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 عين الجزائر 
تهنئ وتحتجب

بمناسبة عيد الفطر املبارك 
 

تتقدم عني الجزائر بأحر التهاني 
وأصدق األماني للشعب الجزائري 

وكل املسلمني يف بقاع العالم 
وتعلن أنها تحتجب عن الصدور 

يومي األربعاء والخميس 
حرية و مسؤولية عيد سعيد

تبسة
إنهاء مهام مدير 

الجزائرية للمياه  ومدير 
جديد للجامعة 

الوادي 
توقع إنتاج أزيد من 08 

ماليني قنطار من البطاطس 
هذا الموسم

جيجل
نحو الرشوع يف استغالل 

المرجان خالل السنة 
الجارية 

ص 23  
توقيف موظف عمومي  مرتشي احتال على 18 شخصا بباتنة 
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قسنطينة 
إفطار رمضاين عىل رشف 

ص 14  فلسطني يف ليلة القدر 
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حلفاية يفكر يف االنسحاب 
واألنصار  يلحون على  فتح تحقيق  

المصاريف مرتبطة بشكل مبارش بالحملة االنتخابية

ص8 

سيستفيد المرتشحون الشباب األحرار األقل من 40 سنة من دعم 
الدولة بخصــوص نفقات الحملــة االنتخابيــة لترشيعيات جوان  

المقبل. 
وحدد  المرســوم التنفيذي رقم 190-21 الصــادر يف العدد األخرية 
مــن الجريــدة الرســمية  كيفية دعم الدولــة ماليا للمرتشــحني 
الشــباب يف القوائم الحرة لالنتخابات ،وبــرشوط واضحة، ومنها 
رشط السن أال يتجاوز 40 سنة، وأن تكون المصاريف التي ينفقها 

مرتبطة بشكل مبارش بالحملة االنتخابية.

الدولة تتكفل بنفقات المترشحين  
الشباب األحرار األقل من  40 سنة   
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  حقق فوزا مهما  أمام
 السيدة العجوز 

 بن ناصر : أنا أتعلم 

 من إبراهيموفيتش
 و سيمون كيري

العملية يستفيد منها 3 ماليني 
و300 ألف متقاعد جعبوب : 

زيادات يف معاشات 
 المتقاعدني بني

 2 و 7 بالمائة     

العبو وفاق سطيف يطالبون بمستحقاتهم المالية 

لم يهضم أنصار الكحلة والبيضاء الخروج المبكر من كأس الرابطة أمام وداد 
تلمسان في الدور الثمن النهائي ،حيث طالبوا بفتح تحقيق  حول هذه الخيبة 

،خاصة وأنهم كانوا يعولون على الذهاب بعيدا في المنافسة لتعويض ما 
فاتهم في المنافسة اإلفريقية ونسيان اإلقصاء المر من التأهل الى الدور الربع 

النهائي من دوري المجموعات . ومن جهته هدد حلفاية باالنسحاب
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n قــرر وزير التعليــم العالي 
والبحــث العلمي عبــد الباقي بن 
زيــان إنهــاء مهام مديــر جامعة 
العربــي التبســي بواليــة تبســة 
بودالعــة  عمــار  البروفيســور 
وعيــن مكانــه البروفيســور عبد 
الكريــم قواســمية مديــر جامعة 
محمد الشريف مســاعدية، حيث 

ســتتم عملية التنصيــب هذا اليوم 
العاشــرة  الســاعة  حــدود  فــي 
صباحا بحضور ممثلي السلطات 
العموميــة وكان الوافــد الجديــد 
الذي تنتظره العديــد من الملفات 
الهامــة والتحديــات علــى جميع 
األصعدة، قد اشــرف على تسيير 
المركز الجامعي العربي التبســي 

بوالية تبسة قرابة عقد من الزمن 
ســنوات التســعينات قبل ان يقدم 
استقالته وتفرغ للبحث األكاديمي 
والتدريــس، وذلــك فتــرة قليلــة 
قبــل ترقية المركــز الى مصاف 
جامعــة، ليعين مرة أخرى مديًرا 
على رأس جامعة ســوق أهراس 

إلى هذا القرار الجديد.

n فــي إطار محاربة كافة انواع 
االجرام خاصة ما تعلق منها بجرائم 
النصب واالحتيال، تمكن عناصر 
الشــرطة بأمن دائرة حمام الضلعة 
ألمن واليــة المســيلة من معالجة 
قضية بالموضــوع المذكور أعاله 
تورط فيها شخصــان يبلغان مـــن 

العمر 21و39 سنة.
      وقائع القضية بدأت على إثر 
شكوى رسمية تقدمت بها الضحية 
تعرضها  مفادها  المصالح  لذات 
للنصب واالحتيال من قبل المشتبه 
أخذا  حيث   ، الذكر  السالفي  فيها 
بـ 6 مليون  قدر  مالي  مبلغ  منها 

قضيتها  تسوية  أساس  على  سنتيم 
على مستوى إحدى اإلدارات ، ليتم 
فتح تحقيق في القضية وباستغالل 
المتوفرة  المعلومات  كافة 
القانونية  الوسائل  كل  واستعمال 
المشتبه  الى  التوصل  تم  التقنية، 
أنجز  حيث   ، وتوقيفهما  فيهما 
ضدهما ملفين قضائيين وتقديمهما 
لدى  الجمهورية  وكيل  السيد  أمام 
أجل  من  الضلعة  حمام  محكمة 
بدوره  الذي  واالحتيال  النصب 
أحال الملف واألطراف على السيد 
قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة 
الذي أمر بإيداع أحد المشتبه فيهما 

مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة .

إجازة فاخرة يف الكاريبي تجر 
بوريس جونسون إىل التحقيق

n يخضــع رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، لتحقيق حول قضائه 
إجــازة فاخرة فــي جــزر الكاريبي بعد 
فوزه في االنتخابات التشريعية في نهاية 
2019، وفق ما كشــفته السلطة المكلفة 
بضمان االمتثــال للقواعد البرلمانية في 

البالد.
المحافظ وشريكته  وأمضى الزعيم 
السنة في  أعياد رأس  كاري سيموندز، 
جزيرة »موستيك« الخاصة في أرخبيل 

غرينادين الكاريبي.
في  أشار  جونسون قد  وكان بوريس 
نائًبا  كان  عندما  األصول  إعالن كشف 
في البرلمان، إلى أن هذه اإلجازة التي 
إسترليني  جنيه  ألف   15 كلفتها  بلغت 
)17400 يورو بالسعر الحالي(، مقدمة 
وهو  روس،  ديفيد  األعمال  رجل  من 

متبرع للحزب المحافظ.
نفى  عندما  الغموض  جونسون  وأثار 
أن  قبل  المبلغ  هذا  دفع  األمر  بادئ  في 
يتراجع عن كالمه على لسان المتحدث 

باسمه ليؤكد أنها »ميزة عينية«.
سابق،  وقت  في  الحكومة،  وأشارت 
التصريح عنه في  تم  إلى أن كل شيء 

اإلشهار.
يأتي ذلك فيما يتزايد الضغط على رئيس 
الوزراء البريطاني الذي يواجه اتهامات 
السلطة  بين  والعالقة  نزاهته  تطال 

والمكاسب الخاصة.
فــي غضون ذلك، كانــت تحقيق قد فُتح 
فــي تمويل أعمــال تجديد شــقة بوريس 

جونسون في داوننغ ستريت. 

الربوفيسور عبد الكريم قواسمية 
مديرا جديدا لجامعة تبسة

بعد أطباق رمضان 
..سباق مع حلويات العيد

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 
5 تحصيص رقم 137 المدينة علي 

منجلي- قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير:
 محمد مصباح
منسقة التحرير :

مريم بحشاشي  

التحرير :
هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

aineldjazairpub@gmail.com

المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار 
   ANEP
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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم

بدون تعليق

2
نحلة

n تشــهد بيــوت الجزائرييــن 
هذه األيام ســباق مــن نوع خاص 
لتحضيــر حلويــات العيــد ، حيث 
تحولــت بعــض  البيــوت إلــى ما 
يشــبه محالت لتحضير الحلويات 
والمرطبات ، وسط حيرة الرجال 
الذيــن وجــدوا أنفســهم  مرغمين 
أنفــاق مصاريــف إضافية   علــى 

إلــى جانب مالبس العيــد ، وبهذا 
يكون الجزائريــون ومعهم العديد 
مــن المســلمين في مختلــف بقاع 
العالم يســارعون لتحضير أشهى 
وألذ أنواع الحلويات .. ومســاكين 
رجال قسنطينة العيد يكلفهم كثيرا 
مــع البقــالوة والغريبيــة وطمينة 

اللوز ..

وسياق   ، صيام  يوما   30 فبعد 
تبذير  ذلك من  األطباق وما الزم 
كبير ، يأتي سباق القاطو ليقضي 
الشرائية  القدرة  على   نهائيا 
وباء  في ظل  أصال    المتدهورة 
العيد  بعد   .. ومخلفاته  كورونا 
األيدي  الرجال  الكثير من  سيرفع 

و« تفرغ« جيوبهم .

ع س ل
لـسع 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر

n قــال مصــدر فــي مركــز 
Sensorica، إن العلماء الروس 
يعملــون حاليــا في مجــال تصميم 
سوار ذكي مزود بجهاز استشعار 
بقيــاس  يســمح  جراحــي  غيــر 

مستويات السكر في الدم.
وشدد المصدر، في حديث لمراسل 
الجهاز  أن  على  »نوفوستي«، 
يسمح بقياس نسبة السكر في الدم 
بشكل دوري متكرر وبدقة عالية.

هذا  أن  إلى  المصدر،  وأشار 
قياس  يمكنه  المستشعر،  الجهاز 
تركيز الغلوكوز بدقة عالية، وعلى 

األقل 12 مرة في الساعة.

يقوم  الجهاز  أن  المصدر،  وذكر 
سجلها  التي  المعطيات  بإرسال 
يمكنه  والذي  الذكي،  الهاتف  إلى 
والمعطيات  البيانات  هذه  إرسال 
إلى الطبيب المختص. وبعد ذلك، 
على  المشرف  الطبيب  سيتمكن 
المعطيات  العالج، من تحليل هذه 

بواسطة تطبيق خاص.
في شكله التجاري النهائي، سيكون 
يمكن  سوار  عن  عبارة  الجهاز 
ويخطط  المعصم.  على  ارتداؤه 
أولي  نموذج  واختبار  لتحضير 
سيتشينوف  جامعة  في  للجهاز 

الطبية بموسكو في عام 2021.

وداعا لفحص السكري عرب جرح األصبع.. 
جهاز رويس لقياس السكر عن بعد

وضع حد لنشاط محتالني أوهما فتاة  بتسوية 
فضيتها عىل مستوى أحدى إدارات المسيلة 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8&contentId=1436395
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&contentId=1436395
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1436395


n وأوضح الســبد شرفي في لقاء 
صحفي عقب االجتماع الذي جمعه 
بممثلــي 16 حزبــا سياســيا بمقــر 
الســلطة أن هذه األخيرة اســتقبلت 
4900 قائمة عبرت عن رغبتها في 
المشاركة في االنتخابات التشريعية 

القادمة وسحبت االستمارات.
وبلــغ عــدد القوائــم التــي اودعت 
بينهــا  مــن   2490 االســتمارات 
1237 تابعــة ألحزاب سياســية و 
1253 قائمة حرة --حســب السيد 
شــرفي-- الذي أشــار إلى أن  عدد 
ملفات المترشــحين التي تم ايداعها 
لدى السلطة بلغ 25416 ملفا  من 
بينهمــا 12854 ملفــا تقدمــت به 

احزاب و 12562 من االحرار.
وأضاف أن القوائــم المقبولة »كليا 
و دون تحفظ«  بلغ عددها 1483 
قائمــة منهــا 646 قائمــة حزبية و 

837 قائمة من األحرار.
المقبولة  الترشــح  لقوائم  وبالنســبة 
والتي تحتوي على مرشح مرفوض 
فقــد بلــغ عددهــا --حســب رئيس 
الســلطة-- 898 قائمة  منها 462 
قائمــة حزبيــة و 436 قائمة تمثل 

مترشحين أحرارا.
االســباب  الــى  تطرقــه  ولــدى 
المؤديــة الــى رفــض قوائــم عــن 

غيرهــا، قال  الســيد شــرفي بأنها 
تتمثل في الصلة مع أوســاط المال 
واألعمال المشبوهة )1199 قائمة 
مرفوضة( والمحكــوم عليهم نهائيا 
بعقوبة ســالبة للحرية )281 قائمة 
( ونقــص الوثائق المطلوبة )410 

قائمة(.
كما عدد ذات المسؤول أسبابا أخرى 
أدت إلى رفض  بعض القوائم منها 

شرط السن الذي تم بموجبه رفض 
89 حالة وعدم التسجيل في القائمة 
االنتخابية ) رفض 129 مترشــح( 
والوضعية تجــاه االدارة الضريبية 
)رفض 72 حالة( والخدمة الوطنية 
)62 حالة( الى جانب ســبب صلة 
القرابة بين اكثر من شــخصين في 
القائمــة الواحــدة الذي تــم بموجبه 
رفــض 7 حاالت ترشــح وســبب 

شــغل وظيفة غيــر قابلة للترشــح 
“هــذه  أن  حاالت(.واعتبــر   3  (
الـمواثيق والـــمدونات ستبقى دون 
جــدوى ما لم تعــزز بآليات للرقابة 
ومتابعة التنفيذ، في مقاربة شــاملة 
االســتراتيجية  ضمــن  ومتكاملــة 
الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد 

ومكافحته.
ق ـ و

n وجاء في نص المرسوم ،أن الدولة 
تتكفــل في إطار تشــجيع الترشــيحات 
المســتقلة للشباب للمســاهمة في الحياة 
السياســية بنفقــات الحملــة االنتخابيــة 
للشباب المترشحين األحرار فيما يتعلق 
بمصاريف طبــع الوثائــق ،مصاريف 
النشــر واإلشــهار،  مصاريف إيجــار 
النقل وفقا  القاعات  وكــذا مصاريــف 

للمادة 122 من قانون اإلنتخابات. 
وحســب المادة 3 من المرسوم المحّدد 
لكيفيــات تكّفــل الدولة بنفقــات الحملة 
االنتخابية للشباب المترشحين األحرار 
المترّشــحين  بنفقــات  الدولــة  تتكفــل 
األحــرار الذيــن يقل عمرهــم عن 40 
ســنة يوم اإلقتــراع، ويجــب أن تكون 
المصاريف التي ينفقها الشاب المترشح 
الحــّر مرتبطة بشــكل مباشــر بالحملة 

االنتخابيــة ، وفي هــذا اإلطار وعندما 
يكــون ذلك ممكنا يجــب أن يكون حجم 
القاعــة التي يتــم تأجيرهــا موافقا لعدد 
الحضــور المحتمليــن ، واللجــوء إلى 
القاعــات العموميــة والتنقل عن طريق 

البر أو السكك الحديدية. 

وحدد المرسوم التنفيذي فعلى المعنيين 
وضع ملــف فيه طلــب مســاعدة يبين 
فيــه خصوصا الهوية والحالــة العائلية 
والمهنيــة والموعد االنتخابــي الذي تم 
تقديــم الطلــب مــن أجله،  وكــذا مبلغ 
المســاعدة المطلوبــة مفصلــة حســب 

طبيعة النفقات ، إضافة إلى نســخة من 
برنامج النشــاطات والتنقــات المقّررة 
في إطــار الحملــة االنتخابيــة محّررة 
باســم قائمة المترشــحين المستقلة التي 
ينتمي إليها الشــاب ، ويشترط على هذا 
األخير  تقديم الفواتير الشكلية المفصلية 
حسب طبيعة النفقات المعدة باسم قائمة 
المترشــحين المســتقلة التي ينتمي إليها 
،و نســخة من بطاقة التعريف الوطنية 
،نسخة من مســتخرج التعريف البنكي 
لحســاب البنك الوحيد للحملة االنتخابية 
لقائمة المترشــحين المستقلة التي ينتمي 

اليها الشاب. 
بعنــوان  الحســابات  مســك  ويخضــع 
النفقــات التــي تغطيهــا الدولــة وكذلك 
الوثائــق الثبوتية المتعلقة بهــا لمراقبة 
وتصديق لجنــة مراقبة تمويــل الحملة 

االنتخابية وفقا لنفس المرسوم . 
س-م 

الثالثاء 11 ماي  2021
الموافق لـ 29  رمضان  1442

قبول 1483 قائمة حزبية وحرة »كليا 
ودون تحفظ«

الدولة تتكفل بنفقات المرتشحني  الشباب األحرار 
األقل من40 سنة 

 العملية يستفيد منها 3 ماليني و300 ألف 
متقاعد جعبوب : 

زيادات يف معاشات المتقاعدني 
بني 2 و 7 بالمائة

n كشــف وزير العمل والتشــغيل والضمان االجتماعي الهاشــمي 
جعبوب االثنين من جيجل أن نصا تنظيميا ســيصدر خالل األســبوع 
المقبل يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين والتي ستكون 
بيــن 2 و7 بالمائــة وهي الزيادة التي سيســتفيد منهــا ما يقارب 3 

ماليين و300 ألف متقاعد
 و أوضــح الوزير في تصريح للصحافة عقب اســتماعه لعرض عن 
حصيلــة القطاع بوالية جيجل في إطار زيــارة عمل إلى هذه الوالية 
أنه  ســيصدر خالل األســبوع المقبل نص تنظيمــي يخص المراجعة 
الســنوية لمعاشــات المتقاعدين  مفيدا بأن المراجعة ســتكون على 
أربــع مســتويات هــي 2 و 3 و 4 و 7 بالمائــة و ذلك وفق المعاش 
المتقاضــى و أبــرز الوزيــر أن مراجعــة قيمة المعاشــات ستســمح 
باستفادة ما يقارب 3 ماليين و300 ألف متقاعد من العملية ،مؤكدا 
أنــه رغم العجــز الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد إال أن رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أصر على طمأنة فئة المتقاعدين 
بتقاضي معاشاتهم دون انقطاع وبانتظام بدعم من الصندوق الوطني 

لالستثمار
 وبشأن اإلضرابات التي مست في اآلونة األخيرة عددا من القطاعات 
أكــد جعبــوب أن النشــاط النقابي حق دســتوري و أن اإلضراب حق 
قانوني لكن ال بد أن يكون كما قال- تحت ســقف قوانين الجمهورية 
مثلمــا جاء فــي مضمون خطاب رئيــس الجمهورية بمناســبة العيد 
العالمي للعمال في الفاتح ماي و أشار إلى أنه يقع على عاتق مختلف 
النقابــات ذات التمثيلية القانونية االعتماد علــى األطر القانونية من 
تفــاوض ومحاولــة الصلح بين العمال والهيئات المشــغلة قبل القيام 

بأي إضراب
 و صــرح الوزير قبل ذلك خالل اســتماعه لحصيلة نشــاط مفتشــية 
العمــل بالوالية أنه ســيتم تدعيم جميع المفتشــيات على المســتوى 

الوطني بالوسائل المادية الالزمة للعمل 
وقــام ،أمس،وزيــر العمــل والتشــغيل والضمان االجتماعي الســيد 
الهاشــمي جعبوب بزيارة تفقدية لواليــة جيجل ،حيث كانت المحطة 
االولــى مــن زيارتــه بلديــة العنصر أيــن قــام بمعاينة مركــز الدفع 
والمراقبة الطبية بالبلدية رفقة السيد والي الوالية، ورئيس المجلس 

الشعبي الوالئي وبحضور السلطات المدنية ،األمنية والعسكرية.
وبعد ذلك إتجه وزير العمل والتشــغيل والضمان االجتماعي و الوفد 
المرافق له الى  بلدية جيجل ،حيث قام السيد بتدشين مقر المفتشية 
الوالئيــة للعمل بالكيلومتــر الثالث، باإلضافة الى زيــارة مقر وكالة 
الصنــدوق الوطنــي للتقاعد بحي الشــاطئ بذات البلديــة ،وقد عرج 
وزيــر العمــل بعدهــا على بلديــة زيامــة منصوريــة 50 كلم غربي 
الواليــة جيجل إذ قام رفقة الســيد والي الوالية والوفد المرافق على 
تدشــين الملعب البلدي، وختم زيارته بتسليم مقررات اإلدماج لفائدة 
المســتفيدين من االدماج المهني بقطاع الصحة وهذا على مســتوى 

العيادة المتعددة الخدمات. 
نصرالدين د/ ربيع م

بلمهدي: المساجد رضبت أروع األمثلة يف التقيد 
بإجراءات الوقاية من كورونا يف  رمضان

 
n أكــد وزيــر الشــؤون الدينية واألوقاف يوســف بلمهدي  أمس 

االثنيــن أن المســاجد باســتثناء بعــض 
الحــاالت المعزولة ضربــت أروع األمثلة 
خــالل شــهر رمضان المبارك فــي التقيد 
علــى  والحفــاظ  الوقائيــة  باإلجــراءات 

البرتوكول الصحي ضد كوفيد 19-.
واعتبــر بلمهدي لدى نزولــه ضيفا على 
برنامــج »ضيــف الصبــاح« الــذي تبثه 
القناة االذاعية األولى أن االلتزام بتدابير 
الوقاية خالل أداء صالة التراويح ينم عن 

حس حضاري ووعي لدى المواطنين.
دعوتــه  بلمهــدي  جــدد  الســياق  وفــي 

للمواطنين الذين يرتادون المســاجد إلــى التقيد بتدابير الوقاية وأخذ 
االحتياطات الالزمة حفاظا على األنفس.
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حسب محمد رشقي :

المصاريف التي ينفقها مرتبطة بشكل مبارش بالحملة االنتخابية. 

 أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، محمد شرفي، مساء أن القوائم المقبولة كليا و دون 
تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12 جوان  القادم  بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 

837 قائمة من المترشحين األحرار.

حدد  المرسوم التنفيذي رقم 190-21 الصادر في العدد األخيرة من الجريدة الرسمية  كيفية دعم الدولة 
ماليا للمترشحين الشباب في القوائم الحرة لالنتخابات ،وبشروط واضحة، ومنها شرط السن أال يتجاوز 

40 سنة، وأن تكون المصاريف التي ينفقها مرتبطة بشكل مباشر بالحملة االنتخابية. 
الجزائر:سناء-م

جبهة المستقبل تدعو إىل حوار سيايس »حقيقي« لمناقشة األوضاع الراهنة
  

n دعا رئيس حزب جبهة المســتقبل، عبد العزيز بلعيد،  أمس  االثنين بالجزائر العاصمة، إلى فتح حوار سياســي 
»حقيقــي« بين كل الفاعلين لتكوين رؤية واضحة من شــأنها معالجة األوضــاع الراهنة ومجابهة مختلف التحديات.
وأوضــح الســيد بلعيــد خالل نزوله ضيفا علــى أمواج اإلذاعة الوطنيــة, أن »الحوار السياســي الحقيقي الذي يجمع 
كل الفاعليــن هــو الســبيل األمثل لمعالجة المســائل االقتصادية واالجتماعيــة«, داعيا الطبقة السياســية إلى »تحمل 
مســؤوليتها في مواجهة التحديات الوطنية والدولية«.وأضاف قائال: »يســتوجب على الطبقة السياسية تشكيل رؤية 
واضحة حول طرق معالجة المشــاكل المطروحة لتكون بذلك طرفا أساســيا في اللعبة السياســية وعدم االكتفاء بدور 
المتلقي, خاصة مع اقتراب موعد تشــريعيات 12 يونيو المقبل التي ســينبثق عنها برلمان من شــأنه اســترجاع ثقة 
المواطن في مؤسساته المنتخبة«.وفي نفس السياق, قال السيد بلعيد أن تحديد قوائم الترشح لالستحقاق المقبل, جاء 
عقب تقييم موضوعي للمسيرة النضالية للمترشحين, مشيرا إلى تقديم طعون على مستوى السلطة الوطنية المستقلة 
حول رفض بعض مترشحي جبهة المستقبل, بلغت نسبة 40 بالمائة من مجموع قوائم تشكيلته السياسية.وبالمناسبة, 
ذكر رئيس حزب جبهة المستقبل بأن تشكيلته السياسية اختارت شعار »انتخب المستقبل« لخوض حملته االنتخابية 

الخاصة بالتشريعيات المقبلة التي سيخوض غمارها على مستوى 57 والية وأربعة مناطق بالخارج.
ق.و



n و قــال بوقــدوم, فــي تغريــدة 
على حسابه بموقع تويتر » تحضيرا 
للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول 
العربيــة التــي ســتخصص لبحــث 
التحــرك العربــي لمواجهــة جرائم 
االحتالل في القدس المحتلة, أكدت مع 
األمين العــام لجامعة الدول العربية, 
أخي أحمد أبــو الغيظ ضرورة بعث 
روح التضامــن العربــي اإلســالمي 
لنصرة إخواننا الفلســطينيين و حفظ 

مقدساتنا الدينية«.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية، 
مع  هاتفية  مكالمة  ذاته،  اليوم  في 
جواد  محمد  االيراني،  نظيره 
األوضاع  مستجدات  حول  ظريف، 
وعديد  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الثنائية  بالعالقات  المتعلقة  المسائل 

وسبل ترقيتها.
تغريدة  في  بوقدوم  صبري  وقال 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  له 
»توتير«: »مكالمة هاتفية مع أخي 
محمد جواد ظريف، وزير خارجية 

اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية 
األوضاع  مستجدات  خاللها  تناولنا 
في منطقة الشرق األوسط وكذا عديد 
الثنائية  بالعالقات  المتعلقة  المسائل 

وسبل ترقيتها«.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية، 
مع  هاتفية  مكالمة  ذاته،  اليوم  في 
جواد  محمد  االيراني،  نظيره 
األوضاع  مستجدات  حول  ظريف، 
وعديد  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الثنائية  بالعالقات  المتعلقة  المسائل 

وسبل ترقيتها.
وقال  في تغريدة له على »توتير«: 
»مكالمة هاتفية مع أخي محمد جواد 
الجمهورية  خارجية  وزير  ظريف، 
خاللها  تناولنا  اإليرانية،  اإلسالمية 
منطقة  في  األوضاع  مستجدات 
المسائل  األوسط وكذا عديد  الشرق 
وسبل  الثنائية  بالعالقات  المتعلقة 

ترقيتها«.
و كانت الجزائر,ادانت األحد, بأشد 
العنصرية  »االعتداءات  العبارات 

االسرائيلي  لالحتالل  والمتطرفة« 
على الفلسطينيين في القدس المحتلة, 
ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في 
فاضح  انتهاك  في  األقصى  المسجد 

لقرارات الشرعية الدولية.
الكامل  »تضامنها  الجزائر  وأكدت 
الشعب  جانب  إلى  الدائم  ووقوفها 
البطولي  نضاله  في  الفلسطيني 
اإلسرائيلي«,  االحتالل  ضد 
والراسخ  الثابت  »موقفها  مجددة 
حتى  الفلسطينية  القضية  لدعم 
الفلسطيني لحقوقه  استرجاع الشعب 
للتصرف,  القابلة  المشروعة, وغير 
دولته  اقامة  في  حقه  مقدمتها  وفي 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
فلسطيني   205 نحو  أن  إلى  يشار 
أصيبوا يوم السبت الماضي بجروح 
االحتالل  قوات  اقتحام  خالل 
األقصى  للمسجد  اإلسرائيلي 
وقمع  المصلين,  على  واالعتداء 
المعتصمين في حي الشيخ جراح في 

القدس المحتلة.

n وأكــدت عضــو مجلس األمة, 
بقضايــا  المعنيــة  اللجنــة  عضــو 
الشــرق األوسط, الســيدة فوزية بن 
باديس, أن الجزائر تدين بشــدة وأشد 
العبارات جميع االنتهاكات الوحشية 
ذات الطابــع العنصــري والتمييزي 
والمتطــرف للكيــان الصهيوني ضد 

المدنييــن الفلســطينيين فــي القــدس 
المحتلــة وحرمانهــم من شــعائرهم 
الدينية في مسجد األقصى في انتهاك 
صارخ للقانون الدولــي وتجاوز تام 
لقرارات الشــرعية الدوليــة في هذا 
الجزائر--تضيــف  أن  الشــأن كما 
المتدخلــة-- ال يمكنهــا أن تتجاهــل 
تــزال  التــي ال  المأســاة  اســتمرار 
تقهر الشــعب الفلســطيني وتســتنكر 
فــي الوقت نفســه إفــالت االحتالل 

من العقاب وتنــدد بأية محاولة لضم 
األراضــي الفلســطينية األخــرى أو 
تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس

 وذكرت بن باديس بأن الجميع يتفق 
ال  األوسط  الشرق  منطقة  أن  على 
تزال تواجه تحديات متعددة وتواجه 
ال  أنه  الى  مشيرة  معقدة,  تهديدات 
وهي  معينة,  حقيقة  إخفاء  يمكننا 
يعتمد  المنطقة  هذه  استقرار  أن 
عادلة  تسوية  على  بالضرورة 

الفلسطينية  وأشار  للقضية  ومنصفة 
اعمال  أن جدول  الى  المصدر  ذات 
اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق 
البرلماني  لالتحاد  التابعة  األوسط 
أشغال  هامش  على  المنعقد  الدولي, 
البرلماني  لالتحاد  ال142  الدورة 
بعد,  عن  التحاضر  بتقنية  الدولي, 
المتعلقة  البنود  مناقشة  تضمن 
باتفاقيات السالم في المنطقة والوضع 

في فلسطين وكذا تقييم عمل اللجنة
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يف اجتماع لجنة الرشق األوسط التابعة لالتحاد الربلماين الدويل

n وأكد الوزير األول في تصريح 
للصحافــة عقــب إشــرافه على حفل 
تســليم مفاتيــح 5000 ســكن مــن 
مختلــف الصيــغ بالعاصمــة، الذي 
كان مرفوقا بأعضاء من الحكومة و 
مستشــار رئيس الجمهورية و والي 
واليــة الجزائر، أن هــذه اإلنجازات 
»تعد واجبــا وطنيا ومبدأ من مبادئ 

الدستور الجزائري«.
ان عمليات  السيد جراد »  وأوضح 
لرئيس  مشرفة  مواقف  تعد  التوزيع 
الذي  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
أساس  السكن  ان  برنامجه  في  وعد 
بالدنا«  في  االجتماعية  العدالة 
مؤسسة  دولة  »الجزائر  بأن  مبرزا 
على العدالة االجتماعية منذ بيان أول 

نوفمبر 1954«.
ان  الى  األول  الوزير  السيد  ولفت 
الى   2020 من  الممتدة  الفترة  هذه 
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ألف سكن.
جراد  السيد  أشار  الصدد،  هذا  وفي 
وتراكم  كبير  »تأخر  وجود  الى 
ان  اال   ،  )..( مجاالت  عدة  في 
من  التخفيف  على  تعمل  الحكومة 
وعود  وتنفيذ  المواطنين  معاناة 
من  الموثقة  الجمهورية  رئيس 
خالل برنامجه وتدخالته خالل هذه 

الفترة«.
وتم منذ بداية 2020 إلى غاية 31 
مارس 2021 تسجيل برنامج قوامه 
مليون و20 الف وحدة سكنية، منها 
218.801 وحدة في اطار البرامج 
و667.727  الجديدة،  المسجلة 
اإلنجاز،  طور  في  وحدة 

منتهية  سكنات  و199.753 
األشغال و371.721 لم تنطلق بها 
برامج  و231.577  بعد  االشغال 

مسلمة.
وقد اشرف الوزير األول اليوم على 
ومفاتيح  االستفادة  مقررات  تسليم 
الصيغ  مختلف  من  سكن   5000

بالعاصمة.
جراد  السيد  المناسبة، صرح  وبهذه 
إنه تم خالل هذه العملية اسكان 25 
و  بالعاصمة  جزائري  مواطن  ألف 
ذلك باألخذ بالمعيار الدولي المتعلق 

بسكن ل5 أفراد لكل أسرة.
 ويتعلق األمر ب 3000 سكن البيع 
الرغاية  باإليجار في كل من مواقع 
قريشي )1400 وحدة( والدرموش 

وحي  وحدة(   600( البحري  ببرج 
فايزي ببرج البحري )473 وحدة(، 
واوالد وفايت )417 وحدة من بين 

1500 وحدة (.
إلى جانب ذلك، تم تسليم 562 وحدة 
االيجاري  العمومي  السكن  بصيغة 
فايت  باوالد  سمروني  بمواقع 
الى  اضافة  بالسويدانية  والروخي 
1513 وحدة ترقوي عمومي بموقع 

بالطو شرق بأوالد فايت .
بمختلف  المواقع  هذه  تزويد  وتم 
والتجهيزات  التربوية  المرافق 
والمقتصدة  البيئة  على  المحافظة 

للطاقة.
عاين  الحفل،  هامش  وعلى 
له  المرافق  والوفد  األول  الوزير 

بموقع  الموزعة  السكنات  بعض 
ترقوي  مسكن   256+1257
بأوالد  شرق  ببالطو  عمومي 
الجودة  أهمية  اكد على  فايت، حيث 
مواد  على  واالعتماد  االنجاز  في 
تهيئة  اهمية  جانب  الى  محلية  بناء 
ومساحات  كافية  خضراء  مساحات 

لعب ومرافق عمومية.
والوفد  االول  الوزير  شاهد  كما 
يوضح  قصير،  فيلم  له   المرافق 
عينة عن السكنات المسلمة في عدة 
حول  وعرضين  الوطن  من  مناطق 
للسكن  الوطني  البرنامج  تقدم  مدى 

وبرنامج والية الجزائر للسكن.

n طالــب ســفير دولة فلســطين 
لدى الجزائر, أمين مقبول, االثنين, 
بعض األنظمة العربية التي أعلنت 
التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 
إلــى مراجعة سياســاتها والتراجع 
عن مواقفها, خاصــة عقب اقتحام 
قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات 
المســجد األقصــى واالعتداء على 

المقدسيين بقنابل الغاز والصوت.
 , مقبول  أمين  ألقاها  كلمة  وفي 
بمقر  أقيم  الذي  التجمع  خالل 
الجزائر  في  الفلسطينية  السفارة 
دعما ومساندة لهبة القدس العاصمة 
وللشعب  فلسطين  لدولة  األبدية 
إجراءات  وضد  الفلسطيني 
أحياء  في  التعسفية  االحتالل 
أعرب  القدسي,  والحرم  القدس 
في  أمله  عن  الفلسطيني  السفير 
تراجع بعض األنظمة العربية عما 
أقدمت عليه , مشيرا إلى أن تطبيع 
عالقاتها مع الكيان الصهيوني هو 
ما شجع هذا األخير على االعتداء 

المتواصل على الشعب الفلسطين
الرسائل  من  جملة  السفير   ووجه 
انطالقا  الجهات,  من  العديد  إلى 
بموقفها  أشاد  التي  الجزائر  من 
القضية  إزاء  والشعبي  الرسمي 
المواقف  أن  مؤكدا  الفلسطينية, 
تمتد  وشعبها  للجزائر  التاريخية 
ال  تبخل  لم  حيث  طوال,  لسنين 
بالدماء وال بالمال, وظلت المواقف 
وظل  قائمة,  والسياسية  اإلعالمية 
قويا  سندا  الجزائري  الشعب 
المنابر  في  الفلسطيني  لشقيقه 
واألممية  وفي  والعالمية  الدولية 
على  مقبول  أثنى  الذي  الوقت 
طالب  وشعبها,  الجزائر  مواقف 
بالتماسك  الفلسطيني  الشعب 
مواقف  بسبب  الضعف,  وعدم 
أن  مبرزا  العربية  األنظمة  بعض 
الفلسطيني يدافع عن شرف األمتين 
على  والعربية«. وشدد  اإلسالمية 
مواقف  إلى  بحاجة  فلسطين  أن 
اإلسالمية  األمتين  قبل  من  عملية 
والعربية المعنيتين بالقدس الشريف
ثاني  مقبول  وجه  السياق,   وفي 

العربية  األمتين  إلى  رسالة 
قمة  مؤتمر  لعقد  واإلسالمية, 
على  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
وهي  أعضائها,  رؤساء  مستوى 
القدس,  أجل  من  أنشئت  التي 
مؤكدا على أن البيانات والتنديدات 
تعد  لم  أمور  والشجب واالستنكار 

كافية
الفلسطيني  ان  السفير   وأضاف 
خطير,  والعدوان  كبير  الحدث 
بمخطط  مستهدفة  والقدس 
أن  لئيم  ولو  غربي  استعماري 
ما  هذا  ألن  بجديد,  ليس  األمر 
الحروب  منذ  الحال  عليه  كان 
نقف  أن  يجب  واليوم,  الصليبية, 
وواعين,  وصابرين  صامدين 
اإلسرائيلي  االحتالل  إعالن  بعد 
العرب  اتجاه  العدوانية  سياسته 
خالل  من  جميعا,  والمسلمين 
وكفلسطينيين  األخيرة,  اعتداءاته 
بضياع  نسمح  ولن  نستسلم  لن 
مقبول  أمين  وجه  القدس. كما 
العالم  دول  إلى  الثالثة  رسالته 
أجمع, ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
المتحدة,  لألمم  العامة  والجمعية 
الغربي  والمعسكر  األمن  ومجلس 
صمتا  »كفى  قائال  عام«,  بشكل 
وتجاهال لمعاناة الشعب الفلسطيني 
يرزح  الذي  الوحيد  الشعب   )..(
تحت نير االحتالل الصهيوني في 
العالم«, مواصال آن األوان لنقف 
وقفة حرة, وقفة عزم وكرامة مع 
الشعب الفلسطيني ليحقق استقالله, 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  وليقيم 
حق  على  والحصول  القدس, 
العودة لالجئين الفلسطينيين, حسب 

الشرعية الدولية
أن  الفلسطيني على  السفير   وشدد 
نضالهم  سيواصلون  الفلسطينيين 
عن  الزمن,  طال  مهما  وكفاحهم 
والمسجد  الصخرة  وقبة  فلسطين 
مضيفا  القيامة  وكنيسة  األقصى 
أن الثورة الفلسطينية مستمرة ضد 
الكيان الصهيوني الذي ال يعترف 

بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان
محيوت ربيع

n قــام ، أمس ،  وزير الداخلية 
والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات 
العمرانيــة, كمــال بلجــود بزيارة 
إلــى دولــة  عمــل تــدوم يوميــن 
البرتغــال للمشــاركة فــي مؤتمر 
وزاري رفيع المستوى حول تسيير 
تدفقــات الهجرة المنعقد بلشــبونة, 
 حســب ما أفــاد به بيان للــوزارة.
وأوضــح البيــان أن الســيد بلجود 
فــي  اإلثنيــن,  اليــوم  »يشــرع 
زيــارة عمل إلــى دولــة البرتغال 
مــن أجــل المشــاركة فــي مؤتمر 
حــول  المســتوى  رفيــع  وزاري 
تســيير تدفقــات الهجــرة, والــذي 

ســتعقد أشــغاله بلشــبونة, تحــت 
 رئاســة الوزير األول البرتغالي«.
وســيعكف المشــاركون فــي هــذا 
المؤتمر الذي »ســيعرف مشاركة 
واســعة لــوزراء الداخليــة لــدول 
أوروبــا وشــمال إفريقيا والشــرق 
األوســط, إلــى جانــب ممثلي عدد 
من المنظمــات الدوليــة الحكومية 
وغير الحكومية الناشطة في مجال 
مكافحــة الهجــرة غير الشــرعية, 
حيــث ســيعكف المشــاركون فــي 
المؤتمر على بحث ســبل الشراكة 
والتنسيق من أجل التحكم في تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين

 كشف الوزير األول عبد العزيز جراد،  أمس  االثنين بالجزائر، عن توزيع 234 ألف وحدة سكنية عبر الوطن لفائدة 
قرابة مليون و150 ألف جزائري، منذ بداية سنة 2020 حتى يومنا هذا.

توزيع 234 ألف وحدة سكنية 
عبر الوطن منذ بداية 2020

السفري الفلسطيني بالجزائر يطالب 
األنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوين 

مراجعة سياساتها والرتاجع عن مواقفها

بلجود يرشع يف زيارة إىل الربتغال للمشاركة 
يف مؤتمر وزاري حول تسيري تدفقات الهجرة

جرى وزير الخارجية, صبري بوقدوم,  أمس االثنين, محادثات مع األمين العام لجامعة الدول العربية, احمد ابو الغيط, تحسبا 
للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التي ستخصص لبحث التحرك العربي لمواجهة جرائم االحتالل في القدس المحتلة.

أدان مجلس االمة  االثنين, على لسان ممثلته في اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق األوسط التابعة لالتحاد البرلماني الدولي, 
جميع االنتهاكات الوحشية ذات الطابع العنصري والتمييزي والمتطرف للكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس 

المحتلة حسبما أفاد به بيان لمجلس.
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 الجزائر: ربيع م

بوقدوم يتحادث مع أبو الغيط و ظريف حول مستجدات األوضاع يف منطقة الرشق األوسط

مجلس االمة يدني االنتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيني



n و قــدرت هــذه القيمــة بأكثــر 
مــن 2ر2 مليار دج خــال الفترة 
الممتــدة مــن ينايــر إلــى مــارس 
مقابل 634 مليون دج خال نفس 
الفترة من الســنة الماضية حســبما 
علمتــه وأج لدى مجمــع المصالح 

االقتصادية للنقد.
و تعود هــذه الزيادة إلــى ارتفاع  
للصفقــات  االجمالــي  العــدد 
التــي أجراهــا حاملــو البطاقــات 
البنكيــة المشــتركة و بطاقــة بريد 
الجزائــر )الذهبيــة( التــي بلغــت 
خــال  صفقــة   1.782.213
الفصــل األول للســنة الجارية في 
حيــن كانت تقــدر ب 404.449 
عمليــة خال نفس الفترة من ســنة 
2020, أي مــا يعادل زيادة بأكثر 

من 65ر340%.
و ســجل قطــاع االتصــاالت أكثر 
بإجمالــي  الصفقــات  مــن  عــدد 
1.619.622 عملية خال جانفي 
و فبرايــر و مارس 2021 متبوع 
بقطاع الخدمات )حجوزات الفنادق 
و التكوين...الخ( الذي سجل ما ال 
يقــل عن 97.677 صفقة حســب 

مجمع المصالح االقتصادية للنقد.
المرتبطــة  النشــاطات  تأتــي  و 
بالخدمــات اإلداريــة فــي المرتبة 
الثالثــة في ترتيــب القطاعات التي 
شــهدت عمليــات دفــع الكترونية 
بمجمــوع 28.921 صفقة, بينما 
استقرت عمليات دفع فواتير الغاز 
و الكهربــاء و المــاء فــي المرتبة 
الرابعة بمجموع 25.570 عملية 

الكترونية.
و تشــير حصيلة مجمــع المصالح 
االقتصادية للنقد من جهة أخرى إلى 
ارتفاع اســتعمال الدفع االلكتروني 
فــي صفقــات شــراء الســلع عبر 
االنترنــت بمجمــوع 573 صفقة 
خال الفصــل األول2021 , من 
بينهــا 465 خــال شــهر مارس 
فقــط و هو رقم يفــوق بكثير مبلغ 
الصفقــات التي تــم احصاؤها في 
هذا المجال خال نفس الفترة لسنة 
2020 )9 صفقات(, حســب ذات 

المصدر.
و تجــدر االشــارة إلــى أن قطاع 
التأمينات هــو الوحيد الذي عرف 
تراجعــا في عــدد عمليــات الدفع 
االلكترونــي خــال هــذه الفتــرة 
المرجعية بإجمالــي 971 صفقة, 
مقابل 3229 صفقة خال الفصل 

األول لسنة 2020.
و اســتنادا ألرقــام مجمع المصالح 
االقتصاديــة للنقــد فــان الصفقات 
عبــر االنترنــت ارتفعت بخمســة 
أضعاف خال ســنة 2020 حيث 
بلغــت 4.593.960 صفقة بقيمة 
اجماليــة قدرت ب 423ر5 مليار 
دج, مقابــل 873.679 صفقــة و 

576ر1 مليار دج في 2019.
 83 تاجرا الكرتونيا يف 

الخدمة 
 وحســب نفس الوثيقة, يصل عدد 

الناشــطين  االلكترونييــن  التجــار 
فــي الجزائر الــى 83 تاجر خال 
الثاثي االول من سنة 2021, اي 
بزيادة تقــدر ب 38 موقع مقارنة 
بنفــس الفترة مــن الســنة الفارطة 

)45 موقع(.
و يضم هــذا الرقم 4 متعاملين في 
مجــال االتصــاالت و 4 متعاملين 
فــي مجــال النقــل و 13 متعامــل 
فــي مجال التأمينات و 8 متعاملين 
توزيــع  مجــال  فــي  مختصيــن 
الكهربــاء و الماء و متعاملين )2( 

في مجال الخدمات االدارية.
أمــا الافت لانتباه في هذه االرقام 
هــو عــدد التجــار االلكترونييــن 
تقديــم  مجــال  فــي  المختصيــن 
الخدمــات و الذي يصــل الى 23 
متعامل, حيث يأتي هذا العدد خلف 
عدد التجــار المختصين في مجال 
بيع الممتلكات الذي يصل الى 29 

تاجــر بنهايــة الثاثــي االول من 
السنة الجارية.

و أكــد مجمع المصالح االقتصادية 
التجــار  عــدد  ارتفــاع  ان  للنقــد 
االلكترونييــن جــاء نتيجــة عمــل 
تعــاون بيــن المجمــع و اعضائــه 
المنخرطين و كذا شركة النقد االلي 
والعاقــات التلقائيــة بين البنوك و 
الــذي ميزتــه حملة إلدمــاج تجار 
جدد في ارضية الدفع االلكتروني.
كمــا اعرب المجمع عــن امله في 
ارتفــاع عدد التجــار االلكترونيين 
بعــد اطاق بوابة الكترونية يوم 4 
ابريل الفارط إلدماج تجار جدد في 

ارضية الدفع االلكتروني.
و قــدم 22 تاجر طلب ادماج تقنية 
الدفــع االلكترونــي فــي مواقعهــم 
االلكترونية مــن خال هذه البوابة 
الجديــدة و هــذا خال العشــر ايام 

االولى منذ اطاقها.  

ارتفاع ملحوظ يف موجودات صندوق 
الرفاه الوطني الرويس

n أظهرت بيانات وزارة المالية الروســية ارتفاع موجودات صندوق 
الرفــاه الوطني في شــهر أبريل الماضي بواقــع 3.6 مليار دوالر إلى 

185.9 مليار دوالر.
بالعملة الروسية تكون موجودات الصندوق قد صعدت الشهر الماضي 
بمقــدار 23 مليار روبل إلى 13.825 تريليــون روبل، وفقا للوزارة 

الروسية.
وأشار بيان صدر عن الوزارة إلى أن األموال المتراكمة في الصندوق 
الروسي تعادل نحو %12 من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لروسيا 

للعام 2021.
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكّدست فيه جزءا 
من إيرادات النفط خال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للباد 
خال األزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في 

الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن األمــوال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي 
غيــر احتياطيات روســيا الدولية، والتي بلغــت 573 مليار دوالر في 

مطلع أبريل 2021.

لمن  الوظيفــة  مــن  الفصل  مــر.. 
يثبت تعاطيه المخدرات

n يناقش مجلس النواب المصري األسبوع المقبل تقريرا حكوميا عن 
مشــروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بشــأن بعض شروط شغل 

الوظائف أو االستمرار فيها.
القــوى  مــن  مشــتركة  لجنــة  وأعدت التقريــر 
العاملة ومكتب الشؤون الدســتورية والتشــريعية، وســيناقش البرلمان 

المصري التقرير يوم األحد المقبل.
ووفقا لوسائل إعام مصرية فإن التقرير يستهدف وضع حد الستمرار 
بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد 

المخدرة.
كما يهــدف لتوفيــر النصوص القانونية الصريحــة التي يمكن بموجبها 
إيقــاف من ثبــت تعاطيهم المواد المخدرة عــن العمل، أي الفصل دون 

الرجوع للمحكمة.
كذلــك يهدف التقريــر إلقرار بعض العقوبات الجنائيــة لمن يقدم عونا 
سواء بالسماح عمدا بتعيين أو التعاقد أو االستعانة أو استمرار من ثبت 
تعاطيــه المخــدرات، أو من يتعمد الغش في إجــراء التحاليل، أو يدلي 

بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

20 دولة يف  اإلمــارات بــن أفضــل 
»مؤرشات ريادة األعمال«

 
n صنفت 5 مؤسسات دولية متخصصة اإلمارات ضمن قائمة أفضل 
20 دولة حول العالم في 13 مؤشرا خاصا بقطاع ريادة األعمال خال 
عام 2020.وشــملت التقاريــر الدولية التــي منحت اإلمارات مراكز 
متقدمة في مؤشــرات تنافســية قطاع ريادة األعمال على مستوى العالم 
- كما رصدها المركز االتحادي للتنافســية واإلحصاء - كا من الكتاب 
السنوي للتنافســية العالمية وتنافسية السياحة والسفر، وتقرير التنافسية 
4.0 باإلضافة، إلى تقارير التنافســية الرقمية العالمية وسهولة ممارسة 
األعمال.ويعكــس ذلــك صــواب نهج دولة اإلمــارات فيمــا اتبعته من 

سياسات خال الفترة الماضية لتنمية القطاع وتعزيز ريادته.
ويظهــر من خــال تقاريــر المؤسســات الدولية إجماعهــا على نجاح 
اإلمارات في توفير كل التشــريعات واإلجراءات التي من شــأنها دعم 
ريادة األعمال في الدولة، ســواء على مســتوى مرونة الشــركات، أو 
توافــر رأس المال االســتثماري، والبيئــة المميزة لتأسيس المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة، وعلــى نحــو فاق مــا توفره العديــد من الدول 
التــي تصنف ضمن قائمة االقتصاديــات العالمية الكبرى، ومن ضمنها 
الواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها من 
الدول األخرى.ويتضح من خال مؤشرات التنافسية الدولية الـ13 التي 
تم رصدها في القطاع، نجاح اإلمارات في إحراز المركز الثاني عالميا 
في ريادة األعمال، بحســب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
الصــادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلداريــة خال العام 2020، فيما 
صنفهــا تقرير المنتدى االقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشــر 
توافر رأس المال االســتثماري، والمرتبة الخامســة في نمو الشــركات 

المبتكرة ، وفق ما نقلت »وام«.

 أوزبكســتان تعلــق عــى إمكانية 
نرش قواعد عسكرية أمريكية

 
n قــال مصــدر في المكتــب الصحفي بوزارة دفاع أوزبكســتان، إن 
العقيــدة الدفاعية لهذه الدولة، ال تتضمن نشــر قواعد عســكرية أجنبية 
فــي أراضــي الباد.وأضــاف المصدر، في مجــال تعليقــه على خبر 
لصحيفــة »وول ســتريت جورنــال« ذكرت فيه احتمال نشــر القوات 
األمريكية المنسحبة من أفغانستان، في دول آسيا الوسطى - أوزبكستان 
وطاجيكســتان: »الوثائق األساســية في مجال الدفــاع تتضمن إجابات 
واضحة ودقيقة على هذه األسئلة – ال يجوز انتشار القواعد والمنشآت 
العســكرية األجنبية على أراضي الباد«.ونوه بأن هذا المبدأ، ورد في 
الدســتور الوطني، وفي مفهوم السياســة الخارجية للجمهورية.  وأشار 
المصدر إلى أن، السياســة الدفاعية ألوزبكســتان تقــوم على مبدأ عدم 

المشاركة في عمليات حفظ السام والنزاعات العسكرية في الخارج.
في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، استخدمت الواليات المتحدة 
مطار »خان أباد« العسكري في منطقة كاشكاداريا بأوزبكستان، ولكن 
الحقا انســحب األمريكيون منه بطلب من سلطات طشقند، وانتقلوا إلى 

قاعدة ماناس الجوية في قرغيزستان.

الدفع االلكرتوني  بالجزائر  
تقدم بنسبة %247 خالل الفصل األول 2021

عين على االقتصاد

بلغت القيمة االجمالية لعمليات الدفع االلكتروني بالجزائر تقدما »معتبرا« نهاية الفصل األول لسنة 2021 بنسبة 
بلغت 8ر247 % دعمها بشكل خاص االقبال على هذا النوع من التعامالت في ظل انتشار وباء كوفيد19-.

هــذا  النفــط,  أســعار  ارتفعــت   n
االثنين, بعد هجوم  إلكتروني كبير 
تســبب في إغــاق خطــوط أنابيب 
مهمة إلمدادات الوقود في الواليات  
المتحدة وسلط الضوء على هشاشة 

البنية التحتية النفطية فيها. 
ارتفع خام برنت صباح  أمس  57 
ســنتا بمــا يعــادل 0,8 بالمائة إلى 
وذلــك  للبرميــل,  دوالر    68,85
بعد أن ارتفع 1,5 بالمائة األســبوع 

الماضي.
وزادت العقــود اآلجلــة لخام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 51 سنتا 
أو 0,8 بالمائة  إلى 65,41 دوالر 
للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 2 

بالمائة األسبوع الماضي. 
وفي إشــارة إلى خطورة الوضعي 
مــن  يعمــل  األبيــض  البيــت  كان 
كثــب مــع »كولونيــال  بايباين« 
لمســاعدتها على التعافي من هجوم 
بأحد البرمجيات الفنية يوم الجمعة  
الــذي أجبــر أكبر مشــّغل لخطوط 
أنابيــب الوقود في الواليات المتحدة 
على إغاق شــبكة  تــزّود واليات 

مكتظة بالسكان في شرق الباد. 
ويتوقــع المحللون للســوق النفطية 
أن يصــل الطلــب علــى النفط إلى 
مســتويات ما قبــل  الجائحة بحلول 
نهاية العام كما يتوقع أن يصل سعر 
خام برنت إلى 80 دوالرا  للبرميل 
وأن يبلــغ غرب تكســاس الوســيط 
77 دوالرا للبرميــل فــي غضــون 

ستة أشهر. 
فــي  »غولدمــان«  محللــو  وقــال 
مذكــرة: »نــرى عجزا في ســوق 
النفط العالمية يبلغ حاليا  نحو مليون 
برميل يوميا وســيزيد بشــكل كبير 
علــى هذا.  ال نزال نتوقع أن يصل 
الطلب  على النفط إلى 100 مليون 

برميل يوميا بنهاية هذا العام«.

عجز يف سوق النفط العاملية بنحو مليون برميل يوميا
 سعر خام برنت يقارب 69 دوالر

الثالثاء 11 ماي  2021
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اإلفراج عن 1000سكن إجتمايع يف 
سكيكدة

n أشــرف ،أمس ،والي والية ســكيكدة،عبد القادر بن ســعيد ،على  حفل 
تســليم مفاتيح الســكنات العمومية اإليحارية لعدد  من المستفيدين من حصة 
929 مسكن بمسيون 02 ببلدية سكيكدة، في أجواء سعيدة افرحت المواطنين 

بعد سنوات من االنتظار .
العملية تم استكمالها أمس، بتسليم باقي الحصة على  مستوى ملعب 20 اوت 
1955 و بدون أي ضجيج ،حيث تم تسليم مقررات االستفادة للجميع خاصة 

في البيوت الصفيح و البيوت الهشة .
و فــي هــذا الخصوص، جدد والــي الوالية،دعوته لكل المســجلين من طالبي 
الســكن االجتماعــي االلتــزام بالهدوء و الصبر على اعتبــار أن كل الحصص 
السكنية الموجودة تكفي الجميع و سوف تتواصل عملية التوزيع على مراحل 

إلى غاية نهاية السنة الجارية .
نورالدين .ب

أمن جيجل يطلق حملة تحسيسية لفائدة 
سائقي حافالت النقل ما بني الواليات

 

n مواصلة للحملة التحسيسية الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة لألمن 
الوطنــي تحت شــعار«كلنا لرمضان بــدون حوادث«، و بمناســبة حلول عيد 
الفطر المبارك والذي يتزامن هذه الســنة مع نهاية عطلة األسبوع وما تعرفه 
هاتــه الفترة مــن تنقالت وحركة كثيفــة للمواطنين، أطلق أمــن والية جيجل 
نهار اليوم الموافق لـ09 ماي 2021، على الســاعة الواحدة زواال )13ســا 
00د(  حملة تحسيسية توعوية حول السالمة المرورية لفائدة سائقي حافالت 
وســيارات نقل المســافرين أصحاب المســافات الطويلة و هذا على مســتوى 
محطة نقل المســافرين الشــرقية بجيجل، أشــرف عليها إطارات وأعوان من 
خليــة االتصال والعالقــات العامة و كذا المصلحة الوالئيــة لألمن العمومي و 
بمشــاركة مصالح الحماية المدنية بوالية جيجل، تم خاللها تقديم لهم نصائح 
و إرشــادات حــول ضرورة احترام قواعد الســياقة الســليمة وعــدم التهاون 
أثنــاء قيــادة المركبات لتجنب وقوع حوادث المــرور ، مع التأكيد على تجنب 
اســتعمال الســرعة المفرطة و كذا ضرورة أخذ قســط من الراحة قبل عملية 
السفر، كما تم تذكيرهم بضرورة مواصلة التقيد باإلجراءات الوقائية المتخذة 
للحد من انتشــار فيــروس كورونا، كارتداء القناع الواقي للســائق والزبون، 
اخضــاع الحافلــة لعملية التنظيف والتطهير الــدوري، وضع مواد مطهرة في 
متناول الزبون، احترام مسابة التباعد الجسدي وكذا العدد المسموح به لحمل 
الزبائن،  كما تم في األخير توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات في هذا 
الشأن، هذه الحملة يسعى من خاللها أمن والية جيجل إلى مرافقة المواطنين 
خــالل هذه المناســبة الدينية الشــريفة حتى يتمكنوا مــن قضائها في ظروف 

صحية و آمنة.
نصرالدين - د

حملة تحسيسية من أخطار كورونا للحماية 
المدينة يف أسواق قسنطينة 

n مواصلــة الحملــة التحسيســية لمجابهة خطر انتشــار فيــروس كورنا 
كوفيد 19المستجد ، قامت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان   
أمس  بحملة تحسيسية توعوية للوقاية من كوفيد 19، على مستوى محالت 
أسوق ومساحات تجارية ببلدية قسنطينة ، حيث تم تقديم نصائح و إرشادات 

والحث على االلتزام بالبروتوكول الصحي للوقاية من هذا الوباء.
إلــى ذلك ســجل تراخــي كبير مــن قبل مواطني قســنطينة بخصــوص التقيد 
بإجراءات الوقاية من وباء كورونا / وهو ما ساهم في ارتفاع عدد اإلصابات 

مجددا خالل األيام األخيرة 
تاج الدين 

n وتتربــع زراعة البطاطس 
المتوقــع جنيهــا على مســاحة 
مزروعة تقــدر بأزيد من 30 
ألف هكتــار وهي تمثل نســبة 
المســاحة  مــن  بالمائــة   30
الفالحية  لألراضــي  اإلجمالية 
المزروعة المســتغلة الموســم 
والمقــدرة  الجــاري  الفالحــي 
بأزيــد من 100 ألــف هكتار، 
كما أوضح األمين العام للغرفة 

الفالحية، أحمد عاشور.
أن  ذاتــه  المصــدر  وأكــد 
مــن  المزروعــة  المســاحات 
الموســم  عرفــت  البطاطــس 
اســتقرارا  الجــاري  الفالحــي 
الفالحــي  بالموســم  مقارنــة 
إلــى  أرجعــه  المنقضــي، 
استقرار أسعار هذا المادة ذات 
االســتهالك الواســع باألسواق 
نتيجــة  والوطنيــة  المحليــة 
اإلجراءات المتخذة من طرف 
الوزارة الوصيــة للحفاظ على 
نشــاط الفالح والقدرة الشرائية 

للمستهلك.
البطاطــس  زراعــة  وتنتشــر 
أغلــب  فــي  متفاوتــة  بنســب 
أقاليــم بلديــات الوالية الســيما 
ذات   )7( الســبع  البلديــات 
)المقــرن  الفالحــي  الطابــع 
وحاســي خليفــة والطريفــاوي 
والرقيبــة والدبيلــة وورمــاس 
وتغزوت( وهــي البلديات التي 

تتوفــر علــى مناطــق زراعية 
عاليــة  قــدرات  ذات  شاســعة 
فــي إنتاج هذه المــادة الغذائية.
وترتكز زراعتها بالمستثمرات 
الفالحيــة التابعــة إلقليــم ثالثة 
بلديــات )حاســي خليفــة   )3(
التــي  وتغــزوت(  وورمــاس 

تتوفــر علــى أســواق وطنيــة 
البطاطــس  منتــوج  لتســويق 
باعتبار هذه المناطق الزراعية 
تنتــج ما نســبة 60 بالمائة من 
أجمالــي إنتــاج الوالية.وتحتل 
والية الوادي الصــدارة وطنيا 
في إنتاج محصــول البطاطس 

بمساهمة بلغت 45 بالمائة من 
المنتوج الوطني.تجدر اإلشارة 
إلــى أن واليــة الــوادي تتوفر 
علــى أصناف عديــدة من مادة 
البطاطس بمتوسط إنتاج يصل 
إلى أزيد مــن 300 قنطار في 

الهكتار.

n و فــي هــذا الخصوص، 
قــال ممثل عن تلــك الجمعيات 
المحليــة فــي تصريــح ”عين 
الجزائــر”، بــأن بلديتهم تغرق 
فــي تخلــف كبيــر، رغــم أن 
كل اآلمــال كانــت معلقة على 
المجلــس البلــدي الحالي، غير 
أنــه هــو األخــر لــم يســتطع 
تغيــر واقــع بلديــة تتخلف مند 
سنوات طويلة، حيث أن شبكة 
الطرقــات هــي فــي واقع جد 
متدهــور في وســط التجمعات 
الســكنية، ناهيك على التوســع 
الرهيب للبيوت القصديرية في 
مداخل و مخــارج البلدية التي 
باتت تحصي أزيد من 4000 
كــوخ قصديــري غالبيتهــم تم 
زراعتهــم بطريقة غير قانونية 
و بصمــت و تواطؤ من البلدية 
نفسها ، محدثنا قال بأن السكان 
المــاء  أجبــروا علــى شــراء 
مــن الصهاريــج المتنقلــة مند 
ســنوات طويلة فــي ظل أزمة 
العطــش التــي تعرفهــا البلدية 
و كــذا الينابيــع القديمــة، إلى 
جانــب غياب شــبكة الصرف 
الصحــي في وســط التجمعات 
يــزال  الحضاريــة، حيــث ال 
بيوتهم  يربطــون  المواطنــون 
بشــبكة فوضوية و يســتعملون 
يــزال  بينمــا ال  األحــواض،  
الســكنية  التجمعــات  تالميــذه 
المحيطة ببلدية يقطعون مسافة 
الوصــل إلى مدارســهم ســيرا 

علــى األقــدام في ظــل افتقار 
البلدية لوســائل النقــل الكافية، 
أمــا العــالج فال تــزال العيادة 
الوحيــدة على مســتوى البلدية 
ال تتوفــر فيهــا أدنى شــروط 
الخدمــات الصحية حيث يجبر 
المريــض على إيجار ســيارة 
فرود قصد التنقل إلى مستشفى 

عاصمة الوالية .
رئيس البلدية مــن جهته ، قلل 
مــن حجــم معانــاة الســكان و 
النقائــص، حيــث ثمــن جهود 
الســلطات المحلية في تحســين 
ظروف المواطنيــن اليومية و 
شدد على أن نقص اإلمكانيات 
و ”تركــة” المجالــس البلديــة 

المتعاقبــة فرملــة مــن جهــود 
تغطيــة كل النقائص و مطالب 
فــي ظل قلــة الدعــم المالي و 
سياسة ”التقشف” ، مضيفا بأن 
البلدية اســتفادة من سلسلة من 
المشــاريع الخاصــة ببرنامــج 
التنمية فــي إطار مناطق الظل 
ستعود بالفائدة على المواطنين.

 توقع إنتاج أزيد من 08 ماليين 
قنطار من البطاطس هذا الموسم

يتوقــع إنتــاج أزيد من ثمانيــة )8( ماليين قنطار من البطاطس خالل الموســم الفالحــي الجاري )2021(، 
حسبما أستفيد من مصالح الغرفة الفالحية.

أشــتكي ، أمس، ممثلي أســرة المجتمع المدني المحلي في بلدية بوشطاطة محمود غربي والية سكيكدة، من 
عمــق التخلــف التنموي الذي تعرف بلدياتهم مند ســنوات طويلة، في ظل تحجــج المنتخبين المحلين بغياب 
الموارد المالية و اإلمكانيات التي حولت يومياتهم في تخلف كبير، يدفع المواطن ثمنه في جميع المجاالت.

مواطنون يطالبون بحقهم يف التنمية المحلية 
بلدية بوشطاطة بسكيكدة 

متفرقات

سكيكدة : نورالدين .ب

الوادي تحتل الريادة  عىل المستوى  الوطني 
عين على الشرق

الثالثاء 11 ماي  62021
الموافق لـ 29  رمضان  1442



متفرقات

n  ممثل عن  ســكان قرية ”لغبارة” ببلدية أوالد 
أحبابــة في ســكيكدة، أشــتكى مــن إقصائهم في 
االســتفادة من مشروع ربط منازلهم بشبكة الغاز 
في منطقة تعرف ببرودة طقس شــتاء  قاسية جدا 
،حيث أنهم و مند ســنوات طويلة و هم ينتظرون 
هذا المشــروع الــذي لم يتحقق، رغم العشــرات 
مــن وعــود الســلطات المحلية و حتــى الوالئية 
و مصالــح ســونلغاز ، حيــث أن العشــرات من 
المســاكن  الريفيــة و اإلجتماعيــة التــي ال تزال 
تنتظــر مشــروع الكهرباء مند ســنوات، بالرغم 
من أنهم مســجلين فــي القائمة التي ســبق للبلدية 

إعدادها.
و في نفس الســياق، يطالب المواطنون و خاصة 
ســكان منطقــة ”جنــان الجــم”، باإلفــراج عــن 
اســتفادتهم من حصص السكن الريفي التي تعود 
إلى سنة 2012 ، وهذا بسبب  اعتراض مصالح 
الغابــات على ملكيتها للقطــع األرضية التي هي 
محل اســتفادة المستفيدين، مطالبين رئيس البلدية 
الوفــاء بوعوده إلى جانب والــي الوالية التي تم 
تحريرها في محضر سابق خاصة و أنهم يعانون 
مــن اإلقصاء و التهميش في جميع برامج التنمية 
المحليــة بالرغــم من اعترافهم بجهــود المير في 
نفض التهميش عليهم لكنها تبقى عرجاء في ظل 

قلة اإلمكانيات المتاحة لصالح البلدية الفقيرة. 
رئيــس البلدية من جهته، كشــف فــي إتصال مع 
”عين الجزائر”، بشــرعية مطالب والمواطنين ، 

و أضاف بأن البلدية راسلت مصالح الغابات في 
أكثر من مــرة قصد منح الترخيص االســتثنائية 
إلقامة الســاكنات الريفية في تلك األراضي التي 
دخلت في المخطط العمراني للبلدية في التخطيط 

الجديد مقدما ضمانات كافية لهم بإنهاء أزمته قبل 
نهاية الشهر الجاري بعد تدخل شخصي من والي 
الواليــة، أما عن مطلب التيــار الكهربائي، فأكد 

بأن الشبكة سيتم توسيعها للجميع دون إقصاء.

 بلدية أوالد حبابة بسكيكدة 
 سكان »لغبارة« يطالبون  بالكهرباء 

وتسوية مشكل السكن الريفي

7عين على الشرق

 n   عاين و الي ميلة صباح أمس 
في زيارة  تفقدية  لمشاريع سكنية 
متعثــرة بعاصمــة الواليــة اضافة  
التــي  و  أخــرى   مشــاريع  إلــى 
كانت محــل احتجاجــات متكررة 
للمواطنين امام مقر الوالية مرات 

عديدة في  .
و قــام  موالي عبــد الوهاب والي 
الواليــة  بالتنقــل إلــى ورشــات  
إنجاز الســكنات  ،حيث تم معاينة 
موقع إنجاز الســكنات االجتماعية 
بحي الثنيــة وكذا مشــروع إنجاز 
ســكنات ” عــدل” بمارشــو ببلدية 
التــي   الزيــارة  ميلــة ،  و هــي 
تندرج  في إطار المتابعة الدورية  
والوقــوف على  مــدى تقدم وتيرة 
األشــغال التي عرفت تأخرا كبيرا 

في مدة االنجاز منذ ســنة1913، 
كما تضمن برنامج  الزيارة معاينة  
موقعي  مخططي شغل األراضي 
معاينــة   تــم  أيــن     08 و    07
مشــروع الطريق الذي يربط حي 
سيدي الصغير بثانوية عبد الحفيظ  
بوالصوف  ، باإلضافة إلى معاينة 
ورشــة إنجاز مدرسة الشبه الطبي 

بميلة.
 ، الزيــارة  هــذه   وبمناســبة      
حرص الســيد الوالــي على  إلزام 
مؤسســات االنجاز بضرورة رفع 
وثير األشــغال وتدعيم الورشات  
و احترام آجال تســليم  المشــاريع 

المحددة.
محمد.ب

n فــي اطــار مكافحتهــا لمختلف 
الجرائــم االقتصاديــة قــام أعوان 
أمــس،  تبســة،  لواليــة  التجــارة 
رفقة  عناصر امن دائرة الشريعة 
بحجــز وإتــاف 369.7 كلغ من 
المــواد غير الصالحة لاســتهاك 
وتمثلــت الكمية التي تم إتافها في 
أســماك  أحمر،  300  كلغ  لحــم 

وأحشــاء مجمــدة، و310 علبــة 
ياغورت غير صالحة لاســتهاك 
وزنها 31 كلــغ، و5.2 كلغ لحوم 
مفرومة محضرة مســبقا، و10.5 
كلغ أعشاب وتوابل، و3 كلغ حلوة 
تركية )شــامية( منتهية الصاحية 
غير صالحة لاستهاك البشري. 
هواري .غ

 نحو الرشوع يف استغالل المرجان خالل السنة الجارية بجيجل

n    ويتكــون الوفد الــوزاري الذي جاء خصيصا 
لفتــح اســتغال المرجان بوالية جيجــل من مديرة 
تنمية الصيد البحــري ومديرة المنازعات والترقية 
االجتماعيــة والمهنيــة  وديــرة اإلدارة والوســائل  
والمديــر العام للوكالــة الوطنية للتنمية المســتدامة 
للصيــد البحــري  وتربيــة المائيــات  إضافــة الى 
المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات  
بالقل،وقد أشــرف الوفد على االجتمــاع الذي عقد 
بمديريــة الصيد البحري مع اللجنة المكلفة  بمتابعة 
تجســيد البرنامج الخاص باستغال المرجان ،إذ تم 
عــرض اإلجــراءات المتخذة تحت اشــراف والي 

الوالية بخصوص انشاء اللجان الوالئية .
كمــا تــم خــال ذات االجتمــاع علــى االتفاق عن 
التدابير  التنســيقية ســواء على المســتوى المحلي 
أو مابين الواليات  الســاحلية الشرقية المعنية بفتح 
المزايــدة ويتعلــق األمر بواليات جيجل وســكيكدة 

والطارف ،وفي ســياق متصل، قام الوفد الوزاري 
بجولــة تفقدية الــى الرصيف المخصــص إلنزال 
المرجان  بميناء بوالديس وكذا المكتب المخصص 
لعمل اللجنة الوالئية  للتحقق من المرجان  بحضور 
مدير مؤسسة موانئ الصيد البحري ،وأختتم جدول 

أعمال الوفد الوزاري  بمعاينة المكاتب المخصصة 
لفــرع الوكالة الوطنيــة للتنمية المســتدامة  للصيد 
البحري وتربية المائيات للوالية ،إذا ســيتم تنصيب  
رئيســها قريبــا وهو من إطــارات مديريــة الصيد 

البحري والموارد الصيدية بجيجل.

 جديد،ســكان منطقة ”لغبارة” ببلدية أوالد أحبابة أقصى جنوب والية ســكيكدة، ”صراخهم” لوالي الوالية،  
قصد ضرورة ربط منازلهم بشــبكة الكهرباء و تســوية ملفاتهم الخاصة بالســكن الريفي التي تعود الى سنة  

2012  و التي ال تزال في األدراج.

جيجل : نصرالدين دربال

حل وفد وزاري بجيجل تابع لقطاع الصيد البحري للقيام بمهمة التحضير لفتح اســتغالل المرجان  خالل الســنة الجارية ،والسهر على 
متابعة وتقييم مدى تقدم إنجاز الترتيبات المتعلقة بهذا البرنامج الطموح قصد االستغالل األمثل للثروات البحرية بعاصمة الكورنيش.

وايل ميلة يعاني مشاريع سكنية 
متعرثة بعاصمة الوالية

 إتالف قرابة 400 كلغ من اللحوم والمواد 
غري الصالحة لالستهالك بالرشيعة 

 باقتراح من السيد مدير البيئة يقرر :

المادة األولى: يعلــن عن فتح تحقيق 
عمومــي لموجز التأثيــر على البيئة، 
لمشــروع تعديــل وتوســعة محطــة 

خدمات متمثلة في: 
-تغييــر موقع غرس خزان المازوت 

والبنزين
- إضافة مرابين موجهة لنشاط غسل 

وتشحيم السيارات
-إضافة خــزان غاز البروبان المميع 

»GPL« حجم 10م3
لفائدة: الســيد مراكشــي بوجمعة بن 
بايزيد بالمكان المسمى: ”بوعروس” 
قســم 20 مجموعة ملكية رقم: 262 

بلدية الحمادية.
المــادة 02: يعيــن الســيد: الصالــح 
دومــان أو جــدي حيــاة، كمحافــظ 
محقق للقيام بتسجيل كل الماحظات 
الكتابيــة أو الشــفوية التــي يمكن أن 
يبديها المواطنون أو المصالح المعنية 
بخصوص المشروع في سجل مرقم 

ومؤشر عليه يفتح لهذا الغرض.
المادة 03: يفتح السجل على مستوى 
بلديــة الحمادية في فترة أوقات العمل 
الرسمية لمدة ال تتجاوز خمسة عشر 
)15( يوما ابتداء من تاريخ اشــهار 

هــذا القــرار لتمكيــن المواطنين من 
ابداء آرائهم وماحظاتهم.

المــادة 04: يقــوم المحافــظ المحقق 
وجمــع  التحقيقــات  كل  بإجــراء 
المعلومــات التكميليــة الراميــة إلــى 
للمشروع  المحتملة  العواقب  توضيح 
علــى البيئة علــى أن يختــم التحقيق 
برأي واضح و صريح حول المائمة 

أو عدم المائمة.
المــادة 05: يشــهر هــذا القرار عن 
الواليــة،  بمقــر  التلصيــق  طريــق 
وبدائرة الحماديــة، وبلدية الحمادية، 
يوميتيــن  بجريدتيــن  يشــهر  كمــا 
وطنيتيــن لتمكيــن المواطنيــن مــن 

االطاع عليه.
المــادة 06: يكلــف الســيد األميــن 
والســادة:  الســيدة  للواليــة،  العــام 
مديــرة التقنيــن والشــؤون العامــة، 
مدير البيئة، رئيــس دائرة الحمادية، 
رئيس المجلس الشــعبي البلدي لبلدية 
الحماديــة، أعضــاء اللجنــة الوالئية 
لمراقبة المؤسسات المصنفة كل فيما 
يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشــر 

ضمن القرارات اإلدارية للوالية.
 الوالي

مكتب األستاذ نعيجة صحراوي نسيم محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج
اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج /العنوان : حي 05 جويلية شارع ”ت” رقم 10 برج بوعريريج

Huissim@ gmail.com /0774.94.30.90 :الهاتف: 035.76.40.22/ النقال
إعــــــــــالن عن بيــع عقــــــــــار بالـــــمزاد العـــــــــلني ألعلى عرض  

)المواد 748 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية(
 - نحــن األســتاذ نعيجــة صحــراوي نســيم محضــر قضائي 
لــدى محكمة ومجلس قضاء برج  بوعريريــج الواضع ختمه 
وتوقيعه أدنــاه ، والكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاه. تنفيذا 
: للقرار رقم القضية 20/01199 رقم الفهرس 20/01966 
الصــادر يــوم : 2020/12/10 عــن مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج -الغرفــة العقارية- و الممهــور بالصيغة التنفيذية 
المؤرخــة فــي 2020/12/22, ســعيا لبيع: البناية الســكنية 
الكائنــة بحي 90 مســكن رقــم 32 بلدية بــرج بوعريريج و 
المنتميــة للمراجع المسحية قســم 56 مجموعة ملكية رقم 90 
مســاحتها 104 متــر مربــع و المتكونة مــن طابق أرضي و 

طابق أول.
لفائــدة: -1 عمــاري ضاويــة بنــت الجــودي. العنــوان: حي 
250/1300 مســكن عمارة 02 رقم 21 طريق بئر الصنب 

برج بوعريريج.
-2 ورثة عماري ســالم بن الجودي وهــم أرملته محارقة ليليا 
بنــت محمد. -3 ابناؤه عماري صباح بنت ســالم. -4 عماري 

جودي بن سالم 
-5 عمــاري بيبرس ســالم بن ســالم قاصر القائمــة في حقهم 
والدتهم محارقو ليليا. العنوان: عوين زريقة برج بوعريريج   
-6 عمــاري صاح الدين بــن الجودي. العنــوان: حي 250 

مسكن عمارة 15 طريق بئر الصنب برج بوعريريج.  
-7 عمــاري توفيق بــن الجودي.  العنوان حي 400 مســكن 

برج بوعريريج. 
-8 بن عطية فطيمة بنت العربي. العنوان قرية غفســتان بلدية 

العش برج بوعريريج. 
-9 ورثــة عماري صبــاح بنت الجودي وهم عمــاري توفيق 

بن الجودي. العنوان : حي 450 مسكن برج بوعريريج . 
-10 عمــاري صاح الدين بن الجــودي. العنوان: حي 250 

مسكن عمارة 15 طريق بئر الصنب برج بوعريريج .
حــي  العنــوان:  الجــودي.  بنــت  ضاويــة  عمــاري   11-
250/1300 عمــارة 02 رقم 21 طريــق بئر الصنب برج 

بوعريريج.
-12 ورثــة عمــاري ســالم وهــم ارملته محارقة ليليــا ابناؤه 

عماري صباح بنت سالم. -13 عماري جودي بن سالم
-14 عماري بيبرس ســالم بن ســالم قائمة فــي حقهم والدتهم 

محارقة ليليا.العنوان : عوين زريقة برج بوعريريج.
ضد: 

-1 عمــاري نصر الدين بن الجودي. العنوان حي أول نوفمبر 
90 مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج.

-2عماري لدمية بنــت الجودي. العنوان حي اول نوفمبر 90 
مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج.

-3 عمــاري ســامية بنت الجــودي. العنوان: حي اول نوفمبر 
90 مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج.

-4 ورثــة عمــاري صباح بنت الجودي وهــم اخوتها عماري 
نصر الدين  بن الجودي.

-5 عماري سامية 
-6 عمــاري لدمية بنــت الجودي. العنوان: حــي اول نوفمبر 

90مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج.

بعــد االطــاع علــى المــادة علــى المــادة 748 مــن قانون 
االجراءات المدنية و االدارية.

نعلن:       بانه تم إيداع قائمة شروط بيع العقار المتمثل في:  
البنايــة الســكنية الكائنة بحي 90مســكن رقــم 32 بلدية برج 
بوعريريــج و المنتميــة للمراجع المسحية قســم 56 مجموعة 
ملكية رقم 90 مساحتها 104 متر مربع و المتكونة من طابق 
ارضي وطابق اول بحســب الخبرة المنجزة من طرف الخبير 
مباركيــة ابراهيم لدى امانة الضبــط بمحكمة برج بوعريريج 
بتاريــخ 2021/05/02 تحــت رقم إيــداع 21/97 بموجب 

محضر إيداع رقم الجدول: 21/56.
التي حدد ثمن بيعها االساسي بمبلغ 12.160.416.00 دج ) 
اثني عشر مليون و مائة و ستون الف و اربعمائة و ستة عشر 
دينار جزائري(. - و حددت جلســة االعتراضات بيوم الثاثاء 
2021/06/01  على الساعة)14:00( الثانية زواال. بمكتب 

السيد رئيس قسم البيوع العقارية لمحكمة برج بوعريريج.
قانــون  مــن   742 ألحكام المــادة  بأنه طبقــا  ننــوه  و   *
االجراءات المدنيــة و االدارية. تقــدم االعتراضات بعريضة 
من طرف االشــخاص المشــار اليهم في المــادة 740, او من 
ورثتهم الــى رئيس المحكمة, قبل جلســة االعتراضات وذلك 

بثاثة)3( ايام على االقل, وإال سقط حقهم في التمسك بها.
- للمزيــد مــن المعلومات يرجــى االتصال بمكتــب المحضر 
القضائــي المذكــور اعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج 

بوعريريج.
 المحضر القضائي

إشهار 

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 : 
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 تحصيص رقم 137 مدينة
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 العبو وفاق سطيف يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية 

n   اعتبــر الســنافر هــذا المبلــغ كبيــر جدا وال 
يمــت بأية صلة مــع الحقيقة خاصــة وأن لفريق 
فقد نجومه الموســم الماضي بسبب التقشف الذي 
تبنتاه الشــركة  وتســقيف أجور الالعبين ما دفع 
بالعديــد من الالعبين إلــى الرحيل في صورة بن 
عيادة وأيضا بلقاســمي وقــال بعض األنصار إن 
هذه الحصيلة غير صحيحة، السيما وأن البطولة 
توقفت بســبب الظرف الصحــي في بداية مرحلة 
اإليــاب كما أن تنقالت الفريــق واإليواء وأجور 
الالعبيــن ال يمكــن ان تصــل مهمــا كان الحال 
إلــى هذا المبلغ والقيمــة المالية المبالغ كثيرا فيها 
وتســاءل الســنافر في هذه الحالة لماذا تم تسريح 
الالعبيــن الذيــن كانوا يتقاضون أمــواال باهضة 
إذن مــدام أن القيمة المالية وصلت إلى 70 مليار 
وطالب األنصار من الشــركة بإعادة الحســابات 
من جديد الن الغالف المالي ال يمت بأية صلة مع 
حقيقة وال مع أهداف الفريق حيث أقصي الفريق 
مبكــرا مــن كأس الجمهوريــة بينما احتل وســط 
الترتيــب فــي مرحلــة الذهاب للموســم الماضي 
وعــن أي مصاريــف تتحدث الشــركة البترولية 
حســب األنصــار الذين تأســفوا كثيــرا لقرارات 
هــذه األخيرة والتي أدت إلى رحيل نجوم الفريق 
والتشكيلة والذي كانوا قادرين عل تقديم اإلضافة 

خاصــة وأنهم كانوا ركائز في الفريق . إلى ذلك 
منح المــدرب ميلود حمدي راحــة الى الالعبين 
بمناســبة عيد الفطر بعد أن عادت التشــكيلة إلى 
التدريبات تحسبا لمواجهة الباك هذا السبت برسم 
الجولــة الثانية من مرحلة االيــاب ومن المنتظر 
أن تعود التشــكيلة في اليــوم الثاني من العيد الى 

التحضيــرات لوضع الرتوشــات األخيــرة لهذه 
المقابلــة  المطالــب فيهــا بالفوز وتأكيــد النتيجة 
االيجابيــة التي عاد بها رفقــاء الحارس رحماني 
شــمس الدين من تلمسان األســبوع الماضي في 

افتتاح مرحلة اإلياب.
أ.هادي

الطاقم الفني يمنح راحة قصرية لالعبني 

 أنصار شباب قسنطينة يشككون في الحصيلة 
المالية المقدمة من طرف شركة اآلبار 

  شبيبة  القبائل  /مولودية وهران  
يف لقاء مقدم عن الجولة الثانية إياب 

 مواجهة كبرية ومفتوحة 
عىل كل االحتماالت 

 بال  مدرب ومشاكل مالية 
  مولودية باتنة تحجز 

مكانا يف القسم السفيل

 حقق فوزا مهما أمام السيدة العجوز 
نب نارص : أنا أتعلم من 

إبراهيموفيتش و سيمون كيري

     أندي ديلور يواصل التوهج 
يف المالعب الفرنسية

عين على الرياضة 
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 شكك أنصار شباب قسنطينة في األرقام والحصيلة  المالية المقدمة من طرف شركة اآلبار حول الغالف 
المالي الذي صرف العام الماضي والمقدر بـ70 مليار سنتيم .

nتســعى تشــكيلة شــبيبة القبائل سهرة 
اليــوم الثالثــاء  إلــى مواصلــة النتائج 
االيجابية المســجلة فــي البطولة وكأس 
الرابطة  من خالل كســب الرهان أمام 
مولودية وهران لحســاب لقاء مقدم عن 
الجولــة الثانية لمرحلــة االياب للبطولة 
حتى يتســنى للفريق القبائلي التحضير 
الجيــد لموقعة صفقاســي التونســي في 
الــدور الربــع النهائي ذهــاب من كأس 
االتحاد اإلفريقي ويتطلع رفقاء الحارس 
بن بوط أسامة إلى تأكيد نتيجة النصرية 
والفــوز في كأس الرابطة وهذا بإضافة 
ثــالث نقــاط إلى الرصيد قبــل الموقعة 
اإلفريقيــة  وإعطاء ثقــة أكبر لالعبين 
قبل هذا الموعد الهام وهذا ما ذهب إليه 
المدرب الفرنســي للشــبيبة الفان الذي 
ركز على جانب االسترجاع الن الفترة 
قياسية بين لقاء كأس الرابطة ومواجهة 

صفقاســي  موقعــة  وأيضــا  البطولــة 
التونســي ما يتطلب التحضير الجيد من 
الناحية النفسية والبدنية لتفادي اإلرهاق 
والتعــب ويعــول المدرب الفــان على 
إراحــة بعــض الالعبين في هــذا اللقاء 
مــع إعطــاء الفرصة لعناصــر أخرى 
التي بإمكانها قيادة الشبيبة إلى انجازات 
أخرى علــى الصعيد المحلي . بالمقابل 
مولوديــة وهــران المنتعشــة بالنتائــج 
االيجابيــة والتأهــل في الســيدة الكأس 
مرتين على التوالــي خارج الديار أمام 
أهلي البرج وســريع غليزان ســيحاول 
الصمود أمام شــبيبة القبائــل ومباغتته 
وهذا ما يريــده الطاقم الفني بقيادة خير 
الديــن ماضوي الذي يراهن على نتيجة 
ايجابية بتيزي وزو لمواصلة المشــوار 

على السكة الصحيحة
   أ- هادي

nبعد الهزيمة الثقيلــة ،وغير المتوقعة 
والتــي عــادت بهــام ولوديــة باتنة من 
مدينة أوالد جــالل تبين أن هدا الفريق 
متوجه نحو الســقوط إلى  القسم السفلى 
أن لــم تبــادر الســلطات المحلية وبلدية 
باتنــة فــي المقــام األول  إلــى التدخل 
لمعالجــة النقص القائــم أوال في انعدام 
االمكانيــات الماليــة وتســريح اعانات 
مســتعجلة والوقوف علــي اإلجراءات 
الواجــب اتخادهــا ،ســواء مــن طرف 
اللجنــة المســيرة أو مديريــة الشــباب 
والرياضية  التي  تعد هي كذلك ضالعة 

في هذه األزمة .
ويطالب األنصار بإعادة انتخاب رئيس 
جديــد كاريزماتــي قادر علــي تصليح 
االوضــاع وتحقيق عدم الســقوط على 
األقــل لفريق يعد األحســن فــي منطقة 
االوراس لماضيــه الكبير في ســنوات 
الســتينات مولودية باتنــة ليس لها األن 
مــدرب وليــس لها تعداد مــن الالعبين 
االقوياء وتواجه لوحدها مصيرها الذي 
يبــدو وأنه بــات محتومــا ممثالت في 

السقوط األكيد.
محمد غناي

n  عبــر متوســط الميــدان الجزائري 
إســماعيل بــن ناصــر عــن ســعادته 
الكبيــرة بعد الفــوز الذي حققــه فريقه 
أمام يوفنتوس ضمن منافســات الدوري 
اإليطالي.cوقــال إســماعيل بن ناصر 
في تصريحات لقناة ‘ ســكاي سبورت’ 
:” كانت مبــاراة نهائية ، لقد عملنا بجد 
هــذا األســبوع ، أعتقد أننا قدمنــا   أداًء 
جيًدا، ولكن هناك الكثير من المباريات 
المتبقيــة” وتابع حديثه :” ال تزال هناك 
نقــاط علينــا الفوز بها مــن أجل تحقيق 
أهداف الفريق يجب أال نستســلم ، قدمنا 
مبــاراة رائعــة ضــد فريــق عظيم ” و 
أضاف :” هناك 3 مباريات متبقية علينا 
أن نعمــل بجد ونبذل قصــارى جهدنا، 
نحن علــى الطريق الصحيــح األمر لم 

ينته بعد .
أكد متوسط الميدان الجزائري إسماعيل 
بن ناصر أنه يتعلــم من الثنائي زالتان 
إبراهيموفيتــش و ســيمون كييــر ألنهم 
العبين أصحــاب خبرة كما تحدث عن 
االســتقبال الكبير لهم مــن قبل جماهير 

الميالن .
وقــال بن ناصر فــي تصريحات لقناة ‘ 
تيلــي فوت ‘ : ” ســيمون كيير وزالتان 
إبراهيموفيتش إنهم أصحاب الخبرة في 
الفريــق ” وتابــع حديثه :”نحن نســتمع 
إليهــم ونفعل ما يقولــون، عندما يكون 
لديك العــب مثل إبرا يخبرك أن عليك 
أن تموت مــن أجل هذا الفريق ، عليك 

أن تعطي ٪200 من جهدك”
تاج الدين.

nقــاد الالعب الدولــي الجزائري أندي 
ديلــور فريقــه مونبيلييه للفــوز خارج 
القواعــد بنتيجــة )3-2( علــى مضيفه 
نادي ستراســبورغ لحســاب األســبوع 
الـــ36 من الدوري الفرنســي وســّجل 
المهاجــم ديلــور الهدف الثانــي لفريقه 
مونبلييــه، في الدقيقــة األولى من عمر 
الشــوط الثانــي، وقــّدم أنــدي ديلــور 
عروضــا فنية راقية في هــذه المباراة، 
وكان أحســن العــب فوق المســتطيل 
األخضــر، ليحقــق بذلــك رقمــا مثيرا 
في فرنســا، إذ حمل هــذا الهدف الرقم 
فــي  فــي مســيرة “المحــارب”   101

كل المســابقات المحليــة ورفــع أنــدي 
ديلــور غلّته إلى 14 هدفــا ِبزي فريق 
مونبيلييه، في البطولة الفرنسية للموسم 
الحالــي. ويــؤدي الهــداف الجزائــري 
موســما اســتثنائيا مــع مونبلييــه جعله 
يصنــف ضمــن أفضــل العبــي “الليغ 
1” هذا الموســم، حيث سجل 71 هدفا 
وصنع 10 آخرين في مسابقتي الدوري 
الفرنسي وكأس فرنسا، ما سمح لفريقه 
في أن يكون بالمربع الذهبي للمســابقة 
األخيرة، حيث ســيواجه باريس ســان 
جيرمان يوم األربعاء 12 ماي المقبل.
تاج الدين

  n    لــم يبــد  األنصــار رغبــة كبيرة في 
النتائج المحققة فــي البطولة، أين يحتل الفريق 
الريادة في الترتيب العام وطالبوا من الالعبين 
بتفسيرات حول هذا اإلقصاء المبكر أمام فريق 
يعاني فــي الترتيب العام والمقابلة جرت داخل 
القواعــد ما يعني أن هناك فــي األمر إن ودعا 
األنصار اإلدارة إلى فتح تحقيق الن المســتوى 
كان بعيــد كل البعــد عــن المســتوى الحقيقــي 
لالعبين من خالل تجســيد فرصــة واحدة فقط 
في 90 دقيقة ما أدخل نوع من الشك في قلوب 
محبــي الوفــاق الذين لعب أســوأ مقابلة له منذ 
أكثــر من ســنتين علــى اإلطــالق بالنظر إلى 
األداء المخيــب لآلمال والوجه الشــاحب الذي 
ظهر به رفقاء الحارس سفيان خذايرية ويعتبر 
هذا اإلقصــاء الثاني من نوعه في أقل من 20 
يوما بعد فشــل النــادي في بلوغ الــدور الربع 
النهائــي مــن منافســة كأس االتحــاد اإلفريقي 
وخرج من دوري المجموعات بحصيلة ضعيفة 
مقارنــة بالفرق التي كانت في المجموعة . هذا 
وينتظر العبو الوفاق تســوية وضعيتهم المالية 
مــن طرف اإلدارة  بعد أشــهر من عدم تلقيهم 
أي ســنتيم لكــن األزمة الماليــة الخانقة للفريق 
قــد تؤجل األمر خاصة في ظــل حديث المدير 

العــام حلفاية على غياب األمــوال في الخزينة 
وصرفه من حسابه الخاص أكثر من 17 مليار 
ســنتيم لضمان السير الحسن للفريق ولعب بكل 
أريحية منذ بداية الموســم غير أن الرجل يفكر 

فــي االنســحاب أمام هذه األزمــة وعدم قدرته 
على احتواء األزمة التي يعيشــوها النادي منذ 

أشهر. 
أ.هادي

  n  هــدد العبــو جمعية عيــن مليلة بالدخول 
في إضراب مفتوح إلى غاية تســوية مستحقاتهم 
الماليــة المتأخرة  والمطالبة مــن اإلدارة بالوفاء 
بوعدها الن المدة طالت كثيرا ولم يتحصل رفقاء 
الحــارس بولطيــف عبــد الرحمان عــن أموالهم 
حيث لــم يجدوا حال ســوى التهديــد باإلضراب 
الــذي يعتبــر الثانــي هذا الموســم ،بعــد أن أقدم 
رفقاء الالعب حامية في مرحلة الذهاب إلى شــن 
إضــراب احتجاجا إلى أموالهم المتأخرة ما يضع 
اإلدارة فــي ورطة حقيقة قبل لقاء مقرة الســبت 
القادم ويحاول الجهاز الفني بقيادة فؤاد شيحة إلى 
إقناع الالعبين بالعدول عــن هذا القرار والعودة 
إلى التدريبات مع حل المشكل المالي تدريجيا من 
طــرف اإلدارة الن اللقــاء المقبل مهم جدا لنادي 

أمــام نجــم مقــرة وأن أي غياب عــن التدريبات 
ســيكون لــه انعكاس ســلبي عليهم فــوق أرضية 
الميــدان ويحــدث هــذا فــي الوقت الذي تســعى 
اإلدارة الى حل المشــكلة من خالل توفير شهرة 
من األجرة لالعبين مع إطالق نداء إلى السلطات 
المحلية على رأسها والي والية أم البواقي ورئيس 
المجلس الشعبي الوالئي ورئيس المجلس الشعبي 
البلــدي لعيــن مليلــة من أجــل مســاعدة الفريق 
للخروج مــن هذه الوضعية ومواصلة المشــوار 
بــكل أريحية خاصة وأن الرهان كبير على اللقاء 
القادم لتعويض الخسارة الثقيلة أمام السياربي في 

الجولة االفتتاحية لمرحلة اإلياب . 
 أ- هادي 

أزمة مالية خانقة واإلدارة يف ورطة حقيقة 

العبو جمعية عني مليلة  يهددون بمقاطعة لقاء مقرة 

أخبار محترفينا 

لم يهضم أنصار الكحلة والبيضاء الخروج المبكر من كأس الرابطة أمام وداد تلمسان في الدور الثمن النهائي ،حيث 
طالبوا من الطاقم الفني واإلداري والالعبين بتفسيرات حول هذه الخيبة خاصة وأنهم كانوا يعولون على الذهاب بعيدا في 

المنافسة لتعويض ما فاتهم في المنافسة اإلفريقية ونسيان اإلقصاء المر من التأهل الى الدور الربع النهائي من دوري 
المجموعات .

حلفاية يفكر يف االنسحاب واألنصار يلحون  عىل فتح تحقيق حول لقاء كأس الرابطة 
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n  أبقــى لاير مدريــد علــى آماله في االحتفــاظ بلقب 
الدوري اإلســباني للموســم الثاني تواليــا، بعدما انتزع 
تعادال في الوقت القاتل من ضيفه إشــبيلية 2-2، أمس 
األحــد، ضمــن المرحلة الـــ35 من »الليغــا«. وكان 
اللاير أمام فرصة اســتعادة الصدارة بعد تعادل منافسيه 
المباشــرين أتلتيكو، وبرشــلونة ســلبا الســبت، إال أنه 
وقع في المحظور بتعادله مع إشــبيلية، ليصعد للمركز 
الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق المواجهات المباشــرة 

مع برشــلونة الثالث، ومتأخرا بفارق نقطتين عن جاره 
أتلتيكــو المتصدر. في المقابل، بقي إشــبيلية رابعا مع 
71 نقطة، وباتت آماله في الفوز باللقب شــبه معدومة. 
وفيمــا يلي فــرص كل من أتلتيكو مدريد، وبرشــلونة، 

ولاير مدريد، في الفوز بلقب »الليغا«:
أتلتيكو مدريد

ســيتوج األتلتيكو بلقب الدوري اإلســباني بغض النظر 

عما ستســفر عنــه نتائــج مباريات اللاير وبرشــلونة، 
فــي حــال فــوزه بمبارياته الثــاث المتبقيــة أمام لاير 
سوســييداد، وأوساســونا، وبلد الوليد. وفي هذه الحالة 
ســيرفع ”الروخــي بانكوس” رصيده إلــى 86 نقطة، 
أي أنــه ســيحافظ على فــارق النقطتين حتــى ولو فاز 

”البارسا”، واللاير بدورهما في مبارياتهما المتبقية.
ريال مدريد

ســيتوجب على لاير مدريد الفوز فــي مبارياته الثاثة 
أمــام غرناطة، وأتليتك بلبــاو، وفيالاير، وانتظار تعثر 
أتلتيكــو بالخســارة أو التعــادل فــي إحــدى مبارياته، 
وفــي حال تســاوي الفريقيــن في عدد النقــاط في ختام 
الدوري، فإن اللاير ســيتوج باللقــب لتفوقه على جاره 

في المواجهات المباشرة.
برشلونة

يحتــاج للفــوز بمبارياته الثاث األخيرة أمــام ليفانتي، 
وســيلتا فيغو، وإيبار، مع خسارة لاير مدريد، وأتلتيكو 
مدريــد إحــدى مبارياتهما األخيرة، وفي حال تســاوي 
”البارسا” في عدد النقاط مع أحد الفريقين أو مع كاهما 
فإنــه لن يتوج باللقب، لتخلفه في المواجهات المباشــرة 

أمام منافسيه.
وفي حال تســاوي األندية الثاثة في عــدد النقاط، فإن 
األفضلية ســتكون لللاير، وســيحدث هذا السيناريو، لو 
فاز برشــلونة ولاير مدريد بجميع مبارياتهما المتبقية، 

وتعثر األتلتيكو بنتيجة التعادل في إحدى مبارياته.
روسيا اليوم

 الدوري اإلسباين

 سيناريوهات تتويج أتلتيكو 
والريال وبرشلونة بلقب »الليغا«

 الدوري اإليطايل 

 ميالن يجتاز يوفنتوس ويضع 
بريلو يف موقف محرج

الدوري اإلنجلزيي 

  أغويرو يعتذر عن ركلة 
”بانينكا” الفاشلة

   إصابة إبراهيموفيتش يف ركبته 
قبل شهر عىل انطالق يورو 2020

عين على الرياضة 
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n  ظهــر زين الدين زيدان غاضبا بشــدة بعدما 
أهدر فريقــه لاير مدريد فرصــة انتزاع صدارة 
دوري الدرجــة األولى اإلســباني بعدمــا مباراة 
مثيرة أمام أشبيلية، األحد، انتهت بالتعادل 2-2.

 وحافظ أتلتيكــو مدريد علــى الصــدارة برصيد 
77 نقطة قبل ثاث جــوالت من النهاية، متقدما 
بنقطتين على لاير مدريد صاحب المركز الثاني 
وبرشلونة ثالث الترتيب. وبقي أشبيلية رابعا وله 

71 نقطة.
ومنــح البرازيلي فرناندو التقــدم للفريق الضيف 
في منتصف الشوط األول، بعد إلغاء هدف لكريم 

بنزيمة مهاجم لاير مدريد بداعي التسلل
وتحسن أداء لاير مدريد في الشوط الثاني وانتزع 
التعــادل عن جــدارة بهدف ماركو أسينســيو في 
الدقيقــة 67، لكــن الكفــة مالت لصالح أشــبيلية 

بشكل مثير.
 ومن هجمة مرتدة انفرد بنزيمة بالحارس ياسين 
بونــو من منتصف الملعــب، وحصل على ركلة 

جزاء بعد عرقلة من الحارس المغربي.
لكن حكــم الفيديــو المســاعد طلب مــن الحكــم 
مراجعــة كــرة في منطقــة الجــزاء األخرى من 
الملعب، بســبب لمسة يد على إيدر ميليتاو مدافع 

لاير مدريد بعد ركلة ركنية.
واحتســب الحكم ركلة جزاء ألشبيلية نفذها إيفان 
راكيتيتش الع بوسط برشلونة السابق بنجاح في 
مرمــى تيبو كورتوا، ليعيد التقدم للفريق الضيف 

قبل 13 دقيقة من النهاية.
وهز دييغو كارلوس شــباك فريقه أشبيلية بالخطأ 
فــي الثواني األخيــرة لتنتهــي المبــاراة المثيرة 

بالتعادل.
وأبقــى لاير مدريــد آماله في اللقب عندما ســدد 
تونــي كروس كــرة من خــارج منطقــة الجزاء 

اصطدمت بقدم كارلوس إلى داخل مرمى بونو.
ودخــل مــدرب لاير مدريد، زين الديــن زيدان، 
أرضية الملعب عقب صفارة النهاية للحديث إلى 
الحكم خوان مارتينيز مونويرا واعترف باستيائه 
مــن احتســاب ركلة جزاء بســبب لمســة يد ضد 

ميليتاو أثناء القفز لمحاولة إبعاد كرة عرضية.

n   عرضــت آمــال باريس ســان جيرمان، في 
الفــوز بلقب الدوري الفرنســي لضربة كبيرة، بعد 
ســقوطه في فخ التعادل اإليجابي1-1 أمام مضيفه 
رين، أمس األحد، في المرحلة الـ36 من المسابقة.

وفــي اليــوم التالــي إلعانه تجديد عقده مع ســان 
جيرمان حتى عام 2025، ســجل النجم البرازيلي 
نيمار هدف الســبق مــن ركلة جــزاء، في الوقت 
المحتســب بدال من الضائع للشوط األول، محرزا 

هدفــه الثامن، بينهــا 4 من ركات جزاء، في 16 
مباراة في الدوري هذا الموسم.

غيــر أن الرد لم يتأخر في الشــوط الثاني، فبعدما 
ســجل مهاجم رين، ســيرهو غيراســي، هدفا في 
الشــوط األول ألغــاه الحكم بداعي التســلل، وكان 
قريبــا مــن الحصول على ركلة جــزاء في الدقيقة 
35، كافــأ غيراســي مجهوداته بعدمــا ارتقى في 
الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان بوريجو، حولها 
برأســه في المرمى إلى هــدف التعادل، في الدقيقة 

.69
وأكمــل ســان جيرمان اللقــاء بعشــرة العبين في 
الدقيقــة 88، بعــد طرد مدافعه بريســنيل كيمبيبي 

بالبطاقة الحمراء.
ورفع ســان جيرمان بهذه النتيجة رصيده إلى 76 
نقطــة فــي المركز الثاني، متأخــرا بفارق 3 نقاط 
عــن ليــل المتصدر، وذلك قبــل مرحلتين فقط من 

نهاية الدوري.
تاج الدين

زيدان غاضب بشدة بعد مباراة أشبيلية: ارشحوا لنا القاعدة

الدوري الفرنيس.. 

 سان جريمان يسقط يف كمني رني ويبتعد عن اللقب

n  عّزز ميان آماله في التأهل إلى 
دوري أبطــال أوروبــا بعدما اجتاز 
مضيفه يوفنتوس الذي أصبح مدربه 

بيرلو في موقف محرج للغاية.
مباراتــه  فــي  ميــان  وانتصــر 
المصيريــة مــع مضيفــه يوفنتوس 
ضمــن صــراع التأهل إلــى دوري 
األبطال 0-3 يوم األحد في المرحلة 
الخامســة والثاثيــن مــن مســابقة 

الدوري اإليطالي.
ووّقع اإلســباني إبراهيــم دياز على 
هــدف ميان األول فــي الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول )45+1(.
وأهــدر اإليفــواري كيســيه فرصة 
تعزيــز تقدم ميــان بإضاعته ركلة 

جزاء )58(، إال أّن البديل الكرواتي 
ريبيتــش تمكــن من إضافــة الهدف 
الثانــي بصناعــة مــن الجزائــري 

إسماعيل بن ناصر )78(.
وأكد اإلنكليزي توموري فوز ميان 
بهدف ثالــث )82( ليصبــح أندريا 
بيرلــو مدرب يوفنتــوس في موقف 
محرج للغاية خاصة في حال فشــل 

فريقه في التأهل لدوري األبطال.
ورفــع ميان الذي خســر ذهاباً من 
يوفنتــوس 1-3 رصيــده إلــى 72 
نقطة في المركز الثالث خلف أتاالنتا 
الوصيــف الذي يملك ذات الرصيد، 
فيمــا توقــف رصيد يوفنتــوس عند 

69 نقطة في المركز الخامس

n  أصيب مهاجم ميان الســويدي 
زالتان إبراهيموفيتش في ركبته في 
لقاء القمة ضد يوفنتوس )-3صفر( 
في الــدوري اإليطالي األحد، وذلك 
قبل 5 أســابيع من مبــاراة منتخب 
باده األولى ضد إسبانيا في بطولة 

أوروبا 2020.
وشــعر زالتــان )39 عامــاً( بألــم 
لدى محاولته الســيطرة على إحدى 
الكــرات المشــتركة مــع المدافــع 
الهولندي ماتيــس دي ليخت، وبقي 
فــي الملعب لحوالي الدقيقتين بعدها 
قبل أن يخرج ويحّل الكرواتي انتي 

ريبيتش بداًل منه في الدقيقة 66.
للتــو  عقــده  جــّدد  ”إبــرا”  وكان 
مــع ميــان لموســم إضافــي حتى 
حزيران/يونيــو 2022، وعاد إلى 
صفوف منتخب باده المشارك في 
نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل 
وذلــك بعــد خمــس ســنوات على 

اعتزاله اللعب دوليا.
وستخوض الســويد أولى مبارياتها 
 14 فــي  القاريــة  النهائيــات  فــي 

حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا.
وأظهــر التلفزيون اإليطالي صوراً 
البراهيموفيتــش في نهايــة المباراة 

وهو واقف علــى حافة الملعب وقد 
ضمد ركبته اليســرى محتفا بفوز 
الروســونيري الكبير على الســيدة 
العجــوز بثاثيــة نظيفــة، ليعــزز 
األّول مــن حظوظه في المشــاركة 
في دوري األبطال الموســم المقبل 

بعد غياب لسنوات عدة.
ولم يبد مدرب ميان ستيفانو بيولي 
أي عامــات قلــق بشــأن اصابــة 
ابراهيموفيتــش بقولــه: ”لــم يكــن 
زالتان في حالة بدنية بنســبة 100 
في المئة وشــارك في نصف حصة 
تدريبية الجمعة. كان يشــعر ببعض 
األلم فــي ركبتــه، نأمــل أال يكون 
األمــر خطيــراً، وســنقيم حالته في 

االيام المقبلة«.
إلصابــة  تعــّرض  زالتــان  وكان 
خطيــرة فــي أربطة الركبــة عندما 
كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر 
يونايتــد االنكليزي في المباراة ضد 
أندرلخــت البلجيكــي فــي الدوري 
األوروبي في شباط/فبراير 2017 
غــاب على أثرها حوالي 9 اشــهر 
عــن الماعــب انضم خــال فترة 
تعافيــه منهــا الــى صفــوف لوس 

انجليس غاالكسي األميركي.

n   اعتذر سيرجيو أغويرو لمشجعي مانشستر 
ســيتي بعــد ركلة جــزاء ”فاشــلة” نفذها في 
المبــاراة التي  خســرها فريقــه 1-2 على 

أرضه يوم السبت أمام تشيلسي.
وكان فريــق المــدرب بيــب غوارديوال 
سيتوج بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز 
أمــس لو فــاز على البلــوز في بروفة 

لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وفــّوت أغويــرو - الذي ســيغادر 
الســيتي في نهاية الموسم- فرصة 
مضاعفة النتيجــة وتأمين الفوز 
توفير  كبيرة وبالتالــي  بنســبة 
للمرحلــة  االنتظــار  عنــاء 
القادمة التي يحل فيها سيتي 

ضيفاً على نيوكاسل.

الثالثاء  11 ماي  2021
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االحتــال  قــوات  نفــذت   n
المغربيــة مجــددا، اعتــداء خطير 
على المناضلة الصحراوية، عضو 
لمناهضــة  الصحراويــة  الهيئــة 
االحتــال المغربي، مينة أبا علي، 
بعد اقتحامها لبيتها وتعنيف كل من 

كانوا به.
الصحراوية  األنباء  وكالة  ونقلت 
من  حقوقي  مصدر  عن  )وأص( 
مدينة العيون المحتلة، أن عناصر 
المدني،  بالزي  المغربية  الشرطة 
منزل  يحاصرون  كانوا  الذين 
عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة 
االحتال المغربي، السيدة مينة أبا 
علي، قد اقتحموا المنزل، واعتدوا 
بعض  ونهبوا  فيه،  من  على 
الممتلكات واألجهزة االليكترونية.

علي،  أبا  مينة  المناضلة  وكانت 
خطوة  في  مساء  األحد  شرعت 
رفعت  حيث  بمنزلها،  نضالية 
فوق  الصحراوي  الوطني  العلم 
المنزل، ورفعت شعارات مناهضة 
ومطالبة  المغربي  لاحتال 
للجمهورية  التام  لاستقال 
على  حصة  وبثت  الصحراوية، 
على  للهيئة  الرسمي  الحساب 

الفيسبوك.
وبعد اقتحام المنزل واالعتداء على 

علي،  أبا  مينة  خرجت  فيه،  من 
مرفوقة بالمناضلتين مباركة اعلينا 
أبا علي، والصالحة بوتنكيزة، إلى 
لاحتجاج  المنزل  أمام  الشارع 
بإقدام  على هذا االعتداء، والتنديد 
سلطات المحتل على سرقة أجهزة 
ملكية  في  وكاميرات  اليكترونية 

مناضلين.
إلى  الصحراوية  الوكالة  وأشارت 
أن خطوة مشابهة يقوم بها المناضل 
الناصري،  حمادي  الصحراوي، 

بمدينة  الصحراوية  الهيئة  عضو 
األمر  بنفس  تقوم  كما  السمارة، 
الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، 

منذ عدة أشهر.
التنفيذي  المكتب  أعضاء  ويعيش 
لمناهضة  الصحراوية  للهيئة 
وأعضاء  المغربي  االحتال 
الحصار  تحت  العامة،  جمعيتها 
منذ تأسيس الهيئة في شهر سبتمبر 

.2020
العامة  الجمعية  عضو  وتوجد 

سلطانة  الحقوقية  الناشطة  للهيئة، 
الجبرية، حيث  اإلقامة  تحت  خيا، 
تتعرض للحصار والتعنيف وكافة 
وأختها  هي  المضايقات  أشكال 
المسنة،  ووالدتهما  خيا،  الواعرة 
مدينة  في  العائلة  منزل  ويتعرض 
منذ  للحصار  المحتلة،  بوجدور 
وإلى  متتالية  أشهر  ستة  من  أكثر 

غاية اآلن.
قوات  كانت   ، أيضا  للتذكير 
االحتال المغربي، اعتقلت الجمعة 
أم  الصحراوية  الناشطة  الماضية، 
بمدينة  وابنتها  الزاوي،  السعد 
اقتحام  بعد  المحتلة،  بوجدور 
على  منه،  جزء  وتحطيم  منزلها، 
الجمهورية  لعلم  الناشطة  إثر رفع 
العربية الصحراوية، فوق منزلها، 
المناضلة  رفيقتها  مع  تضامنا 

سلطانة سيدي إبراهيم خيا.
المغربي  االحتال  قوات  وكثفت 
ضد  القمعية  ممارساتها  من 
و  العزل،  الصحراويين  المدنيين 
المدن  في  الحقوقيين  الناشطين 
الغربية  الصحراء  من  المحتلة 
منذ عودة الشعب الصحراوي إلى 
خرق  خلفية  على  المسلح  الكفاح 
المغرب التفاق وقف إطاق النار 

في 13 نوفمبر الماضي.

n اقتحمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلية، أمــس 
االثنين، المســجد األقصى شرق مدينة القدس المحتلة، 
وســط إطــاق الرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط 
وقنابــل الصوت مما أســفرت عن إصابــات كثيرة في 

صفوف الفلسطينيين بالمسجد.
وقالت مصادر فلسطينية في تصريحات صحفية اليوم 
إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص المعدني المغلف 
داخل  الفلسطينيين  تجاه  الصوت  وقنابل  بالمطاط 
والمفرقعات  الحجارة  بإلقاء  تصدوا  الذين  المسجد 

النارية مرددين التكبيرات.
والقنابل  الرصاص  أصوات  فإن  المصادر،  وحسب 

األمر  األقصى  المسجد  أرجاء  كافة  في  دويها  سمع 
الفلسطينيين  صفوف  في  كثيرة  إصابات  أوقع  الذي 
بالمسجد، دون معرفة طبيعتها أو عددها حتى اللحظة.
وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، إن 
بشكل همجي وغير  المسجد  ”هاجمت  الشرطة  قوات 
مسبوق ومبيت مسبقا ورفضت السماح للطواقم الطبية 

بإخاء اإلصابات من المكان”.
الفلسطيني  األحمر  الهال  جمعية  ذكرت  جهتها  من 
إلى  إصابات   3 نقلت  طواقمها  أن  مقتضب  بيان  في 
المسجد  مستشفى )المقاصد( بعد مواجهات عنيفة في 

األقصى.
األولى  الفجر  ساعات  منذ  المسجد  في  التوتر  وساد 

لتنفيذ  المستوطنين  لجماعات  دعوات  مع  تزامنا 
اليوم في ذكرى ما يسمى ”توحيد  اقتحامات لألقصى 

القدس” ذكرى احتال الجزء الشرقي من المدينة.
وتصاعدت حدة التوتر في القدس المحتلة وامتدت إلى 
رمضان  شهر  بداية  منذ  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من 
يهود  مستوطنون  يدعي  القدس  في  بمنطقة  منازلهم 

ملكيتهم لها.
و شهدت الضفة الغربية حوادث توتر متفرقة أدت إلى 
مقتل ثاثة فلسطينيين من بينهم فتى فضا عن مئات 
اإلصابات في مواجهات في عدد من القرى والبلدات.

الفصائل  استأنفت  الذي  غزة  قطاع  إلى  التوتر  وامتد 

فيه إطاق بالونات حارقة وتنظيم تظاهرات ليلية قرب 
السياج األمني مع إسرائيل وتوعدت بتصعيد خطواتها 

حال استمرار التوتر في القدس.
لإلشارة فإن التوتر في المسجد األقصى كثيرا ما كان 
وقوات  الفلسطينيين  بين  التصعيد  من  لجوالت  سببا 
العام  في  اندلعت  التي  النفق”  ”هبة  منها  االحتال 
1996 احتجاجا على حفر وافتتاح سلطات االحتال 
للنفق الغربي أسفل األقصى والتي استمرت ستة أشهر.

تؤدي  أن  من  مرارا  فلسطينيون  مسؤولون  وحذر 
إلى  األقصى  المسجد  في  المتكررة  التوتر  أحداث 

اندالع حرب دينية في المنطقة.

كل  فشل  البوليساريو، عقب  جبهة  تأسيس  جاء   n
أشكال النضال السلمي أمام االحتال االسباني الذي قمع 
منذ سنة 1884 بعنف وهمجية كل أشكال المقاومة في 
صفوف الشعب الصحراوي التواق إلى الحرية، حيث 
اتباع  و  البندقية  امتشاق   1970 جوان   17 يوم  قرر 

الكفاح المسلح كنهج من اجل الحرية واالستقال.
البوليساريو تقرر رفع السالح بيد وغصن الزيتون 

باليد األخرى
المؤتمر  انعقد  الحرية”  ننال  ب”البندقية  شعار  تحت 
والذي   1973 مايو   10 يوم  للجبهة  األول  التأسيسي 
حمل اسم الفقيد إبراهيم بصيري مؤسس حركة تحرير 
بالحركة  يعرف  ما  أو  الذهب  الحمراء ووادي  الساقية 

الطليعية لتحرير الصحراء الغربية.
ميدانيا  الجبهة  جسدت  التأسيسي،  مؤتمرها  وبعد 
محتويات بيانها بشن هجوم على حامية اسبانية في بلدة 
الخنكة وسط شمال الصحراء الغربية ليرتسم بذلك كفاح 

طويل في مواجهة االستعمار .
في  الجبهة  عقدت  االسباني  االحتال  رحيل  وبعد 
الثالث تحت شعار ”ال سام  1976، مؤتمرها  أوت  
أن  ما  حيث  التام”،  االستقال  عودة  قبل  واستقرار 
خرجت اسبانيا التي تنكرت لمسؤولياتها التاريخية بعد 
حتى  الزمن  من  قرن  لنحو  وخيراته  البلد  استغلت  أن 
الغربية نفسها فريسة استعمار جديد  وجدت الصحراء 
الجغرافية  رقعتها  توسيع  الوحيد  همها  دولة جارة  من 

على حساب دول الجوار.
رسم  إلعادة  البوليساريو  بجبهة  دفع  الذي  األمر  وهو 
العسكري  الصعيدين  على  حرب  إستراتيجية  مامح 
والدبلوماسي وكلها حزم على عدم التفريط في أي شبر 
من ترابها مع توظيف جزء من المجهودات في المجال 

الدبلوماسي من اجل نقل القضية إلى الخطوط األمامية 
على مستوى الهيئات الدولية .

وعلى ضوء ما تقدم فقد ذاع صيت القضية الصحراء 
تعرف  وباتت  واألممية  القارية  الهيئات  داخل  الغربية 
عقب  الجبهة  نجاحات  تكللت  حيث  واسعا  انتشارا 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  قيام  عن  اإلعان 
 34 / 37 الائحة  1976 واعترفت  الديمقراطية في 
المتحدة  العامة لألمم  المصادق عليها من قبل الجمعية 
هي  البوليساريو  جبهة  أن  على   1979 نوفمبر  في 

الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
على  نفسها  فرض  من  بالفعل  الجبهة  تمكنت  و  هذا 
الوحدة  منظمة  إلى  انضمامها  عقب  القاري  المستوى 
اتساع رقعة  المقابل  تلتها في   ،1982 اإلفريقية، سنة 

التأييد للقضية الصحراوية واعتراف أزيد من 70 دولة 
بالجمهورية الصحراوية.

وبعد 16 سنة من الكفاح المسلح، ظهرت بوادر فكرة 
الحل السلمي التي تبلورت من خال اتفاق رعته األمم 
النار  إطاق  وقف  إلى  يفضي   ،1991 سنة  المتحدة 
ترعاه  المصير  تقرير  استفتاء  لتنظيم  المجال  لفسح 
المصير  تقرير  استفتاء  لتنظيم  المتحدة  األمم  بعثة 

)المينورسو(.
بناء وتشييد مؤسسات  البوليساريو ترفع تحدي 

الدولة الصحراوية
صلب  في  أولوية  والدبلوماسي  السياسي  العمل  احتل 
الجبهة  تغفل  فلم  البوليساريو،  جبهة  عمل  إستراتيجية 

شكلت  حيث  والتشييد  الدولة  مؤسسات  بناء  أهمية 
نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم 
اجل  من  والكفاح  المؤسساتي  البناء  بين  تزاوج  كونها 

التحرر.
وبقت جبهة البوليساريو طيلة 30 سنة من توقيع اتفاق 
تقرير  استفتاء  تنظيم  لمعركة  وفية  النار  إطاق  وقف 
به  وتطالب  طالبت  الذي  الصحراوي  الشعب  مصير 
وكل  اإلفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  هيئة  وبإلحاح 

المنتظم الدولي.
جديد  من  لتقرع  حالها  على  األوضاع  تستمر  لم  لكن 
العسكري  االعتداء  اثر  المنطقة  في  الحرب  طبول 
المغربي الغاشم على المدنيين الصحراوين في المنطقة 
الماضي مما دفع  13 نوفمبر  بالكركرات يوم  العازلة 
أعاد  ما  المسلح  الكفاح  إلى  العودة  إلعان  بالجبهة 
القضية إلى مربع جديد كسر حالة جمود رهيب خيمت 

طيلة عقود على آخر مستعمرة في إفريقيا .
وجعل  للتعبئة  الدعوة  التأسيس:  ذكرى  يف 

املناسبة فرصة لتجديد العهد
لتحرير  الشعبية  الجبهة  تأسيس  ذكرى  إحياء  و عشية 
الساقية الحمراء ووادي الذهب، دعت البوليساريو إلى 
وفرصة  للتجند  ومحطة  للتعبئة  وقفة  المناسبة  جعل 
التضحية  من  للمزيد  االستعداد  وتأكيد  العهد  لتجديد 
والعطاء ومواصلة الكفاح حتى تحقيق االستقال ورفع 
وتيرة المواجهة مع استمرار الكفاح المسلح الذي يرافقه 

كفاح دبلوماسي على المستوى الدولي.
”بصمود  دوري  اجتماع  في  البوليساريو  وأشادت 
االستقال  انتفاضة  ومناضلي  مناضات  وشجاعة 
وتحديهم البطولي لآللة القمعية المغربية المسلطة عليهم 

في المدن المحتلة وفي السجون المغربية”.
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أحيا الشعب الصحراوي ، أمس االثنين، الذكرى الـ 48 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب »البوليساريو« وكله إصرار على دعم ممثله الشرعي 
والوحيد في مواجهة االحتالل ، ال سيما عقب قرار العودة إلى الكفاح المسلح إثر خرق المغرب التفاق وقف إطالق النار في13 نوفمبر الماضي.

عين على العالم

الشعب الصحراوي يصر على دعم ممثله الشرعي
الذكرى الـ 48 لتأسيس جبهة البوليساريو: 

الثالثاء 11 ماي  2021
الموا فق لـ 29 رمضان  1442

رشطة االحتالل المغريب تقتحم بيت المناضلة الصحراوية 
مينة آبا وتعتدي بشكل خطري عىل من فيه

رشطة االحتالل تقتحم المسجد األقىص ووقوع إصابات كثرية يف صفوف الفلسطينيني

n أصــدر الرئيــس الســوري 
بشــار األســد أمرا إدارياً يقضي 
واالســتدعاء  االحتفــاظ  بإنهــاء 
االحتياطيين وصــف  للضبــاط 
الضبــاط واألفــراد االحتياطييــن 

اعتباراً من 2021-6-1
وحسب األمر الذي أصدره األسد 
للجيش والقوات  العام  القائد  وهو 
وفق  ينفذ  المرسوم  فإن  المسلحة 

ما يلي:
بهم  )المحتفظ  الضباط  ـ 
االحتياطية(  بالخدمة  والملتحقون 
االحتياطية  خدمتهم  بلغت  مّمن 
تاريخ  حتى  فأكثر  سنتين  الفعلية 

31-5-2021 ضمناً.

البشريون  األطباء   -
إدارة  في  االختصاصيون 
بلغت  مّمن  الطبية  الخدمات 
خدمتهم االحتياطية الفعلية سنتين 
فأكثر حتى تاريخ 2021-5-31 
وفقاً  تسريحهم  ويتم  ضمناً، 
إلمكانية االستغناء عن خدماتهم.

واألفراد  الضباط  صف   -
والملتحقون  بهم  )المحتفظ 
بلغت  مّمن  االحتياطية(  بالخدمة 
ليس  الفعلية  االحتياطية  خدمتهم 
أقل من سبع سنوات ونصف حتى 

تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
روسيا اليوم

األسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء 
االحتفاظ واالستدعاء يف الجيش
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عين على اإلقتصاد

 n     كان سليمان بن داود -عليهما السالم- 
نبيّــاً َملكاً؛ فقد أتــاه هللا ُملكاً ال ينبغي ألحٍد من 
َبعده، ومــن مظاهر ُملكه أن أعطاه هللا القدرة 
علــى َفْهم منطــق الطير والحيوان، وتســخير 
الريح لتجرَي بأمره إلــى المكان الذي يُريده، 
كما ســّخر هللا له الِجّن، وكان ُجّل اهتمام نبّي 
هللا ســليمان ُمنَصبّاً على الدعــوة إلى دين هللا 
، وفــي يوٍم من األيّام افتقــد وجود الهدهد في 
مجلســه، فتوّعده بســبب غيابه دون إذنه ، ثّم 
جــاء الهدهد إلى مجلس ســليمان، وأخبره أنّه 
كان ذاهبــاً فــي َمهّمــٍة، فوصل إلــى بلٍد رأى 
فيهــا العجب؛ فقــد رأى قوماً تحكُمهــم امرأٌة 
اســمها بلقيــس ، ويعبــدون الشــمس من دون 
هللا ، فغضب ســليمان حين سمع خبر الهدهد، 
فأرســل إليهــم رســالًة تدعوهم إلى اإلســالم 
واإلذعان ألمر هللا. تشاورت بلقيس مع أكابر 
قومهــا ، ثــّم قّررت إرســال َوفٍد معــه الهدايا 
إلى ســليمان، فغضب سليمان من الهدايا؛ ألّن 
الغايــة الدعوة إلى توحيد هللا، وليس اســتقبال 
الهدايــا، فطلــب من الوفد الرجــوع، وإيصال 
داً إيّاها بجنوٍد عظيمٍة  رســالٍة إلى بلقيس ُمتوعِّ
تُخرجها وقومها من بلدتهم صاغرين، فقّررت 
بلقيــس الذهــاب بمفردها إلى ســليمان، فأراد 
ســليمان قبل مجيئها أن يأتَي بَعْرشــها؛ ليُبيّن 
لهــا قدرة هللا التي منَحها إيّــاه، وأتى به رجٌل 
مؤمٌن، ثّم جاءت بلقيس، ودخلت على سليمان 
، ولــم تتعّرف على عرشــها فــي بداية األمر 
، ثّم أعلمها ســليمان بأنّه عرشــها، فأســلمت 

مع ســليمان هلل رّب العالَمين، ويُشــار إلى أّن 
سليمان -عليه الســالم- تُوفِّي حينما كان قائماً 
يتعبّد، وكان ُمتَِّكئاً على عصاه، فبقي على تلك 
الهيئــة زماناً إلى أن أرســل هللا حشــرًة تأكل 
عصاه حتى ســقط على األرض، فأدرك الِجّن 
أنّهــم لو كانوا يعلمون الغيب ما اســتمّروا في 
العمــل طول المّدة التي كان فيها ســليمان ميّتاً 
يَح  دون شعورهم. قال -تعالى-: )َولُِسلَْيَماَن الرِّ
َها َشــْهٌر َوَرَواُحَها َشــْهٌر َوأََســْلَنا لَُه َعْيَن  ُغُدوُّ

اْلِقْطــِر َوِمــَن اْلِجنِّ َمــن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيــِه ِبإِْذِن 
َربِِّه َوَمن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرَنا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب 
َحاِريَب  ــِعيِر*َيْعَملُوَن لَــُه َما َيَشــاُء ِمــن مَّ السَّ
اِســَياٍت  َوَتَماِثيــَل َوِجَفاٍن َكاْلَجــَواِب َوُقُدوٍر رَّ
ــْن ِعَباِدَي  اْعَملُــوا آَل َداُووَد ُشــْكًرا َوَقلِيــٌل مِّ
ا َقَضْيَنا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى  ُكوُر*َفلَمَّ الشَّ
ا َخرَّ  َمْوِتــِه إاِلَّ َدابَُّة اأْلَْرِض َتْأُكُل ِمنَســَأَتُه َفلَمَّ
َتَبيََّنِت اْلِجنُّ أَن لَّْو َكانُوا َيْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَِبثُوا 

ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن(.  

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب
صوموا تصحوا

ــا فوائُد الصــوِم فعظيمُة  n  أمَّ
اآلثــاِر فــي تطهيــِر النفوس ، 
وتهذيِب األخــالق ، وتصحيِح 

األبدان ، فمنها :
ُد النفَس على الصبر  – أنــه يُعوِّ
ــِل علــى َتــْرِك مألوِفه،  والتحمُّ
وُمفاَرقِة شــهواته عن طواعيٍة 
َيْكَبــُح ِجَماَح  واختيــاٍر، بحيث 
اَرَة  َشــْهَوِتِه، َوَيْغلُِب َنْفَســه األمَّ
وء؛ فَيْحِبُسها عن الشهوات  بالسُّ
لَتْســَعَد لَطلَــِب مــا فيــه غايــُة 
ســعادتها وَقبــوِل مــا َتْزُكو به 
ا فيه حياتُها األبدية؛ فيُضيُِّق  ممَّ
بتضييــِق  الشــيطاِن  َمجــارَي 
والشــراب،  الطعــام  َمجــاري 
ُر َنْفَســه بمــا عليه أحواُل  ويُذكِّ
الجائعين ِمن المساكين؛ فيترُك 

ــرات  الُمَفطِّ ِمــَن  المحبوبــاِت 
رُّ  لَِمَحبَِّة ربِّ العالَِمين، وهذا السِّ
َبْيــَن العبد ومعبــوِده هو حقيقُة 

الصيام ومقصوُده.
– ومنها: أنَّه يُرقُِّق القلَب ويُليِّنُه 
ُل لــه طريــَق  لِذْكــِر هللا فيُســهِّ

الطاعات.
ـه  – وِمــْن فوائــد الصيــام: أنّـَ
ُموِجٌب لَتْقــَوى هللا في القلوب، 
عــن  الجــوارح  وإضعــاِف 
الشــهوات، قال تعالــى: ﴿لََعلَُّكۡم 
فــي  ]البقــرة[،  َتتَُّقــوَن ١٨٣﴾ 
َمْعــِرِض إيجــاِب الصيام؛ ألنَّه 
ســبٌب للتَّقوى لتضييِق َمجاري 
الشــهوات وإماتتها؛ إذ ُكلَّما َقلَّ 
األكُل َضُعَفــِت الشــهوُة، وُكلَّما 
َضُعَفِت الشهوة َقلَِّت الَمعاصي.

 n     اْشــُكِر هللاَ أْن َبلََّغــكَ َشــْهَر َرَمَضــاَن 
ووفقــك للصيام نهــاره وقيام ليله واإلحســان 
بليله ونهاره وزكاة في ختامه ؛ لَِتناَل َحَســَناِته 
ياِن  ، َوَتُفوَز بَنَفَحاِته . واْســَتعدَّ لُدُخوِل باِب الرَّ
يــاِم . إَِذا َجــاَء َرمَضــاُن ُفتَِّحْت  بإحســاِن الصِّ
لَُك لُدُخولَِها ِمْن  أبــواُب الَجنَِّة ، َفاْعمْل َمــا يَُؤهِّ
َجِميــِع أَْبواِبَها. وَتمتَّْع ِبالُقــرآن في َرَمَضاَن ، 
وُصْم َصْوًما َتْفَرُح بِه يوَم َتلَقى َربََّك. إن ِصياُم 

ُر النَّفَس. النَّوافِل يَُرقُِّق الَقلَب ، ويَُطهِّ
ياِم هــي التَّْقَوى، َوال َيْحُصُل  والَغاَيــُة ِمَن الصِّ

َذلَك إاِلَّ ِبِستَِّة أُموٍر:

-1 َغــضُّ الَبصِر َعِن االْستْرَســاِل في النظِر 
إِلى َما َيْشغُل الَقلَب َعِن هللاِ.

-2 ِحْفُظ اللِّســاِن عِن اللَّْغِو ، والبُْهَتاِن ، وَعدُم 
حمُن. النُّْطِق إاِلَّ ِبَما يُِحبُُّه الرَّ

ِع َعِن اإِلْصَغــاِء إِلى َما يُْغِضُب  ــمْ -3 َكفُّ السَّ
اَر. الَقهَّ

بَُهاِت ،  َماِت ، والشُّ -4 ِحْفُظ الَبطِن َعِن اْلُمَحرَّ
َبِع الَّذي يَُهيُِّج النَّْفَس. والشِّ

ْغَبة  -5 ِحْفُظ الَقْلِب َعْن ُمراَقبِة غيِر هللاِ ،  والرَّ
هبة إاِلَّ إِلَى َمْواَلُه. ، والرَّ

ِذ بِذكِر هللاِ ، َوَما  وِح َعلَى التَّلَــذُّ -6 َقْصــُر الرُّ

َوااَلُه.
َفاِت الســيئِة  ياِم إِْضعاُف الصِّ ومن أهداِف الصِّ
َفاِت الحَســنِة ، وإَِزالُة  في النَّفِس، وَتقِويُة الصِّ
ــَهواِت الَماِنعــِة ِمــْن ُمَراَقبــِة َربِّ  ُحُجــِب الشَّ
اَواِت ، َوَتْقِديُم طاعِة هللاِ علَى  ــمَ األْرِض والسَّ

َمْحبوَباِت النَّْفِس.
اللهم أجعلنا من الذيــن صاموا رمضان إيمانا 
واحتســابا  وتقبل منــا الصيام والقيام  وأجعلنا 
مــن عبــادك المتقيــن و أجعل فرحتنــا بالعيد 

فرحة اإليمان والتقوى .

 n    كل سور القرآن الكريم لها أسرار وفضائل 
، وفــي ســور وآيات القــرآن وآياته شــفاء لما في 
الصــدور ، وهــدى ورحمة للمؤمنيــن، ونجاة لمن 
اعتصــم بــه واهتــدى بهداه مــن الكفــر والضالل 
والعــذاب األليم ، واختصت بعض الصور بفضائل 

؛ وذلك جزء منها.
سورة الفاتحة: هي أعظم سورة في القرآن الكريم 

، إذ تُقــرأ فــي كل ركعة فــي الصالة 
وتشــتمل علــى أنــواع التوحيــد 
الثالثة توحيد األسماء والصفات 
وتوحيــد  الربوبيــة  وتوحيــد 

األلوهية ، 
وهي شفاٌء لألبداِن والقلوب 
، وتفيــد العبد عنــد ُمناجته 
لربه فــي اســتجابة الدعاء 

قال رسول هللا صلي هللا عليه 
وسلم : عشــر تمنع عشــرة : ) 
الفاتحة تمنــع غضب هللا – يّس 

تمنع عطش القيامة – الدخان تمنع 
أهوال القيامــة – الواقعــة تمنع الفقر – الملك 

تمنــع  عذاب القبــر – الكوثر تمنــع الخصومة – 
الكافرون تمنع الكفر عند الموت – اإلخالص تمنع 
النفاق – الفلق تمنع الحسد – الناس تمنع الوسواس 

( صدق هللا وصدق رسوله صلى هللا عليه وسلم.
*ســورة الرحمــن: قــال رســول هللا »صلــى هللا 

عليــه وســلم« )لــكل شــىء عــروس وعــروس 
القــرآن الرحمــن(. ومــن قــرأ ســورة الرحمــن 
 رحــم هللا ضعفــه وأدى شــكر مــا أنعــم هللا عليــه
* ســورة الواقعة: قال رســول هللا »صلى هللا عليه 
وســلم« )من قرأ ســورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
فاقــة ابداً(. عــن الصادق )عليه الصالة والســالم( 
قال: »من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ 

الواقعة ».
* ســورة الحشــر: قال رسول 
هللا »صلى هللا عليه وســلم« 
)من قرأ خواتيم الحشــر من 
ليل أونهار فقبض فى ذلك 
اليوم أو الليلة فقد أوجب 

الجنة(
قــال  الملــك:  ســورة   *
رسول هللا »صلى هللا عليه 
وسلم« )إن سورة من القرآن 
ثالثين آية شــفعت لرجل حتى 
غفــر له وهى تبــارك الذى بيده 
الملك(. قال رســول هللا »صلــي هللا عليه 
وســلم«: »هــي المانعــة، المنجيــة مــن عذاب 

القبر«.
* ســورة القدر: قال رســول هللا »صلــى هللا عليه 
وســلم« )من قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر عدل ربع 

القرآن(.

جوارحك في رمضان

  مع السائلني 
n  هــل يجــوز الفطــر لمــن يعمــل 
باألعمال الشــاقة كخباز وعامل قرب 

فرن أو الحفر في الشمس؟
ال يجــوز لمن يعمل باألعمال الشــاقة 
كخبــاز وعامل باطــون الفطر ابتداًء، 
وعلــى كل منهــم أن ينوي الصوم من 
الليل ويشــرع فيه، فإن وصل بعد ذلك 

إلى حد يشق معه الصوم أفطر

 اسرتاحة صائم 
n وجه والد جحا ابنه  ليشــتري رأساً 
مشوياً، فاشــتراه وجلس في الطريق، 
فأكل عينيــه وأذنيه ولســانه ودماغه، 
وحمــل باقيه إلى أبيــه،  فقال: ويحك 
مــا هــذا؟  فقــال: هــو الــرأس الذي 
طلبتــه. قــال: فأين عينــاه؟  قال: كان 
أعمــى. قــال: فأيــن أذناه؟ قــال: كان 
أصــم. قــال: فأين لســانه؟ قــال: كان 
أخرس.  قال: فأين دماغه؟ قال: فكان 
 أقــرع،  قال: ويحــك، رده وخذ بدله.
قــال: باعــه صاحبه بالبــراءة من كل 

عيب. 

مع القرآن في شهر القرآن

إضاءات من الصوم وللصائمين 
 صوْم تْفرَحُ بهِ يومَ تلَقى رَبكَ

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

غنائم الصيام

  النصوص الشرعيــة املتعلقـة بزكـاة  
الفطر ، واملقاصد الحكيـمة املستفادة منها 

وقفات مع المصلين والصلوات

n  أوال : التأصيل الشــرعي لزكاة 
الفطر وحكمتها في اإلسالم.

شــرع اإلســالم زكاة الفطــر عنــد 
اكتمــال شــهر رمضــان، وجعلهــا 
شعيرة إســالمية ثابتة، وقربة دينية 
راســخة، وصدقة واجبــة و طاعة 
يتقــرب بهــا العبد المســلم إلى ربه 
ومــواله، يــوم عيد الفطــر، ضمن 
مــا يتقرب به من صالــح األعمال، 
ويبادر إليه من خصال البر والتقوى 
واإلحسان، وهي لذلك صدقة مجمع 
عليها مــن أئمة الشــريعة وفقهائها 
الديــن  مــن  ومعلومــٌة  األعــالم، 
بالضرورة لدى عامة أمة اإلسالم، 
رعاها الخلف عن الســلف، وحافظ 

عليها جيال بعد جيل. 
وقــد أوضــح النبي صلــى هللا عليه 
وســلم بســنته القولية والفعلية سائر 
األحــكام المتعلقــة بها، فبيــن وقتها 

وحكمها، ومقدارها وحكمتها.
عــن عبــد هللا بن عمــر رضي هللا 
عنهمــا قــال: «فرض رســول هللا 
صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضــان صاعا من تمر، أو صاعا 
مــن شــعير، علــى العبــد والحر، 
والذكر واألنثى، والصغير والكبير 
من المســلمين، وأمــر بها أن تؤدى 
قبل خروج النــاس إلى الصالة».) 
أي صــالة العيــد(.    (متفق عليه) 

وعن أبي ســعيد الخدرى رضي هللا 
عنه قال: «كنا نخــرج زكاة الفطر 
إذ كان فينــا رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم صاعا من طعــام )بر 
وحنطــة(، أو صاعــا مــن تمر، أو 
صاعــا مــن شــعير، أو صاعا من 
زبيــب، أو صاعــا مــن أقط»)لبن 

مجفف(. )رواه مسلم(
وعن عبــد هللا بن عباس رضي هللا 
عنهمــا قــال: «فرض رســول هللا 
صلــى هللا عليه وســلم زكاة الفطر 
طهــرة للصائــم من اللغــو والرفث 
وطعمة للمســاكين، مــن أداها قبل 
الصــالة فهــي زكاة مقبولــة، ومن 
اهــا بعد الصالة فهــي صدقة من  أدَّ
الصدقــات».)رواه أبــو داود وابن 

ماجة والحاكم، وصححه(.
فهــذه األحاديــث النبويــة أصلــت 
لمشروعية زكاة الفطر، وأبانت َعْن 

جميع أحكامها في اإلسالم.
وإخراجها بهذه الكيفية المنصوص 
عليها، وأداؤها على وفقها من حيث 
الوقت والمقدار، ونوع الطعام الذي 
تُخــرج منــه بالصاع كيــال، )وهو 
أربــع حفنات باليد المتوســطة(، أو 
ما يعادله بالوزن، حوالي )2.500 
كلــغ( هــو محــل إِجــزاء وكفايــة 
بإجمــاع األئمة والفقهــاء، رحمهم 

هللا جميعا.

ّ

n    ويقتضــي منعهمــا مــن 
المحــرم،  للــكالم  االســتماع 
كاالســتهزاء باهلل -عز وجل-، أو 
برسوله، أو بالدين اإلسالمي، أو 
بشــعيره من شــعائره، أو كالغيبة 
أو النميمــة أو األغاني المحرمة، 
وممــا يــدل علــى نقــص الصيام 
عند اســتماع الكالم المحرم نهي 
النبــي –صلــى هللا عليه وســلم-
؛ حيــث قــال: “من لم يــدع قول 
الزور والعمل بــه والجهل فليس 

هلل حاجــة فــي أن يــدع طعامــه 
وشــرابه”، وال شــك أن اســتماع 
المحرمــات هو مــن الجهل الذي 
نهى عنه النبــي –صلى هللا عليه 
وســلم- في هذا الحديث. وقد نهى 
هللا تعالــى فــي كتابــه الكريم عن 
استماع المحرمات فقال سبحانه: 
)َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه( 
]القصــص: 55[، وقــال تعالى: 
)َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن( 

]المؤمنون:3[، 
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  قصة سليمان عليه السالم :

 صيام األذنني



n أيها األحباب ، هذا الغرب القوي 
الذي ســيطر على معظم بالد العالم 
، لو سأل سائل ما أسباب قوته؟ أحد 
أســباب قوته التعاون ، أحد أســباب 
قوته نظام فريق العمل ، أحد أسباب 
قوته العمل المؤسساتي ، أحد أسباب 
قوته ترشيد االستهالك ، أحد أسباب 
قوتــه إدارة الوقــت ، أحــد أســباب 
قوتــه إدارة الــذات ، وال أبالــغ أن 
كل هــذه القيــم الحضارية أصل في 
ديننــا ، فديننا اإلســالم دين التوحيد 
واإلتحــاد ...  هــم أخذوها من أجل 
دنياهــم ، لكننا ينبغي أن نأخذها من 
أجــل دنيانا وآخرتنــا ، أكتفي بقيمة 
واحدة تراها عندهــم صارخة ، أال 
وهي التعاون ، وتراها عندنا مفقودة 
ويحــل محلهــا التنافــس ، فالتعاون 
أمــر إلهي فــي القــرآن الكريم وفي 
الســنة الصحيحــة ، وكل أمــر في 
القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة 
يقتضيــان الوجوب ، بــل إن الدين 
اإلســالمي هــو الحيــاة ، لحياتنا ، 
لمجتمعاتنــا ، ألســرنا ، ألعمالنا ، 
القتصادنــا ، لعالقاتنــا ، لشــبابنا ، 

لشــاباتنا ، لزواجنــا ، فرص العمل 
لشــبابنا ، الدين هو الحياة ، لذلك ال 
بّد من صالح ديننا ، وصالح دنيانا 
، وصــالح آخرتنــا ، وفــي الدعاء 

النبــوي الشــريف: » اللهــم أصلح 
لنــا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا ، 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، 
وأصلح لنــا آخرتنا التي إليها مردنا 

». اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنــوار المعرفة والعلم، 
أخرجنا مــن وحول الشــهوات إلى 

جنات القربات . 

  اإلسالم هو الحياة  

n    عزيــزي القارئ : يجب أن تعلم 
أن كل هــؤالء لهــم من عــذاب القبر 
نصيــب فاحذر أيها المســلم الكريم أن 
تكــون واحدا من هؤالء فيكون لك من 
عــذاب القبر نصيب: النمــام والكذاب 
وقــاذف  الــزور  والمغتــاب وشــاهد 
المحصــن . القائل على هللا ورســوله 
صلــى هللا عليه وســلم مــا ال علم به . 
آكل الربــا وآكل أمــوال اليتامى وآكل 
الســحت من الرشوة. شــارب المسكر 
والمخدر وآكل لقمة الشــجرة الملعونة 
)الحشيش(.  الزاني واللواط والسارق 
والخائن والغــادر والمخادع والماكر. 
آخــذ الربــا ومعطيه وكاتبه وشــاهداه 
والمحلــل والمحلل لــه. المحتال على 
اسقاط فرائض هللا وارتكاب محارمه. 
مــؤذي المســلمين ومتتبــع عوراتهم. 
الحاكــم بغيــر مــا أنــزل هللا والمبدل 
لشرع هللا فيقدم القوانين الوضعية على 
حكم هللا ســبحانه.. وهذا بهتان عظيم. 
المفتي بخالف ما شرعه هللا، والمعين 
على االثــم والعدوان.قاتل النفس التي 
حرم هللا والملحد في حرم هللا. المعطل 
لحقائق أســماء هللا وصفاتــه والملحد 
فيها.  المقدم رأيه وسياســته على سنة 
هللا ورســوله صلــى هللا عليه وســلم. 
النائحــة والمســتمع اليها بــال انكار . 
نواحي جهنم وهم المغنون الغناء الذي 
حرمه هللا ورســوله والمســتمع اليهم. 
الذيــن يبنــون المســاجد علــى القبور 

ويوقــدون عليهــا القناديل والســرج. 
المطففون في استيفاء مالهم اذا أخذوه 
وهضم ما عليهــم اذا بذلوه.الجبارون 
والمتكبرون والذين يستعبدون الناس. 
واللمــازون  والهمــازون  المــراءون 
الذيــن  الســلف.  علــى  والطاعنــون 
يأتــون الكهنة والمنجميــن والعرافين 

فيســألونهم ويصدقونهم.أعوان الظلمة 
، الذيــن باعوا آخرتهــم بدنيا غيرهم.
الــذي اذا خّوفتــه بــاهلل وذّكرتــه بــه 
لــم يرعو ولــم ينزجــر، فــاذا خّوفته 
بمخلــوق مثله خــاف وارعوى وكف 
عما هو فيــه. الذي اذا هدي بكالم هللا 
ورســوله فال يهتدي ويرفع به رأســا 

فــاذا بلغــه عمن يحســن الظــن ممن 
يصيب ويخطئ عــض عليه بالنواجذ 
ولــم يخالفه.الذي يقرأ عليه القرآن فال 
يؤثر فيه وربما اســتثقل به فاذا ســمع 
قــرآن الشــيطان ورقيــة الزنــا ومادة 
النفــاق طــاب يّره وتواجــد وهاج من 
قلبه وادعى الطرب وود لو أن المغني 
ال يســكت.الذي يحلف باهلل تعالى كذبا 
فاذا حلف بالبندق أو برأس شــيخه أو 
قريبــه أو حياة مــن يحبه ويعظمه من 
المخلوقين لم يكذي ولو هدد وعوقب.
الــذي يفتخــر بالمعصيــة ويتكاثر بها 
بيــن اخوانه وأقربائه وهــو المجاهر. 
الــذي ال تأمنه على مالــك وحرمتك. 
الفاحــش اللســان البذيء الــذي تركه 
الخلق اتقاء شــره وفحشه. الذي يؤخر 
الصــالة الى آخر وقتهــا وينقرها وال 
يذكر هللا فيهــا اال قليال.الذي ال يؤدي 
زكاة ماله طيبة بها نفســه وال يحج مع 
قدرتــه علــى الحج.الــذي ال يؤدي ما 
عليه من الحقوق مع قدرته عليها، وال 
يتــورع من لحظــة وال لفظة وال اكلة 
وال خطوة.الــذي ال يبالــي بما حصل 
المال من حالل أو حرام.الذي ال يصل 
رحمه وال يرحم المسكين وال األرملة 
وال اليتيم وال الحيــوان البهيم بل يدع 
اليتيم وال يحض على طعام المســكين 
ويمنــع الماعون.الذي يشــتغل بعيوب 
الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنوبه. 

دواؤك يف غذائك      
  الثوم :

n   يعتبــر الثــوم من أنجــع األدوية 
لعالج الثعلبة حيث تقشــر أفصاص 
الثــوم ثم يفرم وتفرك مــكان الثعلبة 
بالمفــروم مرتيــن يوميــاً مــرة في 
الصبــاح وأخرى في المســاء ولكن 
يجــب الحذر من تــرك مفروم الثوم 
على المــكان بل يزال مباشــرة بعد 
الدهــن ويبقى على مكان الثعلبة ماء 
الثــوم فقــط   نظــراً ألن الثوم قوي 
جــداً. وتعتبر هذه الطريقة من أنجح 

الطرق لعالج الثعلبة .

لمن كان له قلب
 أسباب عذاب القبر مجملة

رمضانيات

إن من الشعر حلكمة
 يا راحم الطفل الرضيع الُمزعج  ***   يا فاتح الباب المنيع المرتج
 إن كان غيري مبلساً مستيئساً   ***   فأنا الفقير المستكين المرتجى
أو كان غيري آمناً في ِسربِه  ***   فأنا الُملِحُّ المستجير الُمرتجي

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

اهلل قريب مجيب 

تفقه في دينك ودنياك

 أوائل وأرقام

وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين

 سين  جيم 

13

n قــال هللا تعالى: ›‹ لََقــْد َنَصَرُكُم هللّاُ ِفي َمَواِطَن 
َكِثيــَرٍة َوَيــْوَم ُحَنْيــٍن إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرتُُكــْم َفلَْم تُْغِن 
َعنُكْم َشــْيئاً َوَضاَقْت َعلَْيُكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت ثُمَّ 

ْدِبِريَن‹‹)التوبة اآلية25 (. َولَّْيتُم مُّ

n والنبي صلى هللا عليه وســلم قال »أبشروا فإن 
هذا القرآن طرفه بيد هللا وطرفه بأيديكم فتمســكوا 

به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا«

n  -  )اللهــم أعنا على ذكرك وشــكرك وحســن 
عبادتــك ؛  ال إلــه إال هللا وحده ال شــريك له ؛ له 
الملك و له الحمد  وهو على كل شــيء قدير ؛ ال 
حــول وال قوة إال بــاهلل ؛ اللهم ال مانع لما أعطيت 
وال معطــي لما منعــت وال ينفع ذا الجد منك الجد 
؛ يا ربنــا  أنصرنا على الظالمين المعتدين وعلى 
حفــدة القردة والخنازير وحرر المســجد األقصى 

وفلسطين  (  آمين يا قريب يا مجيب  .

n  س/ ما السنة في القراءة لصالة الفجر يوم الجمعة؟
ج/ السنة أن يقرأ في األولى بـ ” السجدة “, وفي الثانية بـ 

” هل أتى على اإلنسان “.
س/ اذكر شــروط صحة صــالة الجمعة؟ ومتى يدرك مع 

اإلمام صالة الجمعة؟
ج/ -1 دخول الوقت.

-2 أن يكون المصلون مستوطنين بساكن بما جرت العادة 
بالبناء به.

-3 تقــدم خطبتين؛ لمواظبة النبي – صلى هللا عليه وســلم 
– عليهما.

ويــدرك مع اإلمام صــالة الجمعة بــإدراك ركعة واحدة؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً:” من أدرك ركعة من الجمعة؛ 
فقــد أدرك الصالة ” رواه البيهقي وأصله في الصحيحين, 
وإن أدرك أقل من ركعة؛ بأن رفع اإلمام رأسه من الركعة 
الثانيــة قبل دخوله معه؛ فاتته صــالة الجمعة, فيدخل معه 

بنية الظهر, فإذا سلم اإلمام؛ أتمها ظهراً.

n  أوائل
 أول من أسلم من األنصار مع سعد بن زرارة هو 

أبو الهيثم بن التيهان رضي هللا عنهما .
أول من أسلم من أهل المدينة أسيد بن حضير قبل 

إسالم سعد بن معاذ بساعة رضي هللا عنهما .

 أرقام  
  ذكــرت كلمــة الفؤاد فــي القــرآن الكريم 148 
متساوية مع كلمة القلب وهذا من اإلعجاز العددي 
في القرآن الكريم ؛ ومن آيات هللا أن ضوء الشمس 
يقطع مسافة قدرها 93 مليون ميال أي بين الشمس 
واألرض فــي 8.2 دقيقــة . وأن الهــواء المشــبع 
باألمالح يسهل عملية تكوين الضباب . فال إله إال 

هللا الذي بيده كل شيء .

n قال:بطليمــوس األخيــر :كل عمــل يــأذن فيه 
العقل صواب. وكان يقول. ال تشــرب السم اتكااًل 
على ما عندك من الدرياق وأحســن ما يحكى عنه 
قولــه ينبغي للعاقــل إذا أصبح أن ينظر في المرآة 
فإن رأى وجهه حسناً لم يشبه بقبيح من فعله. وإن 

رآه قبيحاً لم يجمع بين قبيحين.

n   س = من أول من جهر بالقرآن؟ ج = عبد هللا 
بن مسعود

س = من أول من جمع القرآن ؟ ج = ابو بكر الصديق
س = مــن أول مــن خط بالقلــم ؟ ج = ســيدنا إدريس 

عليه السالم
س = من أول من ظاهر في اإلســالم ؟ ج = أوس بن 

الصامت
إعداد :  الشيخ الداعية سليم بيدي

أرق نفسك بنفسك
عليك بقراءة هذه اآليات بتمعن وخشوع :

n قــم توضأ واجلس في مكان طاهر  
ليــس فيه تصاويــر وال تماثيل واقرأ 
بتدبر: أعود باهلل السميع من الشيطان 
الرجيــم بســم هللا الرحمــن الرحيم : 
)آمن الرســول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنــون كل آمــن بــاهلل ومالئكته 
وكتبه ورســله ال نفــرق بين أحد من 
رسله وقالوا ســمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير )285( ال يكلف 

هللا نفســا إال وســعها لهــا ما كســبت 
وعليها ما اكتســبت ربنــا ال تؤاخذنا 
إن نســينا أو أخطأنا ربنــا وال تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به 
واعــف عنا واغفر لنــا وارحمنا أنت 
موالنا فانصرنــا على القوم الكافرين 

)286(  )سورة البقرة(.
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عين على اإلقتصاد

n   المبــادرة احتضنهــا أحد المطاعم 
القســنطينية أين تخلل الســهرة مجموعة 
مــن األنشــطة الثقافية أهمها مســرحية 
مــن طــرف فرقــة رياحيــن األقصــى  
تناولــت القضية الفلســطينية، فضال عن 
إلقــاء مقتطفات مــن القصائد الشــعرية 
،إلى جانــب محاضرتيــن األولى كانت 
لألســتاذ المحاضر بجامعــة األمير عبد 
القادر للعلوم اإلســالمية عمار طسطاس  
تنــاول فيها ليلــة القدر وبركات العشــر 
األواخر من شهر رمضان المعظم ، أما 
المحاضرة الثانية فقد خصصت للحديث 
عن القضية الفلســطينية قدمها البرلماني 

و الناشط يوسف عجيسة .
كمــا تم تنظيــم معرض لبيــع منتوجات 
يدوية خاصة بفلسطين على سبيل المثال 
“الكوفيــة  وتحــف الديكــور والزينــة..

كما تــم تخصيص مبالغ هــذه المبيعات 
لفلسطين.

وقد أشاد الحاضرون بهذه المبادرة التي 

جــاءت فــي وقــت يتعرض له الســعب 
الفلســطيني إلــى ظلم وغطرســة العدو 
اإلسرائيلي خاصة خالل األيام األخيرة .

n   أَقــدُم مســجد بالبويرة، مســجدُ الشــيخ 
عبــد الحميد ابن باديس الــذي بُني قُبيل اندالع 
ثــورة التحرير المباركة، وقــد كان له الفضل 
الكبيــر في دعمهــا وتمويلها بالرجــال والمال 
واألخبــار، وكان لــه أيضا الفضــُل الكبير في 
الحفاظ على هوية الشــعب الجزائري وثوابته 
قبل االســتقالل وبعــده، بفضــل القائمين عليه 
وفي مقدمتهم شيخنا إماُم المسجد العالُم الجليل 
اسماعيل جوامع -رحمه هللا – الذي تتلمذ على 
يــد عالمة الجزائر اإلمــاِم ابن عبد الحميد ابن 

باديس رحمه هللا.

وقــد ظل ذلك المســجدُ منارة للعبــادة والقرآن 
والعلم وإصــالح ذات البين وقضــاء الحوائج 
إلــى أن ابتُِلينــا بهذا الوبــاء -رفعه هللا علينا – 
فأغلُق كباقي المساجد!المسجد بهندسته العربية 
اإلســالمية يعد تحفة في مدينــة البويرة  تزينه 
منارة تبدو بارزة للعيان لكل من يزور المدينة 
، وفوق سطحه قبتين تزيدانه أناقة ، بني بشكل 
مرتفــع على هضبة ، ويصلــه المصلون عبر 

ساللم   وضعت بإتقان .
المســجد كان وال يزال منارة إسالمية وصرح 
علمــي هــام ، حيث تتلمذ فيــه الكثير من ابناء 

المنطقــة على يــد علماء كبار أحــالء ، وهو 
اليوم يبقى شامخا ، ووفيا لما قام به األسالف 
، حيث يــدرس فيه القرآن وعلــوم الحديث ، 
وتقيــم فيــه الحلقــات ، ويزداد بهــاء كل يوم 
جمعة ألن ســكان المدينــة يفضلون أن يؤدوا 

الصالة هناك لما له من رمزية .
يحــوي هذا المســجد على قاعــة صالة كبيرة  
ومدرســة قرآنية  إلى جانــب بعض المكاتب 

للجمعية الدينية النشطة ومقصورة اإلمام .
 وإلى جانب هذا المســجد الرمز يوجد مسجد 
اوالد ابراهيــم العتيق بامشــداله اقدم مســجد 
بني بالوالية يعود الــى فترة ماقبل العثمانيين 
بالجزائــر ايــن عرفت هذه المنطقــة بعلمائها 
على غرار ناصر الدين المشــدالي الذي تكلم 
عنه ابن خلدون والذي قال عنه انه وصل الى 
درجة االجتهاد في الفقه، وعمران المشــدالي 
الذي اســس المدرسة التاشــفينية بتلمسان في 
عهد المرابطين بقيادة يوســف بن تاشفين علما 
ان هنالك مســجد جامــع مشــداليين بالجزائر 
العاصمة هدمته فرنســا إبان االحتالل مســجد 
اث بوحــرب بالقرب مــن ضريح الال خديجة 

وزوجها الحمل بويزرمان
. وهنــاك أيضا مســجد بني حماد، مســجد اث 
والبــان، ومســجد اغيل حماد، كلهــم يعودون 
الى الفترة العثمانية مســجد سي حميدو بصور 
الغزالن بني في 1753 اضافة الى العديد من 

الزوايا كزاوية الحجرة الزرقاء وتاوريرت

نظمته أكاديمية جيل الترجيح للتأهيل 
القيادي فرع قسنطينة 

إفطار رمضاني على شرف 
فلسطين في ليلة القدر

مسجد البويرة العتيق 
منارة للعبادة والقرآن 

والعلم وإصالح ذات البين
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رمضانيات
رمضان 
والناس

مساجدنا

أعدت سهرة أول أمس أكاديمية جيل الترجيح  لتأهيل القيادي فرع قسنطينة إفطارا رمضانيا 
على شرف فلسطين واألوضاع التي تعيشها حاليا بهدف أن يكون أجر إفطار الصائم في هذه 

الليلة المباركة هدية لفلسطين.
دالل بوعالم

aineldjazaircne2020@gmail.

www.aineldjazair .dz

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

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

 إشهار إشهار إشهار إشهار

خارج الحدود 
رمضان يف سلطنة عمان

كورونا تفسد إفطار الساحات 

n فــي ســلطنة عمــان شــهر 
الخــاص  ســحره  لــه  رمضــان 
وخاصــة فــي الواليــات والقرى 
العمانيــة التي تتحــول طوال أيام 
الشــهر إلى أسرة واحدة يجمعها 
نــداء األذان بالصالة وهو يرتفع 
من مئات المآذن التي تنتشــر في 
كل ربــوع عمــان يجمعها الحب 

والتآلف على مأدبة اإلفطار.
ومــع أذان المغرب يخــرج أبناء 
عمــان مــن كل حــدب وصــوب 
ألداء  المســاجد  إلــى  يتجهــون 
الصــالة التــي يحرصــون عليها 
وبعــد العــودة مــن أداء الصالة 
يبــدؤون بتناول اإلفطار ، وعادة 
مــا يتكــون مــن وجبــة خفيفــة 
ألخــرى  منطقــة  مــن  تختلــف 
وتتكون وجبة اإلفطار من أنواع 
الفاكهة المختلفة والتمور واللبن 
والعصائــر المختلفــة ، وبعدهــا 
العشــاء  صــالة  ألداء  يذهبــون 
وصالة التراويــح وعقب الصالة 
يجتمــع أبنــاء القريــة وشــبابها 
وشــيوخها في حلقات يستمعون 
الــدروس  بعــض  إلــى  فيهــا 
والمحاضــرات الدينية التي عادة 
مــا تــدور حــول أفضال الشــهر 
الكريــم، ومــع اقتراب الســاعة 
مــن العاشرةمســاء تبــدأ وجبة 

العشــاء التي تتكــون من اللحوم 
والهريــس  والثريــد  والدواجــن 
وأنــواع مختلفــة مــن األطبــاق 
الرمضانيــة، باإلضافة إلى بعض 
أنــواع الحلوى المحليــة وخالل 
أيام شهر رمضان الكريم تبدأ كل 
القرى العمانيــة في إعداد بعض 
الــدورات الرياضية التي تشــمل 
العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة 
وحلقات السمر التي يشارك فيها 
شــباب القريــة أو المنطقــة .كما 
تتخذ األســواق كل االســتعدادات 
الستقبال الشهر الكريم من بينها 
إصدار ســلطان عمان الســلطان 
قابــوس توجيهاتــه بتوفيــر كل 
المــواد الغذائية بأســعار تدعمها 
الدولــة وذلــك في إطــار تخفيف 
األعبــاء عــن المواطنيــن، وفي 
المجــال الرياضــي تنظــم األندية 
العمانية دورات رمضانية خاصة 
وفق برامج لتبادل الزيارات بين 

أندية الواليات وشبابها .
وقــد أفســد وبــاء كورونــا هــذا 
الموســم رمضــان العمانيــون ، 
حيــث غابت إفطارات الســاحات 
 ، الجائحــة  بســبب   ، الكبــرى 
وفضل الصائمــون تناول اإلطار 

داخل المنازل . 
إيناس .ش



    إرشادات غذائية مع المختصة منال عمران
التغذية السليمة بعد رمضان وخالل العيد

15رمضانيات

n   يتبــع العديد من الصائمين خالل أيام 
رمضان نظاما غذائيا يختلف في التوقيت 
والنوعيــة عنه في األيام األخرى، و ذلك 
لمدة شــهر كامل. وقد يؤدي تغيير النظام 
الغذائي بعد شهر رمضان إلى مشاكل في 
المعــدة وغيرها. و لهــذا من الضروري 
العودة تدريجيا إلى النظام الغذائي العادي 
بعد انقضاء شهر الصيام، وعدم المبالغة 
بالطعام من حيث الكمية والنوعية. و من 
أهــم النصائــح التي أقدمهــا للحفاظ على 

النظام الصحي بعد رمضان:
أوال : يجــب تنــاول الوجبــات الرئيســة 
خــالل أيــام العيد فــي أوقــات قريبة من 
أوقات اإلفطار والسحور، ومن ثم نقرب 
مواعيــد الوجبــات تدريجيا إلــى مواعيد 
الوجبات المعتادة، فذلك يساعدك تدريجيا 

على استعادة نظامك الغذائي الطبيعي.
 ثانيــا: مــن األخطــاء الشــائعة أول أيام 
العيــد، تنــاول وجبــة إفطــار ثقيلة على 
المعدة و عليه يجب أن نعّود المعدة على 
الطعام في الصبــاح  بالبدء بكميات قليلة 

من الطعام ثم زيادتها تدريجيا.
 ثالثا: خالل أيــام عيد الفطر يتم التركيز 
على تناول األطعمــة المتنّوعة والحلوى 
والمكســرات المختلفــة بيــن الوجبــات، 
ابتــداء مــن صبــاح اليــوم األول للعيد، 
متجاهلين أن الجســم قد اعتاد خالل شهر 

كامــل على الراحة من الطعام ما يســبب 
أالم بالمعدة و كذا اإلسهال.

 رابعا: عليكــم  تجنب اإلفراط في تناول 
األغذية الدسمة والمقلية. وانصح باختيار 
األطعمة المطبوخة، مثل: تناول البطاطا 
المطبوخة أو المسلوقة، بدال من المقلية..
 خامســا: أنصح باإلكثار من شرب الماء 
بدال من العصائر و المشــروبات المحالة 

في هذا الفصل الحار. 
 سادســا: التقليل من تنــاول اللحوم حيث 
تكثر ربات البيت مــن تحضير الوجبات 
التقليدية و كذا اإلكثار من تزيينها باللحوم 
و الدجاج و التي تفوق احتياجاتنا الطبيعية 
و بالتالي ارتفاع نســبة البروتين المتناول 
و عليــه  ينتج عــن عملية الهضم الغذائي 
للبروتينــات فــي هــذه الظــروف كميات 
كبيــرة من اليوريا وحمض اليوريك، مما 
يؤثر على مرضى الكلى ويرفع نســبة ما 
يتناوله اإلنسان من الدهون الحيوانية التي 

ترفع من نسبة الكولسترول في الدم.
 ســابعا: يجــد البعــض في  إجــازة العيد 
فرصة لإلفراط في تناول الطعام والراحة 
واالســترخاء فينتابهــم شــعور بالكســل 
والخمــول، مما يؤدي علــى المدى البعيد 
إلى الســمنة ومــا يصاحبها مــن مخاطر 
صحية و لهــذا ينصح باغتنــام أيام العيد 

بممارسة الرياضة البدنية.

  إعداد 
 الشاف

  نصيرة 
فصيح

n المقادير:
  3 أفخــاذ الدجــاج، 100غ ماشــطو و للتزييــن 1جريــوات 
،1بطاطاس، ملعقة كبيرة ســمن، ملعقة كبيرة شــيلي، ملح، 3 
فصــوص ثوم، ملعقة صغيــرة راس الحانوت، ملعقة صغيرة 
زعيترة، بصلة، 2حبات طماطم طازجة، ملعقة كبيرة طماطم 

مصبرة، جبن مبشور
طريقة التحضير:

نطهــي البطاطس و الجريوات و الماشــطو بصلصة طماطم 
و نضعهــم علــى حدا. وفي قدر نضع الســمن،البصل مفروم 
رقيق،الثــوم مبشــور،أفخاذ الدجــاج، ملعقة الشــيلي و راس 
الحانــوت فوق نار معتدلة و نســكب كاس ماء بارد و نترك 
الــكل  يطهى بعدهــا نضيف الطماطم الطازجــة و الطماطم 

المعلّبة و نكمل الطهي. 
في صحن مبسط نضع الدجاج في الوسط و نكمل الديكور حسب الرغبة.

شهية طيبة

n     نأخذ البســكويت المطحون ســابقا و نخلط معه نصف كوب جوز 
الهند و نصف كوب لوز مطحون  نلم بالحليب المركز نســتلي و نخلط 
جيــدا لنتحصــل على عجين، ثم نأخــذ كرات و نشــكلهم و نغطس في 

الشكوالطة الذائبة ثم في جوز الهند.
طريقة إعداد البسكويت:

نأخــذ 225غ زبــدة بحرارة الغرفة و نصف كوب ســكر ناعم و نخلط 
جيــدا  ثم نضيف بيضتين  نســتمر في الخلط ثــم ملعقة صغيرة خميرة 
الحلويات  و نصف كوب نشــاء و نجمع الخليط بالفرينة حتى نتحصل 
على عجين متماســك و نشكل و نطهو البسكويت في الفرن على درجة 

180د

ضيفنــــــــــا

n  وعــن ولوجــه في مجال الطبخ قال الشــاف مصطفــى أنه اختار هذه 
المهنة عن حب وشغف منذ نعومة أظافره، و منذ تخّرجهكتقني سامي من 

ن مدرسة تيزي وزو في تخصص المطبخ التنفيذي العام، استطاع  أ
يبــرز إمكانياته في هذا المجــال ، فضال عن خبرته 

الطويلــة التــي تضاهي الـ 30 ســنة والتي جعلت 
من اسمه اســما مطلوبا على القنوات التلفزيونية 

والجرائــد المكتوبة بفضــل طريقته الميزة في 
اإلعــداد وتقديــم وصفاته الدقيقــة والناجحة 

وتقنياته اإلبداعية و كذا نصائحه.
الشــاف مصطفى بســعيدي اعتبر مهنة 
الطبــخ تجربــة مهمــة في حياتــه لما 

أضافتــه له من رصيد معرفي مهني 
و فنــي و إنســاني، حيــث منحتــه 
إمكانيــة التعّرف علــى زمالء كثر، 

و االســتفادة من النصائــح المحترفين 
و إرشــاداتهم ، إلــى جانــب تعلّمه قدرة 

التحمــل و حــب المهنــة والغيــر ، فضال 
علــى التأقلم و القدرة علــى العمل الجماعي 

ألنــه يولد الصبر واإلرادة  والبحث المســتمر 
عن الجديد والتعّرف على ثقافة المطبخ العربي 

والعالمي.
إبداعه وتألقه في عالم الطبخ مكناه من نيل العديد من 

المراتب خالل المســابقات والمهرجانات، حيث شــارك 
فــي المهرجان الدولي اتحاد طهاة العرب »غولدن شــاف« في مصرفي 
طبعتيــه األولى والثانية لســنتي 2018 و2019 ،باإلضافةإلى مهرجان 
طهاة الملك بالمغرب،مهرجان السردين بتونس ، المهرجان الدولي بتركيا 
ومهرجانــات أخرى في الجزائر أين كان ضمــن لجنةالحكم الدوليةآنذاك 

متحصــال بذلك على عدة جوائــز أهمها الذرع الذهبــي في مصر،تونس 
وأزمير والجزائر ،إلى جانب ميداليات ذهبية تتويجا لمشــاركاته في هذه 
المهرجانــات التــي مكنته من االحتــكاك بالعديد من الطهــاة الجزائريين 
والعــرب والعالميين أبرزهم شــاف منتصــر محمود، 

ماكس، الشاف أسامة وآخرون .
يعمــل الشــاف مصطفى دائما علــى الحفاظ على 
األطبــاق التقليديــة كونهــا تعبّرعــن والعــادات 
والتقاليد واألعراف االجتماعية، حيث أشار أنه 

يحبها كثيرالكونها تبرز الهوية.
و أردف الشــاف بســعيدي أن مهنة الطبخ 
تحتاج إلــى الصبــر واإلرادة وأن يكون 
الشاف قابل للحوار والنقاش والتواضع 
،مضيفــا أن االحتــكاك مــع الطهــاة 
بالعالــم فرصةذهبيــة الطاهي لتطوير 
نفســه مؤكــدا أنــه البد على الشــاف أن 
يكون أســتاذامحاضرا في كل المجاالت 
باالعتماد على أخالقيــات المهنة والضمير 
المهني وضرورة تقبل النصائح واإلرشــادات 
،كمــا قدم من منبرنا هذا  نصيحة للشــباب الذي 
يدرس هذه المهنة »عليهم  تعلم النظري والتطبيقي 

وإتباع أخالقيات المهنة .«
وبمــا أنه يمتلــك مدرســة صغيرة فالشــاف مصطفى 
يطمح إلنشاء مدرسة معتمدة خاصة بالفندقة وتحمل صدق 
ومصداقية وإيصال الرسالة لكل المتربصين وانجاز كتاب ثالث يجمع فيه 

كل األطباق التقليدية  ألن في جعبتيه إصدارين.

 دالل بوعالم

 هذه    
 الصفحة 
برعاية 

رمضان      نكهات    

الجزائري مصطفى بسعدي
شاف تفنن يف تنويع األذواق و نجح يف نقل األطباق الجزائرية إىل العالم
 اقتحم عالم الطبخ منذ نعومة أظافره، خبرته الطويلة في هذا الفن حوالي 30 سنة أهلته للمشاركة في أضخم 
المسابقات والمهرجانات والتجوال في مختلف بلدان العالم حامال رسالة و هدف التعريف و الترويج لألطباق 

التقليدية الجزائرية التي يعتبرها رمزا مهما في ثقافة بالدنا وموروثها الثقافي، إنه الشاف مصطفى بسعدي ابن 
والية الشلف الذي روى لعين الجزائر بعضا من مغامراته في عالم األذواق الساحر.

حلوى
النستلي
 بدون   فرن

 الطريقة 

n  المقادير :
  500غ يقطين، 250 غ جزر مبخر، 1كوب عسل حسب الذوق، 1كوب كبير عصير الليمون  و شرائح 

الليمون.
طريقة التحضير:

 في قدر نضع اليقطين مقطع إلى قطع صغيرة، الجزر، العسل، شرائح الليمون و نغمرهم بالماء و نتركهم 
فوق النار حتي الطهي الكلي نضيف عصير الليمون و نضع الكل في الخالط و نمزج الكل و نقدمه بارد.

  شهية طيبة

اليقطنيعصري

 أفخاذ الدجاج  بصلصة الشيلي

الثالثاء  11 ماي  2021
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متفرقات

الخيريــة  الجمعيــة  قامــت    n
الصومــام  لرعاية اليتيــم  بوالية 
بجايــة،  بمنــح 300 وصل بنكي 
مالبــس  شــراء  ،قصــد  لليتامــى 
وكســوة العيد بهدف إدخال الفرحة 
والبسمة إلى وجوه وقلوب اليتامى 

في هذه المناسبة الدينية.
فــي  الجمعيــة  رئيــس  وحســب   
فــإن  الجزائــر،  لـــعين  تصريــح 
العمليــة تمــت االنتهــاء منها بفعل 
التضامــن الكبيــر، والتبــرع الذي 
تقــدم بهــا المحســنين مــن اجــل 
المســاهمة في هذا العمل الخيري، 
إذ تم ايصال كل الوصالت البنكية 
الــى المعنيــن ،وهــذا فــي ظرف 
قياســي ووجيــز جــدا مثنيــا على 
المجهــودات المبذولــة من طرف 
أعضــاء الجمعية الســاهرين على 
توفير كل الظــروف المريحة لهذه 
الفئة قبل ســاعات عن حلول علينا 
عيد الفطــر المبــارك،  كما قامت 
الجمعية فــي نفس الســياق بتنظيم 
الوزيعــة أو تيمشــرط  إلــي هــي 

عبــارة عــن ذبح الثيــران وتوزيع 
اللحــم علــى الفقــراء والمعوزين، 
وهي المبــادرة  األولى من نوعها 
للجمعية فــي عيد الفطــر المبارك 
منــذ ســنوات، مــن أجل مســاعدة 
الفقــراء على تناول اللحم في األيام 
األخيرة من الشهر الفضيل في ظل 
االرتفاع المحسوس لهذه المادة في 
الســوق على حد تعبيــر المتحدث 
الذي أضــاف أن الجمعية ارتاءت 
الــى توزيــع 600 قفــة تحتــوى 
على مختلف المــواد الغذائية على 
المعوزين، والمســاكين  مع تنظيم 
ختــان جماعــي لزهــاء 40 طفال 
من بلدية ومنطقة بوعنداس شــمال 
ســطيف منهم 26 طفــال تكفل بهم 
محسن في إحدى العيادات الخاصة 
بالواليــة، حيث ثمن قجالي صديق 
هذه المبادرة التي تؤكد الثقة الكبيرة 
التــي وضعت في هذه الجمعية منذ 

تأسيسها.
 أ- هادي

n مــع اقتــراب حلــول عيــد 
المبــارك أطلقــت المديرية  الفطر 
ومــن  الوطنــي  لألمــن  العامــة 
خاللها  مصالــح أمن واليــة ميلة 
حملــة تحسيســية علــى مســتوى 
محطات نقل المســافرين ومواقف 
ســيارات األجــرة لفائــدة ســائقي 
مركبات المسافات الطويلة للوقاية 
مــن حــوادث المرور عشــية عيد 
الفطر المبارك، تهدف أساســا إلى 
التوعية والتحســيس مــن حوادث 

المرور.
بالموازاة مع ذلك تم وضع مخطط 

أمني يقضي بإعادة انتشــار قوات 
الشــرطة عبــر النقاط التي تشــهد 
حركيــة مرورية كثيفة للســيارات 
والراجلين أيام عيد الفطر المبارك 
من أجل مرافقــة المواطنين خالل 

تنقالتهم و أداء شعائرهم الدينية.
كمــا أوصت مصالــح أمــن والية 
ميلــة المواطنين بضــرورة توخي 
الحيطــة خــالل قيــادة المركبــات 
لمســافات طويلة مع عــدم تجاوز 
الســرعة المحددة وتفادي استعمال 

الهاتف النقال أثناء القيادة. 
محمد. ب

نجاح مبادرة الرشاكة بني الطالبات و اإلدارة 

جمعية خريية ببجاية تدخل 
البسمة والفرح ل300 طفل يتيم

أمن ميلة يطلق حملة تحسيسية لفائدة 
سائقي مركبات المسافات الطويلة

n في محله بدار الحرف التقليدية بواد قريش ال 
يمكــن للزائــر إال أن يعجــب بتلــك المصنوعات 
»ســنيوات«  مــن  الجميلــة  التقليديــة  النحاســية 
)صينيات( ومرايا و«طاسات حمام« تشد الزوار 
إليهــا وتحرك فيهم مشــاعر الحنين وســط ديكور 

تقليدي ال يرى إال عند كبار النحاسين.
أنــواع  بشــتى  صغير مزيــن  كمتحــف  محلــه 
الذهبيــة،  أناملــه  بهــا  جــادت  النحاســيات التي 
وبعضها قطــع فنية مــن إبداع والده يعــود أقدمها 
لألربعينيات، باإلضافة إلــى تكريمات وتتويجات 
تحصل عليها من مختلف المســابقات والمعارض 

التي شارك بها والتي يعود أقدمها لعام 1972.
ورغــم بعــد محله عــن القصبة، حيّــه القديم الذي 
تعلّــم فيــه أبجديات هــذه الحرفة، إال أنــه ال يزال 
يتفنــن فــي تحويل أقراصــه النحاســية الحمــراء 
والصفراء إلى تحــف فنيــة ذات نقــوش غاية في 

الجمال تستعمل في أغلبها للزينة والمناسبات.
وبابتسامته العريضة ونظاراته التي تعكس تركيزه 
الحــاذق والســنين الطويلة التي قضاها في رســم 
أشــكال فنية على صفائح النحاس يدرك الزائر أنه 
أمــام حرفي قصباجي اســتطاع بفضل مهارته في 
اســتعمال »القرطة« و«الميجم« فــي إنتاج قطع 
فنيــة بديعة والحفــاظ على هذا التــراث الذي ميز 

القصبة منذ العهد العثماني.
ورغــم أنــه يقارب عقــده الســابع إال أن عزيمته 
ونشــاطه ال ينضبان، يدردش ويحكي للزوار عن 
أســرار حرفته التي عشقها منذ كان صغيرا والتي 
تــكاد تزول اليوم، متحســرا في نبــرة من الحزن 

والحنين على المصير الذي آلت إليه.
»أين قصبة زمان؟« يتساءل دريس متحسرا على 
وقت كانت فيه األواني والديكورات النحاســية من 
»ســنيوات« و«طباســا العشــاوات« و«لمراك« 
و«لمحابــس« و«الطاســات« من ســمات الحياة 

االجتماعية في هذا الحي العتيق.
يعود دريــس إلى الماضي القريــب فيقول أن هذه 
المنتوجات كانت تصدر في السبعينيات إلى مختلف 
المدن الجزائرية كقسنطينة ووهران وتلمسان وأن 
بعضهــا كان يصــدر حتــى إلــى خــارج البــالد 
ك »ســني الجمل« )صغيرة الحجــم وتزين على 
الحائط( و »سني فلوكة« )خاصة بفناجين القهوة(

من مواليد عام 1954 بالعاصمة في عائلة تمتهن 
صناعة النحاس والسباكة أبا عن جد, يعتبر دريس 
آخر الممتهنين لهذه الحرفة في عائلته، وقد اكتسب 
خبرتــه من عملــه الطويل في ورشــة العائلة التي 
بالقصبــة )انهارت فــي بداية التســعينيات كالعديد 
مــن بنايــات القصبة التــي تعود للعهــد العثماني( 

والثانية التي ببوفريزي )باب الواد(.
وقــد دخل هــذا الحرفي عالم النقــش على النحاس 
عــام 1967 حيــث تعلم على يــد صديقه النحاس 

الراحل الهاشــمي بن ميرة والذي تعلم بدوره على 
يــد والد دريــس، محمد زولو، في ورشــة العائلة 
التــي بالقصبــة والتي صارت مع الوقت مدرســة 

حقيقية يتخرج منها النحاسون بحي زوج عيون.
ويلفــت دريــس إلــى أن حبــه لمهنتــه ظــل يكبر 
مع الوقت وطيلة أكثر من خمســين عاما ليستطيع 
أخيرا الخروج بنقشــة خاصة به على غرار نقشة 

»لعروق« التي اشتهر بها والده.
ويوضــح هذا الفنــان أن القصبة لعبت دورا كبيرا 
فــي ترقية الحرف بالعاصمــة ككل خصوصا في 
الفترة من نهاية الســتينيات وإلى بداية الثمانينيات 
غيــر أنه يتأســف للتقهقــر الحالي الــذي أصابها 
داعيــا إلى التوجه إلى الشــباب من خالل القنوات 

التلفزيونية لجذبهم من جديد إلى هذا المجال.
للنحــاس  القليــل  أن االســتهالك  أيضــا  ويــرى 
الكهرومنزليــة  اآلالت  حضــور  اليوم ســببه 
والمنتجات البالســتيكية مضيفا أن كبره في السن 
جعله يتوقف عن إنتــاج العديد من المنتجات التي 
تحت الطلب أو تلــك التي تتطلب الجهد الكبير أو 

التي تحتاج للمسبكة.
ويدعو دريس الســلطات إلى دعــم الحرفيين بدار 
الحــرف التقليدية بواد قريــش من خالل »خفض 
اإليجــار« مؤكــدا أن الظــروف الصحيــة التــي 
تعرفها الجزائر منذ أكثر من عام قد »شلت تقريبا 
نشــاطهم« خصوصــا أنهم كحرفييــن »ملتزمون 
بدفتــر شــروط ال يســمح لهــم بحريــة مطلقة في 

النشاط التجاري«.
مفارقــة  عــدم  علــى  الحرفــي  هــذا  ويصــر 
هذه »الصنعة« فرغــم أنهــا ال تدر عليــه بالمال 

الكثير إال أن حبه لها أغناه عن كل شيء في وقت 
تركهــا فيه كثيرون أو رحلوا عــن هذه الدنيا وهم 

يحملون حسرة ما آلت إليه كالهاشمي بن ميرة. 
على خطى الوالد 

يعد محمــد زولــو، والد دريس، من أبرز نقاشــي 
النحاس الذيــن عرفتهم القصبة وقد كان له الفضل 
في نهاية الخمســينيات في تكوين أبرز النقاشــين 
علــى النحــاس ومنهم الهاشــمي بن ميــرة واحمد 
عالــم والذيــن عملوا بدورهم علــى تكوين آخرين 

في الستينيات والسبعينيات.
ويقــول دريس أن والده بدأ النحاســة وهو صغير 
في بداية األربعينيات حيث تعلم فن النقش التركي 
القديــم )الســرول( والنقش الدمشــقي القديم ليفتتح 
بعدهــا محله الخــاص بزوج عيــون بالقصبة عام 
1946 والدي استقطب بدوره الراغبين في التعلم 

منذ بداية الخمسينيات.
ويلفــت فــي هذا الســياق إلى أن والــده كان يجبر 
لحفظ مهنــة  اليــدوي  العمــل  علــى  المتعلميــن 
اليد أو »الصنعــة« التقليدية قبــل االنتقال النهائي 
إلى استعمال المخرطة اآللية التي كانت قد دخلت 

هذا المجال بعد الحرب العالمية الثانية.
ويؤكد دريس أن مهارة والده في مداعبة الصفائح 
النحاسية جعلته واحدا من أمهر النحاسين بالقصبة 
لدرجــة أنه اشــتهر بالعديد مــن القطع الخاصة ك 
»ســني بوفريزي« وهــي صينية بــال أي نقوش 
تعرف إلى اليوم بهذا االســم أنتجها ألول مرة في 

ورشته المتواجدة بحي بوفريزي.
واج

n و في هذا السياق، لبست اإلقامة 
الجامعيــة للبنــات رقم 3 بســكيكدة، 
ثوبــا جديدا، من خالل جهود اإلدارة 
الجديــدة التــي ســعت إلــى تكريس 
العمــل التطوعي و »الشــتاركي » 
بيــن المســئول و الطالبات، حيث تم 
تحســين اإليــواء داخــل الغرف من 
خالل حمالت التزيــن و التنظيف و 
إعــادة التهيئة الداخليــة و الخارجية 
لجميع الغــرف و المرافق الخدماتية 
الداخلية و بمســاهمة مــن الطالبات 
اللواتي قمنا بحملة تشــجير خارجية 
و تزين لإلقامة الجامعية التي ارتدت 
حلــة جديدة، كما ســعت اإلدارة إلى 
خلــق العديد من الفضــاءات الرقمية 
منها قاعات االنترنت و المكتبة، أما 
بخصوص اإلطعام و التكفل بطالبات 
فقــد عملــت اإلدارة علــى تحســين 
الوجبات الغذائية لطالبات و هذا وفق 

بروتوكول صحي مع التشاور معهن 
بخصــوص النوعية المقدمة لهن من 
الوجبــات التي تتماشــى و إمكانيات 

إدارة »اإلقامة« التي نجح مسئوليها 
فــي خلــق عمــل تشــاركي جماعي 
و تحســيس الطالبات بمســئوليتهن،  

فيما أعربت الطالبات عن ســعادتهن 
بالتغيــر الشــامل و الســريع الــذي 
تشــهده اإلقامة أكدنــا ألخبار الوطن 
بأنهن ســتواصلنا حمالتهن من اجل 
إقامة نظيفة و الحفاظ على مكتسبات 
اإلقامــة موجهة تحيــة احترام و كل 
الشــكر لإلدارة »الجديدة« التي ثمن 
مديرها جهود الطالبات في  تطوير  
الخدمات في اإلقامة بشكل سريع  و 
أعتبرها »الثورة« ، حيث مست كل 
نواحي الخدمات و الرعاية و التكفل 
اليومي بالطالبات التي تم إشــراكهن 
فــي كل شــيء يتعلــق بيومياتهم في 
اإلقامــة في إطار تســحين الخدمات 
الجامعيــة، و أضــاف بــأن اإلدارة 
ســوف تخلــق تقاليد جديدة بإشــراك 
الطالبــات في يوميــات اإلقامة و كل 
شــيء يتعلق بالخدمــة اليومية، كما 
دعاهــم بالمناســبة للحفــاظ على كل 

تلك المكاسب.

أكرث من نصف قرن من النقش عىل النحاس

اإلقامة الجامعية رقم 3 بسكيكدة

يعد الحرفي زولو إدريس، من النحاسين القالئل المتبقين بالجزائر العاصمة، وعلى مر خمسين عاما من النشاط 
استطاع أن يبدع في النقش على النحاس بل ويحظى بنقشة خاصة به تماما كوالده الذي ساهم في تكوين العديد 

من نقاشي النحاس بالقصبة.

تشهد، اإلقامة الجامعية رقم 3 في جامعة 20  أوت 55 في سكيكدة، ثورة حقيقة في تحسين ظروف استقبال و الخدمات لطلبات 
على مستوى كل فروع اإلقامة و مراكزها، و هذا في إطار التكفل التام لدى ديوان الخدمات الجامعية و إدارة اإلقامة التي نجحت 
في تكريس ثقافة« التشاركية« بين المسئول و الطالب من أجل تحسين يومياته في اإلقامة و إعطائه دورا فعاال في تنظيم و 

تحسين و المشاركة في تغير واقعه الداخلي في اإلقامة.

زولو دريس،حرفي بقبعة 
فنان و مؤرخ من نوع خاص

سكيكدة : نورالدين .ب
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n تعتبــر إيطاليــا مهد صناعــة 
البيتزا أحــد األكالت الشــهيرة في 
العالم وتحديدا في العاصمة روما، 
ومنــذ أن تم اكتشــاف هــذه األكلة 
صاحبــة الشــعبية العالمية ويدخل 
على صناعتها العديد من التعديالت 
التــي تلقى قبــوال جماهيريا، ولكن 
هــذه المــرة التعديــل فــى صناعة 
البيتزا، حيث تــم تصميم آلة لخبز 
شــرائح البيتزا المخبوزة الطازجة 
ليستلمها الزبون في دقائق معدودة.
آلة صناعة البيتزا في إيطاليا يطلق 
عليها ماكينة »مســتر جو بيتزا«، 
وهــي مملوكة مــن قبــل إيطاليين 
ويديرها صاحبها ماسيمو بوجولو 
في شــارع فيا كاتانيا في العاصمة 
رومــا، وعرضــت شــبكة »يورو 
نيــوز«، فيديــو لطريقــة عمل آلة 
مســتر جو لصناعــة البيتزا، حيث 
يقوم الزبون بوضع النقود ومقدارها 
مــا بين 4.5 و6 يورو، ثم يحصل 
 على البيتزا في دقائق خالل وقوفه.
ماكينة »مســتر جو بيتزا«، تعمل 
علــى مــدار 24 ســاعة، وقــادرة 
على خبز فطيرة البيتزا أمام أعين 
الجمهور، وتســتوعب ما يكفي من 
العجين لما يصل إلى 100 شريحة 
يوميا ويمكــن تعبئتها في أي وقت 

بواسطة أحد العمال.
طريقة الحصول على البيتزا تكون 
من خلل وضع النقود، واختيار نوع 
البيتزا المفضلة ســواء مارجريتا، 
بيكــون، أو فور تشــيز وسبايســي 
ســالمي، وينتظــر الزبــون لمــدة 
ثالث دقائق فقط ليجدها جاهزة بين 
يديه، بعــد عجنها وخبزها ووضع 

المكونات على سطحها.
ويتــم تشــغيل الماكينــة حاليــا من 
الســاعة الثامنــة صباًحــا ولغايــة 
الســاعة العاشرة مســاًء، احتراما 
للشــروط التي فرضتها الســلطات 
علــى المطاعــم لمكافحــة فيروس 
كورونــا، والتــي تمنعهــم من فتح 
أبوابهــم مــع بــدء ســريان حظر 
التجــول الليلي، على الرغم من أن 
الماكينة ليســت مطعًما وال آلة بيع 

بسيطة.
وأقبل ماســيمو بوجولو، على تنفيذ 
هــذه الفكــرة لتوفيــر خدمــة بديلة 
ألولئك الذين يحتاجون لمنتج سريع 
وســهل، خالل فترة زمنية محددة، 
وخاصــة خــالل جائحــة كورونا 
وحالة اإلغالق الكلي التي فرضت 
فــي معظم أنحــاء العالم وأدت إلى 

إغالق المطاعم ألشهر عدة.

n حصل رجل أســترالي كاد أن 
يقتــل في هجوم قرش أبيض كبير، 
على حق االحتفاظ بســن الســمكة 
التــي هاجمته وتركت ســنها عالقة 
في لوح التزلــج الخاص به، حيث 
فقــد كريــس بلويــز، المتزلج على 
األمواج، ســاقه، ودخل فى غيبوبة 
لمــدة 10 أيام بعد تعرضه للهجوم 
الــذى حــدث فــي واليــة ســاوث 

أستراليا عام 2015.
وفى التفاصيــل، يتضح أن بلويز، 
البالــغ مــن العمــر 32 عاًما، كان 
يمارس رياضة ركــوب األمواج، 
في خليج فيشــرى، فــي أبريل عام 
2015، عندمــا صدمه من الخلف 
قرش أبيض كبير، يبلغ طوله 5.5 
من األمتار، وبسبب الهجوم علقت 
سن القرش في لوح التزلج الخاص 
بــه، إال أن قوانيــن الوالية تحظر 
علــى المواطنيــن امتــالك أجزاء 
ذات صلــة بأنواع حيوانية محمية، 
لكن الوالية استثنته من ذلك، وقال 
بلويز، إنه يحتفظ بالسن على سبيل 

»التذكار«.
وخضع بلويــز، لعالج قدمه فريق 
اإلســعاف الطبي بعد أن اســتطاع 
صديقان إعادته إلى الشاطئ، ونُقل 
بعدهــا إلى المستشــفى فــي مدينة 

أدياليــد، حيث قــال: »توقف قلبي 
تماًما، واضطروا إلى إجراء تنفس 
اصطناعــي حتــى ظهــرت بادرة 

للحياة«.
وعندما ذهبت الشــرطة الســتعادة 
لــوح التزلج الخــاص به، على حد 
قــول بلويــز، عثروا علــى إحدى 
أسنان القرش عالقة فيه، وبموجب 
قانــون واليــة ســاوث أســتراليا، 
ســلموها إلــى الســلطات، ويقــول 
بلويز: »منذ ذلك اليوم لم يُسمح لي 
برؤية الســن«، وال يجوز قانونيا، 
مصايــد  إدارة  قانــون  بموجــب 
األسماك للوالية، امتالك أو بيع أو 
شــراء أي جزء من أسماك القرش 
األبيــض، وينــص القانــون علــى 
فــرض غرامــة تصل إلــى 100 
ألــف دوالر اســترالي أو الســجن 
لمدن عامين لكل من يخالف ذلك.

ويقول بلويز، إنه ســأل مســئولين 
عــدة مــرات عمــا إذا كان بإمكانه 
اســتعادة الســن، حتى حصل على 
اإلعفــاء فقط بعد أن علــم بقضيته 
سياســي محلي، وهــو األمر الذى 
مكنــه من الحصول علــى الموافقة 
باالحتفــاظ بـ«ســن« القرش الذى 

هاجمه.

إنقاذ حوت صغري علق يف نهر التايمز بربيطانيا

1.3 مليون دوالر لقميص أسطورة السلة جوردان

أقدم حفرية لشجرة عنب يف العالم عمرها 18 مليون سنة

إيطايل يعرض جهاز لصناعة البيزتا 
فى 3 دقائق للمارة فى شوارع روما

أسرتايل يحتفظ بـ«سن« قرش أبيض 
تذكار بعدما هاجمه والتهم ساقه

n و مــن أعــرق المخابــز التقليدية بقســنطينة 
مخبــزة بورجــو التــي نجحــت فــي الصمــود و 
المحافظــة على روحها وكيانهــا، فبمجرد أن تطأ 
قدمك رحبــة الصــوف بالتحديــد بزنقة بــن دادة  
تقابلك طوابير كبيرة من الرجال و النساء الحاملين 
للحلويات التقليدية » المقروض  ســلطان الصينية 
القســنطينية و الغريبيــة و القطايــف و البقالوة« 
والتي  تنبعث رائحة الحلويات و الخبز منها والتي  

تعبق بذكريات الماضي .
 اقتربنــا من صاحب المخبزة فأخبرنا بأن عمرها  
يزيد عن  100 سنة فهي إرث األجداد  مصنوعة 
مــن الحجــر األحمر الــذي يطهــي  المعجنات و 
الحلويــات  في الفرن الحجــري الثقيل الذي يخفي 
بيــن أجزائــه ذاكرة مــكان طالمــا تــّرددت عليه 
شــخصيات و مشــايخ المدينة العتيقة، كما يحتفظ 
بصور أشهى الطباق و الطواجن و الحلويات التي 

طهين بين أحجاره.   
 و أخبرنــا مالك مخبزة بورجــو بأنه لم يعد يذوق 
طعم الراحة بســبب التهافت الكبير لسكان المدينة 
القديمة، و كذلك ســكان المناطــق المجاورة الذين 
يفضلــون مخبزتــه لخدماتــه المتنوعــة بمــا فيها 
تحميص كل المكســرات المســتعملة في الحلويات 

التقليدية.
كمــا زرنا مخبزة بهلول الكائنــة بحي األمير عبد 
القــادر و التــي  ال يختلف حالهــا عن حال مخبزة 
بورجــو، حيث ذكرت مالكتهــا راضية كيف أنها 
الزالت محافظة على طريقة أجدادها و والدها في 
صنع الخبز و الحلويات باستعمال الفرن الحجري 

.
و لإلشــارة فــإن راضيــة مختصة فــي صنع كل 
الحلويــات التقليديــة األصيلة و التــي تعرف طلبا 
متزايد من قبل النســاء العامالت اللواتي ال يملكن 
الوقــت و يواجهن صعوبة  في صنعها  باإلضافة 
إلى الثقة الكبيرة و الشهرة الشعبية التي يتمتع  بها 

n عكــف رجــال اإلنقــاذ الليلــة 
الماضية علــى تحرير حوت صغير 
تقطعــت به الســبل في نهــر التايمز 
جنــوب غرب لنــدن حســبما أفادت 

وسائل إعالم محلية.
وقالــت تقاريــر إعالميــة إن فريــق 
اإلنقاذ وصل إلى الموقع بالقرب من 
هويس في ريتشموند حوالي الساعة 
20:00 بتوقيــت غرينتش بعد فترة 
قصيــرة مــن رصــد الحــوت للمرة 

األولى مساء األحد.
وأظهــر مقطع مصور حصلت عليه 
)رويترز( حشــدا صغيرا من الناس 

يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خالل 
تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع 
عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي ســي( أن الفريــق نجح بعد قرابة 
أربع ســاعات في نقــل الحوت وهو 
من فصيلــة حوت المنــك إلى مكان 

أكثر أمانا.
وقالت )بي بي سي( إن طبيبا بيطريا 
سيفحص الحوت قبل إطالق سراحه. 
ويشــيع وجود حوت المنك في شمال 

المحيط األطلسي.

يخــص  قميــص  بيــع   n
أســطورة كرة الســلة مايكل 
جــوردان مــن فتــرة اللعب 
فــي  الجامعــات  بــدوري 
مقابــل  كاروالينــا  نــورث 
1.3 مليــون دوالر فــي دار 
للمــزادات.  »هريتيــدغ« 

الوحيــد  القميــص  وهــذا 
بموســم  لجوردان  المعروف 
1982 - 1983 مع نورث 
كاروالينا، حين اختير العب 
العــام فــي دوري الجامعات 

األميركي.

وحطــم بذلك الرقم القياســي 
الســابق عنــد بيــع قميــص 
لجوردان خاض به مباراة مع 
شيكاغو بولز بموسم 1986 
- 1987 مقابــل 480 ألف 
دوالر فــي أكتوبــر الماضي 
نفســها. المــزادات   بــدار 

ودخل جوردان، بطل دوري 
كرة الســلة للمحترفين ســت 
مرات مع شــيكاغو بولز في 
مشــاهير  قاعة  التســعينات، 
كــرة الســلة ويملــك فريــق 

تشارلوت هورنتس.

n وذهــب الباحثــون في دراســة 
نُشــرت حــول الحفريــة فــي العدد 
األخيــر من دورية »بلــوس وان«، 
إلــى أنّهــا أقــدم مثــال موثــوق بــه 
لشــجرة عنــب متســلقة تنتمــي إلى 
مجموعة متنوعــة من نباتات )ليانا( 
»بولينــاي«. تســمى   االســتوائية 

وخــالل الدراســة، صنــع الباحثون 
الحفريــة،  مــن  رقيقــة  شــرائح 
وفحصــوا ترتيبات وأبعاد األنســجة 
لــة للمــاء تحــت  واألوعيــة الموصِّ
المجهــر، وأنشــأوا قاعــدة بيانــات 
لجميــع الميــزات، ثــم نظــروا إلى 
الدراسات السابقة ليروا كيف تتوافق 
هــذه الميــزات مع الســجالت الحية 
واألحفوريــة للنباتــات، فوجدوا أنها 
تبدو حقاً كأنها أحفورة من مجموعة 
)ليانا(، وذلك بالنظر إلى الخصائص 
التشــريحية التي تشــبه األنواع التي 

تعيش اليوم.

ويحتوي معظم األشجار والشجيرات 
مــن مجموعــة )ليانا( على أنســجة 
لة للمــاء )تنقل المياه والمعادن  موصِّ
من الجذور إلى األوراق( التي تكون 
جميعهــا تقريبــاً بنفــس الحجم. وفي 
نبــات العنب، تأتي هــذه القنوات في 

حجمين، كبير وصغير، وهو بالضبط 
 مــا اكتشــفه الباحثون فــي الحفرية.
ويقول عالم تشــريح الخشب جويس 
شــيري، وهو أســتاذ باحث مســاعد 
فــي كليــة الزراعــة وعلــوم الحياة 
والباحــث  كورنيــل  جامعــة  فــي 

تقريــر  فــي  بالدراســة،  المشــارك 
نشــره الموقع اإللكترونــي للجامعة، 
أول مــن أمــس: »هــذا دليــل على 
أخشــاباً  تنتــج  كانــت  )الليانــا(  أّن 
 غيــر عادية منذ 18 مليــون عام«.
ويشــير ناثان جود، األستاذ المساعد 
لبيولوجيا النبات، والباحث المشارك 
فــي الدراســة، إلــى أنّه »قبــل هذا 
االكتشــاف، لــم نكــن نعرف شــيئاً 
تقريبــاً عــن متــى وأيــن تطــورت 
 )الليانــا( أو مدى ســرعة تنوعها«.
ويقــول جــود إّن »أحفورة شــجرة 
العنب التي تنتمي لمجموعة )الليانا( 
تعطينا فكــرة، حيث كانــت من بين 
النباتــات التــي َوَصلت إلــى أميركا 
قبــل وقــت طويــل مــن  الشــمالية 
التبادل الحيوي العظيم عندما انتقلت 
الحيوانات الكبيــرة بين القارات منذ 

نحو 3 ماليين سنة«.

تعرف قسنطينة هذه األيام حركة غير عادية خصوصا على مستوى بيع مستلزمات الحلويات وكذا المخابز 
التقليدية قبلة المئات عشية عيد الفطر لمكانتها المهمة في طهي الحلويات التقليدية و التي ال تنافسها كل أنواع 

األفران المنزلية الحديثة.

عثر فريق بحثي من جامعة كورنيل األميركية في بنما، على أقدم حفرية لشجرة عنب في التاريخ يعود عمرها إلى 18.5 مليون عام.

المخابز التقليدية وجهة
 القسنطينيين المفضلة لخبز الحلويات

قسنطينة : مريم بن جامع
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n وتنافســت فرق »النجوم الفنية 
لإلنشــاد« مــن غردايــة و »نــور 
المصطفى« من مســتغانم و »شــيخ 

بلحداد« من بجاية وكذا نجيب عياش 
و لقمــان ســكندر و زهيــر فارس و 
ياســين حموش الذين فازوا في عدة 

منافســات عربية ودوليــة للحصول 
علــى جوائــز »الفرقــة الذهبية« و 
»الريشــة  و  الذهبــي«  »الصــوت 

الذهبية«.
جائزة  التحكيم  لجنة  منحت  و 
من  لكل  بالتعادل  الذهبية  الفرقة 
من  لإلنشاد«  الفنية  »النجوم  فرقة 
و  جمال  أحمد  يقودها  التي  غرداية 
فرقة »نور المصطفى« من مستغانم 
دهيبة  بن  باللية  عليها  يشرف  التي 
في حين تحصل على جائزة الصوت 
الذهبي والريشة الذهبية على التوالي 
كل من عبد الرحمن جوامعي و خالد 

إسحاق.
و تم تسليم جوائز شرفية و مكافآت 
مالية منحها الديوان الوطني لحقوق 
المؤلف و الحقوق المجاورة للفائزين 
في  المشاركين  الفنانين  وكافة 
ممثلون  حضره  الذي  الحدث  هذا 
لفلسطين  الدبلوماسية  البعثة  عن 

بالجزائر.
و شــهد هــذا اللقــاء إقبــاال كبيــرا 
للجمهــور الــذي خضــع لالحتــرام 
الصحيــة  لإلجــراءات  الصــارم 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

n تمكن فيلــم »مورتل كومبا« 
مــن إضافة 4 مالييــن دوالر إلى 
مجمــل إيراداتــه في خــالل عطلة 
نهاية األســبوع، وذلك بالرغم من 
تداعيات فيروس كورونا التي أدت 
إلى إغالق عــدد من دور العرض 

حول العالم.
ليصل مجمل إيرادات فيلم«مورتل 
و651  مليوًنا   70 إلى  كومبا«  
طرحه  منذ  أمريكى،  دوالر  ألف 
أبريل   23 في  العرض  دور  بـ 
اإليرادات  وانقسمت  الماضى، 
بين 37 مليوًنا و851 ألف دوالر 
المتحدة  الواليات  داخل  أمريكى 
و800  مليوًنا  و32  األمريكية، 
حول  العرض  بدور  دوالر  ألف 

العالم.
كل  الجديد  الفيلم  ببطولة  ويقوم 
شانج  سيلعب  هان  شين  من 
ساندا  هيريوكى  وأن  توسنج، 
الذى  جو  سكوربيو،  دور  سيلعب 
لين  سيلعب Sub Zero ولودي 
وجيسيكا  كانج،  ليو  سيلعب  الذى 
سونيا  دور  ستلعب  التي  ماكنامي 
بليد وجوش الوسون الذى سيلعب 

كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب 
الذى  دور رايدن ومهكاد بروكس 
»جاكس«  جاكسون  دور  سيلعب 
التي  سترينجر  وسيسي  بريدجز 

ستلعب دور مايلينا ولويس تان.
فيلم »مورتل  يدور  أن  على 
من  ضخمة  قائمة  كومبا« حول 
المقاتلين من شخصيات مختلفة في 
عالم خيالي يقاتل من أجل التفوق.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة 
األصلية  القليلة  الشخصيات  من 
التي  كومبا« ،  فيلم«مورتل  في 
ظهرت ألول مرة في أول جيل من 
اللعبة وظهر كمشعوذ شرير وقوي 
يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ 
على شبابه وقوته، وبصفته ساحًرا 
يريد  الخارجي،  العالم  في  كبيًرا 
هزيمة من في األرض حتى يتمكن 

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

محارًبا من النينجا.
لعبة«مورتل  أصدرت 

كومبا«  ألول مرة في عام 19.

اســتوديوهات  أعلنــت   n
مارفــل تأجيل بــدء تصوير فيلمها 
الجديد »بليد« إلــى جويليــة مــن 
العــام المقبــل 2022، وكان مــن 
المقــرر في األصل أن يبــدأ إنتاج 
الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل 
فــي  علــي،  ماهرشــاال  العالمــى 
ســبتمبر المقبل، وفًقا للتقرير الذى 

.»nme« نشر على موقع
بليد  الجديد  الفيلم  يكون  أن  على 
كوفور،  أوسي  ستايسي  كتابة  من 
العمل  مخرج  على  يستقر  ولم 
أنها  الشركة  أكدت  كما  اآلن،  إلى 
اختارت تأخير بدء تصوير العمل 

للعمل بكشل أفضل على السيناريو 
الجديد.

عدد  قدم  علي  ماهرشاال  أن  يذكر 
الناجحة،  الفنية  األعمال  من  كبير 
أوف  ستايت  أبرزها:فري  ومن 
و«غو  »موناليت«  و  جونس« 

فور سيسترز« وغيرهم.
بجائزة  الفائز  الممثل  كشف  كما 
عاًما،  علي  ماهرشاال  األوسكار، 
أنه كاد أن يرفض أحد أول أدواره 
الكبيرة في فيلم ديفيد فينشر » دي 
كوريس كيز أوف بانجمين«، عام 
في  جنسي  مشهد  بسبب   ،2008

السيناريو،

n قبل أيام قليلة من انتهاء موســم المسلسالت 
المصريــة لرمضان 2021 صدمت لجنة تحكيم 
جوائــز النقــاد للدرامــا العربية ADCA كبــار 
النجــوم بعــد اســتبعادهم مــن القائمــة القصيرة 
النهائية، ليخرج من المنافســة أســماء من العيار 
الثقيــل منهــم أحمــد الســقا وأحمد عــز ومحمد 
رمضان وجمال ســليمان وياســر جالل وباســل 
خيــاط ومصطفى شــعبان وعمرو ســعد وهاني 
ســالمة ويسرا وياسمين عبد العزيز وريهما عبد 
الغفور ونيرمين الفقي ونور وأنوشــكا وياسمين 

رئيس.
الحلقات  على  استندت  القصيرة  النهائية  القوائم 
 ،2021 المصرية لرمضان  للمسلسالت  ال20 
ممثل،  أفضل  لفئة  القصيرة  القائمة  وضمت 
زاهي  »نجيب  عن  الفخراني  يحيى  من  كال 
العزيز وأحمد مكي عن  زركش«، وكريم عبد 
»القاهرة  عن  لطفي  وطارق   ،»2 »االختيار 
كابول«، ومحمد فراج عن عملين وهما »ضد 
الكسر« و«لعبة نيوتن«، ومحمد ممدوح أيضا 

عن »لعبة نيوتن«. 
ممثلة، فضمت  أفضل  لفئة  القصيرة  القائمة  أما 
وحنان  نيوتن«،  »لعبة  منى زكي عن  من  كال 

المقدم  وإنجي  كابول«،  »القاهرة  عن  مطاوع 
وسهر   ،»2 »االختيار  عن  اليزيد  أبو  وأسماء 
عن  كريم  ونيللي  »الطاووس«،  عن  الصايغ 
»ضد الكسر«، وأخيرا هند صبري عن »هجمة 

مرتدة«.
القائمة القصيرة ألفضل ممثل دور ثان، شهدت 
الليثي،  ومحمود  فؤاد،  بيومي  من  كل  استبعاد 
العيلي،  وحمزة  لطفي،  ومحمد  ثروت،  ومحمد 
وينافس  الجليل،  الخولي، وعمرو عبد  ورياض 
على اللقب كل من خالد الصاوي عن »القاهرة 
عبد  وفتحي  كبير«،  مالوش  و«اللي  كابول« 
الوهاب عن »القاهرة كابول«، ومحمد دياب عن 
»نسل األغراب«، وأحمد بدير عن »بين السما 
واألرض«، ومحمد محمود عن »نجيب زاهي 

زركش«، وسيد رجب عن »لعبة نيوتن«. 
نورهان  استبعدت  ثان  دور  ممثلة  أفضل  قائمة 
وندى موسى وسينتيا خليفة ووفاء عامر ونهى 
سميحة  من  كال  وضمت  مجدي،  وهبة  عابدين 
ونجالء  وسوسن  »الطاووس«،  عن  أيوب 
السما«، وجميلة  اللوزي عن »بين  ويسرا  بدر 
عوض وأروى جودة عن »حرب أهلية«، ورنا 

رئيس عن »نجيب زاهي زركش«. 

ضمت  كوميدي  ممثل  ألفضل  القصيرة  القائمة 
كال من محمد ممدوح عن خلي بالك من زيزي، 
ومحمد ثروت عن فارس بال جواز، أما أفضل 
ممثلة كوميدية فكانت بين كل من أمينة خليل عن 
أحسن  عن  أحمد  وهاجر  زيزي  من  بالك  خلي 

أب.
بينما تضم قائمة أفضل ممثل شاب كال من آدم 
عن  جمال  وإسالم  نيوتن،  لعبة  عن  الشرقاوي 
االختيار 2، وخالد أنور عن هجمة مرتدة، وعابد 
كل  كابول  القاهرة  ومن  الطاووس،  عن  عناني 

من كريم سرور ومعتز هشام وحسني شتا.
من  كل  فضمت  شابة  ممثلة  أفضل  قائمة    أما 
مايان السيد عن لعبة نيوتن وهجمة مرتدة، وآالء 
خلي  في  جالل  وأسماء  نيوتن،  لعبة  في  سنان 
الطاووس،  عن  الزاهد  وفرح  زيزي،  من  بالك 
ونور إيهاب عن ضد الكسر، ولمي كتكت عن 

ملوك الجدعنة.
بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، 
من  بالك  وخلي  زركش  زاهي  نجيب  من  كل 
مسلسل  ألفضل  القصيرة  القائمة  أما  زيزي، 
نيوتن،  ولعبة   2 االختيار  من  كال  فضمت 
واألرض  السما  وبين  وموسى،  مرتدة،  وهجمة 

والطاووس، والقاهرة كابول.
كانت  المصرية،  غير  األعمال  قائمة   وفي 
 350  ،2020 مسلسل  من  كل  تنافس  النتيجة 
جرام، على صفيح ساخن، وحارة القبة، وأخيرا 
للموت، على جائزة أفضل مسلسل غير مصري، 
من  كل  ممثل  أفضل  جائزة  على  يتنافس  بينما 
قصي خولي عن 2020، وباسم ياخور وسلوم 
حداد عن على صفيح ساخن، وعابد فهد وسلوم 
القصيرة  القائمة  أما  جرام،   350 عن  حداد 
ألفضل ممثلة في مسلسل عربي فضمت كل من 
نادين نسيب نجيم عن 2020، أمل بشوشة عن 
حارة  عن  معمار  وسالفة  ساخن،  صفيح  على 
للموت، كاريس بشار  القبة، ودانيال رحمة عن 

عن سوق الحرير2. 
تضم  القائمة  فكانت  لمسلسل،  تتر  أفضل  أما 
)روحنا   2 االختيار  تتر  أحمد سعد عن  التالي: 
ف أيدينا(، وأيضا عن تتر ضل راجل )عملتي 
فيا إيه(، وحمادة هالل عن المداح )مدد يا رب(، 
وأصالة عن بنت السلطان )كان ياما كان(، وأيضا 
عن تتر قصر النيل )مابنقدرش(، وشيرين عن 
لحم غزال )وشي الحقيقي(، ومدحت صالح عن 

تنظيم اللقاء العريب األول لإلنشاد والمديح بالجزائر العاصمة

تأجيل تصوير فيلم النجم ماهرشاال 
عىل »بليد« إىل جويلية 2022

4 ماليني دوالر إضافية فى مجمل 
إيرادات فيلم"مورتل كومبا" 

القائمة النهائية لجوائز النقاد تصدم كبار نجوم دراما رمضان 2021

النفحات  إحياء  استمر   و   n
والمقامات الفنية في رحاب رمضان 
المسطر من قبل دار  للبرنامج  طبقا 
الثقافة  والذي شمل حفال فنيا تراثيا 

تحت شعار »حضرة لخوان ... في 
مدينة زمان »بأداء أزيد من ثالثين 
حضور  في  و  موسيقي،   و  فنان 
الفت  لألسرة الفنية والثقافية ،حيث 
مدينة  أبناء  من  ثلة  حناجر  صدحت 
موسيقية  بوصالت  العتيق  الصخر 
إلعادة  مشتاقة  أذن  كل  أطربت 

لمدينة  الجميل  الزمن  حنين  إيقاظ 
اعتاد أهلها وزوارها سماع توليفات 
القديمة  قسنطينة  ذكرى  إلى  تعيدهم 
التي ربت أصوات ترفع لهم القبعة .
و في أجواء قسنطينية ووسط أآلالت 
ونغما   حبا  تعزف  متنوعة  موسيقية 
لدار  الخارجية  الساحة  احتضنتها 

جياللي  الفنان  من  كل  قام  الثقافة 
خالف  بن  وأحمد  عيمر  وخالد 
معها  تفاعل  موسيقية  توليفات  بأداء 
الفنان  أبدع  جهته  من  الحاضرون، 
نغمات  تأدية  في  بوعبيد  عزوز 

استمتع بها الجمهور .

اختتام السهرات الرمضانية بدار 
الثقافة مالك حداد بقسنطينة 

دالل بوعالم  

لألناشيد  العربي األول لإلنشاد والمديح بمشاركة عدة منشدين وفرق  اللقاء  العاصمة  بالجزائر  أول أمس  نظم سهرة 
الدينية قدموا من عدة مناطق من الوطن إلحياء شهر رمضان المعظم وكذا شهر التراث.

أسدل الستار سهرة أمس على فعاليات السهرات الفنية الرمضانية التي نظمتها دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة طيلة 
الشهر الفضيل.



n وقد وقــع على االتفاقية وزيرة 
الثقافــة والفنــون ، مليكة بــن دودة، 
والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، 
مريم شــرفي، بحضور إطارات من 

الطرفين.
وتهــدف هذه االتفاقية إلــى » تحديد 
شــروط وكيفيــات توســيع التعــاون 
بيــن وزارة الثقافة والفنــون والهيئة 
الوطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولــة 
في مجال ترقيــة الطفولة حيث يقوم 
الطرفــان باتخــاذ التدابيــر لتعزيــز 
التعاون وتبــادل الخبرات في مجال 
حمايــة حقــوق الطفــل وترقيتهــا و 
تشــجيع النشــاطات الثقافية الموجهة 
لألطفــال مــن خــال إعــداد برامج 

وطنية مشتركة«.
تنظيــم  االتفاقيــة  هــذه  تتضمــن  و 
نشــاطات ثقافيــة مشــتركة موجهــة 
للطفــل و كــذا تكثيف برامــج الطفل 
في مختلف المهرجانات الوطنية مثل 
مهرجان الشريط المرسوم، مهرجان 
المعــرض  الشــباب،  وكتــاب  أدب 
الدولي للكتاب ومهرجان القراءة في 

احتفال ».
كمــا تهــدف االتفاقيــة المبرمــة إلى 
تمكيــن األطفــال ذوي االحتياجــات 
الخاصــة من الولوج إلــى فضاءات 
المطالعــة العموميــة ومنــح الفئــات 
الخاصة التسهيات الازمة و تسهيل 
إدماج األطفال في مختلف الورشات 
)موســيقى،  والبيداغوجيــة  الفنيــة 
مســرح رسم ، أشــغال يدوية ( وكذا 
إنشــاء نوادي تثقيفية وتعليمية للطفل 
لتنمية وتطوير الحس الفني لألطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة من خال 
الموســيقى  نــوادي  فــي  إشــراكهم 

الناشطة بدور الثقافة.

و تــم إبرام هــذه االتفاقية بمناســبة  
تنظيم يوم دراســي حول »الحق في 

الثقافة ألطفال اضطراب التوحد«.
وفــي كلمة لها ، أكدت وزيرة الثقافة 
مليكة بن دودة أن اليوم نحقق »خطوة 
أولــى من أجل أطفــال التوحد الذين 
مــن حقهــم الحصول علــى نصيبهم 
»فضــاءات  أن  مبــرزة  الثقافــي« 
الطفــل التي تحوزهــا وزارة الثقافة 
خاصــة مكتبات المطالعــة العمومية 
عملت دائما وتعمل من اجل تنشــيط 

ثقافي لفائدتهم«.

دودة  بــن  الســيدة  أكــدت  و 
علــى تكثيــف المــادة التثقيفيــة 
الموجهــة لهــذه الفئــة موضحة 
أنها قبل ســنة وجهــت »تعليمة 
للمؤسسات تحت الوصاية قصد 
تهيئــة محيطهــا لينســجم وذوي 
االحتياجات الخاصة وتخصيص 
لفائــدة  الفضــاءات  مــن  عــدد 
المكفوفين وجزء من الدعم لنشر 
كتــب البراي كما ســيكون قريبا 
ألطفــال« التوحــد » فضاءاتهم 
عبــر كل الواليــات بمرافقة من 

مختصيــن و جمعيــات المجتمع 
المدني.

بدورها ثمنت السيدة شرفي، في 
كلمــة لها، مبادرة إبــرام اتفاقية 
التعاون بين مصالحها ومصالح 
وزارة الثقافــة والفنــون والتــي 
تخص » توســيع دائرة التعاون 
الثقافيــة  النشــاطات  وتشــجيع 
والفنية الموجهــة لألطفال بدون 
تمييز مــن خال إعــداد برامج 
وطنيــة مشــتركة تخــص حياة 

وثقافة الطفل.

n أعلنت دار نشر »جاليمار« الفرنسية أن مبيعات رواية »االنحراف« 
لـ إيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة جونكور 2020، استطاعت تبيع مليون 

نسخة.
وقال جان شــارل جرونشــتاين المدير التجاري لــدار »جاليمار« لوكالة 
فرانس برس »أســبوع بعد أسبوع«  إن الرواية تواصل البيع بشكل جيد 

جدا.
وتــدور روايــة »االنحــراف«، وهى ثامــن روايات لـ إيرفيه لــو تيلييه، 
حول تبعات حدث غريب يتمثل فى تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك 
صــودف أنهما تحمــان الركاب أنفســهم بفارق زمنــي ال يتعدى بضعة 

أشهر.
تــم تكرار هــؤالء الركاب البالغ عددهــم 150 راكًبا وينتهــى بهم األمر 
بنســخة علــى األرض، ويتتبع الكاتــب ثمانية من ركابها، الذين ســيتعين 
عليهم مواجهة هذا الحدث الغامض الذى سيحاول المجتمع الغربي كشفه.
 وتمــزج الروايــة ببراعــة بيــن أنــواع أدبيــة مختلفــة بينهــا الروايــة 

الحديثة   والسرد األدبي الكاسيكي والخيال العلمي.
والرواية ذات إطار بوليســي وتشــويقي، وضمن هذا اإلطار تدور قصة 
حــب هي أشــبه بمغامرة داخــل طائرة مســافرة بين باريــس ونيويورك 
تتعــرض لحــادث طــارئ، ما يؤثر على ركابها نفســياً، فهــم يتعرضون 

لتحوالت فى األمزجة واألحوال.
 وقد اعتمــد المؤلف لعبة لغوية جذابة متقنة ومنفتحة على تقنيات التعبير 
الحديــث، إضافــة إلى دمجه بين التخييــل والغرائبية والســرد البصري، 
وتمــزج الروايــة ببراعة بين أنــواع أدبية مختلفة بينها الرواية الســوداء 

والسرد األدبي الكاسيكي والخيال العلمي.

الرواية الفرنسية »االنحراف« 
تبيع مليون نسخة

19عين على الثقافة والفن

n فبمجــرد الوقــوف على أبواب حصنها 
الرومانــي القديم تعتريك رهبــة المكان ، ما 
يجعلــك تســتحضر أصــوات النــاس الذيــن 
عاشــوا فيها منذ آالف الســنين،أو قد تتداعى 
إلــى ذهنك أصــوات نعال الجنــود الرومان 
وهــم يجوبون شــوارعها الضيّقــة، و لربما 
تتخيّل نفســك تهتز طربا على غناء العذارى 
الجميات فــي الحدائق الميافية التي ترتمي 
هنــا وهنــاك، وهي مزدانة بأنواع شــتى من 
الورود و األزهار و األشجار العالية التي لم 
تمت برغم أفول الحضــارات المتعاقبة على 
المدينــة، واألكيد أنك ستســمع عنــد وقوفك 
على عتبة مسجد سيدي غانم الشهير صلوات 
العباد ومجاهدي الفتح اإلسامي الذين أقاموا 
هــذا المســجد على أنقاض أقدم كنيســة بناها 

الرومان في الجزائر.
مدينة األلف ساقية

لقــد تضاربــت الروايات حول أصــل مدينة 
ميلة ، لكنها بالمجمل اتفقت على أن تاريخها 
موغــل في القدم و يعــود إلى بدايات العصر 

الحجري الحديث، من خال المعالم و اآلثار 
التي كشــف عنها علمــاء اآلثار، والتي تعود 
إلى الحضارة اإلبرومغربية التي ظهرت في 
شــمال أفريقيا خال مرحلــة ما قبل التاريخ. 

ويذكــر الــرواة فــي كتبهم أن أصل تســمية 
ميلــة أمازيغي و معناه »األرض المســقية« 
أو »األلــف ســاقية«، وذهــب آخــرون إلى 
أنهــا كانــت تدعــى »ميلو« نســبة إلى ملكة 
كانت تحكمها فــي العهد الروماني، في حين 
ســميت » مياف« في عهد يوليوس قيصر 
وكانــت واحدة من بيــن المــدن األربع التي 
شــكلت الكونفدرالية الســيرتية تحت حكم » 
سيتيوســنيكرينوس« ، والمهــم أن المدينــة 
الزالــت تحتفــظ بعنفــوان تلك الحقــب التي 
ازدهرت و عمرت بهــا، فالجنان و الحدائق 
الزالــت قائمــة مســتمرة في العيــش وتضم 
العديد مــن أنواع األزهــار و النباتات، التي 
تحيــى بفضل منبع عين البلــد الذي لم يجف 
رغــم مــرور آالف الســنين و يجهــل منبعه 
األصلي، كما الزالت المدينة تضم العديد من 
األشجار العالية التي تعانق سماءها وتتحدى 
بصمود الســنين وتقلبات األزمنة، واألغرب 
أن بعض كبار الســن كشفوا أن أصنافا شتى 
مــن الطيور و حتــى الغزالن كانــت تعيش 
بالمدينة في سام حتى بداية الثمانينيات ، قبل 
أن تختفــي في ظــروف غامضة، في صورة 

تعكــس الوجه البائس الذي آلــت إليه المدينة 
بعد انحسار تأثيرها وجمالها.

تعايش بني الروم و املسلمني
عندمــا تلج وســط مدينــة ميلــة القديمة عبر 
ممراتهــا الحجريــة ، فحتمــا ســوف تنبهــر 
لوجود ما تبقى من مســجد ســيدي غانم كما 
يســميه أهــل المدينــة ، وهو المســجد الذي 
بنــاه الصحابــي الجليل أبو المهاجــر دينار، 
ومنبــع الدهشــة أن هذا المســجد الزال قائما 
وســط الحصن الروماني بــكل مكوناته، من 
الممــرات الضيقة التــي تربط بيــن األزقة، 
إلــى البيــوت و منابــع المــاء و الحمامــات 
، وهــي صــورة تومئ بتســامح المســلمين 
الذيــن أبقــوا على ما خلفــه الرومان دون أن 
 يهدمــوا أو يطمســوا شــيئا مــن حضارتهم.
ورغــم أن المدينــة كانــت محصنــة جيــدا 
فــي الحقبة البيزنطيــة التي أعقبــت الوجود 
الروماني ، بوجــود 14 برجا للمراقبة ، إال 
أن ذلــك لم يحل دون تمكن الصحابي الجليل 
أبــو المهاجر دينار و رجاله من فتحها ســنة 
908م،حيــث عاشــت بعد هــذا الفتح حراكا 

فكريا و دينيا كان له أثرا بالغا على المناطق 
المجاورة، إلى أن حكمها األغالبة الذين أفقدوا 
المدينة حســب العديد من الباحثين أهميتها و 
بريقها قبل أن تسقط في يد الفاطميين ، ثم ما 
لبث ســكان المدينة أن ثاروا في وجه الحاكم 
الزيــري المنصور ابن أبي الفتوح بعد انتقال 
الخليفــة المعز لديــن هللا الفاطمي إلى مصر 

سنة 971م.

مدينة تنتظر نفض غبار التهميش 
عنها

يبدو اليوم منظر مدينة ميلة القديمة كئيبا جدا 
، ويفصــح ببراءة عن واقعها وســوء الحال 
الــذي آلت إليــه، فالمدينة التــي عمرت فيها 
حضارات عديــدة باتت اليوم تعاني التهميش 
والامباالة، برغم الجهود المبذولة من طرف 
جهات كثيرة لنفــض الغبار عنها،ورغم ذلك 
تبقــى هــذه الجهود ناقصة جــدا وال تضاهي 
وزن المدينــة و إرثها الثقافــي و التاريخي، 
وفــي هذا اإلطار فقد تأسســت جمعية إلحياء 
مــوروث المدينــة التاريخي و الثقافي باســم 
جمعيــة أصدقــاء ميلــة القديمة، إلــى جانب 
جهــود مديريــة الثقافــة التي تبنت فــي لفتة 
تحســب لها تقديم مجسم عين البلد المشهورة 
كجائزة ال بديل عنها في مختلف المهرجانات 
و المســابقات المنظمة، و حتى توزيعها على 
 مختلف الشخصيات المهمة التي تزور الوالية.
الزالت المدينة تستحق الكثير ، خصوصا فيما 
يتعلّق بنظافة أزقتها و محيطها ، حيث تعاني 
مــن تراكم األوســاخ و القــاذورات ، جراء 
الامبــاالة التــي تطبع بعض ســكان المدينة 
القديمة، الذين ال يزالون يسكنون داخلها ولم 
يرحلوا إلى مســاكن أخرى،على األقل حتى 
تبقى المدينة مزارا للسياح و البعثات العلمية 
التــي الزالت تصلها تباعا لتســتمتع بســحر 
 التاريخ الذي ترويه جنبات مدينة ميلة القديمة.
ومــع ذلك تصــر مدينــة ميلــة القديمة على 
االحتفــاظ برائحة ترابهــا القديم، وتجتهد بما 
تملكــه من تاريــخ متعب ألن تبــدد اإلحباط 
زواياهــا،  كل  فــي  يعيــش  الــذي  اليومــي 

والمرسوم على وجوه البشر كما الحجر.

ميلة القديمة

تم أول أمس بالجزائر العاصمة إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والفنون والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من أجل 
دعم آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين لتعزيز حماية حقوق الطفل وترقية الطفولة.

قالوا عنها أنها مدينة هالمية سريالية المظهر، تختزل بين جنباتها تاريخا وحقبا كثيرة تعاقبت عليها ولم تنل منها السنين، فبقيت كالطود العظيم بآثار الحضارات التي تعاقبت عليها والزالت تشهد 
على ذلك...هي ذي مدينة ميلة القديمة، المدينة الصغيرة في حجمها و الكبيرة بتاريخها، المدينة التي الزالت تحتفظ ببعض الحياة ونبض التاريخ.

حديقة التاريخ الساحرة و ملتقى الحضارات

الثالثاء 11 ماي  2021
الموا فق لـ 29 رمضان  1442

روبورتاج محمد بوسبتة

إبرام اتفاقية تعاون بني وزارة الثقافة والفنون والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة



n لــوال األلــم النقــرض 
اإلنسان وماعاش 

يتــوزع علــى ســطح جلد اإلنســان 
وبداخلــه )احتشــاء  .عضالت عظام 
…( جيش عرمرم من المخبرين هي 
الخاليا الحســية واألعصاب  يعملون 
لــدى الدمــاغ لتزويده فــي كل لحظة 
وبشكل آني حتى أثناء النوم عن حالة 
الجســم واخبــاره عن أي حــادث أو 
طارئ يشــكل تهديــدا كوجود حصاة 
فــي المــرارة أو الكليــة أو ورم أو 
التهاب في االنسجة ،بل وحتى زحف 

ذبابة على الخد أو اليد .
لــوال األلــم أللقــى الفرد بنفســه إلى 
التهلكة، بل قد يســبب التهلكة لنفســه  
،وهــو غير مبال  بالخطر فهذا ســئم 
مــن أنفه الطويل فقــام بجذعه، وذاك 
النــار تلتهــب في ظهــره، وهو غير 
مبال  بل وتجد حتى المؤمن ال خاف 

من وعيد نار جهنم 
ما من أحد منا إال ويتمنى أن ال يمسه 
آالم، لكن هيهات فغياب األلم االبدي 
هــو صفة  أهــل الجنة كمــا أن األلم 
األبدي )عافانا هللا منه( هو صفة أهل 

جهنم يوم القيامة. 
ان درجــة الشــعور باأللــم  )عتبــة 
الشــعور باأللم(  تختلف من شــخص 
الــى آخر، وذلــك حســب المعتقدات  
الروحيــة والدينية  والمرور بتجارب 
قاســية في الحيــاة .فالشــخص الذي 
تربى في بيئــة تغلب عليها البحبوحة 
المادية وسهولة العيش الرغيد )مولود 
وفي فمــه ملعقة ذهب ( ولم يتعرض  
للصعوبــات والمكروهــات شــعوره 
باأللــم يكون ألبســط المؤثرات فمثال 
عند تعرضه لجرح بسيط في أصبعه 
يقيم الدنيا وال يقعدها صراخا وبكاء، 
بينما الذي ترعرع وشب في أحضان 
بيئة قاســية من برد وجوع وحرمان 

لكثــرة  وتعرضــه  شــاقة  واعمــال 
الحوادث المؤلمة جسديا ونفسيا تجده 
نصف حافي القدمين ونصف عار ال 
يبالي بالبرد القارس او مستسلما لأللم  
الــذي حل بــه وبين هــذا وذاك يوجد 
الشــخص الثالــث وهو يشــكل خطر 
على نفسه فيتحول االلم عنده إلى لذة 
حيث له شــخصية مدمــرة للذات وال 
يحقق رغبته الجنسية إال بإذالل نفسه 
والضــرب مــن قبل الطــرف اآلخر  
وهناك من ماتوا بســبب اإلفراط في 
طلب زيادة الضرب والتعنيف وهاته 
هي المازوخية الجنسية أما الشخصية 
السادية تجد لذة ومتعة عند ايقاع األلم 
على اآلخرين و التلــذذ بعذابهم وهو 

الرابع المنحرف نفسيا  مثل الثالث 
الشــعور باأللــم ال نســتطيع وصفــه 
بالكلمــات مهمــا اجتهد الفــرد ألنها 
عملية معقدة تحدث في الدماغ أي أن 
األلــم مصدره الدمــاغ  وليس المكان 
المصــاب بدليــل عند تخديــر الدماغ 

أو تخديــر العصب الناقل لإلحســاس 
للدماغ نصبح ال نشعر باأللم.

االلــم عبــارة عــن حدوث احســاس  
عاطفي مزعج وقد يسبب اعاقة للفرد  
ويحبــط مــن قوته مما يــؤدي به الى 
الغياب عــن العمل وعدم قدرته على 
ممارســة هواياته  ونشــاطة اليومي، 
بــل يجعله يالزم الفراش، كما أن لغة 
المريــض تتبدل حيث يقول وجع بدل 
ألم إذا كان في البطن أما في الحاالت 
الخطيــرة يعجــز حتــى عــن الكالم 
من شــدة األلم هذا كمــا أن المريض 
يســتطيع أن يؤشــر عن مــكان األلم 
أحيانــا وأحيانــا أخــرى ال يســتطيع 
حيث األلم يكــون مبهم كالذي يحدث 
في أحشــاء البطن مثــال في حصيات 
المرارة يشــكو مــن ألم فــي الجانب 
األيمــن العلوي من البطــن يمتد الى 
تحــت لوح الكتف األيمن مع إقياءات 
وغثيان وال يســتطيع أن يؤشــر على 

المرارة وهي العضو المصاب

مسار األلم الحسي
مثــال عندمــا تلمــس ســطح ســاخن 
بأصابعــك عــن ســهو تتنبــه الخاليا 
الحسية المســؤولة عن حس الحرارة 
وتنقلها فورا إلى النخاع الشوكي عبر 
العصب الحســي،  حيث يتشــابك مع  
العصب الصاعد و يذهب إلى الدماغ  
والعصب الراجع من النخاع الشوكي 
الى عضالت اليد، حيث فورا تسحب 
يــدك بفعــل المنعكــس العصبي دون 
ان تفكــر عندها يكــون الحس وصل 
إلى الدمــاغ  وترجمتهــا إلى حدوث 
أذيــة في األصابــع و يخبــرك بنوع 
األلــم عبــر األعصــاب النازلــة من 
الدماغ، أي أن االلم يحدث بعد االذى 
لكــن الفرق بينهما ضئيــل جدا ،غير 
أن هــذا االلــم اذا كان يفــوق قــدرة 
االنســان علــى التحمــل مثلما يحدث 
في الحوادث الخطيرة كالســقوط من 
مــكان عــال أو حوادث المــرور هنا 
الدماغ يقطع حواس األلم كافة ليدخل 
الفــرد في غيبوبــة وينهض المصاب 
فــي المستشــفى وال يتذكر شــيئا عن 

الحدث.

 نوع االلم
1 -األلم الحسي 

المســتقبالت العصبية منتشــرة   في 
الجلــد على ســطح الجســم   وبداخله 
فــي العضالت  واألنســجة  والعظام 
واألعضــاء الداخلية كالقلــب والكبد 
عــدة  والمرارة…ولهــا  والمعــدة 
تخصصات منها ما يشــعر بالبرد أو 
الحــرارة أو الضغــط أو الخــدش او 

القطع.. 
حســب  المســتقبالت  هاتــه  تنبيــه 
بحوفــز  اثارتهــا  عنــد  تخصصهــا 
فــي  ورم  أو  الوخــز  أو  كالحــرق 
األنسجة أو التهابـ حيث فورا تتعرف 

على نــوع المنبه وتنقلــه الى الدماغ 
بواسطة العصب الحسي .

نســمي األلم سطحى عندما يكون في 
الجلد واألنسجة المجاورة له ونسميه 
عميــق عندما يتوضع  في األحشــاء  
واألعضــاء الداخليــة والعظام، وهذا 
األخير ليــس فيه منكس كما في األلم 
الســطحي غير أنــه يتميز بانتشــاره 
خارج نطــاق المنطقــة المصابة فألم 
الزائدة  الدودية الحاد ينشــر الى كافة 

البطن.

 2 -ألم االعتــال العصبي 
املحيطي

هنا اإلحســاس باأللم ليس بسبب ادية 
في الجسم إنما ادية في العصب الناقل 
لإلحســاس، حيث يصبح ينقل للدماغ 
معلومــات  مشوشــة  وغير واضحة 
وغريبة وال تتماشى مع الواقع، حيث 
اللمســة الخفيفــة من غطــاء الفراش 
تتحــول إلى ألم يــؤرق المريض   او 
احســاس يصعــب التعبير عنــه مما 
حدا بعلماء الطــب إلى جمع الكلمات 
المتواتــرة عبــر العلــم لوصــف هذا 
اإلحساس و منها ضربة سكين ,نمل, 
حريــق, ضربة كهربــاء وخز, حكة 
,خــذر ,بــرودة )الشــعور بالبرد في 
الرجــل في اعز الصيف(   بل وحتى 
فقــد اإلحســاس بالحــرارة والبرودة   
وقــد يتحول  شــعور المريض باأللم  
كانه يلبس  قفاز في يده أو جراب في 

رجليه وبسبب فقد الحس .
  كم من مريض بالداء السكري الغير 
متوازن تســقط من رجله الشــحاطة 
)الطرباقة( ثم يكمل السير حافي القدم 

دون الشعور بذلك
مالحظــة: االلم الحســي يــزول بعد 
شــفاء الجــرح بينمــا الــم االعتالل 
العصبــي يمتــد وال يــزول  ويــالزم 

المريض طيلة حياته.

3 -األلم العصبي املركزي 
فــي هتــه الحالــة األلم يحــدث عادة 
بسبب ضغط على الدماغ أو أعصاب 
النخــاع الشــوكي نذكــر منها صداع 
الشــقيقة,  ورم أو نزف داخل الدماغ  
حيث يشــعر المريض بصداع وكأن 
رأســه يــكاد ينفجر ممــا يجبر بعض 
المرضى الى شــد )يشــبح  ( رأســه 
بمنديــل لكن عبثــا األلم لــن يهدأ اال 
بالعالج الفعال ;أمــا اصابة أعصاب 
النخاع الشوكي نذكر منها فتق النواة 
اللبية التي تؤدي الى ما يسمى )عرق 
الســا (ففي الحــاالت المتقدمة ال يفيد 
)ال  الشــعوذة  الدوائــي وال  العــالج 
الطبيــب وال الطالب (ســوى العملية 
الجراحيــة أو يكمــل المريض حالته 

اعرج 

العاج 
الطبيــب وحده من يقرر نوع الدواء 
وطريقة العالج بعدمــا يقدر الحالة 
المرضيــة للمريــض معتمــدا على 
وال  والطبيــة  العلميــة  المرجعيــة 
يخاف لومة الئم لكن المشــكلة التي 

يواجهها 
 عند ما يصف بعض االدوية والتي 
يتوجب عليه أخالقيا وطبيا اعطائها 
للمريض مثل TRAMADOL أو  
LARYCA  حيــث امتدت لها  يد 
بعض  الشــباب بطرق غير شرعية 
الســتعمالها في المتاجــرة  والبحث 
من خــالل تعاطيها عن لــذة وعالم 
غير موجود-وهو غير مصاب بعلة 
في الجهاز العصبي- مما تسببه من 
هلوســة  وتهيج والقيــام بتصرفات 
غير مالئمة  وأحاســيس غريبة الن 
هاته المركبات انما فعاليتها  وغياب 
هاتــه األعراض الى حــد كبير عند 
المريــض بســبب وجــود علــة في 

الجهاز العصبي

األلم

الدكتور : سليمان بوفاعة
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n هو اإلدارة العليا إلدارة للجسم ويشرف على كافة األجهزة وما 
يميزه هو العقل أو التعقل الذي ال يوجد في بقية المخلوقات ويتكون 
1 الدماغ  : يتكون أكثر من مئة مليار خلية عصبية ال تجدد القســم 
الخارجي لونه رمادي مســؤول عن التفكير أما الداخلي لونه ابيض 

هي محاور األعصاب كأسالك تربط بين الخاليا
2 المخيخ :  مســؤول عن تنظيم الوظائــف الحركية للعضالت  مما 
يجعلها متناســقة ليكون االنســان متوازن عند المشــي  او الجلوس  

ولواله لما استطاع ركوب الدراجة أو تنسيق الكالم
3 األعصاب المخية : عددها 12 تخرج من المخ مباشرة نذكر منها 

العصب الشمي والسمعي  والوجهي  والعصب المبهم 
4 البصلــة السيســائية : تحتوي علــى مراكز التحكم فــي العمليات 
الالإرادية كتنظيم التنفس وعملية انقباض األوعية الدموية  وحركات 
القلــب لدى ضربة قوية على نقرة القفا مؤخرة الرأس قد تؤدي إلى 

الموة الفوري
5النخاع الشــوكي : يمتد داخل العمود الفقري تخرج منه األعصاب 
التي تنقل الحس من كافة انحاء الجسم من والى الدماغ وعددها 31 

زوج تغطي الجسم من الرأس حتى اخمص القدمين 

أعرف جسمك 
الجهاز العصبي

صفحة أسبوعية تعنى بالصحة  ومستجدات الطب 

صحة نفسية

n قد يكون مزاجك جيد وعالي  
أي أن طاقتــك إيجابيــة  لكن في 
لحظة مــا تلتقي شــخص طاقته 
ســالبة ،فبمجــرد النظــر إليه أو 
التحــدث معــه  دون أن تــدري 
يتعكــر صفوك وتشــعر باإلحباط  
كأنه مغناطيس ســحب منك هاته 
الطاقــة االيجابيــة  وهذا بســبب  
انتقال-كما يقــول علماء النفس-
الطاقة السالبة من ذلك الشخص 

اليك .
الطاقــة الســالبة هــي مجموعة 
أفكار  ومشاعر  سلبية مخزونة 
فــي العقــل الباطن  يكــون الفرد 
قد مر بها  ونســاها  تماما ،مما 
يجعل هذا اإلنســان يفكر بشــكل 
دائــم بأفكار ســلبية  ليســت لها 
صلــة بالواقــع  وال يســتطيع أن 
يجــد  لذلك ســببا واضحا ،حيث 

عقلــه الباطــن  يرســخها  فــي 
الواقــع  فيصبح الفرد متشــائما 
منقبــض الوجه  يجد صعوبة في 
رد االبتســام ة لصاحبها  متوتر 
عصبي  المزاج قليل ما يســتمع 
بالنــوم الهادئ لديه أفكار خاطئة 
حول تصرف الناس تجاهه كثير 
الشكوى واالنتقاد ولوم اآلخرين  
ودائمــا هــو الضحيــة )ضربني 

وبكى وسبقني وشكى (

العاج 
يحتــاج إلــى معالــج نفســي وليس 
الطبيب النفسي مع محاولة االندماج 
بشكل تدريجي مع االخرين والتقرب 
لهــم إلزالــة تلــك االفــكار الخاطئة 
عنهم وممارســة الرياضــة البدنية 
والرحــالت  الجماعيــة  وخاصــة 
الجماعيــة كذلــك والمشــاركة فــي 

النشاطات الجمعوية.     

الطاقة السلبية

عين على الصحة 
الثالثاء 11 ماي  202021
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استراحة

غوستاف
 فون هوغو

n غوســتاف فــون هوغــو )ِولــد في 23 
ومشــرع  فيلســوف  ُهــّو   1764 نوفمبــر 

َوحقوقي َوقانوني ألماني
ِولــد في مِدينــة لراخ ِببادن فــي 23 نوفمبر 
1764 ِلب ألماني ُهّو يوهان مايكل هوغو, 
)1799-1718( الــذي كان َيعمــل َككاتب 

وِلُم ألمانية تُدعى صوفيا إليزابيث.
ِبمدينــة  َمدرســة   فــي  غوســتاف  َدَرس 
كارلســروه وِعندمــا تخــرج ِمنها فــي عام 
1782 التحــق ِبجامعة غوتنغــن حيُث َتلقى 
علــوم القانون ودرســها لُِمدة ثالث ســنوات 
تقريبــاً ثُّم أخذ شــهادة الدكتــوراه ِمن جامعة 
هالــه فــي عــام 1788 وفــي نفــس العــام 
أُســتُدعي لِيعمل َكأستاذ ُمشــارك في جامعة 
غوتنغــن ثُــّم ُعين فــي عام 1792 َكأُســتاذ 
كامــل وِخالل هــذه الفترة من حياته أُشــتُِهر 
عن غوســتاف صداقته الَوطيدة مع الخوان 

غريم َكما ٱشــتُِهر ِبرسائله الكثيرة الشخصيّة 
والسرية جداً َمَعُهم.

وفي عام 1797 تَزّوج غوســتاف من امرأًة 
تُدعــى جولــي )1821-1774(, وأنجــب 
ِمنها بنتاً ســماها بوليــن هوغو التي تزوجت 

من َفيلسوف هولندي يُسمى كارل مولر.
أعظم أعماله 7 مجلدات، 1792–1821(، 
وفيه طّور أســلوب التشريعي، وعمله اآلخر  

6 مجلدات، 1790–1837(.
َكما أســس مــا يُســمى المدرســة التاريخية 
اللمانية في التشــريع، التــي فيَما بعد انتمى 
إليها وواصل تطويرها واســتمر في توســيع 

نطاقها فريدرش كارل فون سافيني.
ُعــِرف عــن كارل ماركس أنــه إنتَقد وَتهكم 
على غوســتاف هوغو وسخر منه، في ِكتابه 
، لِتبريره "الســلطة العشــوائية" َوِدفاعه عن 
الظلــم المجتمعي واالســتغالل ببســاطة لن 

المنظومة التي أفرزتهما موجودة.
تُوفــي غوســتاف فــي 15 ســبتمبر 1844 
ِبمدينة غوتينغن وذلِك بعد ِصراع طويل مع 

المراض.

أشعب والدينار
n قال أشــعب لزوجته ، وكان معها دينار : أعطني هذا الدينار حتى يلد لك في كل 

أسبوع درهما .
فأعطته إياه ، وصار يدفع لها في كل أسبوع درهما .

فلما كان األســبوع الرابع ، تلّكأ أشــعب عن الدفع ، فجاءت زوجته وطلبت الدينار 
منه ، فقال لها : لقد مات بالنفاس !

فصاحت مندهشة : كيف ؟ وهل يموت الدينار بالنفاس ؟!
فقال أشعب : تصدقين بالوالدة ، وال تصدقين بالنفاس !

مع الفالسفة 

   قصص وطرائف 

حممد العربي بن مهيدي.. الشهيد متعدد املواهب واألفكار
يف رحاب العلم واإلميان  

بــن  العربــي  محمــد   n
 6  -  1 9 2 3 ( ي  مهيــد
مناضــل  مــارس 1957( 
وأســطورة الثورة  جزائــري 
الجزائرية مــن مواليــد مدينة عين 
 مليلــة الواقعة في شــرق الجزائر.

فــي  مهيــدي  بــن  العربــي  ولــد 
الكواهــي  عام 1923 بــدوار 
بناحية عيــن مليلة التابعة لوالية أم 
فــي  الثانــي  اإلبــن  البواقي وهــو 
ترتيــب االســرة التــي تتكــون من 
ثالث بنات وولدين، دخل المدرســة 
اإلبتدائية الفرنســية بمســقط رأســه 
وبعــد ســنة دراســية واحــدة انتقل 
التعليم اإلبتدائي  إلى باتنة لمواصلة 
ولما حصل على الشــهادة اإلبتدائية 
عــاد لســرته التــي انتقلــت هــي 
مدينة بســكرة وفيها  إلــى  الخرى 
دراســته  العربــي  محمــد  تابــع 
وقبل فــي قســم اإلعــداد لإللتحاق 
بمدرسة قســنطينة. في عام 1939 
إنضم لصفوف الكشــافة اإلسالمية 
”فوج الرجاء” ببسكرة، وبعد بضعة 
 أشــهر أصبح قائــد فريــق الفتيان.

كان العربــي بــن مهيــدي ملتزمــا 
أن  إال  بواجباته الدينية والوطنيــة، 
هــذا لــم يمنعه مــن حب الفن فكان 
فضيلــة  بة  لمطر ا ني  غا أ ى  يهو
أيضــا  وكان  الجزائريــة. 
يحب الموســيقى خاصة الندلســية 
منها مما جعله عطوفا حنونا، كما كان 
يكثــر من مشاهدة الفالم والســيما 
الفالم الحربية والثورية كالفيلــم 
الــذي يــدور محتــواه حــول الثائر 
المكســيكي زاباتا فاتخذ هذا االســم 
كلقب ســري له قبل أندالع الثورة، 
مثلمــا كان يلقــب أيضــا بالعربــي 
البســكري والحكيم، كان بن مهيدي 
يهوى المســرح والتمثيل، فقــد مثل 
فــي مســرحية ”فــي ســبيل التاج” 
التــي ترجمهــا إلــى اللغــة العربية 
الديــب المصري مصطفــى لطفي 
المنفلوطي وكانت مسرحيته مقتبسة 
بطابع جزائري يســتهدف المقتبس 
مــن خاللها نشــر الفكــرة الوطنية 

والجهــاد ضد االســتعمار. كان بن 
مهيــدي العبــا في كرة القــدم فكان 
أحد المدافعين الساســيين في فريق 
االتحاد الرياضي اإلسالمي لبسكرة 
الــذي أنشــأته الحركــة الوطنيــة، 
ولقــد كان هذا الرجل يســتعمل كل 
الساليب العصرية والحديثة لخدمة 
الجزائــر التي فداهــا بدمه وروحه 
فقــد كان رمــز الرجل الــذي يحب 
وطنــه ويلتزم بمبــادئ دينه ويعيش 
المســتقبل  إلــى  وينظــر  عصــره 
ويفكــر فــي كيفية بنائــه، وقد كتب 
عنه أحد العارفيــن به في عدد 20 
ة  يد جر من   1 9 5 7 غســطس  أ
المجاهد التــي كانت تتحدث باســم 
الثــورة الجزائرية آنــذاك يقول أنه 
”شــاب مؤمن، بر وتقــي، مخلص 
لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل 
ما يشــينه. كان من أقطاب الوطنية 
ويمتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود 
في شباب العصر، فهو من المتدينين 
الذين ال يتأخرون عن أداء واجباتهم 

الدينية، ال يفكر في شــيء أكثر مما 
يفكــر في مصيــر بــالده الجزائر، 
لــه روح قوية في التنظيم وحســن 
المعاملــة مــع الخلــق ترفعــه إلى 
درجــة الزعمــاء الممتازين. رجل 
دوخ وأرهق االســتعمار الفرنســي 
 بنضالــه وجهاده على بالده و دين.
عام 1942 انضــم  فــي 
الشــعب بمكان  لصفوف حــزب 
كثيــر  كان  حيــث  إقامتــه، 
ن  و لشــؤ با م  هتما ال ا
فــي 8  السياســية والوطنية، 
بيــن  مــن  مايــو 1945 وكان 
المعتقليــن ثم أفرج عنــه بعد ثالثة 
أســابيع قضاهــا فــي االســتنطاق 
والتعذيــب بمركز الشــرطة. عــام 
1947 كان من بين الشباب الوائل 
الذيــن إلتحقــوا بصفــوف المنظمة 
الخاصــة حيــث ما لبــث أن أصبح 
من أبرز عناصر هذا التنظيم وفي 
عام 1949 أصبح مسؤول الجناح 
العسكري بسطيف وفي نفس الوقت 

نائبا لرئيس أركان التنظيم الســري 
علــى مســتوى الشــرق الجزائري 
الــذي كان يتــواله يومذاك محمــد 
 1950 عــام  وفــي  بوضيــاف، 
ارتقى إلى منصب مســؤول التنظيم 
بعــد أن تــم نقــل محمــد بوضياف 
مــارس  حــادث  بعــد  للعاصمــة. 
1950 إختفــى عــن النظار وبعد 
حل المنظمة عيّن كمســؤول الدائرة 
الحزبية بوهران إلى 1953. وعند 
تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
فــي مــارس 1954 أصبح من بين 
عناصرهــا البارزيــن ثــم عضــوا 
 فعــاال فــي جماعــة 22 التاريخية.
كبيــرا  دورا  مهيــدي  بــن  لعــب 
فــي التحضيــر للثــورة المســلحة، 
الجميــع  إقنــاع  إلــى  وســعى 
مقولتــه  وقــال  فيهــا،  بالمشــاركة 
الشارع  إلقوا بالثورة إلى  الشــهيرة 
سيحتضنها الشــعب وأيضا أعطونا 
وســنعطيكم  وطائراتكــم  دباباتكــم 
طواعيــة حقائبنا وقنابلنــا، وأصبح 
أول قائد للمنطقة الخامســة وهران. 
كان الشهيد من بين الذين عملوا بجد 
الصومام التاريخي  إلنعقاد مؤتمــر 
في 20 أوت 1956، وّعين بعدها 
عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة 
الجزائرية )القيادة العليا للثورة(، قاد 
 معركة الجزائر بداية سنة 1956.

اعتقــل نهاية شــهر فيفري 1957 
الثالث  تحت التعذيب ليلة  واستشهد 
الرابــع من مــارس 1957،  إلــى 
بعــد أن أعطى درســا فــي البطولة 
والصبــر لجالديه قــال فيه الجنرال 
أن  بيجار بعــد  الفرنسي مارســيل 
يئــس هو وعســاكره أن يأخذوا منه 
إعترافا أو وشاية برفاقه بالرغم من 
العذاب المســلط عليه لدرجة ســلخ 
جلــد وجهــه بالكامل وقبــل اغتياله 
ابتســم العربي بن مهيــدي لجالديه 
ســاخرا منهم، هنا رفــع بيجار يده 
تحيــة للشــهيد كمــا لو أنــه قائدا له 
ثــم قال : لو أن لــي ثالثة من أمثال 
 العربي بــن مهيــدي لغزوت العالم

استشهد في 6مارس 1957.

21
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن غزوة ودان )األبواء( 
هي أول غزوة للرسول صل هللا 

عليه وسلم.
هل تعلم أن الموطن األصلي للجودو هو 

اليابان.
هل تعلم أن الموطن األصلي للتايكواندو هو كوريا

هل تعلم أن عنصر الكالسيوم هو المعدن األساسي في 
اللبن والحليب.

هل تعلم أنه تبلغ سرعة الصوت في الماء خمسة 
أضعاف سرعته في الهواء.

330 - افتتاح القســطنطينية كعاصمة 
وســميت  الرومانيــة،  لإلمبراطوريــة 

»روما الجديدة«.
1891 - شــرطي يابانــي يهاجــم ولي عهد 

اإلمبراطورية الروســية نيقوال أليكســندروفيتش الغتياله 
في الحادثة التي عرفت باسم حادثة أوتسو.

2010 - رئيــس الــوزراء البريطانــي جــوردون براون 
يســتقيل من منصبة، والملكــة إليزابيث الثانية تعين زعيم 
حــزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيًســا للــوزراء وذلك 
بعد اتفاقه مع حزب الديمقراطيين الليبراليين على تشــكيل 
ائتــاف حاكم يتمتــع بأغلبيــة برلمانية ليكــون بذلك أول 
رئيس لحكومة إئتافية منذ حكومة ونستون تشرشل خال 

الحرب العالمية الثانية.

واحــد راح يشــري كبش 
العيد سقسى الي يبيع قاله 

: عندك كبش تــاع تلت مايين ؟ 
قاله : تاكله هنا وال تديه في ساشي.

إذا كنــت ال تهتــم لما يعتقــده الناس، فأنت بالفعــل إجتزت أول 
خطوة نحو النجاح. 

باولو كويلو

” البيضة ما تكسرش الحجر “
ويستخدم هذا المثل لإلشارة إلى األشخاص الذين يعتقدون 
أنــه بإمكانهــم مواجهة آخرين هــم أكثر منهــم في القوة 
والمال والعتاد، فينصحهم الناس بأنهم لن يســتطيعوا فعل 
ذلــك ألنهــم أقل في القــوة، ويقصد بالبيضــة هنا الطرف 
األضعــف والحجر هو الطرف األقوى، والفرق بينهما في 

القوة والثبات شاسع جدا.

       نكتة اليوم 
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أن  المصــدر  ذات  n  وأوضــح 
الوزارة تســجل بكل ارتياح االلتزام 
بالبروتوكــول الصحي الخاص بأداء 
الصلــوات فــي المســاجد, و تثمــن 
النتائج اإليجابية التي حققتها التجربة 
الجزائريــة في التعامل مع هذا الوباء 
والحد من انتشــاره, ولكــن ال يجوز 
االغترار بما حققناه و ال االستســام 
للتهــاون والتراخي, مشــيرة إلى أن 
المخاطــر ما تــزال قائمــة, والوباء 
مــا يــزال يحصــد األرواح, وعليــه 
فإنها تؤكــد على واجب االســتمرار 
فــي االلتــزام باإلجــراءات الوقائية 

واالحترازية.
وتجنبــا النتشــار الوبــاء الــذي مــا 
يــزال حاضــرا بيننــا, فإن الــوزارة 
--يضيــف البيــان-- تذكــر بما ورد 
في بيانــات اللجنــة الوزارية للفتوى 
المتعلقــة  وال21  وال20  ال14 

بالعيــد, كمشــروعية ذكــر هللا برفع 
التكبيــر والتســبيح والتهليل إلعان 
ذكر هللا وشكره ومشــروعية إظهار 
الفرحــة والســرور والبهجــة بالعيد 
ونشــر مبــادئ الرحمــة والتكافل, و 
وجوب إخراج زكاة الفطر, واجتناب 

كل التجمعــات في البيــوت والمقابر 
وغيرها, والمصافحة والتقبيل مما قد 
يؤدي إلى انتشــار الوباء, مؤكدة أن 
المعايدة والسام باإلشارة تجزيان إذا 
خيف الوباء, حتى ال تكون ســببا في 

إيذاء أنفسنا وإيذاء اآلخرين.

أحوال الطقس 

قسنطينة : 21/ 7
الجزائر : 21/ 12

وهران : 22/ 9 

 لمواجهة المخاطر التي التزال قائمة

 وزارة الشؤون الدينية تدعو الى االستمرار 
في االلتزام باإلجراءات الوقائية  ضد كورونا

الفرقــة  /أمس عناصــر  n    تمكنــت 
االقتصاديــة و الماليــة بالمصلحــة الوالئية 
للشرطة القضائية  بباتنة من توقيف موظف 
عمومــي يبلغ من العمر 60 ســنة  متلبســا 
بتلقــي مبلــغ مالــي يقــدر بـــ 300.000 
دج يعتبــر كمزيــة غير مســتحقة هــذا بعد 
اتخاذ االجــراءات القانونية الازمة لتســفر 
التحقيقــات فيمــا بعد بأن المشــتبه به قد قام 
بالنصــب علــى 18 شــخص بعــد إيهامهم 
بأنــه ســيمكنهم من عقودهم ،حيث اســتولى 
على مبلــغ 1.230.000 دج بعد اســتيفاء 
اجراءات التحقيق تم تقديم الســالف الذكر به 

أمام النيابة المحلية. 
   محمد دحماني

n   وكتــب الغنوشــي علــى حســابه 
بموقع فايســبوك: ”كل الشكر للشقيقة 
الجزائــر حكومة وشــعبا على الدعم 
الــذي تقدمــه لتونس حيث لــم تتردد 
فــي تزويد بادنــا باألوكســجين في 
ظل ظروف الكوفيد الصعبة.. دامت 

أخوتنا وتضامننا”. 
هــذا وكان وزيــر الصحة التونســي 
فــوزي المهــدي، قد قال مســاء أول 
أمــس األحد، بأن كميات األكســجين 
التــي حصلــت عليهــا تونــس مــن 
الجزائــر ســاهمت فــي التقليص من 
أزمة المستشــفيات التي تشهد ضغطا 
كبيــرا جراء ارتفاع عــدد المصابين 
بفيــروس كورونا الذين هم في حاجة 

لألكسجين. 
وأشــار إلى أن تونــس حصلت أول 
أمس األحد، على 140 ألف لتر من 

غاز األكسجين إضافية من الجزائر، 
التــي انطلقت في تزويد تونس بالغاز 
منذ أواخر شهر أفريل الماضي عبر 

المعبر الحدودي ببوشــبكة، وسيكون 
التزود بشكل شبه يومي.

 باقة األخبار  
 شاحنة لتوزيع املياه تقتل 

رضيعا ببجاية

n شــهدت  مدينة ســيدي عيش بوالية بجاية ظهيرة 
أمس حادثة مأســوية، تمثلت في مصرع رضيع  في 
حادث مرور، وحســب المعلومات التي بحوزتنا فإن 
الحادثة تمت في حدود الســاعة الواحدة و10 دقائق، 
عندما كان الضحية البالغ من العمر 18 شــهرا يلعب 
أمــام منزله العائلــي، ليتفاجأ بشــاحنة تقــوم بتوزيع 
الماء الصالح للشــرب تتجه نحوه بعد أن فقد السيطرة 
عليهــا مــا أدى إلــى وفــاة الرضيــع في عيــن مكان 
وسط االســتياء الكبير من المواطنين والجيران الذين 
تأســفوا لهذه الحادثــة التي جاءت فــي األيام االخيرة 
من شــهر رمضان الكريم . هــذا ونقلت جثة الضحية 
الــى مصلحــة حفظ الجثث بمستشــفى ســيدي عيش، 
بينمــا فتت الجهات األمنية تحقيقا في الحادثة مع الفاء 

القبض على الفاعل .
 أ- هادي 

إنهاء مهام مدير الجزائرية 
للمياه تبسة

n أنهــى، أول أمس، وزير الموارد المائية مصطفى 
كمال ميهوبي مهام مدير وحدة الجزائرية للمياه بوالية 
تبســة بوســعيد خير الدين وقام بتعيين ياســين زروق 
اإلطــار بذات الوحدة مديًرا جديــًدا بالنيابة وجاء هذا 
القــرار الجديد أياما قليلة فقط بعد زيارة العمل والتفقد 
التي قام بها الوزير بوالية تبسة حيث وقف على عدد 
مــن المشــاريع والهياكل التابعة لقطاعــه وأبدى عدم 
رضاه عن كيفية ومواعيد توزيع المياه الشروب على 
الساكنة هذا في الوقت الذي تشهد فيه جل أحياء المدينة 
تبســة وبلدياتها أزمة عطش كبيرة بسبب االنقطاعات 
المتكررة في عمليات التزود بالمياه الصالحة للشرب 
حيث تصل هذه االنقطاعات الى أسبوعين وأكثر وهو 
ما تم اعتباره فشــا ذريعا في التسيير، الذي تمخض 
عنه بالموازاة مع األزمة الحاصلة حركات احتجاجية 
كبيرة انجر عنها غلق الطرق والتجمهر المستمر من 

طرف السكان المتضررين.
 هواري .غ

رجال الحماية املدنية يواصلون البحث 
عن مفقود بواد جنان الرومي يف املسيلة 

n تواصــل وحدات الحماية المدنيــة عمليات البحث 
لليــوم الخامــس عــن المفقــود بــواد جنــان الرومي 
ببوســعادة . و دعمت العملية أمس  بفرقة السينوتقنية 
باإلضافة إلى فرق الغطاسين ، فرق البحث و التدخل 
فــي األماكــن الوعــرة . نطاق البحث يمتــد من بلدية 
بوسعادة إلى غاية بلدية المعاريف و هذا عبر مجرى 
واد ميطــر ومعلــوم أن األمطار الطوفانيــة األخيرة 

تسببت في هاك 5 اشخاص بوالية المسيلة . 
 ق.م

 n  مــازال الحديــث متواصل عن المواد 
تطــارد  الهمــوم  ومازالــت  االســتهاكية، 
المواطن الغلبان، الذي يدفع دائما فاتورة كل 
التصرفات المنافية للقانون وحتى األعراف، 
ومازالــت أخبــار الخضر والفواكــه تجتاح 
صفحــات الجرائــد وعدســات الكاميــرات، 
خاصــة االرتفاع الجنوني ألســعارها، دون 
تســجيل تحركات جادة مــن طرف الوصاية 
وال حتى مــن طرف التجــار لمجابهة أزمة 
الفضيل، في وقــت  الشــهر  طيلــة  ”األكل” 
مازالــت الكثيــر مــن الهيئات تّرجــح الحل 
التقليــدي وهو اللجوء إلى االســتيراد خاصة 
اللحــوم دون الحديــث عــن فشــل تصديــر 
كباشــنا، التــي جّوعــت وضاعت في عــدة 
مناطــق من هــذا الوطن، المعروفــة بأجود 
ســاالت الماشية على غرار الوادي، الجلفة 

والمدية وغيرها.
وزارتــي  تتحــول  لمــاذا  نــدري  ال 
الفاحــة والتجــارة إلــى هيئتيــن مهمتيــن 
الجزائرييــن  وكل  رمضــان؟  حــل  كلمــا 
يغرقون في الحديــث عن حــال البطون، ما 
يفتح الشــهية طبعا للتجار لرفع أسهم اللّهفة، 
فتصبح السرقات في هذا الشهر الكريم تنافس 
العبــادات، ويضيع المواطن بين ما هو كائن 
ومــا يجب أن يكون، وحتى مصالح المراقبة 
وقمع الغّش والجودة تجد نفسها عاجزة أمام 
كثرة السرقات والتحايل والنصب، الذي يبدو 
أنه تحّول إلى مهنــة لدى الكثير من التجار، 
الذين ال يخافون حتى من األساليب الردعية، 

التي تحتاج إلى إعادة نظر.
أخــرى  مشــكلة  يطــرح  الواقــع  هــذا 
تتمثل في كيفية توقيف التاجر المشبوه وتفعيل 
أساليب المراقبة والردع، خاصة وأن المشكلة 
لــم تعد في التجزئــة فقــط، وإنما في الجملة 
بالحاويــات  المحّملــة  أيضا، في البواخــر 
و”بلوبيــات” االســتيراد أنفســهم، والقوانين 
المراقبــة لهم، وأيضا في المســتهلكين الذين 
لم يعودوا مثلما كانوا عليه في زمن القناعة!

آخر الكالم .. انطاقا مما قلناه، نستنتج بأن 
المشكلة أصبحت في التاجر وليس في التجارة، 
وفي المراقب وليس في الرقابة، وفي المستهلك 

وليس االستهاك.

               سفيان خرفي

كاريكاتور 

أزمة  ”األكل”
آخر الكالم 

الصبح  : 03.51
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.35
العشاء : 21.05

مواقيت الصالة 
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 أكدت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,االثنين في بيان لها, على ضرورة االستمرار في االلتزام 
المبارك,  الفطر  عيد  بمناسبة  كورونا,  فيروس  من  للوقاية  واالحترازية  الوقائية  باإلجراءات 

مشددة على أن مخاطر هذا الوباء ما تزال قائمة.

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 

 قام بالنصب عىل 18 شخصا بباتنة  
توقيف موظف عمومي متلبسا 

باستالم و قبول مزية غري مستحقة

الجزائر : ربيع .م 

الجزائر : سناء .م

بعد تزويدها بكميات  من األكسجني الصنايع  
راشد الغنويش يشيد بوقوف الجزائر مع بالده يف أزمة كورونا

 تقدم رئيس مجلس نواب الشــعب في تونس راشــد الغنوشــي، مســاء أول أمس األحد، بالشــكر 
للجزائر قيادة وشــعبا، بعد وقوفها إلى جانب بالده في أزمة األوكســجين بالمستشــفيات لمواجهة 

جائحة كورونا. 



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 20 : ......................................................... 
....................................................................................................

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

سؤال رقم 20 :
ما رقم أطول أية فى القرآن الكريم وما اسم سورتها ؟ 

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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