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خطرية يف باتنــــــة

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

قاملة

بـ"اللي�سمانيوز"  اإ�سابة   140
خــالل 3 اأ�سهـر بباتنــــة

غياب النظافة وتلوث املحيط البيئي وراء الداء

بوباء  �شخ�ص   140 نحو  اجلارية  ال�شنة  من  الأول  الثالثي  خالل  اأ�شيب 
اللي�شمانيوز بولية باتنة، اأين تعر�شوا لهذه املر�ص من خالل احتكاكهم باملحيط 
الرقابة  غياب  ظل  يف  وهذا  احل�شرات  لل�شعات  تعر�شهم  وكذا  القذر،  البيئي 
حت�شي�شية  حمالت  خالل  من  والتثقيف  التوعية  باأهمية  مبالة  والال  ال�شحية 

للمواطنني من قبل اجلهات املعنية...

ال�سكان اأرجعوا ذلك 
اإىل عجز منتخبيهم

ثالث مفت�سيات اإقليمية
 تتكفل بتغطية 21 بلدية

بعد تزامنها وال�سهر الف�سيل

خا�سة املنتجة لفاكهتي
 التفاح وامل�سم�ش

من اأ�سل 1640 رخ�سة

املق�سيون من ال�سكن الرتقوي 
والت�ساهمي يطالبون بالتحقيق

اأزمة العط�ش ال تفارق 
�سكــان "غا�ســرو"

ار يحتجون على اإقامة  تجُ
اخليمة العمالقة بباتنة

تو�سع ن�ساط زراعة 
االأ�سجار املثمرة بباتنة

اإح�ساء 400 رخ�سة غري 
م�ستغلة ل�سيارات االأجرة

ركود تنموي ببلدية بغاي

تــــارة دون
 رقــابة بخن�سلة

ال�سكن  ملف
 "ملغم" ب�سطيف

اإ�سابة عدة اأ�سخا�ش 
باحلمى املالطــية

يومية �إخبارية عامة
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احلادثة تعد الثانية من نوعها 
يف اأقل من ا�سبوع

�ص 24

�سطيف

خن�سلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 24

باتنة

�سورة من االأر�سيف

�سورة من االأر�سيف

و�سيك يف اأ�سعار ال�سيـارات!
تعرف اأ�صواق ال�صيارات يف اجلزائر، براأي خرباء واقت�صاديني اآخر اأيام "العّز 

امل�صطنع" الذي دفع باأ�صعار املركبات اإىل م�صتويات جنونية، جتاوزت فيها 
�صيارة برتقيم يعود اإىل "القرن املا�صي" مبلغ الـ 100 مليون �صنتيم على مدار 

اهتزاز!... اأدنى  موؤ�صرها  على  يطراأ  اأن  دون  واأكرث،  �صنوات   04

احلكومة تعيد فتح رواق الإ�سترياد
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�ص 04
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تقبل اهلل �سيام اجلميع

زلزال
ملف



بطاقة حمـــــــــراء

قال: عمار �سعداين
)االأمني العام االأ�سبق للأفاالن(
..."اأوجه نداء للمحكمة العليا لفتح حتقيق 
"الديارا�س"  الأن  مليار،   3600 ق�سية  حول 

وراء تهمة االختل�س".

ق�صدك  �صكون  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 
املوؤ�ص�صة وال ال�صخ�ص؟

auresbook

هي امل�ســاحات الفالحية امل�ســقية التي مت اإح�ســاوؤها حتى 
نهايــة 2018، فيمــا مل تكــن تتعــدى 164 األــف هكتار �ســنة 
1962، ح�سب وزيرا قطاعي الفالحة واملوارد املائية �سريف 
عومــاري وعلــي حمــام، الذيــن اأن الهدف املن�ســود هــو بلوغ 2 
مليــون هكتار من امل�ســاحات الفالحية امل�ســقية ل�ســمان وفرة 

االإنتاج الفالحي وبالتايل �سمان االأمن الغذائي.

ا�ســتكى العديــد مــن اأوليــاء التالميــذ مــن معلمــة مبدر�ســة 
ابتدائيــة يف حملــة3، حيث اأن املعلمــة قد اأبانت عن ا�ســتهتار 
وا�ســتخفاف مب�ســتقبل التالميذ بعد اأن اأ�ســبحت تعمل ح�ســب 
مزاجهــا، اإذا اأنهــا تغيــب ح�ســب مــا عرب عنــه اأوليــاء التالميذ 
لفــرتات متقطعــة فت�ســتخلف باأخــرى ال متلــك من اخلــربة ما 
يكفي الإي�ســال الدرو�ص بالطريقة ال�ســليمة، وامل�ســكلة ح�ســب 
اأوليــاء التالميــذ تكمــن يف اال�ســطراب الذي يعانيــه التالميذ 
جراء اخلالوطة احلا�سلة يف املدر�سة اإذ بات املعلمون يتداولون 
على الق�ســم الواحد يف العام عدة مــرات االأمر الذي غفل عنه 
امل�ســوؤولون باملدر�ســة ومديريــة الرتبية ككل واأ�ســبح املعلمون 

يعملون ح�سب مزاجهم مبا ال يتما�سى وم�سلحة التلميذ.

مليون  1.3

زووووووم الأورا�س....

يومية وطنية �إخبارية
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هكذا يتم اإ�سالح الت�سربات املائية مبدينة باتنة، حيث يتم حفر الطرقات دون اإعادة 
اإ�سالحها من جديد.

ال�سورة من حي 1020 م�سكن

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل قا�ص 
ببالد ال�سام يف زمان من االأزمنة، حيث 

كان يقوم كل يوم بو�سع ميزان العدالة 
اأمامه ويجل�ص للنظر يف الق�سايا التي 

تطرح عليه كي ي�سدر االأحكام ويتبني 
اأي ال�سنفني من النا�ص اأكرث يف بالده، 

ال�ساحلون اأم الطاحلون، وذات يوم قام 
احلاجب بجلب ثالثة "مذنبني" لينظر 

القا�سي يف اأمرهم.
امتثل املذنب االأول اأمام القا�سي، 

وقال احلاجب "هذا �سب�سول ابن 
ف�سكول يا �سيدي وذنبه اأنه ال ي�سنع 

خريا وال ي�سنع �سرا، وال يقطع �سعرة 
وال يذبح بقرة"، فقال القا�سي هذا 

موقفه �سيء وحكم عليه بال�سجن 
ثالثة اأ�سهر، فامتثل املذنب الثاين 

وقال احلاجب "هذا عام�ص ابن طام�ص 
يا �سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل اأكرث 

من اللزوم، حتى اأنه ي�سنع املعروف 
اأحيانا مع غري اأهله" فقال القا�سي 

ذاك" فحكم  من  اأ�سواأ  جرمه  "وهذا 
عليه بال�سجن �ستة اأ�سهر، وامتثل 

الثالث اأمام القا�سي فقال احلاجب 
�سيدي،  يا  طيفور  ابن  فرفور  "هذا 

وذنبه على جنبه" ثم و�سع فرفور يده 
على خا�سرته وداعب زناد م�سد�ص، 
فقال القا�سي "فرفور ذنبه مغفور".

ن�ستعني بهذه املقولة عندما ن�سادف 
مواقف تكون فيها العدالة مت�ساحمة 
مع الفجار االأقوياء و�سديدة غليظة 

على االأخيار ال�سعفاء.
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ك�سف املحامي مقران اآيت العربي، 
عن التهم املوجهة للويزة حنون، 
العمال،  حلــزب  العامة  االأمنية 
عنها  الدفاع  على  وافــق  اأن  بعد 

بعد لقائها ودرا�سة ملفها.
وقال اآيت العربي يف بيان له، اأن 
االأوىل:  تهمتني،  تواجه  حنون 
امل�سا�ص  غايتها  التاآمر  ''جرمية  
ب�سلطة قائد ت�سكيلة ع�سكرية''، 

موؤكدا اأن عقوبتها من�سو�ص عليها يف املادة 284 من 
 10 اإىل   5 من  وعقوبتها  الع�سكري،  الق�ساء  قانون 

�سنوات �سجن.
الفعل  النظام''،  لتغيري  ''التاآمر  الثانية:  والتهمة 
قانون  مــن   77 بــاملــادة  عليه  واملعاقب  املن�سو�ص 

العقوبات، وعقوبته االإعدام.
''وكلتني  الــعــربــي:  ـــت  اآي ـــال  وق
عن  للدفاع  حنون  لويزة  ال�سيدة 
الع�سكرية  املحكمة  اأمام  حقوقها 
اإمتــام  وبعد  فوافقت،  بالبليدة، 
اإجراءات التوكيل واحل�سول على 
على  واالإطـــالع  االت�سال  رخ�سة 
زمالء  مــع  بزيارتها  قمت  املــلــف، 

اآخرين موكلني لنف�ص الغر�ص''.
ق�سية  يف  ك�ساهدة  ا�ستدعاءها  مت  حنون  لويزة 
املحكمة  اإىل  وذهبت  معه،  ومــن  بوتفليقة  �سعيد 
ومت  لال�ستدعاء،  ا�ستجابة  بــاإرادتــهــا  الع�سكرية 
اال�ستماع اإىل اأقوالها بهذه ال�سفة، وبعد ذلك وجه 

لها قا�سي التحقيق تهمتني، واأمر بحب�سها.

اال�ستغراب  موؤخرا عالمات  نتائجها  االإعالن عن  التي مت  ال�سركات  اإحدى  التوظيف يف  م�سابقات  نتائج  خلفت 
والده�سة لدى امل�ساركني الذين مل ي�سعفهم احلظ، ما طرح عالمات التعجب بعد ظهور قائمة ناجحني التي ال 
يوجد بها وال ا�سم واحد ينحدر من املنطقة التي تتواجد هذه ال�سركة على ترابها، ما جعلهم يت�ساءلون هل فعال 
نحن اأ�سحاب االأر�ص دون امل�ستوى املطلوب، بعد اأن قامت ال�سركة بن�سر ردها على تعليقات �سباب املنطقة عرب 
موقع التوا�سل االجتماعي "الفاي�سبوك" لتزيد الطينه بله امل�ساركون، اأنهم لي�سوا يف امل�ستوى املطلوب ليفتح باب 

الت�ساوؤل عن اأي م�ستوى يبحثون واإن كان البحث لي�ص عن امل�ستوى بل عن اأ�سماء من ذاك امل�ستوى.

مت اأم�ص  ا�ستدعاء اجلرنال املتقاعد خالد نزار للمحكمة الع�سكرية بالبليدة، وفًقا ملا ن�سرته قناة البالد، 
التي اأوردت اخلرب، اأنه قد مت اال�ستماع لنزار ك�ساهد يف ق�سية الثالثي ال�سعيد بوتفليقة، واجلرنالني توفيق 

وطرطاق، وقد غادر خالد نزار حمكمة البليدة الع�سكرية بعد االإدالء ب�سهادته.

عبد  النقابية،  للمركزية  العام  االأمــني  معار�سو  اتخذ 
توقيع  مليون   2 بجمع  قــرارا  ال�سعيد،   �سيدي  املجيد 
االإطاحة  لت�سريع  الوطن  واليات  بكل  العمال  طرف  من 
هذا  رف�ص  فبعدما  النقابية،  املركزية  راأ�ص  على  من  به 
طرف  مــن  لرف�سه  نظرا  بكرامته  االن�سحاب  االأخـــري 
خ�سومه  جلاأ  �سهور،  طيلة  املنتف�سة  العمالية  الطبقة 
لوزارة  وتقدميها  توقيع  مليوين  جلمع  جديدة  حلملة 
�سرعية  عــدم  الإعــالن  االجتماعي  وال�سمان  الت�سغيل 

هذه القيادة، حيث اتفق عمال املوؤ�س�سة الوطنية للنقل 
بال�سكك احلديدية، �سيال، �سوناطراك، نفطال، ال�سحة، 
التعليم العايل، ال�سباب والريا�سة وغريهم من النقابات 
على رحيل االأمني العام احلايل مهما كلف االأمر، مهددين 
باخلروج اإىل ال�سارع االأ�سبوع القادم، راف�سني اأي �سكل من 
االأ�سكال التخلي عن مطلبهم مهما كلفهم ذلك، اإىل جانب 
"االأوجيتيا"  من  باالن�سحاب  املحتجون  هدد  اأي�سا  ذلك 

ومتزيق بطاقات االنخراط.

اأيام يف تن�سيب فروع اأجهزة الت�سوي�ص من قبل وزارة الدفاع يف كل املراكز ذات العالقة باالمتحانات  �سرع منذ 
الغ�ص  لعمليات  تفاديا  الرتبية  ومديريات  وامل�سابقات  لالمتحانات  الوطني  الديوان  الوطني  مثل  الر�سمية 
وت�سريب االأ�سئلة يف االنرتنت، فاأو�سح وزير الرتبية بلعابد اأن هناك هيئة تابعة لوزارة العدل خمت�سة بجرائم 
تكنولوجيات االإعالم هي من تتكفل مبتابعة توزيع االأ�سئلة يف االنرتنت.و�سدد الوزير على فعالية هذه الهيئة يف 
الهيئة  بها  التي تقوم  االإجراءات  اأكد على تفعيل  االأ�سئلة،فيما  املا�سية حيث تراجعت عمليات ت�سريب  ال�سنة 

خالل هذه ال�سنة، باملقابل دعا التالميذ لالن�سراف على هذه الت�سرفات.

nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

يل كلى خرفان النا�ش... 
يوجد"خرفانو"
يف الوقت الذي ظل ال�سعب يرفع 

ان�سغاالته اليومية اإىل م�سالح البلديات 
والواليات ويرتقب تطور م�ساريع التنمية 

املحلية واالقت�ساد اأو على االأقل حترك 
عجلته، التي ظلت ت�سري بوترية اأبطء من 
ال�سلحفاة، حتى �ساب را�ص املواطن وذابت 

رغبته يف العي�ص فتجده كثريا ما يلجاأ 
للموت حرقا اأو غرقا اأو �سنقا لكرثة همومه، 
ظل "ال�سراقون" من اأ�سحاب املال واالأعمال 

واأ�سحاب ال�سركات الكربى التي اأن�سئت حتت 
راية ا�ستثمار يدر على البلد ذهبا ليزيدها 

جيوبهم  وميلوؤون  وي�سلبون  "خربا" ينهبون 
كل يوم اأكرث فاأكرث.

ليكون امل�سروع الواحد بالن�سبة لهم 
مبثابة البقرة احللوب وان مل يتجاوز يف 

عني املواطن "�سبكة �سرف �سحي" ظل 
يتطلع عليها وهو يتاأمل حفرة ال�سرف تلك 
التي لوثت مياهه واآباره وت�سببت يف انت�سار 
اأمرا�ص معدية بقريته، وكلها اأمور ب�سيطة 

مل ترق مل�ستوى ناظر الناظر الذي مل يتمكن 
من الرتجل عن �سيارته الفخمة فيعاين 
خمتلف الهياكل التابعة لقطاعه ويطلع 

على م�سكالت هذا االأخري، فيكتفي بوليمة 
الع�ساء الفاخرة والزربية التقليدية اأو 
الربنو�ص الفخم والع�سل الطبيعي وزيت 

الزيتون "احلرة"، فيعود اإىل العا�سمة را�ص 
غري ُمر�ص متفاخرا مبا حققته احلكومة 

وما اأجنزه امل�سوؤولون يف العهد البوتفليقي.
فلم ي�سعر يف تلك الفرتة وهو يبتلع 

االحتياج  اأو  باحلاجة  غريه" ال  "خرفان 
وال بوجود خلل يف حياة �سخ�ص ما اأو اأدنى 

�سعور بامل�سوؤولية وهو يقدم ت�سويفات 
وت�سبريات، اإال انه وبعد اأن انتهى من هذه 
اخلرفان وا�ستفاق الراعي مل يعجبه اأمر 
دفع ال�سريبة "بتح�سري خرفانه" االأمر 
الذي مل يكن يف ح�سبانه ومل يكن �سمن 

اأجندة اأعماله اليومية التي ال تتعدى 
ب�سع �سفحات تفقد وبقية ال تنتهي من 

الوالئم والعزائم والغنائم على �سرف �سحة 
املواطن ودرا�سته واكله وحياته وكما يقال 

يف عاميتنا "يل كلى خرفان النا�ص يوجد 
خرفانو" بال تربير اأو تاأخري.



. .

نوارةبوبري

يل كلى خرفان النا�ش... 
خرفانو يوجد

يف الوقت الذي ظل ال�سعب يرفع 
ان�سغاالته اليومية اإىل م�سالح البلديات 

والواليات ويرتقب تطور م�ساريع التنمية 
املحلية واالقت�ساد اأو على االأقل حترك 

عجلته، التي ظلت ت�سري بوترية اأبطء من 
ال�سلحفاة، حتى �ساب را�ص املواطن وذابت 

رغبته يف العي�ص فتجده كثريا ما يلجاأ 
للموت حرقا اأو غرقا اأو �سنقا لكرثة همومه، 
من اأ�سحاب املال واالأعمال  ال�سراقون ظل 

واأ�سحاب ال�سركات الكربى التي اأن�سئت حتت 
راية ا�ستثمار يدر على البلد ذهبا ليزيدها 

جيوبهم  وميلوؤون  وي�سلبون  ينهبون  خربا
كل يوم اأكرث فاأكرث.

ليكون امل�سروع الواحد بالن�سبة لهم 
مبثابة البقرة احللوب وان مل يتجاوز يف 

ظل  �سبكة �سرف �سحي عني املواطن 
يتطلع عليها وهو يتاأمل حفرة ال�سرف تلك 
التي لوثت مياهه واآباره وت�سببت يف انت�سار 
اأمرا�ص معدية بقريته، وكلها اأمور ب�سيطة 

مل ترق مل�ستوى ناظر الناظر الذي مل يتمكن 
من الرتجل عن �سيارته الفخمة فيعاين 
خمتلف الهياكل التابعة لقطاعه ويطلع 

على م�سكالت هذا االأخري، فيكتفي بوليمة 
الع�ساء الفاخرة والزربية التقليدية اأو 
الربنو�ص الفخم والع�سل الطبيعي وزيت 

، فيعود اإىل العا�سمة را�ص  احلرة الزيتون 
غري ُمر�ص متفاخرا مبا حققته احلكومة 

وما اأجنزه امل�سوؤولون يف العهد البوتفليقي.
فلم ي�سعر يف تلك الفرتة وهو يبتلع 

االحتياج  اأو  باحلاجة  ال  غريه خرفان 
وال بوجود خلل يف حياة �سخ�ص ما اأو اأدنى 

�سعور بامل�سوؤولية وهو يقدم ت�سويفات 
وت�سبريات، اإال انه وبعد اأن انتهى من هذه 
اخلرفان وا�ستفاق الراعي مل يعجبه اأمر 
االأمر  بتح�سري خرفانه دفع ال�سريبة 
الذي مل يكن يف ح�سبانه ومل يكن �سمن 

اأجندة اأعماله اليومية التي ال تتعدى 
ب�سع �سفحات تفقد وبقية ال تنتهي من 

الوالئم والعزائم والغنائم على �سرف �سحة 
املواطن ودرا�سته واكله وحياته وكما يقال 

يل كلى خرفان النا�ص يوجد  يف عاميتنا 
بال تربير اأو تاأخري. خرفانو

ت�ضري معطيات عديدة باأن �لنو�فذ �لتي فتحتها �لدولة �جلز�ئرية على ملفات �ل�ضيا�ضة و�ملتابعات �لق�ضائية يف طريقها لتمتد �إىل فتح 
نافذة جديدة تطل هذه �ملرة على �لعالقات �لدبلوما�ضية، ومن �ضاأنها �أن تعيد ترتيب عالقات �جلز�ئر باأحد �أهم �ضركائها يف �ملنطقة، 

فرن�ضا حتديد� على طاولة �لت�ضريح �لدقيق. 
عبد الرحمان �صايبي 

رف�صت  التي  ال�صيا�صة  القوى  عك�ص 
الرئا�صية  االنتخابات  غمار  خو�ص 
جويلية   4 يف  تاريخها  حــدد  التي  
امل�صتقبل  جبهة  اأعــلــنــت    ، املقبل 
االنتخابات  غمار  خو�ص  نيتها   عن 
اأنها  اعتبار  على  املقبلة  الرئا�صية 
"االإرادة  عن  للتعبري  الوحيد  املنفذ 

احلرة لل�صعب " .
امل�صتقبل  جــبــهــة  عــ�ــصــو  ـــار  ـــص واأ�  
من  العديد  اأن  اأم�ص  هدام  م�صطفى 
االأ�صوات ترافع ل�صالح تطبيق املادة 
اأن  على  تن�ص  والتي  الد�صتور  من   7
لل�صلطة  الوحيد  امل�صدر  هو  ال�صعب 
8  ت�صري فعال اإىل اأن هذا  واأن املادة 
اإرادتــه عن طريق  االأخــري يعرب عن 
هنالك  اأن  مــو�ــصــحــا  االنــتــخــابــات 
"جزء من ال�صعب اجلزائري مل يعرب 
ينتظر  االآن" واأنـــه  حلــد  راأيـــه  عــن 

ذلك   لتج�صيد  االقـــرتاع   �صناديق 
وار�صاء قواعد ال�صرعية ال�صعبية . 

ال�صيا�صية  االأحــزاب  خماوف  وعن 
واملعار�صني من التزوير، اأكد م�صطفى 
هدام اأنه من املمكن تنظيم انتخابات 
للجزائر  "تقدم  و�صفافة   نظيفة 
ال�صفافية  ــي  وه �صرعيا"،  رئي�صا 
التي �صتتاأكد باإن�صاء جلنة "م�صتقلة 
االنتخابات  بتنظيم  تعنى  بالفعل" 
الطعون  وا�ــصــتــقــبــال  ومــراقــبــتــهــا 

واالإعالن عن نتائجها  .
 واعترب م�صطفى هدام ع�صو جبهة 
عمر  اإطالة  اأن  ال�صيا�صية  امل�صتقبل 
"التي نعلم متى  الفرتة االنتقالية و 
بداأت وال ندري متى تنتهي" ال يخدم 
م�صلحة اجلزائر وهو ما يدفعها اإىل 
اال�صتقرار  "عدم  خطر  مــواجــهــة 

وعودة النظام ال�صابق" .

متكنت قوات فرقة مكافحة االإجرام التابعة الأمن والية البويرة 
من تفكيك �صبكة وطنية لتهريب ال�صيارات مكونة من 29 �صخ�صا 
وا�صرتجاع ت�صعة مركبات، ح�صبما علم اليوم اأم�ص االأول من م�صدر 

اأمني.
واأو�صح امل�صدر اأن "ال�صبكة املفككة مكونة من 29 �صخ�صا ترتاوح 
57 �صنة وينحدرون من البويرة ومن واليات  25 و  اأعمارهم بني 

اأخرى كتلم�صان".
ــواع  اأن من  مركبات  ت�صعة  ا�صرتجاع  مت  العملية،  هــذه  ــالل  وخ
خمتلفة من طرف فرقة مكافحة االإجرام التي �صرعت يف حتقيقها 

منذ نوفمرب 2018، وفقا للم�صدر.
وكان اأع�صاء هذه ال�صبكة ين�صطون يف البويرة ويف واليات جماورة 

كتيزي وزو واملدية وبومردا�ص وبرج بوعريريج و�صطيف.
وكيل  اأمام  وتقدميهم  املتهمني  توقيف  مت  اأنه  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 
اأن  اإىل  الفتا  االأول  اأم�ص  يوم  �صباح  البويرة  ملحكمة  اجلمهورية 
�صتة �صيارات م�صروقة من طرف هذه ال�صبكة ال تزال حمل بحث 

والتحقيق متوا�صل.

اأ�صبوع، ح�صبما ا�صتفيد اأم�ص االأول 
من خلية االت�صال لذات امل�صالح.

اعرتا�ص  املن�صرم  الثالثاء  ومت 
34 مهاجرًا  جمموعتني متكونة من 
ــان  ــراأت ام بينهم  مــن  �ــصــرعــي،  غــري 
�صمال  اأمــيــال   5 بعد  على  وقا�صر، 
ـــص فــلــكــون )عني  غـــرب �ــصــاطــئ را�
ــــة لــوحــدات  ــــرتك( خـــالل دوري ال
ــيــمــيــة حلــرا�ــص  املــجــمــوعــة االإقــل
نف�ص  ـــق  وف ـــران،  ـــوه ل ــواحــل  ــ�ــص ال

امل�صدر.
14 رعية  18 مر�صًحا للهجرة غري ال�صرعية من بينهم  باالإ�صافة اإىل ذلك مت اجلمعة املن�صرم اعرتا�ص 
اأجنبية و 4 جزائريني يف حدود ال�صاعة الثانية و45 دقيقة �صباحا على بعد 9 اأميال �صمال را�ص فلكون 

)عني الرتك( من قبل وحدات حلرا�ص ال�صواحل لوهران، كما اأ�صري اإليه.
وقد مت تقدمي هوؤالء املر�صحني للهجرة غري ال�صرعية اأمام اجلهات الق�صائية، وفق نف�ص امل�صدر.

خالل اأ�سبوع واحد 

تفكيك �سبكة وطنية خمت�سة بلعيد يدخل رئا�سيات 04 جويلية
يف تهريب ال�سيارات بالبويرة

اإحباط حماولت هجرة غري �سرعية
 لـ 52 حراقا بوهران

الوطني الأربعاء 04 مايو 2969/ 15  ماي 2019 املوافق لـ 10 رم�ضان 031440

تعي�ــص �صــفارتا كال مــن اجلزائر وفرن�صــا على وقع 
رنــني هاتــف "اال�صــتدعاء" الدبلوما�صــي، انطالقــا 
مــن التحقيقات التي با�صــرتها العدالــة اجلزائرية 
بخ�صو�ص �صفقات جتارية واقت�صادية تعد باالآالف 
اعتادت فرن�صا اأن يكون لها ح�صة االأ�صد فيها، غري اأن 
مــا يدفع على خماوف اللجوء اإىل "اخلط ال�صــاخن" 
بــني اجلزائــر ـ باري�ــص هــو م�صــائل تتعلــق باالأمــن 
القومــي وال�صــيادة الوطنيــة، يف اأعقاب ت�صــريحات 
اأطلقهــا قائــد االأركان الفريــق احمــد قايــد �صــالح 
مــن الناحية الع�صــكرية الثانية بوهران قبل �صــهر، 
تنــاول فيها حتــركات "مريبــة" للم�صــتعمر القدمي، 

دون ت�صميته ت�صتهدف اأمن وا�صتقرار اجلزائر.
ال�صــعيد  علــى  فرن�صــا  تكــون  اأن  املفارقــات  مــن 
االقت�صــادي اأهــم �صــريك جتــاري للجزائــر، بكتلة 
جتاريــة م�صــت جميــع مداخــل وخمــارج االقت�صــاد 
الوطنــي، اأن حتظى يف املقابل ببع�ص من "الريب" يف 
ال�صــق ال�صيا�صــي، على االأقل لدى املواطن اجلزائري 
ويف اأو�صــاط الطبقــة ال�صيا�صــية، وهــو الريب الذي 
يحــول دون و�صــوح جلــي لعالقــات البلديــن بعيــدا 
عــن جــراح "الذاكــرة"، وحتــى بعيدا عن ح�صــابات 
التوازنــات االإقليميــة يف املنطقــة، حيث بقي م�صــار 
وفقــدان  تــارة،  بال�صــك  م�صــوبا  فرن�صــا  ـ  اجلزائــر 
الثقة تارة اأخرى، مما دفع بقيادة البلدين يف ق�صــر 
املرادية، وق�صــر االإيليزي اال�صتمرار يف التطلع اإىل 

االأمام حتت غطاء "ال�صبابية".  
ومــع اأن باري�ــص �صــارعت مــن اليــوم االأول للحراك 
ال�صــعبي يف اجلزائر للناأي بالنف�ص، اإال اأن "غريزة" 
امل�صالح وت�صابكها دفعت بالرئي�ص الفرن�صي اميانويل 
ماكــرون ليــديل بت�صــريحات مــن القــرن االإفريقي 
حيــث كان يف زيــارة اإىل جيبوتــي ثّمــن فيهــا قــرار 
الرئي�ــص بوتفليقة بالرتاجع عن الرت�صــح، وتاأجيل 
الرئا�صــيات "ورطت" فرن�صا ب�صــاأن "نوايا" اهتمامها 
الزائــد مبــا يحــدث يف اجلزائــر، ممــا اأجــرب بعدها 
الدبلوما�صــية الفرن�صــية عــرب وزيرهــا للخارجيــة 
جون ايف لودريان من اأمام اجلمعية الفرن�صــية على 
حماولــة ت�صــحيح االجتاه، وباأن كل مــا تاأمله بالده 
هــو اأن يختــار اجلزائريــون رئي�صــهم ب�صــيادة دون 

تداخالت خارجية اأيا كانت.  
ل�صــان احلــراك  مــن  ت�صــلم فرن�صــا  ذلــك مل  ومــع 
علــى مــدار االأ�صــهر الثالثــة املا�صــية، حيــث حملها 
املتظاهــرون جميــع الويــالت التــي تقــع باجلزائــر، 
عرب �صــعارات امل�صريات، واإح�صار �صور �صهداء احلرب 

التحريرية الكربى. 
ولئــن اعتــرب مراقبــون ومالحظون ذلــك باملنطقي 

لكــون اجلزائريــني ي�صتح�صــرون بـــ "�صــدة" ملفــات 
الذاكــرة التاريخيــة كلمــا تعلــق االأمــر بامل�صــتعمر 
القــدمي، اإال اأن دخــول قائــد االأركان الفريق اأحمد 
قايد �صالح على خط  "معاداة" باري�ص منح للمو�صوع 
زخما �صيا�صيا جديدا، يف ظل املنحى الذي جاءت به 
ت�صــريحات الفريق قايد �صــالح باأن جهــات اأجنبية 
ال يروق لها التحام اجلزائريني وتظاهرهم ال�صــلمي 
الــذي دفــع جميــع �صــعوب العــامل اإىل رفــع القبعــة 
عاليــا للجزائريني، مثلما مل يــرق لهذه اجلهات دون 
حتديدها باال�صم تالحم اجلماهري وموؤ�ص�صة اجلي�ص 
االأ�صــيلة يف اجلزائر، ثم ت�صــعيد قائــد االأركان من 
لهجتــه اجتــاه "املتاآمريــن" يف اجتمــاع �صــم قيــادة 
االأركان باجلزائر العا�صمة حتدث فيها بيان اجلي�ص 
عــن اجتماعات "م�صــبوهة" جمعت اأيــادي داخلية، 
باأخــرى خارجيــة بهــدف خلــط االأوراق يف البــالد، 
قبــل اأن يجــدد قايــد �صــالح اتهاماته لهــذه اجلهات 
اخلارجيــة بتلميح �صــريح اإىل جهة بعينها، قال اأنها 
تتحــرك بدوافــع "تاريخية" الإرغــام اجلزائر على 
دخــول نفق املرحلــة االنتقاليــة بعيدا عــن احللول 

الد�صتورية واحللول االأخرى املتاحة. 
وهي التلميحات التي اأطلقت ل�صــان االإعالم لتناول 
املو�صــوع بدقة وفق ت�صــريبات اأدارت اأ�صبع االتهام 
اإىل �صفارة فرن�صا باجلزائر، واأن "االجتماع امل�صبوه" 
الذي يكون ح�صرته �صخ�صــيات �صيا�صية وع�صكرية 
متقاعــدة من اجلزائر، يكون قد جرى حتت اإ�صــراف 

املخابرات الفرن�صية. 
وبرغــم م�صــارعة ال�صــفارة الفرن�صــية اإىل اإ�صــدار 
تكذيــب ر�صــمي ملو�صــوع االتهام بالتخطيــط لفر�ص 
�صيا�صة اأمر واقع كحل وحيد لالأزمة يف اجلزائر، اإال 

اأن تكذيب ال�صــفارة قابله من الطرف االآخر توريط 
مبا�صر ل�صفري فرن�صا باجلزائر "كزافييي دريانكور"، 
والذي اأ�صــبح يتــم ذكره يف بالطوهــات االإعالم ويف 
موا�صــيع تت�صــل باحلراك ال�صــعبي، دومنــا حرج اأو 

حتفظ.
و�صبق ل�صفري فرن�صا باجلزائر "كزافييي دريانكور" 
التطرق ملوا�صيع "مثرية" اأهمها اإطالقه لت�صريحات 
جتاوزت اأدبيات العرف الدبلوما�صــي تناولت اتهامه 
لكبــار م�صــوؤولني يف اجلزائــر على اأنهم "يغ�صــون" يف 
امللفات احل�صــول على التاأ�صــرية، وم�صــوؤولني اآخرين 
اأن  يف الدولــة اجلزائريــة عاجلــوا يف فرن�صــا دون 
يدفعــوا فواتــري العــالج، اإىل جانــب ت�صــريح �صــابق 
خطــري، م�ص الوحــدة الوطنيــة، عندمــا حتدث عن 
عملية "ا�صــتئثار" يف منح التاأ�صــريات ملنطقة بعينها 

يف اجلزائر على ح�صاب باقي مناطق البالد. 
منــذ  البلديــن  عالقــات  والرتقــب  احلــذر  و�صــاب 
م�صــريات 22 فيفري، اأملته الظروف احل�صا�صة التي 
متر بها اجلزائر، وعموم منطقة �صمال اإفريقيا، مما 
ر�صــم فتورا وا�صــحا على خــط اجلزائــر ـ باري�ص يف 
انتظــار انتهاز فر�ص جديــدة لتهدئة التوتر واإعادة 
الدفء اإىل ح�صــن العالقات بني البلدين، اأو حدوث 
تطــورات غــري متوقعــة مــن �صــاأنها "تاأجيــج" النــار 
امل�صــتعلة حاليا يف �صــمت بعيدا عن دائرة االأ�صــواء 
بني البلدينن ليظل م�صــري عالقــات البلدين حمكوم 
م�صــتقبال،  اجلزائــر  يف  الو�صــع  تطــورات  مبنحــى 
وبال�صيناريوهات املحتملة لتجاوز االأزمة ال�صيا�صية 
الراهنة، والتي تخ�صــى فرن�صــا اأن يتم ت�صويتها عرب 

طرح م�صالح امل�صتعمر القدمي يف �صلة املهمالت.

اأو�صــح جمل�ص املحا�صــبة اأم�ص االأول يف بيان له اأن مل 
يقم باإر�صــال تقارير مف�صــلة عن �صوء ت�صيري املال العام 
بطلــب مــن النيابة العامــة تخ�ص ملفــات عالقة خالل 

الفرتة املمتدة بني 2019-2009.
وتعقيبــا علــى معلومات تناقلتهــا و�صــائل اإعالم حول 
"اإر�صال مزعوم لتقارير مف�صلة حول �صوء ت�صيري املال 
العــام بطلب مــن النيابة العامــة تخ�ص ملفــات عالقة 
خالل الفرتة املمتدة بني 2009-2019"، �صرح جمل�ص 
املحا�صبة اأنه "يترباأ من اأي م�صوؤولية اإزاء معلومات غري 

واردة ر�صميا من م�صاحله املخولة لذلك".

  وي�صــهر جمل�ــص املحا�صــبة الذي اأن�صــئ �صــنة 1976 
على اال�صــتعمال القانــوين والفعال لالأمــوال العمومية 
وترقية ال�صــفافية يف ت�صــيري املالية العمومية وتعزيز 
مكافحة الغ�ص وي�صــم املجل�ص 170 قا�ص و 45 حمققا 

ماليا.
ويعالــج املجل�ــص مــن اأ�صــل 10000 ح�صــاب عمومــي 
موجــود يف اجلزائــر معــدل 600 ح�صاب/�صــنويا على 
م�صــتوى غرفه الوطنية الثمانية، وعلى م�صــتوى غرفه 

الت�صعة املخت�صة.
وتتــم مناق�صــة ح�صــابات الــوزارات �صــنويا يف اإطــار 

م�صــروع القانون حول الت�صــوية املالية لل�صنة رقم 3 يف 
حني اأن ح�صــابات اجلماعات املحليــة تتم معاجلتها كل 

ثالث �صنوات.
وبهــذا فــاإن املجل�ص يدر�ص وي�صــوي �صــنويا ح�صــابات 
حوايل 600 بلدية لي�صل، يف غ�صون ثالث �صنوات على 
االأكرث، اإىل درا�صــة ح�صــابات البلديــات الـ1541 عرب 

الوطن قبل درا�صتها جمددا.
العموميــة  احل�صــابات  درا�صــة  بعــد  املجل�ــص  ويقــوم 
باإعــداد تقريره ال�صــنوي اإ�صــافة اإىل تقريــره املتعلق 

بتقييم الت�صوية املالية.

الر�صمي  الناطق  ل�صان  على  اجلزائر  اأدانــت 
بن  العزيز  عبد  اخلارجية،  ال�صوؤون  لـــوزارة 
االأعمال   " "ب�صدة  االأول،  اأم�ص  �صريف  علي 
املياه  قرب  �صفن   4 ا�صتهدفت  التي  التخريبية 

االإقليمية لالإمارات العربية املتحدة.
وقال بن علي �صريف يف ت�صريح "ندين ب�صدة 
اأم�ص  ا�صتهدفت،  التي  التخريبية  االأعــمــال 
اأربع �صفن قرب املياه   ،2019 12 مايو  االأحد 
املتحدة،  العربية  االإمــارات  لدولة  االإقليمية 
كما ن�صجب مثل هذه االأعمال االإجرامية التي 
ت�صكل تهديدا حلرية و�صالمة املالحة والنقل 

البحريني". 

"كافة  الوقت  نف�ص  الر�صمي يف  الناطق  ودعا 
الفاعلني على امل�صتوى الدويل للعمل على توفري 
كل الظروف واالإمكانات التي من �صاأنها الوقاية 
مــن مثل هــذه االأفــعــال وعــدم تــكــرارهــا ملــا يف 
ذلك من خطر على حرية التنقل وملا ميكن اأن 
ينجر عنها من تداعياتها على االأمن االإقليمي 

والدويل".
اأعلنت  قد  املتحدة،  العربية  االإمارات  وكانت 
جتارية  �صحن  �صفن  اأربع  اأن  االأول،  اأم�ص  قبل 
لعمليات  تعر�صت  جن�صيات  عــدة  من  مدنية 
للدولة،  االإقليمية  املــيــاه  قــرب  تخريبية 

بالقرب من اإمارة الفجرية.

وباري�س!  اجلزائر  �سفارتي  ع�سيبة" على  "اأيام 

جمل�س املحا�سبة يو�سح بخ�سو�س �سوء ت�سيري املال العام

اجلزائر تدين "ب�سدة" الأعمال 
التخريبية �سد �سفن لالإمارات العربية 

ق. و

ق. و

جبهة  ــزب  حل الربملانية  الكتلة  رئي�ص  ــا  دع
املجل�ص  رئي�ص  بورياح،  خالد  الوطني،  التحرير 
من  لال�صتقالة  بو�صارب  معاذ  الوطني  ال�صعبي 

من�صبه اإ�صتجابة ملطالب ال�صعب اجلزائري.
للحزب  الربملانية  "الكتلة  اإن  بــوريــاح  ــال  وق
�صتحاول  للربملان  ال�صفلى  الغرفة  يف  العتيد 
تفعيل مبداأ التفاو�ص مع رئي�ص املجل�ص ال�صعبي 
يف  م�صيفا  من�صبه"،  من  ي�صتقيل  لكي  الوطني، 
اإي�صال مطالب ال�صعب  "�صنعمل عل  هذا ال�صياق 
اجلزائري للمجل�ص ال�صعبي الوطني الأن االأفالن 

جزاأ من ال�صعب".

احلزب  نواب  بني  التن�صيق  باأن  املتحدث  و�صدد 
الظرف  يف  تنتظره  التي  املهمة  �صيكون  العتيد 
احلايل التي متر بها البالد، خا�صة واأن مطالب 
م�صموعة،  تكون  اأن  يجب  اجلــزائــري  ال�صعب 
التحرير  جبهة  حلــزب  العام  "االأمني  متابعا: 
حممد جميعي اأكد يف الكثري من املرات باأن �صوت 
ال�صعب يجب اأن ي�صل لكل املوؤ�ص�صات الد�صتورية 

التي يتواجد بها نواب االأفالن".
رئي�صا  بـــوريـــاح  ــد  خــال تن�صيب  الــيــوم  ومت 
التحرير  جبهة  حلــزب  الربملانية  للمجموعة 

الوطني خلفا للنائب حممد بوعبد اهلل.

الف�صاد،  ملكافحة  العليا  للهيئة  جديد  رئي�ص  كــــــور''  ''طارق  تعيني  الثالثاء  اأم�ص  مت 
وهذا خلفا لرئي�ص الهيئة ال�صابق ''حممد �صبايبي'' الذي اأنهي مهامه االأ�صبوع الفارط. 

يذكر اأن ''طارق كور'' كان يتوىل من�صب رئي�ص القطب الق�صائي مبدينة ق�صنطينة. 

الرئي�س اجلديد للكتلة الربملانية لالأفالن 
يدعـــو بو�سـارب لال�ستقالـة من من�سبه

''طارق كور'' رئي�س جديد 
للهيئة العليا ملكافحة الف�ساد

ق. و

ق. و

ق. و

ع.�ص

ق. وق. و



ــة  ــاي ــم ـــرت مــ�ــســالــح احل بـــا�ـــس
ملو�سم  التح�سري  بباتنة،  املدنية 
اال�سطياف واال�ستجمام ومكافحة 
عرب  اجلــاريــة  لل�سنة  احلــرائــق 
جتنيد كافة الوحدات وبالتن�سيق 
احليوية  القطاعات  خمتلف  مع 
ال�سياحة  قـــطـــاع  غـــــرار  ــى  ــل ع
وحمافظة  والــتــجــارة  والرتبية 

الغابات.
حملة  تنظيم  ويــرتــقــب  هـــذا 
من  ابــتــداء  توعوية  حت�سي�سية 
م�ستوى  على  اجلـــاري  مــاي   20
من  للتحذير  الوالية  اإقليم  كامل 
خماطر الغرق يف املجمعات املائية، 
واملحا�سيل  الــغــابــات  ــق  ــرائ وح
العقربي،  والت�سمم  الــزراعــيــة، 

والت�سممات  املـــــرور،  وحـــــوادث 
هذه  �ست�سم  حــيــث  الــغــذائــيــة، 
وقائية  لقوافل  تنظيما  احلملة 
املحاذية  املناطق  م�ستوى  على 
قوافل  اإىل  باالإ�سافة  للغابات، 
للتح�سي�ص  جــواريــة  حت�سي�سية 
املجمعات  يف  ال�سباحة  بخطر 
ــن مــثــل هذه  املــائــيــة ومـــا نــتــج ع
ــد حـــاالت  ــدي الــ�ــســلــوكــات مـــن ع
باتنة  واليــة  كانت  التي  الغرق 
م�سرحا لها خا�سة خالل ال�سنوات 
للمخاطر  تو�سيح  مع  االأخـــرية، 
مثل  يف  ال�سباحة  عن  الناجمة 
تفاديها  وكيفية  املجمعات  هــذه 
خا�سة  كبريا  خطرا  ت�سكل  كونها 

على حياة االأطفال.

ي�سهد اإنتاج امل�سم�ص بوالية باتنة، 
التي  املــردوديــة  ن�سبة  يف  ارتفاعا 
قنطار  ـــف  األ  440 حـــوايل  بلغت 
مبتو�سط  املن�سرم  املــو�ــســم  ــالل  خ
يف  قنطار   104 حوايل  بلغ  مــردود 
زيادة  عقب  وذلك  الواحد  الهكتار 
لــتــي بلغت  املــ�ــســاحــة االإجــمــالــيــة 

هكتار.  4330
امل�ساحة  بلغت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
حيث  هكتار،   4264 نحو  املنتجة 
مناطق  يف  ال�سعبة  هـــذه  ــوزع  ــت ت
عديدة على غرار اأوالد �سي �سليمان 
العيون  وراأ�ـــص  ونــقــاو�ــص  و�سفيان 
وتيغرغار  ومــنــعــة  وتــاكــ�ــســالنــت 
ومناطق  فــ�ــســالــة   وبــنــي  ومــعــافــة 

اأخرى بن�سب اأقل لالإنتاج.
الفالحني  عدد  اأن  بالذكر  جدير 
الفالحية  امل�ستثمرات  واأ�ــســحــاب 
بباتنة  بــلــغ   للم�سم�ص  املنتجة 

منتج  اآالف   5000 من  اأزيد  موؤخرا 
ــــادة املـــردوديـــة  يــعــكــفــون عــلــى زي
باملائة   40 يحول  الــذي  واالإنــتــاج 
فيما  املحلي  اال�ستهالك  اإىل  منه 
يتم توجيه نحو 60 باملائة منه اإىل 
غرار  على  التحويلية  ال�سناعات 

الع�سائر واملربي.
اأما فيما يتعلق مبنتوج التفاح فقد 
الإنتاج  اجلمالية  امل�ساحة  بلغت 
املن�سرم حوايل  العام  التفاح خالل 
امل�ساحة  بلغت  فيما  هكتار   4513
املنتجة حوايل 3879 هكتار لتبلغ 
ن�سبة املردودية حوايل 261 قنطار 
الواحد وتتمركز زراعة  الهكتار  يف 
املناطق  التفاح بالدرجة االوىل يف 
غرار  على  اجلبلية  و�سبه  اجلبلية 
واينوغي�سن  الطوب  وفم  اي�سمول 
واأوالد  الع�سافري  وعيون  واريــ�ــص 

فا�سل وغريها من املناطق.

اأ�شيب خالل الثالثي الأول من ال�شنة اجلارية نحو 140 �شخ�ص بوباء اللي�شمانيوز بولية باتنة، اأين تعر�شوا لهذه املر�ص من خالل احتكاكهم باملحيط البيئي القذر، وكذا 
تعر�شهم لل�شعات احل�شرات وهذا يف ظل غياب الرقابة ال�شحية والال مبالة باأهمية التوعية والتثقيف من خالل حمالت حت�شي�شية للمواطنني من قبل اجلهات املعنية•

ال�ســحة  مديريــة  وح�ســب 
وال�سكان لوالية باتنة، اأن هذه 
االإ�سابات امل�ســجلة منذ بداية 
العــام احلــايل ت�ســاف حلوايل 
ت�ســجليها  مت  اإ�ســابة   800
عــرب  وذلــك  املا�ســية  ال�ســنة 
مناطق خمتلفة من الوالية ولو 
اأن االإح�سائيات االأخرية ت�سري 
اأكــرث املناطــق عر�ســة  اأن  اإىل 

البلديــات  هــي  املر�ــص  لهــذا 
مــن  والغربيــة  اجلنوبيــة 
الواليــة علــى غرار الق�ســبات، 
طاملــا  حيــث  وغريهــا،  بريكــة 
ا�ستكى �ســكان هذه االأخرية من 
م�ساكل قنوات ال�سرف ال�سحي 
وحتول وديانها اإىل بوؤر خطرية 
لتكاثر املختلف اأنواع احل�سرات 
على غرار �سد العطعوطة الذي 
حقيقــي  خطــر  م�ســدر  اأ�ســبح 
لل�ســكان املجاوريــن لــه ب�ســبب 

و�ســاهم  كبــري،  ب�ســكل  تلوثــه 
انت�ســار القمامة وتاأخــر رفعها، 
اإ�سافة اإىل تعفن املحيط البيئي 
يف انت�ســار مر�ــص اللي�ســمانيوز 
الــذي ال تزال الوالية ت�ســجل 
�سنويا ع�ســرات االإ�سابات  دون 
اتخــاذ اأي اإجراءات احرتازية 
مــن قبــل اجلهــات املعنيــة مــن 
اأجــل وقف زحــف هــذا املر�ص 
املعــدي الذي ينتقــل عن طريق 

االحتكاك.

ال�ســلطات  اأن  بالذكــر  جديــر 
�ســنويا  تخ�ســ�ص  الوالئيــة 
غالفــا يوجــه ملكافحــة مر�ــص 
اللي�ســمانيوز والذي قدر خالل 
العــام املن�ســرم بـــ800 مليــون 
�سنتيم لكن العديد من املواطنني 
طرحــوا ت�ســاوؤالت عــن م�ســري 
مــا دام  املاليــة  االأغلفــة  هــذه 
الوالية ت�ســهد �ســنويا ت�سجيل 
اإ�ســابات جديدة وباملئات فيما 

يتعلق بهذا الداء املعدي.

غياب النظافة وتلوث املحيط البيئي وراء الداء

ن. م
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تيــالطو

مكافحة احلرائق من بني الأولويات

خا�سة املنتجة لفاكهتي التفاح وامل�سم�ض

عـــجـــزت جــمــيــع الــ�ــســلــطــات 
تيالطو  بلدية  على  املتعاقبة 
اأزمة  اإنهاء  يف  باتنة،  بوالية 
بقيت  التي  ال�سروب  املاء  ندرة 
منها  ــاين  ــع ت ــرو  غــا�ــس ــة  ــري ق
ال  حيث  عــديــدة،  �سنوات  منذ 
باملياه  يتزودون  ال�سكان  يزال 
�سهاريج  من  انطالقا  ال�سروب 

البلدية مرة كل اأ�سبوع.
التي  االأزمــــــة  هــــذه  وتـــعـــود 
اأزيد  منذ  القرية  فيها  دخلت 
البئر  اإىل جفاف  �سنوات   6 من 
كان  الــذي  الوحيد  االرتـــوازي 
ال�سروب  بــاملــاء  ال�سكان  ميــون 
الو�سية  اجلهات  عجز  مقابل 
جديد  بئر  حلفر  نقطة  اإيجاد 
اجلوفية  املياه  ن�سوب  ب�سبب 
ب�سكل  من�سوبها  وانــخــفــا�ــص 
كبري، حيث باءت كل حماوالت 

الذي  االأمر  بالف�سل،  امل�سوؤولني 
مّدد من عمر االأزمة وعمق من 
خا�سة  القرية  �سكان  معاناة 
التنموية  النقائ�ص  ــل  ظ يف 
االأخرى التي تعاين منها والتي 
لل�سلطات  تــدخــال  ت�ستدعي 
حل  اإيجاد  اأجــل  من  الوالئية 
لها، خا�سة اأن ف�سل ال�سيف على 
للماء  ال�سكان  االأبواب وحاجة 
فاأكرث،  ــرث  اأك تـــزداد  ال�سروب 
ومنذ  اأنــه  مواطنون  اأكــد  حيث 
�سنة 2012 التي �سهدت جفاف 
البئر االرتوازي الذي يتزودون 
وال�سهاريج  ال�سروب  باملاء  منه 
للح�سول  ــد  ــي ــوح ال مـــالذهـــم 
حيث  احليوية  املادة  هذه  على 
ي�سطرون اأحيانا اإىل اقتناءها 
لل�سهريج  دينار   1000 ب�سعر 

الواحد.

خمطط ا�ستثنائي للحماية 
املدنية حت�سبا لف�سل ال�سيف

تو�سع ن�ساط زراعة 
الأ�سجار املثمرة بباتنة

اأزمة العط�ش ل تفارق 
�سكان "غا�سرو"
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اإح�ساء 400 رخ�سة 
غري م�ستغلة ل�سيارات الأجرة

رخ�سة   400 باتنة،  لــواليــة  النقل  مديرية  اأح�ست 
منحتها  رخ�سة   1640 اأ�سل    من  وذلك  م�ستغلة  غري  نقل 
م�ساحلها منذ نهاية 2018 وبداية ال�سنة اجلارية  للناقلني 
املواطنني  احتياجات  لتغطية  االأجــرة  �سيارات  بوا�سطة 
نالت  اأيــن  فيها،  يتخبطون  التي  النقل  م�ساكل  من  واحلــد 
كونها  املمنوحة  الرخ�ص  من  االأكرب  احل�سة  باتنة  بلدية 
حتتل املرتبة االأوىل والئيا لعدد ال�سيارات امل�ستغلة والتي 
و�سل عددها 969 �سيارة توفر 3789 مقعد اأي �سيارة لكل 

مواطن.   336
تطورا  الــواليــة  يف  بالب�سائع  النقل  مــيــدان  يعرف  كما 
لتزايد  بالنظر  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  ملحوظا 
كانوا  �سواء  امليدان  يف  الن�سطني  املتعاملني  لعدد  الوا�سع 
الطابع  التطور  ذلــك  يف  �ساعد  وقــد  عموميني  اأو  خوا�ص 
الفالحي وال�سناعي للوالية ما خلق عدة م�ساكل جديدة  يف 
النقل على م�ستوى الوالية تتمثل يف �سعوبة معرفة نقاط 
للب�سائع  االإجمالية  احلمولة  وكمية  احلقيقية  الو�سول 
اأين اأرجعته م�سالح املديرية اإىل عدم توفر اآليات حتديد 
يف  للب�سائع  ا�ستقبال  حظائر  وغياب  املنقولة  لل�سلع  الوزن 
من  للحد  قريبة  حلول  لو�سع  املديرية  تعمل  اأين  الوالية 

م�ساكل نقل الب�سائع.

من اأ�سل 1640 رخ�سة

�صميحة.ع 

التجار  من  عدد  اأم�ص،  احتج 
اإقامة  على  بــاتــنــة،  مبدينة 
اخليمة  داخل  جتاري  معر�ص 
العمالقة التي مت ن�سبها بحي 
ال�ستقبال  متهيدا  لفوليتيف 
الر�سمي  واالفتتاح  العار�سني 
18 مـــن �ــســهــر مــاي  لــهــا يـــوم 

اجلاري.
اأن  حمـــتـــجـــون  جتـــــار  قـــــال 
مهددا،  بات  التجاري  ن�ساطهم 
ال�سهر  اأيام  من  تبقى  ما  خالل 
ينع�ص  كـــان  بــعــدمــا  الف�سيل 
املت�سوقون  فيه  ويجد  املدينة 
ــتــنــاول،  امل يف  واأ�ــســعــار  �سلعا 
مثل  اإقامة  اإىل  ذلك  مرجعني 
الأكرث  العمالقة  اخليم  هــذه 
ال�سنة،  يف  واحــــدة  مـــرة  ــن  م
اإقامتها  ذلك  كل  من  واالأ�سوء 
يعولون  الــذي  رم�سان  �سهر  يف 
�سلعهم  ت�سويق  اأجــل  من  عليه 
ال�سنة،  اأيام  اأغلب  يف  الراكدة 

ال�سلطات  لدى  احتجوا  حيث 
املحلية مطالبني اإياها بالعدول 
عن اإقامة هذه اخليمة خا�سة 
حيث  الف�سيل،  ال�سهر  خــالل 
التجاري  ن�ساطهم  على  �ستوؤّثر 
ــذي عرفه  يف ظــل الــرتاجــع ال
ال�سرائية  ـــقـــدرة  ال بــ�ــســبــب 
التجار  للمواطن، وتزايد عدد 
ال�سنوات  خالل  املدينة  داخل 

االأخرية.
بلدية  مــ�ــســالــح  جــهــتــه  مـــن   
باتنة، اأكدت اأن اإقامة اخليمة 
الــعــمــالقــة �ــســيــعــود اإيــجــابــا 
والتي  البلدية  خزينة  على 
قدره  مــايل  بغالف  �ستنتع�ص 
مــلــيــاريــن ونــ�ــســف كــعــائــدات 
املخ�س�سة  امل�ساحة  ا�ستئجار 
لن�سب اخليمة، م�سيفة اأنه مت 
ترتاجع  ولن  االأمور  كل  �سبط 
اأن اخليمة  عن قرارها خا�سة 

تقام مرتني يف ال�سنة فقط.

بعد تزامنها وال�سهر الفضسيل

ُتار يحتجون على اإقامة 
اخليمة العمالقة بباتنة

نا�صر. م



فاإنهم  ال�سعوبات  وف�سال عن هذه 
مهامهم  اأداء  خـــالل  يتعر�سون 
اإىل  ت�سل  عدوانية  �سلوكات  اإىل 
واجل�سدي  اللفظي  االعتداء  حد 
الذين  والتجار  الباعة  طرف  من 
مبثابة  الــرقــابــة  ــون  ع يعتربون 
التجاري  ن�ساطهم  يهدد  لهم  عدو 
املراقبني  عمل  اأن  من  الرغم  على 
يهدف بالدرجة االأوىل اإىل حماية 
امل�ستهلك وتنبيه التجار اإىل بع�ص 
ال�سروط االأزمة ل�سراء وبيع ال�سلع 
حماية  يف  التاجر  دور  اإبـــراز  مع 
ال�سحة العمومية من خالل االأخذ 
تفاديا  ـــواد  امل تخزين  بــ�ــســروط 
جهته  ومن  الغذائية،  للت�سممات 
مبراقبة  املكلفون  العمال  يعانني 
م�ستوى  على  التجارية  االأن�سطة 
املفت�سيات االإقليمية بدوائر اأوالد 
عديد  من  و�س�سار  قاي�ص  ر�سا�ص، 
واالجتماعية  املهنية  امل�ساكل 
الب�سري  العن�سر  غــيــاب  اأهــمــهــا 
البلديات  جميع  لتغطية  الــالزم 

اجلنوبية  املنطقة  يف  تقع  التي 
ظل  يف  خن�سلة  لوالية  واجلبلية 
غياب و�سائل التنقل التابعة ملرية 
على  �سلبا  يوؤثر  ما  وهــو  التجارة 

متوا�سلة  تبقى  التي  جمهوداتهم 
يف حدود اإمكانيات الفرقة املتنقلة 
الن�ساط  امل�ستهلك وتنظم  حلماية 

التجاري بوالية خن�سلة.

من  حــالــة  بــغــاي  بلدية  تــعــرف 
الركود التنموي، حيث حتولت مع 
عمراين  جتمع   اإيل  الزمن  مــرور 
عجز  اإىل  ال�سكان  اأرجعه  معزول 
تنمية  بعث  يف  البلدية  م�سوؤويل 
حقيقية مبدا�سر البلدية وهو ما 
بجدار  مقرها  غلق  على  اأجربهم 
اإ�سمنتي الأ�سابيع وطرد م�سوؤوليها 
يف ال�سراعات القائمة بني اأع�ساء 

املجل�ص.
من  قريبة  البلدية  اأن  ورغـــم 
عن  تبعد  ال  حيث  الــقــرار  مركز 
كلم،   09 بـ  اإال  الوالية  عا�سمة 
غري اأنها ال تزال تعاين من جميع 
املبادرات  لغياب  احلياة،  مناحي 
التنموية  من جهة وبريوقراطية 
اإ�سافة  اأخــرى،  جهة  من  الت�سيري 
مواكبة  يف  الوا�سح  العجز  اإىل 
املنتخبني  طــرف  مــن  التحديات 
ــل واحلـــواجـــز  ــتــوا�ــس وغـــيـــاب ال
وم�سوؤويل  املواطنني  بني  الفا�سلة 

البلدية.
وطرح ال�سكان العديد من امل�ساكل 
على  البلدية  منها  تــعــاين  الــتــي 
وال�سعوبة  القمامة  انت�سار  غرار 
ب�سبب  املركبات  لتنقل  الكبرية 
اهـــرتاء الــطــرقــات، اإ�ــســافــة اإىل 
كوابل الكهرباء املت�سابكة وانعدام 
املرافق ال�سبابية والريا�سية، كما 
قذرة  املياه  من   املعنيون  ا�ستكى 
امل�ساحات  حتــا�ــســر  بــاتــت  الــتــي 
الفالحية وكذا مركز الردم الذي 

حول حياتهم اإىل جحيم.
امل�ساكل  هذه  اأن  امل�ستكون  وقال 
هجرة  اإىل  بــالــكــثــرييــن  ــت  ــع دف
الوالية،  عا�سمة  نحو  البلدية 
واحلامة  قاي�ص  مدينتي  اإىل  اأو 
امل�ساتي  ل�سكان  بالن�سبة  خا�سة 
ويــاأمــل  التهمي�ص  اإىل  بالنظر 
�سكان البلدية الذين الزال االأمل 
اال�ستقرار،  اأجـــل  مــن  يحدوهم 
امل�سوؤول االأول على الوالية النظر 

العزلة  من  واإخراجهم  لظروفهم 
التي يقبعون فيها.

املق�سيون من ال�سكن الرتقوي والت�ساهمي 
يطالبون بالتحقيق يف و�سعيتهم

العمال يحتجون و�سل�سلة من ال�ستقالت بامل�ست�سفى

ال�سكان اأرجعوا ذلك اإىل عجز منتخبيهم

�سحب العقار تــــارة دون رقــابة بخن�سلة 
من امل�ستثمرين 

املتقاع�سني 
مت ببلدية �سيدي فرج بوالية �سوق 
اأهرا�ص التاأكيد على اأن امل�ستثمرين 

املتقاع�سني الذين مل ي�سرعوا بعد 
يف جت�سيد م�ساريعهم اال�ستثمارية 

�ستنزع منهم قريبا القطع االأر�سية 
التي حت�سلوا عليها ويتعلق االأمر 

بامل�ستثمرين احلا�سلني على 
عقود االمتياز ورخ�ص البناء ومل 

ينطلقوا يف اأ�سغال اإجناز م�ساريعهم 
يف عديد قطاعات الن�ساط.

واأو�سح امل�سوؤول للجهاز التنفيذي 
لوالية �سوق اهرا�ص لونا�ص 

بوزقزة لدى اإ�سرافه على اإعطاء 
اإ�سارة انطالق اأ�سغال تهيئة 

وتو�سيع منطقة الن�ساطات لبلدية 
�سيدي فرج احلدودية املرتبعة 

على20هكتارا باأن العربة لي�ست 
يف احل�سول على عقود االمتياز 

بل يف ال�سروع يف جت�سيد امل�ساريع 
املربجمة ويتعلق االأمر بامل�ستثمرين 

احلا�سلني على عقود االمتياز 
ورخ�ص البناء ومل ينطلقوا يف 

اأ�سغال اإجناز م�ساريعهم يف عديد 
قطاعات الن�ساط ف�سال عن اأولئك 

الذين مل يتقدموا ال�ستخراج رخ�ص 
البناء مو�سحا باأن معاجلة طلبات 

اال�ستثمار والرد عليها يتم يف ظرف 
قيا�سي ال يتجاوز االأ�سبوعني اأردف 

بوزقزة باأن امل�ستثمرين اجلادين 
�سيحظون باملرافقة الفعالة 

والت�سهيالت الالزمة. 
وا�ستنادا لل�سروح املقدمة بعني 

املكان فاإن منطقة الن�ساطات لبلدية 
�سيدي فرج التي �سرع يف عملية 

تهيئتها وتو�سعتها ت�سم 57 قطعة 
اأر�سية حيث �ست�سمل العملية 

التي �سخر لها غالف مايل بـ228 
مليون د.ج يف اإطار �سندوق ال�سمان 

والت�سامن للجماعات املحلية 
الربط ب�سبكات الكهرباء والغاز 

ومياه ال�سرب ومد قنوات التطهري 
وكذا تهيئة الطرق واالأر�سفة مما 

يوؤهلها الحت�سان م�ساريع واعدة 
قادرة على خلق الرثوة وا�ستحداث 

منا�سب �سغل لفائدة بلديات 
ال�سريط احلدودي. 

ثالث مفت�سيات اإقليمية تتكفل بتغطية 21 بلدية

�ــســطــيــف على  تــنــام واليــــة 
بتعوي�ص  يتعلق  ملغم  مــلــف 
امل�ستفيدين من �سكنات الرتقوي 
املدعم )LPA(  ومن ال�سكنات 
الت�ساهمية  االجــتــمــاعــيــة 
)LSP( الذين رف�ست ملفاتهم 
بعد  ال�سكن  �سندوق  طرف  من 
من  �سابقا  ا�ستفادتهم  ثبوت 
�سكنات اأو اإعانات مالية خا�سة 
م�ستوى  على  وهـــذا  بال�سكن 
عني  العلمة،  �سطيف،  دوائـــر 

اأرنات وقجال.
واأكد بع�ص املت�سررين من هذه 
بتكوين  قاموا  اأنهم  الو�سعية 
الدوائر  لدى  وو�سعها  ملفاتهم 
قبل  املحددة  املــدة  يف  املعنية 
وبــقــوا   2011 �ــســنــة  نــهــايــة 
ــم مل  ــه ــار، حــتــى اأن ــظ ــت يف االن
ال�سيغة  يف  بالت�سجيل  يقوموا 
�سنة  اأطلقت  الــتــي  اجلــديــدة 
2012 املتعلقة ب�سكنات عدل، 
خارج  اأنف�سهم  وجدوا  اأنهم  اإال 
القوائم رغم توفرهم على كل 
�سروط اال�ستفادة، ليتفاجوؤوا 

اأ�سخا�ص  با�ستفادة  بعدها 
الن�ساء  مــن  اأغلبهم  ــن  ــري اآخ
اإقليم  خــارج  من  حتى  ومنهم 
روؤ�ساء  بــني  بتواطوؤ  الــواليــة 
العقاريني،  واملرقني  الــدوائــر 
املعو�سني  اأغــلــب  كـــان  حــيــث 
تكن  مل  الذين  االأ�سخا�ص  من 
تتوفر فيهم �سروط اال�ستفادة 
عند الدرا�سة االأولية للملفات 
مل  من  حاليا  امل�ستفيدين  ومن 
يكن يبلغ 16 �سنة من العمر يف 

.2011
املت�سررين  من  عــدد  وح�سب 
امل�ستفيدين  تعوي�ص  ملف  فاإن 
مب�ستفيدين  املــ�ــســطــوبــني 
م�سبوهة  بطرق  كــان  اآخــريــن 
ــة،  ــطــاول ـــت ال ومــلــتــويــة وحت
القائمة  اإىل  العودة  يتم  ومل 
اإجنازها  مت  التي  االحتياطية 
االأويل  بالتوزيع  القيام  عند 
لهذه ال�سكنات وكلها كانت قبل 
انتظار  يف  وهــذا   ،2011 �سنة 
املحلية  ــلــطــات  الــ�ــس حتــــرك 

ملعاجلة هذا امللف.

ــال قطاع  ــم ـــدد مــن ع ــج ع ــت اح
ال�سحة ببلدية عني وملان جنوب 
االأو�ــســاع  عــلــى  �سطيف  ـــة  والي
القطاع  منها  يعاين  التي  املزرية 
الذي يتخبط يف جملة من امل�ساكل 
والتي كانت �سببا يف اإيداع مديرة 
احلب�ص  واملــقــتــ�ــســد  امل�ست�سفى 
ـــام الــفــارطــة، وطرح  خــالل االأي
املطالب  ــن  م جملة  املــحــتــجــون 
املتعلقة بتدين اخلدمات الطبية 
على غرار غياب االأدوية وغياب 

مع  اخلــيــاطــة  وخــيــط  التجبري 
غياب تخطيط القلب وهي االأمور 
يف  متوفرة  تكون  اأن  ينبغي  التي 

املوؤ�س�سات االإ�ست�سفائية.
ــان  ومل ــني  ع م�ست�سفى  ــرف  ــع وي
�سل�سلة من اال�ستقاالت يف الفرتة 
عن  احلديث  بعد  وهذا  االأخــرية 
وفاة مري�سني يف ظروف غام�سة 
مديرة  وكانت  العمليات،  يق�سم 
اإىل  جلاأت  قد  بالوالية  ال�سحة 
بالنيابة  جــديــد  مــديــر  تعيني 
اإعــــادة  اأجــــل  مـــن  للم�ست�سفى 
والتخل�ص  ن�سابها  اإىل  ـــور  االأم
من النقائ�ص الكثرية التي يعاين 

منها هذا امل�ست�سفى.
ويف �سياق مت�سل بق�سية توقيف 
ــا  واإيــداعــه امل�ست�سفى  ــرة  ــدي م
مت  فقد  ف�ساد  ق�سايا  يف  احلب�ص 
عني  مب�ست�سفى  موظفني   3 و�سع 
الق�سائية  الرقابة  حتت  ــان  ومل
املدير  مــن  بــكــل  االأمــــر  ويتعلق 
ال�سحية  لــلــمــ�ــســالــح  ــفــرعــي  ال
ــفــرعــي  الـــ�ـــســـابـــق، واملــــديــــر ال
واالأجهزة  الطبية  للتجهيزات 
ثالث  موظف  عن  ف�سال  املرافقة 
العمومية  ال�سفقات  ق�سية  يف 
امتد  كما  للتغذية،  امل�سبوهة 
عقود  اأعوان  اإىل  اأي�سا  التحقيق 

ما قبل الت�سغيل.

ال�سكن  ملف "ملغم" ب�سطيف

غليان يف قطاع ال�سحة بعني وملان 

ركـــــــود تنموي ببلدية بغـــاي
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اأولد  بدوائر  اجلهوية  واملفت�شيات  الولية  بعا�شمة  التجارة  مبديرية  الغ�ص  وقمع  الرقابة  م�شالح  خمتلف  تعاين 
اأنواع  التجارية وقمع خمتلف  الن�شاطات  ر�شا�ص، قاي�ص و�ش�شار من عجز كبري يف عدد العمال املكلفني مبراقبة 
الغ�ص والتالعب ب�شحة امل�شتهلكني، حيث ي�شتكي العمال من غياب الو�شائل الب�شرية واملادية من اأجل القيام 

مبهامهم املنوطة اإليهم يف اإطار ن�شاطهم اليومي ملراقبة احلركة التجارية عرب خمتلف بلديات الولية.

جراء عدم ال�سروع
 يف جت�سيد م�ساريعهم

�سطيف
�سوق اأهرا�س
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خن�سلة

ر�صيــــــد. ح

الطاية  بــلــديــتــي  مــواطــنــو  احــتــج 
ــة اجلــنــوبــيــة من  ــه ــة يف اجل ــل ــت وال
امل�ساريع  انعدام  على  �سطيف  والية 
ب�سبكة  الربط  غرار  على  التنموية 
الغاز الطبيعي وكذا تهيئة الطرقات 
ا�ستنكر  حــيــث  الــ�ــســروب،   واملــيــاه 
ال�سكان عدم ربط �سكناتهم حلد االآن 
ب�سبكة الغاز الطبيعي على الرغم من 
مرور �سنوات طيلة على الوعود التي 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من  تلقوها 

بخ�سو�ص التخل�ص من هذا امل�سكل.
التلة  يف  ــون  ــج ــت ــح امل طــــرح  ــا  ــم ك

بالو�سعية  متعلقة  مطالب  والطاية 
عليها  ــد  ــواج ــت ت ــي  ــت ال ــة  ــي ــارث ــك ال
حاجة  يف  تبقى  والــتــي  الــطــرقــات 
تعبيد،  عــمــلــيــات  اإىل  م�ستعجلة 
القرى  من  العديد  �سكان  ك�سف  كما 
اأزمــة  مــع  معاناتهم  عــن  ــر  واملــدا�ــس
مطالب  عن  ف�سال  مدة  منذ  العط�ص 
قوائم  عن  باالإفراج  متعلقة  اأخــرى 
ال�سكن الريفي، حيث ياأمل املحتجون 
يف ا�ستجابة فعلية من طرف املجال�ص 
بتقدمي  االكــتــفــاء  ولي�ص  البلدية 

الوعود فقط.

الباعة  احــتــج  اأخــــر  جــانــب  ومـــن 
طاجنة  العريق  باحلي  املتجولون 
)رود �سيالق( بعد منعهم من ا�ستعمال 
حيث  ال�سرطة،  طرف  من  الر�سيف 
قام املحتجون مبحاولة غلق الطريق 
بــاملــتــاريــ�ــص واإ�ــســعــال الــنــار وهــذا 
ممار�سة  من  منعهم  على  احتجاجا 
االأمور  تهداأ  اأن  قبل  وهذا  ن�ساطهم، 
املتجولون  الباعة  ويطالب  الحقا، 
بال�سماح لهم مبوا�سلة ن�ساطهم وهذا 
وانعدام  املعي�سية  ظروفهم  ظل  يف 

م�سدر دخل اأخر لهم.

بلديات على وقع الإحتجاجات ب�سطيف
مطالب بخلق وثبة تنموية 

عبد الهادي. ب



ال�سعيد  التجارة  وزير  ت�سريحات  حملت 
ال�سيارات  ب�سوق  للمهتمني  "ب�سائر"  جالب 
الذين  املــواطــنــني  يف اجلــزائــر، وحتــديــدا 
اإىل  االأ�سواق  يف  الفاح�ص  الغالء  يدفع  مل 
توقف "اأحالمهم" يف امتالك �سيارة خا�سة، 
األهبت  "النريان" التي  هول  بعد  للعائلة  اأو 

اأ�سعار ال�سيارات على مدار العقد االأخري.
ــر املالية ووزيــر  ــذا، وُكــّلــف كــل مــن وزي ه
ــارة بــو�ــســع تــ�ــســور حـــول االآلــيــات  ــج ــت ال
للمواطنني  بالرتخي�ص  الكفيلة  القانونية 

با�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة.
وح�سب بيان الوزارة االأوىل، فاإن االجتماع 
املا�سي،  ــاء  ــع االأرب يــوم  املنعقد  احلكومي 
برئا�سة الوزير االأول نورالدين بدوي، حيث 

اإىل  االجتماع  اأف�سى 
�ــســدور عــدة قــرارات 

منها تكليف وزير املالية 
احلايل حممد لوكال، مبعية زميله يف قطاع 
حول  ت�سور  بو�سع  جــالب  �سعيد  التجارة 
بالرتخي�ص  الكفيلة  القانونية  االآلــيــات 
امل�ستعملة،  ال�سيارات  با�سترياد  للمواطنني 

ي�سيف البيان.
واأكد جالب اأن ا�ستئناف ا�سترياد ال�سيارات 
املعايري  احــرتام  ظل  يف  "�سيتم  امل�ستعملة 

واملتطلبات التقنية والبيئية واالأمنية".
اجلهاز  هــذا  اأن  اأو�ــســح  ال�سياق،  هــذا  ويف 
3 �سنوات،  �سيخ�ص ال�سيارات التي تقل عن 
دون تقدمي املزيد من التفا�سيل حول هذا 

امللف "الذي يوجد يف مرحلة الن�سج".
ـــراء اجلــديــد يف اإطــار  ويــنــدرج هــذا االإج
ال�سيارات  �سناعة  حــول  �سامل"  "ت�سور 
ال�سيما  و�سيتكفل  التح�سري  طــور  يوجد 

.CKD/SKD باإ�سكالية الرتكيب
 CKD وبلغت فاتورة ا�سترياد جمموعات 
املــوجــهــة لــ�ــســنــاعــة تــركــيــب الــ�ــســيــارات 
�سنة  دوالر  ماليري   3 ــوايل  ح ال�سياحية 
�سنة  دوالر  مليار  67ر1  مقابل   2018
2017، ح�سب اأرقام اجلمارك اجلزائرية.

التي  االأعمال"  "ت�سريف  حكومة  جنحت 
يقودها الوزير االأول نور الدين بدوي يف ما 
متتالية  تنفيذية  حكومات   5 عنه  عجزت 
بكامل �سالحياتها، قاد الوزير االأول االأ�سبق 
انفرد  منها، يف حني  �سالل ثالثا  املالك  عبد 
اأحمد  التنفيذي  اجلهاز  راأ�ــص  على  خلفه 
اأويحيى بحكومتني "اتفقت" جميعها بح�سب 
"الزيف"  بــيــع  عــلــى  اقــتــ�ــســاديــني  ـــرباء  خ
ف�سل  على  التغطية  اأجــل  من  االقت�سادي، 
كبديل  ُقــدمــت  الــتــي  اال�ستثمار  �سيا�سات 
لعقود من حلول اال�سترياد املفتوح للمركبات 

وال�سيارات االأوروبية. 
ت�سريف  حكومة  يف  الــتــجــارة  وزيـــر  عــاد 
االأول  املربع  اإىل  جــالب  ال�سعيد  االأعــمــال 
ال�سناعية،  للمركبات  اال�سترياد  لعمليات 
تاريخ   ،2010 حتى  معتمدا  ــان  ك والـــذي 
�سيا�سة  مزاولة  على  ر�سميا  اجلزائر  توقف 
وتعوي�سها  ال�سناعية،  لل�سيارات  اال�سترياد 
وهي  حمليا،  والرتكيب  بال�سناعة  الحقا 
االإ�سرتاتيجية التي تكللت بتاريخ 11 نوفمرب 
عبد  االأول  الــوزيــر  �سور  بظهور   ،2016

"درناها  �سيارة  اأول  يقود  وهو  �سالل  املالك 
�سناعي  حــدث  يف  وهـــران،  مــن  جزائرية" 
"فتح" اقت�سادي مبني،  اأنه  مت تقدميه على 
تعي�سه اجلزائر "القوية" واالأهم "الذكية" 
اأحد  ي�ساأل  اأن  دون  امل�ستقبلية،  خياراتها  يف 
اإىل  اجلزائريون  اأ�سافه  الذي  ما  الر�سميني 
�سيارة الـ "�سامبول" حتى تكون حقا �سناعة 

جزائرية وجب االفتخار بها؟ 

ال�سناعي  اجلزائر  بواقع  عارفني  ــراأي  وب
بعنابة  احلجار  اأفــران  متاعب  ظلت  الــذي 
�سناعة  م�سروع  فــاإن  حرفيا  واقعه  تعك�ص 
وتركيب ال�سيارات حمليا مل يتعدى خطوط 
ما  كــل  واأن  لــالآلــيــة،  الــفــاقــدة  "الرغبة" 
طيلة  املتعاقبة  احلكومات  عليه  اجتهدت 
يف  اال�سرت�سال  هو  الفارطة  ال�ست  ال�سنوات 
"التربيكات"  وتقدمي  االأمــام  اإىل  الهروب 
االقت�ساد  و�سعه  ملــولــود  ــــرى،  االأخ تــلــوى 

اجلزائري ميتا وم�سوها اأي�سا!
وتركيب  �سناعة  اأن  املتابعني  ذات  ويك�سف 
ــر  االأم واقـــع  يف  تكن  مل  حمليا  الــ�ــســيــارات 
"حيتان" املــال واالأعــمــال  مــن حــرب  اأكــرث 
البداية  يف  عــمــدوا  الــذيــن  اجلــزائــريــني، 
يف  ال�سروع  ثم  احل�س�ص  كعكة  اقت�سام  اإىل 
تندلع  اأن  قبل  الداخلية،  ال�سوق  احتكار 
احلرب بني مالكي العالمات يف اجلزائر عرب 
وبلغ  بالبع�ص،  بع�سهم  االإطاحة  حمــاوالت 
بنزول   2018 دي�سمرب  ذروته  ال�سراع  هذا 
تعليمة الوزير االأول ال�سابق اأحمد اأويحيي 

والتي قلبت املوازين، واأربكت ال�سركاء بقرار 
احلكومة اعتماد خم�ص عالمات كربى فقط 
ماركات  واإ�سقاط  اجلــزائــر،  يف  لال�ستثمار 
منحتها  اأن  احلكومة  لنف�ص  �سبق  اأخـــرى 
رخ�ص اال�ستغالل يف ال�سابق، مثلما حدث مع 
عالمة "كيا" باتنة، وعالمة "تويوتا" التي 
باجلزائر  اليابان  �سفري  تدخل  ا�ستدعت 
ملف  يف  مــربرة  غري  �سعوبات  عن  وتعليقه 
حكومة  لترتاجع  اجلــزائــر،  يف  اال�ستثمار 
اأويحيى يف االأخري وتفتح ملف اال�ستثمار يف 
بلغ  الذي  ال�سيارات  و�سناعة  تركيب  جمال 
83 ملفا، اأقرت احلكومة اعتماد 39 عالمة 

عاملية ح�سب اآخر ت�سريح ر�سمي. 
بت�سريب  للقطاع  الفو�سوي  امل�سهد  واكتمل 
يف  املظلم  اجلانب  خل�ست  "�سادمة"،  �سور 
تنجزه  مــا  كــل  اأن  بتاأكيد  املــلــف،  تفا�سيل 
�سناعة ال�سيارات يف اجلزائر ال يتعدى �سخ 
الهواء داخل االإطارات، ما ا�ستدعى حتريك 
اختفى  وتق�سي،  حتقيق  لفريق  احلكومة 

بدوره يف النهاية دون اأثر. 

ع. �ص
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احلكومة تعيد فتح رواق الإ�سترياد 

و�سيك يف اأ�سعار 
ال�سيــــــارات!  زلزال

تعرف اأ�شواق ال�شيارات يف اجلزائر، 
براأي خرباء واقت�شاديني اآخر اأيام "العّز 

امل�شطنع" الذي دفع باأ�شعار املركبات اإىل 
م�شتويات جنونية، جتاوزت فيها �شيارة 

برتقيم يعود اإىل "القرن املا�شي" مبلغ 
الـ 100 مليون �شنتيم على مدار 04 

�شنوات واأكرث، دون اأن يطراأ على موؤ�شرها 
اأدنى اهتزاز! 

اإعداد: عبد الرحمان �سايبي

ت�سريحات وزير التجارة، 
املالية  وزارة  مع  التن�سيق  ور�سة  انتظار  يف 
اإىل  اإ�سافة  القادمة،  القليلة  االأيــام  غ�سون  يف 
االأ�سعار من  للحكومة يف اجتاه ك�سر  توجه عام 
عقب،  على  راأ�سا  ال�سيارات  �سوق  يقلب  اأن  �ساأنه 
ال�سيارات  وكــالء  جمعية  رئي�ص  يتوقع  حيث 
نبا�ص،  يــو�ــســف  الــ�ــســابــق،  الــعــالمــات  مــتــعــددة 
اإىل نحو قد  ال�سيارات  اأ�سعار  انخفا�سا حادا يف 
احلكومة  توجه  نتيجة  باملائة،   50 عن  يزيد 
بال�سماح با�سترياد ال�سيارات االأقل من 3 �سنوات 
االأ�سبوع الفارط، وقال نبا�ص: "اأ�سعار ال�سيارات 
اليوم.. واحد من  من  بداية  باالنخفا�ص  بداأت 
املتعاملني خف�ص اأ�سعاره بـ 35 مليون �سنتيم على 

م�ستوى امل�سنع".
وقال ذات املتحدث، اأن اأ�سعار ال�سيارات يرتقب 
ورغبة  يتطابق  ما  وهو  جنوين  ب�سكل  تنهار  اأن 
اإىل قمع  لطاملا دعوا  الذين  واملواطنني  الزبائن 
املاليري  التهمت  التي  ال�سيارات  تركيب  م�سانع 
ال�سيارات  مالحق  ال�سترياد  اخلزينة  اأموال  من 
وت�سخيم  الــعــجــالت  بنفخ  االكــتــفــاء  مــقــابــل 
الفواتري اإذ جتاوزت فاتورة ا�سترياد هذه امل�سانع 
4 مليار دوالر، وهو مبلغ يوازي  �سنة واحدة  يف 
�سابقا فاتورة ا�سترياد 300 األف مركبة جاهزة 

من اخلارج.
لوكالء  حتى  ال�سماح  ب�سرورة  نبا�ص،  وطالب 
من  اأقل  �سيارات  با�سترياد  املعتمدين  ال�سيارات 
3 �سنوات ولي�ص فقط جعلها ح�سريا للمواطنني، 
االإفراج  التماطل يف  اأهمية عدم  �سدد على  كما 
 3 مــن  ـــل  االأق لل�سيارات  اال�ــســتــرياد  قـــرار  عــن 
�سنوات وعدم جعله جمرد كالم وحرب على ورق، 
قال  حينما  التجارة  وزير  ت�سريح  من  م�ستغربا 
اإن العملية حمل درا�سة، م�سريا اإىل اأن القوانني 
حني  يف  قبل،  مــن  بها  متعامل  وكــان  مــوجــودة 
�سنة  من  بداية  مفهوم  غري  ب�سكل  توقيفها  مت 
2006، وهو ما يدعو اليوم اإىل �سرورة االإفراج 

عنه يف اأ�سرع وقت.
اأ�سحاب  حماكمة  اأهمية  اإىل  املتحدث  ودعــا 
م�سانع "النفخ"، م�سددا: "هوؤالء ملزمون بتحمل 
اأموال  م�سوؤولياتهم ودفع ثمن التهام املاليري من 
الذين  االأعمال،  رجال  بقية  مثل  مثلهم  ال�سعب 

يقبعون بال�سجون".
عبد  االقت�سادي  اخلبري  اعترب  جهته،  مــن   
ا�ستئناف  احلــكــومــة  قـــرار  مــبــتــول  الــرحــمــان 
لتجنب  "خطوة  امل�ستعملة  ال�سيارات  ا�سترياد 

انفجار اأ�سعار ال�سيارات املركبة باجلزائر".
وقال مبتول اإن "قرار احلكومة يهدف للحد من 
اأ�سحاب  معظم  اأن  اعتبار  على  االأ�سعار  انفجار 
م�سانع تركيب ال�سيارات يوجدون اأمام العدالة، 

وهو ما قد يت�سبب يف وقف عمليات الرتكيب ومن 
ثم انفجار االأ�سعار خ�سو�سا اأن وكالء ال�سيارات 
لتغطية  باال�سترياد  بــدورهــم  لهم  يرخ�ص  مل 

العجز يف حال وقوعه".
ارتكبت  ال�سابقة  احلكومة  اأن  مبتول  واأو�سح 
امل�ستعملة،  ال�سيارات  ا�سترياد  مبنع  فادحا  خطاأ 
ال�سماح  خالل  من  تفاديه  ميكن  كان  خطاأ  وهو 
با�سترياد  ال�سيارات  وكالء  من  ثالثة  اأو  الثنني 
ال  بينما  الر�سوم  بدفع  يقومون  حيث  ال�سيارات 
يدفعها اأ�سحاب امل�سانع والذين ي�ستفيدون اأي�سا 

من امتيازات اأخرى".
االقت�سادي،  اخلبري  يــرى  مغاير،  ــاه  اجت ويف 
على  احلكم  اأن  عية،  الرحمن  عبد  الــدكــتــور 
ال�سيارات  ا�سترياد  اإىل  العودة  وجدوى  فعالية 
احلكومة  ــزام  ــت ال مبــدى  مرتبط  امل�ستعملة، 
حال  يف  الأنــه  امللف،  هذا  ت�سيري  يف  بال�سفافية 
القرار  هــذا  فــاإن  االقت�سادية،  الــروؤيــة  غياب 
يخو�ص  الذي  الف�ساد،  على  جدًيدا  باًبا  �سيفتح 
اإىل  و�سل  بعدما  ملكافحته،  حرًبا  اجلزائريون 

حدود ال تطاق.
للقرار  االإيجابية،  اجلــوانــب  "اإن  عية  وقــال 
امليزان  معدالت  على  املحافظة  وهــي  معروفة 
جمموعات  ا�سترياد  فاتورة  وخف�ص  التجاري، 
تركيب  ل�سناعة  املــوجــهــة   CKD/SKD
حوايل  اإىل  و�سلت  التي  ال�سياحية  ال�سيارات 
67ر1  مقابل   2018 �سنة  دوالر  ماليري   3
متكني  اإىل  باالإ�سافة   ،2017 �سنة  دوالر  مليار 
ال  قد  ــادي،  ع ب�سعر  �سيارة  �سراء  من  املــواطــن 
دولية،  معايري  وفق  �سنتيم،  مليون  يتجاوز120 
يف حال متت العملية ب�سال�سة ومن دون اإجراءات 

بريوقراطية.
وُيبنه اخلبري، اإىل اجلوانب ال�سلبية للقرار يف 
حال تطبيقه بطريقة ع�سوائية، ورفع الر�سوم 
اأجهزة  وغــيــاب  امل�سرفية،  التعامالت  وثــقــل 
م�سدًدا  املوانئ،  م�ستوى  على  املتطورة  الرقابة 
االقت�ساد  على  جديد  عبء  "�سيخلق  اأنه  على 

الوطني".
تداعيات  عن  عية،  الرحمان  عبد  ك�سف  كما 
على  امل�ستعملة،  ال�سيارات  ا�سترياد  اإىل  العودة 
تدهوًرا  �ست�سهد  التي  الوطنية،  العملة  قيمة 
جديًدا -ح�سبه- بالنظر اإىل اأن املواطن �سيلجاأ 
املوازية  ال�سوق  من  ال�سعبة  العملة  �سراء  اإىل 
اخلبري  ويعتقد  املــركــزي،  البنك  يف  ل�سخها 
مراعاة  احلكومة  على  يتعني  اأنه  االقت�سادي، 
ــب حــتــى ال تــقــع يف االأعــبــاء  ــوان كــل هـــذه اجل
االقت�سادية التي قد ترهق اخلزينة العمومية، 
قبل  من  اإعـــداده  اجلــاري  الت�سور  اأن  العلم  مع 
اإىل  اللجوء  يت�سمن  والتجارة،  املالية  وزارتــي 
وكذا  امل�ستوردة  ال�سيارات  مبلغ  لت�سديد  البنك 
ملثل  حتديدها  الواجب  اجلمركية  التعريفات 

هذه ال�سفقات.

 اأ�سواق ال�سيارات يف اجتاه ال�سقوط 

ق�سة ت�سنيع ال�سيارات يف اجلزائر 

غالء خرايف.. انهيار جنوين! 

"النفخ"!  ا�ستثمـــار  من  �سنــوات   04

ع. �ص
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�ضرورة اإطالق مفاو�ضات حول اإبرام اتفاق 

عدم االزدواج ال�ضريبي   

وزيرالطاقة يعر�ض م�ضروع القانون املتعلق باالأن�ضطة النووية

ملبنات خا�ضة تطالب بتوزيع عادل للكميات

وزير ال�ضياحة يوؤكد على اأهمية اإدراج 
خمتلف اأنواع الريا�ضة 

اقرتاح غلق 65 حمال 

�صفرية  لوكال مع  املالية، حممد  اتفق وزير 
�صفينفوداأول  ال�صيدة توال  فنلندا باجلزائر 
للتو�صل  املفاو�صات  بعث  �صرورة  على  اأم�ص، 
االزدواج  ــغــاء  اإل ــول  ح ثنائي  اتــفــاق  اإىل 

ال�صريبي، ح�صب ما اأفاد به بيان للوزارة.
ال�صيد  املــالــيــة  لــقــاء جــمــع وزيـــر  وخـــالل 
حممد لوكال مع ال�صفرية الفنلندية ال�صيدة 
باجلزائر،  مهامها  انتهاء  مبنا�صبة  �صفينفود 
تطرق الطرفان اإىل االإجراءات التي �صتتخذ 
للتعاون  املوؤطر  املوؤ�ص�صاتي  اجلهاز  لتعزيز 
�صرورة  اإىل  اجلانبان  خل�ص  كما  الثنائي، 
اتفاق حول  باإبرام  املتعلقة  املفاو�صات  بعث 
الطرفان  واعترب  ال�صريبي،  االزدواج  عدم 
اأن  �صاأنه  القانوين من  االإجــراء  اأن مثل هذا 
وت�صهيالت  �صمانات  منح  يف  ــرث  اأك ي�صاهم 

للم�صتثمرين.    
الطرفني  لكال  فر�صة  اأي�صا  اللقاء  ــان  وك
الثنائي  التعاون  م�صتوي  ومراجعة  لتقييم 
هذه  اأكرث  لتعزيز  وال�صبل  الطرق  واقــرتاح 
ال�صيدة  عربت  وقد  البلدين،  بني  العالقة 
الــذي  للنجاح  ارتــيــاحــهــا  عــن  �صفينفوند 

حققته بع�ص م�صاريع ال�صراكة بني املتعاملني 
والفنلنديني،  اجلــزائــريــني  االقت�صاديني 
والتي من �صاأنها اأن تكون مثاال حمفزا لبعث 
اجلديدة  االقت�صادية  ال�صراكات  من  املزيد 
وبناء عالقات كثيفة ومثمرة، ي�صيف نف�ص 

امل�صدر.

عدة  اهــتــمــام  على  ال�صفرية  اأكـــدت  وقــد 
اجلزائرية،  بال�صوق  فنلندية  موؤ�ص�صات 
املحادثات  اأحــرزتــه  الــتــي  للتقدم  م�صرية 
�صاأنها  من  التي  امل�صاريع  من  بعدد  املتعلقة 
االقت�صاد  نــوعــيــة  تــطــور  يف  تــ�ــصــاهــم  اأن 

اجلزائري.

ال�صيد  ــطــاقــة،  ال وزيــــر  قـــدم 
حممد عرقاب، اأول اأم�ص، عر�صا 
املتعلق  الــقــانــون  م�صروع  ــول  ح
جلنة  اأمــام  النووية  باالأن�صطة 
واملالية  االقت�صادية  ال�صوؤون 
به  اأفــاد  ح�صبما  االمــة،  ملجل�ص 

بيان للمجل�ص.
ذات  مل�صروع  درا�صتها  اإطــار  ويف 
القانون، عقدت اللجنة اجتماعا 
ال�صيد  برئا�صة  املجل�ص  مبقر 
اللجنة،  رئي�ص  ــي،  اوراغ اأحمد 
ال�صيد  عر�ص  اىل  فيه  ا�صتمعت 
العالقات  عرقاب، بح�صور وزير 
مع الربملان، ال�صيد فتحي خويل، 
عر�صا  عرقاب  ال�صيد  قدم  وقد 

املتعلق  الــقــانــون  م�صروع  ــول  ح
باعتباره  النووية  باالأن�صطة 
ال�صتخدام  �صلميا  ــاجمــا  بــرن
يتطلب  والذي  النووية  الطاقة 
قواعد  لتحديد  قانونيا  اطــارا 

االمـــن والــ�ــصــالمــة، ويــاأتــي هذا 
اتفاقيات  اإطــــار  يف  ــروع  ــص ــ� امل
عليها  ــت  ــع وق ــي  ــت ال الــتــعــاون 
الدول  من  العديد  مع  اجلزائر 
ذات  بح�صب  الدولية  والهيئات 

البيان.
ال�صادة  قــام  االجتماع  وخــالل 
العديد  بطرح  اللجنة  اأع�صاء 
حول  واالن�صغاالت  اال�صئلة  من 
امل�صروع  ت�صمنها  التي  االحكام 
و�صلط  احلكومة  ممثل  عليها  رد 
النقاط  خمتلف  على  الــ�ــصــوء 

التي وردت فيها.
اللجنة  اأن  بالذكر  واجلــديــر 
تعكف حاليا على اعداد تقرير 
املت�صمن  القانون  م�صروع  حــول 
يف  �صيعر�ص  النووية،  االن�صطة 
�صيعقدها  التي  العامة  اجلل�صة 
امل�صروع  ملناق�صة  الحقا  املجل�ص 

املذكور.

اخلا�صة  املــلــبــنــات  ــن  م الــعــديــد  ــه  ــواج ت
مب�صحوق  التموين  يف  خطرية"  "�صعوبات 
ح�صبما  الدولة،  طرف  من  املدعم  احلليب 
اجلزائرية  الكونفدرالية  رئي�ص  به  �صرح 
عبد  اجلــزائــريــني،  واملنتجني  للم�صنعني 
الوهاب زياين الذي دعا اإىل توزيع "عادل" 
للح�ص�ص بني القطاعني العمومي واخلا�ص.

وعرب ال�صيد زياين عن ا�صتيائه قائال اإنهم 
احل�صول  يخ�ص  فيما  للتمييز  يتعر�صون 
الدولة،  من  املدعم  احلليب  م�صحوق  على 
اإنتاج القطاع العمومي حت�صل على  وحدات 
كميات ت�صمح لها بالعمل مدة 24 �صاعة يف 
حني اأن العديد من امللبنات اخلا�صة ال متلك 
احلليب(  م�صحوق  )كميات  يــعــادل  مــا  اإال 
حليب  نتاج  ال  �صاعات  ثــالث  اأو  �صاعتني 
االكيا�ص يف اليوم، كما اأكد اأن الكونفدرالية 
بني  للح�ص�ص  "عادل"  بــتــوزيــع  تــطــالــب 
مو�صحا  واخلــا�ــصــة،  العمومية  امللبنات 
خالل  مــن  "جيبلي"  العمومي  املجمع  اأن 
يحظى   15 عددها  الـتي  لالإنتاج  وحداته 
اخلا�صة   بامللبنات  مقارنة  "باالأف�صلية" 

التي يتجاوز عددها 120 ملبنة.  
يف هــــذا الـــ�ـــصـــدد، ذكــــر الــ�ــصــيــد زيـــاين 
مبقر  اجلاري  ماي   2 يف  املنعقد  باالجتماع 
التنديد  خالله  مت  ــذي  وال الكونفدرالية 

تقع  التي  اخلطرية  والعقبات  بال�صعوبات 
التي  احلــواجــز  وكذلك  امللبنات  �صحيتها 
على  واحلفاظ  االإنتاج  اأداة  دميومة  ت�صع 
يف  املبا�صر  وغري  املبا�صر  التوظيف  م�صتوى 

خطر.
الذي تراأ�صه  امل�صاركون يف االجتماع  وكان 
املدمر  االأثــر  اإىل  اأ�صاروا  قد  زياين  ال�صيد 
على  التموين(  )نق�ص  اال�ــصــطــراب  لهذا 
�صداد  على  قدرتهم  وبالتايل  مداخيلهم 

ديونهم واحلفاظ على ا�صتثماراتهم.
"اخلطورة"  عن  ال�صعبة  مندوبو  عرب  كما 
يخ�ص  فيما  الــو�ــصــع  هـــذا  يحملها  الــتــي 

وتوازنات  االإنتاج  م�صتويات  على  احلفاظ 
الوظائف وموارد �صغار املزارعني وا�صتقرار 
االقت�صاد الريفي مطالبني بعقد اجتماع مع 
وال�صيد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
وحلول  �صريع  حل  اإىل  للتو�صل  البحري 
ملمو�صة، وطلب ال�صيد زياين اي�صا م�صاركة 
ممثلي امللبنات اخلا�صة يف اللجان الوزارية 
احلليب  م�صحوق  ح�ص�ص  مبــنــح  املكلفة 
ــالق تفكري  ــاإط ــم، واأو�ـــصـــى كــذلــك ب ــدع امل
اأجل  من  العمومية  ال�صلطات  مع  بالتعاون 
االأكيا�ص  حلليب  املخ�ص�صة  االأ�صعار  حترير 

)25 دج( مع ت�صقيفها بحوايل 35 دج.

واأو�ــصــح الــوزيــر، خــالل زيــارة تفقدية 
والريا�صة،  ال�صباب  وزيــر  رفقة  قادته 
ال�صياحي  املــركــب  اإىل  ــاوي،  بــرن روؤوف 
الذي  العا�صمة(  )غـــرب  ــرج  ف ب�صيدي 
حت�صريا  وا�صعة  تهيئة  لعملية  يخ�صع 
اأنه من الواجب  ملو�صم اال�صطياف املقبل، 
تعميم وترقية الن�صاط الريا�صي، ال�صيما 
املــائــيــة، خــالل هــذا املو�صم  الــريــا�ــصــات 
الذي �صي�صهد ت�صطري برنامج ثري ي�صمل 
والثقافية  الرتفيهية  الن�صاطات  خمتلف 
تعزيز  �صرورة  على  م�صددا  والريا�صية، 
قطاع  مــع  وال�صراكة  التعاون  وتدعيم 
جت�صيد  ـــار  اط يف  والــريــا�ــصــة  الــ�ــصــبــاب 
اأهمية  مربزا  بينهما،  املربمة  االتفاقية 
و�صع هذه املرافق ال�صياحية حتت ت�صرف 
ترب�صات  واإقــامــة  للتح�صري  الريا�صيني 
ميدانية بدل التوجه اىل اخلارج، م�صريا 
اجلارية  ال�صنة  نهاية  مع  �صيتم  انه  اإىل 
باملناطق  فندقية  موؤ�ص�صات  عدة  تد�صني 
اجلبلية لواليتي بجاية وتيزي وزو ق�صد 
والنزهة،  البيئية  ال�صياحة  ت�صجيع 
وتاالغيالف،  تيكجدة  مبنطقتي  ال�صيما 
عملية  على  امل�صرفني  باملنا�صبة  ودعــا 
ب�صيدي  وامليناء  املر�صى  فندقي  تهيئة 
فــرج اىل اال�ــصــراع يف وتـــرية االإجنـــاز، 
م�صددا على �صرورة توفري خدمات رفيعة 

وباأ�صعار  بها  املعمول  واملقايي�ص  تتما�صى 
تكون يف متناول امل�صطافني.

وذكر يف هذا ال�صياق بتحيني االتفاقية 
من  االجتماعيني  ال�صركاء  مــع  املــربمــة 
عطلهم  لق�صاء  فر�صة  العمال  منح  اأجل 
خـــالل مــو�ــصــم اال�ــصــطــيــاف يف اجلــزائــر 
ت�صجيعا  وذلــــك  تناف�صية  ــار  ــع ــص ــاأ� وب

لل�صياحة الداخلية.
والريا�صة  ال�صباب  وزير  اأكد  جهته،  من 
على اأهمية تعزيز التعاون وال�صراكة مع 
لالأندية  ال�صماح  ق�صد  ال�صياحة  قطاع 
هذه  من  باال�صتفادة  وال�صباب  الريا�صية 

املرافق ال�صياحية وباأ�صعار معقولة.
جممع  رئي�ص  ك�صف  املنا�صبة،  وبنف�ص 
فندقة و�صياحة وحمامات معدنية، لزهر 
اأكادميية  فتح  قريبا  �صيتم  باأنه  بونافع، 
تهيئة  واإعــادة  املائية  والريا�صات  للمهن 
"فرنوندبويون"  املعماري  املهند�ص  دار 
ومرافق  مركبات  عدة  باإجناز  قام  الذي 
�ــصــيــاحــيــة وفــنــدقــيــة بـــاجلـــزائـــر، كما 
التهيئة  عملية  اىل  بونافع  ال�صيد  اأ�صار 
والتو�صعة التي ا�صتفاد منها مركب العالج 
مبياه البحر ب�صيدي فرج والذي �صيدخل 
حيز اخلدمة يف يوليو املقبل بعد اأن متت 

ع�صرنته وجتهيزه بو�صائل حديثة.

التجارة  لــوزارة  الرقابة  م�صالح  �صجلت   
 6 اأفريل اىل   27 خالل الفرتة املمتدة من 
وحجزت  تدخال   16.031 اجلــاري،  مــاي 
مقرتحة  دج،  مليون   28.  97 بقيمة  �صلعا 
ملخالفة  جتــاريــا  حمــال   65 بغلق  الــقــيــام 

اإجراءات الوزارة.
اأن عدد  الــتــجــارة،  لــــوزارة  بــيــان  واأفــــاد 
م�صالح  طـــرف  ــن  م امل�صجلة  املــخــالــفــات 
الــتــدخــالت هي  اإثـــر هــذه  الــرقــابــة على 
املحا�صر  عدد  بلغ  فيما  خمالفة،   1.041
مبلغ  7.178 حم�صرا، مع ت�صجيل  املحررة 
06 .552 مليون  اجمايل لعدم الفوترة بـ 

دج.
جمال  يف  تــدخــل   7.982 ت�صجيل  ومت 
عنها  نتج  الغ�ص،  وقمع  النوعية  مراقبة 

 321 ــر  ــري وحت خمــالــفــة   332 مــعــايــنــة 
الغلق  اقــرتاح  مع  ق�صائية  متابعة  حم�صر 

االداري لـ 10 حمالت جتارية.
�صلع  بحجز  التدخالت،  هذه  �صمحت  كما 
بـ  كميتها  قــدرت  لال�صتهالك  �صاحلة  غري 
 24.  58 بـ  املالية  وقيمتها  طن   92.  63

مليون دج.
8.049 تدخل يف جمال  وقد مت ت�صجيل 
عنها  نتج  التجارية،  املمار�صات  مراقبة 
 654 ــر  ــري وحت خمــالــفــة   709 مــعــايــنــة 
الغلق  اقرتاح  مع  ق�صائية،  متابعة  حم�صر 
�صمحت  كما  ــاري،  جت حمل   55 لـ  االداري 
اجمايل  مبلغ  بالك�صف عن  التدخالت  هذه 
دج  مليون   552.  06 قدره  الفوترة  لعدم 

وحجز �صلع بقيمة 39 .4 مليون دج.

فيما يتعلق بالن�ساط ال�سياحي 

ب�سبب خمالفة اجراءات وزارة التجارة

م�سحوق احلليب املدعم: 

 اأكد وزير ال�شياحة وال�شناعة التقليدية، عبد القادر بن م�شعود، اأول اأم�ص باجلزائر 
العا�شمة، على اأهمية اإدراج خمتلف اأنواع الريا�شة يف الن�شاط ال�شياحي وجعلها 

يف متناول كل �شرائح املجتمع، ل�شيما خالل مو�شم ال�شطياف.



حّثت بعثة تق�شي احلقائق مبجل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة، الدول، 
على قطع تعامالتها التجارية مع جي�ص ميامنار، كجزء من اجلهود الرامية اإىل 

حما�شبته على انتهاكاته حلقوق الأقليات العرقية بالبالد.

قال االحتاد االأوروبي اأول 
اأم�ص، اإنه يتعني على خمتلف 
اجلماعات املتحاربة يف ليبيا 
االلتزام بوقف اإطالق النار 

والعودة اإىل جهود الو�ساطة 
التي تقودها االأمم املتحدة 

وا�سفا الو�سع هناك باأنه تهديد 
لالأمن الدويل.

وقال وزراء خارجية االحتاد 
االأوروبي يف بيان بعد اجتماعهم 

يف بروك�سل مع فائز ال�سراج 
رئي�ص احلكومة الليبية 

املدعومة من االأمم املتحدة اأن 
االحتاد االأوروبي يدعو جميع 
االأطراف لتطبيق وقف اإطالق 

النار فورا والعمل مع االأمم 
املتحدة ووقف االأعمال القتالية 

ب�سكل كامل و�سامل، واأ�ساف 
البيان اأن االحتاد االأوروبي 

يدعو االأطراف اأي�سا اإىل الناأي 
باأنف�سها علنا وعلى االأر�ص عن 

العنا�سر االإرهابية واالإجرامية 
امل�ساركة يف القتال وعن اأولئك 

امل�ستبه بارتكابهم جرائم حرب 
ومن بينهم االأفراد امل�سجلون 

لدى جمل�ص االأمن التابع لالأمم 
املتحدة.

واندلع اأحدث قتال يف ليبيا منذ 
�سهر عندما تقدمت قوات �سرق 
ليبيا )اجلي�ص الوطني الليبي( 
التي يقودها خليفة حفرت اإىل 

�سواحي طرابل�ص، وتقول االأمم 
املتحدة اإن اأكرث من 440 �سخ�سا 

قتلوا يف اال�ستباكات بينما نزح 
ع�سرات االألوف عن ديارهم.

االحتاد االأوروبي 
يدعو لوقف اإطالق 

النار يف ليبيا

لنتهاكاته حلقوق الأقليات العرقية بالبالد

للتخلي عن حمادثات اخلروج 
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مبجل�ص  احلقائق  تق�سي  بعثة  حّثت 
املتحدة،  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق 
التجارية  تعامالتها  قطع  على  الدول، 
اجلهود  من  كجزء  ميامنار،  جي�ص  مع 
انتهاكاته  على  حما�سبته  اإىل  الرامية 

حلقوق االأقليات العرقية بالبالد.
بيان  يف  االأممـــيـــة  الــبــعــثــة  وذكــــرت 
اأي  اإحــراز  يتم  مل  اأنه  اأم�ص،  اأ�سدرته 
تقدم جتاه حل االأزمة املتعلقة باأقلية 
الروهنغيا امل�سلمة يف ميامنار، فيما قال 
يف  �سيدوتي،  كري�ستوفر  البعثة،  ع�سو 
االنتهاكات  خلطورة  نظًرا  اإنه  البيان، 
ـــالء  ــتــمــرة، يــجــب اإي املــا�ــســيــة واملــ�ــس

واالقت�سادية  املالية  للروابط  اهتمام 
وال�سيا�سية جلي�ص ميامنار، لتهديد من 
قطع  من  ونتمكن  ا�ستهدافه  يجب  وما 
االإمدادات املالية عنه، كو�سيلة لزيادة 
نقل  كما  العنف،  مــن  ــد  واحل ال�سغط 
رئي�ص  دارو�سمان،  مرزوقي  عن  البيان 
البعثة املعنية مبيامنار، قوله اإن و�سع 

اأزمة الروهنغيايف حالة جمود تام.
وخل�ست البعثة االأممية اإىل اأن جي�ص 
بحق  وانتهاكات  فظائع  ارتكب  ميامنار 
التي  العرقية  اجلماعات  من  العديد 

تعي�ص داخل البالد.
الــقــوات  ت�سن   ،2017 اأوت  ومــنــذ 

امل�سلحة يف ميامنار، وملي�سيات بوذية، 
�سد  وح�سية  وجمازر  ع�سكرية  حملة 
اأ�سفرت  حيث  ـــان،  اأراك يف  الروهنغيا 
احلني  ــك  ذل منذ  امل�ستمرة  اجلــرائــم 
ح�سب  الروهنغيني،  اآالف  مقتل  عــن 
متطابقة،  ودولــيــة  حملية  مــ�ــســادر 

ف�سال عن جلوء قرابة مليون منهم اإىل 
بنغالدي�ص، وفق االأمم املتحدة، وتعترب 
"مهاجرين  الروهنغيا  ميامنار  حكومة 
فيما  بنغالدي�ص،  مــن  نظاميني"  غــري 
ت�سنفهم االأمم املتحدة االأقلية االأكرث 

ا�سطهادا يف العامل.

الربيطانية  الـــوزراء  رئي�سة  تعر�ست 
حزبها  داخــل  من  ل�سغوط  ماي  ترييزا 
اإىل  للتو�سل  حماولة  عن  للتخلي  اأم�ص، 
ب�ساأن  املعار�ص  العمال  حزب  مع  ت�سوية 

خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
ت�سويت  مــن  �سنوات  ثــالث  نحو  وبعد 
االحتاد  من  ــروج  اخل ل�سالح  بريطانيا 
مقابل  املئة  يف   52 باأغلبية  االأوروبـــي 
48 يف املئة، مل يتو�سل ال�سيا�سيون اإىل 
اتفاق ب�ساأن متى اأو كيف اأو حتى ما اإذا 
كان  فيما  �سيحدث،  االنف�سال  هذا  كان 
من املقرر اأن تخرج بريطانيا من االحتاد 
من  تتمكن  مل  مــاي  لكن  مار�ص   29 يــوم 
على  ــان  ــربمل ال مــوافــقــة  على  احلــ�ــســول 
اتفاق خروج تفاو�ست عليه لذلك جلاأت 
اال�سرتاكي  بقيادة  العمال  حــزب  اإىل 

جريميي كوربني طلبا لتاأييده.
ــاي يف جمل�ص  م زمـــالء  مــن   13 وكــتــب 
برادي  جراهام  اإىل  باالإ�سافة  الــوزراء 
املحافظني  للنواب   1922 جلنة  رئي�ص 

ر�سالة اإىل ماي يطالبونها بعدم املوافقة 
احتاد  ب�ساأن  العمال  حزب  مطالب  على 
جمركي مع االحتاد االأوروبي يف مرحلة 
خطاب  يف  وقالوا  منه،  اخلــروج  بعد  ما 
اأنه من املحتمل اأنها خ�سرت فئة الو�سط 
وت�سببت  املحافظني،  حزب  يف  املخل�سة 
على  مقابل  بـــدون  احلـــزب  تق�سيم  يف 
النظر،  الإعــادة  يدعونها  لذلك  االأرجــح 

واأ�ساف اخلطاب الذي وقع عليه جافني 
وزير  من�سب  من  ُعزل  الذي  وليام�سون 
ال�سهر ووزير  �سابق هذا  الدفاع يف وقت 
اخلارجية ال�سابق بوري�ص جون�سون اأنه 
ال يوجد قائد ميكنه اأن يلزم من يخلفه 
�سيكون  االأرجح  االتفاق على  فاإن  لذلك 
اأ�سواأ  وعلى  موؤقتا  تقدير  اأف�سل  على 

تقدير خياليا.

غزة  الإعمار  القطرية  اللجنة  اأكــدت 
املالية  امل�ساعدات  تــوزيــع  يف  ال�سروع 
يف  فقرية  عائلة  األــف   100 من  الأكــرث 
قطاع غزة، �سمن تفاهمات للتهدئة بني 

الف�سائل الفل�سطينية واإ�سرائيل.
يف  م�سدر  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
اأم�ص  اأول  �سباح  قولهاأنهبداأ  اللجنة 
القطرية  امل�ساعدات  من  دفعة  توزيع 
عائلة  لكل  دوالر  مئة  بقيمة  النقدية 

مو�سحا  الربيد،  بنك  فروع  عرب  فقرية 
من  امل�ستفيدة  االأ�سر  عدد  اإجمايل  اأن 
اآالف   108 النقدية حوايل  امل�ساعدات 
امل�ساعدات  توزيع  اأن  اإىل  م�سرية  اأ�سرة، 
بداأ بعد و�سول رئي�ص اللجنة القطرية 
غــزة  اإىل  ــادي  ــم ــع ال حمــمــد  الــ�ــســفــري 
حانون  بيت  معرب  عرب  اأم�ص،  اأول  فجر 

)اإيريز(.
االأ�سغال  وزارة  وكيل  قــال  جهته،  من 

العامة واالإ�سكان التابعة حلما�ص ناجي 
�سرحان يف بيان اأنه �سيتم خالل االأيام 
بدل  �سرف  اأ�سهر  �ستة  وملــدة  القادمة 
اإيجار الأ�سحاب الوحدات ال�سكنية التي 
االأخري على  العدوان  كليا خالل  هدمت 
 130 اأن  ــوزارة  ال اأن  مو�سحة  القطاع، 
القطاع،  يف  كليا  دمــرت  �سكنية  وحــدة 
ب�سكل  دمــــرت  ــــرى  اأخ وحــــدة  و830 

جزئي.

ال�سودان  يف  الع�سكري  املجل�ص  اأكد 
اأ�سقاء  من  فقط  ــدا  واح يعتقل  اأنــه 
الب�سري  ــر  ــم ع ـــزول  ـــع امل ــ�ــص  ــي ــرئ ال
اأعلن  كما  اثــنــني  ولي�ص  اخلم�سة، 
الثاين  �سقيقه  اأن  اإىل  م�سريا  �سابقا، 

متكن من الفرار اإىل تركيا.
املجل�ص  ــم  ــس ــا� ب املــتــحــدث  وقـــــال 
�سم�ص  ــن  ــرك ال الــفــريــق  الــعــ�ــســكــري 
اأول  لل�سحفيني  كــبــا�ــســي  الـــديـــن 
اأفريل   17 يف  اأعلنوا  قد  اأنهم  اأم�ص 
)الب�سري(،  الرئي�ص  �سقيقي  اعتقال 
مل  املعلومة  لكن  والعبا�ص،  اهلل  عبد 

القب�ص  مت  اليوم  دقيقة،وذاك  تكن 
يف  اأنــه  م�سيفا  فقط،  اهلل  عبد  على 
اليوم التايل ظهر العبا�ص يف منطقة 
اأن  موؤكدا  جمــاورة،  لدولة  حدودية 
هذه  من  طلبت  ال�سودانية  ال�سلطات 
ت�سليمها  ي�سمها،  مل  التي  الــدولــة، 
ذلــك،  رف�ست  لكنها  الب�سري  �سقيق 
ــاءت  ــع قــائــالاأنــهــبــعــد ذلـــك ج ــاب وت

االأخبار اأنه يف تركيا.
ووفق املجل�ص فاإن الب�سري حمتجز يف 

�سجن كوبر يف العا�سمة اخلرطوم.
�سودانية  اإعالم  و�سائل  وكانت  هذا، 

قد قالت يوم االأحد، اإن اإدارة ال�سجن 
ل�سقيق  اإذنــــا  منحت  اخلــرطــوم  يف 
العبا�ص،  املعزول،  ال�سوداين  الرئي�ص 
فيه  يــوجــد  الـــذي  املعتقل  مبــغــادرة 
اأ�سبوعني، حيث �سافر بعدها  لقرابة 

اإىل تركيا.
العام  ــي  ــدع امل مــكــتــب  ــن  ــل اأع فــيــمــا 
ال�سوداين، يوم االثنني، توجيه اتهام 
متظاهرين  بقتل  باالأمر  الب�سري  اإىل 
اندلعت  التي  االحتجاجات  خــالل 
�سد نظامه واأدت اإىل االإطاحة به يف 
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بعثة اأممية تدعو اإىل فر�ض عزلة اقت�ضادية على جي�ض ميامنار

رئي�ضة وزراء بريطانيا تواجه �ضغوطا 
مع حزب العمال

بدء توزيع الدفعة الرابعة من امل�ضاعدات 
القطرية لقطاع غزة

هروب �ضقيق الرئي�ض ال�ضوداين املعزول 
عمر الب�ضري اإىل تركيا!

العامة  القن�سلية  لدى  الدينية  ال�سوؤون  م�ست�سارية  ك�سفت 
م�سجد  تعر�ص  عن  االأمريكية،  نيويورك  مبدينة  الرتكية 
"كونيتيكت"  لوالية  التابعة  نيوهافن  مبدينة  الديانة 
االأمريكية، الأ�سرار ج�سيمة جراء اإحراقه من قبل جمهولني، 

اأول اأم�ص.
وبح�سب بيان �سادر عن امل�ست�سارية يف وقت متاأخر، م�ساء اأول 
بامل�سجد  �سبت  التي  النريان  اأن  اأثبتت  التحقيقات  فاإن  اأم�ص، 
جاءت نتيجة اإحراقه من خالل اإلقاء زجاجات حارقة عليه، 
اأن امل�سوؤولني املعنيني يوا�سلون جهودهم  اإىل  اأ�سار البيان  كما 
ملن  مالية  مكافاأة  ر�سدوا  واأنهم  االعتداء،  منفذي  لتوقيف 

يديل باأية معلومات ب�ساأنهم.

عنا�سر   4 مقتل  االإثنني،عن  الباك�ستانية،  ال�سلطات  اأعلنت 
نتيجة  �سرطيان،  بينهم   2 اآخرين   9 وجرح  ال�سرطة،  من 
تفجري دراجة نارية ا�ستهدفت �سيارة �سرطة يف مدينة كويتا 

التابعة الإقليم بلو�س�ستان الباك�ستانية.
كويتا،  يف  ال�سرطة  قائد  نائب  ت�سيما  الرزاق  عبد  واأو�سح 
اأن احلادث وقع نتيجة تفجري قنبلة مثبتة يف دراجة نارية 
االنفجار  اأن  ت�سيما،  واأ�ساف  الطريق،  جانب  على  متوقفة 
اأ�سخا�ص   9 وجرح  ال�سرطة،  من  عنا�سر   4 مقتل  عن  اأ�سفر 
بينهم �سرطيان، م�سريا اأنه مت نقل اجلرحى الأقرب م�ست�سفى 

يف املدينة.

نفته حركة  انتحاري  اأم�ص، يف تفجري  اأ�سخا�ص،   4 قتل 
العا�سمة ال�سومالية  "ال�سباب" �سد مركز حكومي و�سط 

مقدي�سو، بح�سب م�سدر اأمني و�سهود عيان.
فّجر  انتحاريا  اأن  بال�سرطة،  م�سدر  قال  ت�سريح،  ويف 
�سيارة مفخخة داخل مقر ناحية "ورطيغلي"، ما اأّدى اإىل 
وقوع خ�سائر ب�سرية يف �سفوف العاملني، واأ�ساف امل�سدر 
ل عدم ذكر ا�سمه، اأن ح�سيلة ال�سحايا االأولية  الذي ف�سّ
اآخرين  واإ�سابة  االأقل  على  اأ�سخا�ص   3 مقتل  اإىل  ت�سري 

بجروح متفاوتة.

مقتل  اأم�ص،  اأول  م�ساء  ال�سودان،  اأطباء  جلنة  اأعلنت 
اأمام مقر  نار جرى مبحيط االعت�سام  اإطالق  متظاهر يف 

قيادة اجلي�ص ال�سوداين بالعا�سمة اخلرطوم. 
وقالت اللجنة الطبية املعار�سة عن ارتقاء �سهيد يف ظل 
اأمام  الكائن  االعت�سام  اإىل  اإ�سارة  يف  الع�سكري،  املجل�ص 
ارتوت  اعت�سامهم  اأر�ص  اأن  م�سيفة  اجلي�ص،  قيادة  مقر 
بدماء طاهرة ل�ساب ع�سريني مل يتم التعرف على هويته، 
وذلك اإثر اإ�سابته بطلق ناري يف ال�سدر من قبل ملي�سيات 
ال�سوداين،  ال�سعب  اعت�سام  لف�ص  حماوالتها  يف  النظام 

دون تفا�سيل. 

اأعلنت ال�سعودية،اأول اأم�ص،مقتل جندي اأثناء اأداءعمله 
على احلدود مع اليمن.

عبد  بن  �سلمان  امللك  تعازي  اإعالمية،  و�سائل  ونقلت 
العزيز الأ�سرة �سهيدا لواجب جندي اأول علي بن عبد اهلل 
الزهراين، وذكرت اأنها �ست�سهد مبنطقة جازان خالل اأداء 
جماعة  مع  املعارك  اإىل  اإ�سارة  يف  اجلنوبي،  باحلد  عمله 
حول  التفا�سيل  من  املزيد  تذكرالوكالة  ومل  "احلوثي"، 

ظروف وتوقيت مقتله.

اأ�سرار ج�سيمة تلحق مب�سجد 
مت اإحراقه بالوليات املتحدة

مقتل 4 �سرطيني باك�ستانيني 
يف تفجري باإقليم بلو�س�ستان

انتحاري  تفجري  يف  قتلى   4
و�سط مقدي�سو بال�سومال

مقتل متظاهر يف اإطالق نار 
مبحيط اعت�سام باخلرطوم

مقتل جندي �سعودي على احلدود 
مع اليــــمن

حــول

الوكاالت  

العــامل
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ق. د
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ق. د

دولـي



''�ضفقة القرن'' 
ي�سعى الطرفان حتقيق النفع القت�سادي من خالل نهب النفط والغاز الليبي:

كان وزير الداخلية االإيطايل ماتيو �سالفيني قد اأطلق هذا الت�سريح النقد القا�سي بحق حكومة ماكرون الفرن�سية يف �سبتمرب املا�سي، بعد اأن اندلعت املواجهات 
بني قوات خليفة حفرت وقوات حكومة الوفاق. والت�سريح يحدد ملمًحا اأ�سا�سًيا الأحد حماور ال�سراع بني البلدين يف ليبيا، ويواري خلفه اآخر، ويتهم باري�ش مبحاولة 

دفع عملية �سيا�سية مل تن�سج بعد ظروفها، ولي�ش باالإمكان حتى االلتزام بتطبيقها.

فيها  التي تتال�سن  االأوىل  املرة  مل تكن هذه هي 
ال�سيا�سية  روؤاها  تباين  ب�سبب  اإعالمًيا  الدولتان 
وترتيب  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  العملية  بخ�سو�ص 
مرور  وبرغم  اأنــه  االأمــر  يف  والالفت  اأولوياتها؛ 
اأن  لنا  قدر  لو  اأنه  اإال  الت�سريح،  هذا  على  الوقت 
يتعلق  فيما  اليوم  اإيطايل  �سيا�سي  اأي  راأي  ن�سمع 
نف�سه  الت�سريح  ل�سمعنا  هناك؛  الفرن�سي  بالدور 
االآن..  املــطــروح  الــ�ــســوؤال  ليبقى  االأغــلــب.  على 
الليبية؟ ما هي  امل�ساألة  اإىل  كيف ينظر الطرفان 
منطلقات كل منهما يف التدخل بال�ساأن الليبي؟ وما 
هذا  يف  �سنحاول  ما  هذا  طرف؟  كل  يريده  الذي 

التقرير اأن جنيب عليه.

اخللفيات التاريخية لل�شراع.. رمبا مل ت�شمع من 
قبل عن احتالل اإيطاليا لفرن�شا

اإيطاليا  بني  حالًيا  املحموم  التناف�ص  يعود  ال 
وفرن�سا بخ�سو�ص الو�سع يف ليبيا اإىل عام 2011، 
نيكوال  االأ�سبق  الفرن�سي  الرئي�ص  قــاد  حينما 
الع�سكري  التدخل  الأهمية  الت�سويق  �ساركوزي 
وهو  الــقــذايف،  معمر  بنظام  لالإطاحة  ليبيا  يف 
التدخل الذي اعتربه رئي�ص احلكومة االإيطالية 
االأ�سبق �سيلفيو برل�سكوين تهديدا مل�سالح اإيطاليا 
االقت�سادية وال�سيا�سية يف هذا البلد، لكن التاريخ 
اأن ال�سراع بني القطبني االأوروبيني يعود  يخربنا 

اإىل ما قبل ذلك بكثري.
اململكة  قـــوات  غــزت   1940 عــام  �سيف  ففي 
اآنــــذاك،  االأول  الـــوزيـــر  بــقــيــادة  ــة  ــي ــال ــط االإي
دعًما  اجلنوبية  الفرن�سية  االأرا�سي  مو�سوليني، 
حلليفه االأملاين يف حربه �سد فرن�سا وبريطانيا. 
لتنتظر فرن�سا ثالثة اأعوام كاملة لرتد مع حليفها 
وحليفها  بطردها  الإيطاليا  ال�ساع  االإجنليزي 
الليبية  االأرا�سي  اأفريقيا، ومن  �سمال  االأملاين من 
عام 1943، وتنهي تواجد اإيطاليا يف ليبيا الذي 
ا�ستمر 30 عاًما ونيف. ولتب�سط فرن�سا يدها على 
باإقليم  حينها  يعرف  كان  ما  اأو  الليبي،  اجلنوب 
عام  اال�ــســتــقــالل  حتى  احلــني  ذلــك  منذ  ـــزان،  ف

.1951

بني الليربالية الفرن�شية وال�شعبوية الإيطالية.. 
ليبيا بني املطرقة وال�شندان

العامل  دول  مــن  العديد  كما  ـــا  اأوروب اجتاحت 
االقت�سادية  النمو  معدالت  و�سعف  ركود  موجة 
ال�سيا�سيني  على  لزاًما  وكــان   ،2008 العام  منذ 
امل�ساكل  هـــذه  لــهــا.  ــاد حــلــول  ــج اإي ـــيـــني  االأوروب
برامج  على  الحًقا  بظاللها  األقت  االقت�سادية 
االأحزاب ال�سيا�سية ونقا�ساتها يف القارة العجوز، 
حتى اأن بع�ص القوى اليمينية جنحت يف مراكمة 
اأنه  به  يو�سف  ما  اأقــل  �سعبوي،  �سيا�سي  خطاب 
االقت�ساد،  ــرباء  خ مــن  الكثري  بح�سب  ت�سليلي 
م�ساكل  وبــني  االقت�سادية  ـــة  االأزم بــني  يربط 

هام�سية، من بينها الهجرة.
اإيطاليا كانت واحدة من تلك البلدان االأوروبية 
ففي  ال�سيا�سية،  ال�سعبوية  فخ  من  تنج  مل  التي 
�سيا�سيتان  قوتان  �سعود  البالد  �سهدت   2018
بينهما  فيما  حتالًفا  اأن�ساأتا  )ميينية/�سعبوية( 
منيت  �ساحقة  هزمية  بعد  ال�سلطة  مقاليد  توىل 
بها قوى الي�سار. ف�سيا�سة الت�سدد �سد املهاجرين، 
خم�ص  خالل  مهاجر  مليون  ن�سف  بطرد  والتعهد 
�سنوات، واإغالق االآالف من الكيلومرتات ال�ساحلية 
يف وجه املهاجرين؛ عالوة على �سيا�سات �سعبوية 
ومتحفظة  للبيئة،  ومنا�سرة  للف�ساد  معادية 
كانت  ـــي،  االأوروب التكامل  �سيا�سات  على  جزئًيا 
هذا  ــادت  ق التي  والــرافــعــة  ال�سيا�سي  الربنامج 

التحالف اإىل مقاليد ال�سلطة يف روما.
قد  كان  قليلة  �سهور  وقبل  االآخــر،  اجلانب  على 
اأربعيني  �ساب  فرن�سا  يف  احلكم  �سدة  اإىل  و�سل 
ــاًل وعــــودا كـــربى وروؤيـــــة طويلة  ــام ــوح، ح ــم ط
م�ساكلها  من  فرن�سا  لتخلي�ص  عمل  وبرامج  االأمد، 
ال�سعداء  العامل  يف  املراقبون  تنف�ص  املتعددة. 
القوى  ح�ساب  على  االنــتــخــابــات  يف  فـــوزه  بعد 
للمد  وقًفا  انتخابه  مثل  اإذ  املتطرفة.  اليمينية 
موؤقًتا.  االأقل  على  اأوروبا،  يف  ال�سيا�سي  ال�سعبوي 
زعيمة  على  الو�سطي  املر�سح  الفرن�سيون  واختار 
ماكرون  برنامج  بذلك  مف�سلني  املتطرف،  اليمني 

وعدت  التي  لوبن،  وعــود  على  انفتاًحا  االأكــرث 
�سيا�سات  واإتباع  االأوروبــي  االحتــاد  من  باخلروج 
ت�سمن  برناجًما  تبنى  فقد  ماكرون  اأما  حمائية. 
تخفي�سُا لل�سرائب، وتعزيًزا الأمن فرن�سا الداخلي 

واخلارجي، وحت�سني قوانني العمل.
اإيطاليا  ال�سعبوية يف  اليمينية  والأن احلكومتني 
مطالبتان  فرن�سا  يف  الليربالية  واالجتماعية 
نف�سيهما،  على  قطعتاها  التي  الوعود  بتحقيق 
حلظة  يف  ــان  ك االثنتني  انتخاب  اأن  ا  خ�سو�سً
الإثبات  الطرفان  ي�سعى  لذا  بلد،  كل  يف  تاريخية 
واأنهما  التاريخية،  امل�سوؤولية  قــدر  على  اأنهما 
قادران على اإعادة الهيبة كل لبلده. فمن التناف�ص 
االإقليمي  االإطار  اإىل  االأوروبــي،  اإطار االحتاد  يف 
والدويل، ت�سعى كل من احلكومتني اجلديدتني يف 

البلدين الإثبات جدارتهما للناخب.
لتحقيق  للطرفني  �ساحة  الليبي  امللف  ميثل  لذا 
يف  رمبــا  بالنفع  اأحــزابــهــم  على  تعود  اإجنــــازات 
ا�ستحقاقات انتخابية قادمة، وذلك عرب بدفاعهما 
الذي  العربي  البلد  ذلك  يف  بلدانهم  م�سالح  عن 
متزقه ال�سراعات واحلروب بالوكالة. فاحلكومة 
احلالية يف روما ترى يف امللف الليبي فر�سة العمر 
للق�ساء على ت�سلل املهاجرين اإليها، كما اأن نظريتها 
هي  عمرها  فر�سة  فيه  ترى  احلالية  الفرن�سية 

االأخرى يف الق�ساء على بوؤر 
التي  امل�سلحة  التنظيمات 
وتتخذ  ــداء،  ــع ال لها  تكن 
من ليبيا واالنفالت االأمني 
منها  تنطلق  واحـــة  فيها 
عقر  يف  فــرنــ�ــســا  لــ�ــســرب 
دارهـــا. ومــن جهة اأخــرى 
ي�سعى الطرفان من خالل 
امللف الليبي حتقيق النفع 
ــادي االأقــ�ــســى  ــ�ــس االقــت
نهب  خالل  من  لبلديهما 
الليبي  والــغــاز  الــنــفــط 
�سيا�سي  ـــرف  ط ــم  ــدع ب

على ح�ساب االآخر.

ال�شراع يف ليبيا: 
اأجندات مت�شاربة بني 
فرن�شا واإيطاليا هناك

عهد  يف  البلدين  بني  ال�سيا�سية  املناكفة  بــداأت 
اأ�سبوع  فقبل  جًدا؛  مبكًرا  اجلديدتني  احلكومتني 
احلكومة  تلقت  الــد�ــســتــوري  الق�سم  ــا  ــه اأدائ مــن 
من  ــا  الذًع نقًدا  اجلــديــدة  االإيطالية  اليمينية 
�سفن  اإحـــدى  ا�ستقبال  رف�سها  ب�سبب  مــاكــرون 
املهاجرين غري ال�سرعيني؛ ما دفع وزير الداخلية 
نف�سه  الــيــوم  يف  �ساعني  الــ�ــســاع  بــرد  اليميني 
من  اأخالقية  حما�سرة  �سماع  رف�ص  بت�سريحه 
�سل�سلة  احلني  ذلك  منذ  لتبداأ  فرن�سا.  مثل  دولة 
الرتا�سق  مــن  وحــفــالت  ال�سيا�سي،  الت�سيد  مــن 
االإعالمي بني الطرفني. وميكن القول اإن الهجرة 
هي العامل امل�سرتك الذي يعاين منه الطرفان، كل 
املهاجرين،  قوارب  تغرقها  فروما  طريقته.  على 
�سواء الفارين من احلرب، اأو اأولئك الباحثني عن 
احلياة وفر�سها، ب�سبب قربها اجلغرايف من القارة 
خلفها  التي  جراحها  تعاين  وباري�ص  االأفريقية. 

مهاجرون جهاديون يف اأحيائها و�سوارعها.
امل�ستقبل  تعتربان  اليونان  جانب  اإىل  اإيطاليا 
عام  يف  اإيطاليا  ا�ستقبلت  اإذ  للمهاجرين؛  االأكرب 
ويف  مهاجر،  األف   182 يقارب  ما  فقط   2016
األف مهاجر.   120 ا�ستقبلت قرابة   2017 العام 
منذ  مهاجر  مليون  من  اأكــرث  رومــا  ا�ستقبلت  فيما 
العليا  ''املفو�سية  اأرقـــام  بح�سب   2011 العام 
يتوجب  مهولة،  اأرقــام  وهي  الالجئني''.  ل�سوؤون 
اأو  بطريقة  معها  التعامل  االإيطالية  الدولة  على 
ذلك  من  تعاقبت  التي  احلكومات  مر  على  اأخــرى 
باري�ص  تعان  مل  املقابل  يف  تاريخه.  حتى  العام 
من ا�ستقبال هذا العدد ال�سخم من املهاجرين، لكن 
املهاجرين،  من  حمدد  نوع  مع  التعامل  عليها  كان 
حتت  اأرا�سيها  يف  الرحال  يحطون  الذين  اأولئك 
غطاء الهجرة ال�سرعية وغري ال�سرعية، ويحملون 

''املوت والدمار'' لها.
اأهم طرق مرور  �سكلت ليبيا تاريخًيا واحدة من 

اإىل  املـــهـــاجـــريـــن 
ت�سري  اإذ  اأوروبـــــا، 
اأرقــــــام ''املــجــلــ�ــص 
لل�سوؤون  االأوروبــــي 
يف  اأنــه  اخلارجية'' 
الــوقــت الـــذي دخل 
قرابة  اأوروبــــا  فيه 
عن  مهاجر  األف   29
اإىل  تــركــيــا  ــق  ــري ط
 ،2017 عام  اليونان 
مهاجر  ــــف  األ و20  
اإىل  املغرب  طريق  عن 
اأوروبا  دخل  اإ�سبانيا؛ 
مهاجر  األـــــف   119
اإىل  ليبيا  طــريــق  عــن 
اإيطاليا. وهذا ما يدفع 
االإيطالية  احلــكــومــة 
دوما للتن�سيق مع االأطراف الليبية للحد من هذا 
بعد  ا  خ�سو�سً الهائل،  ال�سنوي  الب�سري  التدفق 

�سقوط نظام العقيد القذايف.
التي  االأمنية  امل�ساألة  اأكرث  فتوؤرقها  فرن�سا  اأما 
قواتها  ن�ساط  اإن  اإذ  الهجرة،  موجات  بها  تت�سبب 
قمعية  الأنظمة  ودعمها  اأفريقيا،  يف  وخمابراتها 
املنظم  النهب  وممار�ستها  االأفريقية،  القارة  يف 
هدًفا  يجعلها  االأفريقية  البلدان  ملوارد  وامل�ستمر 
لدوافع  الــدوام  على  واملتطرفة  املت�سددة  للقوى 
املنفلت  الليبي  اجلنوب  اأن  ا  خ�سو�سً انتقامية. 
املتمركزة  لقواتها  الرخوة  اخلا�سرة  ي�سكل  اأمنًيا 
يتم  �سهاًل  ــا  وهــدًف ــًدا،  ــدي حت والنيجر  ــايل  م يف 
اإزعاجه انطالًقا من ال�سحراء الليبية من اأطراف 
عدة مثل تنظيمات ''القاعدة''، و''داع�ص'' ولي�ص 
هنا  من  التهريب.  ــراء  واأم العبيد،  جتار  اآخرها 
م�ساألة  ناحية  من  للطرفني  ليبيا  اأهمية  تاأتي 
الهجرة، وهذه امل�سكلة بالن�سبة لباري�ص وروما ال 
حتل اإال بوجود نظام �سيا�سي ليبي م�ستقر، يراقب 

احلدود وي�سيطر على مفا�سل الدولة.
على  م�سرتكة  امل�سكلة  اأن  مبا  ال�سوؤال،  ويبقى 
اختالف تفريعاتها واحلل يقت�سي اإيجاد حكومة 
فلما  حــدودهــا  و�سبط  الــبــالد،  ا�ستقرار  ت�سمن 
احلل  على  والفرن�سي  االإيطايل  الطرفان  يختلف 
مبادرة  طرف  كل  يعرقل  بل  ليبيا؟  يف  ال�سيا�سي 
حلل  التو�سل  حماوالت  ويجه�ص  االآخر،  الطرف 
فيه  تتمركز  ــذي  ال الوقت  ففي  دائــم.  �سيا�سي 
الوفاق  حكومة  وتدعم  الليبي  الغرب  يف  اإيطاليا 
يحميها  �سفارة  بنغازي  يف  هناك  ولها  الوطني، 
األف جندي، وم�ست�سفى ع�سكري مبدينة م�سراته 
200 عن�سر، اأكرث من ن�سفهم  يعمل فيه اأكرث من 

جنود.
يف  املتمركزة  حفرت  خليفة  قوات  فرن�سا  تدعم 

الليبية  �سفارتها  بوجود  الليبي  وال�سرق  ال�سمال 
الع�سكريني  اخلــرباء  بع�ص  مع  تون�ص،  يف  موؤقتا 
جهة  ومن  امليدانية.  وامل�سورة  امل�ساندة  لتقدمي 
اإىل  باري�ص  فيه  تدعو  الــذي  الوقت  يف  اأخــرى، 
ال�سيا�سية  االأطـــراف  كل  بني  تفاهمات  اإجـــراء 
للتمهيد لعقد انتخابات برملانية ورئا�سية يف اأ�سرع 
هذه  اإجــراء  يف  للرتيث  رومــا  تدعو  ممكن،  وقــت 
االنتخابات اإىل حني ا�ستتباب االأو�ساع االأمنية. 

فاأين امل�سكلة؟
الفرتة  لليبيا يف  بتاريخها اال�ستعماري  مدعومة 
منطقة  ليبيا  روما  تعترب   ،1943 اإىل   1911 من 
اأن  ميكن  ال  لها،  وا�سرتاتيجي  جيو�سيا�سي  نفوذ 
�سحيفة  اعتربت  بدخوله.  اأبــًدا  لفرن�سا  ت�سمح 
''ال ريبوبليكا'' االإيطالية، يف اإحدى افتتاحياتها 
يعترب  الليبية  االأرا�سي  يف  الفرن�سي  التحرك  اأن 
يجب  الــقــومــي،  اإيــطــالــيــا  الأمـــن  مبا�سر  تــهــديــد 
فــوًرا.  امل�ستقبلية  تداعياته  من  واحلــد  اإيقافه 
هذه  من  دولية  بتفاهمات  مدعوم  رومــا  فموقف 
ليبيا  يف  الطوىل  اليد  �ساحبة  وتعترب  الناحية، 
ا�سرتاتيجًيا  دعما  وتتلقى  الدويل،  املجتمع  اأمام 
اأول  فهي  اخل�سو�ص.  بهذا  االأمريكية  االإدارة  من 
دولة اأوروبية اأقامت �سفارة يف طرابل�ص بعد عام 
ح�ساب  على  لروما  حت�سب  نقطة  وهذه   ،2011

باري�ص.
قدم  موطئ  لنف�سها  حفظت  التي  فرن�سا  اأمــا 
منطقة  باحتاللها  الليبي  اجلنوب  يف  ا�ستعماري 
موقفها  في�ستند   ،1951-1943 اجلنوبية  فزان 
لكثري  االأمن  وجمل�ص  االأممية  البعثة  تبني  على 
يف  االأو�ــســاع  حللحلة  ال�سيا�سية،  مبادراتها  من 
ليبيا �سيا�سًيا. واالأهم اأنها تعتمد على حقيقة اأنها 
معمر  بنظام  لالإطاحة  الدويل  التحالف  قاد  من 
يف  االأمريكية  التجربة  على  وقيا�ًسا  الــقــذايف. 
العراق؛ ون�سيبها من ثروات ''عراق ما بعد �سدام 
ثروات  من  وافر  بن�سيب  احلق  لها  فاإن  ح�سني''، 
''ليبيا ما بعد القذايف''، وهو ما قد يف�سر حقيقة 

ال�سراع بني اإيطاليا وفرن�سا على ليبيا.
القذايف  بنظام  االإطاحة  منذ  اإنه  القول  وميكن 
وال�سرق  ال�سمال  يف  تواجدها  كل  فرن�سا  ركــزت 
والغرب  ال�سمال  عــن  االبتعاد  واآثـــرت  الليبي، 
واأتباعه  القذايف  �سيطرة  حتت  بقي  الذي  الليبي 
مكان  كان  الآخر  اأو  ل�سبب  والــذي  �سقوطه،  حتى 
للده�سة  املثري  لكن  ونفوذهم.  االإيطاليني  تواجد 
 2014 بعد  حفرت  خليفة  يف  فرن�سا  ا�ستثمار  هو 
حتديًدا، عام انف�سال وافرتاق اأخوة ال�سالح �سد 

نظام القذايف.
منذ ذلك احلني، تدعم فرن�سا حفرت يف حماوالته 
الليبي  الــغــرب  على  �سيطرته  لب�سط  امل�ستمرة 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  مــن  دولــًيــا  بــه  املــعــرتف 
يف  الليبي  لل�سعب  ممثال  ال�سراج،  فائز  برئا�سة 

مرحلة ما بعد القذايف. اإذ تربر اأن غياب االأمن هو 
لب امل�سكلة الواجب حلها اأواًل يف ليبيا، ال الهجرة. 
فمن وجهة نظر فرن�سا، حول غياب االأمن البالد 
اآمنة  و�ساحة  اأنواعه،  بكل  للتهريب  م�سرح  اإىل 
تنظيمات  اأبناء  كانوا  �سواء  امل�سلحني،  الأن�سطة 
يف  فرن�سا  م�سالح  يهدد  ممــا  غــريهــا؛  اأو  دينية 
وهذا  الــكــربى.  ال�سحراء  من  انطالًقا  اأفريقيا 
وجهة  من  االأقــل  على  باري�ص،  دعم  يف�سر  قد  ما 
ــراء  اإج ــل  اأج مــن  ودفعها  حفرت  لــقــوات  نظرها، 

االنتخابات يف اأ�سرع وقت ممكن.
ليبيا  يف  ع�سكرًيا  رجلها  انت�سار  اأخرى،  جهة  من 
�سيدعم حظوظه بالفوز يف اأي انتخابات قادمة؛ 
ع�سفور  من  اأكــرث  �ست�سرب  باري�ص  اأن  يعني  ما 
بحجر حفرت. اأواًل: حتقيق الهدف املعلن �سيا�سًيا، 
امل�سلحني  خطر  من  واحلــد  لليبيا،  ــن  االأم اإعــادة 
اأرا�سيهم  على  مبواجهتهم  املت�سددة  والتنظيمات 
فرن�سا.  اإىل  ثم  ومن  اأوروبـــا،  اإىل  انتقالهم  قبل 
ثانًيا: �ستحل ا�ستباًكا �سيا�سًيا موؤرًقا مع روما فيما 
يخ�ص مهاجرين العمل والبحث عن فر�ص حياة، 
ــا واالحتـــاد االأوروبـــي من ورائــهــا من  ومتكن روم

�سبط تدفق الهجرة.
ليبيا،  يف  الفرن�سي  االنــدفــاع  من  العك�ص  وعلى 
الليبي،  امللف  اإدارة  يف  الــهــدوء  اإيطاليا  ف�سلت 
عن  بــعــيــًدا  اال�سرتاتيجية  م�ساحلها  ــني  ــاأم وت
على  رومــا  حافظت  لــذا  ال�سيا�سية.  العنرتيات 
الليبية  احلكومات  خمتلف  مــع  طيبة  عــالقــات 
يف  اجلميع  مع  وعملت  بالقذايف،  االإطــاحــة  منذ 
ال�سمال والغرب الليبي على ملفني، هما: احليلولة 
على  واحلــفــاظ  املهاجرين،  تدفق  توا�سل  دون 
مكت�سباتها التاريخية من قطاع الطاقة، وزيادتها. 
طرابل�ص،  يف  الوفاق  حكومة  دعــم  جانب  فــاإىل 
الغرب  وقبائل  ملي�سيات  كذلك  ايطاليا  تدعم 
الليبي علًنا، حيث ترتكز ا�ستثماراتها وم�ساحلها، 
وتزودهم باملال واملعدات ودعتهم اإىل اجتماعات 

دورية عقدت يف العا�سمة روما.
حلفرت  ترى  ال  االإيطالية  احلكومة  اأن  جند  لذا 
مكاًنا يف م�سروعها ال�سيا�سي يف ليبيا، بل ترى فيه 
تتعامل  ال�سبب  ولهذا  مل�ساحلها.  خطرًيا  تهديًدا 
يف  للو�سع  ال�سيا�سية  باري�ص  روؤية  مع  بحذر  روما 
واال�سرتاتيجية.  االأمنية  الأبعاده  الإدراكها  ليبيا 
االآن  ما هو عليه  الو�سع على  بل تعمل على بقاء 
اأطماع  ويبقي  م�ساحلها،  يوؤمن  الذي  الو�سع  الأنه 
فرن�سا يف النفط والغاز الليبي جمرد اأحالم يقظة 

غري قابلة للتحقيق.
ـــال حتــركــات  ـــس ـــ� بـــل اإنـــهـــا بــعــمــلــهــا عــلــى اإف
اأكرث  روما  حتقق  خلفه؛  الفرن�سي  حفرتوامل�سروع 
من هدف يف مرمى باري�ص. فباالإبقاء على الو�سع 
حفرت  دعم  فاتورة  تكلفة  اإيطاليا  ترفع  هو،  كما 
حرب  من  كنوع  واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  فرن�سا  على 
عن  االإعــــالن  مــن  فــبــدًءا  بــالــوكــالــة.  ا�ستنزاف 
طائرتهم  بتحطم  فرن�سيني  جنود  ثالثة  مقتل 
جهاز  مــن  فرن�سًيا   13 توقيف  اإىل   ،201 عــام 
املن�سرم،  االأ�سبوع  تون�ص  يف  الفرن�سية  املخابرات 
حفرت  لتبنيها  ثمًنا  باري�ص  تدفعها  فواتري  كلها 

�سيا�سًيا وع�سكرًيا، فكم ميكنها اأن ت�سمد؟
''ايني''  ح�سة  على  روما  تبقي  اأخــرى  جهة  من 
الغاز  ومــن   %25 الليبي  النفط  ا�ستريادها  من 
10% على ما هو عليه، ويف امل�ستقبل باإمكانها اأن 
48% من  ت�ستورد  اإيطاليا  اأن  ا  خ�سو�سً تزيدها، 

نفطها، و40% من غازها من ليبيا.
الق�سايا  هــذه  حت�سم  مل  مــا  ــه  اإن الــقــول  وميكن 
حقيقية  دولية  مبادرة  طريق  عن  اإمــا  ليبيا،  يف 
بني  ال�سراع  فاإن  اأنف�سهم،  الليبيني  باأيدي  اأو  ما، 
ويت�ساعد،  �سي�ستمر  ليبيا  حول  وفرن�سا  اإيطاليا 
اإذ �ستوا�سل فرن�سا تبني اأجندتها بالدفع باجتاه 
خالل  من  نا�سج  غري  �سيا�سي  ظرف  يف  انتخابات 
يف  هدوئها  اإيطاليا  �ستوا�سل  فيما  حلفرت،  دعمها 
الدفاع عن م�ساحلها االقت�سادية من خالل دعم 
�ست�ستمر  االأثناء  ويف  الليبي.  الغرب  يف  حلفائها 
�سراعاتهم  و�ست�ستمر  والليبيون،  ليبيا  معاناة 
م�سالح  �ــســراع  �ساحة  الــبــالد  وتبقى  بالوكالة 
دولية، بينما يت�سع الرتق يف الن�سيج املجتمعي بني 

اأبناء البلد الواحد.
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ميثل امللف الليبي �ساحة 
للطرفني لتحقيق اإجنازات 
تعود على اأحزابهم بالنفع 

رمبا يف ا�ستحقاقات انتخابية 
قادمة، وذلك عرب بدفاعهما 
عن م�سالح بلدانهم يف ذلك 

البلد الذي متزقه ال�سراعات 
واحلروب بالوكالة

فرن�ضا واإيطاليا.. كيف يت�ضارعان على ليبيا االآن؟
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ا قام  قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -: " من �سلى الع�ساء يف جماعة، َفَكاأَمنمَّ
ن�سف الليل، ومن �سلى الفجر يف جماعة، فكاأمنا قام الليل كله".                رواه م�سلم

رمضانيات
News

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

عّجلوا الفطر
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب نبوءات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ما حتقق منها وما يتحقق 

اإعداد:�سماح خميلي

الإيجابية يف القراآن وال�سنة



من اأقوال ال�صاحلني

للق�ساء على انتفاخ البطن يف ال�سهر الف�سيل

زاوية من نور

���ص��ه��ر امل��غ��ف��رة واأ���ص��ب��اب��ه��ا

عمار بن يا�صر ر�صي الله عنه..

املهاجر يف الله

اأح�سن غذاء لل�سائم

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

رم�ضان ي�ضتثمر يف اإرادة ال�ضائم
يف مدر�سة ال�سيام



مع الدكتور من�سف بلعيدي خمت�ش يف طب وجراحة الأ�سنان 

يف جولة ل�سوق بوعقال للخضسر والفواكه 

بدور يحيى رئي�ض الحتادية اجلزائرية للكونغ فو وو�سو لالأورا�ض نيوز:

االأ�سنان لها فوائد كبرية اأبرزها ت�سهيل عملّية 
اجلميلة  االبت�سامة  �سّر  وهي  الّطعام،  تناول 
االهتمام  جّدًا  املهّم  من  لذا  اجلــّذاب،  واملظهر 
يجب  كما  بــهــا،  والــعــنــايــة  االأ�ــســنــان  ب�سّحة 
البيا�ص، وللحفاظ  نا�سع  لونها  املحافظة على 
على �سّحة االأ�سنان و�سالمتها هناك العديد من 

االأمور التي يجب املحافظة عليها.
احلالة  تعك�ص  مـــراآة  واالأ�ــســنــان  الفم  �سحة 
ب�سحة  والعناية  فاالهتمام  للج�سم،  ال�سحية 
الفم واالأ�سنان يعود بال�سحة على اجل�سم كله 
ويحافظ عليه من االإ�سابة بكثري من االأمرا�ص، 
حيث تزيد احلاجة للعناية بهم خالل فرتات 
ال�سيام يف رم�سان، ب�سبب قلة املاء وجفاف الفم 
وتزداد لزوجة اللعاب، تنمو البكترييا امل�سببة 
اللتهاب اللثة واالأ�سنان، وتفوح من الفم رائحة 
الفم غري امل�ستحبة، العناية بالفم واالأ�سنان ال 

قاعدة  لكنها  فقط  رم�سان  �سهر  على  تتوقف 
التي  التغريات  تفهم  مع  م�ستمر،  حياة  ومنط 
تطراأ على اجل�سم خالل فرتات ال�سيام والتي 
للحفاظ  الطبية  الن�سائح  اإتباع بع�ص  تتطلب 
على �سحة الفم واالأ�سنان خالل ال�سهر الف�سيل 

والتي تتلخ�ص فيما يلي:
-العناية بالفم يف رم�سان.

-العناية بتنظيف االأ�سنان والل�سان بالفر�ساة 
واملعجون بعد تناول وجبتي االإفطار وال�سحور 
، وبعد تناول احللويات التي تكرث على موائد 

رم�سان.
املعاجني  من  اأ�سنان  معجون  اأف�سل  -ا�ستخدام 
االأ�سنان  على  للحماية  بالفلورايد  الغنية 
على  احلر�ص  كذلك  وتقويتها،    ، الت�سو�ص  من 
على  يحتويه  ملا  التمر  بتناول  االإفــطــار  بــدء 

الفلورايد.

- ا�ستخدام ال�سواك يف تنظيف االأ�سنان، وهو 
من  الفم  على  للحفاظ  وفعاله  مفيدة  طريقة 
كما  للفم،  قوي  ومطهر  واجلراثيم،  البكترييا 
اأنه يحتوي على مواد قاب�سة، وعطرية حتفز 
تنظيف  يف  ال�سواك  وي�ستخدم  اللعاب،  اإفــراز 
الل�سان، ويعمل على الوقاية من ت�سو�ص االأ�سنان 

ملا يحتويه من ع�سارة غنية بالفلورايد.
بني  املرتاكمة  الطعام  بقايا  مــن  -التخل�ص 
االأ�سنان با�ستخدام خيط االأ�سنان الطبي، مما 
الفم  روائح  من  الفم  على  احلفاظ  على  يعمل 
الفم  غرغرة  ا�ستعمال  ميكن  كما   ، الكريهة 
الطبية، والتي حتتوي على الفلورايد واملنتول 
الروائح  م�سببات  على  يق�سي  الذي  والقرنفل 

الفم الناجتة من تراكم البكترييا.

هذه  مدر�سة  من  ال�سائم  يتعلم  مثلما 
االإرادة،  قوة  النف�ص،  جمابهة  العبادة 
ال�سرب والتحمل يتعلم ممار�سي الريا�سة 
تعطيهم  حيث  الوقت  تنظيم  كيفية 

ن�ساطاتهم  الإجنــاز  بالقوة  ال�سعور 
وجمهوداتهم، يحدثنا  بدور يحي 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص 
للكونغ فو وو�سو عن يومياته 
يف هذا ال�سهر الف�سيل حيث 
الريا�سة  ممار�سة  ت�سفي 

لــروحــانــيــات هذه  املــتــعــة 
الفري�سة، فبالرغم 

ثقل  مــــن 
ولية   امل�سوؤ
يحاول  اأنــه  اإال  الوقت  و�سيق 
ريا�سة  ممار�سة  االإمكان  قدر 
االإفطار  قبل  وو�سو  فو  الكونغ 
�سهر  ــــالل  خ يـــومـــي  بــ�ــســكــل 

رم�سان، بالن�سبة له التجوال وق�ساء الوقت مع الزمالء 
واالأ�سدقاء اإحدى اأولوياته، فمنا�سبة رم�سان ال تغري 
بالعمل  االلتحاق  اأوقـــات  من  �سيئا 
اإليه  فبالن�سبة   عنه  التخلي  اأو 
وا�ستغالل  العملية  ــاة  ــي احل
ب�سكل  ت�سري  الــفــراغ  اأوقـــات 
عادي وال�سيء الوحيد الذي 
هو  ذكــــره  ح�سبما  يــتــغــري 
ويرجع  النوم  �ساعات  نق�ص 
ــعــبــادات يف  ــل ـــك لــلــتــفــرغ ل ذل
تعد  التي  الرتاويح  ك�سالة  الليل 
ال�سهر  ــذا  ه يف  واجــبــاتــه  مــن 
ما  وذلـــك  الف�سيل 
يـــحـــر�ـــص 
ـــــــى  عـــــــل
قـــيـــامـــه 
ـــــــد  ـــــــس اأ�

احلر�ص.

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

على �سفاف واد بو�سالم بالقرب من جامعة 
توجد  �سطيف  مبــديــنــة  عــبــا�ــص  فــرحــات 
هذا،  يومنا  اإىل  اأثــارهــا  تــزال  ال  مــزرعــة 
حيث كانت هذه املزرعة ملكا الأحد املعمرين 
االإيطاليني املعروف با�سم )مارينو(، وكانت 
زوجته )رينا( تخالط الن�ساء اجلزائريات 
وتعرف عاداتهن وتقاليدهن كما كانت تزور 
احلرب  واأثــنــاء  ــري،  اخل �سيد  �سريح  معهن 
بالتجنيد  اأبناها  التحق  الثانية  العاملية 
اخلري  ل�سيد  نــذرا  فقدمت  اأملانيا،  ملحاربة 
وقالت لو عاد اأبنائي من احلرب �ساملني اأقدم 

ل�سكان �سطيف هدية رائعة.
ذهبت   ،1945 �سنة  ــرب  احل انتهاء  وبعد 
متثاال  رومــا  من  واقتنت  اإيطاليا  اإىل  رينا 
م�سنوعا  ال�سالم  عليها  مرمي  ال�سيدة  ميثل 
وو�سل   1946 �سنة  وحتديدا  الفوالذ،  من 
اإىل �سطيف فتم و�سعه فوق بناية  التمثال 
واد  على  تطل  عالية  ه�سبة  على  كبرية 
ذلك  ومــن  حاليا،  اجلامعة  فــوق  بو�سالم، 
احلني اأ�سبحت العجائز تزور املكان وتتربك 
بالتمثال وتطلب منه ق�ساء احلاجات، و�سمي 
التمثال باملعبودة، كما كان يزار خ�سو�سا يف 

ف�سل الربيع وتقدم له النذور. 
مظاهر  فيه  ــذرت  جت ال�سنوات  ــرور  م ومــع 
احلي  و�سمي  الوثنية،  وطقو�ص  ال�سرك 
بحي املعبودة، بعد اال�ستقالل اجتمع اأعيان 
ومن  العلماء  جمعية  طلبة  مــن  املــديــنــة 
الذوادي  ال�سيخ  راأ�سهم  على  وكان  املتعلمني 
ــود ورئــيــ�ــص الــبــلــديــة وعــبــيــد ب�سري  ــوع ب
املقربة  يف  وو�سعوه  التمثال  باإزالة  وقاموا 

الن�سرانية.

حفيظة.ب 

ال تــزال اأ�ســعار املــواد اال�ســتهالكية 
اإىل جانب اخل�سر والفواكه واللحوم 
يف  وا�ســعا  تذبذبــا  ت�ســهد  باأنواعهــا 
خمتلف االأ�ســواق عرب واليــة باتنة، 
اإىل  ميدانيــة  جولــة  قادتنــا  حيــث 
مبحــاذاة  ال�ســعبي  بوعقــال  �ســوق 
م�ســجد الفرقــان والــذي ا�ســتوقفتنا 
اأ�ســعاره املرتفعة التي اأثارت ا�ســتياء 
و�ســط املواطنني الذين مل يتوانوا عن 
التعبري عن غ�سبهم يف وجوه التجار.

ومبقارنة ب�سيطة بني خمتلف االأ�سعار 
يف االأ�سواق اجلوارية وال�سعبية جند 
هناك اختالفا طفيفا ون�سبيا من حيث 
املــواد التي يكرث عليهــا الطلب يف هذا 
ال�ســهر، حيث يعترب الب�سل والبطاطا 
والطماطم وال�ســلطة من اأبرز اخل�سر 
التــي تلقى اإقباال وا�ســعا والتي يتغري 
�ســعرها مــن يوم الآخــر، حيــث تراوح 
�سعر الب�سل يف اليوم التا�سع بني  و 
12 دينارا، يف حني و�سل �سعر البطاطا 
اإىل 70 دينارا، اأما عن �سعر الطماطم 
فرتاوح بــني 70 و  دينارا، يف حني 
و�ســل �سعر ال�ســمندر اإىل  دينار، 
يف وقت �ســهدت اأ�سعار الفلفل باأنواعه 

ا�ستقرارا بني  و دينارا.
اأمــا عن اأ�ســعار الفواكه فهــي االأخرى 
ح�ســب  وا�ســتقرارا  ارتفاعــا  ت�ســهد 
الطلب، حيث و�سل �سعر الفراولة اإىل 
اأ�ســعار  250 دينــارا، يف حني و�ســلت 

املوز اإىل حدود  دينارا، اأما التمر 
فو�سل اإىل  دينارا واأكرث من ذلك 

بالن�سبة لالأنواع اجليدة واملمتازة.
اأما اأ�سعار اللحوم البي�ساء فقد عرفت 
ا�ســتقرارا وهو ما �ســهدناه يف خمتلف 
االأ�سواق حيث مل يتجاوز  دينارا، 
يف حني و�ســل الكيلوغرام الواحد من 

حلم اخلروف اإىل  دينارا.
ويف ظــل االإقبال الذي ي�ســهده �ســوق 
بوعقال، يبقى اقتناء هذه امل�ستلزمات 
�ســروريا للعديــد من العائالت و�ســط 
ا�ســتياء وتذمر وا�ســع حول اأ�ســعارها 

وارتفاعها املفاجئ.

تنت�سر خالل هذا ال�سهر الف�سيل 
خمتلف الن�ساطات التجارية 

التي تفتح الباب اأمام ال�سباب 
لال�سرتزاق وك�سب املال بدل 

البطالة التي اأنهكتهم واأرهقت 
وجودهم، حيث ا�ستغل العديد 

من ال�سباب وحتى االأطفال �سهر 
رم�سان لبيع احللويات واملرطبات مبا يف ذلك 

"قلب اللوز" و"البقالوة" التي مل يعد باالإمكان اال�ستغناء عنها 
خالل ال�سهرات الرم�سانية عند الباتنيني.

حيث وقفنا خالل جولتنا يف �سوارع واأزقة االأحياء ال�سعبية 
باملدينة على عدد وا�سع من الطاوالت املنت�سرة عرب االأر�سفة 
واأمام املوؤ�س�سات املختلفة والتي ت�سم �سبابا واأطفاال يف اأعمار 

متباينة تعمل على ك�سب رزقها بتح�سري قلب اللوز يف البيت ثم 
عر�سه على الزبائن الذين يختارون بعناية اأكرث طاولة تقدم 

حلوى لذيذة لتبقى قبلة خالل بقية اأيام ال�سهر الف�سيل.
هذا وحت�سر "الهري�سة" ت�سميتها عند الباتنيني اأو "قلب اللوز" 

الت�سمية املعروفة بها على امل�ستوى الوطني يف البيت مبواد 
ب�سيطة جدا منها ما يح�سر باملك�سرات والتي تعترب اأجود اأنواع 

اإقباال  وت�سهد  والع�سل  بالدقيق  يح�سر  ما  اللوز" ومنا  "قلب 
وا�سعا من ذوي الدخل املحدود نظرا لثمنها املعقول.

من جهتها تعرف "البقالوة" باأنواعها وفق املك�سرات التي 
حت�سر بها، اإقباال كبريا من ع�ساق هذه احللوى التي حت�سر يف 

االأعرا�ص واملنا�سبات اخلا�سة واأ�سبحت تقليدا را�سخا عند 
اجلزائريني يف �سهر رم�سان اأي�سا خا�سة اأنها ت�سفي نكهة 

خا�سة على �سهرات اجلزائريني، حيث تختلف اأ�سعارها بني 
املحالت التي تعرف بثمنها املرتفع، يف حني تكون معقولة يف 

الطاوالت املر�سعة على اأر�سفة االأحياء ال�سعبية واالأزقة 
ال�سيقة التي تعج بالب�سطاء.

هكذا اإذن اأ�سبح اهتمام الباتنيني مبختلف املاأكوالت ي�سب يف 
�سهر رم�سان باخل�سو�ص، نظرا لرغبة ال�سائم يف تذوق كل ما 

لذ وطاب مهما اختلف �سعره و�سكله وطريقة حت�سريه اأو بيعه، 
ليبــــقى البائع خمريا يف عر�ص االأ�سعار التي تنا�سبه يف ظل 

هذا االإقبال.

دورة يف �ل�ضوق:

اإلتهاب الأ�صعار يخلف ا�صتياء 
وا�صعا و�صط املواطنني

ق�صة حي املعبودة ال�صعبي ب�صطيف 

 معاوية.�ص

عبد الهادي.ب

فوزية.ق

فوزية.ق

حتــول �ســهر رم�ســان اىل �ســبب ملعانــاة 
الفقــري والقليــل... مــن ال�ســوم العــايل 
للمواد اال�سا�ســية وغري اال�سا�سية التي 
تعاين التهويــل... التاجر يكرب كر�ســو 
ومايرحم�ــص خــوه يزيدلوعلــى حرارة 
الفواتــري تتبيــل... ما عنــدو را�ص مال 
وال مدخول ثقيــل... يعني دميا حمتاج 
والقــدرة  تاويــل...  يعمــل  يقــدر  مــا 
حاجــة  الظــروف  قهرتهــا  ال�ســرائية 
مــا حتتــاج حتليــل... الواقــع يتعاك�ــص 
مــع الكلمــات يل يتغنــاو بيها امل�ســوؤولني 
بــني نهــار وليــل... راح نحميــو املواطن 
املحتكريــن  ونكبلــوا  اال�ســتغالل  مــن 
والغ�سا�ســني تكبيــل... جمرد �ســعارات 
واأقاويــل... ووعود كاذبة وت�ســويفات 

مــا تتعــدى �ســياق املواويــل.. يــوم طيح 
باملغبــون وتزيد ظروفو تذبيل... يلقى 
امل�ســروف  الطرحــة  يف  وحيــد  نف�ســو 
عنــدو �ســبه م�ســتحيل.. حتــى النظــام 
االقت�ســادي ما�ســي �ســدو عــادي وزادو 
تذليــل... هــذا وا�ــص كان يــدور يف بال 
ال�ســامي واأول مــرة يفكــر بهــذا الواقع 
ودمعتو ت�ســيل... بعدما �ســام التمر يل 
�سار ا�سبه بالقنديل... ي�سوي من بعيد 
لكن ينور يف بيتك �سي م�ستحيل... وا�ص 
و�ســلنا لهذي املوا�سيل.. لو كانت النا�ص 
يل ت�ســري االقت�ســاد تخمــم يف الو�ســع 
بتمحي�ــص وحتليــل... ما انــذل الفقري 
يف بــالدو والنعمة فيها ت�ســيل... التمر 
اليــوم غــايل وك�ســبو ملــن ا�ســتطاع اليه 

�سبيل...
واقــف  كان  الثانيــة  اجلهــة  ومــن 

اجليعــان... يف يــدو كي�ــص بالتمــر 
مليان... ملا تفطن حلالة �ساحبو و�ساف 
وجهو زعفان... تقرب منو و�ســاألو وا�ص 
يل �ســابر قويل وا�ص كان... بتعفف رد 
عليه ال�سامي  راين غري على حالة لبالد 
قالق  وزعفان... التمر �ســار اف�ســل من 
البانان.... �سلعة بالدي ما نقدر نوفرها 
الأوالدي دارت علينــا ع�ســيان... رغــم 
يل انتاجها وفري وال�ســوق بيها مليان... 
هذا ا�ســتغالل ما ير�ســى بيه رب العباد 
وال حتــى االن�ســان...اجليعان مركز مع  
الكي�ــص يل يف يــدو حــاول يخفيــه على 
االعيان...وي�ســلها بعيد ماو�ص م�ســطر 
الإنقا�ص حبة وال حبتان.. خايف يطمع 
ال�ســامي يف حبــات منو خل�ــص كالمو يف 

كلمتني ربي ينوب ويف ملان...

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

التمر ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال..
بقلم: بوبري  نوارة 

خطوات للعناية بالأ�صنان والتخل�س من رائحة الفم الكريهة 

اأمار�س بع�س التمارين الريا�صية 
واحر�س على العبادة يف هذا ال�صهر الف�صيل

بائعو "قلب اللوز" 
و"البقالوة" يحتلون اأر�صفة 

مدينة باتنة 

ال�ضحة يف رم�ضان

حكاية مكان 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان

َواْجَعلني دع�����������اء َعلَْيَك،  املُتََوِكلنَي  ِمَن  اليوم  هذا  فيه  اْجَعلني  اَلّلُهمَّ 
ــــَن  ــــــَك، َواجـــَعـــلـــنـــي فـــيـــه ِم ــــــَدْي َ ــــــَن الــــفــــاِئــــزيــــَن ل فـــيـــِه ِم
. الّطالبنَي ــــَة  غــــاَي يـــا  ـــَك  ـــاِن ـــش ـــ� ـــِاْح ِب ــــيــــَك  ِال ــــنَي  ب ــــرَّ ــــَق املُ

من االأ�سعار اجلميلة التي قيلت يف ذم البخالء ال�سائمني
 قول ال�ساعر:

          اأتيت عمًرا �سحًرا .. .. فقال: اإين �سائٌم

           فقلت: اإين قاعٌد .. .. فقال: اإين قائٌم

          فقلت: اآتيك غًدا .. .. فقال: �سومي دائٌم 

التمر واحلليب يف طبق 

و�شط اخليمة نهديهم 

للحبيب باه يوالف دمية ما 

يعز�ص اللي يف اجليب 

هذاك زوجي يامليمة

ح9

اأعقد واأنوي وزين فالك
لتطرية �سرائح 
البيفتيك املعدة 
لل�سي )ال�سواء(، 
يتم اإ�سافة قليل 

من اخلل اإليها 
وتركها 

لعدة 
�ساعات 

قبل 
القيام 

بعملية ال�سي. 

تدبرية 
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مع الدكتور من�سف بلعيدي خمت�ش يف طب وجراحة الأ�سنان 

يف جولة ل�سوق بوعقال للخضسر والفواكه 

بدور يحيى رئي�ض الحتادية اجلزائرية للكونغ فو وو�سو لالأورا�ض نيوز:

االأ�سنان لها فوائد كبرية اأبرزها ت�سهيل عملّية 
اجلميلة  االبت�سامة  �سّر  وهي  الّطعام،  تناول 
االهتمام  جّدًا  املهّم  من  لذا  اجلــّذاب،  واملظهر 
يجب  كما  بــهــا،  والــعــنــايــة  االأ�ــســنــان  ب�سّحة 
البيا�ص، وللحفاظ  نا�سع  لونها  املحافظة على 
على �سّحة االأ�سنان و�سالمتها هناك العديد من 

االأمور التي يجب املحافظة عليها.
احلالة  تعك�ص  مـــراآة  واالأ�ــســنــان  الفم  �سحة 
ب�سحة  والعناية  فاالهتمام  للج�سم،  ال�سحية 
الفم واالأ�سنان يعود بال�سحة على اجل�سم كله 
ويحافظ عليه من االإ�سابة بكثري من االأمرا�ص، 
حيث تزيد احلاجة للعناية بهم خالل فرتات 
ال�سيام يف رم�سان، ب�سبب قلة املاء وجفاف الفم 
وتزداد لزوجة اللعاب، تنمو البكترييا امل�سببة 
اللتهاب اللثة واالأ�سنان، وتفوح من الفم رائحة 
الفم غري امل�ستحبة، العناية بالفم واالأ�سنان ال 

قاعدة  لكنها  فقط  رم�سان  �سهر  على  تتوقف 
التي  التغريات  تفهم  مع  م�ستمر،  حياة  ومنط 
تطراأ على اجل�سم خالل فرتات ال�سيام والتي 
للحفاظ  الطبية  الن�سائح  اإتباع بع�ص  تتطلب 
على �سحة الفم واالأ�سنان خالل ال�سهر الف�سيل 

والتي تتلخ�ص فيما يلي:
-العناية بالفم يف رم�سان.

-العناية بتنظيف االأ�سنان والل�سان بالفر�ساة 
واملعجون بعد تناول وجبتي االإفطار وال�سحور 
، وبعد تناول احللويات التي تكرث على موائد 

رم�سان.
املعاجني  من  اأ�سنان  معجون  اأف�سل  -ا�ستخدام 
االأ�سنان  على  للحماية  بالفلورايد  الغنية 
على  احلر�ص  كذلك  وتقويتها،    ، الت�سو�ص  من 
على  يحتويه  ملا  التمر  بتناول  االإفــطــار  بــدء 

الفلورايد.

- ا�ستخدام ال�سواك يف تنظيف االأ�سنان، وهو 
من  الفم  على  للحفاظ  وفعاله  مفيدة  طريقة 
كما  للفم،  قوي  ومطهر  واجلراثيم،  البكترييا 
اأنه يحتوي على مواد قاب�سة، وعطرية حتفز 
تنظيف  يف  ال�سواك  وي�ستخدم  اللعاب،  اإفــراز 
الل�سان، ويعمل على الوقاية من ت�سو�ص االأ�سنان 

ملا يحتويه من ع�سارة غنية بالفلورايد.
بني  املرتاكمة  الطعام  بقايا  مــن  -التخل�ص 
االأ�سنان با�ستخدام خيط االأ�سنان الطبي، مما 
الفم  روائح  من  الفم  على  احلفاظ  على  يعمل 
الفم  غرغرة  ا�ستعمال  ميكن  كما   ، الكريهة 
الطبية، والتي حتتوي على الفلورايد واملنتول 
الروائح  م�سببات  على  يق�سي  الذي  والقرنفل 

الفم الناجتة من تراكم البكترييا.

هذه  مدر�سة  من  ال�سائم  يتعلم  مثلما 
االإرادة،  قوة  النف�ص،  جمابهة  العبادة 
ال�سرب والتحمل يتعلم ممار�سي الريا�سة 
تعطيهم  حيث  الوقت  تنظيم  كيفية 

ن�ساطاتهم  الإجنــاز  بالقوة  ال�سعور 
وجمهوداتهم، يحدثنا  بدور يحي 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص 
للكونغ فو وو�سو عن يومياته 
يف هذا ال�سهر الف�سيل حيث 
الريا�سة  ممار�سة  ت�سفي 

لــروحــانــيــات هذه  املــتــعــة 
الفري�سة، فبالرغم 

ثقل  مــــن 
ولية   امل�سوؤ
يحاول  اأنــه  اإال  الوقت  و�سيق 
ريا�سة  ممار�سة  االإمكان  قدر 
االإفطار  قبل  وو�سو  فو  الكونغ 
�سهر  ــــالل  خ يـــومـــي  بــ�ــســكــل 

رم�سان، بالن�سبة له التجوال وق�ساء الوقت مع الزمالء 
واالأ�سدقاء اإحدى اأولوياته، فمنا�سبة رم�سان ال تغري 
بالعمل  االلتحاق  اأوقـــات  من  �سيئا 
اإليه  فبالن�سبة   عنه  التخلي  اأو 
وا�ستغالل  العملية  ــاة  ــي احل
ب�سكل  ت�سري  الــفــراغ  اأوقـــات 
عادي وال�سيء الوحيد الذي 
هو  ذكــــره  ح�سبما  يــتــغــري 
ويرجع  النوم  �ساعات  نق�ص 
ــعــبــادات يف  ــل ـــك لــلــتــفــرغ ل ذل
تعد  التي  الرتاويح  ك�سالة  الليل 
ال�سهر  ــذا  ه يف  واجــبــاتــه  مــن 
ما  وذلـــك  الف�سيل 
يـــحـــر�ـــص 
ـــــــى  عـــــــل
قـــيـــامـــه 
ـــــــد  ـــــــس اأ�

احلر�ص.

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

على �سفاف واد بو�سالم بالقرب من جامعة 
توجد  �سطيف  مبــديــنــة  عــبــا�ــص  فــرحــات 
هذا،  يومنا  اإىل  اأثــارهــا  تــزال  ال  مــزرعــة 
حيث كانت هذه املزرعة ملكا الأحد املعمرين 
االإيطاليني املعروف با�سم )مارينو(، وكانت 
زوجته )رينا( تخالط الن�ساء اجلزائريات 
وتعرف عاداتهن وتقاليدهن كما كانت تزور 
احلرب  واأثــنــاء  ــري،  اخل �سيد  �سريح  معهن 
بالتجنيد  اأبناها  التحق  الثانية  العاملية 
اخلري  ل�سيد  نــذرا  فقدمت  اأملانيا،  ملحاربة 
وقالت لو عاد اأبنائي من احلرب �ساملني اأقدم 

ل�سكان �سطيف هدية رائعة.
ذهبت   ، �سنة  ــرب  احل انتهاء  وبعد 
متثاال  رومــا  من  واقتنت  اإيطاليا  اإىل  رينا 
م�سنوعا  ال�سالم  عليها  مرمي  ال�سيدة  ميثل 
وو�سل  �سنة   وحتديدا  الفوالذ،  من 
اإىل �سطيف فتم و�سعه فوق بناية  التمثال 
واد  على  تطل  عالية  ه�سبة  على  كبرية 
ذلك  ومــن  حاليا،  اجلامعة  فــوق  بو�سالم، 
احلني اأ�سبحت العجائز تزور املكان وتتربك 
بالتمثال وتطلب منه ق�ساء احلاجات، و�سمي 
التمثال باملعبودة، كما كان يزار خ�سو�سا يف 

ف�سل الربيع وتقدم له النذور. 
مظاهر  فيه  ــذرت  جت ال�سنوات  ــرور  م ومــع 
احلي  و�سمي  الوثنية،  وطقو�ص  ال�سرك 
بحي املعبودة، بعد اال�ستقالل اجتمع اأعيان 
ومن  العلماء  جمعية  طلبة  مــن  املــديــنــة 
الذوادي  ال�سيخ  راأ�سهم  على  وكان  املتعلمني 
ــود ورئــيــ�ــص الــبــلــديــة وعــبــيــد ب�سري  ــوع ب
املقربة  يف  وو�سعوه  التمثال  باإزالة  وقاموا 

الن�سرانية.

حفيظة.ب 

ال تــزال اأ�ســعار املــواد اال�ســتهالكية 
اإىل جانب اخل�سر والفواكه واللحوم 
يف  وا�ســعا  تذبذبــا  ت�ســهد  باأنواعهــا 
خمتلف االأ�ســواق عرب واليــة باتنة، 
اإىل  ميدانيــة  جولــة  قادتنــا  حيــث 
مبحــاذاة  ال�ســعبي  بوعقــال  �ســوق 
م�ســجد الفرقــان والــذي ا�ســتوقفتنا 
اأ�ســعاره املرتفعة التي اأثارت ا�ســتياء 
و�ســط املواطنني الذين مل يتوانوا عن 
التعبري عن غ�سبهم يف وجوه التجار.

ومبقارنة ب�سيطة بني خمتلف االأ�سعار 
يف االأ�سواق اجلوارية وال�سعبية جند 
هناك اختالفا طفيفا ون�سبيا من حيث 
املــواد التي يكرث عليهــا الطلب يف هذا 
ال�ســهر، حيث يعترب الب�سل والبطاطا 
والطماطم وال�ســلطة من اأبرز اخل�سر 
التــي تلقى اإقباال وا�ســعا والتي يتغري 
�ســعرها مــن يوم الآخــر، حيــث تراوح 
�سعر الب�سل يف اليوم التا�سع بني 80 و 
 دينارا، يف حني و�سل �سعر البطاطا 
اإىل  دينارا، اأما عن �سعر الطماطم 
فرتاوح بــني 70 و 80 دينارا، يف حني 
و�ســل �سعر ال�ســمندر اإىل 100 دينار، 
يف وقت �ســهدت اأ�سعار الفلفل باأنواعه 

ا�ستقرارا بني 120 و130 دينارا.
اأمــا عن اأ�ســعار الفواكه فهــي االأخرى 
ح�ســب  وا�ســتقرارا  ارتفاعــا  ت�ســهد 
الطلب، حيث و�سل �سعر الفراولة اإىل 
اأ�ســعار   دينــارا، يف حني و�ســلت 

املوز اإىل حدود 320 دينارا، اأما التمر 
فو�سل اإىل 450 دينارا واأكرث من ذلك 

بالن�سبة لالأنواع اجليدة واملمتازة.
اأما اأ�سعار اللحوم البي�ساء فقد عرفت 
ا�ســتقرارا وهو ما �ســهدناه يف خمتلف 
االأ�سواق حيث مل يتجاوز 250 دينارا، 
يف حني و�ســل الكيلوغرام الواحد من 

حلم اخلروف اإىل 1500 دينارا.
ويف ظــل االإقبال الذي ي�ســهده �ســوق 
بوعقال، يبقى اقتناء هذه امل�ستلزمات 
�ســروريا للعديــد من العائالت و�ســط 
ا�ســتياء وتذمر وا�ســع حول اأ�ســعارها 

وارتفاعها املفاجئ.

تنت�سر خالل هذا ال�سهر الف�سيل 
خمتلف الن�ساطات التجارية 

التي تفتح الباب اأمام ال�سباب 
لال�سرتزاق وك�سب املال بدل 

البطالة التي اأنهكتهم واأرهقت 
وجودهم، حيث ا�ستغل العديد 

من ال�سباب وحتى االأطفال �سهر 
رم�سان لبيع احللويات واملرطبات مبا يف ذلك 

التي مل يعد باالإمكان اال�ستغناء عنها  البقالوة و قلب اللوز
خالل ال�سهرات الرم�سانية عند الباتنيني.

حيث وقفنا خالل جولتنا يف �سوارع واأزقة االأحياء ال�سعبية 
باملدينة على عدد وا�سع من الطاوالت املنت�سرة عرب االأر�سفة 
واأمام املوؤ�س�سات املختلفة والتي ت�سم �سبابا واأطفاال يف اأعمار 

متباينة تعمل على ك�سب رزقها بتح�سري قلب اللوز يف البيت ثم 
عر�سه على الزبائن الذين يختارون بعناية اأكرث طاولة تقدم 

حلوى لذيذة لتبقى قبلة خالل بقية اأيام ال�سهر الف�سيل.
قلب اللوز ت�سميتها عند الباتنيني اأو  الهري�سة هذا وحت�سر 

الت�سمية املعروفة بها على امل�ستوى الوطني يف البيت مبواد 
ب�سيطة جدا منها ما يح�سر باملك�سرات والتي تعترب اأجود اأنواع 

اإقباال  وت�سهد  والع�سل  بالدقيق  يح�سر  ما  ومنا  اللوز قلب 
وا�سعا من ذوي الدخل املحدود نظرا لثمنها املعقول.

باأنواعها وفق املك�سرات التي  البقالوة من جهتها تعرف 
حت�سر بها، اإقباال كبريا من ع�ساق هذه احللوى التي حت�سر يف 

االأعرا�ص واملنا�سبات اخلا�سة واأ�سبحت تقليدا را�سخا عند 
اجلزائريني يف �سهر رم�سان اأي�سا خا�سة اأنها ت�سفي نكهة 

خا�سة على �سهرات اجلزائريني، حيث تختلف اأ�سعارها بني 
املحالت التي تعرف بثمنها املرتفع، يف حني تكون معقولة يف 

الطاوالت املر�سعة على اأر�سفة االأحياء ال�سعبية واالأزقة 
ال�سيقة التي تعج بالب�سطاء.

هكذا اإذن اأ�سبح اهتمام الباتنيني مبختلف املاأكوالت ي�سب يف 
�سهر رم�سان باخل�سو�ص، نظرا لرغبة ال�سائم يف تذوق كل ما 

لذ وطاب مهما اختلف �سعره و�سكله وطريقة حت�سريه اأو بيعه، 
ليبــــقى البائع خمريا يف عر�ص االأ�سعار التي تنا�سبه يف ظل 

هذا االإقبال.

دورة يف �ل�ضوق:

اإلتهاب الأ�صعار يخلف ا�صتياء 
وا�صعا و�صط املواطنني

ق�صة حي املعبودة ال�صعبي ب�صطيف 

 معاوية.�ص

عبد الهادي.ب

فوزية.ق

فوزية.ق

حتــول �ســهر رم�ســان اىل �ســبب ملعانــاة 
الفقــري والقليــل... مــن ال�ســوم العــايل 
للمواد اال�سا�ســية وغري اال�سا�سية التي 
تعاين التهويــل... التاجر يكرب كر�ســو 
ومايرحم�ــص خــوه يزيدلوعلــى حرارة 
الفواتــري تتبيــل... ما عنــدو را�ص مال 
وال مدخول ثقيــل... يعني دميا حمتاج 
والقــدرة  تاويــل...  يعمــل  يقــدر  مــا 
حاجــة  الظــروف  قهرتهــا  ال�ســرائية 
مــا حتتــاج حتليــل... الواقــع يتعاك�ــص 
مــع الكلمــات يل يتغنــاو بيها امل�ســوؤولني 
بــني نهــار وليــل... راح نحميــو املواطن 
املحتكريــن  ونكبلــوا  اال�ســتغالل  مــن 
والغ�سا�ســني تكبيــل... جمرد �ســعارات 
واأقاويــل... ووعود كاذبة وت�ســويفات 

مــا تتعــدى �ســياق املواويــل.. يــوم طيح 
باملغبــون وتزيد ظروفو تذبيل... يلقى 
امل�ســروف  الطرحــة  يف  وحيــد  نف�ســو 
عنــدو �ســبه م�ســتحيل.. حتــى النظــام 
االقت�ســادي ما�ســي �ســدو عــادي وزادو 
تذليــل... هــذا وا�ــص كان يــدور يف بال 
ال�ســامي واأول مــرة يفكــر بهــذا الواقع 
ودمعتو ت�ســيل... بعدما �ســام التمر يل 
�سار ا�سبه بالقنديل... ي�سوي من بعيد 
لكن ينور يف بيتك �سي م�ستحيل... وا�ص 
و�ســلنا لهذي املوا�سيل.. لو كانت النا�ص 
يل ت�ســري االقت�ســاد تخمــم يف الو�ســع 
بتمحي�ــص وحتليــل... ما انــذل الفقري 
يف بــالدو والنعمة فيها ت�ســيل... التمر 
اليــوم غــايل وك�ســبو ملــن ا�ســتطاع اليه 

�سبيل...
واقــف  كان  الثانيــة  اجلهــة  ومــن 

اجليعــان... يف يــدو كي�ــص بالتمــر 
مليان... ملا تفطن حلالة �ساحبو و�ساف 
وجهو زعفان... تقرب منو و�ســاألو وا�ص 
يل �ســابر قويل وا�ص كان... بتعفف رد 
عليه ال�سامي  راين غري على حالة لبالد 
قالق  وزعفان... التمر �ســار اف�ســل من 
البانان.... �سلعة بالدي ما نقدر نوفرها 
الأوالدي دارت علينــا ع�ســيان... رغــم 
يل انتاجها وفري وال�ســوق بيها مليان... 
هذا ا�ســتغالل ما ير�ســى بيه رب العباد 
وال حتــى االن�ســان...اجليعان مركز مع  
الكي�ــص يل يف يــدو حــاول يخفيــه على 
االعيان...وي�ســلها بعيد ماو�ص م�ســطر 
الإنقا�ص حبة وال حبتان.. خايف يطمع 
ال�ســامي يف حبــات منو خل�ــص كالمو يف 

كلمتني ربي ينوب ويف ملان...

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

التمر ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال..
بقلم: بوبري  نوارة 

خطوات للعناية بالأ�صنان والتخل�س من رائحة الفم الكريهة 

اأمار�س بع�س التمارين الريا�صية 
واحر�س على العبادة يف هذا ال�صهر الف�صيل

قلب اللوز بائعو 
يحتلون اأر�صفة  البقالوة و

مدينة باتنة 

ال�ضحة يف رم�ضان

حكاية مكان 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان

َواْجَعلني دع�����������اء َعلَْيَك،  املُتََوِكلنَي  ِمَن  اليوم  هذا  فيه  اْجَعلني  "اَلّلُهمَّ 
ــــَن  ــــــَك، َواجـــَعـــلـــنـــي فـــيـــه ِم ــــــَدْي َ ــــــَن الــــفــــاِئــــزيــــَن ل فـــيـــِه ِم
. الّطالبنَي"  ــــَة  غــــاَي يـــا  ـــَك  ـــاِن ـــش ـــ� ـــِاْح ِب ــــيــــَك  ِال ــــنَي  ب ــــرَّ ــــَق املُ

من االأ�سعار اجلميلة التي قيلت يف ذم البخالء ال�سائمني
 قول ال�ساعر:

          اأتيت عمًرا �سحًرا .. .. فقال: اإين �سائٌم

           فقلت: اإين قاعٌد .. .. فقال: اإين قائٌم

          فقلت: اآتيك غًدا .. .. فقال: �سومي دائٌم 

التمر واحلليب يف طبق 

و�شط اخليمة نهديهم 

للحبيب باه يوالف دمية ما 

يعز�ص اللي يف اجليب 

هذاك زوجي يامليمة

ح

اأعقد واأنوي وزين فالك
لتطرية �سرائح 
البيفتيك املعدة 
لل�سي )ال�سواء(، 
يتم اإ�سافة قليل 

من اخلل اإليها 
وتركها 

لعدة 
�ساعات 

قبل 
القيام 

بعملية ال�سي. 

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

بعد النوم والأكل يف امل�ساجد ..

التبذير والرمي الع�سوائي والبيع يف الطرقات 

بعد معاناتهم مع اإعاقتها وماأ�ساتها واحتياجاتها ..

�صطيف 

خن�صلة 

حجز الأماكن الأمامية ت�سنع الفو�سى 
وال�سالفي يربك امل�سلني  

عادات �سيئة  تغزو يوميات ال�سائمني يف رم�سان  

مطعم افطار عابر ال�سبيل يقدم حوايل 100 وجبة 
داخل املطعم ونقل ما يقارب 30 اليتامى والرامل

تقدمي 1000 قفة للعائالت املعوزة واإفطار 
بالعلمة  يتيم   2000

عائلة هوبيب ت�ستنجد باأ�سحاب القلوب الرحيمة مل�ساعدتهم 

ي�سنع  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع 
احلدث جمموعة من �سباب فاعلي اخلري 
جمعية  لــواء  حتت  واملن�سوين  بقاي�ص 
خالل  مــن  قاي�ص  مكتب  اليتيم  كافل 
للعمل اخلريي على غرار فتح  جتندهم 
مطعم عابر ال�سبيل يف طبعته اخلام�سة 
 88 رقم  الوطني  الطريق  يف  والواقع 
طريق باتنة، حيث يقدم وجبات خارج 
املطعم لالأرامل واملعوزين ويقوم باإفطار 
من  وكل  ال�سبيل  عابري  من  ال�سائمني 

لي�ص له ماأوى.
ما  يقدم  ال�سبيل  عابر  اإفطار  مطعم 
داخــل  ليلة  كــل  وجــبــة   100 يــقــارب 
خارج  وجبة   30 حــوايل  ونقل  املطعم 
املح�سنني  بف�سل  كــلــه  ـــذا  وه املــطــعــم 
امل�ساهمني  ال�سباب  احد  اخلري،  وفاعلي 
وع�سو  ال�سبيل  عابر  اإفطار  مطعم  يف 
بلقا�سم  ال�سيد  اليتيم  كافل  بجمعية 
هذه  اأن  نيوز  ــص  ــالأورا� ل اكــد  عــمــراين 
جهود  ت�سافر  بف�سل  ــاءت  ج املــبــادرة 

واالإرادة  املح�سنني  وم�ساعدة  ال�سباب 
الكبرية لدى اأع�ساء اجلمعية يف الإجناح 
ذات  اأ�ــســار  كما  النبيلة،  املــبــادرة  هــذه 
التي  اخلريية  االأعــمــال  اإىل  املتحدث 
رم�سان  يف  �سنة  كل  اجلمعية  بها  تقوم 
الكرمي بعد املطعم وهي ختان االأطفال 
من  وطالب  اليتيم،  وك�سوة  القدر  ليلة 
واالأعمال  املال  ورجال  املح�سنني  جميع 
على  الب�سمة  لــزرع  امل�ساعدة  بتقدمي 

اليتامى يف هذا ال�سهر الف�سيل. 

�سباب  اخلـــرييـــة  املــنــظــمــة  ــت  ــح جن
العلمة  ببلدية  مقرها  الكائن  اجلزائر 
 1000 توزيع  يف  �سطيف  واليــة  �سرق 
قفة على العائالت املحتاجة منذ بداية 
م�ست  التي  العملية  وهــي  رم�سان  �سهر 
13 بلدية من بلديات الوالية  اأكرث من 
ومن  املـــجـــاورة،  الــبــلــديــات  عــن  ف�سال 
الت�سامنية  احلملة  تتوا�سل  اأن  املنتظر 
خالل االأيام املقبلة وهذا يف ظل توا�سل 
املح�سنني  وهبات  اإعانات  على  احل�سول 
القافلة  اإجنــــاح  يف  �ــســاهــمــوا  الــذيــن 
حمملة  كانت  والتي  االأوىل  الت�سامنية 

بالكثري من املواد الغذائية ال�سرورية.
كما تراهن اجلمعية على اإقامة ماأدبة 
ــال  ــف واالأط لــالأيــتــام  جماعية  ــار  ــط اإف
 20 يــوم  طفل   2000 ومت�ص  املعوزين 
داأبت  التي  العادة  وهي  اجلاري  رم�سان 
الفارطة،  ال�سنة  منذ  تنظيمها  على 
ف�سال عن املبادرة اإىل اإقامة حفل ختان 
العائالت  من  طفل   50 لنحو  جماعي 
الفقرية واملعوزة خالل االأيام املقبلة يف 
ك�سوة  توزيع  يف  الحقا  ال�سروع  انتظار 
من  الكثري  �ستم�ص  والتي  اأي�سا  العيد 
خمتلف  عرب  الفقرية  العائالت  اأطفال 

املناطق النائية بالوالية.
ــمــال  ــس � ـــص  ـــدا� ـــن ـــوع ب بـــلـــديـــة  ويف 
اخلريية  االأن�سطة  اإطــار  ويف  الــواليــة 
واالجتماعية الرامية اإىل بث االأمل يف 
نفو�ص العائالت املعوزة، ومن اأجل الدفع 
االجتماعي  التكافل  باأعمال  والرقي 
فاإن جمعية ثافات الثقافية وبالتن�سيق 
مع مكتب بوعندا�ص الأكادميية املجتمع 
عملية  تنظيم  مــع  مــوعــد  على  املـــدين 
اأطفال  لفائدة  جمــاين،  جماعي  ختان 
�سهر  املنطقة وهذا تزامنا مع  االأ�سر يف 

الربكة و�سهر اخلري. 

تنا�سد عائلة  هوبيب.ر من حي بوعقال املح�سنني و ذوي القلوب 
الرحيمة م�ساعدتهم على توفري م�ساريف  تغطي عالج ابنتهم 
ب  االأطباء  قدرها  بن�سبة  واملعاقة  15�سنة  العمر  من  البالغة 

.80%
اأثرت  اأظافرها  نعومة  منذ  هوبيب.ر  الزمــت  التي  االإعــاقــة 
يف  معاناة  اأ�سدها  للج�سم  عــديــدة  وظــائــف  على  كبري  ب�سكل 
اإىل اختناقها  يوؤدي  الذي  للبلغم  م�ستمر  الوقت احلايل خروج 
ل�سده جمرى التنف�ص، وبح�سب �سهادة االأطباء حالتها ال�سحية 
ت�ستدعي اخل�سوع للتدليك الوظيفي مبعدل ح�ستني يف االأ�سبوع 
اجلامعي  االإ�ست�سفائي  املركز  رف�ص  هوبيب  عائلة  اأكــدت  وقد 
باتنة التكفل ال�سحي بها  لكرب �سنها الذي يحرمها من املعاجلة، 
االأمر الذي و�سع الوالد اأمام االأمر الواقع بطرق باب العيادات 
املادية  حالته  اأن  غري  العالج  ابنته  تتلقى  اأن  الأجل  اخلا�سة 
ــك، واأمـــام انــعــدام الــدخــل املــادي  ــا ذل جــد مــزريــة حالت دومن
للوالدين وعدم ا�ستفادة هوبيب.ر من منحة ذوي االحتياجات 
اخلا�سة نظرا ل�سنها غري القانوين الذي ال ي�سمح بذلك، وقعت 
ندائها  لتوجيه  ي�سطرها  الــذي  املــايل  االإ�سكال  اأمــام  العائلة 
هوبيب.ر   بالطفلة  ماديا  التكفل  ق�سد  واالإح�سان  اخلري  الأهل 
بتغطية م�ساريف العالج بالتدليك الوظيفي يف عيادة خا�سة، 
راأفة باحلالة  �سراء حفا�سات،  االأدوية وم�ساعدتها يف  وتوفري 
والو�سعية االجتماعية املزرية  للعائلة وكلهم اأمل يف وجود عني 

تنظر اإليهم بعني العطف واالإن�سانية يف �سهر الرحمة وملن يود 
امل�ساعدة التوا�سل مع رقم الهاتف التايل : 0659901549. 

�أيـــــــــــــادي
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جدول املناوبة لل�ضيادلة بوالية باتنة ل�ضهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�صامعي ليليا/ حملة 1االأربعاء 15 ماي 2019
033247205

تاملي�صت ليندةفورار حممد
033343180

خليفي عبد البا�صطلربار عبد الكرمياملرحوم بوكالل ال�صالح
033391697

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�صريانةعني جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

زاهي وريدة
033321585

ملباركية خالد
033211834

بهلول �صعاد
033269877

�صويف اإليا�صخادم وردة
033349113

�صيف اهلل مزا�ص �صهرزاد
حممدي ن�صيمةزياد زين الدين�صـــافية

033987101
بن حركات ليلى
033265846

دري�ص يو�صفقوري�ص �صعدية
033898123

�صواملية كمال

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

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

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

033289312
ملليزي عبد الغاين يو�صف �صهام

033375228
�صاكري �صهيلة

033373332
عيا�ص منريبن من�صور فاروق

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

ال�سنوات  خالل  ال�سطح  على  طفت 
ال�سيئة  العادات  العديد من  االأخرية 
بيوت  يف  امل�سلني  بع�ص  يتبناها  التي 
ـــام  االأي �ــســائــر  يف  فــقــط  لي�ص  اهلل، 
ال�سهر  خــالل  كذلك  واإمنــا  العادية 
اأن  املفرو�ص  من  كان  الــذي  الف�سيل 
ال�سلوك  بح�سن  اجلميع  فيه  يلتزم 
من  البع�ص  اأن  غري  املعاملة،  وطيب 
يتجروؤون  ما  غالبا  النفو�ص  �سعاف 
اأخالقية  ال  ب�سلوكات  القيام  على 
تك�سر حرمة امل�ساجد وتزرع نوعا من 
الفو�سى التي توؤدي يف بع�ص االأحيان 
اإىل ن�سوب �سجارات بني امل�سلني حتى 

خالل ال�سهر الف�سيل.
حجز  على  الت�سابق  ويعترب  ــذا  ه
خلف  االأمامية  ال�سفوف  يف  اأمــاكــن 
االإمام مبا�سرة من ال�سلوكات الطاغية 
حاليا يف م�ساجد والية باتنة، فتجد 
جموع امل�سلني يندفعون هرولة حلجز 
الكرا�سي  با�ستعمال  االأوىل  ال�سفوف 
االأماكن  يف  ي�سعونها  اأخرى  وو�سائل 
التي يحددونها ويخرجون من امل�سجد 
ليعودوا من جديد عند اقرتاب موعد 
ال�سالة ليجدوا اأماكنهم املحجوزة يف 
انتظارهم، االأمر الذي خلف كثريا من 
امل�سلني  �سفوف  يف  والبلبلة  الفو�سى 
الذين ي�ستهجنون مثل هذه ال�سلوكات 
والت�سرفات غري االأخالقية ح�سب ما 
اأدىل به العديد من امل�سلني يف م�ساجد 

متفرقة عرب اإقليم والية باتنة.
البيت  اأغـــرا�ـــص  اقــتــنــاء  ــرة  ــاه ظ
واإح�سارها اإىل امل�سجد الأداء ال�سالة 
قبل التوجه اإىل املنزل اأثارت بدورها 
الذين  االأ�سخا�ص  الكثري من  ا�ستنكار 

العادة  هذه  من  ا�ستيائهم  عن  عربوا 
على  حتى  بال�سيئة  و�سفوها  التي 
حيث  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ن�سر نا�سطون على موقع الفاي�سبوك 
مل�سلني  املــ�ــســاجــد  ــــد  اأح يف  �ـــســـورا 
واأمامهم  ال�سالة  الأداء  ي�سطفون 
غرار  على  وفواكه  منزلية  اأغرا�ص 
البطيخ وغريها من م�ستلزمات املنزل، 
الكثريين  ا�ستهجان  اأثار  الذي  االأمر 
ذاته  ال�سياق  يف  داعــني  ال�ساأن  بهذا 
الظواهر  لهذه  حــد  و�سع  لــ�ــســرورة 

امل�سينة والتي ال تليق بدور العبادة.
من  كـــان  اأيــ�ــســا  املــ�ــســاجــد  �سالفي   

ا�سرتعت  الــتــي  احل�سا�سة  امل�سائل 
اهتمام الكثريين من الذين ا�ستهجنوا 
خا�سة  ال�سيئة  الــعــادات  هــذه  مثل 
مــن طـــرف فــتــيــات مل يــتــوانــني على 
فيديو  ومــقــاطــع  ال�سالفي  ت�سوير 
بفري�سة  الــقــيــام  ب�سدد  ــن  وه لهم 
عر�ص  مت  حيث  امل�ساجد،  يف  ال�سالة 
التوا�سل  مواقع  على  املقاطع  هــذه 
االجتماعي والقت ا�ستهجانا وتذمرا 
املواقع  كبريا من طرف مرتادي هذه 
ال�سلوكات بالرياء  وا�سفني مثل هذه 

والتظاهر بالعبادة اأمام النا�ص.

من  الكثري  الف�سيل  ال�سهر  يتخلل 
ينتهجها  الــتــي  ال�سيئة  الـــعـــادات 
عر�ص  يف  االأر�سفة  جتار  اأو  الباعة 
املواطنني عادة ما تكون  �سلعهم على 
للرقابة  خا�سعة  غــري  ال�سلع  تلك 
امل�سدر،  جمهولة  الأنها  �سحية  وغري 
الفا�سدة  ال�سلع  بقايا  ترمى  حني  يف 
ع�سوائي  ب�سكل  النقاط  خمتلف  يف 
والغ�سب  اال�ستياء  من  حالة  خلف 
وبالرغم  حيث  املــواطــنــني،  و�ــســط 
من  ال�سلع  هــذه  اقتناء  خطورة  من 
�سحة  على  ــفــة  واالأر�ــس الــطــرقــات 
يقتنيها  االأخــري  هذا  اأن  اإال  املواطن 
تلك  عنه  ت�سفر  قد  مبا  مبايل  غري 
ناهيك  املقبلة،  ــام  االأي يف  املنتجات 
اإىل  تعود  التي  التبذير  ــادة  ع عن 
الواجهة كل �سهر رم�سان وت�سكل هي 
االخرى نقطة �سلبية يف جمتمعاتنا 

اال�سالمية.
ولعل اأبرز ما يلفت انتباهنا يف هذه 
الهري�سة  ال�ساربات،  بيع  هو  ال�سلع، 
على  معرو�سة  وهــي  البيتزا  وحتى 
االأر�سفة يف ظروف بعيدة كل البعد 
العر�ص  وحتى  احلفظ  �سروط  عن 
واحل�سرات  للغبار  مك�سوفة  كونها 

وحتى ملخلفات ال�سيارات وبالرغم من 
يتهافت  املواطن  جتد  وذاك  هذا  كل 
عــلــى �ــســرائــهــا، وعــنــد احلــديــث مع 
الباعة عن هذه التجارة اأكد اأحدهم 
لـ"الأورا�ص نيوز" اأن هذه التجارة هي 
كونها  ال�سهر  خــالل  الوحيد  دخله 
توؤمن لقمة عي�ص ي�ستطيع من خاللها 
توفري احتياجات عائلته طوال هذا 
ال�سهر واأي�سا �سراء م�ستلزمات العيد 
لـــالأوالد، اأمــا مــربر اأحــدهــم  اأنــه كل 
ذات  يف  يباع  اليوم  يف  ي�سنع  منتوج 
فاجلميع  للقلق  داعي  ال  يعني  اليوم 
ي�سرتي دون اأي خوف خا�سة اأن هذه 
ال�سهر  خالل  جدا  مطلوبة  املنتجات 
الف�سيل كالهري�سة وال�ساربات وحتى 

البيتزا.
ويف ظل غياب الرقابة وحتى غياب 
�سراء  على  النا�ص  يتهافت  التوعية 
وقت  يف  بال�سحة  م�سرة  منتجات 
اإي�سال  املعنية  اجلهات  ت�ستطع  مل 
ما  �سراء  وعــدم  للمواطنني  ر�سالتها 
من  تخلفه  ملا  الر�سيف  على  يعر�ص 
خطورة على �سحة امل�ستهلك، يف حني 
التح�سي�سية  االأيام  تكثيف  يتوجب 
كل  من  املواطن  حلماية  والتوعوية 

خا�سة  املنتجات  هذه  من  ي�سره  ما 
بحاجة  تكون  التي  الغذائية  املــواد 
قابلة  لــتــكــون  واحلــفــظ  للحماية 
العديد  يلجاأ  حني  يف  لال�ستهالك، 
الع�سوائي  الــرمــي  اإىل  التجار  مــن 
ملخلفاتهم دون اأدنى اعتبار جلمالية 
املكان ونظافته يف ظل تواطوؤ وا�سح 
يكتفون  الــذيــن  املواطنني  قبل  مــن 

باقتناء حاجياتهم فقط.
تــعــود ظاهرة  ــــرى  اأخ ومـــن جــهــة 
�سهر  خــالل  الواجهة  اإىل  التبذير 
رمــ�ــســان خــا�ــســة مـــادة اخلــبــز هذه 
من  رميا  االأكرث  تعترب  التي  االأخرية 
كميات  ي�سرتي  كونه  امل�ستهلك  طرف 
ي�ستوجب  ــن  اأي يتناولها  وال  كبرية 
الكثري  اأن  كما  منها  التخل�ص  عليه 
ا�سرتاه  الذي  اخلبز  يتناول  ال  منهم 
�سابقا خا�سة خالل هذا ال�سهر الأنه 
العادة  وهــذه  الــطــازج،  تناول  يحب 
اأدت اإىل ت�سجيل مئات الكيلوغرامات 
خا�سة  �سنة  كــل  املــرمــي  اخلبز  مــن 
نا�سدت  اأين  املباركة،  االأيام  هذه  يف 
حد  بو�سع  املعنية  اجلــهــات  الكثري 
عن  والدخيلة  ال�سيئة  العادة  لهذه 

قيمنا.

اميان. ج

�سميحة.ع

عبد الهادي.ب

حفيظة.ب  

معاوية.�ص

نداء 

املقادير:
مغلف من 
الفانيليا 
البودرة.

 ثالث 
حبات مق�سرة 

ومقطعة اإىل قطع 
متو�سطة من كل من: 

املوز
 وال�سمام.

 �ست مالعق �سغرية من 
ال�سكر.

طريقة التح�شري:
خلط ال�سمام، 

واملوز، 
وال�سكر 

يف اخلالط 
الكهربائي. 

اإ�سافة الفانيال 
واخللط، 

ثّم �سكب الع�سري يف 
اأكواب للتقدمي.

حتلية بالفراولةالتحلية

طريقة التح�سري:
نقطع الفراولة قطع �سغرية ونحطلها 
غ �سكر تطيب حتى تويل �سائلة و 

نخلي حبات مالح للتزيني
نرحي الب�سكويت و ن�سعه على جنب 

احلليب  من  متكونة  كرمية  نخدم 
�سكر  غ  و   والن�سا  فاين  و 
بارد  بارد يف  كل�سي  و بي�سة  املتبقية 
على النار حتى تثقال و نبعدها على 
النار ن�سيفلها الفرماج و نحطها تربد 
�سفاف  بغالف  منغطيوها  بعد  مليح 

بال�ستيكي
الكي�سان  يف  نحط  االأخرية  املرحلة 
طبقة الب�سكويت و من بعد لكرمية و 
من بعد الفراولة و تغطيها بالكرمية 

و نزين بحبات الفراولة.

طريقة التح�سري:
ندهــن قالب الفــرن بقليل من 

الزيت.
نر�ص �ســرائح البطاطــا بامللح 

والفلفل ونر�سها يف القالب.
ن�ســع اللنب والدقيق والزبدة 
وامللح والفلفل والثوم البودرة 
يف اخلــالط ونخلطهــم جيدًا 
ثم ن�ســعهم يف اإناء على النار 

مع التقليب امل�ستمر حتى الغليان.
البطاط�ــص  فــوق  اخلليــط  ن�ســب 

ون�سعها يف الفرن حتى ي�سبح الوجه 
ذهبيًا.

ممكن اإ�ســافة جبنة رومي اأو �ســيدر 
مب�سورة على الوجه.

طريقة التح�سري:
ا�سلقي ال�سمندر اإىل اأن ين�سج،ثّم 

ق�سريه وقّطعيه لقطع �سغرية. اخلطي 

ال�سمندر مع الب�سل يف وعاء. اخلطي 
اخلل مع املايونيز، وامللح، وال�سكر يف 

طبق �سغري. اأ�سيفي ال�سل�سة اإىل 
خليط البنجر، وقّلبي املكّونات مع 

بع�سها.

امل��ق��ادي��ر:
دقــــــــيــــــــق - 
ـــــــــع كـــــوب رب

ثـــــــــــــــــــــــــــوم 
�ـــســـغـــرية مـــلـــعـــقـــة  ـــف  ـــ�ـــس ن  - بــــــــــودرة 
�سغرية مــلــعــقــة  نــ�ــســف   - ـــــودرة  ب بــ�ــســل 
غــرام   - مــكــّعــبــات  اإىل  مقطع  حلــم 
كـــبـــرية مــــالعــــق    - املـــــائـــــدة  ــــــت  زي
مـــــكـــــعـــــبـــــان  - دجـــــــــــــــــاج  مــــــــــــــرق 
اأكــــــــــــــــــــــــــواب   - مـــــــــــــــــــــاء 
�ـــســـغـــرية مــــلــــعــــقــــة   - مـــــعـــــدنـــــو�ـــــص 
�سغرية ملعقة  ن�سف   - بــودرة  اأ�سود  فلفل 
الــــــرغــــــبــــــة ـــــب  بـــــحـــــ�ـــــس  - مـــــــلـــــــح 
مكعبات  اإىل  مقطعة  مق�سرة  بطاطا   
مـــكـــعـــبـــات  اإىل  مــــقــــطــــع  جــــــــزر   
كــــــــوب ــــــا  ــــــث ــــــل ث  - بـــــــــــــازيـــــــــــــالء 

الطبق اجلانبي
املقادير:

�سرائح  مقطعة  بطاطا  كيلو 
رفيعة.

لنب. كوب   

دقيق. كبرية  ملعقة   
ملعقة كبرية زبدة.

توم بودرة. فلفل  ملح 
جنب رومي مب�سور )اختياري(

البطاطا 
باجلبنة 
)غراتان(

طريقة التح�سري: 
امزجي الدقيق والثوم والب�سل يف وعاء.

غّلفي قطع اللحم باملزيج.
 �سّخني الزيت يف قدر واطهي اللحم اإىل اأن 

ي�سبح لونه بنيًا من اجلهتني.
 ذّوبي مرق الدجاج يف املاء وا�سكبي املزيج يف 

القدر.
 اأ�سيفي البطاط�ص والبازالء واجلزر.

 نّكهي  باملعدون�ص والفلفل وامللح واطهيه حّتى 
تغلي ال�سوائل ثم غّطي القدر.

وقّدمي  �ساعة  بعد  النار  عن  القدر  ارفعي   -
الطبق على الفور.

اأطباق حول العامل

اقرتن �سهر رم�سان مباأكوالته اخلا�سة التي �سارت تعرف باأطباق 
رم�سان، نظرًا لعدم خلو مائدة منها على مدى ثالثني يومًا متوا�سلة.

فاملاأدبة الرم�سانية يف بريوت زاخرة باالأ�سناف املتنوعة ذات املذاق ال�سهي والفائدة 
ال�سّحية التي ت�ساعد ال�سائم على مقاومة �ساعات ال�سوم وم�سقاتها.

املعروفة  الت�سقية ، و الفّتو�ص ومن االأطباق الرم�سانية التي ال تغيب عن ماآدب االإفطار 
االأرز على حلم اأو  و االأرنبية ، و الكبة بال�سينية و احلّراق اأ�سبعو ، و الرثيد ، و الفتة بـ

، و�سواها من املاأكوالت القدمية التي ال جتيد طهيها �سوى ربات البيوت من اجليل القدمية،  الدجاج
. الكبة بال�سينية ولكن اأ�سهر ما يقدم خالل ال�سهر الف�سيل يف لبنان 

الكبة بال�شينية:
ت�سنع من الربغل وحلم الغنم فقط، بحيث متزج ويعرك الربغل واللحم االأحمر اخلايل من الدهن 

ويو�سع يف ال�سحن ب�سكل فني مع اإ�سافة الكعك اله�ص والتوابل واملك�سرات ـ ح�سب تفنن الطاهي بذلك 
ورغبة الزبون الذي يطلبه ملائدته يف املطعم. وهناك اأي�سًا 
»الكبة احلمي�ص«، املقلية بالزيت التي ت�سنع ب�سكل فني، 

بحيث يتم ت�سنيع الِكّبة على �سكل اأكواز اأو كرابيج 
يطلق احللبيون عليها الدروي�سية، ويتم ح�سوها 

باللحم املحم�ص بالب�سل واجلوز اأو ال�سنوبر، 
وتقدم باأحجام خمتلفة، حيث هناك الكبرية 

احلجم التي تكون طبقة الربغل فيها 
رقيقة وح�سوة اللحم فيها كبرية اأو 

العك�ص طبقة الربغل كبرية 
واحل�سوة قليلة.

املقادير:
�ــســّت حــبــات من 

ال�سمندر. 
ب�سلة مقطعة. 

نــ�ــســف كــــوب من 
�سل�سة املايونيز. 

ر�ّسة من ال�سكر. 
ر�سة من امللح. 

من  كبرية  ملعقة 
اخلّل االأبي�ص.

ــر  زيـــتـــون اأخــ�ــس
واأ�سود لتزيني

املطبخ الأورا�صي /   ماي  املوافق لـ  رم�ضان  اإعداد:�سميحة عن�سرالأربعاء  مايو 

لبنــــان

اللحم 
باخل�سار

الطبق الرئي�سي

ع�سري ال�سمام واملوز

�سلطة ال�سمندر باملايونيز املقبالت

املقادير:
فراولة غ   

ب�سكويت من اي نوع
حليب لرت   /

�سكر غ   
ن�سا مالعق   

ال�سونتي غربة  غ   
حبة بي�ص

طري فرماج  مالعق   
فاين



املقادير:
مغلف من 
الفانيليا 
البودرة.

 ثالث 
حبات مق�سرة 

ومقطعة اإىل قطع 
متو�سطة من كل من: 

املوز
 وال�سمام.

 �ست مالعق �سغرية من 
ال�سكر.

طريقة التح�شري:
خلط ال�سمام، 

واملوز، 
وال�سكر 

يف اخلالط 
الكهربائي. 

اإ�سافة الفانيال 
واخللط، 

ثّم �سكب الع�سري يف 
اأكواب للتقدمي.

حتلية بالفراولةالتحلية

طريقة التح�سري:
نقطع الفراولة قطع �سغرية ونحطلها 
50غ �سكر تطيب حتى تويل �سائلة و 

نخلي حبات مالح للتزيني
نرحي الب�سكويت و ن�سعه على جنب 

احلليب  من  متكونة  كرمية  نخدم 
�سكر  غ   50 و  والن�سا  فاين  و 
بارد  بارد يف  كل�سي  و بي�سة  املتبقية 
على النار حتى تثقال و نبعدها على 
النار ن�سيفلها الفرماج و نحطها تربد 
�سفاف  بغالف  منغطيوها  بعد  مليح 

بال�ستيكي
الكي�سان  يف  نحط  االأخرية  املرحلة 
طبقة الب�سكويت و من بعد لكرمية و 
من بعد الفراولة و تغطيها بالكرمية 

و نزين بحبات الفراولة.

طريقة التح�سري:
ندهــن قالب الفــرن بقليل من 

الزيت.
نر�ص �ســرائح البطاطــا بامللح 

والفلفل ونر�سها يف القالب.
ن�ســع اللنب والدقيق والزبدة 
وامللح والفلفل والثوم البودرة 
يف اخلــالط ونخلطهــم جيدًا 
ثم ن�ســعهم يف اإناء على النار 

مع التقليب امل�ستمر حتى الغليان.
البطاط�ــص  فــوق  اخلليــط  ن�ســب 

ون�سعها يف الفرن حتى ي�سبح الوجه 
ذهبيًا.

ممكن اإ�ســافة جبنة رومي اأو �ســيدر 
مب�سورة على الوجه.

طريقة التح�سري:
ا�سلقي ال�سمندر اإىل اأن ين�سج،ثّم 

ق�سريه وقّطعيه لقطع �سغرية. اخلطي 

ال�سمندر مع الب�سل يف وعاء. اخلطي 
اخلل مع املايونيز، وامللح، وال�سكر يف 

طبق �سغري. اأ�سيفي ال�سل�سة اإىل 
خليط البنجر، وقّلبي املكّونات مع 

بع�سها.

امل��ق��ادي��ر:
دقــــــــيــــــــق - 
ـــــــــع كـــــوب رب

ثـــــــــــــــــــــــــــوم 
�ـــســـغـــرية مـــلـــعـــقـــة  ـــف  ـــ�ـــس ن  - بــــــــــودرة 
�سغرية مــلــعــقــة  نــ�ــســف   - ـــــودرة  ب بــ�ــســل 
غــرام  900  - مــكــّعــبــات  اإىل  مقطع  حلــم 
كـــبـــرية مــــالعــــق   3  - املـــــائـــــدة  ــــــت  زي
مـــــكـــــعـــــبـــــان  - دجـــــــــــــــــاج  مــــــــــــــرق 
اأكــــــــــــــــــــــــــواب  4  - مـــــــــــــــــــــاء 
�ـــســـغـــرية مــــلــــعــــقــــة   - مـــــعـــــدنـــــو�ـــــص 
�سغرية ملعقة  ن�سف   - بــودرة  اأ�سود  فلفل 
الــــــرغــــــبــــــة ـــــب  بـــــحـــــ�ـــــس  - مـــــــلـــــــح 
مكعبات  اإىل  مقطعة  مق�سرة  3بطاطا   
مـــكـــعـــبـــات  اإىل  مــــقــــطــــع  جــــــــزر   4
كــــــــوب ــــــا  ــــــث ــــــل ث  - بـــــــــــــازيـــــــــــــالء 

الطبق اجلانبي
املقادير:

�سرائح  مقطعة  بطاطا  ½ كيلو 
رفيعة.

لنب. كوب   3

دقيق. كبرية  ملعقة   2
ملعقة كبرية زبدة.

ملح – فلفل – توم بودرة.
جنب رومي مب�سور )اختياري(

البطاطا 
باجلبنة 
)غراتان(

طريقة التح�سري: 
امزجي الدقيق والثوم والب�سل يف وعاء.

غّلفي قطع اللحم باملزيج.
 �سّخني الزيت يف قدر واطهي اللحم اإىل اأن 

ي�سبح لونه بنيًا من اجلهتني.
 ذّوبي مرق الدجاج يف املاء وا�سكبي املزيج يف 

القدر.
 اأ�سيفي البطاط�ص والبازالء واجلزر.

 نّكهي  باملعدون�ص والفلفل وامللح واطهيه حّتى 
تغلي ال�سوائل ثم غّطي القدر.

وقّدمي  �ساعة  بعد  النار  عن  القدر  ارفعي   7-
الطبق على الفور.

اأطباق حول العامل

اقرتن �سهر رم�سان مباأكوالته اخلا�سة التي �سارت تعرف باأطباق 
رم�سان، نظرًا لعدم خلو مائدة منها على مدى ثالثني يومًا متوا�سلة.

فاملاأدبة الرم�سانية يف بريوت زاخرة باالأ�سناف املتنوعة ذات املذاق ال�سهي والفائدة 
ال�سّحية التي ت�ساعد ال�سائم على مقاومة �ساعات ال�سوم وم�سقاتها.

ومن االأطباق الرم�سانية التي ال تغيب عن ماآدب االإفطار "الفّتو�ص"، و"الت�سقية" املعروفة 
بـ"الفتة"، و"الرثيد"، و"احلّراق اأ�سبعو" و"الكبة بال�سينية"، و"االأرنبية" و"االأرز على حلم اأو 

الدجاج"، و�سواها من املاأكوالت القدمية التي ال جتيد طهيها �سوى ربات البيوت من اجليل القدمية، 
ولكن اأ�سهر ما يقدم خالل ال�سهر الف�سيل يف لبنان "الكبة بال�سينية".

الكبة بال�شينية:
ت�سنع من الربغل وحلم الغنم فقط، بحيث متزج ويعرك الربغل واللحم االأحمر اخلايل من الدهن 

ويو�سع يف ال�سحن ب�سكل فني مع اإ�سافة الكعك اله�ص والتوابل واملك�سرات ـ ح�سب تفنن الطاهي بذلك 
ورغبة الزبون الذي يطلبه ملائدته يف املطعم. وهناك اأي�سًا 
»الكبة احلمي�ص«، املقلية بالزيت التي ت�سنع ب�سكل فني، 

بحيث يتم ت�سنيع الِكّبة على �سكل اأكواز اأو كرابيج 
يطلق احللبيون عليها الدروي�سية، ويتم ح�سوها 

باللحم املحم�ص بالب�سل واجلوز اأو ال�سنوبر، 
وتقدم باأحجام خمتلفة، حيث هناك الكبرية 

احلجم التي تكون طبقة الربغل فيها 
رقيقة وح�سوة اللحم فيها كبرية اأو 

العك�ص طبقة الربغل كبرية 
واحل�سوة قليلة.

املقادير:
�ــســّت حــبــات من 

ال�سمندر. 
ب�سلة مقطعة. 

نــ�ــســف كــــوب من 
�سل�سة املايونيز. 

ر�ّسة من ال�سكر. 
ر�سة من امللح. 

من  كبرية  ملعقة 
اخلّل االأبي�ص.

ــر  زيـــتـــون اأخــ�ــس
واأ�سود لتزيني
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لبنــــان

اللحم 
باخل�سار

الطبق الرئي�سي

ع�سري ال�سمام واملوز

�سلطة ال�سمندر باملايونيز املقبالت

املقادير:
فراولة غ   300

ب�سكويت من اي نوع
حليب لرت   1/2

�سكر غ   100

ن�سا مالعق   2
ال�سونتي غربة  غ   100

حبة بي�ص
طري فرماج  مالعق   3

فاين



ح�سان حمار اأمام العدالة جمددا

مقابلة ال�سنافر دون جمهور، 
والإدارة م�ستاءة من عقوبة الرابطة 

الهدوء يعود اإىل بيت الأهلي واإ�سرار على نقاط الداربي

وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج 

ق�ساء  مبجل�ص  اجلــزائــيــة  الــغــرفــة  تنظر 
نــادي  رئي�ص  ق�سية  يف  الــيــوم  نــهــار  �سطيف 
الن�سب  ق�سية  يف  حمار  ح�سان  �سطيف  وفاق 
اأموال  وتبديد  االأمانة  وخيانة  واالإحتيال 
حمكمة  اأ�ــســدرت  اأن  و�سبق  خا�سة،  �سركة 
�سطيف حكما غيابيا يف نف�ص الق�سية بتاريخ 
�سجن  �سنوات   5 بعقوبة    2018 اأكتوبر   30
من  وعــدد  )ن/ن(  ــال  امل اأمينة  رفقة  نافذة 
بهذا  نطقت  قــد  املحكمة  وكــانــت  �ــســركــاءه، 
ح�سور  عــن  املتهم  غياب  تــكــرار  بعد  احلكم 
�سدر  ال�سابق  حلكم  معار�سته  رغم  اجلل�سة 
حمار  عنه  وغاب   2018 نوفمرب   28 بتاريخ 
املعار�سة  واأن  املحكمة  اإعتربت  حيث  اأي�سا، 
على احلكم ال�سابق مل تكن اأ�سال وثبتت نف�ص 
الكثري من  تاأ�سي�ص  ، كما رف�ست حينها  احلكم 

ال�سحايا خالل هذه اجلل�سة لنف�ص ال�سبب.
االأن�سار  ــورة  ث مــع  الق�سية  هــذه  وتتزامن 
على الرئي�ص ح�سان حمار واملطالبة برحيله 
املكتب  اأع�ساء  باقي  رفقة  الفريق  ت�سيري  من 
ت�سيري  اأجــل  من  وطنية  �سركة  وجلب  امل�سري 
امل�سادر  بع�ص  اأفــادت  وقت  يف  وهــذا  الوفاق، 
اإتفاق  وجــود  على  الوفاق  اإدارة  من  املقربة 
مع ثنائي مولودية العا�سمة تبي و�سويبع من 
املو�سم  من  بداية  الوفاق  األــوان  تقم�ص  اأجل 
اإدارة  مــن  نفي  اأو  تاأكيد  دون  ــذا  وه الــقــادم 
نفى فيه و�سط  الذي  الوقت  الوفاق، وهذا يف 
االإ�ساعات  كل  قــراوي  اأمري  املخ�سرم  امليدان 
مولودية  اإدارة  مع  اإتفاقه  عن  حتدثت  التي 
اإ�ــســتــعــادتــه هذه  ــر الــتــي تــرغــب يف  ــزائ اجل

الوحيد  الالعب  قــراوي  يعد  وال  ال�سائفة، 
العرو�ص  تبقى  حيث  ال�سائفة  هذه  املطلوب 
نتيجة  الــوفــاق  العبي  على  يوميا  تتهاطل 
الغمو�ص االإداري الكبري الذي يعرفه الفريق 
ــذي �سجع روؤ�ــســاء االأنــديــة االأخــرى على  وال
من  املتاألقة  العنا�سر  نحو  اأنظارهم  توجيه 

الن�سر االأ�سود.
الداربي  لقاء  الوطنية  الرابطة  وبرجمت 
ماي   8 مبلعب  اخلمي�ص  هذا  الربج  اأهلي  اأمام 
والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية   1945
الفني  الطاقم  واأحــدث  رم�سانية،  �سهرة  يف 
للفريق بقيادة املدرب نغيز تغيريا على برنامج 
التح�سريات بعد اأن مت تغيري توقيت اإنطالقة 
ت�سوية  على  الوفاق  اإدارة  وتراهن  املباراة، 
جزء من م�ستحقات الالعبني وهذا قبل مباراة 
االأهلي من اأجل حتفيز الالعبني على حتقيق 

الفوز يف هذه املباراة. 

للرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة  عاقبت 
دون  بلقاء  تاجنانت  دفــاع  فريق  الوطنية 
مليون   20 بقيمة  مالية  وغرامية  جمهور 
االأن�سار  ت�سرفات  نتيجة  وهـــذا  �سنتيم 
اأمام  الفريق  فيها  تعادل  التي  املــبــاراة  يف 
من  الفارطة  اجلــولــة  يف  وهـــران  مولودية 
خالل ر�سق اأر�سية امللعب، وعلى هذا االأ�سا�ص 
اإ�ستقبال  على  جمــربا  �سيكون  الــدفــاع  فــاإن 
اجلولة  لقاء  يف  ق�سنطينة  �سباب  ال�سيف 
اجلمهور،  ح�سور  دون  البطولة  من  ال29 
للعقوبة  كــثــريا  ــدفــاع  ال اإدارة  وتــفــاجــاأت 
خا�سة  الرابطة  من  الفريق  على  امل�سلطة 
مل  املباراة  نهاية  عرفتها  التي  االأحداث  اأن 
االإكتفاء  املقدور  يف  كان  حيث  خطرية  تكن 

بتوجيه غرامة مالية فقط للفريق.
الوطني  الــرابــطــة  عقوبات  تقت�سر  ومل 
اإىل  تعدتها  بل  فح�سب  امللعب  معاقبة  على 
مت  حيث  و�سنو�سي،  عايب  الثنائي  معاقبة 
ح�سوله  بعد  واحــد  لقاء  يف  عايب  اإيقاف 
اإيقاف  مت  بينما  احلــمــراء  البطاقة  على 
تلقيه  بعد  واحــد  لقاء  يف  اأي�سا  �سنو�سي 
زادت  التي  الغيابات  وهي  اإحتجاج،  الإنــذار 
من متاعب الطاقم الفني وهذا يف ظل كرثة 

الغيابات التي يعاين منها الفريق يف الوقت 
الالعبني  من  عــدد  اإ�سابة  نتيجة  الــراهــن 
ف�سال عن مقاطعة البع�ص االأخر لتدريبات 
الثالثي  غــــرار  عــلــى  ـــدة  م مــنــذ  ــفــريــق  ال

اإيزغوتي، عقار و�سيحاتي.
الفريق  رئي�ص  اإجتمع  اأخــر  �سعيد  وعلى 
حاول  حيث  الالعبني  مع  قرعي�ص  الطاهر 
اأمــام  ال�سابق  التعرث  بعد  معنوياتهم  رفــع 
الوقت ب�سرورة  احلمراوة ومطالبا يف نف�ص 
الغد  خرجة  يف  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
املحلية  اجلمعية  ملواجهة  مليلة  عني  اإىل 
املزيد  حتتمل  ال  الدفاع  و�سعية  اأن  خا�سة 
من التعرثات بعد اأن حتول الفريق اإىل اأبرز 
الثانية،  الرابطة  اإىل  بال�سقوط  املهددين 
بوغرارة  اليامني  ــدرب  امل اأكــد  جانبه  ومــن 
اإىل  عادية  ب�سورة  الت�سكيلة  مرافقة  على 
لالإ�سراف  الــغــد  مــبــاراة  ــالل  خ مليلة  عــني 
على الت�سكيلة ب�سورة عادية خا�سة يف ظل 
وبدا  اجلمهور،  ح�سور  دون  اللقاء  برجمة 
بوغرارة واثقا من قدرة فريقه على ال�سمود 
اإيجابية  بنتيجة  والعودة  املباراة  هذه  يف 
يف  الفريق  حظوظ  على  احلفاظ  اأجــل  من 

حتقيق البقاء يف الرابطة االأوىل. 

با�سرت �سهرة اأول اأم�ص ت�سكيلة اأهلي الربج 
حت�سرياتها ملباراة الداربي اأمام وفاق �سطيف 
يف ظروف جدية حيث جتاوز الفريق �سريعا 
خملفات التعرث يف اللقاء ال�سابق اأمام �سباب 
الربايجية  الت�سكيلة  بلوزداد حيث تدربت 
هذا  ــدارك  ت يف  رغبة  مرتفعة  مبعنويات 
ت�سمح  اإيجابية  بنتيجة  والــعــودة  التعرث 
حظرية  يف  ر�سميا  البقاء  بتحقيق  للفريق 

الرابطة االأوىل.
بعد  االأنــ�ــســار  معاقل  اإىل  الــهــدوء  وعـــاد 
ال�سابقة  املــبــاراة  عرفتها  التي  االأحـــداث 
اجلميع  طــوى  حيث  ــوزداد  بــل �سباب  اأمـــام 
من  العديد  تدخل  بعد  اخلالفات  �سفحة 
االأطراف الفاعلة والتي اأكدت على �سرورة 
اأن  علما  االأن�سار،  بني  اإنق�سامات  اأي  تفادي 
جلنة االإن�سباط التابعة للرابطة الوطنية 

ماليني   3 بقيمة  مالية  غــرامــة  فر�ست 
اإ�ستخدام  نتيجة  االأهــلــي  حــق  يف  �سنتيم 
اأخرى  غرامة  عن  ف�سال  النارية  االألعاب 
بقيمة 10 ماليني �سنتي نتيجة ماح�سل من 
ت�سرفات يف الرواق املوؤدي اإىل غرف تغيري 

املالب�ص.
العار�سة  عن  االأول  للم�سوؤول  وبالن�سبة 
على  يــراهــن  فــاإنــه  دزيــــري  بـــالل  الفنية 
املناف�ص  بها  مير  التي  الــظــروف  اإ�ستغالل 
العودة  اأجل  من  م�سبقة  عطلة  يف  ودخوله 
 ،1945 ماي   8 ملعب  من  اإيجابية  بنتيجة 
تغيريات  اإحـــداث  على  دزيـــري  يعول  كما 
املباراة  هذه  يف  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على 
وا�سحة  بدت  التي  النقائ�ص  نتيجة  وهذا 
خا�سة على م�ستوى خط الهجوم الذي كان 
علما  ال�سابقة،  املباراة  خالل  االإطار  خارج 

املدافع  عــودة  �ستعرف  االأهلي  ت�سكيلة  اأن 
العقوبة  اإ�ستنفاذه  بعد  التعداد  اإىل  عقون 
الرابطة  قبل  من  عليه  م�سلطة  كانت  التي 
الوطنية، وهذا يف الوقت الذي من املنتظر 
اأن تعرف الت�سكيلة االأ�سا�سية منح الفر�سة 
من  تعافيه  بعد  الــبــاي  عي�سى  للمهاجم 
االإ�سابة التي كان يعاين منها والتي اأبعدته 

عن املناف�سة منذ عدة اأ�سابيع.
بقوة  التنقل  على  االأهــلــي  اأن�سار  ويعول 
املحلي  الطابع  ظــل  يف  ــذا  وه �سطيف  اإىل 
للمباراة وقرب امل�سافة بني الربج و�سطيف، 
ومن املنتظر اأن تتكفل اإدارة االأهلي ب�سراء 
تذاكر املباراة وتوزيعها على االأن�سار حيث 
ت�سري االأمور نحو تنقل قيا�سي لالأن�سار رغم 

املخاوف من حدوث اأي جتاوزات. 
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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1959 كان غريه من االأطفال  ولد يف عام 
مولعا بكرة القدم فتمر�ص عليها يف ال�سوارع 
اأن  قبل  كرثتها  على  الرتابية  واملــالعــب 
مولودية  لفريق  فتاأخذه  عيون  تقتن�سه 
يتجاوز  ال  و�سنه  لها  اأم�سى  التي  باتنة 
حياة  ليبداأ  الكتاكيت  مدر�سة  يف  �سنة   12
به،  مولعا  كان  اآخر  عاملا  ويكت�سف  جديدة 
وكان املدرب خماري اأول مدرب اأ�سرف عليه 
وهو من تكفل به وا�ستقبله واأخذ بيده وهو 
فقط  يكن  مل  بباتنة  املتميزين  املربني  من 
االأطفال من  لكل  واأبا  مربيا  كان  بل  مدربا 
الالعبني، كانت م�سرية الالعب ح�سان عقون 
اأمامه  انفتحت  حيث  يتوقعها  يكن  مل  كما 
وبداأ  ي�سرية  االأمــور  ــاءت  وج االأبـــواب  كل 
ارتقى  حيث  ال�سنية،  االأ�سناف  يف  بالتدرج 
قيادة  حتت  االأ�سبال  ثم  االأ�ساغر  ل�سنف 
املدرب واملربي حليم فا�سلي، يف هذه العمر 
بالذات كانت عيون املدرب القدير املرحوم 
حتى  قرب  عن  وتتابعه  تراقبه  بلجودي 
اأن يوجه له الدعوة لالإلتحاق بفريق  قرر 
االأكابر وهو ما �سكل مفاجئة خا�سة انه ال 
يزال �سغريا وال تزال اأمامه مرحلة اأخرى 
عليه ان يتجاوزها وهي فئة االأوا�سط وكان 
وزندر  بو�سعيب  زميليه  مع  حينها  مطلوبا 
املرحوم  هو  مبعوثا  له  واأر�ــســل  الهام�سي، 
قراب�سي دخي وكان مو�سم 76 / 77 وكان 
عقون يلعب يف و�سط امليدان ولي�ص مدافعا 
الريا�سي  اجلــمــهــور  يعرفه  مثلما  اأيــ�ــســر 
باالأكابر  والتحق  املحور  يف  اأي�سا  لعب  كما 
جيجل  �سباب  �سد  له  مقابلة  اأول  ولعب 
�سفوحي  مبلعب  املولودية  خ�سرتها  التي 
قبل  بالهزمية  لتاأثره  العودة  عدم  ليقرر 
عن  باتنة  �ساب  فريق  من  عر�ص  ياأتيه  اأن 
الذي  ابراهيم قليل  املرحوم  املدرب  طريق 
متكن من اإقناعه ليبداأ حياة جديدة مع ناد 

اآخر وجمموعة جديدة يف مو�سم 78 / 79 
الوطني  الق�سم  يف  يلعب  ال�سباب  كان  حيث 
وكانت اول مقابلة حل�سان اأمام فريق �سباب 
اأقحمه  حيث  جويلية   5 مبلعب  بــلــوزداد 
تلك  ومنذ  غزالن  زميله  مكان  قليل  املدرب 
ومل  من�سبه  على  عــقــون  هيمن  اللحظة 
دكة  على  الكروية  م�سريته  طيلة  يجل�ص 
ا  يتمكن  مل  كما  اعتزاله  لغاية  الــبــدالء 

مدافع من مناف�سته على من�سبه.
كرمته  االإدارة  اأن  عقون  الالعب  تذكر 
مو�سما  لعب  الأنه   80/81 مو�سم  نهاية  يف 
كامال دون انقطاع وبدون عقوبات واإ�سابات 
مبادرة  فكانت  زمالئه  عن  متيزا  �سكل  ما 
 81/82 املـــوايل  املو�سم  يف  ــه،  ل م�سجعة 
�سقط ال�سباب للق�سم اجلهوي وبعدها لق�سم 
ما بني الرابطات ورغم ذلك ف�سل البقاء مع 
الكاب وموا�سلة حمل األوانه رغم العرو�ص 
فريق  األعاب  �سانع  من  اأهمها  و�سلته  التي 
الذي  مزياين  القادر  عبد  احلرا�ص  اإحتــاد 
زيادة على  للحرا�ص  االإن�سمام  اقرتح عليه 
لكنه  �سديق  له  قدمه  فرن�سنا  من  عر�ص 
رف�ص مغادرة الفريق يتذكر الالعب عقون 
فريق  فال  �سفوحي  يف  زعيما  كان  الكاب  اأن 
االأندية  اأ�سبحت  حتى  هــزمــه  مــن  متكن 
ــالم  االإع وي�سميه  �سفوحي  ملعب  تخ�سى 
مبقربة االأندية يف مو�سم 82 جاءه عر�ص 
واملدرب  باتنة بودماغ  رئي�ص مولودية  من  
�ــســعــدان لــالإلــتــحــاق بــاملــولــوديــة والــعــودة 
لكن  �سكن  على  احل�سول  فا�سرتط  اإليها 
ال�سباب برغبة  حدث متاطل ف�سمع م�سريو 
ولبوا  معه  واجتمعوا  املــغــادرة  يف  الالعب 
مطالبه من بينهما �سكن عن طريق املرحوم 
يغادره  ومل  الفريق  يف  وبقي  دحمان  حفة 
من  عر�ص  جاءه  حيث   1986 �سنة  يف  اإال 
خن�سلة  واحتاد  مليلة  عني  جمعية  فريقي 

اختار  لكنه  الهام�سي  ــدر  وزن ماللة  رفقة 
مكثفة  ات�ساالت  بعد  خن�سلة  احتاد  فريق 
رفقة  مو�سمني  له  ولعب  م�سرييه  طرف  من 
بورابحة وكان �سانع األعاب ويف قمة توهجه 
قبل اأن يقرر االإعتزال الأنه تعب كثريا رغم 
اأنه مل يبلغ الثالثني لكن اأ�سابه امللل خا�سة 
اأنه لعب يف �سنف االأكابر من فئة االأ�سبال.
الق�سم  يف  جتربته  جيدا  عقون  يتذكر 
كان  م�ستواه  بــاأن  عنه  قــال  الــذي  االأول 
كبار  العبني  متلك  كان  االأندية  وكل  عال 
اجلهة  على  اأتعبوه  الذين  الالعبني  واأكرث 
القبائل  �سبيبة  جناح  الدفاع  من  الي�سرى 
وغمري  الن�سرية  مــن  ومــاجــر  بلح�سن 
وبخ�سو�ص  ـــران  وه جمعية  مــن  ــوان  ر�ــس
املنتخب الوطني قال عقون بانه كان �سمن 
با�ستمرار  معه  وي�سارك  ال�سرق  منتخب 
باملنتخب  االإلــتــحــاق  مــن  قريبا  ــان  ك كما 
املنتخب  ــدرب  م بذلك  اأعــلــم  حيث  االأول 
باأنني  قليل  املدرب  القبائل خالف  و�سبيبة 
املرحوم  لكن  بالدعوة  معنيني  وبو�سعيب 
واإخراجا  اإرباكنا  لتفادي  يعلمنا  مل  قليل 
�سنواجه فريق  كنا  اأننا  املقابلة خا�سة  من 
تلك  يف  حــدث  ما  وحــدث  القبائل  �سبيبة 
املقابلة فالالعب عقون ت�ساجر مع الالعب 
االإعــتــداء  مت  �سرباح  واحلــار�ــص  بلح�سن 
نهائيا،  امللف  ويغلق  النهاية  لتكون  عليه 
مل يندم ح�سان عن اأي �سيئ خالل م�سريته 
لو  لكنه متنى  را�ص عنها  الريا�سية وخرج 
الأنه  ندم  كما  بيده،  ياأخذ  مناجري  امتلك 
مل ي�سارك يف ملتقيات تكوين املدربني رغم 
اإحلاح عامر �سفيق وح�سني زكري واملرحوم 
قليل من اأجل الدرا�سة ونيل ال�سهادات التي 
ت�سمح له مبمار�سة هذه املهنة م�ستقبال رغم 
ال�سبانية  الفئات  مــع  جتربة  خا�ص  ــه  اأن

لل�سباب.

مدافع ي�ساري قوي بنكهة �سانع األعاب 
يتمناه اأي مدرب يف فريقه

�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب



مولودية  اإدارة  من  مقربة  م�سادر  اأكدت 
طرف  من  فعلي  اإهتمام  وجود  عن  العلمة 
منيز  املــدرب  مع  بالتعاقد  الفريق  اإدارة 
زغدود لالإ�سراف على العار�سة الفنية يف 
بطولة املو�سم اجلديد وهذا يف ظل اقتناع 
على  وقدرته  املــدرب  باإمكانيات  اجلميع 
االأوىل  االأدوار  لعب  نحو  الفريق  قيادة 
اأخرى  اأ�سماء  تــداول  ورغم  البطولة،  يف 
من  كل  غرار  على  الفريق  على  لالإ�سراف 
اإال  وبوزيدي  عبا�ص  لكناوي،  �سحراوي، 
زغدود  القبة  لرائد  ال�سابق  ــدرب  امل اأن 
على  ــراف  لــالإ�ــس رواق  اأفــ�ــســل  يف  يــوجــد 
االتفاق  حــال  يف  ــذا  وه الفريق  تــدريــب 
احتمال  يبقى  فيما  املالية،  القيمة  على 
التعاقد مع مدرب اأجنبي غري وارد بالنظر 
اأن  ولو  املالية  الناحية  من  الفريق  ملعاناة 
بع�ص  مفكرتها  يف  و�سعت  املولودية  اإدارة 
املدرب  جتربة  لتكرار  تون�ص  من  الفنيني 

ال�سابق وجدي ال�سيد.

وقررت اإدارة املولودية عدم جتديد عقد 
املدافع االأي�سر بن علي �سليم وهذا ب�سبب 
يتلقاها  التي  املرتفعة  ال�سهرية  االأجــرة 
بامل�ستوى  ظــهــوره  عــدم  عــن  ف�سال  وهــذا 
املطلوب منه، وهذا يف الوقت الذي يراهن 
الالعبني  من  عدد  انتداب  على  امل�سريون 
اأ�سحاب اخلربة والذين جنحوا يف حتقيق 
مقرة  جنم  فرق  مع  املو�سم  هذا  ال�سعود 
�سفوف  تدعيم  اأجــل  من  ب�سكرة  واإحتــاد 
الكبرية،  الفريق واال�ستفادة من خربتهم 
على  تــراهــن  املــولــوديــة  اإدارة  اأن  علما 
االأقل  على  جديد  العب   15 مع  التعاقد 
العبي  من  حمــدود  بعدد  االحتفاظ  مع 
يف  الفريق  لف�سل  بالنظر  الفارط  املو�سم 

حتقيق االأهداف امل�سطرة.
علي  للفريق  الفني  املدير  م�سري  ويبقى 

م�سي�ص غام�سا رغم اأن املعني مازال مرتبطا 
بعقد لثالثة موا�سم اأخرى مع الفريق اإال 
اأن بقاءه يف من�سبه خالل املو�سم اجلديد 
غري موؤكد وهذا يف ظل رغبة االإدارة يف 
الفئات  على  جذرية  تغيريات  اإحـــداث 
ال�سبانية التي عانت كثريا خالل املوا�سم 
مدربو  جدد  مت�سل  �سياق  ويف  الفارطة، 
باحل�سول  مطالبهم  ال�سبانية  الفئات 
عن  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  على 
انتع�ست  اأن  بعد  وهــذا  الفارط  املو�سم 
ال�سباب  وزارة  باإعانة  النادي  خزينة 
والريا�سة خالل االأيام الفارطة، وتلقى 
هذه  بت�سوية  وعودا  واملوظفون  املدرب 
الوعود  جت�سيد  انتظار  يف  امل�ستحقات 

على اأر�ص الواقع.

يبدو اأن م�ساكل �سباب باتنة ال تعرف 
احلــــل ولــــن يــعــرف الــفــريــق 

هذه  خــالل  اال�ستقرار 
الفرتة، حيث تتوا�سل 
الـــ�ـــســـراعـــات داخـــل 

بيت النادي وكل طرف 
يبحث عن م�سلحته دون 
مراعاة امل�سلحة العامة 
للفريق وهي ال�سراعات 

العديد  يف  ت�سببت  التي 
القدرة  عدم  يف  املــرات  من 

وال�سروع  بالفريق  بالنهو�ص 
�سريعا  اجلــديــد  للمو�سم  التح�سري  يف 
هو  ــايل،  احل الوقت  يف  له  نتاأ�سف  ومــا 
غري  اأ�سبحت  التي  العرجاء  ال�سيا�سة 
احللقة  من  الكاب  اإخـــراج  على  ــادرة  ق
املفرغة التي يدور فيها وقد اأكد العديد 
النادي  م�سلحة  اأن  الفريق  حمبي  من 
وعدم  اجلميع  جهود  ت�سافر  تقت�سي 
التي  ال�سراعات  هذه  مثل  يف  الدخول 
تزيد  بل  االأورا�ــســي،  النادي  تخدم  ال 
االأمور تعقيدا ويبقى الفريق بعيدا عن 
خالل  من  اإليه  الو�سول  ــراد  امل الهدف 
رئي�ص  باإيجاد  واملتعلقة  الق�سية  هذه 
اإىل  الفريق  �سفينة  قيادة  على  قــادر 
الإنقاذ  احللول  من  حل  الأنه  االأمــان  بر 

التي مير  الو�سعية احلالية  الفريق من 
بها ومن ناحية اأخرى فال�سراع 
�سيدخل  الفريق  داخــل 
من  الكثري  يف  الفريق 
واأن  خ�سو�سا  املتاهات 
�سالح  يف  لي�ص  الــوقــت 

الفريق.

النتخابية  اجلمعية 
توؤجل ب�شبب عدم اكتمال 

الن�شاب
ــة  ــام ــع ــة ال ــي ــع ــم اأجــــلــــت اجل
التي كانت منتظرة  للفريق  االنتخابية 
ــوان  ــدي ــرات ل ــس ــا� ــح اأمـــ�ـــص بــقــاعــة امل
الرئي�ص  النتخاب  ال�سباب،  موؤ�س�سات 
�سنوف،  ح�سني  للرئي�ص  خلفا  اجلديد 
قرار  جــاء  وقــد  ا�ستقالته  قــدم  ــذي  ال
الرت�سيحات  جلنة  طــرف  من  التاأجيل 
القانوين،  الن�ساب  اكتمال  عدم  ب�سبب 
ليتقرر عقدها  االأ�سبوع القادم لالإ�سارة 
فــــاإن جلــنــة الــرت�ــســيــحــات تــلــقــت حلد 
هم  مرت�سحني  ثــالثــة  مــلــف  الــ�ــســاعــة 
ثانية  جهة  من  ور�ستم  وزغينة  رداح 
ب�سرورة  االأن�سـار  من  جمموعة  طالبت 
رئا�سة  علـى  قـــــادر  برجل  اال�ستعانة 

الفريق يف هذا الظرف ال�سعب. 

منري زغدود مر�سح لتويل العار�سة الفنية للبابية 
مولودية العلمة 

�سباب باتنة 

�سباب قاي�س 

اأمل مروانة 

اأحمد اأمني. ب
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يبقى الغمو�ص يخيم على بيت �سباب قاي�ص 
املكتب  ــالن  اإع عن  كامل   اأ�سبوع  بعد  وهــذا 
ا�ستقالته  تقدمي  قاي�ص  �سباب  لفريق  امل�سري 
جمعية  يف  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  اجلماعية 
الرئي�ص  عــر�ــص  بعدما  ا�ستثنائية  عــامــة 
واملالية  االأدبية  الربيعي احل�سيلتني  قيدوم 
امل�سادقة  مت  خالله  ومن  املنق�سي  للمو�سم 
املكتب  ا�ستقالة  قبول  ومت  باالإجماع  عليهما 
امل�سري بالرغم اإحلاح اجلميع يف بداية االأمر 
هذا  اجلماعي،  الرحيل  قــرار  اتخاذ  بعدم 
رئا�سة  تــرك  على  قــيــدوم  الرئي�ص  واأ�ــســر 

الفريق وقرر رمي املن�سفة ب�سفة نهائية.
ويف ذات ال�سياق، ورغم مرور اأكرث من اأ�سبوع 
اال�ستثنائية  العامة  اجلمعية  عقد  على 
مل  اأنــه  اإال  الرت�سيحات  جمع  جلنة  وتعيني 

املعرتك  دخول  يف  يرغب  مرت�سح  اأي  يتقدم 
اأن الفريق �سيمر بفرتة  االنتخابي، ما يوؤكد 

�سعبة، بينما يف املقابل بع�ص االأطراف ترى 
الأن  ال�سابق  امل�سري  املكتب  بقاء  يف  احلل  اأن 

املاأمورية لي�ست �سهلة بتاتا.
متتبعي  من  البع�ص  يــرى  اأخــرى،  جهة  من 
ــوؤون الــ�ــســبــاب اأن  ــس ــ� الـــنـــادي واملــهــتــمــني ب
�سيبقى و�سيرتاجع عن قرار  الرئي�ص قيدوم 
معه  ال�سلطات  وقوف  �سرورة  مع  اال�ستقالة 
ال�سابقة  االإدارة  اأن  ال�سيما  قرار  اآخر  وهو 
الكبري يف  التهمي�ص والنق�ص  ت�سكو كثريا من 
اأن  ناهيك  للفريق،  املالية  امل�ساعدات  تقدمي 
الديار  خارج  اال�ستقبال  ي�سطر  قد  الفريق 
غري   45 ماي  الثامن  ملعب  اأر�سية  اأن  بعدما 
كبريا  خطرا  ت�سكل  واأ�سبحت  متاما  الئقة 
ال�سوء  تلقت  االإدارة  اأن  بالرغم  لالعبني 
اإعادة  اأجل  من  املو�سم  نهاية  قبل  االأخ�سر 

تهيئة اأر�سية جديدة قريبا. 

مقرب  م�سدر  من  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
الرئي�ص  اأن  مــروانــة  اأمــل  فريق  بيت  من 
رمــ�ــســان مــيــدون قــرر واأكـــد بــقــاءه على 
االأن�سار  �سخط  رغم  النادي  اإدارة  راأ�ــص 
وا�ستيائهم وكذا مطالبتهم واإحلاحهم على 
بعد  بالرحيل، وهذا  امل�سري احلايل  املكتب 
باالأمل  وال�سري  املو�سم  هذا  الذريع  الف�سل 
يف  الــرابــطــات  بــني  مــا  ق�سم  جحيم  نحو 
مو�سم كارثي كلف الفريق �سقوطا للدرجة 
لتزيد  اجلزائرية،  البطولة  من  الرابعة 
ال�سفراء  بيت  يف  االأول  الرجل  ــرارات  ق
املروانية الطني بلة، وتخلط اأوراق ع�ساق 
وت�سليم  االإدارة  لرحيل  املتطلعون  االأمل 
بناء  يعيد  قد  جديد  م�سري  ملكتب  امل�سعل 
ملكانته  ــام  ــي الب ويــرجــع  الــنــادي  ع�سب 

االأ�سلية.
رم�سان  ــاإن  ف امل�سدر،  ذات  وح�سب  هــذا 

ميدون اأكد بقاءه وحتجج بعهدته االأوملبية 
التي مل تكتمل بعد، اإذ قال اأنه باقي اإىل 
2020، مما  نهاية عهدته يف جوان  غاية 
مل  ما  وهو  اآخــر  ملو�سم  بالبقاء  له  ي�سمح 

يتقبله الكثري من اأن�سار اأمل مروانة.
ــدون لــبــقــاءه، رحب  ــي وقــ�ــســد تــاأكــيــد م
بالتق�سيم اجلديد واأعترب جمموعة و�سط 
�سرق مقبولة مقارنة باملجموعة ال�سرقية 
كل  وو�سف  �سر�سة،  مناف�سة  تعرف  التي 
بالداربيات،  ال�سرقية  املجموعة  لقاءات 
يف  ال�سعود  بتحقيق  االأنــ�ــســار  يعد  وراح 
وتقدمي  املالئمة  الــظــروف  تــوفــري  ــال  ح
اإىل  باالإ�سافة  للدعم،  املحلية  ال�سلطات 
ملعب  الفريق  معقل  اإىل  العودة  �سرورة 

عبد الرحمان بن �سا�سي.
ميدون  رم�سان  ــدى  اأب ال�سياق،  ذات  ويف 
امل�سري  املكتب  دعــم  لفكرة  وتقبله  ر�ساه 

لتقدمي  جــدد  بــاأطــراف 
وال�سري  للفريق  ال�سند 

حتقيق  نـــحـــو  ــــه  ب
املتمثل  الـــهـــدف 

الـــــعـــــودة  يف 
الثاين  للق�سم 
هــواة، يف حني 

ــــار مــيــدون  اأ�ــــس
رحيله  ال�ستحالة 

اأي  تقدم  وا�ستحالة 
ــادي  ــن ـــان لـــرتاأ�ـــص ال ك

يدين  التي  لالأموال  نظرا 
ليبقى  �سنتيم،  مليار   11 بلغت  والتي  بها، 
الفريق يتخبط يف االأق�سام ال�سفلى، وكذا 

يتخبط يف اأرقام خيالية من الديون.
ومن جهة اأخرى، �سادق اأع�ساء اجلمعية 
العامة لفريق اأمل مروانة على التقريرين 

املو�سم  لهذا  ـــي  واالأدب ــايل  امل
عادية  عــامــة  جمعية  يف 
االأ�سبوعني  يف  عــقــدت 
مترير  ومت  املا�سيني، 
ـــايل  الــرئــيــ�ــص احل
دون  من  حل�سيلته 
من  كان  تعقيب  اأي 
اجلمعية  اأعـــ�ـــســـاء 
يقدر  الــذيــن  ــعــامــة  ال
عددهم بـ 27 ع�سوا، وهو 
يحملون  االأنــ�ــســار  جعل  مــا 
جزء  العامة  اجلمعية  اأع�ساء 
والو�سع  الفريق  يعي�سه  ما  م�سوؤولية  من 
الذي و�سلت اإليه البيام، مطالبني ب�سرورة 
و�سحب  احلايل  الرئي�ص  يف  النظر  اإعــادة 
الثقة منه والتفكري يف م�سلحة االأمل الذي 

يتخبط يف جحيم ما بني الرابطات.

عبد الهادي. ب

عزوف عن الرت�سح لرئا�سة "ال�سياربيكا" وجلنة الرت�سيحات مل ت�ستقبل اأي ملف 

ميدون باق على راأ�س الفريق واأع�ساء اجلمعية العامة بال قرارات..!

�سباب عني جا�سر

اأخفق فريق �سباب عني جا�سر يف احلفاظ 
االأول،  اجلــهــوي  الق�سم  يف  مكانته  على 
بداأ  الــذي  احلــر  �سقوطه  بذلك  موا�سال 
اإىل  عر�سة  يجعله  ما  �سنوات،  عــدة  منذ 
باأن  جا�سر  عني  يف  الكل  ويجمع  االندثار 
الــفــرق يف  اأكــرب  ال�سقوط مــر الأحــد  هــذا 
االإطالق،  على  واالأقــدم  اخلام�سة  الوالية 
حيث يتهاوى يف �سمت كلي من دون اأن يثري 
يف  وامل�سوؤولني  الريا�سيني  قلق  وال  انتباه 
املو�سم  هذا  نف�سه  ال�سباب  ووجد  املنطقة 
يواجه امل�ساعب مبفرده يف ظل االن�سحاب 
م�سعود  الرئي�ص  با�ستثناء  مل�سرييه  الكلي 
الفريق،  راأ�ــص  على  بقي  والــذي  خنفو�سي 
ليودع  كافيا،  يكن  مل  ــه  اأن اإال  هــذا  ــم  ورغ
املقام  به  وي�ستقر  االأول  اجلهوي  الفريق 
الثاين كما عا�ص  القادم يف اجلهوي  املو�سم 
وهذا  املو�سم  هــذا  كبرية  متاعب  ال�سباب 
تعاقبوا  الذين  االأربعة  املدربني  ب�سهادة 
الكرمي،  عبد  بورا�ص  اأخرهم  الفريق  على 
بالوالية  املحلية  ال�سلطات  تقدم  مل  اإذ 
املنتظر  الدعم  جا�سر  عني  بلدية  وخا�سة 
التي  ال�سعبة  احلالة  يف  كاملتفرج  ووقفت 
لل�ساأن  املتتبعون  ويجمع  الفريق،  يعي�سها 
يف  ما�ص  النادي  بــاأن  الوالية،  يف  الكروي 
طريق االندثار ال�سيما واأنه مل يعد يجلب 
اأو  امل�سريين  �سواء من طرف  اأدنى االهتمام 
حتى االأن�سار الذين، اأو على االأقل ما تبقى 
الفريق  اأ�سبال  مباريات  اأن  بدليل  منهم، 
اأ�سبحت جترى اأمام مدرجات �ساغرة ليبقى 

م�سري ال�سباب جمهول يف املوا�سم القادمة.
االتهام  اأ�سابع  توجه  الــذي  الوقت  ويف 
عن  كليا  تــنــازلــوا  ــذيــن  ال املــ�ــســرييــن  اإىل 
يحمل  بينما  ت�سكيلتهم،  جتاه  م�سوؤولياتهم 
املحلية  ال�سلطات  اإىل  امل�سوؤولية  ــوؤالء  ه
املطلوبة  االإعانة  تقدم  ال  بح�سبهم  التي 
باأن  املتحدثون  نف�ص  ويوؤكد  النادي  اإىل 
مبثابة  كانت  التي  ال�سابقة  نداءاتهم  كل 
اإىل  �سدى  اأي  تلق  مل  اخلطر  ناقو�ص  دق 
وهو  حاليا  عليه  مــا  اإىل  االأمـــور  ــت  اآل اأن 
بيت  داخل  االأ�سوات  تعالت  كما  ال�سقوط 
الرئي�ص  رحيل  ب�سرورة  واملطالبة  الفريق 
يندد  والكل  الفريق  رئا�سة  من  خنفو�سي 
بالتغيري من خالل انتخاب رئي�ص قادر على 

اإعادة الفريق اإىل مكانته الطبيعية.
اأحمد اأمني. ب

ال�سيا�سة املتبعة تعجل 
بزوال الفريق من 
اخلارطة الريا�سية

اجلمعية الإنتخابية تعقد يوم اخلمي�س 
والكــل يتطلع للم ال�سمل

العاي�ص. �ص 

اأمري.ج



مان�ص�صرت  مع  م�صتقبله  حمرز،  ريا�ص  اجلزائري،  ح�صم 

االإجنليزي  الــدوري  بلقب  معه  الفوز  بعد  �صيتي، 
املمتاز.

وقـــال ريــا�ــص، اإنـــه ال يــرغــب يف الــرحــيــل عن 
مان�ص�صرت �صيتي، بحثا عن فرتة اأطول من اللعب، 
يف  غوارديوال  بيب  املــدرب  فريق  �صاعد  بعدما 

اإحراز اللقب يوم االأحد املا�صي.
ودخل حمرز، الذي اأ�صبح اأغلى �صفقة يف 

عندما  واحد  عام  منذ  �صيتي  تاريخ 
ان�صم له مقابل حوايل 60 مليون 

 77.78( اإ�ــصــرتلــيــنــي  جنيه 
الت�صكيلة  دوالر(،  مليون 

 14 ل�صيتي  االأ�ــصــا�ــصــيــة 
مرة فقط يف الــدوري، يف 
ظــل رغــبــة غــوارديــوال 
ــم  ــي ــرح ب الــــبــــدء  يف 
ـــاردو  ـــرن �ــصــرتلــيــنــغ وب
�صاين  لــريوي  اأو  �صيلفا 

يف اجلناحني.

و�صنع  الــدوري  اأهــداف يف   7 الالعب اجلزائري  واأحــرز 

اأمام   1-4 االنت�صار  خالل  ال�صباك  وهز  املو�صم،  هذا   4
برايتون يف اللقاء احلا�صم للقب يوم االأحد.

مكان  على  املناف�صة  من  يخجل  ال  اإنه  لل�صحفيني،  وقال 
بالت�صكيلة االأ�صا�صية.

وتابع: "اأنا �صعيد جدا هنا، لن اأذهب اإىل مكان اآخر الأين 
ال األعب". 

ووا�صل: "هذا جزء من اللعبة، اأحتاج اإىل اأن اأكون قويا 
واأبقى كذلك، هذا جزء من �صخ�صيتي".

يف  العب  اأف�صل  بجائزة  الفائز  حمرز،  واأكــد 
عندما  املحرتفني  الالعبني  رابطة  ا�صتفتاء 
قاد لي�صرت �صيتي الإحراز لقب الدوري مو�صم 
2015-2016، اأنه كان يدرك مدى �صعوبة 

الرائعة  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف  اللعب 
ل�صيتي.

لقب  اأي�صا  ــرز  اأح قد  �صيتي  وكــان 
الدوري املو�صم املا�صي بر�صيد 
نقطة   100 بــلــغ  قــيــا�ــصــي 
مباراة   32 يف  ــاز  ف حيث 

واأحرز 106 اأهداف.
"لي�ص  حمــرز:  واأ�صاف 
الــدخــول  ال�صهل  مــن 
متجان�ص  فــريــق  يف 
وممـــــــيـــــــز.. هــــذه 
كل  فعلت  الت�صكيلة 

�صيء املو�صم املا�صي".

عامي  يف  �صهال  يكون  لن  االأمــر  اأن  اأدرك  "كنت  وتابع: 

اأي  لدي  ولي�ص  نف�صي  يف  كبرية  بثقة  اأ�صعر  لكني  االأول 
�صكوك يف اإمكانياتي".

اأي�صا  اأحرز  الذي  �صيتي،  اأمام  متاحة  الفر�صة  و�صتكون 

من  ثالثية  لتحقيق  املو�صم،  هــذا  الرابطة  كاأ�ص  لقب 

يف  واتــفــورد  يواجه  حيث  اإجنلرتا  يف  املحلية  االألــقــاب 

نهائي كاأ�ص االحتاد االإجنليزي، يوم ال�صبت املقبل.

اأن  اأتلتيكو مدريد االإ�صباين،  يوؤمن 
اأنطوان غريزمان،  الفرن�صي  جنمه 
من  م�صى  وقٍت  اأي  من  اأكرث  اقرتب 

االن�صمام ل�صفوف بر�صلونة.
�صري"  "كادينا  الإذاعـــــة  ووفـــًقـــا 
ا�صت�صلم  اأتلتيكو  فــاإن  االإ�صبانية، 
فيما يخ�ص اإمكانية بقاء غريزمان 
يف  بوليتانو"،  ميرتو  "واندا  داخل 
مع  الالعب  اتفاق  من  تــاأكــده  ظل 
البار�صا على كل تفا�صيل ال�صفقة.

االإذاعة االإ�صبانية اأكدت اأن هناك 
االأ�صبوع  هذا  يعقد  �صوف  اجتماع 
واأتلتيكو  بر�صلونة  اإدارتــــي  بــني 
مدريد من اأجل االتفاق على قيمة 

ال�صفقة.
اآخر  خيار  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 

ال�صرط  بر�صلونة،  يــدفــع  اأن  هــو 
اجلزائي يف عقد غريزمان، والذي 
يورو،  مليون   120 بقيمة  �صي�صبح 

بداية من 1 جويلية املقبل.
مفاو�صات  املا�صي  ال�صيف  و�صهد 

بر�صلونة  بــني  مكثفة 
كان  حيث  وغــريــزمــان، 

الرحيل  من  للغاية  قريبا  االأخــري 
قــرار  اتــخــاذ  قبل  ــو،  ن كــامــب  اإىل 
مفاجئ بالبقاء مع اأتلتيكو مدريد.

باتت اأيام اجلناح الويلزي غاريث بيل، معدودة 
مــدريــد، بعد خروجه من  ريــال  ــدران  داخــل ج

ح�صابات املدرب الفرن�صي زين الدين زيدان.
يقرتب  بيل  غاريث  فاإن  "�صن"،  ل�صحيفة  ووفًقا 
من العودة للدوري االإجنليزي املمتاز من جديد، 
ال�صابق  ناديه  على  مدريد،  ريال  عر�صه  بعدما 

توتنهام، للتخل�ص منه.
ا  عر�صً �صيقدم  توتنهام  اأن  ال�صحيفة  وذكــرت 
بيل  غاريث  خدمات  ال�صتعارة  مدريد،  لريال 
عقده  �صراء  �صعوبة  ظل  يف  واحد،  موا�صم  ملدة 

بالكامل.
بيل  غاريث  اأن  رجحت  الربيطانية  ال�صحيفة 
ــارة،  االإع �صبيل  على  لتوتنهام  جمــدًدا  �صيعود 
مقابل 10 ماليني جنيه اإ�صرتليني لريال مدريد، 
األف   250 بنحو  يقدر  لالعب  اأ�صبوعي  وراتــب 

جنيه اإ�صرتليني.
و�صي�صطر غاريث بيل، اإىل قبول راتب اأقل بكثري 
مما يح�صل عليه يف ريال مدريد، حيث يتقا�صى 
رقم  وهو  اأ�صبوعًيا،  اإ�صرتليني  جنيه  األف   600

ي�صعب على توتنهام توفريه للنجم الويلزي.

ــوال،  ــواردي غ بيب  يخطط 
املدير الفني ملان�ص�صرت �صيتي 
االإجنليزي، الإبرام �صفقات 
قوية بال�صيف املقبل، ت�صل 
جنيه  مليون   200 قيمتها 
من  الرغم  على  اإ�صرتليني، 
بحرمان  املحتمل  التهديد 
ظل  يف  القيد،  مــن  الــنــادي 
ــتــجــاوز قــواعــد  ــامــه ب ــه ات

اللعب املايل النظيف.
"ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
ــاإن  ف ــة،  ــزي ــي ــل االإجن ميل" 
ي�صعى  ال  غــــــوارديــــــوال 
حيث  الـــوقـــت،  لــتــ�ــصــيــيــع 
بالفعل،  احتياجاته  حدد 
خا�صة  �صريعا  و�صيتحرك 
القدرة  لــديــه  ــادي  ــن ال اأن 
التي  ال�صفقات  اإبــرام  على 

يحتاجها.
ذائعة  لل�صحيفة  ــا  ــًق ووف
فــاإن  اإجنــلــرتا،  يف  ال�صيت 
 4 ل�صم  ي�صعى  غــوارديــوال 
العــبــني جــــدد يف مــراكــز 
 )2( والـــو�ـــصـــط  الــــدفــــاع 

والهجوم.

بتخفيف  بـــيـــب،  ــم  ــت ــه وي
املخ�صرم  العبء عن العبه 
فرناندينيو يف و�صط امللعب، 
حــيــث وقـــع اخــتــيــاره على 
رودري،  ال�صاب  االإ�ــصــبــاين 

العب اأتلتيكو مدريد.
�ــصــرًطــا  رودري  ــك  ــل ــت ومي
جزائًيا يف عقده بقيمة 60 
مليون جنيه اإ�صرتليني، وهو 
ما يجعله �صفقة �صهلة على 
ح�صم  اإذا  �صيتي،  مان�ص�صرت 
باالنتقال  رغبته  الالعب 

مللعب االحتاد.
على  ينطبق  االأمـــر  نف�ص 
الفرن�صي ح�صام عوار، العب 
اأوملبيك ليون، والذي واجه 
االأبطال  دوري  يف  ال�صيتي 
غوارديوال  ــدى  واأب مرتني، 

اإعجابه مب�صتواه.
حــدد  الــهــجــوم  خـــط  ويف 
اأجل  من  ا�صمني  غوارديوال 
وهما  اأحدهما،  مع  التعاقد 
يوفيت�ص  ــوكــا  ل الــ�ــصــربــي 
جنم اآينرتاخت فرانكفورت 
جواو  والربتغايل  االأملــاين، 

بنفيكا  العـــب  فيليك�ص، 
الربتغايل.

يوفيت�ص  املناف�صة على  لكن 
للغاية،  �ــصــعــبــة  �ــصــتــكــون 
فرانكفورت  يــرغــب  حيث 
 50 عـــلـــى  ـــول  ـــص ـــ� احل يف 
اإ�صرتليني  جنيه  مــلــيــون 
مــقــابــل بــيــعــه، يف الــوقــت 
ريــال  فيه  �صيقاتل  الـــذي 
على  للح�صول  ا  اأي�صً مدريد 
طلبه  اأن  بــعــد  خــدمــاتــه، 
زيــدان الدين زيــدان مدرب 

امللكي.
يركز  اخلــلــفــي  اخلـــط  ويف 
ا�صمني  عــلــى  غــــوارديــــوال 
�صيتي،  لي�صرت  مــن  كالهما 
وهاري  ت�صيلويل،  بن  وهما 

ماجواير.
لقب  غــــوارديــــوال  ــق  ــق وح
الدوري االإجنليزي للمو�صم 
الــثــاين عــلــى الـــتـــوايل مع 
ــه مــــازال  ــن ــك ــي، ل ــت ــي ــص ــ� ال
دوري  لقب  بح�صد  يحلم 

االأبطال.
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ركزت ال�سحف االإيطالية، 

ال�سادرة اأم�ص، على اقرتاب اإنرت ميالن من التاأهل 
ملناف�سات دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل، بعد فوزه بثنائية 

نظيفة على كييفو فريونا.

وعنونت �سحيفة الغازيتا ديللو �سبورت "�سباليتي ي�ستعيد املركز 
الثالث بعد فوز اإنرت ميالن على كييفو فريونا 0-2، 

بثنائية بوليتانو وبريي�سيت�ص، اإنرت يحتاج اإىل ح�سد 3 
نقاط فقط للتاأهل للت�سامبيونزليغ"

واأ�سافت ال�سحيفة "األيغري واأنييلي، غًدا تظهر 
احلقيقة.. وديل بيريو يقول: فلنتقدم لالأمام اإذا كان 

هناك التجان�ص املطلوب".
 

وخرجت �سحيفة كوريري ديللو �سبورت بعنوان "العد 
التنازيل لكونتي، اإنرت ميالن ينتظر توقيعه، مت التو�سل التفاق 

على عقد ملدة 3 اأو 4 �سنوات و�سيح�سل على 9 ماليني يورو كراتب 
�سنوي.. فقط انق�سام األيغري واأنييلي ميكن اأن يجعله يغري راأيه".

واأ�سافت "�سباليتي يعود للمركز الثالث، اإنرت ميالن هزم كييفو فريونا 
بثنائية بوليتانو وبريي�سيت�ص، وي�سبحون على ُبعد 3 نقاط من التاأهل 

لدوري االأبطال".
ونوهت "زلزال يف دوري الدرجة الثانية، بالريمو يهبط لدوري الدرجة الثالثة بعد 

خمالفات مالية.. واألغيت مباراته يف مرحلة البالي اأوف.. فينيزيا و�سالرينيتانا يف 
ماأمن.. بريوجيا يف الت�سفيات".

 
وقالت �سحيفة توتو �سبورت "األيغري يفرغ احلقيبة ويقول: مو�سم رائع لكن اأداء 

البع�ص كان دون التوقعات".
واأ�سافت "اإنرت، بات قريًبا من دوري اأبطال اأوروبا، فاز على كييفو 

فريونا 2-0، بتوقيع بوليتانو وبريي�سيت�ص".  

انت�سار اإنرت 
ميالن وزلزال 
بالريمو الأبرز 

اإعـــالميا 
يف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
ريال مدريد 

يعر�ش بيل على 
عمالق اإجنليزي
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باتنة

�صوايعي  عــلــي  الــثــقــافــة  ـــدار  ب انــطــلــقــت  
بعا�صمة الوالية خن�صلة فعاليات الربنامج 
رم�صان  �صهر  �ــصــهــرات  ــاء  ــي الإح اخلــا�ــص 
املبارك واملوجهة للعائالت اخلن�صلية، اأين 
�صهد اليوم االأول تقدمي بالطو عائلي فني 
خا�ص مب�صاركة فنانني والية خن�صلة على 
فرحاتي   لطفي  كبدي  جمال  الفنان  غرار 
وعبد اهلل بومعيزة و�صابر ويعقوب ولزهر 
امتعوا  حيث  عرعار،  ح�صام  واملن�صد  لويز 
وو�صالت  الفكاهية  بعرو�صهم  احل�صور 
اإن�صادية، وقد مت يف االأخري توزيع جوائز 
التي  الدينية  امل�صابقة  يف  امل�صاركني  على 
قدمها البالطو الفني، يف حني عرف  اليوم 
من  فكاهي  م�صرحي  عر�ص  تقدمي  الثاين 
انتاج تعاونية اأفكار وفنون العلمة �صطيف 

حتت عنوان " خلوطة". 
قبل  مــن  امل�صطر  الــربنــامــج  �صيعرف  كما 
مديرية الثقافة بالتن�صيق مع دار الثقافة 
تقدمي  املحلية  واجلمعيات  �صوايعي  علي 
ان�صادية  وحــفــالت  م�صرحية  عــرو�ــص 
ترفيهية  وبــرامــج  عائلية  وبــالطــوهــات 
�صهر  طيلة  باالأطفال  خا�صة  وم�صابقات 
بلديات  خمتلف  عــرب  الف�صيل  رم�صان 
و�ص�صار  يابو�ص  بلدية  الوالية على غرار 

وقاي�ص ومتو�صة واملحمل.

فنانون غابوا  يف رم�سان...

الفني  با�صمها  واملعروفة  مكيو  �صكينة  الفنانة  ولدت 
معهد  من  وتخرجت   1953 جويلية   31 "�صونيا" يف 
واأم�صت   1973 �صنة  الكيفان  بربج  الدرامية  الفنون 

كل حياتها يف خدمة امل�صرح والفن.
اأزيد  �صونيا  قدمت  عقود  اأربعة  من  اأكرث  مدار  وعلى 
االأعمال  اإىل  باالإ�صافة  م�صرحيا،  عمال  خم�صني  من 
مميزا  ح�صورا  و�صجلت  والتلفزيونية،  ال�صينمائية 
لعرب  خالل"قالوا  ــن  م ــة  ــري ــزائ اجل الـــذاكـــرة  يف 
قالوا"و"بابور غرق"و"العيطة"ومونودرام "فاطمة".

اإىل  جنبا  اجلــزائــري  امل�صرح  اأعمدة  �صونيا  رافقت 
جنب على غرار اأحممد بن قطاف وزياين �صريف عياد 
والطيب �صديقي وعبد القادر علولة ، ورف�صت الفقيدة 
ان تهاجر خالل الع�صرية ال�صوداء لتقدم اأعمال على 

غرار م�صرحية"ال�صرخة"و"ح�صرية واحلوا�ص".
وكان اآخر عمل قدمته �صونيا للم�صرح "بدون عنوان" 
عياد  م�صطفى  جانب  اإىل  فيه  ومثلت  اأخرجته  الذي 
كرمي  للمخرج  احلال"  فيلم"طبيعة  يف  �صاركت  كما 
يناهز  2018، عن عمر  ماي   13 مو�صاوي، توفيت يف 
يف  الفرا�ص  األزمها  مر�ص  من  معاناتها  بعد  �صنة   65
االآونة االأخرية، وكانت الراحلة قد توقفت عن العمل 
يف الفرتة االأخرية، بعد اأن قدمت للم�صرح  اجلزائري 
كممثلة  احلــافــلــة  م�صريتها  يف  االأعـــمـــال  عــ�ــصــرات 
ب�صكيكدة  اجلهويني  للم�صرحني  وم�صرية  وخمرجة 

وعنابة ومعهد الفنون الدرامية بربج الكيفان.

اأيقونة الركح 
اجلزائري "�سونيا"

�ل�ضاعر و�لباحث و�لطبيب عبد �حلق مو�قي/ باتنة:
االآخر؛  بالن�صبة يل فر�صة الإعادة ترتيب ومراجعة عالقاتي مع اهلل ومع  �صهر رم�صان  ــــــون    ــــــك وي
الروحانيات  مع  املوعد  يكون  رم�صان  �صهر  ويف  االأيام  بع�ص  ب�صيام  �صعبان  �صهر  يف  التح�صري 

وبع�ص  التمر  حبات  ببع�ص  اكتفي  اإمنا  جدا  نهما  ل�صت  اأنا  قراآن؛  وقراءة  وذكر  �صالة  من 
"اجلاري" قليل ا�صتهالك اللحم واأحب الفواكه املو�صمية، كما اغتنم الفر�صة الإمتام بع�ص 
االأعمال، وباملنا�صبة اأكملت منذ يومني فقط بحثا حول تاريخ احلركة اال�صالحية بطولقة 

اأ�صدقائي  ا�صتقبل  اإمنا  املقهى،  اإىل  البتة  اأذهب  وال  باملنزل  الرتاويح  اأ�صلي  رجاالتها؛  واأهم 
بالبيت. االلهام يف الكتابة ال�صعرية ينق�ص بع�ص ال�صيء لدي، تاركا املجال للقراءة والكتابة يف جماالت اأخرى.

 في

جلي�سي يف رم�سان

قال اأنه "ياأمل يف اأن يجمع ق�سائده املتوجة يف ديوان �سعري"

مواعيد 
ثقافية

باتنة
الفنية  التعاونية  انتاج  ينتظر" من  ال�سعب  "فخامة  امل�سرحي  العر�ص  مع   •�سهرة 

مل�سرح بور �سعيد اجلزائر، بامل�سرح اجلهوي باتنة، على ال�ساعة 22.30.
املطالعة  مبكتبة   22.30 ال�ساعة  ال�سغري" على  "ال�سائم  م�سابقة  مع  •موعد 

العمومية ثنية العابد.
طبعتها  يف  ال�سريف  النبوي  احلديث  وحفظ  الكرمي  القران  اأنوار  م�سابقة  •تنظيم 

التا�سعة، من طرف مكتبة املطالعة العمومة اأمدوكال، على ال�ساعة 22.30.

باتنةخن�صلة

متى قرر كرمي دزيري �أن يكون �ضاعر�؟
املتو�صطة  املرحلة  يف  كانت  ال�صعرية  بداياتي 
"طلقة يف وجه ال�صدمي" لل�صاعر اجلميل  لـ  قارئا 
ال�صديق جمال رميلي الذي اأعتربه حالة خمتلفة، 
اأ�صتاذي  يد  على  بال�صعر  وتعلقي  حبي  الأكت�صف 
ودريدي  العلواين  لكمني  العربي  االأدب  مــادة  يف 
عبد الغني اللذين �صجعاين على حماوالت قر�صه 
املبكرة  املحاوالت  هذه  اأن  اإال  الفتوة،  فرتة  اأثناء 
املالحظات  بع�ص  وتكتنفها  اخلربة  تنق�صها  كانت 
العاطفة  من  فيها  البدايات  تلك  باأن  التنويه  مع 
هنات  من  تخلو  ال  ولكنها  كثريا  �صيئا  اجليا�صة 

و�صعف...ولوالها ملا كنت �صاعرا.

حققت �جناز�ت كبرية ويف وقت قيا�ضي، حدثنا عن 
�أهم هذه �لتتويجات؟

نعم وهلل احلمد فقد وفقني واأن ا�صتطعت اأن اأكون 
ال�صعرية  اأابرز االأ�صماء  2018 من �صمن  يف �صنة 
يف الوطن العربي بح�صيلة معتربة من اجلوائز كان 
اأهمها اجلائزة االأوىل يف املهرجان الدويل هم�صة 
لالأداب والفنون عن الق�صيدة العمودية بجمهورية 
م�صر العربية يف �صهر اأفريل العام املا�صي، الو�صول 
امل�صاركة  اجازة  املغرب،  �صاعر  جائزة  نهائي  اىل 
يف برنامج اأمري ال�صعراء باأبو ظبي التي تعد حلم 
كل �صاعر يف الوطن العربي، نيلي وتقليدي �صهادة 
واللغات  االأدب  كلية  مــن  الفخرية  الــدكــتــوراء 
االأجنبية بجامعة ب�صار _املركز االأول يف جائزة 
/دولة  العمودية  الق�صيدة  فر�صان  ملنرب  التميز 
ال�صيدة  م�صابقة  يف  االأوىل  اجلائزة  البحرين، 
التي  العمودية   الق�صيدة  يف  ال�صعودي  زوليخا 
العمومية  للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة  نظمتها 
�صاعر  برنامج  نهائي  لن�صف  الو�صول  بخن�صلة، 
بثته  و  انتجته  الــذي  الثاين  مو�صمه  يف  الر�صول 
احللقة  يف  وامل�صاركة  اجلزائرية  ال�صروق  قناة 
النهائية، اي�صا متكنت من الظفر باجلائزة الثانية 
كما  بــاالأردن،  لالبداع  �صيزف  ال�صيدة  م�صابقة  يف 
اأبو  يون�ص  االأ�صتاذ  الــراحــل  املربي  جائزة  نلت 
هليل للتميز و�صاركت يف ديوان جماعي مع كوكبة 
"اأجرا�ص  عــنــوان  حتــت  الــعــرب  �صعراء  اأملـــع  مــن 

للنكبة،   70 الذكرى  مبنا�صبة  بفل�صطني  العودة" 
اأو احياء لذكرى   اأدبي  65 ملتقى  �صاركت  يف  كما 
منا�صبة وطنية داخل الرتاب الوطني ويف م�صر و 
لقب  نيلي  ال�صنة  م�صك اخلتام هذه  ليكون  تون�ص، 

الق�صيدة النرثية يف مهرجان هم�صة الدويل 
 2019 ال�صابعة  دورتــــه  يف  والــفــنــون  ــــالأداب  ل
يف  العرب  ال�صعراء  اأملــع  من  كوكبة  على   متفوقا 
هذا املجال اأهمهم اأمري ال�صعراء يف مو�صمه الرابع 
الذي حل  العراق  املالكي من  الدكتور عبا�ص باين 
العربية  من  مطاوع  حممد  هدى  والدكتورة  ثانيا  
ال�صاعرة  جانب  اىل  ثالثا  حلت  التي  ال�صعودية 

ب�صمة حممد الهواري من اجلارة ال�صقيقة تون�ص، 
والقادم اأجمل باذن اهلل وبتوفيقه.

هل تنوي ��ضد�ر ديو�ن �ضعري م�ضتقبال؟
اأو  �صاعر  كل  اأن  عليك  اأخفي  ال  معاوية  �صديقي 
اأديب يف هذا العامل يبقى هذا حلمه، كل �صاعر يف 
هذا العامل يحلم باأن يرى ق�صائده التي هي جزء 
حمبيه  اأيدي  وبني  املكتبات  رفوف  على  روحه  من 
وجمهوره لذلك نعم اذا ما وجدت الدعم من طرف 
وزارة الثقافة اأو اأي جهة اأخرى فلن اأ�صذ عن هذه 
القاعدة حتى ذلك الوقت يبقى هذا حلمي املوؤجل 

التحقيق، داعيا موؤ�ص�صات وزارة الثقافة باجلزائر 
اأن  �صاأحاول  الــذي  االأول  باإ�صداري  التكفل  اىل 

ا�صمنه ق�صائد املتوجة عربيا ودوليا.

باملا�ضي، �ل�ضعر كانت حتل به ق�ضايا �ملجتمع وبالوقت 
�حلايل ��ضبح عبارة عن  تفاخر وغرور ما تعليقك على 

هذ�؟
 اأعتقد اأّنه ثّمة جدلّية مهّمة يف هذا االأمر، مبعنى 
يبحث  ــان   ك ال�صابق  يف  ال�صاعر  اأّن  اأقـــول  اأنــنــي 
ويدافع  الأبيه  يثاأر  اأن  ويريد  ملكه  و  وطنه  عن 
عندما   ال�صعر  ففقدنا  اليوم  اأما  اأمته  ق�صايا  عن 
اأن  وال�صاعر  الق�صية  هو  ال�صعر  الق�صية،  فقدنا 
ق�صية  الوطن  ق�صية  احلب  لق�صية  حامال  تكون 
وفل�صطني ق�صية والدفاع عن العدالة االجتماعية 
وال  ق�صية  واالن�صانية  ق�صية  واالن�صان  ق�صية  
ميكن اأن ميكن اأن ن�صمي ال�صعر �صعرا اذا كان فارغا 
ميتا قد  يولد  الذي  مثله مثل اجلنني  الق�صية  من 
و�صيدركها  روح  بال  روعة  لكنه  املحيا  رائع  يكون 
التعفن، هّل تعلم ملاذا؟ الأّن ال�صاعر يف جوفه يكمن 
قلق  الــوجــودي،  القلق  �صئت  واإن  الــكــوين،  القلق 
ال�صاعر الذي ميتّد عرب االأزمنة...راجيا اأن اكون 

قد اأجبتك عن �صوؤالك.

حدثنا عن يومياتك وكيف تق�ضيها خالل �ضهر رم�ضان 
�ملبارك؟

من  االإن�صان  متكن  كــربى  روحية  فر�صة  رم�صان 
احل�صول على منحة ال�صمو وتطهري النف�ص وترقية 
وال�صلوكي  الروحي  النقاء  من  واالقرتاب  الذوق، 
والفكري، مما يجعل املنا�صبة ا�صتثنائية، وي�صاعد 
من  الــرفــع  على  االجتماعي  ــو  واجل الــعــام  املــنــاخ 
االجتماعية  التقاليد  تلك  خا�صة  ذلــك،  اأ�صهم 
املتوارثة يف حياتنا اليومية، والتي يعمل املجتمع 
يومياتي  قد�صيتها...لذلك  على  املحافظة  على 
االر�صاد  جمعية  مكتب  بــني  تـــرتاوح  رم�صان  يف 
ويف  والــبــيــت،  تــازوقــاغــت  مبدينتي  واال�ـــصـــالح 
اأوقات م�صتقطعة لل�صالة وقراءة جزء من القراآن 
املتمثلة  اليومية  عادتي  وممار�صة  يوميًا  الكرمي 
رحلة  يف  رم�صان  اأم�صي  بب�صاطة  املطالعة   يف 
ورجاءات  الرحمة  باأماين  حمفوفة  ال�صماء  اإىل 

املغفرة ..غفر اهلل لنا ولكم. 

معاوية. �ص
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توج  الذي  ال�سعراء  دزيري" فحل  "كرمي 
يف عديد املحافل العاملية والوطنية  

مديرية الثقافة 
ت�سطر برنامج ثري 

لإحياء �سهرات وليايل 
�سهر رم�سان الكرمي

رم�ضان 
   يجمعنا

حوار: معاوية �صيد

ثقافةرمضان كريم
برز يف �ل�ضاحة �الأدبية و�ل�ضعرية يف وقت ق�ضري و��ضتطاع حتقيق �لعديد من �الجناز�ت، حيث �ضطع جنمه يف �ضماء �ل�ضعر يف �لوطن �لعربي، هو �ل�ضاعر �ل�ضاب كرمي دزيري �إبن مدينة تازقاغت بوالية خن�ضلة، �جلو�ل 

بني �أروقة �ل�ضعر، فع�ضقه �لكبري لالأدب و�ل�ضعر جعله يناف�س �أكرب �ل�ضعر�ء يف �لعامل �لعربي وي�ضنف من بني �أف�ضلهم بالرغم من �ضغر �ضنه، �ضارك يف �أزيد من 60 ملتقى د�خل �لوطن وخارجه، �آخر تتويجاته كانت يف 
نيله "لقب �لق�ضيدة �لنرثية" يف مهرجان هم�ضة �لدويل لالآد�ب و�لفنون يف دورته �ل�ضابعة 2019 متفوقا على كوكبة من �أملع �ل�ضعر�ء �لعرب، �ل�ضاعر كرمي دزيري يفتح قلبه يف رم�ضان يجمعنا:

منطقة  اأعـــالم  كتاب  يف  ورد 
ـــري  ـــزاه ال "زهري  ــرة   ــك ــص ــ� ب
ا�صمه   ،)1999/1908(
اال�ــصــلــي اأزهــــر بـــوزاهـــر، ابن 
بـــن حممد  حمــمــد االأخــ�ــصــر 
اإمام  اللياين،  احل�صني  ال�صغري 
خطيب مدر�ص �صاعر باحث يف 
التاريخ، ولد بقرية ليانة ون�صاأ 
تعليمه  وا�صل  ثم  متعلما  فيها 
ب�صكرة  ناجي  �صيدي  بخنقة 
املوايل  العام  يف   ،1927 �صنة 
�صد الرحال اإىل جامع الزيتونة 
عامني،  فيه  لبث  الذي  بتون�ص 
اأر�ص  اإىل  عاد   1930 �صنة  يف 
مدينة  اإىل  وبال�صبط  الوطن 
ال�صنتني  تقرب  ملدة  ق�صنطينة 
لاللتحاق باالإمام عبد احلميد 
بجامع  اماما  عني  بادي�ص،  بن 
ثم   1942 �صنة  القل  مدينة 
بــجــامــع مــديــنــة قــاملــة ملـــدة 7 
اال�صتقالل  عهد  ويف  �صنوات، 
عمل يف ادارة ال�صوؤون الدينية، 
بثانوية  اأ�صتاذا  تعيينه  مت  ثم 
ثانوية  اأوغ�صطني ثم  القدي�ص 
امليلي بعنابة، ويف �صنة  مبارك 
التقاعد  على  اأحــيــل   1973
املــركــز  ــال يف  ــص ــرا� واأ�ــصــبــح م
الوطني للدرا�صات التاريخية. 

يحيى  الــدكــتــور  عــنــه  قـــال 
ذاته  حــد  يف  "فهو  بــوعــزيــز: 
رجليها،  عــلــى  مت�صي  وثــيــقــة 
الوطنية  امللتقيات  عميد  حقا 
طرق  على  و�صجاعة  جــراأة  له 

املو�صوعات واجلهر باالأراء".
اأثارا  الزهراوي  ال�صيخ  ترك 
يف  تتمثل  خمــطــوط،  اأكــرثهــا 
تزيد  تــاريــخــيــة  ــرات  حمــا�ــص
�صعرية  وق�صائد  اخلم�صني  عن 

تربو عن الع�صرين.

"الزاهري" عميد 
امللتقيات الوطنية المام 

والباحث يف التاريخ"

برنامج  ــالل  خ باتنة  اجلــهــوي  امل�صرح  ــرف  ع
فعاليات �صهرات رم�صان، تقدمي مونولج " حليم 
لعريني  الثقافية  التعاونية  انتاج  من  القط"، 
للفنون الدرامية، للمخرجة ليديا لعريني التي 
اإىل  الركح  العمل بطريقة مميزة عرب  ج�صدت 
تاأدية  يف  اأبــدع  الذي  رجب  هيثم  املمثل  جانب 
اأين  احلــق،  عبد  النوري  عبد  مو�صيقى  ــدور،  ال
ا�صتمتع ع�صاق الفن الرابع بالعر�ص طيلة مدة 
جدا  ح�صا�صة  ق�صية  عاجلت  والتي  العر�ص 
االأخرية  املــدة  يف  لالنتباه  الفت  ب�صكل  تنامت 
من جهة، ومن جهة اأخرى االأداء املميز للممثل، 
خا�صة  ي�صتحقه  ما  للن�ص  اأعطى  بدوره  الذي 
اآمال  املمثلة  �صاحبته  من  كبري  جهد  اأخذ  واأنه 

وهيبة كرفة .
لعريني  ليديا  املخرجة  ح�صب  املونولج  و�صلط   
ال�صوء على فئة االأبناء غري ال�صرعيني وكيفية 
تعامل املجتمع معهم حيث يجد حليم نف�صه اأمام 
�صرعي  ابن  اأنه  يعتقد  كان  بعدما  الواقع  هذا 
احلقيقة  وهذه  ر�صيعا،  كان  منذ  تبنته  لعائلة 
مبثابة  وكانت  عقب  على  راأ�ــصــا  حياته  قلبت 
النقطة التي غريت جمريات خططه امل�صتقبلية 

با�صتمرار،   رف�صه  يتم  حيث  العمل  من  بداية 
بعدما  به  الزواج  رف�صت  التي  خطيبته  و�صوال 
املحنة  هــذه  يف  معه  �صتقف  اأنــهــا  يعتقد  كــان 

ليزداد االأمر تعقيدا وت�صويقا.
جمال  ال�صيد  بباتة  اجلهوي  امل�صرح  مدر  وقال 
بها  جــاءت  التي  االأعــمــال  اختيار  اأن  الــنــوي 
واإمنا  ع�صوائي  يكن  مل  الذكر  ال�صابقة  الفرق 
امل�صرحيات  وم�صمون  حمتوى  على  الرتكيز  مت 
كونها  الف�صيل،  ال�صهر  خ�صو�صية  مع  لتتنا�صب 
اجتماعية  وق�ص�ص  ق�صايا  للمتلقي  تــقــدم 
يف  طرحها  �صيتم  املعا�ص  الواقع  من  م�صتنبطة 

رقية. لقالب كوميدي ممتع.

ع�ساق الفن الرابع ي�ستمتعون بالعر�ش 
امل�سرحي "حليم القط" مب�سرح باتنة

رقية حلمربني ثنايا حما�سن الف�سائل ...يقنياأريجها بفواح امل�ساعر، حتى تنمو وا�سقها بجميل الكالم، ودغدغ ازرع بذور املحبة يف كل زقاق، 

معلقات "مثقف"



�لكاتبة �ل�ضابة كرمية طالبي/ خن�ضلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�صان  �صهر  اأترقب    

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

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

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

الطبخ  قليال مبجال  الأهتم  ال�صهر  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 
اأن�صى دائما ترتيل بع�ص من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 
التوا�صل  مــواقــع  على  الــربامــج  بع�ص  ومتابعة  وجــل  عــز  اهلل 

االجتماعي.

في

جلي�سي يف رم�سان

غمد�نيــات
ـ يت�صحر ويرقد حتى للمغرب، ينو�ص يفطر.. يعمر 

كر�صو.. ويفتح الفاي�ص بوك وين�صر "رم�صان اأيها 
العزيز متهل ال ترحل".. يا 
خويا نو�ص اقعد مع رم�صان 

�صوي ح�ص بيه.. اأومبعد 
�صاهل احلال!!.

ـ يخرج لل�صوق.. با�ص 
ي�صري كيلو بطاطا.. 

ي�صري الطماطم، الفلفل، 
الب�صل، الثوم، الدالع، 

البطيخ، الزيتون، 
اخلر�صف، القرنون، امللفوف، 

اخلردل،............ 
ويدخل على مرتو ِباَل كيلو 

بطاطا!!.
ـ بع�ص العائالت اجلزائرية تعاين "وحما جماعيا" 

يطيبو كل�ص ي�صخفو على كل�ص.. والفايدة عندما 
ياأتي موعد االإفطار.. تهرب ال�صهية من الباب وُيرمى 

كل االأكل والطبخات من النافذة.. يف �صكل كي�ص 
نفايات!!. 

ـ اهلل على اأخالق بع�ص اجلزائريني..ي�صرتون 

الزالبية كل يوم الأخذ ق�صمة.. والباقي تتغندر به 
احليوانات على حواف "املزابل".. من باب الرتاحم 
مع احليوان والزالبجي الذي ُيق�صد دائما القتناء 

اجلديد ولقدمي البايت فّرط 
فيه!!.

ـ اجلزائريون ال تظهر اأموالهم �صوى 
يف رم�صان... من اأين لكم هذا؟!!.

�لعتــرو�س
�صيخ كان قاعد مع اأوالدو يخي 

دخل عليهم عرتو�ص وهوما يفطرو 
يف رم�صان..

ال�صيخ قال لوليدو لكبري الطاهر: 
نو�ص اربط العرتو�ص 

نا�ص الطاهر ومع هو ناي�ص مزروب 
خبط را�صو يف اللومبة ك�صرها 

واأظالمت عليهم احلالة...
حط الطاهر كراعو يف ال�صنيوة قلب عليهم املايدة تاع 

الفطور..
ز الطاهر جات كراعو خلرى يف كر�ص ال�صيخ َنقَّ

عّيط ال�صيخ: يااااو اربطوا الطاهر وخلُّو 
العرتو�ص؟!!.

معلومات م�سلية

الإبريق 
على نار 
تقليدية

اأمثال �سعبية

بعدم  يتاأثرون  اأع�ساء  ثالثة  اأهم   •
 ، املــخ  هم  منا�سبة  بكميات  املــاء  �سرب 
حافظ  لذلك   ، اجللد  و   ، الكليتني  و 

عليهم باملاء.
اإ�سابة  اأ�سيب  رجل  اأماتو"  "دريك   •
بركة  يف  وجوده  خالل  راأ�سه  يف  بالغة 
غيبوبته  من  اأفــاق  وعندما  لل�سباحة، 

اأ�سبح نابغة يف العزف على البيانو.
اإن  يجرمك  �سوي�سرا  يف  القانون   •
الذهبية"يف  "ال�سمكة  بو�سع  قمت 
و�سعها  عليك  بل  لوحدها،  ماء  حو�ص 

مع اأقرانها حتى ال ت�ساب باالكتئاب.
عندما  فاإنك  النف�ص  علم  ح�سب   •
امل�ستقبلية  مبخططاتك  �سخ�سا  تخرب 

ت�سبح اأقل حما�سا لتحقيقها.
ــان  ــس ــ� االإن يــقــوم  عــفــوي  • بــ�ــســكــل 
ال�سخ�ص  وعبارات  مفردات  با�ستعارة 

الذي يحبه.
الفئران  اأنـــواع  من  غريب  نــوع  هناك 
يقوم  الــفــاأر  ذلــك  املك�سيك،  يف  يعي�ص 
بــالــعــواء عــنــد اكــتــمــال الــقــمــر متاما 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على �سيخنا قاعد 
على اجلمر ي�سرب 

يف املاء وياكل 
يف احلجر

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص ع�صر من �صهر ماي

بعد  مو�سكو  يحرقون  التتار  ـ   1571
ا�ستيالئهم عليها.

االأردن. �سرق  اإمارة  تاأ�سي�ص  ـ   1923
مو�سكو  مــــرتو  افـــتـــتـــاح  ـ   1935

للجمهور.
ــة  ــدول ال تــ�ــســبــح  فــرنــ�ــســا  ـ   1945
الع�سوية يف جمل�ص  الدائمة  اخلام�سة 

االأمن الدويل.
تدخل  العربية  اجليو�ص  ـ   1948
بعد   ،1948 حـــرب  ــــان  اإب فل�سطني 
ال�سهاينة،  دولــة  قيام  عــن  ـــالن  االإع

ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.
1957 ـ اململكة املتحدة تفجر قنبلتها 

الهيدروجينية يف املحيط الهادي.
ال�سري  اجلــيــ�ــص  منظمة  ـ   1961
56 جزائريا و تن�سف  الفرن�سي تغتال 
مناطق  يف  عــمــومــيــة  مــنــ�ــســاآت  ـــدة  ع

خمتلفة من الرتاب الوطني.
القد�ص  اأن  يعلنون  ال�سهاينة  ـ   1980

هي عا�سمة لهم اإىل االأبد.
يبداأ  ال�سوفياتي  اجلي�ص  ـ   1988
�سنوات   9 بعد  اأفغان�ستان  من  ان�سحابه 

من غزوها.
الوطني  املجل�ص  تاأ�سي�ص  ـ   1990
و  احلــــقــــوق  وذوي  لــلــمــجــاهــديــن 

ال�سهداء.
ـ اإديث كري�سون تتوىل رئا�سة   1991
احلكومة الفرن�سية، كاأول امراأة ت�سغل 

هذا املن�سب.
تابعة  موؤ�س�سات   10 حتويل  ـ   2009

للجي�ص اإىل موؤ�س�سات اقت�سادية.
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   2010
ــى مــ�ــســروع  ــبــيــة عــل ــادق بــاالأغــل ــس ــ� ي
الوطني  باملخطط  اخلــا�ــص  الــقــانــون 

لتهيئة االإقليم.
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   2010
باخلبري  املتعلق  القانون  غلى  ي�سادق 
ــات  ــاب ــس ــ� ــي وحمـــافـــظ احل ــب ــس ــا� ــح امل

واملحا�سب املعتمد.
العربي  املــنــتــدى  افــتــتــاح  ـ   2012
امل�ستدامة  للطاقات  الثاين  االآ�سيوي 

بوهران.
يت�سلم  هــوالنــد  فران�سوا   -  2012
لنيكوال  خلفا  لفرن�سا  رئي�سا  مهامه 
ال�سلطة  توليه  فور  ويعني  �ساركوزي، 

جان مارك اأيرو رئي�سا للحكومة.
يف  الــعــ�ــســكــري  االنــقــالب   -  2015
 13 يف  بدايته  بعد  يف�سل  بــورونــدي 
ماي، والرئي�ص بيري نكورونزيزا يدخل 
قائمني  عــدة  توقيف  ويــتــم  ــالد،  ــب ال

باملحاولة.

ـ هل تعلم يا �صي عالوة اأن "اأذت�صا" لي�صت 
عط�صة واإمنا تعني غدا بال�صاوية؟

زين الدين عالق خن�صلة
بطال  لي�ص  "�صوزيك"  اأنــت  تعلم  وهــل 
�صاوية  كلمة  واإمنــا  اليابان  من  اأ�صطوريا 
هل  من  وحــدك  بكري"..ل�صت  "من  تعني 

تعلم؟!!.

"املال  اإن  يقول  عامليًا  �صائع  َمَثل  هناك  ـ 
ال ي�صرتي ال�صعادة" لكن االأبحاث واالأدلة 

العلمية توؤكد عك�ص ذلك؟
وداد غامن �صكيكدة

واملعي�صي  واملــعــيــ�ــص  املــعــا�ــص  والـــواقـــع 
يوؤكدون ذلك اأي�صا ويب�صمون؟!!.

ونخليك  م�صحكة..  كلمة  قايل  واحد  ـ 
تفوت.. ما اعرفت�ص وا�ص نقولوا؟

فاحت جاب اهلل اأم البواقي

"كلمة م�صحكة".. راه خالك  كن قلتلوا 
تفوت.. وهذا فو باراج واّل وا�صنو؟!!؟.

يبكي  �صنة   13 بعمر  اأمــريــكــي  طفل  ـ 
ويرف�ص ال�صفر الأي دولة اأوروبية الأنه مل 
عمرو  نف�ص  يف  كنت  كي  واأنا  زيارتها..  من 
كنت حا�صب اأبو ظبي بنادم.. عمر را�صك؟
نا�صر بوزيدي باتنة
ــدي اخــطــاك مــن را�ــصــي مــن بكري  يــا ول
اأنا  الفايدة  انــت..  تزيدلي�ص  ما  معمر.. 

كنت نح�صب عني املكان والية!!.

عــــالوة يف حمالت  �ــصــي  ــا  ي ــــك  راأي ــا  م ـ 
بوك  الفاي�ص  اكت�صحت  التي  اال�صتغفار 

بنية جناح االأبناء؟
يحيى حريز طولقة
نقول  غــادي  �صا  �ــصــوؤون..  خلقه  يف  وهلل 

ليك!!.

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

الأربعاء 04 مايو 2969/ 15  ماي 2019 املوافق لـ 10 رم�ضان 1440

ما نّديك يا خريي 
ما نخّليك لغريي

�سورة م�سحكة

حكـــمة
من يتقن ال�سرب وال�سمت

 يف حياته، ي�ستطيع اإتقان 
اأي �سيء اآخر

الأن "اخلدامة 
مربوطني؟!



ال�ســحة  حفــظ  مكتــب  �ســجل 
خملــوف  عــني  لبلديــة  والوقايــة 
بواليــة قاملة، اإ�ســابة 3 اأ�ســخا�ص 
و45   35 بــني  اأعمارهــم  تــرتاوح 
املالطيــة  احلمــى  مبر�ــص  �ســنة 
عليهم  ظهرت  حيث  "الربي�سيلوز"، 

اأعرا�ص املر�ص.
وق�ســد توعيــة املواطنــني �ســطر 
حملــة  ال�ســحة  حفــظ  مكتــب 
حت�سي�سية يقوم من خاللها بتوعية 
وحتذير املواطنني من تناول حليب 
كمــا  املب�ســرت،  غــري  واللــنب  البقــر 

قــدم عــدة تعليمات ملربي املوا�ســي 
حــول   اأ�سا�ســا  تركــزت  وال�ســكان 
�ســرورة التاأكــد مــن خلــو املا�ســية 
واإعطائهــا  املالطيــة  احلمــى  مــن 
والتبليــغ  ال�ســرورية  التطعيمــات 

عن وجود دالئل املر�ص فيها.
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حمزه لعريبي

ن�سوة احلراك
ال�سعب  وحــد  مــا  بقدر  ال�سعبي  احلـــراك  اإن 
وبقدر  واحــدة  كلمة  على  بدايته  يف  اجلزائري 
العهدة  اإ�سقاط  وهو  واحد  حول هدف  ما جمعه 
روؤو�ـــص  ــل  وك املطبلني  كــل  وبــالــتــايل  اخلام�سة 
الع�سابة، بقدر ما ت�سبب يف ظهور فئات متفرقة 
جت�سيد  طريقة  يف  وتختلف  الهدف  على  تتفق 
حوله  االلــتــفــاف  يجب  مــن  هــويــة  ويف  الــهــدف 

لتج�سيد الهدف.
ي�سدق  مل  نف�سه  ال�سعب  باأن  نعرتف  اأن  البد 
وبتلك  اجلـــراأة  وبتلك  القوة  بتلك  خــرج  باأنه 
الثاين والع�سرين من فيفري ليحقق  ال�سلمية يف 
حلما طال انتظاره بل حلما كان من اال�ستحالة يف 
امل�ستعلة  الرغبة  لكن  يتحقق،  اأن  االأغلبية  نظر 
يف الق�ساء على كابو�ص التوريث وكابو�ص التاأليه 
ال�سعب  خمــاوف  كل  بــددت  البوتفليقية  للذات 
ثم  اجلزائريون  ــراأ  وجت احلواجز  كل  وك�سرت 
خرجوا، اإال اأنه من املوؤ�سف اأنهم خرجوا ليكونوا 
قوة �ساربة فاإذا بهم يتحولون اإىل م�سرب متنازع 
عليه، فهذا الذي يرغب يف اال�ستيالء على ال�سعب 
من اأجل بلوغ جمل�ص تاأ�سي�سي، وهذا الذي يطمح 
وهذا  انتقالية  مرحلة  بلوغ  اأجل  من  ال�ستغالله 
اأجل  مــن  مطية  اإىل  ليحوله  ي�ستعطفه  ــذي  ال
واالنتقام  الثاأر  اأجــل  ومــن  نف�سه  يف  غاية  بلوغ 
عقد  تكون  يف  ت�سببت  التي  "اجلرناالت"  مــن 
نف�سية واأحقاد خفية لدى �سرا�سري لندن واأملانيا 

واأتباعهم.
اأ�سبه  اأن الكثري من اجلزائريني باتوا  املوؤ�سف 
املال  باإنفاق  ويقوم  غنائية  �سهرة  يح�سر  مبن 
فيما  واحل�سناوات،  الراق�سات  على  ح�ساب  بغري 
ي�سمى يف لهجتنا بالترباح، اأين ال ي�سعر املنفقون 
ب�سوء ما يقومون به  وال يقتنعون باأن ما يقومون 
اأن  بعد  ال�سباح  يف  اإال  فــادح  وخطاأ  خ�سارة  به 
حيث  الندم  يدركهم  ثم  الترباح  ن�سوة  تتال�سى 
اجلزائريني  من  الكثري  اأن  مبعنى  الندم،  ينفع  ال 
يدركون  ال  قد  احلــراك  ن�سوة  اأغرتهم  الذين 
عواقب اأفكارهم وتوجهاتهم وتبعيتهم ل�سرا�سري 
بعد  اإال  الداخل  يف  فرن�سا  وعمالء  واأملانيا  لندن 
املرتب�سون  ينجح  اأن  بعد  اأو  احلراك  ينق�سي  اأن 
بال�سيادة الوطنية يف التغرير بهم وا�ستدراجهم 
دولــة  اجلــزائــر  وم�سلحة  يتما�سى  ال  مــا  اإىل 
�سخ�ص  يقتنع  اأن  اال�ستحالة  ملن  ــه  واإن و�سعبا، 
ن�سوة  حلظة  اأو  غ�سب  حلظة  يف  دماغه  غ�سل 
ال�سيد واأنه �ساحب  "الزعيم واأنه  اأنه  يظن فيها 
اأنه  ي�ستيقظ على حقيقة  اأن  الفخامة" اإال بعد 
مغرر  �سخ�ص  جمرد  كان  واأنه  و�سيلة  جمرد  كان 
به ال الفخامة لقبه وال البطولة من ن�سيبه وال 
قناعته،  عنها  يدافع  كــان  التي  القناعة  حتى 
منفقني  اجلزائريني  من  الكثري  يبقى  متى  فاإىل 
الذين  الــلــئــام  على  ب�سخاء  والتبعية  لــلــوالء 
ينعمون باالأمن واال�ستقرار وراء البحار ويجرون 

يف املقابل "القطعان" اإىل الهالك؟

وين راك هارب من كلمة احلق... 
يا �سارق ال�سعب وخارب لبالد عليك 

ال�سعب حلق... بحر اأو اأر�ص وال حتى 
جوب بابورك فيه غرق... االأ�سفاد 

تليق بيك قبل ما يجي املوت يديك 
عليك الق�ساء ما ي�سفق... لو كنت بيد 

ال�سعب ياكل حلمك وميزق...

األقــت عنا�ســر ال�ســرطة باأمــن 
دائــرة عــني الطويلــة بخن�ســلة، 
القب�ص على �سخ�ســني يف ق�ســية 
�ســرقة مقهى تقــع داخل حمطة 
توزيــع البنزيــن، حيث ا�ســتولوا 
علــى رزمتــني مــن ال�ســجائر مــن 
خمتلف االأنواع، واأثناء جمريات 
التحقيق مع امل�ســتبه فيه اعرتف 
باقرتافــه جلــرم �ســرقة ثانيــة 
مــن داخل م�ســكن بحــي 20 اأوت 

مبدينة خن�ســلة رفقة �سريك له 
يف العملية، راح �ســحيتها �سخ�ص 
ينحــدر مــن واليــة خن�ســلة، اأين 
نقالــني،  هاتفــني  علــى  ا�ســتولوا 
ليتــم تقدميهما اأمام املحكمة اأين 
اأ�ســدر �ســد امل�ســتبه فيــه االأول 
عامــني  بعقوبــة  يق�ســي  حكــم 
ماليــة  وغرامــة  نافــذ  حب�ــص 
نافــذة، فيما ا�ســتفاد �ســريكه من 

ا�ستدعاء مبا�سر.

اأطاحت م�ســالح االأمن بخن�ســلة، 
بع�سابة اأ�ســرار يف ق�سية التجمهر 
امل�ســلح والتحري�ــص علــى التجمهر 
واالإخــالل بالنظام العام وامل�ســا�ص 
والتهديــد  العامــة  بال�ســكينة 
وقطــع  بي�ســاء  اأ�ســلحة  بوا�ســطة 
وقائــع   وتعــود  العــام  الطريــق 
الق�ســية اإىل تلقــي م�ســالح االأمــن 
بدائرة قاي�ص مكاملة هاتفية حول 
طلب تدخل على م�ستوى حي 544 
م�ســكن ببلدية قاي�ص لوقوع �سجار 
االأ�ســخا�ص  مــن  جمموعتــني  بــني 
مدججــني  ق�ســائيا،  م�ســبوقني 
مبختلف االأ�ســلحة البي�ساء، حيث 
الثانــوي  الطريــق  بغلــق  قامــوا 
علــى م�ســتوى ذات احلي بوا�ســطة 

حجــارة، حيــث مت توقيــف جميع 
املتورطني الذين تــرتاوح اأعمارهم 
بني العقد الثاين والثالث من العمر، 
اأيــن ات�ســح بــاأن �ســبب املناو�ســات 
بــني  وقعــت  م�ســاجرة  اإىل  تعــود 
جمموعــة مــن امل�ســبوقني ق�ســائيا 
املقيمــني بحــي 544 �ســكن قاي�ــص 
مع نظرائهم من امل�ســبوقني ق�سائيا 
بحــي 08 مــاي 1945 وكــذا حــي 
االأمــري عبــد القــادر بقاي�ــص، ليتم 
اإجنــاز ملــف جزائي �ســد امل�ســتبه 
فيهــم، اأين اأ�ســدر اأمر اإيداع يف حق 
اأ�ســخا�ص، كمــا مت اإدانــة  خم�ســة 
�سخ�ســني اآخريــن بنف�ــص التهمــة 
فيما ا�ســتفاد �ســخ�ص مــن االإفراج 

اإىل غاية ا�ستكمال التحقيق.

قامت اأم�ص، م�ســالح احلمايــة املدنية بنقل جثة كهل 
يف اخلم�ســينيات من العمــر اإىل م�ســلحة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى عني التوتة عقب العثور عليه م�سنوقا بحبل 
بال�ستيكي مبحل يخ�ســه لبيع املاأكوالت اخلفيفة بحي 
ال�سطا و�ســط بلدية عني التوتة، لت�سجل هذه البلدية 
يف غ�ســون اأ�ســبوع احلالة الثانية من نوعها خالل �ســهر 
رم�ســان، االأمــر الــذي ا�ســتدعى فتح حتقيق فــوري من 
طــرف اجلهــات املخت�ســة ملعرفــة مالب�ســات احلادثــة، 

وحتديد ما اإذا كانت انتحار اأم جرمية.

األقت عنا�سر ال�سرطة مبدينة عني امليلة اأم�ص القب�ص 
علــى �ســاب يف العقــد الثالث مــن العمر، متلب�ســا ب�ســرقة 
�ســيارة كانت مركونة على م�ســتوى احلي الت�ســاهمي زياد 

مبنطقة توفيل.
جــاء ذلــك بعد اأقــل من 12 �ســاعة من قيامه ب�ســرقة 
�ســيارة اأخرى من ذات العالمة التجارية على م�ستوى حي 
النــور املتواجــد على م�ســتوى املدخل ال�ســمايل للمدينة، 
عمليــة القب�ص جــاءت بعــد اأن فتحت اجلهات املخت�ســة 
حتقيقاتهــا املكثفة ليتم ر�ســد املتهم على منت �ســيارة من 
نــوع "كليو زرقاء" ليتم تر�ســد حتركاتــه والقب�ص عليه 
متلب�ســا، هــذا ويرتقب عر�ســه قريبا على قا�ســي اجلنح 

مبحكمة عني مليلة للف�سل يف ق�سيته.

متكنــت عنا�ســر ال�ســرطة باأن�ســيغة، مــن تفكيــك ور�ســة 
مبرابني تت�ســمن اأزيد من 3000 وحدة من مواد املنتوجات 
الغذائيــة دون ترخي�ــص ودون احــرتام �ســروط النظافــة 
ال�ســحية وذلــك بعــد معلومات حول ن�ســاط ور�ســة �ســرية 
لتعليق مادة الفلفل والزيتون واخليار امل�ســرب والب�ســل دون 
رخ�ســة وعدم احرتام ال�ســروط واملعايري وتقاليد العالمة 

التجارية.
وبالتن�سيق مع مديرية التجارة وم�سلحة حماية امل�ستهلك 
وقمــع الغ�ص وبعد اإجــراء املعاينة امليدانية للور�ســة، ورفع 
عينــات املخرب بغيــة اإجراء حتاليل واحل�ســول علــى نتائج 
وفتح حتقيق يف الق�سية، اأين مت حجز عدة اأو�سمة لعالمات 
جتارية خمتلفة يتم و�سعها على الدالء بعد ملئها باملنتوج، 
لي�ســل العدد االإجمايل لعدد الوحدات الغذائية املحجوزة 
اإىل 3036 وحــدة مــن املتوجــات الغذائيــة، ليتــم االإبقاء 
على ال�ســلع املحجوزة على م�ســتوى املراأبــني يف انتظار نتائج 

التحاليل و احل�سول على نتائج اخلربة .

العثور على كهل م�سنوق
 يف حمله بعني التوتة

الإطاحة ب�سارق ال�سيارات 
يف و�سح النهار 

حجز 3 اآلف وحدة من املواد الغذائية

اإ�سابة 03 اأ�سخا�ش باحلمى املالطية 

اميان. ج

بن �ستول. �ص

تويف 46 �سخ�سا 
واأ�سيب 1367 اآخرون 

يف 1241 حادث  خالل 
الفرتة املمتدة من 05 

اإىل 11 ماي اجلاري، عرب 
عدة واليات من الوطن، 

ح�سب ما اأفاد به اأم�ص 
بيان مل�سلحة االإعالم  

للمديرية العامة للحماية  
املدنية. 

و�سجلت م�سالح احلماية 
اأثقل ح�سيلة على م�ستوى 

والية امل�سيلة بوفاة 
 30 وجرح  اأ�سخا�ص   06

اآخريــن مت اإ�سعافهم و 
حتويلهــم اإىل املراكز 

االإ�ست�سفـائية على اإثـر 
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