
عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   
خطرية يف باتنــــــة

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

للطفل امل�سرحي  الربيع 
مبختلف منــاطق الأورا�س

اأم البواقي

بداية دامية ل�سهر رم�سان 
على طرقات باتنة

م�شرع 4 �أ�شخا�ص وجرح 45 �آخرين يف 31 حادث مرور

اأح�شت م�شالح احلماية املدنية على م�شتوى والية باتنـة، منذ دخول �شهر 
رم�شان املبارك 31 حادث مرور اأ�شفرت عن هالك 4 اأ�شخا�ص و جرح 45 
اآخرين ب�شبب احلوادث املميتة التي وقعت على م�شتوى عديد الطرق الوالئية 

والوطنية عرب اإقليم الوالية...

املجمعات ال�سكنية اجلديدة

فيما �سيتم تهيئة اأخرى

دعت اإليه نقابة "ال�سناباب"

�سلوا عدة مرافق حيوية 
بعد غلقهم مقر البلدية

ُموزعني على الأطوار
 التعليمية الثالثة

الطلبة اجلامعيون اأكرب املت�سررين

املواطنون طالبوا بتدخل
 ال�سلطات املحلية

موظفو قطاع التجارة 
بباتنة ي�ستجيبون 

للإ�ســـراب

�سكــان الق�سـبات 
ُي�سعدون احتجاجهم

مرت�سح  األف   73
�سيجـــتازون

 االمتحانات الر�سمية

النقل "كابو�س" 
يوؤرق قاطني 

البلديات اجلنوبية

انطلق اأ�سغال اإجناز 
جممعات مدر�سية 

باأم البواقـــي

ا�ستحداث 3 مناطق 
�سناعية جديدة بخن�سلة

الباعــة الفو�سويون 
يغزون �سوارع �سطيف

يومية �إخبارية عامة
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خطاأ تقني بقنوات الغاز يت�شــبب يف ا�شــابة �شخ�شــني بحروق يف اأم البواقي 
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النفجار وقع ب�سبب ا�سعال 
اأحد اجلريان لل�سوء

�ص 24

�سطيف

خن�سلة
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�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�سورة االأورا�ص نيوز

�سورة مركبة

تبديد 11 مليار يف اأ�سواق بقيت "ُمهملة" بخن�سلة
تتواجد عرب دوائر ولية خن�شلة، 13  �شوقا مغطاة غري م�شتغلة ومغلقة منذ �شنتني  رغم اكتمال الأ�شغال بها حتى 
اأن بع�شها اأ�شبح عر�شة للتخريب يف ظل الإهمال دون تدخل امل�شالح املعنية من اأجل حماية هذه املرافق العمومية 

التي ا�شتنزفت ما يفوق 11 مليار �شنتيم...

�شنو�ت  3 منذ  ��شتغالل  دون  مغطى  �شوقا    13

�ص 05

�ص 04

اإفطار: 19:37
اإم�ساك: 03:47

تقبل اهلل �سيام اجلميع



بطاقة حمـــــــــراء
عبد العايل بلحاج

�سهادة القط 
"خليدة  ال�سابقة  الثقافة  وزيــرة  اأن  يبدو 
كفرا،  ونطقت  دهــرا  �سكتت  قــد  م�سعودي" 
اآخر  عقب  ال�سيا�سي  ال�سبات  من  مــدة  فبعد 
ر�سالة توجهت بها اإىل عبد العزيز بوتفليقة 
تندد  املرة  هذه  رئي�سا" خرجت  كان  "عندما 
"لويزة  العمال  العامة حلزب  االأمينة  بحب�ص 
"لويزة" مل تقم باأي عمل  باأن  حنون" قائلة 
من �ساأنه اأن يزج بها يف احلب�ص وال الأن يدفع 
املحكمة  على  تعر�سها  الأن  االأطـــراف  بع�ص 
قائلة  �سعبوي  باأ�سلوب  مرافعة  الع�سكرية 
باأن "لويزة" مل تقم باأي عمل خمل بالقانون 
كان ذلك  اأي اجتماع فقد  واإن ح�سرت  وحتى 
يف الفرتة التي كان فيها عبد العزيز بوتفليقة 
رئي�سا واأ�سافت اأنه من حق اأي رئي�ص حزب اأن 
مناق�سة  اأجل  من  ي�ساء  طرف  اأي  مع  يجتمع 

االأمور ال�سيا�سية يف البلد.
بكالمها  جت�سد  م�سعودي  خليدة  اأن  يبدو 
�سديقه  مع  احلليب  �سرق  الــذي  القط  ق�سة 
هو  ال�سديق  هذا  اأن  اإىل  التفطن  مت  وعندما 
الفاعل اأتى االأول لتقدمي �سهادته باأن �سديقه 
بريء، مبعنى اأن �سهادة خليدة م�سعودي تبدو 
دفاعا عن لويزة حنون ظاهريا، لكن احلقيقة 
هي اأن خليدة تدافع عن نف�سها وتوجهها الذي 
ال يختلف عن توجه لويزة يف دعم جناح ما يف 

ال�سلطة كان قد �سنعهما.
اأن  هو  م�سعودي  خليدة  اإليه  تنتبه  مل  ما 
اأي  اجتماع  فعال  يكفل  اجلــزائــري  القانون 
رئي�ص حزب مع اأي طرف كان اإن كان االجتماع 
يف �سالح البالد ويف �سالح ال�سعب، لكن اأن يكون 
االجتماع من اأجل التخطيط حلياكة موؤامرة 
للدولة فهنا  الفقري  العمود  �سد جناح يعترب 
يجب على قانون خليدة تومي اأن ي�سقط الأن ال 
قانون فوق اأمن و�سالمة الدولة وال قانون فوق 
"ال�سيادة الوطنية"، فبمنطق خليدة م�سعودي 
بوتفليقة  عهد  يف  جتتمع  اأن  للويزة  يحق 
الدولة  الإ�ــســقــاط  "ال�سيطان"  مــع  كرئي�ص 
وتقدميها على طبق من ذهب لعبدة ال�سيطان، 
ومبنطق خليدة ميكن للزوجة اأن تتفاو�ص مع 
"اأخيها" يف ح�سور والدها بغاية االحتيال على 
زوجها و�سلبه اأمواله، ومبنطق خليدة يكفي اأن 
يكون بوتفليقة رئي�سا كي تكون االجتماعات 

امل�سبوهة "خيانة م�سروعة".

و�شــوح بكل 

قال: مو�سى تواتي 
)رئي�س الأفانا(
تتطهر  حتى  للرئا�سيات  اأتر�سح  ..."لن 

اجلزائر من اأتباع فرن�سا".

قلنا: يا راجل... قول ما نرت�شح�ش 
وال�شالم.

auresbook

هــو ما حققــه اإنتاج �ســعبة البطاطا يف ال�ســنوات االأخرية، 
حيث اأ�سار وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري 
�ســريف عوماريــاإىل التطــور اال�ســتثنائي الــذي عرفتــه هذه 
ال�سعبة خالل ال�سنوات االأخرية حيث بلغ انتاجها حوايل 50 
مليون قنطار �سنويا على م�ساحة 150.000 هكتار باالإ�سافة 

اىل اجنازات هامة اأخرى مثل املهنية واخلربة التقني."

يبدو اأن بع�ص املرا�ســلني ال�ســحفيني بوالية اأم 
البواقي قد تنا�ســوا اأنهم ميار�سون مهنة ت�سبطها 
ين�ســغلوا  اأن  فبــدل  مهنيــة،  وقيــود  اأخالقيــات 
بنقــل ان�ســغاالت النا�ــص مبهنية، راحــوا يقولون 
ما مل يقولهم اأحد، واأ�ســبحوا يتحدثون باأ�ســماء 
اأ�سخا�ص رغم عدم تكليفهم بذلك، فقط من اجل 
التملــق والتدخل فيمــا ال يعنيهم، فمتى �ســيفرق 
هوؤالء بني نقل االن�سغاالت وبني التكلف بال�سيتة 

دون طلب من اأحد؟

مليون  50

زووووووم الأورا�س....
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عندما ُتهمل ال�سلطات دورها الرقابي على امل�ساريع تتحول هذه االخرية اإىل عقاب للمواطن وهذه 
ال�سورة مثال حي على �سيا�سة الربيكوالج يف اإعادة تاأهيل الطرقات حيث مت حفر جانبي  الطريق 
املوؤدي اىل حيي 1020 وك�سيدة وتركه لعدة اأ�سابيع، ما ت�سبب يف اكتظاظ مروري، كما قد ينجم 

عنه حوادث خا�سة يف ظل غياب اأي ا�سارات تنبه ال�سائقني اإىل هذه احلفر.

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل �سخ�ص كان 
له اأخوان، فبلغهم اأن والدهم قد تويف يف 

بالد بعيدة، ثم قام االأخ االأكرب بتحديد يوم 
للعزاء لكن اأخوته رف�سوا وطالبو بتق�سيم 
االإرث، فاأخربهم االأخ االأكرب باأن ذلك غري 
ممكن الأن النا�ص �سيتحدثون عنهم ب�سوء، 

فكيف نق�سم الرتكة قبل العزاء؟ قال االأخ 
االأكرب، لكن االأخوين االآخرين قد رف�سا 

ا مطلقا وادعيا عليه عند القا�سي فاأر�سل  رف�سً
اإىل طلبه، وعندما و�سله خرب ادعاء اأخوته 

عليه واأن القا�سي قد اأر�سل يف طلبه جلاأ 
اإىل حكيم ي�ساأله طريقة للخروج من املاأزق 

الذي و�سع فيه، لكن احلكيم قد اأر�سله هو 
االآخر اإىل �سخ�ص ما فتعجب االأخ االأكرب 
وقال، كيف تر�سلني اإىل �سخ�ص جمنون؟ 
فقال احلكيم، اذهب وافعل ما اأمرتك به، 

والأن الغريق ي�ستنجد بق�سة فاإن االأخ االأكرب 
ا�سطر الأن يطرق كل االأبواب حتى باب 

عليه  �سرد  اإليه  و�سل  وعندما  "املجنون"، 
الق�سة فقال له املجنون " قل الأخويك اأن 

ياأتيا ب�ساهدين ي�سهدان باأن والدكم قد 
تويف فعال"، فانده�ص الرجل وقال "فعال، 

خذ احلكمة من اأفواه املجانني"، فذهب اإىل 
القا�سي ووجد االأخوين واأمرهما باأن ياأتيا 

ب�ساهدين فعجزا عن ذلك الأن والدهم قد 
تويف يف بالد بعيدة، بعدها ظلت الق�سية 

معلقة ملدة طويلة، فقال االأخ االأكرب الأخويه، 
لو انتظرمتا يوما واحدا اأف�سل من اأن تنتظرا 

العمر كله.
لهذا فقد اأ�سبحت عبارة "خذ احلكمة من 

اأفواه املجانني" مقولة ت�ستعمل يف املواقف 
التي يعجز فيها الكثري من العقالء عن حل 

بع�ص امل�ساكل وياأتي احلل من �سخ�ص مل يكن 
متوقعا اأن ياأتي باحلل اأبدا.
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املحا�سبة  جمل�ص  مــن  الــعــامــة  النيابة  ت�سلمت 
تقريرين اثنني من اأ�سل اأكرث من 30 تقريرا �سريا 
و�سركات  حكومية  وم�سالح  وزارات  بت�سيري  يتعلق 
عمومية، التقريران يتعلقان بوزارتي املوارد املائية 
قد  للغاية،  خطرية  جتاوزات  وي�سمالن  ن  وال�سكن 
توؤدي اإىل اإيداع وزراء �سابقني عملوا بوزارة املوارد 
املائية على راأ�سهم الوزير االأول ال�سابق عبد املالك 
املائية،  للموارد  وزيرا  ل�سنوات  عمل  الذي  �سالل، 
ال�سكن  وزراء  بــالــتــجــاوزات  املعني  الــثــاين  امللف 
الثالثة عبد املجيد تبون ونور الدين مو�سى وعبد 

الوحيد متار .

العدالة  ــاإن  ف املحا�سبة  جمل�ص  من  الــقــرار  بهذا 
الذين  �سابقني  وزراء  مع  حتقيقاتها  من  �ستو�سع 
ا�ستدعائهم والتحقيق معهم يف ملفات ف�ساد  �سيتم 
معظمهم  ـــداع  اإي واإمــكــانــيــة  باجلملة  وجتــــاوزات 

ال�سجن املوؤقت
جمل�ص  اإدارة  فاإن  املتواترة  االأخبار  اأخر  وح�سب 
على  العام  الراأي  باإطالع  قرار   اتخذت  املحا�سبة 
برامج املجل�ص ال�سنوية للرقابة وكذا تقييم تنفيذ 
خالل  حققها  التي  االإجنــازات  وكل  الربامج  تلك 
الق�ساة  تكوين  �سبيل  يف  االأخرية  ال�سنوات  الع�سر 

من اأجل حتديث الطرق و االأدوات الرقابية. 

اأطلقت �سكر" �سفيتال" تطلق عملية ب�سمة_حلوة  املبادرة اخلريية لفائدة جمعية االأطفال امل�سابني 
بالتوحد ل�سيدي بلعبا�ص، يف اإطار اجناز مركز متخ�س�ص يف التكفل مبر�سى التوحد، و�ستقوم ال�سركة يف 
هذا ال�سدد، بتخ�سي�ص جزء من �سعر البيع وحتويله لهذا املركز الذي تتمثل مهمته يف الت�سخي�ص املبكر 
والتكفل باالأطفال واملراهقني امل�سابني بالتوحد والذين يعانون من ا�سطرابات ج�سدية وعقلية، و�سيكون 
وي�سمح  االأولياء،  مرافقة  اإىل  باالإ�سافة  امل�سروع  هذا  اهتمام  �سلب  يف  ال�سحة  قطاع  يف  املهنيني  تدريب 

التكفل مبر�سى التوحد يف �سن مبكرة بتقلي�ص اأعرا�سه بن�سبة ت�سل اإىل 80 باملائة.

اإىل  واخلارجي  الداخلي  االأمــن  مديرية  ا�ستعادة 
عن  ــة  ــروؤي ال حجب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ح�سن 
باري�ص بعد متكن قيادة االأركان من ا�ستعادة جميع 
جهات  من  باإيعاز  عنها  حمجوبة  كانت  التي  امللفات 
من  مكنت  االإيجابية  اخلــطــوة  هــذه  مــعــروفــة... 
الق�ساء على اأذرع االأخطبوط الفرن�سي يف اجلزائر 
جميع  وانــقــطــاع  فرن�سا  تخبط  على  دلــيــل  ــري  وخ
حماولة  يف  نزار  خالد  خرجة  هو  ات�سالها  قنوات 
من  اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اأو  متويه  اعتبارها  ميكن 
خالل ف�سح خمطط ال�سعيد بوتفليقة ل�سرف النظر 
للم�سالح  الر�سمي  الراعي  يعترب  الذي  التوفيق  عن 
اجلرنال  رحيل  بعد  لعقود  اجلزائر  يف  الفرن�سية 
العربي بلخري.. التحالف الذي مت عقده بني توفيق 
وال�سعيد وبع�ص اجلرناالت املتقاعدين جاء باأوامر 
فرن�سية لالإطاحة بقائد االأركان الذي يعترب العدو 

االأول لفرن�سا وم�ساحلها واأكرب خطر حقيقي عليها 
للتوفيق  و�سجنها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حترك  بعد 
وال�سعيد وطرطاق فور ح�سولها على اأدلة واإثباتات 
تثبت تورطهم بتهمة التاآمر �سد اجلي�ص واجلزائر 
ال�سربة  مبثابة  تلك  كانت  اأجنبية  جهات  ل�سالح 
القا�سية التي اأعمت الب�سرية الفرن�سية نهائيا وهو 
يف  جت�سدت  جنونية  هي�سترييا  يف  تدخل  جعلها  ما 
يف  املتبقية  وال�سيا�سية  االإعالمية  اأذرعها  حترك 
اجلزائر يف حماولة ت�سوي�ص �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية 
وقيادتها جلر اجلزائر اإىل مرحلة انتقالية ح�سب 
ترتيب  وباإعادة  باالنتقام  ت�سمح  الفرن�سي  املقا�ص 
بيت الع�سابة والدولة العميلة للم�سالح الفرن�سية، 
الوطني  اجلي�ص  �سرفاء  اأن  يثبت  الواقع  اأن  غري 
ال�سعبي ي�سريون على خطى ال�سليل جي�ص التحرير 
الوطني بعنوان اأمن اجلزائر و�سيادتها خط اأحمر.

اأعلنت  اأن ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة للمواطنني الذي  تدور لدى بع�ص االأو�ساط التجارية واملالية 
عنه احلكومة �سيقت�سر على املاركات االأملانية فقط، وهذا ما يعني موا�سلة مقاطعة اجلزائر لفرن�سا 
واأ�سواقها، ولن يكون هناك ا�سترياد لل�سيارات القدمية من فرن�سا التي ت�ستحوذ على ال�سوق اجلزائرية 
حاليا، وكان وزير التجارة ال�سعيد جالب قد اأعلن ال�سبت املن�سرم ر�سميا ال�سماح با�سترياد ال�سيارات 
االأيام  خالل  للم�سادقة  احلكومة  جمل�ص  على  عر�سها  �سيتم  اإجــراءات  عرب  �ستتم  والتي  امل�ستعملة 

القادمة، حيث ال يزال امللف يف اإطار الدرا�سة بني وزارة التجارة واملالية.



.

عربت االمينة العامة حلزب العمال 
لويزة حنون خالل اخر خرجة 

لها عن ا�ستياءها من �سل�سلة  خطابية
االعتقاالت احلا�سلة موؤخرا والتي 

م�ست الباءات الثالث على االقل من باب 
التي كانت  الت�سهري بهذه ال�سخ�سيات 

، لتعرب عن املوقف باال�ستعرا�سي  نافذة
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 
، وقد يحمل  املعتقلني اىل ثقل وزن 

، لتجد  �ستندمون على ذلك ذلك معنى 
نف�سها و�سط اال�ستعرا�ص ذاته وهي 

تعتلي �سالمل املحكمىة الع�سكرية وتلج 
�سجن البليدة.

التي ظهرت بها  االوىل فال�سورة 
واثقة  حنون كانت تقول اأن ال�سيدة 

لتنقلب املوازين بعد ان  من نف�سها
ن�سرت و�سائل االعالم �سورتها االخرية 

الق�ساء قادر  بعد اعتقالها فتثبت ان 
،احلادثة التي اأثلجت  على �سقاه

�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 
الذي  القرنون ان زمن

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 
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 200 األف عائلة تنتظر م�ساعدات عاجلة 

لهذه الأ�سباب اأودع اجلرنال بن حديد احلب�س امل�ؤقت

دعا رئي�ص الحتاد الوطني ملنظمات 
املحام��ني، �شاعي اأحم��د، املحامني من 
اأج��ل الع��ودة جم��ددا لل�ش��ارع، دعما 
يحق��ق  مل  ال��ذي  ال�شعب��ي  للح��راك 

اأهدافه بعد ح�شبه.
واأكد رئي�ص الإحتاد يف املرا�شلة، باأن 
” املحامني كانوا �شباقني يف تعبئتهم 
ال�شلم��ي  ال�شعب��ي  احل��راك  مل�شان��دة 

والذي مل تتحقق اأهدافه بعد”.
وجاء اأي�شا يف ن�ص املرا�شلة:”علينا 
املوا�شل��ة يف هذا النه��ج وعليه اأقرتح 
عليكم تنظيم وقف��ات اأو م�شريات كل 

ي��وم ثالث��اء باجلبة املهني��ة، تزامنا 
مع حراك الطلبة على اأن ت�شتقل كل 
من�ظمة يف ت�حديد التوقيت وطريقة 

التنظيم”.

 ك�شفت رئي�شة الهالل الأحمر 
اجلزائري، �شعيدة بن حبيل�ص، 
ع��ن ا�شتف��ادة 50 األ��ف عائل��ة 
حمتاج��ة م��ن ط��رود غذائي��ة 
بقيمة 6 اآلف دينار منذ بداية 

�شهر رم�شان.
وقال��ت ب��ن حبيل���ص اأن اأغل��ب 
للعائ��الت  املقدم��ة  الإعان��ات 
اجلزائرية املحتاجة جاءت من 
تربعات املح�شنني ومت تقدميها 
تعده��ا  الت��ي  القوائ��م  خ��ارج 
اأح�ش��ىت  باملقاب��ل  البلدي��ات، 
عائل��ة  ملي��ون  رب��ع  املنظم��ة 

بحاجة اإىل اإعانات مالية.

وتوؤك��د  املتحدثة اأن اإمكانيات 
اله��الل ل ت�شم��ح ل��ه بتغطي��ة 
ل�شيم��ا  الكب��ري،  الرق��م  ه��ذا 
واأن ه��ذا الأخري ومن��ذ 2014 
مل ي�شتف��د م��ن فل���ص واحد من 
قائل��ة:  العمومي��ة  اخلزين��ة 
“اإ�شرتاجتيتن��ا وا�شح��ة وه��ي 
اأ�شا���ص  عل��ى  املبن��ي  الت�شام��ن 

التكافل الجتماعي”.
وح�شب بن حبيل�ص فاإن الهالل 
الأحم��ر ومن��ذ بداي��ة ال�شه��ر 
الف�شي��ل ق��دم 50 األ��ف ط��رد 
املحتاج��ة  للعائ��الت  غذائ��ي 
عرب كافة ال��رتاب الوطني، وما 

يق��ارب 1200 م�شاع��دة مالية 
بقيم��ة 7 األ��ف دين��ار لعائالت 
حمتاج��ة يف ولي��ة ق�شنطينة 

لوحدها.
باملقابل انتقدت رئي�شة الهالل 
الأحم��ر اجلزائ��ري الطريق��ة 
التي تعتمدها م�شالح البلديات 
رم�ش��ان  منح��ة  توزي��ع  يف 
وا�شرتاط ع��دم حي��ازة �شهادة 
ال�شم��ان الجتماع��ي يف املل��ف 
املتحدث��ة  اعتربت��ه  م��ا  وه��و 
ل�شيم��ا  الغري��ب  بال�ش��رط 
اجلزائري��ني  م��ن  العدي��د  واأن 
اخلا���ص  القط��اع  يف  ي�شتغل��ون 

باأج��ور مقبولة دون انخراطهم 
يف ال�شمان الجتماعي.

وبخ�شو���ص املتربعني، تاأ�شفت 
�شعي��دة بن حبيل�ص م��ن الغياب 
الكل��ي لرج��ال الأعم��ال الذين 
يقدم��وا  مل  املتحدث��ة  ح�ش��ب 
م�شاع��دات ملمو�شة للمحتجني، 
ال�شي��اق:”  ه��ذا  يف  قائل���ة 
الف�شيو مثال وعدنا منذ 2014 
نح�ش��ل  ومل  اإعان��ات  بتق��دمي 
منهم على فل�ص واحد با�شتثناء 
اإعانات مق�دمة م���ن م�وؤ�ش��ش�ات 
ال�ش�رك���ات  وبع����ص  خ�ا�ش���ة 

ال�ش�غ�رية واملتو�شطة “.

حمام��ي  م�ش��ري،  ب�ش��ري  ك�ش��ف 
دفاع اجل��رال ح�شني ب��ن حديد، 
املوجود حاليا رهم احلب�ص املوؤقت 
يف �شج��ن احلرا���ص، اأن موكل��ه مت 
اإلق��اء القب���ص علي��ه م��ن ط��رف 
اأجهزة الأمن، ومل يتم ا�شتدعاوؤه، 
موؤك��دا انه متت معاملته باحرتام، 
كما ينفي علمه باجلهة التي اأمرت 

بتوقيفه.
وع��ن �شب��ب اعتقال��ه، يوؤك��د ب��ن 
حديد اأنها تتعل��ق بكتابته ر�شالة 
اإىل الفري��ق احم��د قاي��د �شال��ح، 
الوط��ن  جري��دة  ع��رب  ن�شره��ا 
وي�شي��ف  بالفرن�شي��ة،  الناطق��ة 
ب�ش��ري م�ش��ري “�شاألته ع��ن اأ�شباب 
كتابة ر�شالته، فاأخربين اأنه يجب 
اأن ندع��م قاي��د �شال��ح، واأن نكون 
اإىل جانب��ه وم�شاعدته، يجب األ 

نرتكه وحده”.

اجل��رال  اأن  م�ش��ري  ويوؤك��د 
املتقاع��د اأراد م��ن خ��الل ر�شالت��ه 
دع��م الفريق قاي��د �شالح لإيجاد 
حل لالأزمة، التي يرى اأنها تتطلب 

حال �شيا�شيا.
كم��ا يك�ش��ف اأنه��م اأبلغ��وا موكله 
اأن ر�شالت��ه توؤث��ر عل��ى معنوي��ات 

املوؤ�ش�ش��ة الع�شكري��ة وته��دد اأمن 
البالد.

وع��ن اأ�شب��اب ن�ش��ر الر�شالة عرب 
ال�شحاف��ة، فيوؤك��د املحام��ي ب�شري 
يع��رف  ل  حدي��د  ب��ن  اأن  م�ش��ري 
��ا حم��ل ثق��ة ميكن��ه و�ش��ع  �شخ�شً
الر�شال��ة يف ي��د الفري��ق، معت��ربا 

اأن الطريق��ة الوحي��دة امل�شمونة 
يف  ن�شره��ا  ع��رب  ه��ي  لو�شوله��ا 
ر�شالة مفتوحة، غري اأنه مت فهمها 

بطريقة �شيئة ي�شيف م�شري.
وبح�شب ذات املتحدث فاإن هناك 
اأ�شخا�ش��ا “يري��دون ت�شليل قايد 
اأ�شل��وه  “لق��د  وي�شي��ف  �شال��ح”، 
من خ��الل قراءة �شيئ��ة للر�شالة، 
بينما مل يفعل اجلرال بن حديد 
�شيًئ��ا، اق��رتح فق�ط ح��اًل �شيا�شًيا 

لالأزمة”.
ف�ه��م  اأ�ش���اوؤوا  الذي��ن  واأم��ا ع��ن 
ر�ش�ال���ة ب��ن حديد، فيق��ول ب�شري 
يدع�م���ون  الذي���ن  اإنه��م  م�ش��ري 
ويري��دون  الق�دي���م  الن�ظ��ام 
احل�ف��اظ ع�لي��ه وبق�ائ���ه، وه���م 
�ش�ال���ح  قاي���د  و�ش�ف�ه���م  ال�ذي���ن 

بالع��شابة.

املقيمني  اجلزائرية  اجلالية  اأفراد  نظم 
بباري�ص  الأول  اأم�ص  �شواحيها  و  بباري�ص 
"�شلمي"  بتغيري  للمطالبة   12 ال�  جتمعهم 

و"جذري" يف اجلزائر.
ب�شاحة  اجل���زائ���ري���ني  م��ئ��ات  وال��ت��ق��ى 
لباري�ص   19 ال�  املقاطقة  يف  �شتانلينغراد 
تهيئتها  تتم  التي  اجلمهورية  �شاحة  بدل 
لت�شبح ف�شاء  الأ�شبوع  نهاية  خالل عطلة 
يف  جلنة  تن�شيب  مت  حيث  لالأطفال  لعب 
�شاحة اجلمهورية لتدل الأ�شخا�ص الذين 

توجهوا اإليها على املكان اجلديد للتجمع.
اجلزائرية  اجلالية  اأفراد  تعبئة  وبقيت 
الأع���الم  ه���وؤلء  رف��ع  حيث  ح��ال��ه��ا،  على 
�شعارات  عليها  ُكتبت  ولف��ت��ات  الوطنية 
مماثلة لتلك التي رفعها اجلزائريون خالل 
م�شريات يوم اجلمعة عرب وليات الوطن. 

ن�شاء  رفعها  التي  ال��الف��ت��ات  على  ون��رى 
"كفاح  عبارات:  واأطفال  و�شباب  ورج��ال 
واحد، وال�شيادة لل�شعب" و "النظام ارحل" 
من  "لنتحد  �شيء" و  كل  قبل  "اجلزائر  و 

اأجل جزائرنا" وغريها من ال�شعارات.
متتلئ  ���ش��ت��ان��ل��ي��ن��غ��راد  ���ش��اح��ة  وب�����داأت 
ال�شاعة  من  ابتداء  تدريجيا  باملتظاهرين 
رم�شان  �شهر  من  م�شم�ص  يوم  يف   15:00

لتمتلئ تقريبا يف حوايل 16:30 .
وُنظم التجمع على �شكل منتدى حيث عرب 
وحتاليلهم  نظرهم  وجهات  عن  امل�شاركون 
بالتغيري  مطالبني  اجل��زائ��ر  يف  للو�شع 
ال�شيا�شي  للنظام  "اجلذري"  و  "ال�شلمي" 
يف اجل��زائ��ر وحت��ري��ر احل��ق��ل الإع��الم��ي 
وال�شيا�شي وفتح و�شائل الإعالم العمومية 

على النقا�ص احلر.

املحكمة  تنظر 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
ب��ال��ب��ل��ي��دة ي���وم 
طلب  يف  ماي   20
الإيداع  ا�شتئناف 
به  تقدمت  ال��ذي 
العامة  الأم��ي��ن��ة 
حل����زب ال��ع��م��ال، 

لويزة حنون.
اإيداعها  اأم���ر  ح��ن��ون  وا�شتاأنفت 
اخلمي�ص  ي���وم  امل���وؤق���ت  احل��ب�����ص 

الفارط.
وك�شف م�شدر على �شلة بالق�شية، 
اأمر  بنف�شها  ا�شتاأنفت  حنون  ب��اأن 

الإي������داع اأث��ن��اء 
اإب�����الغ�����ه�����ا م��ن 
التحقيق  قا�شي 
باأمر  الع�شكري 
املوؤ�ش�شة  اإيداعها 
ال����ع����ق����اب����ي����ة 

بالبليدة.
وت����ق����دم اأم�������ص 
للمحكمة  املحامني  من  كبري  ع��دد 
زعيمة  حق  يف  للتاأ�ش�ص  الع�شكرية 
رئي�ص  بينهم  م��ن  ال��ع��م��ال،  ح��زب 
بوجمعة  الإن�����ش��ان  حقوق  راب��ط��ة 
غ�شري واملحامي مقران اآيت العربي.

الهندي  ال��ق��ن��ب  م��ن  ط��ن   8.5 ح��ج��ز  مت 
�شنة  من  الأول  الثالثي  خ��الل  باجلزائر 
 18.26 بن�شبة  ارتفاعا  م�شجلة   2019
�شنة  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة  باملائة  
للديوان  ح�شيلة  اأف��ادت  ح�شبما   ،2018

الوطني ملكافحة املخدرات والإدمان.
على  ي�شتند  ال��ذي  الديوان  بيان  واأو�شح 
)درك  املخدرات  مكافحة  م�شالح  ح�شيلة 
"كمية القنب  وطني و�شرطة وجمارك( اأن 
من  الأول  الثالثي  خالل  املحجوزة  الهندي 
كغ   8.547،016 بلغت  اجل��اري��ة  ال�شنة 
مبنطقة  باملائة   44.14 ن�شبة  منها  �شجلت 
غرب الوطن".وح�شب التقرير فاإن 23.19 
ت�شجيلها  مت  املحجوزة  الكمية  من  باملائة 

باجلنوب  و21.08باملائة  البالد  و�شط  يف 
و11.59باملائة ب�شرق البالد.

ال�شلبة،  ب��امل��خ��درات  يتعلق  ف��ي��م��ا  اأم����ا 
نف�ص  امل�شدر، فقد مت حجز يف  ي�شيف ذات 
ب�  مقارنة  غ��رام   302.05،074 ال��ف��رتة 
م�شجال   2018 �شنة  غرام   1.185،540

ارتفاعا بن�شبة 25.40 باملائة
يف  انخفا�شا  امل�����ش��ادر  ذات  �شجلت  ك��م��ا 
 93.71 بن�شبة  املحجوزة  الهريوين  كمية 
اإىل  غرام   17.45 من  انتقلت  حيث  باملائة 
املهلو�شة  املواد  عرفت  حني  يف  غرام   1.09
ارتفاعا بن�شبة 28 باملائة، حيث انتقلت من 
 533.710 اإىل  مهلو�ص  قر�ص   416.715

قر�ص خالل نف�ص الفرتة.

املحام�ن يع�دون لل�سارع جمددا

ا�ستمرار املطالبات بالتغيري 
اجلزائر  "ال�سلمي" و"اجلذري" يف 

حجز اأكرث من 8.5 طن من القنب الهنديجل�سة النظر يف ا�ستئناف حن�ن الثنني القادم 

طالب عمار �شعداين، رئي�ص املجل�ص ال�شعبي الوطني الأ�شبق، املحكمة العليا باإعادة النظر يف 
التهامات التي طالته من طرف الديارا�ص �شابقا يف ق�شية اختال�ص 3600 مليار.

واأكد �شعداين: “اأوجه نداء اإىل رئي�ص املحكمة العليا ب�شفتي رئي�شا �شابقا للمجل�ص ال�شعبي 
 3600 “الديارا�ص” �شابقا حول اختال�ص  اتهامي من طرف  يفتح حتقيق حول  اأن  الوطني، 

مليار”.
لل�شعب  املو�شوع  ه��ذا  يو�شح  لكي  اجل��زائ��ري  الق�شاء  يف  الثقة  كل  “ويل  املتحدث  وتابع 

اجلزائري ب�شفتي �شخ�شية جزائرية تقلدت م�شوؤوليات �شابقا”.
طرف  من  املكون  امللف  “هذا  اأن  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  الأ�شبق  العام  الأمني  و�شدد 
الديارا�ص �شابقا، ل يزال متداول بني الكثريين، فعلى املحكمة العليا النظر يف هذا التهام اإن 

كان �شحيحا اأو باطال”. ح�شب ما ختم به موقع "كل �شيء عن اجلزائر".

ق�سية اختال�س 3600 مليار �سنتيم
 تطف� اإىل ال�سطح 

ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

غديري يتم�سك مبلفه القدمي
 يف رئا�سيات 4 ج�يلية

عل��ي  املتقاع��د،  اجل��رال  اأعل��ن 
تر�شح��ه  مبل��ف  مت�شك��ه  غدي��ري، 
لرئا�شي��ات 18 اأفري��ل امللغ��اة امل��ودع 
لدى املجل���ص الد�شت��وري، موؤكدا باأنه 
غ��ري ملزم  ي�شح��ب ا�شتمارات تر�شحه 
لرئا�شي��ات 04 جويلي��ة واإعادة و�شع 
ملف جديد، وقال غديري ” باأن ملفه 
جاهز وكامل وهو موجود لدى املجل�ص 
الد�شت��وري، مو�شحا يف ه��ذا ال�شياق: 
“من غري املعقول اأن اأ�شحب ا�شتمارات 
اأخ��رى، فلق��د امتثل��ت ل��كل القوان��ني 
الرئا�شي��ات،  يخ���ص  فيم��ا  الفاعل��ة 

وملفي جاهز”.

وذهب املتح��دث اإىل اأبعد من ذلك ملا 
�ش��دد باأن اإلغ��اء رئا�شي��ات 18 اأفريل 
قرار غري �شرعي، وبعيد عن الد�شتور، 
م�شيف��ا:” م��ا دام اتخذوا ق��رارا غري 
�شرعي��ا بتاأجيله��م للرئا�شيات، عليهم 
اأخ��ذ بعني العتب��ار كل امللف��ات التي 
مت اإيداعها لدى املجل�ص الد�شتوري يف 

النتخابات القادمة”.
ويف ال�شي��اق اعت��رب الل��واء املتقاع��د 
رئا�شي��ات 04 جويلي��ة ح��ال �شروريا 
للخ��روج م��ن الأزم��ة ال�شيا�شي��ة التي 

متر بها اجلزائر منذ 22 فيفري.
ق. و



يعي�ص مواطنو البلديات اجلنوبية 
من والية باتنة، معاناة حقيقية مع 
االأ�سبوع،  بداية  مع  خا�سة  النقل 
كبرية  �سعوبة  الطلبة  يجد  حيث 
عا�سمة  اإىل  الــتــنــقــل  اأجــــل  مــن 
�سهر  بداية  منذ  خا�سة  الــواليــة 
حافالت  عــدد  نــق  ب�سبب  رم�سان 
منها  بع�ص  اأن  يبدو  التي  النقل 

دخل يف عطلة دون �سابق اإنذار.
بهده  تغيري"  ال  امل�سوؤوم  "االأحد 
العبارة علقت اإحدى الطالبات على 
بلدية  ت�سهدها  التي  النقل  اأزمــة 
اأ�سبوع،  بــدايــة  كــل  العابد  ثنية 
البارز  العنوان  حيث كان اال�ستياء 
والطلبة  امل�سافرين  وجـــوه  على 
نقل  حــافــالت  عــبــور  منطقة  يف 
امل�سافرين  ببلدية ثنية العابد، اأين 
بداية  يعترب  منهم  العديد  اأ�سبح 
حقيقيا  كابو�سا  ونهايتها  االأ�سبوع 
اإذ  املنطقة،  يف  النقل  غياب  ب�سبب 
ت�سهد كل من خطوط النقل مبنعة 
وبوزينة مرورا بثنية العابد حالة 
مــن االكــتــظــاظ الــعــام ممــا يجعل 
احلافلة  يف  مقعد  على  احل�سول 
الطلبة   اأحد  وقال  م�ستحيال،  اأمرا 
اأنه ق�سى 5 �ساعات كاملة باملوقف 
احلافلة،  ركوب  من  يتمكن  اأن  دون 

كــل ذلــك ب�سبب عــدم الــتــوازن يف 
حيث  املنطقة،  يف  النقل  خمطط 
عن  امل�سافرين  مــن  الــعــديــد  عــرب 
انعدام  ظل  يف  ال�سديد  تذمرهم 
خط نقل خم�س�ص من البلدية اإىل 
مقر الوالية  اأو حمطة نقل تنظم 
�سري النقل كغريها من البلديات يف 
والية باتنة، هذه الو�سعية جعلت 
موعد  عــن  يتخلف  منهم  العديد 
ا�ستثمر  اأزمــة  الدرا�سة،  اأو  العمل 
قالت  حيث  "الفرود"  �سائقو  فيها 
ا�ستقلت  باأنها  الطالبات  اإحـــدى 
�سيارة مببلغ 1200 دينار من اأجل 

االلتحاق اجلامعة.
بلدية  لــرئــيــ�ــص  ــل  ــدخ ت ورغــــم 
لنقل  حافلة  مبنح  العابد   ثنية 
ا�ستثنائية  ــة  ــال ح يف  الــطــلــبــة  
اإىل  املن�سرم  االأ�ــســبــوع  مطلع  مــع 
غري  الــكــثــريون  اعتربها  اخلــطــوة 
ا�ستمرارية  ــدم  ع ب�سبب  كافية 
وينا�سد  احلافلة،  ورداءة  اخلدمة 
وامل�سافرين  الطلبة  مــن  العديد 
الإيجاد  املخت�سة  الهيئات  تدخل 
اآلـية تـ�سـمـح لـهـم بالـتـنقل ب�سـكل 
عادي ومنتظم وحت�سن من خـدمـة 
املـواطن يف املنـطـقة  يف اأقـل �سـيء 

وهو النقل. 

اأح�شت م�شالح احلماية املدنية على م�شتوى والية باتنـة، منذ دخول �شهر رم�شان املبارك 31 حادث مرور اأ�شفرت عن هالك 4 اأ�شخا�ص و جرح 45 اآخرين ب�شبب 
احلوادث املميتة التي وقعت على م�شتوى عديد الطرق الوالئية والوطنية عرب اإقليم الوالية.

وتعود اأ�ســباب هذه احل�سيلة  
دخــول  مــع  تزامنــت  التــي 
ال�سهر الف�ســيل اإىل ال�سلوكات 
بهــا  يقــوم  التــي  اخلاطئــة 
يف  االإفــراط  مــن  ال�ســائقون 
احــرتام  وعــدم  ال�ســرعة، 
والقيــام  املــرور،  قوانــني 
مبنــاورات وجتــاوزات خطرية 
التــي  الطــرق  م�ســتوى  علــى 
ت�ســهد ازدحاما كبريا، خا�ســة 

والــرداءة  اله�سا�ســة  ظــل  يف 
التي ت�ســهدها بع�ص الطرقات 
يف عا�ســمة الواليــة وكربيات 
اأحياءها اإ�سافة اإىل الطرقات 
يف اأغلــب البلديــات والدوائر، 
االأمر الــذي يجعل من معظمها 
يف  تت�ســبب  �ســوداء  نقاطــا 
املــرور  حــوادث  مــن  االآالف 
�ســنويا وت�ســع حياة الع�سرات 
من االأ�سخا�ص على املحك، على 
غــرار الطريــق الوطنــي رقــم 
28 الرابط بني بلدية بريكة 

ووالية م�ســيلة مــرورا ببلدية 
اجلزار، حيث �سهد هذا االأخري 
ت�ســجيل العديد مــن احلوادث 
اإ�ســافة  واملميتــة،  اخلطــرية 
اإىل الطريــق الوالئي رقم 35 
يف �ســقه الرابــط بــني بلديــة 
اجلــزار ووالية م�ســيلة مرورا 
مبنطقــة عزيــل عبد القــادر، 
 03 رقــم  الوطنــي  والطريــق 
بعــني التوتة، خا�ســة النقطة 
الكيلومرتيــة رقــم 220 التــي 
كانــت موؤخــرا م�ســرحا للكثري 

من احلوادث املرورية العنيفة، 
وكــذا الطريــق الوطنــي رقــم 
 ،204 77 مبروانــة، النقطــة 
وكل مــن الطريقــني الوطنــني 
رقم 03 بف�ســدي�ص، ورقم 88، 
تيمقــاد  ببلديــة   14 نقطــة 
وغريهــا مــن الطــرق الوطنية 
والوالئيــة التي �ســهدت خالل 
حــوادث  االأخــرية  ال�ســنوات 
خطرية اأودت بحياة الع�سرات 
من املواطنني، خا�سة منها تلك 

املخ�س�سة للوزن الثقيل.

م�شرع 4 �أ�شخا�ص وجرح 45 �آخرين يف 31 حادث مرور 

اإميان. ج

بداية دامية ل�سهر رم�سان على طرقات باتنة

�شيف. ب

ُموزعني على �لأطو�ر �لتعليمية �لثالثة

 �لطلبة �جلامعيون �أكرب �ملتضشررين

اأزيــد  يجتاز  اأن  املــرتــقــب  مــن 
امتحانات  تلميذ  األــف   28 من 
ــة االبــتــدائــيــة  نــهــايــة املــرحــل
�سهر  29 من  املزمع انطالقها يف 
 490 ماي اجلاري موزعني على 
عن  االإعــالن  �سيتم  فيما  مركز، 
يف  باالمتحان  اخلا�سة  النتائج 
�سيجتاز   كما  املقبل،   جوان   6
يف الفرتة املمتدة من 8 اإىل 11 
تلميذ   األف   22 من  اأزيد  جوان، 
امتحان �سهادة التعليم املتو�سط  
فيما  مركزا،   77 على  موزعني 
�سيتم االإعالن عن نتائج امتحان 
مرحلة التعليم املتو�سطة يف 18 

جوان املقبل.
اأما فيما يتعلق بامتحان �سهادة 
البكالوريا فقد خ�س�ست مديرية 
ــــراء  اإج مــركــز   83 ــة  ــي ــرتب ال

يف  مرت�سح   22713 ال�ستقبال 
 20 اإىل   15 من  املمتدة  الفرتة 
عن  االإعــالن  ليتم  املقبل  جوان 
القادم،  جويلية   22 يف  النتائج 
اأين �سيتم توفري كل االإجراءات 
ــروف  ــظ ال لتحقيق  االأمــنــيــة 

املالئمة للمرت�سحني.
 21 من  اأزيد  اأن  بالذكر  جدير 
اليوم  �سيجتازون  تلميذ  ــف  األ
لنهاية  التجريبية  االمتحانات 
املرحلة االبتدائية فيما �سيكون 
الرابعة متو�سط  ال�سنة  تالميذ 
باالمتحانات  اأيــ�ــســا  معنيون 
بـ  عددهم  واملقدر  التجريبية 
28 األف تلميذ، فيما اجتاز 16 
األف تلميذ امتحانات البكالوريا 
يوم  انطلقت  التي  التجريبية 

االأحد. 

النقل "كابو�س" يوؤرق 
قاطني البلديات اجلنوبية

�سيجتازون  مرت�سح  األف   73
المتحانات الر�سمية 
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اإميان. ج

�شميحة. ع 

موظفو قطاع التجارة بباتنة 
ي�ستجيبون لالإ�ســراب

ان�سم اأم�سعمال املديرية الوالئية للتجارة وكذا املديرية 
اجلهوية بباتنة لالإ�سراب الوطني الذي دعت اإليه النقابة 
ي�سمل  والــذي  �سابقا  التجارة  قطاع  مل�ستخدمي  الوطنية 
الثاين على  اأ�سبوعه  الوطن ويدخل  املديريات عرب  جميع 

التوايل.
جاء  باتنة،  بوالية  القطاع  عمال  اأعلنه  الذي  االإ�سراب 
من  طالبوا  والتي  �سابقا  رفعوها  التي  للمطالب  م�ساندة 
خاللها ب�سرورة تغيري القانون االأ�سا�سي وفق ما ي�سمن لهم 
حقوقهم وكذا اإعادة النظر يف التعليمات اخلا�سة بتجنيد 
اأعوان الرقابة خالل �سهر رم�سان ف�سال عن مطالب ب�سرورة 
االعتداءات  بعد  مهامهم  تاأدية  اأثناء  لهم  االأمــن  توفري 
املتكررة التي يتعر�سون لها يوميا من قبل التجار يف خمتلف 

املناطق، اإىل جانب مطالب برفع االأجور. 
ال�سناباب  نقابة  لواء  حتت  املن�سوون  العمال  واأعلن  هذا 
التي تاأ�س�ص مكتبها موؤخرا فقط باتنة، عن دعمهم املطلق 
جتاهل  حالة  يف  بالت�سعيد  ــددوا  وه املرفوعة  للمطالب 
ظروف  وحت�سني  و�سعياتهم  ت�سوية  باأهمية  ان�سغاالتهم 
االعتداءات  من  واحلماية  االأمنية  املرافقة  وكذا  العمل 
املداخيل  �سندوق  و�سعية  ت�سوية  جانب  اإىل  املتكررة، 

التكميلية العالقة منذ �سنوات عديدة.
اأم�ص  �سباح  عنه  اأعلن  الذي  االإ�سراب  اأن  االإ�سارة  جتدر 
باتنة  للتجارة  اجلهوية  وكــذا  الوالئية  املديرية  عمال 
االأيــام  خــالل  �سيتوا�سل  النقابة،  لــواء  حتت  واملن�سوون 
املعنية  ال�سلطات  على  ال�سغط  بهدف  اجلــاريــة  الثالثة 

لتحقيق املطالب املرفوعة.

دعت �إليه نقابة "�ل�شناباب"

فوزية. ق

بلدية  �ــســكــان  اأمــ�ــص،  ــد  �ــســعىّ
باتنة،  والية  غرب  الق�سبات 
الذي  احتجاجهم  لهجة  مــن 
املن�سرم،  االأحـــد  فيه  دخــلــوا 
حيث قاموا ب�سل اأغلب املرافق 
غرار  على  بالبلدية  احليوية 
متعددة  العيادة  البلدية،  مقر 
اخلدمات، املكتبة ودار ال�سباب، 
وجـــاءت هــذه اخلــطــوة ح�سب 
ــدا بــتــاأخــر  ــدي ــن حمــتــجــني، ت
النقائ�ص  مــن  جملة  تـــدارك 
التنموية، خا�سة ما تعلق منها 
باأزمة املاء ال�سروب التي م�ست 
حوايل 8 اآالف ن�سمة من �سكان 
البلدية اإىل اأن اأ�سبحت حديث 
العام واخلا�ص بعد اأن تزامنت 

الــ�ــســهــر الــفــ�ــســيــل، حيث  مـــع 
ي�ستنجد املت�سررين بال�سهاريج 
من  املرتفعة  اأ�ــســعــارهــا  رغــم 
ال�سروب،  باملاء  الــتــزود  اأجــل 
كما طرح ال�سكان م�سكل غياب 
ببع�ص  الــعــمــومــيــة  ـــارة  ــــ االإن
انعدام  اإىل  اإ�سافة  االأحــيــاء، 
التهيئة  يف  جــديــد  مــ�ــســاريــع 
احل�سرية رغم احلاجة املا�سة 
اأحياء  اأغلب  م�ستوى  على  لها 
بلغت  اأن  بعد  البلدية  مركز 
من  متقدمة  درجــة  طرقاتها 
امل�ساكل  من  وغريها  االهتـراء 
باإيجاد  طالبوا  التي  االأخــرى 
اأجل  من  لها  م�ستعجلة  حلول 

اإنهاء معاناتهم. 

�شلو� عدة مر�فق حيوية 
بعد غلقهم مقر �لبلدية

�سكان الق�سبات 
ُي�سعدون احتجاجهم

ن.م



ــــاز ثــالثــة مــن هــذه  اإجن ومت 
الــواليــة  بعا�سمة  ـــواق  ـــس االأ�
باقي  ــرب  ــوزع ع ــت ت واالأخـــــرى 
ـــات بــــهــــدف تــوفــري  ـــدي ـــل ـــب ال
والق�ساء  التجارية  الف�ساءات 
وغلق  الفو�سوية  التجارة  على 
ــــواق غـــري املــنــظــمــة، يف  االأ�ــــس
املحلية  ال�سلطات  كانت  وقــت 
التجارة  حمــاربــة  اأعــلــنــت  قــد 
حملة  يف  و�سرعت  الفو�سوية 
باالإجراءات  التجار  لتح�سي�ص 
الردعية  والعقوبات  املتخذة 
بل  املــخــالــفــني،  �ستطال  الــتــي 
و�سل االأمر اإىل توقيف البع�ص 
للتجار  اعــذارات  واإر�سال  منهم 
ر�سمية  بــ�ــســفــة  الــنــا�ــســطــني 
الــفــو�ــســويــني، حتى  والــبــاعــة 

اقرتحوا  الفاعلني  بع�ص  اأن 
للم�سادقة  مـــداوالت  بــــاإدراج 
املجال�ص  اأ�ــســغــال  �سمن  عليها 
ال�سعبية املنتخبة البلدية منها 
والوالئية لفر�ص غرامات مالية 

وحتى عقوبات للمخالفني.
جتاهل  ظــل  يف  هـــذا  ــدث  ــح ي
ومديرية  املنتخبة  املجال�ص 

املغطاة  االأ�سواق  لهذه  التجارة 
ــزة عـــرب مــعــظــم دوائـــر  ــج ــن امل
عنها  يرتتب  ما  خن�سلة  واليــة 
خ�سائر اإ�سافية يف وقت االأزمة 
البالد  بــهــا  ــر  الــتــي مت املــالــيــة 

املحلية  اجلــمــاعــات  ــة  ــاج وح
طريق  عن  واملداخيل  للجباية 
امل�ساريع  لتمويل  بديلة  م�سادر 
العمومية  كــاالإنــارة  اجلــواريــة 
ونظافة املحيط، بع�ص املجال�ص 
�سبب  اأرجعت  بدورها  املنتخبة 
عدم ا�ستغالل هذه االأ�سواق اإىل 
ا�ستعمالها  عن  التجار  عــزوف 

بالتن�سيق  القريب  يف  و�سيتم 
اإعطاء  القطاعات  عــديــد  مــع 
تعليمات �سارمة لتحويل التجار 
ب�سورة  ين�سطون  الذين  خا�سة 
غري قانونية اإىل هذه االأ�سواق، 
هذه  اأن  على  التجار  اأكــد  فيما 
االأ�ـــســـواق املــغــطــاة اأجنـــزت يف 
اأماكن غري منا�سبة وبعيدة عن 

امل�ستهلكني.
عن  للحديث  بع�سهم  وذهـــب 
امل�سايقات التي يتعر�سون لها من 
طرف الفرق املختلطة مب�سادرة 
حما�سر  وحترير  منتوجاتهم 
يف  الــتــجــاريــة،  حمالتهم  غلق 
التجارة  مفت�سيات  توؤكد  وقت 
اأن املحا�سر التي يتم حتريرها 
العادية  املهام  اإطــار  يف  تدخل 
الغ�ص  وقــمــع  املــراقــبــة  لــفــرق 
الذين  التجار  بع�ص  وجــود  يف 
يحاولون عرقلة مهام املديرية 
من  اأعوانها  بني  من  اأن  وحتى 
تعر�ص عرب بلديات عديدة اإىل 
وج�سدية  لفظية  ــداءات  ــت اع
التجار  بع�ص  ت�سرفات  ب�سبب 
الفنت  زرع  ــون  ــاول ــح ي الــذيــن 
�سجال  ميــلــكــون  ال  ــم  ــه اأن رغـــم 
التجارة  مديرية  واأن  جتاريا 
اجلهات  خمتلف  ــع  م �ستعمل 
االأمنية على تـطـبيق الـقـوانـني 
حـفـاظـا على ال�سحة العمومية 

وحمايـة امل�ستهلكني.

مبديرية  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
عن  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة  الرتبية 
ـــدد من  ــال اجنــــاز ع ــغ ــس انــطــالق اأ�
م�ستوى  على  املدر�سية  املجمعات 
موؤخرا  امل�سيدة  ال�سكنية  االأحياء 
على   "2 "عدل  �ــســكــنــات  وتــ�ــســمــل 
واأم  مليلة  ــني  ع بــلــديــات  مــ�ــســتــوى 

البواقي وعني البي�ساء.
الدرا�سة  من  االنتهاء  موؤخرا  ومت 
مدر�سة  اجنــــاز  ملــ�ــســروع  التقنية 
ال�سكنات  م�ستوى  على  ابتدائية 
البي�ساء  عني  مبدينة  االجتماعية 

ــوقــع تــوزيــعــهــا قــريــبــا، حيث  ــت وامل
خالل  الفعلية  االأ�ــســغــال  �ستنطلق 

�سجل  فيما  املقبلة،  القليلة  ــام  االأي
انطالقها على م�ستوى متو�سطة ب�سعة 

500 تلميذ على م�ستوى جممع 500 
واملتوقع  مليلة  عــني  مبدينة  �سكن 
ال�سكنات  ت�سليم  فـــور  ا�ــســتــالمــهــا 
عملية  تتم  لن  واأن  خا�سة  مبا�سرة، 
جميع  ا�ستالم  حالة  يف  اإال  االإ�سكان 
ال�سكني،  للمجمع  التابعة  امل�ساريع 
اخلدمة  حيز  دخولها  يتوقع  ــن  اأي
املقبل،  ــي  املــدر�ــس الــدخــول  خـــالل 
القانونية  االإجـــراءات  جتري  فيما 
متو�سطة  ــاز  اجن مب�سروع  املتعلقة 
مـجـمـع  م�ستـوى  على  وابتدائية 

عـدل 2 مبدينة اأم البواقي.

اأم البواقي

انطالق اأ�سغال اإجناز جممعات مدر�سية باأم البواقي

ب�شبب �لإ�شــر�ب

�ملو�طنون طالبو� بتدخل �ل�شلطات �ملحلية

ل �أثر لها بعد مرور 8 �أيام من �ل�شهر �لفضشيل

  تبديد 11 مليار يف اأ�سواق بقيت "ُمهملة" بخن�سلة
ا�ستحداث 3 

مناطق �سناعية 
جديدة بخن�سلة

مت تخ�سي�ص غالف مايل يناهز 200 
مليار �سنتيم، من اأجل ا�ستحداث وتهيئة 

املناطق ال�سناعية بوالية خن�سلة ح�سبما 
ك�سف عنه وايل الوالية كمال نوي�سر 

خالل ندوة �سحفية، م�سيفا اأن هذا 
الغالف املايل يوجه الإجناز ثالث مناطق 

�سناعية جديدة باالإ�سافة اإىل تهيئة 
املناطق ال�سناعية ومناطق الن�ساطات 

القدمية.
واأ�ساف ذات املتحدث اأن الغالف املايل 

املخ�س�ص لهاته العملية مت اقتطاعها من 
مبلغ 1800 مليار �سنتيم والذي ا�ستفادت 
منه الوالية وخالل الـ10 اأ�سهر االأخرية 
ويف اإطار الربنامج اال�ستعجايل ل�سندوق 

ال�سمان والت�سامن للجماعات املحلية 
واأ�ساف  امل�سوؤول  االأول على الوالية 

اأنه باأن هذا الربنامج �ست�سرع ال�سلطات 
الوالئية وبالتن�سيق مع املديرية 

الوالئية لل�سناعة واملناجم قريبا يف 
اإطالق م�سروع ا�ستحداث واإجناز ثالث 

مناطق �سناعية جديدة بثالث بلديات 
خمتلفة بوالية خن�سلة، كما �سيتم يف 
ذات ال�سياق ال�سروع يف تهيئة مناطق 
الن�ساطات املتواجدة ببلديات قاي�ص 

وبغاي باالإ�سافة اإىل منطقة الن�ساطات 
ال�سناعية املتواجدة ببلدية بوحمامة 

لل�سماح للم�ستثمرين بهذه املناطق مبا�سرة 
م�ساريعهم يف اأقرب االآجال.

واأكد الوايل باأن الهدف من وراء اإجناز 
ثالث مناطق �سناعية جديدة وتهيئة 
املناطق القدمية هو "دفع عجلة النمو 

االقت�سادي ودفع عملية التنمية ب�سكل 
كبري على م�ستوى والية خن�سلة حيث 

تتيح هذه املناطق الأ�سحاب املن�ساآت 
وامل�ساريع وامل�ستثمرين والراغبني 

باإقامة م�سانع جديدة الدخول يف احلقل 
ال�سناعي من خالل ح�سولهم على جميع 

اخلدمات ب�سكل مرن و�سريع مبا يالئم 
احتياجاتهم."

جدير بالذكر اأن والية خن�سلة حتتوي 
يف الوقت احلا�سر على منطقة �سناعية 

واحدة بعا�سمة الوالية ترتبع على 
م�ساحة 69 هكتار ت�ساف اإليها 7 مناطق 

للن�ساطات ال�سناعية ببلديات بغاي، 
عني الطويلة وقاي�ص وبوحمامة وبابار 

واملحمل و�س�سار ترتبع على م�ساحة 
اإجمالية تقدر بـ 246 هكتار ح�سبما اأ�سري 
اإليه من طرف الوكالة الوطنية للو�ساطة 

وال�سبط العقاري بوزارة ال�سناعة.

�شنو�ت    3 منذ  ��شتغالل  دون  مغطى  �شوقا    13

�ملجمعات �ل�شكنية �جلديدة

قام الع�سرات من طلبة كلية العلوم 
بجامعة  واالجتماعية  االإن�سانية 
ومنع  الكلية  باب  بغلق   2 �سطيف 
دعم  بحجة  الدخول  من  الطلبة 
رف�سه  ما  وهــو  ال�سعبي،  احلــراك 
طلبة اآخرون بالكلية مما اأدى اإىل 
حادة  ومال�سنات  مناو�سات  حدوث 
تتطور  اأن  كـــادت  الــطــرفــني  ــني  ب
االأ�ساتذة  من  العقالء  تدخل  لوال 

والطلبة .
مت  ــاورات  ــس ــ� امل مــن  جملة  وبــعــد 
للدرا�سة  الراف�سني  الطلبة  اإقناع 
اجلامعة  مــدرجــات  اإىل  بــالــعــودة 
اأغلبية  بــاأن  تبني  اأن  بعد  خا�سة 
هم  للدرا�سة  الراف�سني  الطلبة 
االأول  ال�سدا�سي  يف  الرا�سبني  من 
من  اأوامر  لتنفيذ  ي�سعى  من  ومنهم 
ح�ساب  على  اجلامعة  خارج  جهات 
م�سلحة الطلبة وحقهم يف الدرا�سة 

ليتم  البي�ساء  ال�سنة  ل�سبح  تفاديا 
يوم  اإبقاء  مع  الدرا�سة  ا�ستئناف 
وعــاد  لالحتجاج،  ــوم  ي الــثــالثــاء 
غالبية الطلبة ال�ستئناف الدرا�سة 
اأمل  على  االأمــ�ــص  نهار  مــن  بــدايــة 
نهار  احتجاجية  وقفة  يف  اخلروج 
منذ  العادة  عليه  جرت  كما  اليوم 

بداية احلراك االجتماعي.
ومن جهتها رئا�سة اجلامعة اأ�سدرت 
بيان يفيد با�ستمرار الدرا�سة حتى 
وتنظيم  القادم،  جوان   13 تاريخ 
امتحانات ال�سدا�سي الثاين من 15 
وتاأجيل   ال�سهر،  نف�ص  من   27 اإىل 
لتكون  اال�ستدراكية  االمتحانات 
ال�سنة  من  �سبتمرب  �سهر  بداية  مع 
وهي   ،  2020-2019 اجلامعية 
عليها  يعرت�ص  مل  التي  التواريخ 

الطلبة.

املدن  اأحــيــاء  مــن  الكثري  تعرف 
عــودة  �سطيف،  بــواليــة  الــكــربى 
ن�ساطهم  اإىل  الفو�سويني  الباعة 
رم�سان  �سهر  مــع  تزامنا  املعهود 
ــذي جعل  الــكــرمي، وهــو االأمـــر ال
يوجهون  املــواطــنــني  مــن  العديد 
املحلية من  ال�سلطات  اإىل  نداءات 
ترحيل  عملية  يف  االإ�سراع  اأجــل 
حيث  الفو�سويني،  الباعة  هوؤالء 
واالأر�سفة  الطرق  هوؤالء  احتكر 
لفر�ص  كمحطات  اتخذوها  والتي 
�سلعهم بطريقة ع�سوائية �ساهمت 
يف تــ�ــســويــه عـــمـــران االأحـــيـــاء، 
املكان  اإغــــراق  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
بالف�سالت والنفايات ودون ن�سيان 

ال�سجارات اليومية.
هوؤالء  اأن  ال�سكان  عديد  ــد  واأك
ــبــاعــة جتـــــاوزوا كــل احلـــدود  ال
احلائط  عر�ص  القوانني  و�سربوا 
وراء  �ساعني  املــذهــل  بتو�سعهم 
عدم  على  زيــادة  ال�سريع،  الربح 
املوؤ�س�سات  حتى  اأو  املــارة  احــرتام 

مناو�سات  خــلــق  ــا  مم الــرتبــويــة 
القاطنني  ال�سباب  بني  وم�ساكل 
ـــارت  واأث الفو�سويني،  والــبــاعــة 
الو�سعية احلالية ت�ساوؤل ال�سكان 
ال�سلطات  �سبب غياب عنا�سر  عن 

املحلية ملعاجلة هذا االإ�سكال.
واأعرب ال�سكان يف عدة مدن على 
مللهم  عن  والعلمة  �سطيف  غــرار 
يف  املنتخبة  املجال�ص  مرا�سلة  من 
الوعود  تلقي  يتم  حيث  مرة،  كل 
الكاذبة وفر�ص التجاهل وت�سرب 
بحجة  احلائط   عر�ص  ر�سائلهم 
اجنر  ممــا  ال�سعبي"  "احلراك 
عنه تو�سع مذهل لن�ساط الباعة 
يف  ال�سكان  ويــاأمــل  الفو�سويني، 
االأ�سواق  اإىل  الباعة  هــوؤالء  نقل 
عليها  �سرفت  والــتــي  ــدة  ــدي اجل
وهــذا  طائلة  اأمــــواال  ال�سلطات 
االأحياء  �سكان  اإراحـــة  اأجــل  من 
حياتهم  نغ�ست  التي  امل�ساكل  من 
اليومية ومل ي�سلموا منها حتى يف 

اأيام العطل واملنا�سبات.

مديرية  تــطــمــيــنــات  �ــســقــطــت 
املاء  يف  �سطيف،  لوالية  التجارة 
جواري  �سوق   47 فتح  بخ�سو�ص 
الــواليــة  بــلــديــات  خمتلف  عــرب 
وهذا لتوفري املتطلبات ل�سرورية 
رم�سان،  �سهر  خــالل  للمواطنني 
االأمـــور  اأن  اأكـــد  ــواقــع  ال اأن  اإال 
اأغلب  اأن  بدليل  متاما  خمالفة 
ــواق اجلــواريــة بقيت  ــس هــذه االأ�
الأ�سباب  االأول  اليوم  منذ  مغلقة 

متعددة.
ال�سخنة  ــام  ــم ح دائــــرة  فــفــي 
باجلهة اجلنوبية لوالية �سطيف 
يتم  اأن  ــرر  ــق امل ــن  م كـــان  ــي  ــت وال
فقد  بها  جوارية  اأ�ــســواق   5 فتح 
تفاجاأ املواطنون بغياب تام لهذه 
قيام  رغم  فتحها  وعدم  االأ�سواق 
قائمة  بن�سر  التجارة  مديرية 
حول هذه االأ�سواق اإال اأن قاطني 

تفاجئوا  اجلنوبية  البلديات 
خا�سة  االأ�سواق  هذه  فتح  لعدم 
ما�سة  بحاجة  البلديات  هذه  اأن 
حيث  والفواكه  للخ�سر  الأ�سواق 
اإىل  املواطنني  العديد من  ي�سطر 
املجاورة  البلديات  نحو  التنقل 
على غرار العلمة من اأجل اقتناء 

خمتلف احلاجيات االأ�سا�سية.
مــديــريــة  ـــــاإن  ف املـــقـــابـــل  ويف 
حملت  بـــالـــواليـــة  الــتــجــاريــة 
احلالية  الو�سعية  مــ�ــســوؤولــيــة 
اإىل  االأ�سواق  هذه  بغلق  اخلا�سة 
تقاع�ص روؤ�ساء البلديات يف تنفيذ 
التعليمات املتعلقة بفتح االأ�سواق 
اأماكن للتجار من  اجلوارية ومنح 
اأجل عر�ص منتوجاتهم، علما اأن 
هذه الو�سعية اأ�سهمت يف االرتفاع 
مـخـتلـف  اأ�سـعـار  يف  احلـا�سل 

املـواد اال�ستهالكية.

فو�سى يف جامعة �سطيـف 2 

الباعة الفو�سويون يغزون ال�ســوارع 

الأ�سواق الرم�سانية
 حرب على ورق ب�سطيف 

عبد الهادي. ب

 عبد اله�ادي. ب

عبد الهادي. ب
بن �شتول. �ص

م. عر. ح

تتواجد عرب دوائر والية خن�شلة، 13  �شوقا مغطاة غري م�شتغلة ومغلقة منذ �شنتني  رغم اكتمال االأ�شغال بها 
حتى اأن بع�شها اأ�شبح عر�شة للتخريب يف ظل االإهمال دون تدخل امل�شالح املعنية من اأجل حماية هذه املرافق 

العمومية التي ا�شتنزفت ما يفوق 11 مليار �شنتيم.

�سطيففيما �شيتم تهيئة �أخرى
حمليات الثالثاء 03 مايو 2969/ 14  ماي 2019 املوافق لـ 09 رم�ضان 051440

خن�سلة

ر�شي������د. ح



م�ساحة ا�سهارية

خالل الثالثي الرابع من عام 2018

يف الثالثي الأول من �سنة 2019

عرف قطاع ال�شناعات الغذائية ارتفاعا يف الن�شاط والطلب على املنتوجات امل�شنعة، خالل الثالثي الرابع من �شنة 2018، 
ح�شب ما اأفاد به �شناعيون توقعوا توا�شل هذا التوجه الت�شاعدي وتوفر اأفاق جيدة للم�شتخدمني والتدفقات النقدية.

اإقت�صادالثالثاء 03 مايو 2969/ 14  ماي 2019 املوافق لـ 09 رم�ضان 071440
قطاع ال�شناعات الغذائية ي�شهد ارتفاعا

م�شالح الرقابة حتجز �شلعا بقيمة 
تقارب 29 مليون دينار جزائري 

الغذائية  ال�شناعات  يف  الن�شاط  وع��رف 
الإنتاج  ق���درات  ا�شتعمال  ج��راء  ارت��ف��اع��ا 
 75 على  يزيد  بنحو  الفرع  بهذا  اخلا�شة 
املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  غالبية  قبل  من  املائة  يف 
الديوان  به  قام  للراأي  با�شتطالع  املعنيني 

الوطني لالإح�شائيات لدى ال�شناعيني.
فاإن  امل�شتطلعني،  من  املائة  يف   15 وح�شب 
درجة تلبية الطلبات على املواد الأولية تقل 
عن احلاجيات املعرب عنها، مما خلف نفادا يف 
22 يف املائة فيما بينهم،  املخزون يزيد عن 
امل�شنعة،  املنتوجات  على  الطلب  عرف  كما 
للقطاع،  التابعة  املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل  ح�شب 
ال�شنة  م��ن  الأول  ال��ث��الث��ي  خ���الل  زي����ادة 
املا�شية، هذا ولبى ما يربو عن 89 يف املائة 
ممن اأجري عليهم التحقيق كل الطلبات التي 

م�شنعة  منتوجات  خم��زون  وثمة  تلقونها 
بالن�شبة لغالبيتها.

33 يف  م��ن جهة اأخ���رى، ���ش��رح م��ا ي��ق��ارب 
لقطاع  التابعة  املوؤ�ش�شات  م�شوؤويل  من  املائة 
لأعطال  بتعر�شهم  الغذائية  ال�شناعات 
يف  ي��وم��ا   12 ع��ن  ف��رتت��ه��ا  ت��ق��ل  كهربائية 
غالبيتهم، بينما بّلغ ما يزيد عن 15 يف املائة 
عن م�شاكل متعلقة بالنقل، يف حني عرب 68 
التزويد  بعملية  ر�شاهم  عن  منهم  املائة  يف 

باملياه خالل الفرتة املرجعية.
للموؤ�ش�شات  النقدية  التدفقات  وتعترب 
الغذائية  ال�شناعات  قطاع  يف  النا�شطة 
املوؤ�ش�شات  من  املائة  يف   36 "جيدة" لقرابة 
وتبقى "عادية" بالن�شبة لغالبية من اأجري 
�شداد  اأن  اأك��دوا  اأنهم  غري  التحقيق،  عليهم 

ا�شتمرت  قد  املرتفعة  والتكاليف  القرو�ص 
كما  املالية،  التدفقات  حالة  التاأثري على  يف 
قرابة  اأن  على  اأي�شا  التحقيق  نتائج  اأبانت 
املوؤ�ش�شات قد جلاأوا  روؤ�شاء  املائة من  20 يف 
املوؤ�ش�شات  غالبية  واأن  بنكية  قرو�ص  اإىل 
مل ت�شهد �شعوبات يف احل�شول عليها، ح�شب 
موؤ�ش�شة   445 م�ص  الذي  ال�شتطالع  نتائج 

�شناعية وفروعها.  
عام  من  الأخ��رية  الأ�شهر  الثالثة  وخ��الل 
القطاع  يف  امل�شتخدمني  عدد  بقي   ،2018
عليهم  اأج��ري  من  غالبية  اأن  كما  م�شتقرا، 
التحقيق را�شون مب�شتوى كفاءة امل�شتخدمني 
امل��ائ��ة  يف   30 م���ن  اأزي�����د  ���ش��رح  ح���ني  يف 
خا�شة  التوظيف  يف  ل�شعوبات  مبواجهتهم 

املوؤطرين والتنفيذيني. 

طرف  من  امل�شجلة  املخالفات  عدد  وبلغ 
اإثر هذه التدخالت  م�شالح الرقابة على 
املحا�شر  عدد  بلغ  فيما  خمالفة   1.041
نف�ص  ح�شب  حم�شرا،   7.178 امل��ح��ررة 
حمل   65 اق��رتاح  مت  انه  م�شيفا  امل�شدر، 
لعدم  اج��م��ايل  مبلغ  ت�شجيل  م��ع  للغلق 
وح�شب  دج،  مليون   552.06 ب  الفوترة 
ذات البيان فقد بلغ عدد العينات املقتطعة 
من طرف اأعوان الرقابة التابعني للوزارة 

عينة.  214
وقمع  ال��ن��وع��ي��ة  م��راق��ب��ة  جم���ال  ويف 
نتج  تدخل   7.982 ت�شجيل  مت  الغ�ص، 
وحترير  خمالفة   332 معاينة  عنها 
321 حم�شر متابعة ق�شائية مع اقرتاح 
الغلق الداري ل 10 حمالت جتارية، كما 
البيان  -ي�شيف  التدخالت  هذه  �شمحت 
-بحجز �شلع غري مطابقة اأو غري �شاحلة 
طن   92.63 كميتها  ق��درت  لال�شتهالك 

وقيمتها املالية ب 24.58 مليون دج.
امل�شجلة  املخالفات  طبيعة  وبخ�شو�ص 
انعدام  اأ�شا�شا يف  فتتمثل  الإط��ار،  يف هذا 
 166 ب  ال�شحية  والنظافة  النظافة 
خمالفة )50 باملئة من املخالفات( وحيازة 
وبيع مواد غري �شاحلة لال�شتهالك ب 49 
وبيع  وحيازة  باملئة(   14.76( خمالفة 

مواد غري مطابقة ب 27 خمالفة )8.13 
 17 ب  الذاتية  الرقابة  وانعدام  باملئة( 
مطابقة  وعدم  باملئة(   5.12( خمالفة 
باملئة(   5.12( خمالفة   17 ب  الو�شم 
وع��دم اح��رتام درج��ة ح��رارة احلفظ ب 

باملئة(.  3.61( خمالفة   12
التجارية،  املمار�شات  مراقبة  جمال  ويف 
عنها  نتج  ت��دخ��ل   8.049 ت�شجيل  مت 
 654 وحت��ري��ر  خمالفة   709 معاينة 
حم�شر متابعة ق�شائية مع اقرتاح الغلق 
55 حمل جتاري، كما �شمحت  ل  الداري 
هذه التدخالت بالك�شف عن مبلغ اجمايل 
دج  مليون   552.06 قدره  الفوترة  لعدم 

وحجز �شلع بقيمة 4.39 مليون دج.
املخالفات،  ه��ذه  طبيعة  بخ�شو�ص  اأم��ا 
ف��ت��ت��ع��ل��ق ب���ع���دم الع������الم ب��الأ���ش��ع��ار 
خمالفة   239 �شجلت  حيث  والتعريفات 
يف هذا املجال )33.71 باملئة من اجمايل 
امل��خ��ال��ف��ات( ومم��ار���ش��ة ن�����ش��اط جت��اري 
ب102  التجاري  ال�شجل  يف  القيد  دون 
خمالفة )14.39 باملئة( و عدم الفوترة 
ب94 خمالفة )13.26 باملئة( ومعار�شة 
ب)13.12  خم��ال��ف��ة  ب93  ال��رق��اب��ة 
�شرعية  اأ�شعار غري  باملئة( وكذا ممار�شة 

ب8 خمالفات )1.13 باملئة(.

خالل ع�سرة اأيام

 6 اىل  اأفريل   27 من  املمتدة  الفرتة  التجارة خالل  لوزارة  الرقابة  م�شالح  �شجلت 
ماي اجلاري، اأي خالل االأيام الع�شرة التي �شبقت �شهر رم�شان، 16.031 تدخال 

وحجزت �شلعا بقيمة 28.97 مليون دج، ح�شبما اأفاد به اأم�ص بيان للوزارة.

ت�شاعف مداخيل ال�شادرات خـــارج املحروقات 
ت�شاعفت مداخيل ال�شادرات خارج 
امل��ح��روق��ات ب��ولي��ة وه���ران خالل 
اجلارية  ال�شنة  من  الأول  الثالثي 
مع  باملقارنة  م��رات  ثالث  من  باأزيد 
املا�شية،  ال�شنة  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ص 

ح�شبما علم لدى مديرية التجارة.
ال�شادرات  ه��ذه  قيمة  بلغت  وق��د 
خالل الفرتة املذكورة اأزيد من 115 
 2.5 وحوايل  اأمريكي  دولر  مليون 
دولر  مليون   31 مقابل  اأورو  مليون 
خالل  اأورو  مليون  و2.3  اأم��ري��ك��ي 
نف�ص الفرتة من ال�شنة املا�شية، وفق 

ذات امل�شدر.

ويرجع ت�شاعف مداخيل ال�شادرات 
ارت���ف���اع  اىل  امل���ح���روق���ات  خ�����ارج 
انتقلت  التي  امل�شدرة  امل��واد  حجم 
الثالثة  يف  طن  مليون   216.7 من 
اىل   2018 �شنة  من  الأوىل  اأ�شهر 
نف�ص  خ��الل  ط��ن  مليون   516.7
ا�شتنادا  ال�شنة اجلارية،  الفرتة من 

لإح�شائيات ذات الهيئة.
متت  التي  ال�شادرات  هذه  و�شملت 
والتمور  ال�شكر  وه��ران  ميناء  عرب 
وال�شمك املجمد وبقايا الورق وبقايا 
احلديدية  والهياكل  البال�شتيك 
واجلب�ص  وامل��رغ��اري��ن  والأح��م��ا���ص 

اليوريا  وحبيبات  الهليوم  وغ���از 
والأم���ون���ي���اك واجل���ل���ود وال��رخ��ام 
وال�شوف واأواين بال�شتيكية واأدوات 
منزلية وحديد اخلر�شانة وغريها.

ومت ت�شدير هذه ال�شلع اإىل املنطقة 
وموريتانيا  ولبنان  )تون�ص  العربية 
)فرن�شا  اأوروب���ي���ة  ودول  وق��ط��ر( 
واأملانيا واإ�شبانيا واإيطاليا و�شوي�شرا 
اإفريقية  دول  وك���ذا  وب��ول��ون��ي��ا( 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
وامل��ك�����ش��ي��ك وك���ن���دا والأرج��ن��ت��ني 

وال�شني وتركيا.

ن�شبة امتالء ال�شدود على امل�شتوى الوطني تتجاوز 77 باملئة
اأبرز وزير املوارد املائية علي 
اأن  بغليزان  اأم�ص  اأول  حمام، 
على  ال�شدود  ام��ت��الء  ن�شبة 
 77 الوطني تتجاوز  امل�شتوى 

باملئة.
ت�شريح  يف  الوزير  واأو���ش��ح 
���ش��ح��ف��ي خ�����الل زي����ارت����ه 
اأن  ال��ولي��ة  اإىل  التفقدية 
ممتلئة  الوطن  �شدود  اأغلب 

مريحة  و�شعية  يف  يجعلها  مما 
يف جمال خمزون املياه، م�شيفا اأنه ل يوجد اأي عجز 
ال�شدود  اأغلب  دام��ت  ما  املياه  مبخزون  تعلق  فيما 
املياه  اإىل توفر  اإ�شافة  الوطني مملوءة  امل�شتوى  على 
اجلوفية والآبار وهذا ما �شي�شمح بق�شاء ف�شل �شيف 
دائرته  اأن  اإىل  حمام  ال�شيد  واأ���ش��ار  مريح،  ب�شكل 
الوزارية قد اتخذت موؤخرا عدة اإجراءات من خالل 
جتنيد م�شوؤويل اجلزائرية للمياه والديوان الوطني 
على  لل�شهر  بالوليات  املائية  املوارد  ومدراء  للتطهري 

�شمان متوين املواطنني باملياه 
ال�شاحلة لل�شرب خالل ف�شل 
ال��وزي��ر  م�شيفا  ال�����ش��ي��ف، 
تندرج  للولية  زي��ارت��ه  اأن 
اخلدمة  م��ت��اب��ع��ة  اإط����ار  يف 
ق�شد  للمواطنني  العمومية 
ال����وق����وف ع��ل��ى ال��ت��ذب��ذب 
باملياه  ال��ت��م��وي��ن  جم���ال  يف 
واإ����ش���الح ال��ت�����ش��رب��ات وك��ذا 
م�شكل الفوترة اجلزافية وهذا 
حتى يت�شنى لنا النتهاء من اإ�شناد ت�شيري �شبكات مياه 
جميع بلديات الوطن اىل موؤ�ش�شة اجلزائرية للمياه 

مع اأفاق �شنة 2020.
�شد  بزيارة  حمام  علي  املائية  املوارد  وزير  قام  وقد 
ب�شعة  خ��زان  وك��ذا  ارهيو  وادي  بدائرة  "قرقار" 
)ولي��ة  ب�شيادة  امل��ت��واج��د  مكعب  م��رت   10.000
م�شتغامن( واملوجه لتموين ولية غليزان مبياه البحر 

املحالة حيث تلقى عر�شني حولهما.



يف ظل التوتر القائم بني البلدين

بعد اأحداث عنف �سد م�سلمني 

الثالثاء 03 مايو 2969/ 14  ماي 2019 املوافق لـ 09 رم�ضان 081440

الربيطاين  اخلــارجــيــة  ـــر  وزي حـــذر 
اأم�ص، من خماطر ن�سوب  جريمي هنت، 
الواليات  بني  مق�سودة"  "غري  حــرب 
القائم  التوتر  ظل  يف  واإيــران  املتحدة 

بني البلدين.
بها  اأدىل  ت�سريحات  يف  ــك  ذل ــاء  ج
خالل  بروك�سل  من  الربيطاين  الوزير 
اخلارجية  لل�سوؤون  الــوزاري  االجتماع 
بــاالحتــاد االأوروبــــــي، �ــســبــاح اأمــ�ــص، 
وقال  اإعالمية،  نقلتو�سائل  ما  ح�سب 
مع  جيدة  حمادثات  اأجــروا  اأنهم  هنت 
مايك  االأمــريــكــي(  اخلارجية  )وزيـــر 
بومبيو اأثناء وجوده يف لندن االأ�سبوع 
خطر  من  للغاية  قلقون  نحن  املا�سي. 
مق�سوَدين  غري  و�سراع  ت�سعيد  حدوث 
من كال اجلانبني، متابعا اأنهم �سيقومون 
نظرائهم  مع  املخاوف  هــذه  مب�ساركة 

الربيطاين  الوزير  وم�سى  االأوروبيني، 
هدوء  فرتة  هو  يحتاجونه  بالقوالإمنا 
حتى يت�سنى لكل �سخ�ص فهم ما يفكر 
ذلك  من  ــم  واالأه ــر،  االآخ الطرف  فيه 
اإيران  و�سع  عدم  من  نتاأكد  حتى  كله 
ثانية على م�سار الت�سلح النووي، متابعا 
قد  نووية،  قوة  اإيران  اأ�سبحت  ما  اأنه 
يدفع ذلك جريانها لرغبة اأن ي�سبحوا 
هي  املنطقة  تلك  ا،  اأي�سً نووية  قــوى 
امل�ستقرة  غري  املناطق  اأكرث  باالأ�سا�ص 

يف العامل.
وياأتي حتذير هانت بعد يوم من اإعالن 
جتارية،  �سفن   4 تعر�ص  االإمـــــارات 
بينها ناقلتا نفط �سعوديتان، اإىل عمل 
اخلليج  يف  ــا  ــروره م ــاء  ــن اأث تخريبي 
الفجرية،  اإمــارة  �سواطئ  قرب  العربي 
دون اأن توجه اللوم يف احلادث الأي بلد 

اأو جهة.
بني  التوتر  ت�ساعد  و�سط  ياأتي  كما 
االأخرية  ــام  االأي يف  وطهران  وا�سنطن 
االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت  بعدما 
الطائرات  حاملة  اإر�سال  )البنتاغون( 

"اأبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة اإىل 
ال�سرق االأو�سط، بزعم وجود معلومات 
ا�ــســتــخــبــاراتــيــة بــ�ــســاأن ا�ــســتــعــدادات 
حمتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات 

�سد القوات اأو امل�سالح االأمريكية.

مذبحة  يف  حتقيقا  نيوزيلندا  بــداأت 
باال�ستماع  كراي�ست�سري�ص  م�سجدي 
ت�ستعد  الــذي  الوقت  يف  اأم�ص  لالأدلة 
جا�سيندااأرديرن  الــوزراء  رئي�سة  فيه 
يف  اجتماع  ا�ست�سافة  يف  للم�ساركة 
فرن�سا ي�سعى للح�سول على دعم عاملي 

للت�سدي للعنف عرب االإنرتنت.
يف  �سخ�سا   51 قتل  قد  م�سلح  وكــان 
 15 يف  بكراي�ست�سري�ص  م�سجدين 
يف  في�سبوك  على  املذبحة  وبث  مار�ص 
ال�سلم  بالر�سا�ص يف وقت  اأ�سواأ هجوم 
امللكية  اللجنة  و�ستبحث  بنيوزيلندا، 
امل�ستبه  امل�سلح  اأن�سطة  نيوزيلندا  يف 
التوا�سل  لو�سائل  وا�ستخدامه  بــه 
وما  الدولية  وات�ساالته  الجتماعي 
اإذا كان هناك خلل يف ترتيب اأولويات 

موارد مكافحة االإرهاب.
�سي�ساعد  اأنه  بيان  يف  اأرديــرن  وقالت 
ما تتو�سل اإليه اللجنة يف �سمان عدم 
تكرار مثل هذا الهجوم ثانية، كما قال 
موقع اللجنة امللكية على االإنرتنت اإنها 
�ستجمع معلومات حتى اأوت، و�سرتفع ما 

من  العا�سر  يف  للحكومة  اإليه  تو�سلت 
اجلالية  اأفــراد  بع�ص  داعيا  دي�سمرب، 
اأف�سل فيما يتعلق  امل�سلمة اإىل توا�سل 

بالتحقيق.
اجلاري  االأ�سبوع  باري�ص  يف  واأرديــرن 
الفرن�سي  الرئي�ص  مع  اجتماع  لرئا�سة 
يهدف  االأربعاء  يوم  ماكرون  اإميانويل 
ومديري  الــعــامل  زعــمــاء  اقــنــاع  اإىل 
على  بالتوقيع  التكنولوجيا  �سركات 
تعهد  وهـــي  كراي�ست�سري�ص،  ـــوة  دع
بالق�ساء على املحتوى الذي يحت على 
ومن  االإنرتنت،  على  والتطرف  العنف 
املتوقع اأن ي�سارك يف االجتماع ممثلون 
عن في�سبوك وجوجل وتويرت وغريها 
من �سركات التكنولوجيا اإال اأنه من غري 
في�سبوك  موؤ�س�ص  ي�سارك  اأن  املتوقع 

مارك زوكربرغ.
كليغ  نيك  اإن  في�سبوك  وقالت  فيما 
نائب رئي�ص الوزراء الربيطاين ال�سابق 
لل�سوؤون  حاليا  في�سبوك  رئي�ص  ونائب 
يف  �سي�سارك  ــاالت  واالتــ�ــس العاملية 

االجتماع.

دعا االأمني العام حللف �سمال 
ين�ص  )الـــنـــاتـــو(  ــي  ــ�ــس االأطــل
االأطــراف  جميع  �ستولتنربغ، 
االقتتال  وقف  اإىل  ليبيا،  يف 
والعودة للحوار ال�سيا�سي حلل 

االأزمة القائمة يف البالد.
ت�سريح �ستولتنربغ هذا، جاء 
خالل لقائه مع املبعوث االممي 
يف  �سالمة،  غ�سان  ليبيا  اإىل 
العا�سمة البلجيكية بروك�سل، 
الناتو،  عن  �سادر  بيان  ح�سب 
مو�سحا اأن �ستولتنربغ و�سالمة 
حول  لقائهما  خــالل  تباحثا 
االأمنية  االو�ساع  م�ستجدات 
يف ليبيا، كما اأعرب �ستولتنربغ 

ـــق الـــنـــاتـــو حــيــال  عــــن قـــل
ليبيا،  يف  ال�سائدة  ــاع  االأو�ــس
اإىل  للعودة  االأطـــراف  داعيا 
الفتا  ال�سيا�سية،  املحادثات 
اإىل اأن االقتتال يف ليبيا عمق 
غري  مــن  واأنـــه  ال�سعب،  ــراح  ج
الراهنة  ـــة  االأزم حــل  املمكن 
موؤكدا  الع�سكرية،  بالو�سائل 
ــو جلــهــود االمم  ــات ــن ال دعـــم 
االأزمة  حلل  الرامية  املتحدة 
الليبية، ودعا املجتمع الدويل 
تابع  ثم  اجلــهــود،  تلك  لدعم 
الناتو  اأن  قائال  �ستولتنربغ 
م�ستعد لتقدمي الدعم من اأجل 
يف  االأمنية  املوؤ�س�سات  تاأ�سي�ص 

بذلك  القيام  وميكننا  ليبيا، 
احلكومة  طــلــب  عــلــى  بـــنـــاًء 

الليبية.
اأطلق  املا�سي،  اأفــريــل   4 ويف 
خليفة  املتقاعد  الليبي  اللواء 

طرابل�ص،  على  هجوما  حفرت، 
ــا  رفــ�ــس ــــــــارت  اأث ـــوة  ـــط خ يف 

وا�ستنكارا دوليني.
ورغم اأن قوات حفرت، متكنت 
رئي�سية  مدن  اأربــع  دخــول  من 

متثل غالف العا�سمة )�سرباتة 
وترهونة(،  وغريان  و�سرمان 
الـــ�ـــســـواحـــي  يف  وتـــوغـــلـــت 
اأنها  اإال  لطرابل�ص،  اجلنوبية 
انتكا�سات،  ــعــدة  ل تــعــر�ــســت 
حمور،  من  اأكــرث  يف  وتراجعت 
الطوق  ــرتاق  اخ عن  وعجزت 
الع�سكري حول و�سط املدينة، 
الذي ي�سم املقرات ال�سيادية.

 ،2011 منذ  ليبيا  وتــعــاين 
ــرعــيــة  ــ�ــس ـــراعـــا عـــلـــى ال �ـــس
بني  حاليا  يــرتكــز  وال�سلطة 
بها  املــعــرتف  الــوفــاق  حكومة 
يقود  الــــذي  دولـــيـــا، وحــفــرت 

اجلي�ص يف ال�سرق.

لندن حتذر من ن�شوب حرب "غري مق�شودة" بني وا�شنطن وطهران

نيوزيلندا تبداأ التحقيق يف 
مذبحة م�شجدي كراي�شت�شري�ش

الناتو يدعو الليبيني لوقف االقتتال والعودة للحوار ال�شيا�شي

ُقتل رجل دين م�سيحي، اأم�ص، داخل كني�سة �سمال العا�سمة 
امل�سرية، اإثر تعر�سه الإطالق نار من حار�ص اأمن خا�ص يعمل 

باملقر الكن�سي، ح�سب و�سائل اإعالم حملية.
واأ�سافت امل�سادر ذاتها اأن الق�ص مقار �سعد كاهن بكني�سة مار 
القليوبية  مبحافظة  االأرثوذك�سية(  الطائفة  )تتبع  مرق�ص 
ُقتل على يد حار�ص اأمن ال يتبع وزارة الداخلية، ب�سالح كان 
بحوزته، مو�سحة اأن احلادث بعيد عن الطائفية؛ نظرا لكون 

االإثنني م�سيحيني، موؤكدة اإلقاء القب�ص على احلار�ص.

ه  �سنىّ هجوم  اإثر  اأم�ص،  االأفغاين،  االأمن  عنا�سر  من   7 قتل 
�سمايل  بول  �ساري  والية  يف  تفتي�ص  نقاط  على  م�سلحون 

البالد، ح�سب م�سوؤول حملي.
وقال رئي�ص جمل�ص والية �ساري بول حممد نور رحماين، اأن 
ليلة االأحد االإثنني،  اأمنية،  نقاط تفتي�ص  م�سلحني هاجموا 
عنا�سر  من  قتلى   7 ب�سقوط  ت�سبب  ما  الوالية؛  مركز  قرب 
اختطف  فيما  بجروح،  اأ�سيبوا  اآخرين   5 اأن  م�سيفا  االأمن، 
اإىل  امل�سدر  ولفت  االأمن،  قوات  من  اثنني  اأي�سا  امل�سلحون 
مبهمة  مكلفة  كانت  للهجوم،  تعر�ست  التي  االأمن،  قوات  اأن 

حرا�سة اآبار للنفط يف املنطقة.

اأ�سرة   15 اأفراد  االأحد،  االإ�سرائيلي،  االحتالل  طرد 
يف  الفوقا،  حم�سة  خربة  يف  م�ساكنهم  من  فل�سطينية، 
ما  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سرقي  ال�سمالية،  االأغوار 

�سيطردهم لق�ساء عدة اأيام يف العراء. 
عقب  االإخالء،  قرار  االإ�سرائيلي  االحتالل  ونفذ 
كموقع  املنطقة  ا�ستخدام  بدعوى  بذلك،  ال�سكان  اإخطار 
 3 اأ�سابيع، بواقع   3 لتدريبات ع�سكرية، �ستتم على مدار 

اأيام اأ�سبوعيا. 
ويف حديث اعترب وليد ع�ساف، رئي�ص هيئة �سوؤون اجلدار 
الفل�سطينية )ر�سمية(، اإخالء العائالت جزًءا من عملية 
االإزعاج امل�ستمرة لل�سكان متهيًدا الإجبارهم على االإخالء 

بالكامل وترك املنطقة. 

قالت ال�سرطة املاليزية اأم�ص، اإنها اعتقلت اأربعة رجال 
العا�سمة  يف  وهجمات  قتل  اأعمال  بتدبريهم  ي�ستبه 

كواالملبور وما حولها خالل �سهر رم�سان.
اأن  منذ  ق�سوى  تاأهب  حالة  اأعلنت  قد  ماليزيا  وكانت 
هجمات  �سل�سلة  داع�ص  بتنظيم  �سلة  على  م�سلحون  نفذ 
عام  جانفي  يف  املجاورة  اإندوني�سيا  عا�سمة  جاكرتا  يف 
العام  املفت�ص  بادور  احلميد  عبد  قال  فيما   ،2016
االأربعة  بهم  امل�ستبه  بني  من  اإن  لل�سحفيني  بال�سرطة 
اإىل  اإ�سافة  ميامنار  من  الروهينغا  م�سلمي  من  اثنان 

اإندوني�سي وماليزي.

يقل  زورق  بغرق  لالإعالم"  الوطنية  "الوكالة  اأفادت 
ال�سمالية،  لبنان  �سواطئ  قبالة  اأم�ص،  �سباح  �سوريني، 

بعدما �سعوا للو�سول اإىل قرب�ص بطريقة غري �سرعية.
على  البحر  عر�ص  يف  غرق  الزورق  اأن  الوكالة  وذكرت 
م�سافة غري بعيدة من �ساطئ منطقة �سكا-�سمايل لبنان، 
وكان على متنه 8 �سوريني قا�سدين جزيرة قرب�ص، فيما 
اأوقفت البحرية اللبنانية 3 اأ�سخا�ص ممن كانوا على منت 
القارب بعد و�سولهم اإىل ال�ساطئ، فيما ال يزال م�سري الـ 

ال�ساعة. حتى  جمهوال  االآخرين   5

مقتل كاهن داخل كني�سة م�سرية

مقتل 7 من قوات الأمن يف 
هجوم �سمايل اأفغان�ستان

الحتالل الإ�سرائيلي يطرد عائالت 
فل�سطينية من م�ساكنها بالأغوار

اعتقال اأربعة يف ماليزيا لال�ستباه 
يف تدبريهم هجمات يف رم�سان

غرق زورق يقل 8 �سوريني 
قبالة ال�ساحل اللبناين

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د

ق. د

حجبت احلكومة ال�سريالنكية، اأم�ص، 
البالد  التوا�سل االجتماعي يف  مواقع 
ا�ستهدفت  عنف  اأعمال  موؤقتا،عقب 

م�سلمني.
بــيــان،  يف  االإعـــــالم  وزارة  ــــرت  وذك
ملنع  جـــاء  احلــجــب  قـــرار  اأن  اأمـــ�ـــص، 
ـــول اأحــــداث  انــتــ�ــســار الــ�ــســائــعــات ح
م�سيحية  جمموعات  اأن  حيث  العنف، 
يف  م�سلمون  ميلكها  متاجر  ا�ستهدفت 
اأول  غــرب(،  )�سمال  "ت�سيالو"  بلدة 
على  تــداولــه  مت  من�سور  بعد  اأمــ�ــص، 
موقع في�سبوك، وجاء يف ذلك املن�سور 
"ال  املن�سوب مل�سلم ميلك اأحد املتاجر: 

ت�سحكوا كثريا، يوما ما �ستبكون".
من  عددا  اأن  اإعالمية  و�سائل  وقالت 
باأنه  التعليق  ذلك  روا  ف�سىّ امل�سيحيني 
من  عدد  بتخريب  وقاموا  لهم،  تهديد 
متاجر امل�سلمني، وتدخلت قوات االأمن 

واأطلقت ر�سا�سات حتذيرية يف الهواء 
لتفريق احل�سود، ح�سب امل�سدر نف�سه.

قد  ال�سريالنكية  ال�سلطات  وكانت 
من�سات  على  موؤقتا  حــظــرا  فر�ست 
بعد  وغــريهــا،  االجتماعي  التوا�سل 
هجمات عيد الف�سح التي اأوقعت مئات 

القتلى واجلرحى ال�سهر املا�سي.
8 هجمات  ا�ستهدفت  اأفريل،   21 ويف 
كنائ�ص وفنادق يف �سريالنكا بالتزامن 
بـ"عيد  امل�سيحيني  ــفــاالت  احــت ــع  م
 253 مقتل  عــن  اأ�سفر  مــا  الف�سح"، 
واأعلن  500 جريح،  من  واأكرث  ا  �سخ�سً
م�سوؤوليته  االإرهابي  "داع�ص"  تنظيم 

عنها.
غالبية  ذات  دولة  �سريالنكا  وتعترب 
امل�سيحيني  ــدد  ع يبلغ  فيما  بــوذيــة، 
الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من اإجمايل 

�سكان البالد املقدر بـ21 مليونا.

�شريالنكا حتجب مواقع التوا�شل 
االجتماعي 

ق. د

دولـي
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
َ اأَنَُّه  ِرِه، َغريرْ ُل اأَجرْ اِئًما، َكاَن َلُه ِمثرْ َر �سَ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "َمنرْ َفطَّ

ًئا" رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان اِئِم �َسيرْ ِر ال�سَّ ُق�ُص ِمنرْ اأَجرْ اَل َينرْ
رمضانيات

News

أهــل القرآن
رم�صان..وتدبري عالقة ال�صائم مع غريه

جزاء ال�سائمني
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب دليل الراغبني اإىل ريا�س ال�ساحلني لالإمام النووي

اإعداد:�سماح خميلي

والعافني عن النا�س



من اأقوال ال�صاحلني

ال�سيام ودهون الكبد
زاوية من نور

الإعجاز يف ال�صوم..واأن ت�صوموا خري لكم

عكا�صة بن حم�صن ر�صي الله عنه..�صاحب 

ال�صيف املعجزة

ال�سمك و�سفة طبية وحده

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

ضاني
رم

حلظة لصحتك
News

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

ذكر الأولني

على موائد الرحمة
يف مدر�سة ال�سيام



الإيجار يفقد نكهة رم�سان ويثقل كاهل امل�ستاأجر

م�شباح ل�شخب نا�شط حقوقي لالأور��ص نيوز: 

حت�سري ال�سواء هو جتارة تنت�سر ب�سكل كبري يف 
ليايل رم�سان عرب خمتلف �سوارع واأحياء خمتلف 
ــة خن�سلة وواليـــات اجلــزائــر، حيث  مــدن والي
تتواجد طاوالت ال�سواء باأنواعه وت�سهد اإقباال 
وا�سعا من عديد التجار غري ال�سرعيني وال�سباب 
جلني  ال�سهر  هذا  قدوم  فر�سة  يغتنمون  الذين 
اأو يف فرتة  االإفطار  بعد  االأموال، فرتاهم  بع�ص 
اأن  ال�سواء رغم  يت�سابقون على حت�سري  ال�سحور 
بة لدى معظم  هذه العادة املكت�سبة مل تكن حمبىّ
وجبة  تناول  تف�سل  الأنها  اخلن�سلية  العائالت 
بيع  طــاوالت  جند  اين  العائلة.  و�سط  ال�سحور 
ال�سواء من�سوبة على االأر�سفة بجانبها طاوالت 
احللويات باأنواعها يف خمتلف ال�ساحات العمومية 
التي تعرف اإقباال كبريا للمواطنني، حيث يغتنم 
بع�ص  ادخــار  اأجل  من  الفر�سة  ال�سبان  اأغلبية 
االأمر  يف  والغريب  بالفائدة،  عليهم  يعود  املال 
اأنه رغم غياب النظافة يف املكان واجلهل مب�سدر 
من  وا�سعا  اإقباال  تلقى  اأنها  اإال  امل�سوي  اللحم 
طرف العائالت، �سغارا وكبارا، الذين ت�ستهويهم 
طاوالت بيع ال�سواء التي يتفنن اأ�سحابها يف و�سع 
من  وحلويات  الغازية  بامل�سروبات  ممزوج  ديكور 

وغياب  الرقابة  انعدام  ظل  يف  االأنــواع  خمتلف 
بظاللها  تلقي  التي  ال�سحية  النظافة  �سروط 
على املخاطر التي تلحق بامل�ستهلك جراء تناول 

. ال�سندويت�سات هذه 
ال�سباب  بع�ص  تواجد  من  �سارع  يفرغ  يكاد  فال 
الذين اختاروا بيع ال�سواء يف الهواء الطلق يف ظل 
وجتارتهم  �سلعهم  تعرفه  الذي  الوا�سع  االقبال 

الو�سع  يختلف  وال  الرتاويح،  �سالة  بعد  خا�سة 
لنق�ص  منها  الكثري  تغلق  التي  املطاعم  اأغلب  يف 
الزبائن يف �سهر رم�سان املبارك باإ�ستنثاء القليل 
لتح�سري  رم�سان  يف  مفتوحة  تبقى  التي  منها 
حُتَول  املطاعم  من  واالأغلبية  للغرباء  الفطور 
اأو  احللويات  لبيع  �سواء  االأخــرى  هي  ن�ساطها 

لل�سواء فقط.

ل�سخب  م�سباح  ال�سيد  يــوم  بداية   
وهذا  مبكر  وقــت  يف  تكون  ما  دائما 
بالعمل  وااللتحاق  الذهاب  اجل  من 
لل�سوق  مــبــا�ــســرة  يــتــوجــه  بــعــدهــا 
املعروف  املدينة  بو�سط  املــتــواجــد 
اجل  من  وذلــك  ال�سوافة(  )بــزقــاق 
للمنزل  احلــاجــيــات  بع�ص  اقــتــنــاء 
وبع�ص  والفواكه  كاخل�سار 
راأ�سها  على  احللويات 
الــــزالبــــيــــة وقــلــب 
اللوز، ليتوجه بعدها 
للمنزل  ــرة  ــس ــا� ــب م
من  قـــ�ـــســـط  الأخـــــــذ 
عناء  ــعــد  ب ـــة  ـــراح ال
لي�ستيقظ  كامل،  يــوم 
املف�سل  مكانه  ويكون 
املــطــبــخ وهــــذا من 
اجل االطالع على 
�ستطبخه  مــــا 
من  ــــدة  ــــوال ال
ـــــوالت  ـــــاأك م
ـــــــوم  ـــــــق وي
بــــتــــقــــدمي 
ــــاعــــدة  املــــ�ــــس
ذلك  يف  اأحيانا 
ـــل  ـــدخ ممــــــا ي
وال�سرور  البهجة 
على حميى والدته حتى يحني موعد 
اجتماع  هو  االأمــور  واأف�سل  االإفطار 
العائلة على مائدة واحدة و�سط جو 
وجبة  من  التفرغ  وبعد  بهيج،  عائلي 

للم�سجد  مبا�سرة  يتوجه  االإفــطــار 
القريب من احلي الأداء �سالة الع�ساء 
مع  ال�سهرة  يف  وااللتقاء  والرتاويح، 
لتبادل  واالأ�سدقاء  االأحبة  بع�ص 
احلــديــث حــول كــل مــا يـــدور خالل 
االأيام اجلارية من اأحداث يف ال�ساحة 

الوطنية ل�ساعة متاأخرة من الليل.
اجلمعوي  الــعــمــل  بــخــ�ــســو�ــص  اأمــــا 
ك�سائر  فهو  حقوقي  نا�سط  وب�سفته 
االأيام يتابع من خالل عمله كل كبرية 

اخلن�سلي  املــواطــن  تخ�ص  و�سغرية 
بع�ص  وا�ــســتــقــبــال  خــا�ــســة  ب�سفة 
املواطنني  من  واالن�سغاالت  ال�سكاوي 
يف  املعنية  ال�سلطات  على  لطرحها 
تدخل  طلب  تت�سمن  مرا�سالت  �سكل 
�سوت  اإي�سال  بهدف  حال  عر�ص  اأو 
للم�سوؤولني  واملقهور  املظلوم  املواطن 
متر  الذي  احلايل  الظرف  يف  خا�سة 

به البالد.
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الف�سلية  االمتحانات  رزنامة  تزامنت 
الدرا�سية  ال�سنة  من  ــري  االأخ للثالثي 
االمتحانات  وكـــذا   2018/2019
التعليم  �سهادتي  غــرار  على  الر�سمية 
واليات  مبختلف  واملتو�سط  االبتدائي 
يعرف  الذي  الف�سيل،  ال�سهر  مع  الوطن 
لتتحول  وخــرجــاتــه  �سهراته  بــكــرثة 
"درو�ص  اإىل  وال�سهرات  اخلرجات  هذه 
مراجعة"  و"قعدات   " خ�سو�سية 
للتالميذ والتي تكفلت بها االأمهات يف ظل 
ان�سغال االآباء بال�سهر خارج املنزل، وما 
اأثار اهتمامنا اأكرث هو نقل هذه الكومة 
الــكــبــرية مــن الـــدرو�ـــص واملـــراجـــع اإىل 
منازل االأقارب فتحاول بذلك "املدر�سة 

بحجر  ع�سفورين  ت�سرب  اأن  املنزلية" 
واالأحباب  العائلة  رفقة  ال�سهر  واحد 
املقبل  للتلميذ  ــالزم  ال الدعم  وتقدمي 

على االمتحانات. 
عنها  عرب  مثلما  االأخــرية  هذه  لتتحول 
البع�ص اإىل منغ�ص على �سهرات رم�سان 
اجلميلة يف حني اعتربها البع�ص االآخر 
والذي ي�سكل االأقلية غري الغالبة طبقا 
وبني  الــ�ــســهــرات،  هــذه  خــالل  رئي�سيا 
وكذا  امتحانات  ومنــاذج  متنوعة  مــواد 
مراجع حتولت االأم  اإىل معلمة متنقلة 
�سديقاتها  اإىل  الدرا�سة  هم  معها  تنقل 
الهم  ي�ساركونها  قد  ال  ومل  وقريباتها 
املتاحة  امل�ساعدات  بدورهم  ويقدمون 

الف�سيلة  �سهر  ليتميز  املجال  هــذا  يف 
التعليمية  ال�سهرات  مــن  الــنــوع  بــهــذا 
املو�سم  ونهاية  تزامنت  التي  الرتبوية 
الدرا�سي الذي عرف يف االأ�سهر االأخرية 
ب�سبب  الــدرو�ــص  يف  وتذبذبا  تراجعا 
اأثر  الـــذي  ال�سلمي  ال�سعبي  احلـــراك 
التالميذ  تعاطي  على  وا�ــســح  ب�سكل 
المتحانات  وحت�سرياتهم  درو�سهم  مع 
العديد  حتاول  ما  وهو  الثالث،  الف�سل 
من االأمهات ا�ستدراكه من خالل �سهرات 
عقبة  لتجاوز  اأبنائهم  مع  مراطونية 
واأح�سن  اأف�سل  بنتائج  اجلارية  ال�سنة 

من �سابقاتها.
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بعد مرور  اأزيد من اأ�سبوع من دخول ال�سهر 
رم�ســان ال تزال االأ�سعار مرتفعة بالرغم 
مــن اأن اجلهات املعنية وعدت بو�ســع حل 
معظــم  واأن  خا�ســة  وت�ســقيفها  لالأ�ســعار 
االأ�سواق املنت�ســرة يف والية باتنة تعرف 
اخل�ســر  الأ�ســعار  م�ســبوق  غــري  ارتفاعــا 
والفواكــه اأيــن و�ســفها بع�ــص املواطنــني 
باأنهــا اأ�ســعار جنونيــة، وبالرغــم من هذا 
فاالأ�ســواق اجلوارية تعــرف اإقباال كبريا 
من طرف ال�سكان خا�سة واأن �سكان والية 
باتنــة متعــودون علــى الت�ســوق اليومــي 
خالل ال�ســهر  الف�ســيل وهو حال ال�ســوق 
الذي و�ســلت اأ�ســعار  بحي "بارك اأفوراج
اإىل م�ســتويات  مــن اخل�ســروات  البع�ــص 
قيا�ســية خا�سة �ســعر الب�سل الذي تعدى 
�سعره 120 دينار بالن�سبة للب�سل االأحمر 
دج اأما  اأمــا الب�ســل االأبي�ص ف�ســعره 
دينار  �ســعر الطماطــم فيرتاوح مابــني 
و100 دينــار للكيلوغــرام الواحد لي�ســل 
�ســعر ال�ســيفلور اإىل  دينار كما حدد 
�سعر ال�ســلطة ب750 دينار، لتبقى بع�ص 
اخل�ســر التــي تعرف ا�ســتقرارا ن�ســبيا يف 
االأ�سعار على غرار �سعر اجلزر الذي و�سل 
�ســعره ب45 دينار وكذا �سعر اخليار بـ 

دينار.
ا�ســتقرار  التمــور  اأ�ســعار  عرفــت  كمــا 
دينــار و  ملحوظــا فهــي ما بــني 
دينار بالرغم مــن بقائها مرتفعة مقارنة 
عــن  احلديــث  وعنــد  العاديــة،  باالأيــام 

الفواكه فهي اأي�ســا تعرف غالء وارتفاعا 
كبــريا يف اأ�ســعارها ك�ســعر املوز ف�ســعره يف 
حدود  اأما �ســعر الفراولة فقد و�سل 
االأحمــر  البطيــخ  اأمــا  دينــار،  اإىل  
، اأما  ف�ســعر الكيلو غرام الواحد منه 
ف�ســعره   ال�ســمام البطيــخ االأ�سفر

دينار.
اللحوم  ومبختلف اأنواعها عرفت ارتفاعا 
هــي االأخرى ف�ســعر الكيلوغــرام من حلم 
اخلروف فقد و�ســل �ســعره ما بني  
، الدجاج فقد و�ســل �ســعره   و
دينار للكيلوغرام اأيــن اأكد بع�ص الزبائن 
املواطــن  متنــاول  يف  لي�ســت  االأ�ســعار  اأن 
الب�ســيط فقــد اأ�ســحتى الراتــب ال يكفي 
القتنــاء العديد مــن امل�ســتلزمات مقارنة 

باالأ�سعار املعرو�سة.

يعد طبق "امل�سفوف" من االأطباق التقليدية التي 
تعرف كوجبة لل�سحور ح�سورا كبريا، حيث يكرث 

االإقبال عليه حتى اأ�سبح عادة ال ميكن اال�ستغناء 
عن حت�سريه �سهر رم�سان الف�سيل، فرغم دخول 

االأطباق الع�سرية من الوجبات اخلفيفة التي يروج 
لها اإال اأن امل�سفوف يظل الطبق املرغوب فيه بال 

منازع، فتح�سري "امل�سفوف" بالزبيب يقدم مع اللنب اأو 
بالفواكه  الطبق  هذا  البع�ص  يزين  حيث  "الرايب"، 

اجلافة، فهذا الطبق ال�سائع االأكرث ح�سورا يف  مثل 
هذه املنا�سبة التي تعد فر�سة �سانحة لتتزين مائدة 

رم�سان باأ�سهى واألذ االأطباق التقليدية، فامل�سفوف 
على اختالف طريقة تقدميه �سواء بالع�سل او ال�سكر 

او على اختالف املواد املزينة به يظل الك�سك�ص 
املادة االأ�سا�سية التي تدخل يف حت�سريه فهذا الطبق 

الرئي�سي تفتخر ربات البيوت  بتح�سريه واإ�سفاء 
اأجمل زينة كي يجذب الناظر اإليه.

فامل�سفوف الزال حمافظا على مكانته لكونه من 
االأكالت الرم�سانية التي توفر لل�سائم الطاقة 

والفيتامينات فهو ميد اجل�سم بف�سل ما يحويه من 
قيمة غذائية القدرة على ال�سيام، فهذه االأكلة 

اللذيذة وال�سحية ورغم تنوع العادات والتقاليد اإال 
اأنه تربع على عر�ص املائدة اجلزائرية على اختالف 

ربوعها، فهو الطبق الرتاثي والعريق املف�سل لدى 
اجلزائريني.

دورة يف �ل�ضوق:
اأ�صعار جنونية وا�صتياء و�صط الزبائن 

ب�صوق بارك اأفوراج

والف�صلية"... الر�صمية  "المتحانات 
 اأهم ما مييز �صهرة الأمهات 
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ملا 

�ســاع ال�ســباط من اجليعان...يل خرج 
مــن بيت اهلل حفيــان ... مقلق ما طايق 
وزعفــان..  غا�ســب  كان  �ســحال  نف�ســو 
وي�ســب يف فــالن وفلتــان... ذاك �ســارق 
مــا يتامــن و الخــر ح�ســود وعريــان... 
رايــح  ال�ســامي قالــوا ويــن  التقــى  وملــا 
يــا خويــا مازلنــا قاعديــن نحكيــو على 
ف�ســل القــراآن.. وف�ســل قيــام الليــل يف 
�ســهر رم�ســان... باب من ابــواب اجلنة 
الغفــران.... رد عليــه  والتوبــة ونيــل 
بف�سا�ســة مــا تر�ســي ايــا كان.. هــذي 
جرتك "اخلا�ســرة" خ�سراين يف �سباط 
�ســومو عــايل يف العنان... جيت �ســليت 

روحت حايف ومن زعايف ما ربحت�ص اجر 
االميــان... كنــت ن�ســلي يف بيتــي هاين 
يف حــايل بعيد على االعيــان... ونتوما 
تفتيــو كل وقت حتــى خلطوها علينا يف 
هــذا الزمــان... رد عليــه ال�ســامي بكل 
قــدر وكالمو مــا طاح مــن لعيــان... وال 
يهمك يا �ســاحبي راح نعو�ســك خري ملي 
كان... تف�ســل معايــا عنــدي حبيب من 
جتــار االلب�ســة واالأحذية ملــي كان... 
يجيب حاجة مليحة وبال�ســوم املنا�سب 
الأي كان... الــكالم بــدل مــا يهــز نف�ــص 
اجليعــان... ويخليــه نــادم علــى كالمو 
العيــان... زادو طمع وم�ســى مع ال�ســيد 
للــدكان.. ويف نف�ســو يــردد راح لقــدمي 
وجاء اجلديد بال متنان... العيد قريب 
واحلال �ســعيب هذي فر�سة ما تتعو�ص 

قالــو  الطريــق  كان...ويف  مهمــا 
�ســاحبوعاله راك �ســريع الغ�سب ودميا 
زعفــان... رب العاملــني يعو�ــص باخلــري 
على ال�ســابر واملحت�ســب لالأجر بخري ما 
يخطر على احل�ســبان... االبتالء مي�ص 
النا�ــص ال�ســافية يغ�ســلها مــن الذنــوب 
تعي�ــص  متفــاءل  خليــك  والع�ســيان... 
هاين وفرحــان... املال عمــرو ما يخلق 
ال�ســعادة ويل يعد املال يخ�ســر يف نهاية 
الزمــان ... الــكالم الرزيــن مــا عجــب 
اجليعان... وقال يف نف�ســو اأكيد ال�ســيد 
دار يف كالمــو ندمــان...  وحبني نن�ســى 
حكاية ال�ســباط اجلديد قبل ما نلحقو 
الــدكان... تلفت ليه بــكل برودة وقالو 
اعطينــي حق ال�ســباط "مئتــان"... انا 
نــروح نختــار بال مــا تطلــع معايــا واأنت 

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

مــول اخلري.... دواه ال�سر
بقلم: بوبري  نوارة 

اخلنا�صلة بائعو ال�صواء ي�صتحوذون على �صهرات 

رم�صان �صهر  يف  الوالدة  وم�صاعدة  املطبخ  اأف�صل 

امل�صفوف الطبق التقليدي 
املرغوب وقت ال�صحور

جتار رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

اأطباق رم�ضانية

َواْهِدين دع�����������اء َعِة،  الوا�شِ َرحَمِتَك  ِمن  نَ�شيباً  اليوم  هذا  يف  يل  اْجَعل  اَلّلُهمَّ 
َيتي اإىل َمْر�شاِتَك اجلاِمَعِة ِبََحبَِّتَك  فيِه ِلرَباهيِنَك ال�ّشاِطَعِة، َوُخْذ ِبنا�شِ

. يا اََمَل املُ�شتاقنَي

طرق رجل فقري باب جحا وقد كان يف الطابق العلوي يف منزله فاأطل من النافذة 

و�ســاأل مــن الطــارق؟، فقال الطــارق انزل اأريــدك يف اأمر ما؟ نزل جحــا وعرف اأن 

الطــارق رجل فقري يريد املال، فاأغتاظ جحا وطلب من الرجل اأن يرافقه للطابق 

العلــوي، وملــا و�ســال الطابق العلــوي قال جحا للرجــل الفقــري اهلل يعطيك، فقال 

الرجــل الفقــري ملــاذا مل تقــل يل ذلك ونحــن يف الدور ال�ســفلي؟، فقــال جحا ملاذا 
اأنزلتني اأنت من الطابق العلوي؟.

حكمت الطري بتكة احلرير وما 

ظنيته يطري من بعد ما والف خلى 

قف�شي وعمر قف�ص الغري واقعدت 

اأنا يف البحور نتم�شى تالف ال 

�شواري ال قالع ال وجدت مقاذف 

هذ الزمان يعطي ويخالف  

ح8

اأعقد واأنوي وزين فالك
حتى ال تت�سببي يف 

اإ�سابة اأفراد اأ�سرتك 
بالت�سمم الغذائي، 
احر�سي على عدم 

ا�ستخدام ال�سكني اأو 
اأدوات املطبخ التي 
قمِت با�ستخدامها 

يف تقطيع 
اللحوم 

النيئة عند 
اإعدادك 

لطبق 
ال�سلطة اأو اأي 

اأطباق اأخرى تقدم 
الأفراد اأ�سرتك على املائدة.

تدبرية 
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م�شباح ل�شخب نا�شط حقوقي لالأور��ص نيوز: 

حت�سري ال�سواء هو جتارة تنت�سر ب�سكل كبري يف 
ليايل رم�سان عرب خمتلف �سوارع واأحياء خمتلف 
ــة خن�سلة وواليـــات اجلــزائــر، حيث  مــدن والي
تتواجد طاوالت ال�سواء باأنواعه وت�سهد اإقباال 
وا�سعا من عديد التجار غري ال�سرعيني وال�سباب 
جلني  ال�سهر  هذا  قدوم  فر�سة  يغتنمون  الذين 
اأو يف فرتة  االإفطار  بعد  االأموال، فرتاهم  بع�ص 
اأن  ال�سواء رغم  يت�سابقون على حت�سري  ال�سحور 
بة لدى معظم  هذه العادة املكت�سبة مل تكن حمبىّ
وجبة  تناول  تف�سل  الأنها  اخلن�سلية  العائالت 
بيع  طــاوالت  جند  اين  العائلة.  و�سط  ال�سحور 
ال�سواء من�سوبة على االأر�سفة بجانبها طاوالت 
احللويات باأنواعها يف خمتلف ال�ساحات العمومية 
التي تعرف اإقباال كبريا للمواطنني، حيث يغتنم 
بع�ص  ادخــار  اأجل  من  الفر�سة  ال�سبان  اأغلبية 
االأمر  يف  والغريب  بالفائدة،  عليهم  يعود  املال 
اأنه رغم غياب النظافة يف املكان واجلهل مب�سدر 
من  وا�سعا  اإقباال  تلقى  اأنها  اإال  امل�سوي  اللحم 
طرف العائالت، �سغارا وكبارا، الذين ت�ستهويهم 
طاوالت بيع ال�سواء التي يتفنن اأ�سحابها يف و�سع 
من  وحلويات  الغازية  بامل�سروبات  ممزوج  ديكور 

وغياب  الرقابة  انعدام  ظل  يف  االأنــواع  خمتلف 
بظاللها  تلقي  التي  ال�سحية  النظافة  �سروط 
على املخاطر التي تلحق بامل�ستهلك جراء تناول 

هذه "ال�سندويت�سات".
ال�سباب  بع�ص  تواجد  من  �سارع  يفرغ  يكاد  فال 
الذين اختاروا بيع ال�سواء يف الهواء الطلق يف ظل 
وجتارتهم  �سلعهم  تعرفه  الذي  الوا�سع  االقبال 

الو�سع  يختلف  وال  الرتاويح،  �سالة  بعد  خا�سة 
لنق�ص  منها  الكثري  تغلق  التي  املطاعم  اأغلب  يف 
الزبائن يف �سهر رم�سان املبارك باإ�ستنثاء القليل 
لتح�سري  رم�سان  يف  مفتوحة  تبقى  التي  منها 
حُتَول  املطاعم  من  واالأغلبية  للغرباء  الفطور 
اأو  احللويات  لبيع  �سواء  االأخــرى  هي  ن�ساطها 

لل�سواء فقط.

ل�سخب  م�سباح  ال�سيد  يــوم  بداية   
وهذا  مبكر  وقــت  يف  تكون  ما  دائما 
بالعمل  وااللتحاق  الذهاب  اجل  من 
لل�سوق  مــبــا�ــســرة  يــتــوجــه  بــعــدهــا 
املعروف  املدينة  بو�سط  املــتــواجــد 
اجل  من  وذلــك  ال�سوافة(  )بــزقــاق 
للمنزل  احلــاجــيــات  بع�ص  اقــتــنــاء 
وبع�ص  والفواكه  كاخل�سار 
راأ�سها  على  احللويات 
الــــزالبــــيــــة وقــلــب 
اللوز، ليتوجه بعدها 
للمنزل  ــرة  ــس ــا� ــب م
من  قـــ�ـــســـط  الأخـــــــذ 
عناء  ــعــد  ب ـــة  ـــراح ال
لي�ستيقظ  كامل،  يــوم 
املف�سل  مكانه  ويكون 
املــطــبــخ وهــــذا من 
اجل االطالع على 
�ستطبخه  مــــا 
من  ــــدة  ــــوال ال
ـــــوالت  ـــــاأك م
ـــــــوم  ـــــــق وي
بــــتــــقــــدمي 
ــــاعــــدة  املــــ�ــــس
ذلك  يف  اأحيانا 
ـــل  ـــدخ ممــــــا ي
وال�سرور  البهجة 
على حميى والدته حتى يحني موعد 
اجتماع  هو  االأمــور  واأف�سل  االإفطار 
العائلة على مائدة واحدة و�سط جو 
وجبة  من  التفرغ  وبعد  بهيج،  عائلي 

للم�سجد  مبا�سرة  يتوجه  االإفــطــار 
القريب من احلي الأداء �سالة الع�ساء 
مع  ال�سهرة  يف  وااللتقاء  والرتاويح، 
لتبادل  واالأ�سدقاء  االأحبة  بع�ص 
احلــديــث حــول كــل مــا يـــدور خالل 
االأيام اجلارية من اأحداث يف ال�ساحة 

الوطنية ل�ساعة متاأخرة من الليل.
اجلمعوي  الــعــمــل  بــخــ�ــســو�ــص  اأمــــا 
ك�سائر  فهو  حقوقي  نا�سط  وب�سفته 
االأيام يتابع من خالل عمله كل كبرية 

اخلن�سلي  املــواطــن  تخ�ص  و�سغرية 
بع�ص  وا�ــســتــقــبــال  خــا�ــســة  ب�سفة 
املواطنني  من  واالن�سغاالت  ال�سكاوي 
يف  املعنية  ال�سلطات  على  لطرحها 
تدخل  طلب  تت�سمن  مرا�سالت  �سكل 
�سوت  اإي�سال  بهدف  حال  عر�ص  اأو 
للم�سوؤولني  واملقهور  املظلوم  املواطن 
متر  الذي  احلايل  الظرف  يف  خا�سة 

به البالد.

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

الف�سلية  االمتحانات  رزنامة  تزامنت 
الدرا�سية  ال�سنة  من  ــري  االأخ للثالثي 
االمتحانات  وكـــذا   /
التعليم  �سهادتي  غــرار  على  الر�سمية 
واليات  مبختلف  واملتو�سط  االبتدائي 
يعرف  الذي  الف�سيل،  ال�سهر  مع  الوطن 
لتتحول  وخــرجــاتــه  �سهراته  بــكــرثة 
درو�ص  اإىل  وال�سهرات  اخلرجات  هذه 

مراجعة قعدات  و خ�سو�سية 
للتالميذ والتي تكفلت بها االأمهات يف ظل 
ان�سغال االآباء بال�سهر خارج املنزل، وما 
اأثار اهتمامنا اأكرث هو نقل هذه الكومة 
الــكــبــرية مــن الـــدرو�ـــص واملـــراجـــع اإىل 
املدر�سة  منازل االأقارب فتحاول بذلك 

بحجر  ع�سفورين  ت�سرب  اأن  املنزلية
واالأحباب  العائلة  رفقة  ال�سهر  واحد 
املقبل  للتلميذ  ــالزم  ال الدعم  وتقدمي 

على االمتحانات. 
عنها  عرب  مثلما  االأخــرية  هذه  لتتحول 
البع�ص اإىل منغ�ص على �سهرات رم�سان 
اجلميلة يف حني اعتربها البع�ص االآخر 
والذي ي�سكل االأقلية غري الغالبة طبقا 
وبني  الــ�ــســهــرات،  هــذه  خــالل  رئي�سيا 
وكذا  امتحانات  ومنــاذج  متنوعة  مــواد 
مراجع حتولت االأم  اإىل معلمة متنقلة 
�سديقاتها  اإىل  الدرا�سة  هم  معها  تنقل 
الهم  ي�ساركونها  قد  ال  ومل  وقريباتها 
املتاحة  امل�ساعدات  بدورهم  ويقدمون 

الف�سيلة  �سهر  ليتميز  املجال  هــذا  يف 
التعليمية  ال�سهرات  مــن  الــنــوع  بــهــذا 
املو�سم  ونهاية  تزامنت  التي  الرتبوية 
الدرا�سي الذي عرف يف االأ�سهر االأخرية 
ب�سبب  الــدرو�ــص  يف  وتذبذبا  تراجعا 
اأثر  الـــذي  ال�سلمي  ال�سعبي  احلـــراك 
التالميذ  تعاطي  على  وا�ــســح  ب�سكل 
المتحانات  وحت�سرياتهم  درو�سهم  مع 
العديد  حتاول  ما  وهو  الثالث،  الف�سل 
من االأمهات ا�ستدراكه من خالل �سهرات 
عقبة  لتجاوز  اأبنائهم  مع  مراطونية 
واأح�سن  اأف�سل  بنتائج  اجلارية  ال�سنة 

من �سابقاتها.

معاوية.�ص

بعد مرور  اأزيد من اأ�سبوع من دخول ال�سهر 
رم�ســان ال تزال االأ�سعار مرتفعة بالرغم 
مــن اأن اجلهات املعنية وعدت بو�ســع حل 
معظــم  واأن  خا�ســة  وت�ســقيفها  لالأ�ســعار 
االأ�سواق املنت�ســرة يف والية باتنة تعرف 
اخل�ســر  الأ�ســعار  م�ســبوق  غــري  ارتفاعــا 
والفواكــه اأيــن و�ســفها بع�ــص املواطنــني 
باأنهــا اأ�ســعار جنونيــة، وبالرغــم من هذا 
فاالأ�ســواق اجلوارية تعــرف اإقباال كبريا 
من طرف ال�سكان خا�سة واأن �سكان والية 
باتنــة متعــودون علــى الت�ســوق اليومــي 
خالل ال�ســهر  الف�ســيل وهو حال ال�ســوق 
بارك اأفوراج" الذي و�ســلت اأ�ســعار  بحي 
اإىل م�ســتويات  مــن اخل�ســروات  البع�ــص 
قيا�ســية خا�سة �ســعر الب�سل الذي تعدى 
�سعره  دينار بالن�سبة للب�سل االأحمر 
اأمــا الب�ســل االأبي�ص ف�ســعره 100دج اأما 
�ســعر الطماطــم فيرتاوح مابــني 80دينار 
و دينــار للكيلوغــرام الواحد لي�ســل 
�ســعر ال�ســيفلور اإىل 110 دينار كما حدد 
�سعر ال�ســلطة ب750 دينار، لتبقى بع�ص 
اخل�ســر التــي تعرف ا�ســتقرارا ن�ســبيا يف 
االأ�سعار على غرار �سعر اجلزر الذي و�سل 
�ســعره ب دينار وكذا �سعر اخليار بـ65 

دينار.
ا�ســتقرار  التمــور  اأ�ســعار  عرفــت  كمــا 
ملحوظــا فهــي ما بــني 400دينــار و650 
دينار بالرغم مــن بقائها مرتفعة مقارنة 
عــن  احلديــث  وعنــد  العاديــة،  باالأيــام 

الفواكه فهي اأي�ســا تعرف غالء وارتفاعا 
كبــريا يف اأ�ســعارها ك�ســعر املوز ف�ســعره يف 
حدود 280 اأما �ســعر الفراولة فقد و�سل 
االأحمــر  البطيــخ  اأمــا  دينــار،   220 اإىل 
ف�ســعر الكيلو غرام الواحد منه 135، اأما 
البطيــخ االأ�سفر"ال�ســمام" ف�ســعره 180 

دينار.
اللحوم  ومبختلف اأنواعها عرفت ارتفاعا 
هــي االأخرى ف�ســعر الكيلوغــرام من حلم 
اخلروف فقد و�ســل �ســعره ما بني 1200 
و1300، الدجاج فقد و�ســل �ســعره 220 
دينار للكيلوغرام اأيــن اأكد بع�ص الزبائن 
املواطــن  متنــاول  يف  لي�ســت  االأ�ســعار  اأن 
الب�ســيط فقــد اأ�ســحتى الراتــب ال يكفي 
القتنــاء العديد مــن امل�ســتلزمات مقارنة 

باالأ�سعار املعرو�سة.

من االأطباق التقليدية التي  امل�سفوف يعد طبق 
تعرف كوجبة لل�سحور ح�سورا كبريا، حيث يكرث 

االإقبال عليه حتى اأ�سبح عادة ال ميكن اال�ستغناء 
عن حت�سريه �سهر رم�سان الف�سيل، فرغم دخول 

االأطباق الع�سرية من الوجبات اخلفيفة التي يروج 
لها اإال اأن امل�سفوف يظل الطبق املرغوب فيه بال 

بالزبيب يقدم مع اللنب اأو  امل�سفوف منازع، فتح�سري 
بالفواكه  الطبق  هذا  البع�ص  يزين  حيث   ، الرايب

اجلافة، فهذا الطبق ال�سائع االأكرث ح�سورا يف  مثل 
هذه املنا�سبة التي تعد فر�سة �سانحة لتتزين مائدة 

رم�سان باأ�سهى واألذ االأطباق التقليدية، فامل�سفوف 
على اختالف طريقة تقدميه �سواء بالع�سل او ال�سكر 

او على اختالف املواد املزينة به يظل الك�سك�ص 
املادة االأ�سا�سية التي تدخل يف حت�سريه فهذا الطبق 

الرئي�سي تفتخر ربات البيوت  بتح�سريه واإ�سفاء 
اأجمل زينة كي يجذب الناظر اإليه.

فامل�سفوف الزال حمافظا على مكانته لكونه من 
االأكالت الرم�سانية التي توفر لل�سائم الطاقة 

والفيتامينات فهو ميد اجل�سم بف�سل ما يحويه من 
قيمة غذائية القدرة على ال�سيام، فهذه االأكلة 

اللذيذة وال�سحية ورغم تنوع العادات والتقاليد اإال 
اأنه تربع على عر�ص املائدة اجلزائرية على اختالف 

ربوعها، فهو الطبق الرتاثي والعريق املف�سل لدى 
اجلزائريني.

دورة يف �ل�ضوق:
اأ�صعار جنونية وا�صتياء و�صط الزبائن 

ب�صوق بارك اأفوراج

... والف�صلية الر�صمية  المتحانات 
 اأهم ما مييز �صهرة الأمهات 

 معاوية.�ص

نوارة.ب

حفيظة.ب

�سميحة. ع

ملا 

�ســاع ال�ســباط من اجليعان...يل خرج 
مــن بيت اهلل حفيــان ... مقلق ما طايق 
وزعفــان..  غا�ســب  كان  �ســحال  نف�ســو 
وي�ســب يف فــالن وفلتــان... ذاك �ســارق 
مــا يتامــن و الخــر ح�ســود وعريــان... 
رايــح  ال�ســامي قالــوا ويــن  التقــى  وملــا 
يــا خويــا مازلنــا قاعديــن نحكيــو على 
ف�ســل القــراآن.. وف�ســل قيــام الليــل يف 
�ســهر رم�ســان... باب من ابــواب اجلنة 
الغفــران.... رد عليــه  والتوبــة ونيــل 
بف�سا�ســة مــا تر�ســي ايــا كان.. هــذي 
خ�سراين يف �سباط  اخلا�ســرة جرتك 
�ســومو عــايل يف العنان... جيت �ســليت 

روحت حايف ومن زعايف ما ربحت�ص اجر 
االميــان... كنــت ن�ســلي يف بيتــي هاين 
يف حــايل بعيد على االعيــان... ونتوما 
تفتيــو كل وقت حتــى خلطوها علينا يف 
هــذا الزمــان... رد عليــه ال�ســامي بكل 
قــدر وكالمو مــا طاح مــن لعيــان... وال 
يهمك يا �ســاحبي راح نعو�ســك خري ملي 
كان... تف�ســل معايــا عنــدي حبيب من 
جتــار االلب�ســة واالأحذية ملــي كان... 
يجيب حاجة مليحة وبال�ســوم املنا�سب 
الأي كان... الــكالم بــدل مــا يهــز نف�ــص 
اجليعــان... ويخليــه نــادم علــى كالمو 
العيــان... زادو طمع وم�ســى مع ال�ســيد 
للــدكان.. ويف نف�ســو يــردد راح لقــدمي 
وجاء اجلديد بال متنان... العيد قريب 
واحلال �ســعيب هذي فر�سة ما تتعو�ص 

قالــو  الطريــق  كان...ويف  مهمــا 
�ســاحبوعاله راك �ســريع الغ�سب ودميا 
زعفــان... رب العاملــني يعو�ــص باخلــري 
على ال�ســابر واملحت�ســب لالأجر بخري ما 
يخطر على احل�ســبان... االبتالء مي�ص 
النا�ــص ال�ســافية يغ�ســلها مــن الذنــوب 
تعي�ــص  متفــاءل  خليــك  والع�ســيان... 
هاين وفرحــان... املال عمــرو ما يخلق 
ال�ســعادة ويل يعد املال يخ�ســر يف نهاية 
الزمــان ... الــكالم الرزيــن مــا عجــب 
اجليعان... وقال يف نف�ســو اأكيد ال�ســيد 
دار يف كالمــو ندمــان...  وحبني نن�ســى 
حكاية ال�ســباط اجلديد قبل ما نلحقو 
الــدكان... تلفت ليه بــكل برودة وقالو 
... انا  مئتــان اعطينــي حق ال�ســباط 
نــروح نختــار بال مــا تطلــع معايــا واأنت 

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

مــول اخلري.... دواه ال�سر
بقلم: بوبري  نوارة 

بائعو ال�صواء ي�صتحوذون على �صهرات "اخلنا�صلة"

رم�صان" �صهر  يف  الوالدة  وم�صاعدة  املطبخ  "اأف�صل 

امل�صفوف الطبق التقليدي 
املرغوب وقت ال�صحور

جتار رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

اأطباق رم�ضانية

َواْهِدين دع�����������اء َعِة،  الوا�شِ َرحَمِتَك  ِمن  نَ�شيباً  اليوم  هذا  يف  يل  اْجَعل  "اَلّلُهمَّ 
َيتي اإىل َمْر�شاِتَك اجلاِمَعِة ِبََحبَِّتَك  فيِه ِلرَباهيِنَك ال�ّشاِطَعِة، َوُخْذ ِبنا�شِ

يا اََمَل املُ�شتاقنَي".

طرق رجل فقري باب جحا وقد كان يف الطابق العلوي يف منزله فاأطل من النافذة 

و�ســاأل مــن الطــارق؟، فقال الطــارق انزل اأريــدك يف اأمر ما؟ نزل جحــا وعرف اأن 

الطــارق رجل فقري يريد املال، فاأغتاظ جحا وطلب من الرجل اأن يرافقه للطابق 

العلــوي، وملــا و�ســال الطابق العلــوي قال جحا للرجــل الفقــري اهلل يعطيك، فقال 

الرجــل الفقــري ملــاذا مل تقــل يل ذلك ونحــن يف الدور ال�ســفلي؟، فقــال جحا ملاذا 
اأنزلتني اأنت من الطابق العلوي؟.

حكمت الطري بتكة احلرير وما 

ظنيته يطري من بعد ما والف خلى 

قف�شي وعمر قف�ص الغري واقعدت 

اأنا يف البحور نتم�شى تالف ال 

�شواري ال قالع ال وجدت مقاذف 

هذ الزمان يعطي ويخالف  

ح

اأعقد واأنوي وزين فالك
حتى ال تت�سببي يف 

اإ�سابة اأفراد اأ�سرتك 
بالت�سمم الغذائي، 
احر�سي على عدم 

ا�ستخدام ال�سكني اأو 
اأدوات املطبخ التي 
قمِت با�ستخدامها 

يف تقطيع 
اللحوم 

النيئة عند 
اإعدادك 

لطبق 
ال�سلطة اأو اأي 

اأطباق اأخرى تقدم 
الأفراد اأ�سرتك على املائدة.

تدبرية 
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�ستان بني بانان "لهيه" 
ومتـــر "هنا"...

الواحد  الكيلوغرام  �سعر  ي�ستقر  اأن  ي�سادف 
اغلب  يف  دج   240 ـــ  ال عند  املوز"امل�ستورد  مــن 
من  ال�سرقية  باملنطقة  والفواكه  اخل�سر  اأ�سواق 
يف  احلا�سلة  التجاوزات  عن  النظر  وبغ�ص  البالد 
الفاكهة  هذه  متكنت  فقد  بها،  وامل�ساربة  االأ�سعار 
اجلزائريني  بيوت  تزور  اأن  من  "الدبلوما�سية" 
خالل  لرتافقهم  الف�سيل  ال�سهر  خــالل  بــكــرثة 
والتني  الــتــفــاح  �سعر  فيها  يــفــوق  ــد  ق �ــســائــفــة 
ليقابله  ال�سرائية،  قدرتهم  و"الزعرور" املحليني 
ــالد ومبــقــارنــة غريبة  ــب ال ــن  م اأخــــرى  يف جــهــة 
مربية وبتداعيات تكاد تخرج العاقل عن حدود 
غرام  الكيلو  �سعر  جتاوز  الذي  التمر  عقالنيته، 
�سبه  مادة  اإىل  ليتحول  دج   700 الـ  منه  الواحد 
حاجتهم  رغــم  ال�سائمني  موائد  على  م�ستحيلة 
الكبرية لها ويف �سهر الرحمة، ورغم كونها"�سنة" 

ال�سائم يف اإفطاره.
خالله  من  اجلزائر  حققت  الذي  املحلي  فالتمر 
طريقه  عن  واقتحمت  االإنــتــاج   يف  نوعية  قفزة 
ومنذ  العاملية،  االأ�سواق  يف  بقوة  الفالحة  عامل 
العامل  ليتمكن  وهناك  هنا  ال�سفر  "فيزا"  منحه 
انــفــه عاليا على  رفــع  قــد  ــه،  ــذوق ت مــن  بــاأ�ــســره 
"الزوايل" املحلي  ـ مثله ـ  لي�ستحيل عليه التفاهم 
معه اأو على االأقل التعامل معه "كمعريفة قدمية"  
قدم �سعبة التمور بال�سحراء اجلزائرية، فبانان 
"لهيه" الذي قطع البحور واجل�سور وخ�سع لعديد 
االإجراءات والربوتوكوالت و�سل اإىل ار�ص املليون 
�سهيد بتوا�سعه "ال�سديد" لي�ص كتمر "هنا" الذي 
البالد  داخــل  من  و�سناديق  "كراتني"  يف   حمل 
عهدناه  عادية  وبحلة  االأثــمــان  باأبخ�ص  لي�سل 
كان،  اأي  مع  بالتعامل  ير�ص  مل  زمــن،  منذ  عليها 
املجتمع  هــذا  يف  ال�سائدة  العقليات  حــال  حاله 

املليء بالتناق�سات و�ستان بني "لهيه"وهنا.
نوارةبوبري

توابل "رحبة باتنة" تهاجر اإىل فرن�سا وخمتلف دول العامل 

ملتقيات للطبخ والطهي عرب منابر التوا�سل الجتماعي 

اإفطار جماعي على �سرف اأيتام بريكة
متطوعون ي�سهرون على تقدمي خدماتهم

 ملطاعم الرحمة بخن�سلة
اليتيم  كــافــل  جمعية  اأ�ــســرفــت 
اجلاري،  االأ�سبوع  بداية  بربيكة 
على  جماعي  اإفــطــار  اإقــامــة  على 
املن�سوين  اليتامى  االأطفال  �سرف 
حتت رعايتها، وذلك بح�سور عدد 
وامل�ساهمني  املــتــربعــني  مــن  كــبــري 
كان  حيث  اجلمعية،  يف  اخلرييني 
لتكرمي  فر�سة  اجلماعي  االإفطار 
اأطـــفـــال اجلــمــعــيــة املــتــفــوقــني يف 
الـــدرا�ـــســـي يف االأطـــــوار  املـــجـــال 
املتو�سطة التعليمية كما مت تكرمي 
اجلمعية  لــذات  الكراتيه  فريق 
ريا�سية  ــائــج  ــت ن حــقــق  ـــــذي  وال
تــوزيــع هدايا  جــيــدة، يف حــني مت 

على االأطفال املقبلني على اجتياز 
امتحان الطور االبتدائي وذلك من 

خالل تقدمي ك�سوة جديدة لهم.
تخللته  اجلـــمـــاعـــي  ــــار  ــــط االإف
التعريف من خاللها  مت  مداخالت 
ـــذي باتت  عــلــى الــــدور الــكــبــري ال
تكفل  حيث  اجلمعية  هذه  حتققه 
اأكرث من 500 يتيم، وتعيل اأكرث من 
150 اأرملة، كما �ساهمت يف ترميم 
كلي،  ب�سكل  منازل  ثالث  من  اأكــرث 
بالتعريف  قامت  اأي�سا  اجلمعية 
على  القائم  اخلــريي  مب�سروعها 
ملبلغ  الــ�ــســهــري  فــكــرة االقــتــطــاع 
بت�سجيل  يقومون  ملتربعني  رمزي 

ويتعهدون  اجلمعية  يف  اأنف�سهم 
حتويل  ليتم  �سهر  كل  املبلغ  بدفع 
ال�سحة،  م�ساريع  اإىل  املبالغ  هذه 
جتــهــيــز الــعــرائــ�ــص، الــتــمــدر�ــص 
ت�سرف  التي  امل�ساريع  من  وغريها 
عدد  و�سل  حيث  اجلمعية  عليها 
قرابة  امل�سروع  هذا  يف  املنخرطني 

متطوع.  350
هـــــذا وتـــعـــتـــرب اجلــمــعــيــة من 
العمل  يف  ـــدة  ـــرائ ال اجلــمــعــيــات 
متكنت  حيث  بربيكة  التطوعي 
خالل ال�سنوات االأخرية من فر�ص 
خالل  من  ال�ساحة  على  وجودها 

مبادراتها االجتماعية اخلريية.

االإ�سالمية  الك�سافة  اأطلقت   
ــال الغد  ــي اأج اجلــزائــريــة فــوج 
لبلدية بوحمامة بوالية خن�سلة 
عددا من االأن�سطة اخلريية التي 
الف�سيل  ال�سهر  ــذا  وه تتنا�سب 
ال�سائم  اإفطار  مطعم  غرار  على 
يعد  ـــذي  وال الــثــاين  مو�سمه  يف 
وكذا  لقا�سديه  �ساخنة  وجبات 
نــقــل عـــدد مـــن الــوجــبــات اإىل 
يقدم  اأيــن  بيوتها،  يف  العائالت 
هذا املطعم ما يقارب 100 وجبة 
متنوعة من اأطباق متنوعة. وقد 
اإىل  الغد  اأجيال  فوج  قــادة  دعا 

من  امل�ساعدة  تقدمي  �سرورة 
طرف فاعلي اخلري واملح�سنني 
العمل  هذا  موا�سلة  اجل  من 
امل�ساعدة يف  النبيل من خالل 
وكذا  للعائالت  الوجبات  نقل 
اإعــانــة  اإىل  اإ�ــســافــة  الــطــهــي 
امل�سروع مبواد طهي الوجبات، 
يفتح  �ــســلــة  ذي  �ــســيــاق  ويف 

بوجهني  االإخوة  الرحمة  مطعم 
مبدينة خن�سلة اأبوابه ككل �سهر 
�ساخنة  وجبات  لتقدمي  رم�سان 
حيث  واملعوزين،  ال�سبيل  لعابري 
وجبة   130 مـــن  اأزيـــــد  ــدم  ــق ي

قبل  من  بن�ساطه  وعــرف  يوميا 
تنظيم  على  عكفت  التي  العائلة 
املح�سنني  املبادرة مب�ساعدة  هذه 
وفــاعــلــي اخلـــري وجمــمــوعــة من 
ال�سباب املتطوع من اجل امل�ساهمة 

يف اإفطار ال�سائم.

خلري�أيـــــــــــــادي ا
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جدول املناوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�شاويل عادل / نهج عي�شى فالح الثالثاء 14 ماي 2019
033257550

تاملي�شت �ص/الدين�شريف حمزة
033345258

مرزوق العيد
033831771

كوحيل تيجاين 
033376240

عمرية حممد

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

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

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

زاهي وريدة
033321585

ملباركية خالد
033211834

بهلول �شعاد
033269877

�شويف اإليا�صخادم وردة
033349113

�شيف اهلل مزا�ص �شهرزاد
حممدي ن�شيمةزياد زين الدين�ش���افية

033987101
بن حركات ليلى
033265846

دري�ص يو�شفقوري�ص �شعدية
033898123

�شواملية كمال

قيقبةق�شباتاأولد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�شام بن فيفي جميلة
لو�شيف اأ�شماءمعن�شري �شماحر�شوان م�شطفى

033289312
ملليزي عبد الغاين يو�شف �شهام

033375228
�شاكري �شهيلة

033373332
عيا�ص منريبن من�شور فاروق

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

العائالت  من  العديد  تعمد  �سنة  ككل 
لها  تي�سر  مــا  ــال  ــس اإر� على  اجلــزائــريــة 
يتم  التي  الغذائية  املــواد  من  تر�سل  اأن 
�سهر  خـــالل  ــع  ــس وا� ب�سكل  ا�ــســتــهــالكــهــا 
يف  املتواجدين  واالأهــل  لالأقارب  رم�سان، 
االأجنبية  الدول  يف  خا�سة  الغربة  ديار 
التي ال حتتوي على بع�ص املواد الغذائية 
فارقة  عالمة  ت�سنع  التي  اال�ستثنائية 
على مائدة رم�سان وال ت�ستطيع العائالت 
من  لها  ملــا  عنها  اال�ستغناء  اجلــزائــريــة 
املائدة  على  خا�سة  نكهة  اإ�سفاء  يف  اأثر 
تاأتي  حيث  اجلــزائــريــة.  الرم�سانية 
قائمة  ــص  راأ� على  باتنة  مدينة  توابل 
الذين  املطلوبة من طرف املغرتبني  املواد 
احلفاظ  على  امل�سافة  بعد  رغم  ي�سرون 
حت�سري  يف  الــعــريــقــة  الــتــقــالــيــد  عــلــى 
االأطباق اخلا�سة بال�سهر الف�سيل، والتي 
ت�سكيلة  باإ�سافة  اإال  حت�سريها  يتاأتى  ال 
�سوق  ت�ستهر  التي  املميزة  التوابل  مــن 
راأ�سها  وعلى  ببيعها  بباتنة  "الرحبة" 

ارتباطا  املرتبط  الباتني"  "الفريك 
"اجلاري"  اأو  الــفــريــك  ب�سربة  وثيقا 
الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه خالل �سهر 
�سيد  ــري  االأخ هــذا  يعترب  حيث  ال�سيام، 
املائدة نظرا حل�سوره اليومي على طاولة 

رم�سان كطبق رئي�سي.
على  يحر�ص  اأخـــرى  تــوابــل  ت�سكيلة 
ياأتي  ــن  م ومــنــهــم  املــغــرتبــون  اقتنائها 
خ�سي�سا القتنائها اأياما قبل العودة اإىل 

احلانوت"  "راأ�ص  غرار  على  الغربة  ديار 
البهارات  اأ�سهر  من  ــدا  واح يعترب  الــذي 
ب�سمال  املغاربية  املنطقة  يف  املعروفة 
اإفريقيا، وي�ستعمل يف اأغلب االأكالت حيث 
يعطيها نكهة لذيذة، ويتم اإعداده باإدماج 
عدة توابل على غرار الكروية والزجنبيل 
والقرفة والفلفل االأ�سود والكركم. مواد 
غذائية اأخرى على الرغم من توفرها يف 
اأعدادا  التي ت�سم  واأمريكا وكندا  اأوروبا 

اأن  اإال  اجلــزائــريــة،  اجلالية  من  كبرية 
على  يحر�سون  اجلزائريني  من  الكثري 
اقتناء املواد حملية ال�سنع خا�سة املواد 
التي تدخل يف طهو الطاجني احللو الذي 
يعترب من اأهم االأطباق التي يتم اإعدادها 
املجففة  الفواكه  غــرار  على  رم�سان  يف 
بقرة"  "عني  راأ�سها  وعلى  اأنواعها  بكافة 
"ال�سباح  اإىل  باالإ�سافة  و"امل�سيم�سة"، 
اللوز  من  �سناعتها  تتم  التي  ال�سفرة" 
االأ�سلي  وطعمه  بجودته  املعروف  املحلي 

الطبيعي. 
املعجنات بدورها ت�سكل واحدة من اأهم 
على  املغرتبون  يحر�ص  التي  املقتنيات 
منها  خا�سة  الغربة  ــار  دي اإىل  اأخــذهــا 
و�سخ�سوخة  املنزل  يف  املح�سر  الك�سك�سي 
وجتفيفها  حت�سريها  يتم  التي  الظفر 
الطبق  ـــذا  ه حتــ�ــســري  يف  ال�ــســتــعــمــالــهــا 
من  الــكــثــري  ي�ستهوي  ـــذي  ال التقليدي 
ال�سهر  اأيــام  خالل  حتى  املعجنات  حمبي 

الف�سيل. 

االجتماعية  املنابر  من  العديد  ت�سهد 
عـــرب و�ـــســـائـــط االإعـــــــالم الــبــديــل، 
ن�ساطا  واالنــ�ــســتــغــرام  الــفــايــ�ــســبــوك 
بالن�سبة  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  نوعيا 
اللواتي وجدن  للن�ساء املاكثات بالبيت 
يف  قدراتهن  الإبــراز  مالئمة  الفر�سة 
حت�سري  يف  والتفنن  والديكور  الطبخ 

اأ�سهى واأطيب االأطباق واالأكالت.
حيث انت�سرت الع�سرات من ال�سفحات 
واملجموعات املفتوحة التي تخ�ص املراأة 
وكل �سوؤون املطبخ والديكور والتاأثيث، 
امل�ساركات  من  ممكن  قدر  اكرب  وجتمع 
الن�ساء  خــاللــهــا  تــقــوم  والــفــاعــالت، 
بعر�ص خمتلف االأطباق التي يح�سرنها 
ف�سال عن تبادل الو�سفات واالإر�سادات 
وتبادل املعلومات والن�سائح حول فنون 
يخ�س�ص  اأ�سبح  الذي  والديكور  الطبخ 

وجتميلها  ــاق  ــب االأط لتزيني  ــت  وق لــه 
ب�ستى االأفكار والتدابري.

املهتمات  ــن  م الــعــديــد  ــد  جت ــني  ح يف 
لهن  مــالذا  ال�سفحات  لهذه  واملتابعات 
للتخل�ص من التفكري الدائم يف االأطباق 
تو�سع  بعد  وذلــك  يوميا،  حت�سر  التي 
يلقى  اأ�سبح  الفت  ب�سكل  االقرتاحات 
اللواتي  البيوت  ربات  قبل  من  اهتماما 
مبا  والتفكري  البحث  يف  وقتهن  يوفرن 
لهذه  الدخول  خالل  من  يوميا  �سيطبخ 
توفر  الــتــي  واملــجــمــوعــات  ال�سفحات 
مرفقة  وبالتفا�سيل  جاهزة  و�سفات 
بال�سور والتدابري واخلطوات اجلاهزة 
وال  وبحث  حرية  اأي  ت�ستدعي  ال  التي 
االأمــر  فيكون  الطهو،  يف  خــربة  حتى 
التي  الو�سفة  لتح�سري  اأمامهن  متاحا 
اال�ستهالكية  واملــواد  باملقادير  تردنها 

التي حتتاجها.
امل�ستهلكة  االأفكار  تال�سي  وبعد  هذا 
الطبخ  كتب  من  العديد  عرفتها  التي 
تعترب  والتي  االأخــرية  ال�سنوات  خالل 
متداولة  ن�سخ  عــن  عــبــارة  جمملها  يف 
املراأة  وجدت  موؤلفها،  ا�سم  فقط  يتغري 
التوا�سل االجتماعي  �سالتها يف مواقع 
واالن�ستغرام  الــفــايــ�ــســبــوك  خــا�ــســة 
رم�سان  �سهر  ــالل  خ ي�سهدان  الــلــذان 
الن�سوية  للمجموعات  مكثفا  ن�ساطا 
واملراأة،  املنزل  �سوؤون  مبختلف  املهتمة 
القتناء  مــاال  ي�ستحق  االأمــر  يعد  ومل 
فقط  �سفحات  ب�سع  على  يحوي  كتاب 
املجاالت  تو�سعت  بــل  الو�سفات،  مــن 
املتاحة واأ�سبحت ت�سمل جميع االأفكار 
والعائلة  باملنزل  اخلا�سة  واالإر�سادات 
النف�سية  الن�سائح  وحــتــى  واملــطــبــخ 

هي  القــت  التي  الطبية  واالإر�ــســادات 
للحفاظ  عــديــدة  م�ساركات  االأخـــرى 
على �سحة االإن�سان يف رم�سان وان كانت 
املح�سرة  واالأطباق  املقدمة  الوجبات 
ي�ساهم  اأن  ميكن  مدى  اأي  واىل  �سحية 
ال�سوم يف احلفاظ على �سحة ال�سائم.

هكذا اإذن وبالولوج لعدة منابر لالإعالم 
البديل و�سفحات وجمموعات متداولة، 
باإمكان املراأة اأن ت�سهل وتخت�سر جهدها 
يف التفكري والبحث وجتد كل ما ميكن اأن 
ي�ساعدها على حت�سري ما تريد وباملواد 
تريدها  التي  وبالطريقة  تريد  التي 
�ساعدت  التي  اخلا�سية  وهــي  اأي�سا، 
الكثريات خا�سة الن�ساء العامالت على 
للتفكري  احلاجة  دون  للمطبخ  الدخول 

فيما �ستقدم وماذا �ستح�سر.

بعد تال�سي كتب الطبخ واملجالت اخلا�سة به 

ف.ق

اميان. ج

معاوية.�صعامر.م



املقادير:
كوب من حبوب 

الرمان.
 ليمونة مق�سرة، 

ومقطعة اإىل 
قطع متو�سطة. 

كوب من 
املاء البارد. 
اأربع مالعق 

�سغرية من 
ال�سكر.

طريقة التح�شري:
و�سع حبوب الرمان، 

والليمون، واملاء 

البارد، 
وال�سكر يف اخلالط 
الكهربائي واخللط 

حتىّى تتجان�ص 
نات. �سكب  املكوىّ

الع�سري يف م�سفاة 

ناعمة 
وت�سفيته من 

ال�سوائب. و�سع 
الع�سري يف اإبريق 

واإدخاله اإىل الثالجة 
حتى يربد.

كيكة الكرمية الباردهالتحلية

املقادير:
1 كاأ�ص بودرة 

ال�سونتيي
1 كاأ�ص حليب 

بارد

جنب  علب   2
طازج

خوخ معلب
بـــيـــ�ـــســـكـــوي 

بودوار

طريقة التح�سري:
مع  احلليب  نخلط  الكرمي،  لتح�سري 
اخلالط  با�ستعمال  ال�سونتيي  بودرة 
كرمية  على  نتح�سل  حتى  الكهربائي 
و يت�ساعف حجمها، ثم ن�سيف اجلنب 

الطازج و نوا�سل اخللط
نغط�ص الب�سكويت يف ع�سري الربتقال 
املعلب  اخلوخ  �سريو  اأو  قهوة  اأو 

كطبقة  ن�سعه  ثم  املاء(  له  )ن�سيف 
من  طبقة  ن�سع  ثم  القالب،  يف  اأوىل 
اخلوخ  من  كمية  ن�سيف  ثم  الكرمية، 
من  رقيقة  طبقة  ثم  فواكه  اأي  اأو 

الكرمية.

الب�سكويت  من  اأخرى  طبقة  ن�سيف 
بنف�ص الطريقة االأوىل، ثم طبقة من 
نزينها  ثم  جيدا،  ن�سويها  و  الكرمية 
و  ال�سونتيي،  كرمية  و  املعلب  باخلوخ 

التزيني يبقى دائما اختياري.

طريقة التح�سري:
ن�ســرب اال�ســكالوب مبطرقــة املطبخ 
حتى ي�ســبح رقيــق جدا، ثم ن�ســيف 
لهــم امللح و الفلفل اال�ســود، ثم ن�ســع 
�ســريحة ا�ســكالوب فوق فيلم �ســفاف 
ال�ســندويت�ص،  جــنب  فيهــا  ن�ســع  و 
ثــم نلويهــا و نغلفهــا جيــدا بالفيلــم 

ال�سفاف
االأملنيــوم  بــورق  قطعــة  كل  نغلــف 
ثــم ن�ســعهم يف ك�ســكا�ص و نغطيهــم و 

نفورهم ملدة 15 اإىل 20 دقيقة.
نقلــي الب�ســل يف قليل مــن الزيت، ثم 

الفلفــل  و  الزيتــون  �ســرائح  ن�ســيف 
اال�ســود و امللــح و نقليهــم جيــدا، ثــم 
منرق مباء �ســاخن و نغطيــه و نرتكه 
يجــف تقريبــا، ثــم ن�ســيف الكرمية 

الطازجة و نرتكه حتى يغلي املرق

نغط�ص ال�سكالوب املفور يف البي�ص ثم 
نرمده يف اخلبز الياب�ص املطحون، ثم 
نقليهم يف زيت �ســاخن حتــى ياأخذوا 
ثــم  اجلوانــب،  كل  مــن  اأحمــر  لــون 

نقدمهم مع ال�سو�ص.

بوراك باخلبز ال�سوري

طريقة التح�سري:
نفتح اخلبز ال�سوري اي نف�سل الوجه 

العلوي عن الوجه ال�سفلي
نق�سم كل وجه على 4 اأجزاء

ن�سع حبة جنب مثلثات يف كل جزء 
و من�سيها بامللعقة ثم ن�سيف قليل من 

املعدنو�ص و التونة و الزيتون

نغلق جبة البوراك ثم نغم�سها يف 
البي�ص املخلط ثم نرمدها يف اخلبز 

الياب�ص املطحون
نقلي حبات البوراك يف زيت �ساخن مع 

التقليب من حني اإىل اأخر حتى ياأخذ 
لون ذهبي

احل�سو يبقى اختياري.

املقادير:
-�ـــــــــســـــــــدر 
ـــــدجـــــاج :  ال
ــــدور  ــــس �  4
ياب�ص  خبز   -
 2 : حي مر

ــــــوب  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ك
- الب�سل : ن�سف كوب )مفروم( 
- اجلزر : ن�سف كوب )مفروم( 
)مهرو�ص(  ان  ف�سىّ  : الــثــوم   -
- الكرف�ص : ربع كوب )مفروم( 
- الفليفلة : ربع كوب )مفرومة( 
2 حبة )خمفوق(   : البي�ص   -
ــغــرية  �ــس ــة  ــق ــع ــل م  : مـــلـــح   -
ـــة  ـــسىّ ر�  : ـــــود  اأ�ـــــس فـــلـــفـــل   -
- جبنة : ن�سف كوب )مب�سورة( 

الطبق اجلانبي
املقادير:
ا�سكالوب

جنب ال�سندويت�ص

ب�سل  1
�سرائح الزيتون

طازجة كرمية  فنجان   1
ملح و فلفل ا�سود

رولــي 
ا�سكالوب 

حم�سي باجلنب

طريقة التح�سري: 
�سخني القليل من الزيت 

يف قدر على النار ثم اأ�سيفي 
الب�سل والثوم وقلبي حتى 

تذبل املكونات.
زيدي اجلزر، الكرف�ص 
والفليفلة ثم نكهي بامللح 

والفلفل االأ�سود.
قلبي املكونات جيدًا حتى 

تن�سج ثم اتركي اخلليط 

جانبًا حتى يربد.
قطعي �سدور 

الدجاج يف الو�سط ثم 
نكهيها بالقليل من امللح 

والفلفل االأ�سود.
اح�سي �سدور 

الدجاج بالقليل من 
خليط اخل�سار واجلنب 

املب�سور ثم غم�سيها 
بالبي�ص اأواًل ثم يف 

اخلبز الياب�ص املرحي 
من اجلهتني.

 �سفي �سدور الدجاج 
يف �سينية فرن مغلفة 

بورق ق�سدير ومدهونة 
بالقليل من الزيت ثم 

اأدخليها اإىل فرن حممى 
م�سبقًا على حرارة 180 

درجة مئوية.
اتركي ال�سينية يف الفرن 

حلوايل 30 دقيقة حتى 
ين�سج الدجاج ويتحمر قبل 

التقدمي.

اأطباق حول العامل

تختلف املاأكوالت الرم�سانية تبعًا للمو�سم الذي يحل فيه رم�سان، 
واختالف طرق الطبخ بني املحافظات واملناطق ال�سورية، وقدرة كل طبقة 

اجتماعية، اإال اأن بع�ص املاأكوالت وامل�سروبات تو�سم بالرم�سانية، فال ي�سعر 
ال�سائم بحلول رم�سان دونها، ولعل اأبرزها املن�سف والفريكة.

املن�شف والفريكة:
ُتعد وجباة ثقيلة ود�سمة، من بني اأ�سهر 

تقوم  ب�سوريا،  رم�سانية  اأطباق   10
�سيدة املنزل ال�سورية بتح�سري هذه 

االأ�سناف، مرتني اأو ثالث مرات 
خالل �سهر ال�سيام، فبعد اأن تطبخ 

احلبوب )االأرز اأو القمح( 
ي�سكب يف �سحون تقدمي 

كبرية ويزين بقطع 
اللحم والدجاج 

واملك�سرات.

املقادير:
خبز �سوري

جنب طري اأو مثلثات
معدنو�ص

زيتون �سرائح
تونة

خبز ياب�ص مطحون
بي�ص حبات   2

املقبالت
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�ســـــوريا

�سدور 
دجاج 
حم�سية

الطبق الرئي�سي

ع�سري الرمان بالليمون



زعيم ي�سر على الرحيل، ومنادي مقرتح خلالفته 

اخلالفات  القدمية بني النادي الهاوي 
وال�سركة التجارية تع�د اإىل ال�اجهة 

�إحتاد عنابة 

جمعية �خلروب 

الهاوي  للنادي  العمة  اجلمعية  اأفـــرزت 
الفريق  رئي�ص  تقدمي  عن  عنابة  الإحتــاد 
رئا�سة  من  الإ�ستقالته  زعيم  البا�سط  عبد 
جمعية  عــقــد  اإنــتــظــار  يف  ـــذا  وه الــفــريــق 
اإ�ستثنائية خالل االأيام املقبلة من اأجل فتح 
وخالفة  النادي  لرئا�سة  الرت�سيحات  باب 
العامة  اجلمعية  تاريخ  حتديد  مع  زعيم 
�سادقوا  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  اأن  علما 
واالأدبية  املالية  احل�سيلة  على  باالإجماع 
وقت  يف  وهـــذا   ،2018 الــفــارطــة  لل�سنة 
رئي�ص  بني  املناو�سات  من  العديد  حدثت 
االأن�سار  من  وجمموعة  امل�ستقيل  الفريق 
والذين مل  اأ�سغال اجلمعية  الذين ح�سروا 
الفريق  ح�سيلة  عن  متاما  را�سني  يكونوا 
النارية  الت�سريحات  وكذا  الفارط  املو�سم 
املنا�سبات  العديد من  اأطلقها زعيم يف  التي 

والتي كادت اأن تكلف االإحتاد غاليا.
الرئي�ص  رغبة  االإحتــاد  حميط  وتــداول 
ال�سابق منادي يف العودة اإىل رئا�سة الفريق 
حا�سرا  كــان  اأنــه  خا�سة  ال�سائفة  هــذه 
يف  وهــذا  العامة،  اجلمعية  اأ�سغال  خــالل 
عمريات  املغرتب  فيه  اأظهر  الــذي  الوقت 
ترددا كبريا يف جت�سيد ت�سريحاته املتعلقة 
التجارية  ال�سركة  اأ�سهم  غالبية  ب�سراء 
املحلية  ال�سلطات  من  طالب  حيث  لالإحتاد 
مبنحه �سمانات من اأجل رئا�سة الفريق وهو 

اإىل نقطة  االأمــور تعود  الــذي جعل  االأمــر 
من  العديد  حترك  اإنتظار  يف  وهذا  ال�سفر 
عن  �سابق  وقت  يف  اأعربت  التي  ــراف  االأط
رحيل  حال  يف  ــاد  االإحت رئا�سة  يف  رغبتها 

الرئي�ص احلايل زعيم.
اجلمهور  خمــاوف  فــاإن  منف�سل  �سياق  ويف 
حالة  بخ�سو�ص  يوميا  ـــزداد  ت العنابي 
تبقى  والتي   1956 ماي   19 ملعب  اأر�سية 
الوعود  ورغم  الفارط،  املو�سم  منذ  كارثية 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  طرف  من  املقدمة 
ال�سابق حطاب بخ�سو�ص تخ�سي�ص غالف 

اإال  االأر�سية  جتديد  اأجل  من  �سخم  مايل 
اأن االأمور بقيت على حالها حلد االأن، حيث 
ياأمل االأن�سار يف االإنطالق يف م�سروع جتديد 
االأر�سية خالل الفرتة حلالية وقبل بداية 
الفريق  يتمكن  حتى  وهذا  اجلديد  املو�سم 
خالل  امللعب  بهذا  مناف�سيه  اإ�ستقبال  من 
احلاجة  دون  وهـــذا  الــقــادمــة  املــبــاريــات 
اأن  علما  جمــاورة،  مالعب  اإىل  التنقل  اإىل 
مديرية ال�سباب والريا�سة وعدت يف وقت 
بعد  مبا�سرة  االأ�سغال  يف  باالإنطالق  �سابق 

نهاية املو�سم. 

طويل  غــيــاب  بعد 
عـــن االأنـــظـــار عــاد 
�سطيف  وفاق  رئي�ص 
اإىل  حــ�ــســان حــمــار 
جديد  من  الواجهة 
ــا مع  ــن ــزام ــــذا ت وه
ــــــراف  ـــد اأط ـــي ـــاأك ت
امل�سوؤول  من  مقربة 
الوفاق  عــن  االأول 
البقاء  يف  نيته  عن 
اإىل  للوفاق  كرئي�ص 

وقت الحق وهذا يف ظل العزوف امل�سجل 
من طرف الكثري من ال�سخ�سيات التي مت 
تداولها يف وقت �سابق لرئا�سة الفريق 

يف �سورة �سادي، �سرار وبلعياط. 
ورغم رف�ص رئي�ص الوفاق االإدالء باأي 
لتفادي  الراهن  الوقت  يف  ت�سريحات 
اأن  اإال  ــار  ــس ــ� االأن ــع  م الــعــالقــة  تــوتــر 
توؤكد  حمار  االأخرية حل�سان  اخلطوات 
من�سبه وهذا  البقاء يف  على رغبته يف 
يف ظل التخوف من ح�سول فراغ اإداري 
عقد  قبل  اإن�سحابه  حال  يف  الوفاق  يف 
التجارية،  لل�سركة  العامة  اجلمعية 
وت�سطدم رغبة رئي�ص الوفاق يف البقاء 
من  يالقيها  التي  ال�سديدة  باملعار�سة 
�سريحة وا�سعة من االأن�سار التي ترف�ص 
بعد  احلـــايل  املو�سم  �سيناريو  تــكــرار 
خروج الوفاق خاوي الوفا�ص من جميع 
املناف�سات، وهذا يف الوقت الذي يوا�سل 
م�ساعيه  بلكاتب  �سطيف  وايل  فيه 
منها  يعاين  التي  االأزمــة  حل  اأجــل  من 

اأقـــرب  الــفــريــق يف 
وقت ممكن.

اإدارة  وتــــراهــــن 
الــــــــوفــــــــاق عـــلـــى 
�سبح  مــن  التخل�ص 
املتكررة  التهديدات 
الفيفا  قــبــل  مـــن 
بق�سية  يتعلق  فيما 
ـــالعـــب  حــــقــــوق ال
امللغا�سي اأمادا حيث 
يـــراهـــن املــ�ــســريون 
الالعب  م�ستحقات  من  �سطر  دفع  على 
ــذا  ــخ 26 مـــاي اجلــــاري وه ــاري قــبــل ت
لها  يتعر�ص  قد  عقوبات  اأي  لتفادي 
الفريق، وي�سعى امل�سريون جلمع القيمة 
املالية املطلوبة والتي تناهز 1.5 مليار 

�سنتيم.
اأمام  القادمة  باملباراة  يتعلق  وفيما 
من  ال�سطايفية  الت�سكيلة  فاإن  االأهلي 
بع�ص  بعودة  مكتملة  تكون  اأن  املنتظر 
ــذيــن غــابــوا عــن مــبــاراة  الــالعــبــني ال
االألعاب  �سانع  �ساكلة  على  الن�سرية 
جــابــو واملـــدافـــع بــــدران اإ�ــســافــة اإىل 
تعايف  بعد  وهـــذا  بوقلمونة  املهاجم 
كانوا  التي  االإ�سابات  من  الثالثي  هذا 
الذي  الــوقــت  يف  وهـــذا  منها،  يعانون 
تراجع فيه املدرب نبيل نغيز عن فكرة 
فيما  ال�سبان  لالعبني  الفر�سة  منح 
وهــذا يف ظل  املو�سم اجلــاري  من  تبقى 
رغبة اإدارة الوفاق يف اإنهاء البطولة يف 

ال�سف الرابع. 

حت�سرياتها  يف  اخلــروب  جمعية  اإدارة  �سرعت 
االإت�ساالت  خالل  من  وهذا  القادم  للمو�سم  مبكرا 
معمر  ذيب  الفريق  رئي�ص  اأجراها  التي  االأولية 
الرابطة  يف  النا�سطني  الالعبني  من  جمموعة  مع 
فرتة  يف  الفريق  �سفوف  تدعيم  اأجل  من  الثانية 
اإىل  عــادت  االأمـــور  اأن  اإال  ال�سيفية  التحويالت 
بني  اخلــالف  عــودة  ظــل  يف  وهــذا  ال�سفر  نقطة 
م�سريي النادي الهاوي واأع�ساء ال�سركة التجارية 
للفريق وهو االأمر الذي جعل رئي�ص النادي الهاوي 
اأقرب وقت مع  الف�سل يف  يوؤكد على �سرورة  ذيب 
يف  نــوايــاهــم  معرفة  خــالل  مــن  ال�سركة  م�سريي 
موا�سلة العمل اأو االإن�سحاب اأو حتى اإعالن اإفال�ص 
ال�سركة التجارية للفريق ب�سبب الديون املرتاكمة 
الرابطة  يف  ين�سط  الفريق  كــان  عندما  عليها 
اأن�سار  اأن  علما  الفارطة،  ال�سنوات  خالل  الثانية 
من  اإحتجاجية  وقفة  تنظيم  قـــرروا  اجلمعية 
التجارية  ال�سركة  اأع�ساء  برحيل  املطالبة  اأجل 
وهذا لتفادي اأي �سراعات قد تظهر خالل بطولة 

املو�سم اجلديد.
اإدارة اجلمعية على بقاء الطاقم الفني  ووافقت 
احلايل املكون من املدرب الرئي�سي بلعريبي اإ�سافة 
اإىل امل�ساعد رجيمي وكذا مدرب احلرا�ص فرقاين 
على اأن يتم االإجتماع بالطاقم الفني خالل االأيام 
حت�سبا  الفريق  اإحتياجات  �سبط  اأجل  من  املقبلة 
قد  الفريق  م�سريو  وكان  القادم،  املو�سم  لبطولة 
اإ�سرتجاع خدمات عدد من  اأعربوا عن رغبتهم يف 
الفريق  األــوان  تقم�سوا  اأن  �سبق  الذين  الالعبني 
خالل ال�سنوات الفارطة وهذا يف اإنتظار حل م�سكل 
باتت  والتي  النادي  عاتق  على  العالقة  الديون 
باالإنتدابات  القيام  من  باحلرمان  اجلمعية  تهدد 
الرئي�ص  اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  ال�سيفية 
الالعبني  مــن  كبري  بعدد  لالإت�سال  ت�سارع  ذيــب 
الدائنني من اأجل البحث عن حلول ودية وت�سوية 
جلنة  اإىل  الــلــجــوء  دون  العالقة  م�ستحقاتهم 
القيام  من  الفريق  يتمكن  حتى  وهــذا  املنازعات 

باالإنتدابات بطريقة عادية هذه ال�سائفة. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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 10 يــوم  الدنيا  هــذه  اإىل  البطل  جــاء 
وهــو  بــريــكــة  مبــديــنــة   1967 جــانــفــي 
�سهادة  على  حــاز  الريا�سة  يف  م�ست�سار 
البكالوريا �سنة 1967 كان �سقيقه جمال 
هو من اأ�سباب حبه لريا�سة رفع االأثقال 
ما  وهو  للجزائر  بطال  بدوره  كان  والذي 
�سهل عليه ولوجها، حيث تعلم منه اأ�سياء 
كثرية اإخت�سرت عليه الطريق خا�سة اأنه 
كان يرافقه اإىل قاعة التدريبات حينما 
القادر  عبد  للمدرب  وكــان  �سغريا  كــان 
عزالدين  للنجم  الكبري  الف�سل  بوحلية 
االأبطال  الريا�سيني  من  وغريه  ب�سبا�ص 
االأبطال  �سانع  كان  فقد  بريكة،  مبدينة 
مبــدر�ــســة بــريــكــة الــعــريــقــة خــا�ــســة اأن 
ريا�سة رفع االأثقال عرفت انت�سارا وا�سعا 
على  ال�سباب  �سجع  مــا  احلقبة  تلك  يف 
�سنة  ر�سميا  اندمج  حيث  عليها،  االإقبال 
1981 وبعد �سنتني فقط يف 1983 متكن 
لقب  ــاأول  ب التتويج  من  ب�سبا�ص  البطل 
خالل  �سنة   16 يتجاوز  ال  وعمره  وطني 
فعاليات البطولة الوطنية لرفع االأثقال 
التي احت�سنتها مدينة بريكة، وهو اللقب 
الذي فتح ال�سهية وجعله يندفع بقوة نحو 
بعدما  خا�سة  ال�ساقة  والتدريبات  العمل 
التحق مبعهد العلوم وتكنولوجيا الريا�سة 
درا�سته،  ملتابعة   1987 �سنة  بالعا�سمة 
اأنه  اإال  فريق  الأي  ان�سمامه  عدم  ورغــم 
تطوير  اأجل  من  بقوة   حت�سرياته  وا�سل 
نف�سه والرفع من م�ستوى اأدائه  حيث كان 
و�ساعده يف  60 طنا  يحمل يوميا حوايل 
ذلك اإميانه باإمكانياته ورغبته ال�سديدة 
ميتلك  كان  حيث  العايل  امل�ستوى  بلوغ  يف 
كل  على  بف�سلها  تغلب  جدا  كبرية  اإرادة 
طريقه،  تعرت�ص  كانت  التي  ال�سعوبات 
باالألقاب  بالتتويج  ذلك  بعد  له  �سمحت 
والبطوالت با�ستمرار ودون توقف وكاأنه 
�سرية  حقق  حيث  االألقاب،  ل�سناعة  اآلة 
عن  القادمة  االأجــيــال  تعجز  قد  ذاتية 
اجلزائر  بطل  بلقب  ظفر  فقد  تكرارها 
رقم  وهو  انقطاع  ودون  متتالية  مرة   15
الدويل  م�ساره  وبخ�سو�ص  م�سبوق  غري 

فقد ان�سم للمنتخب الوطني لرفع االأثقال 
ال�ساد�سة  �سن  يف  كــان  منذ   1983 �سنة 
اأي�سا  وحقق   1996 غاية  اإىل  ع�سرة 
بالتتويجات  وثرية  جدا  حمرتمة  �سرية 
الدولية  املحافل  كل  يف  اجلزائر  و�سرف 
بطل  لقب  حقق  فقد  فيها  �ــســارك  التي 
بالقاهرة  متتالية  مرات  ثماين  اإفريقيا 
افريقيا  وجــنــوب  ونــريوبــي  واجلـــزائـــر 
على  وا�سحة  ب�سمات  وترك  وزميبابوي 
ميدالية  حقق  حيث  الــعــربــي  امل�ستوى 
�سنة  بدم�سق  العربية  باالألعاب  ذهبية 
ببور�سعيد  ــات  ــي ذهــب وثــــالث   1992
وف�سية  وذهبيتني   1993 �سنة  بالقاهرة 
يتخلف  مل  كــمــا   1995 �سنة  بــبــريوت 
اأي  عن  ب�سبا�ص  عزالدين  الكبري  البطل 
مناف�سة اإقليمية اأو عاملية فكان يلبي نداء 
الوطن كل جاءت املواعيد فج�سد ح�سوره 
وحاز  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  األعاب  يف 
ب�سوريا  الالذيقية  دورة  يف  ف�سية  على 
�سنة  اأثينا  دورة  يف  ــرى  اأخ و   1987 يف 
فرن�سا  دورة  يف  برنزيات  ثالث  و   1991
النتائج  ــذه  ه كــل  ومــهــدت   1997 �سنة 
على  حــا�ــســرا  يــكــون  لكي  والــتــتــويــجــات 
امل�ستوى العاملي واالأوملبي، حيث �سارك يف 
 1988 �سنة  ب�سيول  اأوملبية  دورات  ثالث 

1992 واأطلنطا باأمريكا  وبر�سلونة �سنة 
خم�سة  يف  كذلك  و�ــســارك   1996 �سنة 
واملجر   1989 باأثينا  عاملية  بــطــوالت 
�سنة 1991 التي حقق بها اأف�سل نتائجه 
وا�سرتاليا  ال�سابع  املركز  يف  جــاء  حيث 
الرقم  بها  التي حطم  و تركيا   1993 يف 
ال�ساد�سة  واملرتبة  االإفريقي  القيا�سي 
ب�سبا�ص حا�سرا  الرباع  كان  كما  بال�سني 
الــتــي كانت  ــيــة  الــدول ـــــدورات  ال ــل  ك يف 
اجلزائر حا�سرة فيها حيث كان يعتربها 
التجربة  واكت�ساب  للتح�سري  حمطات 
يف  العالية  املدار�ص  باأقوى  واالإحتكاك 
االأثقال كما جنح يف حتطيم  رفع  ريا�سة 
 70 اأكرث من  القيا�سية فقد ك�سر  االأرقام 
مرة الرقم القيا�سي على م�ستوى اجلزائر 
االإفريقي  ــرقــم  ال مـــرة   70 مــن  واأكــــرث 
الريا�سة  هذه  ن�سر  يف  �ساهمت  جناحاته 
الربيكية  للمدر�سة  كبرية  �سهر  واإعطاء 
اأجل  مــن  لل�سبان  مق�سدا  اأ�سحت  التي 
ب�سبا�ص  االأثــقــال،  رفع  ريا�سة  ممار�سة 
وخربته  م�ساعدته  الــيــوم  يقدم  الــذي 
�سمح  وطني  مــدرب  من�سب  توىل  لل�سبان 
له باكت�ساف الكثري من الريا�سيني الذين 
ميكن اأن يكونوا خليفة لعزالدين ب�سبا�ص 

م�ستقبال.

�سرية ذاتية بلغت امل�ستوى العايل غري قابلة لالإعادة 
لبطل كبري كان اآلة يف التتويج بالبطولت وامليداليات 

اأ�سامة. �ص

عبد الهادي. ب

الرئيــ�س حمــار يظهــر من جديد 
ويراهن على البقاء

وفاق �سطيف



مقرب  م�سدر  نيوز" من  "االأورا�ص  علمت 
رئي�ص  اأن  ال�ساوية  احتاد  فريق  بيت  من 
يف  رغبته  جــدد  خل�سر  معروف  الفريق 
التي  اال�ستقالة  جتميد  معتربا  الرحيل، 

اأعلن عنها موؤخرا ال يعني العدول عنها، 
هذا  ال�سيما  كــثــريا  تعب  اأنـــه  مو�سحا 
املو�سم جراء غياب الدعم املايل املطلوب، 
النتائج  حتقيق  دون  براأيه  حال  ما  وهو 
م�سرا  بدا  واإن  الرئي�ص  وياأمل  املرجوة، 
على االن�سحاب عقب تر�سيم قراره خالل 
اأن يجد خليفة  اجلمعية العامة املقبلة، 
الدائم  حر�سه  يج�سد  ما  منه،  اأح�سن 
التي  النجاح  و�سائل  جميع  توفري  على 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  من  االإحتــاد  متكن 
املو�سم  هذا  املحرتفة  الثانية  الرابطة 
دخل  ــايل  احل امل�سري  املكتب  اأن  م�سيفا 
جميع  طرق  خالل  من  ا�ستنفار  حالة  يف 
االت�سال  عــن  النظر  بغ�ص  االأبـــــواب، 
اأجل  من  والوالئية،  املحلية  بال�سلطات 
الوقوف اإىل جانب الفريق يف هذا الظرف 
الكثري  نظره  يف  ي�ستوجب  الذي  بالذات، 

من التجند وامل�ساندة.
ق�ساء  نحو  يتجه  االإحتــاد  اأن  والظاهر 
اإ�سرار االإدارة على  �سيف �ساخن، يف ظل 
البيت  ترتيب  عن  العجز  وكــذا  الرحيل 
وتفاقم متاعبه املالية، التي ما زالت تلقي 
بظاللها على االأجواء التح�سريية حت�سبا 
ال�سيولة  لغياب  نــظــرا  املقبل  للمو�سم 
من  وانطالقا  اخلانقة  املالية  وال�سائقة 
معروف  الرئي�ص  يتوان  مل  الو�سع  هــذا 
واملــطــالــبــة من  نــاقــو�ــص اخلــطــر،  يف دق 
ت�سريح  يف  باالإ�سراع  الوالئية  ال�سلطات 
مبديا  �سابقا،  بها  وعدت  التي  امل�ساعدات 
اإفال�ص  اإ�ــســقــاطــات  مــن  ــاوف  ــخ امل بع�ص 

اخلزينة.
ركائز  ــدة  ع فـــاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
واأنها  خ�سو�سا  ــواء  االأج تغيري  يف  تفكر 
تــوجــد حمــل اأطــمــاع عـــدة اأنــديــة مثل 
على  ــد  والب و�سرماط  وحليلح  بوكمية 
االإدارة ال�سروع يف التفاو�ص مع الالعبني 

للتجديد لتفادي الهجرة اجلماعية.

عني  جمعية  ت�سكيلة  اأم�ص،  ع�سية  عــادت، 
واحد  يــوم  بعد  التح�سريات  الأجـــواء  مليلة 
جودي  ــت  اأي عزالدين  املـــدرب  منحه  ــة  راح
احتاد  �سد  االأخـــرية  املــبــاراة  عقب  لالعبيه 
بهزمية  ال�ــســام  فيها  منيت  والــتــي  بلعبا�ص 
قا�سية وبنتيجة هدف دون رد، زعزعت اأركان 
بيت الفريق واأدخلت ال�سكوك يف نفو�ص الكل 
اأ�سبال  اأم�ص  ليعود  املليلية،  احلمراء  بيت  يف 
للمقابلة  حت�سريا  للتدريبات  جــودي  اأيــت 
�ستلعب  والتي  تاجنانت  دفــاع  �سد  القادمة 
توهامي  خليفي  باملركب  اخلمي�ص  اأم�سية 

الزبري بعني مليلة.
ب�سحن  التح�سريات  جودي  اأيت  وبا�سر  هذا 
العبيه واملطالبة بطي �سفحة مقابلة اإحتاد 
على  مــوؤكــدا  القا�سية،  والــهــزميــة  بلعبا�ص 
القادم �سد دفاع تاجنانت،  اللقاء  التفكري يف 
االآخر  هو  ي�سارع  يزال  ال  الذي  االأخــري  هذا 

ل�سمان البقاء.
جدير بالذكر اأن اللقاء بني اجلمعية ودفاع 
ب�سبب  جمهور  دون  مــن  �سيكون  تاجنانت 
من  بحرمانه  ال�سام،  على  امل�سلطة  العقوبة 
جمهورها ملبارتني، وكانت االأوىل �سد مولودية 

بجاية، والثانية �سد "الدياربيتي".
من جهتها اإدارة الفريق، وبالرغم من حتميلها 
حلكم  بلعبا�ص  احتاد  اأمام  الهزمية  م�سوؤولية 
�سربة  للمحليني  منحه  بعد  براهيمي  اللقاء 

حملوا  اأنهم  اإال  ح�سبهم،  �سرعية  غري  جزاء 
العبيهم جزء من امل�سوؤولية، و�سدد القائمون 
الالعبني  مــع  اللهجة  ــادي  ــن ال ت�سيري  على 
اللقاءات  يف  التدارك  �سرورة  على  موؤكدين 
ل�سمان  قــدر  اأكــرب  وح�سد  املتبقية  الثالثة 

البقاء يف املحرتف االأول.
جزء  ت�سوية  اإىل  الفريق،  اإدارة  تعمد  كما 
من م�ستحقات الالعبني، مثلما وعدت  وخا�سة 
بعد تاأكيد وايل والية اأم البواقي �سخ خزينة 
الالعبني  اأجــور  لت�سوية  مايل  بدعم  النادي 
كل  اجلمعية  اإدارة  لتوفر  متبقيان،  ل�سهران 
ايبوزيدان لتحقيق  املالئمة لرفقاء  الظروف 
البقاء واإنقاذ الفريق من �سبح ال�سقوط الذي 

يرت�سد به.

ال�سابعة  اجلولة  عنه  اأ�سفرت  ملا  وبالعودة 
فقد  املحرتفة  الرابطة  عمر  من  والع�سرون 
بر�سيد  الـ12  للمركز  ال�سام  تراجع  عرفت 
ا�ستدت  املناف�سة  اأن  من  وبالرغم  نقطة،   30
ــفــرق نــظــرا لــلــتــقــارب يف  بــني الــعــديــد مــن ال
وفرية  جــد  ال�ــســام  حظوظ  اأن  اإال  النقاط 
لتحقيق الهدف امل�سطر و�سمان البقاء، خا�سة 
الفرق  اأحد  مبلعبها  �ست�ستقبل  اجلمعية  واأن 
املهددة بال�سقوط، ومن ثم ت�ستقبل اجلمعية 
نادي  مبيدانها  التوايل  على  الثانية  للمرة 
للعا�سمة  التنقل  ثم  ومــن  بـــارادو،  اتليتيك 
الرزاق  عبد  رفقاء  ليبقى  املولودية،  ملواجهة 
بيطام مطالبون بح�سد اأكرب قدر من النقاط 

حتى يتحقق الهدف امل�سطر.

ك�سف نائب رئي�ص فريق مولودية باتنة 
عبد ال�سالم فرج، لـ"االأورا�ص 

عقد  مــوعــد  عــن  نيوز" 
ــة  ــام ــع ــة ال ــي ــع ــم اجل

ومن  اال�ستثنائية، 
وح�سب  املــنــتــظــر 
تعقد  اأن  حمدثنا 
مطلع  ــة  ــي ــع ــم اجل
القادم،  جوان  �سهر 

اأهداف  عن  للحديث 
الفريق يف املو�سم القادم 

وكذا ت�سطري برناجما يف ما 
يخ�ص امل�سروع الذي اقرتحته اإدارة 

املولودية.
اأن  مــن  وبــالــرغــم  اأخــــرى،  ــن جهة  وم
املو�سم  اأهــداف  بعد  تر�سم  مل  االإدارة 
املــقــبــل، واملــرتــبــطــة بــالــدعــم املــايل 
اأن  اإال  امل�سري  املكتب  وكذا  واالإمكانيات 

ببع�ص  تت�سل  بــداأت  احلالية  االإدارة 
يف  ين�سطون  ممن  الالعبني 
كما  االأقــ�ــســام،  خمتلف 
موافقة  على  ح�سلت 
بع�ص  مــن  مبدئية 

االأ�سماء.
وعلى �سعيد اآخر، 
االجتماع  تـــــاأجــل 
املزمع عقده ع�سية 
اإدارة  بـــني  اأمـــ�ـــص 
ومدير  باتنة  مولودية 
اجلزائر  قلوبال  كيا  جممع 
لتمويل  مــوافــقــتــه  اأعــطــى  الــــذي 
النادي  ومرافقة  الباتنية  املولودية 
يف  االأورا�ــــص  منطقة  يف  �سعبية  ــرب  اأك
ت�سطري  حالة  يف  خا�سة  املقبل،  املو�سم 
ليوؤجل  ــاين،  ــث ال للمحرتف  الــ�ــســعــود 

االجتماع ملوعد الحق.

تعرث "املكرة" يف طي الن�سيان
 والتح�سري مل�اجهة تاجنانت انطلق

�إحتاد �ل�ساوية 

جمعية عني مليلة 

مولودية �لعلمة 

اأ.ج

اأحمد اأمني. ب

خل�سر معروف 
ي�سر على الرحيل 

والن�سحاب من 
رئا�سة الفريق
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اإىل  العلمة  مــولــوديــة  اإدارة  جمل�ص  يتجه 
تخفي�ص اأجور عدد من الالعبني الذين يتقا�سون 
املنتظرة  املفاو�سات  عند  وهــذا  مرتفعة  مبالغ 
�سي�سرتط  حيث  املقبلة،  االأيــام  يف  الالعبني  مع 
تخفي�ص  الــبــقــاء  يف  الــراغــبــني  على  املــ�ــســريون 
�سفوف  يف  اأخــر  ملو�سم  بقائهم  مقابل  اأجــورهــم 
بت�سقيف  االإدارة  قرار  اأن  وا�سحا  وبدا  الفريق، 
كبرية  اأجــور  منح  وعــدم  ال�سائفة  هــذه  ــور  االأج
يعود  �سواء  حد  على  واجلــدد  القدامى  لالعبني 
الفريق  يعي�سها  التي  املالية اخلانقة  االأزمة  اإىل 
اأي�سا  االإدارة  ترغب  كما  املو�سم،  هذا  بداية  مع 
وقعت  التي  االأخطاء  نف�ص  يف  الوقوع  تفادي  يف 
كبرية  اأجــور  منح  خالل  من  الفارطة  املوا�سم  يف 

مقابل اللعب على البقاء.
البابية  بيت  من  الــواردة  االأخبار  اأخر  وح�سب 
ال�سائفة  الفريق هذه  دلهوم يف تعداد  بقاء  فاإن 
�سابق  وقت  يف  قررت  االإدارة  اأن  رغم  موؤكد  غري 
االحــتــفــاظ بــخــدمــات الــالعــب الـــذي متكن من 

بطولة  يف  للغاية  مقبول  م�ستوى  تــقــدمي 
فعالة  م�ساهمتهم  كانت  حيث  الفارط  املو�سم 
الفريق،  حققها  التي  االإيجابية  النتائج  يف 
وميكن القول اأن بقاء دلهوم مع البابية ملو�سم 
للت�سكيلة وهذا بحكم  �سيكون جد مفيد  اأخر 
اخلربة الكبرية التي يتمتع بها الالعب والتي 
ف�سال  وهــذا  ال�سبان  الالعبني  كثريا  �ستفيد 
عن وزنه وقيمته فوق امليدان وهذا باعرتاف 

خدمات  عن  التخلي  يرف�سون  الذي  امل�سريين  من 
الالعب مهما كانت االأحوال.

متاما  قلق  غري  االإدارة  فــاإن  امل�سريين  وح�سب 
لق�سية الطاقم الفني الذي �سي�سرف على الفريق 
اخليارات  تبقى  حيث  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف 
الــذي  الــهــدف  ح�سب  �سيتم  واالخــتــيــار  كــثــرية 
�سيتناف�ص عليه الفريق يف بطولة املو�سم اجلديد، 
رف�سهم  عن  املولودية  اأن�سار  اأعــرب  جهتهم  ومن 
املو�سم  العبي  مع  التعاقد  جتديد  لفكرة  املطلق 
لهذه  رف�سهم  عن  البابي�ست  عرب  حيث  الفارط 
املتو�سط  االأداء  بعد  خا�سة  االأ�سا�ص  من  الفكرة 

هوؤالء  مع  الفارط  املو�سم  الفريق  قدمه  الــذي 
الالعبني، واأكد االأن�سار اأي�سا رف�سهم لفكرة بقاء 
تخفي�ص  حال  يف  حتى  القدمية  العنا�سر  اأغلب 
االأدوار  على  اللعب  الأن  الن�سف  اإىل  اأجــورهــا 
اأ�سحاب  االأوىل يتطلب التعاقد مع العبني جدد 
مطالبة  املولودية  اإدارة  تبقى  وموؤهالت،  خربة 
ــرع  ــس اأ� يف  االأمـــــور  ب�سبط 

ت�سريحهم  تنوى  الذين  الالعبني  مع  ممكن  وقت 
نهاية  غاية  اإىل  االنتظار  اأن  خا�سة  اإعارتهم  اأو 
يبقى  هــوؤالء  مع  احل�سم  اأجل  من  احلايل  ال�سهر 
معرفة  يريدون  الذين  الالعبني  �سالح  غري  يف 
م�ستقبلهم مع الفريق واالن�سمام اإىل فرق اأخرى 

يف حال ف�سخ عقودهم مع الفريق. 
عبد الهادي. ب

اأمري.ج

الإدارة تعر�س على القدامى تخفي�س اأج�رهم 
والبقاء مل��سم اآخر

كرة �ل�سلة 
لكرة  العلمي  الريا�سي  الربيع  متكن 
بطولة  يف  الــبــقــاء  �ــســمــان  ــن  م ال�سلة 
الق�سم املمتاز لكرة ال�سلة وهذا بعد قرار 
البطولة  اإنهاء  اجلزائرية  االحتادية 
بعد  وهــذا  الـ17  اجلولة  بعد  مبا�سرة 
االأزمة  ب�سبب  للمناف�سة  طويل  توقف 
ومقاطعة  االحتـــاديـــة  عــرفــتــهــا  الــتــي 

االأندية.
اأنهى  الريا�سي  الربيع  اأن  القول  وميكن 
معاناة  دون  وباأريحية  مبكرا  املو�سم 

املوا�سم  خــالل  يح�سل  كــان  مــا  عك�ص 
الفارطة حينما كان الفريق ي�سارع على 
االأخرية  االأنفا�ص  حتى  البقاء  حتقيق 

من دورة البقاء لتفادي ال�سقوط.
ويف �سياق ذات �سلة اأجرى العب الربيع 
خالل  جراحية  عملية  بوعنان  �سامي 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  الفارطة  الفرتة 
اأن  الالعب  حظ  ح�سن  ومن  لها  تعر�ص 
تــزامــنــت مع  الــفــريــق  ــرتة غيابه عــن  ف

توقف البطولة.

وعلى �سعيد اآخر، متكن اأوا�سط الفريق 
من حتقيق التاأهل اإىل الدور ربع النهائي 
واأوقعتهم  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من 
القرعة يف مواجهة فريق �سبيبة القبائل 
حيث يراهن اأوا�سط الربيع على اقتطاع 
ورقة التاأهل وملا ال الو�سول اإىل املباراة 
تاريخ  يف  كاأ�ص  باأول  والتتويج  النهائية 
خرجوا  الفريق  اأكابر  اأن  علما  الفريق، 

مبكرا من �سباق الكاأ�ص هذا املو�سم. 

عبد الهادي. ب

الربيع الريا�سي العلمي يحقق الأهم وي�سمن البقاء باأريحية

مولودية باتنة 

اجلمعية العامة ال�ستثنائية تعقد 
�سهر جــ�ان القادم 



زيــــدان:
اأعرب زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
بثالثية  الهزمية  من  ا�شتيائه  عن  مدريد، 
�شو�شيداد،  ريال  م�شيفه  اأمام  هدف،  مقابل 

يف اإطار اجلولة ال�37 من الليغا.
نقلتها  ت�شريحات  خ��الل  زي����دان،  وق���ال 
"اأعجبتني  "ماركا"الإ�شبانية:  �شحيفة 
بداية املباراة، حيث �شجلنا هدفا، وبعد اأن 
األغت تقنية الفار هدفا لريال �شو�شيداد، مل 
ي�شتغرق الأمر 4 اأو 5 دقائق، حتى �شجلوا 

هدف التعادل".
وتابع: "اإنه لأمر خمز، لأننا قدمنا مباراة 
جيدة، حتى مع 10 لعبني كنا قادرين على 
الت�شجيل.. اأمتنى اأن ينتهي املو�شم يف اأقرب 

وقت ممكن".
جيد،  ب�شكل  لعب  دياز  "اإبراهيم  واأ�شاف: 
اإنه �شاب ولديه احلما�ص، و�شرى ما �شنفعله 

معه، لكن يف الوقت احلايل ح�شل على عدد 
من الدقائق، وقدم اأداًء جيًدا".

اأحد لعبي هذا  "اإنه  مار�شيلو، قال:  وعن 
الفريق، ولعب مهم.. اأريد ا�شتعادة اأف�شل 

ن�شخة منه، و�شيحدث ذلك �شيئا ف�شيئا".
ال�شوط  يف  ُمعقدة  الأم��ور  "كانت  ووا�شل: 
لعبني   10 وج��ود  م��ع  حتى  لكن  ال��ث��اين، 
اخل�شارة  ال��ف��ر���ص..  على  ح�شلنا  فقط 
بالن�شبة  خا�شًة  تعقيًدا،  اأك��رث   )3-1(

لأولئك الذين بذلوا جهًدا".
وحول غياب بيل، اأجاب زيدان: "ل اأعرف، 
�شرى ما �شيحدث الأ�شبوع املقبل، هو بخري 

على امل�شتوى اجل�شدي".
واأردف: "ر�شالة اإىل بيل؟ لقد كان وا�شًحا 
ج��ًدا م��ا قمت ب��ه، و���ش��رى م��ا ���ش��اأق��وم به 
املو�شم  يف  �شيحدث  وم��ا  املقبل،  الأ���ش��ب��وع 

القادم".
هرينانديز  ثيو  عودة  اإمكانية  وبخ�شو�ص 
من الإعارة، رد املدرب الفرن�شي: "هذا لي�ص 

وقت احلديث عن ذلك".

�شدد الهولندي ال�شاب فرينكي 
دي يونغ لعب و�شط اأياك�ص 

اأم�شرتدام، على اأنه �شيذهب اإىل 
بر�شلونة ب�شعادة كبرية، عقب نهاية مو�شمه 

احلايل مع اأياك�ص.
وتوج دي يونغ بلقب الدوري الهولندي 

اأم�ص الأحد، ليختتم بذلك مو�شمه 
برفقة الفريق الهولندي، ويودع 

جماهري اأياك�ص قبل النتقال اإىل بر�شلونة.
وقال دي يونغ يف ت�شريحات اأبرزتها �شحيفة 

"موندو ديبورتيفو" الإ�شبانية: "نعم، لقد راأيت 
مباراة بر�شلونة وليفربول، الأمر املوؤ�شف هو اأنه 

لو كانت املباراة خمتلفة قلياًل، لنجح بر�شلونة 
يف الو�شول اإىل النهائي وكان باإمكانه الفوز 

بالثالثية هذا املو�شم".
واأ�شاف "لكن على اأية حال، �شاأذهب اإىل 

بر�شلونة ب�شعادة وفرح كبري".
وختم دي يوجن "كنت اأود اأن اأقول وداًعا 

لأياك�ص واأنا فائز بثالثة األقاب، لكن هذا مل 
يحدث، على اأي حال، لقد كان مو�شًما رائًعا". 

جوفنتو�ص،  نظريه  على  مهًما  ف��وًزا  روم��ا  حقق 
جمعت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   ،)0/2( بنتيجة 
اإط��ار  يف  الأوليمبيكو،  ملعب  على  الفريقني 

مناف�شات اجلولة ال�36 من الدوري الإيطايل.
دجيكو،  واإيدين  فلورينزي  األي�شاندرو  واأح��رز 
ر�شيدهم  الذئاب  لريفع  املباراة،  يف  روما  هديف 

اإىل 62 نقطة، باملركز اخلام�ص.
م�شادة  وجوفنتو�ص،  روم��ا  مواجهة  و�شهدت 
لفظية بني الربتغايل كري�شتيانو رونالدو، جنم 
لأ�شحاب  الأمين  الظهري  وفلورينزي  ال�شيوف، 

الأر�ص.
ويف هذا ال�شدد، ذكر موقع "كالت�شيو مريكاتو" 
قامة  ق�شر  من  �شخر  رون��ال��دو  اأن  الإي��ط��ايل، 
على  ج��ًدا  ق�شري  "اأنت  ل��ه:  وق��ال  فلورينزي، 

احلديث". 
وفقد كري�شتيانو تقريًبا اآماله، يف احل�شول على 
توقف  بعدما  الإي��ط��ايل،  ال��دوري  ه��داف  لقب 
كوالياريال  فابيو  يت�شدر  فيما  هدًفا،   21 عند 
الهدافني  ترتيب  ج��دول  �شامبدوريا،  مهاجم 

بر�شيد 26 هدًفا.

روما،  مهاجم  دجيكو،  اإيدين  البو�شني  قاد 
جوفنتو�ص،  اأم��ام  مهم  ف��وز  لتحقيق  فريقه 
الأ�شبوع  مناف�شات  حل�شاب   ،)0-2( بنتيجة 

الإيطايل. الدوري  من   36
الر�شمي  احل�����ش��اب  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 
لنادي روما، عرب موقع التوا�شل الإجتماعي 
يف  ب��ه��دف��ه  و���ش��ل  دج��ي��ك��و  اأن  "تويرت"، 
بقمي�ص   87 رق��م  الهدف  اإىل  جوفنتو�ص، 

اجليالورو�شي.
هابيل  رقم  بذلك  عادل  دجيكو  اأن  واأ�شاف 
بالبو، لعب الفريق ال�شابق، ليحتل املرتبة 
ال�شابعة يف ترتيب هدايف روما عرب التاريخ. 
لالإح�شائيات،  "اأوبتا"  �شبكة  قالت  فيما 
�شد  انت�شارات   3 ح�شد  من  متكن  روم��ا  اإن 
 ،)2016/2015( مو�شم  منذ  جوفنتو�ص 
الفرتة  ت��ل��ك  يف  اآخ���ر  ف��ري��ق  اأي  م��ن  اأك���رث 

بالدوري الإيطايل.
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غوارديول: 

اأن  غوارديول،  بيب  الإ�شباين  الإجنليزي،  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  اأكد 

برايتون  على  بالفوز  الأحد،  فريقه،  حققه  الذي  ال�"برميريليغ"  لقب 
برباعية لهدف هو "الأ�شعب" يف م�شريته.

هو  "هذا  امل��ب��اراة  عقب  تليفزيونية  ت�شريحات  يف  غ��واردي��ول  وق��ال 

م�شتوى الربميريليغ، يفربول �شاعدنا على الو�شول لهذا امل�شتوى طوال 

الوقت، ا�شطررنا للفوز ب�14 مباراة متتالية لنتوج باللقب".

واأ�شاف املدرب "كان علينا األ نخ�شر ولو نقطة واحدة طيلة �شهرين اأو 

3، وفعلنا هذا باللعب يف كل امل�شابقات حتى ربع نهائي دوري الأبطال".

وتابع غوارديول "هذا هو اأعقد لقب توجت به طوال م�شريتي".

نقطة  بفارق  نقطة،  ب�98  التوايل،  على  الثاين  باللقب،  ال�شيتي  وفاز 
واحدة عن ليفربول الو�شيف.

 
اأبرزت ال�سحف االإجنليزية 

ال�سادرة اأم�ص فوز مان�س�سرت �سيتي بلقب الدوري 
االإجنليزي املمتاز ، على ح�ساب مطارده ليفربول.

وكان مان�س�سرت �سيتي قد فاز على م�سيفه برايتون 1-4، 
ليتفوق بفارق نقطة وحيدة اأمام ليفربول الذي فاز بدوره 

على وولفرهامبتون 0-2.
 

وقالت �سحيفة "ديلي اإك�سربي�ص" يف عنوان "مدمنو 
االألقاب"، واأ�سافت "بيب )غوارديوال( ي�ستهي 

الثالثية، بعدما �سمن تاج الدوري"، وذلك يف اإ�سارة 
اإىل فوزه �سابقا بكاأ�ص الرابطة، وو�سوله اإىل نهائي 

م�سابقة كاأ�ص اإجنلرتا، حيث �سيالقي واتفورد االأ�سبوع 
املقبل.

 
وخرجت �سحيفة "مريور" بعنوان "ال�سماء حدود االأزرق 

ال�سماوي" م�سيفة "بيب يهدف للقب ثالث يف الربميريليغ، وي�ستعد 
لالإنفاق ببذخ للفوز به".

كما نقلت ال�سحيفة ت�سريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب التي 
اأكد خاللها اأن العبيه يجب اأن يكونوا يف �سورة مثالية من اأجل 

اللحاق ب�سيتي م�ستقبال".
من ناحية ثانية، ا�ستخدمت �سحيفة "ديلي �ستار" عنوانا فيه تالعب لفظي يقول "مذهل 

يف  لقب  اأ�سعب  كان  "هذا  فيها  قال  التي  غوارديوال  ت�سريحات  ونقلت  – بيبتاكيوالر"، 
م�سريتي".

 
اأما �سحيفة "تيليغراف" فخرجت بعنوان "اإجنازي االأعظم" 

م�سيفة "غوارديوال يحيي �سانعي التاريخ يف �سيتي 
بعد فوزه باأ�سعب لقب".

�سحف اإجنلرتا 
حتتفي باللقب 

الأ�ســعب 
يف م�سرية 
غوارديول

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

حقق ال���دويل اجل��زائ��ري ري��ا���ص  حم��رز لعب 
مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي رقًما تاريخًيا، بعدما 
�شاهم يف حتقيق فريقه للقب الدوري الإجنليزي 

ملو�شم 2019/2018.
فاإن  لالإح�شائيات،  "�شكاواكا"  ل�شبكة  ووفًقا 
للمرة  الإجنليزي  ال���دوري  لقب  حقق  حم��رز 
قبله  م��ن  حققه  بعدما  تاريخه،  يف  الثانية 
بقمي�ص لي�شرت �شيتي عام 2016، لي�شبح ثاين 
مع  اللقب  يحقق  الربميريليغ  تاريخ  يف  لعب 

ناديني خمتلفني.
الإي��ف��واري كولو توريه  رق��م  وع��ادل حم��رز 
�شبقه  ال��ذي  ال�شابق،  �شيتي  مان�ش�شرت  لعب 
اآر�شنال  خمتلفني  ن��ادي��ني  م��ع  اللقب  وحقق 

ومان�ش�شرت �شيتي
بلقب الربميريليغ  اآر�شنال  فوز  و�شاهم توريه يف 

الفريق  حقق  عندما   ،2004/2003 مو�شم 
اللندين لقب الدوري بدون هزمية.

لقب  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  وح���ق���ق 
الربميريليغ للمو�شم الثاين على 
التوايل وال�شاد�ص يف تاريخه، 
بعدما فاز على برايتون باأربعة 

اأهداف مقابل هدف.



الذي  العامل  يف  الوحيد  ال�شباق  يكون  رمبا 
حيث  لل�شرر،  فيه  امل�شرتكني  مالب�ص  يعر�ص 
الطني،  يف  بالرك�ص  املت�شابقني  مئات  يقوم 
مدينة  يف  الأنهار  اأحد  قاع  عرب  والزحف 
اإي�شيك�ص يف اجنلرتا، وذلك ب�شكل �شنوي خالل 

�شهر ماي، �شمن مهرجان الرك�ص يف الطني. 
ويرتدي امل�شاركون يف ال�شباق بدلت تنكرية 
الأ�شطورية مثل بامتان  الأفالم  اأبطال  ت�شبه 
بالإ�شافة اإىل ال�شعر امل�شتعار الأخ�شر الالمع 
فعاليات  خالل  وذلك  الغريبة،  والف�شاتني 

ال�شباق الذي يبلغ طوله 400 مرت.
ويرجع تاريخ ذلك احلدث الريا�شي اإىل عام 
1973، عندما قام حوايل 20 �شخ�شا بالعبور 
عرب النهر مع انخفا�ص املد، وبعد حوايل 46 
عاما، ي�شتقطب ال�شباق املت�شابقني وامل�شهدين 
من جميع اأنحاء العامل، ويتم جمع الآلف من 

اجلنيهات لالأعمال اخلريية.
رك�ص املئات من املت�شابقني يف الطني، وانزلقوا 
اإ�شيك�ص، حيث ل  عرب قاع نهر بالك ووتر يف 
ميكن العبور من خالل النهر بدون قارب، عند 

الأ�شود  الوحل  يك�شف  الذي  املد  انخفا�ص 
اليخوت  من  بالقرب  وذلك  النهر،  قاع  يف 
والقوارب خا�شة يف اأ�شهر ال�شيف عندما يتم 
ظل  يف  املاء  اإىل  اأخرى  مرة  القوارب  اإرجاع 
ميل  الديلي  جلريدة  وفقا  الدافئ،  الطق�ص 

الربيطانية.

ي�شتغل ذلك احلدث يف جمع الأموال لالأعمال 
رئي�ص  فازينغتون،  برايان  وقال  اخلريية، 
�شباق مالدون، اأن العام املا�شي ح�شر ما يقرب 
20 األف �شخ�ص، حيث مت جمع املزيد من  من 
واأن  �شبق  كما  اخلريية،  للجمعيات  الأموال 

جمعنا اأكرث من 35 األف جنيه ا�شرتليني.

اأن  العني  يف  جفافا  يعاين  بريطاين  رجل  ظن 
مر�شا ع�شال قد اأ�شر بب�شره، بعدما راأى على 
جهاز ك�شف الأ�شعار اأن قطرة العني املو�شوفة 

له يبلغ �شعرها 4 مليارات جنيه اإ�شرتليني.
للعني يف  اأجرى مارتن ت�شيدلو فح�شا  فبعدما 
مدينة ريك�شهام، مبنطقة �شمال ويلز، ذهب اإىل 
بالتجزئة،  للبيع  "�شبيك�شيفرز"  متاجر  اأحد 

ل�شراء قطرات عني تعالج اجلفاف.
وحينها راأى على جهاز ك�شف الأ�شعار اأن �شعر 
جنيها   4،031،626،711.51 يبلغ  القطرة 
تخ�ش�شه  ما  ن�شف  من  اأكرث  اأي  اإ�شرتلينيا، 
ال�شنوية  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة 
�شعرها  من  بدل  وذلك  باأكملها،  ويلز  ملنطقة 

املتوقع ب�9.95 جنيه اإ�شرتليني.
املختلفة  الربيطانية  الإعالم  و�شائل  ونقلت 
ت�شديق  اأ�شتطع  "مل  قوله:  الرجل  عن 

عيني".
وقال ت�شيدلو )55 عاما(: "كنت قد خ�شعت 

متجر  اإىل  دخلت  ثم  نظر،  لختبار  للتو 
الطبية  الو�شفة  على  للح�شول  �شبيك�شيفرز 
البائعة  قامت  اجلفاف،  تعالج  عني  وقطرات 
ك�شف  جهاز  على  القطرة  زجاجة  بتمرير 
كابو�ص،  من  تعاين  وكاأنها  بدت  ثم  الأ�شعار، 

فاأعادت مرة اأخرى مترير القطرة على اجلهاز 
ليظهر هذا ال�شعر على ال�شا�شة".

عندما  عيني  اأ�شدق  اأن  اأ�شتطع  "مل  وتابع: 
راأيت ال�شعر على �شا�شة جهاز ك�شف الأ�شعار".

ثم انتبهت الفتاة اإىل اأن خطاأ يف جهاز ك�شف 
اخليايل  ال�شعر  هذا  ظهور  وراء  كان  الأ�شعار 
متحدث  به  اأقر  الذي  الأمر  العني،  لقطرة 

با�شم "�شبيك �شايفرز" ومت حله يف حلظات.

وّجه الدعاء العام الأمريكي اتهاما لرجل من 
املخرج  قتل  ق�شية  يف  كارولينا،  نورث  ولية 
كرين؛  باري  املتمكن  الربيدج  ولعب  ال�شهري 
لو�ص  يف  منزله  يف  مقتول  عليه  ُعرث  الذي 

اأجنلو�ص عام 1985.
ياأتي اعتقال الرجل بعد اأكرث من ثالثة عقود، 
اكتنف فيها الغمو�ص جرمية قتل كرين؛ الذي 

تعّر�ص لل�شرب واخلنق، بح�شب “رويرتز”.
ال�شتينيات  ناجحة يف  باأعمال  وي�شتهر كرين؛ 
م�شل�شالت:  مثل  والثمانينيات،  وال�شبعينيات 
و”هاواي  و”دال�ص”،  م�شتحيلة”،  “مهمة 

فايف-اأو”.
بيان،  يف  اإجنلو�ص،  لو�ص  �شرطة  اإدارة  وقالت 
ُيدعى  الذي  فيه،  امل�شتبه  تورط  تبني  “اإنه 
بعد  عاما،   52 العمر  من  ويبلغ  هيات؛  اإدوارد 
�شمن  نووي  احلم�ص  اختبار  اإجراء  اإعادة 

الأدلة العام املا�شي.
مراآب  يف  كرين؛  جثة  على  خادمة  وعرثت 
منزله يف اخلام�ص من جويلية 1985 ملفوفة 
وتو�شل  بعنقه،  يحيط  هاتف  و�شلك  مبالءات 
بتمثال  املوت  حتى  رب  �شُ اأنه  اإىل  الت�شريح 

كبري من اخلزف.

حتدي �شعب جلمع تربعات لالأعمال اخلريية

قطرة عيـــن بـ4 مليارات اإ�شرتليني

الـ DNA يك�شف جرمية قتل 
بعد 30 عاما من ارتكابها

تناول احللويات يف رم�شان 
من دون اكت�شاب الوزن؟

اأوال: اإحر�ص على تقطيع احللوى 
تقدميها  قبل  �شغرية  قطع  اإىل 
لأن هذه الطريقة ت�شاعد على 
اثنتني  اأو  تناول قطعة واحدة 
عك�ص  على  منها،  الأك���رث  على 
التي  ال��ك��ب��رية  احل��ل��وى  ق��ط��ع 
تناول  على  لاإرادي����ا  حتفزك 

كميات اأكرب منها.
ث��ان��ي��اً: ي��ج��ب ت���ن���اول احل��ل��وى 
الكاملة الد�شم مرة يف الأ�شبوع 
وبكمية قليلة، كما ميكن تناول 
احللوى املعتدلة ال�شكر والد�شم 
الأ�شمر  الدقيق  من  وامل�شنوعة 
احللوى  اأما  الأ�شبوع،  يف  مرتني 
يوم  كل  تناولها  فيمكن  الدايت 

بدل ح�شة الفاكهة.
ث��ال��ث��اً: اخ����رَت ب���دائ���ل احل��ل��وى 
ال�شعرات  قليلة  الرم�شانية 
اأو  البقالوة  فمثال  احل��راري��ة، 
بالع�شل  املغمو�شة  ال��زلب��ي��ة 

الأبي�ص اأف�شل من ال�شكر. 
رابعاً: ا�شتخدم الزبدة الطبيعية 
من  ب���دًل  ال��ن��ب��ات��ي  ال��زي��ت  اأو 

ال�شمنة يف اإعداد احللوى.
املاء  من  كوبًا  تناول  خام�شًا: 
يحفز  اإذ  احل��ل��وى،  تناول  قبل 

على ال�شبع �شريعًا.
عن  يقل  ل  م��ا  ا���ش��رب  �ساد�ساً: 
لأنها  املاء  من  يوميًا  اأك��واب   8
اجل�شم  ترطيب  على  ت�شاعد 
واإنقا�ص  ال�شموم  من  وتطهريه 

الوزن.

ممار�شة  ع��ل��ى  واظ���ب  ���س��اب��ع��اً: 
خالل  منتظم  ب�شكل  الريا�شة 
ل���زي���ادة معدل  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
اىل  ال��ذه��اب  فيمكنك  احل��رق، 
الأ�شبوع  يف  مرات  ثالث  النادي 
متارين  من  جمموعة  وممار�شة 
الأيروبك�ص والكارديو للحفاظ 

على وزنك. 
تناول  ع��ن  تتغافل  ل  ث��ام��ن��اً: 
رم�شان،  يف  باأنواعها  الفاكهة 
لأنها تعّد بدياًل �شحيًا لتعوي�ص 
يف  ج�شمك  م��ن  ال�شكر  نق�ص 

رم�شان بدًل من احللويات.
الأبي�ص  الع�شل  ا�شتخدم  تا�سعاً: 
حتلية  يف  ال�����ش��ك��ر  م���ن  ب����دًل 
ويف�شل  الرم�شانية،  الع�شائر 
التي  الطبيعية  الع�شائر  تناول 
ل حتتاج اإىل حتلية مثل ع�شري 

الربتقال والبطيخ وغريها.
احللوى  تناول  جتنب  اأخ���ريًا: 
مبا�شرة  الإف��ط��ار  ت��ن��اول  بعد 
املعدة،  حجم  ي���زداد  ل  حتى 
بعد  تناولها  الأف�����ش��ل  م��ن  ب��ل 
من  ���ش��اع��ات  ث��الث  او  �شاعتني 
قد  املعدة  تكون  حتى  الإفطار 
ه�شمت الوجبة الرئي�شية، ويف 
تناول  اإىل  بحاجة  كنت  ح��ال 
بعد  مبا�شرة  احللوى  من  �شيء 
ا�شتبدالها  فيمكنك  الإف��ط��ار، 
بالطاقة  �شيمدك  الذي  بالتمر 

وال�شكر املطلوبني.

تتمّيز احللويات الرم�سانية بتنوعها ولذتها ال�سهية والتي التقاوم، 
ويبداأ معها ال�سراع النف�سي بني الكمية التي يجب تناولها لعدم 
اكت�ساب املزيد من الوزن، والوقت املنا�سب بعد االإفطار، يف هذا 
ال�سياق، يقدم اخت�سا�سيو التغذية ن�سائح ذكية، ت�ساعد الفرد على 

تناول احللويات الرم�سانية:
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الربتغايل  الالعب  ودع 
اإيغوتيدزي  اأن��ري 

العامل  بطولة 
ل�����ل�����ج�����ودو، 
املقامة حاليا 
يف اأذربيجان، 

الغريب  ل��ك��ن 
مل  ال��الع��ب  اأن 

ي��ه��زم يف امل��ب��ارزة، 
ت�شجيل  اأظ���ه���ر  وف��ق��م��ا 

م�شور "للخ�شارة".
العامل  بطولة  م��ن  اإي��غ��وت��ي��دزي  وخ���رج 
اأدواره��ا  يف  ت��زال  ل  وهي  مبكرا،  للجودو 
يد  على  تكن  مل  هزميته  لكن  الأوىل، 

خ�شمه، بل على هاتفه املحمول.
ون�شي امل�شارع الربتغايل هاتفه املحمول يف 
جيبه، واأثناء النزال �شقط يف الأر�ص، مما 
للحكم،  ا�شتكى  الذي  خ�شمه  ده�شة  اأثار 

فما كان منه اإل اإعالن خ�شمه فائزا.
وي��ح��ظ��ر ع��ل ال��الع��ب��ني ح��م��ل الأج��ه��زة 
جميع  يف  امل��ن��اف�����ش��ات  اأث��ن��اء  امل��ح��م��ول��ة 
الريا�شات، اإل اأن الالعب الربتغايل و�شع 
الريا�شية  بدلته  داخ��ل  املحمول  هاتفه 
اإىل  دخ��ول��ه  اأث���ن���اء  ي��رتك��ه  اأن  ون�����ش��ي 

احللبة.
و�شائل  على  وا�شعا  انت�شارا  الفيديو  ولقي 
التوا�شل الجتماعي، كما حظي بتعليقات 

�شاخرة من ن�شطاء من عدة دول.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

لعب يتلقى هزمية 
هاتفه" يد  "على 

عن رم�ضان



باتنة

الكاتبة ال�سابة كرمية طالبي/ خن�سلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�شان  �شهر  اأترقب    

ع�شر  احدى  بعد  لأَيِنّ  ال�شنوية،  اإجازته 
�شهرا من الرك�ص امل�شتمر يف العديد من 
جمالت 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 لأكون اإن�شانة اأف�شل.

الطبخ  قليال مبجال  ال�شهر لأهتم  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 
اأن�شى دائما ترتيل بع�ص من الآيات من كتاب  مع والدتي وكي ل 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ال��ربام��ج  بع�ص  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  اهلل 

الجتماعي.

في

جلي�سي يف رم�سان

حَمبوبتــي  يــا  ي�ســبُه  �ســيء  ال 
الَوَطنا 

ال اأنــِت، ال نحــُن، ال قلبــي الــذي 
َوَهنا

......
ال البــدُر، ال النجــُم، ال ال�ســم�ُص 

التي بزَغترْ
ا لنا َثمنا  وال جميُع الذي اأَعطورْ

.....
فكيَف اأرحُل بحثًا عن َهَواآ َوطٍن

َ لنرْ األقاُه غرَي ُهنا  اأدري باأينىّ
......

ُقومــي حبيبــُة فا�ســقي الــورَد 
والَتم�ِسي

يِلرْ ثوَب ُعر�ســي وهاتي العطَر 
والكَفنا

....
ولتكتبي فوَق باِب البيِت عا�َص 

ُهنا 
َمــن مــاَت ميتــَة اأَهــلِّ اِلعــزِّ ال 

اجُلبناآ
وظلَّ رغَم زواِل البيِت ُمتَِّخذًا 
حتــى   - البيــِت  �ُســرَفِة  ِمــنرْ 

ُزلِزَلترْ - وَطنا. 

�شعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سبيبني: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع.

 م�سعب بلهادف/ اأدرار 

ل �سيء ي�سبه حمبوبتي

رائحة  واعتدت على  االأيام  مرت 
املــ�ــســتــ�ــســفــيــات وجـــرعـــات الــعــالج 
كما  احلارقة،  ــة  واالأدوي الكيماوي 
اأنني اعتدت على بكاء اأمي ونظرات 
ال�سفقة يف اأعني االآخرين وجتنبهم 
قد  ال�سرطان  وكــاأن  با�ستمرار  يل 

اأ�سبح عاًرا !!
لقد اعتدت على كل �سيء ولكني 
الزلت  اأبــدا،  غيابك  على  اأعتد  مل 
واأراقبك  اأنتظرك على عتبة احلب 
يف  طمعا  الذاكرة  نوافذ  من  خل�سة 

�سدفة جتمعني بك جمددا.
الطبية  التحاليل  ك�سفت  عندما 
مراحله  يف  ــرطــان  ــس � وجــــود  عـــن 
االأخرية ينه�ص ج�سدي كنت خائفة 
فحملتني  وحمــطــمــة،  يائ�سة   ...
كانت  ا�سعر.   اأن  دون  اإليك  قدمي 
تبكي  ــرمــاديــة  ال دي�سمرب  �ــســمــاء 
حزين  ت�ساركني  وكاأنها  �سمت  يف 
وتوا�سيني، ليت دموع ال�سماء تغ�سل 

اأحقاد الب�سر  !!
معا،  �سنبكي  اأننا  يومها  اأظن  كنت 
غرقت  التي  الوحيدة  كنت  ولكنني 
يف طوفان دموعها، فقد تركَت يدي 
واأغلقَت اأبواب اللقاء التي بيننا اإىل 
قلَت  �سمريَك  ُت�سكَت  ولكي   !! االأبد 
علمت  الأنني   ... خدعتك  قد  اأنني 
عنك  واأخفيت  بدايته  يف  باملر�ص 

االأمر !!
عندما افرتقنا �سعرت اأن اخلاليا 
ال�سرطانية يف ج�سدي قد ت�ساعفت 
وفقدت  بالغثيان  فــاأ�ــســبــت  ـــرث  اأك
لعدة  ال�سواد  ليحت�سنني  تـــوازين 

اأيام ..
جل�ساتي  يف  مــعــي  كــنــت  لــيــتــك 
ومتــدين  يــدي  لتم�سك  العالجية 
كنت  ليتك   .. االأمل  ملقاومة  بالقوة 
لتنظر  �سعري  ق�س�سُت  ــوم  ي معي 

مازلت  ــي  ــن اأن ــربين  ــخ وت عيني  يف 
جميلة.

بو�سع  تقنعني  اأن  ــي  اأم حــاولــت 
ذلك  رف�ست  ولكنني  امل�ستعار  ال�سعر 
مزيفة  اأبدو  اأن  اأريد  اأكن  مل  ب�سدة 

يف اآخر اأيام حياتي .
حبنا  عن  ال�سرطان  اأخــربت  لقد 

وجنوننا وتفا�سيلنا ال�سغرية ...
املف�سلة  اأغنيتنا  عــن  اأخــربتــه 
اأمام  ت�سعها  التي  اليا�سمني  واأزهــار 

بيتي كلما غ�سبت منك...
ــاء اأوالدنــــا  ــم ــس اأخـــربتـــه عــن اأ�
الذين لن يولدوا اأبدا وعن اأحالمنا 
كتاب  من  مهرتئة  ورقــة  باتت  التي 

الذكريات ...
فرقني  الأنــه  ال�سرطان  اأكــره  اأنــا 
اأكــرث الأنــك حطمت  عنك واأكــرهــك 

قلبي الذي مل يعد يحتمل غيابك .
وبداأت  احلراك  اأ�ستطيع  اأعد  مل 
ــالم يبدو  ــك ــي عــلــى ال ــدرت ــد ق ــق اأف
كيف  اقـــرتبـــت...    قــد  نهايتي  اأن 
حتت  املدفون  حبنا  عن  �ساأخربهم 
اإثــر  ارتــطــم  ـــذي  ال قلبي  اأنــقــا�ــص 
غارق  حب  ـــوؤمل...   م واقــع  �سيحة 
بقيود  ومكبل  الــوحــدة  �ــســراب  يف 

الزمن.
الأنينه...  ي�ستمع  غريي  اأحد  ال 
يف  ال�سهاد  ي�ساركه  غــريي  ــد  اأح ال 
كاأ�ص  معه  ويتجرع  احلالكة  الليايل 
غريي  اأحــد  ال  الثمالة   حتى  االأمل 
ب�سكرات  ي�سعر  و  احت�ساره  ي�سهد 
يف  ت�سري  املرعبة  والرع�سة  موته 

ج�سده .
جنازته  ي�سيع  غـــريي  ـــد  اأح ال 
على  احلزينة  االأزهـــار  تلك  وي�سع 
هنا   : ال�ساهد  على  ويكتب  ــربه  ق
م�سروقة  واأحالم  من�سي  حب  يرقد 

اأجه�ست يف مقربة االأوهام .
نور خمتاري / باتنة

ــــــة  ق�شّ

 

على  له  مو�سول  اليل" وال�سكر  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

املبدعة �شعاد �شحنون/ باتنة وم�شاركة رق�شة "الدراوي�ش":
ة، رغم جماليته، وعمقه، اقرئي املزيد من االأ�سعار   ن�صىّ مغرق يف الرمزيىّ

حتى تتكون لديك امللكة اىل جانب املوهبة، دمتي وفية لالإبداع.

املبدعة حنني ذيبون/ �شطيف وم�شاركة "ارادة ال�شعب": 
يا�سي ، لكن عليك جتنىّب االأخطاء   جتربة ال باأ�ص بها يف كتابة املقال ال�سىّ

والتعبري الب�سيط اخلايل من اخل�سائ�ص الفنيىّة.

املبدعة اأ�شواق / ب�شكرة وم�شاركة "فتاة املراآة":   
الرجاء  لكن فيها كثري من االأخطاء،  ي،  الفنىّ طة من اجلانب  ة متو�سىّ ق�سىّ  
يف  نا�سجة  كتاباتك  تغدو  حتى  اأكرث  املطالعة  اأكرثي  امل�ستقبل،  يف  بها  جتنىّ

امل�ستقبل ننظر منك الكثري.

حــب من�سي 

عبد اهلل اليل

رحلة املوت هي اأو قارب املوت 
من  تخلو  ال  لكنها  ا�سمها  اختلف 

كلمة املوت 
�سبب  األـــف  لــديــه  كـــان  ــن  م منهم 

للرحيل ومل يرحل 
�سبب  األـــف  لــديــه  ــان  ك مــن  ومنهم 

للبقاء ورحل 
ياأكلها  ت�سافر  ال  التي  فال�سفينة 

ال�سداأ وكذلك االإن�سان 
عظيمة... ك�سرخة  يبدو  البحر 

اأيها احلمقى.. ي�سرخ وي�سرخ قائال: 
تفهمون  هل  جــدا  كبري  �سيء  احلياة 
ذلك اأم ال !! �سيء كبري جدا ل�ست اأنا 
اأنا  ل�ست  والبطالة  الفقر  من  جناتك 
وطنك  تهجر  ال  اأحالمك  �سيحقق  من 
فاحلوت  اإخوتك  اأبوك  اأمك  تهجر  ال 

لن يرحمك 
ثم  اأوال  يجربك  كاحلياة  فالبحر 

يعلمك فتمهل ...

ــا يحدث من  ال ميكــن لالأديــب اأن يكــون منقطعا عمىّ
ة، وكثريا  الت، اجتماعيــة اأو �سيا�ســيىّ حولــه مــن حتــوىّ
ل، اأو م�ســجال  مــا يكــون فاعــال يف ميــدان هــذا التحــوىّ
ام ي�ســجل ملحمة  لالأحــداث وموؤثــرا فيها، فهذا اأبو متىّ

ورية فيقول: ولة بفتح عمىّ �سيف الدىّ
ِه احلدُّ  ــيُف اأ�ســدُق اأنباًء مَن الكتِب * * يف حدِّ ال�سىّ

بنَي اجلدِّ واللَِّعِب 
�سات املبطلني الذين زعموا  ون�ســَف بذلك كلَّ تخــرىّ
ورية ( يف ذلك  اأنىّ قــراءة النجوم متنع الفتح )فتح عمىّ

الوقت، ولذلك قال:
ــبعة  والعلم يف �ســهب االأرمــاح المعة * * ال يف ال�سَّ

ال�سهب 
وقد ُت�سِعُل )كلمٌة( حرًبا تدوم اأعواما، وقد ُتطفئ 
كلمــُة احلكمِة فتنــًة مطلىّة باأنيابها، وقد كان لر�ســول 
اهلل �ســلى اهلل عليه و�سلىّم ثالثُة �سعراء يدافعون عن 
ا�ســئة، مثلمــا يدافع عنهــا املقاتلون  دولــة املدينــة النىّ
ان بن ثابت وهو اأحد اأبرز هوؤالء  يوف، وقال حل�سىّ بال�سُّ

ال�سعراء:
" �ساعر يهجو قري�سا  ُجُهمرْ وروح القد�ص معك  " ُاهرْ
دفاعــا عــن االإ�ســالم، يكــون جربيــل معه، فمــا اأعظم 
فو�ص، وهــذا مفدي زكريا  ها وقعا يف النىّ الكلمــة واأ�ســدىّ
زلــزل عر�ــص فرن�ســا بكلمــات هي اأ�ســدىّ عليهــا من وقع 

�سا�ص:  الرىّ
يا فرن�ســا قد م�ســى وقت العتاب *  * وطويناه كما 

ُيطوى الكتاب. 
ي وخذي  يا فرن�سا اإنىّ ذا يوم احل�ساب *  * فا�ستعدىّ

ا اجلواب منىّ
ل  ويف احلــراك الــذي تعي�ســه اجلزائر اليوم، �ســجىّ
عدد كبــري من ال�ســعراء واالأدبــاء ب�ســمتهم، ودبىّجوا 
ق�ســائد ومقــاالت متفاعلة مــع احلراك ب�ســكل موؤثر 
ــهم اإىل و�سع اأنا�سيد حما�سية لدعم  جدا، و�سعى بع�سُ
احلراك ال�ســعبي، وتاأجيــج عواطف ال�ســعب من اأجل 
يا�سي احل�ساري  الثبات واال�ســتمرار يف هذا الفعل ال�سِّ

د جربوعة:  الكبري، حتىّى قال حممىّ
وطني الذي ربيتُه يف دفرٍت 

ُل  وطني هواَي - هوى �سباَي- االأوَّ
�ستون عاما وهو ياأكل نف�سُه 

جوعا ويب�سُق زاهدا ما ياأكُل
�ستون عاما وهو يف اأغالله 

مثل االأ�سرِي بال حذاٍء.. يحُجل 
�ستون عاما .. للفقري حقيبٌة 

والبحُر .. والقلُب احلزيُن املثقُل
وعربىّ غريه عن وثبات احلراك وتطوراته املختلفة 
اأي�ســا �ســعرا ونــرثا، ليكــون االأدب رافــدا الأي تغيــري 

اريخ. ك عجلة التىّ اإيجابي، اأو فعل �سيا�سي يحرىّ

الأدب وال�ّسيا�سة..!

رما�ص وداد/ �سكيكدة

ــــــــــــــة" ــــــــــــــوك ــــــــــــــل "ف

خاطرة هم�شة

20موا�صم البوح الثالثاء 03 مايو 2969/ 14  ماي 2019 املوافق لـ 09 رم�ضان 1440



قال اأنه "�سجل برنامج ديني بعنوان )كنوز رم�سانية( مع اأئمة املنطقة ويعر�س على اليوتوب"

مواعيد 
ثقافية

امل�سرح  انتاج  com" من  و�سخ  "مونولوج  امل�سرحي  العر�ص  مع  باتنة: •�سهرة 
اجلهوي باتنة، على ال�ساعة 22.30.

"قالوفة" من تقدمي التعاونية الثقافية  بعنوان  م�سرحي  خن�سلة: •عر�ص 
خن�سلة. �سوايعي  علي  الثقافة  بدار  الفن" ال�سلف،  "اأ�سدقاء 

احتفال باليوم العاملي "للعي�س معا ب�سالم"
خن�صلة

يف   ولنقل  الفن  جم��ال  يف  تخو�ص  اأن  •اأردت 
اأك��رث  لنكون  والتلفزيوين،  ال�سينمائي  االخ���راج 
داخل  تكون  اأن  فكرة  جاءتك  كيف  وو�سوحا،  تدقيقا 
عمل  اأول  عن  ماذا  والتلفزيون،  ال�سينمائية  ال�سناعة 

فني قدمته؟
خمي�شي ا�شعادي املعروف  با�شم  خمي�ص الكواكب  
خريج معهد احلقوق، اأوؤمن باأن الفن جزء هام يف  
فنون  بدون  معنى  لها  يكون   لن  واحلياة  احلياة 
اأكرث   ايل  الأق��رب  الهوايات  من  الكثري  لدي   ..
ال�شينما  واأ�شعى من اأجل  �شناعة ال�شينما لأنني 
اأريد  التي  الر�شائل  من  العديد  لدي  باأنه  اأ�شعر 
تو�شيلها للنا�ص وهديف �شناعة �شينما ذات قيمة 
امل�شاعر  كافة  عن  وتعرب  العام  بالذوق  ترقي 
اليومية  احلياة  م�شاكل  على  ال�شوء  وت�شليط 

التي يعاين منها معظم طبقات املجتمع. 
تربيت منذ نعومة اأظفاري  على الفن وال�شينما، 
قاعة  ي�شري  م��ن  ه��و  الأك����رب   الأخ  ك���ان   حيث 
ال�شينما يف املنطقة ل�شنوات طويلة جدا، والتي  
نف�ص  يف  الّنه�شة(   )�شينما  ان��ذاك  ا�شمها  كان 
اأجل�ص  وكنت  فيديوتيك   حمل   له  كان  الوقت 
اأعمل فيه  اأن  فيه واأنا تلميذ يف البتدائي قبل 
واأ�شرطة  الفيديو  اأ�شرطة  مرحلة   يف  لحقا  
الكا�شيط التي اندثرت يف الوقت الراهن، لذلك 
اأحببت ال�شينما منذ  ال�شغر كما كان يل احتكاك 
بالكامريا واملونتاج  يف بداية الأمر بحكم  ت�شوير 

الأعرا�ص واحلفالت. 
يف  حتديدا  كانت  الخ���راج  ع��امل  دخ��ول  فكرة 
الخ��راج  دورة   يف  �شاركت  اأي���ن    2014 �شنة 
ال�شينيمائي يف اأحد املعاهد بولية وهران، ويف 
م�شرتك  كعمل  انتاج  اأول  يل  كان  ال��دورة  نف�ص 
مع فريقي يف الدورة واملتمثل يف الفيلم الق�شري 
املرتبة  على  حت�شل  وال���ذي   )�شابر(  بعنوان 
ولية  يف  الق�شرية  الأف��الم  مهرجان  يف  الثانية 

�شطيف.

الفنانني  ملختلف  الكليبات  ع�سرات  اأي�سا  •قدمت 
الرموز  اأح��د  اأن��ك  اأعتقد  باملجان،  والداخل  باخلارج 
لدى  متنف�سا  الفن  جعل  اىل  ت�سعى  التي  الن�سالية 
الذي    ) ال�سباب، خا�سة كليب")عبدالرحيم مليزو  كل 
جل  تقدم  يجعلك  الذي  ما  الوطن،  حب   عن   غنى  

وقتك وطاقاتك لال�ستثمار يف الفن ال�سبابي؟
معظم املواهب احلقيقة مدفونة وال�شبب املبا�شر 
يعاين   الذي   ال�شبب  نف�ص  وهو  الإمكانيات  قلة 
منه اأغلب الفنانني يف اجلزائر، اأين جند الكثري 
ل  لكن  ج��اه��زة  اأع��م��ال  حتى  ب��ل  اأف��ك��ار  لديهم 
ميلكون المكانيات والدعم لرتى  هذه الأعمال 
النا�شئ   الفنان  مع  ينطبق  ال�شيء  نف�ص  الّنور، 
بوالده  ال�شدفة  جمعتني  اأي��ن   )عبدالرحيم( 
اي�شال  كيفية  عن  ا�شت�شارة  مني  طلب  ال��ذي  
اأغنيته واأنا �شخ�شيا كنت معجب باأدائه وموهبته 

فاأردت اأن اأقدم له هدية وهي كليب  فيديو.

ل  ال��ت��ي  امل��واه��ب  م��ن  الكثري  م��ع  ال�����ش��يء  نف�ص 
ت�شتطيع  مقاومة تكاليف ت�شوير كليبات فيديو، 
اأقدم  ولو ال�شيء القليل  اأن  لذلك اأحاول دائما 
التي   والطاقة  الوقت  م�شاألة  اأما  املواهب،  لهذه 
اأبذلها فال تهم باملقارنة مع  البت�شامة وال�شعادة 
التي ل تقدر بثمن والتي ي�شنعها العمل، كما اأين  
حبا يف املجال  فال  اأ�شعى  من اأجل  حتقيق  مقابل 

مادي.

•هل تطمح يف اأن يكون لك ا�سم يف جمال االخراج 
عن  �ستقدمه،  الذي  فما  لك  اأتيحت  ولو  ال�سينمائي، 

املوا�سيع التي تريد اأن ت�سلط ال�سوء عليها؟
اأنه ل يوجد �شخ�ص ل يطمح  بالتاأكيد، اأعتقد  
كاأي   واأنا  ب�شمة يف جمال اخت�شا�شه،  اأن يرتك 
اأن  اأي�شا  اأحالمي، واأطمع  اأطمح يف حتقيق  �شاب 

يكون يل م�شتقبال اإ�شم  يف عامل الخراج.
اأرغب يف معاجلة  فاأنا  اأتيحت يل الفر�شة    ولو 
الكثري من ق�شايا املجتمع  بوا�شطة �شينما تهدف 
اأداة  تعترب  ال�شينما  لأن  املجتمع،  خدمة  اإىل 
�شيف  اأي�شا  وهي  والرتفيه  التوجيه  اأدوات  من 
معول  فهي  اخل��ري  يف  ا�شتعملت  اإن  ح��دي��ن،  ذو 
 .. هدم  معول  فهي  ال�شر  يف  ا�شتعملت  واإن  بناء 
اأكرث ملعظم الآفات الجتماعية  واأريد  التطرق 

املنت�شرة  يف الوقت الراهن.

•رمبا من املخرجني الذين ترى اأنهم تركوا اأثرا بالغا 
فيك، وامتهنت العمل ال�سينمائي؟

حمليا اأحب اأعمال املخرج جعفر قا�شم  املعروف 
بال�شيت كوم وامل�شل�شالت التلفزيونية.

معني  برنامج  هنالك  هل  رم�سان،  �سهر  يف  •ونحن 
كل  وتوؤجل  خا�سة،  خ�سو�سية  لرم�سان  اأم  به،  تقوم 

اأعمالك الفنية ملا بعد رم�سان؟
بخ�شو�ص �شهر رم�شان اأنا ب�شدد ت�شجيل حلقات 
برنامج  يف  املنطقة  يف  واأ�شاتذة  اأئمة  مع  دينية 
ال�شنة  رم�شان  بداأتها يف  الفكرة   بعنوان  ديني  
والإمام  الأ�شتاذ  مع  حلقات  �شجلت  اأين  املا�شية 
اخلطيب اأبو متيم الق�شنطيني واكتفيت بعر�شها 
اهلل  بحول  لكن    كتجربة،  اليوتيوب  قناة  يف 

�شنقوم  بتطوير الفكرة يف هذه ال�شنة.

ختامية •كلمة 
�شينما  منلك  ل  عامة  ب�شورة  اجلزائر   يف  نحن 
اأغلبيتها  ج��زائ��ري��ة  اأع��م��ال  ف��ق��ط  من��ل��ك  ب��ل 
على  يجب  لذلك  �شخ�شية،  مبجهودات  اجنزت  
وف�شح  املجال  يف  النظر  اإع��ادة  املكلفة  ال��وزارة 
الطريق  خا�شة فيما يعرف  بال�شينما امل�شتقلة 
وهدفها  ال�شوقي  النتاج  هدف  من  تخلو  كونها 
ما مييزها  �شينما خال�شة وهو  الوحيد هو عمل 
عن ال�شينما التجارية،  واأن تعطي دعم لل�شباب 
على  وف��ري  فني  ب��اإرث  للخروج  املجال  يف  املبدع 

غرار ال�شينما العاملية ب�شكل عام.

تعكف جمعية رعاية وترقية الطفولة بال�شراكة 
خن�شلة  ل��ولي��ة  ال�شباب  م��ب��ادرات  راب��ط��ة  م��ع 
لولية  ال�شباب  موؤ�ش�شات  دي��وان  مع  وبالتن�شيق  
والريا�شة على تنظيم  ال�شباب  خن�شلة ومديرية 
م�شابقة ولئية بعديد الأن�شطة على غرار م�شابقة 
اأح�شن �شورة فوتوغرافية جت�شد �شلمية احلراك 
ال�شعبي بولية خن�شلة، وكذا م�شابقة اأح�شن ر�شم 
والحتفالت  تزامنا  ذلك  وياأتي  ال�شالم،  حول 

باليوم العاملي "للعي�ص معا يف �شالم".
خمتلف  يف  امل�شابقة  عن  الر�شمي  الإع���الن  ومت 
ال�شباب  م��وؤ���ش�����ش��ات  وع���رب  الإع��الم��ي��ة  امل��واق��ع 
اأجل  اآخ��ر  حتديد  مت  كما  اجلمعية،  واحل��رك��ة 
اجلاري  ماي  �شهر  من   14 يوم  الأعمال  ل�شتالم 
الفائزين  وتكرمي  باملنا�شبة  معر�ص  تنظيم  ليتم 

ذات  من   16 ي��وم  جم��ال  كل  يف  الأوائ���ل  الثالثة 
ال�شهر بديوان موؤ�ش�شات ال�شباب بعا�شمة الولية 

خن�شلة.
جمعية  رئي�ص  زعيم  ب��ن  حليم  اأ���ش��ار  جهته  م��ن 
موؤ�ش�شات  ديوان  ومدير  الطفولة  وترقية  رعاية 
اأن  اإىل  نيوز"  "الأورا�ص  ل���  حديثه  يف  ال�شباب 
اجلزائريون �شنعوا ال�شتثناء بني الدول العربية 
وحتى الأوروبية خالل م�شرياتهم من اأجل التغيري 
نحو الأف�شل ومطالبتهم كل جمعة بتغيري النظام 
واإ�شقاط رموز الف�شاد، فلم ي�شبق ح�شبه اأن خرجت 
ال�شعوب للتظاهر اأو املطالبة بحقها دون عنف من 
طرف ال�شلطة اأو املتظاهرين وهذه التجربة ل بد 
تثمينها  يجب  لكن  ال�شحاب  مر  متر  نرتكها  ل  اأن 
والرتويج لها لأنها �شتظل در�شا يف احلوار وال�شالم 
بني اأطياف ال�شعب الواحد، منوها على اأن هذا ما 
وال�شابقة  امل�شابقة  هذه  تنظيم  �شرورة  اإىل  دفع 
يف اجلزائر حتى نبني للعامل اأجمع ول�شبابنا اأنهم 
كانوا يف طليعة العي�ص يف �شالم و هو اليوم العاملي 
الذي اقرتحته اجلزائر العام املا�شي وتبنته هيئة 
الأمم املتحدة ليكون يوما دوليا  فعله اجلزائريون 

هذه  اأن  املتحدث  ذات  اأك��د  كما  وق��ال��ب��ا،  قلبا 
خا�شة  ال�شباب  يتم�شك  اأن  اإىل  تهدف  امل�شابقة 
باحلفاظ على اأمن بالدهم، فبدل الغ�شب يردون 
الع�شيبة  اللحظات  لتجاوز  �شاخرة  مب�شاهد 
وقلب احلدث من مت�شنج غري مقبول اإىل كوميديا 
م�شتوى  اإىل  باملحتجني  ترقى  واعية  �شعبية 

تطلعاتهم لبالدهم.
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للتغلغل ال�سينما  على  راهن  ا�سعادي" فنان  "خمي�سي 
 يف عمق املجتمع ومعاجلته دراميا 

خن�سلة حتت�سن م�سابقة ولئية لأح�سن ر�سم 
و�سورة فوتوغرافية حول احلراك وال�سالم

رم�ضان 
   يجمعنا

ح������وار: رقي��ة حلم����ر

ثقافةرمضان كريم
عا�سق ملختلف الفنون الب�سرية، انطالقا من االعالم واحل�س�ص املقدمة وكليبات الفيديو، اإىل ال�سينما والغو�ص يف دهاليز املجتمع، فنان وخمرج مار�ص ب�سمته كما يريد اأن يراها عرب 
�سوء وبقعة الكامريا، ابن مدينة �سطيف "خمي�سي ا�سعدي"، من مواليد 1979 ببوعندا�ص بوالية �سطيف، فعلى الرغم من اأنه در�ص احلقوق بجامعة عبا�ص فرحات، اإال اأنه ا�ستطاع 

اأن ينفذ عرب �سا�سة ال�سينما وما وراء الكامريا ليكون حمطة مهمة لل�سباب الطموح، ويف رم�سان يجمعنا بتفا�سيل اأخرى.

اأع�������الم  ك�����ت�����اب  يف  ج�������اء 
بن  "اأحمد  ب�شكرة:  منطقة 
���ش��ال��ح امل���ع���روف ب��ل��ق��ب اب��ن 
عامل  ذياب)2009-1914(، 
كاتب  واأدي��ب  مدر�ص  ا�شالحي 
ولد  وناقد،  �شاعر  م�شرحيات 
ببلدة القنطرة ون�شاأ فيه، تعلم 
مو�شى  ال�شيخ  يد  على  القراآن 
الزياين، ويف �شنة 1930 انتقل 
اىل زاوية ال�شيخ  علي بن عمر، 
من  العديد  ي��دي  على  ف��در���ص 
اهلل  عبد  غ��رار  على  �شيوخها 
الأخ�شري وال�شيخ عبد اهلل بن 

املربوك عثماين.
اىل  حت���ول   1933 �شنة  يف 
على  ودر���ص  ق�شنطينة  مدينة 
ي��د الم����ام اب���ن ب��ادي�����ص، ثم 
 1935 �شنة  تون�ص  اىل  �شافر 
وال��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع ال��زي��ت��ون��ة 
الأهلية  ال�شهادة  على  وحت�شل 
�شهادة  وع��ل��ى   1938 ���ش��ن��ة 
ثم   ،1941 �شنة  التح�شيل 
العلماء  جمعية  مبدار�ص  در�ص 
مدير  من�شب  و�شغل  امل�شلمني 
برج  مبدينة  التهذيب  مدر�شة 
 1942 �شنة  م��ن  ب��وع��ري��ري��ج 

اإىل �شنة 1948.
ت��ق��ل��د ع�����دة م���ن���ا����ش���ب من 
الرتبية  ملدر�شة  مديرا  بينها 
بلعبا�ص  ب�����ش��ي��دي  وال��ت��ع��ل��ي��م 
احياء  مدر�شة  على  وم��دي��را 
وعني  العلمة،  ملدينة  العلوم 
الن�صء  م��در���ش��ة  على  م��دي��را 
ويف  باتنة،  مبدينة  اجل��دي��د 
عهد ال�شتقالل وا�شل م�شريته 
الرتبوية فعمل ا�شتاذا بثانوية 
انتقل  ثم  بولعيد،  بن  م�شطفى 
اىل مدينة البليدة ليتم تعينه 

ا�شتاذا بثانوية الفتح.
م��دي��ري��ة  اإىل  ان���ت���دب  ث���م 
الرتبية  وزارة  يف  التن�شيط 
امل��ع��ه��د  اإىل  ث���م  وال��ت��ع��ل��ي��م 
�شنة  ال���وزارة  بنف�ص  الرتبوي 
ال�شنة  وه��ي   1981/1974
التقاعد،  على  فيها  اأح��ل  التي 
يف  عدة  وق�شائد  مقالت  ن�شر 
)ال�شل�شلة  الب�شائر  ج��ري��دة 
"هنا  جم��ل��ة  ويف  ال��ث��ان��ي��ة( 
"الثقافة"  وجملة  اجلزائر" 
الثقافة  وزارة  ع��ن  ال�����ش��ادرة 

باجلزائر.
احل�شن  حممد  الأ���ش��ت��اذ  ق��ال 
اأديب  اأحمد  "وال�شيخ  ف�شالء: 
وك��ات��ب لم���ع، يقول  ب��اح��ث، 
ومعلم  مبدع،  و�شاعر  ال�شعر، 
قدير، �شب بني اأح�شان النه�شة 
اجلزائرية،  ولقومية  العلمية 
وت�شبع  ميادينها،  يف  وترعرع 
مب���ب���ادئ ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��اء 
ح�شن  اجل��زائ��ري��ني،  امل�شلمني 
جيد  ال��ب��ي��ان،  �شهل  ال��رتب��ي��ة، 

ال�شتعداد".

ابن ذياب 
الباحث" الأديب  "املعلم 

لولية  الدينية  ال�����ش��وؤون  مديرية  نظمت 
عديد  الف�شيل  رم�شان  و�شهر  تزامنا  خن�شلة 
امل�شابقات الدينية على غرار م�شابقة اأح�شن 
خمتلف  تظم  وال��ت��ي  ال��ك��رمي  للقراآن  ت��الوة 
اجلن�شني،  ولكال  الأعمار  خمتلف  من  الفئات 
اأين مت تق�شيمهم اإىل 3 جمموعات، املجموعة 
حني  يف  �شنة   15 العمر  يتجاوز  ل  الأوىل 
�شنة   40 اىل   15 م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
والثالثة يفوق 40 �شنة، ومت اقامة ت�شفيات 
الولية  بلديات  م�شاجد  خمتلف  عرب  اأولية 
الت�شفيات  انطلقت  وقد  املن�شرم،  ال�شهر  يف 

النهائية مب�شجد المري عبد القادر.
تنظيم  ال��ولي��ة  �شهدت  ال�شياق  ذات  ويف 
وال�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  يف  م�شابقة  
النبوية  ال�شرية  وك��ذا  ال�شريفة  النبوية 
الأول  امل��ح��ور  يف  متمثلة  حم��اور  ث��الث  وف��ق 
حفظ  م��راح��ل  لثالث  مقيم  ال��ق��راآن  حلفظ 
وحفظ  القراآن  ن�شف  وحفظ  كامال  القراآن 
الربعني  حفظ  الثاين  واملحور  القراآن،  ربع 

الثالث  واملحور  والتحليل،  ال�شرح  مع  النووية 
كما  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  امل�شطفي  �شرية 
اذان  �شوت  لأح�شن  خا�شة  م�شابقة  نظمت 
�شعرية  رف���ع  يف  المي����ان  ح��ن��اج��ر  )ت�����ش��اب��ق 
اإىل ثالث  والتي ق�شمت هي الخرى  الآذان( 
15 و25  جمموعات عمرية فئة الأوىل بني 
والثالثة  �شنة  و40   25 بني  والثانية  �شنة 

يفوق 40 �شنة.
ت�شفياتها  فعاليات  انطلقت  امل�شابقات  هذه 
النهائية مب�شجد الأمري عبد القادر، وت�شتمر 
الفائزين  حتديد  ليتم  رم�شان  �شهر  طيلة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  م��ن  ال��ق��در  ل��ي��ل��ة  وت��ك��رمي��ه��م 

املبارك.
وا�شعة  م�شاركة  امل�شابقات  هذه  �شهدت  وقد 
م��ن��اف�����ش��ة قوية  ال��ف��ئ��ات، و���ش��ط  مل��خ��ت��ل��ف 
املبادرة  هذه  اأن  واأك��دوا  اجلميع  ا�شتح�شنها 
اأفراد  بني  ال�شلة  تعزز  اأن  �شاأنها  من  احل�شنة 

املجتمع وبني العبد وربه.
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اإطالق م�سابقات دينية يف تالوة القراآن 
وال�سنة النبوية بخن�سلة

اأبواب  وافتح  بنف�سك،  دربك  طريق  واح��د، اأنر  بباب  تتعلق  وال  للفرح،  �ستات كثرية  يف  لن�سرفها  تخلق  مل  رقية حلمراالأمور، احلياة اأروع من ذلك...يقنيفاحلياة 

معلقات "مثقف"



موت اإجباري
يقول اأحدهم..

البارح رحت ن�شلي ال�شبح يف اجلامع والنعا�ص حاكمني 
املهم الإمام قرا �شورة 

طويلة
و اأنا بال�شيف حاكم 

روحي، غري �شجدنا بال 
ما نفيق رقدت

ويف الركعة الثاين 
ما ن�شت�ص معاهم 

وما فقت�ص حتى بعد 
ال�شالة والعباد كامل 

تقول ل اإله اإل اهلل
اهلل اأكرب مات وهو 

�شاجد وواحد يقول كن 
غري جيت يف بال�شتو

املهم ح�شمت انا اّنو�ص، 
ب�شح خفت ل نطول يدفنوين؟!.

ذكاء خارق
يف اليابان منذ �شن العامني يعلموا الطفل تركيب وتفكيك

جهاز الكومبيوتر.

يف اجلزائر: وين راهو نيفك وين راهو فمك وين راهم 
وذنيك

وين راهو �شعرك وين راهم عينيك وين راهم يديك
اإذا جاوب �شحيح يبداو يكربوا وي�شبحوا 

ويقول ما�شاء اهلل ذكي 
يبان اكت�شف كوكب جديد؟!.

اأهم 6 اأ�سئلة يف اجلزائر
� يعيطولك يف التيليفون تاع الدار 

وي�شق�شيوك وين راك؟ )ما تلقى ما تقول(
� ي�شوفوك خارج من احلمام م�شمخ باملاء 

وي�شق�شيوك..حتممت؟ )ل..�شب علي ملطر 
واأنا يف الدو�ص( 

� واقف ت�شنى امل�شعد يف الطابق الأر�شي 
وي�شق�شيوك..طالع الفوق؟ )ن�شتى يف الدار 

تنزل عندي(
�  ي�شوفو طوموبيلتك م�شروبة وي�شق�شيوك 

درت حادث؟ )ل..درتلها نيولوك(.
� ي�شفوك مك�شل يف فرا�شك ومغم�ص عينيك وي�شق�شيوك 

حاب ترقد؟ ) ل.. نحاول ننتحر(
� تدخل للدار..يقولولك جيت؟ )ل.. ما جيت�ص هذا 

خيايل( ؟!.
معلومات م�سلية

القمحة

اأمثال �سعبية

تذهب  فهي  نبيل،  بعمل  تقوم  الــغــربــان   •
فرتة  بــني  عليهم  لالطمئنان  والديها  لــزيــارة 

واأخرى.
ياأتي  ال  االإن�سان  منه  يعاين  الذي  • االكتئاب 
يف  االإفــراط  من  بل  فيها  يقع  التي  امل�سكلة  من 

التفكري فيها.
لفتاة  37عام  كانت  معروفة  غيبوية  • اأطول 
 ElAiNE ا�سمها  �سيكاغو  مــن  اأمــريــكــيــة 
7�سنوات  عــمــرهــا  كــــان   Esposito
اإىل  عام1934  بالغيبوبة  اأ�سيبت  عندما 

عام1978.
• الغفران جيد لل�سحة، ففي درا�سة لباحثني 
تقل  وي�سفح  يغفر  الــذي  ال�سخ�ص  اأن  اأثبتوا 
مقاوم  ج�سمه  وي�سبح  الــقــلــب  نــوبــات  لــديــه 

النت�سار ال�سرطان.
مو�سول  وهــو  املحمول  الهاتف  ا�ستعمال   •
ا�سالك  لذلك  البطارية،  ر  يدمىّ قد  بال�ساحن 

ال�سواحن تكون ق�سرية دائما.
• بكاء االأطفال املولودون حديثا ال ي�ساحبه 
يتكون  ال  الدموع  جمرى  الأن  وذلك  اأبــدا  دموع 

اإال بعد بلوغ الر�سيع �سهر واحد.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
املكنية بالقاف 
و القاف �ساكنة 
ف البوح و اللي 

حاجيتكم عليها 
�سدرها مفتوح

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع ع�شر من �شهر ماي

بعد  اإ�ــســرائــيــل  كــيــان  قــيــام  ـــالن  اإع ـ   1948
من  الربيطاين  اجلي�ص  ــدات  وح اآخــر  ان�سحاب 
مع  بها  تــعــرتف  املــتــحــدة  والـــواليـــات  فل�سطني، 

حلول منت�سف الليل.
دوال  ي�سم  الذي  وار�سو  حلف  تاأ�سي�ص  ـ   1955

�سيوعية يف مواجهة حلف �سمال االأطل�سي.
التحرير  جي�ص  �سربات  ا�ستداد  بعد  ـ   1957
ا�ستعجاليا  برناجما  تقر  الفرن�سية  ال�سلطات 
اجلباية  مــن  فــرنــك  مليار   150 جلمع  خا�سا 
ملــواجــهــة اأعـــبـــاء حــربــهــا �ــســد املــجــاهــديــن يف 

اجلزائر.
ــراره  ق عــن  يعلن  االحــتــالل  جي�ص  ـ   1960
امليزان  بــذراع  العامة  للمعلومات  مركز  ببناء 
وتوقيف  الــثــوار  حركة  ملراقبة  وزو"  "تيزي 
�سد  الثورة  يف  مب�ساركتهم  امل�ستبه  االأ�سخا�ص 

املحتل الفرن�سي.
منذ  الكويت  يف  برملان  اأول  اإن�ساء  ـ   1963

ا�ستقاللها .
االأمم  هيئة  اإىل  تن�سم  الــكــويــت  ـ   1963

املتحدة لتكون الع�سو رقم )111(.
الثانية. الذرية  قنبلتها  تفجر  ال�سني  ـ   1965

1968 ـ اجلزائر توؤمم �سركات توزيع املنتجات 
ال�سائلة  املحروقات  من  وم�ستقاتها  البرتولية 
املواد  ل�سوق  الدولة  مراقبة  تفر�ص  و  والغازية 

البرتولية.
ومنع  االإجها�ص  حق  ت�سريع  اإقــرار  ـ   1969

احلمل يف كندا.
تقر  االأمــريــكــيــة  العليا  املحكمة  ـ   1973
يف  والن�ساء  الــرجــال  بني  احلقوق  يف  بامل�ساواة 

القوات امل�سلحة.
اأ�سغال الندوة الوطنية االأوىل  ـ افتتاح   1975

حول التعريب بق�سر االأمم.
توزيع  وت�سيري  اإنتاج  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1983
قبل  مــن  ت�سري  كــانــت  اأن  بعد  بــاجلــزائــر  املــيــاه 

البلديات.
من  جنوده  مينع  االأمريكي  اجلي�ص  ـ   2007
االأنرتنت  على  مواقع  ع�سرة  من  اأكرث  ا�ستخدام 

لتقا�سم ال�سور بينها يوتيوب وماي �سبي�ص.
ـ دخول القانون اخلا�ص باملناف�سة حيز   2008

التنفيذ.
تقرير  اال�ستقالل  من  �سنة   49 بعد  ـ   2011
اجلزائرية  ال�سواحل  حمافظة  عن  �سادر  ر�سمي 
اجلزائري  ال�ساحلي  ال�سريط  م�سافة  اأن  يك�سف 
باعتبار  كلم   1200 ولي�ص  كلم،   1644 تبلغ 
االلتواءات  حتت�سب  مل  ال�سابقة  احل�سابات  اأن 
االأفقي  احل�ساب  بعملية  واكتفت  واالحتدابات، 

فقط.
يفتح  الـــزوار  ــاب  ب ــال  ــم االأع مــركــز  ـ   2011
اأبوابه وي�سم مركزا جتاريا وف�ساءات خم�س�سة 
املحلية  للموؤ�س�سات  موجهة  واالإدارات  للمكاتب 

واالأجنبية.

املنام  يف  اأراك  اأن  امل�شادفة  من  هل   �
تزمر مع الع�شابة يا �شي عالوة؟

يا�شر.ع اأم البواقي
عمي  ع��ل��ي��ه��ا..ي��ا  وّل  م��ع��ه��ا  ن���زم���ر 

م�شيلمة!!.
الكا�شري  اأ���ش��ح��اب  اأن��ك..م��ن  �شمعت   �
من  ك��ب��ري..ف��اح��ذر  �شياتا  كنت  وقبلها 

املنجل؟
اإبراهيم العويف بريكة

اللهم اإين �شائم.. !!.
� ما راأيك يا �شي عالوة يف جتار الرحمة 

الذين رفعوا �شعار كل�ص ب� 50 دج؟
فاحت.ط قاي�ص

ل يجوز تعميم هذا ال�شعر لأن البطاطا 
ت�شبه  ل  وال�شلطة  الفلفل  ت�شبه  ل 
الربوكلو.. ي�شبه  ل  والب�شل  الطماطم 
علّيا  ن�شرح..ويقولوا  نزيد  ول  افهمتني 

عاي�ص با�ص يعار�ص!؟.

� ���ش��ي ع���الوة..ب���ع���د ط���ول ع��م��ر من 
التجارب واخلربات واخليبات ماذا تعلمت 

من احلياة؟
يامن ال�شبتي ب�شكرة

اإذا اأردت اأن تتحول اأحالمك اإىل حقيقة 
فعليك اأول اأن ت�شتيقظ..هذا ما تعلمته 
اأعمارنا  ن�شف  نق�شي  اأننا  اأدركت  اأن  بعد 
نق�شيه  املتبقي  الن�شف  نائمون..بينما 

ونحن ندفع ثمن هذا الوهم الكبري؟!.
� �شي عالوة من وجهة نظرك احلكيمة 

من اأوفى من الآخر.. الرجل اأو املراأة؟
عزيز عويني تب�شة

اهلل؟!. "الكلب" اأكرمك 
� �شي عالوة ا�شحك للدنيا ت�شحك لك؟

جيهان العويف باتنة
كرثة  م��ن  ت��ع��وج��و  اح��ن��اك��ي  بنتي  ي��ا 
يقيمتني�ص  ما  الدنيا  ال�شحك..وللة 

حتى بتب�شيمة!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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نديرو يف احلفرة وما ن�شمع�ص 
ح�شو يف دار اأخرى

�سورة م�سحكة

حكـــمة
ال تخف ممن حتذر ولكن �إحذر 

ممن ت�أمن

هذي 
�شح..

وّل راين 
�شامي؟!



اأجلــت هيئــة املحكمــة لــدى جمل�ص 
ق�ساء قاملة، نهار اأم�ص االأول، حماكمة 
عدد مــن متقاعــدي ومعطوبي اجلي�ص 
الوطني ال�سعبي، بعد طعنهم يف احلكم 
ال�سادر عن املحكمة االبتدائية، خالل 
�سهر دي�سمرب املا�سي واملتمثلة يف اأحكام 
تراوحــت مــا بــني الــرباءة واحلب�ــص 

غــري النافــذ يف حــق 40 �ســخ�ص مــن 
متقاعدي ومعطوبي وم�ســطوبي وذوي 
احلقوق للجي�ص الوطني ال�ســعبي، اأين 
ا�ســتفاد 25 �ســخ�ص مــن الــرباءة، يف 
الوقت الذي �سدر يف حق اثنني اآخرين   
اأحكامــا مابــني 06 و08 اأ�ســهر حب�ــص 
غري نافذة، فيما حكم على 13 �سخ�ص 

اأخــر غرامــات ماليــة، وتعــود وقائــع 
هذه الق�ســية اإىل �سهر �سبتمرب املا�سي 
خــالل االأحداث التي �ســهدتها منطقة 
حو�ص املخفي بوالية بومردا�ص  والتي  
عرفت اعتقــال املئات مــن املتظاهرين 
منهــم متقاعدي ومعطوبي وم�ســطوبي 

اجلي�ص.
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حمزه لعريبي

الّتّبع والقرلو 
حت�سرين واأنا اأتابع م�ستجدات احلراك من جمعة 
اإىل اأخرى يف الواقع ومن يوم اإىل اآخر على املواقع 
حت�سرين طرفة �سخ�ص تعود على ا�سطحاب ح�سرة 
اأينما  بـ"قرلو"  لهجتنا  يف  ن�سميها  ما  اأو  ال�سر�سور 
�سوربة  فيطلب  املطعم  يق�سد  وكــان  ــل،  وارحت حل 
"القرلو"   ي�سع  الوجبة  من  يفرغ  وعندما  العد�ص 
دعوى  برفع  املطعم  �ساحب  به  ليهدد  ال�سحن  يف 
ق�سائية بتهمة تهديد �سحة الزبائن وعدم مراعاة 
املطعم من  النظافة، وبذلك يعفيه �ساحب  �سروط 
دفع ثمن الوجبة لي�سرتي بذلك �سمته، وهكذا كان 
يفعل وكانت هذه الطريقة فعالة حتى قرر اأن ينقل 
خرباته اخلبيثة واالحتيالية يف "اال�ستغالل" اإىل 
ال�سحن  يف  "ال�سر�سور"  ي�سع  باأن  واأو�ساه  �سديقه 
ك�سوربة  يحب  التي  الوجبة  اأكل  من  يفرغ  اأن  بعد 
التطبيق  اإىل  ال�سديق  اأتى  وعندما  مثال،  العد�ص 
�ساحب  فــاأخــربه  العد�ص  �سوربة  ــر  االآخ هو  طلب 
�سوربة  هو  اليوم  ذلك  يف  متوفر  هو  ما  باأن  املطعم 
"وانا  مت�سائال  املحتال  �سديق  فنطق  الفا�سولياء 

وين نحط قرلو تاعي �سرك"؟
�سديق  دور  لعبوا  قد  لالأ�سف  اجلزائريني  بع�ص 
يفكر  ال  الــذي  التابع  دور  فعال  وج�سدوا  املحتال 
اخلبيث"  "االأ�ستاذ  تعليمات  عن  ــدا  اأب يحيد  وال 
الهدف  يف  يفكر  وال  منطقية،  تكن  مل  واإن  حتى 
وبيئته،  واأفــكــاره  ظــروفــه  تنا�سب  وهــل  والغاية 
اأفكار  يوميا على حمل  هوؤالء اجلزائريون ي�سرون 
وال  البحار  وراء  من  يوميا  روؤو�سنا  ت�سدع  اأبــواق 
متر  الــذي  للظرف  ت�سلح  كانت  اإن  حتى  يفكرون 
املح�سوبني على  االأ�سخا�ص  فبع�ص  اأم ال،  به بالدنا 
ال�سعب  تاأليب  على  يوميا  اخلارج" ي�سرون  "اأبواق 
على اجلي�ص بطريقة اأو باأخرى وي�ستغلون يف ذلك 
اال�ستعطاف  ولغة  االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 
واال�ستغباء ال�ستمالة اأكرب عدد ممكن من التبع ثم 
يوجهونهم اإىل ما ال يخدم احلراك وال اأمن البالد، 
بل اإن �سخ�سا يخرج يوميا عرب البث املبا�سر وميلي 
على التبع من اجلزائريني ما يفعلون حتى واإن كان 
متعار�سا مع اأمن و�سالمة البالد، فبع�ص اجلزائريني 
اأ�سبحوا ك�سديق املحتال، يحملون "قرلو" وي�سرون 
تتوفر  مل  واإن  العد�ص  �سوربة  يف  ا�ستغالله  على 
يج�سدوا  اأن  لهم  كيف  يت�ساءلون  العد�ص  �سوربة 

اأفكار �سيدهم وهو من اأمرهم بفعل هذا وذاك.
اجلزائريني  من  الكثري  اأن  هو  قوله  وددت  ما 
جمرد  اأنهم  ات�سح  لالأ�سف  الوعي  يدعون  الذين 
تــبــع وجمـــرد عــرائــ�ــص كـــراكـــوز حتــركــهــا اأبـــواق 
االأفكار  عن  حتيد  وال  متيل  وال  دقــة  بكل  اخلــارج 
اإيقاف  لدرجة  الهدامة  واالإيديولوجيات  اخلبيثة 
وراء  نن�ساق  اأن  الوعي  من  فهل  "بالعقل"،  العمل 
"االإمالءات" التي تاأتينا من لندن واأملانيا ثم ندعي 
اأ�سياد واأننا ن�ستحق لقب فخامة ال�سعب؟ البد  اأننا 
واأن التبع ال ي�ستحقون �سوى لقب "القرلو" للتمييز 
بني من يفكر بعقله ومن يفكر بعقل �سيده حتى يف 

اأب�سط االأمور التي ال ت�ستوجب التفكري حتى.

اللهم ال �سماتة.... ال�سعب خاطياتو 
ال�سياتة... جبتوها الرواحكم 

ياوجوه ال�ستاتة... خربتو فيه ويل 
فيه ما يكفيه وقلبتوها �سماطة... 
واليوم تطلبو من ال�سعب ال�سفاعة 

وال�سعب ما يامن�ص احلواتة...

متكنت عنا�ســر اأمن والية قاملة، من 
توقيف �ســاب يبلغ من العمر 39 �سنة، 
عــرث مبنزلــه علــى كميــة معتــربة من 
املخدرات بــوزن 185.2 غرام، كما مت 
توقيــف �سخ�ســني اآخرين كانــا داخل 
املنزل يبلغان من العمر 36 �سنة، حيث 

مت العثور بحوزتهمــا على قطعتني من 
املخــدرات بــوزن 0.72 غــرام، وعلــى 
وكيــل  اأمــام  تقدميهــم  مت  ذلــك  اإثــر 
اجلمهوريــة لــدى حمكمــة قاملــة، اأين 
اأحــال امللف اإىل قا�ســي املثــول والذي 

اأ�سدر يف حقهم اأمر اإيداع.

الفرقــة  االأول،  اأم�ــص  متكنــت 
الق�ســائية  لل�ســرطة  املتنقلــة 
بدائــرة بئر العاتر جنوب تب�ســة، 
من توقيف �ســاحنة مهياأة لتهريب 
الوقــود كان يقودهــا �ســخ�ص يبلغ 
مــن العمر 38 �ســنة، بعد اأن خزان 

الوقــود اخلا�ص به ملمو�ص لزيادة 
حجمــه مــن اأجــل تهريــب الوقود 
وعنــد اتخــاذ  كافــة االإجــراءات 
القانونيــة  مت تقــدمي املتورطــان 
اأمام اجلهات الق�ســائية اأين �ســدر 

يف حقهما اأمر اإيداع.

اأ�ســدرت حمكمــة تب�ســة، حكمــا 
مــن  يبلــغ  �ســاب  باإدانــة  يق�ســي 
العمر 35 �ســنة، بعــام حب�ص نافذ 
مــع االإيــداع وغرامــة ماليــة بعــد 
اعتداءه على �ســرطي اأثناء تاأدية 

مهامه وهذا بعد اإجناز ملف جزائي 
�ســده من طرف عنا�ســر ال�ســرطة 
الق�سائية باالأمن احل�سري الثاين 
بعــد اعتدائــه علــى �ســرطي يعمل 

بذات امل�سلحة.

ت�ســبب اأم�ص، خطاأ تقني وقع على م�ستوى قنوات 
توزيع الغاز ببلدية اأم البواقي، يف اإ�سابة �سخ�سني 
بحروق بعد ا�ســتعال النريان، وح�ســب م�ســادرنا اأن 
احلادثة بداأت بعد تدخل عمال ال�ســيانة من اأجل 
اإ�سالح اخللل غري اأنه مت ت�سجيل اختناق �سخ�سني، 
ما ا�ستدعى تدخل م�سالح احلماية املدنية غري اأنه 
وخــالل عمليــة االإنقاذ قــام اأحد جريان ال�ســحية 
باإ�ســعال �ســوء املنــزل مــا �ســاهم يف انفجــار املنزل 
ووقــوع �ســحينت مــن بينهم عــون اإطفــاء، حيث مت 
نقلهــم علــى جنــاح ال�ســرعة اإىل م�ست�ســفى حممد 
بو�سياف لتلقي العالج، فيما فتحت اجلهات االأمنية 
حتقيقــا حــول احلادثة التــي اأثارت الرعب و�ســط 

�سكان املدينة.

عاجلت م�ســالح اأمن والية �سطيف، خالل �سهر 
اأفريــل الفــارط 447 ق�ســية، تابعــت مبوجبهــا 
591 متورطــا مــن بينهــم 38 مــن جن�ــص اأنثى، 
اأودع منهم احلب�ص 82 �سخ�ســا، وعرفت ح�سيلـة 
ذات امل�ســـالح يف جمـال حماربـــة جرائـم ترويج 
املخـــدرات خـــالل نف�ــص ال�ســهر  معاجلـــة 112 
ق�سيـة مت اإثرهـا متابعة 141 �سخ�سا اأودع منهم 
35 احلب�ص، فيما حجزت م�سالح ال�سرطة قرابة 
الرطــل من املخــدرات "كيف معالج" اإ�ســافة اإىل 
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�سجلت م�ســالح احلماية املدنية لوالية ميلة 
خــالل االأ�ســبوع مــن 05 اإىل 11 مــاي اجلاري 
356 عمليــة تدخــل، ففي حــوادث املرور مت 
ت�ســجيل 38 عمليــة تدخــل جنــم عــن ذلــك 
اإ�سابة 34 �ســخ�ص بجروح متفاوتة اخلطورة 
قدمت لهم االإ�ســعافات االأوليــة ومت نقلهم اإىل 
اأقــرب م�ست�ســفى ووفــاة �ســحية واحــدة، كما 
قامــت ذات الوحــدات بنحــو 153عمليــة نقل 
للمر�ســى واجلرحى اإىل ذات امل�ست�ســفيات كما 
مت ت�ســجيل 10 تدخــالت الإخمــاد احلرائــق 

وال�سيطرة عليها. 

خطاأ تقني بقنوات الغاز يت�سبب 
يف اإ�سابة �سخ�سني بحروق 

تورط 38 فتاة يف ق�سايا 
اإجرامية خالل �سهر اأفريل 

قتيل و34 جريح
 يف حوادث مرور 

تاأجيل النظر يف حماكمة عدد من متقاعدي ومعطوبي اجلي�س

بن �ستـول. �ص

عبد الهادي. ب

ميثل نهار اليوم رئي�ص بلدية 
حمام ال�سخنة جنوب والية 

�سطيف والرئي�ص ال�سابق لذات 
البلدية اأمام جمل�ص ق�ساء 

�سطيف يف ق�سية متعلقة 
ب�سوء الت�سيري واإ�سناد م�ساريع 

خمالفة للت�سريع وهذا بعد 
اأن قرر ممثل احلق العام 

اال�ستئناف لدى جمل�ص ق�ساء 
�سطيف يف حكم الرباءة ال�سادر 

يف حق جميع املتهمني يف هذه 
الق�سية من طرف حمكمة عني 

الكبرية االبتدائية. 

متكنت عنا�سر ال�سرطة 
الأمن دائرة ال�سريعة، على 
اإثر معلومات حول �سخ�ص 

يبلغ من العمر 24 �سنة يقوم 
برتويج املخدرات يف االأحياء 

ال�سعبية، حيث مت القب�ص 
عليه متلب�ص وبحوزته 150 

غرام ومبلغ مايل معترب،  ليتم 
فتح حتقيق واتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية مع 

مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 
اجلهات الق�سائية، اأين �سدر 
�سده اأمر اإيداع ح�سب التهم 

املن�سوبة اإليه.
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