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قاملة
 سقوط سيارة  تقل ثالث فتيات 

من أعىل جرس ببلدية بلخري 
املسيلة 

هالك طفلني يف أقل من 48 
ساعة يف الربك المائية   

سطيف
غلق طرقات ومقرات إدارية 

وقوات مكافحة الشغب 
تتدخل بحمام قرقور

ص 24  
غرفة اإلتهام تطلب تحقيق تكميلي  يف قضية  ميناء سكيكدة  فضيحة محاولة تهريب 

40 حاوية مازوت 
عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفيش فريوس 

كورونا الربوفيسور مهياوي:

الوضعية الوبائية يف البالد 
مستقرة وعملية التلقيح 

ص 3متواصلة بشكل عادي

ص 16

 عيد الفطر 

 بقسنطينة
 ”حق امللح، املهيبة” 

عادات و تقاليد 
متوارثة   
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ص 2  

ص 24  

ص 4

األنصار يحذرون العبي وفاق 
سطيف من نتيجة سلبية بغليزان

ضوء أخرض إلعادة فتح الحدود يف انتظار قرار رئيس الجمهورية

ص12

إعالن  وزير الصحة و الســكان و إصالح المستشفيات عبد الرحمن 
نب بوزيد, أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء فريوس كورونا 
أعطت الضوء األخرض للســماح للجزائريني واألجانب بدخول البالد 
لكن برشوط جد صارمة  حفاظا عىل صحة المواطنني ،خاصة يف ظل 
انتشار ســالالت كورونا  المتحورة أدخل الفرحة يف قلوب مغرتبينا 
الذني بــارشوا إجــراءات تحضري الدخــول للجزائر ،بعــد غياب عن 

األهل لسنتني ونيف بسبب جائحة كورونا .

المغتربون يثمنون اإلجراء 
ويباشرون تحضيراتهم  للدخول  

ص 3

 ص 12

  مدرب ميالن 

بيولي يشيد  
بقدرات ومؤهالت 

بن ناصر

استشهاد 10 أفراد من عائلة 
واحدة يف غارة عىل غزة

إرسائيل تواصل حرب 
األرض المحروقة والمقاومة 

ترضب يف قلب تل أبيب 

غيابات عديدة  وأبرزها الحارس  خذايرية المعاقب

حذر أنصار وفاق سطيف الالعبين من تسجيل نتيجة سلبية اليوم بغليزان لما يالقون 
السريع المحلي لحساب الجولة الثانية من مرحلة اإلياب  الن ذلك سيؤدي الى انفجار 
حقيقي في بيت النسر األسود بعد اإلقصاء من كأس الرابطة  وفشل الفريق في تجاوز 

دوري المجموعات في المنافسة االفريقية .

الجزائر ترمي بثقلها  لوقف 
ص 6/5العدوان الصهيوين 

عيننا على القدس

ّ



 إكتشاف ورشة تعمل عىل تفكيك السيارات و بيع لواحقها
n  تمكنت قوات الشرطة لألمن 
الحضــري الخارجي ديدوش مراد 
بأمــن دائــرة حامة بوزيــان ، من 
توقيــف 06 مشــتبه فيهــم تتراوح 
أعمارهــم مابين 29  و 56 ســنة 
مشــتبه فيهــم ، فــي قضية ســرقة 

مركبة و إخفاء أشياء مسروقة.
حيثيات القضية حســب مــا أفاد به 
بيان صادر عن خلية االتصال ألمن 
والية قســنطينة  تعــود إلى تحقيق 
مفتــوح مــن الضبطيــة القضائية، 
بخصوص سرقة مركبة من نوع » 
رونــو كونغو » ، أين تم الحصول 
على معلومات مفادها وجود لواحق 
يشــتبه أنهــا للمركبــة المســروقة 
)البابيــن األمامييــن باإلضافة إلى 
غطاء محرك( معروضة للبيع على 
صفحات التواصل االجتماعي لدى 
شــخص بوالية مجاورة، ليتم تمديد 
االختصــاص و اســترجاعها و مع 
تعميق التحقيقات اكتشــفت ورشــة 
تعمل على تفكيك الســيارات و بيع 

لواحقهــا، متواجــدة بإحــدى قرى 
بلديــة ديدوش مــراد، و من خالل 
التحقيــق فــي ذات اللواحــق عثر 
على قطع تخص مركبة مســروقة 
من اختصاص أمن حضري آخر،  
ليتــم حجز الملحقــات المضبوطة، 
و توقيــف في القضية إجماال ســتة 

أشخاص مشتبه فيهم.
بعد االنتهــاء من مجريات التحقيق 
تم إنجــاز ملف إجــراءات جزائية 
قــدم بموجبه أطــراف القضية أمام 

النيابة المحلية.
دالل.ب

 n  اندلــع ليلــة الجمعة إلى الســبت حريــق مهول على 
مســتوى مستودع غير شــرعي لتخزين الوقود ببئر العاتر 
بوالية تبســة وحسب مصادر مطلعة  ان الحريق  اندلع في 
22 خزاًنا معبأ ب62 الف لتر وقود معد للتهريب وأضافت 
ذات المصادر المستودع الذي شب فه الحريق تبلغ مساحته 
2500 متــر مربع ويقع بالقرب من مؤسســة إعادة التربية 
لمدينة بئر العاتر ولحسن الحظ فان التدخل السريع لمصالح 
الحمايــة المدنية مكــن من التحكم الجيد فــي إخماد الحريق 
وتجنيــب  المؤسســة العقابيــة المحاذيــة من خطــر كبير  

وحســب بيــان للحمايــة المدنية فانه لم تســجل أي خســائر 
بشرية . بقيت اإلشارة ان مدينة بئر العاتر تحولت إلى احد 
أهم القــالع لتهريب الوقود نحو البلــد المجاور وقد عرفت 
المدة األخيرة تســجيل أكثر من 7 حرائــق بمخازن الوقود 
وأدت إلــى إتــالف مئــات االف من اللترات وهــو ما يدفع 
الســلطات المحلية الوالئية بالتدخل العاجل ووضع حد لمثل 

هذه األعمال اإلجرامية التي خربت االقتصاد الوطني  . 
هواري .غ

إصابة امرأة إثر حريق بعدادات كهربائية 
بعمارة في الحمامات بتبسة 
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 4 جرحى من بينهم 3 فتيات يف 

سقوط سيارة من أعىل جرس بقالمة

n أصيــب أربعة اشــخاص مــن بينهــم 3 فتيات في 
انحراف سيارة وسقوطها من أعلى جسر بمدخل بلدية 

بلخير بوالية قالمة . 
 تدخلــت الوحدة الرئيســية للحمايــة المدنية بعد ظهر 
أمــس  مــن أجل حادث مــرور في الطريــق الوطني 
رقــم 20 مدخل بلدية بلخير  بواليــة قالمة يتمثل في 
انحراف وانقالب ســيارة وســقوطها من اعلى جسر 
خلــف الحــادث 4 جرحى، 1 من جنــس ذكر  3 من 
جنــس انثى تتــراوح اعمارهم مابين 15 الى 54 لهم 
اصابــات متفاوتــة الخطورة تم اســعافهم و نقلهم الى 

المستشفى.
 تاج الدين

العلماء يعرثون عىل آثار لمواد 
»غري أرضية« يف المحيط

n ذكــرت مجلــة »Science« أن العلمــاء عثروا 
في عينات من قشــرة المحيط، على نظائر للبلوتونيوم 

والحديد ال تتكون في الظروف األرضية.
 ورأى الباحثون أن ذلك يشير إلى أن سيال من المواد 
المتطايرة من انفجارات السوبرنوفا أو اندماج النجوم 

النيوترونية يصل إلى سطح األرض بشكل دوري.
ويُعتقــد أن نوى العناصر الكيميائيــة األثقل وزنا من 
الحديد تتشكل في البيئة النجمية نتيجة للعملية النووية 
المتمثلة في االلتقاط المتسلســل للنيوترونات وإنشــاء 

نوى ثقيلة بشكل متزايد.
ويتكــون حوالي نصف النويــدات الثقيلة ببطء كمنتج 
ثانوي لالندمــاج النجمي المتواصل، فيما ويالحظ أن 
النصــف اآلخر، وال ســيما جميع األكتينيدات، ينشــأ 

خالل عملية االلتقاط السريع للنيوترونات.
وأعاد العلماء إنتاج عملية االلتقاط السريع للنيوترونات 
في ظروف معملية، لكنهم لم يحددوا كيفية حدوثها في 

الفضاء.
وتوجد في الوقت الحاضر فرضيتان حول هذه النتيجة 
تتمثــل في  ظهورها إما نتيجة انفجارات أنواع معينة 

من السوبرنوفا أو عند اندماج النجوم النيوترونية.
ويرى مؤلفو الدراســة أن هذا االكتشاف يوفر فرصة 
إللقــاء نظــرة جديدة علــى األصل الفيزيائــي الفلكي 

للعناصر الكيميائية الثقيلة.
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

  عندما يذهب الحظ.. غسلت 
بطاقة يانصيب بقيمة 26 مليون دوالر

n  انتهت صالحية تذكرة يانصيب فائزة 
بقيمة 26 مليون دوالر بيعت في الخريف 
فــي نورووك يوم الخميس الماضي، وفقا 

لمسؤولي يانصيب كاليفورنيا.
وكان لدى الفائز ببطاقة اليانصيب السوبر 
»ســوبر لوتو بالس« البالغــة قيمته 26 
مليــون دوالر حتــى يوم الخميــس للتقدم 
بدليــل »حقيقي« للمطالبة بالجائزة، وهو 

ما لم يحدث حتى اللحظة األخيرة.
وكانت امرأة »مجهولة«، لم يكشــف عن 
هويتها، قد تقدمت للحصول على الجائزة 
الضخمــة، وقالــت إنهــا اشــترتها منذ 6 
شــهور، لكنها وضعتها مع مالبســها في 
الغسالة وتلفت، وفقا للمتجر في نورووك
وقــال مدير المتجر، الذي لم يذكر اســمه 
الكامــل وعرف باســم فرانــك، إن فيديو 
المراقبــة يظهر الشــخص الذي اشــترى 

التذكرة.
مؤخــرا  جــاءت  المــرأة  أن  وأضــاف 
اشــترت  إنهــا  وقالــت  المتجــر،  إلــى 
التذكــرة ووضعتها في جيبها ثم غســلت 
تلك القسيمة الورقية القيمة جدا، مما أدى 

إلى إتالفها.
وعندمــا اقترح على المــرأة التحدث إلى 
المراسلين المنتظرين الذين كانوا يأملون 
فــي تحديــد الفائــز وإجراء مقابلــة معه، 

رفضت المرأة، على حد قوله.
وتــم تســليم نســخة مــن فيديــو المراقبة 
إلــى مســؤولي يانصيب كاليفورنيا، لكن 
المتجــر أعــاد التســجيل علــى النســخة 
األصليــة ولم تعد تحتوي علــى اللقطات 
التي تثبت أن المرأة اشترت البطاقة، وفقا 
لمديــر المتجر، الذي وصف الفائزة بأنها 

امرأة في األربعينيات من عمرها.

2
نحلة

n  تمكنــت فــرق التدخــل بوحــدة القطاع التابعــة للحماية المدنيــة بالحمامات ليلــة عيد الفطر 
المبــارك  من إخماد حريق، الحريق شــب بعــدادات كهربائية بمدخل عمارة بحي 386 ســكن 
بذراع الحمام ببلدية الحمامات 20 كلم غرب تبســة وقد شــب الحريق  بالعدادات بأسفل العمارة 
الســكنية التــي تحوي حوالي 20 عداد حيث تم إخماد الحريق وتســجيل احتــراق العدادات كما 
تســجيل إصابــة امرأة والبالغــة من العمر حوالي 44 ســنة وجدت في حالة إغماء تم إســعافها 

وإمدادها باألكسجين وتحويلها الى مصلحة االستعجاالت الطبية بالحمامات.
هواري .غ 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

ق
بدون تعلي

 حريق مهول بمستودع  رسي لتخزني الوقود ببرئ العاتر 



n سيفصل رئيس الجمهورية وفق 
المصلحة العليا التي تقتضيها الحفاظ 
على صحة المواطنين في مسألة فتح 
الحــدود البريــة والجويــة والبحرية 
المغلقــة منــذ بداية جائحــة كورونا 
فــي شــهر أفريــل الفــارط  حيــث 
ســيناقش الرئيس  تبــون في مجلس 
الوزراء  إمكانيــة رفع الحظر على 
المجــال الجــوي تدريجيــا وذلك في 
أعقــاب توصيــات اللجنــة العلميــة 
المكلفــة بمتابعة الوباء والتي أعطت 
الضــوء األخضر بإعادة فتح الحدود 
مــع ضمــان إجــراءات احترازيــة 

صارمة
ــاب  ــف فــي أعق ــي هــذا المل كمــا يأت
عــرض وزيــر الصحــة والســكان 
ــح  ــف فت ــفيات  مل وإصــاح المستش
الحــدود علــى رئيــس الجمهوريــة 
تقتضيــه  مــا  وفــق  فيــه  ليفصــل 
المصلحــة العليــا بعــد تقديــم  وزيــر 

الصحــة آخــر المعطيــات وتطــورات 
الوضــع الصحــي علمــا ان وزيــر 
ــة  ــى إمكاني ــد لمــح إل الصحــة كان ق
الرحــات  علــى  الحظــر  رفــع 
وذلــك  بشــروط  والبريــة  الجويــة 
بتشــديد الرقابــة أكثــر علــى مســتوى 
ومناطــق  والموانــئ  المطــارات 
ارتفــاع  لتســجيل  تفاديــا  العبــور 
بفيــروس  اإلصابــات  عــدد  فــي 
كورونــا الــذي يعــرف حالــة مــن 
االســتقرار مقارنــة مــع دول أخــرى 
ــاع  ــجيل ارتف ــن تس ــم م ــى الرغ عل
بالفيــروس  اإلصابــات  عــدد  فــي 
الســالة  مــن  ســواء  المتحــور 
ــة. ــة والبريطاني ــة او النيجيري الهندي

وتفــرض مســألة فتــح الحــدود نفســها 
الوضــع  لتأثــر  بالنظــر  كحتميــة 
التــي  اإلقتصــادي بحالــة التجميــد 
التــي  كورونــا  جائحــة  فرضتهــا 
تضــرب العالــم  خاصــة الحركــة 
الدولــة  كبــدت  التــي  التجاريــة 
خســائر ماليــة كبيــرة جــدا ال يمكــن 

ان تتحملهــا الخزينــة فــي الوقــت 
لشــركة  بالنســبة  خاصــة  الراهــن 
الجزائريــة  الجويــة  الخطــوط 
ــة  ــل الدولي ،والموانئ وشــركات النق

.
كمــا  ســيخصص اجتمــاع مجلــس 
الــوزراء للمصادقــة علــى قانــون 
الماليــة التكميلي لســنة 2021  الذي 
أيمــن  الماليــة  وزيــر  عرضــه 
ــان األســبوع الماضــي  ــد الرحم عب
الحكومة بهــدف  مجلــس  علــى 
اقتصاديــة  عن خيــارات  البحــث 
ــادي  ــود اإلقتص ــاذ الرك ــدة إلنق جدي
الخطــة  تنفيــذ  فــي  والشــروع 
ظــل  فــي  خاصــة  اإلقتصاديــة 
ارتفــاع فــي عجــز الميزانيــة الدولــة 
، وتبحــث الحكومــة مــن خــال هــذا 
القانــون عــن مــوارد ماليــة إضافيــة 
لتدعيــم الخزينــة فــي ظــل ركــود 

. اإلقتصاديــة   الحالــة 
 ر ـ م

n وصــف عضو اللجنــة العلمية 
لمتابعــة تفشــي فيــروس كورونــا، 
البروفيســور رياض مهياوي، أمس 
الســبت الوضعية الوبائيــة بالجزائر 
بـ”المســتقرة” خال األيام األخيرة، 
ُمضيًفــا أن تقييــم الوضعية الصحية 
خــال أيــام عيــد الفطــر المبــارك 

ستكون بعد 15 يوًما. 
وقــال البروفيســور ريــاض مهيــاوي 
اإلخبــاري  للموقــع  تصريــح  فــي 
إن  الجزائــري،  للتلفزيــون 
ــا  ــي ُتقدمه ــة الت ــات اليومي اإلحصائي
وزارة الصحــة والســكان وإصــاح 
المستشــفيات ُتؤكــد أن “الوضعيــة 
الوبائيــة فــي البــاد مســتقرة خاصــة 
اإلصابــات  عــدد  تراجــع  مــع 
والوفيــات خــال األســبوع األخير”، 
ُمشــيًرا أن “تقييــم الوضعيــة الوبائيــة 
عيــد  أيــام  خــال  الجزائــر  فــي 
الحظنــا  أيــن  المبــارك  الفطــر 
نوًعــا مــن التراخــي فــي تطبيــق 
ــروس  ــن في ــة م ــراءات الوقائي اإلج
ــة  ــارات العائلي ــبب الزي ــا بس كورون

ســتكون بعــد 15 يوًمــا”.
وفــي هــذا الصــدد، دعــا  عضــو 

تفشــي  لمتابعــة  العلميــة  اللجنــة 
الجزائرييــن  كورونــا،  فيــروس 
تطبيــق  فــي  “االســتمرار  إلــى 
كوفيــد  مــن  الوقائيــة  التدابيــر 
القنــاع  ارتــداء  خاصــة   19
الواقــي والتباعــد االجتماعــي فــي 
ووســائل  العموميــة  الفضــاءات 

أن  ُمؤكــًدا  الجماعيــة”،  النقــل 
“عمليــة التلقيــح ضــد هــذا الفيــروس 
ُمتواصلــة بشــكل عــادي علــى أن 
تســير بوتيــرة أســرع مــع اســتام 
مــن  إضافيــة  لكميــات  الجزائــر 

للقاحــات” ا
ق ـ و

3عين على الحدث

المغتربون يثمنون اإلجراء ويباشرون تحضيراتهم  للدخول
إعالن  وزير الصحة و السكان و إصالح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد, أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء فيروس كورونا أعطت الضوء األخضر 
للسماح للجزائريين واألجانب بدخول البالد لكن بشروط جد صارمة  حفاظا على صحة المواطنين خاصة في ظل انتشار سالالت كورونا  المتحورة أدخل الفرحة 

في قلوب مغتربينا على وجه الخصوص الذين باشروا إجراءات تحضير الدخول للجزائر بعد غياب عن األهل لسنتين ونيف بسبب جائحة كورونا .

ضوء أخرض إلعادة فتح الحدود يف انتظار قرار رئيس الجمهورية

n وفــي انتظــار قــرار نهائــي مرتقــب مــن قبــل 
ــد تبــون فــي بخصــوص  ــد المجي ــة عب رئيــس الجمهوري
المهاجريــن  مــن  يخــف عــدد  لخــم  الموضــوع  هــذا 
ــر بســعادة  ــوا الخب ــم تلق ــر أنه ــن الجزائ ــن لعي الجزائريي
ــد  ــي عي ــة ف ــل هدي ــاه أجم ــن إي ــن معتبري ــرح كبيري وف

ــم . ــد منه ــول العدي ــد ق ــى ح ــارك عل ــر المب الفط
وقــال أحمــد طبشــيش موظــف فــي بلديــة غرونوبــل 
أنهــم لــم يصدقــوا الخبــر فــي الســابق لكــن بمجــرد رؤيــة 
الخبــر عبــر شــريط التلفزيــون الرمســي تأكــدوا أن األمر 
صحيــح ، وهــو مــا جعلهــم يباشــرون التحضيــرات فــي 
انتظــار القــرار النهائــي مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة : » 
صراحــة نحــن جــد فرحيــن ..أشــتقنا للوطــن وليوميــات 
ــا  ــزر بلدن ــم ن ــنوات ل ــاث س ــة الث ــاك ..قراب ــل هن األه
ــي  ــة وأنن ــي خاص ــجن حقيق ــي س ــا ف ــس وكأنن ــا نح إنن
ــي  ــدي وأهل ــوت ســنة إال وأزور بل ــت ال أف شــخصيا كن

فــي قســنطينة ». 
مــن جهتهــا أشــارت الســيدة جنيبــة الزغــدة مقيمــة بمدينــة 
تولــوز أن الخبــر أحســن هديــة فــي عيــد الفطــر المبــارك 
ــر الصحــة  ــح مــن وزي ــذا التصري ــرا به ــا كثي : » فرحن
ــا الفرصــة  ــار منحن ــل نه ــب  لي ــن نترق ــف ال ونح ، كي
لدخــول أرض الوطــن .. العيــد الصغيــر مــّر لكــن العيــد 

الكبيــر إنشــاء هللا ســنكون فــي بلدنــا ».
ــف  ــل هوات ــب مح ــار صاح ــف عم ــم يخ ــه ل ــن جهت وم

بمارســيليا أنــه  أتصــل بوكالــة شــركة الخطــوط الجويــة 
الجزائريــة علــى مســتوى مارســيليا لاستفســار وأن 

أفــراد عائلتــه هنــاك وفــي أم البواقــي جــد ســعداء بهــذا 
للســلطات  شــكرا  قريبــا  بينكــم  ســنكون   «  : الخبــر 

الجزائريــة ســنلبي كل شــروطهم ونكــون فــي المســتوى 
ــن »   ــى أرض الوط ــود إل ــم نع المه

وكان  وزيــر الصحــة والســكان  قــد صــرح علــى هامــش 
زيارتــه لقســم األمــراض المعدية بالمؤسســة االستشــفائية 
لبوفاريــك, فــي اطــار االحتفــال باليــوم األول مــن عيــد 
ــه قامــت بدراســة وأصــدرت  ــح وزارت الفطــر ان مصال
ــر   ــى الجزائ ــول ال ــماح بدخ ــات بخصــوص الس توجيه
حســب توجيهــات اللجنــة العلميــة المكلفة برصــد ومتابعة 
وبــاء فيــروس كورونــا مؤكــدا فــي نفــس الســياق أن هــذا 
ــن  ــب بدخــول الجزائريي ــي القري اإلجــراءات تســمح وف
أو األجانــب لكــن فــي ظــل إجــراءات صارمــة جــدا 
حيــث ســيتعين حســب المســؤول  األول عــن قطــاع 
ــوا أو أجانــب,  ــن كان ــن, جزائريي ــى القادمي الصحــة  عل
فــور وصولهــم تقديــم فحــص ) بي.ســي. آر( مدتــه أقــل 

مــن 36 ســاعة, مــع الخضــوع لفحوصــات .
ــن مــن دول تشــهد  ــق بالمســافرين القادمي ــا يتعل ــا فيم أم
المتحــورة,  ســاالته  فــي  للفيــروس  كبيــرا  انتشــارا 
فـــسيخضعون إلجــراءات أكثــر صرامــة , خاصــة و أن 

مؤشــرات المــرض ال تظهــر أحيانــا منــذ البدايــة.
ــح الحــدود  ــر الصحــة ان  مســألة إعــادة فت وأشــار وزي
ليســت مــن صاحيــات وزارتــه أي ان هــذا القــرار يعــود 
ــب  ــب حس ــن المرتق ــذي م ــة وال ــس الجمهوري ــى رئي ال
إشــارات الوزيــر ان يعلــن بقــرارات جديــدة تخــص 
إعــادة فتــح الحــدود المغلوقــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا 

ــع 2020 . ــي ربي ف
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الفصل يف إعادة فتح الحدود عىل طاولة مجلس الوزراء اليوم 

تنظيم األسبوع العلمي الوطني األول من 17 إىل 20 ماي

منصات التواصل االجتمايع لتنشيط الحملة االنتخابية يف ظل جائحة كورونا

عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفيش فريوس كورونا الربوفيسور مهياوي:إىل جانب قانون المالية التكمييل

n تحســبا للحملــة االنتخابية التي 
تنطلق غدا االثنين تستعد التشكيات 
السياســية و القوائــم الحرة  لخوض 
غمارهــا لكن هــذه المرة مــع التقيد 
باإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولة 
لمواجهــة وبــاء كورونــا إذ ســيلجأ 
منشــطوها إلــى منصــات التواصل 
برامجهــم  لعــرض  االجتماعــي 
االنتخابيــة محاولة  منهم الســتمالة 

الهيئة الناخبة.
وفــي هــذا اإلطــار أكــد المترشــح 
اإلصــاح  حركــة  حــزب  عــن 
رضــوان  الديــن  خيــر  الوطنــي 

فــي  يــرى  بأنــه  الســبت،  أمــس 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيلة 
فعالــة للوصــول إلــى أكبــر شــريحة 
ممكنــة مــن المواطنيــن لمــا لهــا مــن 
تأثيــر نفســي  مباشــر علــى المتلقــي 
واعتبرهــا وســيلة حديثــة تعمــد إليهــا 
الصعيــد  علــى  األحــزاب  عديــد 
ــر الرســائل السياســية  ــي لتمري الدول
ــة  ــعب  خاص ــاف الش ــف أطي لمختل
فــي ظــل الجائحــة ألنهــا تســاعد 
ــول الصحــي. ــد بالبرتوك ــى التقي عل
ــرز المترشــح الحــر  ــه أب ومــن جانب
عــن واليــة ســطيف عاشــور منانــي 

أن التركيــز ســيكون كبيــرا علــى 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
باعتبارهــا منابــر حديثــة إليصــال 
صوتهــم إلــى الهيئــة الناخبــة لتنشــيط 
ــج  ــر البرام ــة ونش ــة االنتخابي الحمل
و  المنشــورات  علــى  باالعتمــاد 
الصفحــات  عبــر  المباشــر  النقــل 
المرئــي  التحــاور  و  االلكترونيــة 
كســبيل  الرقميــة  المنصــات  عبــر 
خــال  األحــرار  ينتهجــه  فعــال 
فــي  خاصــة  االنتخابيــة  الحملــة 

. للجائحــة  الراهــن  الظــرف 
ق ـ و

n تنظــم وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمي ،األســبوع العلمي 
الوطنــي األول مــن 17 إلــى 20 
ماي 2021 بكلية الطب بجامعة بن 

يوسف بن خدة الجزائر 1.
العالــي  التعليــم  وزيــر  ودعــا 
منشــور  العلمي،فــي  والبحــث 

الســبت علــى صفحتــه  أمــس  لــه 
األســاتذة  “الفايســبوك”  الرســمية  
الدائميــن  والباحثيــن  الباحثيــن 
بالقطــاع  والموظفيــن  والطلبــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
الصلــة  ذات  القطاعــات  وكل 
والمؤسســات  وخاصــة  عموميــة 

ــة و اإلجتماعية،لحضــور  اإلقتصادي
العلميــة  والمحاضــرات  النــدوات 
واإلنتــاج  االبتــكار  ومعــارض 
العلمــي و البيداغوجــي، ومختلــف 

لنشــاطات. ا
ق ـ و

الجزائر:سناء-م

الوضعية الوبائية يف البالد مستقرة وعملية التلقيح ُمتواصلة بشكل عادي

تاج الدين 

يتــرأس رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة،وزير الدفــاع الوطني،عبــد المجيــد 
ــي  ــة التكميل ــون المالي ــوزراء، وســيكون قان ــدوري لمجلــس ال تبون  اليوم  األحــد االجتمــاع ال
ودراســة إمكانيــة فتــح الحــدود كمــا أوصــت بــه اللجنــة العمليــة المكلفــة بمتابعــة وبــاء كورونــا 

علــى رأس أجنــدة أشــغال المجلــس . 



وزارة التجارة تؤكد :

تقيد كيل للتجــار بالمداومة يف ثاين 
أيام عيد الفطر

n شــهد اليوم الثاني من مداومة عيد الفطر المبارك, الذي 
تزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية األسبوع, تقيدا كليا للتجار 
و المتعامليــن االقتصادييــن المســخرين للمداومــة عبــر كل 
واليات الوطن, حسبما أفاد به  السبت بيان لوزارة التجارة.

 وحســب نفس المصدر, فقد ســجلت مصالح الوزارة, لليوم 
الثاني على التوالي, خاصة في الفترة المسائية عودة النشاط 
التجــاري للعديد مــن التجار و المتعامليــن االقتصاديين غير 
المعنييــن بالمداومــة و ثمنت الوزارة مجهــودات كل التجار 
والمتعامليــن االقتصادييــن الذيــن بــادروا باحتــرام برنامج 
المداومة ليومي العيد وذكرت في نفس الســياق جميع التجار 
والمتعاملين االقتصاديين بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم 

التجارية بشكل طبيعي ابتداء من اليوم السبت 15 ماي
 و كانــت وزارة التجــارة قد أشــادت, في بيــان لها الخميس 
الماضــي أول أيــام عيــد الفطر المبــارك, بتقيد كافــة التجار 

والمتعاملين االقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي  .
ربيع  ـ م 

لمواجهة المضاربة بأسعارها

الــروع يف عملية جديــدة لتفريغ 
البطاطا وضخها يف األسواق

n شــرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم 
)أونيالف( الســبت  في عملية جديدة لتفريغ مادة البطاطا من 
المخازن وضخها في مختلف أســواق الجملة المنتشــرة عبر 
تراب الوطن لمواجهة ارتفاع األسعار وكبح جشع المضاربين, 
حســبما أفاد به بيان للديوان.وتمت العملية بالتعاون مع 31 
متعامل مخزن شملت 13 والية تتضمن الجزائر, بومرداس, 
البليدة, تيبــازة , عيــن الدفلــى, المدية, البويــرة, غليــزان, 
الشلف, معســكر, الطارف, مســيلة وســكيكدة, يضيف نفس 
المصدر. وستشهد الواليات المذكورة ضخ كميات إضافية من 
مادة البطاطا تماشيا واحتياجات السوق من هذه المادة واسعة 
االســتهالك, حســب البيان  وتســتهدف العملية التي باشرها 
الديــوان مواجهة ارتفاع األســعار وكبح جشــع المضاربين, 
مــن خــالل عمليات تمويــن اســتباقية ألســواق الجملة قبيل 
وبعــد عيد الفطر, وذلك تحســبا لالرتفاع النســبي في الطلب 
مع عودة نشــاط المطاعم ودعا الديوان, في هذا االطار, كافة 
المســتهلكين إلى عدم االنسياق وراء جشــع المضاربين من 
خالل االســتهالك العقالني لسيدة المائدة, خصوصا خالل هذه 
االيــام التــي تعرف عمليات جني محتشــمة بحقول مســتغانم 
وعيــن الدفلى, دون إغفال توقف نشــاط الفالحين وأســواق 
الجملة في هذه المناســبة الدينية. ومــن جهة أخرى, يطمئن 
الديوان بأن أســعار البطاطا ستشــهد اســتقرارا في األســعار 
خالل االيــام القادمة, وذلك فور دخول منتوج واليات المدية, 
البويرة, بومرداس للســوق بعد الشــروع فــي عمليات جني 
محصول هذه المادة. يذكر أن الديوان عمد خالل فترة الفراغ 
إلى تموين الســوق الوطنية بأكثر من 36 ألف طن من مادة 

البطاطا منذ انطالق العملية شهر مارس الماضي.
ر ـ م

n االنتفاضة بدأت بغلق الطريق الوطني المذكور 
على مستوى مفترق الطرق حمام قرقور بوقاعة 
عيــن الســبت، باســتعمال الحجــارة والمتاريس 
وإضــرام النار فــي العجــات المطاطيــة، كما 
رفــع المحتجون الفتات مكتــوب عليها »نطالب 
بحضــور الوالــي« احتجاجــا علــى أوضاعهــم 
المزريــة، حيث أكد المحتجين فــي تصريحاتهم 
لـ«عيــن الجزائــر« أن منطقتهم لم تســتفيد من 
المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين إطارهم 
المعيشــي، من طرقات وقنــوات صرف صحي 
وشــبكات المياه وكذا التهيئة واإلنارة العمومية، 
كمــا كان لقضيــة تواصل غلق الحمــام التقليدي 
»ســيدي الجــودي« المعنــدي نصيــب مهم من 
انشــغاالت المحتجيــن، الذين طالبــوا بفتحه في 
أقرب وقت، كونــه يعد مصدر رزق المئات من 
العائــات خاصة التجار الذي يزاولون نشــاطهم 
على مســتوى محيــط هذا الحمام، وكــذا الفنادق 
الصغيــرة ومرافق االيواء، حيث توقف النشــاط 
نهائيــا بهذا المــكان الذي يقصده انــاس من عدة 
واليــات وحتى من خارج الوطن، نظرا لســمعة 
حمام قرقور خاصة التقليدي التي تجاوزت حدود 
الوطن، وأبــدى هؤالء أن تواصــل غلق الحمام 
لســبب وجود مشــكلة بيــن المســتأجر ومصالح 
البلديــة، أثر ســلبا على واقع التجــارة بالمنطقة، 
حيث اشــرنا سابقا في موضوع تناولنا فيه قضية 
غلق هذا الحمام بســبب عدم ايجاد حل للمشــكلة 
بين المســتأجر الذي طالــب بتعويض أيام توقف 
الحمام عن النشــاط خال أزمة كورونا ورفض 
مصالح البلدية لذلك ورغبتها في إعادة كرائه من 

جديــد، ما جعل القضيــة تدخل إلى اروقة العدالة 
وبالتالي تمديد عمــر األزمة وبقاء الحمام مغلقا، 
لكــن مصلحــة المنطقــة يرها هــؤالء المحتجين 
أســمى من مصلحة طرفي النزاع، سيما وأن هذا 
المرفق لــم يعد مصدر دخل البلدية والمســتأجر 
وفقــط بل مصــدر دخل مئات العائــات المهددة 

بالتشرد.
وفــي ظل عــدم تســجيل االســتجابة أقــدم فوج 
مــن المحتجين علــى تصفيد أبواب مقــر البلدية 
كما هــددوا بغلــق مقر الدائــرة تصعيــدا للهجة 
احتجاجهم، حيث تحولت حمام قرقور إلى منطقة 
اشباح، خاصة في ظل تضامن بعض التجار مع 

المحتجيــن بغلــق محاتهم، وفي بســبب األزمة 
المرورية الخانقة التــي خلّفها غلق الطريق لمدة 
يــوم كامل ما تســبب في حــدود اختناقات رهيبة 
علــى مســتوى هــذا المحــور الهام الــذي تعبره 
اآلالف مــن المركبــات مــن مختلــف األنــواع 
واألحجام، تدخلت قوات مكافحة الشــغب، والتي 
فتحــت الطريــق بقــوة، كمــا حاولت الســلطات 
المحليــة لحمــام قرقور ممثا فــي رئيس الدائرة 
ورئيس البلدية والمنتخبين المحليين تهدئة غضب 
المحتجيــن وفتح الحوار إليجــاد الحلول العاجلة 
في حين يصــر المحتجين علــى مطلب حضور 

والي والية سطيف لاستماع النشغاالتهم.

n وأوضح  بوزريبة أن المرســوم يقنن نشــاط 
المختص في التركيب الذي يجب أن يكون مؤها 
لتحديد أبعاد المشاريع, والقيام بتركيب و صيانة 
صفائح الطاقة الشمســية و السخانات المائية التي 
تعمل بالطاقة الشمسية واعتبر في هذا الشأن أنه 
من الضروري وجود نص قانوني يحدد شــروط 
ممارســة هــذه األنشــطة والــذي يضمــن جودة 
التجهيزات من أجل حماية المستخدم   مؤكدا  أن 
الــوزارة ليس لها أي ضمان بأن تركيب األلواح 
الشمســية كان من قبل من طرف محترفين بعيدا 
عــن أي مســاس بجودتها  ومن بيــن مزايا هذا 
المرســوم يضيف األمين العام لــوزارة االنتقال 
الطاقــوي والطاقات البديلة هو أنه ســيصبح من 
الممكن بعد تحديد شــروط ممارســة هذا النشاط 
إنشــاء مؤسســات صغيــرة في مجــال الخدمات 
الطاقويــة بالتعــاون مــع الــوزارة المنتدبة لدى 

الوزارة األولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة
 كمــا ركز على شــرط إعطاء هذه المؤسســات 
المصغــرة مخطــط أعبــاء وضمان نشــاط دائم 
لها في ظل هشاشــتها, مبــرزا ضرورة مرافقتها 
خطوة بخطوة. وفي ســياق حديثه عن استحداث 
مؤسســات مصغرة تطرق  بوزريبة إلى دورها 
الهام للغاية في الســير الحســن لمشــروع انجاز 
شــبكة محلية صغيرة على مستوى والية ايليزي 
موضحــا بأن هذا المشــروع النموذجي الذي هو 
اآلن فــي مرحلة تقدير األبعاد, سيســمح بتموين 
24 بيتــا بالطاقــة الكهربائية عــن طريق الطاقة 
الشمسية مضيفا  ان إطاق المشروع سيكون مع 
السلطات المحلية بالتشاور مع مختلف المصنعين 

الجزائرييــن لصفائــح الطاقــة الشمســية الذيــن 
سيشاركون في اللجان التقنية

 و يهــدف المشــروع إلــى اقتراح  حلــول قابلة 
للتجســيد على المســتويين التقنــي و االقتصادي 
على الســلطات العموميــة وســيكون مؤمنا عن 

طريق مولد كهرباء أو أي وسيلة اخرى.
و فــي ذات الصدد, ابرز  بوزريبة ان مشــروع 
ايليــزي النموذجــي ســيمنح مــن جهــة أخــرى 
ألصحاب القــرار بإمكانية تكــرار هذا الحل في 

المناطــق المعزولــة الكثيــرة التــي الزالت غير 
موصلة بالشــبكة, مضيفا ان هذا الحل سيســمح 
للدولــة باالقتصــاد الســيما وأن توصيــل هــذه 
المناطق بالشبكة التقليدية جد مكلف مشددا  على 
ان هــذا الحــل البديل يجب ان يكتســي الديمومة 
آمــا أن تكون هناك مؤسســات محلية للخدمات 
تتكفل بصيانة و ســير هذه الشــبكة المصغرة بما 
انــه ليس من الســهل تســيير هذا المشــروع من 

شمال الباد.
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أقدم، صبيحة أمس، العشرات من سكان بلدية حمام قرقور الواقعة شمال والية سطيف على تنظيم حركة 
احتجاجية أسفرت عن غلق الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين واليتي سطيف وبرج بوعريريج، وغلق 

مقرات ادارية احتجاجا على أوضاعهم االجتماعية المزرية.

كشف األمين العام لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, محمد صالح بوزريبة عن مشروع مرسوم يحدد شروط 
ممارسة نشاط تركيب مسخن الماء بالطاقة الشمسية وصفائح الطاقة الشمسية قيد اإلعداد على مستوى الوزارة.

غلق طرقات وطنية ومقرات إدارية وقوات مكافحة الشغب تتدخل

أوضاع اجتماعية مزرية تثير غضب سكان 
بلدية حمام قرقور بسطيف

تمكن من إنشاء مؤسسات صغرية

الحكومة تحرض لمروع يؤطر نشاط تركيب التجهزيات قانونيا

سفيان خرفي

الجزائر:ربيع ـ م
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nوأضافــت المصادر أنه »يجري 
البحــث عن مفقوديــن تحت أنقاض 
المنزل الذي أستهدف فجر اليوم«.

وقال محمد أبو حطب والد األطفال 
الثمانيــة في مستشــفى الشــفاء في 
مدينــة غــزة إن األطفــال »كانــوا 
آمنيــن فــي منزلهــم وال يحملــون 

سالحا ولم يطلقوا صواريخ«.
وأضــاف أن األطفال قتلــوا »فيما 
كانــوا يرتــدون مالبســهم الجديدة 

بمناسبة عيد الفطر.
ووفق مراســل اإلذاعــة الجزائرية 
الفلســطينية  المحتلــة  باألراضــي 
قــوات  الزعنون،قصــف  خضــر 
االحتالل الصهيوني فجر هذا السبت 
استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة 
غزة،دون ســابق إنذار ما أدى إلى 
استشهاد 10 شــهداء بينهم سيدتان 

و 8 أطفال.
االحتــالل  دبابــات  قصفــت  كمــا 
وزوارقــه الحربية  مناطق شــرق 
مدينــة خــان يونس جنــوب قطاع 
غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال 

القطاع، وعلى شاطئ بحر غزة.
وأفادت وكالــة األنباء الفلســطينية 
بــأن دبابــات االحتــالل المتمركزة 
شــرق  الحــدودي  الشــريط  علــى 
خــان يونس وبيت حانــون، أطلقت 
عشــرات القذائــف المدفعية صوب 
أراضــي المواطنيــن وبالقرب من 
منازلهم، ما أوقع إصابات وأضرار 

في منازل وممتلكات المواطنين.
وأكدت أن زوارق بحرية االحتالل 
تطلق قذائف صوب شــاطئ غزة، 
بشــكل مكثف، مــا أدى إلى إحراق 
عــدد كبير مــن مراكــب الصيادين 
الراســية على الشــاطئ، خصوصا 
فــي منطقة مينــاء الصيادين غرب 
مدينــة غــزة، وعلى شــاطئ مدينة 
ديــر البلح وســط القطــاع، وكبدهم 

خسائر باهظة.
الحربــي  الطيــران  وواصــل 
للمنــازل  قصفــه  اإلســرائيلي 
والشقق الســكنية والمقار الحكومية 
والمؤسسات األهلية والبنى التحتية 
فــي القطــاع لليــوم الســادس على 
التوالــي، ويحولهــا إلــى كومة من 
الركام، وتهجير الســكان، بالتزامن 
مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة.

من جانبهــا، أعلنت شــركة توزيع 
الكهرباء في قطاع غزة، عن تعطل 
ثمانية خطوط كهرباء رئيسية ناقلة 
للتيــار الكهربائي، نتيجــة القصف 
من الطيــران الحربي اإلســرائيلي 
الذي طال مناطق واســعة في قطاع 

غزة.
أصيــب  الغربيــة،  الضفــة  وفــي 
عشرات الفلسطينيين، فجر السبت، 
باالختنــاق جــراء إطــالق قــوات 
االحتالل اإلســرائيلي قنابــل الغاز 
الســام فــي منطقة صافــا ببلدة بيت 

أمر شمال الخليل.
وذكــرت وكالة األنباء الفلســطينية 
أن األهالــي تصــدوا لمســتوطنين 
حاولوا اقتحــام المنطقة فجرا تحت 
حماية قــوات االحتــالل، واندلعت 
مواجهات مع الشبان، أطلق خاللها 
جنود االحتالل الرصاص المعدني 
المغلــف بالمطــاط وقنابل الصوت 
والغــاز الســام المســيل للدمــوع، 
صــوب الفلســطينيين وممتلكاتهــم 
بإصابــة  تســبب  مــا  ومنازلهــم، 

العشرات منهم بحاالت اختناق.
كمــا أصيب شــاب بقنبلــة غاز في 
عينــه وتم نقله إلــى المجمع الطبي 

في البلدة لتلقي العالج.
وفــي ســياق سياســاتها العدوانية، 
نصبت قوات االحتالل بوابة حديدية 
على مدخل بلدة ســعير النبي يونس 
حلحــول، وداهمت مخيــم العروب 

وفتشــت منزل أحــد الفلســطينيين 
وعاثت بمحتوياته.

ومنــذ 13 أفريل الماضي، تفجرت 
األوضاع في األراضي الفلسطينية 
جراء اعتداءات “وحشــية” ترتكبها 
ومستوطنون  اإلســرائيلية  الشرطة 
األقصــى  والمســجد  القــدس  فــي 
ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر 
مســاع إسرائيلية إلخالء 12 منزال 
مــن عائالت فلســطينية وتســليمها 

لمستوطنين.
ضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت  و 
قطــاع  الصهيوني علــى  العــدوان 
غزة المتواصل منذ ســتة أيام على 
التوالي، إلى أكثر من 140 شــهيدا 
، بينهــم 31 طفــال و20 امــرأة، 
وإصابــة أكثر من ألف مدني، بينهم 
حــاالت خطيــرة، فيما لحــق دمار 
كبيــر بالمنــازل والشــقق الســكنية 

والممتلكات الخاصة.
الرئاسة الفلسطينية: 
االدعاء أن إلسرائيل 

حق الدفاع عن نفسها 
تحريض على استمرار 

القتل
أدانت الرئاســة الفلســطينية بشــدة 
»مجــزرة« قتــل 10 فلســطينيين 
فجــر أمــس مــن عائلة واحــدة في 
غارة إســرائيلية علــى قطاع غزة, 
معتبرة ذلك »جريمة بشعة ال يمكن 

السكوت عليها«.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى 
»التدخــل لتوفيــر الحماية للشــعب 
الفلســطيني الذي يتعــرض لعدوان 
إســرائيلي غاشــم والضغــط علــى 
حكومــة االحتالل لوقــف عدوانها 
بشــكل فوري, والبدء بالعمل الجاد 
إلنهــاء االحتــالل وتنفيــذ قرارات 

الشرعية الدولية«.
وأفاد مســعفون بأنه تم انتشال جثث 
العشــرة مــن تحــت األنقــاض بعد 
استهداف منزلهم في مخيم الشاطئ 
لالجئيــن غــرب مدينة غــزة، بعدة 
صواريخ مــا أدى إلى تدميره فوق 

رؤوس ساكنيه.
الفلســطينية,  الرئاســة  وشــددت 
علــى أنــه مــن دون دولة مســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية, فلن 

يكون هناك سالم أو أمن ألحد.
الفلســطينية  الرئاســة  اعتبــرت  و 
مواقــف عــدة أطــراف دوليــة بأن 
إلســرائيل الحــق فــي الدفــاع عن 
علــى  بمثابــة »تحريــض  نفســها 

استمرار القتل« ضد الفلسطينيين.
وقالــت الرئاســة فــي بيان نشــرته 
وكالة األنباء الفلســطينية الرســمية 
تعــد  المواقــف  هــذه  إن  )وفــا(, 
»ضوء أخضر للعدوان واستمرار 
عمليات التهجير وتدمير الممتلكات 
وتشريد المواطنين, وتشجيع للعنف 
والتطرف ضد الشعب الفلسطيني«.
مــن جهتــه قــال رئيــس المكتــب 
السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( اســماعيل هنيــة, إن قتل 
عائلــة كاملة يأتي »امتدادا لمجازر 
االحتــالل التــي نفذها فــي مناطق 
مختلفــة مــن القطاع, والتــي تؤكد 
المــأزق  وحجــم  وفشــله,  عجــزه 
الذي يعيشــه أمام عظمــة المقاومة 

ومفاجآت رجالها األوفياء«.
وحمــل هنيــة فــي بيــان صحفي, 
المســؤولية  الغاشــم  »االحتــالل 
الكاملــة عــن اســتمرار اســتهداف 
المدنييــن واآلمنيــن, مشــددا على 
أن المقاومــة ســتواصل الدفاع عن 
شــعبها األبــي, وإلحــاق الهزيمــة 
بجيش العدو وردعه عن االستمرار 

في مجازره«.

وبذلك يرتفع عدد القتلى والمصابين 
االثنيــن  يــوم  منــذ  الفلســطينيين 
الماضــي إلى 140 مــن بينهم 40 
طفال و20 ســيدة وحوالي 1000 
إصابــة بجراح مختلفــة في أحدث 

حصيلة رسمية.
القسام تقصف تل أبيب 
بعشرات الصواريخ ردا 

على “مجزرة” مخيم 
الشاطئ

الجنــاح  القســام،  كتائــب  أعلنــت 
العســكري لحركة حماس، الســبت 
عــن قصف تــل أبيــب بعشــرات 

الصواريخ.
وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم 
أوردتــه قنــاة األقصى الفلســطينية 
إنها “توجه اآلن ضربةً صاروخيةً 
لتل أبيب بعشــرات الصواريخ رداً 
على مجــزرة مخيم الشــاطئ بحق 

النساء واألطفال واآلمنين”.
واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة 
واحدة، هم ثمانية أطفال وســيدتان، 
في غارة إسرائيلية فجر أمس على 
منزل ســكني فــي مخيم الشــاطئ 
لالجئين غرب مدينة غزة، حســبما 
أفــادت وزارة الصحة الفلســطينية 

في غزة.
دون   إعــالم،  وســائل  ووفــق 
صافــرات اإلنــذار فــي تــل أبيب 

ومحيطها ومناطق أخرى.
سقوط صاروخ قرب مطار 

بن غوريون اإلسرائيلي
ســقط صــاروخ أطلــق مــن قطاع 
قرب مطــار  الســبت،  غــزة، 
أبيــب  تــل  غوريون بمدينــة  بــن 

اإلسرائيلية، بحسب إعالم عبري.
“يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
أحرونوت” إن الفصائل الفلسطينية 
جددت اليوم قصفها لمنطقة وســط 

إسرائيل ألول مرة منذ الخميس.
وأضافــت أن القصــف شــمل مدنا 
بينهــا تل أبيب وريشــون لتســيون 
مــدن  إلــى  إضافــة  وحولــون، 

ومستوطنات غالف غزة.
وســقط صــاروخ قرب مطــار بن 
غوريــون الدولــي فــي تــل أبيب، 

بحسب المصدر ذاته.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع 
إصابــات، وفق مــا أفادت بــه قناة 

“كان” الرسمية.
وفي وقت ســابق الســبت، تم إلغاء 
نحــو 40 رحلــة جويــة كان مــن 
المفتــرض أن تحــط خــالل اليــوم 
األحد في مطار “بن غوريون”، مع 

تجدد القصف على تل أبيب.
املقاومة الفلسطينية 
تقصف مستوطنات 

بالضفة الغربية
ســقطت صواريخ أطلقتها الفصائل 
الفلســطينية، مــن قطاع غــزة، في 
مناطــق خالية بالقرب مســتوطنات 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وانطلقــت صفــارات اإلنــذار فــي 
نابلــس  محافظتــي  مســتوطنات 
وقلقيلية )شــمالي الضفــة(، أعقبها 

سماع صوت انفجارات.
مــن  دخــان  أعمــدة  وتصاعــدت 
اإلســرائيلية  “شــيلو”  مســتوطنة 
الواقعــة علــى طريــق نابلــس رام 
هللا، كما شــوهدت أعمدة دخان في 
مستوطنة “كارنية شمرون” شرقي 

قلقيلية.
والحقــا تناقل نشــطاء فلســطينيون 
عبر مواقــع التواصــل االجتماعي 
مقاطع مصــورة توثــق وقوع تلك 
الصواريــخ، حيــث تبين ســقوطها 
فــي مناطق جبلية خاليــة قرب تلك 

المستوطنات.
وهــذه المــرة األولى التــي تقصف 
فيها فصائــل المقاومة الفلســطينية 

مناطق في الضفة الغربية.
برجــا  تدمــر  إســرائيل 
“الجزيرة”  مكتبــي  يضــم 

وأسوشيتد برس بغزة
اإلســرائيلية  المقاتــالت  دّمــرت 
الحربيــة، الســبت، برجــا ســكنيا 
يضم عددا مــن المكاتب اإلعالمية 
الدولية بمدينة غزة، منها مكتب قناة 
الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد 

برس األمريكية.
اإلســرائيلية  الطائــرات  وقصفــت 
بعــدة صواريخ، عمــارة “الجالء”، 
المكّونــة مــن 13 طابقــا، ما أدى 

لتدمير البرج بشكل كامل.
وكانــت العمــارة تضم أيضا شــققا 
ســكنية )نحــو 60 شــقة(، وبعض 
اإلذاعات المحلية، ومكاتب ألطباء 

ومحامين.
وفــي وقــت ســابق الســبت، أنذر 
الجيــش اإلســرائيلي بقصــف برج 
إعالميــة  مكاتــب  يضــم  ســكني، 
دوليــة، منهــا مكتب قنــاة الجزيرة 
القطريــة، ووكالة أسوشــيتد برس 

األمريكية، بمدينة غزة.
وتضــم العمــارة المكّونــة من 13 
طابقــا العديد من األبــراج المغذّية 

لإلنترنت لقطاع غزة.
مراســل  الدحــدوح،  وائــل  وقــال 
الجزيــرة فــي غــزة، إن الجيــش 
أمهــل “قاطني العمارة مدة ســاعة 

إلخالئها”.
 حماس: الحرب الربية 

بغزة ستغري »ميزان 
الصراع« مع االحتالل

 قال نائب رئيس المكتب السياســي 
لحركة »حماس« صالح العاروري، 
ليلة الجمعة إلى لسبت، إن المعركة 
البرية )في غزة( ســتكون »كارثة 
على االحتالل اإلســرائيلي، ستُغير 

ميزان الصراع«.
وأضــاف العــاروري، فــي مقابلة 
متلفــزة بثتهــا قناة األقصــى )تابعة 
لحمــاس(، موضًحــا أن المقاومــة 
الفلســطينية قــادرة علــى »مفاجأة 
العــدو، ولديهــا ما هو أقوى وأشــد 

مما استخدمته سابقاً«.
وأشــار إلــى أن اســتعداد حركتــه 
الجيــش  )مــع  البريــة  للمعــارك 

مــن  بكثيــر  أكبــر  اإلســرائيلي( 
القدرات الصاروخية.

وتابــع: »المعركة البرية ســتكون 
كارثتــه )االحتــالل(، ولــن يخرج 
منها إال وقد تغير ميزان الصراع.. 

وأنا أعرف ما أقول جيداً«.
وأوضح أن عمل المقاومة وإعدادها 
خالل المرحلة السابقة، كان بهدف 

التجهيز لتلك المعركة البرية.
يأتــي ذلــك، فــي خضــم تصعيــد 
إســرائيلي كبيــر في قطــاع غزة، 
منــذ اإلثنين الماضي، حيث يشــن 
الجيش اإلســرائيلي غارات واسعة 
علــى جميع مناطــق القطاع، وترد 
بإطــالق  الفلســطينية  الفصائــل 
الصواريخ بكثافة علــى العديد من 

المدن داخل إسرائيل.
المقاومــة  أن  العــاروري  وبيّــن 
تقاتل االحتــالل بنفس طويل وبكل 
الوســائل، مشــدداً علــى أن تكامل 
الجبهات فــي الضفة الغربية وغزة 
وأراضي 48 )داخل إسرائيل( هو 

»مفتاح النصر«.
الشــعب  وقفــة  أن  إلــى  ولفــت 
وقــف  فــي  ســاعدت  الفلســطيني 
انتهاكات االحتالل في حي الشــيخ 

جراح )بالقدس المحتلة(.
كشــف  متصــل،  ســياق  وفــي 
العــاروري عن تواصل حركته مع 
جميــع األطراف )لــم يحددها( من 
أجــل نصرة الشــعب الفلســطيني، 
مشيراً إلى أنهم يدرسون العروض 

السياسية التي تصل«.
وزاد فــي قولــه: »نتصــرف بكل 
مسؤولية بما يحقق مصالح شعبنا«.
ق  ـ د/ وكاالت

استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة يف غارة عىل غزة

إسرائيل تواصل حرب األرض المحروقة و تعيث دمارا 
و تقتيال بين الفلسطينيين

استشهد عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت غرب غزة صباح أمس السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.
وقتــل ثمانيــة أطفــال وامرأتــان جميعهم من عائلة أبوحطب، جراء انهيار مبنى من ثالثة طوابق في مخيم الشــاطئ لالجئين بعد ضربة إســرائيلية، وفق ما أفادت 

مصادر طبية.



n   وأوضح يعقوب بلحاسني في تصريح إذاعي 
،  أن الجزائر ســتركز جهودها خالل االجتماع 
الطــارئ لمجلس األمن المقرر اليوم األحد على 
مطالبــة االحتــالل الصهيونــي االنســحاب من 
جميــع األراضي المحتلة بمــا فيها مدينة القدس 
وإزالة المســتعمرات التــي أقامتها صهيون في 
األراضي المحتلة ، وكذلك ضمان حرية العبادة 
وممارســة الشــعائر الدينية لجميــع األديان في 

األماكن المقدسة .
 ومــن بيــن المطالب التــي ســترفعها الجزائر 
خالل االجتماع المرتقب ، إقامة دولة فلســطينية 
و عاصمتهــا القدس الشــرقية في حدود 1967 
. كمــا تؤكــد الجزائر ، حســب المصــدر ذاته 
، حــق دول المنطقــة فــي العيش بســالم ، ولذا 
نحــن وبعــد أن رأينــا تصعيــدا فــي التوترات 
والتطورات العدوانية لالحتالل الصهيوني  في 
حق الفلســطينيين- يقول بلحساني-  شددنا على 
ضــرورة تحرك المجتمع الدولي بشــكل عاجل 
لوقف االعتداءات الصهيونية الغاصبة المتكررة  
بحــق الشــعب الفلســطيني الشــقيق والمســجد 
األقصــى ، كذلــك أعربنــا عــن رفضنــا عمــا 
صدر بخصــوص خطط االحتــالل الصهيوني 
وإجراءاته إلخالء المنازل الفلسطينية في مدينة 

القدس وفرض السيادة الصهيونية عليها ”.
الكامــل  الجزائــر عــن تضامنهــا  و أعربــت 
مــع أهالــي حي أهل الشــيخ  جراح  والشــعب 
الفلســطيني فــي نضاله المشــروع ضــد الكيان 

الصهيوني ومخططاته االستيطانية ”.
 وجــددت الجزائــر مــرة  أخــرى على لســان 

متحدثنــا :” تأكيدهــا بأنها تعمــل بصمت اتجاه 
أشــقائها في فلســطين حتى ال يعتقد البعض أنها 
تقدم دعمــا ماليا اقتصاديــا او حتى تبرعات أو 
هبــات من اجل الحصــول على ثناء اعالمي او 

دعاية سياســية فــكل ما تقدمة يأتــي من منطلق 
إســالمي وثقافة عربية أصيلة ال مصالح ترجى 

من ورائها ”.  
ق ـ د

  الجزائر ترمي بثقلها لوقف العدوان 

الصهيوني على الشعب الفلسطيني
 n قــال االتحاد الدولي للصحفيين 
أن جيش الكيــان الصهيوني صعد  
أمس الســبت, من اســتهدفه لمقار 
المؤسســات اإلعالميــة في غزة , 
حيث قصف عمارة »الشــروق«, 
ومقــرات  مكاتــب  تحــوي  التــي 
15 مؤسســة إعالميــة فلســطينية 

واجنبية.
ونقــل االتحاد عن نقابة الصحفيين 
الفلســطينيين,ان عمارة الشــروق 
تضــم عــدد كبير من المؤسســات 
اإلعالميــة الدوليــة والمحليــة بما 
فيها , قناة روسيا اليوم, التلفزيون 
االلماني »زي دي اف,« تلفزيون 
دبي, قناة روسيا اليوم باإلنجليزية, 
قنــاة الجزيــرة االنجليزيــة, قنــاة 
برس, جريدة الحيــاة الجديدة, قناة 
األقصــى, اذاعــة األقصــى, قناة 
القدس اليــوم, قناة دبي 12,مرئية 
األقصى, مؤسسة طيف االعالمية, 
مؤسســة هنــا القــدس االعالمية, 
شركة فلسطين لإلنتاج اإلعالمي.

وأدان االتحــاد الدولــي للصحفيين 
, الهجمات اإلســرائيلية الممنهجة 
المجتمــع  وناشــد  اإلعــالم  ضــد 
الدولــي بأن يقوم بمحاســبة الكيان 
الصهيونــي لجرائمــه ضــد حرية 

الصحافة.
وكانــت االلــة العســكرية لجيــش 
االحتــالل اإلســرائيلي اســتهدفت 
الثالثاء الماضي وبشكل مقصود , 
مقار المؤسسات اإلعالمية وقامت 
بتدميــر بناية ”الجوهرة” في مدينة 
غزة والتي تضم مقار 13 مؤسسة 

إعالمية ومنظمة غير حكومية.
وقد أدان االتحاد الدولي للصحفيين 
ذلك الهجوم بقوة, وطالب المجتمع 
الدولــي باتخــاذ إجــراءات عاجلة 
لمحاســبة الكيــان الصهيوني على 

جرائمه ضد الصحفيين.

القصــف  إلــى  وباإلضافــة 
المتعمد,عمــد الجيش اإلســرائيلي 
الصحفييــن  واعتقــال  لضــرب 
الفلسطينيين الذين يغطون األحداث 

في الضفة الغربية.
وســبق لالتحاد الدولي للصحفيين 
مــن  العديــد  فــي  طالــب  أن   ,
المرات الحكومة اإلســرائيلية بان 
تقــوم بالتحقيق في القتــل المتعمد 

للصحفيين الفلسطينيين .
كمــا أدان هــذه الممارســات لدى 
منظمــة األمــم المتحــدة حيث قدم 
شــكوتين لدى المقررينــا األمميين 

في شهر ديسمبر الماضي.
ويؤكــد االتحــاد علــى أن انعــدام 
حــوادث  فــي  الشــفاف  التحقيــق 
الصحفييــن والحصانة  اســتهداف 
التــي يتمتــع بهــا مرتكبــي هــذه 
الجرائم هي بيئة خصبة تولد مزيدا 
مــن الهجمات واالعتــداءات على 

الصحفيين في فلسطين .
وفــي هذا االطار صرح , أنطوني 
االتحــاد  عــام  أميــن  بيالنجــي, 
الدولي أن » االســتهداف الممنهج 
للمؤسســات اإلعالمية هو محاولة 
مخزيــة مــن الجيش اإلســرائيلي 
إلســكات صــوت االعــالم الــذي 
يقوم بنقل اإلخبار عن العنف الذي 
يمارســه في غــزة وهــو مخالف 
للقانــون الدولــي ويجب وضع حد 
الستهداف الصحفيين واالعتداءات 

المقصودة عليهم«.
واالتحــاد الدولــي للصحفييــن هو 
اكبــر منظمــة عالميــة للصحفيين 
يمثل أكثر من 600000 صحفي 
محترف فــي 187 نقابة وجمعية 

في 150 دولة حول العالم.
 ق ـ د

n     شارك مئات األردنيين، أمس 
الســبت، لليــوم الثانــي تواليا، في 
وقفة احتجاجية قرب حدود بالدهم 
مــع فلســطين، تنديــدا باعتداءات 

إسرائيل على الفلسطينيين.
وأفــاد مراســل األناضــول، بــأن 
الوقفــة جرت في الســاحة المقابلة 
لصرح شــهداء الكرامة باألغوار 
الجنوبيــة، وســط تواجــد كثيــف 
لقوات األمن، التي طوقت المكان.
وشــهدت الوقفة حــدوث تدافعات 
مــع قوات األمن، مــا أدى لتوقيف 
عدد من المتظاهرين، قبل اإلفراج 

عنهم بعدها بوقت قليل.
محمــد  الوقفــة،  فــي  وشــارك 
الظهراوي، رئيس لجنة فلســطين 
في مجلس النواب األردني )الغرفة 
األولى للبرلمان(، بحســب مراسل 

األناضول.
وقــال الظهراوي، فــي كلمة أثناء 
الوقفــة: ”كل األردن قيادة وشــعبا 
وجيشــا يتعاطــف مع فلســطين”، 
داعيا المشــاركين إلى عدم التعدي 

على الممتلكات.

وردد المتظاهــرون شــعارات من 
قبيــل ”افتحوا الحــدود” و”ذاهبون 
إلى القدس شــهداء بالماليين”، كما 
حيــوا ”كتائــب القســام« )الذراع 
المســلح لحركة حمــاس(، رافعين 

األعالم الفلسطينية واألردنية.
كمــا رفعــوا الفتــات كتــب عليها 
و”القــدس  الحــدود”  ”افتحــوا 
الكوفيــة  مرتديــن  العربيــة”، 
الفلسطينية والشماغ )غطاء رأس( 

األردني.
والجمعــة، شــارك نحــو 3 آالف 
أردني، في وقفــة على بعد بضعة 
كيلومترات من حــدود بالدهم مع 
فلســطين، فــي فعاليــة دعــا إليها 
ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في 

األراضي المحتلة.
ويشــهد األردن منذ مــا يزيد على 
أســبوع فعاليات احتجاجية داعمة 
لفلسطين، فيما يطالب المشاركون 
بالفعاليــات حكومــة بالدهم باتخاذ 
”موقف قــوي” إزاء ما يحدث في 

األراضي المحتلة.
ق ـ د

  المرصد المغريب و مؤسسة الجابري يطالبان بإسقاط التطبيع 
وإغالق مكاتب اتصال الكيان الصهيوين بالمملكة

n  وأكــد المرصــد في بيانه المعنــون ”من أجل 
مســيرة وطنية شعبية لدعم الشــعب الفلسطيني” 
, دعمه ” لكفاح الشــعب الفلســطيني العادل إزاء 
آلة القتل الصهيونية ومجازر جيش حرب الكيان 
اإلجرامــي في تــل أبيــب وشــرطته العنصرية 

وقطعان مستوطنيه« .
وحيا ”أرواح الشــهداء وصبــر الجرحى وتحمل 
العوائــل وصمــود األســرى ” من أبناء الشــعب 
الفلســطيني , مثمنا نضال هذا الشعب في القدس 
وغــزة وكل مدن وقرى الداخل الفلســطيني وفي 

اللجوء والمهاجر«.
ودعا المرصد المغربــي لمناهضة التطبيع , كل 
المناضليــن واألحرار على امتــداد المغرب , أن 
”ينخرطوا, بكل مســؤولية, في فعاليات هذا اليوم 

الوطني الفلسطيني ».
وبعــد أن أشــاد بتظاهرة الجمعة التــي دعت لها 
الهيــأة المغربيــة لنصــرة قضايا األمــة , أعرب 

المرصــد عــن ترحيبــه ودعمــه لدعــوة الجبهة 
المغربية لدعم فلســطين وضــد التطبيع من أجل 
يــوم وطنــي احتجاجي لدعــم فلســطين وتجديد 

اإلدانة للتطبيع والمطبعين .
كما ثمن البيان اقتراح حركة التوحيد واإلصالح 
بتنســيق جهد كل أحــرار الوطن لتنظيم مســيرة 
وطنيــة بعاصمة البالد, وذلك” للتعبير عن نبض 
الشــعب المغربي, الذي يعتبر القضية الفلسطينية 
والقدس واألقصى قضية وطنية ويرفض التطبيع 

مع العدو الصهيوني المفروض عليه«.
 كما طالبت مؤسســة محمد عابد الجابري للفكر 
والثقافــة المغربيــة ،الســلطات بالمملكة بإغالق 
مكتب االتصال اإلســرائيلي فــي الرباط, وطرد 
رئيســه, ووقف كافة أشــكال التعــاون مع الكيان 

الصهيوني .
وشددت المؤسســة في بيان عن مكتبها التنفيذي, 
بضرورة الغاء كافة االتفاقيات التي جرى إبرامها 

مــع دولة االحتــالل , السياســية و االقتصادية و 
التجاريــة, معربة عن رفضهــا المطلق وإدانتها 
القوية لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة بما يمثله 
التطبيــع من دعم مباشــر للكيــان الصهيوني في 
ارتكاب جرائمه, ومن خدمة للمخططات الهادفة 
إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى 

”صفقة القرن«.
وأبــدت مؤسســة محمــد عابــد الجابــري للفكر 
والثقافــة , دعمها الكامل ل”هبة القدس المباركة, 
والمقاومــة الفلســطينية”, معتبــرة أن األحــداث 
األخيــرة أظهرت أنه ”لم يعد في إمكان الصهاينة 
االستفراد بالقدس, وال بأي جزء من فلسطين«.

ودعت إلــى مالحقة ”المجرميــن الصهاينة أمام 
كافــة الهيئات القضائية المختصــة عن جرائمهم 
ضد اإلنسانية, وجرائم الحرب, التي يتمادون في 

ارتكابها«.
ق ـ د

أكد يعقوب بلحســاني مستشــار باألمم المتحدة المكلّف باألمن والسياسة الخارجية في دائرة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا ،  أن الجزائر قامت بدعم ومســاندة القضية الفلســطينية في مختلف المراحل وعلى جميع 
األصعــدة منها االقتصادية والسياســية واالجتماعيــة وذلك من منطلق إيمانها الصــادق بان ما تقوم به من 
جهود اتجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها إلى األمة العربية 

واإلسالمية .

  اصــدر كل من المرصــد المغربــي لمناهضة التطبيع و مؤسســة محمد عابــد الجابري للفكر والثقافة المغربية  ،بيانا شــديد 
اللهجة ،خاطب من خالله النظام بالمملكة من أجل اإلســراع بإســقاط التطبيع وإغالق مكتب االتصال للكيان الصهيوني وطرد 
رئيســه فورا. محذرا من أن موجة من الغضب ســتعم البالد لدعم الفلســطينيين فيما يتعرضون له من مجازر على يد الجيش 

اإلسرائيلي .

االتحاد الدويل للصحفيني:
 الكيان الصهيوين يصعد من استهداف 

المؤسسات اإلعالمية يف غزة

 لليوم الثاين.. مئات األردنيني 
يتظاهرون قرب حدود فلسطني 
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ــون  مواطن وأفــاد   n
بحــي غمريان  ــون  يقطن
في حامة بوزيان أن الماء 
ــذي ال يــزور حنفياتهم  ال
ــام  أي ثالثــة  كل  مــرة  إال 
بمعــدل ســاعتين ، شــهد 
ــا ، حيــث تفاجأ  اضطراب
الســكان بأن الماء انقطع 
عن حنفياتهم بعد أقل من 
ــة التزود  ل ســاعة من عمي
ــار اســتياء  ، وهــو مــا اث
الكثيــر شــأنهم فــي ذلك 
شأن سكان حريشة عمار 
بعين الســمارة حســب ما 

علمناه .
وجد آخر  سياق   وفي 
في أنفسهم   المواطنون  
الخبز عهن  بحث   رحلة 
التجار التزام  عدم   بسبب 
سجل حيث   ،  بالمداومة 
هذه في  ملحوظ   نقص 
مستوى على   المادة 
وبلديات قسنطينة   مدينة 
يطرح ما  وهو   ،  أخرى 
استفهام عالمة  من   أكثر 
أسعار شهدت  كما   ، 
ارتفاعا والفواكه   الخضر 
في خاصة   جنونيا 
 اليومين األوليين من العيد

المبارك.

7سيرتا اليوم

مزرعة عياش الطاهر بحامة بوزيان بين 
الضياع وطموحات المدير الجديد

نقص يف المداومة وتدبدب يف توزيع الماء خالل العيد 

وضعيــة صعبــة تتواجــد عليهــا واحــدة مــن أشــهر التعاونيــات الفاحيــة النموذجيــة خــال الثمانينــات ، حيــث كانت تشــغل 
أزيــد مــن 500 عامــل ، وتنتــج مختلــف أنــواع الخضــر والفواكــه كمــا ونوعــا ، ومشــاتل أشــجار مختلفــة..  اليوم ينشــط 
بهــا أقــل مــن 20 عامــا وتعانــي الضيــاع ،ولــو أن بصيــص أمــل بــدأ يلــوح مؤخــرا بتعييــن مدير جديــد شــاب  وطموح .

كانت تشّغل أزيد ومن 500 عامل سنوات الثمانينات

n إنهــا مزرعة عيــاش الطاهر 
بواليــة  بوزيــان  حامــة  ببلديــة 
تمــون  كانــت  تــي  ال قســنطينة 
قســنطينة وواليات شرقية مجاورة 
ــأة  ، وتنقــل ســت شــاحنات معب
بالخضــر والفواكه كل يوم صوب 
ــة للخضــر والفواكه  ســوق الجمل
حســب تأكيــدات الكاتــب العــام 
السابق لهذه المزرعة التي أنشأت 
مباشــرة بعد االســتقالل كتعاونية 
منطقتــي  فــي  الذاتــي  لتســيير  ل
الركاني والضبابية أسفل الحامة ، 
قبل أن توســع بضم مزرعة الثورة 
الزراعيــة فــي نهاية الســبعينات 
ــم مشــاتل حامــة بوزيــان فــي  ث
الثمانينــات  لتتحــول إلى مزرعة 
عيــاش الطاهــر النموذجيــة ، ما 
جعلهــا واحــدة مــن أكبــر وأنجح 
المــزارع فــي الشــرق الجزائــري 
قاطبــة .. والكبــار مــن الفالحين 
يعرفون جيدا تفاح وخوخ ومشمش 
وخضروات هذه المزرعة  بنوعية  
ــدان أوروبية  ل ــم توجد حتى في ب ل
فرنســيين  مهندســين  بشــهادة 
ييــن زاروا المزرعة ووقفوا  وإيطال

على منتوجاتها .
 عجز حتى من ضمان رواتب

  عشرات العمال
 المزرعة التي كانت تضمن قوت 
مئات العائالت بأحياء بشير وعين 
يــة والركانــي  بــن الســبع والجلول
وحتــى شــعبة المذبــوح حطمتها 
يــة  ال المتت الزراعيــة  السياســات 
فائدة  والفاشلة وقســمت أراضيها ل
مجموعــات زراعية  بعقود امتياز 
أغلب أصحابها تخلوا عنها مقابل 
دراهــم معــدودات بعــد أن فضلوا 
كــراء األرض لغيرهــم ، بالمقابل 
فائــدة  بقــت بعــض الهكتــارات ل
عمال المزرعة ثم توالت الخيبات 
ومــرت المزرعة بســنوات عجاف 
ليوم  يقول رضوان أحد الصامدين ل
ــم تتمكــن ال وزارعــة الفالحة  ، ول
ــح الفالحيــة  وال مديريــة المصال
ــول  الحل إيجــاد  مــن  بقســنطينة 
الناجعــة ، ليمــر عليها عشــرات 
المدراء بسياســات فاشــلة وبرامج 
غيــر مجديــة أوصلــت المزرعة 
ــى الحضيــض ,أصبحــت ال  و إل

توظف حتى 01 عمال .
المزرعة التي كانت تســوق يوميا 
ست شاحنات ، صارت من سنوات 
ــم يتمكن  ــة عاجــزة نهائيا ول ل ي قل
القائمون عليهــا حتى من ضمان 
رواتــب العمال الذين يعدون على 

م يبق لالستثمار  أصابع اليدين، ول
يــل  وقل ــوق  البرق أشــجار  ســوى 
مــن القمح ، فغاب تفــاح الغولدن 
والخــوخ  والمشــمش   ، واألحمــر 
ــوع الخضــر ، وحتــى مــا  وكل أن
هو موجود يســتغل من قبل أشباه 
فالحين سماسرة يشترون المنتوج 

في النوار كما يقال..

 مدير جديد طموحات ومطالب
بتوظيف شباب الحي

ــم تعيين مدير  يلة ت منذ أشــهر قل
جديد شاب  قادم من والية سطيف 
كله طموح لرفع التحدي وتحســين 
أوضاع المزرعــة والرفع من قدرة 
ــى تنويع  إنتاجهــا، فــراح يبادر إل
الزراعــة ، حســام أقنــع مديريــة 
الفالحية بدخول تجربة  المصالح 
السلجم الزيتي والذي من المنتظر 
ــة  ل ي قل ال ــام  األي خــالل  حصــاده 
ــا إلى جانب  ن ــة كمــا أكده ل ل المقب
حقول القمح والشــعير، إلى جانب 
ذلك وســع من االهتمام باألشــجار 
لفواكــه  إلى جانب كراء  المنتجة ل
أراض كانت ال تستغل وسط أشجار 
الزيتون ألحد الفالحين الذي فضل 

زراعته مقدونس ودبشة وقليل من  
الخــص ، وهو ما حــرك المزرعة 
ونشــط أكثر العمال.. اليوم هناك 
مطالــب بتوظيف شــبان من أبناء  
حي غمريان وحي الركاني  ووقف 
التعامــل مــع فالحيــن متقاعدين 
ــول أحــد الشــبان هــل مــن  ، يق

ــول المتقاعد المســتفيد من  المعق
منحة يعمل والشــاب بطال ، إنهم 
يطالبون بتدخل مســؤولي الوالية 
ويناشــدون الوالي بضرورة زيارة 
ــى مثل هذه  المزرعــة للوقوف عل

التجاوزات . 
المديــر الجديد يطمــح أيضا إلى 
استعادة القليل من المجد الضائع 
بخصوص مشــتلة األشــجار التي 
كانــت تعد بمثابــة القلب النابض 
للمزرعة ، وقد وصل اإلنتاج ســنة 
ــاه إلى 3  4891 حســب مــا علمن
مالييــن و002 ألــف شــجرة كلها 
تباع لواليات القطر ، وهو ما حقق 
ــة وزعت على العمال  ل أرباحا هائ

الفالحين وقتذاك.
قصة نجاح لن تتكرر ؟

بمئــات  موجــودة  األرض  يــوم  ال

الهكتــارات وما يخص هو تحريك 
بدايــة بفتــح  يــب اإلنتــاج وال دوال
مناصــب شــغل للشــباب وطلــب 
المســاعدة من مديريــة المصالح 
شــعب  فتــح  بغــرض  الفالحيــة 
أخرى إلى جانب الحبوب والفواكه 
والعودة إلى إنتاج الخضر والفواكه 
وإيجاد حلول لمعضلة مياه السقي 
بحفر آبار أو إنجاز ما يشبه السد 
الصغيــر حتى ال يلجــأ إلى وادي 
ــوث كمــا كان يحدث  الرمــال المل
يلة ، وتساءل أحد  قل في السنوات ال
العمال لماذا ال نعود إلى مياه عين 
ينا ســوى  توتة وهي ضائعة ما عل
إعــادة مســار المــاء ، وهــو ليس 

باألمر المستحيل.
ــا هذه المزرعــة التي كانت  غادرن
بالفعــل نموذجيــة وتحولــت إلى 
مــا يشــبه الحقول الجــرداء ونحن 
حــي  شــيوخ  حكايــات  نحمــل 
ــة  ل الجمي وذكرياتهــم  الركانــي 
بــن زعيتــر«  مــع »البريزيــدان 
أي رئيــس المزرعــة ومديرهــا في  
ــذي جعــل  نهايــة الســبعينات  ال
من المزرعــة جنة وحديــث العام 
والخاص في الشرق الجزائري وهو 
م يقرأ لكنه كان مسيرا  األمي الذي ل
يــة وفطنــة منحــه هللا  بكفــاءة عال
يا بمزرعة شغلت  إياها ليحلق عال
أزيد مــن 005 عامــل يتقاضون 
أجورهــم بانتظام وكل ســنة توزع 
عليهم أرباحــا تحفزهم أكثر على 
بدل المزيــد رحــم هللا البريزيدان 
بــن زعيتــر ورحــم  الكثيــر مــن 
مســؤوليها  ورحم أيضا »كوميتي 
بن عياش« التي كانت تمد الخير 
ــكل الســكان فال يشــترون على  ل
مدار العــام ال الخضر وال الفواكه 
ــى كل عابر وكل  ــون عل بــل ينفق

فائدة موجودة ضيف  وال

n تم بحر األســبوع المنقضي 
بمناســبة زيارة  مستشار رئيس 
الجمهوريــه المكلــف بمناطــق 
الظــل الســيد ابراهيم مــراد إلى 
والية قســنطينة أشــرف خاللها 
على معاينة و تدشــين مشاريع 
فائدة هذه المناطق بعدة بلديات  ل
عبــر اقليم الواليــة و ذلك بمعية 
االميــن العــام لوالية قســنطينة 
الســيد الســعيد اخــروف نيابــة 
عــن الســيد الوالي و الســلطات 

المحليه المدينة و االمنية.
الدغرة  مشتة  زيارة  تم  حيث 
التي استفادت من عملية تأهيل 
المشاريع  اطار  في  الطريق 
المسجلة في اطار مناطق الظل 

لسنتي 2020//2021 

المستشار  السيد  استمع  بها  و 
و  السكان  انشغاالت  الى 
رئيس  السيد  الى  برفعها  وعد 
بالمناسبة  اكد  و  الجمهوريه 
أن كل المناطق المحصاة سيتم 
انجازه  تم  ما  مثمنا  بها  التكفل 
ظرف  في  الريف  مستوى  على 
الرشيدة  السياسة  بفضل  سنتين 
من  الجمهوريه  رئيس  للسيد 
مراجعة  على  االعتماد  خالل 
من  العديدة  التنموية  البطاقات 
مكن  ما  المحليه  السلطات  قبل 
عمليات  عدة  في  االنطالق  من 
خففت من معاناة المواطن بهذه 
ببالغ  تحظى  التي  المناطق 

االهمية. 

n إســتفادت47 عائلة بمشتة 
المالحة المتواجدة على الطريق 
الرابــط بيــن واليتــي قســنطينة 
بلدية أبن  تابعة إقليميا ل وميلة وال
زياد مــن الغــاز الطبيعي الذي 
المنقضي  دخل الخدمة األسبوع 
بمناســبة زيارة مستشــار رئيس 
الجمهوريــة المكلــف بمناطــق 
الظل ، وهو ما أدخل الفرحة في 
نفوس السكان الذين عانوا كثيرا 
مع قارورات الغاز ، السيما وأن 
المنطقة معروفة ببرودة الطقس 
شتاء كونه تقع اسفل جبل قرقرة.

...وسكان منطقتي تليالني 
وربيعي يستفيدون من  

الكهرباء والغاز 
تليالني  مشتة  سكان  استفاد 
مشاريع  من  المتواجدة  عمار 
و  كهرباء   ، حضارية  تهيئة 
بمشتة  تم  كما  جواري   ملعب 
اشارة  اعطاء  عيسى  ربيعي 
الغاز  و  بالكهرباء  التزود 

فائدة السكان. الطبيعي ل
جمعها : تاج الدين

مبارشة أشغال عملية تأهيل طريق 
الدغرة بزيغود يوسف 

الغاز الطبيعي يصل منطقة 
المالحة ببلدية انب زياد 
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ربورتاج :  تاج الدين 

تاج الدين 

من هنا وهناك

 منطقة ظل بوالية قسنطينة

       رقم
 اليوم:

206
n تحصــي الواليــة 206 منطقــة ظــل اســتفادت مــن 456 
يــة ممولــة منهــا 128 منتهيــة، 43جــاري بهــا االشــغال  عمل
ــي طــور االجــراءات االداريــة مســت قطاعــات التــزود  و 285 ف
الغــاز،  و  الكهربــاء  التطهيــر،  للشــرب،  الصالحــة  بالميــاه 
اإلنــارة العموميــة ، ماعــب جواريــة و انجاز مدارس و اقســام.

 شهدت عدة بلديات  بوالية قسنطينة خال اليومين األولين من عيد الفطر تدبدبا في التزود بالماء الشروب ، خاصة على
مستوى بلديات حامة بوزيان ، عين السمارة وابن زياد إلى جانب تسجيل نقص في المداومة على مستوى المخابز والمحات.



 n جاء ذلك في منشور لرئيس 
بلديــة على صفحته الرســمية  ال
وقــت  الفايســبوك،في  ــى  عل
ــى أنه وجد  ســابق، حيث أكد عل
عند اســتالمه لمنصبــه كرئيس 
ــدي منذ  بل ال ــس الشــعبي  للمجل
قنابل  نحو 10 أشهر، ما وصفه بال
الموقوتة و كشــفه عن مشــاريع 
فاشــلين  يــن  مقاول و  مغشوشــة 
يا اســتولوا مثلما  معروفيــن محل

قال على الماليير.
و تابع المتحدث في منشوره، بأن 
بناية   18 بتهديم  قامت  بلدية  ال
تابعة ألمالك  أراض  فوق  شيدت 
مصالحه  شروع  كذا  ،و  الدولة 
في اإلجراءات الخاصة القتناء ما 
تبقى من غابة بن قانة في أعالي 
عمومية  غابة  جعلها  و  سطورة 
تجديد  على  عالوة  للشعب، 
تسببت  التي  المياه  قنوات شبكة 

في تدهور الطرقات.
و في السياق نفسه، ذكر المعني 
أنه وعد باسترجاع أمالك الدولة 
خالل  سيتم  و  ذلك  تحقيق  تم  و 
قضائي  حكم  تنفيذ  الشهر،  هذا 
القانونية  بالصيغة  مشهور 
المطلة   25 رقم  فيال  إلسترجاع 

بن  العربي  بشاطئ  البحر  على 
أسقطت  خطوات  هي  و  مهيدي 
دون  العقار  »مافيا«  مخططات 
التي  التهديدات  من  الخوف 
يسمها،  لم  أطراف  من  تطاله 
على  األول  المسؤول  وأضاف 
اإلجراءات  في  شرعنا  بلدية،  ال
القتناء  الضرورية،  قانونية  ال
غابة  وجعلها  قانة”  ”بن  غابة 

المواطن،  منها  يستفيد  عمومية 
العقار  يا  ماف مخططات  وأسقط 
ممتلكات  في  فسادا  عاثت  التي 
ملف  بإحالة  قمنا  كما  بلدية،  ال
شبكة  بتجديد  قام  الذي  المقاول 
خرب  الذي  العدالة،  على  المياه 

كل طرقات مدينة سكيكدة.
بلدية في تقديم  و أعترف رئيس ال
لكن  للمواطن،  إنجازات ملموسة 

نهب  أوقفنا  يضيف،  األقل  على 
ما  أن  على  مؤكدا  العام،  المال 
المقاولين  ”بريكوالج”  سماه 
ستتم  و  يستمر  لن  الفاشلين، 
المشاريع  على  محاسبتهم 
المغشوشة ،و لهذا الغرض قررت 
إال  مشروع  أي  منح  عدم  بلدية  ال
بعد دراسة تقنية بمكتب دراسات.

 n وأشــار في هذا الشــأن إلي 
أن ســكان هــذا التجمع الســكني 
الكبيــر الذي حول بلدية الشــعبة 
مــن منطقة ريفيــة معزولة  إلى 
بلدية ذات بعد حضري ما انفكوا 
يطالبون بإنشــاء مرافــق إدارية 
وخدمية ضرورية ،السيما مركز 
لبريد وملحقة للشــركة الوطنية  ل
للغاز والكهرباء لدفع مستحقات 
ــاء  والكهرب لغــاز  ل اســتهالكهم 
واللجوء عنــد الحاجة  إلى الفرع 
ــو كان موجودا في  اإلداري لهــا ل
تقنيــة للغاز  حــال التعطــالت ال
ــة  ــاء أو حتــي فــي حال والكهرب
الحرائــق أو االنفجــارات الغازية 
الخطيرة ،كما يلح الســكان علي 
وجوب انشاء مرفق تابع للقرض 
ولمختلــف  الجزائــري  الشــعبي 
المصالح االداريــة التي تتطلبها 

المدينة الجديدة
الشعبي  المجلس  رئيس  وشدد 
الذي  الدور  أهمية  على  البلدي 
تلعبه مؤسسة النظافة والتطهير 
والتي ينبغي هي كذلك أن تكون 
الجديدة  المدينة  في  موجودة 
بالمراكز  وتتكفل  ثالثة  حملة 
التسعة  الظل  وبمناطق  الريفية 
يوجد  ال  ،حيث  بلدية  ل ل تابعة  ال
المؤسسة  لهذه  حقيقي  تمثيل 
الشعبة  واد  بلدية  في  الوالئية 
انشاء  بعد  الضروري  من  وبات 
أن  ثالثة  حملة  الجديدة  المدينة 

تكون حاضرة 
الشعبي  المجلس  رئيس  والحظ 
البلدي لواد الشعبة وجود خمسة 
واقعة  ابتدائية  مدرسة  عشر 
المدينة  وفي  الظل  مناطق  في 

خدمات  لعدة  تفتقر  الجديدة 
نقائص  من  وتعاني  ضرورية 
الحراس  عدد  في  السيما  كبيرة، 
إحالتهم  تم  الذين  والمنظفين 
،ولم  التقاعد  على  الفارط  العام 
سد  شانهم  من  بآخرين  يعوضوا 
النظافة   في  الحاصل  العجز 
تستطيع  ال  بلدية  ال وان  السيما 
التكفل بهده المؤسسات التربوية 

لضعف إمكانياتها المادية .
الظل  مناطق  يخص  ما  وفي 
أشار المير إلى أن اغلبها أصبح 
للشرب  الصالح  بالماء  يتمتع 
علي اثر المشاريع التي تدعمت 
بلدية غير أن البعض منها  بها ال
توصيل  في  نقائص  من  يعاني 
،وأن  والكهرباء  الطبيعي  الغاز 
لهذه  قد خصصت  جديدة  برامج 
لتكفل بها ،  التجمعات السكنية ل
خاصة  في ميداني االنارة والغاز
بناء  ل بلدية بمشروع  ال واستفادت 

حاجز مائي في تيخوباي  الواقعة 
وبعد  عالية  جبلية  منطقة  في 
قائما  كان  الذي  اإلشكال  حل 
التي  بالمعارضة  يتعلق  ما  في 
اقامها مواطن في المكان المحدد 
كل  استكملت  المشروع  النجاز 
تقنية  وال المادية  التحضيرات 
قريب  عما  األشغال  وستنطلق 
أن  المشروع  هذا  شأن  ،ومن 
قائم في مياه الري  ال يسد العجز 

الفالحي.
إىل  قريبا  يصل  الكهرباء 

منطقة الظل ميازة 
وأشار إلى أن هناك ستين عائلة 
المندرجة  ميازة  منطقة  في 
تستفيد  ال  الظل  مناطق  ضمن 
بالكهرباء وقد تم تسجيل عملية 
إلى  المشروع  وأسند  بها  خاصة 
مقاول سيباشر األشغال في اقرب 

االجال .
لمديرية  طلبه  المير  وجدد 

اكمالية  النجاز  للوالية  التربية 
بالنظر  الشعبة  بلدية  مقر  في 
التالميذ  عدد  في  الكبير  لتزايد  ل
سنة  كل  يلتحقون  الدين 
باالكمالية الحالية ، السيما  بعد 
إنشاء المدينة الجديدة حملة وأن 
دروسهم  يتابعون  منهم  الغالبية 
نقص  ظل  في  باتنة  مدينة  في 
فادح في وسائل النقل المدرسي .

يف  هائلة  سياحية  مقدرات 
منطقة الكوندورسي

مقدرات  تمتلك  بلدية  ال بان  وقال 
السيما  هائلة  وترفيهية  سياحية 
وفي  الكوندورسي  غابات  في 
الغابات  وفي  بلزمة  حظيرة 
بلدية ،ولكنها تحتاج  المحيطة بال
واقامات  ترفيهية  مرافق  إلى 
المصطافين  لتمكين  صغيرة 
المرافق  هذه  يقصدون  الذين 
لتنزه واإلقامة داخل الغابات في  ل
الصيف ،وفي الشتاء ملحا على 
للتوسع  منطقة  انشاء  وجوب 
المستثمرين   لتمكين  السياحي 
الراغبين في بناء هياكل سياحية 
في  ،السيما  خدماتية  ومرافق 
غابات منطقة الكوندورسي التي 
ال تختلف عن باقي مناطق البالد 
مؤهالتها  حيث   من  السياحية 
العادية  السياحة  بين  التي تمزج 

والسياحة الجبلية .
باتنة  بلدية  »المير«  وطالب 
محطة  لتعيين  التحرك  بضرورة 
التي  بالحافالت  خاصة  لنقل  ل
تأتي يوميا من بلدية واد الشعبة 
خصوصا وان المكان الذي كانت 
تم   للتوقف  تستخدمه  الحافالت 

منع التوقف به .

ــح الرقابــة  n حجــزت مصال
وقمع الغش لواليــة باتنة خالل 
شــهر رمضان طنين من المواد 
الفاســدة  واللحــوم  الغذائيــة 
ومنتهيــة الصالحيــة وأحالــت 
عددا من التجار علي المحاكمة 

القضائية.
 وذكر مدير التجارة للوالية أنه 
وسبعين  سبعمائة  تحرير  تم 
آالف  أربعة  خالل  مخالفة 
وثمانية  سبعمائة  وحول  تدخل 

القضاء  إلى  فا  مل وستون 
المواد  وتخص  للمحاكمة 
الصالحية  المنتهية  الغذائية 
وأخرى فاسدة ومواد غير قابلة 
أصال لالستهالك ، إضافة  إلى 
دواجن طازجة  ولحوم بقر غير 
صالحة ومنتجات غذائية غير 
ومعروضة   لالستهالك  قابلة 

في ظروف غير مالئمة.
محمد .غ

بناء  n يشــتكي، قاطنو حي ال
ســكيكدة،  واليــة  فــي  الذاتــي 
ــة مزرية وذلــك جراء  مــن حال
المشــاكل المتواجــدة بالحــي، 
الســيما االنفجار الدائم لقنوات 
الصــرف الصحي، مما تســبب 
لهم فــي وضعية حرجــة باتت 
الحاصل  التدبدب  تقلقهم.زادها 

في توزيع مياه الشرب .
تخوفهم  السكان  هؤالء  أبدى 
واألمراض  األوبئة  انتشار  من 
األطفال  ،السيما  السكان  وسط 
األكثر عرضة للمرض، ناهيك 
عن تلك الروائح الكريهة التي 
في  هذا  يحدث  األنفاس،  تسد 
المحلية  السلطات  تجاهل  ظل 
النشغاالتهم، وقد أعرب العديد 
وأصحاب  الحي  سكان  من 
الشديد  استيائهم  المحالت عن 
بسبب  الوضع  تردي  من 
ناهيك  القذرة،  المياه  تسرب 
التي  الكريهة  الروائح  عن 
بات  ما  ،وهو  بيوتهم  طالت 

يهدد ويشكل خطرا كبيرا على 
أطفالهم، وفي  صحتهم وصحة 
قاطني  أحد  يقول  ذاته  السياق 
صباحا  يمرون  أنهم  الحي 
المستنقعات  هذه  على  ومساء 
صارت  و  سوءا  تزداد  التي 
معروفة لدى العام والخاص في 

المنطقة.
المزرية  الوضعية  هذه  وأمام 
الحي  هذا  سكان  يناشد 
بية  تل المعنية  المصالح 
مطالبهم المتكررة في حل هذا 
وانفجار  انسداد  جراء  المشكل 
تؤدي  قد  التي  بالوعات  ال هذه 
إلى غلق الطريق والتسبب في 
كارثة بيئية خطيرة قد ال تحمد 
تزويدهم  جانب  إلى  عقباها، 
بمياه الشروب، حيث أكدوا أنهم 
إصابتهم  من  خوفا  اليشربون 
بأمراض تنجم عن اختالط مياه 

الشرب بالصرف الصحي.
نوالدين ب

n ناشــد، أمس،مــن جديــد، 
ســكان منطقة الطبانة في القل 
غربي والية سكيكدة، السلطات 
المحلية و والي الوالية، ضرورة 
أجــل  مــن  العاجــل  التدخــل 
استفادتهم من حقهم في التنمية 
يــة الغائبة عــن المنطقة  المحل
ــة زادت من  ل مند ســنوات طوي
معاناتهــم خاصة أثناء تســاقط 
األمطار، حيث تتحول المنطقة 
إلى كابــوس حقيق لهم في ظل 
ســيول األمطار و األوحال التي 
تســد حتى بيوتهــم، ناهيك عن 
افتقارهم إلى شــبكات التطهير 
م  تــي ل يــة ال ــاء المنزل و الكهرب
ــم ربطهم بها بعد رغم صراخ  يت
رئيس جمعية المفرزة العتيقة.

كان  الخصوص،  هذا  في  و 
بن  فريد  الحي،  جمعية  رئيس 
لوالي  شكوى  قدم  قد  جامع، 
نهاية  زيارته  خالل  الوالية، 
حيث  القل،  لدائرة  األسبوع 
وضعه في صورة المعاناة التي 
يعيشها أزيد من 1200 نسمة، 
في أعالي مدينة القل، حيث ال 

بال  عائلة   120 من  أزيد  يزال 
بيوتهم  ربط  يتم  أين  كهرباء، 
بعيدة،  بيوت  من  بالكوابل 
لشبكات  إفتقارهم  عن  ناهيك 
المسالك  و  الصحي  الصرف 
التي ال تزال غير معبدة، إضافة 
إلى  افتقار عدد أخر منهم  إلى 
مند  ينتظرونها  التي  التسوية 
جانب  إلى  طويلة،  سنوات 
فائدة  ل ابتدائية  مدرسة  غياب 
تالميذ المنطقة الدين يجبرون 
قصد  المدينة  وسط  إلى  تنقل  ال

الدراسة في ظروف صعبة.
رئيس  رد   ، السياق  هذا  في  و 
القل جمال غميرد، على  بلدية 
الحي  جمعية  رئيس  مطالب 
انجازها  تم  البيوت  بية  غال بأن 
بصورة فوضوية عطلت عملية 
إلى  دعا  بينما  فيها،  التنمية 
على  التسوية  لجنة  تفعيل 
مستوى الدائرة للفصل في نهب 
منطقة  مستوى  على  العقار 
حصر  قصد  ككل  »الطبانة« 

مطالب السكان الشرعية.
نورالدين ب

رئيس بلدية سكيكدة يلغي صفقات مشبوهة 
و يسترجع قطعة أرض بقيمة 300 مليار سنتيم

عين على الشرق  8

ألغى، نهاية األسبوع رسميا المنصرم ، رئيس بلدية سكيكدة، الشريف بودعاس، صفقتين بقيمة 50 مليار سنتيم، 
باقتناء  تتعلق  مليار سنتيم، و صفقة أخرى   38 بقيمة  العربي بن مهيدي  بمنطقة  البحرية  الواجهة  بتهيئة  متعلقة 
حاويات قمامة بـقيمة 12 مليار سنتيم، مع استرجاع قطعة أرض تابعة ألمالك البلدية، مساحتها ثالثة هكتارات، تقع 
قرب الميناء الجاف بقيمة 300 مليار سنتيم، تم منحها في السابق، باإلضافة إلى مخازن مغطاة مساحتها 2500 متر، 

و القاعة المتعددة الرياضات، متوعدا بمحاسبة المقاولين الفاشيين و ووقف نهب المال العام.

وجه، أمس، رئيس بلدية وادي الشعبة الواقعة علي بعد عشرين كيلو متر جنوب باتنة نداء للسلطات الوالئية الستحداث قطب إداري بالمدينة 
الجديدة حملة ثالثة التابعة للشعبة والتي تتوسع من عام آلخر بطريقة متسارعة، وتتجه نحو استيعاب ستين الف ساكن في السنوات القليلة القادمة .

سكيكدة : نورالدين .ب

باتنة : محمد غناي 

بلدية وادي الشعبة بباتنة 

حجز طنني من المواد الغذائية 
الفاسدة بباتنة

سكان حي البناء الذايت 
بسكيكدة يستغيثون

سكان منطقة الطبانة بالقل  
يطالبون بالتهيئة 

األحد 16 ماي  2021
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وعد بمحاربة الفاسدني و إسرتجاع العقار المنهوب
متفرقات 

»المري« يطالب بقطب إداري بحملة ثالثة



و   n 
يــزال  ال 
ن  لســكا ا
تقليدية من أجل  يعتمــدون على األحــواض ال
صرف المياه القذرة بطريقة عشــوائية، و هو 
ما حــول الحي إلى بؤرة تنــذر بكارثة وبائية 
وشــيكة، ناهيك عن افتقار الحــي للعديد من 
الشروط التنموية التي سبق لسلطات المحلية 
و أن وعــدت بتجســيدها، غير أنه ظلت محل 

وعودا.
و في هذا الخصوص ، فضل السكان مراسلة 
والي الوالية، مطالبين التدخل العاجل إلنقاذ 
الحي من وضعية كارثية باتت وشيكة تهددهم 
أمام امتالء تلك األحواض و تسربها في العراء، 
األوبئة  انتشار  من  الجميع  يخشى  حيث 
الفتاكة و األمراض الجلدية و الحساسية التي 
يسمعون عنها مؤخرا و حتى ” الكوليرا ” و 
بعوضة النمر على اعتبارها تتكاثر في مثل 
من  الخوف  أن  كما  الملوثة،  الظروف  هذه 
اعتبار  لشرب على  الصالحة  المياه  اختالط 
وجود العشرات من التسربات من هده الشبكة 
سكان  عن  ممثل  المنطقة،  مستوى  على 
الجزائر”،  ”عين  مع  لقاء  في  تمسك  الحي، 
تلك  تواصل  حالة  في  بالتصعيد  بالتهديد 
الصورة الكارثية على مستوى حي ”لشكوك” 
تنغص  التي  الكريهة  الروائح  انتشار  و 
التطوعية  محاوالتهم  رغم  السكان  يوميات 
التسربات  أن  غير  األحواض،  تلك  تنظيف 
التي باتت تسيل في العراء حال دون القضاء 
عليها، ما يزيد من حجم المخاوف و يبقى كل 
أمالهم في تدخل والي الوالية من أجل تجسيد 
التهيئة  و  الصحي  الصرف  شبكة  مشروع 

العتيق،كما ال  الحي  في  الخائبة  الحضارية 
افتقاره  في ظل  كارثي  الحي في وضع  يزال 
ألدنى شروط التهيئة الداخلية فال أرصفة و ال 
إنارة عمومية وال شبكة، مياه، في الوقت الذي 
االفراج  ينتظر  الغاز  شبكة  مشروع  يزال  ال 
عليه على اعتبار أن المشروع وعد به الوالي 

في زيارته االخيرة.
بسبب  تعّطل  المشروع   : بلدية  ال رئيس   

تقنية  تحفظات على الدراسة ال
مشروع  بأن  أكد  جهته،  من  بلدية  ال رئيس 
له  مجاورة  أحياء  و  ”لشكوك”  حي  ربط 
التحفظات  بسبب  تأخر  التطهير،  بشبكة 
للمشروع  تقنية  ال الدراسة  على  سجلت  التي 
األولي  المرة  في  رفعها  رغم  مرتين،  على 

من  و  ثانية،  تحفظات  تسجل  تم  أنه  إال   ،
رئيس  حسب  المشروع  ينطلق  أن  المنتظر 
بتكلفة 1 مليار و 800 مليون  بلدية قريبا  ال
سنتيم، و هو المشروع الذي تم الموافقة عليه 
أن  كما  األخيرة،  زيارته  في  الوالي  قبل  من 
المشاريع  جملة  من  سيستفيد  العتيق  الحي 
الحضارية التي هي األن قيد التجسيد الفعلي 
وفق توجيهات والي الوالية، كما أنه استفادة 
من  مسكن   700 المجاورة  الحيي  مثل  مثله 
كل  يمس  القطاعي  إطار  في  مشروع ضخم 
المطالب التي تتعلق بالتحسين اليومي لواقع 
الصرف  مياه  و  الطرقات  شبكة  من  المحيط 
هو  الغاز  مشروع  بينما  الشرب،  و  الصحي 

االن قيد التجسيد.

مــن  عريضــة  وحســب   n 
طرف الســكان موجهة للسلطات 
يــة ” بلدية تبســة ” فانهم   المحل
ملوا من الوعود الجوفاء المتكررة 
و يئس ســكان الحي جــراء تفاقم 
ــوات الصرف  وضعية انســداد قن
يشــكل  صــار  الصحــي  ممــا 
ــاه  من  ــوات المي خطــرا على قن
جهة  ” اختــالط المياه الصالحة 
للشــرب ومياه الصرف الصحي 
مــع  تفاقمــت  الوضعيــة  هــذه 
ارتفــاع درجة الحــرارة هذه األيام 
وانتشــار الروائــح الكريهة يقول 
الســكان الذين اســتغربوا لحالة 
اإلهمال وعــدم المباالة من طرف 
بلديــة والمنتخبين،  ال ــح  المصال
الذيــن أعطوا بظهورهــم لظاهرة 

انســداد قنوات المياه القذرة التي 
ــا الســكان بعيــن المكان  ن أكــد ل
انهــا أضحت اكبــر خطر وبائي 
يهــدد ســكان الحــي  وهــو مــا 

ينــذر بحــدوث إصابــات وبائية 
وأمــام هــذه الظــروف المشــينة 
المحدقــة  الصحيــة  واألخطــار 
بيئــي  ال والمحيطيــن  بالســكان 

والصحي يناشــد هــؤالء الجهات 
ــح المختصــة  المعنيــة والمصال
بالتدخــل قبــل تســجيل حــاالت 
وبائيــة خاصــة في ظــل ارتفاع 
درجة الحــرارة   وهو ما يشــّجع 
على انتشــار األمــراض المتنقلة 
ــة عدم اتخاذ  عبــر المياه في حال
إلصــالح  الالزمــة  اإلجــراءات 
ــوات الصرف  أعطاب انســداد قن
الصحي وطالب الســكان بتدخل 
ــي الوالية يقول محدثونا الذين  وال
ــح بلدية  اســتغربوا غياب مصال
نــداءات المتكررة  تبســة  رغــم ال
إلصــالح العطب يحــدث هذا في 
يــا  ظــل نــداءات الســلطات العل
بتشديد اإلجراءات الوقائية حفاظا 
على صحة المواطن، يقول هؤالء 

السكان. 

 n ســكان مشــتة اوالد 
بغور أوضحوا أنهم كاتبوا 
وراسلوا السلطات المحلية 
في العديد من المناسبات 
مخرجــا  ايجــاد  قصــد 
وتجســيده  الطريق  لهــذا 
ــة  العزل لفــك  كمشــروع 
عن هــذه الدشــرة خاصة 
وانهــا مصنفة من مناطق 
ــم يحدث اي  الظــل لكنه ل

قبيــل  تغييــر مــن هــذا ال
ــى  تبقــى دار لقمــان عل ل
حالهــا وقد ناشــد ســكان 
مشتة أوالد بغور من والي 
إلدراج  التدخــل  الواليــة 
دشــرتهم ضمن المشاريع 
التنمويــة خاصــة وانهــا 
معزولة تماما  وهو االمر 
الذي يتطلب االســراع في 
برمجتها ضمن مشــاريع 
مناطق الظل التي استفادة 

بها الوالية مؤخرا.

n وضعت مصالح أمن والية 
ــا لتأمين  جيجــل مخططا أمني
بعيــد  المواطنيــن  إحتفــاالت 
الفطر المبارك، حيث ســخرت 
كافة قواتها البشــرية مدعمين 
بالوســائل الماديــة الالزمة بما 
يمكــن مــن االنتشــار وتعزيز 
تكثيــف  و  الميدانــي  التواجــد 
ــة  الدوريــات الراكبــة و الراجل
ــى مســتوى مختلف  و ذلــك عل
محطات  العمومية،  الفضاءات 
نقــل المســافرين، األســواق و 
المساجد، بهدف التصدي اآلني 
و الفعال في عمل استباقي لكل 
ما يعكر صفو فرحة المواطنين 
، كمــا تم بموجب هذا المخطط 
تدعيــم فــرق األمــن العمومي 
قصــد  الميــدان  فــي  ــة  العامل
تســهيل حركة المــرور، أين تم 
في هذا اإلطــار إطالق حمالت 
فائــدة  ل تحسيســية  توعويــة 
سائقي المســافات الطويلة من 
أجل التصــدي لحوادث المرور 
االســتعمال  عــن  تنتــج  تــي  ال

المفــرط للســرعة خاصة خالل 
،مــن جهــة  المناســبات  هــذه 
أخرى فــإن مصالح أمن الوالية 
الصحــي  للظــرف  بالنظــر  و 
بانتشــار  المتعلق  االســتثنائي 
ــا تواصل بهذه  فيــروس كورون
تــي تكثــر خاللها  المناســبة ال
و  يــة  ل العائ الزيــارات  ــادل  تب
التجمعات ، أنشطتها المتعلقة 
بمتابعــة مدى تطبيــق اللوائح 
والتنظيمــات الخاصة بالوقاية 
فيــروس، إلى جانب  من هــذا ال
التوعويــة  أنشــطتها  تكثيــف 
مختلــف  فائــدة  ل التحسيســية 
مــن  للحــد  المجتمــع  شــرائح 
العــدوى و رفــع درجــة الوعي 
لدى المواطنين بهدف تمكينهم 
مــن قضاء هــذه المناســبة في 
ظروف أمنيــة و صحية جيدة، 
كما يبقى أمــن والية جيجل في 
ــى مدار  خدمــة المواطنيــن عل
الســاعة عبر أرقامه الخضراء  
1548-104 وخط النجدة 17 إلى 

جانب تطبيق ألو شرطة.

n تم مع نهاية األسبوع تنظيم 
يــات مداهمة مشــتركة في  عمل
إطار التنســيق المتواصل بين 
ــح أمــن واليــة جيجــل و  مصال
ــدرك الوطنــي فــي  ــح ال مصال
مجال محاربة الجريمة بشــتى 
العديــد  اســتهدفت  أنواعهــا، 
ــى غــرار حي  ــاء عل مــن األحي
البحرية  الواجهــة  مزغيطــان، 
ليكيثــي،  ــي  أعال بومارشــي، 
الشــرقية والغربية،  المحطتين 
الســوق اليومي، شــاطئ عوقة 
و حي عســعوس، خــالل هاته 
بــة و تنقيــط  ــم مراق يــة ت العمل
و  مركبــة   77 شــخصا   181
كــذا 10 دراجــات ناريــة، مــع 
توقيــف ثالثة )03( أشــخاص 

ــا مختلفة  لتورطهــم فــي قضاي
تعلقت أساسا بحيازة المخدرات 
بغرض االســتهالك الشــخصي 
بطريقــة غير مشــروعة، حمل 
مــن  محظــور  أبيــض  ســالح 
الصنف الســادس بــدون مبرر 
قيادة بدون رخصة  شــرعي و ال
تأميــن،  مــع انعــدام شــهادة ال
ــم اتخــاذ بشــأنهم كافــة  أيــن ت
قانونيــة الالزمة،  اإلجــراءات ال
يــات  هــذا و تبقــى هــذه العمل
المشتركة ،حسب بيان مصالح 
ــة قصد تأمين  األمن ، متواصل
ــكل  ل التصــدي  و  المواطنيــن 

السلوكات اإلجرامية.
نصرالدين - د

حي لشكوك مهدد بكارثة صحية 
في بلدية الشرايع بسكيكدة

عين على الشرق 
9

يشتكي، سكان حي ”لشكوك” ببلدية الشرايع بالقل غرب والية  سكيكدة، من الوضع الخطير الذي أصبح يهدد الصحة 
العمومية بانتشار األمراض و األوبئة ، و هذا في ظل تواصل غياب شبكة صرف المياه القذرة منذ نحو عشرين سنة.

طالب المئات من سكان حي جديات مسعود بمدينة تبسة بتدخل الجهات المعنية ألجل اإلسراع في إعادة انجاز قنوات الصرف الصحي على 
مستوى الحي ،بعد أن عرفت انسدادا تاما في العديد من الشوارع والبيوت على مستوى الحي  .

يشتكي هذه األيام سكان التجمع السكني مشتة أوالد بغور غرب بلدية التالغمة والية ميلة من اشكالية انعدام الطريق الذي يربط دشرتهم 
بالطريف الوالئي رقم 100 ،وقد أكد السكان في معرض حديثهم أن دشرتهم التي يقطنها اكثر من100 عائلة اضحت تعاني العزلة التامة 
خاصة في فصل الشتاء اين يصعب  المرور على هذا الطريف االمر الذي يؤدي العزوف العديد من التالميذ عن الدراسة وخاصة منهم الفتيات. 

سكيكدة : نورالدين .ب

تبسة : هواري غريب

أبو نوفل

الوضع ينذر بحدوث كارثة وبائية 

 بلدية التالغمة بميلة 

أمن جيجل يطبق إجراءات ميدانية 
لتأمني المواطنني خالل عيد الفطر 

..ومراقبة   87 مركبة وتوقيف أشخاص 

األحد 16 ماي  2021
الموافق لـ 4 شوال  1442

يف ظل غياب شبكة الرصف الصحي و ترسبات شبكة الماء
متفرقات 

انسداد قنوات الرصف الصحي بحي جديات مسعود بمدينة تبسة

سكان أوالد بغور يشتكون تدهور حالة الطريق



n وذكــرت صحيفة ”غلوبس« 
قســم  »تحليــل  أن  اإلســرائيلية 
االقتصــاد فــي اتحــاد المصنعين 
االقتصــادي  الضــرر  أن  يُظهــر 
التراكمــي للتصعيــد األمنــي   فــي 
األيــام الثالثة الماضيــة لالقتصاد 
بأكملــه يُقــدر بنحــو 540 مليون 
شــيكل )160 مليون دوالر(، أي 
نحــو 180 مليــون شــيكل )54 
مليون دوالر( لكل يوم إضافي من 

القتال.»
وأوضحت أن ”التقييم يشير إلى 

األضرار التي لحقت بأنشطة 
األعمال والمنشآت الصناعية وفقا 

إلرشادات قيادة الجبهة الداخلية 
بالجيش اإلسرائيلي، والتي 

بموجبها لم يتم إجراء أي عمل 
بدوام كامل في المناطق الجنوبية 

والوسطى بين 11 و13 مايو/أيار 
الجاري.»

ويعتمد التقدير، وفق الصحيفة، 
على تكلفة يوم العمل، بافتراض 
أن نحو 35 بالمئة من موظفي 

المنطقة الجنوبية متغيبين عن 
العمل، ونحو 10 بالمئة في 

المنطقة الوسطى.
وأفادت بأن ”هذا التقدير ال يأخذ 

في االعتبار الخسائر المالية 

الناتجة عن األضرار المباشرة 
التي لحقت بالمصانع، واألضرار 

التي لحقت باألرباح، وغير 
المباشرة كاإلضرار بالسمعة 

مع عمالء الخارج، وإلغاء 

المعامالت، وعدم االمتثال 
للجداول الزمنية، والمتوقع أن 

تكون أعلى بكثير عند حصرها 
نهاية العملية العسكرية.»

واإلثنين، بدأت إسرائيل عملية 
جوية واسعة ضد غزة، وأطلقت 
الفصائل الفلسطينية من القطاع 

مئات الصواريخ على وسط 
وجنوبي إسرائيل، بما فيها مدينة 

القدس المحتلة، إضافة إلى 
عسقالن وسديروت ومستوطنات 

بمنطقة غالف غزة.
واستشهد 83 فلسطينيا، بينهم 

17 طفال و7 سيدات، وأصيب 
487 بجروح جراء غارات 

إسرائيلية ”وحشية” متواصلة على 
غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات 

الجرحى في مواجهات بالضفة 
الغربية، وفق مصادر فلسطينية 
رسمية، بينما ُقتل 7 إسرائيليين 

وأصيب آخرون في قصف 
صاروخي شنته فصائل من غزة.
ق ـ إ

n وتظهــر من خــالل صور تم 
تداولهــا شــواطئ مدينة تــل أبيب 

وهي خاليــة من المصطافين بفعل 
مــن  عليهــا  الصواريــخ  إطــالق 

قطاع غــزة، ما يعد مؤشــرا على 
احتمال تعرض قطاع الســياحة في 
إســرائيل لنكســة هذا الموسم، في 
حال اســتمرار االضطرابات لفترة 

طويلة.
ويأتي ذلك بعد أن تعرض القطاع 

االقتصادي الحيوي لخسائر 
مليارية في عام 2020 بسبب 
أزمة فيروس كورونا، ووفقا 

لبيانات وزارة السياحة اإلسرائيلية 
فإن التراجع الحاد في حركة 

السياحة كبد االقتصاد اإلسرائيلي 
في األشهر التسعة األولى من 

العام الماضي خسائر بنحو 3.6 
مليار دوالر.

واآلن هذا القطاع االقتصادي 
مهدد بتعرضه لخسائر في 

حال استمرار االضطرابات 
األمنية، وعزوف السياح األجانب 

عن زيارة إسرائيل بسببها.
ويعد قطاع السياحة في إسرائيل 

أحد محركات االقتصاد الرئيسية، 
فقد استقبلت إسرائيل في 

2019، العام قبل اندالع جائحة 
كورونا، أكثر من 4.55 مليون 

سائح.
وجاء معظم الزوار من الواليات 

المتحدة، تليها فرنسا وروسيا 
وألمانيا وبريطانيا، وفقا لبيانات 

وزارة السياحة اإلسرائيلية، 
والالفت أن القدس كانت في 

2019 الوجهة األكثر شعبية 
للمبيت لدى السياح األجانب، تليها 

تل أبيب وطبرية والبحر الميت 
وإيالت.

وقالت الوزارة اإلسرائيلية إن 
عائدات السياحة اإلسرائيلية بلغت 

في 2019 حوالي 23 مليار 
شيكل )6.65 مليار دوالر(، 

بزيادة قدرها 55 في المائة عن 
عام .2018

ق ـ إ

رئيس  األلمانية عن  األنباء  وكالة  ونقلت   n
صحفي  مؤتمر  خالل  معروف  سالمة  المكتب 
مباشرة  ذلك خسائر  بين  إن من  قوله،  في غزة 
بقيمة 15 مليون دوالر في المنشآت االقتصادية 
الصهيوني  الكيان  غارات  جراء  والتجارية، 

ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.
وذكر معروف أن الهجمات استهدفت 60 مقرا 

حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية و أمنية 
ومرافق خدماتية حيث بلغت الخسائر المباشرة 

جراء ذلك 10 ماليين دوالر.
وبحسب المسؤول فإن الكيان الصهيوني شن 

750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 
وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 
350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما 
تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل 

كلي.
وأوضح أن األضرار طالت أيضا 23 مدرسة 

وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعالمي 
مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة 5 ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضال عن 

ماليين دوالر.
ق ـ إ

10

قدر المكتب الحكومي اإلعالمي في غزة قيمة الخسائر التي طالت المنشآت االقتصادية والتجارية و مختلف المرافق 
الخدماتية بعد ستة أيام من هجمات الكيان الصهيوني المتواصلة بأكثر من 73 مليون دوالر.

عين على العالم

غزة تتكبد 73 مليون دوالر من الخسائر 
بعد 5 أيام من هجمات الكيان الصهيوني
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تكبد خسائر بـ160 مليون دوالر.. 

غزة تستزنف قطاع التصنيع اإلرسائييل

شواطئ إرسائيل فارغة.. موسم السياحة مهدد

التجــارة  وزارة  فــادت   n
والصناعة الروســية بأن أســعار 
اللقاحــات ضد فيــروس كورونا 
المســجلة فــي روســيا متشــابهة 

تقريبا.
”روسيسكايا  صحيفة  ونقلت 
للوزارة  تصريح  عن  غازيتا” 
لقاح  من  واحدة  جرعة  سعر  أن 
 842 يبلغ  كورونا”  ”أبيفاك 
فيما  دوالر(   11,5 )نحو  روبال 
يبلغ سعر اللقاح ”كوفيفاك« 866 
روبال، وسعر لقاح »سبوتنيك » 

866,81 روبل.
شراء  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
األسعار  هذه  وفق  يتم  اللقاحات 
الفدرالية  الهيئة  في  المسلجة 

األخذ  ومع  االحتكار،  لمكافحة 
اإلنتاجية  القدرات  االعتبار  بعين 

للمصانع الروسية.
  V«سبوتنيك” لقاح  إنتاج  ويتم 
في 7 مصانع، فيما يتم إنتاج لقاح 
مصانع.   3 في  كورونا”  ”أبيفاك 
أما لقاح ”كوفيفاك« فال يتم إنتاجه 
التي  للشركة  تابع  مصنع  في  إال 

اخترعته.
اليت«  ”سبوتنيك  لقاح  إنتاج  أما 
المسجل مؤخرا فستقوم بإنتاجه 8 
يحدد  لم  سعره  أن  غير  مصانع، 

بعد.
التطعيم الجماعي  وانطلقت حملة 
جانفي  منتصف  في  روسيا  في 

الماضي.

n أظهــرت بيانــات رســمية،  
انخفاضــا أقــل مــن المتوقــع في 
األمريكيــة،  الخــام  مخزونــات 
بمقدار 400 ألف برميل األسبوع 

الماضي.
الطاقة  معلومات  إدارة   وقالت 
النفط  مخزونات  إن  )حكومية(، 
تلك  )باستثناء  التجارية  الخام 
البترول  احتياطي  في  الموجودة 
إلى  انخفضت  االستراتيجي( 
في  برميل  مليون   484.7 عند 
 484.3 من  المنتهي  األسبوع 
الذي  األسبوع  في  برميل  مليون 

سبقه.
انخفاض  توقعوا  المحللون  وكان 
مخزونات الخام األمريكية بمقدار 

2.8 مليون برميل.
انخفضت  الجديدة،  للبيانات  وفقا 
التي  التقطير،  نواتج  مخزونات 
التدفئة  وزيت  الديزل  تشمل 
 1.7 بمقدار  الطائرات،  ووقود 
 134.4 إلى  برميل  مليون 
الماضي،  األسبوع  برميل  مليون 
في  برميل  مليون   136.2 من 

األسبوع الذي سبقه.
المحللين  توقعات  وكانت 
بنحو  التقطير  نواتج  بانخفاض 

1.1 مليون برميل.

مخزونات  سجلت  المقابل،  في 
وقود السيارات )البنزين( ارتفاعا 
برميل  ألف   400 بمقدار  مفاجئا 
برميل  مليون   236.2 إلى 
 235.8 من  الماضي،  األسبوع 
الذي  األسبوع  في  برميل  مليون 

سبقه.
انخفاض  المحللون  وتوقع 
 600 بنحو  البنزين  مخزونات 

ألف برميل.
المصافي  استهالك  متوسط  وبلغ 
 15 الخام  النفط  من  األمريكية 
األسبوع  يوميا  برميل  مليون 
ألف   223 بمقدار  أقل  الماضي، 
األسبوع  متوسط  يومًيا  برميل 

الذي سبقه.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن 
 86.1 بنسبة  عملت  المصافي 
التشغيلية  طاقتها  من  بالمئة 
من  انخفاضا  الماضي،  األسبوع 
الذي  األسبوع  في  بالمئة   86.5

سبقه.
النفط  واردات  متوسط  وبلغ 
ماليين   5.5 األمريكية  الخام 
الماضي،  األسبوع  يومًيا  برميل 
بزيادة 37 ألف برميل يومًيا عن 

األسبوع الذي سبقه.
ق ـ إ

n وارتفعــت قيمــة الصادرات 
التركيــة إلــى ليبيــا، خــالل هذه 
الفترة، إلــى 826 مليون دوالر.
وفي أبريــل الماضي لوحده، زاد 
حجــم الصــادرات التركيــة إلــى 
ليبيا، بنســبة 228 بالمئة، مقارنة 
بالشــهر ذاته من العــام الماضي.
وقــال مرتضــى قرنفيــل، رئيس 
مجلــس العمل التركــي الليبي في 
االقتصاديــة  العالقــات  مجلــس 
الخارجيــة التركــي، في تصريح 
لوكالــة ”األناضــول” إن ”اهتمام 
حكومة الوحــدة الوطنية في ليبيا 

الدبيبــة،  الحميــد  عبــد  برئاســة 
بالمســتثمرين األتــراك، انعكــس 
التبــادل  أرقــام  علــى  إيجابيــا 
التجــاري بيــن البلدين.»وأشــار 
قرنفيل إلى أن الفرص متاحة في 
ليبيا لالســتثمارات الســريعة في 
بعــض القطاعات، مثــل الطاقة، 
الدفاعيــة، والمواد  والصناعــات 
الغذائية، وإعادة التدوير.وأكد أنهم 
يهدفــون لرفع حجــم الصادرات 
التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 
مليارات دوالر سنويا، مشددا أن 
بلوغ الرقــم المذكور ليس باألمر 

الصعب.

n تراجعت ثروة رجل األعمال 
بأكثــر  ماســك  األمريكي إيلــون 
مــن 20 مليــار دوالر منذ بداية 
األسبوع الجاري، بعد هبوط سهم 
شــركة ”تســال”، وفقا لتقديرات 

مجلة ”فوربس” األمريكية.
وذكرت المجلة األمريكية 

أن ثروة ماسك تراجعت هذا 
األسبوع بواقع 20.5 مليار 

دوالر لتصل إلى 145.5 مليار 
دوالر، فيما هبط سهم شركة 
”تسال”، التي أسسها ويديرها 

ماسك، منذ بداية األسبوع.
وأشارت إلى أن ماسك تراجع 

إلى المرتبة الثالثة في قائمة 
أغنى أغنياء العالم، وفقا 

لتصنيف ”فوربس.»
ويوم أول أمس أعلن الملياردير 

األمريكي أن شركة ”تسال” 
أوقفت بيع سياراتها الكهربائية 

بعملة ”البيتكوين”، وأدى 
ذلك إلى تراجع قيمة عملة 

”البيتكوين” بنسبة %29 من 
الذروة التي سجلتها في أفريل 
الماضي، وإلى انخفاض سهم 

”تسال” بنسبة 3 بالمئة.
ق ـ إ

روسيا تكشف عن أسعار لقاحاتها ضد كورونا

نزل بمقدار 400 ألف برميل، مقابل توقعات بانخفاض 2.8 مليون برميل

انخفاض دون المتوقع لمخزون الخام األمريكي 
األسبوع المايض بانخفاض 2.8 مليون برميل

زيادة حجم الصادرات الرتكية إىل 
ليبيا بنسبة 58 %

أربعة مليارات يوميا.. خسائر إيلون ماسك

قال اتحاد المصنعين اإلسرائيليين، إن قطاع التصنيع خسر 160 مليون دوالر خالل ثالثة أيام؛ جراء تعذر العمل بدوام 
كامل، في ظل القصف الصاروخي الفلسطيني من قطاع غزة.

في ظل تعليق شركات عالمية لرحالت الطيران من وإلى إسرائيل بسبب عمليات القصف المتبادل بين إسرائيل وقطاع 
غزة، فإن قطاع السياحة اإلسرائيلي مهدد بالتعرض لخسائر فادحة هذا العام.
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حرية و مسؤولية 

بهاء الدني وشن 
بطل يف طريق التألق 
يف  الكيك بوكسينغ 

بميلة

سواريز يتحدث 
عن تحدياته بعد 

االنتقال من 
 برشلونة 

ومستقبله الكروي
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األنصار يحذرون العي وفاق سطيف 
من نتيجة سلبية بغليزان

تعادلت إيجابا أمام الوداد 
البيضاوي يف ملعب 5 جويلية

المولودية تراهن 
حظوظها يف التأهل 

إىل المربع الذهبي

غيابات عديدة  وأبرزها الحارس  خذايرية املعاقب
ص12

ذهاب الدور الربع النهائي من كأس االتحاد اإلفريقي
الصفاقسي التونسي  -  شبيبة القبائل

الشبيبة يف مهمة صعبة 
لكنها ليست مستحيلة

مدرب ميالن بيولي 
يشيد  بقدرات 

ومؤهالت بن ناصر
ص12

حذر أنصار وفاق سطيف الالعبين من تسجيل 
نتيجة سلبية اليوم بغليزان لما يالقون السريع 

المحلي لحساب الجولة الثانية من مرحلة اإلياب  
الن ذلك سيؤدي الى انفجار حقيقي في بيت النسر 

األسود بعد اإلقصاء من كأس الرابطة  وفشل 
الفريق في تجاوز دوري المجموعات في المنافسة 

االفريقية .



n و كان أداء أشــبال المدرب نبيل 
نغيــز كارثي والدليل غيــاب الترابط 
بيــن الخطــوط الثالثــة والتباعد بين 
الالعبيــن فــوق أرضية الميــدان ما 
ســهل من مهمة ممثــل المغرب الذي 
كان أكثــر تنظيمــا ورغبة في تحقيق 
الفــوز وهــذا ما تجلى فــي الهجمات 
الخطيرة  والكرات التي كانت تصل 
إلــى الحــارس بوطاقة فــي كل مرة  
عكس حــارس ممثل المغــرب الذي 
كان في راحة تامة الى غاية العشرين 
دقيقــة األخيرة أيــن عرف اســتفاقة 

المولوديــة  بعــد أن تلقــت الهــدف 
األول عــن طريق الالعــب جبران 
عبــر ركلة جــزاء  وكان الــوداد قد 
افتتح باب التسجيل في نهاية الشوط 
األول عــن طريق أيوب الكعبي لكن 
الحكم رفض احتسابه بالرغم من أنه 
كان شــرعي وال غبار عليه وبدون 
شــك فــإن مهمــة أبنــاء المولوديــة 
ستكون صعبة في المغرب األسبوع 
القــادم  بالنظــر الــى قــوة المنافس 
الذي لم ينهزم منذ سنوات في ملعبه 
ما يعني فــي هذه الحالــة أن العودة 
بالتأهــل من الدار البيضاء ســيكون 
انجاز كبيــر يضاهي فوز المولودية 

بكأس إفريقيا في سنة 76 . 

n وعرفــت الحصــة التدريبية حضور 
جل الالعبين والطاقم الفني الذي اجتمع 
بضــرورة  منهــم  بالالعبيــن وطالــب 
التحضيــر الجيــد الن الوقت غير كاف 
منتظــرا ردة فعــل ايجابية فوق أرضية 
الميدان بعد  النتيجة المسجلة في الجولة 
الماضيــة مــن البطولة  ويتطلــع أبناء 
الخضــورة الــى تحقيق الفــوز ودخول 
مرحلــة االياب بقوة فــي مرحلة اإلياب 
مــن خالل كســب النقــاط الثالثــة التي 
تبقى مهمة في ســلم ترتيــب العام وهذا 
ما يدركه جيدا الالعبون الذين يراهنون 
علــى الفورمة العالية والروح الجماعية 
لكسب الرهان واإلطاحة بمدرسة الباك 

التي تلعب كرة نظيفة وحســب المدرب 
حمدي فإن التشــكيلة جاهــزة لهذا اللقاء 

مــن كل النواحــي إلبقاء النقــاط الثالثة 
والزاد كامال في مدينة قسنطينة بالنظر 

إلى الحاجة الماســة إلى النقــاط الثالثة 
التي ســيكون لها انعــكاس ايجابي على 
الفريــق فــي البطولــة وهــذا مــا ذهب 
إليــه حتى الالعب صالحــي الذي أبدى 
تحمســا كبيــرا فــي تحقيــق االنطالقة 
االيجابيــة داخــل القواعــد حتــى يكون 
المشــوار والمسار ايجابي فيما تبقى من 
الموسم  لكن الحذر مطلوب من مدرسة 
البــاك التــي تحســن التفــاوض خارج 
القواعد وتلعب كــرة حديثة تعتمد على 
التمريرات القصيــرة واللعب الجماعي 

والسرعة . 

n يعــول الطاقــم الفنــي علــى 
نتيجة ايجابية لتهدئة الوضع الن 
الهزيمة أمام الوداد التلمساني ال 
تزال مــرة وفي األذهــان حيث 
توعــد األنصــار الالعبين بردة 
فعل ســلبية فــي حــال اإلخفاق 
في تســجيل نتيجة ايجابية اليوم  
فــي  الفريــق  مركــز  وتعزيــز 
الترتيــب العــام حيــث ال يريــد 
الوفــاق تســجيل نتيجــة ســلبية 

أخــرى فــي مثل هكــذا ظروف 
مــا ســيكون لــه انعكاس ســلبي 
علــى بقيــة المشــوار إذ يعــول 
الالعبون على اإلطاحة بســريع 
غليــزان للتصالح مــع الجماهير 
رغــم الغيابــات التي ســتعرفها 
التشــكيلة والتي ســتكون مؤثرة 
جدا في غياب الحارس خذايرية 
الــذي يعتبر الســد المنيع لألندية 
المنافســة من جهة وساهم بشكل 

كبيــر فــي النتائج المســجلة الى 
غايــة اليوم وهــذا باعتراف من 
أنصار الوفاق الذين تأسفوا لهذا 
الغياب الذي يعــد مؤثرا بالنظر 
إلى وزن الحارس في شــباك أو 
عرين الوفاق إضافة إلى الالعب 
لعريبــي وأيضا صانــع األلعاب 
جحنيط  كل هــذه الغيابات تبدو 
مؤثــرة لكــن المدرب التونســي 
نبيل الكوكي لديه الحلول خاصة 

وأن الالعبين اآلخرين جاهزين 
لهذا اللقــاء ما عدا المســتقدمين 
الجــدد في صــورة جابــو حيث 
غير جاهزين من الناحية البدنية 
لهــذه المقابلــة ما يعنــي في هذه 
الحالــة تأجيــل دخولهــم بألوان 
الوفــاق ربما إلــى الجولة الثالثة 
او الرابعة من مرحلة  اإلياب .

تعادلت إيجابا أمام الوداد البيضاوي يف ملعب 5 جويلية

المولودية تراهن حظوظها في 
التأهل إلى المربع الذهبي

ذهاب الدور الربع النهايئ من كأس االتحاد اإلفريقي الصفاقيس التونيس  -  شبيبة القبائل

الشبيبة يف مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة
n ستكون  أنظار محبي شبيبة القبائل موجهة عشية اليوم األحد إلى ملعب الطيب لمهيري  الذي سيحتضن ذهاب الدور الربع النهائي من كأس االتحاد  اإلفريقي 
بين الصفاقاســي التونســي وشــبيبة القبائل  المنهزمة في لقاء مقدم عن الجولة الثانية من مرحلة اإلياب للبطولة الثالثاء الماضي أمام مولودية وهران بتيزي وزو 
تسعى الى طي صفحة البطولة والتركيز على لقاء المنافسة االفريقية من خالل تحقيق نتيجة ايجابية أمام ممثل تونس تمهد الطريق للتأهل إلى المربع الذهبي خاصة 
وأن لقاء اإلياب ســيلعب بتيزي وزو، بعد أســبوعين ويتطلع أشــبال الفرنسي الفان إلى تســجيل نتيجة ايجابية والعودة بأخف األضرار من تونس حتى تكون مقابلة 
اإلياب في المتناول وتتأهل بالتالي الشــبيبة إلى الدور النصف النهائي وهي أمنية الجماهير ورغبة الالعبين الذين يريدون إعادة االعتبار للفريق بعد الهزيمة في 
البطولة  وذلك من خالل لعب كل األوراق بتونس وهذا ما يتجلى في رغبة المدرب الفان في االعتماد على خطة هجومية لكسب الرهان قبل مقابلة العودة ويراهن 
على خبرة بعض الالعبين في صورة بن شــريفة ،ســوياد ،بن ســايح والحارس بن بوط لتجاوز عتبة الصفاقســي التونسي في ميدانه وسيغيب عن الشبيبة الالعب 

حمرون المعاقب ولكن يبدو أن هذا غير مؤثر كثيرا بالنسبة للشبيبة التي سترمي بكل ثقلها لتأكيد قوتها ومسيرتها االيجابية في المنافسة االفريقية .
 أ- هادي

الطاقم الفني يجتمع بالالعبني يف اليوم الثاين من العيد
شباب قسنطينة  يجهز مفاجأة لمدرسة الباك

غيابات عديدة  وأبرزها الحارس  خذايرية المعاقب
األنصار يحذرون العبي وفاق سطيف من نتيجة سلبية بغلزيان

الطاقــم الفني لميالن يشــيد  بقدرات 
ومؤهالت نب نارص

n أشاد مدرب نادي ميالن اإليطالي ستيفانو 
بيولــي بالعبه الجزائري إســماعيل بن ناصر 
بعــد المســتويات الكبيــرة التــي قدمهــا رفقة 

الفريق خالل الموسم الحالي .
وقال ســتيفانو بيولي في تصريحات صحفية : 
إســماعيل بن ناصر أفضل العــب أفريقي بعد 

مواطنه رياض محرز ”
جديــر بالذكر أن الالعب الجزائري إســماعيل 
بن ناصر شارك هذا الموسم في 19 لقاء رفقة 
ناديه ميالن ضمــن مباريات الدوري اإليطالي 
تمكــن خاللها مــن تقديم تمريرتين حاســمتين 

ولم يتمكن من تسجيل أي
  أ.هادي

فيغويل  يف طريقه إىل الدوري السعودي
n كشــفت تقاريــر صحفيــة تركيــة 
أن نــادي غلطــة ســراي أبلــغ العبه 
الجزائــري ســفيان فيغولــي بضرورة 
البحث عن نادي جديد خالل الميركاتو 

الصيفي القادم .
فيغولــي  أن  التقاريــر  ذات  أكــدت  و 
ســيغادر ناديــه غلطة ســراي بســبب 
خروجه من حسابات مدربه فاتح تريم 
باإلضافــة إلى راتبه الســنوي المرتفع 

الذي يتحصل عليه .
و تمكن ســفيان فيغولي من المساهمة 
في تســجيل 43 هدف حيث سجل 22 
هدفا بينما قدم 21 تمريرة حاسمة منذ 

انتقاله للعب في غلطة سراي.
جديــر بالذكــر أن العب المنتخــب الوطني الجزائري ســفيان فيغولي 

يوجد محل اهتمام نادي االتحاد السعودي.

المأمورية لن تكون سهلة لكن األمل قائم

أنصار »الكابــا« يراهنون عىل نتيجة 
ايجابية اليوم يف بلعباس

n يراهــن  أهلــي برج بوعريريج اليوم على تحقيــق نتيجة ايجابية 
فــي لقائــه أمام اتحاد بلعباس بملعب هذا األخير برســم الجولة الثانية 
مــن مرحلــة اإلياب للمحترف األول  رغم صعوبــة المهمة التي تكمن 
في سلســلة من النتائج السلبية المحققة منذ بداية الموسم واألوضاع 
الماديــة واإلداريــة التــي يعاني منهــا الفريــق على كل المســتويات 
واألصعــدة  ما انعكس ســلبا على الوضع العام والنتائــج الفنية حيث 
يعــول أنصار الكابا على نتيجة ايجابيــة أمام فريق آخر يحتل المراكز 
األخيــرة بلعباس الذي تراجعــت نتائجه في المدة األخيرة والخســارة 
أمام الجياسكا داخل القواعد بخماسية والهزيمة ضد مولودية الجزائر 
فــي الجولة الماضية وهي فرصة مواتيــة ألبناء البرج لتحقيق نتيجة 
ايجابيــة والعــودة تدريجيا إلى الواجهة في الرابطــة األولى المحترفة 
رغــم أن الســقوط  إلى القســم الثاني بــدأ يتجلى في الواقــع وهذا ما 
أصبــح يؤمن بــه أنصار البــرج لكن هــذا ال يمنع مــن أداء مباريات 
في المســتوى لرفقاء ســيدريك ســي محمد  ومغادرة الرابطة األولى 
المحترفة بشــرف من خالل تحقيق نتائــج ايجابية خاصة وأن الفريق 
فــي هذه الحالة ســيلعب بدون ضغــط ما تبقى من اللقــاءات لهذا فإن 
الطاقم الفني والالعبين مطالبين بمســتوى جيد ولقاءات في المستوى 
وراقيــة داخــل وخارج القواعد  . الــى ذلك ال تزال المشــاكل المادية 
تتبلــورا فــي الميــدان من خالل عــدم تلقــي الالعبين والطاقــم الفني 
لمســتحقاتهم الماليــة منذ مدة ما جعل الالعبــون في قمة من الغضب 
وطالبوا من اإلدارة بضرورة التحرك وتســوية جزء من أموالهم التي 
يدينون بها منذ بداية الموسم وهددوا بمقاطعة الفريق فيما تبقى  من 
المباريات وحسبهم فإن اإلدارة هي من كانت وراء إيصال الفريق إلى 
هــذه الحالــة من خالل غياب الموارد المالية التي تحفز بها التشــكيلة 
وأيضا الصراعات الداخلية التي كان لها األثر السلبي على تحضيرات 

وتركيز الالعبين في التدريبات  
 أ- هادي
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راهنــت  مولوديــة الجزائر حظوظها في التأهل إلى المربع الذهبي مــن رابطة أبطال إفريقيا ،بعد أن تعادلت 
إيجابا فوق أرضية ميدانها أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور الربع النهائي من المنافسة 

اإلفريقية في لقاء لم تقدم تشكيلة المولودية الكثير على األقل الى غاية الدقيقة 70 .

عادت  تشــكيلة شــباب قســنطينة  في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك إلى التدريبات تحضيرا لمواجهة بارادو  
اليــوم األحد  في لقاء ال يقبل القســمة على اثنين لشــباب قســنطينة الذي يعول على نتيجة ايجابيــة لتأكيد التعادل 

المحصل عليها أمام وداد تلمسان .

حذر أنصار وفاق ســطيف الالعبين من تســجيل نتيجة ســلبية اليوم بغليزان لما يالقون الســريع المحلي لحســاب 
الجولة الثانية من مرحلة اإلياب  الن ذلك سيؤدي الى انفجار حقيقي في بيت النسر األسود بعد اإلقصاء من كأس 

الرابطة  وفشل الفريق في تجاوز دوري المجموعات في المنافسة االفريقية .

أخبار محترفينا 



n    كان لويس سواريز الصيف الماضي مصمًما 
على إثبات خطأ المشككين فيه ببرشلونة، بعد أن 
حصــل على فرصة لمواصلــة اللعب على أعلى 
المســتويات مــع أتلتيكــو مدريد وهاهــو يقترب 
مــن التتويج بلقب الــدوري اإلســباني مع فريق 

سيميوني.
غــادر ســواريز برشــلونة بعــد موســم عصيب 
2020-2019، أنهــاه النــادي الكاتالوني بدون 

أي لقب، بعد أن خسر أمام لاير مدريد سباق لقب 
الليغــا، وخرج بفضيحة مدوية فــي دور الثمانية 

من أمجد الكؤوس أمام بايرن ميونيخ.
وســجل مهاجم األوروغواي 21 هدًفا في جميع 
المســابقات الموســم الماضي، لكنه اعتبر فائًضا 
عن المتطلبات في كامب نو، وسمح له بالمغادرة 

إلى أحد المنافسين في الليغا.
هذا الموسم سجل سواريز 19 هدًفا في الدوري، 

مســاعداً فريــق المدرب دييغــو ســيميوني على 
االقتــراب مــن التتويــج باللقب بعد ســنوات من 
تناوب لاير وبرشــلونة على رفع كأس الدوري، 
إذ يتصــدر جــدول الترتيب بفــارق نقطتين عن 
الوصيــف لاير مدريــد قبــل مباراتيــن متبقيتين 
للروخــي بالنكــوس، أولهمــا على أرضــه أمام 

أوساسونا يوم غٍد األحد.
وقال ســواريز فــي مقابلة مع مجلــة كلوب ديل 
ديبورتيستا: ”أنا أحب التحدي. وكان المجيء إلى 
هنا تحدًيا كبيًرا جًدا بالنسبة لي ألشياء كثيرة، في 
العــام الماضي تلقيت انتقادات وقالوا إنني لســت 
هنا للتنافس على أشياء مهمة، أو أنني ال أستطيع 

المنافسة على مستوى عاٍل«.
وتابع: ”هذا يولد تحدًيا لدى الفرد، فأنت تريد أن 
تســتمر في إثبات أنه يمكنك القيام بشيء ما على 
مستوى النخبة في كرة القدم، وهو ما كنت أسعى  
إليــه دائماً. لقد جربت ذلــك كتحد كبير وبحماس 
كبير. أنا لســت آســف على اإلطــالق، بل على 

العكس، أنا متحمس ومتشوق للمواصلة«.
كما كشــف ســواريز عن خططه المستقبلية على 
المســتوى الدولي حيث ينوي إنهاء مســيرته في 
 FIFA األوروغواي بعد كأس العالم كأس العالم

قطر 2022™.
الالعــب البالغ من العمر 34 عاًمــا هو الهداف 
التاريخــي لألوروغواي )63 هدفاً( وقد ســاعد 
منتخب البالد في الفوز بكوبا أميركا 2011، بعد 
عام من حصوله على المركز الرابع في نهائيات 

كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010.
وقال مهاجم أياكس وليفربول الســابق ”أتمنى أن 
أتمكــن من لعب كأس العالم فــي قطر وبعد ذلك 

يجب أن يدرك المرء أن الوقت قد حان«.

  سواريز يتحدث عن تحدياته بعد االنتقال 

من برشلونة ومستقبله الكروي  
  ستيف بروس أفضل مدرب 

يف الدوري اإلنكلزيي لشهر أفريل

    مصريه بني يديه.. فرص ليفربول 
للتأهل لدوري أبطال أوروبا

      المغربيان حمد اهلل وأمرابط يتنازعان 
عىل تنفيذ ركلة جزاء يف الدوري السعودي
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n  عاد الحارس المخضرم، ســكوت كارســون، 
للظهــور في الدوري اإلنجليــزي الممتاز، بعدما 
شــارك أساســيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي 
ضد نيوكاســل، أمس الجمعة، في المرحلة الـ36 

من المسابقة.
وخــاض كارســون، البالغ عمــره 35 عاما، مع 
فريقــه ”الســيتي”، أول مبــاراة له فــي الدوري 
الممتــاز بعد غياب عن المشــاركة في المســابقة 
دام 10 أعــوام تقريبا )3645 يوما(، حيث كان 
آخر ظهور له في ”البريميرليغ” مع فريقه السابق 
”وست بروميتش ألبيون” ضد ”نيوكاسل” أيضا، 

في مايو من العام 2011.
وبــات بذلك كارســون، صاحب أطــول مدة بين 

مباراتين في تاريخ الدوري اإلنجليزي.
وبشــكل عام، فــإن مباراة األمــس، كانت تحمل 
الرقــم 146 لكارســون في الــدوري اإلنجليزي 
الممتاز، كما أن هذه المباراة هي األولى للحارس 
المخضرم مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه 
على ســبيل اإلعارة مــن ديربي كاونتي في العام 

.2019
وكانــت مواجهة ”الســيتي” ونيوكاســل، مباراة 
تحصيــل حاصل للفريق الســماوي، الذي ضمن 

في وقت سابق، تتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي، 
ومــع ذلك، فقــد تمكن العبــوه االحتياطيون من 

تحقيق الفوز على نيوكاسل، بنتيجة 4-3.
تاس

nســخر نجــم نــادي باريــس ســان جيرمــان، 
البرازيلي نيمار، من قرار حرمانه من المشاركة 

مــع فريقه فــي نهائي كأس فرنســا ضد موناكو، 
األربعاء المقبل.

وقــررت لجنة االنضبــاط في االتحاد الفرنســي 
لكــرة القــدم، أمــس الجمعــة، إيقــاف البرازيلي 
لمبــاراة واحــدة، لحصوله على بطاقــة صفراء 
بعــد لحظات مــن نزوله بديال في مبــاراة الدور 
نصــف النهائي ضد مونبلييه، وهو ما ســيحرمه 

من المشاركة في المباراة النهائية.
وقــال الدولــي البرازيلي عبر حســابه في موقع 
”إنســتغرام”: ”أريد أن أفهم منطق الشخص الذي 
يديــر أمور البطاقات في فرنســا. هذا الشــخص 

يستحق التصفيق!. ما هذه الفوضى«.
وتابع: ”لعبت لفترة 5 دقائق، ارتكبت خطأ ونلت 
بطاقــة صفراء مــن دون أن أفكر. شــكرا ألنكم 
حرمتمونــي من النهائي. أعتقــد أن األمور باتت 

شخصية«.
وال يزال بإمكان باريس ســان جيرمان استئناف 
اإليقــاف، وبالتالــي الســماح لالعبــه باللعب في 
النهائــي علــى ملعب ”ســتاد دو فرانــس” خلف 

أبواب موصدة.
وســجل نيمار، الذي جدد عقده مع سان جيرمان 
األســبوع الماضــي حتى العــام 2025، الهدف 

الوحيد في نهائي العام الفائت ضد سانت إتيان.
وكاالت

حارس مانشسرت سيتي يشارك يف الدوري اإلنجلزيي بعد 10 أعوام من الغياب

 نيمار يسخر من قرار حرمانه من خوض نهايئ كأس فرنسا

n   توج ســتيف بــروس مدرب 
نيوكاســل يونايتــد بجائزة أفضل 
مــدرب فــي الــدوري اإلنكليزي 

الممتاز عن شهر أبريل.
وقــاد بــروس فريقــه لتحقيــق 8 
نقاط خالل شــهر أبريل من أربع 
خاضها”الماغبايــز«.  مباريــات 
وبدت بصمة هذا المدرب الهادئ 
واضحة من خــالل ما بات يقدمه 

العبو نيوكاسيل أمام أكبر نوادي 
البريمرليغ .

يذكــر أن فريق نيوكاســيل أنهزم 
فــي آخر مقابلة له أول أألمس في 
ملعبه أمام البطل مانشســتر سيتي 
بأربعة أهداف لثالثة في لقاء مثير 

وحماسي .
تاج الدين

n  تتبقــى لـ”الريــدز” 3 مواجهات 
في المتناول على الورق أمام ويست 
برومبيتــش، وبيرنلي، وكريســتال 
باالس، بينما تتبقى لمنافسه تشيلسي 
مباراتين أمام أســتون فيال، وليستر 
ســيتي، فيمــا يلعــب األخيــر ضد 

تشيلسي، وتوتنهام.
 وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول 
للتأهل لــدوري األبطــال، إذ يكفيه 
الفوز في مبارياتــه الثالث المتبقية 
بأكبــر عــدد ممكن مــن األهداف، 
لتحقيــق مبتغــاه، دون انتظــار مــا 

ستؤول إليه نتائج منافسيه.
وفي حــال فوز ليفربــول بمبارياته 
الثــالث المتبقيــة، ســيرفع رصيده 
إلى 69 نقطة، ليضمن بنسبة كبيرة 
تأهله لــدوري أبطال أوروبا، حيث 

لن يســتطيع فريق من بين تشيلسي 
وليستر تجاوز هذا العدد من النقاط، 
حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان 
فــي الجولة الـــ37 من المســابقة، 
يــوم الثالثــاء المقبل، علــى ملعب 

”ستامفورد بريدج«.
وفــي حــال حصول تشيلســي على 
6 نقــاط مــن مباراتيــه المقبلتيــن، 
نقــاط،   3 علــى  ســيتي  وليســتر 
فــإن المركــز الرابع ســيكون على 
األرجح لليفربول بفــارق األهداف 
عن فريق ”الثعالــب”، أما في حال 
تعثر تشيلســي في إحــدى مباراتيه 
بالخســارة أو بالتعــادل، ســيعطي 
الفرصة لليســتر لمرافقــة ليفربول 

للمسابقة القارية األم.
روسيا اليوم

n  تنــازع النجمــان المغربيان عبد 
الــرزاق حمــد هللا، ونــور الديــن 
أمرابــط، علــى تنفيذ ركلــة جزاء 
خــالل مباراة فريقهمــا النصر ضد 
الجمعــة، لحســاب  العيــن، أمــس 
الجولة الـ27 من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
واحتســب الحكم ركلة جزاء لنادي 
النصر قبل لحظات من نهاية الشوط 
األول، فســارع أمرابــط لإلمســاك 
بالكرة من أجل تســديد الركلة، لكن 
حمــد هللا، المكلف األول في الفريق 
بتســديد ضربات الجزاء، طلب من 
مواطنــه منحه الكــرة، وأصر على 

تنفيذ الركلة بنفسه.
وبعــد نقاش بيــن الثنائــي، تراجع 
أمرابــط ليســدد حمــد هللا الركلــة، 
ويســجل الهــدف األول للنصر في 

الدقيقة 45.
وفي الشــوط الثاني، نجــح أمرابط 
النتيجــة  مضاعفــة  فــي  بالــذات، 
للنصــر، عنــد الدقيقــة 67، بعــد 
خــارج  مــن  تســديدة صاروخيــة 
منطقــة الجــزاء، لتنتهــي المباراة 
بفوز النصر بهدفين دون رد. عزز 
النصر بعــد هذا الفوز من حظوظه 
فــي التأهــل لــدوري أبطال آســيا، 
بعدمــا رفع رصيده إلــى 42 نقطة 
في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط 
عــن اتحاد جدة الثالث، بينما أصبح 
العيــن أول الهابطيــن إلــى دوري 
الدرجة األولــى )الثانية فعليا(، بعد 
أن تجمد رصيده عند 20 نقطة، في 
المركز األخير، قبل 3 جوالت من 

ختام منافسات الدوري.
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بهاء الدين وشن بطل في طريق 
التألق في  الكيك بوكسينغ بميلة

عين على الرياضة 
14

n يف البــدء مــن هو بهاء 
الدين وشن ؟

 
شــاب من بلدية الرواشــد بميلة من 
مواليــد  1998  بفرجبوة  أمارس 
الكيــك بوكســينغ و   لــم يمنعنــي 
الحادث الذي تعرضت له أن  أفكر  
في  الدخول  في المنافسات الوطنية 
والدولية  فبقيت أمارســه هاويا في 
انتظار أن أتعافي تماما من الحادث 
و اآلن أنا مع كمال األجسام و اسعي  

نتخصص  في المانس فيزيك
الكيــك  اخرتتــم  كيــف 
رياضــة  دون  بوكســينغ 

أخرى؟
لــم اختر هذه الرياضــة من قبل بل 
كانت متعلقة بحــادث المرور الذي 
تعرضت له بدراجة نارية  و كانت 
الوصفــة العالجية للتعافي  و إعادة 
التأهيل هي رياضة الكيك بوكسيغ  
و هو ما ســاعدني على االستمرار 
الوســيلة  لكونهــا  نظــرا  و  فيهــا، 

الناجحة لتعافي العضالت
هــل ســاعدتكم  نــوادي 
أو جمعيــات رياضيــة يف 

مساركم الرياضي ؟
لــم نتلــق لألســف أي شــكل مــن 
المســاعدة ال ماديــة و ال معنويــة  
والحمد هلل  أننــي أواصل تدريباتي 
دون ملل و بإرادة كبيرة و بتشــجيع 
مــن  العائلــة  و األصدقــاء و لــو 

بالكلمــة الطيبــة  و  بفضل اإلرادة 
و العزيمة أكمل مشــواري رغم قلة 

اإلمكانيات

الجهات  من  تنتظرون  مادا 

املعنية لدعم رياضة الكيك 
بوكسينغ ؟ 

في الحقيقة الوضع ميؤوس منه في 
الوقت الحالــي و معظم الرياضيين 

ال يفكرون سوى في الهجرة لتحقيق 
أحالمهــم  مــن وراء البحر و انأ ال 
ألومهم بســبب التهميش و اإلقصاء 
للمواهــب ،و بالتالي فالدولة مطالبة 
بتشــجيع هــذه الرياضــة ماديــا و 

معنويا كل الرياضات .
 مــادا عــن حــال باقــي 

الرياضات القتالية ؟
 الرياضات القتالية عندنا مهمشة و 
ال تزال بعيدة عن الهتمام المطلوب 
و ال مجــال للمقارنة مع الرياضات 
األخــرى ككــرة القــدم التــي نالت 
حصــة األســد من الدعــم. في حين 
تــم تهميــش الرياضــات األخــرى 
التي تعتبر هــي  أيضا مجاال كبيرا 
للهروب من الفراغ و انقاد الشــباب 
مــن شــبح المخــدرات و اآلفــات 

االجتماعية  المختلفة .
 كلمة ختامية ملحبي الكيك 

بوكسينغ
أتمنى أن امثل بلدي في المنافســات 
الوطنيــة و القاريــة متى ســنحت  
لــي الفرصــة و ال اخفــي عليكــم 
أنني اســعي لتحقيق حلمي بالســفر 
إلى الخــارج اذا لم نتلــق مبادرات 
لتحســين وضع الرياضــة القتالية و 
اغتنم هذه المناسبة ألوجه نداء  إلى 
الجهات المعنية لتشجيع الرياضات 
األخرى و ليس كــرة القدم فقط في 
المستقبل القريب ،و شكرا لجريدة  
»عيــن الجزائر«علي هــذا الحوار 
الشيق خدمة لرياضة الكيغ بوكسينغ 

و إبرازا للمواهب المغمورة 
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يف  قيــايس  برقــم  التاريــخ  يدخــل  وســتربوك 
الـ"تريبل-دابل"

n راســيل ســتبروك يدخل التاريخ برقم قياسي في الـ«تريبل-دابل« 
للمرة الـ 182 في مســيرته، محطماً الرقم القياســي الســابق بحوزة 

األسطورة أوسكار روبرتسون.
دخل راســل وستبروك نجم واشنطن ويزاردز تاريخ دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفين من بابه الواسع بتحقيقه الـ »تريبل-دابل« للمرة 
الـ 182 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة األسطورة 

أوسكار روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً.
ولم يحل انجاز وســتبروك دون خسارة فريقه بفارق نقطة أمام أتالنتا 

هوكس 125-124 اإلثنين.
وكان وســتبروك عــادل رقــم روبرتســون، العــب ميلووكــي باكس 
الســابق، مــع 181 »تريبل-دابل« )عشــرة أو أكثر فــي ثالث فئات 
احصائية( الســبت أمام إنديانا بيســرز )132-133 بعد التمديد(، قبل 
أن يحطمه بعد يومين أمام هوكس قبل 8 دقائق و33 ثانية من صافرة 

نهاية المباراة.
واشــتمل انجاز وســتبروك على 28 نقطة و21 تمريرة حاسمة و13 
متابعــة، بعدما بات من المؤكد أن ينهي الموســم مــع معدل »تريبل-
دابل« في كل مباراة، ليســير على النهج ذاته في أربعة من المواســم 
الخمسة الماضية، ما سمح له بتجاوز الرقم السابق لروبرتسون الذي 

ظل صامداً منذ العام 1974.
وانهال المديح على وســتبروك، فهنأه صاحب الرقم القياســي السابق 
من خالل رســائل مســجلة تم بثها على قناة »أن بي ايه«، كما انضّم 
مفّوض الرابطة آدم سيلفر إلى كوكبة من الالعبين السابقين والحاليين 
أمثال إيرفين »ماجيك« جونســون وباتريــك إيوينغ وليبرون جيمس 

والصربي نيكوال يوكيتش والسلوفيني لوكا دونتشيتش.
قال وستبروك الذي حقق الـ »تريبل-دابل« الـ 36 له هذا الموسم، في 
نهاية المباراة »عادة ال أحب أن أربت على ظهري، لكني سأفعل ذلك 

الليلة«، مضيفاً »أنا ممتٍن جداً لكل من سبقني«.
وتابــع ابن الـ 32 عاماً الذي ما زال أمامه عدة مواســم لتعزيز رقمه 
القياسي »إنها مجرد نعمة.. تضع الكثير )من المجهود( في المباراة«.
وأردف »أن يتــم ذكــر اســمي مع العبيــن أمثال أوســكار، )إيرفين( 

ماجيك )جونسون(، جايسون كيد. هو أمر لم أحلم به أبداً«.
الوكاالت

سقوط خطري للماتادور نادال
 

n شــهدت مواجهة اإلسباني رافاييل نادال بنظيره األلماني ألكسندر 
زفيريــف في روما ســقوطاً خطيــراً للماتدور، بعد أن تعثر بالشــريط 
األرضــي المحــدد للملعب ما أدى لتوقف المبــاراة بضع دقائق قبل أن 

تعود بشكل طبيعي.
وثأر نــادال المصنف ثالًثــا عالمًيا من  زفيريف الذي أقصاه من دورة 
مدريد األسبوع الماضي، بالفوز عليه 3-6 و4-6 الجمعة ليبلغ الدور 

نصف النهائي من دورة روما للتنس.
تاج الدين 

األمطــار تنقــذ دجوكوفيتــش مــن 
خسارة وشيكة أمام تسيتسيباس

 
n أنقذت األمطار الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل 
اللقب من خســارة وشــيكة أمــام اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس 
الخامــس المتقــدم بنتيجــة 4-6 و1-2 بعد قــرار المنظميــن بتأجيل 

المباراة إلى السبت.
أجلت مباراة دجوكوفيتش وتسيتسيباس إلى السبت بعدما توقفت مرات 
عدة بســبب األمطار، بداية في المجموعة األولى عندما كان اليوناني 
متقدماً 3-4 لفترة 3 ســاعات ونصف الســاعة، قبل أن تستكمل لحين 

فوز تسيتسيباس بالمجموعة األولى وتقّدمه بالثانية 2-1.
وتوقفت المباراة مرة ثانية لفترة نصف ساعة، قبل أن يعلن المنظمون 
عن إرجاء جميع المباريات المتبقية إلى الســبت، حيث يقابل اإليطالي 
لورنتســو ســونيغو منافسه الروســي أندري روبليف السابع في ربع 

النهائي اآلخر. 
وهــي المرة الثانية في غضون أســبوع يضطــر دجوكوفيتش لخوض 
مباراة تتأجل بسبب األمطار، حيث واجه المصير ذاته في الدور الثاني 

أمام األميركي تايلور فريتز بعد توقف دام لحوالي 3 ساعات.

العطية وسانتولينو يفوزان بالمرحلة األوىل 
من رايل األندلس

فاز القطــري نارص العطية واإلســباين لورينثو 
سانتولينو بالمرحلة األوىل من رايل األندلس. 

n العطية الذي يشارك بفريقه الخاص ناصر 
ريســينغ بــدأ بذلك بنجــاح حملــة الدفاع عن 
لقبه في هذا الرالي. وتمكن الســائق القطري 
ناصر العطية من تســجيل بداية الفتة ومميزة 
في النســخة الثانيــة لرالي األندلــس في فئة 
الســيارات، بعدمــا قاد فريقــه )فريق تويوتا( 
اليوم األربعــاء للتتويج بالمرحلــة التمهيدية 
مــن الرالــي، فيمــا كان البرتغالــي جواكيــم 
رودريغيز )فريق هيــرو( بطل نفس المرحلة 
في فئة الدراجات النارية.ويعد رالي األندلس، 

الــذي يقــام خالل الفترة من 12 وحتى 16 مايو/أيار الجاري، الجولة 
االفتتاحية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

العربي الجديد

بهاء الدين وشــن من بلدية الراشــد  والية  ميلة وهو رياضي هاو  لرياضة للكيك بوكسينغ.بميلة فتح قلبه 
لجريدة  عين الجزاير تحدث عن واقعَ  مســتقبل هذه الرياضة و صراعه من أجل التألق رغم حادث مرور 
تغلــب عليــه بارداة كبيرة و ال يزال ينتظر  أن يصبح بطــال  و وطنيا و عالميا معتمدا علي إرادة فوالذية و 

إمكانياته الشخصية للتألق في هذه الرياضة الفنية الراقية و تمثيل الجزائر في التظاهرات الدولية.
حاوره : محمد بوسبتة 

 الدوري األمريكي للمحرتفني 
 دونتشيتش يقود داالس إىل البالي أوف وفيالدلفيا بطل الرشقية

n ّقــق النجم الســلوفيني الشــاب لوكا 
دونتشــيتش التريبل دابل الحادي عشر 
له هــذا الموســم، وقــاد فريقــه داالس 
مافريكــس إلــى األدوار االقصائية من 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
بفوزه الجمعة علــى تورونتو رابتورز 
110-114، فيما ضمن فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز لقب بطل المنطقة الشرقية.
 10 نقطــة،   20 دونتشــيتش  ســّجل 
متابعات و11 تمريرة حاسمة، مستفيداً 
مــن غياب ســبعة العبين فــي صفوف 
الوري،  كايــل  أبرزهــم  رابتــورز 
الكاميروني باسكال ســياكام وفريد فان 

فليت.

وأضــاف للفائز الــذي تقلّص تقدمه في 
الربع األخير إلى نقطتين فقط، العمالق 
الالتفــي كريســتابس بورزينغيس 21 
نقطة ودوريان فيني-سميث 17 نقطة.

وبفوزه السادس في آخر سبع مباريات، 
ضمــن داالس التأهل إلى البالي أوف، 
إذ يحتــل راهنــاً المركــز الخامــس في 
و29  فــوزا   42( الغربيــة  المنطقــة 

خسارة(، متفاديا خوض الملحق.
وتضمــن الفــرق صاحبــة المراكز من 
المنطقتيــن  فــي  الســادس  إلــى  األول 
الشــرقية والغربية التأهل المباشــر إلى 
أوف(،  )البــالي  اإلقصائيــة  األدوار 
فيما تخوض الفرق من المراكز الســابع 

إلى العاشــر ملحقاً من أجــل البطاقتين 
األخيرتيــن. ويلعب صاحبــا المركزين 
الســابع والثامن مباراة مــن أجل بطاقة 
التأهل المباشــر، على أن يلتقي الخاسر 
مــع الفائز بين التاســع والعشــر لحجز 

البطاقة األخيرة.
قــال مــدرب مافريكس ريــك كاراليل 
»تفادي الملحق معبّــر. هذا هام. هناك 
مزايــا كثيــرة لعدم الدخــول في معمعة 

الملحق«.
فــي المقابل، ضمن واشــنطن ويزاردز 
المركز العاشــر في الشرقية، ليخوض 
الملحــق، بعــد فــوزه علــى كليفالنــد 

كافالييرز 120-105.
وكالعادة، حقق نجمه المخضرم راســل 
وســتبروك تريبل دابل )عشرة أو أكثر 
فــي ثــالث فئــات احصائيــة( مســجال 
21 نقطــة و17 تمريرة حاســمة و12 
متابعــة، رافعــا رصيــده القياســي إلى 

183 تريبل دابل.
وأضــاف للفائــز ديفيــس برتانس 17 
نقطــة وكل من المهاجــم الياباني روي 

هاتشيمورا وروبين لوبيز 14 نقطة.
قال وستبروك بعد الفوز »نحن ممتنون 
لفرصة خوض الملحق. مهمتنا اآلن ان 
نخوض مباراة أخــرى جيدة واالرتقاء 

في الترتيب«.
 سيكسرز بطل الشرقية       

وبدأت معالم البــالي أوف تتضح أكثر 
مــع ضمان فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز 
لقب المنطقة الشــرقية، بفوزه الصريح 

على أورالندو ماجيك 122-97.
ســّجل ســيث كوري 20 نقطــة للفائز، 
واضــاف كل من النجميــن الكاميروني 
جويــل امبيد واالســترالي بن ســيمونز 

13 نقطة.
وهيمــن فيالدلفيــا علــى المواجهة منذ 
تفّوقــه 19-39 على ضيفــه في الربع 

الثاني.
وبفــوزه الـــ48 مقابل 23 خســارة، لم 
يعــد بمقدور بروكليــن نتس )46-24( 
أو ميلووكــي باكــس )25-45( اللحاق 

بفيالدلفيا في الصدارة.
ويمكــن لعامــل األرض أن يصــّب في 
مصلحة فيالدلفيا الذي يبلغ رصيده هذا 
الموسم 28 فوزا مقابل 7 خسارات في 

ملعبه.
قــال امبيد الذي التقــط أيضا 11 متابعة 
»بالــكاد نخســر هنــا، فهــذا يعنــي لنا 
الكثير«، لكنه أضــاف »يبقى أن نثبت 

أحقيتنا بالمركز األول«.
وفي الغربية، عــّزز يوتا جاز صدارته 
مضيفــه  علــى  بفــوزه   ،)51-20(
أوكالهوما سيتي ثاندر 93-109، قبل 
مبــاراة واحدة من نهايــة الدور المنتظم 

األحد.
قــاد الكرواتــي بويــان بوغدانوفيتــش 
الئحــة مســجلي يوتــا مــع 22 نقطة، 
وأضاف الموزع جوردان كالركســونا 
18 نقطــة بعد دخولــه بديال، فيما أنهى 
العب االرتكاز الفرنسي رودي غوبير 

المباراة مع 16 نقطة و18 متابعة.
ويمكــن لجاز صــدارة ترتيــب الغربية 
والدوري، بحال فوزه على ســاكرامنتو 
كينغز األحد، أو خســارة فينيكس صنز 
الثاني )21-49( احــدى مباراتيه ضد 
سان أنتونيو ســبيرز. وجاز هو الوحيد 
هذا الموسم تخطى عتبة الخمسين فوزا. 



  عيد الفطر بقسنطينة ”حق الملح، 

المهيبة” عادات و تقاليد متوارثة

للعام الرابع عىل التوايل 
"حملة ألبس جزائري بالعيد" تزني منصات التواصل االجتمايع الجزائري

 مديرية الردم التقني بباتنة تجمع الخزب لفائدة المواليني

عين على المجتمع
15

 حق الملح، المهيبة عادات و تقاليد تتميز بها العائالت القسنطينية كغيرها من العائالت الجزائرية، حيث نجد رب 
المنزل يقوم بتكريم زوجته بهدية حق الملح نظير تعبها الكبير في معركة الطبخ طيلة شهر رمضان المعظم ،كما 
يعتبر العيد فرصة تقارب بين أهل العروسة و العريس ،و ذلك من خالل تقديم ”المهيبة” التي تعتبر عيدية العروس 

و طريقة من طرق الود و االحترام التي يكنها لها أهل زوجها المستقبلي .

متفرقات 
 

n   نشــر رواد التواصــل اإلجتماعــي صورهم 
بالعيــد و الذي اتســم بارتداء المالبــس التقليدية 
الجزائريــة و ذلك للحفاظ على الموروث الثقافي 
الجزائري من االندثار و الســرقات التي تقوم بها 

بعض الدول المجاورة و نسبها إليهم.
 و حــرص الفنــان ن و الجزائريون على ارتداء 
اللباس التقليدي الجزائــري للتعريف بمدى ثراء 
القــارة الجزائر بالمالبس التقليديــة المختلفة من 
منطقــة إلى أخرى فالمؤثــرة و الممثلة الصغيرة 
اينــاس عبدلي أطلــت بكاراكو عاصمــي بالون 
األزرق و األصفر و هنأتهم بهذه المناسبة و ذات 
الشــيء قامت به الفنانة الشابة نوميديا لزول التي 
قامــت بارتداء الجبة القبائليــة، و ليس بعيدا عن 
أهل الفــن قامت اليوتيبــور الجزائرية أميرة ريا 
بتهنئة الشــعب الجزائري بهاته المناسبة و تمنت 
لهــم عيدا ســعيدا وذلك من خالل لباســها هي و 
عائلتها الصغيرة ألبسة الجزائرية و الخروج بها 

في شوارع دبي.
وحرصت بالتوهات البرامج الجزائرية من خالل 
تقديمها للبرامج التليفزيونية بارتداء مذيعها ألبسة 
جزائريــة خالصة ســعيا منهم للترويج األلبســة 
الجزائرية و المصمميــن الجزائريين الموهوبين 
و إعطائهــم فرصة للولوج في ســماء التصميم، 
ومن جهة أخرى قامت إحدى القنوات الجزائرية 
باســتضافة ممثلي مسلسل »بنت البالد« و الذي 
كان اكتشــاف الســنة نظــرا لجودتــه مــن جميع 
النواحي من حيث الصورة الممثلين التناســق، و 
الملفــت للنظر كانت بطلته الصغيــرة قمرة التي 
لبســت القندورة العنابيــة و تحدثت عن دورها و 

كيفية انتقائها لهذا الدور، و اعتبرت أن التيكتوك 
هو الذي أوصلها لما عليه اآلن.

وارتدت الممثلة  مونــي بوعالم اللباس التقليدي 
الــذي تعشــقه ممثال فــي القنــدورة القســنطينية 

األصيلة ومالبس جزائرية محضة أيضا .
كما تحدثت الرياضية كوثر أوعالل عن رفضها 

لدور في سلسلة عاشور العاشر نظير ارتباطاتها 
الرياضيــة آنــذاك ،كمــا أنهــا تطمــح للتمثيل و 
خصوصــا أن جمهورهــا و أصدقائهــا الفنانيــن 

يرون فيها تلك الموهبة
مريم بن جامع

n   وقالــت مديرية المركز أن المربين بإمكانهم 
من اآلن التقرب من إدارة المؤسسة لالستفادة من 
الكميــات التــي يتم جمعها علي مســتوي المركز 

بدال من اتالفها وضياعها 

ومعلــوم ان  ظاهرة رمــي الخبز في نقاط جمع 
النفايــات علــي مســتوي االحياء وفــي الخالء 
مســتمرة واســتفحلت في المــدة االخيرة وباتت 
احدي     الظواهر البيئية المشينة وغير المقبولة 
وتشكلت علي مدي السنوات االخيرة مجموعات 
مــن االفــراد الدين تدعمــوا بعربات يتــم جرها 

باأليــدي تجمــع بقايا الخبــز وتعيد بيعــه لمربي 
الماشــية مكتبســة بذلك مهنة تدر عليهــم أرباحا 
أكيــدة . ويــرى الكثير مــن المواطنيــن أن  هذه  
الظاهرة غير الســوية ينبغي ان تزول وان الحل 
االنســب لهــا ان تتم زيــادات في أســعار الخبزة 
الواحدة لتصل إلى دينارين  بدال من دينار واحد

n    حق امللح
 ففــي صبيحة يوم العيــد و عند بزوغ فجر العيد 
تقــوم الزوجــة لتحضر ســينية العيــد و القهوة و 
تزيين نفســها و لبس مالبسها الجديدة ، إلستقبال 
زوجها عند رجوعه من المسجد، ليرتشف فنجان 
القهوة وفور إنتهائــه يقوم بوضع قطعة ذهب أو 
فضة”حق الملح” تقديرا منه على جهدها المبذول 

طيلة شهر رمضان
وتعــود تســمية الهدية بحق الملح إلى ما تعيشــه 
الزوجــة من معاناة طيلة شــهر رمضان ،بتذّوق 
األطعمة دون ابتالعها ،خوفا وحرصا منها على 
جــودة الطعام المطبوخ، و تلبيــة رغبات العائلة 

ألذواقهم.
 املهيبة 

 وال تقتصر مظاهر االحتفال على األكل والشرب 
وحــق الملــح ، بل تتميز أيام العيــد بـ”المهيبة ”، 
وهــي عــادة جزائرية أصيلة يقــوم أهل العريس  
بزيارة خطيبته وتقديم لها الهدايا كل حسب قدرته 
الماديــة، ولكن المتعارف عليه هو أن يقدموا لها 
قطعة ذهب و أقمشة و عطور باإلضافة إلى حقها 
من حلــوى العيد، و لهذه المهيبــة بعدا إجتماعيا 
فهــي تقــارب كل من العائلتيــن ليتعارفا جيدا ،و 
يتفاهم فيها عن تفاصيل العرس ،كما أنها فرصة 
لنــزع الخــوف من قلــب العروس التي ســتزف 

لعائلة غير عائلتها. 

  العيدية
  ولألطفال نصيب ، فالعيد عيدهم فهم يستحوذون 
على االهتمام األكبــر، من خالل حصولهم على 
مالبس جديدة، واصطحابهم للمساحات التّرفيهية 

ومدن المالهي.

 ويقــوم الكهول بتقديم هديــة العيد لألطفال، التي 
تُســّمى “العيديــة ”، وتتمثّل في مبلــغ مالي يُقّدم، 
كل حســب مقدرته، سواء من عند األب واألم أو 

اإلخوة أو األخوال واألعمام وحتى الجيران 
وعــادة ما يســتثمر األطفال عائــدات “العيدية ” 

لشراء األلعاب النّاريّة، و ساندويتشات الشواء.

قسنطينة : مريم بن جامع 
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n   تمكنــت، أول أمــس، فرقــة 
باألمــن  القضائيــة  الشــرطة 
الحضــري الخارجــي فلفلــة ، و 
في عملية نوعية من تفكيك شــبكة 
إجرامية خطيرة ذات امتداد وطني 
و توقيــف 03 أشــخاص تتراوح 
أعمارهــم مابين 21 و 35 ســنة 
مع حجــز كمية معتبــرة من دواء 
بريغابليــن ذو خصائــص مؤثــر 
عقلي و المقدرة بأكثر من 5300 
كبســولة تركيــز 300  ملغ ذات 

منشأ أجنبي .
حيثيــات القضية تعــود إلى عملية 
فرقــة  باشــرتها  وتحــري  بحــث 
الشرطة القضائية باألمن الحضري 

الخارجي بفلفة بعد رصدها لنشاط 
مشبوه  لعناصر هذه الشبكة ، أين 
تم تشــكيل وتكليف أفواج عملياتية 
، مكنت من تشــخيصهم وتوقيفهم 
تباعــا ، مع حجز الكمية المذكورة 
آنفــا ، والتي كانت مخبــأة بإحكام 

داخل مركبة سياحية . 
التحقيــق أنجــز ضد المشــتبه فيهم 
ملف قضائي موضوعه ” الجريمة 
المنظمــة العابرة للحدود الوطنية ، 
تهريب مواد صيدالنية ذات منشــأ 
 300 بريغاباليــن  )دواء  أجنبــي 
ملــغ( و اســتحضار وســيلة نقل ، 
الممارسة الشبيهة لمهن الصحة. ”.
نورالدين. ب

الشــرطة  قــوات  تمكنــت      n
 BRI التدخــل  و  البحــث  لفرقــة 
بأمن والية قســنطينة، فــي عملية 
نوعيــة مــن توقيف شــخص يبلغ 
مــن العمــر 37 ســنة ينشــط في 
منشــأ  ذات  المهلوســات  ترويــج 
أجنبي أين تــم حجز بحوزته كمية 
معتبرة منهــا و تقديمه أمام النيابة 
بموجب ملــف إجــراءات جزائية 
عن قضية:تهريب سلعة ذات منشأ 
أجنبي )مواد صيدالنية(، ممارسة 
رخصــة،  دون  الصحــة  مهنــة 
بتهريب و شــراء و حيــازة و بيع 
أدوية صيدالنية مهربة )ذات منشأ 
أجنبــي( ذات خصائص مخدرة و 
مؤثرة عقليا بطريقة غيرشــرعية، 

باستعمال مركبة ذات محرك.
العمليــة النوعية انطلقت بناء على 
معلومــات عــن اعتــزام شــخص 
إدخال لمدينة قسنطينة كمية معتبرة 
الخصائــص  ذات  األدويــة  مــن 
المخذرة والمؤثرة عقليا من صنف 
بريغاباليــن، إذ مكنــت التحريات 

الميدانية مــن تحديد الهوية الكاملة 
للمشــتبه فيه و شــقة يســتغلها في 
ليتــم اســتصدار إذن  التخزيــن،  
بتفتيشــها، حيث تــم رصده حامال 
كيســا متجها به نحو سيارته قرب 
ذات الشــقة، أيــن أوقفــوا ضبــط 
بحوزتــه 191 كبســولة من ذات 
الدواء من مختلف األنواع و هاتف 
نقــال مع مبلــغ مالــي،و بتفحص 
الكيــس عثر على3170 كبســولة 
مــن ذات األدويــة، ليتــم االتجــاه 
رفقته نحو الشــقة وبتفتيشــها عثر 
علــى كميــة جــد معتبــرة قدرت 
بـ38239 كبســولة، ليتــم اقتياده 
إلى مقر الفرقة رفقة المضبوطات 
و الســيارة الســتكمال اإلجراءات 
قدرت  الجماليــة  القانونية.الكميــة 
بـــ 41600 كبســولة مــن دواء 
بريغاباليــن ذات منشــأ أجنبي من 
عدة انــواع، باإلضافــة إلى حجز 

سيارة تستعمل في نقله.
دالل.ب

n    واصلــت مصالــح مديريــة 
التجارة لوالية تبســة خالل الشهر 
الفضي حمالتها  لمكافحة مختلف 
األنشطة الغير شــرعية في ميدان 
التجــارة خاصــة  الســلع والمواد 
وأخــرى  الصالحيــة   المنتهيــة 
متعفنــة إذ بعد تحريــر المحاضر 
يتم أليا إحالة الملفات أمام الجهات 
القضائية لردع هؤالء التجار الذين 
تحولوا خالل هذا  الشهر المبارك 
الكريــم إلى أبالســة بعد ان تمكنت 
من حجز وإتــالف كميات معتبرة 
من المــواد خاصة ســريعة التلف 
والتي تضر بصحة وحياة المواطن 
وفــي هذا اإلطار ومع عشــية عيد 
الفطر تمكنــت ذات المصالح  من 
كلــغ    305 إتــالف ل  حجــز و 
مــن مــواد غذائيــة فاســدة منتهية 
الصالحيــة مختلفة كانــت موجهة 
لالســتهالك ، تمثلــت فــي 30.5 

كلغ  لحــوم حمراء و لحوم مجمدة 
و 2310 بيــض دجاج تنعدم فيها 
شــروط الحفــظ و  4.390 كلــغ 
لحوم مفرومة و 27 لتر مشروب 
منعش لألطفــال منتهي الصالحية 
و 08 وحدات كاشــير و 03 علب 
جبن للطلي و 05 كلغ شخشــوخة 
و 4.4 كلــغ حلــوة ”نوقــة” غيــر 
البشــري  الســتهالك  صالحــة 
ووجهــت مصالح التجارة  نداءات 
المــواد  اقتنــاء  عنــد  للمواطنيــن 
الغذائية يجب أخذ الحيطة والحذر 
ومراجعة تواريخ انتهاء الصالحية 
واإلبــالغ عن أي تجــاوزات  في 
وقت شــددت فيه المديــرة الجديدة 
ســهير صالحي علــى محاربة كل 
اآلفــات المضــرة بصحــة وحياة 

المواطن  . 
هواري.غ 

 حجز أكرث من 5300 كبسولة 
بريغابالني عشية العيد يف سكيكدة

حجز قرابة 42 ألف كبسولة 
مهلوسات و توقيف مروج بقسنطينة 

حجز مواد متعفنة وأخرى منتهية 
الصالحية يوم  عشية العيد بتبسة  

  بادرت أمس مديرية المركز الوالئي للردم التقني الكائن مقره ببلدية الشعبة جنوب باتنة بجمع بقايا الخبز 
اليابس والذي يرمي يوميا في المزابل وفي مراكز جمع النفايات المنزلية وتوزيعه علي مربي الماشية.



الكثيــرون حمــل  يســتطيع   n
الصــور  والتقــاط  الكاميــرا 
الفوتوغرافيــة، ولكــن يكمن جزء 
من جمال التصويــر الفوتوغرافي 
في التقاط لحظة خاصة واحدة من 
المحتمل أال تظهــر بنفس الطريقة 
مرة أخرى، وهذا ما فعله المصّور 
كريشــباومر  فلوريــان  األلمانــي 
حينما التقط صورة تمزج أكثر من 
مشــهد طبيعي وتظهر مالمح الليل 
والنهار في صــورة واحدة رائعة، 
ليصــّور لقطــة وكأن الزمن تجمد 

عندها لجزء من الثانية.
فلوريان  األلماني  المصّور 
عام  في  كريشباومر، 
بفاصل  فيديو  أول  2011، صّور 
زمني ألفق دبي، متطلعاً إلى التقاط 
من  مختلفة  ساعات  بين  االنتقال 
النهار والليل، ومن لحظة سطوع 
دبي  تتميز  حيث  والعكس،  الفجر 
مثل  المذهلة  العمرانية  بالمعالم 
برج  وهو  العالم،  في  برج  أطول 
خليفة، إضافة إلى أبراجها األخرى 

العديدة التي تزين الصورة.
كريشباومر،  فلوريان  وتحدث 
أنه  عن  أن«  أن  »سي  لموقع 
عدة  يرى  عندما  فقط  «غالباً 
ساعات مضغوطة في بضع ثواٍن، 
حينها يمكن للبشر حقاً فهم التغيير 
يحدث  الذي  واأللوان  الضوء  في 
اليوم،  من  ساعة   24 فترة  خالل 
هي  الزمني  الفاصل  تقنية  وكانت 
الوسيط المثالي لجعل هذا ممكناً.»
»كريشباومر«،  بال  على  وخطر 
سؤال في أوائل عام 2020، وهو 
بين  الجمع  باإلمكان  كان  لو  ماذا 
صورة  في  والنهار  الليل  ساعات 

واحدة؟، وحينها بدأ العمل على ما 
تايمبالند  بسلسلة«  يُعرف  أصبح 
في  الزمن  «امتزاج  أي  دبي«، 
بالنسبة  المهم  من  وكان  دبي«، 
من  واسعة  مجموعة  تغطية  له 
ونتيجة  بدبي،  المحيطة  المناطق 
من  العديد  السلسلة  تغطي  لذلك 
مثل  دبي،  في  الحديثة  المناظر 
دبي  ومنطقة  دبي،  مدينة  وسط 

مارينا، ومنطقة نخلة جميرا.
كما حرص كريشباومر على توثيق 
األجزاء التاريخية في المدينة، مثل 
وبرج  التاريخي،  الفهيدي  حي 
عندما  أنه  موضحا  ديرة،  الساعة 
تعلّم  المشروع  على  العمل  بدأ 
الضوء  تأثير  كيفية  عن  الكثير 
على المشهد، وكيف تبدو بيئة دبي 
مختلفة خالل دورة الـ 24 ساعة.

كيف  أتعلّم  أن  علّي  »كان  وقال: 
أقّرر أي أجزاء من التركيبة تعمل 
وأيها  الليل،  في  أفضل  بشكل 
أفضل خالل النهار، وأي وقت من 
اليوم هو األفضل لجو معين أحتاج 

إلى التقاطه.«
الصور  التقاط  كريشباومر  وبدأ 
وديسمبر  أفريل  بين  لمشروعه 
عام 2020، وكانت عملية طويلة 
من  طويلة  ساعات  استغرقت 
والتصوير،  المواقع،  استكشاف 
التصوير،  وإعادة  والتحرير، 
والطباعة،  التحرير،  وإعادة 
في  األعمال  جميع  وتتضمن 
صور   6 عن  يقل  ال  ما  السلسلة 
أوقات مختلفة  في  التُقطت  فردية، 
مختلفة،  أيام  في  وغالباً  اليوم  من 
وأحياناً ُدمجت حوالي 20 صورة 

في صور واحدة.

بيع لوحة لبيكاسو بـ 103 ماليني دوالر يف نيويورك

عرض نزيك »وينكومب« للجمهور يف متحف لندن للتاريخ الطبيعي

مصّور ألماين يمزج الليل 
والنهار فيديب بصورة واحدة

n يعتبر ارتداء الزي التقليدي في المناسبات واألعياد الدينية من بين أبرز 
العادات االجتماعية الراســخة لدى الرجال بورقلة رغم المنافســة القوية التي 
تواجهه في الســوق المحلية من قبل بعض المنتجات األجنبية ســيما المغاربية 

أو الشرقية.
وككل عام وخالل النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، تشهد مختلف 
من  كبيرا  ازدحاما  التقليدية،  األلبسة  بيع  محالت  بها  تنتشر  التي  الشوارع 
قبل الزبائن القتناء ألبسة عيد الفطر المبارك، حيث يعرض التجار مختلف 
أو  الرجالية  العباءة  التقليدية، على غرار  األنواع واأللوان من هذه األزياء 

»القندورة الصحراوية«، إلى جانب الجالبة والجبادور وغيرها.
العديد منهم على  إذ أجمع  المحالت،  للزبائن على هذه  إقبال واسع  ولوحظ 
أن اقتناء اللباس التقليدي بمناسبة العيد يعد من أبرز مظاهر االحتفال بهذه 

المناسبة الدينية.
وفي هذا الصدد ذكر عبد هللا الذي كان برفقة نجليه بسوق الحجر بالمدينة 
العتيقة، أن أغلب سكان ورقلة من شتى الفئات العمرية يفضلون ارتداء الزي 

التقليدي احتفاال باألعياد الدينية.
اللباس  اقتناء  إلى  األخيرة  السنوات  خالل  العودة  سعيد  سجل  جهته،  من 
اسم  عليها  يطلق  التي  الشهيرة  الجزائرية  »القندورة«  سيما  التقليدي، 
الذي  األصيل  الورقلي  الطقم  الشاش، فضال عن  أو  العمامة  مع  »العباية« 
يتشكل من عدة قطع سيما السروال العربي العريض والقميص والصدرة، كما 

يتميز أيضا بلونه الموحد البني الفاتح أو الرمادي.
وفي ذات السياق، قال محمد سليم ساسي، أحد أشهر التجار المتخصصين في 
بيع األلبسة التقليدية في سوق الحجر بوسط مدينة ورقلة »أن ارتداء الزي 
التقليدي الورقلي بدأ يعود تدريجيا إلى الواجهة واإلقبال عليه في تزايد مستمر 
بعد أن عرف فترة طويلة من الركود والعزوف عنه، بسبب اكتساح ألبسة 

أخرى على غرار القميص المشرقي«.
ربوع  مختلف  عبر  المعروفة  الجزائرية  القندورة  المثال  سبيل  على  وذكر 
الوطن، خاصة في مناطق الجنوب التي أصبحت موضة األعراس واألعياد 

هنا في ورقلة«.
   تجارة »القندورة الصحراوية« تعود إىل الواجهة

التي  الصحراوية«  »القندورة  تجارة  سنوات، سجلت  لعدة  دام  تراجع   بعد 
السنوات  خالل  ملحوظا  انتعاشا  الفصول،  حسب  صناعتها  مواد  تختلف 
األخيرة، حيث ازداد اإلقبال على اقتنائها ليس من قبل األشخاص الكبار في 

السن فحسب بل من الشباب أيضا، حسب السيد ساسي.
ترقية  بغية  النسيجية،  الصناعة  تطوير  أهمية  بالمناسبة  التاجر  ذات  وأبرز 
والهوية  الثقافي  الموروث  على  الحفاظ  في  والمساهمة  الجزائري  المنتج 

الوطنية.
وبدوره اعتبر عادل بن شعاعة، تاجر آخر بذات الفضاء التجاري، أن الزي 
الوطني،  الثقافي  التراث  في  أساسيا  عنصرا  وثرائه  تنوعه  بكافة  التقليدي 
والحياكة  التصاميم  بشكل  يتعلق  فيما  سيما  عصرنته  »ضرورة  مؤكدا 
بالطابع  المساس  دون  المستعملة  األقمشة  تحسين  إلى  باإلضافة  والطرز، 

التقليدي الذي يميزه«.
وفي هذا الشأن، تتجه مساعي المديرية الوالئية للثقافة نحو الحفاظ على هذا 
التراث الثقافي الذي تزخر به منطقة وادي مية )ورقلة( باعتباره جزء هاما 
من الموروث والثقافي والذاكرة الشعبية المحلية، كما صرح لوأج عبد الحميد 

غرياني، إطار بذات المديرية.
ويتعلق األمر بإنشاء مدونات وبنوك معطيات تعني بجرد وإحصاء التراث 
التعريف والتدوين والتصنيف والجمع والتسجيل،  الثقافي، كما تشمل أيضا 
فضال عن تعزيز نشر ثقافة المحافظة على التراث التقليدي والشعبي للمنطقة 

قنوات االتصال،  المختلفة وتعزيز  المعارض والتظاهرات  إقامة  سيما عبر 
وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف وغيرها، كما أوضح السيد غرياني.

أخرى  مقومات  المحلي،  الثقافي  التراث  يشمل  التقليدي،  الزي  جانب  وإلى 
من بينها األعراس التقليدية واآلالت الموسيقية واأللعاب التقليدية والرقص 
الشعبي والشعر والقصة واألسطورة واألمثال والحكم وغيرها، حسب السيد 

غرياني.
واج

بالقرب  الجالسة  » المرأة  لوحة  بيعت   n
بابلو  للرسام  تيريز( »  )ماري  نافذة  من 
دوالرخالل  مليون   103,4 مقابل  بيكاسو 
نيويورك. في  »كريستيز«  دار  في  أُقيم   مزاد 

قد  الفنية  األعمال  جمع  هواة  من  عدد  وكان 
اللوحة  هذه  شراء  على  دقيقة   19 لنحو  تنافسوا 
ورسمها  متر   1,14 × 1,46 قياسها  يبلغ  التي 
بيكاسو عام  .1932وبيعت في النهاية مقابل 90 

مليون دوالر، وبلغ سعرها النهائي 103,4 مليون 
دوالر بعد إضافة الرسوم والعموالت. ويشّكل هذا 
المبلغ تقريباً ضعف التقدير األولي الذي وضعته 
»كريستيز« لهذه اللوحة التي تمثّل عشيقة بيكاسو 
 55 والبالغ  والتر،  تيريز  ماري  إلهامه  ومصدر 
الفرنسية. الصحافة  وكالة  حسب  دوالر،   مليون 
لم  التي  الفن  اللوحة حيوية سوق  بيع هذه  ويؤكد 
شهدته  الذي  التباطؤ  رغم  الوباء  من  فعلياً  تعاِن 
الصحي  الوضعين  عن  الناجم  القلق  بسبب 
الخاصة  المكانة  يعكس  أيضاً  لكنه  واالقتصادي، 
)1973  -1881( بيكاسو  بابلو   ألعمال 
برينان،  بوني  أميركا«  وقالت رئيسة »كريستيز 
الحصيلة  إن  اإلنترنت،  في مؤتمر صحافي عبر 
إيراداته  مجموع  بلغ  الذي  الخميس  لمزاد  الجيدة 
الفعلية  العودة  عن  »تعبّر  دوالر  مليون   481
إلى الوضع الطبيعي«. والحظت أن »سوق الفن 
عادت إلى المسار الصحيح. وكان المالك الحالي 
قبل  عليها  استحوذ  قد  الجالسة«  »المرأة  للوحة 
ثماني سنوات فحسب خالل مزاد في لندن مقابل 
 28,6 مليون جنيه، أي نحو 44,8 مليون دوالر.
وبذلك أصبح عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها 
البالغة 100 مليون دوالر خمس  العتبة الرمزية 

لوحات. 

n ســتتاح ابتداء مــن االثنيــن، للجماهير فرصة 
مشــاهدة أشــهر صخــرة فضائيــة فــي بريطانيا. 
ومــن المقرر أن يعرض النيزك الذي ســقط على 
بلــدة وينكومب فــي مقاطعة غلوسيسترشــاير في 
فيفري » الماضــي للجمهور في »متحف التاريخ 

الطبيعي«في لندن.
ينشغل العلماء بدراسة الصخرة؛ نظرا ألنها تحمل 
تكوين  عند  موجودة  كانت  التي  الكيمياء  بداخلها 
لديهم  لكن  عام.  مليار   4.6 قبل  الشمسي  نظامنا 
جرام   100 بوزن  قطعة  إلتاحة  تكفي  عينات 

للعرض لزوار المتحف، حسب »بي بي سي«.
بالنسبة للمبتدئين وللعين غير الخبيرة، يبدو النيزك 
المعروض وكأنه قطعة صغيرة من الفحم نصف 
المحترق، لكنك إن انحنيت قلياًل لتلقي نظرة عن 
كثب ستتمكن من رؤية بعض خيوط العشب وبقايا 
 الطين؛ نظراً ألن النيزك سقط من السماء إلى حقل.
األرض  قطعة  مالكة  بوند،  فيكتوريا  تزال  وال 
للمتحف  النيزك والتي تبرعت به  فيها  التي سقط 
أعطت  أن  بعد  االكتشاف  من  اندهاش  حالة  في 
اإلذن للعلماء بالقدوم إلى مزرعتها إلجراء مسح 
منهجي، لكنها أفادت بأنها لم تعثر على أي شيء 
المكان. غطت  التي  األغنام  فضالت  بين   آخر 
تفحص  أثناء  العلماء  لمشهد  وصفها  وفي 
مثل  يتحركون  »كانوا  فيكتوريا  قالت  المكان، 
واحد؛  في صف  وإياباً  ذهاباً  يسيرون  الزومبي، 
الصباح  ذلك  غادرت  وعندما  النيزك.  عن  بحثاً 
أن  بعد  الفرح  من  يقفزون  رأيتهم  سيارتي،  في 
وجدوا أن االكتشاف مذهل .أفكر في وضع لوحة 
كوتسوولد،  طريق  المشاة،  ممر  ألن  الحقل  في 

المزرعة«. عن  من  100قدم  أكثر  يبعد   ال 
جدير بالذكر، أن العلماء قد تمكنوا من خالل مقاطع 
الفيديو العديدة للكرة النارية التي تم تسجيلها ليلة 

األحد، وكذلك من آالف شهادات شهود العيان، من 
تحديد مكان سقوط الحطام الصخري في إنجلترا 

بشكل صحيح.

عيد الجزائريني 

الزي التقليدي يقاوم 
منافسة اللباس األجنبي 
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 كتاب جديد عن مؤسس رشكة أمازون بعد طالقه"عني حمورايب" استحضار إبدايع لذاكرة الدم المفقودة

لطفي بلهوشات: تونس قبل اثني عرش ألف عام

ــوظ »كل المجموعــات  n ويشــمل القطــاع المحف
العقارية الحضرية والريفيــة مثل القصبات والمدن 
تقليدية  والقــرى والقصــور والمجمعــات الســكنية ال
ذات القيمــة التاريخية والمعماريــة أو الفنية وتكون 
آهلة بالسكان ما يستدعي حمايتها وإعادة تأهيلها«، 
حســب مديرة الوكالة الوطنية القطاعات المحفوظة، 

كريمة صادقي.
محفوظا  قطاعا   25 أن  صادقي  السيدة  وأشارت 
تنفيذية الخاصة بإنشائه وتعيين  صدرت المراسيم ال
فيفري  آخرها صدر شهر  الرسمية  بالجريدة  حدوده 
المنصرم،وتخص ثالثة قصور بوالية جانت )الميزان 
المرسومين  صدور  يرتقب  فيما  وأجاهيل(  وزلواز 
يانة  لمل القديمة  بالمدينة  الخاصين  تنفيذيين  ال
تم  اللذين  )غليزان(  راشد  بني  وقلعة  الدفلى(  )عين 
شهر  نهاية  المحفوظة  القطاعات  تصنيفهما ضمن 

ديسمبر 2020.
كما ذكرت أنه منذ سنة 2012 تم اعتماد مخططات 
دائمة لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة لقصبة 
دلس  وقصبة  بقسنطينة،  العتيقة  والمدينة  الجزائر 
)تلمسان(.  ندرومة  القديمة  والمدينة  )بومرداس( 
تنفيذية بالجريدة الرسمية  ويرتقب صدور المراسيم ال
القطاع  واستصالح  لحفظ  الدائم  بالمخطط  الخاصة 
الواقعة  المحفوظة  القطاعات  من  بكل  المحفوظ 

بالمدن العتيقة لميلة وتنس األغواط.
وأوضحت مديرة الوكالة أنه يرتقب صدور المراسيم 
تنفيذية الخاصة بالمخطط الدائم لحفظ واستصالح  ال
المحفوظة  القطاعات  من  بكل  المحفوظ  القطاع 
حيث  األغواط  وتنس  لميلة  العتيقة  بالمدن  الواقعة 
محل  تحل  عمرانية  وثيقة  بمثابة  المخطط  يعتبر 
التجديد  أعمال  كل  وعليه  األراضي  شغل  مخطط 

الممتلكات  تمس  التي  والخارجية  الداخلية  والتهيئة 
تخضع  أن  يجب  المحفوظ  القطاع  داخل  الواقعة 

لموافقة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
الدائم  المخطط  تنفيذ  في  الوكالة  مهام  وبخصوص 
الجزائر،  لقصبة  المحفوظ  القطاع  وتثمين  لحفظ 
تقنية  بالمرافقة  »تقوم  الوكالة  ان  المديرة  شرحت 

للمصالح الوالئية التي أوكل لها ملف القصبة« .
التحسيسية  الحمالت  بمختلف  المصدر  وذكرت 
صيانة  بأهمية  السكان  توعية  إلى  تهدف  التي 
وحماية  بالقصبة  المحفوظ  القطاع  على  والحفاظ 
الواقعة فيه وكذا  التاريخية المصنفة  م  المعال وحفظ 

بنايات القديمة فضال على الورشات  تقنية صيانة ال
على  الحفاظ  بأهمية  للتحسيس  لألطفال  الموجهة 
الهوية  تعكس  باعتبارها  للقصبة  التاريخي  التراث 

ثقافية والعمرانية للجزائر. ال
القطاعات  باقي  في  مهامها  مباشرة  إطار  وفي 
مشروع  عن  صادقي  السيدة  كشفت  المحفوظة 
للقطاعات  الوطنية  للوكالة  تابعة  ل لملحقات  فتح 
العتيقة  المدينة  من  كل  مستوى  على  المحفوظة 
العتيقة  المدينة  لدلس،  العتيقة  المدينة  لقسنطينة، 
لميلة وتنس باعتبار أن كل قطاع محفوظ يستدعي 
إنشاء ملحقة على مستواه لمتابعة وبرمجة التدخالت.

 القطاعات المحفوظة الـ 27 على المستوى 
الوطني

المستوى  على  محفوظا  قطاعا   27 استحداث   وتم 
الوكالة  تسيير  تحت   ،2005 سنة  منذ  الوطني 

الوطنية للقطاعات المحفوظة وهي:  
قصبة الجزائر العاصمة )105 هكتار(

المدينة القديمة لقسنطينة )85.93 هكتار(
المدينة القديمة سيدي الهواري بوهران )أكثر من 70 

هكتار(
المدينة القديمة عنابة )18 هكتار(

المدينة القديمة لتلمسان )51 هكتار(
المدينة القديمة ندرومة بتلمسان )23 هكتار(

المدينة القديمة بجاية )70 هكتار(
المدينة القديمة دلس ببومرداس )171 هكتار(

المدينة القديمة لتنس بوالية الشلف )12 هكتار(
المدينة القديمة ميلة )أكثر من 38 هكتار(

المدينة القديمة مستغانم )أزيد من 103 هكتار(
المدينة القديمة المدية )أزيد من 35 هكتار(

المدينة القديمة لتمنطيط بأدرار )502 هكتار(
يانة )عين الدفلى( المدينة القديمة لمل

قلعة بني راشد بغليزان
قرية آيت القاضي تيزي وزو )أزيد من 8 هكتار(

وادي ميزاب بغرداية )5000 هكتار(
قصر تامرنة بالوادي )أزيد من 23 هكتار(

حي األعشاش ومصابا بالوادي )أزيد من 29 هكتار(
القصر العتيق األغواط )ما يفوق 30 هكتار(

القصر العتيق بورقلة )30 هكتار(
الدشرة الحمرة ببسكرة )أزيد من 5 هكتار(

قصر تماسين ورقلة )12 هكتار(
قلعة بني عباس ببجاية )أزيد من 74 هكتار(

قصور بجانت وهي قصور الميزان، وزلواز، وأجاهيل.

n وتــدور حبكة هــذا العمل الذي 
يجمــع بيــن التحقيــق البوليســي 
والخيال --الصادر عن منشورات 
»دار ميــم« فــي 327 صفحــة-- 
بيــن أحداث واقعيــة ميزت مرحلة 
العشــرية الســوداء فــي الجزائــر 
وأخرى من الخيال وذلك في فضاء 
بالحكــي  دائــري مشــبع  ســردي 
الزمــان  فــي  والحركــة  والمــوت 

والمكان ومكتظ بالشخوص.
»وحيد  النص  بطل  ويروي 
محققين  أمام  حكايته  حمراس«، 
بعد  إليها  لجا  عسكرية  ثكنة  في 
مطاردة عنيفة له من طرف سكان 
ولي  لقبة  تهديمه  بتهمة  القرية 
فيما  المجدوب«،  »سيد  صالح 
عبر  بالخيانة  السلطات  تتهمه 
مساعدة البعثة األجنبية في سرقة 
أشخاص  ثالثة  بقتل  وكذا  اآلثار 

من أبناء قريته.
فيه  تدور  الذي  المكان  ويتميز 
لوليين  مقامان  بوجود  األحداث 
كل  الصالحين  هللا  اولياء  من 
وهما  جبل  قمة  على  منهما  واحد 
»المجدوب  و  »الحراق«  مقامي 
إال  الناس  بهما  يتبارك  حيث 
هذين  أن  اثبتت  الحفريات  أن 
المقامين ال يوجد بهما أي أجساد 
فهما مجرد هيكلين بناهما الرحالة 
هاينريش فون مالتسان في القرن 
موقع  إلى  كإشارة  عشر  التاسع 
أثري مهم يقع في إحدى المغارات 
الخرافة  سطوة  على  داللة  ولذلك 
ومحاولة  المجتمع  في  والشعوذة 
تراث  على  االستحواذ  الغرب 

مستعمراته.
الذي  ويسترجع »وحيد حمراس« 
الموقع  في  طبوغرافيا  يشتغل 
بداية  االستجواب  خالل  األثري 
الخيوط األولى لألحداث أين تلقى 
في  زميله  من  هاتفي  اتصال 
الدراسة األلماني »دونالد هاردي« 

بعثة  في  المشاركة  منه  يطلب 
وإجراء  تنقيب  ل ل ألمانية  أثرية 
حفريات في موقع بمحاذاة قريته 
سنوات  ثماني  منذ  هجرها  التي 
عن  البحث  أجل  من  ألمانيا  إلى 
وتتوالى  مالتسان«  »مخطوط 
كثيفة  وتيرة  في  األحداث  بعدها 
أشخاص  يتعرض  أين  ومتداخلة 

لقتل بعد عودته إلى القرية. ل
يبوح  كان  الذي  التحقيق  وخالل 
فشيئا  شيئا  فيه »وحيد حمراس« 
ماضيه  عن  أسرارا  تنكشف 
عليه  يطرح  حيث  الغامض 
هوية  يخص  سؤال  المحقق 
يدفنها  وهو  شوهد  التي  الجثة 
 - المشعوذين »نجاة عزرا«  رفقة 
»الحمداوي«  و   - االولى  حبيبته 
وكذا سبب اغتياله لعدد من أبناء 
ببتر  فضيعة  بطريقة  القرية 

أعضائهم الجنسية.
للبطل  النفسية  السمات  وتتوضح 
إجابة  كل  مع  حمراس«  »وحيد 
اغوار  بعناية  الراوي  ويكشف 
لتتجلى  المضطربة  شخصيته 
في  المدفونة  الحقيقة  طبقات 

ليتكشف  الصدمة،  بفعل  اعماقه 
والخيانة  بالخيبات  ملغمة  سيرة 
شرعي  غير  ابن  فهو  والفصام 
»الحمداوي«  العجوز  للمشعوذ 
ويحمل  رباه  الذي  الوالد  أن  كما 
بعد  والدته  قتل  رسميا  اسمه 

سنوات من اكتشاف خيانتها.
حقائق  تطفوا  األحداث  وبتشابك 
في  الجرائم  سلسلة  حول  كثيرة 
القرية ومع كثافة األسئلة يعرض 
بشعة  جريمة  صور  المحققين 
المرأة  أعوام  ثمانية  منذ  وقعت 
الصغير  وابنها  ابنتها  رفقة  قتلت 
وحيد  فينفي«  اغتصابهم  بعد 
رغم  بهؤالء  معرفته  حمراس« 
لزوجته  تعود  الصور  تلك  أن 

وابنيهما.
اللطيف  عبد   ،1988 مواليد  من 
شهادة  على  حصل  هللا  عبد  ولد 
مقاالت  وله  معماري  مهندس 
ونصوص تتناول مواضيع ثقافية. 
وصدر للروائي »خارج السيطرة« 
و   )2018( »التبرج«   ،)2016(

»عين حمورابي« )2020(.

n   يبــدو أن خســائر رجل األعمــال األمريكي جيف 
م تتوقف، فبعد أن خســر مؤســس شــركة  بيــزوس، ل
أمازون نصف ثروثه، بعد طالقه من زوجته السابقة، 

أصبح الرجل أمام حالة جديدة من إثارة الجدل.
 واتهمته صحيفة »وول ستريت جورنال« باالدعاء 
على  لبيزوس  المزعم  باالنتصار  يشكك  مقال  فى 
كتاب«  تناوله  وقائع  إلى  مستندة  الفضائح،  صحف 
براد  بلومبيرج  مراسل  ألفه  أنباوند«  الذى  آمازون 

ستون، ونشرته »بلومبيرج نيوز.»
الفترة  بيزوس خالل  ادعاءات  المقالة كثرت   وقالت 
لورين  بعشيقته  عالقته  على  للتغطية  األخيرة، 
انكواير«  »دي  صحيفة  نشرت  بعدما  سانشيز، 
تسريبات عن تلك العالقة، ففى البداية ادعى بيزوس 
أنه تعرض لهجوم إلكتروني وعملية تجسس من قبل 
سياسية  ضحية  أنه  مجددا  زعم  ثم  دولية،   جهات 
بسبب امتالكه صحيفة واشنطن بوست، وأخيرا اتهم 
أنصار الرئيس السابق ترامب بمطاردته، وتلفيق هذه 

التسريبات له.
ادعاءات  رفض  ستريت  وول  صحيفة  مقال   ولكن 
بيزوس، وأكد أن شقيق صديقة بيزوس كان »وكياًل 
بيزوس  يشارك  لم  وإذا  هوليوود،  فى  صحفياً 
أقلها  م  يعل كان  فقد  األخ،  مع  الحميمة  النصوص 

فى  بيزوس  تردد  أن  غير  ذلك«،  فعلت  عشيقته  أن 
نيته  الصحيفة،  بحسب  أثبت،  صديقته،  مواجهة 
عن  بديلة  لرواية  الترويج  فى  شرع  حيث  الخداع، 
قرصنة هاتفه، ووفق وول ستريت »فإن أهم ما زعمه 
هدفاً  جعلته  بوست  لواشنطن  وملكيته  منصبه  بأن 

سياسياً.»
وكاالت

n   يفترض العديد من علماء التاريخ واألنثروبولوجيا 
أن كشــوفات عصر ما قبل التاريخ تســتدعي تغيير 
النظــرة التي كرّســها الغرب حــول الحداثة بوصفها 
اً، إذ إن »الحداثة السلوكية« هي وصف  منتجاً أوروبي

دقيق لتطّور الفنون لدى اإلنسان األول، خاصة في ما 
تركه من نقوش وطريقته في تزيين جسده.

لطفي  التونسي  الباحث  عليها  الضوء  ألقى  مسألة 
»الحضارة  االفتراضية  محاضرته  في  بلهوشات 
القبصية: عصر الفن واإلبداع«، التي نّظمتها »وكالة 
ثقافية« في تونس العاصمة  إحياء التراث والتنمية ال
التي  األوابد  عن  خاللها  وتحّدث  الماضي،  الثالثاء 
تعود إلى أكثر من عشرة آالف سنة، وال تزال شواهد 

منها موجودة بالقرب من مدينة قفصة التونسية.
على  العثور  مع   1875 عام  عند  المحاضر  توّقف 
بيلوتشي  جوزيبي  اآلثار  عالم  يد  على  اللقى  أولى 
الذي قام ببعثة تنقيب في الجنوب التونسي، وكانت 
حيث   1909 سنة  إلى  وصواًل  الصّوان،  من  قطعاً 
سّمى  إذ  التاريخية،  الحقبة  تلك  حيال  وعي  تخلّق 
من شواهد  وجده  ما  مورغان  دي  األركيولوجي جاك 
سلسلة  في  ميزاتها  وأبرَز  القبصية«،  بـ«الحضارة 
أصدرها  دراسة  جانب  إلى  آنذاك،  نشرها  مقاالت 
إرنست غوستاف غوبيرت حول موقع المطقع شمال 

مدينة قفصة
ق.ث

خسائر بزيوس مستمرةوصلت إىل القائمة القصرية لجائزة البوكر العربية هذه السنة

يسترجع الروائي عبد اللطيف ولد عبد هللا في روايته الموسومة »عين حمورابي« التي وصلت 
إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية هذه السنة، صور مفزعة ومؤلمة من الذاكرة الجماعية 
للجزائريين خالل العشرية السوداء ويغوص في تفاصيل تمازج بسالسة بين الواقع والفانتازيا.

حماية التراث عبر 27 قطاعا محفوظا على المستوى الوطني
تعمــل الوكالــة الوطنيــة للقطاعــات المحفوظة بحماية التراث الثقافي والســهر على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واســتصالح القطاعات وذلك فــي 27 قطاعا محفوظا تم 

استحداثها على المستوى الوطني بهدف الحفاظ وحماية وتثمين القيمة التاريخية والعمرانية والمعمارية والجمالية لهذه المعالم التاريخية.
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nوخــال الحلقة أطلقت أحــام أكثر من تصريح 
ناري منها أنها تنوي إعادة تصوير كليبات ألبومها 
»فدوة عيونك« من األلف إلى الياء بكل ســهولة، 

مضيفــة: »كلفنــي تصوير أغانــي ألبومي الجديد 
أكثر من مليون دوالر«.

وفاجأت أحام زوجها مبارك الهاجري باتصالها 

من  »عيوني«  أغنية  جديدها  له  غنت  حيث  به، 
يسعدها  »هللا  لها:  وقال  عيونك«،  »فدوة  ألبوم 

ويطول بعمرها ويخليكي يا حبيبتي انتي«.
وعن فاتورة الهاتف التي وصلت في يوم واحد إلى 
قالت  بمبارك  مغرمة  كانت  وقت  دوالر   1000
)ممازحة(: »أول مرة صراحة أعرف أن مبارك 
ما يحبني كلمني فقط بـ 3 آالف دوالر خال 3 

أيام وال شي أنا أحام أستاهل«.
وتحدثت أحام عن فقدانها لفساتينها خال حفلها 
في »أوبرا دبي«، قائلة :»تخيلوا أوبرا دبي وأنا 
بغني يجبولي الشنطة أدور وين الفساتين وبعدين 
باألوتيل  لقيناهم في غرفة واحد من يلي ساكنين 

تخايلوا األوتيل في 4000 غرفة«.
وقد كشفت أحام أنها كادت أن تتعّرض للغرق في 
أحد البلدان األوروبية، حيث اعترفت بأنها ال تجيد 
السباحة وغضبت من أحدهم كونها كان يهمها أن 
يتّم لها الصورة التي تريدها، مؤكدة أنها لم تتعلّم 
أغنية »تدري  أن  أكّدت أحام  بعد. كما  السباحة 
ليش أزعل عليك« هي سبب شهرتها في الوطن 

العربي.
n تخطــت أغنيــة »حتة ثانية« 
التــي طرحتها النجمــة روبى منذ 
شــهرين حاجز 42 مليون مشاهدة 
علــى موقــع الفيديوهات الشــهير 
»يوتيــوب«، واألغنية من كلمات 
وألحــان عزيــز الشــافعي، توزيع 
موســيقى وماســتر تومــا، وهــى 
األغنية التي القت نجاحا كبيرا بعد 
عودتها إلــى الســاحة الغنائية بعد 

فترة كبيرة.
المسلسل  روبى  النجمة  وقدمت 
شنب«،  والد  »عيلة  اإلذاعي 
وأذيع عبر إذاعات راديو النيل فى 
وتدور  الماضى،  رمضان  موسم 
طبقة  من  فتاة  عن  العمل  أحداث 
حالها  عن  راضية  غير  متوسطة 
تتقلب  وفجأة  عائلتها،  عن  وال 

حياتها كليا في ليلة يوم جمعة  .
عالم  إلى  روبى  الفنانة   وعادت 
الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد 
والذي  ثانية«،  »حتة  اسم  يحمل 
أقيم  حفل  فى  مؤخرا  له  روجت 
وتصدرت  األهرامات،  سفح  عند 
محركات البحث والسوشيال ميديا 
معه  تفاعل  التي  رقصها  مشاهد 

اآلالف.
»فى  دائما  روبى  أن  أكد  األلبوم 
السوشيال ميديا،  ثانية« على  حتة 
فهي من أكثر النجمات التي تحتفي 

ومتابعيها  التواصل  مواقع  بها 
فيها  الجمهور  ويرى  باستمرار، 
من  األصيل  المصري  الجمال 
مامح وسمار البشرة ومواصفات 
أيقونة  الكثيرون  يعتبرها  أخرى، 
فى  مميزة  بصمة  تركت  فريدة 

الرقص والغناء والتمثيل.
»حتة  الجديد  روبى  ألبوم  ويضم 
»حتة  هي  أغنيات   10 ثانية« 
الشافعي  كلمات عزيز  من  ثانية« 
من  و«حياتي«  توما،  وتوزيع 
وألحان  حسن،  مصطفى  كلمات 
توما،  وتوزيع  حمزة،  محمد 
كلمات  وأبوك«من  و«أمك 
محمد  وألحان  حسن،  مصطفى 

حمزة، وتوزيع أمين نبيل.
كما يتضمن األلبوم أغاني »عادي 
براحتك« من كلمات حسام سعيد، 
وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد 
من  وال«  يا  و«تعجبني  إبراهيم، 
كلمات صابر كمال، وألحان بال 
يعقوب،  هاني  وتوزيع  سرور، 
صابر  كلمات  من  و«سهوة« 
سرور،  بال  وألحان  كمال، 
الهشك  و«  عادل،  أحمد  وتوزيع 
نور،  شادي  كلمات  من  بشك« 
وتوزيع  يحيي،  محمد  وألحان 
على  يستقر  لم  وأغنية  أماديو، 
عزيز  وألحان  كلمات  من  اسمها، 

الشافعي، وتوزيع توما.

n كشــف المــوزع أحمــد عبــد 
الســام، تفاصيل أغنية »ســيبتك« 
الــذي يتعــاون فيهــا مــع النجمــة 
كارول سماحة قائًا في تصريحات 
لـــ »اليــوم الســابع« إنهــا تحمــل 
طابعــا دراميا حزينا ومــن المقرر 
تصويرها على طريقة الفيديو كليب 
وطرحها خال الفترة المقبلة، وهي 
مــن كلمات نــادر عبــد هللا والحان 

محمد عبيه.
من  عدًدا  تحمل  األغنية  وأضاف 
إعجاب  تنال  أن  وأتمنى  المفاجآت 
وتقدمها  طرحها  أثناء  الجمهور 
كارول بشكل جديد ومختلف عليها 

عن أغانيها السابقة.
بأغنية  سماحة  كارول  وشاركت 
»ضد  مسلسل  تتر  خان«  »اللى 
الكسر« للنجمة نيللى كريم الذي تم 
CBC قناة  على  حصرًيا  عرضه 
من  واألغنية  رمضان،  شهر  في 
العدل، وألحان أحمد  تأليف مدحت 

العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد 
حسام.

ندوة  في  كارول،  وأشارت  وسبق 
إمكانية  إلى  السابع«،  »اليوم  بـ 

أغاني مهرجانات في حال  تقديمها 
عرض عليها هذا األمر، حيث قالت 
بفكرة  لكن  ذلك،  أمانع  كارول:«ال 
خاصة  دراستها  من  والبد  مختلفة 
أن هذا اللون من الغناء له جمهوره 

ومستمعيه«.
وردا على سؤال فى حال طلب منها 
تقديم أغنية مهرجانات مع حمو بيكا 
قالت:  كمال،  أوعمر  شاكوش  أو 
كانتالفكرة  لو  خاصة  لا،  »لما 
جيدة، وهؤالء ناجحين في شغلهم، 

لكن خطيالغنائي مختلف عنهم«.
كارول  أعمال  آخر  أن  يذكر 
التي  »شكرا«  أغنية  هي  سماحة، 
فى  عرفة،  بتول  المخرجة  نجحت 
جمعت  حيث  جديد  بشكل  تقديمها 
شاكر  هاني  الكبيرين  النجمين 
استثنائية  بفكرة  سماحة  وكارول 
صورتهما  أغنيتين  فى  ومختلفة، 

على طريقة الفيديو كليب.

روىب تتخطى حاجز 42 مليون مشاهدة أحالم تكشف عن تكلفة تصوير أغاين ألبومها »فدوة عيونك«
بأغنية »حتة ثانية« فى شهرني 

أغنية »سيبتك« لـ كارول سماحة تحمل طابعا دراميا حزينا
سيتم تصويرها هذه األيام

تناولت يف عملك األخري«   n
إخراجية  زاوية  7حجرات« 
ذلك؟  عن  قليال  حدثنا  مغايرة 

وعن بعض كواليس التصوير؟
- تطرقت السلسلة الدرامية 7حجرات 
لعدة محطات، كما أبرزت العديد من 
المتناقضات أهمها التشويق، الحب، 
أساسيا  وعنصرا  والحقد  الغيرة 
إخراجيا  واستطعت  االعتذار،  هو 
التركيز على نقاط وأبعاد اجتماعية، 
في  المستعملة  الكاميرا  أن  وخاصة 
وليست  محمولة  كاميرا  التصوير، 
الصعوبات  تصّور  عليكم  و   ، ثابتة 
التصوير  مدير  يواجهها  التي 
والمصورون وبالتحديد عندما تكون 
الحركة لذا أخذ ذلك منا وقتا طويا 
متعبا،  العمل  ..و كان  التصوير  في 
الحمد  لكن  الثابتة،  الكاميرا  عكس 
هللا جرى التصوير في ظروف جيدة 
وأجواء عائلية بين الممثلين والتقنيين 

وحتى األشخاص الذين إلتقيناهم في 
أماكن التصوير رغم التعب والصيام 
، غير أن العمل تم على أكمل وجه.

  تواصل تصوير العمل يف شهر 
التي  املشاكل  هي  فما  رمضان، 
عرقلت  و   كمخرج  واجهتك 

تصوير » 7حجرات«؟
واجهتنا  التي  المشاكل  أهم  من   -  
المشاهد  تصوير،التقاط  خال 
تكن  لم  التي   و   ، نهارا  الخارجية 
وضيق  الصيام  مع  اليسير  العمل 
اليوم  فساعات  اليوم،  الوقت وقصر 
الواحد لم تكن كافية إلتمام المشاهد، 
التقنيين  كل  جهود  تكاثف  لكن 
والمصّورين وحتى الممثلين ساهمت  
وإتمام  المشاكل  كل  تجاوز  في 

عمليات تصوير بقي الحلقات .
التصوير  استمرار  تسبب  هل 
الوقت  وضيق  رمضان  شهر  يف 
 يف عدم بروز شخصيات معنية؟ 
- ال أظن ذلك، ألن الضغط يقع على 

بسبب  واإلنتاج  العمل  مخرج  عاتق 
التصوير  إنهاء  كيفية  في  التفكير 
بث  يتطلب  رمضان  أن  خاصة   ،
جديدة  لحلقات  الوعد  في  و  يومي 
وتحدثت  سبق  مثلما  اإلفطار،  بعد 
علينا  يكون  والضغط  التوتر  أن 
ناحية  من  وتقنيين  كمخرجين 
، عملنا بسرعة  المونتاج والمكساج 
الكافي  الوقت  لدينا  يكن  لم  و  فائقة 
العمل  تسليم  في  نجحنا  هذا  مع  و 
حمده.  و  هللا  بفضل  الموعد   في 
* ما أكثر شيء  يركز عليه تاساباست 
؟ سينمائي  و  تلفزيوني   كمخرج 
عن  التلفزيوني  اإلخراج  يختلف   -
اإلخراج  تحدثنا عن  فلو  السينمائي، 
السلسلة  وباألخص  التلفزيوني 
فال  7حجرات«  الدرامية« 
نفسي  مراقبة  عليَّ  كان  أنه  وجدنا 
الممثلين  ومراقبة  كمخرج  أوال 
والتقنيين،  احتراما و تقديرا للُمشاهد 
الكام  مراقبة   حيث  من  في  سواء 
الَمشاهد  حتى  و  الموسيقى،  أو 
التلفزيوني  العمل  ألن  المعروضة، 

الدخول  هو  كمخرجين  لنا  بالنسبة 
استئذان  دون  من  الناس  بيوت  إلى 
، و يجد المتفّرج نفسه في عملي لذا 
شرائح  كل  احترام  الضروري  من 
المجتمع وال أستطيع اختيار شريحة 
واحدة للعمل عليها.. كما أحاول عند 
 نهاية كل عمل بعث رسالة في النهاية. 
رؤية  فهو  السينمائي  اإلخراج  أما 
من  هم  المشاهدين  ألن  أخرى 
و  السينما  قاعات  على  يترددون 
لصاحب  حبهم  وراء  ينساقون 
بفضل  أو   ) العمل)المخرج 
الموضوع المطروح في الفيلم الذي 
قد يثير فضولهم، فاألمر يختلف من 
اإلخراج التلفزيوني إلى  السينمائي .

األعمال  بقية  يف  رأيك  ما 
يف  بثت  التي  األخرى  الدرامية 
شهر رمضان املبارك؟ وماذا تابع 

مهدي؟
ألنني  عنها  الحديث  أستطيع  ال   -
الدرامية  السلسة  وحتى   ، أتابعها  لم 

الشاشة  على  أتابعها  لم  7حجرات 
لم  التصوير  في  كنت  أنني  بحكم 
للمتابعة  الكافي  الوقت  لدي  يكن 
والمشاهدة، لكنني أشجع دائما اإلنتاج 
وال  ومضمونا  شكا  الجزائري 
نخجل بعملنا من أجل إيصال هويتنا 
الشعب  مع  نعيش  فمثلما  لآلخرين 
يمكن  فا  تقديمه  يجب  والعائات 
البدء  عند  و  معين  شيء  نعيش  أن 
 بالتصوير نحاول إظهار شيء آخر. 
التلفزيونية  أعمالك  عن  أخربنا 

والسينمائية الجديدة؟
شهر  فقط  ننتظر  ال  أن  أتمنى   -  
األعمال  إعداد  أجل  من  رمضان 
الدرامية بل نسعى إلى العمل خارجه 
، ضف إلى ذلك، أنا أعمل كمخرج 
لذا  الجزائري،  العمومي  بالتلفزيون 
ا سينمائيا فسوف  سأواصل عملي،أمَّ
سينمائي  لفيلم  التحضير  في  أباشر 
حول شخصية وطنية كبيرة بعد عيد 

الفطر.

المخرج مهدي تاساباست لعني الجزائر 

بعد » 7حجرات« في رمضان 
،سأباشر عمال سينمائيا جديدا

حاورته: دالل بوعالم

حلــت النجمــة أحالم ضيفة في البرنامج المذاع علــى تلفزيون دبي«كاربول كاريوكي«، حيث هبطت من طائرة هليكوبتر وانتقلت 
إلى سيارة البرنامج لتبدأ مشوارها مع وسام بريدي.

مختلفة جمعت  رؤية  العمل  منحت  مغايرة  إخراجية  زاوية   « تاساباست  7حجرات »مهدي  الدرامي  العمل  مخرج  قدم 
أن  وخاصة  األمان  جسر  تعبر  أن  استطاعت  التي  الجزائرية  الفنية  الوجوه  من  ثلة  جسدها  واقعية  متناقضات  بين 
الجزائرية. للدراما  وقفزة  نجاحا  المتكامل  الفريق  برفقة  محققا  المبارك،  رمضان  شهر  في  تصويره  انتهى   العمل 
المخرج مهدي تاساباست المعروف بأعماله التلفزيونية والسينمائية المتميزة، كان آخرها الفيلم التاريخي الطويل » 

الدزاير«، كشف في حوار لعين الجزائر كواليس تصوير السلسلة الدرامية« 7حجرات«.

https://www.sayidaty.net/node/1221806/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%C2%BB
https://www.sayidaty.net/node/1221806/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%C2%BB
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج / مديرية التقنين والشؤون العامة / مصلحة 

الشؤون العامة / مكتب الجمعيات : رقم 2021/06

 بمقتضــى القانون رقــم 12-  06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 ه الموافق 
ل 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات .تم اليوم 10 ماي 2021 تسليم وصل 

التصريح بتأسيس الجمعية الوالئية ذات الطابع اإلجتماعي المسماة 
الجمعية الوالئية اإلجتماعية  للتضامن ومساعدة المريض 

الكائــن مقرهــا ب : تجزئة عفــان  قســم 21 مجموعة ملكيــة 149 بلدية برج 
بوعريريج 

اسم الرئيس )ة( : بلعزوق ساسي
عن الوالي /

مدير التقنين والشؤون العامة

وصل  التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع اجتماعي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ / عمارجية عمر محضر قضائي لدى دائرة اختصاص مجلس 

قضائي  برج بوعريريج حي 150 عمارة -ب- رقم 03  برج بوعريريج  رقم 
الهاتف )ت( و الفاكس :  035.73.71.27    الهاتف النقال: 07.72.72.70.50
  إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض بعد إنقاص العشر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ / عمارجية عمر محضر قضائي لدى دائرة اختصاص مجلس 

قضائي  برج بوعريريج حي 150 عمارة -ب- رقم 03  برج بوعريريج  رقم 
الهاتف )ت( و الفاكس :  035.73.71.27    الهاتف النقال: 07.72.72.70.50

محضر تعليق مستخرج لقائمة شروط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه 

ســوف يجــري بجلســة البيــوع 
العقاريــة بمحكمــة بــرج زمورة 
بيع بالمزاد العلني للعثار المتمثل 
في : 1-- حسب البطاقة العقارية 
: ان العقــار المقصــود يتمثل في 
قطعــة فالحية تقع ببلديــة الماين 
قرية ايسيســيون قرية مســاحتها 
تحمــل  مربــع  متــر   29.609
رقــم 117 جــزء مــن مخطــط 
مجلس الشيوخ لدوار الماين. في 
القضيــة التي تعــرض :- رماش 
عبــد الحكيم بن عبد هللا الســاكن 
بحــي بن باديــس طريــق مجانة 
رقــم 26 بــرج بوعريريج ضد: 
شــادي احمــد بن علي الســاكن : 
ســيدي إيديــر بلديــة الماين برج 
جــراء  ذلــك  بوعريريــج  و 
تنفيذ  حكــم صادر عــن محكمة 
بــرج بوعريريج  القســم المدني 
 2018/02/25  : بتاريــخ   ،
قضيــة رقــم : 05437 فهــرس 

18/1029 و الممهور بالصيغة 
التنفيذية في  : 2018/07/19

و قــد حــدد الســعر االفتتاحي بـ: 
 (  –  ) دج   1.894.976.00(
مليــون و و ثمانيــة مائة و أربعة 
و تســعون ألــف و تســعة مائة و 
ستة و سبعون دينار جزائري (و 
بعد إنقاص العشــر يصبح السعر 
االفتتاحي بـ : 1.705.478.40 
دج ) مليــون و ســبعة مائــة و 
خمســة ألــف و أربعــة مائــة و 
ثمانية و سبعون دينار جزائري و 
40 ســنتيم .و بعد انقضاء جلسة 
البيــع البيع و بعد إنقاص العشــر 
يصبــح بأعلــى عــرض و يكون 
البيع يــوم 19-05-2021 على 
الســاعة :10: 11 صباحــا بمقر 
محكمــة بــرج زمــورة . و لكل 
بمكتــب  اتصلــوا  االســتعالمات 

المحضر القضائي  
المحضر القضائي

 بطلب من الســا دة: ثابتي احمد ، ســليماني سمير ، 
بن فضيلة عبد العزيز ، قدوج ميلود  الســاكنين قرية 

الدهيسة  برج   بوعريريج
ضد السادة رباح احمد بن لخضر ، رباح عبد هللا بن 
لخضر ، سعد الدين لويزة بنت الصغير ، رباح عبلة 
بنت الصالح ، رباح مريم بنت الصالح ، رباح حنان 
بنــت الصالح ، ربــاح صارة  بنــت الصالح ، رباح 
كمال بن الصالح ، رباح لحســن بن لخضر الساكنين 

قرية الدهيسة   برج بوعريريج.
نحــن األســتاذ عمارجية عمر محضــر قضائي لدى 
محكمة بــرج بوعريريــج دائرة اختصــاص مجلس 
قضــاء بــرج بوعريريج  المتخــذ مكتبــه بالعنــوان 

المذكور أعاله و الواضع ختمه و إمضاءه أسفله .
األمــر بالبيــع العلنــي للعقــار موضوع النــزاع بين 
أطــراف الدعــوى و الكائنــة بقريــة الدهيســة والية 
بــرج بوعريريج – يتعلق بمســتخرج قائمة شــروط 
البيــع بالجريــدة الخاصــة ببيــع العقــار . بمقتضى 
القرار الصــادر عن مجلس قضاء بــرج بوعريريج 
الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 21-03-2019 تحــت 
رقــم الفهــرس 19/00613 و الممهــور بالصيغــة 
التنفيذيــة المؤرخــة فــي : 21-05-2019 .و الذي 
جاء في منطوق القرار : في الموضوع : تأييد الحكم 
المستناف الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم 

العقــاري بتاريــخ : 2018/09/10 رقم الفهرس : 
18/03652مبدئيــا فيما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني 
للقطعة األرضية الواقعة بالمكان المســمى الدهيســة 
جنوب بلدية برج بوعريريج ، تنتمي إلى القســم 16 
مجموعة ملكية 26 مساحتها 02 هكتار 17 ار 50 
ســنتيار ، و تعديلــه بالقول باعتمــاد الخبرة األصلية 
المنجزة من قبل الخبير اصفيران الشــريف المودعة 
بأمانــة ضبط المحكمة بتاريخ 2016/07/03 تحت 
رقم : 472 و اســتبعاد الخبرة التكميلية المنجزة من 
نفس الخبير و المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 
: 2018/03/20 تحــت رقــم : 228 و علــى ان 
يقســم ثمن رســو المزاد على جميع أطراف الدعوى 
كل حســب نصيبــه في البطاقة العقاريــة و الفريضة 
الشــرعية . تحميــل أطــراف الدعــوى متضامنيــن 
المصاريف القضائية بما فيها رسم الطعن باالستئناف 

المقدر بـ 2250 دج  
الســعر االفتتاحي حدد بـ : ))119.094.750.00 
دج (( . تقــدم االعتراضــات بعريضــة كتابيــة إلى 
رئيــس المحكمــة بثالثــة )03( أيام علــى األقل قبل 
جلســة االعتراضات المحددة ليوم الثالثاء الموافق لـ 
: 2021/06/01 على الســاعة 14:00 زواال  . و 
لكل االســتعالمات االتصال بمكتب األستاذ عمارجية 

عمر أو أمانة ضبط محكمة برج بوعريريج

Touama pub 0561.20.00.12Touama pub 0561.20.00.12

ANEP N : 2125002083عين الجزائرعدد: 103 /  16 - 05 - 2021  

لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

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 

األحد 16 ماي  2021
الموافق لـ 4 شوال 1442



n   يعــّد التّســامح مــن المبــادئ 
واألخــاق اإلســاميّة، ويُراد به 
الّســيئة  بالمعاملة ومقابلة  الّرفــق 
بالحســنة؛ لِتحقيــق التّواصــل مع 
لإلســام  ودعوتهــم  اآلخريــن 
واالســتفادة منهم دون التّساهل أو 
التنــازل عن الثّوابت والقيم، حيث 
قــال هللا -تعالى-: )ُخِذ الَعفَو َوأُمر 
ِبالُعرِف َوأَعِرض َعِن الجاِهليَن(، 
فقــد أمــر هللا -تعالــى- بالتّســامح 
الجاهليــن  عــن  واإلعــراض 
وغــّض الّطــرف عــن اإلســاءة 
عّمــا قد يتعــّرض له المســلم من 
صــور األذى المختلفــة بعد إقامة 

المعروف والدعوة إليه.
اإلســام ديــن التســامح والمحبة 
والســام، قــال رســول هللا صلى 
هللا عليــه وســلم: بعثــت بالحنفية 
السمحة. وللتسامح قيمة كبرى في 
اإلســام، فهو نابع من الســماحة 
بــكل ما تعنيــه الكلمة مــن حرية 
ومســاواة ومن غير تفوق جنســي 
تمييــز عنصــري. واإلســام  أو 
بجميــع  االعتقــاد  إلــى  يدعــو 
الديانــات، قال هللا تعالــى: »آَمَن 
بِِّه  ُســوُل ِبَمــا أُْنِزَل إِلَْيــِه ِمن رَّ الرَّ
َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللِ َوَمَاِئَكِتِه 
ُق َبْيَن أََحٍد  َوُكتُِبِه َوُرُســلِِه اَل نَُفــرِّ
 .)285 )البقــرة:  ُســلِِه«  رُّ ــن  مِّ
والتسامح يعني االعتراف باآلخر. 
ويعنــي فــي مــا يعنــي االحترام 

بالحقــوق  المتبــادل واالعتــراف 
لآلخرين؛  األساســية  والحريــات 
قيل لرســول هللا: يا نبــي هللا، أي 
العمــل أفضــل؟ قــال: »االيمــان 
بــاهلل والتصديــق بــه والجهاد في 
ســبيله«. قال أريد أهون من ذلك 
يا رســول هللا. قــال: »الســماحة 
والصبر«. وروح الســماحة التي 
تبدو في ُحســن المعاشرة، ولطف 
المعاملة، ورعاية الجوار، وســعة 
المشاعر اإلنسانية والبر والرحمة 
التــي  واإلحســان، مــن األمــور 
تحتاج إليهــا الحيــاة اليومية، وال 
يغنــي فيها قانون وال قضاء. وفي 
ترغيب القرآن في البر واإلقســاط 
إلــى المخالفيــن الذيــن لــم يقاتلوا 
المسلمين في الدين: »اَل َيْنَهاُكُم هللاُ 
يِن َولَْم  َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاِتلُوُكْم ِفي الدِّ
وُهْم  ــن ِدَياِرُكْم أَن َتَبرُّ يُْخِرُجوُكم مِّ
)الممتحنــة:  إِلَْيِهــْم«  َوتُْقِســُطوا 
8(. وفــي قــول القــرآن يصــف 
األبرار من عباد هللا: »َويُْطِعُموَن 
َعــاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْســِكيًنا َوَيِتيًما  الطَّ
َوأَِســيًرا« )اإلنسان: 8(. ولم يكن 
األســير حين نزلت اآليــة إال من 
المشــركين. وقــد روى محمد بن 
ن  الحسن )صاحب أبي حنيفة ومدوِّ
مذهبــه(: أن النبي، صلى هللا عليه 
وســلم، بعث إلى أهل مكة مااًل لما 
ع على فقرائهم. هذا  قحطوا؛ ليوزَّ
على الرغم مما قاساه من أهل مكة 

من العنــت واألذى هو وأصحابه. 
وقالت أسماء بنت أبي بكر: قدمت 
أمي وهي مشركة، في عهد قريش 
إذ عاهــدوا، فأتيــت النبي، صلى 
هللا عليه وســلم، فقلت: يا رســول 
هللا، إن أمي قدمــت وهي راغبة، 

أفأِصلُها؟ قال: نعم، ِصلي أمك.
أدب  يبيــن  القــرآن  قــول  وفــي 
المخالفيــن: »َواَل  المجادلــة مــع 
تَُجاِدلُــوا أَْهَل اْلِكَتاِب إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي 
أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوُقولُوا 
ي أُْنِزَل إِلَْيَنا َوأُنِزَل إِلَْيُكْم  ـذِ آَمنَّا ِبالَـّ
َوإِلَُهَنــا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد« )العنكبوت: 
الســماحة  هــذه  وتتجلــى   .)46
كذلك في معاملة الرســول، صلى 
هللا عليــه وســلم، ألهــل الكتاب؛ 
يهــوًدا كانــوا أو نصــارى، فقــد 
كان يزورهم ويكرمهم، ويحســن 
إليهم، ويعــود مرضاهــم، ويأخذ 
منهــم ويعطيهم. ذكر ابن إســحاق 
في الســيرة: أن وفد نجران - وهم 
مــن النصــارى - لمــا قدموا على 
الرسول، صلى هللا عليه وسلم، في 
المدينــة، دخلوا عليه مســجده بعد 
العصر، فكانــت صاتهم، فقاموا 
يصلون في مســجده، فأراد الناس 
منعهــم، فقــال رســول هللا، صلى 
هللا عليه وســلم: دعوهم، فاستقبلوا 
المشــرق فصلوا صاتهم. وعقب 
ابــن القيم على هــذه القصة فذكر 
مــا فيها مــن الفقه: جــواز دخول 

أهــل الكتاب مســاجد المســلمين، 
وتمكين أهــل الكتاب من صاتهم 
بحضرة المسلمين، وفي مساجدهم 
أيًضــا، إذا كان ذلك عارًضا، وال 
يمكنــون من اعتيــاد ذلك. وروى 
أبو عبيد في األموال عن سعيد بن 
المسيب: أن رسول هللا، صلى هللا 
عليه وســلم، تصدق بصدقة على 
أهل بيت مــن اليهود، فهي تُْجَرى 
عليهم. وروى البخاري عن أنس: 
أن النبــي، صلى هللا عليه وســلم، 
عاد يهودًيّا، وعرض عليه اإلسام 
فأسلم، فخرج وهو يقول: »الحمد 
هلل الــذي أنقــذه بــي مــن النار«. 
»أن  أيًضــا:  البخــاري  وروى 
النبي، صلى هللا عليه وسلم، مات 
ودرعــه مرهونة عنــد يهودي في 
نفقــة عياله«. وقد كان في وســعه 
أن يســتقرض مــن أصحابه، وما 
كانوا لَِيِضنُّوا عليه بشــيء، ولكنه 
ـم أمتــه. وَقِبــل النبي،  أراد أن يَُعلِـّ
صلــى هللا عليــه وســلم، الهدايــا 
من غير المســلمين، واستعان في 
ســلمه وحربــه بغير المســلمين، 
حيث ضمن والءهم له، ولم يخش 
ا وال كيًدا. ومرت عليه  منهم شــًرّ
جنازة فقام لها واقًفا، فقيل له: إنها 
جنازة يهــودي! فقال عليه الصاة 

والسام: أليست نفًسا؟

 اإلسالم دين التسامح والمحبة والسالم
إسالميات

قرآننا شفاؤنا 
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اهلل قريب مجيب 
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n  ﴿ َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا 
َوَمــا َعِملَْت ِمْن ُســوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَهــا َوَبْيَنُه أََمًدا 

َبِعيًدا ﴾ آل عمران: 30

n  قــال حبيبنــا محمــد صلى هللا عليه وســلم : )  
لقد قرأتها ‘’ســورة الرحمن’’ على الجن ليلة الجن 
فكانوا أحســن مردودا منكم كنــت كلما أتيت على 
قولــه } فبأي آالء ربكما تكذبان { قالوا ال بشــيء 

من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ( حديث حسن·

n  اللهم إني أســألك رحمــة من عندك، تهدي بها 
قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شــعثي، وتحفظ 
بها غائبي وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، 
وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها 
الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء( )آمين يا 

قريب يا مجيب(

n   مفهوم الرّب
 قــال القرافي شــارًحا معنــى البر الــذي أمر هللا 
بــه المســلمين في شــأنهم، فذكر من ذلــك: الرفق 
بضعيفهم، وســد خلــة فقيرهم، وإطعــام جائعهم، 
وكســاء عاريهــم، وليــن القول لهم - على ســبيل 
اللطف لهم والرحمة ال على سبيل الخوف والذلة، 
واحتمال إذايتهم في الجوار - مع القدرة على إزالته 
- لطًفــا منا بهم، ال خوًفــا وال طمًعا، والدعاء لهم 
بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم 
فــي جميــع أمورهم، فــي دينهم ودنياهــم، وحفظ 
غيبتهــم، إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أموالهم 
وعيالهــم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، 
وأن يعانــوا على دفع الظلــم عنهم، وإيصالهم إلى 

جميع حقوقهم.

n ـ  وصية أب البنه: يابني إذا مر بك يوم وليلة، 
وســلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر 
الشــكر لربــك. فكم من مســلوب دينــه، ومنزوع 
ملكه، ومهتوك ســتره، ومقصــوم ظهره في ذلك 

اليوم، وأنت في عافية!.
ــ قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى »ليبلوكم 
ايكــم احســن عمــا« قــال: اخلصــه واصوبــه، 
قالــوا: يا ابــا علي ما اخلصه واصوبــه؟ قال: ان 
العمــل اذا كان خالصــا ولم يكن صوابــا لم يُقبل، 
واذا كان صوابــا ولــم يكن خالصــاً لم يقبل، حتى 
يكــون خالصا صوابــا، والخالــص ان يكون هلل، 
والصــواب ان يكــون على الســنِة وكان عمر بن 
الخطاب رضــي هللا عنه يقول: اللهم اجعل عملي 
كلــه صالحاً، واجعله لوجهــك خالصاً، وال تجعل 
ألحد فيه شــيئا. قال الزهري: كان من مضى من 
ســلفنا يقولون: االعتصام بالسنة نجاِة وقال مالك: 
الســنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف 

عنها غرق.

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

 تفقه في دينك ودنياك
 

  n  قبــض العلــم، وظهــور الجهــل. وقــد هجر 
كثيــرون بالفعــل، فــي زماننــا هــذا، طلــب العلم 
الموروث عــن النبي، صلى هللا عليه وآله وســلم، 
وأصحابــه، وتابعيهــم، وأئمــة العلــم والهدى من 
بعدهــم، حتــى قل الراغبــون فيــه، والُمعتنون به، 
وانصرفــت همــم غالبيتهــم، إلــى غيــره، مما هو 
مشــتمل على الجهل الصرف. ونظــرة واحدة إلى 
الفضائيات، ومتابعيها، ومواقع النت، وناشــطيها؛ 

كافية للداللة على ذلك.
عــن أنــس - رضــي هللا عنــه - قال: قال رســول 
هللا - صلــى هللا عليــه وســلم -: »ِمــْن أَْشــَراِط 
ــاَعِة أَْن يُْرَفَع اْلِعْلــُم، َوَيْثَبَت اْلَجْهُل، َويُْشــَرَب  السَّ
َنــا«. )البخــاري ومســلم(.  اْلَخْمــُر، َوَيْظَهــَر الزِّ
وروى البخــاري ومســلم فــي صحيحهمــا أيضا، 
عن عبد هللا بن مســعود، وأبي موســى، رضي هللا 
عنهما، قاال: »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
اَعِة أَيَّاًما َيْنِزُل ِفيَها اْلَجْهُل, َويُْرَفُع  »إِنَّ َبْيَن َيَدِي السَّ
 ِفيَهــا اْلِعْلُم, َوَيْكثُــُر ِفيَها اْلَهــْرُج. والهرج القتل«.
»العلــم  هــو  الحديثيــن  فــي  المقصــود  والعلــم 
الشــرعي«.. يقــول الحســن البصــري: »العلــم 
علمــان: علم فــي القلب، وعلم على اللســان.. فعلم 
القلــب هو العلم النافع. وعلم اللســان ُحجة هللا على 

 عبــاده«. )مجمــوع الفتاوى الكبرى البــن تيمية(.
مــن هنــا تأتــي أهمية »الفقــه في ديــن هللا«، ففي 
ْحَمِن  الحديث المتفق عليــه: »َقاَل ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ

َســِمْعُت ُمَعاِوَيَة َخِطيًبا َيُقوُل: َســِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى 
ُ ِبِه َخْيًرا يَُفقِّْهُه  ْد هللاَّ َم َيُقوُل: »َمْن يُــرِ ُ َعلَْيِه َوَســلَّ هللاَّ

يِن«. ِفي الدِّ

  من العالمات الصغرى لقيام الساعة أو القيامة:
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والتعــدي  العنــف  أعمــال  n   هــي كل 
كاالمتنــاع عمــدا عــن اإلطعــام واإليذاء 
والعناية الذي يعرض صحته للضرر وفق 
لنــص المادة 269 ق.ع، كما نصت المادة 
272 ق.ع علــى: إذا كان أحــد الجناة هو 
أحد األصول الشــرعيين للضحية فإن لهذه 

الجريمة أركان تتمثل في: 
 الفرع األول: الركن املادي

 يعتبر عنصرا هامــا لتكوين هذه الجريمة 
الماديــة  األفعــال  أحــد  وجــود  ويتحقــق 
كالضــرب والجــرح الواقع علــى الولد أو 
منعــه من الطعام أو تــرك العناية به عمدا 
ممــا يــؤدي إلــى تعريض صحتــه للخطر 
أو القيــام بأعمــال العنــف والتعــدي ضده 
باســتثناء اإليذاء الخفيف في إطار التأديب 
اآلباء ألبنائهم وهو إيذاء مسموح به شرعا 

وقانونا.
 الفرع الثاني: الركن املعنوي

 وهــو القصــد والعمد في مالبســات الفعل 
والظــروف المحيطة بــه والهدف أو الغاية 
التي يريد المعتــدي بلوغها وهذا خالفا لما 
إذا كان منــع الطعــام عن الولــد أو العناية 
بــه ناتجا عن تهــاون وإهمال حيث يختلف 
عنصر العمد أو القصــد وتختلف الجريمة 

معه .
 الفرع الثالث: الركن املفرتض

 وهــو عنصــر تحقيــق العالقــة األبويــة 
الشــرعية وهو أن يكون أحد المعتدي أحد 
الوالديــن الشــرعيين أو غيــر الشــرعيين 

حسب المادة 269 ق.ع.
 الفرع الرابع: صغر سن الضحية
 ويعني هنا أن يكون للضحية مالم يبلغ سن 
16 ســنة من وقت ارتكاب الفعل الجرمي 
وإذا بلغ هذه السن أو تجاوزها يمكن تطبيق 

المــادة 264 ق.ع وعليــه إذا توفــرت كل 
هذه العناصر مجتمعة بالشــكل الذي حدده 
القانــون فان جريمة اعتــداء الوالدين على 
أوالدهم ستكون قد نشأت واكتملت ويعاقب 
الجنــاة وفقا للنتائج التــي تولدت عن الفعل 

اإلجرامي.
وقد حدد المشــرع عقوبات لهــذه الجريمة 

تتمثل في:
1 إذا كانــت عمليــة الضرب والجرح ضد 
القاصــر )16 ســنة( من فــروع المتهم أو 
منعه عن الطعام أو العناية عمدا أو ارتكب 
ضده عمال مــن أعمال التعدي المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 269 ق.ع بالعقوبــة 
المقّررة في المادة 270 ق.ع وهي الحبس 

من 03 سنوات إلى 10 سنوات.
2  إحداث األصــل للفرع مرضا أو فقدان 
الحركــة أو عجز كلي لمــدة 15 يوم على 
األقــل بالســجن المؤقت مــن 05 إلى 10 

سنوات المادة 272 ق. ع
3 إذا كانت األفعال والوقائع منسوبة للمتهم 
وهو األصل في المادة المشــار إليها 269 
ق.ع التي نتج عنها فقد أو بتر أحد أعضاء 
الجســم أو فقد البصــر أو نتجت عنها وفاة 
دون قصــد فالعقوبــة المقّررة هي الســجن 

المؤبد.
4 إذا كانــت األفعال التــي قام بها األب أو 
األم ضــد فروعهــم وحصلــت الوفاة دون 
قصد ولكنها حصلت نتيجة لطرق عالجية 

مضادة تكون العقوبة اإلعدام.
 أما جريمة التســبب في مــرض أو العجز 
لألصول أو الفروع فتعتبر من الجرائم التي 
تشــكل اعتداء واضحا وشــنيعا على نظام 
األســرة وضربه لصالت القربى والروابط 
والتضامن بين األوالد واآلباء، حيث تشدد 
العقوبة عنــد ارتكابها ضد بعضهم البعض 
حسب المادة 275 ق.ع.ج ولهذه الجريمة 

أركان هي كالتالي:

 الفرع األول: الركن املادي
 وهــي أن يقــوم المتهم بتقديــم بعض المواد 
الضــارة للصحــة عمدا إلى أحــد أصوله أو 
فروعــه بأيــة طريقــة كانت وبــدون قصد 
إحــداث الوفــاة ألنــه إذا وقعت كنــا بصدد 
وصف جرم آخر وهو القتل غير الذي نحن 
بصــدد الحديث عنــه ويمكــن أن يكون قتل 

األصول أو الفروع كذلك.
 الفرع الثاني: الركن املعنوي

 إن شرط تّوفر العنصر المعنوي في جريمة 
تسبب المرض أو العجز المؤدي إلى تعطيل 
استعمال عضو في الجسم أو إلى الوفاة دون 
قصد إحداثهــا يتمثل في توفــر قصد المتهم 
وعلمــه بــأن ما يقدمــه إلى أحــد أصوله أو 
فروعه هو مادة ضارة، ويستنتج هذا القصد 
مــن الظروف المتصلــة بالوقائع المتبعة في 
تقديم المواد الضارة ومن غيرها من القرائن 
التي تؤدي إلى إقناع القاضي بأن المتهم كان 
بنية تامة مما يقوم به ويعلم جيدا أن الشخص 
الــذي يقدم له المواد الضارة هو أحد أصوله 

أو أحد فروعه وان المواد ضارة بالصحة.
 الفرع الثالث: الركن املفرتض

 هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر الالزمة 
لتطبيــق الفقرة األولى من المادة 275 ق.ع 
وكــذا يمكــن اســتنتاجها من الفقــرة األولى 
مــن المــادة 276 ق.ع وهو عنصر يتطلب 
أن تكــون هناك صلة بيــن المتهم والضحية 
وهي صلة القرابة حيث ســنتطرق إلى صلة 

األصول بفروعهم والفروع بأصولهم.
 الفــرع الرابــع: توفــر عنصــر 

النتيجة
 إن هــذا العنصــر يتمثــل فــي تولد مرض 
أو عجــز أو عاهة أو وفــاة عن فعل إعطاء 

المواد الضارة عمدا إلى الضحية كما يتطلب 
قيام عالقة ســببية بين الفعــل والنتيجة وهو 

عنصر يمكن استخالصه من 
مطلــع المادة 275 ق.ع التــي جاء فيها أن 
كل مــن ســبب للغير مرضــا أو عجزا عن 
العمــل بأن أعطاه عمــدا وبأية طريقة كانت 
مواد ضارة بالصحة كما يمكن أن نســتنتجه 
أيضــا مــن أحــكام المــادة 276 ق.ع التي 
حددت عقوبة معينة لكل نتيجة من نتائج فعل 
إعطاء مواد ضارة بالصحة من أحد الوالدين 

إلى أحد أوالده أو العكس.
التــي وقــع حصرهــا  والعقوبــة المقــررة 
وتبعــا  276 ق.ع  المــادة  فــي  وتعدادهــا 
للحاالت المشــار إليها فــي المادة 275 من 

نفس القانون.
-يعاقب بالحبس من ســنتين إلى 5 ســنوات 
كل أب أو ابن ســبب ألبيه أو ابنه اآلخر بعد 
أن أعطــاه عمدا مواد يعلم أنها ضارة عجزا 
دون قصد إحداث الوفاة )تطبيق نص الفقرة 
األولى من المادة 275 والبند 01 من المادة 

.)276
- يعاقب بالســجن المؤقــت من 05 إلى 10 
ســنوات أحد األصول أو أحــد الفروع الذي 
يســبب عجزا عن العمل لمــدة تتجاوز 15 
يوما بســبب إعطاءه مواد يعلــم أنها ضارة 
بالصحة وذلك وفقــا للفقرة الثانية من المادة 

275 والبند 02 من المادة 276.
- يعاقب بالســجن المؤقــت من 10 إلى 20 
ســنة أحد األصول أو الفــروع الذي يعطي 
لفرعه أو ألصله مــواد يعلم أنها ضارة كما 
أدت هذه المواد المعطاة إلى مرض يستحيل 
شــفاؤه أو عجــز عضو من أعضاء الجســم 
أو عاهة مستديمة نص الفقرة الرابعة 275 
والبند 03 من المادة 276 من نفس القانون.
-يعاقــب بالســجن المؤبــد أحــد األصول أو 
الفــروع الذي نتج عن فعلــه الضار باآلخر 

الوفاة دون قصد إحداثها.

     جريمة اعتداء األصول 

على الفروع بالضرب والجرح

21عين على القانون

n  أحمــد مطاطلة مجاهــد وحقوقي وابن 
العالمــة عمــار مطاطلــة.. ولد فــي عائلة 
محافظــة وعائلــة علــم تتلمــذ فــي رحاب 
مدرســة جمعيــة العلماء المســلمين، رئيس 
اتحــاد الحقوقييــن الجزائريين ومؤسســه، 
األمين العام التحاد الحقوقيين العرب وأحد 
مؤسســيه، شــغل منصب نائب في المجلس 
إطــارات  أحــد  وكان  الوطنــي.  الشــعبي 

الدولة بعد االســتقالل. له إسهامات وبحوث 
ومقاالت فــي الفكــر القانونــي والحقوقي. 
ســاهم بشــكل كبير في بعــث روح القانون 

وسيادة الدولة بعد االستقالل.
شــخصيه حقوقيه بارزة في الوطن العرب 
كان له دورا بارز في ثورة التحرير المجيدة 
كما كان له دورا بعد االســتقالل حيث أسهم 
من خالل بحوثه وكتاباته في إشــاعة الفكر 

القانونــي وفي تعميق روح العدالة وســيادة 
القانون.

يعتبر الدكتور مطاطلة من الشخصيات التي 
أســهمت في انبثاق اتحاد الحقوقيين العرب 
وكانــت لــه مســاهمات مهمــة في أنشــطة 
وفعاليــات االتحاد، حيــث انتخب ألكثر من 

مرةأمينا عاما مساعدا لالتحاد.

  أحمد مطاطلة .. 
أحد مؤسيس إتحاد الحقوقيني العرب 

استشارات قانونية 

مايه معايري التمزي 
بني النشاط التجاري 

والنشاط المدين
  المعاييــر التــي وضعهــا الفقــه 
والقضــاء لتمييز العمــل التجاري 

عن العمل المدني ثالث
- المضاربة :كأن يقوم طالب ببيع 
كتابه لفــالن عملية البيــع في هذه 
الحالة هي عمــل مدني, ألنه ليس 
فيها مضاربة وليس فيه نية تحقيق 
الربح ، بالنســبة للعمــل التجاري 
مثاله : كمن اشــرى كتابا بنية بيعه 
الذي يشــتري بنية البيع  يستهدف 

تحقيق الربح
دار   : التــداول  فــي  الوســاطة   -
الطباعة من األعمال التجارية نجد 
الموزع قد يشــتري حقوق التوزيع 
من المؤلف  فيوزع لدار النشر من 
تم المــوزع يبيع للمكتبــي بالجملة 
من تم يتم البيع للمكتبات الصغرى 
فتصل للمســتهلك ، فالمنتوج الذي 
وصــل هنا للمســتهلك مــرى من 
عــدة مراحل إذن هنا وســاطة في 
التــداول وكل حلقــة حققــت ربحا 
لوســيطه ، أمــا األعمــال المدنية 
اليوجد بها وساطة في التداول ذلك 
أن األعمال المدنية أعمال مباشرة 
الفــالح قد يبيــع منتوجه مباشــرة 
للمستهلك ،فهذا عمل مدني بالنسبة 

للطرفين 
خــالل  مــن  النشــاط  مزاولــة   -
المقاولة او المشــروع : هي تنظيم 
تتوفر على رأس مال وعلى موارد 
بشــرية وعلــى معــدات واليــات، 
النشاط الذي يمارس من خالل هذه 

المقاولة هو نشاط تجاري
ـ إذن معيــار التمييــز بيــن العمل 
هــو  التجــاري  والعمــل  المدنــي 
أن األعمــال التجاريــة تقــوم على 
المضاربة و الوســاطة في التداول 
وعلى أنها تزاول من خالل المقاولة 
أو المشروع وليس من الضروري 
أن تجتمع العناصر الثالث قد تقوم 
على عنصــر المضاربة فقط، وقد 
تكــون المضاربــة والوســاطة في 
التــداول و قد يزاول النشــاط فقط 
من خــالل المقاولة مع  المضاربة 
لتحقيق الربح لكي نقول أنه نشــاط 
تجاري ، أما األنشــطة المدنية هي 
أنشــطة يقوم بها الشخص من أجل 
كســب قوته أو من أجل االستهالك 

فقط.

 من الدستور

 :  17 المــادة   :17 المــادة    n
قاعــدة  المنتَخــب  المجلــس   يمثّــل 
مشــاركة  ومــكان  الاّلمركزيّــة، 
المواطنيــن فــي تســيير الّشــؤون 

العموميّة.
دستور 2016

 شخصية وقانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة
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إستراحة

  اميلي أوكسنربغ روتي.. 
فيلسوفة العقل  

 nهــي فيلســوفة أمريكيــة بلجيكيــة المولــد 
معروفــة بعملها في فلســفة العقل )وال ســيما 
علــى العواطف(، وتاريخ الفلســفة )وخاصة 
والفلســفة  وديــكارت(،  أرسطو،ســبينوزا 

األخالقية.
حصلــت روتي علــى درجة الماجســتير من 
جامعة شــيكاغو فــي عــام 1951، ودرجة 
الماجســتير والدكتــوراه من جامعــة ييل في 
عامي 1954 و1961 على التوالي، وعلى 
درجة الماجستير من جامعة برينستون في علم 
اإلنســان )حيث توقعت الحصول على درجة 
الدكتــوراه الثانية( بدأت حياتها األكاديمية في 
كلية ويتون )قــداس() )1961-1957(، ثم 
بدأت التدريس في روتجرز )كلية دوغالس( 
في عــام 1962 ودرســت هنــاك حتى عام 
1988، وبحلــول ذلك الوقت كانت قد حققت 
رتبة أســتاذ متميز. وكانت أيضا أســتاذة في 
تاريــخ األفكار )ومديرة البرنامج( في جامعة 
برانديس من 2003-1995، ومن -2008
2013 كانت أستاذ زائر في جامعة بوسطن 
واعتبــارا من عام 2013، قالت انها ســوف 
تكون أســتاذ زائر فــي جامعــة تافتس.وهي 
أيضــا محاضــرة في قســم الصحــة العالمية 

والطــب االجتماعي، كلية الطــب في جامعة 
هارفارد

قد عملت روتي في المقام األول على مشاكل 
في علــم النفس األخالقي والتربية األخالقية، 
وهــي مهتمــة بشــكل خــاص بالعديــد مــن 
الوظائــف األخالقية المميــزة - والمتضاربة 
في كثير من األحيان - كممارســة اجتماعية، 
حيث أنها تحدد المحظورات، ومشاريع المثل 
العليــا، وتحــدد الواجبات، وتميــز الفضائل-
استكشاف الجانب المظلم من بعض الفضائل 
- الشجاعة كما التبجح، والنزاهة والنرجسية 
األخالقيــة، والتناقــض في الحــب،, كما أنها 

حللت مزايــا المقاومة اللتزامــات األخالق: 
فوائد الخــداع الذاتي، وإغــراءات األخالق، 
والحكمــة مــن التناقــض، والمنطــق الخفي 
للعواطــف غيــر العقالنية، وهــي تتعامل مع 
العديد من هــذه القضايا تاريخيــاً )من خالل 
أرســطو، وســبينوزا، وهومــي، وفرويــد( 
واألنثروبولوجيــا )إســقاط دراســة للمنفيين 
والمهاجريــن والالجئيــن( وهي فــي الوقت 
الحاضــر تنهــي كتابــاً بعنــوان »أخالقيات 

التناقض«.
 روتــي مؤلفــة أكثر من 120 مــادة علميّة، 
ومحررة أكثر من إثنا عشــر كتاب علمّي من 
تجارب أصليّة، وقد نشرت مطبعة بيكون في 
عــام 1988 )طبعة غــالف ورقي 1991( 
لدراســة بعنوان »العقل فــي العمل: مقاالت 
في فلسفة العقل«. كما قامت بتحرير مقاالت 
حــول »دي أنيمــا« ألرســطو )أكســفورد، 
1992( مع مارثا نوســباوم، وأســهمت في 
نشر المشاعر )مطبعة كاليفورنيا األمريكية، 
1980(، ومقــاالت عن أخالقيات أرســطو 
)1980، مطبعــة كاليفورنيا(. بدأت وعملت 
كمحررة عامة للدراســات الحديثة في الفلسفة 
جامعــة  )مطبعــة  الرئيســيين  وللمفكريــن 
كاليفورنيا(. ومن الكتب البارزة األخرى التي 
حررتها »وجوه الشــر العديــدة« )روتليدج، 
 ،1976( األشــخاص  وهويــات   ،)2001
مطبعة كاليفورنيا( و«وجوه الفلسفة العديدة« 

)أكسفورد، 2000

n   جاءت جارية إلى أشعب بدينار وقالت: هذا وديعة عندك فحفظه أشعب في ثني الفراش.
فجاءت الجارية بعد أيام وقالت ألشعب : بأبي أنت! الدينار

فقال لها: ارفعي فراشي وخذي ولده ) وكان قد ترك لها إلى جنبه درهما ( فأخذت الدرهم وتركت 
الدينار . وعادت بعد أيام فوجدت معه درهما آخر فأخذته، وفي الثالثة كذلك.
وجاءت في الرابعة، فلما رأها أشعب أجهش في البكاء ، فقالت: ما يبكيك ؟

قال لها: مات دينارك في النفاس.
فقالت وكيف يكون للدينار نفاس ؟

فقال لها: يافاسقة! تصدقين بالوالدة وال تصدقين النفاس!.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف      
 دينار يلد..ولكن

  كاتب ياسني..جنمة أضاءت اجلزائر  
يف رحاب العلم واإلميان  

n   كاتــب ياســين كاتــب وأديــب جزائري 
مشــهور عالميا كل كتاباته بـ اللغة الفرنســية 
صاحب أكبــر رواية لألدب الجزائري باللغة 

الفرنسية ومن أشهرها في العالم »نجمة«
 ولد ببلدية زيغود يوسف إحدى بلديات مدينة 
قســنطينة عاصمة الشــرق الجزائري في 6 
أوت 1929,. بعد فترة قصيرة تردد أثناءها 
علــى المدرســة القرآنيــة التحــق بالمدرســة 
الفرنســية وزاول تعلمه حتى الثامن من شهر 
ايار 1948. شــارك فــي مظاهرات 8 ماي 
1945م فســجن وعمره ال يتجاوز 16 سنة. 
بعدهــا بعــام فقط نشــر مجموعته الشــعرية 
األولى »مناجاة«. دخــل عالم الصحافة عام 
1948م فنشــر بجريــدة الجزائر الجمهورية 
التي أسســها رفقة ألبير كامو، وبعد أن انضم 
إلى الحزب الشــيوعي الجزائــري قام برحلة 
إلــى االتحــاد الســوفياتي ثم إلى فرنســا عام 

1951م.
تقلد منصب مدير المسرح بسيدي بلعباس قبل 
وفاته اكتشــف من خالل حوادث سطيف التي 
جّدت في ذلك التاريخ واقع االســتعمار وكان 

لذلك أبعد األثر في كتاباته.
كاتب ياســين هو أب لناديــة وهانس وأمازيغ 
كاتب عضو في الفرقة الموســيقية المعروفة 

قناوة ديفيزيون
 تردد ياسين في صغره على المدرسة القرآنية 
بمسجد مدينة قسنطينة، لكنه بعد فترة وجيزة 
التحق بالمدرســة الفرنســية بوالية ســطيف 
وفيهــا تابع تعليمه حتى 8 مايو/أيار 1945، 
اليــوم الذي ارتكب فيه المســتعمر الفرنســي 
مجازر مروعة بحق الشــعب الجزائري راح 
ضحيتها -بحســب بعض الرواياتـــ أكثر من 
45 ألف شــهيد. وبســبب مشــاركته في هذه 
المظاهــرات تم القبض عليه بعد خمســة أيام 
من انطالقها وتم ســجنه، وهــي الحادثة التي 
تســببت في إصابــة والده باضطراب نفســي 

العتقاده أن ابنه لقي حتفه في المظاهرات.
 ومــن وراء القضبان وبعد عام أصدر ديوانه 
الشعري األول بعنوان »مناجاة« ليسخر قلمه 
بعــد ذلك لخدمة لبالده ومناهضة االســتعمار 

الفرنسي.
هاجر إلى فرنســا ســنة 1947، وفي باريس 
التي اســتقر بهــا تعرف علــى مجموعة من 
وكان  الجزائرييــن،  والمثقفيــن  المناضليــن 
يشــاركهم في تنشــيط حلقات فكريــة وأدبية، 
لكنــه قرر العودة إلــى الجزائر عام 1970، 
ليســتقر بمدينــة ســيدي بلعباس فــي الغرب 

الجزائري.
الوظائف واملسؤوليات

فــي عــام 1949 أســس رفقــة ألبيــر كامو 
صحيفــة الجزائــر الجمهوريــة، والتي جعل 
منها منبــرا لمناهضة االســتعمار الفرنســي 
للجزائر. خالل ســنوات الحــرب الجزائرية 
زار العديد من الدول، وكتب تحقيقا عن الحج 

لمجلة »اإلكسبريس« الفرنسية.
تــوزع اإلنتــاج األدبي لكاتب ياســين ما بين 
الرواية والشــعر والمسرح، ومن أهم أعماله 
النســاء«،  و«شــارع  االنتقــام«،  »دائــرة 
و«المرصع بالنجوم«، و«المضلع النجمي« 
حقيبتــك«،  احمــل  و«محمــد..   ،)1966(
و«فلســطين التــي خانوهــا«، و«الرجل ذو 
الحــذاء المطاطــي«، و«الجثــة المطوقــة« 
1959، و«القدمــاء يضاعفون ضراوتهم«، 
عــذراء«  و«ألــف  الــذكاء«،  و«غبــرة 
)1958(، و«أشــعار الجزائر المضطهدة« 

.1959
قــدم الكاتب الجزائري العديد من مســرحياته 
على خشــبة المســرح فــي كل من فرنســا و 

الجزائر.
مناجاة )شعر 1946(،

أشعار الجزائر المضطهدة )شعر 1948(،
نجمة )رواية 1956(،

ألف عذراء )شعر 1958(،
المضلع النجمي )رواية 1966(،

القصــاص )مجموعــة مســرحيات  دائــرى 
،)1959

فلسطين المخدوعة
حرب األلف عام

)مســرحية  المطاطــي  النعــل  ذو  الرجــل 
.)1970

والف كاتب ياســين رواية نجمة 1956 التي 
قــال عنهــا كاتب ياســين هل ماتــت روحها 
الجزائرية عندما كتبتها بالفرنســية واعتبرها 
النقاد أجمل نص بالفرنســية لكاتب من اصل 
غيــر أوروبي حيث عبر ياســين بصدق عن 
فتــرة مؤلمة فــي حيــاة الجزائرييــن واكمل 

مسرحية المراة الطائشة عام 1959.
 توفــي كاتب ياســين يوم 29 أكتوبر/ ســنة 
1989 بإحدى مستشفيات مدينة »غرونوبل«

 ونقل جثمانه ودفن بالجزائر

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن أول قنبلة ذرية في 
الحرب العالمية الثانية تمَّ إنشاؤها 

بواسطة أمريكا، ولقد تم إسقاط هذه 
القنبلة في مدينة هيروشيما في اليابان.

- هل تعلم أن عدد البكتيريا في األُذن قد يزيد بمقدار 
700 مرة إذا تم ارتداء السماعات لُمدة ساعة كاملة.
فاه تحتوي على  - هل تعلم أن بعض أنواع أحمر الشِّ

ناتها. مك من ِضمن ُمكوِّ ُقشور السَّ
- هل تعلم أن هناك َبعض االعتقادات بأن األلماس 

َمصنوع من الكربون والبكتيريا الميتة.

1975 - فريــق تســلق نســائي ياباني 
ينجــح بالوصول إلى قمة جبل إفرســت 
ليكــون أول فريق نســائي يصل إلى قمة 

الجبل.
2007 - الرئيس الفرنســي نيكوال ساركوزي 

يتسلم السلطة رسمًيا.
2018 - الهيئة الســعودية للرياضة توقف فهد المرداسي أحد 
حــكام كأس العالــم 2018 مدى الحياة، بعــد اتهامه في قضية 

فساد.
يوم الُمعلم في ماليزيا

 واحد مجاهش النوم 
رقد وخاله

كن حذرا عليك أن تتصرف بتكتم فأنت عندما تكون سعيدا و 
متحمسا قد تبوح بالكثير .

 دوستويفسكي 

رجعت حليمة لعادتها القديمة: 
 

يضرب لمن أقلعت عن شيء وعادت له مرة أخرى

       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.

األحد 16 ماي  2021
الموافق لـ 4 شوال 1442



n قرار غرفة اإلتهام، جاء حســب 
نفس المصادر، عقب ظهور إتهامات 
جديــدة ضــد مســئولين و نافدين في 
ملــف القضيــة التي تعــود تفاصيلها 
إلى قضية صنفتهــا فرقة االقتصادية 
ســكيكدة،  واليــة  ألمــن  الماليــة  و 
كجناية تهــدد االقتصاد الوطني.حيث 
تعود تفاصيلها إلى شــكوى تقدم أحد 
”المصدريــن” بخصــوص بقاء 40 
حاوية كانــت موجهة إلــى التصدير 
عبر ميناء ســكيكدة، منتصف الســنة 
الماضية، كانت بها كميات هائلة من 
مادة ”المازوت”، حيث كان المصدر 
قد قدم تصريح للجمارك بأنها تحوي 
على مــادة ”الديليون” علــى اعتباره 
يملك مصنعا  إلنتــاج الزيوت ومادة 
” الديليــون”، ببلدية حمادي كرومة، 
و طالب بالتعجيل في تصدريها نظرا 
لمــا تحملــه من مواد خطيــرة، وهي 
الشــكاوي التي دفعت آنــذاك بوزارة 
الداخليــة إلــى إصــدار بيــان خاص 
حــول وضعية هذه الحاويات، مؤكدة 
في البيان أن مصالح الجمارك قامت 
بنقــل الحاويات إلى مــكان آمن بأحد 
المستودعات التابعة لها خوفا من أي 
تبعــات تلحق تلــك الحاويات خاصة 
و أنهــا تزامنت مع االنفجار الرهيب 
الــذي حــدث فــي مينــاء العاصمــة 
البنانية، بســبب حاويات معبأة بمواد 
خطيرة، لكن فطنة مصالح الضبطية 

للفرقــة االقتصاديــة والماليــة ألمن 
والية ســكيكدة، جعلها تتنقل إلجراء 
معاينــات ميدانية للمقــر االجتماعي 
للشــركة وبعض التجــار المختصين 
في نقــل وتوزيع المــواد البترولية ، 
أين تبين أن رأس الشبكة يقوم بشراء 
كميــات ضخمة من مــادة المازوت، 
بالســعر المدعــم من طــرف الدولة 
الجزائريــة، ويقوم بعد ذلك بشــحنها 
عبــر حاويــات وشــاحنات كبيــرة ، 
مثبتة على مستوى شركته ، سعة كل 
حاوية 30 ألف لتر ، كما أنها مزودة 
بخالطــات كهربائيــة كبيــرة ، مــن 
أجل التمويه في إســتعمالها لصناعة 
خليــط ” الديليــون” ، قبــل أن يقــوم 
بشحن المازوت في أكياس بالستيكية 
مخصصــة لحفــظ الســوائل، ويتــم 
تهريبه إلى مختلف الدول المجاورة، 
التي تعرف ارتفاعا كبيرا في سعره.

المختصة،  األمن  مصالح  كانت  و 

اوقفت  قد  أمر قضائي،  بناء على  و 
تقديمه  تم  و  ”الحاويات”،   صاحب 
أمام النيابة المختصة و السيد قاضي 
تهم  عن  بحبسه  أمر  الذي  التحقيق، 
يهدد  الذي  الوقود  تهريب  جناية 
حيازة  جنحة  الوطني،  االقتصاد 
الجمركي مخزن معدا  النطاق  داخل 
جنحة  التهريب،  في  لالستعمال 
عن  شرعية  غير  تجارة  ممارسة 
حالتها  في  أولية  مواد  بيع  طريق 
التحويل  قصد  اقتنائها  تم  األصلية 
تنبث  شهادة  عمدا  تحرير  وجنحة 
وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها، 
التماس  التحقيق  قاضي  فضل  حيث 
أمام  الجناية  في  التحقيق  توسيع 
التماسه،  أيدت  التي  االتهام  غرفة 
حيث ينتظر أن يتم إسقاط العديد من 
العديد  حولها  تحوم  التي  الرؤوس 
و  الميناء  بارونات  في  الشكوك  من 

التصدير المشبوه في سكيكدة.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 33/ 15
الجزائر : 25/ 16
وهران : 28/ 17 

n عثــر صبــاح الجمعــة على جثــة غواص 
على مســتوى شــاطئ الصخرة البيضاء ببلدية 
ميزرانــة شــمال تيــزي وزو حســبما أفــادت 
بــه  مصالــح الحمايــة المدنيــة. وأوضح ذات 
المصــدر أنه تــم العثــور على جثــة الضحية 
البالغة من العمر 28 سنة و القاطنة ببلدية سي 
مصطفى بوالية بومــرداس, كان يقوم بالصيد 
في أعماق البحــار, و قد تم التبليغ عن إختفائه 
من طرف أصدقائه مســاء أمس الخميس على 
حوالي الســاعة الســابعة مســاءا  وفــور ذلك, 
شــرع أعوان الوحدة البحريــة للحماية المدنية 
لتيقزيــرت فــي البحث عنــه, و بعد ســاعات 
مــن البحث المتواصل تــم العثور على جثته و 
تحويلها نحو المؤسســة العمومية االستشــفائية 

بنفس المدينة.
يذكــر أنه تم خالل شــهر ســبتمبر من الســنة 
الماضيــة, العثور على جثة شــخص في نفس 

المكان و في نفس الظروف.

n وحســب ذات الحصيلة شــهدت 
مستغانم وفاة شاب يبلغ من العمر 19 
ســنة على مستوى شــاطئ مجدوب. 
وكذا وفاة شــاب يبلــغ من العمر 19 
ســنة في البحر بشــاطئ صابالت 2 

بلديــة مزغــران كما ســجلت غرق 
شاب يبلغ من العمر 23 عاما بوالية 
ورقلة في مجمع مائي بمنطقة قاســي 
الطويل بلدية حاســي مســعود. وفي 
واليــة المســيلة وفــاة طفــل يبلغ من 

العمر 12 ســنة بمجمــع مائي ببلدية 
بلعايبة.

أما بوالية الشلف فسجلت وفاة طفل 
يبلغ من العمر 13 سنة بمجمع مائي 
بواد الشلف منطقة لعبابسة بلدية واد 
تيزي  والية  مستوى  الفضة وعلى 
وزو توفي طفل يبلغ من العمر 14 
المسمى  بالمكان  سيبوس  بواد  سنة 
وكذا  وزو،  تيزي  بلدية  الصابلي 
انتشال شاب يبلغ من العمر 28 سنة 
الصخرة  المسمى  بالمكان  البحر  في 
عرفت  تقزيرت .كما  بلدية  البيضاء 
ضحيتين  انتشال  البواقي  أم  والية 
من  يبلغان  ذكر  جنس  من  متوفيتين 
غرقا  سنة   23 و  سنة   24 العمر 
دوار  المسمى  بالمكان  مائي  بمجمع 

كعبارة بلدية أوالد حملة. 

 باقة األخبار 
هالك طفلني يف أقل من 48 ساعة 

يف الربك المائية بالمسيلة   

n تدخلــت مصالح الحماية المدنية بوالية المســيلة 
يومي العيد في كل من بلديتي بلعايبة شــرق عاصمة 
الوالية ،أين انتشــلت الوحــدة الثانوية للحماية المدنية 
ببرهوم جثة شاب )13 سنة ( بعد سقوطه في حوض 
مائــي فالحي ،كما تدخلــت الوحدة الثانويــة للحماية 
المدنية ببلدية اوالد دراج وانتشلت جثة طفل من عائلة 
لقمة ويبلغ من العمر سنتين ،وكانت ذات المصالح قد 
انتشــلت جثة الطفل )ب ت ( 9 ســنوات من حوض 
مائــي فالحي بمنطقة ســطح القمر بالقطب الحضري 
الجديد ببلدية عاصمة الوالية المسيلة، وبذلك تتواصل 
ماسي العائالت المسيلية مع االحواض والبرك المائية 
كلمــا حل فصل الحر حيث تســجل وحــدات الحماية 
المدنية عشــرات التدخالت عبر اقليم الوالية وتسجل 
كل سنة اعدادا من الضحايا في سيناريو بات مزعجا 
لألولياء الذين يتحملون قســطا من المســؤولية وعدم 
قدرتهــم علــى مراقبــة ابنائهــم ،كما ان المســؤولين 
المحلييــن لــم يتمكنــوا طيلــة الســنوات االخيرة من 
مســايرة النمو الديمغرافي فــي المدين والبلديات التي 
تفتقر للمنشــئات الرياضية والترفيهية خاصة المسابح 
الجواريــة التي اصبح حكرا على فئات معينة بســبب 

سوء التسيير .
عبد الحليم بالل 

تفحم شيخ يف حريق مزنل بالعريب 
بلمهيدي يف سكيكدة

n توفي ، أمس، عجوز يبلغ من العمر 83 ســنة، 
عقــب تعرضه إلى حروق خطيــرة حريق مهول أتى 
علــى منزل ارضي بمنطقة العربي بلميهدي في بلدية 

فلفلة في سكيكدة.
و استنادا إلى مصادر الحماية المدنية، فإن لفظ انفاسه 
االخيرة بعدما تعرض إلى حروق متفاوتة الخطورة 
المهول  الحريق  إخماد  تم  حيث  الحياة،  فارق  قد  و 
كلي،  بشكل  تفحم  التي  األرضي  السكني  البيت  في 
بينما أصيبا الضحية بحروق متفاوتة الخطورة ليحول 
جثة هامدة على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد 
فتحت  المختصة  األمن  ...مصالح  بوحارة  الرزاق 

تحقيقا في مالبسات الحريق.
نورالدين. ب

 n كم هي كثيرة مآسي و نكبات الفلسطينيين 
منذ النكبة الكبرى قبل 73 سنة خلت. تتجّدد كل 
مرة بعدوان الكيان الصهيوني المحتل، و تخاذل 

و ذّل العرب الخانعين من حولهم.
الذي  المقيت،  السرطاني  الجسم  هذا  إسرائيل 
األول  في  الطاهرة،ألبت  أرضهم  على  ُزرع 
في  المصلين  لمهاجمة  جيشتهم  و  مستوطنيها، 
في  جّراح  الشيخ  سكان  و  الشريف،  األقصى 

أواخر الشهر الفضيل.
 ، غاشم  عدوان  إلى  سريعا،  الموقف  يتفاقم   
نّغص على الفلسطينيين فرحة العيد. و لم تتردد 
التجمعات  قصف  في  دوما،  كدأبها  إسرائيل 
السكنية في غزة، و قام طيرانها الحربي بإطالق 
صواريخه و قنابله الحاقدة على األبراج اآلهلة 
و  المدنية  المنشآت  استهدف  مثلما  بساكنيها، 
المنازل، و توّسع العدوان جوا و برا و بحرا، 
الفلسطينية  المقاومة  معاقل  استهداف  بذريعة 

الباسلة.
بينهم  المدنيين  الشهداء من  قوافل  توالى سقوط 
عدد كبير من األطفال و النساء، و عددهم يرتفع 
أسبوعه  أكمل  الذي  العدوان  من  مع كل ساعة 

األول.
حروبها  من  تتعظ  لم  إسرائيل  أن  الظاهر،  و 
تواجه  فهي  الفلسطينيين،  على  الفاشلة  السابقة 
و  القّسام،  كتائب  من  بطوليا  و  قويا  رّدا  اآلن 

الجهاد اإلسالمي، و فصائل المقاومة األخرى.
القبة  تخترق  مسيرة  طائرات  و  صواريخ، 
الحديدية المزعومة، و تصيب أهدافها في قلب 
تل أبيب و يافا و حيفا و اللّد، و أم الفحم و كفر 
كنا و غيرها.. الصهاينة مرعوبون و ال ينامون، 

بعد أن فشلت ”القبة الحديدية” في حمايتهم.
الكاتب اإلسرائيلي الشهير) آري شبيت( حاول 
التعبير عن هذا الرعب و الخوف من المجهول، 
يبدو   ” قائال:  هآرتس(،   ( بصحيفة  مقال  في 
ال  و  التاريخ،  عرفه  شعب  أصعب  نواجه  أننا 
إنهاء  و  بحقوقهم،  االعتراف  سوى  معهم  حل 
نتنياهو  عين  في  إصبعي  أضع  االحتالل.. 
من  ألوقظهم  الجدد  النازيين  و  ليبرمان  و 
الفلسطينيون  يتابع :”  هذيانهم الصهيوني..”. و 
متجذرون في هذه األرض، و اإلسرائيليون منذ 
حصيلة  أنهم  يدركون  فلسطين  إلى  جاؤوا  أن 

أكذوبة ابتدعتها الصهيونية”.
انتفاضة  و  المقاومة  صواريخ  الكالم..  آخر 
الفلسطينيين في غزة و القدس و الضفة الغربية، 
كّل  أسقطت  المحتلة،  المناطق  كل  داخل  و 
األقنعة، و كّل أوراق التوت التي كانت تتغطى 
مثلما  ـ  الحساب  وقت  األكذوبة.. حان  هذه  بها 
حسابا  سيكون  المؤكد،  و  ـ،  المقاومة  قالت 

عسيرا على الصهاينة.
                        محمد مصباح

كاريكاتور 

لن تحميكم قبتكم الحديدية
آخر الكالم 

الصبح  : 03.36
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.38
العشاء : 21.11

مواقيت الصالة 

األحد 16 ماي  2021/الموافق لـ 4 شوال  1442

كشفت، أمس، مصادر، مطلعة ”ل عين الجزائر”، بأن غرفة اإلتهام قررت نهاية األسبوع الماضي، إجراء 
تحقيق تكميلي فيما أصبح يعرف بفضيحة محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود” مادة المازوت” عبر 
ميناء سكيكدة، والتي تم اكتشافها داخل 40 حاوية، كانت موجهة للتصدير نحو البلدان المجاورة، على 

أساس أنها مادة ” الديليون”.

كشفت حصيلة لمصالح الحماية المدنية أنه تم تسجيل وفاة 09 أشخاص غرقا خالل 48 ساعة األخيرة 
سجلت على مستوى عدة واليات.

الحماية املدنية تسجل وفاة 9 اشخاص غرقا خالل يومي العيد

إعالن إلى أصحاب األكشاك 
   تدعو ” عني الجزائر ” أصحاب األكشاك 

بواليات شرق البالد إىل إخطارها بخصوص 
كل تذبذب يف توزيع الجريدة ..كما 

تدعو كل الذين يريدون أن تصل الجريدة 
أكشاكهم  االتصال على األرقام التالية : 
  0672661888  /   031741609 

بحث
 عن مراسلين 

 تبحــث جريدة عين الجزائر  الصادرة بقســنطينة 
عن مراسلين صحفيين في الواليات التالية 

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

اإللكتروني للجريدة :
 aineldjazaircne2020@gmail.com

العثور عىل جثة غواص 
بسواحل تزيي وزو

فضيحة محاولة تهريب 40 حاوية مازوت عبر ميناء 
سكيكدة غرفة اإلتهام تطلب تحقيق تكميلي 

سكيكدة : نورالدين .ب
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