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هالك 7 أشخاص يف فيضانات املدية ، املسيلة وباتنة 

كشفت مصادر مطلعة  من فريق اتحاد الشاوية  أن الالعبين مستاؤون 
كثيرا من اإلدارة بفعل التأخر المسجل في تسديد المستحقات المالية 

بالرغم من المشوار االيجابي المحقق إلى حد الساعة من طرف النادي 
في القسم الثاني هوة الجهة الشرقية .
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أزمة مالية خانقة قد ترهن 
الهدف املسطر هذا املوسم

تساؤالت كثرية طرحت بشأنها
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أثار إعان معهد باســتور وجود 6 حاالت من الســالة الهندية المتحورة من فريوس 
كورونا  بالجزائر و تحديــدا بوالية تيبازة، و التي تعود لرعايا هنود يعملون بورشــة 
بناء، موجة من التســاؤالت عىل مواقع التوصــل االجتمايع، حول كيفية وصول هذه 
الســالة المتحورة يف الوقت الذي تم فيه إغاق الحــدود الربية و الجوية و البحرية، 
وحتى إلغاء رحات اإلجاء، و قد غدت هذه الموجة، الحملة التي أطلقها أبناء الجالية 
الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث ناشــدوا السلطات العليا يف الباد  بالسماح لهم 
بالدخــول ألرض الوطن، و اعتربوا أنــه من غري المنطقي إبقاؤهــم بعيدا عن وطنهم 

لطول هذه الفرتة.

   الساللة الهندية بالجزائر...
 الخبر الذي أشعل مواقع التواصل االجتماعي

محمد ملهاق لـ"عني الجزائر": الساللة الهندية المكتشفة يف الجزائر لها خاصية قوة االنتشار 
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قال أنه ساعد الفريق 
بطريقته وهو العب مهم 

 دافيد مويز 

يشيد بنب 
رحمة 

نب بوزيد زاره  بمستشفى األمن الوطني

الحكومة تأمر بمبارشة 
التكفل الرسيع 

بالفنان صالح أوقروت 

ُ
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n شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي، 
أمــس الثالثــاء، موقفا غيــر معتاد مــن طرف أحد 
النــواب، أثار جــدال كبيــرا على مواقــع التواصل 

االجتماعي.
حيث تفاجأ النواب بدخول رئيسة الحزب الدستوري 
الحر، عبير موســي، التي عرفت بسلوكها المتشنج 
في البرلمان مع أعضاء كل الكتل السياسية، للجلسة 
وهــي ترتدي ســترة واقية من الرصــاص، وخوذة 

دراجة نارية.
واعتبــرت فــي مداخلة لهــا أنها مســتهدفة ومهددة 
بالتصفيــة، وأن حكومــة هشــام المشيشــي ال تريد 
حمايتها، على الرغم من النداءات التي توجهت بها.
وســبق لعبير موسي، المحسوبة على نظام الرئيس 
الراحــل زيــن العابديــن بــن علي، أن بــررت هذا 
التصرف غير المألوف، في فيديو لها عبر صفحتها 
في موقع »فيسبوك«، مؤكدة على أن حياتها مهددة 
وفي خطر، ألن رئيــس الحكومة يريد إنهاء نيابتها 
بالقــوة، ولم يغيــر تعليماته بعدم توفيــر الحماية لها 

داخل البرلمان.

وتقــوم عبير موســي بكل الوســائل والطرق لجلب 
االنتبــاه فــي الجلســات العامــة لمجلــس النــواب 
التونســي، وكثيرا مــا تثير الجــدل، وتصرفها هذا 
ليــس بالغريــب، خاصة بعــد أن تعمــدت في وقت 
سابق الدخول والتجول في البرلمان مستعملة مكبر 

صوت لفض خالفاتها مع خصومها.
وكاالت

»عيــن  مطلعــة  كشــفت،أمس،مصادر   n
قوائــم  شــهدتها  كبيــرة  الغربلــة  الجزائر«،بــأن 
المرشــحين في والية ســكيكدة،حيث شــاهدت أكبر 
عملية زبر طال طالت عدد من القوائم ابرزها قائمة 
حركة البناء الوطني، حيث تم إســقاط 04 أســماء، 
فيما تم إســقاط مترشــح من قائمة األفالن ومترشح 
من األرندي، كما تم إســقاط عدة اســماء من القوائم 

الحرة من بينهم رجال أعمال حيث ســوق يقررون  
المقصيين اللجوء  إلى المحكمة اإلدارية للطعن في 
قرارات اإلقصاء التي جــاءت بناء على المحاضر 
والتقاريــر األمنيــة والقضائيــة حســب مصادرنــا 

المطلعة.
نورالدين. ب

تفكيك شبكة اجرامية  
خطرية تختص يف رسقة  

المركبات و الزتوير ببالربج

 

n تمكنــت فرقــة الشــرطة القضائية 
بأمــن دائرة بــرج الغديــر التابعة ألمن 
والية برج بوعريريج من تفكيك شــبكة 
خطيــرة   تختص في ســرقة المركبات 
، إخفــاء أشــياء مســروقة ، التزوير و 
اســتعمال المزور فــي محررات إدارية 
و رســمية ، التزوير في الرقم التسلسلي 
في الطــراز المضروب على البارد في 
هيــكل مركبــة ، تقليــد أختــام الدولة و 
الدمغــة ، النصــب و االحتيال ، انتحال 
هويــة الغير ، وضــع مركبتين للســير 

بمواصفات تقنية غير مطابقة .
  بنــاء علــى التحريــات التــي قامــت 
بهــا أفــراد الشــرطة و كــذا اســتغالل 
للمعلومــات الــواردة، تمكنت المصلحة 
من كشف هوية عناصر شبكة إجرامية 
متكونــة من 05 أفراد تتراوح أعمارهم 
بين 28 و 55 ســنة . اثنان )02(منهم 
فــي حالة فــرار ينحدرون مــن واليات 
العملية مكنت من اســترجاع  مختلفــة، 
أربــع مركبــات محل ســرقة من بعض 
الواليــات ، حجــز 03 بطاقات رمادية 
مــزورة ، بطاقة ســير مؤقتة محررات 
إداريــة مــزورة ، مفاتيــح مقلــدة و03 
هواتف نقالة تســتعمل في االتصال بين 

عناصر الشبكة . 
و بعد اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 
تــم تقديمهم أمــام النيابــة المحلية حيث 
اصدرت في حق شخصين أمر إيداعهم 

الحبس المؤقت.
مبروك.ب

خالل جلسة رسمية لمجلس النواب التونيس

برلمانية ترتدي سرتة واقية وخوذة

عمليات زبر واسعة تطال قوائم المرتشحني لالنتخابات الترشيعية بسكيكدة

بن بوزيد يقوم بزيارة للممثل
 »صويلح« بمستشفى األمن الوطني

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها :00. 100.000 دج
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n قــام وزيــر الصحــة والســكان 
وإصالح المستشفيات، عبد الرحمان 
بن بوزيد بأمر من رئيس الجمهورية 
عبــد المجيد تبــون، بزيــارة الممثل 
القديــر صالــح أوقــروت لالطمئنان 
علــى وضعيتــه الصحية بمستشــفى 

األمن الوطني بالجزائر العاصمة .
الصحــة  لــوزارة  بيــان  وأوضــح 
أن  الممثــل القدير صويلــح  يتواجد 
بمستشــفى األمــن الوطني ليقليســين 

باعالي العاصمة وتجدر اإلشــارة أن 
األطبــاء شــددوا على ضــرورة نقله 
للعالج في الخارج بصفة مســتعجلة، 
بعد تشخيص 3 أورام سرطانية على 
مســتوى الجهــاز الهضمــي والرأس 

والصدر.
وباشــرت وزارة الصحة و الســكان 
أمــس  المستشــفيات,   وإصــالح 
التام«  اإلجراءات الالزمة لـ«التكفل 
بالحالة الصحية للفنان  القدير صالح 
أوقــروت, علــى اثــر زيــارة أداهــا 

له وزيــر القطاع عبــد الرحمان بن  
بوزيد, بتكليف من رئيس الجمهورية 

.
 وأمــرت وزيــرة الثقافــة والفنــون 
الســيدة مليكة بــن دودة، يوم االثنين، 
بمباشــرة إجــراءات ســريعة للتكفل 
بالوضع الصحي للفنان القدير صالح 
لوعكــة  تعــرض  الــذي  أوقــروت، 

مفاجئة.
ر ـ م

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n رفعــت شــركة »فايــزر« 
التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا 
العــام، عبر طرح ضخــم للقاحها 
ضــد كوفيــد19- ، باإلضافة إلى 
األداء القــوي الذي حققته قطاعات 

أخرى من هذه الشركة الطبية.
أعلنــت الشــركة عــن أربــاح في 
الربــع األول بلغــت 4.88 مليار 
دوالر، أو 86 سنًتا للسهم الواحد. 
وبلــغ ربح الســهم 93 ســنًتا، إذا 
تمــت إزالة التكاليف أو المكاســب 
لمرة واحدة. هــذا أعلى بكثير من 
توقعــات وول ســتريت عنــد 79 
ســنًتا، وفًقا لمســح أجرته مؤسسة 

زاكس ألبحاث االستثمار.
وبلغــت العائــدات 14.58 مليار 
دوالر، متجاوزة بســهولة توقعات 
مليــار   13.49 عنــد  المحلليــن 

دوالر.
وتتوقــع فايزر أن تصــل أرباحها 

حتى نهاية العام إلى 3.65 دوالر 
للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح 
بيــن 70.5 مليــار دوالر و72.5 

مليار دوالر.
كما صرحت شــركة فايزر أنها قد 
تنتج هذا العــام ملياري جرعة من 
اللقــاح المضاد لفيــروس كورونا 
المســتجد، الــذي قامــت بتطويره 
بيونتيــك  شــركة  مــع  بالشــراكة 
 200 ذلــك  فــي  بمــا  األلمانيــة، 
مليون جرعة وعدت بها الواليات 

المتحدة بحلول نهاية ماي.
وتقوم الشركة، ومقرها نيويورك، 
مــن  المالييــن  مئــات  بتصنيــع 
جرعــات اللقــاح ضــد كوفيد19- 
، وتمضــي قدما فــي البحث الذي 
يقيــس فعاليتــه لدى فئــات مختلفة 
المراهقين  مــن المرضــى، مثــل 
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

ضعف في جهاز المناعة.
وكاالت

n تســاءل العديــد مــن ســكان 
مدينــة تبســة عن قرار الســلطات 
المحليــة لواليــة تبســة بتســخيرة 
حافالت المؤسســة العمومية للنقل 
الحضري والشبه الحضري للعمل 
ليــال ابتداء من يــوم 21 رمضان 
الجــاري ،وذلك لتلبيــة احتياجات 
والضواحــي  األحيــاء  ســكان 
والبلديــات المجــاورة على غرار 
بلديتــي  » بكارية 12 كلم شــرق 
تبســة والحمامــات 18 كلم غرب 
تبسة ، هذه التسخيرة حولت مدينة 
تبســة ليال إلى طوفان بشري قادم 
عبــر الحافــالت واختلــط الحابل 
بالنابل وتحولت متاجر وســاحات 
وأزقة تبســة إلى حشــود بشــرية 

فوق بعضها البعض  وانتهى زمن 
كورونــا وتدابيرهــا  اذ في الوقت 
الــذي يجتمع فيه والي تبســة على 
مــدار أيام األســبوع  يحث ويدعو 
االحتياطــات  أخــذ  إلــى  الجميــع 
الالزمة من إجباريــة الكمامة إلى 
التباعد اال ان الوضع ليال وخاصة 
في ظل ســاعات الحجــر المنزلي 
التــي تبــدأ مــن الســاعة منتصف 
الليل إلى الرابعة صباحا يجد أالف 
المواطنين أنفســهم مــع االكتظاظ 
بالحافــالت  واألســواق والمتاجر 
وســط فوضــى المتناهيــة  خالل 
فترة زمنية ال تتعدى ال 4 ساعات 

ليال .
هواري غريب

بسبب »طرح ضخم« للقاحها ضد كورون
فايزر تتوقع إيرادات تصل

 إىل 72.5 مليار دوالر ا

النقل العمومي الجمايع  مسموح به 
ليال  يف تبسة رغم أنف كورونا  ؟



3  عين على الحدث

 n تــم أمــس الثالثــاء بالجزائــر 
العاصمــة التوقيــع علــى  اتفاقيــة 
إطــار بين هيئة وســيط الجمهورية 
و المجلس الوطني لحقوق اإلنســان 
ترمي إلى  تعزيز سبل التعاون بين 

الهيئتين.
وقد وقع االتفاقية وسيط الجمهورية, 
كريــم يونــس, ورئيــس المجلــس 
الوطنــي لحقــوق  االنســان بوزيد 
لزهــاري, وذلك خالل لقــاء تناول 
موضوع ”ضبط قواعد االختصاص 
في  مجــال معالجة العرائض وآلية 

التعاون بين الهيئتين«.
وفــي كلمة له بالمناســبة, أكد كريم 
يونس أن االتفاقية تعتبر ”آلية عملية  
لتفعيــل التعاون بيــن الهيئتين, من 
خــالل تبادل العرائض بين الهيئتين 
متــى كان  هنــاك ســوء توجيه من 
طرف المواطن لعريضته”, مشيرا 
إلى أنه ”ليس من اليسير في بعض  
المسائل الفصل بين االختصاصات 
أو  بالحقــوق  تعلــق  مــا  ســواء 

الحريات«.
كمــا أكــد أن التعاون يشــمل أيضا 
”العمــل علــى وضع شــباك موحد 
في كل والية يعمل في  هذا اإلطار 
إلــى جانب تشــكيل لجنة مشــتركة 
تشــكل آلية للســهر على تنفيذ بنود  

االتفاقية«.
من جهته, أكد لزهاري أن بناء دولة 
القانون يمر عبــر توفير جملة من  
”األبــواب يطرقهــا المواطن عندما 
يتــم المســاس بحقوقــه وكرامته”, 
مبــرزا اإلرادة  السياســية للدولــة 
على أعلى مســتوى في هذا المجال 
من خالل رئيس الجمهورية, الذي  
أكد أن حقوق اإلنســان يتواجد ”في 

قلب سياسته واهتمامه«.

وبخصوص االتفاقيــة اإلطار, أكد 
المتحــدث أن آليــة التعــاون تعمل 
من خالل الشــباك  المشــترك على 
”فــرز الشــكاوى التــي يبعــث بها 
المواطــن وتوجيههــا إلــى الهيئــة 
المعنيــة  )وســيط الجمهوريــة أو 
المجلس الوطني لحقوق اإلنســان(, 
مع تبليغ المواطن”, وذلك  تســهيال 

لعمل اإلدارة.
وتابــع المتحــدث بأن التعــاون بين 
الهيئتيــن فــي التكفــل بانشــغاالت 
المواطنين يأتي  في ظل ”الظروف 
الصعبــة التي تعيشــها البالد جراء 
االســتغالل السياســي والسياسوي  
لألوضاع  من خالل محاولة تأجيج 

الوضع وتسويد صورة البالد«.
في هذا اإلطار, أشار المتحدث إلى 
أن الجزائر تتعرض إلى ”مؤامرة”, 
ال فتــا إلــى  ”وجــود عناصــر في 
وتلقــي  ســمومها  تبــث  الخــارج 
بأكاذيبهــا)...( مــن خــالل خطاب 
موجــه  لشــباب ضعيــف ضحيــة 
األوضــاع االجتماعية واالقتصادية 
مــن أجل تجنيــده ضد مؤسســات  

الدولة«.
وبمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة 
الصحافــة, أكــد لزهاري فــي هذا 
المجــال أنــه  ”ال وجــود لحريــة 
مطلقة”, مشيرا إلى جملة من القيود 
علــى غرار ”النظام العــام,  الدفاع 
الوطني, سمعة األشخاص والصحة 
واألخــالق”, وأكــد أن ”الصحفيين 
والمهنييــن  والمحترفين باعتبارهم 
أن  يجــب  العــام,  الــرأي  صنــاع 
يتمتعوا بكامــل الحرية ضمن هذا  

اإلطار«.
ق ـ و

الشــؤون  وزيــر  أجــرى    n  
الخارجيــة صبــري بوقــدوم, أمس 
الثالثــاء, مكالمــة هاتفية مع نظيره 
المصــري ســامح شــكري, حــول 
عالقات التعاون بين  البلدين, حيث 

أكدا حرصهما على تعزيزها.
وقــال صبــري بوقدوم فــي تغريدة 
لــه على موقع التواصل االجتماعي 
”توتير”:  ”مع أخي ســامح شكري, 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة مصر 

الشقيقة, ســجلنا ارتياحنا لمستوى  
بيــن  القائمــة  التعــاون  عالقــات 
بلدينا, والتي اتســمت دوما بالتفاهم 
مؤكديــن  المتبــادل,  واالحتــرام  
حرصنــا علــى تعزيزهــا والدفــع 
بها إلى أعلى المراتب, بما يجســد  
اإلرادة الســامية المشتركة, ويحقق 

طموحات وتطلعات الشعبين«.
 ق ـ و

التوقيع عىل اتفاقية إطار للتعاون بني هيئة وسيط 
الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

الجزائر و مرص متمسكتان 
بتعزيز عالقات التعاون

 أكد وزير الموارد المائية, مصطفى كمال ميهوبي الثالثاء بمستغانم, على ضرورة إعداد دراسات جذرية للفيضانات, 
لتحيين مخططات التدخل والعمل على الحد من تأثيرات تساقط األمطار.

 أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الثالثاء، بالبليدة عن فتح فروع لبنوك وطنية بعدد من الدول اإلفريقية و 
األوروبية خالل األسابيع المقبلة.

  هالك 5 أشخاص في فيضانات 

المدية و المسيلة 
سجلت مصالح الحماية المدنية خمسة )5( وفيات خالل 24 ساعة األخيرة بواليتي المدية و المسيلة، على 
إثر التقلبات الجوية وتساقط األمطار بعدد من وليات الوطن، حسب ما جاء أمس الثالثاء في بيان للمصالح 

ذاتها.

 ميهويب يدعو إىل  إعداد دراسات جذرية للفيضانات لتحيني مخططات التدخل

تلبية لطلبات متعاملني اقتصاديني 

 فتح فروع لبنوك وطنية بدول افريقية و أوروبية  األسابيع القادمة 

n وأوضح البيــان أن الحصيلة األخيرة للتقلبات 
الجوية خالل 24 ســاعة األخيرة تشير إلى وفاة 
5 أشــخاص، حيث تم تسجيل ببلدية بني سليمان 
بوالية المدية وفاة أربعة أشخاص )04( جرفتهم 

مياه األمطار.
ويتعلق األمر برجل )52 ســنة( انتشــل بحي 1 
نوفمبــر 1954 و بنت )13 ســنة( انتشــلت من 
داخــل مركــز للصــم و البكــم، و شــخص ثالث 
مجهول الهوية )رجل 35 ســنة( انتشــل بالمكان 
المســمى واد الزرواطية، و ضحية رابعة )رجل 

55 سنة( انتشل بنفس المنطقة.
كمــا تــم علــى مســتوى واد المالــح التدخل من 
أجل عملية إنقــاذ )02( فتاتين محاصرتين على 
ضفاف الوادي )تم إنقاذ الضحيتين وهما في حالة 

جيدة(.
و على مســتوى بلدية سيدي نعمان بنفس الوالية 
تم تســجيل قطع الطريق الوطني رقم 18 بسبب 
ارتفاع منســوب مياه واد المالح، كما سجل ببلدية 
قلــب الكبيــر نفــوق 13 رأس من الماشــية إثر 
انهيار سقف إسطبل بالمكان المسمى دوار أوالد 
حاج، أما ببلدية العزيزية فقد سجل قطع الطريق 
الوطنــي رقــم 08 بســبب ارتفاع منســوب مياه 
األمطار بالمكان المســمى موزوبية، فيما ســجل 
ببلدية بني ســليمان امتصاص مياه األمطار عبر 
األحياء بوسط المدينة و تبقى العملية جارية دون 

تسجيل اي خسائر.
وببلدية بني ســليمان أيضا تم تســجيل انهيارات 
جزئيــة لكل من جدران مدرســة الصــم و البكم 
و المستشــفى المحلــي، و تضــرر 116 ســيارة 
ســياحية و 15 شــاحنة و )02( سيارتي اسعاف 

جراء السيول.

و بوالية المســيلة، تم انتشــال جثــة )01( طفلة 
جرفتهــا ميــاه واد مقــرة بالمكان المســمى قرية 
الحجــل بلدية ودائرة قرة، و نقلــت الضحية إلى 

مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.
وأضــاف المصدر أنــه وعلى مســتوى والية أم 
البواقي وتحديدا ببلدية قصر صبيحي تم تســجيل 
تدخــالت تخــص امتصاص ميــاه األمطار على 
مستوى األحياء دون خسائر، كما تم على مستوى 
بلديــة عيــن الخضــراء انقــاذ شــخص محاصر 
داخــل ســيارته بمجرى الــواد، فيما تــم التدخل 

علــى مســتوى بلديــة الصوامع من أجــل عملية 
امتصاص مياه األمطار على مســتوى متوســطة 
الشــهيد خبراني زيان و السكنات الوظيفية داخل 

المؤسسة، دون تسجيل أي خسائر.
وبوالية تيسمســيلت تحديدا ببلدية لرجام ســجلت 
تدخــل أعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص 
مياه األمطار بمداشــر دوار اوالد عائشــة دوار 
أي  تســجيل  دون  دوارالحوابــي،  و  العبايــس 

خسائر، يضيف البيان.
 ق ـ و

n  وصــرح الوزير  ميهوبــي للصحافــة علــى 
هامــش زيــارة العمل والتفقــد لوالية مســتغانم, 
أن الوقــت قد حــان للقيام بدراســات جذرية لكل 
مــا يتعلــق بالفيضانــات وتحيين كل الدراســات 
والمخططــات القديمــة للتدخــل لمواجهــة هــذا 
النوع مــن الكوارث وبعد أن أعرب عن تأســفه 
خلفتهــا  التــي  البشــرية  الخســائر  بخصــوص 
فيضانــات منطقة بني ســليمان بوالية المدية ليلة 
أمــس وتقديمــه التعازي لعائــالت الضحايا, أفاد 

الوزير بأن التغيرات المناخية التي يعرفها العالم 
تفــرض علينا التعامل بيقظــة كبيرة مع الظواهر 
الطبيعيــة, علــى غرار الفيضانات والســعي إلى 

التقليل من آثارها
 وأوضــح ميهوبــي في هذا الســياق أنــه بمجرد 
وقوع هذه الفيضانات ببني سليمان, قامت دائرته 
الوزاريــة علــى الفور, بتســخير كافــة إمكانات 
الديوان الوطني للتطهير, وتم إيفاد لجنة يترأسها 
األمين العام للوزارة ووفد تقني لمعاينة األوضاع 

عــن قرب واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وذكر 
الوزيــر فــي هذا الصدد أن والية المدية شــهدت 
ليلة أمس تساقط كثيف لألمطار تجاوزت كميتها 
96 ميلمتــر خالل ســاعة واحدة, قبــل أن تعاود 
التهاطــل بحجــم كبيــر عجزت معــه التربة عن 
امتصــاص المياه, مما أدى الى ارتفاع منســوبها 

نجم عنه حدوث فيضانات بالمدينة.
 ربيع م

n وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على 
هامش إشــرافه على إطالق تســويق خدمات 
الصيرفــة اإلســالمية ببنــك التنميــة الريفية 
“بدر”، أنه ســيتم خالل األســابيع المقبلة فتح 
فــروع لبنــوك وطنية على مســتوى عدد من 
الــدول االفريقية و األوروبيــة بعد أن قاربت 

نسبة تحضير هذا المشروع 90 بالمائة.
وأضــاف أن هذا اإلجراء جــاء تلبية لطلبات 
متعاملين اقتصاديين متعلقة بفتح فروع لبنوك 
وطنيــة علــى مســتوى دول أجنبية لتســهيل 
تعامالتهــم، الفتا إلى تعطل تجســيده بســبب 
جائحــة فيــروس كورونــا التي أثــرت على 
مختلــف التعامالت و النشــاطات االقتصادية 

عبر جميع دول العالم.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فتح مكاتب 
للصرف، أشار السيد بن عبد الرحمن أن هكذا 
مكاتب “تتوفر على مستوى الدول التي توجد 
بهــا أعداد كبيرة مــن الســياح كونها موجهة 
لتغطية طلباتهم و ليس للمقيمين بتلك البلدان”.
وفي ســياق ذي صلة، دعا الوزير المتعاملين 
الذين يحتفظــون بمبالغ مالية كبيرة لديهم إلى 
ايداعهــا فــي البنوك متعهــدا بتوفيــر “كامل 

اإلجــراءات التســهيلية لهــم” قبل أن يســجل 
أن هذه األموال ســتحول لـ”تمويل المشــاريع 
اإلقتصادية و ســتمكن مــن اإلنطالقة الفعلية 
لإلقتصــاد الوطني و إســتعادة العملة الوطنية 

لقيمتها”.

وأشــار إلى أن “قيمة العملــة الوطنية تتوقف 
علــى قوة اإلقتصــاد الوطنــي”، و أن الحفاظ 
على هذه القيمة هو “تحد وطني يتحقق بتضافر 

جهود جميع المتعاملين اإلقتصاديين”.
ربيع ـ م
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وزير الصحة عبد الرحمان نب بوزيد يكشف

تخصيص مستشــفى زرالدة كقطب 
للخدمات الطبية االستعجالية

إصــاح  و  الســكان  و  الصحــة  وزيــر  كشــف   n

المستشفيات، البروفســور عبــد الرحمــن بــن بوزيد,أمــس 
الثاثــاء عن تخصيــص مستشــفى زرالدة ) غــرب الجزائر 
العاصمــة (للخدمــات الطبيــة االســتعجالية ليكــون قطبا في 

المجال بالناحية الغربية للعاصمة.
و قال السيد بن بوزيد خال زيارة تفقدية لمشروع مستشفى 
زرالدة و الذي يتســع ل120 ســريرا, أن هذا الهيكل الصحي 
ســيكون قطبا للخدمات الطبية االســتعجالية بالناحية الغربية 
لوالية الجزائر, بغرض تخفيف الضغط عن باقي مستشــفيات 
الجزائر العاصمة ,  وعن ســير أشــغال مشــروع مستشــفى 
زرالــدة, قال المتحدث أنه يعــرف تقدما ملحوظا ,65 بالمائة 
بحســب البطاقة التقنية  مشــيرا الى أن االشغال التي انطلقت 
سنة 2010عرفت تأخرا كبيرا وهو ما كان وراء فسخ العقد 
مــع الجهة المنجزة قبل أن يســلم المشــروع الى 5 مقاولين 
جزائرييــن تمكنوا الــى غاية اليوم من رفــع التحدي,  وعبر 
الوزير عن رضاه للعمل المنجز و األشغال تسير وفق المعايير 

الدولية ونتوقع تدشين هذا الصرح الطبي قريبا
و عن االختصاصات التي ســتتوفر بالمشفى, قال الوزير أنها 
ستشــمل كل االختصاصات بشــكل متكامل بمــا فيها الجراحة 
العامــة و جراحة االعصاب و العظام, على أن يتم تعميم مثل 
هــذه الهيــاكل بباقي واليــات الوطن حيث مــن المقرر أن يتم 
انشــاء مستشــفى مماثل بــكل من وهران و عنابــة باالضافة 
الى مشــفى بــرج بوعريريج الذي يجري انجــازه حاليا و لم 
يكشــف الوزير عن التكلفة المالية التي خصصت للمشــروع, 
قائــا أن أي مشــروع يعرف تأخرا مماثــا االكيد أن الغاف 
المخصص له ســيتضاعف, مبرزا مثاال عن أحد المستشفيات 

الذي تضاعفت تكلفة انجازه بأزيد من خمس مرات
كمــا عايــن الوزير بمستشــفى ســليم زميرلــي بالحراش 3 
قاعــات للعمليات الجراحية التي تدعم بها هذا الهيكل الصحي 
و تــم علــى مســتوى القاعــات المذكــورة تخصيــص أحدث 
التجهيزات الطبية التي من شــانها تسهيل عمل الفرق الطبية 
أثنــاء تدخاتهم الجراحية  و قال أن تدعيم المستشــفى بتلك 
القاعات يأتي في سياق مخطط الوزارة إلعادة تهيئة القاعات 
االســتعجالية ضمــن اســتراتيجية القطاع لتحســين الخدمات 
المقدمــة للمرضى مبرزا أن تحســين ظروف العمل ســيمكن 
الفرق الطبية من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما 
يتماشــى و المعايير الدولية فــي هذا المجال, مؤكدا أن تعميم 
الهيــاكل الصحية الجوارية ســيمكن أيضا من تخفيف الضغط 
المسجل على كبرى المستشفيات, بما فيها مستشفى مصطفى 
باشــا الجامعي بالجزائر العاصمة و الذي سيستفيد قريبا من 
مدخل و مخرج آخر لتفادي االنســداد المروري الذي تتســبب 
فيه المركبات المحاذية لمدخله المقابل لساحة أول ماي’ ذكر 
المتحــدث بأن 70 بالمائــة من تعداد المرضى الذين يتقدمون 
إلــى المستشــفيات يمكن معالجتهــم على مســتوى العيادات 
الطبيــة المتعددة الخدمات, و يجري العمل حاليا ضمن مخطط 
القطــاع مــن أجل توجيــه على األقل نصف هذه النســبة نحو 
الهيــاكل الجوارية لتخفيف الضغط على المستشــفيات و حتى 
تتمكن هذه األخيرة من أداء المهام التي يفترض أن تقوم بها.
ق ـ و

n لم يمر إعالن معهد باستور باكتشاف 6 حاالت 
إصابــة بالســاللة الهندية المتحــورة من فيروس 
كورونــا الجزائر مرور الكرام، حيث  اشــتعلت 
مواقــع التواصل االجتماعي بمجرد اإلعالن عن 
الخبر، بين من طرح تســاؤالت عن كيفية دخول 
هذه الســاللة المتحورة للجزائر في ظل اإلغالق 
التــام لكافة الحدود البريــة و البحرية و الجوية، 
ومــع منع رحــالت اإلجالء، وحتــى بعد معرفة 
مصــدر اإلصابــة و التي حســب معهد باســتور 
تتمثل في رعايا هنود يشــتغلون  في ورشة بناء، 
ازدادت التساؤالت عبر هذه المواقع متى وكيف 

دخل الرعية الهندي . 
 مــن جانهــا أطلقــت جمعيــات ممثلــة للجاليــة 
الجزائرية بالخارج رســالة إلى الســلطات العليا 
في البالد للمطالبة بفتح الحدود وإنهاء ما أســمته 
بـ«األزمة اإلنســانية » التي يعيشها الجزائريون 
العالقــون فــي الخــارج بســبب غلــق الحــدود، 
حيــث أطلق كل من »منتــدى الجالية الجزائرية 
بتركيا« و« رابطة جزائريي فرنســا »،«رابطة 
الجزائريين باســبانيا«،« منتدى الجزائريين في 
بريطانيــا«، » اتحــاد الجزائرييــن في كندا«،« 
الجاليــة الجزائريــة فــي شــيكاغو«،«الجمعية 
للطلبــة واألكاديمييــن«،  األلمانيــة  الجزائريــة 
»رابطة الجالية الجزائريــة بقطر« و » الجالية 
الجزائريــة بالنمســا«  حملة »من حقــي ندخل 

بــالدي« بعد قرار الســلطات العليــا تمديد غلق 
الحدود إلى أجل غير مســمى ، في ظل تســجيل 
إنتشــار ثــالث ســالالت مــن فيــروس كورونا 

المستجد  في الجزائر آخرها الساللة الهندية . 
و أشــار الموقعــون على النداء إلى االســتغاثات 
المتواصلة للجزائريين العالقين بالخارج بســبب 
سفريات للدراسة أو العمل أو السياحة أو العالج 
، إضافــة إلــى الجالية المقيمة بالخــارج الذين لم 

يتمكنوا من رؤية ذويهم منذ الغلق في مارس من 
سنة 2020،  و ناشدوا السلطات العليا بالتعجيل 
بفتــح الحــدود مــع االلتــزام بالتدابيــر الوقائيــة 
المعمــول بهــا دوليا ، وإنهاء مأســاتهم، و أكدوا 
اســتعدادهم لطــرح بدائــل وحلول لفتــح الحدود 

بطريقة تحفظ  البالد من الوباء. 
س-م 

n  و أوضح ملهاق أمس، في تصريح لـ«عين 
الجزائــر«، أن الوضعيــة الوبائية  في الجزائر 
ووفق المؤشرات الموجودة في الميدان »مقلقة« 
لكنهــا ليســت »خطيــرة«، و أشــار إلــى ثالث 
مؤشرات و يتعلق األمر بالتراخي الكبير المسجل 
لدى المواطنين و في كل األماكن العمومية، ثانيا 
وجود ثالث سالالت متحورة و هي البريطانية و 
النيجريــة و أخيرا الهندية، و التي تتميز جميعها 
بأنها ســريعة االنتشــار، المؤشــر الثالــث الذي 
يجعل من الحالة الوبائية في الجزائر مقلقة حسب 

ملهاق و هو بطئ و تيرة التلقيح في الجزائر. 
 و بالعــودة للحديــث عــن الســاللة الهندية التي 
أعلن معهد باســتور تسجيل الجزائر ل6 حاالت 
إصابــة بهــا و المنحصرة حاليــا بوالية تيبازة و 
التــي كان مصدرهــا رعية هندي يعمل بورشــة 
بناء،  قال ملهاق إن الساللة الهندية لها طفرتان، 
و المكتشــفة في الجزائر لها خاصية أنها سريعة 
االنتشــار لكنها ال تحتوي على الطفرة التي توجد 
بالســاللة الهندية المنتشــرة في الهنــد و المتعلقة 
بخاصية مقاومتها للقاح،  حيث أكد أن »الساللة 
الهندية المكتشــفة فــي الجزائر تبقى غير مقاومة 
للقــاح«، غير أنــه اعتبر أنه لحــد اآلن ال توجد 

معلومات كفاية عن هذه الساللة . 
و أشار المختص في علم الفيروسات، أن الساللة 

الهنديــة في الهند ليســت الســبب وراء الوضعية 
الوبائية الكارثية في هذا البلد، كون هذه الســاللة 
تمثل نســبة ضعيفة مقارنة بالساللة البريطانية و 

التي تعد أكبر ساللة منتشرة في الهند. 
شــدد ملهــاق على ضــرورة العودة ســريعا إلى 
تشــديد الرقابة على تطبيــق إجراءات الوقاية في 

الجزائــر مــن تباعــد اجتماعي و ارتــداء القناع 
الواقــي وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي تحمي 
و تمنــع انتشــار الفيروس، كما أكــد على أهمية 
تســريع عمليــة التلقيــح ألنــه ال بديــل عنها في 

مكافحة الفيروس و القضاء عليه. 
س- م 
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أثار إعان معهد باستور وجود 6 حاالت من السالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا  بالجزائر و 
تحديدا بوالية تيبازة، و التي تعود لرعايا هنود يعملون بورشة بناء، موجة من التساؤالت على مواقع 

التوصل االجتماعي، حول كيفية وصول هذه السالة المتحورة في الوقت الذي تم فيه إغاق الحدود البرية 
و الجوية و البحرية، وحتى إلغاء رحات اإلجاء، و قد غدت هذه الموجة، الحملة التي أطلقها أبناء 

الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث ناشدوا السلطات العليا في الباد  بالسماح لهم بالدخول ألرض 
الوطن، و اعتبروا أنه من غير المنطقي إبقاؤهم بعيدا عن وطنهم لطول هذه الفترة.

 أكد الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق  أن الوضعية الوبائية في الجزائر »مقلقة« لكنها ليست خطيرة، و 
أشار إلى أن السالة الهندية التي سجلت تواجد 6 حاالت منها بالجزائر هي طفرة من السالة  للموجودة في الهند و ليست 
نفسها، و أكد أن هذه السالة الموجودة في الجزائر ال توجد بها الطفرة  المقاومة للقاح لكنها تبقى سريعة االنتشار، و شدد 

على ضرورة تسريع وتيرة التلقيح في الجزائر و تشديد تطبيق إجراءات الوقاية. 

تساؤالت كثرية طرحها رواد هذه المواقع بشأن هذه الساللة

الساللة الهندية بالجزائر... الخبر الذي 
أشعل مواقع التواصل االجتماعي

الباحث يف علم الفريوسات الدكتور محمد ملهاق لـ"عني الجزائر":

الساللة الهندية المكتشفة يف الجزائر لها خاصية قوة 
االنتشار لكنها غري مقاومة للقاح

الجزائر:سناء-م

الجزائر:سناء-م



nوتســبب انتعــاش الدوالر في فقدان المعدن األصفــر بريقه وجاذبيته كمالذ 
آمن، حيث نزلت أســعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمس 

الثالثاء 
أسعار الذهب

ونــزل الذهب فــي التعامــالت الفورية %0.4 إلــى 1786.10 دوالر 
لألوقية )األونصة( بحلول الســاعة 0702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 

أعلى مستوى منذ 25 فبراير/شباط عند 1797.75 دوالر أول أمس.
وتراجعت عقود الذهب األمريكية اآلجلة %0.4 إلى 1785.50 دوالر.
وقال هاريش في. رئيس بحوث الســلع في جيوجيت فايننشــال سيرفسيز 
”الســبب الرئيســي للتصحيــح الطفيف قــوة الدوالر”، مضيفــا أن حفاظ 

الدوالر على قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.
وزاد البالديــوم %0.1 إلــى 2973.29 دوالر لألوقيــة بعدما صعد ألعلى 

مستوى علي اإلطالق عند 3007.73 دوالر يوم الجمعة.
ونزلت الفضة %0.3 إلى 26.79 دوالر بعدما ســجلت أعلى مستوى منذ 

األول من مارس أمس، بينما استقر البالديوم عند 1230.49 دوالر.
أمــا أســعار النفط، فقد ارتفعــت العقود اآلجلة لخــام 68.56 دوالر 

للبرميل، وســجلت العقــود اآلجلة للخام األمريكــي 65.4 دوالر 
للبرميل.

وقال محللون إن األســعار تتدعــم باحتمال زيادة الطلب على 
الوقــود في الواليــات المتحدة وأوروبا، إذ تســتعد نيويورك 
ونيوجيــرزي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة 
ويعتزم االتحاد األوروبي لقبول المزيد من الزوار األجانب 

الذين جرى تطعيمهم.
وقال آش جلوفر رئيس سي.إم.ســي ماركتس ألفا ”التفاؤل بشــأن تحسن 
الطلــب يبدو أنــه المحرك الرئيســي الرتفاع أســعار النفط فــي الوقت 
الحالي بعد أن أشــار )جون( وليامز رئيس بنك االحتياطي االتحادي في 

نيويورك إلى أن االقتصاد األمريكي على وشــك النمو بأســرع وتيرة 
له منذ عقود«.

وبحثا عن المزيد من المؤشــرات علــى ارتفاع الطلب على النفط في 
الواليات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام 
والمنتجــات من معهد البتــرول األمريكي اليــوم وإدارة معلومات الطاقة 

األمريكية غدا األربعاء.
لكن ما كبح تقدم األســعار انتشار الســاللة الهندية من فيروس كورونا، حيث 
ارتفــع العــدد اإلجمالي لإلصابات حتى اآلن إلى ما يقل قليال عن 20 مليونا، 

وذلك بفعل تخطي حاجز تســجيل 300 ألف حالة جديدة 
الثنــي عشــر يوما على التوالي، وهــو ما من المتوقع 

أن يضــر بالطلب علــى الوقود في أكثر دول العالم 
سكانا بعد الصين.

ارتفاع الدوالر
تحول الدوالر للصعود في التعامالت اآلســيوية اليوم الثالثاء، ليوقف سلســلة 
انخفــاض اســتمرت شــهرا، إذ يعكف المســتثمرون على معرفة مــا إذا كان 
االنتعــاش االقتصــادي األمريكي الكبير قد يدفع أســعار الفائدة إلى االرتفاع، 
مع ترقبهم بيانات اقتصادية تالية وخطابات بشأن السياسة الستقاء مؤشرات.

وارتفعــت العملــة األمريكيــة بنحــو %0.2 مقابــل اليــن واليــورو والجنيه 
اإلســترليني فــي تعامــالت جاءت محدودة بســبب عطلة فــي كل من الصين 
واليابــان. وصعــد أكثــر قليــال مقابــل الدوالريــن األســترالي والنيوزيلندي 
الحساســين للتجارة، بينما ارتفع مؤشــر الدوالر مقابل ســلة من من العمالت 

الرئيسية األخرى %0.2 إلى 91.151.
وبلــغ اليــورو في أحــدث تعامــالت 2.2036 دوالر، في حيــن بلغ الدوالر 
109.29 يــن. وتراجــع الدوالر األســترالي %0.3 إلــى 0.7740 دوالر 

وهبط الدوالر النيوزيلندي %0.4 إلى 0.7171 دوالر.
كانــت عوائد ســندات الخزانة األمريكية القياســية ألجل 10 ســنوات قد 
تراجعــت أمــس االثنيــن بعد بيانات جــاءت أضعف مــن المتوقع لقطاع 
الصناعــات التحويليــة فــي الواليــات المتحــدة وتأكيــد مــن رئيس بنك 
االحتياطي االتحادي في نيويورك جون وليامز على أن التعافي حتى اآلن 

”ليس قريبا بما فيه الكفاية” للدفع في اتجاه تشديد السياسة النقدية.
مــن ناحية آخر، تتصدر اجتماعات لبنــوك مركزية االهتمامات. ولم يطرأ 
تغير يذكر على الدوالر األســترالي بعد قرار غير متوقع من بنك االحتياطي 
االســترالي اليــوم اإلبقاء على السياســة دون تغيير. لكــن البنك حدث بعض 
التوقعات االقتصادية الرئيســية ومن المقــرر أن يصدر توقعات أكثر تفصيال 

يوم الجمعة.
وتراجــع الجنيــه اإلســترليني بشــكل طفيــف إلــى 1.3870 دوالر، إذ إن 
اجتماعا لبنك إنجلترا المركزي يوم الخميس هو الحدث الرئيسي في متابعات 

المتعاملين.
العمالت املشفرة

وفــي ســوق العمــالت المشــفرة، تقدمــت إثريــوم إلــى ذروة جديدة، 
واقتربــت هــذه المرة من مســتوى 3500 دوالر، إذ يدفــع المضاربون 
أسواق العمالت المشفرة، التي تشهد فورة، إلى االرتفاع. وكانت في أحدث 

تعامالت عند 3373 دوالرا.
ق ـ إ/ وكاالت

  النفط يواصل التقدم إلى 70 دوالرا.. 

والدوالر يصعد على حساب الذهب

  عين على اإلقتصاد
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بعد رشكة ”تسال”..

”بيتكوني” تجذب رشكة التجارة اإللكرتونية )إيباي(
n  تحرز العمالت المشــفرة نجاحات ملموسة من خالل 

جذب متعاملين جدد، ما يوسع من سوقها أمام العمالء.
وبعد تجربة شركة تسال لصناعة السيارات وبنك جي بي 
مورجان تشــيس فإن شركة التجارة اإللكترونية ”إيباي« 
تســعى لالنضمام إلى قائمة الشركة التي ترغب بالتعامل 

بالعمالت المشفرة.
وأصبحت شــركة التجارة اإللكترونية )إيبــاي(، منفتحة 
أمــام خيارات الدفع بالعمالت الرقمية المشــفرة، وفقا لما 

قاله الرئيس التنفيذي للشركة جيمي إيانوني، اإلثنين.
ونقلت شــبكة سي إن بي سي األمريكية عن إيانوني قوله 
إن ”إيبــاي« قد وســعت بالفعل نطــاق مدفوعاتها وتقبل 
الدفــع اآلن عن طريق ”آبل باي« و«جوجل باي«، على 
سبيل المثال ، وقال إن الشركة ستواصل البحث في بدائل 

أخرى مثل العملة المشفرة.
وتســبب ذلك في ارتفاع أسهم الشركة مع تحقيق مكاسب 

كبيرة مع نهاية التعامالت في الواليات المتحدة.
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي تعلــن فيها الشــركة 
اســتعدادها لقبول عمالت رقميــة، ففي عام 2013، قال 
رئيــس الشــركة الســابق جون دوناهــو إنــه منفتح على 
البيتكوين كوســيلة للدفع. ومع ذلك ، تعثرت الخطط وبعد 

أقل من عامين ترك دوناهو الشركة.
تجربة مثرية لتسال

ومنتصف شــهر فيفري الماضي، اشــترت شركة تصنيع 
الســيارات الكهربائية األمريكية تسال ما قيمته 1.5 مليار 
دوالر من عمالت البيتكوين، وأعلنت أنها ســتقبل العملة 

الرقمية كشكل من أشكال الدفع في المستقبل القريب.
وقالت الشركة التي يمتلكها ايلون ماسك، إن القرار يتماشى 
مع سياســة االستثمار الجديدة، التي تتوقع استثمارات في 
األصول الرقمية، وكذلك الذهب واألصول األخرى التي 

لم يتم تداولها بعد.
»بيتكوين« تستقطب »جنرال موتورز«

وتتجــه مجموعة جنــرال موتــورز لقبــول ”بيتكوين«، 
كأحد ســبل شــراء ســياراتها، لتصبح بذلك ثاني شركات 

السيارات التي تدشن لعهد العمالت الرقمية.
ووفق موقع ”موتور وان”، فإن مجموعة جنرال موتورز 
قد تكون ثاني شــركة ســيارات في العالــم تتبع هذا النهج 
بعد تســال، عقب تصريحات للمديــرة التنفيذية للمجموعة 

العمالقة.

وفي تصريحات نشــرت مؤخرا لـ”ماري بارا”، المديرة 
التنفيذيــة لجنــرال موتــورز، أعلنــت خاللهــا عــن أن 
مجموعتها ســتدرس أوال وتراقب مــدى اهتمام عمالئها 
بعملة بيتكوين، والشــريحة المســتخدمة لهــذه العملة من 
عمالئهــا فــي تعامــالت أخرى قبــل اتخاذ قــرار نهائي 
بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة 

لـ”جنرال موتورز«.
ذلــك مــع تأكيد ”بــارا” علــى عــدم رغبة شــركتها في 
االســتثمار في عملة بيتكوين، وال تخطط لذلك مســتقبال، 
فقط األمر يتعلق بالســماح باســتخدام العملة كوسيلة دفع 

وهو ما سيحدده المستقبل.
شركة فيزا

وكانــت شــركة فيزا قالت في وقت ســابق إنها ستســمح 
باســتخدام العملة المشــفرة لتســوية عمليات على شبكتها 
للمدفوعــات، وذلك في أحدث مؤشــر علــى تنامي قبول 

العمالت الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.
قائمة مميزة

وهنــاك قائمــة تضم نحــو 10 شــركات تقبــل بيتكوين 
إلبــرام الصفقات، على رأســها مايكروســوفت، عمالق 
التكنولوجيــا األمريكــي هي أول شــركة تفتــح ذراعيها 
للتعامل بـ”بيتكوين« قبل أن تنتشر في العالم وتحديدا في 
العام 2014، ولكنها جمدت هذه الخطوة بعد عامين، قبل 

أن تعيدها مرة أخرى.
وتتيــح مايكروســوفت اســتخدام بيتكويــن للدفع لشــراء 
التطبيقات واأللعاب والمنتجات رقمية من متاجر ويندوز 
وويندوز فون وإكس بوكس جيمز وإكس بوكس ميوزيك 

وإكس بوكس فيديو.
إي تــي آنــد تــي لالتصاالت وهــى شــركة االتصاالت 
األمريكيــة العمالقة هي أول شــركة اتصاالت في العالم 
تقبــل التعامل عبر بيتكويــن وكان ذلك في عام 2019، 
حيــث ســمحت بدفع الفواتيــر عبر اإلنترنــت من خالل 

منصة ”بيت باي«.
كما يســتطيع وكالء الشركة األلمانية في المملكة المتحدة 
أن يقبلوا بيتكوين كوســيلة للدفع لشراء سيارات الشركة، 
لتعد بذلك من أوائل شركات السيارات العالمية التي تعتمد 

على العملة الرقمية في تنفيذ معامالت الشراء والبيع.
هوم ديبوت التي أتاحت شركة تحسين المنازل في السوق 
األمريكية لعمالءها بسداد مقابل أعمالها بواسطة بيتكوين 
من خالل الشــراكة مع تطبيق محفظــة الهاتف المحمول 

”فليكسا” المدمج في أنظمة الدفع في متاجر الشركة.
أما شــركة يو إس إيه إيه خدمات المالية التي تقدم حلواًل 
مصرفية ألفــراد الجيش األمريكــي والمحاربين القدامى 
مــن أوائــل الشــركات في العالــم التي ســمحت بالتعامل 
عبــر بيتكوين، حيث قدمت فــي 2016 محفظة للعمالت 
االفتراضيــة ألعضــاء برنامجهــا الذين يمتلكــون العملة 

المشفرة.
ســتاربكس أشــهر متجر لتقديــم القهوة فــي العالم والتي 
بــدأت تجربة قبول الدفع من خــالل بيتكوين عبر تطبيق 

»Bakkt« خالل عام 2020.
وستشكل ستاربكس نقلة كبيرة في سوق بيتكوين إذ أصبح 
االعتماد على األخيرة بشــكل كبير في المعامالت اليومية 
فــي متاجر عمالق القهوة التي تنتشــر فــي أكثر من 70 

دولة حول العالم.
وأحدثــت منصــة بــاي بــال الشــهيرة لتحويــل األموال 
إلكترونيــا نقلــة حقيقيــة لـ”بيتكوين« بعــد أن أعلنت في 
أكتوبر 2020 عن إمكانية قيام المستخدمون في الواليات 
المتحدة بشــراء أو بيع بعض العمالت المشفرة من خالل 

حساباتهم اعتبارا من عام 2021.
كما سيتمكن مستخدمو خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول 
فينمــو والمملوكة لبــاي بال” من اختيار الدفع باســتخدام 
العمالت المشــفرة، علًما بأن شبكة األخيرة تضم ما يربو 

على 26 مليون تاجر.
دخلــت سلســلة الســوبر ماركــت الشــهيرة هــول فودز 
ماركت خالل عام 2019 في تحالف شــراكة مع تطبيق 
ســبيدن المملوك لشركة فليكســا من أجل سداد مدفوعات 

المشتريات باستخدام بيتكوين.
وتمتد هول فودز ماركت قرابة 500 متجر في الواليات 

المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
ق ـ إ / وكاالت

  باينت أسواق السلع والعمالت خالل تداوالت، الثالثاء، بين ارتفاع ألسواق النفط وتراجع ألسعار الذهب، لكن الدوالر عكس تراجعه وتحول للصعود.
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متفرقات

n  ممثــل عن أســرة المجتمع المدنــي و التجار 
ناشــد والــي الوالية ، عبــد القادر بن ســعيد، و 
النائــب العام، ضــرورة التحقيق مع من تورطوا 
في إهدار قرابة 600 مليون أو تزيد في مشروع 
مذبح بلدي تم إنجــازه داخل مفرغة عمومية في 
طريــق لعراقب، و هو التصــرف الخطير الذي 
وجب على من تســببوا فيه و على كل من شارك 
فــي اختيــار القطعــة األرضيــة الحتضــان هذا 
المشروع إحالتهم على العدالة فورا بشبهة إهدار 
المال العام و تبديده في مشــروع فاشل، حيث أن 
هذا المذبح البلدي تحاصره القمامة من كل جانب 
بالمفرغة العمومية و أقرت كل اللجان المختصة 
فــي النقاوة و اللجنة الوالئية األخيرة رفض فتحه 
لتلــك االعتبارات و األكثر من ذلك دونت تقريرا 
أســودا بخصوص العمل داخل هــذا المذبح الذي 
صدم الجميع أثناء المعاينة من قبل اللجنة الوالئية 
في موقعه و من تســبب في اختيار موقعه وســط 
المفرغــة العموميــة،و هــو اإلهمال الــذي حرم 
أصحاب القصبات و المواطنين من استغالل هذا 
المرفق الذي تحول لألســف إلى وكر للمنحرفين 
و الباحثيــن عن الدعــارة و المحرمــات بأموال 

الدولة.
نشير بأن مصدر مسئول في البلدية، كشف ”عين 
الجزائــر” ،بأن هذا المشــروع يعــود إلى البلدية 
السابقة في العهدة ما قبل الماضية في حدود سنة 
2011 ،حيــث كانت البلدية تخشــى ضياع تلك 

األموال منها التي منحتها الوالية في فترة الوالي 
بن حســين قصد تجسيد المشروع الذي أختار له 
تلك القطعة األرضية، قبل أن تتوسع إليها القمامة 
فــي المفرغــة العموميــة، حيث رفضــت اللجنة 
الوالئية التســريح لفتحه، رغم أن مصالح البلدية 
سارعت إلى تنظيف المكان و محاولة منها لعزل 

المرفــق عن المفرغــة، غيــر أن جهودها كللت 
بالفشــل و أصــرت اللجنة الوالئيــة على رفض 
الســماح بفتــح هذا المذبــح الذي التهــم أزيد من 

600 مليون...
 نورالدين .ب

 أعتربوه تبديدا و اهدارا للمال العام

 بلدية الشرايع تنجز مذبح بلدي 
بهــذه وسط مفرغة عمومية في سكيكدة االحتفــاالت  تميــزت    n  

المناسبة التي احتضنها مقر ديوان 
الوالــي بإطــالق اســم المرحــوم 
الصحفــي عبــد المجيد الــذي وفاه 
األجــل المســمى في األيــام القليلة 
الماضية علــى اثر مرض عضال 
ألزمه الفراش،وفي ذات المناســبة 
تــم تكريــم عــددا مــن الصحافين 

والــي  تدخــل  قبــل  والمراســلين 
الوالية الذي ألقــى كلمة ركز فيها 
بالمجهودات للتي بذلها الصحافين 
والمراســلين المعتمديــن بالواليــة 
في مرافقة برامــج التنمية وتنوير 
المشــاريع  بمختلــف  المواطنيــن 
التنمويــة التي حظيــت بها الوالية 

،السيما مناطق الظل.

األســرة  نظمت،أمــس،    n  
اإلعالميــة بوالية جيجل بمناســبة 
التعبيــر  لحريــة  العالمــي  اليــوم 
المصادف لـ3 مــاي زيارة تفقدية 

لبيت عائلة فقيد الساحة
 اإلعالميــة بالواليــة الــذي رحل 
عنا مند حوالي شــهرين المرحوم 
 ، صبــاط”  أحمــد  الصحفــي” 
أيــن تــم تكريــم زوجــة المرحوم 
علــى  الفاتحــة  وأوالده،وقــراءة 
روحه الطاهرة ،كما كانت الفرصة 
مواتية لحوار عائلي إعالمي شيق 
عن مناقب وأخالق ومواقف الفقيد 

،إذ اتفــق الجميع أنه كان مدرســة 
إعالمية وتربوية وسياسية أعطت 
الكثيــر للوطــن عمومــا والوالية 
خصوصــا ، كمــا تذكــر الجميــع 
بعــض خصاله حيث شــهدوا على 
تواضعه وحبه لفعل الخير ســواء 
كإطار بقطاع التربية أو كإعالمي 
مند أولى كتاباته بمجلة الوحدة في 
سبعينيات القرن الماضي، مع العلم 
أن هــذه االلتفاتة اإلنســانية ورغم 
بســاطتها فقد تركــت أثرا طيبا في 

قلوب أفراد عائلة المرحوم.
نصرالدين - د

الرئيســية  الوحــدة  تدخلــت    n  
للحمايــة المدنية قالمــة بحي أحمد 
زنــداوي بلديــة قالمة ألجــل إنقاذ 
عائلــة من التســمم بعد استنشــاق 
الكربــون  أكســيد  أحــادي  غــاز 
)CO( المتسرب من سخان الماء، 
الحادث أدى إلى إصابة امرأة تبلغ 

51 سنة وشاب 20 سنة بصعوبة 
فــي التنفس كمــا تم تســجيل حالة 
اغماء لدى فتاة تبلغ من العمر 25 
ســنة حيث تم إســعافهم من طرف 
أعوان الحمايــة المدنية ونقلوا إلى 

مستشفى الحكيم عقبي.

 n   تدخلت ليلة اول امس الوحدة 
الرئيســية للحمايــة المدنيــة قالمة 
بحي بــن هرقة بلديــة قالمة ألجل 
تســمم غذائــي لعائلة بعــد تناولهم 
إلــى  أدى  الحــادث  للمرطبــات، 
إصابــة امرأة تبلغ 46 ســنة بآالم 
في البطن وإرتفاع درجة الحرارة، 

و 4  بنات تتــراوح أعمارهم بين 
10 إلى 23 ســنة وطفل 01 سنة 
كلهــم يعانون من آالم في البطن تم 
إسعافهم من طرف أعوان الحماية 
المدنيــة ونقلوا بواســطة ســيارتي 
إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.

الشــرطة  قــوات  تمكنــت     n  
باألمــن الحضــري الســابع بأمن 
واليــة قالمة، من توقيف شــخص 
يبلــغ مــن العمــر 43 ســنة، مقيم 
بقالمة يقوم ببيع لحوم غير صالحة 
لالستهالك البشــري على مستوى 
المدينة الجديــدة بقالمة وبعد اتخاذ 
الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
بشــأنه، وبالتنســيق مــع مصالــح 
مديريــة التجــارة ومصلحة الطب 
البيطري التابــع لمديرية المصالح 

الفالحية لوالية قالمة، تم حجز 16 
كلــغ من فخذ الدجاج، 07 كلغ من 
صدر الدجاج، إضافة إلى 02 من 

أحشاء غنم.
 ليتم تشكيل ملف قضائي ومتابعة 
المعنــي باألمــر عن فعــل حيازة 
منتوج )لحوم قصابة( غير صالحة 
لالســتهالك البشري،أرسل الملف 

إلى الجهة القضائية المختصة.
 خديجة .ز

 القيام  بحملة توعويه لإلرشاد يف استهالك مادة الخزب بربج بوعريريج

 تكثيف العملية الرقابية عىل المضاربة و االحتكار 
للسلع ذات” االستهالك الواسع”

    أعوان الغابات يحجزون 33 كيسا من الفلني يف غابة أوالد يحي بجيجل

n    وكشــف والــي الواليــة أنه تــم الزيادة في 
الحصــة اليوميــة مــن مــادة الحليــب ،حيث بلغ 
انتاجها بالوالية  120 ألف لتر من الحليب يوميا 
خــالل شــهر رمضــان الكريم ،بعد مــا كانت ال 
تتجــاوز 70 ألف لتر يوميا فقط و زيادة بنســبة 
حوالــي 40 بالمئة، و هذا من أجل الوصول الى 
طلبيــات المســتهلك ،خاصة في شــهر رمضان 
،حيث ســجل نقص فادح في التزود بمادة الحليب 
و التــي تعتبر مادة أساســية للمواطن الجزائري، 
فــي ذات االجتماع تــم دراســة الوضــع الوبائي 
واالستماع لمختلف العروض المقدمة من طرف 
المتدخليــن في الحالة الوبائية، حيث أعطى والي 
الواليــة تعليمات صارمة في تطبيق البروتوكول 
الصحــي فــي الفضــاءات التجارية و الســاحات 

العمومية ،وكذا المســاجد خاصة في الفترة الليلة 
،أيــن تعرف المســاجد اقباال كبيــرا لتأدية صالة 
التراويح، كما طالب مضاعفة العمل التحسيســي 
والتحذيــر من خطر فيــروس كورونا خصوصا 
مــع انتشــار الســالالت المتحورة فــي الجزائر، 
وفي هــذا االطار تم اعداد ملصقــات ومطويات 
تحسيســية من طــرف مصالح مديريــه التكوين 
والتعليــم المهنيين، حيث أشــاد الوالــي بالمبادرة 
ودعــا إلــى تعميمهــا خصوصــا فــي قطاعــات 
التربيــة والتعليم و التعليــم العالي، كما طلب من 
المصالح الصحية   مواصلــة عملية التلقيح ضد 
فيروس كورونا المســتجد و االنتهاء من الحصة 
التــي حصلــت عليهــا الواليــة، لإلشــارة فقد تم 
اســتهالك 55.78 بالمئة  الحصــة الوالئية من 
اللقاح، كما تم الكشف على انطالق عملية التلقيح 
بالمؤسســات العقابية حيث تــم تلقيح 255 نزيل 
والعملية متواصلة، كما ســيتم استالم دفعة جديدة 

مــن اللقاح خــالل االيــام القادمــة، و دعا محمد 
بــن مالك مضاعفة عملية النظافــة عبر البلديات 
والتطهيــر والتعقيم عبر المؤسســات المســتقبلة 
للجمهور،وكذا تسريع وتيره ضخ المياه من أقبية 
العمــارات وتحضير لموســم الصيــف بإصالح 
االعطاب على مســتوى اإلنارة العمومية والقيام 
بحمله لمكافحه الحشرات و القضاء على الكالب 
الضالة. خالل االجتمــاع تم التطرق الى ظاهرة 
التبذير التي وصلت الى الذروة و ســجلت ارقاما 
قياسية خاصة ما يتعلق بمادة الخبز و طلب القيام  
بحملة توعويه لإلرشــاد باالقتصاد في اســتهالك 
مادة الخبز، حيث تم احصاء ما تم رميه من هذه 
المــادة خالل هــذا الشــهر ب 22,27 طن على 
مستوى 34 بلدية الموزعة على قطر الوالية، و 
سجلت بلدية برج بوعريريج وحدها رمي 8,90 
طــن من مادة الخبز تم احصائها من قبل مصالح 

مؤسسة الردم التقني بالوالية.

n  قــام ،أمس أعوان الغابات إلقليــم بلدية اوالد يحي خدروش 
برفقة اعوان أقليمي الميلية و مشــاط بوالية جيجل بعملية حجز 
اربعة )04( ستار من الفلين االنتاجي و )33( كيس من الفلين 
االنتاجي قطع ،و هذا بغابة بني خطاب مقطع بوالشكريد ببلدية 
أوالد يحي خدروش، مع العلم ان هذه الكمية تم استغاللها بدون 
رخصة من طرف اشــخاص ينشــطون ضمــن عصابات نهب 
الفلين بالمنطقة ،كمــا قام اعوان الغابات بتحرير محضر حجز 

و العملية الزالت جارية لمعرفة الفاعلين.
يشــار الى أن غابات بلدية أوالد يحي خدروش بجيجل تعد من 
أهــم األقاليم التي يتعرض غطائها النباتي إلى االســتغالل غير 

الشرعي من قبل مافيا الغابات على مستوى  الوالية جيجل.
نصرالدين - د

طالبت،أمس، جمعيات المجتمع المدني المحلي في بلدية الشرايع غربي والية سكيكدة، والي الوالية حجري 
درفوف، ضرورة فتح تحقيق بخصوص ما قالوا تبديد و إهدار للمال العام من قبل البلدية السابقة التي قامت 
بإنجــاز مذبح بلدي بغالف مالي فاق 600 مليون ســنتيم وســط مفرغة عموميــة بطريق لعراقب بين مركز 
البلدية و التجمع الســكاني عين أغبال، و هو المشــروع الذي رفضت كل المصالح المختصة قبول فتحه و 

صدمة إلنجازه أصال وسط المفرغة العمومية.

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب

 شــدد، أول ،أمــس، والي والية برج بوعريريج محمد بن مالــك خالل االجتماع لجنة خلية االزمة متعددة القطاعات للوقاية و 
متابعة فيروس كوفيد 19، على تكثيف عمل الهيئات الرقابية لمحاربة المضاربة و االحتكار للسلع واسعة االستهالك من أجل 
وصول  المواد االساسية الى المواطن على غرار الزيت و الحليب و السميد و اللحوم البيضاء إلى المستهلك بدون زيادة في 

سعرها الحقيقي.

إطالق اسم المرحوم عبد المجيد 
محيمود عىل دار الصحافة بميلة 

األرسة اإلعالمية بجيجل تكرم عائلة 
المرحوم الصحفي ” أحمد صباط”

إنقاذ عائلة من التسمم 
بالغاز بقالمة

...وتسمم 6  أفراد من عائلة 
واحدة بعد تناولهم للمرطبات

 ..وحجز 25 كلغ من اللحوم 
البيضاء و الحمراء الفاسدة بقالمة

عين على الشرق
األربعاء  5 ماي  62021
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n  الحضــور تابع عرضــا مصّورا حول ملف 
التّحضيــرات الجاريــة لالمتحانــات المدرســيّة 
الرســمية ، قدمــه مديــر التّربيــة لواليــة تبســة 
الســيّد » األخضر مــزوز »، فّصل فيه رزنامة 
االمتحانــات ، وعدد المتّرشــحين فــي األطوار 
التّعليميّة الثاّلث  وهيــاكل اإلجراء والمعلومات 
ذات الّصلة.                                                        
من ذلك امتحان شــهادة البكالوريا الذي سيجرى 
بدايــة مــن » 20 جــوان 2021 » ، أحصــت 
مديريّــة التّربيــة مؤّقتا » 17090 » مترشــحا 
تــّم توزيعهم علــى« 57 » مركز إجراء ، بينما 
يقــارب تعــداد المعنيّيــن بامتحان شــهادة التّعليم 
المتوّســط » 11512 » مترّشــحا ، تّم توزيعهم 
على« 48 » مركز إجراء ، على أن تجرى في 
الفترة الممتّدة مــن« 15 إلى 17 جوان 2021 
» ، فيمــا بلــغ عــدد المتّرشــحين لشــهادة نهاية 
مرحلــة التّعليم االبتدائي« 14451 » مترّشــحا 
، موّزعين على » 281 » مركز إجراء ،وحّدد 
تاريــخ اإلجراء فــي الثاّني من الّشــهر المقبل ، 
ســّخر لهذه االمتحانــات« 17 » ألــف مؤّطر، 
وحمل العرض المقّدم تعداد مراكز اإلطعام وعدد 
الوجبات الغذائيّة المقّدمة للمترشــحين ومؤّطري 
هــذه المراكز، حــّددت ب« 77 » ألف وجبة ، 
وتشمل اإلحصائيّة كذلك مراكز اإلجراء ومراكز 
التّجميــع والتّصحيح ، وفي الّســياق ذاته حّددت 
مديريّــة التّربية لوالية تبّســة ، مركز متوّســطة 
» حفيان الّطاهــر« بالحّمامات، الجتياز امتحان 
التّربية البدنيّة للمترّشــحين  األحــرار في الفترة 
الممتــدة بيــن 16/27 ماي المقبل كما ســيجري 
» 5995  مترشــحا في مركزي اإلجراء ثانوية 
فاطمة الزهراء ومتوســطة حفيان الطاهر خالل 

الفترة نفسها. 
والــي الوالية ، شــّدد بالمناســبة علــى ضرورة 
التّطبيــق الّصارم لمراحــل البروتوكول الّصحي 
المعتمد ، وتوفير مستلزماته » الكّمامات المحلول 
المعّقــم ، األقنعة الواقية ، وآلة قياس الحرارة في 

الجســم ، وتنفيذ شروط التّباعد الجسدي  وتوفير 
الوسائل البشــريّة والماديّة لضمان الّسير العادي 
والحسن لهذه االمتحانات ، داعيا بالمناسبة مديريّة 
التّربية والمصالح ذات العالقة ، إلى التّنسيق فيما 
بينها بما يســمح من تذليــل الّصعوبات ، وتمكين 
المترّشحين من إجرائها في ظروف عاديّة هادئة 
ومريحة ، موصيا بمراجعة التّحضيرات مقياســا 
بمقياس لتدارك النّقائــص ومعالجتها في حينها ، 
والعمل على توفير وسائل النّقل لرؤساء المراكز 
والتاّلميــذ ، ووجوب إعالم المترّشــحين خاّصة 
فــي البلديّــات النّائية بأمكنة ومواعيــد الحافالت 
المخّصصــة لنقلهم إلى مراكز اإلجراء ، وشــّدد 
السيّد الوالي على ضرورة توفير المياه الّصالحة 
للّشــرب ، وتثبيت الّصهاريج بالمؤّسســات التي 
تعاني تذبذب في التزّود بالمياه ، وتحسين نوعيّة 
الوجبات الغذائيّة التي ســتقدم للتاّلميذ ومؤّطري 
المراكــز ومراقبتهــا وضمان التّغطيــة الّصحيّة 
المطلوبة داعيا مّرة أخرى إلى التّنســيق التاّم بين 

مختلف القطاعــات المعنيّة ، وتحرير المبادرات 
بما يضمن إنجاح الموعد. 

وبخصــوص الهيــاكل التّربويّــة قيــد االنجــاز، 
وبعــد متابعــة تقريــر مفّصل حولهــا من طرف 
مديريّــة التّجهيزات العموميّة ، حّث الســيّد والي 
الواليــة على ضرورة الّرفع مــن وتيرة االنجاز 
، وتســليمها في آجالهــا المحّددة ، موصيا األمين 
العــاّم للواليــة ، بإعــداد تقريــر شــامل حــول 
المشــاريع غيــر المنطلقــة والمعّطلة لســبب آو 
ألخر ، والعمل على تحديد المسؤوليات ، واتّخاذ 
اإلجــراءات الّردعيــة ضــّد المقــاوالت المكلّفة 
باالنجاز المتقاعســة في استكمال مراحله ، وفي 
معرض ذلك أســدى الســيّد والي الوالية تعليماته 
إلــى مدير التّجهيــزات العموميّة، بضرورة ربط 
» القطــب الجامعــي بولحــاف الّديــر« بمختلف 
الّشبكات، وتجهيزه استعدادا لوضعه حيز الخدمة 

مع الّدخول الجامعي المقبل.

n   وتكثر التســربات على مســتوى شــبكة 
التوزيع في مختلف أحياء المدينة التي تتحول 
إلى سيول ، و هو ما زاد من غضب المواطنين 
الديــن حملوا مصالح البلدية مســئولية ضياع 
الماء في الشــوارع و عدم وصوله إلى بيوتهم 
و أطالت حجم معاناتهم خاصة و جفاف الذي 

يعرفه سد زردازة الذي تتزود منه البلدية .
و في هدا الخصوص، أكد العدد من المواطنين 
فــي اتصــال مــع »عيــن الجزائــر«، بأنهم 
يجدون صعوبات بالغة في توفير الماء المادة 
الضروريــة و الحيوية، حيث وجدوا أنفســهم 
يبحثــون عــن الماء فــي كل مكان أمــام ثقل 
مصاريــف اقتناء المياه المعدنيــة التي كلفتهم 
أمواال أرهقتهم أمام غالء المعيشة و محدودية 
دخلهم، في الوقت الذي تسارع فيه البلدية إلى 
تزويد أحياء دون غيرها بشــاحنات البلدية  و 
هــو مــا زاد من غضبهم، حيــث طالبوا والي 
الواليــة التدخل العاجل إلنهــاء معاناتهم التي 

تستمر مند أزيد من سنة.
مســئول الجزائرية للمياه بسكيكدة كشف، بأنه 
فعال بوجود العديد من التســربات من شــبكة 
الجر الرئيســية و هدا انطالقا من سد زردازة 
الــذي تتــزود به المدينة، و هــو ما يعطل من 

وصل الماء لمواطنيــن، حيث يوجد أزيد من 
20 تســربا على مســتوى األنبــوب الموصل 
مباشــرة مــن شــبكة الجر إلى محطــة الضخ 
الرئيســية، و هدا بالرغم مــن الجهود الجبارة 
التــي بدلتها الشــركة من اجــل إصالحها، و 
هــو مــا دفعه إلى طلب مســاعدة مــن البلدية 
علــى األقل فــي ترميم ما يمكــن ترميمه من 

شــبكة التوزيع على مستوى وســط المدينة و 
بعــض األحيــاء، و أضاف بــان مصالحه لن 
تتــرك المواطن بال ماء، حيث تواصل عملية 
توزيعــه بالصهاريج المتنقلــة خاصة ووجود 
ســد زردازة في حالة ســيئة و ظهور الطمي 
فيه بشــكل قياســي، حيث سيخضع إلى عملية 

صيانة جديدة قبل موسم المطر.

متفرقات
يطالبون بالقطع األرضية التي منحت لهم 

ولم يستلموها 
عمال الصحــة يحتجون أمام مبني  

والية باتنة 

n نظــم، أمــس، عمال الصحة بواليــة باتنة تجمعــا احتجاجيا طالبوا 
خاللــه مقابلــة الوالــي الطالعه علــي  وضعية القطــع األرضية التي 
اســتفادوا بها في بداية التسعينات ولم يتمكنوا من تسلمها. وقال ممثلون 
عن المحتجين لعين الجزائر ان موظفا بمصلحة امالك الدولة اســتولي 
علي القطع وحولها الي شــركة ذات اسهم مستغال وفاة رئيس التعاونية 
العقارية  التي شــكلها المســتفيدون موكدين علي ان العمال ســبق وان 
اشتكوا للعدالة التي حكمت علي المعني بالحبس وبالغرامة المالية  غير 
ان المشــكل ما يزال مطروحا لحد الســاعة  مطالبيــن بضرورة اعادة 
تشــكيل تعاونية جديدة و الترخيص لهم بالتصرف في القطع االرضية 
وتوزيعهــا علي اصحابها وشــكل المحتجون ممثلين عنهم قابلوا الوالي 
حيث شرحوا له بالتفصيل وضعية القطع والصعوبات التي حالت دون 

استفادتهم بها
يجــدر الذكر أن عددا آخر من المســتفيدين من قطــع ارضية في بداية 
التســعينات بمنطقة قادرين شمال الوالية لم يتسلموا الراضي الممنوحة 

لهم إلى اآلن
محمد غناي

حجــز قنطــارني و 40 كلغ مــن اللحوم 
الحمراء غري صالحة لالستهالك بالربج

n في إطار البرنامج المسطر من قبل مصالح امن والية برج بوعريريج 
لحفظ النظام العام بكل عناصره ،الســيما مــا تعلق بالصحة العمومية، 
تمكنت عناصر فرقة شــرطة العمران وحمايــة البيئة التابعة للمصلحة 
الوالئية لألمن العمومي بأمن الوالية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم 
الحمراء غير صالحة لالســتهالك، و جــاء هذا على اثر مراقبة دورية 
لمحالت بيع اللحوم وســط المدينة ،حيث مكنت العملية من حجز كمية 
من اللحوم الحمراء و شحوم و أحشاء حيوانية غير صالحة لالستهالك 
و تقدر ب قنطارين و 40 كلغ و هذا من محلين تجاريين لبيع اللحوم، 
و بنــاء علــى تقرير الطبيب البيطري تم اتــالف الكمية المحجوز على 
مســتوى مركز الردم التقني، كما تم انجاز ملف إجراءات قانونية ضد 

المخالفين .
مبروك .ب

..وحجز أزيد من 70 كلغ من األســماك 
الفاسدة بسوق 

n تمكنت قــوات الشــرطة بدائــرة أم العظائم والية ســوق اهراس من 
توقيف شخص وحجز أزيد من 70 كلغ من األسماك منتهية الصالحية 

كانت موجهة لالستهالك البشري.
عملية توقيف المشــتبه فيه كانت أثر دوريات متنقلة على مستوى إقليم 
البلدية ليلفت انتباههم شــخص على متن شــاحنة صغيرة بداخلها كمية 
كبيرة من األسماك موجهة للبيع  دون مراعات شروط الحفظ والصحة 
، ليتم توقيفه وحجز الكمية التي قدرت بـ 75 كلغ من األسماك مختلفة 
األنــواع والتي بعرضهــا على الطبيب البيطري تبيــن عدم صالحيتها 
لالســتهالك ليتم إتالفها ، مع توقيف المشــتبه فيه الذي تم تحويله لمقر 
المصلحة حيث باســتكمال جميــع اإلجراءات القانونيــة تم إنجاز ملف 

قضائي في حقه أين سيحال على الجهات القضائية المختصة .
مقداد.م

أزيد من 17 ألف مرتشحا للبكالوريا 

والي تبسة يشرف على التحضير 
لالمتحانات الرسمية بالوالية

بلدية الحروش بسكيكدة 
كرثة الترسبات بقناة التوزيع و جفاف سد زردازة يفرز أزمة ماء حادة

7  عين على الشرق 

أشــرف والي تبســة محمد البركة داحاج أول أمس، رفقة مدير التربية بالوالية وكل الجهات المعنية 
التــي لها عالقــة بالحدث ،وذلك بقاعة االجتماعات للوالية  على وضع اللمســات األخيرة لالمتحانات 
الرســمية ،وكذا التحضيــر للدخول الجامعــي 2021/2022 ونقاط أخــرى ذات عالقة ، كانت محور 

اجتماع المجلس الّتنفيذي الموّسع بما في ذلك مشاركة رؤساء البلديات والدوائر.

تشــهد، هــذه األيام، مدينة الحروش جنوبي والية ســكيكدة، ، أزمة عطش حــادة عادت معها مظاهر 
االنتشــار الكبيــر ألصحــاب الصهاريج، أيــن يجرون الماء في شــاحناتهم و الجــرارات و يجهل حتى 

مصدرها في األحياء والشوارع لتصنع ديكور يوميات المدينة.

تبسة  : هواري غريب 

سكيكدة : نورالدين .ب
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n     و يسعى رفقاء كرميش مولود  
البقاء في الصدارة في الجولة القادمة 
عندما يتم استضافة مولودية قسنطينة 
بملعب شلغوم العيد  والمهمة لن تكون 
ســهلة لكن أبناء الشاطو يدركون ما 
ينتظرهــم حيــث يرفضــون التنازل 
والتفاوض عــن نقاط المواجهة مهما 
كان الثمن وســتبقى في شلغوم العيد 
الن الفريق بأمس الحاجة إليها حيث 
جند الالعبون أنفسهم لذلك من خالل 
التحضيــرات والروح الجماعية التي 
تميزهم من أجل هــذا اللقاء الصعب  
ما يزيد من ثقة الالعبين هو التحفيز 
الكبير من األنصار الذين طالبوا من 
الوصول  إلــى ذلك يعتبر االنتصار من خالل كســب الرهــان وفي حال الالعبين بمواصلــة النتائج االيجابية 

الثالــث علــى التوالــي للفريــق بعد  
الفوز على الخروب ثم مولودية باتنة 
والضحيــة القادمة ســتكون ال محالة 
مولودية قسنطينة وهذا ما اتفق عليه 
الالعبــون الذين أصروا على تســع 
نقاط مــن مجموع ثــالث نقاط رغم 
أن المأمورية لن تكون سهلة غير أن 
اإلرادة والقوة والعزيمة كافية لتحقيق 
المبتغى . إلى ذلــك رصدت اإلدارة 
منحة ماليــة مغرية لالعبين في حال 
الفوز على الموك كما تعتزم تســوية  
المســتحقات المتأخــرة ربما قبل هذا 
اللقــاء أو بعده لوضــع الالعبين في 
أريحيــة باعتبار أن هــدف الصعود 
الى القســم الوطني المحترف يقترب 
في حال االســتمرار على  هذا النهج 

فيما تبقى من المباريات 

n   ويحتــل الفريق المراكز الثالثة 
األولى في ســلم الترتيب حيث اســر 
بعــض الالعبيــن لمقريبهــم أن هذا 
االســتياء جــاء علــى خلفيــة تخلف 
اإلدارة عــن الوعــود المقدمــة إلــى 
الالعبين بحل المشكل المالي كما أن 
اإلدارة تنتظــر التفاتة من الســلطات 
المحليــة لواليــة أم البواقي من أجل 
التخفيــف مــن هــذه المعانــاة المالية 
والســماح للفريق بمواصلة المسيرة 
االيجابية إلى حد الساعة في البطولة 
وقــد طرقــت اإلدارة كل األبــواب 

لكــن إلــى حد الســاعة ال حيــاة لمن 
تنادي ما جعــل التخوفات كبيرة من 

الجماهيــر من تراجع نتائــج الفريق 
فيما تبقى من الموسم وبالتالي تضيع 

ورقة الصعود المســطرة كهدف مع 
بداية الموســم الكروي ويتطلع أبناء 
الشاوية إلى إعادة الفريق إلى مكانته 
الحقيقة هذا الموســم فــي حال توفر 
كل الظــروف خاصــة الماديــة منها 
لضمــان األريحية واللعب بكل روح 
قتالية لتحقيق الهدف المســطر . إلى 
ذلك عادت التشكيلة إلى التحضيرات 
تحســبا للمواجهة القادمــة التي يريد 
أبناء الشاوية العودة فيها إلى الواجهة 
من خالل تدارك الهزيمة المرة التي 
تكبدهــا الفريق فــي الجولة الماضية 

بقسنطينة أمام المولودية المحلية 

n فــوزان مــن  خــارج القواعــد 
أمام شــباب باتنة وأخر أمام جمعية 
الخروب  إضافة إلى إســقاط الرائد 
اتحــاد عنابــة في الجولــة الماضية 
وإزاحتــه من الصدارة وهي النتائج 
التــي تعيــد األمــل وتكبــر طموح 
األنصــار فــي اللعب فــي الصعود 
باعتبــار أن النتائــج ايجابيــة جــدا 
والفريــق ليس بعيدا عــن أصحاب 
لكــن  األولــى   الثالثــة  المراكــز 
شريطة االستمرار على هذه النتائج 
والنهج في باقي المباريات وهذا ما 
جعل األنصار في قمة الســعادة بعد 
سلســلة من  االنتصــارات واألداء 
الرائع لرفقاء الهداف بايزيد ســفيان 
المســتقدم من جمعية الخروب الذي 
حرك اآللة الهجومية وجعل القاطرة 
األماميــة في المســتوى ما يعني أن 
االنتــداب كان ايجابي وفــي مكانه 

الحقيقــي واألصلــي الن الالعبيــن 
ســجل إلى حد اآلن خمســة أهداف 
تقريبــا كلهــا حاســمة وهــذا تأكيد 
ضمنــي أن أبنــاء لياســمكا معولين 
علــى هــذا الموســم وعــدم تضيع 
الفرصة خاصــة وأن الرزنامة في 
صالح الفريق ويتطلع رفقاء الهداف 
بايزيــد إلى تســجيل نتائــج ايجابية 

وتأكيد هذه االنطالقة الجولة القادمة  
امام اتحاد الشــاوية حيث يريد أبناء 
المــدرب الجحناوي االســتثمار في 
مشــاكل هذا األخير للخروج بنتيجة 
ايجابيــة من هذا اللقــاء الذي يعتبر 
منعــرج باعتبــار أن المنافــس هو 
األخر يلعب مــن أجل الصعود إلى 

الرابطة األولى المحترفة .

n  طويت تشكيلة اتحاد عنابة ملف 
لقاء خنشــلة والهزيمة المســجلة في 
الدقائــق األخيرة في الجولة الماضية 
بخنشلة  وبدأت في التفكير في اللقاء 
القــادم أمــام فريــق دفــاع تاجنانت 
الفريــق الذي يعاني هذا الموســم من 
خــالل تذبــذب النتائــج الفنيــة حيث 
يبحــث أشــبال الرئيس زعيــم على 
الفــوز والعــودة الــى الصــدارة في 
حال إخفــاق هالل شــلغوم العيد في 
هــذه الجولة أمام مولودية قســنطينة 
ويراهــن ابناء محمد بن شــوية على 
القــوة الذهنية لالعبيــن لتجاوز عتبة 
الدفــاع  فــي هــذا اللقــاء الن النقاط 
الثالثــة مهمة جدا في ســبيل العودة 

الــى الواجهة والتحرر بشــكل كبير 
الســيما وأن الالعبين تأثــروا كثيرا 
بالخســارة األخيرة في خنشــلة حيث 
يريدون تحقيق نتيجة ايجابية في هذه 
الجولة وتسجيل النتائج االيجابية فيما 
تبقى من المشــوار وهذا ما ذهب إليه 
رفقاء  القائد بالح الذين يصرون على 
العــودة القوية في الجــوالت القادمة 
والتصالح مع الجماهير الغاضبة بعد 
الهزيمة األخيرة ألنها كانت المنعرج 
لــو فاز أبناء بونة لتســع الفارق بينه 
وبيــن مالحقيــه الــى خمــس نقــاط 
وبالتالي لعب ما تبقى من المباريات 
بأريحيــة كبيرة لكن حســب الرئيس 
زعيم فإن التشكيلة قادرة على العودة 

والتحضيرات جارية بشــكل ايجابي 
كما أن الالعبين مــن الناحية المادية 
مرتاحيــن واإلدارة واقفة إلى جانبهم 
في السراء والضراء الى غاية إعادة 
الفريــق إلــى مكانتــه الحقيقــة وهي 
الرابطــة األولــى المحترفة الموســم 
القادم . علمــا أن اتحاد عنابة خاض 
مشــوار جــد ايجابــي هــذا الموســم 
حيــث لم يتــذوق طعم الخســارة إال 
مرة واحدة هذا الموســم . هذا  ومن 
المنتظــر أن تســتقبل التشــكيلة دفاع 
بســبب  بملعــب ســكيكدة  تاجنانــت 
معاقبــة ملعبها علــى خلفية ما حدث 
في لقاء مولودية قسنطينة في الجولة 

ما قبل الماضية .

أخبار محترفينا  هالل شلغوم العيد يحرض بمعنويات مرتفعة 

أبناء الشاطو ينذرون الموك واإلجماع على أن 
تكون المولودية الضحية الثالثة 

إتحاد الشاوية 

أزمة مالية خانقة قد ترهن الهدف المسطر هذا الموسم

قال أنه ساعد الفريق بطريقته وهو العب مهم بالنسبة لنا

دافيد مويز يشيد  بنب رحمة
n أثنى مدرب نادي ويســت هام اإلنجليزي دافيد مويز على العب المنتخب 
الوطني الجزائري ســعيد بن رحمة بعد المســتوى الجيد الذي قدمه في مباراة 
ناديه يوم أمس ضد نادي بيرنلي .وصرح مويز قائال :” سعيد بن رحمة قدم 
مبــاراة جيــدة وعليه أن يبقى في هذا النســق واألداء فــي المباريات القادمة 
”وتابــع حديثــه :” النجاح في أول موســم في البريميرليغ ليس أمرا ســهال، 
ولهذا فإن األمر يتطلب بعض الوقت”ليختتم قائال :” بن رحمة ساعد الفريق 
بطريقته وهو العب مهم بالنسبة لنا ، تبقت 4 مباريات فقط ، علينا أن نؤمن 

بأنفسنا وأن نواصل التألق حتى نتأهل لمنافسة دوري أبطال أوروبا ” 

ديلور أكرث الالعبني العرب مساهمة يف تسجيل 
األهداف يف الدوريات الخمس الكربى

n احتــل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري أندي ديلور المركز الثاني 
ضمن قائمة أكثر عشــرة العبين عرب مساهمة في تسجيل األهداف في 
الدوريــات الخمس الكبرى .وجاء في المركز األول محمد صالح ب 23 
مساهمة مناصفة مع النجم الجزائري اندي ديلور ب 23 مساهمة وحل 
ثالثا يوسف النصيري ب 17 مساهمة.وحل في المركز الرابع زين الدين 
فرحات ب 15 مســاهمة وحل سادســا رياض محرز ب 14 مســاهمة ، 
وجاء في المركز السادس اشرف حكيمي ب 13 مساهمة.وكان المركز 
السابع من رصيد فريد بوالية ب 13 مساهمة وحل ثامنا وهبي الخزري 
ب 7 مساهمات وجاء في المركز التاسع ادم وناس ب 6 مساهمات في 

حين حل في المركز األخير منير الحدادي ب 6 مساهمات.

التحقيقات األمنية متواصلة 

جمعية الخروب تستهدف نقاط البابية للخروج 
من المراكز األخرية 

n ال تزال التحقيقات األمنية متواصلة لمعرفة من كان وراء  عملية السطو 
التــي طالــت مقر جمعية الخروب  في الســاعات الماضية وهــذا بعد الدعوى 
القضائيــة والشــكوى التــي رفعها رئيــس الفريق ضد مجهول بعــد أن تفاجأ 
بسرقة عتاد الفريق وأجهزة مكتبية من مقر النادي حيث اعتبر هذا التصرف 
ســلبي وغيــر مقبول وأن منفــذ هذه العملية البد أن يدفــع الثمن غاليا خاصة 
وان هذه العملية جاءت في ظل األزمة المالية والنتائج الفنية الســلبية اليسكا 
هذا الموســم لتزيد الطين بلة حيث تعكف الســلطات األمنية على التحقيق في 
القضية إلى غاية الوصول إلى منفذ أو منفذي هذه العملية التي وصفت بالغير 
مسؤولة  هذا في الوقت الذي تواصل التشكيلة تحضيراتها للمواجهة القادمة 
أمــام مولوديــة العلمة وهي المقابلة التي ل تقبل القســمة علــى اثنين بالنظر 
الــى وضعيــة الفريــق في الترتيب العــام حيث البد من اســتغالل كل الظروف 
المواتية لكســب الرهان والعودة إلى النتائج االيجابية وتأكيد التعادل المحقق 
في الجولة الفارطة في تاجنانت أمام الدفاع المحلي  والنقاط الثالثة ضرورية 
في هذا اللقاء بحســب الالعبين واألنصار وحتى اإلدارة للخروج تدريجيا من 
المراكــز األخيــرة  حيث يحتل الفريق المركز الـ 10 بـــرصيد 13 نقطة وهو 
بعيد كل البعد عن المراكز األولى ما يعني أنه غير معني بالصعود  بينما مهدد 
بالســقوط الن الفارق بينه وبين متذيل الترتيب ال يتجاوز 4 نقاط وهي قليلة 

جدا ويمكن تداركها الن المشوار ال يزال طويال .
أ- هادي 
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أ.هادي

أ.هادي

أ.هادي

إتحاد خنشلة  

أنصار لياسمكا ينادون بالطلعة والالعبون 
معولون عىل نتيجة ايجابية يف الشاوية 

اتحاد عنابة 

التشكيلة تطوي ملف لقاء خنشلة  وتركز 
عىل نقاط تاجنانت 

عادت تشــكيلة هالل شــلغوم العيد  إلــى أجواء التدريبات بمعنويات عالية عقب الفوز المســجل األســبوع 
الماضي ببابتنة أمام المولودية المحلية في إطار الجولة الربعة عشــر من القســم الثاني هواة وهي النتيجة 

التي سمحت ألبناء الشاطو باعتالء المركز األول مؤقتا في الترتيب العام.

كشــفت مصادر مطلعة  من فريق اتحاد الشــاوية  أن الالعبين مســتاؤون كثيرا من اإلدارة بفعل التأخر المســجل في تســديد 
المســتحقات المالية بالرغم من المشــوار االيجابي المحقق إلى حد الســاعة من طرف النادي في القســم الثاني هوة الجهة 

الشرقية .

بــدأ أنصــار  اتحاد خنشــلة  يؤمنــون بفريقهم والالعبين  الذين ينشــطون في التشــكيلة هذا 
الموســم بأنهــم قادرين علــى تحقيق الصعود إلى القســم األول المحترف خاصــة بعد النتائج 

االيجابية األخيرة من خالل الفوز االنتصارات الثالثة على التوالي.



 n  أعلــن نــادي روما اإليطالي 
عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو 
للفريــق األول ابتــداء مــن  مدربــاً 
الموســم المقبــل وســيمتد حتى 30 

حزيران/ يونيو عام 2024.
رحيــل  عــن  أعلــن  رومــا  وكان 
مدربه باولو فونســيكا نهاية الموسم 
الجاري.يذكــر أن مورينيو أقيل من 
تدريب توتنهــام اإلنكليزي قبل نحو 
أسبوعين.كان مورينيو قد درب إنتر 
ميالن في األعوام 2008-2010، 
وحصــل علــى ثالثيــة تاريخية مع 
إنتر في موســم واحد. وســيكون من 
 »Special one« المثير عــودة 

إلى إيطاليا.
وأصدر رئيــس النادي دان فريدكين 
ونائبــه ونجلــه راين فريدكيــن بياناً 
رســمياً جاء فيه »نحن مســرورون 
الســتقبال جوزيه مورينيو في عائلة 

نادي روما«.
وأضــاف »إنــه بطــل رائــع أحرز 
األلقاب على كل المســتويات، يملك 
حسا قيادياً وتجربة كبيرة لمشروعنا 

الطموح«.
وتابــع »تعييــن جوزيه هــو خطوة 
عمالقــة للبناء على المــدى الطويل 

لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي«.
أما المديــر الرياضــي لروما تياغو 
بينتــو فقــال »عندمــا بــات جوزيه 
متاحا، اســتغلنا هــذه الفرصة للتكلم 
مــع أحــد أبــرز المدربيــن على مر 

االزمنة«.
وأضاف »لقد فوجئنا برغبة مورينيو 
الكبيرة للفوز وشــغفه باللعبة. بغض 
التــي  األلقــاب  عــدد  النظــر عــن 
أحرزها، فإنه دائماً يتطلع إلى اللقب 
التالي. إنــه يملك المعرفــة، الخبرة 
والخصــال القياديــة للمنافســة على 

اعلى المستويات«.  
وهــي ثانــي تجربــة لمورينيــو في 
إيطاليــا بعد االشــراف على تدريب 
إنتــر بيــن 2008 و2010، وقاده 
إلــى إنجــاز تاريخي غير مســبوق 
لناد ايطالــي بفوزه بالثالثية موســم 
والكأس  )الــدوري   2009-2010
المحليــان ودوري أبطــال أوروبا(. 
وكان مورينيــو احرز الكأس القارية 
ايضا في صفــوف بورتو البرتغالي 

عام 2004.
وأقيــل مورينيو من منصبــه مدربا 

لتوتنهام في 19 نيسان/ابريل الحالي 
بعــد 17 شــهراً قضاهــا على رأس 
الجهــاز الفنــي لفريــق شــمال لندن 
حيث تعــرض فريقه لـ10 خســائر 
في الدوري وهي أعلى نســبة له في 

موسم واحد.
وعلــق مورينيــو على قــرار تعيينه 
بقولــه »أريــد توجيــه الشــكر الــى 
عائلــة فريدكين الختياري لقيادة هذا 
النــادي الكبير وأن أكــون جزءاً من 

مشروعهم«.
مــع  اجتماعاتــي  »بعــد  وأضــاف 

مالك النــادي وتياغــو بينتو، فهمت 
بســرعة مــدى طموحاتهــم الكبيرة. 
إنها الطموحــات ذاتها التي تحفزني 
وسوياً نستطيع بناء مشروع ناجح«.
وأضــاف »الشــغف الكبير النصار 
روما أقنعني بقبول المنصب واتطلع 

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

اإلنكليزيين ولاير مدريد االسباني.

مورينيو مدربًا لروما ابتداء من 
الموسم المقبل

فالفريدي جاهز لمواجهة تشيليس اليوم 

رونالدو يخالف التوقعات ويختار وجهة مستقبلية مفاجئة

عين على الرياضة 
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n أعلــن لاير مدريــد جاهزيــة 
العبه فيديريكو فالفيردي لخوض 
موقعة »ســتامفورد بريدج« أمام 
تشيلســي في إياب نصــف نهائي 
أمجــد الكــؤوس األوروبية.وجاء 
قرار االعتماد على فالفيردي بعد 
أن ظهــرت نتيجة فحصه ســلبية 

صباح اليوم.
أصيــب  األوروغوايانــي   وكان 

بفيــروس كورونا منذ أســبوعين 
تقريباً.

وســتكون عودة العــب االرتكاز 
المــدرب  أن  إذ  للغايــة  هامــًة 
الفرنسي زين الدين زيدان بحاجة 
لــكل العناصــر لقلــب المعطيات 
وتجاوز عقبة تشيلسي الذي انتزع 
تعــاداًل بطعم الفــوز على أرض 

»ألفريدو دي ستيفانو« )1-1(.

كشــفت صحيفــة »ريكــورد«   n
البرتغالية في تقرير لها أمس الثالثاء، 
عن وجهة كريســتيانو رونالدو، نجم 
يوفنتوس اإليطالــي البالغ 36 عاما، 
بعد انتهاء عقده مع »السيدة العجوز« 

صيف العام المقبل.
وحســب الصحيفــة البرتغاليــة، فإن 
رونالــدو قرر اســتكمال عقده الحالي 
مــع يوفنتوس، ومــن ثم العــودة إلى 
نــادي طفولته، ســبورتينغ لشــبونة، 

والذي رحل عنه قبل 18 عاما.
وأضاف التقريــر، أن رونالدو ينوي 
اللعب بقميص لشــبونة لمدة موسمين 

قبــل اعتزاله كرة القدم وهو في ســن 
الـ39 عاما.

ويأتــي ذلــك، بخــالف العديــد مــن 
التقارير التي راجت مؤخرا، وتشــير 
إلــى أن الالعب قريب من مانشســتر 
يونايتــد أو باريس ســان جيرمان، أو 
حتــى العــودة إلى ناديه الســابق لاير 

مدريد.
وغادر رونالدو لشــبونة وهو في سن 
الـ17 عاما، حيث انتقل إلى مانشستر 
يونايتــد اإلنجليــزي، ومنــه إلى لاير 
مدريــد اإلســباني، ثم إلــى يوفنتوس 

اإليطالي.
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كل  "الذكيــة"..  مدريــد  ريــال  خطــة 
الطرق تؤدي إىل الصفقتني

 

n فــي خطــوات واضحــة، يســتهدف لاير مدريــد، برئاســة 
المخضرم فلورنتينو بيريز، حاليا اســتعادة قوته الضاربة التي 
لطالمــا اشــتهر بهــا، من أجل حقبــة جديدة مــن الهيمنة على 

مقدرات الكرة اإلسبانية واألوروبية.
والمؤكــد أن لاير مدريد يتحــرك على أكثر مــن جبهة لتحقيق 
هذا الهدف، في وقت تضم قائمة النجوم المرشــحين لالنضمام 
للفريق الملكي عددا كبيرا من »النجوم الســوبر«، أبرزهم بال 
شك الفرنســي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، التي 
تؤكد تقارير عدة رغبة بيريز في استقدامه هذا الصيف، فضال 

عن نجم بايرن ميونيخ األلماني روبرت ليفاندوفسكي.
سياســة »الجالكتيكوس« أو حشــد النجوم، الذي اشــتهر بها 
بيريز نفســه قبل نحو 17 عاما حين نجح في اســتقدام زيدان 
ورونالدو ولويس فيغو وديفيد بيكهام، تمتد هذه المرة لتشمل، 
وفق تقارير، صفقة كبرى أخرى هي النرويجي إيرلينغ هاالند، 
مهاجــم فريق بوروســيا دورتموند األلماني، ولكن بحســابات 

خاصة جدا.
فوفقا لموقع صحيفة »آس« اإلســبانية سيكون استقدام هاالند 
المطلوب بشــدة فــي »ســانتياغو برنابيو« خــالل صيف عام 
2022، وذلــك كي تتاح الفرصة للتعاقــد أواًل هذا الصيف مع 

مبابي.

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
طبقــا ألحــكام المــادة 18 مــن القانون رقــم 06-12 المؤرخ فــي 12 ينايــر2012 المتعلق 
بالجمعيــات و كــذا المرســوم التنفيذي 16/241 المــؤرخ في 21 ســبتمبر 2016 المعدل و 
المتمم للمرسوم التنفيذي 15/74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام و القانون 
األساســي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي . تم هذا اليوم 27:  افريل 2021 
اســتالم مذكرة التعديــالت المؤرخة في 18 ديســمبر 2020 المتعلقة بتجديــد الهيئة التنفيذية 
للجمعية المحلية المسماة:                                                                                                                 

النادي الرياضي الهاوي البيبان المصارعة برج بوعريريج
المســجلة تحــت رقــم 05/2018   بتاريــخ 06/05/2018  . الكائــن مقرها بـــ : المركب 

الرياضي الجواري لحي 1008 مسكن برج بوعريريج 

النادي الرياضي للهواة: كهول شباب رأس الوادي
إلى السيد : مدير الشباب و الرياضة

لوالية برج بوعريريج           
اشعار

الموضوع: دعوة لحضور الجمعية العامة لنشاط سنة 2020 
والتحضري للجمعية العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية.

 يســر النادي الرياضي للهواة: كهول شــباب رأس الوادي لكرة القدم 
أن يدعوكــم لحضــور الجمعيــة العامة العادية لنشــاط ســنة 2020 
وتحضيرا للجمعية العامــة واالنتخابية نهاية العهدة األولمبية، و ذلك 
يوم : 16 /12 /2020 على الســاعة: 16.00بــ: قاعة 18 فيفري 

رأس الوادي
جــدول األعمــال :-  قــراءة و المصادقة على الحصيلتيــن األدبية و 
الماليــة للفتــرة الممتدة ما بيــن 01 جانفي 2020 إلى 15 ســبتمبر 
2020.-  قراءة تقرير محافظ الحسابات. - قراءة و المصادقة على 

برنامج العمل والميزانية التقديرية 2021. 
-عرض الحصيلــة األدبية للعهدة.  -  المصادقــة على تعيين محافظ 

الحسابات لعهدة 03 سنوات – في حالة انتهت عهدته -.
   - تحضير الجمعية العامة االنتخابية و انتخاب لجنة الترشــيحات و 

لجنة الطعون و لجنة خاصة بتسليم و استالم المهام .
- متفرقــات . و يســر النادي الرياضــي للهواة: كهول شــباب رأس 
الوادي لكرة القدم أن يشــعركم بعقــد الجمعية العامة االنتخابية لنهاية 
العهــدة األولمبية و ذلك يوم 18/12/2020 على الســاعة:16.00 

بقاعة 18 فيفري رأس الوادي
وتطويــر  العمــل  برنامــج  مشــروع  :-  قــراءة  األعمــال  جــدول 

الرياضة. -   انتخاب رئيس و أعضاء التنفيذي و إعالن النتائج .
في األخير تقبلوا منا فائق التقدير و االحترام

                                                     الرئيس 

إشهار

خوفا من كورونا ..كوريا  الشمالية تنسحب من تصفيات كأس العالم
 

n قال مســؤولون كوريــون جنوبيون إن كوريا الشــمالية أبلغت 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم أنها لن تشــارك لشــهر المقبل في 
التصفيــات المؤهلــة لكأس العالــم لكرة القدم، بســبب مخاوف من 

فيروس كورونا.
وقال كيم مين ســو، مســؤول االتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، 
الثالثاء، إن االتحاد اآلســيوي لكرة القدم طلب من كوريا الشــمالية 
إعادة النظر في قرارها، مشيرا إلى أن الشمال أبلغ االتحاد اآلسيوي 

األسبوع الماضي بنيته االنسحاب من التصفيات.
ومــن المقــرر أن تســتضيف كوريــا الجنوبيــة كوريــا الشــمالية 
وتركمانســتان ولبنان وســريالنكا في مباريــات المجموعة الثامنة 

المؤهلة في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو.



 البلد لم يتمكن سوى من تطعيم 9.5 بالمئة من السكان

   زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام 
مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

 

المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة  وكانــت   n
المصرية أعلنت االثنين، أن مصر وفرنسا وقعتا 
عقــد توريد 30 طائرة من طــراز رافال، وذلك 
مــن خالل القوات المســلحة المصرية وشــركة 
”داســو أفياسيون” الفرنســية، على أن يتم تمويل 
العقــد المبرم من خالل قرض تمويلي تصل مدته 

كحد أدنى 10 سنوات.
الجيــوش  وصفت وزيــرة  والثالثــاء، 
بـ”الشــريك  مصــر  بارلــي  الفرنســية فلورنس 
االستراتيجي لفرنسا”، وأشادت بالصفقة الكبيرة.
وقــال مســؤول فــي وزارة القــوات المســلحة 
الفرنسية إنه ”سيتم تســليم مصر مقاتالت رافال 
الـ30 بين عامــي 2024 و2026”، مضيفا أن 

قيمة الصفقة تبلغ حوالي 4 مليارات يورو.
وأضــاف المســؤول الفرنســي إنه ”ســيتم أمس 
الثالثــاء توقيــع عقــد تمويل مقاتــالت رافال مع 

مصر وسيبدأ التنفيذ بحلول منتصف جوان«.
وذكــرت الوزيــرة أن العقــد الــذي وقعته مصر 
لشــراء 30 طائــرة رافــال مقاتلــة مــن إنتــاج 
شركة داسو الفرنســية للطيران ســيوفر 7 آالف 
فرصــة عمل في فرنســا على مدى 3 ســنوات، 

بحسب ما نقلت ”رويترز«.
وأشــاد خبراء عســكريون ومحللــون مصريون 
فــي تصريحــات ، بالصفقة العســكرية الجديدة، 
وبقدرات طائــرات الرافال التــي تتميز بقدرات 
قتالية عالية تشــمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة 

المدى.
وقال رئيس جهاز االستطالع األسبق والمستشار 

بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر سالم، إن 
إضافة الطائرات الرافال الـ30 ســوف تزيد من 
القدرة القتالية للقوات الجوية المصرية، وبالتالي 
زيادة قدرات الدولة الشــاملة لتحقيق استراتيجية 

الردع التي تضمن تأمين مقدرات الدولة والحفاظ 
على األمن القومي، دون االضطرار للدخول في 

الحروب التقليدية.
  ق ـ د

30 طائرات من خالل قرض تموييل تصل مدته كحد أدىن إىل 10 سنوات
فرنسا تكشف قيمة صفقة رافال 

وموعد التسليم لمصر

 حريق مستشفى”انب الخطيب” يدفع وزير الصحة العراقي لالستقالة

 الرشطة األمريكية تكشف تفاصيل محاولة اخرتاق وكالة االستخبارات

بعد انقضاء موعد االنسحاب األمريكي..”طالبان” تشن هجوما ضخما يف أفغانستان

10  عين على العالم 

 بعــد ســاعات من اإلعالن المصري الرســمي عن الصفقة الكبرى المتعلقة بشــراء طائــرات رافال المقاتلة 
المتطورة، أصدرت فرنسا تعليقها الرسمي على النبأ.

n  قــدم وزيــر الصحة العراقي حســن التميمي، 
أمس الثالثاء، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي علــى خلفيــة حــادث مستشــفى ”ابن 

الخطيب” ببغداد.
مــن جانبه، قبل رئيس الوزراء العراقي اســتقالة 

”التميمي” من منصبه.
اســتقالة جــاءت بعــد يوميــن من قــرار مجلس 
الــوزراء العراقــي، خالل جلســة اســتثنائية له، 
بإيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير 

صحة الرصافة. 

ولقــي 82 شــخصاً حتفهــم فيمــا أصيــب 110 
آخرون بحادث حريق مستشــفى ابــن الخطيب، 

وسط تعهدات بمحاسبة المقصرين.
وقبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن 
التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، 

فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث.
ووجــه ”الكاظمــي” بإعالن الحــداد على أرواح 
ضحايــا الحــادث المأســاوي في مستشــفى ابن 

الخطيب.
ق ـ د

n قالــت الشــرطة األمريكيــة إن رجال مســلحا 
أصيــب برصــاص عناصــر مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي بعــد محاولتــه دخــول مقــر وكالــة 

االستخبارات المركزية.
ولــم يتمكن هذا الشــخص - مجهول الهوية - من 
المــرور من بــاب الدخــول األول المــؤدي إلى 
المجمــع الواســع لوكالــة »CIA« بالقــرب من 

واشنطن.
وحاول أفــراد األمن فيما بعد التفاوض معه لعدة 

ساعات إلقناعه باالستسالم.
وقــال مكتب التحقيقات الفيدرالــي، في بيان، إن 
الشخص ”خرج من سيارته ومعه سالح واعتقلته 
ســلطات إنفاذ القانون”، مضيفا أنه ”أصيب ونقل 

إلى المستشفى«.
في وقت ســابق، قال متحدث باســم »CIA« إن 
الوكالــة كانت علــى علم بالوضع خــارج محيط 
المجمــع، علــى بعد عــدة مئات مــن األمتار من 

المبنى الرئيسي.
وأضــاف البيان: ”مجمعنا ما زال مؤمنا وضباط 
األمن لدينا هم موظفو الوكالة الوحيدون المعنيون 

مباشرة باألمر«.
وتــم تعزيز األمن في الســنوات األخيرة في مقر 
وكالة االســتخبارات المركزية في النغلي بوالية 

فيرجينيا بالقرب من طريق مزدحم.
ق ـ د/ وكالت

n  أفاد مســؤولون وســكان في أفغانستان، أمس 
الثالثــاء، بالتصــدي لهجوم ضخم شــنته حركة 
”طالبــان” فــي واليــة هلمند بجنــوب البالد، في 

الساعات الـ24 الماضية.
 »طالبان« تتوعد الناتو بـ«إجراءات مناســبة« 
مع انقضاء الموعد األصلي النســحاب قواته من 

أفغانستان
وشــن المتشــددون هجمــات في مختلــف أرجاء 
أفغانستان، بعد انقضاء الموعد المقرر النسحاب 

القوات األمريكية من البالد.
من جانبه، أوضــح المال جان، وهو مقيم بإحدى 
ضواحي مدينة لشــكركاه عاصمــة والية هلمند، 
لـ”رويتــرز” أنه ”كانت هناك عاصفة من زخات 
األســلحة الثقيلة واالنفجارات في المدينة، ودوي 

طلقات األسلحة الصغيرة«.
وقال المال جان: ”آويت مع جميع أفراد أســرتي 
إلــى ركن بالغرفة، وكانــت أصوات االنفجارات 
والطلقــات كما لو كانت خلف جدراننا”، في حين 
أن األســر التــي كان بمقدورها الرحيل، غادرت 

المدينة«.
كما أشــار رئيس المجلــس المحلي لوالية هلمند، 
عطا هللا أفغان، إلى أن ”طالبان شــنت هجومها، 
أمــس االثنين، من عدة اتجاهات، وهاجمت نقاط 
تفتيش الجيش األفغاني على مشــارف لشكركاه، 

وسيطرت على عدد منها«.
فــي الجهة المقابلة، قامت قــوات األمن األفغانية 
بشــن ضربــات جويــة جوابية، ونشــرت قوات 
خاصــة فــي المنطقــة، حيــث أمكــن التصــدي 

للمتشــددين، لكــن القتال اســتمر اليــوم ونزحت 
مئات األسر، وفق ما نقلت ”رويترز” عن رئيس 

المجلس المحلي.
تجدر اإلشــارة، إلى أن الواليــات المتحدة بدأت 
اعتبارا من مطلع الشــهر الجاري بسحب قواتها 
تدريجيا من أفغانســتان، بالرغم مــن أن الموعد 
النهائــي المتفــق عليه مع حركــة طالبان لرحيل 
هذه القوات الــذي هو األول من مايو الجاري قد 

مضى.
وكان الرئيــس األمريكي، جو بايدن، قد أعلن أن 
جميع قواته ســتغادر أفغانســتان بحلول يوم 11 

سبتمبر المقبل.
ق ـ د

n  دعــا زعيم المعارضة الهندية، 
راهــول غاندي، إلى فرض العزل 
العام واإلغالق، مع تخطي إجمالي 
عدد اإلصابات بفيــروس كورونا 

في البالد حاجز العشرين مليونا.
وســجلت الهند خــالل هذه الموجة 
الثانيــة الفتاكــة، التي تشــهد أكبر 
زيادة في عدد حاالت العدوى على 
مستوى العالم، عشرة ماليين حالة 
جديــدة خالل مــا يزيــد قليال عن 
أربعة األشــهر األخيــرة، في حين 
أنها ســجلت العشرة ماليين إصابة 
األولى على مدى أكثر من عشــرة 

أشهر.
وأظهــرت بيانــات وزارة الصحة 
الهنديــة تســجيل 357229 حالة 
إصابــة جديــدة خــالل الســاعات 
األربــع والعشــرين الماضية، في 
حيــن زادت الوفيــات بـــ 3449 
حالة، ليصــل مجموعها العام إلى 

.222408
ويقول خبــراء في مجال الطب إن 
األعداد الحقيقية في الهند )للوفيات 
واإلصابــات( قد تكــون أعلى من 

الحصيلة الرســمية بما بين خمسة 
إلى عشرة أمثالها.

النائــب  وقــال راهــول غانــدي، 
فــي البرلمان عن حــزب المؤتمر 
الهنــدي المعــارض علــى تويتر: 
انتشــار  »الســبيل الوحيــد لوقف 
الكورونــا اآلن هو اإلغالق التام.. 
إن تقاعــس حكومــة الهنــد عــن 
التحرك يقتل الكثير من األبرياء«.
وتعــزف حكومة رئيــس الوزراء 
الهنــدي، نارينــدرا مــودي، عــن 
فــرض العــزل العــام واإلغالق، 
التداعيات االقتصادية، لكن  خشية 
بعــض الواليــات الهندية فرضت 

قيودا اجتماعية خاصة بها.
وتتزامــن الزيادة فــي عدد حاالت 
اإلصابة بكوفيــد19- في الهند مع 
تراجع شــديد في عمليات التطعيم 
هناك، لوجود مشــاكل في اإلمداد 
والتوصيل. ولم تتمكن البالد سوى 
من تطعيم 9.5 بالمئة من ســكانها 
البالغ عددهم 1.35 مليار نســمة، 

بجرعة لقاح واحدة على األقل.
ق ـ د

n  حــذر رئيــس مجلــس األمــن 
الســفير الصيني تشانغ جيون، من 
انــدالع حرب أهليــة وفوضى في 
ميانمار، معتبرا أن ”الدبلوماســية 
هــي المفتاح لتجنب التوتر في هذا 

البلد«.
جــاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده 
السفير الصيني بمقر األمم المتحدة 
في نيويورك، في وقت متأخر من 
مســاء اإلثنين، بمناسبة تولي بالده 
الرئاســة الدوريــة ألعمال مجلس 

األمن الدولي للشهر الجاري.
وقــال جيــون: »يمكــن أن تؤدي 
التوترات إلى مزيد من المواجهة، 
والمواجهــة تــؤدي إلــى مزيد من 
العنــف، والعنــف إلــى مزيــد من 
الضحايا، ما يــؤدي إلى مزيد من 
الفوضــى والحــرب األهليــة فــي 

البلد«.
وأكد أن ”الدبلوماســية هي المفتاح 

لتجنب التوترات في ميانمار«.
وأضــاف: ”مجلــس األمــن يتابع 
منذ مطلع فيفري الماضي الوضع 
فــي ميانمار، ومــن المهــم للغاية 
أن ينصــب تركيزنــا علــى الحل 
الدبلوماسي الذي تسعى إليه رابطة 
آســيان من خــالل النقــاط الخمس 

التــي أعلنتها فــي اجتماعها الذي 
عقد في 24 أفريل الماضي«.

وأشــار إلى أنه ”يــكاد يوجد اتفاق 
كامل بمجلس األمن على أن النقاط 
الخمس يمكــن أن تفضي إلى تقدم 
حقيقي وتسهم في خفض التوتر في 

هذا البلد«.
وتوصلــت رابطــة ”آســيان” إلى 
اتفــاق مــن 5 نقاط بشــأن األزمة 
فــي ميانمار، يتضمــن وقفا فوريا 
إلطالق النار، وكذلك تهيئة المناخ 
لحوار بناء بين األطراف من أجل 

السالم واألمن لشعب ميانمار.
ورابطة جنوب شرق آسيا ”آسيان” 
هي منظمة اقتصادية تأسست عام 
1967 فــي العاصمــة التايالندية 
بانكــوك، وتضــم 10 دول؛ هي: 
إندونيســيا، وماليزيــا، والفلبيــن، 
وســنغافورة، وتايالند، وبروناي، 
الديمقراطيــة،  والوس  وفيتنــام، 

وبورما)ميانمار(، وكمبوديا.
نفــذ  الماضــي،  فيفــري  ومطلــع 
قــادة بالجيــش في ميانمــار انقالبا 
عسكريا، تاله اعتقال قادة كبار في 
الدولة، بينهــم الرئيس وين مينت، 

والمستشارة أونغ سان سوتشي.
ق ـ د/ وكاالت

  رئيس مجلس األمن يحذر 

من حرب أهلية يف ميانمار
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الزواج واإلفطارات الجماعية.. 
مالمح  مميزة يف الشهر الفضيل



عين على اإلقتصاد

  قصة  إلياس عليه السالم : 
n يَُعّد إلياس -عليه الســام- أحد األنبياء الذين أرســلهم هللا إلى الناس 
؛ لعبــادة هللا وحــده، فقــد كان قومه يعبــدون األصنــام، فدعاهم إلياس 
-عليه الصاة والســام- إلى توحيد هللا، وعبادتــه وحده، وحّذرهم من 
نيا،  حلول عذاب هللا بالكافرين، وبيّن لهم أســباب النجاة والفاح في الدُّ
واآلخــرة، فنّجــاه هللا من شــّرهم، وأبقى له الذِّكر الَحســن في العالَمين 
بإخاصه لربّه، وإحسانه، قال -تعالى-: ) َوإِنَّ إِْلَياَس لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن*إِْذ 
ــَه  َقــاَل لَِقْوِمــِه أََل َتتَُّقوَن*أََتْدُعــوَن َبْعــًا َوَتَذُروَن أَْحَســَن اْلَخالِِقيَن*اللّـَ
ــهِ  بُــوُه َفإِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن*إِلَّ ِعَباَد اللّـَ لِيَن*َفَكذَّ َربَُّكــْم َوَربَّ آَباِئُكــُم اأْلَوَّ
ٌم َعلَى إِْل َياِســيَن*إِنَّا َكَذلَِك  اْلُمْخلَِصيَن*َوَتَرْكَنا َعلَْيِه ِفي اآْلِخِريَن*َســاَ

َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن*إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن(.

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n للصيام فوائد في وقاية للجسم 
والرواســب  الحصــوات  مــن 
اللحميــة  والزوائــد  الكلســية 
وكذلــك  الدهنيــة  واألكيــاس 
األورام فــي بدايــة تكونها. كما 
يخفض نســبة الســكر فــي الدم 
إلــى أدنــى معدلتهــا، ويعطي 
غدة البنكرياس فرصة للراحة، 
والتــي تفــرز األنســولين الذي 
يحول الســكر إلى مواد نشوية 
ودهنية تخزن في األنسجة، فإذا 
زاد الطعام عن كمية األنسولين 
البنكريــاس  فــإن  المفــروزة 
يصــاب باإلرهــاق واإلعيــاء، 
ثم يعجــز عن القيــام بوظيفته، 
فيتراكم الســكر فــي الدم وتزيد 
معدلتــه بالتدريــج حتى يظهر 

مرض السكر.
وقــد أقيمـــت دور للعــاج في 
شتى أنحاء العالم لعاج مرضى 
السكر باتباع نظام الصيام لفترة 
تزيد من)عشر- عشرين( ساعة 

ودون أية عقاقيــر كيميائية، ثم 
يتناول المريض وجبات خفيفـة 
جدا، وذلك لمدة أربعة أســابيع 
متوالية. وقد جاء هذا األسلوب 
بنتائج مبهرة في عاج مرضى 

السكر.
ومــن فوائــد الصيــام الوقايــة 
مــن التخمــة، وأفضــل طبيب 
علــى  وأرخصهــم  تخســيس 
اإلطــاق، والصيــام وقاية من 
األمراض الجلديــة، حيث يقلل 
الصيام نسبة الماء في الدم فتقل 
نســبته في الجلد مما يعمل على 
زيــادة مناعــة الجلــد ومقاومة 
واألمــراض  الميكروبــات 
الجرثوميــة، والصيــام وقايــة 
مــن داء الملــوك “النقــرس”، 
والصيام وقاية من جلطة القلب 
والمخ، والصيام وقاية من آلم 
المفاصــل، والصيــام مشــرط 

جراحي يزيل الخايا التالفة.

n   كل ســور القــرآن الكريــم 
لها أســرار وفضائل ، وفي سور 
وآيــات القــرآن وآياته شــفاء لما 
فــي الصــدور ، وهــدى ورحمة 

للمؤمنيــن، ونجــاة لمــن 
اعتصم به واهتدى 
الكفر  مــن  بهداه 
ل  لضــا ا و

ب  ا لعــذ ا و
 ، األليــم 
ختصــت  وا

بعــض 
ر  لصــو ا

بفضائل ؛ وذلك 
جزء منها.

سورة الفاتحة: هي 
أعظم سورة في القرآن 

الكريــم ، إذ تُقــرأ في كل ركعة 
في الصاة وتشــتمل على أنواع 
التوحيــد الثاثة توحيد األســماء 
الربوبيــة  وتوحيــد  والصفــات 
وتوحيــد األلوهية ، وهي شــفاٌء 
لألبــداِن والقلــوب ، وتفيــد العبد 

عنــد ُمناجتــه لربه في اســتجابة 
الدعاء قال رســول هللا صلي هللا 
عليه وسلم : عشــر تمنع عشــرة 
: ) الفاتحــة تمنــع غضب هللا 
– يّــس تمنــع عطش 
 – القيامــة 
تمنع  الدخــان 
أهوال القيامة 
– الواقعــة 

تمنــع 
 – الفقــر 
لملــك  ا

تمنــع 
القبر  عــذاب 
الكوثــر   –
الخصومة  تمنع 
الكافــرون   –
تمنــع الكفــر عنــد الموت – 
اإلخــاص تمنع النفــاق – الفلق 
تمنــع  النــاس   – الحســد  تمنــع 
الوســواس ( صــدق هللا وصدق 

رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 n   ومــن عجائــب ما يذكــر أن بعض الكفار 
كان  يمتحن العمال المســلمين ، وذلك بتخيرهم 
بيــن الصيــام وبين خيانــة هللا فيــه ، فيغرونهم 
بمضاعفــة األجور للمفطريــن ، حتى إذا انتهى 
الشهر عكسوا األمر , فضاعفوا أجور الصائمين 
، ونقصوا المفطرين أو طردوهم ، مع التصريح 

لهم أنهم خونة قد خانوا دينهم ! »
-10       مــن فوائــد الصيــام تربيــة النفــس 
علــى األمانة ، »فإن الذي يكــون قويا أمينا في 
حفــظ أمانــة هللا ورعاية أوامره يكــون قويا في 
عملــه , أمينا على ما اســترعاه غيره من عمل 
، ومــن خان أمانة هللا العظمى في شــرائع دينه 
فهو لغيرها أشــد خيانة ، ومــن تدرب على قوة 
اإلرادة وصدق العزيمة شــهرا كاما عن إيمان 
واحتســاب ، فإنه يكون قوي الشــكيمة ، شــديد 

المراس ، صلب في التصميم »
-11       وللصــوم فوائــد طبية متعــددة ، فهو 

يقــي بــإذن هللا تعالى من كثير مــن األمراض ، 
يقــول أحد الباحثين وهــو د . مصطفى الحفار : 
البحــث العلمي الحديث أكد علــى منافع الصوم 
ففي فرنســا مراكز مخصصة لدراســة أمراض 
التغذية والعاج لها ، وقد تبنت لمرضاها الصيام 
الكامل الدوري ، وســمته ) العاج الرمضاني ( 
بعــد ما تأكد لها جدوى هذه الطريقة من الصيام 
وفوائدها على أعضاء الجسم كلها ، ونذكر أمثلة 

على ذلك : 
القلب : ينتظم خفقانه وينعم بفترة راحة من الناحية 

الوظائفية المرهقة الناجمة عن عملية الهضم . 
الــدم : تنتفي منه الزوائد من الشــحوم والدهون 

والحموضات .
الكبــد : هذا المعمل الكبيــر المتعدد الخصائص 
يقــوم بوظائــف دونمــا إجهاد ، فيصنع للجســم 
المــواد الحيوية دونما إرهــاق بوجود المعوقات 

الهضمية وسمومها .

المعــدة : إن الصــوم لبضعة أيــام متوالية يدفع 
بالغدد الهضميــة ألن تقلل من إفرازاتها ، وهذا 
مما يحميها وأغشيتها من زيادة اإلفرازات التي 

هي من أهم أسباب التقرح في المستقبل .
والصوم يحمي اإلنســان مــن البدانة ، ومرض 
الســكري ، والروماتيــزم الناجــم عن ترســيب 
األمــاح البوليــة فــي األنســجة والمفاصــل ، 
والحصــى الكلويــة ، وحصى المــرارة الدهنية 
والكلسية وارتفاع الضغط الشرياني ومضاعفاته 
على الــرأس والدمــاغ والعين والقلــب والكلى 
طبــارة  لعفيــف  اإلســامي«  الديــن  »روح 

 . )491_490(
ولما كان بعض المرضى يشــق عليهم الصيام , 
فقد أباح لهم هللا عز وجل الفطر , وكذلك الحال 
بالنسبة للمســافر , قال تعالى :   َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر   البقرة  َمِريضاً أَْو َعلَى َســَفٍر َفِعدَّ
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 وقفات مع المصلين والصلوات
 شهر االنتصارات

  مع السائلني 
n ما هي مفطرات الصوم ؟

أ -ما دخل من األعيان – وإن قلت – عمداً 
إلــى الجوف من منفذ مفتوح مثل: األنف، 

واألذن، والفم، والقبل والدبر.
القــيء العمــد، والجماع، و الســتمناء،و 
الحيــض والنفــاس، و الجنــون، و الــردة 

،واإلغماء إن استمر جميع النهار.

تفقه وابتسم
س: أوحــى هللا إليهــم وليســوا من اإلنس 

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

يعرشون” سورة النحل – 68

اسرتاحة صائم 
n • ونظــر يوماً فــي المرآة فقــال: اللهم 
بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وســودها 

يوم تسود وجوه. 
• وذكر محمــد بن أحمد الترمذي قال: كنت 
عنــد الزجاج أعزيه بأمه وعنــده 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 عندي أنهــا هي التي ماتت 

سرني ذلك. فضحك الناس جميعاً. 

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم وللصائمين 
  من عجائب الصائمين

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

جوارحك في رمضان
ويكــون   : العينيــن  صيــام   
بامتناعهما عن النظر لكل ما هو 
محــرم من عــورات ل تحل، أو 
نســاء متبرجات، أو نظر امرأة 
لرجل بشــهوة أو غير ذلك، فإن 
وقع المســلم في شــيء من ذلك 
فإن ذلك ينقص أجر صيامه، وقد 
نبه إلى ذلك رســول هللا –صلى 
هللا عليه وسلم- عندما نسب الزنا 
إلى العينين عند النظر إلى ما هو 
محرم، فعــن ابن عباس -رضي 
هللا عنهمــا- قال: ما رأيت شــيًئا 
أشــبه باللمم مما قــال أبو هريرة 

أن النبي –صلى هللا عليه وسلم- 
قال: “إن هللا كتــب على ابن آدم 
حظــه مــن الزنــا أدرك ذلك ل 
محالة، فزنا العينين النظر، وزنا 
اللســان النطــق، والنفــس تمنى 
وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو 

يكذبه”. متفق عليه.
قــال ابن حجر في فتــح الباري: 
“قــال ابن بطــال: ســمي النظر 
والنطق زنا ألنه يدعو إلى الزنا 
الحقيقي، ولذلك قــال: »والفرج 

يصدق ذلك ويكذبه”

ّ

n  شــهر رمضــان المبــارك هــو شــهر 
النتصارات، ورفع راية اإلســام، ولم يكن 
يوماً شــهراً للكسل والمتراخين ولكنه القربى 
إلى هللا بالعمل والجهاد، ولذلك فقد وقعت فيه 

أهم األحداث على مر التاريخ ونذكر منها:
يتقاعــس البعــض فــي شــهر رمضــان عن 
العمل الدؤوب بحجة الصيام، ويرون شــهر 
رمضــان الكريم مدعاًة للتراخي والتكاســل؛ 
بينما يراه البعض شــهر العتــكاف والعبادة 
والنصــراف عن أمور الدنيــا، لكن التاريخ 
اإلســامّي بصفحاته المضيئــة جاء ؛ ليمحو 
ورة مــن األذهان تمامــاً بالفعل ل  هــذه الصُّ
بالقول، فمعظم الفتوحات اإلساميَّة العظيمة 
لت وجه التاريخ  واألحداث الجسيمة، التي شكَّ
والحضــارة اإلســاميَّة وقعت في رمضان ، 
وقام بها المســلمون البواســل وهم صائمون 
، فالصــوم لم يكن عائقاً يحــول دون النَّصر 
والتقــدُّم وتحقيــق اإلنجــازات، بــل هو خير 
معيــن على ذلك، وهــو خير مولــد للعزيمة 

واإلصرار.
غزوة »بدر« الكربى يف السنة 

الثانية من الهجرة
فــي اليوم الســابع عشــر من شــهر رمضان 
المبــارك، وفــي الســنة الثانيــة مــن الهجرة 
ــريفة، وقعــت أحداث أول معركة  النبويَّة الشَّ
فاصلــة بيــن اإلســام والكفر، بيــن اإليمان 

والطغيان، في غزوة بدر الكبرى.
كانت هــذه الغزوة موقعة فاصلــة في تاريخ 
اإلسام والمسلمين، وسميت معركة الفرقان، 
وكانــت نتيجة هذه المعركة، غيــر المتكافئة 
من ناحية العتاد والعدَّة، هزيمة ساحقة وقعت 
رك وأهله وأعوانه ومؤيديه،  لم والشِّ على الظُّ
ضت عن هــاك عدد كبير من فراعنة  وتمخَّ
ة للمسلمين  قريش وصناديدها، والنَّصر والعزَّ

ابرين. الصَّ

 »فتح مكة« يف السنة الثامنة
 من الهجرة

يعــدُّ فتــح مكة فــي الثالــث والعشــرين من 
رمضــان مــن الســنة الثامنــة للهجــرة حدثاً 
تاريخيــاً عظيمــاً، انتصــر فيــه الحــق على 
الباطــل، وعــاد المســلمون بقيادة الرســول 
الكريــم -صلــى هللا عليه وســلم- إلــى مكة، 
التي لقوا منهــا كل المحاربة والعنف، ونزل 
ِ َواْلَفْتُح  قــول هللا تعالــى: »إَِذا َجاَء َنْصــُر هللاَّ
 ِ )1( َوَرأَْيــَت النَّــاَس َيْدُخلُــوَن ِفــي ِديــِن هللاَّ
أَْفَواًجا )2( َفَســبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْســَتْغِفْرُه إِنَُّه 
اًبــا )3(«، بعدما عاد الرســول الذي  َكاَن َتوَّ
حورب واضُطِهد فاتحاً لبلده مكة التي أُخرج 
منهــا، وهو يذرف الدمع، ويقول: »وهللا إنك 
، ولول أنَّ أهلَِك أخرجوني  ألحب باد هللا إليَّ
منــك ما خرْجــُت«، وفي هــذا العام حطمت 
األصنام، وطهرت مكة، ودخلت األفواج في 

دين هللا.
فــي اليوم الثاني من  شــهر رمضان في عام 
114 هجريــة وقعت معركة باط الشــهداء 
الشــهيرة، وقــد وقعــت هــذه المعركــة بين 
المســلمين والفرنجة، وأدت لتوقف التوســع 

اإلسامي في أوروبا لألسف.
 قام صقر قريش بتأسيس دولة إسامية قوية 
وهي الدولــة األموية في األندلس، وذلك بعد 
أن عبــر البحــر وكان ذلك في  15 رمضان 

138هـ الموافق 20 فبراير 756 م .
فتح عمورية بعد أن اســتنجدت امرأة مسلمة 
بنداء وامعتصماه، وقد كان ذلك في  السادس 

من شهر رمضان سنة 223 هـ.
معركــة حطين الشــهيرة والتــي انتصر فيها 
صــاح الدين األيوبي علــى الصليبيين وفتح 
بيــت المقــدس وكان ذلك في 26 من شــهر 
رمضــان الموافق للســابع عشــر من شــهر 

تشرين الثاني للعام الميادي 1188. 
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n كلنــا يعــرف أن الكــذب حرام، لو 
ســألت الصغير والكبيــر التفقوا على 
أنه حرام، وألتوك بالدليل أيضا ولكن 
هنــاك من ال يعــرف أن للكذب أنواع 
وحدود وأمور كثيرة أبعدنا هللا وإياكم 
عن الكذب. وأكثــر أنواع هذا الكذب 
كــذب المزاح فتعالوا بنا نتعرف على 
شــر الشــرور ال لنتبعــه ونفعلــه بل 

لنجتنبه ونحذره. 
تعريــف الكذب: هــو مخالفــة القول 
للواقع وهو من أبشع العيوب والجرائم 

ومصدر اآلثام الشرور
وداعيــة الفضيحــة والســقوط، لذلك 
حرمته الشــريعة اإلسالمية وتوعدهم 
هللا بشدة العذاب قال تعالى ‘’َوْيٌل لُِّكِلّ 
أَفَّــاٍك أَِثيــٍم’’ )الجاثيــة7(، أي هالك 
شــديد ودمار لكل كــذاب كثير اآلثام. 
واألفاك هو الكذاب، وعن عبد هللا بن 
مسعود عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وســلم قــال: ‘’إن الصــدق يهدي إلى 
البــر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن 
الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتــب عنــد هللا صديقــا، وإن الكذب 
يهــدي إلــى الفجــور، وإن الفجــور 
يهدي إلــى النار، وإن الرجل ليكذب، 
حتــى يكتب عنــد هللا كذابــا’’ )حديث 
صحيح(. وجاء رجل إلى النبي صلى 
هللا عليه وســلم فقال: يا رسول هللا ما 
عمل الجنة قــال: الصدق وإذا صدق 
العبــد بر وإذا بر آمــن وإذا آمن دخل 
الجنة، قال يا رسول هللا ما عمل النار 
قــال الكذب إذا كذب العبــد فجر وإذا 

فجر كفر وإذا كفر دخل النار .
أنواع الكذب

النوع األول الكذب على هللا: ومنه أن 
يقول الشخص فتوى أو حكماً ويدعي 
أن هللا قالــه أو أحلــه كالذيــن يأتــون 
كلمات ســخيفة ويدعون أنها من كالم 
هللا ولو كان مرادهم الضحك والمزاح 
فهؤالء كذبوا على هللا، وأيضا الكذب 
بنعــم هللا وجحدها والكفر بها وهؤالء 
من ذكرهم هللا في ســورة المرسالت 

‘’ويل يومئذ للمكذبين’’.
النوع الثاني وهو الكذب على الرسول 
صلــى هللا عليه وســلم: بادعاء وقول 
أحاديــث لم تثبت عنــه وحتى لو كان 
قصدهــم الحث على فعل الحســنات، 
فالمبــرر ال يســوغ الكــذب وقــد قال 
الرســول صلى هللا عليه وســلم: ‘’من 
تعمــد علــي كذبــا فليتبوأ مقعــده من 
النــار’’ حديث صحيح، فلنحذر جميعا 
من التكلم على لســان النبي صلى هللا 
عليه وسلم بغير علم ومعرفة وتحقق.
لــذا يجب عــل الناس الحــذر في نقل 
األحاديث ونسبها للنبي صلى هللا عليه 
وســلم بل يجــب أن يتأكد من صحتها 

حتى ال يقع في مثل هذا األمر.
النــوع الثالــث الكذب على 

الناس ومنه عدة أنواع:
 - شهادة الزور: قال تعالى: ‘’واجتنبوا 

قول الزور’’  الحج اآلية: 30
قــال الرســول صلى هللا عليه وســلم: 
‘’أال أنبئكم بأكبر الكبائر. ثالثا، قالوا: 
بلى يا رسول هللا، قال: اإلشراك باهلل، 
وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، 
فقــال: أال وقــول الــزور،أال وقــول 
الــزور، قال: فمــا زال يكررها حتى 

قلنا: ليته يسكت’’ حديث صحيح
02 - الغــش في البيع والشــراء: مر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل 
يبيع طعامــا حبوبا فأعجبه فأدخل يده 
فيه فرأى بلال فقال: ما هذا يا صاحب 
الطعــام؟ قــال: أصابتــه الســماء أي 
المطــر فقال: فهال جعلته فوق الطعام 
حتى يــراه الناس؟ ‘’من غشــنا فليس 

منا’’ حديث صحيح.
03 - إنفاق الســلعة بالحلف الكاذب: 
فقد توعد هللا فاعل ذلك وعيدا شديدا، 
قــال صلى هللا عليه وســلم في حديث 
أبــي ذر: ثالثــة ال يكلمهــم هللا وال 
ينظــر إليهم ولهــم عذاب أليــم، قال: 
فقرأهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وسلم ثالث مرات. قال أبو ذر: خابوا 
وخســروا، من هم يا رسول هللا؟ قال: 
المســبل، والمنــان، والمنفق ســلعته 
بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود 

والنسائي وابن ماجه
04 - إخــالف الوعــد: قــال تعالــى: 
‘’واذكر في الكتاب إســماعيل إنه كان 

صادق الوعد كان رسوال نبيا’’ )مريم 
اآليــة:54(، وقــال صلــى هللا عليــه 
وســلم: ‘’آية المنافــق ثالث: إذا حدث 
كــذب، وإذا اؤتمــن خــان، وإذا وعد 

أخلف’’ حديث صحيح.
05 - الكــذب الســاخر: وهــذا النوع 
تســاهل الناس بــه كثيرا هــو الكذب 
على ســبيل المزاح عن طريق النكت 
والطرائــف وأيضا عمل المقالب لكي 
يضحكوا عليهم ويسموه كذب أبيض، 
فعــن عبــد الرحمن بن أبــي ليلى قال 
حدثنــا أصحاب رســول هللا صلى هللا 
عليــه وســلم أنهم كانوا يســيرون مع 
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم في 
مسير فنام رجل منهم فانطلق بعضهم 
إلــى نبــل معه فأخذهــا فلما اســتيقظ 
الرجل فزع فضحــك القوم فقال: ‘’ما 
يضحككم؟’’ فقالوا: ال إال أنا أخذنا نبل 
هــذا ففزع فقال رســول هللا صلى هللا 
عليه وســلم: ‘’ال يحل لمسلم أن يروع 

مسلماً’’ حديث صحيح.
وأيضــا مــن أنــواع الكــذب: ترديــد 
اإلشاعات: سواء سمعها من الناس أو 
وصلته عن طريــق الهاتف أو البريد 
العــادي أو اإللكتروني فقول األخبار 
دون تحــري صدقها يعتبــر نوع من 

الكذب
كما جاء: ‘’بحســب المرء من الكذب 
أن يحــدث بــكل مــا ســمع’’ حديــث 

صحيح.
ومــن مظاهــر الكذب البشــعة الكذب 
يكــذب  مــا  فكثيــراً  األوالد:  علــى 

الوالــدان على أوالدهم الصغار رغبة 
في التخلص منهــم أو تخويفاً لهم كي 
يكفوا عن العبث واللعب أو غير ذلك، 
يقــول عبــد هللا بن عامــر رضي هللا 
عنه: ‘’دعتني أمي يوماً ورســول هللا 
صلّــى هللا عليه وســلم قاعد في بيتنا، 
فقالت: تعال أعطك، فقال لها رســول 
هللا صلّى هللا عليه وسلم: ‘’وما أردت 
أن تعطيه؟ قالت: تمــرة ، فقال: ‘’أما 
إنــك لــو لم تعطه شــيئاً كتبــت عليك 

كذب’’ رواه أبو داود.
فى  الكــذب  يحــل  -متــى 

اإلسالم. 
هنــاك الكثير من المبادئ اإلســالمية 
الشــائعة التي رخص للمســلم الكذب 
فيهــا ومنهــا: الحــرب خدعــة. فــي 
اإلصالح بين الناس، ما بين الزوجين 
كمــا في الحديث التالي: رخص النبي 
صلّى هللا عليه وســلم مــن الكذب في 
ثالث: فــي الحرب، وفــي اإلصالح 
بيــن النــاس، وقول الرجــل المرأته. 
وفــي رواية: وحديث الرجل امرأته ، 
وحديث المرأة زوجها. إسناده صحيح
- قالوا عــن الكذب في األمثال: - آفة 
الحديــث الكــذب ، - اجتنب مصاحبة 
الكــذاب فــإن اضطــررت إليــه فــال 
ْقُه، - الكذب داء والصدق دواء،  تَُصِدّ
- لو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، 
- حبــل الكــذب قصيــر،  ال تأمن من 

كذب لك أن يكذب عليك.

ال تكذب ولو مزحًا 

دواؤك يف غذائك      
الحلبة و الخردل

n   الحلبة : للحلبة تأثيرها على التشــققات 
الجلدية في القدمين حيث تســحق ويســتعمل 
منهــا مــلء ملعقة متوســطة وتضــاف الى 
بعــض كوب مــن المــاء وتحرك جيــداً ثم 
يشــرب او يمكن سفها وبمعدل ثالث مرات 
في اليوم وتعتبر من الوصفات الجيدة لعالج 

تشقق كعب القدمين.
الخــردل :الخشــونة الموجــودة فــي اليدين 
والقدميــن، فإنــه يصلــح لهــا نفــس العالج 
الســابق مع استخدام بعض الموسعات وهي 
عبارة عن الخردل المطحون؛ حيث يوضع 
منــه ملعقة كبيــرة + 3 لترات مــاء دافئ، 
وتوضــع بهــا القدمــان لمدة نصف ســاعة 
يومًيــا؛ ألن الخردل يــؤدي إلى جريان الدم 
فــي جميع أجزاء الجســم. هــذا عالوة على 
اســتخدام ملعقة زيت زيتون يومًيا لمحاربة 
تصلب الشرايين ، أما عن األعصاب أيضا 

يمكن استخدام الخردل كمنقوع للقدمين . 

أرق نفسك بنفسك

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
فحي على جنات عدن فإنها *** منازلنا األولى وفيها المخيم

وحي على روضاتها وخيامها *** وحي على عيش بها ليس يسأم
أيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى *** صريع األماني عما قليل ستندم

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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 ِ ِحيــِم )1( اْلَحْمُد ِلَّ ْحَمــنِ الرَّ ِ الرَّ n ِبْســِم الَّ
ِحيِم )3( َمالِِك  ْحَمِن الرَّ َرِبّ اْلَعالَِميــَن )2( الرَّ
ِعيُن )5(  يِن )4( إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك َنْســتَ َيْوِم الِدّ
َراَط اْلُمْســَتِقيَم )6( ِصــَراَط الَِّذيَن  اْهِدَنا الِصّ
أَْنَعْمــَت َعلَْيِهــْم َغْيــِر اْلَمْغُضــوِب َعلَْيِهْم َواَل 

الِّيَن )7(سورة الفاتحة . الضَّ

n - قــال حبيبنــا محمد صلى هللا عليه وســلم  :) 
) الصيام والقرآن يشــفعان للعبد يقول الصيام أي 
رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيــه ويقول القرآن منعته النوم باليل فشــفعني فيه 

فيشفعان((         

n  اللهــم أهدني فيمن هديــت ، وعافني فيمن عافيت ، 
وتولنــي فيمن توليــت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني 
شــر ما قضيت ، فإنك تقضي وال يقضى عليك ، إنه ال 
يــذل من واليــت ، وال يعز من عاديــت ، تباركت ربنا 
وتعاليــت ال منجــى منك إال إليك .« »اللَُّهــمَّ إِِنّي أَُعوُذ 
ِبِرَضاَك ِمْن َســَخِطَك َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتَك َوأَُعوُذ ِبَك 
ِمْنَك ال أُْحِصي َثَناًء َعلَْيَك أَْنَت َكَما أَْثَنْيَت َعلَى َنْفِسَك.«

n  س/ إذا كانت الصالة جهرية, هل يجوز 
للمأموم أن يقرأ, وإمامه يقرأ سورة الفاتحة أو 

غيرها؟
ج/ ال يجوز, بل يجب عليه االستماع لقراءة 

اإلمام, والدليل:” وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلم ترحمون ” األعراف 204.

س/ كيف يصلي المريض؟
ج/ يصلي قائماً, فإن لم يستطع فقاعداً, فإن 

لم يستطع فعلى جنب, فإن لم يستطع فمستلقياً 
ورجاله إلى القب

n  أوائل  
أول دوله استخدمت النساء في مصلحة البريد . . 

. . هي فرنسا 
أول من أنشأ مصرفا إلصدار األوراق المالية . . . 

. رجل سويدي يدعى بلمستروك
أرقام 

أن عدد نبضات قلب اإلنسان في الدقيقة بمعدل 
وسطي 70 نبضة. 

و أن عدد عظام جمجمة رأس اإلنسان 22 عظمة، 
أما عدد العظام الموجودة في جسم اإلنسان فهي 

206 عظمة.

n قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :من كتم سره 
كان الخيار في يده. اتقوا من تبغضه قلوبكم. أعقل 

الناس أعذرهم للناس. ال تؤخر عمل يومك إلى غدك. 
أشقى الوالة من شقيت به رعيته. أخيفوا الهوام قبل 

أن تخيفكم. أبت الدراهم إال أن تخرج أعناقها. قل ما 
أدبر شيء فأقبل. من لم يعرف الشر يقع فيه. المروءة 

الظاهرة في الثياب الطاهرة.

n  س = ما اسم المرأة التى لم تولد كبقية النساء  ؟ 
ج = هى حواء أم البشرية جمعاء

س = ما أسم الشهيد المصلوب  ؟ ج = هو حبيب 
بن عدى األنصاري رضى هللا عنه

س = من بدأ ببناء مسجد قبة الصخرة من الخلفاء 
األمويين ؟ ج = هو عبد الملك بن مروان

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

الرقية الشــرعية لألطفال بســم 
هللا أرقيــك من كل شــيء يؤذيك 
من شر كل نفس أو عين حاسد، 
هللا يشفيك باسم هللا أرقيك. سبع 

مرات.
 ِ ِلَّ اْلَحْمــُد  الفاتحــة:  ســورة    
ِحيــِم  ْحَمــِن الرَّ َرِبّ اْلَعالَِميــَن الرَّ
يِن إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك  َمالِــِك َيْوِم الِدّ

َراَط اْلُمْسَتِقيَم  َنْسَتِعيُن اْهِدَنا الِصّ
ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم

َوَل  َعلَْيِهــْم  اْلَمْغُضــوِب  َغْيــِر 
مرات.أعــوذ  الِّيَن. ســبع  الضَّ
بكلمــات هللا التامــات مــن شــر 
ما خلق. ســبع مرات. بســم هللا 
الــذي ل يضر مع اســمه شــيء 
في األرض ول في السماء وهو 

الســميع العليم. ســبع مــرات . 
اللهم رب النــاس أذهب البأس، 
واشــِف أنت الشــافي، ل شــفاء 
ُيغــادر  ل  شــفاء  شــفاؤك،  إل 

سقًما. سبع مرات.
أعــوذ بكلمات هللا التامة، من كل 
شــيطان وهامة، ومــن كل عيٍن 

لّمة. سبع مرات.

األربعاء 5 ماي  2021
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مساجدنا
المسجد العتيق بربج بوعريريج 

رصح ديني و ثقايف و محطة المشايخ و الدعاة 

n تعود فكرة تشــييد المســجد 
العتيق الى نهاية القرن التاســع 
مصلــى  انشــاء  الــى  عشــر 
بوســط مدينة بــرج بوعريريج 
التــي  الكبيــرة  التوســعة  بعــد 
شــهدتها المرحلة بعــد وصول 
وفود كبيــرة من المســتوطنين 
الفرنســيين،حيث شــرع أعيان 
المدينة في تجسيدها على أرض 
الواقــع بداية من ســنة 1904 
بالمســجد  األشــغال  وانتهــت 
حيــث  1907م  ســنة  العتيــق 
اســتغرقت عملية البناء حوالي 
03 ســنوات، وأقيمــت به أول 
صــاة جمعة بتاريــخ 13 ماي 
الشــيخ  طــرف  مــن   1907
زيــوي الطاهر بن الســعيد وقد 
أصبح المسجد العتيق قطبا دينيا 
وثقافيا واجتماعيا وسياســيا، و 
تعقد المحاكم الشرعية من أمور 
الزواج والطاق وحل مشــاكل 
النــاس، وتعليم القــرآن الكريم 
والعلــوم الشــرعية واللغويــة، 
امــا في الفتــرة ما قبــل الثورة 
التحريرية اصبح مركزا ســريا 
للتوعيــة السياســية مــع ظهور 
علــى  والجمعيــات  األحــزاب 
غــرار حزب الشــعب وجمعية 
العلماء المســلمين ،فبعدما حول 
الشــيخ عبد الحميد بــن باديس 
قســنطينة إلى حاضــرة علمية 
بالشرق الجزائري حاول الشيخ 
محمــد البشــير االبراهيمي أي 
نائبــه أن يجعل من محور برج 
بوعريريج قطبا معرفيا وثقافيا 
بالهضــاب العليا الشــرقية ،أين 
كلــف كل مــن الشــيخ نويوات 
موســى األحمدي والشيخ محمد 
بن السعيد لطرش بتسيير أمور 
جمعية العلماء المســلمين ببرج 
مــدارس  وتشــييد  بوعريريــج 
قراهــا،  بمختلــف  التهذيــب 
الشــيخ   - األخيــر  هــذا  وكان 
محمــد بــن الســعيد لطرش هو 
مــن تولى تســيير فــرع جمعية 
العلمــاء المســلمين بمدينة برج 
بوعريريج بين سنوات 1931 
و 1958حيث جعل من المسجد 
العتيــق منطلقــا لكل نشــاطاته 

العلمية والدينية والثقافية. 

و يتربع المســجد على مســاحة 
تقدر بـ15 متــر على 15 متر 
يعنــي مربــع الشــكل وســمك 
الجدران حوالي 50 ســم ألنها 
الغليظــة،  بالحجــارة  مبنيــة 
يحتوي المســجد علــى مدخلين 
األول مــن الشــمال والثاني من 
الجنــوب أما بيــت الصاة فلها 
05 مداخــل 03 فــي بالجهــة 
الجنوبيــة للمســجد و 02 فــي 
الجهة الشــمالي و تبلغ مســاحة 
بيــت الصــاة 117 م مربــع، 
يبلغ طول الجدران الشــمالي و 
الجنوبــي 13 متر فــي المقابل 
الجدران الشرقي و الغربي 09 
امتــار ومن خصائصه قد شــيد 
المســجد العتيــق علــى الطراز 
العثمانــي، كما أكــد العديد من 
المهتميــن بالمســجد و القائمين 
أن المئذنة تشبه لحد كبير مئذنة 
جامــع القيروان بتونــس ويبلغ 
طولهــا حوالــي 09 أمتــار و 
هــي مربعة الشــكل و بها نوافذ 
صغيرة مــن كل جهة و تعلوها 

مكبرات الصوت. 
العالمة ابن باديس  ومتولي 
الشعراوي قدما فيه دروسا 

العتيــق زيارة  عرف المســجد 
عديــد من المشــايخ مــن داخل 
مــن  لعــل  الجزائــر  وخــارج 
أبرزهــم رئيس جمعيــة العلماء 
المســلمين الشــيخ عبــد الحميد 
بــن باديــس الــذي زاره أكثــر 
مــن مرة صلى و قــدم به خطبا 
توعويــة ال تــزال إلــى  اليــوم 
يشــهدها اهل المدينة باإلضافة 
الى الــدروس و الخطــب التي 
قدمهــا العامــة محمد البشــير 
االبراهيمــي والشــيخ نويــوات 
موســى األحمدي والشيخ عمر 
أبــو حفــص الزمــوري، وبعد 
االستقال عرف المسجد العتيق 
زيارة الشــيخ والمفســر الكبير 
متولي الشــعراوي ،أين قدم به 
دروســا وخطبا سنة 1967. و 
يبقى هذا الصرح الديني يستقبل 
وفــود المصلين و تقــام به عدة 
تظاهرات و مسابقات دينية الى 
يومنا هذا، كما عرف المســجد 
عــدة ترميمات لقــدم جدرانه و 

التشققات التي شهدها جدرانه.

عين على اإلقتصاد

n يأخذ الخبــز اليومي مختلف 
األنواع واألشكال واأللوان تلبية 
ألذواق الصائميــن خال شــهر 
رمضــان الكريــم، الــذي يشــهد 
أيضــا تبذير هذه المــادة الغذائية 
على نطاق واسع بوالية وهران، 
حيــث انتشــرت هــذه الظاهــرة 
الغريبة على المجتمع الجزائري 

في السنوات األخيرة.
ويضاعف الخبــازون مثلهم مثل 
ربــات البيــوت مــن مهاراتهــم 
وإبداعهم لتحضير أنواع مختلفة 
مــن الخبــز تزين بهــا طاوالت 
اإلفطــار علــى غــرار الخبــزة 
العاديــة الطويلة وخبز الســانوج 
والبريــوش  الدائــري  والخبــز 
التقليــدي  والخبــز  والمطلــوع 
»اغــروم اقــوران« وخبز الدار 
وغيرهــا مــن األصنــاف التــي 
يســجل عليها إقبــال كبير خال 

الشهر الفضيل.
ويشتري الصائمون عادة كميات 
كبيــرة من الخبــز كل يوم ،وهو 
مــا يصعب فهمه. وتتجنب ربات 
البيوت والمستهلكون بصفة عامة 

شــراء حصصهم مــن الخبز في 
الصباح حتى تحافــظ هذه المادة 

على نضارتها.
ويفضل المرء االنتظار إلى فترة 
المســاء أو قبل ساعات قليلة من 
موعــد أذان المغرب لشــرائه إن 
بقيــت المخابز مفتوحــة و إن لم 
يكن األمر كذلــك يتم اقتناؤه عند 
باعة أســواق الحمــري والمدينة 
)الباســتي  واألوراس  الجديــدة 

ســابقا(، الذيــن يوفــرون أنواعا 
مختلفة من هذه المادة سواء على 
الرفــوف أو حتــى علــى قارعة 

الطريق.
ويتضاعف ســعر الخبــز ليصل 
أحياًنا إلى 40 أو 50 دج للوحدة 
و هو ما يطرح تساؤل عن الدافع 
وراء شــراء المستهلكين ألرغفة 

أكثر من المعتاد.
“الحريــرة” أو “الشــوربة” كمــا 

يسّميها معظم الجزائريين، الطبق 
الرئيسي على مائدة رمضان في 
كل الدول العربية تقريبا، تحّضر 

في وهران بطريقتين مختلفتين.
“الحلــو” هــو طبــق مشــكل من 
الفواكــه “المشــمش، األجــاص، 
التفــاح والبرقوق”، يقدم أول أيام 
رمضان تفاؤال به وبنيّة أن تحلو 

باقي أيّامه.
كعيــكات  هــي  “المعقــودة” 
البطاطــس يضاف إليهــا البيض 
والكســبرة ثم تحمر فــي الزيت، 
كانت تقدم مع “الحريرة” كل أيام 
شــهر رمضان، إال أنّها أصبحت 

تحضر بالتناوب مع”البوراك”.
أمــا األطبــاق الرئيســية المقدمة 
علــى مائــدة إفطــار الوهرانيين 
فــي رمضــان تتمثــل فــي طبق 
الدجــاج،  أو  باللحــم  الزيتــون 
“المحمــر” وهو عبــارة عن لحم 
أو دجــاج محمر يقدم مع الخضر 
المسلوقة، أما طبق السحور فهو 
ذاته الــذي تحضره كل العائات 
الجزائرية والمتمثل في “السّفة”، 
أو “الكسكســي”، يزيــن بالزبيب 
أو  اللبــن  مــع  ويقــدم  والقرفــة 

الحليب الطازج.

nوفي الليلة األولى من رمضان 
يخرج الســكان حاملين المشاعل 
ويتجهــون إلى الســواحل؛ حيث 
علــى  المشــاعل  نــور  ينعكــس 
ويضربــون  الميــاه،  صفحــة 
بالطبول إعاًنــا بقدوم رمضان، 
 ويظل السهر حتى وقت السحور.

ومن األطعمة الرئيسية على مائدة 
الفطور في جــزر القمر ‘الثريد’، 
والمانجــو  اللحــم  إلــى  إضافــًة 
والحمضيــات، وهناك مشــروب 
األناناس والفواكه األخرى؛ حيث 
يحتل الثريد مكانــًة خاصًة لديهم 
بين بقية األطعمة، سواٌء كان ذلك 
 على اإلفطار أم على الســحور ..

وتتحــول الجزر القمريــة طوال 
أيــام الشــهر إلــى أســرة واحدة، 
يجمعهــا نــداء األذان بالصــاة، 
ويجمعهــا الحــب والتآلــف على 
أذان  ومــع  اإلفطــار،  مأدبــة 
المغرب يخرج أبنــاء الجزر من 
يتجهــون  وصــوب،  حــدب  كل 
إلــى المســاجد ألداء الصاة التي 
يحرصــون عليها، وبعــد العودة 
مــن أداء الصاة يبــدؤون بتناول 
اإلفطــار، وعــادًة مــا يتكون من 
وجبــة خفيفة تختلف مــن منطقة 
ألخــرى، وبعدها يذهبــون ألداء 
صاة العشــاء والتراويح، وعقب 
القريــة  أبنــاء  يجتمــع  الصــاة 

وشــبابها وشــيوخها فــي حلقات 
يستمعون فيها إلى بعض الدروس 
التــي  الدينيــة  والمحاضــرات 
-عــادًة- مــا تدور حــول فضائل 

الشهر الكريم وآداب الصوم.
إغــالق جميــع الكازينوهات 
للمتربجني  صارمة  وعقوبات 

واملفطرين
ومــن القوانيــن الصارمــة التــي 
تفرضها الدولة في شهر رمضان 
إغاق جميع الكازينوهات الليلية، 
فضا عــن منــع النســاء الاتي 
المابس القصيرة  لبــس  اعتــدن 
التي فيها نوع من التبرج والزينة، 

ومــن تضبــط منهــن تخالف هذه 
القرارات يتم حبســها وتغريمها، 
 86% المســلمين  يمثــل  حيــث 
مــن الســكان.أيضا مــن يضبــط 
مــن الشــعب مفطر بــدون عذر 
وخاصة بين الشــباب يتم حبســه 
وتغريمه،وتعطــي أوامــر لجميع 
المســاجد بتفســير القــرآن خال 
الشــهر الكريم في الفترة من بعد 
 صاة العصر إلى أذان المغرب.
وجمهورية جزر القمر بلد عربي 
إســامي إفريقي صغيــر يتكون 
مــن عدة جــزر تقع فــي المحيط 
الهندي محصورة ما بين أراضي 
قــارة إفريقيا غربا ويابس جزيرة 

مدغشــقر شــرقا، أي أنهــا تقــع 
عنــد المدخــل الشــمالي لمضيق 

موزمبيق .
وتتكــون مجموعــة جــزر القمر 
مــن أربع جــزر بركانيــة كبيرة 
القمــر  جزيــرة  هــي  ورئيســية 
أيضــا  تعــرف  التــي  الكبــرى 
باســم نجا زنجــا وعلى ســاحلها 
الجنوبــي الغربــي تقــع عاصمة 
الدولة مرونــي وجزيرة أينجوان 
وجزيرة مايوت وجزيرة موهيلي 
كمــا يضــاف إليها جــزر أخرى 

صغيرة المساحة.

رمضان يف وهران    
الحريرة« و«المعقودة« سيدتا 

المائدة وأصناف متنوعة من الخبز 

رمضان يف جزر القمر 

الزواج واإلفطارات الجماعية.. 
مالمح  مميزة في الشهر الفضيل
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رمضانيات

يختلف طعم شهر رمضان الكريم في مدينة وهران عن أي منطقة أخرى في الجزائر   ، إذ تنفرد خالل 
هذا الشهر الفضيل بنكهة مميزة ربما هي انعكاس لروح أهلها المعروفين بالطيبة والحيوية والمرح، 
أو هي واحدة أخرى من أســرار ســحر أجمل مــدن المغرب العربي المطلة علــى خليج البحر األبيض 

المتوسط من أعالى جبال “المرجاجو” .

 رمضان 
والناس 

باتنة : محمد دحماني

إعداد : إيناس .ش

خارج الحدود

يســتعدُّ المســلمون فــي جــزر القمــر الســتقبال شــهر رمضــان، بــدًءا مــن بدايــة شــهر شــعبان؛ حيــث 
الشــهر  خــالل  الكريــم،  القــرآن  وقــراءة  بالصــالة  رونهــا  ويعمِّ فيشــعلون مصابيحهــا  المســاجد  يعــدون 
المبــارك الــذي تكُثــر فيــه حلقــات الذكــر وتــالوة القــرآن الكريــم، كمــا تكُثر فيــه الصدقــات وأفعــال الخير.

مبروك بن الطيب

السياحية  المناطق  من  العديد  على  بوعريريج  برج  والية  تزخر 
للعلماء و  الهامة مما جعلها محطة  الدينية  التاريخية و  المعالم  و 
الدعاة و من بين المعالم الدينية بالوالية المسجد العتيق الذي يتوسط 
المدينة الذي بقي شامخا على الرغم من التصدعات و االنشقاقات 
التي تعرفها جدرانه و لهذا عرف العديد من عمليات الترميم التي 

بقيت محافظة عليه كمعلم ديني و تاريخي و ثقافي. 

https://ayyamsyria.net/encyclopedia/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1/


    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
  مخاطر قلة النوم يف رمضان

15رمضانيات

n يعتاد البعض على السهر طوال 
ســاعات الليــل، خاًصة في شــهر 
رمضــان، إال أن هــذه العادة تؤدي 
إلــى العديد من األضــرار الصحية 
غيــر المرغوب فيهــا. ومع تكرار 
الســهر على مدار عدة أيام، يحدث 
خلــل في أجهــزة وأعضاء الجســم 
الذي يحتــاج إلى النوم 8 ســاعات 
كل ليلة، ومن بين المشاكل الصحية 
الناجمة عــن قلة النوم والســهر ما 

يلي:
1/ ضعــف القــدرة علــى التركيز 
واالنتباه ومعرفة أسباب المشكالت 
وحلهــا، فضــاًل عــن عــدم التذكر 
بشــكل جيد، وذلــك ألن دورة النوم 
طــوال ســاعات الليــل تؤثــر على 

كفاءة وعمل الذاكرة والمخ. 
واضطرابــه  النــوم  قلــة  2/تزيــد 
مــن فــرص التعــّرض لمشــكالت 
صحية خطيــرة مثل أمراض القلب 
والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم 
وعدم انتظام ضربات القلب وفشــل 

القلب والسكري.
3/ تســاهم قلة النوم )6 ساعات أو 
أقل في اليــوم( في ظهور أعراض 
اضطــراب  عــن  ناتجــة  مختلفــة 

الكيميائيــة  والمــواد  الهرمونــات 
الموجــودة بالدمــاغ، وبالتالــي فإن 
التخلــص من الســهر يقلــل فرص 
اإلصابــة باالكتئاب واالضطرابات 

العقلية.
4/يشــكو جــل األشــخاص الذيــن 
يعانون مــن قلة ســاعات النوم من 
مشــكالت جلدية مثل انتفــاخ الجلد 
وتورم تحــت العين وظهور هاالت 
هرمــون  يــؤدي  حيــث  ســوداء، 
الكورتيــزول الناتــج عــن الضغط 
العصبــي وقلــة النــوم إلى تكســير 
الكوالجيــن الموجــود بالجلد، ذلك 
نضــارة  يحمــي  الــذي  البروتيــن 

وجمال البشرة.
5/ النقطة االهم،تؤدي قلة النوم إلى 
فتح الشهية وزيادة الشعور بالجوع 
باســتمرار، ما يتطلّب تناول المزيد 
من الطعام، وبالتالــي تحدث زيادة 
كبيرة في الوزن بالنســبة للعديد في 

هذا الشهر الفضيل.
6/تؤثــر قلة النوم )-5 6 ســاعات 
أو أقــل يومًيا( على صحة الجســم، 
وبالتالــي تــزداد فــرص التعّرض 
للعديد من المشاكل الصحية التي قد 

تؤدي إلى  الوفاة المبكرة.

 إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

بالزعرت
 n المقادير:

 500غ أرز، قطعة دجاج حسب الرغبة، بصلة 
مفرومة، 3فصوص ثوم، 3مالعق زيت زيتون، 

ملح، فلفل أسود، ملعقة كبيرة زعتر مرحي، 
2حبات طماطم طازجة وللتزيين، قطعة بسباس 

وزيتون ملّون و قرنبيط و قطعة بطاطا مع القليل 
من الدبشة المقطعة.

طريقة التحضير  
فــي قــدر نضع الدجــاج، الصــل ، الزيــت، الثوم 

المفــروم، الملح ، الفلفل األســود، الزعتر مع كوب مــاء بارد و نمزج الكل 
فــوق نــار معتدلة و بعد بضع دقائق نضيــف الطماطم الطازجة و المصبرة مع 3أكواب ماء ســاخن و نرمي 
األرز و نتركــه فــوق نار جد هادئة حتى الطهــي الكلي. و من جهة أخرى نقوم بطهي الخضار على البخار و 

نحمر الزيتون مع قطعة زبدة ، بعدها نضع في الطبق قطعة الدجاج و األرز و نزين بالخضار و الزيتون
  شهية طيبة

n  نضــع 200غ جــوز الهند مع 250مكســرات محمصة ومطحونة 
ونضيــف 250غ بســكويت مطحون ثــم نجمع كل المكونات بنســتلي 
كراميل، بعدها نشــكل حربوش ونطلي بشوكوالتة الطلي ونتركه يجف 

ثم نقطع مقرودات ونزيّن حسب الرغبة.

n   المقادير:
4بيضات، كيس خميرة الحلواني، كوب ســكر، 
نصــف كــوب زيــت، ملعقتيــن كاكاو ، كوب 

فرينة، علبة شكوالطة حليب، فراولة للتزيين.
 طريقة التحضير:

في خالط كهربائي نضع كل من البيض، السكر 

و نمزجهــم مع بعض ، ثــم نضيف الزيت و 
الخميــرة و الكاكاو و نواصــل الخلط، بعدها 
نأخــذ قوالب و نفرغ كمية قليلة من العجينة و 

نطهيها في فرن ساخن .
و فــي إناء صغير نذيب الشــكوالطة مع كمية 
قليلة من الزبدة على حمام مريم و نسكبها على 

الكعكة ثم نّزين بحبات الفراولة.

ضيفنــــــــــا

n    باشــر أحمــد صــادق مهنة الطبخ بعــد تخرجه ســنة 1994، حيث زاول 
عمله في مطعم صغير بوســط العاصمة بالقاهرة ليزداد شــغفه وحبه لهذا المجال 

فعال و يقــّرر إثراء رصيده بفن الطهي و كســب خبرة أكبــر، و هذا ما حدث 
بعد التحاقه بأحد الفنادق ألجل تلقي التدريب على أيدي أمهر 

الطهاة بمصر وفي مختلف األقسام طيلة أشهر عديدة.
و أوضــح محدثنــا بــأن تلــك الفتــرة كانت مــن أصعب 

الفترات بالنسبة إليه الختالف التطبيق عن النظري.
 كما شــارك الشاف في عدة دورات تدريبية في كل 

من برشلونة ،إيطاليا، رومانيا وبولندا في المطبخ 
الحديث ودمج المطابخ والثقافات.

الشــاف أحمــد صادق أثبت نفســه وافتك عن 
جــدارة مناصــب عــدة بمختلــف المطاعــم 
والفنــادق العالمية بمصر ودبي مما أكســبه 

خبــرة جعلت منــه طاهيــا محترفــا أهلته ألن 
يصبح مدربا محترفا للمطبخ الحديث والبيولوجي 

في مدرسة الطبخ الحديث ببرلين.
و وصــف أحمد صــادق تجربته مع الطبــخ بالتجربة 

الناجحة مشــيرا إلى أنها مهنة شاقة للغاية لكنه استطرد 
معلقا”إذ أحببتها أحبتك وأعطتك فقط تتطلب بعض الوقت 

والصبــر حتي تتدرج وظيفيا وتبدأ في الحصول على فرص 
أخرى في أماكن مختلفة«.

يشــتهر الشــاف المصري أحمــد صادق باألطباق الســهلة والبســيطة والصحية 
ويشــتغل بأحدث طرق الطهي مع إضافة لمســة صغيرة من المطبخ البيولوجي.  
أمــا عــن التخصصات الخاصة به فــي المطاعم قال أنه يعشــق المطبخ الحديث 
وخصوصــا المطبخ األوروبي و اإليطالي ويبدع في دمجهما مع المطبخ العربي 

وتقديمه بطريقه حديثة و مبتكرة .
و يقــول أحمــد صــادق بأن مهنــة الطبخ أضافت لــه الكثير، خاصــة اطالعه و 
استكشافه  للثقافات األخرى في مجال فن الطبخ، فضال على تعلّمه االعتماد على 
النفس وإدارة األشخاص من الجنسيات المختلفة إلى جانب التطوير والتحديث في 

مهاراته الشخصية والمهنية في هذا المجال .
و قد شــارك الشــاف أحمد في العديد من المسابقات وحاز على الميدالية  الفضية 
فــي مجال المطبخ الحديث ودمج الثقافات، باإلضافة إلى مشــاركته في مهرجان 
الشــرق األوســط من أحد الفنادق بمدينة ميونخ بألمانيا ، إلى 
جانــب المركــز الثالــث في مســابقة المطبــخ البيولوجي 
والحديث من برشلونة بإسبانيا ، كما تحصل على أحسن 
طبــق وفكرة حديثــة لعامين متتاليين مــن أحد الجرائد 

بمدينة برلين .
و مــن بين أهم الطهاة الذيــن تعامل معهم من بلده 
هم الشاف گريم الجزار والشاف سيد لملوم الذي 
تأثر بهما وأرجع الفضل لهما في تبني موهبته 
ومســاعداته لتحقيــق ما هو عليــه اليوم. كما 
تعامــل أحمد صادق مع الشــاف عادل كمال 
والشــيف إيهاب شمعة . أما من أوروبا فخص 
بالذكر الشاف توماس .  وذكر الشاف المصري 
أحمــد صادق أنــه إذا لم يكن طباخــا الختار العمل 
كمرشد ســياحي لحبه الكبير للسفر والمغامرة خاصة 
لولعه باكتشاف و التعّرف على الثقافات األخرى وتذوق 
كل مــا هو جديــد . و اعتبر أحمد صــادق  أن التطلع إلي 
كل مــا هــو جديد والتدريب المســتمر الذي من شــأنه الرفع 
مــن مســتوى الطاهي ونجاحه فــي أي مكان يعمل بــه مفتاحا 
للنجــاح في هــذه المهنة، مؤكدا على ضرورة حب العمل الــذي يتواجد به الفرد 

لكي ينجح فيه .
أما عن مشــاريعه المســتقبلية والحالية فيطمح إلى  فتح مدرســة للمطبخ الحديث 
لتدريــب المحترفين في هذا المجال.إلى جانــب امتالكه قناة طبخ خاصة به علي 
اليوتيــوب باللغة العربية يهدف من خاللها لتقديم شــرح مبســط وســهل ألكالت 
متنوعة بالطعم الشــرقي ومقدمة بطريقة أوروبية حديثة وصحية.بخ البسيط إلى 

جانب التسلّح   بالصبر ألنه عنوان الفرج .
دالل بوعالم

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

المرصي أحمد صادق
شاف عريب يحول الطهي إىل فسيفساء بنكهات عالمية

  ولج مجال الطبخ لحبه و قناعته بقدراته في التمّيز في تجربة وصفها بالممتعة و الناجحة، إنه ”أحمد صادق” 
الشاف المصري المقيم بألمانيا الذي روى لعين الجزائر عن مسيرته الحافلة بالنجاحات بفضل تفننه في دمج 

مختلف الثقافات في طبخه.
حلوى

بريستيج
بدون    فرن
 الطريقة 

بالشكوالطةكعكة اجلنواز
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متفرقات

كافــل اليتيــم تــوزع ألفــي قفة 
ومساعدات للمعوزني بباتنة 

n وزعــت الجمعيــة الوالئية كافل اليتيم بباتنة ألفي قفة خالل الفترة 
المنصرمة من شهر رمضان كما قامت بذبح عجل وتوزيع لحمه على 
مائة وخمســين عائلة فقيرة بمعدل كيلوغرامين من اللحم  وشــرعت 
أمس في توزيع البسة العيد على أربعمائة عائلة تخص األوالد االيتام 
وشــاركت الجمعيــة فــي توزيع مواد غذائية وألبســة علي المســنين 

المقيمين بدار العجزة بحي بوعقال بباتنة
وتنظم الجمعية االسبوع المقبل حفل افطار جماعي للتالميذ المتفوقين 
في التعليم  تحضره السلطات الوالئية ويتم خالله توزيع جوائز وهدايا 

مختلفة
محمد غناي

أمن الخروب يوقف ســارق هاتف 
فتاة تحت طائلة التهديد 

n تمكنت الضبطية القضائية ألمن دائرة الخروب بأمن والية قسنطينة 
، من توقيف مشــتبه فيه يبلغ من العمر 22 ســنة متهم في قضية : 
السرقة في الطريق العام تحت طائلة العنف و التهديد بالسالح األبيض 
.حيثيــات القضية تعود إلى بالغ بخصوص تعرض فتاة لفعل الســرقة 
تحت طائلة التهديد بالقرب من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الخروب 
، اســتهدف المشتبه فيه هاتفها النقال، التوزيع الجيد لقوات الشرطة 
بالميدان من خالل التدابير المتخذة لتامين شهر رمضان أثمر مباشرة 
بتوقيــف المشــتبه فيــه في ظرف قياســي على مســتوى حي 1013 
مســكن بعدما حاول االختباء و التخلص من سالحين أبيضين أحدهما 
ســكين كبير الحجم ، اســتعملهما في التهديد، بإخضاع المشــتبه فيه 
لعملية التلمس تم اســترجاع الهاتف نقال محل الســرقة ،بعد االنتهاء 
من مجريات التحقيق تم تقديم المشــتبه فيه أمام النيابة المحلية وفق 

ملف إجراءات جزائية . 
دالل.ب

الحكم بعامني حبسا نافذا لمروج 
مخدرات بقالمة

n تمكنت، قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن والية 
قالمة، من توقيف شــخص محل شــبهة، على متن دراجة نارية، يبلغ 
مــن العمر 24 ســنة، مقيم بقالمة وذلك على إثــر دوريات عمل بحي 
األميــر عبد القادر وبعد اتخــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشــأنه، 
تم ضبط بحوزته كيس بالســتيكي به 07 أمشــاط  من دواء ترمادول 
50 ملغ به 69 كبســولة حيث تم تحويل المشــتبه فيه إلى المصلحة، 
بعــد حجز ما تم العثــور عليه، فتح تحقيق في القضية كون ضده ملفا 
قضائيا عن الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق ترويج 
أدوية صيدالنية ذات األســاس المخدر دون رخصة، قدم المشــتبه فيه 
أمــام محكمــة قالمة، أين صــدر في حقه حكم بســنتين حبس نافذ مع 
اإليداع وغرامة مالية.     خديجة. ز

الرمي العشوايئ للقمامة يغرق مدينة تبسة
 الشوارع تحت رحمة أطنان  

الفضالت والمسؤولين في خبر كان

 20 بالمائة من حوادث الطرقات سببها الرسعة
 المفرطة وعدم الرتكزي

مقتل شاب مرصي بعد دفاعه عن فتاة تعرضت للتحرش يف القاهرة

 
n   تلــك هــي مظاهر تعيشــها أحيــاء عاصمة 
الوالية ال يخلو أي حي ســكني ومن خالل جولة 
قــادت » عيــن الجزائــر »  إلى العشــرات من 
أحياء مدينة تبســة على انطالقا من وسط المدينة 
الذي تحول إلى ســوق فوضــوي لباعة المالبس 
مرور نحو الســوق الرئيســي للخضــر والفواكه 
نحــو أحياء األقواس الرومانيــة ، طريق بكارية 
المرجة الشــرقية نحــو الروكاد وحــي بوحمرة 
صعودا نحو ذراع لمام إلى خط الســكة الحديدية 
ومفترق الطرق تبســة قسنطينة والى غيرها من 

األحياء األخرى .
وأضحى المشــهد يعبر بصدق كما تبينه الصورة 
انها مدينة القمامة بكل امتياز ولتســليط األضواء 
أكثر ما أصبح يميز مدينة تبســة أو بوابة الشرق 
الجزائــري رغــم اإلمكانيات الهائلــة هي أكوام 
القمامــة التي تطفو فــوق الحاويــات عند مدخل 
ووســط األحياء الشــعبية منها والراقية على حد 
سواء والتي تعيش بها الحيوانات الضالة واألبقار 
التــي تصــول وتجــول دون رادع حيــث باتــت 
تشــكل ديكورا تعود عليه زوار المدينة  فالقمامة 
واألبقار التي ملت المراعي وجعلت لنفسها مكانا 
داخل األحياء الراقية تتغذى على فضالت سكانها 
أدخلت مدينة تبســة إلى جانب العديد من العوامل 

األخرى خارطة الترييف بالجزائر .
بداية بحي جديات مســعود المعروف باســم حي 
الفلوجــة  الذي يشــقه واد بالمياه القذرة حيث من 
الصعب التوقف للحظات جراء الروائح الكريهة  
حيــث يجد العشــرات من الســكان بمحــاذاة هذه 

الوادي مجبريــن على غلق نوافذهم بأحكام طيلة 
أيام الســنة  والوضع هو علــى حالها منذ طويلة 
فاألوســاخ والروائــح الكريهة التــي تنبعت منها 
أصبحــت تهدد حيــاة الســكان كما أنهــا مصدر 
مهم للحشــرات الضارة والزواحــف التي تظهر 
بقوة كالفئــران وحتى األفاعــي تزامنا مع فصل 
الحرارة لتزعــج راحة المواطنين في ظل انعدام 

شــاحنات النظافــة أصــال مما يــؤدي إلى تكدس 
أطنان من النفايات والقمامة  مع انتشــار الروائح 
الكريهــة  ونفس الوضع يشــهده  طريق الكويف 
الذي يعتبر المدخل الرئيسي لعاصمة الوالية من 
الجهة الشمالية على اعتباره طريقا دوليا يربطنها 
مع تونــس إال ان واقع الحال  يســجل غياب تام 

لشاحنات النظافة

 n   أرجــع الخبــراء فــي مجــال حــوادث المرور 
والســالمة المروريــة، إلــى أن نســبة 20 بالمائة من 
حــوادث الطرقــات ســببها الســرعة المفرطــة وعدم 

التركيز.
واعتبــر المنــدوب الوطني لألمن عبــر الطرق، أحمد 
نايت الحســين في تصريح للقنــاة األولى هذا الثالثاء، 
بمناســبة إحياء اليوم العالمي للمرور الذي يصادف 4 
مــاي من كل ســنة أن »عــدم احترام قوانيــن المرور 
ال ســيما اإلفراط في السرعة وعدم التركيز واالنتباه، 
يعتبر من بين العوامل المتســببة فــي حوادث المرور 
»الســواق  أن  أضــاف  كمــا  بالمائــة«   20 بنســبة 
المتورطيــن في هذه الحوادث يتــراوح معدل عمرهم 

مابين 18 و29 سنة«.
فــي ســياق متصل، أوضــح احمد نايت الح  ســين أن 
»إحصائيات المندوبية تشــير إلى تراجع في مؤشرات 
عــدد القتلى قائال أنه »خالل ســنة 2020 تم تســجيل 
حوالــي 18949 حادث مرور جســماني، مع تراجع 

كبير في نسبة عدد القتلى مقارنة مع سنة 2019«.
مــن جهتــه، يرى محمــد كــواش، خبيــر وباحث في 
الســالمة المروريــة انه »مــن أجل الحد مــن مجازر 
الطرقــات، يجــب اعتماد إســتراتيجيات جديدة وجعل 

الســالمة المرورية أولوية وطنية وفق خطوات مهمة 
أو رئيسية للحد من حوادث المرور«.

وعليــه وحســب الخبــراء، فــإن زرع ثقافة الســالمة 

المرورية وســط المجتمع وااللتــزام الطوعي بقواعد 
المرور من شأنه التقليل من حوادث المرور.

 n  تمكنــت القــوى األمنيــة المصريــة من ضبط 3 
مواطنين قاموا بقتل شــاب بطعنة نافذة بالصدر بسالح 
أبيض )سكين( لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها في 

منطقة دار السالم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفي تفاصيــل هذه الجريمة، حققــت النيابة العامة مع 
المتهمين بشــأن مالبسات الواقعة، واعترفوا بتفاصيل 
الجريمــة، حيــث أقروا أنهــم لم يقصدوا قتــل المجنى 
عليه، وإنمــا كان هدفهم تخويفه لالبتعاد عن طريقهم، 
بعــد تدخلــه للدفاع عن فتــاة كانوا يقومــون بالتحرش 
بهــا، في حين اقتــادت أجهزة األمــن الثالثة المتهمين 
بطعن الشــاب بســكين )مطــواة( إلى مــكان الجريمة 
لتمثيلها، كما أمرت بالتحفظ على السالح المستخدم في 
الجريمة، واســتعجال تقرير الطب الشــرعي للوقوف 
على أســباب الوفاة، كما أمرت بحبسهم 15 يوما على 

ذمة التحقيقات.
وعن بدايــة هذه الواقعة، أشــارت تحريات وتحقيقات 

األجهزة األمنية إلى أنه ورد بالغ لقســم شــرطة دار 
الســالم من أحد المستشــفيات يفيد بوصول شاب يبلغ 
مــن العمر حوالي 16 عاما، مصابــا بطعنة نافذة في 
الصدر، وذلك على خلفية مشاجرة كانت بينه وبين 3 
مواطنين كانوا يتحرشون بفتاة في منطقة دار السالم، 
قامــوا علــى إثرها بطعنة بســالح أبيــض )مطواة(، 
وفروا هاربين، فيما جرى بعد ذلك تشكيل فريق بحث 
وتحر لكشــف مالبســات الواقعة، واستطاعت القوات 
مــن خالل التحريات والتحقيقــات وفحص الكاميرات 
الموجودة بالمنطقة ومناقشــة الشهود، من تحديد هوية 
الشباب الثالثة الذين قاموا بطعن المجنى عليه، وتبين 

أن أحدهم لديه سوابق جنائية )مسجل خطر(.
ومــن ثم قامت قوات األمن المصرية بضبط المتهمين 
عن طريق تتبع خط سيرهم، وتم إلقاء القبض عليهم، 
وجــار اســتجوابهم للوقــوف على مالبســات الحادث 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالهم. 

القمامة انتشرت بشكل رهيب وشكلت ديكورا أضحى من أهم المشاهد التي ألفها المواطنون يوميا 
عبر شوارع وساحات مدينة تبسة .

األربعاء 5 ماي  162021  عين على المجتمع
الموافق لـ 23  رمضان  1442
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n أظهــرت البيانات الســنوية التي 
تصدرها وزارة الداخلية اليابانية أمس 
تراجع أعداد األطفال أقل من 14 عاما 
فــي اليابان بنحو 190 ألف لمســتوى 
قياســي بلغ 9 .14 مليــون طفل حتى 

األول من أبريل الماضي.
وهــذا يعني تقلص أعــداد األطفال في 
أكبر ثالــث اقتصاد في العالم لمدة 40 
عاما علــى التوالي. وانخفضت نســبة 
األطفــال بين إجمالــي تعداد الســكان 

لتصل إلى 9ر11%.
ويشــار إلــى أن أكثــر من ربــع تعداد 

سكان اليابان أكبر من 65 عاما.

وفــي ظل انخفــاض معــدالت الوالدة 
قــد  المجتمــع،  شــيخوخة  وتزايــد 
ينخفــض عــدد الســكان فــي اليابــان 
مــن المســتوى الحالــي ويبلــغ 127 
مليــون إلى أقل مــن 100 مليون عام 
 2053، وفقا لإلحصاءات الرســمية.
ويرجــع انخفاض أعــداد المواليد لعدة 
عوامــل، منهــا توجه الشــباب للزواج 
 متأخرا وتأجيل إنجــاب الطفل األول.
ويذكــر أن بعض القطاعات باالقتصاد 
اليابانــي تعاني نقصا حادا في العمالة، 
ويرجع ذلك أيضا إلى انخفاض الهجرة 

نسبيا.

n سيمثل طالق بيل ومليندا جيتس، 
ثانــي أكبــر تقســيم لألصــول المالية، 
وذلــك بعد انفصــال جيف بيزوس عن 
زوجتــه ماكنــزي في منتصــف العام 

.2019
وتقدر ثروة عائلــة جيتس بنحو 130 
مليار دوالر، ممــا يجعلهم في المرتبة 
الرابعة ألثرياء العالــم، خلف بيزوس 
األعمــال  ورجــل  ماســك،  وإيلــون 

الفرنسي برنارد أرنو.
وأشــار تقرير لصحيفــة »ديلي ميل« 
»إمبراطوريــة  أن  إلــى  البريطانيــة 
جيتس المالية« تشمل منازال في خمس 
واليات، وأســطوال من السيارات، بما 
في ذلك ســيارة بورش نادرة قيمتها 2 
مليون دوالر، ومجموعة فنية تتضمن 
مخطوطة لدافنشــي بقيمــة 30 مليون 
دوالر، اشــتراها بيل فــي مزاد علني، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن الطائرات 

الخاصة.
تمتلك عائلــة جيتس عددا من القصور 
الفاخــرة فــي جميــع أنحــاء الواليات 
المتحــدة، مــن أهمهــا منــزل العائلــة 
الرئيســي في واشــنطن، والــذي تبلغ 
مساحته 66 ألف قدم مربع، وتقدر كلفة 
بنائه بـ63 مليــون دوالر، بينما يصل 
 ثمنــه اآلن إلــى 125 مليــون دوالر.
ويحتــوي المنزل علــى مكتبة عمالقة 
تضم دفتر مالحظــات يعود لليوناردو 
دافنشــي، اشــتراه بيــل ســنة 1994 

بمزاد، مقابل 30 مليون دوالر.
وإلى جانب القصور، يمتلك آل جيتس 
مزرعــة بقيمة 59 مليــون دوالر في 
ويلينغتــون بفلوريــدا، باإلضافــة إلى 
مزرعة أخرى فــي وايومنغ قيمتها 9 

ماليين دوالر، ومساحتها 492 فدانا، 
اشتراها بيل سنة 2009.

ويمتلــك الزوجــان أيضــا منزلين في 
كاليفورنيــا، تقــدر قيمتهما بـ18 و43 
مليون دوالر، تم شــراؤهما في عامي 

2014 و2020.
ويعتبــر بيــل أكبــر مالــك فــردي من 
القطاع الخــاص، لألراضي الزراعية 
فــي الواليــات المتحــدة، حيــث لديــه 
أراض بمســاحة 242 ألف فدان عبر 

18 والية مختلفة.
وال يعــرف علــى وجه الدقة، الســبب 
الرئيــس الــذي يدفــع بيل لالســتثمار 
فــي األراضــي الزراعيــة بمثــل هذا 

المستوى.
و يشــتهر بيــل بحبــه للســيارات، إذ 
يحتــوي منزله في ســياتل على مرآب 

يتسع لـ 30 مركبة.
ومن السيارات الفاخرة التي يمتلكها بيل 
»بــورش 930 توربــو« و«جاغوار 
 إكــس جي 6«، و«فيــراري 348«.
ووفــق تقارير، فإن آخر عملية شــراء 
ســيارة قام بهــا بيل كانت فــي فيفري 
2020، وهــي ســيارة كهربائيــة من 

نوع »بورش تايكان«.
واعتبــر بيــل في أكثر مــن مرة خالل 
تصريحاتــه في مقابــالت صحفية، أن 
امتالكــه لطائرات خاصة يســاعده في 

تنفيذ أعماله على نحو أكثر كفاءة.
ولدى بيــل طائرتين من طراز »غلف 
ســتريم جــي 650 إي آر« بقيمة 65 
مليــون دوالر، وطائرتين »بومباردر 
مــن  ومجموعــة   ،»350 تشــالنجر 

طائرات الهليكوبتر.

فرنسا تحتفي بمئوية رحيل نابوليون الثانية بأفالم وثائقية

األمري هاري وجنيفر لوبزي نجما حفلة موسيقية لجمع التربعات

تراجع أعداد األطفال لمستوى 
قيايس يف اليابان

طالق بيل جيتس يهز عالم األعمال 
و »كلمة الرس« 130 مليار دوالر

n و رغــم أن الــكل يعــرف أن ثمــة عــدد كبير من 
األشــخاص يصابون بالزكام أو التحســس من الغبار أو 
رائحة ما، ولكن أول ما يخطر ببال الجميع »كورونا«،  
فيبــادرون بالســؤال، وعالمات الرهبــة والخوف على 
مالمحهم أو يبتعدون بسرعة بعدة أمتار عن المريض.

وفــي الوقت الذي يدرك فيه الــكل بأن الربيع هو فصل 
الحساســية للقاح األشــجار و األزهار و بعــد أن كانت 
أعراض الحساســية الموســمية ال تثير قلق أحد ســوى 
المريــض نفســه لعدم تحملــه أعراض ضيــق التنفس، 
والصــداع، بات أمر اإلصابة اليوم مريبا و غريبا على 
الشــخص نفســه والمحيطين به، وذلك بســبب فيروس 

كورونا والخوف منه. 
و مــن المواقــف الطريفــة التــي جمعناهــا مــن بعض 
المصابيــن بالحساســية الموســمية، ما عاشــه المواطن 
رياض الذي قال بأنه دخل البنك و انتابه عطاس متكّرر، 
فتفاجأ بقدوم عون الحراسة الذي طلب منه الخروج ألن 
الزبائن أصابهم الهلع و اقترح عليه استعمال آلة السحب 
االلكترونــي أفضل ألنه بذلك ســيكون في الهواء الطلق 

و لن يزعج أحدا.
و من جهتها ســردت الطالبة رقية بأن أســتاذها فتح كل 
نوافذ القســم في يوم ممطر و بارد ألنها أصيبت بسعال 

متكّرر كاد يخنقها، رغم أن زمالئها يعرفون مشــكلتها 
معاناتها من الحساســية للبرد غير أنهم فضلوا السكوت 
طمعــا في الخــروج مبكرا قبل انتهاء مــدة الحصة ظنا 
منهم أن األســتاذ خائف من كورونا و ســيوقف الدرس 

بسرعة.
و ذكر الموظف ياســين بــأن مديره أجبــره على القيام 

بتحاليل كورونا ألنه سمع سعاله المتكّرر
و رغم أن مرضى الحساســية الموســمية متعايشون مع 
هــذا المرض، إلصابتهــم به بكثرة ولفتــرات معروفة، 
إال أنهــم باتوا يتحسســون أكثر مــن تعليقات و نظرات 

اآلخرين .

»فرانــس  محطــة  وخصصــت   n
2«أمســية عــن الحدث فــي 13 أفريل 
الماضــي، كانت باكورتهــا حلقة خاصة 
من »ليســيه فو غيديه« مع ستيفان برن 
ولــوران دويتش، أخذا فيها المشــاهدين 
»علــى خطى نابوليون« من باريس إلى 
جزيرة إيكس. وتضّمن البرنامج مشــاهد 
أعيــد تكوينهــا بتقنيــة األبعــاد الثالثــة. 
واختتمــت األمســية بكواليــس معرض 
نابوليــون الكبيــر في قاعــة »ال غراند 

هال« في باريس.
وخصــص ســتيفان برن فــي 19 أفريل 
برنامج »ســوكريه ديســتوار« )أسرار 
تاريخية( للســنوات األخيرة لإلمبراطور 
الــذي ُخلِــَع ونُفــَي، فــي نهاية مأســوية 
الســيطرة  يســتطيع  أنّــه  اعتقــد  لمــن 
علــى أوروبــا. وعلــى موقــع »فرانس 
 تــي فيــه«، عــدد مخصــص لجوزفين.

برومييــر«  »ال  قنــوات  شــبكة  تقــدم 
التابعــة لـ »فرانس تلفزيــون«، »قراءة 
تتعلــق  مــاي،  فــي  أخرى«لنابوليــون 
بزواجــه مــن جوزفيــن، وريثــة أحــد 

كبــار ُمــاّلك األراضــي والعبيــد فــي 
المارتينيــك، وإعادتــه العمــل بالعبودية 
عــام 1802. ومــن أبــرز مــا تلحظــه 
بعنــوان »بونابــرت،  وثائقــي  شــريط 

الجانــب األســود« يحاول إعــادة تكوين 
 هــذا الفصل المنســي في تاريخ فرنســا.

يتضمن برنامج شــبكة »آرتيه«الفرنسية 
األلمانية فيلمين وثائقيين، ُعرض أحدهما 

فــي األول من مايو الحالي، ويبث الثاني 
فــي الثامــن منه. ســلط الشــريط األول 
والموت«بصــوت  القــدر  »نابوليــون، 
الكاتــب والممثــل الفرنســي مــن أصل 
يونانــي دونــي بوداليديــس الضوء على 
الــذي  لإلمبراطــور  النفســي  الوضــع 
أوشــك علــى الموت ســت مــرات. أّما 
الثانــي فعنوانــه »نابليــون - مترنيــخ: 
بدايــة النهاية« بصوت الممثل والمخرج 
فيتنــاول  توريتــون،  فيليــب  الفرنســي 
اللقــاء الطويــل بيــن نابليــون ووزيــر 
الخارجية النمســوي مترنيخ عام 1813 
الــذي  فــي مدينــة دريســدن األلمانيــة 
 كان فيــه مصيــر أوروبا علــى المحك.

تطلق محطة »إيســتوار« سلسلة برامج 
خاصة في مايو، تتــوج غداً بيوم خاص 
يتضمن مسلســاًل وثائقياً مــن إنتاج هيئة 
اإلذاعــة والتلفزيــون البريطانيــة »بــي 
بي ســي«، وحلقــة خاصة مــن برنامج 
»ســيتان كومبلو« )إنهــا مؤامرة( تدقق 
وتســتطلع  التاريخيــة  الروايــات  فــي 
فرضيات مفادها أن نابليون ُقِتل اغتيااًل.

n وحملــت الحفلــة عنــوان »فاكس 
اليــف: حفلة موســيقية لتوحيــد العالم« 
وتضمنت مداخالت مسجلة بالفيديو للبابا 
فرنســيس والرئيس األميركي جو بايدن 
ومشــاركة حضوريــة لعــدد مــن نجوم 

هوليوود، منهم بن أفليك وشون بن.
شاشــات  علــى  الحفلــة  وتُعــَرض 
التلفزيــون وعلــى »يوتيــوب« فــي 8 
مــاي بعدمــا ُســّجلَت األحــد فــي ملعب 
كاليفورنيا الشاســع بحضور اآلالف من 
 المتفرجين الذين تلقوا اللقاحات بالكامل.

وقال األمير هــاري الذي قابل الجمهور 
إطاللته بالتصفيق وقوفــاً »نجتمع الليلة 
للتضامــن مــع ماليين العائــالت في كل 
أنحاء الهند التي تكافح موجة ثانية شديدة 

الضراوة« من الوباء.
وشــدد هاري في أول إطاللة شــخصية 
له فــي حدث عــام كبير فــي كاليفورنيا 
منــذ انتقاله العام الماضــي إلى الواليات 
المتحدة مع زوجتــه ميغان ماركل، التي 

لــم تظهر معــه، علــى أّن »الفيروس ال 
يحتــرم الحدود، والحصــول على اللقاح 
ينبغــي أاّل تحــدده الجغرافيــا«. وتهدف 
الحفلــة التــي نظمتهــا منظمــة »غلوبل 
سيتيزن«الّدولية إلى محاربة المعلومات 
المضللــة عن اللقاحــات وإلى حّض قادة 
العالم والشــركات على التحــّرك وتقديم 

التبرعــات. ودعــت الممثلــة والمغنيــة 
سيلينا غوميز التي كانت تتلقى التبرعات 
إلى تقديــم »جرعات ودوالرات« ألفقر 
دول العالــم، في وقت بــدأت كاليفورنيا 
وبعــض مناطق الغرب تخرج من تدابير 
الَحجــر بفضل التقــدم الكبير في حمالت 

التلقيح.

أمــا جنيفــر لوبيز فــَرَوت للجمهور أنّها 
اضطرت بسبب الجائحة إلى تمضية عيد 
الميــالد للمرة األولى مــن دون والدتها، 
ومــا لبثــت أمهــا غوادالوبيــه لوبيز أن 
اعتلت إلى جانبها خشــبة المسرح، حيث 

أدت معها أغنية »سويت كاروالين«.
وتشاَركت فرقة »فو فايترز« األميركية 
مع الضيف المفاجئ براين جونسون من 
فرقة »إيه سي/دي سي« في تقديم أغنية 

»باك إن بالك« للفرقة األسترالية.
وفي مداخالت مسجلة سلفاً، قال الرئيس 
بايــدن، إنّه يعمل »مع قادة في كل أنحاء 
العالم لتوفير المزيد من اللقاحات وتعزيز 
اإلنتــاج«، فيمــا قــال البابــا فرنســيس 
»أتوســل إليكم أال تنســوا الفئات األكثر 

ضعفاً«.
وعرضــت مداخــالت أخــرى بالفيديــو 
للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
ورئيس الوزراء الكندي جاســتن ترودو 
إضافة إلى نجم بوليوود أميتاب باتشان.

يعيشون مواقف طريفة و أخرى مقلقة 

اختلط األمر لدى العديد من األفراد بين العوارض الصحية لإلصابة بكورونا، وأمراض الحساسية الموسمية، 
فبات الشخص الذي يعاني من الحساسية يشعر بالحرج عندما تنتابه نوبة عطاس أو سعال أن سيالن أنفه 

بسبب نظرة اآلخرين الخائفين من شبح كورونا.

من  تستكشف  وأمسيات خاصة،  منوعة  وبرامج  وثائقية  ألفالم  الفرنسية شاشاتها  التلفزة  محطات  أفسحت 
خاللها جوانب غير معروفة أو غامضة أحياناً من شخصيةنابليون بونابرتفي الذكرى المئوية الثانية لوفاته.

شارك األمير البريطاني هاري مع عدد من نجوم البوب، بينهم جنيفر لوبيز في حفلة موسيقية أُقيمت في لوس 
أنجليس يوم األحد للحض على تسريع حمالت التلقيح ضد فيروس كورونا وتوسيعها عالمياً، معرباً عن دعمه 

الهند في مواجهة موجة التفشي التي تجتاحها. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

أعراض الحساسية الموسمية 
تربك األفراد وتحرج المرضى

شمسنام
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لإلعالميــة  الرســمية  الصفحــة  كشــفت   n
المصرية إيمان الحصري، سر غيابها عن األنظار 
طوال شــهر رمضــان الجاري، وأكــدت خضوعها 

م يتم الكشــف عن تفاصيلها منذ  يــة جراحية ل لعمل
أســبوعين، مع اإلشارة لتعرضها لمضاعفات طبية 
»مؤسفة« استدعت خضوعها لجراحات أخرى أمال 

في تالفي األخطاء.
الحصري  إليمان  الرسمية  الصفحة  أدمن  وكتب 
العاجل  بالشفاء  الدعاء  نسألكم  بوك:  الفيس  على 
أجرت  الحصري،  إيمان  القديرة  اإلعالمية  إلى 
منذ  جراحية  عملية  الحصري،  إيمان  الزميلة 

أسبوعين«.
مضاعفات  حدوث  بعده  ترتب  الذي  األمر  وتابع: 
بالمستشفى  المكوث  ضرورة  عنه  نتج  مؤسفة، 
والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة 
ناتجة عن العملية  طبية مضنية، تالفي األضرار ال
استقرار  أمل  على  باألمس،  آخرها  كان  األولى، 

الحالة أو ال قدر إجراء عمليه أخري.
بيان بقوله: نطالب من حضرتكم في هذه  واختتم ال
بالشفاء  العزيزة  للزميلة  الدعاء  المفترجة  األيام 

العاجل.

n وصلت إيرادات فيلم »مورتل 
ــا و900  مليوًن  66 ــى  كومبا« إل
ألــف دوالر أمريكــي، منذ طرحه 
ـــ دور العــرض فــي 23 أبريل  ب
اإليــرادات  وانقســمت  الماضــى، 
بيــن 34 مليونا و100 ألف دوالر 
أمريكــى داخل الواليــات المتحدة 
ــا و800  األمريكيــة، و32 مليون
ألــف دوالر بــدور العــرض حول 

م. العال
الجديد  م  فيل ال ببطولة  ويقوم 
شانج  سيلعب  هان  شين  من  كل 
ساندا  هيريوكى  وأن  توسنج، 
الذى  دور سكوربيو، جو  سيلعب 
سيلعب«ساب زيرو«  ولودي لين 
الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا 
ماكنامي التي ستلعب دور سونيا 
بليد وجوش الوسون الذى سيلعب 
كانو وتادانوبو أسانو الذي سيلعب 
الذى  بروكس  ومهكاد  رايدن  دور 

سيلعب دور جاكسون »جاكس« 
التي  سترينجر  وسيسي  بريدجز 

ينا ولويس تان. ستلعب دور مايل
فيلم »مورتل  يدور  أن  على 

من  ضخمة  قائمة  حول  كومبا« 
مختلفة  شخصيات  من  المقاتلين 
أجل  من  يقاتل  خيالي  عالم  في 

التفوق.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة 
األصلية  يلة  قل ال الشخصيات  من 
 ، كومبا«  فيلم  »مورتل  في 
أول  في  مرة  ألول  ظهرت  التي 
كمشعوذ  وظهر  اللعبة  من  جيل 
من  أرواح  يمتص  وقوي  شرير 
شبابه  على  للحفاظ  يهزمهم 
في  كبيرًا  ساحرًا  وبصفته  وقوته، 
م الخارجي، يريد هزيمة من  العال
بناء  من  يتمكن  حتى  األرض  في 

إمبراطورية خاصة به.
سكوربيو،  لشخصية  بالنسبة  أما 
من  كالسيكية  شخصية  هو  فـ 
وكان  لعبة »ميدواي« األصلية، 

نينجا. ا من ال محارًب
لعبة »مورتل  أصدرت 
كومبا« ألول مرة في عام 1992، 
مليون   49 من  أكثر  وباعت 
نشر  الذى  لتقرير  ل وفقا  نسخة، 

على موقع » فرايتي«.

النجمــة  n بعدمــا غابــت 
عبــد  بنانية ســيرين  ل ال
النور عن الســباق الرمضاني 
الجمهــور  ــب  يترّق ــي،  الحال
يــة قريباً في  ل إطاللتها التمثي
ــى  إل العمــر”  “دور  مسلســل 
جانب الممثل الكوميدي ومقّدم 
برنامــج “هيــدا حكــي” عادل 
كرم ومجموعة مــن الممثلين 
بنانيين تحت إدارة المخرج  ل ال
ســعيد المــاروق ومــن إنتاج 

شركة “روف توب”.
من  هو  الذي  المسلسل  وهذا 
نقلة  عّد  يُ فقيه  ناصر  كتابة 
ة  يّ فن ة في مسيرة سيرين ال نوعيّ
االجتماعي  النوع  من  وهو 
حول  ويتمحور  التشويقي، 

المرضى  بعض  معاناة 
ذلك  وانعكاسات  النفسيين 
والمحيطين  المجتمع  على 

بهم.
مفاوضات  تجري  ذلك،  إلى 
النجمة  بين  وساق  قدم  على 
اح  “الصبّ وشركة  سيرين 
البطولة  إخوان” من أجل دور 
بناني جديد تلّف  في مسلسل ل
أحداثه الغموض وهو مسلسل 

واقعّي بامتياز.
مع  تعاونت  سيرين  وكانت 
إخوان”  “الصباح  شركة 
“الهيبة  بطولة مسلسل  في 
الثالث  الجزء  الحصاد” في 
النجم السوري تيم  إلى جانب 

حسن.

بنانية إليســا عن إطــالق  ل n ال تتوانــى النجمــة ال
المواقف والتعبير عن رأيها في كّل مناســبة سياسية 
ة أم وطنيــة أم اجتماعيــة، واليوم أبدت  يّ كانــت أم فن
ــد الحريات مهمــا حاولوا  ل بنان ب اعتزازهــا ببلدهــا ل
قمع الناس وإســكاتها واغتيالها، حسب ما كتبت في 
تغريدة لها لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء في التغريدة “نحنا بلد الحرية.. لو قد ما قمعو، 
نسيب  بلد  نحنا  الناس،  يسكتو  وحاولوا  واغتالو، 
المتني وسليم اللوزي وجبران تويني وسمير قصير 
ولقمان سليم. كل واحد مات لقضية وفكر، بس كلن 

ماتوا للحرية”.
على  أثنوا  الذين  المتابعين  من  العديد  إليسا  وأيد 
بنان سيبقى بلد الحرية والكرامة  كالمها وأكدوا أن ل
وأن من اغتيلوا ولدوا أحراراً، وبعضهم ذّكر إليسا بكل 

من مي شدياق ورياض طه ومصطفى جحا.
أحدث  نجاح  تحصد  إليسا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أغنيتها  وهي  اإلنساني  الطابع  ذات  الفنية  أعمالها 
عبد  هاني  كلمات  سالمتك” من  عم  المصّورة “يا 
وإخراج  تميم  وتوزيع  يحيى  محمد  وألحان  الكريم 

سليم الترك وأهدتها إلى دعم ومعالجة أطفال مرضى 
السرطان في مستشفى 57357 في مصر.

n احتفــل كل من هنــادي مهنا 
وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل 
حلقات مسلســلهما االٕذاعي االٔول 
بعــد الــزواج »رحلتي من الشــك 
ــذي يــذاع عبر  ــى بلطيــم«، ال إل
ا.  محطة راديو إنرجي 92.1، يومًي
ثنائي الفني هنادي مهنا  اســتمر ال
ــد صالح في تســجيل  وأحمــد خال
باقــي حلقات مسلســل رحلتي من 
ــام  ــى بلطيــم خــالل االٔي الشــك إل
الماضيــة، بعــد مرورهمــا بٔازمة 
صحية نتيجــة إصابتهمــا وأفراد 
كورونــا. بفيــروس   أســرتهما 
يلعب النجمان الشابان دور حازم 
وســارة، وهمــا زوجــان يحــاوالن 
الوصول لملجٔأ الناجين من كارثة 
كونيــة في بلطيــم، ويقابلهما كل 

يوم مشكالت زوجية اجتماعية.
الشك  من  »رحلتي  حلقات  تذاع 

الرابعة  الساعة  ا،  يومًي لبلطيم«، 
في  واالٕعادة  مساًء،  والنصف 
ثانية  وال مساًء،  السابعة  الساعة 
اليوم  في  ظهرًا  والربع  عشرة 

تالي. ال
إلى  الشك  من  رحلتي  مسلسل 
 ،2051 عام  أحداثه  تقام  بلطيم 
أحمد  المحتوى  صانع  وئولفه 

المذيعة  الكتابة  وشاركته  حسن 
العديد  قاته  حل وشهد  عامر،  منة 
رحلة  في  الكوميدية  المواقف  من 
الناجين  معسكر  إلى  ثنأيي  ال
بعدما ضرب نيزك كوكب االٔرض 
بمفردهما  ليسا  أنهما  واكتشفا 

على الكوكب.

فنــان  n توفــي، أول أمــس، ال
ماهــر العطار، عــن عمر يناهز 
83 عامــا، بعد صراع مع مرض 
التهاب الشــعب الهوائية وضيق 
تنفــس، ودخل مؤخرا غرفة  في ال
العناية المركزة أمال في العالج.

شقيق  ابن  العطار،  فهد  وكتب 
الشخصي  حسابه  عبر  الفنان، 
على موقع الفيس بوك«: وداعا يا 
غالى، انتقل إلى رحمة هللا تعالى 
ثاني المطرب ماهر  عمي وأبي ال

العطار.  
ماهر العطار من مواليد 1938، 
الشعبي  اللون  بتقديم  واشتهر 
»افرش  أغانيه  أشهر  ومن 
»ورد  أنا«،  »قمري  منديلك«، 

الجناين«، وغيرها.
كما قدم عددا من األفالم أبرزها 

السالم  عبد  مع  بحري«  »بنات 
»حب  فريد،  وآمال  نابلسي  ال
من  »احترسي  وحرمان«، 

الحب« من بطولة زبيدة ثروت، 
الحزين«  »النغم  وأمي«،  »أنا 

مع سامية جمال.

اإلعالمية إيمان الحرصي ضحية جديدة لألخطاء الطبية

سريني عبد النور يف “دور العمر” وتفاوض 66 مليون دوالر أمريكى لـ » مورتل كومبا« بعد أسبوع من طرحه
رشكة الصّباح عىل تعاون جديد

إليسا تستذكر شهداء الصحافة اللبنانية

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفالن بانتهاء تسجيل مسلسل "رحلتي من الشك إىل بلطيم"  وفاة المطرب ماهر العطار عن عمر 83 عاما

»السلطات  اربن  ناشد«  و   n  
الفنان  بحالة  بالتكفل  الجزائرية 
الذي لطالما رسم البسمة على وجوه 
تنقله  بتسهيل  وذلك  الجزائريين  
إلى الجزائر  و الذي قوبل بالموافقة 
الفنون  و  ثقافة   ال وزيرة  قبل  من 
و  بالتكفل   أمرت  التي  الجزائرية 
جاء  بنشره   قامت  بيان  في  أكدته 
الحالة  كثب  عن  تتابع  أنها  فيه، 

وتتمنى   ، الكبير  لفنان  ل الصحية 
إلى  العودة  و  العاجل  الشفاء  له 

جمهوره و محبيه . 
الجزائريين  محبوب  لقي  كما 
تعاطفا واسعا من قبل  محبيه الذين 
له  أمنياتهم   و  حزنهم  عن  عبروا 
للشفاء العاجل  عبر منصات مواقع 
ضجت  التي  االجتماعي  التواصل 
بذلك فور انتشار الخبر الذي شكل 
لهم صدمة أخرى خصوصا و أنهم 
لم يستوعبوا بعد وفاة زميله الفنان 

القدير »بالحة بن زيان ».

و أبدى المخرج جعفر قاسم دعمه 
عبر  منشور  في  الكوميدي  لفنان  ل
الفايسبوك  في  الرسمي  حسابه 
صالح  الممثل  صديقنا   « قائال 
 ، حالة صحية حرجة  في  اوقروت 
صويلح أفنى حياته  من اجل إسعاد 
الجمهور الجزائري   ، من واجبنا 
فنانون و مسؤولون  و كل  جميعا 
الجهات المعنية األخذ بزمام األمور  
و بسرعة لالعتناء بحالته الصحية 
باألمس   « أيضا  أضاف  و   «
الجزائر  في  الفن  أعمدة  احد  فقدنا 

ندعم  و  فلنحمي  زيان،  بن  بالحة 
فنانينا الذين مازالوا معنا  و الذين 
 »..... مساعدتنا  إلى  يحتاجون 
ليختتم منشوره  بالدعاء له و تأكيد 

دعمه له  و دعم الفريق بأكمله .
فنانة  ال و في السياق ذاته  عبرت  
عن  »عبرت  عماري  »ياسمين 
حزنها و تمنت له الشفاء العاجل  و 
تفاعل معها كل الفنان  على غرار 
فنانة  الفنان » احمد زيتوني » و ال

»نوميديا لزول ».

أمرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بمباشرة إجراءات التكفل بالوضع الصحي المتدهور للفنان صالح أوقروت  و ذلك بعد تعرضه 
لوعكة صحية  استدعت تنقله إلى المستشفى.

وكشف المنشط اإلذاعي« إبراهيم  اربن »ابن زوجة الفنان صالح أوقروت بأنه أصيب بالسرطان على مستوى الجهاز الهضمي 
و الرأس و الصدر . 

          الوزيرة بن دودة تأمر بمباشرة
 التكفل السريع بالفنان صالح أوقروت 

مريم بن جامع
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n اكتشــف علمــاء آثــار رأًســا 
مــن الرخام لإلمبراطور الروماني 
إيزرنيــا  بلــدة  فــى  أوغســطس 
منطقــة  فــى  الواقعــة  اإليطاليــة 
موليز، هذا االكتشاف يلقى ضوًءا 
جديًدا على التأثيــر اإلمبراطوري 

الروماني فى المنطقة.
تــم العثور على رأس أوغســطس 
خالل أعمال التنقيــب عن جدران 
المدينة فى طريق أوكسيدنتال، فى 
الصور التي نشــرتها هيئة الرقابة 
األثريــة فى موليز على فيســبوك، 
يظهــر الــرأس المدفون فــى حالة 
جيدة نســبًيا، مع بعــض األضرار 
الواضحــة فــى أنفــه، جــاء ذلــك 
 بحســب ما ذكر موقــع أرت نيوز.
كانــت المنشــورات اإليطاليــة قد 
ذكــرت في وقت ســابق أن أجزاء 
مــن  رأس التمثــال قــد انهــارت 
أثنــاء التنقيب، وكتبت هيئة الرقابة 
األثريــة فــي موليز على وســائل 

التواصل االجتماعــي: »نعم ، إنه 
حًقا هو ، اإلمبراطور أوغســطس 
، الذي وجــد اليوم أثناء التنقيب«. 
»ألنــه خلف أســوار المدينة ، من 
الواضــح أن هناك مدينة وتاريخها 
بكومــة  اختراقــه  يمكــن  ال   ،

خراسانية.«
بالذكــر، أن اإلمبراطــور  جديــر 
أوغســطس أو اوجوســتوس، هو 
أول إمبرطــور روماني. ابن بنت 
أخــت يوليــوس قيصر الــذي تبناه 
واختــاره وريثا له. عال شــأنه بعد 
ما قتــل يوليوس قيصــر ، و كّون 
مع ماركوس انطونيوس و لبيدوس 
الحكومة الثالثيــة. الخالف بينه و 
بين انطونيوس كبر فحاربه و غلبه 
هو و كليوباترا السابعة فى معركة 
اكتيــوم ســنة 31 ق.م ، و ضــم 
مصــر لإلمبراطوريــة الرومانية. 
اهتم فى فتــرة حكمه باإلصالحات 
الداخليــة ، وجمل روما و أبدع فى 

تجميلها .

الـ  الذكرى  أمس  أول  مرت   n
المبدع  التشكيلي  الفنان  لرحيل   30
الفن  مؤسسي  أحد  خدة  محمد 
الذي  المعاصر  الجزائري  التشكيلي 
اشتغل كثيرا على الواقع و الموروث 

الثقافي و الحضاري الجزائري.
كان هــذا الفنان المبــدع غيورا على 
التــراث و ســعى عبــر إبداعاته إلى 
إبراز جوانب هامة من هذا الموروث 
خاصة فن األرابيســك الذي استحوذ 
عليــه الغربيــون كما أكدتــه زوجته 
نجــاة خدة بمناســبة معــرض تكريم 
أقامه المتحف الوطني للفنون الجميلة 
تخليــدا لــروح الفقيــد فــي ديســمبر 

.2016
و قالت الســيدة نجاة خدة بخصوص 
الراحــل أنه عمــل كفنــان جزائري 
جزائريــة  ثقافــة  »تطويــر  علــى 
محضــة و أجرى بحوثا في« التقاليد 
الثقافيــة » و لم يقتصر على الجانب 

الفلكلوري«.
عــرف هذا التشــكيلي الكبير أيضــا 
بالطالســم و الرموز  باهتمامــه 

الموجودة في الموروث الشعبي التي 
حاول فكها عن طريق الريشة.

يتميــز عمل خدة المولود بمســتغانم  
في 14 مارس 1930 بثراء و تنوع 
فني حيث جمع بين الرسم التجريدي 
و النحــت و الخط العربي الذي عمل 
توظيفــه كعنصر في الفن التشــكيلي 
وصرح بهذا الشأن في مناسبات عدة 
»استعمل الحروف ليقول ما لم يقوله 

النص«.
اجتهــد خدة الذي تعــد أعماله عالمة 
فارقــة فــي مســار الفــن التشــكيلي 
الجزائــري المعاصــر مــع جيل من 
الرسامين الجزائريين إيجاد »توليفة 
بيــن إرث الخط العربي والمدرســة 
التجريديــة الغربيــة كمــا اهتم أيضا 

بالعمارة اإلسالمية والنحت.
كمــا يتميز مســاره بغــزارة أعماله 
حيث عــرض متحف الفنون الجميلة 
بمناســبة تكريــم الراحــل  أكثر من 
130 لوحة تمثل مختلف المراحل و 
المحطات التي كان لها اثر في أعمال  
الفنــان منهــا لوحــات ملــك لمتحف 

وأخــرى تابعة لعائلة خــدة  تنوعت 
بين الرسومات باأللوان المائية التي 
ميــزت خاصــة الفتــرة األولــى من 
المسار الفني لخدة ولوحات تجريدية 
تعــد مــن األعمــال الهامــة واألكثر 
نضجا إلــى جانب منحوتات وأعمال 

تنتمي للفنون البيانية .
تناول الكثير من النقاد و الصحافيين 
أعمــال خــدة الــذي خصصــت لــه 
مجموعة مــن الكتب والمقاالت التي 
تناولــت انجازاتــه و شــهادات مــن 
أصدقائــه المقربين مثل بشــير حاج 

علي و عبد القادر علولة و غيرهم.
و قــام خــدة طيلــة مســاره الثــري 
مجموعــة  بإنجــاز  باإلبداعــات 
مــن الملصقــات الخاصــة بأعمــال 
»بنــي  مثل مســرحية  مســرحية 
كلبون« لولــد عبــد الرحمــان كاكي 
أيضــا  ســنة  1974التي صمــم 
ديكوراتهــا و كذا أعمــال علولة إلى 
جانب ملصقــات أحداث سياســية و 
ثقافية هامة نظمت فــي الجزائر في 

السبعينات و الثمانينات.

واشــتهر أيضا برســم أغلفة روايات 
كبار الكتاب الجزائريين أمثال رشيد 
بوجــدرة إلى جانب اهتمامه بتصميم 
األزيــاء والديكــورات لمســرحيات 

جزائرية.
عــاش الفنان طفولة صعبة و أجبرته 
ظــروف أســرته للعمــل صغيرا في 
مطبعــة لمســاعدة والديــه الكفيفيــن 
ومنــذ صباه اتجــه للرســم واأللوان 
حيث شــرع في تعليم نفســه الرســم 
عن طريق المراســلة قبــل االلتحاق 

بمدرسة للفنون في مدينة وهران.
وانتقــل عــام  1953 إلــى باريس 
حيث عمل في مرســم غراندشومير 
المعــروف فــي العاصمة الفرنســية 
ومكث هناك 10 ســنوات وعاد بعد 
االستقالل  إلى الجزائر في  1962 
حيــث أقــام أول معــرض لــه تحت 
عنوان »الســالم الضائــع« في عام 

.1963
وتبعتــه العديد مــن المعارض داخل 
اشــتهر  كمــا  وخارجهــا  الجزائــر 
واقتنــت متاحف جزائريــة وعالمية 
أعمال فنية لخدة في مقدمتها المتحف 
الوطنــي للفنــون الجميلــة بالجزائر 

ومتحف الفن الحديث بباريس.
وجمــع الرســام الــذي وافتــه المنية 
فــي 4 مــاي 1991 أعمالــه الفنية 
في كتابيــن هما »معطيات من أجل 
متناثــرة  فــن جديد« و »صفحــات 

مترابطة«.
و احتفــل محرك البحــث غوغل في 
14 مــارس 2020 بذكــرى ميالد 
الفنان التشكيلي محمد خدة مما يؤكد 
المكانــة التي يحظى بها هــذا الفنان 

المبدع.
و تبقــى أمنية عائلة محمــد خدة بعد 
مضي ثالثين ســنة عــن رحيله هي 
تحويل مســكن و ورشــة الفنان إلى 
متحف خــاص بأعمالــه كما عبرت 

عنه زوجته في عدة مناسبات.
واج

محمد خدة: فنان جسدت أعماله الموروث الثقايف و الحضاري الجزائري

n اعتبــر يورجــن بــوس، مدير 
معــرض فرانكفــورت للكتــاب، أن 

تراجع مواطنه األلمانى يورجن 
هابرماس عــن قبول جائزة 

الشــيخ زايــد للكتاب بعد 
شــخصية  اختيــاره 

العام، قــرار خاطئ 
وفرصة مهدورة.

مديــر  وأوضــح 
ض  معــر
ت  ر نكفــو ا فر
للكتــاب يورجن 
بوس، حسب ما 
ذكرت وام 24، 
ناقلــة عــن ديــر 

شــبيجل األلمانية، 
الكاتــب  أن 

والفيلســوف األلمانى 
أهــدر فرصــة مميزة، 

تجعل أعماله وآراءه أكثر 
انتشــاراً فــى العالــم العربي، 

وتســلط الضوء علــى مؤلفاته فى 
المجتمع العربي.

يذكــر أن جائزة الشــيخ زايد أعلنت 
عن فوز الفيلسوف األلمانى يورجن 
هابرماس بجائزة الشيخ زايد للكتاب 
بـ«شــخصية العام الثقافية«، تقديًرا 
التــي  الحافلــة  الفكريــة  لمســيرته 
تمتــد ألكثر من نصــف قرن، حيث 
قــّدم هابرمــاس مســاهمات نوعيــة 
وعميقــة فــى حقــل الفلســفة، على 
نحو أثــرى العديد من التخصصات، 
والثقافــة،  التواصــل  كدراســات 
والنظريــة األخالقيــة، واللغويــات، 
والنظرية األدبية، والعلوم السياسية، 
والالهــوت،  الدينيــة،  والدراســات 
وعلــم االجتمــاع، لكــن الفيلســوف 
اعتــذر عــن الجائزة بعدمــا كان قد 

أبدى موافقة مبدأية.
ولد يورجن هابرماس عام 1929، 

ويعّد 
ي رائد الخطاب  لنقد ا

الفلســفي والسياســي، وقــد وصفته 
دائرة ســتانفورد الفلســفية بأنه واحٌد 
من أكثر الفالســفة تأثيراً فى العالم، 
كما برز فى ألمانيا مفكًرا عاًما يتولى 
مناقشــة القضايا المهمة واألساســية 

فى الصحف األلمانية.
وينتمي الفيلسوف األلمانى هابرماس 
إلى مدرسة فرانكفورت النقدية، وهى 
مدرسة للنظرية االجتماعية والفلسفة 
النقدية أسســها عدد مــن المفّكرين، 
منهــم ماكس هوركهايمــر وتيودور 
أدورنــو وهربرت ماركوزه، ما بين 
الحربيــن العالميتين األولى والثانية، 
ويعّد هابرماس من الجيل الثاني لهذه 
المدرســة التي تســتند إلى الفرويدية 

والهيجلية والماركسية.

19عين على الثقافة والفن

n وأكــدت الوزيرة خالل الزيارة 
التي قامت بها إلى الوالية » أنه يتعين 
تحقيق شــعار االستغالل االقتصادي 
للتراث الثقافي في الجزائر من خالل 
إعــادة إحيــاء األماكــن و المزارات 
التراثية عبــر الوطن من أجل ترقية 

السياحة الداخلية بهذه المواقع ».
وذكرت الســيدة بن دودة في السياق 
ذاته أن قطاعهــا يعمل على إحصاء 
شــامل للتــراث المــادي و الالمادي 
الــذي تزخــر بــه البــالد و محاولة 
إحيائــه مــع التقيــد بالمحافظة على 
هويته الحضارية التاريخية و هو ما 
يتجلى-حســبها- في عمليات الترميم 

لمختلف القصور و المعالم.
وأعطــت وزيــرة الثقافــة و الفنــون 
ترميــم  مشــروع  انطــالق  إشــارة 
المســجد العتيق )مسجد سيدي محمد 
الحبيب التيجاني( الواقع بقصر عين 
ماضــي ، حيث رصد لهــذه العملية 
مبلغــا ماليــا بقيمــة 40 مليون دج ، 

بآجال حددت بسنة واحدة.
و أهــم فضــاء يجــري ترميمــه في 
المسجد العتيق هو مسقط رأس الشيخ 
أحمــد التيجانــي »مؤســس الطريقة 
الشــروحات  حســب  التيجانيــة«، 

المقدمة إلى الوفد الوزاري .
كما تلقت الوزيرة شروحات مفصلة 
حول مشــروع إعــادة تهيئــة قصر 

»كــوردان« بعيــن ماضــي و الذي 
يتضمــن تهيئة كاملة بما فيها المقبرة 

الشريفة لألسرة التيجانية.
و اســتقبل الخليفــة العــام للطريقــة 
بالعرابــي  علــي  الشــيخ  التيجانيــة 
التيجانــي وزيرة الثقافة و الفنون في 

مقر الخالفة العامة بعين ماضي .
وأبرز الخليفة العام للطريقة التيجانية 
بالمناسبة أهمية االلتفات إلى المعالم 
األثرية التاريخية ذات الطابع الديني 
الروحانــي و من بينها معالم الزاوية 
التيجانيــة التي تعتبر - حســبه- قبلة 
لمريــدي الطريقة عبر العالم و البالغ 
عددهم أزيد من 350 مليون مريد.

واختتمت الســيدة مليكة بن دودة هذه 

الزيارة إلى الوالية بتدشــين المسرح 
بعاصمــة  مقعــد(   700( الجهــوي 

الوالية .
ورصد لهــذه المنشــأة الثقافية 793 
مليــون دج )إنجــاز و تجهيــز ( و 
تتربــع على مســاحة إجمالية قوامها 
حســب   ، مربــع  متــر   10.600

البطاقة التقنية للمشروع .
بــأن  بالمناســبة  الوزيــرة  وأفــادت 
المستوى الثقافي العالي لفناني والية 
األغواط يجعلها تستحق منشأة كبيرة 
كالمسرح الجهوي ، معربة عن أملها 
فــي المحافظة عليه و جعله قبلة للفن 
و الثقافــة محليــا وجهويــا بل وحتى 

وطنيا و دوليا.

شددت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة أول أمس بوالية األغواط على ضرورة االستغالل االقتصادي للتراث الثقافي في 
الجزائر ، لترقية السياحة الداخلية.

ضرورة االستغالل االقتصادي للتراث 
الثقافي لترقية السياحة الداخلية

األربعاء 5 ماي  2021
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اكتشاف رأس رخامي لإلمرباطور 
الروماين أوغسطس فى إيطاليا

مدير فرانكفورت للكتاب يصف تراجع »هابرماس« 
عن قبول جائزة زايد للكتاب بالقرار الخاطئ 
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n  الحرفية و هاوية تصميم المجوهرات ماريا شادي تطّرقت 
لبدايتهــا في هــذا المجال  الذي وجدت نفســها منســاقة نحوه 
بعد  اكتشــاف موهبتهــا وحبها الكبير للحلي و ســحر العقود 
واألساور الذي يزيد من جمال األنثى والتي وصفتها بالموهبة 
اإللهيــة كونها عصامية تفننت بمفردها في تســويق إبداعها ، 
حيث بدأت مشــوارها حين ســافرت برفقة شقيقتها إلى تونس 
أيــن أعجــب الكثير بعملها متســائلين عن كيفيــة إتقانها لقطع 
المجوهــرات ونصحوهــا بالتعريف بهذه الحرفــة ومواصلة 
العمــل فيها.  وقالت أنها تســتوحي فكرة تصميم المجوهرات 
من وحي خيالها، حيث تترك كل شــيء بيدها وتذهب لوضع 
الموديــل الخــاص بقطع المجوهرات، أما عــن األحجار التي 
تســتعملها  في صناعة المجوهرات فأوضحت أنها تســتعمل 
الكريســتال الحر، الجوهر الحر ،الجوهر الفوســيلي،في حين 
أن زبائنها الميسورين يأتونها باألحجار وهي من تشرف على 

تصميم  وتركيب األطقم على سبيل المثال حجر العقيق .
ماريــا تجمع فــي تصاميمها بيــن التقليــدي والعصري حيث 
تبقــي على الموديل التقليدي لكن تضفي عليه لمســة عصرية 
،وذكــرت لنا مثــال على ”الســخاب” باأللــوان  الذي أصبح 
توندونــس في الوقــت الراهن وخاصة أن العرائس والنســاء 
أصبحــن يعتمدن في لباســهن على مجوهــرات خاصة بلباس 
واحد فقط وتغييرها في لباس آخر ”مجوهرات تخص القفطان 
مثال” ،كما أكدت أنهن يقبلن للشــراء عليها من مختلف الفئات 
النسوية نظرا للعمل المتقن وفي ذات الوقت مواكبتها للموضة 
. و أضافت أنها تلقت الدعم من عائلتها وخاصة زوجها الذي 
أصبح يساعدها في هذه الحرفة بعد أن نجحت في غرس حب 
هذه المهنة التي علمتها الصبر والتفاني في العمل في قلبه،كما 
تطمح إلى المشاركة  في معارض للتعريف بعملها أكثر وفتح 

محل خاص بها.    

 محرتفة المجوهرات ماريا شادي لعني الجزائر:

 تفننت في صناعة مجوهرات 
وتسويق إبداعها في عالم األنوثة 

حواء 20

 هي مصممة جزائرية ابنة مدينة الجسور المعلقة اتبعت ميولها الذي قادها إلى تصميم قطع 
مجوهرات أنيقة ومميزة جمعت فيها العصري بالتقليدي ،وتمكنت من صنع اسم لها في عالم 
المجوهرات وكسب رهانا ال طالما أرادت تحقيقه، هي المصممة القسنطينية ماريا شادي التي 

حدثت ”عين الجزائر”  عن تجربتها مع حرفة تصميم وصناعة المجوهرات.

n  استخدمي الفســاتين المنقوشــة بورود ســواء كانــت الورود 
صغيــرة أو كبيرة، وســواء كانــت المطبوعــة أو المطرزة. فهي 
تمنحــك مظهر أنثــوي وقدًرا من الحيوية، وتجعلك تشــعرين حًقا 
باألجواء الربيعية أو الصيفية. وذلك ســواء اخترت فســتانا واسعا 
أو مــن موديــالت ضيقة. فقط عليك اســتخدام الموديــل والطول 
الذي يضفي رونقا لشــكل جســمك. كما أن وجود فتحات في ذيل 
الفســتان الماكسي تمنحك لمسة أنثوية فريدة وطلة مميزة. ووجود 
التموجات البســيطة في ذيل الفســتان الميدي أو الماكســي تمنحك 

أيضاً قدرا من الحيوية واألنوثة.
  يبقى الفستان األبيض ضروري في خزانتك مثل امتالك الفستان 
األســود. حيــث تأتي الصيحــات وتذهب ويظل الفســتان األبيض 
رائًجــا دائمــاً، يمكن ارتداءه عاماً تلو اآلخر، فاســتثمارك فيه هو 
إضافته لخزانتك. تستطيعين ارتداءه على الشاطئ أو في خرجاتك 
الصباحيــة وتجمعــات األصدقاء. نوعية القماش المســتخدم أيضا 
يلعــب دورا مهما في هذا الفســتان إذ أن القطن أو األقمشــة ذات 

الدانتيل لها أيضاً سحر خاص مع الفستان األبيض الصيفي.

n  يمكــن تنظيف الوجــه بزيت الزيتون من 
خالل خلط بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت 
الزيتون وزيت الخروع وزيت بذور عباد 
الشــمس وزيــت البنــدق أو الجوجوبا 
لعمل منظف للبشــرة، وتناســب هذه 
الطريقة أكثــر مع البشــرة الدهنية، 
حيث تساعد في التخلص من الزيوت 
الزائدة من الجلد، والحصول على بشرة 
نظيفة وناعمــة، من خالل عمل مزيج من 
الزيوت الطبيعية المناسبة لنوع البشرة، مثل:

البشرة الدهنية: 1/3 كوب زيت خروع و2/3 كوب زيت زيتون.
البشرة المختلطة: 1/4 كوب زيت خروع و3/4 كوب زيت زيتون.
البشرة الجافة: 1/2 ملعقة كبيرة زيت خروع و1 كوب زيت زيتون.

نجمــع المزيــج ثم نضــع ملعقتين صغيرتيــن من الزيت على البشــرة، مع 
التدليك، ثم نضع منشفة دافئة على الوجه لمدة دقيقة، حيث يساعد البخار في 
تنظيف البشرة والمسام، ويمكن استخدام المنشفة لمسح الزيت من البشرة.

كما يساعد زيت الزيتون على إزالة أثار الماكياج بالوجه دون الحاجة لبذل 
المزيد من المجهود، وذلك من خالل خلط زيت الزيتون مع زيوت طبيعية 
أخــرى مثل زيــت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبــا، وغمس قطعة قطن في 

المزيج ثم مسح الماكياج من على الوجه برفق.

وصفات طبيعية 
للعناية بالشعر 

الدهني يف الصيف
  
 

n  يصبــح الشــعر دهنيــاً مع 
مرور الوقت ألســباب مختلفة، 
اســتخدام  فــي  اإلفــراط  منهــا 
الشــعور  أو  الشــعر  منتجــات 
بفتــرة  المــرور  أو  باإلجهــاد 
الحيــض أو الحمــل أو تنــاول 
األدوية الهرمونيــة، وينتج عن 
الشعر الدهنيفي بعض المشاكل 
مثــل حكة فروة الرأس وقشــرة 
الــرأس، ويمكــن عــالج هــذه 
المشــكلة فــي فصــل الصيــف 
طبيعيــة  وصفــات  باســتخدام 
للعناية بالشعر الدهني، للتخلص 
من الزيت الــذي يفرزه، والتي 
نســتعرضها فــي هــذا التقرير، 
.»india” وفقاً لما ذكره موقع

وصفة عصري الليمون 
الليمــون مــن  يعتبــر عصيــر 
أكثــر الطــرق فعاليــة للتخلص 
مــن الزيت الذي ينتجه الشــعر 
قشــرة  يعالــج  كمــا  الدهنــي، 
الــرأس. ويمكن اســتخدامه من 
خالل عصر 2 ليمونة وخلطها 
مع كــوب من المــاء، ثم وضع 
هذا الخليط على الشــعر وفروة 
الــرأس، وتــرك الخليــط على 
الشعر لمدة 10 دقائق، ثم غسل 

الشعر بالماء الفاتر.
شطف الشعر الدهني 

بالشاي
ويمكن استخدام الشاي األخضر 
أو   أوراق الشــاي األسود لغسل 
الشــعر الدهنــي، حيث يســاعد 
علــى عــالج الشــعر الباهــت 
والدهنــي، ويجعله قوى والمع، 
ويمكــن تحقيق ذلــك من خالل 
وضع كيس أو كيسين من الشاي 
الشــاي األســود  األخضــر أو   
العــادي فــي الماء الســاخن، ثم 
تــرك المزيــج يبرد قليــاًل عن 
طريق تخفيفه بكــوب من الماء 
البارد، ثم شــطف الشعر وفروة 
الرأس بالخليط وتركه لمدة 15 

دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء.
وصفة خل التفاح للشعر 

الدهني
ويســاعد خــل التفاحفــي تقليل 
الدهنــي للزيت،  إفراز الشــعر 
من خالل وضــع كوب من خل 
التفــاح فــي لتر مــن الماء على 
الشــعر وتــرك لعــدة دقائق ثم 
شطف الشعر بالماء، وال ينصح 
باســتخدام مجفف شعر حتى ال 

يصبح الشعر جافاً.

 الفستان األبيض أو بنقوش الزهور قطعة بسيطة 
ألناقة مضمونة يف صيف 2021

لتنظيف وتقشري وإزالة المكياج

وصفات طبيعية للبرشة من زيت الزيتون 

n - يفضل اختيار األلوان الهادئة بداًل من الغامقة، مثل اللون الالفندر 
أو األزرق الفاتــح أو األخضــر الهادئ، والذي يســاعد على الشــعور 
باالســترخاء والراحــة، ويمكن اختيار اللون األحمــر الهادئ، بداًل من 

الباذنجان واليقطين بداًل من اليوسفي. 
يجب االهتمام بلون السقف، حتى ال تشاهد سطحا فارغا عند االستلقاء 

للنوم، لذلك يفضل استخدام لون ناعم مريح يناسب لون الغرفة.
- ولتســهيل الحركة بداخل الغرفة، اترك ما ال يقل عن ثالثة أقدام بين 
السرير والجدران الجانبية أو قطع األثاث الكبيرة وما ال يقل عن مسافة 
قدمين بين الســرير وقطــع األثاث الصغيرة مثل الطــاوالت والخزائن 
لتســهل الحركة، مع اختيار قطع فنيــة وترتيب بعض الصور العائلية، 

وإضافة الزهور والشموع.
ال تختار ســريرا كبيرا وثالجة كبيرة فى غرفة نوم مســاحتها صغيرة، 
لذلك عليك اختيار ما يناسب مساحة الغرفة، فى حالة إذا كانت مساحة 
غرفة النوم كبيرة، فاختر أثاًثا يناسبها مع إضافة كرسي أو ضع قطعة 

أثاث في نهاية السرير، مع وضع  إكسسوارات صغيرة جًدا.
- يفضــل وضــع طاولة كبيــرة  بجانب الســرير مــع أدراج أو أبواب 
تســاعدك فى االحتفاظ  بالكتب والمستحضرات ونظارات القراءة بعيًدا 
عن األنظار، أو استخدمي صندوقا عند سفح السرير لتخزين المالءات 
والبطانيات والوســائد اإلضافية، وبالنسبة للكتب والملحقات، استخدمي 

اللوح األمامي مع أرفف مدمجة أو ألواح منزلقة.
يفضل وضع كرسي مريح ومسند فى نهاية الغرفة أو فى زاوية معينة، 

لالسترخاء أو قراءة بعض الروايات.
- جهــزي غرفــة نومك بأقمشــة جميلــة وفخمة، مثل شــراء بياضات 
ومــالءات مصنوعة من ٪100 قطن أو كتان ومطرزة بأشــكال أنيقة 

راقية.

معي أنا

بشرة كلها إشراق 

بيتك يسعكماكياج

أنت و محيتك موضة و أزياء

n تسعى الكثير من النساء إلى استعادة 
رشاقتهنبعد عيد الفطر، من خالل اتباع 
رجيــم يضمــن خســارة الــوزن. وفي 
هــذا اإلطار، يجب الحذر من الـــرجيم 
بمشــكالت  يتســبَّب  الــذي  العشــوائي 
لمتتبعيــه، لذا ينصــح أخصائيو التغذية 

بريجيم تحترم فيه الشروط التالية:
من الضــروري تناول خمــس وجبات 
يوميًّــا، على أن يكون العشــاء األخّف 

بينها، مع االنتباه إلى:
ســعرة   80( *الكربوهيــدرات 
حرارية(:يعتبــر الغداء والفطور وقتين 
مناســبين الســتهالك الكربوهيــدرات، 

على أن تحتوي:
 -  الفطــور: 3 قطع من الـ«توســت« 
ــص أو نصف كــوب من العدس  المحمَّ

والفول.
- الغــداء: نصــف كــوب مــن العــدس 
مــن  كــوب  نصــف  أو  والبازيــالء، 
المغربيَّة أو القمح، أو نصف قطعة من 

الهمبرجر )صغيرة الحجم(.
* البروتينــات )55 ســعرة حراريــة(: 
يجــب إدراجهــا فــي كلِّ وجبــة، حيث 
يمكن تناول بيضــة أو ملعقة كبيرة من 

الجبــن القابل للدهن الخالي من الدســم، 
أو مقدار كــفِّ اليد من الكبَّة أو 3 قطع 
ــط  مــن الكفتــة أو لحم الهمبرجر ُمتوسِّ

الحجم.
*الدهون )45 سعرة حرارية(: ال بدَّ من 
إدخالها أيًضا إلى الوجبات، ولكن يجب 
اختيــار الصحيَّة مــن بينهــا، تلك التي 
تحتــوي علــى الـ«أوميغــا_3«، مثل: 
زيــت الزيتون وزيــت الكانوال، فضاًل 
ــرات واألفوكادو والســمك  عــن المكسَّ
والمحار... وبالمقابل، يُستحســن تجنُّب 
اســتهالك الدهــون المشــبَّعة، كـــاللحم 
األحمــر والزبدة والحليب كامل الدســم 
ومشــتقات الحليب والدهون المهدرجة 

المتوافرة في األطعمة المعالجة.
إشارة إلى أنَّ زيت الزيتون وغيره من 
الدهون، وعلى الرغم من كونها مفيدة، 
زة، ويقود  إال أنَّهــا مصدر للطاقة المركَّ
المغاالة في تناولها إلى اكتساب الوزن.
الفواكــه  فــي  تتوافــر  *األليــاف: 
والخضراوات والحبوب الكاملة. وتنبع 
األليــاف األكثر جودة من الخضروات، 

مقارنة بالمأكوالت األخرى.

 ريجيم الستعادة 
الرشاقة بعد رمضان 

 نصائح الختيار ديكور غرفة النوم

األربعاء  5 ماي  2021
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دالل بوعالم  



إستراحة

لسان الدين بن 
الخطيب..العالم 

املوسوعي  
  n  محمد بن عبد هللا بن ســعيد بن 
عبد هللا بن ســعيد بن علــي بن أحمد 
الّسلماني الخطيب الشهير لسان الدين 
ابــن الخطيــب ولقــب ذو الوزارتين 

وذو العمرين وذو الميتين 
كان عالمة أندلسيا فكان شاعرا وكاتبا 
وفقيهــا مالكيــا ومؤرخا وفيلســوف 
وطبيبا وسياســيا مــن األندلس درس 
األدب والطــب والفلســفة في جامعة 
القرويين بمدينة فاس. يشتهر بتأليف 
قصيــدة جــادك الغيــث وغيرهــا من 

القصائــد والمؤلفــات. قّضــى معظــم حياته في 
غرناطــة فــي خدمة بــالط محمــد الخامس من 
بنــي نصر وعرف بلقــب ذي الوزارتين: األدب 
ُــِقشت أشــعاره علــى حوائط قصر  والســيف. نـ

الحمراء بغرناطة.
نشأ لســان الدين في أسرة عرفت بالعلم والفضل 
والجــاه، وكان جده الثالث »ســعيد« يجلس للعلم 
والوعظ فعرف بالخطيب ثم لحق اللقب باألســرة 
منذ إقامتها في لوشــة وكانت أسرة ابن الخطيب 
من إحدى القبائل العربيــة القحطانية التي وفدت 
إلى األندلس، وتأّدب في غرناطة على شــيوخها، 
فأخــذ عنهم القــرآن، والفقه، والتفســير، واللغة، 

والرواية، والطب.
كان يعيش في عصر بني نصر وهم حكام مملكة 
غرناطــة. درس األدب والطــب والفلســفة فــي 
جامعة القرويين بفاس انتقلت أســرته من قرطبة 

إلــى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم األول، 
ثم رجعت إلى مدينة لوشــة واســتقرت بها. وبعد 
والدة لسان الدين في رجب سنة 713 هـ انتقلت 
العائلــة إلى غرناطة حيث دخــل والده في خدمة 
الســلطان أبــي الحجاج يوســف، وفــي غرناطة 
درس لســان الديــن الطب والفلســفة والشــريعة 
واألدب. ولما قتل والده سنة 741 هـ في معركة 
طريف كان مترجماً في الثامنة والعشــرين، فحل 
مكان أبيه في أمانة الســر للوزير أبي الحسن بن 
الجيّاب. ثم توفي هذا األخير بالطاعون الجارف، 
فتولى لســان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أبو 
الحجاج يوســف ســنة 755 هـ وانتقل الملك إلى 
ولــده الغني باهلل محمد اســتمر الحاجب رضوان 

في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيراً.
ترك ابن الخطيب آثاراً متعددة تناول فيها األدب، 
والتاريــخ، والجغرافيا، والرحالت، والشــريعة، 
والبيــزرة،  والطــب،  والسياســة  واألخــالق، 

والموســيقى، والنبات والفلســفة 
أبرزها :

-اإلحاطة في أخبار غرناطة
- أعمال األعالم فيمن بويع قبل 
االحتــالم مــن ملوك اإلســالم: 
وسياســي،  تاريخــي  تحليــل 
يقــدم نظرية أصنــاف المجتمع 
الخامســة، الكتــاب فــي موقــع 

أرشيف
أوصــاف النــاس فــي التواريخ 

والصالت
- كناســة الــدكان بعــد انتقــال 
بين  السياســية  الســكانالعالقات 
والمغــرب  غرناطــة  مملكتــي 
في القرن الثامــن الهجري، من 
تراسله مع قادة مغاربة، الكتاب 

في موقع أرشيف
- خطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والصيــف: وصــف رحلــة مدتها 21 يــوم من 
غرناطة إلى المريّة برفقة الســلطان أبو الحجاج 

يوسف األول، ويتكون من أبيات لها قافية
- معيار االختيار في ذكر المعاهد والديار: مقامة 
وصف فيها ابن الخطيب 34 مدن أندلسية، منها 
مالقــة وغرناطــة ورندة ويقارنها بمــدن مغربية 
مثــل طنجة ومكناس و فاس وســبتة التي زارها 

وهو منفى في المغرب
- نفاضة الجراب في عاللة االغتراب: ألفه وهو 
منفــى في المغرب للمرة األولى، والكتاب عبارة 
عــن مجموعة من أشــعار المــدح وكتابات عن 
التاريــخ والجغرافية ورواية ذاتية في رحلته من 

األطلس الكبير عودة إلى األندلس
مشــاهدات لســان الدين بن الخطيب في المغرب 

واألندلس
مفاخــرات مالقــة وســال: مقامة يقــارن فيها بين 

مدينة مالقة ومدينة سال

n قال رجل اسمه عمر لعلي بن سليمان 
األخفش: علمني مسألًة من النحو ?

 قال: تعلم أن اسمك ال ينصرف.
 فأتاه يوماً وهو على شغل.

 فقال: من بالباب. 

قال: عمر.
 قال: عمر اليوم ينصرف.

 قال: أوليس قد زعمت أنه ال ينصرف ?
 قال: ذاك إذا كان معرفة وهو اآلن نكرة !

مع الفالسفة 

قصص وطرائف    

يوسف القرضاوي..ابن األزهر الذي أتعبته مصر 
يف رحاب العلم واإلميان  

القرضــاوي  هللا  عبــد  يوســف     n
يحمل  مســلم  ي  مصر لم  عا هو 
العالمــي  االتحــاد  الجنســية القطرية، ورئيس 
قرية صفــط  فــي  ولــد  المسلمين ســابقا.  لعلمــاء 
الكبرى بمحافظــة  تراب مركز المحلــة 

الغربية في مصر.
العاشــرة، وقد  دون  حفظ القرآن وهــو 
التحق باألزهر حتــى تخــرج مــن الثانويــة وكان 
ترتيبــه الثاني على المملكــة المصرية حينما كانت 
تخضع للحكم الملكي ثم التحق الشــيخ بكلية أصول 
الديــن بجامعة األزهر ومنها حصــل على العالمية 
سنة 1953 وكان ترتيبه األول بين زمالئه وعددهم 
مائة وثمانون طالًبا. حصل على العالمية مع إجازة 
التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م وكان 
ترتيبــه األول بيــن زمالئــه من خريجــي الكليات 
خمســمائة. حصل  وعددهــم  الثالث باألزهــر، 
يوســف القرضاوي علــى دبلوم معهد الدراســات 
الــدول  إلى جامعــة  العالية التابــع  العربيــة 
اللغة واألدب فــي  تخصــص  العربية فــي 
ســنة 1960 حصل  فــي  الحقــا  ســنة 1958، 
على الدراســة التمهيدية العليا المعادلة للماجســتير 
كليــة  شعبة علوم القرآن والســنة من  فــي 
أصول الدين باألزهر، وفي سنة 1973 م حصل 
علــى )الدكتــوراة( بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف 
األولــى من نفــس الكلية، وكان موضوع الرســالة 
عن »الزكاة وأثرها في حل المشاكل االجتماعية«
حصــل علــى عــدة جوائــز أهمهــا  جائزة البنــك 
للتنمية في االقتصــاد  اإلســالمي 

اإلسالمي لعام 1411هـ، 1990 م. 
العالمية باالشــتراك  فيصــل  الملــك  جائــزة 
اإلســالمية  الدراســات  ســابق في  مع ســيد 

لعام 1994م 1414 هـ.
جائــزة العطاء العلمــي المتميز من رئيس الجامعة 

اإلسالمية العالمية بماليزيا لعام 1996م،
جائــزة السلطان حســن البلقية )ســلطان بروناي( 

في الفقه اإلسالمي لعام 1997. 
جائــزة ســلطان العويــس فــي اإلنجــاز الثقافــي 

والعلمي لسنة 1999م
جائــزة دبــي للقــرآن الكريم فرع شــخصية العام 

اإلسالمية 1421
لقرضــاوي ما يزيــد عن 170 مــن المؤلفات من 
الكتــب  والرســائل والعديــد من الفتاوى كمــا قام 
بتســجيل العديــد من حلقــات البرامــج الدينية منها 

التسجيلية والحية. منها على سبيل المثال:
الحالل والحرام في اإلســالم ،مئة سؤال عن الحج 

والعمرة واألضحية ،كتاب فتاوى معاصرة
تيســير الفقــه للمســلم المعاصر ،فقــه الجهاد ،من 
فقــه الدولة في اإلســالم ،فقه الــزكاة ،فقه الطهارة 
،فقــه الصيام ،فقــه الغناء والموســيقى ، فقه اللهو 
والترويــح ، دراســة فــي فقــه المقاصد ،فــي فقه 
األقليات اإلســالمية ، الفقه اإلسالمي بين األصالة 

والتجديد ،االجتهاد في الشريعة اإلسالمية .
مــع اشــتهاره بالعلم والفتــوى والتفقه فــإن له من 
القصائد واألشــعار المتفرقة والتــي لــم تجمع بعد 
فــي صعيد واحــد أو ديوان، ويميز شــعره بجزالة 
عــادة  ويتنــاول  المعانــي،  ووضــوح  األســلوب 
القضايــا اإليمانية وطلب تحرير األقصى وفضائل 

األخالق..
 من بين نشاطاته 

رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
رئيس المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.
عضو مجمع البحوث اإلسالمية في مصر. 

هو الرئيس السابق لجمعية البالغ القطرية الممولة 
لشبكة »إســالم أونالين على اإلنترنت [ حتى 23 

مارس 2010
عضو مجمع الفقه اإلســالمي التابع لرابطة العالم 

اإلسالمي بمكة المكرمة.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن األبجدية األولى، وُتسمى 
األبجدية الكنعانية، نشأت في الشرق األدنى 
القديم، وتحديداً في لبنان في العام 1500 

قبل الميالد.
- هل تعلم أن أول من كتب أول رواية في العالم هي إمرأة يابانية 

معروفة باسم موراساكس شيكيبو، وتحمل الرواية اسم جينجي
- هل تعلم أن أول نسخة من مجموعة ألف ليلة وليلة ظهرت خالل 

الحرب العالمية األولى في بالد فارس، وجمعت 264 حكاية من 
الحكايات الفارسية، والهندية، والعربية، فهذه المجموعة ليس لها 

مؤلف أو مصدر واحد.
- هل تعلم أّن لدى األغنام أربع َمِعدات تساعدها على هضم الطعام. 

هل تعلم أّن األفعى تستطيع الرؤية حتى بعد إغالق جفونها. هل تعلم 
أّن األطفال يرمشون بما معدله خمسة ماليين مرة في السنة.

1818 ولد الفيلسوف األلماني كارل ماركس
 1821وفــاة امبراطــور فرنســا نابليــون 

بونابرت 
2007 االفراج عن 15. جنديا بريطانيا كانوا 

محتجزين في إيران
 2018 إطالق المسيار الفضائي ”إنساني” إلى المريخ 

2019 الطائــرة الروســية تهبط اضطــراري في المطــار الدولي بعد 
إقالعهــا بقليــل مما أدى إلى مقتل 41 راكبا مــن أصل 78كانوا على 

متنها 
عيد المعلم في اليمن.

غبي راح للطبيب قاله الطبيب: 
عندك سرطان في المخ رد عليه: هللا 

أكبر…. منين جاني المخ؟؟ 

»المســتحيل هو مجرد كلمة كبيرة روج لهــا الرجال الصغار الذين 
يجدون أنه من األسهل العيش فى العالم الذى منح لهم من استكشاف 
القوة لديهم على تغييره. المستحيل ليس حقيقة. إنه رأى المستحيل 

محتمل ومؤقت. المستحيل هو ال شيء.«  

    محمد علي كالي 

كوم حجار، وال هالجار  

ويستخدم هذا المثل الشعبي عندما يكون لدى أحدهم جارا مؤذيا 
ويسبب له الكثير من المتاعب، فيفضل ذلك الشخص أن يكون 

بجانبه بداًل من جاره ذاك كوم من الحجارة، وذلك للداللة على مدى 
تأذيه من جاره ذلك، لدرجة أنه يفضل أن يجاوره بداًل منه أي شئ 

حتى ولو كان مجموعة من الحجارة.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

األربعاء  5 ماي  2021
الموافق لـ 23 رمضان 1442
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فــي  ”الجيــش”  ذكــرت مجلــة  n  و 
افتتاحية بعنوان ”وســقطت األقنعة” في 
عددها الخاص بشــهر مايــو, أن القيادة 
العليا للجيش الوطني الشــعبي ”تواصل 
تنفيــذ اســتراتيجية التحديث والعصرنة 
التــي تبنتها وتطبيــق برنامج التحضير 
القتالــي لــكل القــوات وعلــى مختلف 
المســتويات” والــذي ”يتجلى من خالل 
استعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي 
وجاهزيتــه القصــوى للتعامــل مع أي 
اعتــداء محتمل و صده تحت أي ظرف 

كان«.
و اعتبــر في الســياق ذاتــه أن ”نجاح” 
مختلــف التماريــن عبــر كل النواحــي 
العســكرية يؤكــد ”الكفــاءة العالية التي 
المقحمــة  الوحــدات  عناصــر  تميــز 
وتحكمهــا فــي مختلــف األســلحة التي 
بحوزتهــا” وأن التصميــم علــى حماية 
الوطــن والمواطــن هو”تصميم ال يقبل 

المساومات وال الجدل العقيم«.
كما لفتــت االفتتاحية, في ذات المنحى, 
انتبــاه مــن ”فقــدوا بوصلــة الوطــن و 
تاهت بهم السبل و ضاعوا بين األحالم 
أن  وصفتهــم-  كمــا   - الكوابيــس”  و 
”للجزائــر جيش يحميهــا و يدافع عنها 
و يضحــي مــن أجلها و يتصــدى لكل 
محترفي التضليــل والتدليس ومروجي 

اإلشــاعات واألكاذيب والمشــككين في 
مســاعي الدولة الجزائرية” وذلك نظرا 
لـ ”سمو المهام الموكلة إليه ونبل مواقفه 
المتمســكة دوما بالشرعية الدستورية و 
بالمرجعية النوفمبريــة و بعظمة العهد 
الذي قطعه أمام هللا وأمام التاريخ حيال 

الوطن والشعب«.
كما عادت مجلة الجيش بالمناســبة إلى 
الحديث عن ”األطراف التخريبية” التي 
وتحــت غطــاء الحــركات االحتجاجية 
”تواصــل  االجتماعيــة,  والمطالــب 
عملياتها اإلجرامية واالســتفزازية من 
خالل تحريــض عمال وموظفي بعض 

القطاعات على شن إضرابات ظاهرها 
إفشــال  وباطنهــا  بالحقــوق  المطالبــة 

االنتخابات التشريعية المقبلة«.
و بخصــوص هــذه األطــراف وتلــك 
التــي كانــت تحضــر لتفجيــرات ضد 
المواطنين, كتبت المجلة أنهما ”وجهان 
لعملــة واحــدة” وغايتهم هــي ”تركيع 
الجزائر باستخدام كل الطرق واستغالل 
كل الوســائل وتنفيذ عدة خطط تخريبية 
تهــدف إلــى تهييــج الشــارع وتعميــم 

الفوضى” .
ق ـ و

 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 21/ 14
الجزائر : 20/ 15
وهران : 23/ 15 

   الجيش يؤكد أنه سيتصدى 
ألي اعتداء محتمل

n   ســجلت، نهــار أمس  مصلحة اإلســتعجاالت 
بمستشــفى اإلخوة مغــالوة بميلة  تســمم ازيد من 
200شــخص من مختلف االعمار  منه 7 حاالت 
الزالت تخضع للمراقبة الطبية بالمستشفى وحاالت 

أخرى ببلدية القرارم قوقة .
 وحســب مصادر مطلعة فإن حاالت التسمم ناجمة 
عن تناول حلويات من أحد المحالت بوســط مدينة 
ميلة .و  حسب مصدر طبي فإن أغلب الحاالت قد 
غادرت المستشــفى بعد تماثلها للشــفاء ،فيما بقيت 
7حــاالت تحت المراقبة الطبية بكل من مستشــفى 
االخوة مغالوي و االخوة طوبال و العيادة المتعددة 

الخدمات بصناوة
  والــي الوالية تنقل رفقة رئيــس أمن الوالية الى 
مستشــفى مغالوة أين يرقد المصابون ، حيث أطلع 
على وضعية االشخاص المصابين الذين تعرضوا 
الى حاالت التســمم و وقف على مــدى التكفل بهم  
قبــل أن يعطــي  تعليمــات صارمة التخــاذ جميع 
اإلجــراءات والتدابير الالزمة والمســتعجلة لتوفر 
كل الظــروف لتكفل األمثــل بالمصابيــن ومتابعة 

وضعيتهم إلى آخر حالة
لإلشــارة ان مستشفى مغالوة قد شهد حالة طوارئ 

قسوى بسبب توافد عدد كبير من المصابين.

n   ومــن أبرز هــذه القضايــا  ملفات 
بلديــة حمــادي كرومــة التــي احتلــت 
صــدارة الشــبهات ب12 ملفــا.و هي 
الشــبهات التي تعود غالبيتها إلى العهدة 
الماضية و ما قبل الماضية و التي تعلق 
غالبيتها بشــبهة، بإبرام صفقات مخالفة 
للتشــريع و التنظيــم المعمــول به منح 
الغير امتيازات غيــر مبررة في مجال 
العقود و الصفقــات تبديد المال العام و 

تلقي مزايا غير مستحقة.
حيث ســيجر التحقيق حسب مصادرنا، 
المطلعــة، رؤســاء بلديــات ســابقين و 
حاليين و موظفين في مصلح المحاسبة 
و الميزانيــة و التعميــر و التجهيــز في 
كل من بلديات، بني زيد، ، الحروش،أم 
الطوب،بنــي ولبــان، ،جندل ســعدي، 

عزابــة، الحدائــق ،تمالــوس، أخنــاق 
مايون، الزيتونة ، بوشطاطة و عاصمة 
الوالية سكيكدة و عدد من البلديات التي 
عرفت انســدادا داخلي في تسيرها منها 

عيــن الزويت، ســيدي مزغيش و التي 
تكفــل الوالــي بالفصــل في مجالســها 
المنتخــب قصد عــدم تعطيــل مصالح 

التنمية المحلية و المواطنين.

 باقة األخبار  
 وزير الداخلية يقدم تعازي الرئيس 
تبون لعائالت ضحايا فيضانات املدية

n     قــدم وزيــر الداخليــة والجماعات المحليــة والتهيئة 
العمرانية كمــال بلجــود باســم رئيس الجمهورية الســيد 
عبد المجيد تبون، هــذا الثالثاء التعازي لعائالت ضحايا 
فيضانات بني ســليمان والية المدية التي شهدتها المنطقة 

ليلة االثنين إلى الثالثاء الماضيين.
ويتكون الوفد من وزير الداخلية، وزير األشغال العمومية 

والنقل، ووزيرة لتضامن الوطني.
وأكــد الوزيــر فــي تصريح صحفــي بأنه تــم اتخاذ عدة 
قرارات أبرزها التكفل التــام بضحايا الفيضانات  وايفاد 
لجنــة تقنية وزارية للتحقيق في وضعية وادي بوكراع و 
عليم واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي الفيضانات مســتقبال 

وحماية مدينة بني سليمان من خطر الفيضانات.
وأضاف أنه ســيتم عقد لقاءات مع المجتمع المدني لبلدية 
بني ســليمان قصد الوقوف على كل انشغاالتهم.وتسخير 
إمكانيــات مختلف الواليــات المجاورة إلزالــة األوحال 

وتهيئة المؤسسات المتضررة.
وأج

جميلة بوحريد تنتصر على كورونا

n بعــد أســبوع قضتــه على فــراش المــرض، غادرت 
المناضلــة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد، المستشــفى 
الجامعي مصطفى باشــا بالجزائر، بعد تماثلها للشفاء من 
فيــروس كوفيد19، وهــي تتواجد حاليــا بمنزلها بأعلى 

العاصمة.
ونجحــت بوحيرد في تحقيق انتصار جديد في مســيرتها 

الحافلة، هذه المرة في معركتها ضد كورونا.
وقال المدير العام لمستشــفى مصطفى باشا، الدكتور عبد 
الســالم بنانه: ”جميلــة بوحيرد اآلن بخير، وهي تشــعر 
بالتفــاؤل بعدمــا تغلبــت على فيــروس ال يرحــم”، وأكد 
أنها غــادرت المستشــفى بعد إجــراء جميع الفحوصات 

الطبية الالزمة.
ق.و

وفاة شخصني إثر إنجراف مجرى 
مائي يف مدوكال بباتنة

 لقي، أول  أمس، شــخصان يبلغان من العمر 41 و36 
سنة حتفهما إثر ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان 
المســمى الســطح ببلدية مــدوكال التابعة إقليمــي لدائرة 
بريكة بباتنة ،حيث سخرت مصالح الحماية المدنية أربع 
وحدات باإلضافة لفرقة من الغطاسين ،إضافة إلى الفرقة 
الســينوتقنية وفرقة البحث والتدخل فــي األماكن الوعرة 
حيث تم انتشــال جثة الضحية األولى في حدود الســاعة 
الخامســة مــن فجر أمس وبعد تكثيــف الجهود تم العثور 
علــى جثة الضحيــة الثانــي حوالي الســاعة 6:22 ليتم 
تحويل جثــث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشــفى 
محمــد بوضيــاف ببريكة فيمــا فتحت المصالــح األمنية 

تحقيقا لمعرفة مالبسات الحادث.
وفي ذات الســياق قــام مواطنون ببلدية الجــزار ببريكة 
بإغــالق مقر البلدية باآلجر والجبس مطالبين الســلطات 

المحلية بالتدخل والتحقيق في ملف السكن الريفي.
 فوزي جاب اهلل

 n  ال أحد ينكر أن الجبهة االجتماعية ليست 
علــى ما يــرام، و أن التملمــل و التوتّر اللذين 
باتــا يغذيان يومياتها، مردهما باألســاس، إلى 
ترّدي األوضاع المعيشية و التراجع السريع و 
المقلق للقدرة الشرائية، بفعل تصاعد التضخم، 
و جنون األســعار، في مقابل بقــاء األجور و 
المرتبات و المعاشات على حالها. واقع الحال 
يقول” هناك زيادات في كل شــيء، و ال زيادة 

في المداخيل”.
و من البديهي، أن الوباء الذي نعاني من تبعاته 
منــذ قرابة العاميــن، على غــرار بقية أقطار 
العالــم، زاد الطين بلّة، فــزادت بالتالي معاناة 

الناس مع لقمة العيش.
و ال شّك، أن اإلضرابات التي مّست قطاعات 
التربية و الصحة و البريد، في األيام األخيرة، 
تترجــم إلــى حــّد كبيــر الوضــع الصعــب و 
العصيــب الذي تمّر بــه الجبهة االجتماعية، و 
هو وضــع يمكن أن يتفاقم إلى غليان شــامل، 
يمتــد إلــى قطاعــات أخــرى، إذا لــم تتحرك 
الســلطة بســرعة، و في االتجــاه الصحيح، ال 
ســيما و أن البلد على مسافة أســابيع قليلة من 

استحقاق الـ 12 جوان. 
و كان ملــف التوتّــر الــذي تعيشــه الجبهــة 
االجتماعية، فــي قلب اجتماع مجلس الوزراء 
الذي ترأسه األحد الماضي رئيس الجمهورية.
و يُحســب للرئيــس، أنــه اتخــذ إجــراءات و 
أمــر  لحلحلــة األزمــة. و  قــرارات فوريــة 
بــأن تتحــرك اإلدارة و تفتح حــوارا جادا مع 
الشــركاء االجتماعيين فــي قطاعي الصحة و 
التربية، لتشــخيص المشــاكل الحقيقية للعمال 
و الموظفيــن و األســاتذة و حصــر مطالبهم، 
بما يقود إلى تحســين أوضاعهم االجتماعية و 

المهنية.
و الملفــت أيضــا أن رئيــس الجمهورية، أمر 
أيضــا بمراجعــة، و بإعادة النظــر في قانون 
األستاذ، الذي شهد حالة جمود لسنوات. و هي 
بادرة من شــأنها أن تفضــي فعال إلى االرتقاء 
بمكانــة األســتاذ مهنيــا و اجتماعيــا. و كانت 
مراجعة هذا القانون، في مقدمة مطالب نقابات 

القطاع خالل كل اإلضرابات السابقة.

آخــر الــكالم .. كان علــى اإلدارة فــي 
قطاعــي التربيــة و الصحــة، أن تكــون هــي  
المبــادرة بالحوار، مثلما حــدث إلى حّد ما في 
قطاع البريد، و تتحلى بالشــجاعة في اإلمساك 
بالفتيل المشتعل، و محاولة إطفائه، و ال تنتظر 
حتــى يصــدر أمر مباشــر من رئيــس الدولة 

لتتحرّك، و تُدرك ما يتعيّن عليها القيام به.

               محمد مصباح

كاريكاتور 

 مخاض الجبهة االجتماعية..
آخر الكالم 

الصبح  : 04.00
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.29
العشاء : 20.58

مواقيت الصالة 
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استراتيجية  تنفيذ  تواصل  الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة  أن  ”الجيش”,  مجلة  أكدت    
التحديث و العصرنة و كذا تطبيق برنامج التحضير القتالي لكل القوات للتعامل مع أي اعتداء 

ظرف  أي  تحت  صده  و  محتمل 

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 

 تسمم أزيد من 200 شخص  
بسبب الحلويات الفاسدة بميلة

سكيكدة : نورالدين .ب

 ميلة :  محمد ب /أبو نوفل  

 أبرزها حمادي كرومة بأزيد من 12 ملفا
قضايا الفساد يف 12 بلدية بعد العيد أمام العدالة يف سكيكدة

واش كليت أنت .. 
 

 قاطو .. 

وأنت يعلم ريب ؟

 علمت، عين الجزائر، من مصادر مطلعة، بأن وكالء الجمهورية لدى المحاكم المختصة في ســكيكدة، 
أعطوا تعليمات نيابية إلى الضبطية القضائية قصد الشروع في التحقيق حول ملفات شبهات الفاسد في  

12 بلدية بوالية سكيكدة.



مسابقة 
24

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

عني الجزائر ..عني على الوطن واملواطن
 اإلجابات تكون عرب القسيمة اليومية املصحوبة للسؤال 

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 

 عنوان الجريدة : 
الوحدة الجوارية رقم 5 تحصيص رقم 
137  مدينة  علي منجلي – قسنطينة 

الربيد 
اإللكرتوني : 

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

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 16 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 16 :
 ما اسم الخليفة العباسى الذى قتله هوالكو؟

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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