
عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   4
خطرية يف باتنــــــة
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باتنة" و"علي �سوايعي" "م�سرح 
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يحتجــون ب�سبب
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امل�ضروع ا�ضند ملقاولتني يف غياب ملكتب 

الدرا�ضات واالأبحاث واالأعمال الهند�ضية
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باتنة

�شورة حكيم. ب

للتفرقة" ال  اجلذري..  للتغيري  "نعم 
جتدد العهد، اأم�س، مبختلف ال�ساحات وال�سوارع الرئي�سية بوليات الأورا�س، مع اأجواء امل�سريات واملظاهرات املتم�سكة 

برحيل ما تبقى من رموز النظام ال�سابق والذهاب اإىل انتخابات رئا�سية ب�سخ�سية توافقية مع الت�سديد على اإنهاء حكم 

الفا�سدين والإ�سرار على حما�سبة كل ناهبي املال العام...

املتظاهرون يبعثون بر�شائل قوية عرب "تيفو" يف حراك اجلمعة 13

�س 04

ب�سـل  ُتهـدد  نقـابات   6
قطاع الرتبية باأم البواقي

حملت الوايل م�شوؤولية تعفن القطاع

قررت �ست نقابات تابعة للتكتل النقابي للنقابات امل�ستقلة لقطاع الرتبية 
وقفة  تنظيم  مع  الأحد  غد  بعد  اإ�سراب  يف  الدخول  لها  بيان  يف  ح�سب 
الأعمال  البواقي ومقاطعة كل  اأم  لولية  الرتبية  اأمام مديرية  احتجاجية 
م�سعود  الولية  وايل  حمملني  الدرا�سية  ال�سنة  بنهاية  اخلا�سة  الإدارية 

�س 05حجاج امل�سوؤولية على كل ما يجري يف القطاع...

اإفطار: 19:41

اإم�ساك: 03:43

تقبل اهلل �شيام اجلميع



عبد العايل بلحاج

وحدة وحدة
به  يجود  ومــا  ال�شعبي  احلــراك  تداعيات  نتابع  ونحن 

باأن  �شعرت  والتي  الناعقة  الأ�شوات  بع�ص  ن�شمع  اأ�شبوعيا 

اإىل  للو�شول  الطريق  اأمامها  �شتقطع  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

احمد  للفريق  مناه�شة  �شعارات  ونــرى  اخلبيثة،  اأهدافها 

قايد �شالح ك�شعار "القايد لي�ص اجلي�ص" اأو "اجلي�ص ديالنا 

الفريق  باأن  نفرت�ص  اأن  ارتاأينا  فقد  لهذا  خاننا"،  والقايد 

قيادة  من  والتنحي  ال�شتقالة  قرر  قد  �شالح  قايد  احمد 

ونحن  اجلي�ص   على  حاقدة"  "ل�شرذمة  ا�شتجابة  الأركــان 

نعلم اأن من�شب قائد الأركان ح�شب القانون الع�شكري يوؤول 

اإىل قائد القوات الربية اأي اأن اللواء �شعيد �شنقريحة هو من 

�شيخلف الفريق احمد قايد �شالح، وهنا ي�شتوجب علينا اأن 

نت�شاءل هل اأن اجلزائريني يعرفون ال�شعيد �شنقريحة حق 

املعرفة؟ اأو بعبارة اأخرى هل ير�شون باللواء �شنقريحة؟

�شعيد  اللواء  ب�شيا�شة  تر�ص  مل  ال�شرذمة  اأن  لنفر�ص 

وا�شتبداله  بتنحيه  اأخــرى   مرة  �شتطالب  هل  �شنقريحة؟ 

باأن  للجزائريني  �شي�شمن  فمن  ذلــك  حــدث  واإن  بــاآخــر؟ 

"للوطن"؟ والر�شالة من هذه الأ�شئلة  الآخر �شيكون خادما 

"اخلارج"  اأبواق  طرف  من  بهم  غرر  اإذا  اجلزائريني  اأن  هي 

فاإنهم  اجلــرالت  معاداة  متاهة  يف  بهم  الــزج  مت  ما  واإذا 

وبالتايل  لها  نهاية  ل  اأزمــة  يف  البالد  و�شيوقعون  �شيقعون 

ال�شارع  �شوت  لأن  ت�شعة"،  ودر  ي�شعى  "جا  مقولة  جت�شيد 

املطالبة  اإىل  البالد  يف  الو�شع  باإ�شالح  املطالبة  من  �شيتغري 

باعتبارها  فيها  التخربي�ص  مينع  اأماكن  يف  "بالتخربي�ص" 
العمود الفقري والنواة يف الدولة.

الإطاحة  يف  فعال  اجلــزائــريــون  يرغب  هــل  اآخـــر،  اأمــر 

بالباءات تفاديا لتزوير النتخابات؟ فلماذا اإذن مل ت�شقط 

منادين  اأ�شابيع  طــوال  اجلزائريني  خــروج  رغــم  الــبــاءات 

بذلك؟ واإذا كان ال�شعب هو �شيد القرار فلما �شقط بوتفليقة 

من  نفوذا  اأ�شعف  هي  التي  الباءات  ت�شقط  ومل  وع�شبته 

بوتفليقة واأقل �شطوة من ع�شبته؟ هذا ما يعني اأن ال�شعب 

الذي اأ�شقط بوتفليقة وع�شبته اأ�شبح غري قادر على اإ�شقاط 

ما دونه، هذا احتمال، اأما الحتمال الثاين فال�شعب مل يخرج 

فلو  بالباءات  الإطاحة  لطلب  خرج  بل  بالباءات  لالإطاحة 

يعني  ما  م�شرية، هذا  اأول  من  ل�شقطت  بيده فعال  الأمر  كان 

وفق  تتحرك  "جهة"  بيد  بل  ال�شعب  بيد  لي�ص  الأمــر  اأن 

اجلزائر  حتفظ  �شوابط  الأرجح  على  وهي  معينة  �شوابط 

من ال�شقوط يف فخ ما، ثم اإن ال�شعب اإذا كان فعال يرغب يف 

الإطاحة بالباءات لتفادي تزوير النتخابات واإذا كان فعال 

"بو�شا�شي  برت�شح  يطالب  ل  فلما  القرار  و�شانع  نف�شه  �شيد 

وع�شول وطابو وبن بيتور وطالب الإبراهيمي وغريهم ممن 

التزوير  اآلة  اأن  واأظن  احلراك"  بداية  منذ  تزكيتهم  متت 

هوؤلء  �شد  التزوير  على  تقوى  لن  فاإنها  قوية  كانت  واإن 

"اأرانب" خا�شة واأن النظام الذي ارتاب منه ال�شعب  ل�شالح 

ممن  واحــد  فــوز  يعني  ما  �شخ�ص؟  اأي  الآن  اإىل  ير�شح  مل 

�شري�شحهم ال�شعب.

لأن  التزوير  من  اخلــوف  يعني  ل  النتخابات  رف�ص  اإن 

اإن  بل  ذكرنا،  اأن  و  �شبق  كما  موجود  للتزوير  امل�شاد  احلل 

رف�ص النتخابات هو رف�ص للحل، واأن يرف�ص احلل فذلك ما 

يعني الرغبة يف فر�ص حلول "فوق القانون وفوق الد�شتور"، 

�شرذمة   الفو�شى ومبنطق  الغاب ومبنطق  اأي حلول مبنطق 

ل  اخلــروج  قبل  التفكري  الوعي  فمن  لهذا  "ال�شعب"  با�شم 

اخلروج ومن ثم التفكري.

و�شــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرزاق مقري 
)رئي�س حركة جمتمع ال�سلم(
..."جي�سنا هو جي�س وطني نوفمربي.. وبن 

بيتور يجب اأن يكون رئي�سا للجمهورية"

قلنا: يا راج��ل... نفهم من كالمك 
اأنك تف�ضل املبايعة على االنتخاب؟

auresbook

هــو حجــم مــا مت تزويد بــه اإيطاليا من الغــاز اجلزائــري واملقدر بـ 

614.7 مليار م3 منذ دخول اأنبوب الغاز "انريكو ماتي" حيز اخلدمة 
�شنــة 1983، ح�شبما ك�شف عنه نائب رئي�ــص ن�شاطات الت�شويق ملجمع 

�شوناطــراك، اأحمــد الها�شمــي مازيغــي، الذي اأكــد اأن التفــاق املتعلق 

بتجديــد عقد البيع/�شراء للغاز الطبيعي، البعيد املدى، املوجه لل�شوق 

الإيطاليــة ميثــل "يوما كبــريا جديــدا" يف تاريخ التعــاون اجلزائري-

الإيطايل يف امليدان الطاقوي.

اأقــدم منظمــو المتحانــات الر�شمية علــى م�شتوى 

مديريــة الرتبية على تعيني مركزيــن يف مركز واحد 

بالن�شبــة ل�شهــادة نهايــة مرحلــة التعليــم البتدائي 

)ال�شانكيــام( وكاأن كل مدار�ــص اأو متو�شطــات تــراب 

اآخرهــا حتــى يقدمــوا  مدينــة باتنــة مملــوءة عــن 

علــى "ح�شــر" كل من تالميــذ مدر�شتي عبــد الرحمن 

الخ�شــري وكــذا علي بوخالفــة الذين بهمــا عمليات 

ترميــم يف مركــزي الأمري عــرب القــادر ومركز فاطمة 

قيدومــي علــى التــوايل يف حــني مدار�ــص �شتبقــى يف 

خاوية يوم 29 ماي تاريخ اإجراء ال�شانكيام.

"ال�سانكيام" "يوم احل�سر" يف 
مليار   615
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لكل مقام مقال

متى تختفي مثل هذه 

املظاهر التي يتحمل 

املواطن جزءا منها من 

طرقات مدينة باتنة، 

ومتى تقوم ال�شلطات 

بواجبها عرب تفعيل دورها 

الرقابي الدوري على 

خمتلف الأحياء، عرب ردع 

�شارقي اغطية البالوعات.

ال�شورة من حي 500 

م�شكن باتنة

م�سو�س" كالمو  "الفقري 
منذ الأزل والإن�شان يعاين من الطبقية 

اأو ما ي�شمى "بالتمايز الطبقي" فنجد 

دائما املجتمع الواحد  "طبقة غنية" 

تتوفر لها جميع ملذات احلياة و"طبقة 

فقرية" كادحة ت�شقى وتكد لأجل انتفاع 

الطبقة الأخرى، فهنا يح�ص الإن�شان  

بحالة الالعدل والالم�شاواة يف جمتمعه 

الذي يعي�ص فيه، لذلك مل يجد اأمامه 

�شوى التنفي�ص عن نف�شه من خالل الروح 

ال�شعبية ال�شارية فيه  والتي تعرب بها عن 

جتاربه اخلا�شة يف كنف جمتمعه، فقيل يف 

هذا ال�شدد "الفقري كالمو م�شو�ص"، فهذا 

املثل ينب لنا البعد الطبقي، وي�شور لنا 

حالة الفقري بني اأفراد جمتمعه، ف�شاحب 

املال كمال قال عنه عبد املالك مرتا�ص: 

و�شع  قد  لذيذ،  عذب  فحديثه  حتدث  "اذا 
امللح يف كل الألفاظ التي تلفظها، كثريا ما 

يغطي ماله الكثري على عيوبه، فال تبدو 

اأو ل تكاد تبدو، اإذ هم اأن ي�شحك النا�ص 

اأ�شحك، اإن اأراد اأن يبكهيم اأبكاهم، هيبة 

وملح ورواء، و�شفات ت�شحبه اأينما توجه، 

بينما الفقري اذا تكلم فكالمه بارد ثقيل 

ل ماء ول ملح ول رواء فيه، واإن �شاء يوما 

اأن ي�شحك النا�ص �شحكوا منه واإن اأراد اأن 

يحزنهم اأو يوؤثر فيهم مل يبدوا له اإل فتورا 

ورثاء وتهجما نقمة منه وت�شنيعا عليه 

وت�شغري من �شاأنه وتزهيدا يف اأمره".

ي�شتعمل هذا املثل يف املواقف التي 

ن�شادف فيها اأ�شخا�شا اأعماهم املال على 

الإن�شات ل�شوت الفقري ال�شعيف، ويح�شبون 

اأن كلمتهم هي الأعلى والأهم، وُينظر اإىل 

الفقراء على اأنهم غري موؤهلني اجتماعيا 

واقت�شاديا ويقومون با�شتغاللهم، على اأن 

للفقري دوره اأي�شا يف املجتمع وله طريقة 

تفكريه اخلا�شة  التي قد تتجاوز املال 

امللمو�ص، غري اأن الفقري يبقى كالمه دائما 

م�شو�ص، لنظرة النا�ص املتجذرة اأن الغنى 

واملادة اأهم من الن�شان بحد ذاته.
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Vendredi 13

جزائري يف ريال مدريد

منتخبون يرف�سون انتخابات

حتت �شيحات "مكا�ص انتخابات يا الع�شابات" 

�شرع اجلزائريون للجمعة الثالثة ع�شر على 

التوايل يف م�شريات عرب خمتلف ربوع الوطن 

رحيل  على  ا�شرارهم  خاللها  من  اأظــهــروا 

جميع رموز النظام ال�شابق مع مت�شكهم ب�شعار 

مع  اجلمعة  هذا  تزامن  قاع"ومع  "يتنحاو 
ي�شتح�شرون  الكثريين  احلراك13جعل 

ــعــامل الــتــي ترى  ــة الــ�ــشــائــدة يف ال ــراف اخل

اأنالثالث ع�شر من ال�شهر امليالدي حني ياأتي 

�شيحدث  جماعيا  �شرا  فاإن  اجلمعة،  يوم  يف 

هزة  اجلــمــعــة،  ت�شجيالم�ص  بــعــد  خــا�ــشــة 

�شلم  على  درجــات   4 �شدتها،  بلغت  اأر�شية، 

ر�شرتبربج بوعريريج،، لكن عندنا يبدو المر 

لنا  جتلب  لأنvendredi13قد  خمتلف 

خريا جماعيا خ�شو�شا مع تزايداالتحركات 

بوجود  مقرتحاتتوحي  وطرح  لفت  ب�شكل 

يف  والإ�ــشــراع  ال�شيا�شية  ــة  الأزم من  خــروج 

انتزاع العقدة من املن�شار .

اأن مدرب  " اآ�ص" املدريدية  ك�شفت �شحيفة 

الريال زين الدين زيدان مهتم بالتعاقد مع 

الالعب اجلزائري لعب فريق اأوملبيك ليون 

ريال  ل�شفوف  و�شمه  �شرقي  ريان  الفرن�شي 

مدريد الإ�شباين، واأكدت ال�شحيفة اأن دارة 

مليون   12 قرابة  لدفع  م�شتعدة  ينغي  املري 

اأورو لإنهاء ال�شفقة.كما اأ�شارت اإىل اأن عائلة 

امللكي  النادي  مع  لتفاق  تو�شلت  الالعب 

لالنتقال جنلهم يف اأوت القادم بعد ا�شتكمال 

هذا  كاملة.  �شنة   16 اأي  القانونية  العمر 

ونا�شدت جماهري اأوملبيك ليون الفرن�شي عرب 

الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  حمالتها 

بالبقاء  اإقناع موهبتها اجلزائرية  اأجل  من 

و�شلت  التي  الإغـــراءات  ورف�ص  الفريق  يف 

اإليه يف الفرتة الأخرية من قبل عدة اأندية 

اأوروبية كربى.

�شارك الع�شرات من املنتخبني املحليني، وروؤ�شاء املجال�ص البلدية خ�شو�شا من بجاية وتبني 

وزو بومردا�ص يف م�شريات اجلمعة الثالثة ع�شر للحراك ال�شعبي الذي ي�شتمر منذ يوم 22 

و�شول  املركزي  الربيد  �شاحة  من  انطالقا  العا�شمة  �شوارع  جابوا  حيث  املن�شرم،  فيفري 

اأودان.وهتف الأميار ومعهم رئي�ص املجل�ص ال�شعبي الولئي لتيزي وزو  اإىل �شاحة موري�ص 

على طول �شارع عبد الكرمي اخلطابي ب�شعارات ” مكان�ص انتخابات يا الع�شابات” و�شعار” 

جزائر حرة دميقراطية”، اإ�شافة رفع عدد كبري من الالفتات املعار�شة لإجراء النتخابات 

الرئا�شي يوم 4 جويلية القادم ومتوعدين باأ�شقاطها.

 ال ختان ملن ال ميلك بطاقة ناخب
وهراننب  يف  قديل"  دائـــرة  فريحة  البلدي"بن  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  ا�ــشــرتط 

ن�شخة  نيوز  "الورا�ص  حتــوز  14ماي2019  بتاريخ  اإعـــالن  قويدرحممدالأمينفي 

منه""ا�شرتطبطاقة الناخب على املواطنني الراغبني يف ت�شجيل اأبنائهم يف عملية اختتان 

الأطفال التي تنظمها البلدية بقوله "فعلى املواطنني الراغبني يف الت�شجيل التقدم اإىل 

م�شالح البلدية يف اأقرب الآجال مرفقني بامللف التايل: �شهادة ميالد الطفل، ن�شخة من 

بطاقة التعريف، وبطاقة الناخب".
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فباجلزائ��ر العا�سم��ة، ويف ث��اين جمع��ة من��ذ 

حل��ول �سه��ر رم�س��ان، حت��دى املتظاه��رون م��رة 

ليتجمع��وا  الإعي��اء  و  ال�سي��ام  م�سق��ة  اأخ��رى، 

بال�ساح��ات وال�س��وارع الك��رى، موؤكدين جمددا 

ت�سبثه��م باملطال��ب الت��ي داأبوا عل��ى رفعها خالل 

الأ�سابي��ع الفارطة، من بينه��ا معاقبة الفا�سدين 

املتورط��ن يف نهب امل��ال العام، م��ع الت�سديد على 

اأن "ال�سع��ب ه��و ال�سلط��ة واملوؤ�س�س" وك��ذا رف�س 

اإج��راء النتخابات الرئا�سي��ة يف تاريخها املقرر 

ي��وم 4 جويلي��ة والذه��اب اإىل مرحل��ة انتقالية 

تقودها �سخ�سية وطنية "كفوؤة ونزيهة".

وق��د متيزت ه��ذه امل�س��ريات مب�سارك��ة عدد من 

ع��دة  م��ن  البلدي��ة  ال�سعبي��ة  املجال���س  روؤ�س��اء 

ولي��ات اإىل جانب املحتج��ن، بينما قامت قوات 

الأمن بغلق �س��المل الريد املركزي بعد اأن اأكدت 

م�سال��ح ولي��ة اجلزائر تعر�سها خلط��ر النهيار 

ج��راء الإه��راءات والت�سققات الت��ي حلقت بها 

ب�سبب الثقل الزائد الذي تعر�ست له منذ بداية 

احل��راك ال�سعب��ي، للراج��ع فيم��ا بع��د وتف�س��ح 

املج��ال للمتظاهري��ن بلوغ ال�س��المل املوجودة اأما 

البوابة الرئي�سية للريد املركزي.

وتاأت��ي م�س��ريات ه��ذه اجلمع��ة بعد مث��ول عدد 

من ال��وزراء ال�سابقن وكبار امل�سوؤولن اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي اأحممد باجلزائر 

العا�سم��ة، اأم���س الأول اخلمي���س، وعل��ى راأ�سهم 

الوزيرين الأولن ال�سابقن اأحمد اأويحيى وعبد 

املال��ك �س��الل والوزيرين ال�سابق��ن كرمي جودي 

وعمارة ب��ن يون�س ووايل العا�سم��ة ال�سابق عبد 

الق��ادر زوخ، ف�سال عن رجال اأعم��ال، حيث كانت 

العدالة قد �سرعت منذ مدة يف ا�ستدعاء العديد 

م��ن امل�سوؤول��ن لال�ستم��اع اإىل اأقواله��م يف اإط��ار 

التحقيق معهم يف ق�سايا ف�ساد.

 فند �سف��ري فرن�سا باجلزائ��ر، كزافيي 

دريانكور، اأول اأم�س باجلزائر العا�سمة 

اأي اإرادة لفرن�سا يف التدخل يف ال�سوؤون 

الداخلي��ة للجزائ��ر، موؤك��دا اأن ب��الده 

تتاب��ع بكث��ري م��ن الح��رام الو�سع يف 

اجلزائر.

و�سرح الدبلوما�سي الفرن�سي لل�سحافة 

عقب ا�ستقباله من طرف رئي�س الدولة، 

عب��د الق��ادر ب��ن �سال��ح، ال��ذي �سلم له 

اأن  باجلزائ��ر  �سف��ريا  اعتم��اده  اأوراق 

فرن�س��ا تتابع مثل بل��دان اأوروبية اأخري 

ما يحدث يف اجلزائر بكثري من الحرام 

يف  اإرادة  اأي  ول  اأحك��ام  ا�س��دار  دون 

التدخل يف ال�ساأن اجلزائري.

وبع��د اأن ذكر ان��ه �سبق ل��ه واأن عمل يف 

اجلزائ��ر، اأك��د ال�سي��د دريانكور اأن��ه واِع 

باأن��ه يتواج��د يف و�سع ووق��ت جد خا�س 

من تاريخ اجلزائر.

يق��ول:  الفرن�س��ي  ال�سف��ري  وتاب��ع 

"اجلزائ��ر بلد كبري و�سا�سع ونكن له كل 
الإعجاب واأمل��ي اأن نطور �سويا العالقات 

يف كل امليادي��ن ب��ن احلكومت��ن وخا�سة 

واجلزائ��ري  الفرن�س��ي  ال�سعب��ن  ب��ن 

ال�سديقن".

وح�س��ب نف���س امل�س��وؤول الفرن�س��ي ف��اإن 

ال�سعب الفرن�سي منبهر بالن�سج ال�سيا�سي 

لل�سعب اجلزائري الأبي.

�سيمث��ل قريب��ا ال�سينات��ور والوزير 

عم��ار  العمومي��ة  لالأ�سغ��ال  الأ�سب��ق 

غول ام��ام العدالة بع��د جتريده من 

احل�سانة الرملانية، على خلفية ورود 

ا�سمه يف التحقيقات التي اأجريت مع 

رجل الأعمال علي حداد.

وبح�سب ما تناقلته م�سادر اإعالمية 

فاإن��ه مت ال�س��روع يف اإج��راءات رف��ع 

احل�سان��ة الرملانية على غول، حيث 

اخطر جهاز العدال��ة اأخطر الرملان 

بغرفتي��ه لرف��ع احل�سان��ة الرملانية 

ع��ن ع��دة ن��واب يف كل م��ن املجل���س 

ال�سعب��ي الوطني وجمل���س الأمة، يف 

انتظار مثولهم اأمام الق�ساء يف الأيام 

املقبلة بتهم تتعلق بالف�ساد.

وموازاة مع ذل��ك فمن املنتظر مثول 

الأي��ام  يف  اآخ��رون  �سابق��ون  وزراء 

القادمة، وه��ذا يف اإط��ار التحقيقات 

الت��ي با�سرها جهاز العدالة حول كل 

من ي�ستبه �سلوعه يف ق�سايا ف�ساد.

اأن���ه���ى رئ��ي�����س ال���دول���ة ع��ب��د ال��ق��ادر 

وكيل  م��ه��ام  اخلمي�س  ي��وم  ���س��ال��ح،  ب��ن 

اجلمهورية ملحكمة �سيدي احممد الباي 

له،  خلفا  دعا�س  بن  في�سل  وعننّ  خالد، 

بح�سب ما اأفاد بيان لرئا�سة اجلمهورية 

بثه التلفزيون العمومي، كما مهام خمتار 

للديوان  عاما  مديرا  ب�سفته  رحماين 

عنه  بدل  وع��ننّ  الف�ساد  لقمع  املركزي 

خمتار خل�ساري.

ويف ذات ال�سياق عن بن �سالح، بلقا�سم 

ق�ساء  ملجل�س  ع��ام��ا  ن��ائ��ب��ا  زغ��م��ات��ي 

اجلزائر، خلفا لنب كثري بن عي�سى، الذي 

اأنهيت مهامه هو الآخر.

من  مهامه  اإنهاء  مت  قد  زغماتي  وك��ان 

طرف  م��ن   ،2015 �سنة  املن�سب  نف�س 

ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، ع��ق��ب اإ�����س����داره م��ذك��رة 

ق�سية  يف  خليل  �سكيب  حق  يف  توقيف 

�سوناطراك2.

للجمعة الـ 13 على التوايل

لدى ت�ضليم اأوراق اعتماده لرئي�س الدولة عبد القادر بن �ضالح

بعد ورود ا�ضمه يف حتقيقات الف�ضاد

م�ضاندة للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية واحلراك ال�ضعبي اجلي�س ال�ضعبي الوطني

امل�سريات ال�سلمية املطالبة بالتغيري اجلذري تتوا�سل

ال�سفري الفرن�سي يفند اأي "اإرادة" لبلده 
يف التدخل يف �سوؤون اجلزائر

مبا�سرة اإجراءات جتريد غول

 من احل�سانة الربملانية وجّره اإىل املحاكمة!!

متقاعدون من اجلي�س 
ينظمون وقفة بالعا�سمة

توقيف 3 اأ�سخا�س 
بحوزتهم ر�سا�سني وكمية 

من الذخرية بغرداية

بن �سالح يحدث تغيريا على م�ستوى 

حمكمة �سيدي احممد وديوان قمع الف�ساد

جميعي ينا�سد بو�سارب تقدمي 

ا�ستقالته ا�ستجابة ملطالب ال�سعب

الطيب بوزيد: 

اجلامعية" املنظومة  على  اثر  "احلراك 

حداد يجّر معه 60 اإطارا �ساميا ووزراء 

اإىل الق�ساء يف ق�سايا تتعلق بالف�ساد

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اجلي�س  متقاعدي  من  عدد  نظم 

الأ�سبوع،  نهاية  ال�سعبي،  الوطني 

باجلزائر  امل��رك��زي  ال��ري��د  اأم���ام 

وم�ساندة  ت�سامن  وقفة  العا�سمة، 

ملطالب احلراك ال�سعبي وللموؤ�س�سة 

الع�سكرية، حيث جتمع املتظاهرون 

الذين قدموا من خمتلف الوليات 

يوم   ل�سباح  الأوىل  ال�ساعات  منذ 

املركزي  ال��ري��د  اأم���ام  اخلمي�س، 

للموؤ�س�سة  تاأييد  �سعارات  مرددين 

الع�سكرية وللحراك ال�سعبي و من 

يف  ت�سببوا  الذين  حما�سبة  اج��ل 

تبديد املال العام.

املتقاعد يف اجلي�س  واأكد النقيب 

حقا�س،  حكيم  ال�سعبي  الوطني 

�سعار  حتمل  التي  الوقفة  هذه  اأن 

"جي�س �سعب خاوة ،خاوة" جاءت 
لتاأكيد "التم�سك باحلل الد�ستوري 

قد  ف��راغ  اأي  م��ن  ال��ب��الد  حلماية 

الالا�ستقرار  و  الفو�سى  اإىل  يوؤدي 

احل�سا�سة  املرحلة  هذه  يف  خا�سة 

التي متر بها اجلزائر"، كما تهدف 

ال��وق��ف��ة -ي�����س��ي��ف ق���ائ���ال- اإىل 

الوقوف  ال�سعب ب�سرورة  حت�سي�س 

اإىل جانب اجلي�س الوطني ال�سعبي 

من  م��وؤام��رة  اأي  اإحباط  اج��ل  من 

الوطن قد حتاك  اأو خ��ارج  داخ��ل 

ال�ستقرار  وزعزعة  اجلزائر  �سد 

وخلق فراغ د�ستوري.

املتظاهرين  م��ن  العديد  و���س��دد 

حرة  عدالة  تكري�س  وجوب  على 

مهامها  يف  وم�ساعدتها  وم�ستقلة 

خ��ا���س��ة حم��ا���س��ب��ة امل��ف�����س��دي��ن، 

رئي�س  ال��وق��ت  نف�س  يف  مطالبن 

ب��ن �سالح  ال��ق��ادر  ال��دول��ة ع��ب��د 

بالإ�سراع يف تن�سيب جلنة وطنية 

احل���راك  ع��ن  منبثقة  م�ستقلة 

ت�ن�ظي�م  ع�لى  ت��سرف  ال�سعبي 

وم�راق�بة النت�خ�اب�ات الرئ�ا�س�ي�ة 

املقبلة.

الوطني  للجي�س  م��ف��رزة  اأوق���ف���ت 

الدرك  عنا�سر  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 

الوطني وم�سالح اجلمارك اجلزائرية، 

ب��غ��رداي��ة  منف�سلتن  عمليتن  يف 

بحوزتهم  اأ�سخا�س   3 اخلمي�س  ي��وم 

كال�سنكوف  نوع  من  ر�سا�سن  م�سد�سن 

الذخرية،  من  وكمية  خم��ازن  واأربعة 

الدفع  رباعتي  �سيارتن  حجزت  كما 

به  اف��اد  ما  ح�سب  ات�سال،  واأج��ه��زة 

اأم�س اجلمعة بيان لوزارة الدفاع  يوم 

الدرك  عنا�سر  جهتهم  من  الوطني، 

�سبط  من  متكنوا  بالبليدة  الوطني 

وكمية  اآيل  م�سد�س  بحوزته  �سخ�سا 

من الذخرية.

التحرير  جلبهة  ال��ع��ام  الأم���ن  نا�سد 

اخلمي�س،  يوم  جميعي،  حممد  الوطني، 

معاذ  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

اأن ي�سع م�سلحة البلد وال�سعب  بو�سارب 

فوق كل العتبارات ويتنحى من من�سبه، 

حيث قال جميعي يف كلمة األقاها خالل 

احل��زب  ن���واب  ح�سره  جماعي  اإف��ط��ار 

املطالب  ف���وق  اأح���د  "ل  ال���رمل���ان:  يف 

لتغليب  بو�سارب  معاذ  واأنا�سد  ال�سعبية 

للمطلب  املوؤ�س�سات وال�ستجابة  م�سلحة 

ال�سعبي".

معاذ  تن�سيب  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 

على   ،2018 اأكتوبر   24 يوم  بو�سارب 

ما  بعد  للرملان،  ال�سفلى  الغرفة  راأ���س 

الرئي�س  “الكادنة” �سد  يعرف بحادثة 

ال�سابق للمجل�س �سعيد بوحجة.

والبحث  العايل  التعليم  اعتر وزير 

احلراك  اأن  بوزيد،  الطيب  العلمي، 

ال�سعبي، اأثر على املنظومة اجلامعية، 

وال�سري احل�سن ل�ستدراك الدرو�س.

الندوة  خالل  اخلمي�س،  يوم  وق��ال 

الوطنية للجامعات، حت�سبا ل�ستقبال 

�سيما  ل  الط�����وار،  خمتلف  طلبة 

اأن  اجلدد،  البكالوريا  �سهادة  حاملي 

املنظومة اجلامعية عرفت �سعوبات، 

بالنظر للحراك ال�سعبي الذي تعرفه 

البالد، واأ�ساف "تابعنا باهتمام بالغ 

هذه التطورات، حيث با�سرنا باإعداد 

الرنامج  تقدمي  مل��دى  دقيق  تقييم 

املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  البيداغوجي 

اجلامعية، اأين وجدنا تباينا وا�سحا، 

اأخ���رى،  اإىل  جامعية  موؤ�س�سة  م��ن 

اجلامعية  املوؤ�س�سة  داخ���ل  وح��ت��ى 

نف�سها"، م�سريا اإىل اأن هناك موؤ�س�سات 

العام، ومنها من  حافظت على �سريها 

واأخرى  التدري�س،  يف  تذبذبا  عرفت 

�سجلت تاأخرا معترا.

ال���وزارة  و�سعت  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 

�ساأنها  م��ن  احل��ل��ول،  م��ن  جم��م��وع��ة 

التباينات،  هذه  با�ستدراك  ال�سماح 

مع احلفاظ على م�سداقية التكوين.

يف �سابقة هي الأوىل من نوعها، تو�سلت 

التحقيقات مع رجل الأعمال علي حداد 

اإىل جرنّ حوايل 60 اإطارا �ساميا ووزراء 

يف ق�سايا تتعلق بالف�ساد، فقد مت ال�سماع 

من  الدولة  يف  �ساميا  اإط��ارا   60 حلوايل 

وغريهم  ع��ام��ون  واأم��ن��اء  ووزراء  ولت 

جديد،  بباب  الأبحاث  فرقة  طرف  من 

التحقيق  قا�سي  اأمام  اليوم  مثولهم  قبل 

مبحكمة �سيدي احممد.

اأوي��ح��ي و�سالل  اأح��م��د  اأرزه����م  ول��ع��لنّ 

الأ�سبق  املالية  يون�س ووزير  بن  وعمارة 

كرمي جودي وعمار تو.

فيما عني بلقا�ضم زغماتي نائبا عاما ملجل�س ق�ضاء اجلزائر

دعاه للتنحي من رئا�ضة الربملان

على هام�س الندوة الوطنية للجامعات

ق. و

ق. و

هزة اأر�سية يف ولية برج بوعريريج
الفلك  ع��ل��م  يف  ال��ب��ح��ث  م��رك��ز  �سجل 

على  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  ظهر  وال��ف��ي��زي��اء 

هزة  دق��ي��ق��ة،   20 و  �سا   13 ال�ساعة 

اأر�سية، بلغت �سدتها 4 درجات على �سلم 

داود،  بن  منطقة  غ��رب  كلم   2 ري�سر، 

بولية برج بوعريريج.

بلغت �ضدتها 4 درجات على �ضلم ري�ضرت 

ق. و
ق. و
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بريكة،  دائــرة  اأمن  م�شالح  قامت 

التي  العمومية  ال�شاحات  بتطهري 

اإىل  املراهقني  من  العديد  حولها 

ف�شاء ملمار�شة لعب القمار "ال�شي�ص 

املالحظات  من  العديد  بعد  بي�ص"، 

ال�شلبية التي قدمها �شكان البلدية 

اخللقي  النــحــالل  ظــل  يف  خا�شة 

الأمري  �شاحة  تعرفه  باتت  الــذي 

امن  مقر  من  القريب  الــقــادر  عبد 

دائرة بريكة.

ا�شتياء  ــــارت  اأث الو�شعية  هـــذه 

التي  العمومية  احلديقة  قا�شدي 

ـــرية  بــاتــت خـــالل الــ�ــشــنــوات الأخ

�شباب  مــن  للمئات  الوحيد  امللجاأ 

ال�شاحة  عــرفــت  حــيــث  املــديــنــة، 

ظاهرة  املا�شية  ال�شنوات  خــالل 

القمار خالل ليايل ال�شهر الف�شيل، 

ــرك م�شالح  الــرغــم مــن حت وعــلــى 

الق�شر  مــن  العديد  وتوقيف  املــن 

الأمــور  اأولــيــاء  اأن  اإل  واملراهقني، 

ــدون الــرقــابــة  ــق ــف ــان مـــا ي ــرع ــش �

اإىل  الأمـــور  لتعود  اأبــنــاءهــم  على 

م�شالح  اأن  غــري  عــهــدهــا،  �ــشــابــق 

قامت  ال�شهر  ــذا  ه وخـــالل  الأمـــن 

كما  كلي  ب�شكل  ال�شاحة  بتطهري 

تنظيم  على  مطلعة  م�شادر  اأفــادت 

نقاط هذه  لباقي  حمالت مداهمة 

ال�شلوكيات غري احل�شارية.

من جانب اآخر اأفادت نف�ص امل�شادر 

مقارنة  الأمن  تدخالت  نق�ص  على 

بال�شنوات املا�شية وهو ما يدل على 

يف  والكبري  اجليد  الأمني  التحكم 

بريكة،  ملدينة  العمراين  املحيط 

خا�شة ون نف�ص امل�شالح كانت قبل 

حمالت  من  العديد  �شنت  قد  اأ�شهر 

العتقال واملداهمة لأوكار الف�شاد 

و1000  الن�شر  حــي  غـــرار  على 

م�شكن.

بربيكة  احلديد  ع�شابات  عــادت 

ال�شرف  بالوعات  على  ال�شطو  اإىل 

باتت  حيث  الن�شر،  بحي  ال�شحي 

ـــذه الــبــالــوعــات  ــرات مـــن ه ــعــ�ــش ال

تهدد  و�شعية  يف  للعيان  مك�شوفة 

اأ�شحاب  �شواءا  الطريق  م�شتعملي 

ال�شيارات اأو الراجلني.

هـــذه الــو�ــشــعــيــة املـــزريـــة اأثـــارت 

ظل  يف  خــا�ــشــة  الــ�ــشــكــان  حفيظة 

للو�شع،  املعنية  ال�شلطات  جتاهل 

�شاحة  يف  الــو�ــشــع  تـــرك  ــا  م وهـــو 

اأ�شارت  بو�شع  قاموا  الذين  ال�شكان 

اأنها  حتذيرية لهذه البالوعات غري 

تبقى حلول موؤقتة، خا�شة واأن هذه 

البالوعات بات يتم ردمها من طرف 

�شيت�شبب  مــا  ــو  وه الــغــربــاء  بع�ص 

ا�شتمرار  ــة  حــال يف  بــانــ�ــشــدادهــا 

اأخــرى  جهة  مــن  ال�شكان  الــو�ــشــع، 

الأمنية  املحلية  ال�شلطات  طالبوا 

اجل  من  العاجل  التحرك  ب�شرورة 

التي  البالوعات  هذه  اإغالق  اإعادة 

اأمتار  ثــالث  مــن  ــر  اأك عمقها  يبلغ 

ع�شابات  مــتــابــعــة  يف  والإ�ـــشـــراع 

اأزقة  التي عاثت ف�شادا يف  احلديد 

ل  منها  ت�شلم  مل  حيث  الن�شر  حي 

بالوعات ال�شرف ال�شحي ول كوابل 

الإنارة العمومية.

جتدد العهد، اأم�س، مبختلف ال�ساحات وال�سوارع الرئي�سية بوليات الأورا�س، مع اأجواء امل�سريات واملظاهرات املتم�سكة برحيل ما تبقى من رموز النظام ال�سابق والذهاب اإىل 
انتخابات رئا�سية ب�سخ�سية توافقية مع الت�سديد على اإنهاء حكم الفا�سدين والإ�سرار على حما�سبة كل ناهبي املال العام.

بعا�شمــة الأورا�ص باتنــة، انطلقت 

م�شــرية �شمــت مئــات املواطنــني بعد 

التفــرغ مــن �شــالة اجلمعــة مب�شجد 

اأول نوفمــرب، قبــل اأن ين�شــم اإليهــم 

طريــق  طــول  علــى  متظاهــرون 

ب�شكــرة،  وتعــددت ال�شعــارات التــي 

غــري  امل�شــرية  يف  امل�شاركــون  رفعهــا 

رمــوز  برحيــل  مطالبــة  اأغلبهــا  اأن 

النظــام البوتفليقي ومناه�شة لبقاء 

بــن �شالــح رئي�شــا للدولــة، ومل تثــن 

اإىل  بالإ�شافــة  املرتفعــة  احلــرارة 

م�شقــة ال�شيــام املواطنون مــن ال�شري 

يف م�شرية عرب طريق ب�شكرة قبل اأن 

ت�شتقر ب�شاحة احلرية اأين مت اإنزال 

"تيفو" كان اأهم ما جاء فيه هو اأية 
من القراآن الكرمي تعود اإىل الوحدة 

وجتنب التفرقــة "واعت�شموا بحبل 

اهلل جمعيا ول تفرقوا".

يف  البواقــــي  اأم  مواطنــو  وهتــف 

عمــر  مــن  الـــ13  اجلمعــة  م�شــرية 

احلــراك ال�شعبي، ب�شعــارات م�شاندة 

للجي�ــص ومطالبــة برحيــل الباءات 

"اإذا ال�شعــب  املتبقيــة، علــى غــرار  

اأن  اأراد النتخابــات.. فالبــد  يومــا 

يطهر ال�شنــدوق من الع�شابات.. ول 

بــد لفرن�شا اأن تتجرع مر النك�شات..

وتلعق اأحذية جي�ص اجلزائر الأبي، 

يــا ق�شــاة افتحــوا امللفــات وحا�شبوا 

الطغــاة" وهــي نف�ص ال�شعــارات التي 

رفعــت خالل امل�شــريات ال�شابقة، وما 

لوحــظ يف هــذه امل�شــرية هــو ح�شور 

اأعداد كبرية من املواطنني جاءوا من 

خمتلــف دوائر الولية وخا�شة فئة 

ال�شباب من خالل �شاحنات وخمتلف 

اأنواع ال�شيــارات بها �شعارات خمتلفة 

معــربة عــن رف�ــص ال�شعــب للحكومة 

اجلديــدة ومطالبــة برحيــل رئي�ص 

و�شــول  وعنــد  �شالــح،  بــن  الدولــة 

امل�شــرية اإىل مكان امليــدان ا�شتمتعوا 

عنوانهــا  حــول  م�شرحيــة  بعر�ــص 

معاقبــة الع�شابة وبعدهــا مت اإنزال 

"التيفــو" الــذي يعــرب عــن احلرية 
والعدالــة الجتماعية مــع املطالبة 

برحيل رموز النظام.

اأما بالوليــة الأربعون ويف اجلمعة 

الثالثــة ع�شرة من احلــراك ال�شعبي 

ال�شابــق عبــد  الرئي�ــص  نظــام  �شــد 

العزيــز بوتفليقة �شنــع اخلن�شليون 

احلــدث مــن خــالل "تيفــو" عمــالق 

يف  اخلن�شليــة  الب�شمــة  بعنــوان 

الق�شيــة الوطنية، عــربوا من خالل 

عــن الأو�شــاع منــذ بدايــة ال�شرارة 

وكــذا  ال�شعبــي  للحــراك  الأوىل 

كل  وا�شتقالــة  برحيــل  املطالبــة 

مــن رئي�ــص الدولة بــن �شالــح ووزير 

احلكومة بدوي، واملطالبة ب�شخ�شية 

كل  ومعاقبــة  وتوافقيــة  نظيفــة 

روؤو�ــص الف�شاد ومن خائنــي الأمانة، 

كمــا طالــب ب�شرورة تطبيــق الف�شل 

للد�شتــور  الأول  البــاب  مــن  الثــاين 

اجلزائري.

املواطنــني  مــن  الآلف  خــرج  وقــد 

بولية خن�شلة من كل فئات املجتمع 

ومــن 21 بلديــة وجتمعوا اأمــام مقر 

ال�شينيماتيــك بالقــرب مــن �شاحــة 

ال�شهيد عبا�ص لغرور رافعني الأعالم 

الوطنيــة وجمموعــة مــن ال�شعارات 

ورددوا هتافــات �شــد النظام احلايل 

وتدعــم اجلي�ــص مــن اأجــل موا�شلة 

تنحيــة روؤو�ــص الف�شــاد مــن خــالل 

ترديــد �شعــار "جي�ــص �شعــب خــاوة 

باإ�شــراف  انتخابــات  و"ل  خــاوة" 

البــاءات" موؤكدين اأنــه من كان �شبب 

يف الأزمــة ل ميكــن اأن يكــون جــزء 

مــن احلل، كل هذا حتــت �شعار واحد 

"�شلمية...�شلمية".
ال13  اجلمعــة  م�شــريات  ومتيــزت 

كبــرية  مب�شاركــة  �شطيــف،  بوليــة 

ال�شرائــح  خمتلــف  مــن  للمواطنــني 

العمريــة كمــا جــرت عليــه العــادة 

ال�شعبــي،  احلــراك  بدايــة  منــذ 

وجابــت امل�شــرية التــي �شــارك فيهــا 

مدينــة  �شــوارع  خمتلــف  الآلف 

مقــر  اأمــام  التجمــع  قبــل  �شطيــف 

يف  امل�شاركــون  رفــع  حيــث  الوليــة 

امل�شــريات �شعــارات وهتافــات تطالب 

برحيل البــاءات املتبقية قبل موعد 

يف  املقــررة  الرئا�شيــة  النتخابــات 

ت�شمنــت  كمــا  القــادم،  جويليــة   4
ال�شعــارات املرفوعــة اأي�شــا �شــرورة 

موا�شلة حما�شبــة جميع ناهبي املال 

واملتورطني يف ق�شايا الف�شاد.

املتظاهرون يبعثون بر�شائل قوية عرب "تيفو" يف حراك اجلمعة 13

ن. م/ ج.ل/م. �س/ ع. ب

للتفرقـــة" ال  اجلذري..  للتغيري  "نعم 

عامر. م

عامر. م

ال�شكان كانوا قد رف�شوا احلوار مع ال�شلطات املحلية

تزامنا و�شهر رم�شان

ال�شكان يتهمون جتار احلديد

باتنة،  وايل  الأول،  اأم�ص  قام 

جلنة  باإيفاد  حممدي،  فريد 

الق�شبات  لــبــلــديــة  ولئـــيـــة 

بدائرة راأ�ص العيون، للتحري يف 

الحتجاجية  احلركة  اأ�شباب 

البلدية  �شكان  فيها  دخل  التي 

منذ بداية الأ�شبوع والتي بداأت 

بغلق مقر البلدية وانتهت ب�شل 

جميع املرافق احليوية للبلدية 

مع رف�ص التحاور مع امل�شوؤولني 

املحليني.

وعلمت الأورا�ص نيوز من م�شادر 

حملية، اأن اللجنة املتكونة من 

واملفت�ص  املحلية  الإدارة  مدير 

اإىل  الأخرية  العام، تو�شلت يف 

عن  بالعدول  املواطنني  اإقناع 

وبعث  الحتجاجية  حركتهم 

الهدوء جمددا يف املنطقة عرب 

مع  املغلقة،  املرافق  جميع  فتح 

مطالبهم  جميع  بتلبية  التعهد 

مــا تعلق  املــ�ــشــروعــة، خــا�ــشــة 

منها بتعبيد طريق خلليج على 

6 كــيــلــومــرت وتــوفــري  مــ�ــشــافــة 

متعددة  بــالــعــيــادة  ــاوبــة  ــن امل

على  العمل  اإ�شافة  اخلدمات، 

املاء ال�شروب والتح�شني  توفري 

احل�شري لأحياء البلدية.

جاء ذلك بعد اأجواء م�شحونة 

بعد  ـــام  لأي البلدية  عا�شتها 

لتدارك  طلبا  �شكانها  احتجاج 

املطروحة  التنموية  النقائ�ص 

على م�شتوى البلدية، لكن رف�ص 

للم�شوؤولني  ال�شتماع  البع�ص 

رئي�ص  غــــرار  عــلــى  املــحــلــيــني 

الذي  الدائرة  البلدية ورئي�ص 

البلدية  اإىل  مرات  عدة  تنقل 

املحتجني  مع  التحاور  اأجل  من 

عمر  من  مدد  الو�شع،  وتهدئة 

الحتجاج اأكر خا�شة بعد رفع 

حمتجني ل�شقف املطالب و�شفها 

بالتعجيزية،  منهم  البع�ص 

حلالهم  اجلميع  يتفرق  قبل 

الولئية  اللجنة  نـــزول  بعد 

امل�شاكل  بحل  تعهدت  والــتــي 

املطروحة.

اأمن بريكة يطهر ال�ساحات 
العمومية من القمــار

جمهولون ي�سطون على 
اأغطية البالوعات بربيكة

جلنة والئية حتل بالق�سبات 
وتنهي احتجاجا دام اأ�سبوع
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املرا�سلون

نا�سر. م

اأجــواء  الأول،  اأم�ــص  عــادت 

الحتجاجــات اإىل بلدية اجلزار 

بولية باتنة، بعد اأيام من الهدوء 

الــذي اأعقب حلول جلنــة ولئية 

اإىل البلديــة مــن اأجــل التحــري 

اأكــر يف اأ�شباب احتجــاج ال�شكان 

والنظــر يف مطالبهــم، حيث عاود 

اأم�ص مواطنون غلــق مقر البلدية 

تنديدا مبا و�شفوه بتحايل "املري" 

وخرقــه لقــرارات اللجنــة والتي 

مــن بينها حــل الهيئــة التنفيذية 

واإعادة ت�شكيلها من جديد. 

"املــري"  اأن  م�شادرنــا  وح�شــب 

برحيلــه  ال�شــكان  طالــب  الــذي 

طــوال اأيــام الحتجاجــات، قــام 

عــرب  اللجنــة  قــرارات  بتجاهــل 

جــدول  ت�شــم  مداولــة  برجمــة 

اأعمــال للم�شادقة على 12 نقطة 

تخ�ــص �شــوؤون البلديــة يف حــني 

قام بربجمة اأهم مــا خل�شت اإليه 

تغيــري  وهــي  الولئيــة  اللجنــة 

الهيئة التنفيذية كاآخر نقطة اأي 

النقطة 13، مــا اعتربه مواطنون 

واأع�شــاء مــن املجل�ــص حتايال من 

رئي�ص البلدية مطالبني اإياه بحل 

الهيئــة التنفيذيــة اأول ثم املرور 

اإىل النقــاط الأخرى التي تخ�ص 

البلدية.

وقام املعنيــون بغلق مقر البلدية 

يف خطــوة جــاءت ردا علــى رئي�ص 

البلديــة الــذي �شبــق واأن طالبوا 

�شــوؤون  ت�شيــري  عــن  بابتعــاده 

البلديــة، قبــل اأن يتو�شل اجلميع 

اإىل حــل اأر�شــى جميــع الأطراف 

وهو اإعادة ت�شكيــل نواب املجل�ص، 

غــري اأن برجمــة هــذه النقطة يف 

اآخــر جــدول اأعمال الــدورة اأجج 

غ�شب املعنيني ودفــع بهم للخروج 

اإىل ال�شــارع جمــددا، يف انتظار ما 

�شت�شفر عنه قاد الأيام.

مواطنون اتهموا "املري" بخرق قرارات اللجنة الوالئية

االحتجاجات تعود
 اإىل بلدية اجلــزار

نا�سر. م



قررت �شت نقابات تابعة للتكتل 

امل�شتقلة  لــلــنــقــابــات  الــنــقــابــي 

لقطاع الرتبية ح�شب يف بيان لها 

الدخول يف اإ�شراب بعد غد الأحد 

احتجاجية  وقــفــة  تنظيم  مــع 

اأم  لولية  الرتبية  مديرية  اأمام 

الأعمال  كل  ومقاطعة  البواقي 

ال�شنة  بنهاية  اخلا�شة  الإدارية 

الولية  وايل  حمملني  الدرا�شية 

على  امل�شوؤولية  حجاج  م�شعود 

كل ما يجري يف القطاع من خالل 

لنقابات  م�شرتك  ولئـــي  بــيــان 

التكتل رقم 2019/06 مذكرين 

البيان  ح�شب  ذلك  اإىل  بالدافع 

"الأورا�ص نيوز" على  الذي حتوز 

ن�شخة منه.

بعدم  ــبــيــان  ال حمــــرروا  ونــــدد 

من  التكتل  مرا�شالت  على  الــرد 

رئي�ص  كذا  و  الولية  وايل  قبل 

املجل�ص ال�شعبي الولئي اخلا�شة 

وكذا  القطاع  موظفي  بان�شغالت 

واللتزامات  بالعهود  الإخـــالل 

الرتبية  مــديــر  ــني  ب ــت  مت الــتــي 

والنقابات وخا�شة يف البيان رقم 

باإيفاد  واملطالبة   2019/02
جلنة حتقيق وزارية للوقوف على 

على  والــالمــبــالة  الت�شيري  �شوء 

ومكتب  العامة  الأمــانــة  م�شتوى 

املنازعات مطالبني برحيلهما كما 

اتهموا اللجنة الولئية للخدمات 

ي�شوبها  ملــا  نــظــرا  الجتماعية 

الت�شيري  يف  وغمو�ص  تعتيم  من 

وعدم تقدمي ح�شيلة الن�شاطات 

وكذا حما�شر التقريرين الأدبي 

ــــدم الإفـــ�ـــشـــاح عن  ـــــايل وع وامل

مما  املــقــررة  وامل�شاريع  الــربامــج 

يتطلب اإيفاد جلنة حتقيق للنظر 

يف الأمر وحما�شبة اللجنة ونظرا 

الرتبية  مديرية  ا�شتجابة  لعدم 

باملطالب  وا�شتخفافها  وتعنتها 

ــرر الـــدخـــول يف  ــق املــ�ــشــروعــة ت

احتجاجية  وقفة  مــع  ــراب  اإ�ــش

اأمام مقر مديرية الرتبية.

ـــذه الــعــمــلــيــة يف  و�ــشــتــ�ــشــاهــم ه

ــني اخلـــدمـــة والإمـــــــداد  ــش ــ� حت

اإيجابا  ينعك�ص  مبــا  بالكهرباء 

الإنتاجية  القدرات  تدعيم  على 

من  اعتبارا  الفالحي  املجال  يف 

ت�شتحوذ  التي  الكبرية  املقومات 

الفالحية  املناطق  خمتلف  عليها 

ملطالب  تلبية  الــوليــة،  بجنوب 

عددهم  جتــاوز  الذين  الفالحني 

فعليا  النا�شطني  من  فالح  الـ200 

لبلدية  ــحــاذيــة  امل املــنــطــقــة  يف 

معاناتهم  من  واحلد  حامد  زريبة 

تكبدهم  بعد  الطاقوي  املجال  يف 

خلــ�ــشــائــر فــادحــة يف الإنـــتـــاج، 

ان�شغال  ينح�شر  ما  عــادة  بحيث 

بجميع  املــتــواجــديــن  الــفــالحــني 

البلديات يف جمال الكهرباء.

وينتظر اأن يغطي امل�شروع املذكور 

املتزايد  الطلب  من  كبرية  ن�شبة 

الطاقة  ذات  على  لآخــر  يوم  من 

امل�شتثمرات  امــــتــــداد   بــحــكــم 

�شحراء  كــامــل  عــرب  الفالحية 

يف  املطرد  التو�شع  وكذا  الولية، 

عدد  وارتفاع  امل�شقية  امل�شاحات 

الفالحني ما اأدى اإىل ظهور بع�ص 

من  الأخــرية  ال�شنوات  يف  العجز 

حيث تغطية جميع الإحتياجات، 

بال�شلطات  ـــع  دف الــــذي  الأمـــــر 

من  اجلــاد  ال�شعي  اإىل  املخت�شة 

تتعلق  عمليات  ت�شجيل  ـــل  اأج

بالكهرباء.

اأيــام  ــرور  م بعد  يــاأتــي  امل�شروع   

دفرت  على  التوقيع  على  قليلة 

األف هكتار   17 �شروط ا�شت�شالح 

باملنطقة  الفالحية  الأرا�شي  من 

مع  خن�شلة  لــوليــة  اجلــنــوبــيــة 

الوطنية  كــو�ــشــيــدار  مــوؤ�ــشــ�ــشــة 

الريفية  الــهــنــد�ــشــة  ــة  ــرك ــش و�

ولية  جنوب  املحيطات  بعديد 

خلق  يف  �شي�شمح  مــا  خــنــ�ــشــلــة، 

بذاتها  قائمة  فالحية  اأقــطــاب 

مع  الفالحية  ال�شعب  عديد  ويف 

لالأن�شطة  اإ�شافية  قيمة  اإعطاء 

تطوير  على  املبنية  الفالحية 

ال�شعب الإ�شرتاتيجية على �شعبة 

اإنتاج احلبوب، التي كانت املنطقة 

الأوىل  املراكز  حتتل  اجلنوبية 

مبا  فيها  الإنتاج  حيث  من  وطنيا 

يزيد عن 1.5 مليون طن �شنويا.

التوجه  ظــل  يف  تــاأتــي  العملية 

م�شاحة  تو�شيع  نحو  احلقيقي 

للزراعة،  ال�شاحلة  الأرا�ـــشـــي 

هكتار  األـــف   250 ــن  م لتنتقل 

كم�شاحة �شاحلة للزراعة جاري 

اأو   350 اإىل  حاليا  ا�شتغاللها 

املدين  على  هكتار  األـــف   400
الق�شري واملتو�شط، وهي التوقعات 

املتحدث  ربطها  التي  الإيجابية 

ا�شت�شالح  مــ�ــشــروعــي  بــدخــول 

الأرا�ــــشــــي املــ�ــشــنــديــن مــوؤخــرا 

واملوؤ�ش�شة  كو�شيدار  ملوؤ�ش�شتي 

�شفا  الريفية  للهند�شة  اجلهوية 

اأورا�ص �شابقا وكذا امل�شادقة على 

فالحية  حميطات  اإن�شاء  قرارات 

البلديات  عــديــد  م�شتوى  عــلــى 

بالولية.

اأغلقوا مقر البلدية 

منطقة "امليتة"  ب�شحراء خن�شلة

البواقي باأم  الرتبية  قطاع  ب�سل  ُتهدد  نقابات   6
مطالب بالتحقيق 

يف ملف العقار 
يطالب �شكان مدينة عني كر�شة 

بولية اأم البواقي، بفتح حتقيق 

مكثف حول العقار باملدينة، يف 

ظل ال�شتنزاف امل�شجل خالل 

ال�شنوات القليلة املا�شية، ما اأدى 

اإىل افتقار املدينة للم�شاريع 

التنموية  يف ظل انعدام لعقار.

هذا وقد ا�شتفادت موؤخرا 

البلدية من جملة من امل�شاريع 

التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف 

حت�شني احلياة الجتماعية 

للمواطنني، لكن انعدام الوعاء 

العقاري حال دون اإمتامها 

خا�شة منها املتعلقة بقطاع 

ال�شكن، وقطاع ال�شحة، ما اأدى 

اإىل حتويلها اإىل خمتلف امل�شاتي  

املتواجدة باملخرج ال�شمايل 

للمدينة، والتي غالبا ما تكون 

بعيدة عن و�شط املدينة، ما 

يجعل عملية التنقل اإليها 

�شعبة، ناهيك عن عدم جدوى 

الدرا�شات املنجزة لهذه امل�شاريع، 

لعدم مالئمة الأر�ص املخ�ش�ص 

للم�شروع. 

هذا وقد طالب العديد من 

روؤ�شاء املجل�ص ال�شعبي البلدي 

يف ال�شنوات املا�شية، ب�شرورة 

فتح حتقيق حول ال�شتنزاف 

امل�شجل للوعاء العقاري من 

قبل جهات جمهولة، ما �شاهم 

يف انعدام التنمية داخل 

املدينة، ممثلو املجتمع املدين 

من جهتهم، طالبوا بالتحقيق 

حول التو�شع غري القانوين 

لتجزئة اأول نوفمرب، وذلك بعد 

اأن مت ال�شتيالء على م�شاحات 

خ�شراء واأخرى �شاغرة واأخرى 

تركت للتجهيز. 

يف املقابل ي�شجل ا�شتيالء 

الع�شرات من املواطنني على 

اأرا�شي ملك للدولة من اأجل 

اإن�شاء بناءات فو�شوية اأدت 

اإىل خلق م�شكل كبري على 

م�شتوى املدينة، بالرغم من 

الهدم الدوري من قبل اجلهات 

املخت�شة بالبلدية بالتن�شيق 

مع امل�شالح الأمنية ملختلف 

البناءات الفو�شوية، ليتم اإعادة 

بناءها يف غ�شون �شاعات قليلة.

حملت الوايل م�شوؤولية تعفن القطاع

مــن طالبي  الــعــ�ــشــرات  احــتــج 

ببلدية  الجــتــمــاعــي  ال�شكن 

�شطيف،  وليــة  �شمال  معاوية 

بالتجاوزات  و�شفوه  مــا  على 

قائمة  اإعــــداد  يف  احلــا�ــشــلــة 

امل�شتفيدين من احل�شة التي مت 

الك�شف عن قائمة امل�شتفيدين 

الفارطة،  ـــام  الأي خــالل  منها 

احتجاج  مــع  بالتزامن  وهـــذا 

احل�شة  هــذه  مــن  امل�شتفيدين 

يف  املوجود  الغ�ص  ب�شبب  اأي�شا 

ال�شكنية  اإجناز احل�شة  اأ�شغال 

والنقائ�ص الكثرية التي وقفوا 

ال�شكنية  الــور�ــشــات  يف  عليها 

بالتهيئة  يتعلق  فيما  خا�شة 

اخلارجية.

اأنهم تفاجئوا  واأكد املحتجون 

احلا�شلة  التالعبات  جلملة 

من  القائمة  اإعداد  يف  ح�شبهم 

خالل وجود بع�ص الإ�شتفادات 

عدد  م�شت  والــتــي  امل�شبوهة 

حتتاج  ل  الــتــي  احلــــالت  ــن  م

ال�شكنات  مــن  الــنــوع  هــذا  اإىل 

املجل�ص  نواب  بع�ص  غرار  على 

اإق�شاء  مت  ــت  وق يف  الــبــلــدي، 

املحتاجة  العائالت  من  الكثري 

والتي توجد يف و�شعية كارثية 

اأمال  تعلق  وكانت  �شنوات  منذ 

فيما  القائمة،  كبرية على هذه 

ارجع بع�ص املحتجني الإق�شاء 

بخلفيات  لــه  تعر�شوا  الـــذي 

بالنتخابات  متعلقة  �شيا�شية 

املحلية الفارطة. 

اعت�شامهم  ال�شكان  ووا�ــشــل 

اأيام   4 ملدة  البلدية  مقر  اأمــام 

البلدية  مقر  غلق  مــع  كاملة 

وهذا من اأجل مطالبة ال�شلطات 

التحرك  ــرورة  ــش ــ� ب املــحــلــيــة 

ووقف التجاوزات التي ح�شلت 

واإلغائها،  القائمة  اإعـــداد  يف 

الدائرة  م�شالح  اأكـــدت  فيما 

اأمام  الطعون  باب  فتحت  على 

الولية  مبقر  املحتجني  جميع 

ملدة 10 اأيام.

نظم العديد من عمال مطار 8 ماي 

1945 ب�شطيف وقفة احتجاجية 
برحيل  املطالبة  اأجــل  مــن  وهــذا 

الت�شيري  �شوء  نتيجة  العام  املدير 

هذا  يف  املحتجني  ح�شب  احلا�شل 

املرفق الهام، ورفع املحتجون عديد 

بتح�شني  تطالب  التي  ال�شعارات 

ظروف العمل واأي�شا �شد املمار�شات 

املوجودة باإدارة هذا املطار.

املحتجني  تــ�ــشــريــحــات  وحــ�ــشــب 

الأمرين  يعانون  فاإنهم  العمال  من 

ب�شبب �شوء الت�شيري بدليل الإرهاق 

يف  خا�شة  منهم  ينال  الذي  الكبري 

اليد  نق�ص  نتيجة  ال�شيف  ف�شل 

من  حمــدود  عــدد  ــود  ووج العاملة 

كل  اأداء  على  قادرين  غري  العمال 

عدم  عن  ف�شال  بهم  املنوطة  املهام 

ال�شتفادة من العمل ال�شنوية.

ب�شرورة  اأي�شا  العمال  طالب  كما 

الو�شول  اأجل  النقل لهم من  توفري 

الكثري  اأن  خا�شة  العمل  مقر  اإىل 

بعيدة  مناطق  يف  يقطنون  منهم 

كالعلمة،  الــوليــة  عا�شمة  عــن 

�شرورة  على  اأي�شا  ــوؤلء  ه ــد  واأك

والتي  ال�شهرية  الأجــور  مراجعة 

العمل  مــع  متطابقة  غــري  تبقى 

املحتجون  العمال  وذهــب  املنجز، 

اأبعد من ذلك حينما اأكدوا على اأن 

هذا  ت�شيري  يف  احلالية  الطريقة 

املرفق احليوي من �شاأنها اأن جتره 

وهذا  نظرهم  يف  الإفــال�ــص  نحو 

املطار  مدير  متاما  نفى  وقــت  يف 

بوجود  تعلق  ما  كل  �شرقي  جهيد 

قال  حيث  الت�شيري  يف  جتـــاوزات 

اأن كل �شيء من الناحية الإدارية 

بينما  �شفافية،  يف  يتم  واملالية 

التي  للمطالب  ال�شتجابة  �شيتم 

تدريجية  ب�شفة  العمال  رفعها 

ووفق الإمكانيات املتاحة.

مق�سيون من ال�سكن 
يحتجـــون مبعاوية

عمـال مطـار �سطـيف 
ينتف�سون �سد ظروف العمل   

اإطالق م�سروع لربـط 145 بئـر بالكهربــاء  

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب ر�سي�د. ح

ل. ج

بن �ستول. �س

ك�سفـت م�سالح موؤ�س�سة توزيع الكهرباء والغاز بخن�سلة عن اإطالق م�سروع املحول الكهربائي مبنطقة 
بقوام  الكهربائية  بالطاقة  الفالحية  املحيطات  من  الع�سرات  ربط  بهدف  خن�سلة،  ب�سحراء  امليتة 
فيزيائي يقدر بـ160 كم من اخلطوط الرئي�سية للتوزيع، وهو امل�سروع الذي �سي�سمح بربط 145 بئر 

ارتوازي ب�سحراء النمام�سة باملنطقة اجلنوبية.

عني كر�شة

�سطيف

خن�سلة
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اأم البواقي

مل������ودع. ج

اجلهة  يف  اأزال  عني  بلدية  عمال  من  عــدد  نظم 

احتجاجية  وقفة  �شطيف  وليــة  من  اجلنوبية 

نتيجة ظروف العمل التي تبقى غري منا�شبة، واحتج 

البلدية  رئي�ص  ت�شرفات  على  عامل   20 قرابة 

ــوؤلء  ه ــه  وج حيث  الأخــــرية،  الــفــرتة  يف  �شدهم 

التدخل  اأجــل  من  املحلية  ال�شلطات  اإىل  عري�شة 

والنظر يف مطلبهم املتمثل يف حت�شني ظروف العمل 

ووقف التجاوزات التي يتعر�شون لها، وهذا يف وقت 

مل يت�شن لنا معرفة موقف رئي�ص البلدية. 

عمــال بلدية عني اأزال 
يحتجون ب�سبب جتاوزات "املري"

طالبوا بتح�شني ظروف العمل 

عبد الهادي. ب
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عوماري يوؤكد على اأهمية �شعبة التمور

 يف االقت�شاد اجلزائري

احلكومة تراهن على تر�شيد الواردات 

�شوناطراك واإيني توقعان اتفاقيتني يف جمال الغاز

ا�شتعرا�ض �شبل تعزيز العالقات الثنائية
 يف قطاع ال�شياحة

م�شاركة 3 �شفن من والية ال�شلف

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد   

وال�����س��ي��د ال��ب��ح��ري ���س��ري��ف ع��وم��اري 

)العربية  مل��ن��ورة  باملدينة  اأم�����س،  اأول 

التمور  �سعبة  اأهمية  على  ال�سعودية( 

والدعم  اجلزائري،  القت�ساد  تنويع  يف 

الذي متنحه الدولة لهذه ال�سعبة.

واأو�سح الوزير يف مداخلته يف الجتماع 

الذي  للتمور  ال���دويل  للمجل�س  ال��ث��اين 

)اململكة  امل��ن��ورة  باملدينة  اليوم  انعقد 

الدعم  ه��ذا  اأن  ال�سعودية(،  العربية 

وتثمن  الإنتاج  م�ساحات  لتو�سيع  يوجه 

له  والرويج  ال�سراتيجي  املنتوج  هذا 

للت�سدير.

�ساركت  ال���ذي  ه��ذا الج��ت��م��اع  وخ���الل 

�سبل  امل�����س��ارك��ون  ناق�س  اجل��زائ��ر،  فيه 

وخطط  برامج  لتنفيذ  العربي  التعاون 

والت�سويق  والتحويل  الإن��ت��اج  تطوير 

ورفع الإنتاجية وحت�سن تقنيات الإنتاج 

ل�سمان جودة ودميومة الواحات والتمور 

يف الدول العربية، وعلى هام�س الجتماع، 

التقى ال�سيد عوماري بوزير البيئة واملياه 

والزراعة ال�سعودي عبد الرحمن بن عبد 

الطرفان  تباحث  اأي��ن  الف�سلي،  املح�سن 

الثنائي  التعاون  تعزيز  وو�سائل  �سبل 

يف  �سيما  وال�ستثمار  الزراعي  املجال  يف 

�سعبتي احلليب والتمور، كما اأكد الوزيران 

على �سرورة تعزيز التعاون امل�سرك بن 

املنظمات املهنية للبلدين.

البلدين  وزيري  ناق�س  الإط��ار،  هذا  ويف 

جمال  يف  خا�سة  ال��ق��درات،  تعزيز  �سبل 

وم�ساريع  املياه  وت�سيري  املائيات  تربية 

تطوير القطاعات ذات الأولوية.

هذه  تنفيذ  اآل��ي��ات  مناق�سة  و�ستتم 

امل�ساريع خالل زيارة املقبلة للمدير العام 

للمنظمة العربية للتنمية الزراعية اإىل 

اجلزائر.

والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  اأن  ي��ذك��ر 

ال�سريف  ال��ب��ح��ري  وال�����س��ي��د  ال��ري��ف��ي��ة 

اإىل  عمل  ب��زي��ارة  منذ  ي��ق��وم  ع��وم��اري 

اىل  ت�ستمر  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

من  مايو اجلاري وذلك بدعوة   18 غاية 

نظريه ال�سعودي حل�سور الجتماع الثاين 

للمجل�س الدويل للتمور.

�سوناطراك  اجلزائري  املجمعن  وقع 

العا�سمة  باجلزائر  اإيني  والإي��ط��ايل 

طويل  العقد  جتديد  ب�ساأن  اتفاقيتن 

الطبيعي  ال��غ��از  ���س��راء  لبيع/  الأج���ل 

وال�سروط  الإيطالية  لل�سوق  امل��وج��ه 

املتعلقة  ال�سراكة  ملوا�سلة  اجل��دي��دة 

با�ستغالل ت�سغيل نظام النقل "تي ام بي 

�سي".

ووقع على التفاقيتن كل من الرئي�س 

املدير العام ل�سوناطراك، ر�سيد ح�سي�سي، 

كلوديو  اإيني،  ل�سركة  الإداري  واملدير 

دي�سكايل، مبقر املجمع اجلزائري.

اللتان  التفاقيتن  هاتن  خالل  ومن 

تندرجان يف اإطار تنفيذ مذكرة التفاهم 

املوقعة باجلزائر العا�سمة يف 25 اأبريل 

2019 بن ال�سركة الوطنية للمحروقات 
يوؤكد  الإيطالية،  واإي��ن��ي  �سوناطراك 

موا�سلة  يف  الدائمة  رغبتها  الطرفان 

الطويل،  امل��دى  على  و�سراكتها  تعاونها 

حيث يخ�س هذا التعاون جمال ا�ستغالل 

بيع/  عقد  جتديد  ل�سيما  املحروقات، 

املوجه  اجلزائري  الطبيعي  الغاز  �سراء 

ال�سراكة  واتفاقية  اليطالية  لل�سوق 

الغاز الطبيعي عر خط الأنابيب  لنقل 

بتون�س،  م��رورا  واإيطاليا  اجلزائر  بن 

اىل ما بعد الفاحت من اأكتوبر 2019.

وعليه، فقد تو�سلت �سوناطراك واإيني 

�سنوات لعقد  اتفاق لتمديد بع�سرة  اإىل 

مت  ال��ذي  الطبيعي  الغاز  وبيع  ال�سراء 

ي�سمح  حيث   ،1977 ع��ام  يف  توقيعه 

التفاق ل�سوناطراك بتعزيز موقعها يف 

ال�سوق اليطالية والبقاء واحد من اأهم 

كما  ال�سوق،  لهذا  الطبيعي  الغاز  موردي 

التاريخية  عالقتها  بتقوية  لها  ي�سمح 

ال�ساحة  يف  الرئي�سين  زبائنها  اأحد  مع 

الطاقوية العاملية.

خطوة  يف  احلكومة  �سرعت 

ج���دي���دة ت��رم��ي ل��ل��ح��د من 

التاآكل املتوا�سل لحتياطيات 

تر�سيد  خ��الل  م��ن  ال�����س��رف 

الواردات وذلك باعتماد قرار 

متديد اأجل الت�سديد املوؤجل 

امل�سادق  ال�����واردات  لقيمة 

عليه الأربعاء املا�سي.

وخ�������الل اج���ت���م���اع���ات���ه���ا 

و8   2 يف  املنعقدة  الأخ��رية، 

احلكومة  اأعطت  م��اي،  و15 

لإجراءات  الأخ�سر  ال�سوء 

امل�سعى  ه��ذا  اإط��ار  يف  تندرج 

املالية  وزارات  تقوده  ال��ذي 

والتجارة وال�سناعة، ويتمثل 

قدمه  الذي  الأول  الج��راء 

للحكومة وزير املالية حممد 

عر�سه  خ���الل  م���ن  ل���وك���ال 

التي  التدابري  حول  ال��دوري 

لتقلي�س  ات��خ��اده��ا  يتعن 

ع��ج��ز م���ي���زان امل��دف��وع��ات 

ب����ه����دف احل�����ف�����اظ ع��ل��ى 

احتياطات البالد من ال�سرف 

قطع  ا���س��ت��رياد  ت��ر���س��ي��د  يف 

 )CKD/SKD( ال��غ��ي��ار 

ال�سيارات  لركيب  املوجهة 

املجموعات  وكذا  ال�سياحية 

املنتجات  ل�سناعة  املوجهة 

واللكرونية  الكهرومنزلية 

والهواتف النقالة.

بت�سريع  الر�سيد  هذا  ومير 

اإع��������داد دف�����ر الأع����ب����اء 

تركيب  لن�ساط  بالن�سبة 

منزلية  ال��ك��ه��رو  الأج���ه���زة 

التقيد  ق�سد  والإلكرونية، 

التي  وال�����س��روط  ب��امل��ع��اي��ري 

ل�سيما  الن�ساط،  هذا  حتكم 

وت�سغيل  الإدم������اج  م��ع��دل 

وكذا  املحلية  العاملة  اليد 

اإلزامية الت�سدير.

واأق���������رت احل����ك����وم����ة، يف 

ن��ف�����س ال�������س���ي���اق، ت��ع��دي��ل 

ال�سادر  التنفيذي  املر�سوم 

يحدد  ال���ذي   2000 �سنة 

اأن�سطة  ت��ع��ري��ف  ����س���روط 

مناذج  م��ن  انطالقا  الإن��ت��اج 

لل�سناعات  املوجهة  التجمع 

التجميع  ومناذج  الركيبية 

ق�سد حتديد مفهوم التجميع 

الكهرو  لل�سناعات  بالن�سبة 

الذي  والإلكرونية،  منزلية 

املكونات  يف  ينح�سر  اأن  لبد 

لل�من�توج،  الأ���س��ا���س�����ي��ة 

وت�ح�دي�د  املن�اول�ة  واإدخ�ال 

م�ن  ال���س�����ت�����ف��������ادة  م����دة 

م�خ�ت�ل�ف التحفيزات.

�سمح  ال��ل��ق��اء  اأن  امل�����س��در  ذات  واأو���س��ح 

الثنائية  العالقات  وتقييم  با�ستعرا�س 

بن البلدين، حيث ثمن الطرفان العالقات 

التاريخية الوطيدة التي جتمعهما واأكدا 

على اأهمية تكثيف اجلهود من اأجل الدفع 

بعالقات التعاون يف قطاع ال�سياحة، ويف 

على  م�سعود  بن  ال�سيد  اأكد  الإط��ار،  هذا 

�سرورة تفعيل اتفاقية التعاون ال�سياحي 

رغبته  عن  معرا  البلدين،  بن  املرمة 

املتعاملن  ب��ن  للتعاون  ج�سور  خلق  يف 

تطوير  بغية  والبلغارين  اجلزائرين 

احلموية  ال�سياحة  جمال  يف  التبادلت 

ملا متلكه بلغاريا من خرة يف هذا املجال 

وذلك عن طريق ا�ستقبال خراء.

كما اأبرز الوزير باملنا�سبة اأهمية العمل 

ا�ستك�سافية  رح���الت  تنظيم  اأج���ل  م��ن 

وال�سحافة  ال�سياحين  املتعاملن  ل�سالح 

على  ال��ع��م��ل  م��ع  للبلدين  املتخ�س�سة 

يف  لال�ستثمار  البلغار  امل�ستثمرين  حتفيز 

اجلزائر يف املجالن ال�سياحي والفندقي 

ال�سياحة  لتطوير  اخل����رات  وت��ب��ادل 

امل�ستدامة، عالوة على تكثيف امل�ساركات 

يف التظاهرات املنظمة يف كال البلدين.

من  اأن��ه  البيان  ك�سف  ال�ساأن،  ه��ذا  ويف 

املقرر اأن ت�سارك اجلزائر خالل ال�سدا�سي 

يف  ببلغاريا  اجل��اري��ة  ال�سنة  من  الثاين 

للتعريف  التقليدية  لل�سناعة  معر�سن 

اآفاق  فتح  عن  والبحث  الوطني  باملنتوج 

جديدة لت�سويقه.

البلغاري  ال�����س��ف��ري  اأ����س���اد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  الهائلة  ب��الإم��ك��ان��ي��ات 

من  ب��الده  ا�ستعداد  عن  معربا  اجلزائر، 

اأج���ل ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا م��ع اجل��زائ��ر، 

فتح  ثم  ومن  ال�سياحة  جمال  يف  خا�سة 

البينية  وال�سراكة  للتعاون  كبرية  فر�س 

منا�سبة  اللقاء  ك��ان  كما  الطرفن،  بن 

�سدد فيها الطرفان على اأهمية العمل من 

بن  القت�سادية  العالقات  تعزيز  اأجل 

العالقات  م�ستوى  اإىل  لرتقي  البلدين 

ال�سيا�سية املتميزة التي جتمعهما.

يف  ال�سلف  ولية  من  �سفن   3 �ست�سارك 

باأعايل  احل��م��راء  التونة  �سيد  حملة 

البحار الدولية، املقررة خالل الفرة ما 

بن 26 ماي اإىل الفاحت من �سهر جويلية 

اأم�س  اأول  ا�ستفيد  ح�سبما  امل��ق��ب��ل، 

وامل��وارد  البحري  ال�سيد  مديرية  لدى 

ال�سيدية.

عبد  للقطاع،  املحلي  امل��دي��ر  واأو���س��ح 

ولية  من  �سفن  ثالث  اأن  عابد  الرحمن 

ح�سة  �سيد  عملية  يف  �ست�سارك  ال�سلف 

احلمراء  ال��ت��ون��ة  �سمك  م��ن  اجل��زائ��ر 

يف  وه��ذا  طن   1400 من  باأزيد  رة  املقدنّ

ال��ف��رة م��ا ب��ن 26 م���اي اجل����اري و1 

حملة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  املقبل،  جويلية 

اأي  م�ساركة  تعرف  مل  الفارط  املو�سم 

امل�سوؤول  ذات  ح  �سرنّ كما  حملية،  �سفينة 

ثالث  م�ساركة  مرة  لأول  �سي�سجل  اأنهم 

احلمراء  التونة  �سيد  عملية  يف  �سفن 

وهي �سفن ت�ستجيب للمقايي�س الدولية، 

ملهنيي  �ست�سمح  نوعية  عملية  وه���ذه 

التونة  �سمك  يف  بال�ستثمار  القطاع 

واإعادة بيعه وت�سمينه خا�سة اأن ولية 

ال�سلف حتوز على م�سروع لت�سمن �سمك 

التونة.

ويبلغ طول هذه ال�سفن ا�ستنادا للم�سدر 

ما بن 28 اإىل 32 مرا يف حن ت�سرط 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

بهذا  الأطل�سي  باملحيط  التونة  اأ�سماك 

على  م��را   24 عن  يقل  األ  اخل�سو�س، 

البحار  باأعايل  ال�سيد  عملية  تتم  اأن 

لتجمع  املعروفة  املنطقة  يف  الدولية، 

�سمك التونة احلمراء القريبة من جزر 

مالطا.

�سمك  من  اجلزائر  ح�سة  لت  �سجنّ فيما 

التونة خالل هذه ال�سنة ارتفاعا مقارنة 

رت باأزيد من  باملوا�سم الفارطة حيث قدنّ

الطفرة يف  تاأتي هذه  1400 طن، فيما 
بها  قام  التي  ال�سيد  عمليات  جناح  ظل 

ثالثة  اإط��الق  وك��ذا  حمليون  متعاملون 

عر  احلمراء  التونة  لت�سمن  م�ساريع 

الوطن اأحدها بولية ال�سلف.

د عابد، عن  وك�سف يف هذا ال�سياق ال�سينّ

م�سادقة املركز الوطني للبحث وتنمية 

على  املائيات  وتربية  البحري  ال�سيد 

الذي  التونة  ت�سمن  م�سروع  درا���س��ة 

الرحمان،  عبد  �سيدي  ببلدية  �سينجز 

اخل��دم��ة  ح��ي��ز  دخ���ول���ه  اإىل  م�����س��ريا 

اآفاق2020-2021، مما ي�سمح بت�سمن 

يف  بيعها  واإع��ادة  ال�سمكية  ال��روة  هذه 

وهو  مرتفعة  باأ�سعار  الدولية  الأ�سواق 

�سغل  منا�سب  فتح  للمنطقة  �سيتيح  ما 

جديدة.

ال�سلف  ولي���ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

يخ�س  فيما  الرائدة  الوليات  من  تعد 

تتوفر  حيث  املائيات  تربية  م�ساريع 

دخلت  ما  منها  بحرية،  مزارع  �ست  على 

طور  ه��ي  م��ا  ومنها  الت�سويق  مرحلة 

دخول  انتظار  يف  والتو�سعة  ال�ستغالل 

م�سروعي  وك��ذا  التونة  ت�سمن  م�سروع 

مبنطقة  وحتويلها  الأ�سماك  تو�سيب 

ال�سيد البحري ببلدية �سيدي  ن�ساطات 

عبد الرحمان م�ستقبال حيز اخلدمة.

اجلزائر-بلغاريا: 

حملة �ضيد التونة احلمراء: 

من املدينة املنورة

للحد من تاآكل احتياطيات ال�ضرف 

ا�ستعر�س وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية، عبد القادر بن م�سعود، اأول اأم�س مع �سفري 
بلغاريا باجلزائر، رومن بيرتف، واقع العالقات الثنائية و�سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف 

جمال ال�سياحة، ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.



اأعلنت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل، اأول اأم�س، اعتزامها عدم تويل اأي 
من�سب يف الحتاد الأوروبي عقب تركها ملن�سبها احلايل يف بالدها.

مريكل: لن اأتوىل اأي من�شب 
يف االإحتاد االأوروبي

ال�شيا�شيون يف اأ�شرتاليا ي�شعون 
ال�شتمالة النــاخبني 

عقب تركها ملن�ضب م�ضت�ضارة حكومة بالدها
قبل يوم من االنتخابات

موؤمتر  خـــالل  ــل،  ــريك م و�ــشــددت 

جمعها  لقاء  عقب  عقدته  �شحفي 

مارك  الهولندي  الــوزراء  برئي�ص 

روتي، يف العا�شمة الأملانية برلني، 

من  اجلــهــود  تكثيف  �ــشــرورة  على 

اأجـــل خــلــق نــظــام اأوروبـــــي يعمل 

�شوؤال  على  ورًدا  اأفــ�ــشــل،  ب�شكل 

حول احتمال توليها من�شبا رفيعا 

تركها  بعد  ـــي  الأوروب ــاد  الحت يف 

مهامها يف احلكومة الأملانية، اأجابت 

من�شب  اأي  ــويل  ت تعتزم  ل  اأنــهــا 

من�شبها  تركها  بعد  ـــاد  الحت يف 

�شتغادر  ــا  ــه اأن م�شيفة  ــــايل،  احل

الدميقراطي  )الحتــــاد  احلـــزب 

اأخرى  امل�شيحي(، ولن ترت�شح مرة 

لالنتخابات العامة املزمع اإجراوؤها 

عام 2021، مبعنى اآخر، لن تتوىل 

اأي من�شب �شيا�شي اآخر يف اأوروبا.

وب�شاأن تزايد التيارات ال�شعبوية 

يف جميع الدول الأع�شاء بالحتاد 

"علينا  مريكل:  قالت  الأوروبــــي، 

اجلهود  مــن  املــزيــد  بـــذل  جميًعا 

علينا  ال�شعبوية،  ارتفاع  من  للحد 

اإيالء املزيد من الهتمام وحماية 

امل�شروع الأوروبي".

6 اأ�شهر، اأعلنت مريكل  وقبل نحو 

اعتزامها عدم الرت�شح لالنتخابات 

ببالدها  اإجــراوؤهــا  املقرر  العامة 

الحتاد  ومغادرتها   ،2021 عــام 

الدميقراطي امل�شيحي.

ـــه، انـــتـــخـــب حـــزب  ـــب ـــان ــــن ج م

امل�شيحي،  الدميقراطي  الحتـــاد 

خلًفا  اأنــغــريــتــكــرامــبــكــاريــنــبــاور، 

وذلك  احلـــزب،  رئا�شة  يف  ملــريكــل 

يف  املنعقد  الــعــام  ــره  ــوؤمت م خــالل 

دي�شمرب املا�شي.

الأ�ــشــرتالــيــون  ال�شيا�شيون  �شعى   

الذين  الــنــاخــبــني  ل�شتمالة  اأمــ�ــص 

اليوم  يف  وذلــك  اأمرهم،  يح�شموا  مل 

عامة  انتخابات  حملة  مــن  الأخـــري 

اأكر  من  واحــد  على  باحلداد  انتهت 

زعماء البالد �شعبية.

بوب  الأ�شبق  الــوزراء  رئي�ص  وتــويف 

هوك اأول اأم�ص، و�شغل هوك الي�شاري 

من�شب  املــوؤثــرة  ال�شخ�شية  �شاحب 

وحتى   1983 مــن  الـــــوزراء  رئــيــ�ــص 

كما  عــامــا،   89 عــن  وتـــويف   1991
موري�شون  �شكوت  الوزراء  رئي�ص  �شعى 

اإىل  وزعيم حزب العمال بيل �شورتن 

احلديث ب�شورة اأكر ودية اأول اأم�ص 

فيما تظهر ا�شتطالعات الراأي تقدما 

ب�شيطا حلزب العمال قبل النتخابات 

التي جتري اليوم.

كان  اأنــه  هــوك  عن  موري�شون  وقــال 

اإنها  وحمــبــوبــا،  عظيما  اأ�ــشــرتالــيــا 

ي�شعر  فيما  الحتفاء،  ت�شتحق  حياة 

حيال  قليال  اأكــر  بالراحة  �شورتن 

ا�شتطالع  اأظهر  اإذ  فر�شه النتخابية 

للراأي اأجرته موؤ�ش�شة اإب�شو�ص ل�شالح 

هريالد  مورنينغ  �شيدين  �شحيفتي 

ــعــمــال على  ـــزب ال ــدم ح ــق ـــــدغ ت واإي

 49 بــني  بهام�ص  موري�شون  حتــالــف 

و51 نقطة.

فت�شهد  ــعــمــال  ال ـــزب  ح ـــاز  ف واإذا 

رئي�ص  �شابع  الأرجــح  على  اأ�شرتاليا 

ويعك�ص   ،2010 ــام  ع منذ  ــوزراء  ــل ل

ا�شتطالعات  نتائج  اإب�شو�ص  ا�شتطالع 

اأخرى بعد ف�شل موري�شون يف ا�شتمالة 

ــزت  الــنــاخــبــني يف احلــمــلــة الــتــي رك

اأول  بتحقيق  حكومته  توقعات  على 

فائ�ص يف امليزانية منذ اأكر من ع�شر 

�شنوات.
ق. د

بعد بالغ كاذب

ال�ضبت 07 مايو 2969/ 18  ماي 2019 املوافق لـ 13 رم�ضان 081440

العودة  مل�شريات  العليا  الهيئة  اأعلنت 

احتجاجات  األغت  اأنها  الفل�شطينية 

اأم�ص لالأ�شبوع الثاين على التوايل، 

�شهر  يف  املواطنني  عن  للتخفيف 

رمـــــ�ـــــشـــــان 

املبارك.

وقــــــالــــــت 

التي  الــهــيــئــة 

على  تـــ�ـــشـــرف 

تــنــظــيــم هـــذه 

ت  جا حتجا ل ا

اأنـــه  ــان  ــي ب يف 

اأي  يوجد  ل 

يف  فعاليات 

خمــيــمــات 

قرب  اأقيمت  )مــواقــع  اخلم�شة  الــعــودة 

ال�شياج احلدودي مع اإ�شرائيل( للتخفيف 

عن املواطنني وذلك ب�شبب ارتفاع درجات 

احلرارة يف اجلمعة الثانية ل�شهر رم�شان.

جرت  كبرية  م�شريات  اأن  الهيئة  وذكرت 

احلادية  الــذكــرى  يف  املــا�ــشــي  الأربــعــاء 

العودة،  خميمات  يف  للنكبة  وال�شبعني 

الهيئة  فيها  تلغي  التي  الثانية  املرة  وهي 

احتجاجات م�شريات العودة منذ انطالقها 

يف 30 مار�ص 2018.

هذا  النكبة  ذكــرى  احتجاجات  وتاأتي 

اأخطر  انـــدلع  مــن  اأ�شبوعني  بعد  الــعــام 

مواجهة ع�شكرية بني "حما�ص" واإ�شرائيل 

 25 خــاللــهــا  وقــتــل   ،2014 حـــرب  مــنــذ 

فل�شطينيا.

جمل�ص  ــاأن  ب دبلوما�شية  م�شادر  اأفـــادت 

الأمن التابع لالأمم املتحدة �شيعقد، اأم�ص، 

�شمال  الأو�شاع  ملناق�شة  طارئا  اجتماعا 

غرب �شوريا.

نقال  اأمــ�ــص،  اإعالمية  و�شائل  واأو�شحت 

من  بطلب  يعقد  الجتماع  اأن  امل�شادر،  عن 

3 التي  اأملانيا والكويت وبلجيكا، الدول الـ 

تقود جهود جمل�ص الأمن الرامية ملعاجلة 

دخلت  التي  �شوريا  يف  الإن�شانية  ــة  الأزم

يف  م�شدر  وقــال  احلــرب،  من   9 الـــ  ال�شنة 

الأمم املتحدة اأن اجلل�شة �شتكون مفتوحة 

ال�شاعة  اأمــ�ــص،  �شباح  عــقــدهــا،  و�شيتم 

غرينيت�ص. بتوقيت   13:30
�شيتحدث  الجتماع،  خالل  اأنــه  واأو�شح 

لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  نائب 

حالت  يف  الإغــاثــة  ومن�شق  الإن�شانية 

الطوارئ، مارك لوكوك.

ويف الوقت نف�شه، ذكر امل�شدر اأن الوليات 

اأي�شا كلمة  اأن تكون هناك  املتحدة طلبت 

للق�شايا  املــتــحــدة  الأمم  اإدارة  ملــمــثــل 

ال�شيا�شية ومل�شائل بناء ال�شالم، م�شيفا اأنه 

مل يقرر بعد من �شيتكلم.

اجتماعا  الأمــن  جمل�ص  عقد  اأن  و�شبق 

ملناق�شة  املــا�ــشــي،  اجلــمــعــة  يـــوم  مغلقا، 

الأو�شاع يف منطقة اإدلب خلف�ص الت�شعيد، 

القوات  بني  متزايدا  توترا  ت�شهد  التي 

احلكومية ال�شورية وت�شكيالت امل�شلحني.

وتقول دم�شق اإن عمليات اجلي�ص ال�شوري 

"الإرهابيني"  خــروقــات  على  ردا  تــاأتــي 

لنظام وقف اإطالق النار يف هذه الأرا�شي 

احلكومية  الـــقـــوات  مـــواقـــع  وقــ�ــشــفــهــم 

واملناطق ال�شكنية.

التوايل على  الثاين  العودة" لالأ�شبوع  اإلغاء احتجاجات "م�شرية 

اجتماع طارئ ملجل�ض االأمن الدويل حول �شوريا

اأ�شخا�ص يف حتطم طائرة �شغرية على بعد ثالثة  اأربعة  قتل 

اأميال اإىل اجلنوب من مطار دبي الدويل.

على  كانوا  اأفريقي  وجنوب  بريطانيني  ثالثة  هم  وال�شحايا 

منت الطائرة دي اأيه 42 امل�شجلة يف بريطانيا، بح�شب ال�شلطات 

الإماراتية، وتعود ملكية الطائرة ال�شغرية ذات املقاعد الأربعة 

ل�شركة خدمات جبل طارق للطريان ومقرها يف مطار �شورهام يف 

مقاطعة غربي �شا�شك�ص بربيطانيا.

�شربات  عدة  اليمن  يف  ال�شعودية  تقوده  الذي  التحالف  نفذ 

جوية على العا�شمة �شنعاء اخلا�شعة ل�شيطرة جماعة احلوثي 

وذلك بعد اأن اأعلن احلوثيون املتحالفون مع اإيران امل�شوؤولية عن 

هجمات بطائرات م�شرية على من�شاأتي نفط �شعوديتني.

يف  ع�شكرية  مواقع  ت�شعة  ا�شتهدفت  ال�شربات  اأن  �شكان  وقال 

من  عدد  �شقوط  عن  اإغاثة  وكالت  واأبلغت  وحميطها.  املدينة 

ال�شحايا، وقال �شحفي اأن احلطام تناثر يف �شارع ماأهول ت�شطف 

على جانبيه منازل من الطوب الطيني، ورفع ح�شد من الرجال 

جثمان امراأة ملفوفا بكفن اأبي�ص ونقلوه اإىل �شيارة اإ�شعاف.

ثمانية  اإن  اأم�ص  الأفغانية  احلكومة  يف  م�شوؤول  قال 

قتلوا يف �شربة جوية يف  ال�شرطة  الأقل من رجال  على 

اإقليم هلمند و�شط ت�شعيد للعمليات اجلوية والربية �شد 

طالبان.

وقال عمر زواك املتحدث با�شم حاكم هلمند اإنه مل يت�شح 

بعد اإن كانت طائرات اأفغانية اأم اأمريكية هي التي �شنت 

ال�شربة اجلوية م�شاء يوم اخلمي�ص بالقرب من ل�شكركاه 

كبريين  �شابطني  القتلى  بني  اأن  م�شيفا  الإقليم،  عا�شمة 

مع  النار  لإطالق  تبادل  يف  اأ�شيبوا  اآخر  �شرطيا   11 واأن 

مقاتلي طالبان خالل نف�ص العملية الأمنية.

مطار  من  متجهة  كانت  طائرة  اأن  الأوكرانية  ال�شرطة  اأعلنت 

بوري�شبول يف مقاطعة كييف باأوكرانيا اإىل �شرم ال�شيخ يف م�شر، 

هبطت ا�شطراريا يف مطار اأودي�شا بعد بالغ كاذب بوجود عبوة 

متفجرة على متنها.

ونقلت و�شائل اإعالمية عن مدير ق�شم الت�شالت يف ال�شرطة 

 5:00 ال�شاعة  حوايل  يف  اأنه  تراكالو،  يارو�شالف  الأوكرانية، 

الطريان  خدمات  �شركة  من  بالغ  ورد  مو�شكو(  توقيت  )نف�ص 

من  املتجهة  الطائرة  هبوط  عن  "اأوكرايروخا"،  الأوكرانية 

بوري�شبول اإىل �شرم ال�شيخ يف مطار اأودي�شا.

 42 اعتقلت  اإنها  )ق�شد(  الدميقراطية"  �شوريا  "قوات  قالت 

التي  امل�شتمرة  حملتها  اإطار  يف  "داع�ص"  تنظيم  من  عن�شرا 

ت�شتهدف فلول التنظيم، يف �شرق ديرالزور ال�شورية.

الدميقراطية"  �شوريا  "قوات  من  اآلف عن�شر   5 اأن  واأو�شحت 

ي�شاركون يف هذه احلملة ملالحقة فلول التنظيم يف املناطق، التي 

متت ال�شيطرة عليها �شرق دير الزور، م�شرية اإىل اأنها بالإ�شافة 

اإىل اعتقالها الع�شرات من عنا�شر هذا التنظيم الإرهابي الذين 

اأ�شلحة كانت  اأي�شا  يحملون جن�شيات �شورية واأجنبية، �شادرت 

بحوزة هذه العنا�شر.

مقتل 3 بريطانيني وجنوب 
اإفريقي يف حتطم طائرة يف دبي

التحالف بقيادة ال�سعودية ينفذ 
�سربات جوية على �سنعاء 

مقتل ثمانية من ال�سرطة
 يف �سربة جوية بجنوب اأفغان�ستان

هبوط ا�سطراري لطائرة كانت 
متجهة من كييف اإىل م�سر 

اعتقــــال "ق�ســــد" تعلن 
 42 من فلول داع�س 

حــول

الوكالت  

العــامل
ق. د

ق. د

االإحتاد االأوروبي ميدد عقوباته 
على النظام ال�شوري

ملدة عام اآخر ينتهي يف الفاحت من جوان املقبل

اأم�ص،  الأوروبـــــي،  الحتـــاد  مــدد 

النظام  على  املفرو�شة  العقوبات 

 1 يف  ينتهي  ـــر،  اآخ عــامــا  الــ�ــشــوري 

جوان 2020.

اإنه  وقال جمل�ص الحتاد يف بيان، 

اتخذ قرارا مبد تدابريه التقييدية 

النظام  قمع  با�شتمرار  املرتبطة 

ملدة  للمدنيني،  وداعميه  ال�شوري 

اإزالة  على  القرار  ن�ص  حيث  عــام، 

اأ�شماء 5 اأ�شخا�ص متوفني، وكيانني، 

بذلك  لت�شبح  العقوبات،  قائمة  من 

كيانا. و70  �شخ�شا،   270
على  املفرو�شة  العقوبات  وت�شمل 

املدرجني يف القائمة جتميد اأموال، 

واملنع من دخول الحتاد الأوروبي.

كما تت�شمن العقوبات التي يفر�شها 

الحتاد على النظام ال�شوري، حظرا 

بع�ص  على  وقــيــودا  الــنــفــط،  على 

اأ�شول  وجتميد  ال�شتثمارات،  اأنواع 

اأوروبــا، وحظر  املركزي يف  امل�شرف 

ا�شترياد النظام معدات وتكنولوجيا 

ميكن ا�شتخدامها يف القمع.
ق. د

ق. د

انهارت، اأم�ص، حمادثات بني 

الأحزاب الربيطانية تهدف اإىل 

التو�شل حلل و�شط ب�شاأن اخلروج 

من الحتاد الأوربي، وقال جيمي 

كوربن، زعيم حزب العمال املعار�ص 

يف بريطانيا، اإن املحادثات مع 

حكومة رئي�شة الوزراء ترييزا ماي 

و�شلت اإىل طريق م�شدود، واأ�شاف اأّن 

حزبه يوؤيد اإجراء ا�شتفتاء جديد 

ب�شاأن خروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي، حيث اأجرى الطرفان 

مفاو�شات ا�شتمرت لأ�شابيع من اأجل 

التو�شل لتوافق حول عدد من بنود 

اتفاق خروج البالد من الحتاد 

الأوروبي )بريك�شت( من اأجل �شمان 

مترير التفاق عرب الربملان.

وبداأت املفاو�شات بعد رف�ص 

الربملان خطة "بريك�شت" املقرتحة 

من قبل احلكومة 3 مرات على 

التوايل، ويختلف حزبا العمال 

واملحافظون على �شكل العالقات 

القت�شادية التي �شرتبط بريطانيا 

والحتاد الأوربي بعد خروجها 

منه، وكان مفرت�شا خروج بريطانيا 

من الحتاد الأوربي يف 29 مار�ص 

املا�شي، لكن هذا التاريخ مت متديده 

اإىل 31 اأكتوبرب�شبب الأزمة 

ال�شيا�شية يف بريطانيا حول اتفاق 

اخلروج.

انهيار مفاو�شات 
االأحزاب الربيطانية 
حول اتفاق بريك�شت

ق. د

دولـي



ياأتي هذا الكتاب هكذا عا�سوا مع القراآن " ق�س�س 

ومواقف" يف طبعته الثانية حيث جمعت املوؤلفة 

"اأ�سماء بنت را�سد الروي�سد" فيه ق�س�سا ومواقف 
لتدبر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم للقراآن وكذلك 

تدبر من بعده من ال�سحابة والتابعن ومن تبعهم 

فيه  اأوردت  ..كما  الأم��ة  هذه  �سلف  من  باإح�سان 

ق�س�سا لتاأثر بع�س املعا�سرين بالقراآن وتدبرهم 

له وجعلت بن يدي ذلك مدخال حتدثت فيه عن 

حت�سيله  واأ�سباب  واأهميته  القراآن  تدبر  معنى 

مل�ساهري  اأقوال  فيه  اأوردت  مبلحق  الكتاب  وذيلت 

عن القراآن الكرمي..

اآي��ات  اأع��ق��ب  اهلل  اأن  علينا  يخفى  ل 

ال�سيام يف القراآن الكرمي، باآية الدعاء، 

َفاإِينيِّ  ي  َعنيِّ ِعَباِدي  �َساأََلَك  )َواإَِذا  فقال: 

اإَِذا َدَع��اِن  اِع  اأُِج��ي��ُب َدْع���َوَة ال���دَّ َق��ِري��ٌب 

َلَعلَُّهْم  ِب��ي  َوْل��ُي��وؤِْم��ُن��وا  يِل  َفْلَي�ْسَتِجيُبوا 

َيْر�ُسُدوَن( البقرة: 186.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبينا  �سنة  ويف 

وعالقته  الدعاء  مكانة  على  يوؤكد  ما 

الأوقات  اأن من  ة  ال�سنَّ واأكدت  بال�سيام، 

دع��اء  ال��دع��اء:  فيها  ي�ستجاب  ال��ت��ي 

عند  فعن ال�سائم  ف����ط����ره؛ 

اأن���������س ر���س��ي 

اهلل عنه: اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال: "ثالث دعوات ل 

ودعوة  لولده،  الوالد  دعوة  ترد: 

ال�سائم، ودعوة امل�سافر".

الهمة العالية يف الدعاء
همة عمر ر�ضي اهلل عنه

عمر  �سمعت  ق��ال��ت:  حف�سة،  "عن 
ووف��اة  �سبيلك،  يف  قتالاً  اللهم  ي��ق��ول: 

يكون  واأن���ى  قلت:  ق��ال��ت:  نبيك،  ببلد 

 اإذا �ساء".
ُ
هذا؟ قال: ياأتي به اهلل

اهلل،  �سبيل  يف  �سهيدا  عمر  م��ات  فقد 

وهو  املجو�سي  لوؤلوة  اأب��و  طعنه  عندما 

ثم  امل�سجد،  يف  الفجر  بالنا�س  ي�سلي 

ر�سول   - �ساحبيه  مع  يدفن  اأن  ا�ستاأذن 

اهلل واأبي بكر، وحتققت دعوته.

همة ابن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه
عن عبداهلل بن م�سعود: اأن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأتاه بن اأبي بكٍر وعمر، 

وعبداهلل ي�سلي، فافتتح الن�ساء ف�سحلها 

النبي  فقال   - مت�سلة  متتابعة  قراءة   -

�سلى اهلل عليه و�سلم: "َمن اأحب اأن يقراأ 

على  فليقَراأْه  اأن��زل،  كما  ا  غ�سًّ ال��ق��راآن 

ي�ساأل،  تقدم  ثم  عبٍد"،  اأم  ابن  ق��راءة 

فجعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 

ُتْعَطْه"،  �َسْل  ُتْعَطْه،  �َسْل  ُتْعَطْه،  "�َسْل 
فقال فيما �ساأل: اللهم اإين اأ�ساألك اإمياناًا 

ا ل ينَفد، ومرافقة نبيك  ل يرتد، ونعيماً

اأعلى  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممٍد 

جنة اخللد، قال: فاأتى عمُر ر�سي 

اأبا  فوجد  ليب�سره،  عبداهلل  عنه  اهلل 

بكٍر ر�سوان اهلل عليه قد �سبقه، فقال: 

ا باخلري. اإن فعلَت، لقد كنَت �سباقاً

ال�صافعي يعلم همة الدعاء
ويروى اأن الإمام ال�سافعي كان يطوف 

يا  يقول:  رج��ال  ف�سمع  الكعبة،  ح��ول 

ربي، هل اأنت را�س عني؟ قال: يا هذا، 

هل اأنت را�س عن اهلل حتى ير�سى اهلل 

عن  اأر�سى  وكيف  الرجل:  قال  عنك؟ 

�سرورك  كان  اإذا  ال�سافعي:  قال  اهلل؟ 

فقد  بالنعمة،  ك�����س��رورك  بالنقمة 

ر�سيت عن اهلل.

ج���اء الإ����س���الم ف��ف��ر���س ال�����س��وم، 

�سابقة،  اأمم  عرفتها  عبادة  وال�سوم 

فهو  بعده  دين  ل  الذي  الدين  ولأن��ه 

التدرج  ف��اإن  فري�سة  ي�سرع  حينما 

الإ�سالمي  الت�سريع  اأ�سا�س من قواعد 

من  عبادة  ل�ستقبال  النفو�س  لتهيئة 

النف�س  اأح�ست  اإذا  حتى  العبادات، 

اهلل  اأكمل  بها،  واطماأنت  ح��الوة  لها 

ك��ل الأ���س�����س وال��ق��واع��د ال��ت��ي حتكم 

يف  هنا  وه��ي  �سرعها،  التي  العبادة 

ب�سوم  بداأ  الذي  ال�سيام  املقام،  هذا 

ع��ا���س��وراء وت��ا���س��وع��اء ل��ر���س��ول اإىل 

بال�سيام  قراآناًا  اهلل  اأمر  نزل  املدينة 

اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يف قوله تعاىل: )َيااأَيُّ

َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سيِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 

ا  اماً ُقوَن * اأَيَّ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ

َمْعُدوَداٍت( البقرة: 183، 184.

ولكن هذا ال�سوم الذي فر�سه اهلل 

�سامه،  �ساء  من  تخيري"؛  "فر�س  كان 

ومن �ساء اأفطر واأطعم م�سكينا فاأجزاأ 

ذلك عنه، وذلك ما يو�سحه القراآن: 

�َسَفٍر  َعَلى  اأَْو  ا  َمِري�ساً ِمنُكْم  َكاَن  )َفَمن 

الَِّذيَن  َوَع��َل��ى  َخ���َر  اأُ ���اٍم  اأَيَّ ِم��ْن  ٌة  َف��ِع��دَّ

َفَمن  ِم�ْسِكٍن  َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه 

وُموا  َت�سُ َواأَن  َلُه  َخرْيٌ  َفُهَو  ا  َخرْياً َع  َتَطوَّ

البقرة:  َتْعَلُموَن(  ُكنُتْم  اإِن  َلُكْم  َخرْيٌ 

.184
اإىل  التخيري"  "�سوم  ان��ت��ق��ل  ث��م 

وحمددا  خم�س�سا  الفر�س"  "�سوم 
اأن  ب��ع��ذر  ل��ه  ي��ح��ق  م��ن  ف��ي��ه  ومبينا 

بعدد  �سوما  بعدها  ليق�سي  يفطر 

اأن يزول  اأفطر فيها، بعد  الأيام التي 

اَن  َرَم�سَ )�َسْهُر  احلق:  فيقول  العذر، 

ا�ِس  ِللنَّ ى  ُهداً اْلُقْراآَُن  ِفيِه  اأُن��ِزَل  الَِّذي 

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن �َسِهَد  َوَبييِّ

ا  ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�ساً ْهَر َفْلَي�سُ ِمنُكُم ال�سَّ

اٍم اأَُخَر ُيِريُد  ٌة ِمْن اأَيَّ اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ

اْلُع�ْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�ْسَر  ِبُكُم   
ُ َّ
اهلل

َعَلى   
َ َّ
اهلل وا  ُ َوِلُتَكريِّ َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلوا 

البقرة:  َت�ْسُكُروَن(  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما 

.185
امل�سلمن  ق��ل��وب  اط���م���اأن���ت  وق����د 

الذي  هلل  وت�سليما  اإمي��ان��ا  الأوائ����ل 

ولكن  الع�سر،  ل  الي�سر  وبنا  بهم  اأراد 

اأنه  ال�سوم  فر�س  ت��درج  يف  املالحظ 

بداأ اختياريا من �ساء �سامه ومن �ساء 

اأفطره واأطعم م�سكينا ول �سيء عليه، 

�سهر  ب�سيام  ا  قاطعاً ال��ق��راآن  ن��زل  ثم 

رم�سان، وكانت مدة الإفطار ومقاربة 

اإىل  املغرب  اأذان  الن�ساء حمدودة من 

فر�س  اإىل  تخيري  فمن  الع�ساء،  اأذان 

ت�سييق  ذل��ك  يف  ك��ان  فهل  وحت��دي��د، 

عليهم؟  و�سع  اأن  بعد  امل�سلمن  على 

ا  مغ�سيًّ الأن�سار وقع  اأحد  واأن  خا�سة 

نام  حتى  الإفطار  فاته  اأن  بعد  عليه 

ي�ستطيع  ومل  الع�ساء  �سالة  وم��رت 

التايل  اليوم  مغرب  بعد  اإل  ياأكل  اأن 

التي  الأوىل  ال�سوم  ق��واع��د  ح�سب 

بن اخلطاب  اإن عمر  بل  فر�سها اهلل، 

نف�سه الذي كان القراآن ينزل م�سدقا 

نف�سه  اخ��ت��ان  ق��د  ي��ق��ول،  م��ا  بع�س 

املحظور،  الوقت  يف  ام��راأت��ه  وجامع 

فلماذا مل يبح اهلل املفطرات من اأذان 

نزلت  كما  الفجر  اأذان  اإىل  امل��غ��رب 

الآيات بعد ذلك، خا�سة واأن التخيري 

اأن يتبعه  ال�سوم كان يجب  يف بداية 

هذا التخفيف الأخري؟

اإن اهلل اأراد اأن يدرب الفئة الأوىل 

وهي   - ال��ع��ب��ادة  جم��ال  يف  امل�سلمة 

�سوف  ملا  ا  عمليًّ ا  تدريباً  - ال�سوم  هنا 

ي��الق��ون��ه خ����الل م�����س��رية ال��دع��وة 

يف  ا�سراحوا  واإن  فهم  الإ�سالمية، 

امل��دي��ن��ة ع��ن م��ك��ة واأ���س��ب��ح ل��ه��م من 

الأن�����س��ار اإخ���وان واأع����وان، ف��اإن هذا 

الي�سر وتلك ال�سعة ل دوام لهما، فهم 

واإن كانوا �سينت�سرون يف بدر، ف�سوف 

ينهزمون يف اأحد، واإن كانوا �سيوقفون 

املتحالفة  والأح���زاب  قري�س  زح��ف 

معها بحفر اخلندق، ف�سوف يتعر�سون 

بجانب  ال���داخ���ل  يف  ال��ي��ه��ود  ل��غ��در 

ال�سيق  بعد  ثم  اخل��ارج،  من  احل�سار 

ياأتي الفرج، وبعد الع�سر ياأتي الي�سر، 

عليهم  اهلل  ف�سل  امل�سلمون  ليلم�س 

ت�سعف  ف��ال  ب��ه،  مو�سولن  ويكونوا 

فتاأتي  فتح،  اأو  ن�سر  بعد  به  �سلتهم 

يعت�سمون  جتعلهم  �سدة  اأو  هزمية 

يف  ا  دائماً فيكونون  املتن  اهلل  بحبل 

ف�سل اهلل، يحمدونه اإن جعل لهم بعد 

ا،  ن�سراً الهزمية  وبعد  ا،  ي�سراً الع�سر 

ماذا  ويتذكرون  فرجا،  ال�سيق  وبعد 

هزمية  بهم  امتدت  لو  حالهم  �سيكون 

ع�سر  بهم  ط��ال  اأو  امتدت  مما  اأك��ر 

ا  �سكراً اأكر مما طال، في�سجدون اهلل 

وامتناناًا.

وكذلك كانت فري�سة ال�سيام ي�سرا 

ا بالفر�س ت�سييقا  بالختيار، ثم ع�سراً

للزمن املباح فيه املفطرات حتى �سالة 

الع�ساء، ثم ي�سرا بتو�سيع الزمن حتى 

علم  امل�سلمون  ليعلم  الفجر،  مطلع 

يقن قائم على التجربة والدليل اأن 

ا ومل يرد بهم  اهلل اأراد بهم الي�سر حقًّ

الع�سر.

اأن  امل�سلمون  ي��رى  عندما  وه��ك��ذا 

اأمور  لهم  وي�سر  عنهم  خفف  قد  اهلل 

من  ال�سالة  فر�س  فجعل  عباداتهم؛ 

وجعل  خم�سة،  اإىل  ا  فر�ساً خم�سن 

وجعل  �سبيال،  اإليه  ا�ستطاع  ملن  احلج 

�سليما  �سحيحا  ا�ستطاعه  ملن  ال�سيام 

حتى  املباحات  وجعل  بالغا،  مقيما 

من  وجعل  رم�سان،  من  الفجر  طلوع 

عليه  �سيء  ل  نا�سيا  ي�سرب  اأو  ياأكل 

وليتم �سومه.

عندما يرى امل�سلمون ذلك التي�سري، 

�سكر  من  ملزيد  اأدع��ى  ذل��ك  يكون  األ 

�سننا  افر�سه  مما  اأك��ر  �سالة  اهلل 

افر�سه،  مما  اأك��ر  و�سياما  ونوافل، 

كل يومي اثنن وخمي�س اأو ثالثة من 

م�سلم،  لكل  تي�سر  ح�سبما  اأو  �سهر  كل 

وثوابه  اأج���ره  ل��ه  ع��ب��ادة  �سكر  وه��و 

الذي ل ي�سيع، ومن اكتفى مبا فر�سه 

اهلل عليه فح�سبه ذلك وكفى.

الأخذ  �سرورة  الر�سول  اأكد  ولهذا 

اهلل  لأن  العبادة؛  يف  اهلل  برخ�سة 

لهم  اأب��اح  حينما  منهم  بعباده  اأدرى 

ما اأباح من تي�سري، لذا قال �سلَّى اهلل 

اهلل  برخ�سة  عليكم   " و�َسلَّم:  عليه 

يحب  اهلل  واإن  لكم"،  رخ�����س  ال��ت��ي 

توؤتى  اأن  يحب  كما  رخ�سه  توؤتى  اأن 

عزائمه.

وبلغ من تي�سريات اهلل اأن من اأفطر 

لعذر يف رم�سان، فلي�س عليه اأن يق�سي 

ما اأفطر من اأيام اإل بعد زوال العذر، 

ول يجب عليه التتابع يف الق�ساء.

عن اأبي هريرة: اأن ر�صول الله مر على �صربة طعاٍم، 
فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�صابعه بلال، فقال: " ما هذا 
ر�صول  يا  ال�صماء  اأ�صابته  قال:  الطعام؟"،  يا �صاحب 
الله قال: " اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س، 

من غ�س فلي�س مني" رواه م�صلم.

واأنه من  الغ�س،  يف احلديث دللة على حترمي 

كبائر الذنوب؛ لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  

." مني  فلي�س  غ�س  "من 
 ،" مني  "فلي�س  و�سلم:   عليه  اهلل  �سلى  قوله 

فيه اإنكار بليغ لالنت�ساب لأمة حممد عليه اأف�سل 

ل  ال�سلف  م��ن  كثريا  اأن  علما  وال�سالم  ال�سالة 

لتكون  الأحاديث؛  هذه  مثل  تاأويل  يف  يخو�سون 

اأزجر يف قلوب النا�س.

و للغ�س اأنواع عديدة، ومن اأهمها:

ومنه  املعامالت،  من  وغريها  البيوع  يف  الغ�س 

حديث الباب.

الن�سح، واملراد به عدم الإخال�س يف  الغ�س يف 

الن�سح.

ي�سار  بن  معقل  حديث  ومنه  للرعية،  الغ�س 

املتفق عليه: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  

"ما من عبد ي�سرعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت 
وهو غا�س لرعيته، اإل حرم اهلل عليه اجلنة ".

فعل  كما  الدين،  يف  الغ�س  الغ�س:  اأعظم  ومن 

واأظهروا  احلق  كتموا  حن  اإ�سرائيل  بني  اأحبار 

الدنيا،  من  ا  عَر�ساً بذلك  يبتغون  الباطل،  للنا�س 

�سواء  عن  و�سلوا  ا،  كثرياً واأ�سلوا  قبل  من  ف�سلُّوا 

من  الأزم��ات،  يف  وخا�سة  احلق،  فكتمان  ال�سبيل، 

الغ�س لالأمة، اإل من مل ي�ستطع اأن ي�سدع به.
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن  ا�ِص َوَبيِّ ُن ُهًدى ِللنَّ اَن الَِّذي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآَ قال تعاىل: {�َشْهُر َرَم�شَ

 ِبُكُم اْلُي�ْشَر 
ُ َّ
اٍم اأَُخَر ُيِريُد اهلل يَّ ٌة ِمْن اأَ ْو َعَلى �َشَفٍر َفِعدَّ ا اأَ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�شً ْهَر َفْلَي�شُ �َشِهَد ِمنُكُم ال�شَّ

 َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن} 
َ َّ
وا اهلل ُ َة َوِلُتَكربِّ َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْشَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

ِعيًفَا}                       �شورة البقرة الآية 185 َف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلإِْن�َشاُن �شَ  اأَْن ُيَخفِّ
ُ َّ
قال تعاىل: {ُيِريُد اهلل
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أهــل القرآن

عبد الرحمان حممد

اأيها  لكم  يبن  اأن  يريد  اأن��ه  تعاىل  يخر 

مما  عليكم،  وح��رم  لكم  اأح��ل  ما  املوؤمنون 

تقدم ذكره يف هذه ال�سورة وغريها، 

)وي��ه��دي��ك��م ���س��ن ال��ذي��ن من 

طرائقهم  ي��ع��ن��ي  ق��ب��ل��ك��م( 

�سرائعه  واإت��ب��اع  احلميدة 

التي يحبها وير�ساها،

من  اأي  عليكم(  )وي��ت��وب   

 عليم 
نّ

وامل��ح��ارم، } واهلل الإث��م 

وق��دره  �سرعه  يف  اأي  حكيم{ 

واأفعاله واأقواله، 

ال�سهوات  يتبعون  الذين  )ويريد 

يريد  اأي  عظيما(  ميال  متيلوا  اأن 

اأت���ب���اع ال�����س��ي��اط��ن م���ن ال��ي��ه��ود 

عن  متيلوا  اأن  وال��زن��اة  والن�سارى 

احلق اإىل الباطل ميال عظيما. 

 اأن يخفف عنكم( اأي يف �سرائعه 
نّ

)يريد اهلل

واأوام�����ره ون��واه��ي وم��ا ي��ق��دره ل��ك��م، )وخلق 

الإن�سان �سعيفا( فنا�سبه التخفيف ل�سعفه يف 

نف�سه و�سعف عزمه وهمته. 

الإن�سان  )وخلق  طاوو�س:  وقال: 

الن�ساء،  اأم����ر  يف  اأي  ���س��ع��ي��ف��ا( 

عقله  يذهب  وكيع:  وق��ال 

مو�سى  وق���ال  عندهن، 

لنبينا  ال�سالم  عليه 

 عليه 
نّ

حممد �سلى اهلل

الإ���س��راء  ليلة  و�سلم 

عليكم؟  ف��ر���س  م����اذا 

بخم�سن  اأم���رين  ف��ق��ال: 

وليلة،  ي���وم  ك��ل  يف  ���س��الة 

ربك  اإىل  ارج���ع  ل��ه:  ف��ق��ال 

ف��ا���س��األ��ه ال��ت��خ��ف��ي��ف ف��اإن 

فاإين  ذلك،  تطيق  ل  اأمتك 

على  قبلك  النا�س  بلوت  قد 

ما هو اأقل من ذلك فعجزوا، واإن اأمتك اأ�سعف 

ع�سرا  فو�سع  فرجع  وقلوبا  واأب�سارا  اأ�سماعا 

ثم رجع اإىل مو�سى فلم يزل كذلك حتى بقيت 

خم�سا.

الرد على امل�صككني يف فر�ض ال�صيام
 ب�صهر رم�صـــان الكرمي

الرباءة من الغ�سا�سني
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب هكذا عا�سوا 

مع القراآن 

اإعداد:�شماح خميلي

فلي�ستجيبوا يل

تدرج ال�ســـوم يف االإ�سالم



من اأقوال ال�صاحلني
قلوبكم  من  الدنيا  واأخرجوا  ملقركم  فخذوا  مقر  دار  والآخرة  مفر  دار  الدنيا  جعل  اهلل  "اإن 

قبل اأن تخرج منها اأبدانكم، ول تهتكوا اأ�ستاركم عند من يعلم اأ�سراركم، ففي الدنيا حييتم 

ولغريها خلقتم؛ اإمنا مثل الدنيا كال�سم اأكله من ل يعرفه واجتنبه من عرفه ومثل الدنيا مثل 

احلية م�سها لن ويف جوفها ال�سم القاتل يحذرها ذوو العقول ويهوي اإليها ال�سبيان باأيديهم". 

مالك بن دينار رحمه اهلل

مر�سى الغدة ونظام العالج

زاوية من نور

ال�صباقون اإىل الإ�صالم

اأبو بكر ال�صديق ر�صي الله عنه.. ل حتزن اإن الله معنا

بعد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق��ام 

نزول �سورة املدثر "يا اأيها املدثر قم فاأنذر.."، 

وحيث  وت��ع��اىل؛  �سبحانه  اهلل  اإىل  بالدعوة 

عبادة  اإل  لهم  دي��ن  ل  جفاة  كانوا  قومه  اإن 

اأنهم  اإل  لهم  حجة  ول  والأوث����ان،  الأ���س��ن��ام 

اإل  لهم  اأخ��الق  ذل��ك، ول  اآب��اءه��م على  األ��ف��وا 

حل  يف  لهم  �سبيل  ول  والأنفة،  بالعزة  الأخ��ذ 

مت�سدرين  ذلك  مع  وكانوا  ال�سيف،  اإل  امل�ساكل 

وحمتلن  العرب،  جزيرة  يف  الدينية  للزعامة 

فقد  كيانها،  حفظ  �سامنن  الرئي�س،  مركزها 

الدعوة  تكون  اأن  ذلك  تلقاء  احلكمة  من  كان 

يف بدء اأمرها �سرية؛ لئال يفاجئ اأهل مكة مبا 

يهيجهم . 

�سلى  الر�سول  يعر�س  اأن  الطبيعي  من  وكان 

اهلل عليه و�سلم الإ�سالم اأول على األ�سق النا�س 

اإىل  فدعاهم  واأ�سدقائه،  بيته،  اأه��ل  من  به 

الإ�سالم، ودعا اإليه كل من تو�سم فيه اخلري ممن 

يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب احلق واخلري، 

ويعرفونه بتحري ال�سدق وال�سالح، فاأجابه من 

هوؤلء � الذين مل تخاجلهم ريبة قط يف عظمة 

نف�سه  وجاللة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 

و�سدق خره � جمع عرفوا يف التاريخ الإ�سالمي 

النبي  زوجة  مقدمتهم  ويف  الأولن،  بال�سابقن 

املوؤمنن خديجة بنت  اأم  �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سراحيل  بن  حارثة  بن  زي��د  وم��وله  خويلد، 

و�سديقه  طالب  اأبي  بن  علي  عمه  وابن  الكلبي 

اأول  يف  ه��وؤلء  اأ�سلم  ال�سديق   بكر  اأبو  احلميم 

يوم الدعوة . 

ثم ن�سط اأبو بكر يف الدعوة اإىل الإ�سالم، وكان 

رجال ماألوفا حمببا �سهال ذا خلق ومعروف، وكان 

وجتارته  لعلمه  وياألفونه؛  ياأتونه  قومه  رجال 

من  به  يثق  من  يدعو  فجعل  جمال�سته،  وح�سن 

قومه ممن يغ�ساه ويجل�س اإليه، فاأ�سلم بدعوته 

العوام  بن  والزبري  الأم���وي،  عفان  بن  عثمان 

الأ�سدي، وعبد الرحمن بن عوف، و�سعد بن اأبي 

وقا�س الزهريان، وطلحة بن عبيد اهلل التيمي،  

فكان هوؤلء النفر الثمانية الذين �سبقوا النا�س 

هم الرعيل الأول وطليعة الإ�سالم . 

ثم تال ه��وؤلء اأم��ن ه��ذه الأم��ة اأب��و عبيدة 

ع��ام��ر ب��ن اجل���راح م��ن بني احل���ارث ب��ن فهر، 

وامراأته  املخزومى،  الأ�سد  عبد  بن  �سلمة  واأبو 

املخزومى،  الأرق��م  اأب��ي  بن  والأرق��م  �سلمة،  اأم 

قدامة  واأخ��واه  اجُلَمِحىنّ  مظعون  بن  وعثمان 

بن  املطلب  ابن  احلارث  بن  وعبيدة  اهلل،  وعبد 

وامراأته  العدوى،  زيد  بن  و�سعيد  مناف،  عبد 

بن  عمر  اأخ��ت  العدوية  اخلطاب  بنت  فاطمة 

وجعفر  التميمى،  الأرت  بن  وخباب  اخلطاب، 

ُعَمْي�س،  بنت  اأ�سماء  وام��راأت��ه  طالب،  اأب��ي  بن 

وامراأته  الأم��وى،  العا�س  بن  �سعيد  بن  وخالد 

اأخوه عمرو بن �سعيد بن  اأمينة بنت خلف، ثم 

العا�س، وحاطب بن احلارث اجلمحي، وامراأته 

فاطمة بنت املَُجليِّل واأخوه اخلطاب بن احلارث، 

ابن  معمر  واأخ��وه  ي�سار،  بنت  ُفَكْيَهة  وامراأته 

وامراأته  الزهري،  اأزه��ر  بن  واملطلب  احل��ارث، 

بن  اهلل  عبد  بن  ونعيم  ع��وف،  اأب��ي  بنت  رملة 

من  قر�سيون  كلهم  وه���وؤلء  ال��ع��دوي،  النحام 

بطون واأفخاذ �ستى من قري�س . 

غري  من  الإ�سالم  اإىل  الأول��ن  ال�سابقن  ومن 

وم�سعود  الهذيل،  م�سعود  بن  اهلل  عبد  قري�س :  

بن ربيعة القاري، وعبد اهلل بن جح�س الأ�سدي 

رباح  بن  وب��الل  جح�س،  بن  اأحمد  اأب��و  واأخ��وه 

بن  وعمار  الرومي،  �ِسنان  بن  َهْيب  �سُ احلب�سي، 

يا�سر العن�سي، واأبوه يا�سر، واأمه �سمية، وعامر 

بن ُفهرية .  

من  غري  الن�ساء  من  الإ�سالم  اإىل  �سبق  وممن 

واأم  احلب�سية،  بركة  اأمي��ن  اأم  ذكرهن :   تقدم 

الف�سل لبابة الكرى بنت احلارث الهاللية زوج 

بكر  اأبي  بنت  واأ�سماء  املطلب،  عبد  بن  العبا�س 

ال�سديق ر�سي اهلل عنهما . 

ويظهر  الأولن،  بال�سابقن  معروفون  هوؤلء 

املو�سوفن  ع��دد  اأن  وال�ستقراء  التتبع  بعد 

وثالثن  مائة  اإىل  و�سل  الإ�سالم  اإىل  بال�سبق 

رجال وامراأة، ولكن ل يعرف بال�سبط اأنهم كلهم 

اإ�سالم  تاأخ��ر  اأو  بالدع���وة  اجلهر  قبل  اأ�سلموا 

بع�سهم اإىل اجلهر بها .

الفيل  بعد  ع��ه  اهلل  ر�سي  ول��د 

ب�سنتن و�ستة اأ�سهر، و�سحب النبي 

البعثة،  قبل  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى 

و�سبق اإىل الإميان به، فكان اأول الرجال 

اإ������س�����الم�����ا، 
وا�ستمر معه مدة اإقامته مبكة، ورافقه يف الهجرة ويف 

الغار، ويف امل�ساهد كلها اإىل اأن مات، وكانت الراية معه يوم "تبوك"، 

وحج بالنا�س يف حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم - �سنة ت�سع، 

ر�سول  ب�"خليفة  امل�سلمون  ولقبه  بعده،  الأر���س  يف  خليفة  وا�ستقر 

اهلل"، وقد اأدرَك اأبوه اأبو قحافة الإ�سالم فاأ�سلم، وغلب عليه لقب: 

"عتيق".
واأخرج اأبو داود يف الزهد ب�سنٍد �سحيح عن عروة، قال: اأ�سلم اأبو 

اأنه مات  األف درهم، قال ُعروة: واأخرتني عائ�سة  اأربعون  بكر وله 

وما ترك دينارا ول درهما، اأنفقها كلها يف �سبيل اهلل.

 
ُ َّ
َرُه اهلل ُروُه َفَقْد َن�سَ من اأعظم مناقبه قول اهلل - تعاىل -: )اإِلَّ َتْن�سُ

اِحِبِه  اإِْذ اأَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثَنْنِ اإِْذ ُهَما يِف اْلَغاِر اإِْذ َيُقوُل ِل�سَ

اأبو بكر بال  40، فاإن املراد ب�ساحبه  َمَعَنا(التوبة:   
َ َّ
اإِنَّ اهلل َزْن  َل حَتْ

نزاع.

عليه  اهلل  �سلَّى   - النبي  اأنَّ  اأن�س  حديث  من  ال�سحيحن  يف  وثبت 

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

يف  ُي�سركه  ومل  �سهرية،  كثرية  الغار  يف  معه  كان  كونه  يف  والأحاديث 

هذه املَْنقبة غرُيه.

ر ر�سي اهلل عنه باجلنة فعن اأبي هريرة قال: قال ر�سول  وقد ُب�سنّ

ا؟"، قال  اهلل - �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم -: "َمن اأ�سبح منكم اليوم �سائماً

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

ا"، قال اأبو بكر: اأنا، قال: "فَمن  قال: "فَمن اأطَعَم منكم اليوم م�سكيناً

اأنا، فقال ر�سول اهلل - �سلَّى  اأبو بكر:  ا"، قال  اليوم مري�ساً عاد منكم 

اهلل عليه و�سلَّم -: "ما اجتَمْعَن يف امرئ، اإلَّ دَخَل اجلنة".

ولقد كان رجال ح�سيفا عاقال، اأكر النا�س فهما واإدراكا ملراد ر�سول 

اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم.

فعن اأبي �سعيد اخلدري قال: خطب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم 

ا بن الدنيا وبن ما عنده، فاختاَر ما عند  - فقال: "اإنَّ اهلل خريَّ عبداً

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

ال�سيخ، اإن يكن اهلل خري عبدا بن الدنيا وبن ما عنده، فاختار ما عند 

اهلل، فكان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - هو العبد، وكان اأبو بكر 

حبته وماله  اأعلََمنا، قال: "يا اأبا بكر ل تبِك؛ اإنَّ اأَمنَّ النا�س علينّ يف �سُ

ة  ا خليالاً من اأُمتي، لتَخذُت اأبا بكر، ولكن اأخوَّ اأبو بكر، ولو كنُت ُمتِخذاً

، اإلَّ باُب اأبي بكر". ته، ل َيْبَقَنَّ يف امل�سجد باٌب اإلَّ �ُسدَّ الإ�سالم ومودَّ

باأبي اأنت واأمي طبت حيا وميتا

عن  فك�سف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وف��اة  عند  ثابتا  كان 

ا، والذي نف�سي  تاً ا وَمييِّ له، قال: باأبي اأنت واأمي، ِطْبَت حيًّ ر�سول اهلل فقبَّ

بيده ل ُيذيقك اهلل املوَتَتْن اأبدا، ثم خرج، فحمد اهلل واأثنى عليه، 

ا قد مات، وَمن كان يعبد  ا، فاإنَّ حممداً وقال: األ َمن كان يعبد حممداً

ُتوَن( الزمر:  َواإِنَُّهْم َمييِّ ٌت  اهلل، فاإنَّ اهلل حيٌّ ل ميوت، وقال: )اإِنََّك َمييِّ

�ُسُل اأََفاإِْن َماَت  ٌد اإِلَّ َر�ُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مَّ 30، وقال: )َوَما حُمَ
 
َ َّ
رَّ اهلل َي�سُ َفلَْن  َعِقَبْيِه  َعلَى  َيْنَقِلْب  َوَمْن  اأَْعَقاِبُكْم  َعلَى  اْنَقلَْبُتْم  ُقِتَل  اأَْو 

اِكِريَن( اآل عمران: 144، قال: فَن�َسَج النا�س   ال�سَّ
ُ َّ
ا َو�َسَيْجِزي اهلل �َسْيئاً

يبكون.

وح�سلت يف اأيامه اأخطر الفنت التي ا�ستطاع بِحكمته و�سجاعته اأن 

ة كثري من العرب الذين امتنعوا عن اأداء  يق�سي عليها يف َمْهدها، اإنها ِردَّ

ة. دَّ الزكاة فاأعزَّ اهلل الدين باأبي بكر يوم الريِّ

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

:"فلم يزْل يحثُّ مراجعتي، حتى �سَرح اهلل �سدري للذي �سَرح اهلل له 

ْعُت القراآن اأجمُعه  �سدر اأبي بكر وعمر، وراأيت يف ذلك الذي راأَيا، فتتبَّ

َقاع والليَِّخاف، و�سدور الرجال". من الُع�ُسب والريِّ

بكر  اأبو  تويفيِّ  َّا  "مَل قال:   - عنه  اهلل  ر�سي   - �سفوان  بن  اأ�سيد  عن 

ت املدينة بالبكاء، ودِه�َس النا�س كيوم َقْب�س النبي -  ال�سديق، ارجَتَّ

�سلَّى اهلل عليه و�سلنّم.

تويف يوم الثنن يف جمادى الأُوىل �سنة ثالث ع�سرة من الهجرة، 

�سنتن  عنه  اهلل  ر�سي  بكر  اأبي  خالفة  كانت  و�ستن،  ثالث  ابن  وهو 

وثالثة اأ�سهر، واثنن وع�سرين يوما.

قد جاءت الأحاديث توؤكد اأن الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم كان ُيفِطر على ُرَطب، اأو متر، 

اأو ماء؛ فعن اأن�س بن مالك يقول: "كان ر�سول 

رطباٍت  على  ُيفطر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

فعلى  رط��ب��اٌت،  تكن  مل  ف��اإن  ي�سلي،  اأن  قبل 

متراٍت، فاإن مل تكن ح�َسا ح�َسواٍت من ماٍء".

ملاذا التمر؟
على  ر  �سكَّ اأ���س��رع  التمر  ر  �سكَّ اإن  ق��ال��وا: 

َع�ْسر  يف  ال��دم  اإىل  الفم  من  ينتقل  الإط��الق، 

�سكرها  و�سل  مترات  ثالث  اأكلَت  فاإذا  دقائق، 

اإىل مركز ال�سبع يف الدماغ، وبعد اأكل التمرات 

املغرب،  �سليت  قد  تكون  دقائق  بَع�ْسر  الثالث 

تاأكل  باعتدال،فال  فتاأكل  �سبعان،  اأنك  فت�سعر 

بخ�سوع  الراويح  ت�سلي  اأن  كثريا،فت�ستطيع 

وطماأنينة.

قيام النبي �صلى الله عليه و�صلم
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عهد  اأول  ك��ان 

لي�سلي  ليلة  ذات  خرج  اأن��ه  بالراويح  و�سلم 

اهلل  ر�سي  ال�سحابة  خلفه  ف�سلى  امل�سجد،  يف 

وكان  الثالثة،  ثم  الثانية،  الليلة  ثم  عنهم، 

فخاف  ليلة،  ك��ل  يف  ي���زداد  ال�سحابة  ع��دد 

ُتفَر�س  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

عن  جاء  ما  ذلك  ويف  عنها،  فيعِجزوا  عليهم 

اهلل  ر�سول  اأن  عائ�سة: 

عليه  اهلل  �سلى 

و�سلم خرج ذات ليلٍة من جوف الليل، ف�سلى يف 

امل�سجد، ف�سلى رجاٌل ب�سالته، فاأ�سبح النا�س، 

معه،  ف�سلَّْوا  منهم،  اأك��ر  فاجتمع  فتحدثوا، 

امل�سجد  اأهل  فكُر  فتحدثوا،  النا�س،  فاأ�سبح 

من الليلة الثالثة، فخرج ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، ف�سلوا ب�سالته، فلما كانت الليلة 

خرج  حتى  اأهله،  عن  امل�سجد  عجز  الرابعة 

على  اأقبل  الفجر  ق�سى  فلما  ال�سبح،  ل�سالة 

مل  فاإنه  بعد،  ))اأما  قال:  ثم  فت�سهد،  النا�س، 

ُتفَر�َس  اأن  خ�سيت  لكني  مكاُنكم،  عليَّ  يخَف 

عليكم، فَتعِجزوا عنها((.

عدد ركعات الرتاويح
�ُسئلت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها: كيف 

كانت �سالة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

رم�سان؟ فقالت: "ما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل 

على  غريه  يف  ول  رم�سان  يف  َيزيد  و�سلم  عليه 

ا، فال ت�َسْل عن  ، ي�سلي اأربعاً اإحدى َع�ْسرة ركعةاً

ا، فال ت�َسْل عن  ُح�سنهن وطولهن، ثم ي�سلي اأربعاً

ا". ُح�سنهن وطولهن، ثم ي�سلي ثالثاً

هدي النبي �صلى الله عليه 
و�صلم يف قيامه

كان يبداأُ �سالته بال�سواك؛عن حذيفة: اأن 

ر�سوَل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان اإذا قام من 

فاُه  ي�ُسو�ُس  الليل 

بال�سواك.

وك��������ان 

حذيفة،  �سالته؛عن  ُيطيل  وح��ده  �سلى  اإذا 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مع  �سليُت  ق��ال: 

عند  يركع  فقلت:  البقرة،  فافتتح  ليلٍة،  ذات 

ركعٍة،  يف  بها  ي�سلي  فقلت:  م�سى،  ثم  املائة، 

الن�ساء،  افتتح  ثم  بها،  يركع  فقلت:  فم�سى، 

يقراأ  فقراأها،  عمران،  اآل  افتتح  ثم  فقراأها، 

واإذا  ح،  �سبَّ ت�سبيٌح  فيها  باآيٍة  مرَّ  اإذا   ، مر�سالاً

ذ، ثم ركع،  ٍذ تعوَّ مرَّ ب�سوؤاٍل �ساأل، واإذا مرَّ بتعوُّ

فجعل يقول: ))�سبحان ربي العظيم((، فكان 

ا من قيامه، ثم قال: ))�سمع اهلل  ركوعه نحواً

ا مما ركع، ثم  ملن حمده((، ثم قام طويالاً قريباً

فكان  الأعلى((،  ربي  ))�سبحان  فقال:  �سجد، 

ا من قيامه. �سجوده قريباً

ال�سالة بركعتن  يبداأ  كان  اأنه  ومن هديه: 

خفيفتن؛ فعن عائ�سة، قالت: كان ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا قام من الليل لي�سلي، 

افتتح �سالته بركعتِن خفيفتن.

اأن ُيكَتب لك قيام ليلة فاحِر�س  اأردَت  واإذا 

على اأن ت�سلي الراويح كاملة مع الإمام؛ حتى 

ُيكَتب لك قيام ليلة؛ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 

الإمام  مع  �سلى  اإذا  الرجل  " اإن  و�سلم:  عليه 

حتى ين�سرف ُح�ِسَب له قيام ليلٍة ".

اآخر،  يوم  �سيام  ث��واب  تاأخذ  اأن  اأردت  اإذا 

فله  ا  �سائماً ر  فطَّ فمن  �سائم،  باإفطار  فعليك 

ف�ساهم  �سيء؛  اأجره  ينق�س من  اأجره، ل  مثل 

موائد  يف  بنقودك  و�ساِرْك  ال�سائم،  اإفطار  يف 

ا لفرٍد اأو اأ�سرة. الإفطار، اأو ا�سَنْع طعاماً

ـ هل ميكن ا�ستعمال البخاخة اخلا�سة بتو�سيع امل�سالك الهوائية يف اأثناء ال�سيام اأم ال؟
فاحت.ع تب�سة

احلكم يعود اإىل مكونات البخاخة فاإن كانت جمرد هواء يو�سع امل�سالك الهوائية وي�ساعد 

على التنف�س فال باأ�س منه ولي�س من املفطرات يف �سيء.

اأما اإن كانت البخاخة حتمل مركبات ي�ست�سعرها احللق من خالل حتولها اإىل �سائل ومتر 

اإىل املعدة فاإنها من املفطرات..فاإن كان ال�ستعمال قليل مرة اأو مرتن يف �سهر رم�سان فعدة 

من اأيام اأخر كما ذكر اهلل تعاىل ترخي�سا للمري�س املرجو �سفاوؤه.

حكم  فاحلكم  غالبه  اأو  لذلك  فعلية  حلاجة  كله  ال�سهر  يف  البخاخة  ا�ستعمال  كان  واإذا 

اأوىل مبعرفة ما ي�سح  الق�ساء..واأنت  الفدية بدل  الذي ل يرجى �سفاوؤه فترتب  املري�س 

لك. واهلل اأعلم

الفريك.. يوفر الطاقة لل�سائم
ال��ف��ري��ك م���ن امل��غ��ذي��ات امل�����س��ه��ورة يف 

ما  ك��ث��ريا  اأن��ه��ا  اإذ  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

والفريك  ال��ط��ه��ي..  جم��ال  يف  ت�ستخدم 

م��ن اأف�����س��ل الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ي��ق��ب��ل على 

يف  متمثلة  رم�سان  يف  اجلزائريون  تناولها 

احلبوب  من  وهو  "اجلاري"  اأو  "ال�سربة" 
هذا  اللذيذ  بالطعم  تتمتع  التي  املميزة 

م�سادر  اأح��د  الفريك  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

التغذية التي حتتوي على ن�سبة عالية من 

ال�سرورية  الغذائية  واملركبات  العنا�سر 

للج�سم  ولهذا تناوله مبعدل منتظم ي�سهم 

يف حماية اجل�سم من خطر التعر�س للكثري 

من  عاليا  مقدارا  يوفر  وهو  الأمرا�س  من 

الطاقة للج�سم.

لي�س هذا فقط واإمنا الفريك من امل�سادر 

واأهمها  بالفيتامينات  الغنية  الغذائية 

حيث  املركبة  )ب(  فيتامينات  جمموعة 

الفريك  اأن  اإىل  العلمية  التجارب  اأ�سارت 

يحتوي على ن�سبة عالية من الريبوفالفن 

وفيتامن  ال��ف��ولت  واأحما�س  والثيامن 

)ب6( . 

وتعتر حبوب الفريك من احلبوب التي 

العنا�سر  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حتتوي 

واملعادن كاحلديد والكال�سيوم واملغني�سيوم 

والفو�سفور واملنجنيز والزنك والنحا�س.

هذا بالإ�سافة اإىل اأنه يحتوي على كمية 

كبرية من الألياف الغذائية الالزمة جل�سم 

واحدة  وجبة  تناول  مع  ولهذا  الإن�سان 

الكمية  رب��ع  للج�سم  ت��وف��ر  ال��ف��ري��ك  م��ن 

الألياف  من  يومي  مبعدل  يحتاجها  التي 

الغذائية. 

وخراء  العلماء  من  العديد  اأ�ساد  وقد 

على  للحفاظ  الفريك  بفوائد  التغذية 

�سحة  على  يحافظ   وه��و  اجل�سم  �سحة 

حتتوي  الفريك  حبوب  لأن  وهذا  العينن 

على معدلت كبرية من اللوتن. 

كما اأنه ي�سهم وب�سكل فعال يف حل وعالج 

من   والوقاية  اجلهاز  وا�سطرابات  م�ساكل 

�سرطان القولون كما اأن من فوائد الفريك 

م�ستويات  تنظيم  اإع���ادة  يف  ي�ساعد  اأن��ه 

له  ال��ف��ري��ك  ف���اإن  ول��ه��ذا  ال���دم  يف  ال�سكر 

ال�سكر  من  تعاين  التي  للحالت  فاعليته 

مبختلف اأنواعه . 

الفريك  يف  امل���وج���ودة  ال��روت��ي��ن��ات  و 

ب�سكل  والعظام  الع�سالت  منو  يف  ت�ساعد 

على  م�ساعد  عامل  ه��و  و  و�سليم،  �سحي 

حماية اجلهاز الع�سبي.

ل يعاين مر�سى الغدة الدرقية غالبا 

رم�سان،  �سهر  خالل  خا�سة  م�ساكل  من 

العالج  نظام  تغيري  اإىل  يحتاجون  ول 

يف معظم الأحيان وميكنهم ال�سيام دون 

م�ساكل.

يف  نق�س  من  يعانون  الذين  املر�سى   

تناول  يف�سل  الدرقية  الغدة  وظائف 

الليفوثريوك�سن  الثريوك�سن/  هرمون 

لكن  ال�����س��ح��ور  م��ن  ���س��اع��ة  ن�سف  ق��ب��ل 

الأط��ب��اء وج���دوا اأن ه��ذا الأم���ر ميثل 

ل  قد  الذين  املر�سى،  لأغلب  �سعوبة 

الوقت،  ال�ستيقاظ يف هذا  ي�ستطيعون 

مع  يتناولونه  اأو  ال��دواء  يتناولون  فال 

وجبة ال�سحور وميكن حل هذه امل�سكلة 

موعد  يف  ال���دواء  املر�سى  ت��ن��اول  اإذا 

النوم.

ن�ساط  زي���ادة  مر�سى  يخ�س  م��ا  يف 

الغدة الدرقية، ب�سكل عام ميكن لهوؤلء 

الأعرا�س  كانت  اإذا  ال�سيام  املر�سى 

وميكن  فيها،  التحكم  وميكن  حم��دودة 

للطبيب اختيار اأو تغيري نوع الدواء اإىل 

يوميا  مرتن  اأو  مرة  تناوله  ميكن  نوع 

فقط خالل �سهر رم�سان. 

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

11
ال�ضبت 07 مايو 2969/ 

املوافق   2019 ماي    18
لـ 13 رم�ضان 1440

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ت
انيا

مض
ر

Newsالأورا�سحلظة لصحتك

اللهم اإين اأ�ساألك باأين اأ�سهد اأنك اأنت اهلل الذي ل اإله اإل اأنت .. الأحد ال�سمد 

الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له .. اللهم اإنا ن�ساألك زيادة يف الإميان وبركة 

يف العمر و�سحة يف اجل�سد و�سعة يف الرزق وتوبة قبل املوت، و�سهادة عند املوت 

ومغفرة بعد املوت وعفوا عند احل�ساب، واأمانا من العذاب، ون�سيبا من اجلنة 

، وارزقنا النظر اإىل وجهك الكرمي، اللهم ارحم موتانا وموتى امل�سلمن، واأنر 

دروب الأحياء منهم اإىل اليقن والثبات على الدين. اآمن

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

واذكروا نعمة اهلل

ذكر الأولني

اإفطاره وقيامه عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم
يف مدر�سة ال�سيام



بعد اعتمادها خلف�س االأ�سعار ..

اجلزء الثاين: مع الدكتور من�سف بلعيدي خمت�س يف طب وجراحة االأ�سنان 

- ا�شتخدام مغلي القرنفل يف امل�شم�شة 

بعد ال�شحور يحافظ على رائحة الفم 

طيبة طوال فرتة ال�شيام.

- احلر�ص على عدم الإفراط بتناول 

لأنها  ــان،  رمــ�ــش �ــشــهــر  يف  ــويــات  احلــل

تتعر�ص للتخمر، مما قد يوؤدي لظهور 

للفم،  م�شتحبة  غــري  رائــحــة  رائــحــة 

وميكن تناول الفاكهة بدًل منها.

على  املحتوية  اخل�شروات  تناول   -

الأ�شنان  ل�شحة  مفيد  بكرة  الألياف 

الرائحة  ذات  الفواكه  تناول  والفم 

رائحة  يطيب  الفراولة  مثل  الطيبة 

اأنــهــا غنية  ــفــم والأ�ـــشـــنـــان، كــمــا  ال

الأ�شنان  لتقوية  املفيد  بالكال�شيوم 

�شرب  يف  الإفــراط  عدم   - و�شحتها. 

وال�شكرية،  ــة  ــازي ــغ ال ــات  ــروب ــش ــ� امل

واحلــ�ــشــول عــلــى الــ�ــشــوائــل الــالزمــة 

ــاب  الأعــ�ــش مــ�ــشــروبــات  مــن  للج�شم 

املفيد  الأخ�شر  ال�شاي  مثل  الطبيعية 

واأي�شًا  البكترييا،  على  الق�شاء  يف 

للفلورايد  هام  م�شدر  الأ�شود  ال�شاي 

الأ�شنان،  ل�شحة  املفيد 

الــــــتــــــدخــــــني مـــن 

امل�شببة  الـــعـــادات 

لــــــروائــــــح الـــفـــم 

وال�شيام  الكريهة، 

ـــر رمـــ�ـــشـــان  ـــه ـــش و�

للتعود  جيدة  فر�شة 

والإقــــــــــــــــالع عــن 

التدخني.

جبة  تـــنـــاول   -

�شهل  �ـــشـــحـــور 

ول  لــلــهــ�ــشــم، 

ــــــوي  حتــــــت

الثوم  على 

لب�شل  ا و

ــــاأكــــولت  وامل

ذات الرائحة النفاذة، والتي من �شاأنها 

فرتة  اأثناء  الفم  رائحة  يف  الت�شبب 

ال�شيام.

- تناول الهيل، اأو الزعرت، اأو الريحان 

ال�شحور  وجبة  بعد  اللبان  م�شغ  اأو 

يعمل على تعطري الفم.

ال�شكر  ــن  م ـــايل  اخل الــلــبــان  م�شغ   -

اللعاب  اإفــراز  لزيادة  الوجبات  بعد 

الغري  الفم  رائحة  ظهور  مينع  بالفم 

م�شتحبة.

الباطنة  الأمرا�ص  طبيب  مراجعة   -

والإ�شهال  بالإم�شاك  الإ�شابة  عند 

لفرتة طويلة ملا قد ي�شبب من رائحة 

فم غري م�شتحبة.

ــابــة بــالــتــهــابــات الــلــوز،  اأيــ�ــشــا الإ�ــش

واجليوب الأنفية املزمن ي�شبب رائحة 

على  احلــر�ــص  يجب  لــذا  كريهة،  فــم 

امل�شكلة  لعالج  املخت�ص  الطبيب  زيارة 

ب�شكل نهائي.

للو�شول  الأ�شنان  طبيب  -مراجعة 

امل�شتحبة،  غري  الفم  رائحة  لأ�شباب 

من  والتخل�ص  اللثة،  التهابات  وعالج 

ت�شو�ص  ي�شبب  الذي  اجلري  تراكمات 

الأ�شنان والتهاباتها.

 خماطر اإهمال نظافة الأ�شنان:

العناية  مو�شوع  اأن  النتباه  يرجى   

ول  الأهمية  يف  غاية  هو  بالأ�شنان 

درا�شات  اأثبتت  حيث  اإهماله،  يجوز 

طبّية اأّن تراكم اجلراثيم يف الأ�شنان 

من املمكن اأن ينتقل اإىل الّرئة مع تقّدم 

ال�ّشّن، في�شّبب نوعًا خطريًا من اأمرا�ص 

ــــوؤّدي اإىل  الــتــهــابــات الـــّرئـــة، وقـــد ي

الوفاة، لذا يجب اللتزام باملحافظة 

على نظافة الأ�شنان لتجّنب الأمرا�ص 

الّناجتة عن اإهمالها.

 كيفية تنظيف الأ�شنان:

ــان  ــن ــش ــاة الأ� ــش ــار فــر� ــي ــب اخــت ــج -ي

فال  ــح،  ــري امل املقب�ص  ذات  املنا�شبة 

يفتح  اأن  ال�شخ�ص  ي�شطر  اأن  يجب 

�شغرية  تكون  اأن  اأو  كبرٍي  ب�شكٍل  فمه 

جميع  اإىل  �شعرياتها  ت�شل  ل  بحيث 

�شعرياتها  تــكــون  واأن  الــفــم،  ـــزاء  اأج

لينٍة ولطيفٍة على اللثة وتتنا�شب مع 

ح�شا�شيتها، فمن غري املنا�شب ا�شتخدام 

الفر�شاة ذات ال�شعريات القا�شية على 

بالنزيف،  �شت�شاب  لأنها  ح�شا�شٍة  لثٍة 

فر�شاة  تغيري  اإىل  النتباه  يحب  كما 

الأقل،  على  اأ�شهٍر  ثالثة  كل  الأ�شنان 

اأمــرا�ــص  مــن  بـــاأي  الإ�ــشــابــة  بعد  اأو 

الأ�شنان واللثة، ويجب حفظها خارج 

التواليت.

-يــجــب ا�ــشــتــخــدام اخلــيــط مــن اأجــل 

بني  يرتاكم  الذي  اجلري  من  التخل�ص 

الأ�شنان. يتم و�شع القليل من املعجون 

على الفر�شاة بحيث ل تتجاوز الكمية 

فا�شتخدام  الــبــازيــالء؛  حبة  حجم 

اإىل  يــوؤدي  املعجون  من  كبرية  كمياٍت 

تعبئة الفم باملعجون، وبالتايل تقليل 

يجب  التنظيف  فمدة  التنظيف،  مدة 

األ تقل عن دقيقتني. 

بزاوية  الأ�شنان  فر�شاة  و�شع  -يجب 

من  اخلارجية  الطبقة  مع  درجٍة   45
ال�شن والبدء دائمًا بتنظيف الأ�شنان 

وا�شتخدم  ال�شفلية،  ثــم  الــعــلــويــة 

ولالأ�شفل،  لالأعلى  الدائرية  احلركة 

يجب  الأطـــراف  من  القــرتاب  وعند 

النتهاء  بعد  ــٍة.  ورق بلنٍي  التنظيف 

اخلارجية  الــطــبــقــات  تنظيف  مــن 

بتنظيف  الــبــدء  يجب  الأ�ــشــنــان  مــن 

الطريقة  بنف�ص  الداخلية  الطبقات 

ال�شابقة.

-يتم التخل�ص من املعجون يف املغ�شلة 

وتنظيف  باملاء،  جيدًا  الفم  وتنظيف 

من  وجتفيفها  جيٍد  ب�شكٍل  الفر�شاة 

بيئة  ــو  ه ــب  ــرط ال ــان  ــك امل لأن  املـــاء 

منا�شبة لنمو البكترييا.
ط������������ر�ئ������������ف رم�������������ض������ان������ي������ة

�شهر  من  الثاين  الأ�شبوع  دخــول  مع 

رم�شان الف�شيل فاإن �شهرات العائالت 

ال�شطايفية بقيت حمافظة على ذات 

الزخم مع بداية التوجه نحو املحالت 

التجارية من اجل اقتناء ك�شوة العيد 

بالن�شبة لالأطفال ال�شغار حيث بدت 

احلركة التجارية مزدهرة يف حمالت 

اخلا�شة  والأحـــذيـــة  املــالبــ�ــص  بيع 

خالل  من  ال�شهرات  خالل  بالأطفال 

الك�شوة  لقــتــنــاء  الــعــائــالت  تــوافــد 

خالل  الأ�شعار  ارتفاع  لتفادي  مبكرا 

الأيام الأخرية من ال�شهر الف�شيل كما 

هو حا�شل يف ال�شنوات الفارطة. 

العائالت  عديد  اأن  اأي�شا  واملالحظ 

اجللو�ص  اأجــل  من  الفر�شة  ت�شتغل 

املدينة  بو�شط  الفوارة  عني  ب�شاحة 

الذي تعرفه  املنع�ص  خا�شة مع اجلو 

حيث  احلالية  الفرتة  خالل  املدينة 

بهذه  مــكــان  عــلــى  احلــ�ــشــول  ي�شبح 

التاأخر  ال�شاحة �شعب املنال يف حال 

اإىل  مــاي   8 �شارع  يعرف  كما  قليال، 

غاية عني الفوارة حركة كبرية خالل 

من  حتى  العائالت  توافد  مع  ال�شهرة 

خارج مدينة �شطيف، علما اأن ال�شارع 

التجارية  املحالت  من  الكثري  ي�شم 

املخت�شة يف بيع املالب�ص والألعاب.

الكبري على  اأي�شا هو الإقبال  والبارز 

حمالت بيع املثلجات واملرطبات والتي 

قلتها  ظل  يف  كبرية  طــوابــريا  تعرف 

حيث  للمدينة،  الرئي�شية  بال�شوارع 

احللويات  املــرطــبــات،  ــذه  ه عو�شت 

بالنظر  الزلبية  غرار  على  الأخرى 

لنوعية املثلجات واملرطبات التي يتم 

بينما  اأ�شعارها،  ارتفاع  اإعدادها رغم 

التوجه  الأطــفــال  من  الكثري  يف�شل 

الت�شلية املجاورة والتي  نحو حديقة 

ملونة  مائية  بنافورات  تزويدها  مت 

فريدة من نوعها على امل�شتوى الوطني، 

الوجهة  هي  احلديقة  اأ�شبحت  حيث 

املف�شلة لل�شهرات الرم�شانية، خا�شة 

مع تركيب األعاب حديثة جدا اأدخلت 

البهجة يف نفو�ص الأطفال وذويهم.

فــاإن  �شطيف  مــديــنــة  عــن  وبــعــيــدا 

العلمة  مبدينة  الرم�شانية  ال�شهرات 

تلك  عن  كثريا  تختلف  ل  املــجــاورة 

بينما  الولية،  عا�شمة  يف  املوجودة 

تف�شل الكثري من العائالت يف البلديات 

الأخرى البقاء يف املنازل دون اخلروج 

من  زوار  ل�شتقبال  حت�شبا  وهذا  ليال 

الأقارب والأهل واجلريان. 

عبد الهادي.ب

انت�شرت خــالل هذا ال�شهر، الأ�شــواق اليومية 

خمتلــف  عــرب  والفواكــه  باخل�شــر  اخلا�شــة 

تــراب وليــة خن�شلــة حيــث يتوافــد الباعة 

الفو�شويــني علــى ال�شــوارع والأحيــاء لبلدية 

قاي�ــص التــي عرفــت فتح �شــوق جديــدة لأول 

مــرة بحــي الأمري عبــد القادر )قــرب املحطة 

القدمية( والذي يعرف اإقبال كبريا من طرف 

املواطنــني لقتنــاء كل مــا يتطلــب مــن خ�شر 

وفواكــه وغريها بالرغــم من الإرتفــاع الكبري 

لأ�شعــار هذه اخل�شــر والفواكه والتــي اأرهقت 

كاهــل املواطنــني الذين عــربوا عــن ا�شتيائهم 

من هــذا ومنهم مــن ذهــب اإىل املقاطعة وعدم 

ال�شراء بهذه الأ�شعار اخليالية.

ويف جولــة قمنــا بهــا بهــذه ال�شــوق لحظنــا 

والفواكــه  لبع�ــص اخل�شــر  الفاح�ــص  الغــالء 

وبالرغم من ذلك الإقبال كان كبريا من طرف 

املواطنــني يف حني كان الكتظــاظ كبريا عند 

بع�ص التجــار الذين يعتمدون خف�ص الأ�شعار، 

اأين جتاوز �شعر البطاطا 60 دج واخليار 150 

دج وال�شلطــة 120 دج والب�شــل بلغ 80 دج يف 

حــني �شهد املــوز الرتفــاع اإىل 300 دج، وهذه 

الأ�شعار موؤهلة الإرتفاع اأكر واأكر اإن مل يتم 

التحكــم يف ال�شوق من طــرف املخت�شني يف كبح 

ج�شع التجار.

 من جهتها بلدية املحمل بولية خن�شلة ت�شهد 

فو�شى عارمة يف ال�شــوق الواقع و�شط املدينة 

وعلى قارعــة الطريقة وهذا ب�شبب املزاحمة 

من طرف التجــار ما يوؤدي اإىل حالة واختناق 

بالأخ�ص يف و�شط املدينــة حيث ي�شهد اإقبال 

معتربا من طرف املواطنني.

متتلك اجلزائر زخما كبريا من العادات والتقاليد ما 

يجعلها من اأكر الدول التي تزخر بالتنوع الثقايف فقد 

جتد كل ولية من اجلزائر عادات وتقاليد خا�شة بها 

وحتى موروثها الثقايف املادي والالمادي ثري للغاية، 

حيث تعرف اجلزائر بالكثري من العادات الرم�شانية 

التي ت�شتهر بها يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك فن الطبخ 

التقليدي الذي و�شل �شيته اىل العاملية، فناهيك عن 

ال�شربة واحلريرة وكذا الطاجني وغريها من الأطباق 

التي حت�شر خ�شي�شا يف �شهر رم�شان يربز طبق "ال�شباح 

ال�شفرة"، الذي تعمل املراأة اجلزائرية على حت�شريه 

خالل هذا ال�شهر الف�شيل اأو قبله باأيام من اأجل 

ا�شتعماله عند احلاجة كون "ال�شباح ال�شفرة" تو�شع مع 

طبق الطاجني احللو عادة.

وت�شنع "ال�شباح ال�شفرة" اأ�شا�شا من اللوز املرحي و�شفار 

البي�ص والقليل من ال�شكر حتى ت�شبح عجينة �شهلة 

ال�شتعمال ثم تقلى يف الزيت لتاأخذ لونا ذهبيا ثم تو�شع 

يف مرق الطاجني احللو فهي تعطي مذاقا لذيذا للطبق 

كما اأنها ت�شيف له �شكال جميال خا�شة اإن كانت الأ�شكال 

متقاربة ومت�شاوية.

ولالإ�شارة يعترب اأ�شل "ال�شباح ال�شفرة" من ق�شنطينة 

�شرق اجلزائر اأين يعرف املطبخ هناك تنوعا كبريا 

خا�شة يف احللويات، يف حني مل تعد هذه الأكلة حكرا 

على املطبخ الق�شنطيني فقط بل اأ�شحت واحدة من اأهم 

الأكالت انت�شارا يف جميع اأنحاء البالد.

دورة يف �ل�ضوق:

الأ�صواق الفو�صوية ت�صتقطب 
املواطنني يف خن�صلة

حديقة الت�صلية و�صاحة عني الفوارة املكان املحبب
 لق�صاء ال�صهرات الرم�صانية 

�شميحة. ع

معاوية.�ص

معاوية.�ص

يل مي�شــي بالنيــة ي�شلــك علــى 

خــري.. ويل مي�شي باخلبث يجي 

يوم ويطيــح يف قاع البري.. مبدا 

تربى عليه ال�شامي الفقري ... ما 

يطمــع يف �شي النا�ــص ما ياأمل يف 

التغيري.. مي�شي على قد خطواتو 

وياأكل قد جيبــو ال�شغري.. نيتو 

روح  يل  اجليعــان  يف  خرجــت 

للبيــت بــال خــري.. دميــا ملهوف 

على كل �شي وحا�شد الغري.. لكن 

احلا�شــد يف النهايــة ي�شتعل مثل 

القديــر.. ويتحــرق بنار ح�شدو 

ما ي�شبح ما ي�شري.. 

كمــل يومــو زعفان ب�شبــة التمر 

يل �شــاع ملــا كان ي�شري.. ما عرف 

قيمة ال�شدقــة يل و�شانا عليها 

بالذنــب  ح�ــص  ومــا  القديــر.. 

جتــاه خــوه الفقــري.. يل كان يف 

يــوم من الأيام طامــع يف خبزتو 

وكرمــو كثري.. وهــذا الكرم كان 

ي�شــوف فيــه فخفخــة وخــري.. 

جايــه بال�شاهــل ودون تدبري.. 

ملــا دخــل للبيــت ح�ــص بالتعــب 

و�شفر ت�شفــري.. و�شغــل التلفاز 

الهــم لكبــري..  ين�شــي نف�شــو يف 

واإذا بــه ي�شمــع يف كالم �شيــادة 

الوزيــر.. عن املراقبــة امل�شددة 

لل�شلــع واملنتجــات يل يف ال�شــوق 

ت�شــري.. خايفني علــى امل�شتهلك 

اجلزائري خوف كبــري.. وعليه 

ال�شــوق  وينظمــو  ي�شهــرو  راح 

ويجندولــو جي�ــص غفــري.. مــن 

اأعــوان الرقابة  ومفت�شني طلوع 

وهبــوط وم�شاوير.. املواطن هو 

اخلا�شــر يف الأخري...مــا تفلــح 

معاهــم ل رقابــة ول حتريــر.. 

يخدمو بالت�شفــري.. ما يفيقلهم 

فايق ول يقدر عليهم �شلطان ول 

اأمري.. يل مــا يخاف�ص ربي يعمل 

كل �شي لتحقيق الربح الوفري.. 

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

ح�ســرة ..
بقلم: بوبري  نوارة 

الطريقة ال�صحيحة لتنظيف الأ�صنان واملخاطر املحدقة بها

ال�صفرة" اأكلة  "ال�صباح 
تقليدية تزين مائدة رم�صان 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

اأطباق رم�ضان:

ْين فيِه َعلى كاِئناِت دع�����������اء ْرين يف هذا اليوم ِمَن الدَّن�ِس َواْلأْقذاِر، َو�َسبرِّ اَلّلُهمَّ َطهرِّ
َة َعنْي امْلَ�ساكنِي . اْلأَقداِر ، َوَوفرِّْقني فيِه ِللتُّقى َو�ُسْحبَِة اْلأبراِر ِبَعْوِنَك يا ُقرَّ

اأوقف �شرطي امراأة تقــود ال�شيارة وقال لها اأمل 

تقرئي كلمة )قف(؟ 

اأجابت: قراأت )قف( ولي�ص)قفي( ..

ال�سمعة يا ال�سمعة يا ال�سمعة 

ال�سواية لو كان نعرف و�سبيك 

من�سح هذيك الدمعة من خديك 

ونرد وجهك مرايا يا ربي يا 

معبود اقبل دعايا يرجع يل زهو 

الزمان ويعيا احلبيب قاعد معايا. 
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اأعقد واأنوي وزين فالك

كرة تناول ال�شبانخ 

واللنب يوؤدي اإىل 

اختفاء الهالت 

ال�شوداء التي تظهر حول 

العينني، ويرجع ظهورها 

اإىل كرة تناول 

الن�شويات وما 

يرتتب عن 

ذلك من قلة 

الأك�شجني 

وزيادة 

ثاين اأك�شيد 

الكربون. 

تدبرية 
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بعد اعتمادها خلف�س االأ�سعار ..

اجلزء الثاين: مع الدكتور من�سف بلعيدي خمت�س يف طب وجراحة االأ�سنان 

- ا�شتخدام مغلي القرنفل يف امل�شم�شة 

بعد ال�شحور يحافظ على رائحة الفم 

طيبة طوال فرتة ال�شيام.

- احلر�ص على عدم الإفراط بتناول 

لأنها  ــان،  رمــ�ــش �ــشــهــر  يف  ــويــات  احلــل

تتعر�ص للتخمر، مما قد يوؤدي لظهور 

للفم،  م�شتحبة  غــري  رائــحــة  رائــحــة 

وميكن تناول الفاكهة بدًل منها.

على  املحتوية  اخل�شروات  تناول   -

الأ�شنان  ل�شحة  مفيد  بكرة  الألياف 

الرائحة  ذات  الفواكه  تناول  والفم 

رائحة  يطيب  الفراولة  مثل  الطيبة 

اأنــهــا غنية  ــفــم والأ�ـــشـــنـــان، كــمــا  ال

الأ�شنان  لتقوية  املفيد  بالكال�شيوم 

�شرب  يف  الإفــراط  عدم   - و�شحتها. 

وال�شكرية،  ــة  ــازي ــغ ال ــات  ــروب ــش ــ� امل

واحلــ�ــشــول عــلــى الــ�ــشــوائــل الــالزمــة 

ــاب  الأعــ�ــش مــ�ــشــروبــات  مــن  للج�شم 

املفيد  الأخ�شر  ال�شاي  مثل  الطبيعية 

واأي�شًا  البكترييا،  على  الق�شاء  يف 

للفلورايد  هام  م�شدر  الأ�شود  ال�شاي 

الأ�شنان،  ل�شحة  املفيد 

الــــــتــــــدخــــــني مـــن 

امل�شببة  الـــعـــادات 

لــــــروائــــــح الـــفـــم 

وال�شيام  الكريهة، 

ـــر رمـــ�ـــشـــان  ـــه ـــش و�

للتعود  جيدة  فر�شة 

والإقــــــــــــــــالع عــن 

التدخني.

جبة  تـــنـــاول   -

�شهل  �ـــشـــحـــور 

ول  لــلــهــ�ــشــم، 

ــــــوي  حتــــــت

الثوم  على 

لب�شل  ا و

ــــاأكــــولت  وامل

ذات الرائحة النفاذة، والتي من �شاأنها 

فرتة  اأثناء  الفم  رائحة  يف  الت�شبب 

ال�شيام.

- تناول الهيل، اأو الزعرت، اأو الريحان 

ال�شحور  وجبة  بعد  اللبان  م�شغ  اأو 

يعمل على تعطري الفم.

ال�شكر  ــن  م ـــايل  اخل الــلــبــان  م�شغ   -

اللعاب  اإفــراز  لزيادة  الوجبات  بعد 

الغري  الفم  رائحة  ظهور  مينع  بالفم 

م�شتحبة.

الباطنة  الأمرا�ص  طبيب  مراجعة   -

والإ�شهال  بالإم�شاك  الإ�شابة  عند 

لفرتة طويلة ملا قد ي�شبب من رائحة 

فم غري م�شتحبة.

ــابــة بــالــتــهــابــات الــلــوز،  اأيــ�ــشــا الإ�ــش

واجليوب الأنفية املزمن ي�شبب رائحة 

على  احلــر�ــص  يجب  لــذا  كريهة،  فــم 

امل�شكلة  لعالج  املخت�ص  الطبيب  زيارة 

ب�شكل نهائي.

للو�شول  الأ�شنان  طبيب  -مراجعة 

امل�شتحبة،  غري  الفم  رائحة  لأ�شباب 

من  والتخل�ص  اللثة،  التهابات  وعالج 

ت�شو�ص  ي�شبب  الذي  اجلري  تراكمات 

الأ�شنان والتهاباتها.

 خماطر اإهمال نظافة الأ�شنان:

العناية  مو�شوع  اأن  النتباه  يرجى   

ول  الأهمية  يف  غاية  هو  بالأ�شنان 

درا�شات  اأثبتت  حيث  اإهماله،  يجوز 

طبّية اأّن تراكم اجلراثيم يف الأ�شنان 

من املمكن اأن ينتقل اإىل الّرئة مع تقّدم 

ال�ّشّن، في�شّبب نوعًا خطريًا من اأمرا�ص 

ــــوؤّدي اإىل  الــتــهــابــات الـــّرئـــة، وقـــد ي

الوفاة، لذا يجب اللتزام باملحافظة 

على نظافة الأ�شنان لتجّنب الأمرا�ص 

الّناجتة عن اإهمالها.

 كيفية تنظيف الأ�شنان:

ــان  ــن ــش ــاة الأ� ــش ــار فــر� ــي ــب اخــت ــج -ي

فال  ــح،  ــري امل املقب�ص  ذات  املنا�شبة 

يفتح  اأن  ال�شخ�ص  ي�شطر  اأن  يجب 

�شغرية  تكون  اأن  اأو  كبرٍي  ب�شكٍل  فمه 

جميع  اإىل  �شعرياتها  ت�شل  ل  بحيث 

�شعرياتها  تــكــون  واأن  الــفــم،  ـــزاء  اأج

لينٍة ولطيفٍة على اللثة وتتنا�شب مع 

ح�شا�شيتها، فمن غري املنا�شب ا�شتخدام 

الفر�شاة ذات ال�شعريات القا�شية على 

بالنزيف،  �شت�شاب  لأنها  ح�شا�شٍة  لثٍة 

فر�شاة  تغيري  اإىل  النتباه  يحب  كما 

الأقل،  على  اأ�شهٍر  ثالثة  كل  الأ�شنان 

اأمــرا�ــص  مــن  بـــاأي  الإ�ــشــابــة  بعد  اأو 

الأ�شنان واللثة، ويجب حفظها خارج 

التواليت.

-يــجــب ا�ــشــتــخــدام اخلــيــط مــن اأجــل 

بني  يرتاكم  الذي  اجلري  من  التخل�ص 

الأ�شنان. يتم و�شع القليل من املعجون 

على الفر�شاة بحيث ل تتجاوز الكمية 

فا�شتخدام  الــبــازيــالء؛  حبة  حجم 

اإىل  يــوؤدي  املعجون  من  كبرية  كمياٍت 

تعبئة الفم باملعجون، وبالتايل تقليل 

يجب  التنظيف  فمدة  التنظيف،  مدة 

األ تقل عن دقيقتني. 

بزاوية  الأ�شنان  فر�شاة  و�شع  -يجب 

من  اخلارجية  الطبقة  مع  درجٍة   45
ال�شن والبدء دائمًا بتنظيف الأ�شنان 

وا�شتخدم  ال�شفلية،  ثــم  الــعــلــويــة 

ولالأ�شفل،  لالأعلى  الدائرية  احلركة 

يجب  الأطـــراف  من  القــرتاب  وعند 

النتهاء  بعد  ــٍة.  ورق بلنٍي  التنظيف 

اخلارجية  الــطــبــقــات  تنظيف  ــن  م

بتنظيف  الــبــدء  يجب  الأ�ــشــنــان  مــن 

الطريقة  بنف�ص  الداخلية  الطبقات 

ال�شابقة.

-يتم التخل�ص من املعجون يف املغ�شلة 

وتنظيف  باملاء،  جيدًا  الفم  وتنظيف 

من  وجتفيفها  جيٍد  ب�شكٍل  الفر�شاة 

بيئة  ــو  ه ــب  ــرط ال ــان  ــك امل لأن  املـــاء 

منا�شبة لنمو البكترييا.
ط������������ر�ئ������������ف رم�������������ض������ان������ي������ة

�شهر  من  الثاين  الأ�شبوع  دخــول  مع 

رم�شان الف�شيل فاإن �شهرات العائالت 

ال�شطايفية بقيت حمافظة على ذات 

الزخم مع بداية التوجه نحو املحالت 

التجارية من اجل اقتناء ك�شوة العيد 

بالن�شبة لالأطفال ال�شغار حيث بدت 

احلركة التجارية مزدهرة يف حمالت 

اخلا�شة  والأحـــذيـــة  املــالبــ�ــص  بيع 

خالل  من  ال�شهرات  خالل  بالأطفال 

الك�شوة  لقــتــنــاء  الــعــائــالت  تــوافــد 

خالل  الأ�شعار  ارتفاع  لتفادي  مبكرا 

الأيام الأخرية من ال�شهر الف�شيل كما 

هو حا�شل يف ال�شنوات الفارطة. 

العائالت  عديد  اأن  اأي�شا  واملالحظ 

اجللو�ص  اأجــل  من  الفر�شة  ت�شتغل 

املدينة  بو�شط  الفوارة  عني  ب�شاحة 

الذي تعرفه  املنع�ص  خا�شة مع اجلو 

حيث  احلالية  الفرتة  خالل  املدينة 

بهذه  مــكــان  عــلــى  احلــ�ــشــول  ي�شبح 

التاأخر  ال�شاحة �شعب املنال يف حال 

اإىل  مــاي   8 �شارع  يعرف  كما  قليال، 

غاية عني الفوارة حركة كبرية خالل 

من  حتى  العائالت  توافد  مع  ال�شهرة 

خارج مدينة �شطيف، علما اأن ال�شارع 

التجارية  املحالت  من  الكثري  ي�شم 

املخت�شة يف بيع املالب�ص والألعاب.

الكبري على  اأي�شا هو الإقبال  والبارز 

حمالت بيع املثلجات واملرطبات والتي 

قلتها  ظل  يف  كبرية  طــوابــريا  تعرف 

حيث  للمدينة،  الرئي�شية  بال�شوارع 

احللويات  املــرطــبــات،  ــذه  ه عو�شت 

بالنظر  الزلبية  غرار  على  الأخرى 

لنوعية املثلجات واملرطبات التي يتم 

بينما  اأ�شعارها،  ارتفاع  اإعدادها رغم 

التوجه  الأطــفــال  من  الكثري  يف�شل 

الت�شلية املجاورة والتي  نحو حديقة 

ملونة  مائية  بنافورات  تزويدها  مت 

فريدة من نوعها على امل�شتوى الوطني، 

الوجهة  هي  احلديقة  اأ�شبحت  حيث 

املف�شلة لل�شهرات الرم�شانية، خا�شة 

مع تركيب األعاب حديثة جدا اأدخلت 

البهجة يف نفو�ص الأطفال وذويهم.

فــاإن  �شطيف  مــديــنــة  عــن  وبــعــيــدا 

العلمة  مبدينة  الرم�شانية  ال�شهرات 

تلك  عن  كثريا  تختلف  ل  املــجــاورة 

بينما  الولية،  عا�شمة  يف  املوجودة 

تف�شل الكثري من العائالت يف البلديات 

الأخرى البقاء يف املنازل دون اخلروج 

من  زوار  ل�شتقبال  حت�شبا  وهذا  ليال 

الأقارب والأهل واجلريان. 

عبد الهادي.ب

انت�شرت خــالل هذا ال�شهر، الأ�شــواق اليومية 

خمتلــف  عــرب  والفواكــه  باخل�شــر  اخلا�شــة 

تــراب وليــة خن�شلــة حيــث يتوافــد الباعة 

الفو�شويــني علــى ال�شــوارع والأحيــاء لبلدية 

قاي�ــص التــي عرفــت فتح �شــوق جديــدة لأول 

مــرة بحــي الأمري عبــد القادر )قــرب املحطة 

القدمية( والذي يعرف اإقبال كبريا من طرف 

املواطنــني لقتنــاء كل مــا يتطلــب مــن خ�شر 

وفواكــه وغريها بالرغــم من الإرتفــاع الكبري 

لأ�شعــار هذه اخل�شــر والفواكه والتــي اأرهقت 

كاهــل املواطنــني الذين عــربوا عــن ا�شتيائهم 

من هــذا ومنهم مــن ذهــب اإىل املقاطعة وعدم 

ال�شراء بهذه الأ�شعار اخليالية.

ويف جولــة قمنــا بهــا بهــذه ال�شــوق لحظنــا 

والفواكــه  لبع�ــص اخل�شــر  الفاح�ــص  الغــالء 

وبالرغم من ذلك الإقبال كان كبريا من طرف 

املواطنــني يف حني كان الكتظــاظ كبريا عند 

بع�ص التجــار الذين يعتمدون خف�ص الأ�شعار، 

اأين جتاوز �شعر البطاطا 60 دج واخليار 150 

دج وال�شلطــة 120 دج والب�شــل بلغ 80 دج يف 

حــني �شهد املــوز الرتفــاع اإىل 300 دج، وهذه 

الأ�شعار موؤهلة الإرتفاع اأكر واأكر اإن مل يتم 

التحكــم يف ال�شوق من طــرف املخت�شني يف كبح 

ج�شع التجار.

 من جهتها بلدية املحمل بولية خن�شلة ت�شهد 

فو�شى عارمة يف ال�شــوق الواقع و�شط املدينة 

وعلى قارعــة الطريقة وهذا ب�شبب املزاحمة 

من طرف التجــار ما يوؤدي اإىل حالة واختناق 

بالأخ�ص يف و�شط املدينــة حيث ي�شهد اإقبال 

معتربا من طرف املواطنني.

متتلك اجلزائر زخما كبريا من العادات والتقاليد ما 

يجعلها من اأكر الدول التي تزخر بالتنوع الثقايف فقد 

جتد كل ولية من اجلزائر عادات وتقاليد خا�شة بها 

وحتى موروثها الثقايف املادي والالمادي ثري للغاية، 

حيث تعرف اجلزائر بالكثري من العادات الرم�شانية 

التي ت�شتهر بها يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك فن الطبخ 

التقليدي الذي و�شل �شيته اىل العاملية، فناهيك عن 

ال�شربة واحلريرة وكذا الطاجني وغريها من الأطباق 

التي حت�شر خ�شي�شا يف �شهر رم�شان يربز طبق "ال�شباح 

ال�شفرة"، الذي تعمل املراأة اجلزائرية على حت�شريه 

خالل هذا ال�شهر الف�شيل اأو قبله باأيام من اأجل 

ا�شتعماله عند احلاجة كون "ال�شباح ال�شفرة" تو�شع مع 

طبق الطاجني احللو عادة.

وت�شنع "ال�شباح ال�شفرة" اأ�شا�شا من اللوز املرحي و�شفار 

البي�ص والقليل من ال�شكر حتى ت�شبح عجينة �شهلة 

ال�شتعمال ثم تقلى يف الزيت لتاأخذ لونا ذهبيا ثم تو�شع 

يف مرق الطاجني احللو فهي تعطي مذاقا لذيذا للطبق 

كما اأنها ت�شيف له �شكال جميال خا�شة اإن كانت الأ�شكال 

متقاربة ومت�شاوية.

ولالإ�شارة يعترب اأ�شل "ال�شباح ال�شفرة" من ق�شنطينة 

�شرق اجلزائر اأين يعرف املطبخ هناك تنوعا كبريا 

خا�شة يف احللويات، يف حني مل تعد هذه الأكلة حكرا 

على املطبخ الق�شنطيني فقط بل اأ�شحت واحدة من اأهم 

الأكالت انت�شارا يف جميع اأنحاء البالد.

دورة يف �ل�ضوق:

الأ�صواق الفو�صوية ت�صتقطب 
املواطنني يف خن�صلة

حديقة الت�صلية و�صاحة عني الفوارة املكان املحبب
 لق�صاء ال�صهرات الرم�صانية 

�شميحة. ع

معاوية.�ص

معاوية.�ص

يل مي�شــي بالنيــة ي�شلــك علــى 

خــري.. ويل مي�شي باخلبث يجي 

يوم ويطيــح يف قاع البري.. مبدا 

تربى عليه ال�شامي الفقري ... ما 

يطمــع يف �شي النا�ــص ما ياأمل يف 

التغيري.. مي�شي على قد خطواتو 

وياأكل قد جيبــو ال�شغري.. نيتو 

روح  يل  اجليعــان  يف  خرجــت 

للبيــت بــال خــري.. دميــا ملهوف 

على كل �شي وحا�شد الغري.. لكن 

احلا�شــد يف النهايــة ي�شتعل مثل 

القديــر.. ويتحــرق بنار ح�شدو 

ما ي�شبح ما ي�شري.. 

كمــل يومــو زعفان ب�شبــة التمر 

يل �شــاع ملــا كان ي�شري.. ما عرف 

قيمة ال�شدقــة يل و�شانا عليها 

بالذنــب  ح�ــص  ومــا  القديــر.. 

جتــاه خــوه الفقــري.. يل كان يف 

يــوم من الأيام طامــع يف خبزتو 

وكرمــو كثري.. وهــذا الكرم كان 

ي�شــوف فيــه فخفخــة وخــري.. 

جايــه بال�شاهــل ودون تدبري.. 

ملــا دخــل للبيــت ح�ــص بالتعــب 

و�شفر ت�شفــري.. و�شغــل التلفاز 

الهــم لكبــري..  ين�شــي نف�شــو يف 

واإذا بــه ي�شمــع يف كالم �شيــادة 

الوزيــر.. عن املراقبــة امل�شددة 

لل�شلــع واملنتجــات يل يف ال�شــوق 

ت�شــري.. خايفني علــى امل�شتهلك 

اجلزائري خوف كبــري.. وعليه 

ال�شــوق  وينظمــو  ي�شهــرو  راح 

ويجندولــو جي�ــص غفــري.. مــن 

اأعــوان الرقابة  ومفت�شني طلوع 

وهبــوط وم�شاوير.. املواطن هو 

اخلا�شــر يف الأخري...مــا تفلــح 

معاهــم ل رقابــة ول حتريــر.. 

يخدمو بالت�شفــري.. ما يفيقلهم 

فايق ول يقدر عليهم �شلطان ول 

اأمري.. يل مــا يخاف�ص ربي يعمل 

كل �شي لتحقيق الربح الوفري.. 

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

ح�ســرة ..
بقلم: بوبري  نوارة 

الطريقة ال�صحيحة لتنظيف الأ�صنان واملخاطر املحدقة بها

ال�صفرة" اأكلة  "ال�صباح 
تقليدية تزين مائدة رم�صان 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

اأطباق رم�ضان:

ْين فيِه َعلى كاِئناِت دع�����������اء ْرين يف هذا اليوم ِمَن الدَّن�ِس َواْلأْقذاِر، َو�َسبرِّ اَلّلُهمَّ َطهرِّ
َة َعنْي امْلَ�ساكنِي . اْلأَقداِر ، َوَوفرِّْقني فيِه ِللتُّقى َو�ُسْحبَِة اْلأبراِر ِبَعْوِنَك يا ُقرَّ

اأوقف �شرطي امراأة تقــود ال�شيارة وقال لها اأمل 

تقرئي كلمة )قف(؟ 

اأجابت: قراأت )قف( ولي�ص)قفي( ..

ال�سمعة يا ال�سمعة يا ال�سمعة 

ال�سواية لو كان نعرف و�سبيك 

من�سح هذيك الدمعة من خديك 

ونرد وجهك مرايا يا ربي يا 

معبود اقبل دعايا يرجع يل زهو 

الزمان ويعيا احلبيب قاعد معايا. 
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اأعقد واأنوي وزين فالك

كرة تناول ال�شبانخ 

واللنب يوؤدي اإىل 

اختفاء الهالت 

ال�شوداء التي تظهر حول 

العينني، ويرجع ظهورها 

اإىل كرة تناول 

الن�شويات وما 

يرتتب عن 

ذلك من قلة 

الأك�شجني 

وزيادة 

ثاين اأك�شيد 

الكربون. 

تدبرية 
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...يتبع



تب�صة 

اأ�ضرف عليها جمعية االإر�ضاد بالدو�ضن

مع حلول �ضهر رم�ضان املبارك

االإقامات اجلامعية بف�سدي�س حتتل ال�سدارة
 من حيث جودة االإفطارات املقدمة للطلبة

توزيع اأكرث من 500 وجبة خالل 
االأ�سبوع االأول من رم�ســان

االأ�سقاء التون�سيون يغـــزون 
اأ�ســـواق مدينة تب�سة 

متكنت جمعية الإر�شاد والإ�شالح مكتب الدو�شن 

من  الأوىل  اأيــام  اخلم�شة  وخالل  ب�شكرة  بولية 

وجبة،   500 عن  يزيد  ما  توزيع  من  رم�شان  �شهر 

لهذه  امل�شطر  الت�شامني  الربنامج  اإطــار  يف  وذلــك 

ومكثفة  متنوعة  ن�شاطات  ت�شمن  الذي  املنا�شبة 

املنا�شبة اجلليلة، وح�شب رئي�ص  تتما�شى مع هذه 

املكتب حل�شن ادري�شي فالربنامج امل�شطر مق�شم اإىل 

�شاخنة  وجبات  تقدمي  ي�شم  الأول  م�شاريع،  اأربع 

مل  الذين  الطريق  مل�شتعملي  بــاردة  وجبات  وكذا 

يتوقفوا، اإ�شافة اإىل نقل وتوزيع وجبات منقولة 

للفقراء واملعوزين اأما امل�شروع الثاين فيتعلق بقفة 

رم�شان والتي تعتمد على جمع مبالغ مالية ومواد 

اأ�شحاب  وكــذا  املح�شنون  فيها  ي�شاهم  غذائية 

الإح�شان  قفة  تخ�شي�ص  ليتم  التجارية  املحالت 

املعوزة،  للعائالت  5000دج  ب  قيمتها  تقدر  التي 

ختان  عمليات  يف  الرابع  امل�شروع  متثل  حني  يف 

جماعية لالأطفال امل�شجلني على م�شتوى اجلمعية 

بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شة ال�شحية بالدو�شن واأخريا 

م�شروع ك�شوة العيد التي يتم اقتناءها وتقدميها 

لالأطفال املعوزين.

اجلزائر  اإىل  الــزوار  هوؤلء  يتنقل  حيث   

بالولية  الأربعة  احلدودية  املراكز  عرب 

اأين يعد مركزا "بو�شبكة" و"ملريج" الأكر 

من  اأزيــد  با�شتقباله  واإيابا  ذهابا  ارتيادا 

من   م�شدر  ــاد  واأف اليوم   يف  زائــر   2000
م�شالح �شرطة احلدود التي ذكرت اأن جميع 

ظروف  نف�ص  ت�شخر  احلــدوديــة  املــراكــز 

�شاكر  يقول  اأخرى   جهة  ومن  ال�شتقبال، 

اخلم�شني  يف  تون�شي  مواطن  وهو  لربيكي 

من العمر اعتاد ق�شد الأ�شواق اجلزائرية 

و�شطيف  والعلمة  تب�شة  )اأ�ــشــواق  خا�شة 

ب�شعة  منذ  الــبــواقــي(  واأم  فــكــرون  وعــني 

يعيد  التي  ال�شلع  خمتلف  لقتناء  �شهور 

بيعها يف بالده، اأين يجد �شاكر اأن الأ�شعار 

املنتجات  من  بالعديد  مقارنة  باجلزائر 

التون�شية، "مغرية" من اأجل ت�شويقها اإىل 

بلده خا�شة بالنظر للتحويل املوازي للعملة 

التون�شية ب�شوق ال�شرف بتب�شة حيث يقدر 

الدينار التون�شي الواحد بـ620 دج ب�شوق 

تب�شة يف الوقت احلايل كما اأ�شار جتار من 

الورا�ص  يومية  �شادفتهم   الذين  تب�شة   

"اأمر عاد  التون�شني هنا بتب�شة   اأن وجود  

ياأتون  التوان�شة  للغاية خا�شة واأن  ومفيد 

للقيام  منتظم  وب�شكل  يوميا  اجلزائر  اإىل 

يعود  اأمــر  وهــذا  لهم   يحلوا  ما  مب�شرتيات 

بالفائدة على اقت�شاد الولية التي تعاين 

والبلديات  الدوائر  بع�ص  يف  التهريب  من 

يو�شف  بريكة  التاجر  واعترب  املــجــاورة  

اأ�شواق   على  التوان�شة  اإقبال  اأن  الآخر  هو 

خا�شة  الأ�شعار  ارتفاع  عنه  يرتتب  تب�شة 

مثل  يف  طلبا  الأكــر  باملالب�ص  يتعلق  فيما 

هذه املنا�شبة حيث مل تعد يف متناول ذوي 

اإىل  التوان�شة  تدفق  واأن  املحدود  الدخل 

اجلزائر يعود اإىل تاأزم الو�شع يف بلدهم.
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جدول املناوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعن التوتةباتنةالتاريخ

ال�شبت 18 ماي 2019
النوي اأ�سماء/ حملة2

033310424
حداد حل�سن

033357347
قريف حفيظة

تريكي اأ�سماءمرزوق نذيرعابد لمية033202099

ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 19:00 اإىل ال�شاعة 08:00 �شباحا(

راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعن جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

الأ�شبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22

وار�شت كرمية

تابليت نزيهة033221555
حف�سي نور

033268227
غ�سبان �سماح

بورزان لويزة033327416
تاوليلت مفيدة

033201446
مرزوقي توفيق

معاريف رحمزة�سعيداين زكرياء033346258
عثماين جناة

عناد زينب033265095
نوي�س �سافية

033898460
خماري عمار

033370259

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22
مرزوق عبد املومن

�ساحليوؤ دورية

033985461
تيطاوين �سادية

جمادبة هجريةحب الدين تفاحة033340498
عمران �سعاد

033334277
�سعاد العربي

033289290
قا�سي زوينة

033876271
عريوةيا�سن

033375332
بن مربي ا�سماء

033373433
حوفاف فتيحة

داودي �سم�س الدين033383008

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر مـــاي

�سطرت معظم الإقامات اجلامعية بولية باتنة وعلى راأ�سها الإقامات التابعة جلامعة ف�سدي�س بباتنة برناجما 
الكرمي،  للقراآن  تالوة  بوقالت،  ثقافية،  دينية،  فكرية،  م�سابقات  تخللته  الف�سيل  رم�سان  �سهر  ثريا خالل 
الن�ساطات  اإفطارات جماعية، وغريها من  اإن�سادية، ومونولقات فكاهية وم�سرحية وكذا  �سهرات، حفالت 

الرم�سانية التي متيز ال�سهر الف�سيل عن غريه من الأيام العادية.

�سهدت ولية تب�سة مع حلول �سهر رم�سان املبارك اإقبال كبريا على الأ�سواق املجاورة للحدود 
ال�سرقية مع البلد ال�سقيقة تون�س وهي الوجهة املف�سلة لدى الكثريين من اأجل الت�سوق و�سراء ما 
يلزمهم، حيث ت�سهد تب�سة خالل هذه الأيام اإقبال وا�سعا من طرف املواطنني التون�سيني الذين 
الفطر  لعيد  ب�سكل منتظم لقتناء حاجياتهم من مواد غذائية ومالب�س حت�سبا  يتوافدون عليها 

وكذا من اأدوات كهرومنزلية يجدون باأن اأ�سعارها اأقل مما هي عليه يف اأ�سواق بلدهم.

ــــرى حــر�ــشــت معظم  اأخ مــن جــهــة 

باتنة  بولية  اجلامعية  الإقــامــات 

على تقدمي الأف�شل للطلبة املقيمني 

فيها وعلى راأ�شها الإقامات اجلامعية 

ناحية  مـــن  خــا�ــشــة  "ف�شدي�ص" 
الإطعام، حيث يحر�ص كل من مدراء 

م�شالح  روؤ�شاء  وكــذا  الإقــامــات  هذه 

الإطعام على جلب اأف�شل اأنواع املواد 

وحمراء  بي�شاء  حلوم  من  الغذائية 

نوعية  ذات  وفواكه  وخ�شر  طازجة، 

حلوى  توفري  اإىل  بالإ�شافة  رفيعة، 

خالل  عنها  غنى  ل  التي  الزلبية 

اأنواع  ترافقها  يومية،  ب�شفة  ال�شهر 

لرغبات  تلبية  احلــلــوى  مــن  اأخـــرى 

ــاء  روؤ�ــش ليتوىل  املقيمني،  الطلبة 

لهم  امل�شاعدة  والأطــقــم  الطباخني 

ــاق  ــب الأط اإعــــداد  مهمة  ذلـــك  بــعــد 

على  حمافظني  ال�شهية  الرم�شانية 

التنوع اليومي لها على غرار الأطباق 

ــالت والأطـــبـــاق  ــب ــق الــرئــيــ�ــشــيــة وامل

الثانوية وال�شلطات املتنوعة وغريها، 

بالإ�شافة اإىل اإ�شرافهم على حت�شري 

اأطقم  يركز  حيث  ال�شحور،  وجبة 

كل  اإ�شراف  حتت  يومي  ب�شكل  العمل 

مع  بالتن�شيق  الإقــامــات،  مــدراء  من 

مديرة اخلدمات اجلامعية التي قامت 

قبل رم�شان بعقد عدة اجتماعات مع 

وروؤ�شاء  اجلامعية  الإقامات  مــدراء 

م�شالح الإطعام و�شددت على �شرورة 

عالية،  ــودة  ج ذات  وجبات  تقدمي 

العمل  طــاقــم  حــر�ــص  اإىل  اإ�ــشــافــة 

ككل على جانب النظافة والتاأكد من 

حت�شري  يف  امل�شتعملة  املواد  �شالحية 

ملخاطر  درء  للطلبة  الفطور  وجبات 

تعر�شهم للت�شممات الغذائية، ناهيك 

اأطــبــاق  تــقــدمي  عــلــى  حر�شهم  عــن 

الف�شيل  بال�شهر  خا�شة  ومــاأكــولت 

من  اجلماعية  الإفــطــارات  وتنظيم 

ــدف احلــفــاظ على  ــه حــني لآخــــر ب

املقيمني  الطلبة  وحت�شي�ص  الألــفــة 

الرم�شاين  باجلو  اأ�شرهم  عن  بعيدا 

العائلي.

على  الطلبة  اأكــد  ذاتــه  ال�شياق  يف 

الإقامات اجلامعية ف�شدي�ص  م�شتوى 

عن ر�شاهم حول املجهودات املبذولة 

من طرف اأطقم عمل م�شالح الإطعام، 

خا�شة فيما يتعلق بنوعية الوجبات 

املقدمة لهم من حيث جودة الأطباق 

النظافة  ــب  ــان ج وكــــذا  وتــنــوعــهــا 

والتوزيع املنظم للوجبات، ناهيك عن 

خمتلف الن�شاطات التي يتم تنظيمها 

اجلامعية  الإقــــامــــات  خمــتــلــف  يف 

غرار  على  ف�شدي�ص  جلامعة  التابعة 

والتي  املميزة  الرم�شانية  ال�شهرات 

اإن�شادية  فقرات  تتخللها  ما  غالبا 

وم�شابقات  الكرمي  للقراآن  وتــالوة 

ال�شهر  على  ت�شفي  ودينية،  فكرية 

الف�شيل نكهة خا�شة، وتعزز اجلانب 

الروحاين لدى الطلبة.
اميان. ج

نوارة. ب

ر�شيد.ع 

للعيد  ك�سوة   1100
خ�س�ستها مديرية الن�ساط 

االجتماعي بب�سكرة

نوارة. ب

م�شالح  خ�ش�شت  الكرمي  رم�شان  �شهر  مع  تزامنا 
لولية  والت�شامن  الجتماعي  الن�شاط  مديرية 
ال�شنة،  لهذه  عيد  ك�شوة   1100 يقارب  ما  ب�شكرة 
�شيتم توزيعها عرب جميع بلديات الولية بالتن�شيق 
مع م�شالح البلديات وجميع الفاعلني يف هذا امليدان 
وهو ما اأكده مدير القطاع بالولية جمال �شّمار حيث 
األب�شة لالأطفال الذين ترتاوح  ك�شف انه مت اختيار 
هذه  حلاجة  نظرا  �شنة   12 اإىل   6 بني  اأعمارهم 

الفئة بالذات للبا�ص وخا�شة يف الدخول املدر�شي.

اخلري�أيـــــــــــــادي

خن�صلة
 ا�ضتفادت منه اأزيد من 160 امراأة عرب خمتلف بلديات الوالية

 درو�س حت�سي�سية لتمكني املراأة 
من دخول عامل ال�سغل واملقاوالتية

بولية  ــراأة  ام  160 حــوايل  ا�شتفادت   

خا�شة  حت�شي�شية  درو�ـــص  مــن  خن�شلة 

لرتبية  املدمج  الربنامج  اإطــار  يف  تدخل 

اجل  من  ــراأة،  امل لدى  املقاولتية  ثقافة 

خمتلف  خالل  من  ال�شغل  لعامل  ولوجها 

و�شعتها  الــتــي  الت�شغيل  دعـــم  ــزة  ــه اأج

التح�شي�شية  احلــمــلــة  هـــذه  ـــة،  ـــدول ال

على  خن�شلة  بولية  بلديات   8 ا�شتهدف 

غرار بلدية ببابار و�ش�شار واملحمل وعني 

وبوحمامة  والرميلة  وطامزة  الطويلة 

وتاوزيانت.

الجتماعي  الن�شاط  مديرية  م�شالح   

اأن هذه احلملة  اأكدت  والت�شامن للولية 

بع�ص  قــوافــلــهــا  ــت  ــاب ج التح�شي�شية 

التعريف  ــل  اج مــن  النائية  الــبــلــديــات 

وكيفية  اأهــدافــه،  ــذا  وك الربنامج  بهذا 

امل�شاريع  خمتلف  جت�شيد  على  امل�شاعدة 

اأزيد  اإح�شاء  مت  حيث  الواقع  ار�ص  على 

ريفية ترغب يف احل�شول  امــراأة   50 من 

على قرو�ص م�شغرة �شمن اأجهزة الدعم، 

من  الهدف  اأن  امل�شالح  ذات  اأو�شحت  كما 

املاكثة  املــراأة  ت�شجيع  هو  العمليات  هذه 

من  املقاولتية  عامل  دخول  على  بالبيت 

اجل حت�شني الظروف املعي�شية لهم، حيث 

مراكز  خمتلف  احلملة  هــذه  ت�شتهدف 

يف  ال�شباب،  دور  وكــذا  املهني  التكوين 

ملنتجات  العينات  حني مت عر�ص خمتلف 

بع�ص امل�شاريع الناجحة للن�شاء، حيث من 

للن�شاء  �شغل  منا�شب  خلق  يتم  اأن  املمكن 

ــن خـــالل هذه  ــن الــعــمــل م ــعــاطــالت ع ال

امل�شاريع. 

الن�شاط  م�شالح  اأكدت  ال�شياق  ذات  ويف 

لقاءات  برجمة  �شيتم  انــه  الجتماعي 

مع الن�شاء واجلمعيات وخمتلف ال�شركاء 

الفاعلني من اجل درا�شة الو�شع واقرتاح 

ال�شعوبات  تــذلــيــل  �ــشــاأنــهــا  ــن  م ــول  حــل

من  املــــراأة  ومتــكــني  لرتقية  والــعــراقــيــل 

دخولها عامل ال�شغل. 
معاوية.�ص



املقادير:
علبة فلون الفراولة 50 غ

حليب  1/2
مالعق �شكر

حبات فرولة

كا�ص حليب

طريقة التح�سري:
يف كا�شرونة نحط ن�شف لرت 

حليب يغلي ون�شيف عليه 

لفراولة وال�شكر ونخليه حتى 

يجمد

يف خالط ن�شع حبات لفراولة 

ولفلون يكون بارد وكاأ�ص حليب 

ونخلط اجلميع  

بعد ما مت خلط جميع املكونات 

ن�شييف حبات الفراولة 

مقطعة مكعبات �شغرية

ونرتكه يربد ويقدم بارد.

ع�صري الفراولة بالفلون

حتلية الربتقال

طريقة التح�سري:
يف اناء ن�شع ع�شري الربتقال  ال�شكر وملعقة و ن�شف من 

ن�شاء الذرة و نقوم بخلطهم فوق النار حتي ل تت�شكل 

اخلليط  ي�شبح  حتي  باخللط  ن�شتمر  الن�شاء  كريات 

ثقيل 

نقوم باأح�شار كوؤو�ص التقدمي و و�شع يف كل كاأ�ص القليل 

من املزيج و هو �شاخن يف قاعدة الكاأ�ص ككرمية و ن�شع 

املزيج الخر املتبقي علي جنب حتي يربد 

املرحلة الثانية
حليب  كاأ�ص  ن�شف  و  ال�شانتيه  بودرة  كاأ�ص  ن�شف  نحتاج 

بارد و نقوم بخلطهم بالباتور 

من  املتبقي  الربتقال  مزيج  فيها  يكون  الذي  الوقت  يف 

املرحلة الويل قد برد ن�شيفه ايل كرمية املرحلة الثانية 

و نقوم باخللط بالباتور حتي نتح�شل علي خليط 

يف  ن�شعها  و  اخلليط  بهذا  ال�شابقة  الكوؤو�ص  مبلئ  نقوم 

الثالجة لتربد و تتما�شك 

عند اإخراجها من الثالجة قم بتزينها بكرمية ال�شونتيه 

و�شرائح الربتقال اأو كاوكاو مرحي.

طريقة التح�سري:
البدايــة يف حت�شري لزانيا الباذجنان 

تكــون مــن خــالل تتبيــل الباذجنــان 

املقطــع بامللح واتركيه جانبًا ليت�شرب 

امللح. 

مــن ثم قومــي بقليه على نــار خفيفة 

مــع القليل من الزيت النباتي، اإىل اأن 

يتحول لونه اإىل الذهبي. 

يف املقالة عينها، �شعي القليل من زيت 

الزيتــون واقلي الب�شل اإىل اأن يذبل، 

ثم اأ�شيفي الثوم ومعجون الطماطم 

وتابعي التقليب. 

مــن ثم �شعي الطماطــم املرحية واملاء 

والفيفلــة  الدجــاج  ومرقــة  ال�شاخــن 

اأن  اإىل  النــار  احلمــراء واتركيهــا علــى 

تن�شج. 

مــن  كاًل  امزجــي  خمتلــف،  وعــاء  يف 

اجلبنة البي�شاء مع الكرمية واملعدنو�ص 

والزيتون، وقلبي جيدًا.

يف مقالة متو�شطــة احلجم، �شعي القليل 

من �شو�ص الطماطم ثم فوقها طبقة من 

الالزانيــا، ومن ثم طبقة مــن الباذجنان 

املقلي، ومن ثم طبقة من مزيج اجلبنة.

ا�شتمــري علــى هــذه احلــال حتــى نفــاذ 

الكمية، 

ويف اأعلى ال�شينية ر�شي البارميزان.

ادخلي ال�شينيــة اىل الفرن على حرارة 

ت�شــل اىل 200 درجة مئويــة واتركيها 

حتى تن�شج.

طريقة التح�سري:
ـــــــــــذرة،  �ـــــشـــــّفـــــي ال

احلمراء  والفا�شولياء 

مــــــن مـــــــاء الـــعـــلـــب، 

ـــدًا  ــم جـــّي ــه ــي ــل ــش ــ� واغ

ــاء  وع يف  �شعيهم  ــم  ث

ــر  كــبــري. يف وعـــاء اآخ

مكونات  اخلطي  �شغري 

ال�شل�شة جّيدًا. اخلطي جميع اخل�شروات 

مع بع�شهم البع�ص جّيدًا، ثم �شعي عليهم 

ال�شل�شة وقّدميها.

املقادير:
مقادير 
العجينة:

دقيق – 3 اأكواب اأو اأكر

حليب �شائل دافئ – كوب

خمرية – ملعقة كبرية

خّل – ملعقة �شغرية

�شكر – ملعقتان كبريتان

ملح – ملعقة �شغرية

خمرية احللوى – ملعقة �شغرية

زيت نباتي – ربع كوب

مقادير احل�ضوة:
حلم مفروم – ن�شف كيلو

بهارات م�شكلة – بح�شب الرغبة

ملح – بح�شب الرغبة

بطاطا مب�شورة – 1

زيت نباتي – بح�شب احلاجة

بح�شب   – مــبــ�ــشــور  ـــال  ـــوزاري م جــنب 

الرغبة

لدهن الوجه:
�شفار بي�ص – 1

فانيليا – ن�شف ملعقة �شغرية

املقادير:
حبتان كبريتان من الباذجنان 

املقطعتان اىل مكعبات

ملعقة �شغرية من امللح

ملعقتان كبريتان من الزيت 

النباتي

ملعقتان كبريتان من زيت 

الزيتون

ب�شلة كبرية مفرومة

املهرو�شة الثوم  من  ف�شو�ص   5
ملعقتان كبريتان من معجون 

الطماطم

مرحية الطماطم  حبات   2
كوبان من املاء ال�شاخن

مكعبان من مرقة الدجاج 

"جومبو"
حبة واحدة من الفليفلة 

احلمراء

ن�شف كوب من اجلبنة البي�شاء

ن�شف كوب من الكرمية

ملعقتان كبريتان من املعدون�ص

ن�شف كوب من الزيتون ال�شود 

ربع كيلوغرام من �شرائح 

الالزانيا

كوب من جبنة البارميزان

الزانيا 
الباذجنان

طريقة التح�سري: 
لتح�ضري العجينة: يف وعاء، �شعي احلليب الدافئ مع 

اخلمرية وال�شكر واخلّل، اأخلطي املكونات حتى تذوب، غّطي 

الوعاء واتركيه جانبًا لبع�ص الوقت حتى يختمر املزيج.

يف وعاء اآخر، اأنخلي الدقيق مع امللح وخمرية احللوى.

 اأ�شيفي الزيت ومزيج احلليب.

 اإعجني املكونات للح�شول على عجينة متما�شكة. يف هذه 

اخلطوة ميكنك اإ�شافة الدقيق حتى تتما�شك العجينة.

 ادهني العجينة بقليل من الزيت ثّم غّطي الوعاء واتركيه 

جانبًا حواىل 30 دقيقة حتى تختمر العجينة.

لتح�ضري احل�ضوة: يف مقالة، حّمي الزيت وقّلي اللحم.
 نّكهي بالبهارات امل�شكلة وامللح واخلطي.

اأ�شيفي البطاطا واخلطي حتى الن�شوج. 

 اإفردي العجينة على �شطح �شلب على �شكل دائرة.

وّزعي احل�شوة على العجينة.

ر�ّشي فوق احل�شوة جنب املوزاريال.

 لّفي العجينة على �شكل رول ثّم قّطعيها اإىل دوائر 

مت�شاوية.

�شعي العجني يف �شينية فرن مدهونة بقليل من الزيت.

 يف وعاء �شغري، اأخلطي �شفار البي�ص مع الفانيليا.

 اإدهني وجه الرولت بخليط البي�ص.

 وّزعي املزيد من جنب املوزاريال على الوجه.

 اأدخلي ال�شينية اإىل فرن حمّمى م�شبقًا على حرارة 200 

درجة مئوية و�شعيها على الرف الو�شط.

اأطباق حول العامل

ت�شتهر ليبيا بالكثري من الأكالت ال�شعبّية التقليدية، ونظرًا مل�شاحة ليبيا 

الوا�شعة، تعّددت طرق حت�شري بع�ص الأطباق من منطقة اإىل اأخرى، ومن تلك 

الأكالت ال�شعبّية امل�شهورة فيها واّلتي يكثري حت�شريها يف �شهر رم�شان املبارك هي: 

الع�شبان، والبازين، ور�شدة الك�شكا�ص، والع�شيدة، واملعكرونة بالب�شل، والعديد من الأطباق 

الأخرى، و�شوف نعر�ص لكم يف مقالنا هذا بع�شًا من تلك الأكالت ال�شعبّية الرم�شانّية.

الع�سبان:
طبق ليبي تقليدي ح�شر يف رم�شان باللحم املفروم لكن يجب اأن يكون فرمه خ�شنا بال�شافة 

اإىل اأمعاء اخلروف، الطبق يحتاج اإىل الكثري من 

املعدنو�ص والتوابل والب�شل وكذا الأرز اأين 

يعترب طبق الع�شبان من بني الأطباق 

التي لميكن ال�شتغناء عنها خالل 

ال�شهر الف�شيل يف ليبيا.

املقادير:
علبة واحدة من الذرة احلب امل�شلوقة. 

احلمراء  الفا�شولياء  من  واحدة  علبة 

امل�شلوقة.

 خ�ص مقطع على �شكل �شرائح رفيعة. 

�شكل  على  املقطع  الأحمر  امللفوف  من  راأ�ص 

�شرائح. 

ن�شف راأ�ص كبري من امللفوف الأبي�ص املقطع 

على �شكل �شرائح.

 ثالث جزرات كبريات مقطعة اإىل �شرائح.

مكعبات مقطعة  طماطم  حبات   2
زيتون اأ�شود للتزين

ال�ضل�ضة:
 ع�شري ليمونة. 

ملعقة كبرية من اخلل الأبي�ص.

 ر�شة من امللح، ح�شب الرغبة. 

ر�شة من الفلفل الأ�شود، ح�شب الرغبة.
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اإعداد:�شميحة عن�شر

ليبيا

روالت 
اللحم 
املفروم

الطبق الرئي�صي

ال�سلطة الرتكية املقبالت

املقادير:
كاأ�شني من ع�شري الربتقال

ن�شف كاأ�ص �شكر 

ملعقة و ن�شف كبرية مايزينة " الن�شاء"

كرمية ال�شونتيه

الطبق اجلانبي

التحلية



الوفاق يطيح باجلار ويقرتب من البوديوم

الإدارة تقرر مرا�سلة الرابطة 
وتنديد وا�سع بالإعتداءات

وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت 

باجلار  الإطاحة  من  �شطيف  وفاق  متكن 

اأهلي الربج يف داربي اله�شاب العليا بنتيجة 

هدف دون مقابل من توقيع الالعب ال�شاب 

دغموم يف املباراة التي جرت مبلعب 8 ماي 

للت�شكيلة  �شمح  الذي  الفوز  وهو   1945
ال�شطايفية من الإرتقاء اإىل ال�شف الرابع 

فقط  نقاط   3 وبفارق  نقطة   42 بر�شيد 

عن �شاحب ال�شف الثالث نادي بارادو، وهو 

الأمر الذي جعل الوفاق يبعث حظوظه يف 

قبل  ــل  الأوائ الأربعة  مع  مبرتبة  الظفر 

جولتني فقط من نهاية املو�شم. 

فالحي  بدرالدين  امل�شاعد  املــدرب  واأكــد 

تعليقا على الفوز اأنه مهم للغاية للت�شكيلة 

ــن عــلــى اإنــهــاء املــو�ــشــم بقوة  ــراه الــتــي ت

اللقاءين  يف  اجليد  التفاو�ص  خــالل  من 

القادمني من اأجل اإنهاء البطولة يف اأف�شل 

مرتبة ممكنة، جدد الأن�شار الذين تابعوا 

احلالية  الإدارة  برحيل  مطالبهم  املباراة 

حمار،  ح�شان  الرئي�ص  بقيادة  للوفاق 

وجرت املباراة اأمام اأعداد قليلة ن�شبيا من 

طرف اأن�شار الوفاق الذين قاطعوا املباراة 

اأي  على  احل�شول  يف  الفريق  ف�شل  ب�شبب 

لقب يف بطولة هذا املو�شم ف�شال عن قرار 

األف   7 بطبع  بالإكتفاء  الــوفــاق  اإدارة 

طابعها  رغــم  املــبــاراة  لهذه  فقط  تذكرة 

املحلي.

�شطيف  لوفاق  ال�شابق  احلــار�ــص  و�شجل 

باملن�شة  تـــواجـــده  خــ�ــشــايــريــة  �ــشــفــيــان 

مباراة  تابع  حيث  ماي   8 مللعب  ال�شرفية 

ــالت  ــاأوي ــت الـــداربـــي وهـــو مــافــتــح بـــاب ال

الت�شكيلة  اإىل  عودته  اإمكانية  بخ�شو�ص 

اأن  عــلــمــا  املــقــبــل،  املــو�ــشــم  ال�شطايفية 

مليون   300 يفوق  مببلغ  يدين  خ�شايرية 

التي  ال�شكوى  بعد  الوفاق  لإدارة  �شنتيم 

م�شتحقاته  عــلــى  للح�شول  بــهــا  تــقــدم 

األن  ال�شوي�شري  املـــدرب  وزاد  العالقة، 

جلوئه  بعد  الوفاق  اإدارة  معاناة  من  غيغر 

الدولية وهذا من  الريا�شية  املحكمة  اإىل 

اآجل املطالبة بقيمة مالية ت�شل اإىل اأكر 

من 600 مليون �شنتيم يدين بها للوفاق.

الإدارة  اجلانب  يكتنف  الغمو�ص  ومازال 

يف بيت الوفاق حيث كان من املقرر اأن يعقد 

�شحفية  ندوة  حمار  ح�شان  الوفاق  رئي�ص 

بعد اللقاء من اأجل احلديث عن م�شتقبله 

اأو الإ�شتقالة  مع الفريق �شواءا باملوا�شلة 

وهذا  اأ�شابيع،  منذ  بذلك  �شرح  كما  نهائيا 

دخول  عن  احلديث  يدور  الذي  الوقت  يف 

الإدارة احلالية يف مفاو�شات مع الالعبني 

عقودهم  تـجـديد  اأجـــــل  مـن  القـدامى 

ملوا�شم اأخرى. 

بن�شبة  تاجنانت  دفــاع  حظوظ  تقل�شت 

كبرية يف حتقيق البقاء يف الرابطة املحرتفة 

الأوىل بعد هزميته يف تنقله اإىل عني مليلة 

ملواجهة اجلمعية املحلية بثنائية دون مقابل 

وهي الهزمية التي رمت بالفريق اإىل املرتبة 

الأخرية منا�شفة مع مولودية بجاية بر�شيد 

30 نقطة لكل فريق، ومن �شوء حظ الدفاع 
اأن نتائج هذه اجلولة ملتكن يف �شالح الفريق 

اإيجابية  بنتائج  املهددة  الفرق  عــودة  بعد 

املــدرب  اأ�ــشــبــال  و�شيكون  الــديــار  مــن خــارج 

الفوز  لتحقيق  م�شطرين  بوغرارة  اليامني 

ق�شنطينة  �شباب  اأمام  القادمني  اللقاءين  يف 

ونادي بارادو مع اإنتظار تعر الفرق املهددة 

الأخرى لتحقيق البقاء.

واأعربت اإدارة الدفاع عن اإ�شتنكارها الوا�شع 

وفد  لها  تعر�ص  التي  الكثرية  لالإعتداءات 

الفريق مبلعب عني مليلة من طرف حم�شوبني 

التاأثري  اجل  من  وهــذا  املحلي  الفريق  على 

قال  التي  الت�شرفات  وهــي  الالعبني،  على 

متر  لن  اأنها  قرعي�ص  الطاهر  الفريق  رئي�ص 

ومعدم  مف�شل  تقرير  رفع  قرر  حيث  ب�شالم 

من  الوطنية  الرابطة  غلى  فيديو  باأ�شرطة 

اأجل التاأكيد على حقيقة ما جرى خا�شة اأن 

هذه الإعتداءات كان لها تاأثري ح�شب م�شريي 

بعد  للمباراة  النهائية  النتيجة  على  الدفاع 

من  وتخوفهم  لرتكيزهم  الالعبني  فقدان 

ح�شول جتاوزات اأكرب.

ويف نظر املدرب اليامني بوغرارة فاإن حظوظ 

احل�شابات  تعقد  رغم  قائمة  تبقى  الفريق 

الفريق  ت�شكيلة  اأمــام  خيار  ل  حيث  كثريا 

القادمني  اللقاءين  يف  الفوز  حتقيق  �شوى 

حيث ل ميلك الفريق اأي بديل اأخر لأن اأي 

تعر معناه تر�شيم ال�شقوط، ومن جانب اأخر 

الطريقة  عن  را�شية  الدفاع  اإدارة  تكن  مل 

ملجريات  بو�شليماين  احلكم  بها  اأدار  التي 

جــزاء  ل�شربة  منحه  خـــالل  مــن  املـــبـــاراة 

للفريق املحلي جاء منها الهدف الأول ف�شال 

احلمراء  بالبطاقة  دمان  املهاجم  طرد  عن 

الأول  ال�شوط  من   28 الدقيقة  يف  مبا�شرة 

ف�شال عن حرمانه ح�شب امل�شريين للدفاع من 

�شربة جزاء �شرعية يف نظرهم بعد عـرقلة 

املهـاجـم بن �شاحة داخل منطقة العمليات. 
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وداد  فريق  مع  الريا�شية  م�شريته  ــداأ  ب

من�شوجات باتنة مو�شم 73 /74 يف �شنف 

ال�شبال حيث قرر مبفرده ودون اأن يجربه 

اأحد اأو يكت�شفه الك�شافون واأول مدرب ارف 

نــورالــديــن معرف وهــو لعــب يف  هــو  عليه 

اأن  قبل  املباريات  بع�ص  لعب  اأي�شا،  الــوداد 

الأكابر  �شف  اإىل  ترقيته  امل�شريون  يقرر 

على  الطبيب  مــن  برخ�شة  تاأهيله  ومت 

بحكم  اجلهوي  ق�شنطينة  رابطة  م�شتوى 

ا�شماعيل  كمال  زميليه  رفقة  �شنه  �شغر 

املدرب  مع  التدريبات  يف  و�شرع  وحــمــودة 

نوار حيث لعب ثالث موا�شم كاملة قبل اأن 

طريق  عن  باتنة  �شباب  فريق  اإىل  يتحول 

مدربا  ــان  ك الـــذي  قليل  ابــراهــيــم  املـــدرب 

امكانياته  على  وقف  حيث  الوداد  يف  اأي�شا 

على  كان  اأنــه  رغم  لل�شباب  ب�شمه  فاقرتح 

املرحوم  بف�شل  للمولودية  التوقيع  و�شك 

علي قطاف واأجرى ح�شة تدريبية واحدة 

قراره  فغري  عليه  اأثــر  قليل  ــدرب  امل لكنه 

الدفاع  حمور  يف  بدايته  منذ  خناب  ولعب 

باخيتار منه ومن امل�شريين بناء على بنيته 

املورفولوجية ولياقته البدنية العالية ويف 

الأوا�شط  مع  لعب  الكاب  مع  الأول  مو�شمه 

ل�شتة  معاقبا  نف�شه  وجد  لكنه  �شنه  بحكم 

ويف  فقط  مو�شم  ن�شف  فلب  كاملة  اأ�شهر 

م�شريته  انطلقت   1978 املـــوايل  املو�شم 

الوطني  الق�شم  يف  الأكــابــر  مع  احلقيقية 

كينوار  بن  املرحومني  املدربني  قيادة  حتت 

اكت�شف  حــيــث  زكـــري  ح�شني  ثــم  وقــلــيــل 

لعبني  متتلك  قوية  واأندية  عاليا  م�شتوى 

كاأف�شل  املو�شم  نف�ص  يف  اختياره  ومت  كبار 

العا�شمة بعد  النخبة وطنيا يف  ريا�شي يف 

وجاء  والــتــجــارب  والتمرين  الفحو�شات 

اأول  ولعب  كبار  لعبني  اأمام  كوي�شي  بعده 

والتي  �شطيف  ــاق  وف فــريــق   اأمـــام  مقابلة 

انتهت بالتعادل ال�شلبي زمن قري�ص وخلفي 

املرحوم  وتـــردد  و�شنيتي  وعيرت  وخلفة 

قليل كثريا قبل اقحامه خا�شة اأنه ليزال 

املقابلة  تلك  كــانــت  الأوا�ـــشـــط   �شنف  يف 

خناب  الالعب  مل�شتقبل  بالن�شبة  حا�شمة 

لكنه جنح يف الإختبار ليبقى اأ�شا�شيا حتى 

اعتزاله، لعب يف البداية اإىل جانب فاطمي 

جانب  اإل  لعب  كما  جمال  زنــدر  جمال  ثم 

بوطمني  با�شتثناء  الكاب  يف  الالعبني  اأبرز 

بوجمعة  التحاق  قبل  الفريق  غادر  الذي 

قررت  العالية  البدنية  لقوته  وبالنظر 

اأمام  األعاب  ك�شانع  اإقحامه  قليل  ــدرب  امل

من  وحيد  بهدف  الكاب  وفــاز  قاملة  ترجي 

ت�شجيل خناب ليقرر املرحوم قليل اإقحامه 

يف نف�ص املن�شب اأمام فريق �شبيبة القبائل 

بباتنة يف املقابلة ال�شهرية التي اأ�شيب فيها 

ترباأ  التي  احلادثة  وهي  �شرباح  احلار�ص 

باري�ص  فرقاين  اأن  قال  الــذي  خناب  منها 

لكن  املعتدي  هو  باأنه  فيه  �شككوا  ولربا�ص 

�شرباح يف تلك اللحظات قبل اأن يفقد وعيه 

رقم  يتذكر  ــه  لأن هو  لي�ص  باأنه  لهم  اأكــد 

بعدها  وا�شتمرت  عليه  اعتدى  من  قمي�ص 

�شقط  حيث   81/82 مو�شم  حتى  امل�شرية 

الفريق اإىل الق�شم اجلهوي ثم �شقط للمرة 

الثانية يف املو�شم املوايل اإىل الق�شم ال�شريف 

 84//83 ب�شرعة  العودة  من  متكن  لكنه 

بال�شعبة  خناب  و�شفها  التي  الفرت  وهــي 

جدا واختار احلاج بوجمعة لقاء مولودية 

وهران رائد البطولة بفريقه �شباب باتنة 

اأح�شن  الأخـــرية  املــراتــب  يف  يعاين  ــذي  ال

ال�شباب  فاز  حيث  م�شواره  يف  لعبها  مباراة 

قال  املباراة  هذه  بو�شعيب  بهدف  بوهران 

كثريا  تاأ�شف  لكنه  ين�شاها  اأن  ميكن  ل  اأنه 

ايل  داي  ح�شني  ون�شر  ال�شباب  لقاء  على 

حيث  نظيفة  ب�شدا�شية  الــكــاب  خ�شره 

وثــراء  الن�شرية  بقوة  بوجمعة  ــرتف  اع

تعدادها وعن داربي 1984  ال�شهري قال ات 

املتحدث انه مل يلعب تلك املباراة حيث كان 

املقابلة  اأن  اتعرف  حيث  البدلء  دكة  يف 

لول  قويا  لقاء  وكــان  جــدا  �شعبة  كانت 

�شربة جزاء موؤكدا اأن املولودية كان متلك 

فريقا قويا ي�شتحق ال�شعود لكن العقوبات 

التي م�شت اأبرز الالعبني حطمت املولودية 

كما اأكد اأن داربيات زمان كانت رائعة لأنهم 

باتنة  مدينة  اأبناء  من  الفريقني  لعبي 

كل  اأن  �شحيح  م�شاكل  اأي  هناك  تكن  ومل 

لعب يدافع عن األوان فريقه لكن يف اإطار 

لأن  الريا�شية  والـــروح  الريا�شة  مبادئ 

وا�شتمرت  عالقات  هي  اليوم  القدم  كــرة 

 88/89 لغاية  الريا�شية  م�شرية بوجمعة 

ليقرر الإعتزال بحجة التعب رغم اأنه كان 

م�شرية  على  ليب�شم  املوا�شلة  على  ــادرا  ق

باتنة  �شباب  فــريــق  مــع  �شنة   13 بلغت 

ما يندم  لي�ص هناك  باأنه  وقال بخ�شو�شها 

وامكانياته  ووقته  جهوده  منح  فقد  عليه 

نقطة  بــاأن  واأ�ــشــاف  اإخال�ص  بكل  لفريقه 

امل�شريون  هــي  الــفــرتة  تلك  يف  الــكــاب  قــوة 

"كنا مثل  الإن�شباط  مالهم  را�ص  حيث كان 

اجلنود من�شبطني لأق�شى درجة" واعرتف 

بوجمعة اأن الالعبني قنون من ن�شر ح�شني 

داي وبوهلة من جمعية ال�شلف كان ي�شعب 

رغم  كثرية  م�شاكل  لــه  و�شبا  مراقبتهما 

وجود بلومي وبلكدرو�شي وبو�شري وقري�ص 

اأخطر  مراقبة  يف  متخ�ش�شا  خناب  وكــان 

كان  �شاغي  املدافع  باأن  قال  كما  املهاجمني 

مدافعا قويا جدا ويلعب بالإرادة واحلرارة 

وحب الفوز وهو الأح�شن بالن�شبة اإليه.

القــوة الهــادئــة...
الالعب خناب بوجمعة 

�شاكر. اأ
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مبكرا  البقاء  تر�شيم  فر�شة  الــربج  اأهلي  �شيع 

اأمام  �شطيف  يف  هزميته  بعد  الأوىل  الرابطة  يف 

وهي  مقابل  دون  هــدف  بنتيجة  املحلي  الــوفــاق 

اخلطر  منطقة  اإىل  الأهلي  اأعــادت  التي  الهزمية 

ال�شف  الــفــريــق يف  يــتــواجــد  ــن جــديــد حــيــث  م

يف  مطالبا  و�شيكون  نقطة   34 بر�شيد  العا�شر 

اأمــام  وفــقــط  الــفــوز  بتحقيق  الــقــادمــة  اجلــولــة 

املدية  اأوملبي  البقاء  حتقيق  على  مبا�شر  مناف�ص 

اللقاء مبثابة  اأوت بالربج حيث يعترب   20 مبلعب 

خطوة  �شي�شع  اخلا�شر  الفريق  لأن  البقاء  نهائي 

الت�شكيلة  تقدم  ومل  الثانية،  الرابطة  يف  كبرية 

اأم�ص  �شهرة  مقابلة  يف  كثرية  اأ�شياء  الربايجية 

الأول حيث كانت الت�شكيلة خارج الإطار يف اأغلب 

فيها  جرت  التي  اجليدة  الظروف  رغم  ــات  الأوق

الفريق  تلقاه  الذي  الالفت  وال�شتقبال  القابلة 

يف �شطيف.

دزيري  بالل  للمدرب  الفنية  اخليارات  ــارت  واأث

جمددا انتقادات وت�شاوؤلت بخ�شو�ص اإبعاد بع�ص 

العنا�شر على غرار مالل، ل�شهب، بيدميبو، عي�شى 

على  العتماد  موا�شلة  مقابل  يف  وغريهم  الباي 

ال�شابقة  اللقاءات  يف  �شاركت  التي  العنا�شر  نف�ص 

الناحية  من  الفريق  معاناة  من  الرغم  على  وهذا 

اإدارة  جعلت  التي  النتقادات  وهــي  الهجومية، 

املدرب  م�شتقبل  بخ�شو�ص  التفكري  تعيد  الأهلي 

دزيري مع الفريق خالل بطولة املو�شم القادم بعد 

اأن تقرر يف وقت �شابق جتديد عقد املدرب ملو�شم 

اإ�شايف اإل اأن النتقادات املتتالية خليارات املدرب 

بطولة  يف  الربايجية  الت�شكيلة  مع  بقاءه  جتعل 

املو�شم القادم غري موؤكدة متاما. 

اإىل  تاريخيا  تنقال  الأهلي  اأن�شار  و�شجل  هــذا 

ورغم   ، �شنوات  منذ  الأكــرب  يعترب  حيث  �شطيف 

خيبة الهزمية اأمام الوفاق اإل اأن الأن�شار مازالوا 

يف  البقاء  حتقيق  على  الأهــلــي  بقدرة  مت�شبثني 

املباراة  يف  الفوز  يكفيه  حيث  الأوىل  الرابطة 

لقاء  انتظار  دون  الهدف  هــذا  لتحقيق  القادمة 

اإىل  الأهلي  تنقل  تعرف  والتي  الأخــرية  اجلولة 

تيزي وزو ملواجهة �شبيبة القبائل.

ومن جانب اأخر اأعرب الأن�شار عن امتعا�شهم من 

تك�شري عدد من �شياراتهم اأثناء العودة من �شطيف 

هذا  اأن�شار  طرف  من  العلمة  مدينة  يف  وبال�شبط 

الفريق وهي الت�شرفات التي مل يجد لها الأن�شار 

اأي تف�شري.

ظرف  يف  الثانية  وللمرة  الأول،  اأمــ�ــص  اأجــلــت، 

باتنة  �شباب  لفريق  النتخابية  اجلمعية  اأ�شبوع 

اإىل يوم الثالثاء املقبل، ب�شبب طعن بع�ص اأع�شاء 

اجلمعية وكذا املرت�شحني ورغي ورداح يف �شرعية 

فرحات  بالإجماع  يح�شا  والــذي  الثالث  املرت�شح 

على  يراهنون  اجلمعية  اأع�شاء  ــان  وك زغينة، 

ملبا�شرة  الهاوي  للفريق  جديد  برئي�ص  اخلــروج 

املتتبعون  ويرى  امل�شطر  الربنامج  وتطبيق  العمل 

اأن زغينة كان �شيحوز على رئا�شة الفريق بالنظر 

ملا يلقاه من دعم كبري يف اأو�شاط اأع�شاء اجلمعية 

مناف�شيه،  بع�ص  عك�ص  �شواء  حد  على  والأن�شار 

وهو ما عجل بالطعن يف �شرعية تركيبة اجلمعية 

العامة من خالل املطالبة ب�شرورة تو�شيح الروؤية 

على  التحفظ  مــع  الإداري  الإ�ــشــكــال  بخ�شو�ص 

واإ�شافة  العامة  اجلمعية  تركيبة  تو�شيع  طريقة 

ثالثة اأع�شاء جدد يف منت�شف املو�شم املا�شي، اإىل 

اإلتقوا  باأنهم كانوا قد  اأو�شح ممثلو املعار�شة  ذلك 

منه  وطلبوا  والريا�شة  ال�شباب  مديرية  مبمثل 

ت�شريح الو�شعية الراهنة، وكذا مناق�شة الن�شغال 

الذي ما فتئوا يطرحونه، كونهم مازالوا متم�شكني 

اأع�شاء  بع�ص  ن�شاط  جتميد  مبطلب 

بحجة  احلــــايل  املــ�ــشــري  املــكــتــب 

اإفتقاره لل�شرعية، وهي الق�شية 

مــو�ــشــوع حتفظ  كــانــت  الــتــي 

�شنعت  الــقــ�ــشــيــة  فــهــذه  ر�ــشــمــي 

الباتني  الريا�شي  ال�شارع  حديث 

بخ�شو�ص م�شري الفريق، و كيفية 

الإدارية،  الأزمة  هذه  من  اخلروج 

حتمل  على  قادرين  اأ�شخا�ص  باإيجاد 

على  العمل  و  الظرف،  هــذا  يف  امل�شوؤولية 

القطار  اأ�شرع وقت ممكن، بو�شع  البيت يف  ترتيب 

و  جــدد  لعبني  جلب  يف  ــراع  ــش والإ� ال�شكة  على 

فاإ�شتمرار  اجلديد  للمو�شم  التح�شري  يف  ال�شروع 

�شت�شعب  الفريق  بيت  داخل  حالها  على  الأو�شاع 

الأمور اأكر مع مرور الوقت و�شتجعل الفريق ي�شري 

اإىل فراغ اإداري.

ـــل بيت  ــة داخ ــتــداول هـــذا وحــ�ــشــب الأخـــبـــار امل

الفريق توؤكد على اأنه �شيتم فتح باب الرت�شيحات 

انتخاب  يتم  اأن  على  اليوم  من  بداية  جديد  من 

القادم  الثالثاء  ع�شية  �شنوف  خليفة 

يف  بالإ�شراع  املطالبة  من  والهدف 

هو  النتخابية،  اجلمعية  عقد 

مل�شروع  الأ�شا�شية  اللبنة  و�شع 

بالكاب  العودة  هدفه  م�شتقبلي، 

اأ�شرع  يف  املحرتفة  الرابطة  اإىل 

للتج�شيد  قابل  م�شروع  وهو  وقت 

على  القطار  و�شع  �شريطة  ميدانيا 

البيت  وترتيب  ال�شحيحة،  ال�شكة 

�شتبقى  امل�شاكل  لأن  مبكرا،  يكون  اأن  يجب 

�شلبا  �شينعك�ص  التاأخر  توا�شل  فاإن  لذا  مطروحة 

على م�شتقبل الفريق.

الرئي�ص  اإيجاد  يف  التاأخر  فاإن  اأخــرى،  جهة  من 

ح�شني  امل�شتقيل  الرئي�ص  خلالفة  للكاب،  اجلديد 

ال�شباب  تــعــداد  يف  حــادا  نزيفا  �شيفرز  �شنوف، 

دخول  امل�شادر  بع�ص  توؤكد  حيث  املا�شي،  للمو�شم 

مـــع  مفاو�شـــــات  يف  واإيديو  ورمــــا�ص  غــــ�شبان 

عدة فرق.

الأهلي يعود اإىل منطقة اخلطر ومباراة املدية ل�سمان البقاء

الطعن يف �سرعية انتخاب زغينة وف�سل اآخر لأزمة الرئا�سة..!

الإحتاد ي�سري نحو املجهول والكل يطالب بالتح�سري املبكر للمو�سم القــادم

اأهلي الربج

�سباب باتنة

النجم الريا�سي تب�سة اإحتاد ال�ساوية 

ريا�صة ال�ضبت 07 مايو 2969/ 18  ماي 2019 املوافق لـ 13 رم�ضان 171440

ي�شارك نادي النجم الريا�شي التب�شي يف الدورة 

الدولية للكرة الطائرة امل�شغرة مبدينة تولوز يف 

الفرتة املمتدة من 17 اإىل 20 ماي اجلاري بفئة 

الرباعم �شنف مدار�ص يف هذه الدورة الدولية 

التي حتت�شنها مدينة تولوز بفرن�شا حتت اأ�شراف 

الحتادين الفرن�شي والأوربي للكرة الطائرة 

تعترب واحدة من اأعرق دورات الكرة الطائرة 

واأف�شلها تنظيما ح�شب املدرب فريق، هذا 

و�شتجري مب�شاركة 14 نادي اأوربيا فيما �شيكون 

براعم جمعية النجم الريا�شي التب�شي للكرة 

الطائرة الفريق العربي والأفريقي الوحيد 

احلا�شر يف فعالياتها.

وي�شم وفد النجم الريا�شي التب�شي املدرب �شمري 

كدا�شي ورئي�ص الفريق عادل فرحي والالعبني، 

كما يجدر الذكر اأن م�شاركة �شغار الأكادميية يف 

هذه التظاهرة الريا�شية قد حظيت بدعم من 

مديرية ال�شباب والريا�شة لولية تب�شة واأولياء 

الالعبني الذين وفروا كل الظروف امل�شجعة 

مل�شاركة الفريق يف هذه البطولة.

عبد الهادي. ب

النجم التب�سي ي�سارك 
يف الدورة الدولية بفرن�سا

يف  العلمة  مولودية  اإدارة  �شرعت 

الالعبني  مــن  ــدد  ع مــع  ات�شالتها 

امل�شتهدفني وهذا من اأجل تدعيم 

فرتة  خــالل  الفريق  تعداد 

يف  ال�شيفية  التحويالت 

يف  امل�شريين  رغبة  ظل 

اإحداث ثورة كبرية 

الت�شكيلة  عــلــى 

النقائ�ص  ب�شبب 

التي  الــكــثــرية 

منها  ـــعـــاين  ي

ومن  الفريق، 

الأ�شماء  بني 

الـــــــتـــــــي مت 

فار�ص  تداولها 

حميتي املهاجم 

ــــق  ــــاب ــــش ــــ� ال

للفريق والذي 

ـــــه  ـــــط ـــــرب ت

جيدة  عالقة 

ــع مــ�ــشــريي الــفــريــق وقـــدم خالل  م

كبريا  اأداء  الفارط  املو�شم  بطولة 

مر�شحا  جعله  مــا  مــقــرة،  جنــم  مــع 

اأجل  البابية من  اإىل �شفوف  للعودة 

ذاته  احلال  وهو  بخربته  امل�شاهمة 

مع زميله يف نف�ص الفريق بولعين�شر 

البابية  األـــوان  تقم�ص  الــذي  رفيق 

خالل بطولة املو�شم ما قبل الفارط 

اأن موافقة الالعب على العر�ص  ولو 

مع  ارتباطه  ب�شبب  م�شتبعدا  يبقى 

يف  الالعب  رغبة  عن   ف�شال  النجم 

البقاء مع فريقه احلايل، كما تنتظر 

اإدارة الفريق ح�شور الالعب عبطي 

من  الكرمة  اإحتــاد  فريق  من  خالد 

يف  الفريق  مــع  عــقــده  توقيع  اأجـــل 

اأقــرب وقــت ممكن واحلــال ذاتــه مع 

لعب ترجي م�شتغامن بن زازة الذي 

�شيخ�شع اإىل فحو�شات طبية للتاأكد 

التي  الإ�شابة  من  التام  تعافيه  من 

كان يعاين منها.

ــدت  اأك اأخــــرى،  ــن جهة  وم

املدرب  من  مقربة  م�شادر 

ـــه ل  عــزيــز عــبــا�ــص اأن

ــراف  ــش ميــانــع يف الإ�

ــة  ــش ــار� ــع عـــلـــى ال

ملولودية  الفنية 

الــــعــــلــــمــــة يف 

املو�شم  بطولة 

حال  يف  القادم 

العر�ص  كـــان 

اأن  ولو  جيدا، 

ينتظر  عبا�ص 

ــتــ�ــشــفــر  مـــــا �ــش

ــــور مع  ــه الأم ــي اإل

فــريــقــه احلــايل 

ـــــــم مــــقــــرة  جن

يف  يرغب  حيث 

جتربته  موا�شلة 

اإىل  اجلديد  ال�شاعد  مع  الناجحة 

الرابطة املحرتفة الأوىل.

اإدارة  تراهن  �شلة،  ذات  �شياق  ويف 

القيمة  تخفي�ص  على  املــولــوديــة 

املو�شم  لعبي  بها  يدين  التي  املالية 

قرابة  اإىل  ت�شل  والــتــي  ــارط  ــف ال

م�شتحقات  ومتثل  �شنتيم  ماليري   9
يف  امل�شريون  ياأمل  حيث  اأ�شهر،   6
خالل  مــن  الن�شف  اإىل  تخفي�شها 

ن�شف  عن  بالتنازل  الالعبني  اإقناع 

بالن�شبة  خــا�ــشــة  مــ�ــشــتــحــقــاتــهــم 

هذه  بالت�شريح  املعنية  للعنا�شر 

غري  الفريق  اأن  خا�شة  ال�شائفة 

املالية  القيمة  هــذه  دفــع  على  قــادر 

ال�شخة والناجمة عن ارتفاع الكتلة 

 1.8 يفوق  ما  اإىل  لالأجور  ال�شهرية 

مليار �شنتيم. 

مولودية العلمة 

عبد الهادي.ب 

الإدارة ت�سرع يف الت�سالت 
وعبا�س ل ميانع يف تدريب البابية 

عبا�شي.ع 

اأحمد اأمني. ب
كرة الطائرة 

نحو  ي�شري  ال�شاوية  احتـــاد  فــريــق  اأن  يــبــدو 

املجهول بالنظر للظروف ال�شعبة التي مير بها 

خ�شو�شا اأنه ل يوجد من يتوىل رئا�شة الفريق 

ال�شتقالة  يف  نيته  عــن  مــعــروف  اأكـــد  بعدما 

املجيد  عبد  للفريق  ال�شريف  الرئي�ص  رفقة 

ما  اإىل  ي�شري  الحتــاد  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  ياحي 

على  �شلبا  ينعك�ص  قد  ما  وهذا  عقباه  يحمد  ل 

الذي  املقبل  املو�شم  من  انطالقا  الفريق  نتائج 

�شيكون واحدا من اأ�شواأ املوا�شم للفريق الأ�شفر 

تاأكيد  ورغم  حالها  على  الأمــور  بقيت  حال  يف 

من  الن�شحاب  يف  نيته  عــن  مــعــروف  الرئي�ص 

الأ�شطر  هذه  كتابة  غاية  اإىل  اأنه  اإل  الفريق 

الإحتاد  لرئا�شة  تقدمه  �شخ�ص  اأي  يبدي  مل 

الفريق  و�شعية  اأن  اأخــرى  مرة  يوؤكد  ما  وهــذا 

جحيم  يف  تبقيه  وقــد  الرتــيــاح  على  تبعث  ل 

تظافر  يجب  وعليه  اأخرى  ملوا�شم  الهواة  ق�شم 

�شيدفع  وحتما  الفريق  لإنقاذ  اجلميع  جهود 

فريق اإحتاد ال�شاوية ثمن اأخطائه غاليا املو�شم 

مير  التي  ال�شعبة  الظروف  هذه  كل  لأن  املقبل 

بها حاليا �شتوؤثر عليه ل حمال وقد جتعله ل 

الفريق ل  فاأمور  البقاء  يقدر حتى على �شمان 

ال�شعبة  الو�شعية  ظل  يف  الرتياح  على  تبعث 

التي يتخبط فيها الفريق يف املدة الأخرية فهو 

ي�شري نحو املجهول.

امل�ساكل احلالية �ستوؤثر حتما على نتائج 
الفريق املو�سم املقبل

ــرى  اأخ جهة  ــن  وم

احتــاد  لفريق  املــتــاأخــرة  النــطــالقــة  �شتكون 

الــ�ــشــائــفــة حتما  هـــذه  الــ�ــشــاويــة 

موؤثرة على نتائج الفريق ومردوده 

غاليا  يكلفه  قد  ما  املقبل  املو�شم 

للغاية  �شعبا  اأمرا  البقاء  �شمان  �شي�شبح  حيث 

يف  التحرك  اجلهات  كل  على  يجب  وبالتايل 

الــزوال  من  الفريق  لإنــقــاذ  ممكن  وقــت  ــرب  اأق

ترجي  منل  عريقة  لفرق  حدث  وما  والندثار 

على  دليل  خري  مروانة  واأمــل  قاملة 

ذلك.

اأحمد اأمني. ب



�ضفقات عديدة 
ت�ضيطر على عقل 

غ���و�رديوال

بوغبا بطل اجلولة الثانية من �سراع زيدان وبرييز

اأعلن نادي جوفنتو�س الإيطايل، 

األيغري،  ما�سيميليانو  رحيل 

للبيانكونريي،  الفني  املدير 

ع���ق���ب ن���ه���اي���ة امل��و���س��م 

اجلاري.

جوفنتو�س  وذك����ر 

عر موقعه الر�سمي 

اأن  الإن���رن���ت،  على 

على  يكون  لن  األيغري 

ال�سيدة  ب���دلء  م��ق��اع��د 

مو�سم  م��ن  ب��داي��ة  ال��ع��ج��وز 

)2019/2020( املقبل.

واأ���س��اف ال��ن��ادي الإي��ط��ايل اأن 

النادي،  رئي�س  اأنيلي،  اأن��دري��ا  بجانب  األيغري 

�سحفي  موؤمتر  يف  �سيتواجدان 

داخل األيانز �ستاديوم. 

متكن  األيغري  اأن  اإىل  ي�سار 

جوفنتو�س  ق��ي��ادة  م��ن 

الدوري  لقب  لتحقيق 

على  الإي�����ط�����ايل، 

م���������دار اخل���م�������س 

�سنوات الأخرية على 

التوايل، فيما فاز بلقب 

ن�سخ  لأربع  اإيطاليا  كاأ�س 

حتقيق  يف  ف�سل  و  متتالية، 

اأوروبا رغم  اأبطال  لقب دوري 

مرتن  البطولة  لنهائي  و�سوله 

يف الأعوام املا�سية.

اأن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  اأك��د 

و�سط  لعب  بوغبا  بول  الفرن�سي 

اجلولة  يزين  يونايتد،  مان�س�سر 

الثانية من ال�سراع الدائر بن زين 

مدريد،  ري��ال  م��درب  زي��دان  الدين 

النادي  رئي�س  برييز  وفلورنتينو 

امللكي.

"مريور"  ل�����س��ح��ي��ف��ة  �����ا  ووف�����قاً

الريطانية، فاإن زيدان ر�سخ لقرار 

حرا�سة  مبركز  يتعلق  فيما  الإدارة 

املرمى يف ريال مدريد خالل املو�سم 

املقبل.

اأن  على  الفرن�سي  امل���درب  وواف���ق 

هو  كورتوا  تيبو  البلجيكي  ي�سبح 

اأنه  رغم  للمرينغي،  الأول  احلار�س 

عندما  معه  التعاقد  رف�س  اأن  �سبق 

��ا ل��ري��ال م��دري��د خالل  ك��ان م��درباً

وليته الأوىل.

الكو�ستاريكي  زي���دان،  اأخ���ر  كما 

باأن  املرينغي،  حار�س  نافا�س  كيلور 

امللكي  النادي  مبغادرة  له  �سي�سمح 

خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل.

الثاين  ال�����س��راع  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

يدور حول بوغبا الذي يرى برييز 

ا  �سخماً �سيكون  ال�سفقة  ثمن  اأن 

مليون   300 اإىل  للغاية، وقد ي�سل 

اإ�سرليني.

برييز  يف�سل  الآخر،  اجلانب  وعلى 

اأن يتعاقد ريال مدريد مع كري�ستيان 

خط  يف  توتنهام،  جن��م  اإري��ك�����س��ن، 

اإعطاء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��و���س��ط، 

الثنائي  ل�سم  املريكاتو  يف  الأولوية 

)اآينراخت  يوفيت�س  لوكا  ال�سربي 

اإيدين  والبلجيكي  فرانكفورت(، 

هازارد )ت�سيل�سي(.

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

الفرن�سي  دفع  ال��ذي  ال�سبب  عن 

مهاجم  غ���ري���زم���ان،  اأن����ط����وان 

الرحيل  يقرر  م��دري��د،  اأتلتيكو 

ال�سيف  يف  الروخيبالنكو�س  عن 

املقبل.

وكان غريزمان اأبلغ اإدارة النادي 

الإ�سباين، الثالثاء املا�سي، بقرار 

فيديو  اأتلتيكو  ون�سر  رح��ي��ل��ه، 

احل�ساب  ع��ل��ى  ل��الع��ب  وداع����ي 

ال��ر���س��م��ي ل��ل��روخ��ي��ب��الن��ك��و���س 

ب�"توير".

"�سبورت"  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ���ا  ووف���قاً

اجتماع  خ��الل  ف��اإن  الإ�سبانية، 

غريزمان مع ميجيل اأنخيل جيل 

مارين، املدير التنفيذي لأتلتيكو، 

الفني،  املدير  �سيميوين  ودييغو 

واأندريا بريتا املدير الريا�سي، مل 

ا وهو  ا واحداً يقل الالعب اإل اأمراً

ملي�سي". ل  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  "ل 
فاإن  لذلك  وفقا  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

غريزمان  لإقناع  تو�سط  مي�سي، 

عقب  بر�سلونة  اإىل  بالنتقال 

املو�سم اجلاري.

اإىل  الفرن�سي  الالعب  و�سيلجاأ 

مع  عقده  يف  اجل��زائ��ي  ال�سرط 

من  �سينخف�س  وال��ذي  اأتلتيكو، 

200 مليون يورو اإىل 120 مليوناًا 
فقط، بداية من ال�سهر املقبل.

ينتقل  اأن  ال�سحيفة  وتوقعت 

بر�سلونة  �سفوف  اإىل  غريزمان 

ع��ق��ب ان��ت��ه��اء امل��و���س��م احل���ايل، 

ل�سيما واأنه كان �سمن اهتمامات 

املو�سم  منذ  الكتالوين  ال��ن��ادي 

املا�سي.

من  حت�سرياته  مدريد  ريال  وا�سل 

بيتي�س  ريال  مواجهة  خو�س  اأجل 

مناف�سات  �سمن  امل��ق��ب��ل،  الأح����د 

بطولة  م���ن  الأخ�������رية  اجل���ول���ة 

"ماركا"  �سحيفة  وبح�سب  الليغا، 

رامو�س  �سريجيو  ف��اإن  الإ�سبانية، 

يتدرب  مل  املرينغي،  وقائد  مدافع 

الإ�سابة  منعته  اأن  عد  الفريق  مع 

من امل�ساركة مع زمالئه ووا�سل العم 

جهوده  من  رامو�س  وُيكثف  الفردي 

من اأجل اللحاق باملباراة، لكي ُيودع 

ج��م��اه��ري ف��ري��ق��ه يف اآخ���ر م��ب��اراة 

املوؤ�سرات  كل  اأن  رغ��م  املو�سم،  يف 

ُتفيد بعدم حلاقه وغاب عن املران 

ماريانو دياز مهاجم الفريق، والذي 

�سالة  يف  وت���درب  اآلم،  م��ن  ع��ان��ى 

وم�ساركته  الريا�سية،  الأل��ع��اب 

�سك  مو�سع  اأ�سبحت  بيتي�س  �سد 

األفارو  وا���س��ل  ال�سياق،  نف�س  ويف 

الإ�سابة  من  تاأهيله  اأودري����وزول 

التي تعر�س لها يف عظمة الرقوة، 

تاأكد  ال��ذي  الوحيد  الالعب  وه��و 

ومن  املباراة  عن  الآن  حتى  غيابه 

مدريد  ري����ال  يختتم  اأن  املُ���ق���رر 

الفني  املدير  و�سيظهر  حت�سرياته، 

زين الدين زيدان يف موؤمتر �سحفي 

للحديث عن املباراة.

املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرن�سي  عقد 

اإي�سكو  مع  جل�سة  مدريد،  لريال  الفني 

الفريق،  و���س��ط  خ��ط  لع��ب  األرك����ون، 

للحديث عن م�ستقبله يف الفرة املقبلة.

 "Jugones" ب���رن���ام���ج  وب��ح�����س��ب 

اأو���س��ح لإي�سكو  الإ���س��ب��اين، ف��اإن زي��دان 

باأنه لي�س �سمن خططه يف املو�سم املقبل 

كالعب اأ�سا�سي، بل على مقاعد البدلء.

"اإي�سكو �سيوافق على  واأ�ساف الرنامج: 

البقاء يف ريال مدريد، حتى لو كان على 

مقاعد البدلء".

الأرجنتيني  فرة  خالل  اإي�سكو  وعانى 

مع  ُي�سارك  مل  حيث  �سولري،  �سانتياغو 

قائمة  من  ا�ستبعاده  ومت  بل  الفريق، 

املباريات اأكر من مرة.

وارت��ب��ط ا���س��م اإي�����س��ك��و ب��ال��رح��ي��ل عن 

النتقالت  �سوق  خالل  املرينغي،  �سفوف 

اأوروب��ا  كبار  اهتمام  ظل  يف  ال�سيفية، 

وباري�س  جوفنتو�س  راأ�سهم  وعلى  ب�سمه 

�سان جريمان.

اأكد تقرير �سحفي اأملاين، اأن البولندي 

ليفاندوف�سكي،  روب�����رت 

ميونخ،  ب��اي��رن  م��ه��اج��م 

اأح��د  رادار  على  ب��ات 

الإجنليزية  ال��ف��رق 

الكرى.

ل�سحيفة  �����ا  ووف�����قاً

فاإن  الأملانية،  "كيكر" 
مان�س�سر يونايتد ي�ستهدف 

املقبل  املو�سم  يف  هجومه  دع��م 

املريكاتو  خ��الل  ليفاندوف�سكي  ب�سم 

ال�سيفي.

ال�سياطن  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

توقف  ا���س��ت��غ��الل  ي���ري���دون  احل���م���ر 

املفاو�سات بن بايرن واملهاجم البولندي 

ب�ساأن متديد عقده الذي ينتهي يف �سيف 

اإ�سايف. ملو�سم   2021
ليفاندوف�سكي  اأن  واأو�سحت 

يف  ا  مم��ي��زاً ح��الاً  �سيكون 

ه���ج���وم ال��ي��ون��اي��ت��د، 

اخل��روج  م��ع  ل�سيما 

للبلجيكي  امل��ح��ت��م��ل 

روم����ي����ل����و ل���وك���اك���و 

األك�سي�س  وال��ت�����س��ي��ل��ي 

�سان�سيز.

يذكر اأن ليفاندوف�سكي كان �سمن 

قائمة اهتمامات ت�سيل�سي خالل املو�سم 

احلايل، لكن مل يقم البلوز باأي حترك 

عليه  املوقعة  العقوبة  ب�سبب  ر�سمي، 

التعاقدات  م��ن  بحرمانه  الفيفا،  م��ن 

وانتقالت   ،2019 �سيف  انتقالت  يف 

�ستاء 2020.
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جوفنتو�س يعلن رحيـــل األيغري

اإيكاردي يو�سح موقفه من �سائعات رحيله اإىل جوفنتو�س

مي�سي يدفع غريزمان للرحيل عن اأتلتيكو مدريد

ا  ر�سمياً بياناًا  ميالن،  اإنر  مهاجم  اإيكاردي،  م��اورو  الأرجنتيني  اأ�سدر 

يو�سح فيه موقفه من الرحيل عن النرياتزوري والن�سمام ل�سفوف 

جوفنتو�س.

اإىل  اأ�سرت  الإيطالية،  �سبورت"  ديللو  "لغازيتا  �سحيفة  وكانت 

لالنتقال  ال�سخ�سية  ال�سروط  على  بالفعل  وافق  اإيكاردي  اإن 

جلوفنتو�س.

التوا�سل  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عر  اإي��ك��اردي  وكتب 

تن�سر  ا  اأخرياً ال�سحف  "راأيت  "اإن�ستغرام":  الجتماعي 

اأبلغ  اأن  اأري���د  ن��واي��اي.  اأو  اأف��ك��اري  تعك�س  ل  ا  ق�س�ساً

اأنني  اأنني اأخرت النادي بالفعل مرات عدة  جماهرينا 

اأنوي البقاء يف الإنر".

ا، يجب اأن يزول اأي نوع  واأ�ساف: "لذا من الآن ف�ساعداً

من �سوء الفهم. اأعي اأن و�سائل الإعالم لديها م�سالح 

اأن  ال�سعي نحو الق�س�س املزيفة، لكن ل ميكنني  يف 

اأفعل اأكر من التو�سيح بنف�سي".

وختم: "اأكرر.. لقد اأخرت اإنر برغبتي يف البقاء، 

لأن هذا النادي هو عائلتي. الزمن �سيخركم من 

يقول احلقيقة".

�إ�ضابة جديدة ت�ضرب �ضفوف ريال مدريد

عن  اإجن��ل��ي��زي،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

مع  بالتعاقد  �سيتي  مان�س�سر  اهتمام 

مهاجم  غ��ري��زم��ان  اأن��ط��وان  الفرن�سي 

النتقالت  �سوق  خالل  مدريد،  اأتلتيكو 

ا، رحيله  ال�سيفية واأعلن غريزمان موؤخراً

بنهاية  الروخيبالنكو�س  �سفوف  ع��ن 

بقوة  ا�سمه  وارت��ب��ط  اجل���اري،  املو�سم 

وكان  بر�سلونة  �سفوف  اإىل  بالن�سمام 

ب�سقيقة  التقى  قد  جريمان  �سان  باري�س 

غريزمان خالل ال�ساعات الأخرية، لكنه 

العا�سمة  نادي  يكون  اأن  املرجح  غري  من 

الفرن�سية وجهته املقبلة.

 Manchester" �سحيفة  وبح�سب 

الإجنليزية،   "Evening News
قيمة  لدفع  م�ستعد  �سيتي  مان�س�سر  فاإن 

غريزمان،  عقد  يف  اجل��زائ��ي  ال�سرط 

يورو  مليون   120 اإىل  �سينخف�س  والذي 

يف 1 يوليو املقبل.يذكر اأن بايرن ميونخ 

ُيعد �سمن املهتمن ب�سم غريزمان، لكنه 

�سيتي  ومان�س�سر  بر�سلونة  خلف  ياأتي 

�سم  �سباق  يف  ج��ريم��ان  ���س��ان  وب��اري�����س 

املهاجم الفرن�سي.

مان�س�سرت �سيتي 
ين�سم لل�سراع 
على غريزمان

اإي�سكو ير�سى بالو�سع ال�سعب
 يف ريـــال مدريد

ليفاندوف�سكي على رادار عمـالق اإجنليزي



العثور على اأقدم حم�س 

نووي يف العامل.. عمره 
اأكرث من 10 اآلف عام

اأن امل�ستويات  ت�سري درا�سة طبية اأمريكية اإىل 

املرتفعة ملوؤ�سر حيوي معن للدماغ قد تزيد من 

فر�س حماولت النتحار لدى الأ�سخا�س الذين 

يعانون من ا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

الطب  كلية  فى  الباحثون  واأو�سح 

الذين  الأ�سخا�س  اأن  جامعة"نيويورك":" 

والأفكار  ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطراب  يعانون من 

النتحارية لديهم م�ستويات اأعلى من م�ستقبالت 

اجللوتامينات الأي�سية 5 يف اأدمغتهم ، مقارنة 

ا  ا انتحارية ، وفقاً باأولئك الذين ل ميلكون اأفكاراً

الأكادميية  وقائع  دورية  يف  املن�سور  للبحث 

الوطنية للعلوم.

لدى  مرتفعة  م�ستويات  على  العثور  يتم  مل  و 

ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين 

ذلك  كان  �سواء   ، الكتئاب  من  يعانون  اأنهم 

ال�سخ�س لديه اأفكار انتحارية اأم ل.

اأن  ميكن  العالمة  اختبار  اإن   ، الباحثون  وقال 

ي�ساعد يف حتديد املر�سى املعر�سن للخطر ومنع 

النتحار ، بالإ�سافة اإىل اأن العالمات قد توؤدي 

اإىل طرق عالج جديدة لالإ�سابة با�سطراب ما 

وقالت  النتحار..  يف  والتفكري  ال�سدمة  بعد 

للطب  امل�ساعد  الأ�ستاذ  ا�ستريلي�س  ايرينا 

"اإذا كان  النف�سي بجامعة ييل يف بيان �سحفي 

الدم  �سغط  ارتفاع  من  يعانون  اأ�سخا�س  لديك 

فاأنت تريد خف�س تلك امل�ستويات على الفور". 

الباحثون  ا�ستخدم   ، البيانات  هذه  وجلمع 

م�ستقبالت  لقيا�س   PET فحو�سات 

املر�سى  اأدمغة  يف   5 الأي�سية  اجللوتامينات 

كبري  اكتئابي  ا�سطراب  من  يعانون  الذين 

وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

يرتبط امل�ستقبل مب�ستقبالت القلق والكتئاب.. 

م�ستويات  وتقليل  قيا�س  اأن  الباحثون  يعتقد 

م�ستقبالت اجللوتامينات الأي�سية يف الأدمغة 

اإ�سابات  من  عانوا  الذين  الأ�سخا�س  لدى 

حماولت  تقليل  يف  ي�ساعد  قد  الدماغ  يف 

النتحار.

وتعد هذه النتائج مهمة لأن النتحار هو ال�سبب 

 ، املتحدة  الوليات  يف  للوفاة  العا�سر  الرئي�سي 

وفقا للموؤ�س�سة الأمريكية ملنع النتحار.

موؤ�شر حيوي 
معيـــن يف 
الدماغ قد 

ي�شل ب�شاحبه 
لالنتحار

غوا�شة تبلغ اأعمق مكان

 على االأر�ض.. وتعرث على 

مفاجاأة "مزعجة"

نا�شا ت�شتعد لزيارة الب�شر اإىل املريخ ببيوت بديلة

دليلك الكامل ملمار�شة 
التمرينات الريا�شية يف رم�شان

واخلبري  الأج�سام  كمال  م��درب  ح�سن،  زاراك  ن�سائح  املوقع  ونقل 

الغذائي  والنظام  الريا�سية  التمارين  حول  ن�سائح  اأف�سل  البدين، 

للبقاء على امل�سار ال�سحيح خالل �سهر رم�سان.

الأكل بعد  تدريب   .1
�ساعتن  اأو  �ساعة  غ�سون  يف  الريا�سية  التمرينات  ممار�سة  "حاول 
بعد الإفطار، لأن ذلك يتيح جل�سمك ه�سم الطعام الذي تناولته بعد 

ا. ق�ساء �ساعات طويلة دون اأن تتناول �سيئاً

خفيفة وجباتك  اجعل   .2
الروتن  على  فيها  تركز  الإفطار  عند  خفيفة  وجبة  باأكل  "قم 
وقت  يف  هذا  �سيه�سم  وج�سمك  الكافية،  والكربوهيدرات  والدهون 

جيد، وبعد ذلك ميكنك التدريب.

ق�صرية  التدريبات  تكون  اأن  يجب   .3
من  تتمكن  حتى  دقيقة(   45-30( من  ق�سرية  التمارين  "اجعل 

العودة اإىل املنزل وتناول الطعام.

التدريب عند  رطبًا  كن   .4
الأقل  على  واحد  لر  ا�ستهالك  فيمكنك  ا،  دوماً رطب  اأنك  من  "تاأكد 

ا من املاء. من املاء قبل اأن تتدرب لأن ج�سمك �سيكون حمروماً

التمرينات  مقدار  قلل   .5
قلل من عدد التمرينات واملجموعات التي تقوم بها عادة.

ال�صيام �صاعات  خالل  تتدرب  ل   .6
اأن تلعب خالل  ل ميكنك �سرب املاء، لذلك �ستكون فكرة غري حمبذة 

اأن  ميكن  ذلك  لأن  النهار،  بداية  يف  خا�سة  النهار  بداية  يف  ال�سوم 

يت�سبب لك بالإغماء.

التمرين بعد  وجبة  يف  الكثيفة  احلرارية  ال�صعرات  ذات  الأطعمة  تناول   .7
واحلبوب  والأفوكادو  والبي�س  ال�سوداين  الفول  زبدة  مثل  الأطعمة 

كثيفة ال�سعرات احلرارية. ل تفرط يف اأكلها ، لأن الكثري من ال�سعرات 

احلرارية ميكن اأن يقلب امليزان يف الجتاه اخلاطئ.

كثريًا ال�صرب   .8
"حاول اأن ت�ستهلك ما ل يقل عن 2.5 لر لوقت �سيامك. فاأنت تريد 
اليوم  يف  و  التدريب،  عند  ا  رطباً البقاء  على  ا  ق��ادراً ج�سدك  يكون  اأن 

التايل ، حيث لن ت�ستهلك اأي طعام اأو �سراب."

الأوزان  ا�صبط   .9
القلب". باأمرا�س  الإ�سابة  وجتنب  الوزن  على  بالتدرب  "التزم 

�سهر  خالل  للغاية  مفيدة  الغذائية  املكمالت  تكون  اأن  "ميكن   .10
تناول  فيه  عليك  يجب  الذي  املحدد  الزمني  الإط��ار  ب�سبب  رم�سان 

قدر معن والتدرب كذلك".

رم�صان هو ال�صهر التا�صع من التقومي الهجري، الذي ي�صوم فيه 
�صراب  اأو  وعن كل طعام  ال�صارة،  ال�صلوكيات  كل  امل�صلمون عن 
من �صروق ال�صم�س اإىل غروبها، لكن هذا ميكن اأن يجعل التدريب 
لي�س  بالتاأكيد  اأنه  اإل  اأ�صعب،  الدهون  وحرق  الع�صالت  وبناء 

م�صتحياًل، وفق ما قال موقع "جو" الريا�صي الربيطاين . 
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�سالح  يف  �سابق  �سابط  و�سل  م�سنية،  جهود  بعد 

البحرية الأمريكي، اإىل اأعمق نقطة حتت �سطح 

البحر، لكنه، ويف مفارقة غريبة من نوعها، عر 

على اأج�سام نعرفها جيدا، ميكن اأن يعر عليها اأي 

اإن�سان، بالقرب من منزله.

الريطانية،  "الغارديان"  �سحيفة  وذك���رت 

ا�ستعان  ال��ذي  في�سكوفو،  فيكتور  اأن  الثالثاء، 

املثري  الكت�ساف  هذا  على  عر  �سغرية،  بغوا�سة 

خندق  مياه  اأع��م��اق  يف  غا�س  بعدما  ل��الإزع��اج، 

حتديدا  وو�سل  الهادي،  املحيط  غرب  يف  ماريانا 

اإىل عمق 11 األف مر.

�سطح  على  مكان  اأعمق  ماريانا  خندق  ويعتر 

الأر�س، وطاملا جذب الكثري من ع�ساق املحيطات 

والغو�س.

وقال في�سكوفو يف بيان اإنه غا�س اإىل عمق اأكر 

اإليه  و�سل  ال��ذي  بالعمق  مقارنة  م��را،   16 ب��� 

غوا�س �سابق عام 1960.

واأ�ساف اأنه، حن و�سل اإىل هذا العمق، عر على 

املحيط،  قاع  يف  ت�ستقر  الإن�سان  �سنع  من  م��واد 

كانت  اإذا  ما  التاأكد  اإىل  ي�سعى  اأن��ه  اإىل  م�سريا 

نفايات من البال�ستيك.

البال�ستيك  نفايات  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 

قدرت  اإذ  لالإزعاج،  مثرية  م�ستويات  اإىل  و�سلت 

يف  النفايات  ه��ذه  م��ن  ط��ن  مليون   100 وج��ود 

املحيطات.

وخالل الأ�سابيع الأخرية، قامت بعثة في�سكوفو 

خندق  يف  غ��و���س  ج����ولت  اأرب���ع���ة  ب����اإج����راء 

البيولوجية  العينات  جمع  على  وعملت  ماريانا، 

وال�سخرية.

ك�سفت وكالة "نا�سا" لعلوم الف�ساء، عن ت�سميم جديد ل�سكن متنقل 

ا للب�سر الذين �سيزورون كوكب املريخ. ا منا�سباً ميكن اأن يكون �سكناً

الت�سميمات  عك�س  على  عمودية  حاوية  عن  عبارة  ال�سكن  وهذا 

ا ل�سحيفة  ا، ووفقاً ا منخف�سة جداً ال�سابقة التي عادة ما تكون قبباً

�سفر  من  �ست�سهل  املتنقلة  احلاويات  هذه  فاإن  "مريور" الريطانية 
الب�سر اإىل الف�ساء.

و�ستجعل هذه احلاويات ال�سكنية ال�سفر اإىل الف�ساء اأكر �سهولة، 

اأو ممهدة، وتتميز بت�سميم  اأر�س غري ماألوفة  اأي  فهي ت�ستقر على 

على  احل��رارة  درج��ات  تقلبات  من  الداخل  يف  من  حلماية  م��زدوج 

املريخ، وُم�سنع من مادة معاجلة من التمدد والنكما�س، وخمزن يف 

�سقفها بالكامل مياه.

متكن العلماء من العثور على اأقدم عينة حم�س نووي 

علكة  يف  متجمد  لعاب  خالل  من  العامل  يف   DNA

قدمية، وبعد جمهود موا�سلة ا�ستطاعوا فك �سفرتها 

ومعرفة اأ�سولها.

يعود  النووي  احلم�س  عينة  اأن  الدرا�سة،  ووج��دت 

بعد  ال�سمال  يف  ا�ستقروا  الذين  الكهف  رج��ال  اإىل 

"مريور"  ل�سحيفة  ا  ووفقاً الأخ��ري،  اجلليدي  الع�سر 

ا�ستعمروا  الكهف  رجال  اأن  اإىل  تو�سلوا  الريطانية، 

الدول الأ�سكندنافية منذ اأكر من 10 اآلف عام.

لعدة  ن���ووي  حم�س  على  العلكة  ه��ذه  يف  وع���روا 

واأطفال،  ون�ساء  رجال  العلكة  هذه  فم�سغ  اأ�سخا�س، 

ورغم عثور العلماء على عظام قليلة من هذا الع�سر 

لإج���راء  ك��ايف  ن���ووي  بحم�س  حتتفظ  مل  اأن��ه��ا  اإل 

الدرا�سات الأثرية.



باتنة

من تنظيم مكتبة االإح�ضان

على الرغم من النتاجات التي ا�شتفحلت 

مبختلف  اجلــزائــريــة  الأم  ال�شا�شة  على 

ال�شعب  با�شم  والناطقة  وهياكلها  فروعها 

التي مل تخرج  الب�شيط والعميق،  اجلزائري 

فيه"  املرغوب  غري  "الدور  تاأدية  نطاق  عن 

خا�شة عندما يتعلق الأمر بانحطاط امل�شتوى 

"الكامريا كا�شي"، واإعالن حداد فني على  يف 

الغري  "الرجل  الــيــه  و�ــشــل  الـــذي  امل�شتوى 

منا�شب و�شط فوهة العالم"، وو�شط عديد 

الذين  امل�شاهدين  طــرف  مــن  المتعا�شات 

"نكرر للمرة الألف" اأنه مل يعد متلقي فقط 
بل اأ�شحى �شانع الر�شالة ووجب احرتامه يف 

اأداء انتاج معني، وو�شط العديد من اخليبات، 

الب�شيط  الــوهــراين  املجتمع  رائــحــة  تــاأتــي 

والغنى  واملــعــانــاة  والفقر  احلــيــاة  عمق  مــن 

وال�شجون والع�شابات وال�شجارات وال�شيناريو 

واللهجة وال�شوارع بزقاقها وحرميها ورائحة 

"القمامة" املختلطة مع رائحة الطهي و�شراخ 
الأطفال والبنايات القدمية واإطالل اجلارات 

واملناو�شات وال�شراع بني اخلري وال�شر، لتعيد 

اجلزائري  الــدرامــي  لالإنتاج  الأخــري  الرمق 

اأن ينفذ اىل جمهوره ويجل�ص  ا�شتطاع  الذي 

امليزة  وهي  واآلمهم،  اآمالهم  ويحكي  و�شطه 

اللقطات  لعديد  غائبة  كانت  التي  واللم�شة 

وامل�شاهد الدرامية اجلزائرية، ليتنف�ص قدر 

اأمل  وكبارقة  ال�شعداء،  وال�شيناريو  البداع 

جديدة يف وجود قامات فنية �شابة اكت�شحت 

ال�شا�شة واأعطت اجلو اجلزائري بكل امتياز.

الــتــي ركبتها  املــوجــة  ــاأتــي ذلـــك عــقــب  ي

امل�شل�شالت اجلزائرية والتي باتت تتخذ م�شار 

التقليد والفخامة، لتاأتي مثل هذه امل�شل�شالت 

وجتعله  امل�شاهد  اأعــني  لتخطف  الب�شيطة 

يعي�ص جزء منه ومن حياته اليومية، وحتى 

تكون اأر�شية البداع الواقع املعا�ص، ولتتجدد 

اآمال الب�شطاء من امل�شاهدين يف روؤية ر�شائلهم 

وحتى  اليهم،  ُين�شت  �شيناريو  وكاأنها  تغدو 

تعاد الواجهة للفن من عمق املجتمع وعاداته 

وتقاليده وثقافته الأ�شيلة.

 رقية حلمر

عودة الرمق االأخري

روؤية من زاوية مقفلة

بجمعية  النقد  نادي  عن  موؤخرا  �سدر 

بالإ�سراك  بالعلمة  الثقايف  الإب��داع 

الإجتماعية،  ال��درا���س��ات  خم��ر  م��ع 

بجامعة  والعلمية  والأدبية  اللغوية 

"اأفاق  جملة  من  الأول  العدد  جيجل 

عملية  جملة  وه��ي  املعا�سر"  الناقد 

اأ�سهر  دولية حمكمة ت�سدر كل ثالثة 

الأ�ساتذة  من  جمموعة  عليها  وي�سرف 

وال���دك���ات���رة اجل��ام��ع��ي��ن، ح��ي��ث مت 

مديرا  معما�س  نا�سر  الدكتور  اإختيار 

التحرير  رئا�سة  اإ���س��ن��اد  م��ع  للمجلة 

�سم  بينما  زرق��ان،  عزوز  الدكتور  اإىل 

الأ�سماء  املجلة عدد من  فريق حترير 

الدكاترة  من  كل  غرار  على  املعروفة 

مزغنة،  ب��ن  حفيظة  مومني،  ب��وزي��د 

�سالح  خوية،  بن  راب��ح  بوعالم،  رزي��ق 

باغورة  يا�سن  عزوز،  وفوزية  ق�سي�س 

املجال  فتح  ومت  م�سايل،  وال�سعدي 

من  الدكاترة  من  جمموعة  اأمام  اي�سا 

لالإن�سمام  العربية  اجلامعات  خمتلف 

اإىل الهيئة الإ�ست�سارية على غرار كل 

البدراين من  الدكتور حممد جواد  من 

والأ�ستاذ  بالعراق،  الب�سرة  جامعة 

�سامي ن�سر من جامعة عمان، والأ�ستاذ 

غزة  جامعة  من  دراو�سة  عمر  ح�سن 

بفل�سطن. 

العلمية  البحوث  بن�سر  املجلة  وتقوم 

الأ�سيلة يف جمال النقد والأدب وهذا 

متخ�س�سن  ط��رف  م��ن  حتكيمها  بعد 

البحوث  وهي  العلمية،  الأ�سول  ح�سب 

التي مل ي�سبق اأن مت ن�سرها يف جمالت 

الأول  العدد  وت�سمن  اأخ��رى،  كتب  اأو 

من هذه املجلة عدة موا�سيع منها علم 

ومو�سوع  الإنتماء،  واإ�سكالية  الأ�سلوب 

بن  ال��ق��دمي  العربي  النقد  ع��ن  اآخ��ر 

الأح��ك��ام،  وتع�سف  الأ���س�����س  غمو�س 

ف�����س��ال ع���ن ب��ح��ث اأخ����ر ع���ن اإن��ف��ت��اح 

ال�سرد العربي على الراث الأ�سطوري 

بالإ�سافة اإىل بحث عن الن�س ال�سعري 

اإىل  الإب��داع  حرية  من  للطفل  املوجه 

حدود ثقافة املتلقي.

 كما ت�سمن العدد اأي�سا مو�سوع اإ�سالح 

اللغة  وتدري�س  الربوية  املنظومة 

العربية بن الواقع واملاأمول، ومو�سوع 

اآخر عن دور النحو العربي يف تدري�س 

وفهم نظام اللغة العربية. 

�سدور العدد االأول من جملة "اأفاق النقاد املعا�سر" 

الكتاب  معر�س  فعاليات  عن  ال�ستار  اأ�سدل 

مكتبة  طرف  من  واملنظم  املن�سرم،  اخلمي�س 

الح�سان بدار الثقافة حممد العيد اآل خليفة 

حمت�سم  اقبال  عرف  وال��ذي  باتنة،  بولية 

من طرف جمهور القراء واملثقفن رغم عديد 

الكتب املعرو�سة والتي تفتح �سهية القتناء 

والفئات  الأذواق  جميع  تلبي  باعتبارها 

العمرية يف خمتلف املجالت.

حممد  ال�سيد  الح�سان  مكتبة  م�سري  وق��ال 

على  اقبال  هنالك  يكن  مل  اأنه  اهلل  عبد  بن 

الف�سيل،  وال�سهر  ت��زام��ن��ا  ال���ذي  امل��ع��ر���س 

والقراء  املثقفن  اهتمامات  اآخ��ر  اأن  م�سريا 

هي القراءة، على الرغم من اأهمية اقتنا�س 

عديد  واقتناء  القراءة  يف  الف�سيل  ال�سهر 

الكتب التي هي زاد معريف وخري غذاء للعقل، 

واأ�سبح  الكتاب  اإليه  اآل  الذي  للحال  متاأ�سفا 

جمرد طاقة معطلة عر الرفوف.

الثقافة  ب��دار  الكتاب  معر�س  وانطلق  ه��ذا 

ماي   16 غاية  اإىل  اأف��ري��ل   28 ي��وم  باتنة 

على  الكتب  خمتلف  عر�س  وعرف  املن�سرم، 

الب���داع،  �سنوف  مبختلف  الأدب��ي��ة  غ���رار 

وكتب دينية و�سيا�سية وقانونية واقت�سادية 

واعالمية، وكتب خا�سة بالأطفال والق�س�س 

اخلا�س  الكتب  ج��ان��ب  اإىل  اإل��ي��ه،  املوجهة 

الكتب  الأكادميية وكذا  والكتب  املراآة  بعامل 

دور  خمتلف  م��ن  املحلية  والكتب  العاملية، 

الن�سر اجلزائرية والتي طغت على املعر�س.

مكتبة مواعيد ثقافية
الأورا�س بــــاتنة

 TIDAK N NINA" امل�شرحي  العر�ص  مع  •�شهرة 

اجلهوي  بامل�شرح  لالأمازيغية،  ال�شامية  FA" للمحافظة 
باتنة، على ال�شاعة 22.30.

املالوف الأندل�شي فريد بن  •موعد مع حفل فني لفرقة 

�شعيد على ال�شاعة 22.30 بقاعة العرو�ص دار الثقافة 

حممد العيد اآل خليفة.

الثقافة. دار  ببهو  الت�شكيلية  للفنون  معر�ص  مع  •موعد 

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

تنظيم  من  املحلية،  الثقافية  واجلمعيات  �شوايعي  علي 

ال�شعبية،  والثقافات  للفنون  املحلي  الثقايف  املهرجان 

بقاي�ص.

باتنة

بال�صعراء"ل  يتغنى  وهو  مطران  خليل  •يقول 
ُمن�صـــــــد غرد ُينّبـــــه نائــــم  يوقظ الأقــوام الّ 
خالـــــ�س  فخار  لها  وليــ�س  ال�ــصــداء...كــاّل 
اأجدت  وكونك  ال�صعــــراء"،  بنوابغ  كفخارهـــا 
الق�صيد وكتبت يف متونه، هل تزال ممتنا لكونك 

قررت اأن تغدو �صاعرا؟
على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى  هلل  احلمد 

اآله و�سحبه واخللفا  امل�سطفى وعلى  النبي 

ومن تبع لنهجهم واقتفى، وبعد: �سعيد جدا 

هذا  يف  به  خ�س�ستني  ال��ذي  احل��وار  بهذا 

ال�سهر الف�سيل، ومن باب " مل ي�سكر اهلل من 

ل ي�سكر النا�س " اأما بخ�سو�س �سوؤالك: 

عن  يخرج  ل  اللغوي  ج��ذره  يف  ال�سعر  اإن 

اأي  ف���اإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ���س��ع��ورااً،  ك��ون��ه 

اأن يكون  اإل  اإن�سان يف هذه احلياة ل ي�سعه 

لل�سعراء،  حمبااً  اأو  لل�سعر  راوية  اأو  �ساعرااً 

واحدا  يكون  ل  اأن  به  يليق  ل  وبال�سرورة 

العرب،  دي���وان  فال�سعر  ال��ث��الث،  ه��ذه  م��ن 

وخزانة الأدب، وغاية الأرب، بل هو تاريخ 

قول  يعجبني  ال�سدد  ويف  وعلمها.  اأم���ة 

عنه  اهلل  ر�سي   - اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا 

"كان   :  - تاريخه   يف  الأث��ري  ابن  عند  كما 

ال�سعر علَم قوٍم مل يكن لهم اأ�سح منه "، ومن 

هنا فال�سعر علم وهو اأ�سح اأي�سا.

يتكيء  كعبي  ترانيم   " ا�صدارك  خالل  •من 
عن  كثريا  تفرتق  ل  عناوين  نحت  التَّوباِد"  على 
وكاأنّها  الــديــوان،  داخــل  نف�صه  ال�صعري  املنت 
و�صفها  واأن  �صبق  كما  الق�صيدة  من  بيت  �صطر 
الغزل  نوع من  الله ليل، هل هنالك  عبد  النقاد 
ق�صائدك،  خالل  ممار�صته  تريد  ت�صوف  لنقل  اأو 
هل هذا هو امل�صار الذي تريد اأن تخطوه يف كل 

ق�صيدة تكتبها؟
كعبيٍّ  ترانيم   " دي��واين  ق�سائد  بخ�سو�س 

بالعناوين  وعالقتها   " التَّوباِد  على  يتكيء 

الق�سيدة  اإن  اأقول:  فاإنني  لها  و�سعت  التي 

لل�ساعر تعتر فلذة روحه وثمرة  بالن�سبة 

وعليه  بولده،  تكون  ما  اأ�سبه  فهي  ف��وؤاده 

عناوين  انتقاء  يح�سن  اأن  بال�ساعر  يح�سن 

اأ�سماء  اختيار  يح�سن  كما  متاما  لق�سائده 

ي�سمون  القدامى  كان  واإذا  وبناته،  اأولده 

املتاأخرين  فاإن  مطالِعها،  باأ�سماء  الق�سائد 

من ال�سعراء انتهجو م�سالك اأخرى يف عونة 

الت�سويق  من  فيها  ون�سو�سهم  ق�سائدهم 

للمتلقي لقراءة الق�سيدِة ما ل يخفى على 

ذي ذائقة �سليمة اأو �سليقة فطرية  كما اأن 

جمالاً  الن�س  مينح  ما  الإنزياحات  من  فيها 

النقد  ح��ْق��ِل  يف  خا�سة  كاريزما  ويلب�سه 

من  ِبدعااً  لي�ست  وق�سائدي  التلقي  وع��امل 

عامل  ي�ساركونني  الذين  ال�سعراء  ق�سائد 

الوثيقة  لة  ال�سِنّ من  لها  الق�سيدة  كتابة 

بينها وبن عناوينها ما ل ينكره اأديب اأريب 

يعرف من اأين توؤكل الكتف يف عامل الكلمة 

املوزونة 

يف  اأيقونة  منه  اأتخذ  الذي  الغزل  عن  اأما 

كتاباتي  بها  تت�سم  و�سارة  ن�سو�سي  اأغلب 

يرمم  الذي  املاجن  غري  العفيف  الغزل  فْهَو 

ال�سعر  بن  الت�سدع  اأ�سابها  التي  العالقة 

وال�سعور.

يطبع  مل  من  منها  اأعمالك  جمموعة  اىل  •لنعد 
على  بذلك  واق�صد  قريب  �صي�صدر  مــا  ومنها 
الكرمي  القراآن  يف  "النا�س  كتاب  من  كل  التوال 
اإى  الأزدي"  دريــد  ابن  مق�صورة  �صرح  و"   "
جانب "ال�صرع ثالث الوحيني"، هل ميكن ا�صاءة 

املو�صوع ببع�س التعليق؟
تنتظر  وْه��َي  كتبتها  التي  كتاباتي  بن  من 

ان ترى النور وتاأخذ طريقها اإىل الطباعة 

وهو    " الكرمي  ال��ق��ران  يف  "النا�س  جن��د: 

فيه  تناولت  �سنوات  منذ  اأجن��زت��ه  عمل 

حديث القران الكرمي عن النا�س واأ�سنافها 

خمتلفة،  واعتبارات  عديدة  حيثيات  من 

و�سده،  واخلري  ونقي�سه،  الإمي��ان  حيث  من 

هنالك  م��ا  اإىل  وال�سلبية  والإي��ج��اب��ي��ة 

م���ا ه��ن��ال��ك م���ن اجل��وان��ب 

لة  ال�سِنّ ذات  املختلفة 

باحلياة الن�سانية.

مق�سورة  ���س��رح   -

ابن دريد الأزدي: 

وْه�������َي ق�����س��ي��دة 

ك��ت��ب��ه��ا ع��الم��ة 

زم�����ان�����ه وف���خ���ر 

اأوانه وباز اأقرانه 

ال��ع��الم��ة الأدي���ب 

الأزدي  دري���د  اب��ن 

ابني  م��دح  يف  كتبها 

ق�سيدة  وْه���َي  م��ي��ك��ال، 

وجواهر  درر  على  ا�ستملت 

واحلكم  الأم���ث���ال  يف  الأدب  م��ن 

والفوائد واملواعظ وغريها .. 

َفُهو  الوحين  ثالث  ال�سعر  كتاب:  عن  اأم��ا 

بال�سعِر  تتعلق  مباحث  جملة  عن  عبارة 

وال�سنة  الكتاب   ( بالوحين  �سلته  وتبن 

الطالب  يحتاج  الأخ��ريي��ن  ه��ذي��ن  وان   )

معاين  م��ن  كثريا  ليفهم  اإليهما  ال��ع��امل  اأو 

فكان  وال�سنة  الكتاب  يف  الواردة  الن�سو�س 

ب�سبب  الوحين  ثالث  الإعتبار  بهذا  ال�سعر 

كونه ي�ساعدنا يف فهمهما .

قرطا�س  وحتمل  "المام"  قمي�س  •ترتدي 
مدى  على  وينم  مذهل  بحق  امتزاج  "ال�صعر"، 
على  تعمد  هل  حــروف،  من  �صين�صج  ما  روعــة 
جعل ق�صائد خليط من ال�صعر والدين ما العالقة 

التي تربط بينهما؟
الواعظ  الإم����ام  قمي�س  ب��ن  حالتي  ع��ن 

جناحن  اعترهما  فاأن���ا  ال�سعر  وقرطا�س 

والب����داع،  ال��ع��ط��اء  �سماء  يف  بهما  اأح��ل��ق 

من  قلة  بن   - تعاىل  اهلل  حباين  قد  فاأن���ا 

ل  رئي�سين  مبنرين   - القطاع  يف  زمالئي 

وهما:  حياتي  يف  عنهما  الإ�ستغناء  ميكن 

اأعتليه  منر امل�سجد وكر�سي التدري�س فيه 

خطيبااً مدر�سااً واعظااً، ومنر ال�ساعر الذي 

على  ق�سائدي  لإل��ق��اء  اأعتليه 

جمهوري واأن���ا يف كال املنرين 

اأط��ع��م ه��ذا ب���ذاَك وذاك 

ب��ه��ذا، ف��ق��د اأوظ����ف من 

معاين القران واحلديث 

ما  الدينية   والثقافة 

على  ق�سيدتي  يخدم 

اللفظي  التنا�س  �سبيل 

حتى  اأو  امل��ع��ن��وي  اأو 

القامو�س  م�ستوى  على 

الدليل  واحلقل  اللغوي 

الرمزية،  �سبيل  على  اأو 

اأوظف  كما  متاما  هذا  اأوظف 

در�سي  يخدم  ما  ال�سعر  عيون  من 

اأو خطبتي اأو حما�سرتي، وهذا ما حدا 

ي�سفونني  اأن  والأ�سدقاء  الكتاب  ببع�س 

ال�سعراء،  واإمام  الأئمة  ب�ساعٍر  ويلقبوين  

واأميا  فخر  اميا  به  واأعتز  اأفتخر  لقب  وهو 

كل  وم��ا  اأئ��م��ة  ال�سعراء  ك��ل  فما  اع��ت��زاز، 

الأئمة �سعراء.

كيف  رم�صان،  الف�صيل  ال�صهر  يف  •ونحن 
تق�صي وقتك فيه، وهل لل�صعر ن�صيب منه؟

قطبي  بن  اأتاأرجح  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف 

ال�سالة  وحم����راب  امل�سجد  م��ن��ر  م��ن��ريَّ 

ومنر ال�سعر من خالل العي�س مع الق�سيدة 

عالقتي  اأجدد  عادة  فاأن���ا  وق��راءة،  كتابة 

مع كتاب اهلل تعاىل من خالل قراءة عدة 

اأن  كما  والطالبات،  الطلبة  وتعليم  ختمات 

يل بعد �سالة الع�سر حلقة يف �سرح �سحيح 

الفطور  وبعد  كاملة  �ساعة  تدوم  البخاري 

ل���دي در����س ق��ب��ل ���س��الة ال��ع�����س��اء وم���ن ثم 

ال�سالة لتاأتي بعد ذلك �سالة الراويح التي 

اأ�سليها �سخ�سيااً، وما بن هذه الأوقات وقت 

تداعبني  خمدعها  يف  الق�سيدة  بي  تنفرد 

واأداعبها وحتدثني واأحدثها هذا ف�سالاً عن 

حق الزوجة والأولد الذي هو حق مكفول 

لهم �سرعااً وعرفااً وحتى قانونااً.

رقية. ل

عبد الهادي. ب
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اتكاأ الذي  االأئمة   بونكانو"  �ساعر  "رم�ســان 
 على منرب الق�سيد وحمراب الوعظ واالإبداع

اختتام فعاليات معر�س الكتاب واإقبال حمت�سم من طرف القراء بباتنة

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
�صارك  يف خمتلف الن�صاطات والندوات الأدبية اإىل جانب ح�صوه املميز يف بع�س الربامج التلفزيونية كـ "ذي املجاز" و "�صرح ملحة الإعراب" على قناة 

ال�صباح الف�صائية، وقناة ال�صروق، اإمام و�صاعر، حيث كان ملنطقته وادي ريغ ووادي �صوف كبري الأثَْر وبالغ التاأثري يف تكوين موهبته العلمية والأدبية، واحتكاكه  
ب�صعراء واأدباء وكتاب وعلماء وم�صايخ كل واحد منهم مربز يف ميدانه، حيث اأفاد وا�صتفاد منهم كثريا وتاأثر ببع�صهم وهو ما اعتربه اإ�صافة اأخرى مل�صريته العلمية 

والأدبية، من �صوق عكاظ باأدرار، وبعديد الإ�صدارات التي عرف  بع�صها النور وبع�صها الخر ينتظر اأن يفرج عنه، يحل علينا المام ال�صاعر "رم�صان بونكانو" يف هذا احلوار:

رقية حلمراهلل تكن نورا مي�شي على االأر�ض... يقنيوال�شالم واالطمئنان وال�شكينة، فكن مع كل ذرات الع�شق واحلب، اأينما يوجد اخلري اهلل يوجد معنا يف كل زمان ومكان، يف 

معلقات "مثقف"

ح���وار: رقي�ة حل��مر



الكاتبة ال�صابة كرمية طالبي/ خن�صلة:
اأحدنا  كما  يرقب  رم�سان  �سهر  اأترقب    

ع�سر  احدى  بعد  لأَيِننّ  ال�سنوية،  اإجازته 

�سهرا من الرك�س امل�ستمر يف العديد من 

جمالت احلياة ، اأ�سعر بالتعب والرغبة 

يف اأن اأ�سريح واأهداأ مع نف�سي يف اجازة 

روحية اأكون فيها مع اهلل، اأطوف برحاب 

كتابه الكرمي واأنهل من كنوزه ، اأعيد ترتيب 

ح�ساباتي، واأنظر يف اأولوياتي واأقف ب�سدق مع  

ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�سالحها لأكون اإن�سانة اأف�سل.

الطبخ  قليال مبجال  ال�سهر لأهتم  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 

اأن�سى دائما ترتيل بع�س من الآيات من كتاب  مع والدتي وكي ل 

التوا�سل  م��واق��ع  على  ال��رام��ج  بع�س  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  اهلل 

الجتماعي.

 في

جلي�شي يف رم�شان

تـــدرج
�سحفي ي�ساأل مليونري: اأنت قدوة لل�سباب والكل 

يت�ساءل كيف جنحت واأ�سبحت 

مليونري

املليونري: ال�سبب الرئي�سي يف 

كوين مليونري هي زوجتي

ال�سحفي: جميل.. وراء كل 

رجل عظيم امراأة.. كيف كنت 

قبل ذلك

املليونري: كنت بلياردير؟!.

كول التنب
واحد يبيع املكان�س الكهربائية 

اأول بيت دق عليهم حل عليه 

مول الدار

دخل البائع للدار ودخل ال�سالون ورمى �سكارة تنب 

على ال�سجادة!!

وقال: �سوف هاذ املكن�سة اأوريجينال يف احلن 

تنظف التنب اللي رميتو واإذا ما نظفاتو�س اأنا يل 

ناكل التنب كامل.

قالو مول الدار: وا�س ت�سرب معاه؟ ع�سري ولنّ ماء؟

قال البائع: عال�س ؟

قالو: الري�سيتي راهي 

مقطوعة هذي �سمانة؟!.

ممنوع من الرتياح
يف اجلزائر يقولك راح ترتاح 

كي تكبار

راح ترتاح غري تدي الباك

راح ترتاح كي تتخرج من 

اجلامعة

راح ترتاح كي تخدم

راح ترتاح كي تتزوج

راح ترتاح كي جتيب لولد

راح ترتاح كي ت�سوفهم ناجحن

راح ترتاح كي ت�سوف اولدهم

وهو مازالوا تعبان.. اأومبعد ميوت يقولك.. احلمد 

معلومات م�سليةهلل ارتاح!؟.

املنجل

اأمثال �سعبية

اأعلى  هي  )لباز(  الفنزويلية  العا�شمة   •
عا�شمة يف العامل عن م�شتوى �شطح البحر.

اأ�شرار   3 اإن�شان  لكل  املتو�شط  املعدل  يف   •
يبوح  ل  وقــد  حياته،  يف  لأحــد  بها  يبح  مل 

بها اأبدا.

• اليوم يعاين 1.3مليار �شخ�ص من البدانة 
بينما يعاين 900 مليون �شخ�ص من اجلوع.

انتحروا  �شخ�ص   3000 من  اأكر  هناك   •
"قولدن جات" بكاليفورنيا  بالقفز من ج�شر 

من  جنــوا  منهم  �شخ�ص   26 اإنــ�ــشــائــه  منذ 

بالندم  �شعروا  اأنــهــم  اعــرتفــوا  كلهم  املـــوت، 

حلظة القفز.

ارتاجفيتا"  "رامون  ركــب   1871 عــام   •
فاأ�شيب  باأعجوبة  وجنــا  فغرقت  �شفينة 

عاما  وبعد41  ال�شفن،  مــن  عظيم  بــخــوف 

التيتانيك فغرقت  تغلب على خماوفه وركب 

وغرق معها.

بالعامل  مادة  اأكر  هي  ال�شجائر  اأعقاب   •
املهمالت"  �شلة  "خارج  بال�شوارع  رميها  يتم 

واحــدة  وكــل  �شيجارة  ترليون   4 رمــي  يتم 

منها قد ت�شتغرق 400 �شنة لتتحلل.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على �شيدي

 لعوج اإيدو حطب 

ورا�شو احدب

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن ع�سر من �سهر ماي

الداخل  عبدالرحمن  مبايعة  ـ   1000
موؤ�ش�ص اخلالفة الأموية يف الأندل�ص.

مدينة  على  ي�شيطرون  املماليك  ـ   1291
عكا الفل�شطينية بعد طرد ال�شليبيني منها.

فرن�شا  على  احلرب  تعلن  بريطانيا  ـ   1803
�شوؤون  يف  بــونــابــرت  نابليون  تدخل  ب�شبب 

اإيطاليا و�شوي�شرا.

لل�شالم  الأول  لهاي  موؤمتر  انعقاد  ـ   1899
احلا�شرون  اتفق  وفيه  دولــة،   26 بح�شور 

وحــددوا  �شلمية  بطرق  املنازعات  حل  على 

قوانني للحرب.

جريدة  من  الأول  العدد  �شدور  ـ   1939
"م�شايل  طــرف  من   " اجلــزائــري  "الربملان 

احلاج" من داخل �شجن احلرا�ص.

بحق  الإعــدام  حكم  تنفذ  �شوريا  ـ   1965
بالتج�ش�ص  لإدانته  كوهني  اإيلي  اجلا�شو�ص 

ل�شالح اإ�شرائيل.

1973 ـ و�شع حجر الأ�شا�ص لإن�شاء جامعة 
العلوم والتكنولوجيا باجلزائر العا�شمة.

نووي  تفجري  اأول  يف  تنجح  الهند  ـ   1974
وت�شبح   " بــوذا  "اإبت�شامة  عنوان  حتت  لها 

ــة بــالــعــامل بعد  ــووي ـــة ن بــذلــك �ــشــاد�ــص دول

ال�شوفياتي  والإحتـــــاد  املــتــحــدة  الـــوليـــات 

وفرن�شا وبريطانيا وال�شني.

عابر  �شيني  �شاروخ  اأول  اطــالق  ـ   1980
للقارات لي�شيب هدفا باملحيط الهادي.

ال�شرقية  اأملانيا  العملة بني  ـ توحيد   1990
واأملانيا الغربية.

ال�شومال  �شمال  جمهورية  اإعالن  ـ   1991
ال�شومال  با�شم  يــعــرف  مــا  اأو  النف�شالية 

اأنها  اإل  دويل  اعــرتاف  باأي  حت�ص  ومل  لند، 

اأرا�شي  باقي  عك�ص  اأمنيا  ا�شتقرارا  ت�شهد 

ال�شومال.

النتقايل  الوطني  املجل�ص  اإن�شاء  ـ   1994
ــان املــحــل قبل عــامــني وما  ــربمل بــديــال عــن ال

تبعه من توقيف للم�شار النتخابي.

بنك  اأول  ت�شبح  بنك"  "�شيتي  ـ   1998
اأجنبي معتمد يف اجلزائر.

العاملي  البنك  عن  �شادر  تقرير  ـ   2010
الأكــر   20 الـــ  الـــدول  �شمن  اجلــزائــر  ي�شع 

حرقا للغاز الطبيعي.

وردة  الفنانة  جــنــازة  ت�شييع   ـ   2012
ناهز  عمر  عن  العالية  مبقربة  اجلزائرية  

الـ 73 عاما.

ال�شعبي  املجل�ص  نــواب  م�شادقة  ـ   2012
م�شروع  من  املعدلة   25 ــادة  امل على  الوطني 

با�شتخدام  املتعلقة  بالولية  املتعلق  القانون 

اأ�شغال  خالل  والعربية  الأمازيغية  اللغتني 

بالتحرير  والقيام  الولئي  ال�شعبي  املجل�ص 

باللغة العربية ب�شفتها "لغة ر�شمية".

� ما حكم من يخرف يف رم�سان؟

�سالف.ح تازولت

يرفع عليه القلم حتى يعود لوعيه!؟.

"اجلاري" يف  عن  ال�ستغناء  ت�ستطيع  هل   �

رم�سان يا �سي عالوة؟

حياة زغي�س اأم البواقي

اأم��ا  "املا�سي"  ع��ن  ال���س��ت��غ��ن��اء  اأ�ستطيع 

ميكن!؟. "اجلاري" فال 

و  واأويحيى  �سالل  من  كل  يهرب  مل  مل��اذا   �

تطيح  اأن  قبل  وغريهم  بوتفليقة..  �سعيد 

الفاأ�س فوق الراأ�س يا �سي عالوة؟

م. بو�سوف ق�سنطينة

�س على املعنى  لأن املنجل �سبق العذل.. وحونّ

وحدك يا �سي بو�سوف!؟.

دائما  ويت�ساءل  الآخرين..  يوؤذي  �سخ�س   �

اعاله "ما يحملوني�س النا�س؟" وا�س تقولو يا 

�سي عالوة؟

يا�سن خل�سر اأم البواقي

ما  بقية  بيه  نعي�سو  وجهك..  يعطينا  اهلل 

تبقى من اأعمارنا!؟.

� جا الزمان وين الواحد يخرج مع دراهمو 

يروح بال بيهم؟

عمار بخو�س قاي�س

تلقاهم  بالك  مفقود  فائدة  يف  بحث  دير 

عند �سي واحد يربيلك فيهم؟!.

� �سي عالوة.. متى يتم منح امل�سعل لل�سباب؟

الهادي. �س باتنة

هذي برك يل ما ت�سرا�س عندنا.. لقناعة 

خا�ساتو  ال�سباب  اأن  ال�سياب  عند  را�سخة 

املطلوب..  امل�ستوى  يف  يكون  با�س  �سنوات 

وهكذا تبقى دميا عندهم؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
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ما كان�س �سجرة 

ما قا�سها�س الريح

حكـــمة
القوانني مثل بيوت العنكبوت، 

باإمكانها الإم�صاك بالذباب ال�صغري، 
هكذا ا�ستقبل لكنها ت�صمح للدبابري باملرور

نائب حاكم 

ولية لويزيانا 

الرئي�س 

الأمريكي دونالد 

ترامب.. فقال له 

ترامب "�سرك 

تنحي جد 

�����اه"؟! مينّ

�سورة م�سحكة



للحمايــة  الرئي�شيــة  الوحــدة  اأم�ــص،  تدخلــت 

املدنية  بقاملة، باملكان امل�شمى منطقة جبل ماونة، 

وبال�شبــط اأمــام  األعــاب عــني ال�شفــراء بلدية بن 

جراح، وذلك بعــد العثور على �شيخ ميت يف ظروف 

غام�شــة، ويتعلق الأمر باملدعــو )ب،ب( البالغ من 

العمر 70 �شنة، حيث عر عليه متويف بعني املكان، 

ليتــم نقلــه اإىل م�شلحة حفــظ اجلثــث باملوؤ�ش�شة 

العموميــة الإ�شت�شفائيــة احلكيــم عقبــي بقاملــة، 

فيمــا با�شــرت م�شالح الأمــن املخت�شــة حتقيقاتها 

ملعرفة اأ�شباب الوفاة.

بوليــة  الأمنيــة  اجلهــات  با�شــرت 

�شطيــف حتقيقــات معمقــة بخ�شو�ص 

م�شروع اجناز مركز مكافحة ال�شرطان 

وهــو اأهــم من�شاأة خدماتيــة بالولية، 

حيــث مت اإ�شناد امل�شــروع اإىل مقاولتني 

يف غياب تام ملكتب الدرا�شات والأبحاث 

والأعمال الهند�شية.

وح�شــب املعلومات املتوفــرة فاإن مدة 

الإجنــاز مت حتديدهــا بنحــو 8 اأ�شهــر 

املقاولــني  اأحــد  اأن  اإل  مقــاول،  لــكل 

واملكلــف بجناح الأ�شعــة ا�شتغرق اأزيد 

من 17 �شهــر يف غياب مكتب الدرا�شات 

الفواتــري  يعــد  اأن  يفرت�ــص  الــذي 

لتح�شيل املقــاول مل�شتحقاته بطريقة 

عاديــة، فيما مت تطبيــق القانون على 

املقــاول املكلــف بجنــاح اجلــراح الذي 

قــدرت تكلفــة اأ�شغالــه مبــا يزيــد عن 

اأن  املنتظــر  ومــن  �شنتيــم،  مليــار   23
تك�شف حتقيقــات اجلهات الأمنية عن 

الأطراف املتورطة يف هذه الق�شية. 
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حمزه لعريبي

�ســربا جميال
يتمتع  و  الوعي  من  بقليل  يفكر  من  واأن  لبــد 

ال�شارع  بــاأن  يتوهم  لن  �شوف  العقلية  قــواه  بكامل 

فاإنني  ال�شارع  اأقــول  وعندما  دولــة،  بناء  باإمكانه 

ل�شت اأ�شتهني باإرادة ال�شعب بل اإنني اأق�شد الطريقة 

بع�شها  وغايات  اأهداف  اإىل  الو�شول  بها  يراد  التي 

ومن  هذا  يف  يرغب  من  بني  م�شتت  وبع�شها  جمهول 

الطريقة  بــاأن  القول  فاأكرر  لهذا  ذاك،  يف  يرغب 

حتى  تغيري  ول  دولة  بناء  ميكنها  "ال�شوارعية" ل 
"رئي�ص بلدية"، والطريقة ال�شوارعية هي اأن ينزل 
يف  احل�شور  "ت�شجيل  اأجل  من  ال�شارع  اإىل  البع�ص 

امل�شرية" يف حني اأن ل علم لهم مبا يريدون، فكل ما 

يفكرون فيه هو اأن ميار�شوا العادة وي�شقطوا فكرة 

اأنهم "�شد احلراك" الذي يبقى م�شريا من اأ�شخا�ص 

اأهداف  ل  اأهدافهم  واأقول  اأهدافهم  بعد  يبلغوا  مل 

العهدة  اإ�شقاط  اأجل  من  خرج  ال�شعب  لأن  ال�شعب، 

اخلام�شة فكان له ما خرج من اأجله ثم اأوكلت اإليه 

نف�شه  فوجد  ذلك  له  وكان  الع�شابة  اإ�شقاط  مهمة 

من  والنتقال  الع�شابات،  باإ�شقاط  مطالبا  موؤخرا 

م�شطلح الع�شابة اإىل الع�شابات لدليل كاف على اأن 

الطريقة  اأوجدوا  قد  احلراك  ي�شريون  لزالوا  من 

بجعل  وذلك  احلراك  عمر  اإطالة  من  متكنهم  التي 

على  متوقفا  لي�ص  الأمر  اأن  اأي  ع�شابات  الع�شابة 

ع�شابة معروفة بل على ع�شابات ل يعرف ال�شعب 

هذا  اأوجـــدوا  من  حتكم  يعني  ما  وهــذا  �شيئا  عنها 

ال�شعار يف عمر احلراك.

يتمتع  ومن  الوعي  من  بقليل  يفكر  من  اأن  قلت 

بكامل قواه العقلية �شيدرك اأن اجلزائر مل ت�شقط 

يوما، بل كانت على مر التاريخ مدر�شة لتعليم فنون 

ت�شيري الأزمات واخلروج من عنق الزجاجة بطرق 

ل ميكن اأن تتبادر اإىل اأذهان الب�شطاء من النا�ص ول 

حتى يف اأذهان كثري ممن ن�شبوا اأنف�شهم "بلعريف"، 

"ال�شعب"  من  اأكرب  عمرها  دولة  تفكري  م�شتوى  لأن 

لأكرب بكثري من م�شتوى تفكري ثلة من املراهقني وثلة 

واأنا  اخلروع"،  "اأكل  يف  حياتهم  ق�شوا  العمالء  من 

على يقني باأن املكلفني بحماية اجلزائر وطنا ودولة 

القادمة  الأيام  يف  �شيخرجون  و�شرفاء  وطنيني  من 

بحل �شي�شدم كل من يظن اأن البيئة مهياأة لجرتار 

اأن احلراك  اأحقاده اخلفية  وجت�شيدها ومن يظن 

�شيكون مطية لبلوغ ماآربه وغاياته الدنيئة، وما اأنا 

واثق منه هو اأن �شمت "الوطنيني" لي�ص كما تتوهم 

ال�شرا�شري واأتباعها تواطوؤا مع الع�شابة اأو حفاظا 

على بقائها بل هدوء ي�شبق ال�شربة القا�شية التي 

حان  قد  الوقت  بــاأن  ظن  من  كل  باأطماع  �شتطيح 

ل�شتثمار اإرادة ال�شعب فيما يخدم م�شاحله وم�شالح 

اأ�شياده، واأنا اإذ اأقول هذا فالأنني متفائل باأن احلل 

غري  اجلزائريون  ير�شاها  التي  بالطريقة  �شياأتي 

ال�شيادة  على  واحلفاظ  تتما�شى  والتي  بهم  املغرر 

الوطنية وامل�شلحة العليا للبالد دولة و�شعبا.

�شحايا بن غربيط ما زالهم 

خمتنقني... اجليل الثاين �شبه جتربة 

نووية للمتمدر�شني... كل ما يلحقو 

امتحانات تدي دعوة من الوالدين... 

والوالدات يل مع اأولدهم حا�شلني... 

حبينا نطريوهم فوق ال�شحاب 

بالاجنحة �شفنا لقيناهم نازلني...

تدخلت اأم�ص الأول، م�شالح الوحدة 

لعــني  املدنيــة  للحمايــة  الثانويــة 

الطويلــة لتقدمي الإ�شعافــات الأولية 

ونقل اجلرحــى بعد وقوع حادث مرور 

خطــري علــى م�شتوى الطريــق الوطني 

الرابــط بني وليتــي خن�شلــة وتب�شة 

باإقليــم بلدية عني الطويلــة على اإثر 

ا�شطدام �شيارة اأجرة لنقل امل�شافرين 

اإىل  اأدى  اأخــرى  �شياحيــة  مبركبــة 

�شقــوط ثمانيــة جرحــى مت تقــدمي 

لهــم الإ�شعافــات الأولية بعــني املكان، 

فيمــا مت حتويل ثالثــة منهم يف حالة 

اإىل م�شلحــة ال�شتعجــالت  خطــرية 

مب�شت�شفى احمد بــن بلة، بينما قامت 

م�شالح الــدرك الوطنــي بفتح حتقيق 

يف اأ�شباب احلادث.

لقي اأم�ص الأول طفل يبلغ من العمر 

6 �شنــوات حتفه ده�شا حتت عجالت 
جــرار فالحــي، حيث تدخلــت م�شالح 

احلمايــة املدنيــة مب�شتــة  بــن طلحة 

اأجــل  مــن  الزناتــي،  وادي  بلديــة  يف 

امل�شت�شفــى، وح�شــب  اإىل  نقــل جثتــه 

اأن ال�شحيــة كان  املتوفــرة  املعلومــات 

بجانــب والده على مــنت جرار فالحي، 

قبــل اأن ي�شقط من على اجلرار ول�شوء 

قبــل  ال�شائــق  ده�شــه  فقــط  احلــظ 

اأن يوقفــه، ليتــم علــى الفــور حتويــل 

ال�شحيــة اإىل م�شلحــة ال�شتعجالت 

الطبية واجلراحيــة مب�شت�شفى وادي 

الزناتي، اأيــن خ�شع الطفــل للمعاينة 

اإثرهــا  علــى  اأكــد  والتــي  الطبيــة، 

الأطبــاء وفــاة ال�شحيــة بعــني املكان 

متاأثرا بالإ�شابات البليغة التي حلقت 

بــه، ليتم حتويــل جثتــه اإىل م�شلحة 

حفظ اجلثث بذات امل�شت�شفى.

األقــت اأول اأم�ــص، م�شالــح الــدرك الوطنــي مبدينة عــني كر�شــة القب�ص على 

�شــاب يف العقد الثاين من العمــر بتهمة احليازة واملتاجرة باملهلو�شات واملوؤثرات 

العقليــة، ياأتــي ذلك بعد تلقــي م�شالح الــدرك الوطني معلومــات موؤكدة، تفيد 

بقيــام امل�شتبه به برتويــج املهلو�شات على م�شتوى الطريــق الرابط بني مدينتي 

عــني كر�شة ومنطقــة "قرعة �شعيــدة"، ليتم تر�شــد حتركاتــه والقب�ص عليه 

متلب�شا بحوزته 160 قر�ص مهلو�ص.

اهتــزت بلديــة الباللــة بدائــرة م�شكيانــة م�شاء 

الأربعــاء، على وقع جرمية قتل �شنعاء، حيث اأقدم 

املدعــو "ز.�ــص" 35 �شنــة علــى اإزهــاق روح زوجته 

امل�شمــاة "�ص.�ص" البالغــة من العمــر 35 �شنة واأم 

لـ03 بنات اأكربهن تدر�ص باملتو�شط.

وح�شــب ما هو متداول لدى بع�ص اأقارب ال�شحية 

فــاإن الزوجني قد دخال يف �شــوء تفاهم ذهبت على 

اإثــره ال�شحية اإىل منــزل والديها وعند العودة بها 

اإىل بيته اأزهق روحها بدم بارد من خالل ذبحها من 

الوريــد اإىل الوريد وفقاأ عينها الي�شرى  تاركا اإياها 

يف بركــة مــن الدمــاء لي�شلــم نف�شه لفرقــة الدرك 

الوطني بالباللة. 

جدير بالذكر اأن اجلاين يعي�ص ظروفا اجتماعية 

قا�شيــة وقد ا�شتفــاد موؤخرا من �شكــن اجتماعي يف 

انتظــار توزيــع املفاتيح، غــري اأن العائلــة مل تدخل 

�شكنها وانتهت احلياة الزوجية بطريقة ماأ�شاوية. 

متكنــت م�شالــح احلمايــة املدنيــة بعــني اأرنات 

�شــرق ولية �شطيف من اإنقاذ عائلة مكونة من 7 

اأفراد من مــوت حمقق نتيجة ا�شتن�شــاق الغازات 

ال�شامــة مــن املدفئــة نتيجــة انف�شــال جزئي يف 

قنوات ت�شريف الغــازات بال�شقة التي تقطن بها 

العائلة بحــي 950 م�شكن مبنطقة اأولد ح�شني، 

ومت نقل ال�شحايا يف حالة حرجة اإىل امل�شت�شفى 

اجلامعي ب�شطيف لتلقي العالج. 

متكنــت م�شالــح احلمايــة املدنيــة ببوقاعــة مــن 

اإنقــاذ طفل يبلــغ من العمــر 14 �شنة بعــد �شقوطه 

يف بئــر مبنطقــة تاحمامت ببلدية مــاوكالن �شمال 

�شــرق وليــة �شطيــف، حيــث مت اإخــراج الطفل من 

البئــر على عمــق 12 مرت بعد تدخــل �شريع مل�شالح 

احلمايــة املدنية، فيما تعر�ص الطفــل اإىل ك�شر يف 

القــدم ومت نقلــه اإىل م�شت�شفــى ال�شعيــد عوامــري 

ببوقاعة لتلقي العالج الالزم. 

اأم البواقـــي

�شطيف

يذبح زوجته من الوريد 
اإىل الوريد يف الباللة

جنــاة عائلة من 7 اأفراد 
من املوت اختناقا بالغاز 

اإنقاذ طفل �سقط 
يف بئر على عمق 12 مرت 

حتقيقات اأمنية مبركز مكافحة ال�سرطان

مرور  حادث  يف  جرحى   8
يف عني الطويلة

هالك طفـل حتت عجـالت جـرار
العثور على جثة 
�سيخ يف بن جراح

توقيف مروج مهلو�سات بعني كر�سة

ملودع. ج

�صطيف

خن�صلة

اأم البواقي

قاملة
بن �شتول. �ص

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

قتيل و4 جرحى 
يف حادثي مرور 

ب�سطيف
لقيت فتاة تبلغ من العمر 23 

�شنة م�شرعها يف حادث مرور 

بالطريق الولئي رقم 12 

مبنطقة تينار ببلدية اأولد 

�شابر �شرق ولية �شطيف 

وهذا بعد ا�شطدام �شيارتها 

ال�شياحية ب�شاحنة، وتولت 

فرقة احلماية املدنية نقل 

ال�شحية اإىل امل�شت�شفى اجلامعي 

�شعادنة عبد النور حيث فارقت 

احلياة متاأثرة بجروحها 

اخلطرية، فيما تعر�ص 4 

اأ�شخا�ص من عائلة واحدة 

)الأب والأم وبنتني( اإىل جروح 

متفاوتة اخلطورة بعد انحراف 

وانقالب �شيارتهم ال�شياحية 

على الطريق الوطني رقم 

نقل  ومت  مزلوق،  ببلدية   28
امل�شابني على جناح ال�شرعة اإىل 

امل�شت�شفى فيما فتحت م�شالح 

الدرك الوطني حتقيقا يف 

احلادثني.
عبد الهادي. ب

عالء. ععالء. ع

ر�شيد. ح


