
عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   4
خطرية يف باتنــــــة

العمري" "جمعـوج 
باتنة" و"علي �سوايعي" "م�سرح 

انطالق فعاليات 
للطفل"  امل�سرحي  "الربيع 
مبختلف منــاطق الأورا�س

اأم البواقي

اأزمة ماء تزيد من عط�ش 
ال�سائمني بعدة واليات

يف الوقت الذي عجزت ال�سلطات عن احتوائها

لل�صرب املواطنني عن �صمتهم  ال�صاحلة  للمياه  اأخرجت االنقطاعات املتكررة 
�صهر  اأ�صبوع من  اأول  مع  تزامنت  اأنها  االأورا�س، خا�صة  واليات من  عدة  يف 
رم�صان وكذا االرتفاع التدريجي يف درجات احلرارة، يف الوقت ت�صهد بع�س 

االأحياء ت�صربات باجلملة وهو ما ت�صبب يف �صياع كميات كبرية من املياه...

يف انتظار الإعالن عن القائمة 

اجلديدة للم�ستفيدين

جتار يتعمدون ترك خملفات �سلعهم

خ�س�ص لها مبلغ مايل 

قدر بـ  540 مليون دينار

قاموا بغلق مقر البلدية

ح�سب اإح�سائيات قدمتها 

مديرية ال�سحة   

يف ظل الطلب الكبري على خمتلف 

ال�سلع من قبلهم

مطالب تنموية 
تدفع �سكان بالق�سبات 

اإىل االحتجــاج

اإ�سابة  حالة   881
بـ"البوحمرون" منذ 

بداية ال�ســنة بباتنـــة

غلق متكرر ملقر 
بلدية عني امليلة

االأ�سواق اجلوارية 
تغــرق يف القمامــة

ربط 15 جتمعا �سكانيا 
بالغاز  يف خن�سلة

التوان�سة يلهبون االأ�سعار 
يف اأ�ســـواق العلمــــة

يومية �إخبارية عامة
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الأولياء احتجوا واأغلقوا املوؤ�س�سة
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�سورة من االأر�سيف

�سورة من االأر�سيف

هذه هي مواعيد توزيع ال�سكنات االجتماعية بباتنة
حددت ال�شلطات الوالئية بباتنة،  مواعيد ت�شليم مفاتيح ال�شكنات االجتماعية التي مت اإ�شهار قوائمها عرب خمتلف بلديات الوالية،

وح�شب ذات امل�شدر فاإنه �شيتم خالل ليلة 27 من �شهر رم�شان ت�شليم املفاتيح للم�شتفيدين...

العملية تخ�ص احل�س�ص التي مت اإ�سهار  قوائم امل�ستفيدين منها

�ص 04

�ص 05

اإفطار: 19:36

اإم�ساك: 03:48

تقبل اهلل �سيام اجلميع



قال: عبد الرحمن مبتول
 )خبري اقت�صادي(
ا�صترياد  مب��ن��ع  اأخ���ط���اأت  "احلكومة   ...

ال�صيارات امل�صتعملة".

قلنا: يا راجل... وهل اأ�صابت احلكومة 
يوما يف نظرك؟

auresbook

هــي قيمــة فاتــورة ا�ســترياد جمموعــات CKD املوجهة ل�ســناعة 

تركيب ال�سيارات ال�سياحية �سنة 2018 مقابل 1.67 مليار دوالر �سنة 

التجارة  وزير  اأعلن  اأرقام اجلمارك اجلزائرية، حيث  2017، ح�سب 
�ســعيد جــاب ر�ســميا، موافقة احلكومة ا�ســتئناف ا�ســترياد ال�ســيارات 

امل�ســتعملة )اأقل من ثاث �ســنوات( بهدف ال�سغط على اأ�سعار ال�سيارات 

امل�ســنعة حمليــا و�سي�ســكل ذلك عاما خارجيا ي�ســجع تراجع االأ�ســعار 

و�سي�سمح باإعطاء الفر�سة للمواطن القتناء �سيارة ح�سب اإمكانياته.

بطاقة حمـــــــــراء

يبدو انه ال مفر للطلبة اجلامعيني املقيمني 

بواليــة باتنــة، حيــث انــه وبعد ان حت�ســنت 

الوجبــات املقدمــة يف االفطار نوعا ما ح�ســب 

ما يتداوله الطلبة عرب �سفحات الفي�ص بوك 

ت�ســممت طالبات باقامة جامعية  اثر تقدمي 

وجبة افطار لهن مبكونات فا�ســدة يرجح انها 

منتهيــة ال�ســاحية او غري حمفوظة ح�ســب 

ال�سروط ال�سحية،  فاأين املفر للطالب اذا كان 

�سيتخل�ص من اجلوع ويقع �سحية ت�سممات؟

اأين املفر؟

دوالر ماليري   3

رقم
اليـــوم

زووووووم الأورا�س....

يومية وطنية �إخبارية

ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام

م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 

sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:

sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945

�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة

�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 

021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
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�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51
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لكل مقام مقال

هل تنتظر ال�سلطات املحلية ببلدية الق�سبات غرب والية باتنة، تكهرب اأحد التاميذ حتى 

تتدخل من اأجل اإ�ساح العمود الكهربائي الذي مر اأ�سبوع كامل على �سقوطه وبقاء كوابله 

مرمية على االأر�ص بالقرب من مدر�سة ال�سهيد ملبارك �سليح حي العمو�سي ـ الق�سبات.

ال�سحبة وقت ال�سدة
يقال اأن هناك رجل مل يرزقه اهلل اإال ولد واحد وكان 

ما  االأ�سدقاء واملعارف  له من  بالعامية  نقول  "رايو تالف" كما 
ال يعد وال يح�سى وكان يفتخر بهم ويعتربهم زينته و�سنده يف 

هذه الدنيا وكانوا ي�سهرون اإىل طلوع ال�سبح ويت�سغالون باأتفه 

االأمور و�سفا�سفها، وكان والده يو�سيه دائما باالإعرا�ص عنهم 

فا فائدة من وجود اأ�سباه اأ�سدقاء بال�سداقة حتمل معنى 

اأكرب من الكرثة وامل�ساركة وقت ال�سعة واال�ستقرار والفرح 

لكنه رف�ص التخلي عنهم على اعتبار اأنهم �سادقني معه وهم 

ميثلون بالن�سبة له اأكرث من اإخوة.. فقال له والده لنختربهم 

اإذن و�ساأثبت لك اأنهم جمرد غثاء فارغ ال جدوى من وجودهم 

يف حياتك واأعلمه اأنه يف حياته الطويلة ورحاته وترحاله 

مل يتخذ اإال �سديقا واحدا.. فقال له ابنه اختربهم.. 

فانتظر حتى ان�سدلت اأ�ستار الليل وقال له اذهب اإىل �سديقك 

فان وقل له اأن اأبي قتل روحا فاأعني على اإخفاء اجلثة فهو 

�سيخ كبري وال ميكنه حتمل م�سقة ال�سجن اأو االإعدام فذهب 

اإىل �سديقه يطلب منه العون فترباأ منه و اأنكره ثم ق�سى الليل 

بطوله يطرق اأبواب اأ�سدقائه وكل واحد منهم يفعل نف�ص 

ال�سيء وذات املوقف..فعاد اإىل اأبيه خائبا واأخربه باأنهم 

رف�سوا اأن يعينوه، فقال له والده اإذهب اإىل �سديقي الوحيد 

واأخربه اأنني قتلت روحا وهو ي�سكن يف اجلهة الفانية..ف�سارع 

االإبن اإليه و�ساأله العون فلم يرتدد الرجل حلظة وقال له 

هيا نخفي اجلثة قبل طلوع النهار ودخل على �سديقه وقال 

له اأين اجلثة فوجدها ملفوفة يف فناء املنزل فحملها على 

ظهره وخرج بها بالقرب من منزله وحفر حفرة كبرية ودفنها 

وودع �سديقه عائدا اإىل منزله.. وما اإن طلع النهار حتى 

�ساع يف املدينة اأن فان قتل روحا فا�ستدعى ال�سلطان ال�سيخ 

وابنه ليجد هذا االأخري جميع اأ�سدقائه عنده وقد و�سوا به 

و�سهدوا �سده، فقال له ال�سلطان هل قتلت روحا فعا فقال له 

نعم وقد اأعانني على دفنها �سديقي فان فاأح�سر ال�سلطان 

�سديقه ولكنه اأنكره وقال اأنه من قتل ودفن واأنه ال يعرفه 

اأبدا..واالإبن يتفرج يف ذهول وهو يرى "ال�سداقة احلقيقية" 

ال الزائفة التي كان يعي�سها.. واأمر ال�سلطان بنب�ص القرب 

واإح�سار اجلثة فاإذا به جمرد خروف مذبوح وم�سلوخ وتفاجاأ 

اجلميع اإال ال�سيخ الذي روى للحاكم كيف اأن ابنه يثق يف كل 

من هب ودب ويعتربهم اأ�سدقاءه وي�ستاأمنهم على اأ�سراره فاإذا 

بهم يخذلونه عند اأول اختبار وكيف اأن �سديقه ال�سدوق 

الوحيد �سارع اإىل جندته بل وحاول اأن يتحمل اجلرم عنه 

فقال ال�سلطان نعم ال�سديق هو "من جتده وقت ال�سدة" ومكنه 

من جائزة مالية معتربة.. ي�سرب املثل عندما يلتف حبل 

امل�ساكل والكرب على ال�سخ�ص فا يجد رغم كرثة االأ�سدقاء 

اإىل واحدا اأو يتم خذالنه يف وقت احلاجة املا�سة.
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املجاهدون و قدماء حماربو ال�سرق االأو�سط 
ي�ساندون القايد �سالح...!!

كيف �سيكون اأول باك بدون بن غربيط

يخل�ص" دار  " اإللــي 

اأعلن جماهدو حرب التحرير وقدماء حماربني ال�سرق االأو�سط 1973-1967 واأبناء ال�سهداء 

ومتقاعدي اجلي�ص ال�سعبي الوطني يف بيان لهم م�ساندتهم املطلقة للقرارات االأخرية املتخذة من 

قبل نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد �سالح.

كــ�ــســف املـــديـــر الـــعـــام لـــلـــديـــوان الــوطــنــي 

 140 جتنيد  عــن  وامل�سابقات  لامتحانات 

اأ�ستاذ ومفت�ص وعامل بقطاع الرتبية من اأجل 

االنطاق يف عملية اإعداد االأ�سئلة وموا�سيع 

ـــدورة جــوان  امــتــحــان �ــســهــادة الــبــكــالــوريــا ل

املقبل،  اخلمي�ص  من  بداية  وذلــك   ،2019
 15 قرابة  احلجز  مركز  يف  هوؤالء  و�سيبقى 

يوما من رم�سان، مبا فيها عيد الفطر املبارك 

على  �ستوزع  التي  واملوا�سيع  االأ�سئلة  الإعداد 

بالن�سبة  اأمــا  اإجــراء  مركز   2339 من  اأكــرث 

عزلهم  �سيتم  الذين  واملوظفني  لاأ�ساتذة 

يوما،   35 تفوق  ملــدة  اخلــارجــي  الــعــامل  عــن 

اإىل احلراك  بالنظر  "باك" ا�ستثنائيا  ويعد 

ال�سعبي ويف ظل غياب بن غربيط

روؤ�ساء  عدة  عن  تتحدث  امل�سادر  بع�ص  بــداأت 

الت�سكيات  خمتلف  ميثلون  و�سخ�سيات  اأحزاب 

�سواء  حد  على  واملوالية  املعار�سة  ال�سيا�سية 

ا�ستفادوا من اأموال ال�سندوق االأ�سود خال نظام 

وهم  بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ص 

الذين طالب ال�سعب مبحا�سبتهم، اأنها ا�ستفادت 

من املزايا التي مينحها لها مقابل تنفيذ اإماءات 

معينة ح�سب امل�سالح املراد حتقيقها، واأن حملة 

االعتقاالت لن تتوقف و�ست�سمل روؤ�ساء اأحزاب 

�سيا�سية وجمعيات وفواعل املجتمع املدين وكذا 

يف  املوجودة  ــوال  االأم من  ا�ستفادوا  �سحافيني 

مكافاآت  قرو�ص،  �سكل  يف  االأ�سود"  "ال�سندوق 
وعقارات… نظرا لارتباط الوثيق الذي كان 

يجمعهم بجماعة الظل.

حداد يحاكم يف 20 ماي.. !!

20 ماي يف حمكمة بئر مراد راي�ص، و�سوف  مت حتديد تاريخ جل�سة حماكمة علي حداد يف 

يحاكم رجل االأعمال املقرب من هرم ال�سلطة يف النظام ال�سابق، مبوجب املادتني 222 و 223 

وا�ستعمال  التزوير  بتهمة  حداد  علي  اجلزائري  الق�ساء  �سياحق  كما  العقوبات،  قانون  من 

اإعامية  بتغطية  املحاكمة  هذه  حتظى  اأن  املتوقع  ومن  ــة،   اإداري و�سهادات  وثائق  يف  املزور 

الف�ساد  رموز  اأول  �سيكون  حداد،  علي  واأن  خ�سو�سا  اجلزائريني،  من  وا�سعة  ومبتابعة  مميزة 

واأول املقربني من الدائرة ال�سيقة للرئي�ص ال�سابق و�سقيقه الذين تتم حماكمتهم.

nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

اال�ستعرا�ص يليق "بها" اأكرث
عربت االمينة العامة حلزب العمال 

لويزة حنون خال اخر خرجة 

خطابية"لها عن ا�ستياءها من �سل�سلة 

االعتقاالت احلا�سلة موؤخرا والتي 

م�ست الباءات الثاث على االقل من باب 

الت�سهري بهذه ال�سخ�سيات "التي كانت 

نافذة"، لتعرب عن املوقف باال�ستعرا�سي 

وكاأنها حتاول ان تخرب العام واخلا�ص 

بان احلكومة متثل واأنها تبالغ يف متثيلها، 

او انها ارادت ان تقر�ص اذن الهيئة 

الق�سائية امل�سرفة على هذه التحقيقات 

والتي �سنت جملة االعتقاالت رفقة 

�سلطة الدرك الوطني فتنبهها جمددا 

اىل ثقل وزن "املعتقلني"، وقد يحمل 

ذلك معنى " �ستندمون على ذلك"، لتجد 

نف�سها و�سط اال�ستعرا�ص ذاته وهي 

تعتلي �سامل املحكمىة الع�سكرية وتلج 

�سجن البليدة.

فال�سورة "االوىل" التي ظهرت بها 

حنون كانت تقول اأن ال�سيدة "واثقة من 

نف�سها" لتنقلب املوازين بعد ان ن�سرت 

و�سائل االعام �سورتها االخرية بعد 

اعتقالها فتثبت ان "الق�ساء قادر على 

�سقاه" ،احلادثة التي اأثلجت �سدور 

املنادين با�سقاط بقايا النظام والتخل�ص 

من �سموم الفا�سدين، ما اثار خماوف 

روؤ�ساء االحزاب املجاورة الذين ابدوا 

قلقهم على الو�سع وهم متخوفون من 

زحف طابور االعتقاالت الذي لن يرحم 

�سغريهم ولن يوقر كبريهم، ما اثبت 

للعامل ان زمن"القرنون" الذي و�سعت 

به اجلزائر قد وىلىّ واآن لدولة القانون 

اأن تعلن قيامها وتعود كما يعود طائر 

الفينيك�ص اال�سطوري من رماده، فلم يكن 

اخلطاب يليق بلويزة حنون مرت�سحة 

العهدات االربع املا�سية واحد الوجوه 

التي ظلت يف فكرنات وعلى �سا�ساتنا 

طيلة عقدين من الزمن ودون انن �سعر 

تر�سخت يف اأذهاننا واإمنا اال�ستعرا�ص 

الذي انتقدته ما �سار ليلق بها اكرث.

                                                              فيضص من غيضص 



قال: عبد الرحمن مبتول
 )خبري اقت�صادي(
ا�صترياد  مب��ن��ع  اأخ���ط���اأت  "احلكومة   ...

ال�صيارات امل�صتعملة".

قلنا: يا راجل... وهل اأ�صابت احلكومة 
يوما يف نظرك؟

auresbook

هــي قيمــة فاتــورة ا�ســترياد جمموعــات CKD املوجهة ل�ســناعة 

تركيب ال�سيارات ال�سياحية �سنة 2018 مقابل 1.67 مليار دوالر �سنة 

التجارة  وزير  اأعلن  اأرقام اجلمارك اجلزائرية، حيث  2017، ح�سب 
�ســعيد جــاب ر�ســميا، موافقة احلكومة ا�ســتئناف ا�ســترياد ال�ســيارات 

امل�ســتعملة )اأقل من ثاث �ســنوات( بهدف ال�سغط على اأ�سعار ال�سيارات 

امل�ســنعة حمليــا و�سي�ســكل ذلك عاما خارجيا ي�ســجع تراجع االأ�ســعار 

و�سي�سمح باإعطاء الفر�سة للمواطن القتناء �سيارة ح�سب اإمكانياته.

بطاقة حمـــــــــراء

يبدو انه ال مفر للطلبة اجلامعيني املقيمني 

بواليــة باتنــة، حيــث انــه وبعد ان حت�ســنت 

الوجبــات املقدمــة يف االفطار نوعا ما ح�ســب 

ما يتداوله الطلبة عرب �سفحات الفي�ص بوك 

ت�ســممت طالبات باقامة جامعية  اثر تقدمي 

وجبة افطار لهن مبكونات فا�ســدة يرجح انها 

منتهيــة ال�ســاحية او غري حمفوظة ح�ســب 

ال�سروط ال�سحية،  فاأين املفر للطالب اذا كان 

�سيتخل�ص من اجلوع ويقع �سحية ت�سممات؟

اأين املفر؟
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لكل مقام مقال

هل تنتظر ال�سلطات املحلية ببلدية الق�سبات غرب والية باتنة، تكهرب اأحد التاميذ حتى 

تتدخل من اأجل اإ�ساح العمود الكهربائي الذي مر اأ�سبوع كامل على �سقوطه وبقاء كوابله 

مرمية على االأر�ص بالقرب من مدر�سة ال�سهيد ملبارك �سليح حي العمو�سي ـ الق�سبات.

ال�سحبة وقت ال�سدة
يقال اأن هناك رجل مل يرزقه اهلل اإال ولد واحد وكان 

ما  االأ�سدقاء واملعارف  له من  بالعامية  نقول  "رايو تالف" كما 
ال يعد وال يح�سى وكان يفتخر بهم ويعتربهم زينته و�سنده يف 

هذه الدنيا وكانوا ي�سهرون اإىل طلوع ال�سبح ويت�سغالون باأتفه 

االأمور و�سفا�سفها، وكان والده يو�سيه دائما باالإعرا�ص عنهم 

فا فائدة من وجود اأ�سباه اأ�سدقاء بال�سداقة حتمل معنى 

اأكرب من الكرثة وامل�ساركة وقت ال�سعة واال�ستقرار والفرح 

لكنه رف�ص التخلي عنهم على اعتبار اأنهم �سادقني معه وهم 

ميثلون بالن�سبة له اأكرث من اإخوة.. فقال له والده لنختربهم 

اإذن و�ساأثبت لك اأنهم جمرد غثاء فارغ ال جدوى من وجودهم 

يف حياتك واأعلمه اأنه يف حياته الطويلة ورحاته وترحاله 

مل يتخذ اإال �سديقا واحدا.. فقال له ابنه اختربهم.. 

فانتظر حتى ان�سدلت اأ�ستار الليل وقال له اذهب اإىل �سديقك 

فان وقل له اأن اأبي قتل روحا فاأعني على اإخفاء اجلثة فهو 

�سيخ كبري وال ميكنه حتمل م�سقة ال�سجن اأو االإعدام فذهب 

اإىل �سديقه يطلب منه العون فترباأ منه و اأنكره ثم ق�سى الليل 

بطوله يطرق اأبواب اأ�سدقائه وكل واحد منهم يفعل نف�ص 

ال�سيء وذات املوقف..فعاد اإىل اأبيه خائبا واأخربه باأنهم 

رف�سوا اأن يعينوه، فقال له والده اإذهب اإىل �سديقي الوحيد 

واأخربه اأنني قتلت روحا وهو ي�سكن يف اجلهة الفانية..ف�سارع 

االإبن اإليه و�ساأله العون فلم يرتدد الرجل حلظة وقال له 

هيا نخفي اجلثة قبل طلوع النهار ودخل على �سديقه وقال 

له اأين اجلثة فوجدها ملفوفة يف فناء املنزل فحملها على 

ظهره وخرج بها بالقرب من منزله وحفر حفرة كبرية ودفنها 

وودع �سديقه عائدا اإىل منزله.. وما اإن طلع النهار حتى 

�ساع يف املدينة اأن فان قتل روحا فا�ستدعى ال�سلطان ال�سيخ 

وابنه ليجد هذا االأخري جميع اأ�سدقائه عنده وقد و�سوا به 

و�سهدوا �سده، فقال له ال�سلطان هل قتلت روحا فعا فقال له 

نعم وقد اأعانني على دفنها �سديقي فان فاأح�سر ال�سلطان 

�سديقه ولكنه اأنكره وقال اأنه من قتل ودفن واأنه ال يعرفه 

اأبدا..واالإبن يتفرج يف ذهول وهو يرى "ال�سداقة احلقيقية" 

ال الزائفة التي كان يعي�سها.. واأمر ال�سلطان بنب�ص القرب 

واإح�سار اجلثة فاإذا به جمرد خروف مذبوح وم�سلوخ وتفاجاأ 

اجلميع اإال ال�سيخ الذي روى للحاكم كيف اأن ابنه يثق يف كل 

من هب ودب ويعتربهم اأ�سدقاءه وي�ستاأمنهم على اأ�سراره فاإذا 

بهم يخذلونه عند اأول اختبار وكيف اأن �سديقه ال�سدوق 

الوحيد �سارع اإىل جندته بل وحاول اأن يتحمل اجلرم عنه 

فقال ال�سلطان نعم ال�سديق هو "من جتده وقت ال�سدة" ومكنه 

من جائزة مالية معتربة.. ي�سرب املثل عندما يلتف حبل 

امل�ساكل والكرب على ال�سخ�ص فا يجد رغم كرثة االأ�سدقاء 

اإىل واحدا اأو يتم خذالنه يف وقت احلاجة املا�سة.
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املجاهدون و قدماء حماربو ال�سرق االأو�سط 
ي�ساندون القايد �سالح...!!

كيف �سيكون اأول باك بدون بن غربيط

يخل�ص" دار  " اإللــي 

اأعلن جماهدو حرب التحرير وقدماء حماربني ال�سرق االأو�سط 1973-1967 واأبناء ال�سهداء 

ومتقاعدي اجلي�ص ال�سعبي الوطني يف بيان لهم م�ساندتهم املطلقة للقرارات االأخرية املتخذة من 

قبل نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد �سالح.

كــ�ــســف املـــديـــر الـــعـــام لـــلـــديـــوان الــوطــنــي 

 140 جتنيد  عــن  وامل�سابقات  لامتحانات 

اأ�ستاذ ومفت�ص وعامل بقطاع الرتبية من اأجل 

االنطاق يف عملية اإعداد االأ�سئلة وموا�سيع 

ـــدورة جــوان  امــتــحــان �ــســهــادة الــبــكــالــوريــا ل

املقبل،  اخلمي�ص  من  بداية  وذلــك   ،2019
 15 قرابة  احلجز  مركز  يف  هوؤالء  و�سيبقى 

يوما من رم�سان، مبا فيها عيد الفطر املبارك 

على  �ستوزع  التي  واملوا�سيع  االأ�سئلة  الإعداد 

بالن�سبة  اأمــا  اإجــراء  مركز   2339 من  اأكــرث 

عزلهم  �سيتم  الذين  واملوظفني  لاأ�ساتذة 

يوما،   35 تفوق  ملــدة  اخلــارجــي  الــعــامل  عــن 

اإىل احلراك  بالنظر  "باك" ا�ستثنائيا  ويعد 

ال�سعبي ويف ظل غياب بن غربيط

روؤ�ساء  عدة  عن  تتحدث  امل�سادر  بع�ص  بــداأت 

الت�سكيات  خمتلف  ميثلون  و�سخ�سيات  اأحزاب 

�سواء  حد  على  واملوالية  املعار�سة  ال�سيا�سية 

ا�ستفادوا من اأموال ال�سندوق االأ�سود خال نظام 

وهم  بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ص 

الذين طالب ال�سعب مبحا�سبتهم، اأنها ا�ستفادت 

من املزايا التي مينحها لها مقابل تنفيذ اإماءات 

معينة ح�سب امل�سالح املراد حتقيقها، واأن حملة 

االعتقاالت لن تتوقف و�ست�سمل روؤ�ساء اأحزاب 

�سيا�سية وجمعيات وفواعل املجتمع املدين وكذا 

يف  املوجودة  ــوال  االأم من  ا�ستفادوا  �سحافيني 

مكافاآت  قرو�ص،  �سكل  يف  االأ�سود"  "ال�سندوق 
وعقارات… نظرا لارتباط الوثيق الذي كان 

يجمعهم بجماعة الظل.

حداد يحاكم يف 20 ماي.. !!

20 ماي يف حمكمة بئر مراد راي�ص، و�سوف  مت حتديد تاريخ جل�سة حماكمة علي حداد يف 

يحاكم رجل االأعمال املقرب من هرم ال�سلطة يف النظام ال�سابق، مبوجب املادتني 222 و 223 

وا�ستعمال  التزوير  بتهمة  حداد  علي  اجلزائري  الق�ساء  �سياحق  كما  العقوبات،  قانون  من 

اإعامية  بتغطية  املحاكمة  هذه  حتظى  اأن  املتوقع  ومن  ــة،   اإداري و�سهادات  وثائق  يف  املزور 

الف�ساد  رموز  اأول  �سيكون  حداد،  علي  واأن  خ�سو�سا  اجلزائريني،  من  وا�سعة  ومبتابعة  مميزة 

واأول املقربني من الدائرة ال�سيقة للرئي�ص ال�سابق و�سقيقه الذين تتم حماكمتهم.

nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

اال�ستعرا�ص يليق "بها" اأكرث
عربت االمينة العامة حلزب العمال 

لويزة حنون خال اخر خرجة 

خطابية"لها عن ا�ستياءها من �سل�سلة 

االعتقاالت احلا�سلة موؤخرا والتي 

م�ست الباءات الثاث على االقل من باب 

الت�سهري بهذه ال�سخ�سيات "التي كانت 

نافذة"، لتعرب عن املوقف باال�ستعرا�سي 

وكاأنها حتاول ان تخرب العام واخلا�ص 

بان احلكومة متثل واأنها تبالغ يف متثيلها، 

او انها ارادت ان تقر�ص اذن الهيئة 

الق�سائية امل�سرفة على هذه التحقيقات 

والتي �سنت جملة االعتقاالت رفقة 

�سلطة الدرك الوطني فتنبهها جمددا 

اىل ثقل وزن "املعتقلني"، وقد يحمل 

ذلك معنى " �ستندمون على ذلك"، لتجد 

نف�سها و�سط اال�ستعرا�ص ذاته وهي 

تعتلي �سامل املحكمىة الع�سكرية وتلج 

�سجن البليدة.

فال�سورة "االوىل" التي ظهرت بها 

حنون كانت تقول اأن ال�سيدة "واثقة من 

نف�سها" لتنقلب املوازين بعد ان ن�سرت 

و�سائل االعام �سورتها االخرية بعد 

اعتقالها فتثبت ان "الق�ساء قادر على 

�سقاه" ،احلادثة التي اأثلجت �سدور 

املنادين با�سقاط بقايا النظام والتخل�ص 

من �سموم الفا�سدين، ما اثار خماوف 

روؤ�ساء االحزاب املجاورة الذين ابدوا 

قلقهم على الو�سع وهم متخوفون من 

زحف طابور االعتقاالت الذي لن يرحم 

�سغريهم ولن يوقر كبريهم، ما اثبت 

للعامل ان زمن"القرنون" الذي و�سعت 

به اجلزائر قد وىلىّ واآن لدولة القانون 

اأن تعلن قيامها وتعود كما يعود طائر 

الفينيك�ص اال�سطوري من رماده، فلم يكن 

اخلطاب يليق بلويزة حنون مرت�سحة 

العهدات االربع املا�سية واحد الوجوه 

التي ظلت يف فكرنات وعلى �سا�ساتنا 

طيلة عقدين من الزمن ودون انن �سعر 

تر�سخت يف اأذهاننا واإمنا اال�ستعرا�ص 

الذي انتقدته ما �سار ليلق بها اكرث.

                                                              فيضص من غيضص 

�سعيد �سعدي:
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 مل تتوق��ف عبارات التنديد القادمة من بيت 

العم��ال من��ذ ن��زول خرب حتوي��ل االأم��ن العام 

للح��زب ال�شي��دة لوي��زة حن��ون عل��ى ال�شج��ن 

املدين بالبلي��دة يف اأعق��اب ا�شتدعائها للمثول 

بن يدي الق�شاء الع�شكري بذات الوالية. 

وحاول اأن�ش��ار احلزب الرتوي��ج لقدوم حنون 

اأول االأم��ر اإىل املحكم��ة الع�شكري��ة، عل��ى اأنه 

�ش��ورة امل��راأة التي تلت��زم بالقان��ون، بكونها ال 

تخ�ش��ى م��ن ما�شيه��ا ال�شيا�ش��ي، واأنه��ا ج��اءت 

مبفرده��ا لالمتثال لقانون ي�شع م�شتوى خيطه 

ف��وق روؤو�ص اجلميع، مثلما ي�ش��دح به احلراك 

يف ال�ش��ارع لل�شه��ر الثال��ث، يف روؤي��ة العدال��ة 

تتحق��ق يف اجلزائر، واأن اجلميع �شوا�شية اأمام 

القانون. 

غ��ر اأن "زل��زاال" باأعلى قيا�ش��ات ري�شرت َقَلَب 

كل �ش��يء راأ�ش��ا عل��ى عقب داخل بي��ت العمال، 

مبج��رد نزول خرب حتوي��ل ال�شيدة حنون على 

ال�شجن املدين، وهو ما يعني بلغة الق�شاء "ملف 

للمتابع��ة" وف��ق اأح��كام القان��ون اجلزائ��ري، 

ال��ذي ماانفك حزب العمال وزعيمته يطالبون 

بتطبيقه يف كل مرة حت�ش��ر عد�شات الت�شوير 

لت�شجي��ل موق��ف احل��زب ومتابعت��ه حل��راك 

ال�شارع.  

هذا، وك�شف القيادي يف حزب العمال، رمطان 

تاعزيب��ت، ع��ن انط��الق حمل��ة دولي��ة �شاملة 

م�شان��دة الأمين��ة عام��ة احلزب لوي��زة حنون، 

التي مت اإيداعه��ا رهن احلب�ص املوؤقت اخلمي�ص 

املن�شرم. 

ول��وح النائب تاعزيبت، خ��الل ندوة �شحفية 

ن�شطه��ا يف مق��ر احل��زب ي��وم اأم���ص، با�شتعمال 

ورق��ة اخلارج بالقول: "لوي��زة حنون منا�شلة 

عاملي��ة، والع��امل يعرفه��ا عل��ى اأنه��ا �شيا�شي��ة 

اأن  قب��ل  االإن�ش��ان"،  بحق��وق  تهت��م  منا�شل��ة 

م��ن  ب��دال  الداخ��ل،  بتغلي��ب  ذل��ك  ي�شت��درك 

اإقح��ام جهات اأجنبية يف مو�شوع داخلي بحت، 

حي��ث غ��ازل احل��راك ال�شعب��ي عل��ى اعتب��اره 

"�شان��ع" احل��دث يف ال�ش��اأن ال�شيا�شي الوطني 
لل�شه��ر الثال��ث عل��ى الت��وايل بالق��ول: "نح��ن 

االآن يف احل��زب نرتكز على ال�شعب اجلزائري، 

واالأحزاب ال�شيا�شية والنقابات، التي دائما ما 

كان حزب العمال يف �شفهم".

وجدد املتحدث مطالبته باإطالق �شراح لويزة 

حن��ون م��ن ال�شج��ن، دون طل��ب التو�شيح��ات 

الت��ي ا�شتدع��ت لتوقيفه��ا، مرك��زا حر�ش��ه يف 

الوق��ت نف�ش��ه عل��ى "تلمي��ع" �ش��ورة االأمين��ة 

العام��ة، حيث اأ�ش��اف يف هذا ال�شي��اق "�شنبقى 

نطال��ب باإط��الق �شراحها حت��ى النهاي��ة، فهي 

منا�شل��ة �شريف��ة و�شاحبة مواق��ف"، قبل اأن 

يرمي ورقة اال�شتعط��اف عرب توظيف اجلانب 

ال�شح��ي لل�شي��دة حنون بالقول "ه��ي مري�شة، 

ومراهنتنا على وح��دة االأمة الإطالق �شراحها 

م��ا يعن��ي طل��ب  اأذهانن��ا".   موق��ف را�ش��خ يف 

الظغ��ط ال�شعب��ي لالإف��راج عن ال�شي��دة حنون 

حتت دواعي اإن�شانية. 

وا�شرت�شل القيادي تاعزيبت يف "ا�شتجدائه" 

مواق��ف  با�شتح�ش��ار  ال�شيا�شي��ة  للطبق��ة 

االأمينة العامة للح��زب، �شمل بع�شها "اأعداء" 

املا�ش��ي ال�شيا�ش��ي القري��ب "الفي���ص"،  موؤكدا 

بالق��ول اأن "الرفيق��ة" بح�ش��ب تعب��ر ح��زب 

العم��ال اال�شرتاكي "دافعت عل��ى اجلميع، ومن 

ب��ن املدافع��ن عليه��م، نائ��ب رئي���ص اجلبه��ة 

االإ�شالمية لالإنقاذ املنحل علي بلحاج"، قبل اأن 

يرمت��ي يف ح�شن التناق�ش��ات التي جمعت تارة 

بن نربة اال�شتعطاف واأخرى بن لغة التحدي، 

متابعا بلغة املقاومة "الرفيقة حنون لن تكون 

مبفردها ونحن نعلم ما نقول". 

جدي��ر بالذكر، اأن ال�شي��دة لويزة حنون التي 

تراأ���ص ح��زب العمال من��ذ اإن�شائ��ه يف 1990، 

مت ا�شتدعاوؤه��ا م��ن ط��رف الق�ش��اء الع�شكري 

مبحكم��ة البليدة اخلمي���ص املن�شرم، يف ق�شايا 

لها �شلة بالتوقيفات "املدوية" ل�شقيق الرئي�ص 

امل�شتقيل، واآخر مديري جهاز اال�شتعالم واالأمن 

الع�شك��ري، وتتعلق ب� "االجتماعات امل�شبوهة" 

التي حتدثت عنها قيادة االأركان.   

هذا، وقد اأحدث خ��رب اإحالة االأمينة العامة 

حلزب العمال ال�شيدة لويزا حنون على ال�شجن 

املدين بالبليدة ردود اأفعال متباينة يف اأو�شاط 

الطبقة ال�شيا�شي��ة، بن م�شتنكر وداع لالإفراج 

عنه��ا، وبن من احتكم اإىل �شلطة القانون التي 

يجب اأن تعلو اجلميع دون ا�شتثناء. 

نقت يوم اأم�ص، ات�شاالت اجلزائر 

قيامها باتخ��اذ تدابر تقييدية، 

وحج��ب مواق��ع اإلكرتوني��ة، بعد 

تعطي��ل  يف  بالت�شب��ب  اتهامه��ا 

العديد من املواقع.

الت�ش��االت  بي��ان  يف  وج��اء 

عملي��ات  اأن  "نوؤك��د  اجلزائ��ر: 

احلجب عل��ى املواقع االلكرتونية 

التتم اإال باإجراء ق�شائي ونطمئن 

ال��راأي الع��ام باأننا مل تتخ��ذ اأية 

تداب��ر تقييدي��ة واأنه��ا مل تق��م 

بحجب اأي حمت��وى،  وكل معلومة 

يت��م تداولها يف ه��ذا ال�شدد فهي 

غر �شحيحة".

واأ�ش��اف البيان: ”القطاع ب�شفة 

عامة وموؤ�ش�شه ات�شاالت اجلزائر 

ت�شه��ر  لهجم��ات  تعر�ش��ا  لطامل��ا 

واإ�ش��اءة ورغ��م ذل��ك، اإال اأنه��ا مل 

تلج��اأ اأبدا حلج��ب اأي حمتوى، اإذ 

اأن هذا القرار يبقى من اخت�شا�ص 

ال�شلط��ة الق�شائي��ة ال غ��ر، كما 

تت��رباأ ات�شاالت اجلزائ��ر من كل 

اأعمال احلجب الذات��ي الأ�شحاب 

املواق��ع اأنف�شه��م، الت��ي ترمي اإىل 

اإعطاء حج��م اأكرب لبع�ص املواقع 

ت�شج��ب  اأنه��ا  كم��ا  االلكرتوني��ة 

هذا النوع م��ن املمار�شات اخلبيثة 

التي يبق��ى هدفها الوحي��د اإثارة 

امل�شاعر من جهة ومن جهة اأخرى 

حتقي��ق اأك��رب ق��در م��ن الزيارات 

ملواقعهم االلكرتونية”.

نف���ص  ق��ال  ال�شي��اق،  ذات  ويف 

ات�ش��االت  "تذك��ر  امل�ش��در: 

اجلزائ��ر اأنه يفرت�ص ب��كل اتهام 

اأن  يتعل��ق بالف�ش��اء االإلك��رتوين 

يكون حم��ل اإيداع اآخ��ر، يجب اأن 

يك��ون كل اته��ام يتعل��ق بالف�شاء 

االلكرتوين مو�ش��وع اإيداع �شكوى 

كم��ا  املخت�ش��ة؛  ال�شلط��ات  ل��دى 

ع��رب  املتداول��ة  االإدع��اءات  اأن 

االأنرتن��ت ه��ي مبثاب��ة ت�شهر وال 

تع��د اأدل��ة يت��م االعتم��اد عليه��ا 

الإج��راء حتقيق��ات نزيه��ة وذات 

ات�ش��االت  وت��ود  م�شداقي��ة، 

اجلزائ��ر اأن تلفت االنتباه اإىل اأن 

عدم تقدمي اإبالغ ل��دى ال�شلطات 

ط��رف  م��ن  املخت�ش��ة  الق�شائي��ة 

اأ�شخا�ص يدعون امتالكهم لالأدلة 

يعترب جرمية يف حد ذاته ويوؤكد 

م��رة اأخرى اأن االأم��ر يتعلق بعمل 

ت�شه��ري، ونبق��ي عل��ى حقن��ا يف 

املتابعة الق�شائية”.

اأنه��ا  التج��ارة  وزارة  اأعلن��ت 

�شت�ش��رع يف املتابعة الق�شائية �شد 

املتعاملن التجارين الذين رف�شوا 

اإدخال خمزوناتهم من اخل�شر ذات 

ال�ش��وق  اإىل  الوا�ش��ع  اال�شته��الك 

بهدف امل�شاربة ورفع االأ�شعار.

�شعي��د  التج��ارة  وزي��ر  واأو�ش��ح 

ج��الب يف اجتم��اع ل��ه م��ع م��دراء 

اإج��راء  اأن  ووالئي��ن   مركزي��ن 

اأماك��ن  عل��ى  الرقاب��ة  عملي��ات 

يف  الفالحي��ة  املنتج��ات  تخزي��ن 

ك�شف��ت  الوط��ن  والي��ات  خمتل��ف 

عن وج��ود بع�ص املتعامل��ن الذين 

قام��وا بتخزي��ن كمي��ات هام��ة من 

ال�شلع ورف�ش��وا تفريغها يف ال�شوق 

بغر���ص امل�شارب��ة يف االأ�شع��ار مما 

دف��ع م�شال��ح التج��ارة اإىل اإخطار 

االإج��راءات  التخ��اذ  العدال��ة 

املنا�شبة �شدهم.

وق��د اأعل��ن الوزي��ر ع��ن ت�شكي��ل 

ف��رق خمتلط��ة ب��ن االأع��وان م��ن 

م��ن  والفالح��ة  التج��ارة  وزارت��ي 

اأج��ل اإج��راء "رقاب��ة ميدانية يف 

احلق��ول الفالحي��ة ملحارب��ة �شكل 

وه��و  امل�شارب��ة  اأ�ش��كال  م��ن  اآخ��ر 

تاأجي��ل جن��ي املحا�شي��ل الإحداث 

الن��درة يف ال�شوق وبالت��ايل زيادة 

االأ�شعار" .

 وفيم��ا يتعل��ق بتطبي��ق االأ�شع��ار 

املرجعي��ة، اأكد الوزي��ر على وجود 

يف  الأخ��رى  والي��ة  م��ن  تباين��ات 

اح��رتام هذه االأ�شع��ار التي تخ�ص 

اال�شته��الك  ذات  اخل�ش��ر  اأ�شا�ش��ا 

والطماط��م  )البطاط��ا  الوا�ش��ع 

والب�ش��ل والثوم واجل��زر والكو�شة 

واخل�ص(، اإ�شافة اإىل املوز واللحوم 

امل�شتوردة، �ش��واء كانت جممدة اأم 

مربدة.

ج��الب  اأب��دى  اآخ��ر  جان��ب  م��ن 

نق��ل  لدع��م  ال��وزارة  ا�شتع��داد 

االأ�شا�شي��ة  الفالحي��ة  املنتج��ات 

لوالي��ات اأق�شى اجلن��وب من اأجل 

خف�ص االأ�شع��ار اإىل جان��ب اإن�شاء 

م��ع  بالتن�شي��ق  متنقل��ة  اأ�ش��واق 

ال��والة، كم��ا �ش��دد عل��ى �ش��رورة 

والفعال��ة  ال�شريع��ة  اال�شتجاب��ة 

لطلبات التدخل الواردة من طرف 

املواطنن املبلغن عن املخالفات .

التجمع  حلزب  ال�شابق  الرئي�ص  ندد 

والدميقراطية،  ال��ث��ق��اف��ة  اأج���ل  م��ن 

“تعنت  اع��ت��ربه  مب��ا  ���ش��ع��دي،  �شعيد 

اإجراء  م�شعى  يف  الع�شكرية   املوؤ�ش�شة 

االن��ت��خ��اب��ات امل��زم��ع اإج��رائ��ه��ا يف 04 

حتوز  ال  اأنها  موؤكدا  املقبل”،  جويلية 

على مربرات منطقية ت�شرتط تنظيمها 

كما هو مربمج، خا�شة واأنها مل تلقى اأي 

جتاوب اأو انخراط.

واقرتح �شعدي، يف من�شور له يف �شفحته 

االنتخابات،  تاأجيل  فاي�شبوك  مبوقع 

يف  يجب  “اإذ  ال�شياق:  ه��ذا  يف  قائال 

هذه احلالة خرق الد�شتور الذي يرفعه 

تربير  اأرادوا  كلما  الراهن  االأمر  دعاة 

رف�����ص االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي ال��ذي 

يطالب به ال�شعب منذ ثالثة اأ�شهر”.

مع  ت�شامنه  االأر�شيدي  موؤ�ش�ص  وجدد 

لويزة  العمال  حلزب  العامة  االأمينة 

اإيداعها احلب�ص املوؤقت  حنون التي مت 

الع�شكري  التحقيق  قا�شي  من  بقرار 

�شعدي  اتهم  باملقابل  اخلمي�ص،  ي��وم 

ببث  االإلكرتوين”  “الذباب  اأ�شماه  ما 

ر�شائل ذات نزعة مافياوّية ترّوج خلرب 

مفاده اأن رئي�ص االأركان برمج اعتقاله، 

موؤكدا اأن “هذه الت�شرفات غر مبا�شرة 

ال�شمولّية،  االأنظمة  كل  ثقافة  من  هي 

ُت�شتعمل  التي  االأوىل  املّرة  هي  ولي�شت 

�شدي اأو �شد منا�شلن اآخرين”.

املتقاعد ح�شن بن  اإيداع اجلرنال  مت 

باأمر من قا�شي  املوؤقت،  حديد احلب�ص 

حممد  ���ش��ي��دي  حمكمة  يف  التحقيق 

من  علم  ملا  وفقا  العا�شمة،  باجلزائر 

م�شدر ق�شائي.

ويف 22 مار�ص 2018، حكمت املحكمة 

ذاتها على اجلرنال بن حديد بال�شجن 

وغرامة  التنفيذ  وق��ف  م��ع  ع��ام  مل��دة 

األ���ف دي��ن��ار، ح��ي��ث متت   20 ق��دره��ا 

معنويات  اإح��ب��اط  بتهمة  حماكمته 

ت�شريحات  خ��الل  من  اجلي�ص،  اأف���راد 

“راديو  2015 على  �شبتمرب  اأطلقها يف 

اأكتوبر   1 ي��وم  احلب�ص  اإي���داع  ومت  م”، 

2015 ، واأُفرج عنه بعد ب�شعة اأ�شهر، يف 
يوليو 2016، الأ�شباب ال�شحة.

امل��دع��و  ���ش��ي��خ��ي  ك��م��ال  امل��ت��ه��م  �شيمتثل 

''ال��ب��و���ش��ي'' ي��وم 22  م��اي اجل���اري اأم��ام 

بالعا�شمة  احممد  ب�شيدي  اجلنح  حمكمة 

العقارين،  املحافظن   ق�شية  بخ�شو�ص 

اجلزائرية،  االنباء  وكالة  نقلته  ح�شبما 

ق�شائي  م�شدر  من  م��اي،   12 االأح��د  اأم�ص 

قريب من امللف.

ويتعلق االأمر بالوثائق والدفاتر العقارية 

''كمال  ب�شركة   املتعلقة  امللكية  وع��ق��ود 

البو�شي''.

يذكر اأن املتهم كمال �شيخي املتواجد رهن 

12  متهما  احلب�ص االحتياطي متابع رفقة 

اآخرا يف اأربعة ملفات يوجد من بينها امللف 

املتعلق بق�شية تهريب الكوكاين  الذي” مل 

يربمج بعد”، ح�شب ذات امل�شدر.

اأن  ك�شف  قد  ال�شابق  العدل  وزي��ر  وك��ان 

التحقيق يف ق�شية حجز اأكرث من 700 كغ 

تورط  اثبت  وهران  مبيناء  الكوكاين  من  

اىل جانب كمال �شيخي عدد من االأ�شخا�ص 

مقابل  م��زاي��ا  وتلقي  الف�شاد  ق�شايا   يف 

ت�شهيالت.

اأف�شى اىل  اأن التحقيق االبتدائي  واأ�شاف 

تقدمي اأ�شخا�ص بتهمة الف�شاد وتلقي مزايا  

يف  الرئي�شي  للمتورط  ت�شهيالت  مقابل 

اأخرى  اإطار مهمة  الكوكاين لكن يف  ق�شية 

ون�شاط  اآخر له كالرتقية العقارية.

متحدثا عن ثالث عقبات.. بن فلي�ص:

حذرت امل�سهرين بها من مغبة املتابعات 

الوزارة تتعهد  بحماية اأعوان الرقابة  

احلوار الوطني اأكرث من �سرورة لتخطي الأزمة

ات�سالت اجلزائر تنفي حجب اأي مواقع اإلكرتونية

متابعات ق�سائية �سد امل�ساربني يف اأ�سعار اخل�سر والفواكه

الد�ستور"  خرق  ت�ستدعي  "الأزمة 

اإيداع اجلرنال ح�سني بن حديد احلب�س املوؤقت

''البو�سي'' اأمام حمكمة اجلنح الأ�سبوع املقبل

ق�سي عليهما اأم�ص الأول ببلدية دل�ص 

حتديد هوية اأحد اإرهابيي عملية بومردا�س 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأحد االإرهابين   مت التعرف على هوية 

دل�ص  ببلدية  االأول  اأم�ص  عليهما  املق�شي 

بامل�شمى  االأمر  ويتعلق  بومردا�ص  بوالية 

ح�شب  "خطاب"،  املكنى  ر�شيد"  "م�شرور 
الدفاع  وزارة  االأحد  اأم�ص  اأ�شدرته  بيان 

الوطني.

مكافحة  اإط��ار  "يف  انه  البيان  يف  وج��اء 

نفذتها  ال��ت��ي  للعملية  وتبعا  االإره����اب 

مفرزة للجي�ص الوطني ال�شعبي، يوم اأم�ص 

11 ماي 2019 قرب بلدية دل�ص، والية 
على  الق�شاء  من  مّكنت  والتي  بومردا�ص، 

م�شد�ص  وا�شرتجاع  خطرين،  اإرهابين 

من  وكمية  كال�شنكوف  ن��وع  م��ن  ر�شا�ص 

الذخرة وقنبلة يدوية، مت التعرف على 

هوية اأحد هذين املجرمن، اإذ يتعلق االأمر 

"خطاب"  ر�شيد" املكنى  "م�شرور  بامل�شمى 

�شنة  االإرهابية  التحق باجلماعات  اّلذي 

التعرف  عملية  تزال  ال  حن  يف   ،2008
على هوية االإرهابي الثاين جارية".

ويف �شياق مت�شل وموا�شلة لعملية البحث 

بوالية  الق�شب  واد  مبنطقة  والتم�شيط 

عن الدفلى بالناحية الع�شكرية االأوىل، 

ال�شعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  ك�شفت 

وور�شة  لالإرهابين  خمابئ   07 ودم��رت 

تقليدية  وقنبلة  املتفجرات  ل�شناعة 

ميدان  ون��ظ��ارة  تفجر  وم��ع��دات  ال�شنع 

واالأدوي���ة  الغذائية  امل���واد  م��ن  وكمية 

واأغرا�ص اأخرى.



علوم  معهد  طلبة  اأم�ص،  �سن 

الفاحية  والعلوم  البيطرة 

1 وقــفــة  ــة  ــن ــات ب بــجــامــعــة 

احــتــجــاجــيــة رافـــعـــني عــدة 

جاء  ح�سبما  اأهمها  مطالب 

اأجــل  مــن  التحالف  بــيــان  يف 

الوطني  الطابي  التجديد 

نيوز"  "االأورا�ص  تلقت  الــذي 

من   العديد  اأن  مــنــه،  ن�سخة 

�سيا�سة  مــن  يعانون  الطلبة 

بع�ص  قــبــل  مـــن  ــتــعــ�ــســف  ال

عن  ناهيك  الق�سم،  اأ�ــســاتــذة 

ال�سلبي  للنظام  ا�ستعمالهم 

الــوزارة  اأن  رغم  االختبار  يف 

املعهد  اأن  كما  منعته،  الو�سية 

يف  الو�سائل  الأب�سط  يفتقر 

وحتى  الــبــيــطــريــة  ــعــيــادة  ال

يدل  وهذا  التجارب  حيوانات 

الت�سيري  على  البيان  ح�سب 

طرح  كما  للنفقات،  ال�سيئ 

العديد  املــحــتــجــون  الطلبة 

املا�سرت  حــول  الت�ساوؤالت  من 

اخلام�سة  لل�سنة  التكميلي 

ظل  يف  بيطري"  "طبيب 
مما  واالأ�ساتذة  االإدارة  �سمت 

حول  الغمو�ص  ن�سبة  من  زاد 

بني  ان�سقاقات  وبروز  املو�سوع 

االأ�ساتذة حول املو�سوع، حتى 

للطلبة  الدرا�سية  املنح  غياب 

املتفوقني داخل وخارج الوطن 

بالنظر  الطلبة  حفيظة  اأثار 

ميزانية  تخ�سي�ص  عدم  اإىل 

ــرار  غ عــلــى  الــرتبــ�ــص  ملنحة 

باقي الكليات واملعاهد.

رئي�ص  بــادهــان  وليد  اأمــ�ــص  ــد  اأك

ــحــة حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتـــات  ــل مــ�ــس

اإحياء  هام�ص  على  واحلــيــوانــات 

املهاجرة  للطيور  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال

امل�سادف لـ 12 ماي من كل �سنة على 

�سرورة حماية الطيور املهاجرة يف 

واحدة  تعترب  التي  باتنة  منطقة 

ت�ستقطب  الــتــي  املناطق  اأهـــم  مــن 

الطيور،  من  كبرية  اأعــدادا  �سنويا 

الو�سط  عــلــى  بــاملــحــافــظــة  ـــك  وذل

عن  االأ�سناف،  لهذه  املائم  البيئي 

التلوث  لظاهرة  حد  و�سع  طريق 

البا�ستيكي التي تعترب العدو االأول 

ال�ستوية  الهجرة  دورة  لدميومة 

وال�سيفية للطيور املهاجرة.

العاملي  اليوم  اإحياء  وتخلل  هذا 

�سعار  حتـــت  املـــهـــاجـــرة  لــلــطــيــور 

�سد  احلــل  "كونوا  الطيور  احموا 

البا�ستيكي"  ــوث  ــل ــت ال ظـــاهـــرة 

الرطبة  للمنطقة  خرجة ميدانية 

م�ستوى  على  املتواجدة  "قاداين" 
مت  حيث  ب�سريانة  "الزرو"  بلدية 

نظرا  حتديدا  املنطقة  هذه  انتقاء 

اأ�سناف  من  هائلة  اأعـــداد  لتوافد 

راأ�سها  وعــلــى  ــهــاجــرة  امل الــطــيــور 

اأعداده  تقدر  الذي  الــوري  النحام 

باآالف االأفراد التي حتط �سنويا يف 

والية باتنة نظرا ملائمة الظروف 

املعي�سية لهذا النوع من الطيور.

املتحدث  ذات  اأكد  اأخرى  من جهة 

�سنويا  تعكف  املحافظة  م�سالح  اأن 

ــني مـــن اجلـــرد  ــوع ـــــراء ن عــلــى اإج

وال�سيفي  الــ�ــســتــوي  ــاء  ــس ــ� واالإح

التي  املــهــاجــرة  الــطــيــور  ــــداد  الأع

باتنة،  واليـــة  يف  ــال  ــرح ال حتــط 

ال�ستوية  اأثبتت االإح�ساءات  حيث 

من  ـــردا  ف  3296 حـــوايل  وجـــود 

الطيور املهاجرة يتوزعون على 23 

ــوردي  ال النحام  بينها  مــن  �سنف، 

تتزايد  ــــداده  اأع اأ�سبحت  الـــذي 

خرباء  ح�سب  ملفت  ب�سكل  حاليا 

بيولوجيني، باالإ�سافة اإىل متديده 

لفرتة اإقامته يف والية باتنة نظرا 

وتوفر  املعي�سية  الظروف  ملائمة 

الغذاء والبيئة املائمة لتكاثر هذا 

ال�سنف املميز من الطيور املهاجرة.

املتحدث  ذات  اأكــد  ال�ساأن  ذات  يف 

على  باتنة  واليـــة  ــواء  احــت على 

بني  ــة  ــب رط منطقة   16 حــــوايل 

على  وا�سطناعية  طبيعية  مناطق 

بتيمقاد،  املـــدور  كدية  �سد  ــرار  غ

وحاجز �سقانة املائي، ووادي حممد 

بن عمر، ومركب "قداين" املعروف 

بــتــنــوعــه الــبــيــولــوجــي الــفــريــد، 

وعلى  ال�سطوط  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

راأ�سها �سط احل�سنة املتاخم للحدود 

و�سط  وامل�سيلة،  باتنة  واليتي  بني 

اأي�سا للحدود بني  البي�ساء املتاخم 

واليتي باتنة و�سطيف.

جامعة باتنة 1 

اأقدم اأم�س، ع�صرات املواطنني ببلدية الق�صبات غرب والية باتنة، على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على تاأخر تدارك النقائ�س التنموية التي ت�صهدها البلدية، خا�صة 
ما تعلق منها باأزمة غياب املاء ال�صروب التي بقيت تلقي ب�صاللها على املنطقة منذ حوايل اأ�صبوعني.

�ســابع  ويف  الق�ســبات  �ســكان 

يــوم مــن �ســهر رم�ســان ف�ســلوا 

اخلروج اإىل ال�سارع بعد اأن نفذ 

�سربهم جتاه ال�سلطات املحلية 

تتفــرج  ح�ســبهم  بقيــت  التــي 

علــى اأزمة املــاء ال�ســروب التي 

دخلــت اأ�ســبوعها الثــاين علــى 

التــوايل دون اأن جتــد حا لها، 

م�ســيفني اأن هــذا الو�ســع دفــع 

بالكثــري منهم على اال�ســتنجاد 

بال�ســهاريج التي بلغت اأ�سعارها 

1000 دينار لل�سهريـج الواحد 
يف حــني جتــاوزت هــذا ال�ســعر 

ببع�ص م�ساتي البلدية.

لي�ــص  ال�ســروب  املــاء  م�ســكل 

غ�ســب  فجــر  الــذي  الوحيــد 

حتــى  بــل  الق�ســبات  �ســكان 

التهيئة احل�سرية الغائبة عن 

بع�ــص اأحيــاء البلديــة اأثــارت 

هــي االأخــرى ا�ســتياء املعنيني 

تخ�ســي�ص  ب�ســرورة  وطالبــوا 

م�ســاريع مــن �ســاأنها رفــع الغنب 

عنهــم واإعــادة تاأهيــل �ســبكة 

الطرقات التي انت�ســرت احلفر 

واملطبــات على طولهــا، فيما مت 

طرح م�ســكلة االإنارة العمومية 

خا�ســة مبنطقة "الطارف" وما 

جاورهــا من اأحيــاء التي يعمها 

ال�ســاعات  منــذ  الليــل  �ســواد 

االأوىل.

ياأتــي ذلك بعد اأيــام قليلة من 

زيــارة الــوايل فريــد حممــدي 

فيهــا  اأ�ســرف  والتــي  للبلديــة 

على و�سع حيز اخلدمة مل�سروع 

بالكهربــاء  عائــات  تزويــد 

الريفيــة، اإ�ســافة اإىل اإعطــاء 

اإ�ســارة انطــاق م�ســاريع لربط 

اأخرى بنف�ص الطاقة احليوية 

وذلك يف اأول خرجــة ميدانية 

راأ�ــص  علــى   تعيينــه  منــذ  لــه 

رئي�ــص  جهتــه  مــن  الواليــة، 

البلديــة و�ســعيا منــا الأخذ رده 

التــي  ال�ســكان  مطالــب  حــول 

دفعتهــم اإىل االحتجاج اإال اأنه 

مل يت�ســنى لنــا ذلك لعــدم رده 

على مكاملاتنا.

قاموا بغلق مقر البلدية

ن.م     

طلبة معهد علوم البيطرة 
والفالحة يف اإ�سراب

مطالب تنموية تدفع �سكان بالق�سبات اإىل االحتجاج

اإميان. ج
�شميحة. ع

ح�سب اإح�سائيات قدمتها مديرية ال�سحة     

حمافظة الغابات حتيي اليوم العاملي للطيور املهاجرة 

اأح�ست مديرية ال�سحة لوالية 

ــابــة  اإ�ــس حــالــة   881 ــة،  ــن ــات ب

اأ�سهر  اأربعة  خال  باببوحمرون 

اأين  اجلارية  ال�سنة  من  املا�سية 

 331 جانفي  �سهر  خال  �سجلت 

فقد  فيفري  �سهر  يف  اأمـــا  حــالــة 

 279 ال�سحة  مديرية  اأح�ست 

حالة كما �سجلت �سهر مار�ص 175 

حتى  لت�سجل  بوحمرون  حالة 

حالة   96 املن�سرم  اأفــريــل   31
االإح�سائيات  لتثبت  بوحمرون 

امل�سابة  االأكـــــرب  الــنــ�ــســبــة  اأن 

من  كــل  يف  �سجلت  بالبوحمرون 

اأن  خا�سة  وبريكة  باتنة  بلدتي 

اإال  عليه  الق�ساء  يتم  ال  املر�ص 

بالتلقيح اجلماعي.

ــة بـــاالإعـــام  ــف ــل ــك ـــــــدت امل واأك

لـ"االأورا�ص  ال�سحة  مبديرية 

نيوز" اأنه مت اإخطار كل امل�سحات 

من  اأفريل   28 يف  اال�ست�سفائية 

اأجل حملة التلقيح اال�ستدراكية 

التي انطلقت خال االأيام القليلة 

من  احلملة  مــدة  لتكون  املا�سية 

20 يوم اإىل �سهر كامل خا�سة اأن 
التلقيحات  كمية  وفرت  املديرية 

واحل�سبة  احل�سبة  بخ�سو�ص 

مبر�ص  املعروف  والنكاف  االأملاين 

وح�سب  العامة،  لدى  "بوجمان" 
املديرية  فـــاإن  املــتــحــدثــة  ذات 

 1825 املا�سية  ال�سنة  �سجلت 

م�سابة  بــهــا  مــ�ــســتــبــه  حـــالـــة 

بالبوحمرون.

اأي�سا  اأكــدت  ال�سحة  مديرية   

و�سلت  الــتــلــقــيــحــات  ن�سبة  اأن 

يعرف  فيما  باملائة   99.25 اإىل 

�سد  التلقيح  "PCG" اأم  بتلقيح 

ال�سعال  الديتانو�ص،  الديفترييا، 

الفريو�سي  وااللــتــهــاب  الــديــكــي 

 70.65 اإىل  التلقيح  و�سلت  فقد 

باملائة، اأما االلتهاب الرئوي فقد 

 69.97 اإىل  امللقحني  عدد  و�سل 

�سد  امللقحني  ن�سبة  ــا  اأم باملائة 

االأملانية  واحل�سبة  البوحمرون 

 55.70 �سجل  فقد  النكاف  وكذا 

ــة كـــل هــــذه الــنــ�ــســب هي  ــائ ــامل ب

ح�سيلة اجلرعات االأوىل.

اإح�ساء 23 �سنف من
 الطيور املهاجرة بباتنة

بـ"البوحمرون"  اإ�سابة  حالة   881
منذ بداية ال�سنة بباتنة
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هذه هي مواعيد توزيع 
ال�سكنات االجتماعية بباتنة
مواعيد  بباتنة،   الوالئية  ال�سلطات  حــددت 

مت  التي  االجتماعية  ال�سكنات  مفاتيح  ت�سليم 

اإ�سهار قوائمها عرب خمتلف بلديات الوالية.

 27 وح�سب ذات امل�سدر فاإنه �سيتم خال ليلة 

للم�ستفيدين  املفاتيح  ت�سليم  رم�سان  �سهر  من 

�سقانة  ببلدية  �سكن  و50   150 ح�ستي  مــن 

اإىل  اإ�سافة  الزرو،  ببلدية  �سكنية  وحدة  و20 

االحتفاالت  خال  اأما  العابد،  بثنية  �سكن   70
ف�سيتم  وال�سباب،  اال�ستقال  لعيدي  املخلدة 

و  ب�سقانة  �سكن   15 توزيع  امل�سدر  ذات  ح�سب 

خال  �سيتم  حني  يف  فا�سل،  باوالد  �سكن   60
احياء الذكرى املزدوجة ليوم املجاهد وانعقاد 

 50 امل�سادف ل20 اوت، توزيع  ال�سومام  موؤمتر 

�سكن  و30  باري�ص  وحدة   300 بتياطو،  �سكن 

باملعذر.

وح�سب ال�سلطات الوالئية فاإنه وخال الدخول 

 50 توزيع  ف�سيتم  املقبل  للمو�سم  االجتماعي 

حني  يف  بغ�سرية،  �سكن  و50  ياقوت  بعني  �سكن 

توزيع  الثورة  اندالع  ذكرى  احياء  خال  �سيتم 

با�سمول. �سكن  و60  الطوب  بفم  �سكن   20

العملية تخ�ص احل�س�ص التي مت اإ�سهار

 قوائم امل�ستفيدين منها

نا�شر. م



�سوارع  حتولت  خن�سلة  والية  يف 

اأوديــــة جــاريــة مع  اإىل  املــديــنــة 

وحدة  م�سالح  فيها  تقوم  مرة  كل 

ــمــيــاه بـــاإطـــاق  اجلـــزائـــريـــة لــل

االأحياء  لبع�ص  التوزيع  عملية 

ت�سربات  عــنــه  جنــم  مـــاي  وهـــو 

�سكان  ا�ستياء  اأثــارت  عادية  غري 

مــديــنــة خــنــ�ــســلــة، يف ظـــل قــدم 

وظهور  التوزيع  �سبكة  واهـــرتاء 

خمتلف  عرب  كثرية  �سوداء  نقاط 

ال�سكنية  والتجمعات  االأحــيــاء 

وت�سهد  هــذا  الــواليــة،  بعا�سمة 

تذبذبا  الوالية   عا�سمة  اأحياء 

ال�سروب  ـــاء  امل تــوزيــع  يف  كــبــريا 

ــن االأ�ــســبــوعــني،  لــفــرتة تــزيــد ع

ــــر الـــذي اأجـــرب املــواطــنــون  االأم

اأخــرى  و�سائل  عــن  البحث  على 

املنابع  نحو  بالتوجه  املياه  جللب 

ا�ستعمال  اأو  الطبيعية  املائية 

مياه ال�سهاريج ملواجهة اأزمة املاء 

رم�سان   �سهر  مع  تزامنا  ال�سروب 

التوزيع  عملية  تــذبــذب  ب�سبب 

مع  البلديات،  معظم  عرفتها  التي 

ال�سوداء   النقاط  عديد  ت�سجيل 

املائية  الت�سربات  عــن   الناجتة 

والطرقات  االأحياء  م�ستوى  على 

ــوارع يف ظــل عــجــز وحــدة  ــس ــ� وال

بالق�ساء  لــلــمــيــاه  اجلــزائــريــة 

قدم  نتيجة  الت�سربات  هذه  على 

واهرتاء ال�سبكات الرئي�سية على 

اأدى  مما  خن�سلة،  مدينة  م�ستوى 

من  معتربة  كميات  تبذير  اإىل  

كبري  عدد  منها  يحرم  التي  املياه 

من ال�سكان.

اجلزائرية  باإدارة  ات�سالنا  ويف   

اأكـــدت  خن�سلة  وحــــدة  لــلــمــيــاه 

تقنية  خريطة  اإعــــداد  مت  اأنـــه 

ملجموع النقاط ال�سوداء بعا�سمة 

عملية  خطة  و�سع  ومت  الوالية، 

انتظار  يف  الــتــدخــات  لتحديد 

جتديد  م�سروع  جديد  مــن  بعث 

حيز  دخــول  بعد  التوزيع  �سبكة 

ال�سابو  مبنطقة  خزانني  اخلدمة 

خن�سلة،  بــلــديــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 

توزيع  حت�سني  �سانه  مــن  والـــذي 

املاء ال�سروب والق�ساء على عديد 

عن   الناجتة  الــ�ــســوداء   النقاط 

م�ستوى  على  املائية  الت�سربات 

قدم  نتيجة  والطرقات  االأحياء 

واهرتاء ال�سبكات الرئي�سية على 

امل�سروع  خن�سلة،  مدينة  م�ستوى 

باإ�ساح  املعنية  امل�سالح  �سيمكن  

على  والق�ساء  الت�سربات  تلك 

من  معتربة  كميات  تبذير  م�سكل 

كبري  عدد  منها  يحرم  التي  املياه 

من ال�سكان مبدينة خن�سلة.

اجلزائرية للمياه والبلديات تعجزان 
عن احتواء اأزمة العط�س يف رم�صان 

ب�صطيف
االحتجاجات  وتــرية  ت�ساعدت 

عــلــى تــذبــذب وانــقــطــاع الــتــزود 

�سهر  بداية  منذ  ال�سروب  باملياه 

بلديات  من  العديد  عرب  رم�سان 

عا�سمة  وحــتــى  �سطيف  واليـــة 

العديد  ت�سهد  حــيــث  الـــواليـــة، 

يومية  احتجاجات  املناطق  مــن 

املياه  وغياب  العط�ص  اأزمــة  على 

احلنفيات  عن  لل�سرب  ال�ساحلة 

اجلزائرية  م�سالح  عجز  و�سط 

على  البلديات  وم�سوؤويل  للمياه 

التخفيف  اأو  االإ�سكال  هــذا  حل 

من حدته رغم اللجوء اإىل توزيع 

ب�سفة  املواطنني  على  ال�سهاريج 

دورية.

م�سالح  كــ�ــســفــت  املــقــابــل  ويف 

عن  ب�سطيف،  للمياه  اجلزائرية 

املوزعة  املياه  لكميات  م�ساعفتها 

خال �سهر رم�سان وحت�سبا حللول 

دخول  �سمان  بعد  ال�سيف،  ف�سل 

العديد من امل�ساريع حيز اخلدمة 

بالتحويات  االأمـــر  تعلق  �ــســواء 

ــة اإىل  ــاف ــس اإ� ــائــيــة الـــكـــربى،  امل

وكــذا  اجلــوفــيــة  املــيــاه  ا�ستغال 

اخلـــزانـــات املــنــجــزة يف االآونــــة 

االأخرية، عرب العديد من البلديات 

التابعة الإقليم اخت�سا�سها.

ـــارت مــ�ــســالــح اجلــزائــريــة  ـــس واأ�

للمياه اإىل اأن اجلهة اجلنوبية من 

ا�سطرابا  �سهدت  والتي  الوالية 

رفع  مت  املن�سرمة  ال�سنة  كبريا 

من  ت�ستفيد  واأ�سبحت  ح�ستها 

املياه مرة يف اليومني، بعد اأن كانت 

اأيام، انطاقا من  مرة يف االأربعة 

وخــرزة  احلــمــرة  ال�سعبة  اأنــقــاب 

املائية  برثواتها  املعروفة  يو�سف 

 4 اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  الباطنية، 

بلديات ا�ستفادت من رفع الكميات 

املوزعة ويتعلق االأمر بكل من عني 

وبئر  باي  �سالح  اآزال،  عني  وملان، 

حدادة. 

نحو اجناز 6 خزانات كربى للمياه قريبا 
باأم البواقي

ك�سفت م�سادر م�سوؤولة مبديرية 

املوارد املائية بوالية اأم البواقي، 

على  االأ�ــســغــال  انتهاء  قــرب  عــن 

ب�سعة  للمياه  خزانات   6 م�ستوى 

مكعب،  مرت  األــف   90 الـــ  تتجاوز 

بني  التخزين  �سعة  �سترتاوح  اأين 

وذلك  مكعب،  مرت  اأالف  و5   20
كر�سة  عني  بلديات  م�ستوى  على 

واأم  البي�ساء  ــني  وع مليلة  عــني 

البواقي وعني فكرون.

املياه  تــخــزيــن  عملية  و�ستتم 

ليتم  اأوركي�ص"،  "�سد  من  انطاقا 

التوزيع  قنوات  اجنــاز  ذلــك  بعد 

ياأتي  امل�سدر،  ذات  اأكده  ما  ح�سب 

اأغلب  فيه  تــعــاين  ــت  وق يف  ــك  ذل

العط�ص  مــن  الـــواليـــة  ــديــات  بــل

الأ�سابيع طويلة وهو ما اأدى باملئات 

من املواطنني لاحتجاج يوميا اأمام 

خمتلف مقرات اجلزائرية للمياه 

التاأخر  هذا  �سبب  عن  لا�ستف�سار 

غالبا  والتي  التوزيع،  عملية  يف 

ب�سيطة  تقنية  الأ�سباب  تكون  ما 

املعدات  النعدام  معاجلتها  ي�سعب 

احلديثة واملتطورة والتي ت�ساهم 

يف الق�ساء على خمتلف االأعطاب 

التي تواجه عديد قنوات التوزيع 

وكذا ت�سهيل عملية التزود باملياه 

ال�ساحلة لل�سرب.

والتعمري  البناء  مدير  ك�سف 

حممد  نايلي  ب�سكرة  لــواليــة 

ال�سكن  وزارة  تخ�سي�ص  عــن 

ــران لــغــاف مـــايل قدر  ــم ــع وال

اأجــل  مــن  �سنتيم  مليار  بـ80 

تهيئة القطب احل�سري اجلديد 

حممد ع�سامي بعا�سمة الوالية 

م�ساريع  ي�سم  ــذي  وال ب�سكرة، 

من  ا�ستثمارية  واأخــرى  �سكنية 

�ساأنها التخفيف من م�سكل ال�سكن 

من جهة وفتح اأبواب اال�ستثمار 

اإىل  ــافــة  اأخــرى،اإ�ــس جهة  مــن 

التي  االداريـــة  الهياكل  عديد 

امل�سدر  ذات  ح�سب  اجنازها  مت 

برامج  اإطــار  يف  عاملية  مبعايري 

ــذكــيــة، حــيــث اكد  املــديــنــة ال

والهياكل  املرافق  كافة  ان  على 

ت�سليم  قبل  �ستنجز  وال�سبكات 

الوالية  ترتقبه  الذي  امل�سروع 

يف  كــبــري  ب�سكل  عليه  وتــعــول 

جمال التعمري والبناء وحت�سني 

للمدينة  ــري  ــس ــ� احل الـــوجـــه 

وتطوير عامل ال�سكن. 

ال�سلع  خمــتــلــف  ــار  ــع ــس اأ� ــت  ــرف ع

ــمــة �ـــســـرق واليـــة  ــعــل ــة ال ــن ــدي مب

�سطيف ارتفاعا قيا�سيا منذ بداية 

الطلب  ظل  يف  وهــذا  رم�سان  �سهر 

حيث  ال�سلع،  خمتلف  على  الكبري 

اخل�سر  عــنــد  ــــر  االأم يــتــوقــف  مل 

اإىل  تعداها  بل  فح�سب  والفواكه 

واتي  اال�ستهاكية  ال�سلع  خمتلف 

طرف  مــن  معتربة  زيـــادات  عرفت 

التوافد  ا�ستغلوا  الــذيــن  التجار 

مناطق  خمتلف  من  للزوار  املكثف 

املجاورة  الــدول  من  وحتى  الوطن 

على غـــــرار تون�ص وليبيا من اأجل 

عوائد  لتحقيق  االأ�سعـــار  رفــــــع 

مالية اإ�سافية.

ومل يقت�سر توافد التون�سيني على 

بت�سمية  املعروف  التجاري  ال�سارع 

بل  رم�سان  �سهر  خــال  فقط  دبــي 

من  التجارية  املحات  اإىل  تعداه 

اأجل اقتناء خمتلف املواد الغذائية 

على غرار الزيت، احلليب، االأجبان 

والعجائن وهذا بالنظر النخفا�ص 

اأ�سعارها يف اجلزائر مقارنة بتون�ص، 

واملاحظ هو الكميات الكبرية التي 

التون�سيني  الزوار  من  اقتنائها  يتم 

مما جعل العديد من التجار يقومون 

برفع االأ�سعار ب�سبب الطلب الكبري 

وقلة العر�ص.

للرقابة  تام  �سبه  غياب  ظل  ويف 

من  �سانحا  الــو�ــســع  الــتــجــار  ــد  وج

قانونية  غري  زيــادات  فر�ص  اأجــل 

ــار خمــتــلــف الــ�ــســلــع رغــم  ــع ــس يف اأ�

القانونية  باملتابعات  التهديدات 

من طرف وزارة التجارة، فيما يبقى 

الزيادات  هذه  من  االأكــرب  املت�سرر 

هــم املــواطــنــني الــذيــن عـــربوا عن 

احلالية  الو�سعية  من  ا�ستيائهم 

عند  �سنة  كل  تتكرر  باتت  والتي 

لكرثة  بالنظر  رم�سان  �سهر  حلول 

بهذه  ال�سلع  خمتلف  على  الطلب 

املدينة التجارية.

ر�شيد. ح/عبد الهادي. ب/بن �شتول. �ص

ب�سكرة

احل�سري  القطب  لتهيئة  مليار   80
اجلديد حممد ع�سامي 

التوان�سة يلهبون االأ�سعار يف اأ�سواق العلمة 

يف انتظار الإعالن عن القائمة اجلديدة للم�ستفيدين

جتار يتعمدون ترك خملفات �سلعهم

الأولياء احتجوا واأغلقوا املوؤ�س�سة

اأزمة ماء تزيد من عط�ص ال�سائمني بعدة واليات
ربط 15 جتمعا 

�سكانيا بالغاز
 يف خن�سلة

ك�سفت م�سالح مديرية 

توزيع الكهرباء والغاز 

لوالية خن�سلة، عن قرب 

انطاق عديد امل�ساريع  

الطاقوية الهامة �سمن 

م�سروع ال�سندوق املحلي 

والت�سامن للجماعات املحلية 

والتي �ستم�ص اأزيد من 15 

منطقة عرب خمتلف اأحياء 

وقرى وبلديات الوالية.

وتتمثل هذه املناطق يف 

حي 14 �سكن بطريق الوزن 

الثقيل وتكملة حي مو�سى 

رداح لعا�سمة الوالية وحي 

النخلة ببلدية الوجلة 

وحي القبة وحي بوحرو�ص 

وقرية بوزواك ببلدية 

بابار واملجمع ال�سكني هلة 

واحد واثنان ببلدية خريان 

والتجمع ال�سكني رقم 3 

بو�سط املدينة وقرية بكار 

واحد واأوالد تامرابط 

ببلدية عني الطويلة ، 

وبوزقلة واحد واثنان 

ب�س�سار وحي لعجاردية 

بقاي�ص وم�ستة فرنقال 

وتا�سقرانت والتجمع ال�سكني 

دغمو�ص باحلامة والتجمع 

ال�سكني 200+200 

بان�سيغة وتاغري�ست 

بيابو�ص، اإ�سافة اإىل 

خمتلف االأحياء وامل�ساتي 

والقرى عرب بلديات الوالية 

بوحمامة الرميلة املحمل 

الواد ر�سا�ص �سيليا بغاي 

طامزة تاوزيانت.

م�سالح مديرية التوزيع 

اأكدت اأن هذه العمليات 

خ�س�ص بها مبلغ مايل بلغ 

كما  دينار،   540000000
اأ�سارت ذات امل�سالح اإىل اأن 

االأ�سغال �ستنطلق عما قريب 

الإي�سال هذه املادة اإىل 

خمتلف العائات التي كانت 

تنتظر بفارغ ال�سرب التزود 

بالغاز الطبيعي واإنهاء 

املعاناة.

يف الوقت الذي عجزت ال�سلطات عن احتوائها

املقيمني  املواطنني  ع�سرات  ا�ستكى 

مبــديــنــة عـــني امــلــيــلــة بـــواليـــة اأم 

ــتــكــرر ملقر  الــبــواقــي، مــن الــغــلــق امل

القائمة  عن  االإعــان  عقب  البلدية 

ح�سة  مــن  للم�ستفيدين  اال�سمية 

وهو  االجتماعي،  ال�سكن  من   413
قاموا  الذين  املق�سيني  غ�سب  اأثار  ما 

بتخريب مدخل مقر الدائرة.

ـــني عن  ـــن ـــواط هـــــذا وقـــــد عــــرب امل

عملية  �سعوبة  ب�سبب  ا�ستيائهم 

القانونية  لــلــوثــائــق  ا�ستخراجهم 

اخلا�سة بهم خا�سة منهم من يقيمون 

جراء  املدينة،  عــن  بعيدة  باأحياء 

خوفا  البلدية  ملقر  الع�سوائي  الغلق 

جديدة  �سغب  عمليات  حـــدوث  مــن 

داخـــل مــقــر الــبــلــديــة، خــا�ــســة واأن 

بعد  يوميا  يجتمعون  مواطنني  هناك 

البلدية  مقر  اأمـــام  الــرتاويــح  �ساة 

لبحث حلول قانونية الأ�سباب اإق�ساء 

ال�سكن  ال�سكن من حقهم يف  م�ستحقي 

املعنيونن  طــالــب  اأيـــن  االجــتــمــاعــي، 

بــ�ــســرورة االإ�ــســراع يف االإعــــان عن 

للم�ستفيدين  اجلـــديـــدة  الــقــائــمــة 

ال�سديد  الغ�سب  حالة  على  للق�ساء 

التي اأ�سحت تغري على اأغلب مواطني 

البلدية خا�سة منهم من مت اإق�سائهم 

من اال�ستفادة من ال�سكن الجتماعي.

املقيمني  املــواطــنــني  مــئــات  ي�ستكي 

كبري  انت�سار  من  البواقي،  اأم  مبدينة 

وخمارج  مداخل  مبختلف  للقمامات 

يت�سبب  والــتــي  اجلــواريــة  ــواق  ــس االأ�

فيها التجار العار�سني داخل االأ�سواق 

اجلوارية. 

ياأتي ذلك يف وقت تبنت فيه عديد 

اجلمعيات وممثلي االأحياء مبدينة اأم 

البواقي  حمات نظافة وا�سعة خال 

االأيام القليلة املا�سية، والتي �ساهمت 

خمتلف  على  الق�ساء  يف  كري  ب�سكل 

مداخل  بجميع  املــوزعــة  القمامات 

اأن  غري  البواقي،  اأم  مدينة  وخمــارج 

باالأ�سواق  العار�سني  التجار  بع�ص 

اجلوارية اجلديدة يعمدون اإىل ترك 

على  والفواكه  اخل�سر  من  خملفاتهم 

مدينة  بو�سط  اأوت   20 حي  م�ستوى 

اأم البواقي، وهو ما ي�سعب عمل عمال 

امتعا�سهم  اأبـــدوا  اللذين  النظافة 

يتجاوز  اللذين  التجار  ت�سرفات  من 

م�ستوى  على  تاجر   20 الـــ  عــددهــم 

االأ�سواق.

تاميذ  اأولياء  اأم�ص  �سباح  اأقــدم 

فو�سيل  حمــمــد  �ــســايــغــي  مــدر�ــســة 

اأبـــواب  غلق  على  البي�ساء  بعني 

اأبنائهم  ــول  دخ راف�سني  املدر�سة 

احتجاجا  الدرا�سة  حجرات  اإىل 

على  كلب  هجوم  حادثة  على  منهم 

الثالثة  ال�سنة  يف  يــدر�ــص  تلميذ 

ابتدائي م�سببا له خدو�سا وجروحا 

الذي  االأمـــر  الــوجــه  م�ستوى  على 

االلتحاق  يرف�سون  اأبنائهم  جعل 

التي  �سامتهم  على  خوفا  باملدر�سة 

باتت مهددة يف كل حلظة من طرف 

كلب �سار ي�سول يجول داخل الفناء 

ل�سكن  م�ستغل  �ساحبه  باعتبار 

وظيفي بدون وجه حق.

واأكـــــــــدت املـــــديـــــرة اأنــــــه رغـــم 

العديدة  واملــرا�ــســات  االتــ�ــســاالت 

اإال  امل�سوؤولية  للجهات  واملــتــكــررة 

يف  م�سوؤوليته  يخلي  طــرف  كل  اأن 

االإخـــاء  قـــرار  تنفيذ  يخ�ص  مــا 

�سد  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور 

م�ستغل ال�سكن حيث حتمل املديرية 

البلدية وهذه االأخرية ترجع االأمر 

اإىل املديرية وبني هذا وذاك يبقى  

االأولياء ومديرة املوؤ�س�سة يف حرية 

الكثرية  التجاوزات  اأمام  اأمرهم  من 

املوؤ�س�سة  داخل  حت�سل  باتت  التي 

حيث  الــ�ــســكــن،  م�ستغل  قــبــل  مــن 

اأ�سافوا اأنها لي�ست املرة االأوىل التي 

يتعر�ص لها التاميذ اإىل تهجم هذا 

الكلب.

االأمن  رئي�ص  رفقة  الدائرة  رئي�ص 

لقاء  املكان وعقدوا  اإىل عني  تنقا 

طرحوا من خاله امل�سكل الذي يعد 

خطرا حقيقا يهدد �سامة التاميذ، 

الفوري  بالتنفيذ  اأمر  اإ�سدار  حيث 

لقرار اإخاء ال�سكن من جهته رئي�ص 

االأولياء  اأن مطلب  لنا  اأكد  الدائرة 

اأكرث من �سرعي لكونه مي�ص ب�سامة 

اأبنائهم.

غلق متكرر  ملقر 
بلدية عني امليلة

االأ�سواق اجلوارية تغرق القمامة

كلب ينه�ص وجه تلميذ داخل 
مدر�سة بعني البي�ساء

بن �شتول. �ص

بن �شتول. �ص

ملودع. ع

عبد الهادي. ب �شهيلة. ب

ر. ح / ع. ب / ب. �ص

معاوية. �ص

اأخرجت االنقطاعات املتكررة للمياه ال�صاحلة لل�صرب املواطنني عن �صمتهم يف عدة واليات من االأورا�س، خا�صة اأنها تزامنت مع 
اأول اأ�صبوع من �صهر رم�صان وكذا االرتفاع التدريجي يف درجات احلرارة، يف الوقت ت�صهد بع�س االأحياء ت�صربات باجلملة وهو ما 

ت�صبب يف �صياع كميات كبرية من املياه.

اأم البواقـــي
حمليات الثنني 02 مايو 2969/ 13  ماي 2019 املوافق لـ 08 رم�ضان 051440

خن�سلة

�سطيف



عرف الن�صاط ال�صناعي منحا ت�صاعديا وا�صتخدمت غالبية ال�صركات قدراتها االإنتاجية باأكرث من 75 باملئة خالل الثالثي 
الرابع من 2018، وفقًا ال�صتطالع اأجراه الديوان الوطني لالإح�صاء لدى ال�صناعيني.

اإقت�صادالإثنني 02 مايو 2969/ 13  ماي 2019 املوافق لـ 08 رم�ضان 071440
ارتفاع الن�صاط ال�صناعي يف الثالثي الأخري من 2018

ا�صترياد ال�صيارات امل�صتعملة "لل�صغط" 
على اأ�صعار ال�صيارات اجلديدة

خام برنت ينهي الأ�صبوع متح�صنا 
اإىل 70.62 دولر للربميل

وعرف الطلب على املنتجات امل�شنعة اأي�شا 

ارتفاعا خالل االأ�شهر الثالثة االأخرة من 

2018، ال �شيما من طرف روؤ�شاء موؤ�ش�شات 
وح�شب  الغذائية،  وال�شناعات  املناجم 

روؤ���ش��اء  م��ن  باملئة   20 ف���اإن  اال���ش��ت��ط��الع، 

من  باملئة  و16  العمومي  القطاع  موؤ�ش�شات 

يلبوا  مل  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  روؤ�شاء 

يخ�ص  فيما  اأم��ا  تلقوها،  التي  الطلبيات 

كان  فقد  االأول��ي��ة،  باملواد  التزود  م�شتوى 

قرابة  ح�شب  عنها،  املعرب  الطلبيات  دون 

القطاع  موؤ�ش�شات  روؤ���ش��اء  من  باملئة   40
ال�شركات  اأ�شحاب  باملئة من  العمومي و20 

اخلا�شة. 

يف  انقطاعات  اإىل  النق�ص  هذا  اأدى  وقد 

املخزون لدى قرابة 26 باملئة من املوؤ�ش�شات 

العمومية و13 باملئة من املوؤ�ش�شات اخلا�شة 

مما اأدى اىل توقف العمل يف كال القطاعن، 

واأفاد ما يقرب 19 باملئة من ممثلي القطاع 

القطاع  ممثلي  م��ن  باملئة  و22  العمومي 

التيار  ان��ق��ط��اع  اأن��ه��م ع��ان��وا م��ن  اخل��ا���ص 

اأقل  العمل  توقف  اإىل  اأدى  مما  الكهربائي 

من 12 يوما، كما عانى اأكرث من 8 باملئة من 

اال�شتطالع  �شملهم  الذين  العمومي  القطاع 

من م�شاكل النقل يف حن كان التزويد باملياه 

كافيا ح�شب اغلبية روؤ�شاء املوؤ�ش�شات. 

روؤ�شاء  �شرح  فقد  بالت�شغيل،  يتعلق  وفيما 

�شملهم  الذين  العمومي  القطاع  موؤ�ش�شات 

فيما  العمال،  عدد  يف  بارتفاع  اال�شتطالع 

اأن  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  روؤ�شاء  �شرح 

عدد العمال �شجل انخفا�شا. 

فان  املهنية،  الكفاءة  مل�شتوى  بالن�شبة 

موؤ�ش�شات  روؤ���ش��اء  م��ن  باملئة   79 ق��راب��ة 

اال�شتطالع  �شملهم  الذين  العمومي  القطاع 

اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  روؤ�شاء  واأغلبية 

يعتربونه "كافيا".

باملئة من   20 اأخ��رى، فقد �شرح  من جهة 

روؤ�شاء موؤ�ش�شات القطاع العمومي و29 باملئة 

�شعوبات  وج��دوا  انهم  اخلا�ص  القطاع  من 

التاأطر  ك��ف��اءات  خ��ا���ش��ة  ال��ت��وظ��ي��ف  يف 

من  باملئة   74 يعتقد  ذلك،  ومع  واالتقان، 

امل�شتجوبة  العمومية،  ال�شركات  اأرب���اب 

يف  ال�شروع  اأن  اال�شتطالع،  ه��ذا  اإط���ار  يف 

توظيف عمال ا�شافين، �شوف لن ي�شاهم يف 

زيادة حجم االإنتاج احلايل، ح�شب ما اأورده 

الديوان الوطني لالإح�شاء.        

املعدات  اه���رتاء  ب��اأن  التحقيق  وي�شيف 

امل�شتعملة، ت�شبب يف تعطيل ن�شف القدرات 

االإنتاجية للقطاع العام و36 باملئة لقدرات 

القطاع اخلا�ص خالل نف�ص الفرتة اذ و�شلت 

يوما   30 اق�شاها  العمل  عن  التوقف  مدة 

التابعة  امل�شانع  من  باملئة  ل25  بالن�شبة 

العمل  عن  التوقف  بلغ  فيما  العام  للقطاع 

م�شانع  جلل  بالن�شبة  االأقل  على  اأيام   6
القطاع اخلا�ص.       

على  لل�شحافة  ج��الب  ال�شيد  و�شرح 

قطاعه  مدراء  مع  تقييمي  لقاء  هام�ص 

ال�شيارات  ا���ش��ت��راد  اأه����داف  اأح���د  اأن 

امل�شتعملة )اأقل من 3 �شنوات( يكمن يف 

امل�شنعة  ال�شيارات  اأ�شعار  على  ال�شغط 

خارجيا  عامال  ذل��ك  و�شي�شكل  حمليا 

ي�شجع تراجع االأ�شعار و�شي�شمح باإعطاء 

الفر�شة للمواطن القتناء �شيارة ح�شب 

ملجل�ص  اج��ت��م��اع  وخ���الل  ام��ك��ان��ي��ات��ه، 

احلكومة عقد يوم اخلمي�ص الفارط، مت 

تكليف كل من وزير املالية ووزير التجارة 

القانونية  االآليات  حول  ت�شور  بو�شع 

للمواطنن  ب��ال��رتخ��ي�����ص  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

با�شتراد ال�شيارات امل�شتعملة.

واأكد ال�شيد جالب اأن ا�شتئناف ا�شتراد 

ال�شيارات امل�شتعملة �شيتم يف ظل احرتام 

والبيئية  التقنية  واملتطلبات  املعاير 

واالأمنية.

اأن هذا اجلهاز  اأو�شح  ال�شياق،  ويف هذا 

 3 ع��ن  تقل  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارات  �شيخ�ص 

�شنوات، دون تقدمي املزيد من التفا�شيل 

الذي يوجد يف مرحلة  امللف  حول هذا 

الن�شج، ويت�شمن الت�شور اجلاري اعداده 

من قبل وزارتي املالية والتجارة اللجوء 

ال�شيارات  مبلغ  لت�شديد  البنك  اإىل 

اجلمركية  التعريفات  وكذا  امل�شتوردة 

ال�شفقات،  هذه  ملثل  حتديدها  الواجب 

كل  �شيدر�شون  اأنهم  الوزير  ق��ال  حيث 

القدرة  على  ال��ت��اأث��ر  ل��ع��دم  اجل��وان��ب 

خلق  ق�شد  وذلك  للمواطنن  ال�شرائية 

�شوق متوازن لل�شيارات يف اجلزائر.

اإطار  يف  اجلديد  االج��راء  هذا  يندرج 

ال�شيارات  �شناعة  ح��ول  �شامل  ت�شور 

ال�شيما  و�شيتكفل  التح�شر  طور  يوجد 

.CKD/SKD باإ�شكالية الرتكيب

ب��ال��ف��ع��ل، ب��ل��غ��ت ف���ات���ورة ا���ش��ت��راد 

ل�شناعة  املوجهة   CKD جمموعات 

 3 حوايل  ال�شياحية  ال�شيارات  تركيب 

 1.67 2018 مقابل  مالير دوالر �شنة 

اأرقام  ح�شب   ،2017 �شنة  دوالر  مليار 

اجلمارك اجلزائرية.

ا���ش��ت��راد  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت����در 

 3 عن  تقل  التي  امل�شتعملة  ال�شيارات 

املالية  قانون  مبوجب  حمظور  �شنوات 

التكميلي ل�شنة 2005.

يف 2016، اأخ�شعت ال�شيارات اجلديدة 

اإىل نظام رخ�ص اال�شتراد قبل اأن يتم 

تعليقها لال�شتراد بدء من 2018، ومنذ 

املركبة  ال�شيارات  اأ�شبحت  احلن،  ذلك 

املتوفرة  ال��وح��ي��دة  املنتوجات  حمليا 

لالقتناء على م�شتوى ال�شوق الوطنية.

متباينة  االأ���ش��ب��وع  النفط  اأ�شعار  اأن��ه��ت 

بن  التجارية  التوترات  ت�شاعد  ظل  يف 

زادت  اأن  بعد  وال�شن  املتحدة  ال��والي��ات 

ب�شائع  على  اجلمركية  الر�شوم  وا�شنطن 

نق�ص  على  بظالله  األقى  ما  وه��و  �شينية 

بارتفاع  وتوقعات  العاملية  االإم��دادات  يف 

الطلب من م�شايف التكرير االأمريكية.

مزيج  العاملي  القيا�ص  خام  عقود  واأنهت 

برنت جل�شة التداول ليوم اجلمعة املا�شي 

مرتفعة 23 �شنتا اأو0.4 باملئة لتبلغ عند 

مقارنة  للربميل  دوالر   70.62 الت�شوية 

تنهي  لكنها  اخلمي�ص،  يوم  جل�شة  باإغالق 

االأ�شبوع على خ�شارة قدرها 0.3 باملئة.

االأمريكي  القيا�ص  خام  عقود  وتراجعت 

لتغلق  �شنتات   4 الو�شيط  تك�شا�ص  غ��رب 

ولتنهي  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   61.66 ع��ن��د 

االأ�شبوع على هبوط قدره 0.5 باملئة

امل�شتثمرون  ي�شعر  م�شطرب،  اأ�شبوع  وبعد 

بقلق ب�شاأن احتمال ا�شتمرار حرب جتارية 

مريرة بن الواليات املتحدة وال�شن لفرتة 

اللحظات  يف  م�شاع  من  الرغم  على  اأط��ول 

االأخرة الإنقاذ اتفاق.

اأكرب  بن  املتنامية  التجارية  والتوترات 

على  توؤثر  قد  العام  يف  للنفط  م�شتهلكن 

الطلب على اخلام.

واأظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية 

اأن الواليات املتحدة وال�شن �شكلتا معا 34 

يف  للنفط  العاملي  اال�شتهالك  من  املئة  يف 

الربع االأول من 2019.

باأكــــرث من 75 باملائــــة 

ح�سب وزير التجارة:

�صي�صمح ا�صتئناف ا�صترياد ال�صيارات امل�صتعملة الذي تعتزم احلكومة تطبيقه 
"بال�صغط" على �صوق ال�صيارات املركبة حمليا، ح�صبما اأو�صحه وزير التجارة، 

ال�صعيد جالب اأول اأم�س باجلزائر العا�صمة.

جتــارة
منع خروج اأي عون رقابة 

بدون توفري احلماية والو�صائل

وجه وزير التجارة �شعيد جالب تعليمة اإىل 

ال�شماح  بعدم  تق�شي  قطاعه  م��دراء  جميع 

امليدان  اإىل  جتاري  رقابة  عون  اأي  بخروج 

من دون توفر احلماية والو�شائل الالزمة. 

و�شرح ال�شيد جالب خالل اجتماع تقييمي 

بقطاعه  والوالئين  املركزين  امل��دراء  مع 

عمله  ميار�ص  اأن  الرقابة  لعون  البد  باأنه 

يخرج  ان  للعون  ميكن  ال  جيدة،  ظ��روف  يف 

لتاأدية مهامه يف امليدان من دون حماية ومن 

دون توفر الو�شائل ال�شرورية.

ويف هذا االإطار، اأو�شى الوزير جميع املدراء 

لو�شائل  دقيقة  بح�شيلة  بالقيام  الوالئين 

املفت�شيات  م�شتوى  على  امل��ت��وف��رة  العمل 

ال�����ش��روري��ة يف حالة  ال��و���ش��ائ��ل  واق����رتاح 

كما  العمل،  ظروف  لتح�شن  عجز  ت�شجيل 

االأعوان  مع  احلوار  اأب��واب  فتح  اإىل  دعاهم 

ق�شد  اليومية  الن�شغاالتهم  واال���ش��غ��اء 

اإن  بالقول  ال�شدد  بهذا  و�شرح  بها،  التكفل 

القطاع، كل مدير  اأبناء  الرقابة هم  اأعوان 

العمال  مع  اجتماعات  بعقد  مطالب  والئي 

لالإ�شغاء اإليهم واالطالع على م�شاكهم.

وف�شال عن �شرورة التكفل مب�شكل احلماية، 

التنفيذية  االج������راءات  يف  ال�����ش��روع  مت 

لال�شتفادة من مداخيل الغرامات اجلزائية 

بعنوان �شندوق االإيرادات التكميلية.

وبهذا اخل�شو�ص، ك�شف الوزير عن اإجراء 

ممثلي  بن  املختلط  للفوج  عمل  جل�شة  اأول 

وزارات التجارة والعدل واملالية يوم االثنن 

املقبل 13 ماي لدرا�شة كيفيات تطبيق هذا 

القرار، فيما كان اأعوان الرقابة قاموا يومي 

العمل  ع��ن  ب��اإ���ش��راب  واخلمي�ص  االأرب��ع��اء 

مل�شتخدمي  الوطنية  النقابة  اإل��ي��ه  دع��ت 

و�شعيتهم  بتح�شن  مطالبن  التجارة،  قطاع 

املهنية.

بعدم  يق�شي  ق�شائي  حكم  ���ش��دور  وبعد 

اال�شراب  وق��ف  النقابة  ق��ررت  �شرعيته، 

اح���رتام���ا ل��ق��رار ال��ق�����ش��اء وح��ف��اظ��ا على 

امل�شلحة العامة للموظفن مع التم�شك بحق 

الطعن يف هذا القرار.

بولنــوار:
 اأ�صعار اخل�صر 

والفواكه عرفت 
انخفا�صا يف رم�صان

اعترب الطاهر 

بولنوار رئي�ص 

جمعية التجار 

واحلرفين 

اجلزائرين، 

اأ�شعار اخل�شر 

والفواكه منخف�شة مقارنة بال�شنة 

املا�شية ب� 30 دج للكلغ الواحد.

وقال بولنوار اإن االأ�شعار انخف�شت 

مبا كانت عليه ال�شنة املا�شية، ف�شعر 

الدجاج مثال بلغ 300 دج يف العا�شمة 

عك�ص ما كان عليه العام الفارط اأين 

بلغ 370 دينار، وذهب املتحدث اإىل 

اأبعد من ذلك ملا قال اإن الفالحون االآن 

ي�شتكون من وفرة الكو�شة التي بلغ 

�شعرها 15 دج للكلغ الواحد يف �شوق 

اجلملة، وهذه خ�شارة بالن�شبة لهم.

ومبقابل ذلك، دافع رئي�ص جمعية 

التجار واحلرفين اجلزائرين، على 

مبادرة االأ�شعار املرجعية التي اأعلنت 

عنها وزارة التجارة، مو�شحا يف هذا 

ال�شياق اأن امل�شكل لي�ص يف التجار وال 

حتى يف م�شالح وزارة التجارة، الأن 

العديد من البلديات ال متلك اأ�شواق 

جوارية كافية توؤمن االأ�شعار وال 

ت�شمح بارتفاعها وتذبذبها.

وفيما يخ�ص ت�شجيع وزير التجارة 

�شعيد جالب الأ�شحاب ال�شاحنات 

ال�شغرة بالعمل يف جمال بيع 

اخل�شروات والفواكه، اأو�شح بولنوار 

هو ال ي�شجع هذا االأمر لقد اتفقنا 

قبل رم�شان على عدم حماربة ال�شوق 

املوازية وال�شعي اإىل اإدخالهم يف 

ال�شوق املنظمة.



�سارك فيها الآلف بينهم النا�سطة الفل�سطينية عهد التميمي

ال�سودانيني":  "املهنيني 

النتخابات املبكرة جتري يف 9 جوان املقبل

الثنني 02 مايو 2969/ 13  ماي 2019 املوافق لـ 08 رم�ضان 081440

لندن،  الربيطانية  العا�سمة  �سهدت 

اإحياء  مبنا�سبة  �سخمة  م�سرية  اأم�ص، 

الذكرى الـ71 للنكبة.

يف  الفل�سطيني  "املنتدى  امل�سرية  نظم 

بينهم  االآالف  فيها  و�سارك  بريطانيا"، 

التميمي،  عهد  الفل�سطينية  النا�سطة 

املجتمع  من منظمات  للعديد  باالإ�سافة 

اأمام  املحتجون  احت�سد  حيث  ــدين،  امل

)بي  الربيطانية  االإذاعــة  هيئة  مبنى 

احلكومة  مقر  اإىل  �ساروا  ثم  �سي(،  بي 

الفتات  باأيديهم  حاملني  الربيطانية، 

داعمة للق�سية الفل�سطينية.

وقـــال املــتــظــاهــر األــيــ�ــســون بــري�ــص اإن 

معربا  عة،  مروىّ اأعماال  ت�سهد  فل�سطني 

له  يتعر�ص  ممــا  الكبرية  ده�سته  عــن 

بت�سوره  اأنــه  م�سيفا  الفل�سطينيون، 

ــذه جــرميــة واإبــــادة، ومــاأ�ــســاة ال  اأن ه

اإن�سانية.

من جانبه، قال غلني اأوليفر، وهو اأحد 

يقتلون  الفل�سطينيني  اإن  املحتجني، 

اإىل  الــدويل  املجتمع  داعيا  بــارد،  بدم 

اتخاذ موقف يف هذا االإطار، م�سيفا اأن 

دولة  اأيدي  على  يقتلون  الفل�سطينيون 

االإرهاب اإ�سرائيل اأمام مراأى العامل بدم 

اخلارجية  وزيــر  اأوليفر  وو�سف  بــارد، 

بـ"االأحمق"،  الربيطاين جريميي هانت 

قائا اأن االأحمق وزير خارجية بادهم 

ال�سواريخ  بع�ص  يدين  هانت  جريميي 

يقول  ال  لكنه  حما�ص،  اأطلقتها  التي 

غزة  يف  حل  الــذي  الــدمــار  جتــاه  �سيئا 

فوقها  ت�سقط  الــتــي  القنابل  ب�سبب 

موؤكدا  االأ�سبوع،  مدار  على  �ساعة   24
االأغنية  م�سابقة  مقاطعة  ــرورة  �ــس

اإ�سرائيل  يف  )يوروفيجن(  االأوروبــيــة 

املقرر تنظيمه بعد اأيام يف تل اأبيب.

ويطلق الفل�سطينيون م�سطلح "النكبة" 

على عملية تهجريهم من اأرا�سيهم على 

عام  م�سلحة،  �سهيونية  ع�سابات  يــد 

كل  من  ماي   15 يف  ويحيونها   ،1948
عام. 

اأم�ص،  نظمت جمموعة من النا�سطني، 

وقفة يف العا�سمة االأملانية، احتجاجا 

االأوروبــــي  االحتـــاد  بــلــدان  بيع  على 

احلــرب  يف  املــ�ــســاركــة  لــلــدول  اأ�سلحة 

باليمن.

واأقيمت الوقفة يف ميدان "18 مار�ص" 

ال�سهرية،  بــرانــدنــبــورغ  بــوابــة  مقابل 

اأملانيا  تطالب  الفتات  امل�ساركون  ورفع 

ال�ساح  ت�سدير  بوقف  االحتــاد  ودول 

حيث  باليمن،  احلرب  اأطــراف  للبلدان 

ارتدى 4 حمتجني اأقنعة جت�سد وجوه 

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص 

بيدرو  ــاين،  ــب ــس االإ� الـــــوزراء  ورئــيــ�ــص 

اأجنيا  االأملانية  وامل�ست�سارة  �سان�سيز، 

الربيطانية  ــوزراء  ال ورئي�سة  مريكل، 

ترييزا ماي.

قالت  املــحــتــجــني،  بــا�ــســم  كلمة  ويف 

االأ�سلحة  اأن  ــان،  ــم ــوف ه كــريــ�ــســتــني 

دول  مــن  وغــريهــا  اأملــانــيــا  يف  امل�سنعة 

التي  الــيــمــن  يف  ت�ستخدم  االحتــــاد، 

ت�سهد اأكرب كارثة اإن�سانية، م�سيفة اأن 

احلكومة  مبوافقة  االأملانية  ال�سركات 

االأملانية تبيع االأ�سلحة للدول امل�ساركة 

ال�سعودية  مــثــل  باليمن  ـــرب  احل يف 

وم�سر  املتحدة  العربية  واالإمــــارات 

املنتجة  االأ�سلحة  اأن  م�سرية  واالأردن، 

واإيطاليا  وبريطانيا  وفرن�سا  اأملانيا  يف 

اليمن،  حــرب  يف  ُت�ستخدم  واإ�سبانيا 

عن  امل�سوؤولية  املذكورة  الدول  لة  حُممىّ

الكارثة االإن�سانية بالبلد املذكور.

ي�سهد  التوايل،  على  اخلام�ص  وللعام 

املوالية  الـــقـــوات  ــني  ب حــربــا  الــيــمــن 

"احلوثي"  جماعة  وم�سلحي  للحكومة 

املتهمني بتلقي دعم اإيراين، وامل�سيطرين 

على حمافظات، بينها العا�سمة �سنعاء 

منذ �سبتمرب 2014.

حتالف  يدعم   ،2015 مــار�ــص  ومنذ 

ــــارة  ـــوده اجل ـــق ـــي، ت ـــرب ــكــري ع ــس عــ�

الــ�ــســعــوديــة، الـــقـــوات احلــكــومــيــة يف 

خلفت  حــرب  يف  احلــوثــيــني،  مواجهة 

يف  ــواأ  ــس االأ� هــي  ة  حـــادىّ اإن�سانية  اأزمـــة 

ــاأمم  الـــعـــامل، وفــقــا لــو�ــســف �ــســابــق ل

املتحدة.

اأعلن جتمع املهنيني ال�سودانيني، اأم�ص، 

املقاومة  و�سائل  بكل  الثورة  ا�ستمرار 

ال�سلمية حتى عودة ال�سلطة لل�سعب.

التجمع  اأ�ــســدره  بيان  يف  ذلــك  جــاء 

بالباد  االحــتــجــاجــات  يــقــود  الـــذي 

جانب  اإىل  اأ�سهر  خم�سة  من  اأكرث  منذ 

"اإعان  قــوى  يف  املعار�سة  حتالفات 

التجمع  قال  حيث  والتغيري"،  احلرية 

اأن الثورة م�ستمرة وعملنا بكل و�سائل 

حتى  يتوقف  لــن  ال�سلمية  املــقــاومــة 

ت�سون  كاملة  لل�سعب  ال�سلطة  ترجع 

املحاور  م�سالح  ال  وحقوقه  م�ساحله 

منذ  االآالف  يوا�سل  كما  واالأحـــاف، 

مقر  اأمام  االعت�سام  املا�سي،  اأفريل   6
لل�سغط  بــاخلــرطــوم،  اجلي�ص  قــيــادة 

االنتقايل  الع�سكري  املجل�ص  عــلــى 

واأو�سح  املدنيني،  اإىل  ال�سلطة  لت�سليم 

التجمع اأنه ي�ستند على ما تواثق عليه 

وهو  ذلــك،  عن  يحيد  ولــن  ال�سعب  مع 

ميادين  يف  ال�سودانيون  خل�سه  موقف 

االعت�سامات بالقول "اإما �سلطة مدنية 

اأو ثورة اأبدية".

اجلي�ص  عزل  املا�سي،  اأفريل   11 ويف 

على  الب�سري،  عمر  الرئي�ص  ال�سوداين 

على  احتجاجا  �سعبية  مظاهرات  وقع 

و�سكل  االقت�سادية،  االأو�ــســاع  تــدين 

جمل�سا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية 

حدد مدتها بعامني كحد اأق�سى.

ــة يف  ــس ــار� ــع ــات امل ــف ــال ــب حت ــال ــط وت

ــي مـــدين،  ــس ــا� الـــ�ـــســـودان مبــجــلــ�ــص رئ

خــال  الــ�ــســيــاديــة  ــام  ــه ــامل ب ي�سطلع 

ت�سريعي  وجمل�ص  االنتقالية،  الفرتة 

م�سغر  مــدين  وزراء  وجمل�ص  مــدين، 

املهام  الأداء  الوطنية،  الكفاءات  من 

التنفيذية. 

اأم�ص،  اأول  كازاخ�ستان،  يف  انطلقت 

لانتخابات  الــدعــائــيــة  احلــمــلــة 

الرئا�سية املبكرة التي �ستجري يف 9 

جوان املقبل.

ون�سرت جلنة االنتخابات املركزية، 

اجلـــــدول الــزمــنــي لــانــتــخــابــات، 

عند  تــبــداأ  احلــمــلــة  اأن  مــو�ــســحــة 

التوقيت  ح�سب   18:00 ال�ساعة 

وتنتهي عند  املحلي )12:00 ت.غ( 

 8 يوم  من  ت.غ(   18:00(  24:00
مليون   11 اأن  اللجنة  م�سرية  جوان، 

لهم  يحق  م�سجل  ناخب  األف  و814 

اآالف   10 ــن  م ـــرث  اأك يف  الــتــ�ــســويــت 

�سندوق اقرتاع.

ويتناف�ص 7 مر�سحني يف االنتخابات، 

وطن"  "نور  ــزب  ح مر�سح  ــم  ــرزه اأب

املوؤقت  الــبــاد  رئي�ص  )احلـــاكـــم(، 

توكايف،  جــومــارت  قا�سم  احلـــايل، 

ال�سابق يف جمل�ص  الع�سو  اإىل جانب 

�ساديبيك"، ومر�سح  "توغال  ال�سيوخ 

"اأمانغالدي  ــقــابــات  ــن ال جــمــعــيــة 

يتابع  اأن  املنتظر  ومن  ت�سبيهوف"، 

ــن 100  �ــســري االنــتــخــابــات اأكـــرث م

جانب  اإىل  ـــة،  دول  28 مــن  �سحفي 

مراقبني من منظمات دولية.

رئي�ص  بــداأ  املا�سي،  مار�ص   20 ويف 

قا�سم  كازاخ�ستان،  �سيوخ  جمل�ص 

رئي�ًسا  مهامه  توكاييف،  جــومــارت 

ا�ستقالة  من  يوم  بعد  للباد،  موؤقًتا 

نور�سلطان نازارباييف.

ويف 9 اأبريل املا�سي، حدد توكاييف 

موعدا  املقبل،  جوان  من  التا�سع  يوم 

مبكرة  رئا�سية  انتخابات  الإجـــراء 

االنتخابات  كانت  فيما  الــبــاد،  يف 

اأفريل  يف  مقررة  املقبلة  الرئا�سية 

.2020

م�صرية �صخمة يف لندن اإحياًء لذكرى النكبة الفل�صطينية

وقفة مناه�صة لبيع اأ�صلحة للدول امل�صاركة 
بحرب اليمن بربلني

م�صتمرون باملقاومة ال�صلمية حتى عودة ال�صلطة لل�صعب

انطالق احلمالت الدعائية لنتخابات الرئا�صة املبكرة بكازاخ�صتان

 34 عن  بحث  عملية  اأم�ص،  االإندوني�سية،  ال�سلطات  اأطلقت 

�سجينا فروا من �سجنهم بعد اأعمال �سغب يف مقاطعة رياو.

 648 بني  من  �سجينا   34 اأن  حملية  اإعامية  و�سائل  وذكرت 

هربوا من �سجن "�سياك �سري اإندرابورا" الواقع يف منطقة �سياك 

باملقاطعة، م�ستغلني اأعمال �سغب بال�سجن، م�سيفة عن م�سوؤولني 

بع�ص  بني  دام  �سِ بعد  اندلعت  ال�سغب  اأعمال  اأن  اإندوني�سيني 

ال�سجن،  ا�ص  حرىّ مع  مبخدرات  يحتفظون  اأنهم  تبنيىّ  امل�ساجني 

تواجد  مكان  يف  النريان  اأ�سرموا  ال�سجناء  بع�ص  اأن  م�سيفة 

ا�ص. احلرىّ

اأعلن اجلي�ص الباك�ستاين، اأول اأم�ص، مقتل 15 اإرهابيا اأثناء 

حماولتهم العبور اإىل االأرا�سي االإيرانية.

الباك�ستانية،  احلدود  قوات  قائد  ل�سان  على  ذلك  جاء 

�سيوخ  ملجل�ص  بذلك  اإحاطة  قدم  الذي  اأن�ساري،  جاه  معظم 

باده، الفتا اإىل اإطاق قوات باده عملية �سد املتورطني يف 

ا، بعد اإيقاف حافات ركاب يف والية  حادثة قتل 14 �سخ�سً

"بلو�س�ستان" )جنوب غرب( يف 18 اأفريل املا�سي، مو�سحا اأن 
قوات االأمن ا�ستبكت مع جمموعة م�سلحني، بينما كانت حتاول 

العبور اإىل اإيران، وقتلت 15 اإرهابيا يف اإطار العملية.

اأعلنت ال�سلطات االأفغانية، اأول اأم�ص، مقتل �سحفية بر�سا�ص 

بالعا�سمة  قريبة،  م�سافة  من  النار  عليها  اأطلقوا  جمهولني 

كابل.

اأنىّ  الداخلية،  وزارة  با�سم  املتحدث  رحيمي  ن�سرت  وقال 

ال�سرطة فتحت حتقيقا يف مقتل ال�سحفية مينا مانغال بر�سا�ص 

اأي  تعلن  مل  فيما  كابل،  �سرقي  بابا،  رحمن  منطقة  يف  م�سلحني 

جهة م�سوؤوليتها عن حادثة االغتيال.

التوا�سل  مواقع  عرب  اأعلنت  كانت  املقتولة،  ال�سحفية  اأنىّ  غري 

االجتماعي االأ�سبوع املا�سي، تلقيها تهديدات بالقتل، دون مزيد 

من التفا�سيل.

ق�ساء  يف  لغم  انفجار  اإثر  اأم�ص،  اأول  مدنيني   8 ُقتل 

اأفغان�ستان. و�سط  دايكوندي،  "نافمي�ص" بوالية 
ويف ت�سريحات لل�سحفيني، قال قائمقام الق�ساء، حاجي 

املنطقة،  يف  طريق  جانب  على  مزروعا  لغما  اأن  خان،  بل 

انفجر اأثناء مرور �سيارة حتمل مدنيني، مو�سحا خان اأن 

اآخرين،   3 واإ�سابة  مدنيني   8 مقتل  عن  اأ�سفر  االنفجار 

جانب  يف  اللغم  بو�سع  "طالبان"  حركة  عنا�سر  متهما 

حول  بيانات  اأية  االأخرية  عن  ي�سدر  مل  فيما  الطريق، 

الهجوم.

اأعلنت ال�سلطات البنغالية، اأم�ص، اإنقاذ 24 الجئا اأراكانيا، 

من يد جتار الب�سر.

اأن  لل�سحفيني،  اإ�سام"،  "مازيدول  االأمني  امل�سوؤول  وذكر 

وفتيات،  ن�ساء  اإنقاذهم،  مت  الذين  الـ24  الاجئني  من   22
ترتاوح اأعمارهنىّ بني 15 و22 عاما، م�سريا اإىل العثور على 

االأ�سخا�ص املذكورين، يف اأحد البيوت بالعا�سمة البنغالية 

مبدينة  الاجئني  خميمات  من  اإح�سارهم  بعد  وذلك  دكا، 

كانوا  املهربني  اأن  اأو�سح  كما  �سرق(،  )جنوب  بازار  كوك�ص 

من  مزيد  ذكر  دون  ماليزيا،  نحو  لتهريبهم،  يخططون 

التفا�سيل.

فرار 34 نزيال بعد اأعمال �سغب 
وحريق يف �سجن باإندوني�سيا

اجلي�ص الباك�ستاين يقتل 15 
اإرهابيا اأثناء ت�سللهم اإىل اإيران

مقتل �سحفية اأفغانية بر�سا�ص 
جمهولني بالعا�سمة كابل

مقتل 8 مدنيني اإثر انفجار لغم 
و�سط اأفغان�ستان

اإنقاذ 24 اأراكانيا من يد "جتار 
الب�سر" ببنغالدي�ص

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

قال رئي�ص الربملان الفنزويلي 

خوان غوايدو، الذي اأعلن 

نف�سه رئي�سا للباد، اإنه طلب 

من مبعوثه للواليات املتحدة 

االمريكية، كارلو�ص فيت�سيو، 

اإجراء حمادثات مع م�سوؤولني 

يف البنتاغون، للتعاون مع 

اجلي�ص االأمريكي حلل االأزمة 

ال�سيا�سية يف فنزويا.

واأو�سح غوايدو يف كلمة اأمام 

ح�سد من اأن�ساره يف العا�سمة 

الفنزويلية كاراكا�ص، اأنه طلب 

من فيت�سيو اإجراء حمادثات مع 

قائد القيادة اجلنوبية للقوات 

االأمريكية كريج فالر، وادعى 

وجود عنا�سر ملنظمة جي�ص 

التحرير الوطني الكولومبي 

)ELN( وميلي�سيات كوبية 

داخل فنزويا، واأن هذا 

التواجد يعد مبثابة احتال.

ويف 30 اأفريل املا�سي، اأقدمت 

جمموعة �سغرية من الع�سكريني 

مرتبطة باملعار�سة الفنزويلية، 

على تنفيذ حماولة انقاب، 

فيما اأعلنت احلكومة يف وقت 

الحق من اليوم ذاته اإف�سالها.

واتهم الرئي�ص الفنزويلي 

نيكوال�ص مادورو، البيت 

االأبي�ص، بزعامة الرئي�ص 

االأمريكي دونالد ترامب، 

وم�ست�ساره جون بولتون، 

بالتخطيط ملحاولة االنقاب، 

وتعهد بالك�سف عن كافة 

التفا�سيل خال االأيام القليلة 

املقبلة.

ومنذ 23 جانفي املا�سي، ت�سهد 

فنزويا توترا، اإثر اإعان 

رئي�ص الربملان خوان غوايدو 

اأحقيته بتويل الرئا�سة موؤقتا 

اإىل حني اإجراء انتخابات 

جديدة.

غوايدو يطلب 

م�صاعدة اجلي�ش 

الأمريكي حلل 

اأزمة بالده

ق. د

فنزويال.. 

دولـي



وال  ب��اجل��ه��د  ي��ن��ال  اأم����را  لي�شت  ال��ن��ب��وة 

من  ف�شل  النبوة  ولكن  بال�شعي  يكت�شب 

َيْخَت�صُّ  ج��الل��ه:  ج��ل  واهلل  وع��ط��اء  اهلل 

ِل اْلَعِظيِم   ُذو اْلَف�شْ
ُ هَّ
ِبَرْحَمِتِه َمْن َي�َشاُء َواهلل

]البقرة:105[، ولقد جرت �شنة اهلل 

يف خلقه اأنه بعث اإليهم ر�شال هم الوا�شطة 

عن  يبلغون  اأنهم  اأي  عباده  وبن  اهلل  بن 

برياته،  يف  له  وين�شحون  ر�شاالته  اهلل 

هذا من نوح حتى ختم اهلل تلك الر�شاالت 

مببعث ور�شالة نبينا حممد �شلى اهلل عليه 

و�شلم.

فنبينا هذا الذي ننت�شب 

اأجمعن  ونت�شرف  اإل��ي��ه 

و�شالمه  اهلل  �شلوات  اأمته  من  باأننا 

الرفيعة،  الدرجة  اهلل  عند  له  عليه 

االأ�شمى،  وامل��ق��ام  العالية،  واملنزلة 

واإن��ن��ا ل��ن ن���رزق ح��ب��ه ���ش��ل��وات اهلل 

الأن  عنه؛  الكثر  نعلم  حتى  عليه  و�شالمه 

تكون  اأال  اأوىل  باب  من  �شرته  يجهل  من 

حمبة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم كامنة 

يف قلبه، واإن عدمت املحبة ال بد اأن يعدم 

االتباع؛ الأن االتباع اأ�شال مبني على املحبة 

واملحبة مبنية على العلم ب�شرته �شلى اهلل 

عليه و�شلم.

)اأنا  يقول:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  فكان 

عي�شى،  اأخي  وب�شارة  اإبراهيم،  اأبي  دعوة 

وروؤيا اأمي حن و�شعتني راأت اأن نورًا �شاطعًا 

اأ�شاءت له ق�شور ال�شام(، واأما  يخرج منها 

يف  اهلل  ذكرها  فقد  عي�شى  وب�شارة  قوله: 

ِمْن  َي��اأِْت��ي  ِبَر�ُشوٍل  ًرا  َوُمَب�شِّ ن�شًا:  القراآن 

َبْعِدي ا�ْشُمُه اأَْحَمُد ]ال�شف:6[.

اأكرم اهلل به ر�شولنا قبل  فهذا بع�ص مما 

اأك��رم اهلل به  ما  اأم��ا  ي��وم مبعثه،  والدت��ه 

ر�شولنا يف حال حياته �شلوات اهلل و�شالمه 

اأكرم  فمما  يح�شى  ال  كثر  ذلك  فاإن  عليه 

اهلل به ر�شوله: اأن املاء نبع من بن اأ�شبعيه، 

واأن احل�شى �شبح بن يديه، واأن اجلذع حن 

اهلل  �شلوات  املنرب  له  �شنع  ملا  فاإنه  اإليه 

اإذا  االأمر  اأول  عليه  وارتقى  عليه  و�شالمه 

بال�شحابة ي�شمعون لذلك اجلذع الذي كان 

بال�شابق  اإليه ويخطب عنده  ياأوي  ر�شولنا 

ي�شمعون له اأنينا وحنينا على فراق ر�شولنا 

�شلى اهلل عليه و�شلم.

االإ�شراء  برحلة  وعال  جل  ربه  واأكرمه 

واملعراج فكانت تلك الرحلة اخلالدة التي 

امل�شجد  م��ن  ليال  بنبينا  بها  اهلل  اأ���ش��رى 

احلرام اإىل امل�شجد االأق�شى.

لكي  ال�شوم  االإلهية  العدالة  فر�شت 

بحال  واملو�ِشر  الفقر،  بجوع  الغني  ي�شعر 

اإال  اأرب��ع��ة  يعرف  ال  يقولون:  امل��ح��روم؛ 

اأربعة: ال يعرف قدر ال�شباب اإال ال�شيوخ، 

وال يعرف قدر العافية اإال اأهل البالء، وال 

يعرف  وال  املوتى،  اإال  احلياة  قدر  يعرف 

جوع الفقر امل�شكن اإال ال�شائم.

وقد دارت عجلة الزمن، وظللتنا نفحات 

امل�شكن،  الفقر  الإن��ق��اذ  امل��ب��ارك  ال�شهر 

بدينه،  املتم�شك  ال�شبور  املوؤمن  والختبار 

فحينئٍذ  اجلوع  باالآم  الغني  ي�شعر  وحتى 

نداء  ذا  ه��و  وه��ا  ال��ف��ق��راء،  دم���وَع  مي�شح 

املوىل عز وجل اأن حي على ال�شالة، حي 

على  حي  العبادة،  على  حي  الفالح،  على 

على  حي  ال�شدقات،  على  حي  الطاعة، 

املعظم  رم�شان  �شهُر  اإن��ه  ال��ق��راآن؛  ت��الوة 

املكرم، الذي اأنزل فيه القراآُن هدى للنا�ص 

وبينات من الهدى والفرقان.

رم�شان  غ��ر  يف  ال�شدقة  ك��ان��ت  واإذا 

اإحلاحا،  اأك��رث  رم�شان  يف  فهي  مطلوبة، 

يف  ولكنه  عظيم،  رم�شان  غر  يف  واحللم 

وال  ترفث،  ال  اأنك  مبعنى  اأعظم؛  رم�شان 

ت�شتم، وال ت�شب، وال ت�شخب، واإذا اأهانك 

اإن  اإن�شان فقل هذه العبارة اجلميلة التي 

�شماحة  على  تدل  فاإمنا  �شيء  على  دلت 

االإ�شالم، وهي " اللهم اإين �شائم".

عليه  اهلل  -���ش��ل��ى  اهلل  ر����ش���ول  ق���ال 

و�شلم-: "قال اهلل عز وجل: كلُّ عمِل ابِن 

اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�شياَم،  اإال  له،  اآدم 

�شوم  ي��وُم  ك��ان  ف��اإذا  جنة،  وال�شياُم  ب��ه، 

ي�شخب،  وال  يومئذ  يرفث  فال  اأح��دك��م، 

فاإن �شاّبه اأحٌد اأو قاتله فليقل: اإين امروؤ 

لوُف فم  �شائم، والذي نف�ُص حممد بيده خَلُ

من  القيامة  يوم  اهلل  عند  اأطيُب  ال�شائم 

يفرُحهما؛  فرحتان  لل�شائم  امل�شك،  ريح 

ه فرح  اإذا اأفطر فِرَح بفطره، واإذا لقي ربهَّ

ب�شومه"، رواه البخاري وم�شلم.

اخلالية  الوحيدة  العبادة  هو  وال�شوم 

االإن�شان  يف  يربي  فهو  ول��ذا  ال��ري��اء،  من 

ملكة املراقبة هلل عز وجل، وهو العبادة 

ال�شهوات  اإ���ش��راف  من  بها  تتخل�ُص  التي 

اإىل  باالإن�شان  وت�شمو  العادات،  و�شلطان 

الت�شبه باملالئكة الكرام، وبال�شوم ميكنك 

نف�ُشك  تتعود  حن  بنف�شك  نف�شك  حكُم 

ال�شرَب، وال�شرُب ن�شُف االإميان.

ذقت  الأنك  الرحمة؛  تعتاُد  وبال�شيام 

اأمل اجلوع يف رم�شان، ولذلك قيل ليو�شف 

على  واأن����ت  جت���وع  مل���اذا  ال�����ش��الم:  عليه 

اأ�شبع  اأن  اأخ��اف  فقال:  االأر���ص؟  خزائن 

فاأن�شى اجلائع.

ويقظة  االأم���ان���َة،  ت��ع��ت��اد  وب��ال�����ش��ي��ام 

واالإخال�ص؛  والوفاء  والطاعة  ال�شمر، 

الأنه ال رقيب عليك اإال خالقك جل وعال، 

هذا �شهر الفتح والربح اجلليل، هذا منهل 

االأخيار  ت�شابق  ميدان  وه��ذا  االإح�شان، 

ف�شمروا  االآخ���رة،  ال��دار  اإىل  ب��اخل��رات 

ف�شائل  من  فيه  وقّدموا  اجلد،  �شاعد  عن 

خر  من  الأنف�شكم  تقدموا  وما  االأعمال، 

تعلمون  مب��ا  اهلل  اإن  اهلل  عند  جت���دوه 

ب�شر.

ابن  ع��ن  عليه  امل��ت��ف��ق  احل��دي��ث  وف���ى 

"كان  ق��ال:  عنهما-  اهلل  -ر�شي  عبا�ص 

ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- اأجوَد 

فى  يكون  ما  اأج��وُده  وكان  باخلر،  النا�ص 

جربيل  وكان  جربيل،  يلقاه  حن  رم�شان 

عليه ال�شالم يلقاه يف كل ليلة من رم�شان، 

–�شلى  اهلل  فلر�شول  ال��ق��راآن،  فيدار�شه 

الريح  اأجوُد باخلر من  اهلل عليه و�شلم- 

املر�شلة".

اأيُّ  اهلل  ر�شول  يا  قيل  قال:  اأن�ص  وعن 

ال�شدقة اأف�شل؟ قال: "�شدقة رم�شان".

يف  العبادة  يف  يجتهد  اأن  امل�شلم  وعلى 

الع�شر االأواخر من رم�شان؛ ففي احلديث 

املتفق عليه عن عائ�شة -ر�شي اهلل عنها- 

و�شلم-:  عليه  اهلل  –�شلى  اهلل  ر�شول  اأن 

"كان اإذا دخل الع�شر االأواخر من رم�شان 
اأحيا الليل، واأيقظ اأهله، و�شد املئزر".

الن�شاء  اعتزال  عن  كناية  املئزر  و�شدُّ 

لال�شتغال بالعبادة واإحياء الليل بال�شالة 

وغرها من الطاعات.

عظيمة،  بعبادٍة  قائُم  ال�شائَم  والأّن 

فقد ترك احلالَل يف نهار رم�شان من ماأكل 

وتنفيًذا  لربه،  طاعًة  ومنكٍح  وم�شرب 

وجنته  ر�شاه  يف  وطمًعا  وفر�شه،  الأم��ره 

ينبغي  له وخ�شوعًا فال  وا�شت�شالمًا 

له اأن يجهل مع اجلاهلن، وال يليق به اأن 

ي�شب اأو يلغو، واإمنا عليه اأن يحفظ ل�شانه، 

واأن ي�شونه؛ فعن اأبى هريرة –ر�شي اهلل 

اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:  اهلل- 

االأكل  من  ال�شيام  "لي�ص  و�شلم-:  عليه 

والرفث؛  اللغو  من  ال�شيام  اإمنا  وال�شرب، 

اإين  فقل  عليك  جهل  اأو  اأح��د  �شابك  ف��اإن 

�شائم اإين �شائم".

وق���ول ال���زور ه��و ف��ى ك��ل االأح����وال ال 

ال�شيام،  ث��واب  ي�شيع  قد  ولكنه  يجوز، 

ورمبا ال يقبل اهلل عز وجل هذا ال�شيام؛ 

اهلل  -�شلى  النبي  اأن  ه��ري��رة  اأب��ى  فعن 

عليه و�شلم- قال: "من مل َيَدْع قوَل الزوِر 

يدَع  اأن  يف  حاجٌة  هلل  فلي�ص  به  والعمَل 

طعاَمه و�شرابه".

وهناك اأمر م�شتحب نحن اأحوج ما نكون 

ال�شائم،  دع��اء  وه��و  ب��ه،  االهتمام  اإىل 

وال��دع��اء ه��و ال��ع��ب��ادة، وق��د اأوج���ب اهلل 

تعاىل على عباده اأن ي�شاألوه؛ قال تعاىل: 

}اْدُعويِن اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم{ ]غافر: 60[ 

وجاء يف اآيات ال�شيام قوله تعاىل: {َواإَِذا 

ِجيُب  اأُ َقِريٌب  ينِّ  َف��اإِ ي  َعنِّ ِعَباِدي  َلَك  �َشاأَ

يِل  َفْلَي�ْشَتِجيُبوا  َدَع��اِن  اإَِذا  اِع  ال��دهَّ َدْع��َوَة 

َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلهَُّهْم َيْر�ُشُدوَن} ]البقرة: 

.]186
حال  يف  يدعو  اأن  لل�شائم  وي�شتحب 

وملن  له  والدنيا  االآخ��رة  مبهمات  �شومه 

يحب من امل�شلمن.

قال:  عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبى  فعن 

قال ر�شول اهلل –�شلى اهلل عليه و�شلم-: 

حتى  ال�شائم  دعوتهم:  ترد  ال  "ثالثة 
يفطر، واالإمام العادل، واملظلوم".

و�شهُر رم�شان فر�شٌة عظيمة من فر�ص 

اأبى هريرة  فُرِوي عن  ملن اغتنمها،  اخلر 

"مبحلوف ر�شول  ر�شي اهلل عنه مرفوعا: 

على  اأت��ى  ما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

وال  رم�شان،  من  لهم  خر  �شهر  امل�شلمن 

رم�شان،  من  �شر  �شهر  املنافقن  على  اأت��ى 

القوة  م��ن  فيه  امل��وؤم��ن��ون  يعد  مل��ا  وذل���ك 

للعبادة، وما يعد فيه املنافقون من غفالت 

النا�ص وعوراتهم، هو غنم املوؤمن يغتنمه 

الفاجر".

الله عليه  النبي �صلى  اأن  الله عنه  عن جابر ر�صي 
به"  فالتِحْف  وا�صًعا  الثوُب  كان  " اإن  له:  قال  و�صلم 
"فخاِلْف بني طرَفْيه، واإن  يعني يف ال�صالة، ومل�صلم: 

كان �صيقًا فاتَِّزر به"؛ متفق عليه.
" ال  عنه:  الله  ر�صي  هريرة  اأبي  حديث  من  ولهما 
ُي�صلِّي اأحُدكم يف الثوب الواحد لي�س على عاتقه منه 

�صيٌء".
االرت��داء  هو  بالثوب  االلتحاف  به":  "فالتِحْف 
طرفيه  يرفع  ثم  ب��ه،  ِزر  يتهَّ اأن  وامل��راد  ب��ه،  والتغطي 

االإزار  مبنزلة  ال��واح��د  ال��ث��واب  فيكون  ب��ه،  فيلتحف 

والرداء.

"فالَتِحْف  معنى  يف  هو  طرَفْيه":  بن  "فخاِلْف 
به".

به  التحاف  غر  من  فقط  اإزارا  اجعله  به":  ِزر  "فاتهَّ

ل�شيقه.

العنق. اأ�شل  اإىل  املَْنِكبن  بن  ما  العاتق  "عاتقه": 
جابر  وحديث  هريرة  اأبي  حديث  بن  معار�شة  وال 

ر�شي اهلل عنهما، فاإن املراد بالثوب الواحد يف حديث 

زاُر به، ثم  اأبي هريرة هو الثوب الوا�شع الذي ميكن االتِّ

االلتحاف بطرَفْيه.

اأما اإذا كان الثوب �شيقا ال ميكن االلتحاف بطرفيه 

بعد االتزار به، فاإنه يجوز االتزار به فقط دون و�شع 

�شيء منه على العاتق.

ما ي�صتفاد من ذلك
 - جواز ال�شالة يف الثوب الواحد.

كان  اإن  بطرفيه  يلتحف  ثم  بالثوب،  ��ِزر  ي��تهَّ اأن��ه   -

زار به فقط اإن كان �شيًقا. وا�شًعا، ويكتفي باالتِّ
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظامِلٌ ِلَنْف�ِسِه  قال تعاىل: " ُثمَّ اأَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن ا�سْ

ُل اْلَكِبرُي" ِ َذِلَك ُهَو اْلَف�سْ
َّ

اِت ِباإِْذِن اهلل رْيَ ٌد َوِمْنُهْم �َساِبٌق ِباخْلَ َوِمْنُهْم ُمْقَت�سِ
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قال تعاىل: " َيْوَم َيُقوُل امْلَُناِفُقوَن َوامْلَُناِفَقاُت ِللَِّذيَن اآَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِب�ْص ِمْن 

ِرَب َبْيَنُهْم ِب�ُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه  ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِم�ُسوا ُنوًرا َف�سُ

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب"                                         �سورة احلديد االآية 13 الرَّ

ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

أهــل القرآن

د. ح�شن ال�شامي

املت�شدقن،  امل��وؤم��ن��ن  ع��ن  خم��ربا  ت��ع��اىل  ي��ق��ول 

اأيديهم بح�شب  نورهم بن  ي�شعى  القيامة  اأنهم يوم 

قوله  يف  م�شعود  بن   
ّ

اهلل عبد  ق��ال  كما  اأعمالهم، 

تعاىل { ي�شعى نورهم بن اأيديهم} قال: على قدر 

مثل  نوره  من  منهم  ال�شراط،  على  ميرون  اأعمالهم 

نوره  ومنهم  النخلة،  مثل  ن��وره  من  ومنهم  اجلبل، 

مثل الرجل القائم، واأدناهم نورًا من نوره يف اإبهامه 

وقال   ، جرير  اأبي  ابن  رواه  مرة  ويطفاأ  مرة  يتقد 

القيامة،  يوم  نورًا  يعطى  اإال  اأحدًا  لي�ص  ال�شّحاك: 

املنافقن، فلما  نور  ال�شراط طفيء  اإىل  انتهوا  فاإذا 

راأى ذلك املوؤمنون اأ�شفقوا اأن يطفاأ نورهم كما طفيء 

وقال  نورنا،  لنا  اأمت��م  ربنا  فقالوا:  املنافقن،  ن��ور 

على  يعني   : اأيديهم}  بن  نورهم  ي�شعى   } احل�شن 

ال�شراط. 

اأب��ي ال���درداء، عن  اأب��ي ح��امت، عن  وقد روى ابن 

 عليه و�شلم قال: )اأنا اأول من يوؤذن 
ّ

النبي �شلى اهلل

برفع  له  يوؤذن  من  واأول  بال�شجود،  القيامة  يوم  له 

راأ�شه فاأنظر من بن يدي ومن خلفي وعن مييني وعن 

�شمايل، فاأعرف اأُمتي من بن االأمم( فقال له رجل: 

 كيف تعرف اأُّمتك من بن االأُمم؟ فقال: 
ّ

يا نبي اهلل

)اأعرفهم، حمجلون من اأثر الو�شوء، وال يكون الأحد 

من االأمُم غرهم، واأعرفهم يوؤتون كتبهم باأميانهم، 

بنورهم  واأعرفهم  وجوههم،  يف  ب�شيماهم  واأعرفهم 

ي�شعى بن اأيديهم( ""اأخرجه ابن اأبي حامت"". 

، ق��ال ال�����ش��ّح��اك: اأي  وق��ول��ه: { وب��اأمي��ان��ه��م} 

وباأميانهم كتبهم كما قال تعاىل:{ فمن اأوتي كتابه 

بيمينه} ، وقوله: { ب�شراكم اليوم جنات جتري من 

حتتها االأنهار} ، اأي يقال لهم: ب�شراكم اليوم جنات، 

اأي لكم الب�شارة بجنات جتري من حتتها االأنهار، { 

خالدين فيها} اأي ماكثن فيها اأبدًا { ذلك هو الفوز 

العظيم} . وقوله: { يوم يقول املنافقون واملنافقات 

للذين اآمنوا انظرونا نقتب�ص من نوركم} وهذا اإخبار 

من  العر�شات  يف  القيامة  يوم  يقع  عما  تعاىل  منه 

واالأم��ور  العظيمة،  وال���زالزل  املزعجة،  االأه���وال 

 
ّ

باهلل اآم��ن  من  اإال  يومئذ  ينجو  ال  واأن��ه  الفظيعة، 

 به، وترك ما عنه زجر.
ّ

ور�شوله وعمل مبا اأمر اهلل

{ انظرونا نقتب�ص من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 

خدع  ال��ت��ي   
ّ

اهلل خ��دع��ة  وه��ي   ، ن���ورا}  فالتم�شوا 

وهو   
ّ

اهلل ي��خ��ادع��ون  ق���ال:{  حيث  املنافقن  بها 

فيه  ق�شم  ال��ذي  املكان  اإىل  فرجعون   ، خادعهم} 

النور فال يجدون �شيئا فين�شرفون اإليهم، وقد �شرب 

بينهم ب�شور له باب { باطنه فيه الرحمة وظاهره 

فيه العذاب}. 

باب  ل��ه  ب�شور  بينهم  ف�شرب   } ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

العذاب}  قبله  من  وظاهره  الرحمة  فيه  باطنه 

والنار،  اجلنة  بن  حائط  هو  وقتادة:  احل�شن  قال 

 
ّ

اهلل ق��ال  ال��ذي  هو  زي��د:  بن  الرحمن  عبد  وق��ال 

تعاىل: { وبينهما حجاب} ، وهكذا روي عن جماهد 

اجلنة  اأي  الرحمة}  فيه  باطنه  ال�شحيح{  وه��و 

واملراد  النار،  اأي  العذاب}  فيه  وظاهره   } فيها  وما 

بذلك �شور ي�شرب يوم القيامة ليحجز بن املوؤمنن 

واملنافقن، فاإذا انتهى اإليه املوؤمنون دخلوه من بابه، 

فاإذا ا�شتكملوا دخولهم اأغلق الباب، وبقي املنافقن 

من ورائه يف احلرة والظلمة والعذاب، كما كانوا يف 

الدار الدنيا يف كفر و�شك وحرة،{ ينادونهم اأمل نكن 

معكم} اأي ينادي املنافقن املوؤمنن: اأما كنا معكم يف 

معكم  ون�شلي  اجلمعات؟  معكم  ن�شهد  الدنيا  ال��دار 

معكم  ونح�شر  بعرفات؟  معكم  ونقف  اجلماعات؟ 

الغزوات؟ ونوؤدي معكم �شائر الواجبات؟ قالوا: بلى، 

اأي فاأجاب املوؤمنون املنافقن قائلن: بلى قد كنتم 

وارتبتم  وترب�شتم  اأنف�شكم  فتنتم  ولكنكم   } معنا 

فتنتم  اأي  ال�شلف:  بع�ص  قال   ، االأم��اين}  وغرتكم 

اأنف�شكم باللذات واملعا�شي وال�شهوات { وترب�شتم} 

اأي اأخرمت التوبة من وقت اإىل وقت، وقال قتادة: 

بالبعث  اأي  {وارتبتم}  واأهله،  باحلق  ترب�شتم}   }

�شيغفر  قلتم:  اأي  االأم��اين}  {وغرتكم  امل��وت،  بعد 

 {
ّ

اهلل اأم��ر  ج��اء  حتى   } الدنيا  غرتكم  وقبل  لنا، 

وغركم   } امل��وت،  جاءكم  حتى  هذا  يف  زلتم  ما  اأي 

كانوا  قتادة:  وق��ال  ال�شيطان،  اأي  الغرور}   
ّ

ب��اهلل

 ما زالوا عليها حتى 
ّ

على خدعة من ال�شيطان واهلل

 يف النار، ومعنى هذا الكالم من املوؤمنن 
ّ

قذفهم اهلل

للمنافقن: اإنكم كنتم معنا اأي باأبدان ال نية لها وال 

قلوب معها، واإمنا كنتم يف حرة و�شك فكنتم تراءون 

من  القول  وهذا  قلياًل،  اإال   
ّ

اهلل تذكرون  وال  النا�ص 

به  تعاىل   
ّ

اهلل اأخرب  الذي  قولهم  ينايف  ال  املوؤمنن 

عنهم حيث يقول: { كل نف�ص مبا ك�شبت رهينة اإال 

اأ�شحاب اليمن يف جنات يت�شاءلون عن املجرمن ما 

وجه  على  منهم  خرج  اإمنا  فهذا  ؟  �شقر}  يف  �شلككم 

التقريع لهم والتوبيخ؛ ثم قال تعاىل: { فاليوم ال 

يوؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا} اأي لو جاء 

اأحدكم اليوم مبلء االأر�ص ذهبًا ومثله معه ليفتدي 

} تعاىل:  وقوله  منه،  قبل  ما   
ّ

اهلل ع��ذاب  من  به 

منقلبكم،  واإليها  م�شركم  هي  اأي  النار}  م��اأواك��م 

وقوله تعاىل: { هي موالكم} اأي هي اأوىل بكم من 

كل منزل، على كفركم وارتيابكم وبئ�ص امل�شر.

امل�ضارعة باخلريات يف رم�ضان

اإن كان الثوب وا�سعا فالتحف به
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر
املكتبة الإ�سالمية

كتاب �سيد رجال التاريخ حممد �سلى اهلل عليه و�سلم
الطنطاوي،  علي  ال�شيخ  كتب  ك��ع��ادة 

اإذا  كيف  ج��زال��ة،  وكلها  جميلة  لغتها 

اهلل  �شلى  احل��ب��ي��ب  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ه��ي 

خا�شة؟  هجرته  وع��ن  و�شلم...  عليه 

كتابات ترد على امل�شت�شرقن واأتباعهم 

اأمور  اإىل  القارئ  نظر  وتعيد  بعقالنية، 

احلبيب  �شرة  يف  ع��ادة  اإليها  ينتبه  ال 

علي  ال�شيخ  األفه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

الطنطاوي رحمه اهلل.

اإعداد:�سماح خميلي

اإكرام الله لنبيه �سلى الله عليه و�سلم بالنبوة



من اأقوال ال�صاحلني
حديثا  االأمة  بهذه  ينه�ص  الذي  هو  وحده  الدين  باأن  واإخال�ص  اإميان  يف  نعتقد  نزل  ومل  نعتقد  " اإننا 

كما نه�ص بها قدميا، وبالدين فقط ن�شل اإىل حيث ناأمل ونبلغ كل ما نرجوه ونتمناه، والدين هو راأ�ص 

مالنا الذي ال خ�شارة معه، وال ندامة تلحق العاملن به واملعت�شمن بحبله املتن واإذن فالدين قلب كل 

�شيء" ال�شيخ الطيب العقبي رحمه اهلل

تغري عادات النوم يف رم�سان
زاوية من نور

وم���ن دخ��ل��ه ك���ان اآم��ن��ا

اأبو بكر ال�صديق ر�صي الله عنه..

 ما ظنك باثنني الله ثالثهما

الكرمي  ال��ق��راآن  يقابل  االآي��ات  ع�شرات  يف    

" على  بال�شماء  الن�شبية "  �شاآلتها  االأر�ص "على 

ات�شاعها املذهل " وهذه املقابلة البد اأنها متعلقة 

بو�شع خا�ص لالأر�ص بالن�شبة اإىل ال�شماء .  

ال�شماوات  تعبر  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ي��ذك��ر   

قراآنية  اآي��ة  ع�شرين  يف  بينهما  وم��ا  واالأر����ص 

كانت  اإذا  اإال  تتم  ال  البينية  وه��ذه  �شريحة  

االأر�ص يف مركز ال�شماوات اأي يف مركز الكون . 

تبارك  احلق  قول  قراآنيا   الو�شع   هذا   يوؤكد 

اجلن  مع�شر  يا   ( الرحمن :   �شورة  يف  وتعاىل 

اأقطار  من  تنفذوا  اأن  ا�شتطعتم  اإن  واالإن�����ص 

اإال  تنفذون  ال  فانفذوا  واالأر����ص  ال�شماوات 

ب�شلطان  ( الرحمن :33. 

اأي �شكل هند�شي هو اخلط   وذلك الأن قطر 

الوا�شل بن طرفيه مرورا مبركزه ،  فاإذا انطبقت 

مع  الن�شبية "  �شخامتها  "مع  ال�شماوات   اأقطار 

اأقطار االأر�ص  "على �شاآلتها الن�شبية "  فالبد اأن 

تكون االأر�ص يف مركز ال�شماوات . 

الدين   كمال  ح�شن  الدكتور  االأ�شتاذ   اأثبت 

وجود  واإث��ب��ات  للياب�شة    املكرمة  مكة  تو�شط 

من  انطالقا  اأر�شنا   يف  كلها  ال�شبع  االأر���ش��ن 

حديث �شيد املر�شلن عليه اأف�شل ال�شالة واأزكى 

من  �شيئا  اأخ��ذ  "من  فيه :   ق��ال  ال��ذي  الت�شليم 

اإىل  القيامة  يوم  به  خ�شف  حقه  بغر  االأر�ص 

الداخلي  الرتكيب  درا�شات  ومن  اأر�شن"  �شبع 

لالأر�ص ثبت ذلك ، مما ينطبق وقول ر�شول اهلل  

مناء  حرم  احلرم  " اإن  و�شلم:   عليه  اهلل  �شلى 

من ال�شماوات ال�شبع و االأر�شن ال�شبع "  وقوله   

يا  قري�ص   مع�شر  يا  و�شلم : "   عليه  اهلل  �شلى 

مع�شر اأهل مكة  اإنكم بحذاء و�شط ال�شماء  واأقل 

االأر�ص ثيابا  فال تتخذوا الوا�شي ".  

وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم :  "البيت املعمور 

يف  بيت  باأنه  املعمور  البيت  وو�شفه  مكة "،   منا 

ال�شماء ال�شابعة على حيال الكعبة متاما حتى 

لو خر خلر فوقها . 

كل ذلك يوؤكد لنا اأن االأر�ص يف مركز الكون   

االأوىل   االأر���ص  مركز  يف  امل�شرفة  الكعبة  واأن 

�شماوات   �شبع  وح��ول��ه��ا  اأر���ش��ن   �شت  ودون��ه��ا 

والبيت  مبا�شرة   املعمور  البيت  حتت  والكعبة 

للحرم  املتميز  املوقع  هذا  العر�ص   حتت  املعمور 

والربكة  والكرامة   ال�شرف  من  اأع��ط��اه  املكي 

الو�شف  ه��ذا  م��ن  جعل  م��ا  االإلهية  والعناية 

حقيقة  اآم��ن��ا..  (  ك��ان  دخله  )وم��ن  القراآين : 

وظل  اهلل  اأم��ان  يف  دخل  الأنه  ملمو�شة  مدركة 

�شرف  ن��ال  م��ن  ي�شام  اأن  ميكن  وه��ل  عر�شه  

التواجد يف هذا املكان؟.

اأول  ليكون  املكي   من هنا كان اختيار احلرم 

وجعله  االأر�ص    على  فيه  تعاىل   اهلل    عبد  بيت 

واعتمارهم   حلجهم  ومق�شدا  للم�شلمن    قبلة 

األف �شالة   واحل�شنة  وجعل ال�شالة فيه مبائة 

اهلل   ر�شول  قال  لذلك  ح�شنة   األف  مبائة  فيه 

املكرمة  مكة  ح��ق  يف  و�شلم    عليه  اهلل  �شلى 

التي  ال�شريفة  النبوية  االأح��ادي��ث  ع�شرات 

اهلل   عند  ومكانته  املكان   خ�شو�شية  ت��وؤك��د 

�شبحانه وتعايل   ومنها قوله عليه اأف�شل ال�شالة 

واأزكى الت�شليم : 

يوؤم  خرج  من  االإ�شالم ،  دعامة  البيت  " هذا 
هذا البيت من حاج اأو معتمر كان م�شمونا على 

اأن  رده  واإن  اجلنة ،   يدخله  اأن  قب�شه  اإن  اهلل 

يرده باأجر وغنيمة" . 

 ف�شبحان الذي اختار مكة املكرمة موقعا الأول 

بيت عبد فيه يف االأر�ص  واختاره بهذه املركزية 

من الكون  وغمره بالكرامات والربكات ، وقرر اأن 

من دخله كان اآمنا   وهذه حقائق ما كان لالإن�شان 

وحفظه  الكرمي ،  القراآن  نزول  لوال  يدركها  اأن 

بلغة وحيه بحفظ الرحمن الرحيم.

 - عنه  اهلل  ر�شي   - ال�شديق  بكر  اأبو 

اأول اخللفاء الرا�شدين، وخليفة ر�شول اهلل 

رين باجلنة، وهو ثاين  املُب�شهَّ الع�شرة  واأحد  و�شلم،  �شلى اهلل عليه 

اثنن، وهو خر من طلعت عليه ال�شم�ص بعد النبين.

اإىل  و�شبق  البعثة،  قبل  و�شلم   عليه  اهلل  �شلى  النبي  �شحب 

اإقامته  مدة  معه  وا�شتمر  اإ�شالما،  الرجال  اأول  فكان  به،  االإمي��ان 

اأن مات،  اإىل  امل�شاهد كلها  الغار، ويف  الهجرة ويف  مبكة، ورافقه يف 

وكانت الراية معه يوم "تبوك"، وحج بالنا�ص يف حياة ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم - �شنة ت�شع، وا�شتقر خليفة يف االأر�ص بعده، 

ولقبه امل�شلمون ب�"خليفة ر�شول اهلل"، وقد اأدرَك اأبوه اأبو قحافة 

االإ�شالم فاأ�شلم، وغلب عليه لقب: "عتيق".

واأخرج اأبو داود يف الزهد ب�شنٍد �شحيح عن عروة، قال: اأ�شلم اأبو 

بكر وله اأربعون األف درهم، قال ُعروة: واأخربتني عائ�شة اأنه مات 

وما ترك دينارا وال درهما، اأنفقها كلها يف �شبيل اهلل.

َرُه  ُروُه َفَقْد َن�شَ من اأعظم مناقبه قول اهلل - تعاىل -: )اإِالهَّ َتْن�شُ

َيُقوُل  اإِْذ  اْلَغاِر  يِف  ُهَما  اإِْذ  اْثَنْنِ  َثايِنَ  َكَفُروا  الهَِّذيَن  اأَْخَرَجُه  اإِْذ   
ُ هَّ
اهلل

املراد  فاإن   ،]40 َمَعَنا(]التوبة:   
َ هَّ
اهلل اإِنهَّ  ��َزْن  حَتْ اَل  اِحِبِه  ِل�شَ

ب�شاحبه اأبو بكر بال نزاع.

وثبت يف ال�شحيحن من حديث اأن�ص اأنهَّ النبي - �شلهَّى اهلل عليه 

و�شلهَّم - قال الأبي بكر وهما يف الغار: "ما ظنُّك باثنن اهلل ثالثهما"، 

واالأحاديث يف كونه كان معه يف الغار كثرة �شهرة، ومل ُي�شركه يف 

هذه املَْنقبة غُره.

عن اأبي هريرة قال: قال ر�شول اهلل - �شلهَّى اهلل عليه و�شلهَّم -: 

"َمن اأ�شبح منكم اليوم �شائًما؟"، قال اأبو بكر: اأنا، قال: "فَمن َتِبع 

منكم  اأطَعَم  "فَمن  قال:  اأنا،  بكر:  اأبو  قال  َجَنازة؟"،  اليوم  منكم 

اليوم  منكم  عاد  "فَمن  ق��ال:  اأن��ا،  بكر:  اأب��و  قال  م�شكيًنا"،  اليوم 

ا"، قال اأبو بكر: اأنا، فقال ر�شول اهلل - �شلهَّى اهلل عليه و�شلهَّم  مري�شً

-: "ما اجتَمْعَن يف امرئ، اإالهَّ دَخَل اجلنة".

ملراد  واإدراك��ا  فهما  النا�ص  اأكرث  عاقال،  ح�شيفا  رجال  كان  ولقد 

ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم.

فعن اأبي �شعيد اخلدري قال: خطب النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم 

- فقال: "اإنهَّ اهلل خرهَّ عبًدا بن الدنيا وبن ما عنده، فاختاَر ما عند 

اهلل"، فبكى اأبو بكر - ر�شي اهلل عنه - فقلت يف نف�شي: ما ُيبكي هذا 

ال�شيخ، اإن يكن اهلل خر عبدا بن الدنيا وبن ما عنده، فاختار ما 

عند اهلل، فكان ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - هو العبد، وكان 

يف  علّي  النا�ص  اأَمنهَّ  اإنهَّ  تبِك؛  ال  بكر  اأبا  "يا  قال:  اأعلََمنا،  بكر  اأبو 

اأُمتي، التَخذُت  ُمتِخًذا خلياًل من  اأبو بكر، ولو كنُت  حبته وماله  �شُ

َيْبَقَنهَّ يف امل�شجد باٌب اإالهَّ  ته، ال  ة االإ�شالم ومودهَّ اأبا بكر، ولكن اأخوهَّ

، اإالهَّ باُب اأبي بكر". �ُشدهَّ

اأول الثابتني عند وفاة ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم
عن  فك�شف  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  وفاة  عند  ثابتا  كان 

والذي  ًتا،  وَميِّ ا  حيًّ ِطْبَت  واأمي،  اأنت  باأبي  قال:  له،  فقبهَّ اهلل  ر�شول 

اهلل  فحمد  خ��رج،  ثم  اأب��دا،  املوَتَتْن  اهلل  ُيذيقك  ال  بيده  نف�شي 

واأثنى عليه، وقال: اأال َمن كان يعبد حممًدا، فاإنهَّ حممًدا قد مات، 

ٌت َواإِنهَُّهْم  وَمن كان يعبد اهلل، فاإنهَّ اهلل حيٌّ ال ميوت، وقال: )اإِنهََّك َميِّ

ٌد اإِالهَّ َر�ُشوٌل َقْد َخلَْت  مهَّ ُتوَن( ]الزمر: 30[، وقال: ) َوَما حُمَ َميِّ

ْو ُقِتَل اْنَقلَْبُتْم َعلَى اأَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب  ْن َماَت اأَ �ُشُل اأََفاإِ ِمْن َقْبِلِه الرُّ

اآل  اِكِريَن(  ال�شهَّ  
ُ هَّ
اهلل َو�َشَيْجِزي  �َشْيًئا   

َ هَّ
اهلل رهَّ  َي�شُ َفلَْن  َعِقَبْيِه  َعلَى 

عمران: 144[، قال: فَن�َشَج النا�ص يبكون.

وح�شلت يف اأيامه اأخطر الفنت التي ا�شتطاع بِحكمته و�شجاعته 

ة كثر من العرب الذين امتنعوا عن  اأن يق�شي عليها يف َمْهدها، اإنها ِردهَّ

ة. دهَّ اأداء الزكاة فاأعزهَّ اهلل الدين باأبي بكر يوم الرِّ

وقد اأمر زيد بن ثابت بجمع القراآن ، يقول زيد ر�شي اهلل عنه 

:"فلم يزْل يحثُّ مراجعتي، حتى �شَرح اهلل �شدري للذي �شَرح اهلل 

ْعُت القراآن  له �شدر اأبي بكر وعمر، وراأيت يف ذلك الذي راأَيا، فتتبهَّ

َقاع واللَِّخاف، و�شدور الرجال". اأجمُعه من الُع�ُشب والرِّ

اأبو بكر  هَّا تويفِّ  "مَل اأ�شيد بن �شفوان - ر�شي اهلل عنه - قال:  عن 

ت املدينة بالبكاء، ودِه�َص النا�ص كيوم َقْب�ص النبي  ال�شديق، ارجَتهَّ

- �شلى اهلل عليه و�شلم.

تويف يوم االثنن يف جمادى االأُوىل �شنة ثالث ع�شرة من الهجرة، 

وهو ابن ثالث و�شتن، كانت خالفة اأبي بكر ر�شي اهلل عنه �شنتن 

وثالثة اأ�شهر، واثنن وع�شرين يوما.

من  در���ص  الفقراء  ب��اآالم  االأغنياء  اإح�شا�ص 

فيه  ملا  االأهمية  بالغة  الرم�شانية  الدرو�ص 

اأف��راد  بن  والتكافل  وال��رتاح��م  ال��ت��اآزر  من 

املجتمع الواحد.

 فال�شيام يفجر ينابيع الرحمة والعطف 

موا�شاة  اإىل  ويدفعهم  االأغنياء،  قلوب  يف 

اأن  بعد  العي�ص،  �شبل  بهم  �شاقت  ال��ذي��ن 

عليه   - يو�شف  كان  ولهذا  اجلوع،  باأمل  اأح�شوا 

ملاذا جتوع،  له:  ال�شيام، فقيل  من  - يكرث  ال�شالم 

اأ�شبع،  اأن  اأخ��اف  ق��ال:  االأر����ص؟  خزائن  على  واأن��ت 

فاأن�شى اجلائع".

"ال�شوم  اأحمد �شوقي:  ال�شعراء  اأمر  املعنى يقول  وحول هذا 

لكل  وخ�شوع،  هلل  وخ�شوع  باجلوع،  وت��اأدي��ب  م�شروع،  حرمان 

فري�شة حكمة، وهذا احلكم ظاهره العذاب، وباطنه الرحمة، 

يعود االإن�شان ال�شرب، ويعلمه خالل الرب، فاإذا جاع من األف ال�شبع، 

واجل��وع  يقع،  كيف  احل��رم��ان  كيف اأمله اإذا لذع".ع��رف 

ـ ما حكم اخلروج من امل�سجد دون اإمتام �سالة الرتاويح ب�سبب االإرهاق والتعب علما اأين 
عادة ما اأ�سلي ما تبقى يف البيت؟

كمال الدين.ق �س�سار

�شلى  الزيادة  �شاء  ليلة" ومن  "فال وتران يف  يوتر  االإمام حتى  ال�شالة خلف  االأ�شح 

دون ذلك، علما اأن 

اأولوية �شالة امل�شلم مع االإمام هي االأرجح وذلك لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم :" من قام 

امل�شلن الأمور  امل�شتحب خروج  ليلة"..ولي�ص من  مع االإمام حتى ين�شرف كتب له قيام 

الدنيا بل يجب التغلب على النف�ص بجهادها ورم�شان فر�شة عظيمة لذلك ُترّو�ص فيه 

النفو�ص وتتدرب على اأداء العبادات دون الركون اإىل امل�شقة اأو التعب. واهلل اأعلم 

ل�سبط ال�سكر يف رم�سان..عليك 
بالطماطم

اخل�شراوات  اأه��م  من  الطماطم  تعترب 

يف  ت�شتخدم  اأنها  حيث  اأي�شا  والفواكه 

البع�ص  اأن  كما  االأطعمة  معظم  اإع��داد 

ع�شر  ����ش���ورة  يف  ت��ن��اول��ه��ا  ي��ف�����ش��ل��ون 

فيتامن  من  عالية  ن�شبة  على  الحتوائها 

ال�شعرات  م��ن  قليلة  ن�شب  وج���ود  م��ع  ج 

احلرارية والدهون.

حت���ت���وي ال��ط��م��اط��م 

البيتاكاروتن  على 

ي�شاعد  وال�����ذي 

يجعل  اأن  ع��ل��ى 

اجل����ل����د ن��اع��م��ا 

ويحمي  و���ش��ح��ي��ا 

اجل����ل����د م�����ن اأ����ش���ع���ة 

الليكوبن  مادة  اأن  كما  ال�شارة،  ال�شم�ص 

ال�شم�ص  باأ�شعة  تاأثرا  اأقل  اجللد  جتعل 

فوق البنف�شجية ال�شارة والتي تعترب اأحد 

اأ�شباب التجاعيد واخلطوط باجللد.

"ك"  فيتامن  على  الطماطم  حتتوي 

الطماطم  يجعل  مم��ا  الكال�شيوم  وعلى 

يف  قويا  عامال 

تقوية العظام 

وع����الج����ه����ا، 

م���ادة  اأن  ك��م��ا 

تعمل  الليكوبن 

كتلة  حت�شن  على 

العظام وحتمي من 

تاآكلها.

فيتامن  اأن  كما 

اللذان  )ج(  و  )اأ( 

ي��ع��ت��ربا م�����ش��ادان 

يقوما  ل��الأك�����ش��دة 

مبهاجمة ال�شقائق 

احل�����رة امل���وج���ودة 

اخلاليا  تدمر  يف  تت�شبب  والتي  باجل�شم 

وحدوث ال�شرطان.

ال�شكر  م�شتوى  توازن  ت�شاعدعلى  وهي 

م�شدر  تعترب  الطماطم  اأن  حيث  بالدم 

رائع للكروميوم والذي ي�شاعد على �شبط 

م�شتوى ال�شكر بالدم.

عند  النوم  م�شاكل  تكرث 

�شهر  خ����الل  ال�����ش��ائ��م��ن 

الأ�شباب  وذل���ك  رم�����ش��ان، 

بتغر  ت���رت���ب���ط  ك���ث���رة 

عادات النوم واال�شتيقاظ، 

�شحية  ت��اأث��رات  ول��ذل��ك 

نظام  فتبديل   ، م��ت��ع��ددة 

النوم له اآثار �شلبية �شيئة 

لل�شائم،  بالن�شبة  ج��دا 

ي�شعر  ق��د ال  االآث���ار  ه��ذه 

فهي  مبا�شرة،  ال�شائم  بها 

عن  تنتج  تراكمية  اآث���ار 

ال�شاعة  خ���ارج  يف  ال��ن��وم 

الطبيعية  البيولوجية 

والتي  االإن�شان،  ج�شم  يف 

العا�شرة  م��ن  ع��ادة  ت��ب��داأ 

ليال،  ع�شر  احل��ادي��ة  اأو 

وت��ن��ت��ه��ي يف ف��ج��ر ال��ي��وم 

التايل.

التي  اال�شطرابات  ومن 

يكرث حدوثها نتيجة لتغر 

عدم  ه��ي  ال��ن��وم،  �شاعات 

مراحل  اإىل  النائم  و�شول 

ونق�ص  العميقة  ال��ن��وم 

ال�شريع  النوم  مراحل  يف 

بحيث يبقى ج�شم االإن�شان 

متعبا ومنهكا ومتهيجا وال 

ي�شعر باال�شتقرار.

واأي�����ش��ا ي��الح��ظ وج��ود 

ه�شمية  ا����ش���ط���راب���ات 

تبدل  عن  ناجمة  �شديدة 

يزيد  مما  ال��ن��وم،  �شاعات 

يف  ال�شكري  اال���ش��ط��راب 

التوازن  واختالل  اجل�شم، 

الذهني.

و ال�شيام الن�شط هو حل 

مثايل لهذه امل�شكلة، ويعني 

بجميع  االإن�������ش���ان  ق��ي��ام 

مهامه اليومية وهو �شائم، 

ريا�شية  بن�شاطات  فيقوم 

ومهنية  ومنزلية  وذهنية 

���ش��م��ن ح����دود، ب��ح��ي��ث ال 

يكون  وال  م�شنية  ت��ك��ون 

فيها تعر�ص �شديد للحرارة 

اأثناء القيام باالأعمال.

ي���������������س�������ت�������ف�������ت�������ون�������ك
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ت
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Newsالأورا�سحلظة لصحتك

اللهم اأعني يف �شهرك الف�شيل هذا على �شيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته واآثامه، وارزقني فيه ذكرك و�شكرك 

بدوامه وبتوفيقك يا هادي امل�شلن.. اللهم ارزقني فيه رحمة االأيتام، واإطعام الطعام، واإف�شاء ال�شالم، و�شحبة 

الكرام بطولك يا ملجاأ االآملن.. اللهم اأمت علينا �شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نرانك، واأدخلنا جنتك، و�شخر لنا 

الطيبن من خلقك، وا�شرح �شدورنا بذكرك، وابعد عنا كدر الدنيا وهمها يارب العاملن. اآمن

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

واذكروا نعمة اهلل
ذكر الأولني

الإح�صا�ش بالفقراء

يف مدر�سة ال�سيام



الفنان واملو�سيقار ح�سام الدين عرعار لالأورا�ص نيوز: 

يف اليوم ال�سابع بال�سوق اجلواري حي ك�سيدة 

بعد اخلروج الن�سبي ليال يف الأ�سبوع الأول 

مع الدكتورة بدراين نور الهدى..

طبيبة  "بدراين.ن"  الدكتورة  حتدثت 

عامة لـ"االأورا�ص نيوز" عن كل ما يخ�ص 

�سحة الفرد خال ال�سهر الف�سيل خا�سة 

واأن االأغلبية يتبعون نظام غذائي غري 

عدة  عنه  ينجم  الـــذي  ـــر  االأم �سحي 

على  يتوجب  حيث  وم�ساعفات،  اأ�سرار 

كل واحد منا التقيد بعدة نقاط اأهمها 

االإن�سان  كافية كون  بكميات  املاء  �سرب 

املاء  من  ون�سف   2 اإىل  2لرت  من  يحتاج 

خال االأيام العادية، اأما خال رم�سان 

على  الكمية  هذه  تق�سيم  عليه  فيجب 

فرتات من االإفطار حتى ال�سحور خا�سة 

ودفعة  بكرثة  املــاء  ي�سرب  الكثري  واأن 

ــاء فـــرتة الــ�ــســحــور وهــذه  ــن واحــــدة اأث

ــدت  اأك املتحدثة  خــاطــئــة،  الطريقة 

تناول  عن  االبتعاد  �سرورة  على  اأي�سا 

ال�سكريات وتقليل كمية امللح واالبتعاد 

�سحية  باأكات  وتعوي�سها  املقليات  عن 

من االأف�سل اأن تكون م�سوية.

فهنا  ال�سكري  مر�سى  يخ�ص  فيما  اأمــا 

اأكدت الدكتورة "بدراين" اأن هذه الفئة 

يجب عليها اأن تتبع نظام غذائي �سحي 

خا�سة  املتابع  الطبيب  عليه  ي�سرف 

الدرجة  مــن  ال�سكري  ــداء  ب امل�سابني 

حقن  ي�ستعملون  الذين  من  اأي  الثانية 

عليهم  ال�سيام  ي�سبح  هنا  االأن�سولني 

يف  ت�ساهم  احلــقــن  ــذه  ه الأن  حمــظــورا 

مما  ــدم  ال يف  ال�سكري  م�ستوى  خف�ص 

املر�سى،  على  �سحية  اأ�سرار  يف  يت�سبب 

الدرجة  من  بال�سكري  امل�سابني  اأن  كما 

االأوىل اأي من يتناول االأدوية بطريقة 

ال�سيام فقط  الفئة ميكنها  عادية هذه 

االإفطار  فرتتي  خال  االأدوية  تتناول 

وال�سحور لكن بعد ا�ست�سارة الطبيب.

مر�سى  عــن  اأي�سا  الــدكــتــورة  حتــدثــت 

هاذين  اأن  والقلب"  الدموي  "ال�سغط 
اإال  اأبدا باالإفطار  الفئتني غري معنيتني 

اأدوية  كانت  اإن  ا�ستثنائية  حــاالت  يف 

م�ساعفات  يف  تت�سبب  الدموي  ال�سغط 

الطبيب  و�سف  واإن  القلب  ع�سلة  على 

حمددة  فرتات  يف  االأدويــة  تلك  املعالج 

اأين ي�ستوجب على املري�ص اإتباع ن�سائح 

اأن  م�سيفة  اأزمات،  عن  لابتعاد  متابعه 

الطبيب هو الوحيد واملخول يف ال�سماح 

قالت  كما  عدمه،  من  بال�سوم  للمري�ص 

احلــاالت  جميع  يف  �سحي  ال�سيام  اأن 

االأكل  يف  عاداتنا  اأن  اإال  املر�سية  حتى 

من جعلته غري ذلك.

يقوم  عرعار  الدين  ح�سام  الفنان 

بتق�سيم يومه يف رم�سان بني العبادة 

بالذهاب  يومه  يبداأ  حيث  والعمل 

القيام  عــلــى  والــ�ــســهــر  الــعــمــل  اإىل 

الفراغ  ـــات  اأوق واغــتــنــام  بــالــواجــب 

الدوام  انتهاء  وبعد  القراآن  بقراءة 

اأو  الريا�سية  القاعة  اإىل  يتوجه 

ممار�سة  اجــل  من  مفتوح  ف�ساء  اأي 

اأذان  وبعد  االأ�سدقاء.  مع  الريا�سة 

االإفطار  مائدة  على  يجتمع  املغرب 

الذهاب  قبل  ال�سغرية  العائلة  رفقة 

كما  الرتاويح،  �ساة  اإىل 

خــ�ــســ�ــص بــرنــاجمــا 

االإن�سادية  للحفات 

ب�سهر  ـــة  اخلـــا�ـــس

مت  اأن  بعد  رم�سان 

ابرم اتفاقية مع دار 

�سوايعي  الثقافة علي 

الثقافة  ومــديــريــة 

ثري  برنامج  على 

ي�سمل باطوهات 

فيها  ــيــة  ــل عــائ

دينية  اأنا�سيد 

ت  حيا م�سر و

ـــــاب  ـــــع واأل

ــحــريــة  �ــس

ت  بقا م�سا و

دينية و�سيم�ص 

الربنامج  هذا 

من  الـــعـــديـــد 

بوالية  البلديات 

و�س�سار  يابو�ص  بلدية  مثل  خن�سلة 

...الخ .

اآخر  بربنامج  ارتباطه  اإىل  اإ�سافة   

من طرف مديرية ال�سباب والريا�سة 

الــذي  ال�سباب  موؤ�س�سات  وديــــوان 

بدوره تتنوع فيه االأن�سطة عرب ربوع 

والية خن�سلة، كل هذا ال مينع الفنان 

الكبري ح�سام من تخ�سي�ص وقت معني 

العجزة  دار  لفائدة  حفل  لتنظيم 

ونزالء الطفولة امل�سعفة الإخراجهم 

من الروتني وحت�سي�سهم بجو العائلة 

الفنان  �سريافق  اأين  رم�سان،  �سهر  يف 

ح�سام جمموعة من الفنانني يف هذا 

فرحاتي  الفنان  اأبرزهم  من  ال�سهر 

لطفي والفنان ر�سوان حراث والفنان 

حديثه  ليختم  بومعيزة،  اهلل  عبد 

وال�سامة  للخري  واالأمــاين  بالدعاء 

للوطن. 

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

من  ومتنوعة  خمتلفة  برامج  ت�سطري  مع 

الثقافة  ومــديــريــة  باتنة  بلدية  قبل 

للوالية والتي جمعت بني اجلانب الثقايف 

الع�سرات  اختارت  والرتفيهي،  والديني 

ــعــائــات الــبــاتــنــيــة الـــنـــزوح نحو  ــن ال م

والتثقيفية  الرتفيهية  املرافق  خمتلف 

بهدف ق�ساء �سهراتها على اأنغام هادئة اأو 

اأنا�سيد دينية متنوعة اإىل جانب عدد من 

الن�ساطات الرتفيهية لاأطفال ال�سغار.

بو�سط  احلروف"  "حديقة  ت�سهد  حيث 

خمتلفة  ن�ساطات  ــدة  ع باتنة  مدينة 

فناين  خرية  يحييها  التي  الغنائية  منها 

من  وا�سعا  اإقــبــاال  القــت  والتي  املنطقة 

اأماكن  من  توافدت  التي  العائات  قبل 

ومناطق خمتلفة ومل تفوت فر�سة ترك 

اأبنائها لا�ستمتاع باالألعاب املختلفة التي 

يحويها هذا املرفق الهام.

حممد  الثقافة  دار  من  كل  ت�سهد  فيما 

يف  يتمثل  مميزا  ن�ساطا  خليفة  اآل  العيد 

معر�ص تقليدي متنوع اإىل جانب حفات 

اإن�سادية بني احلني واالآخر وكذا حفات 

يف  ال�سهر،  نهاية  لغاية  �ستدوم  غنائية 

حني تعرف العديد من املكتبات العمومية 

هي  متنوعة  برامج  الوالية  م�ستوى  على 

العائات  ا�ستقطاب  يف  �ساهمت  االأخــرى 

ل�سهرات ممتعة تدوم لغاية فرتة ال�سحور، 

بني  خمتلفة  ن�ساطات  تقدم  اأنها  خا�سة 

وكذا  والرتفيهية  والثقافية  الدينية 

امل�سرح  التي ي�سهدها  امل�سرحية  العرو�ص 

االأخرى  هي  القت  والتي  باتنة  اجلهوي 

اإقباال وا�سعا من قبل اجلمهور املحب لهذا 

الفن.

هذا وبعد العزوف الن�سبي يف اخلروج ليا 

ا�ستعادت  رم�سان،  من  االأوىل  ــام  االأي يف 

واختارت  ون�ساطها  حركيتها  العائات 

التي  املرافق  خمتلف  يف  �سهراتها  ق�ساء 

جعلت  ومتنوعة  ثرية  ن�ساطات  تقدم 

اأمام خمتلف الباتنني  منها نقطة اختيار 

يف هذا ال�سهر الف�سيل.

الن�ساطات  هذه  ت�ستمر  اأن  وينتظر  هذا 

امل�سرحية  والعرو�ص  والفنية  الرتفيهية 

حيث  الــكــرمي  ال�سهر  نهاية  غاية  اإىل 

فر�ص  الباتنية  العائات  ــام  اأم �ستكون 

رم�سان  �سهرات  وق�ساء  للخروج  عديدة 

مبتعة و�سعادة اكرب.

معاوية.�ص

يف جولــة قادتنــا اإىل ال�ســوق اجلــواري 

ك�ســيدة بعدمــا عر�ســنا اأهــم االأ�ســعار يف 

االأ�سبوع االأول، مل�ســنا تذمر املواطنني من 

ارتفاع اأ�سعار اخل�سروات االأكرث ا�ستهاكا 

غــرار  علــى  الثــاين،  االأ�ســبوع  خــال 

الطماطم التي قفز �ســعرها من 800 اإىل 

800 اإىل  120دج، والب�ســل االأحمر من 
اإىل   600 الب�ســل االأبي�ص من  120 دج، 
 500 4500اإىل  مــن  البطاطــا  800دج، 
دج، ومــا بــث الغرابة يف نفو�ص ال�ســائلني 

�ســعر اليقطــني الــذي و�ســل اإىل 150دج 

فرغــم عــدم االإقبال عليــه اإال اأن �ســعره 

ر�ســم عامات التعجب، فيما عرفت بع�ص 

اأ�ســعار اخل�ســر  ا�ســتقرارا ملحوظــا علــى 

غرار ال�ســاطة 750دج، �سفلور100دج، 

اجلــزر 500دج الــذي اأنخف�ــص �ســعره ب 

10 دينار جزائري حيث كان خال اأوىل 
اأيام رم�سان 600دج.

فيما �سهدت اأ�سعار الفواكه انخفا�سا ن�سبيا 

يف االأ�ســعار حيــث و�ســل  �ســعر الفراولــة 

اأما  250دج،  �سعره  اأن كان  220 دج بعد 
�ســعر املوز  فقفــز اإىل 290دج بعدما كان 

�ســعره 250دج، وقــد عرفت بع�ــص اأنواع  

التمور املتو�ســطة اجلودة اأ�سعارا متباينة 

و�ســلت اإىل 400 دج كيلــو غــرام بعــد اأن 

كانــت 600دج، فيما و�ســل �ســعر البطيخ 

180دج،  ال�ســمام  130دج،  االأحمــر 

ومقارنــة ب�ســعره يف نقــاط اأخــرى للبيــع 

الحظنا ارتفاعا ملحوظا ل�سعره.

وفيما يتعلق ب�ســوق اللحــوم فقد الحظنا 

اإقبــاال ملحوظــا علــى اللحــوم البي�ســاء 

يائــم  الــذي  �ســعرها  النخفا�ــص  نظــرا 

جيب املواطن الب�سيط حيث و�سل �سعرها 

1200دج  احلمــراء  اللحــوم  كــغ،   200
الذي عرف انخفا�ســا ب�سيطا، �سعر اللحم 

املفروم 500دج للكيلو غرام الواحد.

واإذا ما رجعنا لاأ�ســعار املرجعية للخ�ســر 

التــي  رم�ســان  �ســهر  خــال  والفواكــه 

اعتمدتهــا وزارة التجــارة حفاظــا منهــا 

على القدرة ال�ســرائية للمواطن الحظنا 

زيادات ملحوظة ما يعني اأن �سعرها يقفز 

من جيب امل�ســتهلك وال يخدم احتياجاته 

اأن  املفرو�ــص  مــن  التــي كان  ومتطلباتــه 

تخدمه وتراعيه يف �سهر الرحمة.

انت�سرت عرب مدن والية �سطيف يف ال�سنوات 

القليلة الفارطة ظاهرة بيع اأكيا�ص 

"ال�ساربات" وهي نوع من الع�سائر التي يدخل 
يف اإعدادها جمموعة من املكونات واملواد 

امل�سافة، حيث تعرف هذه املادة اإقباال كبريا 

من طرف املواطنني خال اأيام ال�سهر الف�سيل 

خا�سة مع احلرارة التي تعرفها الوالية 

خال االأيام االأخرية، وتخ�س�ص بع�ص 

التجار يف اإعداد "ال�ساربات" يف حماتهم 

حيث يوؤكد هوؤالء على حتقيق مداخيل 

مالية مهمة للغاية نظري بيع هذه املادة التي 

يكرث الطلب عليها وي�سل اإىل طوابري طويلة 

يف بع�ص االأحيان خا�سة اإذا كانت النوعية 

جيدة، فيما ال تخلو املحات التجارية عرب 

عا�سمة الوالية وكذا العلمة من اأكيا�ص 

50 اإىل  "ال�ساربات" التي يرتاوح �سعرها بني 
االأيام  عرفت  حيث  الواحد  للكي�ص  دج   80
االأوىل من ال�سهر الف�سيل اإقباال كبريا على 

اقتنائها، خا�سة اأن بع�ص الزبائن يف�سل 

اقتناء "ال�ساربات" بديا عن امل�سروبات 

الغازية.

ورغم االإقبال الكبري على هذا املنتوج اإال اأن 

الكثري من املواطنني اأعربوا عن ا�ستيائهم 

من النوعية الرديئة التي وجدوا عليها 

اأكيا�ص "ال�ساربات" حيث يعمد بع�ص التجار 

اإىل حماولة الربح ال�سريع من خال اإعداد 

نوعيات رديئة وت�سويقها للزبائن وهو االأمر 

الذي قد ي�سكل خطرا كبريا على �سحتهم 

خا�سة يف ظل جهل املواطنني لظروف اإعداد 

هذا املنتوج واملواد التي يتم ا�ستعمالها. 
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بعــد االإفطار ح�ســر ال�ســامي نف�ســو با�ص 

يــروح ي�ســلي الرتاويــح... يحــب يكــون 

يف ال�ســفوف االأوىل ما ت�ســتت افــكارو ما 

تزيــح... تطهــر وتو�ســاأ وقــام يدعو رب 

العباد يفرجها على الباد وتفوت االأزمة 

مرور الريح... خا�ســع فكرو ما هو �ســايع 

ت�ســرتيح...  امل�ســجد  يف  نف�ســو  حا�ســ�ص 

نا�ــص داخلة موراه وكاأنها يف �ســلة مقاهي 

يف امل�ســجد تدور وت�سيح ... االأول يبحث 

م�ســحف  والثــاين  �ســابة  �ســجادة  علــى 

والثالــث ينــادي علــى زميلــو وي�ســيح... 

وا�ص راه يدور يف بالهم حمتاجني ن�سرحو 

عقولهــم ت�ســريح... ومن �ســالة الن�ســاء 

�ســامعني كام وجتريح... وم�ســاداة على 

االماكن يل ا�ســتغلتها نا�ص با ت�سريح... 

يل حتكــي حكايــة دارهــا ويل غارقــة يف 

املديــح...ويل عقلهــا ال�ســق يف م�سل�ســل 

واالأخرى تفكريها داه الريح

و�ســع بات ال ي�ســكت عليه يف قلب م�سجد 

احل�ســور  يف  نــادى  �ســليح....  االمــام 

اعطونــا ال�ســكات احرتموا املقــام ويل ما 

عجبو�ــص احلــال ي�ســيح... خلونــا نقيمو 

اوجتريــح...  م�ســادالة  بــا  ال�ســاة 

انتهــى وقت احلكايــات حيىّ على ال�ســاة 

اجليعــان  التن�ســيح...  مــن  تعبنــا  رانــا 

واقــف والأول مــرة على بعــد خطوات من 

ال�ســامي تعبان قريب يطيح... زعمة دار 

بن�سيحة �ساحبو وقال نعمل همة ب�ساة 

الرتاويــح.. تايــه يف نعا�ســو منتظــر 

اخلروج والت�سريح... �سهرية برا ت�ستنى 

فيــه مع كــرمي وخمتــار ون�ســيح... اليوم 

جايبني خرب مليح... اخلا�ص قبل العيد 

باأيام النعمة من امل�ساء راح تطيح... ومن 

فوقها كاين زيــادة للموظفني بعد مطالب 

مرفوعــة بــني �ســراحة وتلميــح... راح 

تزهــى ايام املغبون يل �ســار بعد احلراك 

االخــري علــى حقــو قبيــح... مايحبو�ــص  

ال�ســاكت كل �سي الزم يكون بالت�سريح... 

ي�ســعر  ان  دون  االمــام  �ســلم  تايــه  وهــو 

"امل�سلي" يل كان يف خيالو ي�سيح... خرج 
مــن امل�ســجد تعبان حمتــاج قعــدة اخرى 

للرتويــح... مالقا�ص �ســباطو قدام الباب 

ا�ستنفر ينادي وي�سيح..

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

الرتاويــــــــــــــح...
بقلم: بوبري  نوارة 

يجعل  من  وحده  ال�صحي  الغذائي  "النظام 
ال�صيام عادة �صحية جلميع املر�صى"  

مييز  ما  اأهم  والعبادة  والعمل  الإن�صادية  "احلفالت 
يومياتي يف �صهر رم�صان" 

بائعو ال�صاربات... 
مداخيل كبرية 
وخماطر جمة 

ال�ضحة يف رم�ضان 

�ضهرات رم�ضانية 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان 

دع�����������اء
َعاِم،  الطَّ َواإِْطَعاَم  ااْلأَْيتَاِم،  َرْحَمَة  اليوم  هذا  يِف  ارزقني  "اللَُّهمَّ 

انَبََة اللِّئَاِم،  اَلِم، َواْرُزْقِنى ِفيِه �ُصْحبََة الِْكَراِم َوُمَ َواإِْف�َصاَء ال�صَّ
ِبَطْوِلَك َيا اأََمَل ااْلآِمِلنَي"

كان احلجــاج بن يو�ســف الثقفي ي�ســتحم باخلليج العربي فاأ�ســرف على 

الغــرق فاأنقذه اأحد امل�ســلمني وعندما حمله اإىل الــرب قال له احلجاج : 

اأطلــب ما ت�ســاء فطلبك جمــاب فقال الرجل : ومن اأنــت حتى جتيب يل 

اأي طلب ؟ قال: اأنا احلجاج الثقفي قال له : طلبي الوحيد اأنني �ساألتك 

باهلل اأن ال تخرب اأحدًا اأنني اأنقذتك . 

فاطمة يا فطوم وين ما 

تكوين نر�صلك مر�صول اإذا 

�صكنتي البحر نر�صلك عوامة 

واإذا �صكنتي ال�صماء نر�صلك 

حمامة و اإذا �صكنتي القرب 

يحا�صبك موالنا

ح7

اأعقد واأنوي وزين فالك
للتخل�ص من 

رائحة الثوم 

والب�سل من يديك 

عليك القيام "بفرك" 

اليدين بتفل 

القهوة، ومن 

الفم بتناول 

عيدان 

تدبرية 
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الفنان واملو�سيقار ح�سام الدين عرعار لالأورا�ص نيوز: 

يف اليوم ال�سابع بال�سوق اجلواري حي ك�سيدة 

بعد اخلروج الن�سبي ليال يف الأ�سبوع الأول 

مع الدكتورة بدراين نور الهدى..

طبيبة  "بدراين.ن"  الدكتورة  حتدثت 

عامة لـ"االأورا�ص نيوز" عن كل ما يخ�ص 

�سحة الفرد خال ال�سهر الف�سيل خا�سة 

واأن االأغلبية يتبعون نظام غذائي غري 

عدة  عنه  ينجم  الـــذي  ـــر  االأم �سحي 

على  يتوجب  حيث  وم�ساعفات،  اأ�سرار 

كل واحد منا التقيد بعدة نقاط اأهمها 

االإن�سان  كافية كون  بكميات  املاء  �سرب 

املاء  من  ون�سف   2 اإىل  2لرت  من  يحتاج 

خال االأيام العادية، اأما خال رم�سان 

على  الكمية  هذه  تق�سيم  عليه  فيجب 

فرتات من االإفطار حتى ال�سحور خا�سة 

ودفعة  بكرثة  املــاء  ي�سرب  الكثري  واأن 

ــاء فـــرتة الــ�ــســحــور وهــذه  ــن واحــــدة اأث

ــدت  اأك املتحدثة  خــاطــئــة،  الطريقة 

تناول  عن  االبتعاد  �سرورة  على  اأي�سا 

ال�سكريات وتقليل كمية امللح واالبتعاد 

�سحية  باأكات  وتعوي�سها  املقليات  عن 

من االأف�سل اأن تكون م�سوية.

فهنا  ال�سكري  مر�سى  يخ�ص  فيما  اأمــا 

اأكدت الدكتورة "بدراين" اأن هذه الفئة 

يجب عليها اأن تتبع نظام غذائي �سحي 

خا�سة  املتابع  الطبيب  عليه  ي�سرف 

الدرجة  مــن  ال�سكري  ــداء  ب امل�سابني 

حقن  ي�ستعملون  الذين  من  اأي  الثانية 

عليهم  ال�سيام  ي�سبح  هنا  االأن�سولني 

يف  ت�ساهم  احلــقــن  ــذه  ه الأن  حمــظــورا 

مما  ــدم  ال يف  ال�سكري  م�ستوى  خف�ص 

املر�سى،  على  �سحية  اأ�سرار  يف  يت�سبب 

الدرجة  من  بال�سكري  امل�سابني  اأن  كما 

االأوىل اأي من يتناول االأدوية بطريقة 

ال�سيام فقط  الفئة ميكنها  عادية هذه 

االإفطار  فرتتي  خال  االأدوية  تتناول 

وال�سحور لكن بعد ا�ست�سارة الطبيب.

مر�سى  عــن  اأي�سا  الــدكــتــورة  حتــدثــت 

هاذين  اأن  والقلب"  الدموي  "ال�سغط 
اإال  اأبدا باالإفطار  الفئتني غري معنيتني 

اأدوية  كانت  اإن  ا�ستثنائية  حــاالت  يف 

م�ساعفات  يف  تت�سبب  الدموي  ال�سغط 

الطبيب  و�سف  واإن  القلب  ع�سلة  على 

حمددة  فرتات  يف  االأدويــة  تلك  املعالج 

اأين ي�ستوجب على املري�ص اإتباع ن�سائح 

اأن  م�سيفة  اأزمات،  عن  لابتعاد  متابعه 

الطبيب هو الوحيد واملخول يف ال�سماح 

قالت  كما  عدمه،  من  بال�سوم  للمري�ص 

احلــاالت  جميع  يف  �سحي  ال�سيام  اأن 

االأكل  يف  عاداتنا  اأن  اإال  املر�سية  حتى 

من جعلته غري ذلك.

يقوم  عرعار  الدين  ح�سام  الفنان 

بتق�سيم يومه يف رم�سان بني العبادة 

بالذهاب  يومه  يبداأ  حيث  والعمل 

القيام  عــلــى  والــ�ــســهــر  الــعــمــل  اإىل 

الفراغ  ـــات  اأوق واغــتــنــام  بــالــواجــب 

الدوام  انتهاء  وبعد  القراآن  بقراءة 

اأو  الريا�سية  القاعة  اإىل  يتوجه 

ممار�سة  اجــل  من  مفتوح  ف�ساء  اأي 

اأذان  وبعد  االأ�سدقاء.  مع  الريا�سة 

االإفطار  مائدة  على  يجتمع  املغرب 

الذهاب  قبل  ال�سغرية  العائلة  رفقة 

كما  الرتاويح،  �ساة  اإىل 

خــ�ــســ�ــص بــرنــاجمــا 

االإن�سادية  للحفات 

ب�سهر  ـــة  اخلـــا�ـــس

مت  اأن  بعد  رم�سان 

ابرم اتفاقية مع دار 

�سوايعي  الثقافة علي 

الثقافة  ومــديــريــة 

ثري  برنامج  على 

ي�سمل باطوهات 

فيها  ــيــة  ــل عــائ

دينية  اأنا�سيد 

ت  حيا م�سر و

ـــــاب  ـــــع واأل

ــحــريــة  �ــس

ت  بقا م�سا و

دينية و�سيم�ص 

الربنامج  هذا 

من  الـــعـــديـــد 

بوالية  البلديات 

و�س�سار  يابو�ص  بلدية  مثل  خن�سلة 

...الخ .

اآخر  بربنامج  ارتباطه  اإىل  اإ�سافة   

من طرف مديرية ال�سباب والريا�سة 

الــذي  ال�سباب  موؤ�س�سات  وديــــوان 

بدوره تتنوع فيه االأن�سطة عرب ربوع 

والية خن�سلة، كل هذا ال مينع الفنان 

الكبري ح�سام من تخ�سي�ص وقت معني 

العجزة  دار  لفائدة  حفل  لتنظيم 

ونزالء الطفولة امل�سعفة الإخراجهم 

من الروتني وحت�سي�سهم بجو العائلة 

الفنان  �سريافق  اأين  رم�سان،  �سهر  يف 

ح�سام جمموعة من الفنانني يف هذا 

فرحاتي  الفنان  اأبرزهم  من  ال�سهر 

لطفي والفنان ر�سوان حراث والفنان 

حديثه  ليختم  بومعيزة،  اهلل  عبد 

وال�سامة  للخري  واالأمــاين  بالدعاء 

للوطن. 

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

من  ومتنوعة  خمتلفة  برامج  ت�سطري  مع 

الثقافة  ومــديــريــة  باتنة  بلدية  قبل 

للوالية والتي جمعت بني اجلانب الثقايف 

الع�سرات  اختارت  والرتفيهي،  والديني 

ــعــائــات الــبــاتــنــيــة الـــنـــزوح نحو  ــن ال م

والتثقيفية  الرتفيهية  املرافق  خمتلف 

بهدف ق�ساء �سهراتها على اأنغام هادئة اأو 

اأنا�سيد دينية متنوعة اإىل جانب عدد من 

الن�ساطات الرتفيهية لاأطفال ال�سغار.

بو�سط  احلروف"  "حديقة  ت�سهد  حيث 

خمتلفة  ن�ساطات  ــدة  ع باتنة  مدينة 

فناين  خرية  يحييها  التي  الغنائية  منها 

من  وا�سعا  اإقــبــاال  القــت  والتي  املنطقة 

اأماكن  من  توافدت  التي  العائات  قبل 

ومناطق خمتلفة ومل تفوت فر�سة ترك 

اأبنائها لا�ستمتاع باالألعاب املختلفة التي 

يحويها هذا املرفق الهام.

حممد  الثقافة  دار  من  كل  ت�سهد  فيما 

يف  يتمثل  مميزا  ن�ساطا  خليفة  اآل  العيد 

معر�ص تقليدي متنوع اإىل جانب حفات 

اإن�سادية بني احلني واالآخر وكذا حفات 

يف  ال�سهر،  نهاية  لغاية  �ستدوم  غنائية 

حني تعرف العديد من املكتبات العمومية 

هي  متنوعة  برامج  الوالية  م�ستوى  على 

العائات  ا�ستقطاب  يف  �ساهمت  االأخــرى 

ل�سهرات ممتعة تدوم لغاية فرتة ال�سحور، 

بني  خمتلفة  ن�ساطات  تقدم  اأنها  خا�سة 

وكذا  والرتفيهية  والثقافية  الدينية 

امل�سرح  التي ي�سهدها  امل�سرحية  العرو�ص 

االأخرى  هي  القت  والتي  باتنة  اجلهوي 

اإقباال وا�سعا من قبل اجلمهور املحب لهذا 

الفن.

هذا وبعد العزوف الن�سبي يف اخلروج ليا 

ا�ستعادت  رم�سان،  من  االأوىل  ــام  االأي يف 

واختارت  ون�ساطها  حركيتها  العائات 

التي  املرافق  خمتلف  يف  �سهراتها  ق�ساء 

جعلت  ومتنوعة  ثرية  ن�ساطات  تقدم 

اأمام خمتلف الباتنني  منها نقطة اختيار 

يف هذا ال�سهر الف�سيل.

الن�ساطات  هذه  ت�ستمر  اأن  وينتظر  هذا 

امل�سرحية  والعرو�ص  والفنية  الرتفيهية 

حيث  الــكــرمي  ال�سهر  نهاية  غاية  اإىل 

فر�ص  الباتنية  العائات  ــام  اأم �ستكون 

رم�سان  �سهرات  وق�ساء  للخروج  عديدة 

مبتعة و�سعادة اكرب.

معاوية.�ص

يف جولــة قادتنــا اإىل ال�ســوق اجلــواري 

ك�ســيدة بعدمــا عر�ســنا اأهــم االأ�ســعار يف 

االأ�سبوع االأول، مل�ســنا تذمر املواطنني من 

ارتفاع اأ�سعار اخل�سروات االأكرث ا�ستهاكا 

غــرار  علــى  الثــاين،  االأ�ســبوع  خــال 

الطماطم التي قفز �ســعرها من 800 اإىل 

800 اإىل  120دج، والب�ســل االأحمر من 
اإىل   600 الب�ســل االأبي�ص من  120 دج، 
 500 4500اإىل  مــن  البطاطــا  800دج، 
دج، ومــا بــث الغرابة يف نفو�ص ال�ســائلني 

�ســعر اليقطــني الــذي و�ســل اإىل 150دج 

فرغــم عــدم االإقبال عليــه اإال اأن �ســعره 

ر�ســم عامات التعجب، فيما عرفت بع�ص 

اأ�ســعار اخل�ســر  ا�ســتقرارا ملحوظــا علــى 

غرار ال�ســاطة 750دج، �سفلور100دج، 

اجلــزر 500دج الــذي اأنخف�ــص �ســعره ب 

10 دينار جزائري حيث كان خال اأوىل 
اأيام رم�سان 600دج.

فيما �سهدت اأ�سعار الفواكه انخفا�سا ن�سبيا 

يف االأ�ســعار حيــث و�ســل  �ســعر الفراولــة 

اأما  250دج،  �سعره  اأن كان  220 دج بعد 
�ســعر املوز  فقفــز اإىل 290دج بعدما كان 

�ســعره 250دج، وقــد عرفت بع�ــص اأنواع  

التمور املتو�ســطة اجلودة اأ�سعارا متباينة 

و�ســلت اإىل 400 دج كيلــو غــرام بعــد اأن 

كانــت 600دج، فيما و�ســل �ســعر البطيخ 

180دج،  ال�ســمام  130دج،  االأحمــر 

ومقارنــة ب�ســعره يف نقــاط اأخــرى للبيــع 

الحظنا ارتفاعا ملحوظا ل�سعره.

وفيما يتعلق ب�ســوق اللحــوم فقد الحظنا 

اإقبــاال ملحوظــا علــى اللحــوم البي�ســاء 

يائــم  الــذي  �ســعرها  النخفا�ــص  نظــرا 

جيب املواطن الب�سيط حيث و�سل �سعرها 

1200دج  احلمــراء  اللحــوم  كــغ،   200
الذي عرف انخفا�ســا ب�سيطا، �سعر اللحم 

املفروم 500دج للكيلو غرام الواحد.

واإذا ما رجعنا لاأ�ســعار املرجعية للخ�ســر 

التــي  رم�ســان  �ســهر  خــال  والفواكــه 

اعتمدتهــا وزارة التجــارة حفاظــا منهــا 

على القدرة ال�ســرائية للمواطن الحظنا 

زيادات ملحوظة ما يعني اأن �سعرها يقفز 

من جيب امل�ســتهلك وال يخدم احتياجاته 

اأن  املفرو�ــص  مــن  التــي كان  ومتطلباتــه 

تخدمه وتراعيه يف �سهر الرحمة.

انت�سرت عرب مدن والية �سطيف يف ال�سنوات 

القليلة الفارطة ظاهرة بيع اأكيا�ص 

"ال�ساربات" وهي نوع من الع�سائر التي يدخل 
يف اإعدادها جمموعة من املكونات واملواد 

امل�سافة، حيث تعرف هذه املادة اإقباال كبريا 

من طرف املواطنني خال اأيام ال�سهر الف�سيل 

خا�سة مع احلرارة التي تعرفها الوالية 

خال االأيام االأخرية، وتخ�س�ص بع�ص 

التجار يف اإعداد "ال�ساربات" يف حماتهم 

حيث يوؤكد هوؤالء على حتقيق مداخيل 

مالية مهمة للغاية نظري بيع هذه املادة التي 

يكرث الطلب عليها وي�سل اإىل طوابري طويلة 

يف بع�ص االأحيان خا�سة اإذا كانت النوعية 

جيدة، فيما ال تخلو املحات التجارية عرب 

عا�سمة الوالية وكذا العلمة من اأكيا�ص 

50 اإىل  "ال�ساربات" التي يرتاوح �سعرها بني 
االأيام  عرفت  حيث  الواحد  للكي�ص  دج   80
االأوىل من ال�سهر الف�سيل اإقباال كبريا على 

اقتنائها، خا�سة اأن بع�ص الزبائن يف�سل 

اقتناء "ال�ساربات" بديا عن امل�سروبات 

الغازية.

ورغم االإقبال الكبري على هذا املنتوج اإال اأن 

الكثري من املواطنني اأعربوا عن ا�ستيائهم 

من النوعية الرديئة التي وجدوا عليها 

اأكيا�ص "ال�ساربات" حيث يعمد بع�ص التجار 

اإىل حماولة الربح ال�سريع من خال اإعداد 

نوعيات رديئة وت�سويقها للزبائن وهو االأمر 

الذي قد ي�سكل خطرا كبريا على �سحتهم 

خا�سة يف ظل جهل املواطنني لظروف اإعداد 

هذا املنتوج واملواد التي يتم ا�ستعمالها. 

دورة يف �ل�ضوق:

اأ�صعار اخل�صروات تلتهب والقدرة 
ال�صرائية للم�صتهلك يف تراجع

الباتنيون على موعد مع �صهرات فنية واأنا�صيد متنوعة 

�سميحة.ع     

فوزية.ق

عبد الهادي. ب

حفيظة.ب

بعــد االإفطار ح�ســر ال�ســامي نف�ســو با�ص 

يــروح ي�ســلي الرتاويــح... يحــب يكــون 

يف ال�ســفوف االأوىل ما ت�ســتت افــكارو ما 

تزيــح... تطهــر وتو�ســاأ وقــام يدعو رب 

العباد يفرجها على الباد وتفوت االأزمة 

مرور الريح... خا�ســع فكرو ما هو �ســايع 

ت�ســرتيح...  امل�ســجد  يف  نف�ســو  حا�ســ�ص 

نا�ــص داخلة موراه وكاأنها يف �ســلة مقاهي 

يف امل�ســجد تدور وت�سيح ... االأول يبحث 

م�ســحف  والثــاين  �ســابة  �ســجادة  علــى 

والثالــث ينــادي علــى زميلــو وي�ســيح... 

وا�ص راه يدور يف بالهم حمتاجني ن�سرحو 

عقولهــم ت�ســريح... ومن �ســالة الن�ســاء 

�ســامعني كام وجتريح... وم�ســاداة على 

االماكن يل ا�ســتغلتها نا�ص با ت�سريح... 

يل حتكــي حكايــة دارهــا ويل غارقــة يف 

املديــح...ويل عقلهــا ال�ســق يف م�سل�ســل 

واالأخرى تفكريها داه الريح

و�ســع بات ال ي�ســكت عليه يف قلب م�سجد 

احل�ســور  يف  نــادى  �ســليح....  االمــام 

اعطونــا ال�ســكات احرتموا املقــام ويل ما 

عجبو�ــص احلــال ي�ســيح... خلونــا نقيمو 

اوجتريــح...  م�ســادالة  بــا  ال�ســاة 

انتهــى وقت احلكايــات حيىّ على ال�ســاة 

اجليعــان  التن�ســيح...  مــن  تعبنــا  رانــا 

واقــف والأول مــرة على بعــد خطوات من 

ال�ســامي تعبان قريب يطيح... زعمة دار 

بن�سيحة �ساحبو وقال نعمل همة ب�ساة 

الرتاويــح.. تايــه يف نعا�ســو منتظــر 

اخلروج والت�سريح... �سهرية برا ت�ستنى 

فيــه مع كــرمي وخمتــار ون�ســيح... اليوم 

جايبني خرب مليح... اخلا�ص قبل العيد 

باأيام النعمة من امل�ساء راح تطيح... ومن 

فوقها كاين زيــادة للموظفني بعد مطالب 

مرفوعــة بــني �ســراحة وتلميــح... راح 

تزهــى ايام املغبون يل �ســار بعد احلراك 

االخــري علــى حقــو قبيــح... مايحبو�ــص  

ال�ســاكت كل �سي الزم يكون بالت�سريح... 

ي�ســعر  ان  دون  االمــام  �ســلم  تايــه  وهــو 

"امل�سلي" يل كان يف خيالو ي�سيح... خرج 
مــن امل�ســجد تعبان حمتــاج قعــدة اخرى 

للرتويــح... مالقا�ص �ســباطو قدام الباب 

ا�ستنفر ينادي وي�سيح..

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

الرتاويــــــــــــــح...
بقلم: بوبري  نوارة 

يجعل  من  وحده  ال�صحي  الغذائي  "النظام 
ال�صيام عادة �صحية جلميع املر�صى"  

مييز  ما  اأهم  والعبادة  والعمل  الإن�صادية  "احلفالت 
يومياتي يف �صهر رم�صان" 

بائعو ال�صاربات... 
مداخيل كبرية 
وخماطر جمة 

ال�ضحة يف رم�ضان 

�ضهرات رم�ضانية 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان 

دع�����������اء
َعاِم،  الطَّ َواإِْطَعاَم  ااْلأَْيتَاِم،  َرْحَمَة  اليوم  هذا  يِف  ارزقني  "اللَُّهمَّ 

انَبََة اللِّئَاِم،  اَلِم، َواْرُزْقِنى ِفيِه �ُصْحبََة الِْكَراِم َوُمَ َواإِْف�َصاَء ال�صَّ
ِبَطْوِلَك َيا اأََمَل ااْلآِمِلنَي"

كان احلجــاج بن يو�ســف الثقفي ي�ســتحم باخلليج العربي فاأ�ســرف على 

الغــرق فاأنقذه اأحد امل�ســلمني وعندما حمله اإىل الــرب قال له احلجاج : 

اأطلــب ما ت�ســاء فطلبك جمــاب فقال الرجل : ومن اأنــت حتى جتيب يل 

اأي طلب ؟ قال: اأنا احلجاج الثقفي قال له : طلبي الوحيد اأنني �ساألتك 

باهلل اأن ال تخرب اأحدًا اأنني اأنقذتك . 

فاطمة يا فطوم وين ما 

تكوين نر�صلك مر�صول اإذا 

�صكنتي البحر نر�صلك عوامة 

واإذا �صكنتي ال�صماء نر�صلك 

حمامة و اإذا �صكنتي القرب 

يحا�صبك موالنا

ح7

اأعقد واأنوي وزين فالك
للتخل�ص من 

رائحة الثوم 

والب�سل من يديك 

عليك القيام "بفرك" 

اليدين بتفل 

القهوة، ومن 

الفم بتناول 

عيدان 

تدبرية 
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الإيجار يفقد نكهة رم�سان ويثقل كاهل امل�ستاأجر

�صطيف 

خن�صلة

باتنة

اأزيد من 5000 عائلة معوزة ا�ستفادت
 من اإعانات ال�سهر الف�سيل

 جمعية االإح�سان تفتح اأبواب مطعم 
الرحمة اأمام عابري ال�سبيل واملعوزين

الدينية  الــ�ــســوؤون  مــديــريــة  اأ�ــســرفــت 

 1000 من  اأزيــد  توزيع  على  ــاف  واالأوق

خمتلف  يف  عائلة   5440 لفائدة  قفة 

حر�ست  اأيــن  الوالية،  وبلديات  دوائــر 

جميع  اإىل  االإعــانــات  هــذه  و�سول  على 

وذوي  حمتاجني  من  امل�سجلة  احلــاالت 

الدخل املحدود وغريها.

الدينية  ال�سوؤون  مديرية  فتحت  كما 

واالأوقاف 22 مطعما للرحمة يف خمتلف 

على  مقت�سرة  كانت  اأن  بعد  البلديات 

وذلك  املا�سية  ال�سنة  خال  مطعما   19
ال�ساخنة  الــوجــبــات  تــقــدمي  اأجـــل  مــن 

وم�ستعملي  ال�سبيل  للمحتاجني وعابري 

ا�ستح�سنها  التي  املبادرة  وهي  الطريق، 

الكثري من مواطني والية باتنة خا�سة 

احتياجات  من  التقليل  يف  ت�ساعد  واأنها 

رم�سان  �سهر  خال  وامل�ساكني  الفقراء 

اإىل  اأيــ�ــســا   املــديــريــة عمدت  ــبــارك،  امل

امل�سرفني من ذوي  العديد من  تخ�سي�ص 

من  االإفــطــار  موائد  الإعـــداد  الكفاءات 

اأجل اإجناح املبادرة اخلريية كونها تعمل 

املحتاجني  كل  اإىل  ت�سل  اأن  على  اأي�سا 

عرب كامل اإقليم الوالية. 

الدينية  ال�سوؤون  مديرية  وكانت  هذا 

انطاقة  مــنــذ  ـــت  وزع ــد  ق واالأوقـــــاف 

مبادرة االإعانات املخ�س�سة ل�سهر رم�سان 

مبلغ 4 مايري و600 مليون �سنتيم على 

املحتاجة  والعائات  واملعوزين  الفقراء 

مل�ساجد  التابعة  الــزكــاة  �سندوق  مــن 

الوالية من اأجل م�ساعدتهم ودعمهم يف 

امل�ساريف التي تزداد خال هذا ال�سهر، 

فيما تعمد اأي�سا على تقدمي العديد من 

االإعانات للفئات املحرومة طوال ال�سهر 

الف�سيل.

قامت  الــتــوايل  على  الثامن  الــعــام  يف 

جمعية االإح�سان مبدينة �س�سار جنوب 

اأبواب  بفتح  خن�سلة  الوالية  عا�سمة 

ال�سبيل  عابري  ــام  اأم الرحمة  مطعم 

ـــك مــن خال  ــوزة وذل ــع ــعــائــات امل وال

تقدمي جمموعة من الوجبات ال�ساخنة 

يوميا  وجبة   60 عددها  يتجاوز  التي 

منها وجبات حممولة اإىل املنازل لبع�ص 

الوجبة  تتكون  حيث  املعوزة،  العائات 

الفاكهة  وكـــذا  طبقني  مــن  الــواحــدة 

واحللويات )الزالبية( والتمر واللنب.، 

جمهودات  اجلمعية  هــذه  تبذل  حيث 

كبرية من اجل تقدمي اكرب عدد ممكن 

�سهر  طيلة  لل�سائمني  الــوجــبــات  مــن 

رم�سان الكرمي بالرغم من عدم تلقيها 

لدعم واإعانات من طرف الدولة اإال اأن 

عزمية اأع�ساءها وبع�ص امل�ساعدات من 

حتدت  اخلري  وفاعلي  املح�سنني  طرف 

كل ال�سعاب من اجل العمل اخلريي، اأين 

نا�سدوا اأهل اخلري واملح�سنني لتقدمي يد 

امل�ساعدة والدعم من اجل موا�سلة هذه 

املبادرة واإكمالها على اأح�سن وجه. 

اخلري�أيـــــــــــــادي
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جدول املناوبة لل�صيادلة بولية باتنة ل�صهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعن التوتةباتنةالتاريخ

االثنني 13 ماي 2019
�شعيداين حممد الها�شمي/نهج �شالح بن عبا�ص رقم 8

ح�شاين نبيليزة نور الهدىخنوفة ن�شيم033813976
زروال جميلة

عمرة حممد033376840

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعن جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 05/09/ 2019 

اإىل 2019/05/15

زاهي وريدة

033321585
ملباركية خالد

033211834
بهلول �شعاد

خادم وردة033269877
�شويف اإليا�ص

مزا�ص �شهرزاد033349113
�شيف اهلل 

�ش���افية
زياد زين الدين

حممدي ن�شيمة

033987101
بن حركات ليلى

قوري�ص �شعدية033265846
دري�ص يو�شف

�شواملية كمال033898123

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/09/ 2019 

اإىل 2019/05/15

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

بن فيفي جميلة033340076
غ�شام 

ر�شوان م�شطفى
معن�شري �شماح

لو�شيف اأ�شماء

يو�شف �شهام033289312
ملليزي عبد الغاين 

033375228
�شاكري �شهيلة

عيا�ص منربن من�شور فاروق033373332

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

.. �سمل العائالت يجتمع! 

العائالت املعوزة تنتظر احل�سول على منحة رم�سان 

ينتظر اجلزائريون كل �صنة قدوم ال�صهر الف�صيل، لي�س لتفعيل حياة االإميان بداخلهم، اأو �صبط اأوقاتهم على ال�صوم اأثناء النهار، 
وعلى مظاهر التعبد و�صهرات الليايل، بل تتعدى ف�صائل ال�صهر الكرمي اإىل اإعادة اأهم "مفقودات" املجتمع اجلزائري يف مل �صمل 

العائلة الواحدة، واأحيانا العائالت على طاولة اإفطار واحدة. 
يجدد قدوم �سهر ال�سيام مل �سمل العائات 

واالأ�سر اجلزائرية على مائدة اإفطار واحدة 

بعد جفاء �سهور عديدة مل يلتقي فيها اأبناء 

الواحد"  "البيت  واأبناء  الواحد"  "البطن 
على مائدة اإفطار واحدة. 

ولئن اقرتنت �سور رم�سان مب�سحة من م�ساعر 

وتغافرهم،  تواددهم  يف  النا�ص  بني  االألفة 

فزيادة  اخلــريات،  لك�سب  اجلماعي  و�سعيهم 

خال  من  االجتماعي  الت�سامن  �سور  على 

املعوزين  مــع  والت�سامن  التكافل  مظاهر 

واحدة  اإىل  ال�سور  تلك  وامتداد  واليتامى، 

قبل  االأخـــرية  اللحظات  م�ساهد  اأجمل  من 

قارعة  على  ال�سباب  ينت�سر  حيث  االإفطار، 

باإفطار  ال�سيام  اأجر  نيل  اأجل  من  الطرقات 

تو�سعت  وقــد  ال�سبيل،  وعابري  امل�سافرين 

مظاهر االإخاء هذه، لت�سمل عنا�سر ال�سرطة 

اأن  اإال  اأبـــت  الــتــي  الــوطــنــي  الـــدرك  وفـــرق 

موائد  اإقامة  خال  من  ين،  واخلريىّ تتناف�ص 

اإفطار خا�سة باأ�سحاب املركبات.

غري اأن واحدة من اأجمل ال�سور التي ينرثها 

اجلزائريني،  بــني  قــدومــه  مبــجــرد  رم�سان 

واإحياء  العائلة،  دفء  ا�ستعادة  يف  متثلت 

ح�سن البيت بلقاء اأفراد االأ�سرة على مائدة 

ــادي  االأي �سورة  فيها  تكون  واحـــدة،  اإفــطــار 

اأعظم  وامل�ستهيات  اخلــريات  لتناول  املمتدة 

�سوى  حتدث  ال  التي  اجلل�سة  "مذاق" يعطر 
العميقة  التحوالت  جــراء  ال�سنة،  يف  مــرة 

اجلزائر  يف  االجتماعي  بالن�سيج  اأملت  التي 

خال العقود الثاثة االأخرية. 

باجي  بجامعة  جامعي  طالب  كمال  يقول 

مل  كاملة  �سنة  حلــوايل  اأنــه  بعنابة  خمتار 

تلتقي  اإفطار واحدة  مائدة  اإىل  فيها  يجل�ص 

وهو  اأفــراد،   5 من  املكونة  اأ�سرته  حولها  من 

الف�سيل  ال�سهر  �سفة  لــرمــ�ــســان  ميــنــح  مــا 

عبد  فــيــه  يــقــر  ـــذي  ال الــوقــت  يف  بح�سبه، 

اأنه ال يجل�ص اإىل  30 عاما(  الكرمي )بطال 

مائدة واحدة مع العائلة خارج اإطار رم�سان، 

اأ�سرته  اأفـــراد  بني  اجليدة  العاقات  رغــم 

ال�سبعة، ب�سبب التغري العميق الذي طراأ �سلبا 

بح�سبه  ق�ست  حيث  العائلية،  احلياة  على 

و�سائط التوا�سل االجتماعي على روحانيات 

التوا�سل والتما�سك العائلي املعتادة. 

راأي )عماد، موظف( كثريا عن  وال يختلف 

ما يزال  اإذ، وبرغم زواجه احلديث  �سابقيه 

العائلة  بيت  اإىل  الــزوجــة  نقل  على  ي�سر 

ومفهوم  لــروح  "اإكراما"  رم�سان  �سهر  طيلة 

عنه  يتخلى  ولن  عليه  تربى  الــذي  العائلة 

بب�ساطة كما ي�سيف. 

اليومي،  الــواقــع  يف  تتكرر  كثرية  واأمثلة 

"ملىّة"  حــول  الثاثة  ال�سبان  اآراء  حتاكي 

يف  �سوى  حتــدث  ال  التي  الــواحــدة  العائلة 

االأ�سر  هذه  حفاظ  من  الرغم  على  رم�سان، 

العائلي، وروابطها االأ�سرية يف  على متا�سكها 

�سائر االأيام. 

�سحرا  اجلزائرية  للعائات  رم�سان  ومينح 

الــلــقــاء، وعــنــوانــه املحبة  اإ�ــســافــيــا رونــقــه 

ــداد جــذور  ــت ــام والــتــعــا�ــســد الــــذي ميــتــد ب

للم  الفر�سة  رم�سان  يف  جتد  التي  العائات، 

اأو بالتوا�سل  ال�سمل حتت �سقف بيت واحد، 

ـــريان واالأحـــبـــاب مــن خال  مــع حميط اجل

العائلة  جتمع  جماعية  اإفطار  موائد  اإقامة 

ــام  اأي طيلة  يــحــدث  مثلما  احلـــارة،  ــاء  ــن واأب

ال�سهر الف�سيل باملهجر، حيث يجد املغرتبون 

على  واالإفطار  اجلماعي  اللقاء  يف  عزاءهم 

و�سط  الــوطــن  اأر�ـــص  اإىل  احلــنــني  م�ساعر 

االأهل واالأحبة الذين اأبعدتهم عنهم ظروف 

احلياة.

العائات  مــن  العديد  مــازالــت 

الــفــقــرية واملـــعـــوزة عــرب تــراب 

احل�سول  تنتظر  �سطيف  والية 

اخلا�سة  املــالــيــة  املــنــحــة  عــلــى 

من  واملمنوحة  رم�سان  ب�سهر 

والتي  املحلية  ال�سلطات  طرف 

حيث  دج،   6000 قيمتها  بلغت 

العائات  مــن  الــعــديــد  مــازالــت 

هــذه  مــن  ــفــادة  ــت ــس اال� تنتظر 

ــيــة رغـــم دخــول  ــال الــقــيــمــة امل

ال�سهر  مــن  الــثــاين  االأ�ــســبــوع 

الف�سيل.

منحها  ــتــي  ال الـــوعـــود  ورغــــم 

املنحة  بت�سليم  البلديات  روؤ�ساء 

رم�سان  �سهر  حلول  قبل  املالية 

االإجـــــــراءات  بــعــ�ــص  اأن  اإال 

�سخ  عملية  عطلت  االإداريـــــة 

املنحة يف ح�سابات امل�ستفيدين، 

العائات  بع�ص  وجـــدت  فيما 

خارج  نف�سها  واملــعــوزة  الفقرية 

من  باال�ستفادة  املعنية  القوائم 

اإكمال  عدم  ب�سبب  املنحة  هذه 

يف  املطلوبة  االإداريــــة  امللفات 

الوقت املنا�سب وهو االأمر الذي 

العائات  هــذه  معاناة  مــن  زاد 

ال�سنوات  ــال  خ تــعــودت  الــتــي 

الفارطة من اال�ستفادة من قفة 

رم�سان املحملة باملواد الغذائية 

املختلفة.

جلــاأت  الو�سعية  هــذه  واأمــــام 

بــعــ�ــص الــبــلــديــات وبــالــتــعــاون 

االأعمال  ــال  ورج املح�سنني  مع 

اإىل  اخلـــرييـــة  واجلـــمـــعـــيـــات 

بتوزيع  الــتــاأخــر  هــذا  تعوي�ص 

ــة مـــعـــتـــربة مــــن املـــــواد  ــس ــ� ح

على  واال�ستهاكية  الغذائية 

على  تتح�سل  مل  التي  العائات 

املنحة املالية خا�سة يف املناطق 

اأ�سهم  الذي  االأمر  وهو  النائية، 

معاناة  من  التخفيف  يف  قليا 

تــعــاين ظروفا  الــتــي  الــعــائــات 

مــدار  على  مــزريــة  اجتماعية 

اأيام ال�سنة.

ورغم اجلهود املبذولة من طرف 

اأجــل  مــن  اخلــرييــة  اجلمعيات 

ممكن  عــدد  اأكــرب  اإىل  الو�سول 

واملحرومة  املعوزة  العائات  من 

خا�سة  الــبــلــديــات  خمتلف  يف 

املدا�سر والقرى اإال اأن الكثري من 

دورها  تنتظر  مازالت  العائات 

م�ساعدات  عــلــى  احلــ�ــســول  يف 

متكنها من ق�ساء ال�سهر الف�سيل 

جرت  كما  الــظــروف  اأف�سل  يف 

ــــل يف  عــلــيــه الـــعـــادة عــلــى االأق

يبقى  فيما  الفارطة،  ال�سنوات 

م�سوؤولو البلديات مطالبني رفقة 

باقي ال�سلطات املعنية باالإ�سراع 

يف �سخ االإعانات املالية. 

من ف�سائل ال�سهر الكرمي على اجلزائريني 

اأ�سرفت عليها مديرية ال�سوؤون الدينية والأوقاف

 يف طبعته الثامنة على التوايل مبدينة �س�سار

عبد الرحمان �سايبي

عبد الهادي.ب

�سميحة. ع

معاوية.�ص

املقادير:
كوب 

ع�سري 

الربتقال

كوب 

ع�سري 

االأنانا�ص

كوب 

ع�سري 

الرمان

�ساربات

�سرائح الربتقال

فراولة اأوراق النعناع 

للتزين

طريقة 
التح�صري:

اخلطي جميع 

الع�سائر

* و�سيفي لهم قليل 

من ال�سربات

*ثم زينيه ب�سرائح 

الربتقال والفراولة 

واأوراق النعناع

الغوفرالتحلية

املقادير:
بي�ص حبات   2
حليب كاأ�ص   1
فرينة كاأ�ص   2

فانيليا �سغرية  ملعقة   1

كــبــرية  ــعــقــة  مــل  2
�سكر

زيت كبرية  ملعقة   4
احللويات خمرية   1

طريقة التح�سري:
ال�سكر  مع  البي�ص  جيدا  نخلط 

بع�ص  مع  يندجموا  حتى  والفانيليا 

ثم ن�سيف الزيت ونوا�سل اخللط

ثم  قليا  ونخلط  احلليب  ن�سيف 

خمرية  و  فرينة  كاأ�ص  ن�سيف 

ن�ستمر  و  احللويات 

يف اخللط 

الثاين  الفرينة  كاأ�ص  ن�سيف 

تندمج  حتى  جيدا  اخللط  ونوا�سل 

كل مكونات اخلليط

ن�سخن الة الغوفر و ندهنها بقليل من 

الزيت ثم منلئها بكمية من اخلليط 

و نغلقها و نرتكهم حتى ين�سجوا

حتى  الطريقة  بنف�ص  ونوا�سل 

ننتهي من كل كمية اخلليط 

التزيني اختياري

طريقة التح�سري:
لتح�صري املرق:

نقلــي قليــا الدجــاج و الب�ســلة مب�ســورة 

يف قليــل من الزيــت و الزبدة، ثم ن�ســيف 

امللــح و الفلفــل االأ�ســود و احلم�ــص ومنرق 

باملاء �ســاخن و نرتكهم يغلــوا حتى يطيب 

الدجاج.

لتح�صري البنيون:
 نخلــط اللحم املفــروم مع اخلبــز الياب�ص 

مب�ســورة  ب�ســلة  و  واملعدنو�ــص  املطحــون 

واجلنب وامللح و الفلفل االأ�سود، ثم ن�سيف 

1 بي�ص ونخلط حتى نتح�سل على خليط 
متما�سك.

فوق كي�ص با�ستيكي مدهون بالزيت 

نفتــح اخلليــط �ســميك قليــا ثــم نقطعه 

بالطابع على ح�ســب ال�سكل املرغوب فيه، 

ثم نقليهم يف زيت �ساخن على نار متو�سطة، 

و نقلبهم حتى يتحمروا من اجلهتني

ن�ســع 

قطع اللحــم املقلية يف املرق مع الدجاج، و 

عنــد اأول اأو ثــاين غليان نطفــئ النار، ثم 

نرتكهــم يف املــرق حتى وقــت التقــدمي اأو 

نقدمهم مبا�سرة.

مملحات ال�سم�س 

طريقة التح�سري:
نخلط جيدا احلليب دافئ مع الزيت و اخلمرية و ال�سكر و اجلنب و البي�سة و امللح، ثم ن�سيف 

الفرينة تدريجيا و نخلط حتى نتح�سل على عجينة طرية، ثم ندلكها حوايل دقيقتني ثم 

نغطيها و نرتكها ن�سف �ساعة على االأقل.

نفتح العجينة مثل دائرة فوق ورق الطهي، ثم نق�سمها يف الو�سط على 8 اأجزاء او مثلثات، ثم 

ن�سع �سل�سة الطماطم و التونة و الذرة، ثم نغلق املثلثات من الو�سط اإىل االأطراف، ثم نرتكها 

ترتاح 10 دقائق.

ن�سعل الفرن ي�سخن على 200 درجة، و نخلط �سفار بي�سة مع قليل من احلليب ثم ندهن به 

ال�سم�ص ونزينها بال�سانوج، ثم ندخلها للفرن حتى تطيب.

يف االأخري نزينها بالتونة و الذرة و اجلنب املب�سور، و احل�سو و التزيني يبقى اختياري ح�سب 

الذوق وح�سب الرغبة.

املقادير:
ـــــــــــــــع حلــــــــم ـــــــــــــــط ق

طـــمـــاطـــم حـــــبـــــة   1
بــــ�ــــســــل حـــــــبـــــــة   1
ـــا ـــاط ـــط ب حـــــبـــــات   2
مقطعني ثوم  ف�سو�ص   2
مــــــــلــــــــح وتــــــــــوابــــــــــل

الطبق اجلانبي
املقادير:

املرق: •مقادير 
قطعة دجاج

ب�سل  1
حم�ص

ملح و فلفل ا�سود

البنيون: •مقادير 
مفروم حلم  كيلة   1

مطحون ياب�ص  خبز  كيلة   1
مب�سورة ب�سلة   1

طري جنب  150غ 
بي�ص ح�سب احلاجة

طاجني 
البنيون 

املالح

طريقة التح�سري: 
نختار قطع حلم بدون عظم و نق�سر حبة الطماطم و نقطعها 

مكعبات و نقطع كذلك الب�سل و البطاطا على �سكل دوائر

يف �سحن نخلط جيدا اللحم مع الطماطم و الثوم و الب�سل و 

الق�سرب الياب�ص و الفلفل االأحمر و اال�سود و امللح و ملعقتني زيت 

حتى ين�سجموا مع بع�ص

ن�سع ورق اأملنيوم و ن�سع فوقه ورق طهي و نفرغ فيه اخلليط.

نغطي اخلليط جيدا بورق الطهي ثم نغلفه جيدا بورق االأملنيوم 

و نغلق االأطراف 

ن�سعه يف �سينية فرن و ندخله للفرن على 200 درجة ملدة �ساعة 

و ن�سف اإىل �ساعتني.

اأطباق حول العامل

يتميز املطبخ يف فل�سطني بكونه يحتوي على جمموعه فخمة من 

االأكات الرتاثية و احلديثة، مما يجعل له هوية خا�سة مميزة ُتربزه بني 

ال�سرق االأو�سط و جميع اأنحاء العامل ، و تختلف كل حمافظة فل�سطينية عن 

غريها من املحافظات يف طرق و اأ�سرار الطبخ اخلا�سة بها، ولعل من اأبرز االأكات التي 

يف�سلها الفل�سطينيون خال �سهر رم�سان امل�سخن.

امل�صخن الفل�صطيني:
اق والفلفل االإفرجني  هو طبق فل�سطيني من الدجاج امل�سوي املطبوخ مع الب�سل وال�سمىّ

والزعفران مع ال�سنوبر مقدمًة على خبز الطابون، 

جاءت هذه املكونات من البيئة الفاحية يف 

فل�سطني، امل�سخن اأكلة تراثية ومن اأ�سهر االأكات 

التي ت�ستهر بها مدينتي جنني وطولكرم تاأتي 

بعدها البهارات وزيت الزيتون، ويقدم 

امل�سخن اأحيانًا بطريقة ت�سبه اإىل حد 

ما ال�سطائر اأو ال�ساندويت�سات.

املقادير:
زيت كاأ�ص   2/1

حليب كاأ�ص   2/1
مثلثات جنب   2

بي�ص  1
اخلبز خمرية  ك  م   1

�سكر ك  م   1
فرينة

ملح

احل�سو اختياري

املقبالت

املطبخ الأورا�صي الإثنني 02 مايو 2969/ 13  ماي 2019 املوافق لـ 08 رم�ضان 151440
اإعداد:�سميحة عن�سر

فل�سطني

حلم 
بالبطاطا 

يف الفرن

الطبق الرئي�سي

ع�سيــــــر تروبيكـــال



املقادير:
كوب 

ع�سري 

الربتقال

كوب 

ع�سري 

االأنانا�ص

كوب 

ع�سري 

الرمان

�ساربات

�سرائح الربتقال

فراولة اأوراق النعناع 

للتزين

طريقة 
التح�صري:

اخلطي جميع 

الع�سائر

* و�سيفي لهم قليل 

من ال�سربات

*ثم زينيه ب�سرائح 

الربتقال والفراولة 

واأوراق النعناع

الغوفرالتحلية

املقادير:
بي�ص حبات   2
حليب كاأ�ص   1
فرينة كاأ�ص   2

فانيليا �سغرية  ملعقة   1

كــبــرية  ــعــقــة  مــل  2
�سكر

زيت كبرية  ملعقة   4
احللويات خمرية   1

طريقة التح�سري:
ال�سكر  مع  البي�ص  جيدا  نخلط 

بع�ص  مع  يندجموا  حتى  والفانيليا 

ثم ن�سيف الزيت ونوا�سل اخللط

ثم  قليا  ونخلط  احلليب  ن�سيف 

خمرية  و  فرينة  كاأ�ص  ن�سيف 

ن�ستمر  و  احللويات 

يف اخللط 

الثاين  الفرينة  كاأ�ص  ن�سيف 

تندمج  حتى  جيدا  اخللط  ونوا�سل 

كل مكونات اخلليط

ن�سخن الة الغوفر و ندهنها بقليل من 

الزيت ثم منلئها بكمية من اخلليط 

و نغلقها و نرتكهم حتى ين�سجوا

حتى  الطريقة  بنف�ص  ونوا�سل 

ننتهي من كل كمية اخلليط 

التزيني اختياري

طريقة التح�سري:
لتح�صري املرق:

نقلــي قليــا الدجــاج و الب�ســلة مب�ســورة 

يف قليــل من الزيــت و الزبدة، ثم ن�ســيف 

امللــح و الفلفــل االأ�ســود و احلم�ــص ومنرق 

باملاء �ســاخن و نرتكهم يغلــوا حتى يطيب 

الدجاج.

لتح�صري البنيون:
 نخلــط اللحم املفــروم مع اخلبــز الياب�ص 

مب�ســورة  ب�ســلة  و  واملعدنو�ــص  املطحــون 

واجلنب وامللح و الفلفل االأ�سود، ثم ن�سيف 

1 بي�ص ونخلط حتى نتح�سل على خليط 
متما�سك.

فوق كي�ص با�ستيكي مدهون بالزيت 

نفتــح اخلليــط �ســميك قليــا ثــم نقطعه 

بالطابع على ح�ســب ال�سكل املرغوب فيه، 

ثم نقليهم يف زيت �ساخن على نار متو�سطة، 

و نقلبهم حتى يتحمروا من اجلهتني

ن�ســع 

قطع اللحــم املقلية يف املرق مع الدجاج، و 

عنــد اأول اأو ثــاين غليان نطفــئ النار، ثم 

نرتكهــم يف املــرق حتى وقــت التقــدمي اأو 

نقدمهم مبا�سرة.

مملحات ال�سم�س 

طريقة التح�سري:
نخلط جيدا احلليب دافئ مع الزيت و اخلمرية و ال�سكر و اجلنب و البي�سة و امللح، ثم ن�سيف 

الفرينة تدريجيا و نخلط حتى نتح�سل على عجينة طرية، ثم ندلكها حوايل دقيقتني ثم 

نغطيها و نرتكها ن�سف �ساعة على االأقل.

نفتح العجينة مثل دائرة فوق ورق الطهي، ثم نق�سمها يف الو�سط على 8 اأجزاء او مثلثات، ثم 

ن�سع �سل�سة الطماطم و التونة و الذرة، ثم نغلق املثلثات من الو�سط اإىل االأطراف، ثم نرتكها 

ترتاح 10 دقائق.

ن�سعل الفرن ي�سخن على 200 درجة، و نخلط �سفار بي�سة مع قليل من احلليب ثم ندهن به 

ال�سم�ص ونزينها بال�سانوج، ثم ندخلها للفرن حتى تطيب.

يف االأخري نزينها بالتونة و الذرة و اجلنب املب�سور، و احل�سو و التزيني يبقى اختياري ح�سب 

الذوق وح�سب الرغبة.

املقادير:
ـــــــــــــــع حلــــــــم ـــــــــــــــط ق

طـــمـــاطـــم حـــــبـــــة   1
بــــ�ــــســــل حـــــــبـــــــة   1
ـــا ـــاط ـــط ب حـــــبـــــات   2
مقطعني ثوم  ف�سو�ص   2
مــــــــلــــــــح وتــــــــــوابــــــــــل

الطبق اجلانبي
املقادير:

املرق: •مقادير 
قطعة دجاج

ب�سل  1
حم�ص

ملح و فلفل ا�سود

البنيون: •مقادير 
مفروم حلم  كيلة   1

مطحون ياب�ص  خبز  كيلة   1
مب�سورة ب�سلة   1

طري جنب  150غ 
بي�ص ح�سب احلاجة

طاجني 
البنيون 

املالح

طريقة التح�سري: 
نختار قطع حلم بدون عظم و نق�سر حبة الطماطم و نقطعها 

مكعبات و نقطع كذلك الب�سل و البطاطا على �سكل دوائر

يف �سحن نخلط جيدا اللحم مع الطماطم و الثوم و الب�سل و 

الق�سرب الياب�ص و الفلفل االأحمر و اال�سود و امللح و ملعقتني زيت 

حتى ين�سجموا مع بع�ص

ن�سع ورق اأملنيوم و ن�سع فوقه ورق طهي و نفرغ فيه اخلليط.

نغطي اخلليط جيدا بورق الطهي ثم نغلفه جيدا بورق االأملنيوم 

و نغلق االأطراف 

ن�سعه يف �سينية فرن و ندخله للفرن على 200 درجة ملدة �ساعة 

و ن�سف اإىل �ساعتني.

اأطباق حول العامل

يتميز املطبخ يف فل�سطني بكونه يحتوي على جمموعه فخمة من 

االأكات الرتاثية و احلديثة، مما يجعل له هوية خا�سة مميزة ُتربزه بني 

ال�سرق االأو�سط و جميع اأنحاء العامل ، و تختلف كل حمافظة فل�سطينية عن 

غريها من املحافظات يف طرق و اأ�سرار الطبخ اخلا�سة بها، ولعل من اأبرز االأكات التي 

يف�سلها الفل�سطينيون خال �سهر رم�سان امل�سخن.

امل�صخن الفل�صطيني:
اق والفلفل االإفرجني  هو طبق فل�سطيني من الدجاج امل�سوي املطبوخ مع الب�سل وال�سمىّ

والزعفران مع ال�سنوبر مقدمًة على خبز الطابون، 

جاءت هذه املكونات من البيئة الفاحية يف 

فل�سطني، امل�سخن اأكلة تراثية ومن اأ�سهر االأكات 

التي ت�ستهر بها مدينتي جنني وطولكرم تاأتي 

بعدها البهارات وزيت الزيتون، ويقدم 

امل�سخن اأحيانًا بطريقة ت�سبه اإىل حد 

ما ال�سطائر اأو ال�ساندويت�سات.

املقادير:
زيت كاأ�ص   2/1

حليب كاأ�ص   2/1
مثلثات جنب   2

بي�ص  1
اخلبز خمرية  ك  م   1

�سكر ك  م   1
فرينة

ملح

احل�سو اختياري

املقبالت

املطبخ الأورا�صي الإثنني 02 مايو 2969/ 13  ماي 2019 املوافق لـ 08 رم�ضان 151440
اإعداد:�سميحة عن�سر

فل�سطني

حلم 
بالبطاطا 

يف الفرن

الطبق الرئي�سي

ع�سيــــــر تروبيكـــال



الوفاق يراهن املرتبة الرابعة، 
والالعبون القدامى �سد بقاء حمار

الدفاع يعود اإىل منطق احل�سابات 
والو�سعية تتعقد اأكرث

الأهلي يكتفي بالتعادل و�سمان 
البقاء موؤجل اإىل لقاء �سطيف

وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج

متكن وفاق �سطيف من العودة بتعادل ثمني من 

تنقله ملواجهة ن�سر ح�سني داي يف املباراة التي 

مواجهة  يف  بالعا�سمة  اأوت   20 مبلعب  جــرت 

جعل  الــذي  التعادل  وهــو  اأهـــداف،  دون  اإنتهت 

ت�سكيلة الوفاق ترتاجع اإىل ال�سف اخلام�ص يف 

من  مع كل  منا�سفة  نقطة   39 بر�سيد  الرتتيب 

وبفارق  ق�سنطينة  و�سباب  اجلزائر  مولودية 

الرابعة  املــرتــبــة  �ساحب  عــن  واحـــدة  نقطة 

�سبيبة ال�ساورة، علما اأن ت�سكيلة الوفاق تبحث 

قد  الــذي  الرابع  ال�سف  يف  البطولة  اإنهاء  عن 

يكون موؤها ملناف�سة خارجية املو�سم القادم.

اأن  فاحي  بدرالدين  امل�ساعد  املــدرب  واإعترب 

التي  للظروف  بالنظر  مر�سية  التعادل  نتيجة 

عا�سها الفريق بعد �سدمة االإق�ساء من مناف�سة 

كاأ�ص اجلمهورية ف�سا عن اإجراء اللقاء يف يوم 

عن  را�سون  االأن�سار  يكن  مل  وقــت  يف  رم�ساين 

ويف  الفني،  الطاقم  خيارات  وكذا  املقدم  االأداء 

االإ�ساعات  كل  ربيعي  املدافع  نفى  منف�سل  �سياق 

التي حتدثت عن مطالبته باأوراق ت�سريحه من 

الوفاق لاإن�سمام اإىل فريق اآخر موؤكدا اأن بع�ص 

يف  اأكــرث  االأجـــواء  تعكري  على  تعمل  االأطـــراف 

الفريق واأ�ساف اأن الوقت مازال مبكرا للحديث 

عن مثل هذه االأمور، حيث يرتقب العبو الوفاق 

ات�ساح االأمور بخ�سو�ص رئا�سة الفريق بني بقاء 

اإدارة  جميئ  اأو  حمار  ح�سان  احلــايل  الرئي�ص 

جديدة هذه ال�سائفة.

يف  القدامى  الاعبني  بني  االأ�ــســوات  وتعالت 

الوفاق من اأجل املطالبة برحيل الرئي�ص ح�سان 

واملدرب  الاعب  اأكد  حيث  امل�سري  ومكتبه  حمار 

ر�سا بن دري�ص �سرورة اإحداث التغيري يف اجلانب 

الرئي�ص  به  قام  الــذي  بالعمل  منوها  االإداري 

الاعب  قال  فيما  ال�سابقة  الفرتة  خال  حمار 

احلايل  الرئي�ص  اأن  طالب  بــن  ر�سيد  ال�سابق 

باحلقيقة  االأن�سار  ومواجهة  بالظهور  مطالب 

الفريق  نتائج  يف  الكبري  الرتاجع  وراء  الكاملة 

املدير  ومت�سك  الــفــارط،  املو�سم  بطولة  خــال 

االإداري للوفاق ر�سيد جرودي بقرار االإ�ستقالة 

من من�سبه والذي اإتخذه قبل مباراة الن�سرية 

القرار  عن  تراجعه  عدم  على  املعني  اأكد  حيث 

مهما كانت الظروف، وهذا يف الوقت الذي جدد 

امل�سريين  مبقابلة  مطالبتهم  الفريق  العبو  فيه 

للحديث عن م�ستحقاتهم املالية العالقة. 

الرتتيب  يف  تاجنانت  دفاع  و�سعية  تاأزمت 

العام للبطولة بعد تعرثه املفاجئ اأمام فريق 

يف  اإ�سماعيل  لهوى  مبلعب  وهراهن  مولودية 

لقاء انتهى على نتيجة التعادل ال�سلبي وهي 

النتيجة التي مل تخدم متاما م�سلحة الدفاع 

حيث  الــرتتــيــب  يف  و�سعيته  تعقدت  الــتــي 

بر�سيد  ال11  ال�سف  يف  الفريق  يتواجد 

علما  مليلة  عني  جمعية  رفقة  نقطة   30
يف  ــرية  االأخ املرتبة  �ساحب  عن  الفارق  اأن 

الرتتيب اأوملبي املدية يف حدود نقطتني فقط 

يف  التنقل  مع  موعد  على  الــدفــاع  و�سيكون 

مليلة  عني  جمعية  ملواجهة  القادمة  اجلولة 

يف مباراة مقررة دون جمهور.

االأول  ال�سوط  منذ  العددي  التفوق  ورغــم 

بعد خروج العب احلمراوة هريات ببطاقة 

الدفاع مل تتمكن من  ت�سكيلة  اأن  اإال  حمراء 

بقيادة  الــدفــاع  اإدارة  بــدت  ذلــك،  اإ�ستغال 

الــرئــيــ�ــص الــطــاهــر قــرعــيــ�ــص غــا�ــســبــة من 

والتي  املــبــاراة  عليها  اإنتهت  التي  النتيجة 

بالن�سبة  معقدة  البقاء  ح�سابات  جعلت 

فيه  اأرجـــع  ــذي  ال الــوقــت  يف  ــذا  وه للفريق، 

اليامني  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول 

الفعالية  قلة  اإىل  التعرث  �سبب  بــوغــرارة 

فر�سها  الــتــي  الــكــبــرية  لل�سيطرة  بالنظر 

الفريق على جمريات اللقاء من بدايته اإىل 

نهايته لكن دون جت�سيد اأمام املرمى، واأ�ساف 

بغيابات  اللقاء  خا�ص  الدفاع  اأن  بوغرارة 

عن  ــاب  غ حيث  الــفــريــق  �سفوف  يف  كــثــرية 

�سوداين،  عطو�ص،  من  كل  احلمراوة  مباراة 

واأما�سي،  اإيزغوتي، �سيحاتي  مارو�سي، عقار، 

اأكد  التعرث  هذا  بعد  الفريق  حظوظ  وعن 

مع  خا�سة  بعد  حت�سم  مل  االأمــور  اأن  املــدرب 

مطالب  والفريق  املهددة  الفرق  باقي  تعرث 

والتي  القادمة  للخرجة  اجليد  بالتح�سري 

�ستقود الفريق اإىل عني ملواجهة ملواجهة اأحد 

املناف�سني املبا�سرين على حتقيق البقاء، علما 

للمدرب  بالن�سبة  خا�سة  �ستكون  املباراة  اأن 

بوغرارة يف مواجهة فريق م�سقط راأ�سه.

عن  الدفاع  اأن�سار  اأعــرب  اأخــر  جانب  ومــن 

تذمرهم من امل�سايقات الكثرية التي تعر�سوا 

لهوى  ملعب  مــدرجــات  دخـــول  اأجـــل  مــن  لها 

اأمام  اأم�ص  اأول  مباراة  هام�ص  على  اإ�سماعيل 

وهي  املجاين  الدخول  اإقرار  رغم  احلمراوة 

مقابلة  كل  يف  تتكرر  باتت  التي  الظاهرة 

لتفادي  التدخل  الفريق  اإدارة  من  مطالبني 

اأن  �ساأنها  من  التي  االأمـــور  هــذه  مثل  تكرار 

ت�سهم يف نرفزة االأن�سار. 

حتقيق  اأجل  من  ثمينة  فر�سة  الربج  اأهلي  فوت 

املحرتفة  الــرابــطــة  بطولة  يف  ر�سميا  الــبــقــاء 

املباراة  يف  بالتعادل  اكتفى  اأن  بعد  وهذا  االأوىل 

مبلعب  بلوزداد  �سباب  ال�سيف  اأمــام  جمعته  التي 

اأوت بالربج، وتراجع االأهلي بعد هذا التعرث   20
اإىل ال�سف التا�سع يف الرتتيب منا�سفة مع �سباب 

على  جمربا  و�سيكون  نقطة   34 بر�سيد  بلوزداد 

اأجل  من  املقبلة  الثاثة  اللقاءات  يف  فوز  حتقيق 

الفرق  باقي  نتائج  اإنتظار  دون  البقاء  تر�سيم 

املهددة بال�سقوط.

يف  املطلوب  بالوجه  االأهلي  ت�سكيلة  تظهر  ومل 

لقاء ال�سباب �سهرة اأول اأم�ص وهو االأمر الذي كان 

التي عا�سها الفريق طيلة  متوقعا بالنظر لاأزمة 

ال�سباب  العبي  ركون  مقابل  يف  الفارطة  الفرتة 

اإىل خط الدفاع يف اأغلب فرتات اللقاء، فيما بدا 

االأن�سار غا�سبني من اخليارات الفنية املنتهجة من 

اإيجاد  من  يتمكن  مل  والذي  دزيري  املدرب  طرف 

املباراة  وعرفت  ال�سباب،  دفاع  الإخــرتاق  احللول 

الذين  االأهلي  اأن�سار  طرف  من  اإحتفالية  اأجواء 

حمادي  بن  اأمــري  النادي  لرئي�ص  دعمهم  جــددوا 

مطالبني ببقائه على راأ�ص النادي والرتاجع نهائيا 

عن فكرة االإ�ستقالة من من�سبه. 

ر�سدها  مت  مغرية  منحة  االأهلي  العبو  و�سيع 

الذي  الوقت  يف  وهذا  الفريق  اإدارة  قبل  من  لهم 

وعد فيه املدرب بال دزيري بالعمل على تدارك 

�ستقود  التي  القادمة  اخلرجة  خال  التعرث  هذا 

الفريق اإىل �سطيف ملواجهة الوفاق املحلي واعترب 

دزيري اأن فرتة التوقف الطويلة للبطولة اأ�سهمت 

يف امل�ستوى الذي ظهرت به الت�سكيلة حيث يبقى 

واحدة  مباراة  الفريق  يلعب  اأن  املعقول  غري  من 

اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمــر  وهو  ال�سهر  طيلة  فقط 

يوؤثر على م�ستوى الاعبني. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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نتذكر يف احللقة ال�ساد�سة يف ركن نو�ستاجليا 

العب الو�سط ح�سان قتالة اأحد اأف�سل العبي 

الباتنية  الكرة  اأجنبتهم  الذين  الو�سط  خط 

مولودية   فريقه  مع  وتالق  برز  الذي  الاعب 

باتنة وا�ستمر معها اأكرث من ع�سر �سنوات منح 

مقابل  ومهاراته  وخرباته  امكانياته  كل  لها 

العبا  فكان  التاألق  فر�سة  منحه  فريقه  اأن 

م�سواره  طيلة  النادي  األــوان  �سرف  ا�ستثنائيا 

يف  املولودية  مع  بداياته  كانت  معه  الريا�سي 

عز اأزمتها التي كادت اأن تت�سبب يف م�سحها من 

اخلارطة الكروية لوال وقفة رجال اأعادوا لها 

االأنقا�ص  حتت  من  جمــددا  فانتف�ست  احلياة 

تلك  يف  الفريق  م�سكلة  البقاء،  على  م�سرة 

ـــرز العبيه  ـــوادره واأب الــفــرتة هــي اعــتــزال ك

بقوة  باتنة  �سباب  فريق  نحو  البقية  ورحيل 

فارغا  النادي  فبقي  الريا�سي  االإ�ساح  قانون 

�سدق  بكل  عملوا  الــرجــال  لكن  حمــتــواه  يف 

فيه  ومتجان�ص  قــوي  فريق  ت�سكيل  اأجــل  من 

قوردا�ص  بتواجد  وال�سباب  اخلربة  من  مزيج 

وبوب�سي�ص وبن نا�سر وغرناعوت وجاب وبن 

ال�سباب  اإىل  باالإ�سافة  ابراهيم  وبن  عثمان 

واحلار�ص  وقتالة  عاي�ص  بينهم  من  ال�ساعد 

اندمج ب�سرعة الاعب قتالة مع  بوزيد حيث 

اأنه كان  اأ�سا�سيا اإال  اأنه مل يكن  التعداد ورغم 

يتابع ويراقب وياحظ وينتظر فر�سته التي 

الكروي  املو�سم  اإنتهى  حلظة،  اأي  يف  �ستاأتيه 

للق�سم  وعودتها  املولودية  ب�سعود   81/82
اجلهوي ال�سرقي بعد ثاث �سنوات من جحيم 

بطولة ما بني الرابطات وكان اأول االإجنازات 

لاعب ال�ساب قتاله مع فريقه.

يف الق�سم اجلهوي تغريت املعطيات بعد ال�سعود 

منها م�ستوى املناف�سة و االإدارة والطاقم الفني 

والتعداد ، حيث تدعم النادي ببع�ص االأ�سماء 

القوية يف �سورة االإخوة زندر جمال والها�سمي 

ال�سا�سي  اإىل  اإ�سافة  عينو  �سايب  و  وبو�سعيب 

وداغة  نا�سر  وبــن  ــزو  وزي الطاهر  و�سعيدي 

وزروال  وعاي�ص  مالة  ال�سبان  اإىل  ا�سافة 

ذلك  ورغم  قوية  جمموعة  فت�سكلت  وغريهم 

متكن ح�سان من �سمان مكانة اأ�سا�سية من خال 

نيل ثقة املدربني الذين تداولوا على العار�سة 

الفنية بداية ب�ساعد زندر مرورا مبليك مقرة 

ثم ب�سبا�ص وحداد اإىل املرحوم ابراهيم قليل 

حيث  واأبــركــان  مهري  اإىل  زكــري  ح�سني  ثم 

جعلته  والــقــويــة  احلقيقية  الــبــدايــة  كــانــت 

ي�سبح اأحد الكوادر االأ�سا�سية رغم �سغر �سنه 

بف�سل  وجتربة  خربة  يفوقونه  العبني  اأمام 

الفني  ومـــردوده  املــيــدان  فــوق  اجليد  ادائـــه 

الرائع وان�سباطه الكبري بداية من املو�سم 83 

/84 اأ�سبح اأ�سا�سيا دون منازع، مدربوه اأن�سفوه 

كل  ومينح  امليدان  فــوق  يبخل  ال  العــب  الأنــه 

زيادة  جهوده لفريقه، يقدم ت�سحيات كبرية، 

التي  الفوز  حتقيق  يف  القوية  الرغبة  على 

يتميز بها، حيث كان قتالة متوهجا وم�ستواه 

يزيد من مقابلة اإىل اأخرى حتى اأ�سحى يلقى 

اليوم،  لغاية  االأن�سار  قبل  من  كبريا  احرتاما 

مع  موا�سمه  ينهي  كان  قتالة  ح�سان  الاعب 

عقوبات  اأو  اإ�سابات  دون  بامتياز  املولودية 

التدريبات  عن  يغيب  ال  فهو  متاما  من�سبط 

انطاق  قبل  ال�سيفية  التح�سريات  بداية  من 

اإال  معها  يتاعب  ال  اختتامها  لغاية  البطولة 

قائدا  اأ�سحى  قليلة  �سنوات  بعد  قاهر  لعذر 

يجد  مل  زنـــدر  جــمــال  اعــتــزال  بعد  للفريق 

اإال  الــقــيــادة  �سفات  ميتلك  العــبــا  ــون  ــدرب امل

قتالة فاختاروه قائدا للمجموعة رغم وجود 

جتربة  واأكــرث  �سنا  واأكــرب  منه  اأقــدم  العبني 

الاعبني،  كل  يف  تتوفر  ال  القائد  �سفات  لكن 

�سارك قتالة يف املحطات احلا�سمة التي كانت 

87/88 وت�سييع  85 و    / 84 اأبرزها موا�سم 

88/89 ب�سياع ال�سعود  اأمام املوك و  ال�سعود 

ووفاق  بلوزداد  �سباب  فريقي  اأمام  اأخرى  مرة 

�سطيف و89/90 اأمام �سباب ق�سنطينة ووداد 

تلم�سان ثم نهائي كا�ص اجلمهورية الذي �ساع 

ب�سذاجة اأمام املتخ�س�ص وفاق �سطيف وهكذا 

كانت حياة العب كرة اأمتع اجلماهري بفنياته 

ومن  والتقدير،  االإحــرتام  فمنحوه  واأهدافه 

واجبنا ونحن ن�سرد ذكريات االأجيال ال�سابقة 

من اأجل التنوير كي ال نن�سى هوؤالء االأ�سخا�ص 

من  ــراآة  امل يف  النظر  ال�سروري  ومــن  املثاليني 

اأجل ا�ستذكار قيم املا�سي الغابر و التي متثل 

عظمة الرجال.

بعد اعتزال ح�سان قتالة تداول الع�سرات من 

الاعبني على من�سبه يف و�سط امليدان لكننا مل 

جند نظريا له فهو العب لن ن�ساهد ن�سخة منه 

يف املاعب وخارجها.

هذه الن�سخة لن تتكرر لقائد مثايل 
اأمتع اجلماهري بفنه واأخالقه

ح�سان قتالة

�ساكر. اأ
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ق�سنطينة  مولودية  رئي�ص  اختفاء  اأثار 

بلغرابلي عن االأ�سواء خال الفرتة التي 

اأن�سار  ا�ستياء  الفارط  املو�سم  نهاية  تلت 

التي  اخلطوات  يفهموا  مل  الذين  الفريق 

يف  اأعــرب  الــذي  الفريق  رئي�ص  بها  يقوم 

من  االن�سحاب  يف  رغبته  عن  �سابق  وقت 

رئا�سة النادي لكن دون جت�سيد اإىل غاية 

االآن حيث يبقى اجلميع يف انتظار حتديد 

املعني  وتقدمي  العامة  اجلمعية  تاريخ 

ال�ستقالته من ت�سيري الفريق وف�سح املجال 

رئا�سة  تــرغــب يف  الــتــي  االأطــــراف  اأمـــام 

النادي خا�سة اأن بع�ص االأطراف تتحدث 

ال�سابق  الرئي�ص  تــراجــع  اإمكانية  عــن 

عن  بكو�ص  ح�سان  الفكرون  عني  ل�سباب 

ال�سائفة  هــذه  املــولــوديــة  رئا�سة  فكرة 

ب�سبب التعطيل احلا�سل يف عقد اجلمعية 

االآن  حلد  الــروؤيــة  ات�ساح  وعــدم  العامة 

عن  تتحدث  االإ�ساعات  بع�ص  اأن  خا�سة 

مع  اأخر  ملو�سم  البقاء  يف  بلغرابلي  رغبة 

الفريق ال�سيما اأن ح�سيلته مل تكن �سلبية 

الفريق  احــتــل  حيث  اخلــط  طــول  على 

املرتبة اخلام�سة يف نهاية املو�سم.

ويوا�سل اأن�سار املولودية اجتماعاتهم مع 

الفريق وهذا  الفاعلة يف  االأطراف  بع�ص 

التي  لازمة  فعلية  اإيجاد حلول  اأجل  من 

االأوان  فــوات  قبل  وهــذا  الفريق  بها  مير 

االآن  حلــد  احلا�سل  التاأخري  اأن  خا�سة 

الفريق  على  �سلبية  بطريقة  �سينعك�ص 

يف  النا�سطة  الــفــرق  بع�ص  اأن  خا�سة 

اأمورها  ترتيب  يف  ــداأت  ب الــهــواة  بطولة 

االأمر  وهو  القادم،  للمو�سم  حت�سبا  مبكرا 

ال�سلطات  الذي جعل االأن�سار يطلبون من 

حل  اأجـــل  مــن  جمـــددا  الــتــدخــل  املحلية 

امل�ساكل التي يعاين منها الفريق. 

ال�صعود  فر�صة  بت�صييع  ال�صاق  مو�صمكم  •انتهى 
والعودة �صريعا اإىل املحرتف الثاين؟

هكذا هي كرة القدم، رغم اأنه لي�ص من ال�سهل 

ل ما حدث هذا املو�سم بعد ت�سييع ال�سعود  تقبىّ

مبكرا اإال اأنه من الواجب علينا اأن ال نف�سل ما 

دام بالعمل ميكننا اأن نعيد االأمور اإىل ن�سابها، 

العيب لي�ص يف عدم ال�سعود بل يف عدم اإيجاد 

الطرق املنا�سبة ال�ستعادة �سمعة النادي.

اأدت التي  االأ�صــــباب  هـــــــي  •ما 
 اإىل هذه الو�صعية؟

عنها  احلديث  ميكن  ال  عوامل  عــدة  هناك 

ب�سكل مف�سل، لكن املوؤكد اأن الكثري من االأمور 

ما  وهــو  �سحيحة  اأ�س�ص  على  مبنية  تكن  مل 

وتوايل  الو�سع  على  ال�سيطرة  نفقد  جعلنا 

التي  العودة  مرحلة  يف  خا�سة  االإخفاقات 

من  وجعلتنا  البطولة  يف  م�سريتنا  عرقلت 

يف  كــبــرية  �سعوبات  جنــد  اآخـــر  اإىل  اأ�ــســبــوع 

تدارك الو�سع.

االأول  الن�صف  يف  مقبولة  كانت  االنطالقة  •لكن 
من البطولة؟

هذا �سحيح حيث اأننا قدمنا م�ستويات رائعة 

هزمية  اأي  نتلقى  ومل  الذهاب  مرحلة  خال 

مرحلة  يف  لكن  التا�سعة  اجلولة  غاية  اإىل 

اإىل  اأدى  ما  وهو  هزائم  عدة  تلقينا  العودة 

حالة عدم اال�ستقرار اإ�سافة اإىل العديد من 

امل�ساكل التي اأزىّمت الو�سعية تدريجيا خا�سة 

املتعلقة باجلانب املادي.

املحكم  الت�صيري  عدم  م�صوؤولية  يتحّمل  •من 
ملتطلبات هذا املو�صم؟

يف نظري اجلميع له �سلع يف ال�سعوبات التي 

طرف،  اأي  اإعفاء  ميكن  وال  ال�سباب  �سادفت 

دور  له  كان  احلظ  �سوء  فاإن  راأيي  ح�سب  لكن 

ينا  اأدىّ ال�سلبية املحققة حيث  كبري يف النتائج 

يخدمنا  مل  احلــظ  لكن  امل�ستوى  يف  مباريات 

كانت  مهما  فاإنه  حمظوظا  تكون  ال  وعندما 

�سلبية  تكون  النتيجة  فــاإن  املقدمة  اجلهود 

معنويات  يف  �سلبا  يــوؤثــر  مــا  وهــو  االأخـــري  يف 

الاعبني.

هو  ما  اأداء  يف  ق�ّصروا  الالعبون  اأن  ترى  •هل 
منتظر منهم؟

ب من امل�سوؤولية بحكم  نحن كاعبني ال نتهرىّ

امليدان  فوق  النتيجة  نح�سم  الذين  نحن  اأننا 

من  علينا  ما  اأديــنــا  نف�سه  الوقت  يف  اأنــه  اإال 

اأجل حت�سني و�سعية النادي لكن احلظ خاننا 

اإ�سافة اإىل تراكم امل�ساكل التي جتعل الاعب 

يتاأثر مبا يحدث يف حميط النادي مهما حاول 

الرتكيز وحر�ص على اأداء مهامه.

يف  لل�صبان  الفر�صة  منح  على  راهنت  •االإدارة 
اجلوالت االأخرية ما راأيك؟

ز الاعبني  هذا اأمر اإيجابي من �سانه اأن يحفىّ

الفر�ص  وا�ستغال  الربهنة  على  ال�سبان 

اأمامهم  امل�ستقبل  اأن  واأعتقد  لهم،  املتاحة 

والبد من العمل بجدية واال�ستماع اإىل ن�سائح 

ويوظفوا  طموحاتهم  يحققوا  حتى  املدربني 

قدراتهم خال املوا�سم القادمة.

يف  العودة  مرحلة  اكت�صاف  اعتربوك  •كثريون 
ت�صكيلة الكاب، فكيف تقّيم مردودك؟

يف  اللعب  اأن  فرغم  بواجبي،  �سوى  اأقــم  مل 

اإىل  االفتقاد  ظل  يف  �سها  لي�ص  امل�ستوى  هذا 

على  عملت  الــوقــت  ــرور  مب اأنــنــي  اإال  ــربة  اخل

اإمكاناتي  لفر�ص  الــعــوائــق  خمتلف  جتـــاوز 

اأتيحت  اأول فر�سة  ا�ستغلت  اأنني  واحلمد هلل 

اإىل  اأ�سعى  جعلني  ما  وهو  كاأ�سا�سي  للعب  يل 

الازم  من  فاإنه  ذلــك  ومــع  مـــردودي،  تطوير 

املوا�سلة بالعزمية واالإرادة ذاتها حتى اأكون 

دائما يف م�ستوى التطلعات.

•هل ترى اأن الكاب قادر على العودة مددا اإىل 
الرابطة املحرتفة؟

رغم  اأنــه  وهــو  مهما  �سيئا  نو�سح  اأن  يجب 

من  التقليل  ميكن  ال  اأنه  اإىل  ال�سعود  ت�سييع 

كبري  تاريخ  له  الكاب  ال�سباب،  و�سمعة  مكانة 

التحدي  رفع  على  قادرين  رجاال  ميلك  وكما 

اأن  خا�سة  املحرتفة  الرابطة  اإىل  واإعادته 

طموحات  ور�سم  العمل  هو  االأ�سا�سي  ال�سيء 

تتوافق مع حجم النادي.

ك�صف حار�س فريق �صباب باتنة �صعيد جناعي يف حديث مقت�صب جمعه بيومية"االأورا�س نيوز" عن العديد من النقاط وعن 
اأبرز املحطات التي مر بها الكاب هذا املو�صم وقال احلار�س ال�صاب جناعي...

بعد ت�سييع فريق مولودية بريكة لورقة 

يف  الرابطات  بني  ما  بطولة  اإىل  ال�سعود 

م�سرييها  االأخــرية، حتول تفكري  اجلــوالت 

القادم،  للمو�سم  وجيدا  مبكرا  االإعداد  يف 

املولودية قد و�سعت يف  اإدارة  حيث تكون 

املفكرة العديد من االأ�سماء، املر�سح حلمل 

هذه  من  بداية  التعداد  وتدعيم  األوانها 

من  الكثري  ت�سريح  مع  مـــوازاة  ال�سائفة، 

على  االعتماد  وباملرة  احلالية،  العنا�سر 

اللجوء  خال  من  املحلي،  املنتوج  �سيا�سة 

اإىل ترقية جمموعة من الاعبني من فئة 

كبرية  اإمكانيات  اأظهروا  الذين  االأوا�سط، 

يف املو�سم اجلاري.

ويف �سياق ذي �سلة، ك�سفت م�سادر مقربة 

عدة  اأن  "االأمبيبي"  اإدارة  حميط  مــن 

و�سعهم  مت  قد  ــاورة  جم فــرق  من  العبني 

يف مفكرة االإدارة، كما ينتظر رفقاء زيوار 

في�سل التقاء امل�سريين، للنظر فيما يخ�ص 

برواتبهم  واخلا�سة  العالقة،  م�ستحقاتهم 

ال�سهرية العالقة.

من  امتعا�سها  الــفــريــق  اإدارة  ــــدت  واأب

تق�سي  والتي  للفاف  االأخـــرية  الــقــرارات 

ــود اإىل  ــع ــس ــ� بـــحـــرمـــان الـــفـــريـــق مـــن ال

ا�ستحداث  بعد  الرابطات  مابني  بطولة 

اأن  واعتربوا  باجلنوب  خا�سة  جمموعتني 

�سعودهم حق م�سروع فهم يرون باأنهم اأكرب 

اإتباعها،  التي مت  املت�سررين من اخلطوات 

والأن فريق املولودية اأنهى بطولة اجلهوي 

االأول لرابطة باتنة يف املركز الثاين وراء 

جنم تازوقاغت، وامل�سروع الذي مت �سبطه 

من  فقط  االأندية  لبع�ص  االأف�سلية  منح 

من  لا�ستفادة  الثانية  املــراكــز  اأ�سحاب 

فرق   9 اإنقاذ  اإىل  اللجوء  مقابل  ال�سعود، 

من ق�سم ما بني الرابطات، كانت قد �سقطت 

يف  نف�سها  وجدت  لكنها  املناف�سة،  نهاية  يف 

نف�ص امل�ستوى الذي كانت تن�سط فيه .

ولـ"الكــاب"  املو�سم  هذا  رائع  م�ستوى  "قدمنا 
رجال قادرين على اإرجاعه ل�سابق عهده"

مولودية ق�سنطينة 

�سباب باتنة

اإحتاد تب�سة

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب

اجتماعات مكثفة واختفاء بلغرابلي 

يثري ا�ستياء الأن�سار
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اأنهى فريق احتاد تب�سة مو�سمه كعادته يف املوا�سم االأخرية واكتفى بلعب 

املو�سم  منت�سف  يف  ال�سعود  �سباق  من  وخرج  البطولة  يف  الثانوية  االأدوار 

عن  بعيدا  الذهاب  مرحلة  انهي  عندما  املو�سم  هذا  لاحتاد  ح�سل  ما  وهو 

رغم  ال�سعود  ورقة  لعب  على  اأكرث  يبتعد  جعله  ما  نقاط  بع�سرة  املت�سدر 

رغبته االإدارة واجلماهري يف ذلك الوقت يف اال�ستمرار يف رفع الرهان ولعب 

ورقة ال�سعود.

املو�صم انطلق بكثري من التطلعات ولكن..!
وبالعودة اإىل ال�سائفة الفارطة فقد د�سنت اإدارة االحتاد احلالية عملها 

مع الفريق يف مو�سمها االأول بكثري من التطلعات والرغبة يف حتقيق ال�سعود 

التي  االحتاد  جماهري  على  انعك�ص  ما  وهو  الثانية  املحرتفة  الرابطة  اإىل 

اأكدت على �سرورة مغادرة الثاين الهواة اإال اأن امليدان كان مغاير ملا انتظرته 

التي  ال�سلبية  النتائج  من  الكثري  الفريق  تلقى  وبعدما  واالإدارة  اجلماهري 

اأبعدته عن �سباق املناف�سة عن حتقيق ال�سعود يف مرحلة الذهاب.

نق�س خربة االإدارة انعك�س على االنتدابات
على  كبري  تاأثري  الريا�سي  امليدان  يف  احلالية  االإدارة  خربة  لنق�ص  وكان 

التي  االإ�ستقدامات  طريقة  اإىل  فبالعودة  ت�سريه  وطريقة  الفريق  نتائج 

اعتمدت عليها االإدارة فقد كلفتها جلب العبني دون امل�ستوى املطلوب ما جعل 

الفريق يخ�سر خدمات عديد االإجازات على العبني الذين مل يقدموا �سيئا 

ي�ساركوا  مل  الذين  وكنون  الــروؤوف  عبد  �سخري  خالدي  �سورة  يف  للفريق 

حتى يف لقاءات متتاليني ب�سبب م�ستواهم املتوا�سع اإذ عجزوا من خاله على 

املو�سم  منت�سف  يف  ت�سرحهم  االإدارة  جعل  ما  الـ18  قائمة  �سمن  التواجد 

اللذان متكنا من منح االإ�سافة للفريق يف مرحلة  ال�ستقدام عوملي وبومناد 

العودة.

االحتاد فاز يف 10 مباريات وتعادل يف مثلها
اإح�سائيات االحتاد هذا املو�سم فاأن الفريق متكن من حتقيق  على م�ستوى 

ع�سرة انت�سارات منها ثمانية داخل الديار واثنان خارجها كانا اأمام احتاد 

عني البي�ساء ووفاق القل خارج الديار اأمام كل من �سباب اأوالد جال �سباب 

الكناري  انهزم  بينما  ال�ساوية  واحتاد  مو�سى  فاج  اخلروب  جمعية  قاي�ص 

العيد  �سلغوم  اأمل  اأمام كل من  الديار  لقاءان داخل  منها  مباريات  يف ع�سرة 

وجمعية اخلروب وهي نتائج التي جمع من خالها 40 نقطة حمتا املرتبة 

ال�ساد�سة يف الرتتيب العام.

�صجل 33 هدفا وا�صتقبل 31 هدف
هجوم  �سجل  بعدما  امل�ستوى  يف  تكن  مل  املو�سم  هــذا  الفريق  ــام  اأرق وعــن 

بعد  العودة  �سجلت معظمها يف مرحلة  املو�سم  33 هدفا فقط هذا  االحتاد 

مباراة   12 يف  اأهــداف   10 ت�سجل  من  لوحده  متكن  الــذي  عوملي  ا�ستقدام 

�سارك فيها وا�ستقبل دفاع االحتاد 31 هدفا وكانا احللقة االأ�سعف يف كثري 

من املباريات هذا املو�سم.
عبا�سي.ع

باأريحية البقاء  بتحقيق  واكتفى  الأهم  "الكناري" حقق 

مولودية بريـكة

الإدارة 
تفكــــر

 يف املو�سم 
القـــادم 

والتح�سريات 
�ستنطلــــق 

مبكــــرا

�سعيد جناعي )حار�ش �ش. باتنة(: 

حاوره: اأحمد اأمن. ب



مي�سي يطرد ثالثي بر�سلونة من "كامب نو"

يف  جديد  تطور  عن  اإ�شباين  �شحفي  تقرير  ك�شف 

دي  ماتيا�ص  الهولندي  بانتقال  املنتظرة  �شفقة 

يف  بر�شلونة،  اإىل  اأم�شرتدام،  اأياك�ص  مدافع  ليخت، 

املركاتو ال�شيفي املقبل.

ووفًقا ل�شحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�شبانية، فاإن 

اأم�شرتدام، يوم  اإىل  زيارة  اأر�شل ممثليه يف  بر�شلونة 

اجلمعة املا�شي، من اأجل قطع �شوط جديد نحو �شم 

مدافع اأياك�ص.

الطلبات  معرفة  ال��زي��ارة  من  بر�شلونة  وا�شتهدف 

ب�شاأن  خم��اوف  وج��ود  ظل  يف  ليخت،  ل��دي  املالية 

تدخل اأندية اأخرى خلطفه مثل جوفنتو�ص وبايرن 

ميونخ وباري�ص �شان جرمان ومان�ش�شرت يونايتد.

كما اأن بر�شلونة ا�شتبه يف تعر�ص الالعب الهولندي 

دي  يلعب  اأن  اأجل  من  ليفربول،  قبل  من  الإغ��راءات 

خالل  دي��ك،  ف��ان  فرجيل  مواطنه  ب��ج��وار  ليخت 

املو�شم املقبل.

وتاأكد ممثلو بر�شلونة من رغبة الالعب الذي يريد 

حالًيا  االأمر  وبات  الكتالوين،  النادي  اإىل  االنتقال 

يقدم  اأن  املفرت�ص  من  ال��ذي  البار�شا  �شيطرة  حتت 

عند  ح��دث  كما  ال�شفقة،  حل�شم  املنا�شب  العر�ص 

التعاقد مع فرينكي دي يونغ الذي اأعلن عن انتقاله 

بارتوميو  النادي  رئي�ص  زي��ارة  بعد  بر�شلونة  اإىل 

جرمان  �شان  باري�ص  على  الطريق  وقطع  الأياك�ص، 

يف ا�شتقطابه.

وقائد  جن��م  مي�شي،  ليونيل  االأرجنتيني  ��خ��ذ  اتهَّ
بالفريق  العبن   3 �شد  غا�شًبا،  ق��راًرا  بر�شلونة، 

الكتالوين، بح�شب تقرير �شحفي اإ�شباين.
وقالت �شحيفة "�شبورت" االإ�شبانية، اإنهَّ مي�شي طلب من 
الثالثي فيليب كوتينيو، و�شامويل  اإدارة بر�شلونة بيع 
ال�شيفي  املركاتو  يف  راكيتيت�ص،  واإي��ف��ان  اأومتيتي، 

املقبل.
وجاء طلب الربغوث الإدارة البار�شا بعد خ�شارة الفريق 
اأبطال  دوري  بطولة  وتوديع   ،)4-0( ليفربول  اأم��ام 

اأوروبا يف املو�شم احلايل من الدور ن�شف النهائي.
اإىل  قدومه  عقب  املنتظر  امل�شتوى  كوتينيو،  يقدم  ومل 
قد  لذلك  املا�شي،  املو�شم  يف  ليفربول  من  نو"  "كامب 

ينتقل اإىل باري�ص �شان جرمان، اأو يعود اإىل الربميرليغ 
من بوابة الريدز، اأو مان�ش�شرت يونايتد.

اختيارات  يف  اإث��ارة  االأكرث  اال�شم  فكان  راكيتيت�ص  اأما 
مي�شي، حيث يعترب واحدا من ركائز الت�شكيل االأ�شا�شي 
للبار�شا يف املوا�شم االأربعة االأخرة، لكن تراجع م�شتوى 
ال�شبب  كان  االأخ��رة،  االأ�شهر  خالل  الكرواتي  النجم 

وراء املطالبة برحيله.
بعد  بالرحيل،  املهددين  قائمة  اإىل  اأومتيتي  وان�شم 
ل�شالح  االأ�شا�شي لرب�شلونة  الت�شكيل  اأن خ�شر مكانه يف 
مواطنه كليمنت لينجليت، ب�شبب االإ�شابة التي تعر�ص 
لها يف مطلع املو�شم احلايل، والتي مل يتخل�ص من اآثارها 

بعد ظهوره من جديد بقمي�ص بر�شلونة.

بيل،  غاريث  الويلزي  اجلناح  اأي��ام  باتت 

بعدما  برنابيو،  �شانتياغو  داخ��ل  معدودة 

ريال  م��درب  زي���دان،  الدين  زي��ن  ا�شتبعده 

مدريد من مواجهة فريقه اأمام �شو�شيداد

فاإن  الربيطانية،  "مرور"  ل�شحيفة  ووفًقا 

عن  بيل  غاريث  رحيل  على  ا�شتقر  زي��دان 

قائمتي  من  خروجه  والدليل  مدريد،  ريال 

الرتتيب  على  و�شو�شيداد  فياريال  مواجهة 

رغم جاهزيته الفنية.

يف  اأ���ش��ارت  ق��د  اإ�شبانية،  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 

بيل  رغ��ب��ة  اإىل  ���ش��اب��ق  يف وق���ت 

اال�شتمرار مع ريال مديد املو�شم 

املقبل، لكن وعلى ما يبدو اأن ذلك 

على عك�ص رغبة املدير الفني.

وميتد عقد بيل مع ريال مدريد ل�3 

�شيجعل  الذي  االأم��ر  مقبلة،  موا�شم 

التعاقد معه �شعًبا على اأي ناٍد، حيث �شيطلب 

الريال قيمة مالية كبرة نظر التفريط يف 

خدماته.

فريق  من  اأك��رث  هناك  اأن  بالذكر،  جدير 

ناديه  مثل  الالعب،  ب�شم  مهتم  اإجنليزي 

مان�ش�شرت  اإىل  باالإ�شافة  توتنهام،  ال�شابق 

يونايتد.

�سان جريمان يتحلى بالواقعية
 يف �سفقة دي خيا

اأكد تقرير �شحفي بريطاين، اليوم االأحد، اأن 

نادي باري�ص �شان جرمان، بات يتحلى بالواقعية 

خالل �شعيه للتعاقد مع االإ�شباين ديفيد دي خيا، 

حار�ص مان�ش�شرت يونايتد، ووفًقا ل�شحيفة "ذا 

�شن" الربيطانية، فاإن �شان جرمان، قدم عر�شه 

االأول لدي خيا، من اأجل احل�شول على خدماته يف 

املركاتو ال�شيفي املقبل.

وكان دي خيا رف�ص عر�ص مان�ش�شرت يونايتد لتجديد 

عقده، باحل�شول على راتب اأ�شبوعي يبلغ 350 األف اإ�شرتليني، 

وقدم �شان جرمان عر�شه االأول لدي خيا بنف�ص الراتب املعرو�ص من قبل 

اإدارة ال�شياطن احلمر، ليبقى ح�شم االأمر بيد احلار�ص االإ�شباين، يذكر اأن 

دي خيا، ارتكب العديد من االأخطاء ال�شاذجة يف الفرتة االأخرة، مما اأ�شعف 

موقفه اأمام اإدارة ال�شياطن احلمر، وينتهي عقد دي خيا، مع مان�ش�شرت يونايتد، 

يف �شيف 2020.
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قرار زيدان 
ُيعجل برحيل 
بيل عن الريال

وكيل بيل ي�سف قرار 
زيدان بالعار

غاريث  الويلزي  اأعمال  وكيل  بارنيت،  جوناثان  اأبدى 

من  الالعب،  ا�شتبعاد  من  غ�شبه  مدريد،  ريال  جنم  بيل، 

القائمة التي �شتخو�ص مواجهة ريال �شو�شييداد.

فني،  بقرار  بيل  امللكي،  م��درب  زي��دان،  الدين  زي��ن  وا�شتبعد 

فياريال  مواجهة  عن  غاب  بعدما  التوايل  على  الثانية  للمباراة 

االنتقاالت  يف  رحيله  على  قويا  موؤ�شرا  يعد  مما  املا�شية،  باجلولة 

ال�شيفية املقبلة.

وقال بارنيت، خالل ت�شريحات نقلتها �شحيفة "ديلي �شتار" االإجنليزية: 

"من العار اأال يلعب بيل، وهل يجب اأن يظهر ب�شكل اأف�شل بعد ا�شتبعاده يف 
اآخر مباراتن؟"

واأ�شاف: "اآمل اأن ي�شتمر بيل يف اللعب مع ريال مدريد، لكن االأمر مرتوك لزيدان، 

فهو �شاحب القرار".

ت�شاألوا  اأن  عليكم  االن��ت��ق��االت؟  �شوق  قبل  ر�شالة  بيل  "ا�شتبعاد  واختتم: 

املدرب".

ريال  ل�شفوف  بيل  وان�شم 

قادما   2013 عام  مدريد 

 85 مقابل  توتنهام  من 

مليون جنيه اإ�شرتليني، 

يف  �شنوات   3 ويتبقى 

املرنغي،  م��ع  ع��ق��ده 

وارت�����ب�����ط ا���ش��م��ه 

بالعودة  م��وؤخ��را 

الربميرليغ  اإىل 

ع�����رب ب����واب����ة 

م���ان�������ش�������ش���رت 

يونايتد.

زيارة هولندية 
تطمئن قلب بر�سلونة 

ب�ساأن دي ليخت

 

اهتمت ال�سحف االإيطالية ال�سادرة 

اأم�ص، بال�سراع القوي على املربع الذهبي املوؤهل لدوري اأبطال 

اأوروبا يف املو�سم املقبل.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "هدير دوري االأبطال 

يرتفع جمدًدا، ميان يفوز واأتاالنتا يتخطى االإنرت.. معركة االأبطال 

نارية: غاتوزو فاز يف فلورن�سا 1-0 بهدف كالهاجنولو، لكن فريق 

بريجامو يطري للمركز  الثالث".

واأ�سافت: "األيغري يوؤكد بنف�سه: لـ6 اأ�سهر عرفت ما يحتاجه 

جوفنتو�ص اجلديد، �ساألتقي مع اأنييلي على مدار االأ�سبوع.. املدرب 

باإمكانه اأن ي�سع روما يف ورطة.. التوتر داخل مع�سكر اجليالورو�سي، 

بني خطر �سياع حلم التاأهل لدوري االأبطال ولغز مقاعد البدالء". 

 

وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "جينارو هنا، ميان يفوز على 

فيورنتينا 1-0 ويبقي االآمال على قيد احلياة يف �سباق التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا.. 

غاتوزو يقرب الفارق لنقطة مع االإنرت الذي �سيواجه كييفو الليلة".

واأ�سافت: "ن�سخة ماك�ص، املدرب يقول اإن لديه عاقة ممتازة مع اأنييلي، ولديه 

اأفكار وا�سحة حول جوفنتو�ص ملدة 6 اأ�سهر.. وراء الكوالي�ص: ال�سمانات الفنية 

اأهم من العقد". 

 

وقالت �سحيفة "توتو �سبورت": "ثورة األيغري.. ما�سيميليانو يوؤكد اأنه يفكر يف جوفنتو�ص 

خمتلف جًدا: اأخربت اأنييلي باأنني �ساأبقى ويف عقلي ما نحتاجه بجوفنتو�ص على مدار الـ6 اأ�سهر االأخرية.. ديباال 

ودوغا�ص كو�ستا يت�سدران قائمة الراحلني".

واأ�سافت: "اأتاالنتا يهزم جنوى 2-1، ويحقق الفوز الرابع على التوايل، ويتقدم للمركز الثالث 

ويتخطى اإنرت، الذي ي�ستعد ملواجهة كييفو الليلة".

ا ال يرتك ال�سراع، فاز يف فلورن�سا 1-0، واقرتب من املركز  وختمت: "ميان اأي�سً

الرابع بعدما قل�ص الفارق لنقطة واحدة". 

ثورة األيغري 
االأبرز اإعالميا 

يف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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�سركة  اأن  بالفعل  علمنا  لقد 

�سناعة  يف  املتخ�س�سة   TSMC
هي  �ستكون  واملعاجلات  الرقاقات 

اآبــل  ل�سركة  الــوحــيــدة  املـــزودة 

التي   Apple A13 مبعاجلات 

يف  مــرة  الأول  اإ�ستخدامها  �سيتم 

ــدة  ــدي اجل  iPhone هـــواتـــف 

من  الــثــاين  الن�سف  يف  الــقــادمــة 

تقرير  �سدر  االآن،  الــعــام.  هــذا 

جديد من وكالة االأنباء بلومبورج 

 TSMC �سركة  اأن  اإىل  ي�سري 

للمعالج  التجريبي  االإنتاج  بداأت 

لبدء  خطط  مع   Apple A13
بحلول  ال�سخم  االإنــتــاج  عملية 

نهاية هذا ال�سهر.

 Apple املعالج  ت�سنيع  �سيتم 

ــتــخــدام  ــس ــاإ� ب ـــد  ـــدي اجل  A13
املح�سنة.  نانومرت   7 تكنولوجيا 

وكــمــا هــو احلـــال دائـــًمـــا، فنحن 

نتوقع اأن نرى حت�سًنا على م�ستوى 

يف  الكفاءة  م�ستوى  وعلى  االأداء 

االأقــل  على  الطاقة،  اإ�ستهاك 

 Apple املــعــالــج  مــع  بــاملــقــارنــة 

احلايل.  Bionic  A12
امل�سادر،  بع�ص  ذكرته  ملا  ووفقا 

�ستوا�سل  اآبــل  �سركة  اأن  فيبدو 

ذكية  هـــواتـــف  ــة  ــاث ث ــدمي  ــق ت

جــديــدة هـــذا الـــعـــام، وهــــذا ما 

من  كل  خلفاء  �سرنى  باأننا  يعني 

 iPhone و   iPhone XS
 .iPhone XR و   XS Max

الهواتف  هــذه  جميع  و�ــســتــاأتــي 

الثاثة اجلديدة بنف�ص الت�سميم 

احلالية  الهواتف  يف  امل�ستخدم 

التي  اخللفية  الواجهة  باإ�ستثناء 

حالة  يف  كــامــريات  ثــاث  �ست�سم 

 2019  iPhone XS الهاتفني 

 ،2019  iPhone XS Max و 

الهاتف  ــة  ــال ح يف  ــني  ــريت ــام وك

.2019  iPhone XR
�ست�سل  الــتــي  االأخــــرى  املــيــزة 

اجلديدة   iPhone هواتف  مع 

القادمة يف الن�سف الثاين من هذا 

الا�سلكي  ال�سحن  ميزة  هي  العام 

العك�سي، وهي امليزة التي �ست�سمح 

امللحقات  ب�سحن  الهواتف  لهذه 

اأو  ال�ــســلــكــًيــا   AirPods مــثــل 

اأجهزة اأخرى، متاًما كما هو احلال 

مع هواتف Huawei و�سام�سوجن 

الرائدة.

�سركة  بداأت  اأيام،  ب�سعة  قبل 

حتديث  بـــاإ�ـــســـدار  �ــســامــ�ــســوجن 

للهاتف   Pie  9  Android
 ،Prime  Galaxy On7
بالن�سبة  الــوقــت  حــان  والــيــوم 

 2 Prime Galaxy J7 للهاتف

للح�سول على نف�ص التحديث.

 9  Android حتــــديــــث 

 Galaxy J7 للهاتف   Pie
رقم  البنية  يحمل   2  Prime
 G611FFDDU1CSD8
 .1GB حـــجـــمـــه  ــــغ  ويــــبــــل

امليزات  كافة  اإىل  وباالإ�سافة 

جوجل  �ــســركــة  و�سعتها  الــتــي 

 ،Pie  9  Android نظام  يف 

فهذا التحديث يجلب معه كذلك 

االإ�ساحات االأمنية ل�سهر مايو، 

 One UI واجــهــة  عــن  ف�سا 

االأحدث من �سركة �سام�سوجن.

ي�ستغرق  قــد  التحديث  ــذا  ه

ي�سل  اأن  قــبــل  الــوقــت  بــعــ�ــص 

ولكن  بك،  اخلا�ص  الهاتف  اإىل 

ت�ستطيع  ال  كنت  اإذا  حالة  يف 

للح�سول  وتــتــطــلــع  االإنــتــظــار 

امل�ستقبل  يف  التحديث  هذا  على 

من  التحقق  فباإمكانك  القريب، 

جلهازك  التحديث  ــذا  ه تــوفــر 

ــال الــذهــاب اإىل  يــدويــا مــن خ

 Settings ” تطبيق االإعدادات

اإىل  ذلـــك  بــعــد  والـــذهـــاب   ”
 About  ” اجلهاز  حــول  خيار 

Device “، والتوجه بعد ذلك 
 ” النظام  حتديثات  خيار  اإىل 

.“  System Updates
باإمكانك  احلــــال،  وبطبيعة 

ـــل هـــــــذا الـــتـــحـــديـــث  ـــي ـــم حت

بــاإ�ــســتــخــدام بــيــانــات االإنــرتنــت 

�سبكة  باإ�ستخدام  اأو  املحمولة 

اأننا  مــن  الــرغــم  على   WiFi
�سبكة  باإ�ستخدام  دائما  نو�سي 

االأمــر  يتعلق  عندما   WiFi
ذلك  الأن  التحديثات  بتحميل 

بيانات  اإ�ــســتــنــزاف  عــن  يغنيك 

اخلا�سة  املــحــمــولــة  االإنـــرتنـــت 

تن�سى  ال  احلال،  وبطبيعة  بك. 

اإحتياطي  ن�سخ  بعمل  تقوم  اأن 

ملحتويات هاتفك لتجنب فقدان 

امللفات والبيانات اخلا�سة بك يف 

حال �ساءت االأمور اأثناء تثبيت 

التحديث.

بالك�سف  اأخـــرًيا   HTC �سركة  قامت 

حول  االإ�ــســافــيــة  املــعــلــومــات  بع�ص  عــن 

 9  Android حتــديــث  و�ــســول  مــوعــد 

احلالية.  الرائدة  الذكية  لهواتفها   Pie
يف  اأعلنت  قد  التايوانية  ال�سركة  وكانت 

 HTC الهواتف  اأن  املا�سي  مار�ص  �سهر 

 HTC+ و   HTC U11+ و   U11
حتديث  على  جميعها  �ستح�سل   U12
الربع  من  اإبتداء   Pie  9  Android
الــثــاين مــن هــذا الــعــام، والـــذي يــبــداأ من 

اأبريل وينتهي يف �سهر يونيو.

واالآن، مبا اأننا يف منت�سف الربع الثاين 

هناك  باأن  نفرت�ص  فنحن  العام،  هذا  من 

الكثري من النا�ص الذين يت�ساوؤلون عما اإذا 

وعدها.  ن�سيت  قد   HTC �سركة  كانت 

ح�سًنا، لقد تبني اأن اجلواب هو ال.

 HTC �سركة  ك�سفت  لقد  الواقع،  يف 

�سبكة  على  الر�سمي  ح�سابها  يف  موؤخًرا 

�سيكون   HTC U11 الهاتف  اأن  تويرت 

 Android اأول من �سيح�سل على حتديث

هذا  نهاية  قبل  ذلك  و�سيحدث   ،Pie  9
 HTC ال�سهر. وبعد ذلك، �ستقوم �سركة

 HTC+ باإ�سدار نف�ص التحديث للهاتف

حني  يف  يونيو،  �سهر  منت�سف  يف   U12
على   HTC U11+ الهاتف  �سيح�سل 

تزال  ال  يونيو.  �سهر  اأواخر  يف  التحديث 

ما،  حد  اإىل  م�سبوطة  غري  املواعيد  هذه 

ولكنها ال تزال مواعيد جيدة ن�سبًيا.

ال�سيء املثري لاإهتمام يف كل هذا هو اأن 

يخ�ص  فيما  جًدا  متاأخرة   HTC �سركة 

اإىل  احلالية  الذكية  هواتفها  ترقية 

Pie 9 Android، مقارنة مع ال�سركات 
ــد  ــدروي االأن لهواتف  امل�سنعة  االأخـــرى 

االأقل  على  مهًا،  ولكن   .LG باإ�ستثناء 

اإىل  �سي�سل   Pie  9  Android حتديث 

لديك  كان  واإذا  الثاثة.  الهواتف  هذه 

يتوجب  فــ�ــســوف  اآخــــر،   HTC هــاتــف 

عليك اإ�ستخدام نظام الت�سغيل احلايل يف 

اإذا  حالة  يف  االأبد  اإىل  اأو  لفرتة  هاتفك 

قررت �سركة HTC عدم حتديثه.

 WhatsApp تطبيق
�سيتوقف عن العمل على اأجهزة 

Windows Phone

بحلول نهاية هذا العام

...  HTC
املرا�سلة  خدمة  هــي   WhatsApp
الرهان  ميكنك  العامل.  يف  �سعبية  االأكرث 

على اأن الكثري من االأ�سخا�ص الذين مازالوا 

يوا�سلون  القدمية  االأجهزة  ي�ستخدمون 

للبقاء   WhatsApp على  االإعــتــمــاد 

وعائاتهم.  اأ�سدقائهم  مع  توا�سل  على 

بالن�سبة  �سيتغري  الو�سع  هــذا  ذلــك،  ومــع 

ي�ستخدمون  يزالون  ال  الذين  لاأ�سخا�ص 

 Windows بنظام  املـــزودة  االأجــهــزة 

 WhatsApp �سركة  الأن   Phone
 Windows نظام  دعــم  عن  �ستتوقف 

العام. هذا  من  الحق  وقت  يف   Phone
اململوكة   WhatsApp �سركة  اأكــدت 

عن  �ستتوقف  اأنــهــا  الفي�سبوك  قبل  مــن 

اإعتباًرا   Windows Phone ــم  دع

هذا  وبالتايل،   .2019 دي�سمرب   31 من 

تطبيق  فيه  �سيتوقف  الــذي  التاريخ  هو 

اأجهزة  على  العمل  عن   WhatsApp
االأمر  ينطبق   .Windows Phone
من  الــقــدميــة  االإ�ــــســــدارات  عــلــى  نف�سه 

االأندرويد و iOS يف بداية العام املقبل.

 WhatsApp من غري امل�ستغرب اأن جند

 Windows تقرر التوقف عن دعم نظام

فهذا   ،2020 العام  حلول  قبل   Phone
�سركة  فــيــه  �ستتوقف  ـــذي  ال ــعــام  ال هــو 

مــايــكــرو�ــســوفــت كــذلــك عــن دعـــم نظام 

.Windows Phone
االأخــرى،  الت�سغيل  الأنظمة  وبالن�سبة 

بنظام  تعمل  التي  االأجــهــزة  تتمكن  فلن 

االأقدم  االإ�سدارات  اأو   2.3.7 االأندرويد 

 WhatsApp تطبيق  اإ�ــســتــخــدام  مــن 

القبل،  الــعــام  مــن  فــربايــر  �سهر  مــن  بـــدًءا 

التي  االأجهزة  على  ينطبق  االأمــر  ونف�ص 

االإ�ـــســـدارات  اأو   iOS 7 بــنــظــام  تعمل 

يتم  لن  اأنه  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  االأقــدم. 

املن�سات.  لــهــذه  جــديــد  تطبيق  تطوير 

وبالتايل، هذا يعني اأن امل�ستخدمني الذين 

ال يزالون ي�ستخدمون االأجهزة التي تعمل 

�سراء  اإىل  �سي�سطرون  االأنــظــمــة  بــهــذه 

اإ�ستخدام  عن  التوقف  اأو  جديدة  هواتف 

.WhatsApp

ت�سريب املوا�سفات الكاملة للهاتف 
اأمامية  كامريا  و�سي�سم   ،Oppo K3

Shark Fin منبثقة بت�سميم

الإطاق  ت�ستعد   Oppo �سركة 

املتو�سطة  الفئة  من  جديد  هاتف 

اإ�سم  �سيحمل  القريب  امل�ستقبل  يف 

ذلك،  ذكــر  وعلى   .Oppo K3
املوا�سفات  على  االآن  ح�سلنا  فقد 

بهذا  اخلا�سة  الكاملة  التقنية 

الهاتف على �سبكة تويرت.

اأن  فيبدو  الت�سريب،  هذا  ووفقا 

الهاتف Oppo K3 �سي�سم كامريا 

مماثل  بت�سميم  منبثقة  اأمامية 

لت�سميم الكامريا االأمامية املنبثقة 

 Oppo الهاتف  يف  راأيناها  التي 

�سركة  عليها  تطلق  والتي   Reno
مع   Shark Fin اإ�سم   Oppo
�ست�سم  الــكــامــريا  هــذه  بــاأن  العلم 

ميغابك�سل.   16 بدقة  م�ست�سعر 

وبــغــ�ــص الــنــظــر عـــن الــكــامــريا 

الهاتف  فهذا  املنبثقة،  االأمامية 

اخللف  يف  كامريتني  كذلك  �سي�سم 

للكامريا  ميغابك�سل   16 بــدقــة 

ميغابك�سل   2 وبــدقــة  االأ�سا�سية 

عن  املــ�ــســوؤولــة  الثانية  للكامريا 

اإ�ست�سعار معلومات العمق.

موا�سفات  لبقية  بالن�سبة  ــا  اأم

تردد  فقد   ،Oppo K3 الهاتف 

 AMOLED اأنها �ست�سمل �سا�سة

وبـــدقـــة  ــــص  ــــ� اإن  6.5 بـــحـــجـــم 

+FullHD، ومعالج ثماين النوى 

 ،710  Snapdragon فئة  من 

وذاكرة ع�سوائية بحجم 6GB اأو 

داخلية  ذاكرة  عن  ف�سا   ،8GB
وم�ست�سعر   ،128GB بــحــجــم 

ب�سمات االأ�سابع يف ال�سا�سة.

وعاوة على ذلك، فقد ك�سف لنا 

الهاتف  اأن  كذلك  اليوم  ت�سريب 

Oppo K3 �سي�سم بطارية ب�سعة 
3700mAh تدعم ال�سحن بقوة 
 USB منفذ  خـــال  مــن   20W
منفذ  كذلك  و�سي�سم   ،Type-C
اأنها  كما   ،3.5mm ال�سماعات 

�سيمتاز باأبعاد تبلغ 161.2 × 76 

191 جرام. × 9.4 ملمرت، وبوزن 
غري  اإ�ساعة  هذه  اأن  اإىل  ونظًرا 

موؤكدة حتى االآن، ف�سوف يكون من 

باأقل  معها  التعامل  مت  لو  االأف�سل 

قدر من احلما�سة. ومع ذلك، نحن 

التفا�سيل  ناأمل يف ظهور املزيد من 

قد  ورمبـــا  الــقــريــب،  امل�ستقبل  يف 

على  القريب  امل�ستقبل  يف  نح�سل 

�سور م�سربة لهذا الهاتف

 Pie Pie  تك�سف عن الإطار الزمني الذي �سي�سل فيه حتديث

الثالثة الرائدة  لهواتفها   Pie Android9

اإنتاج  عملية  بالفعل  بداأت   TSMC
Apple A13 املعالج

الهاتف Prime2 Galaxy J7 يبداأ بدوره 
Pie Android9 بتلقي حتديث

من اأجل هواتف iPhone القادمة



باتنة

ا�ستذكارا ملناقب ال�سيخ العالمة "عمر دردور"

بعد تتويجهم باملرتبة الثانية قي امل�سابقة الوطنية بني الثانويات

باتنة

ت�صبح  اأن  قررت  متى  الفني،  م�صوارك  عن  •حدثنا 
فيه،  ع�صته  ال��ذي  مبحيطك  عالقة  لذلك  هل  فنانا، 
يتغنى  �صاويا  فنانا  نرى  عندما  ملهما  االأم��ر  يبدو  اأال 

مبنطقته وبكل زقاق فيها؟
احل��وار  ه��ذا  على  االورا����ص  ج��ري��دة  اأ�شكر  اأوال 

خا�شة  و  االأمازيغية  االأغنية  بفنانن  واهتمامها 

ال�شاوية، ورم�شان كرمي على اجلميع.

فهو  فنان  �شت�شبح  اأو  فنانا  ت�شبح  كيف  بالن�شبة 

مقيم  اأن��ا  يل  بالن�شبة  للفن،  بحبك  متعلق  اأم��ر 

اأذهب  كنت  �شغر  كنت  عندما  ب�شكرة  والي��ة  يف 

اأهلي  من  كل  راأ�ص  م�شقط  وهي  تكوت  دائرة  اإىل 

املو�شيقى  على  تعرفت  هناك  مرغمي،  وعائلتي 

واأبناء  اأهلي  عندي  اأ�شمعها  كنت  التي  ال�شاوية 

مولع  كان  الكبر  اأخي  اأن  اإىل   وباالإ�شافة  عمي 

اأ�شمعها معه،  ملو�شيقى الروك واجلاز والبلوز كنت 

فنانن  ل��دى  املو�شيقية  املقامات  نف�ص  فوجدت 

ال  حتى  وكنت  ب�شماعها  اأ�شتمتع  فكنت  ال�شاوية 

اأفرق بينهما حتى اأ�شتمع اإىل املغني الذي يبن نوع 

املو�شيقى �شاوية اأو اأمريكية اأو فرن�شية..الخ.

 7 اأ�شتمع لهم يف عمر  من بن الفنانن الذي كنت 

دجو،  امرو�ص،  ما�شين�شا،  �شوهايل،  �شليم  �شنوات 

مو�شيقية  اأذن  ل��دي  خلقت  عندها  ن��زار،  ن��واري 

املو�شيقى  النوع من  واأ�شبحت قوية ل�شماعي لهدا 

rock.

بيدك  اأخذ  الذي  وعن  اأعمالك،  اأوىل  عن  حتدثنا  •لو 
كانت،  م��اذا  االوىل،  خطواتك  يف  الغناء  ع��امل  نحو 

كيف ا�صبحت عازف غيتار ؟
يف 2009 وقع يل حادث مرور فمكثت يف ال�شرير 

لزيارة  ياأتون  اأ�شدقائي  كان  حيث  كاملة  �شنة 

فطلبت منهم اأن ي�شرتوا يل غيتار لقتل امللل الذي 

معافا،  رجلن  على  واأق��وم  اأ�شفى  حتى  فيه  كنت 

اأول  ومن  االآل��ة  على  العزف  تعلمت  كنت  عندها 

م�شاركاتي يف املن�شة  يف احياء ذكرى وفاة نزيها 

حمودة "ايوال" مع اال�شتاذ  م�شعود جناحي الذي 

الق�شية  اأجل  من  ن�شاله  واح��رتم  احرتمه  لطاملا 

حفالت  ع��دة  يف  �شاركت  وبعدها  االأم��ازي��غ��ي��ة، 

اأي�شا مع  كعازف مع نواري نزار يف باتنة و�شاركت 

�شفارة  يف  واأي�شا  تكوت  يف  عماري  �شامي  ال�شديق 

اأي�شا  �شاركت   2018 يف  و   hds بفرقة  ال�شويد 

املنا�شلة  وفاة  ذكرى  الإحياء  جناحي  م�شعود  مع 

نزيها حمودة "ايوال" يف تلك الذكرى تعرفت على 

وبينها  بيني  دار  حوار  بعد  داودي  مي�شاء  املغنية 

قررنا تاأ�شي�ص فرقة "تفريقت". 

اإىل  ت�صعون  الذي  ما  الفرقة،  طموحات  عن  •ماذا 
تقدميه؟

الذي  الطريق  نف�ص  ه��ي  لطموحات  بالن�شبة 

�شواء  االأمازيغية  الهوية  منا�شلي  جميع  �شلكه 

الفنان اأو الكاتب اأو املنا�شل احلر من اأجل ق�شيته 

 les" هو  �شعارنا  ك��ان  هنا  من  ثقافيا  املهم�شة 

 voix des sommets qui porte nos
 "histoire c'est notre chemin
التى  داودي  مي�شاء  الفنانة  على  تعريف  حيث 

وجدت فيها نف�ص املبادئ وحتى معنى كلمة احلب 

ورائه  الذي  الرجل  ا�شبحت  معها  جمعني  الذي 

امراأة اأال وهي خمطوبتي التي �شت�شبح اأم اأوالدي 

ورثناه من ثقافتنا  الذي  امل�شعل  �شيحملون  الذين 

االأمازيغية  االأورا�شية و ثقافة املراأة احلديدية 

من  االورا�شية  املراأة  ن�شال  حيث   " ديها  "امللكة 
اأجل حريتها وكرامتها كامراأة حرة اأمازيغية هذه 

طموحاتنا ال تختلف كثرا عن طموحات اأجدادنا 

االأحرار.

موا�صيعها  عن  ماذا  جديدة،  اأغاين  تقدمي  تنون  •هل 
حفالت  تن�صيط  على  �صتعملون  وه��ل  وعناوينها؟ 

خا�صة بالفرقة يف القريب العاجل؟ا
الفني  امل�شوار  كبداية   هذه  اأغ��اين  اأربعة  لدينا 

للفرقة هناك من �شاركنا بها وهناك من مل ن�شارك 

من بن االأغاين:

التي  تانيت  لكاتبة  اأغنية  هي   :  Netraja
واجلزائر  االورا�����ص  وح��ال��ة  االن��ت��ظ��ار  تتحدث 

ب�شفة عامة من التهمي�ص واحلقرة .

يل  كتبها  التي  اأغنية  ه��ي   :"harjakth
ب�شفة  احل���ب  ع��ن  حت��ك��ي  ي���زة  �شليم  امل��ن��ا���ش��ل 

عامة.

Thileli n tmourth : هي اأغنية تروي 
حال النظام يف اجلزائر للكاتبة تانيت.

كتاب  م���ن  مقتب�شة  ق�����ش��ة  ه���ي   :  Hizla
ل��ل��ك��ات��ب   chaoui des aures
كتبت  ح��ي��ث   "  Gustave mercier"
الكتاب  الق�شة،  ه��ذه  على  ق�شيدة  �شاعرتنا 

.hizla املقتب�ص منه اأغنية

الفرتة  هذه  يف  الت�شجيالت  و  للحفالت  بالن�شبة 

جد �شعبة ب�شبب حال البالد االأن،  فاإجابتي لن 

تكون دقيقة.

اجناح  نحو  قدما  امل�صي  اأجل  من  الدعم  جتدون  •هل 
واإي�صال االأغنية ال�صاوية اإىل العاملية وا�صتمراريتها؟

نحن كل ما نريده هو الدعم املعنوي ال اأكرث وهو 

الفرقة  يدعمون  اأ�شدقاء  لدينا  لدينا،  متوفر 

ن�شل  حتى  جمهورنا،  هم  االأورا���ص  اأبناء  ولدينا 

اإىل مبتغانا.

اأنك  اأم  لتقدمه،  معني  برنامج  لديك  هل  رم�صان  •يف 
تف�صل اأن تق�صي رم�صان بعيدا عن الفن؟

بالن�شبة يل رم�شان هو �شهر مثل باقي ال�شهور فاإن 

ورم�شان  االأيام،  ك�شائر  ف�شاأعمل  كان هناك عمل 

مبارك على اجلميع.

ت���ن���اول ع����دد م���ن ال���دك���ات���رة 

املجاهد  العالمة  �شرة  واملهتمن 

ندوة  خ��الل  دردور  عمر  ال�شيخ 

الثقايف  باملركز  اأم�ص  اأول  نظمت 

خاللها  ا�شتذكر  والتي  االإ�شالمي 

احلا�شرون مناقب الراحل دردور 

ومعلما  وجماهدا  ومنا�شال  طفال 

ويعلمهم  االأجيال  يدر�ص  و�شيخا 

وير�شدهم حلب الوطن والتم�شك 

بدينهم االإ�شالمي.

حيث �شرد الدكتور م�شعود فلو�شي 

يف مداخلته خ�شال العالمة الذي 

واملواقف  ال�شجاعة  ب��ن  جمع 

وم�شاهمته  الن�شال  وبن  النبيلة 

االت�شاالت  طريق  ع��ن  للثورة  التح�شر  يف  ال��ف��ذة 

املتعددة مع قادة االأورا�ص اآنذاك، اإىل جانب ات�شامه 

وكذا  العالية  واالأخ��الق  الت�شرف  وح�شن  باحلكمة 

يف  جتتمع  قلما  �شفات  وهي  والوفاء  والذكاء  ال�شرب 

الفرد.

ال�شيخ دردور الذي تعر�ص للظلم واال�شطهاد من قبل 

امل�شتعمر الفرن�شي خالل جهاده امل�شتميت �شده، نا�شر 

الثورة باأفكاره ون�شاطاته وفكره اأي�شا ومل يبخل على 

الوطن  وخارج  داخل  مب�شاعدتها  التحريرية  الثورة 

عندما �شافر اإىل فرن�شا حيث عمل على التعريف بنبل 

الق�شية الوطنية هناك وامتد ن�شاطه لغاية انتقاله 

الثورية  القيادات  من  عددا  التقى  اأين  القاهرة  اإىل 

الب�شر  وال�شيخ  احمد  واآيت  بلة  بن  احمد  بينهم  من 

اأ�شندت له مهمة التعريف بالثورة  االإبراهيمي حيث 

العربية،  الدول  عديد  ويف  الوطن  خارج  اجلزائرية 

قبل اأن يتم حتويله نحو تون�ص بهدف تدري�ص وتعليم 

اجلنود يف احلدود اجلزائرية اإىل غاية اال�شتقالل.

التعليم  معهد  اإن�شاء  يف  دردور  عمر  ال�شيخ  �شاهم 

وعرف  ال�شتينيات  بداية  باتنة  مدينة  يف  االأ�شلي 

من  وال��دي��ن  العلم  طلبة  قبل  من  وا�شعا  ا�شتقطابا 

وتاأ�شي�ص  اإلغاوؤها  يتم  اأن  قبل  الوطن،  بقاع  خمتلف 

االأئمة  لتكوين  االإ�شالمي  املعهد 

حن  يف  الثمانينيات،  ب��داي��ة 

ال�شيخ دردور منا�شب عدة  تقلد 

الدينية  ال�����ش��وؤون  مديرية  يف 

ت��رتاج��ع  اأن  ق��ب��ل  واالأوق�������اف 

ببيته  امل��ك��وث  ويختار  �شحته 

اإىل غاية وفاته يف 19 من �شهر 

مار�ص 2009 عن عمر ناهز 95 

�شنة.

يذكر اأن ال�شيخ دردور من مواليد 

ثنية  ب��دائ��رة  حيدو�ص  قرية 

 ،1913 �شنة  بباتنة  ال��ع��اب��د 

العديد من حمبيه  ا�شتذكر  وقد 

االأ�شتاذ  قريبه  وك��ذا  وتالمذته 

�شرته  وك��ذا  ومناقبه  خ�شاله  دردور  البا�شط  عبد 

اأول  نظمت  التي  الندوة  خالل  وحياته  ال�شخ�شية 

اأم�ص باملركز االإ�شالمي باتنة.

ا�شتقبل  وايل والية خن�شلة كمال نوي�شر مبقر 

االقامة الر�شمية للوالية التالميذ امل�شاركن يف  

2019 واملتح�شلن  الثانويات دورة  م�شابقة بن 

على املرتبة الثانية وطنيا يف حفل تكرميي على 

�شرفهم، اأين ح�شر احلفل التكرميي رئي�ص املجل�ص 

واملديرين  والنواب  واملنتخبون  الوالئي،  ال�شعبي 

االأمنية  املحلية  ال�شلطات  وخمتلف  التنفيذين 

والع�شكرية باالإ�شافة اىل اال�شرة االعالمية.

ومت تكرمي التالميذ من طرف وايل الوالية الذي 

املرتبة  بافتكاكهم  التالميذ  ما حققه  اأثنى على 

الثانية وطنيا م�شرفن بذلك والية خن�شلة، كما 

قدم ال�شكر للم�شرفن على القطاع الرتبوي ب�شكل 

املتوجن  للتالميذ  واملوؤطرين  املرافقن  و  ع��ام 

اهمية  اعطاء  �شرورة  اىل  ودعا  خا�ص،  ب�شكل 

كبرة ملثل هذه امل�شابقات العلمية والرتبوية من 

اأجل املحافظة على هذا النجاح وحتقيق مراتب 

اأح�شن م�شتقبال.

هذا وقد التقى فريق جنباء خن�شلة بفريق طلبة 

وزارة  مبقر  القبة  للريا�شيات  الوطني  املعهد 

يتحقق  واملعرفة  )بالعلم  �شعار   حتت  الرتبية 

من  جمموعة  يف  تناف�شوا  اأي��ن  واالم��ن(،  ال�شلم 

املواد على راأ�شها مادة اللغة العربية والريا�شيات 

واالجنليزية  واجلغرافيا  والتاريخ  والفيزياء 

القبة يف حن عادت  انتهى بتتويج فريق  والذي 

املرتبة الثانية لنجباء خن�شلة.
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جالل مرغمي الذي غنى لـ "اأ�سهال" وب�سط كفيه ليحت�سن االأغنية االأمازيغية

ندوة خا�سة تتناول خ�ساله 
ومراحل حياته ال�سخ�سية والعلمية

حفل تكرميي على �سرف تالميذ جنباء خن�سلة 

رم�ضان 
   يجمعنا

ح������وار: رقي��ة حلم����ر

ثقافةرمضان كريم
يعزف على غيتارة حتمل الكثري من دف احلب وهو يعتلي الركح مع �صريكة حياته، فغنى للحياة واحلب واحلقرة والتهمي�س، لالأر�س والوطن، وكان من 

اجلميل اأي�صا اأن جند طموحاته اأن تكون فرقته " تفريقت " �صوت االأورا�صي ال�صاوي املنا�صل، ونحو اي�صال االأغنية ال�صاوية اإىل العاملية ببديع الكلمات التي 
تنبعث من التاريخ االأمازيغي العميق، "جالل مرغمي" يف رم�صان يجمعنا والكثري عنه نب�صطه يف هذا احلوار: فواني�ض

قائال:  مواقي  احلق  عبد  الكاتب  عنه  كتب 

ت�شهدها  ك��ان��ت  ك��ب��رة  حت���والت  اأت���ون  "يف 
يوم   باتنة  مدينة  اأفاقت  والعامل،  اجلزائر 

مولود  جم��يء  على  1902م  اأك��ت��وب��ر   17
جديد اىل احلياة، �شيكون له �شاأن كبر وحظ 

فكرية  و"ظاهرة  واحلكمة،  العلم  من  واف��ر 

وفل�شفية واأدبية" فريدة من نوعها من حيث 

بن  حممود  الطفل  انه  امل�شر.  واأي�شا  امل�شار 

بهذه  الكثر  يعرفه  كما  حمودة  )اأو  �شاعي 

ومتدينة  حمافظة  عائلة  م��ن  الت�شمية(، 

فرقة  اىل  اأ�شلها  يرجع  احل���ال،  ومي�شورة 

اللمام�شة بوالية تب�شة، وانتقلت اىل مدينة 

من  وا�شعة  م�شاحات  متلك  كانت  حيث  باتنة 

بباتنة.  عزاب  مبنطقة  الفالحية  االأرا�شي 

اأما والدة  والد حممود هو احمد بن حممود، 

التي  دي��ب  بن  الزهرة  ال�شيدة  فهي  حممود 

اإىل  اأبنائها  تربية  اأج��ل  من  حياتها  كر�شت 

الفيل�شوف  ذل��ك  ن��ت��اج  ف��ك��ان  وف��ات��ه��ا  غ��اي��ة 

حممود و�شقيقه ال�شالح اأول جزائري حا�شل 

على �شهادة مهند�ص يف الفالحة وكان حممود 

اأكرب اإخوته الثمانية.

املدينة  بكتاتيب  حياته  بداية  يف  التحق 

تلك  يف  وزمالئه  اأق��ران��ه  مثل  مبكرة  �شن  يف 

ق�شنطينة  مدينة  اىل  الرحال  و�شد  الفرتة، 

بن  احلميد  عبد  ال�شيح  ب��درو���ص  وال��ت��ح��ق 

�شالح  اأخوه  رفقة  االأخ�شر  باجلامع  بادي�ص 

الذي يعد ح�شب بع�ص ال�شهادات اأول مهند�ص 

ظهر  االأخ�شر  وباجلامع  اجلزائر،  يف  زراع��ي 

قدرته  يف  ومت��ي��زا  �شاعي  ب��ن  ح��م��ودة  ن��ب��وغ 

الفكرية واملعرفية وميول كبرة نحو االإ�شالح 

احلميد  عبد  العالمة  ال�شيخ  باعرتاف  وهذا 

بن  حمودة  بعدها  انتقل  نف�شه.  بادي�ص  بن 

�شاعي اإىل اجلزائر العا�شمة ملوا�شلة مرحلة 

الباكلوريا  �شهادة  ف��ن��ال  ال��ث��ان��وي  التعليم 

هناك. ولال�شتزادة من العلم التحق بعد ذلك 

الفرن�شية  العا�شمة  اىل  �شاعي  بن  حمودة 

اأبان  بعدما  العلمي  م�شاره  ال�شتكمال  باري�ص 

عن فكر مو�شوعي يجمع بن الثقافة العربية 

الثقافة  على  ب��ح��ذر  واالط���الع  االإ���ش��الم��ي��ة 

الغربية، مع تركيزه على التوجه االإ�شالحي 

املحافظ. فالتحق يف البداية بجامعة باري�ص 

اأن  " ولكن ما لبث   l’ecole de Paris"
ال�شوربون  بجامعة  الفل�شفة  ق�شم  يف  �شجل 

جد  بكل  العلم  طلب  على  فعكف  بباري�ص، 

�شاعي تواجده  ا�شتغل حمودة بن  وحزم كما 

وامل�شاهمة  املغاربة  الطلبة  �شمل  للم  هناك 

وتثقيفهم  معهم  وال��ت��وا���ش��ل  توعيتهم  يف 

تاأثر  الذي  االإ�شالحي  الفكر  يف  واال�شتثمار 

به خالل فرتة درا�شته بق�شنطينة، وقد تبواأ 

الطلبة  رئا�شة جمعية  بن�شاطه ذلك  حمودة 

الوطنين ل�شمال اإفريقيا. وتزامن كل ذلك مع 

تواجد رفيق دربه مالك بن نبي.

وال  عاملا  يعرف  مل  الذي  �شاعي  بن  حمودة 

والتهمي�ص  الفقر  من  بالدنا  يف  عظيما  مفكرا 

بن  مالك  اأ�شتاذ  املفكر  هذا  منه  عانى  ما  مثل 

جامعة  خ��ري��ج  فهو  م��ع��ا،  اهلل  رحمهما  نبي 

الفرن�شي  امل�شت�شرق  حاربه  “ال�شوربون” 
لوي�ص ما�شينيون يف باري�ص وجتاهله قومه يف 

عا�شمة االورا�ص.

املفكر  رحيل  ذكرى  عن  �شنة   21 متر  اليوم 

كانت  1998م  ماي  من  العا�شر  ففي  حمودة، 

نهاية م�شار رجل من جيل العمالقة مل يبت�شم 

له احلظ كما اب�شتم لالآخرين تويف رجل من 

الطراز النادر يف كوخ بائ�ص وهو ال ميلك حتى 

اجلزائري  املفكر  عرف  جريدة.  �شراء  ثمن 

يوؤويه  �شاعي م�شرا تعي�شا منزل  حمودة بن 

رغم اأنه مكانته العلمية والفكرية.

يف الذكرى 21 من وفاته

�ساعي" بن  "حمودة 
 املفكر والفيل�سوف املُغيب

باتنة  اجلهوي  امل�شرح  عرو�ص  تتوا�شل 

فيما يخ�ص برنامج �شهرات ليايل رم�شان، 

اين كان اجلمهور على موعد مع م�شرحية 

"املنعطف االأخر، لتعاونية القدرة للفنون 

الدرامية عن البي�شاء اأم البواقي، والتي 

عرفت ح�شورا معتربا من طرف العائالت 

الباتنية التي ا�شتمتعت بالعر�ص.

"املنعطف  م�شرحية  اأح�����داث  وت����دور 

تاأليف  من  الكوميدي  طابعها  االأخر" يف 

ابراهيم اأحمد اخراج توفيق رابحي، عن 

تلك اجلدليلة الكربى التي تالزم املجتمع 

على اختالف جمتمعاتهم، وتر�شد واقعهم 

من خالل ال�شراع لدائر بن الغني اجلامح 

التي  ال��ت��وت��رات  تلك  اجل��ائ��ج،  والفقر 

ال�شمائر  واأف�شدت  الرجال  ظهور  ق�شمت 

ا�شتطاعت  املهالك،  من  اجيال  واأوردت 

دقيقة   55 وط���وال  خاللهاامل�شرحية 

يف  ال�شراع  ه��ذا  تنب�ص  اأن  العر�ص  م��ن 

على  ظالله  تلقي  واأن  الكوميدي،  قالبه 

على  مهمة   ج��د  ر���ش��ائ��ل  يف  امل�شاهدين 

�شرورة وجود "االن�شانية" اثناء التعامل 

تفريق،  ودومن��ا  جتريح  دومنا  االآخ��ر  مع 

غنيا كان اأو فقرا.

باتنة  اجلهوي  امل�شرح  �شهرات  وت�شتمر 

خمتلف  بتقدمي  الف�شيل،  ال�شهر  طيلة 

والي��ات  عديد  م��ن  امل�شرحية  االأع��م��ال 

مع  ال��ي��وم  �شهرة  تكون  اأن  على  ال��وط��ن، 

ح�شبما  القط"  "حليم  امل�شرحي  العر�ص 

اأفادت به ادارة امل�شرح.

رقية. ل

م�سرحية "املنعطف االأخري" �سراع 
الغني اجلامح والفقري اجلائح

بامل�سرح اجلهوي باتنة

خن�صلة



الكاتبة ال�صابة كرمية طالبي/ خن�صلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�شان  �شهر  اأترقب    

ع�شر  احدى  بعد  الأَيِنّ  ال�شنوية،  اإجازته 

�شهرا من الرك�ص امل�شتمر يف العديد من 

جماالت احلياة ، اأ�شعر بالتعب والرغبة 

يف اأن اأ�شرتيح واأهداأ مع نف�شي يف اجازة 

روحية اأكون فيها مع اهلل، اأطوف برحاب 

كتابه الكرمي واأنهل من كنوزه ، اأعيد ترتيب 

ح�شاباتي، واأنظر يف اأولوياتي واأقف ب�شدق مع  

ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�شالحها الأكون اإن�شانة اأف�شل.

الطبخ  قليال مبجال  الأهتم  ال�شهر  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 

اأن�شى دائما ترتيل بع�ص من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 

التوا�شل  م��واق��ع  على  ال��ربام��ج  بع�ص  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  اهلل 

االجتماعي.

 في

جلي�سي يف رم�سان

حمار واحد
تدخل للكوزينة و تك�شر كا�ص

يقولك باباك 

: حمار 

مات�شوف�ص؟

يدخل هو 

للكوزينة 

ويك�شر كا�ص

يقول : �شكون 

هاذ احلمار يل 

حطها هنا؟

تعددت 

االأ�شباب و 

احلمار واحد؟!.

قرار مت�صرع
وحدة ت�شق�شي يف راجلها ..

هي: وا�ص عمرك �شربت اخلمر؟

هو: ال والو

هي: غر قول ال�شح

هو: قلت لك ال

هي: غر جاوب ب�شراحة

هو: اإيه �شكرت واحد املرة ..

هي : وا�ص ا�شرالك كي 

�شكرت

هو: رحت اخطبتك.. !!.

�صرعة الرتي�صيتي
اجلزائري كي يكونوا يديه 

مبلولن

ويحب ي�شعل ال�شو

ي�شغط الزر ب�شرعة

على اأ�شا�ص يفاجاأ الرتي�شيتي با�ص ما 

معلومات م�سليةحتكمو�ص؟!!.

�سجرة 
الدفلة

اأمثال �سعبية

النحا�ص  من  امل�سنوعة  االأبـــواب  مقاب�ص   •
البكترييا  مــن  تلقائيًا  نف�سها  بتنظيف  تقوم 

طبيعي  مطهر  النحا�ص  الأن  �ساعات   8 خــال 

من البكترييا.

على  و�سقطت  معدنية  عملة  رمينا  اإذا    •
بها  الــتــي  اجلــهــة  ظــهــور  ن�سبة  ـــاإن  ف االأر�ــــص 

جهة  الأن  االأخــرى  اجلهة  اأقل  �ستكون  ال�سورة 

ال�سورة اأثقل فينتهي بها املطاف لاأ�سفل.

انتحرت  كيوكو  ا�سمها  يابانية  فتاة  •  هناك 
بجزيرة"اإيزو  ميهارا  بركان  فوهة  يف  بالقفز 

بتقليدها944  قام  واحــدة  �سنة  ويف  اأو�سيما" 

�سخ�ص وماتو كلهم بنف�ص الطريقة.

م�سروبات  اأن  اأثــبــت  ـــرتايل  اأ�ـــس بــحــث    •
ــكــتــات قــلــبــيــة،�ــســداع  ــبــب، �ــس الــطــاقــة تــ�ــس

الثاين،التوتر، النوع  من  ،ال�سكري  ن�سفي،ارق 

يف  اله�سم،دوخة،�سيق  التقيوؤ،رجفة،ا�سطراب 

التنف�ص،ت�سو�ص،اإجها�ص.

•  دولة فنلندا �ساحبة اأقوى تعليم يف العامل 
من  وتعتربها  املنزلية  الــواجــبــات  كليا  متنع 

اأ�سباب تخلف الطاب وكرههم للمدر�سة.

اأ�سعاف   10 الب�سر  من  االأبقار  تقتل  •  �سنويا 
ما يقتله �سمك القر�ص.
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جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 

املكنية بالدال و 

الدال يف ال�ستا 

مرجة و يف الربيع 

فرجة و يف ال�سيف 

دير قرون املعزة؟

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث ع�شر من �شهر ماي

بريوت  مدينة  حتتل  ال�سليبية  القوات  ـ    1110
فيها  وعاثوا  »جوتييه«  ا�سم  عليها  اأطلقوا  التي 

ف�سادا وارتكبوا مذابح مروعه فيها .

الرق. بنظام  العمل  تلغي  الربازيل  ـ   1888
يف  الفرن�سية  للقوات  الــعــام  القائد  ـ   1943
الباي  باإق�ساء  اأمرا  ي�سدر  جريو  اجلرنال  اإفريقيا 

اتهامه  بعد  من�سبه  عن  املن�سف  حممد  التون�سي 

احلرب  خــال  احللفاء  �سد  االأملـــان  مــع  بالتعاون 

العاملية الثانية.

احلكم  ترخ�ص  اال�ستعمارية  ال�سلطات  ـ   1945
"النجوم"  فوج  من  ك�سافا  اأربعني  حق  يف  باالإعدام 

ماي   08 مظاهرات  يف  م�ساركتهم  ب�سبب  بقاملة 

ال�سلمية.

يقودون  االحتال  جي�ص  من  �سباط  ـ   1958
املركزية  ال�سلطة  على  اجلــزائــر  يف  متــرد  حركة 

يف باري�ص بدعم من امل�ستعمرين الذين األفوا جلنة 

اجلزائر  بــني  الــتــام  بالدمج  طالبت  الــعــام  لــاأمــن 

و�سول  بعد  اإال  الع�سيان  حركة  تنته  ومل  وفرن�سا، 

 1958 1 جوان  �سارل ديغول اإىل راأ�ص ال�سلطة يف 

اجلمهورية  وقيام  الرابعة  اجلمهورية  و�سقوط 

اخلام�سة.

احتــاد  ـــص  راأ� على  اجلــزائــر  انــتــخــاب  ـ   1966
على  االإفريقية  الوطنية  والتلفزيونات  االإذاعــات 

عقدت  التي  ال�ساد�سة  العامة  جمعيتها  هام�ص 

باجلزائر العا�سمة.

تاأميم  عــن  يعلن  بــومــديــن  الرئي�ص  ـ   1976
االأ�سلي  التعليم  ويلغي  اخلا�سة  التعليم  موؤ�س�سات 

الديني ويقرر اإدماجهما �سمن التعليم العام.

1967 ـ "ذاكر ح�سن " يتوىل رئا�سة الهند، كاأول 
بقي  والــذي  الهندي  االحتــاد  رئا�سة  يتوىل  م�سلم 

فيه �سنتني.

اأنبوب  اجناز  الأ�سغال  الر�سمي  االإطاق  ـ   1993
حقول  يربط  الــذي  ــا  اأوروب العربي-  املغرب  الغاز 

حا�سي رمل باإ�سبيليا يف اإ�سبانيا.

يف  ال�سلطة  يت�سلمون  الفل�سطينيون  ـ   1994
اأريحا بعد ان�سحاب اإ�سرائيل منها.

باجلزائر  ين�سب  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   2000
املنظومة  الإ�ــســاح  الوطنية  اللجنة  العا�سمة 

رئي�ص  زاغــو  بن  الفرانكفوين   برئا�سة  الرتبوية 

جامعة باب الزوار  .

2002 ـ الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار تعلن 
عن فتح اأوىل �سبابيكها الوحيدة الامركزية.

 36 اإىل  يقفز  اجلزائر  �سكان  تعداد  ـ   2008
عام  اإح�ساء  خام�ص  نتائج  بح�سب  ن�سمة  مليون 

لل�سكان.

منظمة  اأ�سدرته  تقرير  اآخــر  ح�سب   ـ   2008
اأن  اإىل  ي�سري  االقت�سادية  والتنمية  الــتــعــاون 

 80 فقد  اجلزائر  يف  العمومي   ال�سناعي  القطاع 

باملائة من قدراته منذ 1989.

يعلن  للحبوب  املهني  اجلزائري  الديوان  ـ   2010
منذ  مرة  الأول  ال�سعري  اإنتاج  يف  فائ�ص  ح�سول  عن 

اإىل اخلارج  �سحنة  اأول  لت�سدير  وي�ستعد  �سنة   43
لكن حدثت انتكا�سة يف االإنتاج يف العام املوايل مما 

ا�سطر الديوان اإىل اال�سترياد من جديد.

يف  احلجري  للفحم  منجم  يف  انفجار   -  2014
تركيا يودي بحياة اأكرث من 200 عامل.

يف  ـــل  االأق على  �سخ�سا   45 مقتل    -  2015
مدن  اأكــرب  كرات�سي  يف  حافلة  على  م�سلح  هجوم 

باك�ستان.

� هل اأنت �شائم فعال يف زمن املفطرات 

هذا؟

نذير.خ باتنة

اهلل اأعلم بي..؟!.

� عندما يتم تر�شيم اللغة االإجنليزية 

بوجنوغ  الفرن�شية..جماعة  ب��دل 

كاغيم وين يغوحو؟

�شماح.غ ق�شنطينة

مع  ال�شلمي  التعاي�ص  م��ن  ب��اأ���ص  ال 

اجلميع..ما يغوحو حتى لبال�شة؟!.

� متى تقول يا �شي عالوة ..اللهم اإين 

�شائم؟

عبد الروؤوف طبي القنطرة

ال�شحور  بعد  م��ن  عيني  نحل  مللي 

يف  جديد  يوم  وبداية  الفجر  و�شالة 

�شائم.. اإين  اللهم  نقول  رم�شان..واأنا 

ربي يقبل برك!!.

� �شي عالوة متى ت�شبح لديك مناعة 

�شد الف�شولين؟

جنالء مرير اأم البواقي

ع��ن��دم��ا اأغ��ل��ق ب��اب��ي وال��ن��واف��ذ...

وخا�شة فمي!!.

ميوتوا  اأن  يتمناو  نا�ص  �شي  كاين   �

�شاجدين...وهوما ما ي�شليو�ص اأ�شال؟

هاجر �شرغيني �شطيف

�شي  اليوغا..كيما  ميار�شوا  ب��االك 

نا�ص؟!!.

� ت�شتهر اأ�شرتاليا بحيوان الكونغورو، 

وال�شن بالباندا، ما هو احليوان الذي 

ت�شتهر به اجلزائر يا �شي عالوة؟

�شمر بوحلية �شكيكدة

وال  يعد  ال  ما  احليوانات  من  عندنا 

م��ع��اه��م.. حترجني�ص  ي��ح�����ش��ى..م��ا 

الندخل يف ورطة ما نخرج�ص منها!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عاوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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جا ي�شعى وّدر ت�شعة

�سورة م�سحكة

حكـــمة
ال تخف ممن حتذر ولكن �إحذر 

ممن ت�أمن

هذي 

�شح..

واّل راين 

�شامي؟!



با�سر عنا�ســر فرقة الدرك الوطني 

تخ�ــص  اأمنيــة  حتقيقــات  ب�ســطيف 

لت�ســيري  العموميــة  املوؤ�س�ســة  �ســركة 

مراكز الردم التقني "اإيكو�سات" وهذا 

من خــال زيــارة مركز الردم ب�ســيدي 

املفرغــة  معاينــة  مت  حيــث  حيــدر 

معاينــة  مت  بعدهــا  ثــم  العموميــة، 

اأحوا�ــص ميــاه الرت�ســيح التــي ت�ســكل 

خطــرا بيئيــا حقيقيــا علــى ال�ســحة 

العموميــة باعــرتاف من رئي�ــص بلدية 

�ســطيف ومديــر البيئــة، ومــن املنتظر 

اأن تتوا�ســل التحقيقــات خال الفرتة 

هــذه  و�ســعية  علــى  للوقــوف  املقبلــة 

ال�سركة.

ومــن جانــب اأخر يوا�ســل عمال هذه 

ال�ســركة احتجاجاتهــم علــى طريقة 

ف�ســا  العمومــي  املرفــق  هــذا  ت�ســيري 

برفــع  متعلقــة  اأخــرى  مطالــب  عــن 

الظلــم والتهديدات بالطرد التع�ســفي 

واالنعدام التام للحوار والتوا�ســل بني 

العمال وم�سوؤويل املوؤ�س�سة، وهذا ف�سا 

عــن مطالــب اجتماعيــة تتعلــق برفع 

املنــح  يف  والزيــادة  القاعــدي  االأجــر 

والعاوات ال�ســنوية واحــرتام مدونة 

االأجور املعدلــة لاأجر القاعدي، التي 

مت اإقرارهــا موؤخــرا وامل�ســادق عليهــا 

من طرف مفت�ســية العمل وموؤ�ســرة من 

املحكمــة، ليتــم الرتاجــع عنهــا حيــث 

تبقى جمرد حرب على ورق.

وت�ســم املوؤ�س�سة اأكرث من 600 عامل 

اأغلبهــم ي�ســتغل يف مهام الكن�ــص ورفع 

القمامــة ومراكــز الردم بعــدة اأحياء 

مبدينــة �ســطيف ومــا جاورهــا، حيــث 

ياأمــل العمــال يف حل امل�ســاكل العالقة 

واال�ســتجابة اإىل مطالبهــم يف اأقــرب 

وقــت ممكــن، علمــا اأن اإ�ســراب عمــال 

هــذه ال�ســركة ت�ســبب يف اإنت�ســار كبري 

لاأو�ســاخ والقاذورات خال االأ�ســابيع 

الفارطة. 
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حمزه لعريبي

بالعقل ال بالبعبعة
ح�سة  يف  رافــع  قد  طابو"  "كرمي  امل�سمى  كان  اإذا 

تلفزيونية دفاعا عن اأفكار االنف�سايل امل�سمى فرحات 

مهني يف ت�سريح موثق مبقطع فيديو الزال اجلزائريون 

يتداولونه عرب مواقع التوا�سل االجتماعي حيث قال 

"فرحات  امل�سمى  باأن  يرى  فاإنه  عاقل  اإن�سان  ولكونه 

فاإن  اأفكاره،  طرح  يف  احلق  كامل  له  جزائري  مهني" 

ت�سريح  يف  ل�سانه  بعظمة  ــرتف  اع قــد  طابو  موكل 

لي�ص  باأنه  متداوال  الزال  فيديو  مبقطع  اأي�سا  موثق 

جزائريا بل قبائليا، وهذا ما يعني بالعقل ال بالبعبعة 

من  واحدا  نف�سه  ن�سب  الذي  طابو  كرمي  امل�سمى  باأن 

ممثلي احلراك وواحدا من بني من يخططون لتاأ�سي�ص 

"فرن�سي" �سخ�ص ال تهمه  حكومة انتقالية باعرتاف 

واحدة  كلحمة  اجلزائر  تهمه  وال  كدولة  اجلزائر 

فاإنه  بالبعبعة  ال  وبالعقل  "االأفكار"،  تهمه  ما  بقدر 

ي�ساند  اأن  والغباء  احلمق  ومــن  بل  املعقول  غري  من 

اأمثال امل�سمى فرحات  اأ�سخا�سا يعتربون  اجلزائريون 

مهني احلامل للفكر االنف�سايل اأحق يف طرح اأفكارهم 

احمد  الفريق  من  وخمططاتهم  �سيا�ساتهم  وت�سويق 

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  متثيا  يعمل  الذي  �سالح  قايد 

اجلزائر  مبداأ  وخدمة  الوطنية  ال�سيادة  خدمة  يف 

كيف  نت�ساءل  بالبعبعة  ال  وبالعقل  واحــدة،  حلمة 

ل�سالح  ويــرافــع  يدافع  �سخ�سا  اجلزائريون  ي�ساند 

منطق  جت�سيد  عن  بحثا  جزائريته  من  ترباأ  �سخ�ص 

قايد  اأحمد  الفريق  �سخ�ص  على  "الد�سرة" ويتهجم 
جت�سيد  اأجل  من  ينا�سل  الذي  القح  اجلزائري  �سالح 

منطق اجلزائر لكل اجلزائريني ومبداأ اجلزائر حلمة 

واحدة؟

للجزائريني  كيف  نت�ساءل  بالبعبعة  ال  بالعقل 

ي�ساندون  كانوا  اإذا  واعيا  �سعبا  اأنف�سهم  يعتربوا  اأن 

اخلارج  من  االأوامــر  تاأتيه  اآخر  �سخ�سا  يوؤيد  �سخ�سا 

ويطرح اأفكارا انف�سالية تهدد وحدة الوطن وال�سيادة 

الداخل  يف  يعمل  اأركـــان  رئي�ص  ويعار�ص  الوطنية 

بالتن�سيق مع جرناالت من اأبناء هذا ال�سعب من اأجل 

اأن تبقى اجلزائر حلمة واحدة وذات �سيادة؟

املجرم  عن  يدافع  من  اأن  اأرى  والبعبعة  باملنطق 

اأن من يدافع ويوؤيد  اأرى  جمرم، وبالعقل ال بالبعبعة 

اأن  اأرى  بالبعبعبة  ال  فبالعقل  لهذا  اإرهابي  االإرهابي 

باجلزائر  �سوءا  يبغي  �سخ�ص  اأفكار  ويوؤيد  يدافع  من 

اإن هو و�سل  له نف�ص االأفكار  وطنا ودولة هو �سخ�ص 

اإىل اأي من�سب مهما كان �سغريا و�سي�سعى اإىل الن�سال 

يدافع  كان  التي  لاأفكار  املن�سب  ذلك  عرب  والت�سويق 

عنها وعن حامليها يوما ما.

اأ�سكالها  على  الطيور  اأن  اأرى  بالبعبعة  ال  بالعقل 

�سيادة  ذات  كدولة  اجلزائر  م�ستقبل  فاإن  لهذا  تقع، 

من  �سيتحدد  قوية  وكدولة  واحــد  كوطن  واجلزائر 

بوطننا  فنخرج  العقل  فاإما  اجلزائريني،  خيار  خال 

به  و�سنذهب  بالبعبعة  واإما  ا�ستدت  مهما  االأزمــة  من 

اإىل امل�سلخ واإن قوت البعبعة.

ما�ص كل مرة ت�سلم اجلرة... راك كبري تعرف 

الباد باحللوة واملرة... غري ا�سرب الدنيا 

داالت ماي�ص على نف�ص النربة... ويل غرك 

اليوم غدوة يجيك حامل ليك اجلمرة... ما�ص 

كل مرة ت�سلم اجلرة... راك كبري تعرف الباد 

باحللوة واملرة... غري ا�سرب الدنيا داالت 

ماي�ص على نف�ص النربة... ويل غرك اليوم 

غدوة يجيك حامل ليك اجلمرة...

اأقــدم اأم�ص، مواطنو بلدية �س�ســار 50 

كلم عن عا�ســمة الوالية خن�ســلة، على 

غلق مقــر البلدية بال�سا�ســل واالأغال 

وايل  مــن  مطالبــني  موظفيهــا  وطــرد 

الواليــة بتطبيــق القانــون وخا�ســة ما 

تعلق منه بالبند 43 من القانون الع�سوي 

البلدي وتوقيف رئي�ص املجل�ص ال�ســعبي 

البلدي عن رئا�ســته للمجل�ص وذلك على 

خلفية ما اأ�ســموه باملمار�ســات امل�سبوهة 

واملتابعــات  االأخــري  هــذا  طــرف  مــن 

الق�ســائية التــي �ســدرت يف حقــه وهــو 

ما جعلهــم يقومون بهــذا العمل واملتمثل 

يف غلــق مقــر البلديــة اأمــام  املواطنني، 

اأيــن عاد الكثــري منهــم اأدراجهــم بعدما 

وجدوا اأبــواب امل�ســالح االإدارية مغلقة 

وهــو ما خلق تذمرا كبريا مت�ســائلني عن 

موعــد نهايــة هــذا الكابو�ص الــذي الزم 

البلدية ومنذ �ســهرين دون وجود بوادر 

حلــل هذا االإ�ســكال والذي يت�ســاعد من 

يــوم الأخــر ويف ظل عدم و�ســوح الروؤية 

من طــرف امل�ســوؤول االأول علــى الوالية 

اأيــن نا�ســد الكثري مــن هــوؤالء املواطنون 

الــوايل بتنفيــذ وبتطبيــق القانون على 

غــرار مــا قــام بــه والة اآخــرون بعــدة 

واليات بتوقيــف اأميــار عن اأداء مهامهم 

بعد ثبوت اإدانتهــم ومتابعتهم من طرف 

العدالة، وح�ســب هوؤالء اأنهم متم�ســكني 

غايــة  اإىل  ال�ســلمي  باحتجاجهــم  

اال�ســتجابة ملطلبهم الوحيد وهو رحيل 

املري من رئا�سة املجل�ص البلدي .

لقي م�ساء اأم�ص االأول، 3 اأ�سخا�ص ترتاوح 

اأعمارهــم بني 19 و50 �ســنة حتفهم، فيما 

اأ�ســيب رابــع يف الـــ 19 مــن العمــر بجروح 

وح�ســب  متفرقــة  حــوادث   3 يف  خطــرية 

م�سالح احلماية املدنية، فقد خلف احلادث 

االأول، وفــاة كهل يف الـ 50 مــن العمر بعني 

املكان يف  حادث ا�ســطدام مركبة �سياحية 

كان علــى متنهــا ال�ســحية ب�ســاحنة علــى 

الطريــق الوالئي رقم  165 ببلدية بومية 

واإ�ســابة مرافقه البالغ من العمر 19 �سنة 

بجروح خطــرية، اأما احلادث الثاين فخلف 

وفــاة �ســخ�ص يف الـــ 40 مــن العمــر بعــني  

املــكان بعد اأن ا�ســطدمت دراجتــه النارية 

مبركبة �ســياحية باملكان امل�ســمى ب�ســكارة  

ببلديــة قيقبــة، ومت فتــح حتقيقــات مــن 

طــرف اجلهــات املخولــة قانونيــا لتحديــد 

اأ�سباب وماب�سات هذه  احلوادث.

قامــت اأم�ــص م�ســالح احلماية املدنيــة لوالية 

باتنــة بنقــل 16 طالبــة تــرتاوح اأعمارهن بني 

اأعرا�ص  اأن ظهــرت عليهن  �ســنة، بعد  19 و28 
الت�ســمم الغذائــي مــن قــيء واآالم على م�ســتوى 

البطن يف االإقامة اجلامعية 2000 �ســرير اإناث 

بحملة 1، اأين مت نقلهن على الفور اإىل املوؤ�س�ســة 

العموميــة اال�ست�ســفائية بباتنــة، فيمــا اأكــدت 

املبا�ســر حلــدوث  ال�ســبب  اأن  م�ســادر موثوقــة  

حــاالت الت�ســمم كان تنــاول الطالبــات لوجبــة 

الفطور املقدمة لهم يف االإقامة اجلامعية.

مت اأم�ــص العثــور على جثــة ثاثينية متزوجة 

م�ســنوقة بحبــل يف جــذع �ســجرة ببلديــة عــني 

التوتــة وحتديــدا يف مزرعــة باملنطقة امل�ســماة 

بلق�ســور، اأين مت نقل اجلثة اإىل م�ســلحة اجلثث 

مب�ست�سفى عني التوتة من طرف م�سالح احلماية 

املدنية، فيما قامت م�ســالح الدرك الوطني بفتح 

حتقيق حول ماب�سات الق�سية ومعرفة االأ�سباب 

املبا�سرة التي اأدت اإىل حالة الوفاة.

اأدى �ســجار ن�ســب �ســباح اأم�ــص بــني عائلتني 

مبنطقة قرعة �سعيدة التابعة اقليميا لدائرة 

عــني كر�ســة بواليــة اأم البواقــي اإىل اإ�ســابة 

ثاثة اأ�ســخا�ص بجــروح متفاوتــة اخلطورة، 

اأيــن قــام االأول باإدخال عدد معتــرب من قطيع 

الغنــم اإىل اأر�ــص العائلــة الثانيــة، ليقوم هذا 

االأخــري بتوجيهها لــه وابل من عبارات ال�ســب 

وال�ســتم، ممــا اأدى اإىل ا�ســتفزازه لينادي على  

اأبنائــه للدخول يف عراك، مما اأدى اإىل تطوره 

وتدخــل جميــع اأفــراد العائلتــني، اأيــن اأ�ســفر 

عن �ســقوط ثاث جرحى نقلوا اإىل م�ست�ســفى 

عمريات �ســليمان بعني امليلة، اأحدهم متواجد 

بقاعة العناية املركزة.

باتنة

اأم البواقي

ت�سمم 16 طالبة 
يف اإقامة جامعية

العثور على جثة �سابة 
م�سنوقة بعني التوتة

جرحى يف �سجار بني 
عائلتني بقرعة �سعيدة

االأمن يحقق يف �سركة "اإيكو�سات" لت�سيري مراكز الردم

يف ظل غياب بوادر حلل الأزمة 

االحتجاجات املطالبة برحيل 
تتجدد "مري" �س�سار 

هالك 3 اأ�سخا�ص يف حوادث مرور

اإميان. ج

اإميان. ج

توقيف �سابني 
وحجز �سفيحة

 من الكيف املعالج 
متكن اأفراد الفرقة االإقليمية 

للدرك الوطني بهليوبولي�ص 

بقاملة، من توقيف �سخ�سني 

يبلغان من العمر 28 و30 �سنة 

وذلك على م�ستوى الطريق 

الرتابي غري املرقم الرابط 

بني الطريق الوطني رقم 21 

وبلدية هيليوبولي�ص، حيث 

عرث بحوزتهما على �سفيحة من 

املخدرات من نوع كيف معالج، 

على اثر ذلك مت تقدمي امل�ستبه 

فيهما اأمام اجلهات الق�سائية 

والتي اأمرت باإيداعهما احلب�ص.
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