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 عين الجزائر 
تهنئ وتحتجب

بمناسبة عيد الفطر املبارك 
 

تتقدم عني الجزائر بأحر 
التهاني وأصدق األماني للشعب 

الجزائري وكل املسلمني يف 
بقاع العالم وتعلن أنها تحتجب 
عن الصدور يوم غد الخميس 

حرية و مسؤولية عيد سعيد

برج بوعريريج
تفكيك شبكة اجرامية 

مختصة يف رسقة المركبات 
بربج الغدير 

املسيلة 
هالك شاب يف حوض 

مايئ  ومقتل شخصني يف 
حادث مروع

سكيكدة
الوايل يشهر سيف الحجاج 
ضد المنتخبني المتواطئني 

يف البناء الفوضوي 
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الرأس املدبر رهن الحبس و4 متهمني تحت الرقابة القضائية  يف قضية فساد بميلة  
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قسنطينة 
توقيف 7 أشخاص يف قضايا 

 حمل السالح من بينهم
ص 23   3 يف قلب المدينة  
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داربي مغاربي مثري بني 
املولودية والوداد البيضاوي

تصاعد تدريجي لعدد مرىض  كورونا بالمستشفيات 

ص8 

 يرى رئيس النقابة الوطنية لمماريس الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن 
تطبيق حجر جزيئ خالل يومي العيد، أمر رضوري تفاديا النتشار وباء كورونا 
أكرث بني الواليــات ومناطق الوطن، بفعل تنقالت المواطنني الكثرية خالل 
هذه المناسبة الدينية، وأكد أن السالالت المتحورة من الفريوس أصبحت 
أكرث فتكا، وتصيب الشــباب أيضا، وأشــار إىل أن متوســط عمر المصابني 
أصبــح حاليا يف حدود 45 ســنة، واعتــرب أن الوضعية الوبائيــة يف الجزائر 
مقلقــة وهناك تصاعــد تدريجي لعدد اإلصابات و قابلــه تصاعد تدريجي يف 

الضغط عىل المستشفيات. 

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية:   
الحجر الصحي  يومي العيد ضروري
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وناس يعود 
اىل نادي 
نابولي 

قام بتدمري ثالثة مخابئ 
وقنبلتني  تقليديتي الصنع

الجيش يقبض عىل 5 
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ستكون تشكيلة مولودية العاصمة  هذا الجمعة على موعد مع الدور الربع النهائي 
من منافسة رابطة أبطال إفريقيا عندما تستقبل بملعب 5 جويلية االولمبي  الوداد 

البيضاوي المغربي في لقاء صعب للغاية وداربي مغاربي مفتوح على كل االحتماالت.
من جهته يسعى فريق شباب بلوزداد لإلطاحة ببطل النسخة األخيرة الترجي التونسي 

عند مالقاته السبت المقبل .
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و  المقاوليــن  نــادي  قــام   n
بالبليــدة  للمتيجــة  الصناعييــن 
بإرســال أكثــر مــن 60 طنا من 
المســاعدات المختلفــة لمنكوبــي 
الفيضانــات التي مســت مؤخرا 
منطقــة بنــي ســليمان بالمديــة, 
حسبما أفاد به رئيس النادي كمال 

مولة.
نــادي  وأوضــح  مولــة  أن 
الصناعييــن و المقاولين للمتيجة 
قام بجمع التبرعات من صناعيي 
الوالية بهدف مســاعدة العائالت 
المنكوبة ببني سليمان و الوقوف 
بجانبها في هذه المحنة التي ألمت 
بها. وأشــار في هــذا الصدد إلى 
إرســال أزيــد مــن 60 طنا من 
المســاعدات من بينها شــاحنتين 
مــن األفرشــة حوالــي 10 طن 
و الباقــي تتمثــل في مســاعدات 
غذائيــة مختلفــة, ال ســيما ذات 
االســتهالك الواســع كالدقيــق و 
)الفرينــة( و األرز و  الطحينــة 
الزيت و المياه المعدنية و غيرها 
من المواد التي تحتاجها العائالت 
ال ســيما و نحــن علــى أبــواب 
االحتفــال بعيد الفطــر و في ظل 

انتشار وباء كوفيد19-.
وأكد  مولة على أن هذه المبادرة 
من طــرف هذا النادي ذو الطابع 
االقتصــادي الوطنــي تندرج في 

إطار واجب تضامن الجزائريين 
فيمــا بينهم في مختلــف المحن و 
المناســبات بهدف إدخــال الفرح 
و الســرور على المعوزين الفتا 
إلى تسليم المســاعدات المذكورة 
التــي  المديــة  واليــة  لمصالــح 
ستوزعها بدورها على العائالت 

المنكوبة.
لإلشارة كانت منطقة بني سليمان 
بالمديــة قــد شــهدت فــي بدايــة 
شــهر مــاي الجــاري فيضانات 

كبيرة تســببت في مصرع أربعة 
أشــخاص و تســجيل عــدد مــن 
العائــالت المنكوبــة, باإلضافــة 
لتســببها في خسائر مادية معتبرة 
مــن  لــكل  جزئيــة  كانهيــارات 
جــدران مدرســة الصــم و البكم 
و المستشــفى المحلي, و تضرر 
 15 و  ســياحية  ســيارة   116
شاحنة و ســيارتي إسعاف جراء 

السيول
ربيع م 

الشــرطة  تمكــن عناصــر   n
الحضري األول بأمــن  لألمــن 
توقيــف  مــن  المســيلة  واليــة 
قضائيــا  مســبوقين  شــخصين 
فــي العقــد الثانــي والثالــث مــن 
ة  عــد في  لتورطهما   ، عمرهما
قضايــا تتعلق بســرقة األقراط من 

الفتيات أقل من 06سنوات.
    وقائــع القضية تعــود إلى تلقي 
مصالح الشــرطة لعدة شكاوى من 
قبل أولياء الضحايا مفادها تعرض 
قبــل  مــن  الســرقة  بناتهن لفعــل 
مجهولين، حيث استهدف الفاعالن 
أقراطهــن، ليتــم تكثيــف األبحاث 
والتحريــات التي مكنت من تحديد 
فيهما وتوقيفهمــا  المشــتبه  هويــة 

فــي ظــرف وجيز مع اســترجاع 
المتمثلــة  المســروقات  أغلــب 
في ســتة )06(أقراط مــن المعدن 
األصفــر ،وكــذا مبلغ مالــي يقدر 
بـــ12500 دج يعتبــر كعائــدات 
لبيــع بعــض المســروقات، ليتــم 
قضائــي ضدهمــا  ملــف  إنجــاز 
الجمهورية  وكيــل  وتقديمهما أمام 
لدى محكمة المســيلة الــذي أحال 
القضيــة  بدوره أطراف وملــف 
على إجــراءات المثــول الفوري، 
بإيداع أحــد  أمــر  صــدر  حيــث 
إعــادة  بمؤسســة  المشــتبه فيهما 
التربية بالمسيلة، فيما استفاد الثاني 

من استدعاء مباشر .

اكتشاف أقدم قرب 
برشي يف إفريقيا

كهــف  فــي  اآلثــار  علمــاء  كتشــف   n
فيهــا  حفــرة  بكينيــا   Panga-ya-Saidi
عظــام بشــرية، تعــود إلى العصــر الحجري 
بشــرية  مقبــرة  أقــدم  وتعتبــر  األوســط، 
 اكتشــفت فــي القــارة اإلفريقيــة حتــى اآلن.

وتشــير مجلة Nature، إلى أنه على الرغم 
مــن أن إفريقيا تعتبــر مهدا للبشــرية، إال أن 
المقابــر القديمــة التــي عثر عليها فــي القارة 
معدودة ونادرة. أما في أوروبا وآسيا فقد سبق 
أن عثر العلماء على مقابر إلنســان نياندرتال 
واإلنســان المعاصر يصــل عمرها إلى 120 
ألف ســنة. ولكــن حتى اآلن لــم تكن معروفة 
طريقــة تعامل ســكان إفريقيا مــع موتاهم في 
العصــر احجري.ويبلــغ عمــر بقايــا الهياكل 
Panga- العظمية التي عثر عليها في كهف

ya-Saidi 78 ألــف ســنة، وهــذا يتوافــق 
مــع العصر الحجري األوســط. وكان العلماء 
قــد عثروا فــي عــام 2013 علــى أول بقايا 
العظــام، وفي عــام 2017 عثروا على عمق 
ثالثــة أمتــار تحــت األرضية الحاليــة لكهف 
Panga-ya-Saidi، علــى حفــرة دائرية 
الشــكل مملوءة برواسب رخوة وعظام هشة، 
نقلــت إلى المركــز الوطني لبحــوث التطور 
البشــري في بورغوس ويقول إيمانويل نديما، 
من المتحف الوطني الكيني، »حينها لم ندرك 
مــاذا وجدنا، ألن العظام كانت هشــة جدا ولم 
نتمكن من دراســتها هنا. ومع ذلك كنا سعداء 
بهذا االكتشــاف، على الرغم مــن أننا أدركنا 

أهميته مؤخرا«.
واتضح بعد الدراســة التفصيليــة لهذه العظام 
 Homo sapiens أنها تعود لطفل من جنس
عمره 2.5-3 ســنوات أطلــق الباحثون عليه 
اســم  »Mtoto« وتعنــي »طفــال« باللغة  
السواحيلية. وتشــير ماريا مارتينون توريس، 
مديــرة المركــز، إلــى أن أجــزاء عديدة من 

الهيكل العظمي بحالة جيدة بإسبانيا.

نادي المقاولني و الصناعيني للمتيجة 
يتضامن مع منكويب فياضات المدية 

القرار ايجابي وسيخفف الضغط المالي على الفرق

ملياري سنتيم لكل نادي في الرابطتين  األولى والثانية
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n كشفت مصادر مطلعة أن الرابطة الوطنية 
المحترفة ستقوم في غضون األيام القليلة القادمة 
بمســاعدة الفــرق التــي ال تملــك الشــركات أو 
المؤسســات العمومية بملياري ســنتيم لكل نادي 
لمجابهــة األزمــة الماليــة التي تعانــي منها كل 
األندية تقريبا هذا الموســم ،ما انعكس سلبا على 

وضعيتها ونتائجها الفنية.
 وحســب المعلومات التــي بحوزتنا فإن الرابطة 
وافقــت على تمويل النــوادي بهذه القيمة المالية  

التي ســيكون لهــا انعكاس ايجابــي على األندية 
التي تعاني من ضائقة مالية وتعتبر هذه المبادرة 
بمثابــة جرعة أكســجين لها في ســبيل مواصلة 
المشــوار بــكل أريحيــة الســيما في ظــل كثرة 
اإلضرابــات ومقاطعة الالعبيــن للتدريبات في 
كل مرة احتجاجا على مستحقاتهم المالية وبدون 
شك فإن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي على 
النوادي التــي تنتظر بفارغ الصبر موعد دخول 
هذه األموال لتسوية جزء من مستحقات الالعبين 

السيما للفرق المهددة بالسقوط . وقد ثمن رئيس 
اتحاد بسكرة هذه المبادرة التي جاءت في الوقت 
المناســب حيــث اعتبرها جد ايجابية من شــانها 
التخفيــف من معانــاة االندية  كمــا وعد العبيه 
بتسوية لمستحقاتهم فور دخول هذه اإلعانة  التي 
تاتي في ظل نقص التمويل من السلطات المحلية 
للنوادي هــذا العام نتيجة الظرف الصحي وتأثر 

االقتصاد الوطني  بجائحة كورونا . 
أ- هادي 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 
سواء نشرت أم لم تنشر

n أقدمــت الفنانــة العائــدة مــن 
االعتــزال الفني حال شــيحة على 
خطوة جديــدة أثارت التســاؤالت 
حــول احتمــال عودتهــا الرتــداء 
الحجــاب واعتــزال العمــل الفني 
مجــددا، بعدمــا غيــرت صورتها 
الشــخصية على بروفايل حســابها 
بموقع إنســتقرام ووضعت صورة 
لها بغطاء رأس يكشــف عن القليل 

من خصالت شعرها.
حــال التــي كرســت حســابها منذ 
زواجهــا من الداعية معز مســعود 
لنشــر األدعية الدينية، وغابت عن 
المصرية  بالمسلســالت  المشاركة 
لرمضــان 2021، ألول مرة منذ 
عودتهــا إلى العمل الفني، وضعت 
صــورة جديدة لها بغطــاء الرأس 
وكمامــة أســفل الذقــن، واعتمدت 
علــى مكيــاج خفيــف، ولم تنشــر 

الصــورة الجديدة عبر منشــورات 
حســابها مكتفية بوضعها كصورة 

بروفايل.
وســبق ان ألمحــت حــال الحتمال 
المشــاركة مــن جديــد فــي مجال 
الدعوة الدينيــة، عندما ردت على 
أحد متابعيها على إنســتقرام معلنة 
إنها تتشــرف أن تكون داعية دينية 

مثل زوجها.
حــال غابــت منــذ زواجهــا عــن 
التواصــل  بمواقــع  منصاتهــا 
االجتماعي وعادت إلى جمهورها 
بموقــع إنســتقرام بنشــر مقوالت 
شــهر  بمناســبة  وإنســانية  دينيــة 
رمضان، وكتبت قائلة: هللا الجميل 
وحده الذي يملــك خفايا قلوبنا وما 
يدور فــي اعماق صدورنا وحقيقة 
مشــاعرنا واســرار مخاوفنــا فهو 
االول ليس قبله شــيء وهو االخر 

ليس بعده شيء.

حال شيحة هل عادت الرتداء الحجاب؟

 يحرتفان رسقة أقراط فتيات أقل 
من ست سنوات بالمسيلة  

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A9


اســتمعت  ذلــك  علــى  عــاوة   n
الحكومــة إلــى عــرض قدمــه وزيــر 
السكن والعمران والمدينة أما العرض 
يخــص  الماليــة  وزيــر  الذي قدمــه 
مشروع مرســوم تنفيذي يحدد شروط 
وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل 
والخبــرات لدى الجمارك وكذا تســديد 
النفقات المتعلقة  بها و يأتي مشــروع 
المتخــذ  التنفيــذي  مرســوم  ال  هــذا 
تطبيقا ألحــكام قانون الجمارك لتأطير 
إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة 
للجمارك إلى  أخذ العينات الحتياجات 
ال مراقبــة والتحقق  والخبــرة التقنية 

والعلمية في الجمارك
 كما يحدد كيفيات تسديد نفقات الخبرة 
أو التحليل والتي يجب أن تطابق ســلم 
النفقــات واألتعــاب المعمــول بها في 
المجــال المعني. وتجدر اإلشــارة إلى 
أن اللجوء إلى هذه اإلجراءات سيكون 
بمثابــة أداة تســاعد مصالــح المديرية 
العامــة للجمــارك فــي اتخــاذ القرار 
أثنــاء عمليــات التحقــق مــن البضائع 

ومراقبتها.
إلــى  الحكومــة  اســتمعت  وبعدهــا 
عرض قدمــه وزير الطاقــة والمناجم 
يتعلق بمشروعي مرســومين تنفيذيين 
يحــددان إجــراءات الحصــول علــى 
رخــص إنجــاز نظــام النقل بواســطة 
األنابيب وإجــراءات الحصــول علــى 
رخــص إنجاز هيــاكل نقــل المنتجات 

البترولية بواسطة األنابيب.
ويحــدد مشــروع المرســوم التنفيــذي 
األول إجراءات الحصول على رخص 
إنجاز نظام النقل بواســطة األنابيب أما 
الثاني فيحــدد إجراءات الحصول على 
رخــص إنجاز هيــاكل نقــل المنتجات 
األنابيب ويتناول  بواســطة  البتروليــة 
هــذان المشــروعان المبــادئ المطبقة 
إلــى غاية اليوم والمنصوص عليها في 
أحــكام النصوص التنظيمية مع إضفاء 
تحســينات على اإلجراءات الحالية مع 

مراعــاة الخبرة المكتســبة فــي مجال 
تســيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة 
نقل المحروقــات والمنتجــات النفطية 

بواسطة األنابيب
 كمــا اســتمعت الحكومــة إلى عرض 
قدمتــه وزيــرة الثقافــة والفنــون حول 
تنفيذيــة  مراســيم  أربعة  مشــاريع 
تحــدد كيفيات توزيــع الطلب العمومي 
الدولــة إيصال  للكتاب كيفيــات دعــم 
الكتــب بنفــس الســعر الموحــد إلــى 
المناطــق البعيدة  وكذا كيفيــات منــح 
الترخيــص المســبق المتعلــق بتنظيــم 
الموجــه  الكتــاب  التظاهــرات حــول 
للجمهور وشروط وكيفيات منح عامة 
الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع 
الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا 

سحبها
وعلــى صعيد آخر اســتمعت الحكومة 
إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري 
والمنتجــات الصيديــة وزيــر البريــد 
والاســلكية  الســلكية  والمواصــات 
بالنيابــة حول مشــروعي مرســومين 
علــى  الموافقــة  يتضمنــان  تنفيذييــن 
واســتغال  إقامــة  رخصــة  تجديــد 
االلكترونيــة  االتصــاالت  شــبكة 

مــن  الخلويــة  للجمهــور  المفتوحــة 
خدمــات  نوع )GSM( ولتوفيــر 
للجمهــور  اإللكترونيــة  االتصــاالت 
الممنوحة  للشركة الوطنية التصاالت 
الجزائرومــن جهــة أخرى اســتمعت 
الحكومــة إلــى عــرض قدمــه وزيــر 
التجارة حول مشــروع مرسوم تنفيذي 
يعــدل ويتمم المرســوم التنفيــذي رقم 
فيفــري   12 فــي  97 53 المــؤرخ 
1997 الــذي يحــدد كيفيــات تســيير 
رقــم  الخــاص  التخصيــص  حســاب 
302 041 الــذي عنوانــه صنــدوق 
تعويضــات تكاليــف النقــل و تهــدف 
التعديــات التــي أدخلها مشــروع هذا 
النــص إلــى التحكم بشــكل أفضل في 
أســعار التجزئة والحفــاظ على القدرة 
الشــرائية لســكان مناطق الجنوب فيما 
يخــص المواد األساســية وبعض مواد 
البنــاء األساســية.كما أنــه ينص على 
التكفــل بتكاليف النقــل المتعلقة بقائمة 
تضم 28 من المواد األساسية لتوزيعها 
على ســكان واليات الجنوب وتموينهم 
بها وأخيــرا اســتمعت الحكومــة إلــى 
عــرض قدمه وزير الســكن والعمران 
والمدينــة حــول عملية »رقمنة عقود 

التعمير«. وذلــك فــي إطــار تبســيط 
اإلجراءات ومكافحة البيروقراطية كما 
هــو منصوص عليه فــي مخطط عمل 
الحكومة وستشــهد عمليــة رقمنة هذه 
الوثائــق إطــاق تطبيق رقمي يســمح 
بإيــداع ملفــات طلــب عقــود التعمير 
ومتابعة دراسة الملفات وتسديد الرسوم 
ذات الصلــة وكــذا ســحب الوثيقة عن 
طريق الوســائل الرقمية دون ضرورة 
التنقل إلــى المصالح المعنية وفي ختام 
اجتماع الحكومة حرص الوزير األول 
على تذكير الوزراء المعنيين بضرورة 
السهر على ضمان حسن سير مختلف 
األنشطة التجارية والمصالح العمومية 
المدعــوة ألداء المداومــات خال فترة 
عطلة عيــد الفطر المبارك على غرار 
مؤسســات الصحة والنظافة فضا عن 
ذلــك أصدر تعليمات مــن أجل ضمان 
طــوال فتــرة العيــد التزويد المســتمر 
بالمــاء الشــروب والطاقــة الكهربائية 
وكــذا تمكيــن المواطنيــن مــن القيــام 
بعمليات الســحب على مستوى أجهزة 
المــوزع اآللــي لــأوراق المالية لدى 
الــوكاالت البنكية وكذا على مســتوى 

بريد الجزائر.

n رفضــت  المحكمــة العليــا  كافة 
الطعــون المقدمــة من قبــل المتهمين 
فــي قضيتي فســاد تركيب الســيارات 
المتورط فيها  عولمي مراد وطحكوت 
محــي الديــن، وعدد من المســؤوليين 
االوالن  الوزيــران  منهــم  الســابقين 
الســابقين أحمد اويحيــى وعبد المالك 
ســال  حســبما أفاد به اليــوم الثاثاء 

بيان للنائب العام لذات المجلس .
وجــاء فــي البيــان أنــه وعمــا بحق 
المواطــن فــي اإلعــام، تعلــم النيابة 
العامــة لــدى المحكمــة العليــا أنــه و 
بتاريخ 10 مــاي 2021، صدر عن 
غرفة الجنح والمخالفات القسمين 18 
و 20 قراريــن، األول يتعلــق بقضية 
أولمي مــراد، أولمي خيــدر، أويحيي 
أحمد، يوســف يوســفي ومــن معهم، 
والثانــي بقضية طحكوت محي الدين، 
أحمد أويحيي، سال عبد المالك، غول 

عمار ويوسف يوسفي ومن معهم
ففيما يتعلق بالقضيــة األولى الخاصة 
بمــراد أولمــي ومــن معــه، رفضت 
المحكمــة العليا طعون جميع المتهمين 
وكذا طعــن النيابة العامــة ضد جميع 
المتهميــن إال فيمــا يتعلــق بالمتهمين 

الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، كما 
قبلــت طعن الوكيــل القضائي للخزينة 
وموضوعا وبذلك،  شــكا  العموميــة 
فــإن القرار الصادر عن مجلس قضاء 
الجزائــر بتاريــخ 21 أكتوبر 2020 
أصبــح نهائيا فــي الدعــوى العمومية 
)حبس-غرامة-مصادرة( وقابا للتنفيذ 
إال فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا 

من البراءة، يوضح المصدر ذاته.
أما بخصوص القضية الثانية الخاصة 
بالمدعــو طحكــوت محــي الدين ومن 

معــه، فقــد رفضــت المحكمــة العليا 
طعــون جميع المتهميــن وقبلت طعن 
النيابــة العامــة بخصــوص ما قضى 
به القــرار في بعض التهــم و العقوبة 
المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين، 
بالنقــض  الطعــون  قبــول  تــم  كمــا 
المرفوعــة مــن األطــراف المدنية و 
الوكيــل القضائــي للخزينــة العمومية 
شكا وموضوعاوبالنتيجة، فإن القرار 
الصادر عــن مجلس قضــاء الجزائر 
بتاريــخ 18 نوفمبــر 2020 أصبــح 

نهائيــا في الدعــوى العمومية )حبس-
غرامة-مصــادرة( وقابــا للتنفيذ فيما 
يخــص طحكــوت محــي الديــن وكل 
من لم يشــمله قبــول طعن النائب العام 
حســب ما تضمنه نفس البيان.للتذكير، 
كان مجلس قضــاء الجزائر قد أصدر 
يوم 21 أكتوبــر 2021 حكما بـ 10 
ســنوات ســجنا نافــذا في حــق رجل 
األعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب 
واســتيراد الســيارات مــراد عولمــي 
الــذي تمت إدانته في االســتئناف بتهم 
“تبييض األمــوال وتحريض موظفين 

عموميين على استغال نفوذهم”.
كما أدين الوزير األول األســبق أحمد 
أويحيــى الضالــع فــي نفــس القضية 
بـ 10 ســنوات ســجنا نافــذا فيما أدين 
وزير الصناعة األسبق يوسف يوسفي 
بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.
كمــا أصــدر المجلــس حكمــا بخمس 
ســنوات ســجنا في حق األخ األصغر 
للمتهم الرئيسي خذير عولمي و سنتين 
ســجنا منهــا ســنة موقوفــة النفاذ ضد 
الرئيس المدير العام للقرض الشــعبي 

الجزائري عمر بودياب.
ربيع م 

األربعاء  12 ماي  2021
الموافق لـ 30  رمضان  1442

جراد يدعو الحكومة الى ضمان الماء الكهرباء 
والسيولة النقدية خالل يومي العيد

المحكمة العليا ترفض طعون المتهمني المتورطني 
يف قضايا فساد طحكوت وعولمي

لتمكينهم من تنشيط حملتهم االنتخابية
عطلة "تلقائية" لموظفي المؤسسات واإلدارات 

العمومية لفائدة المرتشحني للترشيعيات

n أصدر الوزير األول, الســيد عبــد العزيز جراد,  أمس الثالثاء, 
تعليمــات إلــى أعضاء الحكومــة والوالة, تقضي بتمكيــن اإلطارات  
والموظفين العاملين على مســتوى المؤسسات واإلدارات العمومية, 
وكذا على مســتوى  المؤسســات العمومية االقتصادية, المترشحين 
لالنتخابات التشــريعية, لالســتفادة من  عطلــة »تلقائيا« ابتداء من 
17 ماي, لتمكينهم من تنشــيط حملتهم االنتخابية, حسب  ما أفاد به 

بيان لمصالح الوزير األول.
وجــاء في البيان :«أصدر الوزير األول, الســيد عبــد العزيز جراد, 
اليــوم الثالثــاء  11 مــاي 2021, تعليمــات إلى أعضــاء الحكومة 
والــوالة, لحملهم علــى تمكين اإلطارات  والموظفيــن العاملين على 
مســتوى المؤسســات واإلدارات العموميــة, وكــذا علــى مســتوى  
المؤسســات العمومية االقتصادية, الذين ترشحوا واعتمدوا لخوض 
غمار النتخابات  التشــريعية ليوم 12 يونيو 2021, من االســتفادة 

بعطلة تلقائيا, وذلك ابتداء من  تاريخ 17 مايو 2021«.
وأضــاف البيان أنــه »عالوة على ذلك, يجــدر التوضيح بأن العطلة 
المعنيــة ســتمنح  لهؤالء المترشــحين بغــرض تمكينهم مــن القيام 

بحملتهم االنتخابية«.
ق ـ و

يف اجتماع لمكاتب حزبه بمنطقة الغرب
حزب الوسيط السيايس يدعو اىل 

انخراط الشباب يف المسار السيايس

n أكد رئيس حزب الوســيط السياســي, أحمد لعروســي رويبات, 
الثالثاء بسيدي بلعباس, على ضرورة دعم انخراط الشباب في ميدان 
المسار السياسي ومنحهم فرص تمثيل الشعب في المجالس الشعبية 

المنتخبة.
وذكر  لعروســي خالل لقــاء جهوي لمكاتب حزبه بغــرب البالد, أن 
الوســيط السياســي يعتمد على الكفاءات الشــابة التي يمكنها البروز 
فــي المجالــس المنتخبة وإثبات جدارتها, مشــيرا إلى أن االنتخابات 
التشريعية المقبلة ستكون فرصة أمام الشباب للظفر بمقاعد بالمجلس 
الشعبي الوطني, وإحداث التغيير, ما يستدعي دعمهم ومساندتهم

 وأضاف أن حزب الوســيط السياسي سيدخل هذه االنتخابات بقوائم 
شــابة يمكنها إحداث التغيير الســيما بعدما فتح رئيس الجمهورية,د 
عبد المجيد تبون المجال أمام الشباب للمشاركة في الحياة السياسية 
الفتا إلى أن تشكيلته السياسية ستشارك بقوائم ترشح تتكون من 90 

بالمائة من الشباب جلهم إطارات وخريجي جامعات
 واعتبــر  لعروســي أن المشــاركة فــي االنتخابات المقبلة ســتكون 
محطة هامة لتعزيز االســتقرار, منوها في ذات السياق باإلصالحات 
التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه ســدة الحكم, الســيما من 
خالل التعديل الدســتوري وتعديل قانــون االنتخابات وتلبية المطالب 
المشروعة للحراك الشعبي األصيل مؤكدا  أن حزبه قد اختار المسار 
االنتخابــي عن قناعة وقدرة وكفاءة ليكون عنصرا فاعال وسياســيا 

في المسار االنتخابي
 ربيع م 
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يف اجتماع لمجلس الحكومة درس 10 مراسيم تنفيذية يف عدة قطاعات

باستثناء التي تقدمت بها النيابة العامة

درس الوزير األول, عبد العزيز جراد, أمس في  اجتماع  للحكومة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص 
قطاعات المالية, الطاقة, الثقافة, البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتجارة, حسب ما أفاد به بيان 
لمصالح الوزير األول الذي أكد على ضرورة ضمان الماء الشروب والطاقة الكهربائية والسيولة النقدية 

طيلة أيام العدي ضمانا لراحة الموطن
الجزائر : ربيع .م 



n ففي إطار مكافحة اإلرهاب, »تم 
توقيــف 05 عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية  بوهران وكشــف وتدمير 
03 مخابــئ لإلرهابييــن وقنبلتيــن 
02 تقليديتي الصنع بكل  من المدية 

وعين الدفلى وبومرداس«.
و«خــال عمليــات بحــث وتفتيــش 
قــرب الشــريط الحــدودي بــكل من 
أدرار وعين قزام, كشفت  وضبطت 
مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي 
الشــعبي ثاثة مسدسات رشاشة من 
نــوع كاشــنيكوف  و05 مخــازن 
ذخيرة باإلضافة إلى بندقية رشاشــة 
من نــوع FMPK مع 33 سلســلة 
ذخيــرة  و2678 طلقــة من مختلف 

العيارات وأغراض أخرى«.  
وعلى صعيــد آخر يتعلــق بمحاربة 
الجريمة المنظمة و«مواصلة للجهود 
الحثيثة  الهادفة إلى القضاء على آفة 
االتجار بالمخــدرات ببادنا, أوقفت 
مفــارز مشــتركة  للجيــش الوطني 
الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح 

األمن, 18 تاجر مخدرات«.
كما »حجزت خال عمليات متفرقة 
عبــر مختلــف النواحي العســكرية, 
05 قناطيــر  و52,5 كيلوغرام من 
الكيف المعالــج حاولت المجموعات 
اإلجراميــة إدخالها عبر  الحدود مع 

المغرب«, يضيف المصدر ذاته.
وفــي هذا الصــدد, »أوقفــت مفارز 

للجيــش الوطنــي الشــعبي ومصالح 
الــدرك الوطنــي وحــراس  الحدود 
العســكريتين  الناحيتيــن  بإقليمــي 
الثانيــة والثالثة, 09 تجار مخدرات  
و47,5  قناطيــر   05 وضبطــت 
كيلوغــرام مــن الكيــف المعالج, في 
حيــن تم توقيف 09  تجار مخدرات 
آخريــن وحجــز 05 كيلوغــرام من 
نفس المــادة باإلضافــة إلى 5471 
قرص  مهلوس فــي عمليات مختلفة 

عبر نواحي عسكرية أخرى«.
ومن جهــة أخــرى, »أوقفت مفارز 
للجيــش الوطني الشــعبي بــكل من 
تمنراســت وعين قزام  وبرج باجي 
شــخصا   245 وجانــت,  مختــار 

وحجزت 28 مركبــة و120 مولدا 
ضغــط  مطرقــة  و55  كهربائيــا  
ومعــدات تفجيــر وكــذا تجهيــزات 
أخرى تســتعمل في عمليات التنقيب 
الذهــب,  عــن  المشــروع  غيــر  
باإلضافة إلى 1013 كيس من خليط 

خام الذهب والحجارة«.
كما تم »توقيف 08 أشخاص وضبط 
03 بنادق صيد و05 قناطير من مادة 
التبــغ  و53436 وحدة من األلعاب 
النارية خال عمليات منفصلة نفذت 
بكل مــن الوادي  وورقلة وســطيف 

وأدرار والمدية والمسيلة«. 
كما »أحبط حراس الحدود محاوالت 
تهريــب كميــات كبيرة مــن الوقود 
تقدر بـ 74767  لتر بكل من تبســة 
والطــارف وســوق أهــراس وبرج 

باجي مختار«.
وفــي ســياق آخري »أحبــط حراس 
الســواحل محــاوالت هجــرة غيــر 
شــرعية لـ 172 شخصا  كانوا على 
متن قــوارب تقليدية الصنع بكل من 
الشــلف وتيبازة والجزائر العاصمة  
ووهران ومســتغانم وعين تموشنت 
وعنابــة, فيما تم توقيف 41 مهاجرا 
غير شــرعي من  جنســيات مختلفة 
بــكل مــن أدرار وبشــار وتلمســان 

وجانت وتبسة«.
وذكر المصدر ذاته بأن تنفيذ وحدات 
و مفارز للجيش الوطني الشعبي لهذه 
العمليات  يندرج في إطار ›‹مهامها 
النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني 
وتأمينــه ضد مختلــف  التهديدات‹‹ 
وهــي العمليات التي تأتــي لـ«تؤكد 
التزام قواتنا المســلحة بالحفاظ  على 
األمن والســكينة ببادنــا‹‹, وفقا لما 

تضمنه المصدر ذاته.
ق ـ و
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رئيس النقابة الوطنية لمماريس الصحة العمومية إلياس مرابط لـ«عني الجزائر«:

فــي  n وقــال مرابــط، أمــس، 
إن  الجزائــر«،  تصريــح ل«عيــن 
الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة، 
واعتبــر أن المؤشــرات الموجــودة 
حاليا تستدعي القلق رغم أنه إلى حد 
لم يصل الوضع بالمستشــفيات لمثل 
مــا كان عليه أثناء الموجة الثانية من 
تشبع، لكن هناك تصاعد تدريجي في 
نســبة اإلصابات ومســتوى الضغط 
بالنظــر  بالمستشــفيات  بــدأ يرتفــع 
بالحــاالت  والمتعلقــة  للمؤشــرات 
المصابة التي ســجل في الفحوصات 
العادية والحاالت المشــبوهة و التي 
هي بأعداد كبيــرة ، وعدد المرضى 
الذيــن يقصــدون المستشــفى، حيث 
أشار هنا إلى أن المصالح التي كانت 
قد أغلقت بســبب تراجــع المرضى، 
تم إعادة فتحهــا وامتألت بالمرضى 
و أصبحــت هنــاك حاجــة إلــى فتح 
مصالــح أخــرى، إضافة إلــى عدد 
المرضــى الموجوديــن فــي مصالح 
اإلنعــاش والذي يدل حســب مرابط 

على أن المنحى منحى تصاعدي. 
 وشــدد مرابط على ضرورة العودة 
إلــى الحيطة و الحــذر ، واعتبر أن 
الحجر الصحي خال أيام العيد كان 
ضروري لمنع تفشي المزيد وارتفاع 
عدد اإلصابات. وفي رده على سؤال 

حول الفئات العمرية األكثر تســجيا 
ضمن حــاالت اإلصابــة بالفيروس 
و التــي أدخلــت المستشــفيات، قال 
مرابــط ان عدد حاالت اإلصابة لدى 
فئة األطفــال تبقى ضعيفة جدا، غير 
أن الشــيء الماحــظ فــي الحــاالت 
المســجلة مؤخرا هو انخفاض ســن 
االستشــفاء إلى حدود ثاثين ســنة، 

وأكــد أن هنــاك حاالت ألشــخاص 
أقــل من هــذا الســن، من الجنســين 
خاصــة فئــة الذكــور، وأضــاف أن 
المعــدل العمــري للمرضــى والذي 
كان يتراوح ما بين من 55ســنة إلى 
70 ســنة، انخفــض إلى حــدود45 
إلى 50ســنة، واعتبر مرابط أن هذا 
مؤشــر علــى أن الطفــرات الجديدة 

للفيروس والمنتشرة حاليا، تأثيراتها 
تمس أيضا فئات عمرية من الشباب، 
وهو مؤشــر آخر يقــول مرابط يحتم 
تشــديد اجــراءات الوقاية و الحيطة، 
كون هذه الفئة العمرية نشطة وتتنقل 
بكثــرة، األمر الذي يؤذي إلى نشــر 

الفيروس أكثر. 

n أكد وزير الشؤون الخارجية, 
الســيد صبــري بوقــدوم,  أمــس 
الثاثــاء, على ضرورة اإلســراع 
في إخراج القضية الفلســطينية من 
الدائرة  التقليدية لتسيير النزاعات 
قائمــة  رأس  علــى  ووضعهــا 

اهتمامات المجموعة الدولية.
فــي  بوقــدوم,  صبــري  وشــدد 
مداخلته خال االجتماع الطارئ  
لمجلــس جامعــة الــدول  العربية 
علــى المســتوى الــوزاري لبحث 
التحرك العربي في مواجهة جرائم 
االحتــال في  فلســطين, على أنه 
»في هذا الظــرف العصيب, البد 
مــن العمل على إخــراج القضية  
الفلســطينية مــن الدائــرة التقليدية 
لتســيير النزاعــات ووضعها على 
رأس قائمــة  اهتمامات المجموعة 
الدوليــة, وذلــك »لإلســراع فــي 
إيجــاد حل عادل وشــامل ونهائي 
يحفظ  الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني الشقيق«. 
ودعا بوقدوم إلى »تكثيف الجهود 
على وجه السرعة, لحمل المجتمع 
الدولــي  وخاصــة مجلــس األمن 
التاريخية  بمسؤولياته  لاضطاع 
والقانونيــة واألخاقية في  حماية 
وضمــان  الفلســطيني,  الشــعب 
احتــرام قواعد القانون الدولي. بما 
في ذلك  القانون اإلنساني وقانون 
حقــوق اإلنســان وقــرارات األمم 

المتحدة ذات الصلة«.
واعتبر بوقدوم أن »الســكوت عن 
هذه الجرائم لن يسهم إال في مزيد 
من تأزيــم  األوضاع فــي منطقة 
مثقلة بالنزاعات والصراعات«. 

وأضاف وزير الشؤون الخارجية 
أنــه »عــاوة علــى ذلــك, فــإن 
تســتوجب   المرحلــة  حساســية 
علينــا نبــذ الفرقــة والعمــل على 
العربــي  التضامــن  روح  بعــث 
واإلسامي وتجاوز كل  الخافات 
والصراعات الهامشــية«, وذلك - 
حسبه- من أجل »ضمان االنسجام 
والتوافــق  الضرورييــن لنصــرة 
القضايا المركزية لعالمينا العربي 
واإلسامي وعلى رأسها  القضية 

الفلسطينية«. 
وفــي نفس الســياق, تقــدم بوقدوم 
بالشــكر إلى األميــن العام لجامعة 
الــدول  العربية على »اإلســراع 
في تنظيــم اجتماعنا, اليوم, لبحث 
التحــرك العربــي والدولــي  فــي 
اإلســرائيلية  الجرائــم  مواجهــة 
في القــدس المحتلــة وقطاع غزة 

المحاصر«, معربا عن  أمله »في 
أن تترجم مواقف اإلدانة ومشاعر 
االســتهجان التــي تحدونــا جميعا 
إلى  مخرجات عملية, نســعى من 
خالهــا بصــوت موحــد, لنصرة 
أشــقائنا الفلســطينيين ووضع حد  
الــذي يتعرضون  التاريخي  للظلم 

له«. 
وتوقف عنــد األحداث التي وقعت 
في قطاع غزة, قائا: »فما شهدناه 
وحشــي  قصــف   مــن  باألمــس 
وهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين 
المحاصــر,  غــزة  قطــاع  فــي 
إلــى جانــب الجرائــم  العنصرية 
والمتطرفــة ومواصلــة حمــات 
التهويــد وطمــس الهويــة العربية 

لبيت المقدس. 
وليــدة  أو  العهــد  حديثــة  ليســت 
اللحظــة«, مواصا »إنمــا تمثل 
جوهر سياســة االحتــال  المقيتة 
التــي يتــم تنفيذهــا علــى مــرأى 
ومســمع الجميــع, في ظــل غياب 

صارخ للمساءلة  الدولية«. 
كما أشار الوزير إلى أن األحداث 
األليمــة تأتي »لتذكرنا مرة أخرى 
بحقيقة  معاناة الشــعب الفلسطيني 
األبــي, الواقــع تحــت االحتــال 
والحصار, والذي نحيي  صموده. 
الفرديــة  مســؤولياتنا  وإلبــراز 
والجماعيــة في ظل ما تتعرض له 

قضيتنا  المركزية من أخطار«. 
وجدد وزيــر الشــؤون الخارجية 
التأكيــد علــى دعــم الجزائر غير 
المشــروط للفلســطينيين,  قائــا: 
»وال يفوتنــي فــي هــذا المقــام. 
التأكيــد مجــددا على دعــم بادي 
الشــعب  لحــق   الامشــروط 
الفلسطيني الشقيق من أجل تمكينه 
من استرجاع حقوقه المشروعة«.

الشــعب  بوقــدوم حقــوق  وعــدد 
الفلســطيني »وفــي مقدمتهــا حقه 
غيــر القابل للتصرف فــي  إقامة 
دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة. 
وعاصمتها القدس الشــريف. طبقا 
للقانون  الدولي وللشرعية الدولية. 

وكذا مبادرة السام العربية«.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
اليوم عن حصيلة القتلى والجرحى 
الصهيونــي  العــدوان   جــراء 
المســتمر على الضفة الغربية بما 
فيهــا القدس المحتلــة وقطاع غزة 
منــذ  يــوم, والتــي أســفرت عن 
استشــهاد 26 فلســطينيا من بينهم 

9 أطفال وإصابة 788  آخرين.

n أعلنــت وزارة الصناعة, في 
بيــان لهــا  الثاثاء, عــن انطاق 
عملية التسجيات األولية للحصول 
علــى المزايا واالعفاءات الموجهة 
لفائدة المناوليــن ومنتجي االجهزة 
اإللكترونية والكهرومنزلية, ولمنح 
رخصــة جمركة خطــوط اإلنتاج 

المجددة.
التســجيل  العملية,  وتخــص هــذه 
المحــددة  األنظمــة  فــي  األولــي 
لشــروط وكيفيــات االســتفادة من 
النظام الجبائي التفضيلي في إطار 
أنشــطة إنتاج المنتجات والمعدات 
والكهرومنزليــة  اإللكترونيــة 
المنصــوص عليــه في المرســوم 
التنفيــذي رقــم 20-313 المؤرخ 
في 15 نوفمبــر 2020 واالعفاء 
من الحقوق الجمركية والرسم على 
القيمــة المضافــة علــى المكونات 
أو  المســتوردة  األوليــة  والمــواد 
التــي تم اقتناؤهــا محليا من طرف 

المناوليــن, فــي إطــار نشــاطاتهم 
المنصــوص عليــه في المرســوم 
التنفيــذي رقــم 20-311 المؤرخ 
في 15 نوفمبر 2020, وكذا منح 
رخصة جمركة خطــوط ومعدات 
اإلنتاج التي تــم تجديدها في إطار 
نشــاطات إنتاج الســلع والخدمات 
المنصــوص عليهــا في المرســوم 
التنفيــذي رقــم 20-312 المؤرخ 

في 15 نوفمبر 2020.
المتعامليــن  علــى  ويتوجــب 
الراغبيــن فــي التســجيل فــي أحد 
هــذه األنظمــة التقــدم إلــى مقــر 
وزارة الصناعة ولهــذا الغــرض, 
دعــت الــوزارة المتعامليــن الــى 
حجــز موعد للتســجيل عن طريق 
Info.( اإللكترونــي البريــد 
dispositifsindustrie.gov.

)dz
م.ر

قام بتدمري ثالثة مخابئ كانت تستعملها هذه الجماعات 

 يرى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن تطبيق حجر جزئي خالل يومي العيد، أمر 
ضروري تفاديا النتشار وباء كورونا أكثر بين الواليات ومناطق الوطن، بفعل تنقالت المواطنين الكثيرة خالل هذه 
المناسبة الدينية، وأكد أن السالالت المتحورة من الفيروس أصبحت أكثر فتكا، وتصيب الشباب أيضا، وأشار إلى أن 
متوسط عمر المصابين أصبح حاليا في حدود 45 سنة، واعتبر أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة وهناك تصاعد 

تدريجي لعدد اإلصابات و قابله تصاعد تدريجي في الضغط على المستشفيات. 

هناك تصاعد تدريجي لعدد المرضى بالمستشفيات 
الجزائر تدعو إىل وضع  القضية الفلسطينيةوالحجر الصحي خالل يومي العيد ضروري

 عىل رأس اهتمامات المجموعة الدولية

وزارة الصناعة تكشف :
انطالق التسجيالت األولية لالستفادة من المزايا 

الموجهة للمناولني ومنتجي األجهزة اإللكرتونية

اإلرهابية  للجماعات  الجاري, خمسة عناصر دعم  10 ماي  و   6 بين  ما   الفترة  في  الشعبي,  الوطني  الجيش  أوقفت وحدات 
بوهران, مع كشف و  تدمير ثالثة مخابئ  لإلرهابيين, حسب ما أفادت به, الثالثاء, الحصيلة  العملياتية للجيش الوطني الشعبي.     

األربعاء 12 ماي  2021
الموا فق لـ 30 رمضان  1442

الجزائر:سناء ـ م 

بوقدوم قال أن مجلس األمن  مطالب بتحمل 
مسؤولياته يف  حماية الشعب الفلسطيني

الجيش يقبض عىل 5 عنارص دعم للجماعات اإلرهابية

http://info.dispositifsindustrie.gov.dz/
http://info.dispositifsindustrie.gov.dz/
http://info.dispositifsindustrie.gov.dz/


n ودشــنت الحكومة الليبية أربعة 
صناديــق ســيادية، إلعــادة إعمار 
ودرنــة  وبنغــازي  ســرت  مدينــة 
وجنــوب طرابلــس، والتــي تتمتع 
والذمــة  االعتباريــة  بالشــخصية 
إداريــا  وتتبــع  المســتقلة،  الماليــة 

مجلس الوزراء.
وبحســب بيــان تدشــين الصناديق، 
فإنها ستقوم بحصر وتقييم األضرار 
التــي لحقــت بالمبانــي والمرافــق 
خطــط  وتنفيــذ  وإعــداد  العامــة، 
وبرامج مشروعات إعادة اإلعمار، 
وتنســيق الجهود بيــن كافة الجهات 
العاملــة لمعالجــة األضــرار، التي 

لحقت بالمدن األربع.
مــن  الصنــدوق  مــوارد  وتتكــون 
المبالــغ المحصلة من فرض رســم 
بيع النقــد األجنبــي، وما يخصص 
من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة 
الشــركات األجنبيــة، تنفيــذا لمبــدأ 
والهبات  االجتماعيــة،  المســؤولية 

التي يحصل عليها الصندوق.
وأكــد خبــراء اقتصاديــون ليبيون 
أن إنشــاء الصناديــق جاء كمحاولة 

لتوزيع عوائد النفط.
وبحســب تصريحات الخبــراء فإن 
تلــك الصناديق ســتكون بابــا خلفيا 
للفساد، قائلين إن إنشاءها جاء دون 

دراسة مستفيضة.
المحلــل االقتصــادي الليبــي هيثــم 
العبيــدي يــرى أنــه يجــب إنشــاء 
صنــدوق لكل مدينــة مدمرة، نظرا 
للطبيعة التــي تعانيها باإلضافة إلى 

وجود بعض اآلثار في تلك المدن.
العبيدي، فــي تصريحات  وأضاف 
صحفية، أن إنشــاء تلــك الصناديق 
الوطنيــة،  الوحــدة  حكومــة  مــن 
المقــدرة  المبالــغ  إلــى  باإلضافــة 
عشــوائيا جــاء كونه أقــرب للقرار 

السياسي أكثر منه قرارا تنمويا. 
وأوضــح أن تلك الصناديق ســوف 
تســاعد على إعادة تلــك المدن إلى 

ما كانت عليه باإلضافة إلى صيانة 
وإعادة تأهيل المباني التاريخية قبل 

الحرب.
و أوضــح المحلــل الليبــي أن عدم 
وضع أســس ســليمة فنية وتقديرية 
صحيحة إلنشاء الصناديق سيجعلها 
مصــدرا للفســاد الكبيــر والعقــود 
المبالــغ فيها، مشــيرا إلــى أن ذلك 
اإلجراء يســاعد على تنامي الفساد 

بدال من مكافحته والحد منه.
وعن مصادر التمويل، أكد العبيدي 
أن الحكومــة لــم توضــح مصــادر 
التمويل بشــكل صحيــح، ما يجعلها 
ال تعــود بالفائــدة علــى المناطــق 
المدمرة، مشــيرا إلــى أن الحكومة 

تسرعت في إنشاء الصناديق.
وفــي ذات الســياق، قــال الخبيــر 
في مجــال الطاقــة والباحــث علي 
الفارســي إن إنشــاء مجلس إعمار 
ببنغــازي  وآخريــن  بطرابلــس 

وســرت بميزانيات مستقلة يضعف 
الجانــب الرقابي وال يحقق الغرض 

المطلوب منه إنفاق األموال.
حاجــة إلى أكثــر مــن 150 مليار 

دينار إلعادة اإلعمار
وأوضح الفارســي فــي تصريحات 
لــه: »أن عوائــد النفــط تتركز في 
طرابلس.. ولن تكــون هناك عدالة 
فــي اإلعمار.. وبدال مــن ذلك كان 
علــى الحكومــة أن تفعــل خططــا 
المركزية بدال من الترضية الوقتية 
مثل جميع الحكومات المتعاقبة التي 
فشــلت في تحقيق المطلب الشــعبي 
وهو إلغاء المركزية وتنمية شــاملة 

لكافة المدن الليبية«.
وتابع: »األمر يتعلــق بعوائد النفط 
وطريقة تقســيم عوائدها التي ينفقها 
والمجلــس  المركــزي  المصــرف 
الرئاســي بشــكل غير شــفاف على 
جماعات ومراكز قوة بطرابلس في 

شكل اعتمادات وهمية«.
وأضاف أن الحكومــة تنظر لألمر 
بشــكل توزيع إقليمي دون أن تتبني 
نظاما يحافظ على وحدة هذه األقاليم 
بدستور بدال من مســكنات، مشيرا 
إلى أن الغرض من تقســيم صناديق 
اإلعمــار هــو عــدم وجــود خطــة 
واضحة وفقدان الحكومة للســيطرة 

على األرض خاصة بالغرب.
وأكــد أن رفــض الحكومــة إنشــاء 
صنــدوق موحــد هــو دليــل علــى 
عــدم وجود خطــة للحكومة لوضع 
حلــول طويلة المدى للعائق األكبر، 
وهــو كيفية تقســيم مداخيــل النفط 
والغاز على األقاليم الثالثة كتقســيم 

جغرافي.
وشــدد على أن ليبيا تحتاج أكثر من 
150 مليار دينار إلعادة اإلعمار، 

وليس ما قدرته الحكومة.
ق ـ إ

سعر خام برنت يقرتب من 68 دوالرا 
للربميل

 
n تراجعت أســعار النفط الخام في 
التعامالت المبكرة,  أمس الثالثاء, 
مدفوعة بآمال قرب حل أزمة شركة 
»كولونيــال بايباليــن« المشــغلة  
ألكبــر خــط أنابيب نقــل الوقود في 
الواليــات المتحــدة, بعد مــا علقت 
عملياتها في  كافة مناطق نشــاطها 
بالساحل الشرقي للواليات المتحدة, 
اثر تعــرض بعــض أنظمتهــا إلى  

هجوم الكتروني الجمعة الماضية.
وفــي بيان لها فجر الثالثــاء, قالت »كولونيال بايباليــن«, إنها تأمل 
اســتئناف  عمليات إمدادات الوقود في مناطق امتيازها, بحلول نهاية 

األسبوع الجاري.
و فــي صبــاح اليوم, نزلت العقود اآلجلة لخــام القياس العالمي مزيج 
برنت تســليم  جويلية الــى 67,99 دوالرا للبرميــل بلندن, متراجعة 

بنسبة 0,48 بالمائة مقارنة مع  الجلسة السابقة.
كمــا تراجعت أســعار العقــود اآلجلة للخــام األمريكي غرب تكســاس 
الوســيط تســليم جوان  إلى 64,58 دوالرا للبرميل أي بنسبة 0,77 

بالمائة. 
وتترقب أسواق النفط خالل وقت الحق اليوم, صدور التقرير الشهري 
لمنظمة البلدان  المصــدرة للبترول أوبك الذي يرصد تطورات الطلب 

العالمي على الخام, الشهر  الماضي, وتوقعات 2021.

بعد تعطل أكرب شبكة لإلمداد
أسعار البزنني يف الواليات المتحدة 

عند أعىل مستوى منذ 2014 
أســعار  ارتفعــت   n
البنزيــن في محطات الوقود 
فــي  المتحــدة  بالواليــات 
أحــدث أســبوع وتتجــه إلى 
أعلى مســتوى منذ 2014، 
إثر تعطل اإلمــدادات نتيجة 
هجوم إلكترونــي على أكبر 
شــبكة ألنابيــب الوقــود في 

البالد.
الســيارات  اتحــاد  وقــال 
األمريكي إن أسعار البنزين 
صعدت ستة سنتات للجالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دوالر 
للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دوالر قبل أسبوع.

وإذا استمر هذا االتجاه، فإن زيادة قدرها ثالثة سنتات أخرى ستجعل 
متوسط سعر البنزين في البالد األعلى منذ نوفمبر 2014.

ويــزداد الطلب على البنزين في الواليات المتحدة مع تلقي المزيد من 
األمريكيين لقاحات مضادة لكوفيد19- وبدء السفر على نطاق واسع، 
وذلك تزامنا مع ذروة الطلب في موسم القيادة الصيفي مع نهاية ماي.
ق ـ إ

خرباء متخوفون من أن تلك الصناديق ستكون بابا خلفيا للفساد
ليبيا تعلن عن إنشاء صناديق جديدة إلعادة 

إعمار أربعة  مدن عانت من الدمار

عين على االقتصاد

صناديــق جديــدة أعلنت عنهــا الحكومة الليبية إلعادة تعمير 4 مدن عانت من تدميــر اإلرهابيين وداعش.. فهل 
تحقق هدفها أم تزيد أعباء البالد؟

n قــال رئيــس االتحــاد الدولي 
للنقل الجوي )إياتا(، إن توقعات 
الشــحن الجوي مازالت إيجابية، 
ومــن المرجح أن يكــون الطلب 

قويا هذا العام.
المديــر  والــش،  ويلــي  وقــال 
العــام لالتحــاد، أمــس الثالثاء: 
الشــحن  لقطــاع  »التوقعــات 
الجــوي تظــل إيجابيــة، ليظــل 
القطــاع النقطة المضيئة الوحيدة 
في صناعة النقــل الجوي خالل 

الجائحة«.
واألسبوع الماضي، أعلن االتحاد 
الدولــي للنقل الجــوي »إياتا«، 
ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى 
الشحن الجوي خالل مارس/آذار 
الماضــي، إلى أعلى مســتوياته 
التاريخية منذ بدء رصد البيانات 

عام 1990.
تقريــره  فــي  »إياتــا«  وأفــاد 
الشهري، بأن الطلب العالمي نما 
بنسبة %4.4 على أساس سنوي 
في مارس إلى 23.9 مليار طن، 
قياســا على نفس الشهر المماثل 
في 2019، فيما زاد على أساس 

شهري بنسبة 0.4%.
واستندت البيانات إلى نتائج عام 
2019، ألن نتائــج عام 2020 
التأثيــر  بفعــل  مشــوهة  كانــت 

السلبي لجائحة كورونا.
العالميــة،  الســعة  وواصلــت 

المقاسة بالطن المتوفرة للبضائع 
لــكل كيلومتــر االنتعــاش فــي 
 5.6% بزيــادة  مــارس/آذار، 

مقارنة بالشهر السابق.
تــزال  مــا  التقريــر،  وحســب 

السعة أقل بنســبة %11.7 عن 
مســتويات مــا قبــل الجائحة في 
مارس 2019، بســبب اإليقاف 

المستمر لطائرات الركاب.
الظــروف  أن  التقريــر  وذكــر 

االقتصادية األساسية تظل داعمة 
للشــحن الجوي، إذ ارتفع مؤشر 
الصناعي  المشــتريات  مديــري 
العالمــي إلــى 53.4 نقطــة في 
مارس الماضي، فوق المســتوى 

المحايد.
وارتفعت التجارة العالمية بنسبة 
%0.3 في فيفــري، في الزيادة 
الشــهرية التاســعة على التوالي 
وأطول نمو مستمر منذ أكثر من 

عقدين.

ويعــد قطــاع الســفر مــن أكثر 
القطاعــات تأثرا بجائحة كورونا 
خالل عام 2020، ومن المتوقع 
أن تســتمر تأثيراتــه حتــى عام 
2024، وفــق تقديرات ســابقة 

»إياتا«.
والشــهر الماضي، توقع االتحاد 
الدولــي للنقل الجوي أن تســجل 
صناعة الطيران العالمية صافي 
خسارة بقيمة 47.7 مليار دوالر 
فــي عــام 2021، بأفضــل من 
المســتويات المســجلة مــن عام 
2020 البالغــة 126.4 مليــار 
دوالر وسط اســتمرار تداعيات 

جائحة كورونا. 
ورجح التقرير أن يصل إجمالي 
إيــرادات صناعة الطيــران إلى 
458 مليــار دوالر خــالل العام 
الحالي، ما يمثل %55 فقط من 
مبلــغ 838 مليار دوالر المحقق 

خالل 2019. 
وترتفع اإليــرادات المتوقع للعام 
الحالــي بنســبة %23 عن العام 
2020 الذي ســجل 372 مليار 

دوالر. 
للنقــل الجوي  الدولي  واالتحــاد 
»إياتــا« تأســس عــام 1945، 
ويمثل نحو 260 شــركة طيران 
حول العالم، تســهم بنحو 83% 
من حركة النقل الجوي العالمية.
ق ـ إ

قطاع الشحن الجوي يتخطى مصاعب الجائحة
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بناء فوضوي يحتل أرض إبتدائية 
يف بلدية الرشايع  

n إحتج، أمس، ســكان حي 700 مســكن في إقليم بلدية الشــرايع 
غربي والية ســكيكدة، و هــذا عقب صمت الســلطات المحلية للبلدية 
على التدخل من أجل هدم بناية فوضوية استولى صاحبها على قطعت 
أرض كانــت مخصــص إلقامة مشــروع ابتدائية ألبنــاء الحي و باقي 

السكان المحيطين به.
المحتجــون، الذين اتهموا رئيس بلدية الشــرايع، بالصمت إزاء تنفيذ 
قرار هدم بناية فوضوية تتوســط المنطقة المخصصة إلقامة مشروع 
ابتدائيــة ألبنائهــم الصغــار ، أين يجبر األهالي نقلهــم إلى مدينة القل 
على مسافة تصل إلى 5 كلم أو إلى منطقة رامول عبد العزيز من أجل 
االلتحــاق بالمدرســة في حي به أزيد مــن 1000 تلميذ ، حيث تجمع 
أمس، العشرات من الغاضبين من أولياء التالميذ في وقفة ،احتجاجية، 
مطالبين والي الوالية، التدخل لتنفيذ قرار الهدم و الشــروع في انجاز 
المدرســة ،قصد إنهاء معاناتهم التي يخشون أن تستمر لسنوات على 
اعتبــار إنهــم التحقوا بهذا الحي الجديد مند عاميــن..و من ثمة تنفيذ 
قرار الهدم و تعليمات والي الوالية التي تضرب عرض الحائط خاصة 

و تنامي الرهيب للبناء الفوضوي في المنطقة.
رئيــس دائــرة القل من جهته، ســارع إلى تقديم ضمانــات للمحتجين 
بالشروع الفوري في هدم تلك البناية ، و تمسك بتنفيذ قرار السلطات 
و والــي الواليــة قصد تجســيد مشــاريع الدولة التي تنهــب أراضيها 

بصورة سريعة.
نورالدين. ب

وايل ميلة  يف خرجة لتنشيط 
المشاريع التنموية 

 
 n      قــام ،صبــاح أمس، والــي والية ميلة في زيــارة عمل وتفقد 
لورشــات بعض المشــاريع التنموية المســجلة بالوالية هــذه الزيارة 
قادت الوالي ومرافقيه الى ورشــات الســكنات بمختلف الصيغ اين تم 
معاينة موقع انجاز الســكنات االجتماعية بحي الثنية بعاصمة الوالية 
ميلة الى جانب مشــروع انجاز ســكنات عدل بحي مارشــو وقد مكنت 
هــذه الزيارة المســؤول األول بالوالية من الوقــوق على مدى وتيرة 
تقدم االشــغال والســيما منها المشاريع الســكنية ،كما تضمن برنامج 
الزيــارة على معاينة موقع مخططي شــغل األراضــي 07 و 08 ،أين 
تــم معاينة مشــروع الطريق الــذي يربط حي ســيدي الصغير بثانوية 
عبــد الحفيــظ بوالصوف.اضافة إلى االطالع عن كثب على مشــروع 
انجاز مدرسة الشبة طبي بميلة واثناء تدخله حرص الوالي خالل هذه 
الزيارة الميدانية الزام مؤسسات االنجاز بضرورة رفع وتيرة االشغال 
وتدعيم الورشات واحترام اجال تسليم المشاريع في موعدها المحدد .
                                         أبو نوفل

 ..ويشدد عل عدم الرتاخي يف 
مواجهة كورونا

n فــي إطار المتابعة الدوريــة لوضعية الوالية اتجاه جائحــة كورونا ، عقد 
، أمــس ، والــي ميلة  رفقة أعضاء اللجنة األمنية اجتماعا  للخلية  الوالئية  
لمكافحــة  فيروس كورونا  من أجل  دراســة وضعية الوباء بالوالية و تقييم 
اإلجراءات المتخذة، وذلك  للحد من انتشار هذه الجائحة حيث و بالرغم من  
اســتقرار فــي الوضعية  الوبائية ، إال  ان  الوالي شــدد على عــدم التراخي 
و مواصلة اتخاذ اإلجراءات ال ســيما مواصلة االجتماعات العادية والدورية  
للجنة  األمنية الموســعة لتقييم اإلجراءات الوقائية المتخذة في هذا الشــأن ، 
وبرمجــة إجتماعات اســتثنائية  كلما اقتضى  األمــر مع لتكثيف من العمليات 
التحسيســية  عبر جميع الوســائط اإلعالمية المتاحة  و الفضاءات الممكنة، 
قصــد االلتــزام بتطبيق اإلجــراءات الوقائية و حث المواطنيــن على ضرورة 
التوجه للتلقيح ضد الفيروس و هذه العملية مســتمرة و صحية و لم تســجل 
أي أعــراض جانبية للملقحين ،و شــدد الوالي على تكثيــف عمليات المراقبة 
والتفتيــش بخصوص  احتــرام  تطبيق  إجراءات البروتوكــول الصحي على 

مستوى المؤسسات العمومية .
    محمد .ب

أمن قسنطينة يضع مخططا وقائيا 
بمناسبة عيد الفطر المبارك

n ســطرت مصالح أمن والية قســنطينة مخططا اســتباقيا وقائيا ،  وذلك 
بمناســبة عيد الفطر يرتكز على تكثيف التواجد األمني في األيام التي تســبق 
عيــد الفطــر وخالل يــوم العيد، بدعم الدوريــات الراكبــة و الراجلة بمختلف 
الفضــاءات العموميــة و المقابــر و المســاجد، مــع تدعيم المحــاور الكبرى 
لتســهيل حركة المرور، باإلضافة لتكثيف العمل التوعوي خاصة فيما يتعلق 
بتنظيــم حمالت تحسيســية عن الســالمة المرورية و التذكيــر بالبروتوكول 
الصحــي الخــاص بالحد من خطر تفشــي فيــروس كورونا. في هذا الســياق 
مواصلــة للحملــة الوطنية التوعويــة التي أطلقتهــا المديريــة العامة لألمن 
الوطني بمناسبة شهر رمضان المبارك بشعار ” كلنا لرمضان بدون حوادث 
” نظمت مصالح أمن الوالية العديد من العمليات التحسيســية لفائدة ســواق 
المركبات خاصة على مســتوى محطات نقل المســافرين بالنظر للحركية التي 
تشهدها، بهدف التوعية  بضرورة احترام قانون المرور ، وعدم اإلفراط في 
السرعة أثناء القيادة، مع تجنب القيادة أثناء التعب و اإلرهاق خاصة سائقي 
المسافات الطويلة ، كذلك تفادي التجاوزات و السلوكات السلبية التي تتسبب 
فــي كثيــر من األحيــان بحوادث مرور جــد خطيرة ، مع التذكير بالســلوكات 

الوقائية الواجب اتباعها للحد من خطر عدوى فيروس كوفيد 19
دالل.ب

الفوضويــة  الصــورة  هــذه   n
التي يصــر العديد مــن المنتخبين 
المحليين و المســئولية في بلديات 
الواليــة بالتحديــد، علــى ضرب 
الراميــة  الواليــة  والــي  تعليمــة 
لمحاربــة البنايــات الفوضوية، و 
وضع حــد لتناميها من خالل تنفيد 
العشــرات من قرارات الهدم التي 
هي األن في إدراج مكاتب البلديات 
و باقــي المصالح المختصة، حيث 
طالــب بتفعيلهــا و الشــروع فــي 
تنفيــد تعليمته دون هــوادة و دون 
أي تراجــع ، محــذرا المنتخبيــن 
المحلييــن و كل من يثبت تواطئية 
فــي عدم تطبيــق قراراته، خاصة 
و أن هــذه البنايات الغير شــرعية 
تســببت في تعطيل العشــرات من 
التجمعــات المشــاريع الســكنية و 
التعليميــة، و هــي الصــورة التي 
كان الوالــي قــد وقــف عليهــا في 
مختلــف التقارير التــي وردته من 
الجهــات المختصة فــي التفتيش و 
شكاوى الجمعيات المحلية و حتى 
المواطنيــن و دعا كل المنتخبين و 
المســؤولين إلى اتخاذ كل التدابير 
القانونيــة الالزمــة لفرملــة مثــل 
هــذه البنايــات التــي باتــت تعطل 
العديــد من المشــاريع، إلى جانب 
تفاقم ظاهرة األكــواخ القصديرية  
بطرق ملتوية و مشبوهة في بلدية 
فلفلة يحــاول أصحابها ”االحتيال” 
علــى الوالية قصد االســتفادة من 
السكن االجتماعي و هذا باستغالل 
كذلك تواطــؤ العديد من األطراف 
المســؤولة، كمــا أن العديــد مــن 
باتــت تحتــل أراضــي  البنايــات 

ســبق و أن تم تخصيصها إلنجاز 
مشاريع ســكنية و مرافق عمومية 
و تعليميــة منهــا ما يحــدث على 
مســتوى حــي 700 مســكن فــي 
القل، حيــث احتلت بناية فوضوية 
أرض مخصصة إلنجاز مدرســة 
ابتدائيــة تنهــي معانــاة التالميذ و 
األولياء على حد السواء في التنقل 
إلــى مركز البلدية على مســافة 5 
كلــم يوميا قصد الدراســة ، و كذا 
تعطيــل مشــروع منطقة النشــاط  
و  لولــوج  بطريــق  االقتصــادي 
مشــروع 1200 ســكن عــدل و 
50+250 ســكن ترقوي مدعم ، 
كما تشــهد الجهة الشــرقية للوالية 
نفــس ”الجرائــم العقاريــة” التــي 
يشــتبه تورط العديد من األطراف 

النافــدة فيهــا تســببت كذلــك فــي 
تعطيل و فرملة العديد من البرامج 

السكنية و حتى االستثمارية.
هــذه الوضعيــة الخطيــرة دفعت 
بوالي الوالية، إلــى تقديم تعليماته 
كل  و  بالتحديــد  األميــار  إلــى 
الســلطات لضــرب بيد مــن حديد  
و إشــهار ”ســيف الحاج” ضد كل 
المخالفيــن دون اســتثناء، و هــذا 
قصد تحريك جرافاتهم و إزالة تلك 
المباني الغير شرعية التي التهمت 
مســاحات شاســعة مــن أراضــي 
الدولــة، حيث  كانــت مخصــص 
إلنجاز مشــاريع قطاعية و أخرى 
تابعة للبلديات منها قاعات عالجية 
و فــروع بلديــة و حتــى مدارس 
و حظائــر ســكنية و أصــر والي 

الوالية فــي ”تعليمته” على أن يتم 
الشروع الفوري في عملية القضاء 
على تلك المباني ، مع تســخير كل 
اإلمكانيات المادية و حتى األمنية ، 
محمال المنتخبين كامل المسئولية، 
و متوعدا بإخــاذ التدابير القانونية 
ضدهم في حالة تخاذلهم عن ادائهم 
لمهامهــم القانونيــة في اســترجاع 

أمالك الدولة العقارية.
و كان والــي الواليــة في تصريح  
هــذا  فــي  الجزائــر”،  ل”عيــن 
الخصــوص، قــد أكد بأنه ســوف 
يرســل المفتش المركزي إلى عدد 
مــن البلديــات التــي كانــت محل 
احتجــاج بخصــوص شــبهة نهب 
العقار، كما وعد بالضرب بيد من 

حديد.

n  و حســب البيــان الــذي تحصلت ” عين 
الجزائر:  على نســخة منــه قد أحصت امتياز 
توزيع برج بوعريريج خالل ســنة المنقضية، 
127 حالة اعتداء على الشــبكة الغازية بسبب 
أشغال انجاز تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة 
بالقرب من الشــبكة، و كذا 707 حالة اعتداء 
على االمــدادات الغازيــة و397 اعتداء على 
الشــبكة الغازيــة راجعــة إلى البناء وتوســعة 

السكنات قرب وفوق القنوات الغازية. ف
بالنســبة لالعتداءات  و  الســياق  ذات  ي 
علــى مختلــف الشــبكات الكهربائيــة الهوائية 
واالرضية فلقد ســجلت مصالــح امتياز توزيع 
برج بوعريريج تســعة حاالت اعتداء بســبب 
لمؤسســات عموميــة  تابعــة  انجــاز  أشــغال 
وخاصة، و738 حالة اعتداء راجعة إلى البناء 
بمحــاذاة وفــوق وتحــت الخطــوط الكهربائية 
الهوائيــة واالرضيــة، لعدم احترام المســافات 
األمنية، اضاف البيان ان بعد تســجيل مثل هذه 
االعتداءات تقوم امتياز توزيع برج بوعريريج 
كل سنة بحمالت تحسيسية للوقاية من مخاطر 
التعدي على المنشــآت الكهربائية والغازية لما 
ينجــر عنها من انعكاســات ســلبية على الفرد 
والمجتمع ولتوعية المواطنين السيما مؤسسات 

البنــاء والصيانة العموميــة والخاصة انه قبل 
مباشــرة أي عملية حفر أو بناء يجب االتصال 
بمصالــح امتيــاز الكهربــاء و الغــاز قصــد 
توجيههــم واطالعهــم بمراكز شــبكات الغاز 

والكهربــاء، وحول أهميــة التبليغ الفوري عن 
أي اعتداء للســماح ألعوانها بالتدخل الســريع 

إلصالح العطب وإبعاد الخطر. 

والي سكيكدة  يشهر سيف الحجاج ضد 
المنتخبين المتواطئين في البناء الفوضوي 
تعــرف، العديــد من بلديات والية ســكيكدة، فــي المدة األخيرة، تنامي خطير تشــهده مختلــف بلديات والية 
سكيكدة، بخصوص البناء الفوضوي الدي يتسابق العديد من المواطنين و حتى أصحاب النفود في اإلستيالء 
على مســاحات شاســعة من األراضي، و خاصة في الشــريط الســاحلي و في جيوب عقارية كانت مخصصة 

إلنجاز مرافق عمومية و مشاريع سكنية بمختلف الصيغ.

سجلت امتياز توزيع برج بوعريريج عدة حاالت اعتداء على مختلف شبكاتها الكهربائية الهوائية واألرضية 
،وشــبكات توزيــع الغــاز عبر بلديات تراب الوالية، و هــذا ما يؤدي إلى  ضعف الشــبكات ،وبالتالي تدهور 
نوعية الخدمة المقدمة، ناهيك عن المخاطر واالضرار الوخيمة التي تنجر عنها والتي تهدد سالمة األشخاص 

والممتلكات .

 تسجيل 1231 اعتداء عىل الشبكة الغازية بالوالية 
امتياز توزيع الكهرباء والغاز لربج بوعريريج

متفرقات

سكيكدة : نورالدين .ب

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب

خريهم بني الهدم أو المحاسبة 
عين على الشرق
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n   كمــا تتوفر الوالية  هياكل اســتقبال من شــأنها أن 
تســاهم في تحقيق مستقبل واعد لسكان الوالية وتراهن 
الواليــة في مجال التنميــة االقتصادية من خالل تحقيق 
نسبة عالية في مجال االستثمار السياحي لترقية وتطوير 
التنمية وكــذا خلق مناصب عمــل للتقليص من هاجس 
البطالــة ألبنــاء الوالية حيث عرفت حظيرة الســياحية 
بالوالية توسعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ساهمت 
في تحســين نوعية الخدمات لهياكل االســتقبال ومنحت 
مؤشرا هاما للتنمية بالوالية لما تتوفر عليه من إمكانات 
وقدرات هامة يمكن استغاللها كمناطق للتوسع السياحي 
أهمهــا ”خنقة بكارية”15 كلم شــرق تبســة التي تنفرد 
بمناظــر طبيعية خالبة وتقصدهــا العائالت من بكارية 
والمناطــق المجــاورة لها اال أن غياب األمن وانتشــار 
األوســاخ دفعــت بالعائالت إلــى العــزوف عنها وكذا 
منطقــة ”يوعكــوس” ببلديــة الحمامــات17 كلم غرب 
عاصمة الوالية والتــي تعتبر من أجمل المناطق الغنية 
بالمنابــع المائية دون أن ننســى منطقة ”قســطل”  28 
كلــم ببلدية عين الزرقاء شــمال الوالية ومــا تتميز بها 
مــن آثار وجمال رائــع وإلى الجنوب مــن الوالية نجد 
منطقــة نقريــن 150 كلم التــي تتوفر علــى كنوز من 
اآلثار التي تعود إلى غابر األزمان منها ما تم اكتشــافه 
ومنهــا ما يزال ينتظر غيــر أنه الزال يئن تحت الثرى 
يخبئ موروثا ثقافيا و حضاري متوارثا عن حضارات 
متعاقبــة مــرت من هنــاك أمــا بمنطقة بئــر العاتر90 
كلــم بالجهة الجنوبية لتبســة التي تعتبــر مهد الحضارة 
العاتريــة والتــي التزال آثارهــا بادية للعيان فألســف 
بدأت رســوماتها تندثر وتحتضر بســبب نقص العناية 
واالهتمام من طرف الجهات المعنية رغم أنها مصنفة 
ضمــن التــراث الوطني اال أنه  هنــاك غياب واضح 
وتقصيــر فــي اســتغالل المنابــع الحمويــة بالطرق 
العلميــة المتواجدة بكل من الحمامات ومنبع ســيدي 
يحيا ببلدية المريج اللذان يتميزان بمياه معدنية ذات 
جودة عالية، وأثبتت التجارب أنها تساهم في عالج 
أمــراض الكلى واألمراض الجلديــة وهما بحاجة 
ماســة إلى دراســة علمية الســتغاللهما ســياحيا 
االســتغالل األمثل على غرار الكثير من مناطق 
الوطــن فكلهــا مميــزات مــن شــأنها أن تؤهل 
الواليــة لتحقيق إقالع تنموي رائــد يدر أموال 

طائلة القتصاد الوطن. 
 املزايا العالجية ملياه منبع بكارية
 يجذب منبع بكارية الذي تتدفق مياهه الشفافة 
على ضفاف الطريق الوطني رقم 10 نحو 
المركز الحدودي ببوشــبكة بتبســة المئات 
من قاطني هذه الوالية الذين يتجهون يوميا 
إلى هــذا المنبــع صانعين بذلــك طوابير 
انتظــار مذهلــة ويالحــظ يوميــا توافــد 
مواطنين مصحوبين بدالء أو قارورات 
مــن جميع األشــكال و بســعات مختلفة 

حيــث أكدت بعض التحاليل أن هذا الماء مناســب 
لمرضــى الكلى وأمــراض جلدية أخــرى حيث ينصح 
العديد من أطباء أمراض الكلى مرضاهم بشرب كميات 

كبيــرة من هذا الماء 
خــالل شــهر علــى 
وأن  خاصــة  األقــل 
األمر يتعلق ب”عالج 
مجانــي  و  طبيعــي 
لمكافحة بعض أمراض 
الحصــى  مثــل  الكلــى 
المتكلس كما تسبب إقبال 
مواطني تبســة بل و حتى 
مــن خارجهــا علــى هذا 
المنبع في جعل الســلطات 
المحليــة تولــي اهتمامــا به 
حيــث قامــت بوضــع حنفية 
كبيرة فــي انتظــار القيام بما 
هو أفضل وســط فرحة كبيرة 
في أوساط مرتادي هذا المنبع

 معالم أثرية تستقطب 
السواح

 كما تعتبر والية تبســة من أهم 
المناطــق األثريــة العريقــة في 
الجزائرو التي يتوافد عليها اعداد 
كبيــرة للســواح االجانب في كل 
سنة فاقت ال 1000 سائح سنويا 
إذ تضــم لوحدهــا 23 معلما أثريا 
مصنفا عالميا تشــهد علــى تعاقب 
الحضــارات عليهــا مثل المســرح 
المســيحية  والكنيســة  الرومانــي 
واألســوار ومعبــد مينــارف وقوس 
النصــر ومعصرة برزقان وغير ذلك 

من اآلثار العريقة التي تزخر بها تيفاست وتشّكل هذه 
المعالم األثرية أرضية لقطب ســياحي يجلب مئات 
الســيّاح من جميع أنحاء العالــم، إال أن هذه المعالم 
تتعّرض للنهب ولــكل أنواع االعتداءات والتهريب 
ال سيما تلك الواقعة وسط المدينة وتردى وضع هذه 
الفضاءات بعدما أصبحت تتجّمع فيها كميات كبيرة 
من النفايات التــي يخلّفها الباعة المتجولون وبعض 
المواطنين متجاهلين بهذا الفعل القيمة التاريخية لها 
ضاربيــن عرض الحائط بمثل هــذه المعالم العريقة 
فضال عن تحّول عدد من هذه المعالم التاريخية إلى 
ملجأ للمنحرفيــن وأوكار لتعاطي المخدرات ورغم 
غيــاب اســتراتيجية واضحــة وإجــراءات طموحة 
وفّعالــة للحفــاظ على هــذا اإلرث باعتبــاره ذاكرة 
للتاريــخ ناهيك عن عمليات الســرقة التي تعّرضت 
لها عدد من القطع األثرية إال أن مصالح أمن والية 
تبســة تمّكنت من إحباط عــدة عمليات لتهريب هذه 
القطــع إلــى الدول األوربيــة كما يطالــب المثقفون 
والغيورون على هذا اإلرث الحضاري ومختصون 
في علــم اآلثار ورؤســاء الجمعيــات والمواطنون 
الجهــات المعنيــة بإجراءات ملموســة لحمايتها من 
جناية االغتيال مع سبق اإلصرار والترصد ال سيما 
بعد تجميد مشــاريع الترميم على خلفية جهل قواعد 
هندســة ترميم اآلثار والمعالــم التاريخية من طرف 
المهندســين ألنها تتطلب يد عاملة متخصصة ومن 
جهة أخرى تشهد المعالم األثرية بتبسة إهماال فظيعا 
شــارك في تكريســه المواطنون والمسؤولون على 
القطــاع الســياحي والثقافي على حّد ســواء بعد أن 
تعّرضــت مواقــع أثرية لحصــار بالقمامة بمختلف 
أنواعهــا فقــد تراكمــت بقايا الكرتون على أســوار 

المدينة العريقة بتبسة .  

 إرث حضاري هام ومعالم أثرية نفيسة  

سلطات تبسة في حاجة إلى إنعاش  الواقع السياحي

7عين على الشرق

   تنصيب المدير الجديد الربوفيسور عبد الكريم قواسمية مديرا جديدا لجامعة تبسة
n اشــرف اول امس بمقر جامعة العربي التبسي بوالية 
تبســة، المفتــش العــام لــوزارة التعليم العالــي والبحث 
العلمــي، محمد الشــريف صابة، علــى عملية تنصيب 
المدير الجديد البروفيسور عبد الكريم قواسمية لذي كان 
يشــغل نفس المنصب بجامعة محمد الشــريف مساعدية 
بوالية ســوق أهــراس، في حين تم اإلعــالن عن إنهاء 

مهام المدير السابق البروفيسور عمار بودالعة. 
وأكــد المدير الجديــد القديم بحكم إشــرافه علــى إدارة 
المركز الجامعي العربي التبســي بوالية تبسة لمدة عقد 
كامــل من الزمن قبــل ترقيته الى مصاف جامعة ســنة 
2010، خــالل عمليــة التنصيب التــي جرت بحضور 
والي الوالية محمد البركة داحاج رفقة ممثلي السلطات 
العسكرية والمدنية اضافة الى مختلف الفعاليات المنتمية 
إلى الجامعة، ممثلة في نواب المدير والعمداء ورؤســاء 
المجالــس العلميــة والمســؤولين اإلداريين ومســؤولي 
التنظيمــات الطالبية والنقابــات العمالية، عن أن مهامه 
الجديــدة التي أســندت إليه من طرف الوصاية، ســيقوم 
بهــا على أتم وجه في كنف التفاهــم والحوار واألبواب 
المفتوحة شــريطة العمل على تطبيق القانون بحذافيره، 
داعيــا الجميــع إلــى التكاتــف وتجــاوز كل العوائــق 

مــن أجــل ترقيــة الجامعة إلــى مراتب أســمى وجعلها 
الصــرح األكاديمــي الذي يعــول عليه، مشــيرا إلى أن 
جميــع الفعاليات التي تتشــكل منها الجامعة، إضافة الى 
الشركاء، مدعوون جميعا إلى ضرورة الوقوف معه في 
تنفيذ مختلف البرامج المســطرة الن هذه البرامج الحلقة 
األهم لبلوغ األهداف وتحقيقها بكل أريحية.                              
كمــا لم ينــس المفتش العام محمد الشــريف صابة الذي 
ناب عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي 
بن زيان بعد تكليفه رســمًيا، التذكير بالمسار األكاديمي 
واإلداري الطويــل للمدير الجديد الذي قال عنه بأنه من 
أوائل األكاديميين الجزائريين الذين حصلوا على درجة 
أستاذ التعليم العالي )بروفيسور(، وذلك قبل ثالثة عقود 
إضافــة إلــى ان أهم ميــزة في هذا التنصيــب ان الوافد 
الجديد شــغل نفس المنصب قبل 11 سنة ولمدة وصلت 
الى 10 ســنوات كاملة، داعًيا الجميع الى التعاون معه 
من اجل العمل الجيد الذي يتمخض عنه تحقيق األهداف 
المســطرة والتــي تصــب كلهــا فــي مصلحة األســرة 

الجامعية.  
  هواري غريب

 تتوفر تبسة على مناطق سياحية هائلة تتميز بالطبيعية الخالبة ومعالم أثرية وتاريخية هامة ُصنف بعضها عالميا ،ناهيك عن الموقع الجغرافي االستراتيجي الهام 
وارتباطها حدوديا ارتباطا وثيقا مع تونس بشريط حدودي يزيد عن 320 كلم بالجهه الشرقية للوطن فضال عن كونها منطقة عبور ومرآة وبوابة الشرق بالنسبة 

للجزائر مع الدول األخرى .

 تبسة : هواري غريب 

األربعاء  12 ماي  2021
الموافق لـ 30 رمضان 1442



n     و يتطلب على أشــبال نغيز 
نبيــل تحقيق الفــوز بنتيجــة كبيرة 
قبــل لقاء اإلياب فــي المغرب وهذا 
لإلبقــاء علــى الحظــوظ كاملة في 
التأهــل إلى الــدور النصف النهائي 
وهــذا ذهــب إليــه جــل الالعبيــن 
الذين ينتظرون بفــارغ الصبر هذا 
الموعــد لكســب الرهــان والفــوز 
الذي ســيضمن التواجد بنسبة كبيرة 
المولودية في المربع الذهبي  وتبدو 
المعنويــات عالية ومرتفعة قبل هذا 
الموعد بد النتائج االيجابية المحققة 
السيما في البطولة ورغم ذلك ركز 
الطاقــم الفني على الجانب النفســي 
لنســيان الالعبين اإلقصاء من كأس 

الرابطــة أمام اتحــاد العاصمة لكن 
األمور تختلف ألنها منافسة افريقية 

ذات  طابــع مغاربــي ويتطلع أبناء 
العاصمة الى تحقيق الفوز وهذا ما 

ركــز عليه الطاقم الفنــي مع رفقاء 
حشــود مطالبا اياهم بالفوز خاصة 
وأن المــدرب درس جيــدا  طريقة 
لعــب الفريــق المنافــس الــذي هو 
األخر غني عــن كل تعريف وجاء 
الــى الجزائــر بهــدف التأهل رغم 
صعوبــة المأمورية التــي تكمن في 
المنافــس الذي سيســتفيد من عاملي 
ســبيل  فــي  والجمهــور  األرض 
تجســيد الهــدف المســطر فــي هذا 
اللقــاء وهو الفوز لكــن حذاري من 
الــوداد الــذي يضم فرديــات المعة 
والعبين في المســتوى قادرين على 
قلب الموازين خاصــة إذ علمنا أنه 
الشبح األسود لألندية الجزائرية في 

السنوات االخيرة . 

n وواضــح  أن المأموريــة لــن تكون ســهلة لرفقاء 
ســعيود لكن الفوز البد منه في لقاء الذهاب ألن العودة 
ســتكون صعبة للغايــة بتونس ،وهذا مــا يدركه جيدا 
رفقــاء الحارس موســاوي توفيق الذين أبــدوا عزيمة 
كبيــرة  للتألــق في هذا اللقاء وتشــريف ألــوان النادي 
والراية الوطنية في هــذه الموقعة المغاربية التي تأتي 
في ظروف صعبة للشــباب المقصى من كأس الرابطة  
أمــام نجم مقرة ،إضافة إلى المشــاكل التي يتخبط فيها 
النادي  من جانب التســيير بعد رحيل الرئيس شــرف 
الديــن عمارة لكن  كل هذا ليس مهم بالنســبة ألنصار 
الســياربي الذيــن يريدون الفــوز في هــذا اللقاء الذي 
يبقى مهما جدا في ســبيل الوصول إلى المربع الذهبي  
والفريــق  على بعد خطــوة واحدة منه في حال تجاوز 
عتبــة الترجــي وتحقيق نتيجــة مريحة علــى أرضية 

ميدان 5 جويلية . 

n تســتعيد تشــكيلة شباب قسنطينة 
فريــق  أمــام  الســبت  لموعــد  

البــاك في لقاء الجولــة الثانية 
مــن عمــر مرحلــة اإلياب 
المحترفة  األولــى  للرابطة 
بمعنويات عالية بعد تركيز 
الطاقم الفنــي على الجانب 
بعــد  والبدنــي  النفســي  

النتيجــة المحققة فــي افتتاح 
مرحلة اإلياب والتي كانت جد 

ايجابية أمام وداد تلمســان حيث 
يســعى رفقاء أمقــران الى مواصلة 

النتائج االيجابية في لقاء الســبت أمام  
البــاك   من خالل كســب الرهان 
والتقرب أكثر في ســلم ترتيب 
العــام باعتبــار أن األنصــار 
غير راضون على  الترتيب 
الحالي حيث كانوا يطمحون 
إلــى األفضــل فــي مرحلة 
الذهاب لوال المشــاكل التي 
حدثت فــي البدايــة ورحيل 
المــدرب عمرانــي والمديــر 
الرياضــي مجوج واالســتنجاد 
الفنيــة  العارضــة  فــي  بحمــدي 

وبزاز في المديرية الرياضية للفريق حيث استطاع 
العــودة بقــوة ويتطلع أبنــاء الجســور المعلقة الى 
التحضيــر الجيد لهذا اللقــاء ودخول مرحلة االياب 
بملعب قسنطينة بقوة من خالل كسب النقاط الثالثة 
التــي تبقى مهمة جدا في ســبيل مواصلة المشــوار 
وهــذا ما أكــده جل الالعبيــن الذين ركــزوا كثيرا 
علــى التحضيرات مع محاولــة الطاقم الفني الرفع 
مــن درجة  الحمــاس إلبقاء النقاط داخــل القواعد 
. هــذا ومنح المدرب حمدي يومــي راحة لالعبين  
بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن يتم العودة الى 

التدريبات مساء الخميس تحضيرا لهذا اللقاء . 
أ- هادي 

n مــن المنتظر أن يتم ســحب قرعــة الدورين الربع  
النهائي  والنصف  والمربع الذهبي لكأس الرابطة  يوم 
االثنين القادم  على الســاعة العاشــرة صباحا بحضور 
ممثلي النــوادي المتأهلــة والهيئة المشــرفة على هذه 
المنافســة التــي تأهل اليهــا ثمانية نوادي بعــد إجراء 
األدوار التمهيديــة  والــدور الثمن النهائــي  بين فرق 
الرابطــة األولــى المحترفة حيث أســفرت العملية عن 
تأهــل 8 فرق واحدة في الشــرق ويتعلق األمر باتحاد 
بسكرة إضافة الى نوادي من  الوسط في صورة شبيبة 

القبائل ، نجم مقــرة ، اتحاد العاصمة  وأولمبي المدية  
إضافــة الى ثالث فرق من الغــرب ويتعلق األمر بكل 
من وداد تلمســان وشبيبة الســاورة  ومولوديه وهران 
. وتعتبر هذه المنافســة المســتحدثة هــذا العام فرصة 
للفــرق المتأهلة إلــى التحضير الجيــد للبطولة خاصة 
الفرق المهددة بالسقوط في شاكلة وداد تلمسان ، اتحاد 

بسكرة  ونجم مقرة على التوالي .
 أ- هادي

أخبار محترفينا  مولودية الجزائر  - الوداد البيضاوي المغريب 

داربي مغاربي مثير واألفضلية للمولوية 

شباب بلوزداد - الرتجي الريايض التونيس 

السياريب يطوى البطولة ويفكر يف اإلطاحة بممثل تونس 

شباب قسنطينة 

الخضورة تركز عىل لقاء الباك وعينها عىل النقاط الثالثة 

الرشق سيكون ممثل بفريق واحد 

قرعة الدور الربع الهايئ والمربع الذهبي من كأس الرابطة  يوم االثنني القادم 

 رياض محرز يتعرض
 لمحاولة إعتداء

n تعــرض قائــد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز ســهرة أول 
أمس لمحاولة اعتداء عند خروجه من مطعم رفقة صديقته تايلور.

حيــث تعرض اليســاري الجزائــري رياض محرز لمحاولــة اإلعتداء ما 
استدعى تدخل األمن لحمايته.

ولم تكشــف وســائل اإلعالم اإلنجليزية عن أســباب اإلعتداء على النجم 
الجزائري رياض محرز .

أدم وناس يعود اىل نادي نابويل

n أكد المدير الرياضي لنادي كروتوني جوســيبي أورســينو أن العب 
المنتخــب الوطني الجزائري آدم وناس ســيعود بصفة رســمية لنابولي 

خالل الميركاتو الصيفي القادم .
وقال جوســيبي أورســينو في تصريحات لوســائل اإلعــالك ال إيطالية: 
“لألســف ســنكون ُمجبرين على عــدم التوقيع مع وناس بشــكل نهائي 

خالل الموسم القادم ”
وتابــع حديثــه قائال :” آدم وناس كان ُمذهال خالل فترة لعبه معنا واآلن 

نحن ُمجبرون على توديعه ألنه عأيد إلى نابولي بصفة رسمية ”
ليختتم قائال ” آدم وناس ساهم في منحنا بصيص أمل من أجل التنافس 
على ورقة البقاء، ولكن الوقت كان ضيقا بالنسبة له ليحسم كل شيء”
تاج الدين 

شبيبة سكيكدة 
الالعبون اسرتجعوا الثقة ونشوة اللعب 

n يفكــر الطاقــم الفني بقيادة شــريف حجار في برمجــة تربص قصير من 
خالل استغالل تأجيل لقاء  شبيبة سكيكدة  أمام شباب بلوزداد برسم الجولة 
الثانية من مرحلة اإلياب للرابطة األولى المحترفة ،بســبب ماركة السياربي 
في المنافسة اإلفريقية والفرصة مواتية من أجل ذلك لمعرفة أكثر الالعبين 
خاصــة و أن حجــار جاء متأخرا الى الفريق وأشــرف إلى حد الســاعة عن 
أربع مباريات فقط حقق فوزين وانهزم في واحدة وأقصي من كأس الرابطة 
أمام شــبيبة الســاورة، وهي المواجهة التي لعبها الفريق بالتشكيلة الثانية 
خوفا من اإلصابات والعقوبات وهذا ما يؤكد أن المدرب حجار ال تهمه هذه 
المنافسة وهذا ما أشرنا إليه في أعددنا الماضية ويتطلع فقط إلى كيفية إنقاذ 
التشكيلة من تفادي السقوط إلى الرابطة الثانية رغم أن المأمورية والمهمة 
صعبة للغاية  غير أن المدرب الســابق ألولمبي المدية رفع التحدي والدليل 
االنطالقة الجيدة في الشطر الثاني من البطولة أين فاز باألداء والنتيجة على 
اتحاد بســكرة في انتظار المباريات المقبلة ويبحث الطاقم الفني على شــحن 
بطاريــات العبيه من خــالل إجراء تربص قصير بعد العيد حتى يكون رفقاء 
الحارس قاســم سفيان على أتم الجاهزية واالستعداد للمباريات القادمة التي 
يبقــى الرهان فيها صعــب وتحقيق نتائج ايجابية هو الســبيل الوحيد إلنقاذ 
الشبيبة وإعادة االعتبار للجماهير التي تنتظر الكثير من المدرب والالعبين 
الذين بدأوا يعودون إلى المســتوى كما تم اســترجاع الثقة ونشوة اللعب مع 

حجار الذي عرف كيف تتعامل مع الوضع خاصة من الناحية النفسية .
هادي
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أ.هادي

أ.هادي

تواصل تشكيلة شباب بلوزداد تحضيراتها لموقعة السبت المقبل لحساب ذهاب الدور الربع النهائي من رابطة ابطال إفريقيا 
أمام الترجي الرياضي التونسي صاحب الطبعة األخيرة من هذه المنافسة بمعنويات عالية وقدرات كبيرة توحي على أن 

الالعبين واعون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم على أتم االستعداد من أجل اإلطاحة الترجي الرياضي التونسي 
الذي يعتبر فريقا كبيرا وعريقا ويحسن التفاوض حتى خارج القواعد .

ســتكون تشــكيلة مولودية العاصمة  هذا الجمعة على موعد مع الدور الربع النهائي من منافســة رابطة أبطال 
إفريقيا عندما تستقبل بملعب 5 جويلية االولمبي  الوداد البيضاوي المغربي في لقاء صعب للغاية وداربي مغاربي 

مفتوح على كل االحتماالت.



n  يتجــه مدرب منتخــب ألمانيــا يواكيم لوف 
الســتدعاء نجــم بايــرن ميونيخ تومــاس مولر 
مجدداً إلى صفوف الـ ”مانشافت” لخوض غمار 
منافســات يورو 2020 هذا الصيف والمؤجلة 
مــن العــام الماضي بســبب فيــروس كورونا، 

بحسب ما أشارت إليه صحيفة بيلد.
وكتبت الصحيفة المحلية ”خبر ســعيد للعشــاق 
األلمان”، وتابعــت ”اتصل لوف بمولر! قال له 

انه يريد عودته للمنتخب«.
وأمــام المــدرب الوطنــي حتــى 19 أيار/مايو 

الحالي لإلعالن عن الئحة من 26 العباً تمهيداً 
للمشــاركة فــي كأس أوروبا المقــررة من 11 

حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو المقبلين.
وينتظــر منتخــب ألمانيــا اســتحقاقات صعبــة 
فــي الــكأس القارية حيث يلعب فــي ”مجموعة 
الموت” إلى جانب فرنسا بطلة العالم والبرتغال 

بطلة أوروبا والمجر إحدى الدول المضيفة.
وكان مولــر، البالــغ 31 عامــاً، أُجبــر علــى 
االعتــزال دوليــاً بخالف إرادته فــي بداية عام 
2019، وعــاش المصيــر ذاتــه الــذي واجهه 
زميله فــي الدفاع جيــروم بواتنــغ ونظيره في 
بوروســيا دورتموند ماتس هوملس عقب الفشل 
الذريــع للمنتخــب في مونديال روســيا 2018 

بعدما ودع المنافسات من دور المجموعات.
ويأتــي قرار لوف باســتدعاء مولــر مجدداً بعد 
تألقــه مــع فريقــه بايــرن ميونيــخ والعروض 
الرائعــة التي يقدمها مــع البافاري في دور حّر 

داخل المستطيل األخضر في مقدمة الهجوم.
كما نــال مولر ثنــاء جميع المراقبين وعشــاق 
الكرة المســتديرة في البالد، وتعالت األصوات 
المطالبــة بعودتــه إلــى المنتخــب الوطني، في 

مقابل موقف جامد من لوف.
وضمن الســياق نفسه، أشارت تقارير صحافية 
محليــة إلــى إمكانية عــودة بواتنــغ، ولكن مع 
تأكيــد أكثــر على حالة هوملــس، خصوصاً ان 
الدفــاع كان نقطة ضعــف المنتخب في العامين 

الماضيين

  لوف يتجه الستدعاء مولر مجددًا 

إلى المنتخب األلماني
 يوفنتوس يحسم مصري نجمه 

رونالدو ومدربه بريلو
 

   إبراهيموفيتش يغيب عن ميالن 
يف "وقت الحسم"
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n سيغيب العب الوسط اإليطالي الدولي ماركو 
فيراتي عن المالعب بين 4 و6 أســابيع إلصابته 
بركبتــه، بحســب ما أعلــن فريقه باريس ســان 
جيرمان الفرنســي الثالثــاء، ما يهدد مشــاركته 
فــي بطولة أوروبــا ”يــورو 2020” للمنتخبات 

الصيف المقبل.
وتعــرض فيراتي إلصابــة في الربــاط الجانبي 
لركبته اليمنى األسبوع الماضي خالل التمارين، 
وتبدو ضئيلة احتماالت عودته قبل مباراة إيطاليا 
وتركيا في 11 حزيران/يونيو المقبل في روما.

وغاب الالعب اإليطالي عن تعادل فريقه األخير 
مــع رين في الدوري المحلــي، لتتضاءل فرصة 
احتفاظــه بلقبه أمام ليــل المتصدر. كما أن فريق 
العاصمــة ودع مســابقة دوري أبطــال أوروبا، 
لخســارته أمــام مانشســتر ســيتي اإلنكليزي في 

نصف النهائي.
ويغيب ابن الثامنة والعشرين عن مباراتي فريقه 
المتبقيتيــن فــي الــدوري ضد رينس وبريســت 
باإلضافــة إلى نصف نهائي الكأس األربعاء ضد 

مونبلييه. 
فيراتي الذي ترك معســكر بالده في آذار/مارس 
الماضي إلصابة بفخذه األيسر وأصيب بفيروس 

كورونا، كان قد غاب عن بطولة أوروبا 2016 
بســبب اإلصابــة أيضــا، فيما غابت بــالده عن 

نهائيــات مونديــال 2018.وتلعــب إيطاليــا في 
مجموعة تضم تركيا وسويسرا وويلز.

n  أعلــن الحــارس اإليطالــي المخضــرم 
جانلويجي بوفون الثالثاء أنه سيترك يوفنتوس 
بشــكل ”نهائي” في ختام الموسم الحالي، لكنه 
لم يقفل الباب على مواصلة مشــواره الكروي 
رغــم أعوامه الـ43 بانتظــار العروض التي 

ستقدم له.

وقال بوفون: ”مســتقبلي واضــح .. في نهاية 
الموسم سأترك يوفنتوس بشكل نهائي وبعدها 
ســأرى إن كنت ســأتوقف أو إذا كنت ســأجد 

حاًل يمنحني حوافز جديدة«.
وأشار بوفون الذي دافع عن مرمى يوفنتوس 
منذ 2001 حتى 2018 قبل أن يتركه لموسم 

واحــد من أجل مغامرة فرنســية مــع باريس 
ســان جرمان، الى أنه ”فــي يوفنتوس، قدمت 
كل شــيء وحصلــت على كل شــيء. وصلنا 
الــى نهاية حقبة ومن الصــواب أن أضع حداً 

لالرتباك الحاصل” بشأن نواياه.
وتــوج بوفون بلقــب الــدوري اإليطالي 10 
مــرات بقميــص يوفنتــوس وبقي معــه حين 
أنــِزَل الــى الدرجــة الثانية موســم -2006
2007 بســبب فضيحــة التالعــب بالنتائج، 
ما عزز مكانته لدى مشــجعي فريق ”الســيدة 
العجــوز” الذي وصل معــه إلى نهائي دوري 
األبطــال ثالث مــرات لكنه ســقط عند العقبة 
األخيرة أمام غريمه المحلي ميالن )2003( 
وبرشلونة )2015( ولاير مدريد )2017(.

ويــودع بوفــون عمــالق تورينو مع حســرة 
التنــازل عــن لقب الــدوري المحلــي لصالح 
الغريــم إنتر، في وقت يصارع ”بيانكونيري” 
من أجل محاولة التأهل الموسم المقبل لدوري 
أبطــال أوروبا )يحتل حاليــاً المركز الخامس 

قبل ثالث مراحل على نهاية الموسم(.
وبعــد الخروج المخيب أيضــا من ثمن نهائي 
دوري األبطــال على يــد بورتــو البرتغالي، 
ســيكون يوفنتوس أمام فرصــة إهداء بوفون 
لقــب أخير قبل الرحيل حين يواجه أتاالنتا في 
نهائي مســابقة الكأس المحلية في 19 الشــهر 

الحالي. 

 مخاوف من غياب فريايت عن يورو 2020 بسبب اإلصابة

 بوفون يؤكد مغادرة يوفنتوس ويستبعد اعزتاله

n أكد التشــيكي بافيل نيدفيد نائب 
رئيس نادي يوفنتــوس أن أندريا 
بيرلو المديــر الفنــي والبرتغالي 
نجــم  رونالــدو  كريســتيانو 
الفريق، مســتمران فــي صفوف 

”البيانكونيري” الموسم المقبل.
وقال نيدفيد فــي تصريحات نقلها 
موقــع ” فوتبــول إيطاليــا”، أثناء 
مغادرته مركز تدريب يوفنتوس، 
اليــوم االثنين: ”أنــا متأكد من أن 
بيرلــو ورونالــدو ســيبقيان فــي 

يوفنتوس«.
وأضاف التشــيكي: ”هناك بعض 
الصعوبــات وهــذا أمــر طبيعي، 

لكننا سنقاتل حتى النهاية«
وتــرددت أنبــاء خالل الســاعات 
القليلــة الماضيــة، عــن اعتــزام 

بعــد  بيرلــو،  إقالــة  يوفنتــوس 
الخســارة الســاحقة أمــام ميــالن 
بثالثية، وكذلك رحيل كريستيانو 
رونالدو بعد الموسم السيء محليا 
وقاريــا، وتقلص فــرص الفريق 
في التأهل لــدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وتراجــع يوفنتوس، بعــد هزيمته 
المذهلــة في عقر داره أمام ميالن 
)3-0(، إلــى المركــز الخامــس 
على سلم ترتيب الدوري اإليطالي 
لكرة القــدم ”الكالتشــيو” برصيد 
69 نقطــة، وودع دوري أبطــال 
أوروبــا من دور الـــ16، ومهدد 
بالغيــاب عــن البطولــة القاريــة 

المرموقة في الموسم المقبل.

الســويدي  النجــم  ســيغيب    n
المخضــرم زالتــان إبراهيموفيتش 
عن فريقه ميالن اإليطالي لمباراتين 
علــى أقل تقديــر بســبب اإلصابة، 
وذلك بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو 

بيولي، الثالثاء.
وكشــف بيولي عشــية لقاء تورينو 
في المرحلة السادســة والثالثين من 
الدوري اإليطالي أن السويدي البالغ 
39 عامــا: ”تعرض اللتواء طفيف 
فــي الركبــة )اليمنــى( ولــن يكون 
متاحا )األربعاء ضــد تورينو( وال 
األحد ضد كالياري. وسنرى بعدها 
ما هي التطورات األسبوع المقبل«
في  وأصيب إبراهيموفيتش األحــد 
اللقــاء الــذي فــاز به ميالن علــى 
فــي معقل  غريمه يوفنتــوس 3-0 
األخيــر ضمــن المرحلة الخامســة 
والثالثين، وترك الملعب في الشوط 
الثانــي إثــر احتــكاك مــع المدافع 

الهولندي ماتيس دي ليخت.
وتأتــي إصابــة زالتــان فــي وقت 
حــرج مــن الموســم، حيــث يقاتل 

فريقه على المركــز الرابع المؤهل 
لدوري أبطــال أوروبا، مع تبقي 3 

جوالت على النهاية.
وكان ”إبــرا” جــّدد عقــده للتو مع 
ميالن لموســم اضافــي حتى يونيو 
2022، وعاد إلى صفوف منتخب 
بالده المشــارك فــي نهائيات كأس 
أوروبا الشــهر المقبل وذلك بعد 5 

سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.
اإليطالــي  التلفزيــون  وأظهــر 
صــورا إلبراهيموفيتش فــي نهاية 
المبــاراة وهــو واقــف علــى حافة 
الملعــب وقد ضمد ركبته اليســرى 
محتفال بفوز ”روســونيري” الكبير 
علــى يوفنتــوس، ليعــزز حظوظه 
بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل بعد غياب لســنوات 

عدة.
ويحتل ميالن حاليــا المركز الثالث 
بنفــس عــدد نقــاط أتاالنتــا الثاني، 
وبفــارق نقطتين أمام نابولي الرابع 

وثالث أمام يوفنتوس الخامس.
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n رتفعــت حصيلــة شــهداء 
القصــف اإلســرائلي على قطاع 
غزة إلى 26 شهيدا أمس الثالثاء 
حسب ما حصيلة أعلنتها وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وأفاد مراسل اإلذاعة الجزائرية 
من غــزة أن الكيــان الصهيوني 
جــوا  غــزة  كثــف من قصــف 
وبحرا بعيــد اإلعالن عن عملية 
عسكرية ضد القطاع، مما أسفر 
عن ســقوط مزيد من الشــهداء، 
فيما أصيــب 6 إســرائيليين في 
مدينة عسقالن بصواريخ كتائب 
القســام، بينمــا أخلــى االحتالل 
المســجد األقصى بعد صدامات 
عنيفة أســفرت عن إصابة مئات 

الفلسطينيين .
حربيــة  طائــرات  شــنت  فقــد 
فجر الثالثاء غارات  إســرائيلية 
جويــة مكثفة علــى مناطق عدة 
في غــزة، وقال المتحدث باســم 
الدفــاع المدنــي فــي القطاع إن 
امــرأة-  -بينهــم  فلســطينيين   3
استشهدوا جراء قصف إسرائيلي 
استهدف منزال في مخيم الشاطئ 

غرب مدينة غزة.
بغــزة  المدنــي  الدفــاع  وأفــاد 
الفلســطينية  الصحــة  ووزارة 
بارتفاع حصيلة ضحايا القصف 
اإلســرائيلي المتواصل إلى 26 
شــهيدا -بينهم 9 أطفال- و800 

مصابين.
وردا علــى اســتهداف المدنيين 
أعلنــت كتائب عز الدين القســام 
لحركــة  العســكرية  -الــذراع 
المقاومــة اإلســالمية )حماس(- 
أنهــا وجهت فجر اليــوم ضربة 
صاروخية كبيرة لمدينة عسقالن 
في إســرائيل، وقالت »إذا كرر 
العدو اســتهداف البيوت المدنية 
اآلمنة فســنجعل مدينة عســقالن 

في إسرائيل جحيما«.
وبالتزامــن، قصفــت الــزوارق 
الحربية اإلســرائيلية مجددا فجر 
اليــوم أراضــي زراعية شــمال 
غرب قطــاع غزة بعدما قصفت 
في وقت سابق منطقة السودانية.
وبعيــد منتصف الليلــة الماضية 
أوردت وســائل إعالم إسرائيلية 
أن الجيــش اإلســرائيلي أطلــق 
عملية عســكرية على غزة تحت 
اسم »حارس األسوار«، مشيرة 
إلــى أن العملية شــملت سلســلة 
غــارات على أهداف متفرقة في 

قطاع غزة.
فــي المقابــل، نفــذت كتائب عز 
الدين القســام -الذراع العسكرية 
وفصائــل  حمــاس-  لحركــة 
فلسطينية أخرى فجر اليوم المزيد 
من الضربات الصاروخية على 
مستوطنات متاخمة لغزة، وسط 

دوي لصفــارات اإلنــذار، وذلك 
ضمن عملية أطلقت عليها اســم 

»سيف القدس«.
وكانت فصائــل المقاومة أعلنت 
صــاروخ   100 أطلقــت  أنهــا 
باتجاه إســرائيل، بما في ذلك 7 
علــى مدينة القدس، واســتهدفت 
عســقالن  الصواريــخ  بقيــة 
وسديروت ومستوطنات بمنطقة 
غــالف غــزة، في حيــن تحدث 
الجيش اإلســرائيلي عن إطالق 
نحــو 200 قذيفــة صاروخيــة، 
مشــيرا إلــى أن القبــة الحديدية 

اعترضت عشرات منها.
وزارة  أعلنــت  المقابــل،  فــي 
الدفــاع اإلســرائيلية ارتفاع عدد 
الصواريــخ التــي أطلقــت مــن 
قطاع غزة باتجاه إســرائيل إلى 

300 صاروخ.
وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن 
فــي وقت الحــق من أمــس أنه 
قصف 130 »هدفا عســكريا« 
فــي غــزة، بحســب زعمــه، ما 
أســفر عن 15 قتيال من حركتي 
حماس والجهاد اإلســالمي، ردا 
على إطالق الفصائل الفلسطينية 

صواريخ على إسرائيل.
وأمس، أعلنت إســرائيل إطالق 
عملية عسكرية موسعة في غزة 
تحت مسمى »حارس األسوار«، 
لتــرد عليهــا الفصائــل بالقطاع 
وتطلــق اســم »ســيف القدس« 

على هجماتها الصاروخية.
ومنــذ الجمعــة، شــهدت القدس 

الشرقية عموماً وباحات المسجد 
مواجهات  األقصى خصوصــاً، 
بين قــوات األمــن اإلســرائيلية 
هــي  فلســطينيين  ومتظاهريــن 
األعنف منذ 2017، لكّن أعنف 
إذ  اإلثنيــن  دارت  االشــتباكات 
أعلن الهالل األحمر الفلســطيني 
أّن أكثــر مــن 520 فلســطينياً 
أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم 
أصيبوا في أعينهم ورؤوســهم، 
الشــرطة  أعلنــت  حيــن  فــي 
اإلسرائيلية سقوط تسعة جرحى 

على األقّل في صفوفها.
و قد عقد مجلس الجامعة العربية 
أمس الثالثاء دورة غير عادية ، 
افتراضية، لمناقشة األوضاع في 
القــدس المحتلة وبحــث التحرك 
العربي لمواجهة جرائم االحتالل 
اإلســرائيلي فيما تتواصل ردود 
الفعل الدولية المنــددة بالتصعيد 
اإلسرائيلي الخطير ضد المسجد 

األقصى والمقدسيين.
وقــال األميــن العــام المســاعد 
للجامعة العربية، الســفير حسام 
زكــي، إنه تقرر ترفيع مســتوى 
االجتماع إلى المستوى الوزاري 
بــدال مــن مســتوى المندوبيــن 
الدائميــن، تناســبا مــع خطورة 
االعتــداءات اإلســرائيلية علــى 
األقصــى  بالمســجد  المصليــن 
وعلى سكان حي الشيخ جراح،  
ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة 
القــدس وتغييــر الوضع  لتهويد 
القانوني والتاريخي القائم للمدينة 

ومقدساتها.

وانتقد السفير سفير دولة فلسطين 
فــي القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعــة العربية، فــي تصريح 
»المحاوالت القســرية للسيطرة 
علــى حوالــي 28 منــزال بحي 
الشيخ جراح وتهجير نحو 500 
شخص يسكنون هذه المنازل أبا 

عن جد«.
وأضــاف »لدينــا توجــه بطلب 
فتــح تحقيــق دولــي عاجــل في 
وإلضافــة  الممارســات،   هــذه 
جــراح(  )الشــيخ  الملــف  هــذا 
مــع سلســلة الملفــات الموجودة 
بمحكمــة العــدل الدوليــة،  ألن 
ما تقوم به إســرائيل هو جريمة 
حرب تضاف إلى سلسلة جرائم 
ارتكبتهــا ضــد  التــي  الحــرب 

الشعب الفلسطيني«.
وأكــدت الخارجيــة الفلســطينية 
أن الكيــان الصهيوني لجأ أيضا 
إلى توسيع مشاركة المستوطنين 
وجمعياتهم ومنظماتهم اإلرهابية 
وعناصرها بقوة في االعتداءات 
المستمرة ضد القدس ومقدساتها 
إخفــاء  بهــدف  ومواطنيهــا 
دور ســلطات االحتــالل خلــف 
وعصاباتهــم  المســتوطنين 
ولتضليــل الرأي العــام العالمي 
بأن مــا يحــدث في القــدس هو 
خالف بين سكان المدينة المقدسة 

إلخفاء حقيقة احتاللها للقدس.
وتشــهد مدينــة القــدس المحتلة 
منذ بداية شــهر رمضان الكريم، 
قــوات  بهــا  تقــوم  اعتــداءات 
االحتــالل والمســتوطنين، فــي 

منطقة »بــاب العامــود« وحي 
»الشيخ جراح« ومحيط المسجد 
األقصى ، إضافة إلى مخططات 
االستيالء على منازل المواطنين 
المقدســيين، خاصــة فــي حــي 
الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ 
المدينــة المقدســة مــن ســكانها 
وتهجير أهلهــا، وتغيير الوضع 

القانوني والتاريخي القائم.
ويحتــج الفلســطينيون فــي حي 
الشــيخ جــراح علــى قــرارات 
»محاكــم«  عــن  صــدرت 
عائــالت  بإجــالء  إســرائيلية 
فلســطينية مــن المنــازل التــي 
شــيدتها عام 1956، فيما تزعم 
جمعيات اســتيطانية أنها أقيمت 
على أرض كانت مملوكة ليهود 

قبل 1948.
الدوليــة  املجموعــة 

تطالب بوقف العدوان
مــن  العديــد  غــرار   وعلــى 
الــدول، أدانــت الجزائــر بأشــد 
العبارات االعتداءات العنصرية 
والمتطرفة لالحتالل االسرائيلي 
علــى الفلســطينيين فــي القدس 
أداء  مــن  ومنعهــم  المحتلــة، 
شــعائرهم الدينيــة في المســجد 
األقصــى فــي انتهــاك فاضــح 

لقرارات الشرعية الدولية.
بــدوره، طالب أمين عــام األمم 
أنطونيــو غوتيريس،  المتحــدة، 
الكيان الصهيوني بوقف عمليات 
الفلســطينيين  وإخــالء  الهــدم 
مــن بيوتهــم فــي مدينــة القدس 

المحتلة، مشــددا علــى ضرورة 
»التمســك بالوضــع الراهن في 
األماكــن المقدســة بمدينة القدس 

واحترامه«.
وقال المتحدث باسم غوتيريس، 
ســتيفان دوجاريــك، فــي بيان، 
أنــه علــى الكيــان الصهيونــي 
»وقف عمليــات الهدم واإلخالء 
بالقــدس«، معربــا عــن »القلق 
العميق إزاء استمرار العنف في 
القدس الشــرقية المحتلة، وكذلك 
احتمال إخالء عائالت فلسطينية 
مــن منازلهــا فــي حيي الشــيخ 

جراح وسلوان بالمدينة«.
كما دعا الممثل الســامي لتحالف 
لألمــم  التابــع  الحضــارات 
موراتينوس،  ميغيــل  المتحــدة، 
إلــى »احتــرام حرمــة األماكن 
الدينيــة«، مســتذكرا خطة عمل 
األمــم المتحــدة لحمايــة المواقع 
الدينيــة: في الوحــدة والتضامن 
من أجــل العبادة اآلمنة. وشــدد 
على »حق المصلين في ممارسة 
شعائرهم وتقاليدهم الدينية بسالم 
وأمان دون خوف أو ترهيب«.

من جانبها، دعت اللجنة الرباعية 
لعملية السالم في الشرق األوسط 
وروســيا  األوروبــي  )االتحــاد 
واألمــم  المتحــدة  والواليــات 
االحتــالل  ( ســلطات  المتحــدة 
اإلســرائيلي إلى وقــف التصعيد 
في القدس وإجراءاتها التعســفية 
خــالل هــذه الفتــرة مــن األيام 

المقدسة لدى المسلمين.
مفوضيــة  طالبــت  وبدورهــا، 
الســامية لحقوق  المتحــدة  األمم 
الصهيونــي  الكيــان  اإلنســان، 
بالوقف الفــوري لجميع عمليات 
اإلجالء،  بما فــي ذلك عمليات 
إجــالء العائالت في حي الشــيخ 

جراح في القدس الشرقية. 
إن  األوروبــي  االتحــاد  وقــال 
»الوضــع فيمــا يتعلــق بإخالء 
العائــالت الفلســطينية فــي حي 
الشــيخ جراح بالقــدس ومناطق 
أخرى من القدس الشــرقية يثير 
القلق الشديد وهذه األعمال غير 
قانونية بموجب القانون اإلنساني 
الدولي وتؤدي لتأجيج التوترات 

على األرض«.
ومــن جهتهــا، أدانــت رابطــة 
العالم اإلســالمي، باسم مجالسها 
ومجامعهــا وهيئاتهــا العالميــة، 
إجراءات إخالء منازل فلسطينية 
بالقدس المحتلة وفرض الســيادة 
عليها بمنطق القوة، موضحة أن 
»مثــل هذه المخاطــرة تزيد من 
تعقيد فرص تحقيق السالم العادل 

والشامل للقضية الفلسطينية«.
ق ـ د

فيما رّدت المقاومة بقّوة

عشرات القتلى في الغارات اإلسرائيلية على غزة

10  عين على العالم 

 n أكــد حــزب »المؤتمــر 
الوطني األفريقي« الحاكم في 
جنــوب إفريقيا، دعمــه الثابت 
لحق الشعب الصحراوي غير 
القابــل للتصــرف فــي تقرير 
المجتمــع  داعيــاً  المصيــر، 
الدولــي إلى التعجيــل بجهوده 
الراميــة إلــى حل النــزاع في 

الصحراء الغربية.
و قــال رئيــس جنــوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا, زعيم حزب 
»المؤتمــر الوطني االفريقي« 
فــي كلمــة لــه خــالل اجتماع 
التنفيذيــة للحزب عقد  لإلدارة 
فــي الفتــرة مــن 8 إلــى 10 
ماي الجاري: »يؤكد المجلس 
الوطنــي  للمؤتمــر  التنفيــذي 

األفريقــي مــن جديــد التزامه 
بتعزيــز وتكثيــف دعم جنوب 
أفريقيا للشعب الصحراوي في 

سعيه إلى تقرير المصير«.
بالمناســبة »إننا  أضــاف  و 
ندعــو الحركــة التقدمية للقارة 
التعجيل  الدولي إلى  والمجتمع 

بجهودها في هذا الصدد«.
و قــد أعــرب حــزب زعيــم 
جنوب أفريقيا الراحل نيلسون 
مانديــال فــي عــدة مناســبات 
وأحــداث قاريــة ودولية, عن 
الصحــراوي  للشــعب  دعمــه 
وحقه غير القابل للتصرف في 

تقرير المصير واالستقالل.
وكان حــزب المؤتمر الوطني 
االفريقي قد دعا في بيان له يوم 

11 ديســمبر الماضي »جميع 
القوى الدوليــة والتقدمية« في 
القارة إلى إدانة إعالن الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب 
بشــأن »االعتراف« بالســيادة 
علــى  للمغــرب  المزعومــة 
الصحــراء الغربيــة المحتلــة, 
معربــا عن »اســتنكاره« لهذا 

القرار.
وفــي الســياق, أعــاد الحزب 
التذكيــر بأن المملكة المغربية, 
االتحــاد  فــي  عضــو  وهــي 
ملزمــة  وبالتالــي  األفريقــي 
التأسيســي  الميثــاق  باحتــرام 
وقرارات الهيئــة االفريقية, ال 
تملك أي سيادة على الصحراء 
الموقــف  وهــو  الغربيــة, 

المعتــرف بــه فــي العديد من 
األفريقــي  االتحــاد  قــرارات 
واألمم المتحــدة وحكم محكمة 
العــدل الدولية الصادر في عام 

.1975
وقد ســجلت الصحراء الغربية 
منــذ عــام 1966 فــي قائمــة 
األقاليــم غيــر المتمتعة بالحكم 
بالتالــي مؤهلة  الذاتــي, وهي 
لتطبيــق قــرار الجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة رقــم 1514 
بشــأن إعالن منح االســتقالل 
للبلدان والشــعوب المستعمرة, 
فــي  مســتعمرة  آخــر  وهــي 
أفريقيا يحتلها المغرب منذ عام 

1975، بدعم من فرنسا.
ق ـ د

دعا المجتمع الدويل إىل التعجيل بحّل الزناع

الحزب الحاكم يف جنوب إفريقيا يؤكد دعمه لحق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه

األربعاء  12 ماي  2021
الموافق لـ 30  رمضان  1442
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الشاف سمية منال عمران  
مبدعة املطبخ 

القسنطيني ومالك 
النوايا الحسنة

ص 13

نصائح غذائية للوقاية 
من العوارض املرضية 

خالل عيد الفطر

  مقبلة باردة 
سلطة  نابل   -   الفته

بقالوة دون 
غلوتني

ص 15

ص 12

ّقصة محمد صلى اهلل عليه وسلم خاتم األنبياء واملرسلني   ّ



عين على اإلقتصاد

 n    بعــَث هللا محّمــداً خاتــم أنبيائــه بعــد بلوغه 
ســّن األربعين، وقد بدأ -عليه الصالة والسالم- 

دعوتــه ســّراً، واســتمّر فيها ثالث ســنواٍت 
قبــل أن يأمَره هللا بالَجْهــر فيها، وقد تحّمل 
-عليه الصالة والســالم- األذى والَمشــّقة 
في سبيل دعوته؛ مّما أّدى بالصحابة إلى 
الهجرة إلى الحبشة؛ فراراً بدينهم، واشتّد 
الحال على النبّي -صلّى هللا عليه وسلّم-، 
وخاّصًة بعد وفاة أقرب الناس إليه، فخرج 

من مّكة إلى الطائف؛ ُملتِمساً النُّصرة منهم، 
ــخرية، فعاد -عليه  فمــا وجد غيــر األذى والسُّ

الصالة والســالم- ليستكمَل دعوته، وكان يعرض 

اإلسالم على القبائل في موسم الَحّج، فالتقى يوماً بَنفٍر 
من األنصار الذين آمنــوا بدعوته، ورجعوا إلى 
المدينــة؛ لدعوة أهليهم، ثــّم تهيّأت الظروف 
فيما بعد؛ لَعْقد بيعَتي العقبة األولى والثانية 
بين الرســول -عليه الصالة والســالم-، 
د أمر الهجرة إلى  واألنصــار، وبذلك ُمهِّ
المدينة، فخــرج النبّي مع أبي بكٍر تلقاء 
المدينــة، ومــرَّ فــي طريقه بغــار ثوٍر، 
وَبِقــي فيه ثالثة أيّاٍم قبــل بلوغ المدينة، 
وبنى المســجد فور وصولــه إيّاها، وأقام 
فيهــا الدولــة اإلســالميّة، وبقــي يدعو إلى 
رســالة اإلســالم إلى أن تُوفِّي -صلّى هللا عليه 

وسلّم- وعمره ثالث وستّون سنًة.

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

n   فقــد أثبت البحــث العلمي 
اإلفطــار  وجبتــي  أهميــة 
والســحور فــي إمــداد الجســم 
باألحماض الدهنيــة واألمينية، 
وبدونهما يتحلل الدهن في جسم 
اإلنســان بكميــات كبيــرة مما 
يؤدي إلى تشــمع الكبد وإلحاق 
أضرار خطيرة بجسم اإلنسان. 
قــال صلى هللا عليه وســلم :)ال 
تــزال أمتــي بخير مــا عجلوا 

الفطر وأخروا السحور(.

  Alain Saury بين ألن سوري
 Régénération( كتابه  في 
أن   :  )  par le jeûne
قيمــة الصوم فــي تجديد حيوية 
الجســم ونشــاطه ولــو كان في 
حالة المــرض، وأورد حاالت 
عــدد مــن المســنين، تجاوزت 
استطاعوا  الســبعين،  أعمارهم 
اســترجاع  الصــوم  بفضــل 
نشــاطهم وحيويتهم الجســمانية 

والنفسانية .

 n  مــا أعظم شــناعة ما يبلغ فيــه من اإلثم 
أولئــك الذين ينتهكــون حرمة هذه المدرســة 
المباركة، فيخونون األمانة، ويضعون أنفسهم 
فــي مصــاف المخلوقــات التــي ليســت أهاًل 
للتكليــف. والمقرر بقليل مــن الذوق أن يكون 
هنالك صوٌن لمشــاعر اآلخرين من أن تجرح 
من قبل أدعياء التحضــر والذوق ، واإلفطار 
فــي نهــاِر رمضــان من غيــر عــذر جريمٌة 

ومعصيــٌة وعنوان علــى أن الحياء قد غاض 
من بعض النفوس ، وإذا ذهب الحياء ذهب كل 
شيء، وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حيــث يقول : » إنَّ مما أدرك الناس من كالم 
النبوة األولى إذا لم تســتح فاصنع ما شــئت« 
. روى أبــو داود والترمــذي والنســائي وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 
رســول هللا صلى هللا عليه وسلم : »من أفطر 

يوماً من رمضان من غير رخصة وال مرٍض 
لــم يقضــه صــوُم الدهــر كلــه وإن صامه«. 
وروى أبــو يعلــى ـ  بإســناٍد حســنـ  عن ابن 
عبــاس أن النبــيَّ صلــى هللا عليه وســلم قال: 
»ُعرى اإلســالم وقواعد الديــن ثالثة عليهن 
أســس اإلســالم ، من ترك واحــدة منهنَّ فهو 
بها كافٌر حالل الدم: شــهادة أن ال إله إال هللا ، 

وإقامة الصالة المكتوبة ، وصوم رمضان«

 n  ويُجمــع في مفــردة  اإْلْنْس( فاالرتباط 
المعنــوي بيــن تلــك المفردتين )اإلْنَســاْن ، 
اإلنس ومفردة اإلْنَســاْن يقصد بها في كتاب 
هللا : كل مخلوق من ســاللة آدم عليه السالم 
، وهــي مفردة ذات داللة شــاملة لكل جنس 
ذكراً كان أم أنثى ، مؤمناً كان أو غير مؤمن 

، ولم أرى أن هناك ارتباط مباشر بين 
مفردة )الناس( ومفردة )اإلنســان( 

كما يقــول بعض أهل 
القرآن  فــإن  اللغة 

إنمــا اتفــق فيــه 
اإلنــس  معنــى 
ولم  واإلْنَســاْن 
فيــه  يتفــق 

معنــى 
س  ـا لنّـَ ا

معهمــا 
تي  سيأ و
تفصيــل 

لــك  ذ
تــه  ثبا إ و

مــا  ثنايــا  فــي 
ضه  عر ســأ
ثبت  بــإذن هللا. 

بجــالء أن مفردة 
عندمــا  )اإلنســان 

تذكــر فــي كتــاب هللا فإنها 
تســتعمل في ســياق بيان الضعف في 

جانبين في مادة خلق ابن آدم وضعف نفســه 
وارتبط ذكر اإلنســان بالنقص والجهل وكل 
ســلوك مقيت يقترفــه هذا المخلوق وســنبدأ 
في تصنيف اآليــات القرآنية الدالة على ذلك 

بمشيئة هللا.
 وورد ذكــر اإلنســان فــي كتــاب هللا  فــي 
مواضع كثيرة وسياقات داللية مختفلة  ومن 

ذلك : 
) َولََقْد َخلَْقَنا اإلْنَســاْن ِمــْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ 

َمْسنُوٍن  ( الحجر:26
وهنا يبين لنا هللا جل وعال حقارة مادة صنع 
اإلْنَســاْن التــي دفعــت إبليــس أن يتكبر عن 

السجود لهذا المخلوق .
( َخلََق اإلْنَساْن ِمْن نُْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن  

( النحل:4[ وهنا يبرز هللا مرحلة أخرى من 
المراحل الضعيفة الحقيرة من خلق اإلْنَســاْن 
وهو النطفة التي التي ال تكاد تذكر لحقارتها 

ودناءتها.
) أََواَل َيْذُكُر اإلْنَساْن أَنَّا َخلَْقَناُه ِمْن َقْبُل َولَْم َيُك 
َشــْيًئا  ( مريم:67[ ويذكر هللا بأنه خلقه من 
ال شــيء في صورة من صور التقريع 

واللوم والتذكير بأصل خلقته.
) َولََقْد َخلَْقَنا اإلْنَســاْن 
ُســاَللٍَة  ِمــْن 
 ) ِطيــٍن  ِمــْن 
 12 المؤمنون:
أصــل  فيبيــن 
خلقة اإلْنَساْن 
يعلمــه  و
ن  ا بهــو
صلــه  أ
وحقارة 
ه  منشــأ
كيــف  و
لــه  حو
مكرم  لمخلوق 
المظهر  حسن 

والخلقة.
أَْحَســَن  ـِذي  الّـَ  (
ُكلَّ َشْيٍء َخلََقُه َوَبَدأَ 
َخْلَق اإلْنَســاْن ِمــْن ِطيٍن  ( 
السجدة:7، وهنا إظهار حسن الخلق 

وتمامه الذي بدأ بأهون مادة في األرض.
ْهِر لَْم  ( َهْل أََتى َعلَى اإلْنَســاْن ِحيٌن ِمــَن الدَّ
َيُكْن َشــْيًئا َمْذُكوًرا( اإلنســان:1 ويعود ذكر 
أصل خلقة اإلْنَساْن إلى ما قبل النطفة والعلقة 
حين كان في صلب آباءه ال ذكر له وال اســم 

يسمى به.
) إِنَّا َخلَْقَنا اإلْنَســاْن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشــاٍج َنْبَتلِيِه 
َفَجَعْلَناُه َســِميًعا َبِصيًرا  ( اإلنســان:2 فخلق 
له السمع والبصر بعد أن كان نطفة أمشاج.

) َفْلَيْنُظــِر اإلْنَســاْن إِلَــى َطَعاِمِه( عبس:24  
والنظر هنا يقود للداللة على ضعف اإلْنَساْن 
وقصور قدرتــه أن ينبت طعامه أو يخلق ما 
يقيم حياته لوال أن هللا هيأ رزقه وسخر له ما 

يغذيه ويقيم جسده.

  مع السائلني 
n هــل يســتطيع المريُض أن يتنــاوَل األقراص 
يســتخدم  أن  أو  الحقــن  يأخــذ  أن  أو  الفمويــة 

اللصاقات وهو صائم؟
تنــاوُل األقراص الدوائية يُفســد الصيــام، إالَّ أنَّ 
الحقــَن واللصاقات والقطرات األذنية والعينية ال 
تُفسد الصياَم ألنَّها ال تُعدُّ طعاماً وال شراباً )على 
الرغم من وجــود اختالفات في الرأي بين فقهاء 
المســلمين حول هــذه القضايا(. تقول الشــريعُة 
اإلسالمية إنَّ المرضى ال ينبغي أن يصوموا، إالَّ 

إذا سمح األطبَّاُء بذلك.

  اسرتاحة صائم 
n  س 1: ما تقول في رجل صائم في نهار 
رمضــان ركب ســيارته بعد الفجر للســفر 
فهل يجوز له أن يأكل ويشــرب فور ركوبه 
ألنــه عقد نيته الســفر أم ينتظر حتى يفارق 

البنيان »بيوت مدينته” .
ج: ال يجــوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت 

مدينته ويصدق عليه أنه مسافر.

جوارحك يف رمضان
 صيام اللسان :

n  وهــو منعه مــن القول المحرم، ســواء في 
نهار رمضان أثناء الصيام أم في الليل بعد إفطار 
الصائــم، وقد ذكر رســول هللا –صلــى هللا عليه 
وســلم- خطورة اللسان على صيام المسلم بقوله: 
“من لــم يدع قول الــزور”، والمقصــود بـ”قول 
الزور” هو كل قول مائل عن الحق، ومنه الكذب 
والبهتان والسب والشــتم والغيبة والنميمة، ومن 
أعظمه شــهادة الزور الكاذبــة في أخذ الباطل أو 

إبطال الحق.
وقــد بيّــن رســول هللا –صلــى هللا عليه وســلم- 
أهميــة حفظ الصيام من كل قول محرم يخل بهذا 
الصيام، فقال –صلى هللا عليه وســلم-: “إذا كان 
يــوم صوم أحدكــم فال يرفــث وال يصخب، فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم”. متفق عليه.
وقــد بين هللا تعالى في كتابه الكريم أن اإلنســان 
محاســب على كل كلمــة يقولها، فقال -ســبحانه 
وتعالــى  : )َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد 
( ق: 18، والرقيب: هو ملَك يراقبه، وأما العتيد 

أي إنه حاضر معه.

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم وللصائمين 
 من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة.. جريمة ومعصية 

12
 رمضانيات

   من إعداد :  
 الشيخ الداعية سليم بيدي

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

  وداعا رمضان ..أهال بالصيام ..

وقفات مع المصلين والصلوات

ة نتحدَّث عــن قدوِم  n كنَّــا قبَل مــدَّ
المســلمين  واستبشــاِر   ، رمضــان 
بفضائله ، وعظيِم قْدره ، وضرورة 
اغتنام نفحاته، وها نحن اليوَم نتحدَُّث 
عن وداعه، وسرعة انصرامه، فهل 
اســتجْبنا لداعي الخيــر الذي علمناه 
رمضــان؟ وهللا - تعالــى - يقول: ﴿ 
اْسَتِجيبُوا لَِربُِّكْم ِمْن َقْبِل أَْن َيْأِتَي َيْوٌم 
ِ َما لَُكــمْ ِمْن َمْلَجأٍ  اَل َمــَردَّ لَُه ِمَن هللاَّ
َيْوَمِئٍذ َوَما لَُكْم ِمْن َنِكيٍر ﴾ الشــورى: 
علــى  دربــك رمضــان  ،وإن   47
الصيام والقيام والصالة والزكاة فإنه 
غــرس فيــك اإلخــالص والمداومة 

على الطاعات ..... 
-1 إن كان رمضــاُن ُدربــًة علــى 
بصيــام  التزمــَت  فهــالَّ  الصيــام، 
ع، الذي َبيََّن النبي - صلَّى هللا  التطوُّ
عليه وســلَّم - عظيَم فضله، وجزيَل 

الجزاء عليه؟ من ذلك:
• صيام ســتَّة من شوال، التي تُعَتبر 
بمثابة النفل الذي َيجبُر النقَص الذي 
قد يحصل في الفريضة؛ قال النبي - 
م -: ))َمن صام  صلَّى هللا عليه وســلَّ
رمضان، ثم أتبعه ســتًّا من شــوال، 

كان كصيام الدَّْهر(( مسلم. .
ومن ذلك صــوم االثنين والخميس، 
حيــث تُعَرض األعمــاُل على هللا – 
تعالى - قال رســول هللا - صلَّى هللا 
عليه وسلَّم -: ))تُعَرض األعماُل في 
كلِّ يــوم خميس واثنين، فيغفر هللا - 
عزَّ وجلَّ - في ذلك اليوم لكلِّ امرئ 
ال يشرك باهلل شــيئا، إالَّ امَرأً كانْت 
بينه وبين أخيه شحناء، فيُقال: اْرُكوا 
ــروا( هذيــن حتــى َيصطلَحــا،  )أخِّ
اْرُكــوا هذيــن حتــى يصطلَحــا((؛ 

مسلم.
ومن ذلك صياُم معظم شعبان. وِمن 
ذلــك صيام العشــر األوائل من ذي 
نة  ة، التي تعتبر أفضَل أيام السَّ الحجَّ
ا  على اإلطالق،فليــس الصيام خاّصً
برمضــان، بــل هو تدريــٌب لصيام 
هذه المناســبات وغيرها؛ قال النبيُّ 
م -: ))أَحبُّ  ـى هللا عليه وســلَّ - صلّـَ
الصــالة إلى هللا صــالُة داود - عليه 
الســالم - وأحــبُّ الصيــام إلــى هللا 
صياُم داود، وكان ينام ِنصَف اللَّيل، 
ويقــوم ثُلَُثه، وينام ُسُدَســه، ويصوم 

يوًما، ويُفطر يوًما((؛ متفق عليه.
-2 وإن تعــودَت فــي رمضان على 
الَبــْذل والعطاء، وتفطير الصائمين، 
والتصــدُّق علــى المحتاجيــن، فهالَّ 
بقيت على هــذا العهد بعَد رمضان، 

فأطعمَت الِجياع، وكســوَت العراة، 
وواســيَت المرضى؛ يقــول النبي - 
م -: ))الســاعي  صلَّى هللا عليه وســلَّ
علــى األرملة والمســكين كالمجاهِد 
الليــل،  القائــم  أو  فــي ســبيل هللا، 

والصائم النهار((؛ متفق عليه.
-3 وإذا تعــودَت فــي رمضان قيام 
فك هللا به  اللَّْيل، واســتمتعَت بما شرَّ
من الوقوف بيــن يده، فهالَّ حافظَت 

على هذا الشرف خارَج رمضان.
عن سهل بن سعد - رضي هللا عنهما 
- قال: جاء جبريل إلى النبيِّ - صلَّى 
م - فقــال: ))يا محمد،  هللا عليه وســلَّ
عْش ما شئَت فإنَّك ميِّت، واعمْل ما 
شــئَت فإنَّك مجِزيٌّ بــه، وأحبْب َمن 
شئَت فإنك مفاِرُقه، واعلم أنَّ شرَف 
ه اســتغناؤه  المؤمن قياُم الليل، وعزَّ
عــن النــاس((؛ رواه الطبراني في 
األوسط، وهو في صحيح الترغيب.
-4 وإذا تعــودَت في رمضان ارتياَد 
الجماعــة،  وحضــوَر  المســاجد، 
فهــالَّ واظبــت علــى الطريقــة بعَد 
رمضان، ورســولنا الكريم - صلَّى 
رنا ويقول: ))ما  هللا عليه وسلَّم - يُبشِّ
ن رجٌل مســلِم المساجَد للصالة  َتوطَّ
ه  ْكر، إالَّ َتبشَبش هللا له )تلقَّاه ببرِّ والذِّ
وكرمه( كما يتبشــبش أهــُل الغائب 
بغائبهــم إذا َقــِدم عليهــم((؛ صحيح 

سنن ابن ماجه.
-5 هــل ســألَت نفســك - ورمضان 
ـى - هــل أنت من المســرورين،  ولّـَ
أم مــن المحروميــن؟ هــل صنــَت 

دت قيامك؟ صيامك، وَجوَّ
َواْعلَْم ِبأَنََّك لَْن َتَناَل َقبُولَه

َحتَّى َتُكوَن َتُصوُمُه َوَتُصونُُه
قال الحســن البصــريُّ - رحمه هللا 
-: »إنَّ هللا جعــل رمضان مضماًرا 
لخلقه، يســتبقون فيه إلى مرضاِته، 
فســبق قوم ففازوا، وتخلَّف آخرون 
الالَّعــب  مــن  فالعجــُب  فخابــوا، 
الضاِحك، في اليــوم الذي يفوز فيه 
المحِسنون، ويخسر فيه المبطلون!”. 
ـك كنَت  فــإن آنســَت من نفســك أنّـَ
فأماَمــك  تحــزن،  فــال  ــًرا،  مقصِّ
ليلــٌة أخرى وتــر، هي ليلة التاســع 
والِعشــرين، فاغتِنْمها بكثرة الصالة 
ليــاًل  القــرآن  وقــراءة  والدُّعــاء، 
ــن مــن الوقــوع  ونهــاًرا، والتحصُّ
فيمــا يخــدش في صوِمــك وقيامك، 
وهللا يتوالَّك ويرعــاك، و﴿ ُهَو َيْقَبُل 
َدَقاِت ﴾  التَّْوَبــَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ
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قصة محمد صلى اهلل عليه وسلم   خاتم األنبياء واملرسلني :

 اإلنساْن  يف القرآن

أهمية اإلفطار والسحور



n  ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم 
عشــرين مرة ، في تســع عشرة آية ، 
فــي اثنتي عشــرة ســورة ، وقد ورد 
لعدة معــان ، وتفصيل ذلــك كما يلي 
: اختلف المفسرون في تفسير اآليات 
الــواردة بلفــظ الحكمة، فنجــد مقاتل 
-كمــا ذكــر الــرازي- يقول: تفســير 
الحكمــة في القرآن على أربعة أوجه: 
أحدها: مواعظ القــرآن، قال -تعالى- 
في سورة البقرة، اآلية: 231: »َوَما 
أَْنــَزَل َعلَْيُكــْم ِمــَن اْلِكَتــاِب َواْلِحْكَمِة 
َيِعُظُكْم ِبــِه« )البقرة: من اآلية231( 
ومثلهــا فــي آل عمــران. وثانيهمــا: 
الحكمة بمعنــى: الفهــم والعلم، ومنه 
قولــه – تعالــى -: »َوآَتْيَنــاُه اْلُحْكــَم 
َصِبيّــاً« )مريم: مــن اآلية12(، وفي 
ســورة لقمان )اآلية: 12( »َولََقْد آَتْيَنا 
لُْقَماَن اْلِحْكَمَة« )لقمان: من اآلية12( 
يعنــي: الفهــم والعلم، وفــي )األنعام 
اآليــة: 89(: »أُولَِئــَك الَِّذيــَن آَتْيَناُهُم 
َة« )األنعام: من  اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

اآلية89(.
ثالثهــا: الحكمــة بمعنى النبــوة، ففي 
النســاء 54: »َفَقــْد آَتْيَنــا آَل إِْبَراِهيَم 
مــن  )النســاء:  َواْلِحْكَمــَة«  اْلِكَتــاَب 
اآلية54(، وفــي )ص 20( »َوآَتْيَناُه 
)ّص:  اْلِخَطــاِب«  َوَفْصــَل  اْلِحْكَمــَة 
مــن اآلية20( وفــي البقــرة: »َوآَتاُه 
« )البقــرة: مــن  ُ اْلُمْلــكَ َواْلِحْكَمــةَ للاَّ

اآلية251(.
ورابعها: القــرآن بما فيه من عجائب 
األســرار، ففي النحل 125«اْدُع إِلَى 
ـَك ِباْلِحْكَمــِة« )النحل: من  َســِبيِل َربِـّ
اآليــة125(، وفــي )البقــرة 269( 
»َوَمــْن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقــْد أُوِتَي َخْيراً 

َكِثيــراً« )البقــرة: من اآليــة269(.  
وردت  الفيروزآبــادي:  ويقــول 
-الحكمة- في القرآن على ستة أوجه: 
والرســالة،  النبــوة  بمعنــى  األول: 
)آل  َواْلِحْكَمــَة«  اْلِكَتــاَب  »َويَُعلُِّمــُه 
عمــران: مــن اآليــة48(. »َوآَتْيَنــاُه 
اْلِحْكَمَة« )ّص: من اآلية20( »َوآَتاُه 
« )البقــرة: مــن  ُ اْلُمْلــكَ َواْلِحْكَمــةَ للاَّ
اآليــة251(. أي: النبــوة.   . الثاني: 
بمعنــى القــرآن والتفســير والتأويل، 
وإصابة القــول فيه: »يُْؤِتــي اْلِحْكَمَة 
َمْن َيَشــاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي 
َخْيراً َكِثيراً« )البقرة: من اآلية269(. 
الثالــث: بمعنى فهم الدقائق والفقه في 
الدين »َوآَتْيَنــاُه اْلُحْكَم َصِبيّاً« )مريم: 

من اآلية12(.
الرابع: بمعنى: الوعظ والتذكير »َفَقْد 
آَتْيَنــا آَل إِْبَراِهيــَم اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمَة« 
)النساء: من اآلية54(. أي: المواعظ 
آَتْيَناُهــُم  الَِّذيــَن  »أُولَِئــَك  الحســنة، 
َة« )األنعام:  اْلِكَتــاَب َواْلُحْكــَم َوالنُّبُــوَّ
مــن اآلية89(. الخامس: آيات القرآن 
وأوامره ونواهيه »اْدُع إِلَى َسِبيِل َربَِّك 
ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة« )النحل: 
مــن اآليــة125(. الســادس: بمعنى 
حجة العقل على وفق أحكام الشريعة، 
»َولََقــْد آَتْيَنا لُْقَمــاَن اْلِحْكَمَة« )لقمان: 
من اآلية12( أي: قــواًل يوافق العقل 
والشرع. وقال ابن كثير: قال علي بن 
طلحة عــن ابن عباس: يعني المعرفة 

بالقرآن، ناســخه ومنسوخه، ومحكمه 
ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحالله 
وحرامــه، وأمثالــه  .  وقال -أيضاً-: 
روي عن ابن عباس مرفوعاً: الحكمة 
القرآن، يعني تفســيره.  وقال ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد: »يُْؤِتي اْلِحْكَمَة 
َمْن َيَشــاُء« )البقرة: من اآلية269(. 
ليســت بالنبــوة، ولكنــه العلــم والفقه 
والقــرآن. وقــال إبراهيــم النخعــي: 
الحكمــة: الفهــم. وقــال أبــو مالــك: 
الحكمة: الســنة. وقال زيد بن أســلم: 
الحكمة: العقل. وقال مالك: وإنه ليقع 
في قلبي أن الحكمة هي: الفقه في للا، 
وأمر يدخله للا في القلوب من رحمته 
وفضله. قال السدي: الحكمة: النبوة. 

 الحكمة في القرآن الكريم

n     الصدقة باب من أبواب الجنة 
وأفضل  األ عمال  أفضل  ،وهــي  
الصدقة إطعام الطعام، و الصدقة تظل 
صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من 
الرب  تطفيء غضب  الصدقة  النار  
وحـر القبور  و الصدقة خير ما يهدي 
للميت وأنفع ما تكون له ، ويربيها للا 
عز وجل والصدقة تطهـير ، وتزكية 
للنفس ومضاعفة الحسنات  والصدقة 
سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه 

لمغفرة  سبب  والصدقة   ، القيامة  يوم 
الصدقة  و  السيئات  وتكفير  الذنوب 
وسبب  الخاتمة  بحسن  المبشرات  من 

لدعاء المال ئكة
والغـرق،   ، الحـرق  تمنع  والصدقة 
،و  السوء  ميتة  وتمنع   ، والسـرقــة 
أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو 
على  والعامل   ، المتصدق  و  الطيور 
الصدقة لهما أجــــر المجاهد في سبيل 

للا .

دواؤك يف غذائك      
Onion البصل 
:يســتعمل   Onion البصــل    -n
البصــل لعــالج الربو ،وذلــك بأخذ 
كمية من البصل وتقطيعه على هيئة 
شــرائح رقيقــة جــداً ثــم يوضع في 
برطمان ويضــاف له ضعف حجمه 
عســاًل نقيــاً )ثالثــة عــروق بصل 
متوســطة الحجم + 1.4كليو عسل( 
وتترك المزيج بعــد تقليبه جيداً لمدة 
اربعة وعشــرين ســاعة ثم بعد ذلك 
يؤخذ منه ملء ملعقــة كبيرة بمعدل 
اربــع مرات فــي اليــوم. او يعصر 
البصــل ويؤخــذ منــه مــلء ملعقــة 
وتخلط جيــداً مع ملء ملعقة عســل 
وتؤخذ بمعدل كل ثالث ســاعات ثم 

بعد ذلك كل ست ساعات .

لمن كان له قلب
 فوائد الصدقة 

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
 وبحق لطفك ُكلَّ سوء اتقي ***  فامنُْن بإرشادي إليه ووفِِّق

 أحسنت في الماضي وإني واثق  ***  بك أن تجود علّي فيما قد بقي        
أنت الذي أرجو فمالَي  والورى  ***  إن الذي يرجو سواك هو الشقي

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

 أوائل وأرقام

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم 
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n  قال للا تعالى : } لَّْيَس ِبأََماِنيُِّكْم َوال أََماِنيِّ أَْهِل 
اْلِكَتاِب َمن َيْعَمْل ُسوءاً يُْجَز ِبِه َواَل َيِجْد لَُه ِمن ُدوِن 
الَِحاَت ِمن  للّاِ َولِيّاً َواَل َنِصيراً َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُْولَـِئَك َيْدُخلُوَن اْلَجنََّة َواَل 
يُْظلَُموَن َنِقيراً { سورة النساء اآلية 123 و124 .

n  قال حبيبنا ومعلمنا محمد صلى للا عليه وسلم 
: » إن هذا الشــهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 
الف شــهر من حرمهــا فقد حرم الخيــر كله و ال 

يحرم إال محروم” 

n  . اللهــّم اجعل صيامي فيــه صيام الّصائمين ، 
وقيامــي فيه قيام القائميــن ، ونبّهني فيه عن نومة 
الغافليــن ، وهب لــي جرمي فيه ياإلــه العالمين، 
وأعــف عنّــي يــا عافيــاً عــن المجرميــن.  اللهّم 
اجعلني فيه من المتوّكلين عليك ، واجعلني فيه من 
الفائزيــن لديك ، واجعلني فيه مــن المقّربين اليك 
، بإحسانك يا غاية الّطالبين . يا قريب يا مجيب 

n  أوائل
أول مــن دخــل مكة المكرمــة ملبيا من المســلمين هو 

الصحابي الجليل ثمامة بن أثار رضي للا عنه  .
أول من قام ببناء أول مئذنة للمسجد الحرام هو الخليفة  

أبو جعفر المنصور.

 أرقام  
  ذكــرت كلمة البحر »أي المياه« في القرآن 32 
مرة ؛ وذكر كلمة البر » أي اليابسة »  في القرآن 
13 مرة ؛ فإذا جمعنا عدد كلمات البحار32 وعدد 
كلمات البر13 فســنحصل علــى المجموع 45 . 
بمعنــى أن الميــاه 32 من 45 = %71.1  وهي 

نفس نسبة المياه على سطح األرض 
وبمعنــى أن اليابســة 13 مــن 35 = 28.9 % 
وهي نفس نسبة اليابسة على الكرة األرضية . والـ 
71 % هي أيضا نســبة المياه في جسم اإلنسان . 

سبحان الذي جعل من الماء كل شيء حي .

n    قــال عمــر بن الخطــاب رضي للا عنه :من كتم 
سره كان الخيار في يده. اتقوا من تبغضه قلوبكم. أعقل 
الناس أعذرهم للنــاس. ال تؤخر عمل يومك إلى غدك. 
أشــقى الوالة من شــقيت به رعيته. أخيفــوا الهوام قبل 
أن تخيفكــم. أبت الدراهم إال أن تخــرج أعناقها. قل ما 
أدبر شــيء فأقبل. من لم يعرف الشر يقع فيه. المروءة 

الظاهرة في الثياب الطاهرة.

n   س : ما السورة التى بها عشر واوات وهى ثالث 
 آيات فقط ؟ ج : هى سورة العصر 

والعصر  إن اإلنسان لفى خسر إال الذين آمنوا وعملوا 
 الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ب الصبر 

 س : ما اسم السورة التى تخلو من حرف الميم ؟ج : 
 هى سورة الكوثر 

 س : ما السورة التى ذكر فى كل آياتها لفظ الجاللة ) 
 للا ( ؟ج : هى سورة المجادلة 

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

 تفقه في دينك ودنياك
  n  س/ متى يبدأ وقت صالة الكسوف؟  

ج/ وقت صالة الكسوف من ابتداء الكسوف 
إلى التجلي.

الكســوف؟ صــالة  صفــة  مــا   س/ 
ج/ صفة صالة الكسوف أن يصلي ركعتين 
يجهــر فيهما بالقــراءة علــى الصحيح من 
قولــي العلماء: ويقــرأ في الركعــة األولى 
الفاتحــة وســورة طويلة كســورة البقرة أو 
قدرهــا, ثــم يركع ركوعا طويــال, ثم يرفع 
رأسه ويقول:” سمع للا لمن حمده, ربنا لك 
الحمد “, بعد اعتداله كغيرها من الصلوات, 
ثم يقرأ الفاتحة وســورة طويلة دون األولى 
بقدر ســورة آل عمــران, ثم يركــع فيطيل 
الركــوع, وهــو دون الركــوع األول, ثــم 
يرفع رأســه ويقول:” ســمع للا لمن حمده, 
ربنــا ولــك الحمد حمدا كثيــرا طيبا مباركا 
فيه, ملء الســموات ومــلء األرض وملء 
ما شئت من شــيء بعد ” ثم يسجد سجدتين 
طويلتين, وال يطيل الجلوس بين السجدتين, 

ثم يصلي الركعة الثانية كاألولى بركوعين 
طويلين وســجودين طويليــن مثلما فعل في 

الركعة األولى, ثم يتشهد ويسلم.
س/ كيف يقضي مــن أدرك الركوع الثاني 

 مــن الركعــة األولى في صالة الكســوف؟
ج/ العبــرة بالركــوع األول, فــإذا فاته فإنه 
يقضــي ركعــًة كاملــة بنفــس صفتهــا بعد 

السالم, أي: ركوعين وسجودين.

 هنيئا لكم  يا متصدقني انتم ومن يعمل إل يصال الصدقة ..
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  حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : قبول الدعوى.

فــي الموضــوع : الحكم بتوقيع الحجــر على المدعى عليه جــودي فيصل ألبيه 
بــن دريس و ألمه جــودي الزهرة المولود بتاريــخ: 2001-12-09 بالقصابية 
بلديــة بــن داود واليــة بــرج بوعريريج، مــع تعيين والــده المدعــي جودي بن 
دريــس مقدمــا عليــه لرعايته و القيام بشــؤونه اإلداريــة و القانونيــة و المالية، 
مــع األمر بالتأشــير بهذا الحجر على شــهادة ميالد المدعــى عليه األول جودي 
فيصل و نشــر هــذا الحكم في جريدة وطنية يومية لإلعــالم، مع تحميل المدعي 
المصاريــف القضائيــة، بــذا صدر الحكــم و أفصح بــه جهارا باليوم و الشــهر 
 و الســنة المذكوريــن أعــاله و لصحته أمضــي على أصله كل مــن الرئيس )ة(

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

حكم بالحجر

باقتراح من السيد مدير البيئة يقرر:
المــادة األولــى: يعلن عــن فتح 
تحقيــق عمومي لموجــز التأثير 
على البيئة، لمشــروع تعديل في 
محطة خدمات لفائدة: بن سالمة 
عبــد الحميــد بن ســباع بالمكان 
المسمى: ”واد الشعير” قسم 14 
مجموعة ملكيــة رقم: 36 بلدية 

سيدي امبارك.
 المادة 02: يعين الســيد: شلباب 
مراد أو الســيدة: بلميلود وردة، 
كمحافظ محقق للقيام بتسجيل كل 
المالحظات الكتابية أو الشــفوية 
التي يمكن أن يبديها المواطنون 
أو المصالــح المعنية بخصوص 
مرقــم  ســجل  فــي  المشــروع 
ومؤشر عليه يفتح لهذا الغرض.
المــادة 03: يفتــح الســجل على 
مســتوى بلدية سيدي امبارك في 
فترة أوقات العمل الرسمية لمدة 
ال تتجاوز خمســة عشــر )15( 
يوما ابتداء من تاريخ اشهار هذا 
القــرار لتمكيــن المواطنيــن من 

ابداء آرائهم ومالحظاتهم.
المحافــظ  يقــوم   :04 المــادة 
المحقــق باجــراء كل التحقيقات 

التكميليــة  المعلومــات  وجمــع 
الراميــة إلــى توضيــح العواقب 
المحتملــة للمشــروع على البيئة 
علــى أن يختــم التحقيــق برأي 
واضــح و صريح حول المالئمة 

أو عدم المالئمة.
المــادة 05: يشــهر هــذا القرار 
بمقــر  التلصيــق  طريــق  عــن 
الواليــة، وبدائــرة بئــر قاصــد 
علــي، وبلديــة ســيدي امبارك، 
كما يشــهر بجريدتيــن يوميتين 
وطنيتين لتمكيــن المواطنين من 

اإلطالع عليه.
المادة 06: يكلف الســيد األمين 
العام للوالية، الســيدة والســادة: 
مديرة التقنين والشــؤون العامة، 
مديــر البيئة، رئيــس دائرة بئر 
قاصــد علــي، رئيــس المجلس 
الشــعبي البلــدي لبلديــة ســيدي 
امبارك، أعضاء اللجنة الوالئية 
لمراقبة المؤسسات المصنفة كل 
فيمــا يخصــه بتنفيذ هــذا القرار 
القــرارات  الذي ينشــر ضمــن 

اإلدارية للوالية.
 ع/ الوالي
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لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
  إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

aineldjazaircne2020@gmail.com

مسابقة رمضان

شارك وأربح هدايا قيمة
برعاية  مؤسسات عمومية وخاصة 

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

القسيمات تجمع وترسل بعد نهاية شهر رمضان 
 عنوان الجريدة : 

الوحدة الجوارية رقم 5 
 تحصيص رقم 137 مدينة
 علي منجلي – قسنطينة 



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
نصائح غذائية للوقاية من العوارض 

المرضية خالل عيد الفطر

15رمضانيات

n   بســبب التغييــر المفاجــئ فــي 
مواعيد وأســاليب ونوعيات الطعام 
المتناولــة في العيــد، يعاني معظم 
النــاس من عدة عــوارض مرضية 
مثل: التلبك المعــوي، آالم المعدة، 
انتفاخ، اســهال حاد.. وغيرها من 
األعراض المقلقة التي تتعرض لها 

المعدة والجهاز الهضمي.
 لــذا يحتاج المــرء لنصائح غذائية 

للوقاية من مثل هذه المشاكل.
 التــدرج فــي تعويــد المعــدة على 
استقبال الطعام وذلك بالبدء بكميات 
قليلــة مــن الطعــام وتصغير حجم 
الوجبــات المتناولــة لتجنب إرباك 

الجهاز الهضمي.
الحــرص على تنــاول وجبة فطور 
خفيفــة في وقت باكــر من الصباح 

وتجنب الفطور الثقيل الدسم.
تجنب اإلفراط فــي تناول األطعمة 
الدســمة مثــل: المقالــي والبقوليات 
حتى تســتعيد المعدة نمطها المعتاد 

للعمل بشكل جيد بعد الصيام.
شــرب النعناع الدافــئ أو الزنجبيل 
مع الليمون بعد الوجبة يســاعد في 
تهدئــة المعــدة وإزالــة التشــنجات 

المعوية.
تجنــب اإلفراط في تناول الحلويات 
صبــاح العيد الحتوائها على نســبة 
عاليــة مــن الســكريات والدهــون 
وتناولهــا بكميات كبيــرة يؤدي إلى 

إرباك الجهاز الهضمي.
االعتدال في شــرب القهوة حتى ال 
تتســبب في زيــادة حموضة المعدة 

وحدوث االضطرابات المعوية.

  إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

باردة

n المقادير:
  500غ فلفل حلو أخضر، 2حبات طماطم طازجة 
كبيرة، ملعقــة صغيرة طماطم مصبرة، 3فصوص 
ثــوم، زيت للقلي، فنجان زيت زيتون، 5 بيضات، 
ملعقة صغيرة هريسة، ملعقة صغيرة كسبر، ملعقة 

صغيرة حمار حار.
طريقة التحضير 

 نقلــي الفلفــل حلو ونغطيــه حتى ننزع منه القشــرة 
ننظفــه ونقطعــه خيوطا رقيقة. نضــع في مقالة زيت القلب ونضيف الطماطم المصبــرة الطازجة والثوم وكل 

التوابل ونترك الخليط فوق نار معتدلة وبعد الطهي نضيف الفلفل الحلو ونتركه يطهى في صلصة الطماطم حتى 
الطهي الكلي. نضيف البيض ونغطي المقالة مدة 3دقائق فقط. ونقدمها على شكل مقبلة.

  شهية طيبة

n  نضــع 4كيــالت فرينــة مع ملــح ونصــف ملعقة صغيــرة خميرة 
الحلويــات مــع كيلة زبدة ذائبــة  و نخلط جيدا ثم فــي إناء نضع بيضة 
و ملعقــة كبيــرة خل أبيــض و نصف كوب ماء زهر ثــم نجمع الخليط 
لنتحصل على عجين طري و متماســك و نعجنه جيدا ثم نشــكل كرات 
نتركهــا ترتاح لمدة ســاعة ثم نفرد كل كرة طبقة رقيقة و نفرشــها في 
صينيــة فرن مدهونة بالزبدة و نفرد  و نفرش 4كرات  و بين الطبقات 
ندهــن بالزبدة الذائبة ثم نضع الحشــو المتكّون من 3كيالت مكســرات 
محمصــة و مطحونــة مع كيلة ســكر و كوب ماء زهــر و نخلط  جيدا 
ثــم نفرغ الحشــو و نغطي ببقيــة كريات العجين المبســوطة رقيقة كما 
في المرة األولى و ندهن بالزبدة الذائبة ثم نقطعها في شــكل مقرودات 
كمــا فــي الصورة و نزيّن باللــوز و ندخلها الفرن علــى 180د و بعد 
أن تطهى و نخرجها من الفرن مباشــرة نســكب العســل و نتركها لمدة 

ساعتين تتشرب العسل. 

ضيفنــــــــــا

n تقول ســمية أن شــغفها بفن الطبخ بدأ منذ نعومة أظافرها 
أيــن كانت تشــاهد أمها وجدتها تطبخــان وتبدعان في إعداد 

األطباق ذوقا وشــكال، الشــيء الذي حفزها لولوج 
والتمحيــص  الجزائــري  الطبــخ  عالــم 

والتنقيب في أسراره.
البدايــة  أنهــا واجهــت فــي  و رغــم 
صعوبات جمة و فشــلت في أكثر من 

طبخــة و حلوى كــون الحلويات و 
األطباق التقليدية الجزائرية تحتاج 
إلــى  صبر و معرفة الكثير من 

األســرار و التقنيات، غير أن  
ذلك لم ينقــص من عزيمتها 
بل حــز فــي نفســها حب 
التحــدي و النجاح فيه، و 
بالفعل نجحت و أبدعت و 

أصبحت من أشهر الطهاة 
في الجزائر و الوطن العربي 

و ذلــك بفضل مشــاركتها في 
عدة مناســبات وطنية و فوزها 

بالمراتــب األولى و تتويجها بعدة 
آخرهــا  كان  شــهادات  و  جوائــز 

بمهرجان دولي بتركيا ســنة2019 
أين تحصلت على المرتبة الثانية إلى 

جانــب تحصلها علــى الميدالية الفضية 
التي رصعت بها مسيرتها المهنية. 

كما ترأس الشــاف سمية كذلك جمعية تعنى بفن الطبخ يطلق 
عليها اســم »زهرة المدائن« والتي تهتم بالمطبخ الجزائري 
وبــكل ما يفيد الوطن والمواطن. ففي بداية كورونا كرســت 
وقتهــا وجهدها للطبخ لفائدة الجيش األبيض مع بناتها، حيث 
كانت تعــد أكثر من160 وجبة لمدة شــهرين متتاليتين دون 

ملــل وذلك اعترافا وامتنانــا لخدماتهم الجبارة وابتعادهم عن 
عائالتهم. 

وواصلت ســمية نشــاطاتها وإبداعاتها، حيث نظمت مسابقة 
الشــاف الصغيــر، وهــي مســابقة لصنع 
البيتــزا التــي القــت تجاوبا كبيــرا من 
كان  والــذي  واألوليــاء،  األطفــال 
الهــدف منها كســر روتين األطفال 
الذين الزموا المنازل ألشهر عديدة 
عانوا خاللها من الملل والروتين.
 كمــا قامت بتكريــم أطفال من 
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
في يومهــم العالمي ورفهت 
عنهــم، وألننــا في شــهر 
الرحمــة فمــالك المطبخ 
يمكنهــا  ال  القســنطيني 
أال تقــوم بأعمــال خيرية 
أخــرى حيث قامت بالتكفل 
هي وجمعيتهــا بختان 12 
طفال وأدخلت الفرحة والبهجة 
إلــى قلوبهــم وقلــوب عائالتهــم 
وخصصــت لهــم من وقتهــا رغم 
طلبيات صناعة الحلوى الكثيرة التي 
تتهاطــل عليها وتصل إلى ذروتها في 
نهاية رمضان لســمعتها وشــهرتها في 
إعداد وصناعة مختلف الحلويات التقليدية 

والحديثة بشكل متميّز.
وذكرت الشاف سمية أنها بصدد تحضير مشاريع ومسابقات 

تفيد المجتمع الجزائري والقسنطيني على وجه الخصوص.

 مريم بن جامع

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الشاف سمية مبدعة المطبخ القسنطيني ومالك النوايا الحسنة
 تعتبر السيدة سمية خلف هللا من أشهر معدي الطهاة بمدينة قسنطينة والجزائر، وذلك نظير إبداعاتها وتفننها 

في األكالت والحلويات الجزائرية التقليدية والحديثة الشيء الذي ساهم في بروزها ونجاحها على المستوى 
الوطني والدولي وتمكنها من اقتطاع عدة جوائز وميداليات وتشريف المطبخ الجزائري، باإلضافة إلى ترؤسها 

لجمعية تعنى بالطبخ وبكل ما هو عمل إنساني.

بقالوة
دون

غلوتني
 الطريقة 

n  المقادير :
 2لترات من الحليب الرايب ، ملح ،مقدونس، بصل صغير

نضع الرايب في قماش دقيق العين و نتركه 24 ساعة ليقطر من الماء
بعدها ضعيه في إناء مقعر ظفي كمية الملح و اخفقيه بالشــوكة.ضعيه في 

صحن و اعملي الديكور ألي مرغوب فيه.
   شهية طيبة

 باردةمقبلةالفته

 سلطة  نابل
مقبلة
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عين على اإلقتصاد

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وتقــدم   n
عروضا »ال متناهية« من تشــكيالت الحلويات 
التقليديــة الجزائرية عموما و العنابية خصوصا 
بــل وحتــى المغاربية التي تجــذب اهتمام ربات 
البيوت اللواتي باشــرن مرحلة تسجيل طلبياتهن 
بحلول النصــف الثاني من شــهر رمضان, كما 
أكدت ذلك لوأج, الســيدة جيهــان صاحبة, موقع 

»أميرة سويت كايك«.
و بحلول األيام العشر األخيرة من شهر رمضان 
أعلنت العديــد من صفحات الترويــج للحلويات 
التقليدية على غرار »حلويات كارو« و »حلوى 
ميــدو« و حلويات ورشــة الشــاف » و »حلو 
تونســي« غلق باب اســتقبال الطلبيات مما يدل 
على التهافــت المتزايد على اقتناء حلويات العيد 
عبر هذه المواقع التي تشــهد رواجا كبيرا وسط 

العنابيات لجودة ما تقوم بتحضيره.
ويمثــل اقتناء حلويات العيد بمختلف أنواعها من 
»مقــرود« و »بقالوة« مــرورا بمختلف أنواع 
»الغريبيــة« و »قرن الغــزال« و »القريوش« 
التي تزين الصينية العنابية صباح يوم العيد عبر 
مواقــع التواصــل االجتماعي »خدمــة مميزة« 
بالنســبة للواتي ال تتقن صناعة الحلوى التقليدية 
خاصــة و أن تكلفــة المواد األوليــة الضرورية 
لتشكيل حلويات لذيذة على غرار الزبدة ) 800 
دج للكلغ الواحــد ( واللوز و الجوز من 1300 
إلــى 2000 دج للكيلوغــرام الواحــد ال تشــجع 
علــى المغامرة , وفقا لما أوضحته لوأج صاحبة 

صفحة » حلويات ميدو« السيدة حميدة.
ســيدات »جيل  كانــت  إذا  و 
اقتنــاء  طلبيــات  اإلنترنت« اعتدن تســجيل 
الحلويات عبر مواقــع التواصل االجتماعى فإن 
التخلــي  يمكنهــن  ال  العنابيــة  البيــوت  ربــات 
عــن تحضيــر المقــرود الــذي يلقبــه العنابيون 
ب »ســلطان الســينية« و عن رائحته المشــهية 
التي تنبعث أثنــاء طهيه من أفران مطابخ بيوت 

األحيــاء العتيقة لعنابة على غــرار »الكولون« 
وبالص دارم »جوانوال«.

مــن جهة أخــرى يعكس الــرواج الذي يســجله 
تحضيــر وبيع الحلويــات المنزلية عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي أهميــة التراث الشــعبي 
الجزائري المرتبط بالطبــخ والحلويات التقليدية 

و إمكانيات االستثمار فيه وتثمينه.
و قــد لجــأت كثيــر مــن الشــابات إلى ســيدات 
تملكــن المهــارة و الخبرة الكافيتيــن لتحضيــر 
الحلويــات التقليديــة فيمــا يتكفلــن مــن جهتهن 
باعتبارهن »متمكنــات فــي مجــال اإلبحار في 
عالــم اإلنترنت« من تســويق هــذه الحلويات و 
الترويج لهذا النشــاط و ترقيته على مدار الســنة 
ليصبح مصدرا لتحسين الدخل بالنسبة لعدة أسر 

عنابية.
عروض متنوعة بأسعار تنافسية 

التواصــل  إلــى مواقــع  اللجــوء  يتوقــف  وال   

االجتماعي على تســجيل طلبيات حلويات العيد 
بل تعداه ليشــمل طلبيات كســوة العيد حسب ما 
لوحــظ مــن خالل تصفــح صفحــات العديد من 
مواقــع بيع وتوصيل ألبســة األطفال بعنابة على 

الفايسبوك واإلنستغرام.
األلبســة  وتعد أســعار هذه 
»تنافسية ونوعيتها أجود مما يعرض بالعديد من 
محالت مدينة عنابة«, اســتنادا لما ذكرته السيدة 
دارين عاملة بمؤسســة بريد الجزائر وأم لثالثة 
أطفال التي تأســفت في حديثها لوأج لعدم وجود 
مســاحات تجارية كبرى مثل ال »مول« بمدينة 

بحجم عنابة التي تلقب بجوهرة الشرق.
 ذا الســياق أن اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة 
المتعلقــة بجائحة كورونا جعلتهــا و غيرها من 
األمهات تكتشفن وجهة مريحة بعروض تنافسية 
القتناء كســوة العيد بأســعار مالئمــة و توصيل 

مضمون أال وهي مواقع التواصل اإلجتماعي.

  سكان عنابة يفضلونها لتنوع العروض 

مواقع التواصل االجتماعي 
القتناء الحلويات وكسوة العيد

متفرقات

n وأوضحــت المصالــح أنــه وبحلول عيد 
الفطر المبارك، على المواطنين خاصة اآلباء 
واألمهــات، رفــع درجة الحيطــة والحذر من 
الحوادث المنزليــة والمرورية والوقاية وتلك 
الناجمة عن سوء استعمال األلعاب من طرف 

األطفال.
كما دعت إلى توخي سبل الوقاية للحد والتقليل 
مــن الضحايا الناجمة عن شــراء واســتعمال 
بعــض األلعــاب ذات البطاريــات واأللعــاب 
التي تنبعث منها أصوات واأللعاب في شــكل 
حيوانــات أو مأكــوالت وغيرها مــن االنواع 

التي تشكل »خطورة« على األطفال.
ووجهت الحماية المدنية، جملة من ارشــادات 
السالمة تســاعد االولياء على تفادي اإلصابة 
بالحــروق أو االختناقات أو الجــروح البليغة 
والتي تخلف العديد من الضحايا في كل ســنة 
خاصــة لدى األطفال وال ســيما فــي مثل هذا 
الظــرف الصحي االســتثنائي والمتعلق بوباء 

كورونا.
وفي هذا الصدد، طلبــت الحماية من األولياء 
التأكد من أن األلعاب تناســب سن الطفل، ألن 
بعــض األلعاب القديمة تحتــوي على قطع أو 
أجزاء صغيرة تشــكل خطورة على الصغار، 
و ضرورة قراءة وإتبــاع التوصيات المتعلقة 
بالســن المخصص للعبة والتحذيرات الخاصة 
بها و اختيار ألعاب ذات جودة عالية تكون أقل 
خطر مع إعطاء األولوية لأللعاب التي تظهر 

عليها بيانات المصنع أو المستورد.

كمــا نبه البيــان إلــى أهمية مراقبــة االطفال 
بشــكل دائم مع تلقينهــم كيفية اســتخدام  تلك 
األلعاب بأمان وسالمة، و إزالة أغلفة األلعاب 
والتخلص منها بسرعة مثل األكياس واألغلفة 
البالســتيكية و المســامير والســحابات ألنهــا 
قد تســبب االختنــاق للطفــل، و مراقبة القطع 
المكســورة و الحــواف الحــادة و إصالح ما 
يمكــن اصالحــه ناهيك عن االحتفــاظ بجميع 
األلعــاب، خصوًصــا األلعــاب اللينــة، بعيًدا 
عن مصــادر الحرارة كونهــا مصدر محتمل 

الندالع الحرائق.
وغالبــاً ما يقــوم األطفال الصغــار، وخاصة 
أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثالث ســنوات، 
بوضــع أشــياء فــي أفواههم ما يــؤدي -وفق 

المصــدر- إلــى االختناق أو التســمم في حال 
ابتــالع قطــع صغيرة الحجم أو المكســورة و 
كذا الكرات لهذا وجب االحتفاظ بها بعيًدا عن 

متناولهم.
وتنصــح مصالح الحماية المدنية، األولياء إلى 
تجنب شراء األلعاب المزودة بالحبال الطويلة 
ألنها كافية لاللتفاف حول رقبة الطفل وخنقه، 
وخاصــة الحبال المرنــة أو اللزجة، و التأكد  
من أن اللعبة ال تحتوي على حواف حادة ألنها 

تسبب جروحا بليغة.
وذكرت الحماية المدنية المواطنين بالمناســبة 
بالرقــم األخضر 1021 أو رقــم النجدة 14 
للتبليغ عن أي حادث مع تحديد طبيعة الحادث 

و ذكر العنوان بالضبط.

 لتفادي الحوادث المزنلية يف عيد الفطر  

دعوة األولياء إىل رفع درجة الحيطة والحذر

16
عين على المجتمع

ــول النصــف الثانــي مــن شــهر رمضــان وجهــة  ــذ حل أضحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بعنابــة من
ــة لــدى الكثيــر القتنــاء مختلــف أنــواع الحلويــات وكســوة العيــد حســب مــا لوحــظ فــي أوســاط  مفضل

ــة األزواج الشــباب. ــة وخاصــة منهــم فئ ــات العنابي العائ

الجزائر : سناء .م 

 دعــت المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة اآلبــاء واألمهــات إلــى رفــع درجــة الحيطــة والحــذر أيــام عيــد الفطــر المبــارك 
لتفــادي مختلــف الحــوادث المنزليــة وكــذا مــن جــراء ســوء اســتعمال األلعــاب مــن طــرف األطفــال، حســبما أفــاد بــه 

اليــوم الثاثــاء بيــان ذات المصالــح.

نحو البحث يف كيفية تنظيم األسواق 
التضامنية عىل مدار السنة

 أمن والية ميلة يطلق حملة تحسيسية 
لفائدة سائقي مركبات المسافات الطويلة

التضامــن  وزيــرة  أكــدت    n
الوطني واألسرة وقضايا المرأة، 
الســيدة كوثر كريكو يوم االثنين 
من باتنة أن األســواق التضامنية 
التي نظمت خالل شهر رمضان 
»قد القت رواجا وســنبحث في 
كيفية تنظيمها على مدار السنة« 

.
وأوضحــت الوزيــرة بــأن هذه 
المبادرة التــي تم تنظيمها وطنيا 
بالتنســيق مــع عديــد القطاعات 
ومنهــا التجــارة والفالحة كانت 
بغرض الســماح للمــرأة الريفية 
والمرأة الماكثة بالبيت بتســويق 
منتجاتهــا وقــد استحســنتها هذه 

الفئة .
وأبــرزت الســيدة كريكــو بــأن 
الزيارة التي قامت بها اليوم إلى 
باتنــة تندرج فــي إطار اإلطالع 
على مدى سير العملية التضامنية 
البرنامــج  تنفيــذ  مــدى  وكــذا 
القطاعي المشترك لدعم انخراط 
المــرأة الريفية والمــرأة الماكثة 

بالبيت في اإلنتاج الوطني.
و أضافــت الوزيــرة بــأن هــذه 
الفرصة مكنتها من زيارة بعض 
المستفيدات ضمن جهاز الوكالة 
الوطنية لتسيير القرض المصغر 
و الوقوف على انشغاالتهن التي 
تتمحــور أساســا حول تســويق 
المنتجــات خاصــة بعــد األزمة 

الصحية .
التضامــن  وزيــرة  وشــددت 
الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
علــى »أهميــة توجيــه المــرأة 
المنتجــة الريفية والماكثة بالبيت 
إلــى نشــاط التحويل مــن خالل 
استفادتها من دورات تكوينية في 
المجال سواء عن طريق الوكالة 
الوطنية لتسيير القرض المصغر 
أو قطــاع التكوين المهني لتنويع 
مردوديــة  وتحســين  منتجاتهــا 
مشاريعها وتوسيعها عن طريق 

آليات أخرى للدعم« .
وأردفت الســيدة كريكــو قائلة : 
»أطلقنا في هذا السياق بالتنسيق 
العديــد  أخــرى  قطاعــات  مــع 
من الــدورات التكوينيــة واأليام 

اإلعالمية لتعريف هذه الشريحة 
بآليات دعم الدولة األخرى« .

وفيما يخــص ذوي االحتياجات 
الخاصــة، ذكرت الوزيــرة بأن 
قطــاع التضامــن الوطني ينتهج 
سياسة دعم انخراط هذه الفئة في 
الحياة االقتصاديــة واالجتماعية 
وهي فئة مســتفيدة علــى غرار 
باقــي الفئات األخــرى من دعم 
الدولــة خاصــة ضمــن جهــاز 
الوكالة الوطنية لتســيير القرض 

المصغر.
ولــدى زيارتها لمدرســة صغار 
مدينــة  بوســط  البكــم  الصــم 
باتنــة والوقــوف علــى التكوين 
صرحــت  فيهــا  البيداغوجــي 
الوطنــي  التضامــن  وزيــرة 
أن  المــرأة  وقضايــا  واألســرة 
»الجهــود مبذولــة لدمــج هــذه 
العــادي«،  الوســط  فــي  الفئــة 
مثمنــة بالمناســبة قــرار رئيس 
الجمهوريــة الســيد عبــد المجيد 
تبون في ما يخص إنشاء مدرسة 
وطنية عليا لتكوين أســاتذة تعليم 

ذوي اإلعاقة السمعية .
قبل ذلــك زارت الســيدة كريكو 
ببلديــة إيشــمول أســرة منتجــة 
األغنــام  تربيــة  فــي  مختصــة 
مســتفيدة مــن قــرض مصغــر 
كما كرمــت المجاهــدة مبروكة 
زروالي بمناســبة اليوم الوطني 
للذاكــرة لتشــرف ببلديــة وادي 
الطاقة على وضــع حيز الخدمة 
للغاز الطبيعــي لفائدة 56 عائلة 

تقطن بأربع مشاتي نائية .
و قــد اســتمعت الوزيــرة خالل 
إشــرافها على معرض بمشاركة 
مســتفيدين ضمن جهاز القرض 
المصغــر بالمركــب الرياضــي 
والثقافــي بحي كشــيدة بعاصمة 
الوالية إلى انشــغاالت المنتجين 
قبــل أن تختتــم زيارتهــا بتقديم 
دج  مليــون   1 بقيمــة  صكــوك 
للصــك الواحــد لـ 17 مســتفيدا 
في إطار جهــاز الوكالة الوطنية 

لتسيير القرض المصغر.
وأج 

n  مع اقتراب حلول عيد الفطر 
المبــارك أطلقت المديرية العامة 
لألمــن الوطنــي ومــن خاللها  
مصالــح أمــن والية ميلــة حملة 
تحسيســية على مستوى محطات 
نقل المسافرين ومواقف سيارات 
األجــرة لفائدة ســائقي مركبات 
المســافات الطويلــة للوقاية من 
حــوادث المــرور عشــية عيــد 
أساســا  المبارك، تهدف  الفطــر 
إلــى التوعيــة والتحســيس مــن 

حوادث المرور.
بالمــوازاة مــع ذلــك تــم وضع 
مخطــط أمنــي يقضــي بإعــادة 
انتشار قوات الشرطة عبر النقاط 

التي تشهد حركية مرورية كثيفة 
للســيارات والراجليــن أيام عيد 
الفطر المبــارك من أجل مرافقة 
المواطنين خالل تنقالتهم و أداء 

شعائرهم الدينية.
كمــا توصي مصالــح أمن والية 
ميلة المواطنين بضرورة توخي 
الحيطة خــالل قيــادة المركبات 
عــدم  مــع  طويلــة  لمســافات 
تجاوز الســرعة المحددة وتفادي 
اســتعمال الهاتــف النقــال أثناء 
القيادة، هذا ويبقى الرقم 1548 
تحــت تصــرف المواطنيــن من 
أجل التبليغ وطلب يد المساعدة.
محمد.ب
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n بــدأت مركبــة فضــاء تابعة 
لوكالة الفضاء والطيران األمريكية 
)ناســا(، وتحمــل عينــة كبيرة من 
الكويكب "بينــو"، أول أمس رحلة 
العــودة إلــى األرض بعــد قرابــة 

خمس سنوات في الفضاء.
المركبــة  أن  ناســا  وذكــرت 
"أوزيريــس- ركس"بــدأت عملية 
العودة في الساعة 20:23 بتوقيت 
غرينتش، ومن المقرر أن تستغرق 

الرحلة لألرض عامين ونصف.
وقامــت أوزيريــس- ركــس فــي 
أكتوبــر بجمع عينات لوكالة ناســا 
مــن الكويكب فــي إطــار رحلتها 
الفضائية التي تستمر سبع سنوات. 
وتجدر اإلشــارة إلى أن بينو يشبه 
الكومة السوداء ويبلغ عرضه نحو 

500 متر ويــدور على بعد 290 
مليون كيلومتر من األرض.

الشــمس  حــول  الــدوران  وبعــد 
لمرتيــن، مــن المقــرر أن تصــل 
المركبــة الفضائية إلى األرض في 

24 سبتمبر 2023.
وتأمل ناســا في أن تكشف المهمة، 
التــي تبلــغ تكلفتها مليــار دوالر، 
عن أســرار حول أصــول نظامنا 

الشمسي.
وتــم إطــاق أوزيريــس- ركــس 
مــن فلوريــدا في ســبتمبر من عام 
2016. واســتغرق الوصول إلى 
مســافة 20 كيلومتــرا مــن بينــو 
عامين، ثم اســتغرق األمر عامين 
آخريــن للعثور على مــكان مثالي 

لجمع العينة.

n يحــرص الكثيــر مــن مربــى 
قطــط  مــن  األليفــة  الحيوانــات 
وكاب، علــى اصطحابهــم أثنــاء 
الذهاب لألســواق أو للتنزه بإحدى 
الحدائــق، لكن من يمتلك أســماك، 
ال يســتطيع القيام بذلك والسير بهم 
ألي مكان، ولكن يمكن تحقيق ذلك 
مع حقيبة "كاتسوغيو"، التي يمكن 
حمل األســماك بداخلها والسير بهم 
فيأي مــكان خارج المنزل دون أن 

يصبهم أي ضرر.
فــي  هــي  كاتســوغيو"   " حقيبــة 
األســاس حوض مائي متحرك من 
نوع ابتكرتها شــركة يابانية، وهى 
شــركة" ما كوربوريشــن "بهدف 
نقل األســماك التي تــم اصطيادها 
أو شــرائها من السوق للحفاظ على 
السمك طازج حتى العودة للمنزل، 

وفقاً لما ذكره موقع "مايكشوتز" 
أثناء وضع السمكة في الحقيبة

وتعتبــر حقيبة "كاتســيغيو" عبارة 
عن أداة طويلة أسطوانية وتحتوي 
على أرجل عنــد كل طرف، حتى 
يمكــن وضعها على األرض، دون 

أن تتدحرج وتتعرض ألذى.
وأشــار التقرير إلى أن الشركة "ما 
كوربوريشــن" تعمل على تطوير 

حقيبة األســماك في الوقت الحالي، 
مــع إجــراء اختبار علــى النموذج 
األولــى للحقيبة وقــد تجرى بعض 
التعديــات األخــرى  عليها خال 

الفترة القادمة.
ومن ناحية أخرى، بدأت شــركة" 
مــا كوربريشــن"في نشــر حقيبــة 
األســماك على موقع "انســتغرام" 
في شــهر أكتوبــر الماضــي، بعد 
إجــراء بعــض التعديــات علــى 
الحقيبــة، حيــث أصبحت تســاعد 
األســماك على التنفــس أكثر داخل 
الحقيبــة، مع وجود جهــاز مراقبة 
لدرجــة الحــرارة الحقيبــة وجهاز 
التنفــس مخصص لــدوران الهواء 
بالداخــل، حتى يســاعد األســماك 
علــى العيش داخــل الحقيبة طوال 
فتــرة تواجدهــم داخلهــا، كمــا لو 
كانوا بداخلها حوض سمك منزلي، 
مما يســاعد أي شــخص باالحتفاظ 
باألسماك التي تم اصطادها أو نقل 
أســماكه المنزلية لمــكان أخر، أو 
حتى يحتفظ باألســماك الحية التي 
اشــتراها من الســوق ألطول فترة 
ممكنة، ومن ناحية أخرى مازالت 
الشــركة تعمل على تطوير الحقيبة 

ولم تعلن عن سعرها حتى اآلن.

 80 ألف دوالر مقابل دراجة األمرية ديانا القديمة 

روما تقّر ترميم ساحة الكولوسيوم

مركبة فضاء أمريكية تحمل 
عينة من كويكب 

تبدأ رحلة العودة إىل األرض

" رشكة يابانية تبتكر حقيبة للسري 
باألسماك الحية يف الشوارع

يتمنى البعض ويرغب في أخذ قيلولة يوميا لراحة 
الجســد ولاســتجمام، ولكن في األغلب يتعارض 
ذلك مع مواعيــد العمل والمســؤوليات المطلوبة، 
بينمــا توفر شــركة مهتمة بالخدمــات الصحية ما 
يمكــن وصفه بانه من الخيال، حيث تقدم عمل أخذ 
قيلولة كل يوم لمدة 30 يوما مقابل 1500 دوالر. 
ووفقــا لــــ" CNN" توضــح الشــركة التــي تقيم 
المراتــب وتوفــر نصائح وإرشــادات حــول نوم 
أفضــل، إنهــا تود توظيــف فريق مــن "مراجعي 
القيلولة" الختبار "بعض النظريات وراء إيجابيات 

وسلبيات القيلولة".
وقالت الشــركة: "نعلم أن فترات القيلولة المختلفة 
بشــكل عام لها فوائد مختلفة، لكننا حريصون على 

اختبارها، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم".
ويتعيــن علــى "مراجعي القيلولــة" مراجعة وقت 
نومهم، لذلك رغم أنــه يمكن للمتقدمين العيش في 
أي مكان في العالم، يجب أن يكون لديهم "مهارات 
قويــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة" لمراجعــة قيلولتهم 
واتبــاع التعليمات، ويجــب أال يقل عمر المتقدمين 

عن 18 عاماً.
ووضح منشــور للشــركة: "على مدار 30 يوماً، 
ســيطلب من مراجعي القيلولة المتخصصين لدينا 
المشــاركة فــي مجموعــة متنوعة مــن التجارب 
الختبار النظريات، مثل أفضل مدة قيلولة للشعور 
باالنتعــاش، وتأثيــرات القيلولة على المســتويات 
اإلجمالية لإلرهاق، وتأثيرات القيلولة على الذاكرة 

والتحفيز واإلنتاجية".

في ســياق آخر، تعاني امــرأة بريطانية تدعي بيا 
كيلمارتن، من حالة صحية نادرة تجعلها تدخل في 
نــوم عميق كلمــا ضحكت، وبــدأت تتأكد من ذلك 
عندما الحظت أنها تنام دون ســابق إنذار، وكانت 

تغفو أثناء االمتحانات في المدرسة.
وتم تشــخيص إصابة بيا باضطــراب نوم مزمن 
يســمى الخدار، باإلضافة إلى حالة مرتبطة تسمى 
الجمــدة، وهــو ضعــف عضلي مفاجــئ ناتج عن 
مشــاعر قويــة هي الضحــك في حالة بيــا، وفقا 

لموقع مترو البريطاني.
وتصــف بيــا ما يحــدث معهــا عندمــا تضحك: 
"يحــدث األمر عندما أضحك بشــكل غير متوقع، 
حيــث أفقد الســيطرة علــى كل عضاتي وتصبح 
جميعها ضعيفة، وتضعف ركبتاي ورأسي يتدلى، 
وأكــون واعية تماًما ومدركة وقادرة على ســماع 
كل ما يحدث، ولكن ال يمكنني تحريك جسدي على 

اإلطاق".

دفــع محام أمريكي يكره العائلة الملكية البريطانية 
80 ألف دوالر مقابل دراجة األميرة ديانا القديمة 
حتــى يتمكن عرضها فــي متحف وفقــا لصحيفة 

"ديلى ميل البريطانية.
دفع المحامي باري جليزر، الذي يتخذ من بالتيمور 
مقــراً له، مبلغاً باهظاً لشــراء دراجة األميرة ديانا 

الزرقــاء الزاهية في الســبعينيات بعد أن ُعرضت 
للبيع في دار مزادات برستو وهيويت" في المملكة 

المتحدة الشهر الماضي. 
لم يســافر جليــزر، 76 عاًما، إلــى بريطانيا أبًدا، 
لكــن هــذا لم يمنعه مــن اكتســاب آراء قوية حول 
البــاد، ويزعم أن دراجة ديانا هي رمز "لســيادة 

البيض".
جليــزر - الذي يصف نفســه بأنه" محــاٍم قانوني 
للمصابين والمعاقين والمتعرضين لإلساءة الطبية 
'' - سيشــحن الدراجة اآلن إلــى الواليات المتحدة 
حيث يخطط لعرضها في مبنى بالتيمور استخدمه 
النشــطاء في الســابق للمساعدة في إســكان العبيد 

الهاربين. 
ركبــت ديانــا الدراجة حــول لندن قبــل خطوبتها 
لألمير تشارلز في عام 1981، يزعم وصف من 
دار المزاد أنها اســتخدمت الدراجة بشــكل متكرر 

أثناء عملها كمساعد مدرس في لندن.
وبحســب ما ورد أُجبرت ديانا علــى بيع الدراجة 
بعد أن اقترح األميــر عليها، ألن ركوب الدراجة 
قيــل إنه "غيــر مناســب" لملكة المســتقبل، أطلق 
عليها فيما بعــد لقب "دراجة العار"، وفقا لوصف 

"ديلى ميل". 
وقالــت ترى زوجــة جليزر المولــودة في هاييتي 
لصحيفــة"دي تايمز": "تعتقد العائلــة المالكة أنها 
جيــدة جــًدا بحيث ال يمكن ربطها بهــذا النوع من 

وسائل النقل التي يستخدمها الناس الشائعين".
ويقــول آخــرون إن جليزر كان بإمكانه اســتخدام 
أموالــه لتمويــل المزيــد مــن القضايــا الجديــرة 
باالهتمــام إذا كان مهتًما حًقــا بتصحيح التفاوتات 
العرقية. ويعتقد آخرون أن جليزر يبحث ببســاطة 

عن دعاية سهلة لشركته القانونية. 

زوار  يتمكــن  أن  المنتظــر  مــن 
الكولوســيوم فــي رومــا من الســير 
مجدداً في الساحة القديمة، حيث كان 
المحاربــون يتقاتلــون يومــاً ما حتى 
المــوت، بفضل اإلضافــة المعتزمة 
لرصيف خشبي قابل للسحب. وأيدت 
لجنــة مــن الخبــراء مقترحــاً قدمته 
شــركة هندســية من ميانو، حســب 
مؤتمر صحافي أقامته وزارة الثقافة 

عبر اإلنترنت مؤخراً.
ووفقــاً للخطــط، ســتُغطى المنطقــة 
المكشــوفة الســفلية الواقعة في وسط 
الساحة بألواح خشبية وستكشفها عند 

الحاجة.
وتحدث وزير الثقافة اإليطالي داريو 
فرانشيســكيني عــن التقــدم خطــوة 
أخرى في استعادة الصورة األصلية 
المشــروع  وسيســاعد  للســاحة. 
فــي الحفــاظ علــى الهيــكل األثري 

للكولوسيوم )مدرج فافي(.
مليــون   18.4 تخصيــص  جــرى 
يورو لتنفيذ المشــروع. ومن المقرر 

االنتهاء منه بحلول عام 2023.
وطبقــاً للخطــط، ستُســتخدم آلية ما 

لتمديــد العديد مــن األلــواح الفردية 
علــى الســاحة مثــل األوكورديــون 

خال 30 دقيقة.
وهــذا مــن شــأنه أن يســمح بتهوية 
وتنظيــم  أســفلها  الواقعــة  الغــرف 
الرطوبــة بهــا. ومن شــأنه أيضاً أن 
يســمح بعرض الغرف على الزوار. 
وفي أواخر ديسمبر )كانون األول(، 

كان فرانشيســكيني قد دعا إلى تقديم 
مقترحــات تخص األرضيــة الواقعة 
فــي وســط الكولوســيوم؛ ما يســمح 
للزوار بالســير إلى الساحة التي كان 
المحاربــون يخوضــون فيها معارك 

دامية قبل ألف عام.
وكانت الســاحة أيضاً بهــا نظام فتح 
وغلــق عبقــري حتــى يمكــن رفــع 

األشــياء أو الحيوانــات مــن تحــت 
األرضي إلى السطح خال المعارك.
ويمكن أن يسع الكولوسيوم المشيد ما 
بيــن 70 و80 عاماً ميادياً ما يصل 
إلى 50 ألف شــخص. وكانت هناك 
أرضية فــي المنتصف لفترة طويلة، 
ولكنها أزيلت للكشــف عــن الغرف 

أسفلها.

وظيفة األحالم 
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n وقالــت الســيدة بــن دودة فــي 
تصريح صحفــي عقب زيــارة تفقد 
ومعاينــة لعدد من المشــاريع الثقافية 
الواليــة،  والمواقــع األثريــة عبــر 
بــأن »الوقــت قد حان لفتــح المجال 
أمــام االقتصاد الثقافــي« من خالل 
»االســتثمار فــي المواقــع والمعالم 
األثريــة والثقافية وفق دفتر شــروط 

لضبط هذا االستثمار«.
أهمية  إلى  االنتباه  الوزيرة  ولفتت 
»مرسى  األثري  الموقع  إدراج 
الوالية(  )شرق  بزموري  الدجاج« 
هذا  في   2006 سنة  اكتشف  الذي 
ثقافيا  »تثمينه  بـ  الجديد  اإلطار 
من  بالفائدة  يعود  حتى  وسياحيا« 
محيطه  على  االقتصادية  الناحية 

المباشر.
»ومن الممكن أن يصبح هذا المعلم 

من  بامتياز«  وثقافيا  سياحيا  موقعا 
خالل المسار المرسوم له، كما أكدت 
الوزيرة التي استمعت، على مستواه، 
تسييجه  وعملية  حمايته  مخطط  إلى 

الجارية حاليا.
بأنه »من  السيدة بن دودة  وأضافت 
وفق  الموقع،  هذا  منح  جدا  الممكن 
للمستثمرين  محدد،  شروط  دفتر 
وترقيته  تثمينه  أجل  من  الخواص 
وكل  المنطقة  على  بالفائدة  ليعود 

سكانها ».
األثري  المعلم  هذا  أهمية  وتتمثل 
الهام والخاص جدا، الذي يتربع على 
مساحة 6 هكتارات في »كونه يؤرخ 
الهجري(  )الرابع  اإلسالمية  للفترة 
التاريخية  الفترات  من  تعتبر  التي 
التي تتميز بندرة وقلة اآلثار والمعالم 
التاريخية  الحقبة  هذه  على  الشاهدة 

في الجزائر«, كما قالت.
ومن جهة أخرى، وفيما تعلق بآخر 
للفنان  الصحية  الوضعية  مستجدات 
باسم  المشهور  أوقروت  صالح 
بأن  الوزيرة  أكدت  »صويلح«، 
فرنسا  في  اليوم  األخير »يوجد  هذا 
علم  في  ومتخصص  مهم  بمستشفى 
األورام السرطانية وهو يحظى حاليا 
وهناك  الكاملة  الصحية  بالرعاية 
رئيس  شاكرة  لشفائه«،  كبير  أمل 
تبون  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 

الذي وفر له كل ما يجب من دعم.
للمكتبة  الوزيرة  معاينة  وأثناء 
بن  الرحمن  عبد  للمطالعة  الرئيسية 
التي  بومرداس  مدينة  بوسط  حميدة 
االستغالل،  حيز  مؤخرا  دخلت 
أشارت إلى أن هذا »الصرح الثقافي 
»ينشط  أن  شأنه  ومن  جدا  ضخم 

من  بالوالية  الثقافية  الحياة  ويفعل 
خالل ما يضمه من فضاءات كبيرة 
والجمعيات  للنوادي  خصصت 

وقاعات للمحاضرات وغيرها«.
بعد لقاء الوزيرة مع عدد من ممثلي 
واألدباء،  والشعراء  األدبية  النوادي 
الوزارية  مصالحها  بأن  كشفت 
الضرورية  اإلعانة  بتقديم  ستقوم 
على  إبداعية«  »إقامات  الستحداث 
»مالئمة  ألنها  الدار  هذه  مستوى 
ومناسبة جدا لتأطير إبداعات الشباب 

في المجال«.
هذه  مقر  من  الوزيرة  أشرفت  كما 
الوالئية  القافلة  إطالق  على  المكتبة 
عبر  كتاب   13.000 لتوزيع 
عبر  والنائية  المعزولة  المناطق 
الوالية بالتنسيق مع مصالح مديرية 

التربية الوطنية.
استماع  كذلك  الزيارة  وتضمنت 
الوزيرة لعرض حول مخطط إعادة 
رشيد  الثقافة  دار  وتهيئة  االعتبار 
ذلك  تبع  بومرداس،  بمدينة  ميموني 
التوقيع، بنفس هذه الدار، على اتفاقية 
حول تطوير المقاوالتية والمؤسسات 
بوقرة  أمحمد  جامعة  بين  الناشئة 

ومديرية الثقافة بالوالية.
الوالية، عاينت  وببلدية دلس بشرق 
تكفل  ثقافي  مقهى  مقر  الوزيرة 
بترميمه أحد الخواص وزارت بعدها 
بقصبة  الحرفي«  »سيدي  متحف 
دلس العتيقة، لتشرف بعد ذلك على 
إطالق إنجاز مشروع إعادة االعتبار 
الشبكات  لمختلف  األولى  للمرحلة 

بهذه القصبة.
خميس  »ببلدية  »القيطون  وبحي 
أشرفت  الوالية،  بغرب  الخشنة 
مجموعة  منح  على  دودة  بن  السيدة 
المدرسة  لفائدة  المدرسية  الكتب  من 

االبتدائية » قرباب رابح«.

n اكتشــف علمــاء اآلثار هيكاًل 
عظمًيا لفتاة عمرها 5 سنوات ذات 
شــعر أشقر دفنت في أواخر القرن 
الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع 
عشر تحت أرضية كنيسة صغيرة 
في »ريل آلكازار« في فيرجن دي 

ال أنتيجوا في إشبيلية بإسبانيا.
اعتقد  الدفن،  عملية  تحليل  وعند 
تم  قد  نعشها  أن  إلى  الباحثون 
نقله إلى مكان أكثر قدسية بجانب 
الثالثينيات،  في  الرئيىى  المذبح 
احتمال  إلى  االكتشاف  هذا  يشير 
مليء  مخفى  سرداب  وجود 
بالكنوز،  المليئة  الملكية  بالمدافن 
موقع  ذكر  ما  بحسب  ذلك  جاء 

آنشنت أوريجينز«.
وتم العثور على التابوت الحجري 
ثماني  بعد  على  الصغيرة  للفتاة 
تحت  فقط  سم(   20( بوصات 
أعمال  أثناء  الكنيسة  أرضية 
العام،  هذا  من  أفريل  في  التجديد 
مصنوًعا  نفسه  التابوت  وكان 
مع  استخدامه  المعاد  الطوب  من 

الباحثون  فتح  وعندما  األسمنت، 
اكتشفوا  القديم  الحجري  الصندوق 
توجد  كانت  الرصاص،  من  نعًشا 
ذات  صغيرة  لفتاة  هيكلية  بقايا 
شعر فاتح متناثرة بين بقايا القماش 

والجلد.
 El Pais صحيفة  وذكرت 
حدث  االكتشاف،  أن  اإلسبانية 
للكنيسة  مسح  مشروع  خالل 
بالط  على  الترميم  أعمال  قبل 
الذي  القصر  في  السيراميك 
السادس  القرن  إلى  تاريخه  يعود 
عالم  لقائد  وفًقا  إشبيلية،  في  عشر 
البروفيسور خوان  األنثروبولوجيا 
مانويل جويجو، يبلغ طول التابوت 
متًرا(   1.21( أقدام   4 حوالي 
وهو  متر(،   0.3( قدم   1 وعمق 
ما يتماشى مع أنماط القرن الثالث 

عشر أو الرابع عشر.
وقال عالم اآلثار إنه عندما اكتشف 
القبر، كانت ذراعى الفتاة الصغيرة 
فوق  ومتقاطعة  مثنية  »شبه 

صدرها«.

n أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية 
للروايــة العربيــة البوكــر عــن موعــد 
اإلعــالن عــن الرواية الفائــزة، للدورة 
الرابعة عشر لعام 2021، ومن المقّرر 
أن تعلــن الجائزة اســم الكاتب والرواية 
الفائزيــن إلكترونيــاً يــوم الثالثــاء 25 
مــاي، في تمام الســاعة الواحــدة ظهراً 

بتوقيت أبو ظبى.
من خالل  إلكترونياً  وسيجرى اإلعالن 
صفحة الجائزة على فيس بوك، أو عبر 
قناة يوتيوب الخاصة بالجائزة، ويشارك 
رئيس  سليمان،  ياسر  الفعالية  خالل 
مونتانارو،  وفلور  األمناء،  مجلس 
رئيس  بزيع،  وشوقي  الجائزة،  منسقة 

لجنة التحكيم.
بعد اإلعالن عن الرواية الفائزة بالجائزة 
افتراضي،  صحفي  مؤتمر  سيعقد 

يشارك فيه الفائز / الفائزة بجائزة العام 
الساعة 1:45  2021، وذلك في تمام 

ظهراً بتوقيت أبو ظبي.
هذا  للبوكر  القصيرة  القائمة  وشملت 
الوراق( لألردني  )دفاتر  العام روايات 
الجارة(  إلى  و)االشتياق  برجس  جالل 
للتونسي الحبيب السالمي و)الملف 42( 
و)عين  سباطة  المجيد  عبد  للمغربي 
اللطيف ولد  للجزائري عبد  حمورابي( 
للتونسية  عبد هللا و)نازلة دار األكابر( 
أميرة غنيم و)وشم الطائر( للعراقية دنيا 

ميخائيل.
دورتها  في  تلقت  قد  الجائزة  وكانت 
من  روائيا  عمال   121 عشرة  الرابعة 
13 دولة قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة 
 16 وضمت  الشهر  هذا  بداية  الطويلة 
برئاسة  التحكيم  لجنة  وتشكلت  عمال، 

بزيع  شوقي  اللبناني  والكاتب  الشاعر 
اللبنانية  المترجمة  من  كل  وعضوية 
صفاء جبران والمترجم المغربي محمد 
المقري  على  اليمنى  والكاتب  حنا  آيت 

واإلعالمية اإلماراتية عائشة سلطان.
تأسست الجائزة العالمية للرواية العربية 
جائزة  )مؤسسة  وترعاها   2007 عام 
الثقافة  دائرة  لندن وتمولها  البوكر( في 
الجائزة  تُمنح  ظبي،  أبو  في  والسياحة 
في مجال الرواية حصًرا، ويتم ترشيح 
قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية 
لتتنافس  روايات  ست  من  )قصيرة( 
فيما بينها على الجائزة. وتمنح الرواية 
أمريكي،  دوالر  ألف  خمسين  الفائزة 
لكل  دوالر  آالف  عشرة  إلى  باإلضافة 
رواية من الروايات الستة ضمن القائمة 

القصيرة.

اكتشاف قرب إسباين لفتاة يشري نب دودة تؤكد عىل أهمية التثمني االقتصادي للمواقع والمعالم األثرية عرب الوطن
إىل رسداب لمدافن ملكية

إعالن الفائز بجائزة البوكر العربية بدورتها الـ 14 أون الني 

علم  في  المختص  وحسب   n
الوطني  الديوان  ومسؤول  اآلثار 
لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية 
فإن  نوارة،  عمار  المحمية، سابقا 
»في  أوال  تكمن  التمثال  هذا  أهمية 
كونه أكبر تمثال في العالم يعثر عليه 
األبيض  الرخام  من  مصنوع  وهو 

في شكل كتلة واحدة«.
الحجم  الكبير  التمثال  هذا  وكان 
م   2,90 ارتفاعه  طول  يبلغ  الذي 
وبعرض يناهز1,70 م، قد اكتشف 
عام 1880 إبان االحتالل الفرنسي 
يدعى  فرنسي  ضابط  طرف  من 

الحفريات  سياق  في  »غويت« 
واحدة  سنة  انطلقت  التي  الفرنسية 

قبل ذلك التاريخ بالجزائر.
األبيض  الرخام  فإن  أثريين  وبرأي 
الخفيف الذي صنع منه تمثال »ملو« 
الظل  تعني  أمازيغية  كلمة  )وهي 
ينتجه  لما  مشابه  مختصين(  حسب 
بوالية  الكائن  »فليفلة«  منجم  حاليا 
التمثال  صورة  أن  كما  سكيكدة، 
فني  أداء  مستوى  على  تدل  وحدها 
مادة  وهو  الرخام،  تطويع  في  راق 
صالبة  إلى  إضافة  التطويع  صعبة 
واضحة قاومت عوامل الزمان على 

امتداد حقب زمنية طويلة.
وكان وفد علمي من جامعة بوسطن 

هارمن  جورج  بقيادة  األمريكية 
قد  المدينة،  ذات  متحف  محافظ 
في   2008 ماي  شهر  ميلة  زار 
سياق دراسة أجراها حول موضوع 
الجزائر«،  في  الرخام  »مصادر 
هذه  نتائج  تصدر  أن  المنتظر  ومن 
مسؤول  حسب  »قريبا«  الدراسة 
لتسيير  الوطني  الديوان  فرع 
الثقافية  الممتلكات  واستغالل 

المحمية بميلة.
وتتباين اآلراء حول القيمة التاريخية 
تدعمه  أول  طرح  يميل  إذ  للتمثال، 
أبحاث فرنسية قديمة، إلى أن التمثال 
إلى  تشير  كما  ساتورن،  اإلله  يمثل 
عثر  جنائزية  نصب   - حسبهم  ذلك 

اكتشاف  مكان  من  بالقرب  عليها 
التمثال بمحاذاة السور البيزنطي من 
الخارج في موقع الجنان الذي أصبح 
يعرف باسم جنان ملو. أما النظرية 
الثانية فتميل إلى االعتقاد بأنه يعود 
إلى ملكة كانت تحكم ميلة في فترة 
ما قبل مجئ الرومان، أي في العهد 
النوميدي، حيث قام السكان بتأليهها 
الحامي  »اإلله  بمثابة  فأصبحت 
هذه  عبادة  استمرت  وقد  للمدينة«، 
الرومان  قدوم  بعد  حتى  الملكة 
من  بالقرب  التمثال  وجود  بدليل 
»الفوروم«، وهي الساحة العمومية 
مرافق  من  العديد  تضم  كانت  التي 

الحكم آنذاك.

تمثال الملكة ملو جوهرة 
الحضيرة االثرية بميلة

ميلة : محمد بوسبتة 

أكدت وزيرة الّثقافة والفنون مليكة بن دودة أمس األول ببومرداس على«أهمية وضرورة التثمين االقتصادي« لكل المواقع 
والمعالم األثرية عبر الوطن من الناحية الثقافية والسياحية حتى تعود بالفائدة على محيطها.

 ال تزال منطقة ميلة تعج بالمعالم والشواهد الحضارية التي تخلد آثارا قديمة للوجود االنساني بها على مر العصور 
والتي ال تزال تنتظر من ينفض الغبار عنها لتدخل التراث العالمي األثري. ويعد تمثال »ملو« الذي يجسم صورة امرأة 
إسهام  تبرز  التي  التاريخية  والشواهد  المعالم  أهم  من  واحدا  العتيقة،  لميلة  القديمة  الثكنة  ساحة  ويتوسط  جالسة 

المنطقة في تاريخ اإلنسانية.

https://www.youm7.com/story/2021/3/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5261920
https://www.youm7.com/story/2021/3/29/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5261920


nصرحــت السيناريســت منــال مســعودي كاتبة 
العمليــن الدرامييــن »ليام« و »بنــت البالد« أن 
ســيناريو مسلســل »ليــام« كانت قــد كتبته وهي 
طالبــة جامعيــة ســنة 2012 ويعتبر هــذا الجزء 

األول واألخير من العمل.
يذكــر أن العمــل عرف مشــاركة كل مــن الممثل 
يوسف سحيري، الفنانة كنزة مرسلي وفتيحة وراد 

إلى جانب وجوه فنية أخرى معروفة. 
وكشفت عن وجود مواســم أخرى لمسلسل »بنت 
البالد »هذا األخير الذي سجل نسبة مشاهدة عالية 
ونال إعجاب المشاهدين، الذين عبروا عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي عــن إعجابهم بالعمل فضال 
عــن احترافيتــه من حيــث الســيناريو والتصوير 
وحتى التمثيل رغم أن المسلســل شــهد مشــاركة 

وجوه فنية جديدة.
دالل. ب 

n رغــم إعــالن الفنانــة حنــان 
تــرك التزامها بقــرار اعتزال العمل 
الفنــي بعد ارتــداء الحجــاب، تقرر 
فــي اللحظات األخيــرة طرح أحدث 
أفالمهــا »النداهــة« ضمــن موســم 
أفــالم عيد الفطــر 2021، ولكن لن 
يتم عرض الفيلم في قاعات الســينما 
وإنمــا عبــر منصــة خاصــة للكتب 

الصوتية.
 حنان تشــارك فــي الفيلــم بصوتها 
فقط، وقامــت باالنتهاء من تســجيل 
 ،2019 عــام  منــذ  مشــاهدها  كل 
ويشــاركها البطولــة الفنــان هانــي 
عادل الذي يجسد شــخصية الطبيب 
هارون الذي يحاول كشــف غموض 
مقتــل حبيبتــه »فريــدة« التي تلعب 
دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء 
من الرعب والتشــويق وال تخلو من 

الخيط الرومانسي.
 ومــن المقــرر عــرض الفيلــم مع 
الفطــر  لعيــد  األولــى  الســاعات 
وتطبيــق  موقــع  2021عبــر 

ستوريتال« العالمي الذي يضم آالف 
الكتــب الصوتيــة باللغتيــن العربية 

واإلنجليزيــة باإلضافة إلى المحتوى 
الصوتي بمختلف أنواعه. 

فيلــم »النداهة« مــن تأليف وإخراج 
خالــد المهــدي؛ الذي أنتــج قبل ذلك 
مع الفنان الراحل خالد صالح وحنان 
ترك فيلم »آخر أيام األرض« والقى 

نجاًحا كبيًرا. 
ويشــارك في بطولة فيلم »النداهة« 
بجانــب حنان تــرك وهانــي عادل، 
الفنانان عمرو القاضي ولبنى ونس، 

وعدد من النجوم الشباب. 
يذكر أن حنان تــرك أعلنت اعتزال 
التمثيــل نهائيــا، بعد المشــاركة في 
بطولة فيلم »المصلحة« مع النجمين 
أحمــد عز وأحمد الســقا، وقالت إنها 
تجــد صعوبة في التوفيق بين طلبات 
المخرج وبين التزاماتها الدينية كفنانة 
محجبة، وأشــارت أكثر من مرة إلى 
رغبتهــا فــي العــودة إلــي األضواء 
ولكن عبــر »األداء الصوتي« فقط، 
وخططــت بالفعل لتقديم مسلســالت 
إذاعية كما شــاركت في لجنة تحكيم 
برنامج »قمرة«، ومهرجان الشارقة 

القرائي.

n أعلن الملحن والمطرب عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل 
بباحة  األخيرة  االعتداءات  بعد  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  اللغات 
لفلسطين  أغنية  :«أول  بوك«  بموقع »فيس  وكتب عبر حسابه  القدس، 
بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث 
بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن 

هللا«.
وكان عــدد كبيــر مــن النجوم فــي العالم العربــي تضامنوا مع األشــقاء 
الفلسطينيين في ظل األحداث األخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، في 
فلســطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شــعار 

»أنقذوا حي الشيخ جراح«.
ونشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه بموقع »انستجرام« يظهر به 
تضامنه مع الشــعب الفلسطيني، يقول فيه »قلبنا مع اخواتنا الفلسطينيين.. 
ربنا يشــفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته.. ربنا يقويكم 
ثقــة فــي هللا هتبقوا في أحســن حــال دايمــا ويرزقكم األمن واالســتقرار 

والنصر«.
والنجــم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشــعب الفلســطيني 
وما يمر به من أحداث مؤســفة، وكتب عبر حســابه بموقع »فيس بوك«: 
»وانــت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي 
في الشــارع وبتســيب بيوتها ظلًما وقهًرا.. بيســيبوا ارضهــم وذكرياتهم 
ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. 
الزم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله »أنقذوا حي الشيخ الجراح«.

n أعاد النجم األمريكي توم كروز جوائز جولدن جلوب إلى جمعية 
عدم  من  بالغضب  شعوره  بعد  عليها،  تشرف  التي  األجانب  الصحفيين 
وجود تنوع في هيئة التحكيم من ممثلي المجتمع األمريكي، وفقا لشبكة 

.CNN
وفــاز توم كــروز بالجولدن جلــوب ثالث مرات في مســيرته، حيث فاز 
بجائــزة أفضــل ممثل عن أدائه في فيلم »جيــري ماجواير« عام 1997 
و«ولد في الرابع من جويلية » عام 1990، وجائزة أفضل ممثل مساعد 

عن فيلم »ماجنوليا« عام 2000.
تأتــي هــذه الخطوة وســط الجدل المتزايــد حول »آيتــش أف بي أي« - 
المنظمة التي تقف وراء »دي غلوبس« بســبب افتقارها للتنوع، وتحديداً 
عــدم وجود أعضاء من الســود، كما تم إبراز األســئلة األخالقية المتعلقة 
بالمزايــا المالية لبعض أعضائهــا البالغ عددهم 87 عضًوا في تحقيق في 

فيفري.
وكانت أصدرت ســكارليت جوهانســون بياًنا دعت فيه المجتمع الترفيهي 
إلــى التراجع عن المشــاركة فــي األحداث التي ترعاهــا جمعية هوليوود 

للصحافيين األجانب.
ونشرت وسائل اإلعالم عن الغياب التام للصحفيين السود في هيئة تحكيم 
الجائزة، والتي تتكون من 87 صحفيا. ثم وعد المنظمون بإصالح الوضع 

و »إجراء التغييرات الالزمة«.
في وقت ســابق، قالت قناة »إن بي ســي«، التي بثت جولدن جلوب، إنها 
لــن تفعل ذلك العــام المقبل ألن هيئة التحكيم لم تعكس بشــكل كاف تنوع 
المجتمع األمريكي. في الوقت نفســه، أشــار العاملون فــي التلفزيون إلى 

استعدادهم للبث في عام 2023، إذا تغيرت هيئة التحكيم.
وتُمنــح جائــزة جولدن جلوب ســنوًيا منذ عــام 1944، أسســتها جمعية 
الصحفييــن األجانــب المعتمدين في هوليــوود. تعتبر الجائــزة من أرقى 

الجوائز في عالم السينما إلى جانب جائزة األوسكار.

n أفصح الممثل عماد بن شني عن تأثره الشديد والشخصي بالمشهد 
لما  اليتيمة وهذا  الوردة  الحلقة األخيرة من قصة  الذي قدمه في  المؤثر 

يحمله من مغزى وعبرة.
دالل/ب

وقال بن شني »ليس األخ من ودَّ بلسانه ولكن األخ من وّد وهو غائب فكم 
من مراد وسمير في مجتمعنا فرقت بينهما حيلة الشيطان سوء الظن ».

يذكر أن عماد بن شــني كان قد شــارك في المسلســل االجتماعي أحوال 
الناس بموســمه من الثاني فــي قصة الوردة اليتيمة والمسلســل بقصصه 
المختلفة لقي رواجا واهتماما من طرف رواد مواقع التواصل االجتماعي.

عمرو مصطفى يقدم أغنية لدعم 
الشعب الفلسطيني بكل اللغات 

توم كروز يعيد كل جوائز »جولدن 
جلوب« الخاصة به بسبب العنرصية

الممثل عماد نب شني يعرب عن تأثره بمشهد 
الحلقة األخرية من قصة الوردة اليتيمة

19عين على الثقافة والفن

الصحافــة  رابطــة  وكانــت   n
األجنبيــة فــي هوليــوود )اتــش اف 
بي ايه( التي تتألف من نحو تســعين 
صحافيا يشــّكلون لجنة تحكيم جوائز 
»غولدن غلوب«، أفادت األســبوع 
الفائت بأنها أقّرت سلسلة إصالحات 
لتحســين تمثيــل مختلــف الفئات في 
صفوفها، في مســعى لتطويق الجدل 

بشأنها.
وأوضحــت »إن بي ســي« في بيان 
الصحافــة  رابطــة  أن  تعتقــد  أنهــا 
األجنبيــة “ملتزمــة إصــالح نفســها 
بشكل كبير«، لكنها رأت أن “تغييراً 
بهــذا الحجم يســتغرق وقتــاً وعماًل 
» وأن الرابطــة »تحتــاج إلى وقت 

لتحقيق ذلك بشكل صحيح«.
وأضافت »إن بي سي« أنها من هذا 
المنطلــق »لــن تنقل نســخة 2022 
مــن غولدن غلــوب«، مؤكــدة أنها 
تأمــل »في بث االحتفــال في جانفي 
2023« إذا نفذ المنظمون برنامجهم 

اإلصالحي.
وأكثريــة األعضاء فــي الرابطة هم 
مراســلون يعملون بصــورة منتظمة 
لحســاب وســائل إعالميــة معروفة 
ومحترمــة فــي بالدهــم، مثــل »لو 
فيغــارو« الفرنســية و«إل باييس« 
اإلســبانية. غير أن سمعة هذه اللجنة 
غير العادية تضــررت في الماضي 
بســبب ضّمها أعضاء لقي وجودهم 
فيهــا انتقــادات )مثــل العــب كمال 
أجســام روســي أدى فــي أفــالم من 

الدرجة الثانية(.
كمــا أن الرابطــة واجهــت انتقادات 
متكــررة طاولت النقص في االهتمام 

المولى للممثلين السود أو المتحدرين 
مــن األقليات والذين غالبا ما يُغيّبون 

عن سجل الفائزين بالجوائز.
الرابطــة الخميــس  وأقــر أعضــاء 
باألكثرية سلســلة تدابيــر ترمي إلى 
معالجــة الوضــع، بينها زيــادة عدد 
أعضائها بنســبة 50 % في األشهر 
الثماني عشرة المقبلة، خصوصا من 
أجل ضّم صحافيين سود، إضافة إلى 
إصالح النظــام الغامض والمتشــدد 

المعتمد لقبول األعضاء الجدد.
وقــال رئيس الرابطة على ســار في 
بيــان إن »التصويــت بأكثرية كبيرة 
إلصــالح الرابطة يجــدد اليوم تأكيد 

تصميمنا على التغيير«.
وأضاف »ألننا نفهم الحاجة الماســة 
للشــفافية وأهميتها، سنبقي أعضاءنا 
بالتقــدم  اطــالع  علــى  باســتمرار 
الــذي نحرزه لجعل منظمتنا شــاملة 

ومتنوعة أكثر«.
إال أن ذلــك لــم يكــن كافيــاً إلقنــاع 
هوليــوود  أســتوديوهات  بعــض 
مــن  كل  وأعلــن  ونجومهــا. 
»نتفليكس« و«أمازون ســتوديوز« 
عــدم اهتمامهمــا بالعمــل بعــد اآلن 
مع الرابطــة قبل إجرائهــا تغييرات 
»كبيرة«، بينما أبلغت استوديوهات 
»وورنز براذرز« على سار اإلثنين 

بأنهــا تــرى أن البرنامج اإلصالحي 
للرابطة »ليس كافياً«.

كذلك وجــه عدد من الممثلين النجوم 
مثل ســكارليت جوهانســون ومارك 
روفالو انتقــادات علنية إلى الرابطة 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
ويشّكل إعالن »إن بي سي »ضربة 
لـــ »غولــدن غلــوب »التــي يعتمد 
تمويلها بشــكل كبير على حقوق بث 
االحتفــال، ويخشــى بعــض مراقبي 
صناعة الترفيــه من أن هذه الجوائز 
قــد ال تتمكــن مــن التعافــي من هذه 

النكسة.
وكاالت

»مش هنقعد نكلم نفسنا«

أعلنت شبكة »إن بي سي« التلفزيونية األمريكية االثنين أنها لن تنقل احتفال “غولدن غلوب” السنة المقبلة بعد تعّرض المنظمة 
التي تمنح هذه الجوائز المرموقة إلى انتقادات شديدة من قطاع الترفيه الفتقارها إلى التنوع والشفافية.

»إن بي سي« تمتنع عن نقل احتفال »غولدن غلوب« 
في 2022 بسبب المآخذ على منظميه

األربعاء 12 ماي  2021
الموا فق لـ 30 رمضان  1442

ال موسم ثان لمسلسل »ليام« و»بنت البالد« بأجزاء جديدة

حنان ترك تخوض منافسات موسم أفالم عيد الفطر 2021

السيناريست منال مسعودي 
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العثمانيــة  ابنــة  تعتــرف      n
بمواجهتها لمتاعب كبيرة قبل والدة 
كتابهــا البكــر” عشــقت بضاعتي” 
من حيث الطباعة وغالء األســعار 
وعدم التشــجيع الكافــي، إال أن كل 
ذلك لم يطفئ من عزيمتها شيئا ،بل 
اعتبرته محفــزا ونوعا من التحدي 
كونهــا حددت منذ البداية هدفها بأن 
تجعــل من كل ما تجود به خاطرتها 
عمال إنســانيا قبل كل شــيء وليس 
ماديا.. فقد قطعت لزاما عليها بأنها 
ســتظل تكتب حتى ولــو لم يقرأ لها 
أحد ألن شــعارها هو استغالل هذه 
الموهبة وتطويعها لخدمة المصلحة 

العامة.
األول  هــو  ليــس  ابتهــال  كتــاب 
فــي خزانتهــا، بــل لهــا العديد من 
المشــاركات فــي الكتــب الجامعية 
على غرار كتاب فيلوديكســيا، حين 
نبــوح... والتي مكنهــا من التعّرف 

على العديد من كتاب وطنها.
أما فيما يخص اإلخراج فهي تحضر 
ألفالم قصيرة تقوم بكتابتها بنفســها 
فهــي كذلــك كاتبــة ســيناريوهات 

ووقعت العديد من األفالم.
والبتهال طالبــة اإلعالم تجربة في 
تقديم برنامج إذاعي عبر المنصات 
االجتماعيــة اإللكترونيــة، وتطمح 
أن تســمع صوتهــا لجميــع النــاس 
وأن يصــل إلــى أكبــر عــدد مــن 
المســتمعين لتفيدهم وتســتفاد منهم 
مــن خالل تشــجيعاتهم لهــا وكذلك 

السنيمائية،  الفنية  للترويج ألعمالها 
والكتابيــة فهي تعلــم أن »الموهبة 
وحدهــا ال تكفي بل يجــب الترويج 
لها بأحســن صورة ألننا في عصر 
الســرعة واإلنترنــت موطــن قــوة 
يجب اســتغالله جيدا لتحقيق أهدافنا 

وأحالمنا« كما قالت.

المخرجة والكاتبة ابتهال شلغوم 
»سأظل أكتب وأعمل و إن 

لم يتابعني أحد«

حواء 20

 تقول صاحبة 21ربيعا بأنها بصدد التحضير إلى سلسة أفالم ذات طابع إنساني تستنبطه من 
بيئتها لتترجمها على أرض الواقع. طموح الفتاة الصغيرة أكبر من عمرها، فهي كاتبة صغيرة 
استطاعت بإرادتها الفوالذية أن تخرج باكورة أعمالها كتاب” ”عشقت بضاعتي« كما أنها 
تطمح للمزيد ،وذلك بإنتاج أفالم كبيرة وكتب قيمة تفيد المجتمع إذا القت التقدير والدعم الكافي 

لمواهبها المتعددة.

n  تبدو صيحات نقشــات الصيف المنعشــة والممتعة مناســبة جداً؛ 
للتألق بها خالل أوقات عيد الفطر، ويمكن الذهاب في نزهة في الهواء 
الطلــق عند التفكير فــي نقش المربّعات الملّونة فــي القماش القطني، 
لذلك من المناســب أن تتبادر هذه األلوان إلى ذهن كل سيدة أواًل بداًل 
مــن اإلصدارات النموذجية باألبيض واألســود أو األحمر واألبيض، 

فهناك ألوان غير متوقعة؛ مثل األصفر والبرتقالي أو األخضر.
تلجأ الســيدات عادة خالل أيام العيد إلى ارتداء مالبس مريحة وألوان 
منعشــة ومفرحة، فالعيد مناســبة لالنتعاش وتغييــر الروتين؛ لتحقيق 
اإلشراقة في إطاللتها، لذلك من األفضل اختيار موضة القماش المنقَّط 
للمالبــس الَصيفية أو اعتمادها علــى تنورة منقَّطة من اللون األحمر، 
وقميص منقط من اللون األبيض؟!  فهذا األمر سيمنحِك شعوراً صيفياً 

رائعاً.
أما النقشــات االســتوائية، فتجعل المرء يشــعر دائماً بأنه في عطلة، 
خاصة إذا كان فســتاناً مع نقشــات وأنواع من األزهار منها الكركديه 

الضخمة، أوراق النخيل، والفواكه االستوائية على سبيل المثال.
إن اختيــار موضــة المالبــس الصيفيــة المنّقطة ال يلغــي أبداً موضة 
طة، وهو قد تعتمده الكثير من الســيدات كواحدة من  المالبــس المخطَّ
اإلطــالالت الجميلــة التي تظهــر فيها خالل عيد الفطــر، عن طريق 

ارتداء فستان أو تنورة ذات لون أبيض مخّطط باللون األزرق.

n ألن زيت الصنوبر يحتوي على مضادات 
لألكسدة، فذلك يمكنه من تحفيز خاليا الجلد 
على التجدد، مضاعفــة إنتاج الكوالجين 
الطبيعي وتحفيز حمض الهيالورونيك، 
وهما مكونــان يدخالن في العديد من 

الكريمات المضادة للشيخوخة.
• يرطــب البشــرة بفعاليــة ويمنع 
ترهلهــا، كما يعمــل كطبقة حماية 
المؤثــرات  ضــرر  مــن  للبشــرة 

الخارجية.
• يحارب زيت الصنوبر نشــاط الجذور 
الحرة المسببة لإلجهاد التأكسدي المسؤول 
علــى تلف وتصبــغ الجلد، ما يســاعد على 

منحهــا المظهــر النضــر والمشــرق.  • يعالج زيــت الصنوبــر العديد من 
األمراض الجلدية والتناســلية، إذ يوصف لعــالج الصدفية، الحكة، البثور، 

األكزيما، الجرب، القروح والبراغيث.
• زيت الصنوبر من الزيوت التي يمكن إضافتها إلى مستحضرات التجميل، 
العطور الصابون والمنتجات المعطر. تجدر اإلشــارة إلى أنه قبل استخدام 
زيــت الصنوبر على البشــرة، ال بد من تخفيفه بأحــد أنواع الزيوت الناقلة، 
تحسباً من أي حساسية قد تصيب الجلد، وذلك لمستوى تركيزه العالي الذي 

قد يتفاعل الجلد معه سلباً.
زيت الصنوبر لعالج الفطريات

• تمــزج قطرتــان من زيت الصنوبر مــع قطرتين من أي زيــت ناقل، كزيت 
 الزيتــون، زيت جــوز الهند، زيت األرغــان، زيت الجوجوبا، زيــت اللوز...
• يوضع مزيج الزيتين على البشرة للتخلص من االلتهابات الفطرية والبكتيرية.

  تجنبي هذه 
األخطاء عند تطبيق 

كونتور الوجه
  
 

تقنيــة  أصبحــت  لقــد   n
أبــرز  أحــد  الكونتورينــغ، 
االتجاهــات في عالــم الجمال، 
وجــزءاً ال يتجــزأ مــن روتين 
النســاء.  المكيــاج لدى غالبيــة 
فكونتــور الوجه يجعــل مالمح 
الوجــه منحوتة بشــكل طبيعي. 
الوجــه  مالمــح  تحديــد  لكــن 
باستخدام كونتور الوجه، هو فن 
بحد ذاته، فإذا لم تطبقيه بالشكل 
الصحيح، فهو يجعل وجهك يبدو 
غير طبيعي وغير متناسق. فإذا 
كنت ترغبين في تطبيق كونتور 
الوجه بنفســك، نرصد لك أبرز 
األخطــاء الشــائعة التــي عليك 
تجنبهــا في تقنيــة الكونتورينغ، 

لوجه منحوت بشكل مثالي.
يعــد اختيــار اللــون المناســب 
أمــراً مهمــاً جــداً عنــد اختيار 
مســتحضرات المكياج، بما فيها 
البرونز الذي يتم اســتخدامه في 
تقنيــة الكونتورينغ. حيث يجب 
عليك دائمــاً اســتخدام برونزر 
لــون  مــن  بدرجتيــن  أغمــق 
بشــرتك، وليس أكثــر من ذلك. 
إضافــة إلــى ذلــك، عليك مزج 
البرونزر بالشكل الصحيح أثناء 

تطبيقه على عظام الوجنتين.
الهاياليتــر هــو فقــط إلضافــة 
القليــل من اللمعان والتوهج إلى 
الوجنتيــن  الصدغيــن وعظــام 
وطــرف األنف. لكــن إذا قمت 
بتطبيق الكثير من الهاياليتر مع 
البرونــزر عند تطبيــق كونتور 
الوجه، فإن وجهك ســيبدو مثل 
كــرة الديســكو، بالتالــي ضعي 
فــي اعتبــارك دائمــاً أن جميع 
مســتحضرات المكياج يجب أن 
تعــزز من جمــال وجهك وليس 
العكــس، بمــا فيهــا الهاياليتر، 
خصوصــاً إذا لــم تبالغــي فــي 

تطبيقها.
ال يجب أن تكون منطقة أســفل 
العيــن محــددة، لذلك مــا عليك 
ســوى وضــع كريــم األســاس 
عينيــك  حــول  والكونســيلر 
وتثبيتهمــا بالقليل مــن البودرة. 
فتحديــد شــكل العين باســتخدام 
الكونتورينــغ يمكــن أن يــؤدي 
الــى ظهــور الهاالت الســوداء 
ويجعل العين تتوهج بشكل غير 

طبيعي.

تألقي يف العيد بأزياء ملونة ومنعشة 

زيت الصنوبر عالج للبرشة والجسم

n   ليس من قواعد أو طرق ثابتة في عرض زينة العيد بالمنزل، وليس هناك 
 من داع للتنسيق بين طراز الزينة، وأسلوب الديكور المتبع في المساحة.

في اآلتي، مجموعة من األفكار لتزيين البيت في عيد الفطر.
في العيد تشمل الضيافة: كل أنواع الحلويات، ويمكن تمييزها من خالل 

عرضها بطريقة جّذابة.
إذا كانت صنوف الضيافة كثيرة، فيجب توزيعها على شرشف الطاولة 

أو الصينية .
• يناســب أيًضا فرد شرشــف باللونين األبيض والفضــي، أو الذهبي، 
مــا يضــيء المســاحة. كما يحلــو اختيــار الشرشــف المكتوبــة عليه 
 عبــارة ترمز إلــى العيد أو ذلك المزدان بمجســمات الهــالل والنجوم.
• يفّضل وضع الحلويات في أطباق متشــابهة مع بعضها البعض، عند 

الضيافة، وبشكل جذاب على الطاولة.

معي أنا

بشرة كلها إشراق 

بيتك يسعكماكياج

أنت و محيتك

موضة و أزياء

n تلجأ بعض النســاء إلى التخلّص 
اإلضافيــة  الكيلوغرامــات  مــن 
فــي رمضان مباشــرة خــالل عيد 
الفطر، وذلك من خالل اتّباع حمية 
الحلويــات التــي تقضــي باالكتفاء 
بعدد الســعرات الحراريــة الناتجة 
عن تناول الحلويات حصراً! ولكن، 

هل هذه الحمية ناجحة أم فاشلة؟ 
إّن اتّبــاع هذه الحمية خصوصاً بعد 
رمضــان ال يحّقــق الغاية المطلوبة 
المتمثّلة في خســارة الكيلوغرامات 
اإلضافيــة، ألّن الجســم يكــون قــد 
اعتــاد علــى الصيــام أثنــاء النهار 
)يظن الجســم أنه في حالة مجاعة( 
فيخّزن الكمية اإلضافية من الدهون 
المكّونــات  )وهــي  الســكريات  أو 
األساســية لحلويــات العيــد(، مّمــا 
يســبّب خطورة علــى الصحة لدى 
تنــاول كمية كبيرة مــن الحلويات. 
إذ ينتــج عــن ذلــك اضطــراب في 
نســبة »الغلوكوز« بالــدم وتصلّب 
الشــرايين وارتفاع فــي ضغط الدم 
نتيجــة العــبء الكبير الــذي تمثّله 
هــذه الدهــون والســكريات المعّقدة 
والكبــد  والمــرارة  المعــدة  علــى 
والبنكرياس، ولمــا يتطلّبه هضمها 
إلــى كميات وافرة مــن العصارات 
والخمائــر الهاضمــة بكميات أكثر 

من األطعمة األخرى.
عــادًة ما ال تشــمل هــذه الحلويات 
علــى احتياجــات الجســم الغذائيــة 
كافة، فقــد تكون قليلــة البروتينات 
أو الفيتامينات ما يجعل الجســم في 
حالة جوع مســتمر ليعّوض النقص 

الذي أصابه.

إّن أيّــة حميــة تعتمــد علــى صنف 
واحــد مــن األطعمة تجعــل متّبعها 
ينجــح فــي فقــدان الــوزن، إال أن 
مضارهــا الجانبية كثيرة. وبالطبع، 
لدى التوّقف عن اتّباعها، سيســتعيد 
الجســم الكيلوغرامــات اإلضافيــة 

المفقودة.
إّن تنــاول الحلويــات بعــد الوجبــة 
مباشــرة أو خاللها يصيــب بالتلبّك 
المعوي وعسر الهضم. لذا، ينصح 
بتناولهــا بعــد ثــالث ســاعات من 
الوجبــة، مهما كانــت كميتها قليلة، 
وذلك حتى يتمّكن الجســم من هضم 

الوجبة. 
· تحتــوي بعــض الحلويــات على 
نســبة عالية من الخميرة التي تزيد 

الوزن بشكل كبير.
  إّن تناول كمية كبيرة من الشوكوال 
قد يــؤّدي إلــى األعــراض التالية: 
التقيّؤ، اإلســهال وتهيّج الجلد. لذا، 

ينصح باالعتدال في تناولها.
 بدائل صحية: 

- تعتبــر بعــض الحلويــات صحيّة 
ومفيدة لما تحتويه من نســبة كبيرة 
من الحليب ولكن ما يعيبها هو نسبة 
الســكر التــي تدخــل فــي إعدادها. 
ولــذا، يفّضــل التقليــل مــن مقدار 
الســكر فيهــا أو االســتعاضة عنــه 

بالعسل أو التمر. 
- إن إضافــة الفاكهة بكميات وافرة 
إلــى الحلويات يقلّل من الســعرات 
الحراريــة للصحة الواحــدة ويرفع 

من قيمتها الغذائية. 

 حمية الحلويات

أفكار تزيني البيت يف عيد الفطر

مريم بن جامع
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استراحة

هو أبــو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بــن أحمدبــن رشــد )520 هـــ- 595 
 Averroes هـ(  يســميه األوروبيون
واشــتهر باسم ابن رشــد الحفيد)مواليد 
14 إفريــل 1126م، قرطبــة - توفــي 
مراكــش(.  1198م،  ديســمبر   10
هــو فيلســوف وطبيب وفقيــه وقاضي 
وفلكي وفيزيائي عربي مســلم أندلسي. 
نشــأ في أســرة من أكثر األسر وجاهة 
فــي األندلس والتــي عرفــت بالمذهب 
المالكــي، حفــظ موطــأ اإلمــام مالك، 
وديــوان المتنبــي.ودرس الفقــه علــى 
المذهــب المالكي والعقيدة على المذهب 
األشعري. يعد ابن رشد من أهم فالسفة 
اإلســالم. دافــع عــن الفلســفة وصحح 
للعلماء وفالســفة ســابقين له كابن سينا 
والفارابي فهم بعض نظريات أفالطون 
ألبــي  طفيــل  ابــن  قدمــه  وأرســطو. 
يعقــوب خليفــة الموحدين فعينــه طبيباً 
له ثم قاضياً في قرطبة.تولّى ابن رشــد 
منصب القضاء في أشبيلية، وأقبل على 
تفسير آثار أرسطو، تلبية لرغبة الخليفة 
الموحدي أبي يعقوب يوســف، تعرض 
ابن رشــد فــي آخر حياتــه لمحنة حيث 
أبعده أبو يوســف يعقــوب إلى مراكش 

وتوفي فيها )1198 م(
نشأ ابن رشد وسط أسرة أندلسية بارزة 
مارســت الفتــوى والزعامــة الفقهيــة، 
فجده المشــهور باســم ابن رشــد الجد، 
للتمييــز بينه وبيــن حفيده الفيلســوف، 

كان شــيخ المالكيــة وقاضــي الجماعة 
وإمــام جامــع قرطبــة، كمــا كان جده 
مــن كبــار مستشــاري أمــراء الدولــة 
المرابطيــة. أمــا والده فهو أبو القاســم 
أحمــد بن أبــي الوليد، الــذي كان فقيها 
لــه مجلس يدرس فيه في جامع قرطبة، 
وله تفســير للقرآن في أســفار، وشرٌح 
على ســنن النســائي وتولى القضاء في 
قرطبة عام 532 هـ، بينما كان ابنه ابن 
رشد آنذاك في الثانية عشرة من عمره. 
فتــرك أبو القاســم القضــاء لينقطع إلى 
التدريس والتأليف، في الفقه والتفســير 
والحديث، إلى أن توفي ســنة 563 هـ 

عندما كان ابنه في أوج نشاطه الفلسفي. 
فعايش ابن رشد الحفيد في شبابه أواخر 
العصــر المرابطي، وتميز ذلك العصر 
بســلطة الفقهــاء علــى الفكــر والثقافة 

والمجتمع والسياسة.
درس ابن رشــد الفقه علــى يدي الفقيه 
الحافظ أبي محمد بن رزق، واســتظهر 
كتــاب الموطأ حفظا لألمــام مالك على 
يــدي أبيــه الفقيه أبي القاســم، ودرس، 
أيضا، على أيدي الفقيه أبي مروان عبد 
الملك بن مســرة، والفقيه ابن بشــكوال 
وأبي بكر بن ســمحون، وأبي جعفر بن 
عبــد العزيز، الذي أجاز له أن يفتي في 

الفقــه مع الفقيه أبي عبــد هللا المازري. 
كمــا درس على يد أبــي جعفر هارون، 
وأبي مــروان بن جبرول من بلنســية، 
وكان أقرب من أبي بكر بن زاهر )أحد 
أبناء ابن زهر(، وفي الفلسفة تأثر بابن 

باجة، كما كان صديقا البن طفيل
لــه مؤلفــات عــدة فــي أربعة أقســام: 
شــروح ومصنفــات فلســفية وعمليــة، 
شــروح ومصنفات طبية، كتــب فقهية 
وكالميــة، كتــب أدبيــة ولغويــة، لكنه 
اختص بشــرح كل التراث األرســطي. 
وقد أحصى جمــال الدين العلوي 108 
مؤلفاً البن رشد، وصلنا منها 58 مؤلفاً 
بنصها العربي. كما يصنف محمد عابد 
الجابــري مؤلفات ابن رشــد في ســبعة 
أصنــاف: مؤلفات علمية تشــتمل على 
اجتهادات فــي مجاالت مختلفــة كالفقه 
في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
والطب فــي كتاب الكليــات في الطب, 
الــردود النقديــة كــرده علــى الغزالي 
فــي كتــب الضميمــة وفصــل المقــال 
وتهافت التهافت ورده على األشــاعرة 
فــي كتاب الكشــف عــن مناهــج األدلة  
،المختصرات التي يدلي فيها ابن رشــد 
بأراء اجتهادية ويعرض فيها ما يعتبره 
الضــروري في الموضوع الذي يتناوله 
ككتاب الضروري فــي أصول الفقه أو 
مختصر المستصفى وكتاب الضروري 

في النحو.

حياء أشعب
ذهب أشعب في رحلة برفقة أحد التجار، فتوقفا في الطريق ليرتاحا، وقال التاجر ألشعب 

قم أطبخ لنا هذا الطعام.
وقال أشعب: ال أحسن ذلك. فقام التاجر يطبخ الطعام.

وقال التاجر: قم فتت الخبز.
وقال أشعب: وهللا أنا كسالن. فقام التاجر بتفتيت الخبز.

وقال التاجر: قم اغرف.
وقال أشعب: أخشى أن ينقلب عليه. فغرف التاجر.

وبعدما جهز الطعام قال التاجر ألشعب قم اآلن وكل.
فنهض أشــعب مســرعاً وقال للتاجر: وهللا قد اســتحيت من كثرة خالفي عليك، فقام إلى 

الطعام وأكل.

مع الفالسفة 

   قصص وطرائف 

أبو حفص عمر بن اخلطاب العدوي القرشي
يف رحاب العلم واإلميان  

n أبــو حفــص عمــر بــن الخطــاب 
العــدوي القرشــي، الُملقــب بالفاروق، 
هو ثانــي الخلفاء الراشــدين ومن كبار 
أصحاب الرســول محمد، وأحد أشــهر 
األشخاص والقادة في التاريخ اإلسالمي 
ومــن أكثرهم تأثيــًرا ونفــوًذا. هو أحد 
العشــرة المبشــرين بالجنة، ومن علماء 
الصحابــة وزّهادهــم. تولّــى الخالفــة 
اإلســالمية بعد وفاة أبــي بكر الصديق 
في 23 أغســطس سنة 634م، الموافق 
للثاني والعشــرين من جمــادى اآلخرة 
ســنة 13 هـ. كان ابــن الخّطاب قاضًيا 
خبيًرا وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس 
مــن المظالم، ســواء كانوا مســلمين أو 
غير مســلمين، وكان ذلك أحد أســباب 
تســميته بالفــاروق، لتفريقــه بين الحق 

والباطل.
هو مؤسس التقويم الهجري، وفي عهده 
بلغ اإلسالم مبلًغا عظيًما، وتوسع نطاق 

الدولة اإلسالمية حتى شمل.
كامــل العــراق ومصــر وليبيا والشــام 
وفارس وخراســان وشــرق األناضول 
وجنوب أرمينية وسجســتان، وهو الذي 
أدخل القدس تحت حكم المســلمين ألول 
مرة وهي ثالث أقدس المدن في اإلسالم، 
الدولــة اإلســالمية  اســتوعبت  وبهــذا 
كامل أراضي اإلمبراطورية الفارســية 
أراضــي  ثلثــّي  وحوالــي  الساســانية 
عبقرية  البيزنطية.تجلّت  االمبراطورية 
عمر بن الخطاب العسكرية في حمالته 
المنظمة المتعددة التي وجهها إلخضاع 
الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة، فتمكن 
مــن فتح كامل إمبراطوريتهم خالل أقل 
من ســنتين، كما تجلّــت قدرته وحنكته 

عبر  واإلدارية  السياســية 
حفاظه على تماسك 

دولــة  ووحــدة 
كان حجمهــا 

مــى  يتنا
ًمــا  يو
يوم  بعد 
ويزداد 
د  عــد
نها  سكا
وتتنوع 
أعراقها
لقبــه 

»الفاروق« 
وكنيتــه »أبــو 

أمــا  حفــص«، 
أن  قيــل  فقــد  كنيتــه، 

الرســول محمــد كنّاه بذلــك يوم 
بــدر ويرجع ســبب إطالق المســلمين 
الســنّة لقب »الفاروق« على عمر ابن 
الخطــاب، ألنــه حســب الروايــات أنه 
أظهر اإلسالم في مكة وفّرق بين الحق 
والباطل. وكان النــاس يهابونه، فعندما 
آمن وجاء إلى الرســول في دار األرقم 
بــن أبــي االرقم قــال له: »ألســنا على 
حق؟« قال: »بلى« قال: »والذي بعثك 
بالحــق لنخرجن«. وخرج المســلمون 
في صفين صــف يتقدمه حمزة بن عبد 
المطلب وصــف يتقدمه عمر فيعتبرون 
أن فــرق هللا به بيــن الكفــر واإليمان. 
وقيل أول من ســماه بذلك النبي محمد. 
فقد روى ابن عســاكر في تاريخ دمشق 
وأبــو نعيم فــي حلية األوليــاء عن ابن 

عباس أنه قال:

رضــي  عمــر  »ســألت 
»ألي  عنــه  هللا 
شــيء ســميت 
الفاروق؟« 
 : ل قــا
ســلم  »أ
حمــزة 
قبلــي 

ثة  بثال
يــام،  أ

ثــم 
ح  شــر

هللا 
ي  ر صــد
 ، » م ســال لإل
ال  »هللا  فقلــت: 
إله إال هو له األســماء 
الحســنى، فما في األرض نسمة 
أحب إلي من نســمة رســول هللا صلى 
هللا عليه وســلم«، قلت: »أين رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم؟« قالــت 
أختــي: »هو فــي دار األرقم بن األرقم 
عنــد الصفا«، فأتيت الــدار وحمزة في 
أصحابــه جلوس فــي الدار، ورســول 
هللا صلــى هللا عليه وســلم فــي البيت، 
فضربت الباب فاســتجمع القــوم، فقال 
لهم حمــزة: »مالكم؟« قالوا: »عمر«، 
قال: »فخرج رسول هللا صلى هللا عليه 
وســلم فأخــذ بمجامع ثيابه ثــم نثره فما 
تمالــك أن وقــع علــى ركبتــه«، فقال: 
»ما أنت بمنته يا عمر؟« قال: »فقلت: 
أشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«. قال: 
»فكبّر أهــل الدار تكبيرة ســمعها أهل 

المســجد«، قال: »فقلت: يا رســول هللا 
ألســنا على الحق إن متنــا وإن حيينا؟« 
قــال: »بلــى، والذي نفســي بيــده إنكم 
علــى الحق إن متــم وإن حييتم«، قال: 
»فقلــت: ففيــم االختفاء؟ والــذي بعثك 
بالحق لتخرجن«، فاخرجناه في صفين 
حمــزة في أحدهما، وأنــا في اآلخر، له 
كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، 
قال: »فنظرت إلــى قريش وإلى حمزة 
فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فســماني 
رســول هللا  يومئذ الفــاروق. وفرق هللا 

بين الحق والباطل.
وروى الطبري فــي تاريخه، وابن أبي 
شــيبة في تاريخ المدينة وابن سعد وابن 
األثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة 
عــن أبي عمــرو ذكوان قــال:» »قلت 
لعائشــة: »من ســمى عمر الفاروق؟« 
قالــت: النبي صلى هللا عليه وســلم«.« 
وروى ابــن عســاكر في تاريخ دمشــق 
والمتقــي الهنــدي في كنــز العمال عن 
النزال بن ســبرة قال: »وافقنا من علي 
يوًما أطيب نفًســا ومزاًجــا فقلنا يا أمير 
المؤمنيــن حدثنا عــن عمر بن الخطاب 
قال: »ذاك امرؤ سماه هللا الفاروق فرق 
بــه بين الحق والباطل« وقيل ســماه به 
أهل الكتاب. قال ابن ســعد في الطبقات 
الكبــرى: » قال ابن شــهاب: »بلغنا أن 
أهــل الكتــاب كانوا أول مــن قال لعمر 
الفاروق، وكان المســلمون يأثرون ذلك 
من قولهم، ولم يبلغنا أن رسول هللا ذكر 
من ذلك شــيئاً ولم يبلغنا«« وقيل سماه 

به جبريل عليه السالم، رواه البغوي.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

- هل تعلم أن القطط ال تستطيع 
تذوق الطعام الحلو.

- هل تعلم أن عنق الزرافة يحتوي 
على عدد فقرات تساوي عدد الفقرات 

الموجودة عند اإلنسان.
- هل تعلم أن الكوب السميك يكون أكثر عرضة للكسر 
من الكوب الرقيق، عند وضع المشروب الساخن فيه.
- هل تعلم أن خاليا المخ هي أصغر خاليا الجسم على 

اإلطالق، فالخلية بالمخيخ “مؤخرة الدماغ”، يبلغ 
حجمها 0.005 مم3، مما يعني أنه لملئ نقطة 

1984 - بدايــة البــث الفضائــي مــن 
هيئــة اإلذاعــة اليابانيــة، وتمكنت جزر 

أوغاساوارا من استالم صورة صافية.
2008 - زلــزال يضرب مقاطعة سيشــوان الصينية بقوة 

بلغت 7.8 حسب مقياس ريختر.
2017الرئيس الفرنســي الجديد إيمانويــل ماكرون ُيعين 
إدوار فيليب رئيسا للوزراء، وهذا األخير يعلن عن تشكيلة 

حكومته الجديدة.
هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف 

جهاز إلكتروني حول العالم.
اليــوم العالمــي للممرضــات فــي ذكــرى ميــالد فلورنس 

نايتينجيل عام  . 1820

قالك خطرة واحد بلع نص 
حبة كاشي نتاع الرقاد رقد 

بعين وحدة

اذا علمت ولداً فقد علمت فرداً .. و اذا علمت بنتاً 
فقد علمت أمة

عبد الحميد بن باديس

النــاس الهيــة بالناس وحمة الهــي بالراس: 
تقال عندما ال يهتم شخص بمصالح الغير.

       نكتة اليوم 

األربعاء 12 ماي  2021
الموا فق لـ 30 رمضان  1442

أبو الوليد بن أمحد ابن رشد  ألندلسي ..الفيلسوف الطبيب
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 n   تفاصيل القضية حسب رئيس  
خلية االعالم واالتصــال بأمن والية 
ميلة محافظ الشــرطة محمد فراحتة  
تعود إلى معلومات وردت إلى الفرقة 
االقتصاديــة والمالية بأمن والية ميلة 
حــول خروقــات فــي عمليــة إيــداع 
المحصول من طرف بعض الفالحين 
ســنة 2018 خروقات في عملية بيع 
البذور و تالعبات في حركة المخزون 
على مستوى وادي النجاء ونقص في 
كميات بقايا العدس والحمص وتزوير 
فــي تواريخ خروجها من مخزن ميلة 
واســتفادة أحــد الفالحيــن من قرض 
بطريقة غير قانونية من مخزن بلدية 
تاجنانــت مقابل اســتفادته مــن كمية 
من األســمدة ســنة 2018 رغم عدم 
موافقــة البنــك منحــه القــرض، كما 
توصلت التحقيقات المعمقة إلى وجود 
منــح تعويضــات على حــادث البرد 
مــن طرف مدير الصنــدوق الجهوي 
للتعاون الفالحي بميلة ســابقا إلحدى 
الفالحات وأحدى المزارع بغير وجه 

حق ســنة 2016 ، تزوير عقد كراء 
قطعة أرض ألحدى الفالحات .

على إثر ذلك تــم إنجاز ملف جزائي 
ضد المشــتبه فيه الرئيــس البالغ من 
العمــر 47 ســنة و 21 مشــتبه فيهم 
آخريــن تتــراوح أعمارهــم بين 27 

و69 سنة من بينهم امرأة.
فــي ذات الســياق تأسســت مديريــة 
المصالــح الجهويــة شــرق للديــوان 
الجزائــري للحبوب بقســنطينة وكدا 

تعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة 
كطرف مدني في القضية.

بعد اســتكمال إجــراءات التحقيق تم 
تقديــم األطــراف أمــام الســيد وكيل 
الجمهوريــة لدى محكمة ميلة مســاء 
أول أمــس االثنيــن ،حيــث صــدر 
فــي حق أحدهــم أمر إيــداع ووضع 
04 أشــخاص آخرين تحــت الرقابة 
القضائية فيما تم اإلفراج عن البقية.

 n كشــف وزيــر الســياحة 
و الصناعــة التقليدية و العمل 
العائلي محمــد علي بوغازي 
حوالــي 800  وجــود  عــن  
مشــروع فندقي على مستوى 

النعــاش  حاليــا   الوطنــي 
قطــاع الســياحة، مشــيرا إلى 
أن الــوزارة الوصيــة بصــدد 
تقديــم عــروض فــي مجــال 
ضمــن  الفندقــي  االســثمار 

15 منطقــة توســع ســياحي 
تمكن المســتثمرين مــن اقامة 

مشاريعهم.
وأوضــح بوغازي لدى نزوله 
ضيفــا علــى القنــاة االذاعية 

أن  أمس الثالثــاء  الثانيــة   
قطاع السياحة من القطاعات 
يعــول  الواعــدة  التــي 
عليهــا فــي تنويــع مداخيــل 
الثــروة خارج  البالد وخلــق 
المحروقات  بفضــل  قطــاع 
التــي  الســياحية  المقومــات 
تزخر بهــا الجزائر والتي قد 
تجعلها من الوجهات السياحية 

المفضلة مستقبال.
وزيــر  لفــت  الســياق  وفــي 
الســياحة و الصناعة التقليدية 
أن  إلــى  العائلــي   العمــل  و 
لقاءه بالمستثمرين في المجال 
الســياحي تنــدرج ضمن هذا 
علــى  والوقــوف  المنظــور 
والفرص  االســتثمار  طبيعــة 
التي تتيحها الوزارة للراغبين 

في االستثمار..

توقيف 22 شخصا مشتبها قضية فساد بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة
 الرأس المدبر رهن الحبس ووضع 4 
متهمين تحت الرقابة القضائية  

باقة األخبار 
هــاك شــاب يف حــوض مــايئ بمنطقة 

سطح القمر بالمسيلة 
 

n لقــي الطفــل )ب ت 
( 9 ســنوات حتفــه في 
حــوض مائــي فالحــي 
بمنطقــة ســطح القمــر 
الحضــري  بالقطــب 
الجديــد ببلديــة عاصمة 
المســيلة،  الواليــة 
الحــوض المائــي بطول  
عــرض  و  متــر   150
100 متــر وبعمق 03 
امتــار تــم انقــاذه مــن 
الغطاســين  فرقة  طرف 
التابعة للحماية المدنية،   
الضحيــة تم اجالئه  الى 
مستشفى الزهراوي اين 
لفظ انفاسه األخيرة ، كما تنقل والي الوالية وحضر 
عملية االنتشــال رفقة الســلطات المحليــة ،أين امر 
بإزالة الحوض المائي الفالحي على الفور باعتباره 
غيــر محروس ،ومعلوم أن والية المســيلة شــهدت 
خالل 24 ساعة الماضية موجة حر فاقت 35 درجة 
مئوية أحــس بها الجميع ،خاصــة االطفال الذين لم 
يجدوا اماكن للترفيه والســباحة سوى البرك المائية 
التابعــة للفالحيــن أو تلك المتواجدة على مســتوى 
األودية والتي كانت سببا في سقوط عشرات الضحايا 
على مدار السنوات الماضية وخلفت استياء االولياء 
والمواطنيــن الذيــن طالبوا بإنجاز مســابح جوارية 
وأماكن للترفيه والتســلية لتفادي مثل هذه الماســي 
،وبالرغم من وجود بعض المنشــآت  الرياضية ،اال 
أنهــا تبقى حكرا علــى فئة معينة أو يتــم غلقها في 
وجه الشــباب ،الذين يفضلون دائمــا تغيير الوجهة 

نحو الوديان والبرك واألحواض المائية .
عبد الحليم بالل

..قتيل يف حادث مروع بالمسيلة بأوالد 
سيدي ابراهيم

 n تســبب حادث مرور خطير في مقتل شــخصين 
وإصابة آخر بجروح وذلك في اصطدام بين شاحنات.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوســعادة 
بالمكان المسمى عين الحنش على مستوى الطريق 
الوطنــي رقم 08 باقليم بلدية أوالد ســيدي ابراهيم 
،إثر حادث مــرور مميت تمثل في اصطدام بين 03 
شــاحنات ، مــا أدى إلى  وفاة شــخصبن اعمارهما 
23 و 26 سنة  على التوالي و إصابة شخص آخر 
يبلغ من العمر 60 ســنة تم تقديم االسعافات األولية 
ونقلهم إلى مستشــفى بوســعادة حيث لفظ انفاسهما 
االخيرة هناك  وقد فتحت مصالح األمن تحقيقا حول 

الحادث .

7 أشــحاص يف قضايــا حمــل  توقيــف 
الساح بقسنطينة 

n تمكنت مصالح أمن والية قســنطينة ممثلة في كل 
من األمن الحضري العاشر، السادس ، التاسع ، الثالث 
عشــر و الرابع عشــر، من توقيف 07 أشــخاص في 
عمليات متفرقة تتراوح أعمارهم بين 23 و41 ســنة 
عن قضايا : حمل السالح األبيض المحظور دون مبرر 
شــرعي. حيثيات القضايا تعود إلى العمليات المتفرقة 
التــي قادتها قوات الشــرطة لألقســام الحضرية بإقليم 
االختصــاص لمحاربة الجريمة الحضرية ،. أين قامت 
األمن الحضري العاشــر بتوقيف 03 أشخاص تتراوح 
أعمارهم ما بين 23 و 30 ســنة على مســتوى وسط 
المدينة في عمليات متفرقة و ضبط بحوزتهم أســلحة 
بيضــاء من مختلف األحجــام و األنــواع. الموقوفون 
تتــراوح أعمارهــم بين 24 و41 ســنة بعــد االنتهاء 
مــن انجاز ملفــات إجراءات جزائيــة منفصلة في حق 

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية  .
 دالل.ب

n المترشــحون الشــبان لتشــريعيات الثاني 
تمنحهــم  أن  ينتظــر  المقبــل  جــوان  عشــر 
الســلطة دعم مشــجع يخصص لنفقات الحملة 
االنتخابيــة، وهي التفاتة مســتحبة  لشــريحة  
هامة يراهن عليها كثيرا ليكون البرلمان القادم  
برلمان بكفاءات شــبانية من خريجي الجامعة 

الجزائرية على وجه الخصوص .
 المرســوم التنفيذي رقــم 21-90 الصادر في 
العدد األخير للجريدة الرســمية أبان كيفية دعم 
الدولة  ماليا لهؤالء الشبان  بشروط  واضحة 
أبرزها  أال يتجاوز ســن المترشــح 40 ســتة  
وأن تكــون المصاريــف التي ينفقهــا  مرتبطة 
بشــكل مباشــر بالحملــة االنتخابيــة ال غيــر، 
كطبــع الوثائق ،مصاريف النشــر واإلشــهار،  
مصاريــف إيجــار القاعــات  ،وكــذا مصاريف 
النقل وفقا للمــادة 122 من قانون االنتخابات  

، وأن يكون المترشح حرا 
 وواضح أيضا أن هذه اإللتفاتة تأتي في سياق 
تشجيع الترشيحات المســتقلة للشباب بغرض 
المســاهمة في الحياة السياسية بعيدا عن  أي 
شكل من أشكال التالعبات، خاصة وأن الشاب 
المعنــي بهــذه المســاعدة ملــزم بتقديــم طلب 
المســاعدة وتبيين كل صغيــرة وكبيرة تخص 
حملتــه ،بمــا فيهــا  فواتيــر النفقات الشــكلية 
المفصلية حســب طبيعة النفقات المعدة باســم 
قائمة المترشحين المســتقلة التي ينتمي إليها 
،و نســخة من بطاقة التعريف الوطنية ،نسخة 
من مســتخرج التعريف البنكي لحســاب البنك 
الوحيــد للحملة االنتخابية لقائمة المترشــحين 

المستقلة التي ينتمي اليها الشاب.
آخر الكالم .. الســلطة تراهن على أن  
تكون تشــكيلة البرلمان المقبــل ثرية ونوعية 
يغلــب عليها عنصر الشــباب باعتبــاره  األمل 
والشــريحة الحيويــة التي من شــأنها أن تقود 
قاطــرة التنميــة والتطــور في البــالد ، وبهذه 
االلتفاتــة تؤكــد نيتهــا فــي إعطــاء الفرصــة  
للشــباب  للمســاهمة في بناء الجزائر الجديدة 
التــي  ال مكان فيها للفاســدين واالنتهازيين و 
لالهثين  وراء ملء البطون والجيوب كما كان  

يحدث في السابق. 
يزيد سلطان   

كاريكاتور 

التفاتة مستحبة 
آخر الكالم 

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 08
الجزائر : 20/ 14
وهران : 25/ 18 

الصبح  : 03.50
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.35
العشاء : 21.07

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

 تفكيك شبكة اجرامية مختصة 

يف رسقة المركبات بربج الغدير 
n تمكنــت فرقة الشــرطة القضائيــة بأمن دائرة 
بــرج الغدير التابعة ألمن واليــة برج بوعريريج 
من تفكيك شبكة اجرامية تتمثل في تكوين جمعية 
أشــرار بغرض اإلعــداد لجناية الســرقة مقترنة 
بظرف الليل للمركبات المتمثلة في دراجات نارية 
و إخفاء أشــياء مســروقة و التزوير في الترقيم 
التسلســلي في الطراز المضروب على البارد في 
هيــكل مركبتين مــع وضع مركبة للســير بعالمة 
ومواصفــات تقنيــة غيــر مطابقــة، وبناء علــى 
المعلومــات الــوردة و التحريــات التــي قامــت 
بهــا عناصر الشــرطة ، تمكنت من كشــف هوية 
عناصر شبكة إجرامية متكونة من ثالث أشخاص 
،و بعد التحري الجيد واســتغالل الوسائل التقنية 
تــم التوصــل إلى تحديد الفاعل الرئيســي، كما تم 
وضع خطة محكمة و تم توقيف المشــتبه فيهم و 
اســترجاع الدراجة النارية محل الســرقة ،كما تم 
اســترجاع دراجتين ناريتيــن أخريين دون وثائق 
كانتا بحوزة المشتبه به الرئيسي، و بعد استكمال 
اإلجــراءات القانونيــة تــم تقديمهم أمــام النيابة 
المحلية أين أودع شــخصين الحبس المؤقت فيما 

وضع الثالث تحت الرقابة القضائية الرقابة.
مبروك بن الطيب

ع.ق

حوايل 800 مرشوع فندقي عىل المستوى 
الوطني النعاش قطاع السياحة

أطاحت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية ميلة ممثلة في الفرقة االقتصادية والمالية بـ 22 
مشتبه فيهم في قضايا فساد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بميلة.

محمد. ب

 واش ما زلت تحاصر فينا ..
راك قتلت السياحة  



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 21 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 21 :
من هما املرأتان اللتان جعلهما اهلل مثاال للكفر وذكرهما القرآن ؟ 

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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