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مع بداية املو�سم املقبل

مديرية ال�سحة حتذر
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على خلفية ق�سية التزوير
 يف حمررات اإدارية

�س 24

�سطيف

خن�سلة

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

�سورة من موقع اإجناز �سكنات  "عدل" بحملة 3 يف باتنة

م�ساريع �سكنية على اأنقا�ض مواقع اأثرية بباتنة!
ك�شفت حفريات مبوقع اإجناز ح�شة �شكنية �شمن برنامج "عدل" بحملة 3 يف وادي ال�شعبة بوالية باتنة، اأن امل�شروع الذي 
مت توطينه باملنطقة وانطلقت به االأ�شغال منذ مدة، ُج�شد جزء منه على اأنقا�ض موقع اأثري، حيث العثور على  اآثار تعود 

اإىل حقب قدمية يرجع اأن تكون احلقبة النوميدية ح�شب خمت�شني...

�كت�ساف �أثار مبوقع �إجناز �سكنات "عدل" بحملة

�ض 04

تخنق  "بريوقراطية" الإدارة 
املرقني العقاريني يف باتنـة

�لإفال�س طريق  يف  معتمد   عقاري  مرقي   232

بالط  بن  باتنة،  والية  مكتب  العقاريني،  للمرقني  الوطنية  املنظمة  رئي�س  ك�شف 
بوخلرا�س، اأن مهنة املرقي العقاري بالوالية باتت على درجة عالية من اخلطورة 
من جانب ال�شعوبات الكبرية التي يواجهها املرقي العقاري يف امليدان، ُمرجعا 
جميع امل�شاكل التي يتخبط فيها املرقيني اإىل االإدارة التي دائما ما تنفرد ح�شبه 

�ض 04بو�شع القوانني وتف�شريها دون الرجوع اإليهم...

اإفطار: 19:39
اإم�ساك: 03:45

تقبل اهلل �سيام اجلميع



ح�ســـان بوزيدي

مل يكن اأكرب املت�سائمني يتوقعون اأن يفعل بع�س 
كان  اأحد  ال  البلد،  باقت�ساد  فعلوه  ما  امل�سوؤولني 
الف�ساد  بان يح�سل كل هذا  يتكهن  اأو حتى  يفكر 
بهذا احلجم ال�سادم، كنا نظن اأن م�سوؤولينا حتى 
على  بالقليل  �سيكتفون  �سيئة  �سمعتهم  كانت  واإن 
�ساكلة " يل يخدم يف الع�سل ال زم يلح�س ا�سباعو" 
حلد  ت�سريبه  مت  ما  لكن  بالقانون"  ي�سرقوا   " و 
االأخ�سر  على  اأتــت  الع�سابة  اأن  يوؤكد  ال�ساعة 
ع�سرين  مدار  على  ال�سعب  تنهب  كانت  والياب�س، 
�سنة كاملة دون اأن يتفطن لها اأحد، و ارتفع من�سوب 
الرئي�س  مر�س  ملا  الرابعة  العهدة  يف  اأكرث  النهب 
امل�سوؤولني  هــوؤالء  اأن  يوما  ندري  نكن  مل  ال�سابق، 
وهم يت�سرفون بقيادة ال�سعب اجلزائري العظيم 
يتظاهرون  الذين  وهــم  ويخونوه  يخادعوه  اأن 
والنظافة  والنزاهة  بال�سرامة  الكامريات  اأمــام 
واالإخال�س للوطن، ولوال رحمة اهلل بهذه االأمة 
 22 يوم  ال�سعب  لينتف�س  االأ�سباب  لها  هياأ  الذي 
فرباير املا�سي �سد العهدة اخلام�سة والتي ب�سببها 
باأكمله،  البلد  البتلعوا  �سيئ  كل  بعدها  اأ�سقطت 
املال  نهبوا  الذين  واخلونة  القوم  �سرار  ــوؤالء  ه
االآخر  والبع�س  املاليري  ابتلع  وبع�سهم  والعقار 
اآالأف الهكتارات من العقار واآخرون يريدون  اأخذ 
اأن  ميكن  ال  ب�سر،  اأهوؤال  واجلبال،  التالل  امتالك 
يكونوا جزائريني، واأ�سك حتى يف اأ�سولهم، مل يكن 
لديهم اأدنى ا�ستعداد للكف عن النهب واالإختال�س، 
اأن احلراك فاجاأهم على حني غفلة فك�سف  لوال 
االأقنعة  واأزاح  العامل،  اأمــام  وف�سحهم  عوراتهم 
درو�سا  باالأم�س  يعطوننا  كانوا  من  وجوههم،  عن 
اأنهم من كبار حمرتيف  والتاريخ تبني  الوطنية  يف 
اختال�س املال العام، ظهر اأنهم ل�سو�س كبار ولهذه 
االأ�سباب كانو ي�سرون على عهدة خام�سة اأو مدى 
احلياة ال فرق مهما كان الثمن من اأجل البقاء غري 
اإنها  البلد،  اأحرقوا  حتى  ولو  للتنازل  م�ستعدين 
واليتامى  الت�سامن  اأموال  حتى  العظمى،  اخليانة 

نهبوها.
الع�سابة فعلت فعلتها يف البلد و�سبكة اإجرامية 

بامتياز.

اآخـــر الكالم

يا قا�سي والينا...
 اأفتينا...

ما زكاة الظلم اإذا جتاوز حد الن�ساب ....؟؟؟

وطني... بكل ما اأوتيت 
من حزن... اأريدك 

لكــل �لنا�س
smssms

بطاقة حمـــــــــراء

قال: علي لع�سكري
 )من�سق الهيئة الرئا�سية للأفافا�س(

..."التغيري �رضورة البد منها".

قلنا: يا راجل... كم لبثتم؟

auresbook

هــو عــدد الراغبني يف الرت�ســح لالنتخابات الرئا�ســية املقررة 
اكتتــاب  ا�ســتمارات  ا�ســتلموا  الذيــن  املقبــل  جويليــة   4 يــوم 
التوقيعــات الفرديــة، حيــث اأن املعنيــني ا�ســتفادوا مــن ح�ســ�س 
خا�ســة با�ســتمارات االكتتاب تطبيقا لالأحكام القانونية املعمول 
بها، وهذه العملية ت�سري يف ظروف ح�سنة، ح�سب ما اأكدته وزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.

اأ�ســبح فر�ســة  اأن �ســهر رم�ســان قــد  يبــدو 
مواتية الإباحة كل �سيء والقفز فوق القانون، 
فقد بــات التجــار ي�ســتغلون تهافت ال�ســائمني 
�ســيء  اأي  �ســيء" وراحــوا يبيعــون  "اأي  علــى 
دون مراعاة ال�ســروط املنا�ســبة حلفظ ال�ســلع 
و�سروط �سالمة امل�ستهلك، كعر�س الزالبية يف 
ال�سوارع وتركها عر�ســة للح�سرات وغريها من 
املوؤثرات اخلارجية وتعر�س م�سروب ال�سربات 
الأ�ســعة ال�ســم�س وغري ذلك من التجاوزات فهل 

بات رم�سان حجة لتهديد �سالمة امل�ستهلك؟
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متى تختفي مثل هذه 
املظاهر التي يتحمل 

املواطن جزءا منها من 
طرقات مدينة باتنة، 
ومتى تقوم ال�سلطات 

بواجبها عرب تفعيل دورها 
الرقابي الدوري على 

خمتلف االأحياء، عرب ردع 
�سارقي اغطية البالوعات.

ال�سورة من حي 500 
م�سكن باتنة

ُي�سرب هذا املثل يف الرجل ال�سالح حني ي�سقط 
ال�سقطة ، و�ُسبه الرجل هنا باجلواد الأ�سالته فهذا 
ينم عن �سالحه وعلو �ساأنه، ويقال اأن اأول من قال 

هذا املثل ابن القرية حينما دخل على احلجاج 
فاأخذ يوبخه ؛ الأنه خرج عليه مع ابن االأ�سعث 

ولكن ابن القرية اأقنعه ببليغ القول اأنه ملا خ�سه 
باحلمد والثناء ، �سد بالوثاق و�سيق عليه اخلناق 
وتالأالأت فوقه ال�سيوف ، فعذره االأمري واأر�سله اإىل 

هند ليطلقها يف كلمتني اثنتني، فذهب اإليها قال لها 
: اإن االأمري يقول لك كنت فبنت ، فقالت : واهلل ما 
فرحنا به اإذا كان وال حزًنا عليه اإذا بان ، وبعدها 

ان�سرف ابن القرية اإىل احلجاج فطلب منه خطبة 
يخطبها يف النا�س ، وملا انتهى قال له كيف راأيتني 
؟ فاأجاب ابن القرية قائاًل : راأيت االأمري خطيبًا 
م�سعقًا ، فقال له احلجاج  لتخربين كيف ؟ فقال 

: راأيت االأمري ي�سري باليد ، ويكرث بالرد ، وي�ستعني 
باأما بعد ، وا�ستكمل ابن القرية حديثه قائاًل : اإن 

راأيت اأن تاأذن يل بكلمات اأتكلم بهن يكن بعدي مثاًل 
، قال : هاتهن، قال : اأيها االأمري ، لكل جواد كبوة ، 

ولكل �سجاع نبوة ، ولكل كرمي هفوة .
ولهذا املثل ق�سة تعرب عن معناه فقد حدث اأن 

�سقط ح�سان ملزارع يف بئر جاف ، فحاول املزارع 
اإخراجه ولكن دون جدوى، فقد ك�سرت �ساقه ومل 

يقوى على اخلروج ، فقال املزارع يف نف�سه احل�سان 
عجوز وتكلفة اإخراجه من البئر �ستوازي ثمن 

�سراء ح�سان جديد، وهنا قرر املزارع اأن ي�سرب 
ع�سفورين بحجر واحد يردم البئر اجلافة 

ويتخل�س من م�سكلة احل�سان امل�ساب بدفنه يف 
البئر ، فطلب العون من بع�س املزارعني فاأتوا 

مبعاولهم وفوؤو�سهم واأخذوا يردمون البئر ، ففطن 
احل�سان ملا يحدث واأخذ ي�سهل طالًبا النجدة، 

وبعد قليل توقف ال�سهيل فنظر املزارع ومن 
معه ليجدوا احل�سان من�سغاًل بنف�س الرتاب عن 

ظهره، واإ�سقاطه على االأر�س وكان كلما فعل ذلك 
ازداد ارتفاًعا فوق الرتاب ، وظل هكذا يقرتب 

من احلافة خطوة بخطوة حتى ا�ستطاع اخلروج 
، وتعجب املزارع ومن معه كثرًيا من فعلة احل�سان 
الذي ا�ستطاع اأن يتغلب على كبوته ويخرج منها.
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امل�سل�سل اجلزائري "اأوالد احلالل" ي�ستقطب عدد 
كبري من امل�ساهدين، حيث يعتربه الكثري من اأح�سن 
امل�سل�سالت اجلزائرية يف الدراما الرم�سانية، فهو 
اإ�سكالية  امل�سل�سل  واأثــار  الق�سايا،  عديد  يعالج 
بالتزوير  معقدة  �سبكة  خــالل  مــن  ــرتزاق  ــس اال�
والرذيلة من جهة وما ن�سميه "اأوالد احلرام" يف 
لغتنا ال�سعبية ومن جهة اأخرى االأخالق ال�سادقة 
عن  عبارة  فامل�سل�سل  احلالل"  "اأوالد  ن�سميه  وما 

الوهراين  املحيط  جوف  يف  حقا  يدور  ملا  كا�سف 
الذي ال يختلف عن املحيط العا�سمي اأو العنابي 
ترّبع  وقد  هذا  كبرية،  جزائرية  مدينة  اأي  اأو 
الدرامية  االأعمال  عر�س  على  الدرامي  امل�سل�سل 
االأكرث م�ساهدة لدى اجلزائريني يف رم�سان عرب 
فاقت  حيث  "يوتيوب"،  العاملي  الفيديو  موقع 

ن�سبة م�ساهدته اأزيد من 12 مليون متابع.

يف الوقت الذي توؤكد فيه وزارة التجارة باأن اأعوانها 
على قدم و�ساق لتطبيق قراراتها الهادفة حلماية 
امل�ستهلك اجلزائري خالل �سهر رم�سان، واأنها �ستوفر 
لهم احلماية واالأمن الكافيني، ال تزال احتجاجات 
االأعوان متوا�سلة اأمام مديريات التجارة الوالئية 
اإحدى  ليهددوا ووفق بيان  واجلهوية منذ االثنني 
با�ستمرار  وجيتا"  "�سناباب  املعروفتني،  النقابتني 
االحتجاجات واالإ�سراب عن العمل ثالثة اأيام من 

الوقت  يف  املوقف  هذا  وي�ستمر  اأ�سبوع،  بداية  كل 
اأوقفت  النقابة  اأن  الو�سية  ــوزارة  ال تزعم  الذي 
االإ�سراب بعد �سدور حكم ق�سائي بعدم �سرعيته، 
خالل  االأعـــوان  احتجاج  مر  فقد  ذلــك  من  واأكــرث 
بلبلة  يثري  اأن  دون  الكرام  مرور  املا�سيني  اليومني 
اإعالمية كبرية رغم اأهميته ومدى خطورته خالل 
اإىل  اجلهات  ببع�س  دفع  ما  بالذات،  الفرتة  هذه 

تف�سريه بالتعتيم لك�سر االحتجاجات.

ا�ستالمهم  عدم  من  الف�سيل  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  املالية  الدولة  باإعانة  املعنيني  املواطنني  من  العديد  ا�ستكى 
املنحة املقدرة بـ 6 اآالف دينار جزائري، وذلك ب�سبب تاأخر العديد من البلديات يف حتويلها اإىل ح�سابات املعوزين 
االإعانة مل  اأن ممن حت�سلوا على تلك  الكرمي، واالأدهى من ذلك  ال�سهر  اأ�سبوع على بداية  اأكرث من  رغم م�سي 
يتح�سل من املبلغ املعلن عنه 6 اآالف دج من طرف احلكومة �سوى على 3500 دج ويف اأح�سن االأحوال 4000 دج، 

وقد مت اللجوء اإىل هذا بعد االحتجاجات ع�سية كل رم�سان ومنذ �سنوات.

ك�سف رئي�س املنظمة الوطنية حلماية امل�ستهلك، 
عن ت�سجيل العديد من التجاوزات للتجار خالل 
املرجعية  االأ�سعار  احــرتام  وعــدم  رم�سان،  �سهر 
مطالبا  �سابقا،  التجارة  وزارة  حددتها  التي 
�سدهم  ثبتت  من  �سد  العقوبات  اأق�سى  بتطبيق 
املخالفات وهو ما يدل على اأننا اأمام حالة احتكار 
التجارة  وزارة  اأن  ورغــم  نــدرة.    ولي�س  وج�سع 

بع�س  ا�ــســتــرياد  يخ�س  فيما  ت�سهيالت  قــدمــت 
املنتجات اإال اأنها �سهدت ارتفاعا كبريا وال يعرف 
م�سدرها، واإن ثبت ذلك يجب �سطب كل متورط  
فورا من قائمة امل�ستوردين ومنعه من ا�سترياد اأي 
منتوج واإدراجه يف قائمة الغ�سا�سني، الأنه من غري 
املعقول رفع ر�سوم جمركية على مواد ال ي�ستفيد 

منها امل�ستهلك.

ح�سم الناخب الوطني جمال بلما�سي، هوية حار�س املرمى الذي �سيعّول عليه خالل مناف�سات كاأ�س اأمم اأفريقيا 
2019 التي �ستحت�سنها م�سر انطالقا من �سهر جوان، باختياره وهاب راي�س مبوحلي، حار�س االتفاق ال�سعودي، 
خالل البطولة القارية، يذكر اأن مبوحلي مل ي�سارك يف اأي مباراة منذ �سهر مار�س، تاريخ املواجهة اأمام ال�سباب 
حل�ساب االأ�سبوع الـ24 من الدوري ال�سعودي للمحرتفني، ويعاين حار�س املرمى الرحالة من ك�سر يف اإ�سبع االإبهام، 

مما جعل الكرثيني يرهنون حظوظه يف امل�ساركة يف املباريات املتبقية من املو�سم احلايل.



عّمق الفريق املتقاعد حممد مدين املدعو "توفيق" واملوقوف ب�شجن البليدة الع�شكري من انق�شامات املعار�شة، يف ظل ترا�شق 
بالت�شريحات وتبادل للتهم بني حزبي )ال�شيخني( مقري، وجاب الله، يتهم فيها كل طرف الآخر باأنه كان "خادما مطيعا" لل�شلطة 

التي اأزاحها احلراك ال�شعبي الأخري. 
عبد الرحمان �شايبي 

تدمري 5 قنابل تقليدية بكل من ال�سلف وعني الدفلى

ك�سف خمباأ اأ�سلحة وقنابل يف مترنا�ست 
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ت��وىل القيادي��ان الب��ارزان يف كل م��ن حركة حم�ض 
وح��زب العدالة والتنمي��ة نا�شر الدي��ن حمدادو�ض، 
وخل�ش��ر ب��ن خ��اف عل��ى الت��وايل، عملي��ة الرتا�شق 
بالت�شريحات، عن اأكرب حزبني اإ�شاميان يف املعار�شة. 
وكان النائب خل�شر بن خاف �شباقا الإ�شعالها بعودته 
اإىل تن��اول مو�ش��وع لقاء الدكتور عب��د الرزاق مقري 
مب�شت�ش��ار الرئا�ش��ة �شقيق الرئي���ض امل�شتقيل ال�شعيد 

بوتفليقة.
حيث اأكد القيادي بجبهة العدالة والتنمية، خل�شر 
ب��ن خ��اف، رف���ض "جماعته" ملب��ادرة رئي���ض حركة 
جمتم��ع ال�شل��م، عب��د الرزاق مق��ري، ال��ذي يكون قد 
لع��ب دور الو�شي��ط ب��ني املعار�ش��ة وال�شلط��ة ال�شن��ة 
الفارطة يف م�شعى تاأجيل االنتخابات، كونه اأمرا غري 

د�شتوريا، ح�شب و�شف بن خاف.
مق��ري  اأن  اخل�شو���ض،  به��ذا  خ��اف  ب��ن  واأو�ش��ح، 
ا�شُتقب��ل َمن طرف جاب اهلل بعد لقاءه ب�شقيق رئي�ض 
اجلمهورية ال�شابق، �شعيد بوتفليقة، وقد اأو�شاه باأن 
ال يك��ون عّراب��ا لل�شلط��ة مببادرت��ه الت��ي كان �شقيق 
الرئي���ض ِم��ن وراءه��ا، وي��رتك ال�شلط��ة تب��دي نيتها 
مبا�ش��رة دون التداري وراء مبادرتك��م والو�شول اإىل 

م�شعاها بتزكية من املعار�شة.
و�ش��دد املتح��دث اأن عب��د ال��رزاق مق��ري، مل يو�ش��ح 
يف البداي��ة م��ن ا�شتقبل��ه يف الرئا�شة، وكلن��ا نعلم اأن 
الرئي�ض ُي�شرّي البلد م��ن فرا�شه بزرالدة، وبعد اإحلاح 
من��ا اع��رتف اأن ال��ذي ا�شتقبل��ه ه��و �شقيق��ه �شعي��د، 

واآخرين حتفظ عن ذكر اأ�شمائهم.
وق��ال القيادي بجبهة العدال��ة والتنمية يف معر�ض 
�ش��رده ملجري��ات اللقاء "اإن ج��اب اهلل اأبل��غ مقري اأن 
مبادرت��ه مرفو�ش��ة الأنه��ا غ��ري د�شتوري��ة، حي��ث اأن 
تاأجي��ل االنتخاب��ات ال ميك��ن اأن يك��ون اإال يف حال��ة 
ح��رب ثم اأنه ا�شتياء على �شلط��ة ال�شعب، كما اأبلغه 
اأن��ه ال يري��د التحاور مع من انتح��ل �شفة اأخيه و�شرّي 

البلد بالوكالة".
وي��رى ب��ن خ��اف، ب��اأن مق��ري بع��د ف�ش��ل مبادرته 
اته��م جبه��ة العدالة والتنمي��ة بالت�شب��ب بذلك عن 
طري��ق ت�شريحاتها ع��رب و�شائل االإع��ام، وهو االأمر 
ال��ذي جعل��ه ي��رد بعن��ف يف كل مرة عل��ى ال�شحفيني 
وعل��ى االأحزاب ال�شيا�شية الت��ي تنتقد لقائه ب�شقيق 

الرئي�ض".
و�شّع��د املتحدث من لهجت��ه بالقول اأن حزبه �شفاف، 
ومتعفف ع��ن ممار�ش��ة �شيا�شة اخل��داع والنفاق التي 
ا�شتفحل��ت يف ال�شاحة، وهو اخليط الذي دفع الطرف 
االآخ��ر اإىل االإم�ش��اك ب��ه، يف رده عل��ى م��ا اعتربه��ا 

مقري.  ال�شيخ  على  والتنمية  "تهجمات" العدالة 
حّرك��ت عل��ى ال�شري��ع ت�شريحات خل�ش��ر بن خاف 
مع�شك��ر احلم�شيني الذين ردوا بدوره��م على ال�شريع 
الدي��ن  نا�ش��ر  الربمل��اين  ن�شره��ا  تو�شيح��ات  ع��رب 

حمدادو�ض عرب �شفحته يف الفاي�شبوك. 
وق��ال حمدادو���ض نذّك��ر ال�شيد "بن خ��اف" باأّن ما 
يعيب��ه علينا بهذه االت�شاالت املعلنة والر�شمية، تقع 
في��ه قي��ادات من "جبه��ة العدال��ة والتنمي��ة" نف�ُشها 
وبعل��م ال�شيخ جاب اهلل ذات��ه، يف اإ�شارة رمبا لعاقات 
النائ��ب حل�شن لعريبي بجهات ناف��ذة يف النظام، منها 
على وجه التحديد مدير دائرة اال�شتعامات االأمنية 

ال�شابق اجلرنال حممد مدين املدعو "توفيق".
وا�شرت�ش��ل حمدادو���ض يف اإمياءاته قائ��ا: "عندما 
ا – وب��دون علم املعار�ش��ة وال م�شارحة  تلتق��ي – �شرًّ
ال��راأي العام، مع هذه القوى غ��ري الد�شتورية )�شقيق 
الرئي���ض ال�شاب��ق يف اأكرث من م��ّرة وباع��رتاف املعني 
ذاُت��ه(، ومع راأ�ض الدول��ة العميقة، ومع الوزير االأول 
االأ�شب��ق )عب��د املال��ك �ش��ال(، ب��ل وحت��ى م��ع ممثل 
ع��ن “ب��دوي”، اأثن��اء ت�شكيل��ه للحكوم��ة االأخرية – 

ا – بعد احلراك ال�شعبي. املرفو�شة �شعبيًّ
واأ�ش��اف القي��ادي يف حم���ض "لق��د توّجهن��ا مببادرة 
التواف��ق الوطن��ي اإىل كّل موؤ�ش�ش��ات الدول��ة –ومنها 
 – ال�شيا�شي��ة  الطبق��ة  الرئا�ش��ة، واإىل كّل مكّون��ات 
مواالة ومعار�شة– واإىل املجتمع املدين وال�شخ�شيات 
ومكت��وب  معل��ن  وطن��ي  م�ش��روع  �شم��ن  الوطني��ة، 
وم��وّزع، واأّن لقاءن��ا م��ع َمن ُيعترب االآن م��ن القوى غري 
الد�شتوري��ة، كان �شمن �شلطة االأمر الواقع، التي كان 
يذع��ن له��ا اجلمي��ع، وتتعامل معه��ا جمي��ع االأطراف 

)موؤ�ش�ش��ات ر�شمي��ة وحزبي��ة وجمتمعي��ة واإعامية 
ودولي��ة(، بل اإّن وثيقة مازف��ران للمعار�شة جمتمعة 
كان��ت تن���ضّ عل��ى احل��ّل التوافق��ي املتفاو���ض علي��ه 

معها".
واأ�ش��ار القي��ادي احلزبي اإىل اأن مو�ش��وع االت�شاالت 
ه��و "م�ش��روع التواف��ق الوطن��ي"، ولي���ض مفاو�ش��ات 
حزبي��ة ل�شال��ح احلرك��ة )وذلك مهم��ا كان راأي جاب 
اهلل وب��ن خ��اف يف امل�ش��روع(، م�شيفا "علًم��ا اأن ذلك 
امل�شروع قد و�شعنا له �شروطا وطنية، ومنها: موافقة 
جمي��ع موؤ�ش�ش��ات الدولة علي��ه، حتى ال يك��ون �شمن 
�ش��راع االأجنح��ة، واأن ت�ش��ارك في��ه املعار�ش��ة دون 
اإق�ش��اء اأح��د، اإال م��ن اأق�ش��ى نف�ش��ه. اختت��م النائب 

نا�شر الدين حمدادو�ض.
وب��راأي متابع��ني ف��اإن "ترا�شق��ات" االإ�شامي��ني ل��ن 
تتوق��ف عند هذا احلّد، ما مل تتدخل قيادة احلزبني 
لو�ش��ع ح��د له��ا، واأ�ش��ار متابع��ون اأن م��رد تهجم��ات 
ناب��ع  البع���ض  بع�شه��ا  مع�شك��رات  عل��ى  االإ�شامي��ني 
باالأ�شا���ض من خماوف الذهاب اإىل انتخابات رئا�شية، 
�ش��واء تلك التي تدعو اإليها ال�شلطة عن طريق رئي�ض 
الدولة عبد القادر بن �شالح، اأو تلك التي ترمي اإليها 
اأط��راف يف املعار�ش��ة، و�شخ�شي��ات وطني��ة يف خ��ال 
الن�شف الث��اين من ال�شنة اجلاري��ة 2019. ويخ�شى 
االإ�شاميني ت�شييع فر�شة لعب االأدوار االأوىل عليها، 
واأن��ه اأمام ن�شوب وعاء التيار االإ�شامي، فاإن املراهنة 
تبقى على ا�شتقطاب �شباب احلراك عرب اإظهار ان�شهار 
املعار�شة فيه، وتاأييد مطالبه دون قيد اأو �شرط، وهو 
م��ا يفهم من ا�شتمرار "الغ��زل" االإ�شاميني واملعار�شة 

جمعاء لل�شارع املنتف�ض �شد رموز ال�شلطة. 

ك�ش��ف حمام��ي االأمين��ة العامة حلزب 
العمال، مقران اآيت العربي، عن توجيه 
تهمت��ي التاآم��ر للم�شا���ض ب�شلط��ة قائد 
لتغي��ري  والتاآم��ر  ع�شكري��ة،  ت�شكيل��ة 
النظ��ام، للويزة حنون م�شريا اأن عقوبة 

اإحداهما ت�شل اإىل االإعدام.
وق��ال اآيت العرب��ي، يف بيان ن�شره، يوم 
اأم���ض “وجهت حلن��ون تهمت��ني، االأوىل 
تتعل��ق بالتاآم��ر للم�شا���ض ب�شلطة قائد 
تتعل��ق  والثاني��ة  ع�شكري��ة،  ت�شكيل��ة 
اأن  النظ��ام” مو�شح��ا  لتغي��ري  بالتاآم��ر 
عقوبة اجلرمية االأوىل ت�شل من 5 اإىل 
10 �شنوات �شجنا وفقا للمادة 284 من 
قانون الق�ش��اء الع�شكري، يف حني ت�شل 
عقوب��ة الثانية لاإعدام وفق��ا ملا تن�ض 

عليه املادة 77 من قانون العقوبات.

واأ�ش��اف يف ذات ال�ش��دد: “ا�شتدعي��ت 
لويزة حنون ك�شاهدة يف ق�شية ال�شعيد 
بوتفليق��ة ومرافق��ني اآخري��ن، وذهبت 

باإرادته��ا  الع�شكري��ة  املحكم��ة  اإىل 
ا�شتجاب��ة لا�شتدع��اء، ومت اال�شتم��اع 
اإىل اأقواله��ا به��ذه ال�شف��ة، وبع��د ذلك 

وجه لها قا�ش��ي التحقيق تهمتني، واأمر 
بحب�شها، مت ا�شتئن��اف اأمر االإيداع اأمام 
اال�شتئن��اف  مبجل���ض  االته��ام  غرف��ة 
الع�شكري بالبليدة الذي �شينظر يف هذا 

اال�شتئناف يوم 20 ماي احلايل”.
وبخ�شو�ض توكيله للدفاع عن االأمينة 
العام��ة حل��زب العمال، اأو�ش��ح املتحدث 
ياإع��ام  و�شيق��وم  وكلت��ه،  االأخ��رية  اأن 
ال��راأي الع��ام فق��ط مبا ميك��ن الت�شريح 
ب��ه م��ع احلفاظ عل��ى �شري��ة التحقيق، 
موؤك��دا اأنه ق��د زار موكلت��ه ومعنوياتها 
مرتفع��ة، اأما عن القرار املتوقع اإ�شداره 
بح��ق املتهم��ة فق��د اأك��د اأن��ه لي���ض ل��ه 
اأح��كام م�شبق��ة و�شيع��ود للحدي��ث عن 
الق�شية بعد جل�ش��ة غرفة االتهام يوم 
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 حتركت قيادة احلزب العتيد لت�شحيح 
جمال  خلف  انتخاب  مرور  "امل�شار" بعد 
العامة  االأم��ان��ة  راأ���ض  على  عبا�ض  ول��د 
التحركات  ه��ذه  ت��اأت��ي  مثلما  ب�����ش��ام، 
من  ن�شخ  بعيد  ح��د  اإىل  ت�شبه  ال��ت��ي 
�شيناريوهات "الت�شحيحية" التي طالت 
يف  الوطنية  ال�شاحة  اأح���زاب  معظم 
عنها  ومتخ�ض  املعار�شة  يف  كما  امل��واالة 
واقع جديد، اأ�شماه الوزير االأول ال�شابق 

مرة ب� "�شرعية الواقع"؟ 
حلزب  الربملانية  الكتلة  رئي�ض  وفتح 
بورياح،  خالد  الوطني،  التحرير  جبهة 
غداة تن�شيبه رئي�شا للكتلة، خلفا للنائب 
حممد بوعبد اهلل، فتح  النار على رئي�ض 
بو�شارب  معاذ  الوطني  ال�شعبي  املجل�ض 
من�شبه  من  اال�شتقالة  اإىل  اإي��اه  داعيا 

ا�شتجابة ملطالب ال�شعب اجلزائري.
الربملانية  الكتلة  "اإن  ب��وري��اح  وق��ال 
للحزب العتيد يف الغرفة ال�شفلى للربملان 
�شتحاول تفعيل مبداأ التفاو�ض مع رئي�ض 
املجل�ض ال�شعبي الوطني، لكي ي�شتقيل من 
من�شبه"، م�شيفا يف هذا ال�شياق "�شنعمل 
اجلزائري  ال�شعب  مطالب  اإي�شال  عل 
االأفان  الأن  الوطني  ال�شعبي  للمجل�ض 

جزاأ من ال�شعب".
نواب  بني  التن�شيق  باأن  املتحدث  و�شدد 
احل���زب ال��ع��ت��ي��د ���ش��ي��ك��ون امل��ه��م��ة التي 
متر  ال��ت��ي  احل���ايل  ال��ظ��رف  يف  تنتظره 
ال�شعب  مطالب  واأن  خا�شة  الباد،  بها 
م�شموعة،  تكون  اأن  يجب  اجل��زائ��ري 
جبهة  حل��زب  ال��ع��ام  "االأمني  متابعا: 
التحرير حممد جميعي اأكد يف الكثري من 
ي�شل  اأن  يجب  ال�شعب  �شوت  باأن  املرات 
التي يتواجد  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  لكل 

بها نواب االأفان".

انتخاب  من  فقط  اأياما  اخلطوة  وتاأتي 
ما  لاأفان،  عاما  اأمينا  جميعي،  حممد 
ي�شع �شيناريو االإطاحة برئي�ض الغرفة 
ال�شفلى على �شلم اهتمامات مكتب حيدرة 
العام  ال��و���ش��ع  م��ن  م�شتفيدا  اجل��دي��د، 
ال�شابقة،  االأفان  قيادة  على  ال�شاخط 
بحيث ي�شبح ترتيب بيت احلزب العتيد 
"املتحف"  اإىل  التوجه  لتفادي  اأولوية 
ن�شري  ال�شعبي،  احل���راك  يطالب  كما 
الرئي�ض  ف��رتات  باأ�شواأ  احل��زب  ارتباط 
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  ل��ل��ح��زب،  ال�����ش��ريف 

امل�شتقيل عبد العزيز بوتفليقة. 
انبثقت  التي  اجلديدة  القيادة  وت�شعى 
بدل  م��رة  الأول  ال�شري  االق���رتاع  ع��ن 
قامو�ض  يف  عليها  امل��ت��ع��ارف  ال��ت��زك��ي��ة 
ال  كليا،  احل��زب  دم��اء  لتجديد  احل��زب 
اأن تكون بداية  اأطراف مطلعة  ت�شتبعد 
االأوىل  بال�شوفو  التغيري  اأو  "التطهري" 
الذي  بو�شارب  معاذ  ا�شم  واأن  للحزب 
جاء اإىل االأ�شواء بفعل "كادنة" �شيكون 
جبهة  ح��زب  ليحفظ  "القرابني"  اأول 
يف  ال�شيا�شية  مكانته  الوطني  التحرير 
اإليها  يتطلع  التي  اجل��دي��دة  اجل��زائ��ر 

اجلميع. 

اجلرنال توفيق "ُيفتت" معار�سة الإ�سالميني!  

لويزة حنون قد تواجه عقوبة الإعدام

تذاكر الطريان تدفع طلبة اجلنوب اإىل الحتجاج بنب عكنون

ت�سحيحية جديدة لإعادة ترتيب بيت الأفالن 

ترميم ق�سبة اجلزائر يعود اإىل كوبا 

ق. و

ق. و

ق. و

اجلنوب  م��ن  ينحدرون  جامعيون  طلبة  االأرب��ع��اء،  اأم�����ض  اأق���دم 
اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان  مقر  غلق  على  اجل��زائ��ري، 

الواقع يف بن عكنون غرب العا�شمة.
و�شل الطلبة املحتجني �شريورة العمل  بالديوان الذي ي�شرف على 
بتهاون  منددين  الوطني،  امل�شتوى  على  اجلامعية  اخلدمات  ت�شيري 
والتي  الطائرة،  تذاكر  لت�شليم  املقررة  باملواعيد  االن�شباط  وعدم 
ي�شمنها لهم القانون كحق مبعدل 3 تذاكر �شنويا، نظرا لبعد امل�شافة 

بني اجلزائر العا�شمة وواليات اجلنوب.
ونوه  الطلبة، اإىل اأنها لي�شت املرة االأوىل التي يحتجون فيها اأمام 

مقر الديوان ب�شب امل�شكل نف�شه دون اأن يتحرك امل�شوؤولون حلله.

اتفقت وزيرة الثقافة مرمي مردا�شي و�شفرية كوبا باجلزائر كارا مارغاريتا بوليدو ا�شكوديل 
اجلزائر  ق�شبة  ترميم  عملية  يف  الكوبية  اخلربة  من  اال�شتفادة  على  باجلزائر  االأول  اأم�ض 
وفق بيان لوزارة الثقافة، وقرر الطرفان يف حديثهما حول �شرورة توطيد التعاون يف املجال  

الثقايف واإبرام اتفاقيات بني البلدين فيما يخ�ض ترميم الق�شبة "يف االأ�شابيع القادمة". 
وثمنت بهذه املنا�شبة وزيرة الثقافة م�شاركة املجتمع املدين يف خمتلف عمليات الرتميم التي 

تقوم بها كوبا على م�شتوى االأحياء القدمية بهافانا القدمية.
القدمية  هافانا  مدينة  وخ�شو�شا  الرتاث  ترميم  جمال  يف  رائدة  الكوبية  التجربة  وتعترب 
العمراين  تنا�شقها  على  واحلفاظ    16 ال�  القرن  اإىل  تاريخها  يعود  التي  فييخا(  )هابانا 
لل�شكان  واإ�شراكها  املبا�شر  الدولة  اهتمام  نتيجة  الثقافية  وروحها  االجتماعي  ون�شيجها 
اليوم  اأ�شبحت  والتي  والثقافية  االجتماعية  التنمية  يف  املدين  املجتمع  ومنظمات  املحليني 

قبلة حلوايل مليوين �شائح �شنويا .

ع.�ض

عبد الرحمان. �ض 

باتت اأيام رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني معاذ بو�شارب "معدودة" بالنظر اإىل ما 
يجري يف داخل حزبه، بعد انتخاب الأمني العام اجلديد لالأفالن حممد جميعي، الذي 

فور طلب ال�شفح من "فخامة " ال�شعب كما قال، تعهد باإعادة حزب الآباء والأجداد اإىل 
جادة الطريق. 

خمباأ  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  م��ف��رزة  ك�شفت 
و77  ملم   107 قذيفة    95 عل  يحتوي  للذخرية 
 82 عيار  ه��اون  قذائف  و10  ج��ي   األ  اأف  قنبلة 
قريب  ملم   120 للهاون  تفجري  �شمامات  و3  ملم 
ال�شريط احلدودي مترنا�شت، ح�شبما اأفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني 
دم��رت،  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض  م��ف��ارز  وك��ان��ت 
بحث  عمليات  اإثر  ال�شنع،  تقليدية  قنابل  خم�ض 
ومت�شيط بكل من عني الدفلى وال�شلف، حب ما اأفاد 

به بيان ثان لوزارة الدفاع يوم اأم�ض.
ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز 
للجي�ض الوطني ال�شعبي بكل من جانت ومترنا�شت، 
الذهب  عن  للتنقيب  معدات  و�شبطت  منقبني  �شتة 
واحل��ج��ارة،  ال��ذه��ب  خ��ام  خليط  م��ن  كي�شا  و15 
من  �شرعي  غري  مهاجرا   30 توقيف   مت  حني  يف 

جن�شيات خمتلفة بكل تلم�شان وتيارت.
ق. و



يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

الهاتف: 033.29.18.51  الفاك�س: 033.29.18.51
الربيد االإلكرتوين:

journalelauresnews@gmail.com 

عنوان واحد يجمعنا

قطاع  يتدعم  اأن  املرتقب  مــن 
ــة بــبــاتــنــة مـــع بــدايــة  ــي ــرتب ال
بـ04  املقبل،  املدر�سي  الدخول 
و12  متو�سطات   05 ثــانــويــات، 
�سيتم  كما  ابــتــدائــيــة،  مدر�سة 
يف  ريا�سة  قــاعــات   10 ا�ستالم 
ريا�سة  وقاعة  الثانوي  الطور 
املتو�سط،  الـــطـــور  يف  واحـــــدة 
مدر�سي  مطعم   58 اإىل  اإ�سافة 
الطور  يف  تو�سعة  ق�سم   24 و 

االبتدائي.
ـــك يف الــوقــت الــذي  يــاأتــي ذل
معهد  من  الوالية  فيه  ا�ستفادت 
م�ستخدمي  لتكوين  متخ�س�س 
ابتدائية  الرتبية، و04 مدار�س 
يف  ال�سم�سية،  بالطاقة  مــزودة 
الهياكل  فيه  تقدر  الذي  الوقت 
املدر�سية بالوالية بـ 89 ثانوية، 
جممع   650 و  متو�سطة   180

مدر�سي يف الطور االبتدائي.
الــتــطــرق خالل  وقـــد مت  هـــذا 
ـــذي جــمــع الـــوايل  االجــتــمــاع ال
اجلهاز  مدراء  مع  حممدي  فريد 
ــر،  ــدوائ ال وروؤ�ـــســـاء  التنفيذي 
التي  ــاريــع  ــس ــ� امل و�ــســعــيــة  اإىل 
ــتــي  هـــي يف طــــور االإجنــــــاز وال
االأطوار  يف  القطاع  منها  ا�ستفاد 
على  التاأكيد  مت  حيث  الــثــالث، 
املالئمة  الظروف  توفري  �سرورة 
للدخول املدر�سي ال�سيما ما تعلق 
االإطعام  البيداغوجي،  بالتاأطري 
املنح  �ــســب  املــدر�ــســي،  والــنــقــل 
الكتاب  بيع  وعملية  املدر�سية 
خالل  �ستنطلق  الــتــي  املــدر�ــســي 
اإ�سافة اإىل  �سهر جويلية املقبل، 
منها  تعاين  التي  امل�ساكل  جتاوز 
بع�س املوؤ�س�سة التعليمية واإيجاد 

احللول املنا�سبة لها.

ك�شفت حفريات مبوقع اإجناز ح�شة �شكنية �شمن برنامج "عدل" بحملة 3 يف وادي ال�شعبة بوالية باتنة، اأن امل�شروع الذي مت توطينه باملنطقة وانطلقت به االأ�شغال منذ مدة، 
ُج�شد جزء منه على اأنقا�س موقع اأثري، حيث العثور على  اآثار تعود اإىل حقب قدمية يرجع اأن تكون احلقبة النوميدية ح�شب خمت�شني.

ك�شف رئي�س املنظمة الوطنية للمرقني العقاريني، مكتب والية باتنة، بن بالط بوخلرا�س، اأن مهنة املرقي العقاري بالوالية باتت على درجة عالية 
من اخلطورة من جانب ال�شعوبات الكبرية التي يواجهها املرقي العقاري يف امليدان، ُمرجعا جميع امل�شاكل التي يتخبط فيها املرقيني اإىل االإدارة 

التي دائما ما تنفرد ح�شبه بو�شع القوانني وتف�شريها دون الرجوع اإليهم. 

وعرث مبوقــع احلفر علــى اأواين 
اإ�سافــة  بنــاء،  ومــواد  فخاريــة 
اأن  مــا يوؤكــد  حجــارة منقو�ســة، 
املكــان عبــارة عــن موقــع اأثــري 
كــان بحاجــة فقــط لال�ستك�ساف 
والبحــث، خا�سة اأن والية باتنة 
كانــت موطنــا حل�ســارات قدميــة 
تعاقبت عليها، ما يعني اأن العديد 
تــزال  ال  االأثريــة  املواقــع  مــن 
ال�سلطــات  جهتــه  مــن  مدفونــة، 

املحليــة اأكــدت اأن منطقــة وادي 
ال�سعبة، حتوي العديد من املواقع 
االأثريــة غــري اأن اأغلبهــا تعر�س 
للتخريــب والطم�س يف ظل غياب 
اأي مبــادرات مــن اأجــل حمايتهــا 
اأو البحــث عنها اأكــرث، فيما قالت 
مديريــة الثقافــة اأنهــا على علم 
مبــا مت اكت�سافــه مبوقــع اإجنــاز 
ال�سكنــات بحملــة 3، حيث قامت 

ا�ستخراج ما مت العثور عليه.
العثــور على االآثــار مبوقع اإجناز 
جمــددا  يطــرح  ال�ســكنات  هــذه 

املمتلــكات  اإهمــال  اإ�ســكالية 
فــال  باتنــة،  بواليــة  الثقافيــة 
وقامــت  بهــا  اهتمــت  ال�ســلطات 
بحمايتهــا مع ا�ســتغلتها يف املجال 
عــن  اأبانــت  هــي  وال  ال�ســياحي 
اإزالــة  عــرب  جتاههــا،  موقفهــا 
الروؤيــا  وتو�ســيح  عنهــا  الغبــار 
اأكــرث عــن تاريخ مناطــق كانت يف 
حقــب زمنيــة اإحــدى اأهــم املدن 
يف اإفريقيــا ال�ســمالية واحلو�ــس 

املتو�سطي.
جديــر بالذكــر اأن والية باتنة، 

ورثــت تاريخــا ح�ســاريا عريقــا، 
فتعاقبــت عليهــا عدة ح�ســارات، 
النموميديــة  باحل�ســارة  بــدءا 
وا�ســحة  اآثارهــا  بقيــت  التــي 
باملنطقة، مثل مدينة " اإ�سوكان" 
بح�ســنها  بالــول"    " وقريــة 
ال�ســهري بدائــرة منعــة، و�ســريح 
ثم  املعذر،  " اإمدغ�ســن" بدائــرة 
احل�سارة الرومانية التي ال تزال 
�ســواهدها بارزة حلــد اليوم فيما 
يبقــى الكثــري منها حتــت االأر�س 

وبحاجة اإىل ا�ستك�ساف.

نــدوة  يف  املتحــدث  ذات  وقــال 
�سحفية ح�سرها عدد من املرقني، 
اأنه اإذا ا�ســتمر الو�ســع على ما هو 
عليــه فــاإن م�ســري اأغلــب املرقــني 
املعتمديــن والبالــغ عددهم 232 
بوالية باتنــة �ســيكون االإفال�س، 
الكبــرية  العراقيــل  اإىل  بالنظــر 
خا�ســة  ن�ســاطهم  تعرت�ــس  التــي 
مــا تعلــق باحل�ســول علــى رخ�ــس 
الواليــة  ت�ســهد  حيــث  البنــاء، 
املوجــه  العقــار  يف  خانقــة  اأزمــة 
لل�ســكن اجلماعي، يف الوقت الذي 
توا�سل فيه الدولة ت�سجيع اإن�ساء 
املجمعات ال�ســكنية الفردية التي 
امتدت حتى اإىل القطب العمراين 
حملة  واأ�ســبحت تهدد جماليته، 
ُمرجعا �ســبب ارتفاع تكلفة اإجناز 
ال�ســقة الواحدة بالوالية ب�سفة 
خا�سة واأزمة ال�سكن ب�سفة عامة 
اإىل غالء �ســعر العقـار الذي تعود 
ملكية اأغلبــه اإىل اخلوا�س، حيث 
فــاق �ســعر املــرت الواحــد مبدينة 

باتنة 20 األف دينـار.
وال يتوقــف االأمر عند هذا احلد 
على نحو ما ي�ســيفه ذات املتحدث 
فهنــاك عراقيــل اأخرى مــا يتعلق 
العقاريــة  اجليــوب  با�ســتغالل 

ال�ســاغرة، اأيــن اأعــاب بــن بــالط 
غيــاب التــوازن يف منــح تراخي�س 
البناء والعمل مع ا�ستمرار التمييز 
بني القطاع العام والقطاع اخلا�س 
والــذي تتحملــه االإدارة بدرجــة 
اأوىل، حيــث غالبــا مــا يطفــو اإىل 
االأوعيــة  غيــاب  م�ســكل  ال�ســطح 
م�ســاريع  لتج�ســيد  العقاريــة 
ال�ســكنات اجلماعية رغم اإح�ساء 
االأرا�ســي  مــن  معتــربة  هكتــارات 
اجلــرداء واملهجورة والتــي بقيت 
دون ا�ســتغالل ليومنــا هــذا، فيما 
اأبعــد  اإىل  املتحــدث  ذات  ذهــب 
مــن ذلك وقــال اأنــه اإذا ما مت حل 
امل�ســاكل  والعراقيــل التي تواجه 
املرقني بباتنة، ف�سيتم اإيجاد حل 
نهائي الأزمة ال�ســكن التي تتخبط 
فيهــا عا�ســمة االأورا�ــس بالنظــر 
اإىل توفر جميع الظروف املالئمة 
لتج�سيد امل�ســاريع خا�سة ما تعلق 
منها باملواد االأولية التي اأ�سبحت 
االإدارة  اأن  غــري  ال�ســنع،  حمليــة 
الوالئــي  املكتــب  رئي�ــس  ي�ســيف 
للمرقــني  الوطنيــة  للمنظمــة 
العقاريني تعد مبثابة "�سوكة" يف 

حلق املرقيني.
وقــال اأحــد املرقيــني يف تدخلــه 

اأنــه يف حالــة عــدم اإيجــاد حــل 
لهــذه امل�ساكل فــاإن م�ساريع ال�سكن 
بالواليــة،  �ستتوقــف  اجلماعــي 
فيمــا �سيحــال االآالف مــن العمال 
�ستتزيــاد  فيمــا  البطالــة،  علــى 
طلبــات ال�سكن اأكــرث على الدولة،  
الكفالــة  �سمــان  �سنــدوق  متهمــا 
العقاريــة  للرتقيــة  املتبادلــة 
بالتخلــي عــن املرقــني خا�ســة يف 
حالــة الوفــاة، االإفال�ــس وما اإىل 
ذلك، حيث اأنه ورغم دفعهم دوريا 
لال�سرتاكات اإال اأن هذا ال�سندوق 
اأن  املاليــري دون  ينــام علــى  بــات 

امل�ساريــع  بع�ــس  جتــاه  يتحــرك 
املتوقفة ب�سبــب م�ساكل اعرت�ست 
املرقني، االأمر الــذي خلق م�ساكل 
وطالــب  املكتتبــني،  وبــني  بينهــم 
املرقون يف جممع حديثهم االإدارة 
مبرافقتهــم مرافقة حقيقية عرب 
اإىل  واال�ستمــاع  م�ساكلهــم  حــل 
ان�سغاالتهــم كــون املرقــي �سريك 
اقت�ســادي وع�ســو فعــال يف حــل 
االأزمة، مع تغيــري النظر احلالية 
لبع�س االإدارات جتاه املرقي حيث 

تنظر اإليه بن�سرة العدو.     

�كت�ساف �أثار مبوقع �إجناز �سكنات "عدل" بحملة

ن. م

م�ساريع �سكنية على اأنقا�ض مواقع اأثرية بباتنة!

ن.م

ت�سوية 20 �ألف عقد
 خالل �لأربع �سنو�ت �لأخرية

مع بد�ية �ملو�سم �ملقبل

ــة اأمـــالك  ــري ــدي �ــســجــلــت م
العقاري  واحلــفــظ  الــدولــة 
كبريا  تاأخرا  باتنة،  بوالية 
العقود  خمتلف  اإ�ــســهـــــار  يف 
والـــذي و�ــســل عــددهــا حتى 
 7 مــن  اأزيـــد   ،2019 بــدايــة 
مكد�سة  بقيت  عــقــد  اآالف 
منذ �سنة 2014، اأين عمدت 
اإىل  ــني  ــت ــري ــدي امل ــالــح  مــ�ــس
األــف   20 مــن  اأزيـــد  ت�سوية 
�سنوات  ـــع  االأرب خــالل  عقد 
عقد  اآالف   8 منها  االأخــرية 
نهاية  حــتــى  تــ�ــســويــتــه  مت 

ال�سنة املا�سية 
التنمية  نق�س  وتعود  هــذا 
اإىل  باتنة  والية  يف  املحلية 
بني  العالقة  العقار  م�ساكل 
املواطن وال�سلطات العمومية 
ــذه االأخـــرية  حــني تــرغــب ه
عمومية  امل�ساريع  اإجنــاز  يف 
للخوا�س  تابعة  اأرا�سي  على 

التعليمات  مـــن  وبــالــرغــم 
يخ�س  ــا  ــم ــي ف الــــ�ــــســــادرة 
واتخاذ  االأرا�ــســي  ت�سوية 
االإجراءات الالزمة لت�سوية 
اإذا  خا�سة  االأرا�سي  وثائق 
م�ساريع  ببناء  االأمــر  تعلق 
كامل�ست�سفيات  اأهمية  ذات 
م�ساريع  حتى  اأو  واملــدار�ــس 
ــذه  ه اأدت  اأيـــــن  �ــســكــنــيــة، 
ب�سبب  اإلغائها  اإىل  امل�ساكل 
كون  املواطنني  بع�س  تعنت 
اأرا�سيهم  فوق  متر  امل�ساريع 

اخلا�سة.
هذا وي�ستوجب على اجلهات 
قريبة  حلول  و�سع  املعنية 
للحد من امل�ساكل التي حتوم 
اأجل  مــن  وكــذا  العقار  على 
التي  امل�ساريع  من  اال�ستفادة 
خ�ست بها الوالية والتي تق 

تت�سبب يف خ�سارتها.

قطاع الرتبية يتدعم 
بـ21 موؤ�س�سة تربوية جديدة

تاأخر يف ت�سوية عقود 
االأرا�سي بباتنة
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ا�ستفادة  ت�سجيل  بعد  ذلـــك   يــاأتــي 
والية خن�سلة خالل الربنامج التكميلي 
م�ساريع  من  االقت�سادي  النمو  لدعم 
اإجمايل  بعدد  ال�سكن  قطاع  يف  هامة 
منها  �سكنية  وحــدة   5700 اإىل  و�سل 
1800 ب�سيغة ال�سكن الرتقوي املدعم 
العمومي  بالرتقوي  خا�سة  و2300 
�سكنية  وحــــدة   5000 مـــن  ـــــد  واأزي
عرب  االإيــجــاري  االجتماعي  ب�سيغة 
كل بلديات والية خن�سلة، منها مدينة 
�س�سار  �سكنية،  وحدة   1200 خن�سلة 
بلديات  بني  و600  وحــدة،   1000 بـ 
بوحمامة، عني الطويلة، اأوالد ر�سا�س 
ف�سال  بلدية،  لكل  وحدة   300 مبعدل 
بحيث  جــديــدة  م�ساريع  ت�سجيل  عــن 
ا�ستفادت بلديات بابار، قاي�س، احلامة 
و100  بــلــديــة،  لــكــل  ـــدة  وح بـ400 
البلديات مبا فيها  اأخرى لباقي  وحدة 
العقاري  الوعاء  غياب  من  تعاين  التي 
ومل�سارة  املحمل  بلديتي  غـــرار  على 
وحدة   500 بـــ  تخ�سي�سها  مت  الــتــي 
خالل  قريبا  اأ�سغالها  يف  ال�سروع  �سيتم 
الثالثي االأول من ال�سنة اجلارية بعد 
خمططات  تعديل  عملية  �سارفت  اأن 
وهذا  االإنــتــهــاء،  على  ــي  االأرا�ــس �سغل 

الالزم  العقاري  الوعاء  اأجل توفري  من 
التنموية  امل�ساريع  خمتلف  لتج�سيد 
مرحلة  يف  العملية  هذه  �ستمكن  حيث 
بلديات  خمططات  تعديل  مــن  اأوىل 
حيث  املحمل  وبغاي،  احلامة  اأن�سيغة، 
من املمكن ح�سب الدرا�سة التقنية التي 
من  والتعمري  البناء  م�سالح  اأعدتها 
العقاري،  الوعاء  من  هام  جزء  توفري 
اجلديد  املخطط  هذا  �سي�سمح  بحيث 
والبناء  االأرا�سي  ا�ستخدام  بتحديد 
مبلكية  املرتبطة  واحلقوق  احل�سري 
االأرا�سي، كما ك�سفت ال�سلطات املحلية  
باإجناز  �سيقوم  درا�ــســات  مكتب  تعيني 

خمططات التعمري التي من خاللها يتم 
تعيني كل اأماكن امل�ساريع التي برجمت 
كل  وو�سع  �سبط  مع  الدرا�سة  اأثناء 
و�ستعمل  لها،  املنا�سبة  البناء  قوانني 
�سغل  خمطط  بتعديل  املكلفة  اللجنة 
خمتلف  مــن  م�سكلة  وهـــي  االأرا�ـــســـي 
الذي  املوقع  بانتقاء  االإدارية  امل�سالح 
من  ال�سكنية  املــ�ــســاريــع  مــع  يتنا�سب 
مراعية  امل�سروع،  وكلفة  طبيعة  حيث 
بينما  والتعمري،  البناء  مقايي�س  بذلك 
اأ�سغال  البلديات  عديد  يف  انطلقت  
يف  اجلديــــــدة  املـــــ�ساريع  اإجنــــاز 

قطاع ال�سكن.

تعي�س حمافظة الغابات بوالية خن�سلة 
على  لها  التابعة  املقاطعات  وخمتلف 
وقع حالة غليان و�سط اأعوان واإطارات 
وخرق  الت�سيري  �سوء  ب�سبب  ال�سلك  هذا 
حمافظ  طــرف  من  اجلمهورية  قوانني 
�سغط  حتت  الواقع  بالنيابة  الغابات 
بع�س اللوبيات التي األفت اال�سطياد يف 
املياه العكرة وتغليب امل�سالح ال�سخ�سية 

على ح�ساب امل�سلحة العامة.
واإطارات  اأعــوان  اأن  م�سادرنا  وك�سفت 
يخططون  الغابات  مقاطعات  خمتلف 
االأ�سبوع  احتجاجية  وقفة  لتنظيم 
على  والعمل  �سوتهم  الإ�سماع  الــقــادم 
التي  الــالمــ�ــســوؤولــة  املــمــار�ــســات  وقـــف 
التي  الغابات  حمافظة  داخل  ع�سع�ست 
حتقيقاتها  االأمنية  امل�سالح  با�سرت 
ب�ساأن بع�س املمار�سات الالقانونية التي 

قد تطيح ببع�س الروؤو�س.
توجد  اأنـــه  علمنا  ــاأن،  الــ�ــس هــذا  ويف 
عملية  �ستم�سها  التي  امللفات  ع�سرات 
االأمنية  امل�سالح  طــرف  مــن  التحقيق 
املحمل  �سبخة  ت�سنيف  ملف  واآخــرهــا 
اإىل  باالإ�سافة  الرطبة  املناطق  �سمن 
حتقق  ملف  وهو  احلامة  مقاطعة  ملف 
تورط  ب�ساأن  االأمنية  امل�سالح  ب�ساأنه 
خمتلف  مع  التن�سيق  يف  االأ�سماء  بع�س 
االأرز  اأ�ــســجــار  وقــطــع  �سرقة  �سبكات 
االأطل�سي من غابة الدولة اأوالد يعقوب 
امللف الذي نحوز ن�سخة  اإىل  باالإ�سافة 
اأحد  �سطوة  يوؤكد  الذي  امللف  وهو  منه 
اأعوان االأمن وحماولة تدخله يف �سوؤون 
ت�سيري مقاطعة احلامة وحماولة فر�سه 
منطقه واالعتداء على رئي�س املقاطعة 
حمافظ  على  وال�سغط  لــه  وتــهــديــده 
رئي�س  تـــحويل  اأجـــل  ــن  م ــغــابــات  ال
اأخرى  مقاطعة  اإىل  احلامة  مقاطعة 

دون وجه حق.
اأنه  بحوزتنا  التي  الــوثــائــق  وتــوؤكــد 
الــتــي وجهها  املــرا�ــســالت  بــالــرغــم مــن 
اإىل  باحلامة  الغابات  مقاطعة  رئي�س 
حمافظ الغابات لوالية خن�سلة ي�ستكي 
واالعتداء  وال�ستم  لل�سب  تعر�سه  فيه 
الذي  االأمــن  عــون  طــرف  من  اجل�سدي 
املقدم  اال�ستف�سار  على  الــرد  جتاهل 
حمافظ  اأن  اإال  املحافظة  طرف  من  له 
مل  خن�سلة  لوالية  بالنيابة  الغابات 
اأي  ي�سلط  ومل  ال�ساأن  هذا  يف  يتحرك 
عقوبات ردعية �سد املعني باالأمر رغم 
وا�سحة  العمومي  الوظيف  قوانني  اأن 
بتوقيف  تق�سي  والتي  ال�ساأن  هــذا  يف 
مهنيا  خطاأ  ارتكابه  حال  يف  عامل  اأي 
الــرابــعــة وهــو االعتداء  الــدرجــة  مــن 

اجل�سدي على امل�سوؤول يف العمل.
حمافظة  ف�سائح  تتوقف  ومل  هــذا 
عدم  حد  عند  خن�سلة  لوالية  الغابات 
مبقاطعة  العامل  ــن  االأم عــون  توقيف 
اعتدائه  خلفية  على  بخن�سلة  الغابات 
على  الــرد  وعــدم  املقاطعة  رئي�س  على 
ا�ستف�سارات حمافظ الغابات بل تعدته 
اإنهاء تكليف رئي�س املقاطعة الذي  اإىل 
يعترب �سحية يف هذه الق�سية وحتويله 
ارتكاب  عدم  رغم  اأخــرى  مقاطعة  اإىل 
تكليف  مت  كما  خطاأ  اأي  امل�سوؤول  ذات 
مكانه مفت�س فرقة للغابات ال ت�سمح له 
الرتبة التي ميتلكها وهي مفت�س فرقة 
عمله  مبن�سب  تر�سيمه  مت  للغابات 
له  ت�سمح  ال  8اأكتوبر2018  بتاريخ 
للغابات  �سوؤون مقاطعة  بت�سيري  قانونيا 
اأن من ي�سغل مكلف بت�سيري  على اعتبار 
�سابطا  يكون  اأن  يجب  مقاطعة  �سوؤون 
�سامي ميتلك 5 �سنوات خربة على االأقل.

عــلــى �ــســوء هـــذه املــعــطــيــات واأخـــرى 

املنت�سبني  مــن  الكثري  ينتظر  �سابقة 
تدخل  خن�سلة  بوالية  الغابات  لقطاع 
ووزارة  لــلــغــابــات  ــعــامــة  ال ــة  ــري ــدي امل
وال�سيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
اأقرب وقت واإيفاد  البحري التدخل يف 
القانون  منطق  لفر�س  حتقيق  جلنة 
يف  والدخول  اأكرث  االأو�ساع  تعفن  قبل 
حالة ع�سيان �سد القرارات املتخذة من 

طرف حمافظ الغابات بالنيابة.

معاوية ب�سطيف

مديرية �ل�سحة حتذر من خماطر وخيمة 

�أعو�ن و�إطار�ت ينددون ب�سوء �لت�سيري وخرق �لقو�نني

انطالق االأ�سغال بـ6 اآالف وحدة �سكنية جديدة بخن�سلة
اإلغاء قائمة 
امل�ستفيدين
 من 593 

قطعة اأر�سية
ك�سف م�سدر م�سوؤول اأن اأع�ساء 

املجل�س ال�سعبي البلدي بتب�سة 
خالل جل�سة للتداول يف ما 

يتعلق مبلف القائمة اال�سمية 
للتح�سي�س االجتماعي االأول 

ل�سنة 2013 مبجموع 593 
قطعة اأر�سية، والتي اأعدت 

القائمة االإ�سمية للم�ستفيدين 
منها يف عهدة املجل�س ال�سعبي 

البلدي ال�سابق، مت رف�سها 
باالأغلبية مع اإعادة القائمة 
عرب فتح  حتقيق ميداين من 

خالل البطاقة الوطنية لل�سكن 
لك�سف اال�ستفادات ال�سابقة 

للمدرجني يف القائمة اال�سمية 
وكذلك تو�سيع التحقيق لي�سمل 

ت�سجيل االأ�سخا�س لدى �سندوقي 
"كا�سنو�س" و"كنا�س" توفري 

ال�سروط يف اأ�سحاب امللفات، 
للتذكري اأن بلدية  تب�سة مل تقوم 

بتوزيع اأي حت�سي�س منذ �سنة 
العلم   مع  هذا  يومنا  اإىل    2013

مت وعود 09 حت�سي�سات رمبا 
تكون يف خرب كان.

فيما توعد �لو�يل كل من يثبت تورطه يف �لتالعب يف �لتوزيع 

مواطني  مــن  الع�سرات  اأعـــرب 
بلدية معاوية يف اجلهة ال�سمالية 
من والية �سطيف عن امتعا�سهم 
والتي  الكارثية  الطريقة  مــن 
م�ساريع  اإجناز  طريقها  عن  يتم  
التهيئة احل�سرية والطرقات من 
باالإجناز،  املكلفة  املقاولة  طرف 
فاإنه  املحتجني  ال�سكان  وح�سب 
 10 قــرابــة  دام  ــتــظــار  ان بــعــد 
�سنوات كاملة تفاجاأوا مببا�سرة 
املقاولة املكلفة باالإجناز يف و�سع 
على  مبا�سرة  املزفتة  اخلر�سانة 
الرتاب وهو االأمر الذي ا�ستغرب 

له ال�سكان كثريا.

من  املحتجون  ال�سكان  وطالب 
مديرية التعمري والبناء ب�سطيف 
من  التدخل  املــ�ــســروع  �ساحبة 
االأ�سغال  �سري  على  الوقوف  اأجل 
ح�سبهم  احلا�سلة  والتجاوزات 
عنها  ال�سكوت  ينبغي  ال  والتي 
التهيئة  طــريــقــة  اأن  خــا�ــســة 
تعيد  اأن  �ــســاأنــهــا  ــن  م احلــالــيــة 
القدمية،  و�سعيتها  اإىل  ــور  االأم
وطالب ال�سكان ب�سرورة مراقبة 
ح�سول  لتفادي  االأ�ــســغــال  �سري 
جتاوزات جديدة يف هذا امل�سروع 
الذي انتظره ال�سكان منذ �سنوات 

طويلة.

حــــــذرت مـــديـــريـــة الــ�ــســحــة 
من  �سطيف  واليــــة  والــ�ــســكــان 
ــة تــنــجــر عن  ــم ــي خمـــاطـــر وخ
ظاهرة ا�ستعمال املياه امل�ستعملة 
املحا�سيل  لــ�ــســقــي  والــــقــــذرة 
ــالل  ـــة وهـــــذا مـــن خ ـــزراعـــي ال
الغذائي  الت�سمم  حاالت  ارتفاع 
والناجمة  مرة  كل  يف  واالإ�سهال 
زراعية  منتوجات  ا�ستهالك  عن 

م�سقية بهذه املياه.
وح�سب مديرة ال�سحة بالوالية 
اكت�ساف  مت  فــقــد  املـــري  دلــيــلــة 
اجلديدة  املناطق  مــن  العديد 
الفالحون  فيها  ي�ستعمل  والتي 
ل�سقي  وامل�ستعملة  القذرة  املياه 
منتوجاتهم كما هو احلال يف كل 
من مناطق مزلوق، عني عبا�سة، 
عني  الــر�ــســفــة،  �ــســابــر،  اأوالد 
احلجر  عــني  حـــدود  اإىل  وملـــان 

والطاية.
االأمنية  االإجــــــراءات  ـــم  ورغ

الظاهرة  هذه  ملحاربة  امل�سددة 
وا�سلوا  الفالحني  بع�س  اأن  اإال 
الــزراعــيــة  حما�سيلهم  �ــســقــي 
العديد  يف  الــقــذرة  املــواد  بهذه 
م�ستة  غـــرار  على  املــنــاطــق  مــن 
�سرق  الطاية  ببلدية  ال�سبخة 
ــــذا مــنــطــقــة عني  ـــة وك ـــوالي ال
الدرك  م�سالح  وكانت  املرجة، 
حجز  مــن  متكنت  قــد  الــوطــنــي 
�سخ  يف  ت�ستعمل  م�سخات   5
املنتوجات  ل�سقي  القذرة  املياه 
و�سني  بني  مبنطقة  الــفــالحــي 
اأغلب  اأن  علما  الــواليــة،  �سمال 
بهذه  �سقيها  يتم  التي  املحا�سيل 
الفلفل  البطيخ،  يف  تتمثل  املياه 
اخلطر  يبقى  فيما  والطماطم، 
مادة  �سقي  اإكت�ساف  يف  االأكــرب 
اجلهة  يف  القذرة  باملياه  ال�سمة 
بلدية  ـــرار  غ عــلــى  اجلــنــوبــيــة 
تهديدا  ماي�سكل  وهو  الر�سفة 

خطري ل�سحة امل�ستهلكني.

من  املــواطــنــني  عــ�ــســرات  ي�ستكي 
االأمومة  بق�سم  امل�سجلة  الفو�سى 
�سليمان  م�ست�سفى  يف  والطفولة 
عمريات مبدينة عني مليلة بوالية 
اأم البواقي، يف ظل نق�س القابالت 
بداية  منذ  الليلية  الفرتة  خــالل 
ــان، والــتــي غــالــبــا ما  ــس ــ� �ــســهــر رم
عدد  حيث  من  ال�سغط  فيها  يكون 
الوافدين للق�سم، اأين �سجل موؤخرا 
حتويل العديد منهم اإىل م�ست�سفى 
اأثــار  مــا  وهــو  ق�سنطينة  مدينة 
كان  اأغلبهم  واأن  خا�سة  ا�ستيائهم 

يف حالة �سحية حرجة. 
ياأتي ذلك بالرغم من االإ�سالحات 
ال�سحة  مــديــريــة  تبنتها  ــتــي  ال
م�ستوى  على  البواقي  اأم  بوالية 
قاعات  وكذا  اال�ستعجاالت  قاعات 
ــرز  االأب لكن  والطفولة،  االأمــومــة 
ظل  يف  نفعا  يــجــدي  مل  ذلـــك  اأن 
وجود العديد من العاملني يف قطاع 
ال�سحة ال يلتزمون بروح االإن�سانية 

خا�سة  املــر�ــســى  ــع  م الــتــعــامــل  يف 
طالب  املقابل  يف  احلــوامــل،  منهم 
مليلة،  ــني  ع مبــديــنــة  ــون  ــن ــواط امل
ب�سرورة تنظيم امل�سوؤول االأول على 

اجلهاز التنفيذي للوالية، خلرجات 
ميدانية ليلية للوقوف على و�سعية 
البد  �سر  اأ�سحى  الــذي  امل�ست�سفى 
خا�سة  املدينة  �سكان  لــدى  منهم 

منهم ذوي الدخل الب�سيط، يف ظل 
القطاع  لدى  العالج  تكلفة  ارتفاع 

اخلا�س.

الغ�ض يف تعبيد الطرقات 
يفجـر غ�سـب ال�سكـــان

تو�سع امل�ساحات امل�سقية
 مبياه "الزيقو" ب�سطيف 

فو�سى بق�سم الوالدة يف م�ست�سفى عني امليلة

حمافظة الغابات بخن�سلة على �سفيح �ساخن

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب حممد. ع

ر�شيد. حر. ح

ك�شف وايل والية خن�شلة "نوي�شر كمال"، اأن ملف ال�شكن �شيحظى بعناية خا�شة على م�شتوى جميع دوائر 
الوالية حمذرا جميع امل�شوؤولني القائمني على جلنة الدرا�شة والتوزيع الت�شبب يف حدوث خروقات وجتاوزات 
اأنه �شيحر�س �شخ�شيا على متابعة امللفات من اجل متكني  يف هاذ ال�شياق، مطمئنا جميع طالبي ال�شكن 

م�شتحقيها من احل�شول على �شكن.

�لقائمة �أعدت يف عهدة 
�ملجل�س �ل�سابق

�سطيف

اأم البواقي

تب�سة
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خن�سلة

ر�شي������د. ح

عرب ع�سرات املواطنني املقيمني 
مبختلف امل�ساتي التابعة لبلدية 
الباللة بوالية اأم البواقي، عن 
تاأخر  ب�سبب  ال�سديد  �سخطهم 
عمليات الربط بالغاز الطبيعي 
منذ اأزيد من 7 �سنوات، بالرغم 
للجهات  املــتــكــررة  الــوعــود  مــن 
م�ساتي من   4 با�ستفادة  املعنية 

خالل  بالغاز  الــربــط  م�سروع 
يتم  مل  ــكــن  ل  ،2014 �ــســنــة 
يف  فعلي  انــطــالق  اأي  ت�سجيل 
�سكان  ا�ستياء  اأثار  ما  االأ�سغال 
منطقة الباللة يف ظل تكبدهم 
قـــارورات  جلب  عــنــاء  اليومي 
الغاز، يف املقابل، ك�سفت م�سادر 
عن  الباللة  ببلدية  م�سوؤولة 

جتمعات  حتوي  م�ساتي  وجــود 
االأطـــراف،  مرتامية  �سكانية 
ال�سكان  من  عــدد  هجرة  وكــذا 
عملية  لتعطل  اأدى  ــا  م وهـــو 
الربط  اأ�ــســغــال  يف  ــالق  ــط االن
الن�ساب  اكتمال  لعدم  بالغاز 
االأ�سغال  يف  لالنطالق  املحدد 

على حد تعبري امل�سدر.

�سكان الباللة يطالبون امل�سوؤولني 
االإلتـــزام بوعودهم

�لغاز �لطبيعي �أبرز مطالب قاطني �مل�ساتي

بن �شتول. �ض

بن �شتول. �ض
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البرتول اجلزائري يرتفع بحوايل 5 دوالر

انخفا�ض الن�ساط التجاري خالل الثالثي االأخري من �سنة 2018

لوكال يدعو ال�سركات ال�سينية اإىل امل�ساهمة 
اأكرث يف تنويع االقت�ساد اجلزائري

فاتورة  دوالر  مليون   920
ا�سترياد اأجزاء تركيب ال�سيارات 

وزير الفالحة يف ال�سعودية
 للتعاون يف جمال اإنتاج التمور

باند،  �شحراء  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 
 4.77 ب  اجل���زائ���ري،  امل��رج��ع��ي  اخل���ام 
نتيجة  املا�شي  اأفريل  �شهر  خ��ال  دوالر 
حمتملة  ا�شطرابات  ت�شجيل  من  التخوف 
اجليو�شيا�شية  للمخاطر  تبعا  التموين  يف 

اجلديدة.
اليوم  ن�شرتها  ال��ت��ي  االأرق�����ام  وح�����ش��ب 
الثاثاء منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول 
)اأوبيب( يف تقريرها ال�شهري االأخري، فان 
�شحراء  النفط  الأ�شعار  ال�شهري  املعدل 
دوالر   71.15 م�شتوى  يف  ا�شتقر  باند 
 66.38 مقابل  اأف��ري��ل  �شهر  يف  للربميل 
ن�شبتها  بزيادة  اأي  قبل،  من  �شهرا  دوالر 
النفط  �شعر  ا�شتقر  وق��د  باملئة،   7.2
الربنت،  اأ�شعار  اأ�شا�ض  على  باند  �شحراء 
اخلام املرجعي لبحر ال�شمال، امل�شعر ب�شوق 
مميزاته  ع��ن  ا�شافية  ع���اوة  م��ع  ل��ن��دن 
يثمنها  ال��ت��ي  والكميائية  الفيزيائية 

اأ�شحاب م�شانع التكرير.
ظرف  يف  اجلزائري  اخلام  ارتفاع  وياأتي 

بال�شوق  اال�شعار  يف  ع��ام  بارتفاع  يتميز 
االأوبيب  �شلة  �شعر  اأن معدل  العاملية علما 
�شهر  خ��ال  دوالر   4.71 ب  زي��ادة  ع��رف 
امل�شجل  بال�شعر  مقارنة  املا�شي  اأب��ري��ل 
خال �شهر مار�ض لي�شل اإىل 70.78 دوالر 
للربميل )+6.6 باملئة( وهو اأعلى م�شتوى 
هذا  ويف�شر  اأ�شهر،  �شتة  ظرف  يف  ي�شجله 
الذي  بالتخوف  االرت��ف��اع  نحو  االجت���اه 
ت�شهده االأ�شواق خا�شة نتيجة التهديدات 
املنتجة  املناطق  اأه��م  يف  اجليو�شيا�شية 

للبرتول، ح�شب نف�ض امل�شدر.
االأوبيب  تقرير  اأ���ش��ار  اأخ���رى،  جهة  من 
اأبريل  �شهر  خال  اجلزائر  انتاج  اأن  اىل 
يوميا  برميل  مليون   1.019 بلغ  املن�شرم 
اأي برتاجع طفيف يقدر ب 4000 برميل 
�شهر  خال  االنتاج  مبعدل  مقارنة  يوميا 

مار�ض )1.023 مليون برميل يوميا(.
اأنتجت  املنظمة  بلدان  ف��اإن  عام  وب�شكل 
30.031 مليون برميل  اأبريل  خال �شهر 
برميل  مليون   30.034 مقابل  يوميا 

يوميا يف �شهر مار�ض ح�شب م�شادر ثانوية، 
وعليه فقد انخف�ض انتاج املنظمة بحوايل 
نتيجة  خ��ا���ش��ة  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل   3000
اإي���ران،  يف  امل�شجل  الكبري  االن��خ��ف��ا���ض 
دي�شمرب  يف  االأوبيب  منظمة  اتفقت  وقد 
خارج  منتجة  بلدان  ع�شرة  مع  املن�شرم 
االأوبيب وعلى راأ�شها رو�شيا على تخفي�ض 
م�شرتك الإنتاجها مبعدل 1.2 مليون برميل 
يوميا ابتداء من الفاحت يناير 2019 ملدة 
�شتة اأ�شهر اأي بتخفي�ض 800000 برميل 
يوميا من طرف بلدان االأوبيب و400000 
املنتجة  البلدان  ط��رف  من  يوميا  برميل 

خارج االأوبيب.
البلدان  التزام  وياأتي هذا االتفاق عقب 
بتخفي�ض  االأوب��ي��ب  يف  االأع�شاء   15 ال 
انتاجها بن�شبة 3 باملئة مقابل 2.2 باملئة 
علما  ال�شريكة   10 ال  البلدان  طرف  من 
معنية  لي�شت  وليبيا  وفينزويا  اإيران  اأن 
ح�ش�شها  انتاج  يف  امل�شجلة  للم�شاكل  نظرا 

العادية.

باجلزائر  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ش��اط  ���ش��ج��ل 
انخفا�شا خال الثاثي الرابع من 2018 
ال�شيما يف قطاع ال�شناعات الغذائية، فيما 
باالرتفاع،  املنتجات  اقتناء  اأ�شعار  متيزت 
الوطني  ال��دي��وان  اأج���راه  حتقيق  ح�شب 

لاإح�شائيات لدى موؤ�ش�شات جتارية.
م�شهم  الذين  اجلملة  جتار  اآراء  وح�شب 
التحقيق، فقد انخف�ض الن�شاط التجاري 
املا�شية  ال�شنة  من  الرابع  الثاثي  خال 
الغذائية  لل�شناعات  بالن�شبة  وخا�شة 
�شجل  باملقابل  الت�شحيم،  ومواد  والوقود 
بائعي  خ�ض  ارتفاعا  التجاري  الن�شاط 
واخلردوات  العقاقري  جمال  يف  التجزئة 
وكذا  والعطور  الكهرومنزلية  واالأجهزة 
باملئة   78 ح���وايل  وا���ش��ت��ك��ى  ال��ن�����ش��ي��ج، 
جتار  م��ن  باملئة  و86  اجلملة  جت��ار  م��ن 
من  التحقيق  �شملهم  ال��ذي��ن  التجزئة 
عدم توفر املنتجات، فيما اعترب اأكرث من 
اجراءات  اأن  اجلملة  جتار  من  باملئة   80

احل�شول على املنتجات بطيئة جدا.
انقطاعات  الو�شعية  هذه  عن  جنم  وقد 
اجلملة  جت���ار  اأغ��ل��ب  ع��ن��د  امل��خ��زون  يف 
وع��ن��د اأك����رث م���ن 18 ب��امل��ئ��ة م���ن جت��ار 
ت�شررا  االأكرث  التجار  وين�شط  التجزئة، 
االأولية  وامل��واد  الغذائية  ال�شناعات  يف 

واالآالت  امل�����ش��ن��ع��ة  ن�����ش��ف  وامل��ن��ت��ج��ات 
املنتجات،  اقتناء  اأ�شعار  اأم��ا  واالأج��ه��زة، 
الثاثي  خال  ارتفاعا  باالأكرث  فو�شفت 
 25 م��ن  اأك��رث  ح�شب   ،2018 م��ن  االأول 
ن�شف  من  واأك��رث  اجلملة  جتار  من  باملئة 
جتار التجزئة، وقد م�ض هذا االرتفاع يف 
االأولية  وامل��واد  الغذائية  املواد  االأ�شعار، 
اأن باقي  التجهيز يف حني  واالآالت وعتاد 

التجار يجدونه م�شتقر
اجلملة  جت��ار  م��ن  باملئة   85 وق��راب��ة 
التجزئة  جت��ار  م��ن  باملئة   73 وح���وايل 
بالتموين  قاموا  ا�شتجوابهم  مت  الذين 
امل��واد  خا�شة  فقط  اخلا�ض  القطاع  من 

الغذائية واالآالت وعتاد التجهيز، غري اأن 
اأزيد من 11 باملئة من الفئة االأوىل واأزيد 
12 من الفئة الثانية قاموا بالتموين  من 
فيما  خا�شة  واخلا�ض  العام  القطاع  من 
الن�شف  وامل���واد  االأول��ي��ة  ب��امل��واد  يتعلق 
واخل���ردوات  العقاقري  واأي�����ش��ا  امل�شنعة 
والعطور  م��ن��زل��ي��ة  ال��ك��ه��رو  واالج���ه���زة 

والن�شيج.
بهذا  املعنيني  ال��ت��ج��ار  غالبية  و���ش��رح 
موؤ�ش�شة   533 ل���دى  امل��ن��ج��ز  التحقيق 
القطاعات  خمتلف  يف  النا�شطة  جتارية 
املنتجات  وتو�شيب  بنوعية  را�شون  اأنهم 
خال الثاثي االأخري من ال�شنة املا�شية.

وخال لقائه مع ال�شفري ال�شيني باجلزائر، 
االإيجابي  باالإ�شهام  الوزير  رحب  ليان،  يل 
امل�شاريع  اإجن����از  يف  ال�شينية  لل�شركات 
به  اأفاد  ح�شبما  الباد،  يف  الكربى  الهيكلية 

بيان لوزارة املالية.
التاريخية  للعاقات  ا�شتعرا�شه  ول��دى 
اإىل  لوكال  ال�شيد  اأ�شار  البلدين،  التي جتمع 
العاقات  لهذه  اال�شرتاتيجية  الطبيعة 
ال�شراكة  اتفاقية  ب��اإب��رام  توجت  وال��ت��ي 
اال�شرتاتيجية ال�شاملة املوقعة بني البلدين 
اجلزائر  ان�شمام  وك��ذا   ،2014 فرباير  يف 

"احلزام  ال�شيني  ال��رئ��ي�����ض  م��ب��ادرة  اإىل 
والطريق".

يف  اعتمد  الذي  ال�شفري  اأع��رب  جانبه،  من 
ارتياحه  ع��ن  اأ�شهر،  ب�شعة  منذ  اجل��زائ��ر 
االأ�شكال  متعددة  العاقات  لكثافة  الكبري 
باأن  واأ���ش��اف  امل�شدر،  ح�شب  البلدين،  بني 
اإعطاء  على  العمل  ح��ول  تتمحور  مهمته 
دفعة جديدة لهذه العاقات من خال جملة 
اأمور منها اال�شتثمار وم�شاريع ال�شراكة، وكان 
ال�شتعرا�ض  الطرفني  لكا  فر�شة  االجتماع 

عاقات التعاون الثنائي وو�شائل تعزيزها.

والتنمية  الفاحة  وزي��ر  اأم�����ض،  �شرع 
�شريف  ال��ب��ح��ري،  وال�����ش��ي��د  ال��ري��ف��ي��ة 
اململكة  اإىل  ع��م��ل  زي����ارة  يف  ع���م���اري، 
 18 غاية  اإىل  تدوم  ال�شعودية  العربية 
التعاون  �شبل  لدرا�شة  ولك  اجلاري،  ماي 
التثمني،  باالإنتاج،  املتعلقة  املجاالت  يف 
التمور  وت�شويق  والنوعية  التحويل 
االإقليمية  الوطنية،  امل�شتويات  على 

والدولية.
اأن الزيارة  واأفاد بيان لوزارة الفاحة، 

تنطلق ابتداء من اليوم بدعوة من وزير 
الرحمن  عبد  والزراعة،  واملياه  البيئة 
اإطار  الف�شلي، وتاأتي يف  بن عبد املح�شن 
االجتماع الثاين للمجل�ض الدويل للتمور 

الذي �شينعقد غدا يف املدينة املنورة.
امل�شاركون  اأن  امل�����ش��در  نف�ض  واأ���ش��اف 
تدابري  االج��ت��م��اع  ه��ذا  يف  �شيناق�شون 
اإن�شاوؤه  مت  ال��ذي  املجل�ض  ه��ذا  تفعيل 
انخراط  اأهمية  كذلك   ،2013 عام  يف 
جميع الدول املنتجة وامل�شتوردة للتمور.

االأجزاء  جمموعة  واردات  فاتورة  بلغت 
86ر920  ال�����ش��ي��ارات  ل��رتك��ي��ب  امل��وج��ه��ة 
عام  من  االأول  الربع  خ��ال  دوالر  مليون 
نف�ض  يف  دوالر  مليون   758 مقابل   ،2019
 21.41 ن�شبتها  بزيادة   ،2018 من  الفرتة 
العامة  املديرية  لدى  علم  ح�شبما  باملائة، 

للجمارك.
الدرا�ش�������ات  مديرية  بيانات  وتظهر 
باأن  للجمارك  التابعة  واال�شت�ش�������راف 
املوجهة  االجزاء  جمموعة  ا�شترياد  قيمة 
ل��رتك��ي��ب م��رك��ب��ات ال����وزن اخل��ف��ي��ف بلغت 
من  االأول  الربع  يف  دوالر  مليون   694.23
دوالر  مليون  66ر652  مع  مقارنة   ،2019
قدرها  بزيادة   ،2018 من  الفرتة  نف�ض  يف 
 6.37 41.6 مليون دوالر )+  ما يقرب من 

باملائة(.
من جانبها، ارتفعت قيمة واردات جمموعة 
نقل  مركبات  لرتكيب  املوجهة  االج���زاء 
على  تزيد  بن�شبة  وال�ش������لع  امل�ش�����افرين 
100 باملائة، حيث بلغت 226 مليون دوالر 
يف االأ�شهر الثاثة االأوىل من العام اجلاري 
فرتة  نف�ض  يف  دوالر  مليون   105 مقابل 
مليون   120.82 قدرها  بزيادة  املقارنة، 

دوالر )114.2 باملائة(.
ل�شيانة  امل�شتخدمة  ال��غ��ي��ار  ق��ط��ع  اأم���ا 
وارداتها  ارتفعت  فقد  امل�شتعملة،  ال�شيارات 
23ر102 مليون دوالر يف الربع االأول  اإىل 
76.70 مليون دوالر  ب�  2019، مقارنة  من 
قدرها  بزيادة   ،2018 من  الفرتة  نف�ض  يف 
باملائة(،   33.29 مليون دوالر )+   26.53
اأي�شا فاتورة  و�شمل هذا االجتاه ال�شعودي 
 53.17 بلغت  وال��ت��ي  اجل����رارات،  واردات 
دوالر،  مليون   46.80 مقابل  دوالر،  مليون 

بزيادة قدرها 26.43 باملائة.
فاتورة  اإج��م��ايل  بلغ   ،2018 ع��ام  ويف 
ا�شترياد واردات جمموعة االأجزاء املوجهة 
)ال�شياحية  لل�شيارات  الرتكيبية  لل�شناعة 
والنفعية( وا�شترياد املركبات املوجهة لنقل 
النهائية(  )املنتجات  والب�شائع  امل�شافرين 
اأكرث من 3.73 مليار دوالر يف 2018، مقابل 
2017، بزيادة �شنوية  2.2 مليار دوالر يف 

قدرها 1.53 مليار دوالر )+70 باملائة(.
ال�شيارات املحلية  و�شجلت �شناعة تركيب 
اإنتاج 180.000 �شيارة �شياحية يف 2018 
و4.500   )2017 يف   110.000 )مقابل 

مركبة �شناعية يف 2018.

مع تقليل اعتمادها على املحروقات

خالل الربع الأول لـ 2019

يف �سهر اأفريل

يف  اأكرب  م�شاهمة  تقدمي  اإىل  ال�شينية  ال�شركات  اأم�س،  اأول  لوكال،  حممد  املالية  وزير  دعا 
اجلهود املبذولة الرامية لتنويع االقت�شاد اجلزائري وتقليل اعتمادها على املحروقات.



اأعلنت رئي�سة الوزراء 
الربيطانية ترييزا ماي، اأم�س، 

عزمها طرح اتفاق خروج البالد 
من االحتاد االأوروبي "بريك�ست"، 

اأمام جمل�س العموم، يف االأ�سبوع 
االأول من جوان املقبل، للت�سويت 

عليه.
جاء ذلك يف بيان �سادر من 
مكتب رئا�سة الوزراء، عقب 

اجتماع "ماي" وزعيم حزب 
العمال املعار�س، جريميي كوربن، 

واأو�سح البيان، اأن االجتماع 
ناق�س مفاو�سات اخلروج من 

االحتاد االأوروبي، وطرح قرار 
اخلروج لال�ستفتاء جمدًدا، م�سريا 

اأن الطرفني �سددا على حتمية 
اإقرار اأي خطة لربيك�ست قبل 

بدء العطلة ال�سيفية النيابية، 
نهاية جويلية، كما و�سف البيان 

االجتماع باملفيد والبناء، واأن 
اللقاءات �ست�ستمر بني ممثلني عن 

احلزبني.
وكانت ماي اأبرمت يف نوفمرب 

اتفاقا مع بروك�سل، ينّظم   2018
خروج بريطانيا من االحتاد 

االوروبي، لكن جمل�س العموم 
رف�سه ثالث مرات.

واتخذت لندن قرار املغادرة 
مبوجب ا�ستفتاء �سعبي اأجري 

يف 23 جوان 2016، وبداأت 
بعده مفاو�سات مع بروك�سل، عرب 

تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية 
ل�سبونة، التي تنظم اإجراءات 

اخلروج من االحتاد، كما كان من 
املقرر اأن تغادر اململكة املتحدة 

ر�سميا يف 29 مار�س املا�سي، 
لكن مت التاأجيل جراء عدم 

التو�سل اإىل اتفاق نهائي ينظم 
تلك العملية، اإثر رف�س الربملان 

الربيطاين.

ماي تطرح "بريك�ست" 
على جمل�ض العموم 

للت�سويت 

من غري العاملني يف الطوارئ

حلثه على وقف اإطالق النار بطرابل�ص

يف م�سريات بال�سفة الغربية وغزة

ب�ساأن حقوق الإن�سان
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موظفي  االأمريكية  اخلارجية  اأمرت 
غري  مــن  املتحدة  ــات  ــوالي ال حكومة 
مبغادرة  الطوارئ  حاالت  يف  العاملني 
الــعــراق على الــفــور، �ــســواء كــانــوا يف 
يف  اأو  بغداد  يف  االأمريكية  ال�سفارة 

القن�سلية االأمريكية يف اإربيل.
االإلكرتوين،  موقعها  على  بيان  ويف 
العراق  يف  االأمريكية  ال�سفارة  قالت 
خدمات  مــوؤقــت  ب�سكل  �ستعلق  اإنــهــا 
الــعــاديــة يف كــل من  الــتــاأ�ــســريات  منح 
اأن  قالت  حيث  والقن�سلية،  ال�سفارة 
حكومة الواليات املتحدة لديها قدرة 
حمدودة على تقدمي خدمات الطوارئ 
للمواطنني االأمريكيني يف العراق، كما 
طالب البيان املوظفني مبغادرة العراق 

على وجه ال�سرعة عرب و�سائل النقل 
املن�ساآت  عــن  واالبــتــعــاد  الــتــجــاريــة، 
االأمريكية يف العراق، ومتابعة اأخبار 
ب�سورة  ــراق  ــع ال يف  ــي  ــن االأم الــو�ــســع 

م�ستمرة.
املفاجئة  بــومــبــيــو  زيـــــارة  وكـــانـــت 
ك�سفت  اأن  بعد  جاءت  لبغداد  موؤخرا 
تقارير ا�ستخباراتية اأمريكية عن اأن 

اإيران  من  مدعومة  �سيعية  ميلي�سيات 
من  مقربة  على  �سواريخ  بن�سب  تقوم 
العراق،  اأمريكية يف  قواعد بها قوات 
ع�سكريني  قــادة  بومبيو  طالب  كما 
عراقيني بالتعامل مع تلك امليلي�سيات، 
معهم  املتحدة  الواليات  تعاملت  واإال 

بالقوة.
االأمريكية  الدفاع  وزارة  كانت  فيما 
م�ستوى  اأن  اأكــــدت  قــد  الــبــنــتــاجــون 
ارتفع  االأو�ــســط  ال�سرق  يف  التهديد 
اجلــرال  بها  اأدىل  ت�سريحات  بعد 
عار�س  جيكا،  كري�ستوفر  الربيطاين 
فيها التقييم االأمريكي مل�ستوى اخلطر 
اإيران  تدعمهم  مقاتلون  ي�سكله  الذي 

يف املنطقة.

جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزيــر  قــال 
الرئي�س  اأن  اأم�س،  اأول  لودريان،  اإيــف 
اجتماع  عقد  يريد  ماكرون  اإميانويل 
خليفة  ليبيا،  �ــســرق  قـــوات  قــائــد  مــع 
حفرت، حلثه على وقف اإطالق النار يف 

طرابل�س.
لودريان  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
القوالأنخارطة الطريق التي اقرتحتها 
حتقق  مل  الطرفني  على  املتحدة  االأمم 
الرئي�س  اأبــدى  لهذا  االآن،  حتى  نتائج 
رغبته يف مقابلة الطرفني لدعم مبادرة 
يف  اأنالو�سع  واأردف  الدولية،  املنظمة 

ليبيا مقلق للغاية.
واأمــ�ــس، اأكــد مــاكــرون، خــالل لقاء مع 
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  ال�سراج،  فائز 
فرن�سا  دعم  الليبية،  الوفاق  حلكومة 
دوليا،  بها  املعرتف  الليبية  للحكومة 
اخليار  اأن  حينها،  ماكرون  قــال  حيث 
الع�سكري لي�س حال لل�سراع، داعًيا اإىل 
وقف اإطالق النار دون �سروط م�سبقة، 

ووقف الهجوم على طرابل�س.
قوات  ت�سّن  املا�سي،  اأفــريــل   4 ومنذ 

هجوما  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء 
خطوة  يف  طرابل�س،  على  لل�سيطرة 
كونها  دوليني،  وا�ستنكاًرا  ا  رف�سً اأثــارت 
املتحدة  االأمم  جلهود  �سربة  وجهت 
ملعاجلة النزاع يف البلد الغني بالنفط، 
اأربع  دخــول  من  حفرت  قــوات  ومتكنت 
العا�سمة  ــالف  غ متثل  رئي�سية  ــدن  م
ـــان،  ـــري ـــان، وغ ـــرم ـــس ـــة، و� ـــربات ـــس �(
ال�سواحي  يف  وتــوغــلــت  ــة(،  ــون ــره وت

تعر�ست  لكنها  لطرابل�س،  اجلنوبية 
من  اأكرث  يف  وتراجعت  انتكا�سات،  لعدة 
الطوق  اخــرتاق  من  تتمكن  ومل  حمــور، 
الذي  املدينة،  و�سط  حــول  الع�سكري 

ي�سم املقرات ال�سيادية.
2011 �سراًعا على  وتعاين ليبيا منذ 
بني  حاليا  يرتكز  وال�سلطة  ال�سرعية 
يقود  الــذي  وحــفــرت،  الــوفــاق  حكومة 

اجلي�س يف ال�سرق.

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيون  اأحيا 
الــذكــرى احلادية  اأمــ�ــس،  وقــطــاع غــزة 
مئات  فيها  رحل  التي  للنكبة  وال�سبعني 
مدنهم  عــن  الفل�سطينيني  مــن  االآالف 
منها  الرحيل  على  ــربوا  اأج اأو  وقراهم 

عام 1948.
وتوجهت م�سرية �سارك فيها املئات وهم 
يحملون االأعالم الفل�سطينية وجم�سمات 
الرئي�س  �ــســريــح  مــن  مــنــازل  ملــفــاتــيــح 
الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات يف رام 
اهلل اإىل و�سط املدينة مب�ساركة اأع�ساء 

من القيادة الفل�سطينية.

فيما جدد رئي�س الوزراء حممد ا�ستية، 
املركزية  اللجنة  يف  ع�سو  اأي�سا  وهــو 
حلركة فتح، املوقف الفل�سطيني الراف�س 

خلطة ال�سالم االأمريكية املنتظرة.
خالل  لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  وقــال 
م�ساركته يف امل�سرية يف رام اهلل اأن اأي حل 
اأو  االأمريكية  االإدارة  تطرحه  �سيا�سي 
اأي جهة كانت ينتق�س من حقوق �سعبنا 
واإقامة  االحــتــالل  اإنــهــاء  على  املبنية 
القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة 
مرفو�سا  حال  �سيكون  الالجئني  وعــودة 
والقيادة  مـــازن  اأبـــو  الرئي�س  قبل  مــن 

الفل�سطينية  الف�سائل  الفل�سطينية ومن 
يوجه  ومل  �ــســعــبــهــم،  اأبـــنـــاء  كــل  ومـــن 
كما  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 
جرت العادة يف ال�سنوات ال�سابقة كلمة 

اإىل الفل�سطينيني يف هذه املنا�سبة.
الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  قالت  فيما 
يف  اأم�س،  ا�ستقبل  عبا�س  اإن  الر�سمية 
عمان  �سلطنة  �سفري  اهلل  رام  يف  مكتبه 
الفار�س  حممد  بن  خمي�س  االأردن  لدي 
وزيــر  مــن  خطية  ر�ــســالــة  �سلمه  الـــذي 
ال�سوؤون اخلارجية يو�سف بن علوي دون 

االإ�سارة اإىل م�سمون هذه الر�سالة.

رف�سها  عــن  ال�سمالية  كــوريــا  اأعــربــت 
لبع�س تو�سيات االأمم املتحدة اخلا�سة 

بحقوق االإن�سان.
جمموعة  عن  �سادر  تقرير  وبح�سب 
ال�سامل  ـــدوري  ال لال�ستعرا�س  العمل 
)UPR( ملجل�س حقوق االإن�سان التابع 
يانغ  بيونغ  رف�ست  فقد  املتحدة،  لالأمم 
�سلة  ذات  تو�سية   262 بني  من   63

بحقوق االإن�سان.
تو�سيات  ال�سمالية  كوريا  رف�ست  كما 
حماكمات  ل�سمان  املتحدة  ــواليــات  ال
مرافق  جميع  اإىل  والــو�ــســول  عــادلــة، 

وتعديل  وانقطاع،  قيود  بال  االحتجاز 
احلرية  انتهاك  ب�ساأن  اجلنائي  القانون 
تو�سيات  على  عالوة  وغريها،  الدينية، 
كوريا اجلنوبية حلل ق�سيتي املختطفني 
اإنها  وقالت  الكورية،  احلــرب  واأ�ــســرى 
وهولندا  اأملــانــيــا  تو�سيات  يف  �ستنظر 
املعتقلني  مع�سكرات  ــالق  الإغ وغريهما 
العمالة  ممار�سات  ووقــف  ال�سيا�سيني 

الق�سرية.
 9 يف  نفت،  قد  ال�سمالية  كوريا  وكانت 
ملعتقلني  مع�سكرات  وجود  الفائت،  ماي 
الطبقات،  ــني  ب والــتــمــيــيــز  �سيا�سيني 

املتحدة  االأمم  مــقــرر  زيــــارة  رافــ�ــســة 
يانغ  بيونغ  يف  االإن�سان  حلقوق  اخلا�س 

اإىل �سمال البالد.
من جهة اأخرى، قالت كوريا ال�سمالية 
اإنها �ستعلن عن موقفها من 199 تو�سية 
اتفاقية  على  التوقيع  مثل  اأخــــرى، 
حقوق  واتفاقيات  التعذيب  مناه�سة 
العمل  اإىل منظمة  االإن�سان، واالن�سمام 
منظمة  مع  احلــوار  وموا�سلة  الــدويل، 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  حقوق 
حقوق  جمل�س  اجــتــمــاع  انــعــقــاد  قــبــل 

االإن�سان املقرر يف �سبتمرب املقبل.

الواليات املتحدة تاأمر موظفيها مبغادرة العراق "على وجه ال�سرعة"

لودريان: ماكرون يريد االجتماع بحفرت

الفل�سطينيون يحيون الذكرى 71 "للنكبة" 

كوريا ال�سمالية ترف�ض بع�ض تو�سيات 
االأمم املتحدة 

اأكدت ال�سرطة االأملانية العثور على 3 جثث يف فندق يف منطقة 
الع�سور  اأ�سلحة  حمبي  من  لثالثة  بافاريا  مقاطعة  يف  با�ساو 
يف  والثالث  القلب  يف  اثنني  اأ�سابت  ب�سهام  قتلوا  وقد  الو�سطى 

العنق.
واأو�سح املحققون اإنه عرث يف الغرفة اأي�سا على ثالثة اأقوا�س 
حديثة الإطالق ال�سهام، ا�ستخدم اثنان منها الإطالق ال�سهام على 
ال�سحايا، واأ�سار االدعاء العام يف اأملانيا اإىل اأن رجال وامراأة كانا 
كانت  بينما  االآخر،  بيد  منهما  كل  ومي�سك  الفرا�س  يف  يرقدان 

امراأة اأخرى ترقد على االأر�س وقد اأ�سابها �سهم يف العنق.

اأم�س،  خمتلفة،  بجراح  م�سعف،  بينهم  متظاهرا   47 اأُ�سيب 
جراء اعتداء اجلي�س االإ�سرائيلي، على امل�ساركني يف م�سريات 

العودة، �سرقي قطاع غزة. 
بينهم  مواطنا   47 اأن  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  وقالت 
االحتالل  قوات  قبل  من  خمتلفة  بجراح  اأ�سيبوا  م�سعف، 
�سرقي  امل�سرية،  بفعاليات  م�ساركتهم  خالل  اال�سرائيلي 

القطاع"، دون اأن تو�سح طبيعة هذه االإ�سابات. 
مناطق   5 يف  الفل�سطينيني،  اآالف  جتمهر  اأم�س،  وظهر 
قريبة من ال�سياج احلدودي مع اإ�سرائيل، �سرقي قطاع غزة، 

للم�ساركة يف امل�سريات.

اأقدمت جمموعة معادية لالإ�سالم يف �سريالنكا، على اإ�سرام 
النار مب�سنع �سمايل العا�سمة كوملبو، لتتوا�سل اأعمال العنف 
بـ"عيد  امل�سيحيني  ا�ستهدفت  هجمات  عقب  امل�سلمني  �سد 

الف�سح" ال�سهر املا�سي.
وهاجمت املجموعة املتطرفة، امل�سنع الذي ميلكه م�سلمون، 

وعمدت اإىل تدمري بع�س حمتوياته ثم اأ�سرمت النار فيه.
اأ�ساقفة العا�سمة كوملبو الكاردينال  اأدان رئي�س  من جانبه، 
"مالكوملراجنيث"، الهجمات املت�ساعدة �سد امل�سلمني يف جميع 
الدينية والعرقية  البالد، داعيا جميع فئات املجتمع  اأنحاء 

للتوحد.

قال األي�ساندرو اإن�سينا�س نائب وزير الداخلية املك�سيكي اإن ال�سلطات 
املك�سيكية عرثت على 337 جثة يف مقابر �سرية منذ تويل اأندري�س 

مانويل لوبيز اأوبرادور رئا�سة البالد يف االأول من دي�سمرب.
وتعهد لوبيز اأوبرادور باحلد من العنف الذي تعاين منه املك�سيك 
�سيتجاوز  العام  هذا  البالد  يف  القتلى  عدد  اأن  يبدو  االآن  حتى  لكن 
اإن�سينا�س خالل  املا�سي، كما قال  العام  القيا�سي الذي �ُسجل  الرقم 
جثة   337 على  عرثت  ال�سلطات  اإن  اليومية  ال�سحفية  اإفادته 
�سينالوا  و�سونوراو  فرياكروز  واليات  يف  معظمها  مقربة   222 يف 

وجرييرو وكوليما.

اأعلنت خلية االإعالم االأمني يف العراق، عن مقتل 9 اإرهابيني ينتمون 
لتنظيم "داع�س" بعملية اإنزال جوي، نفذها جهاز مكافحة االإرهاب يف 

�سحراء وادي حوران مبحافظة االأنبار.
"في�سبوك":  موقع  يف  �سفحتها  على  ن�سرته  بيان  يف  اخللية  وقالت 
مبا�سر  وباإ�سناد  االإرهاب  مكافحة  جهاز  الأبطال  نوعية  عملية  "يف 
من طريان اجلي�س والتحالف الدويل، نفذت قيادة العمليات اخلا�سة 
االأوىل عمليات اإنزال جوي وتعقب لفلول ع�سابات داع�س االإرهابي يف 

�سحراء وادي حوران اأ�سفرت عن مقتل 9 من اإرهابيي داع�س".

اثنان من ال�سحايا اأ�سيبا ب�سهام 
يف القلب والثالثة يف العنق

اإ�سابة 47 متظاهرا فل�سطينيا 
�سرقي قطاع غزة

اعتداء جديد ي�ستهدف 
امل�سلمني يف �سريالنكا

املك�سيك تعلن العثور على 337 جثة 

مقتل 9 اإرهابيني يف عملية غربي 
العراق

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

دولـي

جرمية غام�سة يف اأملانيا: 

يف االأ�سبوع االأول من جوان املقبل

منذ تويل رئي�سها احلكم يف دي�سمرب
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ُق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتْنِذَر اأُمَّ اْلُقَرى  دِّ قال تعاىل: { َوَهَذا ِكَتاٌب اأَْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُم�سَ

اَلِتِهْم ُيَحاِفُظوَن}  َوَمْن َحْوَلَها َوالَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِبااْلآِخَرِة ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى �سَ
�سورة االأنعام االآية 92

رمضانيات
News

أهــل القرآن
القراآن الكرمي وني�س ال�صائمني وزاد القائمني

الأتيتك بقرابها مغفرة
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
حتى يغريوا ما باأنف�سهم

اإعداد:�سماح خميلي

ف�ضيلة النية والإخال�ص



من اأقوال ال�صاحلني

ارجتاع الطعام واحلرقة

زاوية من نور

ال��ي��وم ع��ل��ي��ك��م  ت���ري���ب  ال 

�صهل بن حنيف ر�صي الله عنه..اإنه بدري

حلم ال�ساأن..ملناعة قوية

ي���������������س�������ت�������ف�������ت�������ون�������ك
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ات

ضاني
رم

حلظة لصحتك
News

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

ذكر الأولني

اأنفق يف رم�سان لتكون من املح�سنني
يف مدر�سة ال�سيام



تعترب االأكلة االأكرث طلبا يف اجلزائر 

مدرب حر��س كرة �لقدم مهري عبد �لغني :

التقليدية  االأطباق  من  العديد  تتخذ 
خالل  االإفــطــار  مــائــدة  على  لها  مكانا 
البيوت  ربات  تعمل  اأين  الف�سيل  ال�سهر 
من  حت�سريها  يف  ــداع  واالإب التفنن  على 
خالل  خا�سة  اأهلها  ر�سا  ك�سب  اأجــل 
ـــام املــبــاركــة، ولعل مــن اأبــرز  هــذه االأي
�سرورية  اأ�سحت  التي  االأطــبــاق  تلك 
اجلزائريني   كــل  ــار  ــط اإف مــائــدة  عــلــى 
وهو طبق جزائري ويح�سر  احلمي�س
وحتى  اجلزائر  من  كل  يف  كبري  ب�سكل 

ال�سقيقة تون�س.
بنوعيه  الفلفل  من  يتكون  احلمي�س   

الطماطم   اإىل  باالإ�سافة  واحللو  احلار 
وكذا الثوم ت�سوى كل هذه اخل�سر على 
ملدة  بال�ستيكي  كي�س  يف  وحتفظ  النار 
الق�سرة  نزع  عملية  ت�سهل  حتى  معينة 
مربعات  اإىل  امل�سوية  اخل�سر  تقطع  ثم 
وامللح  الزيت  اإليها  ن�سيف  ثم  �سغرية 
اأن  اأجل  من  احللو  الفلفل  كمية  ونقلل 
يكون طعم ال�سلطة حارا جدا اأو العك�س 
التخفيف  اأجــل  من  احللو  الفلفل  كون 
ونظرا  الطبق،  هذا  يف  الطعم احلار  من 
لنكهته احلارة بات حمببا ومف�سال عند 
مكلف  غري  اأنــه  كما  اجلزائرية  االأ�سر 

بالرغم من لذته، احلمي�س يوؤكل �ساخنا 
اأو باردا مع اأطباق اأخرى.

البيوت  ربـــات  مــن  البع�س  تعمل  كما 
�سهر  دخــول  قبل  بفرتة  حت�سريه  على 
رم�سان ويحفظ يف علب داخل الثالجة 
احلاجة  عند  اأو  اليومي  لال�ستعمال 
ال�سلطة  هذه  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  اإليه، 
م�سبقا  حت�سريها  مت  كلما  لــذة  ــزداد  ت
من  دقائق  قبل  بت�سخينه  نقوم  فقط 
من  بطبق  املائدة  وتزين  املغرب  اآذان 

ال�سلطة امل�سوية احلارة.

ــلــيــط  حــــاولــــنــــا تــ�ــس
الــ�ــســوء هــــذه املـــرة 
ــة  ــي ــس ــ� ــخ ــس عــــلــــى �
ريــا�ــســيــة ممــثــلــة يف 
مـــدرب حــرا�ــس مرمى 
الغني  عبد  القدم  كرة 
حتدث  والـــذي  مهري 
عــــن يـــومـــيـــاتـــه يف 
ال�سهر الف�سيل من 
ـــالل تــاأكــيــده  خ
على تخ�سي�س 
اجلـــــــــــــــزء 
االأكـــــــــــــرب 
مــــن الـــيـــوم 
ـــــادة  ـــــب ـــــع ـــــل ل
بتاأدية  ـــذا  وه
الـــ�ـــســـلـــوات يف 
ــا فــ�ــســال عن  ــه ــت وق
الكرمي  الــقــراآن  من  تي�سر  ما  قــراءة 
والقيام بعبادات اأخرى من اأجل ك�سب 

الثواب يف هذا ال�سهر املبارك.

عن  اأي�سا  احلرا�س  مدرب  ك�سف  كما 
ملمار�سة  يومياته  من  جزء  تخ�سي�س 
التخلي  يــرفــ�ــس  ــي  ــت ال ــة  ــا�ــس ــري ال
القيام  املف�سل  مــن  اأنــه  قائال  عنها 
اأف�سل  رم�سان  نهار  يف  بالتدريبات 
لعب  اأن  حني  يف  الليلية  الفرتة  من 
بعد  يتم  اأن  االأفــ�ــســل  مــن  املــبــاريــات 
االإفطار قائال اأن الدرا�سات والبحوث 
متاما  يوؤثر  ال  ال�سيام  اأن  على  اأكدت 
على الريا�سيني اإال اأن االإ�سكال الذي 
العادات  يف  يتمثل  البع�س  يــواجــه 
وباقي  ــنــوم  وال ـــل  االأك مثل  املتبعة 
الفرد  جتعل  التي  االأخــرى  العادات 
ب�سكل  اال�ــســرتجــاع  على  قـــادر  غــري 

جيد.
اآخر يرى مدرب احلرا�س  ومن جانب 
اأن ال�سوم هو فر�سة من اأجل التغيري 
االإيجابي للريا�سيني من خالل اإتباع 
من  والتخل�س  مفيدة  واأمناط  عادات 
موجودة  كانت  التي  ال�سيئة  العادات 
ا�ستغالل  يــنــبــغــي  حــيــث  ــل،  ــب ق مـــن 

الفر�سة على اأكمل وجه 
امليزات  من  االإمكان  قدر  واالإ�ستفادة 

االإيجابية لهذا ال�سهر الف�سيل. 

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

يعترب م�سجد التوبة ببلدية بابار 
بوالية خن�سلة من اأهم امل�ساجد 

املتواجدة باملدينة وذلك نظرا للمكانة 
التي يتمتع بها يف قلوب املواطنني حيث 

يعترب قبلة للم�سلني من خمتلف االأحياء 
حيث دخل حيز اخلدمة �سنة 2001 

بعد انتهاء االأ�سغال، كما يتوفر امل�سجد 
على طابقني بجناحني جناح خا�س 

بالرجال وجناح للن�ساء ويت�سع اجلناح 
اخلا�س بالن�ساء لـ350 م�سلية، يف حني 

يت�سع جناح الرجال لـ800 م�سلي اأي 
باإجمايل حوايل 1200 م�سلي.

يقع م�سجد التوبة يف و�سط مدينة 
بابار ويعترب مق�سد النا�س لقرب 

امل�سافة وهو حتفة معمارية رائعة 
وجمهز بكل التقنيات احلديثة التي 
توفر راحة امل�سلي يف جميع اأجنحة 

امل�سجد، كما يعترب مقر اإقامة مل�سابقات 
خريية حلفظة القراآن وال�سنة النبوية 

ال�سريفة يف �سهر رم�سان الف�سيل اإ�سافة 
اإىل اإقامة ال�سلح بني املتخا�سمني 

وكذا تقدمي امل�ساعدات اخلريية لكل 
حمتاج وغريها من االأمور التي جعلت 
له مكانة خا�سة يف قلوب املواطنني، 

كما يتوفر امل�سجد على مدر�سة قراآنية 
لتعليم وتدري�س القراآن الكرمي وال�سرية 

النبوية وكل ما هو متعلق بالدين 
االإ�سالمي باإ�سراف من اأئمة وخمت�سني 

من مدينة بابار.

عبد الهادي.ب

يف جولــة عــرب االأ�ســواق اجلواريــة بكــل مــن 
العلمــة و�سطيــف خــالل اليومــني الفارطــني، 
اخل�ســر  اأ�سعــار  يف  كبــريا  انهيــارا  الحظنــا 
املو�سميــة والتي نزلــت اإىل اأدنــى م�ستوى منذ 
بدايــة ال�سهــر الف�سيــل حيــث انخف�ــس �سخر 
اخل�ــس اإىل مــا دون  دج فيمــا مل تتجــاوز 
البطاطــا عتبــة  دج وو�ســل �سعــر القرعة 
اإىل 50 دج بينمــا و�سل �سعــر الفلفل االأخ�سر 
ارتيــاح  اأثــار  الــذي  االأمــر  وهــو  دج   30 اإىل 
املواطنني بعد موجة الغالء التي ميزت االأيام 

االأوىل من ال�سهر الف�سيل.
حافظــت  فقــد  اخل�ســر  مــن  النقي�ــس  وعلــى 
الفواكــه على اأ�سعارها املرتفعة حيث مل ينزل 
املــوز عــن �سقــف  دج بينمــا جتــاوز �سعــر 
النــوع اجليــد مــن اخلــوخ مبلــغ  دج وهو 
احلــال ذاته مع التفاح امل�ستــورد، بينما عرفت 
اأ�سعــار الفراولة هــي اأي�سا ارتفاعــا و�سل اإىل 
اإىل   البطيخ  �سعر  ارتفع  فيما  دج،   200

دج.
اأما الثابــت يف االأ�سعار فكانت اللحوم احلمراء 
والبي�ســاء التي بقيت علــى حالها حيث جتاوز 
�سعــر الكيلوغــرام الواحــد مــن حلــم اخلروف 

البقــر  حلــوم  مــع  ذاتــه  واحلــال  دج   
والتي يقل عليها الطلب مقارنة بلحم اخلروف 
مبنطقــة �سطيف، مــع انعدام �سبــه كلي للحوم 
امل�ستــوردة يف خمتلــف االأ�ســواق بالنظــر لقلة 
الطلــب عليهــا، فيمــا جتــاوز �سعــر حلــم املاعز 
مبلــغ  مــع مالحظة كــرثة الطلب عليه 
خالل هذا ال�سهر، اأما بالن�سبة للحوم البي�ساء 
فهــي االأخرى عرفت ا�ستقــرارا من خالل �سعر 
اإىل  دج  ناهــز  دج  الــذي  الدجــاج 
للكيلــو غــرام الواحــد، بينمــا حافظــت اأ�سعار 
ال�سرديــن علــى ذات م�ستوياتهــا حيــث بلغــت 
 دج مــع مالحظــة ارتفــاع الطلــب عليها 
هذا االأ�سبــوع يف ظل اجلو البارد الذي عرفته 

الوالية خالل االأيام الفارطة.

تعرف �سوارع عا�سمة االأورا�س على غرار املدن االأخرى 
امتدادا ملحوظا لطاوالت تعر�س م�سروب "ال�ساربات" 
ويتزامن ذلك مع �سهر رم�سان اأين ينتهز الباعة اإقبال 

ال�سائمني على هذا امل�سروب املنع�س فر�سة للك�سب 
احلالل، غري اأن املثري يف االأمر حينما يعر�س �سغار 

ال�سن وعديد ال�سباب طاوالت لبيعه والتي تلقى انتعا�سا 
ملحوظا ح�سبما يراه البع�س، اأين يتمركز هوؤالء بكرثة 

يف عدد االأحياء االآهلة بال�سكان وال�سوارع الكربى 
للمدينة فلقمة العي�س تعد  اأكرث من ممكنة للباعة  

فم�سروب ال�ساربات ونظرا لكرثة الت�سويق لها من خالل 
عر�سه على الطاوالت اأ�سحى على االأرجح من اأكرث 

امل�سروبات اإقباال وخا�سة اأن �سيت هذا االأخري يرتبط 
بكرثة مع �سهر رم�سان الف�سيل، ويعرف التزاحم ب�سكل 

ملحوظ على طاوالت العر�س مع كل ع�سر حيث ينجذب 
ال�سائمون اإىل اقتنائه مع ا�ستداد ال�سعور بالعط�س ومع 

اقرتاب �سويعات االإفطار ف"ال�ساربات" هذا امل�سروب 
املنع�س يراه البع�س لذيذا وقد وجدوا يف �سعره املتناول 

يف اأيدي اجلميع فر�سة ليكون لدى الكثريين بديال 
للم�سروبات الغازية امل�سرة ب�سحة ال�سائمني، فمائدة 

االإفطار بح�سبهم ال يجب اأن تخلو منه لطبيعة مكوناته 
الب�سيطة التي ال توؤثر على م�ستهلكها يف حال حت�سريها 

ب�سكل �سحي، ورغم عدم االحرتام امللحوظ  ل�سروط 
احلفظ التي يالحظها الكثري ممن يقبلون على �سراء 

"ال�ساربات" وتوفرها باملحالت التجارية ب�سكل �سحي اإال 
اأن طاوالت بيعها اأكرث ما يجلب االنتباه اإىل هذا امل�سروب 

نظرا لكرثة الباعة الذين يتخذون من االأماكن املحتمل 
املرور منها مكانا لرواج "ال�ساربات".

فال�ساربات اأ�سحت بتجارة مربحة مل يعد اقتنائها 
مقت�سرا كم�سروب منع�س فقط  فاالنت�سار الوا�سع لها 

جعلها تدخل يف مكونات العديد من التحليات.. ما ي�ساهم 
بكرثة الطلب عليها ويربر االإقبال عليها لتتو�سع بالتايل 

نقاط  بيع التجار املو�سميني مع كل مو�سم رم�سان.

دورة يف �ل�ضوق:
انهيار اأ�صعار اخل�صر والفواكه 

وا�صتقرار يف اأ�صعار اللحوم 

م�صجد التوبة ببابار حتفة فنية معمارية يحت�صن امل�صلني
�سميحة.ع 

معاوية.�س

حفيظة.ب

عبد الهادي.ب

ال�ســامي ما عمر را�ســو بحكاية التمر 
... ومــر عليهــا مر... قلبــو �سبعان ما 
ينــذل مبزيــة الب�ســر... والإح�سانهم 
مــا ي�سطــر... رزقتو علــى ربي جتيه 
مــن حيــث ال يحت�سب وبغــري �سرر... 
رغــم فقــرو واحتياجو كــان يحت�سب 
هلل وي�ســرب... توكــل على ربــي وراح 
للبيت يرتاح وي�ستقر... فنت الطريق 
وحكايــات النا�س ومنيمتهــم ت�سر... 
مــا ينغم�س فيها ما يحقر ... وبطيعة 
مــا يخلــي روحــو يتحقــر...  احلــال 
الغــري  حرمــات  علــى  يحكــي  واحــد 
ويقطــع و مين�سر...والثــاين يحو�ــس 
كيفا�ــس ينب�ــس يف خبــار النا�ــس ويف 

عر�سهم يهــدر... وال�سامي من حمبي 
اخلــري للنا�ــس والب�ســر... مــا يك�ســر 
مــا  حواراتهــم  ويف  را�سوباخبارهــم 
يدّور.... �سعــارو الدار للعار ت�سرت... 
ت�سهــر... بيهــا  يل  قولتــو  يقــول 
ال�ساحــب �ساحب يديــك اىل حيث ال 

تتوقع واأنا مني�س م�سطر..
ربــي  نعمــة  علــى  يل  اجليعــان  اأمــا 
وي�ســرت...  اخلــري  تكرب...يخفــي 
وي�سكــي دميا "بامل�سو�ــس" ويتذمر... 
مــا يحمــد ربي علــى نعمــة العمل وال 
يكرب... رغم انــو دميا غايب وللدوام 
الكامــل مــا يح�سر..خاليــة عليــه ما 
مــا  اجلــريان  وال  مباليــه  ي�ستعــرف 
يذوق مــن مالــو ال�سكر...  انــاين تاع 
روحــو مي�ســي خمتــال يتكــرب... وملــا 

يكــون حمتــاج يطاطــي را�ســو، ي�سهد 
االكــل  علــى  ي�ســوم  وي�ستغفــر... 
وال�ســرب وعلى اجلوع مــا ي�سرب...ما 
يهمو م�سدر الطعام يل عليه يفطر... 
علــى الغيبــة والنميمة ي�سهــر... من 
فعل اخلــري وم�ساعدة النا�ــس متحرر 
... مرتــاح خايل البال ال هم يف را�سو 
غــري املاكلــة وال�ســراب وا�ــس يركــب 
وي�ستقــر... والطريقة ما تهم مدامو 
علــى م�سلحتو م�ســر... و�ســل للبيت 
وفتــح الكي�ــس يل مليــان بالتمر...ما 
لقــى فيه غري حبــات قليلة مــا تك�سر 
ال�سيــام والتفطــر... الكي�س مثقوب 
مثل لقلــوب راح يل فيه بــال ح�س وال 

خرب....

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

جـــاء ي�سعى ودر ت�سعة...
بقلم: بوبري  نوارة 

رم�صان يف  وجودها  تفر�س  م�صوية  �صلطة  احلمي�س

الإفطار قبل  الريا�صة  ممار�صة  على  يوؤثر  ل  رم�صان 

بائعو "ال�صاربات"
 يغزون �صوارع املدينة 

�أطباق رم�ضانية 

بيوت �لرحمن 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان

َوالِع�شياَن دع�����������اء الُْف�ُشوَق  فيِه  َوَكرِّْه  ااْلإح�شاَن،  اليوم  هذا  يف  ِايَلَّ  َحبِّْب  َلّلُهمَّ 
. املُ�شتَغيثنَي  غياَث  يا  بَعْوِنَك  ــّنــرياَن  َوال ال�َشَخَط  فيِه  َعلَيَّ  َوَحـــرِّْم 

دخــل �ساعــر علــى رجل بخيــل فامتقــع وجــه البخيل وظهــر عليه 

القلق واال�سطراب ، وو�سع يف نف�سه اإن اأكل ال�ساعر من طعامه فاإنه 

�سيهجــوه .. غري اأن ال�ساعر انتبه اإىل ما اأ�ساب الرجل فرتفق بحاله 

ومل يطعم من طعامه .. وم�سى عنه وهو يقول:

          تغري اإذ دخلت عليه حتى .. .. فطنت .. فقلت يف عر�س املقال

          عليَّ اليوم نذر من �سيام .. .. فا�سرق وجهه مثل الهالل 

يا موالة القلب الكبري ربي 

يعطيك ويو�شع عليك ما 

عندك ال ذهب وال حرير 

واأنت داميا زاهية وربي 

م�شهلك ما دريت من حيلة 

ندير با�س نكون مثلك 

ح10

�أعقد و�أنوي وزين فالك
احر�سي على 

ا�ستخدام نار قوية 
يف طهي اللحوم 

والدواجن ل�سمان 

�سحة اأفراد اأ�سرتك 
من االإ�سابة 

باأي 
ميكروبات 

نتيجة 
عدم 

اكتمال طهي 
اللحوم .

تدبرية 
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تعترب االأكلة االأكرث طلبا يف اجلزائر 

مدرب حر��س كرة �لقدم مهري عبد �لغني :

التقليدية  االأطباق  من  العديد  تتخذ 
خالل  االإفــطــار  مــائــدة  على  لها  مكانا 
البيوت  ربات  تعمل  اأين  الف�سيل  ال�سهر 
من  حت�سريها  يف  ــداع  واالإب التفنن  على 
خالل  خا�سة  اأهلها  ر�سا  ك�سب  اأجــل 
ـــام املــبــاركــة، ولعل مــن اأبــرز  هــذه االأي
�سرورية  اأ�سحت  التي  االأطــبــاق  تلك 
اجلزائريني   كــل  ــار  ــط اإف مــائــدة  عــلــى 
"احلمي�س" وهو طبق جزائري ويح�سر 
وحتى  اجلزائر  من  كل  يف  كبري  ب�سكل 

ال�سقيقة تون�س.
بنوعيه  الفلفل  من  يتكون  احلمي�س   

الطماطم   اإىل  باالإ�سافة  واحللو  احلار 
وكذا الثوم ت�سوى كل هذه اخل�سر على 
ملدة  بال�ستيكي  كي�س  يف  وحتفظ  النار 
الق�سرة  نزع  عملية  ت�سهل  حتى  معينة 
مربعات  اإىل  امل�سوية  اخل�سر  تقطع  ثم 
وامللح  الزيت  اإليها  ن�سيف  ثم  �سغرية 
اأن  اأجل  من  احللو  الفلفل  كمية  ونقلل 
يكون طعم ال�سلطة حارا جدا اأو العك�س 
التخفيف  اأجــل  من  احللو  الفلفل  كون 
ونظرا  الطبق،  هذا  يف  الطعم احلار  من 
لنكهته احلارة بات حمببا ومف�سال عند 
مكلف  غري  اأنــه  كما  اجلزائرية  االأ�سر 

بالرغم من لذته، احلمي�س يوؤكل �ساخنا 
اأو باردا مع اأطباق اأخرى.

البيوت  ربـــات  مــن  البع�س  تعمل  كما 
�سهر  دخــول  قبل  بفرتة  حت�سريه  على 
رم�سان ويحفظ يف علب داخل الثالجة 
احلاجة  عند  اأو  اليومي  لال�ستعمال 
ال�سلطة  هذه  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  اإليه، 
م�سبقا  حت�سريها  مت  كلما  لــذة  ــزداد  ت
من  دقائق  قبل  بت�سخينه  نقوم  فقط 
من  بطبق  املائدة  وتزين  املغرب  اآذان 

ال�سلطة امل�سوية احلارة.

ــلــيــط  حــــاولــــنــــا تــ�ــس
الــ�ــســوء هــــذه املـــرة 
ــة  ــي ــس ــ� ــخ ــس عــــلــــى �
ريــا�ــســيــة ممــثــلــة يف 
مـــدرب حــرا�ــس مرمى 
الغني  عبد  القدم  كرة 
حتدث  والـــذي  مهري 
عــــن يـــومـــيـــاتـــه يف 
ال�سهر الف�سيل من 
ـــالل تــاأكــيــده  خ
على تخ�سي�س 
اجلـــــــــــــــزء 
االأكـــــــــــــرب 
مــــن الـــيـــوم 
ـــــادة  ـــــب ـــــع ـــــل ل
بتاأدية  ـــذا  وه
الـــ�ـــســـلـــوات يف 
ــا فــ�ــســال عن  ــه ــت وق
الكرمي  الــقــراآن  من  تي�سر  ما  قــراءة 
والقيام بعبادات اأخرى من اأجل ك�سب 

الثواب يف هذا ال�سهر املبارك.

عن  اأي�سا  احلرا�س  مدرب  ك�سف  كما 
ملمار�سة  يومياته  من  جزء  تخ�سي�س 
التخلي  يــرفــ�ــس  ــي  ــت ال ــة  ــا�ــس ــري ال
القيام  املف�سل  مــن  اأنــه  قائال  عنها 
اأف�سل  رم�سان  نهار  يف  بالتدريبات 
لعب  اأن  حني  يف  الليلية  الفرتة  من 
بعد  يتم  اأن  االأفــ�ــســل  مــن  املــبــاريــات 
االإفطار قائال اأن الدرا�سات والبحوث 
متاما  يوؤثر  ال  ال�سيام  اأن  على  اأكدت 
على الريا�سيني اإال اأن االإ�سكال الذي 
العادات  يف  يتمثل  البع�س  يــواجــه 
وباقي  ــنــوم  وال ـــل  االأك مثل  املتبعة 
الفرد  جتعل  التي  االأخــرى  العادات 
ب�سكل  اال�ــســرتجــاع  على  قـــادر  غــري 

جيد.
اآخر يرى مدرب احلرا�س  ومن جانب 
اأن ال�سوم هو فر�سة من اأجل التغيري 
االإيجابي للريا�سيني من خالل اإتباع 
من  والتخل�س  مفيدة  واأمناط  عادات 
موجودة  كانت  التي  ال�سيئة  العادات 
ا�ستغالل  يــنــبــغــي  حــيــث  ــل،  ــب ق مـــن 

الفر�سة على اأكمل وجه 
امليزات  من  االإمكان  قدر  واالإ�ستفادة 

االإيجابية لهذا ال�سهر الف�سيل. 

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

يعترب م�سجد التوبة ببلدية بابار 
بوالية خن�سلة من اأهم امل�ساجد 

املتواجدة باملدينة وذلك نظرا للمكانة 
التي يتمتع بها يف قلوب املواطنني حيث 

يعترب قبلة للم�سلني من خمتلف االأحياء 
حيث دخل حيز اخلدمة �سنة  

بعد انتهاء االأ�سغال، كما يتوفر امل�سجد 
على طابقني بجناحني جناح خا�س 

بالرجال وجناح للن�ساء ويت�سع اجلناح 
اخلا�س بالن�ساء لـ م�سلية، يف حني 

يت�سع جناح الرجال لـ م�سلي اأي 
باإجمايل حوايل  م�سلي.

يقع م�سجد التوبة يف و�سط مدينة 
بابار ويعترب مق�سد النا�س لقرب 

امل�سافة وهو حتفة معمارية رائعة 
وجمهز بكل التقنيات احلديثة التي 
توفر راحة امل�سلي يف جميع اأجنحة 

امل�سجد، كما يعترب مقر اإقامة مل�سابقات 
خريية حلفظة القراآن وال�سنة النبوية 

ال�سريفة يف �سهر رم�سان الف�سيل اإ�سافة 
اإىل اإقامة ال�سلح بني املتخا�سمني 

وكذا تقدمي امل�ساعدات اخلريية لكل 
حمتاج وغريها من االأمور التي جعلت 
له مكانة خا�سة يف قلوب املواطنني، 

كما يتوفر امل�سجد على مدر�سة قراآنية 
لتعليم وتدري�س القراآن الكرمي وال�سرية 

النبوية وكل ما هو متعلق بالدين 
االإ�سالمي باإ�سراف من اأئمة وخمت�سني 

من مدينة بابار.

عبد الهادي.ب

يف جولــة عــرب االأ�ســواق اجلواريــة بكــل مــن 
العلمــة و�سطيــف خــالل اليومــني الفارطــني، 
اخل�ســر  اأ�سعــار  يف  كبــريا  انهيــارا  الحظنــا 
املو�سميــة والتي نزلــت اإىل اأدنــى م�ستوى منذ 
بدايــة ال�سهــر الف�سيــل حيــث انخف�ــس �سخر 
اخل�ــس اإىل مــا دون 40 دج فيمــا مل تتجــاوز 
البطاطــا عتبــة 40 دج وو�ســل �سعــر القرعة 
اإىل  دج بينمــا و�سل �سعــر الفلفل االأخ�سر 
ارتيــاح  اأثــار  الــذي  االأمــر  وهــو  دج  اإىل  
املواطنني بعد موجة الغالء التي ميزت االأيام 

االأوىل من ال�سهر الف�سيل.
حافظــت  فقــد  اخل�ســر  مــن  النقي�ــس  وعلــى 
الفواكــه على اأ�سعارها املرتفعة حيث مل ينزل 
املــوز عــن �سقــف 300 دج بينمــا جتــاوز �سعــر 
النــوع اجليــد مــن اخلــوخ مبلــغ 600 دج وهو 
احلــال ذاته مع التفاح امل�ستــورد، بينما عرفت 
اأ�سعــار الفراولة هــي اأي�سا ارتفاعــا و�سل اإىل 
 140 اإىل  البطيخ  �سعر  ارتفع  فيما  دج،   

دج.
اأما الثابــت يف االأ�سعار فكانت اللحوم احلمراء 
والبي�ســاء التي بقيت علــى حالها حيث جتاوز 
�سعــر الكيلوغــرام الواحــد مــن حلــم اخلروف 

البقــر  حلــوم  مــع  ذاتــه  واحلــال  دج   1500
والتي يقل عليها الطلب مقارنة بلحم اخلروف 
مبنطقــة �سطيف، مــع انعدام �سبــه كلي للحوم 
امل�ستــوردة يف خمتلــف االأ�ســواق بالنظــر لقلة 
الطلــب عليهــا، فيمــا جتــاوز �سعــر حلــم املاعز 
مبلــغ 1100 مــع مالحظة كــرثة الطلب عليه 
خالل هذا ال�سهر، اأما بالن�سبة للحوم البي�ساء 
فهــي االأخرى عرفت ا�ستقــرارا من خالل �سعر 
250 دج  اإىل  230 دج  ناهــز  الــذي  الدجــاج 
للكيلــو غــرام الواحــد، بينمــا حافظــت اأ�سعار 
ال�سرديــن علــى ذات م�ستوياتهــا حيــث بلغــت 
400 دج مــع مالحظــة ارتفــاع الطلــب عليها 
هذا االأ�سبــوع يف ظل اجلو البارد الذي عرفته 

الوالية خالل االأيام الفارطة.

تعرف �سوارع عا�سمة االأورا�س على غرار املدن االأخرى 
ال�ساربات امتدادا ملحوظا لطاوالت تعر�س م�سروب 

ويتزامن ذلك مع �سهر رم�سان اأين ينتهز الباعة اإقبال 
ال�سائمني على هذا امل�سروب املنع�س فر�سة للك�سب 
احلالل، غري اأن املثري يف االأمر حينما يعر�س �سغار 

ال�سن وعديد ال�سباب طاوالت لبيعه والتي تلقى انتعا�سا 
ملحوظا ح�سبما يراه البع�س، اأين يتمركز هوؤالء بكرثة 

يف عدد االأحياء االآهلة بال�سكان وال�سوارع الكربى 
للمدينة فلقمة العي�س تعد  اأكرث من ممكنة للباعة  

فم�سروب ال�ساربات ونظرا لكرثة الت�سويق لها من خالل 
عر�سه على الطاوالت اأ�سحى على االأرجح من اأكرث 

امل�سروبات اإقباال وخا�سة اأن �سيت هذا االأخري يرتبط 
بكرثة مع �سهر رم�سان الف�سيل، ويعرف التزاحم ب�سكل 

ملحوظ على طاوالت العر�س مع كل ع�سر حيث ينجذب 
ال�سائمون اإىل اقتنائه مع ا�ستداد ال�سعور بالعط�س ومع 

هذا امل�سروب  ال�ساربات اقرتاب �سويعات االإفطار ف
املنع�س يراه البع�س لذيذا وقد وجدوا يف �سعره املتناول 

يف اأيدي اجلميع فر�سة ليكون لدى الكثريين بديال 
للم�سروبات الغازية امل�سرة ب�سحة ال�سائمني، فمائدة 

االإفطار بح�سبهم ال يجب اأن تخلو منه لطبيعة مكوناته 
الب�سيطة التي ال توؤثر على م�ستهلكها يف حال حت�سريها 

ب�سكل �سحي، ورغم عدم االحرتام امللحوظ  ل�سروط 
احلفظ التي يالحظها الكثري ممن يقبلون على �سراء 

وتوفرها باملحالت التجارية ب�سكل �سحي اإال  ال�ساربات
اأن طاوالت بيعها اأكرث ما يجلب االنتباه اإىل هذا امل�سروب 

نظرا لكرثة الباعة الذين يتخذون من االأماكن املحتمل 
. ال�ساربات املرور منها مكانا لرواج 

فال�ساربات اأ�سحت بتجارة مربحة مل يعد اقتنائها 
مقت�سرا كم�سروب منع�س فقط  فاالنت�سار الوا�سع لها 

جعلها تدخل يف مكونات العديد من التحليات.. ما ي�ساهم 
بكرثة الطلب عليها ويربر االإقبال عليها لتتو�سع بالتايل 

نقاط  بيع التجار املو�سميني مع كل مو�سم رم�سان.

دورة يف �ل�ضوق:
انهيار اأ�صعار اخل�صر والفواكه 

وا�صتقرار يف اأ�صعار اللحوم 

م�صجد التوبة ببابار حتفة فنية معمارية يحت�صن امل�صلني
�سميحة.ع 

معاوية.�س

حفيظة.ب

عبد الهادي.ب

ال�ســامي ما عمر را�ســو بحكاية التمر 
... ومــر عليهــا مر... قلبــو �سبعان ما 
ينــذل مبزيــة الب�ســر... والإح�سانهم 
مــا ي�سطــر... رزقتو علــى ربي جتيه 
مــن حيــث ال يحت�سب وبغــري �سرر... 
رغــم فقــرو واحتياجو كــان يحت�سب 
هلل وي�ســرب... توكــل على ربــي وراح 
للبيت يرتاح وي�ستقر... فنت الطريق 
وحكايــات النا�س ومنيمتهــم ت�سر... 
مــا ينغم�س فيها ما يحقر ... وبطيعة 
مــا يخلــي روحــو يتحقــر...  احلــال 
الغــري  حرمــات  علــى  يحكــي  واحــد 
ويقطــع و مين�سر...والثــاين يحو�ــس 
كيفا�ــس ينب�ــس يف خبــار النا�ــس ويف 

عر�سهم يهــدر... وال�سامي من حمبي 
اخلــري للنا�ــس والب�ســر... مــا يك�ســر 
مــا  حواراتهــم  ويف  را�سوباخبارهــم 
يدّور.... �سعــارو الدار للعار ت�سرت... 
ت�سهــر... بيهــا  يل  قولتــو  يقــول 
ال�ساحــب �ساحب يديــك اىل حيث ال 

تتوقع واأنا مني�س م�سطر..
ربــي  نعمــة  علــى  يل  اجليعــان  اأمــا 
وي�ســرت...  اخلــري  تكرب...يخفــي 
ويتذمر...  بامل�سو�ــس وي�سكــي دميا 
مــا يحمــد ربي علــى نعمــة العمل وال 
يكرب... رغم انــو دميا غايب وللدوام 
الكامــل مــا يح�سر..خاليــة عليــه ما 
مــا  اجلــريان  وال  مباليــه  ي�ستعــرف 
يذوق مــن مالــو ال�سكر...  انــاين تاع 
روحــو مي�ســي خمتــال يتكــرب... وملــا 

يكــون حمتــاج يطاطــي را�ســو، ي�سهد 
االكــل  علــى  ي�ســوم  وي�ستغفــر... 
وال�ســرب وعلى اجلوع مــا ي�سرب...ما 
يهمو م�سدر الطعام يل عليه يفطر... 
علــى الغيبــة والنميمة ي�سهــر... من 
فعل اخلــري وم�ساعدة النا�ــس متحرر 
... مرتــاح خايل البال ال هم يف را�سو 
غــري املاكلــة وال�ســراب وا�ــس يركــب 
وي�ستقــر... والطريقة ما تهم مدامو 
علــى م�سلحتو م�ســر... و�ســل للبيت 
وفتــح الكي�ــس يل مليــان بالتمر...ما 
لقــى فيه غري حبــات قليلة مــا تك�سر 
ال�سيــام والتفطــر... الكي�س مثقوب 
مثل لقلــوب راح يل فيه بــال ح�س وال 

خرب....

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

جـــاء ي�سعى ودر ت�سعة...
بقلم: بوبري  نوارة 

رم�صان يف  وجودها  تفر�س  م�صوية  "احلمي�س" �صلطة 

الإفطار" قبل  الريا�صة  ممار�صة  على  يوؤثر  ل  "رم�صان 

ال�صاربات بائعو 
 يغزون �صوارع املدينة 

�أطباق رم�ضانية 

بيوت �لرحمن 

�ضخ�ضيات �ضائمة 

جتار رم�ضان

َوالِع�شياَن دع�����������اء الُْف�ُشوَق  فيِه  َوَكرِّْه  ااْلإح�شاَن،  اليوم  هذا  يف  ِايَلَّ  َحبِّْب  َلّلُهمَّ 
. املُ�شتَغيثنَي  غياَث  يا  بَعْوِنَك  ــّنــرياَن  َوال ال�َشَخَط  فيِه  َعلَيَّ  َوَحـــرِّْم 

دخــل �ساعــر علــى رجل بخيــل فامتقــع وجــه البخيل وظهــر عليه 

القلق واال�سطراب ، وو�سع يف نف�سه اإن اأكل ال�ساعر من طعامه فاإنه 

�سيهجــوه .. غري اأن ال�ساعر انتبه اإىل ما اأ�ساب الرجل فرتفق بحاله 

ومل يطعم من طعامه .. وم�سى عنه وهو يقول:

          تغري اإذ دخلت عليه حتى .. .. فطنت .. فقلت يف عر�س املقال

          عليَّ اليوم نذر من �سيام .. .. فا�سرق وجهه مثل الهالل 

يا موالة القلب الكبري ربي 

يعطيك ويو�شع عليك ما 

عندك ال ذهب وال حرير 

واأنت داميا زاهية وربي 

م�شهلك ما دريت من حيلة 

ندير با�س نكون مثلك 

ح

�أعقد و�أنوي وزين فالك
احر�سي على 

ا�ستخدام نار قوية 
يف طهي اللحوم 

والدواجن ل�سمان 

�سحة اأفراد اأ�سرتك 
من االإ�سابة 

باأي 
ميكروبات 

نتيجة 
عدم 

اكتمال طهي 
اللحوم .

تدبرية 
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بني امل�ؤيدين واملعار�ضني ..

بعي�ن امراأة

امراأة ون�ض؟!
من  ــزواج  ال تف�سلون  ملــاذا  خليجي  رجــل  �سئل 
تقدر  الأنها  بب�ساطة  فقال  "املغاربية"  ــراأة  امل
الزوج وتعتني بكل متطلبات العائلة واملنزل من 
دون اأن ت�سعرك اأنها تتف�سل عليك بذلك.. وهي 
ال حتتاج اإىل خادمة وال تطلبها من االأ�سا�س بل 
االأ�سرة.. على عك�س  تعتربها عبئا ثقيال على 
الع�سل  يف  النوم  ا�ستحلني  الالتي  اخلليجيات 
يف  ــن  اأدواره كل  منهن  اخلادمة  ت�سرق  حني  يف 
وال  زوجته  ي�ست�سعر ح�سور  الزوج  احلياة.. ال 
االأوالد يح�سون بحنان اأمهم واأمومتها وعادة ما 
وير�سيها  ومتدينة  "املغاربية" حمافظة  تكون 

القليل. 
من  �سهادة  اإال  هي  ما  اجلميلة  ال�سورة  هــذه 
رجال كرث عرفوا قدر املراأة "املغاربية" عموما 
واجلزائرية على وجه اخل�سو�س الأنهم جربوا 
فميزوا  غريهن  اأو  اأوطانهم  بنات  من  النقي�س 
"اجلزائرية  كانت  واإن  والدخيل  االأ�سيل  بني 
الفحلة" لي�ست بحاجة اإىل من مي�سح الغبار عن 
اإال  ال�سحري..  م�سباحه  من  ليخرج  فيها  املارد 
الرجل  دام  ما  الن�ساء  كل  بها  تعتز  �سهادة  اأنها 
والبع�س  اأنثاه..  قدر  بعد  يعرف  مل  اجلزائري 
بها  لي�سف  غريبة  م�سطلحات  ا�ستحدث  منهم 
ب�سورة  �سائدة  واأ�سبحت  اجلزائر"  بنات   "
اأغرب َتِنّم عن تدين م�ستوى االحرتام الواجب 
تو�سف  عندنا  ـــراأة  امل فاأ�سبحت  حقهن..  يف 
من  ذلك  غري  اأو  "املو�سطا�سة"  اأو  "بامل�سيبة" 
التقليل  اإطالقها  الق�سد من  اأين يكون  ال�سفات 
جمرد  بــاالألــقــاب..اأو  التنابز  اأو  الــ�ــســاأن  مــن 

االإطالق غري املربر لالحتقار.
وبع�س الرجال اجلزائريني و�سل بهم التجروؤ 
املراأة اجلزائرية جافة  فيها  اإىل درجة يعترب 
من  اأكرب  لها  هّم  وال  املــادة  ت�ستعبدها  امل�ساعر 
ما  االجتماعي  م�ستواها  يفوق  ما  اإىل  التطلع 
واقعه  فيها  يتباين  كثرية  م�ساكل  يف  يقحمه 
احلاجة  عن  تزيد  طلبات  مع  الب�سيط  املــادي 
بالعموم  االأحكام  واإطــالق  لها..  حاجة  ال  اأو 
على  الرجال  وال  يت�سابهن  الن�ساء  فال  ظلم.. 
ثنايا  يف  حتمل  املجتمعات  وكــل  ــد  واح قالب 
التناق�س.. ومع ذلك يجوز لنا  اأفرادها جوهر 
اأ�سبه  هي  التي  "اجلزائرية"  باأ�سالة  القول 
تربية  بــني  اليومية  حياتها  يف  بــاملــجــاهــدة 
دون  الــزوج  متطلبات  و  املنزل  واأعباء  االأبناء 
بي  "االأم  قناة  اأن  ا�ستعانة..اأذكر  وال  اإعانة 
�سي" قامت با�ستطالع للراأي يخ�س دول امل�سرق 
دون  رم�سان  �سهر  تت�سور  "هل  مفاده  العربي 
خادمة؟" فاأجمع كل من �سئل عن ا�ستحالة هذا 
علق  حني  يف  الن�ساء..  اأو  الرجال  �سواء  االأمر 
اأما  زوجــة  دون  يت�سوره  "قد  بالقول  اأحدهم 
هم  فاأين  البائ�س  واقعهم  هذا  فال"..  اخلادمة 

من بحبوحة الرجال عندنا؟!!.  
�سماح خميلي

يف مبادرة خريية جلمعية جندة الإن�سانية 

اأزواج يت�ساركون املطبخ مع زوجاتهم يف �سهر رم�سان 

الفقرية  العائالت  على  وزعت  قفة   350
بعدد من بلديات باتنة

يتناف�سون  طالبا   60
على لقب فار�ض القراآن 

بجامعة �سطيف 2

با�سرت جمعية جندة االإن�سانية مبكتبها الوالئي 
ب�سهر  خا�سة  قفة   350 نحو  توزيع  يف  بباتنة 
مبختلف  والفقرية  املعوزة  العائالت  على  رم�سان 
عني  مروانة،  تاك�سالنت،  اأبرزها  الوالية  بلديات 
يف  وذلــك  وغريها  تاخلمت  �سالم،  اأوالد  التوتة، 
هذا  يف  اجلمعية  قبل  من  امل�سطر  الربنامج  اإطــار 

ال�سهر الف�سيل.
غذائية  مـــواد  ــع  ــوزي ت العملية  �سملت  حــيــث 
املح�سنني  وم�ساعدة  دعم  خالل  من  وا�ستهالكية 
ت�سطري  مت  حــني  يف  ــة،  ــوالي ال يف  ــري  اخل وفاعلي 
والتوعوية  التح�سي�سية  االأنــ�ــســطــة  مــن  عــدد 
التدخني،  عن  االإقــالع  رم�سان،  يف  التغذية  حول 
العناية  كيفية  رمــ�ــســان،  يف  املزمنة  ــس  ــرا� االأم
ب�سحة االأم املر�سعة واحلامل يف هذا ال�سهر وكذا 

حمالت حول حماية االأ�سنان يف رم�سان.
يهدف  مــ�ــســروعــا  اجلمعية  و�ــســعــت  جهتها  مــن 
الفقرية  العائالت  من  عدد  على  الفرحة  الإدخال 

يف املناطق النائية خالل عيد الفطر املقبل وذلك 
واالأطفال  االأمهات  على  الهدايا  توزيع  خالل  من 

بهذه املنا�سبة.
التي  االإنــ�ــســانــيــة  جنــدة  جمعية  وتعترب  هــذا 
تاأ�س�ست موؤخرا فقط خالل �سهر فيفري املا�سي من 
اجلمعيات النا�سطة يف املجال اخلريي االجتماعي 
وال�سحي من خالل الن�ساطات التي نظمتها �سابقا 
ملختلف  �سحية  اإغاثة  قوافل   9 ت�سمنت  والتي 
غذائية  ــواد  م توزيع  ت�سمنت  النائية  املناطق 
واأدوية عرب بلديات باتنة اإىل جانب تنظيم عدد 
من املحا�سرات واللقاءات التح�سي�سية والتوعوية 
املزمنة  واالأمـــرا�ـــس  املتنقلة  االأمـــرا�ـــس  حــول 
يف  اجلمعية  ت�ساهم  حيث  منها،  الوقاية  وكيفية 
ال�سحي  الوعي  ون�سر  ال�سحية  الرعاية  تاأمني 
جانب  اإىل  والنائية  املنكوبة  باملناطق  خا�سة 
تعزيز مبادئ التطوع والتكافل بني اأفراد املجتمع 

الواحد.
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جدول املناوبة لل�سيادلة بوالية باتنة ل�سهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�ضمروانةاآري�ضعني التوتةباتنةالتاريخ

اخلمي�س 16 ماي 2019
رابحي عائ�شة �شارع االإخوة دبابي رقم 02، 

بوعقال 03
0790799594

بيطام زكية
809303335

الوخ�ض جمال الدينبن عوانة عبد القادر
033830188

ح�شام ا�شماعيللعناين جال

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

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

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 
اإىل 2019/05/22

وار�ست كرمية
033221555

حف�شي نورتابليت نزيهة
033268227

غ�شبان �شماح
033327416

تاوليلت مفيدةبورزان لويزة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

عثماين جناةمعاريف رحمزة�شعيداين زكرياء
033265095

نوي�ض �شافيةعناد زينب
033898460

خماري عمار
033370259

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شامتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 
�شاحليوؤ دوريةمرزوق عبد املومناإىل 2019/05/22

033985461
تيطاوين �شادية
033340498

عمران �شعادجمادبة هجريةحب الدين تفاحة
033334277

�شعاد العربي
033289290

قا�شي زوينة
033876271

عريوةيا�شني
033375332

بن مربي ا�شماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

داودي �شم�ض الدين

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

املطبخ  اأعمال  يف  حياته  ل�سريكة  الرجل  م�ساعدة 
مع  اأ�سبحت  فقط،  املــراأة  على  تقت�سر  تعد  مل  التي 
التغريات احلا�سلة يف الع�سر احلديث تفرز العديد 
بع�س  عرفتها  التي  التداخالت  بعد  املفاهيم  من 
تعد  الكرمي  رم�سان  ــواء  اأج معاي�سة  ومــع  االأدوار 
يتقلد  كي  البع�س  لــدى  �سانحة  من  اأكــرث  الفر�سة 
له  من  حول  ومعار�س  موؤيد  بني  فما  امل�ساعد،  دور 
االأولويات يف املطبخ يحدثنا "ل.ب" عن وجهة نظره 
�سهر  يف  االأطــبــاق  حت�سري  يف  لزوجته  فم�ساعدته 
والتفاهم،  التعاون  من  جو  خلق  يف  ي�ساهم  رم�سان 
فرغم مهارة �سريكة حياته يف اإعداد اأطباق خمتلفة 
مل�ساته على مائدة  اإ�سافة  اأن ذلك مل مينعه من  اإال 
يجعل  به  وولعه  الطبخ  جمال  يف  فهوايته  االإفطار 
و�سط  املهارة  هــذه  لتطوير  فر�سة  ال�سهر  هــذا  من 
الزوجان يف غرفة املطبخ، عائد  جو عائلي ي�سنعه 
"ل.ب"  يــراه  الــذي  الواحدة  االأ�سرة  بني  التعاون 
حيث  طباخا  يعمل  الــذي  "حممد"  ــه  راأي يف  يتفق 
ي�ستغني عن دور زوجته يف اأعمال املطبخ وقد وجدت 
�سريكته التي ال جتيد الطبخ فر�سة ليكون التخلي 
لتكتفي  رم�سان  �سهر  مع  مميزة  اأطباق  حت�سري  عن 
ما جادت  األذ  الطبخ وتذوق  بامل�ساهدة وتعلم فنون 
وهو  كبرية  متعة  "حممد"  يلم�س  زوجها،  اأنامل  به 
يتلقى املدح والثناء من زوجته  �سعور قد  ال يتلقاه 
من طرف زبائن مطعمه، على عك�س هذا الراأي يجد 
"ر.د" ما ميار�سه الرجال من اأدوار كان من املفرو�س 
اأن تتحمل م�سوؤولياته املراأة فهي من واجباتها اجتاه 
زوجها وعائلتها فذلك ينق�س من دور الرجل ويقزمه 
الطبيعي  بالت�سرف  فلي�س  ممكنة،  درجــة  الأدنــى 
"ر.د" عن م�سوؤوليات الزوجة اجتاه بيتها،  يت�ساءل 
فتح�سري �سريكة البيت لالأطباق يقت�سر دوره عليها 
خارجا  للعمل  خلق  يقول  ح�سبما  فالرجل  فقط، 
الظروف  طبيعة  كانت  فمهما  داخال،  تعمل  واملــراأة 
فمكانها  البيت  يف  ماكثة  اأو  عاملة  كــانــت  �ــســواء 

لزوجها،  مهاراتها  اإظهار  عليها  اأين  املطبخ  الطبيعي 
معدته"،  الرجل  لقلب  طريق   "اقرب  يقال  وكما 
تقول يف هذا ال�ساأن اإحدى االأمهات  اأن ربات البيوت 
يف القدم كن يرين الرجل �سيدهن ويرى هو االآخر 
ا�سد  حتر�س  الوالدة  كانت  فقد  راأ�سه  تاج  الزوجة 
احلر�س اأن تذهب ابنتها اإىل اأهل زوجها وقد تلقت 
كل فنون الطبخ فتزويج الفتيات وهن ال يجدن ذلك 
املنزل  اأمــور  فتدبري  جبيننا  على  يب�سم  وعار  عيب 
اأن  يجب  ال  زوجــتــه  مهمة  الـــزوج  رغــبــات  وتلبية 
التي تغريت  التطور  يت�سارك فيها على عك�س حالة 

معها االأدوار.
يف  املاهرين  من  زوجها  باأن  الزوجات  اإحدى  تقول 
الطبخ اإال انه يحب طهيي بكرثة فبالن�سبة له ذلك 
دور  ياأخذ  املر�س  حالة  يف  اإال  الزوجة  واجــب  من 
البع�س  يرى  فيما  خاطر،  طيب  عن  املطبخ  طاهي 

ويعد  االأخالق  مكارم  من  لزوجته  الرجل  م�ساعدة 
�سببا من اأ�سباب وجود الرحمة واملودة بني الزوجني 
مهما اختلفت االأعمال التي يقومان بها، فمن الناحية 
االأ�سرة  وحــدة  تزيد  امل�ساركة  هــذه  االجتماعية 
الزوجني  بني  التوا�سل  تعزز  كما  تالحمها  وتقوي 
بني  الزوجية  احلياة  يف  مفقودة  حلقة  يعد  الــذي 
للبع�س  التعليمي  امل�ستوى  فرغم  االأزواج  من  كثري 
اأن  ولو  لها  االإيجابي  لالنعكا�س  يفتقدون  اأنهم  اإال 
امل�ساركة ال تقت�سر على حتمل عبء الطبخ بقدر ما 
تكون م�ساعدة مطلوبة يف بع�س االأعمال الب�سيطة 
التي تتطلب وجود االثنني معا �سرط اأن ال تلغي دور 
احد كنوع من امل�ساعدات التي ال توؤثر ب�سكل �سلبي 
اآن الوقت  على كيان الرجل يف االأ�سرة وال تقلل يف 
من مكانة الزوجة اأمام االآخرين واإن كانت العادات 

والتقاليد ح�سب راأي الكثريين ال ت�سمح بذلك.

عبد الهادي.ب

حفيظة.ب  

فوزية.ق 

العلمية  لالأن�سطة  الفرعية  املــديــريــة  اأطــلــقــت 
والثقافية والريا�سية بجامعة حممد االأمني دباغني 
�سطيف 2 م�سابقة "فار�س قراآن اجلامعة" يف طبعتها 
االإن�سانية  العلوم  بكلية  املناق�سات  بقاعة  االأوىل 
عرفت  حيث   ،2 �سطيف  بجامعة  واالجتماعية 
 60 من  اأزيــد  بلغ  للم�ساركني  كبريا  اإقباال  امل�سابقة 
م�ساركا بني الطلبة والطالبات احلافظني واحلافظات 

لكتاب اهلل من خمتلف الكليات التابعة للجامعة.
لتاأطري  والــدكــاتــرة  ال�سيوخ  مــن  كوكبة  وح�سر 
ال�سيخ  راأ�سهم  وعلى  املت�سابقني،  وحتكيم  امل�سابقة 
م�سكن،   750 م�سجد  ــام  اإم زاوي  بن  احلفيظ  عبد 
داال�س،  بحي  ال�سالم  م�سجد  اإمــام  اإدري�س  وال�سيخ 
كلية  عميد  نائب  بوطالبي  جدو  بن  والربوفي�سور 
خمتلف  وكـــذا  واالإنــ�ــســانــيــة  االجتماعية  الــعــلــوم 
كبريا  ترحابا  لقيت  التي  امل�سابقة  عن  امل�سوؤولني 
ال�سهر  الطلبة خا�سة ونحن يف و�سط هذا  من طرف 
املبادرة  تعترب  حيث  الكرمي،  القراآن  �سهر  الف�سيل 
يف  الفائزين  اأ�سماء  عن  الك�سف  يتم  اأن  على  هادفة 
هذه امل�سابقة مع نهاية ال�سهر الف�سيل مع تخ�سي�س 

جوائز قيمة الأ�سحاب املراتب االأوىل. 

خلري�أيـــــــــــــادي ا
حتلية الفواكه

طريقة التح�سري:
طريقة حت�شري الطبقة االأوىل

اال  العنا�سر  كل  بخلط  نقوم    -
بجانب  نرتكهو  امللون  اأو  ال�سريو 
على  ون�سعها  قدر  يف  ن�سعها  ثم 
ال  لكي  التحريك  مع  هادئة  النار 

حترتق.
عندما ت�سخن قليال.

امللون  اأو  ال�سريو  فوقها  ن�سع  بعدها 
التقدمي  �سحون  يف  ن�سعها  وبعدها 
ال�سحون  تكون  اأن  االأح�سن  من 
جميل   منطر  اجل  من  �سفافة 
حتى  الثالجة  اإىل  ندخلها  بعدها 

تتما�سك جيدا

الطبقة الثانية
 نقوم بخلط املكونات ببع�سها البع�س

التي يف  لي�ست  الثانية  يعني املرحلة 
املكونات كي ال  التي يف  الثالجة بال 

تقعي يف االأخطاء  نكمل.
نوع  اأي  تعملي  اأن  ت�ستطعني  الفواكه 

من الفواكه
من  التقليدية  ال�سحون  نخرج 
الثانية  الطبقة  ونظيف  الثالجة 

فوقها
ال�سفافة  التقليدية  ال�سحون  نزين 
برقائق اللوز اأو  �سكل اأخر تف�سلينه 
الثالجة  اإىل  نرجعهم  وثم  حتبوه 
حتي تريد تقدميهم النها تقدم بارد 

لتبقي متما�سكة

طريقة التح�سري:
�سخني القليــل الزيت علــى النار، 
وقلبــي مكعبــات الباذجنــان فيــه 
تذبــل.  حتــى  الب�ســل  و�سرائــح 
اأ�سيفــي امللــح، والفلفــل االأ�ســود، 
والبهــارات امل�سكلة. �سعــي الثوم 
مــع  املكّونــات  وقلبــي  املهرو�ــس، 
بع�سها با�ستخدام ملعقة خ�سبية 
لب�سع دقائق، ثّم �سعيها يف وعاء 
جانبي. ا�سكبــي الكمية املتبقية 
يف القــدر نف�سه، واقلي فيه قطع 
الفطــر بعد اأن تنكهيهــا بالفلفل 
االأحمــر احلــار. اتركــي الفطر 
فــوق  �سيعــه  ثــّم  ين�ســج  حتــى 

مكّونات الوعاء اجلانبي. قلبي الكو�سا 
والفليفلــة يف الزيت نف�سه، مع مراعاة 
اإ�سافة املزيد من الزيت عند احلاجة. 
اجلانبــي،  الوعــاء  مكّونــات  اأ�سيفــي 

وقلبيهــا مــع بع�سهــا. ا�سكبــي معجــون 
الزعــرت  اأعــواد  و�سعــي  الطماطــم، 
التقليــب.  يف  وا�ستمــري  االأخ�ســر، 
اتركــي اخلليــط على نــار هادئــة ملدة 

احلبــق،  اأ�سيفــي  دقيقــة.  ع�سريــن 
واتركي املكّونات حتى تغلي من جديد، 

ثّم اأبعديها عن النار.

طريقة التح�سري:
ن�سع البطاطا يف ورق 
اإىل  وندخُلها  اأملنيوم، 
احلرارة  متو�ّسط  فرن 
دقيقة  ع�سرين  ــدة  مل
اأو حتى تتحّمر جيدًا، 
ثم نخرجها من الفرن 
حتى  جانبًا  ون�سعها 
البطاطا  نكّور  تــربد. 
طعام  ملعقة  بوا�سطة 
منها  ونـــزيـــل  كــبــرية 
جانبًا.  ون�سعه  اللّب، 
االأ�سود،  الفلفل  ن�سع 
واملــــــلــــــح، وعـــ�ـــســـري 
الليمون، وبهار امل�سكل، 
واخلّل، باالإ�سافة اإىل 

البهار امل�سّكل يف وعاء 
ن�سع  جــيــدًا.  ونخلط 
والب�سل  البطاطا،  لّب 
والكرمية  االأخــ�ــســر، 
باالإ�سافة  احلام�سة، 
اإىل البندورة يف وعاء 
جيدًا  ونــخــلــط  ـــر  اآخ
حتى تتجان�س املكونات 
البع�س.  بع�سها  مــع 
الب�سل  خليط  ن�سع 
والكرمية  ــر  االأخــ�ــس

داخــــــَل الــبــطــاطــا، 
�سل�سة  ن�سيُف  ثم 
الليمون واخلّل فوق 

البطاطا وتقدم.

: ير د ملقا ا
كـــيـــلـــو مــن 
ـــــمـــــك  ـــــس �

مــفــ�ــســل. نـــــوع  اأي  مــــن  ــه  ــي ــل ــي ــف ال

 كوبان من االأرز الب�سمتي اأو الهندي ذو 

احلبة الطويلة، املنقوع ملدة ال تقل عن 

ن�سف �ساعة، وامل�سّفى جيدًا من املاء.

 كـــمـــيـــة مـــــن الـــــزيـــــت الـــنـــبـــاتـــي 

ــــــح. ــــــوي ــــــس ــــــ� ــــــت ـــــي وال ـــــل ـــــق ـــــل ل

احلجم  ذا  االأبي�س  الب�سل  من  كمية   

رفيعة.  �سرائح  اإىل  واملقطع  الكبري، 

كمية من ع�سري الليمون ح�سب الرغبة.

ـــــرات،  املـــــكـــــ�ـــــس ـــــــن  م ـــــــدار  ـــــــق م  

ـــــوز حــــ�ــــســــب الــــرغــــبــــة.  ـــــل ـــــال ك

ـــكـــمـــون. ــــن ال ـــغـــرية م مــلــعــقــة �ـــس

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

ـــس.  ـــ� ـــي ــــن الـــفـــلـــفـــل االأب  ر�ــــســــة م

الرغبة-. -ح�سب  املــلــح  مــن  كمية 

الــــــطــــــحــــــني. مــــــــــن  كــــــمــــــيــــــة   

املقادير:
حبة كبرية من الباذجنان 

ومقطعة اإىل مكعبات.
 راأ�س من الب�سل مقطع اإىل 

�سرائح. 
�ست مالعق كبرية من زيت 

الزيتون.
 ثالثة ف�سو�س ثوم مفرومة 

ناعمًا. 
مئتان وخم�سون غرامًا من 
الفطر االأبي�س املقطع اإىل 

اأرباع. 
القليل من الفلفل االأحمر 

احلار.

 حبتان من الفليفلة ال�سفراء، 
والكو�سا؛ واملقطعات اإىل 

مكعبات. 
ثمامنئة مليلرت من معجون 

الطماطم.
 اأربعة اأعواد من الزعرت 

االأخ�سر.
 ربع كوب من اأوراق احلبق 

الطازجة. 
ر�سة من امللح. 

ربع ملعقة كبرية من البهارات 
امل�سكلة. 

ن�سف ملعقة كبرية من الفلفل 
االأ�سود.

خ�ضار 
بالأع�ضاب 

والتوابل

طريقة التح�سري: 
ميلح �سمك الفيليه ويبهر من اجلهتني، ومن ثم 

يغم�س بالطحني، ويقلى حتى ي�سبح طريًا ويتحمر 
من اجلهتني. يزال ال�سمك من القدر، ويو�سع يف �سحن 

جانبًا حلني االنتهاء من حت�سري باقي املكونات. يف 
القدر نف�سه، حتم�س املك�سرات حتى ت�سبح ذهبية 

اللون، وتزال عن النار يف �سحن مع ورق الن�ساف. ت�سوح 
�سرائح الب�سل جيدًا يف الزيت جيدًا وذلك حتى ت�سبح 

مقرم�سة، يزال منه كمية �سغرية لعملية التزيني 
الحقًا، ويرتك باقي الب�سل املقرم�س يف القدر. ي�ساف 

ال�سمك اإىل الب�سل مع باقي البهارات، ويغطى باالأرز 
املنقوع، ومن ثم يو�سع فوقه املاء ال�ساخن، ويرتك على 

درجة حرارة عالية حتى يغلي املاء. تخف�س النار 
حتت القدر، ويرتك االأرز حتى ين�سج، حيث قد تتطلب 
هذه العملية فرتة ترتاوح ما بني ثلث �ساعة اإىل ن�سف 
�ساعة. تقدم ال�سيادية يف طبق، وتزين بكمية الب�سل 

املقرم�س، باالإ�سافة اإىل املك�سرات.

اأطباق ح�ل العامل

رم�سان يف باك�ستان �سيء خمتلف. �سحيح اأنه توجد هناك عادات 
وطقو�س كثرية ت�سبه معظم الدول االإ�سالمية، مثل االإقبال على ال�سالة يف 

امل�ساجد، وح�سور حلقات الذكر ودرو�س التف�سري وموائد الرحمن وتلك االأجواء 
احلميمية التي جتمع النا�س وتوؤلف بني قلوبهم ، كما ت�سعى العائالت االأفغانية على 

التنويع يف االأطباق خالل �سهر رم�سان خا�سة واأن املطبخ االأفغاين غني جدا وثري ولعل 
اأبرز ما يطبخ خالل ال�سهر الكرمي طبق تندوري الدجاج.

تندوري الدجاج:
هو خليط من البهارات معدة خ�سي�سًا لال�ستخدام مع طبخات التنور اأو فرن الطني، وت�ستخدم 
خا�سة يف املطبخ الهندي التقليدي يف ال�سمال ويف املطبخ الباك�ستاين. تختلف املكونات بع�س 

ال�سيء من منطقة اإىل اأخرى، لكنها ب�سكل عام تتكون من 
غارام ما�ساال وثوم وب�سل وزجنبيل وب�سل وفليفلة 

حريفة، وقد حتتوي توابل اأخرى. حت�سر 
عادة بدقها بالهاون مع بع�سها البع�س، 

ت�ستخدم تندوري ما�ساال على نطاق وا�سع 
يف طبق دجاج تندوري، حيث تغطى 

قطع الدجاج كاملة بخليط من 
لنب الزبادي.

املقادير:
ــات  عــ�ــســر حــّب
مـــــن الـــبـــطـــاطـــا 

املغ�سولة. 
كـــــــاأ�ـــــــس مـــن 
ـــــــة  ـــــــرمي ـــــــك ال

احلام�سة. 
عــــــــــودان مــن 
االأخ�سر  الب�سل 
ــــفــــروم فــرمــًا  امل

ناعمًا.
ـــعـــقـــتـــان  مـــل  

كبريتان من زيت الزيتون.
 ملعقة كبرية من ع�سري الليمون.

 ن�سف ملعقة �سغرية من امللح. 
ن�سف ملعقة �سغرية من الفلفل االأ�سود.

 ملعقة كبرية من اخلّل. 
ن�سف ملعقة �سغرية من بهار امل�سكل.

فرمًا  املــفــرومــة  الطماطم  مــن  حــّبــتــان   
ناعمًا.

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

باك�ضتان

ال�ضيادية 

ب�ضمك 
الفيليه

الطبق الرئي�ضي

البطاطا امل�ضوية بالب�ضل 
الأخ�ضر والكرمية

املقبالت

املقادير:
 الطبقة االأوىل

كاأ�س ما يعادل  لرت حليب
اأربعة مالعق  ن�ساء 

اأربعة مالعق �سكر عادي
اجل  مــن  رمـــان  �ــســريو  متو�سطة  مــالعــق  �ستة   

التلوين وان مل يوجد �سعي ملون غذائي.

الطبقة الثانية
اأربعة علب ياغورت هنا اأي نكهة بتحبيها 

ثالثة حبات تفاحات تقطعيها بال�سكل اللي حتبي
اأربعة موزارت مقطعة مثل �سكل التفاحة

ثالثة حبات اجا�سات مقطعة مثل االأخرى
يعني الفواكه ت�ستطعني اأن تعملي اآي نوع من الفواكه

التزيني
رقائق اللوز ح�سبة الرغبة

الطبق اجلانبي

التحلية



حتلية الفواكه

طريقة التح�سري:
طريقة حت�شري الطبقة االأوىل

اال  العنا�سر  كل  بخلط  نقوم    -
بجانب  نرتكهو  امللون  اأو  ال�سريو 
على  ون�سعها  قدر  يف  ن�سعها  ثم 
ال  لكي  التحريك  مع  هادئة  النار 

حترتق.
عندما ت�سخن قليال.

امللون  اأو  ال�سريو  فوقها  ن�سع  بعدها 
التقدمي  �سحون  يف  ن�سعها  وبعدها 
ال�سحون  تكون  اأن  االأح�سن  من 
جميل   منطر  اجل  من  �سفافة 
حتى  الثالجة  اإىل  ندخلها  بعدها 

تتما�سك جيدا

الطبقة الثانية
 نقوم بخلط املكونات ببع�سها البع�س

التي يف  لي�ست  الثانية  يعني املرحلة 
املكونات كي ال  التي يف  الثالجة بال 

تقعي يف االأخطاء  نكمل.
نوع  اأي  تعملي  اأن  ت�ستطعني  الفواكه 

من الفواكه
من  التقليدية  ال�سحون  نخرج 
الثانية  الطبقة  ونظيف  الثالجة 

فوقها
ال�سفافة  التقليدية  ال�سحون  نزين 
برقائق اللوز اأو  �سكل اأخر تف�سلينه 
الثالجة  اإىل  نرجعهم  وثم  حتبوه 
حتي تريد تقدميهم النها تقدم بارد 

لتبقي متما�سكة

طريقة التح�سري:
�سخني القليــل الزيت علــى النار، 
وقلبــي مكعبــات الباذجنــان فيــه 
تذبــل.  حتــى  الب�ســل  و�سرائــح 
اأ�سيفــي امللــح، والفلفــل االأ�ســود، 
والبهــارات امل�سكلة. �سعــي الثوم 
مــع  املكّونــات  وقلبــي  املهرو�ــس، 
بع�سها با�ستخدام ملعقة خ�سبية 
لب�سع دقائق، ثّم �سعيها يف وعاء 
جانبي. ا�سكبــي الكمية املتبقية 
يف القــدر نف�سه، واقلي فيه قطع 
الفطــر بعد اأن تنكهيهــا بالفلفل 
االأحمــر احلــار. اتركــي الفطر 
فــوق  �سيعــه  ثــّم  ين�ســج  حتــى 

مكّونات الوعاء اجلانبي. قلبي الكو�سا 
والفليفلــة يف الزيت نف�سه، مع مراعاة 
اإ�سافة املزيد من الزيت عند احلاجة. 
اجلانبــي،  الوعــاء  مكّونــات  اأ�سيفــي 

وقلبيهــا مــع بع�سهــا. ا�سكبــي معجــون 
الزعــرت  اأعــواد  و�سعــي  الطماطــم، 
التقليــب.  يف  وا�ستمــري  االأخ�ســر، 
اتركــي اخلليــط على نــار هادئــة ملدة 

احلبــق،  اأ�سيفــي  دقيقــة.  ع�سريــن 
واتركي املكّونات حتى تغلي من جديد، 

ثّم اأبعديها عن النار.

طريقة التح�سري:
ن�سع البطاطا يف ورق 
اإىل  وندخُلها  اأملنيوم، 
احلرارة  متو�ّسط  فرن 
دقيقة  ع�سرين  ــدة  مل
اأو حتى تتحّمر جيدًا، 
ثم نخرجها من الفرن 
حتى  جانبًا  ون�سعها 
البطاطا  نكّور  تــربد. 
طعام  ملعقة  بوا�سطة 
منها  ونـــزيـــل  كــبــرية 
جانبًا.  ون�سعه  اللّب، 
االأ�سود،  الفلفل  ن�سع 
واملــــــلــــــح، وعـــ�ـــســـري 
الليمون، وبهار امل�سكل، 
واخلّل، باالإ�سافة اإىل 

البهار امل�سّكل يف وعاء 
ن�سع  جــيــدًا.  ونخلط 
والب�سل  البطاطا،  لّب 
والكرمية  االأخــ�ــســر، 
باالإ�سافة  احلام�سة، 
اإىل البندورة يف وعاء 
جيدًا  ونــخــلــط  ـــر  اآخ
حتى تتجان�س املكونات 
البع�س.  بع�سها  مــع 
الب�سل  خليط  ن�سع 
والكرمية  ــر  االأخــ�ــس

داخــــــَل الــبــطــاطــا، 
�سل�سة  ن�سيُف  ثم 
الليمون واخلّل فوق 

البطاطا وتقدم.

: ير د ملقا ا
كـــيـــلـــو مــن 
ـــــمـــــك  ـــــس �

مــفــ�ــســل. نـــــوع  اأي  مــــن  ــه  ــي ــل ــي ــف ال

 كوبان من االأرز الب�سمتي اأو الهندي ذو 

احلبة الطويلة، املنقوع ملدة ال تقل عن 

ن�سف �ساعة، وامل�سّفى جيدًا من املاء.

 كـــمـــيـــة مـــــن الـــــزيـــــت الـــنـــبـــاتـــي 

ــــــح. ــــــوي ــــــس ــــــ� ــــــت ـــــي وال ـــــل ـــــق ـــــل ل

احلجم  ذا  االأبي�س  الب�سل  من  كمية   

رفيعة.  �سرائح  اإىل  واملقطع  الكبري، 

كمية من ع�سري الليمون ح�سب الرغبة.

ـــــرات،  املـــــكـــــ�ـــــس ـــــــن  م ـــــــدار  ـــــــق م  

ـــــوز حــــ�ــــســــب الــــرغــــبــــة.  ـــــل ـــــال ك

ـــكـــمـــون. ــــن ال ـــغـــرية م مــلــعــقــة �ـــس

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

ـــس.  ـــ� ـــي ــــن الـــفـــلـــفـــل االأب  ر�ــــســــة م

الرغبة-. -ح�سب  املــلــح  مــن  كمية 

الــــــطــــــحــــــني. مــــــــــن  كــــــمــــــيــــــة   

املقادير:
حبة كبرية من الباذجنان 

ومقطعة اإىل مكعبات.
 راأ�س من الب�سل مقطع اإىل 

�سرائح. 
�ست مالعق كبرية من زيت 

الزيتون.
 ثالثة ف�سو�س ثوم مفرومة 

ناعمًا. 
مئتان وخم�سون غرامًا من 
الفطر االأبي�س املقطع اإىل 

اأرباع. 
القليل من الفلفل االأحمر 

احلار.

 حبتان من الفليفلة ال�سفراء، 
والكو�سا؛ واملقطعات اإىل 

مكعبات. 
ثمامنئة مليلرت من معجون 

الطماطم.
 اأربعة اأعواد من الزعرت 

االأخ�سر.
 ربع كوب من اأوراق احلبق 

الطازجة. 
ر�سة من امللح. 

ربع ملعقة كبرية من البهارات 
امل�سكلة. 

ن�سف ملعقة كبرية من الفلفل 
االأ�سود.

خ�ضار 
بالأع�ضاب 

والتوابل

طريقة التح�سري: 
ميلح �سمك الفيليه ويبهر من اجلهتني، ومن ثم 

يغم�س بالطحني، ويقلى حتى ي�سبح طريًا ويتحمر 
من اجلهتني. يزال ال�سمك من القدر، ويو�سع يف �سحن 

جانبًا حلني االنتهاء من حت�سري باقي املكونات. يف 
القدر نف�سه، حتم�س املك�سرات حتى ت�سبح ذهبية 

اللون، وتزال عن النار يف �سحن مع ورق الن�ساف. ت�سوح 
�سرائح الب�سل جيدًا يف الزيت جيدًا وذلك حتى ت�سبح 

مقرم�سة، يزال منه كمية �سغرية لعملية التزيني 
الحقًا، ويرتك باقي الب�سل املقرم�س يف القدر. ي�ساف 

ال�سمك اإىل الب�سل مع باقي البهارات، ويغطى باالأرز 
املنقوع، ومن ثم يو�سع فوقه املاء ال�ساخن، ويرتك على 

درجة حرارة عالية حتى يغلي املاء. تخف�س النار 
حتت القدر، ويرتك االأرز حتى ين�سج، حيث قد تتطلب 
هذه العملية فرتة ترتاوح ما بني ثلث �ساعة اإىل ن�سف 
�ساعة. تقدم ال�سيادية يف طبق، وتزين بكمية الب�سل 

املقرم�س، باالإ�سافة اإىل املك�سرات.

اأطباق ح�ل العامل

رم�سان يف باك�ستان �سيء خمتلف. �سحيح اأنه توجد هناك عادات 
وطقو�س كثرية ت�سبه معظم الدول االإ�سالمية، مثل االإقبال على ال�سالة يف 

امل�ساجد، وح�سور حلقات الذكر ودرو�س التف�سري وموائد الرحمن وتلك االأجواء 
احلميمية التي جتمع النا�س وتوؤلف بني قلوبهم ، كما ت�سعى العائالت االأفغانية على 

التنويع يف االأطباق خالل �سهر رم�سان خا�سة واأن املطبخ االأفغاين غني جدا وثري ولعل 
اأبرز ما يطبخ خالل ال�سهر الكرمي طبق تندوري الدجاج.

تندوري الدجاج:
هو خليط من البهارات معدة خ�سي�سًا لال�ستخدام مع طبخات التنور اأو فرن الطني، وت�ستخدم 
خا�سة يف املطبخ الهندي التقليدي يف ال�سمال ويف املطبخ الباك�ستاين. تختلف املكونات بع�س 

ال�سيء من منطقة اإىل اأخرى، لكنها ب�سكل عام تتكون من 
غارام ما�ساال وثوم وب�سل وزجنبيل وب�سل وفليفلة 

حريفة، وقد حتتوي توابل اأخرى. حت�سر 
عادة بدقها بالهاون مع بع�سها البع�س، 

ت�ستخدم تندوري ما�ساال على نطاق وا�سع 
يف طبق دجاج تندوري، حيث تغطى 

قطع الدجاج كاملة بخليط من 
لنب الزبادي.

املقادير:
ــات  عــ�ــســر حــّب
مـــــن الـــبـــطـــاطـــا 

املغ�سولة. 
كـــــــاأ�ـــــــس مـــن 
ـــــــة  ـــــــرمي ـــــــك ال

احلام�سة. 
عــــــــــودان مــن 
االأخ�سر  الب�سل 
ــــفــــروم فــرمــًا  امل

ناعمًا.
ـــعـــقـــتـــان  مـــل  

كبريتان من زيت الزيتون.
 ملعقة كبرية من ع�سري الليمون.

 ن�سف ملعقة �سغرية من امللح. 
ن�سف ملعقة �سغرية من الفلفل االأ�سود.

 ملعقة كبرية من اخلّل. 
ن�سف ملعقة �سغرية من بهار امل�سكل.

فرمًا  املــفــرومــة  الطماطم  مــن  حــّبــتــان   
ناعمًا.
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باك�ضتان

ال�ضيادية 

ب�ضمك 
الفيليه

الطبق الرئي�ضي

البطاطا امل�ضوية بالب�ضل 
الأخ�ضر والكرمية

املقبالت

املقادير:
 الطبقة االأوىل

كاأ�س ما يعادل 0.5 لرت حليب
اأربعة مالعق  ن�ساء 

اأربعة مالعق �سكر عادي
اجل  مــن  رمـــان  �ــســريو  متو�سطة  مــالعــق  �ستة   

التلوين وان مل يوجد �سعي ملون غذائي.

الطبقة الثانية
اأربعة علب ياغورت هنا اأي نكهة بتحبيها 

ثالثة حبات تفاحات تقطعيها بال�سكل اللي حتبي
اأربعة موزارت مقطعة مثل �سكل التفاحة

ثالثة حبات اجا�سات مقطعة مثل االأخرى
يعني الفواكه ت�ستطعني اأن تعملي اآي نوع من الفواكه

التزيني
رقائق اللوز ح�سبة الرغبة

الطبق اجلانبي

التحلية



الإدارة ت�ستعجل اإ�سالح ملعب خبازة لتاأهيله يف املو�سم اجلديد

داربي مثري بني الوفاق والأهلي 
بح�سابات متباينة

الدفاع يبحث عن نقطة النجاة 
يف عني مليلة

نادي التالغمة 

وفاق �سطيف - اأهلي الربج

جمعية عني مليلة - دفاع تاجنانت 

تاأمل اإدارة نادي التالغمة ال�ساعد اجلديد 
ال�سلطات  مــن  الــثــاين  الــهــواة  بطولة  اإىل 
اإ�سالح  يف  االإ�ــســراع  ميلة  لوالية  املحلية 
من  تاأهيله  يتم  حتى  ب�سري  خبازة  ملعب 
طرف رابطة الهواة حت�سبا لبطولة املو�سم 
اجلديد، ويعاين امللعب من عدة نقائ�س قد 
مناف�سيه  الإ�ستقبال  م�سطرا  الفريق  جتعل 
حالة  ذلــك  مقدمة  ويف  التالغمة  خــارج 
وال�سياج  املدرجات  عن  ف�سال  امللعب  اأر�سية 
تهيئته  ي�ستلزم  الــذي  االأمــر  وهو  الفا�سل 
املحلية يف فرتة  ال�سلطات  �سريعا من طرف 

توقف البطولة حاليا.
واأكد مدرب النادي رابح زمامطة اأن االأمور 

االأن بخ�سو�س م�ستقبله  غري وا�سحة حلد 
اإ�ستقالة  عن  احلديث  ظل  يف  الفريق  مع 
ـــام  رئــيــ�ــس الــنــادي بــو�ــســيــاف خـــالل االأي
اخلانقة  املالية  االأزمـــة  نتيجة  الفارطة 
التي يعاين منها النادي وعدم احل�سول على 
ال�سلطات  طرف  من  لل�سعود  منا�سبة  منحة 
املحلية، وكانت اإدارة نادي التالغمة تراهن 
على جتديد الثقة يف املدرب زمامطة لقيادة 
ميلك  اأنه  خا�سة  الهواة  بطولة  يف  الفريق 
االإ�سراف  له  �سبق  اأن  بعد  االأزمــة  اخلــربة 
هذا  يف  النا�سطة  ــفــرق  ال مــن  عـــدد  عــلــى 

امل�ستوى خالل املوا�سم الفارطة. 

ب�سطيف   1945 ــاي  م  8 ملعب  يحت�سن 
والن�سف  العا�سرة  من  بداية  اليوم  �سهرة 
قمة حملية واعدة جتمع بني وفاق �سطيف 
نقطة   39 بر�سيد  اخلام�س  ال�سف  �ساحب 
املرتبة  يف  يــتــواجــد  الـــذي  الـــربج  ــي  ــل واأه
�سكلية  ورغم  نقطة،   34 مبجموع  التا�سعة 
اللقاء لت�سكيلة الوفاق اإال اأن اأ�سبال املدرب 
للبقاء يف  الفوز  نغيز يراهنون على حتقيق 
عن  االأهلي  يبحث  فيما  الرابعة،  املرتبة 
تر�سيم  اأجل  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
بقائه يف الرابطة االأوىل، ومت تعيني ثالثي 
عوماري  اهلل،  عبد  بن  من  املكون  التحكيم 

وبن علي الإدارة املباراة بني الفريقني.
مباراة  ال�سطايفية  الت�سكيلة  وتــدخــل 
الالعبني  عــودة  بعد  مكتمل  بتعداد  اليوم 
املدرب  فيه  طالب  وقــت  يف  وهــذا  امل�سابني 
اأجل  من  باجلدية  التحلي  ب�سرورة  نغيز 
حدث  بينما  املباراة،  هذه  يف  الفوز  حتقيق 
اإدارة  بني  اإ�سكال  الفارطة  ال�ساعات  خالل 
الوفاق وم�سالح مديرية ال�سباب والريا�سة 
للمباراة  التنظيمي  اجلــانــب  بخ�سو�س 
وطبع التذاكر اخلا�سة باللقاء قبل اأن يتم 
ق�سية  اأن  علما  الحقا،  االإ�سكال  اإحــتــواء 
التذاكر اأثارت لغطا كبريا خا�سة يف املباراة 
التي جمعت بني الوفاق واالأهلي امل�سري يف 
وقت �سابق، ويف �سياق منف�سل طالبت اإدارة 

اأجل  من  الفوز  حتقيق  الالعبني  من  الوفاق 
علما  العالقة،  املالية  امل�ستحقات  ت�سوية 
مع  اإتــ�ــســاالت  يف  دخلت  الــوفــاق  اإدارة  اأن 
خالل  امل�ستهدفني  الالعبني  من  كبري  عدد 
اإىل  �سمهم  اأجــل  مــن  الــفــارطــة  ال�ساعات 
تعداد الفريق يف فرتة التحويالت ال�سيفية 
حداد  �سكيكدة  �سبيبة  مدافع  غــرار  على 
ومدافع �سباب ق�سنطينة العمري ف�سال عن 

حار�س نف�س الفريق رحماين.
�سطيف  اإىل  الربايجية  الت�سكيلة  وتتنقل 
التعرث  تدارك  اأجل  من  مرتفعة  مبعنويات 
رئي�س  وحفز  بلوزداد،  �سباب  اأمــام  ال�سابق 
جمل�س اإدارة االأهلي اأمري بن حمادي العبيه 
�سنتيم  مليون   20 قرابة  اإىل  ت�سل  مبنحة 
ويف  املباراة،  هذه  يف  الفوز  حتقيق  اأجل  من 
نظر اإدارة االأهلي فاإن كل الظروف يف �سالح 
التعادل  العودة بنتيجة  اأجل  الت�سكيلة من 
على االأقل يف هذه املباراة، وتخو�س ت�سكيلة 
اإ�ستنفاذ  بعد  غيابات  دون  اللقاء  االأهلي 
عليه  م�سلطة  كانت  التي  للعقوبة  عقون 
وتعافى و�سط امليدان زياد من االإ�سابة التي 
منها مما جعل اخليارات متاحة  كان يعاين 
الإختيار  ــري  دزي بــالل  ــدرب  امل ــام  اأم بكرثة 
داربي  يف  ال�سمود  على  القادرة  الت�سكيلة 

اله�ساب العليا. 

يبحث دفاع تاجنانت يف لقائه اأم�سية اليوم 
بنقطة  العودة  عن  مليلة  عني  جمعية  اأمام 
الفريق من  اأن متكن  �ساأنها  التي من  التعادل 
احلفاظ على حظوظه يف حتقيق البقاء يف 
الرابطة االأوىل رغم �سعوبة املاأمورية اأمام 
اجلمعية التي تتناف�س بدورها على حتقيق 
ال�سف  يف  الفريقان  يتواجد  حيث  البقاء 
ال11 بر�سيد 30 نقطة لكل منهما واأي تعرث 
املنهزم،  الفريق  و�سعية  يعقد  اأن  �ساأنه  من 
وتخو�س ت�سكيلة الدفاع هذه املباراة يف ظل 
الغيابات الكثرية املوجودة يف ت�سكيلة الدفاع 
جعلت  والتي  واالإ�سابات  العقوبات  ب�سبب 
حقيقية  ورطة  يف  بوغرارة  اليامني  املدرب 
من اأجل اإختيار الت�سكيلة االأ�سا�سية املعنية 
اليوم يف ظل غياب كل من عايب،  مبواجهة 
اإيزغوتي وغريهم مما جعل  �سنو�سي، عقار، 
الالعبني  من  لعدد  الــدعــوة  يوجه  املــدرب 
املعنية  القائمة  اإكــمــال  ــل  اأج مــن  ال�سبان 
تاأكد  بعد  ــرث  اأك املتاعب  وزادت  بالتنقل، 

مع  ملو�سمه  مقراين  االأ�سا�سي  احلار�س  اإنهاء 
الفريق بعد االإ�سابة التي تلقاها يف املباراة 
ال�سابقة اأمام احلمراوة حيث من املنتظر اأن 

يعو�سه احلار�س الثاين بولكرو�س.
اإجراء  اإ�ستغالل  الدفاع  ت�سكيلة  وحتــاول 
اللقاء دون �سغط يف ظل غياب االأن�سار من 
مطالبة  مع  اإيجابية  بنتيجة  العودة  اأجل 
بتوفري  قرعي�س  الطاهري  الرئي�س  اإدارة 
اأجل  من  للفريق  االأزمــة  االأمنية  احلماية 
تفادي اأي جتاوزات قد يتعر�س لها الفريق 
مبلعب خليفي التوهامي ومن جانب اأخر فاإن 
التحفيزات  وتــر  على  تلعب  الــدفــاع  اإدارة 
املالية من خالل ر�سد منحة مغرية لالعبني 
من اأجل العودة بنتيجة اإيجابية مع تقدمي 
امل�ستحقات  من  جديد  جزء  بت�سوية  وعود 
وعينت  الالعبني،  لتحفيز  املتاأخرة  املالية 
الثالثي  للفاف  التابعة  التحكيم  جلنة 
املباراة  الإدارة  وبلب�سري  را�سدي  بو�سليماين، 

عبد الهادي. ببني الفريقني. 

عبد الهادي. ب
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جاءت بدايته ككل االأطفال من االأحياء 
االإخ�سرار  بحي  املالعب  توفر  مع  خا�سة 
ودار ال�سباب بحي الن�سر حيث كان يقطن 
فمار�س كرة القدم رفقة اأقرانه خا�سة اأن 
مربني ومدربني هم من كانوا ي�سرفون عليها 
على غرار عزالدين ك�سوار وعمار خماري و 
االإبتدائي  التعليم  �سهاة  نيله  خالف وبعد 
وكان  دحمان  �سالح  متو�سط  اإىل  انتقل 
املدربني مي�سو وا�سماعيل هرييرا وب�سبا�س 
وعلي قطاف متخ�س�سني يف اكت�ساف املواهب 
من خالل متابعتهم ملباريات االأحياء وكان 
من حظ بن نا�سر اأن اختاره املرحوم مي�سو 
لكي ينظم لفريق �سباب باتنة �سنة 1969 
القدم  حيث لعب مو�سمني مع مدر�سة كرة 
مو�سم  ر�سمية  اإجــازة  اأول  يوقع  اأن  قبل 
هو  عليه  ا�سرف  مدرب  اأول  وكان   1971
دماغ  املرحوم  ثم  مي�سو رحمه اهلل  ال�سيد 
با�سا يف �سف االأ�سبال وكان حينها املرحوم 
يتابع  ال�سباب  الأكــابــر  مدربا  كينوار  بن 
رفقة  مبكانته  فاأعجب  ال�سبانية  الفئات 
ترقيتهما  وقــرر  ا�سماعيل  كمال  املهاجم 
مل  لكنه   74/75 مو�سم  االأكــابــر  ل�سف 
�سنه  �سغر  بحكم  املو�سم  ذلــك  يف  يلعب 
يناف�س  ال�سباب  كان  حيث  جتربته  وقلة 
من اأجل ال�سعود للق�سم الوطني وحققه يف 
نهاية املو�سم وبقي بن نا�سر مع ال�سباب يف 
الق�سم الوطني لغاية مو�سم 79/80 وكان 
اأن  قبل  حربة  كــرا�ــس  بدايته  يف  يلعب 
اأي�سر  مدافع  ارتكاز ثم  العب  اإىل  يتحول 
بلوزداد  �سباب  اأمام  االأول مرة  لعبه  الذي 
الزمه  والــذي  بق�سنطينة  كا�س  مباراة  يف 
لغاية اعتزاله كما يتذكر بن نا�سر مو�سمه 
ذا  ــه  اأن عنه  قــال  ــذي  ال االأول  الق�سم  يف 

م�ستوى عايل والعبون كبار م�سيفا اأن قلة 
بلعب  للكاب  ت�سمح  مل  املالية  االإمكانيات 

االأدوار االأوىل رغم ت�سكيلته الرثية.
الوطنية  اخلدمة  فرتة  انهائه  بعد  عاد 
لل�سباب  التوقيع  رف�س  لكنه  امليادين  اإىل 
االإعتزال  ليقرر  اخلالفات  بع�س  ب�سبب 
الهجرة  و�ــســك  عــلــى  كـــان  نــهــائــيــا حــيــث 
جعلته  والـــده  وفــاة  اأن  غــري  فرن�سا  اإىل 
لبوخ  املــرحــوم  بــه  ليت�سل  قـــراره  يــوؤجــل 
نورالدين ويطلب منه االإلتحاق باملولودية 
كانت  حيث  ال�سعود  اأجــل  من  مل�ساعدتها 
تعاين يف بطولة ما بني الرابطات فالتحق 
رفقة بو�سعيب ثم �ساهم بطلب من يو�سف 
بودماغ يف التحاق قوردا�س وبوزيد ولعبوا 
اأمام  منهم  ال�سعود �ساع  لكن  االأول  املو�سم 
املولودية  اأن  غري  اآزال  عني  �سباب  فريق 
متكنت يف املو�سم الثاين من حتقيق ال�سعود 
ا�ستثنائي  مو�سم  بعد  الفريق  نف�س  اأمــام 
خا�سة اأن املولودية يف تلك الفرترة كانت 
ال�ساحة  من  نهائيا  االإن�سحاب  و�سك  على 
على  الرجال  بع�س  وقفة  لــوال  الكروية 
وب�سبا�س  الــهــواري  ولــد  ــوم  ــرح امل غـــرار 
وحممد  وبودماغ  الكرمي  عبد  وال�سعدي 
ليهم  يعود  الذين  لبوخ  ونورالدين  هــوارة 
ن�سار  بن  وقال  املولودية  بقاء  يف  الف�سل 
العبني  بف�سل  كــان  املولودية  �سعود  اأن 
وكانوا  االألـــــوان،  اأجـــل  مــن  لعبوا  رجـــال 
ويف  القتالية،  والــروح  ــاالإرادة  ب يتمتعون 
بوجه  املولودية  ظهرت  الثمانيات  �سنوات 
نهاية  يف  منها  ي�سيع  ال�سعود  وكــان  قوي 
ت�سكيلة  اأن  نا�سر  بن  مو�سم حيث قال  كل 
حتطيمها  مت  لكن  جدا  قوية  كان   1984
مل  التي  اجلزاء  وركلة  الداربي  لقاء  بعد 

بع�س  على  قا�سية  عقوبات  و�سلطوا  تنفذ 
عادت  بعدها  املولودية،   ك�سرت  الالعبني 
يف  بقوة  املتحدث  ذات  يقول  املــولــوديــة 
قليل  املــدربــني  بف�سل  املوالية  ال�سنوات 
لو  ومتنى  كبري  بعمل  قاما  الذين  وزكــري 
�سيعطي  كــان  بع�س  مع  عمل  الثنائي  اأن 
ن�سار  بــن  الباتنية،  للكرة  كــبــريا  دفــعــا 
تذكر مو�سما ىخر كان مميزا  وهو مو�سم 
اأمام  ال�سعود  ت�سييع  اأن  موؤكدا   87/88
اأن  قال  حيث  الكوالي�س  ب�سبب  كان  املوك 
هذه  يف  الدخول  رف�ست  املولودية  اإدارة 
ال�سعود  باأن  لالعبني  توؤكد  وكانت  اللعبة 
يف  تثقق  كانت  حيث  املــيــدان  فــوق  يلعب 
وتعاقب  ال�سنوات  مــرور  ورغــم  الالعبني 
املدربني اإال اأن بن نا�سر كان دائما يحظى 
بثقتهم فكان حا�سرا يف كل املباريات يف اأي 
من�سب يف الدفاع، فلعب اإىل جانب بوب�سي�س 
وعيادي  جمال  وزنــدر  علي  وبــن  ــالب  وج
كان  نا�سر  ،بــن  رحلة  وبــن  ورزوال  وبليل 
كانوا  حيث  للمدربني  احللول  يعطي  اأي�سا 
طارئ  اأي  حدوث  حال  يف  به  ي�ستنجدون 
فلعب يف اجلهة اليمنى من الدفاع والي�سرى 
بعد  ارتــكــاز.  كالعب  واأحيانا  املحور  ويف 
�سياع ال�سعود قرر بن نا�سر التوقف نهائيا 
الثالثني،  يبلغ  مل  اأنه  رغم  التعب  ب�سبب 
واعرتف بن نا�سر اأن املرحوم قليل وزكري 
عليه  ا�سرفوا  الذين  املدربني  اأف�سل  من 
وكانت لهما �سخ�سية قوية وتقنيات عالية 
و�سل  فيما  الف�سل  لهما  وكان  التدريب  يف 
اإليه الكاب يف ال�سبعينات وبلغته املولودية 
ما  هناك  لي�س  باأن  قال  كما  الثمانيات  يف 
كاملة  بواجباته  قــام  حيث  عليه  يندم 

جتاه فريقي �سباب ومولودية باتنة.

لعب بـ "قلبه" وامكانياته واأنهى م�سريته
 يف التوقيت املنا�سب وخرج من الباب الوا�سع 

�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب

الرابطة املحرتفة الأوىل

برنامج اجلولة الثامنة والع�سرين
جمعية عني مليلة- دفاع تاجنانت
داي ح�سني  ن�سر  املدية-  اأوملبي 
ال�ساورة �سبيبة  بلوزداد-  �سباب 
�سبيبة القبائل- احتاد العا�سمة
مولودية وهران- �سباب ق�سنطينة
وفــــاق �ــســطــيــف- اأهـــلـــي الـــربج
مـــــــولـــــــوديـــــــة اجلـــــــزائـــــــر- 
مـــــــــولـــــــــوديـــــــــة بـــــجـــــايـــــة
بلعبا�س ـــاد  اإحت ــــارادو-  ب نـــادي 



ال�سركة  يف  امل�ساهمني  ــن  م الــعــديــد  اأعــــرب 
اعرتا�سهم  عدم  عن  العلمة  ملولودية  التجارية 
هرادة  احلايل  االإدارة  جمل�س  رئي�س  بقاء  على 
يف من�سبه ملو�سم اأخر، واأكد هوؤالء عدم رغبتهم 
الراهن  الوقت  يف  الفريق  �سوؤون  يف  التدخل  يف 
اأجل  من  احلالية  االإدارة  اأمــام  الطريق  وف�سح 
املو�سم  منذ  بــه  بـــداأت  الـــذي  العمل  موا�سلة 
التي  الــديــون  ــة  اأزم اأن  وا�سحا  وبــدا  الــفــارط، 
عــزوف  يف  �سببا  كــانــت  الفريق  فيها  يتخبط 
ويف  الفريق،  لرئا�سة  التقدم  عــن  امل�ساهمني 
ال�سركة  يف  كلية  �سبه  ب�سفة  االأمور  ح�سم  ظل 
االأمــور  ح�سم  هو  االآن  املطلوب  فــاإن  التجارية 
احلديث  ظل  يف  وهــذا  الهاوي  النادي  يف  اأي�سا 
رقاب  �سمري  احلــايل  الرئي�س  رغبة  عن  الكبري 
حيث  الفريق،  رئا�سة  من  ا�ستقالته  تقدمي  يف 
يبقى من ال�سروري الف�سل يف االإ�سكال احلا�سل 
وهذا لتفادي وقوع ان�سداد اأو �سراع بني ال�سركة 
املو�سم  بطولة  يف  الــهــاوي  والــنــادي  التجارية 

اجلديد.

وبات املدافع بوحافر توفيق قريبا من مغادرة 
ال�سيفية  التحويالت  فرتة  يف  املولودية  تعداد 
جتديد  عدم  يف  امل�سريين  لرغبة  بالنظر  وهذا 
تعاقده مع الفريق حيث من املنتظر اأن يتم ف�سخ 
عقد الالعب بن�سبة كبرية خالل االأيام املقبلة 
املو�سم  بطولة  يف  الالعب  م�ساركات  قلة  نتيجة 
ال�ساعد  االأمين  الظهري  تاألق  عن  ف�سال  الفارط 
من  اليمنى  اجلهة  �سغل  �سيتوىل  والــذي  عبادة 
عدد  يف  بوحافر  و�سارك  كوا�س،  رفقة  الدفاع 
اخليارات  نتيجة  وهــذا  اللقاءات  من  حمــدود 
وتتجه  الفريق،  على  املتعاقبة  لالأطقم  الفنية 
اإدارة املولودية نحو جتديد عقد املدافع حممد 
يف  جنــح  الــالعــب  كــون  ال�سائفة  هــذه  جــاهــل 
املباريات  اأغلب  يف  منه  املطلوب  امل�ستوى  تقدمي 
التي �سارك فيها حيث كان ورقة مهمة يف املحور 
طالت  التي  االإ�ــســابــات  موجة  رغــم  الدفاعي 
جاهل  ميانع  وال  العودة،  مرحلة  خالل  الالعب 
يف البقاء مع البابية للمو�سم الثالث على التوايل 

خا�سة اأنه وجد راحته مع الفريق.

م�ستقبل  يف  الف�سل  املولودية  اإدارة  وترتقب 
امل�ستهدفني من بطولة الرابطة  بع�س الالعبني 
يوجد  حيث  اجلــاري  املو�سم  نهاية  بعد  االأوىل 
العديد من الالعبني حمل اهتمام من طرف اإدارة 
قوائم  عن  الك�سف  امل�سريون  ويرتقب  البابية، 
الظفر  ــل  اأج مــن  االأنــديــة  بع�س  يف  امل�سرحني 

ب�سفقات مهمة يف فرتة التحويالت ال�سيفية.
على  اأخـــرى  مــرة  البابية  اإدارة  تــراهــن  كما 
املتاألقني  الفريق  العبي  نحو  اأنظارها  توجيه 
خدماتهم  ا�ستعادة  اأجل  من  االأخــرى  الفرق  يف 
الفارط  املو�سم  ح�سل  كما  متاما  ال�سائفة  هذه 
حيث تعاقد الفريق مع الثنائي بودرامة وكفي، 

العب  املــتــاألــقــني  الــالعــبــني  مقدمة  يف  ويبقى 
اإحتاد ب�سكرة بو�سكريط ومدافع دفاع تاجنانت 

غرار  على  اأخـــــرى  واأ�سمــــــــاء  بوطبــــة، 
قوميدي وقيطون. 

م�سدر  مــن  نيوز"  "االأورا�س  علمت 
ــت فـــريـــق احتـــاد  ــي مـــقـــرب مـــن ب

حت�سر  النادي  اإدارة  اأن  تب�سة 
واالأدبية  املالية  احل�سيلة 

للفريق يف مو�سمه املن�سرم، 
عامة  جمعية  لعقد  ــذا  وه
خاللها  من  يعر�س  عادية، 

لهذا  ح�سيلته  امل�سري  املكتب 
اكتفاء  �سهد  والـــذي  املو�سم، 

و�سمانه  البقاء  بلعب  الكناري 
االأدوار  على  اللعب  بدل  باأريحية، 

ليف�سل  م�سطرا،  كــان  مثلما  االأوىل 
والتناف�س  اللعب  يف  اآخـــر،  ملو�سم  االإحتـــاد 
اإدارة  على االأدوار االأوىل، وهو ما قد يربك 
اأع�ساء  اأمــام  خذيري  يقودها  التي  الفريق 

اجلمعية العامة.
فاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب  ال�سياق،  ذات  ويف 
الرئي�س خذيري وبالرغم من ف�سله يف حتقيق 

الهدف امل�سطر واكتفاء الفريق ب�سمان 
هــواة،  الــثــاين  الق�سم  يف  الــبــقــاء 
ملوا�سلة  يـطلع  خذيري  اأن  اإال 
راأ�س  على  والبقاء  امل�سوار 

الفريق وت�سيريه.
املكتب  و�ــســيــعــر�ــس  هـــذا 
الفريق  اأهـــــداف  املــ�ــســري 
القادم،  املو�سم  يف  امل�سطرة 
اجلمعية  اأعـــ�ـــســـاء  اأمــــــام 
العامة، الذين يـاأملون اأن ت�سكل 
تناف�سيا  فريقا  الــفــريــق  اإدارة 
من  ويــ�ــســارع  االأوىل  االأدوار  يلعب 
اأجل حتقيق ال�سعود، كما يعلق االأن�سار اآماال 
والذي  العامة،  اجلمعية  اأع�ساء  على  كبرية 
تكاثف  اأمــل  على  الفريق،  ع�سب  يعتربون 
اجلهود يف بيت االإحتاد وت�سكيل فريق قوي 
يدخل غمار املناف�سة يف املو�سم املقبل ويتطلع 

للعب االأدوار االأوىل.

على  اخلن�سلي  الــريــا�ــســي  الــ�ــســارع  يعي�س 
االأ�سود  اللونني  ع�ساق  وخا�سة  اأع�سابه 
بعد  �سعبة  بفرتة  ميــرون  الذين  واالأبي�س 
ال�سدمة التي ال تزال تاأثر على اجلميع وهذا 
ال�سعود  تذكرة  خن�سلة  اإحتــاد  �سيع  بعدما 
اأنفا�س البطولة  اآخر  الثاين يف  اإىل املحرتف 
وهي النك�سة التي ما تزال تلقي بظاللها على 

ال�سارع الريا�سي بخن�سلة.
االإحتاد  بيت  ي�سود  الذي  الغمو�س  ظل  ويف 
عن  االحتــاد  اأن�سار  خرج  املو�سم  نهاية  منذ 
اأن  نيوز"  "االأورا�س  م�سادر  وت�سري  �سمتهم 
اجتمعوا  االإحتاد  �سوؤون  متتبعي  من  البع�س 
نقا�سا  وفتحوا  وليد  بوكرومة  الرئي�س  مع 
بع�س  على  وحتــدثــوا  الفريق  م�سري  حــول 
االإدارة  فــاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب  النقاط، 
اجلمعية  لعقد  التح�سري  يف  حاليا  رة  م�سّ
تقدمي  اأجل  من  قريبا  اال�ستثنائية  العامة 
للرئي�س  احلـــايل  املطلب  وهــو  اال�ستقالة 
بعدما  مهامه  موا�سلة  رف�س  الذي  بوكرومة 
�سطره  الذي  الهدف  حتقيق  يف  ف�سل  ح�سبه 

واملتمثل يف ال�سعود بينما ويف املقابل، طالب 
البقاء  احلالية  االإدارة  من  االأن�سار  بع�س 
عامل  على  حفاظا  اآخــر  ملو�سم  االأقــل  على 
املقبل  للمو�سم  مبكرا  والتح�سري  اال�ستقرار 
للعب على ال�سعود من جديد وبني هذا وذاك 
اإىل  جمهوال  "ليا�سمكا"  فريق  م�سري  يبقى 
التي  هي  املقبلة  ــام  االأي وتبقى  اآخــر  اإ�سعار 
اأن�سار  ينتظره  الــذي  اجلديد  عن  �ستك�سف 

االإحتاد.

امل�ساهمون يوؤكدون عدم اعرتا�سهم على بقاء هرادة

الإدارة ُت�سر ح�سيلتها املالية والأدبية 
لعقد اجلمعية العامة العادية 

الرئي�س بوكرومة مل يف�سل يف م�ستقبله 
والغمو�س ي�سود بيت "ليا�سمكا"

مولودية العلمة 

اإحتاد تب�سة

احتاد خن�سلة 
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الطائرة  لكرة  باتنة  م�ستقبل  جيل  فريق  مني 
اأم�س االأول، مبيدانه  رجال بهزمية قا�سية �سهرة 
يف  تاجنانت،  وفــاق  ال�سيف  اأمــام  متتبعيه  واأمــام 
البقاء  دورة  من  اخلام�سة  اجلولة  بر�سم  لقاء 
للق�سم الوطني املمتاز، احت�سنته القاعة متعددة 
الريا�سات بالقطب الريا�سي الثقايف بحي ك�سيدة 
املحليني  تطلعات  من  وبالرغم  باتنة،  مدينة  يف 
البقاء  اإيجابية وتعزيز حظوظ  لتحقيق نتيجة 
اأكرث فعالية وجنحوا يف  اأن الزوار كانوا  اإال  اأكرث 
لتاجنانت،  كامال  بالزاد  ــادوا  وع االأهــم  حتقيق 
�سوط  مقابل  اأ�ــســواط   3 بنتيجة  فـــازوا  بعدما 

واحد.
املركز  يحتل  باتنة  م�ستقبل  جيل  يبقى  وبهذا 
ليبقى  املجموعة،  يف  فــرق   8 اأ�سل  من  اخلام�س 
لتحقيق  ي�سارعون   كرمي  خني�سة  املدرب  اأ�سبال 
املمتاز  الق�سم  يف  البقاء  و�سمان  امل�سطر  الهدف 

وت�سريف كرة الطائرة الباتنية.
ملدة  الــبــطــولــة  �ستتوقف  اأخـــــرى،  جــهــة  ومـــن 
اأ�سبوعني، على اأن ُت�ستاأنف يف الـ31 من �سهر ماي 
باتنة  م�ستقبل  جيل  فريق  يلتقي  اأيــن  ــاري،  اجل
هذا  اأن�سار  واأمــام  مبيدان  اأزال  عني  �سنار  بنادي 
مبثابة  البطولة  تــوقــف  ــرتة  ف لتكون  االأخـــري، 

ترتيب  الإعــادة  للجيامبي  الفني  للطاقم  فر�سة 
اأوراقه وكذا ا�سرتجاع ركائزه امل�سابون.

حديث  نيوز"  لـ"االأورا�س  كان  ال�سياق،  ذات  ويف 
مع مدرب الفريق خني�سة كرمي الذي حتدث عن 
اللقاء وم�سوار الفريق هذا املو�سم وقال:" نتاأ�سف 
امل�سوار  �سنوا�سل  فريق،  بها  مني  التي  للهزمية 
بعزمية وبنية تدارك هذا التعرث وناأمل يف ح�سد 
وهو  املن�سود  الهدف  لتحقيق  النقاط  من  املزيد 

�سمان البقاء باأريحية يف الق�سم املمتاز".

فريق  كرمي:"  خني�سة  الفريق  مــدرب  واأ�ساف 
جيل م�ستقبل باتنة لكرة الطائرة يعاين تهمي�س، 
لدرجة اأننا نفتقر حتى الدعم املعنوي ولي�س املادي 
فريق  هناك  اأن  تعلم  ال  املحلية  ال�سلطات  فقط، 
الق�سم  يف  وين�سط  الطائرة  كرة  يف  باتنة  ميثل 
املمتاز، ناأمل يف اأن جتد نداءاتنا وان�سغاالتنا اآذان 
من  النادي  الإنقـــاذ  اجلهود  تتكاثف  واأن  �ساغية 

ال�سقوط والبقاء �سمن حظرية الكبار".

عبد الهادي. ب

البقاء ل�سمان  ال�سراع  ويوا�سل  تاجنانت  اأمام  مبعقله  "اجليامبي" ي�سقط 

لفريق  االنتخابية  اجلمعية  تعقد  مل 
ــي كــانــت مربجمة  ــت �ــســبــاب بــاتــنــة وال
املحا�سرات  بقاعة  االأول  اأم�س  ع�سية 
ب�سبب  وهذا  ال�سباب  موؤ�س�سات  لديوان 
عليه  جــرت  كما  الن�ساب  اكتمال  عــدم 
عن  االأعــ�ــســاء  ثلثي  ــاب  غ اإذ  ــادة،  ــع ال
ما  وهــو  االنتخابية  اجلمعية  اأ�سغال 
ـــربوا عن  ــذيــن ع ــار، ال ــس ــ� اأغــ�ــســب االأن
يعد  مل  الوقت  واأن  خا�سة  ا�ستيائهم، 
التاأخر  اإىل  بالنظر  الفريق،  �سالح  يف 
ال�سكة،  على  القطار  و�سع  يف  الــفــادح 
القادم  للمو�سم  التح�سري  يف  وال�سروع 
اإعــالن  وبعد  الــفــرق،  بقية  ــرار  غ على 
ع�سو جلنة الرت�سيحات عن قرار تاأجيل 
والتاأكيد  االنتخابية،  العامة  اجلمعية 
اللجنة  �ستجد  تنظيمها  ا�ستحالة  على 
االإجــراءات  كل  باإعادة  مطالبة  نف�سها 
القاعة  بــحــجــز  ــة  اخلــا�ــس ــــــة  االإداري
مديرية  من  الرتخي�س  على  واحل�سول 
التنظيم وال�سوؤون العامة لوالية باتنة 
وفق القوانني املعمول بها، كما اأن معظم 
على  غ�سبهم  ــام  ج �سبوا  احلا�سرين 
اأع�ساء اجلمعية العامة الذين يرف�سون 

على  يوؤثر  قد  ما  م�سوؤولياتهم،  حتمل 
م�ستقبل الكاب.

ــدر االإ�ـــســـارة اإىل  جت
ملفات  قبول  مت  اأنه 
مرت�سحني  ثـــالثـــة 

ور�ستم  زغينة  ــم  وه
ورداح ومثلما تطرقت 
يف  اإليه  نيوز  االأورا�س 

عدد االأم�س فاإن كثريا 
اجلمعية  اأعــ�ــســاء  مــن 

العامة عربوا عن رغبتهم 
وجتاوز  الرت�سح  يف  ال�سديدة 

االأن�سار،  يريد  كما  مرت�سحني،  ثالثة 
قيادة  على  قـــادرة  �سخ�سية  وقـــدوم 
االإيجابية  النتائج  حتقيق  اإىل  فريقهم 
يكون  وال  املو�سم  هــذا  ال�سعود  ال  وملــا 

هدفه هو طموحات �سخ�سية.

االأن�شار تخوفوا من الدخول
 يف اأزمة اإدارية

"الكابي�ست" هو  وما يتخوف منه كثريا 
جديدة  اإدارية  اأزمة  يف  فريقهم  دخول 
ثم  ومن  املا�سي،  املو�سم  يف  ح�سل  مثلما 

انطالقة  �سمان  يف  اأخرى  مرة  التباطوؤ 
ما  حيث  املقبل  للمو�سم  ح�سنة 
يجب تاأكيده اأن امل�ستقبل 
�سيعرف  للكاب  النهائي 
مع اجلمعية االنتخابية 
ــالل ما  الــقــادمــة، مــن خ
اإن  ــاء  االأعــ�ــس �سيبديه 
كانوا �سيوافقون الرئي�س 
ومن  �سيا�سته  يف  اجلديد 

ثم مطالبته بال�سعود.
مــــن جـــهـــة اأخــــــــرى، يـــرى 
اأن  "الكاب"  ــوؤون  بــ�ــس املهتمني 
الفرتة  يف  تــلــعــب  املــحــلــيــة  الــ�ــســلــطــات 
الغمو�س  على  املــتــفــرج  دور  احلــالــيــة 
ت�ستدع  مل  حيث  الفريق،  يعرفه  الــذي 
ملعرفة  الفريق  يف  الفاعلة  ـــراف  االأط
الوجهات  ما يحدث، ثم تقريب  حقيقة 
بينهم من اأجل اإعطاء اإ�سارة االنطالقة 
للمو�سم اجلديد وبالتايل فاإن تدخلها يف 
الفريق اأمر م�سروع ما دام اأنها لو اأوقفت 
م�سريه  �سيكون  الفريق  فاإن  م�ساعداتها 

من دون �سك الزوال.

�سباب باتنة 

اأحمد اأمني. ب

الرئي�س هوية  لتحديد  هام  منعرج  "الكاب" اأمام 
 ور�سم ال�سورة امل�ستقبلية للفريق 

اأمري.ج

عبا�سي.ع

العاي�س. �س 

فيما اأبدى الأن�سار قلقهم على م�ستقبل الفريق كرة الطائرة 



رئي�ض  لورينتي�ض،  دي  اأوريليو  �شدد 
نادي نابويل، على الدور الذي يعي�شه 
يف  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  الربتغايل 
جوفنتو�ض، منذ ان�شمامه للفريق يف 

ال�شيف املا�شي.
يف  ل���وري���ن���ت���ي�������ض،  دي  وق������ال 
�شحيفة  بح�شب  ت�����ش��ري��ح��ات 

"كوريري ديللو �شبورت": "رونالدو 
قوي الأنه ا�شتبدل دوره بدور املدرب منذ ح�شوره 
مما  اأكرث  املدرب  �شيقدم  ماذا  االإيطايل،  للدوري 

فعل هو يف ال�شنوات االأخرية؟".
رجل  اإنه  رونالدو،  هو  احلقيقي  "املحفز  واأ�شاف 

غرفة املاب�ض، عندما راأيته يلعب برفقة منتخب باده، 
كان يجل�ض على مقاعد البدالء، ي�شرخ اأكرث من املدرب 

على  ل��ي�����ش��اع��ده��م 
حتقيق الفوز".

وحول ما اإذا 
نادًما  ك��ان 
ع��ل��ى ع��دم 

معه،  دي التوقيع  ����ش���رح 
لورينتي�ض "مل اأكن اأ�شتطع حتمله، 
يجب  اأن����ه  وال�����داي  علمني  ل��ق��د 
وفًقا  اخلطوة  ياأخذ  اأن  امل��رء  على 

م�شطًرا  ل�شت  ميتلكه،  مل��ا 
الإثبات اأي �شئ الأي �شخ�ض، 
ناجًحا  �شخ�ض  كنت  الأن��ن��ي 
طوال حياتي، منذ اأن كان عمري 25 عاًما". 

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، 
ع��ن ع��دم وج���ود نية داخ��ل 
اأ���ش��وار ري��ال م��دري��د، للظفر 
اأنطوان  الفرن�شي  بخدمات 
اأتلتيكو  مهاجم  غ��ري��زم��ان 
مدريد وقالت اإذاعة "كوبي" 
االإ�شبانية، اإن ريال مدريد لن 
يحاول التعاقد مع غريزمان، 
وال�����ذي اأع���ل���ن رح��ي��ل��ه عن 
الروخيبانكو�ض،  �شفوف 

بنهاية املو�شم اجلاري.

يرى  مدريد  "ريال  واأ�شافت 
للغاية  ُمكلفة  ال�شفقة  اأن 
اإىل  قيمته  �شت�شل  ح��ي��ث 
وراتبه  ي��ورو،  مليون   120
مليون   23 اإىل  ي�شل  احلايل 

يورو".
م�شوؤويل  غ��ري��زم��ان،  واأب��ل��غ 
اأتلتيكو اأنَّه �شيغادر النادي يف 
املريكاتو ال�شيفي دون حتديد 

النادي الذي �شينتقل له.
ومن املنتظر اأن يلجاأ الاعب 

ال�شرط  بند  اإىل  الفرن�شي، 
اجلزائي يف عقده مع اأتلتيكو، 
 200 من  �شينخف�ض  وال��ذي 
مليون يورو، اإىل 120 مليوًنا، 
وارتبط  املقبل  ال�شيف  يف 
خال  بقوة  غريزمان  ا�شم 
باالنتقال  املا�شية،  الفرتة 
ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ���ش��ف��وف  اإىل 
الهجومي  اخل���ط  ل��ت��دع��ي��م 
املو�شم  م��ن  ب��داي��ة  للبار�شا، 

اجلديد.

احل�شول  يونايتد،  مان�ش�شرت  رف�ض 
بيل  غ��اري��ث  ال��وي��ل��زي  ال��اع��ب  على 
�شفقة  من  كجزء  مدريد،  ري��ال  جنم 
انتقال الفرن�شي بول بوغبا، اإىل ريال 

مدريد.
"االإندبندنت"  ل�شحيفة  ووف���ًق���ا 
يونايتد  مان�ش�شرت  ف��اإن  الربيطانية، 
اأج��ل  م��ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون   170 ح���دد 
لريال مدريد، وهو  بوغبا  التنازل عن 
الرقم الذي يفوق مع دفعه "ال�شياطني 
احلمر" للتعاقد مع بوغبا عام 2016، 

بحوايل 50 مليون يورو.
اأن  اأك����دت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�شحيفة 
بوغبا،  �شفقة  يف  مرفو�شة  املقاي�شة 

الاعب  مع  التعاقد  الريال  اأراد  واإذا 
عليه دفع الرقم املطلوب.

ل��ك��ن ح��ت��ى ل��و جن��ح ري���ال م��دري��د يف 
بوغبا،  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ق��ي��م��ة  دف���ع 
قبل  من  اأخ��رى  م�شكلة  �شيواجه  فاإنه 

الاعب، اأال وهي راتبه الكبري.
من  طلب  بوغبا  اأن  التقرير  وك�شف 
الراتب  �شاحب  يكون  اأن  مدريد  ريال 
االأعلى يف الفريق، وهو االأمر الذي قد 
الراتب  اأن  اإذ  بال�شفقة،  عائًقا  يقف 
اأهمية  ذو  مو�شوع  هو  مدريد  ريال  يف 
ل�شخ�شية  بالتقدير  ويحظى  كبرية 

الاعبني.
تقارير  ه��ن��اك  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

عاد  بر�شلونة  اأن  اأك����دت  اإ���ش��ب��ان��ي��ة 
بوغبا،  ب��خ��دم��ات  لاهتمام  جم���دًدا 
ويتجه للتفاو�ض مع مان�ش�شرت يونايتد 

حول �شمه خال ال�شيف املُقبل.

ب�شم  اه��ت��م��ام��ه  اأب����دى ج��وف��ن��ت��و���ض، 
األديرفيلد،  توبي  توتنهام،  مدافعي 
بطل  م�شاعي  ظل  يف  تريبيري،  وك��ريان 
خال  دفاعه،  خط  لتدعيم  الكالت�شيو 

فرتة االنتقاالت ال�شيفية املقبلة.
مريكاتو"  "كالت�شيو  م��وق��ع  ون�����ش��ر 
توتنهام  ب��اأنَّ  ُيفيد  تقريًرا  االإيطايل، 
البلجيكي  مع  ات�شاالت  بالفعل  اأج��رى 
باللعب  اإقناعه  اأج��ل  من  األديرفيلد، 
لليويف، يف ظل اقرتاب مان�ش�شرت يونايتد 

من الفوز بخدماته.
توتنهام  مع  األديرفيلد،  عقد  وينتهي 
�شرًطا  ميلك  اأنَّ��ه  اإال   ،2020 �شيف  يف 
وهو  ي��ورو،  مليون   30 بقيمة  جزائًيا 
جلوفنتو�ض  بالن�شبة  املتناول  يف  رقم 
باراتيت�شي،  فابيو  اأنَّ  التقرير،  ��د  واأكَّ
مهتم  جلوفنتو�ض  ال��ري��ا���ش��ي  امل��دي��ر 
للغاية ب�شم األديرفيلد؛ حيث ي�شعه يف 
اخلربة  اأ�شحاب  الكبار  املدافعني  خانة 

مع  اأو  الربميريليغ،  يف  �شواء  الكبرية 
املنتخب البلجيكي.

عند  جوفنتو�ض،  م�شاعي  تقف  ومل 
ا امتدت لزميله الدويل  األديرفيلد، واإمنَّ
الظهري  تريبيري  ك���ريان  االإجن��ل��ي��زي 
اأهم  االأمي��ن، وال��ذي يعترب واح��ًدا من 

ظهراء اجلنب يف الربميريليغ.

مل  جوفنتو�ض  ف���اإنَّ  للتقارير،  ووف��ًق��ا 
يتخذ اأي خطوات ر�شمية جتاه التعاقد 
مع الاعبني، لكن يف حالة رحيل الظهري 
ال�شيف،  يف  كان�شيلو  ج��واو  الربتغايل 
مبا�شرة  البيانكونريي  م�شوؤولو  �شيتجه 
جتاه التعاقد مع تريبيري، الذي يرغب 

ا. يف �شمه نابويل، اأي�شً
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رئي�ض نابويل:

اإىل  ف��رن�����ش��ي،  �شحفي  ت��ق��ري��ر  اأ���ش��ار 
غريزمان  اأنطوان  ممثلي  بني  اجتماع 
م�شوؤويل  م��ع  م��دري��د  اأتلتيكو  مهاجم 

باري�ض �شان جريمان الفرن�شي.
�شفوف  عن  رحيله  غريزمان،  واأعلن 
املو�شم  ب��ن��ه��اي��ة  ال��روخ��ي��ب��ان��ك��و���ض 
اجلاري، بعد 5 �شنوات ق�شاها بقمي�ض 

الفريق املدريدي.
الفرن�شية،  "ليكيب"  �شحيفة  وقالت 
اإن االأ�شبوع املا�شي كانت هناك جل�شة 
جمعت ماود �شقيقة غريزمان 
باري�ض  م�شوؤويل  مع  ووكيلته 
انتقال  ملناق�شة  جريمان،  �شان 
حم��ت��م��ل ل�����ش��ف��وف ال��ف��ري��ق 

الباري�شي.
اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  واأ�����ش����ارت 
اأن���ه ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن هذا 

بارتداء  �شينتهي  �شيء  فاإن كل  اللقاء، 
غريزمان قمي�ض بر�شلونة.

ُيذكر اأن غريزمان مل ُيعلن عن وجهته 
�شُي�شعل  مم��ا  اللحظة،  حتى  املُقبلة 
�شان  وباري�ض  بر�شلونة  بني  ال�شراع 

رغم  بخدماته،  الظفر  على  جريمان 
ال�شفقة،  حل�شم  االأقرب  بر�شلونة  اأن 
املهاجم  م��ع  ُم�����ش��ب��ق  ات��ف��اق  ل��وج��ود 
التقارير  من  للعديد  وفًقا  الفرن�شي، 

ال�شحفية.

االإ�شباين  الدوري  رابطة  احتفلت 
 90 مب��رور   ، "الليغا"  القدم  لكرة 
عاًما على انطاق البطولة، وقامت 
عرب  امل�شابقة  جنوم  اأبرز  بتكرمي 

مبباراة  ب���داأ  ال���ذي  تاريخها 
جمعت بني اإ�شبانيول، وريال 

يونيون.
خال  الرابطة  وقامت 
ح�شره  ال��ذي  احلفل، 
االأعلى  املجل�ض  رئي�ض 
اإ�شبانيا،  يف  للريا�شة 
م���اري���ا خ��و���ش��ي��ه ري��ن��دا، 
والاعبني،  االأن��دي��ة،  بتكرمي 
وفر�شوا  تاألقوا  الذين  واالإداريني 
 90 ال�  ط��وال  الليغا  يف  اأ�شماءهم 

�شنة املا�شية.
مي�شي،  ليونيل  االأرجنتيني  ك��ان 
الغائبني  اأب��رز  هو  بر�شلونة،  جنم 
عن احلفل، الذي نال فيه التكرمي 

لليغا؛  التاريخي  الهداف  باعتباره 
مدير  ام��ور،  غويرمو  ت�شلم  حيث 
العاقات املوؤ�ش�شية والريا�شية يف 
التكرمي  كاأ�ض  الكتالوين،  النادي 

بداًل من قائد بر�شلونة.
كبري  بر�شا  "ن�شعر  ام���ور:  وق��ال 
الأننا ن�شتطيع اال�شتمتاع به يف كل 
يوم اإنه الاعب االأعظم يف التاريخ 

وهو يدلل على هذا يف كل يوم".
اأكرث  جائزة  ا  اأي�شً مي�شي  وتلقى 
لانت�شارات  حتقيًقا  ال��اع��ب��ني 
منحت  فيما  ال��ل��ي��ج��ا،  ت��اري��خ  يف 
يف  م�شاركة  الاعبني  اأكرث  جائزة 
ريال  لاعب  بامل�شابقة  املباريات 

مدريد ال�شابق، باكو خينتو.

قال ديفيد لويز، مدافع ت�شيل�شي، 
اأبراموفيت�ض  روم��ان  املالك  اإنَّ 
وهو  باحلما�ض،  ي�شعر  ي��زال  ال 
م��ن قوة  اأوت���ي  م��ا  ي��ح��اول بكل 
�شوؤون  ب�شكل يومي يف  االنغما�ض 
غيابه  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ن��ادي 
�شتامفورد  ع��ن  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة 

بريدج.
وواج�����ه امل��ل��ي��اردي��ر ال��رو���ش��ي 
لتجديد  م�شكات  اأبراموفيت�ض، 
العام  لربيطانيا  دخوله  تاأ�شرية 
املا�شي، و�شط توتر بني البلدين، 
مباريات  يف  م�شاهدته  تتم  ومل 

ت�شيل�شي هذا املو�شم.
اإعام  لو�شائل  تقارير  واأ�شارت 
اأبراموفيت�ض  اأن  اإىل  بريطانية 

بداأ ي�شعر بال�شجر ويتطلع لبيع النادي لكن لويز، قال 
52 عاًما مل يفقد نهمه  العمر  البالغ من  امللياردير  اإن 
مع  لتعاقده  جتديده  قبل  معه  حتدثه  عقب  للنجاح 

ت�شيل�شي، االأ�شبوع املا�شي.
وقال لويز ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية: "�شنحت 
الأق��رر  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  معه  للتحدث  الفر�شة  يل 

م�شتقبلي هو يحب النادي وكافة 
ما هو داخل النادي ولي�ض فقط 
االأ�شخا�ض يريد ح�شد كل �شيء 

ويريد حتقيق املزيد".
�شعًبا  ي��ب��دو  "االأمر  واأ����ش���اف 
قلبه  لكن  اخل��ارج  يف  هو  عليه. 
كل  ي�����ش��ارك  اأن  ي���ح���اول  ه��ن��ا 
اأجل  من  حًقا  متحم�ض  هو  يوم 
النادي. ميلك نف�ض النهم ويفكر 

يف النجاح".
يفقد  اأن  يف  يرغب  "ال  وت��اب��ع 
ال�شخ�ض  هو  وطاقته  حما�شه 
الذي �شيد ت�شيل�شي كل �شيء يف 
النتائج  ب�شببه  تغري  ت�شيل�شي 
لقًبا يف   15 نف�شها.  تتحدث عن 

عاًما".  15
قيادة  حتت  الثالث  املركز  يف  املو�شم  ت�شيل�شي،  واأنهى 
اأوروبا،  اأبطال  ماوريت�شيو �شاري، ليعود للعب يف دوري 
اللندين، جتاوز التوقعات التي  النادي  اإنَّ  وقال لويز، 
�شبقت املو�شم، واأن الفريق يتطلع الإنهاء املو�شم بالفوز 
بلقب الدوري االأوروبي عند مواجهة ار�شنال يف النهائي 

يف باكو يف 29 ماي اجلاري.



طبعا كل  االًفعال  اأو االأعمال التي  
نقوم  بها عبارة  عن  ت�شّرفات  اإاّل انّني 
اأ�شوق  لكم  بع�س  الّت�شّرفات  ذات  

طابع  ممّيز.
-وميي هزيزاٱذ اأتـّافـاآّت  ّزاثاآك=من  
)قد  اأمــامــك  ــده  جت ــه   ب ت�ستهني  
 Wimi hZiZeđ ــك(  ــق ــب ــس �
ما  attafett zzaŧek:»اللـّي  
مال�س عينك  تلقاه  ڤـّدامك« يقال 
يراد   الـــذي   لل�سخ�س  املــثــل   ــذا  ه
تنبيهه  وتذكريه  باأن  ال  يحتقر اأو 
اأح�سن   نف�سه  يظن   باأحد  ي�ستهني  
االجتماعي  و�سعه  ب�سبب   منه 

على   اآخــر  مبعنى   االقت�سادي؛  اأو 
الأي   ح�سابه   يعمل  اأن  ال�سخ�س 
اأو قول يتفوه   ت�سرف  يقدم عليه  
من  حتتقر  ال   « ــال:  ــق ي كــمــا  بـــه، 
ال�سياق  نف�س  �سيئا«،ويف  املــعــروف 

يقال: 
اأهاآ�ّساآحقراآذ   -اأقاآ�ّسـو�س)1( 
الذي  ياآ�سداآرغاآل=العود  اأ�ــســاآّك  
احتقرته يكون �سببا يف  فقد ب�سرك. 
  Aqeccud  ah-sseħqređ
نف�س   acek  yesderyel:له  
حذرا  كــن   مبعنى   ال�سابق،  املعنى 
�سعيفا  كــان   مهما  �سخ�س   اأي   من 

متدنية؛  اجتماعية   مكانة  ذا  اأو 
فــال  حتتقر غــريك  رمبــا ي�ستطيع  
منك   اأف�سل   يكون  اأو  يقاومك   اأن  
يف   �سببا  يــكــون   اأو  امل�ستقبل،  يف 

االإ�سرار بك . الخ....  

التيارات  واأنــ�ــســط  اأهــم  مــن 
والتي  باملنطقة  اال�سالحية 
ومتميز  وا�سح  تاأثري  لها  كان 
ــمــاء  ــل ــع ــة ال ــي ـــر جــمــع ـــذك ن
اال�سالحي،  بنهجها  امل�سلمني 
فرع  باملدينة  لها  كان  والتي 
اأ�سرف  الفروع،  اأن�سط  هو من 
الــرجــال  مــن  الــعــديــد  عليه 
يف  �ساهموا  والذين  املخل�سني 

دفع حركة احلياة الثقافية، 
ــهــج مــدرو�ــس  وذلــــك وفــــق ن
ـــداد  وكــــان الـــهـــدف مــنــه اع
وم�ساير  متعلم  جديد  جيل 
من  املــرحــلــة  تلك  ملتطلبات 
ال�سيا�سي،  والكفاح  الن�سال 
ومن بني الذين لعبوا دورا يف 
اإىل  اجلمعية  اأفكار  اي�سال 
ال�سيخ  نذكر  بباتنة،  النا�س 

احلركاتي  م�سعودان  الطاهر 
وغريهم  دردو،  عمر  وال�سيخ 
الذين  االأجــالء  ال�سيوخ  من 
ــايل  االأه تنوير  يف  �ساهموا 
كافحوا  كما  اجلهل  وقاوموا 
كان  التي  والطرقية  االأمية 
البالد  على  �سلبي  تاأثري  لها 

والعباد يف تلك الفرتة.

ح�سب  تتم  فهي  ال�سهرات  اأمــا 
رم�سان  فيه  يحل  الذي  الف�سل 
ف�سل  ففي  البادية  يف  خا�سة 
ال�ستاء تطول ال�سهرات فالن�ساء 
بني  اأو  بع�سهن  عند  جتتمعن 
التي  الكبرية  العائلة  اأح�سان 

ت�سم االأبناء واالأحفاد. 
اأمــــا الـــرجـــال فــيــ�ــســهــرون مع 
الذكر وال�سمر عند �سيخ القرية 
اأمور  من  ا غم عليهم  لل�سوؤال عمَّ
�ٍس القراآين  دينهم.  و�سرد الَق�سَ
و�سرية امل�سطفى "�سلى اهلل عليه 
بف�س  ال�سيخ  يقوم  كما  و�سلم"، 
و  املتخا�سمني،  بــني  الــنــزاعــات 
يجال�س  من  فمنهم  ال�سباب؛  اأما 
للعب  يذهب  من  ومنهم  ال�سيوخ، 
االألعاب  اأكــرث  ومــا  اأقــرانــه،  مع 
وقتها لعدم  توفر و�سائل الت�سلية 
. كلعبة ال�سيق، اخلامت،  لكرود 
باأنواعها، الغمي�سة،  بدون كالم، 
االأرجـــل  لعبة  الع�سا،  اإخــفــاء 
اأي  االأيــدي  لعبة   ، باخبوخ  اأو 
احدق امبق الخ.... الأن مو�سوع 
االأحاجي  اأمــا  يطول.   االألعاب 
ــكــون مـــع اجلـــدة  ــت ـــم  ف ـــك واحل
ال�سباب  بني  كانت  واإذا  ـتقريباـ 
اأو بني ال�سابات فيتناف�سون على 
حلها خا�سة ال�سرعية منها وهي 

اأكرث �سعوبة.
اأي  يف  اأو  ال�سيف  ف�سل  يف  اأمــا 
ــرى  اأخ فن�ساطات  اآخـــر   ف�سل 
تتجه  االأ�ـــســـر  فمعظم  تظهر 
االأ�سجار  ل�سقي  احلــقــول  اإىل 
حيث  ــغــالل  ال بع�س  جلــنــي  اأو 
الذي  الناي  �سوت  اإىل  ت�ستمع 
يــزيــن االأجـــــواء وخــريــر مياه 
ال�ساعري  بــوقــعــه  الــ�ــســواقــي 

اإىل  الــرجــال  ويتجه  اجلميل، 
الرتاويح  �سالة  الأداء  امل�ساجد 
وهكذا اإىل ليلة الن�سفية حيث 
بتح�سري  لها  اال�ــســتــعــداد  يتم 
واملغايرة  التقليدية،  االأطعمة 

الأكالت باقي االأيام.
بذبح  فيقوم  منهم  املقتدر  اأمــا 
وينفقها  غريه  اأو  كب�س  اأو  �ساة 
يف  فعل  كما  كالعادة  ويق�سمها 
يقمن  والن�ساء  رم�سان  بداية 
اأي  مــن  ال�سخ�سوخة  بتح�سري 
اأو  االأ�ــســرة  اأفــــراد  يحبه  نــوع 
األغرايف  الرببو�سة  اأو  د�سي�سة 
واأكلة  ارفي�س،  "هو�سفي�ست" 
اأهـــايل  عــنــد  املــفــ�ــســلــة  زراوي 
بها،  ينفردون  والــتــي  املنطقة 
وت�سنع  لــلــغــايــة  ــذة  ــذي ل وهـــي 
وتخلط  وتــهــر�ــس  بــالــرقــائــق 

ببع�س الزبدة والغر�س والع�سل 
جوز  ــن  م واملــكــ�ــســرات  امل�سفى 
االأ�سرة  اأفـــراد  ويجتمع  ولـــوز،  
عند رب العائلة اأي الدار لكبرية 
بع�س  وتــذهــب  "مو�سم"  الأنـــه 
اجلــار  الأن  لــلــجــريان  االأطــبــاق 
بعدها  خا�سة،  مكانة  له  عندنا 
امل�سفوف  ب�سنع  ال�سحور  يح�سر 
واملدهون "نوع من الك�سرة تعجن 
طرية باخلمرية وتدهن بالزبدة 
جيدا وتلف مثل ال�سيقار وترتك 
ترقيقها  بعد  تخبز  ثم  لدقائق 
بالدقيق الناعم، بعدها يعودون 
ليلة  انتظار  يف  منازلهم   اإىل 
هناك  اأن  اإال  والع�سرين  ال�سابع 
يف  اخلــتــان  بحفالت  يــقــوم  مــن 

الن�سفية االأوىل.

احلياة الثقافية ودور جمعية
 العلماء امل�سلمني بباتنة

ال�سهرات وليلة ن�سفية رم�سان

قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�س 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
اأورا�سية قدمية، 
اأعالم االورا�س، 
تاريخ االأورا�س 

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�س، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 
واملهتمني بالرتاث 
املادي والالمادي 
لالأورا�س الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�س نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

باتنة... حكاية مدينة
ق�ص�س وق�صائد اأمازيغيةالباحث والكاتب �شليم �شوهايل

الباحث واملوؤلف واملهتم باللغة والرتاث االمازيغي "ا�شماعيل عقون"

 )02(  TILELLI / 2 ثيـــللي
Yemsengar ugherzul 

d azewwar id yidj d 
anessaymu، yedra jarat-sen 
umcati.
Anessaymu: Ad tinid 

d innummer a tellid a 
yameddukel gget-inu tufsed 
s
tdunt d uksum، mammek 

ahad awwdegh gher izumal-
nnek?
Azewwar: Ad tqumed ad 

tafed a ufigh ma yiqada-cc 
ad teddred
tameddurt-inu.
Anessaymu: Mammek 

tetteddred cekk?!
Azewwar: D areddad 

)anidaf( n uxxam n bab-inu 
seg yimakaren a ur ad
t-adfen; ttafegh gher-s ara 

tcegh; yutc-aya tadunt d 
uksum d yeghsan;
yebbi unuzzer.
Anessaymu: Matta d 

izumal-aya; akkas d asunsi 
zdat inagzamen، d trezzut
deg yixecraf d twura 
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isunen.
Azewwar: Ma texsed 

ad nemsenfal، ased، deg 
wansa-inu.
Anessaymu: Rligh.
Layenni zdat n wa had 

yugur id uzewwar asurif; 
yezlem deg yiri-nnes
tiâerwett ufilali، yenced-

it: Acekk-aya ur ay-tennid 
c a
yameddukel، matta wayyi 

deg yiri-nnek?!
Azewwar: Tidin d 

tiâerwett yiga-y-tt babi-nu 
deg yiri weâsa ay-yeqqen
ssi-s deg wass a ur 

dermegh yudan، u ay-
yerxa d tmeddit.
Anessaymu: Effer 

tieârwett-nnek i yiman-
nnek a yameddukel; netc 
ur
relligh c ad sruhegh 

tilelli-inu s yighess negh d 
aksum negh d tadunt.
Yedj-it; u yuâa d 

areggwal.
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باتنة

دار  ا������ش�����درت 
للن�شر  خ���ي���ال 
وال�����رتج�����م�����ة 
عما  م����وؤخ����را 
ف��ن��ي��ا ج���دي���دا 
ب�   م���و����ش���م���وم���ا 
منتحرة"  "قبل 
ل����ل���������ش����اع����رة 
وال�����ف�����ن�����ان�����ة 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة 
وال�����روائ�����ي�����ة 
�شماح بني داود، 

والتون�شية  اجلزائرية  للمكتبتني  اثراء  يعد  والذي 
على حد �شواء، اأين عمدت الفنانة �شماح على التنقل 
عامل  لتقتحم  كلماتها  واأحل���ان  ري�شتها  األ���وان  ب��ني 
عن  تعرب  والتي  باحلب،  مفعمة  ب�شيمفونية  الرواية 
اأجمل �شور التاحم بني �شعبني �شقيقني وبني قلبني 

جريحني يف حقبة زمنية �شعبة ا�شتحلت فيها الدماء 
واالأعرا�ض وحرمت فيها امل�شاعر الطيبة واملخل�شة، 
اأين دارت اأحداثها ب�شاقية �شيدي يو�شف احلدودية 

بني اجلزائر وتون�ض.
 اجلدير بالذكر اأن الفنانة �شماح اأ�شدرت فيما �شبق 
ديوان �شعر حتت عنوان "نار حطبها ثلج" عن دار خيال 
للن�شر والرتجمة و�شهد جناحا كبريا ومتت ترجمته 
لبع�ض اللغات على غرار الكردية، كما اأ�شدرت ب�شاأنه 
عنوان  حتت  واحد  كتاب  يف  جمعت  عديدة  قراءات 

قراءات نقدية يف ديوان نار حطبها ثلج.

نحن،  من  معرفة  مرحلة  من  الدميقراطي  الزمن  يبداأ 
وماذا نريد اأن نفعل. ال ت�سلح الدميقراطية م�سروعا مغلفا 
ياأتي يف العلب لكي ي�ستفز اأنا�سا ال ي�سعرون بالغ�سا�سة من 

و�سعهم اأو اأنا�سا يرف�سون احللم بعامل اآخر.
كانت تلك هي املالحظة التي اأبداها ت�سي غيفارا حينما 
اأن  فالحظ  الثورية  لفكرته  الدعاية  الأجل  اإفريقيا  زار 
امل�سلط  التاريخي  العنت  مع  �سلميا  متعاي�سون  االأفــارقــة 
عليهم...وت�ساءل عن ال�سر الذي يجعل الالتني يف اأمريكا 
اأكرث حرارة للفكرة الثورية الراف�سة ال�ستغالل االأمريكان 
كبار  وم�سوؤولني  حكام  دعم  خالل  من  املحلية  لرثواتهم 

موالني لهم خونة الأوطانهم.
�سيخ  الكبري  الفيل�سوف  اأبــداهــا  بعيدة  غــري  مالحظة 
اطروحته  العاملية   اجلامعات  يف  قدم  حينما  ديــوب  اأنتا 
للعامل،  االفريقية  االأ�سول  حول  الهامة  االأنرثوبولوجية 
 – انتهى ب�سل�سلة حما�سرات يف اجلامعات االفريقية  وقد 
انتقادات  وجد  حيث  اأ�سا�سا-  اخلا�س،  بلده  ال�سنيغال؛  يف 
التي  الأفكاره  �سر�سة  معار�سة  ووجد  الأطروحته،  كثرية 
تاأمله  كــان  مثال...  اأمريكا  يف  العلمي  اجلمهور  بها  رحــب 
املرير هو: يبدو اأن االإفريقي لي�س م�ستعدا نف�سيا مل�سوؤولية 
تاريخية كاأن يكت�سف باأنه هو اأبو الب�سرية. االإفريقي ال 
يرى لنف�سه قادرا على اكت�ساب كل هذا احلجم من االأهمية. 
هذا هو االإفريقي. يف املطلق، يعد االكتفاء بالتخلف كقدر 

حمتوم هو العدو االأكرب للحلم الدميقراطي. 

يف عيادة فرحات عبا�س
ال�ساب" كتب فرحات عبا�س  "اجلزائري  املبكر  كتابه  يف 
حول م�ساألة هامة هي جغرافية احلوار احل�ساري يف اإطار 
ت�سور املواقع لدى امل�ستعمر الذي يحاور امل�ستعمر)بالفتح( 
على  م�ستعٍل  حماور  موقع  يف  هو  يكون  اأن  على  ا�سرار  مع 
�سعيد  اإدورد  قبل  عبا�س  فرحات  ويــرى  يــحــاوره،  الــذي 
خطابيا  خلال  ي�سكل  الو�سع  هذا  اأن  كاملة  �سنة  بخم�سني 

معينا.
ويعاين التفكري الدميقراطي يف مفهومه من �سعوبة خلق 
عقل  ي�سكن  الــذي  العميق  التناق�س  ظل  يف  للعامل  روؤيــة 
مما  اأكرث  نبيلة  مبادئ  يدر�س  الذي  االفريقي  اأو  ال�سرقي 
يجب يف اجلامعات والكتب الغربية قبل اأن يعود اإىل واقعه 

فيجده واقعا يناق�س كل ما تعلمه...
تنتظر  اأن  والعاملثالثية  ال�سرقية  النخب  على  فاإن  لهذا 
احلديث  من  تتمكن  لكي  اال�ستعمار  من  التحرر  مرحلة 
اإطــار  يف  الن�سال  على  يــركــزوا  وكــي  الدميقراطية،  عن 
وكي  ال�سيا�سية،  االإ�سالحات  وحتقيق  الفردية،  احلريات 
ينخرطوا بطرق تنم عن كثري من الذكاء �سوب احلركة يف 
الراغب يف حتقيق حلم  الدميقراطي  املدين  املجتمع  اإطار 
هذا  يف  ال�سيا�سية.  احلداثة  ع�سر  يف  االيجابي  الدخول 
الهام  الكاتب  عنه  عرب  جدا  هام  مبداأ  فهم  ميكننا  االإطار 
"كاتب يا�سني" وهو ي�سف اللغة الفرن�سية بغنيمة احلرب؛ 
مبعنى اأنها ثروة تغري موقعها فترثي من يح�سل عليها؛ وهو 
جوهر مفهوم  الغنيمة... ولكننا ال ن�ستطيع يف هذا االإطار 
التغا�سي عن فكرة قد يكون فيها متهيد لهذا املبداأ هي فكرة 
لفرحات عبا�س مرة اأخرى اذ يقول: �سوف ا�ستعمل اللغة 

الفرن�سية مع الفرن�سيني لكي اأعلمهم در�سا من جزائريا. 

يف مكتب حممد اأركون
 مما ورد من مالحظات حول ع�سر تعاطي الدميقراطية 
حقيقية  دميــقــراطية  توجد  اأن  ميكن  ال  "انه  عاملنا  يف 
حرة،  مفتوحة،  ومناق�سات  اجتماعات  حت�سل   اإن  دون 
اأن  املــنــاق�سات  لهذه  ميكن  وال  واأخالفية،  نقدية  خ�سبة، 
مل  اإذا  للدميــقــراطية  الرفيعة  ن�سانية  االإ الغايات  حتقق 
�سويل  تدخل الت�ساوؤل الفل�سفي" )حممد اأركون: الفكر االأ

وا�ستحالة التاأ�سيل( .
ال�سنوات  يف  ال�سيا�سية  الفرن�سية  ال�ساحة  نقا�سات  يف 
التعقيد  جتد  التي  القدمية  االإ�سكالية  عــادت  االأخــرية  
تفر�س  التي  الغام�سة،  الكلمة  اإن  امل�سطلح   ظالل  يف  كله 
ب�سكل  وتــعــار�ــس  املطلقة  )الــدميــقــراطــيــة(  يف  نف�سها 
اال�ستبدادية،  االأنظمة  حتدد  التي  امل�سطلحات  مبا�سر 
وال�سفة  مب�ستقاتها،   - فاأكرث  اأكــرث  الدميقراطية  متيل 
من  االنتقال  اإىل   - اخل�سو�س  وجــه  على  الدميقراطية 
متثل  ويف  العي�س  يف  طريقة  من  بل  مذهب،  اإىل  مذهب 
االأدوار ال�سيا�سية يف املجتمع. الهدف االأ�سا�سي الذي ات�سح 
كنتيجة للجدل املذكور اأو القيمة" املجتمعية املاأمولة"  من 
تو�سيف التعبري عن "قيمة جيدة"، يف ال�سيا�سة ولكن اأي�سا 
يف جماالت اأخرى. ميكن ت�سليط ال�سوء على هذه القيمة 
البديهية املهيمنة، يف اإطار نظري ناجت عن نظرية اجلدال 
اللغة  بقدر ما تظهر من خالل التجارب الدميقراطية  يف 
التي افرزها التاريخ، من خالل الت�سل�سالت اخلطابية التي 
مبوقف  املطالبة  عن  النقا�س،  عن  النظر  بغ�س  تك�سف، 
الفئوية  ال�سرورة  من  نــوع  هو  "الدميقراطية"  ي�سمى 
يف  نهائيا  مرجعا  لها  جتــد  التي  للحجة  م�سبق  و�ــســرط 

التجربة االجتماعية دائما.

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

االأحمر في�سل   

تنويعات حول �لدميقر�طية

ا�شتمتع �شهرة اأم�ض ع�شاق الفن الرابع مب�شرحية 
"و�شخ كوم" من اإخراج املخرج امل�شرحي املعروف 
م�شعودي  ن��وال  الفنانة  ومتثيل  �شيبة  حل�شن 
يف  للتغلغل  الكيا�شة"  "همامة  دور  اأدت  التي 
اجلزائري،  املجتمع  من  ن�شوية  �شخ�شيات  عمق 
اك��دوا  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��ور  م��ن  معترب  وبح�شور 
عر�ض  مدة  دام��ت  اأي��ن  العمل،  احرتافية  على 
املونودرام حوايل ال�شاعة ملحاكاة الواقع املعا�ض 
النف�شيات  على  طغت  متباينة  ظ��روف  ظل  يف 

واجلانب ال�شخ�شي لاأفراد اجلزائريني.
ال��دور  ك��ان  ال��ت��ي   امل�شرحية  اأح���داث  وت���دور 
الرئي�ض فيها ل�شخ�شية "همامة الكيا�شة" التي 
ترعرعت ون�شاأت يف احلمام حيث كان هذا االأخري 
عاي�شتها،  التي  االأح���داث  من  للكثري  م�شرحا 

والتقت بعديد ال�شخ�شيات التي تاأثرت واأثرت 
فيها، فكانت من خال عملها ت�شرح املجتمع عن 
طريق الن�شوة املوجودات فيه، خا�شة اأنها كانت 
الطبقات  وك��ل  املجتمع  �شرائح  بجميع  تلتقي 
االجتماعية بني اأر�شتقراطيني وعوام ومثقفني 
تكتنف  �شخ�شيات  من  اأخ��رى  وفئات  واأم��ي��ني، 
الدفينة  النف�ض  اأ�شرار  من  الكثري  �شلوعها  بني 
وال�شخ�شيات املختلفة مبا حتمله من تناق�شات 

واإيجابيات و�شلبيات.
يف حني تتوا�شل عرو�ض امل�شرح اجلهوي بباتنة 
يف  االأعمال  خمتلف  مع  الف�شيل،  ال�شهر  طيلة 
يتنا�شب  ما  والكوميدي وفق  قالبها االجتماعي 

واملنا�شبة الدينية رم�شان.

�شرق  بالعلمة  اجلهوي  امل�شرح  اإدارة  �شطرت 
والية �شطيف برنامج مكثف خال �شهر رم�شان 
املبارك من خال �شل�شلة عرو�ض يومية موجهة 
للكبار وهذا من تقدمي عديد الفرق امل�شرحية 
القادمة من خمتلف واليات الوطن، حيث كان 
م�شرحية  عر�ض  مع  الفارطني  اليومني  املوعد 
"باتنتورا �شيبي�شال" لتعاونية تافتيكا الثقافية 

وعر�ض "امل�شروع" ملحمد حربي.
على  الرابع  للفن  الذواق  اجلمهور  �شيكون  كما 
ماي   19 ي��وم  "ال�شل�شلة"  ع��ر���ض  م��ع  م��وع��د 
بالعلمة  اجل��ه��وي  امل�شرح  اإن��ت��اج  م��ن  اجل���اري 
ويكون متبوعا يف اليوم املوايل بعر�ض "تف�شلي 
ب�شطيف،  الثقافية  اأني�ض  لتعاونية  اأن�شة"  يا 
العر�ض  مع  املوعد  ف�شيكون  ماي   21 يوم  اأم��ا 
قمريي،  خلديجة  القطرة"  "يناير  امل�شرحي 
اأبرزها  اأخ��رى  عرو�ض  الربنامج  يت�شمن  كما 
"اأحنا بخري" ملراد �شاويل، وعر�ض "فاكتو توم" 
للجمعية  احليط"  يف  و"ن�شتناو  ب��وذن،  ل�شليم 
بوعريريج  برج  مدينة  من  نوميديا  الثقافية 
"ال�شل�شلة"  2 جوان بعر�ض  ويكون اخلتام يوم 
بالعلمة،  اجلهوي  امل�شرج  ط��رف  من  املنتجة 

ىوهذا اإىل جانب عرو�ض اأخرى لاأطفال على 
غرار عر�ض "اللعبة" للجمعية الثقافية مرياج، 
االأم��ل  لتعاونية  القرية"  يف  "ذئب  وع��ر���ض 

بالعلمة، ف�شا عن عو�ض اأخرى. 
بدورها  العلمة  بلدية  ف��اإن  مت�شل  �شياق  ويف 
خال  الثقافية  الن�شاطات  من  جملة  اأع��دت 
جياين  الثقايف  باملجمع  الف�شيل  ال�شهر  هذا 
من  جمموعة  ال��ربن��ام��ج  ي�شم  حيث  م��ب��ارك 
الندوات العلمية والدينية ف�شا عن جمموعة 
اإقراأ  جمعية  وتقدم  امل�شرحية،  العرو�ض  من 
من  جمموعة  الربنامج  هذا  خال  االأمية  ملحو 
الندوات على غرار �شحتك يف رم�شان، ورم�شان 
اأما  رم�شان،  بعد  الثبات  واأي�شا  التكافل  �شهر 
مت  حيث  متنوعة  فهي  امل�شرحية  العرو�ض 
والتعاونيات  الفرق  من  ملجموعة  الفر�شة  منح 
منها  عرو�ض  عدة  لتقدمي  املحلية  امل�شرحية 
جاري�شال، عفريت يف زجاجة، الهاربون، العربة 
ال�شعيدة وغريها من العرو�ض امل�شرحية، فيما 
فرقة  مع  اجلاري  ماي   19 يوم  املوعد  �شيكون 
بحديقة  حفل  �شتقدم  والتي  لاإن�شاد  ميزاب 

االأمري عبد القادر بو�شط املدينة. 

ر�سمت خالله �سورة للتالحم باألوان القلم
مكتبة الأورا�س

و�سط ح�سور جماهريي معترب

العمومية  املطالعة  الرئي�شية  املكتبة  قامت 
الف�شيل،  وال�شهر  تزامنا  خن�شلة  بوالية 
بتنظيم م�شابقة رم�شان يف طبعتها الثالثة، 

حيث �شملت هذه امل�شابقة خمتلف املجاالت 
والعلمية  وال��دي��ن��ي��ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  م��ن��ه��ا 
والثقافية، والتي ت�شتمر اىل غاية 2 من �شهر 
خا�شة،  و�شروط  برنامج  وفق  املقبل  جوان 
على غرار فتح امل�شابقة اأمام جميع منخرطي 
املكتبة واالجابات تكون على مطوية تاأخذ 
من املكتبة وغريها، حيث �شيتم اختيار ثاث 
واإذا  ال�شحيحة  االجابات  اأ�شحاب  فائزين 

كان اأكرث من ثاث �شيتم اجراء القرعة.
اأ�شبحت  اأن هذه امل�شابقة  اأكد  مدير املكتبة 
املكتبة،  ط��رف  من  رم�شان  �شهر  كل  تنظم 
حيث  جم��ال،  كل  يف  اأ�شئلة   5 ط��رح  و�شيتم 
اإىل تثقيف وتعليم خمتلف  امل�شابقة  تهدف 
اأين  والثقافية،  والعلمية  الدينية  االأم��ور 
القدر  ليلة  الفائزين  ع��ن  االع���ان  �شيتم 

وت�شلم لهم جوائز وهدايا قيمة.

املكتبة الرئي�سية بخن�سلة تطلق الطبعة الثالثة مل�سابقة رم�سان 

الفنانة اآمال ميموين / ب�شكرة:  
 لرم�شان نكهة خا�شة وبدوري اأمتتع بها حلظة بلحظة، ككل �شيدة ي�شتهويني 

املطبخ، واأ�شعى اأي�شا خلتم القراآن ككل �شنة يف رم�شان. اأحب اأخذ �شور الإطباق 
لبع�ض  العنكبوتية  ال�شبكة  على  امل�شورين  من  جمموعة  اأتابع  كما  رم�شان، 
االر�شادات، �شهر رم�شان �شهر عبادة اأكرث منه ترفيه، اأح�شر بعد �شاة الرتاويح 

�شهرة للعائلة باحللويات التقليدية الرم�شانية...رم�شان كرمي على اجلميع.

 في

جلي�سي يف رم�سان

قال اأنه "ي�ستمتع بت�سوير الأطعمة خالل ال�سهر الف�سيل"

مواعيد ثقافية
باتنة

انتاج  "قالوفة" من  امل�شرحي  العر�س  مع  •�شهرة 
التعاونية الثقافية والفنية اأ�شدقاء الفن ال�شلف، 
بامل�شرح اجلهوي باتنة، على ال�شاعة 22.30.

 22.30 ال�شاعة  على  ان�شادي  حفل  مع  •موعد 
من تقدمي فرقة البدر ببهو دار الثقافة حممد العيد 

اآل خليفة.

خن�سلة
دار  مع  بالتن�شيق  متنوع،  عائلي  فني  •بالطو 

الثقافة علي �شوايعي واجلمعيات الثقافية 
املحلية، من تنظيم املهرجان الثقايف املحلي 

للفنون والثقافات ال�شعبية، بيابو�س.

باتنة

�صطيف

خن�صلة

كيف ت�شف عالقتك مع عد�شة الت�شوير؟
لدي عاقة حميمة مع العد�شة اأعمل من خالها على تخليد حلظات زمنية ال ن�شتطيع العودة اإليها اإال 

من خال ال�شور، فعد�شتي هي الل�شان الناطق الذي يدون وجودي.

متى تولد ال�شورة الفوتوغرافية لديك؟
تولد ال�شورة الفوتوغرافية يف عني امل�شور وبالن�شبة يل يف خميلته، اأي قبل االلتقاط تكون ال�شورة 

مر�شومة يف الذهن قبل الو�شول للنتيجة.

اأي نوع من املجالت متيل عد�شتك لت�شويرها؟
 ال اأحب ح�شر قدراتي يف منط معني من الت�شوير فاأنا اأرى نف�شي  قادرا على التميز واالإبداع يف جميع 

اأمناط الت�شوير.

هل تفكر يف اأن تكون لك اإ�شدارات لتجمع خمتلف اأعمالك الت�شويرية؟
يف الوقت احلايل لي�ض لدي اأي تفكري بخ�شو�ض ان�شاء كتاب اأو جملة  .. كل تركيزي هو تعلم املزيد 

وحماولة تقدمي االأف�شل والو�شول مل�شتويات اأف�شل يف الفن الفوتوغرايف.

اإىل اأين �شت�شل بطموحاتك يف عامل الت�شوير الفوتوغرايف؟
االأفكار  من  الكثري  لتحقيق  امل�شار  هذا  يف  بعيدا  والذهاب  نف�شي  تطوير  على  حاليا  من�شب  طموحي 

ولتكون ال�شورة �شفريتي يف كل مكان حتى دون وجودي.

ما لذي ي�شتهوي عد�شتك يف �شهر رم�شان الف�شيل؟
مبا اأنني ال اأح�شر قدراتي يف نوع واحد �شوف اأعمل خال �شهر رم�شان على التقاط �شور لاأطعمة.

رقية. ل

معاوية. �ض

نوارة.  ب

عبد الهادي.  ب

في�شل االأحمر
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تكون  الأن  ي�سعى  فوتوغرايف  يدير" م�سور  بن  الدين  "زين 
العد�سة �سفريته نحو التميز واالإبداع  

م�سرح باتنة يعر�ض م�سرحية "و�سخ كوم"

عرو�ض يومية بامل�سرح اجلهوي بالعلمة 
داود" بني  "�سماح  للفنانة  جديد  روائي  منتحرة" عمل  "قبل 

رم�ضان 
   يجمعنا

حوار: حفيظة بوقفة

ثقافةرمضان كريم
ع�شق عامل الت�شوير فاأقتحمه لتكون عينه الثالثة، كاأحد الر�شائل التعبريية الت من خاللها يعمل على اي�شال �شوت املجتمع وجمال الطبيعة عرب قن�س ال�شورة، من هواة الت�شوير الفوتوغرايف  زين الدين بن يدير  من 

مواليد �شنة 2000 ابن ولية باتنة دائما ما كان الأ�شغر يف جل  امل�شابقات امل�شارك فيها اأين حت�شل على عديد اجلوائز على امل�شتوى املحلي، الوطني وحتى الدويل، فهو القائل دائما ان امل�شور الفوتوغرايف من يعمل 
على مقارنة نف�شه بني الأم�س واليوم واأن ل ي�شت�شلم للمحاولت الفا�شلة فهي من �شت�شنع منه مبدعا، يحل علينا �شيفا يف رم�شان يجمعنا:

رقية حلمرالثقة، حتى ياأتينا اليقني ...يقنيولتكن ال�سكينة واالطمئنان روح هذه ما ال نعلم، فلنح�سن ثقتنا به، اهلل وحده يعلم اخلري لنا ويعلم 

معلقات "مثقف"



الكاتبة ال�شابة كرمية طالبي/ خن�شلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�شان  �شهر  اأترقب    

ع�شر  احدى  بعد  الأَيِنّ  ال�شنوية،  اإجازته 
�شهرا من الرك�ض امل�شتمر يف العديد من 
جماالت احلياة ، اأ�شعر بالتعب والرغبة 
يف اأن اأ�شرتيح واأهداأ مع نف�شي يف اجازة 

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

ح�شاباتي، واأنظر يف اأولوياتي واأقف ب�شدق مع  
ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�شاحها الأكون اإن�شانة اأف�شل.

الطبخ  قليا مبجال  الأهتم  ال�شهر  الكتابة خال هذا  ابتعد عن 
اأن�شى دائما ترتيل بع�ض من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ال��ربام��ج  بع�ض  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  اهلل 

االجتماعي.

في

جلي�سي يف رم�سان

اعرف نف�شك
احرتق منزل غني يف غرب املدينة

واحرتق منزل فقري يف 
�شرقها

وتوجد �شيارة اإ�شعاف 
واحدة

يف رايكم تتجه لبيت 
الفقري لتطفئه
اأم لبيت الغني؟

اإذا كانت االإجابة لبيت 
الغني فبديهتك ينق�شها 

الرتوي�ض
اأما اإذا قلت لبيت 

الفقري فبديهتك ينق�شها 
الرتوي�ض اأي�شا

الأن �شيارة االإ�شعاف ال تطفئ احلرائق؟!.

مايعرف�ش يكذب

واحد عندو ذكاء زايد
قعد �شاحبو يتا�شل بيه

وهو �شامطتلو ما حب�ض يهز 
عليه

اأيا بعثلو مي�شاج..كتبلو فيه
ا�شمحلي راين ن�شيت املوبيل يف 

الدار
وانا راين بعييييييييد؟!.

من اأثر ال�شيام
طفل �شامي قال خلالتو

خالتي اأنا رم�شان ما غلبني�ض 
حا�ض را�شي وجعني �شوية 

برك
قالتو باين عليك، اأنا مياك ما�شي خالتك

روح اغ�شل وجهك واقلب الرتيكو يل الب�شو
معلومات م�سليةونحي ال�شباك تاع اأختك؟!.

يومي 
اجلمعة 

وال�سبت

اأمثال �سعبية

ت�سابه  الكواال  حيوان  اأ�سابع  • ب�سمات 
لو  اأنــهــا  لــدرجــة  االإنــ�ــســان جــدا  ب�سمات 
اأقرب  ف�سيكون  جرمية  م�سرح  يف  وجدت 

للم�ستحيل حتديد هويته.
�سنة   30 اإىل عمر  النمل تعي�س  • ملكة 
 3 اإىل  �سنة  من  تعي�س  العاملة  النملة  و 
الأ�سابيع  فيعي�س  النمل  ذكور  اأما  �سنوات 

فقط.
غري  اأمــور  وروؤيــة  للهلو�سة  تعر�سك   •
تــخــيــل وجــــود حركة  مــثــل  حــقــيــقــيــة 
هو  جلو�سك،  اأثــنــاء  حولك  مــن  �سريعة 

�سبب قلة نومك. 
حلظة  يف  املاء  من  كبرية  كمية  • �سرب 
يف  امللح  تركيز  يغري  اأن  ميكن   ، واحـــدة 

دمك مما قد يقتلك فورا.
العقل  اإغريقي ي�ستخدم  • اأول فيل�سوف 
 : هــو  الــكــون  يف  املحركة  الــقــوة  لي�سرح 

اأناك�سجورا�س.
كثريا  ي�سحكون  الذين  االأ�سخا�س   •
 %10 بن�سبة  االأمل  حتمل  ي�ستطيعون 
اأجرتها  درا�سة  ح�سب  غريهم  من  اأكــرث 

جامعة اأك�سفورد.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 
عبد ال�سمد قال 

كلمة ا�سنتوا 
يا �سهودي ملرا 

م�سلمة والراجل 
يهودي

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شاد�ض ع�شر من �شهر ماي

بونابرت  نــابــلــيــون  اإعــــالن  ـ   1804
اإمرباطوًرا على فرن�سا

يف  توقعان  وبريطانيا  فرن�سا  ـ   1916
التي  بيكو  �سايك�س  اتفاقية  القاهرة 
االإمرباطورية  اأرا�سي  مبوجبها  تقا�سمتا 

العثمانية يف ال�سرق االأو�سط.
يتبنى  االأمريكي  الكونغر�س  ـ   1918
انتقاد  يعترب  ال�سغب  ملكافحة  قانونا 

احلكومة جرمية عقوبتها ال�سجن.
الفرن�سي  الــــوزراء  جمل�س  ـ   1955
جنديا   40000 ــال  ــس اإر� على  يــ�ــســادق 
اجلزائر  يف  جيو�سه  لتعزيز  اإ�ــســافــيــا 

نتيجة النجاحات التي حققتها الثورة.
نائبا  بومدين  هــواري  تعيني  ـ   1963
الدفاع  وزيــر  و  الـــوزراء  جمل�س  لرئي�س 

يف حكومة اأحمد بن بلة.
1966 ـ احلزب ال�سيوعي ال�سيني يبداأ 

ثورة ثقافية يف ال�سني.
�سعدوين  العربي  وزيراالأوقاف  ـ   1966

يد�سن املعهد االإ�سالمي بتلم�سان.
واحلكومة  ــورة  ــث ال جمل�س  ـ   1969

ي�سادق على قانون الوالية.
بروز  جــوزف  انتخاب  ــادة  اإع ـ   1974

تيتو رئي�سا ليوغو�سالفيا مدى احلياة.
امــراأة  اأول  تابيي"  جونكو  ـ"   1975

ت�سل اإىل قمة اإيفر�ست.
لتحرير  ال�سعبي  اجلــيــ�ــس  ـ   1983
ال�سودان يبداأ متردا يف اجلنوب ال�سودان 
بتوقيع   2005 جــانــفــي  حــتــى  ا�ستمر 

اتفاق �سالم مع ال�سمال.
الدبلوما�سية  العالقات  عودة  ـ   1988
دامت  قطيعة  بعد  واملغرب  اجلزائر  بني 

�سنة.  12
اجلمهورية  مفتي  اغــتــيــال  ـ   1989
وذلــك  خــالــد  ح�سن  ال�سيخ  اللبنانية 

بتفجري �سيارته.
ــون  ــان ــق ال ــى  ــل ع ــع  ــي ــوق ــت ال ـ   2004
بني  الرئا�سي  التحالف  مليثاق  الداخلي 
رئي�س  لربنامج  م�ساندة  ــزاب  اح ثالثة 

اجلمهورية.
يوافق  الكويتي  االأمة  جمل�س  ـ   2006
حق  الكويتية  املراأة  اإعطاء  م�سروع  على 

االنتخاب والرت�سيح.
ماهيندا  ال�سريالنكي  الرئي�س  ـ   2009
على  الع�سكري  الن�سر  يعلن  رجاباك�سا 
من  عاما   26 بعد  وذلــك  التاميل  منــور 

احلرب االأهلية التي مزقت البالد.
حكما  ت�سدر  م�سرية  حمكمة   -  2015
الرئي�س  مر�سي  حممد  على  ــاالإعــدام  ب
اأفراد  املعزول و150 �سخ�سا من  امل�سري 

جماعة االإخوان امل�سلمني.

املغرب  يوؤذن  عندما  تفطر  هل   �
يا �شي عاوة؟

ناجي ادري�ض العلمة
مثل  ب��وج��ود  اأت�����ش��ح��ر..الأن��ه 
مع  يف�شد  �شيامي  االأ�شئلة  ه��ذه 

ال�شباح؟!.
� ه��ل ي��ج��وز دخ���ول امل��ط��ب��خ يف 
اأثناء الت�شياق وفمك  نهار رم�شان 
مفتوح واالر�ض فيها �شابون وانت 
مباكلتها  ح��ايف..وامل��اي��دة  ما�شي 

واجدة؟
عبداحلق.ق باتنة
وهذا ا�شتفتاء وال ا�شتعباط؟!. 

�شهر  يف  اخل��ف��ي��ة  ال���ك���ام���ريا   �
رم�شان..اإىل اأين؟

اإميان عزي بريكة
اإث���ارة  ���ش��وى  وج��ه��ة  لها  لي�شت 

اأع�شاب ذوي العقول الراقية؟!.
� هل يوؤثر ال�شوم يف قراراتك يا 

�شي عاوة؟
ح�شان زكور ب�شكرة

ال  املغرب  قبل  اأق��رره  فما  اأكيد 
عاقة له بتون�ض؟!!.

� كيف يدعو اجلزائري للتغيري..
وهو ما يزال يرمي اخلبز يف املزابل 

يا �شي عاوة؟
عاطف.ب �شطيف

م�شاألة  عن  بعيدون  مازلنا  لهذا 
التغيري الفعلي يا �شي عاطف؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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اإذا كرثوا لديان �شد 
يف دينك

�سورة م�سحكة

حكـــمة
االإن�سان االإيجابي ال تنتهي 
اأفكاره واالإن�سان ال�سلبي ال 

تنتهي اأعذاره

ما الغريب 
يف ال�شورة؟!



على خلفية ق�سية �لتزوير يف حمرر�ت �إد�رية

كانت موجهة ل�سناعة �ملرقاز 

اأ�ســدرت اجلهات الق�سائية املخت�سة اأول 
اأم�ــس، حكما يق�سي باإيداع كــل من الكاتب 
العام لبلديــة وادي الزناتي وموظف يعمل 
مب�سلحــة حركة مرور ال�سيارات واآخر كان 
يعمــل بــذات امل�سلحة قبــل اأن يحــول اإىل 
م�سلحــة اأخــرى، رهن احلب�ــس املوؤقت، اإىل 
غايــة ا�ستكمــال التحقيقات، حــول ق�سية 
التزوير يف املحــررات االإدارية والبطاقات 

الرمادية.

هــذه الق�سيــة التــي �سغلــت بــال الــراأي 
العــام ببلدية وادي الزناتي وخلفت الكثري 
مــن عالمــات اال�ستفهــام، بــل وكانــت �سببا 
يف انــدالع العديــد من االحتجاجــات التي 
قــام بهــا عمــال البلديــة املذكــورة �سابقا، 
والذين دخلوا يف عدة اإ�سرابات عن العمل 
مــن خــالل غلــق مكاتبهــم والتجمهــر اأمام 
مقــر البلديــة، منددين بالظــروف املزرية 
مهامهــم،  فيهــا  يزاولــون  التــي  والقاهــرة 

خا�ســة واأنهــم اأ�سبحوا يف كــل مرة عر�سة 
للعديد من العقوبــات االإدارية والق�سائية 
بحــق وبغــري حق، معربيــن يف كل مــرة عن 
ت�سامنهم الكامل والالحمدود مع زمالئهم، 
هــذا وينتظر ال�ســارع القاملــي ب�سفة عامة 
وال�سارع الزناتي ب�سفــة خا�سة ما �ست�سفر 
عنــه التحقيقــات يف هذه الق�سيــة وك�سف 

كل مالب�ساتها.
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حمزه لعريبي

التاريخ ال يرحم االأغبياء
اأن  طبعا  ال�سخ�سية  نظري  وجهة  من  اأرى 
بديلة،  ع�سابة  يد  يف  اآلــة  اأ�سبح  قد  احلــراك 
روؤو�ــس  ال�ستدراج  �سغط  و�سيلة  كــان  اأن  فبعد 
الع�سابة القدمية اإىل طاولة التفاو�س من طرف 
جهة ما اأ�سبح اليوم و�سيلة �سغط وت�سوي�س من 
على  حملوا  من  على  البديلة  الع�سابة  طــرف 
يدعمها  ومن  الع�سابة  اإ�سقاط  مهمة  عاتقهم 
ال�سعب  با�ستعمال  وال�سغط  معها  يتفاو�س  ومن 

كرقم ال كجمهور واعي وا�سحة اأهدافه.
ب�ساطة  بكل  فهي  وا�ــســحــة،  بــاتــت  اخلــطــة 
املوؤ�س�سة  جانب  اإىل  يقف  من  كل  بو�سف  تبداأ 
النف�سية  احلرب  من  كنوع  بالذباب  الع�سكرية 
اأن يقف �سد احلراك ومن  على كل من يفكر يف 
من  الكثري  اأن  واملوؤ�سف  اأهدافه،  لبلوغ  ي�ستعمله 
يقال  اأال  وف�سلوا  ا�ست�سلموا  قد  اجلزائريني 
عنهم ذبابا على اأن يقولوا كلمتهم بكل �سراحة 
على  والعمالء  اخلونة  ا�ستيالء  ظل  يف  وجــراأة 
الع�سابة  وداعمي  اخلــارج  من  بتمويل  املواقع 
باحل�سد  الثانية  املرحلة  تاأتي  ثم  البديلة، 
"طعم  ــالل  خ مــن  ومليونية  �سخمة  ملــ�ــســريات 
التي  املغريات  من  وغــريه  اجلماعي"  االإفــطــار 
جتذب ال�سعب اجلزائري كونه �سعبا ينجذب اإىل 
لتاأتي بعد  �ساأنه،  من ميجده ويبجله ويرفع من 
ذلك املرحلة الثالثة والتي ياأتي فيها املند�سون 
في�ستغلوا  البديلة  الع�سابة  "�سرا�سري"  مــن 
الفتات  فريفعون  للمتظاهرين  الهائل  الــعــدد 
اأركان  قائد  بقرارات  منددة  �سعارات  ويطلقون 
تاأتي  ثم  �سالح،  قايد  احمد  الفريق  اجلي�س 
بالن�سبة  املونتاج  مرحلة  وهي  الرابعة  املرحلة 
فرتكز  البديلة  للع�سابة  داعمة  اإعالم  لو�سائل 
يف بثها على اأ�سوات و�سعارات الع�سابة البديلة 
وعلى  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بــقــرارات  املــنــددة 
راأ�سها الفريق احمد قايد �سالح بني االآالف من 
ال�سعارات  اأن  على  ال�سورة  فت�سوق  اجلزائريني 
جماعية واأنها قناعة املاليني ال قناعة �سرذمة 

تعد على روؤو�س االأ�سابع.
تتبناها  التي  االإ�سرتاتيجية  اأو  اخلطة  هذه 
تغليط  اإ�سرتاتيجية  هي  عميلة  اإعــالم  و�سائل 
لتوجيه الراأي العام اجلزائري اإىل حيث ت�سري 
البع�س  ي�ستيقظ  اأن  واملوؤمل  البديلة،  الع�سابة 
اأنهم كانوا  من اجلزائريني يوما ما على حقيقة 
من  بل  القدمية  الع�سابة  من  لي�س  بهم  مغررا 
الع�سابة البديلة، حينها �سيدركون اأنهم اأ�ساوؤوا 
فطن،  ذكي  وك�سعب  "واعي"  ك�سعب  لتاريخهم 
ال  الــتــاريــخ  بــاأن  تذكريهم  بنا  يجدر  وحينها 

يرحمه االأغبياء.

كرثة التخمام ت�سيب الرا�س... 
وكرثة التن�سني�س تقرقع ال�سا�س... 

ما ت�سمع لكالم النا�س... ما تخلي 
يف قلبك و�سوا�س... ما تبات تعد 

النجوم تخمم ما ت�سهر الليل 
ع�سا�س... توكل على ربي راح تكون 

دميا لبا�س...

�سطيــف،  واليــة  اأمــن  م�سالــح  متكنــت 
مــن و�ســع حــد لن�ســاط ع�سابــة حتــرتف 
العقليــة  واملوؤثــرات  املخــدرات  ترويــج 
تتكون من �سخ�ســني وتن�سط و�سط مدينة 
�سطيــف، و�سمحــت العمليــة بحجــز كمية 
مــن املخــدرات العقليــة ال�سلبــة مــن نــوع 
)كوكايــني( والتــي قدرت بنحــو 11 غرام 
اإىل جانــب كب�ســوالت ت�ستعمــل لتح�ســري 
هــذه املادة ميكن اأن تنتــج بعد التح�سري ما 
يعادل 10 غرامات اإ�سافية من ذات املادة، 
مع حجــز مبلغ مايل قــدره 89000 دينار 

يعترب من عائدات الرتويج بهذه ال�سموم.
يف  حتقيقــا  االأمــن  م�سالــح  وفتحــت 
مالب�ســات الق�سيــة، حيث تاأكــد اأن م�سدر 
هــذه ال�سمــوم �سخ�ــس مغرتب، ميلــك مقر 
اإقامة مبدينة �سطيف واآخر  مبدينة ليون 
بفرن�سا، وبعــد احل�سول على اإذن بتفتي�س 
منــازل املعنيني �سادر عن وكيل اجلمهورية 
لــدى حمكمة �سطيــف، مت حجز كب�سوالت 
ت�ستعمــل لتح�سري مــادة الكوكايني اإ�سافة 
لقــارورة غــاز م�سيــل للدمــوع، ومت تقدمي 

املوقوفني اأمام اجلهات الق�سائية.

�سطيــف  واليــة  اأمــن  م�سالــح  اأح�ســت 
حادثــا   40 املا�ســي  اأفريــل  �سهــر  طــوال 
مروريــا خلــف قتيلــني و43 جريــح، ومــن 
اأجــل التقليل من حوادث املــرور مت تاأطري 
العديد مــن االأن�سطة التح�سي�سية واتخاذ 
اإجــراءات وقائيــة وردعية منهــا ت�سجيل 
1084 خمالفــة مروريــة، و236 جنحة 
ب�سبــب  خمالفــة   264 وكــذا  مروريــة، 
التوقف والوقوف التع�سفي املمعيق حلركة 
املرور، باالإ�سافة اإىل 164 خمالفة ب�سبب 
ا�ستعمــال �سريــط بال�ستيكــي علــى زجــاج 
املركبة عامت للروؤية، و90 خمالفة تتعلق 

بعــدم احرتام قواعــد ال�سياقــة ال�سليمة، 
و44 خمالفــة ب�سبــب اال�ستعمــال اليدوي 
للهاتــف النقال اأثنــاء ال�سياقة، ف�سال عن 
بو�سع  التقيــد  عدم  ب�سبــب  خمالفــة   30
حــزام االأمــان، و20 خمالفــة ب�سبب عدم 
احــرتام اجتــاه املــرور املفرو�س،فيمــا مت 
فر�ــس 17 خمالفــة ب�سبب عــدم ا�ستعمال 
الدراجــات  الأ�سحــاب  بالن�سبــة  اخلــوذة 
الناريــة، ونحو 21 حالــة و�سع باحلظرية 
خا�سة باملركبــات واإجراء 18 حالة و�سع 

باحلظرية بالن�سبة للدراجات النارية.

متكنــت جلنة النظافة واالأمن التابعة لبلديــة �سطيف خالل ال�سهر الف�سيل من حجز 
اأكــرث من 40 كلغ من اللحوم الفا�سدة كانــت موجهة ل�سناعة املرقاز لدى اأحد اجلزارين 
بو�ســط مدينة �سطيف، وتدخل العملية يف اإطار حمايــة امل�ستهلك، وجاءت اإثر مراقبة 
روتينية لعنا�سر ذات اللجنة، ليتم و�سع الكمية املحجوزة حتت ت�سرف اجلهة املخت�سة 

من اأجل حرق اللحوم املحجوزة. 

وقــع  نهار اأول اأم�س، حادث مــرور على م�ستوى الطريق 
الوطنــي رقــم 16 باملكــان امل�سمــى جبــل اخلنيــق بلدية 
ودائــرة اأم علــي واليــة تب�سة، اإثــر ا�سطدام بــني �سيارة 
نفعيــة و�ساحنة، مــا اأ�سفر احلادث عن وفــاة �سخ�سني يف 
عني املكان والبالغان من العمر 19 و34 �سنة كانا على منت 
ال�سيــارة حيث مت نقل جثتيهما علــى منت �سيارة االإ�سعاف 
التابعــة للحمايــة املدنيــة اإىل م�سلحــة حفــظ اجلثــث 
مب�ست�سفى الدكتور التيجاين هدام بئر العاتر، كما اأ�سفر 
احلادث عن اإ�سابة �سخ�س ثالث والبالغ من العمر حوايل 
39 �سنة كان على منت �ساحنة مت اإ�سعافه وحتويله اإىل 

اال�ستعجاالت الطبية ببلدية املاء االأبي�س.

عاجلــت عنا�ســر ال�سرطــة بواليــة تب�ســة، اأول اأم�س،  
ق�سيــة تكوين جمموعــة اأ�ســرار ق�سد االإعــداد جلناية 
ال�سرقــة مــن داخــل منــزل �ســد 04 اأ�سخا�ــس تــرتاوح 
اأعمارهم بني 19 و30 �سنة،  قاموا ب�سرقة منزل موظف 

حكومي.
تعــود حيثيــات الق�سيــة اإىل تعر�ــس �ساحــب املنــزل 
لل�سرقــة اأيــن تفاجــاأ بحالــة املنــزل وعدم وجــود بع�س 
االأغرا�ــس متثلــت يف بع�ــس االأجهــزة الكهــرو منزليــة 
واالأثــاث، كما الحــظ اأن ال�سارقــني ما زلوا خلــف املنزل 
اأيــن تعــرف علــى اأحدهــم، حينهــا با�ســرت ذات امل�سالح 
عمليــات البحث والتحري، حيــث مت توقيف امل�ستبه فيه 
مع ا�سرتجاع كافة امل�سروقات التي وجدت مبنزل اأحدهم 
ليتــم فــورا ت�سليمهــا اإىل �ساحبها مع اجنــاز ملف جزائي 
للمتورطــني وتقدميهم  اجلهــات الق�سائية التي اأودعتهم 

احلب�س مبا�سرة.

تدخــل املركــز املتقــدم للحمايــة املدنيــة بدعــم مــن 
الوحــدة الرئي�سيــة بقاملــة، ليلــة اأول اأم�ــس، بحــي عني 
الدفلــى اأ، بعــد ن�ســوب حريــق يف غرفــة داخــل �سقة يف 
الطابــق االأر�سي لعمارة من خم�ســة طوابق، حيث خلف 
هذا احلريــق اإ�سابة ثمانية اأ�سخا�س تــرتاوح اأعمارهم 
ما بني 05 اأيام و81 �سنة من خمتلف اجلن�سني، باإ�سابات 
خمتلفــة، حيــث مت اإ�سعافهــم يف عــني املكــان مــن طــرف 
اأعــوان احلمايــة املدنية، قبل اأن يتم نقــل 06 منهم اإىل 
م�سلحــة اال�ستعجــاالت الطبية واجلراحيــة مب�ست�سفى 
احلكيــم عقبــي بقاملــة، اأيــن خ�سعــوا للمعاينــة الطبية 
الالزمــة وتلقوا العالج املنا�ســب، كما ت�سبب هذا احلريق 
يف احــرتاق بع�س االأثــاث واإتالف اأجهــزة كهرومنزلية، 
وحل�ســن احلــظ فقــد �ساهــم التدخــل الفعــال وال�سريع 

مل�سالح احلماية املدنية يف حماية باقي �سقق العمارة.

قتيالن وجريح يف حادث مرور

توقيف 4 �سبان �سطوا 
على م�سكن اإطار يف الدولة

اإ�سابة 08 اأ�سخا�ض يف احرتاق �سقة 

اإيداع الكاتب العام لبلدية وادي الزناتي 
وموظفني اآخرين احلب�ض املوؤقت

ر�سيد. ح

ر�سيد. ح

متكنت الفرقة امل�سرتكة املكونة من 
اأعوان الرقابة وقمع الغ�س مبديرية 

التجارة  وم�سالح االأمن خالل 
عمليات املراقبة عرب خمتلف حمالت 
بيع املواد الغذائية  مبدينة خن�سلة، 
من حجز 400 حزمة من امل�سروبات 

الغازية وثمرية كانت موجهة 
للت�سويق مبدينة خن�سلة، حيث مت 

حترير حم�سر خمالفة وحتويل 
املحجوزات الإتالفها مبركز الردم 

التقني ببلدية بغاي، وا�ستكمال 
االإجراءات القانونية واالإدارية.

�سيارتني  بــني  ا�ــســطــدام  ـــادث  ح ت�سبب 
امل�سمى  باملكان   79 رقم  الوطني  بالطريق 
بوالية  النجاء  وادي  ببلدية  الكراكطة 
جن�س  مــن  اأ�سخا�س   04 اإ�ــســابــة  يف  ميلة 
�سنة   40 و   21 اأعمارهم مابني  ذكر ترتاوح 
حيث  ــورة  ــط اخل متفاوتة  اإ�ــســابــات  ولــهــم 
الوحدة  طــرف  من  وحتويلهم  اإ�سعافهم  مت 
م�سلحة  اإىل  املدنية  للحماية  الثانوية 
بالن�سبة  اأما  النجاء،  بوادي  اال�ستعجاالت 
للخ�سائر املادية فقد مت ت�سجيل حتطم كلي 
ملقدمة كلتا ال�سيارتني االأوىل من نوع "�سريي 
"بولو فولزفاقن"  نوع  كيوكيو" والثانية من 
�سبب  بينما  ميلة،  ــة  والي ترقيم  حتمالن 

احلادث جمهوال. 

قاملة

�صطيف

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. بعبد الهادي. ب

عالء. ع
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ر�سيد. ح

خن�صلة

ميلة 


