
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

اجلي�س باملر�ساد لكل الد�سائ�س التي ت�ستهدف اجلزائر
�سيظل جمندا من اأجل اإحباط كل امل�ؤامرات التي ترمي اإىل زرع  بذور عدم اال�ستقرار

�ص 03

قاملة

خماوف من ا�ستنزاف 
املياه اجلوفية بباتنـــة

بعد اإم�ساء مئات الرتاخي�ص حلفر االآبار

فاق عدد تراخي�ص حفر الآبار التي مت اإم�ضا�ؤها منذ رفع التجميد عن 
حفر الآبار الفالحية بولية باتنة، 1500 ترخي�ص ح�ضبما ك�ضفت 

عنه ال�ضلطات الولئية، جاء ذلك بعد اأن اأح�ضت م�ضالح مديرية 
الري اأكرث من 1800 طلب رخ�ضة مت اإيداعها لدى م�ضاحله خالل 

ال�ضنوات الأخرية...

املعني�ن احتج�ا اأمام مقر امل�ؤ�س�سة

مت اكت�سافه بعد مت�ين امل�ؤ�س�سة به

طالب�ا ال�ايل بت�قيفه

بغالف مايل بلغ 27 ملي�ن دينار

اآالف طلبات الربط مكد�سة 
يف اأدراج امل�س�ؤولني 

بعد مرور �سن�ات على انطالق 
االأ�سغال دون ا�ستالمهم �سققهم

مدر�سي مطعـم   26
 يف طور الإجناز بباتنة

الكـهــرباء مل ت�ســل 
ال�سكنات الريفية بباتنة

"�سونلغاز" قاملة 
تعاقب عمالها امل�سربني 

دعمــا للحــراك

حجز دجاج فا�سد موجه 
لال�ستهالك مبتو�سطة

"مري" قـايـ�س
 يف مـواجهــة غ�سـب

 ال�سكان واأع�ساء املجل�س

م�ستفيدون من ال�سكن 
الرتقوي املدعم يحتجون

يومية �إخبارية عامة
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ح�سب املركز ال�طني للمناخ
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خن�سلة
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�ص 24

�ص 05

�ص 05

باتنة

�سورة االأورا�ص نيوز

�سورة من االأر�سيف

اأمرا�س املا�سية تعود اإىل الواجهة بخن�سلة
يعي�س موالو بوحمامة يف خن�صلة، حالة من القلق واال�صتياء اثر نفوق الع�صرات من روؤو�س املا�صية باملنطقة امل�صماة "بايذمة" ببلدية مل�صارة، احلادثة 

تعترب االأوىل من نوعها يف املنطقة، حيث تعر�س قطيع من املا�صية اإىل نفوق جميع اجلديان من نوع املاعز،  ما اأثار ا�صتغراب ال�صكان...

مر�ص جمه�ل يفتك بالع�سرات من اجلديان بلم�سارة

�س 05

�س 04

اإفطار: 19:35
اإم�ساك: 03:49

تقبل اهلل �سيام اجلميع



ح�ســـان بوزيدي

الثانية  اجلمعة  م�سريات  يف  اجلزائريون  به  نادى  ما 
خالل  من  التعقيد  نحو  ت�سري  االأمـــور  اأن  يوؤكد  ع�سرة 
قبل  رئا�سية  انتخابات  اأي  اإجــراء  عدم  على  اإ�سرارهم 
ت�سري  الــذي  الوقت  يف  واحلكومة  الدولة  رئي�ص  رحيل 
الدولة  واأن  باقيان  وبــدوي  �سالح  بن  اأن  املوؤ�سرات  كل 
ما�سية يف التح�سري لهذه االإنتخابات التي يرف�ص ال�سعب 
اأن ت�سرف عليها حكومة بدوي املعينة ح�سبهم من طرف 
الع�سابة، ويطالبونها منذ بداية احلراك بالتنحي لكن 

دون اأن ت�ستجيب ملطالب ال�سعب اأو ت�سمع له.
انتخابات  اأي  ــراء  ج عــدم  على  اجلــزائــريــون  اإحلـــاح 
االأمــور  اأن  اإىل  يوؤ�سر  وبــدوي  �سالح  بن  رحيل  بعد  اإال 
�ستتعقد اأكرث يف االأيام القادمة خا�سة مع دخول موعد 
والتاأخر  التنازيل  العد  مرحلة  الرئا�سية  االإنتخابات 
اإ�سافة  واللوجي�ستيكية  املادية  التح�سريات  يف  الكبري 
الداخلية  وزيـــر  مكاتب  اإىل  ــــواردة  ال الــتــقــاريــر  اإىل 
اإعادة  عملية  عن  البلديات  من  الكثري  امتناع  بخ�سو�ص 
بعدم  الق�ساة  وتهديد  الناخبة،  الهيئة  قوائم  مراجعة 
وال�سخ�سيات  ـــزاب  االأح جــل  اأن  كما  عنها،  ــراف  االإ�ــس
الوطنية اأجمعت على ا�ستحالة تنظيم هذه االإنتخابات 
يف موعدها املحدد وهو ما يعني اأن ال�سروط غري متوفرة 

الإجناح هذا االإ�ستحقاق.
بكلية  اأ�ستاذ  وهــو  يــزة  بــن  يو�سف  الدكتور  ماكتبه 
موقعه  على  باتنة  بجامعة  واحلقوق  ال�سيا�سية  العلوم 
اأي  لتفادي  املمكنة جدا   الفاي�سبوك هي من احللول  يف 
اأي جديد  اإذا مل يطراأ  م�سكلة د�ستورية حيث قال باأنه 
على ال�ساحة ال�سيا�سية خالل االأ�سبوع اجلاري من طرف 
املعار�سة  القوى  على  يجب  فاإنه  الع�سكرية  القيادة 
وال�سخ�سيات الوطنية التي يطالب بها ال�سعب كل جمعة 
اأن تطلب مالقاة رئي�ص الدولة بن �سالح من اجل الت�ساور 
والو�سول احللول حقيقية لالأزمة الراهنة ومنها �سرورة 
مقابل  االإنتخابات  على  ت�سرف  م�ستقلة  اآليات  لو�سع 
اإبعاد وزارة الداخلية ويتوىل الق�ساء الع�سكري واملدين 
مراقبتها وتتجند لها االأحزاب وممثلي املرت�سحني ويقوم 
اأجل م�ساركة قيا�سية لل�سعب  اجلميع بتعبئة �ساملة من 
يف االإتتخابات وقال الدكتور بن يزة اأنه يجب اأن يتقدم 
للرت�سح من نادى بهم احلراك وختمه باآية قراآنية " ويف 

ذلك فليتنف�ص املتناف�سون" 
ما كتبه واقرتحه الدكتور هو جزء من احلل وقد يكون 
احلل االأخري يف ظل املخا�ص الذي يعرفه امل�سهد ال�سيا�سي 

قبل اقل من �سهرن من موعد االإنتخابات الرئا�سية.
وال�سوؤال الذي �سيبقى مطروحا لغاية الرابع جويلية 

القادم ماذا لو قاطع ال�سعب هذه االإنتخابات؟ 

اآخـــر الكالم
حني تتعب اإىل اأين �ستذهب...؟؟؟؟

اإىل املوت...
فهو يوم عطلة طووووييييييييل

وتركتم لنا من الوجع ما يكفينا...
اأي كـــــرم هذا... 

لكــل النا�ص
smssms

قال: يو�سف حنطبلي 
)بروفي�سور يف علم االجتماع(
ايجابيا  انعك�س  اجلزائر  يف  ..."احلراك 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  على 

للمواطن".

قلنا: نعم لهذا ا�صبح من هب ودب 
ي�رضب ومن هب ودب ي�صب اجلي�ش.

auresbook

هي ن�ســبة النفايات �ســواء املوجهة لل�ســماد الطبيعي اأو مواد اأخرى 
قابلة اأي�ســا للتدوير التي �سي�ســمح االنتقال اإىل االقت�ســاد التدويري 
بر�ســكلتها، ما ي�ســاهم يف دعم االقت�ســاد الوطني ح�ســب وزيرة البيئة 
والطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، التي اأن تدوير النفايات 
واإعــادة ر�ســكلتها من �ســاأنه كذلك تخفيف ال�ســغط علــى مراكز الردم 

التقني وا�ستحداث قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني.

بطاقة حمـــــــــراء

يبــدو اأن مــا مل يكــن ممكنا ممار�ســته يف االأيام العادية اأ�ســبح 
ممكنا با�ســم رم�ســان، فالكثري من النا�ص باتوا يقومون بت�ســرفات 
غــري الئقة بحجة اأنهم �ســائمون، حتــى اأن الكثري من املوظفني يف 
كثري من املوؤ�س�ســات بوالية باتنة اأ�ســبحوا يغادرون مكاتبهم  قبل 
انق�ســاء الفرتة املخ�س�ســة للدوام دون رجعة وكل ذلك ا�ســتغالال 
لتغري الربنامج اأين يختلف برنامج الدوام من موؤ�س�ســة اإىل اأخرى 
حيث مل يعد املواطنون يعلمون عن الربنامج ال�سحيح �سيئا، فرغم 
اأنه ال توجد فرتة خم�س�ســة للغداء يف �ســهر رم�ســان اإال اأن الكثري 
مــن املوظفني باتوا يتحججــون بانتهاء الدوام يف حدود ال�ســاعة 
الثانية ع�ســر با�ســم "رم�ســان" فمن يخرب هوؤالء اأن رم�ســان �ســهر 

للعبادة ال �سهرا ملمار�سة "الف�ساد" با�سمه؟

باملائـــة  60

زووووووم الأورا�س....
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هكذا يرتك جتار ال�سوق 
االأ�سبوعي بحملة 2 اأماكنهم 

غارقة يف القمامة كل يوم 
جمعة لياأتي بعد ذلك عمال 

النظافة على قلتهم من 
اأجل رفع خملفاتهم، ال�سوؤال 
املطروح ماذا �سيخ�سر هوؤالء 

لو قام كل واحد منهم 
بجمع بقايا خ�سرهم بعد 

مغادرتهم ال�سوق؟

من اأتع�ص املواقف التي قد ي�سادفها املرء يف حياته 
اأن تلتقي على راأ�سه م�سيبتان لهذا قال اأجدادنا 

قد  ما  اأبخ�ص  ومن  توّجع"..  الرا�ص  على  "�سربتني 
ي�سرتيه الواحد منا اأن يكون ال�سيء املبتاع �سلعة 

رديئة ي�ساف اإليها كيل ناق�ص مبعنى "التطفيف يف 
امليزان".. اأو اأن نتعر�ص لظلم مزدوج من جهتني اأو اأن 

ت�سرتك خ�سلتان مكروهتان يف اأمر واحد اأو �سخ�ص اأو 
ق�سية..

وقد قالت العرب "اأح�سف و�سوء كيلة؟" وهو مثل 
مطابق للمثل اجلزائري " �سي�ص وميزان ناق�ص" اأو 

اأن ي�سرتي  اأراد  اأن رجال  "ْح�َسْف وميزان ناق�ص" حيث 
مترا فاإذا بالبائع يزن له من "احل�سف" و زيادة عن 

ذلك عندما و�سعه ليزنه تعمد االإنقا�ص فيه فقال له 
الرجل "اأح�سفا و�سوء كيلة؟" فاأ�سبحت تلك العبارة 

مثال ي�سرب ا�سرتكت فيه املجتمعات العربية كّل 
جمتمع ينطقه ح�سب لغته العامية ال�سائدة.

واحل�سف اأو ال�سي�ص من التمر الذي مل ين�سج ولي�ص 
فيه نواة ويكون فا�سدا ياب�سا �سعيفا، وهو اأرداأ التمور، 

ُلَب وف�سد..ال طعم له وال حلاء وال حالوة،  فاإذا جف �سَ
يقدم عادة علفا للدواب لتقتات منه.. وقيل يف االأمثال 

اجلزائرية "فالن ياب�ص كي احل�سفة" تعبريا عن 
البخل ال�سديد.

ويبدو اأننا يف اأيامنا هذه حماطني بكل ما هو 
رديء.. فحيثما نويّل وجوهنا فثمة من ي�سنف اأب�سارنا 

مبا ال ي�سر ويزيد من تفاقم م�ساعر "الغيظ" اإن �سح 
التعبري.. واملواطن بات م�ستهدفا بكل "ما َيكرهه" 

و"ُيكرهه" على التقبل عن م�س�ص..فم�ساريع االإ�سكان 
اله�سة والفا�سدة والتي ت�ستنزف اأع�ساب املواطنني 
ويف بع�ص االأحيان جيوبهم كما يف �سيغ الت�ساهمي 

والرتقوي وغريها... ينطبق عليها مثلنا "�سي�ص 
وميزان ناق�ص"..اأ�سواقنا التي يجربك التجار فيها 

على �سراء خ�سر باأ�سعار خيالية متتزج اأتربتها مع 
العفن والغالء.. ينطبق عليها مثلنا "�سي�ص وميزان 

ناق�ص".. م�ست�سفياتنا بخدماتها املبتورة وانعدام 
التجهيزات فيها و�سوء التعامل مع املواطن من 

طرف موظفيها..ينطبق عليها مثلنا "�سي�ص وميزان 
ناق�ص"..واالأمثال اأكرث من اأن حت�سر ما دمنا جمربين 

على "ال�سي�ص وامليزان الناق�ص" حيث ال بدائل وال 
خيارات نواجه بها هذا "الت�سونامي" الذي مل يرتك 

قطاعا اإال كان له فيه م�سرب مثل.
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ل�سوارع اجلزائر  اأم�ص، ع�سرات اجلزائريني  خرج م�ساء 
ثاين  يف  االإفطار  وجبة  تناول  بعد  مبا�سرة  العا�سمة، 
رف�سهم  عــن  تعبريا  اجلمعة  ليوم  احتجاجية  وقفة 
4 جويلية  الإجراء االنتخابات الرئا�سية املربجمة يوم 

القادم، وملئ املتظاهرون �ساحة الربيد املركزي مبا�سرة 
الوجوه  كل  رحيل  على  منهم  اإ�سرارا  املغرب،  �سالة  بعد 
املح�سوبة على نظام الرئي�ص ال�سابق بوتفليقة، مرددين 

�سعار "البالد بالدنا ونديرو راينا".

على  مقت�سر  البع�ص   عند  والوعي  ــالق  االأخ ان  يبدو 
الباتنيون فطورا  اقام  ان  �ساعات معدودات فقط، فبعد 
اجلمعة  يــوم  ــراك  ح بعد  احلــريــة  �ساحة  يف  جماعيا 
تعبريا عن ال�سلمية والوعي والتح�سر ابى البع�ص منهم 
اال ان ير�سل "حرميه" بعد املغرب اىل حديقة احلروف 

حيث كان هناك جو اآخر من الهز وال�سخب يف عز ليايل 
فهل  الليل،  منت�سف  اىل  ا�ستمر  الف�سيل  رم�سان  �سهر  
وهل  التح�سر  هو  هذا  وهل  ترى  يا  الوعي  يكون  هكذا 

هذه هي االخالق؟

اأ�سعار  اأن  للم�ستهلكني  الوطنية  الفيدرالية  ك�سفت 
االأ�سبوع  بداية  ا�ستقرار،  �ستعرف  والفواكه  اخل�سر 
الثاين من �سهر رم�سان، وقالت اأن االأ�سعار من املنتظر اأن 
تنخف�ص بن�سبة 20 اإىل 30 يف املائة، تزامنا مع دخول 

مو�سم اخل�سر والفواكه.
قد  التجارة،  وزارة  اإجـــراءات  فــاإن  ذاتــه،  ال�سياق  ويف 
عرفت  اأيــن  التجار،  طــرف  من  احلائط  عر�ص  �سربت 

االأ�سعار اإلتهابا مع بداية �سهر ال�سيام.

ملف  فتح  اإعــادة  حول  للحكومة  اجلديد  التوجه  لقي 
لدى  كــبــريا  ترحيبا  امل�ستعملة  الــ�ــســيــارات  ا�ــســتــرياد 
القرار  و�سفت  التي  امل�ستهلكني،  ومنظمات  املواطنني 
مبثابة االنت�سار لل�سعب والق�ساء على لوبيات ال�سيارات 
املركبات  اأ�سعار  رفع  يف  وت�سببت  ال�سوق،  احتكرت  التي 

اجلزائريني  من  الكثري  حرمت  قيا�سية  م�ستويات  اإىل 
تركيب  م�سانع  ف�سل  اثبتت  حيث  �سيارة،  امتالك  من 
وال�سعب  احلــكــومــة  طــمــوحــات  حتقيق  يف  الــ�ــســيــارات 
وحتولت اإىل م�ستودعات لنفخ العجالت وتهريب العملة 

ال�سعبة عن طريق اال�سترياد املقنن للواحق ال�سيارات.

علق الكثري من رواد مواقع التفاعل االجتماعي بكثري من 
امل�سل�سل  رافقت  التي  الكبرية  ال�سجة  بخ�سو�ص  احلرية 
اأوقروت  �سالح  الفكاهي،  ببطولة  اجلزائري  الرم�ساين 
املطلوب  امل�ستوى  اإىل  يرقى  مل  قور�سو" انه  "القر�سان 
"عا�سور  �سابقه  حققه  الذي  الكبري  النجاح  غرار  على 
العا�سر "وهو املتنازع عليه من طرف القنوات اجلزائرية 

االأعمال  هــذه  اأحقية  يف  للف�سل  الق�ساء  اإىل  و�سلت 
النزاع  تينا"  "ان�ص  دخــول  وحتى  تلك  اأو  القناة  لهذه 
حول كتابة �سيناريو امل�سل�سل ومهددا بن�سر كل احللقات 
من   اأكرث  تعد  ال  امل�ساألة  باأن  علقوا  حيث  االأنرتنت  عرب 

فار". وامليت  كبرية  "مندبة 

قرر جهاز الدرك الوطني التدقيق يف هوية ال�سيارات اململوكة لل�سركات العمومية والهيئات االدارية، التي متر 
عرب الطرق الوطنية والوالئية، وحترير حما�سر ر�سمية يف حالة عدم وجود اأمر مبهمة اأو عدم مالءمة ال�سائق 

للمهمة.
القرار جاء يف �سكل تعليمة وجهت لوحدات الدرك الوطني على امل�ستوى الوطني وجهت لوحدات الدرك الوطني 
على امل�ستوى الوطني.والهدف من هذا االإجراء هو منع اأي ا�ستغالل غري قانوين لل�سيارات الر�سمية، �سواء التابعة 
اأو ال�سركات اململوك راأ�سمالها للدولة، وتت�سمن التعليمة �سرورة حترير حم�سر يثبت حالة  لالإدارات العمومية 

خمالفة القانون املتعلق با�ستخدام ال�سيارات التابعة للهيئات العمومية وال�سركات التابعة للدولة.
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اجلي�س باملر�ساد لكل الد�سائ�س التي ت�ستهدف اجلزائر 

ال�سمانة واحلماية للق�ساء ل تاأتى
 من جهة خارجة عن ال�سلطة الق�سائية

التندي��د  عب��ارات  تتوق��ف  مل   
القادم��ة من بي��ت العمال من��ذ نزول 
خ��رب حتوي��ل االأم��ن الع��ام للح��زب 
ال�صي��دة لوي��زة حن��ون عل��ى ال�صجن 
املدين بالبليدة يف اأعقاب ا�صتدعائها 
للمثول بن ي��دي الق�ص��اء الع�صكري 

بذات الوالية. 
الرتوي��ج  احل��زب  اأن�ص��ار  وح��اول 
لقدوم حنون اأول االأمر اإىل املحكمة 
الع�صكرية، على اأنه �صورة املراأة التي 
تلت��زم بالقان��ون، بكونه��ا ال تخ�ص��ى 
م��ن ما�صيه��ا ال�صيا�ص��ي، واأنه��ا جاءت 
ي�ص��ع  لقان��ون  لالمتث��ال  مبفرده��ا 
م�صت��وى خيطه فوق روؤو���س اجلميع، 
مثلم��ا ي�ص��دح به احل��راك يف ال�صارع 
العدال��ة  روؤي��ة  يف  الثال��ث،  لل�صه��ر 
اجلمي��ع  واأن  اجلزائ��ر،  يف  تتحق��ق 

�صوا�صية اأمام القانون. 
"زل��زاال" باأعل��ى قيا�ص��ات  اأن  غ��ر 
ري�صرت َقَل��َب كل �صيء راأ�صا على عقب 
داخل بيت العمال، مبجرد نزول خرب 
حتوي��ل ال�صي��دة حنون عل��ى ال�صجن 
امل��دين، وه��و ما يعن��ي بلغ��ة الق�صاء 
"ملف للمتابعة" وفق اأحكام القانون 
ح��زب  ماانف��ك  ال��ذي  اجلزائ��ري، 
العمال وزعيمت��ه يطالبون بتطبيقه 
يف كل مرة حت�ص��ر عد�صات الت�صوير 
لت�صجي��ل موق��ف احل��زب ومتابعت��ه 

حلراك ال�صارع.  
ح��زب  يف  القي��ادي  وك�ص��ف  ه��ذا، 

ع��ن  تاعزيب��ت،  رمط��ان  العم��ال، 
انط��الق حملة دولية �صاملة م�صاندة 
الأمين��ة عامة احل��زب لويزة حنون، 
التي مت اإيداعها رهن احلب�س املوؤقت 

اخلمي�س املن�صرم. 
خ��الل  تاعزيب��ت،  النائ��ب  ول��وح 
ن��دوة �صحفية ن�صطها يف مقر احلزب 
ي��وم اأم���س، با�صتعمال ورق��ة اخلارج 
منا�صل��ة  حن��ون  "لوي��زة  بالق��ول: 
عاملي��ة، والع��امل يعرفه��ا عل��ى اأنه��ا 
بحق��وق  تهت��م  منا�صل��ة  �صيا�صي��ة 
االإن�ص��ان"، قب��ل اأن ي�صت��درك ذل��ك 
بتغلي��ب الداخ��ل، ب��دال م��ن اإقح��ام 
جه��ات اأجنبي��ة يف مو�ص��وع داخل��ي 
بحت، حي��ث غازل احل��راك ال�صعبي 
يف  احل��دث  "�صان��ع"  اعتب��اره  عل��ى 
لل�صه��ر  الوطن��ي  ال�صيا�ص��ي  ال�ص��اأن 
الثال��ث على التوايل بالق��ول: "نحن 
االآن يف احل��زب نرتك��ز عل��ى ال�صعب 
ال�صيا�صي��ة  واالأح��زاب  اجلزائ��ري، 
والنقاب��ات، التي دائم��ا ما كان حزب 

العمال يف �صفهم".
وج��دد املتح��دث مطالبت��ه باإطالق 
�صراح لويزة حن��ون من ال�صجن، دون 
ا�صتدع��ت  الت��ي  التو�صيح��ات  طل��ب 
لتوقيفه��ا، مرك��زا حر�ص��ه يف الوقت 
نف�ص��ه على "تلمي��ع" �ص��ورة االأمينة 
العام��ة، حيث اأ�ص��اف يف هذا ال�صياق 
باإط��الق �صراحه��ا  "�صنبق��ى نطال��ب 
حت��ى النهاية، فه��ي منا�صلة �صريفة 
و�صاحب��ة مواق��ف"، قب��ل اأن يرم��ي 
توظي��ف  ع��رب  اال�صتعط��اف  ورق��ة 

حن��ون  لل�صي��دة  ال�صح��ي  اجلان��ب 
بالقول "هي مري�صة، ومراهنتنا على 
وحدة االأمة الإطالق �صراحها موقف 
را�ص��خ يف اأذهانن��ا".  م��ا يعن��ي طل��ب 
الظغ��ط ال�صعبي لالإفراج عن ال�صيدة 

حنون حتت دواعي اإن�صانية. 
يف  تاعزيب��ت  القي��ادي  وا�صرت�ص��ل 
ال�صيا�صي��ة  للطبق��ة  "ا�صتجدائ��ه" 
با�صتح�ص��ار مواقف االأمين��ة العامة 
للحزب، �صمل بع�صها "اأعداء" املا�صي 
ال�صيا�ص��ي القري��ب "الفي�س"،  موؤكدا 
بالق��ول اأن "الرفيق��ة" بح�صب تعبر 
حزب العمال اال�صرتاكي "دافعت على 
اجلمي��ع، ومن ب��ن املدافع��ن عليهم، 
االإ�صالمي��ة  اجلبه��ة  رئي���س  نائ��ب 
لالإنق��اذ املنحل عل��ي بلحاج"، قبل اأن 
يرمت��ي يف ح�ص��ن التناق�ص��ات الت��ي 
جمع��ت ت��ارة ب��ن ن��ربة اال�صتعطاف 
واأخ��رى ب��ن لغ��ة التح��دي، متابع��ا 
بلغ��ة املقاوم��ة "الرفيق��ة حن��ون لن 

تكون مبفردها ونحن نعلم ما نقول". 
جدي��ر بالذك��ر، اأن ال�صي��دة لوي��زة 
حن��ون التي تراأ�س حزب العمال منذ 
اإن�صائه يف 1990، مت ا�صتدعاوؤها من 
ط��رف الق�ص��اء الع�صك��ري مبحكم��ة 
البلي��دة اخلمي�س املن�صرم، يف ق�صايا 
"املدوي��ة"  بالتوقيف��ات  �صل��ة  له��ا 
واآخ��ر  امل�صتقي��ل،  الرئي���س  ل�صقي��ق 
واالأم��ن  اال�صتع��الم  جه��از  مدي��ري 
الع�صك��ري، وتتعلق ب��� "االجتماعات 
امل�صبوه��ة" التي حتدثت عنها قيادة 

االأركان.   
اإحال��ة  خ��رب  اأح��دث  وق��د  ه��ذا، 
العم��ال  حل��زب  العام��ة  االأمين��ة 
ال�صي��دة لوي��زا حن��ون عل��ى ال�صجن 
املدين بالبلي��دة ردود اأفعال متباينة 
يف اأو�ص��اط الطبق��ة ال�صيا�صي��ة، بن 
م�صتنكر وداع لالإفراج عنها، وبن من 
احتكم اإىل �صلطة القانون التي يجب 

اأن تعلو اجلميع دون ا�صتثناء. 

اأك��دت جملة اجلي���س يف افتتاحيتها 
ل�صهر ماي اجلاري، اأن اجلي�س الوطني 
اأج��ل  م��ن  جمن��دا  �صيظ��ل  ال�صعب��ي 
اإحب��اط كل املوؤام��رات الت��ي حت��اك 
�ص��د اجلزائ��ر وترم��ي اإىل"زرع  بذور 
ع��دم اال�صتقرار من خ��الل خلق بيئة 

منا�صبة للفراغ الد�صتوري".
واأو�صح��ت املجل��ة اأن "م�صاري��ع هذه 
ال�صرذمة وخمططاتها �صتف�صل حتما، 
مب��ا يف ذل��ك ا�صته��داف االن�صجام بن 
ال�صع��ب وجي�ص��ه"، م��ربزة اأن اجلي�س 
"�صيظ��ل م�صطف��ا اإىل جان��ب ال�صعب 
التغي��ر  اإح��داث  يف  اأهداف��ه  لبل��وغ 
املرج��و و�صيبقي متجن��دا على الدوام 
ملرافق��ة ال�صع��ب وحمايته م��ن �صرور 
اأنا���س ك�صفت االأيام خيوط وحيثيات 
املوؤامرة الدنيئة الت��ي حاكوها للنيل 

من وطن ال�صهداء". 
وتابع��ت املجلة اأن ال�صعب اجلزائري 
ال��ذي "ع��ن مطالب��ه امل�صروعة خالل 
بحج��م  واع  ال�صلمي��ة،  م�صرات��ه 
حتديات املرحل��ة احل�صا�صة التي متر 
به��ا بالدن��ا ومدرك لطبيع��ة املخطط 
الدينء ال��ذي حتاول بي��ادق تنفيذه 
بالوكال��ة عن جه��ات اأ�صحت معروفة 

لدى العام واخلا�س".
وا�صتط��ردت االفتتاحية اأن "عرابي 
ه��ذا املخط��ط اخلبي��ث، واالأه��م م��ن 
ي�ص��ر يف فلكهم ظل��وا يت�صنحون اأدنى 
فر�ص��ة خ��الل �صن��وات خل��ت لل�صروع 
يف تنفي��ذه با�صتعم��ال و�صائ��ل وطرق 
ال�صع��ب  ك�صفه��م  اأن  فبع��د  خمتلف��ة، 
وب�ص��كل  ب�ص��دة  ولفظه��م  اجلزائ��ري 
قاط��ع، اتخ��ذوا من قن��وات معينة يف 
االإعالم وو�صائل التوا�صل االجتماعي 
و�صيلة لتنفيذ اأجندات م�صبوهة عرب 
به��دف  ومغر�ص��ة  ممنهج��ة  حم��الت 
تغلي��ط ال��راأي الع��ام وب��ث هرطقات 
حماول��ة  يف  ومغالط��ات،  واأكاذي��ب 
يائ�ص��ة وخبيثة ال�صته��داف العالقة 
ال�صع��ب  ب��ن  القوي��ة  الوجداني��ة 
والثق��ة  اللحم��ة  و�ص��رب  وجي�ص��ه 

الكامنة بينهما".
واأو�صحت املجلة يف ه��ذا ال�صاأن باأنه 
"ال غراب��ة يف اأن االأبواق ذاتها التي 
طالب��ت اجلي���س بالتدخ��ل يف ال�ص��اأن 
ال�صيا�ص��ي خالل ع�صري��ات �صابقة هي 
نف�صه��ا الت��ي حت��اول الي��وم عبث��ا اأن 
تدفعه لذلك يف هذه املرحلة من خالل 
ط��رق �صتى اأبرزه��ا ممار�ص��ة ال�صغط 

ع��رب ر�صائل مفتوح��ة ونقا�صات واآراء 
تن�ص��ر على �صفح��ات بع���س ال�صحف 
للذهاب لف��رتة انتقالية على مقا�صهم 
يعبث��ون فيه��ا مثلم��ا �ص��اوؤوا وميررون 
م�صاريعهم واأجن��دات عرابيهم الذين 
يكن��ون احلق��د وال�صغين��ة للجزائ��ر 

و�صعبها".       
ت�صي��ف  ماآربه��م--  حتقي��ق  وبغي��ة 
االفتتاحي��ة-- "يحاول هوؤالء الذين 
ول�صعبه��ا  للجزائ��ر  خ��را  يبغ��ون  ال 
ال�صط��و عل��ى حراكه ال�صلم��ي وركوب 
املوجة  مبا يخدم م�صاحلهم ال�صيقة، 
عرب ال�صعي لفر���س اأنف�صهم كناطقن 
با�صم ال�صع��ب على اأم��ل تاأجج الو�صع 
وخل��ط االأوراق، كم��ا مل تت��وان ه��ذه 
اجله��ات امل�صبوه��ة �صم��ن خمططاتها 
يف �ص��ن حم��الت �صع��واء عل��ى اجلي�س 
الوطن��ي ال�صعب��ي، م��ن خ��الل اأب��واق 
النوفم��ربي  لنهج��ه  الع��داء  ت�ص��وق 

الذي ال ولن حتيد عنه اأبدا".
اأن  املجل��ة  اأك��دت  ال�صي��اق  ذات  ويف 
)ه��ذه  اأ�صابته��ا  الت��ي  "الهي�صرتي��ا 
االأخ��رة  االآون��ة  يف  االأط��راف( 
واأفقدتها البو�صلة، اإمنا جاءت اأ�صا�صا 
عل��ى خلفي��ة الرف�س القاط��ع لقيادة 

جي�صنا اأن ت�صيل قطرة دم واحدة من 
ال�صعب منذ بداية امل�صرات ال�صلمية، 
ووقوفه��ا �ص��دا منيع��ا يف وج��ه كل من 
ت�ص��ول ل��ه نف�ص��ه امل�صا���س با�صتق��رار 

الوطن ووحدة ال�صعب". 
كم��ا اأك��دت اأن هذا امل�ص��روع "اأ�صحى 
خ�صو�ص��ا  للعي��ان،  وبادي��ا  مف�صوح��ا 
واأن ال�صع��ب اجلزائري اأدرك طبيعته 
ومرامي��ه  والقائم��ن علي��ه واأذرع��ه 
ه��ذه  اأن  اإىل  الفت��ة  املت�صعب��ة"، 
"حتاول اإيه��ام اجلزائرين  االأطراف 
ب��اأن حت��رك الق�صاء للنظ��ر يف ملفات 
املوؤ�ص�ص��ة  م��ن  باإيع��از  ج��اء  الف�ص��اد 
خبيث��ة  حماول��ة  يف  الع�صكري��ة 
واإحب��اط  العدال��ة  عل��ى  للت�صوي���س 
عزائمها يف اإمتام اجن��از املهام املوكلة 

لها وفقا للقانون".
عل��ى �صعيد اآخر ذك��رت االفتتاحية 
اأن ذك��رى الثام��ن ماي "حتم��ل �صورة 
اجلزائ��ري  ال�صع��ب  ل�صم��ود  نا�صع��ة 
ا�صتعم��ار  مقاوم��ة  يف  وا�صتماتت��ه 
ا�صتيط��اين بغي�س ف�صل رغم جرائمه 
كل  ب�صاعته��ا  فاق��ت  الت��ي  املتك��ررة 
�صع��ب  م�ص��رة  اإيق��اف  يف  الت�ص��ورات 

تواق للحرية".

الوطني��ة  النقاب��ة  اأك��دت 
للق�ص��اة رف�صه��ا التعام��ل معه��ا 
كجه��از يتح��رك باالأوامر تارة 
اأخ��رى،  ت��ارة  وباال�صتدع��اء 
و�ص��دد الق�ص��اة عل��ى مت�صكه��م 
ك�صلط��ة  الد�صت��وري  بحقه��م 
م�صتقل��ة تبا�ص��ر مهامه��ا وفق��ا 
وامل�ص��اواة  ال�صرعي��ة  ملبدئ��ي 
ومبنه��ج قوامه التن��در وغايته 

االإن�صاف.
النقاب��ة  ردت  له��ا،  بي��ان  ويف 
الوطنية ب�صكل غر مبا�صر على 
ت�صريحات رئي�س اأركان اجلي�س 
االأخ��رة  ال�صعب��ي  الوطن��ي 
بقوله��ا “اإن ال�صمانة واحلماية 
الوحي��دة للعدال��ة والق�صاة ال 
تتاأت��ى من اأي جهة خارجة عن 
دائ��رة ال�صلط��ة الق�صائي��ة بل 

تتج�صد بجملة من االإجراءات 
التام��ة  اال�صتقاللي��ة  تكر���س 
للق�ص��اة انطالق��ا م��ن مراجعة 
يف  النظ��ر  واإع��ادة  القوان��ن 
عم��ل  تنظ��م  الت��ي  الهي��اكل 

القا�صي وم�صاره املهني”.
ودع��ا الق�ص��اة اجلمي��ع لو�صع 
دون  فيه��م  الواجب��ة  الثق��ة 
مادام��وا  �صغ��ط،   اأو  و�صاي��ة 

يقفون على م�صاف��ة واحدة من 
جميع اأطياف املجتمع.

وتعه��دت النقابة باأنها �صتقدم 
ال�صن��د املادي واملعن��وي للق�صاة 
م��ن  كل  وج��ه  يف  بوقوفه��م 
باعتباره��م  امل�صا���س  يح��اول 
وا�صتقالليته��م �ص��واء ت�صريحا 
اأو تلميحا ويكون ذلك بالتاأ�ص�س 

طرقا مدنيا �صد هوؤالء.

ع �س 

العاملية  املواقع االإخبارية  تفاعلت خمتلف 
ال�صعبي  للحراك  ع�صر  الثانية  اجلمعة  مع 
واأول  النظام،  برحيل  للمطالبة  اجلزائر  يف 
�صهدت  التي  املبارك  رم�صان  �صهر  يف  جمعة 
م�صاركة ع�صرات االآالف من املتظاهرين رغم 

ال�صيام وحرارة الطق�س.
“رويرتز”  وكالة  عنونت  ال�صياق،  هذا  ويف 
من  االآالف  “ع�صرات  ب�  تقريرها  العاملية 
اجلزائر”  يف  بالتغير  يطالبون  املحتجن 
وكتبت: “جتمع ع�صرات االآالف من املحتجن 
الذين يطالبون باإزاحة النخبة احلاكمة يف 
لالأ�صبوع  اجلمعة  ي��وم  العا�صمة  اجل��زائ��ر 
الثاين ع�صر على التوايل متحدين حماوالت 
اجلي�س لتخفيف حدة التوتر قبل انتخابات 

الرئا�صة”
تقريره  ع��ن��ون  اليوم”  “رو�صيا  م��وق��ع 
اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  يف  “تظاهرات  ب��� 
وال�صرطة تتدخل” وكتب: “اأفاد مرا�صلنا يف 
املنافذ  جميع  اأغلقت  ال�صرطة  باأن  اجلزائر، 
عقب  امل��رك��زي،  الربيد  �صاحة  اإىل  امل��وؤدي��ة 
خروج اآالف امل�صلن، وهم يرفعون �صعارات يف 

املظاهرات �صد رموز النظام ال�صابق”.
ال�صباب  “حمل  الرو�صي:  املوقع  واأ���ص��اف 
عن  للبحث  تدعو  و�صورا  الفتات  املتظاهر 
اآخرون  كتب  فيما  “الع�صابة”،  اأ�صماهم  من 
واحلراك،  ال�صعوب  متجد  �صعرية  تعبرات 

وتدعو اإىل اإ�صقاط االأنظمة الفا�صدة”.
عنون  فقد  االأمل���اين  فيله”  “دوت�صيه  اأم��ا 
تدّخل  يرف�صون  “املتظاهرون  ب���  تقريره 
وكتب:  ال�صيا�صي”،  ال�صاأن  يف  االأركان  رئي�س 
اأول  يف  اجل��زائ��ري��ون  املتظاهرون  “طالب 
جمعة يف رم�صان باالإفراج عن رئي�صة حزب 
العّمال لويزا حنون، وو�صط توقعات ب�صعف 
امل�صاركة باملظاهرات ب�صبب احلر وال�صيام”.

اأنه  “االأندبندنت”  موقع  كتب  جهته  من 
امل�صرات  اإىل  جديدة  �صعارات  “ت�صللت  قد 
اجلزائرية  العا�صمة  يف   ،12 رقم  ال�صعبية 
�صعار  متظاهرون  ورف��ع  ع��دة،  وحمافظات 

جمهورية ولي�صت ثكنة”.
ال�صعارات  “لكن  ال�صدد:  ذات  يف  واأ���ص��اف 
التي طغت على امل�صرات، كانت تلك الراف�صة 
4 جويلية  الإجراء االنتخابات الرئا�صية يف 
الدولة  رئي�س  با�صتقالة  واملطالبة  املقبل، 
املوؤقت عبد القادر بن �صالح ورئي�س الوزراء 

نور الدين بدوي”.
ب�  ت��ق��ري��ره  نيوز”  “�صكاي  م��وق��ع  وع��ن��ون 
“تظاهرات اأول جمعة رم�صانية باجلزائر.. 
كتب:  ح��ي��ث  بالنظام”  م�صتمر  ت��ن��دي��د 
“ات�صمت مظاهرة اجلمعة، والتي تعد االأوىل 
يف �صهر رم�صان، بالطابع ال�صلمي، لكنها اأ�صغر 
االأ�صابيع  يف  ال�جزائر  ه�زت  الت�ي  تل�ك  من 

القليلة املا�صية”.

عبد  ال�صلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  اعترب 
�صعيد  م��ن  ك��ل  اع��ت��ق��ال  اأن  م��ق��ري،  ال����رزاق 
اأمر  وطرطاق،  توفيق  واجلرنالن  بوتفليقة 
الفريق  التي ك�صف عنها  للتهم  طبيعي نظرا 

قايد �صالح يف ر�صائله املتكررة.
واأ�صاف يف ذات ال�صدد: “بالنظر لالتهامات 
خطابه  يف  االأرك����ان  قائد  عنها  ع��رب  التي 
اال�صتخبارات  جهاز  رئي�س  اتهم  اأين  ال�صابق 
اأن  املنتظر  فمن  وبن  وا�صح  ب�صكل  ال�صابق 
حالة  ويف  املحاكمة  اإىل  الكثرون  ُي�صتدعى 

ثبوت التهم ف�صتكون االأحكام �صديدة”.
واأما بخ�صو�س اإيداع االأمينة العامة حلزب 
قال  املوؤقت،  احلب�س  حنون  لويزة  العمال، 
فال  القانونية  املخالفة  حالة  “يف  مقري،: 

يوجد �صخ�س فوق القانون”.
ت�صريح  لدينا  يكون  اأن  ميكن  “ال  متابعا: 
على  اإط��الع  لدينا  لي�س  الأن��ه  املو�صوع  حول 

الق�صية وال عن التهم املُوجهة لها”.
جبهة  حزب  ندد  ذل��ك،  من  النقي�س  وعلى 
اعتقال  بحادث  ب�صدة  اال�صرتاكية  القوى 

لويزة  ال��ع��م��ال،  ال��ع��ام��ة حل���زب  االأم��ي��ن��ة 
حنون، التي مت اإيداعها ال�صجن اأم�س االأول، 
الع�صكري  التحقيق  قا�صي  ق��رار  على  بناء 

بالبليدة.
ويرى االأفافا�س يف بيان له اأنه ال يوجد ما 
ليطالب  وامل�صيء،  التع�صفي  العمل  هذا  يربر 
حلزب  العامة  االأمينة  عن  الفوري  باالإفراج 

العمال.
“ياأتي  معار�س:  حزب  اأق��دم  بيان  واأ�صاف 
فيه  يدخل  ال��ذي  الوقت  يف  االعتقال  ه��ذا 
ال�صهر  يف  واجلزائرين  اجلزائريات  غالبية 
ال�صلمي  والتظاهر  االحتجاج  م��ن  الثالث 
للمطالبة بالفتح احلقيقي للمجال لل�صيا�صي 
واالإعالمي، وبناء دولة القانون، وهو �صرط 

�صروري لبناء ق�صاء عادل وحر”.
واأدان حزب جبهة القوى اال�صرتاكية ب�صدة 
ما اعتربه “العنف اجلديد لل�صلطة احلقيقية 
يف اجلزائر،  التي تهدف اإىل الو�صول وتنفيذ 
�صوت  اأي  قمع  خالل  من  ال�صيا�صي،  جدولها 

معار�س، وجتاهل الثورة ال�صعبية”.

�ضّعد اأن�ضار زعيمة حزب العمال لويزة حنون، املوقوفة على ذمة حتقيق ق�ضائي بال�ضجن املدين بالبليدة من لهجتهم مبا يحمل رائحة "التهديد" بعد املاآل الذي 
انتهت اإليه الزعيمة الرت�ت�ضكية، �ت�ضمن الت�ضعيد اجلديد اإ�ضارات بتعمد "القفز" على قوانني اجلمهورية اجلزائرية، بهدف لعب �رقة ال�ضغط اخلارجي، من 

خالل التلويح باللجوء اإىل تد�يل ق�ضية الأمينة العامة حلزب العمال حنون. 

اأتباع حزب العمال يهددون بتدويل ق�سية "لويزا حنون"
اجلمعة الـ 12بعيون ال�سحافة العاملية

ل يوجد �سخ�س فوق القانون

تن�صيب  عن  املن�صرم،  االأ�صبوع  بحر  بلجود،  كمال  واملدينة،  والعمران  ال�صكن  وزير  اأعلن 
جلان خا�صة ملراقبة جودة ونوعية االأ�صغال يف كافة امل�صاريع ال�صكنية عرب كافة واليات 

الوطن.
لقطاعه  التابعة  للم�صاريع  تفقد  زيارة  هام�س  على  لل�صحافة  ت�صريح  يف  الوزير  واأو�صح 
بوالية البليدة، اإن هذه اللجان ت�صم تقنين متخ�ص�صن من مركز املراقبة التقنية للبناء.

واأ�صاف بلجود اأن هذه الّلجان �صتقوم بزيارة امل�صاريع ال�صكنية ومراقبة كل ما يتعلق بها من 
بناء وا�صمنت ودهانات واأبواب وغرها.

اأنه �صيتم اتخاذ االإجراءات القانونية ال�صارمة ومعاقبة كل من يخالف  اأكد الوزير  كما 
�صروط اجلودة.

تن�سيب جلان خا�سة مبراقبة 
اجلودة يف امل�ساريع ال�سكنية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



الــعــائــالت  اآالف  تنتظر 
ـــرى ومــدا�ــســر  مبــخــتــلــف ق
ـــــة بـــاتـــنـــة، الــربــط  والي
الريفية،  الكهرباء  ب�سبكة 
التي ال تزال حلما بالن�سبة 
الربط  لتوديع  للكثريين 
الطاقة  بــهــذه  الع�سوائي 
احليوية، حيث اأكد ال�سكان 
�سجعت  التي  ال�سلطات  اأن 
اال�ستقرار  اإىل وقت قريب 
يف الريف عرب برامج ال�سكن 
يف  تتماطل  بقيت  الريفي 
اجلديدة  ال�سكنات  ــط  رب

بالكهرباء.
يقطنون  مواطنون  وقــال 
باتنة،  بوالية  قــرى  عــدة 
ببلدية  �سيبون  غــرار  على 
م�ستة  الــعــ�ــســافــري،  عــيــون 
بريكة،  يف  خباب  تيالطو، 
بال�سمرة،  ــران  ــم ع �سهر 
ياقوت  عني  بلدية  م�ساتي 
وغــــريهــــا مــــن املـــنـــاطـــق، 
ب�سكناتهم  فــرحــتــهــم  اأن 
ا�ستفادوا  الــتــي  الريفية 
اليوم  حلد  تكتمل  مل  منها 
يف ظل غياب الكهرباء التي 
نداءاتهم  رغــم  ت�سلهم  مل 
الــــعــــديــــدة واملــــتــــكــــررة، 
منهم  البع�ص  اأن  م�سيفني 
عمد اإىل اإي�سالهم �سكناتهم 
بالكهرباء من اأعمدة بعيدة 
كيلومرت،  بــقــرابــة  عنهم 
�سكنات  ـــزال  ت ال  ــني  ح يف 
الظالم،  يف  غــارقــة  اأخـــرى 

االأمر الذي حول يومياتهم 
اأن  ــة  خــا�ــس ــاة  ــان ــع م اإىل 
الكهربائي  الــتــيــار  ــدة  �ــس
خطوط  عرب  ي�سلهم  الذي 
وال  جدا  �سعيف  ع�سوائية 
بع�ص  ت�سغيل  على  يــقــوى 

االأجهزة الكهرومنزلية.
الذي  الوقت  ياأتي ذلك يف 
عائلة   464 فــيــه  ـــت  ودع
الق�سبات  ببلديتي  تقطن 
باتنة،  بوالية  والقيقبة 
ــــع الـــربـــط  مـــعـــانـــاتـــهـــا م
الع�سوائي ب�سبكة الكهرباء، 
م�سروع  ا�ستفادت  اأن  بعد 
الريفية  بالكهرباء  للربط 
اخلدمة  حــيــز  و�ــســعــه  مت 
م�ست  حيث  االأول،  اأمــ�ــص 
التي بلغت تكلفتها  العملية 
مديرة  ح�سب  االإجمالية 
الطاقة اأزيد من 10 ماليري 
�سنتيم، لفائدة 350 عائلة 
عبا�ص  اأوالد  مب�ستة  تقطن 
عائلة  و214  بالق�سبات 
مبركز تيبحرين بالقيقبة، 
كما اأعطيت يف ذات ال�سياق 
اإ�سارة انطالق  اأ�سغال ربط 
اأكرث من 1400 عائلة عرب 
بلديات الق�سبات والقيقبة 
وتاخلمت، بغالف مايل فاق 
حيث  �سنتيم،  مليار   26
الوايل فريد حممدي  �سدد 
هذه  ت�سليم  �ــســرورة  على 
 5 اأق�ساه  اأجل  يف  امل�ساريع 

جويلية املقبل.

مت موؤخرا انتخاب ال�سيـد جمال 
الفرع  راأ�ــــص  ــة، عــلــى  بــن دايــخـــ
ال�سبـط  اأمــانــات  ل�سلك  النقابي 
مبحكمة  امل�سرتكة  واالأ�ـــســـالك 
ق�ساء  جمل�ص  اخت�سا�ص  نقاو�ص 
من  االأوىل  هي  �سابقة  يف  باتنة 
العمل  اأبواب  كانت  اأن  بعد  نوعها 
املذكور  القطاع  ــل  داخ النقابي 
ال�سنوات  طيلة  باإحكام  مغلقة 
الفارطة بداعي واجب التحفظ.

وقال بن دايخة يف تعقيبه على 
يعلق  "العملية  ــوة،  ــط اخل هــذه 
كبرية  اآمــاال  املهنة  زمــالء  عليها 
م�ستوى  على  منثلهم  اأن  متمنني 
بلوغنا  حــال  يف  الوطني  املكتب 
الهدف عرفانا منهم باأننا اأهال لها 
منطلق  من  جدارة  عن  ون�ستحقها 
الــوقــوف  يف  ال�سابقة  جتــاربــنــا 
واحلقرة  الظلم  معاين  كــل  �سد 
الــظــروف  بتح�سني  واملــطــالــبــة 
املهنية واالجتماعية لهذه الفئة 

املقهورة"، مردفا يف خ�سم حديثه 
ال�سّباقني يف رفع  اأنه كان من بني 
الفــتــة مبــقــر الــعــمــل حـــول ذات 
الغر�ص لكن دفع ثمن ذلك غاليا 
اأ�سهر  �سبعة  ــدة  مل توقيفه  عــرب 
حرمانه  مع  وتع�سفا  ظلما  كاملة 
مـــن الـــراتـــب الــ�ــســهــري كــمــا مت 

حتويله اإىل حمكمة اأخرى.
املطالب  جملة  حتقيق  وق�سد 
مبزيد  املعني  طالب  املطروحة 
مــن الــتــالحــم والــ�ــســمــود وكــذا 
النعرات  اأ�سحاب  �سد  الــوقــوف 
اإىل  الو�سول  حتى  واالنق�سامات 
�سناع القرار املنتمني اإىل الوزارة 
االأمان  �سمام  باعتبارها  الو�سية 
ــــك لــتــاأكــيــد حــقــوقــهــم عرب  وذل
امل�سروعة  ال�سلمية  الــطــرق  كــل 
اأن  حديثه  خمتتما  والقانونية، 
اإىل  يــعــود  ذلـــك  ــل  ك يف  الف�سل 
احلــــراك الــ�ــســعــبــي الــــذي حــرر 

اجلميع.   

اآالف طلبات الربط مكد�سة يف اأدراج امل�س�ؤولني 

من املُرتقب اأن يتدعم قطاع 
باتنــة،  بواليــة  الرتبيــة 
بـــ 26 مطعــم مدر�ســي عرب 
الواليــة  بلديــات  خمتلــف 
وذلك �سمن برنامج �سندوق 
ال�ســمان والت�ســامن مــا بني 
مببلــغ  املحليــة  اجلماعــات 

اإجمــايل قــدر بـــ27 مليون 
�ســنتيم،  حيــث فاقــت بهــا 

االأ�سغال ن�سبة 70 باملائة.
وتتواجد هــذه املطاعم يف 
ف�ســدي�ص  بلديــات  مــن  كل 
وباتنة وبريكة وعني لتوتة 
ونقاو�ص وثنية العابد وعني 
ياقــوت وال�ســمرة ومروانة 
وتازولــت  و�ســفيان  ومنعــة 

وتكــوت  �ســالم  واأوالد 
وبيطــام و�ســريانة واجلزار 
وعزيل عبد القــادر ووادي 
وتاخلمــت  وقيقبــة  املــاء 
واإ�ســافة  و�ســقانة،  ومل�ســان 
اإىل اأ�ســغال تهيئــة املطاعم 
على م�ســتوى بلديات اأخرى 
و�ســلت  اإجماليــة  بقيمــة 
اإىل 14 مليــار و700 مليون 

 03 اجنــاز  وكــذا  �ســنتيم، 
�ســمن  مدر�ســية  مطاعــم 
الربنامج القطاعي للتنمية 
و100  مليــار   5 بقيمــة 
باملدار�ــص  �ســنتيم  مليــون 
يف  املتواجــدة  االبتدائيــة 
كل مــن بلديــات اأري�ص وواد 

الطاقة و�سفيان.

بغالف مايل بلغ 27 ملي�ن دينار

اإميان. ج

الكهرباء مل ت�سل ال�سكنات 
الريفية بباتنة

االإجناز طور  يف  مدر�سي  مطعم   26

ن.م نا�صر. م

يف ظل تاأخر عمليات ت�سنيفها 

انتخاب "جمال بن دايخة" على راأ�ص الفرع النقابي

ت�سهد العديد من املواقع االأثرية 
ــتــوى واليـــــة بــاتــنــة،  ــى مــ�ــس ــل ع
وتخريب  ونــهــب  حــفــر  عمليات 
املكت�سبات  تــهــدد  يــومــيــة  �سبه 
على  واالندثار  بالتلف  االأثرية 
بكم  تزخر  التي  الوالية  م�ستوى 
هائل من القطع االأثرية والتحف 
للحقبتني  تــــوؤرخ  الــتــي  الفنية 
وت�سكل  والنوميدية،  الرومانية 
الكثري  يتوانى  مل  ح�ساريا  ــا  اإرث
مــن املــخــربــني ولــ�ــســو�ــص االآثـــار 
والباحثني عن الكنوز والذهب عن 
ورائهم  خملفني  ونهبه،  تخريبه 
فادحة  وخــ�ــســارة  كــبــريا  دمــــارا 
لهذه  تخريبهم  ب�سبب  لالإن�سانية 
يعود  التي  الفنية  والقطع  االآثار 

تاريخها لع�سور غابرة.
مواقع عديدة على م�ستوى والية 
باتنة مل ت�سلم من اأيادي املخربني 
عن  والباحثني  االآثــار  ول�سو�ص 
الكنز يف ظل غياب تغطية اأمنية 
ــة  ــري االأث املــواقــع  عــلــى  مكثفة 
باتنة،  واليـــة  بها  تــزخــر  الــتــي 
عــلــى غــــرار املــنــطــقــة االأثــريــة 
بلدية  م�ستوى  على  املــتــواجــدة 
بومقر، حيث �سهدت هذه االأخرية 
موؤخرا ح�سب �سهود عيان عمليات 
االآثـــار  تخريب  اإىل  اأدت  حفر 
ع�سابات  ب�سبب  فيها  املتواجدة 
الباحثني عن الكنوز، حيث غالبا 
الليل  هــبــوط  هـــوؤالء  ينتظر  مــا 
للقيام بعمليات احلفر التخريبية 
اأهم املواقع االأثرية بالوالية  يف 
طمعا يف العثور على الكنز، وذلك 
ما  غالبا  حفر  معدات  با�ستعمال 
توؤدي اإىل تخريب وته�سيم القطع 
معامل  وطم�ص  واالأثرية،  الفنية 
الكتابات املنقو�سة عليها، كما هو 
"اجلغايب"  ملوقع  بالن�سبة  احلال 
التوتة،  بعني  املتواجد  االأثـــري 
موؤخرا  املوقع  هذا  تعر�ص  حيث 
طم�ص  اإىل  اأدى  الــذي  للتخريب 
املــوجــودة  الالتينية  الكتابات 
القطع  هذه  تعر�ست  اأن  بعد  فيه 
االأثرية للته�سيم والتلف، يف ظل 
املكلفة  وامل�سالح  ال�سلطات  غياب 

االإن�سـاين  ــوروث  امل هذا  بحماية 
حل�سارات  يوؤرخ  الذي  والتاريخي 

قدمية.
ح�سب  تعر�ست  اأخـــرى  مــواقــع 
والتخريب  للنهب  عــيــان  �سهود 
احلفريات  ـــرار  غ عــلــى  املـُـمــنــهــج 
املتواجدة مبنطقة عني اجلربوع 
العيون،  راأ�ص  مدينة  مدخل  عند 
على  املتواجدة  احلفريات  وكــذا 
بوادي  ملبرييدي  منطقة  م�ستوى 
ال�سعب، اأين اأدت اأعمال التخريب 
عن  تبحث  ع�سابات  تبنتها  التي 
الف�سيف�ساء  حتطيم  اإىل  الكنز 
دمــارا  خملفني  فيها،  املــتــواجــدة 
وتخريبا م�ص واحدة من اأهم رموز 

االإرث التاريخي واحل�ساري.
اإح�ساء  مــوؤخــرا  مت  اأنــه  يذكر 
تاريخي  مــوقــع   600 مــن  اأزيــــد 
نفت  �سُ باتنة،  بــواليــة  ـــري  واأث
كــرتاث  مــوقــع   32 حـــوايل  منها 
و�سعت  حــني  يف  اإنــ�ــســاين،  وطني 
حتت  مواقع   8 اليون�سكو  منظمة 
اأرقام جد متدنية  حمايتها، وهي 
مقارنة بع�سرات املناطق االأثرية 
التي تزخر بها الوالية اخلام�سة 
وحمايتها  ت�سنيفها  اإىل  وحتتاج 
خا�ص  وتاريخي  مــادي  كموروث 
�سرورة  اإىل  باالإ�سافة  باملنطقة، 
اإىل  الو�سية  ال�سلطات  التفاف 
هذه املناطق التاريخية واالأثرية 
النهب  من  وحمايتها  وال�سياحية 
االإجرامية  واالأفــعــال  والتدمري 

التي تتعر�ص لها حاليا.

موظفو �سلك اأمانات ال�سبط مبحكمة 
نقاو�س يقتحمون العمل النقابي

اأيادي التخريب تعبث باملواقع 
االأثرية بباتنة
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اإم�ساء مئات تراخي�س
 حفر االآبار بباتنة

حفر  تراخي�ص  عدد  فاق 
اإم�ساوؤها  مت  التي  ـــار  االآب
منذ رفع التجميد عن حفر 
بوالية  الفالحية  ـــار  االآب
ترخي�ص   1500 بــاتــنــة، 
عنه  ــت  ــف ــس ــ� ك ــا  ــم ــب ــس ــ� ح

ال�سلطات الوالئية.
اأح�ست  اأن  بعد  ذلك  جاء 
اأكرث  الري  م�سالح مديرية 
من 1800 طلب رخ�سة مت 
اإيداعها لدى م�ساحله خالل 
اأن  غري  االأخــرية،  ال�سنوات 
من  الرتاخي�ص  منح  حظر 
الوالئية  ال�سلطات  قبل 
ــة حـــمـــايـــة املـــيـــاه  ــج ــح ب
اال�ستنزاف  مــن  اجلوفية 
فاأكرث،  اأكرث  ترتاكم  جعلها 
التجميد  ــع  ــرف ُي اأن  قــبــل 
الرتاخي�ص  هــذه  منح  عــن 
التي  اجلــفــاف  موجة  بعد 
باتنة خالل  �سربت والية 
حيث  االأخريتني،  ال�سنتني 
من  الفالحني  اآالف  ا�ستكى 
الفالحية  اآبــارهــم  جفاف 

على  �سلبا  انعك�ص  ما  وهــو 
الــذي  الــفــالحــي  ن�ساطهم 
ولو  بالزوال  مهددا  اأ�سبح 
تخلوا  الفالحني  بع�ص  اأن 
اأن  بعد  نهائية  ب�سفة  عنه 
وحتولت  حــقــولــهــم  جــفــت 
ظل  يف  بــور،  اإىل  اأرا�سيهم 
القرار  هــذا  اإ�ــســدار  تاأخر 
جمددا  الـــروح  بعث  ــذي  ال
الذين  الفالحني  نفو�ص  يف 
بتفرج  منهم  العديد  بقي 

على جفاف حما�سيلهم.
ــن  ـــد ع ـــي ـــم ـــج ـــت ـــــــع ال رف
تراخي�ص حفر االآبار جعل 
يحذرون  املخت�سني  بع�ص 
منحها،  يف  االإفـــــراط  ــن  م
ملــا قــد ينجم عــن ذلــك من 
اجلوفية  املياه  على  خطر 
املــنــاطــق  يف  خــ�ــســو�ــســا 
ال  التي  الــقــدرات  جمهولة 
على  احتوائها  مقدار  يعلم 
�ــســاأن ذلك  مــن  املـــاء، حيث 
انخفا�ص  يف  املــ�ــســاهــمــة 
من�سوب املياه ب�سكل خطري.

خماوف من ا�ستنزاف املياه اجل�فية

ن.م



العملية ت�سمل 3 بلديات

�س. ب

11  حموال كهربائيا  �سيتم و�سع   
عرب  واملنخف�ص  املتو�سط  للتوتر 
ب�سكرة  واليـــة  بــلــديــات  ــن  م عـــدد 
ح�سب  بالكهرباء،  التموين  لتح�سني 
لدى  بــاالإعــالم  املكلف  بــه  اأفـــاد  مــا 
والغاز،    الكهرباء  تــوزيــع  موؤ�س�سة 

عبد الروؤوف بخو�سة.
هذه  اأن  ــوؤول،  ــس ــ� امل ذات  واأو�ـــســـح 
دخولها  عــنــد  �ستمكن  املـــحـــوالت 
التموين  حت�سني  من  اخلدمة  حيز 

جالل  اأوالد  ببلديات  بالكهرباء 
كما  ــة،  ــوالي ال وعا�سمة  وطــولــقــة 
على  املــتــزايــد  للطلب  �ست�ستجيب 
   2108 ــاوز  جت ــذي  ال الطاقة  هــذه 
  ،2018 ال�سنة    خالل  واط  جيقا 
العمراين    الن�سيج  التو�سع يف  نتيجة 
ــالك املــنــزيل    ــه ــت ــس ــاعــف اال� وتــ�ــس
اجلديدة  ال�سناعية  املن�ساآت  وطلب 

بالوالية. 
منطلقات    10 اإجنـــاز  تــقــرر  ــد  وق

   112 جديدة بطول اإجمايل يفوق  
اجلديد  املحول  اأغلبها  يخ�ص  كلم، 
ا�ستفادت  الذي    العايل  التوتر  ذي 
لذات  ا�ستنادا  احلاجب،  بلدية  منه 
هناك  اأن  اإىل  اأ�ــســار  الــذي  امل�سدر، 
الباطنية  اخلطوط  لتقوية  برنامج 
الدرا�سات  اإجناز  مبدينة ب�سكرة مت 
ــاوالت  ــق ــة بـــه وحتـــديـــد م اخلــا�ــس
االأ�سغال  تنطلق  اأن  على  االإجنـــاز، 

ب�ساأنه يف االآجال القريبة.

و�سع 11 حموال كهربائيا حيز اخلدمة قريبا 
ب�سكرة

خن�سلة

قاملة

تب�سة

بعد مرور �سن�ات على انطالق االأ�سغال 
دون ا�ستالمهم �سققهم

كثـرة الطلب خلق اأزمة

اأمرا�س املا�سية تعود اإىل الواجهة بخن�سلة

للحراك دعما  امل�سربني  عمالها  تعاقب  "�سونلغاز" قاملة 

التجار جتاوزات  لف�سح  فرقة   22

واأبـــــدى املـــوالـــون تــخــوفــهــم من 
الذي  الغريب  الوباء  هدا  انت�سار 
اأكــد  حيث  ما�سيتهم،  على  اأتـــى 
تفاجاأوا  اأنه  املت�سررون  املوالون 
ت�سجل  مل  التي  ما�سيتهم   بنفوق 
الإ�سابتها  اأعرا�ص  اأية  �سابقا  بها 
بعدوى اأو مر�ص خطري، وهو االأمر 
الذي زرع اخلوف يف نفو�ص املوالني 
باملناطق املجاورة، رغم ال�سروع يف 
اإال  املا�سية،  روؤو�ــص  تلقيح  حملة 
املوالني مل مت�ص  بع�ص  اأنها ح�سب 
املعروفة  الريفية  املناطق  جميع 
بــلــديــات  ــة يف  ــي ــس ــا� امل ــة  ــي ــرتب ب

خن�سلة.
الكثري  عـــرب  اآخــــر  ــاق  ــي ــس � ويف 
عن  املا�سية  ومــربــي  املــوالــني  مــن 
تــذمــرهــم الــ�ــســديــد مــن ارتــفــاع 
اأ�سعار االأعالف، بحيث و�سل �سعر 
اآالف   4 اإىل  ال�سعري  من  القنطار 
بالن�سبة  نف�سه  واالأمــــر  ديــنــار، 
للقنطار الواحد من الذرى، فيما ال 
يقل �سعر القنطار من النخالة عن 
عديد  طالبت  كما  دينار،   3400
بوالية  الفالحية   التعاونيات 
الفالحية  امل�سالح  مــن  خن�سلة 
وال�سلطات املحلية بتنفيذ وعودها 
و لتكفل باملربيني بتوفري االأعالف 
حيث  ملا�سيتهم،  يحتاجونه  ومــا 
بلديات  خمتلف  يف  املربون  ت�سرر 
تربية  تعرف  التي  خن�سلة  والية 
واأبقار  اأغنام  من  للموا�سي  وا�سعة 
اإىل  املــربــون  املــاعــز، وجلــاأ  وحتى 
�سراء االأعالف من ال�سوق ال�سوداء 
مع اأنهم حاملني لبطاقة الفالح مع 
�سهادة التلقيح، واأكد لنا الكثري من 

بيع  اإىل  �سي�سطرون  اأنهم  املربني 
موا�سيهم ب�سبب ال�سعوبة الكبرية 
اأ�سبحت  التي  االأعــالف  �سراء  يف 
يف  ويتحكمون  امل�ساربني  اأيــاد   يف 
اأ�سعارها، بينما اأفاد بع�ص املوالني 
اأنهم مرغمون على ترك موا�سيهم 
املخاطر  رغــم  للرعي،  اجلبال  يف 

الكثرية من ع�سابات املوا�سي.
ويرى الفالحون اأن هذا القرارات 
على  املا�سية  تربية  �سعبة  �ست�سع 
اآمــال  على  ق�ست  اأن  بعد  املحك 
املوالني واملربني احلقيقيني الذين 

املا�سية  روؤو�ــــص  على  يعتمدون 
وي�ساهمون  لــعــائــالتــهــم  كــدخــل 
املــنــتــوجــات  تــوفــري خمــتــلــف  يف 
احلــيــوانــيــة لــتــغــطــيــة الــ�ــســوق 
اإلغاء  بعد  الو�سع  هــذا  املحلية، 
ال�سعري  مادة  ل�سراء  املايل  الدعم 
الذين  املــربــني  �سخط  حمــل  بــات 
باإعادة  الو�سية  اجلهات  طالبوا 
الــنــظــر يف الـــقـــرارات االأخــــرية 
الــفــالحــني يف  كــانــت ح�سب  الــتــي 
املوالني  ولي�ص  امل�ساربني  �سالح 

احلقيقيني.

اأقدم نهاية االأ�سبوع، الع�سرات من عمال 
بقاملة،  والغاز  الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة،  مقر  اأمـــام  االحــتــجــاج  على 
نر�سى  "ال  ال�سعارات،  من  جملة  رافعني 
باال�ستعباد وال ن�سمح بان نهان، خروجنا 
اأجل  من  ولي�ص  مبادئنا  اأجــل  من  اليوم 
اأي  على  بال�سغط  نر�سى  ال  ــــور،  االأج

عامل".
وحــ�ــســب بــيــان الــعــمــال املــحــتــجــني اأن 
بالقرارات  تنديدا  جاءت  هذه  وقفتهم 
القا�سية  املدرو�سة  وغــري  الالم�سوؤولة 
تعترب  ال  والــتــي  احلـــراك  اأيـــام  بخ�سم 
للمطالب  دعما  بل  ال�سركة  �سد  اإ�سرابا 
املحتجني  بيان  يقول  العلم  مع  الوطنية، 

امل�ستوى  على  االإدارات  مــن  العديد  اأن 
تلك  خ�سم  يــتــم  مل  والــوطــنــي  املــحــلــي 
خالل  مت  واأنــه  خا�سة  لعمالها،  االأيـــام 
من  ممكن  قدر  اأكرب  �سمان  احلراك  اأيام 
منددين  للمواطن،  املقدمة  اخلــدمــات 
االأق�سام  خمتلف  مبرا�سلة  االإدارة  بقيام 
بقائمة  الإيفادها  اأم�ص  نهار  وامل�سالح  

ما  ــو  وه املحتجني،  والــعــامــالت  الــعــمــال 
مل�ساعرهم،  وا�ستفزاز  تع�سفا   اعتربوه  
اإىل  احتجاجهم  موا�سلة  على  موؤكدين 
القرارات  هذه  عن  االإدارة  عدول  غاية 

اال�ستفزازية.

لتب�سة    التجارة  مديرية  �سّخرت 
مراقبة  ن�ساط  لتكثيف  فرقة     22
اإقليم  عــرب  الــتــجــاريــة  االأ�ـــســـواق 
ح�سب  رم�سان،    �سهر  خالل  الوالية 
للقطاع،    الوالئي    املدير  به  اأفــاد  ما 
امل�سوؤول،   ذات  واأو�سح  زياين،   اأحمد 
اأنه مت تخ�سي�ص   22  فرقة ملراقبة 
بغية  الف�سيل  ال�سهر  خالل  االأ�سواق 
حماية �سحة امل�ستهلك وتنظيم اآلية 

املمار�سات  وحماربة  و�سبطها  ال�سوق 
من  ــتــي    ال املحتملة  واالخـــتـــالالت 
االأ�سعار  على  �سلبا  توؤثر  اأن  �ساأنها 
اال�ستهالك  ذات  املنتجات  ومطابقة 

الوا�سع .
�ستعمل  ــفــرق  ال هـــذه  اأن  واأ�ـــســـاف 
ب�سكل   يومي   على مراقبة املمار�سات 
التجارية خالل �سهر رم�سان الف�سيل 
اأ�سكالها  بــكــل  املــ�ــســاربــة  ملــحــاربــة 

واملمار�سات التجارية   غري ال�سرعية،   
الغذائية  املنتجات  اأ�سعار  ومالحظة 
املحددة  االأ�سعار  مع  تطابقها  ومدى 
من طرف الوزارة الو�سية واإ�سهارها،  
من جهة اأخرى،   فقد مت فتح مبنا�سبة 
رم�سان   6   اأ�سواق ت�سامنية جوارية 
العاتر  وبــئــر  تب�سة  بــلــديــات  عــرب 
والعقلة  واحلمامات  االأبي�ص  واملــاء 

وال�سريعة.

"مري" قاي�س
 يف مواجهة 

غ�سب ال�سكان 
واأع�ساء املجل�س

نا�سد اأع�ساء من املجل�ص 
ال�سعبي البلدي لبلدية قاي�ص 

وايل والية خن�سلة كمال نوي�سر 
للتدخل من اأجل الو�سعية 

حال  اإليها  اآلت  "الكارثية" التي 
البلدية على جميع االأ�سعدة 

مطالبني برحيل رئي�ص املجل�ص 
ال�سعبي البلدي بعد احتقان 
الو�سع بينه وبني االأع�ساء 

وكذا ال�سعب الذي رفع منذ عدة 
اأ�سابيع رايات مطالبة برحيله.
و�سنوا احتجاجات �سده اأمام 

مقر البلدية وال�سبب ح�سب 
التقرير الذي رفعه 19 ع�سوا 

ممثلني عن ثالثة اأحزاب 
هي كتلة التجمع الوطني 

الدميقراطي وحزب جبهة 
التحرير الوطني وحزب العمال 

بتاريخ  09 ماي 2019 راجع 
اإىل الت�سرفات الالم�سوؤولة  

للمري الذي اثبت عدم قدرته 
على التحكم يف �سوؤون البلدية 

وت�سيريها وكذا ت�سرفاته 
وطريقة تعامله مع اأع�ساء 

املجل�ص وعرقلته لل�سري احل�سن 
للبلدية ما و�سع املجل�ص يف 

حالة ان�سداد  م�ستحيلة احلل 
ـ ح�سبهم ـ، ما دفع بهم اإىل 

منا�سدة الوايل للتدخل اإما 
بتنحية رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 

البلدي اأو تنحية االأع�ساء 
املم�سني على التقرير املرفوع.

مر�ص جمه�ل يفتك بالع�سرات من اجلديان بلم�سارة

املعني�ن احتج�ا اأمام مقر امل�ؤ�س�سة

تعمل ب�سكل ي�مي ط�ال ال�سهر الف�سيل

ـــم �ــســبــيــحــة االأمــــ�ــــص  ـــظ ن
من  امل�ستفيدين  من  الع�سرات 
ترقوي  �سكن   1590 ح�سة 
وقفة  �سطيف  مبدينة  مدعم 
الوالية  مقر  اأمام  احتجاجية 
وهذا من اأجل التنديد بالتاأخر 
احل�سة  هذه  اأ�سغال  يف  الفادح 
�سنوات  مـــرور  ــم  رغ ال�سكنية 
االأ�سغال  بــدايــة  على  طويلة 
تعرف  حيث  ال�سكنات،  هذه  يف 
�سبه  توقف  الور�سات  خمتلف 

كلي.
وحمل ال�سكان عديد ال�سعارات 
منها "نريد اأن ن�سكن" كما اأرجع 
هوؤالء م�سوؤولية التاأخري الكبري 
اإىل  امل�ساريع  هــذه  ا�ستالم  يف 
ــاز  ــاالإجن املـــقـــاوالت املــكــلــفــة ب
العقارية  الــرتقــيــات  ــا  واأيــ�ــس
اإنهاء  يف  تتماطل  مازلت  والتي 

التحذيرات  رغـــم  ــال  ــغ ــس االأ�
الــوايل  اأطلقها  التي  املتكررة 
معاقبة  بخ�سو�ص  الــ�ــســابــق 

املتقاع�سني.
مع  االحتجاج  ت�سادف  ورغــم 
اأن  اإال  االأ�ــســبــوع  نهاية  عطلة 
رفقة  بلكاتب  �سطيف  وايل 
ا�ستقبال  ال�سكن بالوالية  مدير 
حيث  املحتجني،  من  جمموعة 
يف  احللول  باإيجاد  الوايل  وعد 
بالن�سبة  خا�سة  وقــت  اأقـــرب 
الغاز  ب�سبكتي  الــربــط  مل�سكل 
ـــــذا الــربــط  والـــكـــهـــربـــاء وك
ف�سال  ال�سحي  ال�سرف  ب�سبكة 
املرافق  ل�سكل  حل  اإيجاد  عن 
ال�سكون  ياأمل  والــذي  املتعددة 
االنتقال  قبل  حله  يتم  اأن  يف 

اإىل �سكناتهم اجلديدة.

ــع املــــواد  ــي عـــرفـــت حمــــالت ب
بداية  منذ  ب�سطيف،  الغذائية 
ــدرة  ن الف�سيل  رمــ�ــســان  �سهر 
احلليب  اأكــيــا�ــص  يف  ملحوظة 
البلديات،  خمتلف  عرب  ــذا  وه
كي�ص  على  احل�سول  بات  حيث 
اأو  املــدعــم  �ــســواء  احلليب  مــن 
حليب البقر �سعب املنال يف ظل 
من  العر�ص  وقلة  الطلب  كرثة 
جهة اأخرى وهذا يف ظل تاأكيد 
تقلي�ص  على  املحالت  اأ�سحاب 
طرف  لهممن  املمنوحة  احل�سة 
املــوزعــني وهــو االإجـــراء الذي 

بداأ مع �سهر رم�سان. 
ويف املقابل نظم عدد من موزعي 
�ساحنات  اأ�سحاب  من  احلليب 
احتجاجية  وقــفــة  الــتــربيــد، 
لوحدة  الرئي�سي  املدخل  اأمــام 
التل  وم�ستقاته  احلليب  اإنتاج 
ببلدية مزلوق، حيث ا�ستكوا من 
املعتادة  احل�س�ص  من  اإق�سائهم 
اأو  املدعم  �سواء  املادة،  هذه  من 

حليب البقر، مطالبني ب�سرورة 
احلليب  مــن  ح�س�سهم  منحهم 
وفقا ملا جرت عليه العادة، بعد 
اأن حرموا منها منذ بداية �سهر 
رم�سان، قائلني باأن حرمانهم من 
هذه احل�س�ص، خلق تذبذبا يف 
التوزيع لكونهم توقفوا بدورهم 

عن تزويد املحالت التجارية.
م�سوؤولون  ـــد  اأك املــقــابــل  ويف 
بـــــوحـــــدة اإنـــــتـــــاج احلــلــيــب 
وم�ستقاته اأن االإ�سكال احلا�سل 
طرف  من  الطلب  بزيادة  يتعلق 
ــاب �ــســاحــنــات الــتــوزيــع  ــح ــس اأ�
خ�سو�سا  للخوا�ص،  التابعة 
ــام، حيث  ــي ــس ــ� ال �ــســهــر  خـــالل 
على  بــنــاء  طلبهم  يت�ساعف 
املحالت  اأ�سحاب  طلب  ت�ساعف 
التجارية واملواطنني، ما يت�سبب 
�سيتم  تــوزيــع  اأزمـــة  يف حــدوث 
املقبلة  االأيـــام  خــالل  تداركها 

بعد زيادة حجم االإنتاج.

م�ستفيدون من ال�سكن 
الرتقوي املدعم يحتجون 

ندرة يف حليب االأكيا�س 
مبحالت �سطيف 

عبد الهادي. ب

عالء. ع عبد الهادي. ب

ر. ح

�س. ب

نوارة. ب

امل�ضماة  باملنطقة  املا�ضية  ر�ؤ��ص  من  الع�ضرات  نفوق  اثر  �ال�ضتياء  القلق  من  حالة  خن�ضلة،  يف  بوحمامة  موالو  يعي�ص 
"بايذمة" ببلدية مل�ضارة، احلادثة تعترب الأ�ىل من نوعها يف املنطقة، حيث تعر�ص قطيع من املا�ضية لأحد املواطنني يف 
القرية الريفية اإىل نفوق جميع اجلديان من نوع املاعز،  ما اأثار ا�ضتغراب ال�ضكان، يف انتظار تاأكيد مفت�ضية البيطرة التي 
قامت بجمع عينات �اإر�ضالها اإىل املخرب اجلهوي بولية ق�ضنطينة بغية حتليلها �اكت�ضاف نوع املر�ص الذي اأ�ضاب املا�ضية، 

�حتديد ما اإذا كان له عالقة مبر�ص املجرتات ال�ضغرية الذي ظهر بولية خن�ضلة خالل الأ�ضهر املا�ضية.

طالب�ا ال�ايل بت�قيفه

�سطيف

حمليات الأحد 01 مايو 2969/ 12  ماي 2019 املوافق لـ 07 رم�ضان 051440

ر�صي��������د. ح



تعد املناف�ضة �ك�ضر الحتكار الذي تعرفه اأ�ضواق اخل�ضر �الفواكه عرب اإن�ضاء مكثف لهذه الأ�ضواق، ال�ضبيل الوحيد خلف�ص 
اأ�ضعار هذه املنتجات التي ت�ضهد ارتفاعا ع�ضوائيا خالل املنا�ضبات، ح�ضب ما �ضرح به خرباء يف القت�ضاد، موؤكدين اأن 

��ضع اأ�ضعار مرجعية لهذه املنتجات اإجراء عدمي اجلد�ى.

اإقت�صادالأحد 01 مايو 2969/ 12  ماي 2019 املوافق لـ 07 رم�ضان 071440
ت�سجيع �ملناف�سة لك�سر �الحتكار بدل من و�سع �أ�سعار مرجعية

�رتياح �سعبي لعودة ��ستري�د �ملو�طن لل�سيار�ت �مل�ستعملة 

�جلز�ئر توقع على �تفاقية مكافحة حر�ئق �لغابات 
مع منظمة �لفاو و�ليابان

مقاطعة ثقافة  تر�سيخ  "يجب 
 �الأ�سعار �ملرتفعة يف �جلز�ئر"

�جلز�ئر ت�سارك يف موؤمتر 
�لغاز �لطبيعي �مل�سال بنابويل

�أ�سعــار �لنفـط تــــرتفع 

وقدر اأ�صتاذ االقت�صاد الدكتور كمال رزيق 
جمال  يف  اجل��زائ��ر  ت�صهده  ال��ذي  العجز 
على  �صوق  ب3.000  اجل��واري��ة  االأ���ص��واق 
االأقل، معتربا اأن ك�صر االحتكار ال ميكن اأن 
وتزويد  العجز  هذا  �صد  خالل  من  اال  يتم 
عرب  بلدية  ال1.541  بن  من  بلدية  كل 
الوطن ب�صوقن جوارين اأو ثالثة، واعترب 
بلديات  تفتقر  اأن  املعقول  غ��ر  م��ن  اأن���ه 
اأ�صواق  اىل  العا�صمة  اجل��زائ��ر  يف  كبرة 
ج���واري���ة وك����ون مت��وي��ن والي����ات بحجم 
وتيبازة  والبليدة  وبومردا�س  العا�صمة 
للجملة فقط وعدد  اأ�صواق  اأربعة  من قبل 
اأن  م��وؤك��دا  مالين،  ال10  يقارب  �صكانها 
خلق  �صاأنه  من  كرثتها  و  االأ�صواق  انت�صار 
وار�صاء  الباعة  و�صط  حقيقية  مناف�صة 
ت�صويق  �صيا�صة  فيما يخ�س  ا�صالح جذري 
املنتجات وكذا �صل�صلة التربيد، م�صرا اىل 
اأن يكون  االأ�صواق ال ينبغي  ان�صاء هذه  اأن 
املجال  يفتح  اأن  يجب  ب��ل  ال��دول��ة  مهمة 
فيه  لال�صتثمار  الفر�صة  مبنحهم  للخوا�س 

مع دعمهم بتحفيزات جبائية وغرها.
يذكر اأن وزير التجارة �صعيد جالب اأعلن 
عن ان�صاء 530 �صوق -مبا يعرف باالأ�صواق 
اىل  ت�صاف  رم�صان  الباري�صية-مبنا�صبة 

عرب  الن�صاط  قيد  ج���واري  �صوق   866
الوطن.

ويف رده على �صوؤال حول اال�صعار املرجعية 
يف  للتحكم  التجارة  وزارة  و�صعتها  التي 
البقر  واللحوم  والفواكه  اخل�صر  اأثمان 
اعترب  ر�صمان،  �صهر  مبنا�صبة  امل�صتوردة 
ال�صيد رزيق اأن هذا االجراء جمرد اإجراء 
قائال:  وع��ل��ق  اجل����دوى،  ع��دمي  ترقيعي 
 25 �صعر  فر�س  يف  ف�صلت  ل��وزارة  "كيف 

يف  جنده  الذي  املدعم،  احلليب  لكي�س  دج 
تفر�س  اأن  دج،   35 ب  يباع  كثرة  اأحيان 
اأن  �صحيح  حمررة؟  منتجات  على  منطقها 
الوزارة من حقها التدخل لتنظيم االأ�صواق 
لكن امل�صكل اأنها ف�صلت يف تنظيم اأ�صواق �صلع 
مدعمة"، داعيا االدارة اىل تبني ت�صخي�س 
على  فعالة  اج��راءات  على  للح�صول  فعال 
االج��راءات  عن  واالبتعاد  الطويل  امل��دى 

املوؤقتة واأ�صاليب الردع الظريف.

لقي التوجه اجلديد للحكومة حول اإعادة 
امل�صتعملة  ال�صيارات  ا�صتراد  ملف  فتح 
ومنظمات  املواطنن  ل��دى  كبرا  ترحيبا 
مبثابة  ال��ق��رار  و�صفت  التي  امل�صتهلكن، 
لوبيات  على  والق�صاء  لل�صعب  االنت�صار 

ال�صيارات.
واج��ت��م��ع��ت احل��ك��وم��ة االأرب��ع��اءامل��ا���ص��ي 
امل�صتعملة  ال�صيارات  ا�صتراد  بعث  الإعادة 
وو�صع حد للوبيات ال�صيارات التي احتكرت 
املركبات  اأ�صعار  رف��ع  يف  وت�صببت  ال�صوق، 
من  الكثر  حرمت  قيا�صية  م�صتويات  اإىل 
مت  حيث  �صيارة،  امتالك  من  اجلزائرين 

لوكال  حممد  احل��ايل  املالية  وزي��ر  تكليف 
جالب  ال�صعيد  التجارة  وزي��ر  جانب  اإىل 
القانونية  االآل��ي��ات  ح��ول  ت�صور  بو�صع 
با�صتراد  للمواطنن  بالرتخي�س  الكفيلة 

ال�صيارات امل�صتعملة.
االأم�����ر ال����ذي ف��ج��ر م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي اأرج��ع��ه��ا ال��ك��ث��ر اإىل 
اإىل  الذي يهدف  ال�صعبي  خملفات احلراك 
البالد  �صرقت  التي  املالية  الع�صابة  طرد 

والعباد وحتكمت يف اال�صتراد.
اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  رحب  وبدوره، 
باإجراءات  زب��دي،  م�صطفة  للم�صتهلكن، 

التي  امل�صتعملة،  ال�صيارات  ا�صتراد  عودة 
تعد ح�صبه مبثابة االنت�صار ملطالب ال�صعب 
�صنعت  التي  اال���ص��ت��راد  للوبيات  ونهاية 

الندرة واحتكرت ال�صوق ورفعت االأ�صعار.
ال�صيارات  ا�صتراد  بعودة  زب��دي  وطالب 
مبعاير  تتميز  التي  �صنوات   05 من  االأقل 
ال�صيارات  من  بكثر  اأف�صل  جتعلها  اأوروبية 
املركبة يف اجلزائر، وذلك بعد ف�صل م�صانع 
طموحات  حتقيق  يف  ال�����ص��ي��ارات  تركيب 
احلكومة وال�صعب وحتولت اإىل م�صتودعات 
لنفخ العجالت وتهريب العملة ال�صعبة عن 
طريق اال�صتراد املقنن للواحق ال�صيارات .

على  التوقيع  ب��اجل��زائ��ر  اخلمي�س  مت 
اتفاقية حول امل�صاعدة التقنية يف جمال 
بن  اجلزائر  يف  الغابات  حرائق  ت�صير 
االأمم  ومنظمة  للغابات  العامة  املديرية 
املتحدة للتنمية والزراعة )فاو( واليابان 
بهدف متكن اجلزائر من تعزيز خمططها 

الوطني اخلا�س مبكافحة هذه الظاهرة.
على  االأول  ب���االأح���رف  ال��ت��وق��ي��ع  ومت 
العام  امل��دي��ر  ط��رف  م��ن  االتفاقية  ه��ذه 
للمديرية العامة للغابات، علي حممودي و 
ممثل الفاو باجلزائر، نبيل ع�صاف و�صفر 

اليابان باجلزائر، كازويااأوغاوا.
حفل  ع��ق��ب  ل��ل�����ص��ح��اف��ة  ت�����ص��ري��ح  ويف 
التوقيع، اأكد حممودي اأن الوثيقة تعتمد 
حتديدها  مت  اأ�صا�صية  حماور  ثالثة  على 
ل��ق��اء ج��م��ع ممثلن عن  ق��ب��ل خ���الل  م��ن 
املنظمة االأممية واملديرية العامة للغابات 
يف 2015 من اأجل حتديد النقائ�س التي 
مكافحة  جم��ال  يف  اجل��زائ��ر  منها  تعاين 
حرائق الغابات، وح�صب تو�صيحاته، فاإن 
للجزائر  ال�صماح  �صاأنه  من  االأول  املحور 
الإعداد  تقنية  م�صاعدة  من  باال�صتفادة 
برنامج وطني متعدد القطاعات يف جمال 

ت�صير حرائق الغابات.
اأع��وان  بتكوين  ال��ث��اين  امل��ح��ور  ويتعلق 
اأجل  من  اال�صتك�صاف  جم��ال  يف  الغابات 
 85 اأن  علما  احل��رائ��ق  اأ���ص��ب��اب  حت��دي��د 
جمهولة  هي  الغابات  حرائق  من  باملئة 

ببع�س  فيتعلق  الثالث  املحور  اأما  امل�صدر، 
القواعد املعيارية التي يجب على اجلزائر 
غاباتها  بتجهيز  ال�صماح  ق�صد  اعتمادها 
مكافحة  جم���ال  يف  ق��اع��دي��ة  مب��ن�����ص��اآت 

احلرائق.
الذي  اليابان  �صفر  اأك��د  مداخلته،  ويف 
ميول بلده هذا امل�صروع، اأهمية التعاون من 
والتغرات  الغابات  حرائق  مكافحة  اأجل 
خالل  من  بلده  بتدخل  مذكرا  املناخية 
برامج م�صاعدة يف العديد من البلدان منها 
اأ�صار  كما  واي��رالن��دا،  والنيبال  املك�صيك 
اإىل اأن بلده عزز تعاونه مع بلدان افريقيا 
وال�صرق االأو�صط واأن اجلزائر تعترب اأحد 

اأهم �صركائه باملنطقة.
باجلزائر،  الفاو  ممثل  �صرح  جهته،  ومن 
اأكرث  م��ن  ه��ي  اجل��زائ��ر  اأن  ع�صاف  نبيل 

الغابات مبنطقة  البلدان عر�صة حلرائق 
2000 حريق تاأتي على  املتو�صط مبعدل 
ميثل  مما  �صنويا  هكتار   36000 من  اأكرث 
1 باملائة من امل�صاحة الغابية االإجمالية، 
للوقائية  الهامة  الو�صائل  من  وبالرغم 
ال�صلطات  ط��رف  من  املجندة  واملكافحة 
ال�صعوبات ال  اأن  العمومية، اعترب ع�صاف 
تزال قائمة يف بع�س املجاالت مثل البحث 
املعاير  يف  والتحكم  احلرائق  اأ�صباب  عن 
والتخطيط  التجهيز  جم��ال  يف  التقنية 

لالأعمال الواجب القيام بها.
الفاو  منظمة  اأن  اأب��رز  اأخ��رى،  جهة  من 
التزمت بتدعيم اجلزائر يف مكافحة هذه 
الظاهرة بتزويدها بخربتها وجتربتها من 
للت�صير  التقنية  امل�صاعدة  م�صروع  خالل 

حرائق الغابات.

يرى رئي�س جمعية حماية امل�صتهلك، م�صطفى زبدي،اأّنه يجب تر�صيخ ثقافة املقاطعة 
االآنية للمنتوجات املرتفعة لدى امل�صتهلك للق�صاء على امل�صاربة.

وقال زبدي، اأّن اجلمعية ت�صعى الإطالق حمالت دائمة ملقاطعة املنتوجات ذات االأ�صعار 
العالية وذلك للق�صاء على امل�صاربة، كما اقرتح زبدي، اأن تكون املقاطعة باقتناء جزء 
من املنتوج اذ كان اأ�صا�صي ووا�صع اال�صتهالك،داعيا امل�صتهلكن اإىل اأن ت�صبح املقاطعة 

�صلوك دائم ولي�س �صرفيا .
اأّن املنظمة مل تقم بدعوة ر�صمية لتنظيم حمالت مقاطعة الأي  اأ�صار املتحدث،  كما 
ال�صيارات  مقاطعة  بخ�صو�س  بها  قامت  التي  غ��رار  على  احل��ايل،  الوقت  يف  منتوج 

والدواجن.

املتو�صط حول  البحر االأبي�س  15و16 ماي اجلاري، يف موؤمتر دول  ت�صارك اجلزائر يومي 
الغاز الطبيعي امل�صال مبدينة نابويل االإيطالية، ح�صبما نقلته وكالة نوفا االيطالية.

اأن  واإمكانية  امل�صال،  الطبيعي  للغاز  احلجم  �صغر  اال�صتخدام  درا�صة  على  املوؤمتر،  ويركز 
و�صوف  جديدة،  اأ�صواق  فتح  بغية  احلديدية  ال�صكك  ذلك  يف  مبا  النقل،  قطاع  يف  ي�صتعمل 
حتديد  يف  ت�صاهم  التي  الرئي�صية  التقنيات  جميع  م�صاكل  ويعالج  ال��دويل  املوؤمتر  يدر�س 
النجاح العاملي للغاز الطبيعي امل�صال، ويف املعر�س الثالث للغاز الطبيعي امل�صال، �صيتم تو�صيح 

املنتجات والتقنيات للتخزين واالإمداد.
واملوؤمتر هو مبادرة م�صتقلة مت اإطالقها يف عام 2012 لتعزيز �صناعة الغاز الطبيعي امل�صال 
يف املنطقة االأورو-متو�صطية. يف ال�صنوات االأخرة، نظمت اأربعة موؤمترات دولية ومعر�صن 

دون ور�س عمل، �صاركت فيها ال�صركات واالإدارات العامة واأ�صحاب امل�صلحة االآخرين.

خالل  العاملية  النفط  اأ���ص��ع��ار  ارتفعت 
االأ�صبوع  تداوالت  ختام  اأم�س،يف  تعامالت 
جاء هذا مع ا�صتمرارانح�صار املخاوف ب�صاأن 
وفرة املعرو�س العاملي مع تزايد املوؤ�صرات 
االإيرانية  لل�صادرات  كبر  انخفا�س  على 
لكن  م��اي��اجل��ارى،  �صهر  خ��الل  النفط  م��ن 
�صهدته  االرتفاعالتي  ه��ذا  م��ن  بالرغم 
مع  حمدودة  تظل  املكا�صب  اأن  اإال  االأ�صعار 
على  جديدة  اإ�صافية  ر�صوم  فر�س  ب��دء 
املنتجات ال�صينية، مما اأثار املخاوف ب�صاأن 
الواليات  بن  التجارية  املفاو�صات  انهيار 
املتحدة وال�صن اأكرب اقت�صادين بالعامل3

بتوقيت   09:00 ال�����ص��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
االأمريكيبحوايل  اخل��ام  ارتفع  غرينت�س 
 62.05 م�صتوى  حول  ليتداول   %  0.2
دوالر اأمريكي للربميل، وا�صتطاعفي وقت 
م�صتوى  ي�صجل  اأن  اجلل�صة  م��ن  متاأخر 
القيا�س  خلام  وبالن�صبة  دوالر،   62.46

ارتفاعا  �صجل  فقد  برنت"  العاملي"خام 
 71.20 م�صتوى  اإىل   %  0.2 بنحو  اأي�صا 

دوالرا اأمريكيا للربميل.
اأن اخلام االأمريكي كان قد اختتم  يذكر 
 0.6 بن�صبة  مرتاجعا  اأم�س  يوم  تعامالت 
% فيثاين خ�صارة يومية خالل اآخر ثالث 
بن�صبة  برنت  خام  ارتفع  بينما  جل�صات، 
مكا�صبه  ث��اين  ب��ذل��ك  لي�صجل   %  0.2

اليومية على التوايل.
وحظى النفط ببع�س الدعم خالل وقت 
حيال  امل��خ��اوف  انح�صار  م��ع  ال��ي��وم  مبكر 
وفرة املعرو�س العاملي، مع تزايد املوؤ�صرات 
ل�صادرات  كبر  انخفا�س  على  ال��ق��وي��ة 
النفط االإيرانية خالل �صهر مايو اجلاري، 
اإيران  من  النفط  �صحنات  تراجعت  حيث 
�صفن  اأي  م��غ��ادرة  ع���دم  م��ع  ال�صهر  ه���ذا 
املوانئ  اإىل  االإي��ران��ي��ة  النفط  حمطات 

االأجنبية.

ا�ستقرار االأ�سعار خالل رم�سان: 

ي�مي 15و 16 ماي اجلاريمع نهاية م�سل�سل "نفخ العجالت"

مع بدء الر�س�م اجلمركية االمريكية على املنتجات ال�سينية

زبدي: 
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دعا جمل�ص االأمن الدويل، اأول اأم�ص، 
االأطراف الليبية اإىل االإ�سراع بالعودة 
وااللــتــزام  االأممــيــة،  الو�ساطة  اإىل 

بوقف اإطالق النار.
اإعالمية  ت�سريحات  يف  ذلــك  جــاء 
ال�سفري  املــجــلــ�ــص  رئــيــ�ــص  بــهــا  اأدىل 
دجاين،  تريان�سيا  ديان  االإندوني�سي 
الدورية  الرئا�سة  بالده  تتويل  الذي 
تاأتي  اجلاري،  لل�سهر  املجل�ص  الأعمال 
جل�سة  انــتــهــاء  عــقــب  الت�سريحات 
حول  االأمـــن  جمل�ص  عقدها  طــارئــة 
الو�سع يف العا�سمة الليبية طرابل�ص.

مني  "طلب  دجاين:  تريان�سيا  وقال 
ممثلو الدول االأع�ساء اأن اأقراأ عليكم 
بع�ص العنا�سر ال�سحفية، حيث اأعرب 
اأع�ساء املجل�ص عن قلقهم العميق اإزاء 

ا�ستقرار الو�سع يف طرابل�ص، وتدهور 
م�سيفا  فيها"،  االإن�سانية  ــاع  االأو�ــس
ال�سالم  اإحـــالل  اأن  اأكـــد  املجل�ص  اأن 

�سيا�سي،  حل  خــالل  من  اإال  يــتــاأّت  لن 
دعمهم  عن  املجل�ص  اأع�ساء  واأعــرب 
ليبيا  اإىل  اخلــا�ــص  املــبــعــوث  جلــهــود 

)غ�سان �سالمة(، واأي�سا جلهود البعثة 
االأممية يف هذا البلد، وذلك من اأجل 
منع الت�سعيد، وتابع اأن جمل�ص االأمن 
االإ�سراع  اإىل  االأطــراف  جميع  يدعوا 
بالعودة للو�ساطة االأممية، وااللتزام 
الت�سعيد  ومنع  الــنــار  اإطـــالق  بوقف 

الإجناح الو�ساطة.
اأفــريــل   4 مــنــذ  طــرابــلــ�ــص،  وت�سهد 
املا�سي، هجوما اأطلقه اللواء املتقاعد 
اجلي�ص  يــقــود  ـــذي  ال حــفــرت  خليفة 
ا  رف�سً اأثــــارت  خــطــوة  يف  الــ�ــســرق  يف 

وا�ستنكاًرا دوليني.
فيما تعاين ليبيا منذ 2011، �سراًعا 
على ال�سرعية وال�سلطة يرتكز حاليا 
بني حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا، 
وحفرت الذي يقود اجلي�ص يف ال�سرق. 

االأمريكية،  اخلــزانــة  وزارة  اأعلنت 
و�سعت  املتحدة  الواليات  اأن  اأم�ص،  اأول 
وت�سمنت  فــنــزويــال  �ــســد  الــعــقــوبــات 
النفط  لنقل  �سحن  و�سركتي  �سفينتني 

الفنزويلي اإىل كوبا.
اأن  بـــيـــان،  يف  ـــــــوزارة،  ال واأو�ـــســـحـــت 
وهما  �سحن،  �سركتي  �سملت  العقوبات 
جزر  ومــقــرهــا  للمالحة"  "مون�سون 
ومقرها  و"�سريينتيماريتامي"  مار�سال، 
�سملت  ــك،  ذل اإىل  باالإ�سافة  ليبرييا، 
 "Leon Dias" العقوبات اأي�سا �سفينتا
بح�سب   ،"Ocean Elegance"و
�سفن  اأن  البيان  واأو�سح  نف�سه،  امل�سدر 
يف  �ساركت  املذكورتني  لل�سركتني  تابعة 
والتي  كوبا،  اإىل  النفط  نقل  عمليات 
اتهمتها الواليات املتحدة بتقدمي دعم 
نيكوال�ص  الفنزويلي  للرئي�ص  ع�سكري 

مادورو.
وزارة  فر�ست  املــا�ــســي،  مــار�ــص   3 ويف 
جديدة  عقوبات  االأمريكية  اخلزانة 
�سمن  فنزويليني،  اأمــن  �سباط   6 �سد 

مادورو،  الرئي�ص  �سد  املوجهة  جهودها 
عرب  ن�سرته  بــيــان  يف  الــــوزارة  وقــالــت 
على  املفرو�سة  العقوبات  اإن  موقعها، 
ت�سليم  بعمليات  مرتبطة  االأفـــــراد 
يف  فنزويال  اإىل  االإن�سانية  امل�ساعدات 

املا�سي. فيفري   23
وا�سنطن  فــر�ــســت  �ــســابــق،  وقـــت  ويف 
عقوبات على 4 حكام واليات فنزويلية، 
اأ�سول  لتجميد  حلفاءها  دعــت  فيما 
الفنزويلية،  الوطنية  الطاقة  �سركة 
ياأتي ذلك �سمن جهود وا�سنطن املوجهة 

�سد رئي�ص البالد نيكوال�ص مادورو.
 23 منذ  توترا  فنزويال،  ت�سهد  فيما 
رئي�ص  اإعــــالن  اإثـــر  ــي،  ــا�ــس امل جــانــفــي 
غوايدو،  خوان  املعار�سة  زعيم  الربملان 
اإىل  موؤقتا  الرئا�سة  بتويل  "اأحقيته" 

حني اإجراء انتخابات جديدة.
و�سرعان ما اعرتف الرئي�ص االأمريكي 
رئي�سا  بـ"غوايدو"،  تــرامــب،  دونــالــد 
ودول  كندا  وتبعته  لفنزويال،  انتقاليا 

من اأمريكا الالتينية واأوروبا.

االأمريكية  الــدفــاع  وزارة  اأعــلــنــت 
مليار   1.5 تخ�سي�ص  )البنتاغون(، 
بناء جدار  متويل  يف  للم�ساهمة  دوالر 
مــيــال عــلــى احلــــدود بني   80 ــول  ــط ب
لوقف  واملك�سيك،  املتحدة  الــواليــات 

تدفق املهاجرين. 
القائم  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
باأعمال وزير الدفاع باتريك �ساناهان 
قوله اإن املبلغ مت اقتطاعه من مدخرات 
يف عدد من الربامج الدفاعية، مبا فيها 
اأمنية  وقــوات  اجلي�ص  يدعم  برنامج 
�ساناهان  م�سيفا  اأفغان�ستان،  يف  اأخرى 
الذي �سيزور منطقة حدودية ال�سبت، 
اأن حتويل االأموال يوؤكد اأن البنتاغون 

ملتزم كليا مبعاجلة اأزمة احلدود.
وكان البنتاغون قد حول مليار دوالر 
اجلي�ص  اأفــراد  ميزانية  ح�سابات  من 
االإجمايل  واملبلغ  اجلدار،  بناء  لدعم 
ياأتي  دوالر  مليار   2.5 البالغ  املجمع 
الرئي�ص  الإعـــالن  ا�ستجابة  مبثابة 
وطنية  طــوارئ  حالة  ترامب  دونالد 
على احلدود، كما كان ترامب ا�ستخدم 
حماولة  �سد  )فــيــتــو(  النق�ص  حــق 
حالة  اإلــغــاء  االأمــريــكــي  الكونغر�ص 

الطوارئ هذه. 
اأن يحول  املتوقع  ذاتهمن  ال�سياق  ويف 
 3.6 اإىل  ي�سل  مــا  اأي�سا  البنتاغون 
االإن�ساءات  ميزانيات  من  دوالر  مليار 
بناء  متويل  يف  للم�ساهمة  الع�سكرية 
االإعـــالن عن  يتم  مل  ــه  اأن اإذ  اجلـــدار، 

تفا�سيل هذه اخلطط بعد.

الوطني  املوؤمتر  حزب  يتجه 
�سهل  لفوز  احلاكم  االأفريقي 
اأفريقيا  جنوب  انتخابات  يف 
مما  اأقل  اأ�سوات  بن�سبة  لكن 
يعك�ص غ�سب الناخبني ب�سبب 
امل�ساواة  وعدم  ف�ساد  ف�سائح 
امل�سكالت  وهــي  االأعـــراق  بني 
بعد  قــائــمــة  تــــزال  ــتــي ال  ال
احلزب  تــويل  مــن  عاما   25

ال�سلطة.
باملئة   99.9 اإح�ساء  وبعد 
من االأ�سوات بعد االنتخابات 
االأربــعــاء  يــوم  اأجــريــت  التي 
بن�سبة  احلــزب  تقدم  املا�سي 
وفاز  االأ�ــســوات.  مــن   57.5
حزب التحالف الدميقراطي، 
الرئي�سي،  املــعــار�ــســة  حــزب 

من  بــاملــئــة   20.79 بن�سبة 
حزب  ح�سل  بينما  االأ�سوات 
احلرية  اأجــل  من  املنا�سلون 
على  الي�ساري  االقت�سادية 
هذا  و�سيكون  باملئة،   10.78
للحزب  انتخابي  اأداء  اأ�ــســواأ 
اأفريقيا  جنوب  حكم  الــذي 
دون منازع منذ اأول انتخابات 
اأنهت  اأفريقيا  جنوب  يف  حرة 

حكم االأقلية البي�ساء يف عام 
.1994

املوؤمتر  حــزب  فــوز  و�سيكفل 
مقاعد  االأفــريــقــي  الــوطــنــي 
كافية يف الربملان ملنح الرئي�ص 
�سرييل رامابو�سا فرتة رئا�سية 
اأعوام  خم�سة  مدتها  جديدة 
الدعم  دون  يرتكه  قد  لكنه 
مناف�سيه  ملــواجــهــة  الــكــايف 

داخل احلزب الذين يعار�سون 
االقت�ساد  لتعزيز  اإ�سالحاته 
مل  فيما  الف�ساد،  ومكافحة 
الوطني  املوؤمتر  حزب  ي�سجل 
باملئة   60 من  اأقل  فوز  ن�سبة 
وال  �سابقة.  انتخابات  اأي  يف 
تزال النتائج مل تعلن من ت�سع 

مراكز انتخاب حملية.
وحل رامابو�سا حمل الرئي�ص 
الف�سائح  ــه  ــت ــق الح الـــــذي 
 ،2018 عام  يف  زوما  جاكوب 
احلزب  ناخبي  لك�سب  و�سعى 
جمددا الذين انح�سرت ن�سبة 
جهود  تعرث  ب�سبب  دعمهم 
والبطالة  الف�ساد  مكافحة 
االإ�سكان  يف  املــ�ــســاواة  ــدم  وع

واالأرا�سي واخلدمات.

جمل�س �الأمن يدعو �الأطر�ف �لليبية للعودة للو�ساطة �الأممية

�حلزب �حلاكم يف جنوب �أفريقيا يتجه 
للفوز يف �النتخابات

�لواليات �ملتحدة تو�سع 
�لعقوبات على فنزويالليبيا

�لبنتاغون يخ�س�س 1.5 مليار 
دوالر للجد�ر �حلدودي مع �ملك�سيك

يف  ت�سوق  مراكز  ثالثة  اإخالء  اأم�ص،  البلجيكية،  ال�سلطات  اأعلنت 
العا�سمة بروك�سيل، بعد تلقيها بالغًا بوجود قنبلة يف اإحدى املراكز. 
ت�سريح  خالل  بروك�سل،  يف  اأمني  م�سوؤول  �سلو�ص  اأوليفر  واأو�سح 
مراكز  اأحد  يف  قنبلة  بوجود  جمهول  من  بالغًا  تلقوا  اأنهم  �سحفي، 
الت�سوق يف العا�سمة، م�سيفا اأن ال�سلطات قامت باإخالء مراكز الت�سوق 
"Woluwe" و "Docks"، و"Anderlecht"يف خطوة احرتازية، 
املراكز،  حول  اأمني  طوق  بت�سكيل  قامت  ال�سرطة  عنا�سر  اأن  م�سريا 
وعمليات البحث عن القنبلة جارية اإىل جانب ا�ستقدام كالب مدربة 

على ك�سف املتفجرات.

اأماكنهم،  من  �سخ�ص  األفي  نحو  القرغيزية،  ال�سلطات  اأجلت 
على خلفية اندالع حريق هائل يف �سهريج وقود ممتلئ مب�ستودع 

للنفط، جنوبي البالد.
واالإ�سعاف  االإطفاء  فرق  اأن  الطارئة،  احلاالت  وزارة  وقالت 
هرعت اإىل مكان احلادث، عقب تلقيها بالغا باندالع حريق يف 

م�ستودع للنفط مبدينة جالل اأباد، جنوبي البالد.
والحقا، قال عبد النا�سر زاكريوف، اأحد امل�سوؤولني بالوزارة يف 
ت�سريحات �سحفية اأن فرق االإطفاء متكنت من اإخماد احلريق 

بعد ثمانية �ساعات على اندالعه.

قتل جنديان فرن�سيان، اأول اأم�ص، خالل م�ساركتهما يف عملية 
حترير رهائن يف بنني، ح�سب بيان اأ�سدره ق�سر االإليزيه.

نفذ  اجلي�ص  اإّن  يف  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  وقال 
خاللها  �سقط  اأم�ص  فجر  بنني،  �سمايل  رهائن  حترير  عملية 
جنديني قتلى، م�سيفا ماكرون اأن جي�ص بالده متكن من اإنقاذ 4 
رهائن بينهم فرن�سيان اثنان، اختطفا يف االأول من ماي اجلاري، 

اإ�سافة اإىل مواطن اأمريكي واآخر من كوريا اجلنوبية. 
ي�سار اأن الفرن�سيني االثنني فقدا بعد خروجهم برفقة مر�سد 
�سياحي للتجول يف حممية "بيندجاري" الوطنية �سمايل بنني، 

مطلع ماي.

يف تفجري مبدينة  اأم�ص،  االأقل،  ا�سخا�ص على   8 اأ�سيب 
التجاري  املركز  وهي  ال�سومال،  �سرق  �سمال  بو�سا�سو، 

لوالية بونتالند، بح�سب �سهود عيان.
اأر�سي،  لغم  عن  نتج  التفجري  اأن  عمر،  النور  عبد  وقال 
حلظة  االأوىل،  الدرجة  حمكمة  رئي�ص  �سيارة  ا�ستهدف 
دخولها مقر املحكمة يف املدينة، ما اأدى اإىل تدمري اأجزاء 
اأن التفجري ت�سبب  كبرية من ال�سيارة، م�سيفا عبد النور، 
يف اإ�سابة 8 اأ�سخا�ص، بينهم قا�ٍص وقائد قوات املحكمة، 

اإىل جانب بائعني متجولني اأمام مقر املحكمة.

وقالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية، اإن ال�ساب عبد اهلل عبد 
العال )24 عاما( ا�ست�سهد جراء اإ�سابته بر�سا�ص االحتالل 

االإ�سرائيلي، �سرقي مدينة رفح.
واأو�سحت الوزارة كذلك، اأن 30 فل�سطينيا، بينهم 4 اأطفال 
جراء  القطاع  �سرقي  خمتلفة  بجراح  اأ�سيبوا  وُم�سعف، 
دون  املتظاهرين،  على  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  اعتداء 

اأن ت�سري اإىل طبيعة االإ�سابات.
العودة  هذا �سارك فل�سطينيون، م�ساء اجلمعة، يف م�سريات 
الفا�سل بني  ال�سياج احلدودي  ُتنظم قرب  التي  االأ�سبوعية 

�سرقي قطاع غزة واإ�سرائيل، منذ نهاية مار�ص 2018. 

ال�سرطة تغلق 3 مراكز جتارية 
بربوك�سل ب�سبب طرود م�سبوهة

حريق هائل يت�سبب يف اإجالء 
األفي �سخ�س بقرغيزيا

مقتل جنديني فرن�سيني خالل 
عملية حترير رهائن يف بنني

تفجري ي�ستهدف رئي�س حمكمة 
مبدينة بو�سا�سو �سرقي ال�سومال

�سهيد و30 جريحا فل�سطينيا 
�سرقي قطاع غزة

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

نقلت و�سائل اإعالمية عن �سهود عيان 
اأن القوات التابعة جلماعة "اأن�سار 

اهلل" يف اليمن بداأت باالن�سحاب 
من ميناء ال�سليف وراأ�ص عي�سى 

باحلديدة، حتت اأنظار فرق اأممية.
واأكدت جماعة "اأن�سار اهلل" 

يف وقت �سابق قرارها االن�سحاب 
اأحادي اجلانب من ثالثة موانئ هي 

ال�سليف وراأ�ص عي�سى واحلديدة 
�سباح اأم�ص، م�سرية اإىل اأن ذلك ياأتي 
نتيجة لرف�ص دول التحالف العربي 

وحلفائها تنفيذ اتفاق �ستوكهومل 
ب�ساأن ال�سالم يف اليمن.

كما اأعلنت االأمم املتحدة اأم�ص 
اجلمعة موافقة احلوثيني على 

االن�سحاب من جانب واحد من املوانئ 
الثالثة، بينما �سككت احلكومة 

اليمنية يف جدية هذه اخلطوة، 
معتربة اأن اأي انت�سار اأحادي دون 

رقابة وحتقق م�سرتك ميثل حتايال 
على تنفيذ االتفاق.

�حلوثيون 
ين�سحبون من 

ميناء �حلديدة 

ق. د

حتت اأنظار فرق اأممية

دولـي



ف�أووا اإىل الكهف
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
قال ر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:

 "اإمنا ال�سوم جنة فاإذا كان اأحدكم �سائما فال يرفث وال يجهل، وان امروؤ قاتله اأو 
�سامته فليقل: اإين �سائم".

قال اهلل تعاىل: 

رمضانيات
News

أهــل القرآن
ال�صيام ..وجتنيد اجلوارح اخلارجية

 والباطنية يف جهاد النف�س

ال�سيام يل واأنا اأجزي به
من وحي �لنبوة

املكتبة الإ�سالميةاإميانيةخــــــــــواطر
امللخ�س املفيد يف علم التجويد 

اإعداد:�سماح خميلي



من اأقوال ال�صاحلني

الربوتني الدهني
زاوية من نور

اأملللللللللللة اللل�للصللللللللام

اأطعمة وم�سروبات يجب البتعاد  من ال�صابقني الأولني اإىل الإ�صام
عنها ملكافحة العط�ش

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

�ل�سيام �سياحة يف �حل�سرة �لقد�سية
يف مدر�سة ال�سيام

اأب� عبيدة بن اجلراح ر�سي اهلل عنه



جميلة فالح نا�سطة جمع�ية لالأورا�ص ني�ز: 

ي�ســميه  مــا  اأو  املطلــوع  خبــز  يعــد 
مــن  اخلمــرية ك�ســرة  اجلزائريــون 
ال�ســروريات التــي ال ميكــن اال�ســتغناء 
عنهــا اأبــدا خالل �ســهر رم�ســان املبارك 
خا�ســة اأنه ي�ســاعد على تناول خمتلف 
االكالت نظرا ل�ســهولة م�سغه وطراوته 
كمــا اأنــه ال يحتــاج للكثــري مــن املكونات 
الإعــداده فقط القليل من ال�ســميد، امللح 
والبع�ــص ال�ســكر والقليــل من ال�ســانوج 
باملــاء  جيــدا  يعجــن  اخلبــز  وخمــرية 
الدافــئ ثم يرتك لريتــاح لبع�ص الوقت 
ليخبــز ويطبخ علــى الطاجــني اخلا�ص 
بالك�سرة املعروف لدى كل اجلزائريني.

لدى كل  ك�ســرة املطلــوع ونظــرا ملكانة 
املحــالت  يف  يبــاع  اأ�ســبح  اجلزائريــني 
ومــع  املتجولــني،  الباعــة  عنــد  وحتــى 
دخول �سهر رم�سان انت�سر ب�سورة كبرية 
ليناف�ــص اخلبــز العادي الــذي يتناق�ص 
الطلــب عليــه خالل هــذا ال�ســهر، حيث 
مق�سدا للمراأة  مطلوع ال�ســوق اأ�سحى 
ال�ســغط عليهــا  العاملــة الأنــه يخفــف 

لالإ�سراع يف حت�ســري مائدة االإفطار بعد 
العمل ل�ساعات طويلة خارج املنزل.

تربــع علــى عر�ــص كل  املطلــوع  خبــز 
اأنــواع املخبــوزات خا�ســة خــالل �ســهر 

رم�ســان فطعمــه املميز و�ســهولة م�ســغه 
جعله مف�ســال عند جميع اأفراد العائلة، 
كان  اإن  خا�ســة  ال�ســغري  قبــل  الكبــري 

�ساخنا. 

تق�ســي ال�ســيدة جميلــة فــالح اأيامها خالل �ســهر رم�ســان 
بن�ســاطات فريــدة واهتمامــات متعــددة غــري تلــك التــي 
اعتــادت ق�ســاءها بقية االأيــام وذلك من خــالل االهتمام 
املفرط باالأعمال اخلريية وق�ســاء اأوقات اأكرث يف ترتيب 
املنزل واقتناء حاجيات املطبخ ف�سال عن عملها بني القطاع 

الثقايف واالإعالمي.
اأين تقوم  يف ال�ســباح باالأعمال املنزلية على غرار ترتيب 
البيت التي كانت تغيب عنه يف االأيام العادية وهذا ب�سبب 
ق�ســاء معظــم الوقــت بــني االإذاعــة ودار الثقافــة ومقــر 
اجلمعيــة، يف حني يزداد اهتمامها  باالأ�ســغال املنزلية من 
تنظيــف وم�ســح و�ســراء بع�ــص م�ســتلزمات املطبــخ يف هذا 
ال�ســهر، اإ�ســافة اىل ن�ســاطاتها اخلرييــة املختلفــة، تقوم 
بت�ســجيل حــوارات خا�ســة بربناجمهــا االإذاعــي والــذي 
يحمــل عنوان )او�ســان لعوا�ســري( وهي ت�ســجيالت تخ�ص 
عــادات وتقاليد االأهل يف هذا ال�ســهر الكرمي مع منت�ســف 

النهار.
مل تن�سى ال�سيدة جميلة فالح العمل اخلريي يف هذا ال�سهر 
الف�سيل وهو ن�ســاط تعتربه خدمة للمعوزين واملحتاجني، 
وقــد اأكــدت اأنها جتد راحــة  يف االأيام الرم�ســانية لزيارة 
االأقارب واالأهل، اإ�ســافة اإىل اال�ستمتاع باخلروج للف�ساء 
الرحــب بالريــف اجلبلــي واإح�ســار )مــاء عني ال�ســفاء( 

املعروف باملنطقة  والتجول بني اخ�سرار الطبيعة.
ال�ســيدة جميلة فالح ت�ســتمع بالكتابة ليال واأ�ســبحت من 
عاداتهــا لكن مواقــع التوا�ســل حالت بينها وبــني الكتابة 
واأخــذت منهــا احليــز االأكــرب مــن االأوقــات واأبعدتهــا عن 
التفكــري والبوح باحلرف، خا�ســة  يف هذه الفرتة االأخرية 
اأيــن اأ�ســبح همهــا  كل مــا يجــري يف وطننــا والبحــث عــن 

ا�ستقرار الوطن.

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

فاإن  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع 
امل�سلني  من  للكثري  املف�سلة  الوجهة 
مبدينة �سطيف م�سوبة نحو امل�سجد 
بو�سط  اال�ــســتــقــالل  بــحــي  الــعــتــيــق 
ــــذي يــعــتــرب مــن اأقـــدم  املــديــنــة وال
اجلزائر،  وحتى  الــواليــة  م�ساجد 
اأثناء   1845 �سنة  بناوؤه  مت  حيث 
وهذا  باجلزائر  العثماين  الــوجــود 
االأمر  وهو  املنطقة  اأهــل  نفقة  على 
بهذا  ال�سكان  مت�سك  يف  �ساهم  الذي 
املعلم الذي ميثل جزء مهما من تاريخ 

املدينة.
اأكرث  ي�سع  العتيق  امل�سجد  يكن  ومل 
300 م�سلي بعد تد�سينه اإال اأنه  من 
خ�سع لعمليات تو�سعة بعد اال�ستقالل 
حيث ي�سل حاليا اإىل طاقة ا�ستيعاب 
ال�سهر  وخالل  م�سلي،   2500 تفوق 
اإقباال  الف�سيل يعرف م�سجد العتيق 
اأجل  من  املواطنني  طــرف  من  كبريا 
اأنه  خا�سة  الــرتاويــح  �سالة  تــاأديــة 
ويتميز  �سطيف،  مدينة  قلب  يف  يقع 
بالطابع العمراين اجلميل من خالل 
ماأذنة فريدة من نوعها تعترب قطعة 
هند�سة  خـــالل  ــن  م ــــادرة  ن اأثـــريـــة 
تركية مزجت بني احل�سارة الرتكية 

واالإ�سالمية املغاربية.
اأن القائمني على امل�سجد عمدوا  كما 
املبادرات  مــن  بالعديد  القيام  اإىل 
الف�سيل  ال�سهر  هذا  خالل  اخلريية 
مل�ساعدة العائالت الفقرية واملحتاجة 
ن�ساطات  عن  ف�سال  وهــذا  تي�سر  مبا 
والتوعية  االإر�ساد  جانب  يف  اأخــرى 
والتعليم القراآين من خالل الدرو�ص 

التي يتم تقدميها للم�سلني مع تعليم 
علوم  وكــذا  الكرمي  القران  وحفظ 
يتوفر  حيث  التالوة  واأحكام  القراآن 
لتحفيظ  اأقــ�ــســام   3 عــلــى  امل�سجد 
ال�سغار  لالأطفال  بالن�سبة  الــقــراآن 
الذكور من حفظة كتاب اهلل عزوجل 
من  لالإناث  اآخر  ق�سم  اإىل  باالإ�سافة 

من  ال�سن  لكبار  اآخــر  وق�سم  ال�سغار 
الكرمي  القراآن  لتحفيظهن  العجائر 
من  جمموعة  اإ�ــســراف  حتــت  وهـــذا 
ال�سوؤون  ملديرية  التابعني  املوظفني 
الدينية وكذا متطوعني مرخ�ص لهم 
ومعلمات تابعات لق�سم حمو االأمية. 

معاوية.�ص

 ت�ســهد معظــم اأ�ســواق واليــة خن�ســلة اإقباال 
وا�ســعا من قبل املواطنني على اقتناء خمتلف 
اخل�ســر والفواكــه خــالل اأيام �ســهر رم�ســان، 
اأين يعرف ال�ســوق ال�ســعبي )زقاق ال�ســوافة( 
كبــريا  ازدحامــا  خن�ســلة  الواليــة  بعا�ســمة 
للمواطنــني على خمتلــف املواد اال�ســتهالكية 
االرتفــاع  مــن  بالرغــم  باأنواعهــا  واللحــوم 
اجلنــوين لالأ�ســعار اإال اأن هذا مل مينع املواطن 

من الت�سوق و�سراء كل ما يحتاجه. 
حيث ت�ســهد االأ�ســعار ارتفاعا جنونيا خا�سة 
خالل االأيام االأوىل من �ســهر رم�ســان بالرغم 
من وجود تعليمات بت�ســقيف 

االأ�ســعار مــن قبــل مديريــة التجــارة اإال اأنهــا 
�سربت عر�ص احلائط من طرف التجار الذين 
اأكــدوا اأن اأ�ســواق اجلملــة هــي التــي تتحكــم 
باالأ�ســعار، حيث جتاوز �ســعر اللحوم احلمراء 
1300 دج و�سعر اللحوم البي�ساء يرتاوح بني 
250 و300 دج يف حني اختلفت االأ�سعار من 
حمل الآخر ح�سب اجلودة والنوعية، اأما فيما 
يخ�ص اأ�سعار اخل�سر فهي تعرف ارتفاعا ن�سبيا 
على غرار الطماطم الذي فاق �سعره  دج 
يف حني بلغ �ســعر الب�سل 80 دج والبطاطا  
دج يف حــني ت�ســهد الفواكــه ارتفاعــا جنونيا 
يف االأ�ســعار علــى غرار املوز واخلــوخ الذي بلغ 

�ســعر الكيلــو الواحــد منــه  دج والتمــور 
اأدى اإىل ا�ســتغراب  التــي بلغــت  دج مــا 
املواطنــني مــن االأ�ســعار التــي اأرهقــت كاهلهم 
مع بداية هذا ال�ســهر الف�ســيل الذي ي�ســتغله 
العديــد مــن التجار لتحقيــق الربح ال�ســريع. 
وبالرغم من االأ�ســعار اخليالية التي ي�ســهدها 
�ســوق زقاق ال�ســواقة اإال اأن االإقبــال دائما ما 
يكــون كبريا بطوابري طويلة من اجل ال�ســراء 
والت�ســوق وهو االأمر الذي ال مفر منه ح�ســب 
مــا اأكــده بع�ــص املواطنــون وحتمية ال�ســراء 

بهذه االأ�سعار املرتفعة.

 كان ل�ســهر رم�ســان الف�ســيل 
مبنطقــة االأورا�ــص وبواليــة 
خن�ســلة باخل�ســو�ص طعمــه ونكهته اخلا�ســة، 
رغــم اأن العائــالت اليــوم مازالــت حتافــظ على 
البع�ــص منها وحتاول التم�ســك ببع�ــص من هذه 
العــادات والتقاليد احلميــدة، حيث كان للرجل 
دوره يف اال�ســتعداد والتح�ســري لل�ســهر الف�سيل 
وكان للمــراأة دورهــا، كان الرجل هــو من يذهب 
لل�ســوق القتنــاء احلاجيــات من خ�ســر وتوابل 
وخا�ســة �ســراء اأنــواع التمــور وكان دور املــراأة 
يقت�ســر علــى حت�ســري االأواين الطينيــة التــي 
تعتمــد عليهــا خا�ســة منهــا مــا ي�ســمى )ام�ســل 
نتالخــث( وهي اأواين خمتلفــة من )املرثد( اإىل 
الق�سعة )اربوث( اإىل الطا�ص اأو )اغراف(، اأين 

تقوم املراأة الريفية بحلب ال�ســياه عند عودتها 
غروبــا وتقــوم مبخ�ص احلليب وحت�ســري اجلنب 
)بوهــزة( فيمــا تدخر املــراأة الزبــدة القدمية 
)الدهــان( يف جرة فخارية يتم و�ســعها بحفرة 
داخل البيت، هذه الزبدة كفيلة لتح�سري بع�ص 
لوجبــة  والك�ســك�ص(  )كابوت�ســي�ص  االأطبــاق 

ال�سحور. 
مــن جهتها تعتمد املــراأة على التوابل ما ي�ســمى 
)را�ــص احلانوت( وهو مزيج الك�ســرب والكروية 
وغــربة الفلفل االأحمر احللــو واحلار وال وجود 
قطــع  جتفــف  كانــت  بــل  امل�ســربة  للطماطــم 
الطماطــم وحت�ســر بهــا االأكل، وهنــاك عــادة 
الت�ســامن اأو ما ي�ســمى النفقة اأي ذبــح عجل اأو 
�ســاة اأو بقرة واقت�ســامها بــني املحتاجني، اأما يف 

وجبــات االإفطــار فيعتمدون يف وجبات رم�ســان 
اأو الرخ�ســا�ص  املطلــوع خلمــرية  علــى )ك�ســرة 
والرغــدة وح�ســاء اجلــاري بالفريــك واحلليب 
اأمــا وجبــة ال�ســحور  واللــنب وحبــات التمــر(، 
فكان لها ن�ســيب الك�ســك�ص باحلليــب اأو اللنب ما 
ي�ســمى )ملربخ،ابخبــاخ ( اىل جانب طبق املرمز 
املطحون واملحم�ص، ولل�سهرات طعمها عند اأهلنا 
بعد االإفطار اإذ جتتمع الن�ســوة واالأطفال وكبار 
ال�ســن الذاكــرة املتنقلــة عــرب االأجيال لل�ســمر 
والق�ســ�ص واإطــالق االأحاجــي واأداء االأهازيــج 
على وقع �ســوت )خلاللــة والقردا�ــص واملغزل( 
وهكــذا متر اأيام �ســهر رم�ســان عند اخلن�ســليني 
الذين فقدوا حلقات منها يف اأيامنا احلالية رغم 

حماولة احلفاظ على اأجزاء منها . 

دورة يف �ل�ضوق:
اإقبال كثيف وحتمية ال�صراء ل مفر منها بال�صوق

 ال�صعبي زقاق ال�صوافة بخن�صلة 

امل�صجد العتيق يحكي تاريخ �صطيف منذ العهد العثماين 
�سميحة.ع     

عبد الهادي.ب
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خرجــت النا�ــص مــن جديــد �ســد بقايا 
النظــام... حــر اجلــو كان �ســديد وكرث 
الغا�ســي وا�ســتد الزحــام.. ال�ســامي مــا 
خــال عهــدو مــع امل�ســرية ال�ســليمة اأكيد 
وال توقف عن ال�ســري لالأمام... املطالب 
ال�ســعبية مازالهــا مرفوعــة يف انتظــار 
اجلديــد والت�ســقام... تعب ال�ســعب من 
الو�ســع يل تخبــط فيــه ع�ســرين �ســنة 
و�ســحتو قهرتهــا ال�ِســقام... الوعد هو 
الوعد وموا�ســلة امل�ســوار البد انو يكون 
على يد رجال همام... ما يعرف اخلوف 
لقلبهم طريق وال �ســافو بني عينهم غري 
االجرام... طــواو عهد الــذل واخليبة 

اللــوام...  عقليــة  نحــاو  و  والت�ســفاق 
اجلمعــة  �ســالة  بعــد  جمــوع  يف  م�ســاو 
ونادوا باإ�ســقاط بقايا النظام... كل من 
ليه �سلة بهالك البالد وا�ستغالل العباد 
والتالعب بال�سالم... نا�ص عندها همة 
واأهــداف تخدم االمة ما ي�ســدها مر�ص 

او �سيام...
ويف جهة اخرى من املدينة كان اجليعان 
تعبان نامي،غارق يف االحالم... ي�ساهي 
مــن  كثــرية  واأنــواع  ومقبــالت  م�ســاوي 
الطعام... ما تذكر عهد امل�سرية وال �سمع 
عليــه كالم... بالــو م�ســغول بالبــوراك 
وال�ســوربة والدالع وال�ســمام... خايف 
يطــول اليــوم و يكرثعليــه التخمــام... 
حتــى ال�ســالة ما قدر يقوم ليهــا ماأجلها 

يفتــي  ال�ســيام...  بعــد  مــا  اىل 
لنف�ســو فتــاوى طويلــة وعري�ســة املهــم 
وينــام....  �ســمريو  تاأنيــب  مــن  يهــرب 
ومرات يطل على الفاي�ســبوك يحط يل 
كومونتــار وجام... يهلــل من مكانو با�ص 
يثبت وجــود االهتمــام... هذا حال يل 
ي�سوف يف �سيدنا رم�سان على انه منا�سبة 
حم�سورة بني جوع وطعام... فكرة ظلت 
ت�ســيطر علــى اذهــان كثرية بعيــدا على 
العبادة واخل�ســوع يا �ســادة يــا كرام ... 
وملا نتكلمو ونعلقو ما يعجب�سهم�ص لكالم  
... كالم احلــق البــد انو يتقــال وينعاد 
�سنني وعوام ... هذي خ�سال الزم تكون 

فينا ر�سخها يف نفو�سنا دين االإ�سالم...

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

�سامي وعلى حق بالدو )قامي(
بقلم: بوبري  نوارة 

يف املائدة اجلزائرية املطلوع ل بديل عن 
 خالل رم�صان

رم�صان يف  ت�صتهويني  اأمور  املنزل  اأمور  وتنظيم  اخلريي  العمل 

عادات وتقاليد العائالت اخلن�صلية خالل �صهر رم�صان ت�صري نحو النقرا�س

�أطباق رم�ضانية

بيوت �لرحمن

�ضخ�ضيات �ضائمة 
عاد�ت وتقاليد 

�أعقد و�أنوي وزين فالك

)اللهم ربنا لك احلمد اأنت قّيم ال�ضما�ات �الأر�ص، �لك احلمد اأنت رب ال�ضما�ات دع�����������اء
�الأر�ص �من فيهن، �لك احلمد اأنت نور ال�ضما�ات �الأر�ص �من فيهن، اأنت 
احلق، �قولك احلق، ��عدك احلق، �لقا�ؤك احلق، �اجلنة حق، �النار حق، 

�ال�ضاعة حق، اللهم لك اأ�ضلمت، �بك اآمنت، �عليك توكلت، �اإليك خا�ضمت، 
�بك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت، �ما اأخرت، �اأ�ضررت، �اأعلنت، �ما اأنت اأعلم 

به مني، ل اإله اإل اأنت(.

 يروى اأن �ســائًما دخل قرية يف رم�ســان، فراأى كل من فيها ياأكلون نهاًرا. 

ا�ســتغرب االأمــر، وقــال لهم: اأمــا عندكــم رم�ســان؟! قالوا: بلــى، ولكن 
�سيخنا ي�سوم عنا.

فذهــب اإىل دار ال�ســيخ م�ســتغرًبا، ودخــل وكان الوقت نهاًرا، فــراأى اأمام 

ال�ســيخ �ســفرة طولها كذا ذراًعا، وعليها ما لَذّ وطاب من املاآكل، وال�ســيخ 

يلوك الطعام، فقال: �سيخي، علمت اأنك ت�سوم عن اأهل البلد؟!

فرد ال�ســيخ قائاًل: يا جاهل، من ي�ســوم عن اأهل بلد، اأاََل يت�سحر مرة كل 
ن�سف �ساعة؟.

يا ال�ضم�ص ال�ضوايا يا العالية 

يف �ضماك لو كان �ضبتك 

مرايا �ن�ضوف �جهي ب�ضواك 

يعود ربحي �غنايا �ي�ضقم 

�ضعدي ذاك. 

تدبرية 
عند �سرب بيا�ص 

البي�ص يف اخلالط 
اأ�سيفي اإليه كمية 

قليلة من امللح فهذا 
ي�ساعد على �سرعة 

اخلفق ويجعله ه�سًا 
بدرجة اأكرب.

ح6



جميلة فالح نا�سطة جمع�ية لالأورا�ص ني�ز: 

ي�ســميه  مــا  اأو   " "املطلــوع  خبــز  يعــد 
مــن  اخلمــرية"  "ك�ســرة  اجلزائريــون 
ال�ســروريات التــي ال ميكــن اال�ســتغناء 
عنهــا اأبــدا خالل �ســهر رم�ســان املبارك 
خا�ســة اأنه ي�ســاعد على تناول خمتلف 
االكالت نظرا ل�ســهولة م�سغه وطراوته 
كمــا اأنــه ال يحتــاج للكثــري مــن املكونات 
الإعــداده فقط القليل من ال�ســميد، امللح 
والبع�ــص ال�ســكر والقليــل من ال�ســانوج 
باملــاء  جيــدا  يعجــن  اخلبــز  وخمــرية 
الدافــئ ثم يرتك لريتــاح لبع�ص الوقت 
ليخبــز ويطبخ علــى الطاجــني اخلا�ص 
بالك�سرة املعروف لدى كل اجلزائريني.

ونظــرا ملكانة "ك�ســرة املطلــوع" لدى كل 
املحــالت  يف  يبــاع  اأ�ســبح  اجلزائريــني 
ومــع  املتجولــني،  الباعــة  عنــد  وحتــى 
دخول �سهر رم�سان انت�سر ب�سورة كبرية 
ليناف�ــص اخلبــز العادي الــذي يتناق�ص 
الطلــب عليــه خالل هــذا ال�ســهر، حيث 
اأ�سحى "مطلوع ال�ســوق" مق�سدا للمراأة 
ال�ســغط عليهــا  العاملــة الأنــه يخفــف 

لالإ�سراع يف حت�ســري مائدة االإفطار بعد 
العمل ل�ساعات طويلة خارج املنزل.

خبــز "املطلــوع " تربــع علــى عر�ــص كل 
اأنــواع املخبــوزات خا�ســة خــالل �ســهر 

رم�ســان فطعمــه املميز و�ســهولة م�ســغه 
جعله مف�ســال عند جميع اأفراد العائلة، 
كان  اإن  خا�ســة  ال�ســغري  قبــل  الكبــري 

�ساخنا. 

تق�ســي ال�ســيدة جميلــة فــالح اأيامها خالل �ســهر رم�ســان 
بن�ســاطات فريــدة واهتمامــات متعــددة غــري تلــك التــي 
اعتــادت ق�ســاءها بقية االأيــام وذلك من خــالل االهتمام 
املفرط باالأعمال اخلريية وق�ســاء اأوقات اأكرث يف ترتيب 
املنزل واقتناء حاجيات املطبخ ف�سال عن عملها بني القطاع 

الثقايف واالإعالمي.
اأين تقوم  يف ال�ســباح باالأعمال املنزلية على غرار ترتيب 
البيت التي كانت تغيب عنه يف االأيام العادية وهذا ب�سبب 
ق�ســاء معظــم الوقــت بــني االإذاعــة ودار الثقافــة ومقــر 
اجلمعيــة، يف حني يزداد اهتمامها  باالأ�ســغال املنزلية من 
تنظيــف وم�ســح و�ســراء بع�ــص م�ســتلزمات املطبــخ يف هذا 
ال�ســهر، اإ�ســافة اىل ن�ســاطاتها اخلرييــة املختلفــة، تقوم 
بت�ســجيل حــوارات خا�ســة بربناجمهــا االإذاعــي والــذي 
يحمــل عنوان )او�ســان لعوا�ســري( وهي ت�ســجيالت تخ�ص 
عــادات وتقاليد االأهل يف هذا ال�ســهر الكرمي مع منت�ســف 

النهار.
مل تن�سى ال�سيدة جميلة فالح العمل اخلريي يف هذا ال�سهر 
الف�سيل وهو ن�ســاط تعتربه خدمة للمعوزين واملحتاجني، 
وقــد اأكــدت اأنها جتد راحــة  يف االأيام الرم�ســانية لزيارة 
االأقارب واالأهل، اإ�ســافة اإىل اال�ستمتاع باخلروج للف�ساء 
الرحــب بالريــف اجلبلــي واإح�ســار )مــاء عني ال�ســفاء( 

املعروف باملنطقة  والتجول بني اخ�سرار الطبيعة.
ال�ســيدة جميلة فالح ت�ســتمع بالكتابة ليال واأ�ســبحت من 
عاداتهــا لكن مواقــع التوا�ســل حالت بينها وبــني الكتابة 
واأخــذت منهــا احليــز االأكــرب مــن االأوقــات واأبعدتهــا عن 
التفكــري والبوح باحلرف، خا�ســة  يف هذه الفرتة االأخرية 
اأيــن اأ�ســبح همهــا  كل مــا يجــري يف وطننــا والبحــث عــن 

ا�ستقرار الوطن.

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

فاإن  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع 
امل�سلني  من  للكثري  املف�سلة  الوجهة 
مبدينة �سطيف م�سوبة نحو امل�سجد 
بو�سط  اال�ــســتــقــالل  بــحــي  الــعــتــيــق 
ــــذي يــعــتــرب مــن اأقـــدم  املــديــنــة وال
اجلزائر،  وحتى  الــواليــة  م�ساجد 
اأثناء  �سنة   بناوؤه  مت  حيث 
وهذا  باجلزائر  العثماين  الــوجــود 
االأمر  وهو  املنطقة  اأهــل  نفقة  على 
بهذا  ال�سكان  مت�سك  يف  �ساهم  الذي 
املعلم الذي ميثل جزء مهما من تاريخ 

املدينة.
اأكرث  ي�سع  العتيق  امل�سجد  يكن  ومل 
من  م�سلي بعد تد�سينه اإال اأنه 
خ�سع لعمليات تو�سعة بعد اال�ستقالل 
حيث ي�سل حاليا اإىل طاقة ا�ستيعاب 
ال�سهر  وخالل  م�سلي،  تفوق  
اإقباال  الف�سيل يعرف م�سجد العتيق 
اأجل  من  املواطنني  طــرف  من  كبريا 
اأنه  خا�سة  الــرتاويــح  �سالة  تــاأديــة 
ويتميز  �سطيف،  مدينة  قلب  يف  يقع 
بالطابع العمراين اجلميل من خالل 
ماأذنة فريدة من نوعها تعترب قطعة 
هند�سة  خـــالل  ــن  م ــــادرة  ن اأثـــريـــة 
تركية مزجت بني احل�سارة الرتكية 

واالإ�سالمية املغاربية.
اأن القائمني على امل�سجد عمدوا  كما 
املبادرات  مــن  بالعديد  القيام  اإىل 
الف�سيل  ال�سهر  هذا  خالل  اخلريية 
مل�ساعدة العائالت الفقرية واملحتاجة 
ن�ساطات  عن  ف�سال  وهــذا  تي�سر  مبا 
والتوعية  االإر�ساد  جانب  يف  اأخــرى 
والتعليم القراآين من خالل الدرو�ص 

التي يتم تقدميها للم�سلني مع تعليم 
علوم  وكــذا  الكرمي  القران  وحفظ 
يتوفر  حيث  التالوة  واأحكام  القراآن 
لتحفيظ  اأقــ�ــســام  عــلــى   امل�سجد 
ال�سغار  لالأطفال  بالن�سبة  الــقــراآن 
الذكور من حفظة كتاب اهلل عزوجل 
من  لالإناث  اآخر  ق�سم  اإىل  باالإ�سافة 

من  ال�سن  لكبار  اآخــر  وق�سم  ال�سغار 
الكرمي  القراآن  لتحفيظهن  العجائر 
من  جمموعة  اإ�ــســراف  حتــت  وهـــذا 
ال�سوؤون  ملديرية  التابعني  املوظفني 
الدينية وكذا متطوعني مرخ�ص لهم 
ومعلمات تابعات لق�سم حمو االأمية. 

معاوية.�ص

 ت�ســهد معظــم اأ�ســواق واليــة خن�ســلة اإقباال 
وا�ســعا من قبل املواطنني على اقتناء خمتلف 
اخل�ســر والفواكــه خــالل اأيام �ســهر رم�ســان، 
اأين يعرف ال�ســوق ال�ســعبي )زقاق ال�ســوافة( 
كبــريا  ازدحامــا  خن�ســلة  الواليــة  بعا�ســمة 
للمواطنــني على خمتلــف املواد اال�ســتهالكية 
االرتفــاع  مــن  بالرغــم  باأنواعهــا  واللحــوم 
اجلنــوين لالأ�ســعار اإال اأن هذا مل مينع املواطن 

من الت�سوق و�سراء كل ما يحتاجه. 
حيث ت�ســهد االأ�ســعار ارتفاعا جنونيا خا�سة 
خالل االأيام االأوىل من �ســهر رم�ســان بالرغم 
من وجود تعليمات بت�ســقيف 

االأ�ســعار مــن قبــل مديريــة التجــارة اإال اأنهــا 
�سربت عر�ص احلائط من طرف التجار الذين 
اأكــدوا اأن اأ�ســواق اجلملــة هــي التــي تتحكــم 
باالأ�ســعار، حيث جتاوز �ســعر اللحوم احلمراء 
 دج و�سعر اللحوم البي�ساء يرتاوح بني 
 و دج يف حني اختلفت االأ�سعار من 
حمل الآخر ح�سب اجلودة والنوعية، اأما فيما 
يخ�ص اأ�سعار اخل�سر فهي تعرف ارتفاعا ن�سبيا 
على غرار الطماطم الذي فاق �سعره 120 دج 
يف حني بلغ �ســعر الب�سل  دج والبطاطا 60 
دج يف حــني ت�ســهد الفواكــه ارتفاعــا جنونيا 
يف االأ�ســعار علــى غرار املوز واخلــوخ الذي بلغ 

�ســعر الكيلــو الواحــد منــه 300 دج والتمــور 
اأدى اإىل ا�ســتغراب  700 دج مــا  التــي بلغــت 
املواطنــني مــن االأ�ســعار التــي اأرهقــت كاهلهم 
مع بداية هذا ال�ســهر الف�ســيل الذي ي�ســتغله 
العديــد مــن التجار لتحقيــق الربح ال�ســريع. 
وبالرغم من االأ�ســعار اخليالية التي ي�ســهدها 
�ســوق زقاق ال�ســواقة اإال اأن االإقبــال دائما ما 
يكــون كبريا بطوابري طويلة من اجل ال�ســراء 
والت�ســوق وهو االأمر الذي ال مفر منه ح�ســب 
مــا اأكــده بع�ــص املواطنــون وحتمية ال�ســراء 

بهذه االأ�سعار املرتفعة.

 كان ل�ســهر رم�ســان الف�ســيل 
مبنطقــة االأورا�ــص وبواليــة 
خن�ســلة باخل�ســو�ص طعمــه ونكهته اخلا�ســة، 
رغــم اأن العائــالت اليــوم مازالــت حتافــظ على 
البع�ــص منها وحتاول التم�ســك ببع�ــص من هذه 
العــادات والتقاليد احلميــدة، حيث كان للرجل 
دوره يف اال�ســتعداد والتح�ســري لل�ســهر الف�سيل 
وكان للمــراأة دورهــا، كان الرجل هــو من يذهب 
لل�ســوق القتنــاء احلاجيــات من خ�ســر وتوابل 
وخا�ســة �ســراء اأنــواع التمــور وكان دور املــراأة 
يقت�ســر علــى حت�ســري االأواين الطينيــة التــي 
تعتمــد عليهــا خا�ســة منهــا مــا ي�ســمى )ام�ســل 
نتالخــث( وهي اأواين خمتلفــة من )املرثد( اإىل 
الق�سعة )اربوث( اإىل الطا�ص اأو )اغراف(، اأين 

تقوم املراأة الريفية بحلب ال�ســياه عند عودتها 
غروبــا وتقــوم مبخ�ص احلليب وحت�ســري اجلنب 
)بوهــزة( فيمــا تدخر املــراأة الزبــدة القدمية 
)الدهــان( يف جرة فخارية يتم و�ســعها بحفرة 
داخل البيت، هذه الزبدة كفيلة لتح�سري بع�ص 
لوجبــة  والك�ســك�ص(  )كابوت�ســي�ص  االأطبــاق 

ال�سحور. 
مــن جهتها تعتمد املــراأة على التوابل ما ي�ســمى 
)را�ــص احلانوت( وهو مزيج الك�ســرب والكروية 
وغــربة الفلفل االأحمر احللــو واحلار وال وجود 
قطــع  جتفــف  كانــت  بــل  امل�ســربة  للطماطــم 
الطماطــم وحت�ســر بهــا االأكل، وهنــاك عــادة 
الت�ســامن اأو ما ي�ســمى النفقة اأي ذبــح عجل اأو 
�ســاة اأو بقرة واقت�ســامها بــني املحتاجني، اأما يف 

وجبــات االإفطــار فيعتمدون يف وجبات رم�ســان 
اأو الرخ�ســا�ص  املطلــوع خلمــرية  علــى )ك�ســرة 
والرغــدة وح�ســاء اجلــاري بالفريــك واحلليب 
اأمــا وجبــة ال�ســحور  واللــنب وحبــات التمــر(، 
فكان لها ن�ســيب الك�ســك�ص باحلليــب اأو اللنب ما 
ي�ســمى )ملربخ،ابخبــاخ ( اىل جانب طبق املرمز 
املطحون واملحم�ص، ولل�سهرات طعمها عند اأهلنا 
بعد االإفطار اإذ جتتمع الن�ســوة واالأطفال وكبار 
ال�ســن الذاكــرة املتنقلــة عــرب االأجيال لل�ســمر 
والق�ســ�ص واإطــالق االأحاجــي واأداء االأهازيــج 
على وقع �ســوت )خلاللــة والقردا�ــص واملغزل( 
وهكــذا متر اأيام �ســهر رم�ســان عند اخلن�ســليني 
الذين فقدوا حلقات منها يف اأيامنا احلالية رغم 

حماولة احلفاظ على اأجزاء منها . 

دورة يف �ل�ضوق:
اإقبال كثيف وحتمية ال�صراء ل مفر منها بال�صوق

 ال�صعبي زقاق ال�صوافة بخن�صلة 

امل�صجد العتيق يحكي تاريخ �صطيف منذ العهد العثماين 
�سميحة.ع     

عبد الهادي.ب

معاوية.�ص

معاوية.�ص
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لـمـــة رم�سان

/   ماي  املوافق لـ  رم�ضان  الأحد 01 مايو 2969/ 12  ماي 2019 املوافق لـ 07 رم�ضان 1440الأحد  مايو 

خرجــت النا�ــص مــن جديــد �ســد بقايا 
النظــام... حــر اجلــو كان �ســديد وكرث 
الغا�ســي وا�ســتد الزحــام.. ال�ســامي مــا 
خــال عهــدو مــع امل�ســرية ال�ســليمة اأكيد 
وال توقف عن ال�ســري لالأمام... املطالب 
ال�ســعبية مازالهــا مرفوعــة يف انتظــار 
اجلديــد والت�ســقام... تعب ال�ســعب من 
الو�ســع يل تخبــط فيــه ع�ســرين �ســنة 
و�ســحتو قهرتهــا ال�ِســقام... الوعد هو 
الوعد وموا�ســلة امل�ســوار البد انو يكون 
على يد رجال همام... ما يعرف اخلوف 
لقلبهم طريق وال �ســافو بني عينهم غري 
االجرام... طــواو عهد الــذل واخليبة 

اللــوام...  عقليــة  نحــاو  و  والت�ســفاق 
اجلمعــة  �ســالة  بعــد  جمــوع  يف  م�ســاو 
ونادوا باإ�ســقاط بقايا النظام... كل من 
ليه �سلة بهالك البالد وا�ستغالل العباد 
والتالعب بال�سالم... نا�ص عندها همة 
واأهــداف تخدم االمة ما ي�ســدها مر�ص 

او �سيام...
ويف جهة اخرى من املدينة كان اجليعان 
تعبان نامي،غارق يف االحالم... ي�ساهي 
مــن  كثــرية  واأنــواع  ومقبــالت  م�ســاوي 
الطعام... ما تذكر عهد امل�سرية وال �سمع 
عليــه كالم... بالــو م�ســغول بالبــوراك 
وال�ســوربة والدالع وال�ســمام... خايف 
يطــول اليــوم و يكرثعليــه التخمــام... 
حتــى ال�ســالة ما قدر يقوم ليهــا ماأجلها 

يفتــي  ال�ســيام...  بعــد  مــا  اىل 
لنف�ســو فتــاوى طويلــة وعري�ســة املهــم 
وينــام....  �ســمريو  تاأنيــب  مــن  يهــرب 
ومرات يطل على الفاي�ســبوك يحط يل 
كومونتــار وجام... يهلــل من مكانو با�ص 
يثبت وجــود االهتمــام... هذا حال يل 
ي�سوف يف �سيدنا رم�سان على انه منا�سبة 
حم�سورة بني جوع وطعام... فكرة ظلت 
ت�ســيطر علــى اذهــان كثرية بعيــدا على 
العبادة واخل�ســوع يا �ســادة يــا كرام ... 
وملا نتكلمو ونعلقو ما يعجب�سهم�ص لكالم  
... كالم احلــق البــد انو يتقــال وينعاد 
�سنني وعوام ... هذي خ�سال الزم تكون 

فينا ر�سخها يف نفو�سنا دين االإ�سالم...

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

�سامي وعلى حق بالدو )قامي(
بقلم: بوبري  نوارة 

ل بديل عن "املطلوع" يف املائدة اجلزائرية
 خالل رم�صان

رم�صان" يف  ت�صتهويني  اأمور  املنزل  اأمور  وتنظيم  اخلريي  "العمل 

عادات وتقاليد العائالت اخلن�صلية خالل �صهر رم�صان ت�صري نحو النقرا�س

�أطباق رم�ضانية

بيوت �لرحمن

�ضخ�ضيات �ضائمة 
عاد�ت وتقاليد 

�أعقد و�أنوي وزين فالك

)اللهم ربنا لك احلمد اأنت قّيم ال�ضما�ات �الأر�ص، �لك احلمد اأنت رب ال�ضما�ات دع�����������اء
�الأر�ص �من فيهن، �لك احلمد اأنت نور ال�ضما�ات �الأر�ص �من فيهن، اأنت 
احلق، �قولك احلق، ��عدك احلق، �لقا�ؤك احلق، �اجلنة حق، �النار حق، 

�ال�ضاعة حق، اللهم لك اأ�ضلمت، �بك اآمنت، �عليك توكلت، �اإليك خا�ضمت، 
�بك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت، �ما اأخرت، �اأ�ضررت، �اأعلنت، �ما اأنت اأعلم 

به مني، ل اإله اإل اأنت(.

 يروى اأن �ســائًما دخل قرية يف رم�ســان، فراأى كل من فيها ياأكلون نهاًرا. 

ا�ســتغرب االأمــر، وقــال لهم: اأمــا عندكــم رم�ســان؟! قالوا: بلــى، ولكن 
�سيخنا ي�سوم عنا.

فذهــب اإىل دار ال�ســيخ م�ســتغرًبا، ودخــل وكان الوقت نهاًرا، فــراأى اأمام 

ال�ســيخ �ســفرة طولها كذا ذراًعا، وعليها ما لَذّ وطاب من املاآكل، وال�ســيخ 

يلوك الطعام، فقال: �سيخي، علمت اأنك ت�سوم عن اأهل البلد؟!

فرد ال�ســيخ قائاًل: يا جاهل، من ي�ســوم عن اأهل بلد، اأاََل يت�سحر مرة كل 
ن�سف �ساعة؟.

يا ال�ضم�ص ال�ضوايا يا العالية 

يف �ضماك لو كان �ضبتك 

مرايا �ن�ضوف �جهي ب�ضواك 

يعود ربحي �غنايا �ي�ضقم 

�ضعدي ذاك. 

تدبرية 
عند �سرب بيا�ص 

البي�ص يف اخلالط 
اأ�سيفي اإليه كمية 

قليلة من امللح فهذا 
ي�ساعد على �سرعة 

اخلفق ويجعله ه�سًا 
بدرجة اأكرب.

ح



االإيجار يفقد نكهة رم�سان ويثقل كاهل امل�ستاأجر

�صطيف 

باتنة
حفل ختان لفائدة 40 طفل من املعوزين واليتامى 

توزيع قفة رم�سان وتقدمي وجبات 
ال�سحور للعاملني يف املناوبات الليلية 

عــمــراوي  ك�سفت 
زهـــيـــة رئــيــ�ــســة 
ـــــــراأة  ـــة امل ـــن جل
وق�سايا االأ�سرة 
ـــمـــنـــظـــمـــة  ـــل ل
الـــــوطـــــنـــــيـــــة 

حلـــــــمـــــــايـــــــة 
الطفولة وال�سباب 

التنفيذي  املــكــتــب 
عن  باتنة  الوالئي 
ختان  حفل  اإقامة 

لالأطفال  جــمــاعــي 
املــــعــــوزيــــن والـــيـــتـــامـــى 

و�ستم�ص  اجلاري،  رم�سان  �سهر  منت�سف 
العملية ح�سبما اأفادت به ذات املتحدثة 
اإطار  40 طفل، ويدخل ذلك يف  حوايل 
مع  تتزامن  التي  الت�سامنية  الن�ساطات 
ال�سهر الف�سيل، وقد دعت باملنا�سبة اإىل 
املحتاجة غري  العائالت  �سرورة توا�سل 
م�ساريف  م�سوؤولية  حتمل  على  القادرة 
مــن مكتبها  والــتــقــرب  اأطــفــالــهــا  خــتــان 
االإت�سال  اأو  500م�سكن  بحي  الكائن 
كما   ،0662621648 الهاتف  برقم 

ــة  ــم ــظ ــن فـــتـــحـــت امل
حلماية  الوطنية 
الطفولة اأبوابها  
ذوي  مل�ساهمات 
الرب واالإح�سان 
باإقامة  للتكفل 
ــان  ــت ــل اخل ــف ح

اجلماعي.
املتحدثة  وذكرت 
اتخاذ  �سيتم  بــاأنــه 
كــافــة االإجـــــراءات 
للتكفل  ــــة  ــــالزم ال
الذين  باالأطفال  االأمثل 
جو  يف  اخلريية  املبادرة  هذه  �ستم�سهم 
احتفايل بهيج حر�سا منهم على اإدخال 
املعوزين  االأطــفــال  نفو�ص  يف  الفرحة 
واليتامى ومراعاة للظروف االجتماعية 

لعائالتهم. 
حلماية  الوطنية  املنظمة  �سرعت  كما 
التنفيذي  مبكتبها  وال�سباب  الطفولة 
رم�سان  �سهر  مع  تزامنا  باتنة  الوالئي 
رم�سانية  قفة   75 توزيع  يف  الف�سيل 

ت�سامنا والعائالت املعوزة.

تعكف جمعية الرحمة ببلدية العلمة 
ن�ساطات  تنظيم  على  �سطيف  واليـــة 
من  وهذا  الف�سيل  ال�سهر  خالل  مكثفة 
رم�سان  قفة  مــن  ح�سة  تــوزيــع  ــالل  خ
العائالت  على  الفارطة  االأيـــام  خــالل 
املناطق  بع�ص  يف  والفقرية  املحتاجة 
هذا  يف  مت  حــيــث  بــالــواليــة  الــنــائــيــة 
العائالت  على  قفة   400 توزيع  ال�سدد 
املحتاجة يف كل من بي�ساء برج والتجمع 
اإىل عني احلجر  اإ�سافة  زراية  ال�سكاين 
وبع�ص املناطق من بلدية القلتة الزرقاء 
بالعلمة  الفقرية  العائالت  ن�سيان  ودون 
150قفة  قرابة  من  اإ�ستفادت  والتي 

حمملة مبختلف املواد ال�سرورية.

وت�سعى اجلمعية اخلريية ح�سب رئي�سها 
القيام بداية من هذا  اإىل  ح�سام حداد 
على  ال�سحور  وجبات  بتوزيع  االأ�سبوع 
مبدينة  الليلية  املناوبات  يف  العاملني 
الطبيني  و�سبه  االأطــبــاء  مثل  العلمة 
الوالدة  ودار  اخلثري  �سروب  مب�ست�سفى 
ف�سال عن العاملني يف �سلك ال�سرطة من 
خالل تقدمي وجبات �سحور يومية، كما 
يت�سمن برنامج اجلمعية اأي�سا التح�سري 
العائالت  اأبــنــاء  من  طفل   100 خلتان 
الفقرية ف�سال عن ك�سوة 100 طفل اآخر 
املبارك  الفطر  منا�سبة عيد  قبل حلول 
على  وال�سرور  الفرحة  الإدخــال  وهــذا 

وجوه االأطفال وعائالتهم. 

خلري�أيـــــــــــــادي ا
جمتمع الأحد 01 مايو 2969/ 12  ماي 2019 املوافق لـ 07 رم�ضان 141440

جدول �ملناوبة لل�سيادلة بوالية باتنة ل�سهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعن التوتةباتنةالتاريخ

االأحد 12 ماي 2019
�صما�س ن�صيم/ طريق حملة حي ك�صيدة باتنة

نقوب جمالعنون عائ�صةاأو�صن جناة�صايح هنا033233585
033377261

الكيناين علي

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

راأ�س العيونبيطامجزار�صريانةعن جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

زاهي وريدة
033321585

ملباركية خالد
033211834

بهلول �صعاد
033269877

�صويف اإليا�سخادم وردة
033349113

�صيف الل مزا�س �صهرزاد
حممدي ن�صيمةزياد زين الدين�ص���افية

033987101
بن حركات ليلى
033265846

دري�س يو�صفقوري�س �صعدية
033898123

�صواملية كمال

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�صام بن فيفي جميلة
لو�صيف اأ�صماءمعن�صري �صماحر�صوان م�صطفى

033289312
ملليزي عبد الغاين يو�صف �صهام

033375228
�صاكري �صهيلة

033373332
عيا�س منربن من�صور فاروق

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

مقيمات يف االأحياء اجلامعية يتفنن يف حت�سري االإفطار باالإقامات  

اأزيد من 38 طائر حممي قانونيا يف والية باتنة 

�سرطة �سطيف تطلق حملة "معا لرم�سان دون حوادث" 

لطاملا متيز �ضهر رم�ضان الكرمي بنكهة خمتلفة عن باقي �ضهور ال�ضنة، ملا يتخلل هذا ال�ضهر حتديدا من عادات �تقاليد ل�ضيقة به، �ضواء 
من حيث م�ضاعفة العبادات، �ارتياد امل�ضاجد د�ن انقطاع، �ح�ضور جمال�ص القراآن، اأ� حتى من حيث العادات �التقاليد التي متيز كل 
البيوت خالل ال�ضهر الف�ضيل خا�ضة فيما يتعلق بالتح�ضري ملائدة رم�ضان التي تختلف اأي�ضا عن موائد �ضائر الأيام العادية، د�ن ن�ضيان 
"ملة" ال�ضهر الف�ضيل التي ت�ضفي نكهة خا�ضة لهذا ال�ضهر الذي يجمع اأفراد الأ�ضرة الواحدة مهما كانت متباعدة، �يوؤلف بني القلوب، 

�ي�ضنع جوا فريدا من ال�ضعادة �البهجة يف كل البيوت العامرة.
�سمل  يجمع  اأن  رم�سان  يف  االأ�سل  كان  واإن 
قد  معينة  ظروفا  ــاإن  ف العائلة،  اأفـــراد  كل 
بيوتهم،  يف  ق�سائه  عن  االأفــراد  بع�ص  تعيق 
اأو  بال�سفر  متعلقة  الظروف  كانت هذه  �سواء 
اأو حتى الدرا�سة خا�سة  العمل  اأو  االغرتاب 
االأحياء  يف  املقيمات  للطالبات  بالن�سبة 
�سهر  خــالل  ي�سطررن  واللواتي  اجلامعية، 
رم�سان اإىل املكوث يف اإقاماتهن اجلامعية نظرا 
ملزاولتهن الدرا�سة خالل تلك الفرتة التي من 
الإجراء  املربجمة  الفرتة  ت�سادف  اأن  املمكن 
ال  الــذي  االأمــر  منها،  قريبة  اأو  االمتحانات 
يدع للكثري من الطالبات اإال خيارا وحيدا وهو 
البقاء يف اأحياء اجلامعة وحماولة �سنع اجلو 
والزمالء،  االأ�سدقاء  بني  العائلي  الرم�ساين 
التح�سري  مهمة  عاتقهن  على  باالأخذ  وذلك 
من  غذائية  مواد  اقتناء  عرب  رم�سان  ملائدة 
اأح�سرنها  اأغرا�ص  با�ستعمال  اأو  مالهم،  حر 

من املنازل تخ�ص املائدة الرم�سانية.
حت�سري  اإىل  يعمدن  باأنهن  اأكـــدن  مقيمات 
�سهر  خــالل  ي�ستهينها  الــتــي  االأطــبــاق  كــل 
التي  اجلامعية  االإقامات  يف  خا�سة  ال�سيام، 
م�ستوى  يف  وتراجع  تــردي  مطابخها  ت�سهد 
اجلودة  حيث  من  للطلبة  املقدمة  الوجبات 
بع�ص  اأكـــدت  حيث  والــنــظــافــة،  والنوعية 
باأن  اجلامعية  االإقامات  اإحدى  يف  الطالبات 

يف  �سواء  لهن  تقدم  ما  غالبا  التي  االأطــبــاق 
رم�سان اأو خارج رم�سان ال ترقى اإىل امل�ستوى 
االأمــر  النظافة،  حيث  من  خا�سة  املطلوب 
الطالبات  من  االأعظم  ال�سواد  يرف�سه  الذي 
اللواتي يتوجهن اإىل حت�سري االأكل يف غرفهن 
غذائية  ومواد  اأدوات  وبا�ستعمال  اجلامعية 
اقتنينها  اأو  منازلهن  من  اأح�سرنها  قد  كن 
ح�سور  ل�سمان  وذلــك  املــجــاورة،  املحالت  من 

جهة  من  الطالبات  تف�سلها  التي  االأ�سناف 
يتناولنه  ما  نظافة  �سمان  اإىل  باالإ�سافة 
وكذا  اخلطرية،  واالأمرا�ص  للت�سممات  جتنبا 
حيث  مــن  الرم�ساين  ــو  اجل على  املحافظة 
على  متيزه  والتي  به  اخلا�سة  االأطباق  طهي 
غرار الطاجني احللو، و�سربة رم�سان املميزة، 
وغريهما من االأطباق الرم�سانية التي ت�ستهر 

بها والية باتنة. 

دول  كل  غرار  وعلى  اجلزائر  احتفلت 
املهاجرة  للطيور  العاملي  باليوم  العامل 
�سنة،  ــل  ك ــن  م مـــاي  لـ11  ــادف  ــس ــ� وامل
على  املعنية  ــات  ــه اجل ــل  ك تعمل  ـــن  اأي
كل  حلماية  الــربامــج  من  العديد  و�سع 
املهددة  اأو  منها  املحمية  خا�سة  االأنــواع 
اجلهات  تلك  تعمل  كما  بــاالنــقــرا�ــص 
اأي�سا على ح�سر كل اأنواع الطيور يف هذا 
الف�سل كونه ف�سل التزاوج والتكاثر اأين 
اأكرب  ب�سرامة  ال�سيادين  معاقبة  يتعني 

من اأجل حماية كل االأنواع. 
كما متتلك احلظرية الوطنية لـ"بلزمة" 

م�ساحتها   تبلغ  الــتــي  بــاتــنــة  بــواليــة 
ع�سر  اأهم  من  وتعترب  هكتار   26250
يقارب  ما  اجلــزائــر  يف  وطنية  حدائق 
115 نوع  من الطيور والتي تعترب ثروة 
الفريق  يعمل  حيث  حقيقية،  حيوانية 
وكذا  اأعــوان  من  احلظرية  على  امل�سرف 
من خمت�سني على تقدمي كل ال�سروريات 
جيدة،  ظروف  يف  منوها  وكذا  حلمايتها 
ف�سال على ان مناخ اجلزائر يعترب مناخا 
اأنواع  لكل  مق�سدا  يجعلها  مما  متميزا 
الطيور املهاجرة بالرغم من اأن اأعدادها 
اأن  اإال  ال�سنوات االأخرية  ترتاجع خالل 

رحالها  حتط  ــواع  االأن من  الكثري  هناك 
ما  يتواجد  حني  يف  �سنويا،  باجلزائر 
املهاجرة يف  38 نوعا من الطيور  يقارب 

والية باتنة حممية بالقانون.
االحتفاالت  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 
لهذه  املهاجرة  للطيور  العاملي  باليوم 
نحمي  "معا  عــنــوان  حتــت  جــاء  ال�سنة 
حمافظة  م�سالح  تعمل  اأيــن  الطيور"، 
حت�سي�سية  اأيام  تخ�سي�ص  على  الغابات 
حلماية  الع�سوائي  ال�سيد  على  للق�ساء 

الرثوة احليوانية.

اإىل  �سطيف  واليــة  اأمــن  م�سالح  بــادرت 
"معا  �سعار  حتت  حت�سي�سية  حملة  اإطالق 
اأجل  ومن  املرور"،  حوادث  بدون  لرم�سان 
تنتجها  التي  ال�سري  حــوادث  من  التقليل 
حيث  ال�سهر،  هذا  خالل  ال�سلوكات  بع�ص 
عملت م�سالح اأمن والية �سطيف على تبني 
عدة اأن�سطة تندرج �سمن هذه احلملة، من 
املوجه  التح�سي�سي  العمل  تكثيف  خالل 

الق�سط  ــذ  اأخ اإىل  ودعوتهم  لل�سائقني، 
الكايف من الراحة قبل ال�سروع قي القيادة، 
كما مت تذكريهم ب�سرورة  جتنب االإفراط 
يف ال�سرعة خا�سة خالل اللحظات القليلة 

التي ت�سبق موعد االإفطار.
مطويات  تــوزيــع  احلــمــلــة  تــعــرف  كــمــا 
تت�سمن جملة من التنبيهات، خا�سة ما قد 
يرتتب عن حاالت االإرهاق التي تت�سبب يف 

اإحداث تراجع لردات الفعل، وكذا رداءة 
وغريه  الثقيل  ال�سمع  اإىل  اإ�سافة  الروؤيا، 
قيادة  دون  حتـــول  خــطــرية  عــوائــق  مــن 
اآمنة و�سليمة خالية من كل املخاطر، ومت 
الدوائر  اأمــن  جميع  عرب  املبادرة  تعميم 
و�ستتوا�سل طوال ال�سهر الف�سيل على اأمل 

اأن ت�ساهم يف التقليل من حوادث املرور. 

ا�ستح�سارا لنكهة رم�سان اخلا�سة ..

مبنا�سبة الي�م العاملي للطي�ر املهاجرة

اميان. ج

حفيظة. ب

عبد الهادي.ب عبد الهادي.ب

�سميحة. ع



حتلية الفراولة وال�شوكوالالتحلية

املقادير:
150غ  اإىل   100

فراولة
�سوكوال 100غ 

فـــالن   كـــيـــ�ـــص   1
بذوق �سوكوال

ال�سونتي  كــرميــة 
للتزين

طريقة التح�سري:
لها  ن�سيف  ثم  الفراولة  نطحن 
ن�سيف  ثم  الفراولة  نطحن  املاء 
ن�سف  على  نتح�سل  حتى  املاء  لها 
)ذوق  الفالن  مع  نخلطه  ثم  لرت، 

ون�سعه  فراولة(  او  �سوكوال 
جيدا،  ي�سخن  حتى  النار  فوق 
)باحلليب  ال�سوكوال  ن�سيف  ثم 
بداية  يف  و  نخلط  و  �سوداء(  او 

الغليان نطفئ النار.

التقدمي  كوؤو�ص  يف  اخلليط  منلئ 
يربد  حتى  الثالجة  يف  ن�سعه  ثم 
متاما، ثم نزينه بكرمية ال�سونتيي 

و الفراولة و �سو�ص ال�سوكوال.

طريقة التح�سري:
يف �ســينية مبطنة بورق االأملونيوم �سعي 
الربوكلي الذي ن�سج م�سبقا ومت ت�سفيته 
متامــا من املــاء، اجلــزر، الفلفل االأف�ســر 

املقطع مكعبات، والطماطم الكرزية.
تبليهم بزيــت الزيتون والفلفل االأ�ســود 

وامللح وقومي باخللط.
اأدخلي ال�سينية الفرن ملدة 20 دقيقة.

يف هــذه االأثنــاء يف �ســحن جانبي �ســعي 
البي�ص وقومي باخللط.

 ½ اأ�ســيفي عليهــم اجلــنب البارميــزان، 
كوب جنب موزاريال وقومي بالتقليب.

اأ�ســيفي الثــوم، احلليــب، امللــح، والفلفل 
االأ�سود، وقومي باخللط.

ا�ســكبي املزيــج ال�ســابق علــى املعكرونــة 
امل�سلوقة وقومي بالتقليب.

ا�ســكبي عليهم مزيج اخل�ســروات وقومي 
باخللط.

�سعي اجلميع ب�سينية وافرديهم.
جــنب  كــوب   ½ �ســعي  الوجــه  علــى 

موزاريال.
اأعيدي ال�سينية للفرن ملدة 20 دقيقة.

فط�ئر مقلية 

طريقة التح�سري:
لتح�سري العجينة، �سعي يف وعاء 

الفرينة، امللح وخمرية احللوى، الزيت، 
لنب الزبادي واملاء. اإدعكي املكونات 

بوا�سطة يديك حتى حت�سلي على عجينة 
متما�سكة. �سعي العجينة يف وعاء ثّم 

غّطها واتركيها جانبًا لـ15 دقيقة حتى 
ترتاح. 

- لتح�ضري احل�ضوة: 
�سّخني الزيت يف مقالة على حرارة 

متو�سطة. اأ�سيفي الب�سل وقّلبيه حتى 
يذبل. زيدي اللحم والفلفل االأخ�سر، ثّم 

قّلبي املزيج حتى يتغري لون اللحم. 
نّكهي  الطماطم.  �سل�سة  اأ�سيفي   -3
بامللح، الفلفل االأ�سود، الفلفل االأحمر 

احلار والقرفة املطحونة. قّلبي املكونات 
حتى تتداخل النكهات. 

وافرديها  العجينة  من  جزءًا  خذي   -4
على �سطح العمل بوا�سطة الن�سابة. 

اأ�سيفي حوايل ملعقة كبرية من احل�سوة 
واثني اأطراف العجينة على بع�سها ثّم 

اأغلقيها بوا�سطة �سوكة. كّرري العملية 
حتى انتهاء الكمية. 

من  وافرة  كمية  يف  الفطائر  اإقلي   -5
الزيت حتى ي�سبح لونها ذهبيا.

املقادير:
�سمك لل�سوي 

ذو حجم كبري. 
كوبان من 

اأوراق الدب�سة 
واملعدنو�ص 
املفرومة. 

عودان من الب�سل 
االأخ�سر. 

ربع كوب من زيت 
الزيتون.

 ع�سري ليمونة 
واحدة. 

ملعقة �سغرية من 
الفلفل االأ�سود.
 ملعقة �سغرية 

من امللح. 
ملعقة كبرية من 

بهارات 
ال�سمك. 

�سرائح حبات 
الليمون للزينة. 

حبتان من 
الفلفل االأخ�سر 

املقطع. 
حبتان من 
الطماطم 

املقّطعة اإىل 
�سرائح. 

اأربعة ف�سو�ص 
من الثوم 
املهرو�ص.

 ملعقة كبرية من 
خل التفاح.

الطبق اجلانبي
املقادير:

بروكلي غ   150
حبة فليفلة �سفراء مقطعة 

كوب طماطم كرزية 
حبة جزر مقطعة

الزيتون زيت  كبرية  مالعق   3
بارميزان جنب  ¼ كوب 

ثوم ف�ص   2
كوب حليب

بهار اأ�سود ح�سب الرغبة
ملح ح�سب الرغبة

نا�سجة معكرون  غ   300
كوب جنب موزاريال.

فطرية 
املعكرونة 

ب�خل�ش�ر

طريقة التح�سري: 
ق�سري ونّظفي ال�سمك جيدًا، ثّم اأفرغي 

اأح�ساءه، واغ�سليه جيدًا مبزيج اخلل وامللح. 
جهزي �سينية الفرن، ثم �سعي ال�سمكة فيها 
بعد اأن تدهنيها بالقليل من الزيت، ثّم �سعي 

�سرائح الليمون والطماطم والفلفل يف قاع 
ري ح�سو ال�سمك، واخلطي  ال�سينية. ح�سّ
الثوم، والدب�سة واملعدنو�ص، وبهارات امللح، 

والفلفل االأ�سود، وبعد ذلك �سعي احل�سوة يف 
ال�سمك، وراعي غلق ال�سمك جيدًا حتى ال 

تت�سّرب احل�سوة. ا�سكبي كمّيًة من املاء فوق 
ال�سمكة؛ حتى ت�ساعد يف عملية طهي ال�سمك 

جيدًا، وغلفي ال�سمك بورق االأملنيوم، ثّم 
�سعيه يف الفرن الذي مت اإحماوؤه على درجة 
حرارة 350 مئوية ؛ حتى تتبخر كمية املاء 
عن ال�سمك كله. ا�سحبي ال�سينية من الفرن، 
ثّم �سعي عليها �سرائح الليمون، وزّينيها جيدًا 

وقّدميها �ساخنًة.

اأطباق حول العامل

اأهم ميزة يف �سهر رم�سان املبارك اأنه ال�سهر الوحيد الذي يجمع كافة اأفراد 
العائلة على مائدة واحدة يف اأوقات االإفطار وال�سحور، واأحيانًا ال جتتمع كثري من 

العائالت على مائدة واحدة ولعل اأبرز ما يقدم خالل �سهر رم�سان يف االأردن "املن�سف" . 

املن�ضـــــف:
وطريقة اإعداد اأكلة "املن�سف " االأ�سلية املتوارثة اأبًا عن جد يف املجتمع االأردين احلديث والقدمي 

املتعارف عليه بني كربى الع�سائر االأردنية يف احل�سر،  2 كيلو لنب جميد واأف�سله النوع "الكركي"،وينقع 
يف املاء قبل يوم كامل من طبخه،ويخفق حتى ي�سبح �سائاًل،وي�ساف اإليه كوب كبري من اللنب الرايب، وينقع 

كيلو اأرز باملاء ثم ي�سلق مع قليل من الوقت مباء �ساخن يغلى على النار، بعد �سقي الطنجرة النحا�سية الكبرية 
مبلعقتان اأو ثالثة مالعق كبرية بال�ّسمن البلدي ،يوؤخذ 2 كيلو حلم اأو اأكرث من خروف طري، ويف�سل اأخذه 
من كتف اخلروف، ويقطع بعظمه وحلمه قطع كبرية ثم يغ�سل ثم يحمر بال�سمنة البلدي، وال ي�ساف اإليه 

بهارات اإطالقًا كما يحدث اليوم، ثم يخلط جميعها بطنجرة كبرية حتى ين�سج على النار مع اللنب، ثم 
يو�سح رغيفني من خبز الـ" �سراك " الذي يخبز على ال�ساج املعدين 

على ال�سدر، ويو�سع فوق خبز ال�سراك املن�سف �ساخنًا وفوقه 
اللحم من�سقًا يف كافة جوانبه، ويكون خالل هذا الوقت قد 

ن�سج راأ�ص اخلروف الذي ي�سلق لوحده ولي�ص مع اللحم 
فيو�سع بعد ن�سجه يف منت�سف ال�سدر واللحم 

ليعرف املدعوين علو قدرهم ومكانتهم 
الرفيعة عند م�سيفهم، ويزين 

باملك�سرات املحم�سة كـ "اللوز" 
و"ال�سنوبر".

املقادير:
فرينة - كوبان

ملح - ن�سف ملعقة �سغرية
خمرية احللوى - ملعقة �سغرية

زيت - ربع كوب
لنب زبادي - ن�سف كوب

ماء - ربع كوب

لتح�ضري احل�ضوة:
زيت نباتي - ملعقتان كبريتان

ناعمًا  فرمًا  مفروم  ب�سل   1
 300  - ناعمًا  فرمًا  مفروم  حلم 

غرام
فرمًا  مفروم  اأخ�سر  فلفل   1

ناعمًا 
ملعقتان   - طماطم  �سل�سة 

كبريتان
ملح - ملعقة �سغرية

فلفل اأ�سود - ن�سف ملعقة �سغرية
ملعقة  ن�سف   - حار  اأحمر  فلفل 

�سغرية
�سغرية  ملعقة   - مطحونة  قرفة 

الرغبة" "ح�سب 

للقلي:
زيت نباتي

املقبالت
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االأردن

�شمك 
حم�شي 
ب�لفرن

الطبق الرئي�سي



ديون القدامى تهدد الإحتاد، 
واخلزينة تنتظر 2.5 مليار �سنتيم

الإدارة ت�سرع يف التح�سريات
 مبكرا ونحو بقاء بلعريبي

الإدارة تقرر الإبقاء على بودومي، 
بالل واأيت عبد املالك 

اإيقاف الالعب بن يو�سف لأربع �سنوات 
نافذة ب�سبب تناوله مادة الكوكايني

�إحتاد عنابة 

جمعية �خلروب 

مولودية �لعلمة 

العامة  اجلمعية  االأمــ�ــص  ع�سية  اإنعقدت 
وهي  عنابة  الإحتاد  الهاوي  للنادي  العادية 
للم�سادقة  خم�س�سة  كانت  التي  اجلمعية 
لل�سنة  واالأدبـــــي  ـــايل  امل الــتــقــريــريــن  عــلــى 
عبد  االإحتاد  رئي�ص  وكان   ،2018 الفارطة 
البا�سط زعيم اأعلن عن رغبته يف االإ�ستقالة 
ال�سغط  ب�سبب  وهـــذا  الفريق  رئا�سة  مــن 
االأن�سار  طــرف  مــن  عليه  املفرو�ص  الكبري 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  يف  ــاد  االإحت ف�سل  بعد 
الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف حال املوافقة 
على اإ�ستقالة زعيم فاإنه �سيتم اإقامة جمعية 
اإنتخابية للنادي يف غ�سون اأ�سبوعني من االأن 

الإختيار رئي�ص جديد للفريق.
واأثارت االأرقام املقدمة حول ديون الالعبني 
و�سلت  والتي  للفريق  ال�سابقني  واملــدربــني 
اأن�سار  اإ�ستغراب  �سنتيم  ماليري   7 عتبة  اإىل 
التي  الكبرية  للقيمة  بالنظر  وهذا  االإحتاد 
حترم  اأن  �سانها  من  والتي  هــوؤالء  بها  يدين 
فرتة  يف  بــاالإنــتــدابــات  القيام  مــن  االإحتـــاد 
القوانني  ظل  يف  وهذا  ال�سيفية  التحويالت 
اجلــديــدة التي حتــرم االأنــديــة املــدانــة من 

املو�سم،  بــدايــة  مــع  ــدد  اجل العبيها  تاأهيل 
اأمام  ــاد  االإحت اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 
حتدي حقيقي من اأجل ت�سوية هذه الديون 
من  اجلميع  ويتخوف  ممكن،  وقت  اأقــرب  يف 
كان  حيث  الفارطة  املوا�سم  �سيناريو  تكرار 
اأزمة  ب�سبب  النقاط  بخ�سم  مهددا  االإحتاد 
ديون الالعبني القدامى لالإحتاد والتي بلغت 

اأروقة الفيفا.
االإحتــاد  خزينة  تنتع�ص  اأن  املنتظر  ومــن 
 2.5 اإىل  ت�سل  باإعانة  املقبلة  االأيــام  خالل 
"اأ�سميدال  �سركة  طرف  من  ممنوحة  مليار 

�ساأنها  من  التي  القيمة  وهي  الفريق  ممول 
املالية  ـــة  االأزم حــدة  مــن  قليال  تخفف  اأن 
اإنتظار  يف  ــذا  وه الفريق  منها  يعاين  التي 
اأ�سهم ال�سركة  اإت�ساح الروؤية بخ�سو�ص بيع 
لالإحتاد  ال�سابق  املــدافــع  وقــرر  التجارية، 
حجيج اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل 
مل  والتي  العالقة  م�ستحقاته  على  احل�سول 
والتي  االإحتـــاد  من  ت�سريحه  بعد  يتلقاها 
تناهز اأجرة مو�سمني كاملني، وهذا يف الوقت 
عدم  من  واثقة  الفريق  اإدارة  بــدت  الــذي 
ح�سول الالعب على تعوي�سات مالية كبرية. 

�سرعت اإدارة جمعية اخلروب ال�ساعد اجلديد اإىل 
حت�سرياتها  يف  الثانية  املحرتفة  الرابطة  بطولة 
مبكرا للمو�سم اجلديد حيث تراهن اإدارة الرئي�ص 
الفريق  فيها  وقع  التي  االأخطاء  تفادي  على  ذيب 
خالل املوا�سم الفارطة، ويف خطوة اأوىل من املنتظر 
اإدارة اجلمعية مع املدرب بلعريبي من  اأن تتفاو�ص 
اأجل جتديد عقده للمو�سم القادم خا�سة اأن املعني 
اأبدى رغبته يف البقاء مع الفريق ملو�سم اأخر، كما اأن 
املعني يحظى بثقة االأن�سار بعد اأن كانت م�ساهمته 

فعالة يف حتقيق ال�سعود من بطولة الهواة.
ويف حال تر�سيم االإتفاق مع بلعريبي فاإن الطاقم 
قائمة  ــداد  اإع عن  م�سوؤوال  �سيكون  احلــايل  الفني 
وباملقابل  بهم  االإحتفاظ  �سيتم  الذين  الالعبني 
خا�سة  بالت�سريح  املعنيني  الالعبني  قائمة  تقدمي 
باإنتدابات  القيام  على  تراهن  اجلمعية  اإدارة  اأن 
نوعية هذه ال�سائفة من خالل التعاقد مع ما اليقل 
النقائ�ص  لتغطية  جــدد  العبني   10 اإىل   8 عــن 
ومن  املنا�سب،  خمتلف  يف  الفريق  منها  يعاين  التي 
املنتظر اأن يتم ال�سروع يف االإت�ساالت مع الالعبني 
املتواجد على  النادي  رئي�ص  بعد عودة  امل�ستهدفني 

االأرا�سي الفرن�سية منذ اأيام.
 2 مبلغ  تخ�سي�ص  الــوالئــيــة  ال�سلطات  وقـــررت 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  نظري  للجمعية  �سنتيم  مليار 
عليها  تراهن  التي  القيمة  وهي  الثانية  الرابطة 
اإدارة اجلمعية من اأجل ت�سوية م�ستحقات الالعبني 
الذي  الوقت  يف  وهذا  الفارط،  املو�سم  عن  العالقة 
من  عدد  مبطالبة  مرتبطا  املتبقي  االإ�سكال  يبقى 
الالعبني القدامى مب�ستحقاتهم املالية حيث تبحث 
اإدارة اجلمعية عن حلول ودية مع هوؤالء الالعبني 
لت�سوية م�ستحقاتهم على مراحل يف ظل عدم قدرة 
الفريق على دفع مبالغ مالية كبرية جملة واحدة، 
قد  �سعيدون  ال�سميع  عبد  ق�سنطينة  وايل  وكــان 
اأكد على تقدمي كل الدعم لت�سكيلة الفريق خالل 
م�سوار  حتقيق  ــل  اأج مــن  اجلــديــد  املو�سم  بطولة 
واإحتفل  الثانية،  املحرتفة  الرابطة  يف  م�سرف 
الفريق  تاأ�سي�ص  اأم�ص بذكرى  ليلة  اأن�سار اجلمعية 
ماي   11 يوم  الريا�سية  ال�ساحة  اإىل  ظهر  الــذي 
�سعود  مع  ال�سنة  هذه  اإحتفاالت  وتزامنت   1927

الفريق اإىل الرابطة الثانية

االإحتفاظ  على  العلمة  مولودية  اإدارة  تراهن 
التحويالت  فــرتة  يف  املنتدب  الثالثي  بخدمات 
امليدان  و�سط  من  بكل  االأمــر  ويتعلق  ال�ستوية 
عبد  بالل  الهجومي  واجلناح  بودومي  الدفاعي 
وهذا  املالك  عبد  اآيت  احلربة  راأ�ص  وكذا  الرزاق 
الثالثي  قدمه  الــذي  املطمئن  للم�ستوى  بالنظر 
رغم قلة م�ساركته ب�سبب تاأخر تاأهيله مع الفريق 
اإىل غاية الثلث االأخري من مرحلة العودة، ميكن 
القول اأن املهاجم اآيت عبد املالك ريا�ص القادم من 
اأوملبي املدية كان اأح�سن �سفقات البابية يف مرحلة 
من  الالعب  متكن  حيث  الــفــارط  املو�سم  الــعــودة 
توقيع ثالثة اأهداف يف عدد حمدود من املباريات 
التي �سارك فيها وهي ح�سيلة مقبولة جدا خا�سة 
اإذا علمنا اأن هدايف الفريق مل يتمكنوا من جتاوز 

عتبة 4 اأهداف طيلة املو�سم.
االأخر  الهجومي  الثنائي  م�سري  فاإن  املقابل  ويف 
واملتمثل يف جمعوين وبربا�ص مرتبط مبا �ست�سفر 
التحويالت  فرتة  خالل  االإنتدابات  عملية  عليه 
رغبة  اإىل  توحي  املوؤ�سرات  كل  اأن  ولو  ال�سيفية، 
ب�سبب  جمعوين  خدمات  عن  التخلي  يف  امل�سريين 
م�سري  يبقى  فيما  مر�سية  تكن  مل  التي  ح�سيلته 
االإنتدابات  يف  الف�سل  غاية  اإىل  معلقا  بربا�ص 

يف  قــويــة  عـــودة  �سجل  الــالعــب  اأن  رغــم  وهـــذا 
مباريات مرحلة العودة.

واأكد املدافع االأمين كوا�ص عبد الرحيم تعافيه 
التام من االإ�سابة التي تعر�ص لها املو�سم الفارط 
مرحلة  لقاءات  اأغلب  خو�ص  من  حرمته  والتي 
العودة من البطولة، ومن املنتظر اأن يكون الالعب 
جاهزا للم�ساركة يف فرتة التح�سريات التي ت�سبق 
املولودية  اإدارة  وقــررت  اجلديد،  املو�سم  بطولة 
مازال  الذي  كوا�ص  بخدمات  االإحتفاظ  مبدئيا 
مناف�سة  اأجل  من  وهذا  اأخر  ملو�سم  بعقد  مرتبطا 
اأ�سرف، وهذا يف ظل  ال�ساب عبادة  الظهري االأخر 
ميلكه  ــذي  ال الكبري  بامل�ستوى  امل�سريين  اإقتناع 
الذهاب  مرحلة  خــالل  عنه  اأبــان  والــذي  كوا�ص 
الفريق و�ساهم كثريا  اأف�سل العبي  حيث كان من 

يف النتائج االإيجابية التي حققتها البابية.
اأن  اإال  اإىل حد االآن  اإت�ساالت  ورغم عدم وجود 
تداوال  االأكرث  يبقى  بوزيدي  يو�سف  املدرب  اإ�سم 
يف حميط الفريق من اأجل االإ�سراف على العار�سة 
الفنية للفريق خا�سة اأن املعني �سبق اأن اتفق مع 
بطولة  من  العودة  مرحلة  خالل  البابية  اإدارة 
املو�سم الفارط قبل اأن يتم اإلغاء االإتفاق الأ�سباب 

مالية متعلقة الذي �سيتح�سل عليه املدرب.

عاقبت جلنة االإن�سباط املجتمعة 
فريق  العب  املا�سي  اخلمي�ص  يوم 
اليا�ص  يو�سف  بن  القبائل  �سبيبة 
ــافــذة وغــرامــة  ــع �ــســنــوات ن ــاأرب ب
�سنتيم  مليون   20 بقيمة  مالية 
ــادة  ـــذا بــعــد ثــبــوت تــنــاولــه مل وه
م�سريته  بذلك  لينهي  الكوكايني 
الريا�سية وكان الالعب قد ح�سر 
مبا  واعرتف  اللجنة  اأع�ساء  اأمام 
غري  عنه  العفو  ملتم�سا  ارتكبه 
تتالعب  ال  االإن�سباط  جلنة  اأن 
م�سلطة عليه  االأمــور  مثل هذه  يف 

اق�سى العقوبات.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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�سيفنا اليوم هو حار�ص البوبية خالل 
فرتة الثمانيات وبداية الت�سعينات عبد 
العزيز بوزيد لنعي�ص معه بع�ص املحطات 
التي عرفها م�سواره الريا�سي، فقد كان 
بكرة  مولع  اجلزائر  اأطفال  من  كغريه 
القدم وكانت املالعب الرتابية املنت�سرة 
بحيه  الــ�ــســبــعــيــنــات  ـــرتة  ف يف  ــرثة  ــك ب
وحا�سنته  بيته  هي  بك�سيدة  ال�سعبي 
وجلب  وتاألق  فيها  برع  التي  ومدر�سته 
االأنظار والعيون حتى و�سل ا�سمه الآذان 
بوا�سطة  باتنة  �سباب  فريق  م�سريي 
يتذكر  ال  البدنية  الريا�سة  يف  اأ�ستاذ 
االأخ�سر  الــ�ــســوء  تلقى  الـــذي  ا�سمه 
جللبه لفريق الكاب ومعه كانت بداياته 
تدرج  حيث  امل�ستديرة  الكرة  عامل  مع 
حتت  ال�سبابية  الــفــئــات  كــل  يف  مــعــه 
قيادة املرحوم املدرب مي�سو الذي �سقل 
كما  القدم  كرة  ا�سرار  ومنحه  موهبته 
ر�سيد  الدويل  احلار�ص  من  الكثري  تعلم 
اأيامه  اأزهى  يعي�ص  كان  الذي  �سواحلي 
الكروية و�ساهم بروزه ب�سرعة اإىل لفت 
انتباه املديرية الفنية للفئات ال�سبانية 
ح�سور  ــل  اأج مــن  ا�ستدعاوؤه  مت  حيث 
اأول  وجاءته  التح�سريية  الرتب�سات 
القادر  عبد  املــدرب  املرحوم  من  دعــوة 
ب�سيطة  خالفات  �سربت  بعدها  بهمان، 
تغيري  فقرر  ال�سباب  بفريق  ا�ستقراره 
اإىل  ليتحول   80/81 مو�سم  ــواء  االأج

ليخو�ص  باتنة  مولودية  اجلار  الفريق 
ــت نــاجــحــة حــيــث تــاألــق  ــان ــة ك ــرب جت
وقطاف  بلجودي  املدربني  قيادة  حتت 
رحمهما اهلل وب�سبا�ص ثم ح�سني زكري 
واملرحوم ابراهيم قليل وترك ب�سماته 
الالعبني  بخرية  تزخر  ت�سكيلة  رفقة 
كرة  تقدم  كانت  حيث  الفرتة  تلك  يف 
اأنها تف�سل يف نهاية  نظيفة ممتعة غري 
للق�سم  بال�سعود  الظفر  يف  مو�سم  كل 
الذي   87/88 موم�ص  خا�سة  االأول 
ال�سراع  فيه  وامتد  مميزا  مو�سما  كان 
لغغاية اجلولة االأخرية مع املوك وبعد 
اأخرى  مــرة  قــرر  �سنوات  ع�سر  حــوايل 
اجلزائر  غرب  باجتاه  ــواء  االأج تغيري 
حمل  حيث  تــيــارت  مبدينة  وحتــديــدا 
األوان ال�سبيبة ال�ساعدة حديثا للق�سم 
االأول يف جتربة ق�سرية مو�سم 89/90 
الكوالي�ص  باأن  بوزيد  احلار�ص  واعرتف 
ال�سعود  من  املولودية  فريقه  حرمت 
عدة مرات وكانت م�سكلة كبرية لفريقه 
البوبية،  اإىل  واحــد  مو�سم  بعد  ليعود 
كما كانت م�سريته الدولية ق�سرية اأي�سا 
املرات عن  العديد من  ب�سبب تخلفه يف 
الرتب�سات حيث كان يرغمه امل�سريون يف 
البوبية على البقاء يف باتنة للتح�سري 
املناف�سة  ب�سبب  الر�سمية  للمباريات 
اإىل  ملوي  باملدرب  دفع  ما  ال�سعود  على 
القائمة كما كان على  نهائيا من  �سطبه 

املك�سيك  مونديال  يف  امل�ساركة  و�سك 
�سنة 1986 لوال اأنه مت �سطب اإ�سمه يف 
اآخر حلظة بحجة �سغر �سنه مثلما روى 

له مقربون من الطاقم الفني.
 1994 �سنة  ــزال  ــت االإع اإىل  اإ�سطر 
ب�سبب خالفات مع امل�سريين حيث حتول 
اإىل مهنة التدريب حيث خا�ص جتارب 
عديدة يف قطر ثم ال�سعوية واجلزائر 
والرائد  الوطني  التي درب فيها كل من 
ومولودية  واالإحتــاد  والن�سر  ال�سباب 
باتنة، احلار�ص بوزيد ال يزال االأن�سار 
يتذكرونه خا�سة اأنه كان املحبوب رقم 
كان  التي  للم�ستويات  بالنظر  ــد  واح
قوية  اأنــديــة  ــام  اأم املالعب  يف  يقدمها 
الق�سم  جمموعة  زبـــدة  ت�سكل  كــانــت 
الوطني الثاين على غرار وفاق �سطيف 
ق�سنطينة  و�ــســبــاب  ــوزداد  بــل و�ــســبــاب 
البليدة  واحتــاد  قاملة  وترجي  واملــوك 
ـــربت املــ�ــســريون يف  واأوملــبــي املــديــة اأج
للمنتخب  دعــوتــه  اإىل  االإحتـــاديـــة 
اأ�سدقاوؤه  له  ي�سهد  كما  االأول  الوطني 
مل  من�سبطا  العبا  كان  باأنه  الالعبون 
يف  يجتهد  وكــان  م�سواره  طيلة  يطرد 
الكبري  التناف�ص  مع  خا�سة  التدريبات 
املرمى  حرا�سة  من�سب   يف  زميليه  مع 
بلميهوب  و�سليم  بــراهــيــم  بــن  مــيــلــود 
حيث كان املعيار الوحيد للم�ساركة هي 

اجلاهزية الكاملة.

قدم ت�سحيات كبرية من اأجل حتقيق م�سرية 
ريا�سية ناجحة والو�سول للم�ستوى العايل

�ساكر. اأ

�ص. اأ

عبد الهادي. ب

�لر�بطة �لوطنية لكرة �لقدم 



فرو�سيــة

الــتــالغــمــة توفيق  ـــادي  ن رئــيــ�ــص  ــر  ــس اأ�
قرار  على  الــرتاجــع  عــدم  على  بو�سياف 
والــذي  ــادي  ــن ال رئــا�ــســة  مــن  اال�ستقالة 
املحلية  ال�سلطات  موقف  ب�سبب  اتخذه 
رابطة  اإىل  الفريق  �سعود  بعد  ح�سبه 
 200 مبلغ  النادي  منح  مت  حيث  الهواة 
الفريق  حــق  متثل  والــتــي  �سنتيم  مليون 
فرق  لكل  املمنوحة  ال�سنوية  االإعانة  من 
اأي  من  الفريق  ي�ستفد  مل  فيما  الوالية 
منحة خا�سة نتيجة االإجناز املحقق وهو 

االأمر الذي اأثار امتعا�سه كثريا.
بطولة  خــالل  النادي  م�ساريف  وبلغت 
4 ماليري �سنتيم  املو�سم الفارط ما يناهز 
ب�سبب  مرتفعة  كانت  التي  القيمة  وهي 
لعب الفريق لورقة ال�سعود والتي تتطلب 
من  الفريق  ا�ستفاد  فيما  كبرية  اإمكانيات 
اإعانات ال تتجاوز مبلغ 680مليون �سنتيم 
وهو ما جعل الفريق يقع يف ورطة حقيقية 
النادي  عاتق  على  ــون  دي ــود  وج ظــل  يف 
تقارب قيمتها مبلغ 3.5 مليار �سنتيم وهو 

اأن يزيد من متاعب  �ساأنه  االأمر الذي من 
الفريق املقبل على اللعب يف بطولة الهواة 
مادية  اإمكانيات  تتطلب  والــتــي  الــثــاين 
الفريق  يتلقاها  كان  التي  تلك  من  اأكــرب 
املنتظر  الرابطات، ومن  ما بني  يف بطولة 
من  بو�سياف  ا�ستقالة  يف  الف�سل  يتم  اأن 
اجلمعية  هام�ص  على  الــفــريــق  رئــا�ــســة 
اأن  املرجح  من  حيث  للنادي  اال�ستثنائية 
املعني  اإ�سرار  رغم  اال�ستقالة  رف�ص  يتم 

على االن�سحاب نهائيا من ت�سيري الفريق.

عني  اإحتــاد  اأن�سار  من  العديد  طالب 
يف  باالإ�سراع  الــنــادي  اإدارة  البي�ساء 
عقد اجلمعية العامة العادية للمو�سم 
املنق�سي، اأبدوا ا�ستياءهم من التماطل 
والغمو�ص  االإدارة،  قبل  من  احلا�سل 
الفريق، يف ظل  الذي يكتنفه م�ستقبل 
مناورات  ووجــود  الروؤية  و�سوح  عدم 
عديدة من اأجل عرقلة الفريق خا�سة 
بعد املو�سم الكارثي على كافة االأ�سعدة 
االإحتـــاد  اأ�سحى  حيث  واملــ�ــســتــويــات، 
البقاء،  اأجــل  من  مو�سم  كل  يف  ي�سارع 
وعقب  كبري،  جهد  بعد  يحققه  الــذي 
الذين  لالأن�سار،  البارد  العرق  اإ�سالة 
مبحيط  ال�سائدة  االأجــــواء  مــن  ملوا 
الفريق، والتي و�سفوها باملتعفنة على 
اأمل اأن تتح�سن االأو�ساع، خا�سة واأنهم 
االأيام  ذكريات  على  يعي�سون  زالــوا  ال 
اللونني  اأ�ــســحــاب  ويتخبط  اجلميلة 
خم�ص  قرابة  منذ  واالأ�ــســود  االأبي�ص 
�سنوات يف جملة من امل�ساكل واالأزمات، 

اأمرهم  مــن  حــرية  يف  االأنــ�ــســار  جعلت 
ب�سرورة  املطالبة  االأ�ــســوات  وتعالت 
ــذا الــفــريــق، الــذي  ــول ه االلــتــفــاف ح
كان يح�سب له األف ح�ساب يف وقت من 

االأوقات، ويحلم االأن�سار باإيجاد مكتب 
ال  ومل  التحدي،  رفع  على  قــادر  م�سري 
مكانته  اإىل  ــاد  االإحت ــادة  اإع يف  ينجح 
غياب  ظــل  يف  الكبار،  بــني  الطبيعية 

االأ�سخا�ص االأكفاء، حيث مت ا�ستهالك 
اأن  هي  واحدة  والنتيجة  روؤ�ساء،  عدة 
الفريق يتجه من �سيء اإىل اأ�سواأ، رغم 
الفريق  التي تداولت على  االأ�سماء  اأن 
بغياب  حتججت  املا�سية  الــفــرتة  يف 
هي  احلقيقة  اأن  اإال  التمويل،  م�سادر 
اأن كفاءة امل�سريين وحدها التي جتلب 
حمبو  ــل  ــاأم وي الــفــريــق  اإىل  ــــوال  االأم
احلراكتة يف اأن تتح�سن اأو�ساع الفريق 
هذا  واأن  خا�سة  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
ويجمع  الوحيد،  متنف�سهم  هو  الفريق 
ع�سا  اإيجاد  يف  لي�ص  احلل  باأن  هــوؤالء 
على  امل�سوؤولني  يد  يف  ولكن  �سحرية، 
يف  بالتمعن  املطالبني  الفريق،  �سوؤون 
لهم  توكل  الذين  االأ�سخا�ص،  اختيار 
ف�سال  الفريق،  �سفينة  قــيــادة  مهمة 
يف  تتمثل  مهمة،  بنقطة  االقتناع  على 
ال�سيئ  الت�سيري  حقبة  جتاوز  �سرورة 
والع�سوائي خ�سو�سا واأنها اأثبتت ف�سلها 

الذريع.

�سلغوم  هــالل  فريق  معاناة  تتوا�سل 
العيد النا�سط يف بطولة الهواة الثاين 
من  املجمد  البنكي  الر�سيد  م�سكل  مع 
طرف الدائنني منذ �سنوات وهو االأمر 
يف  تــاأمــل  الفريق  اإدارة  جعل  الـــذي 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  امل�سكل  هذا  حل 
من  اال�ستفادة  للفريق  يت�سنى  حتى 
االإعانات املمنوحة من طرف ال�سلطات 
تاأثري  امل�سكل  لهذا  كــان  كما  املحلية 
�سارع  الذي  الفريق  نتائج  على  اأي�سا 
البقاء  اأجل �سمان  الفارط من  املو�سم 
يف البطولة اإىل غاية اجلولة االأخرية 
ب�سبب عدم تلقي الالعبني مل�ستحقاتهم 
مهددا  يبقى  الفريق  اأن  كما  املالية، 
ال�سائفة  هذه  جماعية  بهجرة  اأي�سا 
يف حال عدم ت�سوية م�سكل امل�ستحقات 
عن  ــوا  ــرب اأع الــذيــن  لالعبني  املالية 

تذمرهم من هذه الو�سعية.

واأمام الو�سعية ال�سعبة التي يعي�سها 
الفريق فاأن االأن�سار ياأملون يف تدخل 
اإيجاد  ــل  اأج مــن  الوالئية  ال�سلطات 
املجمد  البنكي  الر�سيد  لق�سية  حل 
الروؤ�ساء  جميع  دعوة  خالل  من  وهذا 
الفريق  ت�سيري  على  تعاقبوا  الذين 
اإيجاد  اأجل  من  الفارطة  ال�سنوات  يف 
نتيجة  املــغــلــق  الــر�ــســيــد  مل�سكل  حــل 
ــالل تنازل  الــديــون املــرتاكــمــة مــن خ
الــدائــنــني عــن جـــزء مــن ديــونــهــم اأو 
للفريق  وال�سماح  بالتق�سيط  ت�سويتها 
املجمدة  ــات  ــان االإع مــن  باال�ستفادة 
وهي  �سنتيم  املــلــيــاري  تــقــارب  والــتــي 
ت�ساعد  اأن  �ساأنها  مــن  الــتــي  القيمة 
الفريق على ال�سروع يف التح�سري جيدا 
لبطولة املو�سم القادم وهذا يف انتظار 
عقد اجلمعية العامة العادية للفريق 
يف غ�سون االأيام املقبلة وهي اجلمعية 

معرفة  اأجل  من  حا�سمة  �ستكون  التي 
من  خملويف  ــايل  احل الرئي�ص  موقف 

اال�ستقالة اأو موا�سلة عهدته االأوملبية 
مع الفريق. 

علمت "االأورا�ص 
نيوز" من م�سدر 

مقرب من بيت 
الفريق اأن 

القائمني على 
�سوؤون �سباب 

عني فكرون غري 
م�ستعدين لتجديد 

عقود العديد من 
الالعبني ممن انتهت 

عقودهم هذا املو�سم، مف�سلة خو�ص 
�سيا�سة اال�ستثمار يف العنا�سر ال�سابة 

وفق امل�ساعي اجلارية بالتن�سيق مع اجلهاز 
الفني واالإداري لطاقم الفئات ال�سبانية، 
وهو االأمر الذي ا�ستح�سنه امل�سوؤول االأول 

عزيز عالق الذي يريد تفادي م�سكلة 
جديدة يف ظل امل�ساعب املالية وعدم 

االإعانات الكافية التي ت�سمح بالتفاو�ص 
مع العنا�سر احلالية حول م�سالة التجديد 

اأو االت�سال بالعبني جدد بغية جلبهم، 
وهذا يف ظل اأزمة املديونية التي تثقل 

كاهل النادي وهو ما يعك�سه جتميد ر�سيد 
الفريق يف كل مرة من قبل الدائنني 

املطالبني بت�سوية م�ستحقاتهم التي تعود 
اإىل �سنوات ما�سية.

الإدارة �ضتوؤجل احل�ضم يف عديد الق�ضايا 
اإىل غاية �ضبط الأهداف

وح�سب املعطيات ال�سائدة يف حميط 
ال�سباب فان االإدارة بقيادة عزيز عالق 

ترف�ص الت�سرع يف اتخاذ اأي قرار يخ�ص 
معامل الت�سكيلة اأو حتى املدرب الذي 

�سي�سرف عليها املو�سم القادم اإىل غاية 
�سبط االأهداف ما يرغم الهيئة امل�سرية 

حينها على التفكري يف اال�سم يتنا�سب 
مع متطلبات الفريق والقادر على قيادة 

العار�سة الفنية وكذا التعداد وفقا 
لالأهداف امل�سطرة واالإمكانات املادية 

والب�سرية املتاحة.

الأن�سار يطالبون ب�سرورة الإ�سراع يف عقد 
جمعية عامة واإعــــادة هيكلة الفريــــق

م�سكل الر�سيد املجمد يهدد طموحات اأبناء "ال�ساطو"

الإدارة تبدي رغبتها 
يف ت�سريح جل تعداد 

املو�سم املن�سرم

نادي �لتالغمة 

�إحتاد عني �لبي�ساء

هالل �سلغوم �لعيد 

�سباب عني فكرون 

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. بعبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بو�سياف ي�سر على ال�ستقالة 
وامل�ساريف جتاوزت 4 ماليري �سنتيم 
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الوالئية  بــاتــنــة  رابــطــة  ممــثــلــو  حــقــق 
للفرو�سية يف امل�سابقة الوطنية للفرو�سية 
تخ�س�ص �سباق القدرة والتحمل على م�سافة 
40 كلم والتي احت�سنتها مدينة القالة يف 
اإيجابية،  نائج  املا�سية  القليلة  ـــام  االأي
الوالئية  الريا�سية  النخبة  وجنــحــت 
املرتبة  باحتالل  ميداليتني  افتكاك  يف 
االأوىل والرابعة يف هذه امل�سابقة، وعادت 
املرتبة االأوىل للفار�ص قادري نور االإ�سالم 
حركات  لــنب  اململوك  ا�سكندر  باحل�سان 
قراب�سي  الفار�ص  احتل  حــني  يف  �سالح، 
عبد ال�سالم املرتبة الرابعة بالفر�ص ليلى 
قد  باتنة  رابطة  لتكون  خلزار،  واململوكة 
للنهائي  تــوؤهــل  اإيجابية  نتيجة  حققت 
�سهر  اإجراوؤها  واملزمع  الوطنية،  امل�سابقة 

دي�سمرب القادم بوالية باتنة.
�ساركت  باتنة  رابطة  اأن  بالذكر  جدير 
فر�سان   8 دخل  اأن  بعد  وهذا  فر�سان،   4 بـ 
ليتم  اأ�سبوع  ملدة  اأح�سنة ترب�سا مغلقا  و8 

تاأهيل 4 منهم يف االأخري، كممثلي لرابطة 
النوادي  عدد  بلغ  والتي  الوالئية،  باتنة 

املنخرطني بها 5 نوادي.
الوالئية  الــرابــطــة  رئي�ص  جهته  ومــن 
حديث  ويف  اإيـــديـــر  حمــمــد  لــلــفــرو�ــســيــة 
حتدث  نيوز"  بـ"االأورا�ص  جمعه  مقت�سب 
عن النتائج املحققة وقال:" باتنة حققت 
الفرو�سية  اأن  اأثبتنا  اإيجابية  جد  نتائج 
الريادة،  يف  �ستبقى  االأورا�ـــص  عا�سمة  يف 

تعود  حتى  ت�ساعد،  يف  امل�ستوى  و�سيبقى 
من�سات  عــلــى  ــفــوذهــا  ن لتب�سط  بــاتــنــة 
التتويج وخا�سة يف هذا التخ�س�ص القدرة 

والتحمل".
وعـــن الــتــخــ�ــســ�ــســات االأخـــــرى مــن هــذه 
بـدفعة  نح�سر  ايدير:"  قــال  الريا�سة 
امتحان  الجتياز  فــار�ــص   40 مــن  متكونة 
الدفعة  و�ستحمل  اأوىل،  درجــة  من  فار�ص 
ا�سم املرحوم �سلطاين �سريف اأول من اأدخل 

الفرو�سية لوالية باتنة"
قدر  اأكــرب  ال�ستقطاب  ن�سعى  واأ�ساف:" 
بهذه  واملهتمني  والفر�سان  الريا�سيني  من 
 ،5 الريا�سة، عدد النوادي املنخرطني بلغ 
وعدد االأح�سنة 20 ح�سان، ناأمل اأن نحقق 
كما  املناف�سات،  خمتلف  يف  اإيجابية  نتائج 
باال�ستجابة  الو�سية  للجهات  نداء  نوجه 
تد�سني  وكذا  الدعم  تقدمي  الن�سغاالتنا، 
املن�ساأة بجرمة حتى يتم فتح باأريحية لكل 

اأمري. جاملهتمني بالفرو�سية".

رابطة باتنة الولئية تفتك ميداليتني
 يف امل�سابقة الوطنية للفرو�سية



قال تقرير �صحفي اإن نادي جوفنتو�س 
االأرجنتيني  م���ع  ات�����ص��االت  اأج�����رى 
الفني  امل��دي��ر  بوكيتينو،  ماوري�صيو 
بقيادة  الإقناعه  هوت�صبر،  لتوتنهام 
البيانكونري خلًفا ملا�صيميليانو األيغري، 

املدرب احلايل لبطل اإيطاليا.
اأن  �صبورت"،  "توتو  �صحيفة  وذك��رت 
يف  بوكيتينو،  م��ع  توا�صل  جوفنتو�س 
النادي  اأن  اإال  املا�صية،  القليلة  االأي��ام 
املدرب  مطالب  ب�صبب  اأمل  بخيبة  �صعر 

االأرجنتيني.

احل�صول  طلب  بوكيتينو  اأن  واأ�صافت 
�صنوي،  كراتب  ي��ورو،  مليون   20 على 

االأمر الذي اأ�صاب اليويف بال�صدمة.
وت�صر تقارير �صحفية اإىل اأن األيغري، 
م����درب ال��ف��ري��ق احل����ايل، اق����رتب من 
داخل  ق�صاها  اأع���وام   5 بعد  الرحيل 

قلعة ال�صيدة العجوز.
لقب  لتحقيق  جوفنتو�س  األيغري،  وقاد 
الدوري االإيطايل هذا املو�صم، لكنه ودع 

كاأ�س اإيطاليا ودوري االأبطال.

موقف  عن  اإي��ط��ايل،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
نادي مان�ص�صرت �صيتي من االأنباء التي تربط 
بالرحيل  غوارديوال  بيب  االإ�صباين  مدربه 

اإىل قيادة جوفنتو�س يف املو�صم املقبل.
االإيطايل،  مركاتو"  "كالت�صيو  ملوقع  ووفًقا 
يف  الكاملة  ثقتها  ت�صع  ال�صيتي  اإدارة  ف��اإن 
يخون  ل��ن  اأن���ه  على  وت��راه��ن  غ���واردي���وال، 
قبل  اآخر  فريق  قيادة  اإىل  وينتقل  النادي 

نهاية عقده يف عام 2021 على االأقل.
وكانت العديد من التقارير ربطت غوارديوال 
ما�صيمليانو  بخالفة  االأخ���رة  ال��ف��رتة  يف 
األيغري على مقعد املدير الفني جلوفنتو�س.

على  األيغري  اأن  اإىل  االإيطايل  املوقع  واأ�صار 
يف  مطلوب  اأنه  خا�صة  اليويف،  مغادرة  و�صك 
ال�صيدة  اإدارة  ولكن  جرمان،  �صان  باري�س 

العجوز غر مقتنعة باإعادة اأنطونيو كونتي، 
ال�صابق، وحتلم بالتعاقد مع  مدرب ت�صيل�صي 

غوارديوال.
مع  يتعامل  �صيتي  مان�ص�صرت  اأن  واأو���ص��ح 
اأنه لي�س جمرد مدرب واإمنا  غوارديوال على 
تتوقف  لن  مهمة  يف  واأن��ه  العامل،  مركز  هو 
اأبطال  دوري  لقب  ال��ف��ري��ق  يح�صد  حتى 

اأوروبا.
ال�صيتي  جانب  م��ن  الكبرة  الثقة  وت��اأت��ي 
تك�صيكي  اأن  ب�صبب  غ���واردي���وال،  ب��ق��اء  يف 
بجري�صتن املدير الريا�صي للنادي، وفران 
جلبا  م��ن  هما  التنفيذي  امل��دي��ر  �صوريانو 
مقربن  �صديقن  ويعدان  االإ�صباين،  املدرب 

له منذ �صنوات.

ي�صر ريال مدريد االإ�صباين، على 
البلجيكي  اجلناح  مع  التعاقد 
ت�صيل�صي  جنم  ه���ازارد،  اإيدين 
االإجنليزي، يف فرتة االنتقاالت 
ال�صيفية املقبلة، مما يفتح باب 

الرحيل اأمام العب امللكي.
ووفًقا ملوقع "كالت�صيو مركاتو" 
مدريد  ري���ال  ف���اإن  االإي���ط���ايل، 
�صركز بقوة على �صم هازارد يف 
من  الرغم  على  املقبل،  ال�صيف 
مت�صك ت�صيل�صي بالالعب يف ظل 
قرار الفيفا بحرمانه من اإبرام 

اأي �صفقات لفرتتي قيد.
وح���ال جن���اح ري���ال م��دري��د يف 
�صيوؤدي  البلجيكي،  النجم  �صم 
م�صاركة  ف��ر���س  ل��رتاج��ع  ذل��ك 
امللكي،  م��ع  اإي�صكو  االإ���ص��ب��اين 
���ص��ي��ج��ربه على  ال����ذي  االأم�����ر 
الرحيل، حتى لو كان ذلك على 

عك�س رغبته.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر اإ���ص��ب��ان��ي��ة قد 
املا�صية،  االأي��ام  خالل  حتدثت 
مدينة  يف  اإي�صكو  ارت��ي��اح  ع��ن 
مدريد وعدم رغبته يف الرحيل 
ينتظر  ح��ي��ث  ال����ري����ال،  ع���ن 
مولوده االأول من �صديقته �صارة 

�صاالمو.
االإيطايل  جوفنتو�س  ويرتقب 

الريال، حيث  اإي�صكو مع  موقف 
ي�صعى ل�صم الالعب اإىل �صفوفه 
يف ال�صيف القادم، وعمل �صركة 
النجم  م��ع  ج��دي��دة  هجومية 
الربتغايل كري�صتيانو رونالدو.

االأمثل  البديل  اإي�صكو  ويعترب 
بيانيت�س،  م��رال��ي��م  للبو�صني 
باالنتقال  ا�صمه  ارتبط  والذي 

لباري�س �صان جرمان.

 
ركزت ال�سحف االإيطالية 

ال�سادرة اأم�ص، على اقرتاب اأنطونيو كونتي، املدير 
الفني ال�سابق لت�سيل�سي، من تويل املهمة الفنية الإنرت 

ميالن.

وعنونت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت": "بوكيتينو يبالغ، 
التوا�سل مع جوفنتو�ص.. اإنه يطلب 20 مليون يورو، مدرب 

توتنهام ي�سع نف�سه يف �سوق االنتقاالت ويرفع �سعره، واأنييلي 
ياأخذ وقته فيما ينتظر األيغري".

واأ�سافت: "غاتوزو من اأجل مقاعد اأوروبا، ومونتيال 
للفخر.. الليلة فيورنتينا يواجه ميالن، وباكايوكو �سمن 
قائمة الرو�سونريي.. واأتاالنتا يواجه جنوى، فيما يحل 

الت�سيو �سيًفا على كالياري".
 

فيما قالت �سحيفة "توتو �سبورت": "يوفنتو�ص واأليغري، حلظة 
احلقيقة.. ما�سيميليانو غا�سب، االجتماع مع اأنييلي ي�ستمر يف 

التاأجيل ملدة 3 اأ�سابيع، وفر�ص دي�سامب تتزايد".
واأ�سافت: "ديباال ي�ستعد للتواجد اأ�سا�سًيا يف مباراة الغد اأمام روما.. 

ويف ليلة 19 ماي ، االأليانز �ستاديوم �سي�ست�سيف االحتفال بلقب 
اال�سكوديتو".

وتابعت ال�سحيفة: "هنا تفا�سيل عقد كونتي واإنرت ميالن، عقد ميتد 3 
�سنوات، والتعاقد مع 3 اأجنحة جديدة، ولوكاكو يف الهجوم"

 
اأما �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت"، فخ�س�ست غالفها 

النطالقة �سباق جريو دي اإيطاليا للدراجات.

�سحف اإيطاليا 
تن�سغل 

بعقد كونتي 
املنتظر وطلب 

بــــوكيتينو

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ن��ادي  اأن  اإ���ص��ب��اين،  �صحفي  ت��ق��ري��ر  اأك���د 
املفقود  بريقه  الإع��ادة  يخطط  بر�صلونة 
�صربة  طريق  عن  االأوروب��ي  امل�صتوى  على 

ثالثية.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 
ا�صتغالل  يريد  بر�صلونة  ف��اإن  االإ�صبانية، 
الطفرة احلالية التي يعي�صها فريق اأياك�س 

على امل�صتوى االأوروبي باأف�صل �صكل ممكن.
بالفعل  ح�صل  البار�صا  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
على توقيع فرينكي دي يونغ، العب و�صط 

اأياك�س، وبات قريًبا للغاية من ح�صم �صفقة 
وقائد  مدافع  ليخت،  دي  ماتيا�س  زميله 

الفريق الهولندي.
واأو�صحت اأن ال�صفقة الثالثة التي يراقبها 
فان  دوين  هي  اأياك�س  �صفوف  من  بر�صلونة 
امل��ه��اج��م، ولكن  ال��و���ص��ط  ب��ي��ك، الع��ب  دي 
مدريد  ري��ال  قبل  من  ا  اأي�صً متابع  االأخ��ر 

وتوتنهام وبورو�صيا دورمتوند.
الثالثية،  �صربته  يف  بر�صلونة  جنح  واإذا 
نفذه  ال��ذي  ال�صيناريو  نف�س  �صيعيد  فاإنه 

من  العبن   3 �صم  عندما   ،1988 عام  يف 
�صفوف ريال �صو�صيداد فقط.

يذكر اأن بر�صلونة ف�صل يف ح�صد لقب دوري 
الرابعة  للمرة  املو�صم  هذا  اأوروب��ا  اأبطال 
على التوايل، بعد اأن ودع البطولة من ن�صف 

النهائي اأمام ليفربول.
يف  رائعة  م�صتويات  اأياك�س  ق��ّدم  حن  يف 
واأق�صى  املو�صم،  هذا  اأوروب��ا  اأبطال  دوري 
من  خ��رج  لكنه  وجوفنتو�س،  مدريد  ري��ال 

ن�صف النهائي اأمام توتنهام.

الرحيل  من  االإ�صباين  مدريد  ريال  و�صط  العب  اقرتب 
عن ملعب �صانتياغو برنابيو، عقب نهاية املو�صم احلايل، 
زيدان،  الدين  زين  الفرن�صي،  املدرب  عودة  بعد  ال�صيما 

لقيادة امللكي.
ماركو�س  ف��اإن  اأملانيا"،  �صبورت  "�صكاي  �صبكة  وبح�صب 
ال�صيف  يف  امللكي  النادي  عن  الرحيل  ق��رر  يورينتي، 

املقبل.
واأ�صارت ال�صبكة اإىل وجود اهتمام اأملاين ب�صم الالعب، 
دورمتوند  بورو�صيا  رغبة   ظل  يف  عاًما،  ال�24  �صاحب 

واآينرتاخت فرانكفورت يف التعاقد معه.
ويعد فرانكفورت االأقرب للظفر بتوقيع يورينتي، حيث 

لوكا  ال�صربي  املهاجم  بيع  �صفقة  �صمن  ل�صمه  يخطط 
يوفيت�س، لنادي العا�صمة االإ�صبانية.

وتبلغ قيمة الالعب االإ�صباين ال�صاب حوايل 15 مليون 
ب�صكل  �صرائه  جتنب  يحاول  فرانكفورت  فاإن  لذا  يورو، 

مبا�صر، لعدم قدرته على دفع هذا املبلغ.
النادي  اأن  اأك��دت  قد  اإ�صبانية  �صحفية  تقارير  وكانت 
ب�صم  يق�صي  ف��ران��ك��ف��ورت،  م��ع  الت��ف��اق  تو�صل  امللكي 
النادي  نفى  فيما  ي���ورو،  مليون   60 مقابل  يوفيت�س 

االأملاين ذلك.
�صمن  بيوفيت�س،  هجومه  دعم  مدريد، يف  ريال  ويرغب 

خطة اإعادة بناء الفريق بعد املو�صم املخيب لالآمال.
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مان�س�سرت �سيتي 
ي�ستبعد خيانة 

غوارديـــوال

بر�سلونة 
يخطط 

ال�ستكمال 
مثلث القوة 
الهولندية 
اجلـــديد
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للمطورين  ال�سنوي  موؤمترها  يف 
قامت   ،2019  Google I/O
بع�ص  عن  بالك�سف  غوغل  �سركة 
التفا�سيل حول االإ�سدار الرئي�سي 
ـــايل مـــن نـــظـــام االأنــــدرويــــد  ـــت ال
اأكــــرث من  ــا يف  ــًي املــ�ــســتــخــدم حــال
الن�سخة  ن�سط.  جهاز  مليار   2.5
ــن نــظــام االأنـــدرويـــد  اجلــديــدة م
مل  ولكن   ،10 ــدار  ــس االإ� �ستحمل 
اإ�سمها  عــن  ال�سركة  لنا  تك�سف 
الن�سخة  هذه  وبالتايل،  الر�سمي. 
 Android باإ�سم  حالًيا  �سُتعرف 

.Q  10
 Android Q نــظــام  �سي�سل 
اجلـــديـــد مـــع الـــدعـــم لــالأجــهــزة 
ــة لــلــطــي من  ــل ــاب ــق ــة ال ــول ــم ــح امل
حاالت  ومالئمة  اإ�ستيعاب  خالل 
االإ�ستخدام الفريدة، والتكيف مع 
االأبعاد املختلفة لل�سا�سة وال�سماح 
لك باملوا�سلة حيث توقفت قبل اأن 
تقوم بطي اأو فتح اجلهاز مع ميزة 
 .Screen Continuity تدعى
ــري الـــدهـــ�ـــســـة، نــظــام  ــث ـــا ال ي مم
�سيجلب  اجلديد   Android Q
اجليل  ل�سبكات  الدعم  كذلك  معه 

.5G اخلام�ص
ميزة  هــي   Live Caption
بتكنولوجيا  مــدعــومــة  جــديــدة 
تقوم  اجلــهــاز  على  االآيل  التعلم 
فهي  ــيــه،  اإل تــوحــي  مبــا  بال�سبط 
التو�سيحية.  الكلمات  تعر�ص 
ميزة  اأن  اإىل  ـــارة  ـــس االإ� ـــدر  وجت
Live Caption تعمل مع جميع 
ذلك  يف  مبا  تقريًبا،  امليديا  ملفات 
ال�سوتية  الفيديو وامللفات  مقاطع 
والر�سائل  ال�سوتية  والتدوينات 
ال�سوتية. مبجرد اإكت�ساف الكالم، 
التو�سيحية  الت�سميات  �ستظهر 
امليزة  هذه  بــاأن  العلم  مع  تلقائًيا 
ال تتطلب اإت�سال باالإنرتنت، وهذا 
ما يعني باأن اأي معلومات لن تغادر 

هاتفك.
االآيل  ــم  ــل ــع ــت ال ــا  ــوجــي ــول تــكــن
الــردود  ميزة  اإىل  طريقها  �سقت 

 Smart Replay الـــذكـــيـــة 
ب�سال�سة  �ستعمل  والــتــي  ــا،  اأيــ�ــسً
يف  الدرد�سة  تطبيقات  جميع  مع 
يوفر  مما   ،Android Q نظام 
للردود، وكذلك  اإقرتاحات مفيدة 
املثال،  �سبيل  على  االإجـــــراءات. 
اإحدى  يف  عنوان  على  ح�سلت  اإذا 
على  النقر  فباإمكانك  الر�سائل، 
 Google اإىل  للو�سول  االإ�سعار 
لفتح  داعي  وال  مبا�سرة،   Maps
تطبيق املرا�سلة م�سبًقا. هذا يعمل 
اأي  ملغادرة  احلاجة  دون  من  ا  اأي�سً

معلومات لهاتفك.
 Dark Mode ” الو�سع الليلي
ت�سغيله  و�سيتم  ــا،  اأيــ�ــسً ــادم  ق  ”
و�سع  بتفعيل  تقوم  عندما  تلقائًيا 
من  ــا  يــدوًي اأو  الــبــطــاريــة،  حفظ 
االإعدادات  قائمة  يف  خيار  خالل 

.Quick Settings ال�سريعة
نظام  اأن  اإىل  ـــارة  االإ�ـــس جتـــدر 
يقرب  ما  يت�سمن   Android Q
على  تركز  جديدة  ميزة   50 من 
هناك  واخلــ�ــســو�ــســيــة.  ـــــان  االأم
ال�سفافية  من  املزيد  توفر  اأدوات 
معلومات  الأنها  ا،  اأي�سً املوقع  حول 
حت�سل  وبــذلــك  جـــًدا.  �سخ�سية 
خا�سية  الإ�ستخدام  تذكريات  على 
ت�ستخدم  ال  كنت  اإذا  املوقع  تتبع 
حتديد  يــطــلــب  الــــذي  التطبيق 
حتكم  على  و�ستح�سل  مــوقــعــك. 

تتبع  اإذن  متــنــح  عــنــدمــا  ــق  ــي دق
من  التطبيقات  الأحـــد  مــوقــعــك 
خالل ثالث خيارات ت�سمل ال�سماح 
بالو�سول ملوقعك طوال الوقت، اأو 
فقط اأثناء اإ�ستخدام التطبيق، اأو 
رف�ص الو�سول اإىل موقعك نهائًيا. 
ا  اأي�سً هو  امل�ستخدم  موقع  حتديد 

يف الطليعة داخل االإعدادات.
اأجــــزاء  بــعــ�ــص  حتــديــث  �سيتم 
 Framework  ( عــمــل  اإطــــار 
دون  اخلــلــفــيــة  يف  االأنـــدرويـــد   )
احلاجة الإعادة الت�سغيل. �سيوؤدي 
تثبيت  اإىل  يــبــدو  ــا  م عــلــى  هـــذا 
اأ�سرع،  ب�سكل  االأمنية  التحديثات 
ذلك  �سمعنا  لقد  �ــســرى.  ولكننا 
ذلك  ومع  قبل،  من  عديدة  مــرات 
الأجهزة  امل�سنعة  ال�سركات  معظم 
يف  بطيئة  ـــت  زال ــا  م ـــد  ـــدروي االأن
اإ�ـــســـدار الــتــحــديــثــات االأمــنــيــة 
اإ�سدارات  عن  ناهيك  الأجهزتها، 
ــدة. ولــكــن من  ــدي االأنـــدرويـــد اجل
جوجل  �سركة  جنــد  اأن  الغريب 
و�سول  عــن  احلــديــث  عــن  تتوقف 
الرئي�سية  ــد  ــدروي االأن حتديثات 
االأنــدرويــد،  اأجــهــزة  اإىل  ب�سرعة 
على  االآن  ذلك  من  بدال  والرتكيز 

التحديثات االأمنية.
 Focus Mode ميزة  �ستاأتي 
نظام  اإىل  الــعــام  ــذا  ه خــريــف  يف 
الأجهزة  ا  واأي�سً  Android Q

Pie. من املفرت�ص   9  Android
اأن يتم اإ�ستخدام هذا الو�سع عندما 
تــرغــب يف الــرتكــيــز عــلــى اإجنـــاز 
اإنتباهك  ت�سرف  اأن  دون  االأمـــور 
بتحديد  اأواًل  �ستقوم  باإ�ستمرار. 
م�ستتة  جتدها  التي  التطبيقات 
مبجرد  تعطيلها  �سيتم  ثــم  ــن  وم
 Focus Mode و�ــســع  تفعيل 

حتى تقوم باإيقافه بالطبع.
التحكم  عنا�سر  ت�سمني  �سيتم 
كل  يف   Family Link االآبوية 
جهاز يحتوي على ميزات الرفاهية 
 Android مع  ــدًءا  ب الرقمية، 
جهاز  بــاإعــداد  تقوم  عندما   .Q
 Family Link يقوم  للطفل، 
لك  وي�سمح  بح�سابك  بتو�سيله 
مبراجعة التطبيقات، وو�سع حدود 
يومية، وعر�ص عدد م�ساهدات كل 

تطبيق، وتعيني وقت للنوم.
يف نظام Android Q �ستتمكن 
ــا مــن و�ــســع اأوقــــات حمــددة  اأيــ�ــسً
اإبنك  ومــنــح  معينة،  لتطبيقات 
كماكفاأة  الهاتف  اإ�ستخدام  فر�سة 
�سيتم  عموًما،  الــنــوم.  وقــت  قبل 
جديدة  جتريبية  ن�سخة  اإطــالق 
 Android Q نظام  مــن  الــيــوم 
عالمة   13 مــن  هاتًفا   21 لنحو 
جتارية خمتلفة، مبا يف ذلك جميع 

.Google Pixel هواتف

ال�ستار  باإزاحة  اليوم  جوجل  �سركة  قامت 
3a و   Google Pixel ر�سمًيا عن الهاتفني 
اأول  باإعتبارهما   3a XL  Google Pixel
هاتفني من �سركة جوجل ينتميان اإىل الفئة 
 Google Pixel املتو�سطة، فجميع هواتف
كانت  املا�سية  الفرتة  يف  اإ�سدارها  مت  التي 
عبارة عن هواتف راقية. ومع ذلك، يبدو اأن 
هواتف 3a Google Pixel اجلديدة التي 
تكون  لن  اليوم  جوجل  �سركة  عنها  اأعلنت 
الهواتف الذكية املنخف�سة التكلفة الوحيدة 
التي �ستك�سف عنها ال�سركة، فقد ك�سف فريق 
الت�سميم التابع لل�سركة اأننا �سرى املزيد من 
الهواتف الذكية املتو�سطة من �سركة جوجل 

يف امل�ستقبل.
�سركة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  بع�ص  اأكد 
اأنــه   Android Police ملــوقــع  جــوجــل 
�ستكون هناك املزيد من الطرازات املنخف�سة 
يف   Google Pixel هواتف  من  التكلفة 
نرى  قــد  اأنــنــا  ــرء  امل يفرت�ص  قــد  امل�ستقبل. 
مثلما  الهواتف  هــذه  من  �سنوية  ــدارات  اإ�ــس

 Google Pixel طــرازات  مع  االآن  يحدث 
الراقية.

بني  ــات  ــالف ــت االإخ اأن  ــا  اأيــ�ــسً يعني  وهـــذا 
قد  والراقية  التكلفة  املنخف�سة  الطرازات 

هواتف  بني  الفروقات  امل�ستقبل.  يف  تنمو 
وهواتف  اجلديدة   3a  Google Pixel
احلالية  الــراقــيــة   3  Google Pixel
حمدودة. على �سبيل املثال، الكامريا اخللفية 
اأن وجود  هي نف�سها يف كال الت�سكيلتني حيث 
كامريا بهذه الرباعة يف هاتف يكلف اإبتداء 

من 399 دوالر اأمريكي يعترب اأمًرا مذهاًل.
�ستقوم  جوجل  �سركة  باأن  توقعات  هناك 
مزدوجة  خلفية  كامريات  باإ�ستخدام  اأخرًيا 
 Google 4 و Google Pixel يف الهاتفني
االأمر  كان  اإذا  حالة  ويف   .XL  4  Pixel
الهاتفني  اإىل  ي�سل  ذلــك  نــرى  فقد  كــذلــك، 
 Google Pixel و   4a  Google Pixel
اأن  �ساأنه  من  هذا  املقبل.  العام  يف   4a XL
 4 Google Pixel يعر�ص مبيعات الهاتفني
XL للخطر. عموًما،   4  Google Pixel و 
ال�سيء  ولــكــن  االآن،  تكهنات  جمـــرد  هـــذه 
اأننا  هو  االآن  تاأكيده  ميكننا  الذين  الوحيد 
 Google Pixel هواتف  من  املزيد  �سرى 

املنخف�سة التكلفة يف امل�ستقبل.

االأمريكية  مي�سيغان  جــامــعــة  يف  مت 
للمعاجلات  ــدة  ــدي ج مــعــمــاريــة  تــطــويــر 
�ست�سحن ب�سكل كبري من اأمان االأجهزة التي 
الرقاقة  هذه  تتمكن  �سوف  ت�ستخدمها. 
من  االأ�ــســا�ــص  يف  لــالإخــرتاق  القابلة  غــري 
اإحباط الهجمات حتى قبل اأن تبداأ. هذا 
من �ساأنه اأن ي�سع النماذج احلالية يف راحة 

من الرتقيعات االأمنية.
ميكن لرقاقة MORPHEUS القيام 
تعديل  واإعـــادة  ت�سفري  طريق  عن  بذلك 
وحدات البت املهمة من ال�سفرة امل�سدرية 
ع�سوائي  ب�سكل  بها  اخلا�سة  والبيانات 
لنحو 20 مرة يف الثانية. هذا اأ�سرع بكثري 
القرا�سنة  ي�ستغرقه  الــذي  الــوقــت  مــن 
االإلكرتونية  بالهجمات  للقيام  الب�سريون 

للح�سول على �سالحيات الدخول.
علوم  اأ�ــســتــاد   ،Todd Autin قـــال 
وهند�سة احلا�سوب يف اجلامعة : ” النا�ص 
باإ�ستمرار،  امل�سدرية  ال�سفرات  يكتبون 

وطاملا اأن هناك كود جديد، �ستكون هناك 
جديدة  اأمنية  وثغرات  جديدة  اأخطاء 
للتخل�ص  اليوم  مقاربة   ”  : واأ�ساف   .“
االأخرى  تلو  واحدة  االأمنية  الثغرات  من 
اأحد  عرث  لو  وحتى   .“ خا�سرة  لعبة  هي 
 ،MORPHEUS القرا�سنة على خلل يف
اإ�ستغالل  اأجل  من  املطلوبة  املعلومات  فاإن 
بعد  اأ�سا�ًسا  �ستختفي  االأمنية  الثغرة  هذه 

الثانية. من  جزًءا   50
ـــوع، �ــســرح  ـــس ـــو� ــو�ــص هــــذا امل وبــخــ�ــس
ال�سيد  احلا�سوب،  وهند�سة  علوم  اأ�ستاد 
رقاقة  مع   ”  : بالقول   Todd Autin
اأحد  عرث  لو  حتى   ،MORPHEUS
القرا�سنة على خلل، فاإن املعلومات الالزمة 
الإ�ستغالل هذه الثغرة االأمنية تختفي بعد 
 Todd “. وخل�ص  الثانية  من  50 جزًءا 
قد   MORPHEUS اأن  اإىل   Autin
يكون النظام االأقرب ليتم و�سفه بالنظام 

االآمني امل�ستقبلي.

االإعالن عن ن�سخة جديدة من الهاتف 
مع   Huawei Y7 Prime 2019

واجهة خلفية م�سنوعة من اجللد

الهاتف  عن  ر�سمًيا  االإعــالن  مت 
 2019  Prime  Huawei Y7
يف �سهر يناير املا�سي، ولكن قررت 
الك�سف  االآن   Huawei �سركة 
عن ن�سخة خا�سة جديدة من هذا 
يف  اإ�سطناعي  جلد  ت�سم  الهاتف 
الواجهة اخللفية وذاكرة داخلية 
بحجم 64GB. وبالن�سبة لبقية 
اجلوانب االأخرى من الهاتف، فهي 

ظلت على حالها من دون تغيري.
وبالتايل هذا يعني اأن الن�سخة 
 Huawei الهاتف  من  اجلديدة 
ت�سم   2019  Prime  Y7
ت�سمل  تقنية  موا�سفات  بدورها 
 6.26 بــحــجــم   HD+ �ــســا�ــســة 
اإن�ص متتاز بقطع �سغري يف اجلزء 
االأو�سط العلوي من اأجل الكامريا 
 16 دقتها  تبلغ  التي  االأمــامــيــة 
النوى  ثماين  ومعالج  ميغابك�سل، 
 ،450  Snapdragon فئة  من 

 ،3GB بحجم  ع�سوائية  وذاكرة 
بدقة  مزدوجة  خلفية  وكامريا 
االأول  للم�ست�سعر  ميغابك�سل   13
للم�ست�سعر  ميغابك�سل   2 وبدقة 
اإ�ست�سعار  عــن  املــ�ــســوؤول  الــثــاين 
معلومات العمق، ف�سال عن بطارية 
وعندما   .4000mAh ب�سعة 
الت�سغيل،  بنظام  االأمـــر  يتعلق 
 Huawei Y7 فـــالـــهـــاتـــف 
ياأتي  اجلديد   2019  Prime
 8.1 االأنــدرويــد  نظام  مع  م�سبًقا 
 EMUI واجــهــة  ــع  وم  Oreo

.8.2
الهاتف  من  اجلديدة  الن�سخة 
 2019  Prime  Huawei Y7
متاحة االآن يف باك�ستان مقابل ما 
اأمريكي، ولكن  220 دوالر  يعادل 
هي  ما  الوا�سح  غري  من  يــزال  ال 
�ستح�سل  التي  االأخــرى  االأ�سواق 

على هذا الهاتف.

 Google Pixel توؤكد قدوم املزيد من هواتف
املنخف�سة التكلفة يف امل�ستقبل

نظام Q 10 Android �سريكز على الأمن.. 
واخل�سو�سية.. والرفاهية الرقمية

يت�سمن ما يقرب من 50 ميزة جديدة



باتنة

مواعيد ثقافية
باتنة

"زواج  امل�سرحي  العر�ص  مع  •�سهرة 
خمربي" من تقدمي امل�سرح اجلهوي 

باتنة، على ال�ساعة 22.30

وحفل  فكرية  م�سابقة  مع  •موعد 
ان�سادي، تن�سطه جمعية البدر، 

مبكتبة املطالعة العمومية تاك�سالنت، 
على ال�ساعة 22.30.

الديني،  للكتاب  معر�ص  مع  •موعد 
من تنظيم مكتبة املطالعة العمومية 
ثنية العابد، على ال�ساعة 22.30.

رقية حلمر"رزق" اال�ستجابة تاأتي الهبات...يقنيوياأمنها من �سر احلاقدين، واأينما يوجد ينري اهلل قلوبنا ويحفظ اأ�سرارنا، 

معلق�ت "مثقف" الكاتبة ال�سابة كرمية طالبي/ خن�سلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�صان  �صهر  اأترقب    

ع�صر  احدى  بعد  الأَيِنّ  ال�صنوية،  اإجازته 
�صهرا من الرك�س امل�صتمر يف العديد من 
جماالت احلياة ، اأ�صعر بالتعب والرغبة 
يف اأن اأ�صرتيح واأهداأ مع نف�صي يف اجازة 

روحية اأكون فيها مع الل، اأطوف برحاب 
كتابه الكرمي واأنهل من كنوزه ، اأعيد ترتيب 

اأولوياتي واأقف ب�صدق مع   ح�صاباتي، واأنظر يف 
ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�صالحها الأكون اإن�صانة اأف�صل.

الطبخ  قليال مبجال  الأهتم  ال�صهر  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 
اأن�صى دائما ترتيل بع�س من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 
التوا�صل  م��واق��ع  على  ال��ربام��ج  بع�س  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  الل 

االجتماعي.

 في

جلي�سي يف رم�سان

قال اأن: " فيلم "خدمة امل�ت" �سريى الن�ر بعد �سهر رم�سان"

خن�صلةباتنة

يف اإطارها برناجمها الرثي ل�سهر رم�سان

مزاد الفكر

اأخرجت العديد من االأفالم ولديك �سركة خا�سة 
باالأنتاج اأي�سا، حدثنا عن جتربتك يف هذا اليدان، 

اأق�سد متى قررت اأن تكون خمرجا بالفعل؟
كمخرج  وحلمي  ال�صغر  من  ك��ان  لل�صينما  حبي 
بداأ عند بدايتي لدرا�صة ال�صمعي الب�صري �صنة 
2004 وهنا كانت بدايتي حيث كنت اأدر�س ويف 
نف�س الوقت اأقوم برتب�صات داخل وخارج الوطن 
والتي  ال�صينمائي  واالإخ���راج  االإن��ت��اج  جم��ال  يف 
تعترب  والتي  الوثائقية  بال�صينما  اأكرثها  كانت 
للمجتمع  قربا  االأكرث  ال�صينما  هي  يل  بالن�صبة 

والواقع.

عملت على توثيق العديد من الكايات الواقعية 
الأ�سخا�ص ا�ستلهموا حياتهم واأبدعوا فيها انطالقا 

من جتاربهم ال�سخ�سية وقمت بقن�ص هذه اللحظات، 
وكان فيلم "nice very nice" دليال 

على ذلك، هل تنوي اأن تكون جل اأعمالك القادمة 
توثيقية، وماذا عن اأغنية "�ساحميني يا جزائر" 

الا�سة بالراك ال�سعبي؟
هو  ال��واق��ع  �صينما  خ��الل  من  الوثائقي  الفيلم 
ترب�صات  بعدة  قمت  الأين  كمخرج  اخت�صا�س 
خارج الوطن يف هذا النوع هن االأفالم وج�صدتها 
NICE VERY NICEوكمنتج  فيلم  يف 
واأكيد  اآخرين من اخراج خمي�س خالد،  لفيلمن 
مبوا�صيع  لكن  اأف��الم��ي  كل  اخ��راج  يف  �صاأ�صتمر 
اأما  اجلزائري،  للمجتمع  وقريبة  اإن�صانية  اأكرث 
هو  جزاير  يا  �صاحميني  الفني  العمل  بخ�صو�س 

ال�صاب  وخمرجه  الفنانن  من  جمموعة  عمل 
املبدع خمي�س خالد .

بعد  عليه  تعمل  التي  اجلديد  الوت" فلمك  " خدمة 
�سهر رم�سان، هل من تفا�سيل حوله؟

حقيقة هو م�صروع قدمي ومت ت�صوير جزء منه 
لكن لنق�س الدعم وح�صا�صية املو�صوع مت توقيف 
�صيا�صي  اجتماعي  ان�صاين  فيلم  وه��و  الت�صوير 
يطرح ق�صية �صباب التجاأوا اإىل مهنة قاتلة لكي 

يعي�صوا حياة رغدة والتخل�س من الفقر.

لكل خمرج روؤيته الفنية وزاويته الا�سة يف معاجلة 
مو�سوع ما، ماذا عنك، من اأين تطلق الفكرة لديك، 
وهل اأنت متحم�ص الأن تكون خمرجا م�سهورا يف 

نهاية الطاف، دعني اأ�ساألك عن الخرجي الذين اأنت 
منبهر بهم، ولو اأتيحت لك الفر�سة فاأي واحد منه 

تريد اأن تلتقي؟
واأنا  الفنية  وروؤيته  له طريقته  اأكيد كل خمرج 
واالإختيار  الكتابة  هي  عليه  اأ�صتغل  �صيء  اأكرث 
اجليد ل�صخ�صيات الفيلم اأو الق�صة الأن اإذا كانت 

اأو  قوية  غر  و�صخ�صياته  قوية  الفيلم  ق�صة 
غر حيوية �صوف توؤثر على ق�صة الفيلم  ب�صكل 

عام.
بالعديد  باالإلتقاء  الفر�صة  يل  اأتيحت  لقد 
ال�صيلي  كاملخرج  الوثائقي  الفيلم  عمالقة  من 
باتري�صيو كوزمان واملخرج ال�صوري عمر اأمراالي 

الل يرحمه.

من اجلميل اأن ن�ساهك فيلم "لطيف جدا للغاية ي�سارك 
يف فرن�سا وروندا، هل هي اأول جتاربك نحو الارج؟

اأخرجت  ق��د  كنت  ب��ل  التجارب  اأول  لي�صت  ال 
يف  و�صاركا  قبل  م��ن  ق�صرين  وثائقن  فيلمن 

العديد من املهرجانات الدولية.

يف �سهر رم�سان،هل اأنت من الذين يحبذون ممار�سة 
دور التفرج لالأعمال القدمة، اأم اأنك ت�سعى الأن تقدم 
ن�ساطاتك يف هذا ال�سهر اأم اأنك تخطط لربنامج معي 

اآخر غري الذي ذكرته؟
من  اأكرث  ال�صينمائي  بالعمل  من�صغل  اأنا  لالأ�صف 
العمل التليفزيوين ونحن االآن من�صغلن بالق�صية 
الوطنية و احلراك ونحو تاأ�صي�س قناة باليوتوب 
لنقل �صوت وكل م�صاغل وتدخالت واأفكار املجتمع 

اجلزائري. 
على  حمتكرة  فهي  التليفيزيونية  االأعمال  اأم��ا 
وبع�س  عادلة  غر  �صيا�صة  وهي  املنتجن  بع�س 
ال�صخ�صية  مب�صلحتهم  تفكرهم  كان  الفنانن 
اأح���رار يف ذلك  ال��وط��ن وه��م  م��ن م�صلحة  اأك��رث 
اجل��زائ��ر  ق��ري��ب��ا.حت��ي��ا  احل���ال  يتغر  و���ص��وف 

ورم�صان كرمي.

الليل  جن��وم  فرقة  م��ن  ك��ل  اأم�����س  ليلة  ن�صطت 
للفكاهة املحرتفة وم�صرح الطفل بريكة، �صهرة 
رم�صانية فكاهية باحلديقة العمومية راأ�س العن 
توافدت  التي  العائالت  اإعجاب  القت  نقاو�س، 
بكرثة  من البلديات املجاورة، حيث تندرج هذه 
ال�صهرة يف اإطار الربنامج امل�صطر ل�صهر رم�صان من 
طرف بلدية نقاو�س، بيت ال�صباب وكذا املنظمة 

الوطنية لتوا�صل االأجيال.

موجة  بهلوانية  ا�صتعرا�صات  عرفت  ال�صهرة 
لالأطفال، وقد ا�صتمتع بها اجلمهور احلا�صر اأين 
وجدت العائالت متنف�صا لها بف�صل هذه االأن�صطة 
مع  املتزامنة  والثقافية  الفنية  والتظاهرات 
مع  بكرثة  احل�صور  تفاعل  اأي��ن  رم�صان،  �صهر 
اإ�صتعرا�صات الفكاهيان "الزعيم وك�صلوط"، كما 

رافقت هذه ال�صهرة فقرات ان�صادية.

يف  امل��ع��ذر  ال�صباب  ن�صاطات  جمعية  مت��ي��زت 
منذ  اجل���اري  رم�����ص��ان  ل�صهر  ال��ث��اين  مو�صمها 
دينية  ح�صة  بربجمة  املا�صي  العام  انطالقتها 
وح�صب  رم�صانية"،  عنوان"ثقافة  حتت  يومية 
ما اأفاد به مقدم احل�صة  �صيف الدين نزار اأحد 
ن�صر  منها  املرجو  الهدف  اأن  اجلمعية  اأع�صاء 
الثقافة الدينية بن املواطنن يف مدينة املعذر 
الف�صيل،  ال�صهر  هذا  خالل  املعلومات  وتبادل 
املعذر  ن�صاطات  جمعية  ب��اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
برنامج  الف�صيل  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  �صطرت 
ثقافيا ترفيهيا ثريا بعديد االأن�صطة التي م�صت 
ال�صغر  املوؤذن  م�صابقة  بينها  من  الفئات  جميع 

ترتيل  يف  م�صابقة  وك��ذا  ال�صغر  واخلطيب 
16�صنة، كما نظمت باملنا�صبة  القراآن الأقل من 

خرجات ون�صاطات ريا�صية موجهة لل�صباب.
توفر  فعدم  املتحدث،  ذات  اأ�صافه  وح�صبما 
اأع�صائها  عزمية  يثني  مل  مقر  على  اجلمعية 
يف  �صبت  جناحات  وحتقيق  عملها  موا�صلة  عن 
�صالح �صكان مدينة املعذر،  وقد راعت ن�صاطاتها 
اإىل جانب ذلك فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة 
كما  داون"  "متالزمة  ق�صم  لهم  خ�ص�س   حيث 
منوعة  ترفيهية  ن�صاطات  من  اأي�صا  ا�صتفادوا 
كاالأق�صام الريا�صية التي ي�صرف عليها مدربون 

موؤهلون يف هذا املجال.

فيما بيعت لوحة "حكاية" بثمن رمزي وتعود لنف�س الفنانة الت�صكيلية، وقد حاولت 
املميز يف  واملراأة،  الرجل  التوا�صل بن  ولغة  ال�صراع  جت�صيد  الفني  خالل عملها  من 

هذه اللوحة الفنية اإعطائها قراءة معينة من كل اجتاه.

بلغت  "لغة العيون"  ماقيمته 5 مليون �صنتيم 
�صهيناز  الت�صكيلية  الفنانة  و تعود ل�صاحبتها 
الطلب  و�صل   وقد  تب�صة،  والية  من  حف�صي 
اللوحة  هذه  تتكون  ن�صخ،  خم�س  اإىل  عليها 
هذه  بح�صب  تقراأ  لوحات  ث��الث  من  الفنية 
�صكل  تعطي  عر�س  طريقة  فكل   االجتاهات 
للفكرة  مغايرة  اأخرى  وقراءة  للوحة  جديد 

التي جت�صدها القراءة االأخرى.

دينية  ور�صة  الطفل   ف�صاء  اأحت�صن 
تثقيقية تربوية من تاأطر االأ�صتاذ زين 
الدين ل�صخب، وذلك  يف اإطار الربنامج 
للمطالعة  الرئي�صية  للمكتبة  امل�صطر 
العمومية لوالية خن�صلة مبنا�صبة �صهر 
رم�صان الكرمي، حيث تهدف الور�صة اإىل 
التعرف على ق�ص�س االأنبياء ملا فيها من 
مواعظ وعرب وما اأعتنى القراآن الكرمي 
الوا�صح البن  النحو  بالق�صة على هذا 
النف�س،  تربية  يف  الوا�صح  الأثرها  اإال 

ق�صة  القاء  الور�صة  هذه  �صهدت  حيث 
�صيدنا مو�صى عليه ال�صالم مع اخل�صر.

يف  الق�ص�س  اأوىل  تعترب  الق�صة  هذه   
االأنبياء"  "ق�ص�س  من  الربنامج  ه��ذا 
�صبت  ي��وم  كل  فعالياته  ت�صتمر  ال��ذي 
كما  رم�صان،  �صهر  نهاية  حتى  وثالثاء 
مت عر�س �صريط وثائقي حول اأحداث 
تر�صيخ  اإىل  يهدف  الذي   45 ماي   08
ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة لدى 

االأجيال القادمة.

حفيظة. ب

معاوية. �سحفيظة. ب

الأحد 01 مايو 2969/ 12  ماي 2019 املوافق لـ 07 رم�ضان 221440

املخرج "اخلري زيداين" رجل االأفالم الوثائقية امللهمة

ور�سة دينية تثقيفية لالأطفال 
تروي ق�س�س االأنبياء

جمعية ن�ساطات ال�سباب املعذر 
تربمج ح�سة دينية يومية 

لوحة "لغة العيون"

عرو�س فكاهية وفقرات اإن�سادية اإحياء 
ل�سهرات رم�سانية لفائدة العائالت براأ�س العني

رم�ضان 
   يجمعنا

ح������وار: رقي��ة حلم����ر

ثقافةرمضان كريم
                  من والية باتنة كان يرحتل بعد�سته ليتقن�ص كل ما له عالقة باالأفالم الق�سرية والوثائقية، ولي�ص من ال�سهل بتاتا اأن جند مثل هذه الطاقات رغم الظروف ال�سعبة                   

المار�ص عليها تبدع يف عز التميز ويف خما�ص االأفكار، هو الخرج "الري زيدان" الذين التقيناه كفر�سة جميلة وهو يقدم اأحد اأعماله "لطيف جدا للغاية"، بروؤيته التفتحة وحلمه 
و�سغفه يف اأن يربز الواقع والجتمع داخل اأيقونة �سناعاته الفلمية، يحدثنا هو االآخر عن خمتلف االأعمال التي قدمها وم�ساركته داخل وخارج اجلزائر يف رم�سان يجمعنا:

ب�صكرة:  منطقة  اأع��الم  كتاب  يف  ورد 
"هو الكاتب وامل�صلح واملدر�س وال�صاعر 
العابد  ب��ن  حممد  امل��ج��اه��د  وامل��وؤل��ف 
ول��د   ،)1951/1888( اجل����اليل 
وتعلم  فيها  ون�صاأ  جالل  اأوالد  ببلدية 
الذي  وال��ده  ي��ده  على  االأوىل  املبادئ 
كان من اأبرز علماء البلدة اآنذاك، كما 
در�س اأي�صا على يد ال�صيخ احلفيظ بن 
م�صطفى  وال�صيخ  ال�صماتي  ال�صريف 
عا�صور  ال�صيخ  �صحب  وق��د  م��ربوك��ي، 
اخلنقي، ثم انتقل اىل مدينة ق�صنطينة 
وتلمذذ على يد االمام عبد احلميد بن 
بادي�س ملدة 4 �صنوات، وعمل مدر�صا يف 
بكل  امل�صلمن  العلماء  جمعية  مدار�س 

من ق�صنطينة وميلة.
االبراهيمي  الب�صر  ال�صيخ  عنه  قال 
ال�صغار  تربية  يف  وله   ":1938 �صنة 
طرائق  نفو�صهم  اإىل  العلم  وحتبيب 

نف�صية هو فيها ن�صيج وحده".
يف  التدري�س  جانب  اىل  ي�صتغل  ك��ان 
املنتقد  جريدة  يف  فكتب  ال�صحافة، 
مقاالته  غالبا  موقعا  ال�صهاب،  وجملة 
�صنة  يف  "ر�صيد"،  امل�صتعار  با�صمه 
1934 تراأ�س حترير �صحيفة فكاهية 
االجتماعية  الق�صايا  تعالج  نقدية 
مل  اأن���ه  اأال  العجائب"،  "اأبو  �صماها 

ي�صدر منها �صوى ع�صرة اأعداد.
التحرير  ج��ب��ه��ة  ب�����ص��ف��وف  ال��ت��ح��ق 
عليه  قب�س  اأن  اىل  وجاهد  الوطني 
الكرية  �صجن  يف  ب��ه  وزج  اال�صتعمار 

بق�صنطينة ولقي فيها عذابا �صديدا.
العابد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  اآث����ار  م��ن 
ي�صم  االأخالق"  "تقومي  اجل����اليل 
القطر  جغرافية  منها  مهمة  معلومات 
اجلزائري وترجمات مع ال�صور لكل من 
ال�صيخ حممد بن رحال وموالي حممد 
بن موالي وال�صيخ عمر را�صم والدكتور 
على  يحتوي  كما  العربي،  ب��ن  حممد 

ق�صائد �صعرية الأدباء جزائرين.

حممد بن العابد اجلاليل

واملدر�س  امل�سلح  "الكاتب 
املجاهد ال�ساعر"



اأ�سل الع�سابة
وحدة مت�صي مع ولدها يف حي ال�صفارات
قالت لو �صوف الدولة تزين لبالد النا�س

و�صوارعنا كلها حفر 
ومطبات

قالها ولدها حتى 
انت تخبي ملاعن ملالح 

لل�صياف
وحنا توكلينا يف مواعن 

ما�صي باهين!!. 

الراجل كي ال�سلوم
كي و�صل عند الباب 

�صمع اأمها تقولها
يا بنتي الراجل راه كي 

ال�صلوم
يلزمك كل يوم تطلعي �صوية

حتان تويل احكمي فيه
ويويل كي اخلامت يف يدك
خال ن�صيبتو راحت لدارها

ال�صيد حكم مرتو قتلها بال�صرب
دخلها للكومة

جات ن�صيبتو قالت لو وا�س بيك قريب قتلتها
قالها اأنا خاطيني.. راهي طاحت من ال�صلوم؟

اجلواب ال�سحيح
هذا واحد املعلم قال للتالميذ: ا�صاألوين اأي 
�صوؤال اإذا ما عرفت�س جناوب عليه نعطيكم 

دينار  100
 واإذا �صاألتكم اأنا �صوؤال وما عرفتو�س جتاوبوا 

عليه اعطوين 50 دينار
�صوية نا�س الك�صول تاع الق�صم رفع �صبعو 

خاله املعلم يهدر
 قال لو املعلم: ا�صاأل

قال لو الك�صول: ما هي احل�صرة اللي عندها 
رجل؟  9999

املعلم عيا ما يفكر ما عرف�س اجلواب، اعطاه  100 دينار 
�صق�صا الك�صول: قولنا انت وا�صي هي هذي احل�صرة اللي 

عندها 9999 رجل؟
قال لو الك�صول: والل ما عرفت

هاك 100 دج ..اأدي 50 دينار ورد يل 50 ؟؟!..

معلومات م�سلية

احلية

اأمثال �سعبية

90 دقيقة يف  كل  وتغيب  ال�سم�ص  • ت�سرق 
الذي  االأمر  املنخف�ص،  االأدنــى  االأر�ــص  مدار 
ــدورة  ال لغياب  نتيجة  �سعبا  الــنــوم  يجعل 
هذه  على  للتغلب  والنهار،  لليل  الطبيعية 
امل�سكلة ياأخذ رواد الف�ساء حبوبا منومة، كي 
يتمكنوا من النوم وير�سل املراقبون من اأبراج 

املراقبة االأر�سية جر�ص اال�ستيقاظ لهم. 
االأ�ستاذ  يقوم  اأن  للقانون  املخالف  من   •
برتك الطالب يف الق�سم لدقائق بعد جر�ص 
احل�سة االأخرية، فذلك يعد خرقا التفاقية 

جنيف ب�ساأن قانون العقاب اجلماعي.
العامل،  حول  الطائرات  رحــالت  كل  يف   •
وجبة  يــاأكــل  اأن  الــطــيــار  على  يجب  فــاإنــه 
وذلك  الطيار،  م�ساعد  وجبة  عن  تختلف 

حتى ال يت�سمما معا يف اأ�سواأ االأحوال.
�سن  يف  بالكذب  الطفل  يبداأ  املتو�سط  • يف 

الرابعة من العمر.
بيب�سي،  متتلكه  الذي  تروبيكانا  ع�سري   •
ُي�ستعان  ثم  االأوك�سجني،  من  تفريغه  يتم 
وكالفن  ديــور  مــع  متعاقد  عطور  مبهند�ص 

كالين لي�سيف رائحة الربتقال اخلادعة.
خملوق  با�سطياد  �سياد  قام   1910 • عام 
اأمتار   10 طوله  �سمكة  وج�سم  مت�ساح  براأ�ص 
يتم  ومل  املي�سي�سيبي  يف  مونليك  بحرية  يف 
اإىل  م�ســـابهة  مـــــخلوقات  على  العثــــور 

يومنا هذا. 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على املكنية بحرف 

احلاء واحلاء 
مزوقة زواق 

ال�سينية من بعيد 
م�سلمة وغري تقرب 

تعود هودية

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين ع�صر من �صهر ماي

ت�سمان"  "اإبيل  االأملـــاين  البحار  ـ   1641
يكت�سف "نيوزيلندا" . 

تون�ص  على  احلماية  تعلن  فرن�سا  ـ   1881
"باردو" مع  بعد توقيع حاكم تون�ص معاهدة 

الفرن�سيني  .
االأرا�سي  تغزو  اليابانية  القوات  ـ   1894

الكورية، وقد دام احتاللها حتى 1945.
�سحيفة  من  االأول  العدد  �سدور  ـ   1912

برافدا الرو�سية.
عن  احلــ�ــســار  يــرفــعــون  احلــلــفــاء  ـ   1949
بعد  –ر�سميا-  "برلني"  االأملانية  العا�سمة 
ثم  الــثــانــيــة،   العاملية  احلـــرب  يف  هزميتها 
�سور  وبناء  جزاأين،  اإىل  برلني  تق�سيم  جرى 

برلني ال�سهري يف �سنة 1956.
تفجري  جترب  املتحدة  الواليات  ـ   1951

قنبلة هيدروجينية يف املحيط الهادي
مذبحة  يرتكبون  يهود  متطرفون  ـ   1956
مدينة  يف  الــعــزل  املــواطــنــني  �سد  وح�سية 

ق�سنطينية مب�ساعدة الفرن�سيني.
"ريح  اجلــزائــري  املطول  الفيلم  ـ   1967
عمل  اأول  جائزة  على  يتح�سل  االأورا�ص" 

مبهرجان كان.
الوطني. ال�سفر  جواز  تاأ�سي�ص  ـ   1969

لالحتاد  وطني  ملتقى  اأول  انعقاد  ـ   1975
زيغود  بق�سر  اجلزائريني  للفالحني  الوطني 

يو�سف )اجلزائر العا�سمة(.
يو�سح  الــهــرم  يف  اثـــري  ك�سف  ـ   1986

املحاوالت االوىل يف بناء الهرم
لتح�سني  الوطنية  الوكالة  اإن�ساء  ـ   1991

ال�سكن و تطويره.
للمو�سيقى  الوطني  املعهد  حتويل  ـ   1992

اإىل معهد وطني للتكوين العايل.
ت�سنان  وحــمــا�ــص  فــتــح  حــركــتــا  ـ   1993
بداية  منذ  م�سرتكة  عملية  االوىل  للمرة 

االنتفا�سة يف قطاع غزة.
يف  املــدنــيــة  اخلـــدمـــة  اإدراج  ـ   1997
املناطق  و  للجنوب  ال�سحية  الــقــطــاعــات 

املعزولة للوطن.
2003 ـ ثالث عمليات انتحارية يف الريا�ص 
منفذوها  بينهم  �سخ�سا   35 مقتل  عن  ت�سفر 

الت�سعة ومائتي جريح.
لل�سلطة  رئي�سا  برمير  بول  تعيني  ـ   2003
جاي  مكان  يف  العراق  يف  االمريكية  املدنية 

غاردنر.
2005 ـ املوافقة على م�سروع ميثاق ال�سبكة 

اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطفل.
ي�سرب   7.3 بقوة  ثــاين  ــزال  زل  -  2015
ــني والــهــنــد  ــس ــ� ـــن ال ــال ومـــنـــاطـــق م ــب ــي ــن ال
اآخر  وبنغالدي�ص ويتبعه بعد ثالثني دقيقة 
من  اأ�سبوعني  بعد  وذلــك  درجــة   6.3 بقوة 

الزلزال االأول.
بربجمية  اإلـــكـــرتوين  هــجــوم    -  2017
األـــف جهاز   230 مــن  اأكـــرث  يــوقــع  الــفــديــة 

اإلكرتوين حول العامل.

ل��ل��ح��راك  ����ص���ام���دون  ���ص��ائ��م��ون   �
موا�صلون؟

فوزي التهامي تب�صة
يف  والعباد  للبالد  اخل��ر  يقدر  رب��ي 

جميع اأ�صهر ال�صنة!؟.

م�صتعملة  �صيارة  ت�صتورد  راح  وا�س   �
ب��ارون��ات  م��ن  اأن���ك  اأم  ع���الوة  �صي  ي��ا 

اجلديد؟
عاطف ال�صويف خن�صلة
"االآر  ع�������ص���اق  م����ن  حم�������ص���وب���ك 
ر�صالة  نبعثلك  واّل  فهمتني  دو".. 

�صوتية!!؟.

�صي  ي��ا  �صعب  اخل��ي��ار  دائ��م��ا  مل���اذا   �
عالوة؟

اأحمد ب�س امل�صيلة
وا�صتمتع  للخيار  �صعب  هو  ما  اأترك 

بالبطيخ يا �صي اأحمد!!؟.

الذي  هو  الديبلوما�صي  ال�صخ�س   �
اجلحيم  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن��ك  يطلب 
ت�����ص��ت��ع��ج��ل تلك  ب��ط��ري��ق��ة جت��ع��ل��ك 
الرحلة.. �صايف ال�صيا�صة وا�س دايرة 

يف اخللق؟
نذير دحماين باتنة
يقنعني  اأح����د  ال  ل��ك��ن  ���ص��اي��ف.. 
ك���ان  واإن  اجل���ح���ي���م  ب��ا���ص��ت��ع��ج��ال 

�صيطانلوما�صي؟!.

نكتة  �صحكاتك  اإذا  ع��الوة..  �صي   �
بزاف وا�س ادير؟

اإكرام دريدي �صطيف
بال�س  ال�صحك  مادام  ن�صحك  نكمل 

قبل ما يغلى ونقول يا من عا�س؟؟!!.

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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تعلم حلجامة يف رو�س ليتامة

�سورة م�سحكة

حكـــمة
اإذا مل تكن كثري البكاء

 ي�سعب عليك الإح�سا�س 
بلذة البت�سامة

ع������ن������دم������ا ت����ت���������ص����وق 
رم���������������������ص����������ان؟! يف 



للمنــاخ  الوطنــي  املركــز  اأكــد 
اأم�ــص، اأن درجات احلرارة �ســتعرف 
ارتفاعــا خــالل �ســهر مــاي اجلاري 
الــذي ُي�ســادف �ســهر رم�ســان حيث 
�ســتفوق م�ستواها العادي عرب كافة 

ربوع الوطن. 
وح�سب توقعات املركز فاإن معدل 
درجات احلرارة خالل �سهر رم�سان 
)احتمــال  االأرجــح  علــى  �ســيكون 
باأكــرث مــن 50%( مرتفعــا ب�ســكل 
ُيتوقــع  اأنــه  غــري عــادي، مو�ســحا 
اأن يفــوق املعــدل ال�ســهري لدرجــة 
احلرارة امل�ســتوى العادي بـ +1 اإىل 
+2 درجة مئوية عرب خمتلف ربوع 
الوطن، وي�ســري ذات امل�ســدر اإىل اأن 
معدل درجة احلرارة �ســيرتاوح بني 
+22 و+26 درجة مئوية يف �سمال 

الوطــن مقابل +34 درجــة مئوية 
يف مناطــق اجلنــوب" يف حــني ميكن 
اأن تفوق درجات احلرارة الق�ســوى 
خــالل  �ســابقا  املذكــورة  القيــم 

الظهرية. 
ي�ســري  االأمطــار  ت�ســاقط  وعــن 
املركز اإىل اأن هــذا االحتمال يبقى 
�ســعيفا جدا بالن�ســبة لكل املناطق 
ال�ســاحلية واله�ســاب العليا و�سمال 
الوطن، وح�ســب ذات امل�ســدر هناك 
احتمــاالت كبــرية اأكرث مــن %50 
يف اأن ت�ســجل كميــات اأمطــار اأقــل 
مــن العــادة يف مناطق �ســرق وغرب 
اله�ســاب العليــا ومناطــق ال�ســاحل 
الو�ســطى خــالل �ســهر مــاي حيــث 
االأمطــار  كميــة  تبلــغ  اأن  يتوقــع 
 30 حمليــا  تفــوق  اأو  املت�ســاقطة 

ملم، باملقابل اأو�ســح املركز الوطني 
الوطنــي  للمركــز  التابــع  للمنــاخ 
لالأر�ســاد اجلوية اأن مناطق �ســمال 
اجلنــوب  غايــة  اإىل  ال�ســحراء 

�ستعرف ظروفا عادية.
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حمزه لعريبي

القط يحب خناقو
من  على  ببعيدة  لي�ست  الت�سعينات  �سنوات 
عاي�سها بكل تفا�سيلها املوؤملة، حينها كان الكثري من 
اجلزائريني يفرون قبل املغرب ويف اأحيان اأخرى 
قبل الع�سر من منازلهم ويلجوؤون اإىل اأقاربهم يف 
والدرك  اجلي�ص  حماية  حتت  الواقعة  املناطق 
تخلوا  منهم  الكثري  اإن  بل  وال�سرطة،  الوطني 
يف  م�ستودعات  و�سكنوا  القرى  يف  منازلهم  عن 
املدن، كان هوؤالء النا�ص ي�سعرون باالأمن واالأمان 
�سرطيا،  اأو  دركيا  اأو  ع�سكريا  يلمحوا  اأن  مبجرد 
للدبابة  روؤيتهم  مبجرد  باالأمان  ي�سعرون  كانوا 
�سعار  كان  حينها  خ�سراء،  �سيارة  اأو  "الفهد"  اأو 
بفتح  يحرتم  وال  الــيــاء  ب�سم  "يحرتم  اجلي�ص 
ي�سعرون  النا�ص  كــان  فقد  ذلــك  ــم  ورغ الياء"، 
باالأمان مع اجلي�ص الذي ينزل من احلافالت من 
ي�ساء ويفت�ص من ي�ساء وحتى ي�سفع من ي�ساء اإن 
مل ميتثل لالأوامر، ورغم ذلك كان النا�ص يح�سون 
اأرحم  اآنذاك  ع�سكري  �سفعة  الأن  اأمان  يف  باأنهم 

بالن�سبة لهم من حد �سكني االإرهابي.
ال�سعب  يحرتم  اجلي�ص  اأ�سبح  اأن  وبعد  اليوم 
رفع  جيدا  ويحاول  مطالبه  حتقيق  يف  ويرافقه 
ال  التي  ال�سرا�سري  ظهرت  عنه  الع�سابة  يــد 
حترتم اجلي�ص والتي تطالب بعزله وحتييده من 
بكل  اأثبتت  التي  قيادته  نوايا  يف  الطعن  خالل 
على  م�سممة  اأنها  دوران  وال  لف  وبال  �سراحة 
اإنهاء الو�ساية االأجنبية وعمالئها على اجلزائر 
و�سعبها وملحة على اإنهاء حقبة من الذل والهوان، 
ال�سعب  بني  ال�سقاق  خللق  ت�سعى  اأبــواق  وظهرت 
مهمة  اأن  فيها  تزعم  دعــوات  خالل  من  وجي�سه 
ال�سيادة  على  واحلفاظ  احلدود  حماية  اجلي�ص 
الوطنية وترك حرية تقرير امل�سري لل�سعب وال 
يتو�سل  مل  نف�سه  ال�سعب  كان  اإذا  ذلك  كيف  ندر 
معينة  �سخ�سيات  اأو  �سخ�سية  حول  اتفاق  اإىل 
اليوم  اإىل  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال  لتمثيله، 
هل اأن االأبواق وال�سرا�سري تظن اأن ال�سعب بدون 
"جي�ص" �سي�ستطيع اأن يحقق �سيء مما حتقق اإىل 
وال�سعارات  والــبــوراك  بال�سوربة  اللحظة  هذه 

والالفتات واالأغاين ال�ساذجة؟ 
من يتواقح اليوم على قيادة اجلي�ص البد واأنه 
كان باالأم�ص القريب حمال وديعا ي�ستاأن�ص بوجود 
الأن  م�ستعدا  كان  اأنه  والبد  منطقته،  يف  اجلي�ص 
بعد  الغداء و�سفعة  بعد  يلطم على خده �سفعة 
وقد  اأمــا  االإرهـــاب،  �سر  ياأمن  اأن  مقابل  الع�ساء 
اأ�سبح اجلي�ص اليوم حتت قيادة اأ�سخا�ص يوؤمنون 
باأن  ويوؤمنون  �سلطة  كل  م�سدر  هو  ال�سعب  بــاأن 
ال�سعب من حقه اأن يعي�ص يف كنف االأمن واالأمان 
واالأبــواق  لل�سرا�سري  هدفا  اأ�سبح  فقد  بكرامة 
الناعقة التي ال �سك ينطبق عليها املثل ال�سوري 

القائل "القط يحب خناقو".

ر�سينا بيك ياهم ومار�سيت بينا... انتخبنا 
املري  وطلعناه علينا... ومنحناه الثقة 

بالوثيقة باه يحمينا... لقيناه داير على 
عقابينا... ماو�ص �سامع بينا... خرب 

املدينة... واليوم الزم نكونو قد كلمتنا ونحوه 
قبل مايخليها ويخلينا... البلدية من ال�سعب 
واإىل ال�سعب وهو حا�سب راه ي�سدق علينا...

�ســجلت م�ســالح احلماية املدنية 
لوالية �ســطيف خالل �سهر اأفريل 
املنق�ســي 2242 تدخــال وذلك يف 
خمتلف جماالت تقــدمي النجدة، 
ون�ســف هــذه التدخــالت تخ�ــص 
اإ�ســعاف واإجالء اأ�ســحاب االأزمات 
املر�سية وكذا امل�سابني يف خمتلف 
بلغــت  التــي  اليوميــة  احلــوادث 
حيــث  عمليــة،   1412 اإجمــايل  
مت اإ�ســعاف ونقــل 1150 مري�ســا 
والدة  و7حــاالت  م�ســابا  و262 
وكــذا 14 حالــة وفــاة 15 باملائة 
منهــا متعلق بحــوادث املــرور التي 
بلغت 158 حادثــا خلفت مقتل 5 
اأ�ســخا�ص واإ�ســابة 188 اآخريــن 

بدرجات متفاوتة من اخلطورة.
اأمــا يف جمــال اإخمــاد احلرائــق 
حريقــا   20 اإح�ســاء  مت  فقــد 
ح�سريا ت�ســببت يف اإتالف اأجزاء 
من �ســقق، منــازل، حمالت جتارية 
وعــدادات كهربائيــة، واإتــالف 8 

 3 واإخمــاد  و�ســاحنات  �ســيارات، 
اأخــرى يف الو�ســط الريفــي طالت 
خمازن التنب خلفت اإتالف حوايل 
 21 ت�ســجيل  مــع  1150حزمــة، 
حادثــا يف �ســبكات التوزيــع للغــاز 

والكهرباء.
حــوادث   4 ت�ســجيل  مت  كمــا 
اختنــاق بالغــاز يف املنــازل، خلــف 
اأحدهــا مقتل عائلة متكونة من 6 
اأفــراد وجنــاة 6 اآخريــن، وحادث 
اأخــر مميــت يتعلــق بغرق �ســبيني 
يف بركــة مــاء، وكــذا 473 عملية 
متعلقــة بحماية وتاأمــني خمتلف 
الريا�سية،  والن�ساطات  املناف�سات 
الثقافيــة، ال�سيا�ســية، الرتبويــة 
والتعليمية، ناهيك عن ت�سجيل 9 
عمليــات متعلقة باإنقاذ احليوانات 
اأماكــن  يف  والعالقــة  املحا�ســرة 
خمتلفة، باالإ�ســافة اإىل ت�ســجيل 
اأكــرث مــن 100 عمليــة اأخــرى يف 

حوادث متفرقة. 

�ســب ليلــة اأم�ــص االأول، حريــق مهــول مبحول 
كهربائي يف املنطقة ال�ســناعية بحي ك�ســيدة يف 
والية باتنة، وح�سب م�سالح احلماية املدنية اأن 
هذا املحول الذي يعود لل�سركة الوطنية لت�سيري 
�سبكة نقل الكهرباء GRTE، بطاقة 60/220 
كيلــو فولــط وذو ا�ســتطاعة 120 ميقــا فولــط 
اأمبــري،  حيــث ت�ســبب احرتاقــه كليــا يف انقطاع 
التيــار الكهربائــي علــى جــزء مهــم مــن املنطقة 
خا�ســة طريق تازولت وجزء من مدينة تيمقاد، 
دون ت�سجيل خ�سائر ب�سرية، وقد متكنت م�سالح 
احلماية من اإخماد احلريق واإنقاذ باقي املحطة، 
بعــد �ســاعتني ون�ســف من الزمــن بح�ســور مدير 
ال�سركة، لتبقى اأ�سباب احلريق حمل حتقيق من 

قبل عنا�سر االأمن.

متكنــت فرقــة ال�ســرطة بالتن�ســيق مــع فرقة 
حفظ ال�ســحة ومراقبة الغ�ص بدائرة ال�سريعة 
والية تب�سة يف خالل االأ�سبوع االأول من �سهر من 
حجز  كمية من اللحوم البي�ســاء الفا�سدة، حيث 
اأ�ســفرت عمليــات الرقابــة عــن حجــز 19 كلــغ، 
اإ�ســافة اإىل حجــز واإتــالف ذبيحــة اأغنــام قدر 
وزنهــا بـــ35 كيلوغــرام، ومت ردم الكمية االأوىل 
والثانيــة مبركز الردم التقني بدائرة ال�ســريعة  
بح�سور اللجنة املكلفة مع اإجناز ملف للمخالفني 

اأمام اجلهات الق�سائية.

متكنــت عنا�ســر ال�ســرطة الق�ســائية باأمــن واليــة 
تب�ســة، خــالل االأ�ســبوع االأول مــن �ســهر رم�ســان مــن  
توقيــف اأزيــد مــن 15 �سخ�ســا، تــرتاوح اأعمارهم بني 
اأوامــر بالقب�ص �ســادرة  18 و35 �ســنة كانــوا حمــل 
مــن جمل�ص ق�ســاء تب�ســة وبع�ــص الواليــات املجاورة 
واملحكمــة العليــا  لتورطهــم يف عــدة  ق�ســايا خمتلفة  
تتعلــق اغلبها بانتحال �ســفة الغري وجرائم ال�ســرقة 
وال�ســرب واجلرح العمدي واالعتداء واإ�ســدار �ســيك 
بدون ر�ســيد والتهديد، حيث مت تقدمي امل�ســتبه فيهم 

اأمام اجلهات الق�سائية.

حريق مهول يت�سبب
 يف انقطاع الكهرباء

حجز حلوم فا�سدة بال�سريعة

توقيف 15 �سابا حمل
 اأوامر بالقب�س

حرارة غري عادية طوال �سهر رم�ســان
ح�سب املركز ال�طني للمناخ

ن.م

ر�سيد. ع

حجز  اأم�ص االأول مكتب حفظ 
ال�سحة العمومية التابع لبلدية 
عني خملوف، حوايل 32 كلغ من 
الدجاج الفا�سد باإكمالية دهان 

�ساعد بعني خملوف، وح�سب امل�سادر 
التي اأوردت اخلرب اأن العملية متت 
على اثر تبليغ من مدير املوؤ�س�سة، 

مفاده اكت�ساف كمية من الدجاج ذات 
رائحة كريهة من طرف عمال املطبخ، 

ليتنقلوا بدورهم مرفقني بالطبيب 
البيطري واللجنة االأمنية اإىل 

عني املكان وبعد املعاينة امليدانية 
تبني اأن كمية الدجاج فا�سدة وغري 
�ساحلة لال�ستهالك، حيث كانت يف 
طريقها للطهي  وتقدميها للتالميذ 

�سمن الوجبات ال�ساخنة يف املطاعم 
املدر�سية، هذا وقد مت اإتالف الكمية 

املحجوزة، واتخاذ االإجراءات 
القانونية، يف انتظار حتويل امللف 

على اجلهات الق�سائية  ق�سد  متابعة 
املتورط يف هذه الف�سيحة التي هزت 

قطاع الرتبية بوالية قاملة.
جتدر االإ�سارة اإىل اأنها للمرة 

الثانية يتم حجز كمية معتربة من 
الدجاج الفا�سد موجهة لال�ستهالك 

باملوؤ�س�سات الرتبوية ببلدية عني 
خملوف، اأين مت حجز اأزيد من قنطار 

من الدجاج الفا�سد قبل عدت �سهور 
بثالث مدار�ص ابتدائية وهي مدر�سة 
االإخوة خباطي ومدر�سة ح�سني ندة 

و�سالح بورقبة من طرف مكتب حفظ 
ال�سحة لذات البلدية .

قاملة

�صطيف

عبد الهادي. ب
عالء. عر�سيد. ع


