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الطارف
توزيع سكنات عدل 

لفائدة 400 مستفيد 
ببلدية البسباس  

سطيف
سكان حي رششورة 
بعني ولمان يغلقون 

الطريق  

ص 4  
توقعات بارتفاع رهيب يف أسعار الدجاج قد يصل إىل 600 دينار للكلغ
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سكيكدة 
إلتماس 04 سنوات سجنا 

نافدة لرئيس بلدية 
ص 23  جندل سعدي 

ص 7

ص 23

الخضر سيواجهون رسميا  مالي 
وتونس وديا  يف جوان القادم 

بعد حدوث انزالقات وانحرافات خطرية 

ص8 

أكــدت وزارة الداخليــة والجماعات المحليــة والتهيئة العمرانيــة يف بيان لها 
أمــس األحد عــى رضورة الترصيح بالمســريات من طــرف المنظمني، بأســماء 

المسؤولني عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها.
وقال البيان:  “لقد لوحظ مؤخرا إن المســريات األسبوعية بدأت تعرف انزالقات 
وانحرافــات خطرية، بحيــث أصبحت ال تبايل بمــا يعانيه المواطنــون من إزعاج 
وتهويل ومســاس بحرياتهم، من خالل ترصفات أناس يغريون اتجاه مسريتهم 
يف كل وقــت، بدعــوى أنهم أحرار يف الســري يف أي اتجاه وعرب أي شــارع، وهو ما 

يتنافى مع النظام العام وقوانني الجمهورية”.

  اشتراط  التصريح بالمسيرات وأسماء 
المنظمين وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها

ص 23

 ص 8

 رحيل مرتقب 

لسفيان فيغولي 
عن ناديه غلطة 

سراي

 جراد يعترب أن أزمة البالد تمس أيضا 
القيم و الذهنيات والسلوكيات و يؤكد: 

إصالح اإلدارة مطلب 
أسايس السرتجاع ثقة 

المواطن يف مؤسساته   

ِّ

مسابقة 
 رمضان ..

شارك وأربح 
هدايا قيمة 

ص  24 

إضافة إىل موريتانيا 

تأكد رسميا  إجراء ثالث مباريات ودية  للمنتخب الوطني  في 
شهر جوان القادم تحسبا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 

،حيث سيلعب رفقاء  النجم رياض محرز  ضد موريتانيا ثم 
مالي وتونس ، واحتمال لقاء رابع ضد السينغال.

الحكومة عازمة عى 
مواصلة إرساء قواعد 

التشاور والحوار االجتمايع
ص 4



n تنفيــذا للخطــة األمنية التي 
أطلقتهــا مصالح الشــرطة بأمن 
والية جيجل خالل شهررمضان 
الكريم و التي تهــدف إلى توفير 
األمن والطمأنينة للمواطنين وبث 
الســكينة في المجتمع عن طريق 
تضييــق الخنــاق علــى معتادي 
اإلجــرام و وضع حد لنشــاطهم 
عناصــر  تمكنــت  اإلجرامــي، 
للشــرطة  الوالئيــة  المصلحــة 
القضائيــة بأمــن واليــة جيجــل 
علــى إثر خطــة ميدانية محكمة، 
من توقيف شــاب مسبوق قضائيا 
يبلغ من العمر 37 ســنة مطلوب 
لــدى الجهــات القضائية بموجب 

أمر بالقبض ألجــل جنحة حيازة 
بــدون  الكحوليــة  المشــروبات 
رخصة، و كذا تسعة )09( أحكام 
قضائية تتعلق بـ: جنحة حيازة و 
استهالك المخدرات و المؤثرات 
العقليــة، جنحــة التحطيم العمدي 
لملك الغير، جنحة الجروح الخطأ 
ومحاولة اإلفالت من المســؤولية 
الجزائيــة و المدنيــة مــع عــدم 
االلتزام التأمين على الســيارات، 
جنحة الضرب و الجرح العمدي 
مع سبق اإلصرار، جنحة السب، 
جنحة الضرب و الجرح العمدي 
باستعمال السالح األبيض، جنحة 
للتحقيقــات  الخضــوع  رفــض 
المتعلقــة بالشــخص و المركبــة 

جنحة االستمرار في السياقة رغم 
التبليــغ بمقرر ســحب الرخصة، 
جنحة الضــرب والجرح العمدي 
المؤدي إلى عجــز أكثر من 15 
يوم، جنحــة تحريض قاصرعلى 
الفســق وفســاد األخــالق، وهي 
القضايا التــي تراوحت العقوبات 
المقــررة لهــا بيــن ســتة )06( 
أشــهر وخمــس )05( ســنوات 
حبــس نافذة، المعنــي وبعد اتخاذ 
كافــة اإلجــراءات القانونيــة في 
شأنه، قدم أمام الجهات القضائية 
المختصة أين تم إيداعه مؤسســة 

إعادة التربية بجيجل.
نصرالدين - د

n كشفت  الممثلة التونسية كوثر 
الباردي المعروفة باسم النورية في 
مسلسل عاشور العاشر، أن الراحل 
والفنــان والممثــل القديــر بالحــة 
بــن زيــان اقترح عليها فــي نهاية 
السلسلة الكوميدية عاشور العاشر 
المشــاركة في مسرحية تجوب كل 
التــراب الجزائــري، لكــن الموت 
خطفته في األيام األخيرة من شهر 
رمضان الكريــم، وقالت الباردي، 
إنهــا كانت متحمســة دائما  للعمل 
مــع بالحة، بالنظر إلى المســتوى 
الراقي واألخــالق التي يتمتع بها، 
إضافــة إلى االحترافيــة في العمل 
قائلــة لقــد تعلمت الكثيــر من هذا 
متواضعــا  كان  الــذي  الشــخص 

إنســانيا وكبيــر فنيــا مــن خــالل 
أدائه الجيد، وحســب النورية، فإن 
التفاهم الكبير بينها وبين بالحة بن 
زيان يعود إلى ســنوات العمل معا 
في المجال، حيث شاركا تقريبا في 
كل األعمــال التي قام بها المخرج 
جعفر قاســم ســواء في ناس مالح 
ســيتي ، جمعي فاميلي إضافة إلى 
عاشــور العاشــر بأجزائه الثالثة، 
مثنيــة على بالحة بــن زيان الذي 
يعتبر من قامة المســرح والسينما 
الجزائريــة، بالنظــر إلــى أعماله 
القيمة والنظيفة والتي يتفاعل معها 
الجمهــور الجزائري خاصة وأنها 

تحتوي على األصالة واإلبداع .
أ.هادي

حذاء بديل عن عصا 
المكفوفني

  «Tec-Innovation»كشفت شركة n
النمســاوية مؤخرا عن أحذية ذكية تســتخدم 
أجهزة استشــعار بالموجــات فوق الصوتية 
لمساعدة األشخاص الذين يعانون من العمى 

وضعف البصر.
اذه  نأب  لارتنس»  «يتيدوأ  عقوم  دافأو 
يتلا  قئاوعلا  فاشتكا  ىلع  دعاسي  ءاذحلا 

لصت ىلإ ةعبرأ .راتمأ
فرعي ءاذحلا يكذلا «InnoMake» مساب، 
اصعل  اثيدح  اليدب  حبصي  نأ  ىلإ  فدهيو 
يشملا يتلا ىضم اهيلع دوقع يتلاو دمتعي 
اهيلع نييالم صاخشألا لوح ملاعلا لوجتلل 

نامأب ردق ناكمإلا، اقفو .عقوملل
ةزهجأ  ىلع  ايلاح  حاتملا  زارطلا  دمتعيو 
راعشتسا فاشتكال قئاوعلا ريذحتو اهيدترم 
ىلع  يتوص  هيبنتو  زازتهالا  لالخ  نم 
لمعت  امك  ثوتولبلاب،  لصتم  يكذ  فتاه 
نمضتي  امدقت  رثكأ  رادصإ  ىلع  ةكرشلا 
طقف  سيل  يعانطصالا  ءاكذلاو  تاريماكلا 
ـاهتعيبط  اضيأ  نكلو  تابقعلا  فاشتكال 

بسحب «يتيدوأ .«لارتنس
أن  إلــى  ســنترال»  «أوديتــي  وأشــار 
 «Tec-Innovation»عقدت شراكة مع 
جامعــة «Graz» النمســاوية للتكنولوجيا 
لتطويــر أحدث خوارزميــات التعلم العميق 
علــى غرار الشــبكات العصبية التي يمكنها 
تحليــل المعلومــات التــي توفرهــا أجهــزة 
االستشــعار والكاميرات المدمجة في حذاء 
«InnoMake»، لتحديــد مــا إذا كانــت 
المنطقــة خاليــة، والعوائق، واآلمن للســير 
عليــه، وكذلــك التمييز بين أنــواع العوائق 

المختلفة. 

األمن يوقف مسبوقا قضائيا خطريا 
يحوز عىل 9 أحكام قضائية بجيجل 

الزيت مقابل المواد القابعة في الرفوف
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n تشهد المحالت التجارية الكبرى 
والصغرى ندرة حادة في مادة الزيت 
التي اصبحت مطلوبة بقوة هذه األيام 
بمناســبة عيد الفطر المبــارك وتباع 
بكميــات قليلة في بعــض الفضاءات 
التجارية ،ولكن مقابل شــراء الزبون 
الحدى المواد الغذائية التي تبقي لمدة 
طويلة فــي الرفــوف وال يقبل عليها 
المواطنــون كان يتــم اجبــار الزبون 
الــدي يرغــب فــي شــراء علبة من 
الزيت ذات خمسة لترات لشرا ء كيلو 
غرام من الســكر أو شراء قارورتين 

مــن عصير الفاكهة من الحجم الكبير 
أو شــراء الملح الذي عادة ما يتكدس 
في رفوف المحالت التجارية الكبيرة 

وال يلقي من يستهلكه اال نادرا
من  تحايل  األمر  هذا  أن  وواضح  
يعرف  ما  أو  الجملة  تجار  جانب 
علي  يفرضون  الذين  بالغروسيست 
هذه  الصغيرة  التجارية   المحالت 
الزيت  لكميات  ويضيفونها  المواد 

التي يرغبون في شرائها 
تجارية  فضاءات  أصحاب  يبيع  وال 
الكبيرة  السكنية  االحياء  في  كبيرة 

ببساطة   ألنها  اصال   الزيت  مادة 
تستوجب أن يدفعوا السجل التجاري 
الرقم  ،وكذلك  الجملة  تجار  الى 
بالضرائب  الخاص  االستداللي 
المادة  هذه  من  التهرب  ويفضلون 
للجميع  ماليا   غوال  أصبحت  التي  
ألن سعرها زاد في السوق الموازية  
والمواطنون ملوا من اللهث وراءها 
استبدالها  وفضلوا  يوم  بعد  يوما 
بزيت  وحتي  والمرغارين  بالزبدة 

عرب أي زيت الزيتون
محمد غناي

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n ادعت ســيدة بريطانية اســمها 
بــاوال ســميث عمرهــا 05 عاما، 
اختطافها 25 مرة من قبل كائنات 
فضائية عن طريق جسم غامض.

نشــرته صحيفة  تقريــر  وحســب 
البريطانية، أكدت  «ديلي ســتار» 
برادفــورد  مدينــة  مــن  بــاوال 
تعرضــت  أنهــا  اإلنجليزيــة 
لالختطاف مــن الكائنات الفضائية 

منذ طفولتها.
وأضافــت ســميث أن الدليل على 
كالمهــا كدمات فــي يدها، وقالت: 
«كل ما يمكنني فعله هو االستمرار 
في الحياة كالمعتاد وإال ســأصاب 

بالجنون ورفض الواقع».
وشاركت ســميث صورة لكدمات 
تركهــا الفضائيــون علــى يدهــا، 

كمــا رســمت صــورة توضيحية 
لشكلهم مشــيرة إلى أن لديهم تقدما 

تكنولوجيا فائقا. 
وأفادت بــأن «الفضائيين عرضوا 
عليها شــرائح لمناظــر طبيعية بها 
نهر جميل تحول إلى اللون األسود، 
كما تحولــت الســماء الزرقاء إلى 
اللون األحمر وسرعان ما أدركت 
أنه فيلم لألرض التي تدمر بســبب 

جشع اإلنسان». 
وتابعــت: «المــرة األولــى التــي 
رأيــت فيها مركبــة فضائية كانت 
عــام 2891 حيث كنت في الغابة 
وكان المــكان هادئا تماما ثم بدأت 
أسمع نبضات قلبي تخفق بشدة في 

مسار ضيق.

سيدة بريطانية تديع اختطافها 
من كائنات فضائية 52 مرة

كوثر الباردي : هذه يه األمنية 
األخرية للممثل بالحة نب زيان

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/brit-gran-says-shes-been-24068073
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/brit-gran-says-shes-been-24068073


إلــى  الوزيــر األول  وأشــار   n
تزايــد االهتمــام لــدى المواطنيــن 
والمتعاملين االقتصاديين والشركاء 
االجتماعييــن بضــرورة إصــاح 
التســيير العمومــي الذي يعد ضمن 
مســار اإلصاحات التي باشــرتها 
بادنــا هو وليد التراكمات الســلبية 

السابقة.
أكــد الســيد جــراد أن “االخاقيات 
ليســت مبادئ وقيما فحسب بل هي 
أيضا مجموعة من القواعد القانونية 
التــي ينبغــي وضعهــا لبنــاء نظام 

حوكمة متجانس وذا مصداقية”.
نفــس  فــي  األول  الوزيــر  واكــد 
الســياق أنــه “بالنظر الــى ما تمثله 
األخاقيات من بعد استراتيجي، فقد 
وضعها رئيس الجمهورية، الســيد 
عبد المجيد تبــون، ضمن أولويات 
برنامجــه” و”خصص لهــا محورا 
يتعلــق بأخلفة الحياة العامة وتعزيز 

الحكم الراشد”.
أخلقة املرفق العام تمر 

حتما عرب إجراء تشخيص 
دقيق وموضوعي لظاهرة 

الفساد
و شــدد الوزيــر األول، علــى أن 
أخلقة الحياة العامــة والمرفق العام 
بشكل خاص، تمر حتما عبر إجراء 
وموضوعــي”  ”دقيــق  تشــخيص 
لظاهرة الفساد ومسبباتها الحقيقية.

و قــال أن “أي مقاربــة إصاحيــة 
ألخلقــة الحيــاة العامــة والمرفــق 
العــام بشــكل خــاص، لــن تكــون 
ناجعة وفعالة إال بإجراء تشــخيص 
دقيــق وموضوعي لظاهرة الفســاد 
الحقيقيــة  ومســبباتها  وتشــعباتها 
االختــاالت  مختلــف  ورصــد 
التــي  المنحرفــة  والســلوكيات 
لطالما شــكلت انشــغاال رئيسيا في 

مجتمعنا”.
و أشــار الســيد جــراد إلــى تنامي 
المواطــن  يوليــه  الــذي  االهتمــام 
االقتصاديــون  والمتعاملــون 
والشــركاء االجتماعيون لضرورة 
إصــاح التســيير العمومي ضمن 
مســار اإلصاحات التي باشــرتها 
التراكمــات  “وليــد  يعــد  البــاد، 
الناجمة خصوصا عن الممارســات 
السلبية التي عرفتها خال السنوات 

األخيرة”.
الممارســات  هــذه  شــملت  وقــد 
”تجاوزات في تســيير الشــأن العام 
وفســاد ومحســوبية وتبديــد للمال 

وبيروقراطيــة  والمبــاالة  العــام 
واختاالت، أثرت سلبا على طبيعة 
الحوكمــة في البــاد”، األمر الذي 
تولــد عنه ”فقدان ثقــة المواطن في 

مؤسسات دولته”.
وتعــد مســألة اســتعادة هــذه الثقة 
المفقــودة -مثلما أكد الوزير األول- 
”شــرطا أساســيا لنجاح أي سياسة 
تنمويــة”، وهــو ما “لــن يتحقق إال 
بتحســين عاقــة اإلدارة بالمواطن 
مــن خال خدمــة عموميــة نوعية 
واإلصغاء الدائم النشغاالته وإيجاد 

الحلول المناسبة لمشاكله”.
توفيــر  يتعيــن  الغــرض،  ولهــذا 
مجموعــة مــن اآلليــات والقواعد 
التي تضبط الســير الحسن للمرفق 
العــام والمبــادئ والقيــم األخاقية 
التي توجه ســلوك العون العمومي 
وتؤطــر تصرفاتــه، يتابــع الســيد 
جــراد، الــذي ذكــر بأنــه وبالنظر 
إلــى مــا تمثلــه األخاقيــات مــن 
“بعــد اســتراتيجي”، فقــد وضعها 
رئيس الجمهوريــة ضمن أولويات 
برنامجــه ومخصصــا لهــا محورا 
يتعلق “بأخلقة الحياة العامة وتعزيز 

الحكم الراشد”.
كمــا ذكــر بــأن الرئيس تبــون أكد 
علــى  المذكــور  المحــور  ضمــن 
تعزيــز  علــى  العمــل  “ضــرورة 
الشــفافية ومحاربة الفساد واقتراح 
آليــات لتفــادي تضــارب المصالح 
بين ممارسة الـمسؤوليات العمومية 
وتســيير األعمــال، بغــرض إبعاد 
نفــوذ المــال عن تســيير الشــؤون 

العامة”.

الحكومة عازمة على 
مواصلة إرساء قواعد 

التشاور والحوار 
االجتماعي

مــن جهــة أخرى أكــد الســيد عبد 
الحكومــة  أن  جــراد،  العزيــز 
“عازمــة” علــى مواصلة ارســاء 
أسس التشاور والحوار االجتماعي 
مع مختلف الشــركاء االجتماعيين 
لحــل النزاعــات المهنية.وأوضــح 
“الحكومــة  أن  األول،  الوزيــر 
إرســاء  مواصلــة  علــى  عازمــة 
أسس التشــاور وإشــراك األعوان 
العمومييــن فــي تســيير مســارهم 
الـــمهني، وإيجــاد أحســن األطــر 
للحــوار االجتماعــي مــع مختلف 
الشركاء، وحل النزاعات الـمهنية، 
وتجاوز الصعوبــات التي تعترض 
السير الحسن للمرفق العام وتطوره 
بما يضمن تعزيز السلم االجتماعي 
االقتصــادي”.و  النمــو  وتحقيــق 
في هــذا الصــدد دعا الســيد جراد 
األعــوان العمومييــن إلى ضرورة 
لممارســة  باألخاقيــات  االلتــزام 
وظائفهــم “بــكل كرامــة، ونزاهة، 
وحياديــة وبعيدا عن كل اســتغال 
سياســوي أو ايديولوجــي”، مذكرا 
اياهــم بجملة مــن قواعد الســلوك 
التــي تقتضي منهــم احترامها أثناء 
أداء وظائفهم “كالحفاظ على الســر 
المهني، وتجنب الســلوك التمييزي 
أو الـميول الجهوي والـمحسوبية”، 
بل إن العــون العمومي مطالب في 

كل الظــروف كمــا قــال “التحلــي 
بســلوك قويــم، واالمتنــاع عن كل 

ممارسة منافية للقيم األخاقية”.
وأبرز الســيد جراد “تسجيل العديد 
مــن التجاوزات التــي تدخل ضمن 
“والتــي  الفســاد  مظاهــر  نطــاق 
يتســبب فيها–من وصفهــم–” بمن 
افتقدوا لروح الـمسؤولية والضمير 
أنــه  إال   ” واألخــاق” مســتطردا 
يجــب عــدم التعميــم والـــمزايدة، 
فالـــمؤسسات واإلدارات العمومية 
ال زالــت تزخــر بكفــاءات تعطي 
صــورة نبيلــة وتبــذل مجهــودات 
كبيرة في أداء مهامها بكل مسؤولية 
ونزاهـــة”.وبالمناسبة،  وأمانــة 
حيا الوزيــر األول “جميع النســاء 
والرجال الذيــن، رغم الصعوبات، 
يعملــون بــكل إخاص وتفــان في 
والمواطن”.وفــي  الوطــن  خدمــة 
نفــس الســياق، ذكــر الســيد جراد 
بقيام بعض اإلدارات والمؤسســات 
العمومية بوضــع “اإلطار القانوني 
لـــميثاق أخاقيــات وأدبيات العون 
العمومــي” خاصة بها، على غرار 
والجمــارك  الضرائــب  مصالــح 
والشــرطة وكــذا قطاعــات التعليم 
العالي والعدالة والصحة وغيرها”.

الـــمواثيق  “هــذه  أن  واعتبــر 
والـــمدونات ستبقى دون جدوى ما 
لــم تعزز بآليــات للرقابــة ومتابعة 
التنفيذ، في مقاربة شــاملة ومتكاملة 
الوطنيــة  االســتراتيجية  ضمــن 
الفســاد  مــن  والوقايــة  للشــفافية 

ومكافحته.
ق ـ و
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إصالح اإلدارة مطلب أساسي السترجاع 
ثقة المواطن في مؤسساته

وزارة الدفاع الوطني : 
الحفاظ عىل الذاكرة "صمام 

أمان وحدتنا الوطنية"

n  أكــد اللــواء مديــر اإليصال واإلعــام والتوجيــه ألركان 
الجيش الوطني الشعبي على أهمية إحياء التظاهرات التاريخية 
والثقافيــة في الحفاظ على الذاكــرة الوطنية التي تعتبر »صمام 
أمــان وحدتنا الوطنية«،حســب ما أورده، األحــد ،بيان لوزارة 

الدفاع الوطني .
و بمناســبة إحيــاء ذكرى مجــازر الثامن مــاي 1945 وتخليد 
ذكرى اليوم الوطني للذاكرة ،أضاف ذات البيان، ان اللواء مدير 
اإليصــال واإلعام والتوجيــه ألركان الجيش الوطني الشــعبي 
اســتهل كلمته لدى إشــرافه علــى التظاهرة المخلــدة للذكرى، 
التــي نظمــت بالمتحف المركزي للجيــش ، بالتأكيد على أهمية 
»إحيــاء مثل هــذه المحطات الهامة من تاريخنــا المجيد حفاظا 

على الذاكرة الوطنية التي هي صمام أمان لوحدتنا الوطنية«.
و أوضــح المصدر انه تــم بعدها » تقديــم محاضرتين، األولى 
نشــطها الدكتور جمال قندل بعنوان«08 ماي 1945...جريمة 
تأبى النســيان« أما المحاضرة الثانية فنشــطها الدكتور حسين 
عبد الســتار بعنــوان »رؤى وتصورات بين الذاكــرة والوحدة 
الوطنيــة«، كما تم أيضا بالمناســبة تنظيم معرض للصور يخلد 
مختلــف المراحل التاريخية التي عرفتهــا بادنا، باإلضافة إلى 
تدشــين لوحة زيتية مخلــدة للذكرى من انجــاز الفنان كرميش 

علي«.
كمــا عرفــت هــذه التظاهــرة، حســب ذات المصــدر، »عرض 
مســرحية تاريخية بعنوان »أنياب االستعمار« من تمثيل حركة 
المســرح بالقليعة ،أبرزت أهــم األحداث ومراحــل الكفاح التي 
عرفتهــا الجزائر إبــان فترة االســتعمار الفرنســي وصوال إلى 
االستقال.« و ذكر بيان وزارة الدفاع الوطني في األخير بأن« 
هذه االحتفاالت التــي عرفت حضور إطارات من مختلف هياكل 
الجيش الوطني الشــعبي، مجاهدين وأســاتذة جامعيين وتاميذ 
المــدارس كانــت مليئــة بالدروس والعبــر والوفــاء لتضحيات 
أســافنا الميامين، كما شــهدت جوا مفعما باالعتــزاز بتاريخنا 
المجيد وأهمية الحفاظ على الذاكرة واللحمة الوطنية وترســيخ 
قيم حب الوطن والدفاع عنه والتضحية في ســبيله لدى األجيال 

الصاعدة«.
ق ـ و

التجار يؤكدون الزتامهم بربنامج المداومة خالل 
يومي عيد الفطر المبارك

n أكــد التجــار المعنيون ببرنامج المداومــة خال يومي عيد الفطر المبارك أنهم ملتزمون ببرنامج 
وزارة التجارة لتوفير الحد األدنى من الخدمة التجارية للمواطن.وفي هذا الصدد أشــار الحاج الطاهر 
بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أن مصالح وزارة التجارة عن طريق مديريات 
التجارة في كل الواليات حددت قوائم التجار وأصحاب الخدمات المعنيين بالمداومة.في السياق كشف 
بولنوار أن التاجر الذين ال يلتزم بتطبيق نظام المداومة ستســلط عليه عقوبات مالية تتراوح ما بين 
30 ألــف و200 ألــف دينار أو غلــق المحل التجاري لمــدة 30 يوما.وكانــت وزارة التجارة أعلنت 
عن تســخير أكثر من 50 ألف تاجر عبر كافة التراب الوطني لضمان المداومة خال أيام عيد الفطر 
المبارك بما يســمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات االســتهاك الواســع والخدمات.وأوضحت 
الــوزارة فــي بيــان أن من بيــن التجار المناوبيــن قرابة 6 آالف ينشــطون في قطــاع المخابز و30 
ألــف تاجــر في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، فضا عن 2000 عون للســهر على 

مدى التزام التجار بتنفيذ برنامج المداومة.
ق ـ و

عين على الحدث
3

جراد يعترب أن أزمة البالد تمس أيضا القيم و الذهنيات والسلوكيات و يؤكد

أكد الوزير األول السيد عبد العزيز جراد، أمس األحد، أّن إصاح اإلدارة يعد مطلباً أساسيا السترجاع ثقة 
المواطن في مؤسساته.وأوضح السيد جراد لدى اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول: “األخاقيات في 

اإلدارة والمؤسسة العمومية” بمقر المدرسة الوطنية لإلدارة، أّن هذا اليوم “ينعقد في ظل أزمة تمر بها 
بادنا على غرار باقي دول العالم”، مؤكدا أن هذه األزمة “ليست صحية فقط أو اجتماعية أو اقتصادية بل 

هي أزمة معقدة ومتعددة األبعاد تمس القيم والذهنيات والسلوكيات”.
الجزائر:سناء-م



رئيس المجلس الوطني االقتصادي 
واالجتمايع والبيئي رضا تري يؤكد:

 إصالح تسيري المرفق العام يرفع جاذبية 
الجزائر  كوجهة مستقطبة لالستثمار

n وقــال رئيس الفدرالية الجزائرية للمســتهلكين 
لـ«عيــن  فــي تصريــح  أمــس،  زكــي حريــز 
الجزائر«، إن شــعبة تربية الدواجن في الجزائر 
تحتضــر،  و إذا لــم يتــم اإلســراع فــي اتخــاذ 
اإلجراءات التي من شــانها إنقاذ هذه الشعبية من 
قبل الجهات الوصية، فإننا ســنكون أمام مشــكل 
كبيــر و نقص فادح في مــادة اللحوم البيضاء، و 
هذا ســنعكس على األسعار التي توقع أن تتجاوز 

600دج للكيلوغرام الواحد. 
و أشار حريز إلى األسباب التي جعلت من شعبة 
تربيــة الدواجــن في خطــر، و تتعلق باســتيراد 
كميــات غير كافية مــن أمهات الدجــاج، ما أثر 
ســلبيا على إنتاج الصيصان و ارتفاع األســعار، 
وأوضــح هنا أن ســعر الصوص و بعدما كان ال 
يتجاوز ســعره 30 دج، فاليوم سعره يتراوح ما 
بين 120دج إلــى 150دج،  إضافة إلى ارتفاع 
أســعار األعالف الحيوانية، وهو مــا أثر بدوره 
علــى تكاليــف اإلنتاج لــدى مربــي الدواجن، و 
تســبب في تخلي صغــار المنتجين عن العمل في 
هذه الشــعبة لعــدم قدرتهم علــى مقاومة ظروف 
العمــل و تحمــل تكاليــف اإلنتاج، ليبقى ســوى 
المنتجيــن الكبار القادرين على تحمل التكاليف و 
الذين هــو بدورهم أصبحوا اليــوم في خطر، ما 
ســتدعي حســبه اإلســراع في وضع خطة النقاد 
هذه الشــعبة مــن خالل دعم المربيــن، و بالتالي 
حماية المنتوج و ضمان تموين مســتقر للسوق و 

ضمان استقرار للسعار وحماية المستهلك.  
لإلشــارة، فقد ارتفعت أســعار اللحــوم البيضاء 
كبيــرا،  ارتفــاع  الماضييــن  الشــهرين  خــالل 

وزاد هــذا االرتفــاع خــالل األيــام األخيرة من 
شــهر رمضان، حيــث وصل ســعر الكيلوغرام 
الواحــد إلــى 420دج، رغم تطمينــات وزارتي 
التجــارة و الفالحة بضمان اســتقرار ســعر هذه 
المادة  خاصــة خالل هــذا الشــهر، حيث كانت 
الوزارتين قد وعدتا أن لن يتعدى سعره 320دج 
للكيلوغــرام الواحد، إذ اعتبــرت وزارة الفالحة 
انــه ســعر مقبول للمســتهلك و للمنتج، حيث أكد 
وزير الفالحــة عد الحميد حمدانــي في تصريح 

ســابق خالله أن أســعار اللحوم البيضاء ستستقر 
تحــت عتبــة 320دج دينارا للكيلوغــرام الواحد 
خــالل شــهر رمضــان، و قال إنه يعــر برضي 
جميع األطراف، إذ يجب حســبه خلق توازن بين 
المســتهلك و مربي الدواجن لضمان عدم تكبدهم 
الخســائر وضمان اســتمرارهم في اإلنتاج، و قد 
ارجــع الوزير أســباب ارتفاع األســعار هذه إلى 
ارتفاع ثمن أعالف الدواجن في األسواق الدولية 

وخسارة المربين خالل شهر جانفي الماضي.  

 بسبب تكاليف اإلنتاج الباهظة وتخيل المربني الصغار عن الشعبة

توقعات بارتفاع رهيب في أسعار 
الدجاج قد يصل إلى 600 دينار للكلغ 

عين على الحدث
4

البيضاء، قد تصل  اللحوم  للمستهلكين من ارتفاع ”غير مسبوق” قد تعرفه  الفدرالية الجزائرية   حذرت 
أو تتعدى  سعر 600دج للكيلوغرام الواحد، خالل األشهر القادمة، و دعت السلطات الوصية إلى التحرك 
سريعا النقاد شعبة تربية الدواجن بعد أن تخلى عنها صغار المنتجين بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف 

اإلنتاج. 

n  وأوضــح بوضربــة، أمس، لدى اســتضافته 
بالقنــاة الثالثة لإلذاعة الوطنيــة، أن تأثير األزمة 
الصحية يختلف من قطاع نشاط إلى آخر. وفقا له 
، في بعــض الحاالت ، كان الوباء دافًعا إيجابًيا، 
حيــث قــال إن الجائحــة كانت ســببا في تنشــيط 
بعض القطاعات  كالصناعــة الصيدالنية ، التي 
حققــت قفــزة كبيرة في االســتثمار. كما يســتفيد 
قطاع النفط والغاز من تحسن أسعار النفط. وهذا 
يعطي الجزائر فرصة مثيرة لالهتمام لالستثمار 
وخاصــة لنقــل التكنولوجيا. كما يمكــن أن يمنح 
الجزائر السهولة المالية لتكون قادرة على التنفس 
اجتماعيــا وتغطية العجز وتكون جزءا من خطة 

حقيقية إلنعاش االقتصاد ”. 
غيــر أنه أشــار إلى تضــرر قطاعــات األخرى 
بشدة من الوباء، حيث قال” إن منتجي الخزف و 
السيراميك فقدوا ٪60 من مبيعاتهم خالل األزمة 
الصحيــة”. ويــرى رئيــس الجمعيــة الجزائرية 
منتجــي الخزف والســيراميك، أن ”قطــاع البناء 
عانــى بشــدة من وبــاء كوفيد 19 ألســباب عدة 
ومنها أنهم لم يتمكنوا من نقل البضائع ، ولم يكن 
العمال قادرين على الوصول إلى وحدات اإلنتاج 
، و اعتبــر أن ذلــك كان بمثابــة معاقبــة منتجي 

الخزف و السيراميك على المستوى العملي. ” 
وقــال المتحدث ذاته، إن أربــاب العمل يتوقعون 
الكثير من مشــروع قانون الماليــة التكميلي لعام 
2021 ، الــذي تــم تقديمــه األســبوع الماضي 
فــي اجتمــاع الحكومــة، و يرى  أن”صنــدوق 
تعويضــات من شــأنه أن يســد عجز الشــركات 
المتضررة بشــدة من جراء أزمــة كوفيد 19  ، 

ماليــا واجتماعيــا واســتثمارات وتوقعــات لعام 
2022”. ويقترح أن تتم مناقشة أساليب وتقنيات 
التطبيــق والمبالــغ المخصصــة لهــذا النوع من 
العمليات لدعم االقتصــاد الجزائري ”والتفاوض 
بشأنها بين أرباب العمل والنقابات والحكومة في 
إطــار اجتماع الثالثية للدفــاع عن مصالح جميع 

األطراف. ” 
ودعا رئيس الجمعيــة، أرباب العمل إلى االتحاد 
والتعبئــة ليكونوا مســموعين بشــكل أكبر، وأكد 
أنه  ”من الجيد إعطاء مزايا للشــركات الناشــئة 

والطاقات المتجــددة ، لكن من الضروري أيضا 
منح مزايــا للقطاعات التي أعطت نتائج ، والتي 
تصدر والتي تقدم عوائد جيدة على االستثمار”. 

وتتوقع المســتحدث ذاته بزيادة كبيرة في ميزانية 
التشــغيل وزيادة أقل في ميزانية التجهيز،و يرى 
أنــه من المناســب التعامــل مع حالــة الطوارئ 
االجتماعيــة ، لكنــه يفضــل أن يذهــب معظــم 
التعويــض إلــى اســتثمارات منتجــة وليس إلى 

ميزانية التشغيل. 

رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسرياميك ، محمد منصف بورضبة:
خرسنا 60 بالمائة من مبيعاتنا بسبب كورونا وندعو إلنشاء صندوق تعويضات

 n  أكــد رئيس المجلس الوطني 
والبيئي  واالجتماعــي  االقتصادي 
رضــا تيــر , ان  إصالح تســيير 
المرفق العام على مســتوى بعض 
مصالح الدولة  من شــأنه  تحسين 
صــورة  بالدنــا و رفــع جاذبيتها 
ومشــجعة  مســتقطبة  كوجهــة 

لالستثمار .
ألقاهــا  كلمــة  فــي  وقــال  تيــر 
خــالل أشــغال يوم دراســي حول 
”األخالقيات في اإلدارة والمؤسسة 
العموميــة”, أشــرف على انطالقه 
الوزيــر األول عبــد العزيز جراد 
أن  إصــالح تســيير المرفق العام 
بعــض  مســتوى  علــى  الســيما 
مصالح الدولة خاصة تلك التي لها 
عالقــة بالتنمية الوطنيــة بمختلف 
جوانبهــا وباالســتثمار والتجــارة 
الخارجيــة سيســاهم فــي تنشــيط 
وتحســين  االقتصاديــة  الحركيــة 
مناخ األعمال  كما انه من  شــأنه 
ان يحســن أيضــا صــورة بالدنــا 
ورفــع جاذبيتها كوجهة مســتقطبة 
بالنســبة  لالســتثمار  ومشــجعة 
للشــركاء والمتعامليــن في الداخل 

والخارج .
ان  المتحــدث  نفــس  أكــد  كمــا 
الدراســي  اليــوم  هــذا  موضــوع 
الذي ينظمــه المجلس والمدرســة 

الوطنيــة لــإلدارة  يكتســي أهمية 
ارتبــاط  مــن  لــه  لمــا  قصــوى 
قــوي و تأثيــر كبيــر علــى الحياة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ببالدنا 
موضحــا  أن  تنــاول موضــوع 
أخالقيــات المرفــق العــام أملتــه 
المصلحة الوطنية من اجل إصالح 
ما أفسدته بعض الســلوكيات التي 
ارتبطــت بتســيير المرفــق العــام 
ببالدنــا  وهي –كما قــال –واحدة 
مــن التراكمات التي خلفتها فترات 
الحكــم الســابقة والتــي كثيــر مــا 
أضرت بســمعة الدولة وكانت من 
األســباب الرئيســية التي أدت إلى 
إضعاف روابط الثقة بين المواطن 
واإلدارة ودعــا نفس المتحدث إلى 
ضــرورة تجنــد  جميــع مكونات 
الدولة إلصالح هذا الخلل  و عقلنة 
تســيير المرفق العمومــي وترقية 
نوعيــة الخدمة العمومية  الســيما 
العمومية  والمؤسســات  بالمصالح 
لهــا  عالقــة  التــي  والقطاعــات 

مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وبهذه المناســبة ثمن تير  األهمية 
الكبيــرة  التــي توليهــا الحكومــة 
وتحديــث  عصرنــة  لموضــوع 

أسلوب تسيير المرفق العام .
 ربيع ـ م

 n أدانــت الجزائــر، أمــس األحــد، 
بأشد العبارات “االعتداءات العنصرية 
اإلســرائيلي  لالحتــالل  والمتطرفــة” 
على الفلســطينيين في القدس المحتلة، 
ومنعهم من أداء شــعائرهم الدينية في 
المســجد األقصــى في انتهــاك فاضح 

لقرارات الشرعية الدولية.
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي بيــان 
لهــا ” تديــن الجزائر بأشــد العبارات 
العنصريــة والمتطرفــة  االعتــداءات 
المســجلة فــي مدينــة القــدس المحتلة 
على المدنيين الفلســطينيين وحرمانهم 
من حريــة ممارســة الشــعائر الدينية 
وكــذا  المبــارك  األقصــى  بالمســجد 
المحاوالت المتكررة الرامية لشــرعنة 
منطق االســتيالء علــى أراضي الغير 
بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة 
المقدســة، في انتهاك فاضح لقرارات 

الشرعية الدولية”.
و”أمام هذه االنتهــاكات الخطيرة التي 

تتمادى ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
فــي تنفيذها ضد الشــعب الفلســطيني 
األعــزل”، يضيــف البيــان، “تدعــو 
الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص 
مجلس األمــن األممي للتحرك العاجل 
لتوفيــر الحمايــة الضرورية للشــعب 
الفلســطيني ومقدساته ووضع حد لهذه 
األعمال اإلجرامية ولسياسة االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية”.
وأكــدت الجزائــر “تضامنهــا الكامل 
ووقوفهــا الدائــم إلــى جانب الشــعب 
البطولــي  نضالــه  فــي  الفلســطيني 
ضــد االحتــالل اإلســرائيلي”، مجددة 
“موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية 
الفلســطينية حتى اســترجاع الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه المشروعة، وغير 
القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف”.
ق ـ و

الجزائر:سناء-م

الجزائر:سناء-م

 قال رئيس الجمعية الجزائرية منتجي الخزف والسيراميك ، محمد منصف بوضربة، إن منتجي الخزف و السيراميك فقدوا 
60 بالمائة، من مبيعاتهم خالل األزمة الصحية، ودعا ”إلى إنشاء صندوق تعويضات للشركات المتضررة من وباء كوفيد 
19 ، في قانون المالية التكميلي لعام 2021،كما دعا أرباب العمل إلى االتحاد والتعبئة ليكونوا مسموعين بشكل أكبر . 

الجزائر تدني بشدة االعتداءات اإلرسائيلية 
“المتطرفة” يف القدس المحتلة
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n وأوضح التقرير الشــهري لبنك 
األصــول  أن  المركــزي،  الكويــت 
االحتياطيــة للكويــت انخفضت إلى 
54.31 مليار دينــار )7.44 مليار 
دوالر( حتى نهاية مارس الماضي.

كانــت احتياطيات الكويــت األجنبية 
سجلت 72.41 مليار دينار )5.74 

مليار دوالر( في فيفري السابق له.
زادت  ســنوي،  أســاس  وعلــى 
االحتياطيــات بنســبة 4.01 بالمئــة 
في مارس، من 81.21 مليار دينار 
)5.04 مليــار دوالر( فــي الشــهر 

المماثل من 0202.
وتضمنــت احتياطيــات البلــد الغني 
بالنفــط 36.21 مليــار دينــار )24 

الودائــع  رصيــد  دوالر(  مليــار 
والعمــات، و4.375 مليون دينار 
)9.1 مليار دوالر( حقوق الســحب 
الخاصة للكويت لــدى صندوق النقد 
دينــار  مليــون  و8.112  الدولــي، 
)1.507 مليون دوالر( رصيد لدى 

»النقد الدولي«.
ويشــمل االحتياطي األجنبي للكويت 
ذهب )محسوب بالقيمة الدفترية منذ 
شــرائه( بنحو 7.13 مليــون دينار 
)401 مايين دوالر( بنهاية مارس 

الماضي.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها 
االقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس 
كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط 

المصــدر الرئيــس ألكثــر مــن 09 
بالمئــة من اإليرادات الحكومية، مما 
قد يدفعها إلى اللجوء لتســييل أصول 

سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجــه البدائــل الحكوميــة لتوفير 
الســيولة، رفضــا تشــريعيا داخــل 
البرلمان الكويتي سواء قانون إقرار 
الدين العــام المتوقــف العمل به من 
أكتوبــر 7102، أو تســييل أصول 
لــدى الصنــدوق الســيادي الضخمة 
والتي تقترب أصوله من 065 مليار 

دوالر.
ق ـ إ

n ســجلت صادرات الســجاد التركي، رقما قياســيا 
في الثلث األول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5.64 
بالمئــة، مقارنة مــع نفس الفتــرة من العــام الماضي، 

وعوائد تقدر بمليار و57 مليون دوالر.
وحســب معلومــات حصلــت عليهــا األناضــول مــن 
معطيات مجلس المصدريــن األتراك، بلغت صادرات 
السجاد في الفترة من جانفي وحتى أفريل1202، مليار 

و57 مليون دوالر.
وأوضحت تســجيل نســبة نمــو في حجــم الصادرات، 
تصل إلــى 5.64 في المائة، مقارنــة بنفس الفترة من 

العام السابق.
وتشــير البيانات إلى أن قيمة صادرات الســجاد خال 
األشــهر الـ 21 الماضية )1 ماي 0202 - 03 أبريل 
1202(، بلغــت ملياريــن و449 مليونــا و499 ألف 

دوالر.
وأوضحــت أن صــادرت الســجاد وصلــت إلى 931 
دولة، احتلت الواليات المتحدة المركز األول في قائمة 
المســتوردين، تلتها اإلمــارات العربيــة المتحدة وليبيا 

وإنجلترا وألمانيا، على التوالي.
ق ـ إ

البنزين الممتاز سيسحب نهائيا بداية من أكتوبر

1.7 مليار دوالر صادرات السجاد الرتكي 
يف الثلث األول من 2021

أكد رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، أن نهاية تسويق البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص في محطات الخدمات 
سيتم في موعد أقصاه بداية شهر أكتوبر المقبل.

التوّقف عن استرياد الوقود هذا العام إذا لم ترتفع مؤرشات االستهالك

n و أشــار الســيد نديل إلى أنــه تم اتخاذ 
جميــع الترتيبــات إلنهــاء اســتخدام البنزين 
الممتــاز المحتــوي على الرصاص بمؤشــر 
أوكتــان 29 الــذي تنتجــه مصانــع التكرير 
الجزائرية، بحلــول أكتوبر 1202.وأضاف 
أن هــذا الوقــود الضــار بالصحــة وبالبيئــة 
»لم يعد ينتج أو يســتخدم في العالم باســتثناء 

العراق واليمن«.
وبالتالي ، ســيتعين على ســائقي الســيارات 
اســتخدام البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص 
بمؤشــر أوكتــان موحــد »صالــح لجميــع 
المركبات«، حســب ذات المسؤول الذي أكد 
أن التجارب الخاصة بهذا الغرض »جارية« 
وأن المنتوج المقترح ســيكون آمنا »تماما« 

لمختلف المحركات.
وحســب الســيد نديــل، فقد قــررت الجزائر 
أيضــا التخلي عن هذا البنزين المحتوي على 
الرصــاص في إطــار سياســتها الرامية إلى 

إنهاء استيراد الوقود.
وأشــار إلــى أن مصانع التكريــر الجزائرية 
توقفــت ســنة 0202 عــن إنتــاج البنزيــن 
المحتــوي علــى الرصــاص، وبالتالــي فإن 
الطاقــات اإلنتاجية موجهة نحــو الخالي من 
الرصــاص، األمر الذي ســيمكن من تحقيق 

االكتفاء الذاتي في هذا المجال.
و تبلغ الطاقة اإلنتاجية لسوناطراك 4 مايين 
طن مــن البنزين ســنويا، بينما يقــدر معدل 

االستهاك الوطني 7.3 مليون طن سنويا.
وفي هذا الســياق، يشــير رئيس سلطة ضبط 
المحروقــات إلــى أن عملية ســحب البنزين 
الممتاز المحتوي على الرصاص، والتي كان 
من المقرر إجراؤها في البداية خال النصف 
األول مــن ســنة 1202، قد تأخرت بســبب 
تأثير جائحة كوفيد-91 على الطلب الداخلي.

و أوضــح ذات المســؤول قائــا: »كان البد 
مــن تخزيــن كميــات البنزيــن الخالــي من 
الرصــاص فــي خزانــات كانــت مخصصة 
في األصــل لتخزين البنزيــن المحتوي على 
الرصاص، بحيث بقيت جــدران الصهاريج 

ملوثة بالرصاص.
وكان البــد من بيع الكميــة المخزنة بالكامل 
من البنزين المحتوي على الرصاص للتمكن 

من شــطف الجــدران، وهذا ال يمكــن القيام 
به بســبب انخفاض االســتهاك تحــت تأثير 
إجراءات الحجــر الصحي المتخذة في إطار 

مكافحة فيروس كورونا«.
تغيــرات يف 0082 محطــة خدمات 

موجودة على املستوى الوطني
فــي هــذا الصدد، أكــد الســيد نديل أنــه يتم 
إعــداد كافة قدرات تخزيــن الوقود للتخلص 
التدريجي من الكميــات المخزنة من البنزين 

الممتاز الذي يحتوي على الرصاص.
ومن جهة أخرى، فإن عملية ســحب البنزين 
المحتوي على الرصاص ستشــمل تغييرات 
فــي 0082 محطــة خدمات موجــودة على 
المستوى الوطني مع تنظيم حمات إعامية 

واسعة.
وحســب األرقــام التي قدمها ذات المســؤول 
فقــد بلغ إجمالي اســتهاك الوقــود )البنزين 
والمــازوت( في الســوق الوطنيــة 95ر21 

مليــون طن في عــام 0202 بانخفاض قدره 
7ر21 فــي المائــة مقارنــة بعــام 9102 

)4ر41 مليون طن(.
وبلغ استهاك البنزين حوالي 63ر3 مليون 
طن فــي عــام 0202 بانخفــاض 41ر41 
فــي المائــة مقارنــة بعــام 9102 )29ر3 
مليون طن( في حين بلغ اســتهاك المازوت 
حوالــي 32ر9 مليون طن خال نفس الفترة 
بانخفــاض 1ر21 فــي المائــة مقارنــة بعام 

.9102
وأوضــح: »فــي عــام 0202 قمنــا حتــى 
بتصدير المازوت بعدما كنا مســتوردين لهذا 
الوقود وتم تخفيض الفاتورة التي كانت 5ر2 
مليــار دوالر فــي 9102 إلــى 059 مليون 

دوالر«.
وبالنســبة لعــام 1202، أكد الســيد نديل أنه 
لــن يكون هنــاك اســتيراد للوقــود )البنزين 
والمــازوت( إذا اســتمر المســتوى الحالــي 

لاستهاك المتأثر بكوفيد-91.
وقد تلجأ الجزائر التي كانت تســتورد كميات 
تتــراوح بيــن 5ر1 إلــى 2 مليــون طن من 
المازوت سنويا قبل الجائحة إلى استيراد هذا 
الوقود مرة أخرى بمجرد استئناف الطلب مع 

انتعاش قوي لألنشطة االقتصادية.
وأكد أنه بعد اســتام مصفاة حاســي مسعود 
الجديــدة التي هــي حاليا طــور االنجاز من 
المتوقــع أن تتوقــف البــاد عــن اســتيراد 

المازوت.  
استهالك أكثر من مليون طن من »سر 

غاز« يف سنة
إلــى ذلــك أكد رشــيد نديــل ان االســتهاك 
الوطنــي للوقود مــن غاز البتــرول المميع-
وقــود، والمعــروف أيًضا باســم ســيرغاز، 
بلــغ 20.1 مليون طن ســنة 0202، بزيادة 
تقــارب 81 بالمائــة مقارنة بســنة 9102، 
البيئــي  الوقــود  هــذا  توســيع  إلــى  داعيــا 

واألرخص في السوق ليشمل السيارات التي 
تسير بالمازوت.

وقال الســيد نديــل في حديث لوكالــة األنباء 
الجزائريــة أن »االســتهاك الوطنــي لغاز 
البترول المميع-وقود في تزايد بشــكل مذهل 
في الســنوات األخيرة بســبب ارتفاع أسعار 
أنواع الوقود األخرى واليوم، نشــهد اندفاًعا 

حقيقًيا نحو غاز البترول المميع-وقود«.
ففي سنة 9102، بلغ استهاك غاز البترول 
المميع-وقــود حوالــي 752،958 طًنا بينما 

في سنة 8102، بلغ 779،946 طًنا.
وأكــد رئيس ســلطة ضبــط المحروقات أن 
الزيادة في اســتهاك غاز البتــرول المميع-
وقــود هــي أيًضا نتيجــة للجهود التــي بذلها 
مختلــف المتدخليــن لعــدة ســنوات للترويج 
لهــذا المنتوج الذي يحتــرم البيئة ويتم تقديمه 
للمســتهلك بســعر مغري جدا )9 دج/للتر(، 

مقارنة بأنواع الوقود األخرى.
و الحــظ الســيد نديــل انــه يمكــن توســيع 
ســيرغاز المخصص فقــط للمركبــات التي 
تعمل بالبنزيــن، من خال توفير مجموعات 
التحويل من قبل اعــوان التركيب المحليين، 
أيًضا ليشمل أنواًعا أخرى من المركبات التي 
تعمل بالمازوت، مؤكدا انه يمكن اللجوء الى 
نفس الشــبكة من ُمركبــي مجموعات تحويل 
المركبات التي تعمل بالبنزين لهذا الغرض.

وأوضــح الســيد نديــل أن مجموعــات غاز 
البترول المميع-وقود المخصصة للســيارات 
التــي تعمل بالمــازوت والتي تســتخدم نظام 
الوقــود المــزدوج )غــاز البتــرول المميع-
وقود + مازوت( بالنســبة للمركبات الخفيفة 
والشــاحنات، قــد تــم اختبارهــا بالفعــل في 
الجزائــر، مما أعطى نتائــج »مرضية« من 

حيث االقتصاد في استهاك الوقود.
وحسب رئيس سلطة ضبط المحروقات، فقد 
تم البدء في مشــروع دراســة حــول إمكانية 
إنشاء مصنع لتصنيع هذا النوع من المعدات 

في الجزائر.
وأشــار ذات المســؤول إلــى أن تجســيد هذا 
المشــروع سيســمح للباد بتقليل االستهاك 
الوطني من المازوت إلى أكثر من 03 بالمائة 

على المركبات المجهزة بهذه المعدات.

أظهــرت بيانات رســمية، األحد، تراجــع األصول االحتياطية األجنبيــة للكويت في 
مارس الماضي بنســبة 5.74 بالمئة أو 2.7 مليار دوالر على أســاس شــهري، 

لتسجل أدنى مستوياتها منذ أفريل 2020.

احتياطيات الكويت األجنبية ترتاجع 5.7 بالمئة خالل مارس

5عين على االقتصاد اإلثنين 10 ماي  2021
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n وقد ناشــد الســكان السلطات 
الوالئيــة للتدخل قصــد انهاء معاناة 
موحلــة،  طرقــات  وســط  التنقــل 
خــال  تدهــورا  وضعيتهــا  زادت 
الفتــرة األخيــرة التي شــهدت فيها 
المنطقة تســاقط األمطــار، وزادت 
مــن متاعبهــم فــي تنقاتهــم بفعل 
انتشار األوحال والبرك المائية على 
امتــداد الطريق الرئيســي لشــارع 
تيزي نبراهــم، وما زاد من غضب 
السكان هو تعرض أشخاص خاصة 
األطفــال والشــيوخ للســقوط داخل 
هــذه الحفــر المتواجــدة بكثرة على 
الرصيــف، آخرهــا، تعرض شــيخ 
يدعى »خ،ط« لســقوط داخل بركة 
أيــن تعــرض إلصابــات خطيــرة 

ألزمتــه الفراش لمدة فاقت الشــهر، 
في حين تعرض الكثير من األطفال 
التاميــذ، فضا  للســقوط خاصــة 
عن معاناة أصحــاب المركبات من 
صعوبة التنقل عبر األجزاء الترابية 
الموحلة التي تنتشــر بهــا المطبات 
أن  والمشــكلة  العميقــة،  والحفــر 
األشــغال توقفــت والحفــر مازالت 
تهدد المركبات واألشــخاص، حيث 
انتهــى المشــروع الــذي لــم يبلــغ 
نســبة التهيئة الكاملــة للمدينة، علما 
أن عمليــات التخريــب التي طالت 
االرصفة لم يتــم تهيئتها وبالتالي ال 
االرصفــة القديمة بقيت وال الجديدة 
انجــزت، لينتهــي المشــروع فــي 
منتصف الطريــق دون اتمام عملية 

التهيئة الكاملــة للمدينة، األمر الذي 
يطــرح الكثير من التســاؤالت عن 
وضعيــة هــذا المشــروع وصفقته، 
وكذا أســباب توقف األشــغال بهذه 
الطريقــة، فا المدينــة القديمة بقيت 
وال الجديدة بحلة مهيأة تحققت حيث 
وجد ســكان تيزي نبراهم أنفسهم قد 

فقدوا االثنين معا.
وحســب مصادرنــا من بلديــة تالة 
المالــي  الغــاف  فــإن  ايفاســن، 
المخصص لتهيئــة المدينة قد انتهى 
بعدمــا طــال امــد التجســيد، حيث 
ســارحت األشــغال بوتيرة سلفاتية 
أرهقــت كاهــل الســاكنة المحليــة، 
ودامت العملية أزيد من 3 سنوات، 
حيث عرفت االشــغال سلســلة من 

التوقفــات والتأجيــات علــى مدار 
ثاث ســنوات كاملة، وفــي النهاية 
لــم يتم التهيئــة إال نصــف المدينة، 
حيــث أكد ذات المصادر أنها قدمت 
طلب لاستفادة من شطر ثاني ينهي 
العمليــة وهــو حاليا على مســتوى 
المصالــح الوالئيــة، هــذه االخيرة 
التي لم تخصص غافا ماليا للعملية 
فــي الميزانية األوليــة، رغم أهمية 
المشــروع كونه أكثــر من ضرورة 
نظرا لتوقف االشــغال في منتصف 
الطريــق، علــى أمل منح الشــطر 
اإلضافيــة  الميزانيــة  فــي  الثانــي 

المرتقبة.
سفيان خرفي

أخبار الهضاب 6

مفرغة عمومية ضخمة تهدد 
المياه الجوفية بسطيف

حفر وخنادق عمالقة تبتلع مركبات وأشخاص

توقف أشغال مرشوع التهيئة يثري استياء سكان تزيي نرباهم بسطيف

دق مختصــون فــي المجــال البيئي ناقوس الخطــر تجاه مخاطر وقــوع كارثة بيئية، بســبب المفرغة 
العمومية، المتواجدة بمنطقة سيدي حيدر، الواقعة بين بلديتي سطيف وبني فودة، والتي تفتقر لبعض 

الشروط الواجب توفرها.

أبدى ســكان تيزي نبراهم بمركز بلدية تالة ايفاســن، الواقعة شــمال والية سطيف، استيائهم الشــديد تجاه توقف أشغال مشروع 
التهيئة الحضرية، حيث تحولت شوارع هذا المركز إلى حفر وخنادق بإمكانها أن تبتلع مركبات بأكملها وما بالك باألشخاص.

تستقبل يوميا أزيد من 120 طن من النفايات

n وتشــكل هــذه الفرغــة قنبلــة 
بيئيــة موقوتــة تهــدد حياة اإلنســان 
والحيوان، وهو ما جعل سكان قرابة 
02 تجمعا سكنيا يقطنون بالقرب من 
موقع ســيدي حيدر يبــدون مخاوفهم 
الكبيــرة من تلــوث الميــاه الصالحة 
للشــرب وتلوث المنتوجات الفاحية 
فــي حالــة عــدم معالجة اإلشــكال، 
وتوصــف هــذه المفرغــة العمومية 
بالضخمة حيث تســتقبل قرابة 021 
طنــا يوميا مــن الفضــات المنزلية 
مــن عاصمة الواليــة وبعض المدن 
الكبــرى على غــرار بوقاعة، وهذا 
مــن دون أن يتــم اســتعمال الطرق 
الحديثــة في الردم التقني رغم وجود 
مؤسســة قائمة بذاتها ومهمتها الردم 
التقنــي ومعالجــة النفايــات، إال أن 
الضغــط الكبيــر فــي ظل قلــة عدد 
المفــارغ العموميــة بســطيف جعل 
هــذه المؤسســة التــي تتحمــل عبئ 
كبير ال تســتطيع تأدية العمل المنوط 
بهــا والمتمثــل في اســتحداث أوعية 
ضخمة من شأنها استيعاب تدفق تلك 
المياه المتســربة والواجب معالجتها، 
وهذا مــوازاة مع اســتكمال عمليات 
الردم للنفايات، قصد الحد من ظاهرة 
التفريغ العشــوائي في الهواء الطلق، 
وقد أبدى رئيس بلدية ســطيف محمد 

الشــريف بورمانين قبــل مدة تخوفه 
مــن الســوائل الخطيرة التــي تخلفها 
الفضــات المنزلية، التــي أصبحت 
ال تعالــج وباتت تتســرب إلى طبقة 
الميــاه الجوفية، عــاوة على مرور 
أنابيــب المياه الصالحة للشــرب من 
تلك المنطقة انطاقا من سد الموان، 

في إطار مشروع التحويات الكبرى 
ووصــوال إلــى مدينة العلمــة، وهو 
األمــر الذي قد يتســبب في تشــكيل 
الســنوات  خــال  كبيــرة  خطــورة 
عــن  المســؤولين  داعيــا  المقبلــة، 
المؤسســة الخاصة بتسيير النفايات، 
إلــى ضــرورة إبــرام صفقــات مع 

الخواص قصد تمكينهم من استرجاع 
النفايات، الســيما التي يتم تدويرها، 
بعيــن  المذكــورة  المخاطــر  وأخــذ 
االعتبــار، طالما هي تشــكل واحدة 
من القنابل البيئية الموقوتة التي تهدد 
صحة ســكان اإلنســان قبل الحيوان 

والنبات بالمنطقة.

بلدية أيــت  ســكان  أكــد   n
تيزي الواقعــة علــى الحــدود بين 
واليتي ســطيف و بجاية أن الحل 
الوحيــد الذي وجــدوه للهروب من 
حزمــة المعانــاة والمشــاكل التــي 
يتخبطــون فيها يوميا هــو الهجرة 
إلى مناطق ومدن وواليات أخرى، 
وكشــفوا أن المنطقــة أفرغت من 
سكانها وأن نسبة الهجرة في تزايد 
مستمر كل سنة السيما الجيل الجديد 
الــذي ال يحتمــل العيــش فــي ظل 
غياب أدنى ضروريات الحياة، وما 
يؤكــد هذا األمر هــو الفراغ الكلي 
لفئة الشــباب بالبلدية، حيث لمســنا 
خال تجولنــا فــي المنطقة وجود 
الشــيوخ والعجائــز بصفــة أكثر، 
ما يــدل أن خيار الهجــرة يفرض 

نفســه، واعترف بعض السكان أن 
المهاجرين من هذه البلدية يعودون 
في فتــرة الصيف لزيــارة األهل، 
تجنبــا لظروف العيش في الشــتاء 
والثلــوج، وقد اعترف ســكان آيت 
تيــزي أن الشــخصيات السياســية 
التــي أنجبتهــا المنطقة لــم يقدموا 
لها شيئا، ال مشــاريع تنموية مثلما 
يفعل مسؤولي المناطق والواليات 
االســتماع  حتــى  وال  األخــرى، 
الســكان،  وانشــغاالت  لمطالــب 
وحسبهم فإن هؤالء الذين يتمتعون 
بمراكز سامية وحساسة في الدولة 
غادروا المنطقة، وتركوا ســكانها 
فــي دوامة المعانــاة والصراع مع 

الحياة.
سفيان خ

n طالــب ســكان قريــة الذراع 
لبلديــة  اقليميــا  التابعــة  األبيــض 
الياشــير ببرج بوعريريــج و التي 
تبعــد بحوالــي 21 كلــم عــن مقر 
الواليــة، من الســلطات المحلية و 
علــى رأســهم والي الوالية الســيد 
محمــد بن مالــك ادراج مشــروع 
بتعبيد الطريق بوســط القرية الذي 
أصبــح ال يصلــح للســير على حد 

تعبيرهم .
 مواطنــو القرية أكــدوا على عدم 
صاحيــة الطريق للســير ،خاصة 
بعد ســقوط االمطــار ،أين تصبح 
عبــارة عــن بــرك متفرقــة و تعم 
بهــا األوحال ،خاصة بعد  ســقوط 
األمطــار التي عرفتهــا والية برج 

بوعريريــج، كما عبــر هؤالء عن 
تذمرهم من المجلس البلدي الذين لم 
يستجيبوا  إلى مطلب سكان القرية، 
تدهــور الطريق بالقريــة جاء بعد 
انجــاز قنوات الصرف الصحي ما 
ادى الــى تدهور الطريق، مواطنو  
القريــة أكــدوا علــى معاناتهم بعد 
تدهور الطريق آملين من السلطات 
المحلية و على راسهم والي الوالية 
ادراج مشــروع لتعبيــد الطريق و 
المســاهمة فــي دفع عجلــة التنمية 
بالقريــة خاصــة و ان القريــة تعد 
مــن ضمن مناطــق الظــل و التي 
خصصت الوالية برنامجا للقضاء 

على النقاط السوداء بالوالية..
مبروك بن الطيب

n ناشــد ســكان قريــة المجــاز 
التابعــة اقليميــا لبلديــة العــش في 
بــرج  لواليــة  الجنوبيــة  الجهــة 
بوعريريــج و التــي تبعــد بحوالي 
53 كلم عن مقر الوالية، السلطات 
المحلية و على راسها والي الوالية 
محمد بــن مالك و مدير االشــغال 
العمومية و رئيس المجلس الشعبي 
البلــدي لبلدية العــش، بإعادة بعث 
اشغال طريق »عيساوي بعبوش« 
التــي اصبحــت ال تصلح للســير، 
كما أكد مواطنــو  قرية المجاز ان 
االشــغال توقفت منذ قرابة ســنة و 
المقاولة المكلفة بالمشــروع رحلت 
دون رجعة، و ان االشــغال توقفت 
بعــد مــا شــارفت علــى االنتهاء، 
حيث بقي المقطع المحاذي للســكة 
الحديدية لم يتم تعبيده على مســافة 
تقارب 10 كلم فقط، و التي أثرت 
علــى مركبات هؤالء أين اصبحت 

عبــارة عن حفــر متراميــة هنا و 
هنــاك لتصبــح مملــوءة باألوحال 
عنــد تســاقط االمطــار خاصة ما 
عرفته والية بــرج بوعريريج من 
ســقوط االمطار التي كشفت كثير 
العيــوب، اضاف هؤالء انهم و في 
عديد المراســات الى المســؤولين 
المحليين و تلقــوا عديد الضمانات 
الســتكمال المشــروع اال انــه بقي 
حبر على ورق و لم يلمسوا أي نية 
الســتكمال مشروع تعبيد الطريق، 
سكان قرية المجاز يناشدون السيد 
والــي الواليــة الســيد محمــد بــن 
مالك من أجــل التدخل العاجل في 
اعادة بعث مشــروع تعبيد الطريق 
المحاذي للسكة الحديدية و القضاء 
علــى هذه النقطة الســوداء و بعث 
التنميــة المحلية بالقرية و تحســين 

االوضاع المعيشية للمواطن.
مبروك بن الطيب

الهجرة الحل الوحيد للبحث عن حياة 
أفضل بآيت تزيي

سكان قرية الذراع األبيض ببلدية 
الياشري بالربج يطالبون بتعبيد الطريق

سكان قرية المجاز ببلدية العش يناشدون 
السلطات الستكمال تعبيد الطريق 
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متفرقات 



n انطلقــت العملية على الســاعة 
العاشــرة صباحــا وســط تعزيزات 
أمنية مشددة ،والسماح فقط للمعنيين 
الملعــب  إلــى  ،بالدخــول  بالعمليــة 
لحضــور مجريــات العمليــة  ،أيــن 
الترقيــة  ديــوان  ســخرت مصالــح 
والتســيير العقــاري بوالية ســكيكدة 
كل اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية 
الالزمة مــن أجل إنجاح هذه العملية 

للمستفيدين. 
العمليــة  جــرت في ظــروف جيدة 
وتنظيم محكم، وســط أجواء وفرحة 
عارمة في أوســاط المستفيدين الذي 

استحسنوا العملية.
وحسب تصريح عدد من المستفيدين 
لعين الجزائر  من داخل الملعب فإن 
كل التســهيالت قدمت لهــم من قبل 
المشــرفين علــى العمليــة من خالل 

اللجنة لتسهيل عمل المستفيدين.

  المواطنــون الذيــن اســتفادوا مــن 
المساكن الجديدة بحي مسيون 2 من 
جهتهم عبروا عن ســعادتهم في هذا 
اليوم الذي طالما انتظروه،  مشيدين 

بالجهود المبذولة في مجال السكن.
يجــدر بالذكــر ليلــة أمس، ســلمت 

ومقــررات  شــهادات  و  مفاتيــح 
االستفادة من السكنات الجديدة لفائدة 
عدد المســتفيدين  خالل حفل رمزي 
أشــرفت عليه السلطات الوالئية نظم 
بمقر الديوان  التي احتضنت فقرات 

برنامج االحتفال بذكرى 8 ماي .
 تأتــي في صــدارة هــذه الحصص 
الموزعة صيغة اإليجاري العمومي 
المعروفــة باالجتماعي، التي تراهن 
عليها  السلطات للتقليل من حدة أزمة 

السكن بالوالية .
و ال يــزال ينتظر باقي المســتفيدين 
الفصل فــي وضعياتهم، كونهم محل 
طعــون كثيرة من طــرف العديد من 
المواطنين الذين لم يستفيدوا من هذه 

الحصة.

n العمليــة تمت بحضور المدير 
الجهــوي لعنابــة ريــاض قمدانــي 
وبعض المدراء الجهويين و المدير 
الوالئي للطارف بحضور السلطات 
العســكرية .كما أشرف الوالي على 
اعطاء اشــارة  انطالق ربط 230 
عائلة  بغاز المدنية في منطقة الظل 
بن السبتي  ببلدية الطارف ،و كذلك 
وضع مشــروع للربــط بالغاز حيز 
الخدمــة لفائدة  797 عائلة بمنطقة 
الطويلة بلدية البســباس   وتم وضع 
الخــزان المائــي ببلدية بــن مهيدي 
حيز الخدمة   ،وكذلك أعطى إشارة 
انطالق  أشــغال  ربط منطقة الظل   
األنيــاب  ببلدية بــن مهيدي  بالغاز  
لفائدة 250عائلة  ووضع مشروع 

ربــط 410 عائلة بالغاز بمنطقة أم 
العقارب ببوثلجة  

وبمناســبة االحتفــال الذكــري 76 
لمجــازر 8ماي 1945  قام الوالي 
بزيــارة معلــم خطــي   خط شــال 
وموريــس بعيــن العســل  ،كما قام 

بتخصيص55مليون ســنتيم لترميم  
وتهيئتــه إلعــادة ترميميــه كمعلــم 
لذاكرة   كما حضر الوالي معرض 
حول الذاكرة الوطنية بمشاركة كل 

القطاعات بساحة االستقالل .

7عين على الشرق

قرية تاحيحايت بوالية باتنة  ...  نداءات 
متكررة لرسم معالم التنمية بها

بلدية البسباس والية الطارف

تسليم مفاتيح  929 سكنا عموميا ايجاريا بسكيكدة

توزيع سكنات عدل لفائدة 400 مستفيد 

تطالب، أزيد من 25 عائلة تقطن بمنطقة  تاحيحايت، ببلية أوالد عوف التابعة إداريا لدائرة عين التوتة بوالية باتنة، تدخل والي 
الوالية للنظر في انشغاالتهم اليومية التي يعيشونها بهاته المنطقة النائية  والتي هجروها لسنوات عدة في العشرية السوداء وعادو 
إليها مؤخرا لبعث الروح فيها مجددا الكن السلطات المحلية التابعة لها قرية تاحيحايت رفض لحد الساعة بعث روح التنمية بها .

مطالب سكانها انحرصت يف توفري الماء والكهرباء والغاز

n خــالل، زيارتنــا التــي قادتنــا 
،مؤخــرا، لهاته المنطقــة الواقعة في 
أعالــي جبــال أوالد ســلطان ، رفع 
ســكانها جملة من االنشــغاالت التي 
أرقتهم وجعلت حياتهم بهاته المنطقة 
البعيدة شبه مســتحيلة رغم النداءات 
والشــكاوي التــي تكــررت والكــن 
الحياة لمن تنادي لحد الساعة ،حيث 
طالب الســكان في مقدمة شــكاويهم 
لجريدة السالم السيد الوالي بضرورة 
النظر في مشكل المياه المنعدم عندهم 
،حيــث يضطــر المواطنــون بهاتــه 
القريــة في كل يــوم البحث عن هاته 
المادة الحيوية للشــرب والسقي وكذا 
ســقي حيواناتهــم وهو الشــيء الذي 
أثر عليهم ســلبا مع محدودية دخلهم 
،حيــث تصل تكلفة الصهريج الواحد 
للمــاء بـــ120  ألــف دج ،وباعتبار 
أن الماء عنصــر حيوي وضروري 
للعيش الكريــم للمواطن ،أصبح هذا 
المطلــب كحلم ينتظــر الحل خاصة 

واننا مقبلون على فصل الصيف  .
وقــد طــرح، ســكان هاتــه المنطقة 
النائية مشــكل غياب الكهرباء عنهم 
نهائيــا ما دفعهــم الســتعمال أدوات 
ووســائل بدائية لتعويض هاته المادة 
الحيويــة كاســتعمال المصابيح وكذا 
بدائية  جد  استعمال الكانكي ووسائل 
نظــرا لتمســكهم بمنطقتهم ورفضهم 

الرحيل عنها ،إلى أن يســتيقظ الحس 
لدى الســلطات المســئولة عنهم، في 
الوقت الــذي طالب فيــه المواطنون 
بالمنطقة الســلطات  خــالل تجولنــا 
بالغــاز  للربــط  مشــروع  ببرمجــة 
الطبيعــي  كغيرهــم مــن المناطــق 
والقــرى التــي اســتفادت مــن هاته 
النعمــة التــي تشــد لها األنفــس عند 
قدوم فصل الشــتاء وارتفاع درجات 
البرودة ،أين يحــن المواطنون بهاته 
المنطقــة الســتعمال الغــاز للتدفئــة 
واالســتغناء عــن الوســائل البدائيــة 
التــي يســتعملونها ونحــن نعيش في 

زمن الجزائر الجديــدة، كاالحتطاب 
واستعمال المازوت للتدفئة .

كما، رفع ســكان منطقــة تاحيحايت 
الطريــق  اهتــراء  إشــكال  بباتنــة، 
المــؤدي إليهــم والــذي أصبــح من 
المســتحيل الســير به نظرا الهترائه 
وقدمــه وهو الشــيء الذي التمســناه 
أن  ،حيــث  معــه  عبورنــا  خــالل 
االنكســارات واألتربــة هــي الصفة 
المميــزة لــه ناهيك عن البــرك التي 
تصنــع ديكورا له ،وحســب تصريح 
العديــد من المواطنين أنه يتركهم في 
عزلة عن العالم عند تساقط األمطار 

الثلوج.
وأمام، هاته االنشــغاالت التي رفعها 
ســكان منطقــة تاحيحايــت الفالحية 
لنا أملين من هــذا المنبر اإلعالمي، 
وصــل  وهمــزة  نقطــة  يكــون  أن 
إلــى المســئول األول عــن الواليــة 
لتخصيــص زيارة ،خاصة بهم ليقف 
عن المشــاكل والمعاناة التي يعانون 
منها ،خاصة وأن رئيس الجمهورية 
أعطى تعليمات بضرورة رسم معالم 
التنميــة فــي هاتــه المناطــق البعيدة 
والنائية وبعث الروح فيها من جديد .

n نظــم، أمــس، أوليــاء أطفال 
التوحد وقفــة احتجاجية أمام مبني 
مديرية النشاط االجتماعي بعد نقل 
الطبيبــة الوحيــدة المتخصصة في 
معالجة هــذا المرض الذي يصيب 
األطفال  إلى  والية ســطيف ،بعد 
أن قضت تسعة سنوات في الخدمة 
في هــذا المنصــب وابلــت البالء 

الحسن وفق شهادة المحتجين. 
وطالب األولياء من مدير النشــاط 
االجتماعــي بالوالية ومــن الوالي 
شــخصيا التدخل لوقف هذا التعيين 
ألنــه بكل بســاطة يلحــق الضرر 

الفادح بأبنائهم
المدير الوالئي للنشــاط االجتماعي 
أوعــز هــذا التحويــل  إلــى نجاح 
الطبيبة في مســابقة عليــا وبطلب 
منهــا تم قرار النقل ألنها ســتصبح 
بعــد التــدرج فــي المهنة اســتادة 
مساعدة في طب اطفال التوحد وال 
يمكن الوقوف فــي وجهها .مؤكدا 
أن المديريــة والواليــة تعمل حاليا 
مــن أجــل انتــداب طبيبــا وطبيبة 
أخرى وعــدم تــرك االطفال دون 

رعاية طبية .
محمد غناي

n قامــت، أول أمــس ،  فرقــة 
الشــرطة العامة بأمــن دائرة علي 
منجلي رفقة فرع الشــرطة العامة 
باألمــن الحضــري العاشــر علي 
منجلــي وبالتنســيق مــع المصالح 
المختصة ، بخرجة مراقبة مســت 
العديــد مــن المحــالت التجارية ، 
للعمل على توعية التجار بضرورة 
احترام شــروط النظافــة و النظافة 
الصحيــة ، و مكنت هــذه الخرجة 
الميدانيــة مــن مراقبــة 12 محال 
لمختلــف األنشــطة ، تــم خاللهــا 
تســجيل 07 مخالفــات تجاريــة ، 
تتعلق بعدم احترام شــروط النظافة 
والنظافــة الصحيــة ، مــع ضبــط 
كميــات من المــواد االســتهالكية 
الغير صالحة لالســتهالك البشري 
لتســحب و تتلف لمنع بيعها حفاظا 

على صحة المســتهلك، و المتمثلة 
في حجز كمية من اللحوم البيضاء 
قــدرت ب 198 كلــغ ، باإلضافة 
إلى 13 كلغ من اللحوم الحمراء ، 
09 كلغ من لحم الشــاورمة ، 02 
كلغ من الدوبــارة ، 100 كلغ من 
الشــحوم ، باإلضافــة إلى 70 لتر 
من الشــاربات وغيرها من المواد 

الغذائية المنتهية الصالحية. 
مصالح األمن الوطني تبقى ساهرة 
على محاربــة مثل هــذه الظواهر 
المواطنيــن  ندعــو  و  الســلبية، 
لالنتباه أثنــاء اقتناء مختلف المواد 
االستهالكية حفاظا على صحتهم و 
الحــرص على اقتنائها من مصادر 
معلومة و خاضعة للرقابة من قبل 

المختصين.
تاج الدين 

أشرف، أمس ، والي والية الطارف ،حرفوش بن عرعار أمس بمناسبة االحتفال بالذكرى 76 لمجازر 
8 ماي 1945  على مراسيم توزيع مفاتيح سكنات عدل بلدية البسباس لفائدة 400 مستفيد

شهد  ، أمس ، ملعب 20 أوت 55 بسكيكدة عملية تسليم مفاتيح للمستفيدين من حصة 929 سكنا اجتماعيا, فئة سكان الضيق . 

أولياء اطفال التوحد بباتنة يحتجون

حجز لحوم بيضاء وحمراء ودوبارة 
بعيل منجيل يف قسنطينة 
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متفرقات 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج / دائرة برج بوعريريج / بلدية برج بوعريريج / مديرية 

التنظيم والشؤون القانونية / مصلحة التنظيم والمنازعات / رقم: ..44......./ 2021

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم: 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق 
بالجمعيات وكذا المرســوم التنفيذي رقــم 74/15 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي 
يحدد األحكام والقانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهــــــاوي. تم 
هذا اليوم  09 ماي 2021 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في:17 ديسمبر 2020.

المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:
النادي الرياضي للهواة شباب الكراتي دو برج بوعريريج

 المسجلة تحت رقم:2019/01 بتاريخ: 2019/01/09.
الكائن مقرها بـــ:محل ملك للســيد بلعقون عزالدين يقع بحوزة الطيب علي شــارع ”و” 

رقم 04  برج بوعريريج. يترأسه السيد : بلعقون بهي الدين.
تاريخ و مكان الميالد:1985/03/13 بـ : ثنية النصر.

وصـــــــل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية جيجل دائرة الطاهير بلدية األمير عبد القادر / مصلحة التنظيم 

والشؤون االجتماعية/ مكتب الجمعيات رقم :2021/202

 طبقــا ألحكام القانون رقــم 12-06 المؤرخ في 12 ينايــر 2012 المتعلق 
بالجمعيات 

 تم تعديل الهيئة القيادية للجمعية المسماة: جمعية تنمية الطفولة 
المعتمــدة تحــت رقــم :2021/01 بتاريــخ : 2021/02/10، تاريخ نهاية 

العهدة االنتخابية : 2026/02/08. 
الرئيس: بوكريش لبنى ، المولودة في :1987/01/14 بجيجل ،المقر :محل 

السيد /بوكريش عبد السالم،حي الكاليتوس بلدية األمير عبد القادر. 
وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحــكام المادة 18 الفقرةالثانية 

من القانون السالف الذكر.

تعديل الهيئة القيادية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريــــج
مديريـــــة البيئـــــــــة

 قرار رقم:409-2021. مؤرخ في :03 ماي 2021  يتضمن 
فتح تحقيق عمومي لدراسة التأثير على البيئة لمشروع إنشاء 
محجرة )محطة تفتيت الحصى + مكمن الكلس( لفائدة: الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” بطون اليف ” بالمكان 

المسمى ثنية الترك،بلدية العش.
  باقتراح من السيـــد مدير البيئـــــة

يقـــــــــرر
الـــــمادة األولـــــــى: يعلــن عن فتح تحقيــق عمومي لدراســة التأثير على 
البيئة لمشــروع إنشــاء محجرة )محطــة تفتيت الحصــى + مكمن الكلس( 
لفائدة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة » بطون اليف » بالمكان 

المسمى ثنية الترك، بلدية العش.
الـــــمادة الثانية: يعين الســيد :محمد دحماني أو الســيد : عبد الحق ربعي ، 
كمحافظ محقق للقيام بتسجيل كل المالحظات الكتابية أو الشفوية التي يمكن 
أن يبديها المواطنون أو المصالح المعنية بخصوص المشــروع في ســجل 

مرقم ومؤشر عليه يفتح لهذا الغرض.
الـــمادة الثالثة: يفتح السجل على مستوى بلدية العش في فترة أوقات العمل 
الرسمية لمدة ال تتجاوزخمسة عشر )15( يوماابتداء من تاريخ إشهار هذا 

القرار لتمكين المواطنين من إبداء آرائهم ومالحظاتهم.
الـــــمادة الرابعــــة: يقــوم المحافظ المحقــق بإجــراء كل التحقيقات وجمع 
المعلومات التكميلية الرامية الى توضيح العواقب المحتملة للمشــروع على 

البيئة على أن يختم التحقيق برأي صريح حول المالئمة أو عدم المالئمة.
الـــــمادة الخامســة: يشــهر هذا القرار عن طريق التلصيــق بمقر الوالية، 
وبدائــرة الحماديــة وبلدية العــش، كما يشــهر بجريدتين يوميتيــن لتمكين 

المواطنين من االطالع عليه.
الـــــمادة السادسة: يكلف السيد األمين العام للوالية، السيدة و السادة: مديرة 
التقنين والشؤون العامة، مدير البيئة، رئيس دائرة الحمادية، رئيس المجلس 
الشــعبي البلــدي لبلدية العــش، المحافظ المحقق كل فيمــا يخصه بتنفيذ هذا 

القرار الذي سيدرج ضمن نشرة القرارات اإلدارية للوالية.
 الوالي

 إشهار



n     تأكــد رســميا  إجراء ثالث 
مباريــات ودية  للمنتخــب الوطني  
فــي شــهر جــوان القــادم تحســبا 
للتصفيــات المؤهلــة لــكأس العالم 
بقطــر ،حيث ســيلعب رفقاء  النجم 
ريــاض محــرز المقابلــة  األولــى 
امــام منتخب موريتانيــا يوم الثالث 
من شــهر جوان ابتداء من الســاعة 
الثامنة ليال بملعب مصطفى تشاكر 
الذي تــم تأهليه بصفة رســمية من 
طــرف لجنــة الــكاف التــي حطت 
رحالها منذ أيــام بالجزائر للوقوف 
المالعــب  جاهزيــة  مــدى  علــى 

الجزائرية للمنافســة الرسمية  بينما 
سيلعب أشــبال جمال بلماضي لقاء 
أخــر مــع مالــي بالجزائــر و أخر 
بتونس أمام المنتخب المحلي بملعب 
رادس الدولــي  ،ولــم يحــدد  بعــد 
تاريخ المواجهتين معا وستكون هذه 
المواجهــات فرصة كبيــرة للناخب 
الوطنــي من أجــل معاينــة العبين 
آخريــن ،خاصــة في ظــل الحديث 
عن امكانية غياب بعض المحترفين 
عن لقاء تونس ،ما سيسمح بتجريب 
العبيــن جــدد المرشــحين لتقمص 
األلوان الوطنية ســواء  الناشــطين 
في البطولــة المحلية أو في مختلف 
البطــوالت األوروبية والــذي كثر 

الحديث عنهم في األيام الماضية. 

n كشــفت تقاريــر صحفيــة أنــه 
مــن المترقب ترســيم مبــاراة ودية 
بيــن المنتخــب الوطنــي الجزائري 
و منتخــب الســنغال بعــد مبــاراة 

موريتانيا.
و أكــدت الصحافــة الســنغالية أن 
اإلتحاديتان الجزائرية و الســنغالية 
تتفاهمــان على إجــراء مباراة ودية 

بالنمسا في شهر جوان المقبل.
جدير بالذكر بــأن االتحاد االفريقي 
كان قــد أعلن عن تأجيــل مباريات 
شــهر  الــى  المونديــال  تصفيــات 
ســبتمبر بعدمــا كانــت مبرمجة في 

شهر جوان المقبل.
تاج الدين 

n ولــم تجد الشــبيبة القبائلية صعوبــات كبيرة 
لضمــان التواجــد في هذا الدور بعــد الفوز على 
نصر حسين داي بثائية مقابل صفر لتؤكد الشبيبة 
الفورمــة الكبيرة والجيــدة التي تتواجد عليها قبل 
لقاء الذهاب من الدور الربع النهائي من منافســة 
كأس االتحاد اإلفريقي أمام الصفقاســي التونسي 
منتصف الشــهر الجاري  فــي الوقت صنع نجم 
مقرة المفاجأة لما أزاح في طريقه شباب بلوزداد 
ليواصــل الزحــف  بعد ان أقصى ســابقا شــباب 
قســنطينة من الدور التمهيدي لذات المنافســة أما 
شبيبة الســاورة فقد أمطرت شباك شبيبة سكيكدة 
برباعيــة كاملــة  في ملعب بشــار ضامنا التأهل 
على حســاب أبناء شريف حجار الذين تنقلوا إلى 
الجنوب بتشكيلة من الرديف خوفا من اإلصابات 
والعقوبات فــي المقابلة المقبلة فــي البطولة الن 

البقــاء هو الهدف األول واألخيــر الذي جاء إليه 
المدرب الســابق الولمبــي المدية في حين انتهت 
القمــة العاصمية بين االتحــاد والمولودية لصالح 

االتحــاد وســط االتهامــات التــي طالــت الحكم 
بوكواســة الــذي أدار المواجهة التــي لم تكن في 

المستوى .

n المميز في هذه المنافســة منذ بدايتها 
هو الخروج الجماعي الندية الشــرق 

من الــكأس حيــث لم يبق ســوى 
فريــق اتحاد بســكرة الذي تأهل 
فيما وقت سابق بصعوبة كبيرة 
أمام بارادو بركالت الترجيحية 
بملعــب العالية  بينمــا غادرت 
جــل الفــرق األخرى كشــباب 
قســنطينة الــذي لم يمــر الدور 
التمهيدي من هذه المنافسة حاله 
حال أهلي برج بوعريريج الذي 

أقصي فــي ميدانه أمــام مولودية 
وهــران وجمعيــة عين مليلــة التي 

تكبــدت خســارة كبيــرة فــي العاصمة 

أمام نصر حســين داي في الدور التمهيدي  
ليضاف ســهرة الســبت كل من شبيبة 
ســكيكدة التي خســرت بنتيجة ثقيلة 
فــي بشــار أمــام شــبيبة الســاورة  
ووفاق ســطيف الذي تعثر وانهزم 
أمــام وداد تلمســان وســط ســخط 
كبيــر من األنصار علــى الالعبين 
والطاقم الفني باعتبار أن ها أســوأ 
مواجهــة لعبهــا الفريــق منذ مجئ 
المدرب التونســي نبيل الكوكي إلى 
العارضــة الفنية  وبدون شــك ردة 
فعل كبيرة ألنصار الوفاق على هذا 
األداء والنتيجــة في قــادم األيام خاصة 
وأنهم انتقدوا كثيرا الالعبين عبر العديد من 

الصفحات ومنصات التواصل االجتماعي وطالبوا من 
اإلدارة بالرحيل متهمين اياها بلعب دور المتفرج إزاء 
األزمة المالية التي يعاني منه الفريق والتي أثرت سلبا 

على التشكيلة في منافسة الكأس .
 أ- هادي 

أخبار محترفينا  إضافة إىل موريتانيا 

الخضر سيواجهون رسميا  مالي وتونس وديا  
في شهر جوان القادم 

 مباراة مرتقبة أمام 
السينغال يف النمسا 

الدور الثمن النهايئ من كأس الرابطة 

الوفاق خارج السباق الجياسكا ،والساورة بدون عناء 
ومقرة وتلمسان يصنعان المفاجأة 

بقيت فقط إتحاد بسكرة يف الدور الربع النهايئ 

خروج جمايع ألندية الرشق من كأس الرابطة 

رحيل مرتقب لسفيان فيغويل عن 
ناديه غلطة رساي

n كشفت تقارير صحفية تركية أن متوسط 
الميــدان الجزائــري ســفيان فيغولــي قرر 
الرحيل عن ناديه غلطة سراي بشكل نهائي 
نهاية الموسم الحالي .و أكدت ذات التقارير 
أن الالعب الجزائــري فيغولي قرر الرحيل 
بعد شــجاره مع مدربه فاتح تيريم والذي لم 
يشركه في المباريات األربعة األخيرة لغلطة 

سراي آخرها ضد بيشكتاش .
وكان النجــم الجزائــري ســفيان فيغولي قد 
تفاقمت مشــاكله مع ناديه غلطة سراي منذ 

أن قام بدعم زميله المغربي يونس بلهندة بعد تهجمه على إدارة الفريق 
في وقت ســابق .جدير بالذكر أن ســفيان فيغولي شارك هذا الموسم في 

22 مباراة تمكن خاللها من تسجيل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.
تاج الدين 

القسم الثاين هواة ) رشق ( الجولة 15 

اتحاد عنابة يستعيد الصدارة والبوبية تضع 
رجلها األوىل يف القسم الثالث 

n أســفرت الجولة الـ15  لبطولة القســم الثاني هواة ) شــرق ( عن انفراد 
اتحاد عنابة بالصدارة والمقدمة واســتعادة هذه األخيرة  بعد أن أمطر شــباك 
دفــاع تاجنانــت بملعب ســكيكدة برباعيــة كاملة مقابل صفر فــي لقاء لم يجد 
فيــه رفقاء الالعب بالح أدنى صعوبــة لتحقيق الفوز لكون الدفاع لعب تقريبا 
بفريق الرديف بســبب عدم منحه الى حد الســاعة اإلجازات الخاصة بالعبين  
األكابر والجدد  وهي لنتيجة التي سمحت ألبناء بونة بتربع مجددا على عرس 
الترتيب العام بـ31 نقطة مستغلين تعثر هالل شلغوم العيد الرائد السابق داخل 
أرضية ميدانه أمام مولودية قســنطينة الذي اســتطاع العودة بنقطة ثمينة من 
خــارج القواعد تبعث به الســباق نحو الصعود إلــى الرابطة األولى المحترفة  
فــي حين لم يســتغل اتحاد الشــاوية هذا التعثر بعــد إن اكتفى بملعب زردوني 
حســونة  بالتعادل السلبي أمام اتحاد خنشلة في داربي الشاوية  وفي مؤخرة 
الترتيب ســحق شــباب أوالد جالل ضيفه مولودية باتنة بخماسية كاملة معقدا 
مــن وضعية البوبيــة التي وضعت رجلها األولى في القســم الثالث او ما بين 
الرابطات  في الوقت لم يفلح أبناء اليسكا من تحقيق الفوز وانهوا اللقاء على 

وقع التعادل السلبي أمام مولودية العلمة بملعب الخروب .
هادي

»الموك« يبعث سباق الصعود من جديد
أبناء القبة البيضاء يقفون الند للند يف 
شلغوم العيد ويعودون بنقطة ثمينة 

n تمكنــت  مولوديــة قســنطينة من العــودة بنقطة ثمينة من شــلغوم العيد 
لــم يكــن أحد يتوقعهــا خاصة من أنصار القبــة البيضاء بالنظــر إلى صعوبة 
المهمــة والمأموريــة أمام  الرائد في الجولة الماضية غير أن رفقاء شــيحمة 
كانوا في المســتوى ووفقوا الند للند في وجه أشــبال بن مسعود وتمكنوا من 
فــرض منطقهــم في المواجهة مــن خالل االعتماد على خطــة دفاعية محكمة 
بفعــل صالبة الخط الخلفــي  إضافة إلى انتهاج الهجمــات المرتدة التي كادت 
فــي أكثــر مــن مرة أن تصل إلى الشــباك لــوال  الحظ ونقــص الفعالية وتارة 
الحــارس المرمى  هذه النتيجة التي عاد بها أشــبال زاوي كريم ســيكون لها 
انعكاس ايجابي على بقية المشــوار خاصة وأن التشــكيلة بعثت الســباق من 
جديــد  بحكم نتائج هذه الجولــة حيث ال يتجاوز فارق النقاط بينه وبين الرائد 
5 نقــاط مــا يعنــي أن حســابيا الفريق قادر علــى قلب الموازين فــي الجولة 
القادمة خاصة وانه سيســتقبل شــباب أوالد جالل والفوز ضروري مع تراقب 
خسارة  اتحاد عنابة لتقليص الفارق إلى نقطتين  قبل أربع جوالت عن نهاية 
الموســم أين ســيحتدم الصراع في هذه الحالة بين الفرق المرشــحة للصعود 
علــى ورقة واحدة التي ســتضاف إلــى النوادي التي تلعــب حاليا في الرابطة 
األولــى المحترفة . وقد ثمنت إدارة الموك  النتيجة األخيرة في شــلغوم العيد 
وأثنــت كثيــرا على الالعبين والطاقم الفني ودعت أشــبال زاوي الى مواصلة 
المجهود في سبيل تحقيق الهدف المسطر وهو الصعود الى حظيرة الكبار . 

أ- هادي 

الخري هو الفائز األكرب يف هذه األيام المباركة 

دورة كروية لفائدة اليتامى 
ببجاية 

n نظمت جمعية الصومام لرعاية اليتيم دورة كروية لفائدة األيتام بمشاركة 
عــدة فرق على غرار جمعية الصحفيين واإلعالميين الجزائريين ، مؤسســة 
ســوناطراك ، شــركة نفطال ، منظمــة المحاميين ناحية بجايــة ، المحضرين 
القضائيين والموثقين وهي الطبعة الثالثة التي جرت في ظروف عادية وسط 
الحيوية والنشــاط بالملعب المدرســي ببجاية .وحســب قجالي صديق رئيس 
الجمعيــة فــي تصريح لـ عيــن الجزائر فإن هــذه المبادرة التــي تعّودت على 
تنظيمها الجمعية عرفت مشــاركة قياســية ومتابعة كبيرة من مختلف الفئات 
وهذا في سبيل إدخال الفرحة والبهجة الى قلوب األيتام في األيام األخيرة التي 
تســبق عيد الفطر المبارك اذ شــهدت إقبال كبير من المشــاركين وهذا شيء 
ايجابــي للغايــة يؤكد التضامن الكبير مع فئة اليتامى والرغبة في المســاهمة 

الفعلية والفعالة في زرع البسمة في وجوه هؤالء.
 وقــد جرت المقابلة النهائية بين المحضريــن القضائيين ومنظمة المحاميين 

عين على الرياضة 
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أ.هادي

أ.هادي

اســتكمل العقد الثاني من النوادي المؤهلة إلى الدور الربع النهائي من المنافســة ،بعد أن أجريت سهرة السبت مباريات الدور 
الثمن النهائي والتي أســفرت عن إقصاء وفاق ســطيف في ميدانه أمام وداد تلمســان بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يرق إلى 
المستوى المطلوب السيما عند تشكيلة الوفاق ما أثار غضب وحفيظة الجماهير التي ال تريد تمرير هذا األداء والنتيجة المخيبة 

لآلمال مرور الكرام .

النتائج 
 شبيبة القبائل 2    نصر حسين داي 0 

وفاق سطيف 1 وداد تلمسان 2
شبيبة الساورة 4 شبيبة سكيكدة 0 

 نجم مقرة 0 شباب بلوزداد 0 
 مقرة بركالت الترجيحية 4/2

مولودية الجزائر 0 اتحاد العاصمة 2



 n أجــل تشيلســي حســم مانشســتر 
ســيتي للقب الدوري اإلنكليزي الممتاز 
عقب هدف المغربي حكيم زياش الرائع 
والــذي تبعه هدف الفوز من اإلســباني 

ألونسو
وأوقف تشيلسي مضيفه مانشستر سيتي 
بالفوز عليه 1-2  أول أمس السبت في 
المرحلة الخامســة والثالثين من مسابقة 
الــدوري اإلنكليــزي الممتــاز ليضمن 

الفوز باللقب.
وتجّمد رصيد مانشســتر سيتي عند 80 
نقطــة بفــارق 13 نقطة عن مانشســتر 
يونايتــد الوصيف الــذي تبقى له خمس 

مباريات.
ودخل مانشســتر سيتي المباراة بتشكيلة 
معظمهــا مــن البدالء مثــل األرجنتيني 
ســيرجيو أغويــرو ورحيــم ســتيرلينغ 
واإلســباني توريس والفرنســي ميندي 

وغيرهم.
ودّون رحيم ستيرلينغ الهدف األول قبل 

دقيقــة من نهاية الشــوط األول وأضاع 
أغويــرو فرصة قتل المباراة في الوقت 
بدل الضائــع عندما أهــدر ركلة جزاء 

)3+45(.وعــّدل المغربي حكيم زياش 
النتيجة بتســديدة رائعــة )63(، ثم أتى 
هدف الفوز بفضل اإلســباني ماركوس 

ألونسو )90+2(.
ورفع تشيلسي رصيده إلى )64( نقطة 

في المركز الثالث.

n قــال وزير شــؤون مجلس الوزراء  
البريطانــي مايكل جوف اليوم األحد إن 
هنــاك مفاوضات دقيقة تتم حاليا بشــأن 
مكان المبــاراة النهائية لــدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وســيجمع النهائي بين فريقين إنكليزيين 
وهما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 
مــاي وكان مــن المفتــرض أن يقام في 

اسطنبول.  
   لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة 
بعــد أن قــررت الحكومــة البريطانيــة 
وضع تركيا في قائمتها الحمراء للســفر 

ممــا يجعــل مــن  المســتحيل حضور 
الجماهير البريطانية.  

  وأبلــغ جــوف محطة “ســكاي نيوز” 
بشــأن المــكان المحتمل للنهائــي قائاًل: 

»توجد مفاوضات مفصلة حاليا«.  
وأضــاف »يتحــدث صديقــي وزميلي 
وزيــر الثقافة والرياضــة أوليفر دودن 
مع مسؤولين في الوقت الحالي وال أريد 
المقاطعــة لكنني أثق فــي أن الجماهير 
البريطانية ستحب مشــاهدة النهائي هنا 

في بريطانيا«.

 n انتهــت قمــة برشــلونة وضيفــه 
أتلتيكــو مدريــد بالتعــادل الســلبي )-0
0( اليوم الســبت فــي المرحلة 35 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وصار رصيــد أتلتيكو مدريد 77 نقطة 
فــي صــدارة الترتيــب، يليه برشــلونة 
برصيــد 75 نقطة، وفي المركز الثالث 
يأتــي لاير مدريــد بـ 74 نقطــة، وذلك 
قبــل أن يلعب فريق المدرب زين الدين 
زيــدان مبــاراة الجولــة 35 غــداً ضد 

إشبيلية.
وصبت النتيجة في مصلحة لاير مدريد 
الذي لو فاز بجميع المباريات المتبقية له 

فإنه سيفوز بالليغا.
وفشــل أتلتيكو فــي إبقاء مصيــره بين 
يديــه باكتفائــه بالتعــادل، علًمــا أنه لم 
يخســر أمام برشلونة منذ كانون األول/

ديســمبر 2019 )فــوزان وتعــادالن( 
وتفــوق بهدف نظيف على منافســه في 
أول مبــاراة جمعتهما هذا الموســم، بعد 
أن بــدا مع بداية العام فــي موقع مؤات 
نحو تحقيق اللقب بابتعــاده بفارق اكثر 

من تسع نقاط عن اقرب منافسيه.
وكان برشــلونة أهــدر فرصــة انتزاع 
الصــدارة وأخــذ األفضلية في الســباق 
حين خســر على أرضه أمــام غرناطة 
فــي مباراتــه  الفائــت  2-1 االســبوع 

المؤجلة من المرحلة الثالثة والثالثين.
وخــاض النــادي الكاتالونــي المبــاراة 
بغياب مدربه الهولنــدي رونالد كومان 
الموقــوف لمباراتيــن بســبب طرده في 
الخســارة أمام غرناطة لـ«عدم احترام 
الحكم«، وغاب عن الفوز ضد فالنســيا 

نهاية األسبوع الماضي.

تشيلسي يهزم  مانشستر سيتي 
بفضل زياش وألونسو  

مفاوضات دقيقة حول إمكانية نقل 
مباراة نهائي دوري األبطال إلى إنكلترا

قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي 
بالتعادل السلبي
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مــاين يقــود ليفربول للحفــاظ عىل 
آماله يف المربع الذهبي

n أأحرز ســاديو ماني هدفا 
الشــوط  فــي  رأس  بضربــة 
الشــباك  تياجــو  وهــز  األول 
فــي الدقائــق األخيــرة ليفوز 
بملعبــه  -2صفــر  ليفربــول 
علــى ســاوثامبتون ويحافــظ 
فريق المــدرب يورجن كلوب 
على آماله في إنهاء الموســم 
بالمربــع الذهبي فــي الدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
للغايــة  وكان ليفربول بعيــدا 
عن أفضل مســتوياته، وتدخل 
الحارس أليســون إلنقاذه عدة 
مــرات. لكــن االنتصــار رفع 

رصيــده إلى 57 نقطــة من 34 مباراة في المركز الســادس، بفارق 
ست نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وتتبقى له مباراة 
إضافية.وقابــل ماني تمريرة محمد صالح العرضية بضربة رأس في 
الشباك في الدقيقة 31، بعد ثوان قليلة من إضاعة تشي آدمز الهدف 
االفتتاحــي لســاوثامبتون.وبدت النقاط الثالث مهددة حتى اســتقرت 
تســديدة منخفضة من تياجو في الشــباك في الدقيقة 90، وهو هدفه 
األول مع ليفربول منذ انضمامه من بايرن ميونيخ قبل انطالق الموسم 
الجاري.وبقــي ســاوثامبتون فــي المركز 16، ورغم أنــه ما زال لم 
يضمن حسابيا البقاء في الدوري الممتاز، فإنه يبدو بعيدا عن معركة 
الهبوط.ووصف يورجن كلوب مــدرب ليفربول الفوز »بالمهم جدا« 
بعدمــا تعــادل في مباراتيــن متتاليتين.وقال كلوب إن إنهاء الموســم 
في المربع الذهبي »ليس مستحيال لكن من الصعب تحقيقه. سنحاول 
ونرى ما ســيحدث«.وما زال ليفربول بطال مــن الناحية النظرية بعد 
هزيمة مانشســتر ســيتي 1-2 أمام تشيلســي في وقت سابق اليوم، 
لكنــه بدا بعيدا للغاية عــن أداء اآللة التي ال تكل الذي قاده إلى اللقب 
الموســم الماضي.وكان فريزر فورســتر حارس ســاوثامبتون األكثر 
انشــغاال وتصــدى لمحاولتين من ديوجو جوتــا وصالح لكن ليفربول 
بدا مرتبكا في كل هجمة لساوثامبتون وكان محظوظا في عدم اهتزاز 
شــباكه.ووجد نيثن تيال نفسه وحيدا في مســاحة شاسعة في الجناح 
األيمن وانطلق لألمام ثم أرســل تمريــرة عرضية منخفضة إلى آدمز 
الــذي بدا أنه سيســجل ال محالة قبل أن يتصدى أليســون لمحاولته.
واســتغل ليفربــول خروجه من هذا المأزق فــي الدقيقة التالية عندما 
أرســل صالح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها ماني برأســه 
إلى الشــباك.وأضاع تيال فرصة للتعادل قبل االســتراحة عندما ســدد 
مباشرة برأسه في اتجاه أليسون، بينما وضع آدمز الكرة في الشباك 
لكن الهدف أُلغي بداعي التســلل.وتصدى فورســتر بصعوبة لتسديدة 
مــن جوتا بعد االســتراحة وفي الجانب اآلخر كان أليســون محظوظا 
عندمــا مرر الكرة مباشــرة باتجاه آدمز الذي أطلق تســديدة ضعيفة 
نجــح الحارس البرازيلي في اإلمســاك بها.وســجل مانــي هدفا ألغاه 
الحكم بســبب التسلل لكن تياجو حســم األمور عندما وضع الكرة في 
الزاوية البعيدة للمرمى.وقال تياجو عن آمال ليفربول في المربع 
الذهبي »تسجيل األهداف شعور رائع لكن أهم شيء هو النقاط 
الثالث. نواصل القتال من أجل معجزة صغيرة«.أضاف »الباب 

ما زال مفتوحا ولذلك نحاول المرور منه

وفاة نجم الزمالك السابق
توفــي فجر اليوم األحــد فاروق الســيد، نجم نادي 

الزمالك المصري الســابق في الستينات ومدربه، 
بعد صراع مع المرض.وحرص أيمن يونس نجم 
الزمالك األســبق، على نعي الفقيد عبر رســالة 
بحســابه بموقع »تويتر« قائــال:«  توفي كابتن 
فاروق السيد..نجم الزمالك في الستينات..توفي 
كابتــن فــاروق الســيد النجم الذي تتلمــذ الكثير 

مــن نجوم الزمالك علي يديه في فن احترام اســم 
الزمالك واحترام كل المنافســين«.وأضاف: »توفي 

كابتن فاروق الســيد أســتاذ من أساتذه األدب واألخالق 
واالحترام والذوق«.وتولى فاروق الســيد، قيادة قطاع الناشــئين بنادي 
الزمالــك لســنوات، كما عمل مســاعدا للهولندي رود كــرول في منتخب 
مصــر األولمبــي عــام 1995، وعاونه أيضا فــي قيــادة الزمالك بعدها 
بعاميــن ثم تولى المهمة منفردا.وســاهم فاروق الســيد فــي ظهور عدة 

أجيال كروية لنادي الزمالك.

جماهري "اليونايتد" تتسبب بخسارة صفقة بقيمة 280 مليون دوالر
n خســر فريق مانشســتر يونايتد صفقة جديدة مقترحة لمعدات وأدوات التدريب بقيمة 200 مليون جنيه إســترليني، أو ما يعادل 280 
مليــون دوالر علــى مــدار 10 ســنوات بعد مخــاوف من مجموعة »ذي هوت غروب« بشــأن حملــة جماهير الشــياطين الحمر لمقاطعة 
الشــركاء التجاريين للنادي احتجاجا على ملكية عائلة غليزر.وأفادت صحيفة »ذي أوبزيرفر« أن المجموعة »ذي هوت غروب« أبلغت 
العضو المنتدب لمجموعة اليونايتد ريتشارد أرنولد، الجمعة، أنها ستنسحب من الصفقة التي كان من المقرر أن تبدأ في األول من يوليو 
المقبل.وكان من المقرر أن تظهر العالمة التجارية لشــركة »ماي بروتين« Myprotein، المملوكة لشــركة »ذي هوت غروب«، على 
مجموعــة التدريب الخاصة بفريق مانشســتر يونايتد لتحل محل العالمة التجارية لـــ«أون« AON، التي ترعى مركز تدريب كارينغتون 
التابــع للنــادي، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانيةوأدى احتجاج المشــجعين، يوم األحد الماضي: ضد عائلة غليزر خارج ملعب 
»أولد ترافورد«، إلى تأجيل مباراة يونايتد مع ليفربول حتى يوم الخميس المقبل.ويبدو واضحا أن مجموعة »ذي هوت غروب« فوجئت 
عبر وســائل التواصل االجتماعي بردود الفعل الالحقة عبر اإلنترنت ضد شــركاء فريق مانشســتر يونايتد.فقد أطلقت مجموعة مشــجعي 
»اليونايتد«، مجهولة الهوية تحمل الوســم NOTAPENNYMORE حملة عبر اإلنترنت لمقاطعة شــركاء النادي الرئيسيين، بما في 
ذلك »أديداس« وساعات »تاغ أور« و«كادبوري«، وكتبت لهم رسالة مفتوحة تتعهد باستهداف منتجاتهم.وعمل أيضا أن مجموعة »ذي 
هوت غروب«، وهي شركة بمليارات الجنيهات ولديها مكاتب بالقرب من مطار مانشستر، كانت قلقة من أن تكون شركة محلية مستهدفة 
من قبل المشجعين الساخطين في مانشستر الكبرى.يشار إلى أن اتفاقية »أون« تنهي في 30 يونيو، مما يعني أن المان يونايتد قد يواجه 
صعوبة في إبرام صفقة جديدة ذات قيمة مماثلة لتلك المقترحة مع »هوت غروب«.يشــار إلى أن تحرك عائلة غليزر، التي تمتلك النادي منذ عام 2005، لالنضمام إلى دوري الســوبر األوروبي البائد، 
أدى تأجيج المشــاعر المعادي لعائلة غليزر وبلوغها مســتويات قياســية عقب هذا التحرك من العائلة دون مشاورة الجماهير أو معرفة رأيهم.ورفضت كل من المجموعة والنادي التعليق على هذه األنباء، 

حيث أكد أولئك المطلعون على الصفقة في أولد ترافورد أنه ال توجد محادثات جارية.



n وناشــدت لجنــة المجالــس 
االجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة 
ســليمان،  وأوالد  والمقارحــة 
المكلفة بمتابعة ملف الســجناء في 
ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم 
باإلفراج الفوري عن السياســيين 
الذيــن يعتبرون بحكم المحتجزين 

قسرًيا.
وفي بيان لها، اعتبرت اللجنة أن 
”عدم  يعد  عنهم  اإلفراج  تأخير 
التزام” بمخرجات مؤتمر برلين.

القبائل  منحت  الصدد،  هذا  وفي 
الرئاسي  المجلس  الليبية، 
القضائية  والسلطة  والحكومة 
فرصة حتى نهاية شهر رمضان 
المحتجزين،  هؤالء  عن  لإلفراج 
أحكام  ”تنفيذ  أن  إلى  مشيرة 
اإلفراج عن جميع السجناء يعزز 
إلى  يفضي  الذي  الحوار  فرص 

المصالحة الوطنية«.
الليبية،  القبائل  دعوات  وتأتي 

لوزيرة  تصريحات  من  أيام  بعد 
تعهدت  إبراهيم،  حليمة  العدل 
كبير  عدد  سراح  بإطالق  فيها 
القليلة  الفترة  المعتقلين خالل  من 
المقبلة، مؤكدة أن الوزارة تسعى 
إلى أال يبقى محتجز واحد بشكل 

غير قانوني.
هناك  أن  الوزيرة  وأوضحت 
إلطالق  قريبا  ستتخذ  خطوات 
السجون  وإنهاء  المعتقلين، 
تقبع  والتي  القانون  الخارجة عن 
مشيدة  المليشيات،  أيدي  تحت 
ومشاركتها  المرأة  دور  بتعزيز 

في الحياة السياسية.
وشددت على أهمية مسار العدالة 
االنتقالية والمصالحة الوطنية، من 
الوطنية  المفوضية  إنشاء  خالل 
الجهود  ستعزز  التي  للمصالحة، 

لتحقيق هذا المطلب الوطني.
ق ـ د

n ســقط حطــام الصــاروخ الصينــي »التائه« بعد 
أيــام من الرعب حول العالم، مخالفا كل التوقعات التي 

تنبأت بمكان ارتطامه باألرض.
حطام  سقوط  لتوقيت  التقريبية  التوقعات  وحدها 
التنبؤات  لكن  أغلبها،  في  صائبة  كانت  الصاروخ 
حددها  التي  األماكن  تباعد  بعيدة،  كانت  بالمكان 

المتنبئون.
بعلم  تعنى  ومؤسسات  وهيئات  دول عظمى  وزارات 
مسار  كثب  عن  تابعت  القارات،  جميع  في  الفضاء 
الكرة  جاب  الذي  5بي”  مارش  ”لونج  صاروخ 
األرضية طوال وعرضا، دون أن تصدق كل التنبؤات 

بمحطته األخيرة.
الصاروخ سقط بأمان فجر األحد، في منطقة بالمحيط 
الهندي غربي جزر المالديف، حسب اإلحداثيات التي 
كشفت عنها وسائل اإلعالم الصينية الرسمية نقال عن 

مكتب هندسة الفضاء.
تُقدم  لم  الصاروخ  التي أطلقت  الصين  أن  وكان الفتا 
على تحديد مكان سقوط الصاروخ، مكتفية بأن خطره 

على البشرية ضئيل جدا.
الصاروخ تجنب التوقعات

تيمور  وبحر  األطلسي  والمحيط  العربية  الجزيرة 
وشمال أفريقيا، ووسط آسيا، وغيرها أماكن كلها توقع 
للصاروخ  األخيرة  المحطة  تكون  أن  الفضاء  خبراء 

الصيني الطائش، لكن أيا منها لم تصدق.
منظمة ”أيروسبيس كوربوريشن« الفضائية األمريكية، 
منطقة  فوق  الصيني  الصاروخ  حطام  سقوط  توقعت 

شمال أفريقيا.
لكن تقديرات الجيش األمريكي، حددت مكانا بعيدا من 
ذلك، وتوقعت أن يسقط ”لونج مارش« في مكان ما في 

طاجيكستان أو تركمانستان، وسط آسيا.
في  الصاروخ  لسقوط  المتطابقة  التقديرات  ووسط 
أن  إلى  األمريكي  الجيش  تقديرات  ذهبت  البحار، 
الحطام قد ينتهي فوق اليابسة وأن سقوطه في منطقة 

مأهولة بالسكان يبقى محتماًل.

جامعة  في  الفلكية  الفيزياء  عالم  ماكدويل  جوناثان 
هارفارد، رجح أن يسقط الصاروخ التائه في البحر، 
بالنظر إلى أن الماء يغطي 70 % من الكرة األرضية.

والية سودانية استعدت للكارثة
توقع سقوط الصاروخ الصيني على اليابسة وضع العالم 
في رعب شديد أليام، حتى أن لجنة الطوارئ بوزارة 
الصحة االتحادية بالوالية الشمالية في السودان، أعلنت 

أنها في وضع االستعداد لحدوث السيناريو األسوأ.
وقالت الوزارة االتحادية في بيان أورده موقع ”سودان 
بشأن  الالزمة  الترتيبات  أنه جرى وضع  تريبيون«، 
الصاروخ الصيني الخارج عن المسار، تالفًيا ألي آثار 

قد تحدث من جراء سقوطه بإحدى مناطق الوالية.
األوروبي  الفضائي  والتتبع  المراقبة  مركز  أن  غير 
استبعد احتماالت تأثير الصاروخ على مناطق مأهولة 
على  السيطرة  عدم  أن  إلى  أشار  وإن  األرض،  على 

حركة الصاروخ تجعل أي تكهنات غير مؤكدة.
األمريكية،  الفضاء  قيادة  جمعتها  بيانات  توقعت  فيما 
أن يسقط حطام الصاروخ في شمال المحيط األطلسي، 
مستدركا بالقول إن المكان الذي سيعبر عنده الصاروخ 
”قبل  كبير  إلى حد  الجوي سيظل غير مؤكد  الغالف 

ساعات معدودة فقط” من عودة الصاروخ.
أما وكالة الفضاء االتحادية الروسية ”روس كوسموس« 
مكانا  إندونيسيا،  جنوبي  تيمور  بحر  منطقة  فحددت 

لسقوط صاروخ الصين المرعب.
اتفاق على تحديد الزمان

على عكس المكان، كان توقع الهيئات الدولية المعنية 
بالفضاء لتحديد زمان سقوط حطام الصاروخ الصيني، 

صائبا، مع اختالف طفيف في التوقيت.
االتحاد  في  الفضائي  والتتبع  المراقبة  مركز  فحدد 
األوروبي )إي.يو إس.إس.تي( إن أحدث توقعاته بشأن 
الصاروخ  لبقايا  الجوي  الغالف  عبر  العودة  توقيت 
بعد  أو  قبل  دقيقة   139 هو  بي(   5 مارش  )لونج 

02:32 بتوقيت جرينتش يوم األحد.
األمريكية  الفضاء  هيئة  قيادة  ذلك حددت  وقريب من 
عودة بقايا الصاروخ إلى األرض عبر الغالف الجوي 
بتوقيت   02:04 الساعة  بعد  أو  قبل  في حدود ساعة 

جرينتش يوم األحد أيضا.
في حين قال مركز دراسات العودة المدارية والحطام 
األمريكية،  الجوي  الفضاء  لمؤسسة  التابع  )كوردس( 
الفضاء،  على  يركز  والتطوير  لألبحاث  مركز  وهو 
إن أحدث توقعاته بشأن عودة الصاروخ تشير إلى أنه 
سيدخل الغالف الجوي في حدود أربع ساعات قبل أو 
يوم  نفس  في  جرينتش  بتوقيت   03:30 الساعة  بعد 

السقوط.
وصول  توقعت  الروسية  كوسموس«  ”روس  وكالة 
الصاروخ لغالف األرض بعد الساعة الـ02:30 من 

فجر 9 مايو.
جزيرة  من  بي(   5 مارش  )لونج  الصاروخ  وانطلق 
على  حامال  نيسان،  أبريل   29 في  الصينية  هاينان 
متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل 
ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية 

دائمة.
وكان سقوط صاروخ في منطقة سكنية في ماي العام 
العاج، ضاعف  بساحل  مأهولة  منطقة  على  الماضي 
الصيني  صاروخ  يحدثها  قد  كارثة  من  المخاوف 

”المسيرة الطويلة«.
ق ـ د

n وقال وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان 
لها، إنها تحذر من ”دعوات التحشيد المتصاعدة 
وبلدية  إسرائيلية  رسمية  جهات  تطلقها  التي 
االستيطانية  والجمعيات  القدس  في  االحتالل 
المتطرفة، للمشاركة في مسيرات استفزازية في 
وبلدتها  المحتلة  الشرقية  القدس  وأحياء  شوارع 

القديمة«.
”اقتحاما  تتضمن  التحشيد  دعوات  أن  وأضافت 
جماعيا للمسجد األقصى المبارك، اليوم اإلثنين، 
توحيد  يوم  االحتالل  يسميه  ما  شعار  تحت 

القدس«.
ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية 
عن تنفيذ ”اقتحام كبير” للمسجد األقصى يوم 28 
رمضان، بمناسبة ما يسمى يوم ”توحيد القدس” 

العبري.
اليوم الذي احتلت فيه  ويوم ”توحيد القدس” هو 

إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.
رمضان،  شهر  بداية  منذ  القدس  مدينة  وتشهد 
اإلسرائيلية  الشرطة  قوات  بها  تقوم  اعتداءات 
والمستوطنون، خاصة في منطقة ”باب العامود” 
وحي ”الشيخ جراح”، أسفرت عن مئات الجرحى 

والمعتقلين في الجانب الفلسطيني.
الجمعيات  أن  الفلسطينية  الخارجية  وذكرت 
القدس”  توحيد  ”يوم  شعار  تستغل  االستيطانية 
لـ ”استقطاب المزيد من األجيال الشابة اليهودية 
القدسي  الحرم  اقتحام  عمليات  في  للمشاركة 

الشريف«.
لتكريس  المستمرة  ”المخططات  إلى  وأشارت 
التقسيم  وتكريس  عامة،  المدينة  وتهويد  أسرلة 
يتم  ريثما  المبارك،  األقصى  للمسجد  الزماني 

تقسيمه مكانيا«.
مشاركة  توسيع  إلى  لجأت  ”إسرائيل  إن  وقالت 
اإلرهابية  ومنظماتهم  وجمعياتهم،  المستوطنين، 
وعناصرها، بقوة في االعتداءات المستمرة ضد 

القدس«.
والشؤون  األوقاف  مجلس  حذر  والسبت، 
بيان،  في  بالقدس،  اإلسالمية  والمقدسات 
لدعوات  اإلسرائيلية  الحكومة  ”انجرار  من 

اقتحامات  إلى  يدعون  الذين  اليهود  المتطرفين 
واسعة للمسجد األقصى«.

وفي سياق متصل قال مندوب فلسطين لدى األمم 
المتحدة إبراهيم خريشة، إلذاعة صوت فلسطين 
)رسمية( األحد، إن هناك ”اتصاالت ومشاورات 
خاصة  جلسة  أو  اجتماع  عقد  إمكانية  لبحث 
المتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس 

بشأن اعتداءات االحتالل في القدس المحتلة«.
االتحاد  من  سفراء  تشمل  المشاورات  أن  وذكر 
األوروبي والمنظمات العربية واإلسالمية ودول 

أخرى.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد اليوم اإلثنين لمجلس 
ربما  التصعيد  استمر  حال  ”وفي  الدولي  األمن 

ستكون هناك جلسة لمجلس حقوق اإلنسان.
نتنياهو يتحدى: سنواصل بناء املستوطنات 

رغم الضغوط املتزايدة
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الضغوط  بشدة”  ”ترفض  العبرية  الدولة  أن 

توسيع  عن  باالمتناع  إلقناعها  الرامية  الدولية 
أنشطتها االستيطانية في مدينة القدس.

حكومية  جلسة  مستهل  في  نتنياهو  وتطرق 
أسبوعية ترأسها أمس األحد، إلى آخر مستجدات 
الوضع في القدس التي شهدت في األيام األخيرة 
اإلسرائيلية  الشرطة  بين  عنيفة  اشتباكات 
والفلسطينيين، مشددا على أن الحكومة ”لن تسمح 
ألي جهة متطرفة بزعزعة الهدوء” و”ستواصل 
صون حرية العبادة ألبناء جميع األديان” مع منع 

اندالع أعمال شغب عنيفة.
التي  الضغوط  أن  إلى  الحكومة  رئيس  ولفت 
أنشطتها  توقف  كي  إسرائيل  على  تمارس 
االستيطانية في القدس تتزايد في اآلونة األخيرة، 
أصدقائنا: القدس  ألفضل  أيضا  ”أقول  مضيفا: 
شعب  كل  يبني  ومثلما  إسرائيل،  عاصمة 
في  بالحق  أيضا  نحتفظ  ويعمرها،  عاصمته 
البناء في القدس وإعمارها. هكذا تصرفنا وهكذا 

سنواصل التصرف«.
ق ـ د
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الحكومة  واتهمت  اإلثنين،  اليوم  األقصى  للمسجد  جماعي  استيطاني  القتحام  دعوات  من  األحد،  فلسطين،  حذرت 
اإلسرائيلية بتوسيع مشاركة ”المنظمات اإلرهابية” في االعتداءات ضد القدس.

دعت قبائل ليبية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول 
ملف المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت 

بحقهم أحكام براءة ولم تنفذ.

عين على العالم

فلسطين تحذر من اقتحام استيطاني 
جماعي  لألقصى هذا االثنين

اتهمت إرسائيل بتوسيع مشاركة ”المنظمات اإلرهابية” يف االعتداءات ضد القدس

اإلثنين 10 ماي  2021
الموا فق لـ 28 رمضان  1442

الصاروخ الصيني التائه يخالف التوقعات و يسقط حيث ”أراد”
تحطم يف منطقة بالمحيط الهندي غريب جزر المالديف 

قبائل ليبية تمهل الرئايس والحكومة 
3 أيام لإلفراج عن المحتجزني ”قرسيا”
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حرية و مسؤولية 

ضيفنا إرشادات غذائية

ص13

مساجدنا 
مسجد “ابن خلدون” 

العتيق بقاملة
منارة دينية وعلمية 

بهندسة عثمانية 

رمضان في بنغالديش.. 

ص 15 ص 15

AI
N E

L D
JA

ZA
IR

 
 

الماسرت شاف إيمان مجاهد المختصة عمران منال
مبدعة الطبخ 

وسفرية السالم ملحو 
األمية باملغرب

ص 14

فائدة املشروبات 
الطبيعية للجسم يف 

رمضان

أساور الكلمار بالزعرت
فوندون بالشكوالطة

حلوى الحلزون
ص 15

ص 14

 مساجد مكتظة والـ”تشاوك” 
وجبة اإلفطار املفضلة 



عين على اإلقتصاد

 n    تضّمنت قصة يوســف -عليه الســام- 
العديد من األحداث والوقائع ، فيما يأتي بيانها 

بشكٍل ُمجَمٍل:
 الرؤيا وَكيد اإلخوة :

 حاز يوســف -عليه الســام- على َقــْدر كبيٍر 
من الجمال وُحســن الهيئــة، والمكانة الرفيعة 
في قلب أبيه يعقوب -عليه السام-، كما أّن هللا 
-تعالى- اصطفاه وأوحى إليه في المنام؛ فرأى 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدين له، 
ؤيا، فأمره بالســكوت، وعدم  وأخبر أبــاه بالرُّ
إخبار إخوته بها، والذين أضمروا في أنفســهم 
االنتقــام منــه ؛ بســبب إيثار أبيهم لــه عليهم، 
فأجمعــوا أمرهم على إلقاء يوســف في البئر، 
فطلبوا مــن أبيهم أن يأذن لهم في أخذه معهم، 
وألقــوه في البئر بالِفعــل ، وأخبروا أباهم بأّن 
الذئــب أكله ، وأَتْوا بقميصــه وقد جعلوا عليه 

دماً؛ إشارًة إلى أَْكل الذئب له
يوسف يف قصر العزيز: 

ِبِيــع يوســف -عليه الســام في ســوق مصر 
بثمــن قليٍل لعزيز مصر بعد أن التقطته إحدى 
ــرب منه  القوافــل مــن البئر حيــن أرادوا الشُّ
، وقــد ُفِتنــت زوجــة العزيز بيوســف -عليه 
الســام-، مّما أّدى بها إلى مراودته عن نفسه، 
ودعوتــه إلى نفســها، إاّل أنّه لــم يلتفت إلى ما 
َبــَدَر منها، وأعرض مؤمناً بــاهلل وحده، أميناً 
على سيّده، وهرب منها، فإذا به بالعزيز الذي 
لقَيــه عند الباب، فأخبرته امرأته بأّن يوســف 
َمــن راودها عــن نفســها ، إاّل أّن الَحّق ظهر 
بأنّهــا هي َمــن راودته؛ اســتدالاًل بأّن قميص 
ق من الخلف، وقد تكلّمت النسوة  يوسف قد ُمزِّ
عــن امرأة العزيز، فأرســلت إليهّن؛ ليجتمعن 
عندهــا، وأعطــت كّل واحــدٍة منهّن ســّكيناً، 
ثــّم أمرت يوســف بالخروج عليهــّن، فقّطعّن 
أيديهــّن؛ بســبب ما رأينه من ُحســن يوســف 
-عليــه الســام-، وجمالــه، فظهر لهّن ســبب 

مراودتها إيّاه عن نفسه. 
يوسف يف السجن: 

مكث يوسف -عليه السام- في السجن صابراً 
ُمحتِســباً، وكان قــد دخــل معــه إلى الســجن 
غامــان كانا يعمان عنــد الملك؛ أحدهما في 
طعامه، واآلخر في شــرابه؛ وكان الذي يعمل 

في شراب الملك قد رأى في منامه أنّه يعصر 
الخمــر للَملك، أّما الذي كان يعمل في الطعام، 
فقــد رأى أنّه يحمــل فوق رأســه طعاماً يأكل 
الطير منه، وكانا قد قّصا مناميهما على يوسف 
؛ ليُفّسرهما لهما، فانتهز يوسف -عليه السام- 
الفرصــة للدعوة إلى دين هللا، وتوحيده، وعدم 
اإلشراك به، فمكث في السجن مّدًة ال تقّل عن 

ثاث سنواٍت. 
تفسير يوسف لُرؤيا الملك: 

رأى الملك في منامه أّن ســبع بقرات هزياٍت 
يأكلــَن ســبعاً ســميناٍت، ورأى ســبع ســنابل 
خضراء ومثلهّن يابســاٍت، فأخبر الملك المأل 
عنــده بما رأى، إاّل أنّهم لم يســتطيعوا تفســير 
رؤياه، فتذّكر ساقي الملك الذي نجا من السجن 
يوســف -عليه السام-، فأخبر الملك بِعلمه في 
ؤى، وأُخِبر يوســف برؤيا الملك،  تفســير الرُّ
وُطلِب منه تفسيرها، وفّسرها، ثّم طلب الِملك 
لقــاءه، إاّل أنّــه رفــض إلى حين ثبــوت ِعّفته 
وطهارته، فأرســل الِملك إلى النســوة اللواتي 
اعترفــن مع امــرأة العزيــز بما َبــَدَر منهّن، 
ثّم فّســر يوســف -عليه الســام- ُرؤيــا الملك 
بالِخصب الذي يصيب مصر ســبع ســنواٍت ، 
ثّم مثلهّن من الجدب ، ثّم الرخاء الذي َيعّم بعد 
الجــدب، وبيّن لهم أّن عليهــم تخزين الفاضل 

عن حاجتهم إلى سنوات الجدب والقحط. 
التمكني ليوسف يف األرض ولقاؤه 

بإخوته وأبيه :

 جعــل ملــك مصــر يوســف -عليــه الصاة 
والســام- وزيراً على خزائن األرض، وكان 
أهل مصر قــد أعّدوا العّدة لســنوات الَجدب، 
فــكان أهل الباد يأتون إلــى مصر؛ ليحصلوا 
على ما يكفيهم من الطعام، وكان من الذين أََتوا 
إلى مصر إخوة يوسف الذين َعَرفهم، إاّل أنّهم 
لم يعرفوه، وطلب منهم مقابل الطعام أخاً لهم، 
ومنحهم الطعام با ثمٍن على أن يأتوا بأخيهم، 
فعادوا وأخبــروا أباهم بأّن الوزير لن يمنحهم 
الطعــام ثانيــًة إاّل إذا أحضــروا إليــه أخاهم، 
وأخذوا على أنفســهم عهداً بــأن يُعيدوا أخاهم 
إليه مــرة أخرى، فأوصاهــم والدهم بالدخول 
علــى الملك من أبــواب ُمتفّرقــٍة، وذهبوا إلى 
يوســف مــّرًة أخرى ومعهم أخوهــم، ثّم جعل 
يوســف كأس الملك في ِرحالهم ؛ كي يستطيع 
إبقاء أخيه عنده، فاتُِّهموا بالسرقة، واّدعوا هم 
بدورهم براءتهــم، إاّل أّن كأس الملك كان في 
ِرحال أخيهم، فأخذه يوسف، وطلب منه إخوته 
أن يأخذ غيــره، إاّل أنّه رفض، ورجع اإلخوة 
إلــى أبيهم، وأعلموه بما جرى معهم ، وعادوا 
إلى يوســف مّرًة أخرى؛ راجين منه التصدُّق 
عليهــم ؛ بإطاق ســراح أخيهــم، فذّكرهم بما 
كان مــن ِفعلهم معــه، فعرفــوه، وطلب منهم 
العــودة وإحضــار والَديــه ، وأعطاهم قميصاً 
له؛ ليُلقوه على أبيهم؛ فيســتعيَد َبَصره، ثّم أتى 
والداه وإخوته إليه، وخّروا ساجدين له، وبذلك 
تحّققت ُرؤيا يوســف -عليه السام- التي رآها 

وهو صغيٌر.

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
مع القرآن في شهر القرآن

n اإلســام هو دين الرحمة ، 
ودين التسامح ، ودين المحبة؛ 
ذلــك ألنــه ديــن هللا الرحمــن 
الــودود،  الغفــور  الرحيــم، 
ــْول  اللطيــف الحليــم، ذي الطَّ
علــى  المتفضــل  واإلنعــام، 
خلقــه بما ال يطيقــون َحْصَرُه 
ُه، والُمَجــاِزي لهم على  وَعــدَّ
العمــل القليــل بالفضل العظيم 
الواســع، ومهمــا  واإلحســان 
ـَن عظيَم رحمته  حاولنا أن نَُبيّـِ
وواســع فضله، فــإن الكلمات 
تعجز عن وصف هذه الرحمة.
وفــي هــذا الحديــث النبــوي 
الشريف ما يجسد بعض صور 
رحمــة هللا عز وجــل بعباده؛ 
فعــن عمر بن الخطاب رضي 
هللا عنــه، أنــه قال: َقــِدم على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
َســْبٌي، فــإذا امرأة من الســبي 
تســعى، إذ وجــدت صبيا في 
السبي، فأخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته، فقال لنا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: »أترون 
هذه المــرأَة طارحًة ولَدها في 
النــار؟« قلنــا: ال وهللا، وهي 
تقــدر على أالَّ تطرحــه، فقال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم: »هللُ أرحــُم بعباده من 

هذه بولدها« )متفق عليه(
وعن أبي ســعيد الخدري، أن 
نبــي هللا صلى هللا عليه وســلم 
قــال: » كان فيمــن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، 
فســأل عن أعلــم أهل األرض 
َفــُدلَّ على راهــب، فأتاه فقال: 
إنه قتل تســعة وتســعين نفسا، 
فهــل له مــن توبة؟ فقــال: ال، 
فقتله، فكمل به مائة، ثم ســأل 

عــن أعلــم أهــل األرض َفُدلَّ 
علــى رجــل عالم، فقــال: إنه 
قتــل مائــة نفس، فهــل له من 
توبة؟ فقال: نعــم، ومن يحول 
بينــه وبين التوبــة؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا 
يعبــدون هللا فاعبــد هللا معهم، 
وال ترجع إلــى أرضك، فإنها 
أرض ســوء، فانطلق حتى إذا 
نصــف الطريق أتــاه الموت، 
فاختصمت فيه مائكة الرحمة 
فقالــت  العــذاب،  ومائكــة 
تائبا  مائكــة الرحمــة: جــاء 
مقبــا بقلبــه إلــى هللا، وقالت 
مائكــة العذاب: إنــه لم يعمل 
خيــرا قــط، فأتاهــم ملــك في 
صورة آدمــي، فجعلوه بينهم، 
فقال: قيسوا ما بين اأَلْرَضْين، 
فإلــى أيتهمــا كان أدنــى فهو 
له، فقاســوه فوجدوه أدنى إلى 
األرض التــي أراد، فقبضتــه 
مائكة الرحمة«؛ رواه مسلم. 
حمن اســٌم خاّص بالباري  والرَّ
عــز وجل، وِصفــٌة ال يتّصف 
بها سواه، وال يتسّمى بها غيره 
ســبحانه وتعالى، وهي تعني: 
أنَّ رحمــَة هللا تعالــى ال مثيَل 
لها على اإلطــاق؛ فقد يرحم 
عيف، ويُشــفق  القويُّ منَّا الضَّ
الغنــيُّ علــى الفقيــر، واآلباء 
علــى األبنــاء، لكــنَّ رحمــة 
هللا تعالــى تشــمل كّل هؤالء، 
وتَســُع المؤمن والكافر، وهي 
صفة ثابتة وغير متغيرة، قال 
تعالى: ﴿ َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ 
َيتَُّقوَن  لِلَِّذيَن  َشــْيٍء َفَســأَْكتُبَُها 
ُهْم  َوالَِّذيــَن  َكاَة  الــزَّ َويُْؤتُــوَن 
يُْؤِمنُوَن ﴾ )األعراف:  ِبآَياِتَنــا 

.)156 يام في  المدرســة اإللهيَّة،   n     مراتب الصِّ
ــَمها اإلمام الغزالي فــي »إحياء علوم  فقــد َقسَّ

الدِّين« إلى ثاث مراتب هي :
وم الذي يشــترك  1 - صوم الُعُموم:  وهو الصَّ
فيــه كلُّ النــاس علــى اختاِفهم، وَيَتَمثــل في 
ــراب، وشــهوة  عام، والشَّ اإلمســاك عــِن الطَّ

الَفْرج.
صــوم  وهــو  الُخُصــوص:  صــوم   -  2
الحين، ويزيــد على صــوم الُعُموم صوم  الصَّ
اآلثــام  عــِن  َكفِّهــا  الجوارح، بمعنــى  ـة  بقيَـّ

والمعاصي؛ فقد َرَوى البخاري، وأبو داود، 
والترمذي، عن أبــي هريرة - رضي هللا عنه 
- أن َّرســول هللا - صلى هللا عليه وسلم - قال:  
ور، والعمل به، فلَْيَس هلل  َمــن لم َيَدع قول الــزُّ

حاجة في أن َيَدَع طعاَمه وَشَرابه.
3 - صــوم ُخُصوص الُخُصوص: وهو صوم 
بيَن، الذين يجمعون  يقيَن والُمَقرَّ دِّ األنبياء والصِّ
ْوَمْيِن، ِبجانب صوم القلب عِن  ما سبق مَن الصَّ

نيَّة، واألفكار الدنيويَّة. الِهمم الدَّ
َخص : - أصحاب الرُّ

ا بقيَّة العناصر األخرى، غير المســلم البالغ  أمَّ
العاقل الصحيح الُمقيــم ، فا إجباَر عليهم في 
دة  يام ، ولهم أحــوال ُمَتَعدِّ دخول مدرســة الصِّ

،َتَتَمثَّل في اآلتي :

َم عليــه الصيام مطلًقــا ، مثل :  1 - َمــن ُحــرِّ
الكافر، والمجنون.

والقضــاء،  الفطــر  عليــه  َيِجــب  َمــن   -  2
كالحائض، والنَُّفساء.

ــص لــه بالفطر، ويجــب عليه  3 - َمــن يَُرخَّ
القضاء: كالمســافر، والمريض الــذي يُْرَجى 
ِشــَفاُؤه، قال - تعالى -:  َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر)البقرة: 185(. َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ
4 - َمــن يرخــص لــه بالفطر، وَيِجــب عليه 
الِفْديــة: كالشــيخ الكبيــر، والمــرأة العجوز، 

والمريض الذي ال يُْرَجى ِشفاُؤه، 
والمــرأة الحامل، أِو المرضــع إذا خاَفْت على 
نفِســها وِطْفلها، وهؤالِء يطعمون عن كلِّ يوٍم 

مسكيًنا، غداء، وعشاء.
يام،  5 - َمــن يُْطلَــب ِمن َولِيه أن يأمــره بالصِّ

بي. كالصَّ
دة للفطــر في  َخــص الُمَتَعــدِّ ورغــم هــذه الرُّ
رمضــان، فقــد أباح الحــق - ســبحانه - لَِمن 
ــص لهــم بالِفطــر الدخــول فــي مدرســة  َرخَّ
يام خيًرا  الصيام، إِن اســتطاعوا؛ ألنَّ في الصِّ

لهم، فقال - تعالى 
: )َوأَْن َتُصوُمــوا َخْيٌر لَُكــْم إِْن ُكْنتُْم َتْعلَُموَن (

البقرة: 184.

  مع السائلني 
n  هــل يســتطيع الشــخُص أن يصوَم إذا 
كان يخضع لعملية نقل دم في المستشفى؟

ال، فالشخُص الذي يخضع لعملية نقل دم، 
يُنَصح بأن يفطَر، وذلك بناًء على أســباب 
طبِّيــة؛ وقد يصوم فــي أيَّام ال يتطلَّب فيها 

األمُر نقَل الدم.

 اسرتاحة صائم 
n عــن أبي الحســن، قــال رجــل لجحا: 
ســمعت من داركــم صراخاً، قال: ســقط 

قميصي من فوق. 
قال: مــا المشــكلة إذا ســقط القميص من 

فوق، 
قــال: يا أحمق لو كنت فيــه أليس كنت قد 

وقعت معه؟

إضاءات من الصوم 
وللصائمين 

مرَاتب الصيام و أصحاب الرُّخص : 

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

 إضاءات قرآنية  يف اسمه تعاىل الرَّحمن

 زكاُة الفطر ُطهرًة للصائم و ُطعمًة للمساكني

وقفات مع المصلين والصلوات

n  زكاُة الِفطــر واجبــٌة على 
َمن لــه كفايٌة يوَم العيد، ولذلك 
كان  ولــو  الفقيــُر  يُخرجهــا 
يأخذهــا من غيــره، إذا اكتفى 

في هذا اليوم.
ـة  للمحبَـّ نشــًرا  وُشــِرعت   
النــاس، وإدخااًل  واإلخاء بين 
للسرور عليهم، وتزكية للبدن، 
ــا قــد يكون  وتطهيــًرا لــه ممَّ
الصائم قد ارتكَبه من خلل في 

رمضان.
ن يُنِفق  يها عن نفسه، وعمَّ يؤدِّ
عليه؛ لحديث ابن عمر - رضي 
هللا عنهما -: “أََمر رسول هللا - 
صلَّى هللا عليه وسلَّم - بَصدقِة 
الِفطــر عن الصغيــر والكبير 

ن تمونون«؛  والحرِّ والعبِد ممَّ
رواه الدارقطنــي، وهو حديث 
حسن، ويدخل في ذلك الجنين 
ه، والمطلَّقة رجعيًّا  في بطن أمِّ
إذا كانــْت في عدتهــا، والَخَدم 

غير المأجورين.
 وهي صاع )أربعة أمداد( من 
غالــب ُقوِت أهــل البلد، وهذا 
هــو األصــل، وقد يعــدل عنه 
إلخراجهــا نقــًدا إذا كان ذلــك 

أنفَع للفقير.
 أفضــل أوقاتها: بعــَد غروب 
ــمس مــن آِخــِر يــوم من  الشَّ
رمضــان، إلــى حيــن خروج 

اإلمام لصاة العيد.

ّ
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  قصة يوسف عليه السالم :



n  حيــن يتقــرر أن اإلســام هــو - 
وحــده - القادر علــى إنقاذ البشــرية 
ممــا يحــدق بها من أخطــار ماحقة ، 
تدلف إليها مقودة بساســل الحضارة 
المادية البراقة . وهو - وحده - القادر 
علــى منحها المنهــج المائم لفطرتها 
والحتياجاتهــا الحقيقية . وهو -وحده 
- الذي ينســق بين خطاها في اإلبداع 
المــادي وخطاهــا فــي االستشــراف 
الروحي .  و هو - وحده - الذي يملك 
أن يقيم لها نظاماً واقعياً للحياة يتم فيه 
هذا التناســق الذي لم تعرفه البشــرية 
قــط إال في النظام اإلســامي - وحده 
- علــى مــدى التاريــخ .حيــن يتقرر 
هــذا كله تتضح معه شــناعة الجريمة 
التي يرتكبها - في حق البشــرية كلها 
- أولئــك الذيــن يوجهــون الضربات 
الوحشية لإلسام في كل مكان والذين 
يجنــدون قواهم كلهــا ، لطمس معالم 
المنهــج اإلســامي ، ومواراتــه عن 
أعين البشــرية المتطلعة إلــى منقذ ، 
وتنفيرها منه بشتى الخدع والتمويهات 
واألكاذيــب! إنها جريمة بشــعة - في 
حق البشرية كلها - البشرية المسكينة 
المنكوبــة بهــذه الحضــارة المناقضة 
لفطرتها والحتياجاتها الحقيقة المهددة 
بغلبة الفلســفة المادية عليها  وهي في 
كل لحظــة تقترب مــن الهوة الرعيبة 
، وال منقــذ لها إال هــذا الدين ، الذي 
يحاربــه أعــداء البشــرية ، فــي كل 
مــكان علــى وجــه األرض ، بشــتى 

واألســاليب!  والمؤامــرات  الخطــط 
إال أن هــذه الحــرب المشــبوبة على 
اإلســام ال تفقدنــا الثقــة المطلقة في 
أن )المســتقبل لهــذا الدين(.لقد صمد 
اإلســام في حياته المديــدة ، لما هو 
أعنــف وأقســى مــن هــذه الضربات 
الوحشــية ، التــي توجــه اليــوم إليه 
وكافح  وهو مجــرد من كل قوة غير 
قوته الذاتيــة وانتصر، وبقى ، وأبقى 
على شخصية الجماعات واألوطان ، 
التــي كان يحميها ، وهــو مجرد من 
الســاح ! إن اإلســام هو الذي حمى 
الوطــن اإٍلســامي فــي الشــرق من 

هجمات التتار؛ كما حماه من هجمات 
الصليبيين على الســواء ؛ ولو انتصر 
الصليبيون في الشــرق كما انتصروا 
فــي األندلــس قديمــاً ، أو كما انتصر 
الصهيونيون في فلســطين حديثاً ، ما 
بقيت قومية عربية ، وال جنس عربي 
وال وطــن عربــي . واألندلــس قديماً 
وفلســطين حديثاً كاهما شــاهد على 
أنــه حين يطرد اإلســام من أرض ، 
فإنــه ال تبقى فيهــا لغــة وال قومية ، 
بعد اقتاع الجذر األصيل! والمماليك 
الذين حموا هــذه البقعة من التتار، لم 
يكونوا مــن جنس العــرب إنما كانوا 

مــن جنــس التتار ! و لكنهــم صمدوا 
فــي وجه بنــي جنســهم المهاجمين ، 
حمية لإلســام ، ألنهم كانوا مسلمين! 
صمدوا بإيحاء من العقيدة اإلســامية 
، وبقيادة روحية إســامية من اإلمام 
المســلم )ابن تيمية( الــذي قاد التعبئة 
الروحية، وقاتل في مقدمة الصفوف! 
و لقــد حمى صاح الديــن هذه البقعة 
مــن اندثــار العروبــة منهــا والعرب 
واللغة العربية ؛ وهو كردي ال عربي 
؛ ولكنه حفظ لها عروبتها ولغتها حين 
حفظ لها إسامها من غارة الصليبيين 

.

  اإلسالم منقذ البشرية

n   عــن حذيفة قال: كنا مع رســول 
هللا صلــى هللا عليه وســلم في جنازة، 
فلما انتهينا إلى القبر قعد على شــقه، 
فجعــل يردد بصــره فيه  ثــم قال:« 
يضغــط فيــه المؤمن ضغطــة تزول 

منها حمائلــه، ويمأل على الكافر نارا 
في النهاية«.قــال األزهري: الحمائل 
هنا عــروق األنثيين. قــال: ويحتمل 
أن يــراد موضع حمائل الســيف، أي 
عواتقــه وصــدره وأضاعــه. وعن 
عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قــال:« أن للقبــر ضغطة لو كان أحد 
منها ناجيا لنجا منها ســعد بن معاذ«.
وأخــرج ابــن أبــي الدنيا عــن محمد 
التيمي قال: كان يقال: إن ضمة القبر 
انمــا أصلها أنها أمهــم، ومنها خلقوا 
فغابوا عنها الغيبــة الطويلة، فلما رد 
اليها أوالدها ضمتهم ضم الوالدة التي 
غــاب عنها ولدها، ثم قدم عليها، فمن 
كان مطيعــا هلل ضمتــه برأفة ورفق، 
ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا 

منها عليه لربها.

ما يحبس الروح عن مقامها 
الكريم :

أخــرج الترمذي وابن ماجه والبهقي، 
عن أبي هريرة قال: قال رســول هللا 

صلى هللا عليه وســلم:« نفس المؤمن 
معلقــة بدينه حتى يقضــى عليه«قال 
العلمــاء: معلقــة أي محبوســة عــن 
مقامهــا الكريم.وأخــرج الطبرانــي، 
عن أنــس قال: كنا عنــد النبي صلى 
هللا عليــه وســلم وأتي برجــل يصلي 
عليــه، فقــال:« هــل علــى صاحبكم 
ديــن« قالوا: نعم، قــال:« فما ينفعكم 
أن أصلي على رجــل روحه مرتهن 
في قبره ال يصعد روحه إلى السماء، 
فلــو ضمن رجل دينــه قمت فصليت 
عليه فان صاتي تنفعه«.وأخرج ابن 
أبي الدنيــا في كتاب » من عاش بعد 
الموت« من طريق يســار بن حســن 
قــال: خرج أبــي وعبدالواحد بن زيد 
يريــدان الغــزو فهجموا علــى ركية 
)بئر أو ســاقية( عميقة واسعة فأدلوا 
حبالهــم بقــدر فــاذا القدر قــد وقعت 
فــي الركية قال: فقرنــوا حبال الرفقة 
بعضها ببعــض، ثم دخل أحدهما إلى 
الركــى، فلمــا صار ببعضهــا اذا هو 
بهمهمة )صوت( في الركى، فرجع، 

فصعد فقال: أتســمع ما اســمع؟ قال: 
نعم، فناولني العامــود فأخذ العامود، 
فدخل في الركية فاذا هو برجل جالس 
على ألواح، وتحته الماء، فقال: أجني 
أم أنســي؟ قال: بل أنســي، قــال: ما 
أنت؟ قال: أنا من أهل أنطاكية، واني 
مــت، فحبســني ربي هنــا بدين علّي 
وان لــي ولدا بأنطاكيــة ال يذكروني 
وال يقضون عنــي، فخرج الذي كان 
في الركية، فقال لصاحبه: غزوة بعد 
غزوة، فدع أصحابنا يذهبون، فساروا 
الى أنطاكية، فسألوا عن الرجل وعن 
بنيــه، فقالوا نعم أنــه ألبونا، وقد بعنا 
ضيعة لنا، فامشــوا معنا حتى نقضي 
عنــه دينه، قــال: فذهبــوا معهم حتى 
قضــوا ذلــك الديــن، ثم رجعــوا من 
انطاكيــة حتــى أتوا موضــع الركية، 
وال يشــكون أنهــا ثّم، فلــم يكن ركية 
وال شيء، فأمســوا فيأتوا هناك، فاذا 
الرجــل قد أتاهــم في منامهــم وقال: 
جزاكــم هللا خيرا، فان هللا حولني إلى 
مكان كذا وكذا من الجنة حيث قضى 
ديني. أهوال القبور ابن رجب 127.

اثبات عذاب القرب  : 
عن أم مبشر قالت: دخل علّي رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول:« 
تعّوذي بــاهلل من عذاب القبر« فقلت: 
يا رســول هللا وللقبر عــذاب؟ قال:« 
انهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه 
البهائــم«. صحيــح ابن حبــان  وقال 
هانــئ مولــى عثمان بن عفــان: كان 
عثمــان رضي هللا عنه اذا وقف على 
قبر يبكي حتى يبــل لحيته، فيقال له: 
تذكــر الجنة والنار فــا تبكي وتذكر 
القبــر فتبكــي فقــال:« اني ســمعت 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
يقــول:« القبــر أول منزل من منازل 
اآلخــرة فان نجا منه  فما بعده أيســر 
منه وان لم ينج منه فما بعده أشد«. 

دواؤك يف غذائك      
 عالج فساد 
رائحة الجلد :

n   كذلك يطلى على البدن ما يســد 
المنافــس ويمنع العرق مثل الشــب 
والمــر والصبر ودهــن اآلس ودهن 
الورد وذلك بأخذ هذه الخلطة لوقف 
العــرق تحت االبــط ...  المقادير : 
شــب أو شــب الفــؤاد )150 غرام 
( - تــراب المـــسك )15 غــرام ( - 
مصطـــكى ) 10 غــرام ( - صمغ 
عربــي ) 1 غــرام ( - بودرة أطفال 
خالــي مــن العطــر ) 150 جرام ( 
. حســب الرغبــة اضافــة ) بــودرة 
الياســمين أو الفــل 15 غــرام ( أو 
أي نــوع مــن الروائــح الطيـــبة  و 
طريقة االســتعمال تطحن األعشاب 
جيــدا حتى تصبح كالبودرة ثم تخلط 
وتســتعمل بقطعة من األسفنج تحت 

االبط . 

لمن كان له قلب
ضغطة القبر، وال نجاة ألحد منها

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
ولقد أمر على اللئيم يسبني *** فمضيت ثم قلت ال يعنيني

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا *** ألصبح الصخر مثقاال بدينار

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

 أوائل وأرقام

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم 

13

n قال ربنا العليم الخبير في محكم كتابه : ›‹ يرفع 
هللا الذيــن آمنوا منكم والذين أوتــوا العلم درجات 
وهللا بما تعملون خبير‹‹ سورة المجادلة اآلية11.

n قال حبيبنا ومعلمنا محمد صلى هللا عليه وسلم: 
» ثاثــة ال تــرد دعوتهــم :الصائم حتــى يفطر ، 
واالمام العادل ، ودعوة المظلوم ، يرفعها هللا فوق 
الغمــام ، وتفتح لها ابواب الســماء ، ويقول الرب 
جل جاله »وعزتــي وجالي ألنصرنك ولو بعد 

حين”.

n اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث 
بك فأغثنا، نشــكو إليك ضعــف قوتنا وقلة حيلتنا” 
يا رب اكشــف عنا شر هذا الوباء، وأبعد عنا شر 
الخفايــا، واصــرف عنــا البايا، واغثنــا والطف 
بنــا وارحمنــا. يا رب ادفــع الوبــاء وارفع الباء 
عنــا، وانزل علينا بركات رحمتك ونســائم لطفك 

ومغفرتك.

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

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

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

س/ كيف يصلي المريض؟
ج/ يصلــي قائماً, فإن لم يســتطع فقاعــداً, فإن لم 
يســتطع فعلــى جنب, فــإن لم يســتطع فمســتلقياً 

ورجاه إلى القبلة.

n  أوائل
أول من ســمي سيد الشــهداء .  حمزة بن عبد المطلب 

رضي هللا عنه 
أول مؤذن في اإلسام . .  بال الحبشي رضي هللا عنه
أول من بنى مسجداً في اإلسام .  عمار بن ياسر بأمر 

من الرسول صلى هللا عليه وسلم
 أرقام  

   أرقام :
 دماغ اإلنســان يزن حوالي 1,3 كغ. وهو مقســم 
إلــى ثاثة أقســام رئيســية هــي: المــخ ـ المخيخ 

والنخاع الشوكي.

n  قال األستاذ محمد قطب : ال يكفي المال وحده 
لتأليــف القلوب وال تكفي التنظيمــات االقتصادية 
واألوضــاع الماديــة ؛ ال بــد أن يشــملها ويغلفها 
ذلــك الروح الشــفيف ؛ المســتمد مــن روح هللا ؛ 
أال وهــو الحب ؛ الحــب الذي يطلق البســمة من 
القلوب فينشرح لها الصدر وتنفرج القسمات فيلقى 

اإلنسان أخاه بوجه طليق  .

n   س = ما اسم أقصر سورة القرآن الكريم ؟ ج = هى 
سورة الكوثر

س = ما اســم أطول ســورة فى القرآن الكريم ؟ ج = هى 
سورة البقرة

س = فــي أى بلــد توفى بال بن ربــاح ؟ ج =  توفى في 
بلدة دمشق

س = من هو الخليفة العباســى االول ؟ ج = هو السلطان 
سليم االول

س = مــن هــى أول امــرأة حكمت بيزنطــة  ؟ ج = هى 
االمبراطورة ايرين

س = ما هو أكبر جرس فى العالم واين يوجد  ؟ ج= هو 
تساركولوكول الذى يزن 193 طن ويوجد  فى موسكو

إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي
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عين على اإلقتصاد

n شُــرع فــي بنائه ســنة 1824 
أثنــاء واليــة أحمــد باي فــي أواخر 
العهد العثماني، وقد أنجز عن طريق 
جمع تبرعات المحســنين من شــتى 
مدن الشــرق الجزائري، كان أولهم 
الحاج مبــارك بقطعة من ذهب تزن 
50 غرامــا، ليدُشــن ســنة 1852، 
ومــن حينها إلى اليــوم، لم يكف هذا 
المصليــن عن التــردد عليه، خاصة 

في صلوات الجمعة والعصر.
يقول رئيس مصلحة اإلرشاد الديني 
واألوقــاف بمديرية الشــؤون الدينية 
واألوقــاف في واليــة قالمــةأن هذا 
المســجد متميز في عمارته، يحتوي 
وقاعــة  للرجــال  قاعــات   3 علــى 
للنساء، وقســم لتعليم القرآن الكريم، 

وبه مكتب.
استعملت في بنائه األحجار المقلوبة 
ذات أشكال مستطيلة، وهو ذو طراز 
معمــاري عثمانــي، يحتــوي علــى 
زخارف فنيــة جميلة مســتوحاة من 
عهد بني حماد، ويتربع على مساحة 
1200 متر مربع ويتســع لـ1200 
مــن المصليــن، يتربع ســطحه على 
صومعة دائرية الشكل يبلغ ارتفاعها 
حوالــي 7 أمتــار مبنيــة مــن نفــس 
الحجارة، أما البناية الملحقة بالمسجد 
الرئيسي األثري المتمثلة في الجناح 
الملحق فهو بنــاء معاصر، تم هدمه 

وإعادة بنائه في السنوات األخيرة 

نشــير أن طبيعــة األرضيــة لهــذا 
المعلم هي وقف مقيد تحت البند رقم 
03 من ســجل رقــم 02 المتضمن 
بموجــب  المخصصــة،  األمــاك 
القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20 
جانفــي 1945، والقــرار المــؤرخ 
فــي 18 مــاي 1945 الصادر عن 
الحاكــم العــام الفرنســي فــي الفترة 
المســجد  ويحتــوي  االســتعمارية. 
العتيق أيضا على غرفة كبيرة تحت 
األرض بنيــت في عهــد العثمانيين، 
وهــو عبارة عن مخزن وضعت فيه 

المؤونة إبان الثورة التحريرية. 
ويعتبر المســجد العتيق  من المساجد 
المفضلة بالنســبة للمصلين في والية 
قالمــة ، حيث يؤكــد المصلون أنهم 
يشعرون بالسكينة وبعبق التاريخ . 

المســجد العتيــق ذو طــراز عثماني 
راق، وتقنيات هندســية دقيقة، توجد 
بــه زخرفة فريدة مــن نوعها بقالمة 
تنتشــر في كافــة أركانه. وبالنســبة 
للجانــب الخارجي للمنــارة، يُاحظ 
تناغــم في األشــكال الهندســية التي 
ترمز إلى العمارة اإلسامية العتيقة. 

مسجد “ابن خلدون” العتيق بقالمة
منارة دينية وعلمية 

بهندسة عثمانية 
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رمضانيات
خارج الحدود 

رمضان يف بنغالديش.. 
 مساجد مكتظة والـ”تشاوك” وجبة 

اإلفطار المفضلة 

مساجد نا

يعتبر مسجد “ابن خلدون” أو المسجد العتيق، كما يسميه القالميون، الواقع بشارع عنونة 
بقلب مدينة قالمة، من أهم المعالم األثرية والتاريخية بالوالية ، وهو من أقدم المساجد بها، 
الدين  حفظ  منيعا  يمثل حصنا  كما  نوعها،  من  الفريدة  بعمارته  الوافدين  السياح  يستقطب 

والهوية من خالل ريادته في مجال التعليم.

n لشــهر رمضــان فــي بنغالديش 
أجــواء مميــزة، حيث يقصــد آالف 
فــي  الشــعبي  الســوق  المســلمين 
العاصمة دكا لشراء الطعام استعداداً 

لموعد اإلفطار.
 وتعــد وجبــة الـ”تشــاوك”  األبرز 
بالنســبة لســكان بنغــالداش وهــي 
وجبــة تقليديــة اعتــاد البنغاليــون 
تناولهــا عنــد اإلفطار، عبــارة عن 
نــوع من المعجنــات المقلية بالزيت 
ويــزداد  اإلقبال عليها بشــكل الفت 

خالل الشهر الفضيل 
ويعــد الســوق الشــعبي فــي قلــب 
المفضــل  المــكان  دكا   العاصمــة 
للمتســوقين فــي رمضــان  كونــه 
يتوفــر على  أنــواع مختلفة ولذيذة 
مــن المأكــوالت  ال توجــد فــي أي 
مكان آخر، كما أنه يعد بمثابة المالذ 

للبنغاليين وأغلبهم فقراء 
عنــد موعــد األذان تكتظ المســاجد 
بالمصلين، حيث يشــكل المســلمون 
مجمــوع  مــن   90% مــن  أكثــر 
الســكان، وجرت العــادة على تقديم 
وجبــة اإلفطــار هناك، فــي محاولة 

لتعزيز مفهــوم التكافــل االجتماعي 
خالل الشهر الكريًم”.

تجمع األصدقاء واألقارب
المبــارك  رمضــان  شــهر  يتيــح 
للمســلمين فــي بنغالديــش فرصــة 
التجمــع واللقــاءات األســرية مثــل 
العديد مــن بلدان العالم اإلســالمي، 
فرمضــان يجمــع األهــل واألقــارب 
واألحبــاب خاصــة فــي الســهرة ، 
كمــا  يجتمعون من يوم آلخر لتناول 
اإلفطار معاً، ولو أن هذه الســهرات 
قلت بســبب جائحة كورونا واتساع 

دائرة الفقر أكثر .
وفــي شــهر رمضــان تــزداد صور 
التكافــل اإلجتماعي والتضامن ، من 
خــالل ما يقوم به محســنون ، حيث 
عــادة مــا ينظمــون جلســات إفطار 
جماعــي ويتكفــل ميســورو الحــال 

بتغطية نفقات ذلك 
ومــع اقتــراب عيــد الفطــر تــزداد 
الحركة الشــرائية يوماً بعد يوم، كل 
حســب إمكانياته المادية، حيث تكتظ 
األســواق التجارية الشعبية ومراكز 
التسوق الكبيرة الراقية بالمتسوقين.

إعداد : إيناس.ش

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص - مجلس قضاء برج بوعريرج  

05 شارع –ف- حي 5 جويلية برج بوعريريج  - الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42

إعالن عــن بـــيــع عـــقــار بــالـــمــزاد الــعــلـنــي
بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : رزيق مبارك بن لخضر ، الســاكن بـ : قرية مشــتة 
فطيمــة بلديــة الحمادية والية بــرج بوعريريج . - ضد :  رزيق المســعود بــن لخضر و من 
معــه ، الســاكنون بـ : قرية مشــتة فطيمة بلديــة الحمادية والية بــرج بوعريريج . - بناء على 
الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج ، القســم العقاري بتاريخ : 19/11/2018  جدول 
رقــم : 03766/18 فهرس رقــم 05079/18 و الممهور بالصيغــة التنفيذية  الصادرة عن 
محكمة برج بوعريريج المسلمة بتاريخ : 01/07/2019 تحت رقم 1603/2019 . – بناء 
علــى محضــر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانة ضبــط محكمة برج بوعريريــج المؤرخ في : 
22/10/2019 تحــت إيــداع رقم : 127/19 . - بناء على محضر إيداع قائمة شــروط البيع 
بأمانــة ضبط محكمة برج بوعريريج المؤرخ في :22/10/2019 تحت إيداع رقم 127/19 
.-  بناء على أن جلسة االعتراضات حددت بيوم  : 25/11/2019  . - بناء على أمر تحديد 
جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ : 02/12/2019 تحت رقم : 3036/19 . – حيث 
تم تأجيل جلســة البيع ليوم : 2021-05-25     يعلن األســتاذ طيري صالح محضر قضائي 
لــدى اختصــاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنــوان المذكور أعاه عن بيع 
بالمــزاد العلنــي ألعلى عــرض و أخر مزايد للعقار التالي : : قطعــة أرضية طبيعتها القانونية 
ملكية خاصة مساحتها 10 ر تنتمي للقسم 02 مجموعة ملكية 193 ببلدية الحمادية تقع بالمكان 
المسمى مشــتة فطيمة داخل المحيط العمراني حسب مصالح بلدية الحمادية ، و هي عبارة عن 
ارض شاغرة شكلها شبه منحرف كما يوجد عليها ثاثة أشجار زيتون و أشجار الصرو ، و أن 
الطريق غير المعبد و هو موجود عليها حسب المخطط المسحي المستخرج و المطابق ألرض 
الواقع . حدودها : شماال القطعة رقم : 136 و194 ، جنوبا القطعة رقم : 192 ‘شرقا القطعة 
رقــم :191 ، غربــا القطعة رقم : 189 العقــار محل البيع بالمزاد العلني يتوفر على متطلبات 
الحيــاة مــن كهربــاء و غاز و مياه بث شــرب و شــبكة طرقات )غير معبدة( . - حدد الســعر 
االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره: 6.250.000.00دج(. ستة مليون و مائتان وخمسون ألف 
دينــار جزائري )بموجب خبرة تقييمية (. - يكون البيع يوم : 2021-05-25  على الســاعة 
العاشــرة صباحا ) 10:00( بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج . - فعلى 
الجمهور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطاع على قائمة شروط البيع بأمانه 

ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه أعاه
 المحضر  القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريرج  

05 شارع –ف- حي 5 جويلية برج بوعريريج  الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42

إعـــالن عـــن بـــيـــع عــــقـــــار بالــمـــزاد العــــلـــني
بطلب بالمتابعة و الســعي من الســيد)ة( : بن زعزع فهيمة بنت العيد  ، الساكن بـ :حي 17 
اكتوبر شــارع قطاطرة عبد القادر رقم 43 برج بوعريريج ضد : خليفي مالك بن خليفة  ، 
الســاكن بـــ : حــي 17 أكتوبر شــارع قطاطــرة عبد القادر رقــم 43 بــرج بوعريريج . - 
بموجب حكم صادر عن محكمة برج بوعريريج ، القســم العقاري بتاريخ :29/04/2019 
فهــرس رقم : 02099/19 .الممهور بالصيغة التنفيذيــة بتاريخ :14/01/2020 . - بناء 
علــى محضــر إيداع قائمة شــروط البيع بأمانــة ضبط محكمة بــرج بوعريريج المؤرخ في 
: 06/02/2020 تحــت رقــم 09/20 . - بناء على أن جلســة االعتراضــات حددت بيوم 
10/03/2020 دون تســجيل أي اعتــراض علــى قائمــة شــروط البيع المذكــورة . - بناء 
علــى أمر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريــخ : 14/07/2020 تحت رقم : 
917/20 .- حيث انه تم تأجيل جلســة البيع ليوم : 2021-05-25  . يعلن األستاذ طيري 
صالــح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان 
المذكــور أعاه  عــن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايــد للعقار التالي : - بناية 
سكنية حديثة تقع في منطقة عمرانية سكنية جيدة و سهلة الوصول إليها غير بعيد عن وسط 
المدينة  تتكــون مــن طابق ارضي به أربع مرائب ، مدخل ، درج ، و طابق أول عبارة عن 
شقة سكنية تحتوي على غرفة استقبال ، مطبخ ، 03 غرف ، حمام ، مرحاض ، فناء صغير 
و بهو ، و طابق ثاني و طابق ثالث في طور االنجاز  األشغال به غير منتهية ) بناء الجدران 
باألجر األحمر المثقوب ( . تقع ، العقار له واجهتان تطان على الطريق العمومي  تقع بحي 
17 أكتوبــر شــارع  - أو – قطاطــرة عبد القادر رقم 43 بلدية بــرج بوعريريج ينتمي إلى 
القسم 95 مجموعة ملكية 31 مساحتها اإلجمالية  811 متر مربع  و أن الحي الذي يقع به 
العقار يتوفر على جميع المرافق الضرورية . - حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار بمبلغ قدره: 
)23.849.000.00 دج ( ثاثة و عشرون مليون و ثمانمائة و تسعة وأربعون ألف دينار 
جزائري .   يكون البيع يوم : -25 2021-05 على الســاعة العاشــرة صباحا )10:00( 
بقاعــة الجلســات رقم 02 بمقــر محكمة برج بوعريريــج . - فعلى الجمهــور الر اغب في 
المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطاع على قائمة شــروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو 

االتصال بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاه
  المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : سطيف 

دائرة : ماوكالن  بلدية : تالة ايفاسن 
إعالن بإعداد شهادة حيازة 

إن رئيس المجلس الشــعبي البلدي لبلدية تالة ايفاســن يعلم المواطنين أنه طبقا 
للقانون رقــم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري 
والنصوص التنفيذية الاحقة له أن : الســيد : خرباشــي منير ابن : أحمد وابن : 
بلغــول زهرة المولود بتاريــخ : 08/12/1986 ببوعنداس والحامل لرخصة 
الســياقة رقم : 2047/19 الصادرة بتاريخ : 06/11/2014 بدائرة ماوكان 

والساكن بأوالد أعمر بلدية تالة ايفاسن دائرة ماوكان والية سطيف.
قد قدم لنا ملف يلتمس من خاله إعداد شهادة الحيازة للعقار التالي:

طبيعتــه وقوامه : قطعة أرض تقع بالمكان المســمى “الحــوش” بتيزي نبراهم 
بلدية تالة ايفاسن دائرة ماوكان والية سطيف، ذات طابع بنائي شكلها الهندسي 
غيــر منتظم وتقدر مســاحتها االجمالية ب: 00 هكتار 05 آر 13 ســنتيار ما 

يعادل 513 متر مربع، وحدودها كما يلي:
شماال : طريق خاص بورثة خرباشي عمار ثم ملكية خرباشي أحمد 

جنوبا : طريق بلدي معبد وملكية أعزيب عبد هللا 
شرقا : طريق خاص بورثة خرباشي عمار وطريق بلدي معبد 

غربا : ملكية خرباشي الصالح وملكية أعزيب عبد هللا 
الموقع : الحوش بتيزي نبراهم بلدية تالة ايفاسن دائرة ماوكان والية سطيف، 
فعلــى كل شــخص له مطالب اعتراض على اعداد شــهادة الحيــازة أن يقدمها 
كتابيــا إلى رئيس المجلس الشــعبي البلدي في مدة أقصاها 02 شــهرين باتداء 

من تاريخ هذه النشرة.
 تالة ايفاسن في : 03 ماي 2021
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    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
فائدة المرشوبات الطبيعية للجسم يف رمضان

15رمضانيات

n  تحضيــر العصائــر الطبيعيــة 
يُعــوِّض  لشــربها بعــد اإلفطــار، 
الجســم عن الســوائل التــي فَقدها 
أثنــاء الصيام، ويرفع كفاءة جهاز 
رمضــان  يعــّد  حيــث  المناعــة، 
فرصًة مناســبة لِشــرب العصائر 
الطبيعية أكثر من ســائر األيام، ما 
يضمن إمداد الجسم باحتياجاته من 

الفيتامينات واألمالح المعدنية.
و لهــذا أنصــح بتنــاول كوبين من 
العصير الطازج يومياً للحفاظ على 
الصحة، و كذا تعزيز مناعة الجسم  
و ذلــك لما في العصائــر الطبيعية 

من فوائد منها:
1/ تدعم الجســم بالسكريّات، فيزيد 
نشاطاً وحيوية وقدرًة على استكمال 

الصيام لساعات عديدة.
غنيــة  الطبيعيــة  العصائــر   /2
بالفيتامينات والمعــادن التي تحمي 
الصحة مــن اإلصابة بنقص مناعة 

مع مرور الوقت.
تــزّود  الطبيعيــة  المشــروبات   /3
الجســم بالمــواد المضاّدة لألكســدة 
مــن  الوقايــة  فــي  تســاعد  التــي 

السرطان.
الطبيعيــة  المشــروبات  4/أغلبيــة 
تحتــوي علــى  الفيتاميــن ”ســي” 
الــذي يقي الجهاز العصبي و يعزز 

المناعة.
5/ تعمــل العصائر التي تكون على 
ف الجســم  شــكل ديتوكس على تنظِّ
ل  مــن الســموم المتراكمــة وتُســهِّ

تخفيض الوزن.
ــب األمعــاء وتحميهــا من  6/ ترطِّ
االلتهابات، مع تحسين أداء الجهاز 

الهضمي.
ن الجســد مــن األمراض  7/ تحصِّ
خاصة خــالل ســاعات طويلة من 

الصيام.

  إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

n المقادير:
 500- غ أســاور كلمار، 2حبات طماطم طازجة، 1ملعقة 
كبيــرة طماطــم مصبــرة، 3 فصــوص ثوم، ملــح، ملعقة 
صغيــرة كمون، 2مالعق كبار، زيت زيتون، 1فلفل حار، 

دبشة للتزيين.
طريقة التحضير:

 في قدر نضع الزيت، الطماطم الطازجة و الطماطم 
المصبرة، الثوم، الكمون و الزعتر و كوب ماء بارد 
فوق نار معتدلة و نترك الكل يطهى بعدما يمزج كليا 
الخليط نضيف أساور الكلمار و فلفل الحار و نتركه 

يطهى و نقدمه في طبق مقعر ساخن .  

  شهية طيبة

n     نأخذ البســكويت جهزا أو نحضره بالبيت و نقوم بطحنه جيدا ، 
ثم نأخذ كيلتين بســكويت مع كيلتين كاكاو محمص و مطحون و فنجان 
جــوز الهنــد  نلــم الخليط بحل محلى مكث نســتلي و من جان خر نقوم 
تذويب الشــكوالطة للطلي على حمام بخاري بدون إضافة أي شــيء ، 
و لما تذوب نأخذ القالب المختار ونفرغ ملعقة من الشــكوالطة في كل 
حفرة من القالب و نمشيها على األطراف حتى نغطي كل الجوانب، ثم 
ندخلها الثالجة تجمد حوالي دقيقتين و من بعد نخرجها و نحط كرة من 
العجين و من ثم نغطي من الفوق بالشكوالطة المذابة و ندخلها الثالجة 

من جديد ثم نخرجها و ننزع حبا الحلوى و نزيّنها حسب الذوق.

ضيفنــــــــــا

و n  تعتزم إيمان فتح ناد كبير بعد أن تهدأ أوضاع جائحة كورونا 
تعــود الحياة إلــى طبيعتها، كما أنهــا كانت بصدد 

التحضيــر لبرنامج يعنى بثقافة مطبخ الجزائر و 
المغرب مــع أصدقائها الطهاة الجزائريين، إال 

أن الجائحة حالت دون ذلك. وأكدت أنه  فور 
تحســن األوضاع سيرى النور على أرض 

الواقع.
حكاية الشــاف إيمان كغيرها من بنات 

اللواتي يعشــقن  العربــي  المغــرب 
المطبــخ منذ نعومة أظافرهن فهي 
موجودة في جيناتهن فهن يتربين 

علــى  مســاعدة  األمهــات و 
الجدات على 

صنع ما لذ و طاب من األطباق 
.. بعدهــا تطــّور هــذا الحب من 

هوايــة إلــى مهنــة بــدأت عندمــا 
تحصلت إيمان على شهادة البكالوريا 

و اتجهــت إلى معهد متخصص بالفندقة 
وفور تخّرجها  منه قاموا بإعطائها منحة 

للدراسة بهولندا أين نالت لقب ماستر شاف، 
بعدها رجعت إلى وطنها و عملت في العديد 

مــن الفنــادق و المقاهــي و اكتســبت خبرة و 

ســمعة طيّبــة مكنتها من المشــاركة في العديد مــن المهرجانات الوطنية 
و الدولية، حيث شــاركت في مهرجانين بالواليات 
المتحــدة األمريكية، و إســبانيا و أخرى بدبي و 

المغرب.
و تحصلت الشاف على الجائزة األولى في 
مســابقة الدوري األمريكي للطهاة النساء 
التــي كانــت ممثلــة ب 65 طاهيــة من 
مختلــف البلــدان، كمــا تحصلت على 
الميداليــة الذهبية نظيــر فوزها بها، 
فخزانة إيمان مّرصعة بالعديد من 
الميداليــات الذهبية و التكريمات 
التــي  رفعــت بها  اســم بلدها 
عاليا و شرفته أحسن تشريفا. 
على الرغم من النجاحات التي 
حققتهــا إيمــان إال أن هدفهــا و 
حلمها  األساســي هي  أن تساعد 
المرأة المغربية للنهوض في شــتى 
المجــاالت و ليــس فــي مجــال الطبخ 
فقــط، و تطمــح كذلك أن تذهــب بعيدا و 
تكتب اســمها بأحرف من ذهب بين الطهاة 

العالميين.

مريم  بن جامع 

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الماسرت شاف إيمان مجاهد
مبدعة الطبخ وسفرية السالم لمحو األمية بالمغرب

  استطاعت المغربية إيمان من التتويج بعدة ألقاب و ميداليات من خالل مشاركتها العديدة في المهرجانات 
الخاصة بالطبخ و الحلويات ،إال أن هذا لم يمنعها في التفكير بمصلحة بنات بلدها و تعزيز دورهن في المجتمع 
فهي مؤمنة بأن المرأة هي عماد المجتمع  فإذا صلحت صلح المجتمع كله ، كيف ال وهي سفيرة السالم لمحو 

األمية بالمغرب و سفيرة ملتقى الطهاة المحترفين بالمغرب.

حلوى
احللزون

 
 الطريقة 

n  المقادير :
 200غ شكوالطة سوداء، 100غ سكر بلوري، 100 غ زبدة ذائبة، 110غ فرينة، 2 
بيضــات، 05غ خميرة الحلواني، قوالب الفرن، فنجان عصيدة الفراولة، للتزيين ملعقة 

مثلجات فانيليا. 
طريقة التحضير 

ضعــي الزبدة و الشــكوالطة في حمــام مريم و اتركيها تذوب.  فــي إناء مقعر ضعي 
البيضتيــن، اخفقيهم بالشــوكة و ضفي الســكر، الفرينة و أخيــرا األميرة امزجي كل 
الخليــط و ضفي الشــكوالطة الذائبــة و امزجيهم مع بعض ثم أســكبي كمية قليلة في 
القوالــب و ضعيهــم في الفرن المســخن من قبل. قدميه في صحن مبســط مع مثلجة 

الفانيليا و زينيه بعصيدة الفراولة.
  شهية طيبة

بالشكوالطةفوندون

 أساور  الكلمار  

اإلثنين  10 ماي  2021
الموافق لـ 28 رمضان 1442



متفرقات

توزيــع ثالثمائــة ألف وجبــة وافتتاح 
اربعة عرش مطعما بباتنة

n افتتحت،أمس، مديرية الشــؤون الدينية لوالية باتنة خالل شــهر 
رمضان خمســة عشــر مطعما ووزعــت ثالثمائة وجبة ســاخنة علي 

المحتاجين معابري السبيل والذي ال يملكون إقامة قارة بالوالية. 
وذكر مدير الشــؤون الدينية للوالية انه تم الي حد االن توزيع ثمانية 
االالف قفــة علي الفقــراء والمحتاجين كما تم تكريم ثالثمائة طفل من 
حفظة القران علي مستوي الوالية وكانت الشؤون الدينية قد شاركت 
عبــر ممثليــن عنها فــي الحمالت التضامنيــة التي اطلقتهــا جمعيات 
المجتمــع المدني ومعهــا الهالل  االحمر الجزائري في جمع التبرعات 
واالعانات المتعددة االشــكال علي ســكان مناطق الظل الشتاء الفارط 

ومنها اجهزة للتسخين  وافرشة واغطية ومواد غذائية 
محمد غناي

احيــاء ليلة القدر بالمدرســة القرآنية 
االمام الحسني بربج بوعريريج

n  أشرف، مساء أول أمس السبت، والي والية برج بوعريريج  محمد 
بن مالك على مراســيم إحياء ليلة القدر المباركة بالمدرســة القرآنية 
اإلمام الحســين بوســط مدينة برج بوعريريج، اين تم تكريم نخبة من 
حفظة كتاب هللا لهذه الســنة والفائزين في مختلف المســابقات الدينية 
وكذا  األئمة الحاصلين على الشهادات العليا، إضافة الى ان  المناسبة 
مزدوجة تتوافق مع االحتفاء الذكرى 70 لمجازر 8ماي 1945 حيث 
تم تكريم األســرة الثورية ممثلة في عائلة الشــهيد عشاشــة بوزيد و 
عائلة المجاهد بوهالي الربيع. الفعاليات تخللتها فواصل انشاد وتالوة 
آليــات مــن الذكر الحكيم ومدائح في ذكر الشــيم النبي صلى هللا عليه 
و ســلم عطر بها مســامع الحضور طلبة الزوايــا والمدارس القرآنية 

بوالية برج بوعريريج.
مبروك .ب

حملــة  ينظــم  الطــارف  واليــة  أمــن 
تحسيسة  حول السالمة المروية 

 n تزامنا و حلول عيد الفطر المبارك و مواصلة للحمالت التحسيسية 
التــي تنظم من قبــل مصالح االمن الوطني في مجال الســالمة المرورية 
فــي مختلف المناســبات بهدف الحد من حوادث المــرور اطلقت مصالح 
امن والية الطارف ابتداء  من تاريخ اليوم حملة توعوية واســعة خاصة 
بمخاطر السياقة للمسافات طويلة خالل ايام العيد و هذا بمشاركة الجهات 
الفاعلة في الميدان على غرار الكشــافة االســالمية و اكاديمية الســالمة 
المرورية لوالية الطارف،حيث استهدفت العملية جميع مستعملي الطريق 
بالتركيــز على اصحــاب مركبات نقل المســافرين بما فيهــم الحافالت و 
ســيارات االجرة للمســافات الطويلة،أين شملت وســط المدن و محطات 
نقل المســافرين المتواجدة بإقليم االختصاص فضال عن استغالل حواجز 
المراقبة لمصالح الشــرطة ابن قدمت لهم العديد من النصائح بخصوص 
الموضــوع مــع توزيع مطوبــات تتضمن ارشــادات بخصــوص احترام 
قانــون المــرور كما تم بالموازاة تحسيســهم بوجوب االلتــزام بتدابير و 

البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا .
بوثينة .س

حملــة تحسيســية للوقايــة مــن خطر 
انتشار فريوس كورونا بقالمة 

n انطلقــت، صبيحــة أمس، الحملة التحسيســية المنظمة من طرف 
مديرية الحماية المدنية لوالية قالمة للوقاية من خطر انتشار فيروس 
كورونا،والتــي تدوم شــهرا كامال من 09 ماي إلــى غاية 09 جوان 
2021 والتــي تمــس معظــم بلديــات الواليــة. وتهدف إلــى تعريف 
المواطنيــن بأن خطر فيروس كورونا مازال موجود ومن أجل تطبيق 

اإلجراءات الوقائية بعد التراخي في تطبيقها من طرف المواطنين.
اختيــار األماكن الخاصة بالتحســيس: مؤسســة تعليميــة أو أكثر من 
األطوار الثالثة، أو مركز تكوين مهني أو مؤسســة عمومية مستقبلة 
للجمهــور مثــل )بلدية، مركــز بريد(، أوســاحة عمومية، أو ســوق 
أسبوعي، أو مكان مقصود وفيه حركة من طرف المواطنين أو تجمع 
تجــاري للمحالت أو حاجــز للمصالح األمنية، كمــا يمكن اختيار عدة 
أماكن في عملية تحسيسية واحدة كما يمكن االستعانة بمكبر الصوت 
وتوزيع المطويات والكمامات،وهذا بالتنسيق مع الشركاء في المنطقة 

من مؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني.

تنظيم مرشوع كسوة العيد إلدخال الفرحة لقلوب الرباءة 
نشاطات وعمل خيري للجمعية الوطنية 

لمساندة االشخاص المعاقين »البركة« بباتنة

برج بوعريريج
جمعية بصمة الشباب لبلدية العنارص عنوان للعمل 

االجتمايع عىل مدار السنة

 n   وكعادتها، في كل ســنة تعكف خالل هاته 
االيــام جمعيــة ‘البركــة’ بباتنة ،تزامنــا مع عيد 
الفطر المبارك الى تنظيم مشــروع كســوة العيد 
لفائــدة االطفال االيتــام والفقراء دون أن ننســى 
الفئــة المعاقة، حيث تم جمــع تبرعات كبيرة من 
قبل المحســنين ورجال االعمــال بالوالية أين تم 
اقتنــاء عدد معتبر حســب رئيس الجمعية الســيد 
»عبــد هللا بوخالفــة » من لــوازم العيد ومالبس 
هي بصــدد توزيعها على مســتحقيها عبر كامل 
تراب الوالية خاصة منها مناطق الظل واالماكن 

البعيدة  وادخال الفرحة للبراءة .
شــهر  كل  خــالل  الجمعيــة  اعتــادت،  كمــا 
رمضان  على توزيع قفف وســلل غذائية ألســر 
األيتــام والمعاقين حيث كانــت االعانات المقدمة 
في هاته السنة نوعية وجيدة من خالل تنوغ القفة 
التــي وزعتها على مســتحقيها والتــي تمثلت في 
مواد غذائية واسعة االستهالك اضافة الى السميد 
واللحم ، مست المئات من العائالت عبر  بلديات 

معاقة أوالد عوف بريكة وبني فضالة .
واغتنمــت، جمعيــة »البركة« خــالل خرجاتها 
لتقديم قفة رمضان وكذا كسوة العيد الى التحسيس 
بخطورة فايروس كورونا وتقديم وســائل التعقيم 

وأدوات التنظيف فضال عن الكمامات وملصقات 
تبــرز خطــورة هذا الوبــاء القاتــل  خاصة وان 
العديد مــن دول العالم تعيــش الموجة الثالثة من 

الوباء .
وتحســبا لقدوم امتحانات نهاية السنة تعكف ذات 

الجمعية مع شــريحة المعاقين للتكفل بهم ومد يد 
العــون لهم وفتــح مقرها المتواجد بوســط مدينة 
عيــن التوتة لمزاولة أي نشــاط يخص هاته الفئة 
فضال عن التنســيق مع الســلطات الوالئية لرفع 

الغبن عن هاته الفئة على مدار السنة .

 

n  و كانــت جمعيــة بصمة الشــباب لبلدية 
العناصــر مــن بيــن الجمعيــات المنخرطة 
فــي العملية منــذ الوهلة األولــى أين جندت 
منخرطيهــا لخياطــة وســائل الحمايــة مــن 
كمامات و ألبســة واقية حيث تمكنت النســاء 
الماكثــات بالبيــت مــن خياطــة أكثــر مــن 
16000 كمامــة ناهيك عــن توزيع المعقم 
و مــواد التنظيــف و المشــاركة في عمليات 
تعقيــم األحياء و األماكــن العمومية . و بما 
أن الجمعيــة ذات طابع ثقافــي ، اجتماعي ، 
رياضــي فــان عملها لم يقتصر على نشــاط 
واحد بل تعداه إلى جوانب متعدد ففي المجال 
الثقافي قامت الجمعية بالعمل على المحافظة 
علــى التــراث و الحفــاظ علــى المقومــات 
الوطنيــة حيث نظمت حفال تكريميا لالئمة و 
حفظة القران الكريم ، و إحياء اليوم الوطني 
للهجرة المصادف لـ 17 من شهر أكتوبر من 
كل سنة من خالل محاضرة من قبل الدكتور 
جمــال صديقــي ، كمــا تناولــت األخصائية 
النفســانية سامية شــوتري موضوع الحرقة 
و حاضر األســتاذ وليد عبدلي حول المعنى 
األدبــي للهجرة ، أما الدكتــورة أمال مرابط 
مــن كلية الحقوق و علــم االجتماع فتطرقت 
إلــى الناحيــة القانونيــة للظاهــرة و هذا من 
اجل التحســيس بهذه الظاهــرة الدخيلة على 
المجتمــع الجزائــري و التي يذهب الشــباب 
فــي مقتبل العمر ضحيــة للولوج في عالمها 
المظلم .و أضافــت نورة عبدلي أن الجمعية 
صــار لها تقليد ســنوي يتمثل فــي االحتفال 
بعيــد الثورة من خالل المشــاركة بمعارض 
لأللبســة ،الحلويات و المأكوالت التقليدية و 
العصرية    باإلضافة إلــى االهتمام بالمرأة 
الماكثة بالبيت التــي توليها اهتماما بالغا من 

خالل نشــاطات الخياطة و الطرز و الرســم 
علــى الزجــاج ، كمــا كانــت للجمعيــة عدة 
اتفاقيات مع مؤسسات عدة كاإلقامة الجامعية 
العناصــر 02 حيث تم تعليم طالبات اإلقامة 
صنع الحلويات بعد القيام بدورة تدريبية لهن 
.و كذا اتفاقية مع رابطة الكونغ فو بالمركب 
الرياضــي الجواري ببلديــة العناصر إلقامة 

العديــد مــن النشــاطات علــى مدار الســنة 
وخاصــة في الشــهر الفضيل أيــن كانت لها 
مبــادرة توزيع 100 قفة علــى المعوزين و 
تعمــل الجمعية على تقديم اإلضافة في حدود 
ما يســمح بــه قانونهــا األساســي و نظامها 
الداخلي لمســاعدة الفئات الهشة من المجتمع 

و التكفل و لو بجزء من هذه الشريحة .

تعتبر، الجمعية  الوطنية لمساندة  االشخاص المعاقين البركة بوالية باتنة، من بين الجمعيات  
الفريدة من نوعها بالوالية و التي تنشط من أجل مساعدة الفئات المحرومة والمحتاجة والتكفل 

بها  خاصة منها المعاقة ومد يد المساعدة لها،وإضفاء نموذج للعمل الخيري المشرق من خالل بث 
روح التضامن والتطوع في الوسط االجتماعي على مستوى كامل تراب عاصمة االوراس باتنة  .

كشفت رئيسة جمعية بصمة الشباب لبلدية العناصر اآلنسة نورة عبدلي نورة أن المرحلة الصعبة التي مرت بها البالد و ال 
تزال أثارها و تبعاتها ظاهرة للعيان جراء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 جعلت الشعب الجزائري يعمل من اجل لم الشمل 
و التعاون و إبراز قدراته في مواجهة الصعاب ، سواء بالنسبة لألفراد أو المجتمع حيث أن الجميع هب للعمل اإلنساني و 

الخيري على جميع المستويات . 
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n »غلطــة األطفــال يتحمــل 
تكلفتهــا الكبــار«، هــذا مــا حدث 
مــع ســيدة أمريكية تدعــى جينيفر 
براينــت، وتعيــش بحــي بروكلين 
فــي مدينة نيويورك، حيث تســبب 
طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 
4 ســنوات، في إحداث ورطة لها 
بإتمام طلب حلــوى آيس كريم من 
متجــر للبيع عبــر اإلنترنت بقيمة 
شراء قاربت مبلغ 3000 دوالر، 
وذهبــت فاتورة بقيمة المشــتريات 
علــى منزل خالــة الطفل وشــقيقة 

األم.
واشــترى الطفــل نــوح براينــت، 
الــذي يعشــق الرســوم المتحركة 
ومقيم مع والدته بحي بروكلين في 
مدينــة نيويورك، كميــة كبيرة من 
مصاصات ســبونج بــوب المجمدة 
مــن متجــر أمــازون عــن طريق 
الخطــأ، فــي عمليــة شــراء غير 
قابلة لالسترداد، وأرسل الحلويات 
لمنــزل خالتــه، وفــق مــا ذكرتــه 

صحيفة »نيويورك بوست«.
ووضع الطفل نوح براينت، والدته 

في ورطة كبيــرة، بعد أن تفاجأت 
األم بفاتورة ابنها نوح، واستيقظت 
األم لثالثة أطفال، على وقع فاتورة 
ضخمــة وضعتهــا فــي حســابات 
معقــدة لتدبيــر المبلــغ باإلضافــة 
لســداد قروض الطلبة ودفع نفقات 

األسرة.
وتولــت طالبة في جامعة نيويورك 
العمــل  مجــال  فــي  ومتدربــة 
االجتماعي، تدعى كاتي ســلوش، 
دعم األم جينيفر براينت، وأنشــأت 
صفحة على منصة »غو فاند مي« 
لتعويــض والــدة الطفل عــن قيمة 
فاتــورة الشــراء، وكتبت »كاتى« 
علــى صفحة جمــع التبرعات، إن 
المشــتريات بلغــت 51 صندوقــاً 
احتــوت علــى 918 قطعة حلوى 

مجمدة.
ونجحــت حملــة الدعــم فــي جمع 
3675 دوالراً، متجــاوزًة ســقف 
لتعــرب  المطلوبــة،  التبرعــات 
والــدة الطفل عن ســعادتها بالدعم 
الهائــل، وتؤكد أن المبلغ اإلضافي 

سيُخصص لتعليم ابنها وعالجه.

n رفــع مجموعــة من نشــطاء 
رعايــة الحيــوان قضيــة نيابة عن 
فيلــة تدعــى »ســعيدة« وتتواجــد 
داخــل حديقــة حيــوان برونكــس 
األمريكيــة، متهميــن الحديقة بأنها 
تســجن الفيل، ومن جهتهــا، قالت 
إنهــا  العليــا،  نيويــورك  محكمــة 
ستســتمع إلى قضية رفعها نشطاء 
رعايــة الحيــوان الذيــن يزعمون 
أن »ســعيدة« مســجونة في حديقة 
حيوان برونكــس ألكثر من أربعة 

عقود.

صحيفــة  نشــرته  لمــا  ووفًقــا 
»اإلندبندنت«، فإن هذه هي المرة 
األولى في التاريخ التي تستمع فيها 
أعلى محكمة في أي والية أمريكية 
قضائية ناطقة باللغة اإلنجليزية إلى 
قضية إحضــار مرفوعة نيابة عن 
شــخص آخر غير إنســان، ويعمل 
نشــطاء رعاية الحيوان، على دعم 
الفيل »سعيدة« من أجل الحصول 
على اعتراف بحقها األساســي في 
المنظمة،  الحرية الجسدية، وتقول 
إنــه »يجــب منــح )ســعيدة( أمر 
إحضار ونقلها إلى ملجأ لألفيال«.

نيبايل يحقق رقما قياسيًا بتسلق »إيفرست« 25 مرة

كشك تليفون يف لندن للبيع بسعر أغىل من المنازل

طفل أمريكى يورط والدته يف رشاء 
حلوى مثلجة بـ 3 آالف دوالر

ألول مرة يف تاريخ محاكم أمريكا

رفع قضية نيابة عن فيل لحصوله 
عىل الحرية الجسدية

n فالجزائريــون  كعادتهــم صنعــوا جــوا مــن 
الضحك و الســخرية على صفحات الفيسبوك  أين 
كتب أحد المعلقيــن:« إن الصينيين  أحفاد يأجوج 
و مأجــوج و مــا يركحــوش حتى يخليوهــا علينا 
،ماكفاتهمش الكورونا زادولنا حكاية الصاروخ .

و  تمنــى بعــض  المبحريــن ســقوط الصــاروخ  
بالصين نكاية فيها ألنها ســبب ما يعيشه العالم من 
كــوارث و مآس، بينما علّقت فتاة تدعى إيمان في 
صفحتها بحكمة استنبطتها من هذا الموقف فكتبت 
:«كن مثل صاروخ الصين ال يعرف وجهتك أحد 
 و  بتألق الالعب الدولي رياض محرز هذه األيام  
فــي بطولة األندية األوروبية و كيفية تحكمه للكرة 
و تســديده لألهداف فضل حمزة ربط ذلك بالحدث 
الــذي شــغل العالــم فكتــب معلّقا«مــدوا لرياض 
يكونطرولي الصاروخ و هللا يجيبو في الصين ».   
و تزامنــا و ليلــة القــدر التــي احتفــى بهــا العالم 
اإلســالمي أول أمــس  و مــا رافقهــا مــن إعــداد 
للحلويات اســتعدادا لعيد الفطر ، طغت الســخرية 
من قبل ربات البيــوت حيث قالت إحداهن »درك 
احنا نعســوا ليلة القدر و ال هذا الصاروخ » . كما 
وضعــت مريم صورة  مضحكة  المرأة تســتمتع  
بصنــع مختلف الحلويات في مجموعة  مخصصة 
للطبــخ والحلويات قبل أن تتهاطل عليها التعليقات 
منهــا« العيد فرحة و الموت واحدة إذا كتبلنا ربي  
ال اعتــراض على حكمه » ، »نســتنى العيد غير 
باش نشرب الحليب مع صحن الحلويات حتى هذه 
و ماخالنــاش الصــاروخ نحلمو بهــا« بينما كان 

لــوردة  رأي مختلف و هاجمتهــم »باردين القلب 
لكان يطيح الصاروخ يســبب كوارث للبشــرية و 

انتوما غير خموا في كروشكم » . 
وبعيــدا عــن الســخرية والتهكم حــرص البعض 
علــى الحديث بشــكل علمي، و متابعة ما ينشــره 
العلمــاء كالعالــم الجزائــري نضــال قســوم الذي 
منــح الكثيريــن الطمأنينــة بعــد أيام مــن القلق و 
التّرقب، بعد أن أكد بأنه و حســب مؤسسة التنبؤ« 
اروســباس كوربوراســيو« أن الســقوط سيتم يوم 
األحــد 9 مــاي علــى الســاعة 4:19 بالتوقيــت 
العالمي بشرقاســتراليا. فيما أشــار الباحث اندرو 
جونز إلى » أن االحتمال األكبر هو سقوط الجزء 

األساسي للصاروخ في مكان غير مأهول بالسكان 
كالمحيطــات، و هو بالفعل مــا حدث أمس، حيث 
دخــل صــاروخ الصين الشــارد لونــج مارش 5 
الغــالف الجوي لألرض و تفّكك فوق بحر العرب 

و سقطت بقاياه في المحيط الهندي.
الجديــر بالذكر فإن الصاروخ الــذي أطلقته إدارة 
الفضاء الوطنية الصينية يوم الخميس يسمى »لونغ 
مــارش 5 بــي » ويعتبر أكبروأقــوى الصواريخ 
الصينية بطول يقدر ب 30 مترا ووزنيبلغ حوالي 
21 طنــا. وتــدور القطعة المتبقيــة من الصاروخ 

مرة كل 90دقيقة في مدار أرضي منخفض.

مــن  شــيربا،  مينغمــا  وكان   n
وكالــة »ســفن ســاميت تريكــس« 
المنِظمــة لمهمــات التســلق الجبلية، 
قد قــال لوكالــة الصحافة الفرنســية 
إن »كامــي ريتــا حقق رقماً قياســياً 
جديداً مع تسلقه القمة للمرة الخامسة 
والعشــرين«. وكان شــيربا ضمــن 
فريق من اثني عشر عضواً يضعون 
حبااًل ثابتة على المســار نحو القمة، 
وهو أول فريق يتجه نحو اإلفرســت 
في موســم الربيع الحالي، فيما يُتوقع 
أن يحــذو مئــات الطامحين لتســلق 
 القمــة حذوهم في األســابيع المقبلة.

وكان كامي ريتا شيربا )51 عاماً(، 
المرشــد الجبلي المحترف منذ أكثر 
مــن عقديــن، قد بلــغ قمة إيفرســت 
للمــرة األولــى ســنة 1994، فيمــا 
كان يعمــل لمواكبــة بعثة متســلقين. 
ومــذاك، دأب على تســلق »ســقف 
ســنوية. شــبه  بصــورة   العالــم« 

هــذا اإلنجــاز األخيــر فــي 2020 وكان المتســلق النيبالي يعتزم تحقيق 
لمناســبة عيد ميالده الخمسين، غير 

أن أزمة »كوفيد - 19« حالت دون 
ذلك.

وأوضــح ريتــا شــيربا، مــن مخيم 
القاعــدة، قبل بدء التســلق: »الهدف 
ليــس تحطيــم أرقام قياســية... كنت 
أريــد االحتفال بعيدي الخمســين من 
خالل بلوغ القمة )إيفرست( 25 مرة 
سنة 2020 في سن 50 عاماً، غير 
أن )كوفيــد - 19( حــال دون ذلك، 
 لــذا حققت هــذا الحلم هذه الســنة«.
وفي رصيد هذا المتســلق المخضرم 
نجاحــات أخرى، تمثلت بتســلق قمم 
عدة يفوق علوها 8 آالف متر، بينها 
»كــي 2«، ثاني أعلى قمم العالم في 
باكســتان. وكان كامي ريتا شيربا قد 
تســلق إيفرســت مرتين في 2019، 
 محققاً في كل مرة رقماً قياسياً جديداً.
وفي الموسم الطالع، أصدرت وزارة 
الســياحة النيباليــة 408 تراخيــص 
لتســلق إيفرست، يكلف كل منها 11 
ألــف دوالر. وأكثريــة المرشــحين 
لتســلق القمة ينفذون مهمتهم بصحبة 

مرشد نيبالي.

n وأفــاد تقريــر نشــرته صحيفــة »ديلــى ميل« 
البريطانيــة، أن الســعر المذهــل للكشــك أغلى من 
منزل عائلي في بعض مناطق بريطانيا، حيث يمكن 
بيــع المنازل المكونة من ثــالث غرف نوم بأقل من 
30 ألف جنيه إســترليني، مع وجود منزل حالًيا في 

السوق مقابل 5000 جنيه إسترليني فقط
وأوضــح التقرير، أنــه صناديق الهاتــف البريطانية 
الشــهيرة صممت مــن قبل الســير جايلــز جيلبرت 
ســكوت، وهو المهندس المعمــاري الذي يقف وراء 
بعــض المباني البريطانية األكثر شــهرة مثل محطة 
باترســي باور، وتيت مــودرن، وكاتدرائية ليفربول 

اإلنجيلية.
ونُشــر إعالن حول صنــدوق الهاتف K2 من خالل 
موقــع رايتموف الذي يعتبر أكبر بوابة عقارية على 
شــبكة اإلنترنت فــي المملكــة المتحــدة، وكتب في 
اإلعالن: ›امتلك قطعة مميزة من التراث البريطاني 

تقع فــي المدينــة«، وأضاف اإلعــالن، أنه »يمكن 
إدارة األعمــال التجاريــة الخاصــة بــك، وتوصيل 
اإلنترنــت، كما أنه مزود بخدمــات الكهرباء، حيث 
تم تحويل صناديق الهاتف المماثلة سابًقا إلى مكتبات 

ومتاجر«.
ابــع اإلعالن: »أدرجــت إنجلتــرا التاريخية الحفاظ 
علــى هذه األكشــاك الحمــراء الشــهيرة، وقد حول 
الكثيــر منهــا إلــى مقاهــي، ومكتبــات، ومتاحف، 

ومخابز، وبائعي زهور«.
وأشــار التقريــر، إلــى أنــه فــي عــام 2006، تــم 
التصويت على صنــدوق الهاتف K2 كأحد أيقونات 
التصميم العشــرة األولى فــي بريطانيا، موضًحا أنه 
ما بين عامــي 1926 و1935، تم تركيب 1700 
نموذج من K2، بينما يصل العدد اإلجمالي ألكشاك 
K2 الباقيــة إلى قرابة 224 كشــك فقط في مختلف 

أنحاء المملكة المتحدة.

أثار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة واحتمال سقوطه في مكان عامر بالسكان ضجة كبيرة بين هلع 
و استياء و استهجان و كثير من السخرية على مواقع التواصل االجتماعي، خاصة من قبل الجزائريين الذين 

تناولوا الخبر بنوع من الطرافة و تتفيه الحدث الخطير.

للمرة الخامسة والعشرين ينجح النيبالي كامي ريتا شيربا في بلوغ قمة جبل إيفرست، محطماً رقمه القياسي 
ألكبر عدد عمليات تسلق ألعلى قمة في العالم على علو 8848 متراً. 

طرح كشك هاتف أحمر تقليديفي بريطانيا، للبيع مقابل 45 ألف جنيه إسترليني، حيث تم اإلعالن عن الكشك الذي يعود تاريخه إلى 100 عام، كمساحة تجارية في 
مدينة لندن، على الرغم من أنه يغطي مساحة تسعة أقدام مربعة فقط، أي ما يعادل2.74 متر.

الصاروخ الصيني يسقط أخيرا بعد استياء 
و استهجان و كثير من السخرية

مريم. بن جامع 
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n ويتطّرق هذا العمل المســرحي 
الــذي أنتج فــي 2011 مــن طرف 
التعاونيــة الثقافية » أفكار و فنون« 
األحــداث  إلــى  )ســطيف(  للعلمــة 
المأســوية للثامن مــاي 1945 التي 
عاشــتها مدينــة العلمة علــى غرار 
مناطق كثيرة من الوطن تحت وطأة 

االستعمار الفرنسي.

و  ألفها  التي  »معالم«  وتناولت 
أخرجها عبد الوهاب تمهاشت المكان 
و الزمان الثوريين في مدينة العلمة 
 « اغتيال  محاولة  قصة   خالل  من 
اللويتنو بوكلبة« و الذي عرف بكلبه 
الشرس و كان يقوم بتصعيدات على 

المواطنين في  المقاهي.
كل  بجمع  االحتالل  قوات  وقامت 

سكان العلمة شيوخا و نساء و رجاال 
)حاليا  البلدي  الملعب  في  أطفاال  و 
لمدة  حارش(   عمار  الشهيد   ملعب 
بمن  االعتراف  اجل  من  يوم   14
استهدفت  التي  الفدائية  بالعملية  قام 
كان عدوا  الذي  اغتيال »الحركي« 

لوطنه و للمجاهدين.
وجسد هذا العمل الفني في 50 دقيقة  

مارستها  التي  الوحشية  الممارسات 
المواطنتين  ضد  االحتالل   قوات 
بكل  االستعمار  ناهضوا   الذين 
من  الالإنسانية  ممارساته  و  أشكاله 
خالل مشاهد مسرحية و كوريغرافية 
لألحداث  وثائقي  في سرد  غنائية  و 
التي راح ضحيتها ما يناهز 45 ألف 

شهيد. 
أبدع  التي  السينوغرافيا  وجاءت 
حائط  بناء  في  نفسه  المخرج  فيها 
في  تاريخيين   لزمنين  كفاصل 
ديكور »ثابت«  بحكم أن  األحداث 
مكان  في  كلها  جرت  المأساوية  
قوات  قامت  أين  )الملعب(  واحد 
لمدة  المواطنين  بحصر  االستعمار 

أسبوعيين.
التي  المأساة  على  المشاهد  وعبرت 
التعبير  قوية   أغاني  خالل  من 
صالح  ألفها  موسيقى  في  واللحن 
في  برغوث.  و عرضت »معالم« 
في  خاصة  تاريخية  مناسبات  عدة 
االستقالل  بعيد   االحتفال  ذكرى 

ومجازر 8 ماي 1945. 

n عرضــت دار ســوثبى، فــى 
لندن،  قطعتين منحوتتين من بالط 
الحجــر الرملي الخطي من إفريز، 
الهنــد، على األرجــح دلهي، تعود 
للقرن الثالث عشر، فى مزاد تحت 
عنــوان »فنــون العالم اإلســالمي 
الســجاد  ذلــك  فــى  بمــا  والهنــد 
الفاخــر«، وقدر ســعرهما ما بين 
8 إلــى 12 ألف جنيه إســترليني، 
وتــم بيعها بـــ10.80 ألــف جنيه 

استرلنيى.
بالحفر  منقوش  كالهما  والقطعتان 
نقش  من  جزًءا  ويشكالن  العميق 
كتابي ، كل منهما مثبت على حامل 
 ×  41.5 الطلب،  حسب  مفصل 
 41.4 األعلى.؛  سم.   11 ×  25

× 24 × 12 سم.
المنحوتة  الحجرية  األلواح  وهذه  
بصورة  منتشرا  كانت  هندي  فن 
العالم،  المنطقة من  كبيرة فى هذه 
عشر  الثاني  القرن  نهاية  فى 
تجمع  عشر،  الثالث  القرن  وبداية 

الطوب  سمات  بين  اللوحات  هذه 
التي  الجصية  والزخرفة  الغوري 
غزو  خالل  من  الهند  إلى  أدخلت 
الغوري  السلطان  قبل  من  دلهي 
معز الدين محمد )حكم من 1173 

إلى 1206(.
سبق  سوثبى  أن  بالذكر،   جدير 
وباعت ثالثة أغلفة ضخمة بالخط 
العثماني، ترجع إلى القرن السابع 
الضخمة  األغلفة  وقدرت  عشر، 
 120 إلى  ألفا   80 بين  ما  للبيع 
ألف جنيه إسترليني، لكن تم بيعها 

بـ107 آالف جنيه إسترليني.
 15 من  المخطوطة   وتتكون 
الكوفي  بالخط  مكتوبة  سطراً 
الداكن،  البني  بالحبر  المطول 
نقاط  شكل  على  التشكيل  عالمات 
وفواصل  وخضراء،  حمراء 
باللون  ومحددة  بالذهب  مقلوبة 
السور  وعناوين  الغامق،  البني 
بالذهب محددة بالحبر البني الداكن 

ومحاط بإطار.

n اجتــازت مبيعــات روايــة »النومالــي« 
إليرفيــه لــو تيلييــه الفائــزة بجائــزة »غونكور 
2020«، وهي أرقى جائزة أدبية فرنسية، عتبة 
مليون نسخة، كما أعلنت دار »غاليمار« للنشر. 
وتم تجاوز هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 

ألف نسخة جديدة.
وتدور »النومالي«، وهي ثامن روايات إيرفيه 
في  يتمثل  غريب  حدث  تبعات  حول  تيلييه،  لو 
صودف  ونيويورك  باريس  بين  رحلتين  تسيير 
ال  زمني  بفارق  أنفسهم،  الركاب  تحمالن  أنهما 
ببراعة  الرواية  وتمزج  أشهر.  بضعة  يتعدى 
السوداء  الرواية  بينها  مختلفة،  أدبية  أنواع  بين 

والسرد األدبي الكالسيكي والخيال العلمي.
التجاري  المدير  غرونشتاين  شارل  جان  وقال 

لدار »غاليمار«لوكالة الصحافة الفرنسية: 
بشكل  الكتاب  بيع  يستمر  أسبوع،  بعد  »أسبوع 
جيد جداً. لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة«.

وزعت  »النومالي«التي  مبيعات  وتسارعت 
منها 12500 نسخة في أوت 2020، والتي لم 
يتم إبرازها بين الكتب األدبية لهذه الدار، بفضل 
اختيارها من قبل لجنة التحكيم لجوائز الخريف 

األدبية.

إلى  أكتوبر  أواخر  من  المكتبات،  إغالق  وأدى 
أوائل ديسمبر، إلى تركيز المبيعات على بعض 

األعمال الناجحة، بما في ذلك هذا الكتاب.
ورقم المبيعات الدقيق ما زال غير مؤكد. ووفقاً 
 954 اإلجمالي  النسخ  عدد  يبلغ  لـ«غاليمار«، 

لمجلس  وفقاً  أما  والخارج(،  فرنسا  )في  ألفاً 
به مجلة »ليفر  استشهدت  الذي  »جي إف كا« 
من  نسخة  ألف   770 بيعت  إيبدو»الشهرية، 

الرواية في فرنسا.

عرض مرسحية  »معالم« بالجزائر
 سوثبى تعرض قطعتني من بالط 

الحجر الرميل الهندي

آثار إسالمية فى المزادات العالمية

بيع مليون نسخة من رواية »النومايل« الفائزة بجائزة غونكور يف فرنسا 

كيف يفضل  كمال علي طويوي 
تقديم نفسه لقراء عني الجزائر؟

- أنا شاعر من بلدة عين فوة ببلدية 
واد العثمانية بميلة بإرهاص البدايات 

 )97_ 93( التسعينات  في  صحفي 
المعارف تمّدد  وتراكم  تخمر  ومع 
الكلمة ..يطارد  حلو  يتذوق  قلمي 
الشغف..دونت  وسحر  الومض 
على  إطاللة  أول  مع  خربشاتي 
سحره  أسرني  الذي  جبران  إبداع 
في  أغوص  فرأيتني  لهفتي  وشد 
بين  زاولت  اللذة،  بشراهة  كتبه 
دراستي الثانوية وسحر البوح فكانت 
»جريدة  على  لي  قصيدة  أول 
مطلع  بقسنطينة  النهار«المسائية 

التسعينات.
الشاعر  جربان  خليل  ذكرت 
مدى  أي  فإىل  الكبري،  املهجري 

كانت أثريه عليك؟

أن  تحكمه صدفة فكان  - كل شغف 
بدأت البحث في هذا الجبران و ماذا 

يكتب 
المتكسرة..  األجنحة  على  مررت 
وهي  سلمى  مع  تعاطف  شغفي 
سحره  فكان  الكنيسة  قهر  تعاني 
وابتسامة«،  »دمعة  داخلي  يتعاظم 
»النبي« ...المجنون أغفل حينها في 
العقاد وال طه  ..فال أبو ماضي وال 
التي  حسين. ..وحدها رسائل األدب 
شدت الناس إلى هذا األدب الطاغي 
فرسخت ذاك السهل المانع على تلة 
الكلمة بقطوف من التراجم ثم رجوع 

الموجة إلى باحثة البادية.
حدثنا عن أهم إصداراتك ؟

»دواوين  في  أشعاري  جمعت   -
مولودي  سيكون  و  النور » 
التدقيق  تحت  هو  الذي  األول 
إنسان«  »البداية  والقراءة بعنوان 
نزفت  30قصيدة  لـ  المتضمن 
والوطن  هي  روحي ..ترواح  من 

بتساوي النبض وترابط األنساق في 
أزمنة متقاربة الوجع.

الثقايف مع  للواقع  تقييمكم  ما 
ظهور نوادي القراءة؟

- سأخص النوادي برؤياي أوال نادي 
إضاءة  نجمة  »شكل  تقرأ  »ميلة 
إلى  ونوره  سحره  فأمتد  بالوالية 
تخوم الجوانب ومأل الفضاء لتنجب 
بها  نفخر  نواد  البلديات  باقي  لنا 
تقرأ«،  »بوقرانة  بحب  أذكر منها 
تاجنانت  تقرأ«،«  خلوف  »أوالد 
تقرأ«... )أمثلة وعينات فقط حتى ال 

تغضب علينا باقي النوادي(.

لم  الكتاب  و  القراءة  *تراجعت 
فمنصات  وحيدا،  مؤنسا  يعد 
خلقت  التواصل االجتماعي 
للنشر فما  و أسهل  مجاال أسرع 

رأيكم؟
و  األوجه  متعدد  القراءة  تراجع   -

بادية .. أسباب  و  مختلفة  برؤى 
نتباين  السرعة  أزمنة  نحن اآلن في 
مؤمن  هو  من  هناك   ، الوجود 
بالكتاب وال يرضى له بديل  وهناك 
من رأى ركوب موجة السوشل ميديا 
لسرعتها في إبالغ المعلومة وإيصال 

المبتغى.
هل الكاتب مجرب على النشر يف 
و  للوقت  ربحا  مستقبال  املواقع 

مصاريف الطبع؟
األدبية  الملتقيات  إقامة  أن  أرى   -
الكاتب  بحضور  بالتوقيع  والبيع 

والشاعر 
ركنه  للكتاب  تعيد  أن  بإمكانها 
ُشغف  كيف  شاهدت  المميّز ..وقد 
النبع  بنادينا  أقمنا  يوم  الحضور 
العثمانية  وادي  لبلدية  األدبي 
بحضور الشاعرين  شعرية  أمسية 
درويش،  ونورالدين  شايطة  محمد 
المواقع  تسلطت  مهما  أقول  لهذا 
الوهج  ذاك  للكتاب  بسرعتها يبقى 

والرغبة ولن تزيحه أي قوة.
التي  الشعرية  النوادي  عن  ماذا 

ظهرت بميلة؟
لوالية  األدبي  الثقافي  المقهى   -
مبارك  الثقافة  بدار  الُموطن  ميلة 
بوشناق  الرزاق  عبد  بقيادة  الميلي 
وتسيير عبد الجليل بوقاسة والحسن 
الثقافة  درب  أنار  قبسا  بلخير يعتبر 
ولّم شمل الشتات وما الثالث دورات 
الفائتة إال دليل على حمل الشعلة ..

شعراء  واليتنا،  أدباء  جالسنا 
وفنانات كلهم  وشاعرات فنانين 
والشغف من  الزخم  لهذا  اطمأنوا 
اإلبداعية  للمواليد  احتضان 
بالمرأة  االحتفال  إلى  بها  واالحتفاء 
أبو  المسرح  العالمي إلى  يومها  في 
ننوه  و  التعب  نشكركم  الفنون لهذا 
لكل  التسيير...تمنياتي  باحترافية 
الثقافي بالنجاح  المبدعين و اإلعالم 
في مسايرة النشاط الثقافي و الشكر  
لكم و لجريدة عين الجزائر الموقرة.

الشاعر كمال طويوي لعني الجزائر

»البداية إنسان«..  30قصيدة نزفت من روحي و 
ترواح هي والوطن بتساو النبض وترابط األنساق

حاوره : محمد بوسبتة

عرضت سهرة أول أمس بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة مسرحية »معالم« بمناسبة 
ـ 76 لمجازر 8 ماي 1945.  إحياء اليوم الوطني  للذاكرة المصادف للذكرى ال

حوارنا الرمضاني هذه المرة جمعنا بشاعر من بلدة عين فوة الساحرة التي أسرت بجمالها قلب الشاعر و ألهمته وصفة 
شعرية ضاهى بها كبار الشعراء في المهجر إنه الشاعر المتميز كمال طويوي الذي خص جريدة عين الجزائر بهذا 

الحوار الراقي عن مسيرة شاعر ال يستسلم  و يقاوم بكلماته قهر الحياة.



n يخــوض النجم رامز جالل، 
موســم عيد الفطر بفيلمــه الجديد 
الذي يحمل اسم »أحمد نوتردام«، 
والــذي ينافس به في موســم عيد 
الفطــر المقبل، ومــن المتوقع أن 
يحضر رامــز جالل مع جمهوره 
فــي إحدى حفالت عــرض الفيلم 

في دور عرض السينمات.
يجســد رامــز جــالل خــالل فيلم 
شــخصية  نوتــردام«  »أحمــد 
قتــل  عمليــات  يتتبــع  صحفــي، 
واســعة لعدد من السيدات وتبحث 
األجهــزة األمنيــة عــن الســفاح 
الخفي، ويجســد دوره الفنان خالد 
الصاوي، وفجأة تتســرب معلومة 
لقــوات األمن عــن تأثر الســفاح 
بشخصية »أحدب نوتردام« بطل 
الرواية الرومانسية الفرنسية التي 

ألفها فيكتور هوجو.
ويفكــر رامــز فــي جــذب انتباه 
الســفاح إليه، فيتعرف على طبيبة 
تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق 
على نفسه اسم أحمد نوتردام، في 
إشــارة إلى تأثره بشخصية أحدب 
نوتردام، ويبدأ السفاح في البحث 
عــن أحمــد نوتــردام، خاصة أنه 
يشاركه حب شخصيته المفضلة، 
حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، 

ويتعــرف الصحفــي على ســبب 
قتل الســفاح للســيدات في منزله، 
ويتبيــن أن األخيــر مصاب بعقدة 
فــي حياتــه جعلته يكره النســاء، 

ويســعى إلــى التخلــص منهــن، 
وتتوالى األحداث.

فيلم »أحمد نوتردام« من بطولة، 
رامز جــالل، غادة عــادل، خالد 

الصــاوي، بيومي فــؤاد، حمدي 
المرغنــى، انتصــار، وهــو مــن 
وإخــراج  الســيد،  لــؤي  تأليــف 

محمود كريم.

معدلة  صورة  أثارت   n
اإلماراتي  للفنان  بـ«الفوتوشوب« 
خضوعه  تظهر  الجسمي  حسين 
وإطالة  األنف،  في  تجميل  لعملية 
مواقع  عبر  واسعة  ضجة  شعره، 
ليخرج  االجتماعي،  التواصل 
ساعات  بعد  صمته  عن  األخير 

قليلة ويرد بطريقة غير مباشرة.
وكشــف صاحب »ســتة الصبح« 
حقيقــة الصــورة التــي تــم إدخال 

تعديــالت عليها، بنشــره النســخة 
فــي  حســابه  عبــر  األصليــة 
»إنستغرام«، وهو يتناول كوبا من 
»حمص الشــام«، على نهر النيل 

وسط القاهرة.
كما علّق الجســمي قائــاًل : »كلما 
الجمــال«،  زاد  البســاطة  زادت 
في إشــارة إلــى أن الجمــال يكمن 
فــي البســاطة بعيدا عــن عمليات 

التجميل.

n نشر المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز، عضو فرقة »بينك 
فلويد«، مقطع فيديو على حسابه الخاص على »تويتر«، يتضامن فيه 
اإلدارة  دعم  ويهاجم  المحتلة،  القدس  في  جراح  الشيخ  حي  أهالي  مع 
تقرير هيومن  بايدن إلسرائيل، رغم  األمريكية والرئيس األمريكي جو 
رايتس ووتش، إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، حيث اتهمت 
فيه إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري »األبارتهايد«، وممارسة 

االضطهاد بحق الفلسطينيين.
وأضــاف ووتــرز موجها كالمه لبايــدن: »ماذا لو جاء مســتوطن أحمق 

ليأخذ منزلك؟«.

n قّرر المطرب المصري حكيم، أن يشارك جمهوره ليلة عيد الفطر 
بأغنية »الليلة عيد« وهي أغنية تراثية تم اختيار كلماتها بعناية لتبقى في 

وجدان الجمهور على غرار أغنية »رمضان كريم«.
وأكد نجم الغناء حكيم، أن األغنية تعد فرحة خاصة وشــكل جديد بمناسبة 
عيد الفطر والتي يحرص فيها الشــعب العربي علي تهنئة بعضهم، مبديا 
تفاؤله أنها ستكون المعايدة األساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو 

الرسائل ألن كلماتها وألحانها وتوزيعها سيكون مفاجأة.
أغنية »الليلة عيد« والتي ستطرح يوم وقفة عيد الفطر من كلمات صالح 

مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسالم شيتوس .

حسني الجسمي يجري عمليات تجميل 

ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ مزنلك؟

»الليلة عيد«.. مفاجأة حكيم لجمهوره يوم الوقفة

19عين على الثقافة والفن

n وفــي هــذا اإلطار يقول عمي الســعيد 
»إن الرحابة هي تقاليدنا وفننا ويجب الحفاظ 
عليــه وتقديمــه لألجيال دائمــا ». و يواصل 
هــذا »الشــاب« - الذي هو فــي عقده الثامن 
بلباســه التقليدي الذي يرتديه دوما و المتكّون 
مــن قنــدورة ورزة ملفوفــة علــى الــرأس- 
كالمــه وهو يدندن كلمات إحدى أغاني فرقة 
»النــور« والتي تمجد روح ثــورة التحرير 
وشجاعة المجاهدين توارثتها أهازيج التراث 

المحلي بمنطقة الشاوية واألوراس .
وتعنــي كلمة »رحبة« المكان الذي يتوســط 
حي أو قرية ويكون واسعا وفي الغالب دائريا 
يجمع فيه وحولها الكثير من الناس بمناســبة 
عرس أو فرح من األفراح أو حتى لالستماع 

للمداح أو القوال كما كان يحدث قديما .
الرحابة تنشر املتعة أينما حلت

وتنتشر فرق »الرحابة« اليوم كثيرا بجنوب 
واليــة ميلة الرتباطهــا مع مناطق الشــاوية 
التي تعد موطن هذا النوع الغنائي الفلكلوري 
العريــق . وفــي الغالــب تتكــون المجموعة 
الفلكلورية من ثمانية أشــخاص أربعة مقابل 
أربعة وحتى اثنين مقابل اثنين يغنون بصوت 
واحــد نفــس الكلمات وتلتقــي أصواتهم على 
إيقاع واحد مشكلة نغمة مّوحدة تطرب اآلذان 
وفــي بعــض الحــاالت يــؤدي الرحابة- من 
مجموعة متكّونة من ثمانية رجال أو مختلطة 
بين الرجال والنساء ويسمى ذلك »إرحابن« 
بالشــاوية مــن خــالل الغناء والرقــص كتفا 
لكتف عن طريــق صفين متقابلين في حركة 
ذهاب وإياب وعلى إيقاع البندير وفي بعض 

األحيان على أنغام القصبة.
وغالبــا ما تــؤدى أغاني وأهازيــج الرحابة 
بدون مرافقة أية آلة إيقاعية موســيقية إال أن 
بعــض الفرق تفضل أن تدعم أداءها بالبندير 
ممــا يضفي علــى األغنية نوعا مــن اإليقاع 

والخفة ، كما يقول مختصون .
والرحابة ســمفونية جميلة تجمــع بين الغناء 
وحركات األرجل في انسجام وتناغم رائعين 
حسب األستاذ محمد الصالح ونيسي في كتابه 
»جذور الموسيقى األوراسية« الصادر سنة 
2008 منها )آسروجي- أصحراوي-أردس- 
ألموشــي-أجلس( و هــو نــوع مــن الرحابة 
النســوية كما يقول الكاتــب معتبرا أن الغناء 
بالنســبة لإلنســان الشــاوي كان دائما وسيلة 
تعبيــر عن الذات والتمســك باألمــل للتغلب 
علــى األلم الذي كان يعيشــه جــراء صعوبة 
تضاريس األوراس ومواجهته الدائمة ألنواع 

الغزو.

ومــع ذلك فــإن أهازيــج الرحابــة ارتبطت 
خاصة بمناســبات للفرح وتخليد عدة مواعيد 
منها الحرث والحصاد ويناير ودخول الربيع 
وازدياد المولود والزواج. وتتحّول تبعا لذلك 
هذه المناسبات إلى لقاءات حميمية بين أفراد 
القرية والقبيلة في مظاهر فرحة عامة يصول 
فيهــا الرحابــة ويجولون وينتشــر فيها غبار 

التراب جراء ضربات األرجل اإليقاعية.
ويقــول »العيد »وهو مســؤول فرقة جمعية 
»أوالد عبد النور« بـ«تاجنانت« أن الرحابة 
تــراث عريــق هــو اليــوم »ملــح األعراس 
ومطلــوب بكثرة في األفراح والمناســبات« 
وذلــك بعدما مرت عليــه »فترات ركود كاد 

ينقرض فيها«وأن موسم الرحابة أصبح يمتد 
مع األعراس طيلة 9 أشهر من السنة تالزما 
مع مواسم األعراس » بعدما ملت الناس من 

الديسك جوكي« على حد قوله.
أهازيج الفرح البارود

 و الفانطازيا
وتتميز أهازيج الرحابة بالكلمات »النظيفة« 
التي يمكن االستماع لها وسط العائالت - كما 
يضيــف نفس المتحدث- مشــيرا إلى أن أول 
أهازيــج الرحابة في كل مــرة هو » الصالة 
على النبي محمد صلى هللا عليه وســلم لكنها 

تتطــرق أيضــا إلــى مواضيــع أخــرى مثل 
الغزل.«

ويشاطر السيد محمد- متتبع لظاهرة الرحابة 
واألغنيــة الشــاوية من خنشــلة- هــذا الرأي 
مضيفــا أن ذلــك يتبــع عــادة بأغانــي دينية 
وبعدها تفتح الشــهية لألغاني الغزلية وغالبا 
مــا تؤدي هــذه األهازيج باللغــة العربية مع 
اســتعمال الشاوية أيضا في مناطق معينة من 

األوراس .
ويقــول أعضــاء مــن فرقــة بلدية المشــيرة 
»األصالــة« للرحابــة والفنطازيــا أن ميزة 
الرحابــة أيضا تكمن في نوعيــة خاصة من 
اللبــاس التقليدي الــذي تعرف به وهو يتكون 
عادة من السروال العربي والسترة المعروفة 
باســم الجليكة وكذا القندورة أو البرنوس إلى 
جانــب الرزة وهي تصنــع خصيصا لتوضع 
فــوق الرأس قبيل بــدء العرض وتضفي هذه 
األلبســة مســحة جمالية على طابــع الرحابة 
بمــا يجمع بين عناصر تقليدية منســجمة بين 

اللباس والغناء القديم .
ويذكــر أصغــر عضــو فــي الفرقــة الســيد 
بعزيز حســان أنه تعلم فــن الرحابة من أبيه 
الــذي كان رحابا حيث تعلــم منه الحرفة إلى 
جانب عزف الزرنــة وهو اآلن يجيد إطالق 
البارود أيضا. وكان نشــاط مثــل هذه الفرق 
التقليديــة دائما مرتبط بإطــالق البارود وكذا 
الفانطازيــا والخيالة بوصفها طقوس مطلوبة 
قديما واليوم أيضا في األعراس والمناســبات 

السعيدة .
ويجتمــع ذلك عادة في مشــهد واحد أنيق في 
محافــل الــزواج القديــم مثلما تقــول األغنية 
لعــراس  دارو  »راهــم  القديمــة  التقليديــة 

والمحفل جبا« )جبا يعني وصل من بعيد(.
وفي التالغمة أبدعت فرقة »النور« للرحابة 
بإشــراك »كاليــش« جميلة يجرهــا حصان 
تســتعمل في )جولة( محفل العرسان المقبلين 
علــى حياة جديــدة على أهازيــج فرقة عمي 

السعيد المبدعة ورقصاته البهية.

مطلوبة بكرثة  يف األعراس بجنوب والية ميلة

النجم روجر ووترز يسأل بايدن:

أينما يمر عمي السعيد بروحه المرحة ووجهه البشوش يزرع الفرحة واالبتهاج من خالل أيضا حركته ورقصه المتواصل رغم تقدمه في السن.  و ال يتّردد عمي السعيد في السفر إلى أي منطقة 
في إطار األسابيع الثقافية أو حفالت األعراس التي تنشطها فرقة »النور« للرحابة والفن الشعبي ببلدية التالغمة )جنوب ميلة( التي هو عضو بها.

»الرحابة« لوحة  فنية بعبق التراث و متعة الفرجة 
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محمد بوسبتة

رامز جالل يخوض موسم عيد الفطر بفيلم »أحمد نوتردام«



الحفيــظ  عبــد  الجامعــي  المركــز  أحيــا   n
بوالصوف- ميلة ذكــرى أحداث الثامن من ماي 
1945 فــي احتفالية أشــرف عليها الســيد والي 
الوالية رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية 

وأعضاء األسرة الثورية.
و أوضح الســيد مديــر المركز الجامعي الدكتور 
عميروش بوالشــاغم أن الذاكــرة الوطنية روح 
األمــة، ومبعــث فخرهــا ومجدهــا، وصــواب 
اعوجاجهــا وأودها وملتقى أجيالها خلفا بســلف، 
إرِثها لِمن اقتفى وعرف، فهي الوحدة الشعورية 
الســامية ومدر القيم العليا الهامية، التي نستمدها 

من مقومات هويتنا دينا ولغة وتاريخا ووطنا.
”فالذاكــرة الوطنية ِهي نحن إن كنا ال ندري من 
نحــن؟ وهي وطننــا إن كنا ال نــدري ما الوطن 
وإذ نجتمع في هذا اليوم المشهود، باعتباره يوما 
وطنيّا خالدا في ذاكرتنا الوطنية ومخلّدا لها فإنّنا 
نجتمع با شك إلحياء حدث أليم معدود، محفوظ 
ألكثَر من سبعة ُعقود، إنَّها ِذكرى مجازر الثامن 

من ماي سنة 1945م.”
مواصا وإذ كانت فرنسا االستعمارية قد قطعت 
وعدا للجزائريين بمنحهم االستقال إذا ما تجندوا 
معهــا في الحرب ضــد ألمانيا النازيــة، غير أّن 
يد الغدر الفرنســية وآلــة إبادتــه الحربية فتحت 
أبواب الجحيــم على المواطنين العــّزل؛ ليرتقي 
مــا يزيــد عن خمســة وأربعيــن ألف شــهيد في 
كل مــن ســطيف وقالمة وخراطة؛ ليكون أبشــع 
هولوكوســت في تاريخ وطننــا الحبيب، وحينئذ 
أيقن أبناء هذا الوطن المفدى أّن االســتقال حّق 
يؤخــذ وال يعطى؛ فكانت باكــورة ثمار المحرقة 
اندالع ثورة التحرير المباركة التي توجها جيش 
التحريــر بإرغام أنف الجيش الفرنِســي، وطرَد 

فرنسا مذمومة مدحورة وهي من الّصاغرين.
وتابــع المديــر قائــا إذ نقف اليوم هــذا الموقف 
الحزيــن الذي يجلّــي أمامنا تضحيــاِت األبطال 
األمجاِد من آباِئنا وأّمهاِتنا، فإنّنا نحيي مجدا تليدا 
من التّضحيات الجسام، ويوما من األيّاِم الِعظام، 
التي شّكلت ذاكرتنا الوطنية الفريدَة؛ لِتكون رمزا 
عالَِميــا للكفــاح والنّضال، وتكــون تاجا عظيما 

تتوارثه األجيال.
وإذ نحيــي اليــوم هذه الذكــرى األليمــة الخالدة 
فــي تاريخ هذا الوطن؛ فإننا ننقــل تضحية آبائنا 

بأموالهــم ودمائهم في ســبيل حريــة الوطن إلى 
أبنائنا ليعرفوا الوجَه الحقيقي للمســتعمر الغاشــم 
ولنذكر فرنســا في الوقت ذاته أننا قوم ال ننسى، 
وأّن جرائمها وجراحها في أجســاد آبائنا ووطننا 
ال تــزال نزفة دامية، ودموع الثّكالى من ضحايا 
مجازرهــا ال تــزال جاريــة. رغم عيشــنا اليوم 

أحرارا أسيادا، وتعاُملِنا وإيّاها أنداًدا.
من جهته والي الوالية أّكد أنه يشــعر باالعتزاز 
وهــو يخاطب الطلبة لتذكيرهم بتاريخهم المجيد، 
ومــا تعرضوا له أجدادهــم من جرائم من طرف 
المســتعمر .. هــذا اليــوم زاده رفعــة بقرار من 
رئيــس الجمهورية بأن جعله يوما وطنيا للذاكرة 
بعــد اســترجاع رفــاة الشــهداء .. وهو مناســبة 

الستذكار ماضينا المجيد. 

و ألقى األســتاذ بوقعدة بشــير رئيس قسم التاريخ 
بجامعة ســطيف 2 واألســتاذ شــلي حكيم رئيس 
المجلــس العلمــي لمتحــف المجاهد بــن طوبال 
مداخلــة تناولــت مشــاركة واليــة ميلــة في هذه 
األحداث، وأكد األســتاذ بوقعــدة أن إحياء ذكرى 
مجــازر الثامن مــاي تعتبر من أبــرز المحطات 
التي تذكرنا بما قامت به المنطقة الشــمالية لوالية 
ميلــة علــى غرار فج مزالة تســدان، بني قشــة، 
عين البيضــاء آحريش، والتي هــي خط التماس 
مع والية ســطيف التي سجلت نضالها في تاريخ 

الثورة التحريرية«.
كما أدلى المجاهد ســراولة لخضر بشــهادته في 
هــذه المحطة التاريخية التي تعتبر أهم محطة في 

تاريخ الحركة الوطنية للجزائر. 

 n وقعت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد هللا 
اتفاقية تعاون علمي في مجـال التكوين والبحث 
العلمي مع المركز الوطني للدراسات واإلعام 
والتوثيق حول األسرة والمرأة والطفولة، وذلك 

يوم 05 ماي 2021 بمقر رئاسة الجامعة.
 وتتضمــن االتفاقيــة تبادل الخبــرات العلمية، 
والمعلومــات فــي مواضيــع وطــرق التكوين 
والبحــث العلمــي المرتبطــة باألســرة والمرأة 
والطفولــة، وإقامة مشــاريع علمية مشــتركة، 
وكــذا التكويــن المســتمر مــن خــال التأطير 
المشترك لألنشطة العلمية ذات الصلة باألسرة 
والمــرأة والطفولة مثــل الملتقيــات، الندوات، 
واأليام الدراسية.وقد حددت مدة االتفاقية بثاث 

سنوات قابلة للتجديد.

                          المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

بميلة  يحي اليوم الوطني للذاكرة الوطنية

 الطالب صهيب سلطاين من جامعة
 المسيلة يضيف اىل رصيده االبتكار الرابع 

جامعة الجزائر2
 توقع اتفاقية تعاون علمي مع المركز الوطني للدراسات 

واإلعالم والتوثيق حول األرسة والمرأة والطفولة

عين على الجامعة  20

n  تــرأس البروفيســور محمــد 
الطاهــر حليــات مديــر جامعــة 
قاصــدي مربــاح ورقلــة اجتماع 
الموســع  البيداغوجــي  المجلــس 
المنعقــد بقاعة المؤتمرات لمديرية 
الجامعــة صبيحــة يــوم 05 ماي 
2021، بحضــور نــواب المدير 
وعمداء الكليات ومــدراء المعاهد 
ونوابهم ورؤساء األقسام ومسؤول 
خليــة الجــودة ومســؤول مركــز 
المكثــف للغــات ومســؤول خليــة 
أخاقيات المهنة ومســؤول مركز 
متابعــة  إطــار  وفــي  الشــبكات. 
النشــاطات البيداغوجيــة والعلمية 
أيــن تمحــورت أشــغال وجــدول 
أعمال االجتماع على النقاط اآلتية:
وتم عرض مداخلة لمســؤول خلية 
الجودة األســتاذ: قاسم ميلود تناول 
فيها قراءة تحليلية للتقريرين الذين 
تم إنجازهما فــي الفترتين 2016 
و2018 ومــن خــال ذلــك تــم 
تبيان نقــاط القوة ونقــاط الضعف 
التــي برزتا فــي التقريرين وحث 
المســؤولين البدء في معالجة نقاط 

الضعف.
وكذلك جاء هــذا  التدخل من أجل 
التحضير لــــعدة نقــاط: االنطاق 
في المرحلة الثالثــة للتقييم الذاتي، 
تحضيــر عروض التكوين الجديدة 
 ،  CPND الجتماعــات  تحســبا 

وكذا االســتعداد للعمل مع الوكالة 
الوطنية الجديــدة لتقييم الجودة في 

مؤسسات التعليم العالي.
البيداغوجــي:  للجانــب  وبالنســبة 
تطرق فيــه نائب المديــر المكلف 
بالبيداغوجيــة األســتاذ عبد الفتاح 
أبــي مولــود إلــى متابعــة إنجــاز 
البيداغوجيــة  األنشــطة  رزنامــة 
وفي هذا الشأن قدم عمداء الكليات 
حصيلة دقيقة شملت سير الدراسة 
إلــى جانــب تقييــم تنفيــذ البرامج 
البيداغوجية على مســتوى الكليات 

واألقسام.
وتنــاول األســتاذ مــراد قريشــي 
المكلف بهذه النيابة إلى التطورات 
بالعاقــات  الخاصــة  الجديــدة 
الخارجيــة والتبادل وعرض كذلك 
المشــاريع والبرامــج الجديــدة في 

التعاون الدولي.
وكذا مناقشــة عدة متفرقات تدخل 
في ســياق الحفاظ على الســيرورة 
الحســنة الموسم الجامعي -2020
2021 حيث شــدد مدير الجامعة 
بالرزنامــات  االلتــزام  علــى 
البيداغوجيــة و متابعتها خاصة ما 

.)progrès( تعلق األمر بنظام
اختتمــت فعاليــات الجلســة بكلمة 
أثنى فيها السيد مدير الجامعة على 
مجهودات أعضاء المجلس ضمانا 

إلنجاح السنة الجامعية.

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 اجتماع المجلس البيداغوجي 
الموسع لجامعة قاصدي مرباح ورقلة

جامعة العريب التبيس

    اختتام دورة كرة القدم 
بمناسبة عيد العمال

  برنامج احتفايل بعيد المرأة بجامعة قالمة 

 صفحة أسبوعية 
تعني بشؤون 

الجامعة

n  تم اختتام الدورة الرياضية 
فــي كــرة القــدم التــي أقيمــت 
بمناســبة عيــد العمــال، تخليدا 
لــروح الفقيــد الدكتــور ســالم 
لخضــر حيث شــهدت المباراة 
النهائيــة فــوز فريــق مديريــة 
التربيــة امــام فريــق مديريــة 
وذلــك  والرياضــة  الشــباب 
بحضور كل من مدير الجامعة 

والرياضــة  الشــباب  ومديــر 
المرافــق  اإلداري  والطاقــم 
لهمــا، مديــر الثقافــة ومديــرة 
اإلقامــة الجامعيــة بوقفــة عبد 
الحميــد وممثليــن عــن مديرية 
الخدمــات الجامعيــة والرابطة 
الوالئيــة للرياضة المدرســية ، 
وقد تــم تقديم هدايا وشــهادات 

للمشاركين في هذه الدورة.
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 n    أبــدع الطالــب صهيب ســلطاني طالب بكلية 
التكنولوجيا المسيلة مستغا فترة شهر رمضان بفكرة 
جديــدة ، الفكرة تعــد االبتكار الرابع له في مســيرته 
العلمية ،هذا االبتكار يعد االول من نوعه في الجزائر 
خاصة وأن أن البلــد اليوم يفتقر الى هذه التكنولوجيا 
الحديثــة ، الممهــات الطاقويــة ، او توليــد الطاقــة 
الكهربائية من خــال ”الدودانات”، الموضوعة على 
الطرقات واســتبدالها بممهات كهربائية وهذا يجسده 
ابتــكاره ، والتــي من مميزاتهــا توليــد الكهرباء من 
خال حركة الســيارات على الطريق وتحويل الطاقة 

الحركية الى طاقة كهربائية .



إستراحة

أبو الحسن هبة اهلل بن 
صاعد بن هبة اهلل بن 

إبراهيم البغدادى النصرانى
      n  أبو الحســن هبة هللا بن صاعد بن هبة 
هللا بن إبراهيم البغــدادى النصرانى ، المعروف 
بابن التلميذ )466 هـــ - 560 هـ( ، كان أديباً، 
وشاعراً، وطبيباً مسيحًيا ســريانًيا، وكان عارفاً 
ـة، والســريانيَّة، متبحــراً  واليونانيّـَ بالفارســيَّة، 
ـة، وكان والــده )أبــو العالء(  فــي اللغــة العربيّـَ
طبيبــاً مشــهوراً، عمــل ساعوراً بالبيمارســتان 
العضدي ببغداد، وظلَّ به إلى أن توفى، وكان ابن 
التلميذ وابن ملكا المتوفى 547 هجريَّة )1152 
ميالديَّة( في خدمة المســتضئ بأمر هللا ، ســمي 

بابــن التلميــذ علــى اســم جــّده ألمه، اســتدعاه 
الخليفة المقتفي ألمر هللا إلى بغداد وجعله رئيساً 
للحكمــاء، وبقي في مهمتــه حتى وفاته في صفر 
مــن عــام 560 هـــ، وفي مجــال الطــب أجمع 
المؤرخــون على القول بســعة علم ابــن التلميذ، 
ودقــة نظــره، وحســن معالجته، وقوة فراســته، 

وصحة حدسه.
اشتهر بالطب والفلسفة واألدب والموسيقى

فضــاًل عن آثاره كان البن التلميذ مجالس يعقدها 
لتدريــس الطــب، فيحضرهــا عــدد كبيــر ممن 
تخرجوا علــى يديه. من مصنفاته بضعة عشــر 

كتاباً أشهرها:
المقالة األمينية في األدوية البيمارستانية.

اختصار كتاب الحاوي للرازي.
اختصار كتاب األشربة البن مسكويه.

اختصار شرح جالينوس لكتاب فصول أبقراط.
حواش على قانون ابن سينا،

n    خرج بخيل وابنه في المســاء لقضاء الســهرة عند أحد األصدقاء، 
وفــي منتصف الطريــق عرف الرجل أن ابنه تــرك المصباح مضيئا ولم 
يطفئــه عنــد مغــادرة المنزل. لقال له: لقد خســرنا بإهمالك هــذا درهما.. 
وأمــره بالعودة إلى المنزل ليطفئ المصباح. وعاد الولد إلى المنزل فأطفأ 
المصباح، ثم رجع إلى أبيه، فابتدره أبوه قائال: – أن خسارتنا هذه المرة، 
اكبــر من خســارتنا في المرة الســابقة، فقــد أبليت من حذائك ما يســاوي 
درهميــن. فأجــاب الولد قائــال: – اطمئن يا أبي .. فقــد ذهبت إلى المنزل 

وعدت حافيا.

مع الفالسفة 

قصص وطرائف      
نىس المصباح مضيئا

َسِعيد بن َزْيد القرشي العدوي
يف رحاب العلم واإلميان  

n  هو أحد العشــرة المبشــرين بالجنة، ومن 
السابقين األولين إلى اإلسالم، حيث أسلم بعد 
ثالثة عشــر رجاًل، وقبل أن يدخل النبي دار 
األرقــم وقبل أن يدعــو فيهــا، كان أبوه زيد 
مــن األحنــاف في الجاهلية؛ فــال يعبد إال هللا 
وال يســجد لألصنــام، وهو ابــن عم عمر بن 
الخطاب، وأخته عاتكة بنت زيد زوجة عمر، 
وزوجته هي أخت عمر فاطمة بنت الخطاب 
والتي كانت سبًبا في إسالم عمر بن الخطاب.
كان ســعيد من المهاجرين األولين، وكان من 
ســادات الصحابة، شهد ســعيد المشاهد كلها 

مــع النبي إال غــزوة بدر، حيــث بعثه 
النبي هو وطلحة بن عبيد هللا للتجسس 

علــى أخبــار قريــش، فرجعا بعد 
غزوة بدر، فضــرب لهما النبي 
بســهمهما وأجرهمــا، وشــهد 
معركــة اليرمــوك، وحصار 
دمشق وفتحها، وواله عليها 
أبــو عبيــدة بــن الجــراح، 
فكان أول مــن عمل نيابة 
المســلمين،  مــن  دمشــق 
ســنة  بالعقيــق  وتُُوفــي 
للهجرة،  وخمسين  إحدى 
وهــو ابن بضع وســبعين 
ســنة، وُحِمل إلى المدينة، 

وغسله سعد بن أبي وقاص 
وكفنه. 

هو: َسِعيد بن َزْيد بن َعْمرو 
ى بن  بــن نَُفيل بــن عبد الُعــزَّ
ِرَيــاح بــن عبــد هللّا بــن ُقْرط 

بــن ِرزاح بن َعِدّي بــن َكْعب بن 
لُــَؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

النضــر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
بــن إلياس بن مضــر بن نزار بــن معد بن 

عدنان. 
أمــه: فاطمة بنت َبْعَجة بن أُميّة بن ُخويلد بن 
خالــد بــن المعّمر بن َحيّان بــن َغْنم بن ُمليح 
مــن خزاعة. أخته: عاتكة بنت زيد هي أخته 
ألبيه، أمها أم كرز بنت الحضرمي، أســلمت 
وبايعــت وهاجــرت، تزوجهــا عبــد هللا بن 
أبي بكــر، فلما مات عنهــا تزوجها عمر بن 

الخطاب. 
وهــو ابن عم الخليفة الراشــد الثاني عمر بن 
الخطاب، حيــث يُعتبر الخطاب بن نفيل والد 

عمــر بن الخطاب عم زيد بن عمرو بن نفيل 
والــد ســعيد، وأخاه ألمــه أيًضــا، وذلك ألن 
عمــرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه 
بعد أبيه - وكانــت عادة في الجاهلية - وكان 

لها من نفيل أخوه الخطاب
تُوفــي ســعيد بــن زيــد بالَعقيــق، فُحِمل إلى 
المدينة، وكان ذلك ســنة إِحدى وخمسين في 

أبي خالفــة معاويــة  بــن 

 ، ن ســفيا
وقيل ســنة خمســين، وهو ابن بضع وسبعين 
ســنة،[ وكان موته يوم الجمعــة، فركب إِليه 
ابن عمر بعد أن تعالى النهار واقتربت صالة 
الجمعة فترك الجمعة، وغّســله ســعد بن أبي 
وقــاص، ثم أتــى البيــت فاغتســل فلما فرغ 
خرج وقال لمن معه: »أََما إِنِّي لَْم أَْغَتِسْل ِمْن 
.«، وُدِفَن  ُغْسلِي إِيَّاُه َولَِكنِّي اْغَتَسْلُت ِمَن اْلَحرِّ

بالمدينــة. نزل في قبره ســعد بن أبي وقاص 
وابــن عمر، بينمــا زعم الهيثم بــن عدّي أنه 
مات بالكوفة، وصلَّى عليه المغيرة بن شعبة، 

وعاش ثالًثا وسبعين سنة، واألول أصح.
كان ســعيد بن زيــد ُمقاّل في روايــة الحديث 
النبوي، فــروى ثمانية وأربعين حديًثا جمعها 
بقــي بن مخلــد في مســنده،وله في صحيحي 
البخاري ومسلم حديثان متفق عليهما، وانفرد 
لــه البخــاري بحديث ثالــث، وله في مســند 
أحمــد بن حنبــل ثمانية وعشــرون حديًثا، 
وروى عنــه من الّصحابــة: عبد هللا 
بن عمر بــن الخطاب، وعمرو 
بن حريــث، وأبو الطفيل عامر 
بــن واثلــة الكنانــي؛ ومن 
كبــار التابعين: أبو عثمان 
بــن مل  عبــد الرحمن 
البصــري،  النهــدي 
وســعيد بن المسيب، 
وقيس بن أبي حازم 
عبــد هللّا بــن ظالم 
المازني، وِزرُّ بن 
حبيش، وعروة بن 
الزبير، وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن 
عوف، وغيرهم. 

األحاديــث  ومــن 
ســعيد  رواها  التــي 
مــا رواه عــن النبي 
أنه قال: »من قتل دون 
مالــه فهو شــهيد، ومن 
شــبًرا  األرض  مــن  ظلــم 

طوقه من سبع أرضين«
ولــم يهاجر ســعيد بــن زيد إلى 
الحبشة، حيث كان من أشراف قريش 
وساداتهم، فلم يكن يناله من العذاب ما 
ينال غيره من المستضعفين، وكان وزوجته 
فاطمــة مــن المهاجرين األولين إلــى المدينة 

المنورة.
وكان ســعيد قائد ســالح الفرسان، وهو الذي 
أشــار على خالد بن الوليد ببدء القتال معركة 
أجناديــن، وتُُوفي بالعقيق ســنة 51 للهجرة، 
وهــو ابــن بضع وســبعين ســنة، وُحِمل إلى 

المدينة، وغسله سعد بن أبي وقاص وكفنه.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

 - هل تعلم أن بعض أصناف النباتات تفرز سماً 
مميتاً للقضاء على بعض النباتات المجاورة من 

أجل التفرد بالحصول على الماء.
- هل تعلم أن  التمساح قد يعيش  لعام كامل دون طعام، أما الحصان 

فيستطيع العيش دون طعام لما يزيد عن عشرين يوماً فقط. 
- هل تعلم أنه قد يتسبب العطس بقوة في كسر ضلع اإلنسان، وإذا حاول 
كتم العطسة قد ينفجر لديه وعاء دموي في الرأس أو الرقبة، وهذا ما قد 

يؤدي إلى الوفاة، واألمر الغريب الثالث حول العطس أّن اإلنسان إذا عطس 
وأبقى عينيه مفتوحتين فإنهما قد تنفجران.

- هل تعلم أن الغاز الطبيعي يتميز  بأّن ل رائحة له، إّل أّن البشر يعملون 
على إضافتها له صناعياً لتسهيل كشف تسريبه عند حدوث ذلك.

  1997 - زلزال يضرب الشمال الشرقي
 من إيران ويحصد 2400 شخص.

اشــتباكات  فــي  شــخص   16 مقتــل   - 2004
بين القوات األمريكية وجيش المهدي في بغداد.

الرئاســية  إن بالنتخابــات  جيــه  فوز مــون   - 2017
الكوريَّة الجنوبيَّة ِبنسبة %41.08 من األصوات.

2020 - -عــدد اإلصابــات المؤكدة بجائحــة فيــروس كورونا يتخّطى حاجز 
األربعة ماليين شــخص حول العالم، من بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة 

وحوالي مليون و375 ألف حالة تماثلت للشفاء.
-إصابة ســفينة الدعــم اإليرانية ُكنارك بنيــران صديقــة أُطلقــت بواســطة 
الفرقاطة جماران أثناء مناورات للبحرية اإليرانية في خليج ُعمان، في حادث 

خلّف 19 قتياًل من طاقمها.

واحد راح يخطب هو واألهل تاعه 
كي شاف العروسة ما عجباتوش 

قال لألهل تاعها: ماعنديش الصداق وما 
وما عنديــش حــق الدهب وعنــدي عامين مــا خدمتش 

عنديش دار والفقر حاكمني من كل جهة ، قالو باباها: يا وليدي 
نورمال حنا يهمنا الهنا والسترة وإن شاء هللا من بعد العرس 
تتحسن حوالك، المهم نقراوا الفاتحة. قالو: ما رانيش حافظها.

احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك ، حتى إذا لم تكن شعر أنك 
تريد أن تبتسم فتظاهر بالبتسامة ،حيث أن العقل الباطن ل 

يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، 
وعلى ذلك فمن األفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار.

 ابراهيم الفقي 

خذ الكذاب بالنسيان:
 

تقام الحجة على الكاذب اثناء نسيان حديثه عند تكراره.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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nوقــال البيان:  “لقــد لوحظ مؤخرا إن 
المســيرات األســبوعية بــدأت تعــرف 
انزالقــات وانحرافات خطيــرة، بحيث 
أصبحت ال تبالي بما يعانيه المواطنون 
من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، 
من خالل تصرفات أناس يغيرون اتجاه 
مســيرتهم فــي كل وقت، بدعــوى أنهم 
أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي 
شــارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام 

وقوانين الجمهورية”.
»وفــي هــذا الســياق، وجــب التذكير، 
بما كرســه دســتور نوفمبر 2020 في 
مجال حريــة المســيرات وذلك بمجرد 

التصريح«.
وعليــه، - يضيــف المصــدر- يجــدر 
التأكيــد علــى ضــرورة التصريح من 
طــرف المنظمين بأســماء المســؤولين 
عــن تنظيــم المســيرة،  ســاعة بدايــة 
المسيرة وانتهائها، المسار، والشعارات 
المرفوعــة، وفق مــا يتطلبــه القانون، 

وهذا لدى المصالح المختصة.

وذكــرت الــوزارة، بإنــه ”يترتب عن 
عدم االلتزام بهــذه اإلجراءات، مخالفة 
القانــون والدســتور، ممــا ينفــي صفة 

الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل 
معها على هذا األساس.«

 ق ـ و

أحوال الطقس 

قسنطينة : 27/ 13
الجزائر : 22/ 16
وهران : 23/ 15 

 بعد حدوث انزالقات وانحرافات خطرية يف المسريات األسبوعية  وزارة الداخلية تؤكد

    اشتراط  التصريح بالمسيرات وأسماء المسؤولين 
عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها 

n   أكــدت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة أن اتهامــات 
الحكومة  المغربية إليران ” ال أساس لها , وتصب في 
دعم المشاريع األمريكية والصهيونية  في المنطقة«. 
وقال المتحدث باســم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب 
زادة السبت في رده على  تصريحات وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة في حديث مع أعضاء اللوبي 
الصهيونــي  )آيبــاك( » إن المغرب العاجزة عن حل 
مشاكلها اإلقليمية عادت مرة أخرى لتوجيه  االتهامات 
الواهية التي ال أســاس لها إلى الجمهورية اإلسالمية, 
دعمــا للمشــاريع  األمريكيــة والصهيونيــة وتهجمــا 
على األنصار األوفياء للقضية الفلســطينية وحقوقها  
المشــروعة«  وأعرب خطيب زادة عن أســفه لكون 
الحكومــة المغربية التي تتــرأس حاليا )لجنة  القدس( 
” تســاهم في دعم أهداف أعداء األمة اإلســالمية من 
خــالل صــرف األذهان عــن  القضية األولــى للعالم 
اإلسالمي ،وهي مواجهة االعتداءات الصهيونية على 
القدس,  ودعم حقوق الشــعب الفلسطيني في حين أن 
العالم اإلســالمي هو اليوم أحوج من أي وقت  مضى 
للوحــدة والتالحم«. وكان وزيــر الخارجية المغربي 
شــارك الخميس الماضــي ألول مرة فــي اجتماعات 
لجنة  العالقات العامة بين الواليات المتحدة وإسرائيل 
)اللوبي الصهيوني - آيباك(  وأعلن دعم بالده للتطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي , كمــا وجه اتهامــات واهية 
لطهــران »  بالعمــل علــى زعزعة اســتقرار غرب 

وشمال إفريقيا«.
ق ـ د

n   أقدم، صبيحة أمس، العشــرات من 
سكان حي ”شرشورة” التابع لبلدية عين 
ولمان جنوب والية سطيف، على غلق 
الطريق الوالئي رقم 28 على مســتوى 
مفترق الطرق الهام بالحي، باســتعمال 
الحجــارة والمتاريســن احتجاجــا على 
جملة من المشاكل التي نغصت يوميات 
ســكان هذا الحي، وعلى رأسها بحسب 
تصريحــات المحتجين مشــكلة القمامة 
التــي تحاصرهــم وباتت تشــكل خطرا 
كبيــرا علــى صحتهــم خاصــة فئتــي 
األطفــال والشــيوخ بعد انتشــار بعض 
األمــراض الفتاكــة على غــرار الربو 
والحساسية وســط هاتين الفئتين، حيث 
طالب هــؤالء من الســلطات بضرورة 
رفــع القمامــة التــي تشــكل أكواما في 
زوايــا وأزقة هــذا الحي وعــدم تركها 
لمدة طويلة، خاصة بالمناطق المعزولة 
مــن الحي والضيقــة والمناطق الشــبه 
حضارية، كمــا طالب هؤالء بضرورة 
االسراع في اســتكمال مشروع اإلنارة 
العمومية الذي توقف ألســباب جهولة، 
حيــث يخيم الظالم الدامــس على الحي 
فــي الفترات الليلة، ما يســمح بانتشــار 
الــكالب الضالــة التــي تشــكل بدورها 

خطرا عموميا رهيبا على السكان، وقد 
رفع المحتجــون مطلب تهيئة الطرقات 
وإيجاد حل للمســاكن التي غمرتها مياه 
األمطــار بالجهة الشــرقية للحي خالل 

الفيضانات األخيرة.
وقــد خلّفت هــذه الحركــة االحتجاجية 
حالة من الذعر وسط السكان واختناقات 
مرورية رهيبة بوسط الحي نظرا لغلق 

مفتــرق الطــرق المذكور والــذي يعبر 
عليــه عدد معتبــر مــن المركبات، في 
حيــن تنقلت رئيســة دائــرة عين ولمان 
إلى عين الحدث واســتمعت النشغاالت 
المحتجيــن بعــد معاينــة جميــع النقاط 

السوداء بهذا الحي.
سفيان خريف 

 باقة األخبار  
  إلتماس 04 سنوات سجنا نافدة لرئيس 

بلدية جندل سعدي يف سكيكدة

n   التمســت،أمس، النيابــة العامــة بمحكمــة القل بوالية 
ســكيكدة، 04 ســنوات ســجنا نافدة في حق رئيس بلدية 
جنــدل ســعدي محمــد )ع.ر(. و 200الــف د.ج غرامة 
ماليــة، وغابت عــن الجلســة بلدية جندل ســعدي محمد 

كطرف مدني .
 رئيس البلدية وجهت له جنحة  الســياقة في حالة ســكر 
باســتعمال وســائل البلدية ،وكــذا جنحة عــدم الخضوع 
لألوامــر و عدم االمتثال للتحقيقــات . كما يواجه رئيس 
البلدية تهم فســاد عديدة ينتظر الفصل فيها و احالتها الى 

محكمة االختصاص.
نورالدين .ب

حجز 57 ألف وحدة من 
املفرقعات بسطيف

 n تمكنــت مصالــح أمــن والية ســطيف مــن حجز ما 
يفــوق 57  ألف وحدة من المفرقعــات واأللعاب النارية 
الموجهة للبيع بطريقة غير شــرعية وهذا خالل عمليات 
متفرقــة، والتــي جــاءت جلهــا بفضــل العمــل الوقائي 
والرقابي المشــدد خالل هذه الفترة بالذات، حيث عرفت  
تكثيــف الدوريــات وتنصيب نقاط المراقبــة األمنية التي 
أســفرت عن حجــز الكمية المذكــورة، مــع متابعة 04 
متورطين فــي هــذه القضايا المختلفة، وقد ناشــدت ذات 
المصالــح األولياء ودعتهم إلى االمتنــاع عن اقتناء مثل 
هــذه األلعاب النارية، نظــرا لمخاطرها الكبيرة على فئة 

األطفال بوجه الخصوص.

..وتوقيف سارقي الدراجات النارية 

n تمكنــت مصالح أمن والية ســطيف وفي ظرف زمني 
وجيز من توقيف شــخصين خطيرين قاما بعمليتي سرقة 
اســتهدفا خاللها دراجتين ناريتيــن، حيث أطرت العملية 
من طــرف الضبطية القضائية لألمــن الحضري الثالث 
عشــر واألمــن الحضري الثالث، وجاءت عقب شــكوى 
أودعهــا ضحيتــي عمليتــي ســرقة اســتهدفت دراجتين 
ناريتين، ليتم على الفور إطالق أبحاث وتحريات موسعة 
انطالقــا من تحليــل كل المعطيــات واألدلة باالســتعانة 
بالمركز الوالئي للمراقبة عن طريق الفيديو حيث أفضت 
وفي ظرف زمني بتحديد هوية المتورطين في القضيتين 
مع توقيفهما واســترجاع الدراجات النارية محل السرقة، 
فور استكمال اإلجراءات القانونية  تم تقديم المشتبه فيهما 

أمام الجهات القضائية.
 سفيان خ

 n  عندما شعر نظام المخزن في الرباط بأن 
إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، بدأت تخذله 
بشأن ” مغربية” الصحراء الغربية المزعومة، 
و التــي كان دونالد ترامب، قد اعترف بها، في 
وقت ســابق، نظير ترســيم التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي، لــم يجــد المخزن مــن ملجأ غير 
اللوبي اليهودي، يستقوي به ، و يستنجد به، في 
محاولة جديدة لحمــل إدارة بايدن على االلتزام 
بالشطحات السابقة لترامب، فيما يتعلق بالقضية 

الصحراوية.
و قــام المخزن بتكليف وزيــر خارجيته ناصر 
بوعيطة بالمشاركة ) بتقنية التخاطب عن بعد(، 
فــي مؤتمر” ميــد أتالنتيك ســبرينغ بروغرام” 
الــذي نظمته في 6 ماي الجاري لجنة العالقات 
العامة األمريكية ـ اإلسرائيلية، و التي تعّد أكبر 
لوبــي يهودي متنّفذ في دواليب الســلطة، و في 

مجال المال و األعمال بالواليات المتحدة.
و قــد ازدادت حّدة الشــعور بالخذالن، و القلق 
لــدى المخــزن، فــي أعقــاب تصريــح وزير 
الخارجية األمريكي ) أنتوني بلينكن(، الذي قال 
فيه بأن واشــنطن تدعم إعادة بعث المفاوضات 
بين المغرب و البوليساريو، و حّث األمين العام 
األممي على تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء 

الغربية.
هــذا التصريح،أربك المخــزن، و أخلط أوراقه 
مــن جديــد، باعتبــار أنه يســعى علــى جميع 
الجبهــات كي ال يكــون هناك مبعــوث أممي، 
و كــي ال تكون هنــاك مفاوضات، و ذلك حتى 
يتســنى له مواصلة فرض سياسة األمر الواقع 
) شــرعنة االحتــالل و االســتمرار فــي تنفيذ 

المغربية المزعومة للصحراء الغربية(.
للتذكيــر، فــإن لجنــة اللوبــي اليهــودي فــي 
أمريكا،التــي لجــأ الوزير المغربي، ســبق أن 
وقفــت بقوة  إلــى جانب المغــرب ضد مقترح 
أمريكــي ســنة 3013، دعــا فيه إلى توســيع 
صالحيات ” المينورســو« بالصحراء الغربية، 
مــا دفع مجلس األمــن وقتها، تحــت تأثير هذا 
الضغــط، إلــى رفــض توســيع صالحيــات » 

المينورسو«.

آخــر الكالم.. قّدم بوريطــة عربون محبّة 
للوبــي اليهــودي، فقــال أن المملكــة مســتعدة 
لتطوير عالقاتها مع إسرائيل إلى أبعد الحدود، 
ألنــه يعلم أن اللوبــي اليهودي، لــه تأثير كبير 
على أهّم المؤسســات األمريكية، السيما البيت 

األبيض و مجلس الشيوخ) الكونغرس(.

               محمد مصباح

كاريكاتور 

اليهود يف نجدة المخزن
آخر الكالم 

الصبح  : 03.53
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.34
العشاء : 21.04

مواقيت الصالة 
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على  األحد  أمس  لها  بيان  في  العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  أكدت وزارة    
وساعة  تنظيمها  عن  المسؤولين  بأسماء  المنظمين،  طرف  من  بالمسيرات  التصريح  ضرورة 

بدايتها ونهايتها ومسارها.

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 

الخارجية اإليرانية: اتهامات 
المغرب ال أساس لها وتصب يف دعم 

المشاريع الصهيونية بالمنطقة 

 أقدموا عىل غلق الطريق الواليئ رقم 28 بسطيف
 مشاكل تنموية مرتاكمة تخرج سكان حي رششورة بعني ولمان إىل الشارع



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 19 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 19 :
  من هو الصحابي الذى نزلت املالئكة على صورته  ؟ 

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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