
عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   
خطرية يف باتنــــــة

العمري جمعـوج 
علي �سوايعي باتنة و انطالق فعاليات م�سرح 

للطفل امل�سرحي  الربيع 
مبختلف منــاطق الأورا�س

عني ياقوت

اأم البواقي

ديون �سونلغاز خن�سلة يف ارتفاع
جتاوزت 100 مليار �سنتيم

ك�شفت م�شالح موؤ�ش�شة توزيع الكهرباء والغاز لوالية خن�شلة، اأن القيمة 
االإجمالية لديون املوؤ�ش�شة  جتاوزت 100 مليار �شنتيم منها ما هو 

على عاتق الزبائن من املواطنني والباقي ديون مرتاكمة على املوؤ�ش�شات 
والهيئات املختلفة، وجددت ذات امل�شالح ندائها لكافة الزبائن ل�شرورة 

احرتام االآجال املحددة قانونا لت�شديد م�شتحقاتهم...

بالرغم من انتهاء الأ�شغال
 ب�شد اوركي�س

ب�شبب الأ�شعار امللتهبة

العملية تتم عرب مراحل

و�شط ا�شتياء من قبل املواطنني

حي "عني الياب�سة" 
بوادي الطاقة 

خارج جمال التغطية

ال�سلطات تلتفت اإىل 12 
موقعا اأثريا مهم�سا بباتنة

م�ستفيدون من 
"ال�سو�سيال" ينتظرون 

�سققهم منذ �سنة

اأزمة ندرة املياه 
تتوا�سل بعني امليلة

مواطنون يقاطعون
 جتــار قايـ�س

ت�سليم مفاتيح ح�سة 
بقاي�س �سكن   400

ا�سطراب يف حركة
 الرتامواي ب�سطيف

يومية �إخبارية عامة
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و�ســع 4 اإطارات مب�ست�ســفى عني وملـــان حتت الرقابة الق�ســائية ب�ســطيف
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بعد اإيداع مديرة امل�شت�شفى احلب�س

�ص 24
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�ص 05

انعدام خلدمات النرتنت 
و�شبكات الهاتف النقال

نحو اإدراجها �شمن قائمة
 للممتلكات الثقافية

باتنة

م�سرية اجلمعة الثانية ع�سر بباتنة

�سورة من االأر�سيف

النظـام" رموز  رحيل  حتى  ا�ست�سالم  "ال 
مل تثن احلرارة ال�ضديدة وعامل ال�ضيام من عزمية اآلف املتظاهرين مبختلف وليات الأورا�س، يف اخلروج للجمعة الثانية ع�ضر، حيث جتددت اأم�س، امل�ضريات الراف�ضة لإجراء 

النتخابات الرئا�ضية التي دعا اإليها رئي�س الدولة عبد القادر بن �ضالح، باإ�ضراف من بقايا رموز النظام "البوتفليقي"، فرغم اجلوع والعط�س اإل اأن املتظاهرون كانوا يف املوعد 
وخرجوا باملئات والآلف اإىل ال�ضوارع وال�ضاحات العمومية وكلهم اإ�ضرار على موا�ضلة احلراك اإىل حني حتقيق مطالبهم كاملة غري منقو�ضة....

متظاهرون يتحدون احلر والعط�ش ويخرجون يف م�سريات حتت �سعار:

�س 04

�س 05

اإفطار: 19:34
اإم�ساك: 03:50

تقبل اهلل �سيام اجلميع



عبد العايل بلحاج

مما اأعجبني
�سئنا اأم اأبينا فقد اأ�سبحت مواقع التوا�سل االجتماعي 
اجلزائريون  فيها  يلتقي  افرتا�سية"  اجتماعات  "غرفة 
وقرارات  باأفكار  للخروج  وميوالتهم  �سرائحهم  مبختلف 
ما  نعمة بقدر  الواقع، وبقدر ماهي  اأر�ص  يج�سدونها على 
هي نقمة ب�سبب قدرة الكثري من رواد الفتنة على التحكم 
فيها وا�ستمالة وا�ستعطاف فئة كبرية من اجلزائريني عن 
اأبى  الوطنيون يف �سمت  الوقت الذي يعمل  طريقها، ففي 
كثري من "ال�سرا�سري" اإال اأن ي�سو�سوا على عملهم بطريقة 
ا�ستطاعوا  من  نوايا  يف  الت�سكيك  عمادها  ودنيئة  خبيثة 
�سبيل  يف  اأوىل  كخطوة  الع�سابة  اإ�سقاط  وجيز  ظرف  يف 
حترير البالد من  الو�ساية االأجنبية عن طريق العمالء 

يف الداخل.
ومما �سدين واأعجبني من االآراء املن�سورة على �سفحات 
موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�ص بوك" والتي تدخل يف 
اإطار الرد على كل من يرغب يف عزل اجلي�ص عن "ال�ساأن 
اجلزائري" وباالأخ�ص قائد اأركان اجلي�ص الفريق احمد 

قايد �سالح.
بهم"  "املغرر  على  ال�ساخر  الرد  هو  قلت  اأعجبني  مما   
وربــراب  حــداد  علي  �سراح  بــاإطــالق  "اأطالب  قــال  الــذي 
حقه  يف  ثبتت  من  كل  �سراح  باإطالق  اأطالب  وكونيناف، 
اأطالب باإطالق �سراح  التاآمر على اجلي�ص والدولة،  تهمة 
ال�سعيد بوتفليقة واإعادة ختم رئا�سة اجلمهورية له كما 
اأطالب باإعادة عبد العزيز بوتفليقة اإىل من�سبه واالإطار 
اإىل مكانه، الأنني اأرغب يف اأن نفعل بحراكنا كل هذا دون 
م�ساعدة من اأحد، حتى اأنني اأطالب اجلي�ص باأن يلزم مكانه 
قمعنا  الع�سابة  قررت  واإن  حتى  يتدخل  وال  احلــدود  يف 
وامل�ست�سفيات  موجودة  فاملقابر  دمائنا،  و�سفك  وتقتيلنا 
ونقل  بع�سنا  دفن  على  قــادرون  بحراكنا  ونحن  مفتوحة 

بع�سنا اإىل امل�ست�سفيات دون اأن ي�ساعدنا اأحد".
وطابو"  زيــطــوط  "جماعة  على  ال�ساخر  الـــرد  ــذا  ه
الذي  طابو  الكرمي  عبد  اأن  فــاأذكــر  ووافــيــا،  كافيا  كــان 
"املعار�سة" قد قال وهو يهم باخلروج من اجتماع  يدعي 
املعار�سني  اأن  قال  للحراك،  االأوىل  االأيــام  يف  للمعار�سة 
102 و�سخر من املطلب قائال اأنه  يطالبون بتطبيق املادة 
لتج�سيد هذه املادة فال بد من عمل كبري، ومل نفهم حينها 
ما هي مطالب طابو اإذا كان ي�ستخف مبطلب تطبيق املادة 
102، رمبا كان يدعو اإىل االإبقاء على بوتفليقة يف مكانه 
نف�سه  لتن�سيب  الفو�سى  وا�ستغالل  احلراك  عمر  الإطالة 

و�سيا وبطال قوميا.
اإذا كان واعيا فعال اأن يبقى بعيدا  اأنه على ال�سعب  اأرى 
ما خرج  تتعلق باجلي�ص ويثبت على  اأمور  عن اخلو�ص يف 
اإذا  اأما  االأح�سن،  اإىل  اأن يغري   اأراد فعال  ما  اإذا  اأجله   من 
ال�سرا�سري  بع�ص  من  دعــوات  اإىل  وعي  بغري  ين�ساق  كان 
واالأبواق املزعجة فاالأمر حتما �سيتحول من حراك �سلمي 

اإىل اأزمة بكل ما حتمله االأزمة من معنى.

و�ســوح بكل 

قال: عبد الرزاق مقري 
)رئي�س حركة جمتمع ال�سلم(
حالة  يف  كانت  اذا  حنون  ..."حب�س 

املخالفة، فال �سخ�س فوق القانون".

قلنا: يا راجل... الال تبالوها.

auresbook

هي ن�ســبة انخفا�ص واردات اجلزائر مــن االأغذية يف الثالثي 
االأول لـــ 2019 مقارنــة بالفــرتة نف�ســها مــن 2018، حيــث بلــغ 
اإجمــايل فاتــورة ا�ســترياد املــواد الغذائية 1.92 مليــار دوالر يف 
يف  دوالر  مليــار   2.35 بـــ  مقارنــة   ،2019 مــن  االأول  الثالثــي 
نف�ــص الفــرتة مــن 2018، اأي بانخفا�ــص قدره 33 مليــون دوالر 

)-14.56 باملائة(.

بطاقة حمـــــــــراء

حطمت اأ�سغال تهيئة نقطة الدوران بحي الريا�ص 
مبدينة باتنة، الرقم القيا�سي يف اآجال االإجناز، 
فاالأ�سغال التي كان من املفرو�ص اأن تنتهي خالل 

يوم واحد اأو يومني على اأق�سى تقدير دخلت �سهرها 
االأول واالأ�سواأ يف ذلك ت�سببها يف عرقلة حركة 

املرور بعد حفر اأجزاء من الطريق حيث حتولت 
اإىل مقلب بعد حفرها يف اأماكن متعددة وتركها، 

ما جعلها ت�سكل خطر حقيقي على �سائقي املركبات 
بفعل متاطل املوؤ�س�سة العمومية الأ�سغال الطرق 

�سرق جنوب املكلفة بامل�سروع يف اإمتام االأ�سغال دفعة 
واحدة، فهل لل�سلطات املحلية على علم مبا يحدث اأم 

اأنها جزء من هذه املهزلة ؟.
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زووووووم الأورا�س....
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عملية التعبيد التي خ�سعت لها الطريق التي توجد بها هذه احلفرة مل تاأخذها بعني االعتبار رغم اأنها 
تتواجد على هذا احلال منذ اأزيد من 5 اأ�سهر.
ال�سورة من اأمام مدر�سة ابتدائية ببلدية بابار

مل ت�سرب االأمثال ارجتاال واإمنا هي جاءت 
لت�ستقيم معها حياتنا االجتماعية بعبارات 
ذات دالالت بليغة لكنها خمت�سرة قد ُتفهم 

اأحيانا.. وقد ُتفحم اأحايني كثرية.. حيث اأن 
كرثة الكالم ُين�سي بع�سه بع�سا فوجب التقليل 

والتدليل كما قال اأجدادنا "قلل ودلل".. واأكرث 
ما يثري املجتمع التناق�ص احلا�سل بني املخرب 

واجلوهر حيث يكون غري مرغوب يف كل من 
يظهر عك�ص ما يخفي فجاء املثل القائل: "يا 
مزوق من برا وا�ص حالك من داخل ".. وقيل 

اأن املثل يعود اإىل العهد العثماين حيث كان 
االهتمام بالعمارة له اأهميته الق�سوى فبنى 

اأحد الوالة ق�سرا عدليا وهو ما ي�سبه املحكمة 
يتخا�سم فيه املتخا�سمني ويق�سده املتقا�سني 

وذوي احلاجات..وكان هذا الق�سر اآية يف 
اجلمال والهند�سة وفخما اإىل حد كبري..لكن 

القا�سي احلاكم فيه مل يكن عادال وكان يتعاطى 
الر�سوة فلم يدخل اإليه اأحد اإال وخرج خائبا 

�سائعا حقه..فلم ينفع بناء حمكمة ذات جودة 
عالية يف رد املظامل واإحقاق احلقوق يف املدينة 
فحدث اأن رفع �سيخ م�سن دعوة �سد جاره الذي 
ا�ستوىل على ب�ستانه وبعد عدة جل�سات مل ينل 

�سيئا �سوى املزيد من امل�ساريف مقابل توثيق 
ب�ستانه ل�سالح جاره املحتال الذي �سهل عليه 

ر�سوة القا�سي للحكم ل�ساحله والتالعب بوثائق 
امللكية.. فقال ال�سيخ متهكما يا "يا مزوق من 

برا وا�ص حالك من داخل"، وجمتمعنا كثريا ما 
يردد هذا املثل اإذا مل�ص اهتماما بكل ما هو ظاهر 

للعيان بينما ما خفي عنهم كان معاك�سا فنجد 
مثال املراأة اجلميلة ذات االأخالق املتدنية.. 

وذوي املظهر الديني يف حني ال متت اأفعالهم اإىل 
ذاك املظهر ب�سيء..وكثريا ما يزين امل�سوؤولني 
املحليني ال�سوارع يف الزيارات الر�سمية تزيينا 

زائفا �سرعان ما يختفي يف اليوم املوايل..وهكذا 
اأ�سبح لهذا املثل مكانه  ومكانته يف جمتمعنا الأنه 

من اأكرث االأمثال تعبريا عن حالنا  املتناق�ص 
فنقول "يا مزوق من برا وا�ص حالك من داخل".
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املجل�ص  ا�ستاأنف  والقلق  التوتر  �سادها  ظــروف  و�سط 
ال�سعبي الوطني اأ�سغاله يف جل�سة علنية نزل �ستة وزراء 
الدين  نور  يقودها  التي  االأعمال  ت�سريف  حكومة  من 
يف  الوطني  ال�سعبي  للمجل�ص  اجلل�سات  قاعة  يف  بدوي 
اأول مرور لهم عرب الربملان اأمام قاعة فارغة متاما، اأكدت 

اتفاق نواب املعار�سة واملواالة على مقاطعة اجلل�سة التي 
)املطالب  بو�سارب  معاذ  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
على  البقاء  يف  النواب  على  اإرادتــه  لفر�ص  بالرحيل(، 

راأ�ص الغرفة ال�سفلى للربملان.

نددت ال�سفارة الفرن�سية باجلزائر، فيما ورد بخ�سو�ص 
اإيف  جون  الفرن�سي،  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  ت�سريح 
حول االنتخابات الرئا�سية يف اجلزائر، املقرر تنظيمها 
يوم 4 جويلية، حيث جاء يف بيان الفرن�سية باجلزائر: 
بعد  ا�ستغرابها  عن  اجلزائر  يف  فرن�سا  �سفارة  "تعرب 
االأنباء  وكالة  ن�سرتها  التي  االإعالمية  الربقية  قراءة 

تاأمل  "فرن�سا  بعنوان  ماي،   8 االأربعاء  يوم  اجلزائرية، 
ظروف  يف  اجلزائرية  الرئا�سية  االنتخابات  جترى  اأن 
وزير  ت�سريحات  بـــاأن  تــوحــي  برقية  ــي  وه ح�سنة"، 
اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية، ال�سيد جوناإيف لودريان هي 
ت�سريحات جديدة، غري اأنها يف احلقيقة تعود اإىل تاريخ 
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وجهت جهة اأمنية حتقق منذ اأ�سابيع يف ف�سيحة �سركتي 
ر�سميا  ا�ستدعاءا  والكرامة،  الفالحي  لالمتياز  العامة 
للتحقيق ب�سكل عاجل،  اأجل احل�سور  لعمار �سعداين من 
ال�سابق  العام  ــني  االأم ان  توؤكد  التي  املعلومات  وتفيد 
قد  بــاخلــارج،  املوجود  الوطني  التحرير  جبهة  حلــزب 

للتحقيق،  ي�سنف يف حالة فرار، يف حالة عدم ح�سوره 
ياأتي هذا بعد اأن فتحت م�سالح االأمن قبل اأ�سابيع ملف 
�سركة العامة لالمتياز الفالحي و�سركة مقاولة الكرامة 
التي ميلكها عمار �سعداين ومت حلها يف عام 2005، بعد 

اأن اتهمت بامل�ساهمة يف تبديد 3600 مليار �سنتيم.

م�سوؤولية  رف�ص حتمل  ولد عبا�ص  ال�سيناتور، جمال  اأن  االأمة  القانونية مبجل�ص  اللجنة  ك�سف ع�سو 
التهم املن�سوبة اإليه، وحّمل امل�سوؤولية ل�سعيد بركات.و�سرح �سعيد بركات للجنة القانونية كل االأمور 
"ماين معني  انا  املتعلقة بت�سيريه وزارة الت�سامن، عندما كان على راأ�سها، عك�ص ولد عبا�ص الذي قال 
ماعالبايل وما نعرف... �سوفو مع بركات.. للتذكري، مت اال�ستماع يوم اخلمي�ص املن�سرم، للع�سوين �سعيد 
بركات وجمال ولد عبا�ص بغر�ص اإعداد تقريرها يف املو�سوع، ورفعه اإىل املكتب على اأن يعر�ص تقرير 

اللجنة فيما بعد على االأع�ساء للف�سل فيه يف جل�سة مغلقة.



ووزير  املالية  وزير  من  كل  ُكّلف 
ال��ت��ج��ارة ب��و���ض��ع ت�����ض��ور ح��ول 
الكفيلة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الآل���ي���ات 
با�ضترياد  للمواطنني  بالرتخي�س 
بعد  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة،  ال�������ض���ي���ارات 
يوم  املنعقد  احلكومي  الجتماع 
تراأ�ضه  وال��ذي  املا�ضي،  الأربعاء 
ب��دوي،  ن��ورال��دي��ن  الأول  ال��وزي��ر 
عدة  اإىل  الجتماع  اأف�ضى  حيث 
املالية  وزير  تكليف  منها  قرارات 
جانب  اإىل  لوكال  حممد  احل��ايل 
وزير التجارة ال�ضعيد جالب بو�ضع 
القانونية  الآل��ي��ات  ح��ول  ت�ضور 
للمواطنني  بالرتخي�س  الكفيلة 

با�ضترياد ال�ضيارات امل�ضتعملة.
ع��ودة  �ضبب  اأن  خ���راء،  وي���رى 
اأ�ضعار  ارتفاع  ب��دوي،اإىل  حكومة 

ال�ضيارات يف ال�ضوق، وكذا جتميد 
بع�س م�ضانع الرتكيب يف اجلزائر 

توترات  خلفية  على  لإنتاجها، 
بني  من  كانت  ال�ضعبي،  احل��راك 
احلكومة  جعلت  ال��ت��ي  ال��دواف��ع 
تفكر يف العودة ل�ضترياد املركبات 
خف�س  م�ضاعي  �ضمن  امل�ضتعملة، 
الفاتورة  ارتفاع  اأن  كما  الأ�ضعار، 
املجموعات  ل�ضترياد  ال�ضنوية 
لرتكيب  املوجهة   CKD/SKD
اأكرث  اإىل  والتي و�ضلت  ال�ضيارات، 
3 ماليري دولر، وبالتايل فاإن  من 
احلكومة تريد اللعب على وترين، 
بخف�س امليزان التجاري والأ�ضعار، 
ال�ضرف  احتياطي  تاأكل  وحماية 
من العملة ال�ضعبة، الذي هو على 

و�ضك النفاذ.
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وزارة الرتبية تعلن عن تواريخ 
العثور على جثة اإرهابي�سحب الإ�ستدعاءات المتحانات

 بعني الدفلى

اجلزائر تعود ل�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة

مل مين��ع ال�ضي��ام املتظاهري��ن من 
تذمره��م  ع��ن  والتعب��ري  اخل��روج 
من جتاه��ل رغباتهم، حي��ث اأظهر 
الثاني��ة  للجمع��ة  اجلزائري��ون 
يف  والأوىل  الت��وايل  عل��ى  ع�ض��ر 
عل��ى  اإ�ضراره��م  رم�ض��ان،  �ضه��ر 
رحي��ل جمي��ع رموز نظ��ام الرئي�س 
امل�ضتقيل، عبد العزي��ز بوتفليقة، 
،م��ع دعوتهم لتطبي��ق املادتني 7 و 
8 الت��ي تعطي لل�ضع��ب اخليار  يف 
اختي��ار ق��ادة البالد، م��ع مت�ضكهم 

ب�ضعار "يتنحاو قاع"
اإذ �ضه��دت العا�ضم��ة اأك��ر ن�ضب��ة 
ع��ر  الحتجاج��ات،  يف  م�ضارك��ة 
م�ض��رية عرف��ت م�ضارك��ة ع�ض��رات 
الآلف الذي��ن متركزوا يف خمتلف 
ال�ضوارع الرئي�ضية، �ضاحة الريد 
م��راد،  ديدو���س  �ض��ارع  املرك��زي، 
�ضاحة موري���س اأودان، �ضاحة اأول 
ماي وغريها من ال�ضوارع الرئي�ضية 
تواف��دوا  اإذ  العا�ضم��ة،  و�ض��ط 
باأع��داد هائل��ة م��ن خمتل��ف ربوع 
الوط��ن ورفع��وا �ضع��ارات مناوئ��ة 
ورم��وز  ال�ضيا�ضي��ني  م��ن  للعدي��د 
النظ��ام الذي��ن طالب��وه باملغ��ادرة 
عل��ى راأ�ضه��م رئي���س الدول��ة، عبد 
الق��ادر ب��ن �ضالح، والوزي��ر الأول، 

نف���س  وه��ي  ب��دوي،  الدي��ن  ن��ور 
املطالب التي رفعها متظاهرو باقي 

الوليات.
وردد م�ضاركون يف م�ضريات امتدت 
م��ن �ض��ارع ديدو���س م��راد و�ض��ول 
اإىل �ضاحة الري��د املركزي مرورا 
ب�ضارع عبد الكرمي خطابي اأهازيج 
4 واهلل ما  م��ا نفوطي يوم  "واهلل 
نفوطي"، وربطوا ذلك برحيل رموز 

النظ��ام احل��ايل وتاأ�ضي���س جلن��ة 
م�ضتقلة لتنظيم النتخابات.

كما ظهرت لفتات كبرية يف �ضاحة 
مبرحل��ة  تطال��ب  اأودان  موري���س 
النظ��ام  رم��وز  ورحي��ل  انتقالي��ة 
احل��ايل، كم��ا اأظه��ر اجلزائري��ون 
يف اجلمع��ة 12 والأوىل يف رم�ضان 
التم�ض��ك  عل��ى  كب��ريا  اإ�ض��رارا 
موؤكدي��ن  وحتقيقه��ا  مبطالبه��م 

عل��ى �ض��رورة بن��اء دول��ة مدني��ة 
ومتكينهم من اختيار حكامهم.

كم��ا ردوا عل��ى دع��وات التفرقة 
خ��اوة  "ليزاجلريي��ان  ب�ضع��ارات 
خ��اوة" ولفت��ات كب��رية علق��ت يف 
بالعا�ضم��ة  الرئي�ضي��ة   ال�ض��وارع 
ننتم��ي  نح��ن  اإحده��ا  عل��ى  كت��ب 

جميعا اإىل الأمة اجلزائرية.
ق. و

ا�ضتدعت املحكمة الع�ضكرية يف البليدة  
الأمينة  حنون  ل��وي��زة  اخلمي�س،  ي��وم 
اإط��ار  يف  وذل���ك  العمال  حل��زب  العامة 
من  كل  �ضد  املفتوح   التحقيق  موا�ضلة 
عثمان طرطاق و حممد مدين و ال�ضعيد 
بوتفليقة ح�ضبما علم من وزارة  الدفاع 

الوطني.
موا�ضلة  اإط��ار  "يف  اأن��ه  امل�ضدر  واأو�ضح 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف امل��ل��ف امل��ف��ت��وح ���ض��د كل 
و  م��دي��ن  حممد  و  ط��رط��اق  عثمان   م��ن 
بتهمتي  املتابعني  بوتفليقة  ال�ضعيد 
�ضد  وامل��وؤام��رة  اجلي�س  ب�ضلطة  امل�ضا�س 
9 ماي  �ضلطة الدولة مت اليوم اخلمي�س 

ا�ضتدعاء امل�ضماة لويزة حنون  من طرف 
للمحكمة  الع�ضكري  التحقيق  قا�ضي 
بخ�ضو�س  ل�ضماعها  بالبليدة  الع�ضكرية 
احلب�س  باإيداعها  واأم���رت  ال��وق��ائ��ع''. 

املوؤقت.
املحكمة  لدى  التحقيق  اأن قا�ضي  يذكر 
يوم  اأ���ض��در  ق��د  بالبليدة  الع�ضكرية 
اخلام�س ماي اأوامر باإيداع كل من عثمان 
طرطاق وحممد مدين وال�ضعيد بوتفليقة 
احلب�س املوؤقت  بتهمتي "امل�ضا�س ب�ضلطة 
اجلي�س" و "املوؤامرة �ضد �ضلطة الدولة"، 
ملجل�س  ب��ي��ان  وقتها  ب��ه   اف���اد  ح�ضبما 

ال�ضتئناف الع�ضكري بالبليدة. 

حتولت، بع�س املحالت التجارية باملركز التجاري امل�ضمى "اجلزيرة" الواقع بحي 
حريق  فيها  ن�ضب  بعدما  رم��اد  اإىل  بالعا�ضمة  ق�ضنطينة  ج�ضر  بلدية  يف  احلياة 
ينتقل  اأن  وكاد  جتارية،  حمالت   3 على  احلريق  واأتى  اجلمعة،  اأم�س  م�ضاء  مهول، 
�ضاحنات   10 خم�ض�ضة  املدنية  احلماية  م�ضالح  للتدخل  املجاورة،  املحالت  اإىل 
اإطفاء وعدد من �ضيارات الإ�ضعاف، التي �ضيطرت على احلريق، لتبقى اأ�ضباب ن�ضوبه 

جمهول حلد ال�ضاعة.

عقدت جلنة ال�ضوؤون القانونية والإدارية 
وتهيئة  املحلي  والتنظيم  الإن�ضان  وحقوق 
الإقليم والتق�ضيم الإقليمي ملجل�س الأم�ة، 
فيهما  ا�ضتمعت  اجتماعني  اخلمي�س  ي��وم 
ولد  وجمال  بركات  �ضعيد  الع�ضوين  اإىل 
عبا�س بغر�س اإعداد تقريرها املتعلق برفع 

احل�ضانة الرملانية عنهما.
"طبقا  اأن���ه  الأم���ة  ملجل�س  ب��ي��ان  واأف����اد 
وامل��ادة  الد�ضتور  من   127 امل��ادة  لأحكام 
الداخلي  النظام  من   )2 )الفقرة   125
وزير  طلب  درا�ضة  اإطار  ويف  الأمة،  ملجل�س 
تفعيل  املت�ضمن  الأخ��ت��ام  حافظ  ال��ع��دل، 
عن  الرملانية"  احل�ضانة  "رفع  اإج��راءات 
ع�ضوي جمل�س الأمة �ضعيد بركات وجمال 
ولد عبا�س، عقدت جلنة ال�ضوؤون القانونية 
والتنظيم  الإن�����ض��ان  وح��ق��وق  والإداري����ة 
املحلي وتهيئة الإقليم والتق�ضيم الإقليمي 

ماي   09 اخل��م��ي�����س  ي���وم  الأم����ة  ملجل�س 
.2019

بالأطر�س،  ال��دي��ن  ن��ور  ال�ضيد  برئا�ضة 
حممد  ال�ضيد  وبح�ضور  اللجنة،  رئي�س 
الم��ة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  بوبطيمة، 
الت�ضريع والعالقات  �ضوؤون  املكلف مبتابعة 
الوطني،  ال�ضعبي  واملجل�س  احلكومة  مع 
الع�ضوين  اإىل  اللجنة  ا�ضتمعت  اجتماعني 
امل��ع��ن��ي��ني، ب��غ��ر���س اإع�����داد ت��ق��ري��ره��ا يف 
املو�ضوع، ورفعه اإىل املكتب، على اأن يعر�س 
الأع�ضاء  على  بعد  فيما  اللجنة  تقرير 

للف�ضل فيه يف جل�ضة مغلقة.
اأح��ال منذ  الأم��ة قد  وكان مكتب جمل�س 
الأختام،  حافظ  العدل،  وزي��ر  طلب  اأي��ام 
احل�ضانة  رف��ع  اإج���راءات  بتفعيل  املتعلق 
ولد  وجمال  بركات  �ضعيد  عن  الرملانية 

عبا�س على جلنة ال�ضوؤون القانونية.

الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
عن فتح املجال ل�ضحب ا�ضتدعاءات 
املرت�ضحني لمتحان نهاية مرحلة 
التعليم البتدائي )دورة 2019( 
ابتداء من يوم اخلمي�س عر املوقع 
http://cinq.onec.
dz، ح�ضب ما اأفادت به الوزارة يف 
من�ضور لها على �ضفحتها الر�ضمية 
انه  مو�ضحة  الفاي�ضبوك،  ع��ر 
�ضيتم فتح املواقع اخلا�ضة ب�ضحب 
ال�ضتدعاءات اخلا�ضة مبرت�ضحي 

امتحان �ضهادة البكالوريا
 http://bac.onec.dz  

املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  وامتحان 
 http://bem.onec.dz
15 ماي  ي��وم الأرب��ع��اء  ب��دءا من 

.2019
يذكر انه ح�ضب الرزنامة املحددة 
من طرف الوزارة والديوان الوطني 
�ضيجري  وامل�ضابقات،  لالمتحانات 
 16 من  البكالوريا  �ضهادة  امتحان 
وامتحان  املقبل  ج��وان   20 اىل 
اىل   9 من  املتو�ضط  التعليم  نهاية 
11 جوان وامتحان نهاية التعليم 

البتدائي يف 29 ماي.

الوطني  للجي�س  م��ف��رزة  ع��رثت 
بولية  اخلمي�س،  ي��وم  ال�ضعبي، 
اإره��اب��ي  جثة  على  الدفلى  ع��ني 
اأحد  م��ن  بالقرب  مدفونة  كانت 
خمابئ اجلماعات الإرهابية، كما 
دمرت 5 خمابئ لالإرهابيني، ح�ضب 

بيان لوزارة ال�دفاع الوط�ني.
انه  ال��ب��ي��ان  ذات  اأو���ض��ح  ح��ي��ث 
واإثر  الإره���اب  مكافحة  اإط��ار  يف 
وا�ضعة  ومت�ضيط  ب��ح��ث  عملية 
عني  ولية  الق�ضب،  واد  مبنطقة 
املن�ضرم،  اخلمي�س  ي��وم  الدفلى، 
الوطني  للجي�س  م��ف��رزة  ع��رثت 
كانت  اإرهابي  جثة   على  ال�ضعبي 
خمابئ  اأحد  من  بالقرب  مدفونة 

اجلماعات الإرهابية.
العملية هذه مكنت اأي�ضا من ك�ضف 
لالإرهابيني  خمابئ   05 وت��دم��ري 
و05  لالأفراد  م�ضادة  قنابل  و07 

وثالثة  للعربات  م�ضادة  قنابل 
ال�ضنع،  تقليدية  ق��ن��اب��ل   03
بالإ�ضافة اإىل 300 كيلوغرام من 

املواد الغذائية.
اجل��رمي��ة  حم���ارب���ة  اإط�����ار  ويف 
اأن  امل�ضدر،  ذات  اأ�ضاف  املنظمة، 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  م��ف��ارز 
متفرقة  عمليات  خ��الل  اأوق��ف��ت، 
 18 م��ن مت��را���ض��ت وج��ان��ت،  بكل 
و�ضبطت  ال���ذه���ب  ع���ن  م��ن��ق��ب��ا 
مولدات   07 وح��ج��زت  �ضاحنة 
كهربائية و09 مطارق �ضغط و12 
قنطارا من خليط احلجارة وخام 
الذهب، فيما اأحبطت مفارز اأخرى 
من  3500لرت  تهريب  حم��اولت 
اإىل  بالإ�ضافة  بتندوف،  الوقود 
اأخ���رى من  ل��رت   6300 م��ن  اأك���رث 
اأهرا�س  �ضوق  من  بكل  املادة  نف�س 

وتب�ضة والطارف.

عرفت م�شريات 10 ماي يف اأول جمعة رم�شانية من عمر املظاهرات التي ت�شتمر منذ يوم 22 فيفري املن�شرم للمطالبة بتغيري النظام ورحيل جميع رموزه، 
م�شاركة �شعبية ن�شبية يف خمتلف ربوع الوطن، وارتفاعا يف �شقف املطالب املرفوعة، اإذ اأبدى اجلزائريون عنادهم ال�شديد واإ�شرارهم على رحيل جميع رموز 

نظام الرئي�س امل�شتقيل، عبد العزيز بوتفليقة، مع التاأكيد على رف�شهم لال�شتجابة الن�شبية لها.

اجلزائريون يتحدون ال�سيام ويوا�سلون م�سرياتهم ال�سلمية

لويزة حنون رهن احلب�س املوؤقت

اللجــنة املخت�ســة ت�سـتمع 
اإىل �سعيد بركات وجمال ولد عبا�س

حريق مهول باأحد املراكز جتارية بالعا�سمة

ق. و

ق. وق. و

ق. و

بعد �شماعها من طرف املحكمة الع�شكرية بالبليدة



احتج اأم�ص االأول، الع�سرات 
من اأولياء تالميذ متو�سطة 
1 نوفمرب بحي 11 دي�سمرب 
مدخل  اأمــــام  بــريــكــة،  يف 
املوؤ�س�سة مانعني اأبنائهم من 
الدراية  مبقاعد  االلتحاق 
قــرار  عــلــى  منهم  تــنــديــدا 
الرتبية  م�ست�سار  حتويل 

وتكليفه مبتو�سطة اأخرى.
رف�سهم  ــاء  ــي االأول ـــدى  واأب
ال�سادر  القرار  لهذا  التام 
كون  الرتبية  مديرية  عن 
الكثري  اأ�ـــســـاف  امل�ست�سار 
فر�ص  يف  و�ساهم  للموؤ�س�سة 
املتو�سطة  داخـــل  الــنــظــام 
ـــت تـــعـــاين من  ـــي كـــان ـــت ال

اأوقات  يف  باجلملة  م�ساكل 
�ــســابــقــة عــلــى الـــرغـــم من 
ــه يف هــذا  ــاح حــداثــة جن
التحق  حــيــث  املــنــ�ــســب، 
ـــاتـــذة بــاالحــتــجــاج   ـــس االأ�
ــن رفــ�ــســوا بــدورهــم  ــذي وال
م�ست�سار  حتـــويـــل  قـــــرار 
على  يوؤثر  والــذي  الرتبية 
االيجابي  عــمــل  �ـــســـريورة 
املوؤ�س�سة  �ــســهــدتــه  الــــذي 
حديثا، من جانب اآخر اأكد 
اأنهم  املحتجني  االأ�ــســاتــذة 
احتجاجهم  يف  م�ستمرين 
بعني  النظر  يتم  اأن  اإىل 
واإلغاء  ملطلبهم  االعــتــبــار 

قرار التحويل.

تفر�ص  ال�سكن  م�سكلة  تــزال  ال 
نف�سها بقوة يف والية باتنة ب�سبب 
متاطل املقاولني يف اإجناز امل�ساريع 
ت�سليمها  عن  وتاأخرهم  ال�سكنية 
ما  لالإجناز،  املحددة  املواعيد  يف 
جعل املئات من ال�سكان يتخبطون 
جتد  مل  الــتــي  املع�سلة  هـــذه  يف 
طريقها للحل وباتت �سمة ترافق 
معظم امل�ساريع اخلا�سة بال�سكن يف 
العديد  ت�سريحات  ح�سب  باتنة، 
امل�ساريع  مــن  املــ�ــســتــفــيــديــن  مــن 
تفاقم  اأكــــدوا  الــذيــن  ال�سكنية 
اأو�ساعهم املعي�سية ب�سبب تنقلهم 
كلفتهم  م�ستاأجرة  ل�سقق  الدائم 

ميزانيات كبرية اأنهكت كاهلهم.
�سكن   110 االأمر بح�سة  ويتعلق 
ياقوت،  عــني  ببلدية  اجتماعي 
ـــالن  ــن االإع ــم م ــرغ ـــه ال حــيــث اأن
هذه  من  امل�ستفيدين  قائمة  عن 
من  جويلية   10 بتاريخ  احل�سة 
ال�سكان  اأن  اإال  املن�سرمة  ال�سنة 
�سكناتهم  مفاتيح  يت�سلموا  مل 
على  تاأكيدهم  رغــم  الــيــوم  حلــد 

باالإجناز  املكلف  املقاول  ا�ستيفاء 
لل�سطر االأول من احل�سة ال�سكنية 
واملقدرة بـ40 م�سكن، االأمر الذي 
بالن�سبة  ا�ستفهام  عالمة  طــرح 
ال�سلطات  نا�سدوا  الذين  لل�سكان 
بتوزيع  ـــر  اأوام الإعــطــاء  املحلية 
ا�ستكمال  انتظار  يف  احل�سة،  هذه 
 70 بــال  املتعلقة  االأ�سغال  باقي 
اأكد  حيث  متبقية،  �سكنية  ح�سة 
ال�سكان باأن االأ�سغال على م�ستوى 
كبرية،  ن�سبة  بلغت  االأخــرية  هذه 
التهيئة  اأ�سغال  اإجنــاز  انتظار  يف 
اخلارجية وكذا االأ�سغال املتعلقة 

باإدخال اأنبوب الغاز.
ال�سكان  ح�سب  ب�سيطة  اأ�سغال 
من  كبريا  متاطال  ت�سهد  ولكنها 
باالإجناز،  املكلفة  اجلهات  طرف 
االأمر الذي جعل �سكان كل احل�سة 
ملفاتيح  اأمده  طال  انتظار  �سحية 
احل�سول  الوحيد  اأملهم  �سكنات 
حالة  من  نهائيا  للتخل�ص  عليها 
التي  اال�ستقرار  ــدم  وع الت�سرد 

يعي�سونها.

احتجاجا على قرار حتويل م�ست�سار الرتبية

مل تثن احلرارة ال�شديدة وعامل ال�شيام من عزمية اآالف املتظاهرين مبختلف واليات االأورا�س، يف اخلروج للجمعة الثانية ع�شر، حيث جتددت اأم�س، امل�شريات الراف�شة 
الإجراء االنتخابات الرئا�شية التي دعا اإليها رئي�س الدولة عبد القادر بن �شالح، باإ�شراف من بقايا رموز النظام "البوتفليقي"، فرغم اجلوع والعط�س اإال اأن املتظاهرون 

كانوا يف املوعد وخرجوا باملئات واالآالف اإىل ال�شوارع وال�شاحات العمومية وكلهم اإ�شرار على موا�شلة احلراك اإىل حني حتقيق مطالبهم كاملة غري منقو�شة.

يف واليــة باتنــة، مل مينــع 
وال  العط�ــص  وال  ال�ســيام 
مئــات  ال�ســم�ص  حــرارة 
املتظاهريــن مــن اخلــروج يف 
ع�ســرة  احلاديــة  اجلمعــة 
لتاأكيد مت�سكهم باملطالب التي 
رفعوهــا يف بدايــة احلراك، 
داعــني اإىل التغيــري اجلذري 
للنظــام ورحيل كافــة رموزه 
من الواجهة، حيث عربوا عن 
رف�ســهم املطلق للذهــاب اإىل 
انتخابــات رئا�ســية بالوجوه 
ونف�ــص  للنظــام،  احلاليــة 
امل�ســهد �ســنعه اأبنــاء والية 
اأم البواقــي فرغــم احلــرارة 
اإال اأن احلراك بقي متوا�سال 
حيــث انطلقــت امل�ســرية مــن 

اأمام مقر البلدية مرورا باأهم 
ال�ســوارع الرئي�ســية و�ســوال 
اإىل �ســاحة وكالــة �ســندوق 
ال�سمان االجتماعي، رفع من 
�ســعارات  امل�ســاركون  خاللهــا 
مناديــة برحيــل بــدوي وبن 
�ســالح ورف�ص اإ�سرافهما على 
االنتخابــات الرئا�ســية، كما 
بواليــة  احلــراك  توا�ســل 
خن�سلة رغم ال�سيام وارتفاع 
درجــات احلــرارة، اأين خرج 
املئات من املواطنني وجتمعوا 
ب�ساحة ال�سهيد عبا�ص لغرور 
ال�ســينيماتك  مقــر  واأمــام 
الوطنيــة  االأعــالم  رافعــني 
و�سعارات تطالب برحيل كل 
الع�سابة وتعبريا عن رف�سهم 
النتخابات 4 جويلية املقبل، 
املتظاهرون بوالية خن�ســلة 

واالأ�ســناف  الفئــات  كل  مــن 
رجال ون�ســاء �ســباب و�سيوخ 
علــى  اأ�ســروا  الفئــات  وكل 
ال�ســعبي  احلــراك  موا�ســلة 
ولــن متنعــه الظــروف مهمــا 
كانت اإىل غاية حتقيق جميع 
م�ســرية  وعرفــت  املطالــب، 
اجلمعــة رقــم ال12 بوالية 
�ســطيف م�ســاركة االآالف من 
املواطنني من خمتلف الفئات 
جتمعــوا  والذيــن  العمريــة 
الواليــة  مقــر  اأمــام  بقــوة 
بعــد م�ســرية جابــت خمتلف 
ال�سوارع، وحافظ املتظاهرون 

على نف�ــص املطالب املرفوعة 
خالل اجلمعــات الفارطة من 
خــالل التاأكيد على �ســرورة 
النظــام  رمــوز  باقــي  رحيــل 
املتورطني  وحما�سبة  ال�سابق 
يف نهــب املال العــام، ومقارنة 
فقــد  ال�ســابقة  باجلمعــات 
باقــي  يف  امل�ســريات  عرفــت 
تراجعــا  الواليــة  بلديــات 
حم�سو�سا يف اأعداد امل�ساركني 
عالقــة  لالأمــر  يكــون  وقــد 
بال�سيام واحلرارة املرتفعة.

متظاهرون يتحدون احلر والعط�ش ويخرجون يف م�سريات حتت �سعار:
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الدرا�سة تتوقف مبتو�سطة 
بريـكة يف  نوفمرب   1

النظـام" رموز  رحيل  حتى  ا�ست�سالم  "ال 

اإميان. ج عامر. م 

نحو اإدراجها �سمن قائمة للممتلكات الثقافية

عني ياقوت

نهاية  قــبــل  يــتــم  اأن  املــرتــقــب  مــن 
معلما   12 اإدراج  اجلــاريــة  ال�سنة 
اجلرد  قائمة  �سمن  اأثــريــا  وموقعا 
الثقافية لوالية  االإ�سايف للممتلكات 
باتنة، حيث مت اإعداد ملفات خا�سة 
بهذه املواقع واملعامل االأثرية الهامة 
وهي حاليا قيد التدقيق يف املعلومات 
ال�سيما  منها  واحـــد  بكل  اخلــا�ــســة 
القانونية  بالطبيعة  يتعلق  فيما 
واجلانب  احلقيقية  امل�ساحة  وكــذا 
التقني املعماري تو�سك درا�ستها على 

نهايتها.
على  ال�ساهدة  املــواقــع  هــذه  وتعد 
ما  منها  خمتلفة  تــاريــخــيــة  حــقــب 
الرومانية  ــفــرتة  وال الــتــاريــخ  قبل 
واملتمثلة  والنوميدية  والبيزنطية 
اأو  بتازولت  فالبيو�ص"  "�سريح  يف 
بعيون  "االأقوا�ص"  و  المبيزي�ص 
ــة  ــزان ب و"بويكعنب"  ــافــري  الــعــ�ــس
بــذات  بلزمة"  و"ق�سر  البي�ساء 
"ملطار�ص"  وكذا  و"قرقور"  البلدية 
مدينة  بو�سط  و"هن�سري"  ب�سريانة 
ال�سعبة  بوادي  و"ملربيدي"  مروانة 
و"ق�سا�ص" بال�سمرة و"كاف الرومان" 
�سيدي  "جامع  جانب  اإىل  ببيطام 
رقود"  �سبع  و"م�سجد  بتكوت  عبد" 

بنقاو�ص.
�سمن  املواقع  هذه  اإدراج  و�سيمكن 
للممتلكات  االإ�ــســايف  اجلــرد  قائمة 
ال�سبغة  اإعــطــائــهــا  يف  الــثــقــافــيــة 
ــة ملــــدة 10  ــي ــون ــان ــق واحلـــمـــايـــة ال
حت�سينات  اإدخــال  فيها  يتم  �سنوات 
وبع�ص  والتثمني  كالت�سييج  عليها 
ــا  ــه اإدراج اإىل جــانــب  االإ�ــســالحــات 
االآيل �سمن قائمة االأمالك الثقافية 
الــوطــنــيــة، حــيــث تــقــوم بــعــد ذلك 
مديرية الثقافة طبقا لهذه العملية 
على  باملواقع  خا�ص  ملف  بتقدمي 
للممتلكات  الوطنية  اللجنة  م�ستوى 
لت�سنيفها  الثقافة  بــوزارة  الثقافية 
نف�ص  ذكره  ما  ح�سب  نهائية  ب�سفة 

املتحدث.

املقرتحة  املــواقــع  اختيار  ويــكــون 
الإدراجــــهــــا �ــســمــن قــائــمــة اجلـــرد 
الثقافية  لــلــمــمــتــلــكــات  االإ�ـــســـايف 
ح�سب  حملي  ا�ستعجايل  ــراء  ــاإج ك
جراء  يهددها  الــذي  اخلطر  درجــة 
حمايتها  اأوعــــدم  ت�سنيفها  عـــدم 
ب�سفة قانونية ي�سيف مدير الثقافة 
عن  تتم  العملية  ــاأن  ب اأو�ــســح  الــذي 
للممتلكات  الوالئية  اللجنة  طريق 
بباتنة  اإن�ساوؤها  مت  التي  الثقافية 

ال�سيف املا�سي فقط.
و�ستكون ملفات املواقع الـ 12 بباتنة 
التي اأعدت من طرف م�سلحة الرتاث 
به  �ستبداأ  ما  اأول  الثقافة  مبديرية 
"عما  اجتماعها  عند  اللجنة  هــذه 
ذلك  بعد  توا�سل  اأن  على  قريب" 
ملا  ال�سيد كبور- وفقا  عملها -ي�سيف 
واملعامل  باملواقع  العناية  تقت�سيه 
الوالية  بها  تزخر  التي  االأثــريــة 
حيث يندرج ن�ساطها يف اإطار القانون 
ويحافظ  يــ�ــســري  الــــذي   98/04
املادي  الثقايف  ــرتاث  ال يحمي  وكــذا 

والالمادي .
اإن�سائها  تــاأخــر  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الوالئية  اللجنة  اأن  اإال  بباتنة 
تعترب  الــتــي  الثقافية  للممتلكات 
الوطنية  اللجنة  عن  م�سغرة  جلنة 
كل  يف  �ستتوىل  الثقافية  للممتلكات 
ــدد مــن املــواقــع غري  ــرة اخــتــيــار ع م
املحمية حمليا الإدراجها �سمن قائمة 
الثقافية  للممتلكات  االإ�سايف  اجلرد 
بالوالية الإ�سفاء ال�سبغة القانونية 
الذي  الوالية  وايل  من  بقرار  عليها 

يراأ�ص اللجنة.
مبديرية  الـــرتاث  م�سلحة  وكــانــت 
االآن  حد  اإىل  اأح�ست  قد  الثقافة 
600 موقع اأثري عرب الوالية ميثل 
انطالقا  التاريخية  احلقب  خمتلف 
 20 منها  التاريخ  قبل  مــا  فــرتة  مــن 
موقع  غــــرار  عــلــى  م�سنفا  مــوقــعــا 
�سنة  منذ  امل�سجل  تيمقاد  ومتحف 
العاملي. الرتاث  قائمة  �سمن   1982

م�ستفيدون من "ال�سو�سيال" 
ينتظرون �سققهم منذ �سنة

ال�سلطات تلتفت اإىل 12 موقعا 
اأثريا مهم�سا بباتنة
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املرا�ضلون

�س. ب

حي "عني الياب�سة" بوادي 
الطاقة خارج جمال التغطية 

يف  الياب�سة  عني  حي  قاطنو  عرب 
تذمرهم  عن  الطاقة،  وادي  بلدية 
مـــن انـــعـــدام خـــدمـــات االنـــرتنـــت 
ي�ستكي  حيث  الــنــقــال،  والــهــاتــف 
هوؤالء من عناء التنقل اإىل االأحياء 
املجاورة التي تبعد عن مقر �سكناهم 
حوايل اأربع كيلومرتات الأجل ربط 
ات�ساالتهم واال�ستفادة من خدمات 

االنرتنت.
ال�ساأن  ــذا  ه يف  ال�سكان  ــح  ــس واأو�
االت�سال  يف  عــزلــة  يــعــانــون  اأنــهــم 
تغطية  انعدام  نتيجة  والتوا�سل 
وعد  التي  النقال  الهاتف  �سبكات 
بها امل�سئولون وح�سبما ذكره هوؤالء 
الهاتف  عرب  ال�سبكة  ا�ستعمال  اأن 
م�ستحيل  اأمر  الال�سلكي  اأو  ال�سلكي 
ي�ستكون  فهم  ذلــك  على  وعـــالوة 
مل  حيث  االإنــرتنــت  �سبكة  انــعــدام 
اإت�ساالت  ب�سبكة  تزويدهم  يتم 
اجلزائر، واالأمر الذي زاد من حرية 
الياب�سة جتاهل  �سكان عني  قاطني 
ال�سلطات مطالب هذا احلي  مقارنة 

ا�ستفادت  التي   املجاورة  باالأحياء 
ــار غ�سب  اأث من هــذه اخلــدمــات، ما 
هوؤالء  نتيجة ملا يعانوه من م�ساكل 
تنغ�ص  باتت  وخدماتية  توا�سلية 
يومياتهم، ما جعل الو�سع  من وجهة 
حقيقة  معاناة  اإىل  يحول  نظرهم 
وقد بات هذا امل�سكل يوؤرق  بالفعل 

�سكان حي عني الياب�سة.
جدير بالذكر اأن هذا االأخري يعد 
مر  التي  امل�ستحدثة   االأحياء  من 
عليها �سنوات عديدة منذ ا�ستغالله، 
ورغم ما يتوفر عليه هذا احلي من 
وكذا  والرتفيهية  الرتبوية  املرافق 
املعنية  ال�سلطات  اأن  اإال  ال�سحية 
تو�سيلهم  ـــرورة  �ـــس تـــراعـــي   مل 
هذا  واأمــام  االت�سالية،  باخلدمات 
�سكان  مــنــه  يــعــاين  ـــذي  ال الــو�ــســع 
من  قاطنوه  طالب  الياب�سة  عــني 
ال�سلطات املعنية ب�سرورة تو�سيلهم 
بهذه اخلدمات العمومية ملا لدورها 
مع  والــتــوا�ــســل  احلــيــاة  ت�سهيل  يف 

العامل اخلارجي.

انعدام خلدمات االنرتنت و�سبكات الهاتف النقال

حفيظة. ب



خن�شلة

و�سط ا�ستياء من قبل املواطنني

ق�سر االأبطال و�سالح باي 

بعد عودة نقابي �سابق

ديون �سونلغاز خن�سلة يف ارتفـــاع

ت�سليم مفاتيح ح�سة 400 �سكن بقاي�ش

مواطنون يقاطعون جتــار قاي�ش

لكافة  ندائها  امل�سالح  ذات  وجــددت 
ـــرتام االآجـــال  الــزبــائــن لــ�ــســرورة اح
م�ستحقاتهم  لت�سديد  قانونا  املحددة 
قطع  يف  احلــق  للموؤ�س�سة  اأن  مذكرة 
التيار وفقا للقانون بعد املدة اخلا�سة 
على  الت�سديد  ومهلة  باال�ستهالك 
م�ستوى الوكاالت التجارية املتواجدة 
مكاتب  عــرب  اأو  لــواليــة  اإقــلــيــم  عــرب 
دون  خدمتهم  يف  املو�سوعة  الربيد 
ــات ملــراكــز الــربيــد وهــذا  ــرام دفــع غ

جتنبا لعملية قطع التموين بالكهرباء 
القانونية  االإجــراءات  واتخاذ  والغاز 
ال�سركة  م�سالح  واأو�سحت  الالزمة، 
قطع  اإىل  اللجوء  حتبذ  ال  اأنها  ورغم 
يف  تلجاأ  اأنها  اإال  الكهربائي،  التيار 
بعد  احلل  هذا  اإىل  االأحيان  من  كثري 
ف�سل كل املحاوالت الودية مع الزبائن 
عدد  واأن  خا�سة  ومواطنني،  هيئات 
كبريا منهم اأحجم عن ت�سديد ما عليه 
الديون  اأن  مو�سحة  م�ستحقات،  من 

يف  هــي  التي  املوؤ�س�سة  كاهل  اأثقلت 
خدماتية،  جتارية  موؤ�س�سة  احلقيقة 
ا�سرتاكات  من  عملها  تقدمي  توا�سل 
واأي  والــغــاز  الكهرباء  مــادتــي  وبــيــع 
الديون  ا�سرتجاع  عملية  يف  تــاأخــري 
�سيدخلها يف �سائقة مالية اأو �سيت�سبب 
العمليات  عديد  توقيف  يف  م�ستقبال 
�سكنية  جتــمــعــات  لــربــط  ــة  ــربجم امل
م�ساريع  اأو  والغاز  بالكهرباء  جديدة 

تهيئة وتـاأهـيل ال�سبكات القدمية.

لت�سليم  االأوىل  املرحلة  ا�ستكملت 
�سكن   400 تت�سمن  ح�سة  مفاتيح 
عمومي اإيجاري ببلدية قاي�ص بوالية 
خن�سلة ح�سبما اأفاد به مدير الديوان 
العقاري  والت�سيري  للرتقية  املحلي 
م�سطفى عي�سى الذي اأو�سح اأن العملية 
التي ا�ستهلت االأ�سبوع اجلاري �ستتوا�سل 
وفقا  القريب  امل�ستقبل  يف  تدريجيا 

على  الديوان  بن�سرها  �سيقوم  لرزنامة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  مقر  جــدران 
بقاي�ص ومواقع التوا�سل االجتماعي. 

من  ـــد  اأزي فـــاإن  املــ�ــســدر  ذات  وح�سب 
بلديات  عــرب  قاطن  مــواطــن   2500
وطــامــزة  وبـــابـــار  واحلـــامـــة  خن�سلة 
قد  كــانــوا  ــا�ــص  ر�ــس واأوالد  وقــايــ�ــص 
على  االأخرية  ال�سنوات  خالل  حت�سلوا 

م�سروطة  م�سبقة  ا�ستفادة  مــقــررات 
بور�سات  االأ�سغال  جميع  من  باالنتهاء 
االإيجاري  العمومي  ال�سكن  م�ساريع 
ينتظرون دورهم ال�ستالم مفاتيح هذه 
فيه  ي�سعى  الــذي  الوقت  يف  ال�سكنات 
اإىل  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان 
اإنهائها يف القريب العاجل وال�سروع يف 

توزيعها قبل نهاية ال�سنة اجلارية. 

كلم   22 قاي�ص  بلدية  من  مواطنون  �سن 
حملة  خن�سلةن  الــواليــة  عا�سمة  غــرب 
مقاطعة لتجار اخل�سر والفواكه واللحوم 
ال�سهر  باملدينة خالل  البي�ساء واحلمراء 
الف�سيل، انطلقت يوم اأم�ص اجلمعة وذلك 
الذي  امل�سبوق  غري  االرتفاع  خلفية  على 
م�ص هذه املواد بالذات والذي عربوا عنه 
الرحمة،  �سهر  خــالل  التاجر"  "بج�سع 
مقاطعة  على  منهم  الع�سرات  اتفق  حيث 

ال�سهر  طيلة  املدينة  داخــل  من  �سراءها 
املجاورة  البلديات  اإىل  واللجوء  الف�سيل 
وكذا  فا�سل  واأوالد  تاوزيانت  غرار  على 
ال�سوق  ي�ستقر  حتى  الــواليــة  عا�سمة 
ويتخلى التاجر عن ج�سعه، اإذ جتاوز �سعر 
 160 والطماطم  دينار   70 ال  البطاطا 
ال  احلمراء  اللحوم  �سعر  فاق  كما  دينار، 
1400 دينار والبي�ساء 270 ينار، اأما عن 
الفواكه فقد فاق �سعر الكيلوغرام الواحد 

 280 ال  واملــوز  دينار   100 البطيخ  من 
ال�سرائية  القدرة  يف عجز  ت�سبب  ما  ديار 
ـــذي رفــ�ــســه اأغلب  اأمــــام هـــذا الــواقــع ال
امل�سكلة التي واجهت ذات  املواطنني، وهي 
اأين  الفارط  رم�سان  �سهر  خالل  املنطقة 
االأ�سواق  من  الت�سوق  اإىل  ال�سكان  ا�سطر 
املجاورة داعني اإىل تدخل اجلهات املعنية 
حد  للو�سع  الرقابة  م�سالح  راأ�سها  وعلى 

للم�ساربة يف االأ�سعار.

الجناز  مليار   14
مطاعم مدر�سية 

بخن�سلة
مت تخ�سي�ص غالف مايل يناهز 
الـ14 مليار �سنتيم موجه الإجناز 

وجتهيز مطاعم مدر�سية مركزية 
عرب بلديات خن�سلة ح�سبما ك�سف 

عنه وايل الوالية كمال نوي�سر 
الذي اأو�سح اأنه مت اقتطاع هذا 

الغالف املايل املوجه الإجناز مطاعم 
مدر�سية يف اإطار متويل بقيمة 8 

مليار دينار ا�ستفادت منه الوالية 
ال�سهر املن�سرم يف اإطار الربنامج 

اال�ستعجايل ل�سندوق ال�سمان 
والت�سامن للجماعات املحلية م�سيفا 

اأنه مت تخ�سي�ص مبلغ 140 مليون 
دينار الإجناز وجتهيز مطاعم 

مدر�سية ببع�ص البلديات التي تعاين 
نق�سا يف جمال توفري الوجبات 

ال�ساخنة للتالميذ باالإ�سافة 
اإىل اقتناء و�سائل نقل للوجبات 
نحو خمتلف املدار�ص االبتدائية 

املتواجدة عرب ذات البلديات. 
وا�ستنادا لذات املتحدث من املزمع 
ا�ستالم م�سروع اإجناز هذه املطاعم 

املدر�سية املركزية واملمول يف 
اإطار �سندوق ال�سمان والت�سامن 

للجماعات املحلية ل�سنة 2019قبيل 
انطالق املو�سم الدرا�سي املقبل م�سريا 

اإىل اأن اآجال اإجناز هذه املطاعم ال 
تتعدى ال�سهرين على اأق�سى تقدير 
ح�سب ما ين�ص عليه دفرت ال�سروط 
مو�سحا اأن املطعم املركزي من�سوري 
حممد ال�سريف الذي و�سفه بـالقلب 
الناب�ص للمطاعم املدر�سية بعا�سمة 

الوالية والذي يوزع 14 األف 
وجبة �ساخنة يوميا ل 46 مدر�سة 

ابتدائية ببلدية خن�سلة قد ا�ستفاد 
هو االآخر من غالف مايل بقيمة 6 
مليون دينار موجه للتكفل باأ�سغال 

اإعادة تاأهيله وترميمه موؤكدا اأن 
الهدف من اإجناز مطاعم مدر�سية 

مركزية عرب بلديات والية خن�سلة 
هو الق�ساء على النقائ�ص امل�سجلة يف 

هذا املجال وحت�سني ظروف متدر�ص 
التالميذ مبا ينعك�ص اإيجابيا على 

حت�سيلهم العلمي والتقلي�ص من 
ظاهرة الت�سرب املدر�سي ال�سيما 

بالن�سبة لتالميذ املناطق النائية.

جتاوزت 100 مليار �سنتيم 

العملية تتم عرب مراحل

ب�سبب االأ�سعار امللتهبة

مبدينة  ــواي  ــرتام ال حركة  عرفت 
تذبذبا  االأ�سبوع  نهاية  مع  �سطيف 
نتيجة  وهـــذا  مـــاألـــوف  كــبــريا وغـــري 
 8 اإىل  العاملة  العربات  عدد  تقل�ص 
 18 حــدود  يف  كانت  اأن  بعد  عربات 
الــفــارطــة، وهو  االأيـــام  عربة خــالل 
كبري  ا�سطراب  يف  ت�سبب  الذي  االأمر 
الذين  املــواطــنــني  تنقل  حــركــة  يف 
الو�سيلة  هذه  ا�ستغالل  على  تعودوا 

منذ قرابة �سنة كاملة.
ما  �سبب  االأطـــراف  بع�ص  واأرجــعــت 
وجود  اإىل  االأ�سبوع  نهاية  مع  ح�سل 
ماي   8 جمازر  بذكرى  ر�سمي  احتفال 
االأخر  البع�ص  اأرجعها  فيما   1945
العاملني  عدد  يف  الفادح  النق�ص  اإىل 
يف  العمال  من  الكثري  خــروج  نتيجة 
وهو  الــراهــن  ــوقــت  ال خـــالل  عطلة 
االأمر الذي حتم على ال�سركة املكلفة 
بت�سيري الرتامواي ف�ص عدد العربات، 

نتمكن من احل�سول  وهذا يف وقت مل 
على تربيرات من طرف القائمني على 

ال�سركة.
اإطــالق  على  كامل  عــام  ــرور  م وبعد 
الوالية  بعا�سمة  الــرتامــواي  خدمة 
عرفت  النقل  حــركــة  فـــاإن  �سطيف 
دخول  بعد  خا�سة  ملحوظا  حت�سنا 
ــة ويف  ــدم ــب الــنــقــاط حــيــز اخل ــل اأغ
الــرتامــواي جعل  فــاإن دخــول  املقابل 
االأجرة  �سيارات  اأ�سحاب  من  الكثري 
وقفات  يف  احل�سري  النقل  وحافالت 
احــتــجــاجــيــة دائـــمـــة بــ�ــســبــب عــدم 
بعا�سمة  الــنــقــل  خمــطــط  تــعــديــل 
ــل تــ�ــســرر الــكــثــري من  الــواليــة يف ظ
الناقلني من ا�ستحواذ الرتامواي على 
حيث  الــزبــائــن،  مــن  ـــم  االأه احل�سة 
من  عملية  اإجــراء  يف  الناقلون  ياأمل 
طرف مديرية النقل من اأجل تفادي 

اإفال�سهم واإحالتهم على البطالة. 

التابعة  نظم �سكان قرية لقرافة 
لبلدية ق�سر االأبطال جنوب والية 
اأمــام  احتجاجية  وقفة  �سطيف 
مقر البلدية وهذا احتجاجا منهم 
التي  اخلانقة  العط�ص  اأزمــة  على 
طويلة  فرتة  منذ  املنطقة  بها  متر 
طريقها  االأزمــة  هذه  جتد  اأن  دون 
على  املواطنني  اأجرب  ما  احلل  اإىل 
كما  البلدية،  مقر  اأمام  االعت�سام 
تنموية  نقائ�ص  املحتجون  طــرح 
ب�سبكة  الربط  غــرار  على  ــرى  اأخ
هذه  خ�سم  ويف  الطبيعي  ــغــاز  ال
االحـــتـــجـــاجـــات تــلــقــى مــواطــنــو 
املنطقة تطمينات من طرف رئي�ص 
دائــرة عني وملــان والــذي اأكــد على 
امل�سكل  اأجل حل  العمل اجلدي من 

نهائيا يف اأقرب وقت ممكن. 
مواطني  من  الع�سرات  احتج  كما 

اجلهة  يف  االأبــطــال  ق�سر  بلدية 
العط�ص  اأزمة  اأي�سا على  اجلنوبية 
اأحياء  من  الكثري  منها  تعانى  التي 
البلدية خا�سة اأن االأزمة تزامنت 
ــان مــطــالــبــني من  ــس ــ� مـــع �ــســهــر رم
التدخل  �سرورة  البلدية  م�سوؤويل 
ــعــاجــل مـــن اأجــــل حـــل االأزمــــة  ال
من  العديد  اأجــربت  التي  احلالية 
ال�سهاريج  اقتناء  على  املواطنني 
ــعــار مــتــفــاوتــة يف  ــة بــاأ�ــس اخلــا�ــس
مو�سم  اقــرتاب  مع  يتكرر  �سيناريو 
�سكان  معاناة  تتوا�سل  فيما  احلر، 
املياه  جلب  اإىل  امل�سطرين  امل�ساتي 
من االأنقاب التي تبعد عن م�ساكنهم 
مل�سافات طويلة فيما منحت البلدية 
للق�ساء  للمحتجني  جديدة  وعودا 
وقت  اأقــرب  يف  العط�ص  اأزمــة  على 

ووفق االإمكانيات املتاحة. 

للمياه  اجلزائرية  عمال  احتج 
بوالية �سطيف، على قرار املدير 
نقابي  ــاإعــادة  ب القا�سي  الــعــام 
�سابق على راأ�ص نقابة املوؤ�س�سة، 
قائلني باأن املعني يعترب مف�سوال 
بــقــرار جلــنــة الــتــاأديــب عقب 
ـــدار حــكــم قــ�ــســائــي نــافــذ،  اإ�ـــس
بــ�ــســرورة  االإدارة  مــطــالــبــني 
واحتج  الـــقـــرار،  ــن  ع الـــعـــدول 
اجلهوية،  املديرية  اأمام  العمال 
تطبيق  بـــ�ـــســـرورة  مــطــالــبــني 
ال�سيما  القانونية،  ال�سرعية 
النقابي  عــودة  يرف�سون  واأنهم 

نظرا لتجاوزات �سابقة.
قاطعا  رف�سا  املحتجون  ورف�ص 
ــي  ـــــرتاق الـــقـــانـــون الــداخــل اخ
اأن  على  موؤكدين  للموؤ�س�سات، 

العمال  الإدمــــاج  ـــاوالت  حم اأي 
مهنية  اأخطاء  ب�سبب  امل�سرحني 
القانون،  عليها  يعاقب  ج�سيمة 
وا�ستمرارية  ا�ستقرار  تهدد  قد 
ن�ساط وحدة �سطيف للجزائرية 
للمياه، راف�سني ت�سجيع الفو�سى 
ح�سبهم وتعطيل تطبيق القانون 
املحتجون  وحــمــل  الــداخــلــي، 
والالفتات  ال�سعارات  من  العديد 
التدخل  الق�ساء  مــن  مطالبني 
املوؤ�س�سات  حلماية  جديد  مــن 
ـــالوة عــلــى عدم  الــعــمــومــيــة، ع
ال�سوابق  وذوي  املف�سدين  اإدماج 
ويف الفــتــة اأخــــرى كــتــبــوا بــاأن 
عــمــال واإطــــــارات اجلــزائــريــة 
املدير  قـــرار  يرف�سون  للمياه 

العام الإعادة املف�سدين.

ا�سطراب يف حركة
 الرتامواي ب�سطيف

العط�ش يفجر 
غ�سب مواطنني ب�سطيف

عمال اجلزائرية للمياه يحتجون 

عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

ر�ضي�د. ح

حممد. ع

نوارة. ب

حممد. ع

مليار   100 املوؤ�ش�شة  جتاوزت  لديون  االإجمالية  القيمة  اأن  لوالية خن�شلة،  والغاز  الكهرباء  توزيع  موؤ�ش�شة  ك�شفت م�شالح 
�شنتيم منها ما هو على عاتق الزبائن من املواطنني والباقي ديون مرتاكمة على املوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة.

حت�سبا للمو�سم املقبل

�شطيف

بعد تكد�سه يف املخازن الأ�سهر

بالرغم من انتهاء االأ�سغال ب�سد اوركي�ش

مت موؤخرا عقد اتفاقية بني موؤ�س�سة 
التبغ باجلزائر العا�سمة وكذا تعاونية 
املحا�سيل ال�سناعة باأم البواقي، والتي 
مدينة  فالحي  منتوج  ت�سويق  ت�سمن 

�سوق نعمان املكد�ص منذ اأ�سهر.
ال�ساعات  ــالل  خ املنعقد  االجــتــمــاع 
يف  يتمثل  ـــذي  وال املــا�ــســيــة،  القليلة 
تق�سي  جـــديـــدة  اتــفــاقــيــة  اإعــــــداد 
واملــتــواجــد  الــتــبــغ  مــنــتــوج  بت�سويق 
التعاونية  م�ستودعات  م�ستوى  على 
م�ستودعات  وكذا  البواقي،  اأم  مبدينة 
على  التوقيع  انتظار  يف  الــفــالحــني، 
موؤ�س�سة  ممثل  قبل  مــن  االتــفــاقــيــة  
و�سوله  فور  العا�سمة  للجزائر  التبغ 
ملدينة اأم البواقي خالل االأيام القليلة 
االتفاقية  �سملت  وقــد  هــذا  املقبلة، 
�سرورة  وت�سمل  الــتــعــديــالت  عــديــد 

املوؤ�س�سة  بــني  م�سرتكة  جلنة  ــود  وج
املنتوج  فح�ص  اأجــل   من  والتعاونية 
للموا�سفات القانونية، فيما ال تتجاوز 
مدة ت�سديد حقوق الفالحني الـ 8 اأيام 
موؤ�س�سة  قبل  من  املح�سول  نقل  بعد 

التبغ باجلزائر العا�سمة.
 ياأتي ذلك يف وقت تتوفر بلدية �سوق 
نعمان على اأرا�سي جد منا�سبة لزراعة 
تع�سر  بعد  لكن  فــقــط،،  التبغ  مـــادة 
املحا�سيل  وتكد�ص  الت�سويق،  عملية 
الع�سرات  توقف  اإىل  اأدى  الزراعية 
املــادة  مــن الفالحني عــن زراعـــة هــذه 
املنتوج  ت�سويق  حني  اإىل  ال�سناعية 
املكد�ص يف خمازنهم، اأين يتوقع اإعادة 
ب�سكل  التبغ  مــادة  زراعــة  ن�ساط  بعث 

كبري خالل االأ�سهر القليلة املقبلة.

املقيمني  املواطنني  مئات  ي�ستكى 
مبختلف االأحياء التابعة لبلديتي 
عني مليلة وعني كر�سة بوالية اأم 
البواقي، من ندرة املياه ما ي�ستلزم 
عليهم اقتناء مياه ال�سهاريج والتي 
جتاوز ثمنها خالل االأيام القليلة 

املا�سية مبلغ الـ 1000 دج.
املواطنني  ا�ــســتــيــاء  اأثــــار  و�ــســع 
املياه يزداد  ا�ستهالك  واأن  خا�سة 
خالل ال�سهر الكرمي، حيث طالب 
املعنيون ب�سرورة تزويجهم باملياه 
اأوركي�ص" والتي  "�سد  انطالقا من 

انتهت به االأ�سغال خالل االأ�سابيع 
ال�سياق  ذات  ويف  املا�سية،  القليلة 
ــاء  ــي االأح ــن  م الــعــ�ــســرات  ت�سهد 
مبدينة عني مليلة حاالت ت�سرب 
كميات  �سياع  اإىل  اأدى  ما  كبرية 
تدخل  دون  ــاه،  ــي امل مــن  مــعــتــربة 
اجلهات املعنية ملعاجلة الت�سربات 
عمليات  تــعــطــيــل  يف  �ــســاهــم  مـــا 
تتجاوز  ـــدة  مل بــاملــيــاه  ــد  ــزوي ــت ال
اأحياء  م�ستوى  على  اأيــام  الـ10 
24 فيفري وحي 5 جويلية وحي 

�سكن.  و750   600

عقد اتفاقية 
لت�سويق منتوج التبغ ب�سوق نعمان اأزمة ندرة املياه 

تتوا�سل بعني امليلة

بن �ضتول. �س بن �ضتول. �س
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اأم البواقي



م�شاحة ا�شهارية

ك�شف وزير ال�شكن والعمران واملدينة، كمال بلجود، اأول اأم�س بالبليدة عن تن�شيب جلان خا�شة ملراقبة جودة ونوعية 
اال�شغال يف كافة امل�شاريع ال�شكنية عرب كافة واليات الوطن.

يرى رابح اأرزقي، كبري خرباء االقت�شاديني لدى البنك العاملي ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا، اأن اجلزائر يف حاجة 
اىل ن�شبة منو �شنوية ترتاوح بني 6 و7 باملائة الأجل امت�شا�س بطالة ال�شباب الذين يتوافدون على �شوق ال�شغل.

اتخذت احلكومة اأول اأم�س عدة قرارات هامة تهدف اىل التقلي�س من الفاتورة ال�شنوية 
ال�شترياد قطع الغيار املوجهة لرتكيب ال�شيارات ال�شياحية وكذا املجموعات املوجهة 
تراأ�شه  اجتماع  النقالة خالل  والهواتف  وااللكرتونية  الكهرومنزلية  املنتجات  ل�شناعة 

الوزير االأول نور الدين بدوي، ح�شب ما جاء يف بيان مل�شالح الوزير االأول.

اإقت�صادال�ضبت 30 برير 2969/ 11  ماي 2019 املوافق لـ 06 رم�ضان 071440

رابح اأرزقي يوؤكد:

تن�سيب جلان خا�سة ملراقبة اجلودة يف امل�ساريع ال�سكنية
الفــاو: الأ�سعار العاملية للأغذية 

ارتفعت يف اأفريل املا�سي

اأ�سعـــار النفط ترتاجع

قرارات هامة للتقلي�ص من فاتورة 
ا�سترياد قطع تركيب ال�سيارات 

يجب بلوغ ن�سبة منو ترتاوح بني 6 و7 باملائة لأجل امت�سا�ص البطالة

لل�ضحافة  ت�ضريح  يف  ال��وزي��ر  واأو���ض��ح 
للم�ضاريع  ت��ف��ق��د  زي����ارة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
مت  اأن���ه  ب��ال��ولي��ة،  لقطاعه  ال��ت��اب��ع��ة 
ج��ودة  مل��راق��ب��ة  خا�ضة  جل��ان  تن�ضيب 
ال�ضكنية  امل�ضاريع  يف  ال�ضغال  ونوعية 
اأن  اإىل  عر كافة وليات الوطن، م�ضريا 
هذه اللجان ت�ضم تقنيني متخ�ض�ضني من 
م�ضيفا  للبناء،  التقنية  املراقبة  مركز 
بزيارة  �ضتقوم  اللجان  ه��ذه  ب��ل��ج��وداأن 
ال�ضكنية ومراقبة كل ما يتعلق  امل�ضاريع 
واأبواب  ودهانات  وا�ضمنت  بناء  من  بها 
ويرها لتحرر بعد ذلك تقارير مف�ضلة يف 
اتخاذ  �ضيتم  اأنه  من  حمذرا  املجال،  هذا 
الإجراءات القانونية ال�ضارمة ومعاقبة 
���ض��روط اجل���ودة، حيث  م��ن يخالف  ك��ل 
قال يف هذا ال�ضدد اأنهم �ضيتابعون كافة 
امل�ضاريع ال�ضكنية و�ضوف ل يرحمون كل 
لح��رتام  داعيا  ب��اجل��ودة،  يتالعب  من 
بداية  قبل  عليه  املتفق  ال�ضروط  دفرت 

امل�ضروع.

اأن اجلودة م�ضوؤولية  ال�ضكن  وذكر وزير 
اجلميع بدءا باملوؤ�ض�ضة املكلفة بالإجناز 
امل�ضرفني  وامل�ضوؤولني  الدرا�ضات  ومكتب 
الوزير  اأك��د  كما  ال��رام��ج،  متابعة  على 

خالل معاينته ملختلف امل�ضاريع ال�ضكنية 
منا  ينتظر  امل��واط��ن  اأن  على  بالولية 
�ضكنات ذو نوعية جيدة ومريحة ومزودة 

بكافة املرافق ال�ضرورية.

وبلغ موؤ�ضر منظمة الفاو 170 
نقطة يف ابريل بارتفاع بن�ضبة 
1.5 يف املائة مقارنة مع مار�س، 
ولكن اأقل بن�ضبة 2.3 يف املائة 

عن م�ضتوى العام املا�ضي.
وجتدر ال�ضارة اىل اأن موؤ�ضر 
وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 

يف  ال�ضهرية  التغريات  ير�ضد  املتحدة  لالأمم 
اأ�ضعار ال�ضلع الغذائية الرئي�ضية املتداولة يف 
الأ�ضواق التجارية، حيث �ضملت هذه الزيادة 
جميع ال�ضلع الغذائية با�ضتثناء احلبوب التي 
انخف�ضت اأ�ضعارها لل�ضهر الرابع على التوايل 

ب�ضبب الوفرة الكبرية ل�ضادرات احلبوب.
الفاو  موؤ�ضر  انخف�س  التقرير،  ذات  وح�ضب 
وخا�ضة  املائة  يف   2.8 بن�ضبة  احلبوب  ل�ضعر 
توقعات  اعترت  التي  وال���ذرة  القمح  �ضعر 
اأ�ضعار الأرز  ا�ضتقرت  اإيجابية، بينما  اإنتاجها 
الألبان  لأ�ضعار  الفاو  موؤ�ضر  اأما  كبري،  ب�ضكل 
مع  مقارنة  املائة  يف   5.2 بن�ضبة  ارتفع  فقد 
التوايل  على  �ضهرية  زي��ادة  راب��ع  يف  مار�س، 
ال����واردات  على  ال��ع��امل��ي  الطلب  ق��وة  و���ض��ط 
الأحوال  ب�ضبب  الإم��دادات  ب�ضاأن  واملخاوف 

اجلوية اجلافة يف اوقيانو�ضيا.

لأ�ضعار  الفاو  موؤ�ضر  وارتفع 
املائة  يف   3 بن�ضبة  ال��ل��ح��وم 
العاملية  الأ�ضعار  �ضهدت  حيث 
كبرية  زي��ادة  اخلنزير  للحوم 
اآ�ضيا  يف  الطلب  ارتفاع  نتيجة 
ت�ضبب  التي  ال�ضني  يف  خا�ضة 
حلمى  ال�ضريع  النت�ضار  فيها 
يف  كبري  انخفا�س  اإىل  الأفريقية  اخلنازير 
ارتفعت  كما  اللحوم.  هذه  من  املحلي  الإنتاج 
والأغنام،  وال��دواج��ن  الأب��ق��ار  حل��وم  اأ�ضعار 
النباتية  للزيوت  ال��ف��او  موؤ�ضر  ارت��ف��ع  كما 
اأ�ضعار  ارتفعت  فقد  امل��ائ��ة،  يف   0.9 بن�ضبة 
زيت النخيل اإىل حد ما ب�ضبب ارتفاع الطلب 
امل�ضدرة  الدول  املخزون يف  وانخفا�س  العاملي 
زيت  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  ح��ني  يف  الرئي�ضية، 
يف  القوي  املحلي  الطلب  ب�ضبب  ال�ضويا  فول 
الوليات املتحدة من قطاعي الديزل احليوي 
يف  ال�ضكر  اأ�ضعار  موؤ�ضر  وارت��ف��ع  وال��غ��ذائ��ي، 
املنظمة بن�ضبة 0.8 يف املائة، وكانت الزيادة 
اأ�ضعار النفط  اإىل حد كبري بارتفاع  مدفوعة 
املرتفعة  الطاقة  اأ�ضعار  ت�ضجع  حيث  اخلام، 
لإنتاج  الرازيل  يف  ال�ضكر  ق�ضب  ا�ضتخدام 

الإيثانول للبيع حمليا.

خالله  ا�ضتمعت  ال��ذي  الجتماع  هذا  وخ�ض�س 
امل��ال��ي��ة،  ق��دم��ه وزي����ر  اإىل ع��ر���س  احل��ك��وم��ة 
لتقلي�س  اتخاذها  يتعني  التي  التدابري  لبحث 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  املدفوعات  ميزان  عجز 
مت  كما  ال��ب��ي��ان،  ي�ضيف  ال�����ض��رف،  اح��ت��ي��اط��ات 
هامة  ق��رارات  عدة  اتخاذ  الجتماع  هذا  خالل 
ل�ضترياد  ال�ضنوية  الفاتورة  من  التقلي�س  تخ�س 
لرتكيب  املوجهة   CKD/SKD املجموعات 
املوجهة  املجموعات  وكذا  ال�ضياحية  ال�ضيارات 
واللكرتونية  الكهرومنزلية  املنتجات  ل�ضناعة 
اللتزام  على  احلر�س  مع  النقالة،  والهواتف 
ال�ضارم بدفاتر الأعباء ذات ال�ضلة، ح�ضب نف�س 
امل�ضدر، كما كلف وزير املالية بتقدمي اقرتاحات 
الجتماع  خالل  للتنفيذ  قابلة  وعملية  ملمو�ضة 
الكفيلة  ب��الإج��راءات  تتعلق  للحكومة  ال��ق��ادم 
بتقلي�س فاتورة ا�ضترياد املنتجات الكهرومنزلية 
البي�ضاء(،  باملنتجات  ي�ضمى  )ما  واللكرتونية 
تكليف  مت  ال�ضياق  نف�س  ويف  النقالة؛  والهواتف 
ت�ضور  بو�ضع  التجارة  ووزير  املالية  وزير  من  كل 
بالرتخي�س  الكفيلة  القانونية  الآل��ي��ات  ح��ول 

للمواطنني با�ضترياد ال�ضيارات امل�ضتعملة.
هذا  خالل  احلكومة  �ضادقت  ذل��ك،  جانب  اإىل 
تتعلق  تنفيذية  مرا�ضيم  م�ضاريع  على  الجتماع 

ال�ضغرية  الطفولة  ا�ضتقبال  موؤ�ض�ضات  باإن�ضاء 
بوليات  ا�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضات  عدة  اإن�ضاء  وكذا 
بجاية، ورقلة والطارف، حيث اأو�ضح ذات امل�ضدر 
اأن احلكومة در�ضت و�ضادقت على م�ضاريع مرا�ضيم 
تنفيذية تتعلق ب��ضروط اإن�ضاء موؤ�ض�ضات ا�ضتقبال 
ومراقبتها  و�ضريها  وتنظيمها  ال�ضغرية  الطفولة 
الطفولة  ا���ض��ت��ق��ب��ال  ظ����روف  حت�����ض��ني  ب��غ��ر���س 
ال�ضغرية والتكفل الأمثل بها من الناحية ال�ضحية 
احل�ضارية  ال�ضلوكات  بغر�س  وك��ذا  والنف�ضية 
الأمة  ومقومات  والدينية  الجتماعية  والقيم 
يف ذات كل طفل، اأما بالن�ضبة لن�ضاط احلا�ضنات 
يف املنزل، وباعتبار خ�ضو�ضياته، ف�ضيتم تنظيمه 
الوزارة  به  �ضتبادر  اآخر  مر�ضوم  م�ضروع  اإطار  يف 

املكلفة بالت�ضامن الوطني.
موؤ�ض�ضة  اإن�����ض��اء  على  احل��ك��وم��ة  ���ض��ادق��ت  كما 
ا�ضت�ضفائية متخ�ض�ضة يف طب الأمرا�س العقلية 
ببلدية واد غري بولية بجاية وكذا اإن�ضاء ثالث 
بجاية  بوليات  ا�ضت�ضفائية  عمومية  موؤ�ض�ضات 
التكفل  حت�ضني  على  حر�ضا  وال��ط��ارف،  وورقلة 
ب�ضكان هذه املدن وما جاورها، مما �ضي�ضمح باحلد 
امل�ضروب  ال�ضغط  ومن  املواطنني  تنقل  عناء  من 
على باقي املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية الأخرى، ف�ضال 

عن اإن�ضاء منا�ضب �ضغل بهذه املناطق.

عادت اأ�ضعار النفط للرتاجع اأم�س 
اجلمعة بعد دخول زيادة اأمر بها 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

للر�ضوم اجلمركية على �ضلع �ضينية 
بقيمة 200 مليار دولر حيز التنفيذ، 

مما ي�ضعد النزاع التجاري بني اأكر 
اقت�ضادين يف العامل واأكر م�ضتهلكني 

للنفط.
وارتفعت الأ�ضعار ما يزيد عن واحد 

باملئة يف وقت �ضابق من اجلل�ضة يف 
الوقت الذي زاد فيه التفاوؤل باأن 

الر�ضوم �ضيجري جتنبها بعد اأن قال 
ترامباأنه تلقى خطابا جميال من 
الرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ.

اأب������رز ك��ب��ري خ���راء  ل���ه  ويف ح���دي���ث 
قابل  ه����دف  ه����ذا  اأن  الق��ت�����ض��ادي��ني 
للتحقيق يف �ضوء المكانات الهائلة التي 
حيث  من  �ضواء  اجل��زائ��ر،  عليها  تتوفر 
الطبيعية،  امل��وارد  اأو  الب�ضري  الر�ضيد 
اإىل  ت��ف��اوؤل،  اإب��داء  دون  اخلبري،  م�ضريا 
بالن�ضبة  احل��ال��ي��ة  النمو  ت��وق��ع��ات  اأن 
للجزائر، والتي تقع دون 2 باملائة، متنح 
ال�ضغل،  منا�ضب  لتوفري  حم��دودة  فر�س 
هيكلة  م�ضاألة  "فهي  الق�ضري.  املدى  على 
على  يعتمد  ال��ذي  اجلزائري  القت�ضاد 
النفط-على حد تعبريه-، فال يلزم �ضوى 
بالتكنولوجيا  الب�ضري  الر�ضيد  رب��ط 
ال�ضغل.  منا�ضب  ت��وف��ري  حت��ري��ر  لأج���ل 
يوؤكد اخلبري  للجزائر،  الآمن  الدرب  فهو 

القت�ضادي.
ال�ضيد  يقرتح  البطالة،  لمت�ضا�س  لكن 
التحلي  اأي�ضا  ينبغي  اأن��ه  اأرزق���ي  راب��ح 
التنظيمات  من  عدد  ب�ضاأن  اأقل  بتحفظ 
برتخي�س فتح اأبواب ب�ضعة قطاعات اأمام 
البطالة  ن�ضبة  ا�ضتقرت  وقد  املناف�ضة، 
يف  باملائة   11.7 ح��دود  يف  اجل��زائ��ر  يف 
التي  امل�ضتوى  نف�س  2018، على  �ضبتمر 
ال�ضابق، تتواكب مع النمو  كانت عليه يف 
املتباطئ امل�ضجل �ضنة 2018، ح�ضب اآخر 
الك�ضف  مت  والتي  العاملي  البنك  توقعات 

عنها خالل اأفريل.
اأن  القت�ضاديني  خ��راء  كبري  وي��وؤك��د 
يجب  بالهيكل  متعلقة  م�ضاكل  ه��ن��اك 
حلهالأجل حترير الإمكانات القت�ضادية، 
حماور  ث��الث��ة  على  التدخل  خ��الل  م��ن 
الرقمي  املناف�ضة والقت�ضاد  هامة، وهي 

وحتول املوؤ�ض�ضات العمومية.
وح�ضب نف�س اخلبري، من الأهمية مبكان، 
يكر�س  موؤ�ض�ضاتي  اإط��ار  على  احل�ضول 
ومينع  وع��ادل��ة  ح��رة  ب�ضفة  املناف�ضة 
الحتكارات يف القطاعني العام واخلا�س، 
ا�ضت�ضهد  ال��ذي  ارزق���ي،  ال�ضيد  مو�ضحا 

مبثال الوليات املتحدة المريكية حيث 
اأن  ال�ضوق،  اقت�ضاد  قلب  املناف�ضة  حتتل 
مناخ  وتفر�س  اعتبار  كل  ف��وق  ال��دول��ة 
تكتالت  م�ضاكل  تفادي  لأج��ل  مناف�ضة 
اإناملناف�ضة  يقول  وا�ضرت�ضل  احتكارية، 
تكون  اأن  دون  باملقاولة  للجميع  ت�ضمح 
قطاعات حممية اأو اأنا�س لديهم امكانية 
ولوجها ب�ضكل ح�ضري يف اجلزائر، يجب 
فهي  املوؤ�ض�ضاتية،  الأداة  ه��ذا  ت�ضييد 
عنا�ضر اإ�ضالح هامة يجب تنفيذها، على 

حد تعبري اخلبري القت�ضادي.

عرب كافة وليات الوطن

اإ�شافة اإىل املنتجات الكهرومنزلية

ارتفعت اأ�شعار االأغذية يف االأ�شواق العاملية خالل �شهر اأفريل اإىل اأعلى م�شتوى لها 
منذ نحو العام، وقادت هذه الزيادة اأ�شعار اللحوم واالألبان، ح�شب ما ورد، اأول اأم�س، 

على املوقع االلكرتوين ملنظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(.



باأكرث من ال�شعف بقيمة 200 مليار دولر

وافق النائب العام ال�سوداين، 
الوليد �سيد اأحمد، على التحقيق 

يف العري�سة اجلنائية التي قدمها 
عدد من املحامني �سد الرئي�ص 

املعزول، عمر الب�سري، بتهمة 
االنقالب على احلكومة عام 

.1989
وقدمت هيئة من كبار املحامني 

ال�سودانيني على راأ�سهم علي 
حممود ح�سنني، وكمال اجلزويل، 
وحممد احلافظ اإىل النائب العام 

دعوى �سد تنظيم "االإخوان" 
الذي كان ي�سمى نف�سه "اجلبهة 

القومية االإ�سالمية"، بتهمة 
االنقالب على ال�سرعية، 

وتقوي�ص النظام الد�ستوري وحل 
املوؤ�س�سات والنقابات يف الدولة، 

حيث ت�ستند الدعوى اإىل قوانني 
قدمية جمازة منذ عام 1983، 

الأن القانون اجلنائي املعمول به 
حاليا اأدخل عليه تعديل د�ستوري 

من نظام الب�سري.
واأو�سح القانوين علي حممود 

ح�سنني اأنهم طلبوا يف العري�سة 
فتح بالغ جنائي حتت املادة 96 

من قانون العقوبات ال�سوداين 
�سد عمر الب�سري، وكافة رموز 

امل�ساركني يف االنقالب عام 
النائب  اأن  م�سيفا   ،1989

العام قبل عري�سة الدعوى، 
واأحالها اإىل وكيل نيابة جنايات 

اخلرطوم �سمال، للتحقيق فيها، 
وهي دائرة االخت�سا�ص التي 

تقع فيها القيادة العامة للجي�ص 
ال�سوداين، التي حترك منها 

الب�سري لقيادة االنقالب يف 30 
يونيو عام 1989، م�سريا اأي�سا اإىل 
اأن البالغ ي�سمل اأ�سماء "االإخواين 

علي احلاج، وغازي �سالح الدين، 
وعبد احلي يو�سف، والطيب 

م�سطفى، وغريهم من قيادات 
ورموز النظام ال�سابق".

التحقيق مع 
الب�سري يف انقلب 

 1989

ق. د

دولـيال�ضبت 30 برير 2969/ 11  ماي 2019 املوافق لـ 06 رم�ضان 081440
ن�سبة  املــتــحــدة  الــــواليــــات  رفـــعـــت 
من  ــرث  اأك اإىل  اجلمركية  التعريفات 
مليار   200 قيمته  مــا  على  عف  ال�سِ
دوالر من املنتجات ال�سينية، يف ت�سعيد 
بني  امل�ستعلة  التجارية  للحرب  حــاد 

الدولتني.
ورفــعــت وا�ــســنــطــن الــتــعــريــفــات على 
من  املئة  يف   25 اإىل  �سينية  ب�سائع 
بالرد  بكني  وتــعــهــدت  املــئــة،  يف   10
تاأ�سف  اإنها  ال�سني  قالت  حيث  باملثل 
هذه  املتحدة  الواليات  التخاذ  ب�سدة 
تدابري  تتخذ  بــاأن  وتعهدت  اخلطوة، 
ذلك  يــاأتــي  حيث  �ــســروريــة،  مــ�ــســادة 
امل�ستوى  رفيعو  م�سوؤولون  يحاول  بينما 
ــاري يف  اإنــقــاذ اتــفــاق جت مــن اجلانبني 

وا�سنطن.
الواليات  اأن  االأخرية  االآونة  يف  وبدا 
اإ�سدال  من  اقرتبتا  وال�سني  املتحدة 

ــتــوتــرات  الــ�ــســتــار عــلــى �ــســهــور مـــن ال
التجارة  وزارة  اأكدت  حيث  التجارية، 
ال�سينية على موقعها االإلكرتوين �سدور 
التعريفات،  بــزيــادة  وا�سنطن  قـــرار 
وقالت يف بيان: "تنعقد االآمال على اأن 

يعمل اجلانبان االأمريكي وال�سيني معا 
التعاون  عرب  قائمة  م�سكالت  حلل   ...

امل�سرتك والت�ساور".
يدفعها  �ــســرائــب  ــي  ه والــتــعــريــفــات 
م�ستوِردون على ب�سائع اأجنبية، وعليه 

فاإن التعريفات التي ن�سبتها 25 يف املئة 
التي  االأمريكية  ال�سركات  �ستدفعها 
الواليات  اإىل  �سينية  ب�سائع  جتلب 
االأ�سهم  اأ�سواق  �سجلت  حيث  املتحدة، 
فارتفع  اجلمعة؛  ارتفاعا  ال�سينية 
يف  واحـــد  بن�سبة  �سينغ  هــانــغ  موؤ�سر 
املئة واقرتب موؤ�سر �سنغهاي املركب من 

اثنني يف املئة ارتفاعا.
�سابق  وقت  يف  االأ�سهم  اأ�سواق  وكانت 
انخفا�سا  �سهدت  ــبــوع  االأ�ــس هــذا  مــن 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإعالن  بعد 
االأحد  التعريفات  ــادة  زي عن  ترامب 

املا�سي.
وكانت الواليات املتحدة فر�ست العام 
املا�سي تعريفات ن�سبتها 10 يف املئة على 
ما قيمته مئتي مليار دوالر من الب�سائع 
االأ�سماك  ت�سمنت  الــتــي  ال�سينية 

واحلقائب واملالب�ص واالأحذية.

الذي  الفنزويلي  الربملان  رئي�ص  دعا 
اأعلن نف�سه "رئي�ًسا موؤقًتا" للبالد، خوان 
ال�سوارع  اإىل  للنزول  اأن�ساره  غوايدو، 
مظاهرات  يف  للم�ساركة  اليوم  جمــدًدا 

واحتجاجات �سد احلكومة.
�سحفي  موؤمتر  خــالل  غــوايــدو،  وقــال 
�سينظمون  اإنهم  كاراكا�ص،  العا�سمة  يف 
اأجل  من  فنزويال  عموم  يف  مظاهرات 
لرئي�ص  االأول  النائب  زامربانو،  اإدغــار 
عليه  القب�ص  ــقــي  األ ـــذي  ال الـــربملـــان، 
حماولة  يف  امل�ساركة  بتهمة  اخلمي�ص 
اأنهم  اإىل  م�سريا  الفا�سلة،  االنــقــالب 
ت�سليح  على  تعمل  حكومة  يواجهون 
لن  ذلك  واأن  ع�سكرية،  �سبه  جماعات 
متابعا  هدفهم،  عن  يرتاجعون  يجعلهم 
مظاهرات  اليوم  �سباح  �سينظمون  اأنهم 
عنا�سر  اأن  مو�سحا  الــبــالد،  عموم  يف 
جهاز اال�ستخبارات البوليفاري الوطني، 
من  بقرار  زامربانو،  على  القب�ص  األقوا 
م�ساركته  بدعوى  العليا  العدل  حمكمة 
عملية  وو�سف  االنــقــالب،  حماولة  يف 

التوقيف باأنها انقالب على الربملان.
مـــن جــهــة اأخــــــرى، اأعـــلـــن الــربملــاين 

اأنه  جرات�سيا،  دي  اأمريكو  الفنزويلي 
لدى  االإيطايل  ال�سفري  منزل  اإىل  جلاأ 
احل�سانة  رفــع  خلفية  على  كاراكا�ص، 

عنه، من اأجل عدم التعر�ص للتوقيف.
املجل�ص  رفـــع  املــا�ــســي،  ــــاء  ــــع واالأرب
عن  احل�سانة  الفنزويلي  التاأ�سي�سي 
م�ساركتهم  بتهمة  برملانيني،  نــواب   7
ي�سيف  اأن  قبل  االنــقــالب،  حماولة  يف 
اإليهم ثالثة نواب اآخرين، حيث يواجه 
النواب الع�سرة، تهًما باخليانة العظمى 

اإىل  الع�سيان  على  والتحري�ص  والتاآمر 
ومنح  االأخـــرى،  التهم  من  عــدد  جانب 
املجل�ص التاأ�سي�سي ال�سالحية للمحكمة 

العليا من اأجل حماكمتهم. 
اأقــدمــت  املـــا�ـــســـي،  ـــل  ـــري اأف  30 ويف 
الع�سكريني  مـــن  ــغــرية  �ــس جمــمــوعــة 
الفنزويلية،  باملعار�سة  مـرتـبـطـة 
فـيـمـا  انـقـالب،  مـحـاولـة  تـنـفـيـذ  على 
مـن  الحـق  وقـت  يف  احلـكـومـة  اأعـلـنـت 

الـيـوم ذاته اإف�سالها. 

الدويل  االأمن  جمل�ص  عقد 
ــاورات  ــس ــ� اأمـــ�ـــص، جــلــ�ــســة م
ــع  ــس ــو� ـــاأن ال طــــارئــــة بـــ�ـــس
الليبية  العا�سمة  يف  احلايل 

طرابل�ص.
باالأمم  دبلوما�سيون  وقــال 
عقدا  اجلل�سة  اإن  املتحدة، 
نيويورك،  بتوقيت   9:30
جل�سة  ــرة  ــس ــا� ــب م ــتــهــا  وتــل
اإدلب  حول  اأخرى  م�ساورات 

ال�سورية.
ي�سار اأن البعثة االإندوني�سية 
والتي  املتحدة،  االأمم  لــدى 
تتوىل رئا�سة اأعمال املجل�ص 

ر�سميا  تعلن  مل  ال�سهر،  لهذا 
جل�سة  انعقاد  اللحظة  حتى 

ــاورات الــطــارئــة حول  ــس ــ� امل
ليبيا، لكن م�سادر دبلوما�سية 

اأكدت موعد انعقاد اجلل�سة، 
ثانية  جل�سة  �سيعقبها  التي 

حول اإدلب ال�سورية.
املنظمة  يف  امل�سادر  واأفادت 
�سابق  وقـــت  يف  الــدولــيــة، 
هي  دول   3 اأن  اخلــمــيــ�ــص، 
العربي  )الــعــ�ــســو  الــكــويــت 
االأمــــن(  مبجل�ص  الــوحــيــد 
تقدموا  وبلجيكا،  واأملــانــيــا 
رئي�ص  اإىل  ر�ــســمــي  بــطــلــب 
ـــــــن الــ�ــســفــري  ــص االأم ــ� ــل جم
االإندوني�سي "ديان تريان�سيا 
اجلل�سة  لــعــقــد  دجاين"، 

الطارئة.

التقى رئي�ص حكومة الوفاق 
بها  املعرتف  الليبية  الوطني 
رئي�سة  ال�سراج،  فايز  دوليا 
ترييزا  الربيطانية  الــوزراء 
مــــاي ووزيــــــر اخلــارجــيــة 
جريميي هانت يف لندن، وفقا 
داونينغ  يف  احلــكــومــة  ملقر 

�سرتيت.
وقال متحدث با�سم ماي اإن 
رئي�سة احلكومة ان�سمت اإىل 
اجتماع بني وزير اخلارجية 
يف  الليبية  احلكومة  ورئي�ص 

تعلن  ومل  �سرتيت".  داونينغ 
بعد اأي تفا�سيل اأخرى ب�ساأن 
مو�سوع النقا�ص، حيث تزامن 
لقاء  مع  بال�سراج،  ماي  لقاء 
امل�سري  الرئي�ص  جمع  اآخــر 
ال�سي�سي وامل�سري  الفتاح  عبد 
خليفة حفرت، قائد "اجلي�ص 
ق�سر  يف  الليبي"،  الوطني 
االحتادية يف القاهرة، وقد 
اأوروبية  جولة  ال�سراج  بداأ 
حل�سد  �سعيا  االأ�سبوع،  هــذا 
هجوم  مــواجــهــة  يف  الــدعــم 

حفرت  خليفة  امل�سري  ي�سنه 
على طرابل�ص.

وت�سعى بريطانيا ال�ست�سدار 
قرار يف جمل�ص االأمن الدويل 

النار  اإطــالق  بوقف  يطالب 
ليبيا، لكن جهودها باءت  يف 
يف  انق�سامات  و�سط  بالف�سل 

الهيئة الدولية.

دونالد ترامب يرفع التعريفات اجلمركية على ب�سائع �سينية 

غوايدو يدعو اأن�ساره للنزول اإىل ال�سوارع جمدًدا

جل�سة طارئة ملجل�ص الأمن حول ليبيا

ال�سراج يلتقي ماي يف لندن

اأ�سيب 6 فل�سطينيني، م�ساء اأول اأم�ص، اإثر مواجهات مع 
ال�سرطة االإ�سرائيلية و�سط مدينة القد�ص املحتلة.

وقالت جمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني )م�ستقلة(، 
منها   4 نقلت  اإ�سابات   6 مع  تعاملت  طواقمها  اإن 
قوات  مع  مواجهات  خالل  القد�ص،  م�ست�سفيات  اإىل 
االحتالل اأمام باب العامود يف القد�ص، م�سرية اأّن اأحد 
مطاط  واإ�سابتني  العني،  يف  مبطاط  اأ�سيب  اجلرحى 
بالكتف والقدم، وحروق، وقد مت نقلهم جميعهم للعالج 

يف امل�ست�سفى.

�سد  مركزة  ع�سكرية  عمليات  ال�سوري  اجلي�ص  نفذ 
واإدلب  حماة  ريفي  امتداد  على  االإرهابية  التنظيمات 
وكبدها خ�سائر كبرية يف االأفراد والعتاد يف اإطار الرد على 

هجماتها املتكررة.
واأفادت وكالة "�سانا" بتنفيذ وحدات من اجلي�ص عمليات 
"جبهة  اإرهابيي  حترك  حماور  على  اأم�ص،  �سباح  مركزة، 
الن�سرة" من خان �سيخون باجتاه املناطق املحررة يف ريف 
حماة ويف كفر �سجنة وال�سيخ م�سطفى بريف اإدلب، حيث 
اأ�سفرت عمليات اجلي�ص عن الق�ساء على عدد من االإرهابيني 

واإ�سابة اآخرين وتدمري اأوكار وحت�سينات لهم.

اأن اثنني من جنودها قتال يف عملية حترير  اأعلنت فرن�سا يوم اأم�ص 
وهم  الرهائن  باأن  منوهة  باأفريقيا  ال�ساحل  منطقة  يف  رهائن  اأربعة 

اأمريكية وكوري جنوبي وفرن�سيان بخري االآن.
اأن حترير الرهائن جرى الليلة املا�سية،  وذكر بيان لق�سر االإليزيه 
منتزه يف  االأربعة اختطفوا خالل رحلة �سيد يف  الرهائن  اأن  واأو�سح 
جمهورية بنني قرب احلدود مع بوركينا فا�سو قبل حوايل اأ�سبوع، فيما 

عرث على دليل حملي لهم ميتا.

�سرقي  م�سجد  داخل  نار  اإطالق  يف  لندن  �سرطة  حتقق 
ليلة  الرتاويح  �سالة  خالل  الربيطانية  العا�سمة 

اخلمي�ص.
 22.45 ال�ساعة  يف  تلقت  اأنها  العا�سمة  �سرطة  واأكدت 
من م�ساء اأم�ص تقارير عن دخول م�سلح اإىل م�سجد داخل 
الر�سا�ص،  اإطالق  �سمع دوي  "�سيفني كينغز"، ثم  منطقة 
مل  احلادث  اأن  ال�سرطة  واأكدت  الواردة،  التقارير  ح�سب 
ي�سفر عن اأي اإ�سابات اأو اأ�سرار مادية، وك�سفت التحقيقات 
كانت  اأطلقت  التي  الطلقة  اأن  احلادث  موقع  يف  االأولية 
ومل  م�ستمر  احلادث  يف  التحقيق  اأن  اإىل  م�سرية  فارغة، 
يوقف اأحد بعد، م�سيفة اأن املحققني يرجحون اأن احلادث 

مرتبط باآخر وقع قبله بقليل يف �سارع قرب امل�سجد.

اأعلن اجلي�ص االأمريكي اأن �سربة جوية نفذها، االأربعاء 
املا�سي، اأ�سفرت عن مقتل 13 من مقاتلي تنظيم "داع�ص" 

يف منطقة بالد بنط بال�سومال.
اإفريقيا  يف  االأمريكية  الع�سكرية  القيادة  وذكرت 
)اأفريكوم(، اأم�ص االأول، اأن اأحدث �سربة جوية ا�ستهدفت 
مع�سكرا لتنظيم داع�ص يف جبال جولي�ص، م�سيفة اأنه يف 
الوقت احلايل، ت�سري التقديرات اإىل اأن ال�سربة اجلوية 

يف 8 مايو قتلت 13 اإرهابيا.

اإ�سابة 6 فل�سطينيني مبواجهات
 مع االحتالل بالقد�ش

اجلي�ش ال�سوري يحبط حماولة 
هجوم يف ريفي حماة واإدلب

مقتل جنديني فرن�سيني خالل 
حترير رهائن يف بوركينا فا�سو

اإطالق نار داخل م�سجد 
�سرقي لندن

الق�ساء على 13 من مقاتلي 
ال�سومال "داع�ش" يف 

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

البالغ ي�شمل قيادات بارزةفنزويال..
 من نظامه

تلتها مبا�شرة جل�شة م�شاورات اأخرى حول اإدلب ال�شورية



بني الدنيا والآخرة
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

و�سرابه"  طعامه  يدع  اأن  يف  حاجة  هلل  فلي�ص  به  والعمل  الزور  قول  يدع  مل  "من 
رواه البخاري

قال اهلل تعاىل: 

رمضانيات
News

أهــل القرآن
تربية النف�ص على الإميان والحت�ساب والإخال�ص

جـــوهر الدين
من وحي �لنبوة

املكتبة الإ�سالميةاإميانيةخــــــــــواطر
كتاب مفهوم النعمة يف القراآن الكرمي 

واحلديث النبوي ال�سريف 

اإعداد:�سماح خميلي



من اأقوال ال�صاحلني

فيتامني "د" لتوازن ج�سم ال�سائم
زاوية من نور

واإنــه لكتاب عزيز

الزبري بن العوام ر�صي الله عنه.. حواري ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم

بامتياز رم�سانية  فاكهة  "الدلع".. 

ي���������������س�������ت�������ف�������ت�������ون�������ك
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ات

ضاني
رم

حلظة لصحتك
News

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

ذكر الأولني

ال�سيــام.. كمال الإمتثال والت�سليم
ال�������س���ي���ام م����در�����س����ة  يف 



الكاتبة والباحثة خديجة �ساعد للأورا�ش نيوز:

ك�ســف املخت�ــص يف طب االأ�ســنان الدكتــور معو 
ح�ســام الدين اأن �سهر رم�ســان فر�سة ال�ستعادة 
رونق ابت�ســامتنا، فمجرد التوقف عن التدخني 
واأكل ال�ســكريات يكفــي للح�ســول علــى �ســحة 
فم واأ�ســنان جميلة، وقال اأنــه يقوم يف عيادته 
بتقدمي ن�سائح و اإر�سادات للعناية باالأ�سنان يف 

�سهر رم�سان الكرمي لكل مر�ساه من خالل:
- اال�ســتمرار يف تنظيــف االأ�ســنان بالفر�ســاة 
ثــالث مــرات يوميًا ملــدة دقيقتني تقريبــًا، بعد 
النهــار،  ال�ســحور ويف منت�ســف  الفطــور وبعــد 
ب�ســرط اأن ال تبتلع املعجون واأن يكون ال�سخ�ص 

حذرًا من ابتالع املاء.
- ا�ســتعمال ال�ســواك ملــا لــه مــن فوائــد عــدة 
كاحتوائــه على الفلــور ومواد قاتلــة للبكترييا 

وميكن ا�ستعماله عدة مرات يف النهار والليل.
- عدم اأكل ال�ســكريات يوميًا، الأن ال�ســكر عامل 
اأ�سا�ســي يف ت�ســو�ص االأ�ســنان ولذلك ين�سح باأن 
يتم غ�ســل الفم واالأ�ســنان مبا�ســرة بعــد االأكل 

وحتديد تناول ال�سكريات بـاأوقات معينة.
-  تنظيــف مــا بــني االأ�ســنان بوا�ســطة اخليط 

ثالث مرات يوميًا. 
- اإذا كان لديــك حاجة للذهاب ملراجعة طبيب 
االأ�ســنان، ابلغ طبيبك باأنك �ســائم حتى يكون 
حذرا ويوؤجــل العمليات اأو العالجات الكربى ملا 

بعد االإفطار. 
- نن�ســح اأي�ســًا با�ســتعمال الفر�ســاة ال�ســغرية 
بــني االأ�ســنان ملا لهــا مــن نتائج جيــدة يف عالج 
اللثــة بني االأ�ســنان. - على اأ�ســحاب الرتاكيب 
ال�سنية االعتناء ب�سحة اأ�سنانهم ح�سب ن�سائح 
ال�ســناعية  االأ�ســنان  اأن  العلــم  مــع  الطبيــب، 

جتمع البكترييا وبقايا الطعام بن�ســبة اأكرب من 
االأ�سنان الطبيعية.

ويف االأخري يعترب �ســهر رم�ســان فر�سة لالإقالع 
وخمتلف  ال�سي�سة عن التدخني وال�سمة وكذا 

العادات ال�سيئة املدمرة ل�سحة االأ�سنان.

فتحــت الكاتبة والباحثة يف الرتاث االأمازيغي ال�ســيدة خديجة 
�ســاعد قلبها :لالأورا�ص نيوز: للحديث عن ابرز اهتماماتها خالل 
�ســهر رم�ســان الف�ســيل ويومياتها مــع العمل داخل وخــارج املنزل 
وكيف تواكب احلراك ال�سعبي ال�سلمي يف هذا ال�سهر، واأف�ست لنا 

بهذا احلديث الق�سري:
للبيت واالأ�سرة، واتخذه فر�سة لرتتيب  اأكر�سه عموما  رم�سان 
اأمــوري واأفكاري ، فهو مبثابة وقفــة لاللتقاط االأنفا�ص والرتكيز 
علــى احليــاة اليوميــة بــكل تفا�ســيلها، لذلــك اأحــاول ا�ســتغالل 
الظــرف للقــاءات العائليــة والتوا�ســل مــع االأ�ســدقاء واالأحبة 
الأن جو رم�ســان ي�ســفي نكهة خا�ســة على تلك اللقاءات ون�ســيب 
االأ�ســد طبعا ياأخــذه املطبخ فلمة العائلة حتتم علــى املراأة اإظهار 
مهاراتهــا واإبداعاتهــا يف فــن الطبــخ الذي �ســهد تطــورا كبريا مع 

ع�سر التكنولوجيا واالنرتنت.
يف رم�ســان غالبا ما ترتاجع طاقتي على الكتابة لذا ا�ستغل بع�ص 
الوقــت لقراءة كتاب مــا اأو مقاالت ميكن اال�ســتفادة منها الحقا، 
في�سري ب�سفة عادية رغم  انزار اأما بالن�سبة لعملي يف دار الن�سر 
الرتكيز الذي يتطلبه، فامل�ســوؤولية حتتم علينــا الدقة واالنتباه 
لكل التفا�ســيل، مــن ناحية الت�ســلية هناك برامج قليلــة اأتابعها 

عرب القنوات التلفزيونية.
هذه ال�ســنة �سيكون رم�ســان خمتلفا ب�سبب احلراك الذي عاي�ست 
تفاعالته منذ البداية، اعتقد اأن ما يحدث يف الوطن �سي�ســتحوذ 
على كل اهتماماتي يف رم�سان هذا العام، اأملى كبري يف انت�سار هذا 
ال�ســعب قريبــا وحتقيق طموحاتــه يف جزائر حــرة دميقراطية 

. ورم�سانكم كرمي

ط������������ر�ئ������������ف رم�������������ض������ان������ي������ة

اأجواء رم�سانية خمتلفة عن 
البعد  يكون  حيث  �سابقاتها 
عن مائدة االإفطار مع االأهل 
االإميـــان  لتقوية  ـــالن  واخل
جو  ال�سالح،  العمل  وزيــادة 
املكانة  عن  بحثا  قــراآن  كله 
حيث  الرفيعة،  والــدرجــة 
�سوب  الرحال  البع�ص  ي�سد 
جل�سات الذكر ابتغاء ملر�ساة 
البعد  جتــربــة  ــن،  ــم ــرح ال
بع�ص   لنا  ت�سرد   الديار  عن 
علي"  بن  "ريان  تفا�سيلها 
من  املو�سم  لهذا  املت�سابقة 
والية باتنة يف م�سابقة تاج 
القراآن حيث يكون لرم�سان 
ا�ستثنائية،  اإميانية  نكهة 
عن  بعيدا  رمــ�ــســان  ق�ساء 
االأهل كمن مي�سي دون وجهة 
ال يحتويه اأي مكان .. هكذا 
علي"   بن  "ريان  لنا  ت�سف 
تتابع  اأحبتها  عــن  بعدها 
اأهلي  اإىل  "اأ�ستاق  قائلة 
واإىل طبخ اأمي واإىل درد�سة 
�سحكاتنا  واإىل  اأخــواتــي 
�سيء  ــل  ك اإىل  اأحــــن  مــعــا، 
البعد  هــذا  ولكن  �سراحة 
امل�سي  على  اإ�سرارا  يزيدين 
الهدف  حتقيق  اإىل  قــدمــا 
يومياتها  عــن  والنجاح"، 
مب�سابقة تاج القراآن ت�سفها 
تتلقى  لــكــونــهــا  بــالــتــمــيــز 
التجويد  اأحكام  يف  درو�سا 

ال�سوتي  االأداء  علم  ويف 
دورات  تتخللها  واملــقــامــات 
على  الب�سرية  التنمية  يف 
اأكفاء  واأ�ساتذة  م�سايخ  يد 
اأين ا�ستفادت كثريا من بحر 

علمهم.
لهذا  رمــ�ــســان   �سهر  مــيــزة 
املو�سم ح�سب متحدثتنا هو 

واأهل  العلم  اأهــل  جمال�سة 
"هذا  القراآن حيث ت�سيف: 
الطاعة  على  ي�سجعني  مــا 
الفتيات  اأناف�ص  وكما  اأكــرث 
اأن  اأحــاول  القراآن  يف تالوة 
العبادات  اأناف�سهم يف جمال 

وم�سابقتهم اإىل اخلريات.. 
البيت  يف  يختلف  رمــ�ــســان 

يف  الرم�سانية  االأجواء  عن 
جتد  حيث  قراآنية  م�سابقة 
ريان "االختالف ينح�سر يف 
اجلو االإمياين ال�سائد بيننا 
عن البيت ف�سحيح اأننا نقوم 
ب�سعائرنا الدينية معا ولكن 
وعن  اأخرى"،   لذة  لها  هنا 
وحننيها  ملدينتها  �سوقها 
ــيــاء  ــس حــ�ــســبــمــا ذكـــرتـــه اأ�
اأن ت�ستغني  جميلة ال ميكن 
ي�سدها   اأيــن  عنها،  ذاكرتها 
ن�سمات  نحو  الرحال  طيف 
اأول  مبــ�ــســجــد  الــــرتاويــــح 
تعلق  حيث  امل�سجد  نوفمرب 
ب�سوت  ال�سغر  منذ  قلبها 
واإىل  املوؤثر  عيا�ص  ال�سيخ 
مب�سجد  ــة  ــع ــم اجل �ـــســـالة 
والتمتع  الـــرومـــي  �سهيب 
�سديرة  بــن  ال�سيخ  ب�سوت 

اخليايل.
طاعة  يــزيــدهــا  رمــ�ــســان 
عديد  بــني  وهـــي  وعـــبـــادة 
تاج  م�سابقة  يف  املت�سابقني 
تخربنا  الـــكـــرمي  ـــراآن  ـــق ال
االأخوة  اأجواء  عن  "ريان" 
كاأ�سرة  الــ�ــســائــدة  واملــــودة 
واحـــــدة جتــمــعــهــم مــائــدة 
الرحمن اأين ترجو اأن تتوج  
ــيــا وبــتــاج  بــالــفــوز يف الــدن

الوقار يف االآخرة.

حفيظة.ب

فوزية.ق

وزارة  قدمتهــا  التــي  الوعــود  مــن  بالرغــم 
التجارة فيما يخ�ص ت�ســقيف املواد االأ�سا�سية 
خــالل ال�ســهر الف�ســيل، اإال اأن هــذه الوعــود 
بقيت حربا على ورق بعدما تفاجاأ املواطن من 
االأ�سعار الع�سوائية امللتهبة منذ دخول ال�سهر 
خا�ســة اأ�ســعار اخل�ســر والفواكــه التــي كانت 
تعرف انخفا�سا قبل اأيام قليلة ح�سب ما اأكده 
قاطني احلي لـ"الأورا�ص نيــوز" التي ارتاأت اأن 
تقوم بجولة حول باعة االأر�ســفة املنت�سرين 

على م�ستوى الطريق الرئي�سي للمجمع.

اأين تراوحت اأ�ســعار الب�ســل بــني  اإىل  
دج، بينمــا الطماطــم فقــد تــراوح �ســعره بني 
ارتفاعه  75 و85 دج يف حني وا�ســل اخليار 
لي�ســل حــدود 130دج وهــو احلال بالن�ســبة 
ل�ســعر الفلفل احلار واحللو، اأما �ســعر ال�سلطة 
دج،  اخل�ســراء فقد تباين �سعرها بني  و

البيطراف ال�ســمندر �ســعر  و�ســل  بينمــا 
حــدود60 دج، اأمــا �ســعر اجللبانــة فقد قارب 
و�ســل �ســعره  حــدود 160دج،اأمــا "القرنون
اأ�ســعار  تراوحــت  كمــا  للكيلوغــرام،  35دج 

دج اأمــا  دج و اللحــوم البي�ســاء بــني 
دج  �ســعر اللحــوم احلمــراء فهــي بــني 

دج. و
وبالرغــم من الغالء الذي م�ص اأ�ســعار خمتلف 
اخل�ســر والفواكــه وحتــى اللحــوم احلمــراء 
والبي�ســاء يبقى االإقبال عليها كبري من طرف 
ال�ســكان الأن قاطنــي احلــي يجــدون اأنف�ســهم 
م�سطرون ل�ســرائها خا�سة خالل �سهر رم�سان 
يف انتظــار مــا �ســتحمل االأيام املقبلة من �ســهر 

رم�سان.

مازالــت العديد مــن العائالت 
ال�ســطايفية حتتفــظ بعــادات 
متوارثة منذ �سنوات طويلة فيما يتعلق بال�سهرات 
الرم�ســانية والتي ت�ســكل ميزة اأ�سا�ســية ال ميكن 
اال�ســتغناء عنها لدى العائالت التي تف�سل ق�ساء 
هذه ال�ســهرات بني االأهل واالأقــارب، حيث ال مير 
يــوم اإال وتقــوم العائــالت بالتنقــل اأو ا�ســتقبال 
الزوار يف الفرتة التي تلي االإفطار يف م�سهد يتكرر 
يوميا خا�ســة يف االأ�ســابيع االأوىل من هذا ال�سهر 

الف�سيل.
ورغم التطورات التكنولوجية احلا�سلة من خالل 
الزخــم الكبري لو�ســائل التوا�ســل االجتماعي اإال 
اأن العديد من العائالت ال�سطايفية تف�سل التنقل 
واجلــريان  واالأقــارب  االأهــل  لزيــارة  ال�ســهر  يف 
وق�ســاء ال�ســهرات اإىل غايــة �ســاعة متاأخرة من 

الليل خا�ســة يف فرتة نهاية االأ�سبوع، حيث تبقى 
عــادة التزاور مــن العادات التــي ترف�ص العائالت 
املناطــق  يف  خا�ســة  عنهــا  التخلــي  ال�ســطايفية 
الريفيــة وهــذا طيلة اأيام ال�ســهر الف�ســيل الذي 
يعتــرب املنا�ســبة الوحيدة التي ت�ســمح مبد �ســلة 

الرحم مع االأهل.
وعلى غــرار باقي املناطق املجاورة فــاإن العائالت 
الزالبية، قلب  ال�ســطايفية جتتمع على اأطبــاق 
اللوز" و�ســينية ال�ساي وبع�ص احللويات التي يتم 
اإعدادهــا خ�سي�ســا لهــذه املنا�ســبة، فيما يف�ســل 
�ســالة  لتاأديــة  امل�ســاجد  اإىل  التوجــه  الرجــال 
الرتاويــح مــع توجه البع�ــص االآخر بعد ال�ســالة 
اأجــل  مــن  العموميــة  وال�ســاحات  املقاهــي  نحــو 
الت�ســامر وجتاذب اأطراف احلديث مع االأ�سدقاء 
واإىل �ساعات متاأخرة من الليل اأي�سا خا�سة يف ظل 

ت�ســعب احلديث عن احلراك ال�ســعبي واالأو�ســاع 
ال�سيا�سية التي تعرفها البالد منذ اأ�سهر.

وبعا�ســمة الواليــة تف�ســل العديد مــن العائالت 
اخلــروج ليال اإىل ال�ســاحات العموميــة على غرار 
حديقــة الت�ســلية التــي مت ترميمهــا يف الفــرتة 
الفارطة وما �ســهل املهمة علــى العائالت هو توفر 
النقــل ليال بعد دخــول خدمة الرتامــواي والذي 
مكن العائالت من التنقل يف اأريحية ف�سال عن توفر 
االأمــن، واملالحظ اأي�ســا اأن فتح املحالت التجارية 
الأبوابهــا ليال بعد �ســالة الرتاويح �ســاهم يف خلق 
حركية كبرية ب�ســوارع املدينة التي تزدحم اأي�سا 
بــزوار قادمــني من واليــات اأخرى جمــاورة، حيث 

بــارك مول ي�ســهد املركــز التجــاري والرتفيهي 
حركية كبرية وهو احلال ذاته مع باقي ال�ســوارع 

واالأحياء املوجودة بو�سط املدينة.

دورة يف �ل�ضوق:

غالء الأ�صعار يثري حرية قاطني املجمع ال�صكني اجلديد

بها" الرتاويح  لن�صمات  واأ�صتاق  مدينتي  يف  �صئ  كل  اإىل  "اأحن 
ف.ق
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املغــرب بع�ســر دقايــق...  اآذان  قبــل 
�ســّرف اجليعــان علــى مايدة ال�ســامي 
نع�ســان من نومو ماو�ص فايق...را�ســو 
مايــل ورجليــه مــن ثقلتهــم �ســايق.. 
فرحــان  بوجــه  �ســاحب  وا�ســتقبلو 
�سارق... الب�سمة ليه عمرها ما كانت 
تفارق... وا�ص بيك يا �سديقي وكاأنك 
كنــت  وبيومــك  عا�ســق...  نومــك  يف 
�ســايق... تف�ســل قبل ما ياأذن االآذان 
عــارف بلــي لــالأكل قلبك �ســايق... ملا 
�ســاف �ســنوف الطعام ده�ــص اجليعان 
وفتح فمو �ســاهق... وا�ص من �ســوربة 

وبــوراك وخمابز وم�ســاوي على كالم 
احلــق ما قــدر ينافق... هــذي مايدة 
بقيمة ماليني عليها النا�ص تت�سابق... 
منــني جاب املغبــون كل هــذا اخلري ما 
فهــم �ســي وظــل يف تخمامــو عالق... 
النا�ــص خــري منــي واأنــا كنت نح�ســبو 
فقري وبــاب الرفاهية عليــه غالق... 
هــذا اكيــد وارث مــال مــن جــدود وال 
�ســارق...  اىل  ليلــة  و  حتولبينيــوم 
الحظ ال�ســامي ده�ســة اجليعــان وما 
خالهــا يف قلبــو حمــارق... قــال ليه 
يــا �ســديقي انــت وجهــك خــري عليــا 
وبزيارتــك كنــت للنعمــة �ســايق.... 
هــذا كــرم مــن رب العاملــني وعمري ما 

ر�سيت اإال بكرم اخلالق... زكاة 
رفعها عبد حم�ســن وكانت من ن�ســيبي 
واأنــا ما كنت ليها �ســايق... الكالم زاد 
مــن حرية اجليعان وحتول اىل ح�ســد 
الفقــرية  النا�ــص  فالــق...  قلبــو  مــن 
ليهــا ماليهــا واأنــا مالقيــت يل يح�ــص 
بيا و�ســط العوايق... كل يوم تخمام 
وحــرية وال�ســهرية قليلــة وهــذا مــن 
اأ�سعب احلقايق... وهو جاتو اخلبزة 
وال  �ســاقي  ليهــا  كان  مــا  بال�ســاهل 
مت�ســابق... احل�ســد ملى قلب املوظف 
و�سوقاتو حالة الزوايل يل يف همومو 
غارق، و�سار ي�سعر انه للفقر عا�سق..

�سل�سلة رم�سان بني ال�سامي واجليعان...

زوايل وحم�سود على قلة مالو...

املت�سابقة "ريان  بن علي " لالأورا�ش نيوز 

يف جولة بني باعة االأر�سفة بحملة 

كيفية احلفاظ على �سحة االأ�سنان يف رم�سان

ــــــــن االأهــــــــــل بـــــعـــــيـــــدا ع

بقلم: بوبري  نوارة 

مع الدكتور ح�صام الدين معو طبيب
 خمت�س يف طب الأ�صنان..  

اهتماماتي على  ي�صتويل  م�صتجدات  من  الوطن  يف  يحدث  ما 

�صهرات اإىل �صاعات متاأخرة، واملراكز التجارية وجهة العائالت 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضخ�ضيات �ضائمة 

�ضهرات رم�ضانية 

اأعقد واأنوي وزين فالك

، دع�����������اء َيِتَك  َمع�شِ ِلتََعرُّ�ِس  فيه  تَْخُذلني  ال  اَلّلُهمَّ 
ياِط نَِقَمِتَك، َو َزْحِزحني فيِه ِمن  َوال تَ�شِربني ِب�شِ

مُوِجبات �َشَخِطَك مِبَنَِّك َواَياديَك يا ُمنتَهى 
َرْغبَِة الّراِغبنَي 

�سلى اأعرابي خلف اإمام فقراأ االإمام )اأمل نهلك االأولني( وكان يف ال�سف 

االأول فتاأخــر اإىل ال�ســف االآخــر، فقراأ )ثم نتبعهــم االآخرين( فتاأخر، 

فقراأ “كذلك نفعل باملجرمني”، وكان ا�سم البدوي جمرما، فرتك ال�سالة 

وخــرج هاربا وهو يقــول “ما املطلوب غــريي، فوجده بع�ــص االأعراب”، 

فقــال لــه “مالك يا جمــرم؟ فقال “اإن االإمــام اأهلك االأولــني واالآخرين 
واأراد اأن يهلكني يف اجلملة.

عيطت على �شيد املالح �شبت 

النا�س رقود هزيت الدالية 

طاح منها عنقود النجوم قالت 

النجوم نحكي وقال القمر نذوب 

..ا�شرب يا قلبي ياك كل �شي 

مكتوب. 

تدبرية 
اال�ستعمال املتكرر الأواين 

الطهي امل�سنوعة من االأملنيوم 
يفقدها بريقها وال�ستعادة هذا 

الربيق عليك باالآتي: 
-غلي ماء واأ�سيفي له ملعقة 

من امللح اخل�سن وملعقة من 
اخلل اأو ق�سرة ليمونة مقطعة، 

ثم تقومني ب�سطفها جيدا، و 
ميكنك تكرار هذه العملية على 

فرتات للمحافظة على نظافة 
وبريق االأواين. 
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الكاتبة والباحثة خديجة �ساعد للأورا�ش نيوز:

ك�ســف املخت�ــص يف طب االأ�ســنان الدكتــور معو 
ح�ســام الدين اأن �سهر رم�ســان فر�سة ال�ستعادة 
رونق ابت�ســامتنا، فمجرد التوقف عن التدخني 
واأكل ال�ســكريات يكفــي للح�ســول علــى �ســحة 
فم واأ�ســنان جميلة، وقال اأنــه يقوم يف عيادته 
بتقدمي ن�سائح و اإر�سادات للعناية باالأ�سنان يف 

�سهر رم�سان الكرمي لكل مر�ساه من خالل:
- اال�ســتمرار يف تنظيــف االأ�ســنان بالفر�ســاة 
ثــالث مــرات يوميًا ملــدة دقيقتني تقريبــًا، بعد 
النهــار،  ال�ســحور ويف منت�ســف  الفطــور وبعــد 
ب�ســرط اأن ال تبتلع املعجون واأن يكون ال�سخ�ص 

حذرًا من ابتالع املاء.
- ا�ســتعمال ال�ســواك ملــا لــه مــن فوائــد عــدة 
كاحتوائــه على الفلــور ومواد قاتلــة للبكترييا 

وميكن ا�ستعماله عدة مرات يف النهار والليل.
- عدم اأكل ال�ســكريات يوميًا، الأن ال�ســكر عامل 
اأ�سا�ســي يف ت�ســو�ص االأ�ســنان ولذلك ين�سح باأن 
يتم غ�ســل الفم واالأ�ســنان مبا�ســرة بعــد االأكل 

وحتديد تناول ال�سكريات بـاأوقات معينة.
-  تنظيــف مــا بــني االأ�ســنان بوا�ســطة اخليط 

ثالث مرات يوميًا. 
- اإذا كان لديــك حاجة للذهاب ملراجعة طبيب 
االأ�ســنان، ابلغ طبيبك باأنك �ســائم حتى يكون 
حذرا ويوؤجــل العمليات اأو العالجات الكربى ملا 

بعد االإفطار. 
- نن�ســح اأي�ســًا با�ســتعمال الفر�ســاة ال�ســغرية 
بــني االأ�ســنان ملا لهــا مــن نتائج جيــدة يف عالج 
اللثــة بني االأ�ســنان. - على اأ�ســحاب الرتاكيب 
ال�سنية االعتناء ب�سحة اأ�سنانهم ح�سب ن�سائح 
ال�ســناعية  االأ�ســنان  اأن  العلــم  مــع  الطبيــب، 

جتمع البكترييا وبقايا الطعام بن�ســبة اأكرب من 
االأ�سنان الطبيعية.

ويف االأخري يعترب �ســهر رم�ســان فر�سة لالإقالع 
عن التدخني وال�سمة وكذا "ال�سي�سة" وخمتلف 

العادات ال�سيئة املدمرة ل�سحة االأ�سنان.

فتحــت الكاتبة والباحثة يف الرتاث االأمازيغي ال�ســيدة خديجة 
�ســاعد قلبها :لالأورا�ص نيوز: للحديث عن ابرز اهتماماتها خالل 
�ســهر رم�ســان الف�ســيل ويومياتها مــع العمل داخل وخــارج املنزل 
وكيف تواكب احلراك ال�سعبي ال�سلمي يف هذا ال�سهر، واأف�ست لنا 

بهذا احلديث الق�سري:
للبيت واالأ�سرة، واتخذه فر�سة لرتتيب  اأكر�سه عموما  "رم�سان 
اأمــوري واأفكاري ، فهو مبثابة وقفــة لاللتقاط االأنفا�ص والرتكيز 
علــى احليــاة اليوميــة بــكل تفا�ســيلها، لذلــك اأحــاول ا�ســتغالل 
الظــرف للقــاءات العائليــة والتوا�ســل مــع االأ�ســدقاء واالأحبة 
الأن جو رم�ســان ي�ســفي نكهة خا�ســة على تلك اللقاءات ون�ســيب 
االأ�ســد طبعا ياأخــذه املطبخ فلمة العائلة حتتم علــى املراأة اإظهار 
مهاراتهــا واإبداعاتهــا يف فــن الطبــخ الذي �ســهد تطــورا كبريا مع 

ع�سر التكنولوجيا واالنرتنت.
يف رم�ســان غالبا ما ترتاجع طاقتي على الكتابة لذا ا�ستغل بع�ص 
الوقــت لقراءة كتاب مــا اأو مقاالت ميكن اال�ســتفادة منها الحقا، 
اأما بالن�سبة لعملي يف دار الن�سر "انزار" في�سري ب�سفة عادية رغم 
الرتكيز الذي يتطلبه، فامل�ســوؤولية حتتم علينــا الدقة واالنتباه 
لكل التفا�ســيل، مــن ناحية الت�ســلية هناك برامج قليلــة اأتابعها 

عرب القنوات التلفزيونية.
هذه ال�ســنة �سيكون رم�ســان خمتلفا ب�سبب احلراك الذي عاي�ست 
تفاعالته منذ البداية، اعتقد اأن ما يحدث يف الوطن �سي�ســتحوذ 
على كل اهتماماتي يف رم�سان هذا العام، اأملى كبري يف انت�سار هذا 
ال�ســعب قريبــا وحتقيق طموحاتــه يف جزائر حــرة دميقراطية 

ورم�سانكم كرمي".

ط������������ر�ئ������������ف رم�������������ض������ان������ي������ة

اأجواء رم�سانية خمتلفة عن 
البعد  يكون  حيث  �سابقاتها 
عن مائدة االإفطار مع االأهل 
االإميـــان  لتقوية  ـــالن  واخل
جو  ال�سالح،  العمل  وزيــادة 
املكانة  عن  بحثا  قــراآن  كله 
حيث  الرفيعة،  والــدرجــة 
�سوب  الرحال  البع�ص  ي�سد 
جل�سات الذكر ابتغاء ملر�ساة 
البعد  جتــربــة  ــن،  ــم ــرح ال
بع�ص   لنا  ت�سرد   الديار  عن 

علي بن  ريان  تفا�سيلها 
من  املو�سم  لهذا  املت�سابقة 
والية باتنة يف م�سابقة تاج 
القراآن حيث يكون لرم�سان 
ا�ستثنائية،  اإميانية  نكهة 
عن  بعيدا  رمــ�ــســان  ق�ساء 
االأهل كمن مي�سي دون وجهة 
ال يحتويه اأي مكان .. هكذا 

علي بن  ريان  لنا  ت�سف 
تتابع  اأحبتها  عــن  بعدها 
اأهلي  اإىل  اأ�ستاق  قائلة 
واإىل طبخ اأمي واإىل درد�سة 
�سحكاتنا  واإىل  اأخــواتــي 
�سيء  ــل  ك اإىل  اأحــــن  مــعــا، 
البعد  هــذا  ولكن  �سراحة 
امل�سي  على  اإ�سرارا  يزيدين 
الهدف  حتقيق  اإىل  قــدمــا 
يومياتها  عــن   ، والنجاح
مب�سابقة تاج القراآن ت�سفها 
تتلقى  لــكــونــهــا  بــالــتــمــيــز 
التجويد  اأحكام  يف  درو�سا 

ال�سوتي  االأداء  علم  ويف 
دورات  تتخللها  واملــقــامــات 
على  الب�سرية  التنمية  يف 
اأكفاء  واأ�ساتذة  م�سايخ  يد 
اأين ا�ستفادت كثريا من بحر 

علمهم.
لهذا  رمــ�ــســان   �سهر  مــيــزة 
املو�سم ح�سب متحدثتنا هو 

واأهل  العلم  اأهــل  جمال�سة 
هذا  القراآن حيث ت�سيف: 
الطاعة  على  ي�سجعني  مــا 
الفتيات  اأناف�ص  وكما  اأكــرث 
اأن  اأحــاول  القراآن  يف تالوة 
العبادات  اأناف�سهم يف جمال 

وم�سابقتهم اإىل اخلريات.. 
البيت  يف  يختلف  رمــ�ــســان 

يف  الرم�سانية  االأجواء  عن 
جتد  حيث  قراآنية  م�سابقة 
االختالف ينح�سر يف  ريان 
اجلو االإمياين ال�سائد بيننا 
عن البيت ف�سحيح اأننا نقوم 
ب�سعائرنا الدينية معا ولكن 
وعن    ، اأخرى لذة  لها  هنا 
وحننيها  ملدينتها  �سوقها 
ــيــاء  ــس حــ�ــســبــمــا ذكـــرتـــه اأ�
اأن ت�ستغني  جميلة ال ميكن 
ي�سدها   اأيــن  عنها،  ذاكرتها 
ن�سمات  نحو  الرحال  طيف 
اأول  مبــ�ــســجــد  الــــرتاويــــح 
تعلق  حيث  امل�سجد  نوفمرب 
ب�سوت  ال�سغر  منذ  قلبها 
واإىل  املوؤثر  عيا�ص  ال�سيخ 
مب�سجد  ــة  ــع ــم اجل �ـــســـالة 
والتمتع  الـــرومـــي  �سهيب 
�سديرة  بــن  ال�سيخ  ب�سوت 

اخليايل.
طاعة  يــزيــدهــا  رمــ�ــســان 
عديد  بــني  وهـــي  وعـــبـــادة 
تاج  م�سابقة  يف  املت�سابقني 
تخربنا  الـــكـــرمي  ـــراآن  ـــق ال
االأخوة  اأجواء  عن  ريان
كاأ�سرة  الــ�ــســائــدة  واملــــودة 
واحـــــدة جتــمــعــهــم مــائــدة 
الرحمن اأين ترجو اأن تتوج  
ــيــا وبــتــاج  بــالــفــوز يف الــدن

الوقار يف االآخرة.

حفيظة.ب

فوزية.ق

وزارة  قدمتهــا  التــي  الوعــود  مــن  بالرغــم 
التجارة فيما يخ�ص ت�ســقيف املواد االأ�سا�سية 
خــالل ال�ســهر الف�ســيل، اإال اأن هــذه الوعــود 
بقيت حربا على ورق بعدما تفاجاأ املواطن من 
االأ�سعار الع�سوائية امللتهبة منذ دخول ال�سهر 
خا�ســة اأ�ســعار اخل�ســر والفواكــه التــي كانت 
تعرف انخفا�سا قبل اأيام قليلة ح�سب ما اأكده 
التي ارتاأت اأن  الأورا�ص نيــوز قاطني احلي لـ
تقوم بجولة حول باعة االأر�ســفة املنت�سرين 

على م�ستوى الطريق الرئي�سي للمجمع.

اأين تراوحت اأ�ســعار الب�ســل بــني 80 اإىل 85 
دج، بينمــا الطماطــم فقــد تــراوح �ســعره بني 
ارتفاعه  و دج يف حني وا�ســل اخليار   
دج وهــو احلال بالن�ســبة  لي�ســل حــدود 
ل�ســعر الفلفل احلار واحللو، اأما �ســعر ال�سلطة 
اخل�ســراء فقد تباين �سعرها بني 65 و70دج، 
ال�ســمندر"البيطراف"  �ســعر  و�ســل  بينمــا 
حــدود دج، اأمــا �ســعر اجللبانــة فقد قارب 
القرنون" و�ســل �ســعره  دج،اأمــا  حــدود 
اأ�ســعار  تراوحــت  كمــا  للكيلوغــرام،  دج 

اللحــوم البي�ســاء بــني 260دج و280دج اأمــا 
�ســعر اللحــوم احلمــراء فهــي بــني 1200دج 

و1500دج.
وبالرغــم من الغالء الذي م�ص اأ�ســعار خمتلف 
اخل�ســر والفواكــه وحتــى اللحــوم احلمــراء 
والبي�ســاء يبقى االإقبال عليها كبري من طرف 
ال�ســكان الأن قاطنــي احلــي يجــدون اأنف�ســهم 
م�سطرون ل�ســرائها خا�سة خالل �سهر رم�سان 
يف انتظــار مــا �ســتحمل االأيام املقبلة من �ســهر 

رم�سان.

مازالــت العديد مــن العائالت 
ال�ســطايفية حتتفــظ بعــادات 
متوارثة منذ �سنوات طويلة فيما يتعلق بال�سهرات 
الرم�ســانية والتي ت�ســكل ميزة اأ�سا�ســية ال ميكن 
اال�ســتغناء عنها لدى العائالت التي تف�سل ق�ساء 
هذه ال�ســهرات بني االأهل واالأقــارب، حيث ال مير 
يــوم اإال وتقــوم العائــالت بالتنقــل اأو ا�ســتقبال 
الزوار يف الفرتة التي تلي االإفطار يف م�سهد يتكرر 
يوميا خا�ســة يف االأ�ســابيع االأوىل من هذا ال�سهر 

الف�سيل.
ورغم التطورات التكنولوجية احلا�سلة من خالل 
الزخــم الكبري لو�ســائل التوا�ســل االجتماعي اإال 
اأن العديد من العائالت ال�سطايفية تف�سل التنقل 
واجلــريان  واالأقــارب  االأهــل  لزيــارة  ال�ســهر  يف 
وق�ســاء ال�ســهرات اإىل غايــة �ســاعة متاأخرة من 

الليل خا�ســة يف فرتة نهاية االأ�سبوع، حيث تبقى 
عــادة التزاور مــن العادات التــي ترف�ص العائالت 
املناطــق  يف  خا�ســة  عنهــا  التخلــي  ال�ســطايفية 
الريفيــة وهــذا طيلة اأيام ال�ســهر الف�ســيل الذي 
يعتــرب املنا�ســبة الوحيدة التي ت�ســمح مبد �ســلة 

الرحم مع االأهل.
وعلى غــرار باقي املناطق املجاورة فــاإن العائالت 
ال�ســطايفية جتتمع على اأطبــاق "الزالبية، قلب 
و�ســينية ال�ساي وبع�ص احللويات التي يتم  اللوز
اإعدادهــا خ�سي�ســا لهــذه املنا�ســبة، فيما يف�ســل 
�ســالة  لتاأديــة  امل�ســاجد  اإىل  التوجــه  الرجــال 
الرتاويــح مــع توجه البع�ــص االآخر بعد ال�ســالة 
اأجــل  مــن  العموميــة  وال�ســاحات  املقاهــي  نحــو 
الت�ســامر وجتاذب اأطراف احلديث مع االأ�سدقاء 
واإىل �ساعات متاأخرة من الليل اأي�سا خا�سة يف ظل 

ت�ســعب احلديث عن احلراك ال�ســعبي واالأو�ســاع 
ال�سيا�سية التي تعرفها البالد منذ اأ�سهر.

وبعا�ســمة الواليــة تف�ســل العديد مــن العائالت 
اخلــروج ليال اإىل ال�ســاحات العموميــة على غرار 
حديقــة الت�ســلية التــي مت ترميمهــا يف الفــرتة 
الفارطة وما �ســهل املهمة علــى العائالت هو توفر 
النقــل ليال بعد دخــول خدمة الرتامــواي والذي 
مكن العائالت من التنقل يف اأريحية ف�سال عن توفر 
االأمــن، واملالحظ اأي�ســا اأن فتح املحالت التجارية 
الأبوابهــا ليال بعد �ســالة الرتاويح �ســاهم يف خلق 
حركية كبرية ب�ســوارع املدينة التي تزدحم اأي�سا 
بــزوار قادمــني من واليــات اأخرى جمــاورة، حيث 
ي�ســهد املركــز التجــاري والرتفيهي "بــارك مول" 
حركية كبرية وهو احلال ذاته مع باقي ال�ســوارع 

واالأحياء املوجودة بو�سط املدينة.

دورة يف �ل�ضوق:

غالء الأ�صعار يثري حرية قاطني املجمع ال�صكني اجلديد

بها الرتاويح  لن�صمات  واأ�صتاق  مدينتي  يف  �صئ  كل  اإىل  اأحن 
ف.ق
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املغــرب بع�ســر دقايــق...  اآذان  قبــل 
�ســّرف اجليعــان علــى مايدة ال�ســامي 
نع�ســان من نومو ماو�ص فايق...را�ســو 
مايــل ورجليــه مــن ثقلتهــم �ســايق.. 
فرحــان  بوجــه  �ســاحب  وا�ســتقبلو 
�سارق... الب�سمة ليه عمرها ما كانت 
تفارق... وا�ص بيك يا �سديقي وكاأنك 
كنــت  وبيومــك  عا�ســق...  نومــك  يف 
�ســايق... تف�ســل قبل ما ياأذن االآذان 
عــارف بلــي لــالأكل قلبك �ســايق... ملا 
�ســاف �ســنوف الطعام ده�ــص اجليعان 
وفتح فمو �ســاهق... وا�ص من �ســوربة 

وبــوراك وخمابز وم�ســاوي على كالم 
احلــق ما قــدر ينافق... هــذي مايدة 
بقيمة ماليني عليها النا�ص تت�سابق... 
منــني جاب املغبــون كل هــذا اخلري ما 
فهــم �ســي وظــل يف تخمامــو عالق... 
النا�ــص خــري منــي واأنــا كنت نح�ســبو 
فقري وبــاب الرفاهية عليــه غالق... 
هــذا اكيــد وارث مــال مــن جــدود وال 
�ســارق...  اىل  ليلــة  و  حتولبينيــوم 
الحظ ال�ســامي ده�ســة اجليعــان وما 
خالهــا يف قلبــو حمــارق... قــال ليه 
يــا �ســديقي انــت وجهــك خــري عليــا 
وبزيارتــك كنــت للنعمــة �ســايق.... 
هــذا كــرم مــن رب العاملــني وعمري ما 

ر�سيت اإال بكرم اخلالق... زكاة 
رفعها عبد حم�ســن وكانت من ن�ســيبي 
واأنــا ما كنت ليها �ســايق... الكالم زاد 
مــن حرية اجليعان وحتول اىل ح�ســد 
الفقــرية  النا�ــص  فالــق...  قلبــو  مــن 
ليهــا ماليهــا واأنــا مالقيــت يل يح�ــص 
بيا و�ســط العوايق... كل يوم تخمام 
وحــرية وال�ســهرية قليلــة وهــذا مــن 
اأ�سعب احلقايق... وهو جاتو اخلبزة 
وال  �ســاقي  ليهــا  كان  مــا  بال�ســاهل 
مت�ســابق... احل�ســد ملى قلب املوظف 
و�سوقاتو حالة الزوايل يل يف همومو 
غارق، و�سار ي�سعر انه للفقر عا�سق..

�سل�سلة رم�سان بني ال�سامي واجليعان...

زوايل وحم�سود على قلة مالو...

لالأورا�ش نيوز  ريان  بن علي  املت�سابقة 

يف جولة بني باعة االأر�سفة بحملة 3

كيفية احلفاظ على �سحة االأ�سنان يف رم�سان

ــــــــن االأهــــــــــل بـــــعـــــيـــــدا ع

بقلم: بوبري  نوارة 

مع الدكتور ح�صام الدين معو طبيب
 خمت�س يف طب الأ�صنان..  

اهتماماتي" على  ي�صتويل  م�صتجدات  من  الوطن  يف  يحدث  "ما 

�صهرات اإىل �صاعات متاأخرة، واملراكز التجارية وجهة العائالت 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضخ�ضيات �ضائمة 

�ضهرات رم�ضانية 

اأعقد واأنوي وزين فالك

، دع�����������اء َيِتَك  َمع�شِ ِلتََعرُّ�ِس  فيه  تَْخُذلني  ال  "اَلّلُهمَّ 
ياِط نَِقَمِتَك، َو َزْحِزحني فيِه ِمن  َوال تَ�شِربني ِب�شِ

مُوِجبات �َشَخِطَك مِبَنَِّك َواَياديَك يا ُمنتَهى 
َرْغبَِة الّراِغبنَي "

�سلى اأعرابي خلف اإمام فقراأ االإمام )اأمل نهلك االأولني( وكان يف ال�سف 

االأول فتاأخــر اإىل ال�ســف االآخــر، فقراأ )ثم نتبعهــم االآخرين( فتاأخر، 

، وكان ا�سم البدوي جمرما، فرتك ال�سالة  كذلك نفعل باملجرمني فقراأ 

 ، ما املطلوب غــريي، فوجده بع�ــص االأعراب وخــرج هاربا وهو يقــول 

اإن االإمــام اأهلك االأولــني واالآخرين  مالك يا جمــرم؟ فقال  فقــال لــه 
واأراد اأن يهلكني يف اجلملة.

عيطت على �شيد املالح �شبت 

النا�س رقود هزيت الدالية 

طاح منها عنقود النجوم قالت 

النجوم نحكي وقال القمر نذوب 

..ا�شرب يا قلبي ياك كل �شي 

مكتوب. 

تدبرية 
اال�ستعمال املتكرر الأواين 

الطهي امل�سنوعة من االأملنيوم 
يفقدها بريقها وال�ستعادة هذا 

الربيق عليك باالآتي: 
-غلي ماء واأ�سيفي له ملعقة 

من امللح اخل�سن وملعقة من 
اخلل اأو ق�سرة ليمونة مقطعة، 

ثم تقومني ب�سطفها جيدا، و 
ميكنك تكرار هذه العملية على 

فرتات للمحافظة على نظافة 
وبريق االأواين. 

ح

�سميحة.ع    



الإيجار يفقد نكهة رم�شان ويثقل كاهل امل�شتاأجر

عائالت معوزة ت�ستفيد من قفة رم�سان بتب�سة

ن�ساطات خريية ت�سمل معوزي
 املحمل ومدينة خن�سلة

الوفاء  جمعية  بها  قامت  خريية  عملية  يف 
اأزيد  وزعت  تب�سة،  مبدينة  الوطني  للت�سامن 
200 قفة رم�سانية على العائالت املعوزة  من 
ال�سيد  باالإعالم  املكلف  ك�سف  اأين  والفقرية، 
ميزاب عبد الرحمان  ليومية "االأورا�ص نيوز" 
اخلريي  التعاون  بف�سل  متت  العملية  هذه  اأن 
القليلة  االأيــــام  يف  م�ستمرة  �ستبقى  حيث 

القادمة حيث �ستم�ص بع�ص العائالت التي مل  
جتري  فيما  القفة،  على  احل�سول  من  تتمكن 
برنامج  لتقدمي  و�ساق  قدم  على  التح�سريات 
والع�سرين  ال�سابع  ليلة  خالل  ومتنوع  ثري 
ختان  عملية  �ستعرف  والتي  رم�سان  �سهر  من 
لالأطفال وتوزيع املالب�ص عليهم مبنا�سبة عيد 

الفطر املبارك.

جمموعة  اأطلق  املبارك  رم�سان  �سهر  بحلول 
من �سباب بلدية املحمل بوالية خن�سلة مبادرة 
خريية من خالل فتح مطعم الرحمة يف طبعته 
الثانية وباإ�سراف كل من حمزة عباد وحممد 
هوؤالء  قــام  اأيــن  �سف�ساف،  وبوهالل  �سالوي 
ال�سباب بت�سخري كامل وقتهم لتقدمي وجبات 
�ساخنة لعابري ال�سبيل واملعوزين واملت�سردين 

وغريهم.
 هذه املبادرة جاءت بف�سل تربعات املح�سنني 
من  التفاتة  عرفت  حــني  يف  ــري،  اخل وفاعلي 
طرف جتار املدينة يف تدعيم املطعم باخل�سر 
الن�ساء  اإحدى  وكذا تطوع  واللحوم  والفواكه 
الوجبات  وحت�سري  امل�ساعدة  لتقدمي  للطهي 
حيث  واملحتاجني،  ال�سبيل  لعابري  الالزمة 
موقف  مقابل  يقع  الــذي  املطعم   هــذا  يقدم 
وجبة   100 اإىل   80 مــن  ـــرة،  االأج �سيارات 
يف  العائالت  اإىل  نقله  يتم  مــا  ومنها  يوميا 

ا�ستح�سانا  القت  التي  املبادرة  وهي  بيوتها، 
الذين  املحمل  مدينة  �سكان  و�ــســط  كــبــريا 
اعتربوا هوؤالء ال�سباب قدوة لكل �ساب يبحث 

عن فعل اخلريات.
لرتقية  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  جــهــتــهــا  مـــن 
خن�سلة  لــواليــة  واملــواطــنــة  املــدين  املجتمع 
مطعم  يف  متمثلة  خــرييــة  مبــبــادرة  قــامــت 
مقر  اإىل  الوجبات  بنقل  واخلا�ص  الرحمة 
من  جمموعة  مب�ساعدة  وذلك  العائالت  �سكن 
املتطوعني عن طريق ا�ستعمال �سياراتهم، اأين 
الرئي�سية  وامل�سرفة  اجلمعية  رئي�سة  اأكــدت 
بعا�سمة  بوزيد  بحي  املتواجد  املطعم  على 
الوالية مبطعم بن عبا�ص الذي تربع باملطعم 
ال�سهر الف�سيل، انه مت  للعمل اخلريي يف هذا 
جتاوز 50 عائلة والعملية م�ستمرة طيلة �سهر 

رم�سان الف�سيل. 

خلري�أيـــــــــــــادي ا

 ر�سيد.ع 

معاوية. �ص

جمعية الوفاء للت�شامن الوطني  

حفيظة. ب

االإيجار يفقد نكهة رم�سان ويثقل كاهل امل�ستاأجر

ومعاي�سة  الف�سيل  ال�سهر  مــرور  ان  غري 
اأيامه بكل طقو�سه وعاداته التي تعودت  
ال  كــي  تفا�سيلها  تعي�ص  ان  البيوت  كــل 
املنا�سبة  بهذه  خا�سة  فر�سة  اأية  تفوت 
ا�ستثنائيا  امرا  �سار  مبقامها  يليق  ب�سكل 
لدى بع�ص االأ�سر التي وجدت نف�سها بدل 
التب�سع يف االأ�سواق واملتاجر تهرول مابني 
عن  بحثا  العقارية  والــوكــاالت  ال�سوارع 
اأين  حتدثنا  �سقف يوؤويها يف هذه االأيام 
اأيام رم�سان  اأوىل  اإحدى امل�ستاأجرات عن 
�ساحب  بي  ات�سل  قائلة"   ق�ستها  كيف 
البيت الذي كنت م�ستاأجرته ليبلغني قبل 
اأيام من �سهر رم�سان ب�سرورة ترك منزله 
اإليه  بحاجة  ــه  الأن العاجل  القريب  يف 
م�ستجدة"،  عائلية  لظروف  ذلــك  معلل 
م�ستقرة  نف�سي  وجدت  ان  " بعد  م�سيفة 
ون�سف  ال�سنة  قرابة  منذ  املنزل  هذا  يف 
وقد الئمني  ذلك من حيث دفع تكاليف 

يفعله  كما  لي�ص  �سهري  ب�سكل  االإيــجــار 
بع�ص املوؤجرين الدفع م�سبقا حمدت اهلل 
ان  غري  ال�سعداء  تنف�ست  فبالكاد  كثريا 
ايانا  اإخباره  فبعد  طويال  يدوم  مل  ذلك 
دخلت  امل�ستاأجر  البيت  تــرك  ب�سرورة 
عن  بحث  رحلة  يف  عائلتي  واأفــــراد  ــا  ان
يهمنا  يعد  فلم  ثمنه  كان  مهما  اآخر  بيت 
دفع ايجار م�سبق او املنطقة املنا�سبة لنا 
جميعا، وقد تزامن ح�سبما حتدثت عنه 
رم�سان  �سهر  دخــول  مــع   املتحدثة  ذات 
امل�ستاأجرين  معظم   ا�ستقرار  يعني  مــا 
بيت  اإيــجــاد  باإمكانك  بالغة  فب�سعوبة 
ال  العائالت  معظم  ان  خا�سة  لالإيجار 
املو�سم  يف  امل�ستاأجرة  البيوت  ترك  حتبذ 
املتمدر�سني  على  ي�سعب  فذلك  الدرا�سي 
التعليمية"،  املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  لديها 
"كانا  �ــســديــد  بــتــاأ�ــســف  حديثها  تكمل 
اليومان االأوالن من �سهر رم�سان هو موعد 

ا�سطررنا  اجلديد  البيت  يف  اإ�ستقراري 
على  اجــربنــا  كاملة  �سنة  اإيــجــار  لــدفــع 
وهذا  االإيجار  مبلغ  من  كبري  جزء  تدين 
ما اأفقد بالفعل  فرحة قدوم �سهر رم�سان 
كاملعتاد  اكــون  مل  بيت  فكربة  الف�سيل،  
ال�سرورية  اللوازم  اقتناء  على  احر�ص 
�سقف  اإيجاد  الوحيد  همي  فكان  للمطبخ 

يوؤويني واأ�سرتي الغري ".
ــن عا�ص  ـــد املــ�ــســتــاأجــريــن  م ــول  اأح ــق ي
بالتقريب نف�ص املعانات ال�سابقة "ا�ستغل 
املوؤجر قدوم �سهر رم�سان الإ�سافة زيادات 
الدفع  اي�سا  بل  البيت  ايجار  ثمن  على  
ورغم  بلة،  الطينة  مــازاد  وهــذا  م�سبقا  
بذاك  اليليق  ا�ستاأجره  الــذي  البيت  ان 
الثمن الذي حاول اإرغامي �ساحب البيت 
على دفعه  لكونه يفتقر الأدنى �سروريات 
الثمن  رفــع  ي�ستحق  الــذي  املثايل  البيت 
التهوية،واأ�سعة  من  يخلو  يكاد  بيت  فهو 

عن  اال�ستغناء  اإىل  ماي�سطرين  ال�سم�ص 
مايعني  النهار  الطبيعة يف و�سح  االإنــارة  
دفع م�ساريف زائدة، فطمع �ساحب البيت 
ا�ستاأجره  اآخــر  بيت  عن  بالبحث  دفعني 
يتوافق مع راتبي ال�سهري وبالكاد وجدت 
متطلبات  اهمل  ماجعلني  اأ�ستاأجره  بيت 
يعد  فلم  عنها  ظهري  واأديــر  رم�سان  �سهر 
االإيجار  تكاليف  اأمــام  توفريها  باإمكاين 
اأثاث البيت فهذه االأيام من رم�سان  ونقل 
اق�سيها يف ترتيب البيت الذي ا�ستاأجرته 
يف  يومها  معظم  زوجتي  تق�سي  ان  وبدل 
املطبخ ا�ستغنت عن ال�ساعات املعتاد عليها 

ب�سبب االنتقال اىل بيت اجلديد.
دفع  ــرورة  ــس � املــوؤجــريــن  بع�ص  ويعلل 
اإ�سافة زيادات ال ت�سب  اإيجار م�سبقة او 
اإىل  الب�سيط  امل�ستاأجر  جيب  �سالح  يف 
يف  امــالكــهــم  وا�ــســتــغــالل  املعي�سة  غـــالء 
ذلك  يف  يهمهم  ال  قد  اإ�سايف  دخل  توفري 

كان  ما  بقدر  امل�ستاأجرين  قــدرة  مراعاة 
والتعامل   ال�سريع  الربح  الوحيد  همهم 
ي�ستغل  وقــت  يف  كبريين،  وطمع  بج�سع 
ل�سقف  امل�ستاأجرين  حاجة  البع�ص  فيه 
هــوؤالء  حاجة  حتى   يهمهم  ال  يوؤويهم 
اإن  فما  اطول  لوقت  فيه  ي�ستقرون  ملنزل 
اإياه ولو كان ذلك ملدة ق�سرية  ياأجرونهم 
حتى يرغمونهم على تركه وقت احلاجة 
اإليه، فاملهم اال�ستثمار ح�سبهم وال اأهمية 

لو�سع امل�ستاأجرين.
�سهر  يف  امل�ستاأجرين  معاناة  وتتزامن 
فيه  اطلق  الــذي  الوقت  يف  حتى  رم�سان 
اإن�سانية  مبادرات  فاي�سبوكيون  ن�سطاء 
تتمثل يف  اإعفاء امل�ستاأجرين من االإيجار 
القلوب  بع�ص  تفاعلت  وان  ال�سهر  هذا  يف 
الرحيمة للموؤجرين الأجل التخفيف عن 
ح�سب  ذلــك  كل  املحتاجة  االأ�ــســر  كاهل 

اإن�سانيته واإمكانياته.

اعتادت العائالت يف �شهر رم�شان على حت�شريات م�شبقة ترحيبا بال�شيف الكرمي لهذه املنا�شبة الذي يعاود اإطاللته مرة كل �شنة على االأمة االإ�شالمية جمعاء، فال اأحد باإمكانه اأن يلغي  تلك امليزة اخلا�شة  ب�شهر رم�شان الكرمي من جانب 
تلك التح�شريات التي داأبت عليها ربات البيوت من حيث �شراء م�شتلزمات املطبخ او بالن�شبة لرب كل اأ�شرة اأين يخ�ش�س لهذا ال�شهر مرتبات خا�شة القتناء لوازم املطبخ وغريها من املتطلبات التي يراها البع�س اأكرث من الزمه.
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جدول املناوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

نواورة هيبة/ �ضارع الإ�ضتقاللال�سبت 11 ماي 2019
033813962

�ضاغي ر�ضدي
033978008

اأو�ضن فاطمة
033845198

�ضيايف عبد اهللبلحاوي عبد احلكيممدا�ضي جناة
033983590

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

راأ�س العيونبيطامجزار�ضريانةعني جا�ضرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�ضمولال�ضمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 05/09/ 2019 
اإىل 2019/05/15

زاهي وريدة
033321585

ملباركية خالد
033211834

بهلول �ضعاد
033269877

�ضويف اإليا�سخادم وردة
033349113

�ضيف اهلل مزا�س �ضهرزاد
حممدي ن�ضيمةزياد زين الدين�ض���افية

033987101
بن حركات ليلى
033265846

دري�س يو�ضفقوري�س �ضعدية
033898123

�ضواملية كمال

قيقبةق�ضباتاأولد �ضي �ضليمان �ضفيانزانة البي�ضاءاأولد �ضالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/09/ 2019 
اإىل 2019/05/15

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�ضام بن فيفي جميلة
لو�ضيف اأ�ضماءمعن�ضري �ضماحر�ضوان م�ضطفى

033289312
ملليزي عبد الغاين يو�ضف �ضهام

033375228
�ضاكري �ضهيلة

033373332
عيا�س منريبن من�ضور فاروق

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر مـــاي

دعوات بني املقاطعة وخف�ش اأ�سعار اخل�سر والفواكه 
جوالتها  خللالل  نيوز"  "االأورا�س  التقتهم  الذين  املواطنني  من  العديد  دعللا 
اإخطار  بهدف  وا�شعة  حمالت  اإطللالق  اإىل  االأ�شواق،  خمتلف  يف  اال�شتطالعية 
امل�شالح التجارية مبختلف التجاوزات واملخالفات املرتكبة موؤخرا بعد الغالء الكبري 
من  تعترب  التي  والفواكه  اخل�شر  وكذا  اال�شتهالكية  املواد  من  العديد  عرفته  الذي 

ال�شروريات خالل هذا ال�شهر الف�شيل.
هذا واأبدى الع�سرات من املواطنني ا�ستيائهم 
اأنهم  بع�سهم  ك�سف  اأين  االرتفاع،  هذا  اإزاء 
يف  والــفــواكــه  اخل�سر  اقتناء  مــن  امتنعوا 
اأ�سعارها،  خف�ص  يف  اآملني  االأولــني  اليومني 
االأ�سبوع من متابعة  نهاية  ما يحدث يف  لكن 
اأن غياب  دليل على  االأ�سعار  لنف�ص  م�ستمرة 
يف  �ساهمت  الر�سمية  واملتابعة  املــراقــبــة 
املزايدة وامل�ساربة بني التجار الذين اأ�سبحوا 
يحتكرون بع�ص املواد الالزمة لبيعها باأ�سعار 
ال�سرائية  الــقــدرة  مــراعــاة  دون  مرتفعة 
حني  يف  الدخل،  حمدود  الب�سيط  للمواطن 
عرب اآخرون عن غ�سبهم جراء هذا االرتفاع 
�سهر  انه  واعتربوا  بالذات  ال�سهر  هذا  ويف 
املفرو�ص  ومن  والرحمة  والربكات  اخلريات 
ما  عك�ص  باجلميع  رحيما  التاجر  يكون  اأن 
يف  ملحوظ  وارتــفــاع  غــالء  من  االآن  يحدث 
عرفت  التي  التمور  خا�سة  ــواد،  امل خمتلف 
اأنها غري م�ستوردة، عك�ص  قفزة نوعية رغم 
اأ�سعاره  لكن  م�ستورد  انــه  رغــم  ــذي  ال ــوز  امل

معقولة مقارنة ببقية اأيام ال�سنة.
الن�سطاء  من  العديد  دعا  اأخــرى  جهة  من 
عرب مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل �سرورة 
املرتفعة  املـــواد  جلميع  الفعلية  املقاطعة 
بكرثة  ــوا  وتــداول رم�سان،  خــالل  اأ�سعارها 
عديد الن�ساطات التطوعية لتجار من والية 
بخف�ص  قاموا  الذين  وزو  وتيزي  البويرة 
ــارا جلميع  ــن دي  50 مــعــدل  ــعــار حتــت  ــس االأ�

للجميع  ال�سماح  بهدف  والفواكه  اخل�سر 
التي  ي�ستهيه، وهي احلمالت  ما  باقتناء كل 
يف  مطلقا،  وت�سجيعا  وا�سعا  ا�ستح�سانا  لقيت 
�سرورة  اإىل  الن�سطاء  من  العديد  دعا  حني 
حذو جميع التجار على م�سار جتار الواليتني 
الت�سامن  ـــر  اأوا�ـــس عــلــى  ــاظ  ــف احل بــهــدف 
والتكافل والتعاون بني اأبناء ال�سعب الواحد، 
على  ال�سريع  الربح  عن  واالبتعاد 

املنخف�سة  الــ�ــســرائــيــة  الـــقـــدرات  حــ�ــســاب 
واملنعدمة للبع�ص االآخر.

بعد الرتفاع الكبري يف خمتلف الأ�شعار 

حفيظة. ب

ك�سافة باتنة تفتح اأربعة مطاعم رحمة 
باتنة  الــوالئــيــة  املحافظة  �سرعت 
يف  اجلــزائــريــة  االإ�سالمية  للك�سافة 
تطبيق برناجمها اخلا�ص ل�سهر رم�سان 
من  �سل�سلة  ت�سطري  مت  بحيث  املبارك، 
مبادرات  ت�سمنت  التطوعية  العمليات 
خريية منها فتح اأربعة مطاعم خريية 
�ساخنة  اإفطار  وجبات   500 لتقدمي 
املحتاجني  ال�سبيل،  لعابري  موجهة 
من  متطوع  ي�سهر250  حيث  والفقراء 
االإ�سالمية  للك�سافة  التابعة  االأفــواج 
على م�ستوى والية باتنة على تقدميها 
توزيع  باملنا�سبة  مت  كما  يومي،  ب�سكل 
700 قــفــة رمــ�ــســانــيــة  مع  مــايــقــارب 

االأيام االأوىل لهذه املنا�سبة من جمموع 
1200 من املنتظر ان يتم توزيع ال�سطر 

وياأتي  رم�سان،  �سهر  نهاية  مع   املتبقي 
امل�سطر  الربنامج اخلريي  اإطار  ذلك يف 
باتنة  الوالئية  املحافظة  طــرف  من 
للك�سافة االإ�سالمية،  وقد اأدخلت هذه 
قلوب  الفرحة على  املبادرات اخلريية 

امل�ستفيدين منها.
الت�سامنية  الن�ساطات  هــذه  وتــاأتــي 
جهة  مــن  املحتاجة  الفئات  مل�ساعدة 
اأفــــراد  بــني  الــتــ�ــســامــن  روح  وغــر�ــص 

الك�سافة يف هذا ال�سهر الف�سيل.

بعد اأن انطلقت يف عملية توزيع 1200 قفة رم�شانية 

فوزية.ق

دي�سري كالفوتي بالفراز التحلية

املقادير:
فراولة غ 

بي�ص  
�سكر كاأ�ص   /
زيت كاأ�ص   /

كــــاأ�ــــص   
حليب

فرينة كاأ�ص   
فانيليا �ص  م   

طريقة التح�سري:
�سم( ندهن جيدا بالزبدة قالب )

و  ال�سكر  مع  البي�ص  جيدا  نخلط 
نخلط،  و  الزيت  ن�سيف  ثم  الفانيليا 
ثم  جيدا  ونخلط  الفرينة  ن�سيف  ثم 

ن�سيف احلليب تدريجيا و نخلط حتى 
اي  او  الفراولة  ن�سع  الكمية،  كل  ننهي 
فواكه مقطعة يف القالب ثم نفرغ فوقها 
م�سخن  للفرن  ندخله  ثم  اخلليط، 
م�سبقا على  اىل  درجة ملدة 

 دقيقة او اكرث حتى يطيب و يجف 
قبل  الثالجة  يف  متاما  يربد  نرتكه 
بال�سكر  نزينه  االخري  يف  و  تقطيعه، 

الناعم.

طريقة التح�سري:
تغ�ســل حبات الباذجنان و تن�ســف و تق�سم 
اإىل ن�سفني دون تق�سريها و ينزع برفق لبها 

و يقطع مكعبات 
و يف مقــالة ي�ســخن زيت الزيتون و ي�ســاف 
لــه الثــوم و الب�ســل املفــروم يقلــب قليــال 
ثم ت�ســاف مكعبــات الباذجنــان )و الفلفل 
االحمــر يف حالــة ا�ســتخدامه( و يوا�ســل 
التحريــك علــى نار متو�ســطة حتــى تذبل 
اخل�ســر ثم ت�ســاف �ســرائح الفطر و مركز 
الطماطــم وامللــح و التوابل وقليــل من املاء 
تقريبا  اأو  مالعق كبرية يوا�سل الطهي 
حتى تتبخر كل ال�سوائل و تن�سج اخل�سر.
 حت�سى اأن�ساف الباذجنان مبزيج اخل�سر.

قــوارب  تر�ــص 
�ســينية  يف  الباذجنــان 

فــرن عميقــة يفرغ فيهــا  كوب مــاء مغلي 
+ ملح + �ســرائح ثوم + زيت زيتون و تغلف 

ال�سينية بورق االأملنيوم 
تطهــي يف فــرن �ســاخن مــدة  حتــى ل 

االأملينوم عن  ورق  يزال   دقيقة 
ال�ســينية و تر�ص القواب باجلنب و تو�ســع 
حتــت �ســواية الفــرن حتــى تن�ســج  تزيــن 

قوارب الباذجنان باملعدون�ص. 
لفافات البي�ض مع اخل�سار

طريقة التح�سري:
�سعي كل بي�سة يف وعاء 

م�ستقل، واأ�سيفي اإليها ر�سة ملح 
وبهار اأبي�ص.

 بعدها �سخني مقالة غري قابلة 
لاللت�ساق متو�سطة احلجم 

جيدًا وبّللي قعرها بالقليل من 
الزيت النباتي.

املخفوقة  البي�سة  ا�سكبي 
يف املقالة واب�سطيها بتحريك 

وثني املقالة مينا وي�سرا. 
وحني حتمّر حوافيها ارفعيها 
واركنيها جانبًا، البي�سة بعد 

االأخرى.
والب�سل  والكراث  الفليفلة  اقلي 

والكو�سا والدجاج املفتت يف القليل من 
الزيت.

ولفيها  اخلليط  بهذا  بي�سة  كل  اإح�سي 
كما ورق العنب.

وذرور  الذرة  ودقيق  الدقيق  اخلطي 
اخلبز وامللح والبهار االأبي�ص واملاء الكايف 

للح�سول على عجينة لينة مثل عجينة 
الكريب.

-غط�سي  كل لفافة بي�ص يف هذه ا 
لعجينة واقليها يف الزيت ال�ساخن.

قدمي الطبق مع ال�سلطة. 

املقادير:
ن�سف كيلو 

حلم مفروم ناعم 
جدًا

ب�سلة �سغرية 
مفرومة

ملعقة بقدون�ص 
مفروم

ملعقة   
بق�سماط ناعم

ملح 
وفلفل

بابريكا  ميكن 
تعوي�سها بالفلفل 

االأحمر احلار 
مرحي

ثوم بودر
ربع كوب حليب

الطبق اجلانبي
املقادير:

باذجنان   
ب�سلة متو�سطة مفرومة 

مفروم  ثوم  ف�ص   
علبة متو�سطة من الفطر 

�سرائح 
�سل�سة  من  �سغرية  ملعقة   

الطماطم 
حبة 
فلفل 

حمراء 
متو�سطة 

مقطعه 
مكعبات 
�سغرية 

ملح /
فلفل 

احمر حلو / زجنبيل / فلفل 
اأ�سود / كركم 

زيت  من  كبرية  مالعق   
الزيتون 

مكعب مرق بقر )اختياري(
جنب مفروم 

معدون�ص للتزيني 

باذجنان 
حم�سي 

طريقة التح�سري: 
اخلطي البق�سماط مع احلليب و�سعيه جانبًا.

اخلطي اللحم مع باقي املكونات ثم ا�سيفي خليط البق�سماط 
وقلبي جيدًا.

�ســعي خليط يف قالب منا�ســب مع ال�ســغط عليه جيدًا غطي 
القالــب بورق االألومنيوم ثم ادخليه فرن متو�ســط احلرارة ملدة 

دقيقة.  
انزعــي ورق االألومنيوم و�ســفي ال�ســوائل الناجتــة من قالب 

اللحم ثم �سعيه يف الفرن ملدة  دقائق.
اتركــي القالــب ليربد ثــم اقلبيه يف طبق التقــدمي وادهنيه 

ب�سل�سة الكات�سب.

املقادير:
اإختاري ثمار خمتلفة 

االألوان :
 كيوي 

فراولة
 �سمام 
خوخ 

موز 
- علبة كرمية ال�سونتيي 

تخلط مع علبة ق�سطه 
ون�ص كا�ص حليب

طريقة التح�شري:
اأخلطي كل فاكهه على 

حده واأ�سيفي لها مقدارًا 

من خليط 
الكرمي ال�سونطي والق�سطة 

واحلليب حتى يت�ساعف 
حجمها و اح�سري كاأ�ص 

طويل و�سبي الفاكهه 
الواحده تلوى االأخرى 

ويف�سل اأن 
ي�ساف قطرات من ع�سري 

الليمون للموز اأثناء خلطه 
حتى ال ي�سود واأن يكون يف 
طبقه متو�سطه ولي�ص على 
الوجه وقدميه باردًا جدا.

اأطباق حول العامل

يتميز �سهر رم�سان يف بغداد، اإ�سافة اإىل طقو�سه وعباداته املعروفة، 
بروائح اأكالته املف�سلة واأ�سكالها املميزة التي ال تطبخ يف العادة يف كل ال�سهور، 

وعادة ما حتر�ص العوائل البغدادية على جتهيزها لل�سائمني قبل فرتة من ال�سهر 
الف�سيل كجزء من تقاليده بالرغم من ارتفاع اأ�سعار موادها ولعل اأبرز تلك االأطباق 

التقليدية التي ت�ستهر العراق باإعدادها يف رم�سان الدوملة املو�سلية.

الللللدوملة:
وهي من اأبرز االأكالت املو�سلية وهي كلمة تركية تعني املح�سي، ولكن الدوملة املو�سلية 

تختلف عن املح�سي امل�سري اأو ال�سامي وحتى عن ورق 
العنب واملحا�سي الرتكية، حيث ُت�سنع بطريقة 

فريدة ومتنوعة فيحتوى الطبق على حم�سي 
الباذجنان والكو�سة وامللفوف وورق العنب 
والفلفل االأخ�سر والطماطم؛ مما يجعل 

طعمه خمتلًفا وتنوعه فريًدا، وتعد 
الدوملة املو�سلية من االأطباق 

الرئي�سة يف املطبخ 
املو�سلي ب�سكل عام.

املقادير:
كو�سا مقطعتان طوليًا، �سريحة

دقيق ذرة، كوب
ب�سل مقطعتان طوليًا،

كراث مقطعتان طوليًا، باقة
فلفل حمراء متو�سطة احلجم مقطعة طوليًا، ب�سلة

فلفل خ�سراء متو�سطة احلجم مقطعة طوليًا،
دقيق، كوب

: بي�سات بي�ص ،
�سدر دجاج م�سلوق.

ذرة اخلبز، ملعقة �سغرية
ملح ، مقدار منا�سب

بهار اأبي�ص، مقدار منا�سب
زيت للقلي.

املقبالت

املطبخ الأورا�صي /   ماي  املوافق لـ  رم�ضان  اإعداد:�سميحة عن�سرال�ضبت  برير 

ــــــــــــــراق ــــــــــــــع ال

قالب 
اللحم 
املفروم

الطبق الرئي�سي

ع�سري الطبقات امللون



دي�سري كالفوتي بالفراز التحلية

املقادير:
فراولة 250غ 

بي�ص  4
�سكر كاأ�ص   3/4

زيت كاأ�ص   1/2

كــــاأ�ــــص   1.25
حليب

فرينة كاأ�ص   1
فانيليا �ص  م   2

طريقة التح�سري:
ندهن جيدا بالزبدة قالب )26�سم(

و  ال�سكر  مع  البي�ص  جيدا  نخلط 
نخلط،  و  الزيت  ن�سيف  ثم  الفانيليا 
ثم  جيدا  ونخلط  الفرينة  ن�سيف  ثم 

ن�سيف احلليب تدريجيا و نخلط حتى 
اي  او  الفراولة  ن�سع  الكمية،  كل  ننهي 
فواكه مقطعة يف القالب ثم نفرغ فوقها 
م�سخن  للفرن  ندخله  ثم  اخلليط، 
160 درجة ملدة  150 اىل  م�سبقا على 

45 دقيقة او اكرث حتى يطيب و يجف 
قبل  الثالجة  يف  متاما  يربد  نرتكه 
بال�سكر  نزينه  االخري  يف  و  تقطيعه، 

الناعم.

طريقة التح�سري:
تغ�ســل حبات الباذجنان و تن�ســف و تق�سم 
اإىل ن�سفني دون تق�سريها و ينزع برفق لبها 

و يقطع مكعبات 
و يف مقــالة ي�ســخن زيت الزيتون و ي�ســاف 
لــه الثــوم و الب�ســل املفــروم يقلــب قليــال 
ثم ت�ســاف مكعبــات الباذجنــان )و الفلفل 
االحمــر يف حالــة ا�ســتخدامه( و يوا�ســل 
التحريــك علــى نار متو�ســطة حتــى تذبل 
اخل�ســر ثم ت�ســاف �ســرائح الفطر و مركز 
الطماطــم وامللــح و التوابل وقليــل من املاء 
تقريبا 3 اأو 4 مالعق كبرية يوا�سل الطهي 
حتى تتبخر كل ال�سوائل و تن�سج اخل�سر.
 حت�سى اأن�ساف الباذجنان مبزيج اخل�سر.

قــوارب  تر�ــص 
�ســينية  يف  الباذجنــان 

فــرن عميقــة يفرغ فيهــا 2 كوب مــاء مغلي 
+ ملح + �ســرائح ثوم + زيت زيتون و تغلف 

ال�سينية بورق االأملنيوم 
تطهــي يف فــرن �ســاخن مــدة 25 حتــى ل 

االأملينوم عن  ورق  يزال  30 دقيقة 
ال�ســينية و تر�ص القواب باجلنب و تو�ســع 
حتــت �ســواية الفــرن حتــى تن�ســج  تزيــن 

قوارب الباذجنان باملعدون�ص. 
لفافات البي�ض مع اخل�سار

طريقة التح�سري:
�سعي كل بي�سة يف وعاء 

م�ستقل، واأ�سيفي اإليها ر�سة ملح 
وبهار اأبي�ص.

 بعدها �سخني مقالة غري قابلة 
لاللت�ساق متو�سطة احلجم 

جيدًا وبّللي قعرها بالقليل من 
الزيت النباتي.

املخفوقة  البي�سة  – ا�سكبي 
يف املقالة واب�سطيها بتحريك 

وثني املقالة مينا وي�سرا. 
وحني حتمّر حوافيها ارفعيها 
واركنيها جانبًا، البي�سة بعد 

االأخرى.
والب�سل  والكراث  الفليفلة  – اقلي 

والكو�سا والدجاج املفتت يف القليل من 
الزيت.

ولفيها  اخلليط  بهذا  بي�سة  كل  – اإح�سي 
كما ورق العنب.

وذرور  الذرة  ودقيق  الدقيق  – اخلطي 
اخلبز وامللح والبهار االأبي�ص واملاء الكايف 

للح�سول على عجينة لينة مثل عجينة 
الكريب.

-غط�سي  كل لفافة بي�ص يف هذه ا 
لعجينة واقليها يف الزيت ال�ساخن.

قدمي الطبق مع ال�سلطة. 

املقادير:
ن�سف كيلو 

حلم مفروم ناعم 
جدًا

ب�سلة �سغرية 
مفرومة

ملعقة بقدون�ص 
مفروم

ملعقة   2
بق�سماط ناعم

ملح 
وفلفل

بابريكا  ميكن 
تعوي�سها بالفلفل 

االأحمر احلار 
مرحي

ثوم بودر
ربع كوب حليب

الطبق اجلانبي
املقادير:

باذجنان   3
ب�سلة متو�سطة مفرومة 

مفروم  ثوم  ف�ص   2
علبة متو�سطة من الفطر 

�سرائح 
�سل�سة  من  �سغرية  ملعقة   1

الطماطم 
حبة 
فلفل 

حمراء 
متو�سطة 

مقطعه 
مكعبات 
�سغرية 

ملح /
فلفل 

احمر حلو / زجنبيل / فلفل 
اأ�سود / كركم 

زيت  من  كبرية  مالعق   3
الزيتون 

مكعب مرق بقر )اختياري(
جنب مفروم 

معدون�ص للتزيني 

باذجنان 
حم�سي 

طريقة التح�سري: 
اخلطي البق�سماط مع احلليب و�سعيه جانبًا.

اخلطي اللحم مع باقي املكونات ثم ا�سيفي خليط البق�سماط 
وقلبي جيدًا.

�ســعي خليط يف قالب منا�ســب مع ال�ســغط عليه جيدًا غطي 
القالــب بورق االألومنيوم ثم ادخليه فرن متو�ســط احلرارة ملدة 

دقيقة.  45
انزعــي ورق االألومنيوم و�ســفي ال�ســوائل الناجتــة من قالب 

اللحم ثم �سعيه يف الفرن ملدة 10 دقائق.
اتركــي القالــب ليربد ثــم اقلبيه يف طبق التقــدمي وادهنيه 

ب�سل�سة الكات�سب.

املقادير:
اإختاري ثمار خمتلفة 

االألوان :
 كيوي 

فراولة
 �سمام 
خوخ 

موز 
- علبة كرمية ال�سونتيي 

تخلط مع علبة ق�سطه 
ون�ص كا�ص حليب

طريقة التح�شري:
اأخلطي كل فاكهه على 

حده واأ�سيفي لها مقدارًا 

من خليط 
الكرمي ال�سونطي والق�سطة 

واحلليب حتى يت�ساعف 
حجمها و اح�سري كاأ�ص 

طويل و�سبي الفاكهه 
الواحده تلوى االأخرى 

ويف�سل اأن 
ي�ساف قطرات من ع�سري 

الليمون للموز اأثناء خلطه 
حتى ال ي�سود واأن يكون يف 
طبقه متو�سطه ولي�ص على 
الوجه وقدميه باردًا جدا.

اأطباق حول العامل

يتميز �سهر رم�سان يف بغداد، اإ�سافة اإىل طقو�سه وعباداته املعروفة، 
بروائح اأكالته املف�سلة واأ�سكالها املميزة التي ال تطبخ يف العادة يف كل ال�سهور، 

وعادة ما حتر�ص العوائل البغدادية على جتهيزها لل�سائمني قبل فرتة من ال�سهر 
الف�سيل كجزء من تقاليده بالرغم من ارتفاع اأ�سعار موادها ولعل اأبرز تلك االأطباق 

التقليدية التي ت�ستهر العراق باإعدادها يف رم�سان الدوملة املو�سلية.

الللللدوملة:
وهي من اأبرز االأكالت املو�سلية وهي كلمة تركية تعني املح�سي، ولكن الدوملة املو�سلية 

تختلف عن املح�سي امل�سري اأو ال�سامي وحتى عن ورق 
العنب واملحا�سي الرتكية، حيث ُت�سنع بطريقة 

فريدة ومتنوعة فيحتوى الطبق على حم�سي 
الباذجنان والكو�سة وامللفوف وورق العنب 
والفلفل االأخ�سر والطماطم؛ مما يجعل 

طعمه خمتلًفا وتنوعه فريًدا، وتعد 
الدوملة املو�سلية من االأطباق 

الرئي�سة يف املطبخ 
املو�سلي ب�سكل عام.

املقادير:
كو�سا مقطعتان طوليًا،2 �سريحة

دقيق ذرة،0.5 كوب
ب�سل مقطعتان طوليًا،2

كراث مقطعتان طوليًا،2 باقة
فلفل حمراء متو�سطة احلجم مقطعة طوليًا، ب�سلة

فلفل خ�سراء متو�سطة احلجم مقطعة طوليًا،
دقيق،0.5 كوب

بي�ص ،3:4 بي�سات
�سدر دجاج م�سلوق.

ذرة اخلبز، ملعقة �سغرية
ملح ، مقدار منا�سب

بهار اأبي�ص، مقدار منا�سب
زيت للقلي.

املقبالت

املطبخ الأورا�صي اإعداد:�سميحة عن�سرال�ضبت 30 برير 2969/ 11  ماي 2019 املوافق لـ 06 رم�ضان 151440

ــــــــــــــراق ــــــــــــــع ال

قالب 
اللحم 
املفروم

الطبق الرئي�سي

ع�سري الطبقات امللون



الوفاق يبحث عن تفادي الهزمية، 
الأهلي اأمام فر�سة تر�سيم البقاء والطاحمون لرئا�سة الوفاق يف تزايد

والإبتعاد عن احل�سابات

الدفاع يف اأ�سعب اإختبار 
لتاأمني حظوظ البقاء

ن�سر ح�سني داي - وفاق �سطيف 
اأهلي الربج - �سباب بلوزداد 

دفاع تاجنانت - مولودية وهران

بالعا�سمة  اأوت   20 ملعب  يحت�سن 
ع�سرا  الرابعة  من  بداية  اليوم  اأم�سية 
الرابطة  بطولة  من  ال27  اجلولة  لقاء 
داي  ح�سني  ن�سر  بني  االأوىل  املحرتفة 
�سكلية  �سبه  مــبــاراة  يف  �سطيف  ووفـــاق 
العودة  عن  تبحث  التي  الوفاق  لت�سكيلة 
يف  التقدم  ــل  اأج مــن  اإيجابية  بنتيجة 
املفاجئ  اخلــروج  خيبة  وحمــو  الرتتيب 
من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية اأمام �سبيبة 
الو�سعية  اإ�ستغالل  حماولة  مع  بجاية 
املحلي  الفريق  بها  ميــر  الــتــي  ال�سعبة 
الذي �سجل �سل�سلة من النتائج ال�سلبية يف 

اجلوالت الفارطة.
وف�سل املدرب نبيل نغيز توجيه الدعوة 
اأجل  مــن  االأ�سا�سيني  الالعبني  الأغــلــب 
مهمة  تعترب  والتي  اليوم  مباراة  خو�ص 
يف  لطموحه  بالنظر  جيجل  اإبن  نظر  يف 
على  الرابعة  املرتبة  يف  البطولة  اإنهاء 
االأقل، ومتنى نغيز لو مت برجمة املباراة 
الالعبون  يظهر  حتى  الليلية  الفرتة  يف 
التي  املــبــاراة  هــذه  يف  اأفــ�ــســل  مب�ستوى 
من  عــدد  م�ساركة  تعرف  اأن  املتوقع  من 
العبي الفريق الرديف املتاألقني من اأجل 
ومت  احلقيقية،  اإمكانياتهم  على  الوقوف 
وحامل  �سراج  بوخالفة،  الثالثي  تعيني 

الإدارة املباراة بني الن�سرية والوفاق.

اإىل  الوفاق  اأن�سار  من  جمموعة  وتنقل 
مقر مديرية ال�سباب والريا�سة ب�سطيف 
على  طاهري  عزيز  املدير  اإطالع  اأجل  من 
مطلبهم املتمثل يف �سرورة رحيل االإدارة 
ح�سان  الرئي�ص  يقودها  التي  احلالية 
ت�سيري  يف  الــذريــع  الف�سل  ب�سبب  حمار 
�سوؤون الوفاق، ووعد طاهري بنقل مطالب 
وعد  الــذي  الوالية  وايل  اإىل  املحتجني 
يف وقت �سابق بالبحث عن حل للو�سعية 
يف  للغاية  مبهمة  تبقى  والتي  احلالية 
ظل توا�سل اإختفاء رئي�ص النادي ح�سان 

حمار عن االأنظار منذ فرتة طويلة.
ح�سناوي  الــربملــاين  الــنــائــب  ــــرب  واأع
غالبية  �ــســراء  يف  رغبته  عــن  بلعياط 
هذه  للوفاق  التجارية  ال�سركة  اأ�سهم 

اإ�ستقالة  تر�سيم  حال  يف  وهذا  ال�سائفة 
يكون  حيث  من�سبه  من  حمار  الرئي�ص 
عليه  وطرح  بالوايل  اإت�سل  قد  بلعياط 
مربوطا  جت�سيدها  يبقى  التي  الفكرة 
احلايل  االإدارة  جمل�ص  اإ�ستقالة  برت�سيم 
خالل  املنتظرة  العامة  اجلمعية  خــالل 
االأيام املقبلة و�سبق لبلعياط اأن اأعرب يف 
اإمتالك  يف  رغبته  عن  املرات  من  العديد 
غالبية االأ�سهم مع توفري ال�سيولة املالية 
يعاين  التي  االأزمة  على  للق�ساء  الالزمة 
اأخرى  جمموعة  اأن  علما  الفريق،  منها 
من االأن�سار طالبت مبنح الفر�سة للم�سري 
ال�سابق وليد �سادي من اأجل رئا�سة الوفاق 
بعد  الت�سيري  يف  الكبرية  خلربته  بالنظر 
اأن عمل لفرتة طويلة مع الرئي�ص ال�سابق 

للفاف حممد روراوة. 

البقاء  حتقيق  عن  الربج  اأهلي  يبحث 
ر�سميا يف الرابطة االأوىل عند اإ�ستقباله 
اليوم  �سهرة  ــوزداد  ــل ب �سباب  لل�سيف 
مبلعب 20 اأوت بالربج يف مباراة واعدة 
الت�سكيلة  تراهن  حيث  الفريقني،  بني 
لالإبتعاد  الفوز  حتقيق  على  الربايجية 
والو�سول  احل�سابات  منطقة  عن  نهائيا 
البطولة  واإكمال   38 رقم  النقطة  اإىل 
اأن  مــن  الــرغــم  على  وهــذا  �سغط  دون 
املهمة لن تكون �سهلة متاما اأمام ال�سباب 
الذي حقق عودة �ساروخية يف اجلوالت 
العودة  على  ــدوره  ب ويــراهــن  الفارطة 
يف  حظوظه  لتدعيم  اإيجابية  بنتيجة 
التحكيم  جلنة  البقاء،وعينت  حتقيق 
عياد  ب�سريي،  الثالثي  للفاف  التابعة 

وعراف الإدارة مقابلة اليوم.
املباراة  هذه  االأهلي  ت�سكيلة  وتخو�ص 
العب  خــدمــات  مــن  منقو�ص  بــتــعــداد 
واحد فقط ويتعلق االأمر باملدافع عقون 
الوطنية  الرابطة  طــرف  من  املعاقب 
فيما �سيكون باقي التعداد حتت ت�سرف 
املدرب بالل دزيري الذي طالب العبيه 

جانبا  االإداريــة  امل�ساكل  و�سع  ب�سرورة 
الفريق  عرفها  التي  للم�ساكل  اإ�سارة  يف 
اإ�ستقالة  بعد  الفارطة  االأيـــام  خــالل 
فيما  وتــراجــعــه  حــمــادي  بــن  الرئي�ص 
الربايجية  الت�سكيلة  اأن  علما  بــعــد، 
ت�ستفيد من عودة املهاجم عي�سى الباي 
ف�سال  االإ�سابة  من  التام  تعافيه  بعد 
�ساو�سي  ــوزي  ف املخ�سرم  احلــار�ــص  عن 
احل�س�ص  يف  ــر  االأخ هو  اإندماجه  بعد 

التدريبية ال�سابقة. 
ــن حمادي  ب االأهــلــي  رئــيــ�ــص  وحــــاول 
وحتفيزهم  الــالعــبــني  معنويات  رفــع 
من  املــبــاراة  هــذه  يف  الفوز  حتقيق  على 
من  جــزء  ت�سوية  على  التاأكيد  خــالل 
ف�سال  الــعــالــقــة  املــالــيــة  م�ستحقاتهم 
فيما  لالعبني،  مغرية  منحة  ر�سد  عن 
اإقرار  فكرة  عن  االأهلي  اإدارة  تراجعت 
الدخول املجاين يف هذه املباراة من اأجل 
ال�سماح بتوافد اأكرب عدد من املنا�سرين 
بيع  يف  الــ�ــســروع  مت  حيث  امللعب  اإىل 
الذاكر اخلا�سة باملباراة بنف�ص االأ�سعار 

التي كانت مطبقة منذ بداية املو�سم. 

ي�ستقبل دفاع تاجنانت �سهرة اليوم بداية 
ال�ساعة العا�سرة والن�سف مبلعب لهوى  من 
يف  ـــران  وه مــولــوديــة  ال�سيف  اإ�سماعيل 
بال�سقوط،  املهددة  الفرق  مباريات  قمة 
من  الفوز  حتقيق  عن  الدفاع  يبحث  حيث 
يف  واالإرتقاء  اخلطر  منطقة  مغادرة  اأجل 
متاما  ممنوعا  التعرث  يبقى  فيما  الرتتيب 
�ساحة خا�سة  االألعاب بن  على رفاق �سانع 
اأن الفريق يتواجد يف و�سعية غري مريحة 
هي  اليوم  مباراة  وتعد  العام،  الرتتيب  يف 
اإلتحق  الذي  لكناوي  نذير  للمدرب  االأوىل 
لفريق  الفنية  بالعار�سة  اخلمي�ص  يــوم 

مولودية وهران قادما من اإحتاد ب�سكرة.
الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأكد 
للدفاع اليامني بوغرارة اأن ت�سكيلة الفريق 
اأجل  من  املباراة  لهذه  االإ�ستعداد  اأمت  على 
جد  تبقى  التي  الثالثة  النقاط  اإحـــراز 
بوغرارة  واأ�سار  البقاء،  �سباق  يف  �سرورية 
امللعب  عاملي  على  يراهن  الفريق  اأن  اإىل 
واجلمهور لتحقيق الفوز اأمام مناف�ص مبا�سر 
اأن  علما  ال�سقوط،  تفادي  على  ال�سراع  يف 

ت�سكيلة الدفاع �ستكون �سبه مكتملة يف ظل 
عدم وجود غيابات باإ�ستثناء الثالثي املبعد 
�سيحاتي  بعقار،  االأمــر  ويتعلق  مــدة  منذ 
الالعب  م�ساركة  تبقى  فيما  واإيــزغــوتــي، 
بن �ساحة منتظرة بعد تعافيه النهائي من 
االإ�سابة التي كان يعاين منها حيث �سارك 
بطريقة  ال�سابقة  التدريبية  احل�س�ص  يف 

عادية.
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  اإدارة  ور�سدت 
منحة مغرية من اأجل االإطاحة باحلمراوة 
حيث من املنتظر اأن تتجاوز القيمة املالية 
الأهمية  بالنظر  �سنتيم  ماليني   10 مبلغ 
اللقاء، ولو اأن اإدارة الفريق تبقى متخوفة 
التحكيم  واأي�سا  الكول�سة  عامل  من  كثريا 
حــيــث يـــاأمـــل مــ�ــســريو الـــدفـــاع يف نــزاهــة 
هذه  الإدارة  الفاف  قبل  من  املعني  التحكيم 
بوكوا�سة  بالثالثي  االأمــر  ويتعلق  املباراة 
املباراة  اأن  ورميو�ص،علما  بــونــوة  لطفي، 
غري معنية بالنقل التلفزي ومن املنتظر اأن 
بالنظر  االأن�سار  من  قيا�سية  اأعداد  جتلب 

الأهميتها الكبرية.
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جويلية   3 بتاريخ  الدنيا  هــذه  اإىل  جــاء 
التحرير  ثــورة  بدايات  يف   1955 �سنة  من 
و�سط  طفولته  اأ�سدقاء  من  كغريه  وعا�ص 
اأجواء الثورة وانتهاكات االإ�ستدمار الفرن�سي 
واجلهل  والفقر  املدنيني  حق  يف  وجرائمه 
يزال  ال  انــه  اإال  �سنه  �سغر  ــم  ورغ واجلـــوع 
يحتفظ ب�سور كثرية بذهنه، بعد االإ�ستقالل 
�سارعت عائلته اإىل �سمان متدر�سه حيث زاول 
القادر  عبد  االأمري  مبدر�سة  االأوىل  �سنواته 
اإكمالية  اإىل   1968 �سنة  ينتقل  اأن  قبل 
الذكور االأمري عبد القادر وهي غري بعيدة عن 
االأوىل وكانت ت�سمى مبدر�سة " الفقراء" تقع 
خلف ملعب ال�سهيد �سفوحي وهي ال�سنة التي 
مار�ص فيها ريا�سة كرة اليد بف�سل اأ�ستاذه يف 
جعله  الذي  توفيق  معيوف  البدنية  الرتبية 
منه  فاأخذ  ال�سغرية  الكرة  ريا�سة  يع�سق 
اأ�سرارها وقد جنى اأول األقابه كبطل لل�سرق 
االأ�ساغر  �سنف  يف  املدر�سية  الريا�سة  يف 
�سنة  1969 قبل اأن يتنقل يف املو�سم املوايل 
ميتلك  كــان  ــذي  ال باتنة  �سباب  فريق  اإىل 
له  اإجــازة  اأول  اأم�سى  حيث  اليد  لكرة  فرعا 
اأ�سدقائه  جانب  اإىل  ولعب   70/71 مو�سم 
معرف،  �سالح  معمري،  ر�سيد  يف�سح،  جعفر 
ملباركية،  �سالح  املرحوم  حمالوي،  االإخــوة 
عزو مرازقة، خالف عبد املجيد، �سمري قليل، 
الطيب  في�سل،  دواجـــي  بلخريي،  العمري 
والتعليم  للجامعة  احلــايل  الوزير   ( بوزيد 
العايل( ليتحول يف املو�سم املوايل اإىل فريق 
نادي املعلمني بعد حل فرع كرة اليد بفريق 
اأي�سا  71/72 ثم يغري الفريق  �سباب باتنة 
يف املو�سم املوايل نحو فريق وداد من�سوجات 
باتنة ثم ال�سمان االإجتماعي قبل اأن ي�ستقر 
به املقام بفريق مولودية باتنة �سنة 1979 
الريا�سية  ايــامــه  اأحــلــى  فيها  عــرف  والــتــي 
قيادة  من  ال�سما  عديد  رفقة  متكن  بعدما 
واإخراجه  كبرية  نتائج  حتقيق  على  الفريق 
الق�سم  الوالئي  الق�سم  من  الظل  دائــرة  من 

كانت  ذلــك  جانب  اإىل  املمتاز 
املديرية الفنية الوطنية تتابع مواهب كرة 
ح�سان  بينهم  من  وكــان  املالعب  كل  يف  اليد 
الوطني  املنتخب  األـــوان  حمل  الــذي  جــاري 
يقول  واالآمــال  واالأوا�سط  االأ�سبال  فئات  يف 
اأن  جاري  ح�سان  والرئي�ص  واملــدرب  الالعب 
الريا�سية  حياته  يف  اأثــرت  �سخ�سية  اأهــم 
النجاحات  كــل  يف  الف�سل  لها  ــان  ك والــتــي 
معايف  توفيق  لل�سيد  تعود  اإليها  و�سل  التي 
تعلم  كما  البدنية  الرتبية  يف  اأ�ستاذه  وهو 
عبد  املدربني  من  ال�سغرية  الكرة  اأبجديات 
ميلود  حر�سو�ص  املــرحــوم  و  مناين  الـــرزاق 
بف�سلها  وت�سلح  الكثري  منهما  ــذا  اأخ الذين 
وقدرته  �سنه  �سغر  ورغم  اليد  كرة  باأ�سرار 
التوقف  ف�سل  اأنه  اإال  العطاء  من  على مزيد 
الثامنة  �ــســن  يف   1983 �سنة  الــلــعــب  عــن 
والتدريب  االإدارة  اإىل  ليتحول  والع�سرين 
لها  ومدربا  باملولودية  للفرع  رئي�سا  فاأ�سبح 
اأن  قبل  اجلهوي  الق�سم  يف  تن�سط  كانت  و 
ت�سعد لق�سم النخبة �سنة 1985 اأي�سا حيث 
كل  الت�سيري  من  �سنوات   10 مــدار  على  منح 

لل�سبان الذين متت ترقيتهم للفريق  خربته 
مبكر  وقــت  يف  م�سوؤولياته  وحتمل  االأول 
مهدت  جدا  كبرية  خربة  من  ي�ستفيد  جعلته 
الكرة  قمة  اإىل  للو�سول  لفريقه  الطريق 
الق�سم  اإىل  لل�سعود  قاده  عندما  اجلزائرية 
املمتاز ومنه التتويج بلقب البطولة الوطنية 
يف  ــرة  م الأول  التاريخية  امل�ساركة  ومــنــه 
بطولة اإفريقا لالأندية البطلة حيث توجت 
مولودية باتنة بلقب تاريخي ذات �ستاء من 
عام 1995 بالعا�سمة البنينية كوتونو وهو 
الذي قال عنه باأنه اأح�سن ذكرى يف حياته 
كل  بعيد  اليوم  هو  جاري  ح�سان  الريا�سية، 
يتابع  يبقى  لكن  املف�سلة  ريا�سته  عن  البعد 
التي  باتنة  مولودية  اأخبار فريقه  بعيد  من 
للق�سم  والعودة  ال�سعود  حتقيق  من  متكنت 
كما  الغياب  من  طويلة  �سنوات  بعد  املمتاز 
تاأ�سف اأي�سا لتهمي�ص جيل ذهبي حقق اإجنازا 
الباتنية  اليد  لكرة  م�سبوق  غــري  تاريخا 
حتى  ينل  ومل  االإفريقية  الــكــرة  هــرم  بــل 
تكرميا يليق به عندما عاد بالتاج االإفريقي 

با�ستثناء الوعود الكاذبة.

هرم "اليد الباتنية" حقق م�سرية ريا�سية 
ناجحة اإختتمها بالتاج االإفريقي 

�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب



تت�سارع االأحداث يف بيت احتاد خن�سلة 
ال�سعود  حلم  تبخر  وخيبة  نك�سة  وبعد 
وليد عن �سمته  بوكرومة  الرئي�ص  خرج 
واأعن عن قرب رحيله ويكون تقدم بطلب 
للجهات  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  لعقد 
مكتبه  ا�ستقالة  تقدمي  اأجل  من  املعنية 
امل�سري جميعا واعترب انه ف�سل يف حتقيق 
ك�سف  ولذا  ال�سعود  وهو  امل�سطر  الهدف 
ملقربيه اأنه ال بديل عن الرحيل يف اأ�سرع 
وقت لرتك املجال ملن يخلفه، كذلك ت�سري 
بني  مــن  املقربة  نيوز  االورا�ـــص  م�سادر 
الفريق اأن الرجل تلقى انتقادات متعددة 
من قبل عدة جهات بعد ف�سله يف الهدف 
ت�سريحاته  كل  يف  اأنــه  ال�سيما  امل�سطر 
لكنه  بال�سعود،  االأن�سار  وعــد  املا�سية 
حدث العك�ص وخرج االإحتاد هذا املو�سم 
من �سباق ال�سعود يف اآخر اأنفا�ص املناف�سة، 
وبح�سب املتتبعني واملالحظني اأن الرئي�ص 

حلم  تبخر  يف  ت�سبب  كذلك  بوكرومة 
ال�سعود ب�سبب بع�ص اأخطائه يف الت�سيري 
" لل�سعود  " ليا�سمكا  ر�سح اجلميع  بعدما 
وخرج الفريق فارغ اليدين وكانت القطرة 
ما  اجلولة  لقاء  هو  الكاأ�ص  اأفا�ست  التي 
البطولة  عمر  من   29 الـ  ــرية  االأخ قبل 

وكان هو الفا�سل من اأجل تر�سيم ال�سعود 
اأمل  اأمــام  واملــرة  القا�سية  الهزمية  بعد 
مروانة الذي فقد كل حظوظه يف البقاء 
ورغم هذا متكن اأبناء الرئي�ص ميدون من 
الفوز على االإحتاد بهدف دون رد لت�سيل 
وانت�سرت  احلرب  من  الكثري  املباراة  تلك 

االتهامات بني الفريقني.
وجهوا  خن�سلة  احتاد  اأن�سار  جهتهم  من 
ف�سلت  واعــتــربوهــا  ــــالإدارة  ل انــتــقــادات 
بعد  ال�سيما  امل�سطر  الــهــدف  حتقيق  يف 
اخل�سارة اأمام فريق �سقط اإىل الرابطات 
اإذ عجز اأ�سبال املدرب �سحراوي التهامي 
يف  كانوا  اأنهم  بالرغم  التحدي  رفع  عن 
وخرجوا  اجلميع  وخيبوا  البطل  ثــوب 
كان  �سعودا  م�سيعني  ال�سيق،  الباب  من 
يف املـتـنـاول، يف انـتـظـار مـا تـ�سـفـر عـنـه 
االأيـام الـقـلـيـلـة الـقـادمـة ومـا �سـتحـمـلـه 

لبيت االإحتاد.

مالية  اأزمـــة  مــن  العلمة  مولودية  تعانى 
خانقة يف الفرتة احلالية وهذا ب�سبب انعدام 
اإدارة  قامت  اأن  بعد  وهذا  املالية  ال�سيولة 

الفريق ب�سرف االإعانة 
االأخرية لوزارة ال�سباب 
ت�سوية  يف  والريا�سة 
الدائنني،  م�ستحقات 
فاإن  االأ�سا�ص  هذا  وعلى 
اإىل  بــحــاجــة  الــبــابــيــة 
اإعانة م�ستعجلة بقيمة 
اأجـــل  مـــن  مـــاليـــري   5
حت�سريات  يف  الــ�ــســروع 
وقبل  اجلــديــد  املــو�ــســم 
ذلك ت�سوية امل�ستحقات 
عن  لالعبني  املــتــاأخــرة 

البابية  اإدارة  اأن  وعلمنا  املا�سني  املو�سم 
حتويل  قيمة  عــلــى  احلــ�ــســول  انــتــظــار  يف 
املهاجم ال�سابق اإبراهيم �سنيحي من النادي 
اأورو  األف   460 واملقدرة بحوايل  االإفريقي 
)اأكرث من 5 ماليري ب�سعر ال�سرف الر�سمي( ، 
وهي القيمة التي تاأخر دخولها رغم الوعود 
الكثرية ب�سخها يف اأقرب االأجال يف خزينة 
اأي�سا  العلمية  االإدارة  تنتظر  كما  النادي، 
بحقوق  اخلا�ص  املبلغ  ت�سريح  الرابطة  من 
هذه  دخــول  �ساأن  ومــن  التلفزيوين،  النقل 
االأزمة  حجم  من  يخفف  اأن  املالية  القيم 
من  علمنا  كما  الفريق،  بها  مير  التي  املالية 
االإعانة  اأن  العلمة  بلدية  امل�سادر من  بع�ص 
طريقها  تــعــرف  ــن  ل للبلدية  االإ�ــســافــيــة 
خلزينة النادي قبل تاريخ �سهر اأوت املقبل 
وال�سبب يف ذلك راجع لالإجراءات االإدارية 

املعتادة يف مثل هذه االأمور.
البحث  يف  العلمة  مولودية  اإدارة  و�سرعت 
امليدان  و�ــســط  يف  املنا�سبة  الــبــدائــل  عــن 
هذا  يف  الفريق  معاناة  بعد  وهذا  الدفاعي 
قــرار  عــن  ف�سال  الــفــارط  املــو�ــســم  املن�سب 
اخلط  هــذا  يف  النا�سطني  الالعبني  بع�ص 
وح�سب  ال�سائفة،  هــذه  البابية  مــغــادرة 
قد  تــكــون  البابية  اإدارة  فـــاإن  علمناه  مــا 

و�سعت يف مفكرتها الكثري من االأ�سماء التي 
بني  ومن  الدفاعي،  امليدان  و�سط  يف  تن�سط 
املالحظات التي قدمها املدير الفني للفريق 
�سرورة  هو  التعداد  عن 
األعاب  التعاقد مع �سانع 
جــديــد وهـــذا مــن اأجــل 
يف  اأكــرب  مناف�سة  فر�ص 
كان  الــذي  املن�سب  هــذا 
الفارط  املو�سم  �ساغرا 
بــن قويدر  مــغــادرة  بــن 
ب�سكرة،  اإحتـــاد  �ــســوب 
وهو االأمر الذي كان له 
نتائج  على  �سلبي  تاأثري 
الفريق رغم اللجوء اإىل 
املوؤقتة  احلــلــول  بع�ص 
وتبقى  وبـــزاز،  دلهوم  معن�سر،  غــرار  على 
و�سعية املهاجم بورا�ص غام�سة مع البابية، 
بتو�سيح  مطالبة  النادي  اإدارة  تبقى  حيث 
و�سعيته مع الفريق يف اأقرب االأجال �سواء 
علما  عقده،  ف�سخ  اأو  بخدماته  باالإحتفاظ 
اأن املو�سم االأول لبورا�ص مع البابية مل يكن 
الفريق  مع  م�ساركاته  قلة  ب�سبب  ناجحا 
والتي كانت معدودة للغاية ب�سبب اخليارات 

الفنية للطاقم الفني.

يواجه، �سهرة اليوم، فريق جمعية عني 
مبلعب  بلعبا�ص  احتاد  م�ست�سيفه  مليلة 
مباراة  يف  ببلعبا�ص،   1956 فيفري   24
من  والع�سرون  ال�سابعة  اجلولة  حل�ساب 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  بطولة  عمر 
و�سيكون اللقاء باأهداف متباينة بالن�سبة 
يف  الطرفني  كال  واأن  خا�سة  للفريقني، 
احلاجة  اأم�ص  يف  وباتا  حرجة  و�سعية 
البقاء  لتعزيز حظوظ  الثالثة  للنقاط 
اأ�سبال  وي�سعى  هذا  االأول،  املحرتف  يف 
نتيجة  لتحقيق  اأيــت  عزالدين  ــدرب  امل
وا�ستغالل  هــذه  خرجتهم  يف  اإيجابية 
اأ�سحاب  بها  مير  التي  ال�سعبة  الظروف 
االأر�ص، للعودة بالنقاط الثالثة والزاد 

كامال لعني مليلة.
القائد  رفقاء  ماأمورية  تكون  ولن  هذا 
ياأملون  املحليون  اأن  باعتبار  �سهلة،  زياد 
مبيدانهم  الــنــقــاط  عــلــى  ــاظ  ــف احل يف 
تعيدهم  ثمينة  نقاط  ثالثة  وح�سد 
خا�سة  البقاء  على  املناف�سة  الأجـــواء 
بر�سيد  االأخــري  املركز  يحتلون  واأنــهــم 
الزوار  يحتل  حني  يف  فقط،  نقطة   26
لتبقى  نقطة،   30 بر�سيد  الـ11  املركز 
مواجهة "ال�سام" �سد املكرة مبثابة قمة 
من  بالكثري  وتعد  الرتتيب  موؤخرة  فرق 

االإثارة والتناف�ص

ويف ذات ال�سياق، تنقلت ت�سكيلة جمعية 
باجتاه  جــوا،  اأمــ�ــص  ع�سية  مليلة  عــني 
بلعبا�ص  املبيت يف  اأن يكون  بلعبا�ص على 
من  ابتداء  الغد  �سهرة  االإحتــاد  ويالقي 

العا�سرة والن�سف ليال.
لبلعبا�ص  الــفــريــق  ت�سكيلة  وتنقلت 
من  فقط  منقو�ص  مكتمل  �سبه  بتعداد 
وبركاين،  �سيف  لطفي  املعاقب  الثنائي 
ــاد كــل الــالعــبــني على غــرار  يف حــني ع
وكذا  يحي  بن  الدين  وزيــن  ايبوزيدان 
جاليل، وهو ما يريح الطاقم الفني الذي 

يقوده املدرب عزالدين اأيت جودي.
العب  الـ18  قائمة  اأن  بالذكر،  جدير 
ت�سهد  مل  املـــكـــرة  ــة  ــه ــواج مب املــعــنــيــة 
جودي  اأيــت  حافظ  اإذ  كثرية  تغيريات 
اآخر  خا�ست  التي  االأ�سماء  نف�ص  على 
مليلة،  بعني  بجاية  مولودية  �سد  لقاء 
كما حر�ص اأيت جودي على �سحن العبيه 
وحتفيزهم، يف اجتماع عقده بالعبيه يف 
اللهجة  �سدد  اأين  تدريبية  ح�سة  اآخر 
نتيجة  حتقيق  �سرورة  على  واأكد  معهم 
اإيجابية وت�سريف األوان الفريق وتعزيز 
الذي  البقاء  حتقيق  يف  النادي  حظوظ 

ال يعد باالأمر الهني وال باالأمر ال�سعب.
بن  بقيادة  الــنــادي  اإدارة  جهتها  ومــن 
بالالعبني  اجتمعت  ــراين،  ــم وع �سيد 

كما  الفريق  حتفيز  على  وعمدت  اأي�سا 
الفوز  حــال  يف  مغرية  منحة  خ�س�ست 

الثالثة،  النقاط  واقتنا�ص  املكرة  على 
التحفيزات  ورقـــة  االإدارة  لت�ستعمل 

الالعبني  مرمى  يف  الكرة  وترمي  املالية 
وتتحملهم م�سوؤولية م�سري الفريق الذي 
بات يحتاج النتفا�سة الالعبني لتحقيق 
باأريحية  البقاء  و�سمان  امل�سطر  الهدف 

يف املحرتف االأول.
وعلى �سعيد اآخر، ا�ستقبل وايل الوالية 
اأ�سرة نادي جمعية عني مليلة على مرتني 
التي  الن�سغاالتهم  وا�ستمع  متتاليتني، 
مباراة  منحة  م�سكلة  اأنهى  كما  نقلوها، 
ا�ستلم  اأيـــن  و�ــســواهــا  بــوعــريــريــج  بــرج 
التنقل  قبل  وهـــذا  منحتهم  الالعبني 
خزينة  ت�ستفيد  اأن  وعد  كما  لبلعبا�ص، 
الفريق من دعم مايل يف االأ�سبوع القادم، 
ق�سد لت�سوية اأجرة الالعبني ول�سهرين، 
الوايل  مبادرة  النادي  اأ�سرة  لت�ستح�سن 
وُتثـمن جمـهـوداتـه و�سـيـره مـع الـفـريـق 
الإنـقـاذ ال�سـام من �سبح الـ�سـقـوط الـذي 

يـتـر�سـد بـها.

الإدارة والطاقم الفني يوؤكدان على نقاط "املكرة" لتعزيز حظوظ البقاء

مولودية العلمة 

احتاد خن�سلة 

اإحتاد بلعبا�س –  جمعية عني مليلة 
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حتويل  اأموال  "البابية" تنتظر 
�سنيحي لل�سروع يف التح�سريات

الرئي�س بوكرومة يطلب عقد جمعية عامة 
ا�ستثنائية لرت�سيم رحيله
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�سيا�سة الإهمال تخيم على بيت الكاب 
واجلميع يطالب بعقد اجتماع حا�سم

�سباب باتنة 

ال�سباب  يف  ال�سائدة  ــاع  ــس االأو� عرفت 
تعفنا كبريا يف االأيام االأخرية موازاة مع 
االأجواء  عقدت  التي  املرتاكمة  امل�ساكل 
االإهمال  بعد  النادي  بيت  داخل  العامة 
مواكبة  وعدم  امل�سرّيين  ناحية  من  الكلي 
ت�سويتها  يفرت�ص  التي  املتطلبات  اآخــر 
قبل ال�سروع يف التح�سري للمو�سم اجلديد 
حيث مل�سنا غيابا كليا للم�سريين وهو ما زاد 
ك�سف  الذي  الباتني  اجلمهور  هيجان  من 
عن غ�سبه من املاأ�ساة التي مير بها الكاب 
احلا�سل  االإهــمــال  عواقب  من  حمّذرين 
يف  جديدة  كارثة  حدوث  ا�ستبعاد  وعدم 
يفهم  املوا�سلة على هذا احلال ومل  حال 
االأ�سباب  واالأزرق  االأحمر  اللونني  ع�ساق 
بل  للم�سرّيين  الكلي  الغياب  وخلفيات 
الهروب  �سيا�سة  نف�سه  الوقت  يف  وا�سلوا 
اإىل االأمام والتهرب من امل�سوؤولية املوكلة 
لهم، ما جعل جمهور الكاب يتنباأ من االآن 
باإمكانية الدخول يف اأزمة معقدة ي�سعب 
اخلفية  ال�سراعات  ظل  يف  منها،  اخلروج 
والت�ستت الذي مييز اأع�ساء املكتب امل�سرّي 
الذي مل ي�سجل اجتماعا نوعيا منذ نهاية 

هذا املو�سم.

اإهمال كلي وحتذيرات من مو�شم كارثي 
ت�سري  التي  االإهــمــال  حالة  �سوء  وعلى 
نهاية  منذ  الباتنية  الت�سكيلة  عليها 
املتتبعني  من  الكثري  فاإن  الكروي،  املو�سم 
من  تخوفهم  يخفوا  مل  ال�سباب  ل�سوؤون 
ي�سعب  مظلم  نــفــق  يف  الــدخــول  مغبة 
خالله التاأقلم مع جمريات املو�سم املقبل، 
كارثة  حــدوث  مغبة  مــن  الكثري  وحـــّذر 
حقيقية خا�سة وف�ّسر بع�ص املتتبعني اأن 
التحركات االأخرية لالأن�سار باأنها انعكا�ص 
حلالة الغليان التي متيز اجلمهور الباتني 
يف  الباتنية  االإدارة  ي�سع  اأن  اأراد  الذي 
ح�ساباتها  حت�سب  حتى  االآن  من  ال�سورة 
املهازل  تتوا�سل  اأن  قبل  الــالزم  بال�سكل 
الت�سيريية التي قد توؤثر ب�سورة مبا�سرة 
املو�سم  يف  الــبــاتــنــيــة  الت�سكيلة  عــلــى 

القادم.
هــذا وخــرج عــدد هــام من الالعبني عن 
�سمتهم وا�سعني اإدارة الفريق اأمام االأمر 
الواقع راف�سني الطريقة التي يتم التعامل 
مع مطالبهم املالية ومل يخف الكثري منهم 
حجم اال�ستياء جراء التماطل يف ت�سوية 
يرف�سون  اأنهم  كما  املتبقية  امل�ستحقات 

احلديث عن متطلبات املو�سم اجلديد دون 
يطالبون  فهم  العالقة،  االأمــوال  ت�سديد 
بامللمو�ص بعد اأن ملوا من �سيا�سة الوعود 

التي مل تعرف التج�سيد اإىل حد االآن.

نحو عقد اجتماع حا�شم حول 
م�شتقبل الفريق

امل�سرية  الهيئة  تعمل  اأخــرى  جهة  ومن 
لل�سباب وكذا جلنة العقالء لعقد اجتماع 
الرهانات  اإىل  �سيو�سف باحلا�سم بالنظر 
التي تنتظر الكاب وح�سب بع�ص امل�سادر، 
مناق�سة  قّرروا  قد  يكونون  امل�سريين  فاإن 
الق�سايا احل�سا�سة للنادي ب�سورة مبا�سرة 
بعيدا عن التاأويالت و�سيا�سة التهرب اإىل 
االأورا�سية  الكتيبة  اأن  خا�سة  االأمـــام، 
التماطل  بعد  بركان  فوهة  على  توجد 
التي  احل�سا�سة  امل�ساكل  اأغلب  ت�سوية  يف 
االأحــمــر  الــلــونــني  اأ�ــســحــاب  منها  عــانــى 
الكبار  حظرية  مغادرتهم  منذ  واالأزرق 
اإىل  متوا�سلة  تبعاتها  زالــت  ال  والــتــي 
اإ�سرتاتيجية وا�سحة  اليوم ب�سبب غياب 
املظلم  النفق  من  باخلروج  ت�سمح  وفّعالة 

اأحمد اأمني. بالذي يخيم على النادي.

الربطة املحرتفة االأوىل

ن�سر ح�سني داي –  وفاق �سطيف 
اإحتاد اجلزائر –  اأوملبي املدية 

�سباب اأهلي برج بوعريريج –  �سباب بلوزداد 
�سباب ق�سنطينة  –  �سبيبة القبائل 
اإحتاد بلعبا�ص  -  جمعية عني مليلة 

مولودية بجاية  -  نادي بارادو 
�سبيبة ال�ساورة  –  مولودية اجلزائر 

دفاع تاجنانت  –  مولودية وهران 
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ي���رى ال��ظ��اه��رة ال��رازي��ل��ي��ة رون���ال���دو، 
ال�ضابق،  مدريد  وري��ال  بر�ضلونة  مهاجم 
جنم  مي�ضي  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأن 
اخلروج  يف  اللوم  بع�س  يتحمل  البار�ضا، 
اأبطال  املهني للبلوغرانا من بطولة دوري 

اأوروبا.
اأمام   4-0 بنتيجة  خ�ضر  بر�ضلونة  وكان 
ملعب  على  املا�ضي،  الثالثاء  ليفربول، 
الدور  من  الأبطال  دوري  وودع  "اأنفيلد" 
ن�ضف النهائي رغم فوزه ذهاًبا على ملعب 

كامب نو بثالثية نظيفة.
اأبرزتها  ت�ضريحات  يف  رون��ال��دو،  وق��ال 
"اإذا  ال��ري��ط��ان��ي��ة:  "مريور"  �ضحيفة 
انت�ضارات  يف  امل��دي��ح  يتلقى  مي�ضي  ك��ان 
اللوم عندما  ا تقبل  اأي�ضً فعليه  بر�ضلونة، 

ت�ضوء الأمور".
بتوجيه  نقوم  اأن  الظلم  "من  واأ���ض��اف: 
اتهامات اإىل الالعبني عند الهزمية، واأرى 
اأن بر�ضلونة لديه فريق رائع وميلك اأف�ضل 

لعب يف العامل وهو مي�ضي".
وتابع: "يف مرة �ضابقة قراأت اأن الالعبني 
خ�ضروا، ولكن فاز بر�ضلونة ب�ضبب مي�ضي. 
واجلهاز  الالعبني  جلميع  هائل  ظلم  هذا 

الفني يف النادي الكتالوين".

وي�ضم  رائ��ع  فريق  "بر�ضلونة  ووا���ض��ل: 
لعبني مميزين ومدربني جيدين للغاية، 
ولذلك يجب التمتع باحلذر عند توجيه 

مثل هذه النتقادات".
والذكاء  القوة  امتلك  "ليفربول  واأردف: 
ومتتع بدافع كبري نحو التاأهل اإىل املباراة 
النهائية، ولكن بر�ضلونة ح�ضل على فر�س 
لت�ضجيل هدف يف اجلزء الأول من اللقاء 

كانت �ضتغري كل �ضيء يف املواجهة".
لليفربول؟..  الرابع  "الهدف  وا�ضتطرد: 
كان هناك خطاأ لكنني اأعتقد اأن اأوريجي 

لنظر  ال�ضباك،  يف  ال��ك��رة  ي�ضع  مل  اإذا 
اجلميع اإىل هذه اللعبة ب�ضكل خمتلف".

بالن�ضبة  خم��ز  لأم���ر  "اإنه  وا���ض��ت��م��ر: 
بهذه  ال��ب��ط��ول��ة  ي����ودع  اأن  ل��ر���ض��ل��ون��ة 
رائعة  مباراة  لعب  اأنه  ل�ضيما  الطريقة، 
يف الذهاب لقد ا�ضتمتعنا جميًعا مبي�ضي".

فريق  يوجد  ل  اأن��ه  املوؤ�ضف  "من  واأمت: 
ولكن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  امل���ب���اراة  يف  اإ���ض��ب��اين 
ليفربول ي�ضتحق الو�ضول اإىل هذا الدور 

بجدارة".

ك�ضف تقرير �ضحفي اإيطايل، عن احلالة التي و�ضلت 
والأرجنتيني  جوفنتو�س  اإدارة  بني  العالقة  لها 

باولو ديبال، مهاجم ال�ضيدة العجوز.
فاإن  الإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�ضيو  ملوقع  ووفًقا 

يف  باتت  ودي��ب��ال  جوفنتو�س  بني  العالقة 
و�ضول  منذ  مرة  ولأول  مراحلها،  اأ�ضواأ 

املهاجم الأرجنتيني اإىل تورينو، فاإن 
كل الأطراف ت�ضر بجدية على خيار 

بيعه النهائي يف ال�ضيف املقبل.
واأكد املوقع الإيطايل اأن ديبال قدم 

العجوز،  ال�ضيدة  رفقة  �ضيًئا  مو�ضًما 
التي  اأ�ضبه بالقنبلة  وتواجده يف تورينو بات 

رمبا تنفجر قريًبا.
تربط  التي  ال�ضائعات  رغ��م  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ار 

الإجنليزي  ال��دوري  اإىل  بالنتقال  الالعب 
املمتاز، اأو نادي بايرن ميونخ، مل تتلق اإدارة 
الالعب،  ل�ضم  ر�ضمي  عر�س  اأي  جوفنتو�س 
لكنها يف كل الأحوال حددت ال�ضعر النهائي 

للتخلي عن ال�"اجلوهرة" الأرجنتينية باأكرث 
من 100 مليون يورو.

التدهور  مدى  العجوز  ال�ضيدة  اإدارة  واأدرك��ت 
وتخ�ضى  احل��ايل،  املو�ضم  يف  ديبال  اأ�ضاب  الذي 
الإبقاء عليه ملو�ضم اآخر، على هذا النحو، الأمر 
الذي �ضيقلل كثرًيا من قيمته ال�ضوقية، م�ضتقباًل.

اإىل  ا�ضمه بالنتقال  اأن ارتبط  اأن ديبال �ضبق  يذكر 
ميونخ  بايرن  مثل  املقبل  ال�ضيفي  املريكاتو  يف  ن��اٍد  من  اأك��رث 

وليفربول وريال مدريد.

توتنهام  جنم  مورا،  لوكا�س  الرازيلي  جنح 
هذا  اإل��ي��ه  الأ���ض��واء  ج��ذب  يف  هوت�ضبري، 

الأ�ضبوع ببطولة دوري اأبطال اأوروبا.
ووفًقا للح�ضاب الر�ضمي لدوري اأبطال اأوروبا 
"تويرت"،  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
فاإن مورا ح�ضل على جائزة الالعب الأف�ضل 
يف اإياب ن�ضف نهائي دوري الأبطال، متفوًقا 
على زميله مو�ضى �ضي�ضوكو، وثنائي ليفربول 

جورجينيو فينالدوم وديفوك اأوريجي.
اأياك�س  �ضباك  يف  هاتريك  م��ورا  و�ضّجل 
اإىل  التاأهل  نحو  توتنهام  ليقود  اأم�ضرتدام، 

عقب  الأب��ط��ال  ب��دوري  النهائية  امل��ب��اراة 
الفوز بنتيجة )2-3(

ملعبه اجلديد  وكان توتنهام خا�ضًرا على 
يف الذهاب بنتيجة )0-1(، قبل اأن يعود 
اأرينا"  كرويف  "يوهان  ملعب  على  بقوة 

بف�ضل هاتريك مورا.
دوري  لبطولة  النهائية  املباراة  اأن  يذكر 
وليفربول  توتنهام  ب��ني  اأوروب����ا  اأب��ط��ال 
�ضتقام يوم 1 جوان املقبل على ملعب واندا 

ميرتوبوليتانو معقل اأتلتيكو مدريد.

بريطاين  �ضحفي  تقرير  اأكد 
يونايتد  مان�ض�ضرت  نادي  اأن   ،
�ضفقة  اإمت����ام  اأع���ت���اب  ع��ل��ى 
ال�ضيفي  املريكاتو  يف  ويلزية 

املقبل.
"�ضكاي  ل�����ض��ب��ك��ة  ووف����ًق����ا 
اليونايتد  ف��اإن  �ضبورت�س"، 
التعاقد  م��ن  للغاية  ق��ري��ب 
جيم�س،  دانييل  الويلزي  مع 
مقابل  �ضيتي،  �ضوانزي  جناح 

اإ�ضرتليني. جنيه  مليون   15
وك����ان ج��ي��م�����س ق��ري��ًب��ا من 
يونايتد  ليدز  اإىل  الن�ضمام 
املا�ضي  ال�ضتوي  املريكاتو  يف 
مقابل 8.5 ماليني اإ�ضرتليني، 
يف  توقفت  ال�ضفقة  اأن  اإل 

اللحظات الأخرية.
وي�ضعى الرويجي اأويل جونار 
الفني  امل��دي��ر  �ضول�ضكاير، 
اإعادة  اإىل  احلمر،  لل�ضياطني 

جيد  ب�ضكل  ال��ف��ري��ق  ب��ن��اء 
البطولت  على  للمناف�ضة 
خالل  والأوروب���ي���ة  املحلية 

املو�ضم املقبل.
يف  ل��ع��ب  جيم�س  اأن  ي��ذك��ر 
يف  مباراة   38 احلايل  املو�ضم 
 5 واأحرز  البطولت،  خمتلف 
لزمالئه  قدم  بينما  اأه��داف، 

حا�ضمة. متريرات   10

 
احتفلت ال�سحف االإجنليزية 

ال�سادرة اأم�ص ، بتاأهل اأر�سنال وت�سيل�سي اإىل نهائي م�سابقة 
الدوري االأوروبي لكرة القدم م�ساء اخلمي�ص، لت�سيطر فرق الربميري 

ليغ على امل�سابقات االأوروبية هذا املو�سم.
و�سيجمع نهائي دوري االأبطال اأي�سا بني ليفربول وتوتنهام، لتوؤكد الفرق 
االإجنليزية اأنها يف مقدمة فرق القارة هذا املو�سم، م�ستفيدة من التناف�ص 

القوي الذي حتظى به على ال�سعيد املحلي.

وقالت �سحيفة "تيليغراف" يف عنوان "اأوباميانغ يفعل اخلدعة"، يف اإ�سارة 
اإىل الهاتريك الذي اأحرزه املهاجم الغابوين بيري اإميرييك اأوباميانغ، يف فوز 

فريقه اأر�سنال على فالن�سيا 4-2 يف اإياب ن�سف النهائي.

من ناحيتها، ن�سرت �سحيفة "غادريان" عنوانا يقول "مدافع للمجد" واأ�سافت 
ليغ". اليوروبا  نهائي  اإىل  اأر�سنال  يطلق  اأوباميانغ  "هاتريك 

 
وخرجت �سحيفة "مريور" بعنوان يقول "اجنليزي بالكامل"، واأ�سافت: "بعدما 
قاتل توتنهام لالن�سمام اإىل ليفربول يف نهائي االأبطال، االآن ت�سيل�سي واأر�سنال 

�سيتناف�سان على لقب يوروبا ليغ".
 

وتناولت �سحيفة "دايلي �ستار" ال�سيطرة االإجنليزية بالكامل على اأوروبا 
بعنوان "فول هاو�ص" وهو م�سطلح يطلق على االأوراق املت�سابهة يف لعبة البوكر، واأ�سافت "اأربعة 

فرق من الربميري ليغ تكمل �سيطرة النهائيات االأوروبية".
 

اإىل ذلك، اأبرزت �سحيفة "دايلي اك�سرب�ص" تاأهل اأر�سنال وت�سيل�سي اإىل نهائي الدوري 
االأوروبي بعنوان "بام بام باكو" يف اإ�سارة اإىل اإقامة نهائي امل�سابقة يف العا�سمة االأذرية 

باكو، وتابعت "هداف اأر�سنال )اأوباميانغ( هو البطل، وكيبا يقوم بدور االإنقاذ 
يف ت�سيل�سي"، وذلك يف اإ�سارة اإىل قيام حار�ص ت�سيل�سي كيبا اأريزاباالغا 

بالت�سدي لركلتني ترجيحيتني اأمام اإينرتاخت فرانكفورت.

�سحف اجنلرتا 
حتتفي 

بال�سيطرة 
على اأوروبا 

وخدعة 
اأوباميانغ

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

القدم،  لكرة  الفرن�ضي  الحت��اد  ق��رر 
�ضيلفا،  دا  نيمار  ال��رازي��ل��ي  اإي��ق��اف 

م��ه��اج��م ب��اري�����س ���ض��ان ج��ريم��ان، 
نهائي  يف  امل�ضني،  �ضلوكه  ب�ضبب 

خ�ضره  ال��ذي  فرن�ضا،  كاأ�س 
اأم��ام  اإ���س ج��ي  البي 

ف��ري��ق ري���ن، 
اأواخ��������������ر 
ال���������ض����ه����ر 

املا�ضي.
ووف�����ًق�����ا 
ل�����ض��ب��ك��ة 
ي  �ضكا "

فاإن  �ضبورت�س"، 
الحتاد الفرن�ضي وقع 

على نيمار عقوبة الإيقاف 
عقب  م���ب���اري���ات،   3 مل���دة 

اع���ت���دائ���ه 
ع��ل��ى اأح��د 
م�����ض��ج��ع��ي 

رين.
وك���������������ان 
ن��ي��م��ار، قد 

وج������ه ل��ك��م��ة 

خالل  رين  م�ضجعي  اأحد  وجه  اإىل 
اأجل  من  امللعب  ملن�ضة  �ضعوده 
الثاين  املركز  ت�ضلم ميداليات 
بعد  فرن�ضا،  ك��اأ���س  لبطولة 
عبارات  امل�ضجع  اأطلق  اأن 
ا�ضتفزازية جتاه النجم 
ولعبي  ال��رازي��ل��ي، 

�ضان جريمان.
نيمار  وف���وج���ئ 
ي�ضور  بامل�ضجع 
ب����ه����ات����ف����ه 
امل����ح����م����ول 
حلظة �ضعود 
لع���ب���ي ���ض��ان 
احلزن  غاية  يف  وه��م  ج��ريم��ان، 
عن  ف�ضاًل  امل��ي��دال��ي��ات،  ل�ضتالم 
ففقد  ل��ه،  الكلمات  بع�س  توجيهه 
الالعب متا�ضكه، ووجه لكمة للم�ضجع 
ملنعه من الت�ضوير، واإيقافه عن اإطالق 

العبارات ال�ضتفزازية.
وكان الوقت الأ�ضلي ملباراة نهائي كاأ�س 
فرن�ضا بني الفريقني قد انتهى بالتعادل 
2�2، ثم فاز رين 6�5 بركالت الرتجيح 

التي احتكم اإليها الفريقان.
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�سفقة ويلزية



اإىل  فرن�ضا  يف  ابتدائية  مدر�ضة  ا�ضطرت 
خروفا   15 بت�ضجيل  غريب،  اإجراء  اتخاذ 
لإنقاذ  حماولة  يف  الدرا�ضية،  ال�ضفوف  يف 

الف�ضول قليلة الطالب املعر�ضة لالإغالق.
ال�ضلطات  اأبلغت  نيوز"،  "�ضكاي  موقع  وح�ضب 
�ضغرية  بلدة  وهي  بيليدون،  اإن  كريت�س  يف 
يقل عدد �ضكانها عن 4 اآلف �ضخ�س قرب من 
جبال الألب، مدر�ضة غول فريي باأنها �ضت�ضطر 
اأعداد  انخفا�س  ب�ضبب  درو�ضها،  تقلي�س  اإىل 

التالميذ.
املدر�ضة  ت�ضجل  مل  اجلدد،  امللتحقني  وقبل 
الآن  اإليهم  ان�ضمت  بينما  طفال،   261 �ضوى 
رمزية  خطوة  يف  اخلراف،  من  جمموعة 

ملعاجلة ما و�ضفه الآباء ب�"املوقف البائ�س".
حملي  مزرعة  راع  ا�ضطحب  كلبه،  وب�ضحبة 
اجلدد  التالميذ  غريارد،  مي�ضيل  يدعى 
ب�ضهادات  ر�ضميا  لت�ضجيلهم  املدر�ضة،  اإىل 

ميالدهم.
من  اإحدى  لفال،  غايل  الأمر  ولية  وقالت 
اقرتح هذه املبادرة ، ل�ضحيفة "لو باريزيان": 
"لالأ�ضف، اأ�ضبح التعليم الوطني جمرد اأعداد 

الأعداد،  يف  الزيادة  هذه  ومع  والآن،  فقط، 
نحن يف حالة جيدة".

ف�ضال،   11 على  حالًيا  املدر�ضة  وحتتوي 
 ،10 اإىل  لتقلي�ضها  اقرتاحا  لفال  وتعار�س 
لأن ذلك يعني اأن متو�ضط عدد الطالب يف كل 

ف�ضل �ضريتفع من 24 اإىل 26 تلميذا.
وعد  الذي  احلد  �ضتتجاوز  الزيادة  وهذه 

بفر�ضه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س 
كجزء من �ضيا�ضته التعليمية.

واأعلن العمدة املحلي جان لوي�س ماريت دعمه 
بتعليم  ر�ضميا  العرتاف  خالل  من  للحملة، 
جدا  متحم�ضون  الأطفال  بدا  بينما  اخلراف، 

للقاء زمالء الدرا�ضة اجلدد.

حياتها  ق�ضة  لفقت  اأملانية،  �ضابة  تلقت 
ثرية  وريثة  اأنها  العامل  واأوهمت  بالكامل، 
 4 بني  ما  ترتاوح  ملدة  بال�ضجن  حكما  جدا، 
من  �ضل�ضلة  عر  ر�ضمت،  اأن  بعد  عاما،  و12 

الأكاذيب، "حياة وهمية".
بال�ضرقة  تهما  عاما(،   28( ال�ضابة  وواجهت 
وعمليات ن�ضب وا�ضعة، بعد اأن �ضعدت كواحدة 
من جنمات املجتمع، مدعية اأنها وريثة لرثوة 
اآنا دلفي،  ا�ضمها  67 مليون دولر، واأن  قدرها 

ح�ضب ما ن�ضرت �ضحيفة "غارديان".
وحكمت حمكمة اأمريكية على �ضوروكني، ابنة 
بال�ضجن ملدة ترتاوح  اأملانيا،  �ضاحنة يف  �ضائق 
بني 4 و12 عاما، بتهمة الحتيال على فنادق 
وبنوك،  خا�س  طريان  و�ضركات  ومطاعم 

وبلغت قيمة الحتيال 200 األف دولر.
عدد  يف  التباين  �ضبب  الفور  على  يت�ضح  ومل 
�ضنوات احلكم ما بني 4 و12، وما اإذا كان الأمر 
�ضيخ�ضع ل�ضلوكها يف الفرتة املقبلة حل�ضم عدد 

ال�ضنوات النهائي وراء الأ�ضوار.
و�ضجالت  بنكية  ح�ضابات  �ضوروكني  وزورت 
ثرية  اأنها  حولها  من  كل  اإقناع  بهدف  مالية، 
اأموال  على  احل�ضول  على  �ضاعدها  مما  جدا، 

من اأ�ضدقاء اأقنعتهم بانها وريثة �ضهرية.
واأ�ضبحت �ضوروكني، الأملانية من اأ�ضول رو�ضية، 
ال�ضاعة، ب�ضبب ق�ضتها الغريبة جدا،  حديث 
التي ت�ضبه ق�ض�س اأفالم ال�ضينما التي يتقم�س 

فيها البطل �ضخ�ضية وهمية.
اإن  الريطانية،  "تاميز"  �ضحيفة  وتقول 
مثايل  مو�ضع  يف  نف�ضها  "و�ضعت  �ضوروكني 
اأثرياء، حتى تتمكن  اأموال من  للح�ضول على 
من اأن تعي�س باأ�ضلوب حياة خيايل ومرتف، لقد 

�ضرقت من البنوك والفنادق والأ�ضدقاء..".
جل�ضة  خالل  كايز  دايان  القا�ضية  وك�ضفت 
الذي  اخلداع  بقدر  "تفاجاأت  اأنها  املحاكمة 
مدينة  "اأ�ضواء  اأن  واأكدت  املتهمة"،  بلغته 

نيويورك اأعمتها" عن احلقيقة. 
كثريا  تتحدث  ومل  م�ضتاءة،  �ضوروكني  وبدت 
"اأنا  خالل املحاكمة، وردت على التهم بجملة 

اآ�ضفة على الأخطاء التي ارتكبتها".

�ضهري  باك�ضتاين  طبيب  تعهد 
باإعادة وزن طفل هو الأكرث 

اإىل  العامل  يف  بدانة 
وذلك  الطبيعي،  احلد 

والداه  داأب  اأن  بعد 
حلول  يجربان 
متتالية،  عالجية 

باءت كلها بالف�ضل.
واعترت جمموعة من 

الباك�ضتانيني  الأطباء 
الطفل  هو  اأربار،  حممد  اأن 

اإذ  العامل،  يف  بدانة  الأكرث 
اأريا  الإندوني�ضي،  الطفل  على  بالوزن  يتفوق 
بريمانا، الذي كان يزن 184 كلغ بعمر الع�ضر 

�ضنوات.
ما  وهو  كغ،   196 اليوم،  اأربار  حممد  ويزن 
يزال بعمر الع�ضر �ضنوات، حيث من املقرر اأن 

يخ�ضع لعمل جراحي مرتقب لإنقاذ حياته.
وحتدث والدا الطفل عن امتالكه �ضهية هائلة 
اأن  منذ  باجلوع،  امل�ضتمر  �ضعوره  وعن  للطعام 
كان ر�ضيعا، اإذ كان يعب ليرتين من احلليب يف 

كل وجبة اآنذاك.
يرتد  مل  اأربار  اأن  حملية  م�ضادر  ذكرت  كما 
املدر�ضة يف حياته، اإذ ل ي�ضتطيع امل�ضي لأكرث 
ياأمل  حني  يف  واحد،  وقت  يف  خطوات   3 من 
نط  من  اجلراحية  العملية  تغري  اأن  اأهله 

حياته.

امتناع  من  الرغم  وعلى 
تقدمي  عن  الوالدين 
ال�ضريعة  الوجبات 
اإل  للطفل، 
ي�ضتهلك  اأنه 
ب�ضهولة وجبة 

اأ�ضخا�س.  4
الأهل  واأكد 
يعان  مل  ابنهم  اأن 
اإطالقا  ال�ضمنة  من 
بل  ر�ضيعا،  كان  عندما 
ب�ضكل  اجل�ضم  "ممتلئ  كان 
جميل"، حتى بداأت �ضهيته تت�ضاعف �ضريعا، 

مع بلوغه �ضن ال�ضت �ضنوات.
واأ�ضار والدا الطفل اإىل اأن احلمية الغذائية 
ميكنه  ل  حيث  حالته،  يف  اأبدا  تنفع  مل 
كما  للطعام،  ال�ضديدة  �ضهيته  على  ال�ضيطرة 
وباءت  اأخرى  عالج  لو�ضائل  حممد  خ�ضع 

جميعها بالف�ضل.
ابنهما  الوالدان  ا�ضطحب  املطاف،  نهاية  ويف 
البالد،  يف  لل�ضمنة  جراح  اأ�ضهر  اإىل  حممد 
ويدعى، معاذ احل�ضان، الذي اأخرهم ب�ضرورة 
حجم  لتقلي�س  جراحي  لعمل  الطفل  خ�ضوع 
املعدة، الإجراء الذي ي�ضاهم �ضريعا يف اإعادة 
وزن حممد اإىل احلد الطبيعي، بالتوازي طبعا 
الغذائية  واحلمية  الريا�ضية  التمارين  مع 

املالئمة.

ت�سجيل 15 خروفا يف مدر�سة ابتدائية

اأ�سهر "وريثة مزيفة" تتلقى عقابا رادعا

طبيب يتعهد بعلج الطفل الأكرث بدانة يف العامل!

اإفطار"  مائدة  "اأكرب 
يف العـــــــامل

ما هو اأف�سل ما ي�ستفتح به
 ال�ســــائم اإفطاره؟ 

الإدارية  العا�ضمة  ت�ضتعد 
لتنظيم  م�ضر  يف  اجلديدة 
العامل،  يف  اإفطار  مائدة  اأكر 
حيث  رم�ضان،  �ضهر  مبنا�ضبة 
املائدة  هذه  تدخل  اأن  يتوقع 
لالأرقام  "غيني�س"  مو�ضوعة 

القيا�ضية.
"امل�ضري  موقع  ذكر  ما  ووفق 
العا�ضمة  �ضركة  فاإن  اليوم"، 
مائدة  اأطول  تنظم  الإدارية 
العامل،  يف  رم�ضاين  اإفطار 
�ضركاء  كل  وم�ضاركة  بح�ضور 
عن  وممثل  العا�ضمة،  جناح 
م�ضيفا  غيني�س،  مو�ضوعة 
خالل  �ضيجري  احلدث  اأن 
الن�ضف الثاين من �ضهر رم�ضان 

املبارك.
وقال العميد خالد احل�ضيني، 

�ضركة  با�ضم  املتحدث 
اجلديدة،  الإدارية  العا�ضمة 
�ضعار  حتت  تاأتي  الدعوة  اإن 
العا�ضمة"،  يف  بتفطر  "م�ضر 
على  القائمني  من  حر�ضا 
الإدارية  العا�ضمة  م�ضروع 
مائدة  حول  اجلميع  يلتف  اأن 
اإفطار رم�ضانية واحدة، جتمع 
اأطيافهم  بكافة  امل�ضريني  كل 
اإخوانهم  مع  جنب  اإىل  جنبا 

بناة العا�ضمة.
الإدارية  العا�ضمة  ومتثل 
طموحة  خطة  اجلديدة 
لإن�ضاء مدينة كرى على بعد 
45 كلم �ضرقي القاهرة، وكان 
قد اأعلن عنها يف مار�س 2015 
خالل قمة اقت�ضادية، عقدت 

يف �ضرم ال�ضيخ.

الأطباء  من  الكثري  يركز 
على  التغذية  يف  واملخت�ضني 
اأثناء  التمر  تناول  اأهمية 
رم�ضان  �ضهر  خالل  الإفطار 

املبارك.
املعادن  على  لحتوائه  وذلك 
وال�ضكريات  والألياف 
ال�ضائم  متد  التي  الطبيعية 
هو  التمر  يعد  لذا  بالطاقة، 
اأف�ضل ما ت�ضتفتح به اإفطارك 

بال منازع،
وياأتي الإفطار على حبات من 

النبي  ب�ضنة  اإقتداءا  التمر 
احلبيب �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
و�ضالمة  �ضحة  على  وحفاظا 

ال�ضائمني.
ال�ضحي،  للوعي  وتعزيزا   
خا�ضة خالل ال�ضهر الف�ضيل، 
يدعو املخت�ضون ويحّثون على 
ال�ضليمة،  ال�ضلوكيات  اتباع 
والتي تعد الإفطار على حبات 
اأ�ضا�ضياتها  اأحد  التمر  من 
خالل  دوري  ب�ضكل  الرا�ضخة 

اأيام �ضهر رم�ضان املبارك

اأربعة  نهر  ف��ر���س  ه��اج��م 
مدينة  م��ن  �ضيادين 

الكينية،  ب��ون��دو 
ع���ن���دم���ا ك���ان���وا 
�ضيد  ب���رح���ل���ة 
ب������ح������رية  يف 

فيكتوريا.
ووق��������ع احل������ادث 

ع��ن��دم��ا ك����ان اأرب���ع���ة 
ال�ضمك  ي�����ض��ط��ادون  كينني 

على منت قارب �ضغري يف البحرية، وهاجمهم 
راأ�ضا  مركبهم  وق��ل��ب  ف��ج��اأة  النهر  ف��ر���س 
�ضحيفة  موقع  ذكر  ما  بح�ضب  عقب،  على 

"Hivisasa" الإلكرتوين. 
اإىل  ال��و���ض��ول  م��ن  �ضيادين  ثالثة  ومتكن 
�ضاطئ البحرية �ضباحة، ولدى و�ضولهم اإىل 
الرابع،  �ضديقهم  اختفاء  لحظوا  الياب�ضة 
ومات  امل��رك��ب  م��ن  �ضقط  اأن��ه  ات�ضح  ال��ذي 

غرقا، وعبثا حاول ال�ضيادون اإنقاذه.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

فر�ش نهر يهاجم
 4 �سيادين ويق�سي 

على اأحدهم!
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عن رم�ضان



باتنة

قالت اأن: "البداع يدغدغنا يف رم�شان اإىل جانب العبادات"

باتنة
يف اأوىل �شهراته الرم�شانية:

احياء ملجازر الثامن ماي:

كبرية  ب�ضمت  ترك  التي  �ضيخي  الزهراء  •فاطمة 
ال���ض��دارات  ع��دي��د  خ��ال  م��ن  الطفل  اأدب  داخ���ل 
باتنة، هل �ضعيت  الفئة خا�ضة بولية  والوؤلفات لهذه 
واأنت طفلة �ضغرية لأن تكون بطلة الطفال من خال 
ملهمك  كان  من  طفولتك،  �ضنوات  عن  ماذا  ق�ض�ضك، 

من الكتاب؟
عامل الطفولة الذي ع�ضته بامتالء وبكل حيوية 
وخيايل،  اأفكاري  يف  اإيجابية  اأث��ار  ترك  ومتعة 
التي  املغامرات  تلك  ل�ضعورية  بطريقة  تخزنت 
منحت فيها لنف�ضي اأدوار كثرية وغالبا البطلة .. 
كنت اختلق الإ�ضكاليات وامل�ضاعب يف لعبتي التي 
اأج�ضدها متثيال مع اخوتي ال�ضغار واأحاول اإيجاد 
الكتابة  بداية  قررت  وعندما   .. بعدها  احللول 
من  ال�ضل�ضلة  اإخ��راج  يف  �ضعوبة  اأجد  مل  للطفل 
تراودين  كانت  لأنها  البعيد  املا�ضي  ومن  العمق 
كلما اأغم�ضت عيناي .. �ضحيح اأن الأطفال الذين 
وطيد  بهم  احتكاكي  وك��ان  ق��رب  ع��ن  عرفتهم 
م�ضجعتي  اأم��ا  للكتابة  اأب���ادر  يجعلوين  ودائ���م 
الدائمة نحو املوا�ضلة وال�ضتمرار يف الن�ضر هي 

الوالدة الكرمية اأطال اهلل يف عمرها.

•لديك خمطوطات ل�ضرحيات اأدب الطفل، هل حدث 
واأن ج�ضدت على الركح؟

لل�ضغار  مل�ضرحيات  خم��ط��وط��ات  ل��دي  بالفعل 
والكبار وعر�س عليا البع�س جت�ضيدها. . جربت 
واحلا�ضر،  املا�ضي  بني  ال�ضهيد  ملحمة  يف  ذل��ك 
"جنمة  م�ضرحية  يف  الأن�ضودة  كلمات  وكذلك 
بعمل  بعد  اقتنع  مل  اأنني  غري  اخلزانة"،  ف��وق 
مطمئنة  واأن��ا  اأعمايل،  اأ�ضلم  يجعلني  اخراجي 

على  وحري�ضة  اأمينة  اأيادي  يف  تكون  �ضوف  اأنها 
اإخراجها يف اأجمل حلة كما كتبتها دون حتويرها 

عن م�ضمونها ومغزاها.

عنك،  ماذا  الطفل،  لأدب  الكتابة  جدا  ال�ضعب  •من 
ترين  اأنك  اأم  لهم،  تكتبني  واأنت  �ضعوبة  جتدين  هل 

اأن اليدان ميدانك؟
كل  باتفاق  ال�ضعب  الأدب  ذاك  هو  الطفل  اأدب 
 .. الآن  حد  اإىل  حظه  يلق  ومل  والكتاب  النقاد 
اأنني كنت متخوفة يف البداية لالنطالق  �ضحيح 
لكن  جمهولة  نتائج  اإىل  ي�ضحبني  ع��امل  نحو 

بت�ضجيع الأ�ضتاذة الذين ا�ضت�ضرتهم قبل الطبع 
واأعطوا انطباع جميل واأكدوا يل اأن يل �ضخ�ضية 
كاتب اأدب الطفل واأن ا�ضلوبي يليق بهذا اجلن�س 
الأدبي وحتى املوا�ضيع املختارة .. كما اأن القراءة 
يف  اخلو�س  قبل  الخت�ضا�س  ه��ذا  يف  املتنوعة 
الكتابة �ضهل علي الأمر ومل اأعد اأراه �ضعب قط.

هذا  باإطاق  قام  من  الطفال"،  "ب�ضم�س  •لقبت 
الذي  النور  بكونك  فخورة  اأن��ت  وهل  عليك،  ال�ضم 

ي�ضيء كتابات الأطفال؟
باإعتباري من�ضطة يف املخيمات ال�ضيفية واأثناء 

قمت  الفنية  لل�ضهرات  الأطفال  مع  حت�ضريات 
عبداهلل  الدكتور  الأ�ضتاذ  مع  ملحمة  بكتابة 
عبا�ضي الذي كان اآنذاك من�ضط هو الآخربعنوان 
من  اقتبا�ضا  الأطفال"  �ضم�س  يا  بيوتنا  "زوري 
اأغنية فريوز،  واأ�ضبح اجلميع يف املخيم ينادونني 
�ضم�س الأطفال،  فكان اللقب يزيدين همة و فخر 
فقررت اأن ان�ضر اأوىل اأعمايل يف اجلرائد الوطنية 
حتت هذه الت�ضمية امل�ضتعارة ثم اخرتتها كعنوان 

ل�ضل�ضلة اأعمايل الأدبية لهذه الفئة. 

اأما  بالأطفال،  خا�ضة  جمات  حترير  هيئة  يف  •ع�ضو 
لدك  جديد  هنالك  هل  وبالنا�ضبة  ذلك،  تزاولني  زلتي 

يف عامل الكتاب لاأطفال؟
بن�ضرها  اتوعد  التي  املخطوطات  من  الكثري  يل 
فاملهنة  املجالت  يف  الن�ضر  واأم��ا   جدا  قريب  عن 
ملوا�ضلة  املجال  و  الوقت  لنا  ترتك  ل  الإداري��ة 

وال�ضتمرار لالأ�ضف.  

•يف �ضهر رم�ضان الكرمي، كيف تق�ضي الكاتبة فاطمة 
اأم  ما،  برنامج  لديك  هل  يومياتها،  �ضيخي  الزهراء 

اأنك حتبذين البتعاد عن التاأليف والأدب؟
ال�ضنة  يف  الأ�ضهر  اأف�ضل  م��ن  ه��و  رم�ضان  �ضهر 
حزم  اأك��رث  ويجعلنا  حياتنا  روت��ني  ينظم  لأن��ه 
عليه  نغلب  اأن��ن��ا  .�ضحيح  خططنا.  مبراجعة 
اجلانب التعبدي اإل اأن الإبداع فهو يبقى يدغدغ 

اأعماقنا كلما ا�ضتفزتني ملهمتي الطفولة. 
هذه  على  رق��ي��ة  عزيزتي  ا�ضكرك  اخل��ت��ام  يف 
الأمة  لكافة  و  لك  وامتنى  اللطيفة  الدرد�ضة 

الإ�ضالمية رم�ضان مبارك.

اطار  ويف  باتنة  بولية  اجلهوي  امل�ضرح  عرف 
"املينة"  برنامج ليايل رم�ضان تقدمي م�ضرحية 
مالذا  العر�س  كان  اأين  بوزيد،  �ضوقي  للمخرج 
ا�ضتمتعوا  الذين  الفنون  اأبو  ع�ضاق  من  للعديد 

بالأداء، طيلة ال�ضهرة.
وتدور اأحداث امل�ضرحية ملوؤلفها ر�ضدي ر�ضوان، 
يف  يعمل  الذي  الزو�ضي"  "م�ضعود  العامل  حول 
نفاذ  بحجة  غلقه  تقرر  ال��ذي  البلدة  منجم 
البلدة  عمدة  جلول  ويقرر�ضي  ال�ضالحية، 
بايعاز من �ضكرتريه اخلا�س، اجراء زيارة اأخرية 
اىل املنجم، وبح�ضور �ضحفية للرتويج للن�ضاط 
ال�ضيا�ضي، وتتوا�ضل الأحداث اأين يقوم العمدة 

ذات  ويف  املنجم،  عامل  مع  بعنجهية  بالتعامل 
غلق  يف  ويت�ضبب  مفاجاأ  زل��زال  يحدث  الوقت 
العامل  ع��ن  وي��ع��زل��ه��م  عليهم،  امل��ن��ج��م  خم���رج 
الأدورا،  فيه  تنقلب  موح�س  مكان  اخل��ارج��ي، 
ومن ميلك الزاد يف املكان املعزول واملعلق هو من 

ميلك ال�ضلطة.
طيلة  باتنة  اجلهوي  امل�ضرح  عرو�س  وتتوا�ضل 
الأع��م��ال  خمتلف  بتقدمي  الف�ضيل،  ال�ضهر 
اأن  على  الوطن،  ولي��ات  عديد  من  امل�ضرحية 
تكون �ضهرة اليوم مع العر�س امل�ضرحي "املنعطف 

الأخري" ح�ضبما اأفادت به ادارة امل�ضرح.

باتنة  ولي����ة  اب���ن  اف��ت��ك 
الذهبي  امليكرفون  جائزة 
متكامل  ع��ر���س  لأح�����ض��ن 
امل�ضابقة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل 
ال����وط����ن����ي����ة ل�����الأع�����الم 
طبعتها  يف  وال��ت��ن�����ض��ي��ط 
احت�ضنتها  والتي  الثانية، 
مديرية اخلدمات اجلامعية 
بالتن�ضيقجماعة  بخن�ضلة 
عبا�س لغورو لذات الولية، 
اأي���ن ع��رف��ت م�����ض��ارك��ة 48 

متناف�ضا ميثلون 27 ولية� 
وق����ال اأي�����وب ي��ل��وز خ��الل 
نيوز":  ل�"الأورا�س  حديثه 

اأهديه  التتويج  بهذا  "�ضعيد 
يحبني  م��ن  ولكل  �ضجعني  م��ن  ولكل  لباتنة 
اأمطرتني  ملن  اأي�ضا  اأهديه  دوما  جنبي  ويقف 
ال�ضياق  الغالية"، م�ضيفا يف ذات  اأمي  بالدعاء 

�ضعبة  كانت  املناف�ضة  اأن 
اأمام قوة امل�ضاركني و�ضرامة 
اأن  اإل  ال��ت��ح��ك��ي��م،  جل��ن��ة 
من  كان  الأخ��ري  يف  التتويج 

ن�ضيبه وبا�ضتحقاق.
الطبعة الثانية التي جاءت 
جامعي  "طالب  �ضعار  حتت 
تتويج  اأي�ضا  عرفت  مبدع" 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ي��ك��روف��ون 
ال���ف�������ض���ي وامل���ي���ك���رف���ون 
ال��رون��زي، وج��ائ��زة جلنة 
التحكيم، اإىل جانب جائزة 
خا�ضة لطالب تويف موؤخرا 
حملت ا�ضم "جائزة مروان"، 
ور�ضات  الفعالية  وتخلل 
تكوينية لالإعالم والتن�ضيط على الركح، وكذا 
ملختلف  امل�ضاركة  للوفود  ا�ضتك�ضافية  خرجة 

املناطق الأثرية بولية خن�ضلة.

الرابعة  الذكرى  البواقي  اأم  ولية  اأحيت 
راح  التي   45 م��اي   08 مل��ج��ازر  وال�ضبعون 
بتقدمي  وذلك  جزائري،  األف   45 �ضحيتها 
اإكليل من الورود مبقرة ال�ضهداء من طرف 
والع�ضكرية  والأم��ن��ي��ة  املدنية  ال�ضلطات 
الفاحتة  قرئت  اأي��ن  املجاهدين  من  وجمع 

على اأرواحهم الطاهرة.
املنا�ضبة عرفت زيارة وايل الولية والوفد 
املرافق له ملتحف املجاهد، هذا الخر الذي 
نوميديا  جلمعية  ت�ضكيليا  معر�ضا  نظم 
معر�س  جانب  اإىل  الم��ازي��غ��ي��ة،  للثقافة 
عر�س  تخلله  املنطقة،  جم��اه��دي  ل�ضور 
الع�ضكرية  الثكنات  لأح��د  م�ضور  �ضريط 
فورالتي"  "فرمت  املعروفة  ال�ضتعمارية 
على  العذاب  اأن��واع  اأب�ضع  فيها  مور�س  التي 
كثريا  الذي  املعتقل  هذا  اإىل  ُيحال  من  كل 
مناق�ضة  ليتم  امل���وت،  مبعتقل  يو�ضف  م��ا 

ال�ضريط املعرو�س من طرف احلا�ضرين.
خمتلف  يف  الفائزين  تكرمي  مت  جهته  من 
والثقافية  الفكرية  وامل�ضابقات  املنا�ضبات 
امل��رح��وم ح��ج��ام يون�س  وت��ك��رمي ع��ائ��ل��ة 
ال�ضابق  يف  ولئيا  اأمينا  عمل  ل�ضهيد  اب��ن 
ال�ضيدة  وتكرمي  ال�ضهداء،  اأبناء  لتن�ضيقية 
"مرابط حدة" اأرملة ال�ضهيد مرابط ذياب 
املجاهد  وك��ذا  تومغني،  هن�ضري  بلدية  من 

ال�ضهيد  اأرملة  زبيدة  و�ضالل  ال�ضديق  عباد 
بوتلياتن حممد.  

ن�ضاط  تقدمي  عرفت  اأي�ضا  خن�ضلة  ولية 
مبديرية  التن�ضيط  ق�ضم  طرف  من  م��وازي 
اأم�ضية  خ���الل  م��ن  اجل��ام��ع��ي��ة  اخل���دم���ات 
 500 الطالبات  اقامة  م�ضتوى  �ضعرية على 
والباحثة  الكاتبة  �ضرف  على  وذلك  �ضرير 
على  اأ�ضرفت  التي  فالح  جميلة  ال��رتاث  يف 
�ضعبية  �ضعرية  بق�ضائد  الأم�ضية  احياء 
تخ�س  �ضهرة  اىل  ا�ضافة  بالوطن،  تتغنى 
واحلكم  امل���اأث���ورة  والأق�����وال  ال��ب��وق��الت 
نالت  ووطنية  دينية  مبعزوفات  مرفوقة 

اعجاب الطالبات.
كما �ضهدت الن�ضاط اقامة حفلة مو�ضيقية 
اأطربت املقيمات اللواتي هن يف اأ�ضد احلاجة 
نظرا  وذل��ك  رم�ضانية  �ضهرات  يف  للرتفيه 
ال�ضاعرة  اأهلهن، تخلله تكرمي  لبعدهم عن 
الق��ام��ة  م��دي��ر  ط���رف  م��ن  ف���الح  جميلة 
اأثنت  وقد  الن�ضاطات،  على  امل�ضوؤولة  رفقة 
الكاتبة فالح على هذه املبادرة التي تخدم 
خا�ضة  اجلامعية  القامات  داخل  الثقافة 
�ضرورة  على  واأك���دت  الف�ضيل  ال�ضهر  يف 
بني  جتمع  التي  اللقاءات  هذه  مثل  برجمة 

املثقف والطلبة.

رقية. ل

ج. ملودع/ معاوية. �سرقية. ل
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االأطفال �سيخي" �سم�ش  الزهراء  "فاطمة 
 التي رافقت موؤلفاتها امل�سرح واالأدب 

عر�ش �سريط م�سور للثكنة الع�سكرية 
"فورالتي" باأم البواقي واأم�سيات �سعرية بخن�سلة عر�ش م�سرحية "املينة" بامل�سرح اجلهوي باتنة

يلــوز" يفتك  "اأيــوب 
خن�سلة الذهبي" بجامعة  "امليكرفون 

رم�ضان 
   يجمعنا

ح������وار: رقي��ة حلم����ر

ثقافةرمضان كريم
من مواليد 25 نوفمرب 1970 باتنة، اجلميلة التي ترت�ضم على حمياها ابت�ضامة بريئة وطفولية تدغدغ اأعني الناظرين اإليها وجتعلهم ين�ضاقون اإىل حبها واللتفاتة بها ال�ضغار 
كما الكبار، لقبت "ب�ضم�س الطفال" ولها العديد من ال�ضدارات يف جمال ق�ض�س الطفال، وعن البطاقة التعريفية لها فقد در�ضت يف ق�ضنطينة لي�ضان�س مكتبات ثم بباتنة اأكملت 
الا�ضرت ماجنمت تكنولوجيات حديثة، و�ضهادة لي�ضان�س حقوق وحماماة، و�ضهادة تقني �ضامي يف ت�ضيري ال�ضتخدمني ودبلوم دولة مديرة خميمات ومراكز �ضيفية،  بداأت الن�ضر 

وطباعة ق�ض�ضها لاأطفال منذ �ضنة 2000 على غرار "العلمة نور وقواعد اللعبة و�ضر الأ�ضرار ولعبة احلياة"، ولديها خمطوطات ل�ضرحيات يف اأدب الطفل، عملت �ضمن هيئة 
التحرير لجات الأطفال من بينها جملة تعابري لدار الثقافة باتنة، ورئي�ضة نادي اأدبي البريق لدار الثقافة منذ �ضنوات، تعمل باجلمارك كمفت�ضة، ومنخرطة يف عدة جمعيات من 

بينها الأدبية والبيئية واخلريية، �ضم�س الأطفال والعديد من احلكايا يف رم�ضان يجمعنا:

ال��دي��ن  ج���م���ال  ال���ك���ات���ب  ع���ن  ورد 
و�ضيوخ  اأع��الم  يخ�س  فيما  ال��واح��دي 
زوايا �ضطيف: "هو عبد اهلل بن اأحمد 
بن  ال�ضالح  بن  ال�ضعيد  بن  بلقا�ضم  بن 
بالطالب  املعروف  ال��واح��ِدي  ال�ضالح 
�ضنة  اف��ري��ل   12 ي��وم  ول��د  اهلل،  عبد 
وعلم  ج��اه  ذات  اأ���ض��رة  يف  م   1939
بن  بلقا�ضم  ال�ضيخ  هو  والده  من  فجّده 
هو  واأبوه  للُقراآن،  معلم  و  اإمام  ال�ضعيد 
اد  الق�ضّ ال�ضعبي  القراآن وال�ضاعر  ُمعلم 
ال�ضيخ اأحمد بن بلقا�ضم، وجده من اأمه 
هو ال�ضيخ امل�ضعود الواحدي الذي كان 
الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  واإم��ام��ا،  كاتبا 
عبد  بن  علي  زاوي��ة  العائلة  زاوي��ة  يف 
اأحمد  ال�ضيخ  وال��ده  يد  على  الواحد 
خل�ضر  وال�ضيخ  بلقا�ضم  ال�ضيخ  وج��ّده 
بن �ضّياد و ال�ضيخ امل�ضعود ر�ضيد، وحني 
ا�ضتد عوده �ضار معّلما للقراآن يف نف�س 

الزاوية .
توّظف �ضنة 1981 م يف وزارة ال�ضوؤون 
وُمعلما  وم��وؤذن��ا  اإم��ام��ا  وُع��نّي  الدينية 
الوليد"  بن  "خالد  م�ضجد  يف  للقراآن 
عني  دائ��رة  الطري  بق�ضر  ازدمي  قبلة 
اإىل  عاد  ثّم  �ضنوات،  خم�س  ملدة  وملان 
بلدّية احلامة وا�ضتغل مب�ضاجدها اإماما 
وموؤذنا ومعلما للقراآن اإىل اأن ا�ضتقر به 
بن  علي  زاوية  العائلة  زاوية  يف  املقام 
م حتى   1993 �ضنة  منذ  الواحد  عبد 
اأن  بعد  م   2013 �ضنة  تقاعده  تاريخ 
تخّرج على يده الكثري من حفظة كتاب 
�ضاعرا  املدة  هذه  طوال  كان  كما  اهلل، 
وراويا ُين�ضد ال�ضعر ال�ضعبي امللحوْن يف 
والعائلية  الدينية  واملُنا�ضبات  الأعياد 
جل�ضات  ويقيم  ال�ضعبي  الرتاث  وُيحيي 
�ضارك  ال�����ض��ويف،  وامل��دي��ح  ال��ت��ق�����ض��اد 
الثقافية  الأ���ض��اب��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
اخلا�ضة  وامل��ه��رج��ان��ات  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
تكرميه  مت  امللحون  ال�ضعبي  بال�ضعر 
ثقافية  وهيئات  وموؤ�ض�ضات  جهات  من 
وخارجها  �ضطيف  ولية  داخل  كثرية 
ونال العديد من ال�ضهادات والتكرميات 
خدمة  يف  الفعالة  اإ���ض��ه��ام��ات��ه  نظري 
ُيطيل  اأن  اهلل  ن�ضاأل  وترقيته،  الرتاث 

عمره و ُيبارك فيه وينفعنا به.
املو�ضوع  عن  يخرج  مل  ال�ضعبي  �ِضعره 
الديني واملديح ال�ضويف الذي خطا فيه 
خطوات اأبيه ال�ضيخ اأحمد وعّمه ال�ضيخ 
حممد بن ال�ضعيد، فاخت�س مبدح النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضّلم وانح�ضر �ضعره يف 
كان  التي  ق�ضائده  ومن  الغر�س،  هذا 
ُتعنى  �ضعبية  ق�ضيدة  ب�ضوته  ُين�ضدها 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  مب��ول��د 
ووقائع من طفولته، ثم بعثته وحادثة 
ان�ضقاق القمر ومعجزته يف الغار �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم، مطلعها: 
َن�ْب�َدا ِب�ضم اهلل ُقويِل َجا بالّرا 

ي يِف َل�ْضَطاْر ِكيْف اللِّي َيْقَرى ْيَهجِّ
وَرى  َيْبَدا بالأِليْف َيْحَفْظ بال�ضُّ
اْر  وَها �َضاَداْت يِف اللُّوَحْة �ُضتَّ �َضقُّ
الُطلَبْة َج�ْمُلو احَلمْد ْمَع الَبقَرة

ويِف �ُضوَرة َيا�ِضنْي هّزو بالتكراْر
اأَنا َقاِري ُننُظْر يِف ِك�َتاْب اهلْل

ي ْنقوْل على املُْخَتاْر وا�ْضعدين َربِّ

االإمام ال�ساعر
 "عبد اهلل الواحدي"

وديوان  القراآن  "معلم 
ال�سعر ال�سعبي املتنقل"



جدار ال�ضمت
قالك واحد مهبول داميا حاكم احليط و 

حاط وذنو عليه وي�ضمع
 كي �ضافو 

الطبيب 
قالو"وا�س راك 

ت�ضمع"
 قالو املهبول 

بوذنك" "ا�ضمع 
 كي حط 

الطبيب وذنو 
على احليط 

قالو "ماراين 
ن�ضمع والو"

اأيا قالو املهبول 
مهبلتني؟!!. راها  اللي  "هاذي 

ح��ادثة
املراأة تبكي اجري ليا دكتور ولدي بلع

ميوت؟ راح  ل�ضقتلو  راهي  دنانري   5
الطبيب برودة: ما 

تقلقي�س روحك 
النا�س راهي اكالت 
ملالير وما ا�ضرالها 

والو؟!!.

كل ما ميلك
يف حلظة غ�ضب قالت 

له
خذ كل ما متلك وارحل
فاأم�ضك بيدها ف�ضعرت 

باخلجل وابت�ضمت
فقال لها: نحي مل�ضاي�س يل جبتهملك؟!!.

معلومات م�سلية

ولدي

�أمثال �سعبية

الكثريين  لدى  يعترب  احل�سرات  •اأكل 
اأمــــر �ــســحــي ومفيد  مـــقـــززا، هــو  اأمــــرا 
لالأغذية  املتحدة  االأمم  )منظمة  ح�سب 
 113 يف  احل�سرات  وتــوؤكــل  والــزراعــة( 

بلدا حول العامل.
• اأول من م�سى يف الف�ساء اخلارجي هو 

األك�سي ليونوف يف يونيو 1965.
تبلغ  الناري  للعيار  الق�سوى  •ال�سرعة 
اأي  الــثــانــيــة  يف  مـــرتا   1065 حــــوايل 
ال�سوت  �ــســرعــة  اأ�ــســعــاف   3 يــــوازي  مــا 

تقريبا.
عمرها  بذور  اكت�ساف  مت  •عام1965 
العام  حتى  حفظها  ومت  �سنة   2000
ا�ستزراعها وانبتت �سجرة  2005 ثم مت 
ــن الــنــخــل انــقــر�ــســت منذ  ــن �ــســاللــة م م

. 1800عام 
اإ�سارات املرور ال�سوئية  • بداأ ا�ستخدام 

قبل اخرتاع ال�سيارات.
عن  �سم   10 تبتعد  االأوروبية  •القارة 

القارة االأمريكية كل �سنة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك
 على اللي اأمي 
ولدت اأمو وخو 
راجلي هو عمو

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�ضر من �ضهر ماي

كعا�سمة  الق�سطنطينية  افتتاح   ـ   330
بروما  و�سميت  الرومانية  لالإمرباطورية 

اجلديدة.
لـــالأمم  تــنــظــم  اإ�ــســرائــيــل  ـ   1949

املتحدة.
لت�سبح  �ــســيــام  ا�ــســم  تغيري  ـ   1949

تايالند.
ـ رئي�ص وزراء بريطانيا ون�ستون   1953
لنظرية  حــادا  اإنتقادا  يوجه  ت�سر�سل 
الرئي�ص  اإدارة  كــانــت  الــتــي  الــدومــيــنــو 
االأمــريــكــي دوايـــت اأيــزنــهــاور تـــروج لها 
يف  االأمريكي  الع�سكري  التدخل  لتربير 

دول العامل.
اال�ستعمارية  الــ�ــســلــطــات  ـ   1958
حتت  للتعذيب  خا�سة  مدر�سة  توؤ�س�ص 
ب�سكيكدة  دارك"  جــون  "مدر�سة  ا�سم 
�سد  الوح�سية  االأ�ساليب  كل  ال�ستعمال 

اجلزائريني.
1967 ـ اإن�ساء ال�سركة الوطنية للبحث 

و اال�ستغالل املنجمي    .
الــعــام  ــــاد  االحت تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ    1989

للمقاولني اجلزائريني باجلزائر .
كينيا  من  تعلن  العامل  دول  ـ   1989
ــص حــ�ــســر دويل عــلــى جتـــارة  ــر� ف عـــن 
االإبادة  من  االأفيال  حلماية  وذلك  العاج 
جتارة  ع�سابات  ــدي  اأي على  اجلماعية 

العاج التي تقتل اآالف االأفيال �سنويا.
نووي  بتفجري  تــقــوم  الهند  ـ   1998
حتــت االأر�ــــص �ــســاربــة عــر�ــص احلائط 

جميع االحتجاجات الدولية.
للحركة  اإذاعـــــي  ــث  ب اأول  ـ   2002
االإ�سالمية لال�سالح  ال�سعودية املعار�سة 

بقيادة الدكتور �سعد الفقيه.
لقناة  تــلــفــزيــوين  بــث  اأول  ـ   2003
االإ�سالمية  للحركة  التابعة  االإ�ــســالح 

لالإ�سالح.
الرابع  الدويل  املنتدى  انعقاد  ـ   2008

للمالية باجلزائر.
�سندوق  اأن  يعلن  املالية  وزير  ـ   2009
 2008 نهاية  �سجل  االإيــــرادات  �سبط 
60 مليار دوالر وت�سجيل  ارتفاعا يعادل 
اإىل  اخلارجية  املديونية  يف  انخفا�ص 

دوالر. مليون   500
يف  املــ�ــســاركــني  ــن  م  %   89-  2014
اال�ستقالل  يختارون  دونيت�سك  ا�ستفتاء 
املعلنة  اجلمهورية  وقادة  اأوكرانيا،  عن 
لالن�سمام  طلبا  يقدمون  واحد  طرف  من 

لالحتاد الرو�سي.
البنغالد�سية  الــ�ــســلــطــات   -  2016
زعيم  بحق  �سنقا  ـــدام  االإع حكم  تنفذ 
مطيع  الــبــالد  يف  االإ�ــســالمــيــة  اجلماعة 

الرحمن نظامي.

يا  التخريفية  �ضاحتك  يف  رم�ضان  اأحوال  ما   �
�ضي عالوة؟

مو�ضى من�ضوري خن�ضلة
قل ما اأحوالنا يف رم�ضان هكذا �ضيكون ال�ضوؤال 

فريك"؟!!. "�ضربة  "دقيقا" واجلواب 

"لويزة  و���ض��ع��وا  ع��ن��دم��ا  ا�ضتغربت  واهلل   �
حنون" يف ال�ضجن األي�ضت من "قطاع املعار�ضة يف 

الأ�ضل"؟
ح�ضان �ضوار �ضطيف

الظاهرة يا �ضي ح�ضان ما خفي كان اأعظم من 
قطاع املعار�ضة كما ت�ضميه و�ضربوكة املوالة!!.

� ما راأيك يا �ضي عالوة يف "�ضهادة الفقر" التي 
خرجت على املواطن املغبون؟

عبدال�ضمد.خ را�س العيون
"يعطيها  اإذا عرف املواطن كيفا�س  ل حدث.. 

بظهروا"؟!

� هل تفكر مبا اأفكر به يا �ضي عالوة؟
حممد الأمني بنوري ب�ضكرة

ل...  رمب���ا..  ب���الك...  اأك��ي��د..  تقريبا... 

نعم.. يجوز.. غري ممكن... معقول...؟!!.

لي�ضوا  اأنهم  ملجرد  رجال  اأنهم  يعتقد  البع�س   �
ن�ضاء؟

منال. ج باتنة
وهاذوا وا�س حتبيني نديرلهم با�س يتخل�ضوا 
من اعتقادهم اخلاطئ هذا.. الدنيا تبدلت ويف 

بع�س العقول عاهة؟!.

يف  العي�س  اأم  �ضعادة  يف  امل��وت  تف�ضل  اأيهما   �
تعا�ضة؟

وفاء.ن عني التوتة
اأو  اأموت مرتفا  اأن  اأنا لو خريت ما بني اثنتني 
اأعي�س بائ�ضا.. �ضاألغي ال�ضوؤال و يتهنى الفرطا�س 

من حك الرا�س؟!!.

� ما تخلي�س النا�س تندم على معريفتك خليهم 
يندموا على خ�ضارتك؟

حممد.ل باتنة
من  الأ�ضا�س...  من  يندموا  خليتهم�س  ما  اأنا   
ما  ما نعرف  املعريفة..  الذرائع.. و�ضد  �ضد  باب 

نحب نتعرف!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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عمرك ما تقول ندمت 
دميا قول تعلمت

�سورة م�سحكة

حكـــمة
اإذا �ساألت كرميا حاجة فدعه 

يفكر فاإنه ال يفكر اإال يف خري، واإذا 
�ساألت لئيما حاجة فعاجله فاإنه 

اإن فكر عاد اإىل طبعه
مل تعد احلاجة
 اأم الخرتاع.. 

اَها"؟! بل اأ�ضبحت "اأبَّ
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ر�سيد. ح

خن�صلة

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

من رئي�ش غائب 
اإىل بديل غائب

للمطالبة  �سعبي  حــراك  يف  اجلزائريون  خرج 
�سنوات  مــنــذ  الــغــائــب  الــرئــيــ�ــص  مــهــزلــة  ــهــاء  ــاإن ب
ختم  على  اال�ستيالء  ف�سيحة  باإنهاء  واملطالبة 
رئا�سة اجلمهورية والت�سرف به فيما يخدم م�سالح 
اأرادوا ومتت خلخلة  ما  للجزائريني  الع�سابة، كان 
براغي الع�سابة ف�سقط "الكادر" و�سقط كل من كان 
يختبئ خلفه وميار�ص الف�ساد يف الظل ويتاآمر على 
اجلزائر و�سيادتها الوطنية يف اخلفاء، واأكاد اأجزم 
اأنف�سهم  ال�سلطة قد و�سعت يف يد من ن�سبوا  اأن  لو 
اأو�سياء  وعي  بغري  "الغا�سي"  بع�ص  ن�سبهم  من  اأو 
حتقيق  مــن  متكنوا  ملــا  والــوطــنــيــة  ـــراك  احل على 
العدالة  متكني  واأق�سد  االآن  اإىل  املحققة  النتائج 
الكثري من اجلزائريني يتخيلون  روؤو�ص مل يكن  من 
اأنها �ست�سقط فكيف مبحاكمتها والزج بها يف ال�سجن 

بطريقة مذلة؟
�ساألت اأحد املتبنني ل�سعار "يتنحاو قاع" عما اإذا 
كان يفكر يف اأ�سخا�ص ما ميكن اأن يحلوا حمل بدوي 
وبن �سالح فقال اأنه حينما تتوفر االإرادة احلقيقية 
ونزيهة  �سفافة  انتخابات  وتنظيم  التغيري  يف 
ف�سيكون هناك بديل بال �سك، اأي اأن حمدثي يفكر 
"كي يزيد ن�سموه بوزيد"، وال اأدر هل يظن  مبنطق 
الدولة  باأن  مبنطقه  يفكرون  ممن  وغريه  حمدثي 
"عبارة عن م�ستودع" ال يتقرر اأي نوع من الب�ساعة 
ما  وهذا  وتهيئته  وطالئه  دهنه  بعد  اإال  فيه  تباع 
قبل  موؤ�س�س�ساتها  يف  فراغ  الدولة  مفهوم  يف  يعني 

التمكن من معرفة "االأجدر واالأ�سلح". 
اأغلب من يرفعون �سعار "يتنحاو قاع" ال ميلكون 
الذين  االأ�سخا�ص  اأو  ال�سخ�ص  عــن  فكرة  اأدنـــى 
نزيهة  انتخابات  على  لالإ�سراف  تفوي�سهم  ميكن 
وغري  منق�سمني  باتوا  اجلزائريني  اإن  بل  و�سفافة، 
احمد  �سخ�ص  على  االتفاق  مت  اأن  فبعد  متفقني، 
الكثري  خرج  للمرحلة  كرجل  االإبراهيمي  طالب 
من اجلزائريني يرف�سون اأن ميثلهم "�سايب"، وحني 
اقرتح الكثري من اجلزائريني رئي�ص احلكومة االأ�سبق 
"احمد بن بيتور" كوزير اأول بدل بدوي خرج الكثري 
من اجلزائريني يف املقابل يرف�سون ذلك، لي�ص ذلك 
كان يحلم  التي  ال�سخ�سيات  اإن كثريا من  بل  فقط، 
اأ�سبح  ترت�سح  بــاأن  فيفري   22 قبل  اجلزائريون 
الكثري من اجلزائريني اليوم ويف مناطق ما يرف�سون 
توليها ت�سيري املرحلة االنتقالية، وبهذا انتقلنا من 
الغائب  احلل  مرحلة  اإىل  الغائب  الرئي�ص  مرحلة 
االأمر  هــذا  ا�ستغلوا  اأ�سخا�سا  هناك  اأن  واملوؤ�سف 
اأو  وا�ستغلوا عدم اتفاق اجلزائريني على �سخ�سية 
�سخ�سيات معينة وراحوا يفر�سون اأنف�سهم اأو�سياء 
على احلراك لي�ص ذلك فقط بل مفو�سني للتحدث 
والتحري�ص �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية وقادة اأركانها، 
وغياب  احلــراك  عمر  طــول  اأزمــة  اأن  فاأظن  لهذا 

البديل اأ�سد خطرا من اأزمة غياب الرئي�ص.

�سحال �سعابت علينا كلمة احلق... يل 
قالها مات وال اغتالوه اأو ت�سرق... منا�سل 

اأو مواطن ب�سيط اأو حتى مغني وكاتب 
للبالد ع�سق... كلهم �سحايا الديكتاتورية 

يل ما ترحم وال ت�سفق... واليوم ال�سعب 
ذاق طعم احلرية بعدما تخنق.... خلوه 

يتنف�ص هواها ولو كانت كذبة فيه غرق...

بلديــات  تتوا�ســل عــرب خمتلــف 
القافلــة  فعاليــات  واليــة خن�ســلة 
التح�سي�سية من خماطر الت�سممات 
قبــل  مــن  املنظمــة  الغذائيــة 
مــع  بالتن�ســيق  التجــارة  مديريــة 
جمعية حماية امل�ســتهلك وخمتلف 

القطاعات.
 وتهدف هذه القافلة اإىل حماربة 
توجيهــات  وتقــدمي  التبذيــر 
ال�ســكر  ن�ســبة  تخفي�ــص  ب�ســرورة 
وامللح واملواد الد�ســمة يف املنتوجات 

الغذائيــة، حيث �ســخرت املديرية 
والب�ســرية  املاديــة  االإمكانــات  كل 
الوقائيــة،  املبــادرة  هــذه  الإجنــاح 
ف�ســال عــن اإقامــة اأبــواب مفتوحة 
ميدانيــة  حت�سي�ســية  وعمليــات 
علــى  مطويــات  توزيــع  يتخللهــا 
الوافدين وبرجمة درو�ص اإر�سادية 
اإعالميــة  وحمــالت  امل�ســاجد  يف 
وا�ســعة يتــم مــن خاللها التوا�ســل 
املبا�ســر مع املواطنني وامل�ســتهلكني، 
حيــث اأكــد مديــر القطــاع اأن هــذه 

اإىل  باالأ�ســا�ص  تهــدف  القافلــة 
ونحــن  ال�ســيما  املواطــن  حت�ســي�ص 
علــى اأبواب �ســهر رم�ســان اأين تكرث 
الغذائيــة،  الت�ســممات  حــاالت 
و�سيتم اأي�سا على هام�ص هذه االأيام 
الوقائيــة تنظيم زيــارات ميدانية 
لنقــاط البيــع واالأ�ســواق اليوميــة 
الواليــة  بلديــات  خمتلــف  عــرب 
وتنظيم خرجــات لفائدة التالميذ 
ومرتب�ســي  الرتبويــة  باملوؤ�س�ســات 

قطاع التكوين املهني بخن�سلة.

بــني  ا�ســطدام  حــادث  ت�ســبب 
�ســيارتني بالطريق الوطني رقم 79 
املــكان امل�ســمى راأ�ص العقبــة ببلدية 
تيربقنت بوالية ميلة يف اإ�سابة 05 
اأ�سخا�ص باإ�ســابات خفيفة، ترتاوح 

اأعمارهــم بــني 08 و64 �ســنة، ومت 
تقدمي االإ�سعافات االأولية لل�سحايا 
يف عــني املــكان ومت نقلهــم مــن طرف 
م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة 

االإ�ستعجاالت بفرجيوة.

عرث مواطنــون اأم�ص االأول، على 
جثة �سيخ يبلغ من العمر 64 �سنة 
الــزرق  ببلديــة  خلوابــي  مب�ســتة 
مغطى بالــرتاب داخل حفــرة بها 
اأدوات حفر وم�ســباح يــدوي وقد 

ح�سر نقل اجلثة وكيل اجلمهورية 
بامل�ست�ســفى  املنــاوب  والطبيــب 
والفرقة العلميــة للدرك الوطني 
حيــث دامت عمليــة انت�ســاله 05 

�ساعـات.

فـــيـــفـــري   24 حــــــي  �ـــســـهـــد 
اأم  بــواليــة  مليلة  عــني  مبدينة 
منزل  على  �سطو  البواقي،عملية 
العملية  املدينة،  بو�سط  متواجد 
يف و�سح النهار بعد اأن مت مراقبة 
وزوجته،  املنزل  �ساحب  حتركات 
خروج  فور  ال�سرقة  عملية  لتتم 
هذا  للعمل.  وتوجهها  الــزوجــة 

كمية  على  اال�ستحواذ  مت  وقــد 
تتجاوز  الذهبية  امل�سوغات  من 
�سنتيم  مليون   150 ـــ  ال قيمتها 
مليون   80 اإىل  ي�سل  مايل  ومبلغ 
جهتها  من  االأمــن  م�سالح  �سنتيم، 
حول  املكثفة  حتقيقاتها  با�سرت 

واقعة ال�سطو.

فــارق ال�ســاب )عمــاد/د( مــن بلدية العلمة �ســرق 
والية �ســطيف احلياة متاأثرا بحادثة �سقوط خطري 
على الراأ�ص اأثناء �ســجار وقع يف اليوم االأول من �سهر 
رم�سان الكرمي مبدينة العلمة، وفارق ال�سحية البالغ 
مــن العمر 33 �ســنة احلياة بعــد ثالثة اأيام ق�ســاها 
بالعنايــة املركــزة مب�ست�ســفى �ســعادنة عبــد النــور 
ب�ســطيف، فيما متكنت امل�ســالح االأمنية منة توقيف 
اجلاين، علما اأن اجلرمية تعد االأوىل ببلدية العلمة 
خالل �ســهر رم�ســان حيــث تعود ال�ســكان علــى وقوع 

جرائم خطرية خالل ال�سنوات الفارطة. 

باالأمــن  الق�ســائية  ال�ســبطية  متكــن عنا�ســر 
احل�ســري اخلام�ــص ب�ســطيف مــن توقيــف اأحد 
اأخطر مروجي املخدرات واملوؤثرات العقلية و�سط 
مدينــة �ســطيف حيــث مت توقيف امل�ســتبه به يف 
حالة تلب�ص وهو ب�ســدد ترويــج بع�ص االأقرا�ص 
املهلو�ســة، وبعــد التحقيق معه مت ا�ست�ســدار اإذن 
بتفتي�ص م�ســكنه اأين مت العثــور على كمية هامة 
مــن املوؤثــرات العقليــة قدرت بنحــو 701 قر�ص 
مهلو�ــص، ومت تقــدمي املــروج رفقة 4 مــن زبائنه 
اأمــام اجلهات الق�ســائية املخت�ســة بتهمة ترويج 
املخدرات وخمالفــة االأحكام املتعلقة ببيع املواد 

ال�سيدالنية بالتجزئة ب�سفة غري �سرعية.

بالطريــق  االأول،  اأم�ــص  وقــع  مــرور  حــادث  خلــف 
الوطني رقم 20 الرابط بني واليتي قاملة وق�سنطينة 
وبال�ســبط اأمــام فنــدق بلديــة وادي الزناتي، م�ســرع 
29 �ســنه واإ�ســابة �سخ�ســني  �ســاب يبلــغ مــن العمــر 
اآخريــن بجــروح متفاوتــة اخلطــورة، اإثــر ا�ســطدام 
حافلة لنقل امل�ســافرين تعمل على خط اإليزي باتنة، 
ب�ســيارة �سياحية حيث مت اإ�ســعافهم  يف عني املكان من 
طرف اأعوان احلماية املدنية قبل نقلهم اإىل املوؤ�س�ســة 

العمومية االإ�ست�سفائية وادي الزناتي.
الرئي�ســية  الوحــدة  تدخلــت  ال�ســياق،  نف�ــص  ويف 
للحمايــة املدنيــة، اأمــام مركــب تكرير ال�ســكر بلدية 
قاملــة، بعــد انحراف دراجــة ناريــة، ما خلف اإ�ســابة 

�سخ�سني يبلغان من العمر 30 �سنة من العمر.

وفاة �ساب تعر�ش
 العتداء خطري بالعلمة 

حجز 701 قر�ش مهلو�ش 

هالك �ساب يف حادث مرور

قافلة للتح�سي�ش بالت�سممات الغذائية 
تزامنا و�سهر رم�سان

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأمر قا�سي التحقيق لدى 
حمكمة عني وملان جنوب 

والية �سطيف بو�سع 4 
اإطارات عن م�ست�سفى 

عني وملان حتت الرقابة 
الق�سائية تكملة ل�سل�سلة 
التحقيقات االأمنية التي 
اأف�ست اإىل اإيداع مديرة 
امل�ست�سفى واملقت�سد رهن 

احلب�ص االحتياطي، 
واملعنيون باالأمر هم مديرة 

املوارد الب�سرية، ورئي�ص 
م�سلحة االإطعام ورئي�سة 

املجل�ص الطبي ال�سابق 
وخمربي، وجاء ذلك بعد 

�سل�سلة التحقيقات االأمنية 
التي طالت املوؤ�س�سة 

االإ�ست�سفائية. 

�صطيف

ميلة 

اأم البواقي
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