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وفاة البطل اإلفريقي يف 
رفع األثقال أحمد طاريب 

بعد معاناة مع المرض
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 والد الطفلة أنفال يتهم

  رئيس فريق الشبيبة
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أكثر من 1000 حادث مرور تسببت فيها الدراجات النارية يف 3 أشهر
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قسنطينة 
 استهتار كبري  وتخيل 

عن اإلجراءات الوقائية 
من كورونا

تبسة
 حافلة  تدهس شابا قرب 

الجامعة ومقتل شخص  
وإصابة  ستة آخرني 

ص 6 

ص 23

ص 16

ص 23

أنصار الصام يطالبون برحيل اإلدارة 
الحالية ويشككون يف نزاهة الالعبني 

أكد عىل رضورة تنقيتها من الرواسب االستعمارية

ص8 

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أن جودة العالقات مع فرنسا 
مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة والتي يجب تنقيتها من الرواسب االستعمارية.

الوطنــي  اليــوم  إحيــاء  بمناســبة  يف رســالة  الجمهوريــة  رئيــس  وأوضــح 
للذاكرة المخلد لذكــرى مجازر الثامن من ماي 1945، قرأها بســطيف نيابة عنه 
األمــن العام لوزارة المجاهدني، العيد ربيقة، أن ”جودة العالقات مع جمهورية 
فرنســا لن تأىت دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة والتي ال يمكن بأي 

حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوغات”.

  الرئيس تبون: جودة العالقات مع 
فرنسا مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة    
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 قال أنه ال يفكر يف الرحيل 
عن مانشسرت سيتي 

 محرز : »يراودني 

إحساس أنني سأتوج 
بالتشامبيانزليغ«

األحزاب السياسية تحتج لدى رشيف 
بسبب اإلقصاءات وزبر قوائمها

قيادات من األفالن 
تسعى لإلطاحة ببعجي
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مسابقة 
 رمضان ..

شارك وأربح 
هدايا قيمة 

ص  24 

جمعية عن مليلة 

دعا أنصار جمعية عين مليلة  اإلدارة الحالية إلى الرحيل من منصبها بعد 
فشلها في احتواء مشاكل النادي العديدة والمتعددة وأهمها  األزمة المالية 

التي لم يتم إيجاد حل لها منذ أربع سنوات ما أثار غضب األنصار الذين 
اعتبروا أن عمل اإلدارة الحالية بقيادة عمراني وبن صيد فاشلة لكونها 
لم تستطيع منذ أن تولت هذا المنصب جلب ممول للفريق يخفف الضغط 

المالي .



أكرث من 1000 حادث مرور تسببت فيها 
الدراجات النارية يف 3 أشهر

n كشــفت المكلفــة باإلعالم 
على مستوى المندوبية الوطنية 
لألمن عبر الطرق ،أمس السبت 
، بالبليدة ، أنه تم تســجل  أكثر 
من ألــف حادث مــروري وقع 
على مســتوى شــبكة الطرقات 
الوطنيــة تســبب فيهــا ســائقي 
الدراجات النارية خالل الثالثي 

األول من السنة الجارية.
فاطمــة  الســيدة  أوضحــت  و 
خالف لوكالة األنباء الجزائرية 
، علــى هامــش فعاليــات يــوم 
تحسيســي موجــه لفئة ســائقي 

الدراجــات النارية أن المندوبية 
الوطنيــة لألمــن عبــر الطرق 
ســجلت خــالل الثالثــي األول 
فيهــا  تــورط  حــادث   1202
ســائقي الدراجات النارية و هذا 
بيــن 5874 حــادث مــروري 
ســجل عبر الطرقــات الوطنية 
خــالل الســنة الجارية و أســفر 
عن وفاة 670 شخص و إصابة 

7747 آخرين .
و اســتنادا لــذات المتحدثة فإن 
نحــو 20 بالمائــة مــن مجمــل 
حــوادث المــرور التــي وقعت 

خالل الفترة المذكورة ، تســبب 
فيها هذا الصنف من الســائقين، 
الفتة إلى أن أبــرز التجاوزات 
هــي  طرفهــم  مــن  المرتكبــة 
السرعة المفرطة و التجاوزات 
الخطيرة و عــدم إرتداء الخوذة 
الواقيــة للــرأس التــي تعــد من 
أهم وســائل الحماية التي يتخلى 
عنها نســبة معتبرة منهم بالرغم 
من دورهــا الهام فــي حمايتهم 
من خطــر المــوت أو اإلصابة 

بعاهات مستديمة.

بعد تعليق دام أكرث من أربع سنوات
القطارات تعود إلى خط المسيلة العاصمة
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إنقــاذ عائلــة مــن أربعــة أفــراد مــن الموت 
الحقيقي بتزيي وزو

n  تمكنــت مصالح 
المدنيــة  الحمايــة 
الســاعات  خــال 
األخيــرة مــن إنقاذ 
ســبعة أشخاص من 
الحقيقــي،  المــوت 
بســبب الغــاز مــن 
من  أربعــة   بينهــم 
عائلة واحدة بوالية 
تيزي وزو، وحسب 
التــي  المعلومــات 
بحوزتنــا فإن تدخل 

الحمايــة المدنيــة كان بمدينة تيــزي وزو على خلفية النــداء الذي أطلقه 
جيــران الضحايــا ليتــم التنقل على جناح الســرعة إلى الموقع إلســعاف 
الضحايــا االربعــة من بينهم الزوج البالغ من العمر 48 ســنة،  وزوجته 
التي ال يتجاوز عمرها 38 ســنة، إضافة إلى فتاتين بين 4 و6 ســنوات 
وبحسب التحقيقات األولية فإن الغاز كان مسرب من مسخن المائي الذي 

كاد أن يتسبب في كارثة بتيزي وزو .
 أ- هادي 

اليمــن  يــؤدون  للرشطــة  أول  مــازم   98
القانونية   بمجلس قضاء الجزائر

n أدى الســبت, بمجلس قضاء الجزائر, 98 مفتش رئيســي للشرطة, 
اليمين القانونية بعد ترقيتهم إلى رتبة مازم أول للشرطة, حسبما أفاد 

به بيان المديرية العامة لألمن الوطني.
 وقــد تلقت الدفعة المتخرجة, وفق البيــان, تكوينا تخصصيا في مجال 
الشــرطة القضائيــة, القانــون الخاص والعــام, اإلجــراءات الجزائية, 
اإلجراءات الشــرطية, القانون اإلداري, و كذا الشرطة العلمية وحقوق 

اإلنسان.
وتؤهــل اليميــن القانونيــة, المتكونيــن وفــق المــادة 12 مــن قانون 
اإلجــراءات الجزائية من أداء مهامهم وممارســة صاحياتهم بصفتهم 
ضباط الشــرطة القضائية, ملزمين باحترام القانون والسهر على حفظ 

األمن وحماية المواطن والممتلكات.
ربيع .م
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

النحــل للكشــف عــن 
فريوس كورونا

n درب باحثــون هولنديون مجموعة 
من النحل، التي تملك حاسة شم قوية، 
للكشــف عن عينات مصابــة بفيروس 
كورونا وذلك في اكتشــاف يقولون إنه 
سيقلص فترات انتظار نتائج الفحوص 

إلى ثوان فقط.
الباحثــون  أعطــى  النحــل،  ولتدريــب 
بمعمــل األبحــاث البيطرية فــي جامعة 
بالســكر  محــاة  مياهــا  »فاخننغــن« 
مكافــأة لهــا بعد عرضها علــى عينات 

ملوثة بكوفيد19-.
وفــي المقابــل، تــم حرمــان النحل من 
المكافــأة بعد عرضها على عينات غير 

مصابة بالفيروس.
وقال فيم فان دير بويل بروفيسور عالم 
الفيروســات الذي شارك في المشروع 
إنــه بعــد اعتيادها علــى النظــام، تمد 
النحلة لســانها بعفويــة للحصول على 
المكافــأة عندمــا تقــدم إليهــا عينــات 

مصابة.
النحــل  إخــراج  إن  الباحثــون  وقــال 
ألسنتها للشرب هو تأكيد إصابة العينة 

بالفيروس.
ويســتغرق األمر ســاعات وربما يصل 
إلى أيــام للحصول علــى نتيجة فحص 
فيــروس كورونــا لكــن النحــل تقــدم 

النتيجة في الحال.
ويعــد هــذا األســلوب الجديــد رخيص 
الثمــن أيضا وهو ما يجعله مفيدا لدول 

تقل فيها الفحوص.

2
نحلة

n سيدخل خط جديد للسكك الحديدية يربط بين المسيلة و الجزائر العاصمة حيز الخدمة بداية من غد االثنين بعد تعليق لحركة القطارات على 
هذا االتجاه دام أكثر من أربع سنوات، حسب ما علم أمس السبت من مديرية النقل.

و ســتكون أول رحلة لهذا القطار غدا االثنين على الســاعة 5 صباحا انطاقا من المســيلة مرورا بواليات برج بوعريريج، البويرة و بومرداس 
وصوال إلى الجزائر العاصمة على الساعة 8 صباحا، وفقا لما أفاد به نفس المصدر، مضيفا أن رحلة العودة لهذا القطار مبرمجة في ذات اليوم 

على الساعة 16 زواال على أن يعود إلى والية المسيلة على الساعة الثامنة ليا.
و ســيتم توفير قطارات من نوع متطور لنقل المســافرين عبر هذا الخط اســتنادا لما أكدته مديرية النقل , الفتة إلى أن وضعه حيز الخدمة يندرج 

في إطار تنويع الخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
و من أجل تشجيع مستعملي هذه الوسيلة للنقل، تقترح الشركة الوطنية للسكك الحديدية تخفيضا يصل إلى 60 بالمائة على سعر التذكرة، مثلما 

تمت اإلشارة اليه .

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق



n شــارك أمس الســبت بســطيف 
آالف المواطنين في مسيرة الذاكرة و 
الوفاء ل 45 ألف شهيد سقطوا ذات 
8 مــاي 1945 بكل من ســطيف و 
قالمة و خراطة بمناســبة االحتفاالت 
الرســمية باليوم الوطنــي للذاكرة و 
الذكرى الـ76 لتلك األحداث الدامية 
التي تأبى ذاكرة الجزائريين نسيانها.

الشــعبية  المســيرة  انطلقــت  قــد  و 
ــاري  ــو ذر الغف ــام مســجد أب ــن أم م
ســابقا(  القطــار  محطــة  )مســجد 
العــام  األميــن  مــن  كل  حضرهــا 
لــوزارة المجاهديــن و ذوي الحقوق، 
الســلطات  رفقــة  ربيقــة  العيــد 
العســكرية  و  المدنيــة  المحليــة 
والمستشــار لــدى رئيــس الجمهوريــة 
المكلــف باألرشــيف الوطنــي وملــف 
و  شــيخي  المجيــد  عبــد  الذاكــرة، 
الوطنيــة  للمنظمــة  العــام  األميــن 
ــارك  ــة امب ــن، خالف ــاء المجاهدي ألبن
ــاي 1945،  ــة 8 م ــس جمعي و رئي
كــذا  و  صالقجــي  الحميــد  عبــد 
األســرة الثوريــة و حشــد كبيــر مــن 
المواطنيــن مــن مختلــف الشــرائح و 

. األعمــار 
و قــد أعــادت هــذه الصــور فــي 
صــور  الجزائرييــن  آالف  أذهــان 
خاللهــا  نــادى  ســلمية  مســيرة 
شــعب أعــزل قبــل 76 ســنة فــي 
ــي  ــه ف ــان بحق ــكان و الزم ــس الم نف
االســتقالل و أراد العيــش بحريــة 
ــافة اإلســالمية  ــراد الكش ــم أف يتقدمه
ــل الزهــور  ــن إكلي ــة حاملي الجزائري
طابعهــا  علــى  صــدق  كعربــون 
الســلمي فتحولــت إلــى أحــداث دامية 

وثقــت لمأســاة إنســانية رهيبــة .
الذيــن  األوفيــاء  هــؤالء  أبــى  و 
ســلكوا نفــس الطريــق التــي قطعهــا 
ســعال بوزيــد ورفاقــه أمثــال عيســى 
شــراقة و لخضــر تعرابيــت و عمــر 
يــوم  كثيــرون  وغيرهــم  زيتونــي 
يبرهنــوا  أن  إال  األســود  الثالثــاء 
اقترفتــه  مــا  بــأن  بأســره  للعالــم 
مــاي   8 ذات  االســتعمارية  اآللــة 
ــزل »  ــعب أع ــق ش ــي ح 1945 ف
ــة  ــرة الجماعي ــن الذاك ــن يمحــى م ل
ــن  ــي جبي ــار ف ــة ع ــيبقى وصم و س
ــن  ــدة م ــتعمارية و واح ــوى االس الق

أكبــر مجــازر التاريــخ المعاصــر.
يتقدمهــا  مربعــات  تشــكلت  قــد  و 
اإلســالمية  الكشــافة  عناصــر 
ــي  ــم الوطن ــن العل ــة حاملي الجزائري
و  الوطنيــة  األناشــيد  مردديــن  و 
الهيئــات  عديــد  لممثلــي  أخــرى 
و  الــدرك  غــرار  علــى  األخــرى 
األمــن الوطنييــن و الحمايــة المدنيــة 
و غيرهــا فــي أجــواء تحمــل أســمى 
معانــي العرفــان و الوفــاء لشــهداء 8 

.  1945 مــاي 
 1 شــارع  عبــر  الموكــب  مــر  و 
نوفمبــر 1954 ليصــل إلــى أمــام 
النصــب التــذكاري »ســعال بوزيــد« 
ذكــرى  فــي  تشــييده  تــم  الــذي 
استشــهاد هــذا البطــل، أول شــهيد 
ــك األحــداث بوســط  ســقط خــالل تل
)شــارع   1945 مــاي   8 شــارع 
ــى  ــابقا( و عل ــو س ــورج كليمونس ج
بعــد أمتــار قليلــة مــن نافــورة »عيــن 
الفــوارة« ، حيــث تــم وضــع إكليــل 
مــن الزهــور و قــراءة فاتحــة الكتاب 

ترحمــا علــى أرواح الشــهداء .
و قــد توقفت المســيرة بــذات المكان، 
تالميــذ  مــن  المئــات  أدى  حيــث 
األناشــيد  مــن  العديــد  المــدارس 
الوطنيــة و كــذا ملحمــة تمثيليــة حول 
استشــهاد البطــل ســعال بوزيــد مــن 
ــالمية  ــافة اإلس ــم الكش ــرف براع ط

. الجزائريــة 
ــذه  ــاء ه ــج إحي ــن برنام ــا يتضم كم
الرســمي  الوفــد  زيــارة  الذكــرى 
لمشــروع إنجــاز مرصــد 8 مــاي 
1945 و تدشــين و تســمية مجمعين 
مدرســيين و متوســطة جديــدة بحــي 

ــطيف. ــرق س ــاب ش الهض
ق ـ و/ وأج

n أحيى الشــعب الجزائري أمس 
الســبت اليوم الوطنــي للذاكرة ألول 
مرة فــي تاريــخ الجزائر المســتقلة 
الموافق للذكرى 76 لمجازر 8 ماي 
1945 تحت شــعار »الذاكرة تأبى 
النســيان » وذلك باستذكار بطوالت 
شعب صنع تاريخا مجيدا و بالوقوف 

عند مالحم الثورة المباركة.
ــام  ــر الع ــد المدي ــبة أك ــذه المناس وبه
الوطنــي  األرشــيف  لمؤسســة 
مستشــار الرئيــس المكلــف بالذاكــرة 
ــح  ــي تصري ــيخي ف ــد ش ــد المجي عب
إذاعــي بــأن للجزائــر تاريــخ زاخــر 
وبطــوالت شــعب أبــّي وقــف فــي 
وجــه المســتعمر الفرنســي وثــورة 

فريــدة حيــرت العالــم أجمــع.
وشــدد شــيخي علــى أهميــة ترســيخ 
الذاكــرة الوطنيــة ونضــاالت أجدادنــا 
ــدف  ــا به ــبابنا وأطفالن ــي وعــي ش ف
الجزائــر  بقيمــة  تعزيــز معرفتهــم 
حتــى نتمكــن -يضيــف المتحــدث  
بــر  إلــى  الجزائــر  إيصــال  -مــن 
و  العلــم  طريــق  عــن  األمــان 

. المعرفــة 
المــؤرخ محمــد  أكــد  جانبــه  مــن 

ــح مــع  ــة التصال ــى أهمي عباســي عل
بأبعــاد  األجيــال  وتذكيــر  الــذات 
ــي  ــت ف ــي وقف ــة الت ــدة الوطني الوح
و  الفتنــة  زرع  محــاوالت  وجــه 
التفرقــة التــي قــام بهــا المســتعمر 
أســمى  مــن  وأعتبرهــا  الفرنســي 
أهــداف اليــوم الوطنــي للذاكــرة .
وأضــاف قائــال »هــذه الذاكــرة البــد 
ــح مــع  ــد مــن خاللهــا التصال أن نعي
ــكان   ــدر اإلم ــاول ق ــذات وأن نح ال

أن نتذكــر أمجادنــا  وعلينــا أن نذكــر 
األجيــال بــأن هــذا الوطــن وهــذه 
ــال  ــن الرج ــت م ــي أنجب األرض الت
االعتــزاز  يمكــن  مــا  واألبطــال 
دائمــا  بــه  والوقــوف  واالفتخــار 
شــامخين أمــام التحديــات الدوليــة 
التــي تحــاول أن تشــككنا فــي قدراتنــا 
وفــي تاريخينــا وفــي إمكانياتنــا نحــو 

ــام » ــى األم ــير إل الس
ق ـ و

3عين على الحدث

الرئيس تبون: جودة العالقات مع فرنسا
 مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أن جودة العالقات مع فرنسا مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة والتي يجب تنقيتها من الرواسب االستعمارية.

أكد عىل رضورة تنقيتها من الرواسب االستعمارية

n وأوضــح رئيــس الجمهوريــة في رســالة بمناســبة 
ــازر  ــرى مج ــد لذك ــي للذاكرة المخل ــوم الوطن ــاء الي إحي
ــه  ــة عن ــا بســطيف نياب ــاي 1945، قرأه ــن م ــن م الثام
األميــن العــام لــوزارة المجاهديــن، العيــد ربيقــة، أن 
»جــودة العالقــات مــع جمهوريــة فرنســا لــن تأتــى دون 
مراعــاة التاريــخ ومعالجــة ملفــات الذاكــرة والتــي ال 
ــت  ــا كان ــا مهم ــازل عنه ــم التن ــال أن يت ــأي ح ــن ب يمك

المســوغات«.
ــرة  ــات الذاك ــات ملف ــى أن ورش ــون إل ــيد تب ــار الس وأش
ــترجاع  ــة اس ــة« كمواصل ــت مفتوح ــا »مازال ــع فرنس م
جماجــم شــهدائنا األبــرار، وملــف المفقوديــن واســترجاع 
ــي  ــة ف ــرات النووي ــا التفجي ــض ضحاي ــيف وتعوي األرش

ــة. الصحــراء الجزائري
وفــي هــذا اإلطــار، لفــت الرئيــس تبــون إلــى ضــرورة 
ــة« مــن أجــل  ــة ورصان ــات ب«جدي معالجــة هــذه الملف
ــس  ــى أس ــا عل ــر وفرنس ــن الجزائ ــات بي ــد العالق توطي

ــة. صلب
وقــال بهــذا الشــأن : »إذا كان النظــر إلــى المســتقبل 
الواعــد يعتبــر الحلقــة األهــم فــي توطيــد وتثميــن أواصــر 
العالقــة بيــن األمــم، فــإن هــذا المســتقبل يجــب أن يكــون 
أساســه صلبــا خاليــا مــن أي شــوائب، فالجزائــر مصممــة 
دومــا علــى تجــاوز كل العقبــات وتذليــل كل الصعوبــات 
ــتثنائية،  ــراكة االس ــز الش ــل، وتعزي ــتقبل أفض ــو مس نح
ــا  ــتراتيجي إذا م ــتوى االس ــى المس ــا إل ــي عالقاته لترتق
تهيــأت الظــروف المالئمــة لذلــك، ومعالجــة كل ملفــات 
الرواســب  مــن  وتنقيتهــا  ورصانــة  بجديــة  الذاكــرة 

االســتعمارية«.
وأضــاف بــأن الشــعبان الجزائــري والفرنســي »يتطلعــان 
إلــى تحقيــق قفــزة نوعيــة نحــو مســتقبل أفضــل تســوده 
الثقــة والتفاهــم، ويعــود بالفائــدة عليهمــا فــي إطــار 
ــح  ــه مصال ــظ في ــذي تحف ــؤ ال ــادل والتكاف ــرام المتب االحت

ــن«. البلدي
ــد  ــرة التجدي ــتعزز مس ــوان س ــتحقاقات ج اس

ــي الوطن
ــون، أن  ــد تب ــد المجي ــة، عب ــس الجمهوري ــد رئي ــا أك كم
االنتخابــات التشــريعية القادمــة ســتعزز مســار »التجديــد 
الوطنــي« معبــرا عــن ثقتــه أن الشــعب الجزائــري 
تحــذوه اإلرادة إلرســاء دولــة المؤسســات و الحــق و 

ــون. القان
و قــال الرئيــس تبــون في ذات الرســالة، أن االســتحقاقات 
القادمــة »ســتعزز بفضلهــا مســيرة التجديــد الوطنــي 
الــذي التزمنــا بــه و المبنيــة علــى قيــم المصارحــة و 

ــكاله«. ــكل أش ــاد ب ــة الفس ــفافية و محارب ــة و الش الثق
ــعب  ــاء الش ــات و أبن ــة أن بن ــى ثق ــا لعل وأضــاف: »إنن
الجزائــري تحذوهــم اإلرادة و الوعــي لتثبيــت أســس 
دولــة  بإرســاء  الكفيــل  الحــر  الديمقراطــي  االختيــار 

المؤسســات و الحــق و القانــون و بنــاء الجزائــر الســيدة 
ــدون«. ــهداء و المجاه ــا الش ــم به ــي يحل ــة الت القوي

وبالمناســبة، شــدد الســيد تبــون علــى أن تثميــن الذاكــرة 
ــن  ــك »أكبــر ضمــان لتحصي ــرا ذل ونقلهــا للشــباب معتب
األمــة و تمتيــن صلتهــا بوطنهــا، معتــدة بأمجــاد ماضيهــا 
ــق  ــا و تحقي ــق عصره ــع حقائ ــل م ــى التفاع ــادرة عل ق

ــاء الجزائــر الجديــدة«. النجــاح المأمــول فــي بن
ورثناهــا  التــي  المقدســة  »الرســالة  أن  أيضــا  وقــال 
عــن شــهداءنا الذيــن عبــدوا بدمائهــم الزكيــة طريــق 
ــوف و  ــا رص الصف ــب من ــة تتطل ــالة ثقيل ــة، رس الحري
التوجــه جميعــا نحــو المســتقبل فنجعــل مــن بنــات و 
ــري  ــدة واف ــوة موح ــة و ق ــة متكامل ــر طاق ــاء الجزائ أبن
ــي  ــة ف ــا الثق ــوب ملؤه ــات بقل ــب الرهان ــتعداد لكس االس

النجــاح«.
وأوضــح رئيــس الجمهوريــة أن ذلــك »ال يتأتــى إال 
بالتمســك بتلــك القيــم النبيلــة و المثــل العليــا التــي كرســها 
ــي  ــور، و ه ــنين و العص ــر الس ــى م ــعبنا عل ــال ش نض
المعانــي الســامية التــي مــا فتئــت تترســخ فــي النفــوس و 
تتوطــد فــي الوجــدان بفضــل المجهــودات الكبيــرة التــي 
تبذلهــا الدولــة علــى كافــة المســتويات و التــي تهــدف فــي 

مجملهــا الــى حمايــة ذاكــرة األمــة«.
وأشــار فــي هــذا الصــدد أن مــن ضمــن المجهــودات 
التــي رســخت الذاكــرة، التعديــل الدســتوري الجديــد 
علــى  أكــد  و   1954 نوفمبــر  أول  »كــرس  الــذي 
كتابــة  ترقيــة  و  التحريريــة  الثــورة  رمــوز  احتــرام 
التاريــخ الوطنــي و تعليمــه للناشــئة و ذلــك تأكيــدا للــدور 
الشــعور  تنميــة  فــي  الوطنيــة  للذاكــرة  االســتراتيجي 
ــاء و  ــط االنتم ــة رواب ــي و تقوي ــي و الحــس المدن الوطن

االعتــزاز بأمجــاد الوطــن«.
ق ـ و
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آالف المواطنني يشاركون يف مسرية الذاكرة

سفري فرنسا بالجزائر يضع إكليال من الزهور 
أمام النصب التذكاري سعال بوزيد بسطيف

n أكــد الوزيــر األول، عبد العزيز جراد، الســبت، علــى أن اليوم الوطني للذاكرة الذي أقــره رئيس الجمهورية 
السيد عبد المجيد تبون يبقي مجازر 8 ماي 1945 »محفورة في ذاكرتنا« و«مغروسة في وجدان الجزائريين«.

وقــال الســيد جــراد عبــر صفحتــه الرســمية علــى تويتــر أن هــذه المجــازر بمثابــة »ذكــرى نترحــم فيهــا علــى أرواح 
شــهدائنا ونحــث فيهــا الشــباب علــى االســتلهام مــن مقومــات الشــخصية الوطنيــة والتســلح بــاإلرادة والعمــل لربــح 

معركــة بنــاء المؤسســات لتحصيــن الوطــن وصــون ســيادته«.
ق ـ و

n حــل أمــس الســبت بســطيف 
ســفير فرنســا بالجزائــر فرونســوا 
غوييت، حيث قــام بوضع إكليل من 
الزهور أمام النصب التذكاري سعال 
بوزيد، أول شهيد في مجازر 8 ماي 

.1945
ــال  ــطيف كم ــة س ــي والي ــاد وال وأف
علــى  اإلعــالم  لوســائل  عبلــة، 
حــول  الوطنــي  الملتقــى  هامــش 
العالــم،  فــي  االســتعمار  “جرائــم 
8 مــاي 1945 نموذجــا” المنظــم 
الوطنــي  اليــوم  إحيــاء  بمناســبة 
للذاكــرة والذكــرى الـــ 76 لمجــازر 
الثقافــة  بــدار   1945 مــاي   8
ســفير  بــأن  بومديــن”،  “هــواري 

ــد حــل بســطيف  ــر ق فرنســا بالجزائ
بتعليمــات مــن الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون لوضــع باقــة مــن 
التــذكاري  النصــب  أمــام  الــورود 

بوزيــد. ســعال  للشــهيد 
وأضــاف كمــال عبلــة، أن زيــارة 
ســطيف  إلــى  الفرنســي  الســفير 
محــددة  مهمــة  أجــل  مــن  كانــت 
وهــي وضــع إكليــل مــن الزهــور 
للشــهيد  التــذكاري  النصــب  أمــام 

بوزيــد. ســعال 
ــة،  ــس الجمهوري ــد رئي لإلشــارة، أك
فــي  تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد 
الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  رســالته 
مجــازر  لذكــرى  المخلــد  للذاكــرة 
الثامــن مــن مــاي 1945، أن جــودة 

فرنســا  جمهوريــة  مــع  العالقــات 
التاريــخ  مراعــاة  دون  تأتــى  لــن 
ــي ال ــات الذاكــرة والت  ومعالجــة ملف
يمكــن بــأي حــال أن يتــم التنــازل 
المســوغات  كانــت  مهمــا  عنهــا 
مشــددا علــى ضــرورة معالجــة هــذه 

الملفــات بجديــة ورصانــة.
الجزائــري  الشــعبين  أن  وقــال 
تحقيــق  إلــى  يتطلعــان  والفرنســي 
ــتقبل أفضــل  ــة نحــو مس ــزة نوعي قف
ويعــود  والتفاهــم،  الثقــة  تســوده 
بالفائــدة عليهمــا فــي إطــار االحتــرام 
المتبــادل والتكافــؤ الــذي تحفــظ فيــه 

البلديــن. مصالــح 
ق ـ و/ وأج

الجزائر:سناء-م
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n وقــد وقع على هــذه العريضة 
اللجنــة  أعضــاء  مــن  العشــرات 
و  يســعد  محمــد  منهــم  المركزيــة 
نبيلــة بــن بولعيــد و الشــريف ولــد 
الحسين باســم قيادات الحزب العتيد 
المعارضة  لألمين العام للحزب أبو 
الفضــل بعجي  بتهمة انتحاله  لصفة 
الرجــل األول لافــان  و بالموازاة 
مــع ذلك يبدو أن تحركات معارضي 
بعجي لــم تتوقف عند هــذا الحد فقد 
المركزيــة  باللجنــة  أعضــاء  أقــدم 
للحزب من القيادات المحســوبة على 
المعارضة بإيــداع طلب لدى وزارة 
الداخليــة والجماعــات المحليــة من 
أجــل الحصول علــى ترخيص لعقد 
دورة طارئة للجنة المركزية للحزب 

وســحب الثقة من أبــو الفضل بعجي 
وجــاء تحــرك األســماء القيادية في 
حــزب جبهة التحريــر الوطني بهذه 
الســرعة على اثر الخروقــات التي 
ســادت عملية إعداد قوائم ترشيحات 
الوطنــي  التحريــر  جبهــة  حــزب 
لانتخابــات التشــريعية المقررة يوم 
12 جــوان القــادم واقصــاء العديد 
من األســماء من هــذه القوائم األمر 
الذي دفع بقيادة اللجنة المركزية الى 
التحــرك لإلطاحة بأبو الفضل بعجي 

من على رأس األفان .
و قللت و قيادة حزب جبهة التحرير 
هؤالء  تحركات  شان  من  الوطني 
هدفها  شخصية  بأطماع  وربطتها 
التموقع في الحزب قبل التشريعيات 

المقبلة .

n وأوضــح الوزير خال زيارة 
تفقديــة رفقة والي العاصمة يوســف 
شــرفة، قادته لعدد من هياكل القطاع 
بالواليــة، أن ” العمــل جار من أجل 
إعادة االعتبار لألقســام االستعجالية 
المتعــددة  بالعيــادات  الجواريــة 
الخدمــات، الســيما تلــك المتواجدة 
الســكانية  الكثافــة  ذات  باألحيــاء 

العالية، بهــدف تخفيف الضغط على 
المؤسسات االستشفائية الكبرى التي 
يفتــرض أن تقــدم خدمــات أخــرى 

السيما منها البحث والتكوين”.
“الخدمات  أّن  بوزيد  بن  السيد  وقال 
الجوارية  العيادات  مستوى  على 
مستوى  في  تكون  أن  يفترض 
الجو  توفر  وأن  المواطن  تطلعات 

وكافة  الطبية  لألطقم  المناسب 
العمل  يتم  ما  وهو  بها،  العاملين 
عليه حالًيا بالجزائر العاصمة وسيتم 
الوطن  واليات  جميع  عبر  تعميمه 

لتحقيق قفزة نوعية  في القطاع”.
تجدر اإلشارة إلى أّن وزير القطاع 
المنقضية  السنة  نهاية  أعلن  كان 
 15 وتجهيز  لتهيئة  برنامج  على 

مصلحة استعجاالت طبية وجراحية 
الصحية  المؤسسات  مستوى  على 
والعيادات الطبية الجوارية بالجزائر 
العاصمة، على أن يتم تعميم العملية 
إطار  في  الواليات  باقي  على 
المنظومة   عصرنة  إستراتيجية 

الصحية الوطنية.
ق ـ و

عين على الحدث 4

بحجة تجاوز المدة والصالحيات القانونية 

بهدف تخفيف الضغط عىل المستشفيات الكربى

سيعقد اليوم لقاء بني الطرفني

n رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات 
بـ«حمس«عبد الرحمان بن فرحات:

أغلب اإلقصاءات غير مبررة
ومن بين األحزاب التي طالبت بلقاء 
حركة  االنتخابات،  سلطة  رئيس 
أكد  السلم«حمس«،  وقد  مجتمع 
لانتخابات  الوطنية  الهيئة  رئيس 
فرحات،  بن  الرحمان  عبد  بالحركة 
في تصريح ل«عين الجزائر«،  أن 
بعض  مع  كانت  »حمس«،  حركة 
قد  األخرى  السياسية  التشكيات 
المستقلة  السلطة  رئيس  من  طلبت 
من  شرفي  محمد  لانتخابات 
بناء  وهذا  معه،  لقاء  عقد  أجل 
و  زبر  من  الموجود  الوضع  على 
الحاالت  و  االقصاءات  الموجودة 
الكثيرة و التي أغلبها غير مبررة، و 
اعتبر أن  االستناد إلى المادة 200 
من قانون االنتخابات و التي وصفها 
بالمادة »المطاطة«، جعل الكثير من 

األسماء و القوائم مظلومة. 
أنه وحتى  إلى  فرحات  بن  أشار   و 
»العدالة رفضت أغلب الطعون التي 
قدمناها في المحاكم اإلدارية و بعدها 
أنه »ال  أكد  و  الدولة«،  في مجلس 
طعن قبل للحركة« و أشار إلى أن 
الرفض كان دائما مبني على صيغة 

واحدة و هي«عدم التأسيس«. 
الوطنية  الهيئة   وقال  رئيس 
كان  إن حزبه  بالحركة،  لانتخابات 
متضررا من االقصاءات التي طالت 
بعض األسماء في القوائم االنتخابية 

رغم أنه يبقى أقل األحزاب تضررا 
التشكيات  بباقي  مقارنته  تم  ما  إذا 
تم  أنه  السياسية األخرى، و أضاف 
هذه  لطرح  شرفي  مع  اللقاء  طلب 

االنشغاالت. 
يزيد  النهضة  لحركة  العام  األمين 
بن عائشة :أسقطت لنا قوائم بأكملها 
السلطة  مندوبيات  فهم  سوء  بسبب 

لقانون االنتخابات 
لحركة  العام  األمين  قال  جانبه   من 
النهضة يزيد بن عائشة، في تصريح 
لـ »عين الجزائر«، أمس، إن اللقاء 
السياسية  التشكيات  سيجمع  الذي 
المستقلة  الوطنية  السلطة  برئيس 
يكون  قد  شرفي  محمد  لانتخابات 
أكد  و  ضروري،  بكنه  »متأخرا« 

به  االجتماع  حاول  قد  حزبه  أن 
الحصول  يتمكن من  لم  لكنه  منفردا 
بعد طلب  الموعد  ليأتي  موعد  على 
السياسية  األحزاب  من  العديد 
الكثير  لنقل  لقائه  األخرى بضرورة 
من االنشغاالت ذات الصلة بما وقع 
للمترشحين  إقصاءات  و  زبر  من 
حيث  المقبل،  جوان  لتشريعات 
أنه  للحركة،  العام  األمين  أوضح 
الذي  »الغموض  مسالة  طرح  سيتم 
قانون  في  النقاط  بعض  يكتنف 
التي  قد  التفسيرات  و  االنتخابات 
تأخذها مندوبية للسلطة في منطقة  و 
التي قد تختلف عما قد  في والية و 
والية  في  أخرى  مندوبية  نفهمه 
سيطرح  اللقاء  إن  قال  أخرى«،  و 

لهذا  الفهم«  توحيد«  ضرورة 
المندوبيات  و  القانون على مستوى 
تتخذ  التي  القرارات  مستوى  على 
الترشيحات و  و  التوقيعات  في حق 
حتى في المراحل القادمة من الحملة 
االنتخابية التصويت الفرز و إعان 

النتائج. 
ضرورة  على  عائشة  بن  أكد   و 
أن يكون هناك فهم موحد و تطبيق 
أن  إلى  أشار  و  للقوانين،  موحد 
حزبه تعرض لزبر في عدة واليات 
و  له،  بالنسبة  جدا  مهمة  ومناطق 
قوائم  أحيانا  و  أشخاص  إسقاط  تم 
بأكملها بطرق اعتبرها األمين العام 
مندوبيات  قبل  من  سليمة«  »غير 
سلطة االنتخابات بسبب شخص  أو 

بسبب وثيقة .  
لإلشارة كانت قد تقدمت عدة أحزاب 
بطلب رئيس السلطة الوطنية المستقلة 
شرفي، الحتجاج  محمد  لانتخابات 
لتشريعيات  مترشحين  إسقاط  على 
هذه  ومن  المقبل،  جوان   12
السلم،  مجتمع  حركة  األحزاب، 
النهضة،  حركة  جديد،  فجر  حزب 

جبهة العدالة والتنمية. 
في  الراغبين  مئات  وتعرض  هذا 
الترشح لإلقصاء من طرف مندوبيات 
السلطة الوطنية لانتخابات معظمهم 
الفاسد  بالمال  االرتباط  شبهة  بسبب 
استنادا إلى المادة 200 من القانون 
بسبب  ومنهم  لانتخابات،  العضوي 
الوضعية  تسوية  بعدم  تتعلق  وثيقة 

اتجاه الخدمة الوطنية. 
س- م 

n دعــا وزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث  العلمي، عبــد الباقي بن 
زيــان، أمــس الســبت بالعاصمة، 
الباحثيــن والفاعليــن االقتصاديين 
والكفــاءات الوطنيــة بالمهجر إلى 
الترشــح لتنفيــذ مشــاريع البحــث 
الخاصة بالبرامج الوطنية للبحث.

إطاق  بمناسبة  ألقاها  كلمة  وفي 
المشاريع،  هذه  القتراح  الدعوة 
الطاقم  أعضاء  من  عدد  حضرها 
بأن  الوزير  أوضح  الحكومي، 
للبحث  الوطنية  البرامج  محاور 
الغذائي  األمن  “حول  ترتكز 
واألمن  المواطن  وصحة 
“مواضيع  باعتبارها  الطاقوي”، 
الحقيقية  للمتطلبات  تستجيب 
المستدامة  للتنمية  والفعلية 
التي  االنشغاالت  لكل  وتستجيب 

يطرحها المجتمع”.
هذه  بأن  زيان،  بن  أبرز  كما 
البرامج تأتي”تجسيًدا لرؤية الدولة 
االقتصادية  التنمية  مجال  في 
طموح  “لدعم  وكذا  والنمو” 
والفاعلين  والباحثين  األساتذة 
القطاع  في  سواء  االقتصاديين 
الكفاءات  وكذا  الخاص  أو  العام 
للعمل  بالخارج  الموجودة  الوطنية 
منسجمة  بصفة  لاستجابة  سوًيا 

لألولويات االجتماعية”.
بأن  قال  الصدد،  هذا  وفي 
نابعة  البحث  مشاريع  “مضامين 

القطاعات  مختلف  اهتمامات  من 
مؤكًدا  واالجتماعية”،  االقتصادية 
على ضرورة “معالجة اإلشكاليات 
قبل  من  والمصممة  المستمدة 

الشريك االجتماعي”.
أي  قبول  يتم  “ال  قائا:  وأضاف 
فيه  يتعهد  أن  دون  بحث  مشروع 
المنتوج  بأن  االجتماعي  الشريك 
البحثي المنتظر سيقدم حلوال عملية 
النشغاالته، السيما وأن اعتماد هذه 
وموافقة  فحص  يتطلب  المشاريع 

الدوائر الوزارية ذات الصلة”.
على  الوزير  شّدد  ذلك،  وإزاء 
لشراكة  الفعلي  التجسيد  “ضرورة 
بين مختلف القطاعات والجامعات 
الفاعلين  وكذا  البحث  ومراكز 
في  كانوا  سواء  االقتصاديين 
وذلك  الخاص  أو  العام  القطاع 
التنمية  في  المساهمة  أجل  من 

الوطنية”.
جّدد  المساعي،  هذه  ولتحقيق 
التعليم  قطاع  “استعداد  زيان  بن 
لوضع  العلمي  والبحث  العالي 
المتوفرة  والكفاءات  الطاقات 
البرامج  هذه  إنجاح  أجل  من  لديه 
أن  إلى  مشيًرا  للبحث”،  الوطنية 
أشهر  ثاثة  منذ  مصالحه شرعت 
في “تحسيس الباحثين والمؤسسات 
بحث  مشاريع  تجسيد  بضرورة 
تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة”.
 ق ـ و

الوطنــي  الديــوان  أعلــن   n
لامتحانات والمســابقات أن نتائج 
االمتحان المهني للترقية في بعض 
رتب التربية ســيكون اليوم األحد, 
وذلــك بإشــهار القوائــم فــي نفس 
الوقــت والتوقيــت علــى مســتوى 
مديريات التربية, حسب ما أفاد به 
اليوم الســبت بيان لــوزارة التربية 

الوطنية.
وأوضح نفس المصدر أن الديوان 
والمسابقات  لامتحانات  الوطني 
المشاركين  علم جميع  إلى  »ينهي 
إلى  للترقية  المهني  االمتحان  في 

بعض رتب التربية الوطنية )مفتشو 
التعليم  مفتشو  الوطنية,  التربية 
المتوسط, مفتشو التعليم االبتدائي, 
مفتشو التوجيه واإلرشاد المدرسي 
التغذية  مستشارو  والمهني, 
 24 يوم  جرى  الذي  المدرسية( 
افريل المنصرم, أنه سيتم اإلعان 
عن نتائج هذا االمتحان المهني يوم 
الثانية  الساعة  ماي على   9 األحد 
في  القوائم  بإشهار  وذلك  زواال, 
على  التوقيت  نفس  و  اليوم  نفس 

مستوى مديريات التربية.
ق ـ و

من المقرر أن يلتقي اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات محمد شرفي برؤساء أحزاب سياسية استجابة 
لطلبهم، حيث من المقرر أن تناقش األحزاب التي سوف تحضر اللقاء األسباب التي أدت إلى إقصاء و زبر مرشحين 
من قوائمها االنتخابية، و التي تعتبرها-أي األسباب التي أدت إلى إسقاط أسماء من القوائم- غير مبررة و غير قانونية، 

إضافة إلى مناقشة بعض الغموض التي تراه يكتنف بعض المواد من قانون االنتخابات.   

األحزاب السياسية تحتج لدى شرفي 
بسبب اإلقصاءات وزبر قوائمها

الكفاءات الوطنية بالمهجر مدعوة 
لتنفيذ مشاريع الربامج الوطنية للبحث

اإلعالن عن نتائج االمتحان المهني 
للرتقية يف بعض رتب الرتبية هذا األحد

أودع عدد من إطارات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عريضة لدى مجلس الدولة تدعو فيها إلى إسقاط صفة 
األمين العام عن الحزب العتيد ألبو الفضل بعجي وحجتهم في ذلك تجاوز المدة القانونية على رأس الحزب دون أن استدعاء 

اللجنة المركزية كما هو متفق عليه في النظام الداخلي للحزب.

أّكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن العمل جار من أجل إعادة 
االعتبار لألقسام االستعجالية الجوارية بالعيادات المتعددة الخدمات، بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات االستشفائية الكبرى.

األحد 9 ماي  2021
الموا فق لـ 27 رمضان  1442

الجزائر:سناء-م 

 الجزائر: ربيع م

وزير التعليم العايل والبحث  العلمي، عبد الباقي نب زيان:

قيادات من اللجنة المركزية تستنجد بالداخلية ومجلس الدولة لإلطاحة ببعجي من عىل رأس األفالن

إعادة االعتبار لألقسام االستعجالية الجوارية بالعيادات المتعددة الخدمات



وحذر مــن حدوث نقص فــي إنتاج 
جــوان  شــهري  خــال  الكهربــاء 
أن  خاصــة  المقبليــن،  جويليــة  و 
مســتويات المياه خلف الخزانات في 
أدنى مســتوياتها وفصل الخريف في 

بداياته.
وتمنى أن تصل الدول الثاث مصر 
والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق من أجل 

مصلحة الجميع.
وتشــهد العاصمــة الخرطــوم وعدد 
كبير من المدن السودانية أزمة حادة 
في اإلمداد الكهربائي، حيث يســتمر 
االنقطاع في الكثير من األحيان أكثر 

من 21 ساعة في اليوم.
أن  حديثــه  فــي  الوزيــر  وأوضــح 
هناك اســتقرارا مناســبا في اإلمداد 
الكهربائــي خــال األيــام الحاليــة، 
التيــار  انقطــاع  أن  إلــى  مشــيرا 
الكهربائــي خــال الفتــرة الماضية 
يرجــع ألســباب متنوعــة منهــا ما 
يتعلق بالعجز فــي اإلمداد أو التوليد 
المائي، باإلضافــة لعمليات الصيانة 
التي كانت تتم في الشــهور الماضية 
وتســمي بموسم الشــتاء، فضا عن 
تأثيــر جائحــة كورونا علــى حركة 
العملة  لنقــص  الطيــران، باإلضافة 
الحرة الستيفاء المدفوعات المطلوبة 

لتلك االحتياجات.
وعــن تأثيــر قــرار تحريــر ســعر 
الصــرف على اســتيراد قطع الغيار 
المختلفــة، قــال الوزير إنــه بفضل 
السياســات األخيرة في مسألة المالية 
عبر تحرير سعر الصرف أصبح في 
اإلمكان توفير العملة ببنك الســودان 
وحتى في البنــوك التجارية ووزارة 
الماليــة، لذلك لم تعد هناك إشــكالية 
كبيــرة في توفير اإلســبيرات لقطاع 

الكهرباء من الخارج. 

نقص غاز الطهي
وعن أزمة نقص غــاز الطهي الذي 
يمثــل نحــو 05% مــن احتياجــات 
مصفــاة  توقــف  إن  قــال  البــاد، 
الخرطوم لشــهرين من أجل الصيانة 
خلقــت أزمة كبيرة جــدا، فضا عن 
المشــاكل المتعلقــة باالســتيراد من 
الخارج من نقص المواعين الازمة 
لتخزيــن وتفريــغ وترحيــل الغــاز 
إلــى الداخل والمرابط فــي الميناء ، 
باإلضافة إلي مسائل لوجيستية معقدة 
ساهمت في استمرار األزمة، متوقعا 

زوال األزمة قريبا.
وأوضح الوزير أن هناك استعدادات 
تجــري علــى قــدم وســاق لمؤتمر 
باريــس في مجــال الطاقــة والنفط، 
وقال لدينا العديد من المشــاريع سيتم 

عرضها في المؤتمر.
وتابــع: نأمــل فــي اغتنــام فرصــة 
علــى  الدولــي  المجتمــع  انفتــاح 
الســودان، ونســعى ألن يقدم العون 
للبــاد للخروج من إشــكاالت الفترة 
الماضية وفتح آفاق جديدة واالندماج 
في المجتمع الدولي الذي يســاهم في 

تنمية وتطوير االقتصاد السوداني.
وقال: أعــدت الوزارة مشــاريع في 
الكهربــاء بأنواعهــا المختلفــة فــي 

التوليد المائــي والحراري والطاقات 
والطاقــة  الريــاح  فــي  المتجــددة 
الشمســية، بجانب مشروعات زيادة 
إنتــاج النفط وتنمية الحقول وعرض 

مربع جديدة على مستثمرين جدد.
وعن استمرار ســيطرة النظام البائد 
علــى قطــاع الكهربــاء والنفط، قال 
»جادين« إن »النظام البائد له وجود 
في كل مؤسســات الدولة، سواء كان 
مــن خال أشــخاص، أو عن طريق 
ثقافــة أو ســلوك، لذلك نســعى بكل 
جهد لبناء وتعمير وتسيير الوزارات 
وفــي نفس الوقت نعمــل على إيقاف 
كل األعمــال التخريبيــة التي تحاول 

عرقلة مسيرة الحكومة«. 
وقال جبريــل إبراهيم، وزير المالية 
السوداني، الجمعة، إن باده اجتازت 
المراجعــة الثانيــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي، في خطوة صــوب تخفيف 

الدين.
وأضاف أن اجتياز المراجعة الثانية 
يمهــد لقبول الســودان ضمن مبادرة 
البلدان الفقيــرة المثقلة بالديون وهي 
خطــوة »من المأمول أن تســفر عن 
خفض كبير لدين )الســودان( فضا 

عن خطوط ائتمان جديدة«.

ق ـ إ

n وأصبــح وعد بورتــو المنوط 
بــه خلق فرص عمل الذي وقعه قادة 
االتحــاد األوروبــي، الجمعة، لحظة 
»تاريخية« فــي أوروبا، في أعقاب 
القمــة االجتماعية لاتحاد األوروبي 
بورتــو  مدينــة  فــي  عقــدت  التــي 

البرتغالية. 
ووعــد كبار المســؤولين في االتحاد 
األوروبــي وممثلــي العمــال بخلــق 
فــرص عمــل والحــد مــن الفقر في 
جميــع أنحاء االتحاد األوروبي الذي 

هزه انتشار جائحة كوفيد-91.
وقــال رئيــس الــوزراء البرتغالــي 
أنطونيــو كوســتا الــذي تتولى باده 
الرئاســة الدورية لاتحاد األوروبي 
»إنهــا لحظــة تاريخيــة، إن هذا هو 
أكثــر المشــاريع اتســاعا، وأكبرها 
طموحاً على االطاق« ، مشيرا إلى 
أن هذه هي المرة األولى التي تجتمع 
فيها هذه الجهات لتوقيع إعان حول 

الشؤون االجتماعية .

وإلى جانب كوســتا، وقعت رئيســة 
أورزوال  األوروبيــة  المفوضيــة 
فــون دير اليــن، ورئيــس البرلمان 
األوروبــي ديفيد ساســولي، وممثلو 
أصحــاب العمل والنقابــات العمالية 
والمجتمــع المدنــي علــى »التــزام 

بورتو االجتماعي«.
وجــاء فــي اإلعان أنه »مــع تزايد 
بســبب  المســاواة  وعــدم  البطالــة 
الجائحــة، من المهــم توجيه الموارد 
حيــث تشــتد الحاجــة إليهــا لتعزيز 
اقتصاداتنا وتركيز جهودنا السياسية 
علــى تكافــؤ الفــرص، والحصــول 
علــى خدمــات جيــدة، وخلق فرص 
األعمــال،  وريــادة  جيــدة،  عمــل 
واالرتقاء بالمهارات والحد من الفقر 

واالستبعاد«.
5.31 مليون عاطل

وفي مطلع شهر أفريل الماضي، قال 
مكتــب إحصاءات االتحاد األوروبي 
يوروســتات إن معــدل البطالــة في 

منطقــة اليورو التــي تضم 91 دولة 
بلــغ 3.8 % في فيفري، دون تغيير 

عن البيانات المعدلة لشهر جانفي.
وحّدت مخططــات اإلحالة إلجازات 
بأجــور مخفضــة فــي أوروبــا من 
تأثيــر الموجــة الثانية مــن الجائحة 
علــى الوظائف في الربع األخير من 

0202، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت أرقام يوروســتات أن عدد 
العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 
في فبراير ســجل نحــو  175.31 
مليون ارتفاعا من 325.31 مليون 

في جانفي.
وتميــل الشــؤون االجتماعيــة على 
إلــى  االتحــاد األوروبــي  مســتوى 
التركيــز على قضايــا البطالة، على 
الرغم من أن الموضوع يتجاوز ذلك 
من خال تضمين مســائل التدريب، 
وفقــر  لألجــور،  األدنــى  والحــد 
األطفال، والمســاواة بين الجنســين، 

على سبيل المثال.
وفــي حيــن يحضر 42 مــن ممثلي 
حكومات االتحــاد األوروبي الـ 72 
المحادثــات شــخصيا، فإن رؤســاء 
والهولندييــن  األلمــان  الــوزراء 

والمالطيين يتواصلون افتراضيا.
وجــاء في تفاصيل الوثيقــة أن البعد 
االجتماعــي  والحــوار  االجتماعــي 
للشــركاء  النشــطة  والمشــاركة 
االجتماعيين كانــت دائما في صميم 
اقتصــاد الســوق االجتماعيــة عالية 
التنافســية«، وفقا لمــا ذكرته وكالة 

األنباء األلمانية )د.ب.أ(.
وأوضحت الوثيقة: »التزامنا بالوحدة 
والتضامــن يعني أيضا ضمان تكافؤ 
الفرص للجميع وأال يتخلف أحد عن 

الركب«.
ق ـ إ 

التعاون التجاري الموريتاني 
الجزائري يشهد حركية كبيرة

وعود بخلق فرص عمل والحد من الفقر يف جميع أنحاء االتحاد

االتحاد األورويب يعتمد خططا جديدة لمواجهة التداعيات االقتصادية للجائحة

عــرف التعــاون الموريتاني الجزائري حركيــة كبيرة في اآلونة األخيرة، ما يعكس دقة اإلســتراتيجية الجزائرية لولوج الســوق 
اإلفريقية.

61 عملية تصدير انطالقا من معرب تندوف يف شهر واحد

n وتراهــن الجزائــر على ولوج 
األســواق اإلفريقية في خطوة للعودة 
إلــى حضن القــارة الســمراء، حيث 
تعتزم مامسة ســوق غرب إفريقية 
مــن خــال التموقــع الافــت عبــر 
المعبر الحــدودي البري بين تندوف 

وأزويرات بموريتانيا.
ويــري المحلــل اإلقتصــادي عالي 
مختار أنــه »يجب تشــجيع المنتوج 
المحلي وتسويقه عبر أدغال إفريقيا، 
إلنعــاش التبــادالت التجاريــة بيــن 
الجزائــر وجنــوب إفريقيــا انطاقا 
مــن موريتانيــا« مؤكــدا أن »هــذه 
اإلستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر 
تهــدف إلى غــزو الســوق اإلفريقية 
وتحقيــق مكانــة اقتصاديــة، خاصة 
وأن الصراع العالمي أصبح صراع 
إقتصادي حول من يكســب األسواق 

اإلفريقية«.
وعليــه فــإن اإلحتكاك بيــن المنتوج 
الجزائــري والمنتــوج اإلفريقي هو 
نقطة عبور لغزو المصالح التجارية 
البراغماتية وهي إحدى اللغات التي 
تجيدها الجزائر في التعامل مع بوابة 

غرب إفريقيا.
وفي هذا الصدد كشف رئيس مجلس 
الموريتانــي  الجزائــري  األعمــال 
يوســف الغــازي أنــه » تم تســجيل 
خــال شــهر مــارس المنصرم 16 
عمليــة تصديــر منهــا 04 عمليــة 
تصدير ثمور جزائرية« مشــيرا أن 
»هــذا المنحنى التصاعدي يدل على 

ان هناك نشــاط كبير على مســتوى 
هــذا المعبــر، خاصــة بعــد إنشــاء 
مؤخرا اللجنة المشــتركة الجزائرية 
يشــجع  مــا  وهــو  الموريتانيــة، 
المصدريــن لزيادة نشــاطهم في هذا 
المحور الهام بين الشقيقتين الجزائر 

وموريتانيا«.
ويؤســس االنفتــاح علــى األســواق 
اإلفريقيــة، إلى أوراق الدبلوماســية 
لديناميكيــة  المرافقــة  اإلقتصاديــة 
االقتصــاد  عــن  البعيــدة  التجاريــة 

الريعي.
جدير بالذكــر، أن الوزيــر المنتدب 

المكلــف  األول،  الوزيــر  لــدى 
بالمؤسســات المصغــرة، ضيافــات 
نســيم، إســتقبل يــوم الخميــس بمقر 
الوزارة، سفير الجمهورية اإلسامية 
الموريتانية بالجزائر باهلل ولد مكية.

حيــث انصــب اللقاء حــول التعاون 
فــي مجــال  البلديــن  بيــن  الثنائــي 
المؤسســات المصغرة والمقاوالتية، 
حســبما جاء في بيان صدر عن ذات 

الوزارة.
فقــد »تــم  وحســب ذات المصــدر 
التطــرق خال هذا اللقــاء إلى مدى 
تقدم التحضيرات في البلدين لتجسيد 

مختلف النقاط التي يمكن أن يشــملها 
التعاون الثنائي في مجال المؤسسات 
كتوقيــع  والمقاوالتيــة،  المصغــرة 
مذكرة تفاهم وتأســيس منتدى أعمال 
وتنظيــم  المقــاول  للشــباب  موجــه 

.»B ot B لقاءات أعمال
»وقــد أبــدى الطرفــان ارتياحهمــا 
الكبير بخصوص اإلرادة المشــتركة 
للبلدين من اجل تجســيد هذا التعاون 
علــى أرض الواقــع فــي األســابيع 

القادمة«.
ق ـ إ

n تباينــت أســعار صرف العمات األجنبية مقابــل الدينار الجزائري، 
أمس السبت ، في البنك المركزي وتعامات السوق السوداء.

واســتقر سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري عند 28.061 دينار 
للشراء و98.061 دينار للبيع.

وزاد ســعر اليورو في السوق الســوداء اليوم السبت إلى 49.812 دينار 
للشراء و73.122 دينار للبيع

وبقي ســعر الدوالر في البنك المركــزي الجزائري عند 37.331 دينار 
للشراء و57.331 دينار للبيع.

واستقر سعر الدوالر في السوق السوداء عند 081 دينارا للشراء و281 
دينارا للبيع.

وبقي ســعر الجنيه اإلســترليني في البنك المركزي عند 89.581 دينار 
للشراء و50.681 دينار للبيع.

وارتفع ســعر اإلسترليني في السوق السوداء إلى 37.152 دينار للشراء 
و35.452 دينار للبيع.

وســجل ســعر الدرهم اإلماراتي في البنك المركــزي نحو 04.63 دينار 
للشراء و14.63 دينار للبيع.

وفي الســوق السوداء سجل الدرهم اإلماراتي نحو 10.94 دينارا للشراء 
و55.94 دينار للبيع.

واســتقر ســعر اللاير الســعودي في البنك المركزي عنــد 66.53 دينار 
للشراء و66.53 دينار للبيع.

وفي الســوق السوداء استقر سعر اللاير السعودي عند 84 دينارا للشراء 
و35.84 دينار للبيع.

وبقي ســعر الدينار الكويتي في البنك المركزي الجزائري عند 41.344 
دينار للشراء و63.444 دينار للبيع.

وفي الســوق الســوداء ارتفع ســعر الدينار الكويتي إلى 07.795 دينار 
للشراء و 43.406 دينار للبيع.

ق  ـ إ

تعمل دول االتحاد األوروبي على اتباع خطط جديدة للتعامل مع جائحة كورونا التي 
تركت ماليين األشخاص عاطلين عن العمل، من خالل وعد بورتو.

قال وزير الطاقة والنفط الســوداني إن عملية الملء الثاني لســد النهضة ســتؤثر على إنتاج الكهرباء في 
بالده، محذرا من حدوث نقص بالطاقة.

وقــال المهنــدس جادين علي عبيد، في حوار صحفي، إن %50 من إنتاج الكهرباء في الســودان يعتمد 
على التوليد المائي، مشــيرا إلى أن »إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني للســد يجعلنا نتحوط ألســوأ 

االحتماالت«، وفق ما ذكر.  

أسعار العمالت األجنبية يف الجزائر

السودان قد يتعرض إىل خطر طاقوي بسبب سد النهضة
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الموا فق لـ 27 رمضان  1442



n تمت أمس بالمقاطعة اإلدارية 
علي منجلي  وتحت إشــراف والي 
الواليــة زيــارة معــرض للصــور 
خاصــة بذكــرى مجــازر 8 مــاي 
5491 شــاهدة على حجــم الجرائم 
التــي إرتكبهــا المســتعمر الغاشــم 
 فــي حق شــعب أعــزل ومســالم .

بعــد ذلــك تــم التوجــه الــى قاعــة 
المحاضــرات أيــن تــم إلقــاء كلمة 
بالمناســبة مــن الوالــي، تلتها كلمة 
وبعدهــا  الثوريــة  األســرة  ممثــل 
مــن  لمحاضــرة  اإلســتماع  تــم 
طــرف األســتاذ الجامعــي بومزو 
 8 أحــداث  بعنــوان  الديــن  عــز 

مــاي 5491 وآثارهــا فــي تطور 
 المشــروع التحرري فــي الجزائر.

 كمــا تــم بالمناســبة تكريــم بعض 
مجاهديــن  مــن  الثوريــة  الوجــوه 
وعائالت شــهداء وأعــوان الحرس 

البلدي .
 و شهدت المناسبة توزيع عينة من 
مفاتيح الســكنات بصيغــة الترقوي 
»بالوحــدة  »باتيجــاك  المدعــم 
الجوارية 51 ليختتم الحفل بتســمية 
التوســعة الجنوبية للوحدة الجوارية 
02 بالمقاطعة اإلدارية علي منجلي 

بإسم الشهيد »منصر صالح«.
تاج الدين

n نظمــت ، أمــس ، الشــركة 
الجزائريــة لتوزيع الكهرباء والغاز 
حملــة  منجلــي  علــي   gedas
تحسييســية واعالمية حــول التقليل 
من الحوادث المنزلية بالتنســيق مع 
مؤسســة ســيترام الوحدة العملياتية 
للترامــواي بقســنطينة ، حيــث تــم 
توزيــع 0008 مطويــة علــى متن 
لفائــدة  والمحطــات  الترامــواي 
مســتعملي الخــط النهائــي زواغي 
سليمان باتجاه محطة قادري ابراهيم 

المقاطعة االدارية علي منجلي ..
وتهــدف هــذه العمليــة التــي دأبت 

المؤسســة على تنظيمها  للتحسيس 
من مخاطر الحوادث المنزلية  التي 
اتسعت دائرتها وباتت مصدر قلق.

ومعلــوم أن شــركة توزيــع الغــاز 
نظمــت   ، بقســنطينة  والكهربــاء  
حمــالت تحسيســية عديــدة طيلــة 
األشــهر الماضيــة أغلبهــا يخــص 
الوقايــة من أخطار الغــاز الطبيعي 
، حيــث قامــت  العديد مــن الفرق 
للتحســيس  مســاكن  بزيــارات 

والمعاينة الميدانية .
تاج الدين  

سيرتا اليوم 6

استهتار كبير  وتخلي عن اإلجراءات 
الوقائية من كورونا بقسنطينة

 توزيع 132 سكنا ترقويا مدعما بعيل منجيل 

بالتنسيق مع سيرتام ..رشكة توزيع الكهرباء والغاز  عيل منجيل يف حملة تحسيسية  

تشــهد والية قســنطينة حالة من التراخي  واالســتهتار المقلق بخصوص التعامل مع وباء كورونا ، حيث تخلى المواطنون بشكل 
مخيف عن إلجراءات الوقاية واالحترازات الضرورية لمجابهة الوباء القاتل .

رغم تحذيرات السلطة العلمية و تعليمات الوايل 

n ورغــم التعلميات التي وجهها 
والي الواليــة في أعقــاب االجتماع 
األخير مــع اللجنة الوالئيــة لمتابعة 
وباء كورورنا ، إال أن ال شيء على 
الواقع يؤكد التمسك بهذه اإلجراءات 
الصحــي  البرتوكــول  وتطبيــق 
المتعارف عليه ، وهو ما بات مصدر 
قلق بالنســبة لألطباء والعاملين على 
المرجعيــة  المستشــفيات  مســتوى 

الخمسة المتواجدة بالوالية.
 وعلــى العكس تماما صار المواطن  
الذي يضــع الكمامة هــو الذي يمثل 
األقليــة ، وينظــر إليه بعين الشــفقة 
واالســتخفاف ، حيث تخلت األغلبية 
المطلقــة من المواطنيــن  من وضع 
الكمامــة ، حتى فــي األماكن المغلقة  
وداخل وســائل النقل وفي األســواق  
وحتى داخل المستشــفيات كما وقفنا 

عليه .
حافالت وعربات الرتامواي 
مكتظة وقليل من يضع 

الكمامة    
من خــالل تنقالتنا يوم الخميس  بين 
محطة توقف الحافالت بباب القنطرة 
، أيــن يكثــر تنقــل المواطنيــن عبر 
حافــالت النقل العموميــة والحاصة 
المتوجهة صوب عديد بلديات الوالية 
علــى غرار الخروب وحامة بوزيان 
وزيغود يوســف وديدوش مراد تبين 
أن ال أحد يحســب لفيــروس كورونا 
دون  بارحنــا  قــد  الوبــاء  وكأن    ،
رجعــة ..عناك عــاد المواطنون إلى 
حياتهــم الطبيعيــة يتدافعون من أجل 
الصعود  وال يضعون الكمامة نهائيا 
، واألخطر أن ال ســائق الحافلة وال 
مرافقه يطالبون المسافرين بضرورة 

وضعها .. اقتربنا من أحدهم وسألناه 
: لماذا ال تضع الكمامة فرد : خالص 
المرض لم يعد وأكره وضعها ، قبل 
أن تقاطعــه امــرأة أخــرى وتطلعها  
أنهــا فقدت من يوميــن  فقط خالها ، 

فالخطر ال يزال قائما .
وبمحطــة الترامواي  الرئيســية ابن 
عبد المالك األمر ســيان ، اســتهتار 
ممــل والقليــل من يلتــزم بإجراءات 
الوقاية وفــي مقدمتها وضع الكمامة 
والتباعــد الجســدي ، الفضول أخذنا 
للصعــود ، فاندهشــنا مــن الخطــر 
الداهم ، وحتى القائمين على المراقبة 
وضــع  التزامهــم  ورغــم  واألمــن 
الكمامــة إال أنهــم صــاروا يتجنبون 

إلزام الركاب بذلك.

 األسواق واملرافق الكربى .. ال 
خوف وال التزام

والمســاحات  التجاريــة  األســواق 
الكبــرى هــي األخــرى لــم تصنــع 
االســتثناء ..هناك  الكل يلهث وراء 
الشــراء والبيــع ، وال مجال للحديث 
عــن إجــراءات الوقايــة مــن وبــاء 
كورورنــا ، ضغــط كبيــر وازدحام 
أكبــر وتدافــع  وأحيانــا الوقوف في 
طوابيــر في انتظــار الدور لشــراء  
الخضــر والفواكــه ، مناظــر مقلقة 
تزيــد من حالــة الخوف مــن العودة 
فعــال إلى نقطة الصفــر ، فال التاجر 
بوضــع  يلتزمــان  المتســوق  وال 
الكمامــة.. ومن يضعها هناك يصبح 

هو االستثناء. 
أن  يوشــك  الــذي  شــهر رمضــان 
يغادرنــا زاد من حالــة الغليان ليس 
على مســتوى األســواق فحســب بل 
حتى أمام مرافق عمومية على غرار 
مراكز البريد أيــن تهزك طوابير ال 
متناهيــة لســحب األمــوال ، فهناك 
الخطــر يبــدو جليا بالنظــر لحاالت 
التالصــق  وعدم احترام المســافة ، 
كمــا أن التجول ليال من أجل شــراء 
مالبس العيد زاد من خطورة الوضع 
،  وهــو مــا يجعــل من العــودة إلى 
اإلجــراءات والتدابيــر الوقائية أكثر 
مــن ضــروري خاصة مــع ارتفاع 
عدد اإلصابات على مستوى الوالية 

خالل األيام األخيرة.

n تمكنــت الضبطيــة القضائية 
لــكل من األمن الحضري العاشــر 
والثالث عشر بأمن والية قسنطينة 
، مــن توقيــف مشــتبه فيهمــا في 
قضيتي : الســرقة بالنشل في حالة 

تلبس الطريق العام  .
    القضيــة األولى حســب ما أفاد 
به بيان صــادر عن خلية اإلتصال 
تعــود  قســنطينة   واليــة  ألمــن 
حيثياتهــا إلــى توقيفــه مشــتبه فيه 
يبلغ مــن العمر 75 ســنة من قبل 
قــوات الشــرطة لألمــن العمومي 
علــى مســتوى محطــة زعمــوش 
بعد تقدمت ضحية من الشــرطيين 
العاملين هناك للتبليغ عن تعرضها 
لســرقة هاتفها النقال أثناء الصعود 
على متن الحافلة ، موجهة شكوكها 
لرجل مسن كان قد ضايقها ، بتقدم 
قوات الشرطة إلى الحافلة شاهدوا 
المشــتبه فيــه يهم بالمغــادرة، ليتم 

توقيفه متبلسا بحيازة الهاتف النقال 
محل السرقة ، أين حاول التخلص 
منه  برميه عند تقدم قوات الشرطة 
، ليتــم تحويلــه إلــى مقــر األمــن 
الحضري الثالث عشــر الستكمال 

اإلجراءات الالزمة .
  القضيــة الثانيــة تعــود حيثياتها 
إلــى توقيف قوات الشــرطة لألمن 
الحضري العاشر لمشتبه فيه  يبلغ 
من العمر 22 ســنة على مســتوى 
بوســط  رمضــان  عبــان  شــارع 
المدينــة ، إثــر دوريــات راجلــة 
بالــزي المدني بقطاع االختصاص 
، أين تم مشاهدته و االشتباه فيه ثم 
رصده متلبسا بنشل حقيبة صغيرة 

الحجم مخصصة لوضع النقود.
بعد االنتهــاء من مجريات التحقيق 
تم تقديم المشــتبه فيهما أمام النيابة 
إجــراءات  ملــف  وفــق  المحليــة 

جزائية

n قدمــت كل مــن الضبطيــة 
القضائية لألمــن الحضري الثالث 
عشــر و السابع أمام النيابة المحلية 
شخصين عن قضيتي انتحال هوية 
الغيــر في ظــروف من شــانها أن 

تودي إلى قيد الحكم.
  القضية األولى  حسب ما أفاد به 
بيان صادر عن خلية االتصال ألمن 
والية قســنطينة عالجتها الضبطية 
القضائية لألمن الحضري الســابع 
بخصــوص تواجــد شــخص على 
مستوى حاجز المراقبة بوالصوف 
في حالة شــبهة ، ليتم تحويله لمقر 
األمــن الحضري الســابع أين تبين 

تقديمه لهوية خاطئة لقوات الشرطة 
العاملين بالحاجز، و بعد التأكد من 
هويته الحقيقية ، تم مباشرة تحقيق 
ضــده ليتبيــن قيامــه بــذات الفعل 
بمنــح هويات غير هويته الحقيقية، 
على مســتوى عــدة واليات أخرى 
من قبــل، بعد االنتهاء مــن انجاز 
مجريــات التحقيق تــم تقديمه أمام 

النيابة المحلية .
وفي قضية مماثلــة قدمت مصالح 
األمــن الحضــري الثالــث عشــر 
شــخص يبلغ من العمر 24 ســنة 
محــل صورة قــرار نهائي للحبس 
عن نفس تهمة انتحال هوية الغير.  

n إحتضنــت قاعــة العــروض 
الكبــرى أحمــد بــاي يــوم أمــس 
بقســنطينة العرض الشرفي األول 
الغائــر  الجــرح  الوثائقــي  للفيلــم 
للمخــرج توفيــق مزعــاش وذلك 
الوطنــي  اليــوم  إحيــاء  بمناســبة 
للذاكــرة المصــادف للثامــن ماي 
مــن كل ســنة ، الفيلــم الوثائقــي 

يــروي تفاصيل المجازر البشــعة 
التي قام بها االســتعمار الفرنســي 
في حق األبريــاء والعزل بمناطق 
ســطيف وقالمة وخراطــة والعديد 
مــن المدن الجزائريــة، كما قدمت 
القاعة لجمهورها أيضا فيلم محرقة 
الظهــرة للمخــرج عبــد الرحمان 

مصطفى.

n تدخلــت إســعافات الحمايــة 
بــن  الرئيســية  للوحــدة  المدنيــة 
عطــاء هللا محمد الشــريف   ببلدية  
الخــروب ليلة الجمعة إلى الســبت  
02و05د  الســاعة  حــدود  فــي 
بالطريق الوطنــي رقم 97 منطقة 
قطار العيش ،ألجل حادث اصطدام 
بين سيارتين ، الحادث خلف  60 

ضحايــا  من كال جنســين تتراوح 
أعمارهــم بيــن  30  و 74 ســنة 
، لهــم اصابات وجــروح متفاوتة 
الخطورة  تم إسعافهم بعين المكان 
و إجالؤهــم مــن إلى   مستشــفى 

علي منجلي 
جمعتها : دالل.ب

توقيف مشتبه فيهما يف قضايا رسقة 
بالنشل بقسنطينة 

تقديم منتحل هوية الغري أمام النيابة 

العرض الرشيف األول للفيلم الوثائقي 
الجرح الغائربقاعة أحمد باي 

6 ضحايا يف اصطدام بني سيارتني بقطار العيش 

األحد 9 ماي  2021
الموا فق لـ 27 رمضان  1442

قسنطينة : تاج الدين

من هنا وهناك 

هكتارا من السلجم  الزيتي 
منتظر حصادها نهاية ماي 

       رقم
 اليوم:

792
nأفــادت مصالــح مديريــة الفالحــة لواليــة قســنطينة أنــه سيشــرع 
نهايــة  الزيتــي  الســلجم  مــن  هكتــارا   792 حصــاد  عمليــة  فــي 
بالواليــة.  بلديــات  عــدة  مســتوى  علــى  الجــاري   مــاي  شــهر 



متفرقات

n    محافظة الغابات بوالية تبسة على قدم وساق 
لمواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر الذي 
بدا يزحــف منذ عدة ســنوات بالمناطق الجنوبية 
والجنوبيــة الشــرقية  متطلب  إعادة بعث الســد 
األخضر عبر عدة واليات من بينها والية تبســة 
يهدف ،فضــا عن الحفاظ على التــوازن البيئي 
والنظام اإليكولوجــي ومكافحة التصحر ووضع 
حــد لظاهرة زحف الرمال إلى تحســين ظروف 
معيشــة ســكان المناطــق المعنية،وذلــك بغرس 
مختلف أصناف األشــجار خاصــة المثمرة منها 
موضحــا أن برنامــج العمــل الذي أدتــه وزارة 
الفاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات 
يرتكز على إنجاز دراسات اجتماعية واقتصادية 
بغية تحديد أصناف األشــجار التي سيتم غرسها 
الحقــا والتي تتاءم وطبيعة كل منطقة من حيث 

نوعية التربة والمناخ السائد وتوفر مياه السقي.
وقد تم الشروع  في سلسلة من الخرجات الميدانية 
عبر البلديات التســع المعنية بالمشروع والواقعة 
بجنــوب الوالية وهــي بئر العاتــر والحويجبات 
والماء األبيض والمزرعة والعقلة المالحة أم علي 
صفصاف الوســرى سطح قنتيس ،باإلضافة إلى 
ثليجان قصد تحديد األصناف التي يمكن غرســها 
فــي كل منطقة كما تقوم اللجان المعنية بدراســة 
الجانب االجتماعي وتحديد احتياجات السكان في 
هذه المناطق في مجــاالت الطرقات وفك العزلة 
ومياه الســقي الفاحي والطاقة الشمســية يضيف 
المتحدث الذي أشار إلى أن السلطات العليا للباد 
تهــدف من خال إعادة بعث هذا المشــروع إلى 
تثبيــت الســكان في مناطقهــم األصلية من خال 
إشــراكهم في مســار اإلنتاج الوطني خاصة في 

مجال الفاحة والحرف التقليدية.
 أشجار مثمرة تنافس الصنوبر 

الحلبي والكاليتوس
 وبخصــوص األهــداف التــي أعدتهــا محافظة 
الغابات لوالية تبسة في مجال إعادة بعث مشروع 
الســد األخضر أفــاد ذات المصــدر أن مصالحه 
تعمل على تنفيذ البرنامج المسطر ضمن المخطط 
الرباعــي )2023-2020( للحــد مــن ظاهــرة 
التصحر والرامي للرفع من المساحة الغابية بهذه 
الوالية الحدودية وتنويع األصناف والتوجه نحو 
غــرس األشــجار المثمرة، باإلضافــة إلى تحديد 
عدد من األصناف التي يمكن غرسها على غرار 
أشجار اللوز والفســتق الحلبي والخروب والتين 
الشوكي والزيتون والنخيل وغيرها ،بعد أن كان 
الغرس يقتصر على الصنوبر الحلبي والكاليتوس 

والضرو والقطف ،وذلك بهدف تحســين ظروف 
معيشة العائات القاطنة بمناطق الظل والمناطق 
البعيدة والنائية عبر البلديات التسع المعنية ضمن 
ن  هذا البرنامج التنموي الواعد.كما يُرتقب أن يمكِّ
تجسيد هذا البرنامج من مساعدة العائات القاطنة 
بهــذه المناطــق والتــي تعيش ظروف معيشــية 
قاســية بالنظر لصعوبة الطبيعة وانعدام شــروط 
العيــش الكريم من خال العمل على توفير مناخ 
اســتثماري يمكنهم من تحسين ظروف معيشتهم 
وتثبيتهــم فــي مناطقهــم ،وذلــك تنفيذا للسياســة 
الجديدة للدولة كما ستعمل محافظة الغابات لتبسة 
علــى مرافقة هذه العائات من خال توزيع عدد 
مــن أطقم الطاقة الشمســية ومئــات خايا النحل 
المملوءة ،إضافة إلى فتح عشــرات الكيلومترات 
من المسالك الريفية والفاحية والتنسيق مع قطاع 
المــوارد المائية لمنح رخص حفــر آبار موجهة 
للســقي الفاحي بهدف تســهيل نشاط المستفيدين 

في هذا اإلطار.
  عشرات العمليات التنموية 

ملكافحة التصحر
 منذ إقرار مشــروع الســد األخضر عام 1970 
من طــرف الدولــة اســتفادت والية تبســة التي 
تتميز بمناخ شــبه صحراوي من تجسيد عشرات 
العمليــات التــي تهدف أساســا لمكافحة التصحر 

وكبــح زحــف الرمال مــن جنــوب الوطن نحو 
شــماله وتوســيع الغطاء النباتي حيث وبحســب 
اإلحصائيات الصادرة عــن محافظة الغابات فقد 
تم في هذا الخصوص تهيئة مساحة شاسعة تعادل 
24158 هكتــارا إلــى غاية نهاية ســنة 2020 
وذلــك عبــر 9 بلديــات حيــث تمثلــت العمليات 
المجســدة أساسا في إنجاز نقاط مراقبة بالمناطق 
الحساســة وإعادة تأهيل وإنجاز مســالك فاحية 
وريفيــة والقيام بأشــغال غراســة غابية ورعوية 
فضــا عن تثبيت الكثبان الرملية وتعبئة الموارد 
المائيــة والهدف بالدرجــة األولى المحافظة على 
الغطــاء النباتي الــذي تدهور بشــكل كبير بفعل 
عوامل طبيعية من بينها قلة التساقطات المطرية 
ف الســنوات األخيرة وانجــراف التربة وزحف 
الكثبــان الرمليــة ومنهــا أيضــا من تســبب فيها 
اإلنســان عرى غرار الرعي العشــوائي وتعرية 
األرض واجتثاث الحلفاء الستخدامها كأعاف أو 
للتدفئة مشــيرا إلى أنه بالنظر لتوفر والية تبســة 
على مســاحة غابية هامة تفوق 211 ألف هكتار 
منهــا أزيد مــن 123 ألف هكتار غابات بنســبة 
59 بالمائة تسعى المحافظة المحلية للغابات إلى 
الحفــاظ عليها مــن التلف وتوســيعها فيما قدرت 
المســاحة المعنية بغرس األشجار ضمن برنامج 
الســد األخضــر بحوالــي 407 آالف هكتار من 

إجمالي مساحة الوالية وذلك عبر 9 بلديات.

 يهدف إىل مكافحة التصحر بوالية تبسة 
 إعادة بعث السد األخضر عبر أكثر 
من 400 ألف هكتار ل 9 بلديات

7عين على الشرق

 n تعــزز، مؤخرا قطــاع الطاقة 
بدائرة بريكة بواليــة باتنة بالعديد 
من المشــاريع النوعية التي تتمثل 
في الربــط بالكهرباء والغاز لعديد 
مــن المناطــق الواقعة بهــا والتي 
انتظر ســكانها هاتــه النعمة لفترة 
طويلــة ،أيــن تم تخصيــص مبالغ 
ماليــة ضخمة من ميزانيــة الدولة 
وضمــن مشــاريع اماكــن الظــل 
لجعل الســاكنة في هاتــه المناطق 
المحرومــة تنعــم بهاتــه الخدمات 

الحيوية .
اســتفادت ، ببلدية بيطــام، التابعة 
اداريا لــذات الدائرة من مشــاريع 
في هذا الشــأن أين تم  وضع حيز 
الخدمــة لشــبكة الغــاز الطبيعــي 
بمنطقــة ”خنوفــة” بعيــن الجديدة 

لفائدة 25 عائلة ،وكذا وضع حيز 
الخدمــة لشــبكة الكهربــاء بمنطقة 
الصمعــة لفائــدة 15 عائلة فضا 
عن استفادة منطقة كربة بمشروع 
هــو قيد االنجاز ســيتم مــن خاله 
تزويد 167 عائلة بالغاز الطبيعي 

.
وببلديــة بريكــة تــم وضــع حيــز 
الخدمــة لمشــروع الربــط بالغاز 
الطبيعــي بمنطقة الشــيات لفائدة 
57 عائلة كما تم برمجة مشــاريع 
هي في طــور االنجاز في كل من 
منطقة فيض البش بالغاز الطبيعي 
لفائــدة 37 عائلــة وكذا مشــروع 
اخــر يخص الربط بالغاز الطبيعي 
بمنطقة الغربية لفائدة 44 عائلة .
محمد .د

n  أرجع، رئيس بلدية سكيكدة، تفشي 
ظاهرة األوســاخ والقــاذورات ببعض 
األحياء والشوارع بالمدينة، إلى تهرب 
عمــال النظافــة بما فيهــا رئيس فرق 
النظافــة، عــن أداء مهامهــم المنوطة 
بهم، فضا عن غياب الضمير المهني 
والنيــة الخيرة، موضحــا بأنه قام بعقد 
اجتماعات مع أعضاء المجلس لضبط 

برنامج عمل لتحسين الوضعية.
 وأبــدى رئيــس البلدية، فــي تصريح 
”عين الجزائر”، اســتغرابه من رفض 
العمــال بفــرق النظافة العمــل والقيام 
بالواجبــات والمهــام الموكلــة إليهــم، 
موضحــا بأنــه توصل إلــى لعب دور 
المراقــب، حيــث الحــظ فــي إحــدى 
خرجاته أن عدد من العمال بمؤسســة 
كلينسكي، يغشون في عملهم وبالتحديد 

في حمــل القمامة من الحاويات، حيث 
يعمــدون إلــى حمل حاويــة ويتركون 
أخــرى وبهذه الطريقة يــؤدون عملهم 
وهــذا مــا يزيــد حســبه فــي انتشــار 
األوساخ.  وأضاف ” المير ” أنه وقف  
على ظاهرة مشابهة مؤخرا و بالتحديد 
فــي تنظيف الشــواطئ بســطورة، ما 
جعله يتدخل لدى العمال و حملهم على 
االلتــزام بــأداء المهــام المنوطة بهم، 
كمــا ينبغــي دون غش ،و قــال : بأنه 
من موقعه كرئيس بلدية ال يمكنه لعب 
دور المراقب اليومي للعمال و شاحنة 
النظافة، فعندما تغيب النية الصادقة و 
الضمير المهني، ال يمكنه عمل شــيء 
علــى حد تعبيــره و ال بد مــن التحلي 

باإلخاص في العمل.
 نورالدين. ب

الخضــر  أســعار  الزالــت    n  
والفواكــه و المواد االســتهاكية، 
محافظــة علــى ارتفاع أســعارها 
تطمينــات  مــن  الرغــم  علــى 
وتضمينــات  الجهات المعنية، بان 
األســعار ســوف تعــرف تراجعا، 

وأمــام  هــذا الغاء الغيــر المبرر 
يطالــب المواطنــون مــن جهتهــم 
الرقابة التكثيف من  خرجاتها لعل 
األسعار تكون في قدرة المواطنين.
منى .ب

األســبوع  ،نهايــة  نظمــت    n  
الماضــي ، وكالــة بنــك الفاحــة 
والتنميــة الريفيــة بالميلية بجيجل 
فعاليات األبواب المفتوحة للتقرب 
مــن المواطنين بجميع شــرائحهم 
قصــد تعريفهم بمختلــف الخدمات 
البنكيــة  وكيفيــة اإلســتفادة منهــا 
وجلب أكبــر عدد من الزبائن لفتح 
حســابات بنكية في إطار الشــمول 
المالي وتحت شــعار ” البنك متاح 
للجميع ” ،وهذا تجســيدا للسياســة 
المالية للدولــة الرامية إلى احتواء 
الضخمــة  األمــوال  واســتقطاب 

المتداولة في السوق الموازية.

أكد الســيد العمري عومــار مدير 
وكالة بنك الفاحة والتنمية الريفية 
بالميليــة لـ ” عيــن الجزائر ” بأن 
الهدف من تنظيم األبواب المفتوحة  
للمواطنيــن يكمــن في تحسيســهم 
بــأن البنــك مفتوح لجميع شــرائح 
المجتمــع ونزع مــن أدهانهم فكرة 
ارتباط  خدماته بأصحاب األموال 
واألغنيــاء والمتعاملين الكبار فقط 
،مبرزا فــي هذا الســياق بأن بنك 
بدر يطــرح خدمات مجانية لجميع 

فئات المجتمع 
نصرالدين .د

منطقة لقرني ببلدية أوالد فاضل بباتنة 

معاناة مريرة مع غياب أدىن رشوط العيش الكريم

n اغتنم، ســكان قريــة لقرين الفاحيــة، زيارة 
مستشار الجمهورية المكلف بأماكن الظل لطرح 
العديد من االنشــغاالت التي ناشــدو بها  الجهات 
الوصيــة وبقيــت كوعود لم تجســد فــوق أرض 
الواقــع وجعلتهــم يكابــدون معاناة مريــرة معها 
لحد الســاعة في ظل غياب الحس عند السلطات 
المحلية المسؤولة عنهم ،حيث أن أزيد من 170 
ســاكن بالقرية ينتظرون ايصــال منازلهم بالماء 
الشروب خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف 
ويزيــد الطلــب علــى هاته المــادة، فــي الوقت 
الذي طــرح فيه الفاحون بالقرية مشــكل غياب 
الرخــص للحفــر والزيادة فــي التعميــق أبارهم 
االرتوازيــة التي أعاقتهم عن مواصلة نشــاطهم 
الفاحي خاصة مع شــح االمطار الذي شــهدتها 

الوالية مؤخرا .
وأشــار، العديد من المواطنيــن خال لقائنا معهم 
الى مشكل التجميد الذي شمل مشاريع في صلب 
اهتمامهم امام توقف مشروع إنجاز اكمالية وكذا 
ملعــب جــواري فضا عــن رفع نســبة التزويد 
بالســكن الريفــي خاصــة وان المنطقــة معروفة 
بنشــاطها الفاحــي ويكثــر الطلــب علــى هاته 

الصيغة مقارنة مع الصيغ االخرى.
ويأمل ،الســكان من الســلطات المحلية ومديرية 
النقــل، ببرمجــة خــط نقــل رابــط بين الشــمرة 
وبولفرايــس يمر عليهم ويغنيهــم التنقل الى مقر 
البلديــة او المناطــق المجــاورة للتنقــل لعاصمة 
الواليــة، فــي الوقــت الــذي ينتظر فيه الســكان 
االهتمــام بالكهربــاء الريفية وايصالها للســكنات 
الغير مزودة وكذا لآلبار االرتوازية مع االهتمام 
باإلنــارة العموميــة خاصــة واننا مقبلــون على  
فصــل الصيــف، اين يكثــر التنقل لســاكنة هاته 

المنطقة في الشــوارع بعدما فرض عنهم الظام 
الدامس المكوث في منزلهم ..

وبالعــودة الى االســتفادة من الخدمــات الصحية 
الراقيــة ينتظــر ســكان هاتــه المنطقــة الفاحية 
على امل أن تجســد فوق أرض الواقع مشــروع 
إلنجاز عيادة متعــددة الخدمات تجعل المواطنين 
ينعمــون بخدمــات الئقــة علــى غــرار المعاينة 
لدى اطبــاء أخصائيين وعامين واجــراء متابعة 
لنســاء الحوامل ومعاينة لطبيب األســنان فضا 
عــن ضمان المناوبة الصحيــة الليلة التي تكفيهم 
عنــاء التنقل لمقر الدائرة لتلقي العاج خاصة مع 

الحاالت االستعجالية.  
وأمام، هاتــه المطالب المشــروعة التي طرحها 
الســكان لمستشــار الجمهوريــة خــال زيارتــه 
للمنطقــة وتوعد بحلها وتســجيلها وفق البرنامج 
الذي وضعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

في كل مرة لفائدة اماكن الظل.

ُينتظــر أن يكون إلعادة بعث مشــروع الســد األخضر بوالية تبســة الذي يهدف إلى مكافحــة التصحر تأثير 
إيجابي على مســتوى ظروف معيشــة ســكان الجهة الجنوبية بهذه الوالية الحدودية التي حظيت بجملة من 

المشاريع التنموية التي لها صلة مباشرة بتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين.

  تبسة : هواري غريب

باتنة : محمد دحماني 

يطالب ،ســكان منطقة لقرين التابعة اداريا لدائرة أوالد فاضل  شــمال شــرق الوالية باتنة كل الســلطات الوالئية وعلى رأسها 
والــي الواليــة ورئيس المجلس الشــعبي الوالئي بضرورة التدخل العاجــل وبرمجة العديد من المشــاريع التنموية التي تنهي 

معاناتهم مع الماء الشروب الكهرباء الفالحية االنارة العمومية والنقل .

مشاريع نوعية يف قطاع الطاقة  
ألماكن الظل بدائرة بريكة بباتنة

 "المري" يحمل عمال النظافة مسؤولية 
انتشار القاذورات يف سكيكدة 

ارتفاع قيايس للمواد 
االستهالكية بالسوق التبسية

 بنك الفالحة والتنمية الريفية 
بالميلية يتقرب من المواطنني 
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n      وهــي األزمة التي كان لها 
تأثير ســلبي على النتائــج الفنية في 
المدة األخيرة خماســية أمام شــباب 
بلــوزداد في افتتــاح مرحلة اإلياب 
واإلقصاء المبكر من كأس الرابطة 
فضال عن المستوى واألداء الكارثي 
لالعبين في اللقاءات الثالثة األخيرة 
السيما الخط الخلفي الذي تلقى 13 
هدفــا وهي حصيلة كبيــرة جدا من 
األهداف جعلت األنصار في تخوف 
كبير من النتائج المقبلة الن الفريق لم 
يضمن إلى حد الساعة البقاء بالرغم 
من أنه جمع إلى حد اآلن 32 نقطة 
كاملة في البطولة  كما أن األنصار 
لم يقتنعــوا كثيرا بقــدرات المدرب 
الشاب فؤاد شــيحة ابن الفريق ألنه 
يفتقد للخبــرة الالزمة في مثل هكذا 

المســتويات وطالبوا بمــدرب أخر 
يعــوض  التقني عبد القــادر يعيش 
الــذي غادر العارضة الفنية بســبب 

المشــاكل الماليــة الكثيــرة . هــذا 
وانتقــد أنصار الصام الالعبين بعد 
األداء الكارثي أمام شــباب بلوزداد 

حيث لم تمــر الهزيمة الثقيلة مرور 
الكــرام وطالبــوا استفســارات من 
اإلدارة ورفقــاء الحــارس بولطيف 
المغضــوب عليــه بســبب مســتواه 
الضيــف ومســاهمته فــي الهزيمة، 
حيــث ذهب بعــض األنصــار إلى 
التشكيك في نزاهة الالعبين في تلك 
المقابلــة ألن الفريق الذي جمع 32 
نقطة في مرحلة الذهب ال يمكن أن 
يخســر بتلك النتيجــة وبذلك األداء 
البعيــد كل البعد عن األداء الحقيقي 
للتشــكيلة مــا يعطــى االنطبــاع أن 
المواجهة كانت حســبهم مرتبة من 
الالعبين وطالبــوا من اإلدارة بفتح 
تحقيــق في تلك القضية ومعاقبة كل 
من لطخ سمعة الفريق بهزيمة ثقيلة 

ستبقى في التاريخ . 

n  يعتــزم أنصــار  فريــق شــباب 
قسنطينة  الخروج إلى الشارع مجددا 
بعــد عيد الفطر المبارك في مســيرة 
تجوب شــوارع مدينة قسنطينة للفت 
انتباه الســلطات المحليــة والمركزية 
،خاصــة الرياضيــة منهــا حــول ما 
يعيشــه النــادي مــن مشــاكل إدارية 
أنصــار  يعمــل  ،حيــث  وتســييرية 
التواصــل  مواقــع  عبــر  الفريــق 
االجتماعــي علــى تعبئــة جماهيــر 
الســنافر ليكون في الموعد  الســبت 
القادم  بمسيرة كبيرة وضخمة تكون 
خصيصــا للمديــر اإلداري والمالي 
رمــزي  قاســمي الذي ال يــزال في 
منصبه  بالرغم من المطالبة برأســه 
فــي المــدة األخيرة بســبب مشــاكله 
مع بــزاز والمدرب حمدي وحســب 
أنصار الشــباب فــإن هذه المســيرة 
البــد أن تكــون ضخمــة وفعالة هذه 

المــرة  إلرغــام هذا الشــخص على 
الرحيــل لكونه ســبب كل المشــاكل 
والنتائــج األخيــرة للفريــق والتي لم 
تــرق إلى المســتوى المطلــوب هذا 
وكان األنصار قد خرجوا عدة مرات 
في شهر رمضان الكريم إلى الشارع 

في مســيرات ليلية للمطالبة بمغادرة 
قاســمي منصبــه وإرغــام الشــركة 
المالكة للنــادي اآلبار البترولية على 
تعييــن عضــو جديد فــي مكانه ألنه 
تســبب في عدة مشــاكل وكان وراء 
رحيــل مجوج من منصبــه وكاد أن 

يكون ذهاب بــزاز والمدرب حمدي 
بســببه لوال تخــل الوالي الذي أصلح 
األمــور بيــن األطــراف المتنازعة 
. الــى ذلــك طالــب أنصار الشــباب 
من المــدرب ميلود حمــدي بإعطاء 
الفرصــة لبعــض العبــي الرديــف 
فــي التشــكيلة األولى للمشــاركة في 
المباريــات القادمة بعــد األداء الجيد 
للتشــكيلة التي تحتــل المركز الثاني 
وراء شبيبة الساورة حيث يقدم رفقاء 
منذز بوطميــن أداء رائع ومباريات 
في المســتوى تســمح لهم باللعب في 
التشــكيلة األولــى التــي خيبــت في 
تلمســان خالل افتتاح مرحلة الذهاب 
واكتفت فقط بنقطة أمام فريق جريح 
ملئ بالمشــاكل  بينمــا فريق الرديف 
أحسن التفاوض وعاد بفوز ثمين من 

عاصمة الزيانين .
 أ- هادي 

n يعاني   فريق أهلي برج بوعريريج 
هذا الموســم على كل المستويات، وهو 
مهدد بالســقوط إلى القســم الثاني هواة 
هذا الموســم بالنظر الــى المركز الذي 
يحتلــه في ســلم ترتيب العــام ،حيث ال 
يبرح  المركز األخير منذ بداية البطولة 
برصيد 6 نقاط من أصل 60 نقطة  في 
20 مقابلة ،وهــي حصيلة ضعيفة جدا 

أعطــت االنطبــاع أن الفريق قريب من 
القســم الثاني وما تبقى من الموســم هي 
محطة تحضيرية للموسم القادم ليس إال 
أن الفريق يحتاج إلى المستحيل من أجل 
البقاء في القســم المحترف األول  وهذا 
مــا اقتنع به حتــى أنصار الكابــا الذين 
فقــدوا األمل في متابعــة فريقهم خاصة 
بعد التعادل المخيب ضد الجياســكا في 

الجولــة الماضيــة  حيــث كان يراهــن 
األنصــار علــى الفــوز الســتعادة الثقة 
واألمــل لكن دون جــدوى  ويحدث هذا 
فــي الوقت الــذي يؤكد رئيــس مجلس 
الرياضيــة  للشــركة  المؤقــت  اإلدارة 
حفافصــة أن األهلــي لــن يســقط إلــى 
الرابطــة الثانية مقــرا بصعوبة المهمة 
والمأمورية لكن كل شيء وارد في كرة 
القــدم ما يعني في هــذه الحالة أن األمل 
ال يزال قائما حسبه قاصفا كل من يريد 
االصطيــاد  مــن المياه العكــرة وإثارة 
البليلة داخل التشــكيلة في المدة األخيرة 
قائــال:  هــؤالء يعرفــون جيــدا أنصار 
الكابــا وعليهــم التصــدي لهــم ألنهم ال 
يحبون الخير لألهلي الذي أؤكد  وأكرر 
أنه لن يسقط إلى القسم الثاني هواة  لكن 
المهمة ليست ســهلة في نظر المسؤول 
األول عن الشــركة والالعبون واعون 
بما ينتظرهم وســيلعبون حظوظهم إلى 
أخــر دقيقة أو رمق فــي البطولة إلبقاء 

األهلي ضمن الكبار .
 أ- هادي 

n يعاني دفاع تاجنانت هذا الموسم 
مــن كثــرة المشــاكل الماليــة والتي 
أثرت ســلبا على النتاج الفنية التي لم 
تكن بمستوى تطلعات أنصار الدفاع 
قبل بداية الموســم مــا جعلهم يفرون 
مــن الفريــق وال يتابعــون أخبــاره 
لقاءاتــه حتــى خــارج أســوار  وال 
الملعب بســبب هذه النتائــج المخيبة 

لآلمال وفقــدان اللعب على الصعود 
والصراع على البقاء في القسم الثاني 
هــواة ألن الترتيــب الحالــي يخوف 
كثيــرا من النزول إلى القســم الثالث 
في حال االســتمرار على هذا النحو 
في باقي المباريــات والجوالت لهذا 
فإن الدفاع الذي لعب عدة سنوات في 
الرابطة األولى يجد نفسه في ورطة 

حقيقة ومشاكل عديدة تابعتها العقوبة 
المسلطة على رئيس الفريق الطاهر 
قرعيش من طــرف لجنة االنضباط 
التابعة للرابطة الوطنية  لتزيد الطين 
بلة وتعقــد من مأمورية الفريق الذي 
يعيش على مشاكل عديدة قد تعصف 
بهــذا النــادي إلى األقســام الســفلى  
وغيــاب  المســجلة  النتائــج  بســبب 
األموال إذ يشــتكى الفريق من نقص 
الدعم المادي ،ما انعكس ســلبا على 
النتائــج الفنية والموســم الحالي ككل 
للدفاع الذي يســعى إلى ضمان البقاء 
مع التحضير بالشــكل الجيد الموسم 
القــادم للعودة الى حظيــرة الكبار إذ 
يبقــى الهــدف األول واألخيــر هــذا 
الموســم هــو البقاء في القســم الثاني 
الذي يعتبر انجاز في حد ذاته بغض 
النظر عن المعطيــات التي ذكرناها 

سابقا .
أ- هادي

أخبار محترفينا  جمعية عني مليلة 

أنصار الصام يطالبون برحيل اإلدارة الحالية 
ويشككون في نزاهة الالعبين 

للفت انتباه السلطات المحلية والرياضية يف البالد 

 أنصار شباب قسنطينة يعودون إىل الشارع بعد العيد 

أهيل برج بوعريريج 

الفريق يسري إىل القسم الثاين هواة 
مسؤول الرشكة الرياضية  يطمنئ 

دفاع تاجنانت 

رئيس النادي يعاقب بسنتني واألنصار 
يقاطعون الفريق

 قال أنه ال يفكر يف الرحيل عن مانشسرت سيتي 

محرز : »يراودين إحساس أنني سأتوج 
بالتشامبيانزليغ  »

n تحــدث الدولــي الجزائــري، 
ريــاض محرز، صانع أفراح ناديه 
اإلنجليزي مانشســتر ســيتي عن 
أنه ســعيد في ناديــه وال يفكر في 
الرحيــل وقــال محــرز فــي حوار 
مــع صحيفة ليكيب الفرنســية  أن 
بأنــه ســيفوز  يــراوده  إحســاس 
ب التشــامبيانزليغ  وهــو نفــس 
اإلحســاس الذي شعر به في مصر 
وفــاز مــع الخضر بــكأس إفريقيا 
لألمم »محارب الصحراء« واصل 
الحديــث عن أدائــه الرائــع الذي 
كان وراء تســجيل ثالثــة أهــداف 

كاملــة فــي » التشــامبيانزليغ« قائال:« أنــا ال أدافع بشــكل جيد، لكني 
أفعل المســتحيل لذلك ومســاعدة زمالئي، على المســتوى العالي إن لم 
تدافــع يمكنك معاقبــة فريقك« .مضيفا صاحب الـــ 30 عاما : »عندما 
تكون كريستيانو، ميسي، نيمار أو مبابي، ولديك مثل هذه الصفات غير 

العادية، ربما يمكنك تجاهل بعض المهام الدفاعية« .
للتذكير، مانشســتر ســيتي ســيضمن أيضا التتويج باللقب اليوم األحد ، 
إذا خســر مانشستر يونايتد المالحق المباشر أمام أستون فيال.وبعد ذلك 
سيتحول اهتمام وتركيز سيتي على المباراة النهائية لدوري األبطال في 
مواجهة تشيلســي، فــي 29 ماي الجاري، والتي ســيواجه فيها محرز 

زميله السابق في ليستر سيتي نغولو كانتي.
تاج الدين 

أمني غويري : الحديث عن اسم المنتخب الذي 
سأمثله سابق آلوانه

n كشف المهاجم الفرانكوجزائري امين غويري بأنه مركز على فريقه 
نيــس و لعــب ربع نهائي اليورو باإلضافة إلى المشــاركة في االولمبياد 

مع المنتخب الفرنسي .
وقــال أمين غويري في تصريحات لمجلة ‘ ســوفوت الفرنســية ‘:” أنا 
فرنسي من اصول جزائرية، ابي ولد بالجزائر و أنا فخور بأصولي مثل 

أي شخص يكون فخور بأصله ”
وتابع حديثه قائال :” يعتبر هذا الموسم االول المميز مع األكابر، و أظن 

أنه سابق ألوانه الحديث عن المنتخب ”
وواصــل :” اتــرك األخرين يتكلمون عن هذا األمر أما في األمر الراهن 
فأفضل أن اركز مع فريقي و المنتخب الفرنسي لآلمال، لدينا ربع نهائي 

اليورو و األلعاب األولمبية “
تاج الدين
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أ.هادي

دعا أنصار جمعية عين مليلة  اإلدارة الحالية إلى الرحيل من منصبها بعد فشلها في احتواء مشاكل النادي 
العديدة والمتعددة وأهمها  األزمة المالية التي لم يتم إيجاد حل لها منذ أربع سنوات ما أثار غضب األنصار 
الذين اعتبروا أن عمل اإلدارة الحالية بقيادة عمراني وبن صيد فاشلة لكونها لم تستطيع منذ أن تولت هذا 

المنصب جلب ممول للفريق يخفف الضغط المالي .



 n أعلنت أندية لاير مدريد وبرشلونة 
اإلسبانيان ويوفنتوس اإليطالي، تمسكها 
األوروبــي،  الســوبر  دوري  بإقامــة 
المشــروع الكروي الذي يمثل انسالخا 
عن االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(
وهاجمت أندية التــي ال تزال منخرطة 
في المشروع، الضغوط ”غيرالمحتملة” 
التي يمارســها عليها االتحاد األوروبي 
للعبــة )يويفــا( مــن أجــل التخلــي عن 
المقترح.وقــال اليويفا الجمعــة أن هذه 
األنديــة الثالثة ســتواجه عقوبات، وإنه 
بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحقها بسبب 
إقدامها على هذه الخطوة.وانســحبت 9 
أنديــة أخرى من بينها 6 أندية إنجليزية 
من المشــروع، وأقرت بذلك صراحة، 
والتزمت بالبقــاء تحت مظلة االتحادين 
األوروبــي والدولــي )فيفا(.وقــال لاير 
مدريد وبرشــلونة ويوفنتــوس في بيان 
مشــترك: ”تعرضت األندية المؤسســة 
للمشــروع للمعانــاة وال تــزال تعانــي 
ضغوطــا وتهديــدات ومخالفــات غير 
محتملــة مــن جانــب طــرف ثالث من 
أجــل التخلي عن المشــروع”.وأضاف 

البيــان: ”هــذا أمــر ال يحتمــل في ظل 
ســيادة القانــون، كمــا أن القضاء حكم 
بالفعــل لصالح اقتراح دوري الســوبر، 
وهــو بذلــك أمــر االتحاديــن الدولــي 
واألوروبي إما بصورة مباشــرة أو من 
خالل األجهزة التابعــة لهما بعدم اتخاذ 

أي إجــراء قد يقف فــي طريق المبادرة 
بأي صــورة، قبــل انتهــاء اإلجراءات 

القضائية”.
برشــلونة   مدريــد و  ويعتــزم لاير 
الســعي  فــي  ”المثابــرة   ويوفنتــوس 
إليجاد حلول  مناســبة ، رغم الضغوط 

والتهديــدات غيــر المقبولــة  مــن  قبل 
يويفا”، وفقا للبيان .

ووافقــت األندية التســعة األخرى التي 
أعلنت انسحابها من دوري السوبر على 
”القيام بكل الخطوات الممكنة” من أجل 

انهاء دورها في البطولة المقترحة.

n بــدد ليــدز يونايتــد ”نظريــا” حلــم  
توتنهــام بالمشــاركة فــي دوري أبطال 
أوروبــا الموســم المقبــل، بفــوزه عليه 
1-3 الســبت في افتتاح المرحلة الـ35 
من بطولة الــدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وهيمــن أصحــاب الضيافة في الشــوط 
األول ووضعــه ســتيوارت داالس فــي 
المقدمة بعــد 13 دقيقة من متابعة لكرة 

ارتدت من الحارس هوجو لوريس.
وأدرك ســون هيونج-ميــن التعادل في 
الدقيقــة 25 بإنهــاء متقــن لهجمــة بعد 
تمريــرة بارعة من ديلــي آلي لكن ليدز 
لــم ينزعج وأعاد باتريك بامفورد التقدم 
قبل وقت قصير من نهاية الشوط األول 

بتسديدة قريبة المدى
وألغي هدفان لمهاجم توتنهام هاري كين 
بداعي التسلل وأهدر الزوار عدة فرص 
قبل أن يؤكــد البديل رودريجو انتصار 

ليدز بتسديدة متقنة في الدقيقة 84. 
وبقــي رصيــد توتنهــام 56 نقطــة في 
المركــز الســادس بفــارق 5 نقاط عن 
تشلســي الرابع الذي لعــب مباراة أقل، 
كمــا أن مطارديــه ليفربــول وإيفرتون 
يبتعــدان عنــه بفارق نقطتيــن و4 نقاط 

تواليا ولكل منهما مباراتان مؤجلتان.
وبعــد أن كان توتنهــام بقيــادة مدربــه 
البرتغالــي جوزيــه مورينيــو، المقــال 
مــن منصبه الشــهر الماضي، متصدرا 
الترتيب فــي ديســمبر الماضي تراجع 
مستواه بشكل كبير في األشهر األخيرة 
بعد سلســلة مــن النتائج المخيبــة، كما 
خرج بخفي حنين من الدوري األوروبي 
بخســارة ثقيلــة أمــام دينامــو زغــرب 
الكرواتي 3-0 في ربع النهائي، بعد أن 

تقدم عليه ذهابا بهدفين نظيفين.
المصدر: ”وكاالت”

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس 
”متمسكون” بدوري السوبر

آمال توتنهام في دخول المربع 
الذهبي تتعرض لضربة
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نيمــار يمــدد التعاقــد رســميًا مع 
باريس سان جريمان حتى عام 2025

n أعلــن نادي باريس ســان جيرمان الفرنســي رســمياً عن 
تمديد عقد نجمه البرازيلي نيمار حتى عام 2025.

بنــادي  اآلن  مرتبــط  عاًمــا   29 العمــر  مــن  البالــغ  النجــم 
العاصمة الفرنسية حتى 30 حزيران/ يونيو 2025.

وقــال ناصــر غانم الخليفــي، رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لباريس سان جيرمان: ”أنا فخور بأن نيمار جونيور قد 
أعاد تأكيد التزامه طويل األمد تجاه عائلة باريس سان جيرمان 
حتى عام 2025، وأنه ســيواصل إسعاد الجماهير، نتطلع إلى 
أن يكون جزًءا من مشــروعنا وأن يكون معنا لســنوات عديدة 

قادمة”.
وقــال نيمار بعــد تجديد عقــده ”إنه لمن دواعي ســروري أن 
تستمر مغامرتي هنا في باريس. أنا سعيد للغاية وفخور بكوني 

أشكل جزًءا من هذا الفريق”.
وأضاف نيمار: ”فخور بالعمل مع هؤالء الالعبين، ومع مدرب 
رائــع، وفخور بأن أكون جزًءا من تاريخ هذا النادي. هذه هي 
األشــياء التي تجعلني أؤمــن أكثر بهذا المشــروع الرائع. لقد 
كبرت كشخص هنا، كإنســان وكالعب أيًضا. سعيد جًدا بتمديد 

عقدي وآمل أن أفوز بالعديد من األلقاب هنا”.
وفــاز نيمار مع ناديه باريس ســان جيرمان بـ9 ألقاب، جاءت 
على الشــكل التالي: 3 في الدوري 2018، 2019، 2020، 
ولقبــان فــي كأس فرنســا 2018، 2020، ولقبــان في كأس 
الرابطــة الفرنســية 2018، 2020، ولقبان في كأس األبطال 

)كأس السوبر الفرنسية( 2018، و2020.
بــدوره أكــد المــدرب األرجنتينــي لســان جيرمان ماوريســيو 
بوتشيتينو على سعادة الجميع بهذا الخبر فقال: ”عائلة باريس 

سان جيرمان بأكملها سعيدة بتجديد عقد نيمار”.
وأضاف: ”تجديــد عقد نيمار يعكس طموحــات النادي الحالية 

والمستقبلية”.
وســجل نيمار 85 هدًفــا و قدم 51 تمريرة حاســمة في 112 
مباراة  خاضهــا مــع النــادي منــذ قدومــه من برشــلونة عام 

.2017
وقــاد نيمار فريقه باريس ســان جيرمــان لنهائي دوري أبطال 
أوروبا الموســم الماضي وخســر بصعوبة أمام بايرن ميونيخ 
0-1 في المشهد األخير، كما ساهم بوصول الفريق إلى نصف 

نهائي النسخة الحالية من المسابقة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طريي صالح محرض قضايئ لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /0551.24.89.82

نرش مستخرج من قائمة رشوط البيع المادة 748 من قانون 
اإلجراءات المدنية و اإلدارية

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشريف بن احمد ، الساكن 
بـــ : حــي 517 شــارع –   رقم 53 بــرج بوعريريج . ضد بولعــراس رابح 
بــن احمــد و مــن معه ، الســاكنون بـ : بــرج بوعريريج bm بناء على الســند 
التنفيــذي المتمثل فــي الحكم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم العقاري 
بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهور بالصيغة التنفيذية المســلمة بتاريخ :2018/08/09 
تحــت رقــم : 18/154 .قمنا بتحرير مســتخرج من قائمة شــروط البيع للعقار 

التالي :: 
  تعييــن العقــار : قطعــة ارض عارية ، ذات طابع فالحــي ، صالحة للزراعة 
التقليدية تقع بالمكان المسمى فيض أم الخير ببلدية أوالد دحمان تنتمي للقسم 10 
مجموعة ملكية رقم 280   مساحتها اإلجمالية 2 هكتار و 82 أر و 76 سنتار
حدد الســعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره :  3.619.328.00 دج  )ثالثة 
مليون و ستمائة وتسعة عشرة ألف و ثالثمائة و ثمانية وعشرون دينار جزائري 
.) ........بموجــب خبرة تقييمية (يعلن األســتاذ طيــري صالح محضر قضائي 
لــدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائــن مكتبه بالعنوان المذكور 
أعــاله بأنه تم إيداع قائمة الشــروط بأمانة ضبط محكمة بــرج زمورة بتاريخ : 

2021/05/03 تحت رقم إيداع : 2021/02 .
تقدم االعتراضات بعريضة إلى رئيس المحكمة بثالثة )03(أيام على األقل قبل 
جلســة االعتراضات المحددة ليوم األربعاء الموافق لـ : 2021/06/09  على 

الساعة الواحدة و النصف مساء )13:30 (  بمحكمة برج زمورة
 /  035.76.45.10  : بالمكتــب  االتصــال  االســتعالمات  لــكل  و 

0551.24.41.89.82 أو بأمانة ضبط محكمة برج زمورة
المحضر القضائي   
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مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
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نرش مستخرج من قائمة رشوط البيع المادة 748 من قانون 
اإلجراءات المدنية و اإلدارية

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشريف بن احمد ، الساكن 
بـــ : حــي 517 شــارع – رقم 53 بــرج بوعريريــج . ضد بولعــراس رابح 
بــن احمــد و من معه ، الســاكنون بـــ : بــرج بوعريريج bmبناء على الســند 
التنفيــذي المتمثل فــي الحكم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم العقاري 
بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهور بالصيغة التنفيذية المســلمة بتاريخ :2018/08/09 
تحــت رقــم : 18/154 .قمنا بتحرير مســتخرج من قائمة شــروط البيع للعقار 

التالي :: 
  تعييــن العقــار : قطعــة ارض عارية ، ذات طابع فالحــي ، صالحة للزراعة 
التقليديــة تقع بالمكان المســمى شــوابير ببلديــة أوالد دحمان تنتمي للقســم 10 
مجموعة ملكية رقم 447   مساحتها اإلجمالية 2 هكتار و 30 أر و 32 سنتار
حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره :  4.053.632.00 دج  )أربعة 
مليــون و ثالثة و خمســون ألف و ســتمائة و اثنان وثالثون دينــار جزائري .) 

........بموجب خبرة تقييمية (
يعلن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج 
بوعريريــج الكائن مكتبــه بالعنوان المذكور أعاله بأنه تم إيداع قائمة الشــروط 
بأمانــة ضبط محكمة برج زمــورة بتاريــخ : 2021/05/03 تحت رقم إيداع 

. 2021/03 :
تقدم االعتراضات بعريضة إلى رئيس المحكمة بثالثة )03(أيام على األقل قبل 
جلســة االعتراضات المحددة ليوم األربعاء الموافق لـ : 2021/06/09  على 

الساعة الواحدة و النصف مساء )13:30 (  بمحكمة برج زمورة
 /  035.76.45.10  : بالمكتــب  االتصــال  االســتعالمات  لــكل  و 

0551.24.41.89.82 أو بأمانة ضبط محكمة برج  زمورة 
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طريي صالح محرض قضايئ لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /0551.24.89.82

نرش مستخرج من قائمة رشوط البيع المادة 748 من قانون 
اإلجراءات المدنية و اإلدارية

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشريف بن احمد ، الساكن 
بـــ : حــي 517 شــارع – رقم 53 بــرج بوعريريــج . ضد بولعــراس رابح 
بــن احمــد و مــن معه ، الســاكنون بـ : بــرج بوعريريج bm بناء على الســند 
التنفيــذي المتمثل فــي الحكم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم العقاري 
بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهور بالصيغة التنفيذية المســلمة بتاريخ :2018/08/09 
تحــت رقــم : 18/154 .قمنا بتحرير مســتخرج من قائمة شــروط البيع للعقار 

التالي :: 
  تعييــن العقــار : قطعــة ارض عارية ، ذات طابع فالحــي ، صالحة للزراعة 
التقليديــة تقــع بالمــكان المســمى رقعايا ببلديــة أوالد دحمان تنتمي للقســم 10 

مجموعة ملكية رقم 451   مساحتها اإلجمالية 21 أر و 40 سنتار
حدد الســعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قــدره :  205.440.00 دج  )مائتان 
وخمســة ألــف و أربعمائة و أربعــون دينار جزائــري .) ........بموجب خبرة 
تقييمية (يعلــن األســتاذ طيري صالــح محضر قضائي لــدى اختصاص مجلس 
قضــاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله بأنه تم إيداع قائمة 
الشــروط بأمانة ضبط محكمة برج زمورة بتاريخ : 2021/05/03 تحت رقم 

إيداع : 2021/04 .
تقدم االعتراضات بعريضة إلى رئيس المحكمة بثالثة )03(أيام على األقل قبل 
جلســة االعتراضات المحددة ليوم األربعاء الموافق لـ : 2021/06/09  على 

الساعة الواحدة و النصف مساء )13:30 (  بمحكمة برج زمورة
 /  035.76.45.10  : بالمكتــب  االتصــال  االســتعالمات  لــكل  و 

0551.24.41.89.82 أو بأمانة ضبط محكمة برج  زمورة 
المحضر القضائي           

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل 

:قبول الدعوى
فــي الموضــوع : باعتماد تقرير الخبــرة المنجزة من طرف الخبير الطبي بن شــيخ عبد 
الحليــم المودع لدى امانة ضبط محكمة الحــال بتاريخ 24/03/2021 تحت رقم -288
21 و بالنتيجــة القضــاء بتوقيع الحجر على المدعى عليه مقالتي حســني المولود بتاريخ 
12/05/1997 ببلدية حسناوة البيه بلقاسم وامه دريدي بركاهم و تعيين المدعية مقالتي 
ســميحة مقدما عليه الدارة شــؤونه المالية و االدارية والقانونية مع األمر بنشر هذا الحكم 
بجريــدة وطنيــة مكتوبة باللغــة العربية بســعي من المدعية  وأمر ضابــط الحالة المدنية 
لبلدية حســناوة بالتأشير بهذا الحجر على شــهادة ميالد المحجور عليه مع تحميل المدعية 
المصاريف القضائية بما فيها رسم تسجيل الدعوى المقدر بـ 450 دج و مصاريف الخبرة 
بــذا صــدر الحكــم الحالــي بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ المنــوه عنــه أعــاله و 

امضينا أصله نحن الرئيس و امين الضبط

الــجــمـهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمــقراطــيـة الشــعــبــــيــة
والية برج بوعريريج   دائرة مجانة   بلدية اليشير

مكتب الجمعيات و االنتخاب  رقم : 01/2021
وصل ايداع ملف تغيري الهيئة التنفيذية

للجمعية المحلية ذات الطابع الريايض
بمقتضى القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433هـ الموافق لـ 12 يناير 
2012 المتعلــق بالجمعيات، تم هذا اليوم 31 مارس 2021 اســتالم مذكرة التعديالت 
المؤرخــة فــي: 18/12/2020 المتعلقة بتغييــر الهيئة التنفيذية للجمعيــة المحلية ذات 

الطابع الرياضي المسماة:
  NRBA النادي الرياضي الهاوي لبلدية اليشير 

المسجلة تحت رقم: 334/1985 بتاريخ: 01/09/1985.
الكائن مقرها بـ: الملعب البلدي مسعدي تومي اليشير .

 إسم الرئيس : راقوب شعبان
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طريي صالح محرض قضايئ لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /0551.24.89.82

 نرش مستخرج من قائمة رشوط البيع المادة 748 من 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
 

بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بولعراس الشريف بن احمد ، الساكن 
بـــ : حــي 517 شــارع – رقم 53 بــرج بوعريريــج . ضد بولعــراس رابح 
بــن احمــد و مــن معه ، الســاكنون بـ : بــرج بوعريريج bm بناء على الســند 
التنفيــذي المتمثل فــي الحكم صادر عن محكمة برج زمورة ،  القســم العقاري 
بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول رقــم : 
18/00021   .الممهور بالصيغة التنفيذية المســلمة بتاريخ :2018/08/09 
تحــت رقــم : 18/154 .قمنا بتحرير مســتخرج من قائمة شــروط البيع للعقار 

التالي:  
  تعييــن العقــار : قطعــة ارض عارية ، ذات طابع فالحــي ، صالحة للزراعة 
التقليدية تقع بالمكان المســمى مون قاســم ببلدية أوالد دحمان تنتمي للقســم 10 
مجموعة ملكية رقم 208   مساحتها اإلجمالية 1 هكتار و 12 أر و 43 سنتار
حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره :  1.978.768.00 دج  )مليون 
و تســعمائة وثمانية و سبعون ألف و ســبعمائة و ثمانية و ستون دينار جزائري 

.) ........بموجب خبرة تقييمية((  
يعلن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج 
بوعريريــج الكائن مكتبــه بالعنوان المذكور أعاله بأنه تم إيداع قائمة الشــروط 
بأمانــة ضبط محكمة برج زمــورة بتاريــخ : 2021/05/03 تحت رقم إيداع 
: 2021/01 .تقــدم االعتراضــات بعريضة إلى رئيــس المحكمة بثالثة )03(
أيــام علــى األقل قبل جلســة االعتراضات المحــددة ليوم األربعــاء الموافق لـ : 
2021/06/09  على الســاعة الواحدة و النصف مســاء )13:30 (  بمحكمة 
بــرج زمورة و لكل االســتعالمات االتصــال بالمكتــب : 035.76.45.10 / 

0551.24.41.89.82 أو بأمانة ضبط محكمة برج  زمورة 
المحضر  القضائي

إشهار

TOUAMA PUB 0561.20.00.12 TOUAMA PUB 0561.20.00.12 TOUAMA PUB 0561.20.00.12 TOUAMA PUB 0561.20.00.12 

ريال مدريد يعلن إصابة قائده راموس مجددا
n أعلن نادي لاير مدريد اإلســباني في بيان رســمي اليوم الســبت، تعرض قائده ســيرخيو 
رامــوس البالغ 35 عاما إلصابة جديدة.وجاء في بيــان النادي الملكي: ”بعد الفحوصات التي 
أجراها ســيرخيو راموس من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشــخيص حالته بأنه مصاب 
بالتهاب في العضلة الغشائية في أوتار الركبة اليسرى”.وأضاف البيان: ”موعد عودة راموس 
يعتمد على تقييم تعافيه من اإلصابة.وعانى راموس خالل الفترة الماضية من اإلصابة بفيروس 
كورونــا، إضافة إلصابة عضلية في ربلة الســاق أجبرته على الغيــاب لعدد من المباريات عن 
صفــوف ”الميرينغي” عقب إجرائــه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.وشــارك 

راموس مــع الــلاير في مباراته األخيرة أمام تشيلســي اإلنجليــزي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطــال أوروبا والتي 
خسرها النادي الملكي بهدفين نظيفين ليودع البطولة القارية           موقع اللاير



   حسن روحاين يحذر من الموجة 
الرابعة لكورونا يف إيران

n  و اقتحمت قوات كبيرة من شــرطة االحتالل 
الصهيونــي ، الجمعة ، باحات المســجد األقصى 
المبــارك، وأطلقت الرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع 
تجــاه المصليــن، مــا أدى إلى إصابــة مواطنين 
فلســطينيين أحدهما برصاصة في رأسه واآلخر 

في عينه، واعتقال آخرين.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الفلســطينية ”وفــا” أن 
مواجهــات اندلعت قــرب ”باب السلســلة” داخل 
األقصى، عقب انتهاء صالة المغرب واإلفطار، 
بعــد أن تعمد االحتــالل اســتفزاز المصلين لدى 

خروجهم من المسجد..
واعتبر المتحدث باســم الرئاسة التركية، إبراهيم 
قالن أنه ”عار على إســرائيل ومن يلتزم الصمت 
في وجه الهجمات المشــينة”، داعيا ”الجميع إلى 
الوقوف في وجه سياســات االحتــالل والعدوان 

لدولة الفصل العنصري هذه«.
من جانبه، أشــار مدير االتصاالت الرئاســية في 
تركيــا، فخر الديــن ألتون، للتلفزيون الرســمي، 
إلى أن ”إســرائيل تنتهك حقوق اإلنسان وستدفع 
الثمن”، كما نددت أحزاب معارضة بما حدث في 

مؤشر نادر على الوحدة.
وأضاف ألتون: »مهاجمــة أبرياء أثناء صالتهم 
إرهــاب واضح...نــرى أن هــذه الهجمات على 
اإلنســان  حقــوق  ألهــم  انتهــاك  الفلســطينيين 
األساســية«، حيث جاءت االشــتباكات في ثالث 
أقــدس المواقــع اإلســالمية وفي محيــط القدس 
الشــرقية، والتــي أســفرت عــن إصابــة 205 
فلســطينيين و17 مــن أفــراد الشــرطة، وســط 
غضــب متزايد من احتمال طرد فلســطينيين من 
منازل مقامة على أراض يدعي مستوطنون يهود 

ملكيتهم لها، بحسب وكالة »رويترز«.
األتــراك  المســؤولين  مــن  عــدد  وانتقــد  هــذا 
إســرائيل مع اندالع االشــتباكات، ودعوا الدول 
األخــرى إلى التنديد، فــي حين حث بيان لوزارة 
الخارجية التركية إسرائيل على ”اإلنهاء الفوري 
والتصــرف  والعدائــي  االســتفزازي  لموقفهــا 

بعقالنية«.
 روسيا تدين االعتداءات على 

املدنيني يف القدس

 أعربت روســيا عــن بالغ قلقهــا إزاء التصعيد 
الحاد في التوتــر في مدينة القدس، داعية جميع 

األطراف إلى تفادي التصعيد.
وأشــارت وزارة الخارجيــة الروســية في بيان 
أصدرتــه أمس الســبت إلى عدة عوامل تســهم 
فــي تأجيج التوترات فــي القدس، منهــا القرار 
اإلســرائيلي بشــأن إجالء عدد من الفلسطينيين 
قســرا مــن منازلهــم فــي حي الشــيخ جــراح، 
وتمريــر خطــط لبنــاء 540 وحدة اســتيطانية 
جديدة فــي مســتوطنة هارحوما، باإلضافة إلى 
مقتل فلســطينيين اثنين مؤخرا جراء حادث وقع 
في حاجز ســالم غرب مدينة جنيــن في الضفة 

الغربية.
وجــاء في البيان: ”تتابع روســيا ببالغ القلق هذه 
التطورات، وندين بشدة االعتداءات على مدنيين 

مســالمين، وندعو جميع األطراف إلى االمتناع 
عن أي خطوات من شأنها تصعيد العنف«.

وأكــدت روســيا فــي البيــان موقفهــا المبدئــي 
والثابت الــذي انعكــس فــي قــرارات مجلــس 
األمــن الدولــي ذات الصلــة، وهــو يقضي بأن 
مصــادرة األراضــي والممتلــكات الواقعــة فيه 
واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية ال تحمل 

قوة قانونية.
وتابــع البيــان: ”تمثــل خطــوات كهــذه انتهاكا 
للقانون الدولي وتحول دون التوصل إلى تسوية 
سياســية مبنيــة على إنشــاء دولتين فلســطينية 
وإســرائيلية تتعايشان بسالم وأمان ضمن حدود 

عام 1967«.
ق ـ د/ وكاالت

تركيا تتهم إرسائيل بـ”اإلرهاب” ضد الفلسطينيني
االحتالل الصهيوني يقتحم 

”األقصى” ويعتدي على المصلين

بعد التفيش الكبري لفريوس كورونا
  تونس تفرض إغالقا شامال لمدة أسبوع

10  عين على العالم 

 اتهمت تركيا إسرائيل، بإطالق العنان ”لإلرهاب” ضد الفلسطينيين وانتقدتها، على خلفية التصعيد األخير، 
أول أمس الجمعة، في مدينة القدس.

 دخلت تونس في إغالق شامل لمدة أسبوع، في الفترة بين األحد 9 ماي والسبت 16 ماي الجاري، لمواجهة تفشي فيروس 
كورونا المستجد.

n وخــالل ندوة صحفية بمقر رئاســة الحكومة، 
دعا رئيس الوزراء هشــام المشيشي إلى االلتزام 
بهــذا القرار وبعــدم تبادل الزيــارات خالل عيد 

الفطر.
وأكــد المشيشــي أن ”الوضــع الصحــي حرج”، 
مشــددا علــى ضــرورة الوعــي بخطــورة هذا 

الوضع.
وأضاف أن ”أزمة كورونا ليســت أرقاما ألعداد 
اإلصابــات والوفيــات والتحاليــل فقــط، بل هي 

قصص معاناة«.
وقــال: ><عائالت تحطمــت وأخرى اضمحلت 
وهنــاك عائــالت يوجــد كافــة أفرادها بأقســام 

اإلنعاش ويتساقطون أحيانا الواحد تلو اآلخر’’.
وقــررت الحكومــة حظــر التجول من الســاعة 
الســابعة مســاء إلــى الخامســة صباحــا، كما تم 
منع التنقل بين المــدن إال للحاالت المرخص لها 
والحاالت االســتثنائية، بمــا في ذلك حملة التلقيح 

ضد »كوفيد 19«.
كذلــك تــم منع االحتفــاالت والتجمعــات العائلية 
دور  ارتيــاد  وتعليــق  والرياضيــة،  والثقافيــة 
العبادة وغلق المنتزهــات والفضاءات الترفيهية 
واألسواق اليومية والمحال التجارية باستثناء تلك 

التي توفر المواد الغذائية.
كما تقرر مواصلــة تطبيق قرار الحجر الصحي 

اإلجباري للوافدين من الخارج.
والخميــس أعلنت تونس تســجيل 1410 إصابة 
جديــدة و86 حالة وفاة جديــدة من جراء ”كوفيد 
19” خــالل 24 ســاعة، وفق معطيات نشــرتها 

وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة فــي بالغها المتعلق بالوضع 
الصحي بالبالد حتى مســاء األربعــاء، أن العدد 
اإلجمالي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 11208 

حالة.
في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو 

272 ألفا شخص، بعد تعافي 2852 مصابا.
وتتكفل المؤسســات الصحية فــي القطاعين العام 
والخــاص حاليــا بعــالج 2684 مصابا، إضافة 
إلى إقامة 508 مصابا بأقســام العناية المركزة، 
عــالوة على خضــوع 152 مصابــا إلى أجهزة 

التنفس االصطناعي، حسب وزارة الصحة.
ق ـ د

n  حــذر الرئيس اإليراني، حســن 
روحاني، مــن أن ”الموجة الرابعة 
النتشــار فيــروس كورونــا التــي 
تجتازهــا البــالد حاليا هــي أطول 
مدة وأشد فتكا من الموجات الثالث 
الســابقة من حيث عــدد اإلصابات 

والوفيات«.
الوطنيــة  اللجنــة  وخالل جلســة 
لمكافحــة فيــروس كورونــا، قــال 
حســن روحانــي إن عــدد الوفيات 
جراء فيــروس كورونا في الموجة 
الرابعة تضاعف عَما كان عليه في 

الموجة الثالثة«.
وشــدد روحاني على أن ”الفيروس 
البريطانــي الذي انتشــر في البالد 
حَور نفسه بشكل خطير”، الفتا إلى 
أن ”تجاوز الموجة الرابعة بشــكل 
كامل يحتاج عدة أســابيع، وبالتالي 
فالبــالد في هذه الفتــرة بحاجة الى 
اســتيراد اللقاحــات المضــادة لهذا 
وعــدم  الخــارج،  مــن  الفيــروس 
انتظار اللقــاح الداخلي الذي يجتاز 

مراحل االختبار النهائية«.
وأشــار الرئيــس اإليرانــي إلى أن 
المرحلــة الثانيــة مــن التلقيح ضد 
فيــروس كورونــا قد بــدأت، حيث 
يجــري اآلن تلقيــح أعمــار من هم 

فوق الثمانين، وبعد أيام سيبدأ تلقيح 
ذوي األمراض الخاصة.

كمــا أعلــن روحانــي عــن ”توفير 
مليون جرعة من اللقاحات المضادة 
لفيــروس كورونــا خــالل األيــام 
القادمــة، وثمانيــة مالييــن بعد أقل 
من أسبوعين”، معربا عن أمله في 
أن ”تبادر ســلة برنامج ”كوفاكس” 
الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية 
بتزويــد إيــران بعــدة مالييــن من 
اللقاحات، وبذلك نكون قد تمكنّا من 
تلقيح مــا بين 13 الــى 14 مليونا 
من المواطنين”، مؤكدا أن ”القضاء 
على انتشــار الفيروس والســيطرة 
على الوفيات يتطلب تطعيم 70% 
من المواطنيــن، وهذا ما قد يتحقق 

خالل السبعين يوما القادمة«.
وحــول اللقاحــات اإليرانيــة ضــد 
فيــروس كورونــا، كشــف حســن 
روحاني أن ”هذه اللقاحات ستدخل 
الخدمــة ابتداء مــن الصيف القادم، 
الــذي يبــدأ بعــد أربعيــن يوما من 
لقــاح  ”أول  أن  موضحــا  اآلن”، 
ســينزل هو لقاح ”باســتور” المنتج 
بالتعــاون مــع كوبــا، وتتبعــه بقية 

اللقاحات اإليرانية«.
ق ـ د

n    كشــفت صحيفــة ”واشــنطن 
بوســت« النقاب عــن »فضيحة« 
الرئيــس  إدارة  بهــا  تورطــت 
األميركي الســابق دونالد ترامب، 
بعد أشــهر من خروجــه من البيت 

األبيض.
ووفقا للصحيفة، فقد حصلت إدارة 
ترامب، بشكل سري، على بيانات 
هواتــف صحفييــن يعملــون فــي 
”واشنطن بوســت«، بعد أن كتبوا 
عن اتهامات التدخل الروســي في 
االنتخابات الرئاسية عام 2016.

العــدل  ووجهــت وزارة 
الصحفيْين  إلى  األميركية رســائل 
ناكاشــيما  وإيليــن  ميلــر  غريــغ 
والصحفــي الســابق آدم أنتــوس، 
تبلغهــم فيهــا أنهــا تلقــت بيانــات 
الشــخصية  األرضيــة  هواتفهــم 
والمهنيــة، باإلضافــة إلــى بيانات 
”للفتــرة  المحمولــة  هواتفهــم 
الممتــدة بيــن 15 أفريــل 2017 
2017«، حســب  و31 جويليــة 

»واشنطن بوست«.
وقــال رئيس التحرير كامرون بار 
إن الصحيفة ”انزعجت بشــدة من 
هذا االســتخدام للســلطة الحكومية 
بهــدف الوصــول إلــى اتصاالت 

الصحفيين«.
وتابــع: »ينبغي على وزارة العدل 
هــذا  أســباب  فــورا  توضــح  أن 
التدخل بأنشطة المراسلين المحمية 
بموجب التعديل األول« لدســتور 

الواليات المتحدة.
وأكد االتحــاد األميركي للحريات 
المدنية أن وزارة العدل ”تجسست” 
على هــؤالء الصحفيين ”بناء على 

رغبة الحكومة«.
وكتــب االتحــاد في تغريــدة: »ال 
أبــدا«،  ذلــك  ينبغــي أن يحــدث 
مضيفا: »عندما تتجسس الحكومة 
علــى الصحفيين ومصادرهم، فإن 

ذلك يقوض حرية الصحافة«.
وأكــدت وزارة العــدل أنها اتبعت 
”إجراءات معمول بها« بشأن هذا 
الطلــب، وفقما نقلت الصحيفة عن 

متحدث باسم الوزارة.
ولم تحــدد الرســائل الموجهة إلى 
المراســلين ســبب الحصول على 

هذه البيانات.
وموسكو متهمة بأنها دعمت بشكل 
ســري عام 2016 ترشيح دونالد 
ترامب، بهدف ترجيح فوزه، وهي 

اتهامات تنفيها روسيا بشدة.
ق ـ د

صحيفة "واشنطن بوست" تكشف التفاصيل

 ”فضيحة الهواتف”.. إثبات تورط 
ترامب بعد أشهر من رحيله
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عين على اإلقتصاد

  قصة  عيسى عليه السالم   : 
n   خلق هللا -تعالى- عيســى -عليه السالم- 
مــن أّم دون أب ؛ ليكــون ذلك داللًة وآيًة على 
عظمته -ســبحانه-، وقدرته ، وذلك حين بعث 
إلى مريم َملكاً نفخ فيها من روح هللا ، فحملت 
بمولودهــا ، ثــّم أتت به إلى قومهــا ، فأنكروا 
عليها ذلك ، فأشــارت إلــى رضيعها ، فكلّمهم 
ُمبيِّنــاً لهــم أنّه عبد هللا الذي اصطفــاه للنبّوة ، 
وحينما بلغ عيســى -عليه الســالم- أشــّده بدأ 
بــأداء َمهــاّم بعثته ؛ فدعا قومه بني إســرائيل 
ــك  إلى تصحيح مســلكهم ، والعودة إلى التمسُّ
بشريعة ربّهم ، وأظهر هللا على يَديه ُمعجزاٍت 
دالٍّة على ِصدقه ، منها: َخْلق الطير من الطين 
، وإحياء الموتــى ، وإبراء األكمه واألبرص 
، وإخبــار القــوم بمــا يّدخرون فــي بيوتهم ، 

وقــد آمن به الحواريّون ، وكانوا اثني عشــر. 
قــال -تعالى-: ) إِْذ َقالَــِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ 
ْنُه اْســُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى  ُرِك ِبَكلَِمٍة مِّ ــَه يَُبشِّ اللّـَ
ْنَيا َواْلِخــَرِة َوِمَن  اْبــُن َمْرَيــَم َوِجيًهــا ِفــي الدُّ

ـمُ النَّاَس ِفــي اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن  ِبيَن*َويَُكلّـِ اْلُمَقرَّ
الِِحيَن*َقالَــْت َربِّ أَنَّٰى َيُكــوُن لِي َولٌَد َولَْم  الصَّ
ُه َيْخلُُق َما َيَشاُء إَِذا  لِِك اللّـَ َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذٰ

َقَضٰى أَْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل لَُه ُكن َفَيُكوُن...(

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n أكد البروفيسور نيكواليف 
بيلــوي من موســكو فــي كتابه 
)الجوع من أجل الصحة ( على 
فوائــد الصيــام بقوله ” أن على 
كل إنســان أن يمــارس الصوم 
باالمتنــاع عــن الطعــام لمــدة 
أربعة أسابيع كل سنة كي يتمتع 
بالصحــة الكاملة طيلــة حياته” 
قــال تعلــى: ) َفَمْن َشــِهَد ِمْنُكُم 

ْهَر َفْلَيُصْمُه ( البقرة:185 الشَّ
 من طلــوع الفجر إلــى غياب 

الشمس
زمــن الصيــام الشــرعي مــن 
غــروب  إلــى  الفجــر  طلــوع 
الشــمس مــع االعتــدال وعدم 

اإلســراف في الطعام في وقت 
..

وقد ســجل درينيك ومســاعدوه 
مــن  عــدداً  1964م،  عامـــ 
المضاعفات الخطيرة من جراء 
الوصال فــي الصيام ألكثر من 

31 يوماً.
وتتضح هنــا المعجــزة النبوية 
فــي  الوصــال  عــن  بالنهــي 
الصوم. فعن أبي هريرة رضي 
هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه 
وســلم قال :” إياكــم والوصال 
قالوا فإنك تواصل يا رسول هللا 
قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني “.

n قــراءة القرآن الكريم تشــفع لصاحبها ، وله بها 
في كلِّ حرٍف حسنة ، والحسنُة بعشِر أمثالها ، وإلى 
أضعــاٍف مضاعفــة ، كما أن قــراءة القرآن الكريم 
تنزل علــى صاحبها الّســكينة والطمأنينة وتغشــاه 
الّرحمــة وتحّفــه المالئكة ويذكــره هللّا فيمن عنده ، 
فقــد َقاَل رســول هللّا صلّى هللّا عليه وســّلم : ) ومن 
سلك طريًقا يلتمس فيه علًما ، سّهل هللّا له به طريًقا 
إلــى الجنّة ، وما اجتمع قــوٌم في بيٍت من بيوت هللّا 
، يتلــون كتاب هللّا ، ويتدارســونه بينهم ، إال نزلت 

عليهم الّســكينة ، وغشــيتهم الّرحمــة وحّفتهم 
المالئكــة ، وذكرهم هللّا فيمن عنده(  

رواه: أبو هريرة .
 ولكــن ليس المقصــود من 
تــالوة القرآن مجــّرد تالوة 

اللّفظ فحســب ، دون فهم 
أو بيــان ، قــال تعالى : 
} ِكَتــاٌب أَنَزْلَنــاُه إِلَْيَك 
ـُروا آَياِتِه  بّـَ ُمَبــاَرٌك لَِّيدَّ
اأْلَْلَباِب  أُولُــو  َر  َولَِيَتَذكَّ

{ ]ص:29[  والمقصود 
ُهنا التــالوة الحقيقية للقرآن 
الكريــم وهي تــالوة المعنى 

واتّباعــه والتصديــق بخبره ، 
واالئتمار بأمره ، واالنتهاء بنهيه 

، فتــالوة القــرآن تتناول تــالوة لفظه ومعناه 
، وتــالوة المعنى أشــرف من مجّرد تــالوة اللّفظ ، 
وأهلهــا هم أهل القــرآن الذين لهم الثنــاء في الّدنيا 
والخــرة، فقد قــال تعالى : } الَِّذيــَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب 

َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه...{ ] البقرة:121[ 
وقــد كان الّصحابة رضي هللا عنهــم ال يتجاوزون 
العشــر آيات حتى يعلموا ما فيهّن من العلم والعمل 
وهذا يدّل علــى أّن الّصحابة رضي هللا عنهم كانوا 
يتعلّمــون مــن النّبّي التّفســير مــع التّــالوة ، فبيّن 
ألصحابــه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه ، فكان 

البيان منه باأللفاظ والمعاني .
النية في قراءة القرآن الكريم توجد العديد من النيات 

لقراءة القرآن ومن هذه النيات ما يأتي :
ُل ِمَن اْلُقْرآِن  بنية الشــفاء : فقد قال تعالــى : ) َونَُنزِّ
الِِميَن إاَلَّ  َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َواَل َيِزيُد الظَّ

َخَساراً( ]اإلسراء: 82
بنية تفريج الهموم : فقد قال الرسول صلى هللا عليه 
وســلم : ) ما أصاب أحًدا قط همُّ وال حزٌن ، فقال : 
اللهــم إني عبدك وابــن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي 
بيــدك مــاٍض فّي حكمــك ، عدٌل فــّي قضاؤك 
، أســألك بكل اســم هو لك ، سميت 
بــه نفســك أو علَّمتــه أحًدا من 
خلقــك أو أنزلته فــي كتابك 
، أو اســتأثرت بــه في علم 
الغيب عنــدك ، أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجالء حزني 
إال  ؛  ــي  همِّ وذهــاب 
ُه وحزنه ،  أذهب هللا همَّ
وأبدلــه مكانه فرًحا. فقيل 
: يا رســول هللا ، أال نتعلَّمها 
، فقــال : بلــى .  ينبغي لمن 

سمعها أن يتعلمها ( 
بنيــة الســكينة :  قــال رســول هللا 
-صلى هللا عليه وسلم ) ما اجتمع قوٌم في بيت 
من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم؛ إال 
نزلت عليهم السكينة، وغشــيتهم الرحمة ، وحفَّتهم 

المالئكة ، وذكرهم هللا فيَمن عنده. 
بنية الحصول على الحسنات :  فقد أخرج الترمذي 
عــن عبد هللا بن مســعود رضي هللا عنــه أن النبي 
صلــى هللا عليه وســلم قــال : ) َمن قــرأ حرًفا من 
كتاب هللا فله به حســنة ، والحســنة بعشر أمثالها  ، 
ال أقــول ألم حرف ولكن ألف حرف ، والم حرف، 

وميم حرف .

 n   الجوائز التي يخرج بها المسلم من مدرسة 
الصيــام ، فهــي كثيــرٌة وُمَتَعــدِّدة، نأخذهــا من 
أحاديث النبي - صلى هللا عليه وسلم - فقد روى 
البخاري، عن أبي هريرة - رضي هللا عنه - أنَّ 
رســول هللا - صلى هللا عليه وســلم - قال: )َمن 
َم  صــام رمضان إيماًنا واحتســاًبا، ُغِفر له ما َتَقدَّ
من ذنبه( ، وروى ُمسلم، عن أبي هريرة، أنه - 
لَوات الخمس،  صلى هللا عليه وســلم - قال: )الصَّ
والجمعة إلى الجمعــة، ورمضان إلى رمضان، 

ُمَكفرات لما َبْيَنُهنَّ إذا اْجتُِنَبِت الكبائر(.
يام  وِبَجانب المغفرة، وتكفير الذنوب، نجد أنَّ الصِّ

يشــفع لَِصاِحبه يوم القيامة، فقد روى أحمد ِبَسنٍد 
صحيح، عــن عبدهللا بن عمرو: أنَّ رســول هللا 
- صلى هللا عليه وســلم - قال: )الصيام والقرآن 
يام: منعتُه  يشــفعان للعبد يوم القيامة، يقــول الصِّ
الشــهوات بالنهار، َفَشــفِّْعِني فيه، ويقول القرآن: 

َمَنْعتُه النَّوم بالليل، َفَشفِّْعِني فيه، فيشفعان(.
وروى البخاري وُمســلم، عن سهل بن سعد، أن 
رســول هللا - صلى هللا عليه وســلم - قال:  )إنَّ 
ـان، ال يدخل منه إالَّ  يّـَ فــي الجنة باًبا يدعــى الرَّ

الصائمون(.

  مع السائلني 
n  هــل مــن الممكــن اســتعمال جهــاز 
االستنشــاق الخــاص بالربو خالل شــهر 

رمضان؟
 اختلــف علمــاُء الفقه اإلســالمي في هذه 
المسألة. يقول البعُض إنَّ استعماَل أجهزة 
االستنشــاق الخاصــة بالربــو ليســت كما 
هي الحــاُل فــي األكل والشــرب، وبذلك 
يُســَمح بها في أثناء الصيام؛ فاألشــخاُص 
المصابــون بالربو، من وجهة نظر هؤالء 
العلماء، يمكنهم أن يصوموا ويســتخدموا 
أجهــزَة االستنشــاق عنــَد الحاجــة إليها. 
ولكــن هنــاك علمــاء آخرون يقولــون إنَّ 
يات  أجهزَة االستنشاق هذه تقوم بإدخال كمِّ
صغيرة من الدواء الســائل إلــى الرئتين، 
األمــر الذي يُفســد الصيــام. ويقولون إنَّ 
األشخاَص المصابين بالربو غير المسيَطر 
عليه جيِّداً، يجــب عليهم أالَّ يصوموا إلى 
أن تتحقََّق الســيطرُة الجيِّدة على أعراض 

المرض. .

تفقه وابتسم
n س: مــا تقــول فــي رجل مســلم بالغ 
عاقــل مقيم أدرك أن يصلــي ليلته كلها أو 
بعضهــا يناجي ربه ويتعبــد، فنهيناه وقلنا 
له: األفضل أن تضع رأسك على وسادتك 

وتنام حتى الفجر؟
جهذا الرجل حاج وهو في مزدلفة ، ويسن 
لــه أن يبيت ليلتهــا وال يحييها بصالة وال 

قراءة كما جاء في الُسنة

اسرتاحة صائم 
n  • وحكــي: أن جحــا دفــن دراهــم في 

صحراء وجعل عالمتها سحابة تظلها. 
•ومــر بقوم وفــي كمه خوخ، فقــال: من 
أخبرنــي بما فــي كمي فله أكبــر خوخٍة، 
فقالــوا: خوخ، فقــال: ما قال لكــم هذا إال 

أحمق.
•وســمع قائاًل يقول ما أحسن القمر، فقال: 

أي وهللا خاصة في الليل. 
• وقــال لــه رجــل : أتحســن الحســاب 

بإصبعك؟ قال: نعم، قال: خذ جريبين 
حنطــة، فعقــد الخنصــر والبنصــر، فقال 
لــه: خــذ جريبيــن شــعيراً فعقد الســبابة 
واإلبهــام وأقام الوســطى فقــال الرجل لم 
أقمت الوســطى، قال: لئال يختلط الحنطة 

بالشعير. 

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم 
وللصائمين 

 جوائز الصيام
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 رمضانيات

   من إعداد :  
 الشيخ الداعية سليم بيدي

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

  شهر واحد يف العام

كيف تكسب ليلة القدر؟

وقفات مع المصلين والصلوات

n الحمــد هلل الذي فرض صيام 
هــذا الشــهر وســنَّ لنــا قيامــه، 
والصالة على خيــرة خلقه محمد 
صلــى هللا عليــه وســلم والذي لم 
يتــرك خيــراً إال ودل أمته عليه، 
فــروى عنه أبو هريــرة -رضي 
هللا تعالى عنه- أنه صلى هللا عليه 
وســلم قال:«مــن صــام رمضان 
إيماناً واحتســاباً ُغفر لــه ما تقدم 
مــن ذنبــه، ومن قــام ليلــة القدر 
إيماناً واحتســاباً ُغفر لــه ما تقدم 
مــن ذنبه« وإن مــن الحرمان أن 
نرى كثيراً من المسلمين يقضون 
هــذه اللحظات والفــرص النادرة 
فيمــا ال ينفعهــم، فإذا جــاء وقت 
 القيــام كانــت أحوالهــم مــا بين:

)أ( نائمون.
)ب( يتسامرون ويقعون في غيبة 

إخوانهم المسلمين.
فــي  أوقاتهــم  يقضــون  )ج( 
المعاصــي من مشــاهدة القنوات 
ومشــاهدة  الهابطــة،  الفضائيــة 
األفالم والمسلســالت الرمضانية 

– كما يسمونها- 
وحاشــا رمضــان أن يكــون لــه 
أفالم، أو مسلســالت مــع ما فيها 
مــن اختــالط النســاء بالرجــال، 
والموســيقى، ومــا هو أشــنع من 

ذلك.
لذلــك ال بــد مــن تجديــد التوبــة 
في هــذا الشــهر، فهــذه فرصتنا 

لألسباب التالية:
أ. ألن مــردة الشــياطين تصفــد، 

كمــا روى أبــو هريــرة -رضي 
هللا تعالــى عنه- مرفوعــاً »أتاكم 
رمضان شــهر مبارك فرض هللا 
عــز وجــل عليكم صيامــه، تفتح 
فيــه أبــواب الســماء، وتغلق فيه 
أبــواب الجحيم، وتغــل فيه مردة 
الشــياطين، هلل فيه ليلــة خير من 
ألــف شــهر من حــرم خيرها فقد 

حرم«.
ب. اإلقبــال النفســي علــى فعــل 
الخيــرات في هــذا الشــهر ما ال 

تستطيعه في األشهر األخرى.
ج. أن الصــوم في نهار رمضان 
مــن  بكثيــر  القيــام  مــن  يمنــع 

المعاصي.
ولــو كان أمام أعيننا أنه قد يكون 
آخــر رمضــان نصومه لســهلت 
علينــا التوبــة، فكم من شــخص 
مــات قبــل أن يبلغــه، أمــا نحن 
فقــد بلغناه هللا عــز وجل فلندعوه 
 أن يعيننــا على صيامــه وقيامه.
مقارنة بين أعمارنا وأعمار األمم 
السابقة: قال صلى هللا عليه وسلم 
فيمــا رواه عنه أبو هريرة رضي 
هللا تعالــى عنه:«أعمــار أمتي ما 
بين الستين إلى السبعين وأقلهم من 
يجوز ذلك«. كان أعمار السابقين 
مئات الســنين، فهذا نــوح -عليه 
الســالم- لبث في قومــه يدعوهم 
ألف ســنة إال خمسين عاماً، وعن 
أبي هريرة –رضي هللا عنه- قال: 
قــال صلــى هللا عليه وســلم نحن 
 الخرون السابقون يوم القيامة«.

   فوائد تالوة القرآن الكريم
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n   يقول رب العزة في محكم كتابه : 
‘’ذلك ومن يعظم شــعائر هللا فإنها من 
 تقوى القلوب’’)سورة الحج اآلية32 (.
ومن شعائر المسلمين المساجد ، فاهلل 
تعالــى شــرفها وعظم شــأنها ،وهي 
خيــر بقــاع األرض وأحــب البقــاع 
إلــى هللا تعالــى. فقد قال رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم: ‘’ خير بقاع 
األرض المســاجد ‘’. فتعالــوا معــي 
إخوة اإليمان إلى التعرف على أحكام 
وآداب المســاجد ، فبعلم الدين تعرف 
والمكروهات،  والمستحسنات  اآلداب 
بعلــم الدين يميز بين الحســن والقبيح 
والمحرم والجائــز، حياة القلوب بعلم 
الدين. أمــا الجاهل فيكون ميت القلب 
عرضة لجميع أنواع الشــرور الكفر 

والكبائر والصغائر. 
فللمســاجد أحــكام وآداب، فمــن هذه 
األحكام أنه ال يجوز تلويث المســاجد 
والنجاســات،ورفع  بالقــاذورات 
األصــوات والشــجارات فيهــا ؛ وإذا 
كان هذا الفعل أي التلويث لالستخفاف 
بهــا ألنها مكان الصالة، فإن ذلك ردة 
وكفــر والعياذ باهلل، وأما إن كان لغير 
االســتخفاف ال يكــون كفــرا ولكنــه 
حــرام، فمن لــوث بقعة من المســجد 

بنجاسة عامدا كان عليه وزر. 
وقد جعل هللا تعالى من أحكام المساجد 
أنه يكــره البيع والشــراء فيها، ولكن 
يصح، فقد صح عن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم أنه قال: ›‹إذا رأيتم من 
يبيع في المســجد أو يبتاع فقولوا له ال 

بارك هللا لك‹‹. 
المســتحبة  المســاجد  أحــكام  ومــن 
تنظيــف المســاجد وتطييبها أي جعل 
الطيب فيهــا بالتبخير بالبخور الطيب 
كاللبــان أو العــود الذي كان رســول 
هللا صلــى هللا عليه وســلم يتبخر به، 
وكان مسجد رســول هللا يبخر بالعود 
من عهــد عمر بن الخطاب إلى يومنا 

هــذا كل جمعــة بــال انقطــاع، وهذه 
السنة مفقودة في هذه البالد أو نادرة، 
فمــن أحياها فيكــون داخال في حديث 
ابــن ماجــه: ›‹مــن أحيا ســنة أميتت 
بعدي كان لــه أجرها وأجر من عمل 
 بهــا ال ينقــص من أجورهم شــىء’’.
وفــي األخير، فإني أوصيكم ونفســي 
بتقوى هللا العلي القدير وبالثبات على 

الطاعــة وبالثبــات علــى التوبة، اتق 
هللا أخــي المؤمــن، اتق هللا في الســر 
والعالنيــة، اتق هللا وأنــت أمام الناس 
وأنــت فــي غيبتك عن أعيــن الناس، 
يقــول هللا تعالى: ›‹إن الذين يخشــون 
ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير‹‹ 

)سورة الملك اآلية12(.

المساجد خير بقاع األرض وهي جنة المؤمن

n   امليت يستأنس باألحياء :
 عــن عمرو بــن العــاص رضي هللا 
عنــه قال: اذا دفنتمونــي فأقيموا حول 
قبــري قدر مــا تنحر جزور، ويقّســم 
لحمها حتى أســتأنس بكم، وأعلم ماذا 
أراجع به رســل ربي. رواه مســلم. و 
استئناس الميت بدعاء اخوانه وأهله له 

عند قبره.
مخاطبة القرب للميت :

 أخــرج الترمــذي وحســنه عــن أبي 
ســعيج أن رســول هللا صلى هللا عليه 
وســلم قال:« أكثروا ذكر هادم اللذات 
فانــه لم يــأت على القبر يــوم اال تكلم 
فيــه فيقول: أنا بيــت الغربة، وأنا بيت 
الوحــدة، وأنا بيت التــراب، وأنا بيت 
الــدود، اذا دفــن العبــد المؤمن قال له 
القبر: مرحبا وأهال أما أن كنت ألحب 
من يمشي على ظهري إلّي، فاذا وليتك 
اليوم وصرت الّي فسترى صنعي بك 
فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب الى 

الجنــة«.« واذا دفن العبــد الفاجر أو 
الكافر قال له القبر: ال مرحبا وال أهال 
أمــا أن كنت ألبغض من يمشــي على 
ظهري الّي، فاذا وليتك اليوم وصرت 
الّي فســترى صنعي بك. قــال: فيلتئم 
عليه حتــى يلتقي وتختلف أضالعه«. 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:« 
ويقيض هللا له سبعين تنينا لو أن واحدا 
منهــم نفخ في األرض ما انبتت شــيئا 
ما بقيتا الدنيا، فتنهشــه وتخدشــه حتى 

يفضي  به الى الحساب«..

دواؤك يف غذائك      
  الحلبة 

و الخردل
 

n  الحلبــة : للحلبــة تأثيرهــا على 
التشــققات الجلدية في القدمين حيث 
تســحق ويســتعمل منها ملء ملعقة 
متوســطة وتضاف الى بعض كوب 
من الماء وتحرك جيداً ثم يشــرب او 
يمكن سفها وبمعدل ثالث مرات في 
اليــوم وتعتبر مــن الوصفات الجيدة 

لعالج تشقق كعب القدمين.
الخــردل :الخشــونة الموجــودة في 
اليديــن والقدميــن، فإنــه يصلح لها 
نفــس العالج الســابق مع اســتخدام 
بعض الموســعات وهــي عبارة عن 
الخردل المطحون؛ حيث يوضع منه 
ملعقــة كبيرة + 3 لترات ماء دافئ، 
وتوضــع بهــا القدمان لمــدة نصف 
ساعة يومًيا؛ ألن الخردل يؤدي إلى 
جريان الدم في جميع أجزاء الجسم. 
هــذا عــالوة علــى اســتخدام ملعقة 
زيت زيتــون يومًيا لمحاربة تصلب 
الشرايين ، أما عن األعصاب أيضا 
يمكــن اســتخدام الخــردل كمنقــوع 

للقدمين

أرق نفسك بنفسك
عليك بقراءة هذه اآليات بتمعن وخشوع :

 

لمن كان له قلب
  الميت يستأنس باألحياء و القبر يخاطب الحي

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
ُم اٍت بها َيَتَنعَّ فللَّه ما ِفي حْشِوَها من َمسرٍة  ***   وأصناُف لذَّ

وضاِت يبِسُم وهللِ درب الَعيِش بْيَن ِخياِمها  *** َوَرْوَضاتَها والثَّْغُر ِفي الرَّ
وهللِ واديَها الَِّذي ُهَو موعٌد  *** المزيد لَِوْقِت الحب لو كنَت منُهُم

وهلل أْفَراُح المحبِّيَن عندَما  *** يُخاِطبُُهم َموالُهُم ويُسلُِّم

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

 أوائل وأرقام

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم 
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n قال ربنا الكريم : قل اللهم مالك الملك توتي الملك 
من تشــاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتــذل من تشــاء بيدك الخير إنك على كل شــيء 
قديــر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 
وتخــرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 
وتــرزق من تشــاء بغير حســاب . اآلية 27 من 

سورة آل عمران

nقــال حبيبنــا محمــد صلــى هللا عليه وســلم : ‘’ 
المؤمــن القوي خيــر وأحب إلى هللا مــن المؤمن 
الضعيف وفي كل خير’’، وقال ‘’إن هللا ســائل كل 

راع عما استرعاه حفظ أم ضيع’’ متفق عليه·

n  رب أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التي أنعمت 
علي وعلــى والدي؛ وأن أعمــل صالحا ترضاه؛ 
وأصلــح لي في ذريتــي إني تبت إليــك وإني من 
المسلمين؛ ربنا وأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شــيء قدير وباإلجابة جديــر آمين يا عظيم يا 

حليم يا رحيم

n  س كيف تصلي المرأة الظهر يوم الجمعة؟ 
ج/ إذا صلت الجمعة في المســجد فإنها تصلي ركعتين، 

مع اإلمام، 
وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا ) أربع ركعات ( 
وال يصــح أن تصلــي جمعــة فــي بيتها، وإنمــا تصلي 

ظهرا. 
وكذلك ال يصح أن تصلي خلف الراديو أو التلفاز. 

n  أوائل
أول من تكلم العربية .   سيدنا إسماعيل عليه السالم
 أول مــن وضــع علــم الكيمياء .  جابــر بن حيان 
 أول مــن وضــع علــم الجبــر . . . الخوارزمــي

 أرقام  
 عــدد نبضات القلــب : الطبيعي تقريباً 72 نبضة 
فــي الدقيقة أما عدد مــرات التنفس في الدقيقة من 
15 ـ 18 مــرة وهي تزيد عنــد اإلصابة بالحمى 
إلــى 30 مرة فــي الدقيقة. وتعتبــر درجة حرارة 

اإلنسان الطبيعية 37 درجة مئوية.

n قال ســيدنا ابن القيم الجوزية رحمه هللا  :إن الناس 
ينفــرون مــن الكثيــف  » العبوس« ولو بلــغ في الدين 
مــا بلغ ؛ وهللا ما يجلــب اللطف والظــرف من القلوب 
فليس الثقالء بخواص األولياء ؛ وما ثقل أحد على قلوب 
الصادقيــن المخلصيــن إال مــن آفة هنــاك  ؛ وإال فهذه 
الطريــق تكســو العبد حــالوة و لطافة وظرفــا ؛ فترى 
الصــادق فيها من أحب النــاس وألطفهم وقد زالت عنه 

ثقالة النفس وكدورة الطبع . 

n   س = من اعتبر إمام المؤذنين الى قيام الساعة ؟ 
 ج =  هو بالل بن رباح رضى هللا عنه

س = ما أسم الدولة العربية التى جاء ذكرها فى 
 القرآن ؟ ج =  هى مصر

 س = من أى طريق تسلم عمر بن الخطاب القدس ؟ 
 ج =  من البطريق سفرونيوس

س = متى يكون بدء وقت العصر ؟ ج =  يبدأ وقت 
 العصر اذا تماثل الشْىء وظله

س = من هما المرأتان اللتان جعلهما هللا مثاال للكفر؟ 
 ج =  المرأتان هما زوجة نوح وامرأة لوط

س = أى صيام أحب الى هللا ؟ ج = هو صيام داود 
 عليه السالم يفطر يوما ويصوم آخر

س = ما هو عدد األنبياء الذين ذكرهم القرآن  ؟ ج = 
 ورد فى القرآن 25 خمسة وعشرون نبيا

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

n الرقية الشــرعية: وهــي أن تكون 
هللا  رســول  بــكالم  أو  هللا  بــكالم 
الثابــت  وســلم(،  عليــه  )صلــى هللا 
عنــه في كتــب الصحاح مــن أبواب 
االستشــفاء واألدعيــة النبويــة التــي 

تتعلــق باالستشــفاء، وأن تكــون هذه 
الواضحــة  العربيــة  باللغــة  الرقيــة 
المســموعة ،وذلــك تفريقا لمــا يفعله 
والدجالــون  والمشــعوذون  الســحرة 
مــن تمتمــات ال تفهــم وال تفقه، وأن 

تكون الرقى ليســت مختلطة بشــرك 
أو كفــر أو ابتــداع. فكل مــا عدا هذه 
األمــور مبــاح بدليل مــا رواه األمام 
مســلم فــي صحيحــه عن عــوف بن 
مالــك األشــجعي، قال: ›‹كنــا نرقى 

في الجاهلية، فقلنا يا رســول هللا كيف 
تــرى في ذلك؟ فقــال: اعرضوا على 
رقاكــم، ال بأس فــي الرقى ما لم يكن 

فيه شركا )رواه مسلم(.

األحد  9 ماي  2021
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n



عين على اإلقتصاد

n وعــادة ما تتزين الموائد الرمضانية 
مع كل إفطار بشــتى أصنــاف األطباق 
والمشروبات والتي تعد في حقيقة األمر 
إســرافا فــي النفقة, ويعتقــد الكثير خطأ 
أن رمضــان المبارك هو شــهر الملذات 
و االســتهالك و يتغاضــون عن المعنى 
الحقيقي الذي يتمثل في الرحمة والقناعة 
و مســاعدة الغير, حسب خطيب و إمام 
مسجد الهدى بحي الشرفة, الشيخ حسين.
وباعترافهــن شــخصيا, تتقاســم ربــات 
البيوت المســؤولية في الوضع, إذ تتفنن 
غالبيتهــن فــي إعــداد مختلــف أصناف 
الطعــام, التقليديــة منهــا و العصريــة, 
المحلية و االجنبية, و تتبادلن الوصفات 
لتنويــع مائــدة االفطــار التــي غالبــا ما 
تحتــوي علــى كميــة كبيرة مــن الطعام 
تفــوق حاجيــات أفــراد العائلــة الواحدة 

ويكون مآل معظمها سلة القمامة.
وتتكرر هذه الصورة بشــكل شبه يومي 
طيلة شــهر الصيام, رغم غالء المعيشة 
و ارتفاع أســعار المواد الغذائية بالنسبة 
للكثير من العائالت, ما يستدعي, حسب 
احدى ربــات البيوت, ‘تغيير هذه الثقافة 
االســتهالكية الخاطئــة, وإيجــاد حلول 
بيــن حاجيــات األكل  توازنــا  تضمــن 

الضرورية وميزانية العائلة”.
ربــات بيوت يلجــأن إىل طرق 
مختلفة لتجنب تبذير الطعام  
وفي المقابل, تسعى ربات البيوت أخرى 
إلــى تجنــب آفــة التبذير في اســتهالك 
الطعام, إذ تحرص بعضهن على اعتماد 
طرق مختلفــة لتفاديها من بينها حفظ ما 
بقي من األطعمة من موائد اليوم السابق 
وإعــادة اســتهالكها, أو توزيع األطباق 
المعدة يوميــا مع األقارب والجيران من 
خالل اعتماد العادة الشعبية المعروفة بـ 
“ذواقــة “, وهي عادة تبادل األطباق بين 

األقارب والجيران.
وفــي هــذا الصــدد, تحــرص الســيدة 
انتصــار.ب, وهي ممرضة بمستشــفى 
األمومة والطفل بمدينة ورقلة, على جمع 
ما تبقى من األطعمة لديها ومن زميالتها 

وتوضيبهــا لتوزيعهــا علــى جمعيــات 
خيرية لفائدة الفقراء والمحتاجين.

وتــرى ذات المتحدثة أن هــذه المبادرة 
تهــدف إلــى التقليل من ظاهــرة التبذير 
واإلســراف فــي الطعام وكذا مســاعدة 

المعوزين خالل هذا الشهر الفضيل.
و أشار ممثل المنظمة الجزائرية لحماية 
المســتهلك, ســليم بلكــرم,  أن ارتفــاع 
أســعار بعض السلع والمنتجات الغذائية 
ونــدرة بعضهــا عبــر أغلب األســواق 
والفضاءات التجارية هذه الســنة, ساهم 
بشكل غير مباشر في التقليل من ظاهرة 

التبذير.
وذكــر الســيد ســليم بلكــرم أن ارتفاع 
األســعار ســاهم بشــكل “إيجابــي” في 
التقليــل من هــذه الظاهرة االســتهالكية 
الســلبية مقارنــة بالســنوات الماضيــة, 
حيث أجبر هذا الوضع شــريحة واسعة 
من أرباب البيوت على ترشيد استهالك 

الغذاء في شهر رمضان المعظم.

مــن جانبهــم, بادر عــدة تجــار تجزئة 
للخضــر والفواكــه التي عرفت أســعار 
بعض أنواعها ارتفاعا فادحا عبر معظم 
األســواق بهذه الوالية, إلى جمع بقاياها 

في صناديق لتوزيعها على المحتاجين.
الجزائريــة لحمايــة  المنظمــة  وكانــت 
المستهلك قد أطلقت حملة وطنية لمكافحة 
التبذير وترشيد االســتهالك خالل شهر 
الصيــام تحت شــعار “ماترميهاش كاين 
لــي ما لقاهــاش” )ال ترميهــا فهناك من 
ال يســتطيع اقتناءها( عبــر صفحتها في 
موقع التواصل اإلجتماعي ‘’فيســبوك’’, 
إلــى تجنب التبذير, وحثتهم على شــراء 
ما يلزمهم فقط من خالل شــعار “أشري 

قيسك”.
ونشرت المنظمة مجموعة من النصائح 
لتفــادي التبذيــر خالل شــهر رمضان، 
من بينهــا تجنب التبضع خــالل الصيام 
واالقتصــاد فــي العزومــات واالدخــار 

ووضع ميزانية محددة للشهر.

n وتعــود فكــرة بنــاء المســحد إلــى بداية ســنة 
1926، حيــث الحظت جمعية العلماء المســلمين 
أن المدينــة ال تتوفــر على أي مــكان للعبادة ،وتم 
االتصال بالســكان المقيمين في وسط المدينة وكان 
ذلك من طرف الشــيخ البشــير االبراهيمي ومحمد 
العيد آل خليفة ،ومباشــرة شرع السكان في البحث 
عــن مكان مالئم لبناء المســجد ،وتــم االتفاق على 
اقتطــاع جزء مــن قطعة أرضية تقــع بالقرب من 
الثكنة العســكرية الكبيرة التي اقامها االستعمار في 
حــي الكا المعروف باســم حي المعســكر في قلب 

مدينة باتنة .
مسيحية ســاهمت يف تشيده  ويهود 

تربعوا لصالحه 
وكانت هذه القطعة ملكا لســيدة فرنســية مســيحية 
بنت فــي جزء منها حانــة ثم هاجرتهــا الي مدينة 
غرونوبــل، وبقيــت هنــاك مــدة طويلــة اســتغلها 
المكلفــون  ببنــاء المســجد لتوســعها فــي أشــغال 
الجامــع الذي أســند  إلى بنّاء ايطالي يجيد أشــغال 
البناء والهندســة المعمارية  ،ولمــا عادت صاحبة 
األرض من فرنســا وجدت أشــغال بناء المسجد قد 

شــارفت على نهايتهــا ،فما كان لهــا ،إال أن  تقدم 
شــكوى  لمحكمة باتنة وتكفــل المحامي اليهودي. 
بالدفــاع عنهــا ولكن األمور ســرعان ما تطورت 
في االتجاه االيجابي لصالح المســجد ،حيث تمكن 
المشــرفون عليه من اقنــاع صاحبة األرض والتي 
تنازلت عن األرض كلها قائلة لهم اذا كان هذا هو 
الهدف من هذه االشــغال فإنني أتنازل عن االرض 
مجاناولم تمض ســوي أشــهر قليلة حتى اســتطاع 
المشــرفون على بنائــه من اتمام االشــغال بفضل 
التبرعــات التــي كانت تأتي من الســكان منهم من 

باع منزال لــه ومنهم من باع قطعة أرض فالحية، 
ناهيــك عن التبرعات المالية التي تواصلت إلى أن 
تم افتتاح المســجد في نهاية نفس الســنة ،ويقال أن 
مســتوطنين يهود ســاهموا كذلــك بتبرعات مهمة 
لفائدة المســجد حســبما اكــده لعين الجزائر الســيد 
رامــوا عبد الكريم احد رواد المســجد  القدامىومع 
البدايــات األولى مــن افتتاح المســجد العتيق تولي 
كل من الشــيخ البشــير االبراهيمــي ومحمد العيد 
آل خليفــة والعربي التبســي ومبــارك الميلي  القاء 
دروس دينيــة وفقهية واالشــراف علــى الصلوات 

الخمسة فيه ،ويقال أن االمام عبد الحميد بن باديس 
زار المســجد في عدة مناســبات واوصــى بالعناية 
وتوسيع فروعه إلى تحفيظ القرآن  وتعليم األطفال 
الصغار القراءة والكتابة بصورة منتظمة ثم تطور 
اداء المســجد  إلــى افتتــاح جناح خــاص بتدريس 
الفقه االســالمي  وتخــرج من المســجد ائمة كبار 
توزعــوا في ما بعد على لمســاجد األخرى التي تم 
فتحها فــي البلديات والقري البعيدة.وبأمر من فرع 
جمعيــة العلماء بباتنــة تم في ما بعد تعيين الشــيخ 
الطاهر مســعودان أحد االئمــة البارزين المتخرج 
مــن جامع الزيتونة إماما دائمــا للجامع وتولى إلى 
جانب القاء الدروس الدينية والفقهية  عقد جلســات 
الصلح بيــن المتخاصمين وكتابــة العقود الخاصة 
بالبيع والشــراء وعقود الــزواج  وجمع التبرعات 
لفائدة االيتام والفقراء والمعوزين. وكباقي المساجد 
العتيقــة بالجزائر لم يتخلف المســجد العتيق لباتنة 
عن المشــاركة في دعــم الثــورة التحريرية بجمع 
التبرعات المالية وااللبسة واالغطية وكل ما يحتاج 
اليه المجاهدون وانشــاء المشــرفون عليه  دهليزا 
خاصــا بالفدائييــن الذيــن كانوا يقومــون بعمليات 
جهاديــة داخــل وســط المدينــة أمــا بقتــل الخونة 
والمتعاونيــن مــع االســتعمار أو زرع المتفجرات 
والقنابــل داخل الحانات واألماكن التي يتردد عليها 
الجنود االســتعماريون ، غير أن  الدهليز اكتشــف 

أمــره والقي القبض علي االمام الطاهر مســعودان  
الــذي نفــي في ما بعد إلى عنابةوما يزال المســجد 
العتيــق علي الوضعية القديمة التي بني وفقها حيث 
يتخذ شــكال هندســيا عريقا ومحافظا علي االماكن 
األساسية كمقصورة االمام وقاعات الصالة األولى 
والثانيــة والفناء الخارجي يؤم الجامع اعدادا كبيرة 
مــن المصلين فــي المناســبات الدينية وفي شــهر 
رمضان ،والسيما من كبار السن الدين ارتبطوا مع 
الجامع بعالقة روحية وايمانية قوية ويشــار الي ان 
المسجد العتيق يقع على مقربة من الثكنة العسكرية 
الكبيــرة التي بناها المســتعمر في قلب المدينة  بعد 
حادثــة تعقــب أحمد بــاي في ســنة 1838، وبعد 
تشــييد  المســجد العتيــق اقامت القوات الفرنســية 
اســوارا تفصل بين الثكنة والمســجد  ويقول السيد 
راموا ان الجنود الفرنسيين كانوا يدخلون إلى داخل 
المســجد للتفتيش عن الفدائيين حين تصلهم وشــاية 
مــن الخونــة أو من اجهزتهم االســتخبارية ولكنهم  
ينزعون احديتهم بأمر من الحاكم العام العســكري 
بالمدينة .بناء مسجد العتيق كان سببا كدلك في اقدام 
جمعية العلماء علي تشييد مدرسة ابتدائية في وسط 
المدينة  في نهاية االربعينات وانتداب مدرسين في 
الرياضيــات واالدب والجغرافيا والتاريخ وكونت 
هذه المدرســة جيال من االطــارات التي تولت في 
ما بعد مسؤوليات مهمة في الدولة بعد االستقالل.

 التبذير في الطعام
ظاهرة تفسد فضائل 

الصيام في ورقلة 

المسجد العتيق بباتنة 

منارة دينية ساهمت في تكوين أجيال من الجزائريين 

األحد 9 ماي  2021
الموافق لـ 27  رمضان  1442 14

رمضانيات
خارج الحدود 

رضمان  يف باكستان: 
كورونا بّدل طقوس الشهر الفضيل وافتقاد موائد الرحمان  

 رمضان 
والناس 

مساجد نا

يشكل التبذير وإهدار الطعام أحد السلوكات السلبية التي تفسد فضائل شهر الصيام لدى الكثير 
من العائالت بورقلة ألنه يتنافى مع مقاصد الصيام وفوائده الروحية والصحية واالجتماعية, 

حسب ما أكده أحد االئمة بالمنطقة.

لعب المسجد العتيق لمدينة باتنة دورا حيويا مند بناءه في سنة 1926 في نشر العلم الشرعي وتدريس القرآن وتحول غداة اندالع ثورة أول نوفمبر 
إلى مالد للمقاومة المسلحة.

محمد غناي 

n اســتقبل الباكســتانيون شهر رمضان، 
للعام الثاني على التوالي، في ظّل استمرار 
تداعيــات جائحة كورونــا، ومــا تبعها من 
آثار اقتصادية ومجتمعية ونفسية. وخالفاً 
للتوقعــات، فإّن تداعيات الجائحة هذا العام 
كانــت أصعــب على الباكســتانيين مقارنةً 
بالعام الماضي، إذ إّن رمضان 2020 كان 
بعد أشــهر من بداية الوبــاء، أما هذا العام 
فإّن شهر الصوم قد حّل فيما العالم بالكامل 
غارق فــي تداعيات الجائحة.يعيش معظم 
أبناء الشعب الباكســتاني تحــت خط الفقر 
المدقــع، لذا كانت لكورونــا تأثيرات كبيرة 
علــى المواطن العــادي مقارنــة باألثرياء 
وميســوري الحال. ونظراً للحالة المعيشية 
الهشــة، باتت مطالب وإجراءات السلطات 
لمواجهة فيروس كورونا في مهب الريح، 
إذ مــع دخــول رمضان، وعلــى الرغم من 
تحذيرات المســؤولين المتكــررة من مغبة 
لمواجهــة  الالزمــة  اإلجــراءات  انتهــاك 
الموجــة الثالثــة مــن كورونــا، ال ســيما 
النسخ المتحورة الجديدة، اكتظت األسواق 
الباكســتانية بالمواطنين الذيــن يتجاهلون 
كااللتــزام  الالزمــة  االحتياطــات  أدنــى 
بالكمامة والتباعد االجتماعي. كذلك أعلنت 
هيئة المراقبة الوطنية لجائحة كورونا قبل 
أيــام، أّن الحكومة الباكســتانية قد تضطر 
التخــاذ إجــراءات صارمــة إن لــم يتقيّــد 
المواطنــون بالتدابير الحاليــة، خصوصــاً 
مــع ارتفــاع أعــداد اإلصابــات والوفيات 
اليومية.وأعلنــت الحكومة عــن آلية ألداء 
الفرائــض خالل شــهر رمضــان، إذ منعت 
مجدداً كبار الســن ممن تجاوزوا الخمسين 
عاماً، واألطفال من الذهاب للمســاجد، مع 
مراعــاة باقي الفئــات العمرية باإلجراءات 
الالزمــة، كااللتــزام بالكمامــة، واحتــرام 
التباعد االجتماعــي، خصوصاً أّن قرارات 

العام الماضي بقيت حبراً على ورق
و يقــول المواطــن محمــد مشــتاق، وهو 
أحد ســكان مدينة بيشــاور، شــمال غربي 
البــالد، إّن الجائحــة “لــن تغــادر حياتنــا 

اليوميــة، وبالتالــي علينــا التعايش معها، 
بــال تعطيــل لحياتنــا اليوميــة، خصوصــاً 
الدينيــة منها... لقد رأينــا من األقارب من 
أخذ بجدية االحتياطات الالزمة، لكنّه توفي 
نتيجــة مضاعفات إصابتــه بكورونا، بينما 
مــن تجاهــل الفيــروس مــا زال علــى قيد 
الحياة”. وتخالف الناشــطة زاهره تسنيم، 
“الشــريعة  أّن  تعتبــر  إذ  مشــتاق،  رأي 
اإلسالمية والعقل يأمراننا باالستماع ألهل 
التخصص، أي األطباء، بعدما ثبت تفشــي 
الجائحــة كنتيجــة لالمباالة، وعــدم اتخاذ 
االحتياطات الالزمة” مطالبةَ بأخذ الحيطة 

والحذر.
توزيع علــب الطعام وقــت اإلفطار 

على العمال والفقراء  أمام املساجد
وأعلنــت الســلطات عــن منــع التجمعات 
بأشكالها كافة، سواء أكانت داخل المساجد 
أو المطاعــم، وســمحت للمطاعــم بإيصال 
الطعــام إلــى المنــازل، لكنّهــا منعتها من 
اســتقبال الزبائــن وقت اإلفطــار. وتأثرت 
تلــك  مــن  والعمــال  الفقيــرة  الشــريحة 
اإلجــراءات إذ عــادة ما تقام في باكســتان 
موائــد الرحمنيتحدث الناشــط محمد نديم، 
عــن طرق بديلــة اتبعها ميســورو الحال، 
بدالً من موائد الرحمن، وذلك عبر “توزيع 
المواد الغذائية على األسر الفقيرة، وتوزيع 
علــب الطعــام وقــت اإلفطار علــى العمال 
والفقراء المجتمعين أمام المساجدولم تفتح 
األسواق الرمضانية أبوابها هذا العام خوفاً 
من التجمعــات، التي كانت توفر الحاجيات 
األساســية والرمضانية بأسعار زهيدة. في 
المقابل، يتجمع الباكستانيون في األسواق 
التقليدية، التي تكتظ باألهالي قبيل اإلفطار، 
ليدفع المواطن العادي الثمن وســط ارتفاع 
أسعار الســلع الضرورية، على الرغم من 
تأكيد الحكومة أنّها ســتتعامل بشدة مع كّل 
من يستغل الوضع الحالي من التجار، لرفع 

األسعار.
 إعداد : إيناس.ش



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
خمسة أرضار لإلفراط يف تناول حلويات العيد 

15رمضانيات

n  يوشك شهر رمضان المبارك على 
االنقضاء، حيث تتبدل العادات الغذائية، 
فأنمــاط الحياة الصحيــة تتطلب العودة 
التدريجيــة وعدم اإلفــراط في وجبات 
الدســمة،  الطعــام ال ســيما األطعمــة 
كمــا أنه ومــع قرب حلول عيــد الفطر 
المبــارك، ومــا يزخــر به مــن عادات 
غذائيــة قد تشــكل خطراً عنــد اإلفراط 
بهــا، خصوصــاً اإلكثــار مــن تنــاول 
الحلويات بهذه المناسبة، لهذا أردت أن 
أشير  إلى  مخاطر وتبعات هذه العادات 
علــى صحة الجســم وتكــون الخطورة 
أشــد لــدى مرضــى الســكري والقلب 
والشــرايين. فمــا هي اآلثار الجســيمة 

لذلك على صحة االنسان؟
1/ إن التحــّول المفاجئ من الصيام إلى 
اإلفطــار يؤثر  علــى الجهاز الهضمي 
والمعــدة حيــث قــد يعانــي الكثير من 
عســر الهضم أو حموضة المعدة جراء 
تنــاول الطعام غيــر المناســب وبكمية 
غير مناســبة و باألخص حلــوى العيد 
فلهذا من الضروري االســتمرارية في 
النظام الغذائي الســليم إلى ما بعد شهر 

رمضان.
2/  إن تنــاول الحلويات بكثرة في العيد 
يمكــن أن يؤدي إلى ارتفاع مســتويات 
الســكر في الــدم و بالتالي التســبب في 
مشــاكل صحيــة خطيــرة لألشــخاص 
العادييــن ولألشــخاص الذيــن يعانون 
من مرض الســكري مثل ضعف تدفق 
الــدم إلى األعضــاء الداخلية والجفاف. 
لذا على األشــخاص تجنــب الكثير من 
الوجبات الدســمة والسكرية خاصة في  

أول أيام العيد.

3/ اإلفــراط فــي تنــاول الحلويــات قد 
يــؤدي إلــى الشــعور بألم فــي البطن. 
يحدث ذلك عندما يتم تناول كمية كبيرة 
من الحلويات المليئة بالســكر، الطحين 
والســعرات الحراريــة. مــن المهم أن 
يكــون الناس على درايــة بما يضعونه 
علــى طبقهــم؛ ألن اإلفراط فــي تناول 
الطعــام يمكــن أن يســبب اضطرابات 
معويــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم 
الظــروف الصحيــة، حيــث أن تنــاول 
كميــات كبيرة قد يــؤدي إلى اضطراب 
الحموضــة  الهضــم،  عســر  المعــدة، 

واالنتفاخ.
4/ اإلكثــار مــن تنــاول الحلــوى يوم 
العيد يســبب  ارتفاعا في عدد السعرات 
مجموعــة  تنــاول  نتيجــة  الحراريــة 
الحلويات الســكرية الذهنية المعروضة 
و التي تزيد من مســتويات األنســولين 
مما يجعل الجسم يشعر بالتعب والنعاس 
باإلضافة إلى زيادة الوزن بسرعة. لهذا 
أنصح بمحاولة الحد من تناول حلويات 
العيد واســتبدالها بالفواكــه الطازجة أو 

المجففة المفضلة.
 5/اإلكثار من تناول الحلويات تســبب 
زيادة الوزن ألن الجلوكوز هو مصدر 
رئيســي لطاقــة الجســم ولهــذا يفضل 
استخدامه على الفور كطاقة ألن الجسم 
يخــزن الفائــض في الكبــد و بالتالي قد 
يســبب مشكلة بالكبد مع مرور الزمن.. 
لذا على األشخاص الراغبين في الحفاظ 
علــى أوزانهــم ينبغــي عليهــم مراقبة 
الكمية المتناولــة من الحلويات في أول 

أيام العيد الفطر.
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طازجة، ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، 

3فصوص ثوم، ملح، فلفل أسود، ملعقة 
صغيرة زعيترة، 3مالعق كبار زيت 

زيتون، كوب فطر، حشيش، شرائح جبن 
كمامبير للتزيين.

طريقة التحضير:
 فــي إناء ضعــي الحليب و الملح و البيض 

و امزجــي الكل مع بعض، ضفي الزيت و الفرينة تدريجيا 
حتــي تتحصلي على خليــط متجانس اتركيه على حدا.  في مقالة ضعي الزيت، الطماطم الطازجة ،المصبرة، 
فصــوص الثــوم، الزعيترة كوب ماء بارد و اتركيه فوق النار حتي يطهى الخليط نصفيا بعدها ضفي الفطر و 

اتركي الكل على نار هادئة حتى يخثار الخليط. 
في مقالة أخرى ضعيها فوق النار و امســحيها بكمية من الزيت و اســكبي كمية من عجينة الكريب و اتركيها 
تطهى و أعيدي الكرة مرات . احشي ورقة الكريب بكمية قليلة من صلصة الفطر واطويها على بعضها البعض 

ضعيها في صحن مبسط و اسكبي فوقها صلصة الفطر مع التزيين المرغوب فيه. 
  شهية طيبة

n   نضع 250غ زبدة و كوب سكر و كيسين فانيال و 3بيضات.
نخلــط جيــدا ثــم نضيف كوب نشــاء الذرة و نســتمر بالخلــط و نجمع 
بالفرينــة، ثم نأخذ قســم صغير، نضع ملعقتــي كاكاو و نخلط جيدا، ثم 
نتــرك العجين في الثالجة مدة 30د، ثم نشــكل كمــا في الصورة نفرد 
العجين األبيض و نضع عليه شرائط العجين األسود و نفرد و نشكل. 

ضيفنــــــــــا

n  و عــن مســيرته في مجال الطبخ روى الشــاف المغربي نور 
اليقين عبد الثواب كيف أن تجربته انطلقت  من أحد الفنادق ســنة 
1986 ، أين كان متدرب بقسم الحلويات لمدة ثالث سنوات وهي 
المرحلــة التــي وصفها بأهم فترة في حياتــه المهنية كونها جمعت 

مــع بين الحب واإلخالص والتفاني في العمل ألنه اشــتغل 
ثلة مــن الطباخيــن العالمييــن األوروبيين 
والمغاربة،فــكان هــذا التكويــن بمثابــة 
العمود الذي أســس عليه مساره المهني 
المفعم بالخبرات المهمة ، حيث تمكن 
من العمل في ذات القسم و فتحت له 

األبواب واســعة لولوج مجال فن 
الطبــخ مكنته و اقتحــام الفنادق  
وكســب رهــان ال طالما أراد 

نيله و هو العمل كحلواني.
إخالصه وشــغفه إلثراء 
و تطويــر نفســه حمــل 
اليقيــن  نــور  الشــاف 
إلى خــوض رهانات 
أهمهــا  أخــرى  

التخصص في المطبخ 
والفرنســي  اإليطالــي 

والمغربــي ،رغم أن الحظ 
األوفــر كان لعالم الحلويات 

التــي قال أنه ركــز عليها في 
مشــواره المهني، أين بذل جهدا 

ر مطبخه  كبيرا في المجــال ليطوِّ
مــن التقليدي إلــى العصري بتحفة 

فنية أبدع في تجســيدها بكل شــغف 
و تعطش الســتغالل كل ما كسبه من 

 خبــرات فــي تحقيــق بصمة خاصــة به. 
مدينــة  ابــن  المغربــي  الشــاف  يقــول 

مراكــش الحمــراء أن الطبــخ علمــه الكثيــر فــي الحيــاة وأهمها 
الفريــق  بيــن أعضــاء  المتبــادل  الكفــاح والنجــاح واالحتــرام 
الواحــد، كمــا أردف أنــه ال زال يتعلــم من كل فــرد صغير كان 
أم كبيــر ألنــه يؤمــن بوجــود المواهــب في فــن الطبــخ، معتبرا 

 كل فــرد مــن طاقــم المطبــخ له فرصــة فــي المجــال واإلبداع.
و يعــد اإلصرار مــن ميزات نور اليقيــن ألن إرضاء الزبون في 
جميــع األذواق يبقى غايته األولى كونه يعّرف بجملة من األطباق 
أبرزهــا الطنجيــة المراكشــية و مشــاوي الخــروف و البصطيلة 
هــذه الثالثيــة التي يقدمهــا بطريقة عصرية إلى جانــب الحلويات 
الفرنسية بمذاق مغربي، دون أن يغفل عن 
 تعلم أســرار الطبخ اآلسيوي واإليطالي.
ممارسته لهذا الفن لعدة أعوام جعلته 
يحتــك بثلة من الطهــاة من مختلف 
دول العالــم منهــا فرنســا بلجيكا 
إيطاليــا اليونــان والمغاربــة إلى 
 جانب مصر و تونس والفلبين...
كما شــارك في مســابقة ســنة 
البيضــاء  بالــدار   2005
فــي مجــال الحلويــات و 
الشــكوالطة، أيــن افتك 
الخامســة  المرتبــة 
مــن  مجموعــة  مــع 
العمالقــة من مختلف 
أنحاء العالــم على حد 
عــن  فضــال  تعبيــره. 
بعــد  عــن  المســابقات 
منهــا مهرجان الكســكس 
أحســن  مــع  بالجزائــر 
الذيــن  الطباخيــن الجزائرييــن 
 يُِكــنُّ لهم كل االحتــرام والتقدير.
و يرى الشــاف المغربي نور اليقين 
أن مفتــاح النجــاح فــي هــذه المهنة 
هــو التواضع واالنضبــاط والبحث في 
المجــال باإلضافــة إلى اإلبــداع ونظافة 
القلــب والروح، ويســعى لبــذل المزيد من 
الجهــد في الطبــخ وتطويــر إمكانياتــه وقدراته إلى 

األحسن لمنح خبرته لجيل الغد ومساعدة اآلخرين.

دالل بوعالم 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الشاف نور اليقني عبد الثواب مبدع مراكش
متعة الذوق المغريب  

نَّ نفسه من طاه هاو أحبَّ ما يصنعه، إلى طاه محترف استحق عن  اكتسح عالم الطبخ وتفنن في أنواعه، كوَّ
جدارة طاقية شاف قادر على منافسة طهاة عالميين، إنه الشاف المغربي نور اليقين عبد الثواب، الذي سرد 

لعين الجزائر بعضا من مغامراته الشّيقة في عالم النكهات المغري.

 قاطو
بشرائط

الكاكاو
 الطريقة 

 كراب  حم شية بصلصة  الفطر
مقبلة

األحد  9 ماي  2021
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عين على اإلقتصاد

n الوالــد الذي كشــف في اتصــال مع »عين 
الجزائــر«، بأنــه صدم لرفــض رئيس فريق 
شــبيبة سكيكدة »المســتقيل« جمال قيطاري، 
منحــه المبلــغ المالــي الذي تبّرع بــه أنصار 
إتحاد الحراش قصد مســاعدته في عالج أبنته 
أنفــال التــي تعاني مــن مرض، حيــث أجبر 
للمرة الثانية على التوالي تأجيل إجراء العملية 
التي كان من المقّرر أجراؤها لها في فرنســا 
بسبب رفض رئيس الشبيبة قيطاري »حسب 
االتهامــات« التي وجهه له والد أنفال الســيد 
محمد ليتيم الذي أكد بأنه مصدوم لقرار رئيس 
الشــبيبة قيطاري، رغم أن تلك التبرعات هي 
لعــالج ابنته التــي تضامنت معها كل أســرة 
اتحــاد الحــراش و أنصار بال حــدود  و كان 
قيطاري شاهدا عليها ووعده بمنحه أياها فورا 
إتمام بعــض التدابير القانونية غير أنه تراجع 
عــن ذلــك و فضل التهّرب من المســؤولية و 
ظــل يرفض حتى الرد علــى اتصاالت الوالد 
المهموم و المصدوم بهــذا القرار الذي عطل 

العملية الجراحية البنته أنفال التي تتألم.
الوالــد أكــد، بأنــه لجــأ إلــى تحريــك دعوة 
قضائيــة ضــد رئيس شــبيبة ســكيكدة جمال 
قيطاري، بشبهة التحايل و رفضه منح أموال 
التبرعــات، و أضاف بأن قيطــاري لم يرحم 

الوضعية الصحية البنته أنفال...

نشــير فقط أننا، حاولت االتصال بكل الطرق 
برئيس  فريق شــبيبة ســكيكدة »المســتقيل« 
جمــال قيطاري عبــر هاتفه النقــال، غير أنه 

ظل مغلقا.
نورالدين ب

 بعدما اختفت تبرعات أنصار و إدارة اتحاد الحراش

 والد الطفلة أنفال يتهم رئيس 
شبيبة سكيكدة باالحتيال

متفرقات

n  كشفت، أمس، مديرة النشاط اإلجتماعي 
»عيــن  ســكيكدة،  بالواليــة  التضامــن  و 
الجزائــر«، عن رفــع التجميد عن مشــروع 
إنجــاز و تجهيز مدرســة لألطفــال أصحاب 
الهمــم بصريــا بالمدينة الجديــدة بوزعرورة 

»شرق سكيكدة«.  
وأوضحت ذات المســؤولة، أن هذا المشروع 
الذي يعود تســجيله لســنة 2014 و تم إنجاز 
الدراسة المتعلّقة به آنذاك كان مجمدا لدواعي 
ماليــة، إال أنه تم رفــع التجميد عنه لما له من 
أهمية بالنســبة لهذه الفئة من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وواصلــت، تأكيدها بأنه يتم حاليا إعادة إعداد 
دفتر الشــروط و تحيينه تحســبا لالنطالق في 
األشــغال التــي حــددت بـ 30 شــهرا بغالف 
مالي قيمتــه 80 مليون د.ج، حيث تتّربع هذه 
المدرســة و التي تتّوفر علــى داخلية في نفس 
الوقــت على 10 آالف متر مربع  و تتســع لـ 
80 شــخصا ممن يعانون من إعاقات بصرية 
فضــال علــى احتوائها على 30 ســريرا،  إذ 
من شأنها استقطاب تالميذ من داخل و خارج 

الوالية.
 مــن جهة أخرى، أفادت الســيدة المديرة، أن 

قطاع النشــاط االجتماعي بالوالية قد خصص 
له هذه السنة 33 منصبا ماليا جديدا 20 منها 
لمعلمــي التعليــم المتخصــص على مســتوى 
األقســام الخاصة للتربية و 13 منصبا خاصا 

بأساتذة التعليم المتخصص.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه المناصب سيتم 
توزيعها بعد المســابقة المزمــع إجراؤها قبل 

نهاية السنة الجارية.
نورالدين ب

n  أطلقــت أول أمــس، مديريــة الحمايــة 
المدنية لوالية برج بوعريريج حملة تحسيسية 
للوقايــة من خطر فيــروس كورونا كوفيد 19 
خاصة بعد انتشــار الســاللة المتحورة، و كذا 
مختلف األخطــار على غرار حوادث المرور 
التي تكثر في شــهر رمضان خاصة قبل آذان 

اإلفطار، و هذا عبر مساجد دوائر الوالية.
 و قد تم تذكير المصلين بااللتزام باإلجراءات 
الوقائيــة من فيروس كورونا من خالل تطبيق 
البروتوكول الصحي بداية بالتباعد اإلجتماعي 
و ارتداء الكمامة و كذا المحافظة على النظافة 
الدائمة، حيث عرفت  االنطالقة من المســجد 

العتيــق ببلديــة  بئــر قاصــد علي فــي الجهة 
الشــرقية لواليــة بــرج بوعريريــج، حيث تم 
إلقــاء مداخلة من خــالل درس الجمعة و تقديم 
نصائــح و إرشــادات للمصليــن بالحفاظ على 
اإلجراءات الوقائية لتفــادي الفيروس في ظل 
االرتفاع المسجل في عدد المصابين في اآلونة 
األخيرة و كذا التطّرق لمختلف األخطار على 
غرار حوادث المرور في شهر رمضان وهذا 
بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية و األوقاف 

للوالية.
و قد ســجلت الوالية عديد الحوادث في شــهر 
رمضــان راح ضحيتهــا العديد مــن الضحايا 

خاصــة فــي الفترة مــا قبــل اذان االفطار أين 
نشــهد ســرعة مفرطة من جــل الوصول إلى 
البيت قبل األذان مما أدى إلى حوادث خطيرة.
 لإلشارة  فإن الحملة التحسيسية جاءت تعزيزا 
للحملــة الوطنيــة للوقاية من فيــروس كورونا 
كوفيــد 19 و تنفيــذا لتعليمــات الســيد والــي 
الواليــة و كــذا المدير العام للحمايــأة المدنية، 
كما ستعرف معظم مساجد الوالية في مختلف 
دوائرها حمالت تحسيســية مــن جل الحد من 
مثل هذه الظواهر و كذا زرع روح المسؤولية 

لدى أفراد المجتمع و تحمل جزء منها.
 مبروك بن الطيب

 بعد قرار وزيرة التضامن

رفع التجميد عن مرشوع إنجاز مدرسة لألطفال المعاقني برصيا يف سكيكدة

االنطالقة كانت من مسجد العتيق ببرئ قاصد عيل

 حملة تحسيسية للوقاية من انتشار فريوس كورونا و حوادث المرور 

16
عين على المجتمع

 جــدد، أمــس، محمــد ليتيم،الحــارس األســبق لشــبيبة ســكيكدة ووفاق القــل، اتهامــه لرئيــس الشــركة 
المحترفــة مشــعل ســكيكدة جمــال قيطــاري باالحتيــال وشــيء ممثلــوك للعيــر تتمثــل فــي ألمــوال 
ــاد  ــارة عــن تبرعــات ألنصــار اتح ــي عب ــال ه ــن الم ــغ م ــه مبل ــض منح ــا رف ــذا بعدم ــات، و ه التبرع
الحــراش و مســيري الفريــق و المحبيــن الذيــن تعاطفــوا لنــداء الطفلــة أنفــال  التــي تعانــي مــن مــرض 
عجــزت عائلتهــا عــن جمــع مبلــغ يفــوق 500 مليــون قصــد أجــراء لهــا عمليــة جراحيــة لــزرع قوقعــة .

عصابة ترويج المؤثرات العقلية بمدينة 
عني التوتة بباتنة يف قبضة االمن

  تسمم 07 أشخاص بعد تناولهم الحلويات 
و المرطبات يف عزابة بسكيكدة

"األسواق التضامنية"
 اسم عىل غري مسمى

مراقبة350 شخصا و190 مركبة يف عمليات 
مداهمة مشرتكة ألمن ودرك جيجل  

األســبوع  نهايــة  n   تمكــن، 
،عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية عين التوتة  من توقيف 
03 أشــخاص تتراوح أعمارهم 
بيــن 27 و 30 ســنة مــن بينهم 

مسبوقا قضائيا .
هــذا بعــد اســتغالل معلومــات 
مفادهــا عــزم الســالفي الذكــر 
علــى عقد صفقة بيــع لكمية من 
المؤثرات العقلية بإحدى الدوائر 

الجنوبيــة لمدينة باتنة مســتغلين 
فــي ذلــك مركبــة ســياحية أين 
ضبطت بحوزتهم 1500 قرص 
.وبعــد  ملــغ   300 بريقابليــن 
اســتصدار إذن بتفتيــش مســكن 
أحد المشــتبه بهم تم العثور على 
23.2 غرام مخدرات ليتم تقديم 
الســالفي الذكر به أمــام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا.
محمد دحماني 

n تدخلــت ،فجــر أول أمــس ، 
مصالــح الحماية المدينــة لدائرة 
عزابة شرقي والية سكيكدة،من 
أشــخاص  تحويــل ســبع  أجــل 
غالبيتهم مــن عائلة واحدة كانوا 
حسب مصادر مطلعة قد تناولوا 
حلويــات و مرطبــات مــن أحد 
المحــالت بوســط المدينة، حيث 
ظهرت عليهم أعراض التســمم  

بسرعة خاصة اإلسهال و القيء 
ليتم تحويلهم على جناح السرعة 
المستشــفى أين خضعوا لغســيل 

معدة .
و فيمــا وضــع عــدد منهم تحت 
المراقبــة الطبيــة فتحت مصالح 
فــي مالبســات  تحقيقــا  األمــن 

الحادثة.
نورالدين ب

واليــة  مصالــح  افتتحــت   n
تبســة أول أيام الشــهر الفضيل، 
السوق التضامني الخاص بشهر 
رمضــان لســنة  2021   على 
الرياضــي  المركــب  مســتوى 
عنابــة  بطريــق  الجــواري 
بعاصمــة الوالية، و الذي تنظمه 
ســنويا مديريــة التجــارة، وهذا 
قصد  الحد من المضاربة وكسر 
المســتهلك  األســعار  وحمايــة 
رمضــان  شــهر  اســتقبال  و 
يســودها  جيــدة  ظــروف  فــي 
االســتقرار، ترتكز على تسقيف 

األســعار وتحديد هامــش الربح 
وإنشاء أسواق باريسية.

 إال أن هــذه األخيــرة لــم تكــن 
فاصال لمعانــات المواطنين من 
لهيب األســعار المرتفعة، وحتى 
المواد االستهالكية،  ندرة بعض 
ليتســاءل المواطنــون عن مدى 
حقيقــة هــذه األســواق التــي لم 
تســمنهم ولــم تغنهم مــن جوع، 
ال أول الشــهر الكريــم وال حتى 

آخره.
منى بوعكاز

n  تــم تنظيــم مداهمات على 
مســتوى العديد مــن النقاط و 
األحيــاء عبر تــراب الوالية، 
فــي عمليــات مشــتركة بين 
مصالــح األمــن و المجموعة 
الوطنــي  للــدرك  اإلقليميــة 
بجيجــل، حيــث ســخرت لها 
إمكانيــات بشــرية ومادية، و 
اســتهدفت األماكن التي غالبا 
ما يرتادها المجرمون و ذوي 
الســوابق وذلك على مستوى 
مدينــة جيجل و كــذا دوائر : 
العنصــر، جيملــة، العوانــة، 
معــروف  ســيدي  ســطارة  
أيــن  منصوريــة،  زيامــة  و 
تــم تنقيط مــا يقــارب 350 

و  تنقيــط  كذلــك  و  شــخص 
مراقبــة حوالي 190 مركبة، 
كما تم توقيف و تحويل ثالث 
أشخاص اثنان منهم مطلوبين 
و  القضائيــة  الجهــات  لــدى 
اآلخر لحيازته ســالح أبيض 
محظور )ســكين( دون مبرر 
شرعي، وخالل هذه العمليات 
تم وضع نقاط مراقبة و القيام 
بنشاطات تحسيسية في مجال 
السالمة المرورية مع توزيع 
مطويــات، و ذلــك فــي عمل 
اســتباقي للتصدي لكل أنواع 
اإلجــرام و توفيــر األمــن  و 

الطمأنينة للمواطنين. 
نصرالدين - د
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n الشــيخ محمد البشــير اإلبراهيمي من األسماء التي 
شــاركت في التأريخ لهــذه األحداث الداميــة و صورها 
بدقــة تعبيره وجمــال بيانه ، له مقــاالت عديدة و قصيدة 
نشرتبجريدة البصائر- لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييــن- في سلســلتها الثانية ، فكلمــا حل يوم ثامن 
مــاي تعود ذاكرة الشــيخ اإلبراهيمي الــى الوراء ،تلتقط 
بلوعة و أسىمأساة هذا اليوم المشؤوم ،يسجل ما حدث فيه 
من مآسي و مذابح عاشها معايشة شعورية حتى ال تنسى 
األجيال القادمة ماضيها المشــع،و لتبقى الذكرى نبراســا 
ينير لها الطريق نحو الهدف المنشود و تتوارثها األجيال 
المتعاقبة ، كيف ال و هو الذي تم أسره بمدينته سطيف و 
زج به في الســجن مع رجاالت جمعية العلماء و الحركة 
الوطنية منهم السياسي فرحات عباس يقول : ) يا يوم ،لك 
في نفوسنا السمة التي ال تمحى، و الذكرى التي ال تنسى 
،فكن من أية ســنة شــئت،فأنت يوم 8 ماي و كفى، و كل 
مــا لك علينا من دين أن نحيى ذكراك ،و كل ما علينا لك 
من واجــب،أن ندون تاريخك في الطروس لئال يمســحه 

النسيان في النفوس. ( .
كمــا وصف هــذا اليــوم المشــؤوم  قائال : ) يــوم مظلم 
الجوانــب بالظلــم ،مطــرز الحواشــي بالدمــاء المطلولة 
،مقشــعر األرض مــن بطــش األقويــاء ،مبتهج الســماء 
بأرواح الشــهداء ، خلعت شمسه طبيعتها ، فال حياة و ال 
نور ، و خرج شهره عن طاعة الربيع ، فال ثمر و ال نور 

،و غبنت حقيقته عن األقالم فال تصوير و ال تدوين .(
و القصيدة عبــارة عن أرجوزة رباعية المقاطع، ضمنها 
الشــيخ اإلبراهيمي فكرته السابقة، يوم الثالثاء ثامن ماي 
يتذكــره المرء في الغدو و الرواح حتى في الليل الدامس 
عندما يزوره طيفه،فإن الكرى يهجره ،كيف ال و أحزانه 

عميقة تسكن األحشاءو األسى يبكيه  :
ذكراك يا يوم *  تحز في األحشا

إذاأقبل القوم  *  وحش تال وحشا 
ذكراك يا يوم  *  ال تأتيحوما 
تعتاد في النوم  *  فتطرد النوما
يا يوم ذكراكا * لم تبرح الباال

لو طاف مسراكا * بالليث ما صاال 
فــي مثل هذا اليوم أرادت الجماهير الجزائرية مشــاركة 
فرنســا فرحة االنتصار علــى ألمانيا الغازيــة و حلفائها 
بعد الحــرب الكونية الثانيــة ) 1945-1939( ،خاصة 
و أنها وعدت األحزاب السياســية بمنح االستقالل للشعب 
الجزائري مقابل مســاعدتها و المشاركة في الحرب ضد 
ألمانيــا،كان لهــا ماطلبــت لكن بدل االســتجابة لوعودها 
المعســولة نكثتها في آخر لحظة ،و حصد رصاص غالة 
المســتعمرين 45 ألف من خيــرة أبناء الوطن .و يصدق 
هنا شــطر البيــت الشــعري – و إذاأكرمتاللئيم تمردا –، 
هذا ما نلمســه في قول الشيخ اإلبراهيمي و هو يعبر عن 

الكارثة : 
ريع الحمى فيكا *و األهل في غفلة 
لم يعف عافيكا* طفال و ال طفلة 

ساقت لهم نصرا * جازوه بالكسر 
كمن فدى األسرى* فبات في األسر

الشــاعر أحمد بن ذياب يتفق مع الشــيخ اإلبراهيمي على 
أن ثامن ماي ال تســتطيع ذاكرة الشــعب نسيان بشاعته ، 
و يتمنى أن ال تحل ذكراه ،ألنها كالضيف الذي تســتثقل 
المجالــس حضوره بينهم،لما تركه من آثارأليمة  ال تزال 
منقوشــة على جبين الدهر،و حتى ال تنكأ الجراح العميقة 

من مرة أخرى :
يقولون) ثامن ماي( غدا 

و ذكراه ال تمحى أبدا
له في الجزائر وجه كريه
و ظل ثقيل طويل المدى 

يذكرها فتكات اللئام
كما أن ثامن ماي يذكر الشــاعر ابن ذياب بقافلة الشهداء 
األبرار الذين ســقطوا في ميدان الشرف برصاص الغدر 
و الخيانة، ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية 
تطالب باالستقالل و تقرير المصير كباقي شعوب العالم، 
كما وعدوا ،و عندما كشــفت فرنســا عن قناعنا المزيف 
،تأكدت األحزاب الوطنية بعدم جدوى النشاط السياسي و 
الطرق الســلمية المتبعة من خطب و لوائح مطلبية  حتى 
عقد مؤتمرات و أن الوسيلة  الصحيحة لنزع الحرية من 
يد االســتعمار هي قوة الســالح و طريق الثورة الشــعبية 

،يقول: 
أثامن ماي عليك السالم

على الشهداء الضحايا الكرام
على األبرياء الذين هووا 
و هم يحسبونك عيد سالم
أتوك بآمالهم ينشدون 
نشيد األخوة بين األنام 

يقــف الشــباب دوما في طليعــة، و خالل هــذه األحداث 

األليمة قدم المثل الرائع في التضحية و الفداء ، الشــاعر 
عــز الدين ميهوبي فــي قصيدته ) نطق الدهــر ( يذكره 
ثامن ماي بطولة و شجاعة أول شهيد سقط في قلب مدينة 
ســطيف خالل هذه المظاهرة،إنه الشــاب ) بوزيد سعال 
( المنخرط في صفوف الكشــافة اإلسالمية،حيث أطلقت 
عليه الشــرطة الفرنسية نيران رصاصها ال لذنب اقترفه 
،ســوى أنه رفع علم بالده عاليا ليعانق الشــمس، بعد أن 
ســئم البقاء مطويا . و إن غاب وجه الشــهيد– ســعال –
عن الوجود ،فإن كل مشــارك في المســيرة تقمص دوره 
وتحول في لحظة غضب  الى – سعال – جديد ، و بقيت 
المظاهرة السلمية رغم البطش و محاوالت تفريقها بعنف 
،تواصل ســيرها بعزيمة و تحــدي، وقودها دماء-بوزيد 

ســعال- و إخوانه من شــهداء الواجب المقدس، في مدن: 
ســطيف و خراطة و قالمة و عيــن الكبيرة و غيرها من 
القــرى الجزائرية ،رفعت األعــالم الوطنية ،و الالفتات 
كتبــت عليهــا مطالــب الجزائريين في التطلــع للحرية و 
الســالم و إطالق سراح الســجناء و هتفت الحشود بحياة 

الجزائر :
و مضى ) سعال ( يطوي الموت فجرا

مثلما الصقر طوى بيدا قصايا
مزقوا وجهك في مليون عين 

فغدا كالحلم في ليل الفتايا
صلبوا عينيك سعال و لكن ..

بقيت عيناك تستجدي المطايا 
خرجوا و الراية الحبلى تنادي :
لن تصير األرض ملهى للبغايا 

اخرجوا ، فاألرض قد عافت خطاكم 
الشاعر الجزائري الكبير محمد العيد آل خليفة في قصيدته 
) ال أنسى ( لم يستطع نسيان الذكرى ،و ال كتمان همومه 
و آالمهالدفينة،ألنجراحــات ثامن مــاي العميقة ال تندمل 

بمرور الزمن ، يقول في ثورة نفسية متأججة :
أأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي 

و) ثامن ماي ( جرحه ما له آسي 
تمر الليالي و هو يدمي فلم نجد 

له مرهما منهم سوى العنف و الباس
إذا ما رجونا برأه ثر دافقا 

بأحداث سوء وقعها مؤلم قاسي 
وعود المســتعمر الدخيل كذبتها جرائمه الشنيعة  في حق 
أبناء الجزائر ،فمن هدم للبيوت اآلمنة ،و تشــريد للسكان 
في الصحاري ، ساق األبرياء الى السجون و المحتشدات 

دون مراعاة للسن أو الجنس :
فظائع) ماي ( كذبت كل مزعم

لهم ،و رمت ما روجوه بإفالس 
ديار من السكان تخلى نكاية 

و عسفا ،و أحياء تساق ألرماس 
و شيب و شبان يسامون ذلة 
بأنواع مكر ال تحد بمقياس 
و معتقالت في العراء مبيدة 

عليها لصوص في مالبس حراس .
النساء لم تسلمن من جبروته و اضطهاده ، أمامهن 
ينزع المحتل إنسانيته المزعومة ،و يتحول الى أسد 
هصور  يحلو له تعذيب فريسته و إذاللها ،و سرق 
المجوهرات و الحلي الثمينة ،و ال يتوانى حتى في 

هتك األعراض الطاهرة الشريفة :
و غيد من البيض الحسان أوانس 

تهان على أيدي أراذل أنكاس 
و يسلبن من حلي لهن مرصع
بكل كريم من جمان و ألماس

و ينكبن في عرض لهن مطهر 
مصون الحواشي ،طيب العرف كاآلس 

فيا لك من خطب تعذر وصفه 
فلم تجر أقالم به فوق أطراس .

الشــاعر الشهيد الربيع بوشامة كانت له المشاركة الفعالة  
في أحداث 8 ماي 1945 بمدينة خراطة ،بسببها زج في 
الســجن و مكث به مدة تســعة أشهر ،ذاق خاللها العذاب 
الشديد ،وعند حلول الذكرى الرابعة وقف و األلم يعصر 
قلبه ليتأســف على منظر ماي الــذي تحول بجرائم جنود 
االســتعمار من شــهر ربيعي هادئ الى شــهر للتشاؤم و 

الظلم :
يا – ماي – قد ظلموك حقا مثلما 

ظلموا الضعاف و شوهوك بذام
و كسوك ثوب المجرمين إهانة 

مقصودة لسنائك البسام 
و راح فــي بدايــة وقفته ، يناصب شــهر مــاي العداء و 
يرســل اللعنات و يرميه بالقبح، ألنه أصبح شهر الفجائع 

و األهوال :
قبحت من شهر مدى األعوام
يا ماي كم فجعت من أقوام 

شابت لهولك في الجزائر صبية 
و انماع صخر من أذاك الطامي
و تفطرت أكباد كل رحيمة  

ثم يثور لدعوة ماي و من خالله شعبه األسير لفك القيد و 
الثورة على األعداء :

يا ماي مالك واجما لم تنتقم
أو ما سقاك الظلم أسوأ جام

يا ماي إنا في انتظار حكومة 
فمتى يساق الظلم لإلعدام

باإلضافة إلى قصائد أخرى تناولت هذا الحدث التاريخي 
للشــعراء: عبــد الكريم العقــون و عبد القادر الســائحي 
ومحمــد شــبوكي و أحمد عاشــوري و محمــد األخضر 

السائحي و غيرهم.
 حفظ الشــعب الجزائري األعزل الــدرس ،وما تلقاه في 
صمت من رســائل الشعراء و دعوتهم للتمرد و اإلنعتاق 
، فاســتعد خالل تسعة أشــهر بالتخطيط و التدريب حتى 
فجــر ثورته العمالقة في الفاتح مــن نوفمبر 1954 ، و 
ناضل بإرادة صلبة حتى تكللت جهوده بالنصر و الحرية 

،و دحر العدو البغيض منم أرض أجداده .

مأساة 8 ماي 1945 في الشعر الجزائري
تحت شــعار ) الذاكرة تأبى النســيان ( يحيي الشــعب الجزائري هذه الســنة  الذكرى  76 لمجازر 8 ماي 1945 الرهيبة ،و التي تعتبر من أبشع الجرائم ضد اإلنسانية 
التي اقترفها اإلستعمارالفرنســي، في وقت تســاهم األقالم المخلصة من أبناء هذا الوطن الحبيب كتابة تاريخها الصحيح. و حتى ال تنســى صور هذه الملحمة التاريخية 
الكبرى التي اختلطت فيها الدموع بالدماء ،ارتأينا الوقوف وقفة قصيرة مع بعض الشــعراء الجزائريين الذين خلدوا األحداثاألليمة في نتاجهم الشــعري، للبرهان على 
أناألديب قد واكب مسيرة  الثورة المباركة ،و تفاعل بقلمه وجدانيا،و عبرعن وحدة المشاعر و األحاسيس التي تربطه بشعبه ،و أنها خير شاهد على مشاركة  شعبه 

طموحاته و أالمه .  
بقلم :أ/ األخضر رحموني
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n قــد تختلــف أراء المختصين 
أســباب  حــول  الســينمائيين  و 
عــدم تناول واســع لهــذه المجازر 
تــي جاءت عقــب انتهاء الحرب  ال
ثانية إال أن ذلك ال يقلل  العالمية ال
من الصحوة التي فجرها الشــعب 
في وجه المســتعمر الغاشم والتي 
كانــت منعرجــا في تطــور وعي 
نضــال  ــور  تبل و  الجزائرييــن 
األحــزاب ليصبح الكفاح المســلح 
السبيل الوحيد السترجاع السيادة.

ناقد  ال و  الصحافي  يقول  و 
السينمائي نبيل حاجي بهذا الشأن 
ومجازر  ومظاهرات  أحداث  »إن 
لم   ،1945 عام  ماي  من  الثامن 
األفالم  في  كبير  بشكل  تحضر 
أنتجت  التي  الجزائرية  الثورية 
التوجه  »نتيجة  االستقالل  عقب 
السلطات  أولته  الذي  العام 
العمومية إلنتاج أفالم عن مرحلة 
حرب التحرير الوطنية )1954-
1962( والترويج لها كأكبر ثورة 
من  األول  النصف  في  تحريرية 

القرن الماضي«.
لكن ذلك ال ينف كما قال »اهتمام 
التاريخية  اللحظة  بهذه  ضمني 
والمفصلية في نشأة وعي التحرر 

الثوري المسلح وفيما بعد وأيضا 
نفوس  على  وقسوتها  لبشاعتها 

الجزائريين طيلة سنوات«.
فرغم أن هذه المجازر خلدت في 
ناقد إال  األغنية والمسرح يضيف ال
متأخرة »  سينمائيا »جاءت  أنها 
وظهرت في عدد قليل من األعمال 
السينمائية الوطنية الروائية منها 

والوثائقية فيما بعد.
و ذكر المتحدث أهم األفالم التي 

األحداث  لهذه  مساحة  خصصت 
سنوات  »وقائع  ملحمة  مثل 
حمينة  لخضر  لمحمد  الجمر« 
بالسعفة  )الفائز   1975 سنة 
أعمال  تلت  و   ) بكان  الذهبية 
أخرى ولو باحتشام لتبرير الثورة 
فيلم  في  مشهد  منها  التحريرية 
الراحل  للمخرج  اللوتس«  »زهرة 

عمار العسكري 1999.
كان  الموضوع  أن  اعتبر  و 

التاريخي  م  فيل ال في  بقوة  حاضرا 
لرشيد  القانون«  عن  »خارجون 
خصص  الذي   )2010( بوشارب 
باألحرى  أو  كبيرة  مساحة  لها 
تطرق  كما   ، بها  خاصة  لوحة 
مشاهد  خالل  من  بوشارب  لها 
»أنديجان«  فيلمه  في  افتتاحية 

.)2008(
ماي   8 أحداث  أيضا  وحضرت 
1945 كما أوضح نبيل حاجي في 
األجنبية  التاريخية  األفالم  بعض 
النهار«  عن  الليل  »فضل  كفيلم 
أركادي  أليكساندر  للفرنسي 
المقتبس عن رواية بنفس العنوان 
الكاتب الجزائري يسمينة خضرة.

كما خصصت المخرجة الفرنسية 
عدي  يسمينة  جزائري  أصل  من 
ماي  الثامن   « الوثائقي  فيلمها 
المجازر  لهذه   )2008( األخر« 
المخرج  وتناول  كامل،  بشكل 
مهدي العلوي هذه الواقعة في فيلم 
»مجازر  بعنوان  أنجز  وثائقي 
 »1945 ماي   8 ذات   ، سطيف 
المخرج  وثائقي  إلى  إضافة 
الفرنسي الملتزم رونيه فوتيه »دم 
شهر ماي يزرع نوفمبر« )1982 

.)

n احتضنــت قاعــة العــروض 
الكبــرى أحمــد بــاي يــوم أمــس 
بقســنطينة العرض الشرفي األول 
ــم الوثائقــي الجــرح الغائــر  ل في ل ل
ــك  للمخــرج توفيــق مزعــاش وذل
يــوم الوطنــي  ــاء ال بمناســبة إحي
لثامن ماي من  لذاكرة المصادف ل ل

كل سنة.
تفاصيل  يروي  الوثائقي  م  فيل ال
بها  قام  التي  البشعة  المجازر 

حق  في  الفرنسي  االستعمار 
سطيف  بمناطق  والعزل  األبرياء 
من  والعديد  وخراطة  وقالمة 
عرض  تم  كما  الجزائرية،  المدن 
عبد  للمخرج  الظهرة  محرقة  فيلم 

الرحمان مصطفى.
بحضور  األفالم  قدمت  قد  و 

ممثلين عن األسرة الثورية.
دالل.ب

n بمناسبة إحياء اليوم الوطني 
ـــ 76 لمجازر  لذاكــرة الذكرى أل ل
08 مــاي 1945، وقصــد  إثــراء 
الرصيد الوثائقي وترقية للمطالعة 
ــى  عل وتشــجيعا  العموميــة 
المقروئية في مختلف األوســاط و 
شــرائح المجتمع، قامــت  مديرية 
ثقافــة والفنون لواليــة الطارف،  ال
يوم أمــس ،  بمنح هبة من الكتب 
عددهــا 800 كتــاب فــي مختلف 
ــى أربعة مؤسســات  العناويــن إل

عمومية استشفائية و ذلك بمعدل 
200 كتاب، لكل مؤسسة.

من  كل  الهبة  من  استفادت  قد  و 
االستشفائية  العمومية  المؤسسة 
بالطارف،   جديد  بن  الهادي 
االستشفائية  العمومية  المؤسسة 
بالبسباس،  القادر  عبد  األمير 
االستشفائية  العمومية  المؤسسة 
و  ببوحجار  بوضياف   محمد 
االستشفائية   العمومية  المؤسسة 

قالة عمار بوزيد بال
بوثينة س

فــن  ال ســوق  الرقميــة  العمــالت  اقتحمــت   n
التشكيلى والمزادات الفنية، لتكون فى مواجهة وجها 
إلى وجه أمــام العمالت الورقية مثل الدوالر واليورو 
ــم العمالت الرقمية وســوق  فــى تحــول كبير فى عال
الفنون العالمية، ما يسمح لدخول فئة جديدة إلى هذا 

المجال.
دار سوذبيز  أعلنت  الماضية،  يلة  قل ال األيام   وخالل 
للمزادات إنها ستقبل الدفع بعملتي بتكوين وإيثريوم 
فى  المعروضة  الفنية  لوحاتها  لشراء  الرقميتين 
في شراكة مع شركة  إنها دخلت  مزاداتها، موضحة 
تبادل العمالت الرقمية من أجل  كوين بيس جلوبال ل
الصفقة، وأفادت كوين بيس بأنها ستساعد فى إدارة 
األسبوع  نيويورك  في  المزاد  خالل  السعر  تقلبات 

المقبل.
العمالت  بتداول  فيها  يسمح  عملية  أول   وسجلت 
الشهيرة  بانكسي  لوحة  شراء  عملية  هي  الرقمية، 
فني  مزاد  في  مرة  ألول  وذلك  الهواء«،  في  »الحب 
فعلي وفي أحدث عالمة على تنامي قبول العمالت 
على  المزايدة  أن  »سوذبيز«  أوضح  حث  المشفرة، 
العمل ستتراوح بين ثالثة إلى خمسة ماليين دوالر، 

مع إتاحة خيار للمشتري بالدفع بالعمالت الرقمية.
اآلخر،  تلو  يوما  المشفرة  العمالت  تحرز   وبدأت 
بتحقيق  سواء  الواقع،  أرض  على  ملموسة  نجاحات 
جدد،  متعاملين  جذب  أو  قياسية  سعرية  ارتفاعات 
األهم في هذه المنظومة هو استعداد الشركات الكبرى 

البيع  معامالت  إلتمام  كعملة  بيتكوين  العتماد 
عملة  تصبح  ألن  طموحها  من  يعزز  ما  والشراء، 

المستقبل.
مؤخرا  عالمية  شركات  أفصحت  »سوذبيز«   وقبل 
التفكير في قبول بيتكوين ضمن معامالتها، بل إن 
وهناك  يا،  فعل الخطوة  هذه  اتخذت  مرموقة  شركات 
 »Monkey Insider« موقع  رصدها  نماذج   10
األمريكي بات تقبل بيتكوين إلبرام الصفقات، ومنها 
هي  األمريكي  التكنولوجيا  عمالق  مايكروسوفت، 
لتعامل بـ«بيتكوين« قبل  أول شركة تفتح ذراعيها ل
أن تنتشر في العالم وتحديدا في العام 2014، ولكنها 
جمدت هذه الخطوة بعد عامين، قبل أن تعيدها مرة 

أخرى.

فنــان والكوميــدي  ال قــل  نُ  n
ــح أوقــروت  أمس الســبت  صال
إلى فرنسا من أجل تلقي العالج، 
ثقافة  ــم مــن وزارة ال حســبما عل

والفنون.
الرئيسي في  الممثل  وتم تحويل 
»عاشور  تلفزيونية  ال السلسلة 
كان  والذي  و2,   1 العاشر« 
»لي  بعيادة  أسبوع  منذ  متواجدا 
العاصمة،  بالجزائر  غليسين« 
نحو  خاصة  طائرة  متن  على 
رئيس  من  لتعليمة  طبقا  فرنسا، 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية، 
تبون الذي أمر بالتكفل »التام« 

بالفنان.
والسكان  الصحة  وزارة  وكانت 
وإصالح المستشفيات قد باشرت 
اإلجراءات  الماضي  الثالثاء 
بالحالة  التام«  لتكفل  »ل الالزمة 
صالح  القدير  لفنان  ل الصحية 
أداها  زيارة  اثر  على  أوقروت، 
الرحمان  عبد  القطاع  وزير  له 
رئيس  من  بتكليف  بوزيد،  بن 

الجمهورية.
بالتكفل  الوزير  وعد  وقد 
للممثل  الصحية  بالوضعية 
»في  أوقروت  صالح  القدير 

أقرب اآلجال«.
العمل  وزير  كان  جهته،  من 
االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
عن  أعرب  جعبوب  الهاشمي 
صالح  الفنان  لنقل  استعداده 
أوقروت للعالج في الخارج إذا ما 

ارتأت المصالح الطبية ذلك.
والفنون,  ثقافة  ال وزيرة  وكانت 
أعطت  قد  دودة  بن  مليكة 
لتكفل  ل تعليمات  األخرى  هي 
الصحية  »الفوري« بالحالة 
الذي  أوقروت  صالح  لفنان،  ل

تعّرض لوعكة صحية.
الجزائريين  ماليين  أعرب  كما 
مواقع  عبر  لفنان  ل دعمهم  عن 

التواصل االجتماعي.
اوقروت  صالح  الفنان  أن  يذكر 
فنانين الذين تميزوا  يعتبر من ال
الفنية  الساحة  في  بحضورهم 
األخيرة  السنوات  في  الجزائرية 
أدائه  بفضل  كبيرة  شهرة  نال  و 
أصبحت  لشخصيات  المقنع 
محبوبة في الوسط الجماهيري.

يف انتظار تناول أوسع يف السينما
إحياء اليوم الوطني للذاكرة

العرض الرشيف األول للفيلم 
الوثائقي الجرح الغائر

فتح قاعات للمطالعة بالمؤسسات 
العمومية االستشفائية بالطارف

 دور مزادات ورشكات عالمية تسمح بتداول العمالت الرقمية
»بيتكوني« تقتحم الفنون نقل الفنان صالح أوقروت إىل فرنسا من أجل العالج

مايو   8 مجازر  تجسدت   n  
1945 في بعض األعمال الروائية 
وهي في أغلبها لكتاب من مدينة 
األحداث  تلك  وقد عايشوا  سطيف 
سمعوا  أو  صغار  وهم  المأساوية 
عنها من محيطهم أو ذاقوا بسببها 

مرارة السجون.
ويبقى هذا الحدث حكرا على كتب 
التاريخ ونادرا ما تناولته األعمال 

األدبية.
كاتب  اإلطار  هذا  في  وتناول 
ياسين في عمله الشهير »نجمة« 
بضعة  خالل  من  المجازر  هذه 
مشاركته  إلى  فيها  تطرق  فصول 
في  سنة   16 ابن  وهو  الشخصية 
هذه المظاهرات وتعرضه فيما بعد 

للسجن والحكم عليه باإلعدام.
رواية  جهتها  من  وتطرقت 
شعالل  مختار  لعمر  »تالغودة« 
جزءا  تحكي  حيث  المجازر  لهذه 
الصحفي  وكفاح  حياة  سيرة  من 

الوطنية  الحركة  في  والمناضل 
)صديق  زين  بن  الحميد  عبد 
من  الفترة  خالل  ياسين(  كاتب 

1931 إلى 1945.
قسم  في  الرواية  هذه  وتروي 
هذه  في  زين  بن  مشاركة  منها 
نهاية  بعيد  بسطيف  المظاهرات 
تحت  ثانية  ال العالمية  الحرب 
بيان  ال أحباب  حركة  إشراف 
منها  الهدف  كان  والتي  والحرية 
حق  بوعود  الفرنسيين  تذكير 
تقرير المصير التي قطعوها على 
وبقية  الجزائريين  تجاه  أنفسهم 

الشعوب المستعمرة.
وقد جاء رد فعل المستعمر قاسيا 
المدينة  يغادر  ما جعله  لبن زين 
ليعود إليها بعد هدوء األمور غير 
في  به  لالعتقال وزج  تعّرض  أنه 
السجون أين تعرض ألبشع أشكال 
سراحه  إطالق  حين  إلى  التعذيب 

في 1946.

الروائية  األعمال  هذه  ومن 
عن  البحث  ورحلة  »حوبة  أيضا 
الدين  لعز  المنتظر«  المهدي 
ظهور  تناولت  التي  جالوجي 
الحركة الوطنية بسطيف وانتشار 
سكانها  لدى  السياسي  الوعي 
وقد رصدت  والجزائريين عموما، 
أيضا وبنوع من التفصيل مجازر 

ـ8 ماي. ال
لقد غابت هذه المجازر بشكل عام 
الجزائري،  األدبي  المتخيل  عن 
الفرنسية،  أو  بالعربية  سواء 
الروائية  النصوص  اكتفت  حيث 
فقط  المجازر  هذه  إلى  باإلشارة 
من خالل السياق السردي واعتماد 
تشكل  لم  إذ  واإليحاء  الرمزية 
لنصوص  موضوعا  األحداث  هذه 

سردية بعينها.
ناقد محمد ساري أن هذه  ويقول ال
المجازر »حدث تراجيدي استولى 
تناولها  تم  حيث  التاريخ  عليه 

نظرا  أدبيا  منه  أكثر  تاريخيا 
التطّرق  أن  مضيفا  لمأساويتها« 
با معايشتها كما  لها »يتطلّب غال
»ليس  وأنه  ياسين«  كاتب  فعل 
مباشرة  عنها  الكتابة  السهل  من 
زوايا  من  تناولها  يمكن  أنه  غير 

محددة«.
محمد  الكاتب  جهته  من  ويرجع 
بن زيان عدم تناول هذه األحداث 
منها  عوامل  عدة  إلى  روائيا 
»حديثة  الجزائرية  الرواية  أن 
نصوصها  بدأت  حيث  النشأة 
الفترة  تلك  في  فقط  تظهر  األولى 
يضيف  أن  غير  )األربعينيات(« 
األوائل  الجزائريين  الروائيين  أن 
غرار  على  كثيرا  بها  تأثروا  قد 
مالك حداد ومحمد ديب مؤكدا في 
سياق كالمه أن محطات كثيرة في 
مشتغل  »غير  الجزائري  التاريخ 

عليها فنيا وجماليا«.

مجازر 8 ماي 1945

أعمال روائية خلدت مجازر 8 ماي 1945

كرست السينما الجزائرية منذ االستقالل حيزا كبيرا من أعمالها الروائية و الوثائقية لموضوع حرب التحرير الوطنية 
مسلطة األضواء على حيثياتها وتضحيات الشعب في سبيل الحرية إال أن مجازر 8 ماي 1945 التي هزت العالم لم تعرف 

حضورا الفت في ريبيرتوار السينما واإلنتاج الدرامي.
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n نعــى الفنــان عاصى الحالنــي، الموســيقار الكبير 
جمــال ســالمة الذى توفــى صباح أول أمــس داخل أحد 
المستشفيات بسبب معاناته مع فيروس كورونا عن عمر 

يناهز 75 عاًما.
وغرد عاصى، عبر حســابه علــى تويتر، قائاًل: »جمال 

سالمة كان فنان يغرد وحده في سماء الفن النظيف عبقرًيا 
ال يتكــرر كان عظيم ومبدًعا أغنــى المكتبة العربية بأهم 
األعمــال الفنية الخالدة وكان ظاهــرة فنية بكل ما للكلمة 
من معنى رحيل جمال سالمة خبر مُوسف وسيترك فراغ 
كبيــر بالموســيقى العربية رحمه هللا وجعــل مثواه الجنة 

البقاء هلل«.
و كان اإلعالمي محمد الســماحي، ابن شــقيقة الموسيقار 
جمــال ســالمة، قد صرح مؤخــرا بأن خاله الموســيقار 
الكبيــر تدهــورت حالتــه الصحيــة، وتــم نقله إلــى أحد 
مستشــفيات المعادى، وهناك اشــتبه األطباء فى إصابته 

بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.
الموســيقار جمــال ســالمة تعاون مــع كبــار المطربين 
فــى مصــر والوطن العربــي، ومن أشــهر ألحانه أغنية 
»ســاعات ساعات« للشحرورة صباح، كما لّحن لسميرة 
سعيد أغنية »احكي يا شهرزاد« و«مش حتنازل عنك« 
و«قــال جانى بعــد يومين«، »ومــع المطربــة اللبنانيّة 
ماجدة الرومي لحن »بيروت ســت الدنيا« وقصيدة »مع 
جريدة« للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى 
األفالم والمسلســالت فى حقبة الثمانينات، التي ما زالت 
فــى ذاكرة الناس مثل مسلســل »الحب وأشــياء أخرى« 

وفيلم »حبيبي دائما«.

n كشــف الموســيقي العالمــي إلتــون جــون، عن أن 
اإلغــالق ألهمــه إلجراء إصالح شــامل للياقتــه البدنية، 
مشــيًرا إلــى أن فترة اإلغالق بســبب فيــروس كورونا 
المنتشــر في العالم، جعلته يســير لمسافة 42 مياًل خالل 
العــام الماضى، وأعلن الموســيقي البالــغ من العمر 74 
عاًما، أن ما حدث هو األنسب له منذ فترة طويلة، وحسب 
موقــع الديلــي ميل، تعهد جون بعدم زيــادة وزنه بمجرد 
تخفيف قيــود COVID، الفًتا إلى أنه يشــعر باالرتياح 

اآلن ألنه يمارس المزيد من الرياضة.
التون جون

كمــا تحدث صانع الموســيقى بصراحة عن معركته ضد 
مرض الســكرى، مضيًفا أن وزنــه يرتفع وينخفض   مثل 
»اليويــو«، وقــال: »لقــد أصبحــت الئًقا حًقا فــي فترة 
اإلغالق.. أمشي.. ألعب التنس.. كنت أرغب في الخروج 
من الجانب اآلخر وليس بزيادة الوزن.. وعندما أعود في 
جولــة أخري بعد انتهاء الفيروس ســأكون األصلح على 

اإلطالق«.
والمغنــى إلتون جون، والممثل مايــكل كين، وهما اثنان 
مــن أشــهر فنانى بريطانيا، شــاركا - فى وقت ســابق - 
فــى دعايــة طريفة تحث الناس علــى التطعيم للوقاية من 

مرض كوفيد19-، ويســتغرق المقطع 90 ثانية، ويظهر 
فيه جون، )73 عاما(، وكأنه فى تجربة أداء تمثيلى، فيما 

يظهر كين فى مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.
وعلــى جانب آخر، يشــار إلــى أن هيئة ســك العملة 
الملكية البريطانية، أصدرت - فى وقت سابق - عملة 
معدنية تخلد مغني ومؤلف األغاني البريطاني الشهير 
إلتون جــون ليصبح ثاني فنان تكرمــه بإصدار عملة 
تذكاريــة، وقام بتصميم العملة الفنان برادلي مورجان 
جونســون وهي تصور قبعة جون المميزة المصنوعة 
مــن القــش وزوجا من النوط الموســيقية على شــكل 

نظارته الشهيرة.
وأعرب جون عن سعادته قائال: »إنه شرف عظيم أن 
يتــم التكريم بهذه الطريقة.. الســنوات القليلة الماضية 
تضمنت بعض اللحظات التي ال تنســى في مســيرتي 
وهــذه عالمة بارزة أخــرى فعال فــي رحلتي«، كما 
ُمنــح جون، لقب فارس، في عــام 1998، وهو ثاني 
شــخصية فنية يتم االحتفاء به بموجب سلسلة أساطير 
الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى 
الروك، وباع جون أكثر من 250 مليون تســجيل مع 
أغنيات بارزة مثل )كاندل إن ذا ويند( و)يور ســونج( 

و)بيني أند جيتس(.

n تعّرضت الممثلة الكويتية  هيا 
واسعة  سخرية  لموجة   ، الشعيبي 
باللباس  فيه  ظهرت  إعالن  بسبب 
الصيني وشاركته في صفحتها على 
عبر  ه  تداول وتم  “إنستغرام”،  موقع 

صفحات متنوعة.
فــي المقابــل لفتــت حــركات هيــا 
ورقصهــا خــالل اإلعــالن، أنظار 
الكثيريــن، األمــر الذي أثــار كذلك 
تعاطف البعض معها بسبب موافقتها 

علــى اإلعالن بعــد اســتبعادها عن 
األعمال الفنية خالل هذا العام.

ويشــار إلــى أن الشــعيبي شــاركت 
ببطولــة مسلســل “ بناية هــب الريح 

” الذي يعرض فــي رمضان والذي 
يجمــع عدًدا مــن الممثليــن العرب، 
أبرزهــم الممثــل الســوري  عبــاس 
النوري ، اندريه ســكاف غادة بشور 
مــروى األطــرش روعــة ياســين، 

وإخراج محمود الدوايمة.

n للَمّرة األولى يَُشاِهد ُعّشاق وُمِحبّو مدرسة 
المشاغبين التي تعلق بها قلوب جيل كامل منذ بداية 
نعومة أظفارهم وهم يشاهدونها كل عيد يتحلقون 
أفيهات  انتظار رؤيتها ليضحكوا على  حولها في 
عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي والعديد من 
النجوم كهادي الجيار وأحمد زكي وسهير البابلي 
ترميمها  بعد  باأللوان  يشاهدونها  حيث  وغيرهم، 
باستخدام تكنولوجيا حديثة حيث ستعرض في عيد 

الفطر المبارك عبر منصة »شاهد«.
كما نشرت منصة »شاهد« فيديو دعائياً للمسرحية 
عبر حســابها الرسمي »تويتر« تظهر فيه لقطات 
بتقنية األلوان، وذلك بعدما اعتدنا على مشــاهدتها 
باللونين األبيض واألسود على مدى الـ47 عاًما.

مسرحية »مدرسة المشــاغبين« من بطولة عادل 
إمام وســعيد صالــح وهادي الجيــار وأحمد زكي 
ويونس شــلبي وحســن مصطفى وســهير البابلي 
وعبد هللا فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج 

جالل الشرقاوي.
ويأتي عرض المســرحية باأللــوان ألول مرة بعد 
ترميمهــا باســتخدام تكنولوجيــا حديثــة، من أجل 
أن تظهر مالبــس الممثلين والديكــورات بألوانها 
الحقيقية، حفاظاً على المســرحية وتقديمها ألجيال 

ال تعرفها.
وال يَُعّد تلوين مسرحية »مدرسة المشاغبين« فكرة 
حديثة، حيث قــام المهندس المصري محمد الديب 
بتلويــن مجموعــة من اللقطات فــي أفالم األبيض 
واألسود من خالل اســتخدام الذكاء االصطناعي، 

وَصّرح وقتها بأّن األمر لرغبته في إحياء التراث 
وَجذب فئة من األجيال صغار السن لهذه األعمال، 

وقام بالفعل بتلوين أكثر من 200 صورة.
وبالنســبة لترميم مسرحية »مدرسة المشاغبين«، 
فإنــه لــم يتم ترميم ســوى أفالم المخــرج الراحل 

يوســف شــاهين، وهي اتفاقية بين أسرته وشركة 
مصر العالمية بالتعاون مع جهات فرنســية، حيث 
تــّم ترميــم 20 فيلمــاً، باإلضافة إلى قيام شــركة 
روتانــا بترميم 1200 فيلم مصري لعرضها عبر 

قنواتها.

»مدرسة المشاغبني« باأللوان برعاية هيئة الرتفيه السعوديةهيا الشعيبي وتتعرض لموجة سخرية

n كشــفت النجمة اللبنانية كارول 
ســماحة، عن الموعد النهائي لطرح 

ألبومهــا الغنائي الجديد، مؤكدة 
أنها شــارفت على االنتهاء 

أغلــب  تســجيل  مــن 
ومــن  األغنيــات، 

طرحــه  المنتظــر 
عطلــة  بنهايــة 

صيف 2021.
ت  نشــر و
كارول مقطــع 
عبــر  فيديــو 
بموقع  حسابها 
 ، م ا نســتغر إ
فيــه  قالــت 
تســجل  أنهــا 

الرابــع  لليــوم 
أغانــي األلبوم في 

ووعدت  األســتوديو 
بطــرح  جمهورهــا 

األلبوم هذا الصيف.
كر أن كارول سماحة تشارك 

بســباق تترات مسلسالت رمضان 
2021 بأغنيــة »اللي خان« شــارة 
مسلسل »ضد الكســر«، الذي تقوم 
ببطولته الفنانة نيللي كريم، واألغنية 
من كلمــات مدحت العــدل، وألحان 
أحمد العــدل، وتوزيع إلهامي دهيمة 

وأحمد حسام.
 مسلسل »ضد الكسر« للنجوم نيللي 
كريم، محمد فراج، لقاء الخميســي، 

م  هشا
 ، عيل ســما مصطفى إ و

درويــش وغيرهم، من تأليف عمرو 
الدالــي ومدير التصويــر أحمد عبد 
العزيز وإخــراج أحمد خالد، وإنتاج 
شــركة »العدل جروب«، ويعرض 

على قناة CBC في رمضان.

19عين على الثقافة والفن

n وقد صدحــت حنجرته الذهبية 
على ركح مســرح قســنطينة وســط 
ديكــور جميــل على ضوء الشــموع 
انســجم مع اللوحة النغمية التي أبدع 
بوشــعالة في تجســيدها منتقيا عذب 
الكالم فــي المديح من عمق األصالة 

والتراث فأبدع آداء و عزفا.
وغرّد شــيخ المالوف أحمد عوابدية 
هو اآلخر سهرة أمس بأغاني تراثية 
انتظرهــا محبــي الفــن وتشــّوق لها 
عشاقه أين تغنى بأجمل األغاني التي 
أعادت الجمهــور إلى الزمن الجميل 
وأيقظت حنينه اتجاه الفن األصيل .

هذا ويذكر أن مســرح قســنطينة قدم 
برنامجــا متنوعــا منذ بداية الشــهر 
الكريم، حيث تم إحياء ســهرات فنية 
مــن تنشــيط ثلة مــن  نجــوم المدينة 
الذين لبــوا رغبة الجمهور العاشــق 
مــن  كل  غــرار  علــى  ألصواتهــم 
الفنان رشــيد بوطاس،أحمد حركاتي 
إلــى  الفرقاني،باإلضافــة  ،عــدالن 
حلول هذه األيام كل من الفنان جمال 

باي، وحمدي محمد.

 كما تخلل البرنامج عروضا مسرحية 
عرفت هي األخرى حضورا مشجعا 
لمحبي الركح أهمها مسرحية ماكياج 
،مســرحية عرس الذيب و مونولوج 
قدمــه نجــم الكوميديا مــراد صاولي  

الــذي أبــدع علــى الخشــبة بمواقف 
ومقالــب كوميدية  خالل ســاعة من 

الزمن . 
وقدم ذات المســرح يوم أمس تزامنا 
واليوم الوطنــي للذاكرة »مجازر 8 

ماي 1945« برنامجا ضم مســابقة 
لألطفال ألحسن لوحة معبرة عن هذا 
الحدث ،فضال عن معرض تاريخي  
ومســرحية ثوريــة أنتجها المســرح 

نفسه.
للمرة األوىل بعد 47 عامابعد ظهورها يف زي صيني

تفاعل الجمهور القسنطيني سهرة أول أمس مع الشيخ زين الدين بوشعالة الذي أمتع محبي السهرات الفنية بأجواء روحانية 
وقصائد تراثية في مدح خير األنام محمد عليه الصالة والسالم.

نجوم المالوف يعيدون بعث التراث 
الشعبي لقلوب القسنطينيين 

األحد 9 ماي  2021
الموا فق لـ 27 رمضان  1442

دالل بوعالم 

عاىص الحالين: »جمال سالمة كان ظاهرة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى« إلتون جون يروى كيف ساعده إغالق كورونا عىل فقدان وزنه الزائد

كارول سماحة تعلن موعد طرح 
ألبومها الجديد
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n     تنــص المــادة 297 مــن قانــون 
العقوبــات 06/23 المؤرخ في 20 ديســمبر 
2006 على أن “يعد ســبا كل تعبير مشين أو عبارة 
تتضمــن تحقير أو قدحا ال ينطوي على إســناد أية واقعة” 
ويقصد بالســب كل خدش للشــرف واالعتبــار، فهو مدلول 
أوســع من القــذف الذي ال يتحقــق إال بإســناد واقعة معينة، 
وقد تناول المشــرع الجزائري السب في القسم الخامس تحت 
عنوان االعتداء على شــرف واعتبار األشخاص ونص عليه 

في المواد 297، 298 مكّرر 299 من قانون العقوبات.
والعنصر الذي يفرق السب عن القذف هو أن القذف ال يكون 
إال بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشا 
للشرف أو االعتبار، أي بكل ما يمس قيمة اإلنسان عند نفسه 
أو يحط من كرامته أو شــخصيته عند غيره وعلى ذلك فكل 
قذف يتضمن في نفس الوقت سبا، ولكن قد يخدش الشرف أو 
االعتبار بغير إسناد واقعة معينة وقد يكون ذلك بإسناد عيب 
معيــن دون تعيين واقعة، كمن يقول آلخر إنه لص أو مزور 
أو نصاب أو ســكير أو فاسق أو ماجن وهنا قد يختلط القذف 
بالسب وتكون العبرة في التفرقة بينهما بتعيين الوقائع حسب 
ظروف األحوال ، ويتعين حتى يعتبر الســب مكونا لجريمة 

أن يوجه على شخص أو أشخاص معنيين.
فــإذا كانــت ألفــاظ الســب عامــة أو مّوجهــة إلى شــخص 
خيالييــن فــا جريمــة فالســكير الــذي يدفعــه ســكره إلــى 
التفــّوه فــي الطريــق العــام بألفاظ الســب غير قاصــد بذلك 
شــخص معين ال يشــكل نســبه هذا جريمة، ولكن قد يحتاط 
 الجانــي فا يذكر اســم المجني عليه صراحة بهــا عباراته.
وعندئــذ يكون لمحكمة الموضوع أن تتعرف على الشــخص 
من وجه إليه الســب من عبارات الســب وظروف وحصوله 

والمابسات التي اكتشفت.
- أركان جريمة السب :

من نص المادة 297 من قانون العقوبات السالفة الذكر تبين 
لنا أن لجريمة السب ثاثة أركان هي: 

أ . الركن المادي: وهو السلوك الذي يصدر من الجاني ويكون 
منطويا على خذش الشرف أو االعتبار ضد المجني عليه.

ب . العانيــة: حيــث أن ال عقاب على جريمة الســب إال إذا 
ارتكبت عانية.

ت . القصــد الجنائــي: ويتمثل في القصــد الجنائي العام الذي 
يقوم على عنصري العلم واإلرادة.

الركن املادي
يتمثل الركن المادي في جريمة الســب في كل سلوك يصدر 
على الجاني ويكون منطويا بأي وجه من الوجوه على خدش 
لشــرف المجني عليه أو اعتباره. وبكل عبارة تتضمن قدحا 
أو تحقيرا، دون أن يكون موضوعه واقعة مســندة أو معينة، 
وهــذا ما يميز الســب عن القذف كما ذكرنــا آنفا ومن صور 
الســب إســناد عيب إلى المجنــي عليه بوصفــه أو نعته بأنه 
مقامر، ســكير فاســق أو كاذب أو عديم الخلــق، أو أنه غبي 
أو حيــوان كما أن مغازلة الفتيات والنســاء في الطريق العام 
بعبــارات ماجنــة وبذيئة تعتبر ســبا، وال عبرة بالوســيلة أو 
األســلوب الذي تصاغ به عبارات الســب، فهــو يتحقق بكل 
صيغــة توكيدية أو تشــكيكية صريحة أو ضمنية، ويشــترط 
أيضا أن يكون الســب موجها إلى شــخص معين حتى يمكن 

القول بأنه قد نال من شــرفه ومكانته االجتماعية ســواء أكان 
الشــخص طبيعيا أو معنويا منفردا أو جماعة، وال عبرة بأن 
يحدث الســب في حضور المجني عليه أم في غيابه ألنه في 
الحالتين يقال من شرفه واعتباره ويحط من مكانته بين قومه 

وذويه.
وال تختلف طبيعة النشــاط اإلجرامي وجريمة السب عنه في 
جريمة القذف، فجوهر النشــاط يتمثل في جريمة تعبير سواء 
أكانــت كتابة أو قول أو إشــارة، وكمــا ذكرنا يجب أن يكون 
السب موجه إلى شخص معين أو أشخاص معنيين حتى يمكن 

القول بتحقيق خدش الشرف واالعتبار.
العالنية:

تتحقق جريمة السب بمجرد الجهر والعانية باأللفاظ الخادشة 
للشــرف أو االعتبار مع العلم لمضمونها ومعناها، وال عبرة 
بعد هذا بالبواعث، فما دام السب قد وقع علنا فا يكون للمتهم 

أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب واستفزه.
ولــم يعاقب القانون على الســب بمقتضى المادة 299 قانون 
العقوبات إال إذا ضمن خدشا وتحقيرا العتبار ومكانة المجني 
عليه ســواء حصل على مســمع من المارة بحضور المجني 
عليــه أو فــي غيابه المهم أنــه يؤدي على تحقيــره عند أهل 
قومه وبلده على مسمع عدد من الجمهور فردا أو عدة أفراد، 
فالجهر بألفاظ الســب على باب منــزل المجني عليه بصوت 
عال يســمعه ســكان المنزل يوفر ركن العانيــة بها جريمة 

السب.
القصد الجنائي:

جريمة السب هي جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي القصد 

الجنائــي وهــو قصد عــام على عنصــري العلــم واإلرادة، 
فيتعيــن علم المتهم بمعنى األلفــاظ التي صدرت عنه إدراكه 
ما يتضمنه المعنى من خدش لشــرف المجني عليه واعتباره 
وأن يعلم المتهم بعانية نشــاطه وأن تتجه إرادته إلى النطق 
بعبارات السب أو تسجيلها كتابة أو إلى إذاعة عبارات السب 

وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
ومــا دام الســب قد وقع علنا فــا يكون للمتهــم أن يدفع بأن 
المجنــي عليــه هو الذي اســتفزه ومتى كانت األلفاظ شــائنة 
ومعيبة ومحقرة فإن قصد اإلســناد يفترض، والقصد الجنائي 
هنا ال تكتمل عناصره إال بانصراف إرادة الجاني إلى إذاعة 
 مــا يصدر منه ماســا ومحقرا اعتبار وشــرف المجني عليه.

المطلب الثاني: العقوبات المقّررة لجريمة السب
لقد جرم المشرع الجزائري كل تعبير مشين أو عبارة تحقير 
أو قــدح تنطوي تحت نص المــادة 297 من قانون العقوبات 
واعتباره ســبا، وحــدد له عقوبات كونه اعتداء على شــرف 
واعتبار األشــخاص، وجــاءت المادتين 298 مكرر و299 
من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 

بفحوى العقوبة وهي:
تنــص المــادة 298 مكرر يعاقــب على الســب الموجه إلى 
شــخص أو أكثــر بســبب انتمائهم إلــى مجموعــة عرقية أو 
مذهبية أو على دين معين بالحبس من خمســة )5( أيام ســتة 
)6( أشــهر وبغرامة مــن 5.000 دج إلى 50.000 دج أو 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط
وتنص المادة 299: »يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو 
عدة أفراد بالحبس من شــهر )1( إلى ثاثة أشــهر، وبغرامة 

مالية من 10.000 دج إلى 25.000 دج«.

    جريمة السب في القانون الجزائري

عين على القانون 20

n  حســين زهــوان ولد في درع  بــن خدة) منطقة القبائل 
( ســنة 1935 م ، انضــم إلــى حركــة انتصــار الحريات 
الديمقراطيةMTLD، في عــام 1954، بينما كان ال يزال 
فــي المدرســة الثانوية. ثم اعتقل وســجن مــن 1955 إلى 
1957. عند إطاق ســراحه من الســجن، انضم إلى قبائل 
القبائــل في القبائل. ضابط الوالية الثالثــة )منطقة القبائل(. 
التحق بالحكومة المؤقتــة للجمهورية الجزائرية في مارس 

.1960
 فــي عام 1985 شــارك في تأســيس أول رابطة جزائرية 
لحقــوق اإلنســان. حقــوق )LADH( ، وفــي عام 2005 
أصبح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان .

كعضــو في المكتب السياســي للتحرير الوطنــي جبهة عام 
1964، المســؤول عــن قطاع اإلرشــاد، شــارك حســين 
زهــوان في المؤتمر اإلقليمــي األول لـ االتحاد العام للعمال 
الجزائريين. في هذه المناسبة، أعلن أنه ”يجب على العمال 

الجزائريين الوصول إلى السلطة السياسية«.
 19 فــي  الثــوري   التصحيــح  أو  االنقــاب  عــارض   
جوان1965 بواســطة هــواري بومدين، ممــا أدى به إلى 
الســجن قبل وضعه تحت اإلقامــة الجبرية في الجنوب من 
عــام 1965 إلــى عام 1971. ذهب إلى منفى في فرنســا 
بعــد عام 1973 وعاد إلى بلده بعد وفاة الرئيس الجزائري 

هواري بومدين.

 حسني زهوان،  المجاهد السيايس  والناشط الحقوقي

استشارات قانونية 

    

السؤال األول :
ما هي اإلجرائيات القانونية 
الازمة لعمل مشروع جديد 

؟

الجواب :
  أوال يجــب أن تحــدد هل لك 
شــركاء أم أن النشاط فردى و 
بنــاء على ذلك يتــم كتابة عقد 
الشــركة ثم يســجل بالســجل 
التجــارى  القلــم  التجــارى و 
للمحكمــة االبتدائية الواقع فى 
دائرتها المشروع ثم بعد ذالك 
تتوجة  إلــى الضرائب العامة 
و الضرائــب علــى المبيعات 
لفتــح ملــف ضريبــى و بعــد 
الحصول على ذلك تتوجة الى 
الغرفــة التجارية على حســب 
المحافظــة التابع لها النشــاط  
لتحصل على السجل التجارى 
مــن الغرفــة التجارية ، وذلك 
كلــة بعد شــهر عقد الشــركة 
بالجريــدة الرســمية و بذلــك 
تكون صاحب منشــأة قانونية 

تجارية.

 شخصية و قانون 

صفحة أسبوعية تعني 
 بشؤون القانون

 و العدالة

 من الدستور
n  الملكية العامة هي ملك المجموعة 
الوطنية. وتشــمل باطــن األرض، 
والمــوارد  والمقالــع،  والمناجــم، 
الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية 
الطبيعيــة والحية، فيمختلف مناطق 
البحريــة، والمياه،  الوطنيــة  الملك 
والغابات. كما تشــمل النقل بالسكك 
الحديدية، والنقل البحري والجوي، 
والبريد والمواصات السلكية والا 
ســلكية، وأماكا أخــرى محددة في 

القانون.
المــــــــــــادة 17دستور 1996
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إستراحة

 إخوان الصفا
      n  إخــوان الصفــا وخــان الوفا هم جماعة 
من فاسفة المسلمين من أهل القرن الثالث الهجري 
والعاشر الميادي بالبصرة اتحدوا على أن يوفقوا 
بين العقائد اإلســامية والحقائق الفلسفية المعروفة 
فــي ذلــك العهــد فكتبــوا في ذلــك خمســين مقالة 
ســموها”تحف إخــوان الصفا”.وهنالــك كتاب آخر 
ألفــه الحكيــم المجريطــي القرطبي المتوفى ســنة 
395هـــ وضعــه على نمــط تحفة إخــوان الصفا 

وسماه ”رسائل إخوان الصفا«.
فــي  اإلخــوان  فكــر  أثّــر 
النصــف  مذهب اإلســماعيلي في البصرة في 
الهجري. وكانــت  الرابــع  القــرن  مــن  الثانــي 
وتمتــد  متنوعــة  الجماعــة  هــذه  اهتمامــات 
من العلم والرياضيات إلى الفلك السياســة وقاموا 
بكتابة فلســفتهم عن طريق 52 رســالة مشــهورة 
ذاع صيتهــا حتــى في األندلــس. ويعتبــر البعض 
هذه الرســائل بمثابة موسوعة للعلوم الفلسفية. كان 
الهــدف المعلن من هذه الحركة ”التضافر للســعي 
إلى ســعادة النفس عــن طريق العلــوم التي تطهر 
النفس”. من األســماء المشــهورة فــي هذه الحركة 
كانت أبو سليمان محمد بن مشير البستي المشهور 
بالمقدسي، وأبو الحسن علي ابن هارون الزنجاني، 
ومحمد بــن أحمد النهرجوري، والعوفي، وزيد بن 

رفاعة
ثر إخوان الصفا بالفلسفة اليونانية والفارسية والهندية 

وكانــوا يأخذون من كل مذهب بطــرف ولكنهم لم 
يتأثروا على اإلطاق بفكر الكندي واشــتركوا مع 
فكر الفارابي واإلســماعيليين فــي نقطــة األصــل 
الســماوي لألنفس وعودتها إلــى هللا وكان فكرتهم 
عن منشــأ الكون يبدأ من هللا ثــم إلى العقل ثم إلى 
النفس ثــم إلى المادة األولى ثم األجســام واألفاك 
والعناصر والمعادن والنبات والحيوان. فكان نفس 
اإلنســان - من وجهــة نظرهم - جــزءا من النفس 
الكليــة التــي بدورهــا ســترجع إلــى هللا ثانية يوم 
المعاد. الموت عنــد إخوان الصفاء يســمى ”البعث 

األصغر”، بينما تســمى عودة النفس الكلية إلى هللا 
”البعــث األكبر«. وكان إخــوان الصفا على قناعة 
إن الهدف المشترك بين األديان والفلسفات المختلفة 
هو أن تتشبه النفس باهلل بقدر ما يستطيعه اإلنسان. 
كانت كتابات إخوان الصفا وال تزال مصدر خاف 
بين علماء اإلســام وشــمل الجدل التســاؤل حول 
االنتمــاء المذهبي للجماعة فالبعــض اعتبرهم من 
أتباع المدرســة المعتزلية والبعض اآلخر اعتبرهم 
من نتــاج المدرســة الباطنية وذهب البعض اآلخر 
إلى حــد وصفهــم باإللحاد والزندقة  ولكن إخوان 
الصفا أنفســهم قسموا العضوية في حركتهم إلى 4 

مراتب: 
َمن يملكــون صفاء جوهر نفوســهم وجودة القبول 
وســرعة التصور. وال يقل عمــر العضو فيها عن 
ْون باألبرار والرحماء،  خمســة عشر عاًما؛ ويُســمَّ

وينتمون إلى طبقة أرباب الصنائع.
َمــن يملكــون الشــفقة والرحمــة علــى األخــوان. 
ْون  وأعضاؤهــا من عمــر ثاثين فما فوق؛ ويُســمَّ

باألخيار الفضاء، وطبقتهم ذوو السياسات.
َمن يملكون القدرة على دفع العناد والخاف بالرفق 
واللطــف المؤدِّي إلى إصاحه. ويمثل هؤالء القوة 
الناموســية الواردة بعد بلوغ اإلنسان األربعين من 
ْون بالفضاء الكــرام، وهم الملوك  العمــر، ويُســمَّ

والساطين.
المرتبة األعلى هي التســليم وقبول التأييد ومشاهدة 
الحــق عياًنا. وهــي قوة الملكية الــواردة بعد بلوغ 
ــدة للصعود إلى  الخمســين مــن العمر، وهي الممهِّ

ملكوت السماء؛ وإليها ينتمي األنبياء.

n   كان أبــو نــواس خارًجا من دار الخافة، فتبعه الشــاعر الرقاشــي وقال 
له: أبشــر يا علي، إن الخليفة قد والََّك في هذه الســاعة واليًة، قال أبو نواس: 
ومــا هي ؟ قال الرقاشــي: والَك على الِقــردة والخنازير، فقال أبو نواس: إذن 

اسمع وأطع

مع الفالسفة 

قصص وطرائف      

السعيد الزاهري.. عامل وفقيه متمكن وصحفي متميز 
يف رحاب العلم واإلميان  

n  ولد محّمــد الّســعيد الّزاهري عــام 1317هــ 
1899م في قرية ليانة بوالية بسكرة، وفيها استهل 
تعلمــه على يدي كوكبــة من علماء أســرته، يأتي 
على رأســهم : جــّده ألبيه الشــيخ علي بن ناجي ، 
وعمه عبــد الرحيم بن ناجي ، والشــيخ محمد بن 
ناجــي ، والشــيخ علي بــن العابد ، وغيرهــم، ثّم 
قصــد الّشــيخ عبد الحميد بــن باديس لينهــل العلم 
على يديه، فأقام في مدرســته أربعة عشــر شهرا، 
يصفهــا بقوله: ”أقمت عنده بمدرســته زهاء أربعة 
عشــر شــهراً، رأيــت فيها مــن العلــم العريض، 
واإلطاق المحيط، واللســان العربــي المبين، فما 
شعرت إاّل وقد دخلت في دور من القراءة جديد، ال 
عهــد لي به من قبل«. ثّم انتقل للّدراســة في جامع 
الزيتونة بتونس ومكــث بــه أربعة أعوام حتى نال 
في نهايتها شهادة التطويع الزم وصاحب طيلة تلك 
المــدة أعاما كثيرين ، ويقول عن نفســه: ”وكنت 
ألزم للشــيخ التميمي من ظله في كل كتاب يدرسه 
مــن كتب األدب ، مثل الكامــل للمبرد وغيره ، ثم 

صاحبته حتى تخرجت عليه في األدب العربي 
، ذلك أنني ما وجدت أحدا أوســع خبرة 

منه بــكام العرب ، وال أبصر منه 
بمواقع النقد ، وال أصح منه ذوقا 
، وال أحــزم منه فــي تمحيص 
الحــق مــن الباطــل مــن كل 

مشكلة تنزل
ســنة  غادر الزاهري فــي 
عائــدا  تونــس   1925
الوطــن،  أرض  إلــى 

العاصمــة،  فاســتقر بالجزائر 
وانضم إلى جماعة اإلصاح التي 

كانت في هذه الفترة في بداية عهدها 
تعمل علــى غرس البــذور األولى للفكر 

اإلصاحي في النفوس وفي الســلوك، فأخذ مكانه 
بين أعضائها، ومضــى على هدي منهجها ينهض 
بأعبــاء الجهاد في الّســاحة الوطنية على أكثر من 
صعيــد: على طريق الوعظ واإلرشــاد، وفي حقل 
التربيــة والتعليم ، وفي ميــدان النوعية والتوجيه، 
فــكان داعية مصلحاً، ومعلما مربياً، وصحفياً حرا 
، وأديبا ملتزماً. ثم أنشــأ جريدة »الجزائر« وكان 
شــعارها ”الجزائــر للجزائريين” ولــم يكد يصدر 
عددهــا الرابــع حتــى أوقفتهــا اإلدارة الفرنســية، 
وعلــق الشــيخ بن باديس على جريــدة ”الجزائر” 

فــي جريدة المنتقد قائا: ”فوجدنا فيها 
مقــاالت بليغــة في متانــة تعبير ، 
وســمو فكرة ، ونبالــة مقصد ، 
وثقــة ببلوغ الغايــة وجدير بها 
إذا كان الســعيد واضعها وأن 
. طابعهــا ”  الســعيد   يكــون 
الســعيد  انضم محمــد 
نجــم  حــزب  الزاهري إلــى 
شــمال إفريقيــا وأصبح عضوا 
فعــاال فيــه ، وواحدا مــن أبرز 
مناضليــه العامليــن علــى إرســاء 
قواعــده. ومــا لبث أن أصــدر جريدته 
الثانية عام 1927 م بمدينة قسنطينة وسماها 
»البرق« ثم »الوفاق« سنة 1938م, و«المغرب 
العربي« سنة 1947م وقبل ثورة نوفمبر الكبرى 
ســنة 1954 م كان محمد الســعيد الزاهري يدير 

جريدة »عصا موسى« بالجزائر العاصمة.
مع جمعية العلماء املسلمني الجزائريني

أصبح محمــد الســعيد الزاهري عضــوا مؤسســا 
 ، الجزائرييــن  المســلمين  العلمــاء  لجمعيــة 
»الســنة«  كجريــدة  جرائدهــا  لبعــض  ورئيســا 
1933م  ســنة  و«الصــراط«  1932م  ســنة 

التــي  الحــرة  المــدارس  فــي  معلمــا  واشــتغل 
تشــرف عليها جمعيــة العلمــاء ، وتنقل برســالته 
هــذه بيــن أنحــاء متنائيــة فــي القطــر الجزائري 
بين األغواط جنوبا وتلمســان غربا والجزائر 

العاصمة شماال.
كتب الّزاهري مقاالت كثيرة في صحف الّشــرق، 
و«الفتــح«.  و«المقتطــف«  »الّرســالة«  ســيّما 
باإلضافــة إلــى كتاباتــه الكثيــرة في صحــف بلده 
الجزائــر، ومن أهّمها مجلّة »الّشــهاب« الّشــهيرة 
ومجلّة »األّمة« و«النور« وغيرها. ومن مؤلفاته:
اإلســام في حاجة إلى دعاية وتبشــير، حيث كتب 
الشــيخ عبد الحميــد بــن باديس عــن الكتــاب في 
شهابه قائًا: ”عرفنا شــاعر الجزائر الشيخ السعيد 
الّزاهري شــاعراً خنذيــذاً، وعرفنــاه كاتبــاً رحب 
البيــان بليغــاً، وعرفنــاه فــي هــذا الكتــاب داعية 
إســاميّاً كبيراً. وقد خاض مسألة الحجاب والمرأة 
الجزائرية، ومســألة اإلســام والتغريب والشــبيبة 
المتعلّمــة؛ فأبان من الحقائق وأقام من الحجج ما ال 
يلقاه أشّد الخصوم إذا أنصف إاّل باإلكبار والتسليم. 
وســاق ذلك كلّــه في أســلوب من الباغة الشــبيه 
بالروائي، سهل جّذاب، ال تستطيع إذا تناولت أّوله 

أن تتركه، قبل أن تأتي على آخره.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هل تعلم قد يكون دماغ اإلنسان أكثر 
نشاطاً خالل النوم مقارنة باليقظة. 

- هل تعلم قد تضم سرة اإلنسان العادي 
حوالي 67 نوعاً مختلفاً من البكتيريا. 

- هل تعلم يفقد اإلنسان نحو أربعة كيلوغرام من خاليا الجلد كل 
سنة. 

- هل تعلم أنه ال يمكن لإلنسان ذرف الدموع قبل أن يبلغ شهراً 
واحداً من العمر.

- هل تعلم أن ترتيب المنزل او المكتب يخفض من معدالت التوتر 
والقلق لدى األشخاص بشكل كبير، باإلضافة إلى أّنه يشعرهم 

باإلنجاز.

2009جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية 
رئيًسا لجمهورية جنوب أفريقيا.

2015محكمة مصرية تصدر حكم بالســجن 
المشــدد 3 ســنوات ضــد الرئيــس المصــري 

المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور 
الرئاسة.

ُمنظمــة الصحة العالميَّة ُتعلن أنَّ ليبيريا قــد أصبحت خالية تماًما من 
فيروس اإليبوال.

2016 فيرنــر فايمان يســتقيل من منصب مستشــار النمســا وزعيم 
الحزب االشتراكي الديمقراطي.

2018  وفــاة أكثــر من 45 شــخصا وإصابة المئات بســبب فيضان 
ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا.

-واحد يمشي هو وصاحبه لقى 
قفلة قاله صاحبه: اعطهالي ادا ما 

تستحقهاش، قالو: ال ال راني حاب ندبرلها 
سروال.

الكاتب الحقيقي هو الذي يرتفع من الخاص إلى العام، ومن الجزء 
إلى الكل.. ومن القوقعة إلى البحر.

نزار قباني

أيل ما يعرف الصقر يشويه
 

يقال هذا المثل للشخص الذي يفعل شيئاً ال يعرفه أو 
للشخص الذي يقوم بفعل شيء غريب في حرفة أو عمل ال 

يدري عنه شيئاً.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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 n   ووفقــا للبيانــات الــواردة فــي هذه 
الدراســة، فإن نسبة التبذير الغذائي بلغت 
19 بالمائــة من إجمالي النفايات المنزلية 
التي تم إنتاجها خــال رمضان الجاري، 
والتــي تتكون أيضا مــن نفايات نهائية ال 
يمكن اســترجاعها )53 بالمائة( ونفايات 
 23( والورقيــة  الباســتيكية  التغليــف 

بالمائة(.
وعن كيفية إجراء هذه الدراسة، أوضحت 
مســؤولة في الوكالة الوطنية للنفايات في 
تصريح لـ وأج، أنه تم الحصول على هذه 
النتائــج بعد فحص النفايــات التي أنتجتها 
عينــات من العائــات الجزائرية )مكونة 
مــن خمســة أفــراد( تقطــن فــي مختلف 
بلديــات الجزائر العاصمــة وضواحيها، 
بغرض دراســة سلوكياتهم الغذائية وتبين 
الدراســة أن الزيــادة المســجلة في كمية 
النفايات خال رمضــان والمقدرة بـ 10 
بالمائة تشمل بقايا طعام ومواد باستيكية 
ذات اســتعمال واحــد أمــا بالنســبة لمادة 
الخبز، فقد ســجلت الدراسة تبذير واهدار 
كمية 534 طنا من الخبز خال األسبوع 
األول مــن رمضــان و494 طنــا فــي 

األسبوع الثاني من ذات الشهر.
وأرجعت الوكالة الوطنية للنفايات ظاهرة 

التبذيــر فــي رمضــان إلى حالــة الهوس 
االســتهاكي المســجل في هذه المناسبة، 
حيث تقوم العائات بشــراء كميات تفوق 
حاجتها مع أنها ال تستطيع ضمان حفظها 
لمــدة طويلــة الســيما الخضــر واللحوم 

والحليب ومشتقاته.
وتقتصر هذه الدراسة على العائات، لكن 
الوكالــة الوطنيــة للنفايات تعتــزم إجراء 
دراســة أخرى حــول التبذيــر تأخذ بعين 
االعتبــار جميــع القطاعات بمــا في ذلك 
الصناعة والزراعة والسياحة وهذا بهدف 
إعــداد مخطــط وطنــي للحد مــن التبذير 

بجميع أشكاله.

وعلى المســتوى الدولي، تشــير تقديرات 
منظمــة األغذية والزراعــة التابعة لألمم 
المتحــدة )الفاو( إلــى أن 1.3 مليار طن 
من اإلنتاج العالمي للموارد الغذائية يهدر 
دون أن يصــل إلى طبق المســتهلك، أي 
مــا يعادل ثلــث الكمية اإلجماليــة المعدة 

لاستهاك البشري.
وفــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا تقــدر قيمــة المــوارد الغذائيــة 
المهدرة بأكثر من 60 مليار دوالر سنويا 
بالرغــم مــن أن هــذه المناطــق معروفة 

بطاقاتها المحدودة إلنتاج األغذية.

 n وأوضح بولنوار، في منشــور له في 
صفحة الجمعية على »فايسبوك«، أن أكثر 
مــن 50.000 تاجــر و متعامــل معنيّون 
بضمــان المداومة خال أيّام العيد حســب 
القوائــم التي أعّدتها مديريّات التجارة عبر 
واليات الوطن، من بينهم حوالي 6.000 
مخبــزة و 35.000 محــات خضــر و 

فواكه و مواد غذائية عاّمة 
التــي ســتكون  النشــاطات  أهــم  و عــن 
معنيــة بالمداومــة حســب رئيــس جمعية 
الجزائرييــن  الحرفييــن  و  التجــار 
بيع  الخضــر  فهي  المخابز  محــات 

الغذائيّــة  محات  المــواد  الفواكــه،  و 
 ، القصابــة  العامة،  محــات 
المطاحن،  مصانع المياه المعدنية مصانع 

تحويل الحليب . 
ووجهت الجمعية  نداءها إلى جميع التجار 
و المتعامليــن بضــرورة االلتــزام ببرامج 
المداومة لضمــان الحد األدنى من الخدمة 
أّوال و لتجنّب العقوبة التي يحّددها القانون 
ضّد المخالفين، كمــا أكدت  الجمعيّة على 
وجوب التقيّد بشــروط الوقايــة من كوفيد 
19 خاّصــة التباعــد االجتماعــي و لبس 

األقنعة الواقية و التعقيم . 

حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات

ارتفاع النفايات المنزلية بـ 10 بالمائة خالل رمضان

باقة األخبار 
وفاة البطل اإلفريقي يف رفع األثقال 

أحمد طاريب بباتنة

n  انتقــل مســاء  أمــس  البطل اإلفريقــي في حمل 
األثقــال و الرفع بالقوة » أحمــد طاربي » إلى ذمة 
هللا بعد معاناة مريرة مع المرض .. و قد حاز الفقيد 
على عدة بطــوالت وطنية و دولية في اختصاصه ، 
وحاز على بطولة إفريقية أكثر من مرة ،كما اشتهر 
بكونــه رياضيا و مربيا و محبوبا من طرف جيرانه 
بحي 1200 مســكن و األســرة الرياضيــة بباتنة .. 

رحم هللا الفقيد و أسكنه فسيح جنانه.
تاج الدين 

حافلة  تدهس شابا قرب جامعة ومقتل 
شخص  وإصابة ستة آخرني بتبسة 

n لقــي، أول أمس ،  شــاب فــي ال30 من عمره 
مــن عائلة بن خديم بتبســة حتفه بالقــرب من كلية 
العلوم القانونية  بجامعة تبسة بعد ان دهسته حافلة 
للنقل الحضري وعقب الحادث تدخلت فرقة الحماية 
المدنية لتبســة أين تم إســعاف الضحيــة اال انه لفظ 
أنفاسه  جراء اإلصابات الخطيرة التي تعرض لها .
وتدخلــت الوحدة الثانويــة للحمايــة المدنية بدائرة 
العقلة مساء أول أمس  ألجل حادث مرور وقع على 
مستوى الطريق الوالئي رقم 49 أ بالمكان المسمى 
طريق الســطح بلدية ســطح قنتيس، تمثــل الحادث 
في انقالب ســيارة سياحية أســفر عن وفاة شخص 
والبالغ من العمر حوالي 61 ســنة تم تحويل الجثة 
من طــرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث 
بمستشــفى العقلــة، كما أســفر الحادث عــن إصابة 
شــخصين أعمارهما 59 و 64 ســنة تم إســعافهما 
وتحويلهما إلى ذات االستعجاالت. كما تدخلت الوحدة 
الثانويــة للحماية المدنية بدائرة الماء األبيض ألجل 
حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 
16 بجانب مصنع األنابيب، تمثل الحادث في انقالب 
سيارة أســفر عن إصابة أربعة أشــخاص أعمارهم 
02 ســنة و 64 سنة تم إسعافهم وتحويلهم من إلى 

استعجاالت الماء األبيض  .   
هواري غريب

n تابعــت من البدايــة إلى النهايــة البرايم األخير 
لمســابقة تاج القرآن في طبعته العاشرة ،واستحقت 
ابنة ســطيف التاج فــي فئة البنات  ، كما اســتحقه 
ابن تيسمســيلت في فئة الذكور، وأي تاج ، واألمر 
يتعلق بكتاب هللا عز وجل ..المنافســة كانت شريفة  
من منطلق قرآني – وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
» والحقيقة أن  كل من وصل إلى النهائي يســتحق 
الثناء واإلعتراف، وبغض النظر عن القيمة المالية 
التــي منحــت للمتوجين ربع مليار لــكل واحد ، فإن 
المســابقة تعد قيمة مضافــة لحفظة كتاب هللا ، وكم 
نجن بحاجة إلى أخالق شــبان وشــابات تاج القرآن 
الذين نالوا باعتــراف أعضاء لجنة التحكيم العالمة 
الكاملــة في معيــار األخــالق ..واقع حــال الجزائر 
اليوم يؤكد أن المشكلة التي يعاني منها البلد برمته 
أخالقيــة ، وإال بماذا نفســر كثــرة الجرائم وتنامي 
اســتهالك وترويــج المخدرات على أوســع نطاق ، 
وظهــور أباطرة مال من الفاســدين عديمي األخالق 
، ومظاهر سلبية في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية 
وفــي جامعاتنــا ..ســلوكات مشــينة فــي أســواقنا 
وشوارعنا ، فأينما تولي وجهك تهزك بعض األفعال  
المشــينة ، كالم فاحش وبــذيء في الطرقات وحتى 
داخل المساحات التجارية الكبرى ما يحّرم اليوم إن 
صح التعبير على الزوج أن يسير مع زوجته واألخ 
مع أخيه وأخته  ، وال حديث عن  التطاول عن الدين  
أمام الجميع ..مظاهر مشــينة تســتدعي الردع بقوة 
القانــون ، والضــرب بيد من حديــد  حتى نقلّل على 
األقــل من هذه التصرفــات التي جعلت من منحرفين 
ومروجيــن للمخــدرات  ما يشــبه » رامبوات«  ال 
يســتحون ،بل يعتدون ويفرضون منطقهم.المجتمع 
يســير من ســيئ إلى أســوأ ، بعد أن تخلى الجميع 
ويكاد يرفع الراية البيضاء ليفسح المجال للفاسدين  
والمنحرفيــن والمجرميــن لبســط  ســيطرتهم ، فال 
األســرة صارت تلعب دورها ، وال المدرسة  فضاء 
للتربية والتعليم كما كانت في الســابق، وال الجامعة 
منــارة للعلم واألخالق ، وال المســاجد تلعب دورها 

التوعوي والتحسيسي كما كانت ايضا . 
آخر الكالم ..  أمثل سوســن و أيــوب ومربعي  
مــن حفظــة كتــاب هللا ، ال يســتحقون فقط التــاج ، بل 
أكثر مــن ذلك فهم مثال ألبناء الجزائر الصالحين الذين 
بهــم نفتحر.  والجزائر اليوم بحاجة ماســة إلى شــبان 
بأخالق مثل هؤالء..شــبان يحبون بلدهــم حقا وحقيقة  
يجتهــدون لتطويــره  بالعلم والعمــل الصالح واألخالق 
الكريمة والجد واالجتهاد ، جزائر جديدة  ال مكان  فيها 
للفاســدين  والمتقاعســين و والمجرميــن والمتآمرين 
أعــداء الشــعب والوطن . فلنؤســس لثقافة وضع على 

رأس كل ناجح  ومتفوق  في أي مجال كان تاج ..
يزيد سلطان

كاريكاتور 

تاج األخالق؟
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 29/ 12
الجزائر : 28/ 19
وهران : 30/ 19 

الصبح  : 03.54
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.33
العشاء : 21.03

مواقيت الصالة 
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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 شاب مفقود بعد 
48 ساعة من البحث بالمسيلة 
n تمكــن عناصــر الحمايــة المدنيــة أمــس 
الســبت، من انتشال جثة الشــاب المفقود في 
الفيضانــات األخيــرة التــي شــهدتها منطقــة 
بوســعادة بوالية المســيلة، وهــذا بعد عملية 
مارطونية استغرقت أكثر من 48 ساعة على 
خلفيــة األحــوال الجويــة الســيئة التي ميزت 
المنطقــة خالل الســاعات الماضية، وحســب 
المعلومــات التــي بحوزتنا فــإن العملية تمت 
على مستوى الوادي المحاذي لمطار الديس، 
ليتــم نقــل جثــة الضحيــة إلى مصلحــة حفظ 
الجثث بمستشفى بوسعادة، هذا وال تزال خلية 
األزمــة المنصبة فور وقوع الفيضانات والتي 

يترأسها الوالي .
 لإلشــارة فــإن هــذه الحادثة عرفــت مصرع 

خمسة أشخاص ثالثة من عائلة واحدة.
أ- هادي

ع.ق

 من بينهم حوايل 6.000 مخزبة
50ألف تاجر و متعامل معنيون بضمان المداومة خالل العيد

ارتفعت كمية النفايات المنزلية المنتجة خالل شهر رمضان الجاري بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالمعدل 
المسجل في األشهر التي سبقته من السنة والمقدر بـ 1.12 مليون طن شهريا، حسب ما أظهرته دراسة 

قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات.

كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، عن تجنيد أزيد من 50 ألف تاجر ومتعامل لضمان 
المداومة يومي عيد الفطر. 

الجزائر : ربيع .م

الجزائر:سناء-م 



مسابقة 
24

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

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

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 

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

الربيد 
اإللكرتوني : 

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

رقم الهاتف : ................................................................................
االجابة عن السؤال رقم 18 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 18 :
 من هما املرأتان اللتان جعلهما اهلل مثال لإليمان ؟ 

Tel : 031 92 24 24
Fax : 031 92 35 35
Réservation : 031 92 02 07
Email : reservations.
proconstantine@proteahotels.com
Adresse : 59 Avenue Aouati 
Mostefa, Constantine 25000 Algérie

 تصفحوا موقع الجريدة 
على التوطين الجديد 
www.aineldjazair.dz
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