعدد من 
مكتبات عاصمة األوراس في 200 صفحة من 
الحجــم الكبير مزودة بالصــور والمخطوطات 

لكل واحد منهما حسب ذات المتحدث.
ومــن المعالم الهامــة التي ركز عليهــا الكتاب 
األول -حسبه- الجسر العتيق الذي بناه الرومان 
وكــذا منفــذ أو فــج المدينــة الذي كان يســمى 
كالســيوس هرقليس وكذا النقيشــات والكتابات 
الالتينيــة وبعــض المجســمات الموجــودة في 
متحــف القنطــرة إلى جانب القــالع التي كانت 
تؤمن الطريق الممتد بين باتنة وبســكرة انطالقا 
مــن المركــز العســكري الرومانــي الرئيســي 

بالمبيز )تازولت حاليا( بباتنة.
أما بالنســبة للعصر الوســيط فتم تسليط الضوء 
-حســب ذات المتحدث- على الناحية المعمارية 
اإلســالمي و إبراز  في العصــر  للقنطــرة 
القريــة  المعالم من مســاجد وأضرحة بهذه 
القديمة وكيف أدخل إليها المسلمون وألول مرة 
النخيــل والجمال معتمــدا على عديــد المراجع 
والشواهد األثرية التي مازالت موجودة بالجهة.
ذوي  اإلصداريــن  أن  المؤلــف  ذات  وأكــد 
صبغة أكاديميــة متخصصة )دراســة تاريخية 
وأثرية( وهمــا موجهين بالدرجة األولى للطلبة 

الجامعييــن خاصــة المهتمين بالتــراث األثري 
والتاريخي.

وتتجلــى أهميــة القنطرة مــن الناحيتين األثرية 
والتاريخيــة يضيــف ذات الباحث فــي ميزتين 
تتمثــل األولى في الموقع الطبيعــي الذي أهلها 
ألن تكون قديما عبارة عن معبر ومنطقة تربط 
بين الشــمال والجنــوب وما نتج عــن ذلك من 

تأثيرات حضارية بكلتا المنطقتين.
و تتمثل الثانية يضيــف المتحــدث فــي تمركز 
تجمعــات بشــرية هامــة بهــا من فتــرة ما قبل 
التاريخ ثم الحقــب العتيقة النوميدية والرومانية 
والبيزنطية وصوال إلى الفترة اإلسالمية األولى 
بقدوم الفاتحين ليســتمر هــذا التواجد البشــري 

بالمدينة إلى وقتنا الحالي.
يذكــر أن الدكتــور كبــور أولــى عنايــة كبيرة 
بمنطقــة القنطرة وركز عليها فــي أبحاثه بداية 
من ســنة 2005 وصدر له منذ ســنة عن نفس 
دار النشــر بمدينة باتنة كتــاب أول عنها باللغة 
العربية بعنوان ) المجتمع القديم بمنطقة القنطرة 
من خالل الكتابات والمخلفات األثرية في الفترة 
الممتدة ما بين القرن األول والثالث الميالديين(.
و يتمثــل الهــدف من هذه اإلصــدارات يضيف 
الباحث في إبراز قيمة مثل هذه المعالم من خالل 
الدراســات األثريــة والتاريخيــة وتثمين ما هو 
موجود منها حاليا بواســطة األبحاث والتعريف 

بها وحمايتها بما يخدم التنمية المستدامة.

 يتناوالن العرصني القديم والوسيط

صدور كتابني حول المعالم األثرية لمنطقة القنطرة

الكاتبة سعاد شيحي

   أشرق اسمها في سماء األدب 
بحروف المست قلوب القراء

n   الكاتبــة الصاعدة ســعاد شــيحي  من مواليد 
1996 بالــوادي تحدثــت لعيــن الجزائــر عــن 
تجربتها في عالــم األدب الذي ولجته بحب كبير 
وشغف ، فمنذ الصغر تأرجح قلمها مولعة بكتابة 
القصص القصيرة المنســوجة من وحي الخيال، 
فضــال عن كتابــة الخواطر التــي وجدتها راحة 
تعبّر بها عن ما يجول بخاطرها فأحبت موهبتها 
وتفننــت فــي حياكة حــروف وصفتهــا بالجميلة 
،تأثرت بنخبة من األدباء الجزائريين والعالميين 
أبرزهــم األديبين  الطاهر وطار و أمين الزاوي 
، وكــذا الكاتبة اللبنانية غادة الســمان لكن الحظ 
األوفر نالته الكاتبة أحالم مستغانمي التي أردفت 

أن كتاباتها منحت لها دافعا قويا لإلبداع .
فــي و أضافت سعاد أن مشاركتها 
المجــالت  مــن  العديــد 
فــي  خاصــة  المدرســية 
أكســبها  الثانوية  المرحلــة 
تكريما وتشجيعا وتصويبا 

من طرف أساتذتها.
ســعاد  أصــدرت  قــد  و 
األول  األدبــي  المولــود 
ســنة 2019 ”نظرتــي 
للحيــاة” فضلــت جمع 
خواطرهــا فيــه وفــي 
ذات الوقــت اعتبرتــه  
مشــوارها  انطالقــة 
األدبي اإلصدار وهو 

عبارة عن مجموعة من 
الخواطر المتسلســة والمرتبــة تطرقت فيها 

إلى العديد من المواضيع فكتبت عن الحزن مقابل 
الفــرح والكبرياء مقابل الخــذالن لتجمع ثلة من 
المتناقضات التي يعيشــها الفــرد مختارة ختامها 

طــر  ا بخو
لتعيد  إيجابيــة 
تجديــد الحيــاة 
والتــي ذكــرت 
أنها لقيت صدى 
كبيرا في الجزائر 

وخارجها.
وتحدثت سعاد عن 
الثانــي  إصدارهــا 

مــع القــدر” وهــي ”الحظ 
رواية اجتماعية درامية حزينة تروي قصة أسرة 
ريفية فقيرة متكونة من خمس بنات يعشن األمية 

والجهــل ليقّرر رب األســرة االنتقال إلى المدينة 
لعلّها تتحســن حالته ولكن وجد العكس فتتشــابك 
األحــداث حيــث انتحرت إحــدى بناته وهاجرت 
األخرى ،حاولت ســعاد  من خاللها معالجة عدة 
ظواهر اجتماعية حديثة أهمها االنحراف . وجاء 
اختيــار العنوان داللــة على ما تحتويــه الرواية 
وعبارة عن تســاؤل وتعجب فقالت شــيحي :” ال 
يوجد حظ ألن كل شيء بقضاء وقدر من المولى 

عز وجل”. 
و تطمح الكاتبة الشــابة أن تصبح ذات يوم أديبة 
مشهورة وتواصل حروفها التحليق ألبعد مكان ، 

لتكون مفخرة لعائلتها .   
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 كاتبة جزائرية شــابة دخلت الســاحة األدبيــة واإلبداعية بإصدارها األول ”نظرتــي للحياة” ليليها اإلصدار 
الثاني ”الحظ مع القدر”هي  الكاتبة الصاعدة سعاد شيحي ابنة والية الوادي  التي عشقت القلم منذ الصغر 
ومارســت طقوس األدب ، محاولة ترك بصمة لها  في عالم اإلبداع القصصي والروائي وافتكاك رتبة أديب 

بامتياز .

صــدر حديثــا عن دار النشــر والتوزيع ”الكلمات” بباتنة كتابان باللغة العربية حول المعالــم والمواقع األثرية لمنطقة القنطرة 
بوالية بسكرة للباحث والمختص في علم اآلثار الدكتور عمر كبور ، حسب ما علم يوم الثالثاء من صاحب العملين.



n   و منهــا قول أحدهم ) لن يوجد بعد عشــرين ســنة 
 في الجزائر إال المســيح للعبــادة( ،وتصريح آخر يقول
 ) إننــا ال نحتفــل اليــوم بالذكــرى المئويــة الحتاللنــا 
الجزائر، و إنما نحتفل بوأد اإلســالم في أرض الجزائر 
(، لهــذا كان ميالد جمعية العلماء  في الوقت المناســب 
من أجل المحافظة على المقومات األساســية للشخصية 
الوطنيــة التــي عبر عنها بوضوح  شــعارها الخالد في 
المبــادئ الثالثــة  ) اإلســالم ديننــا و العربيــة لغتنا و 

الجزائر وطننا ( . 
و حيث أن نهضة األمة ال تكون  إال بنشــر العلم و بناء 
المدارس الحرة بمســاهمة أبناء الجزائر من المحســنين  
للقضاء على األمية و الجهل ، و تصحيح مفاهيم  العقيدة 
السليمة ،و تنوير العقول لمحاربة الخرافات و البدع التي 
حاول االســتعمار و أذنابه مــن  الجهلة  إلصاقها بالدين 
اإلســالمي الحنيف، و قد عبر عنها الشــيخ اإلبراهيمي 
فــي قوله ) إن جمعيــة العلماء حّررت العقول و صقلت 
األفكار و أيقظت المشاعر و النتيجة الطبيعية لذلك هي 
تحرير األبدان، ألن األول مدرجة إلى الثاني (  . و إن 
كانت فكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  
قد ولدت ســنة 1913 عندما أدى الشيخ عبد الحميد بن 
باديــس فريضة الحج ،و التقى  بالشــيخ محمد البشــير 
اإلبراهيمي في المدينة المنورة التي كان مقيما بها  لمدة 
ثالثة أشهر  متتالية ، تدارسا فيها  األوضاع السياسية  و 
االجتماعيــة و الثقافية الصعبة بالقطر الجزائري  جراء 
االحتالل الفرنســي، و خططا بروية ســبل الخروج من 
هذه األزمة المتعددة الجوانب المفروضة على الشــعب، 
و طــرق النهوض بالمجتمع ،مع إعداد البرنامج األولي 
للدعوة .يقول الشــيخ اإلبراهيمي )و كانت الطريقة التي 
اتفقنا عليها أنا و عبد الحميد بن باديس في اجتماعنا في 

تربية النشء هي:
- )أال نتوســع في العلم و إنما نربيه على فكرة صحيحة 
،و لــو مع علم قليل ،فتمت لنا هــذه التجربة في الجيش 

الذي أعددناه من تالمذتنا .
- ارتباط المســجد بالتعليم كارتباطــه بالصالة، فكما ال 
مسجد بدون صالة فهكذا ال مسجد بدون تعليم ، و حاجة 
اإلسالم إليه كحاجته إلى الصالة، فال إسالم بدون تعليم 

.)
 و بعــد رجــوع الشــيخ ابن باديــس إلى الجزائر ســنة 
1914 بــدأت أولــى الخطوات في التبلــور بعد اتخاذه 
مســاجد قسنطينة  مثل الجامع الكبير و مسجد األربعين 
شــريفا  ومسجد سيدي قموش و مســجد سيدي بومعزة 
و الجامع األخضر منبرا لنشــر أفــكاره اإلصالحية ،و 
الشروع في تفسير القرآن الكريم و الذي ختمه يوم 12 

جويلية  1938 . 
كما شــرع الشيخ اإلبراهيمي بعد عودته إلى الوطن في 
عقد الندوات العلمية و إلقاء الدروس بمدينة سطيف مع 
انتقــاد األوضاع االجتماعية الســائدة ، و هي الخطوات 
نفســها التي اتبعها علماء آخرون رجعوا من المشــرق 
و إنهاء دراســتهم في جامع األزهر الشــريف بمصر و 
جامع الزيتونة المعمور بتونس من أمثال: الطيب العقبي 
و العربي التبســي و إبراهيم بيوض و مبارك الميلي و 

محمد خير الدين و غيرهم... 
في سنة 1924 زار الشيخ ابن باديس الشيخ اإلبراهيمي 
بمدينة ســطيف زيارة مستعجلة ،و كشف له عن رغبته 
في تأسيس جمعية ) اإلخاء العلمي ( يكون مقرها مدينة 
قســنطينة ،و طلب منه كتابة قانونها األساسي لما يملكه 
مــن خبرة و تجربة الحتكاكه بالجمعيات، و هو ما فعله 
خــالل ليلــة واحدة .و بعد عودته إلى قســنطينة عرض 
الفكــرة و القانون علــى مجموعة من علمائهــا فوافقوا 
عليها .لكن المشروع تعطل لظروف و أسباب متعددة .
و بدأت جريدة الشــهاب التي أنشــاها الشيخ ابن باديس 
في 12 فيفري 1925  بعد تعطيل جريدته – المنتقد – 
من طرف الســلطات الفرنسية التبشير بالفكرة ،و تدعو 
إليها ، فقد نشــرت في عددهــا الصادر في  ربيع الثاني 
1344هـ الموافق ل  نوفمبر 1925م دعوة للشيخ ابن 
باديس من أجل تأســيس  حزب ديني محض ،جاء فيها 
)إننا نرغب من كل من يستحســن هــذا االقتراح ويلبي 
الدعــوة مــن أهل العلــم أو محبي اإلصــالح أن يكاتبنا 
،مبينــا رأيه بــه إلينا على عنوان الجريــدة ،حتى إذا ما 
رأينا استحســانا وقبوال كافيا شــرعنا في التأسيس وهللا 

ولي التوفيق (
كمــا كتب الشــيخ المولود الحافظي مقــاال تحت عنوان 
)اقتراح تأسيس حزب ديني إصالحي(  نشر في جريدة 

الشــهاب كذلك ،ومن أجل نجاح هذا المشروع دعا  الى 
)تأســيس مكتب إداري مركزي له ،مع فتح فروع عبر 
القطر الجزائري و إنشــاء المدارس و نشــر الجرائد و 
المجالت، و إلقاء المحاضرات و االبتعاد عن السياســة 

 . )
في ســنة 1928 دعا الشــيخ ابن باديــس مجموعة من 
خريجي الزيتونة و األزهر و العلماء العاملين لالجتماع 
بمدينة  قســنطينة لطرح فكرة تأسيس هيأة تجمعهم ،مما 
ســاعد على عقد لقاء الرواد الذي ضم الشــيوخ: الطيب 
العقبــي و العربي التبســي و محمد خيــر الدين ومحمد 
الســعيد الزاهري و محمد البشير اإلبراهيمي و مبارك 
بــن محمد الميلــي ...،و الذين حددوا الخطة األساســية 
لتحقيق مشــروعهم الطموح  و اســتمرار يته، و اتفقوا 
علــى التكفل بنشــر هــذه الخطوات و تجســيدها ميدانيا 
عنــد رجوعهم إلى مناطقهم . و تعتبر هذه الجماعة من 

الرواد هي النواة األولى لجمعية العلماء.
و نظرا للنشــاط المكثف الذي كان يعيشــه نادي الترقي 
بالعاصمة  من إلقاء المحاضرات و االجتماعات العلمية 
منذ تأسيســه ســنة 1927،تأسســت لجنة مؤقتة بنادي 
الترقي تضم شــخصيات حيادية ال يثير ذكرهم   شكوكا 
لــدى الســلطات الفرنســية، و أعلنــوا أن الجمعية دينية 
تســعى إلــى خدمة  الديــن و المجتمــع، و ال تتدخل في 
الشؤون السياسية . وكانت اللجنة  تتكون من السيد عمر 
إســماعيل رئيســا و األســتاذ  أحمد توفيق المدني كاتبا  
باإلضافة إلى الشيخ محمد العاصمي و شاعر األعراش  

محمد عبابسة .

و قــد وجهت الدعوة إلى حوالي 120 شــخصية علمية 
،اســتجاب منهم حوالي 100 عالما، و حضر في اليوم 
المحدد لالجتماع التأسيســي 72 عالما و طالب علم من 
مختلف نواحي الوطن و من المذاهب المختلفة ،كما قدم 

50 عالما بالقبول و  االعتذار عن الحضور كتابيا.
افتتحــت الجلســة األولى بنــادي الترقي  على الســاعة 
الثامنــة صباحــا بصفة جمعيــة عمومية ، و تــم تعيين  
الشيخ أبا يعلى الزواوي للرئاسة المؤقتة ،والشيخ محمد 
األميــن العمــودي للكتابة ، و وضع القانون األساســي 
للجمعية الــذي وافق عليه المجتمعون باإلجماع .كما تم 
انتخاب مجلس إداري يتكون من 13 عضوا، مع اختيار 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيسا لها رغم غيابه .و قد 
حضر االجتماع إال في يومه األخير، و ألقى فيه  خطابا 
مرتجــال ذكر فيــه أن )من مقاصد الجمعية جمع شــمل 
هذه الطائفة المتفرقة، لتتعاون على ما هي مهيأة له من 
نصح األمة وإرشادها لما ينفعها في دينها ودنياها، وأن 
مــن الثمرات الباكــرة لهذا االجتماع تعــارف أبناء هذه 
األســرة النبيلة ،ولقد كان أمنية فــي النفوس وهوى في 
الضمائر ،فأصبح حقيقة واقعة وأمًرا ملموًسا، ولقد كان 
هًمــا معتلًجا في القلوب وخواطر مختلجة في الصدور، 
فأصبح اليوم صوًتا جهيًرا وأذاًنا بالحق عالًيا، ولقد كان 
موكــواًل إلى الصــدف والحظوظ واالتفاقــات ،فأصبح 
اليــوم ملكاً في أيدينا - وإن من مقاصــد الجمعية توكيد 
عــرى اإلخاء بين أبناء هذه الطائفــة، وحملهم على نبذ 
أسباب الشقاق وطرح دواعي التفّرق بينهم ،ونسيان كل 

ما هفت به األفكار مما يدعو إلى فرقة أو عصبية( .

و األعضــاء المنتخبــون هــم الشــيوخ : محمد البشــير 
اإلبراهيمــي - الطيب العقبى - محمــد األمين العمودي 
- المبارك الميلي - إبراهيم بيوض - المولود الحافظي - 
موالي بن الشريف - الطيب المهاجي - السعيد اليجري 
- حســن الطرابلســي - عبــد القــادر القاســمي - محمد 

الفضيل اليراتني - رحمة هللا عليهم جميعا  
و عن الســر من غياب الشــيخ ابن باديس عن حضور 
الجلســات ، يكشف الشيخ محمد خير الدين في مذكراته 

ما يلي :
 )كنت أنا والشــيخ مبــارك الميلي في مكتب ابن باديس 
بقســنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد عبابسة 
األخضري- صاحب جريــدة الثبات و جريدة المرصاد 
-  ،وطلــب إليــه أن يقوم بالدعوة إلى تأســيس )جمعية 
العلماء المســلمين الجزائريين( في العاصمة، وكلفه أن 
يختــار ثلــة من جماعة نادي الترقــي الذين ال يثير ذكر 
أسمائهم شكوك الحكومة، أو مخاوف أصحاب الزوايا، 
وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس 
الجمعية ، حتى يتم االجتماع في هدوء وســالم, وتتحقق 
الغايــة المرجوة من نجاح التأســيس(. ويضيف الشــيخ 
محمد خير الدين : ) وأسر إلينا ابن باديس أنه سوف ال 
يلبي دعوة االجتماع، وال يحضر يومه األول حتى يقرر 
المجتمعــون اســتدعاءه ثانية بصفة رســمية، لحضور 
االجتمــاع العام، فيكون بذلك مدعــوا  ال داعيا، وبذلك 
يتجنــب مــن ردود فعل الســلطة الفرنســية و أصحاب 
الزوايــا ،و مــن يتحرجون مــن كل عمل يقــوم به ابن 

باديس (.  
و ألن رئيس الجمعية ومعظم أعضاء مجلســها اإلداري 
لــم يكونوا يقطنون بالجزائــر  العاصمة،فقد تم تعيين  - 
لجنة للعمل الدائم- مشــكلة من خمســة أعضاء برئاســة 
عمــر إســماعيل ممن ســكان العاصمــة، لتتولى مهمة  
التنسيق بين األعضاء، وحفظ الوثائق وضبط الميزانية، 
و العمــل علــى تحضير االجتماعــات الدورية للمجلس 
اإلداري،و األعضــاء اآلخرون هــم : محمد المهدي و 
آيــت ســي أحمد عبد العزيز و محمــد الزميلي و الحاج 

عمر العنق .
و بهدف تســهيل مهمة  اإلشــراف على متابعة برنامج  
النشــاط اإلصالحــي، و العمل التربوي الــذي يقدم في 
المــدارس الحــرة التــي شــرع فــي بنائها  فــي أرجاء 
الوطن، كلف الشــيخ ابن باديس- و باقتراح من أعضاء 
الجمعيــة- الشــيخ الطيب العقبي بتولي اإلشــراف على 
العمــل بالعاصمــة وما جاورها،و هو ســبب انتقاله من 
مدينة بســكرة إلى العاصمة ، و كلف الشيخ اإلبراهيمي 
بتولي اإلشــراف على العمل بالمنطقــة الغربية انطالقا 
من مدينة تلمســان، وأبقى مدينة قسنطينة و ما جاورها 
تحت إشــرافه شخصيا، وهكذا تقاســم الثالثة العمل في 

القطر كله.
و فــي يوم 13 محــرم 1350 هـ الموافق ل  31 ماي 
1931 صدر الترخيص للجمعية في الجريدة الرســمية 

الفرنسية.

في الذكرى 90 لتأسيسها: 
محطات مضيئة في  تاريخ جمعية العلماء المسلمين 

19

بقلم : أ/ األخضر رحموني 

عين على الثقافة و الفن 
الخميس  6 ماي  2021

الموافق لـ 24 رمضان 1442

بزغ نجم جمعية العلماء المســلمين الجزائريين حاملة لواء الحركة اإلصالحية  يوم الثالثاء 17 ذي الحجة 1349 هـ الموافق ل 05 ماي 1931 م بنادي الترقي 
بالجزائر العاصمة ردا على االحتفال العظيم الذي أقامته اإلدارة الفرنســية يوم 05 جويلية 1930  بمناســبة ذكرى مرور قرن على  احتاللها للجزائر، و الذي دام 
أســبوعا كامال، كاســتفزاز لألمة ،مما أدى إلى غضب كل فئات الشــعب الجزائري، خاصة بعد التصريحات النارية التي أطلقها القادة العسكريون في محاولة لطمس 

هوية المجتمع الجزائري و تشجيع عملية التنصير.



وهذا عنواين وأرقام هواتفي أي 
انسان من المتفوقني والنوابغ يف أي 

مكان يتصل يب فأكرمه .
 0775665641/ 05.60.30.14.96

Gmail  / taharkellali@gmail.com 

n    ضيفنــا الكريــم يف أول حوار لــه يعرفنا 
بشخصه الكريم

 يقــول عمي الطاهــر ولدت يوم  الثالثاء 30 أغســطس 
- أوت  1949 م  الموافــق لـــ 06 ذو القعــدة 1368 
هـــ  بقســنطينة وبالضبط بقرية تســمى المريج من عائلة 
بســيطة بالريــف تمتهن مهنــة تربية االبقــار و االغنام و 

زراعة الحبوب.   
 كيف كانت بدايتك مع الدراسة والتجارة ؟

 التحقــت بالدراســة و عمري 10 ســنوات أي في ســنة 
1956  تعلمت الحروف و حفظت بعض السور القرآنية 
فــي الكتــاب -اللوحــة- و فــي 1957 التحقت بمدرســة 
جمعيــة العلماء المســلمين الموجودة بســيدي مبروك  و 
في ســنة  1960 التحقت بمعهد الشــيخ عبــد الحميد بن 
باديــس الموجــود في البطحة وســط مدينة قســنطينة ، و 
فــي اواخــر ســنة 1962 التحقت بــأول ثانويــة معربة 
انشــات في بداية االستقالل اســمها ثانوية عبد الحميد ابن 
باديس  سنة1963  /وكرمت بعدة كتب كانت تأتينا هدايا 
من ســفارات دول عربية صديقة بهــذه الثانوية في نهاية 
كل عــام ،وكنت متفوقــا دائما في مــادة الرياضيات التي 

عشــقتها وكنــت دومــا متفوقا بها 
وافــرح كثيــرا بهــذه الجوائز  و 
في ســنة 1968 عملت في ســلك 
التعليم االبتدائي بمدرسة منتوري 
بــاب القنطــرة قســنطينة فكرمت 
تالمذتي بجوائز فرأيت الفرحة في 
وجوههــم وتذكرت ســعادتي عند 
تكريمــي حينما كنت طالبا فأخذت 
التكريــم  أوزع  أن  نفســي  علــى 

والتشجيع لطلبة العلم .
بالمعهــد  الدراســة  الــى  انتقلــت 
اســاتذة  لتكويــن  التكنولوجــي 
الرياضيــات للمســتوى المتوســط 
لمــدة ســنتين وتخرجــت وعينت 
كأســتاذ رياضيــات معــرب فــي 
متوســطة حمودي الســعيد بسيدي 
الدراســية  الســنة  فــي  مبــروك 

 1972/1973
ومن بداية عملي كأســتاذ شرعت 
النجبــاء  المتفوقيــن  تكريــم  فــي 
األوائل في قســمي ومن كل قســم 
بالمؤسسة التي أعمل بها واشتري 
الجوائز مــن مالي الخاص وبدعم 

من والدي الكريم الحنين 
 وبعــد وفــاة والدي ســنة 1986 
والــذي كان تاجــرا ؛ قدمت طلب 
االحالــة علــى االســتيداع لمدة 3 
ســنوات و بعدهــا مباشــرة قدمت 

االســتقالة عن التعليم و العمل 
بالتجــارة التــي تركهــا لي 
والــذي رحمــه هللا وجميع 

موتى المسلمين.
متى بدأت 
مرشوعك 

الطيب هذا؟ 
و ما شعورك 

عند 
تكريمك 

وتشجيعك لطلبة العلم ؟
ابتداء من ســنة 1990 بدأت في مشروعي وشرعت في 
تكريماتــي لطالب العلم و المعرفة مخصصة فقط لألفراد 
عائلتــي الصغيــرة و الكبيرة  و في ســنة 1994 عممتها 
على الناجحين من ابناء قريتي المريج و في ســنة 2002 
وســعت تكريماتي علــى الناجحين أبناء ســكان الخروب 
وأقيم حفال تكريميا كل ســنة في شــهر جويلية بعد ظهور 
نتائج البكالوريا بمطعم مدرســة احمد بوشــبعة بالخروب 
و أسســت جمعية باســم مْوسســة كاللي الطاهر لألعمال 
الخيرية و تشجيع طالب العلم و المعرفة بالخروب  وأهتم 
أكثــر بالمتفوقين والنوابغ والنجباء في كل التخصصات و 
شــتى العلوم و كل تمويناتها تأخذ من مْوسســتي التجارية 
التي كانت أديرها مع ابنائي الســتة ثم توســعت تكريمات 

طالب العلم و المعرفة و شملت والية قسنطينة 
الفئــات المكرمــة هي تالميــذ المدارس القرآنية و اقســام 
محو األميــة و المدارس االبتدائية و تالميذ المتوســطات 
الثانويات و بعض الناجحين  الجامعيين  و أصبح يمنح لنا 
المركز الثقافي محمد اليزيد  لتكريم الناجحين فيه بحضور 
رئيــس البلدية  و بعض المســْولين و فــي اواخر 2014 
توســع مجال التكريمات إلى عدة واليات من الوطن فعلى 
سبيل المثال كرمنا في والية البليدة و الجزائر العاصمة و 
كرمنا دكاترة من مختلف البلدان العربية في جامعة مولود 
معمــري بتيزي وزو تحت اشــراف البروفيســور صالح 
بلعيد رئيــس المجلس األعلى للغة 
العربية حاليــا ،و كذلك كرمنا في 
واليــة تيــارت  والية بســكرة و 
والية واد ســوف ووالية ســطيف 
وواليــة باتنــة و قالمــة  و والية 
سكيكدة و جيجل و أخيرا  أصبحنا 
بعــض  الجامعييــن  و  نكــرم 
شــهادة  الحاصليــن  علــى 
و   2 الماســتر  و  ليســانس 
الدكاتــرة  الدكتــوراه  و  شــهادة 
المتحصليــن على اخر شــهادة في 
الجامعة  االســتاذية  البروفيسور 
المتمثلــة  شــهاداتنا  هلل  والحمــد 
فــي المســتطيل الذهبــي أو كنــز 
الذكريــات الذهبــي أو التهنئــة و 
التشــجيع الذهبيــة  أصبحــت لها 
قيمة كبرى لــدى المكرمين  اليكم 
بطاقــة أهدافنــا مــن هــذا التكريم 
الذهبيــة  بطاقــة  الشــهادات  و 
المســلمة للمكرميــن .وأنــا بعملي 
هــذا أبتغي به وجــه هللا وأعلي به 
العلــم والعلماء وأســعد به نفســي 
؛ فســعادتي مــن ســعادتهم  . نعم 
ينتابني شعور عميق مفعم بالفرح 
والســرور خاصــة عندمــا أنظر 

لفرحهم الشديد وسعادتهم الغامرة
؟  هذا  مرشوعــك  نجــح  هل 
التكريــم  تلقيــت  وهــل 

وممن ؟
شــيخنا  القــول  أصدقــك 
أنــي مافكــرت أن  الكريــم 
يصــل مشــروعي وفكرتي 
هــذا  وطموحــي  وحلمــي 
إلــى العالمية ،فقــد حظيت 
بدعوة من مؤسســة ســوق 
عكاظ بالســعودية ألشــرح 
ومشــروعي  فكرتــي  لهــم 
وأعجبوا به  أيما اعجاب 
بزيارة  وأكرموني 

دولة وتأشــيرة ثالثة أشــهر بكل تكاليفها وكرمت في هذا 
المحفل الدولي بمدينة الطائف . وفكرتي هاته التي انطلقت 
بها في تشجيع تالمذتي النجباء من القسم والبيت انتشرت 
وتوسعت حتى شــملت كل نوابغ ومتفوقي وطني الحبيب 
حتى وصلت إلى العالم ) الســعودية ؛ وفرنسا وأمريكا (. 
وقــد اخترت كعضو فعال في العديــد من المحافل الدولية 

الخاصة بتشجيع وتكريم الموهوبين والمتفوقين .
ومــن أجمل التكريمــات واألعمال التي وفقنــي فيها ربنا 
الرزاق الكريم أن اكرمنا وارســلنا 12 اثنا عشــرة امرأة 
مــن الدارســات والناجحــات في محو األميــة إلى العمرة 

بمساعدة من بعض المحسنين.
ما طموحاتك وأهدافك المستقبلية ؟

أعمل على إنشاء جائزة كبرى سنوية للمتفوقين الحاصلين 
علــى أكبر معــدل وطني في شــهادة البكالوريا وشــهادة 
المتوســط بعمرة أو 10 ماليين سنتيم لألول على مستوى 
كل واليــة ،حيث أنظــم لهم حفال كبيــرا بالمركز الثقافي 
محمــد اليزيــد بمدينتــي الخــروب وكل تكاليف ســفرهم 

وإقامتهــم مضمونــة وبذلك أجمع 58 والية ان شــاء هللا 
هــذا العام ان رفع وباء كورونا .وأدعو من خالل منبركم 
اإلعالمي عين الجزائر والتي هي على الوطن والمواطن 
كل الســلطات ورجــال المال واألعمــال أن يهتموا بالعلم 
والعلماء والنوابغ ويخصصوا من أموالهم لتشجيع طالب 
العلم وأهل القرآن وهذا هو الكنز الحقيقي الذي ينفع البالد 
والعبــاد بل ينفع في الدنيــا واآلخرة كما قال معلمنا األول 
حبيبنــا محمــد صلــى هللا عليه وســلم : ” إذا مات ابن آدم 
انقطــع عمله إال من ثالث : صدقــة جارية وعلم ينتفع به 

وولــد صالح يدعــو له ” وتكريمكم للعلــم وللعلماء صدقة 
وعلم ودعاء ينفعك في الحياة وبعد الممات .

قل لنا كلمة أخرية ختامية خاتمة ؟
أخيرا أشــكر الشــكر الجزيل وربنا الشكور وأمرنا بشكر 
النعمة وشكر أهل اإلحسان من الدين ” من لم يشكر الناس 
لم يشــكر هللا ” اشــكر كل من استحســن عملنا وشــجعنا 
وكرمنــا وكرمناه وأخص بالذكر هنا البروفيســور صالح 
بلعيــد ؛ ومــدراء المؤسســات التعليمية الثــالث ؛ وكذلك 
أشكر بعض األئمة جزاهم هللا خيرا وخاصة  اإلمام القدير 
بيدي ســليم الذي يشجعنا ويشــجع أهل العلم وأهل القرآن 
ويكرمنا دائما . كما أشــكر إذاعة قسنطينة وقناة الشروق 
والتلفزيــون الجزائــري محطة قســنطينة وجريدة النصر 
والمساء وخاصة الجريدة الفتية عين الجزائر التي أتاحت 
لي هذه الدردشــة وهذا الحوار األول من نوعه في جريدة 
مكتوبــة ووفــق هللا الجميع لخير البــالد والعباد وحفظ هللا 
جميع البشرية من كل سوء ونصرنا على الجهل والبخل .

خاصة
20

 يعد األستاذ الطاهر الكالني واحدا من المحسنين المهتمين بالعلم والعلماء وحفظة كتاب هللا ، حيث يسعى دوما للبحث عن المتفوقين في كل أرجاء الوطن 
ليكرمهم بالمستطيل الذهبي وكنز الذكريات والتشجيع والتهنئة الذهبيتين  ويهتم  أكثر بالمتفوقين والنوابغ والنجباء في كل التخصصات و شتى العلوم و كل 
تمويناتها تأخذ من مْوسسته التجارية التي كان  يديرها  مع ابنائه الستة ثم توسعت تكريمات طالب العلم و المعرفة في مختلف أرجاء القطر ..هذا الرجل المغدق 

واألستاذ الكريم التقته عين الجزائر وكان معه هذا الحوار.

حوار خاص مع األستاذ الكريم المحسن الطاهر كاللي 

 حاوره :  األستاذ اإلمام  سليم بيدي

 أعمل على إنشاء جائزة كبرى سنوية 
للمتفوقين الحاصلين على أكبر المعدالت

 مشروعي خيري والحمد هلل وصل العالمية واليوم 
أكرم حتى الحائزين على الدكتوراه واألستاذية 

كرمنا نجباء من كل واليت 
القطر وأخيرا التفتنا 
للدكاترة والعلماء

فكرتي أنطلقت 
بتكريم النجباء من 

القسم الذي أدرسه  

أدعو رجال المال واألعمال 
أن يهتموا بالعلم 
والعلماء والنوابغ

    أحسن تكريم أفرحني عمرة مسجد الصمد وأنا متشوق كثيرا لزيارة الحرمين

الخميس  6 ماي  2021
الموافق لـ 24 رمضان 1442



إستراحة

  مالك شبل  ..
العالم والفيلسوف 

الجزائري الذي  أبهر الغرب 
  1953 نوفمبــر   12 شــبل   مالــك     n      
أكاديمــي  وباحــث  فيلســوف  و  مفكــر  هــو 
في األنثروبولوجيا ومؤرخ جزائري ويحمــل 
الجنســية المزدوجة الفرنسية وله حضور قوي في 

اإلعالم الفرنسي واألوروبي.
ولــد ســنة 1953 فــي ســكيكدة شــرق العاصمة 
وتخــرج من جامعــة الجزائر بدبلــوم في الفلســفة 
واألنثروبولوجيــا أي دراســة األديــان ومــن ثــم 
في جامعــة  دراســته  إلى فرنســا إلكمال  هاجــر 
الســوربون ودرس فيهــا ليحصــل علــى درجــة 
دكتوراه في االنثروبولوجيا والعلوم السياسية وعلم 
النفس بعــد ذلــك محاضــًرا ثم أصبح عضــًوا في 
مجلســها العلمي إلــى جانب العديد مــن الجامعات 
األوروبية واألمريكية ويعتبر من أكثر الشخصيات 
المســلمة حضورا فــي اإلعــالم األوروبي خاصة 

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
يعتبر من أشد الداعين إلى الحوار بين الحضارات 

واألديــان ومن الداعين لعصرنة الفكر اإلســالمي 
ليتماشــى مع النهضة الغربية. أو كما يسميه إسالم 

ليبرالي و”إسالم تنويري
حاضــر في عدة جامعات عبر جميــع أنحاء العالم 
األوروبي واإلفريقي واألمريكي مراكش بالمغرب 
وجامعــة تونس والجامعــات المصرية والجامعات 

األمريكية.
يكتب بالفرنســية واإلنجليزية وترجمت كتبة للعديد 

من اللغات ومنها العربية ومن كتبه:
1984 الجسد في اإلسالم

1986 تكون الهوية السياسية
1993 الفكر العربي اإلسالمي

1996 موسوعة الحب في اإلسالم
1997 تحليل نفسي لشخصيات كليلة ودمنة

2002 مسالة اإلسالم
2006 لقرآن لألطفال

2007 إلسالم مشروح
واليهــود  المســلمون  إبراهيــم  أبنــاء   2011

والمسيحيون
2012 قاموس مودة للجزائر

 توفي في 11 نوفمبر 2016 وعمره 63 سنة بعد 
مرض عضــال أدخله المستشــفى بباريس لحوالي 

ثمانية أشهر. ودفنت بمسقط رأسه سكيكدة 

n  عوتــب طفيلــي على التطفل فقال: وهللا ما بُنيــت المنازل إال لتدخل، وال 
نُصبــت الموائــد إال لتــؤكل، وإني ألجمع فــي التطفيل خصااًل جيــدة، فأدخل 
مجالســاً، وأقعــد مستأنســاً، وأنبســط وإن كان ربُّ الدار عابســاً، وال أتكلف 

مغرماً، وال أنفق درهماً، وال أُتعب خادماً!.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف      

عبد اهلل بن عباس 
يف رحاب العلم واإلميان  

n   عبــد هللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشــمي، 
وابــن  ــر،  هو صحابي محدث وفقيه وحافظ وُمفسِّ
عم النبــي محمد، وأحد المكثريــن لرواية الحديث، 

حيث روى 1660 حديًثا عن النبي محمد.
ولــد في مكة في شــعب أبــي طالب قبل الهجــرة 
النبوية بثــالث ســنوات، وهاجر مــع أبيه العباس 
النبــي  مكة فلقــوا  المطلب قبيل فتــح  عبــد  بــن 
محمًدا بالجحفــة؛ وهــو ذاهب لفتح مكــة، فرجعا 
وشــهدا معه فتح مكة، ثم شهد غزوة حنين وغزوة 
الطائف، والزم النبــي وروى عنه، ودعا له النبي 
قائاًل: »اللهــم فقهــه فــي الدين وعلمــه التأويل«، 

وقال أيًضا: » اللهم علمــه الكتاب، اللهم علمه 
الحكمة«، توفي النبي وعمره ثالث عشرة 
ســنة، فكان يفّسر القرآن بعد موت النبي، 

حتــى لُقِّب بـ ّحبــر األمة وترجمان 
القرآن، والحبر والبحر.

كان ابن عباس مستشــاًرا لعمر 
خالفتــه  الخطاب فــي  بــن 
وكان  ســنة،  علــى صغــر 
الكهــول،  بـ فتــى  يُلقبــه 
عباس فتــح  ابــن  شــهد 
 2 7 ســنة  يقية  فر إ
هـ مع ابــن أبي الســرح، 
وغزا طبرستان مع سعيد 
العاص فــي  بــن 
وتولــى  هـــ،  ســنة 30 

 3 5 ســنة  لحج  ا مة  ما إ
وشــهد  هـ بأمر عثمــان، 

مع علي بن أبي طالب موقعة 
الجمل ووقعــة صفيــن، وكان 

أميًرا على الميســرة، ثم شهد مع 
قتال الخوارج في النهروان،  علــي 

آالف  ســتة  إلــى  علــي  وأرســله 
ابــن عبــاس،  من الحرورية فحاورهــم 

فرجــع منهم ألفــان. وواله علي على البصرة، 
مــن ســنة 36 هـ حتــى ســنة 39 هـــ، ثــم خلفه 

عليها أبو األسود الدؤلي.
طلــب ابــن عباس العلم والحديث من الصحابــة، 
وقرأ القرآن على زيــد بــن ثابت وأبــي بن كعب، 
وكان يسأل عن األمر الواحد ثالثين من الصحابة، 
كان البــن عبــاس مجلــس كبيــر في المدينة يأتيه 
ــم مجلســه أياًمــا  النــاس لطلــب العلــم، وكان يُقسِّ
ودروًسا، فيجعل يوًما للفقه، ويوًما لتفسير القرآن، 
ويوًما أليــام  ويوًما للشــعر،  ويوًما للمغــازي، 
1660 َحِديًثــا،  حوالــي  روى  وقــد  العــرب. 
عليهــا،  في الصحيحين 75 َحِديًثا متفقــا  ولــُه 
د مســلم  وتفرد البخاري له ِبـ 110 أََحاِديَث، وتفرَّ

بن الحجاج بـ 49 َحِديًثا.

ال يُعــرف زمن إســالمه على وجــه التحديد، لكنه 
أســلم هو وأمــه أم الفضل بنــت الحارث قبل فتح 

مكة بزمن غير يسير 
كان ابــن عبــاس يقوم بالفتوى فــي عهــد عمــر 
وعثمــان، وكان عمر وعثمــان يدعوان ابن عباس 
إلــى مجلســهما مع أهــل بدر فيستشــيرانه، فكان 

من فقهاء الصحابة، 
أّمــا عــن منهجه في الفقه، فكان إذا ُســئل فإن كان 

من القرآن أخبــر به، وإن لم يجد جواًبا من القرآن 
أخبر من ســنة النبي، وإن لم يجد جواًبا من السنة، 
أخبر من قول أبي بكر، ثم قول عمر، فإن لم يجد، 
قال برأيه.، وكان يأخذ بالرخص إذا ُوجدت لمحبة 
النبــي األخذ بهــا. والبن عباس العديــد من اآلراء 

الفقهية في العديد من أبواب الفقه 
توفي ابــن عباس بالطائف في ســنة 68 هـ، وهو 
ابن إحدى وســبعين ســنة، وصلــى عليه محمد بن 

الحنفية

من أقوال الناس فيه 
كان عمــر بن الخطاب يحرص على مشــورته في 
كل أمــر كبيــر، وكان يلقبه بفتى الكهول. وكان إذا 

ذكره قال: ذاكم كهل الفتيان.
يصفه سعد بن أبي وقاص بهذه الكلمات:

» مــا رأيت أحدا أحضر فهمــا، وال أكبر لبّا، وال 
أكثر علما، وال أوسع حلما من ابن عباس..

ولقــد رأيت عمر يدعوه للمعضــالت، وحوله أهل 
بدر من المهاجرين واألنصار فيتحدث ابن عباس، 

وال يجاوز عمر قوله«..
قــال طــاووس: أدركــت ســبعين شــيخا من 
وأنقطعــت  فتركتهــم  محمــد  أصحــاب 
إلــى هــذا الفتــى، يقصد ابــن عباس، 

فاستغنيت به عنهم.
وقــال مســروق: إذا رأيــت ابــن 
عباس قلت أجمل الناس، فإن 
هــو تكلم قلت أفصــح الناس، 
فــإن هــو حدث قلــت أبلغ 

الناس.
ابــن  عمــر:  قال ابــن 
عبــاس أعلم النــاس بما 

أنزل على محمد.
أبــي  بــن  قال عطــاء 
رباح: ما رأيت مجلســا 
أكــرم مــن مجلــس ابن 
أعظــم  وال  عبــاس، 
علمــا،  أكثــر  وال  جفنــة 
أصحاب القرآن في ناحية، 
ناحيــة،  وأصحاب الفقه فــي 
وأصحاب الشــعر فــي ناحية، 

يوردهم في واد رحب.
قــال مجاهــد: كنــت إذا رأيت ابن 
علــى  يفســر القرآن أبصرت  عبــاس 

وجهه نورا.
يقــول عن نفســه:” ان كنت ألســأل عن األمر 

الواحد، ثالثين من أصحاب رسول هللا.
ســئل ابن عباس يوما:” أنّى أصبــت هذا العلم”..؟ 

فأجاب:” بلسان سؤول.. وقلب عقول«..
فبلســانه المتســائل دوما، وبعقلــه الفاحص أبدا، ثم 
بتواضعه ودماثة خلقه، صار ابن عباس” حبر هذه 

األمة..
كان تنّوع ثقافته، وشمول معرفته ما يبهر األلباب.. 
فهــو الحبر الحاذق الفطن في كل علم.. في تفســير 
القرآن وتأويله وفي الفقه.. وفي التاريخ.. وفي لغة 
العــرب وآدابهم، ومن ثّم فقــد كان مقصد الباحثين 
عــن المعرفــة، يأتيــه النــاس أفواجــا مــن أقطار 

اإلسالم، ليسمعوا منه، وليتفقهوا عليه..

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

-هل تعلم أن الثوم من اعجب األدويه 
الطبيعيه لكثير من األمراض ولكن بعد 
استعماله امضغ شيئ من الخضروات 

الخضراء مثل البقدونس حتى تزول رائحته ونظف فمك.
-هل تعلم أن تناول التفاح لمكافحة األرق والنوم بشكل عميق فالنوم 

يساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة واالحتفاظ ببشرة شبابية .
-هل تعلم ان تناول االعشاب الطبيعية بين الوجبات حيث تساعد 

على الهضم وتخلص الجسم من السموم والشوائب .
-هل تعلم أنه يمكن للون اللسان ان يكون مؤشرا لمشكالت صحية 
لذا احرص على لونه واكتسابه الي لون مختلف ، فاللون االبيض 

يدل على ضعف في جهاز المناعة واللون االصفر يدل على االفراط 
في الطعام والشراب واالحمر في طرف اللسان يعتبر مؤشرا على 

االجهاد النفسي .

نفســه  ســتالين ينصب  1941 - جوزيــف 
رئيًسا للوزراء في االتحاد السوفيتي ليجمع 
بيــن رئاســه الدولة ورئاســه الــوزراء في 

ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر االتحاد 
الســوفيتي إلى خوضها بعد اتجاه القوات ألمانيا 

النازية إلى الحدود السوفييتية.
 2012 - انتخاب فرانســوا هوالند رئيًسا لفرنســا بعد تغلبــه علــى 
منافســه الرئيس المنتهيــة واليته نيكوال ســاركوزي بالجولة الثانية 

من االنتخابات الرئاسية.
2015 - التونسي شــكري المبخوت يفوز بالجائزة العالمية للرواية 

العربية عن روايته ”الطلياني”.
2018 - تحالف حركة أمل وحزب هللا يتصدر االنتخابات التشــريعية 

اللبنانية، بينما حركة النهضة تتصدر االنتخابات البلدية التونسية.

واحد طلع في الكار وكان ال بس 
سباط تع 6000 دج

وحد العجوزة عفست عليه ..قاللها الحاجة 
نحي رجليك راكي عافسة على 6000 دج

قالت له : وين راهم. طاحولي ليا

كل انسان يرى نفسه عالماً بكل شئ هو انسان جاهل ، و كل انسان 
يريد أن يتعلم بشكل دائم هو اإلنسان المعول عليه 

     صدام حسين 

” اتغدى بيه قبل ما يتعىش بيك “
وهذا المثل يقصد به أن تتربص بشخص يتربص بك ويريد 

اإليقاع بك في أقرب فرصة ممكنة، فيجب أن تسبقه أنت وتتربص 
به أواًل، حتى يفقد فرصته في القضاء عليك أواًل.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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n وقد بلغ العدد اإلجمالي للحاالت 
المؤكــدة 123.272 حالة من بينها 
273 إصابــة جديدة، بينما بلغ العدد 
اإلجمالــي للمصابيــن الذيــن تماثلوا 
والعــدد  شــخصا   85869 للشــفاء 

اإلجمالي للوفيات 3.299 حالة.
وحســب نفس المصدر، يتواجد حاليا 

22 مريضا في العناية المركزة.
 كما أفاد البيــان بأنه تم إحصاء 20 
والية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 
20 والية سجلت أقل من 9 حاالت، 

فيما ســجلت 8 واليــات أخرى أزيد 
من 10 حاالت.

وفي هــذا اإلطار، توصــي الوزارة 
المواطنين بضرورة االلتزام باليقظة، 
مــع احترام قواعد النظافة والمســافة 
الجســدية واالرتــداء اإللزامي للقناع 
الواقــي واالمتثــال لقواعــد الحجــر 

الصحي.
كمــا تؤكد على أن االلتــزام الصارم 
من قبل المواطنيــن بهذه اإلجراءات 
الوقائيــة، إلــى جانــب أخــذ الحيطة 

والحــذر، هي عوامل مهمة إلى غاية 
القضاء نهائيا على هذا الوباء.

 وفي ســياق متصل تعيش السلطات 
المحلية لوالية المسيلة، حالة استنفار 
قصــوى، بعــد ظهور ثــاث حاالت 
مــن اإلصابــة بالســالة البريطانيــة 
المتحــورة لفيــروس كورونا بمنطقة 
بوســعادة، حيــث ســارعت الجهات 
المختصــة الــى اتخــاذ اإلجــراءات 
والتدابيــر الازمــة من خــال تعقيم 
المنطقــة ككل ،بعــد تســخير كافــة 
اإلمكانيــات المادية والبشــرية لذلك 
، مــع وضــع المصابيــن الثاثة من 
بينهم عاملين في قطاع الصحة تحت 
الرقابة والعنايــة الطبية، فضا عن  
إجراء التحاليل المخبرية الجديدة لهم 
لمعرفــة ، والتأكــد مــن حقيقة األمر 
هذا الوضع جعــل الوالي عبد القادر 
جــاوي يصــدر تعليمــات صارمة 
للفاعليــن في اللجنــة العلمية المحلية 
بضرورة متابعــة الوضع عن كثب، 
وإعــداد التقريــر الصحــي الشــامل 
والكامــل حول الحــاالت الثاثة، مع 
الرفع من درجة اليقظة والوعي لدى 

المواطنين الحتواء هذه البؤرة .
أ- هادي 

n الشــبكة يمتد نشاطها من الحدود 
الغربيــة إلى حدود الشــرقية للوطن. 
التحقيق في القضيــة الذي كان تحت 
إشــراف الســيد وكيــل الجمهورية و 
الــذي امتد  إلــى عدة واليــات على 
غرار وهران، تلمســان، سطيف وأم 
البواقي مكن مــن حجز 30 كلغ من 
المخــدرات نــوع قنب هنــدي و04 
ســيارات كانت تســتعمل من طرف 
أفراد الشــبكة اإلجرامية كوسيلة لنقل 

المخدرات والتنقل. 
بعد إتمــام جميع إجــراءات التحقيق 
أنجز ضد السالفي الذكر ملف قضائي 
قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية 
لــدى القطــب الجزائــي المتخصص 
بقسنطينة صدر في حقهم أمر إيداع.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 18/ 13
الجزائر : 13/20
وهران : 24/ 13 

يقودها مغريب رفقة امرأتني 

 باقة األخبار  
عام حبس نافذ لمروج  المؤثرات 
العقلية  يف سوق الطاهري بجيجل 

n تمكنــت مصالح أمــن دائرة الطاهير بجيجل من 
توقيف ثاثيني يروج المخدرات داحل السوق اليومي 
للمدينة ، قد ـــمتم الجهــات القضائية وصدر في حقه 

حكما يقضي بسجنة سنة .
العملية جاءت إثر االستغال األمثل لمعلومات مؤكدة 
تحصلــت عليهــا عناصــر الفرقــة المتنقلة للشــرطة 
القضائيــة بأمــن دائــرة الطاهير بجيجــل مفادها قيام 
أحــد األشــخاص ببيع و ترويــج الحبوب المهلوســة 
على مســتوى السوق اليومي بوسط المدينة، تم وضع 
خطــة أمنية محكمة أســفرت عن توقيــف المعني، و 
بعــد إخضاعه لعملية التلمس الجســدي الوقائية ضبط 
بحوزتــه كمية من األقراص المهلوســة قدرت بـ:35 
قرص ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بما يقارب 
18000 دج، ليتم حجزها و تحويل المعني للمصلحة 
و فتــح تحقيق فــي القضية، يتعلق األمر بشــاب يبلغ 
من العمر 35 ســنة، و بعد استكمال كافة اإلجراءات 
القانونية في شأنه قدم أمام الجهات القضائية المختصة 
بتهمة حيازة المؤثــرات العقلية بغرض البيع بطريقة 
غير مشروعة، أين صدر في حقه حكم عام حبس نافذ 
و غرامــة مالية قدرها عشــرة مايين ســنتيم مع أمر 

إيداع بالمؤسسة العقابية.
للتذكير، العملية هذه تدخل في إطار مواصلة لمساعي 
أعــوان األمن المكثفــة الرامية إلــى محاربة مختلف 
أنــواع الجرائــم و التصدي لمرتكبيها، و ســعيا منها 
لحماية المجتمع من كافة الظواهر الســلبية ســيما تلك 
المتعلقــة بمكافحة تعاطــي و ترويج المؤثرات العقلية 

وسط المراهقين و الشباب.
نصرالدين – د

موظفو بلدية بني بشري يحتجون 
بسكيكدة

n إحتج،أمس،عمال بلدية بني بشــير في ســكيكدة 
،علــى االحتجــاج أمام مقــر البلدية مطالبيــن بتوفير 
شــروط العمل و الحقوق االجتماعية و شروط العمل 

التي تغيب عنهم في البلدية.
العمال ، أعربوا عن تذمرهم من إصرار البلدية على 
عدم تجســيد وعودها في تحســين ظروفهم المهنية و 
تســديد كل مســتحقاتهم و منــح العائليــة و توفير كل 

الشروط العمل من مابس و عتاد وسائل الوقاية .
رئيســة دائــرة رمضــان جمــال ،ســارعت إلى عين 
المــكان بمعية لجنة خاصة تــم التحاور مع الغاضبين 
،حيث تم تقديم كل الضمانات لتحسين ظروف العمال 
المهنيــة و االجتماعية، و هي الضمانات التي أراحت 

العمال.
نورالدين ب

 n مــن اجتهــد ولــم يصــب فلــه 
أجــر واحــد، ومــن اجتهــد وأصاب 
فلــه أجــران”، حديث يعرفــه الجميع 
المجالــس  به فــي كل  ويستشــهدون 
والمناقشــات، وهــو الحديــث الــذي 
ينطبــق علــى فئــة مــن الجزائريين، 
الذيــن ســارعوا إلــى االجتهــاد مــن 
أجــل إخــراج البلــد من أزماتــه التي 
فأصابوا في محطــات  يتخبّط فيهــا، 
وأخطأوا في محطــات أخرى، ويبقى 
أجــر االجتهــاد قائما، لكــن المصيبة 
تكمن في الذين حّولوا االنتقاد من أجل 
االنتقاد إلى علم قائم بذاته، دون العمل 
والمبــادرة، رغــم أن هــؤالء يعلمون 
علــم اليقيــن أنــه ال يوجد في الحيــاة 
أســهل من االنتقاد، وال يوجد أســهل 
من كشــف عيوب اآلخريــن، وزرع 
اليأس في قلوب الناس أبسط من زرع 
األمــل، وصناعــة الموت أبســط من 

صناعة الحياة.
ألجل ذلك يمارس العاجزون سياســة 
االنتقاد مــن أجل االنتقاد والدعوة إلى 
اتباع عــورات وأخطــاء المجتهدين، 
حتى أصبحنا متيقنين بأن برنامج بعض 
الهيئات والشخصيات في الجزائر هو 
الدعــوة لانتقاد غير البنــاء فقط، من 
دون تقديم أي بديل أو حلول للمشاكل 

التي يتخبط فيها الجزائريون!
مؤســف أن يطــل علينا فــي كل مرة 
مسؤول أو رئيس حزب عجنه االنتقاد 
منذ ســنوات من أجــل أن ينتقد جهود 
اآلخرين، لكن يبدو أن الشــعب قد فهم 
الحكايــة جيــدا وبات واعيا بمســتقبله 
ومســتقبل بلــده، حيث أضحــت هذه 
هوائيــة  فقاعــات  مجــرد  الدعــوات 
والشــعب ال يــكاد يعــرف وجودها، 
وهــو الــذي احتــرق بالنــار وحــده 
وتجرع كــؤوس األزمات االقتصادية 
واالجتماعية وحده ومعّرض للمزيد.. 

وحده!
المشكلة أن غالبة ”صنّاع اليأس” سبق 
لهــم وأن شاركوا في تســيير الشــأن 
العام وأحرزوا ”األصفار”، ومارسوا 
كل المهــام ولــم يقدمــوا أي تميّز عن 
غيرهــم، فعجــزوا عن حل المشــاكل 
الصغيــرة ولــم يســاهموا فكريــا وال 
اقتصاديا في األزمات  وال  اجتماعيــا 
يقدمــوا  تعيشــها الجزائر، ولم  التــي 
مبــادرات تجعل البســطاء يســتمعون 

لكامهم الفارغ.
أن  .. صحيــح  الــكالم  آخــر 
الجزائر تعيش أزمة خانقة، وصحيح 
أن الشــباب مــازال يمــارس الحرڤة 
واليأس، وصحيــح أن البلد عجز عن 
فــك عقدته في كثيــر مــن المجاالت، 
لكــن الصحيح أيضا ال مفر لنا ســوى 
ممارســة الممكــن وزرع األمــل بدل 
 .. التجــارب  كل  وخــوض  اليــأس 
فالجزائر في حاجة لمن يحييها وليس 

لمن يميتها.
                        سفيان خرفي 

كاريكاتور 

صنّاع اليأس
آخر الكالم 

مواقيت الصالة 
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 تمكنت عناصر مصالح الشرطة القضائية ألمن والية الطارف من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة 
في الترويج للمخدرات متكونة من 12 عنصرا من بينهم امرأتان، ورعية مغربي   يعد بمثابة  الممون 

الرئيسي والعقل المدبر للعصابة  التي تنشيط عبر إقليم الواليات الحدودية.

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 جريدة عين الجزائر  الصادرة بقســنطينة 
عن مراسلين صحفيين في الواليات التالية 

بسكرة ، الوادي ، عنابة 
لمن يهمه األمر إرســال السيرة الذاتية عبر البريد 

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

تفكيك شبكة دولية مختصة
 في الترويج للمخدرات بالطارف 

الطارف : بوثينة س 

تسجيل 3 حاالت من الساللة الربيطانية ببوسعادة
إصابات كورونا تقرتب من عتبة ال300 

سجلت 273  إصابات جديدة بفيروس كورونا )كوفيد19-( و 10 وفيات خالل ال24 ساعة األخيرة في 
الجزائر، فيما تماثل 176 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم األربعاء وزارة الصحة والسكان 

وإصالح المستشفيات في بيان لها.

الصبح  : 03.58
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.30
العشاء : 20.59



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 17 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 17 :
كم من السنني مكث أهل الكهف نياما ؟

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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