
عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   4
خطرية يف باتنــــــة

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

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

رئا�سيات 4 جويلية ت�سطدم بجدار ال�سعب
ال�سلطة يف ورطة

�ص 03

�سيقو�س

زانة البي�ساء
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عني الطويلة

�شورة من الأر�شيف

اأم البواقي

خن�شلة

منذ بداية �ضهر رم�ضان

املاء ال�ضروب والغاز اأبرز املطالب

املنطقة ال�ضناعية اأوالد �ضابر

قرى من�سية تنتظر 
التفاتة ال�سلطات 

بوادي الطاقة

م�ساكــل تنموية قدميــة 
تنتظر احللول يف بلقيطان

غلق 18 حمــــال 
جتاريا بخن�ســلة

�سكان "اأوالد �سباع" �سحية 
�سيا�سـات تنـموية فا�سلــة

تو�ســـيـع م�ساحــة 
املوقـع االأثري "طبنة"

ال�سكان يُتوقون لت�سجيل 
م�ســـاريع جــديدة

العراقيل توؤخر توطني
 167 م�سروع ا�ستثماري
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تورطوا يف جرائم خمتلفة
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�ص 04
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باتنة

�شورة من الأر�شيف

خن�سلة يف  عليهم  "اأميـار" مغ�سوب 
تتواجد بلدية قاي�س 22 كلم غرب عا�صمة والية خن�صلة، هذه االأيام على �صفيح �صاخن ب�صبب االن�صداد احلا�صل بني 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي واأع�صائه، اأين طالب 17 ع�صوا من برحيل املري ب�صبب ا�صتحالة العمل معه وانفراده يف 

اتخاذ القـرارات ح�صبما ذكره امل�صتكون...

اأع�ساء جمل�س بلدية قاي�س يطالبون "املري" بالتنحي

حلم انتهـــاء االأ�سغـــال ب�ســد 
موؤجل البواقي  "اأوركي�س" باأم 

غياب اليد العاملة حال دون اإمتام امل�سروع

عني  مبدينة   sp1 ال�ضخ  حمطة  م�ضتوى  على  الأ�ضغال  ور�ضة  تعرف 
فكرون بولية اأم البواقي، تاأخرا كبريا، خا�ضة يف ال�ضق املتعلق بتن�ضيب 

امل�ضخات الكبرية وكذا الأنابيب اخلا�ضة بعملية التوزيع.
بال�ضد  املتعلقة  والتجهيزات  املعدات  اأغلب  توفر  من  بالرغم  ذلك  ياأتي 

�س 05بهدف ت�ضهيل عملية الربط بني خمتلف اأماكن التخزين وال�ضخ...

اإفطار: 19:42

اإم�ساك: 03:42

تقبل اهلل �شيام اجلميع

�س 05



ح�شـــان بوزيدي

انقادت  التي  الــعــامل  يف  الوحيدة  الــدولــة  نكون  قــد 

املاليني  اأنظار  املحكمة، حتت  اإىل  باأكملها  فيها حكومات 

هوؤلء  دخــول  تابعوا  الذين  والــعــامل،  اجلزائريني  من 

للتحقيق  اخللفي  الباب  من  احممد  �شيدي  حمكمة  اإىل 

معهم و�شماعهم ل اأحد فيهم كان يعتقد انه �شياأتي هذا 

وولة  ووزراء  حكومات  روؤ�شاء  فيه  ي�شاق  الــذي  اليوم 

تزال  ل  وووووووالقائمة  اأعمال  ورجــال  الق�شاء،  اإىل 

يحكمون  قليلة  اأ�شهر   قبل  كانوا  هــوؤلء  جــدا،  طويلة 

روؤو�شنا باحلوكمة واحلكم  البلد ظلما وطغيانا، �شدعوا 

ال�شعب،  على  والكذب  الهف  عبارات  من  وغريها  الرا�شد 

هوؤلء الذين طبلوا لنظام فا�شد حتى اعتقدنا انه ق�شاء 

وقدر علينا، بعد ع�شرين �شنة كاملة من احلكم بالباطل 

والبهتان العظيم، التهم الكبرية التي ك�شفت عنها و�شائل 

جمال  يدع  ل  مبا  اأكــدت  الق�شاء  فيها  ويحقق  الإعــالم 

لل�شك اأن " اجلماعة" خربت البلد واأغرقته يف م�شتنقع 

من  جدا  �شغري  جزء  هو  العدالة  به  قامت  ما  الف�شاد، 

طيلة  ال�شعب  نهبوا  الذين  والفا�شدين  الف�شاد  طوفان 

عقدين من الزمن باإحكام وخمطط جهنمي، لكن رحمة 

للجزائر  قي�ص  اأن  وبعباده  ال�شهداء  ببلد  وراأفته  اهلل 

�شبابها ذات 22 فرباير لكي ينتف�ص �شد الظلم والظاملني 

وعلى  البلد  وعلى  ال�شعب  على  قب�شتهم  اأحكموا  الذين 

ثرواته ففاجاأهم احلراك ب�شورة مل يكونوا يتوقعونها، 

الرئي�ص  بفوز  لالإحتفال  ي�شتعدون  كانوا  الذين  وهــم 

ال�شابق بعهدة خام�شة، كانت بالن�شبة اإليهم ق�شية وقت، 

انك�شفت  اأ�شبوعا   13 وبعد  اليوم  اهلل،  اأمــر  جاء  حتى 

الوطنية  يف  درو�شا  ويعطينا  يحكمنا  كــان  من  األعيب 

الذين  اجلــزائــريــني  يتهم  ــان  ك ــن  وم والــديــن  ــورة  ــث وال

وباملتاآمرين  الأجنبية  بالأيادي  الــراأي  يف  يخالفونهم 

على الوطن، لكن اهلل ميهل ول يهمل فقد ك�شف احلراك 

�شور  يف  العامل  اأنظار  اأمــام  جميعا  وف�شحهم  �شوءاتهم 

يف  ومتاآمر  ول�ص  وظامل  وفا�شد  طاغية  كل  نهاية  بينت 

ع�شابة حمرتفة يف الن�شب والإحتيال والل�شو�شية.

ال�شعب بعد ثالثة ع�شرة جمعة مل يف�شل ومل ي�شتكن 

ورغم ال�شيام ل يزال �شامدا مقاوما م�شرا على مطالبه 

تعمل  التي  اجلماعات  بع�ص  عرب  واملكائد  املطبات  رغم 

اأكدها يف  ال�شعب  اأن  التق�شيمات اجلهوية رغم  على وتر 

اأكرث من جمعة، اأنه �شعب واحد راف�شا لكل هذه الرتهات 

الأولويات  ول  الأ�شا�شيات  من  لي�شت  لأنها  واخلزعبالت 

على  حر�شا  اأكــرث  يكون  اأن  ال�شعب  من  مطالب  والــيــوم 

وحدته وت�شامنه وعدم الإن�شياق خلف بع�ص املتاجرين 

من اأتباع فرن�شا.

اآخـــر الكالم
ملاذا قلبك ينزف...؟؟؟؟؟

لقد كان القهر حاد.....

مل يعد الغراب... 
يواري �سوءاتكم

لكــل النا�س

smssms

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عمار تو
 )الوزير ال�سابق للنقل(
اتعدى على  ..."ا�ستدعيت ك�ساهد ومل 

�سنتيم واحد من املال العام"

الأيام  دع  راج���ل...  يا  قلنا: 
تثبت ذلك.

auresbook

هــو عــدد املقاعــد البيداغوجية مع الدخــول اجلامعي 

2019-2020، اإ�شــافة اإىل اأزيــد مــن 51 األــف �شــرير، 
ح�شــب ما ك�شف عنه وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 

الطيب بوزيد، الذي �شدد على �شرورة التكفل بال�شعوبات 

احلالية ل�شمان انطالق �شنة جامعية يف ظروف مالئمة.  

يبــدو اأن احلــراك ال�شــعبي قــد اأثر �شــلبا علــى وعي 

م�شــتوى  يرفعــوا  اأن  فبــدل  اجلزائريــني،  مــن  الكثــري 

اأخالقهــم راح يهوي اإىل احل�شــي�ص، وكمثــال على تدين 

الأخالق وم�شــتوى الوعي لدى البع�ص راح �شــكان بلدية 

مــن بلديــات وليــة باتنــة يغلقــون مدخل مكتــب بريد 

بجــدار ا�شــمنتي فجر يوم اأم�ــص منددين بتغيــري رئي�ص 

املكتــب ومطالبني باإعادته اإىل من�شــبه ل ل�شــيء �شــوى 

لدعــم مبداأ "بن عمي�ص" ورف�ص موظف من جهة اأخرى، 

فهل اأ�شــبح احلراك فر�شة لنت�شــار الفو�شى لدرجة اأن 

يفعل كل �شخ�ص ما يريد دون خجل ول احرتام للقانون 

وموؤ�ش�شات الدولة وم�شالح الغري من املواطنني؟

ل�سنا يف غابة

األف  83

رقم
اليـــوم

زووووووم الأورا�س....
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لكل مقام مقال

هذا امل�شهد لالأ�شف 

يج�شد عبارة �شعبية ل 

يليق حتى التذكري بها، 

ففي الوقت الذي تبلغ 

فيه اأ�شعار اخل�شر يف 

املحالت اأوجها وتكوي 

املواطن "الزوايل" اإل 

اأن التجار يف�شلون رميها 

فا�شدة على اأن يخف�شوا 

اأ�شعارها لت�شبح متاحة 

للم�شتهلك.

الراي  "ملعندو�ش 
نعزيه فيه"

حتوي الأمثال ال�شعبية على الكثري 

من الدللت واملعاين التي تعمل على 

تنظيم حياة النا�ص وتفكريهم داخل 

املحيط الذي ينتمون اإليه، ول تزال 

ت�شتخدم لوقتنا احلايل من اأجل 

تعليمهم الأ�ش�ص واملبادئ والأخالق 

التي يجب اأن يتحلوا بها، خا�شة اذا 

ما كان الأمر متعلقا بكيفية التعبري 

عن الأفكار التي يتبناها الإن�شان 

دومنا اتباع اأي راأي اآخر اأو عدم 

اتخاذ موقف يخ�شه من راأي ما، فقد 

قيل يف هذا ال�شدد "ملعندو�ص الراي 

نعزو فيه"، مبعنى اأن الإن�شان البليد 

ال�شخيف الذي ل يحمل اأي فكر  

ي�شتطيع خالله التعبري عما يجول 

بخاطره، ويقوم باإتباع اأي قول اأو 

راأي ي�شمعه دون حتليله اأو الرتيث 

فيه، ُيعد ان�شانا تافها ل قيمة له يف 

جمتمعه، لأنه ل ي�شعى لأن يكون له 

توجهه اخلا�ص الذي ُيعرب عنه وعن 

موقفه اجتاه م�شاألة من امل�شائل التي 

تخ�ص حياته اليومية.

يطلق هذا املثل على الأ�شخا�ص 

الذين يقومون باإتباع اأي راأي ُيقام 

عليه احلجة دومنا النظر اإىل �شالحه 

اأو ف�شاده، فاملهم اأن يكون لديه راأي 

حتى واإن تنافى مع مبادئه اخلا�شة، اأو 

الذي يقوم بتاأييد راأي ما نتيجة عدم 

درايته باملو�شوع، فيتبنى اأي راأي دومنا 

التفكري فيه وحتليله باعتبار اأن العقل 

اأهم �شيء مييزه، فهو كمن يقال عنه 

"الريح يل جتي تديه"، فتجده يتقلب 
هنا وينقب هناك، ول منلك له �شواء 

عبارات العزاء كمن هو ميت يف عامل 

الأحياء.
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باأي �سفة تعود بن غربيت...؟

زروال يديل ب�سهادته للمحكمة الع�سكرية

72 كان  ليلى" يف  "بابي�سا" و"اأبو 

وذهاب  اأويحيى  ا�شتقالة  من  �شهرين  من  اأكرث  بعد 

من  غربيت  بن  ال�شابقة  الوزيرة  اأطلت  حكومته 

"لكرا�شك"  مركز  راأ�ــص  على  القدمي  من�شبها  باب 

حظيت  اأيــن  بــوهــران،  الأنــرثوبــولــوجــي(  )املعهد 

ال�شابق، الأمر  با�شتقبال الأبطال، ومنحت مكتبها 

رف�شهم  معلنني  املعهد،  اأ�شاتذة  حفيظة  اأثار  الذي 

اإطار  يف  ال�شابقة  احلكومة  واأع�شاء  رمــوز  لعودة 

�شفة  ــاأي  ب مت�شائلني  للنظام  املناه�ص  احلـــراك 

تعود بن غربيت اإىل من�شبها ال�شابق؟ ومن خّولها 

ذلك، وهل يحق لها قانونا ذلك!!، واأين هي رقابة 

وذراعها  احلــايل  الوزير  اأن  اأم  الدولة،  موؤ�ش�شات 

بن  عودة  ذلك!!  عن  الب�شر  يغ�ص  ال�شابق  الأمين 

غربيت اإىل من�شبها ال�شابق اأثار الكثري من ال�شكوك 

لدى كوادر املعهد الأنرثوبولوجي بوهران وحتى يف 

اأو�شاط الراأي العام من خالل اجلدل عرب من�شات 

التوا�شل الجتماعي، ل�شيما الأ�شرة الرتبوية مل 

ت�شت�شيغ خروج بن غربيت من الباب ال�شّيق، لتدخل 

مرة اأخرى عرب نافذة املعهد الأنرثوبولوجي حتى 

وان كانت جمرد زيارة عابرة.

اأدىل ب�شهادته حول حيثيات  اأن اليامني زروال رئي�ص اجلمهورية الأ�شبق  اإعالم  وطنية،  ك�شفت و�شائل 

الجتماع امل�شبوه.

ومت تدوين �شهادة اليامني زروال يف الق�شية التي يتابع فيها كل من حممد مدين وعثمان طرطاق بالإ�شافة 

ل�شقيق الرئي�ص ال�شعيد بوتفليقة يف حما�شر املحكمة الع�شكرية بالبليدة.

معلوم اأن زروال قد �شبقه لل�شهادة يف هذه الق�شية كل من وزير الدفاع الأ�شبق خالد نزار و رئي�ص املجل�ص 

الد�شتوري ال�شابق الطيب بلعيز.

خمتلفتني،  مناف�شتني  يف  بفيلمني  بفرن�شا  ال�شينمائي  "كان"  ملهرجان  الــ72  الــدورة  يف  اجلزائر  ُت�شارك 

"اأبو ليلى"  "نظرة ما" وفيلم  "بابي�شا" للمخرجة اجلزائرية مونيا بيدور �شمن فئة  ويتعلق الأمر بفيلم 

للمخرج اجلزائري اأمني �شيدي بومدين يف فئة "اأ�شبوع النقاد ـ اأفالم طويلة".

ومت ت�شوير بع�ص م�شاهد "اأبو ليلى" املنتج من طرف "تال فيلمز" باجلنوب اجلزائري وهو اأول فيلم روائي 

"اأبو  فيلم  ويعود  و"اجلزيرة"  اجلزائر؟"  "غدا  الق�شريين  بعمليه  املعروف  بومدين  �شيدي  لأمني  طويل 

ليلى" اإىل �شنوات الإرهاب يف الت�شعينيات من القرن املا�شي من خالل ق�شة ال�شابني �شمري ولطفي اللذين 

يعمالن على مطاردة الإرهابي اخلطري "اأبو ليلى" عرب ال�شحراء وفقا لن�ص العمل الذي مل يعر�ص بعد.

اأحياء عط�سى يف عز رم�سان 
ا�شتكى �شكان عديد الأحياء مبدينة باتنة على غرار حي 126 م�شكن من توقف تزويدهم باملياه طوال 

مدة تزيد عن اخلم�شة اأيام، فيما تعاين اأحياء اأخرى من نف�ص امل�شكلة منذ حوايل خم�شة ع�شر يوما، 

ورغم طرح ال�شكان للم�شكلة لدى اجلهات املعنية اإل اأنهم مل يتلقوا اأي رد ليبقى املواطن حمروما حتى 

من اأب�شط �شروريات احلياة يف ولية يتدهور فيها م�شتوى اخلدمات كلما تفاءلنا بتح�شنه.



ع. �س 

عبد الرحمان �صايبي 

تتجه رئا�صيات 04 جويلية املقبل اإىل اال�صطدام بـ "�صرعية ال�صارع" الراف�ض لها بقوة، ناهيك عن الظروف التقنية التي اأ�صبحت خارج مدار 
ال�صلطة املوؤقتة، ما يعني اإلزامية التوجه اإىل مرحلة انتقالية2، قد يبلغ فيها �صقف التنازل تنحي الرئي�ض عبد القادر بن �صالح عن مقود العربة 

ل�صالح رجل مرحلة انتقالية جديد، ت�صب كل املعطيات باأن تتوالها �صخ�صية وطنية �صيا�صية، عملت طيلة ال�صهور املا�صية على اإعداد "ت�صور" من 
�صاأنه اإنهاء االأزمة التي اأ�صعلتها مغامرة املواالة بفر�ض �صيناريو "اال�صتمرارية". 
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اأ�صبــح احلديــث عن ميــاد مرحلة 

يف  واقعــا  اأمــرا  اأخــرى  جديــدة 

اجلزائــر اليــوم، بعــد اإخفــاق م�صار 

وارتطامــه  الد�صتوريــة  احللــول 

بجــدار ال�صمود ال�صعبــي للجمعة الـ 

التم�صــك مبطالــب احلــراك  13 يف 
االأوىل، وهــو الرف�ــس القطعــي الأي 

رمــوز  يديرهــا  انتقاليــة  مرحلــة 

النظام البوتفليقي. 

ويجــر احلديــث عــن هــذه املرحلة 

اجلديــدة يف جانــب كبــري منــه اإىل 

االإتيــان على اأ�صماء �صيا�صية وطنية 

ت�صعها التحليــات على عتبات ق�صر 

املرادية للمرحلة القادمة، تعوي�صا 

عــن ف�صــل نزيــل الق�صــر اجلمهوري 

احلايل عبد القادر بن �صالح يف مهمة 

تنظيم موعد رئا�صي "ميت �صريريا"، 

"االأمانــة" ملــن  ت�صليــم  دون  يحــول 

جويليــة   04 �صنــدوق  عــن  ينبثــق 

القــادم، مــا يعنــي اللجــوء جمــددا 

"التمديــد" اأو دخــول مرحلــة  اإىل 

بح�صــب  يكــون  جديــدة،  انتقاليــة 

اأول  �صالــح  بــن  الرئي�ــس  مراقبــني 

املتخلفــني عن ركــوب قطارهــا، وقد 

تتعــدى اإىل تفريــغ ق�صــر الدكتــور 

�صعدان مــن "حمولة" حكومة بدوي 

باجتــاه  لاإقــاع  اأ�صا�صــي  ك�صــرط 

املحطة املقبلة. 

وتنح�صــر اأ�صمــاء املر�صحــني بقــوة 

بــني  اجلديــدة  املرحلــة  لقيــادة 

اأكــر  �صيا�صيــة  �صخ�صيــات  اأ�صمــاء 

منها ع�صكريــة، مثل رئي�صا احلكومة 

االأ�صبقــني مولود حمرو�ــس، واحمد 

بــن بيتــور، اإىل جانــب تــردد ا�صــم 

الدكتــور احمــد طالــب االإبراهيمي 

الذي ت�صاعفــت "اأ�صهمــه" يف قيادة 

املرحلة يف االآونــة االأخرية، وب�صكل 

تخطــى فيها جميــع ال�صخ�صيات، مبا 

فيها رئي�س اجلمهورية االأ�صبق ليامني 

زروال، الــذي اأ�صبحــت احلاجة اإىل 

�صخ�صية �صيا�صية ترهن حظوظه يف 

العودة اإىل الق�صر الذي غادرة ربيع 

99، لدرجة اأ�صبح متابعون ي�صوقون 
فيهــا عودة الرئي�ــس زروال اإىل �صدة 

احلكــم لقيــادة مرحلــة انتقاليــة بـ 

"املفاجاأة"! 
طالــب  احمــد  اأن�صــار  ويــروج 

اعتــكاف  مــدة  منــذ  االإبراهيمــي، 

"الفي�ــس"  اقرتحــه  الــذي  الرجــل 

امل�صــار  توقيــف  اأزمــة  حلــل  املحــل 

اإعــداد  علــى   92 �صنــة  االنتخابــي 

"ت�صــور" عــام لاأزمــة احلالية، من 
�صاأنه بح�صــب اأن�صار وزير اخلارجية 

بــن  ال�صــاديل  اإبــان فــرتة الرئي�ــس 

جديــد تقــدمي حلــول جامعــة بــني 

الد�صتــور،  ي�صتوجبهــا  التــي  تلــك 

واملرحلة اال�صتثنائيــة التي تعي�صها 

البــاد الأزيــد مــن 03 اأ�صهــر حتــى 

االآن، ومن املتوقع �صدور بيان و�صيك 

لاإبراهيمي يذهب يف هذا االجتاه.

اأطلــق  فقــد  متوقعــا  كان  وكمــا 

االإبراهيمــي مبعيــة احلقوقــي علي 

يحــي عبــد النــور، واللــواء املتقاعد 

ر�صيد بن يل�س ر�صالة ت�صمنت ت�صورا 

للمرحلــة القادمــة، والتــي و�صفهــا 

باملرحلــة  الثاثــة  املوقعــني  بيــان 

احل�صا�صــة داخليــا واإقليميــا دعــوا 

مــن خــــالها قيــادة اجلي�س ال�صعبي 

الوطني ب�صكـــــل �صــريح لفتح "حوار 

وطني" مع جميــع الفاعلني، الإخراج 

الباد من عنق الزجاجة. 

االأركان  قائــد  يعــود  جهتــه،  مــن 

الفريــق اأحمــد قايــد �صالــح اليــوم 

الرابعــة  الع�صكريــة  الناحيــة  اإىل 

باأهــم  ارتبطــت  التــي  )ورقلــة(، 

خطابــات موؤ�ص�صة اجلي�س بخ�صو�س 

العــام  والو�صــع  ال�صعبــي،  احلــراك 

الفريــق  زيــارة  وتتزامــن  بالبــاد، 

اإىل الناحيــة بلعب ال�صلطــة اآخــــــر 

الد�صتوريــة" التــي  "احللــول  اأوراق 

 13 الـــ  مــع  اجلمعــة  اأكـــر  ات�صــح 

واأن  كليــا،  اأ�صقطهــا  احلـــــــراك  اأن 

ال�صلطــة جمربة علــى طرح املخطط 

"ب" يف اأعقاب ف�صل رئا�صة بن �صالح 
الوزيــر  تــويل  جانــب  اإىل  للدولــة، 

مقاليــد  بــدوي  الديــن  نــور  االأول 

حكومــة "ت�صريــف االأعمــال" بدت 

مــــيادهــا  منــذ  "معزولــة" �صعبيــا 
وحتى اليوم. 

وتاأتــي اأي�صــا زيــارة قائــد االأركان 

الرابعــة  الع�صكريــة  الناحيــة  اإىل 

تزامنــا وانتهــاء االآجــال القانونيــة 

برئا�صيــات  اخلا�صــة  للرت�صيحــات 

مــا  اأقـــــــل  والتــي  جويليــة،   04
يقال عنهــا اأنهــا "هزيلــة" و�صعيفة 

حزبــي  قيــادة  با�صتثنــاء  �صمــت 

جبهــة امل�صتقبــل والتحالف الوطني 

بلعيــد،  العزيــز  عبــد  اجلمهــوري 

التــوايل  علــى  �صاحلــي  وبلقا�صــم 

اأ�صماء "مغمورة" قد تدفـــــع بهــيئة  

"جمال فني�س" يف املجل�س الد�صتوري 
اإىل تاأجيــل موعــد الرئا�صيــات مرة 

اأخرى، ممــا ي�صمــح لتج�صيد مرحلة 

انتقاليــة جديدة مغايــرة كليا لتلك 

يقودهــا  يــزال  وال  قادهــا،  التــي 

الرئي�س عبد القادر بن �صالح. 

وباحلديــث عــن رئي�ــس اجلمهورية 

االأ�صبــق ليامــني زروال فــاإن م�صــادر 

اإعاميــة حتدثــت عــن اإدالء اللواء 

املحكمــة  اأمــام  ب�صهادتــه  املتقاعــد 

الع�صكريــة بالبليــدة دون االإف�صــاح 

متــت  اإن  االإدالء،  طريقــة  عــن 

باالمتثــال ال�صخ�صــي، اأم عن طريق 

االإفادة الكتابيــة، بخ�صو�س ق�صية 

بوتفليقــة  ال�صعيــد  "الثاثــي" 
واللـــواء  مديــن  حممــد  والفريــق 

عثمان طرطاق.

وُي�صقــط متابعــون ورقــة زروال يف 

تــويل املرحلة االنتقاليــة اجلديدة 

اإىل اأ�صبــاب حتيــط اأ�صا�صــا ب�صحــة 

فيمــا  االأ�صبــق،  اجلمهوريــة  رئي�ــس 

يرجعهــا اآخــرون اإىل "زهــد" خريج 

ال�صوفياتيــة  الع�صكريــة  املدر�صــة 

اأح�صــان  اإىل  العــودة  يف   �صابقــا 

ال�صلطــة، وثقتــه املطلقــة بــاأن ثمة 

رجــال اأكفــاء لتاأديــة املهمــة، حيث 

مــا انفــك اجلــرال املتقاعــد ليامني 

عــن  احلديــث  مــرة  كل  يف  زروال 

اجلزائــر  واأن  ال�صعبيــة،  ال�صرعيــة 

حبلــى بالكفاءات وال�صخ�صيات التي 

لن تتاأخر يف حمل امل�صعل عاليا.  

تفاعلت خمتلف املواقع االإخبارية العاملية 

ال�صعبي  للحراك  ع�صر  الثالثة  اجلمعة  مع 

يف اجلزائر للمطالبة برحيل النظام، وثاين 

�صهدت  التي  املبارك  رم�صان  �صهر  يف  جمعة 

املتظاهرين  من  االآالف  ع�صرات  م�صاركة 

رغم ال�صيام وحرارة الطق�س.

“رويرتز”  وكالة  عنونت  ال�صياق،  هذا  ويف 

العاملية تقريرها بـ “االنتخابات الرئا�صية 

واالحتجاجات  تــوؤجــل  قــد  اجلــزائــر  يف 

يوم  مــ�ــصــدر  “قال  وكــتــبــت:  م�صتمرة”، 

الــرئــا�ــصــيــة  االنـــتـــخـــابـــات  اإن  ــة  ــع ــم اجل

عاد  بينما  توؤجل  قد  الو�صيكة  اجلزائرية 

الثالثة  اجلمعة  يف  ال�صوارع  اإىل  املحتجون 

باإزاحة  للمطالبة  الــتــوايل  على  ع�صرة 

النخبة احلاكمة يف الباد، واأ�صاف امل�صدر 

حتى  توؤجل  قد  االنتخابات  اإن  لــرويــرتز 

نهاية العام مع تداول اأ�صماء الإدارة املرحلة 

اأحمد  ال�صابق  الــوزيــر  ت�صمل  االنتقالية 

ال�صابق  الوزراء  ورئي�س  االإبراهيمي  طالب 

اأحمد بن بيتور”.

تقريره  عــنــون  اليوم”  “رو�صيا  مــوقــع 

مقر  بــدخــول  ينجحون  “املتظاهرون  بـــ 

ال�صرطة  ا�صتخدام  رغــم  املركزي  الربيد 

باأن  مرا�صلنا  “اأفاد  وكتب:  الغاز”  قنابل 

ك�صر  يف  جنحوا  اجلــزائــر،  يف  املتظاهرين 

الربيد  مقر  اإىل  والدخول  االأمني،  الطوق 

ال�صرطة  ا�صتخدام  عقب  وذلــك  املــركــزي، 

للغاز امل�صيل للدموع”.

“وحاولت  الــرو�ــصــي:  املــوقــع  ـــاف  واأ�ـــص

من  املتظاهرين  منع  اجلزائرية  ال�صرطة 

العا�صمة  يف  الــربيــد  مقر  اإىل  ــول  ــدخ ال

يف  الــغــاز،  قنابل  م�صتخدمة  اجلــزائــريــة، 

املطالبة  االحتجاجات  من  جديدة  جمعة 

عبد  ال�صابق  الرئي�س  نظام  رمــوز  برحيل 

العزيز بوتفليقة”.

بـ  تقريره  نيوز”  “�صكاي  موقع  وعــنــون 

“تظاهرات اأول جمعة رم�صانية باجلزائر.. 
تنديد م�صتمر بالنظام” حيث كتب: “جتمع 

للمطالبة  اجلمعة  جمددا  املحتجني  اآالف 

بن  القادر  عبد  املوؤقت  الرئي�س  با�صتقالة 

�صالح ورئي�س الوزراء نور الدين بدوي الذي 

عينه بوتفليقة قبل اأيام من تنحيه”

املجل�س  ي�صدر  اأن  املتوقع  “ومن  واأ�صاف: 

املرحلة  عــلــى  يــ�ــصــرف  ـــذي  ال الــد�ــصــتــوري 

خال  االنتخابات  ب�صاأن  بيانا  االنتقالية 

فرتة وجيزة”.

يف ما ارتفعت "اأ�ضهم" احمد طالب االإبراهيمي 

ورقــة زروال ت�ســقـط! 
العاملية ال�سحافة  13" بعيون  الـ  "اجلمعة 

حنون  ق�سية  خط  على  "اخلارج" يدخل 

اإرهاب الطرقات يح�سد 11 �سحية

توقيف ثالثة عنا�سر دعم للجماعات 
الرهابية بتلم�سان 

رئا�سيات 4 جويلية ت�سطدم بجدار ال�سعب

اإطالق �سجل وطني للفقراء قريبا

اأثار اإيداع لويزة حنون زعيمة حزب العمال، 

املحكمة  من  باأمر  البليدة،  يف  املوؤقت  احلب�س 

وعلى  اخلارج  يف  قوية  فعل  ردود  الع�صكرية، 

اأوردت  ما  بح�صب  فرن�صا،  يف  اخل�صو�س  وجه 

ــوبــوان  ل و�صحيفة  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  وكــالــة 

الفرن�صية.

من  فرن�صية  �صخ�صية  األــف  حــوايل  ووقــع 

عن  ومدافعني  ونقابيني  �صيا�صيني  نا�صطني 

“باالإفراج  حقوق االإن�صان عري�صة للمطالبة 

الفوري” عن االأمينة العامة حلزب العمال.

وقعت  التي  الفرن�صية  ال�صخ�صيات  وبــني 

جان  ال�صابق  ــــوزراء  ال رئي�س  ــنــداء  ال على 

االأبية”  “فرن�صا  حزب  وزعيم  اآيرولت  مارك 

ميلن�صون،  لــوك  جــان  الــراديــكــايل  الي�صاري 

لل�صغل  العامة  للكونفدرالية  العام  ــني  واالأم

لرابطة  الفخري  والرئي�س  مارتينيز  فيليب 

حقوق االإن�صان املحامي هري لوكلري.

التع�صفي  “التوقيف  هــذا  املوقعون  واأدان 

يف  موؤكدين  م�صروعا”.  تعاطفا  يثري  الــذي 

مكان  كل  يف  معروفة  حنون  “لويزة  اأن  بيان 

منذ �صنوات ب�صبب مواقفها ومعاركها من اأجل 

وحقوق  واحلريات  الدميقراطية  عن  الدفاع 

واملقموعني”،  ال�صعوب  جانب  اإىل  الن�صاء 

م�صريين اإىل اأنه “�صواء كنا نتفق مع مواقفها 

ال�صيا�صية اأو ال نتفق، ال �صيء يربر توقيفها. 

نطلب االإفراج عنها فورا”.

األف  من  “اأكر  اأن  العري�صة  معدو  اأكد  كما 

�صخ�س” قاموا بتوقيعها حتى االآن.

ال�صعبي  الــوطــنــي  للجي�س  مــفــرزة  اأوقــفــت 

للجماعات  بتلم�صان ثاثة )3( عنا�صر دعم 

ال�صبت بيان  اأم�س  اأورده  ما  االإرهابية، ح�صب 

من وزارة الدفاع الوطني.

مكافحة  اإطــار  "يف  اأنــه  البيان  ذات  واأو�صح 

اأوقفت  املعلومات  ا�صتغال  وبف�صل  االإرهــاب 

بتلم�صان/  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 

للجماعات  ن.ع.2 ثاثة )03( عنا�صر دعم 

االإرهابية".

اأوقفت  املنظمة،  اإطار حماربة اجلرمية  ويف 

مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي بجانت/ن.ع.4 

الذهب  عن  منقبا   )12( ومترا�صت/ن.ع.6، 

و)05(  كهربائية  مولدات   )05( وحجزت 

مطارق �صاغطة و)15( كي�س من خليط خام 

�صيارتني  اإىل  باالإ�صافة  واحلــجــارة  الذهب 

واأربع )04(  و�صاحنة  الدفع  رباعيتي   )02(

دراجات نارية.

الدرك  عنا�صر  "اأوقفت  ال�صياق،  نف�س  ويف 

تاجري  بلعبا�س/ن.ع.2  ب�صيدي  الوطني 

كلغ   )49.19( بحوزتهما  خمــدرات   )02(

تاجرين  توقيف  مت  فيما  املعالج،  الكيف  من 

مهلو�س  قر�س   )540( وحجز  اآخرين   )02(

مفارز  حجزت  حني  يف  ن.ع.5،  ب�صكيكدة/ 

عمليات  يف  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  م�صرتكة 

ن.ع.5،  وتب�صة/  باتنة  مــن  بكل  متفرقة 

ثمانية )08( بنادق �صيد وكمية من الذخرية 

."
للجي�س  مــفــارز  "اأوقفت  اأخــــرى،  جهة  مــن 

من  بكل  احلـــدود  وحــر�ــس  ال�صعبي  الوطني 

مهاجرين   )04( اأربعة  قــزام  وعني  تلم�صان 

غري �صرعيني من جن�صيات خمتلفة " ، ي�صيف 

بيان الوزارة.

 39 واإ�صابة  �صخ�صا   11 وفاة  االأخريين  اليومني  خال  املدنية  احلماية  وحدات  �صجلت 

اآخرين اإثر عدة حوادث مرور منها 10 االأكر دموية عرب الرتاب الوطني.

وح�صب باغ للحماية املدنية، فاإنه مت ت�صجيل اأثقل ح�صيلة بوالية ورقلة بوفاة �صخ�صني 

واإ�صابة اثنني اآخرين بجروح على اإثر انقاب �صيارة على م�صتوى الطريق الوطني  رقم 03 

ببلدية و دائرة حا�صي م�صعود.

اأظهرت م�صريات اجلزائريني يف اجلمعة 13 على 

اإ�صرارا  لل�صارع  االآالف  مبئات  ونزولهم  التوايل 

الرئا�صية  االنتخابات  الإجراء  رف�صهم  على  كبريا 

املقررة يوم 4 جويلية، واأبرزت ال�صعارات املرفوعة 

حتدي  نــربة  العا�صمة  يف  خ�صو�صا  ال�صاحات  يف 

للعهدة  اجلزائريني  مواجهة  كبري  حد  اإىل  ت�صبه 

عبد  ال�صابق،  الرئي�س  لها  تقدم  التي  اخلام�صة 

 11 يوم  عنها  للرتاجع  ودفعته  بوتفليقة،  العزيز 

 2 ا�صتقالته يوم  اأن يجرب على تقدمي  مار�س قبل 

اأفريل.

الإجراء  ال�صعبي  الرف�س  حالة  اإىل  وباالإ�صافة 

موؤ�صرات  تــربز  املــحــدد،  موعدها  يف  االنتخابات 

الر�صوخ  اإىل  الـــقـــرار  ــحــاب  اأ�ــص تــدفــع  ــــرى  اأخ

الد�صتوري  بامل�صار  التم�صك  رغم  ال�صعب  الأ�صوات 

يف  ورد  الــذي  الد�صتور  من   102 املــادة  يف  املحدد 

الوطني  اجلي�س  اأركــان  لرئي�س  �صابقة  خطابات 

ال�صعبي، الفريق اأحمد قايد �صالح، وكذلك رئي�س 

تلك  اأبـــرز  ومــن  �صالح،  بــن  الــقــادر  عبد  الــدولــة، 

لل�صباق،  تقدمت  ــة  وازن اأ�صماء  غياب  املوؤ�صرات 

عنها  اأعلنت  التي  �صخ�صا   75 قائمة  تظهر  حيت 

�صحبوا  ملن  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

املنق�صي  االأ�صبوع  غاية  اإىل  التوقيعات  ا�صتمارات 

رئي�صا جبهة  با�صتثناء  اأ�صماء غري معروفة  وجود 

الوطني  والتحالف  بلعيد،  العزيز  عبد  امل�صتقبل، 

�صاحلي، وكاهما حم�صوبان يف  بلقا�صم  اجلمهوري 

اأذهان كثري من اجلزائريني على النظام ال�صيا�صي 

املرفو�س.

وباالإ�صافة اإىل ملفات الرت�صح فاإن اإعان ع�صرات 

من  كبري  عــدد  وكذلك  البلدية  املجال�س  روؤ�ــصــاء 

الرئا�صية،  لانتخابات  مقاطعتهم  على  الق�صاة 

عند  يتوقف  للموعد  التح�صري  م�صار  مــن  جعل 

خطابات التم�صك باملادة 102 من الد�صتور وت�صلم 

رئي�س الدولة ملهامه يف ق�صر الرئا�صة، حيث عجز 

اأفريل   22 يوم  وطنية  نــدوة  تنظيم  عن  االأخــري 

غابت عنها اأحزاب املعار�صة واملواالة.

جل�صة احلوار التي عجز بن �صالح على تنظيمها 

كان الهدف منها مناق�صة ت�صكيلة الهيئة امل�صتقلة 

امل�صتقيل  الرئي�س  قام  التي  االنتخابات  ملراقبة 

اإجراء  اللجنة يجعل من  تلك  اأن غياب  اإذ  بحلها، 

اأي�صا،  د�ــصــتــوري  بعائق  ي�صطدم  االنــتــخــابــات 

ت�صكيل  ي�صتوجب  جديد  انتخابي  مل�صار  والذهاب 

جلنة م�صتقلة مقبولة من كل االأطراف.

على  ال�صعب  فر�صه  الذي  التجول  حظر  اأن  كما 

ف�صائح  بعد  ملكاتبهم  الـــوزراء  والــتــزام  احلكومة 

و�صطيف  تب�صة  يف  بــدوي  حكومة  وزراء  مطاردة 

يجعل من اجلهاز التنفيذي الذي يقع على عاتقه 

االنتخابية  العملية  اإدارة  م�صوؤولية  من  جــزء 

تاأجيل  اأن  ويــوؤكــد  املــهــام،  تلك  اأداء  عن  عاجزا 

اأي�صا  ومربوطا  حتميا  ــرا  اأم ي�صبح  الرئا�صيات 

وتعوي�صها  بـــدوي  الــديــن  نــور  حكومة  برحيل 

مغادرة  اأع�صائها  باإمكان  �صعبيا  مقبولة  بحكومة 

للميدان  والنزول  العامة  ال�صوؤون  واإدارة  مكاتبهم 

ومتابعة �صري العملية االنتخابية.

عملية  عن  ت�صاوؤل  يطرح  املعطيات  هذه  ظل  يف 

الرئا�صيات،  تاأجيل  لــقــرار  املــرافــقــة  االإخــــراج 

الد�صتوري  املجل�س  ــان  اإع ال�صاأن  هــذا  يف  ويــربز 

عن ا�صتحالة اإجراء االنتخابات الرئا�صية يف ظل 

وعدم  االنتخابات  ملراقبة  امل�صتقلة  الهيئة  غياب 

قد  اأو  ا�صتقبلها  التي  امللفات  يف  ال�صروط  توفر 

ي�صتقبلها للمرت�صحني املفرت�صني ملوعد 4 جويلية، 

ليفتح باب اختيار �صخ�صية وطنية تاأخذ مكان بن 

رئا�صة  بتوليه  د�صتوري  م�صار  من  انطاقا  �صالح 

املجل�س الد�صتوري بعد ا�صتقالة الرئي�س احلايل اأو 

اإعان د�صتوري يتوج باإعان فرتة انتقالية حمددة 

املدة يتم فيها التح�صري لانتخابات الرئا�صية قبل 

نهاية ال�صنة.

ال�صجل  ـــداد  اإع على  الــداخــلــيــة،  وزارة  تعكف 

الوطني للمعوزين، وهو ما اأكد عليه الوزير �صاح 

ــدراء  امل مع  له  لقاء  اأخــر  خــال  دحــمــون،  الدين 

واأكد  الــوزارة،  مبقر  املركزية  واالإطــارات  العامني 

اأجل  مــن  احلركية  ــذه  ه موا�صلة  �ــصــرورة  على 

اإعداد �صجل وطني للمعوزين بالتن�صيق مع خمتلف 

القطاعات املعنية والتي ميكن ا�صتغالها الحقا، يف 

للمواطن  خدمة  االجتماعية  التحويات  جمال 

وحفاظا على كرامته.

عقد م�صاء اأم�س االأول وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية والتهيئة العمرانية، �صاح الدين دحمون، 

واالإطــــارات  العامني  بــاملــدراء  تن�صيقي  اجتماع 

املركزية مبقر الوزارة ومت درا�صة امللفات املتعلقة 

ب�صهر رم�صان الكرمي والتح�صري ملو�صم اال�صطياف 

2019

�صري  حــول  عر�س  تقدمي  االجتماع،  خــال  ومت 

امل�صتويني  على  القطاع  ع�صرنة  م�صاريع  خمتلف 

املركزي واملحلي، وكذا التقرير املعد حول اأهداف 

التنمية امل�صتدامة باجلزائر.

اخلا�س  الربنامج  تنفيذ  مدى  الوزير  وتابع  هذا 

اجلديدة  االآلية  خال  من  الكرمي  رم�صان  ب�صهر 

املالية  ــات  االإعــان تقدمي  يف  اعتمادها  مت  التي 

الربيد  ح�صاب  طريق  عــن  مبا�صرة  للمواطنني 

ـــواالت الــربيــديــة بــدال عــن قفة  اجلـــاري اأو احل

قاعدة  طريق  عن  العملية  متابعة  وكذا  رم�صان، 

بيانات خا�صة اأعدتها م�صالح الوزارة.

حراك اجلزائر: 

العري�ضة  على  وقعت  فرن�ضية  �ضخ�ضية   1000

خالل الـ 48 �ضاعة االأخرية 

ال�ضلطة يف ورطة 

تعكف الداخلية على اإعداده  

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



للثقافة  املــحــلــي  املـــديـــر  كــ�ــشــف 

ــور، اأن  ــب ــة بــاتــنــة،مــعــمــر ك ــولي ب

الأثــــري  ــع  ــوق امل حــمــايــة  عملية 

�شتهدف  بــريــكــة  بــدائــرة  طبنة 

273 هكتار،م�شيفا  م�شاحة قدرها 

هذا  بحماية  اخلا�شة  الدرا�شة  اأن 

يف  حاليا  هي  الهام  الأثــري  املوقع 

مرحلتها النهائية.

وقال ذات املتحدث اأنه مت حتديد 

عديد  بعد  حلمايتها  امل�شاحة  هذه 

عمليات  وكذا  امليدانية  اخلرجات 

معامله  ــد  ــدي وحت للموقع  تقييم 

الآثار  علم  يف  خمت�شني  طرف  من 

الثقافة، حيث  وزارة  وباإ�شراف من 

التي  املعاينة  تلك  على  بناء  تقرر 

تهدف  وكــانــت  مــراحــل  على  متــت 

المـــتـــداد  ــد  ــدي حت اإىل  ــا  ــش ــا� ــش اأ�

املغمورة  املدينة  لــهــذه  احلقيقي 

حاليا حتت الأر�ص تو�شيع الدرا�شة 

وهي  هكتار   273 حماية  لت�شمل 

بامل�شاحة  مقارنة  معتربة  م�شاحة 

فرتات  يف  �شنفت  قــد  كــانــت  الــتــي 

واملقدرة بحوايل  املوقع  �شابقة من 

هكتار.   70
بحماية  العملية  هــذه  و�شت�شمح 

موقع طبنة الذي يقع على احلدود 

بريكة  بــلــديــتــي  بـــني  الإداريـــــــة 

وبيطام �شرق الطريق الوطني رقم 

بريكة  مدينتي  بني  الرابط   70
خطر  كل  من  وحمايته  ومــدوكــال 

ـــاد بــه مدير  يــهــدده،حــ�ــشــب مــا اأف

الثقافة بالولية.

اأهميته  طبنة  مــوقــع  وي�شتمد 

م�شلحة  وفق  والأثرية  التاريخية 

الـــــرتاث مبــديــريــة الــثــقــافــة من 

ــــار تــعــود اإىل  ــه عــلــى اآث ــوائ ــت اح

والإ�شالمية  الرومانية  احلقبتني 

فيما يعود تاريخ اإن�شاء املدينة اإىل 

وفق  للميالد  الثاين  القرن  اأواخــر 

خمتلفة.يذكر  تاريخية  مراجع 

يف  ت�شنيفه  مت  طبنة  مــوقــع  اأن 

�شنة 1950 وت�شجيله �شمن قائمة 

الرتاث الوطني يف يناير 1968.

ل يزال �ضكان بلدية وادي الطاقة اأو "بوحمار" كما ُيطلق عليها حمليا بولية باتنة، ينتظرون تدارك النقائ�ص التنموية التي تعاين من البلدية، خا�ضة ما تعلق منها مب�ضاريع فك 
العزلة عن بع�ص القرى وامل�ضاتي التي تبقى تعاين من نقائ�ص باجلملة وبحاجة اإىل التفاتة حقيقية من قبل ال�ضلطات املحلية.

ت�شــهدها  باجلملــة  نقائ�ــص 

م�شاتي وقرى البلدية، على غرار 

احلمزة وبوزيدة واملرفق واأولد 

بدة وبايو وتاق�شــريت وماجبة 

وعفــان واأهرا�ــص وخنقــة رواق 

وعــني ال�شــعري وكرومة ال�شــيد 

القــرى وامل�شــاتي،  وغريهــا مــن 

حيــث اأكــد بع�ــص منــم �شــكانها 

افتقارهــم اإىل املاء الذي ي�شــهد 

التوزيــع،  يف  تذبذبــا  ح�شــبهم 

فيما تعاين قرى وم�شاتي اأخرى 

جفافــا �شــبه كلــي ب�شــبب عــدم 

تزويدهم بهــذه املادة احليوية، 

الأمر الذي يدفع ال�شكان ب�شفة 

روتينيــة اإىل توفــري امليــاه اإمــا 

عــن طريق اقتناء ال�شــهاريج اأو 

بجلبها من الينابيع الطبيعية. 

�شــكلت  بدورهــا  الكهربــاء 

كابو�شــا لل�شــكان الذيــن اأكــدوا 

بــاأن ن�شــبة التغطيــة مــن هــذه 

املــادة الطاقويــة ل تتجــاوز ال 

60 باملائة، فيما تغرق ع�شرات 
الغــاز  اأمــا  ظــالم،  يف  ال�شــكنات 

الطبيعــي، فلم ي�شــل العديد من 

القــرى على غرار اإيقلمامن التي 

اأكد �شكانها افتقارهم لهذه املادة 

اآخــرون  احليويــة، فيمــا طــرح 

املدر�شــي  النقــل  نق�ــص  م�شــكل 

حيــث اأكــد ال�شــكان اأن البلدية 

تتوفــر علــى حافلتــني فقط، ل 

تكفيــان لنقــل العــدد الكبري من 

املتمدر�شــني مــن خمتلــف قــرى 

وم�شاتي بلدية وادي الطاقة.

فيهــا  يغــرق  اأخــرى  م�شــاكل 

الطاقــة  وادي  بلديــة  �شــكان 

علــى راأ�شــها فو�شــوية العمــران 

الذي نتج عــن البناءات اله�شــة 

القدميــة والآيلــة لل�شــقوط يف 

اإىل  بالإ�شــافة  حلظــة،  اأيــة 

كرثة البناءات الفو�شــوية التي 

اأدت اإىل ت�شــوية املنظــر العــام 

للبلدية وكــذا تهديدها بالغرق 

يف حالة حدوث في�شانات وذلك 

ب�شبب الوديان التي قام ال�شكان 

بت�شــييد �شــكناتهم فيها وا�شعني 

حياتهم على املحك يف ظل �شيق 

وانعدام الوعاء العقاري.

القا�شــية  املعي�شــية  الظــروف 

�شــكان  مــن  الع�شــرات  ا�شــطرت 

الطاقــة  وادي  وم�شــاتي  قــرى 

للنزوح هربا من الواقع املعي�شــي 

اخلانق علــى غرار �شــكان قرية 

الفــرار  اختــاروا  الذيــن  كا�شــو 

نظــرا  اأخــرى  مناطــق  اإىل 

لفتقارهــم التــام جلــل املرافــق 

هــذه  �شــوء  وعلــى  احليويــة، 

احلقائــق الواقعية يرفع �شــكان 

بلديــة وادي الطاقــة نداءاتهم 

اأجــل  مــن  املحليــة  لل�شــلطات 

تداركهــا واإعطائهــم الأولية يف 

قــادم امل�شــاريع التي �شت�شــتفيد 

منها البلدية.

�شــباع  اأولد  زانــة  �شــكان  حّمــل 

البي�شــاء  زانــة  لبلديــة  التابعــة 

بولبة باتنــة،  ال�شــلطات املحلية 

م�شــوؤولية التخلــف التنموي الذي 

تعاين منه املنطقة ب�شبب جتاهلها 

توجهــوا  التــي  النــداءات  لعديــد 

بهــا اإىل امل�شــوؤولني علــى خمتلــف 

ت�شــفع  مل  حيــث  م�شــتوياتهم، 

الكثافــة ال�شــكانية املعتــربة التــي 

تقطــن التجمــع ال�شــكاين مــن نيل 

ن�شيبه من التنمية.

م�شكل تذبذب التزود باملياه ياأتي 

يعــاين  التــي  امل�شــاكل  راأ�ــص  علــى 

منها �شــكان زانة اأولد �شــباع، حيث 

اإل  حنفياتهــم  تــزور  ل  امليــاه  اأن 

مرتني يف الأ�شبوع واأحيانا لفرتات 

طويلة، ما يجعل ال�شــكان يتكبدون 

عنــاء اقتناء �شــهاريج امليــاه، فيما 

عــرج �شــكان املنطقــة اأي�شــا علــى 

التــي  الريفيــة  الكهربــاء  م�شــكل 

ل تغطــي كافــة املنطقــة، حيث ل 

تزال الع�شــرات من ال�شكنات تغرق 

بع�شــهم  ا�شــطر  دام�ــص  ظــالم  يف 

اإىل اللجوء اإيل الربط الع�شــوائي 

لتوفــري الكهرباء موؤقتــا يف انتظار 

و�شــع حل جذري من �شــاأنه تغطية 

كافــة املنطقة بالكهربــاء الريفية 

التي طال انتظارهم لها.

غياب التهيئة �شكل بدوره هاج�شا 

بالن�شــبة ل�شــكان املنطقة خا�شــة 

فيمــا يتعلــق باحلالــة املزرية التي 

متيــز طرقــات منطقة زانــة اأولد 

�شــباع، حيث اأن جل هذه الطرقات 

بقيت على حالها منذ ن�شاأتها، جمرد 

م�شــالك وطرقــات ترابيــة تفتقر 

للتعبيــد، مــا اإن يحل ال�شــتاء حتى 

تتحول اإىل �شيول جارفة من الطني 

الــذي دخل اإىل البيوت ويجعل من 

التنقــل عمليــة م�شــتحيلة، الأمــر 

الذي يكر�ص عزلة ال�شــكان يف هذا 

الف�شــل وخا�شــة يف حــال تهاطــل 

الثلوج التي تزيد الطني بلة.

ناهيــك عــن الو�شــع املــزري الذي 

تغــرق فيه املنطقة ب�شــبب ال�شــلل 

فيهــا  النقــل  قطــاع  اأ�شــاب  الــذي 

حلافــالت  التــام  للغيــاب  نظــرا 

النقــل العمومــي، علــى الرغــم من 

اأن املنطقــة تعتــرب منطقــة اأثرية 

لحتوائها علــى اأثار يعود تاريخها 

اإىل الوجود الروماين يف اجلزائر، 

حيــث تبقى هذه املعامل التاريخية 

جمهولة بالن�شــبة للكثريين ب�شبب 

العزلــة التــي تعــاين منهــا منطقة 

غيــاب  ب�شــبب  �شــباع  اأولد  زانــة 

النقل.

وعلــى الرغــم مــن وجــود ن�شــبة 

معتربة من ال�شكان اإل اأن البدائية 

ل تــزال تطبع املنظر العام ملنطقة 

تبقــى  حيــث  �شــباع،  اأولد  زانــة 

الن�شــاط  واملطاحــن  الفالحــة 

املنطقــة  الوحيــد يف  القت�شــادي 

فيمــا يعــاين ال�شــواد الأعظــم مــن 

ال�شكان من البطالة.

املاء ال�سروب والغاز اأبرز املطالب

ا. ج

قرى من�سية تنتظر التفاتة ال�سلطات بوادي الطاقة

�س. ب

يف ظل غياب الدعم املـادي

بريــكة

النف�شانيون  الأطباء  ينتظر 

ا�شتجابة  بــاتــنــة،  ــة  ــولي ب

املتعلق بفتح  الو�شايا ملطلبهم 

من  للنف�شانيني  التكوين  باب 

اأجل حت�شني م�شتوى اخلدمات 

باملوؤ�ش�شات  انعدامه  ظل  يف 

املكتب  يقوم  ــن  اأي ال�شحية، 

النف�شانيني  لنقابة  الولئي 

مت  خا�شة  بــرامــج  بت�شطري 

اإىل   2017 ال�شروع فيها منذ 

يومنا هذا.

اأن  الــنــقــابــة،  رئي�ص  وقـــال 

من  ــم  دع دون  يعمل  املكتب 

اأن هذه  كــون  الــدولــة  طــرف 

الأخرية ل تخ�ش�ص اأي دعم 

اأي  الولئية،  للمكاتب  مادي 

النخراط  دخل  على  تعتمد 

م�شيفا  ــري،  غ ل  النقابة  يف 

يقدر  مبلغ  متنح  الــدولــة  اأن 

فقط  �شنتيم  مــاليــني   10 بـــ 

يف  الوطني  النقابي  للمكتب 

ــروف الــراهــنــة، يف  ــظ ظــل ال

 15 مبلغ  متــنــح  كــانــت  ــني  ح

الدخول  قبل  �شنتيم  مليون 

الأمــر  التق�شف  �شيا�شية  يف 

اأداء  �شعوبة  من  يزيد  الذي 

النف�شانيني ملهامهم.

النقابي  املكتب  اأن  لالإ�شــارة 

عقد  للنف�شانيني  الــولئــي 

املن�شرم  الأ�ـــشـــبـــوع  نــهــايــة 

ـــة  ـــادي جــمــعــيــة عــــامــــة ع

مب�شت�شفى الأمرا�ص ال�شدرية 

"�شوناطوريوم"،  والتنف�شية 

ــث كــــان ارتـــكـــز جـــدول  ــي ح

الأعمال على قراءة التقرير 

الأدبي واملايل كما مت التطرق 

قدمها  التي  الأعــمــال  ــم  لأه

املكتب طيلة ال�شنة املن�شرمة 

ال�شنة  اأ�شغال  يف  لالنطالق 

اجلـــديـــدة، والــتــطــرق لأهــم 

املكتب  قدمها  التي  املرا�شالت 

احلقوق  عن  الدفاع  اإطــار  يف 

املادية واملعنوية للمنخرطني 

الإ�شت�شفائية  للموؤ�ش�شات 

ومديرية ال�شحة.

املكتب  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

ال�شنة  خالل  اأبــرم  النقابي، 

املن�شرمة اأي�شا اأربع تكوينات 

والطرق  املبكر  الت�شخي�ص  يف 

التوحد،  مبــر�ــشــى  الــتــكــفــل 

اجلن�شية،  ال�ــشــطــرابــات 

ــــــة الــنــفــ�ــشــيــة وكـــذا  الأدوي

التطبيقي  ال�شلوك  حتليل 

التوحد،  مبر�شى  والتكفل 

ـــن اأجــمــع الأغــلــبــيــة على  اأي

اقرتحه  الذي  اأعمال  جدول 

لل�شنة  الــنــقــابــي  املــكــتــب 

النف�شانيني  بح�شور  اجلارية 

ومن  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

خمتلف القطاعات.

تو�سيـع م�ساحة 
املوقـع الأثـري "طبنة"

الأطبــاء النف�سانيون 
ينتظرون فتح باب التكوين
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كلم   22 قاي�ص  بلدية  تتواجد 

غرب عا�شمة ولية خن�شلة، هذه 

ب�شبب  �شاخن  �شفيح  على  الأيــام 

رئي�ص  بــني  النــ�ــشــداد احلــا�ــشــل 

املجل�ص ال�شعبي البلدي واأع�شائه، 

17 ع�شوا من برحيل  اأين طالب 

معه  العمل  ا�شتحالة  ب�شبب  املري 

القـرارات  اتــخــاذ  يف  ــراده  ــف وان

ح�شبما ذكره امل�شتكون.

وطالب هوؤلء يف ر�شالة موجهة 

لوايل الولية بالتدخل وجتميد 

مهام امل�شوؤول الأول على البلدية، 

مربرين قرارهم بجملة من امل�شاكل 

قاي�ص  بلدية  منها  تعاين  التي 

تخلف  من  لها  التابعة  واملدا�شر 

تنموي يف �شتى املجالت وانعدام 

املجل�ص  اأعــ�ــشــاء  بــني  التوا�شل 

ورئي�شه وغريها من امل�شاكل التي 

طفت لل�شطح ح�شب املوقعني على 

البيان املوجه يف الر�شالة  لل�شيد 

ال�شبعة  الأعــ�ــشــاء  مــن  الــــوايل  

على  لل�شغط  حمــاولــة  يف  ع�شر 

ورغم  ال�شتقالة،  لتقدمي  املــري 

منا�شبات  يف  املواطنني  مطالبة 

برحيل  البلدية  مقر  غلق  عرب 

اأنه ل  اإل  املجل�ص،  اأع�شاء  جميع 

�شيء جت�شد على اأر�ص الواقع.

لالإ�شارة اأن عديد بلديات ولية 

بــدايــة  ــذ  ــن وم تــ�ــشــهــد  خن�شلة 

احتجاجات  ال�شعبي  ـــراك  احل

طرف  من  غليان   وحالة  عارمة 

�شهرين  من  اأزيــد  منذ  مواطنيها 

بجدار  اأبــوابــهــا   غلق  اإىل  اأدى 

مطالبني  ــوب   ــط ــال وب ا�شمنتي 

برحيل روؤ�شاء جمال�شها على غرار 

اأر�شا�ص   واأولد  متو�شة  بلديات 

واملحمل وبغاي وبوحمامة و�ش�شار 

هذه الأخرية التي مازالت اأبوابها 

مغلقة ودخلت يوما ال�شبعني اأمام  

م�شوؤوليها والتي يطالب مواطنوها 

بتوقيف املري على غرار ما يطالب 

الأخــرى  البلديات  مواطنو  بــه 

ذالك  يف  وي�شتندون  الولية  من 

يف  ال�شادرة  الق�شائية  لالأحكام 

حق بع�ص الأميار.

ــارة  ــج ــت �ــشــجــلــت مــديــريــة ال

حمال   18 غلق  خن�شلة،  لولية 

�شهر رم�شان  جتاريا منذ بداية 

ب�شبب تغيري الن�شاط دون �شجل 

جتــاري  وعــدم احــرتام �شروط 

ـــاب الــتــربيــد  ــة وغـــي ــاف ــظ ــن ال

للتخزين،  ال�شليمة  والقواعد 

حيث مت باملوازاة اإح�شاء عديد 

بالإجراءات  خا�شة  التدخالت 

والتعريفات  لالأ�شعــار  الرقابية 

وحمــاربــة  امل�شتهلكني  اجتـــاه 

وتغيري  الحــتــكــاري  التخزين 

رخ�شة،  دون  التجاري  الن�شاط 

ـــالل نــفــ�ــص الــفــرتة  كــمــا مت خ

للمنتوجات  عــيــنــات  اقــتــطــاع 

كما  التلف،  �شريعة  الغذائية 

خا�شة  اإجـــــراءات  اتــخــاذ  مت 

وم�شالح  الفالحة  مديرية  مع 

مهام  مب�شاعفة  تق�شي  ــن   الأم

اليومية  واملــالحــظــة  املعاينة 

لدخول وخروج ال�شلع  من واإىل 

ولية خن�شلة ومراقبة مطاعم 

الرحمة طيلة اأيام �شهر.

ــرف ور�ـــشـــة الأ�ـــشـــغـــال على  ــع ت

 sp1 ــخ  ــش ــ� ال ــة  ــط ــتــوى حم ــش مــ�

اأم  بــوليــة  فــكــرون  عــني  مبدينة 

تاأخرا كبريا، خا�شة يف  البواقي، 

امل�شخات  بتن�شيب  املتعلق  ال�شق 

اخلا�شة  الأنابيب  وكــذا  الكبرية 

بعملية التوزيع.

ياأتي ذلك بالرغم من توفر اأغلب 

املتعلقة  والــتــجــهــيــزات  ــدات  ــع امل

بال�شد بهدف ت�شهيل عملية الربط 

التخزين  اأمـــاكـــن  خمــتــلــف  بــني 

العاملة  اليد  غياب  لكن  وال�شخ، 

ــال دون اإمتـــام املــ�ــشــروع الــذي  ح

اأ�شحى احللم الذي ينتظره اأغلب 

خ�شو�شا،  الكربى  البلديات  �شكان 

يف  ــني،  ح اإىل  مــوؤجــل  حلم  لكنه 

املقابل، قام موؤخرا وايل ولية اأم 

بزيارة  حجاج"  "م�شعود  البواقي 

عمل وتفقد ملحطة ال�شخ مبدينة 

على  خاللها  وقــف  فــكــرون،  عــني 

اأعطى  اأين  الأ�شغال،  تاأخر  ن�شبة 

ت�شليم  ب�شرورة  �شارمة  تعليمات 

جويلية  �شهر  خـــالل  املــ�ــشــخــة 

النطالق  بهدف  تقدير  كاأق�شى 

بلدية  �شكان  تــزويــد  عملية  يف 

خا�شة  ال�شد،  مبياه  فكرون  عني 

ارتفاعا  تعرف  ال�شيف  فرتة  واأن 

كبريا يف ن�شبة ا�شتهالك املياه.

البلديات  اأغــلــب  ــان  ف لــالإ�ــشــارة 

الكربى بالولية تعاين من تذبذب 

باملياه  ــزود  ــت ال عملية  يف  كــبــري 

تتجاوز  والتي  لل�شرب  ال�شاحلة 

م�شتوى  على  اأيــام   10 الـــ  مدتها 

�شكان  جعل  ما  الكربى،  الأحياء 

فكرون  وعني  مليلة  عني  بلديات 

دائمة  رحلة  يف  البي�شاء  وعــني 

حول منابع للمياه على غرار مياه 

�شعرها  اأ�شحى  التي  ال�شهاريج 

الـ1200دينار  �شقف  يــتــجــاوز 

خالل الأيام القليلة املا�شية.

املقيمني  املــواطــنــني  ع�شرات  طالب 

ببلدية  التابعة  الأحــيــاء  مبختلف 

�شيقو�ص بولية اأم البواقي، بت�شجيل 

بالتهيئة  تتعلق  جــديــدة  مــ�ــشــاريــع 

خا�شة  �شيقو�ص،  لبلدية  اخلارجية 

واأن الو�شعية املتواجدة عليها البلدية 

ل ترقى لتكون يف م�شف دائرة ح�شب 

ببلدية  املقيمون  املواطنون  اأكــده  ما 

�شيقو�ص، خا�شة منها املتعلقة  بالتهيئة 

اخلارجية بامل�شاحات اخل�شراء، وكذا 

اأحياء  اأ�شحت  اأين  العمومية  الإنــارة 

البلدية تعي�ص الظالم الدام�ص ما اأدى 

ال�شاغرة  امل�شاكن  من  العديد  جلعل 

والــذي  ق�شائيا،  للمبحوثني  وكـــرا 

املواطنني  و�شط  الرعب  زرع  يف  �شاهم 

خا�شة خالل فرتة الليل. 

املواطنني  مــن  ــئــات  امل ويــعــاين  هـــذا 

ــــاء من  ــقــيــمــني مبــخــتــلــف الأحــــي امل

القمامة  لأكــيــا�ــص  الكبري  النت�شار 

الأحياء  خمــارج  و  مداخل  مبختلف 

الكريهة  الروائح  انت�شار  اإىل  اأدى  مما 

ومتركز احل�شرات الطائرة والزاحفة 

املــواطــنــني خالل  اأرق حــيــاة  مــا  ــو  وه

زيادة  ب�شرورة  مطالبني  رم�شان،  �شهر 

ظل  يف  بالبلدية  النظافة  عمال  عدد 

التو�شع ال�شكاين الذي تعرفه املدينة، 

الغري  النت�شار  على  الق�شاء  بهدف 

عقالين للقمامة.

املنطقة ال�سناعية اأوالد �سابر

باقرتاح من الوايل 

خن�سلة يف  عليهم  "اأميـار" مغ�سوب 

غلق 18 حمال جتاريا بخن�سلة

ال�سكان يُتوقون لت�سجيل م�ساريع جديدة

اأع�ساء جمل�س بلدية قاي�س يطالبون "املري" بالتنحي

منذ بداية �سهر رم�سان 

�سـيـقـو�س

ــع ال�ــشــتــثــمــاريــة  ــاري ــش ــ� تـــعـــرف امل

اأولد  ببلدية  ال�شناعية  باملنطقة 

تاأخرا  �شطيف  وليــة  جنوب  �شابر 

كــبــريا يف الـــتـــوطـــني، حــيــث اأكــــدت 

توطني  ــر  ــاأخ ت ــن  ع حملية  مــ�ــشــادر 

اأ�شغال  انطالق  مت  اأين  م�شروع،   167
فقط  ا�شتثماريا  م�شروعا   14 توطني 

اأن  مرتقبا  م�شروعا   181 اأ�شل  من 

تاأخر  مدى  يوؤكد  وهو  جت�شيده،  يتم 

اأ�شحابها  وجد  التي  امل�شاريع  توطني 

حزمة من العراقيل.

ومن بني 181 م�شتثمرا حت�شلوا على 

ال�شتفادة من طرف اللجنة الولئية 

فقط  منهم   60 اأن  جند  لال�شتثمار، 

البناء،  رخــ�ــص  على  حت�شلوا  منهم 

به  انطلقت  فقط  م�شروعا   14 بينما 

البقية  اأما  الفعلي،  التج�شيد  اأ�شغال 

فلم يبا�شروا حتى اإيداع ملفات رخ�ص 

البناء للعديد من الأ�شباب، على غرار 

تخوفهم من عملية التهيئة احل�شرية، 

احلقيقيني،  امل�شتثمرين  عزوف  وكذا 

لي�ص  امل�شتفيدين  غالبية  اأن  يوؤكد  ما 

لهم عالقة بال�شتثمار وهدفهم فقط 

ال�شتثمار يف العقار ال�شناعي لإعادة 

كل  اأن  رغــم  وهــذا  تــاأجــريه  اأو  بيعه 

م�شتثمر يتقاع�ص يف جت�شيد م�شروعه 

العقار  انتزاع  يتم  معينة  مدة  خالل 

ال�شتثمار  قوانني  متليه  ح�شبما  منه 

الأخرية.

اأكــرب  اأحـــد  التهيئة  م�شكلة  وتــعــد 

توطني  عملية  اأخــرت  التي  العوائق 

تخوف  ب�شبب  ــاريــع،  ــش ــ� امل خمــتــلــف 

امل�شتثمرين من تكرار �شيناريو املناطق 

ال�شناعية الأخرى ب�شطيف، حيث مت 

جت�شيد عدة م�شاريع لكن و�شط غياب 

وتو�شيل  تهيئة  من  ال�شروريات  اأدنى 

ال�شبكات  ــف  ــل ــت وخم ــاء  ــرب ــه ــك ــال ب

الأخرى، حيث انطلقت موؤخرا عملية 

التهيئة بذات املنطقة التي تعد اأكرب 

منطقة �شناعية على م�شتوى الوطن، 

هكتار   705 ــن  م ـــرث  اأك عــلــى  تــرتبــع 

عملية  تق�شيم  ومت  للتو�شع،  قابلة 

ح�ش�ص  خم�ص  على  فيها  التهيئة 

لها  ر�شدت  التي  العملية  كرب  ب�شبب 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

مليار   900 يناهز  يقدر  ماليا  غالفا 

الأ�شغال  اإ�ــشــنــاد  مت  حيث  �شنتيم، 

ح�شتني  مــن  ا�ــشــتــفــادتــا  ملــقــاولــتــني 

وبا�شرتا الأ�شغال منذ اأ�شبوع تقريبا، 

واحل�ش�ص الأخرى مل متنح بعد وهي 

قيد الإجراءات الإدارية على م�شتوى 

الوزارة.

لولية  الرتبية  مديرية  �شجلت 

�شطيف، 85966 تلميذا وتلميذة 

امتحانات  خمتلف  �شيجتازون 

�شهادتي  غرار  على  ال�شنة،  نهاية 

والباكالوريا،  املتو�شط  التعليم 

املرحلة  نهاية  �شهادة  اإىل  اإ�شافة 

�شبط  مت  وقــــد  الإبـــتـــدائـــيـــة، 

�شمان  بغية  الــرتتــيــبــات  كــافــة 

المتحانات،  لهذه  احل�شن  ال�شري 

 37429 املــديــريــة  واأحــ�ــشــت 

لجتياز  �شيتقدمون  متمدر�شا 

امتحان نهاية املرحلة البتدائية 

املزمع اإجراوؤه يف 29 ماي اجلاري، 

عرب 616 مركز.

التعليم  �ــشــهــادة  يخ�ص  وفــيــمــا 

اأطوارها  �شتجرى  التي  املتو�شط 

ــوان  ج �شهر  ــن  م  11 اإىل   9 ــن  م

لإجتيازها  ف�شيتقدم  املــقــبــل، 

 69 منهم  مــرت�ــشــحــا،   25374
ــــادة  ممــتــحــنــا مـــن مــوؤ�ــشــ�ــشــة اإع

اأحــرار،  مرت�شحني  و5  الرتبية، 

ذوي  مـــن   13 اإىل  ــة  ــاف ــش ــالإ� ب

و�شيمتحن  اخلا�شة،  الحتياجات 

اللغة  مــادة  يف  مرت�شحا   1340
متو�شطة،   24 مــن  الأمــازيــغــيــة 

يتوزعون  املــرت�ــشــحــني  اأن  علما 

يوؤطرها  امتحان  مركز   92 عرب 

الت�شحيح  و�شيتم  موظفا،   5480
بثانويتي املعز لدين اهلل الفاطمي 

وفاطمة الزهراء.

التي  الــبــاكــالــوريــا  �ــشــهــادة  ـــا  اأم

للكثريين،  م�شرييا  امتحانا  متثل 

مرت�شحا   23163 ف�شيجتازها 

و10  ــرار،  اأح  7579 �شمنهم  من 

الحتياجات  ذوي  من  ممتحنني 

مركز   74 على  موزعني  اخلا�شة، 

ت�شيريها  عــلــى  ي�شهر  امــتــحــان 

اأوراق  و�شت�شحح  موؤطر،   6014
ثانويتي  م�شتوى  على  املرت�شحني 

مليكة قايد وابن ر�شيق، واجلديد 

هو  املديرية  ح�شب  ال�شنة  هــذه 

باأجهزة  ــراء  الإج مراكز  تزويد 

وزارة  طرف  من  متطورة  ت�شوي�ص 

حد  و�شع  ق�شد  الوطني  الــدفــاع 

الأ�شئلة  وت�شريب  الغ�ص  مل�شكل 

خالل  كــبــرية  �شجة  �شنع  الـــذي 

واأثر  املا�شية  الأخــرية  ال�شنوات 

لهذا  احلــ�ــشــن  الــ�ــشــري  عــلــى  �شلبا 

المتحان الهام.

حممد  �شطيف  وايل  اقـــرتح 

ــكــاتــب، اإحلـــــاق مـــا يــقــارب  بــل

عمال  من  نظافة  عامل   900
الردم  مبوؤ�ش�شة  �شطيف  بلدية 

"اإيكو�شات" وهذا كحل  التقني 

طرف  من  املرفوعة  للمطالب 

دخلوا  الذين  النظافة  عمال 

اإ�ـــشـــراب  يف  ــابــق  �ــش وقــــت  يف 

برفع  للمطالبة  الــعــمــل  ــن  ع

امل�شوؤول  وعــد  كما  ــب،  ــروات ال

بتقدمي  الــوليــة  عــن  الأول 

اأجل  من  للموؤ�ش�شة  مايل  دعم 

ال�شركة  اإنعا�شها يف ظل معاناة 

من م�شاعب مالية.

النظافة  ــال  ــم ع ــوف  ــخ ــت وي

مبوؤ�ش�شة  اإحلاقهم  تبعات  من 

هــذه  اأن  خــا�ــشــة  ــات  ــش ــو� ــك اإي

ـــرية تــعــاين هــي الأخـــرى  الأخ

ودخــــل عــمــالــهــا يف حــركــات 

منذ  مــتــتــالــيــة  احــتــجــاجــيــة 

بطريقة  متعلقة  اأ�شابيع  عدة 

ــــرى  ــيــري ومـــطـــالـــب اأخ الــتــ�ــش

ــا جــعــل بع�ص  اجــتــمــاعــيــة مم

نطاق  حتت  تقع  التي  املناطق 

هذه املوؤ�ش�شة تغرق يف النفايات 

والأو�شاخ. 

العراقيل توؤخر توطني
 167 م�سروع ا�ستثماري 

قرابة 86 األف مرت�سح
 �سيجتازون المتحانات الر�سمية

نحو اإحلاق 900 عامل نظافة 
مبوؤ�س�سة "اإيكو�ســـات" 

حلم انتهاء الأ�سغال ب�سد "اأوركي�ش" موؤجل 
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عبد الهادي. ب
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م�ساكل تنموية 
قدمية تنتظر 

احللول يف بلقيطان 
يعاين �شكان الفرع البلدي بلقيطان  

ببلدية عني الطويلة الواقعة 

�شرق ولية خن�شلة، من عدة 

م�شاكل جراء غياب �شروريات 

العي�ص الكرمي وتاأتي يف مقدمتها 

املاء ال�شروب والبطالة، حيث اأن 

املنطقة ل تزال م�شرتكة مع منطقة 

اأولد مترابط يف التزود بهده 

املادة احليوية خا�شة واأن العديد 

من املواطنني حاليا ي�شتغلون 

املنابع الطبيعية اأو يجربون على 

�شراء مياه ال�شهاريج مببالغ مالية 

مرتفعة اأرهقت جيوبهم ولي�ص 

باإمكانهم ت�شديدها.

ال�شكان اأكدوا اأي�شا اأن م�شالح 

البلدية قامت العام املا�شي 

بتخ�شي�ص غالف مايل حلفر بئر 

اإرتوازي مبنطقة بلقيطان وظل 

ل�شنوات حلم يراود املئات من 

العائالت دون اأي مبادرة من م�شالح 

البلدية ول مديرية املوارد املائية 

لتج�شيد هذا امل�شروع احليوي، 

ليبقى �شكان القرية يطالبون 

بت�شريع الإجراءات الإدارية 

والقانونية اخلا�شة باإجناز البئر 

الرتوازي لتوفري املاء ال�شروب 

ل�شكان القرية وباقي التجمعات 

الريفية ببلدية عني الطويلة.

�شكان الفرع البلدي بلقيطان 

عربوا عن ا�شتيائهم ال�شديد اأي�شا 

من قرار اإدارة املوؤ�ش�شة اجلزائرية 

لالإ�شمنت جيكا من حتويل نقطع 

البيع التي كانت على م�شتوى قرية 

بلقيطان اإىل مركز البلدية وهو 

ما خلق ا�شتياء وغ�شب �شديدين 

ل�شكان املنطقة وخا�شة �شباب 

بلقيطان الذين كانوا ي�شتغلون بهذه 

املوؤ�ش�شة، حيث اأكد املواطنون اأن 

منطقتهم تعاين من عدة م�شاكل 

جراء غياب �شروريات العي�ص 

الكرمي.

ويف ظل هده الظروف املزرية 

ينا�شد �شكانها ال�شلطات املحلية 

التدخل العاجل لرفع الغنب عنهم 

وو�شع حد ملعاناتهم واأخذ مطلبهم 

بعني اجلد واإخراجهم من دائرة 

التهمي�ص واحلرمان وبرجمة 

م�شاريع تنموية بغية التخفيف 

من حدة معاناتهم بقرية بلقيطان 

ببلدية عني الطويلة يف خن�شلة.

ر�صيد. ح

عني الطويلة

�سطيف

اأم البواقي
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حممد. ع



اإقت�صادالأحد 08 مايو 2969/ 19  ماي 2019 املوافق لـ 14 رم�ضان 071440
الت�أكيد على اأهمية التمور كمح�سول ا�سرتاتيجي 

للمن�طـق اجلــ�فة و�سـبه اجلـــ�فة

احلكومة تراهن على تر�سيد الواردات 

الأ�سع�ر انخف�ست بن�سبة 30 ب�مل�ئة مق�رنة مع بداية رم�س�ن

احلكومة ت�س�دق على قرار متديد
 اأجل ت�سديد قيمة الواردات

النفط يرتفع �سوب 73 دولرا 

رجل الأعم�ل �س�مي اأغلي يرت�سح خلالفة 
حداد على راأ�س الف�سيو

 اأقر الوزراء وروؤ�صاء ووفود الدول امل�صاركة 

يف االجتماع الثاين للمجل�س الدويل للتمور 

املنورة  باملدينة  الفارط  اخلمي�س  املنعقد 

والتنمية  الفاحة  وزير  فيه  �صارك  الذي 

الريفية وال�صيد البحري، �صريف عوماري، 

اأهمية  على  لاجتماع،  اخلتامي  البيان  يف 

للمناطق  ا�صرتاتيجي  كمح�صول  التمور 

قيمة  ذو  وكمنتج  اجلافة  و�صبه  اجلافة 

وبيئية  واجتماعية  واقت�صادية  غذائية 

وثقافية.

الــتــي بذلتها  املــ�ــصــاركــون اجلــهــود  وثــمــن 

العربية  اململكة  راأ�صها  على  املنطقة  دول 

النخيل  قطاع  وتطوير  لدعم  ال�صعودية 

�صرورة  على  واأكـــدوا  املنطقة  يف  والتمور 

ــات مــن الــدول  ــداع اإكــمــال اإجــــراءات االإي

واتخاذ  املجل�س  اإىل  باالن�صمام  الراغبة 

االإجراءات القانونية والر�صمية املن�صو�س 

اعتماد  ليتم  االأ�صا�صي  النظام  يف  عليها 

الدول ر�صميا كدول اأع�صاء.

العتماد  دعمهم  على  امل�صاركون  اأكد  كما 

اأعلى م�صتوى للتمثيل يف جمل�س االأع�صاء مع 

االأخذ بعني االعتبار كل االآراء واملاحظات 

التي طرحت على املوا�صيع املختلفة واأهمها 

االأعمال  جلان  يف  اخلا�س  القطاع  اإ�صراك 

يف  ــدول  ال خــربات  تبادل  من  واال�صتفادة 

اإنتاج وت�صويق التمور، واقرتح امل�صاركون اأن 

من  االأول  الربع  يف  القادم  االجتماع  يكون 

�صنة 2020.

وخال مداخلته يف افتتاح االجتماع، اأكد 

�صعبة  ومكانة  اأهمية  على  عوماري  ال�صيد 

والدعم  اجلــزائــري  االقت�صاد  يف  التمور 

م�صاحات  لتو�صيع  الــدولــة  متنحه  الــذي 

اال�صرتاتيجي  املنتوج  هذا  وتثمني  االإنتاج 

والرتويج له للت�صدير.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ــد  اأك

ا�صعار  اأن  بولنوار،  الطاهر  واحلرفيني، 

اخل�صر والفواكه �صهدت انخفا�صا ملمو�صا 

رم�صان  ل�صهر  الثاين  االأ�صبوع  بداية  مع 

وفتح  الطلب  حجم  يف  تــراجــع  نتيجة 

اأ�صواق جوارية جديدة.

اخل�صر  اأ�صعار  اأن  بولنوار  الطاهر  وقال 

ــارا  ــن 30 دي انــخــفــا�ــصــا مبــعــدل  عــرفــت 

ــام  االأي مــع  مقارنة  الــواحــد  للكيلوغرام 

االأوىل ل�صهر رم�صان حيث جتاوزت اأ�صعار 

الــذي  املرجعي  ال�صعر  املنتجات  بع�س 

رئي�س  يرى  كما  التجارة،  وزارة  حددته 

واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 

على  الطلب  لرتاجع  يعود  انخفا�س  اأن 

عن  ف�صا  الــفــاحــيــة،  املنتجات  بع�س 

الذي  للطلب  البلديات  بع�س  ا�صتجابة 

تقدمت به وزارة التجارة حول تخ�صي�س 

�صاهم  الــذي  االأمــر  وهو  جوارية،  اأ�صواق 

على  املنتجات  بع�س  اأ�ــصــعــار  تــراجــع  يف 

اأ�صعار  التــزال  حني  يف  "القرعة"،   غرار 

االأحيان  بع�س  وفاقت  مرتفعة  الطماطم 

بقيت  حــني  يف  املــحــدد،  املرجعي  ال�صعر 

عك�س  م�صتقرة  احلــمــراء  اللحوم  ا�صعار 

التي �صهدت هي االأخرى  البي�صاء  اللحوم 

بال�صنوات  مقارنة  حم�صو�صا  انخفا�صا 

املا�صية.

االأيام  يف  لاأ�صعار  توقعاته  وبخ�صو�س 

�صتبقى  اإنها  بولنوار  الطاهر  قال  املقبلة 

م�صتقرة اإىل ما بعد عيد الفطر.

وحول ا�صتجابة التجار لاأ�صعار املرجعية 

رئي�س  اأكد  التجارة،  وزارة  حددتها  التي 

اأن  واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 

توؤكد  الواليات  من  ت�صلهم  التي  االأ�صداء 

احرتام التجار لاأ�صعار املتفق عليها، اإال اأن 

ج�صع البع�س ت�صبب يف خرق هذا االتفاق 

رغبة منهم يف الربح ال�صريع.

للمراقبة  مركز  اأول  قريبا،  يفتتح 

بعد  تــنــدوف  يف  للمركبات  التقنية 

 90 ــوايل  ح اإجنـــازه  ن�صبة  ا�صتكمال 

باملئة، ح�صبما نقلته و�صائل اإعامية.

وقد ر�صد للم�صروع غاف مايل يقدر بـ 

400 مليون دينار للم�صروع، بعدما مت 
التحفظات  جميع  تنفيذ  من  االنتهاء 

التي كانت قد وجهتها اللجنة الوطنية 

املراقبة  ــز  ــراك م مبــتــابــعــة  املــكــلــفــة 

امل�صروع،  ل�صاحب  للمركبات  التقنية 

لهذا  االإجمالية  امل�صاحة  تقدر  حيث 

ذلك  يف  مبا  هكتار   1 بحوايل  املركز 

مت  الــذي  االإداري  واجلناح  احلظرية 

باملائة،   100 بن�صبة  منه  االنتهاء 

التجهيزات  و�صع  قريبا  ينتظر  حيث 

املركز  لدخول  ال�صرورية  والو�صائل 

حيز اخلدمة، قبل نهاية ال�صائفة.

عدد  بتكوين  امل�صروع  �صاحب  وتكفل 

املدر�صة  م�صتوى  عــلــى  الــ�ــصــبــاب  مــن 

اأجل  من  التقنية  للمراقبة  الوطنية 

�صي�صمح  الـــذي  ــز  ــرك امل هـــذا  ت�صيري 

على  احل�صول  من  املركبات  الأ�صحاب 

تكبد  دون  للمركبة  التقنية  البطاقة 

املجاورة  الــواليــة  اإىل  التنقل  عناء 

ذهابا  كلم   1600 م�صافة  على  ب�صار 

واإيابا، �صيما واأن امل�صروع يحتوي على 

جناح لل�صاحنات واآخر لل�صيارات.

لاإ�صارة فاإن هذا املركز حظي بالوعاء 

الـــواليـــة بهدف  ــاري مــن قــبــل  ــق ــع ال

ت�صجيع اال�صتثمار و�صمان وجود مركز 

الذي  للمركبات  التقنية  للمراقبة 

تفتقده الوالية.

وجاء يف البيان الذي �صدر عقب اجتماع 

نور  االأول،  الــوزيــر  برئا�صة  احلكومة 

الدين بدوي، اأنه بغر�س عقلنة الواردات 

ال�صرف،  احــتــيــاطــي  عــلــى  واحلـــفـــاظ 

املت�صمن  القرار  على  احلكومة  �صادقت 

 )paiementdifféré( متديد 

املعتمد  ـــواردات  ال قيمة  ت�صديد  اأجــل 

حاليا بالن�صبة لبع�س قطاعات الن�صاط 

اإىل اأجل اأطول ال يتعدى يف كل االأحوال 

مدة �صنة واحدة، كما هو معمول به يف 

اإطار املبادالت التجارية الدولية.

اإىل  املــنــا�ــصــبــة مت اال�ــصــتــمــاع  ــذه  ــه وب

عر�س قدمه وزير املالية، حممد لوكال، 

اتخاذها  يتعني  الــتــي  الــتــدابــري  ــول  ح

من  املــدفــوعــات  مــيــزان  عجز  لتقلي�س 

ال�صرف،  احتياطات  على  احلفاظ  اأجل 

التي  التدابري  بني  اأ�صغالومن  �صوء  على 

تخ�س  اإجـــراءات  البيان  ذكــر  اتخذت 

 CKD/SKD املجموعات  ا�ــصــتــرياد 

واالإلكرتونية  منزلية  الكهرو  لاأجهزة 

الهواتف  وكذا  الوا�صع  اال�صتعمال  ذات 

جمايل  يف  الــــواردات  لرت�صيد  النقالة 

الــنــ�ــصــاط املـــذكـــوريـــن، كــمــا اتــخــذت 

دفرت  اعداد  لت�صريع  قــرارات  احلكومة 

تركيب  لــنــ�ــصــاط  بالن�صبة  االأعـــبـــاء 

واالإلكرتونية،  منزلية  الكهرو  االأجهزة 

التي  وال�صروط  باملعايري  التقيد  ق�صد 

حتــكــم هـــذا الــنــ�ــصــاط ال�ــصــيــمــا معدل 

املحلية  العاملة  اليد  وت�صغيل  االإدمــاج 

وكذا اإلزامية الت�صدير.

التنفيذي  املر�صوم  تعديل  اأي�صا  وتقرر 

يحدد  الــــذي   2000 �ــصــنــة  ــادر  ــص ــ� ال

�صروط تعريف اأن�صطة االإنتاج انطاقا 

لل�صناعات  املوجهة  التجمع  منــاذج  من 

الرتكيبية ومناذج التجميع ق�صد حتديد 

لل�صناعات  بالن�صبة  التجميع  مفهوم 

الذي  واالإلــكــرتونــيــة،  منزلية  الكهرو 

االأ�صا�صية  املكونات  يف  ينح�صر  اأن  البد 

للمنتوج، واإدخال املناولة وحتديد مدة 

التحفيزات،  خمتلف  مــن  اال�ــصــتــفــادة 

يف  ال�صروع  كذلك  احلكومة  قــررت  كما 

املن�صو�س  التحفيزية  التدابري  تنفيذ 

عليها يف قانون املالية ل�صنة 2017، من 

خال الت�صريع يف اإ�صدار القرار الوزاري 

اإ�صدار  جانب  اىل  ال�صلة  ذي  امل�صرتك 

االإعداد،  قيد  امل�صرتك،  الوزاري  القرار 

ن�صاط  االإدمــاج يف جمال  واملحدد ملعدل 

التجميع والرتكيب.

ارتفعت اأ�صعار النفط �صوب 73 دوالرا 

بتخوفات  مدعوما  اأم�س،  اأول  للربميل 

االإمـــدادات  يف  ا�صطرابات  حــدوث  من 

بال�صرق االأو�صط ويتجه �صوب االرتفاع 

على اأ�صا�س اأ�صبوعي.

على  االأمريكية  العقوبات  وت�صببت 

�صادرات  انخفا�س  من  مزيد  يف  ــران  اإي

ما  ماي  يف  اأوبك  يف  الع�صو  الدولة  خام 

الناجم  االإمـــدادات  تقييد  اإىل  ي�صاف 

غ�صون  ويف  املنظمة،  تقوده  اتفاق  عن 

ال�صرق  يف  التوترات  ت�صاعد  اأثــار  ذلك 

ب�صاأن  خمــاوف  االأ�صبوع  هــذا  االأو�ــصــط 

اإ�صافية لاإمدادات،  حدوث ا�صطرابات 

اإىل  �صنتا   15 ب  برنت  خام  ارتفع  كما 

ارتفع  كما  للربميل،  دوالر   72.77
باملئة  ثاثة  نحو  العاملي  القيا�س  خام 

واختتم  ــاري،  اجل االأ�صبوع  بداية  منذ 

وتراجع  ا�صتقرار  على  املا�صي  االأ�صبوع 

غرب  خام  م�صيفا  ال�صابق،  االأ�صبوع  يف 

�صنتا   24 االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س 

اإىل 63.11 دوالر.

تطورات  على  التوتر  ت�صاعد  وطغى 

هذا  النفط  الأ�صعار  الهبوط  اإىل  دفعت 

خمزونات  بيانات  غــرار  على  االأ�صبوع 

اخلام االأمريكية. 

ــفــذ الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده  هـــذا ون

على  جوية  �صربات  ب�صع  ال�صعودية 

ي�صيطر  التي  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة 

عليها مقاتلو جماعة احلوثي املتحالفة 

امل�صوؤولية  اأعــلــنــت  ــتــي  وال ــــران  اإي مــع 

ــن هــجــمــات بــطــائــرات مــ�ــصــرية على  ع

وما  النفط،  ل�صخ  �صعوديتني  حمطتني 

االأ�صواق تنتظر قرارا من منظمة  زالت 

الــبــلــدان املــ�ــصــدرة لــلــبــرتول )اأوبــــك( 

كانوا  اإذا  مــا  ب�صاأن  اآخــريــن  ومنتجني 

التي  االإمــدادات  تخفي�صات  �صيوا�صلون 

اأدت اإىل �صعود االأ�صعار باأكر من %30 

منذ بداية العام احلايل.

ــده جلنة  ــق ــع ت ــري اجــتــمــاع  ــج ــي ــص و�

ال�صعودية  يف  اأوبـــك  تقودها  وزاريـــة 

ب�صاأن  تقييما  املقبل  االأ�ــصــبــوع  مطلع 

خف�س  باتفاق  االأع�صاء  الــدول  التزام 

ب�صاأن  تو�صية  ت�صدر  وقد  النفط  اإنتاج 

ا�صتمرار االتفاق اأو تعديله.

اليوم  اغلي،  �صامي  االأعمال  رجل  اأعلن 

اخلمي�س املا�صي، تر�صحه لرئا�صة منتدى 

تر�صحت  "نعم،  وقال  املوؤ�ص�صات،  روؤ�صاء 

ر�صميا لرئا�صة االف�صيو.

وكان اأغلي نائب لرئي�س االف�صيو ال�صابق، 

كما اأنه من موؤ�ص�صي جيل اأف�صيو.

و�صامي اأغلي، البالغ من العمر 41 عاًما، 

هو ثاين مرت�صح خلافة علي حداد على 

راأ�س منتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات، بعد ح�صان 

خليفاتي، الذي كان اأول من اأعلن تر�صحه 

قبل اأ�صبوع.

للحفاظ على احتياطي ال�ضرف: 

بولنوار يوؤكد:

بفعل تهديد بخف�ض االإمدادات

على هام�ض االجتماع الثاين للمجل�ض الدويل للتمور 

قريبا ..

�ضادقت احلكومة نهاية الأ�ضبوع الفارط على قرار متديد اأجل ت�ضديد قيمة الواردات املعتمد 
حاليا بالن�ضبة لبع�ص قطاعات الن�ضاط بهدف عقلنة الواردات واحلفاظ على احتياطي ال�ضرف 

للبالد، ح�ضبما افاد به بيان مل�ضالح الوزير الول.  



اأفادت و�ضائل اإعالم �ضعودية، اأم�ص، اأن الريا�ص ودول عربية وافقت على طلب من وا�ضنطن لإعادة انت�ضار القوات الع�ضكرية 
الأمريكية يف مياه اخلليج العربي، وعلى اأرا�ٍص خليجية.

احلكومة اليمنية تدعو الأمم املتحدة لتكثيف 
برامج مك�فحة الكولريا

الأمم املتحدة حتذر من "تداعي�ت ك�رثية" 
اإذا ا�ستمر الت�سعيد ب�إدلب

بعد تزايد حاالت االإ�ضابة يف مناطق احلوثيني

داعية اإىل احرتام اتفاق �ضوت�ضي

الأحد 08 مايو 2969/ 19  ماي 2019 املوافق لـ 14 رم�ضان 081440

جاء ذلك وفق و�شائل اإعالم �شعودية 

التي قالت اإنها نقلت تلك املعلومات عن 

ت�شمها،  لـم  مطلعة  خليجية  م�شادر 

املوافقة  اأن  امل�شادر  تلك  واأو�شحت 

ثنائية  اتفاقات  على  بــنــاًء  ــاءت  ج

بني الوليات املتحدة من جهة، ودول 

خليجية من جهة اأخرى )مل ت�شمها(، 

موؤكدة اأن الدافع الأول لإعادة انت�شار 

القوات الأمريكية يف دول اخلليج، هو 

وا�شنطن  بني  م�شرتك  بعمل  القيام 

والعوا�شم اخلليجية، لردع اإيران عن 

ع�شكريًا  املوقف  لت�شعيد  حماولة  اأي 

م�شالح  اأو  اخلليج  دول  ومهاجمة 

ولي�ص  املنطقة،  يف  املتحدة  الوليات 

الدخول يف حرب معها.

م�شادر  ك�شفت  ــــر،  اآخ �ــشــيــاق  ويف 

ــة، عـــن وجـــود  ــي ــرب دبــلــومــا�ــشــيــة ع

ـــني عــــدد من  اتـــ�ـــشـــالت مــكــثــفــة ب

العوا�شم، من اأجل التجهيز لعقد قمة 

القمة  هام�ص  على  حمــدودة  عربية 

الإ�شالمية التي ت�شهدها مكة املكرمة 

يف الع�شر الأواخر من �شهر رم�شان، وفق 

حني  يف  ال�شعودي،  الإعــالم  اأورده  ما 

مل تعلق ال�شعودية اأو جمل�ص التعاون 

ال�شحيفة  اأوردته  ما  ب�شاأن  اخلليجي 

ال�شعودية البارزة ب�شاأن ذلك التفاق 

اأن  غــري  القمتني،  ب�شاأن  اأثــري  مــا  اأو 

بال�شودان،  الع�شكري  املجل�ص  رئي�ص 

موؤخرا  قــال  الــربهــان،  الفتاح  عبد 

الريا�ص  من  ر�شمية  دعوة  ت�شّلم  اإنه 

الرابعة  الدورة  اأعمال  يف  للم�شاركة 

املقرر  الإ�شالمية،  القمة  ملوؤمتر  ع�شر 

و27   26( جوان  و1  ماي،   31 يومي 

رم�شان( مبكة املكرمة.

اأن  اأم�ص ذكرتو�شائل اإعالمية،  واأول 

البحرينية  بالعا�شمة  عقد  اجتماعا 

البحرية،  القوات  روؤ�شاء  املنامة، بني 

وقادة ع�شكريني بدول جمل�ص التعاون 

البحرية  القوات  وقيادات  اخلليجي، 

الأمريكية، ملناق�شة اأمن املالحة، دون 

تفا�شيل اأكرث عن اللقاء.

الأمم  اأمــ�ــص،  اليمنية،  احلكومة  دعــت 

وم�شاريع  بــرامــج  تكثيف  اإىل  املــتــحــدة 

مكافحة وباء الكولريا املتف�شي يف البالد.

جاء ذلك على ل�شان وزير الإدارة املحلية 

اأي�شا  ي�شغل  الـــذي  فــتــح،  عبدالرقيب 

لالإغاثة،  العليا  اللجنة  رئي�ص  من�شب 

ال�شحة  مــنــظــمــتــي  "فتح"  دعـــا  حــيــث 

برامج  تكثيف  اإىل  و"يوني�شف"،  العاملية، 

من  اليمن،  يف  الكولريا  مكافحة  وم�شاريع 

منتظمة  بــرامــج  وتنفيذ  متــويــل  خــالل 

املياه  ــورة  كــل املــخــلــفــات وحــمــالت  لــرفــع 

اإىل  دعاهما  كما  الكلور(،  مادة  )اإ�شافة 

والنظافة،  ال�شحي  ال�شرف  م�شاريع  دعم 

اخلا�شة  والأدويـــــة  الــعــقــاقــري  وتــوفــري 

الوباء  على  بالق�شاء  كفيلة  بكميات 

وال�شيطرة عليه، لفتا الوزير اإىل تزايد 

مناطق  يف  بالكولريا  الإ�ــشــابــة  حـــالت 

للم�شاريع  اإهمالهم  نتيجة  احلــوثــيــني، 

واإعاقتهم  ــاء،  ــوب ال مبكافحة  املتعلقة 

و�شول الأدوية للمحافظات الواقعة حتت 

�شيطرتهم.

ر�شد  مت  اإنــه  اأممية  تقارير  تقول  فيما 

اإ�شابتها  ي�شتبه  حالة  األف   300 قرابة 

570 حالة  من  واأكرث  اليمن  بالكولريا يف 

العام  بــدايــة  منذ  ذاتـــه  بــاملــر�ــص  وفـــاة 

اخلا�شعة  املناطق  يف  معظمها   ،2019
للحوثيني.

حاًدا  اإ�شهاًل  ي�شبب  مر�ص  و"الكولريا" 

املــريــ�ــص خالل  بــحــيــاة  ـــودي  ي اأن  ميــكــن 

والأطفال،  العالج،  يتلق  مل  اإذا  �شاعات 

وتقل  التغذية،  �شوء  من  يعانون  الذين 

ب�شكل  معر�شون  �شنوات،   5 عن  اأعمارهم 

خــا�ــص خلــطــر الإ�ــشــابــة، حــيــث يعاين 

القطاع ال�شحي يف اليمن، من تدهور حاد 

اإىل  اأدى  الــذي  املتفاقم،  ال�شراع  جــراء 

عدد  واإغــالق  والأمرا�ص  الأوبئة  تف�شي 

كبري من املرافق ال�شحية.

ي�شهد  ــوايل،  ــت ال على  اخلــامــ�ــص  ولــلــعــام 

اليمن حربا بني القوات املوالية للحكومة 

وم�شلحي جماعة "احلوثي" املتهمني بتلقي 

دعم اإيراين، وامل�شيطرين على حمافظات 

بينها العا�شمة منذ �شبتمرب 2014.

من  اأم�ص،  اأول  املتحدة،  الأمم  حــذرت 

تداعيات "اإن�شانية كارثية" تهدد ال�شلم 

والأمن الدوليني، حال ا�شتمرار الأعمال 

اإدلــب  حمافظة  يف  احلالية  العدائية 

�شمايل غربي �شوريا. 

العام  الأمني  وكيلة  اإفادة  يف  ذلك  جاء 

روز  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  املتحدة  لــالأمم 

طارئة  جل�شة  خــالل  ديــكــارلــو،  مـــاري 

ملجل�ص الأمن الدويل، حيث حثت جميع 

العدائية،  الأعمال  وقف  على  الأطراف 

م�شيفة اأنهم اأمام منعطف جديد لل�شراع 

اأعمال  تدين  املتحدة  �شوريا،والأمم  يف 

�شيما  ل  ــة،  ــوي اجل والـــغـــارات  الق�شف 

املدنية،  واملرافق  املدنيني  ت�شتهدف  التي 

متابعة  وامل�شت�شفيات،  املدار�ص  خا�شة 

التفاهم  ــرة  ــذك م ــــرتام  اح يــجــب  اأنــــه 

)اتفاق  اإدلــب  ب�شاأن  الرو�شية  الرتكية 

�شوت�شي(، كما اأن مكافحة الإرهاب يجب 

األ تتخطى القانون الدويل، م�شرية اإىل 

اأكرث  قتل  املا�شي،  اأفريل  نهاية  منذ  اأنه 

يفوق  مــا  ت�شريد  ومت  ــدين،  م  100 مــن 

ا�شتخدام  ب�شبب  �شخ�ص،  ــف  األ  180
مو�شحة  والق�شف،  الربميلية  القنابل 

العدائية من قبل  الأعمال  اأنهم واجهوا 

يف حماة والرقة، والآن يواجهون ب�شكل 

الت�شعيد  ا�شتمر  واإذا  ـــب،  اإدل يف  ــرب  اأك

والهجوم الذي يروه حاليا، ف�شيواجهون 

والأمــن  ال�شلم  تهدد  كارثية  تداعيات 

الدوليني.

بدء  قبيل  �شحفية  ت�شريحات  ويف 

بلجيكا  مندوب  قال  الطارئة،  اجلل�شة 

مــارك  ــدة،  ــح ــت امل الأمم  ـــدى  ل الـــدائـــم 

اجلل�شة  عقد  من  الهدف  اإن  بيك�شتني، 

وقف  اأجــل  من  رو�شيا  على  ال�شغط  هو 

الغارات اجلوية والق�شف الذي ي�شتهدف 

املدنيني �شمال غربي �شوريا.

ال�سعودية ودول عربية تقبل ب�إع�دة انت�س�ر اأمريكي يف اخلليج

عن  اأوغلو،  اأو�شطا  اإ�شماعيل  الرتكية،  طرابزون  وايل  اأعلن 

مرا�شل  عن  بالبحث  قيامهم  اأثناء  اثنني  جنديني  ا�شت�شهاد 

يف  املا�شي،  اجلمعة  �شقط  الذي  ني�شاجني،  القادر  عبد  �شحفي 

منحدر جبلي بولية بايبورت، اأثناء قيامه بتغطية �شحفية.

جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي اأدىل به اأو�شطا اأوغلو، اأول اأم�ص، 

بخ�شو�ص اأعمال البحث عن ني�شاجني.

وحول �شبب مقتل اجلنديني، ذكرت م�شادر اأن التدفق ال�شديد 

والإنقاذ  البحث  وحدات  من  العن�شرين  جرف  النهر  ملياه 

عن  املتوا�شلة  البحث  اأعمال  من  الثامن  اليوم  يف  الدرك،  يف 

ني�شاجني.

ُقتل 3 اأ�شخا�ص واأ�شيب 21 اآخرون اأم�ص، جراء تفجري دراجة 

نارية مفخخة يف ولية "هرات" غربي اأفغان�شتان.

وقال املتحدث با�شم الوايل جيالين فرهاد، اأن تفجري الدراجة 

وقع يف ق�شاء"اأوبا" التابع للولية، اأثناء مرور �شيارة قائمقام 

عن  اأ�شفر  التفجري  اأن  م�شيفا  �شرفرزي،  الدين  رحيم  الق�شاء 

مقتل 3 اأ�شخا�ص واإ�شابة 21 اآخرين، بينهم 3 حالتهم حرجة 

للغاية، دون اأن يف�شح عن م�شري القائمقام.

فيما مل تتنب اأي جهة م�شوؤوليتها عن التفجري.

 18 على  عرثت  اأنها  اأم�ص،  املك�شيكية،  ال�شلطات  اأعلنت 

ب�شرية  بقايا  على  حتتوي  واأوعية  بال�شتيكيا  كي�شا 

مبزرعة يف منطقة تنت�شر بها اجلرمية غربي البالد.

بولية  العام  املدعي  �شولي�ص  اأوكتافيو  جرياردو  وقال 

يف  اجلثث  عدد  حاليا  يعرفون  ل  اأنهم  "جالي�شكو"، 
املزرعة الواقعة مبنطقة "تالجومولكو" التابعة لولية 

م�شيفا  اإعالمية،  و�شائل  بح�شب  )غرب("،  "خالي�شكو" 
اأن  متابعا  البقايا،  يفح�شون  ال�شرعي  الطب  خرباء  اأن 

النطباع الأويل ي�شري اإىل وجود كمية كبرية من البقايا 

الب�شرية واأحوا�ص من الدم.

اأ�شيب فل�شطيني بجروح، م�شاء اأول اأم�ص، اإثر اإ�شابته بر�شا�ص 

الحتالل الإ�شرائيلي، جنوبي ال�شفة الغربية. 

اأ�شيب بجروح  اأن مواطنا  الفل�شطينية،  ال�شحة  وذكرت وزارة 

طفيفة يف القدم، عقب اإطالق قوات الحتالل النار عليه، عند 

مدخل بلدة بيت عوا، غرب اخلليل، دون تفا�شيل.

مالب�شات  عن  اإ�شافية  تفا�شيل  اأي  البيان  يذكر  مل  وفيما 

احلادث، فاإنه عادة ما تندلع مواجهات يف ال�شفة الغربية، بني 

�شبان وقوات الحتالل التي تعمل على تفريق م�شريات مناه�شة 

لال�شتيطان واجلدار الفا�شل. 

اأعلنت وزارة الدفاع، اأم�ص، مقتل 6 من عنا�شر تنظيم "داع�ص" 

يف  هجومية  مروحيات  فيها  �شاركت  امنية  بعملية  الرهابي 

جزيرة �شالح الدين �شمايل البالد. 

تفيد  ا�شتخباراتية  معلومات  ورود  بعد  اإنه  الوزارة  وقالت 

�شالح  جزيرة  يف  الرهابيني  من  عدد  بداخلها  موقعني  بوجود 

الرابعة  الفرقة   91 لواء  الأول  الفوج  من  قوة  دمرت  الدين، 

طريان  اأن  مو�شحة  املوقعني،  اجلي�ص،  طريان  ومب�شاركة  ع�شرة 

القريب  املكان  اإرهابيني، وبعد تفتي�ص   6 اجلي�ص متكن من قتل 

عرثت القوة على موقع للم�شلحني يحتوي على 3 اأحزمة نا�شفة، 

و6 عبوات نا�شفة. 

ا�ست�سهاد جنديني اأثناء البحث 
عن مرا�سل مفقود برتكيا

مقتل 3 اأ�سخا�ش بتفجري دراجة 
نارية بولية هرات الأفغانية

العثور على 18 كي�سا حتتوي 
اأع�ساء ب�سرية باملك�سيك

اإ�سابة فل�سطيني بر�سا�ش 
الحتالل بال�سفة الغربية

مقتل 6 من "داع�ش" بعملية 
اأمنية �سمايل العراق

حــول

الوكالت  

العــامل

توجه الناخبون الأ�شرتاليون، 

اأم�ص، اإىل �شناديق القرتاع من 

اأجل اختيار ممثليهم بالربملان يف 

ال�شنوات الثالث القادمة.

ومن املنتظر اأّن ت�شهد النتخابات 

مناف�شة بني مر�شحي "حزب 

العمال" وحزبي الئتالف احلاكم 

منذ 6 �شنوات "احلزب الليربايل" 

و"احلزب الوطني".

واأظهرت ا�شتطالعات الراأي 

الأخرية تقدم حزب العمال بقيادة 

بيل �شورتن بفارق نقطتني عن 

احلزب الليربايل بزعامة رئي�ص 

الوزراء احلايل �شكوت موري�شون، 

حيث يركز الئتالف احلاكم يف 

حملته النتخابية على ق�شايا 

من قبيل القت�شاد واأمن احلدود 

وعدم ا�شتقبال املهاجرين، يف حني 

تتمحور حملة حزب العمال حول 

تغري املناخ والأجور املنخف�شة 

وامل�شاعدات الجتماعية وتاأخر 

اخلدمات ال�شحية.

فيما يبلغ عدد الناخبني امل�شجلني 

يف اأ�شرتاليا 16 مليونا و424 األفا 

و248، فيما يتناف�ص املر�شحون 

على 150 مقعدا يف جمل�ص النواب 

و40 مقعدا من اأ�شل 76 يف جمل�ص 

ال�شيوخ، كما ي�شارك الناخبون 

الأ�شرتاليون من اأ�شول تركية يف 

النتخابات بحي "برودميداوز"، 

الذي تقطنه اأغلبية تركية، يف 

ملبورن.

ويف حديث قال الناخب 

الأ�شرتايل من اأ�شول تركية، 

عليكوزو اإنه اأدى واجبه و�شارك 

ا اأن حتمل  يف القرتاع، متمنيًّ

النتخابات اخلري للجميع، بدورها 

متنت حزينة بوزكورت اأن حتمل 

النتخابات اخلري للم�شلمني 

وامل�شيحيني على حد �شواء.

من جانبه، قال �شداد غوت�شلر 

اإنه ي�شارك يف العملية النتخابية 

بهدف الإ�شهام يف م�شتقبل البالد.

الأ�سرتاليون 

ينتخبون برمل�نهم

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

دولـي



بر  مو�صوعه  ثــابــت  خــالــد  حممد  تــاألــيــف  مــن  كــتــاب 

الوالدين الذي ح�س اهلل عليه و�صدد باالأمر به يف اأكر 

من مو�صع يف كتابه العزيز.

وهو كتاب عن الرب وال�صلة وهو ي�صتمل على توجيهات 

ُجمعت  وقــد  و�صلتهما  الوالدين  برب  تتعلق  اإ�صامية 

النبوي  واحلديث  الكرمي  القراآن  من  الكتاب  هذا  مادة 

الكاتب  جمعها  التي  االأحاديث  هذه  وتتميز  ال�صريف، 

باأنها �صحيحة اأو ح�صنة.

يف �صبب تاأليف هذا الكتاب قال املوؤلف يف مقدمته: "ملا 

توفى اأبى رحمة اهلل عليه اأ�صفت على ما فاتني من بره 

وندمت على ما ق�صرت يف حقه واأدركت ـ ولكن بعد فوات 

االأوان- اأن ما فاتني من خري ب�صبب ذلك اأمر ال يعو�صه 

عبادة الثقلني لو اأقمت عليها ما بقي يل من عمر، فرحت 

اأحاول اأن اأعو�س ذلك ما ا�صتطعت برب اأمي..ولكن كثريا ما كنت اأجد يف نف�صي اإعرا�صا وتكا�صا ونزوعا اإىل 

اأبحث يف ثنايا الكتب عما قد يقوي من عزميتي ويرغبني يف اأعمال الرب وهو الذي يراه  الباطل فذهبت 

القارئ يف هذا الكتاب".

االإن�صان  لها  ي�صتاق  نفحة  رم�صان 

من عام اإىل اآخر، يحن الأيامه ويتوق 

اخلري  لنفحات  ي�صتاق  لياليه،  اإىل 

التي يجود اهلل بها علينا نحن بني 

النريان،  من  للعتق  ي�صتاق  الب�صر، 

وخريها  الــقــدر  ليلة  اإىل  ي�صتاق 

ي�صتاق  وللمغفرة،  للرحمة  ي�صتاق 

لل�صيام عن ال�صهوات قبل اأن ي�صوم 

االمتناع عن  فائدة  فما  االأكل،  عن 

الطعام وال�صراب والنف�س مل تكف 

عن �صهواتها.

يكون  اإلينا  قدومه  يف  رم�صان 

كال�صيف الذي يخربنا بالقدوم 

قبل اأيام واأ�صهر فماذا اأعددنا له؟..

اهلل  �صلي  اهلل  ر�صول  �صحابة  كان 

الدعاء  بهذا  يلهجون  و�صلم  عليه 

 " اأ�صهر  ب�صته  رم�صان  جميء  قبل 

اللهم بلغنا رم�صان " واأي�صا " اللهم 

�صلمنا اإىل رم�صان و�صلم لنا رم�صان 

وت�صلمه منا متقبا ".

كانوا ي�صتعدون له بالدعاء وكرة 

باإعداد  ولي�س  وال�صيام  ال�صاة 

احللويات  واأفخم  املاأكوالت  اأ�صهى 

ــتــى األــــــوان املـــلـــذات..كـــانـــت  و�ــص

عبادتهم يف كل االأ�صهر وكل االأيام 

رم�صان  فرب  فقط،  رم�صان  ولي�س 

لرم�صان  اأن  غري  العام،  كل  رب  هو 

ف�صائله على غريه من ال�صهور..كل 

 " " ال  " ربــاين  يكون  اأن  يريد  منا 

رم�صاين" 

يعبد اهلل حق عبادته وال يجعل 

رم�صان  عــلــى  مقت�صرة  عــبــادتــه 

والتزاماته  دينه  ين�صى  ثم  فقط 

وواجباته بقية العام.

عن  تختلف  االإ�ــصــام  يف  الــعــبــادة 

يف  الديانات،  من  غــريه  يف  عبادة  كل 

حقيقتها ومقا�صدها ونتائجها... فهي 

الهدى،  وهي  باطل  �صواها  وما  احلق، 

ــور، وما  ــن ــي ال ــا �ــصــواهــا �ــصــال وه وم

اإِالاَّ  قِّ  َ َد احلحْ َبعحْ " َفَماَذا  �صواها ظام..  

َاُل  " ]يون�س: 32[.  " َوَمنحْ  ال�صاَّ

ُه  ِمنحْ َبَل  ُيقحْ َفَلنحْ  َاِم ِديًنا  إِ�صحْ َ االحْ َتِغ َغريحْ َيبحْ

ا�ِصِريَن  " ]اآل  َ آِخَرِة ِمَن اخلحْ َوُهَو يِف االحْ

عمران: 85[.

الطقو�س  مــن  طق�صا  لي�صت  وهــي 

وكيفما  �صاء  متى  املرء  ميار�صها  التي 

�صاء؛ واإمنا هي الغاية الكربى والهدف 

ــى الــــذي خــلــق االإنــ�ــصــان من  ــم ــص االأ�

" َوَما  �صبحانه:   ربنا  قال  كما  اأجله، 

 " ُبُدوِن   ِلَيعحْ اإِالاَّ  إِنحْ�َس  َواالحْ ناَّ  ِ اجلحْ ُت  َخَلقحْ

]الذاريات: 56[.

ـــب مــن حــقــوق اهلل  وهـــي حــق واج

ال�صحيحني  ففي  عباده؛  على  تعاىل 

ُت  ُكنحْ ــاَل:  َق عنه  اهلل  ر�صي  معاذ  عن 

ِبيِّ �صلى اهلل عليه و�صلم َعَلى  َف الناَّ ِردحْ

ُمَعاذ؛  َفَقاَل: »َيا   ، ٌ َلُه ُعَفريحْ ُيَقاُل  ِحَماٍر 

َوَما  ِعَباِدِه،  َعَلى   ِ
اَّ

اهلل َحقاَّ  ِري  َتــدحْ َهلحْ 

 
ُ اَّ
اهلل قلُت:  اهلِل؟«.  َعَلى  ِعَباِد  الحْ َحــّق 

 ِ
اَّ

ــاإناَّ َحــقاَّ اهلل ــَلــُم قــاَل: »ف ــوُلــُه اأعحْ َوَر�ــصُ

ِرُكوا  ُي�صحْ َوال  ُبُدوُه  َيعحْ اأَنحْ  ِعَباِد:  الحْ َعَلى 

ِعَباِد َعَلى اهلِل: اأَنحْ ال  ًئا، َوَحقاَّ الحْ ِبِه �َصيحْ

ًئا«. فقلُت:  ِرُك ِبِه �َصيحْ ُيَعذَب َمنحْ ال ُي�صحْ

ا�َس؟  الناَّ ِبِه  ُر  اأَُب�صِّ اأَفا  ؛  ِ
اَّ

اهلل َر�ُصوَل  َيا 

ِكلوا«.. ُهمحْ فَيتاَّ رحْ َقاَل: »ال ُتَب�صِّ

كلها؛  االإنــ�ــصــان  حياة  ت�صمل  وهــي 

و�صكناته،  حركاته  واأفعاله،  اأقواله 

االأ�صرية  عاقاته  وباطنه،  ظاهره 

َاِتي َوُن�ُصِكي  واالجتماعية " ُقلحْ اإِناَّ �صَ

َعامَلنَِي  الحْ َربِّ   ِ
اَّ

هلِل ــي  ــاِت َومَمَ ــَيــاَي  َوحَمحْ

ــا  َواأََن ُت  ـــرحْ ِم اأُ ــَك  ــَذِل َوِب َلــُه  �َصِريَك  اَل   *

 ،162 ]االأنــعــام:   " ِلِمنَي   ُ�صحْ املحْ ُل  اأَواَّ

العبد  على  الزم  حق  اإنها   .]163
 " �صبحانه:   قــال  وقــد  ميــوت،  حتى 

 " َيِقنُي   الحْ َياأحِْتَيَك  َحتاَّى  ــَك  َرباَّ ــُبــدحْ  َواعحْ

]احلجر: 99[.

وبالعبادة  الرتب،  ت�صمو  فبالعبادة 

ال�صالكني،  ـــدارج  م يف  العبد  يــرتقــى 

ــني:  "  ــِم ــّع ــَن ويــلــتــحــق بــعــبــاد اهلل امل

َمَع  َفاأُوَلِئَك  �ُصوَل  َوالراَّ  
َ اَّ
اهلل ُيِطِع  َوَمــنحْ 

نَي  ِبيِّ الناَّ ِمَن  ِهمحْ  َعَليحْ  
ُ اَّ
اهلل اأَنحَْعَم  الاَِّذيَن 

نَي  احِلِ َوال�صاَّ َهَداِء  َوال�صُّ يِقنَي  دِّ َوال�صِّ

]الن�صاء:   " َرِفيًقا   اأُوَلــِئــَك  َوَح�ُصَن 

.]69
مقا�صد  لها  االإ�ــصــام  يف  للعبادة  و 

للعباد  وم�صالح  منافع  فيها  وغايات، 

يف الدارين... قال تعاىل:  " َمنحْ َعِمَل 

ُموؤحِْمٌن  ــَو  َوُه ــَثــى  اأُنحْ اأَوحْ  ــٍر  َذَك ِمــنحْ  ا  احِلً �صَ

ُهمحْ  ِزَيناَّ َوَلَنجحْ َبًة  َطيِّ َحَياًة  ُه  ِيَيناَّ َفَلُنححْ

 " َمُلوَن   َيعحْ َكاُنوا  َما  �َصِن  ِباأَححْ ــَرُهــمحْ  اأَجحْ

]النحل: 97[.

وقاية  غايتها  االإ�صام  يف  العبادة 

كل  مــن  واملجتمع  واالأ�ــصــرة  النف�س 

ا�ُس  الناَّ َها  َيااأَيُّ  " واملهلكات...   االآفــات 

َوالاَِّذيَن  َخَلَقُكمحْ  ــِذي  الاَّ ُكُم  َرباَّ ُبُدوا  اعحْ

ُقوَن  " ]البقرة:  ِلُكمحْ َلَعلاَُّكمحْ َتتاَّ ِمنحْ َقبحْ

بامتثال  اهلل  تتقون  لعلكم    ،]21
اأنف�صكم  وتقون  نهيه،  واجتناب  اأمره 

ومما  الدنيا،  يف  ويهلكها  ي�صرها  مما 

يف  املهني  العذاب  من  حتمله  تطيق  ال 

الدار االآخرة.

ومــن تــاأمــل يف اأمــهــات الــعــبــادات يف 

تزكية  اإىل  تهدف  وجدها  االإ�ــصــام 

ف�صيلة،  بــكــل  وحتــلــيــتــهــا  الــنــفــ�ــس 

وتطهريها وتخليتها من كل رذيلة...

االإميان باهلل.. يطهر القلب، ويوجه 

ــلــوك، ويــهــذب االأخــــــاق. قــال  الــ�ــص

ِد َقلحَْبُه  "  ِ َيهحْ
اَّ

تعاىل:  " َوَمنحْ ُيوؤحِْمنحْ ِباهلل

11[. ويف ال�صحيحني  ]التغابن: 

ِبيِّ  الناَّ َعــِن  عنه  اهلل  ر�صي  اأََنــ�ــٍس  عن 

�صلى اهلل عليه و�صلم َقاَل: »َثاٌث َمنحْ 

ُكناَّ ِفيِه َوَجَد َحاَوَة االإِمياِن؛ اأَنحْ َيُكوَن 

�ِصواُهما،  ا  مِمّ ِه  اإَِليحْ اأََحباَّ  َوَر�ُصوُلُه   
ُ
اهلل

َواأَنحْ  هلِل،  اإِاّل  ُه  ُيِحبُّ ال  َء  َرحْ املحْ ُيِحباَّ  َواأَنحْ 

اأنقَذُه  اإذحْ  َد  َبعحْ ِر  ُكفحْ الحْ يف  َيُعوَد  اأَنحْ  َرَه  َيكحْ

اِر«.  َذَف يف الناَّ َرُه اأَنحْ ُيقحْ ُه، َكما َيكحْ اهلل ِمنحْ

اهلل  ر�صي  اأََنــ�ــٍس  عن  ال�صحيحني  ويف 

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ِبيِّ  الناَّ َعِن  عنه 

ُيِحباَّ  َحّتى  َحــُدُكــمحْ  اأَ ِمــُن  ُيــوؤحْ »ال  ــاَل:  َق

�ِصِه«. الأخيِه ما ُيِحبُّ ِلَنفحْ

النفو�س حمبة  ال�صاة.. تغر�س يف 

عن  ـــرء  امل وحتــجــز  وتعظيمه،  اهلل 

ـــِم  كــل رذيــلــة... قــال تــعــاىل:  " َواأَِق

�َصاِء  َهى َعِن الحَْفححْ َاَة َتنحْ َاَة اإِناَّ ال�صاَّ ال�صاَّ

َلُم َما   َيعحْ
ُ اَّ
رَبُ َواهلل ِ اأَكحْ

اَّ
ُر اهلل َكِر َوَلِذكحْ ُنحْ َواملحْ

 .]45 ]العنكبوت:   " َنُعوَن   َت�صحْ

عبد  مــوىل  نافع  عن  مالك  موطاإ  ويف 

اهلل بن عمر: اأن عمر بن اخلطاب كتب 

عندي  اأمركم  اأهــّم  "اإّن  عماله:  اإىل 

وَحاَفظ  َحِفظها  فمن  ال�صاة، 

ملا  ّيعها فهو  ِدينه، وَمنحْ �صَ عليها َحِفظ 

�ِصَواها اأ�صَيع".

ال�صح  مــن  النف�س  تطهر  الــزكــاة.. 

وتــزرع  والــغــل،  احلقد  ومــن  والبخل، 

والرتاحم  واملحبة  املودة  النفو�س  يف 

ــمحْ  ــِه ــَواِل ــنحْ اأَمحْ ــذحْ ِم والــتــعــاطــف...  " ُخ

لِّ  َو�صَ ِبَها  يِهمحْ  َوُتَزكِّ ُرُهمحْ  ُتَطهِّ َدَقًة  �صَ

 
ُ اَّ
َواهلل َلُهمحْ  �َصَكٌن  َاَتَك  �صَ اإِناَّ  ِهمحْ  َعَليحْ

�َصِميٌع َعِليٌم  " ]التوبة: 103[.

احلج.. يربي النفو�س على الوحدة 

ــاون  ــع ــت ــتــعــايــ�ــس وال والـــتـــعـــارف وال

االأنانية  مــن  ويطهرها  والـــرتاحـــم، 

قال  والنزاع...  والتفرقة  والع�صبية 

َفَمنحْ  ُلوَماٌت  َمعحْ ُهٌر  اأَ�صحْ ــجُّ  َ احلحْ  " تعاىل:  

ُف�ُصوَق  َواَل  َرَفَث  َفَا  جاَّ  َ احلحْ ِفيِهناَّ  َفَر�َس 

 ٍ َعُلوا ِمنحْ َخريحْ جِّ َوَما َتفحْ َ َواَل ِجَداَل يِف احلحْ

  " ]البقرة: 197[ ويف 
ُ اَّ
ُه اهلل َلمحْ َيعحْ

 
ُ اَّ
َي اهلل َرَة َر�صِ ال�صحيحني َعنحْ اأَِبي ُهَريحْ

ِه   َعَليحْ
ُ
لاَّى اهلل ِبيُّ �صَ ُه، َقاَل: َقاَل الناَّ َعنحْ

 ، ُفثحْ َت، َفَلمحْ َيرحْ َو�َصلاََّم: »َمنحْ َحجاَّ َهَذا الَبيحْ

ُه«. ُه اأُمُّ ِم َوَلَدتحْ �ُصقحْ َرَجَع َكَيوحْ َومَلحْ َيفحْ

ــى الــ�ــصــرب،  الــ�ــصــيــام.. يــربــي عــل

ويغر�س  وال�صفح،  العفو  على  ويحمل 

الاَِّذيَن  ــَهــا  َيــااأَيُّ  " التقوى  النفو�س  يف 

ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�صِّ ُكُم  َعَليحْ ُكِتَب  اآَمُنوا 

 " ُقوَن   َتتاَّ َلَعلاَُّكمحْ  ِلُكمحْ  َقبحْ ِمنحْ  الاَِّذيَن  َعَلى 

]البقرة: 183[. ويف ال�صحيحني 

ُه، َيُقوُل:   َعنحْ
ُ اَّ
َي اهلل َرَة َر�صِ عن اأبي ُهَريحْ

ِه َو�َصلاََّم:   َعَليحْ
ُ
لاَّى اهلل ِ �صَ

اَّ
َقاَل َر�ُصوُل اهلل

ــُه،  َل اآَدَم  ـــِن  ابحْ َعــَمــِل  ــلُّ  ُك  :
ُ اَّ
اهلل ـــاَل  »َق

ِبِه،  ــِزي  اأَجحْ َواأََنــا  يِل  َفاإِناَُّه  َياَم،  ال�صِّ اإِالاَّ 

ِم  وحْ �صَ ُم  ــوحْ َي َكــاَن  َواإَِذا  ٌة،  ُجناَّ َياُم  َوال�صِّ

َفاإِنحْ   ، َخبحْ َي�صحْ َواَل  ُفثحْ  َيرحْ َفَا  اأََحــِدُكــمحْ 

ُروؤٌ  امحْ ينِّ  اإِ َفلحَْيُقلحْ  َقاَتَلُه،  اأَوحْ  اأََحٌد  ُه  �َصاباَّ

اِئٌم«.. �صَ

فكل ما يف العبادة يعود بالنفع على 

العباد يف دنياهم ويف اأخراهم، ويهدف 

ودرء  لــلــعــبــاد،  امل�صلحة  جــلــب  اإىل 

العبادة  يف  وامل�صقة  عنهم  املف�صدة 

لي�س  فيها  والــتــعــب  مــقــ�ــصــودة،  غــري 

وقد  مــرفــوع...  فيها  ــرج  واحل غاية، 

َعَل  ِلَيجحْ  
ُ اَّ
اهلل ُيِريُد  َما   " تعاىل:   قال 

َرُكمحْ  ِلُيَطهِّ ُيِريُد  َوَلِكنحْ  َحَرٍج  ِمنحْ  ُكمحْ  َعَليحْ

ُكُروَن   َت�صحْ َلَعلاَُّكمحْ  ُكمحْ  َعَليحْ َمَتُه  ِنعحْ َوِلُيِتماَّ 

6[. وقال عز وجل:   " ]املائدة: 
مُتحْ  �َصَكرحْ اإِنحْ  ِبَعَذاِبُكمحْ   

ُ اَّ
اهلل َعُل  َيفحْ َما   "

 " َعِليًما   �َصاِكًرا   
ُ اَّ
اهلل َوَكـــاَن  ــُتــمحْ  َواآَمــنحْ

]الن�صاء: 147[.

عن اأبي عبد الله جابر بن عبد الله االأن�صاري - ر�صي 
الله عنهما -: "اأَنَّ َرُجلاً �َصاأََل َر�ُصوَل اللَِّه - �صلى الله 
امْلَْكُتوبَاِت،  �َصلَّْيت  اإَذا  ــت  اأََراأَْي َفَقاَل:   - و�صلم  عليه 
اْلََراَم،  َوَحرَّْمت  اْلََلَل،  َواأَْحلَْلت  َرَم�َصاَن،  َو�ُصْمت 
نََعْم".  َقاَل:  اْلَنََّة؟  اأَاأَْدُخُل  �َصْيئاًا؛  َذِلَك  َعلَى  اأَِزْد  َوَلْ 

رواه م�صلم
احلديث دليل على اأن من اأتى بالواجبات وانتهى 

اجلنة،  لدخول  كافيا  ذلــك  كــان  املحرمات  عن 

بالفرائ�س  التم�صك  عظم  على  دليل  واحلديث 

حرمه  ما  فاحلرام  العبد،  به  يهتم  ما  اأول  واأنها 

اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ل�صان  وعلى  كتابه  يف  اهلل 

عليه وعلى اآله و�صلم، واحلديث دليل على حر�س 

ال�صحابة على طريق اجلنة.

احلديث  هــذا  يف  قــواعــد  مــن  ن�صتنبطه  ومــا 

فالتحرمي  واالإبــاحــة  املنع  يف  قاعدة  ال�صريف 

والتحليل ت�صريع ال يكون اإال هلل تعاىل.
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ُقوَن } �شورة  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ ا�ُص اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ قال تعاىل: { َيااأَيُّ

البقرة الآية 21  

قال تعاىل :{اْقَراأْ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْف�ِشَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َح�ِشيًبا} 

�شورة الإ�شراء الآية 14

ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

أهــل القرآن

اأحمد عماري

يقول تعاىل بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه 

من اأعمال بني اآدم { وكل اإن�صان األزمناه 

طائره يف عنقه} ، وطائره: هو ما 

طار عنه من عمله، كما قال ابن 

من  وغريهما:  وجماهد  عبا�س 

ويجازى  به  ويلزم  و�صر،  خري 

ذرة  مثقال  يعمل  فمن   } عليه، 

ذرة  مثقال  يعمل  ومــن  يــره  خــريا 

�ــصــرا يـــره} ، وقـــال تــعــاىل: { عن 

اليمني وعن ال�صمال قعيد . ما يلفظ 

عتيد}  رقــيــب  لــديــه  اإال  قــول  مــن 

حلافظني  عليكم  واإن   } وقــــال:   ،

واملق�صود   ، تفعلون}  ما  يعلمون  كاتبني  كراما 

وكثريه،  قليله  عليه  حمفوظ  اآدم  ابن  عمل  اأن 

وقال  وم�صاء،  �صباحا  ونهارا،  ليا  عليه  ويكتب 

 �صلى 
ّ

اأحمد عن جابر �صمعت ر�صول اهلل االإمام 

يف  اإن�صان  كل  )لطائر  يقول:  و�صلم  عليه   
ّ

اهلل

عنقه( وقوله: { ونخرج له يوم القيامة كتابا 

يلقاه من�صورا} اأي جنمع له عمله كله يف كتاب، 

اإن كان �صعيدًا،  اإما بيمينه  يعطاه يوم القيامة، 

اأي مفتوحا  اإن كان �صقيا{ من�صورا}  اأو ب�صماله 

يقروؤه هو وغريه، فيه جميع عمله من اأول عمره 

اإىل اآخره { ينباأ االإن�صان يومئذ مبا قدم واأخر} 

، ولهذا قال تعاىل: { اقراأ كتابك كفى بنف�صك 

اليوم عليك ح�صيبا}اأي اإنك تعلم اأنك مل تظلم 

ومل يكتب عليك اإال ما عملت، الأنك ذكرت جميع 

ما كان منك، وال ين�صى اأحد �صيئًا مما كان منه، 

وكل اأحد يقراأ كتابه من كاتب واأمي، وقوله: { 

األزمناه طائره يف عنقه} اإمنا ذكر العنق 

اجل�صد،  يف  لــه  نظري  ال  ع�صو  الأنــه 

حميد  فا  فيه  ب�صيء  األزم  ومن 

 
ّ

اهلل �صلى  النبي  عن  عنه،  له 

من  )لي�س  قــال:  و�صلم  عليه 

عليه،  يختم  وهو  اإال  يوم  عمل 

فاإذا مر�س املوؤمن قالت املائكة: 

حب�صته،  قد  فان  عبدك  ربنا  يا 

اختموا  جاله:  جل  الرب  فيقول 

اأو  يــرباأ  حتى  عمله  مثل  على  له 

اأحمد  ـــام  االإم ""اأخرجه  ميـــوت( 

عن عقبة بن عامر واإ�صناده قوي جيد كذا قال 

األزمناه   } قتادة  عن  معمر  وقــال  كثري""،  ابن 

طائره يف عنقه} قال: عمله، { ونخرج له يوم 

القيامة} قال: نخرج ذلك العمل { كتابا يلقاه 

من�صورا} قال معمر: وتا احل�صن الب�صري { عن 

ب�صطت  اآدم  ابن  يا  قعيد}  ال�صمال  وعن  اليمني 

لك �صحيفتك، ووكل بك ملكان كرميان اأحدهما 

عن  الذي  فاأما  �صمالك،  عن  واالآخر  ميينك  عن 

ميينك فيحفظ ح�صناتك، واأما الذي عن �صمالك 

فيحفظ �صيئاتك، فاعمل ما �صئت، اأقلل اأو اأكر، 

حتى اإذا مت طويت �صحيفتك فجعلت يف عنقك 

القيامة كتابا  معك يف قربك، حتى تخرج يوم 

عدل  فقد  كــتــابــك...}  ــراأ  اق  } من�صورا  تلقاه 

اأح�صن  واهلل من جعلك ح�صيب نف�صك، هذا من 

كام احل�صن رحمه اهلل.

وما خلقت �جلن و�الإن�س �إال ليعبدون

دخول اجلنة بفعل املاأمورات
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب وبالوالدين اإح�سانا 

اإعداد:�شماح خميلي

ربانيون ال رم�ضانيني 



من اأقوال ال�صاحلني
فيه  يت�صابق  الذي  امليدان  هو  وامل�صمار  خللقه  م�صمارا  رم�صان  �صهر  جعل  وجل  عز  اهلل  " اإن 

املت�صابقون باخلري وغريه ، ي�صتبقون فيه لطاعته ف�صبق قوم ففازوا، وتخلف قوم فخابوا، 

فالعجب كلُّ العجب لل�صاحك الاعب يف اليوم الذي فاز فيه ال�صابقون، وخاب فيه املبطلون، اأما 

واهلل لو ك�صف الغطاء؛ ال�صتغل املح�صن باإح�صانه وامل�صيء باإ�صاءته ". 

احل�صن بن اأبي احل�صن الب�صري رحمه اهلل

فوائد ال�سيام الطبية

زاوية من نور

ال تذكر اأخاك مبا يكره

عمر بن اخلطاب ر�صي الله عنه..�صانع ح�صارة

ر�صي  هريرة  اأبي  عن  م�صلم  االإمــام  روى 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأن  عنه،  اهلل 

قالوا:  الغيبة؟"  ما  "اأتدرون  قال:  و�صلم، 

اأخاك  "ذكرك  قــال:  اأعلم،  ور�صوله  اهلل 

اأخي  يف  كان  اإن  اأفــراأيــت  قيل:  يكره"  مبا 

ما اأقول؟ قال: "اإن كان فيه ما تقول، فقد 

اغتبته، واإن مل يكن فيه فقد بهته".

ب�صند  احللية  يف  نعيم  اأبــو  االإمــام  وروى 

عن  اأبيه،  عن  �صعيب،  بن  عمرو  عن  ح�صن 

جده ر�صي اهلل عنه، اأنهم ذكروا عند ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم رجا، فقالوا: ال 

يرحل  حتى  يرحل  وال  يطعم،  حتى  ياأكل 

له، فقال لهم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

فيه،  مبا  حدثنا  اإمنا  فقالوا:  "اغتبتموه"، 
قال: "ح�صبك اإذا ذكرت اأخاك مبا فيه".

مبا  املرء  "ذكر  حجر:  ابن  احلافظ  قال 

يكرهه �صواء كان ذلك يف بدن ال�صخ�س اأو 

دينه اأو دنياه اأو نف�صه، اأو خلقه، اأو خلقه، 

اأو  زوجــه،  اأو  ولــده،  اأو  ــده،  وال اأو  ماله،  اأو 

خادمه، اأو ثوبه، اأو حركته، اأو طاقته، اأو 

�صواء  به  يتعلق  مما  ذلك  غري  اأو  عبو�صته، 

ذكرته باللفظ، اأو باالإ�صارة والرمز".

الغيبة من اأكرب الكبائر
امنوا  ــن  ــذي ال ــا  ــه ــااأي ي  } ــاىل:  ــع ت قـــال 

الظن  بع�س  اإن  الظن  من  كثريا  اجتنبوا 

بع�صا  بع�صكم  يغتب  وال  جت�ص�صوا  وال  اإثم 

ميتا  اأخيه  حلم  ياأكل  اأن  اأحــدكــم  اأيحب 

فكرهتموه واتقوا اهلل اإن اهلل تواب رحيم 

}]احلجرات: 12[.

من  مع�صر  يا  اأي  امنوا}:  الذين  {يااأيها 

وكتبه  ومبائكته  واإلــهــا  ربــا  بــاهلل  امنتم 

ور�صله واليوم االخر والقدر خريه و�صره.

{ اجتنبوا }: اأي ابتعدوا عن التهم التي 

لي�س لها ما يوجبها من االأ�صباب والقرائن.

{ كثريا من الظن }: اأي كظن ال�صوء باأهل 

اخلري من املوؤمنني.

عورات  تتبعوا  ال  اأي   :{ جت�ص�صوا  {وال 

امل�صلمني وما بهم بالبحث عنها.

{ وال يغتب بع�صكم بع�صا }: اأي ال يذكر 

اأحدكم اخاه مبا يكره.

اأخيه }:  ياأكل حلم  اأن  اأحدكم  اأيحب   }

ميتا  اأخيه  حلم  اأكل  حب  به  يح�صن  ال  اأي 

وال حيا معا.

عليكم  عر�س  وقد  اأي   :{ فكرهتموه   }

كرهتم  كما  اأي  فاكرهوا  فكرهتموه  االأول 

اأكل حلمه ميتا فاكرهوه حيا وهو الغيبة.

وبني  بينكم  اجعلوا  اأي   :{ اهلل  {واتقوا 

عذاب اهلل وقاية.

{ تواب }: اأي ملن تاب ورجع اإليه.

{رحيم }: اأي بعباده.

قال احلافظ ابن كثري: "الغيبة حمرمة 

ما  اإال  ــك  ذل مــن  ي�صتثنى  وال  بــاالإجــمــاع، 

والتعديل  اجلرح  يف  كما  م�صلحته،  رجحت 

والن�صيحة".

الغيبة من اأ�صباب عذاب القرب
عن  ح�صن  ب�صند  ماجه  ابن  االإمــام  روى 

النبي  مر  قال:  عنه،  اهلل  ر�صي  بكرة  اأبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم بقربين، فقال: "اإنهما 

ليعذبان، وما يعذبان يف كبري: اأما اأحدهما 

يف  فيعذب  ــر  االآخ ــا  واأم الــبــول،  يف  فيعذب 

الغيبة".

كــــان اإ�ـــصـــامـــه ر�ـــصـــي اهلل 

ال�صنة  من  احلجة  ذي  يف  عنه 

�صت  ابن  وهو  للدعوة،  ال�صاد�صة 

نحو  بعد  اأ�صلم  وقــد  �صنة،  وع�صرين 

يذيع  اأن  على  حري�صا  وكــان  "عمر" ،  ودخــل  رجــا،  اأربعني 

نباأ اإ�صامه يف قري�س كلها، وزادت قري�س يف حربها وعدائها 

للنبي واأ�صحابه؛ حتى بداأ امل�صلمون يهاجرون اإىل "املدينة" 

اإليها  يهاجرون  وكــانــوا  امل�صركني،  اأذى  من  بدينهم  فــرارا 

خفية، فلما اأراد عمر الهجرة تقلد �صيفه، وم�صى اإىل الكعبة 

فطاف بالبيت �صبعا، ثم اأتى املقام ف�صلى، ثم نادى يف جموع 

امل�صركني: "من اأراد اأن يثكل اأمه اأو ييتم ولده اأو يرمل زوجته 

فليلقني وراء هذا الوادي".

تويف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وتوىل ال�صديق "اأبو بكر" 

ر�صي اهلل عنه خافة امل�صلمني، فكان عمر بن اخلطاب، وزيره 

خري  به  فقام  الق�صاء  عبء  عنه  وحمل  االأمــني،  وم�صت�صاره 

"عمر" يخفي وراء �صدته، رقة ووداعة ورحمة  قيام، وكان 

وال�صرامة  والغلظة  ال�صدة  تلك  من  يجعل  وكاأنه  عظيمة، 

االإن�صانية  امل�صاعر  من  الفي�س  ذلك  كل  وراءه  يخفي  �صتارا 

العظيمة التي يعدها كثري من النا�س �صعفا ال يليق بالرجال 

اأحاط  الذي  ال�صياج  ذلك  ولكن  والزعماء،  القادة  �صيما  ال 

اأن ويل خافة  اأن ذاب، وتبدد بعد  "عمر" نف�صه ما لبث  به 

امل�صلمني عقب وفاة ال�صديق ر�صي اهلل عنه.

الفاروق  عهد  يف  االإ�صامية  االإمرباطورية  اأركان  ات�صعت 

عمر، خا�صة بعد الق�صاء نهائيا على االإمرباطورية الفار�صية 

وفل�صطني،  ال�صام  فتح  فا�صتطاع  ـ  ونهاوند  "القاد�صية"  يف 

متكن  حيث  اإفريقيا،  نحو  غربا  امل�صلمني  جيو�س  واجتهت 

"م�صر". فتح  العا�س" من  بن  "عمرو 

كان عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه منوذجا فريدا للحاكم 

كان  فقد  االأمــة،  واأمــام  اهلل  اأمــام  م�صوؤوليته  ي�صت�صعر  الذي 

مثاال نادرا للزهد والورع، والتوا�صع واالإح�صا�س بثقل التبعة 

يتفقد  ليا  يخرج  كان  اإنه  حتى  احلكم،  م�صوؤولية  وخطورة 

اأحوال امل�صلمني، ويلتم�س حاجات رعيته التي ا�صتودعه اهلل 

واأخبار طريفة تناقلها  اأمانتها، وله يف ذلك ق�ص�س عجيبة 

التاريخ و�صجلها.

اإنه  حتى  امل�صلمني،  اأموال  عن  مرتفعا  "عمر" عفيفا  وكان 

الذي  الوقت  يف  درهمني،  يوم  كل  عياله  ونفقة  نفقته  جعل 

كان ياأتيه اخلراج ال يدري له عدا فيفرقه على امل�صلمني، وال 

يبقي لنف�صه منه �صيئا.

االإجنــازات  من  بالعديد  "عمر"  الفاروق  عهد  ات�صم  وقد 

االإدارية واحل�صارية، لعل من اأهمها اأنه اأول من اتخذ الهجرة 

مبداأ للتاريخ االإ�صامي، كما اأنه اأول من دون الدواوين، وقد 

اقتب�س هذا النظام من الفر�س، وهو اأول من اتخذ بيت املال، 

يطلق  كــان  ما  وهــو  اجلــديــدة،  املــدن  باإن�صاء  اهتم  من  واأول 

الر�صول  مل�صجد  تو�صعة  اأول  وكانت  االأم�صار"،  "مت�صري  عليه 

"العبا�س بن  �صلى اهلل عليه و�صلم يف عهده، فاأدخل فيه دار 

من  اأول  اأنه  كما  ال�صغرية،  باحلجارة  وفر�صه  املطلب"،  عبد 

والن�صاء  ال�صيوخ  منها  فاأعفى  الذمة،  اأهل  على  اجلزية  قنن 

االأغنياء،  على  درهما  واأربعني  ثمانية  وجعلها  واالأطــفــال، 

درهما  ع�صر  واثني  احلال،  متو�صطي  على  وع�صرين  واأربعة 

على الفقراء.

ا�صت�صهاده ر�صي الله عنه
ويف فجر يوم االأربعاء  26 من ذي احلجة 23 هـ املوافق لـ 3 

من نوفمرب 644م بينما كان الفاروق ي�صلي بامل�صلمني  اخرتق 

"اأبو لوؤلوؤة املجو�صي" �صفوف امل�صلني �صاهرا خنجرا م�صموما 

وراح ي�صدد طعنات حقده الغادرة على اخلليفة العادل "عمر 

بن اخلطاب" حتى مزق اأح�صاءه، ف�صقط مدرجا يف دمائه وقد 

اأغ�صي عليه، وقبل اأن يتمكن امل�صلمون من القب�س على القاتل 

طعن نف�صه باخلنجر الذي اغتال به اأمري املوؤمنني عمر فمات 

من فوره ، ويف اليوم التايل فا�صت روح ال�صحابي اجلليل "عمر 

بن اخلطاب" بعد اأن ر�صح للم�صلمني �صتة من الع�صرة املب�صرين 

باجلنة ليختاروا منهم اخلليفة اجلديد.

عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة  اأبي  عن 

اهلل  �صلاَّى  اهلل-  ر�صوُل  قال  قال:   -

من  ال�صياُم  لي�س   "  :- و�صلاَّم  عليه 

من  ال�صيام  ـــا  اإمناَّ والــ�ــصــرب،  ـــل  االأكحْ

اأو  اأحــٌد،  �صاباَّك  فاإن  والرفث،  اللاَّغِو 

اإينِّ  �صائم،  اإينِّ  فقل:  عليك،  جِهل 

�صائم". 

هريرة  اأبي  عن  م�صلم  �صحيح  ويف 

- ر�صي اهلل عنه - عن النبي - �صلاَّى 

اهلل عليه و�صلاَّم - قال: " اإذا اأ�صبح 

يرفث  فــا  �صائما،  يــومــا  اأحــُدكــم 

 ، يجهلحْ وال  الــقــول(،  من  )الفح�س 

 : فليقلحْ قاتله،  اأو  �صامَته  امروؤ  فاإن 

اإينِّ �صائم، اإين �صائم"، قال النووي 

يقوله  ــــه  اإناَّ "قيل:  االأذكــــــار:  يف 

لعلاَّه  �صامَته  الذي  وُي�صِمع  بل�صانه، 

يــنــزجــر، وقــيــل: 

امل�صافهة،  عن  لينكف  بقلبه؛  يقوله 

وُيحافَظ على �صيانِة �صومه"، قال: 

اأظهر". ل  "واالأواَّ
فعام تكر اخل�صومات وامل�صادات 

اأ�ــصــوات  ترتفع  ملـــاذا  رمــ�ــصــان؟  يف 

وال�صتم  بال�صب  ال�صائمني  بع�س 

النابية  بالكلمات  والنطق  والقذف، 

التي ينَدى لها اجلبني، وكاأّن رم�صان 

ولي�س  وال�صباب،  للعراك  م�صمار 

رحمة  لنفحات  للتعر�س  م�صمارا 

اهلل، وفعل اخلريات.

ر�صي   - اهلل  عبد  بــن  جــابــر  عــن 

�صمت،  "اإذا  قـــال:   - عنهما  اهلل 

ول�صانك  وب�صُرك،  �صمُعك،  فلي�صمحْ 

عن الكذب واملاأحَْثم، ودعحْ اأذى اخلادم، 

يــوَم  و�صكينة  وقـــاٌر  عليك  وليكن 

جتعلحْ  وال  �صيامك، 

يوَم فطرك ويوم �صياِمك �صواء".

اإن ال�صيام �صيام اجلوارح عن اأذى 

هريرة  ــو  اأب كــان  ولذلك  امل�صلمني، 

اإذا  واأ�صحابه   - عنه  اهلل  ر�صي   -

�صاموا َجل�ُصوا يف امل�صجد - كما قال 

ل - حتى يحفظوا �صمَعهم،  اأبو املتوكِّ

ما  كــل  عــن  وجــوارحــهــم  وب�صَرهم، 

م اهلل. َحراَّ

 :- عنه  اهلل  ر�صي   - ذر  اأبــو  قــال 

ا�صتطعت". ما  ظحْ  فتحفاَّ �صمَت،  "اإذا 
"لطائف  كتابه  يف  رجب  ابن  قال 

النا�س  �صيام  ة  "وعاماَّ املعارف": 

كما  ظ  التحفُّ �صوِمه  يف  يجتمع  ال 

القرن  ابن  وهو  هذا  يقول  ينبغي"، 

الثامن الهجري، فكيف بنا نحن؟.

يف  "ال�صائُم  العالية:  اأبو  • وقال 
." عبادة ما مل َيغتبحْ

ـ هل تذوق الطعام دون بلعه من املراأة ال�سائمة يف�سد �سيامها؟
نور الهدى.م قاي�س

اإذا كان الطعام الذي تتذوقينه يبقى يف فمك فهو بحكم اخلارج كما يف امل�صم�صة للو�صوء 

اأو االغت�صال، ب�صرط عدم البلع ولو قليا فاإن جتاوز الفم اإىل اجلوف اأو احللق دون ق�صد 

فيجب تعليق �صيامك، وهذا الفعل جائز دون كراهة اإذا دعت اإليه احلاجة "قال ابن عبا�س 

: ال باأ�س اأن يذوق الطعام ؛ اخلل اأو ال�صيء ما مل يدخل حلقه وهو �صائم". اأخرجه عنه ابن 

اأبي �صيبة والبيهقي يف ال�صنن الكربى.

فاإن مل تكن لك حاجة ما�صة للتذوق فاأف�صلية جتنبه اأوىل. واهلل تعاىل اأعلم.

احلكمة من وراء الإفطار على الرطب اأو التمر اأو املاء
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  توجيهات  من 

احلكيمة اأنه دعا اإىل االإفطار على رطب اأو متر 

والرتمذي  داود  اأبي  �صنن  يف  جاء  كما  ماء؛  اأو 

اأفطر  اإذا   " قــال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اأنــه 

اأحدكم فليفطر على متر، فاإن مل يجد فليفطر 

على ماء فاإنه طهور"..

كان يفطر على  و�صلم  واأنه �صلى اهلل عليه   

رطبات  تكن  مل  فــاإن  ي�صلي،  اأن  قبل  رطبات 

ماء،  من  فح�صوات  تكن  مل  فــاإن  متــرات،  فعلى 

من  خمتلفة  بروايات  اأخرى  اأحاديث  وهناك 

عالية  ن�صب  به  التمر  اأن  الطب  اأثبت  خالها 

للج�صم  الطاقة  توفر  التي  ال�صكريات  مــن 

خال فرتة ال�صوم، ويق�صي على �صداع اجلوع 

الدم؛  يف  ال�صكر  ن�صبة  هبوط  من  ينتج  الذي 

طعاما  يت�صمن  واأن  بال�صحور،  نن�صح  ولهذا 

ال�صكريات  من  فيه  ملا  ونــحــوه؛  كالتمر  حلوا 

والربوتينات والدهون والفيتامينات، واملعادن 

اله�صمي  اجلــهــاز  مــن  مبا�صرة  مُتت�س  الــتــي 

لريوي ظماأ اجل�صم من الطاقة، خ�صو�صا تلك 

ال�صكريات  على  اأ�صا�صا  تعتمد  التي  االأن�صجة 

كخايا املخ واالأع�صاب، وخايا الدم احلمراء 

وغريها.

بعد  املغرب  �صاة  اأداء  النبوي  الهدي  ومن 

للمعدة  ليعطي  واملـــاء؛  التمر  على  االإفــطــار 

جميع  لتاأخذ  واالمت�صا�س،  اله�صم  يف  فر�صة 

اأداء  على  يعينها  مــا  الطاقة  مــن  االأعــ�ــصــاء 

واالأمر  والــدمــار،  الهدم  من  وت�صلم  وظائفها، 

ال�صائم  ــداأ  ب لو  ذلــك  من  العك�س  على  يكون 

الدهنية،  اأو  الربوتينية  املواد  بتناول  فطره 

والن�صاط؛  احليوية  اإليه  تعود  ال  فاجل�صم 

مُتت�س  ال  وغريها  الربوتينية  املواد  اإن  حيث 

اإال بعد فرتة طويلة من الهدم والتحلل.

يوؤدي  واالأمعاء  املعدة  فراغ  اأن  االأطباء  اأثبت 

اإىل فوائد �صحية كثرية؛ منها:

اأع�صاء  جلميع  ف�صيولوجية  راحــة  اإتــاحــة   -

اجل�صم.

واملواد  الدهون  من  والف�صات  ال�صموم  طرح   -

الغذائية االأخرى خارج اجل�صم، عن طريق البول 

واالإفرازات التي تخرج من اجل�صم.

التي  ال�صارة  اجلراثيم  من  االأمعاء  تتخل�س   -

تراكمت فيها.

ا  االأن�صجة واخلايا، وخ�صو�صً املحافظة على   -

اجلهاز املناعي.

- جتديد خايا االأن�صجة لاأع�صاء احليوية يف 

اجل�صم.

اأعــ�ــصــاء احل�س  الـــذاكـــرة وحتــ�ــصــن  تــقــويــة   -

وال�صعور.

عجز  فقد  املــزمــنــة،  ــس  ــرا� االأم مــن  ال�صفاء   -

واكت�صفوا  مزمنة،  كثرية  اأمرا�س  عاج  عن  الطب 

الربو  ومنها:  االأمــرا�ــس،  لهذه  عــاج  ال�صوم  اأن 

وبع�س  الهوائية،  الق�صبات  والتهاب  وال�صعال، 

الوريد  والتهاب  والــرومــاتــيــزم،  القلب  اأمــرا�ــس 

يف  الكولي�صتريول  وارتفاع  ال�صباب،  وحب  املزمن، 

والبول  االمت�صا�س،  و�صوء  اله�صم  وع�صر  الــدم، 

ال�صكري، واجليوب االأنفية، وغري ذلك.

يف  وتراكمها  ال�صحوم  مــن  اجل�صم  تخلي�س   -

اجل�صم، وهي التي توؤدي اإىل مر�س ال�صمنة، وهو 

تنتهي  كثرية  اأمــرا�ــس  اإىل  ــوؤدي  ي ع�صري  مر�س 

بوفاة االإن�صان، ومن هذه االأمرا�س ق�صور القلب اأو 

حدوث مر�س ال�صريان التاجي )اجللطة يف القلب 

اأو املخ(، وارتفاع ال�صغط الدموي، وغري ذلك.

واأكد العلماء اأن ال�صوم قد عالج هذه االأمرا�س 

عاج  يف  الكبرية  فاعليته  اإىل  اإ�صافة  اخلطرية، 

ال�صمنة بدال من النظم الغذائية والتجارب التي 

الف�صل،  اإىل  كلها  اآلت  التي  ال�صمنة  لعاج  اأجريت 

جلبت  مب�صاعفات  اجل�صد  على  عاد  بع�صها  اإن  بل 

بع�س االأمرا�س االأخرى اخلطرية.

اإفراز  ين�صط  الأنه  العقم؛  حاالت  بع�س  عالج   -

اللوتنة  وهرمون  للجريبات  املن�صطة  الهرمونات 

هرمون  اأداء  ويح�صن  الــربوالكــتــني،  ــون  ــرم وه

ــاد  ازدي لوحظ  وقــد  النطف،  وين�صط  الــذكــورة 

حاالت احلمل يف �صهر �صوال الذي يلي رم�صان.

- ال�صيام وقاية وتقوية جلهاز املناعة والكبد، 

فاجلهاز املناعي يجدد ن�صاطه وخاياه عن طريق 

الدفاعي  اخلــط  اجلهاز  هــذا  يعد  حيث  ال�صيام؛ 

للج�صم �صد اأي ميكروب اأو فريو�س.

اجل�صم  الأجهزة  �صحية  �صهادة  ال�صيام  ويعترب 

لظلت  ال�صيام  لــوال  اإذ  االأمــرا�ــس؛  من  بال�صامة 

اأع�صاء اجل�صم غارقة يف املواد الدهنية وال�صموم 

وجد  هنا  ومــن  ــاء،  ــع واالأم املــعــدة  امــتــاء  ب�صبب 

التجويع،  عليه  اأطلقوا  ما  اأو  ال�صيام  اأن  االأطباء 

فيه فوائد �صحية، ففتحوا له م�صحات عاجية، 

واأيقن اجلميع اأن ال�صيام هو االأ�صل يف عاج كثري 

من االأمرا�س، واأنه هو النظام الغذائي االأمثل يف 

حت�صني الكفاءة الكبدية، وما زال البحث جاريا يف 

اجلامعات العاملية للوقوف على مزيد من ف�صل اهلل 

تعاىل واأ�صراره التي و�صعها يف فري�صة ال�صيام.
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ت
انيا

مض
ر

Newsالأورا�سحلظة لصحتك

اللهم اإين اأ�صاألك الثبات يف االأمر، والعزمية على الر�صد، واأ�صاألك �صكر نعمتك، 

وح�صن عبادتك، واأ�صاألك ل�صانا �صادقا، وقلبا �صليما، واأ�صاألك من خري ما تعلم، 

واأعوذ بك من �صر ما تعلم، واأ�صتغفرك ملا تعلم، اإنك اأنت عام الغيوب. اآمني

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

واذكروا نعمة اهلل

ذكر الأولني

اإذا �سمت فتحفظ م� ا�ستطعت
يف مدر�سة ال�سيام



مع الدكتور عبد الوهاب عطوط  

يرى الدكتور واخلبري يف التغذية 

عطوط  الــوهــاب  عبد  ال�شحية 

التغذية  عن  حديثه  معر�ص  يف 

رم�شان  �ــشــهــر  خـــالل  ال�شليمة 

�شبط  ال�شروري  من  اأنــه  املبارك 

النف�ص اأمام املائدة وعدم الإكثار 

على  ــالت  الأك خمتلف  تناول  من 

الق�شد  هو  وهــذا  الإفطار  مائدة 

ــام، حــيــث يــبــقــى من  ــي ــش ــ� مـــن ال

الأكل  من  الإكثار  عدم  ال�شروري 

لأن  اجل�شم  �شحة  على  للحفاظ 

الطعام اليومي قد يكون داء وقد 

يكون دواء. 

الوهاب  عبد  الدكتور  نظر  ويف 

الع�شر  هــذا  طامة  ــاإن  ف عطوط 

ـــر  ـــو الأم هـــو الأكـــــل الــكــثــري وه

من  الكثري  ظهور  يف  ت�شبب  الــذي 

العامل  بهذا  املرتبطة  الأمرا�ص 

يعترب  رمــ�ــشــان  �شهر  فـــاإن  ولــهــذا 

من  ال�شائم  ــام  اأم ذهبية  فر�شة 

متكامل  غذائي  نظام  اإتباع  اأجل 

كمية  ــهــالك  ــت ــش ا� ــى  عــل يـــقـــوم 

ال�شحية،  الأغــذيــة  مــن  قليلة 

عنا�شر  اأن  بــالــقــول  مـــردفـــا 

التغذية ال�شحية وهي املاء وفق 

اإىل  بالإ�شافة  حمـــددة،  كمية 

لأن  ــذا  وه بالكمية  ال�شكريات 

ول  تزيد  ل  حاجيات  للج�شم 

بال�شتهالك  مثال  �شاربا  تنق�ص 

ــيــة  ــزلب ــل ال ــكــبــري ملــــواد مــث ال

ــوز خالل  ــل ــبــقــالوة وقــلــب ال وال

اأن  �شاأنها  من  والتي  ال�شهر  هذا 

كثريا  ال�شكريات  ن�شبة  تــرفــع 

خطرا  ي�شكل  ما  وهو  اجل�شم  يف 

على �شحة الفرد، وبالتايل فاإنه 

هناك  يــكــون  اأن  الــ�ــشــروري  مــن 

خالل  من  ال�شتهالك  يف  تــوازن 

ــواد  امل ا�شتهالك  مــن  التخفيف 

التي حتتوي على �شكريات كثرية 

لتفادي اأي انعكا�شات �شلبية. 

حتافظ العائالت ال�شطايفية يف منا�شبة 

�شهر رم�شان على العديد من العادات التي 

مازالت منت�شرة اإىل يومنا احلا�شر وهذا 

يف  احلا�شلة  التغيريات  من  الرغم  على 

التكنولوجية،  التغيريات  وكذا  املجتمع 

التخلي  ميكن  ل  التي  العادات  بني  ومن 

على  الكبرية  العائلة  اجتماع  هي  عنها 

منت�شف  عند  خا�شة  الإفــطــار  مــائــدة 

ال�شهر اأو ليلة ال�شابع والع�شرين 

املبارك،  ال�شهر  هــذا  من 

الكثري  يــفــ�ــشــل  ــث  ــي ح

والطلبة  املوظفني  مــن 

القاطنني خارج الولية 

م�شقط  اإىل  العودة  اإىل 

راأ�شهم من اأجل الحتفال 

مبا يعرف حمليا بت�شمية 

مرور  اأي  "الن�شفية" 
ف�شال  ال�شهر  ن�شف 

ــة الـــقـــدر  ــل ــي عــــن ل

وهــــذا مـــن خــالل 

الكثري  اإعــــــداد 

مـــن الأطـــبـــاق 

اخلـــــا�ـــــشـــــة 

بهذه املنا�شبة 

تختلف  ــي  ــت وال

عـــن بــاقــي اأيــــام 

الف�شيل،  ال�شهر 

اإعـــداد  يتم  حيث 

بينما  ال�شحور  خالل  "امل�شفوف"  وجبة 

على  الطعام  من  اأنــواع  عدة  اإعــداد  يتم 

"ال�شربة"  ــرار  غ على  الإفــطــار  مــائــدة 

وكذا "طاجني حللو" بالإ�شافة اإىل طبق 

"الك�شك�شي".

يف  العائالت  لــدى  املتجذرة  الــعــادة  اأمــا 

يف  فتتمثل  الــوليــة  مــنــاطــق  خمتلف 

ــــريان، الأ�ــشــدقــاء  ـــوة اجل �ــشــرورة دع

تناول  يف  امل�شاركة  اأجل  من  واملحتاجني 

الــكــثــري من  اأن  الإفـــطـــار حــيــث  وجــبــة 

العائالت ت�شر على توجيه الدعوة يوميا 

الفقرية  والعائالت  الأقـــارب  من  لعدد 

واملحتاجة وهذا من اأجل تناول الإفطار 

�شويا يف مبادرة تهدف اإىل التخفيف من 

ال�شهر  هذا  يف  املحتاجة  الأ�شر  معاناة 

اأكرث  الرحم  �شلة  ربط  اأجل  من  واأي�شا 

الظروف،  فرقتها  التي  العائالت  بــني 

بكرثة  منت�شرة  اخلتان  عادة  باتت  كما 

منا�شبة  ت�شتغل  الــتــي  الــعــائــالت  ــدى  ل

اأجل  من  القدر  ليلة  اأو  رم�شان  ن�شف 

ختان الأطفال يف اأجواء بهيجة وبعيدا 

خالل  مــن  تبذير  اأو  اإ�ــشــراف  اأي  عــن 

اأفــراد  ت�شم  ب�شيطة  احتفالية  اإقامة 

بختان  لالحتفال  فقط  الكبرية  العائلة 

الأطفال.

ــواء الـــوافـــد اجلــديــد على  ــش ــ� طــبــق ال

رم�شان 

ــني الـــعـــادات الــتــي ظــهــرت خالل  ــن ب م

تقليد  اإىل  وحتولت  الأخــرية  ال�شنوات 

اخلــروج  هــي  العائالت  مــن  الكثري  لــدى 

بعد  املطاعم  يف  ال�شواء  وجبة  لتناول 

حول  البع�ص  اأن  حتى  الــرتاويــح  �شالة 

هذه الوجبة اإىل ما ي�شبه ال�شحور، وهي 

املناطق  يف  بقوة  انت�شرت  التي  العادة 

العلمة،  غـــرار  عــلــى  لــلــوليــة  ــكــربى  ال

�شطيف وعني وملان، حيث تعرف املطاعم 

ال�شحور  اإعـــداد  يف  املخت�شة  واملــحــالت 

اإىل  وا�شعة  وطوابريا  ملحوظا  توافدا 

غاية �شاعات متاأخرة من الليل.

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

�شانحة  فر�شة  الف�شيل  رم�شان  �شهر  يعد 

مهارات  لإظهار  اجلديدة  للعرو�ص  بالن�شبة 

الطبخ واإثبات قدراتها اخلا�شة يف هذا املجال 

لك�شب اإعجاب الزوج وجتنب انتقادات اأهله 

قد تكون يف غنى عنها وبالأخ�ص اإن ق�شت 

الزوجي  ع�شها  يف  املنا�شبة  هذه  اأيام  اأوىل 

تكون  اأين  الواقع  الأمــر  اأمــام  نف�شها  لت�شع 

ملزمة بدعوة الأهل ملائدة اإفطار �شهية، ويف 

جتهد  الرم�شانية  اللمات  اأ�شكال  من  �شكل 

العرو�ص نف�شها يف التفنن يف حت�شري املائدة 

وعري�شة  طويلة  قائمة  مدعويها،  لإبهار 

تنويع  على  حتر�ص  حيث  اختيارها  يتم 

اأذواق  جميع  تر�شي  حتى  الطعام  اأ�شناف 

اأياما  ترتيبها  ي�شتغرق  قد  املدعوة  الأ�شرة 

قبل هذا اليوم املنتظر، فمن تقدمي اأ�شناف 

جذاب  �شكل  واختيار  الأطعمة  من  منوعة 

لت�شفي  ال�شائم،  �شهية  يفتح  كي  للمائدة 

العرو�ص اجلديدة مل�شتها اخلا�شة يف تنويع 

مائدة رم�شان.

تهم  ل  الأطباق  واأبهى  األذ  عن  بحث  رحلة 

تكلفتها ول الوقت الذي ي�شتغرق لتح�شريها 

واإن  الإعجاب  ك�شب  الأهــم  يكون  ما  بقدر 

فمن  النتباه  يجذب  ما  اأهــم  التنويع  كــان 

الأطباق التقليدية الأ�شا�شية اإىل الأكالت 

وم�شوقة  �شاقة  مهمة  الثانوية  الع�شرية 

الزوجني  ذاكــرة  يف  �شتتطبع  الوقت  اآن  يف 

واملدعوين فمائدة اإفطار تاريخية قد تنال 

العرو�ص لوحة �شكر وتقدير نظريا لأعمالها 

اأو وابال من النتقادات والتعليقات ال�شاخرة 

يفتخر  اأن  فاإما  الآخــر  هو  الــزوج  يتحملها 

اأو  بطباخة ماهرة ل يندم على زواجه بها 

يتقا�شم واإياها �شوء املوقف.

اإىل  لأقاربهما  احلديثني  الزوجني  فدعوة 

اأهم  من  املبارك  رم�شان  �شهر  اإفطار  مائدة 

ميزات هذه املنا�شبة الدينية والجتماعية 

يف اآن الوقت ليجتمع �شمل الأ�شرة الواحدة 

حلظات  الــدعــوة  لبوا  من  جميع  فيتقا�شم 

مميزة يطبعها جو من املودة واملحبة.  

حفيظة.ب 
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رغــم قــدم بناياتهــا وتــاآكل جدرانهــا اإل اأنها 

ظلت �شــاهدة على تاريخ اأ�شــيل وعراقة تاأبى 

ال�شــمحالل.. مكان جمع ومازال يجمع اأبناء 

مدينــة اأولد جالل منذ حقب زمنية �شــاربة 

يف التاريــخ اأطلــق عليه ا�شــم "�شــوق الرحبة" 

لرحبتــه وات�شــاعه كمــا تعرف اأي�شــا برحبة 

اإذ تتو�شــطه �شــاحة كبرية تت�شــع  "البارود"، 
لكافــة ع�شــاق هــذا املــكان الــذي يجتمــع فيه 

النا�ص يف �شهر رم�شان ب�شكل خا�ص فيت�شوقون 

منه ويلتقون اأحبابهم واأ�شــحابهم، وي�شــاألون 

عــن بع�شــهم البع�ــص ومــن خاللــه يتفقــدون 

املري�ص والغائب واملحتاج وامل�شــافر، كان اأ�شبه 

بالقنــاة الإعالميــة التي تربط نا�ــص املدينة 

بالأحــداث الراهنــة وبــكل جديد وم�شــتجد، 

ليتحــول اإىل قبلــة لل�شــائمني خــالل ال�شــهر 

الف�شــيل اأيــن يجــدون �شــالتهم يف اكرب �شــوق 

�شعبية اأ�شيلة بالولية.

اأن  اإل  اأبــت  التــي  القدميــة  الرحبــة  ف�شــوق 

و�شــومعتها  اجلميلــة  مبعاملهــا  قائمــة  تظــل 

العاليــة التي تكاد تعانق ال�شــم�ص تتوفر على 

حمــالت جتارية متوارثة واأخرى رف�ص نا�شــها 

اأن يرمموهــا تعلقــا باأ�شــالتها، كمــا اأنها حتمل 

مــن حيــث الأ�شــعار  "الرحمــة" اأي�شــا  معــان 

املنا�شبة مقارنة بالأ�شواق واملحالت التجارية 

غلبــت  التــي  اخلا�شــة  نكهتهــا  لهــا  الأخــرى، 

تاريخيا واجتماعيا على �شــكان املدينة الذين 

يق�شــدونها كل ع�شــية لقتناء حاجياتهم من 

جهــة ولاللتقــاء باأحبابهــم مــن جهــة اأخرى، 

وخا�شــة اأن هذا املكان يحتوي على العديد من 

املنتجــات التقليديــة التي ت�شــتهوي الزائرين 

برتميمهــا  امل�شــوؤولني  ال�شــكان  طالــب  فقــد 

واحلفــاظ عليهــا اإل اأنهــم يخ�شــون اأن يف�شــد 

هذا الرتميم وجههــا القدمي باألوانه اجلديدة 

فيغتال اأ�شالتها.

ينتظر اأ�شحاب حمالت بيع الأقم�شة الإ�شالمية بولية 

�شطيف �شهر رم�شان بفارغ ال�شرب من اأجل اإنعا�ص جتارتهم 

والتي تعرف رواجا منقطع النظري يف هذا ال�شهر املبارك 

نتيجة الإقبال والتهافت على �شراء الأقم�شة الإ�شالمية 

من طرف املواطنني على اختالف فئاتهم العمرية، حيث 

ت�شهد هذه املحالت طوال ال�شهر الف�شيل حركية غري 

معهودة مقارنة بباقي اأيام ال�شنة يف ظل كرثة الطلب 

على هذه املالب�ص وخمتلف احلاجيات الأخرى.

ورغم كرثة املحالت املتخ�ش�شة يف بيع هذه املالب�ص يف 

ولية �شطيف اإل اأن هذا مل مينع املواطنني من التهافت 

بقوة على اقتناء هذه الأقم�شة التي تعد ميزة بالن�شبة 

لل�شائمني يف هذا ال�شهر، ففي بلدية العلمة �شرق ولية 

�شطيف يوؤكد اأ�شحاب هذه املحالت اأن الإقبال الذي 

يح�شل خا�شة يف الأيام الأوىل والأخرية من هذا ال�شهر 

يفوق الإقبال يف باقي اأ�شهر ال�شنة، وح�شب هوؤلء فاإن 

الإقبال مل يعد يقت�شر على الكهول وال�شيوخ فقط بل 

تعداه اإىل ال�شباب والأطفال الذين ي�شرون على اقتناء 

هذه القم�شان خا�شة منها ذات النوعية الرفيعة والتي 

حتولت اإىل ما ي�شبه "املو�شة" يف ال�شنوات القليلة 

الفارطة.

وتتنوع اأنواع الأقم�شة واأي�شا اأثمانها والتي ت�شل اإىل 

اأ�شعار تتجاوز مبلغ مليوين �شنتيم بالن�شبة للنوعية 

الرفيعة، فيما النوعية املتو�شطة ل تقل عن 4000 دج، 

ف�شال عن وجود نوعيات اأخرى تتفاوت اأ�شعارها منها 

امل�شتوردة من بع�ص البلدان على غرار الإمارات العربية 

وكذا املغرب، وح�شب بع�ص اأ�شحاب املحالت فاإنهم 

ا�شطروا اإىل حتويل ن�شاطهم من بيع املالب�ص الرجالية 

خا�شة منها "اجلينز" اإىل بيع القم�شان الإ�شالمية وهذا 

بالنظر للرتاجع الكبري يف ن�شاط بيع "�شراويل اجلينز" 

بالنظر لرتفاع التكاليف من جهة وتراجع الطلب عليها 

ب�شبب نوعيتها بحكم اأن غالبية هذه ال�شروايل باتت 

ممزقة. 

حكاية مكان 

�صوق  جالل..  القدمية" باأولد  "الرحبة 
عريقة واأ�صالة تخ�صى التغيري

الزوج لأهل  الإفطار  اإعداد  يف  "عرائ�س" تتفنن 

نوارة.ب

خرجــة وحــدة يخرجهــا اجليعان وما 

تنعــاد... كل يــوم لزملو طلة لل�شــوق 

وطلة على الدوام تلقاه للبيت ب�شرعة 

عاد... ي�شــاي�ص يف روحو خايف يجوع 

اأو يعط�ص اأيام ال�شــوم عليه �شــداد... 

واملحــالت على بيتــو بعــاد... يتحرك 

مــر  العــداد...  يف  وي�شــفق  بال�شــيارة 

على اخل�شــارة وعلــى اجلزارة ال�شــوم 

عندهــم زاد... و�شــومة البــارح ماي�ص 

كيمــا اليــوم امل�شــاربة يف ال�شــوق راح 

تنعــاد.. وال�شــبب الأعوان يف اإ�شــراب 

يطالبو بحقهــم كجماعــات واأفراد... 

الرقابة غايبة  وال�شــتغالل ا�شتفحل 

يف لبــالد... ال�شــعب يحرق يف بع�شــاه 

يف حلظــة ين�شــى �شــعارات الحتاد... 

يكفيــه احلكومــة عاي�شــة ان�شــداد... 

البــالد موؤجلــة وغــري وا�شــحة  امــور 

وكاأننــا يف حــداد... راح تزول ال�شــدة 

وتفــوت الأيــام ال�شــداد ...لو ال�شــعب 

احتــد بعــد احلــراك ومــا خلــى علــى 

خاوتــو ال�شــواد... مازلنــا يف حاجــة 

اىل جهــاد... وتربيــة جديدة النف�ص 

عليها تنعــاد... التوجه راح يكون اإىل 

حمــل الزلبجي مراد... اإن�شــان طيب 

وعنــدو �شــمري يف وقتنــا مــا ينعــاد... 

طلــب منــو رطــل زلبيــة مــن نوعيــة 

مليحة لونها ي�شــبهه يف املداد... وزنلو 

�شــداد...  حبــات  عليــه  وزاد  الرطــل 

ال�شيد فتح الكي�ص قبل ما يخل�ص وعن 

كالمــو حــاد... ل واهلل بطلــت اوزنلي 

من هذيك يل عليها مك�شرات وحم�شوة 

وموجدة توجــاد... الزلبجي ما قال 

حتــى كلمة ومــن فوقها طيــب خاطرو 

بال ترداد... اجليعان مار�شا�ص ملا فتح 

الكي�ــص وللكــرة عــاد... هــذي مليانة 

ع�شــل ووزنهــا راح يف وزن ال�شــكر واأنــا 

ال�شــكر عنــدي زاد... احلــرية ظهــرت 

وا�شــحة على وجه الزلبجي مراد... 

وفهم بلي هذا الزبون فريد من نوعووما 

ينعــاد... راح يجيــب بينــا اليوم وحنا 

معاملتنا حتتاج �شــرب وجهاد... ال�شيد 

يعرف مليــح لهــذا النوع مــن العباد... 

جــاب الكي�ص فــارغ وقالو هــاك امللقط 

واخــدم نف�شــك بالتعداد...وخــوذ من 

النــوع يل حبيــت ولهفك عليــه زاد... 

اجليعــان مــا عجبو�ــص احلــال و�شــاف 

فيــه �شــوفة �شــواد... ورمــى امللقط يف 

وجهو وم�شى بظهرو �شاد... وهو يقول 

احكم �شــيك ونحكم �شــيي ويــردد فيها 

ترداد...

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

الزبون على حق... ولو كان خمطئا
بقلم: بوبري  نوارة 

عدم الإكثار من الأكل للحفاظ على �صحة اجل�صم 

اجتماع العائلة الكبرية يف ليلة الن�صفية
 على مائدة واحدة 

تهافت كبري على حمالت بيع 
الأقم�صة الإ�صالمية 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

عادات وتقاليد رم�ضانية

جتار رم�ضان 

اَلّلُهمَّ َقوِّين يف هذا اليوم َعلى ِاقاَمِة اَمِرَك، واَِذقني فيِه َحالَوِة ِذْكِرَك، َواَْوِزْعني دع�����������اء
َك يا اَب�َضَر الّناِظرين.  فيِه ِلأداِء �ُضْكِرَك ِبَكَرِمَك، َواْحَفْظني فيِه ِبِحفِظَك و �َضْتِ

دخــل اأعرابي بلدة فلحقه بع�ص كالبها فاأراد اأن 

يرميها بحجر فلم يقدر على انتزاعه من الأر�ص 

فقال غا�شــبًا: عجبــًا لأهل هذه البلــدة يقيدون 

احلجارة ويطلقون الكالب !!!!

يف ال�ضاقية املاء يجري 

واحل�ضي�ص نابت متخالف 

بال�ضوك مليت حجري من 

هذاك الراي التالف كي غبت 

وغاب زهري ول اللي يجيني 

خايف . 
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اأعقد واأنوي وزين فالك

اإذا ما ظهرت بع�ص 

اآثار �شروخ يف الأطباق 

اأو الفناجني قومي 

بو�شعها يف اإناء مملوء 

باحلليب وو�شعها على 

النار وتركها تغلي 

ملدة من 30 اىل 

دقيقة   45
�شوف يعمل 

هذا على 

اإزالة 

ال�شروخ متاما. 

تدبرية 
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...يتبع

ملة رم�صان



مع الدكتور عبد الوهاب عطوط  

يرى الدكتور واخلبري يف التغذية 

عطوط  الــوهــاب  عبد  ال�شحية 

التغذية  عن  حديثه  معر�ص  يف 

رم�شان  �ــشــهــر  خـــالل  ال�شليمة 

�شبط  ال�شروري  من  اأنــه  املبارك 

النف�ص اأمام املائدة وعدم الإكثار 

على  ــالت  الأك خمتلف  تناول  من 

الق�شد  هو  وهــذا  الإفطار  مائدة 

ــام، حــيــث يــبــقــى من  ــي ــش ــ� مـــن ال

الأكل  من  الإكثار  عدم  ال�شروري 

لأن  اجل�شم  �شحة  على  للحفاظ 

الطعام اليومي قد يكون داء وقد 

يكون دواء. 

الوهاب  عبد  الدكتور  نظر  ويف 

الع�شر  هــذا  طامة  ــاإن  ف عطوط 

ـــر  ـــو الأم هـــو الأكـــــل الــكــثــري وه

من  الكثري  ظهور  يف  ت�شبب  الــذي 

العامل  بهذا  املرتبطة  الأمرا�ص 

يعترب  رمــ�ــشــان  �شهر  فـــاإن  ولــهــذا 

من  ال�شائم  ــام  اأم ذهبية  فر�شة 

متكامل  غذائي  نظام  اإتباع  اأجل 

كمية  ــهــالك  ــت ــش ا� ــى  عــل يـــقـــوم 

ال�شحية،  الأغــذيــة  مــن  قليلة 

عنا�شر  اأن  بــالــقــول  مـــردفـــا 

التغذية ال�شحية وهي املاء وفق 

اإىل  بالإ�شافة  حمـــددة،  كمية 

لأن  ــذا  وه بالكمية  ال�شكريات 

ول  تزيد  ل  حاجيات  للج�شم 

بال�شتهالك  مثال  �شاربا  تنق�ص 

ــيــة  ــزلب ــل ال ــكــبــري ملــــواد مــث ال

ــوز خالل  ــل ــبــقــالوة وقــلــب ال وال

اأن  �شاأنها  من  والتي  ال�شهر  هذا 

كثريا  ال�شكريات  ن�شبة  تــرفــع 

خطرا  ي�شكل  ما  وهو  اجل�شم  يف 

على �شحة الفرد، وبالتايل فاإنه 

هناك  يــكــون  اأن  الــ�ــشــروري  مــن 

خالل  من  ال�شتهالك  يف  تــوازن 

ــواد  امل ا�شتهالك  مــن  التخفيف 

التي حتتوي على �شكريات كثرية 

لتفادي اأي انعكا�شات �شلبية. 

حتافظ العائالت ال�شطايفية يف منا�شبة 

�شهر رم�شان على العديد من العادات التي 

مازالت منت�شرة اإىل يومنا احلا�شر وهذا 

يف  احلا�شلة  التغيريات  من  الرغم  على 

التكنولوجية،  التغيريات  وكذا  املجتمع 

التخلي  ميكن  ل  التي  العادات  بني  ومن 

على  الكبرية  العائلة  اجتماع  هي  عنها 

منت�شف  عند  خا�شة  الإفــطــار  مــائــدة 

ال�شهر اأو ليلة ال�شابع والع�شرين 

املبارك،  ال�شهر  هــذا  من 

الكثري  يــفــ�ــشــل  ــث  ــي ح

والطلبة  املوظفني  مــن 

القاطنني خارج الولية 

م�شقط  اإىل  العودة  اإىل 

راأ�شهم من اأجل الحتفال 

مبا يعرف حمليا بت�شمية 

مرور  اأي  "الن�شفية" 
ف�شال  ال�شهر  ن�شف 

ــة الـــقـــدر  ــل ــي عــــن ل

وهــــذا مـــن خــالل 

الكثري  اإعــــــداد 

مـــن الأطـــبـــاق 

اخلـــــا�ـــــشـــــة 

بهذه املنا�شبة 

تختلف  ــي  ــت وال

عـــن بــاقــي اأيــــام 

الف�شيل،  ال�شهر 

اإعـــداد  يتم  حيث 

بينما  ال�شحور  خالل  "امل�شفوف"  وجبة 

على  الطعام  من  اأنــواع  عدة  اإعــداد  يتم 

"ال�شربة"  ــرار  غ على  الإفــطــار  مــائــدة 

وكذا "طاجني حللو" بالإ�شافة اإىل طبق 

"الك�شك�شي".

يف  العائالت  لــدى  املتجذرة  الــعــادة  اأمــا 

يف  فتتمثل  الــوليــة  مــنــاطــق  خمتلف 

ــــريان، الأ�ــشــدقــاء  ـــوة اجل �ــشــرورة دع

تناول  يف  امل�شاركة  اأجل  من  واملحتاجني 

الــكــثــري من  اأن  الإفـــطـــار حــيــث  وجــبــة 

العائالت ت�شر على توجيه الدعوة يوميا 

الفقرية  والعائالت  الأقـــارب  من  لعدد 

واملحتاجة وهذا من اأجل تناول الإفطار 

�شويا يف مبادرة تهدف اإىل التخفيف من 

ال�شهر  هذا  يف  املحتاجة  الأ�شر  معاناة 

اأكرث  الرحم  �شلة  ربط  اأجل  من  واأي�شا 

الظروف،  فرقتها  التي  العائالت  بــني 

بكرثة  منت�شرة  اخلتان  عادة  باتت  كما 

منا�شبة  ت�شتغل  الــتــي  الــعــائــالت  ــدى  ل

اأجل  من  القدر  ليلة  اأو  رم�شان  ن�شف 

ختان الأطفال يف اأجواء بهيجة وبعيدا 

خالل  مــن  تبذير  اأو  اإ�ــشــراف  اأي  عــن 

اأفــراد  ت�شم  ب�شيطة  احتفالية  اإقامة 

بختان  لالحتفال  فقط  الكبرية  العائلة 

الأطفال.

ــواء الـــوافـــد اجلــديــد على  ــش ــ� طــبــق ال

رم�شان 

ــني الـــعـــادات الــتــي ظــهــرت خالل  ــن ب م

تقليد  اإىل  وحتولت  الأخــرية  ال�شنوات 

اخلــروج  هــي  العائالت  مــن  الكثري  لــدى 

بعد  املطاعم  يف  ال�شواء  وجبة  لتناول 

حول  البع�ص  اأن  حتى  الــرتاويــح  �شالة 

هذه الوجبة اإىل ما ي�شبه ال�شحور، وهي 

املناطق  يف  بقوة  انت�شرت  التي  العادة 

العلمة،  غـــرار  عــلــى  لــلــوليــة  ــكــربى  ال

�شطيف وعني وملان، حيث تعرف املطاعم 

ال�شحور  اإعـــداد  يف  املخت�شة  واملــحــالت 

اإىل  وا�شعة  وطوابريا  ملحوظا  توافدا 

غاية �شاعات متاأخرة من الليل.

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

�شانحة  فر�شة  الف�شيل  رم�شان  �شهر  يعد 

مهارات  لإظهار  اجلديدة  للعرو�ص  بالن�شبة 

الطبخ واإثبات قدراتها اخلا�شة يف هذا املجال 

لك�شب اإعجاب الزوج وجتنب انتقادات اأهله 

قد تكون يف غنى عنها وبالأخ�ص اإن ق�شت 

الزوجي  ع�شها  يف  املنا�شبة  هذه  اأيام  اأوىل 

تكون  اأين  الواقع  الأمــر  اأمــام  نف�شها  لت�شع 

ملزمة بدعوة الأهل ملائدة اإفطار �شهية، ويف 

جتهد  الرم�شانية  اللمات  اأ�شكال  من  �شكل 

العرو�ص نف�شها يف التفنن يف حت�شري املائدة 

وعري�شة  طويلة  قائمة  مدعويها،  لإبهار 

تنويع  على  حتر�ص  حيث  اختيارها  يتم 

اأذواق  جميع  تر�شي  حتى  الطعام  اأ�شناف 

اأياما  ترتيبها  ي�شتغرق  قد  املدعوة  الأ�شرة 

قبل هذا اليوم املنتظر، فمن تقدمي اأ�شناف 

جذاب  �شكل  واختيار  الأطعمة  من  منوعة 

لت�شفي  ال�شائم،  �شهية  يفتح  كي  للمائدة 

العرو�ص اجلديدة مل�شتها اخلا�شة يف تنويع 

مائدة رم�شان.

تهم  ل  الأطباق  واأبهى  األذ  عن  بحث  رحلة 

تكلفتها ول الوقت الذي ي�شتغرق لتح�شريها 

واإن  الإعجاب  ك�شب  الأهــم  يكون  ما  بقدر 

فمن  النتباه  يجذب  ما  اأهــم  التنويع  كــان 

الأطباق التقليدية الأ�شا�شية اإىل الأكالت 

وم�شوقة  �شاقة  مهمة  الثانوية  الع�شرية 

الزوجني  ذاكــرة  يف  �شتتطبع  الوقت  اآن  يف 

واملدعوين فمائدة اإفطار تاريخية قد تنال 

العرو�ص لوحة �شكر وتقدير نظريا لأعمالها 

اأو وابال من النتقادات والتعليقات ال�شاخرة 

يفتخر  اأن  فاإما  الآخــر  هو  الــزوج  يتحملها 

اأو  بطباخة ماهرة ل يندم على زواجه بها 

يتقا�شم واإياها �شوء املوقف.

اإىل  لأقاربهما  احلديثني  الزوجني  فدعوة 

اأهم  من  املبارك  رم�شان  �شهر  اإفطار  مائدة 

ميزات هذه املنا�شبة الدينية والجتماعية 

يف اآن الوقت ليجتمع �شمل الأ�شرة الواحدة 

حلظات  الــدعــوة  لبوا  من  جميع  فيتقا�شم 

مميزة يطبعها جو من املودة واملحبة.  

حفيظة.ب 

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

رغــم قــدم بناياتهــا وتــاآكل جدرانهــا اإل اأنها 

ظلت �شــاهدة على تاريخ اأ�شــيل وعراقة تاأبى 

ال�شــمحالل.. مكان جمع ومازال يجمع اأبناء 

مدينــة اأولد جالل منذ حقب زمنية �شــاربة 

يف التاريــخ اأطلــق عليه ا�شــم "�شــوق الرحبة" 

لرحبتــه وات�شــاعه كمــا تعرف اأي�شــا برحبة 

اإذ تتو�شــطه �شــاحة كبرية تت�شــع  "البارود"، 
لكافــة ع�شــاق هــذا املــكان الــذي يجتمــع فيه 

النا�ص يف �شهر رم�شان ب�شكل خا�ص فيت�شوقون 

منه ويلتقون اأحبابهم واأ�شــحابهم، وي�شــاألون 

عــن بع�شــهم البع�ــص ومــن خاللــه يتفقــدون 

املري�ص والغائب واملحتاج وامل�شــافر، كان اأ�شبه 

بالقنــاة الإعالميــة التي تربط نا�ــص املدينة 

بالأحــداث الراهنــة وبــكل جديد وم�شــتجد، 

ليتحــول اإىل قبلــة لل�شــائمني خــالل ال�شــهر 

الف�شــيل اأيــن يجــدون �شــالتهم يف اكرب �شــوق 

�شعبية اأ�شيلة بالولية.

اأن  اإل  اأبــت  التــي  القدميــة  الرحبــة  ف�شــوق 

و�شــومعتها  اجلميلــة  مبعاملهــا  قائمــة  تظــل 

العاليــة التي تكاد تعانق ال�شــم�ص تتوفر على 

حمــالت جتارية متوارثة واأخرى رف�ص نا�شــها 

اأن يرمموهــا تعلقــا باأ�شــالتها، كمــا اأنها حتمل 

مــن حيــث الأ�شــعار  "الرحمــة" اأي�شــا  معــان 

املنا�شبة مقارنة بالأ�شواق واملحالت التجارية 

غلبــت  التــي  اخلا�شــة  نكهتهــا  لهــا  الأخــرى، 

تاريخيا واجتماعيا على �شــكان املدينة الذين 

يق�شــدونها كل ع�شــية لقتناء حاجياتهم من 

جهــة ولاللتقــاء باأحبابهــم مــن جهــة اأخرى، 

وخا�شــة اأن هذا املكان يحتوي على العديد من 

املنتجــات التقليديــة التي ت�شــتهوي الزائرين 

برتميمهــا  امل�شــوؤولني  ال�شــكان  طالــب  فقــد 

واحلفــاظ عليهــا اإل اأنهــم يخ�شــون اأن يف�شــد 

هذا الرتميم وجههــا القدمي باألوانه اجلديدة 

فيغتال اأ�شالتها.

ينتظر اأ�شحاب حمالت بيع الأقم�شة الإ�شالمية بولية 

�شطيف �شهر رم�شان بفارغ ال�شرب من اأجل اإنعا�ص جتارتهم 

والتي تعرف رواجا منقطع النظري يف هذا ال�شهر املبارك 

نتيجة الإقبال والتهافت على �شراء الأقم�شة الإ�شالمية 

من طرف املواطنني على اختالف فئاتهم العمرية، حيث 

ت�شهد هذه املحالت طوال ال�شهر الف�شيل حركية غري 

معهودة مقارنة بباقي اأيام ال�شنة يف ظل كرثة الطلب 

على هذه املالب�ص وخمتلف احلاجيات الأخرى.

ورغم كرثة املحالت املتخ�ش�شة يف بيع هذه املالب�ص يف 

ولية �شطيف اإل اأن هذا مل مينع املواطنني من التهافت 

بقوة على اقتناء هذه الأقم�شة التي تعد ميزة بالن�شبة 

لل�شائمني يف هذا ال�شهر، ففي بلدية العلمة �شرق ولية 

�شطيف يوؤكد اأ�شحاب هذه املحالت اأن الإقبال الذي 

يح�شل خا�شة يف الأيام الأوىل والأخرية من هذا ال�شهر 

يفوق الإقبال يف باقي اأ�شهر ال�شنة، وح�شب هوؤلء فاإن 

الإقبال مل يعد يقت�شر على الكهول وال�شيوخ فقط بل 

تعداه اإىل ال�شباب والأطفال الذين ي�شرون على اقتناء 

هذه القم�شان خا�شة منها ذات النوعية الرفيعة والتي 

حتولت اإىل ما ي�شبه "املو�شة" يف ال�شنوات القليلة 

الفارطة.

وتتنوع اأنواع الأقم�شة واأي�شا اأثمانها والتي ت�شل اإىل 

اأ�شعار تتجاوز مبلغ مليوين �شنتيم بالن�شبة للنوعية 

الرفيعة، فيما النوعية املتو�شطة ل تقل عن 4000 دج، 

ف�شال عن وجود نوعيات اأخرى تتفاوت اأ�شعارها منها 

امل�شتوردة من بع�ص البلدان على غرار الإمارات العربية 

وكذا املغرب، وح�شب بع�ص اأ�شحاب املحالت فاإنهم 

ا�شطروا اإىل حتويل ن�شاطهم من بيع املالب�ص الرجالية 

خا�شة منها "اجلينز" اإىل بيع القم�شان الإ�شالمية وهذا 

بالنظر للرتاجع الكبري يف ن�شاط بيع "�شراويل اجلينز" 

بالنظر لرتفاع التكاليف من جهة وتراجع الطلب عليها 

ب�شبب نوعيتها بحكم اأن غالبية هذه ال�شروايل باتت 

ممزقة. 

حكاية مكان 

�صوق  جالل..  القدمية" باأولد  "الرحبة 
عريقة واأ�صالة تخ�صى التغيري

الزوج لأهل  الإفطار  اإعداد  يف  "عرائ�س" تتفنن 

نوارة.ب

خرجــة وحــدة يخرجهــا اجليعان وما 

تنعــاد... كل يــوم لزملو طلة لل�شــوق 

وطلة على الدوام تلقاه للبيت ب�شرعة 

عاد... ي�شــاي�ص يف روحو خايف يجوع 

اأو يعط�ص اأيام ال�شــوم عليه �شــداد... 

واملحــالت على بيتــو بعــاد... يتحرك 

مــر  العــداد...  يف  وي�شــفق  بال�شــيارة 

على اخل�شــارة وعلــى اجلزارة ال�شــوم 

عندهــم زاد... و�شــومة البــارح ماي�ص 

كيمــا اليــوم امل�شــاربة يف ال�شــوق راح 

تنعــاد.. وال�شــبب الأعوان يف اإ�شــراب 

يطالبو بحقهــم كجماعــات واأفراد... 

الرقابة غايبة  وال�شــتغالل ا�شتفحل 

يف لبــالد... ال�شــعب يحرق يف بع�شــاه 

يف حلظــة ين�شــى �شــعارات الحتاد... 

يكفيــه احلكومــة عاي�شــة ان�شــداد... 

البــالد موؤجلــة وغــري وا�شــحة  امــور 

وكاأننــا يف حــداد... راح تزول ال�شــدة 

وتفــوت الأيــام ال�شــداد ...لو ال�شــعب 

احتــد بعــد احلــراك ومــا خلــى علــى 

خاوتــو ال�شــواد... مازلنــا يف حاجــة 

اىل جهــاد... وتربيــة جديدة النف�ص 

عليها تنعــاد... التوجه راح يكون اإىل 

حمــل الزلبجي مراد... اإن�شــان طيب 

وعنــدو �شــمري يف وقتنــا مــا ينعــاد... 

طلــب منــو رطــل زلبيــة مــن نوعيــة 

مليحة لونها ي�شــبهه يف املداد... وزنلو 

�شــداد...  حبــات  عليــه  وزاد  الرطــل 

ال�شيد فتح الكي�ص قبل ما يخل�ص وعن 

كالمــو حــاد... ل واهلل بطلــت اوزنلي 

من هذيك يل عليها مك�شرات وحم�شوة 

وموجدة توجــاد... الزلبجي ما قال 

حتــى كلمة ومــن فوقها طيــب خاطرو 

بال ترداد... اجليعان مار�شا�ص ملا فتح 

الكي�ــص وللكــرة عــاد... هــذي مليانة 

ع�شــل ووزنهــا راح يف وزن ال�شــكر واأنــا 

ال�شــكر عنــدي زاد... احلــرية ظهــرت 

وا�شــحة على وجه الزلبجي مراد... 

وفهم بلي هذا الزبون فريد من نوعووما 

ينعــاد... راح يجيــب بينــا اليوم وحنا 

معاملتنا حتتاج �شــرب وجهاد... ال�شيد 

يعرف مليــح لهــذا النوع مــن العباد... 

جــاب الكي�ص فــارغ وقالو هــاك امللقط 

واخــدم نف�شــك بالتعداد...وخــوذ من 

النــوع يل حبيــت ولهفك عليــه زاد... 

اجليعــان مــا عجبو�ــص احلــال و�شــاف 

فيــه �شــوفة �شــواد... ورمــى امللقط يف 

وجهو وم�شى بظهرو �شاد... وهو يقول 

احكم �شــيك ونحكم �شــيي ويــردد فيها 

ترداد...

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

الزبون على حق... ولو كان خمطئا
بقلم: بوبري  نوارة 

عدم الإكثار من الأكل للحفاظ على �صحة اجل�صم 

اجتماع العائلة الكبرية يف ليلة الن�صفية
 على مائدة واحدة 

تهافت كبري على حمالت بيع 
الأقم�صة الإ�صالمية 

ال�ضحة يف رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية 

عادات وتقاليد رم�ضانية

جتار رم�ضان 

اَلّلُهمَّ َقوِّين يف هذا اليوم َعلى ِاقاَمِة اَمِرَك، واَِذقني فيِه َحالَوِة ِذْكِرَك، َواَْوِزْعني دع�����������اء
َك يا اَب�َضَر الّناِظرين.  فيِه ِلأداِء �ُضْكِرَك ِبَكَرِمَك، َواْحَفْظني فيِه ِبِحفِظَك و �َضْتِ

دخــل اأعرابي بلدة فلحقه بع�ص كالبها فاأراد اأن 

يرميها بحجر فلم يقدر على انتزاعه من الأر�ص 

فقال غا�شــبًا: عجبــًا لأهل هذه البلــدة يقيدون 

احلجارة ويطلقون الكالب !!!!

يف ال�ضاقية املاء يجري 

واحل�ضي�ص نابت متخالف 

بال�ضوك مليت حجري من 

هذاك الراي التالف كي غبت 

وغاب زهري ول اللي يجيني 

خايف . 

13

اأعقد واأنوي وزين فالك

اإذا ما ظهرت بع�ص 

اآثار �شروخ يف الأطباق 

اأو الفناجني قومي 

بو�شعها يف اإناء مملوء 

باحلليب وو�شعها على 

النار وتركها تغلي 

ملدة من 30 اىل 

دقيقة   45
�شوف يعمل 

هذا على 

اإزالة 

ال�شروخ متاما. 

تدبرية 
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...يتبع

ملة رم�صان



خن�صلة

بعد ذبح بقرة وتوزيع حلومها على الفقراء ..

مرت�ضحون ي�ضتغلون رم�ضان لتكثيف املراجعة

للحد من الت�ضممات الغذائية وم�ضاعفاتها ..

ليايل رم�سان البي�ساء ا�ستعدادا لنيل �سهادة البكالوريا 

متطوعون يقدمون وجبات 
الإفطار لعابري ال�سبيل بربيكة

�سرورة مراقبة تواريخ ال�سالحية للمواد الغذائية

�شكان  نظم  طيبة،  اإن�شانية  مــبــادرة  يف 

بريكة  مدينة  بو�شط  قريي  الإخوة  حي 

 25 اإىل  و�ــشــل  مــايل  مبلغ  جلمع  حملة 

األف دينار جزائري، مت من خالله اقتناء 

الفقراء  على  وتوزيعها  وذبحها  بقرة 

احل�ش�ص  عــدد  و�شل  حيث  واملحتاجني، 

اإىل  واملعوزة  الفقرية  الأ�شر  على  املوزعة 

2كلغ،  منها  واحدة  كل  تزن  ح�شة   140
اخلريي  العمل  اإطــار  يف  ــاءت  ج املــبــادرة 

والتطوعي الذي األفه �شكان احلي والذي 

�شنة،  كل  بها  يقومون  حميدة  �شنة  بات 

يوم  كل  خالل  احلي  �شباب  ي�شرف  حيث 

تنظيم  على  الف�شيل  ال�شهر  ـــام  اأي مــن 

ذلك  و  ال�شبيل  لعابري  جماعي  اإفــطــار 

اأكرث من ثالث �شنوات، يف حني ي�شل  منذ 

قرابة  اإىل  يومي  ب�شكل  املفطرين  عدد 

اأفراد اجلي�ص  50 �شائما يكون جلهم من 
بهم  قطعت  الذين  امل�شافرين  اأو  الوطني 

هذه  مثل  اأن  بالذكر  واجلــديــر  ال�شبل، 

احلي  �شباب  اإ�شراف  حتت  تتم  املبادرات 

حيث  جــمــعــوي،  غــطــاء  اأي  وجـــود  دون 

يندرج  الذي  ال�شبيل  اإطعام  مطعم  اأم�شى 

ال�شنة،  قاع" لهذه  "يفطروا  حتت عنوان 

ت�شرف  التي  الرحمة  مطاعم  يناف�ص 

عليها اجلمعيات الأخرى ببلدية بريكة.

الذبح  مبادرة  ا�شتح�شنوا  بريكة  �شكان 

التي  الفقرية  الأ�شر  على  اللحوم  وتوزيع 

بريكة  �شكان  وت�شامن  ــرم  ك على  تنم 

لعمليات  الإعـــداد  مت  حني  يف  املعروفة، 

�شكان  باقي  طرف  من  م�شابهة  ت�شامنية 

املدينة الذين وجدوا �شالتهم يف التناف�ص 

على فعل اخلري يف اأيام ال�شهر الكرمي.

خن�شلة  ــة  ــولي ل ــتــجــارة  ال مــديــريــة  دعـــت   

توخي  �ــشــرورة  اإىل  املــواطــنــني  كافة  مــوؤخــرا 

الغذائية  املواد  اقتناء  اأثناء  واحلذر  احليطة 

نهاية  تاريخ  مراقبة  خالل  من  التلف  �شريعة 

اجل  مــن  وهـــذا  املــنــتــجــات،  لــهــذه  ال�شالحية 

تفادي الت�شممات الغذائية والنعكا�ص ال�شلبي 

يف  الرتفاع  مع  وتزامنا  امل�شتهلكني  �شحة  على 

درجات احلرارة ما ي�شرع يف تلف خمتلف املواد 

الغذائية.

مب�شاركة  حت�شي�شية  حملة  تنظيم  مت  ــن  اأي

الفاعلني  وخمتلف  امل�شتهلك،  حماية  جمعية 

المنية  التجارية،  القطاعات  وكذا  وال�شركاء 

مراقبة  ب�شرورة  التح�شي�ص  حول  واجلمعوية، 

جابت  حيث  بــتــواريــخــهــا،  الغــذائــيــة  ـــواد  امل

ال�شوارع الرئي�شية ملدينة  القافلة التح�شي�شية 

التجمعات  من  العديد  عند  وتوقفت  خن�شلة 

اإعطاء  مع  املطويات  توزيع  مت  اين  الرئي�شية، 

للم�شتهلكني  مــبــا�ــشــرة  وتــوجــيــهــات  نــ�ــشــائــح 

الن�شاط  تركز  حيث  القت�شاديني،  واملتعاملني 

الواعي  ال�شحي  القتناء  حــول  التح�شي�شي 

من  والتاأكد  الغذائية  واملـــواد  ال�شلع  ملختلف 

من  الوقاية  و�شبل  والعر�ص  احلفظ  �شروط 

تر�شيد  ثقافة  ن�شر  وكذا  الغذائية  الت�شممات 

ال�شتهالك بني خمتلف فئات املجتمع. 
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جدول املن�وبة لل�سي�دلة بولية ب�تنة ل�سهر مـــ�ي 2019

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

الأحد 19 ماي 2019
رجاح عادل / قرية لعط�س، مقابل حمطة البنزين 

علي �صاري/0776311562
بوفنار عبد احلفيظبلح�صن امالعنون �صمريمازوزي ر�صيدرداح �صارة

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

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

الأ�شبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22

وار�شت كرمية

تابليت نزيهة033221555
حف�صي نور

033268227
غ�صبان �صماح

بورزان لويزة033327416
تاوليلت مفيدة

033201446
مرزوقي توفيق

معاريف رحمزة�صعيداين زكرياء033346258
عثماين جناة

عناد زينب033265095
نوي�س �صافية

033898460
خماري عمار

033370259

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صامتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22
مرزوق عبد املومن

�صاحليوؤ دورية

033985461
تيطاوين �صادية

جمادبة هجريةحب الدين تفاحة033340498
عمران �صعاد

033334277
�صعاد العربي

033289290
قا�صي زوينة

033876271
عريوةيا�صني

033375332
بن مربي ا�صماء

033373433
حوفاف فتيحة

داودي �صم�س الدين033383008

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

ل�شهادة  املرت�شحني  من  الكثري  يعمل 

و�شع  على  الــعــام  لــهــذا  الــبــكــالــوريــا 

العديد من الربامج ملراجعة الدرو�ص 

املرحلة  نهاية  لمتحان  ا�شتعدادا 

حيث  للجامعة،  والدخول  الثانوية 

ي�شتغل الكثري منهم ليايل �شهر رم�شان 

نحو  والتوجه  درو�شهم  لال�شتدراك 

املدار�ص اخلا�شة لتلقي درو�ص الدعم  

الأ�شاتذة  يقدمه  ممــا  لال�شتفادة 

�شواء  الأ�شا�شية   املـــواد  يف  خا�شة 

ت�شهد  حيث  الأدبــيــة،  اأو  العلمية 

النظري  منقطع  توافدا  املدار�ص  هذه 

البكالوريا  �ــشــهــادة  مــرت�ــشــحــي  ــن  م

التي  الباهظة  ــوال  الم من  بالرغم 

على  الولياء  تثن  مل  والتي  تتطلبها 

درو�شهم  ل�شتدراك  ابنائهم  ار�شال 

ومراجعتها وفق ما يت�شمنه الربنامج 

الدرا�شي.

اأن  الطلبة  مــن  العديد  واأكـــد  هــذا 

اأح�شن  الإفطار مفيدة  املراجعة بعد 

ال�شيام  وقــت  الــدرا�ــشــة  مــن  بكثري 

التي  ال�شتيعابية  لقدراتهم  نظرا 

تقل يف هذه الفرتة ناهيك عن التعب 

والإرهاق الذي يت�شبب فيهما ال�شيام، 

كما اأن ال�شهر وقلة النوم يف رم�شان قد 

لي�شتغل  الدرا�شة  على  �شلبا  توؤثران 

التي  ــص  ــدرو� ال منهم  الكثري  بــذلــك 

لال�شتفادة  اخلا�شة  املدار�ص  فتحتها 

الأ�شئلة  حل  كيفية  على  والتعرف 

املنهجية  والــطــرق  التمارين  ــل  وح

لالإجابة ناهيك عن الطريقة الأمثل 

ل�شتغالل الوقت اأثناء المتحان.

اأن  املخت�شون  ـــد  اأك جهتهم  ومـــن   

املراجعة يف وقت ال�شيام قد ل توؤثر 

فقط  العلمي،  التح�شيل  على  �شلبا 

ال�شهر  عن  والبتعاد  بالنوم  عليهم 

يف  اأكرث  ي�شاعدهم  الأخري  هذا  كون 

الأكل  تناول  اإىل  بالإ�شافة  احلفظ 

ال�شحي والذي من �شاأنه امل�شاعدة يف 

التح�شيل العلمي واملراجعة.

 هذا واأعلن وزارة الرتبية �شابقا اأن 

مرت�شحي  كل  ينتظره  الــذي  املوعد 

هذا  �شي�شادف  البكالوريا  �شهادة 

العام، 16 جوان القادم وي�شتمر اإىل 

المر  وهو  ال�شهر  ذات  من   20 غاية 

الذي دفع بالتالميذ اىل التهافت على 

من  الكثري  اأن  خا�شة  الدعم،  درو�ص 

الأ�شاتذة برمج وقت ما بعد الإفطار 

يف  درو�ـــص  لتقدمي  منا�شب  كموعد 

الأماكن  هذه  لت�شبح  املــواد  خمتلف 

البكالوريا  ل�شهادة  للمرت�شحني  قبلة 

لتالميذ  بالن�شبة  الأمـــر  ذات  وهــو 

�شهادة التعليم املتو�شط.

�شميحة. ع    

عامر.م

معاوية.�ص

اخلري�أيـــــــــــــادي

�صطيف 
حمالت تنظيف وتزيني ال�سوارع تتوا�سل 

يف بلديات الولية 
وتزيني  تنظيف  عمليات  تتوا�شل 

ال�شوارع عرب خمتلف بلديات ولية 

�شطيف وهذا منذ انطالق احلراك 

اأ�شهر،  ثالثة  قرابة  منذ  ال�شعبي 

ــــة الأخـــرية  حــيــث طــغــت يف الآون

ــبــوعــي  ــة الــتــنــظــيــف الأ�ــش مــو�ــش

لل�شوارع والأحياء التي كانت تغرق 

الأو�شاخ  يف  �شابقة  �شنوات  خالل 

والنفايات قبل اأن تتغري الأمور كليا 

يف الأ�شابيع الأخرية بعد اأن بداأت 

عقلية احلمالت التطوعية ترت�شخ 

منهم  خا�شة  املواطنني  ذهنية  يف 

ال�شباب على وجه اخل�شو�ص.

ــات  اأرن عني  بلدية  �شباب  و�ــشــارع 

املدينة  مــدخــل  وجـــه  ــاء  ــي اإح يف 

مــــن خــــــالل حـــمـــلـــة تــطــوعــيــة 

الرئي�شي،  لل�شارع  الألــوان  اأرجعت 

فراغهم  وقــت  ال�شباب  وا�شتغل 

للتنظيف  دوريــة  بحمالت  للقيام 

ــري، وطـــــالء اجلـــــدران  ــج ــش ــ� ــت وال

يف  �شعارهم  كان  حيث  والأر�شفة، 

اأجل  من  واحــدة  "يد  احلملة  هذه 

احلي،  �شباب  وح�شب  نظيف"،  حي 

فاإنهم بادروا كذلك بخلق م�شاحات 

وهذا  الأر�ــشــفــة  بــجــوار  خ�شراء 

حيث  املحلية،  ال�شلطات  من  بدعم 

وحتويل  ت�شجري  بحمالت  قــامــوا 

جميلة  حدائق  اإىل  احلي  �شاحات 

اأطفال  متكن  اأن  �شاأنها  من  ومرافق 

واملالحظ  فيها،  اللعب  مــن  احلــي 

عزم  كلهم  اأرنـــات  عــني  �شباب  اأن 

املبادرات عرب  تنت�شر هذه  اأن  على 

كافة اأحياء البلدية، وعدم انتظار 

ال�شلطات من اأجل القيام بالتنظيف 

فالنظافة  مــواطــن،  كل  بيت  ــام  اأم

ح�شب هوؤلء ال�شباب هي م�شوؤولية 

اجلميع دون ا�شتثناء.

يف حني �شاهم �شباب حي بورفرف 

ــة الــعــلــمــة �ـــشـــرق وليـــة  ــن ــدي مب

من  احلــــي  تــنــظــيــف  يف  �ــشــطــيــف 

الأو�شاخ التي عمت احلي يف الآونة 

10 علب من  الأخــرية، حيث كانت 

احلي  منظر  جلعل  كافية  الطالء 

ــادرة التي  ــب ــي امل ــة، وه ــاق اأكـــرث اأن

جاءت  والتي  اجلميع  اإ�شتح�شنها 

باأهمية  ال�شباب  وعي  مدى  لتوؤكد 

التكال  وعـــدم  املــحــيــط،  نظافة 

مثل  يف  البلدية  م�شالح  على  فقط 

عبد الهادي.بهذه العمليات.

جمعية"فورام" ب�سكرة 
تفتح مدر�سة قراآنية 

لفائدة الأيتام ..

نوارة. ب

قراآنية  مدر�شة  ب�شكرة  ــورام  ف جمعية  فتحت 
خا�شة بالأيتام امل�شجلني باجلمعية والتي تتمثل 
وتطوير  ال�شحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  يف 
البحث، وتهتم هذه املدر�شة التي اعتربت مبادرة 
الأطفال  بتدري�ص  نوعها  من  وفــريــدة  متميزة 
عن  وحتفيظهم  الكرمي  القران  تعاليم  وتعليمهم 
تلقينهم الأحكام، اإذ ميتد برناجمها طيلة ال�شنة 

ليعرف اإقبال كبريا خالل �شهر رم�شان الكرمي.
ليلة  يف  اهلل  كــتــاب  حفظة  تــكــرمي  �شيتم  كما 
وقد  الف�شيل  ال�شهر  هذا  من  والع�شرين  ال�شابع 
جتاوز عدد املتمدر�شني بها الـ 30 تلميذا بني �شن 
عليها  القائمني  وح�شب  �شنة،   14 والـ  ال�شاد�شة 
فاأبواب املدر�شة �شتكون مفتوحة طيلة اأيام ال�شنة 
وبالتحديد خالل اأيام العطل املدر�شية على غرار 
نهاية  مع  ويتم  م�شاء،  والثالثاء  ال�شبت  يومي 
امل�شوؤولون  لحظ  اأين  املتفوقني  تكرمي  �شنة  كل 
عدد  تزايد  الدينية  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  هذه  عن 

حفظة كتاب اهلل كل �شنة.

ت�ضهد اإقباال كبريا
 خالل �ضهر رم�ضان...



املقادير:
طبيعي  ع�شري  1.كوب 

ومركز )ثقيل القوام( لكل 

من املاجنو والفراولة واملوز 

واجلوافة والربتقال *ممكن 

اإ�شافة ع�شائر اأخرى ح�شب 

الرغبة

)كرمي  كرميه  2.علبة 
�شانتيه(

الفاكهة  من  متو�شطه  3.قطع 
املتوفرة )تفاح- ماجنو- 

فراولة- موز(

طريقة التح�ضري:
يف اأكواب التقدمي ن�شع قليال 

من قطع الفاكهة املتوفرة. ثم 

نقوم بو�شع قليال من كل نوع 

من الع�شائر ب�شكل طبقات 

بدون خلطها. )ن�شع الع�شري 

الأكرث كثافة اأول ثم الأقل 

لكي ل 

تختلط( ويكون املاجنو ثم 

اجلوافة ثم الفراولة ثم املوز 

واأخريا الربتقال.

نقوم بتجهيز الكرمية ح�شب 

التعليمات على العلبة ولكن 

نقلل كمية املاء قليال لتكون 

ثخينة القوام ون�شيف بع�ص 

احلليب وال�شكر لبودرة 

الكرمية قبل خفقها.

ن�شع الكرمية يف كي�ص 

احللواين ونقوم بتزيني 

الأكواب بكميه وفرية منها ثم 

نزينها ببع�ص قطع الفاكهة  

وكرمية ال�شانتيه .

كوكتيل الفواكه 
بالكريــمه

تريامي�ضو ال�ضهرة

طريقة التح�سري:
بودرة  مع  البارد  احلليب   batteur بالـ  نخلط  الكرمية  لتح�شري 

ال�شونتيي حتى نتح�شل على كرمية ثم ن�شيف اجلنب الطازج بارد و 

نوا�شل اخللط حتى ين�شجموا جيدا مع بع�ص

خلط كاأ�ص املاء مع الني�شكافيه و ال�شكر ثم نغط�ص فيهم الب�شكوي 

طبقة  فوقه  ن�شع  ثم  القوالب  يف  اوىل  كطبقة  ن�شعه  و  بودوار 

من  اأخرى  طبقة  ثم  الب�شكويت  من  اأخرى  طبقة  ثم  الكرمية  من 

الكرمية.

او  بالكاكاو  بتزيينهم  نقوم  و  جيدا  يربدوا  الثالجة  يف  ن�شعهم 

بودرة ال�شوكول.

طريقة التح�سري:
تو�شــع �شــرائح البطاطــا واجلــزر والب�شــل، ثم 

الفلفل الأخ�شــر والأحمر ثم الثوم والطماطم 

على �شكل طبقات.

  يخلط امللح  والبهارات ويغّط�ص الدجاج به. 

وتر�ــص  اخل�شــار  علــى  الدجــاج  قطــع  ت�شــف 

باقــي البهارات ويو�شــع عليه كاأ�ــص املاء وزيت 

الزيتون. 

  تغطــى بورق الأملنيــوم ثم يثقب بال�شــوكة اأو 

ال�شكني.

  تو�شع بالفرن ل�شاعة ون�شف حتى تن�شج.

طريقة التح�سري:
يف مقالة نحمر الب�شل + الفلفل يف ملعقتي الزيت

ثم  النار  على  من  نزيلهما  الفلفل  و  الب�شل  يذبل  ان  بعد 

ن�شيف اإليهما التونه املفتته و الزيتون و البقدون�ص و امللح 

و الفلفل و نرتك احل�شوة جانبا حتى تربد متاما.

دافىء  ماء  كبريه  مالعق   3 مع  ال�شكر  و  اخلمرية  نخلط 

نرتك اخلليط يرتاح ملدة دقائق حتى تتكون رغوة

اإ�شافة القليل من  ن�شيف اخلليط اإىل الدقيق و باقي املقادير ثم نقوم بالعجن مع 

املاء اأو احلليب

ثم نعجنها جيدا ملدة دقائق حتى احل�شول على عجينة لينه و ناعمه و ل تلت�شق 

ناأخذ كرة من العجني و منددها فوق �شطح مر�شو�ص بالدقيق

و نحاول قدر امل�شتطاع اإعطاءها �شكل مربع اأو م�شتطيل

ندهن وجه املربع باملايونيز اأو اجلنب ال�شائل

ثم ن�شع احل�شوة و�شط املربع و نر�ص طبقة من اجلنب املب�شور 

نطوي العجينة من اأحد اجلوانب بحيث تغطي احل�شوة متاما و نر�ص اجلنب

ثم نطويها من اجلانب الثاين و نقطعها اإىل م�شتطيالت

ندهن امل�شتطيالت ب�شفار بي�شة خملوط بن�شف ملعقه �شغريه خل

و نر�ص بحبات ال�شم�شم

نخبزها يف فرن متو�شط حتى يتحمر وجه الفطائر.

املقادير:
قطع حلم

1حبة 
طماطم

ب�شل حبة   1
بطاطا حبات   2

ثــــوم  ـــص  ـــو� ـــش ـــ� ف  2
مقطعني

ملح و توابل

املقادير:
كمون ناعم، ملعقة �شغرية

معدنو�ص ناعمة، ملعقة 

�شغرية

كركم، 0.50 ملعقة

ملح، ملعقة �شغرية

بهار م�شكل، 2 ملعقة �شغرية

دجاج �شرائح كبرية، 3 

حبات كبرية

جزر �شرائح، 4 حبات 

متو�شطة

بطاطا �شرائح، 4 حبات 

متو�شطة

طماطم �شرائح، 4 حبات

فلفل اأخ�شر مقطع، حبة

فلفل اأحمر 

ماء، كوب

زيت زيتون، 3 مالعق

فلفل ا�شود، 0.50 ملعقة 

�شغرية

ثوم مقطع، راأ�ص

الدجاج 
باخل�ضراوات

طريقة التح�سري: 
نختار قطع حلم بدون عظم و نق�شر حبة الطماطم و نقطعها مكعبات و 

نقطع كذلك الب�شل و البطاطا على �شكل دوائر

يف �شحن نخلط جيدا اللحم مع الطماطم و الثوم و الب�شل و الق�شرب 

الياب�ص و الفلفل الأحمر و الأ�شود و امللح وملعقتني زيت حتى ين�شجموا مع 

بع�ص، ن�شع ورق الأملنيوم و ن�شع فوقه ورق طهي و نفرغ فيه اخلليط

نغطي اخلليط جيدا بورق الطهي ثم نغلفه جيدا بورق الأملنيوم و نغلق 

الأطراف

ن�شعه يف �شينية فرن و ندخله للفرن على 200 درجة ملدة �شاعة و 

ن�شف اإىل �شاعتني.

اأطباق حول العامل

اأكالت �شنغافورة عديدة و متنوعة حيث يتنوع املطبخ ال�شنغافوري، ويحتوي 

عنا�شر خمتلفة من عدة جمموعات عرقية، و ذلك نتيجة لتاريخ هذا البلد كميناء 

مع عدد كبري من املهاجرين. تاأثر املطبخ ال�شنغافوري بالعديد من التاأثريات اخلارجية، 

تت�شمن تاأثريات ماليزيا، املجموعة العرقية الأكرب، وال�شني، اندوني�شيا، والهند بالإ�شافة 

اإىل التقاليد الغربية خا�شة النكليزية والربتغالية، ناهيك عن تاأثر �شنغافورة بكل من 

�شريلنكا، تايالند، وال�شرق الأو�شط، ولعل اأبرز ما تقدمه العائلة ال�شنغافورية خالل �شهر 

رم�شان  طبق الأرز والدجاج الهيناين.

الأرز والدجاج الهيناين:
الطبق املف�شل طوال الوقت،خا�شة يف �شهر رم�شان 

حت�شري وهو عبارة عن دجاج مطبوخ يقدم 

مع الأرز املطهو مبرقة الدجاج التي تعد 

نوعيتها عامال حا�شما يف هذا الطبق، 

وميكن يف بع�ص الأحيان �شكب 

القليل من ال�شو�ص فوق 

الدجاج.

املقادير:
احل�شوة:

ب�شلة كبرية مرحي

اأخ�شر  فلفل  حبة  ـ 

مقطعه مكعبات �شغريه

ـ 2 علب تونة م�شفاة

اأخ�شر  زيتون  غ   100 ـ 

بدون عظم مفروم

كبرية  مالعق  ـ2 

بقدون�ص مفروم

ـ ملح /فلفل

زيت  كبرية  مالعق   2 ـ 

ذرة

 كمية من اجلنب املب�شور

�شم�شم للتزين

العجينة:
اأكواب   4 حتى  اأو   3 ـ 

دقيق

ـ 2/1 كوب 

من الياغورت طبيعي

ـ 4/1 كوب زيت

 او 4 مالعق كبار 

ـ امللح

ـ معلقه �شغرية 

كيماويه  خمرية 

:بيكنج باودر

من  كبرية  مالعق   2 ـ 

خمرية العجينه + ملعقه 

كبرية �شكر
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اإعداد:�شميحة عن�شر

�ضنغافورة

حلم 
بالبطاطا 

يف الفرن

الطبق الرئي�سي

م�ضتطيالت التونة واجلنب املقبالت

املقادير:
بي�شكوي بودوار

ني�شكافيه ك  م   1
�شكر ك  م   1
ماء كاأ�ص   1

مقادير الكرمية:

بارد حليب  كاأ�ص   1
ال�شونتيي بودرة  كاأ�ص   1

ـــــازج  ط ـــــنب  ج ـــة  ـــب ـــل ع  2
)ريجيم(

بـــودرة  اأو  لــلــتــزيــني  ــاو  ــاك ك

ال�شكول.

الطبق اجلانبي

التحلية



اخلزينة تنتع�س باإعانة البلدية، 

وجحنيط وبدران مطلوبان يف ال�سعودية

زعيم يوقف الإت�سالت، وعزوف كبري 

عن �سراء اأ�سهم ال�سركة التجارية

غربلة كبرية يف التعداد والإ�ستقدامات مرهونة بحل م�سكل الدائنني

وفاق �سطيف 

�إحتاد عنابة 

�شطيف  وفاق  خزينة  اإنتع�شت 

مليار   2.2 يناهز  مــايل  مببلغ 

بلدية  طرف  من  ممنوح  �شنتيم 

ـــة  ـــان الإع اإطــــــار  �ــشــطــيــف يف 

للفريق  املمنوحة  الإ�شافية 

اإدارة  تراهن  التي  القيمة  وهي 

الوفاق على اإ�شتغالها يف ت�شوية 

الالعبني  م�شتحقات  من  جــزء 

قــبــل نــهــايــة املــو�ــشــم اجلـــاري، 

ال�شطر  ت�شوية  عن  ف�شال  وهذا 

الالعب  م�شتحقات  من  املتبقي 

مــازال  والـــذي  ـــادا  اأم امللغا�شي 

ينتظر احل�شول على م�شتحقاته 

املالية منذ مدة حيث يبقى تخوف الأن�شار كبريا 

من اإمكانية تعر�ص الوفاق لعقوبة خ�شم النقاط 

مهلة  �شابق  وقت  يف  منحت  التي  الفيفا  طرف  من 

اأخرية للوفاق من اجل ت�شوية الق�شية قبل املرور 

اإىل الإجراءات العقابية.

ورا�شلت اإدارة الوفاق الرابطة الوطنية من اأجل 

اأمام  الثالثاء  هــذا  املقررة  املــبــاراة  موعد  تغيري 

العا�شرة  توقيت  من  ب�شار  مبلعب  ال�شاورة  �شبيبة 

والن�شف ليال اإىل اخلام�شة والن�شف م�شاءا وهذا 

من اأجل ال�شماح للفريق بالعودة اإىل �شطيف جوا 

تبقى  وقت  يف  وهــذا  املباراة،  نهاية  بعد  مبا�شرة 

م�شتبعدة  الــوفــاق  طلب  على  الرابطة  موافقة 

اللقاءات  اإجــراء  يف  مــدوار  هيئة  لرغبة  بالنظر 

بني  املباراة  نتيجة  اأن  ل�شيما  موحد  توقيت  يف 

مهمة  والوفاق  ال�شاورة 

احلـــ�ـــشـــابـــات  يف  ـــــدا  ج

املتعلقة باملرتبة الثالثة 

وهذا لكون الوفاق مازال 

يراهن على اإحتالل هذه 

الفوز  ــال  ح يف  املــرتــبــة 

القادمني  الــلــقــاءيــن  يف 

واملــوب مع  ال�شاورة  اأمــام 

اإنتظار تعرث نادي بارادو 

عني  اإىل  ــه  ــت ــرج خ يف 

اجلمعية  ملواجهة  مليلة 

املحلية.

جحنيط  الثنائي  وبات 

عدد  من  ال�شائفة  هــذه  بقوة  مطلوبان  وبـــدران 

نحو  الالعبان  ي�شري  حيث  ال�شعودية  النوادي  من 

العر�ص  املو�شم اجلاري يف ظل  نهاية  بعد  املغادرة 

املايل املغري ف�شال عن تواجدهما يف نهاية عقدهما 

مع الوفاق وعدم حاجتهما اإىل ورقة الت�شريح من 

عبد  الألــعــاب  �شانع  يتواجد  فيما  الوفاق  اإدارة 

منا�شك  اأداء  اأجل  من  ال�شعودية  يف  جابو  املوؤمن 

العمرة علما اأن الالعب مطلوب اأي�شا من النوادي 

امل�شتوى  واأثــار  ال�شائفة،  هذه  بكرثة  ال�شعودية 

اجليد الذي قدمه الالعب ال�شاب دغموم اإعجاب 

الطاقم الفني الذي قرر منح الفر�شة لالعب رفقة 

اأجل  من  الثالثاء  هذا  مباراة  يف  قندو�شي  زميله 

الوقوف على اإمكانياتهما عن قرب. 

الذي  العقد  بف�شخ  عنابة  اإحتــاد  اإدارة  قامت 

اأن  بعد  ــذا  وه عجايل  خل�شر  بــاملــدرب  يربطها 

جديد  مــدرب  مع  التعاقد  الإحتــاد  اإدارة  قــررت 

القادم،  املو�شم  لبطولة  حت�شبا  الفريق  لقيادة 

وكان قرار الإ�شتغناء عن عجايل متوقعا ب�شبب 

النتائج املرجوة منه حيث  املني يف حتقيق  ف�شل 

الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  على  الإحتــاد  �شارع 

الثانية اإىل غاية اجلولت الأخرية من البطولة 

بعد اأن كان يناف�ص يف بداية املو�شم على حتقيق 

اإدارة  اأن  علما  الأول،  املــحــرتف  اإىل  ال�شعود 

لرائد  ال�شابق  املدرب  من  كل  رد  تنتظر  الإحتاد 

بجاية  �شبيبة  مــدرب  وكــذا  زغــدود  منري  القبة 

اأجل  من  لهما  املقدم  العر�ص  على  بوعكاز  معز 

الإ�شراف على العار�شة الفنية للفريق يف بطولة 

املو�شم اجلديد.

واأمام ال�شغط الكبري املفرو�ص من طرف الأن�شار 

فقد اأكد رئي�ص الإحتاد عبد البا�شط زعيم على 

وهذا  الراهن  الوقت  يف  خطوة  اأي  اإتخاذ  عدم 

اأبواب  تبقى  حيث  رم�شان  �شهر  نهاية  غاية  اإىل 

التي  الأطراف  كل  اأمم  ح�شبه  مفتوحة  الفريق 

ترغب يف رئا�شة ال�شركة التجارية للفريق وهذا 

يف اإنتظار البحث عن حل لو�شعية النادي الهاوي 

الفريق،  رئا�شة  من  اإ�شتقالته  زعيم  قدم  اأن  بعد 

ق�شية  اأن  على  اأكــدت  قد  الإحتــاد  اإدارة  وكانت 

ال�شركة  اأ�شهم  ل�شراء  عمريات  املغرتب  تقدم 

التجارية مل تعرف اأي تقدم يف ظل تردد املعني 

ال�شلطات املحلية،  ومطالبته ب�شمانات من طرف 

وهذا يف الوقت الذي مت ت�شجيل عزوف كلي عن 

الرت�شح لرئا�شة النادي من طرف رجال الأعمال 

مبدينة عنابة خالل الوقت الراهن.

ومن جانب اأخر تنقل اأع�شاء جلنة الأن�شار اإىل 

عنابة  لولية  والريا�شة  ال�شباب  مديرية  مقر 

خالل  وطالبوا  عنها  بامل�شوؤولني  اإلتقوا  حيث 

من  املحلية  ال�شلطات  تدخل  ب�شرورة  الإجتماع 

مطالبتهم  مع  الفريق  لو�شعية  حل  اإيجاد  اأجل 

اأي�شا بال�شغط على الرئي�ص احلايل عبد البا�شط 

اأع�شاء جلنة  املغادرة، ومل يفوت  اأجل  زعيم من 

م�شوؤويل  مطالبة  ــل  اأج مــن  الفر�شة  الأنــ�ــشــار 

ملعب  تهيئة  اأ�شغال  يف  قريبا  بال�شرو  املديرية 

1956 وكذا امللعب امللحق حتى يت�شنى  19 ماي 
املو�شم  الرئي�شي  بامللعب  الإ�شتقبال  لــالإحتــاد 

لقادم دون التنقل اإىل ملعب العقيد �شابو والذي 

يبقى غري قادر على اإ�شتيعاب الأعداد الكبرية من 

الأن�شار. 

جمعية  لفريق  الفنية  العار�شة  عن  الأول  امل�شوؤول  طلب 

باأ�شماء  اخللفي  اخلــط  تدعيم  ب�شرورة  بلعريبي  اخلــروب 

جديدة من خالل التعاقد مع مدافع اأمين واأخر اأي�شر ف�شال عن 

النقائ�ص  اأجل تغطية  اإنتداب و�شط ميدان دفاعي وهذا من 

التي يعاين منها الفريق، علما اأن بلعريبي من املنتظر اأن مينح 

ت�شريحهم  �شيتم  الذين  الالعبني  املقبلة قائمة  الأيام  خالل 

من التعداد وهذا بالتن�شيق مع اإدارة الفريق التي تراه على اأن 

يتم ت�شريح عدد كبري من الالعبني وهذا رغم جناح الت�شكيلة 

الثانية،  املحرتفة  الرابطة  حظرية  اإىل  ال�شعود  حتقيق  يف 

رهان  ظل  يف  التعداد  جتديد  اإىل  الفريق  اإدارة  قرار  ويعود 

اجلديد  املو�شم  بطولة  يف  الأوىل  الأدوار  لعب  على  امل�شريين 

وهو الأمر الذي يتطلب التعاقد مع لعبني م امل�شتوى العايل، 

10 لعبني  الإحتفاظ مبدئيا بخدمات  يتم  اأن  املنتظر  ومن 

من تعداد املو�شم الفارط مع ت�شريح قرابة 17 لعب اأخر. 

من  الالعبني  من  عدد  مفكرتها  يف  اجلمعية  اإدارة  وو�شعت 

اأجل �شمهم اإىل تعداد الفريق يف فرتة التحويالت ال�شيفية 

�شانع  عن  ف�شال  وذيــب  بوحكاك  زلمــي،  الثالثي  غــرار  على 

األعاب وداد تلم�شان وليد بلحمري الذي مازال مرتبطا بعقد 

القيام  على  اجلمعية  اإدارة  وتراهن  الوداد،  مع  اإ�شايف  ملو�شم 

يعاين  الذي  املايل  امل�شكل  من  الرغم  على  نوعية  بتعاقدات 

القدامى،  الالعبني  ديــون  م�شكل  ظل  يف  وهــذا  الفريق  منه 

يف  ذيب  معمر  الرئي�ص  اإدارة  �شرعت  الإداري  ال�شعيد  وعلى 

والتي  للفريق  العادية  العامة  اجلمعية  لعقد  التح�شريات 

التغيريات على تركيبتها  بع�ص  اإحداث  اأن تعرف  املنتظر  من 

عن  كليا  غابوا  الذين  الأع�شاء  من  عدد  اإق�شاء  خالل  من 

اجلمعيات ال�شابقة مثلما مييله القانون وهذا يف اإنتظار اإيجاد 

م�شريوها  اأعرب  والتي  للفريق  التجارية  ال�شركة  مل�شكل  حل 

قوانني  اأن  خا�شة  الفريق  ت�شيري  اإىل  العودة  يف  رغبتهم  عن 

الفاف تفر�ص وجود �شركة جتارية لالأندية املحرتفة. 
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الأ�شبق  اجلمهورية  رئي�ص  لي�ص  �شيفنا 

ميلك  قــدم  كــرة  لعــب  بل  زروال  اليمني 

ثالثة  األــوان  حمل  واللقب  الإ�شم  ذات 

اأمل  ثم  باتنة  ومولودية  �شباب  اأندية 

بجريدة  جمعه  لــقــاء  يف  ــال  ق مــروانــة 

مي�شو  املرحومني  اأن  نيوز"  الأورا�ـــص   "
" هرييرا" وعلي  امل�شمى  نزار  وا�شماعيل 

اكت�شفوه،  من  هم  فا�شلي  وحليم  قطاف 

وعمره   1972 �شنة  م�شريته  بدا  حيث 

ــة كـــرة الــقــدم  ــش ــدر� ــوات مب ــن ــش عــ�ــشــر �

قبل  واحــد،  ملو�شم  باتنة  �شباب  بفريق 

اأخذه  حيث  املولودية  لفريق  يتحول  اأن 

الإنطالقة  كانت  ومنها  فا�شلي  املــدرب 

فلعب  ــة،  ــروي ــك ال ملــ�ــشــريتــه  احلقيقية 

قبل  قيادته  حتت  الأ�شبال  �شنف  لغاية 

ليتم  خــمــاري  وعــمــار  قطاف  علي  رفقة 

بف�شل  الأكابر  ل�شنف  مبا�شرة  ترقيته 

بها،  يتمتع  كان  التي  الكبرية  الإمكانيات 

الفرتة،  تلك  يف  اجلديدة  لعبه  وطريقة 

ملك  وكــان  اأميــن  مدافعا  يلعب  كــان  فقد 

ومهاجما  مدافعا  ــان  وك الأميـــن  الـــرواق 

بف�شل لياقته البدنية والعالية وفنياته 

املولودية  وكانت  وتوغالته،  و�شرعته 

حينها تن�شط يف بطولة ما بني الرابطات 

لعب  الفريق،  يف  لعب  اأ�شغر  كان  حيث 

وبن  وبوب�شي�ص  يو�شف  بــن  جانب  اإىل 

وجالب  وغرناعوط  وقــوردا�ــص  عثمان 

وكمال �شمام وبن �شنان و�شديرة وغريهم، 

كــمــا لــعــب مــقــابــالت الــ�ــشــد حــيــث ظفر 

بعد  املــدربــني  وبثقة  اأ�ــشــا�ــشــي  مبن�شب 

�شنف  يف  يلعب  ومل  بالأكابر،  التحاقه 

الأوا�شط �شوى لقاءات قليلة حيث كانوا 

املحلية  املباريات  خالل  به  ي�شتنجدون 

�شعود  وبعد  باتنة،  �شباب  فريق  اأمــام 

املــولــوديــة قوتها  اإ�ــشــتــعــادت  املــولــوديــة 

حيث  الالعبني  من  جديد  جيل  بف�شل 

�شكلوا عالمة فارقة يف �شنوات الثمانيات 

بف�شل الفرديات الالمعة، ورغم املناف�شة 

�شمن  زروال  الــالعــب  كـــان  الــ�ــشــر�ــشــة 

العديد  تداول  رغم  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 

على  الفنية  العار�شة  على  املدربني  من 

غرار املرحومني بن كينوار وقليل وزكري 

حيث  ومقرة،  ومعمري  واأبركان  و�شمام 

اأكد حمدثنا اأنه ا�شتفاد من كل مدرب من 

والتكتيكية،  والبدنية  والفنية  اجلوانب 

يتذكر الالعب زروال داربي 1984 حيث 

اأرجع ما حدث للحكم كو�شة الذي ت�شرع 

ح�شبه يف اإعالن ركلة جزاء واأ�شاف باأن 

املولودية كانت متلك ت�شكيلة قوية جدا 

لكن حطمتها العقوبات يف حق املهاجمني 

عاي�ص وبو�شعيب و�شعيدي واملدافع زيزو 

واملدرب ب�شبا�ص، كما اعرتف اأن املولودية 

للق�شم الوطني يف  كانت ت�شتحق ال�شعود 

ب�شبب  عاك�شها،  احلظ  لكن  الفرتة  تلك 

واأعطى  الإدارة،  خربة  وقلة  الكوالي�ص 

مثال على ذلك مبو�شم 87/88 اأمام املوك 

ال�شعود يف اجلولة ما  الذي خطف منهم 

اأنــه مل  زروال  قــال  الأخـــرية، حيث  قبل 

فريق  اأمــام  الفا�شلة  املقابلة  تلك  يلعب 

مولودية ق�شنطينة بعدما تعر�ص ملوؤامرة 

وكان  ي�شتحقها  ل  عقوبة  عليه  و�شلطت 

ق�شنطينة  رابطة  قبل  من  لها  خمططا 

باتنة،  مــن  الطـــراف  وبع�ص  اجلهوية 

ترجي  فــريــق  ـــام  اأم معاقبته  مت  حيث 

قاملة بعدما اعتدى عليه املهاجم �شالوي 

مباريا  بثالث  ليعاقب  طرده  احلكم  لكن 

باعرتاف  املــوك  لقاء  لعب  مــن  حرمته 

له  اأكــد  الــذي  �شريدي  الرتجي  ا�شطورة 

وقتها باأن عقوبته موؤامرة، واأ�شاف زروال 

مو�شم  اأن   " نيوز  "الأورا�ص  لـ  حــواره  يف 

فيه  ت�شتحق  املولودية  كانت   89/90
�شاندته  الوداد  اأن  اأي�شا معتربا  ال�شعود، 

تنقل  عندما  ذلــك  مــن  ــد  ــاأك وت ــاف،  ــف ال

العام  والأمــني  بولعيد  بن  الرئي�ص  رفقة 

اإجراء  عدم  بعد  العا�شمة  اإىل  برحال 

لقاء العودة بني املولودية والوداد، حيث 

الفاف  رئي�ص  كـــزال  املــرحــوم  لهم  قــال 

املو�شم  هــذا  �شي�شعد  من  هو  الـــوداد  اأن 

بنظام  القادم  العام  يف  �شت�شعدون  واأنتم 

الــوداد  �شعود  اأن  يــدل  ما  وهــو  الكوطة 

بتلك  كثريا  الفريق  وتاثر  مربجما،  كان 

اإحــراز  فر�شة  ي�شيع  جعلته  الأحـــداث 

كا�ص اجلمهورية اأمام وفاق �شطيف الذي 

الفريق  يكن  مل  حيث  متناوله،  يف  كــان 

حم�شرا ب�شكل جيدا وحتى ليلة املقابلة 

كان الفريق مقاطعا للمباراة، ومل تتاأكد 

م�شاركة الفريق �شوى قبل انطالق اللقاء 

يقاطع  اأن  مربجما  وكــان  فقط  ب�شاعات 

الفريق ا�شتالم كاأ�ص اجلمهورية يف حال 

وهو  الهزمية،  حال  يف  وامليداليات  الفوز 

لإ�شتالم  الالعبون  ي�شعد  ومل  ح�شل  ما 

مولود  احلكومة  رئي�ص  مــن  امليداليات 

املــدرب  اأن  زورال  قــال  حيث  حمرو�ص، 

مرة  لأول  ارتكاز  كالعب  اأقحمه  معمري 

على غري العادة من اأجل مراقبة الالعب 

عجي�شة، زروال اإعرتف اأن قوة املولودية 

الالمعة  للعنا�شر  تعود  الع�شرية  تلك  يف 

القاعدي  التكون  وجـــودة  والإ�ــشــتــقــرار 

والإن�شباط ما جعله اأحد اأف�شل الأندية 

هيمن  زورال  الالعب  الثاين،  الق�شم  يف 

على من�شب املدافع الأمين لع�شرية كاملة 

يتمتع  لعب  فهوة  اأحد  يناف�شه  اأن  دون 

عالية  ومــهــارات  جــدا  خا�شة  بكاريزما 

بدنيا وفنيا ومل يجل�ص على دكة البدلء 

حتى مغادرته اإىل فريق اأمل مروانة فلعب 

مو�شما واحد لي�شع حدا مل�شواره الكروي، 

ف�شل  ين�شى  لن  انــه  اأكــد  زورال  الالعب 

واحرتام  ال�شهرة  منحته  التي  املولودية 

لأ�شرة  تهانيه  اليوم مقدما  لغاية  النا�ص 

اأن  معتربا  �شعودها،  مبنا�شبة  املولودية 

على  الــقــادر  الوحيد  زيـــداين  الرئي�ص 

العايل  امل�شتوى  اإىل  املــولــوديــة  ـــادة  اإع

الذين  املولودية  لأن�شار  �شكره  موجها 

يعتربهم نقطة قوة النادي.

ملك الرواق الأمين...
الالعب اليامني زروال

�شاكر. اأ

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

نو�ضتاجلي����������ا
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نهاية  ب�شغف  العلمة  مولودية  اأن�شار  ينتظر 

من  حيث  الفريق،  يف  احلا�شلة  الإداريــة  الأزمــة 

ال�شاعات  يف  اجلــديــة  ـــور  الأم تــبــداأ  اأن  املنتظر 

عدد  مع  اجلارية  لالت�شالت  وبالن�شبة  القادمة 

النادي  اإدارة  الالعبني فهي متوا�شلة من قبل  من 

انتظار  يف  هدوء  يف  ال�شفقات  اإكمال  تف�شل  التي 

ال�شابق  املهاجم  حتويل  م�شتحقات  على  احل�شول 

الإفريقي  الندي  من  �شنيحي  اإبراهيم  للفريق 

وهي  اأورو،  ــف  األ  460 تناهز  بقيمة  التون�شي 

اأن ت�شهم يف دفع ت�شبيقات  �شاأنها  التي من  القيمة 

الالعبني اجلدد.

�شيقومون  اأنهم  العلمة  مولودية  م�شريو  ــد  واأك

بانتدابات نوعية هذه ال�شائفة من خالل التعاقد 

الأوىل  الرابطة  بطولة  يف  ين�شطون  لعبني  مع 

الالزمة،  الإ�شافة  تقدمي  على  قادرين  والثانية 

لعبي  بني  مزيجا  الإ�شتقدامات  تكون  اأن  على 

تفجري  على  القادرين  ال�شبان  والالعبني  اخلربة 

اإمكانياتهم اأكرث يف املوا�شم القادمة.

متاما  قلقها  عـــدم  ــة  ــودي ــول امل اإدارة  واأبـــــدت 

اأن  خا�شة  الــفــريــق  لعــبــي  و�شعية  بخ�شو�ص 

وبالتايل  النادي،  مع  بعقود  مرتبطون  جميعهم 

فاإن اأي لعب مرغم على املرور على اإدارة الفريق 

ال�شائفة،  هــذه  ــر  اأخ فريق  نحو  املــغــادرة  بغية 

من  اأكــرث  الأن�شار  يتخوف  الــذي  الوقت  يف  وهــذا 

يف  التحويالت  �شوق  يف  امل�شتهدفة  الأ�شماء  �شياع 

يف  الثانية  الرابطة  نــوادي  من  الكثري  �شروع  ظل 

النتدابات ال�شيفية حتى بالن�شبة لالأندية التي 

�شعدت هذا املو�شم فقط.

لن  اأنها  اأكدت  الفريق  اإدارة  فاإن  اأخر  جانب  من 

الرحيل  يف  ترغب  التي  بالأ�شماء  متاما  تتم�شك 

الأبــواب  تبقى  حيث  ال�شائفة  هذه  الفريق  عن 

ب�شرط  املــغــادرة  يريد  لعــب  اأي  ــام  اأم مفتوحة 

الناحية  من  الفريق  حقوق  على  احلفاظ  يتم  اأن 

الت�شريح  ورقة  حول  التفاو�ص  خالل  من  املالية 

والتي لن تكون جمانية.

هذا وتداول ا�شم املهاجم ال�شابق للبابية واإحتاد 

�شفوف  تدعيم  اأجل  من  زياية  املالك  عبد  عنابة 

الفريق يف فرتة التحويالت ال�شيفية وهذا يف ظل 

رغبة امل�شريين يف التعاقد مع مهاجم قنا�ص لفك 

مناف�شة  وخلق  الفريق  منها  يعاين  التي  العقدة 

وكان  املــالــك،  عبد  واأيــت  كفي  الثنائي  مع  اأكــرب 

يف  املولودية  �شفوف  اإىل  العودة  من  قريبا  زياية 

اأن اختالفا ب�شيطا  اإل  ال�شيفية  التحويالت  فرتة 

يف اجلانب املايل اأف�شد ال�شفقة، وبالن�شبة لق�شية 

تنتظر  املولودية  اإدارة  فــاإن  ال�شيفي  الرتب�ص 

اأجل  تر�شيم التفاق مع املدرب اجلديد وهذا من 

عدة  وجود  ظل  يف  املو�شوع  هذا  يف  نهائيا  الف�شل 

اأو داخل الوطن  مقرتحات بني الرتب�ص يف تون�ص 

مع الف�شل اأي�شا يف تاريخ انطالقة التح�شريات. 

مل يخف اأن�شار اأمل مروانة قلقهم من 

و�شعية الفريق التي عا�شها يف الأ�شابيع 

الأخرية وهذا يف ظل الركود الذي م�ص 

كل املهتمني ب�شوؤون النادي وخا�شة منذ 

مابني  لق�شم  لالأمل  الر�شمي  ال�شقوط 

يراهن  هــذا  من  وبالرغم  الــرابــطــات، 

رئي�ص الفريق رم�شان ميدون – ح�شبه 

�شيعمل  طموحة  اأهــداف  و�شع  على   -

على جت�شيدها تدريجيا حت�شبا للمو�شم 

الـــكـــروي اجلــديــد ويــ�ــشــعــى مــن الآن 

ت�شحيح  ق�شد  الوقت  من  مزيدا  لربح 

الأخطاء الكثرية التي وقع فيها يف هذا 

يلعب  تناف�شي  فريق  وت�شكيل  املو�شم، 

ال�شعود يف املو�شم القادم.

اإحـــداث  يف  الآن  مــن  مــيــدون  ويفكر 

ـــرارات الــتــي تخ�ص  ـــق ــن ال الــعــديــد م

املقبل  املــو�ــشــم  فـــاإن  الــفــريــق وعــلــيــه 

عدة  حــول  جذرية  تغيريات  �شيعرف 

م�شائل وفقا لالجتماع املنتظر عقده يف 

الأيام القليلة املقبلة.

الأمـــل  اأنــ�ــشــار  اأن  ــر  ــذك ــال ب ــر  ــدي ج

الرجل  طالبوا  الفريق  على  والغيورين 

الأول يف بيت الفريق بالرحيل وت�شليم 

اإعــادة  على  قــادرة  لـاأـ�شخا�ص  امل�شعل 

ف�شل  ميدون  اأن  باعتبار  ملكانته،  الأمل 

وبــات  امل�شطرة  ــــداف  الأه حتقيق  يف 

املراكز  يف  م�شت  موا�شم  منذ  يتخبط 

املو�شم،  هــذا  �شقوطه  لري�شم  ــرية  الأخ

وهو ما جعل ع�شاق ال�شفراء املروانية، 

يلحون عليه بالرحيل.

كما حمل اأن�شار الأمل اأع�شاء اجلمعية 

الفريق،  اإليه  اآل  ما  م�شوؤولية  العامة 

ــدون،  ــي ــوؤ مـــع م ــواط ــت ــال واتــهــمــوهــم ب

وتزكيته رغم ف�شله وعجزه عن ت�شيري 

اللهجة  الأمــل  اأن�شار  لي�شدد  الفريق، 

ويطالبون  العامة  اجلمعية  اأع�شاء  مع 

ل�شحب  قانونية  �شيغة  اإيجاد  ب�شرورة 

الثقة من ميدون وت�شليم امل�شعل للجهات 

القادرة على ت�شيري النادي.

�سفقات "البابية" اجلديدة تربم بعد احل�سول 
على اأموال حتويل الالعب �سنيحي

ميدون يراهن على ت�سكيل فريق تناف�سي 
والأن�سار متم�سكون مبطلب رحيله

مولودية �لعلمة

�أمل مرو�نة
تازوقاغت

ريا�صة الأحد 08 مايو 2969/ 19  ماي 2019 املوافق لـ 14 رم�ضان 171440

تزامنا و�شهر رم�شان الف�شيل جترى عديد 

تازوقاغت  ببلدية  الريا�شية  الن�شاطات 

نظمتها  التي  الكروية  الــدورة  غرار  على 

والتي  تــازوقــاغــت  جنــم  اأنــ�ــشــار  جمعية 

اجلواري  امللعب  تد�شني  مع  موازاة  جاءت 

لب�ص  والــذي  املدينة  و�شط  يف  يقع  الــذي 

ال�شطناعي،  بالع�شب  ــدة  ــدي ج حــلــة 

الواجب  ل�شهداء  تخليدا  الدورة  وجاءت 

الطائرة  ب�شهداء  الأمــر  ويتعلق  الوطني 

الع�شكرية التي حتطمت ببوفاريك وذهب 

�شحيتها اأبناء بلدية تازوقاغت ال�شهيدين 

وعدة  �شاكر  وبوركبة  حمزة  بوعجاجة 

ورحب  الوطن،  ربــوع  خمتلف  من  �شهداء 

كما  تــازوقــاغــت  �شكان  جميع  بالفكرة 

الفرق  للمختلف  وا�شعة  م�شاركة  عرفت 

24 فريقا م�شاركتهم  بني الأحياء، ور�شم 

بلدية  من  فــرق   3 منهم  الـــدورة  هــذه  يف 

اإذ  خن�شلة،  الولية  عا�شمة  من  و3  زوي 

اأعطيت اإ�شارة انطالق الدورة يوم اجلمعة 

املا�شي.

تلعب  والتي  املقابالت  اأن  الذكر  يجدر 

اإقبال  ت�شهد  الرم�شانية  ال�شهرات  يف 

ملتابعة  غفريا  جماهريا  وتــوافــدا  كبريا 

لهذه  املنظم  ت�شريح  وح�شب  املباريات، 

هذه  عــائــدات  فــاإن  بلعاين  عماد  الـــدورة 

كافل  جمعية  مــع  وبالتن�شيق  ــــدورة  ال

بها  واقتناء  �شراء  �شيتم  اخلريية  اليتيم 

على  وتوزيعها  املبارك  الفطر  عيد  ك�شوة 

وهي  واليتامى  والأرامــل  املعوزة  العائالت 

مبادرة اجلميع ثمنها وا�شتح�شنها وهو ما 

العمل  امل�شاركة يف هذا  الفرق  دفع عديد 

اخلريي يف هذا ال�شهر الف�شيل.

امل�شطر �شيكون  اأنه وح�شب الربنامج  كما 

ليلة  مبدئيا  مــربجمــا  الــنــهــائــي  الــلــقــاء 

ال�شابع والع�شرون من هذا ال�شهر املبارك، 

الطائرة  �شهداء  عائالت  تكرمي  و�شيتم 

الع�شكرية التي ذهب �شحيتها  بوعجاجة 

حمزة وبوركبة �شاكر.

عبد الهادي. ب

اأبناء تازوقاغت ين�سمون دورة كروية 
تخليدا لل�سهيدين بوعجاجة وبوركبة �سحايا 

�سقوط الطائرة الع�سكرية ببوفاريك 

ب�شرورة  الأطــراف  من  الكثري  تطالب 

اجلمعية  م�شل�شل  اإنــهــاء  يف  ــراع  ــش الإ�

النتخابية وذلك يف اأقرب وقت ممكن، 

اجلمعية  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ــن  وم

احتمال  مــع  ــاء  ــالث ــث ال يـــوم  مــبــدئــيــا 

ما  ح�شب  يــومــني  اأو  بــيــوم  تــاأجــيــلــهــا 

والريا�شة،  ال�شباب  مديرية  �شتقرره 

النتخابية  اجلمعية  ــالل  خ و�شيتم 

رغم  للفريق  اجلديد  الرئي�ص  انتخاب 

عدم  على  توؤكد  املتداولة  الأخــبــار  اأن 

والذين  الــثــالثــة  املرت�شحني  �شرعية 

اأ�شمائهم  �شم  ومت  للع�شوية  يفتقدون 

ــرة الــقــدم وهي  يف فـــروع اأخـــرى غــري ك

ومت  اأ�شال  متواجدة  غري  وهمية  فــروع 

احلالية  الأو�شاع  ظل  ويف  ا�شتحداثها، 

م�شتقبل  على  التخوف  من  حالة  ت�شود 

الذي  الكبري  الغمو�ص  ظل  يف  الفريق 

اأي�شا  اجلمود  مع  مــوازاة  الفريق  ي�شود 

ال�شعيد  الوقت احلايل على  احلا�شل يف 

الإداري وعدم ات�شاح الروؤية فتخوفات 

هوية  يف  فــقــط  لي�شت  ــاب  ــك ال ــار  اأنــ�ــش

على  �شي�شرف  ــذي  ال اجلــديــد  الرئي�ص 

الفريق يف املو�شم اجلديد بل اإن التخوف 

جديدة  �شراعات  حدوث  من  هو  الأكرب 

الــفــارط  املــو�ــشــم  ح�شلت  الــتــي  كتلك 

ثمن  دفعت  قد  ال�شباب  ت�شكيلة  وكانت 

بعد  الفارط  املو�شم  غاليا  ال�شراعات 

والكتفاء  مبكرا  ال�شعود  ورقة  ت�شييع 

ب�شمان البقاء باأريحية.

النادي  مــن  مقربة  اأطــــراف  وتــقــرتح 

�شرورة التقاء جميع الأطراف من اأجل 

اجلميع  ير�شي  توافقي  بحل  اخلـــروج 

والنتهازيني  الــدخــالء  مــن  والتخل�ص 

اأن  باعتبار  الــفــريــق،  عــن  ــم  ــاده ــع واإب

مــوا�ــشــلــة الــعــمــل يف هــكــذا �ــشــراعــات 

�شتكون  والنتيجة  الفريق  يــخــدم  لــن 

يف  ح�شل  كما  املناف�شة  قبل  معروفة 

املو�شم املنق�شي.

�سباب باتنة

اأحمد اأمني. ب

رئا�سة الفريق ت�ستهوي الكثريين 
والعمل اجلماعي واإنهاء اخلالفات 

اأقـــرب احللول

العاي�ص. �ص  اأحمد اأمني.ب/اأ.ج

اأي  احلــــراكــــتــــة  بـــيـــت  يــــعــــرف  مل 

الكروي  املو�شم  نهاية  منذ  م�شتجدات 

بع�ص  تداول  با�شتثناء   2019/2018
الأطراف اأخبارا عن نية الإدارة بقيادة 

الرئي�ص حليم بركاين يف عقد اجلمعية 

لعر�ص  ــة  ــش ــا� اخل الــعــاديــة  ــة  ــام ــع ال

للمو�شم  ــــي  والأدب املـــايل  التقريرين 

املنق�شي لكن دون حتديد تاريخ عقدها 

الفريق،  بيت  ي�شود  الغمو�ص  يبقي  ما 

ب�شكل  معلومات  ت�شارب  بعد  وخا�شة 

كبري حول هوية الأ�شماء التي �شتتحكم 

اأمور الفريق يف املو�شم اجلديد  يف زمام 

اإىل  دفعه  اأو  بركاين  مبوا�شلة  �شواء 

الإ�شتقالة وتعيني رئي�ص جديد واأكدت 

الكثري من الأطراف الفاعلة يف الفريق 

خا�شة من جانب الأن�شار، اأنهم �شيقفون 

قيادة  يــريــد  �شخ�ص  كــل  جــانــب  اإىل 

الفريق بداية من املو�شم القادم، ل�شيما 

ا�شتعدادها  اأكــدت  احلالية  الإدارة  اأن 

مهامها  من  الر�شمية  لال�شتقالة  الكبري 

يف  يرغب  �شخ�ص  قــدوم  بعد  مبا�شرة 

قيادة النادي كما اأ�شارت هذه الأطراف 

اإىل اأن كل من عرب حقيقة عن تر�شحه 

التقدم  عليهم  الفريق،  لرئا�شة  فعال 

و�شيجد الدعم من طرف اجلميع.

مو�شم  كل  يف  الفريق  اأن  ويبدو  هــذا 

الأخطاء،  نف�ص  يرتكب  جديد  ريا�شي 

ويتفق جميع الأن�شار على اأنه من يريد 

الأمان  بر  نحو  الفريق وقيادته  ت�شيري 

بركاين  مل�شاعدة  �شواء  التقدم  عليه 

بالن�شبة  املهم  ليبقى  به،  الإطاحة  اأو 

ملحبي الفريق هو النطالق ب�شكل ر�شمي 

ويتذكر  اجلديد  املو�شم  ا�شتعدادات  يف 

كان  املا�شي  املو�شم  الإحتــاد  اأن  اجلميع 

يف  انطلقت  التي  الــفــرق  اآخــر  بــني  مــن 

حت�شرياتها للمو�شم اجلديد.

م�شطرة  اآنــــــذاك  الإدارة  وكـــانـــت 

الالعبني  مع  �شريعا  تعاقداتها  حل�شم 

نحو  �شياعهم  مــن  خوفا  امل�شتهدفني، 

تلك  يف  انطلقت  ــي  ــت وال اأخــــرى  فـــرق 

ويتخوف  التدريبات  اأجــواء  يف  الفرتة 

املتاأخرة  النطالقة  من  كثريا  الأن�شار 

املو�شم  يف  ح�شل  مثلما  التح�شريات،  يف 

التح�شريات  بــا�ــشــر  عــنــدمــا  ــي  املــا�ــش

متاأخرا.

الغمو�س ي�سود بيت "احلراكتة" 
وم�ستقبل الفريق على املحك

�إحتاد عني �لبي�ساء

اأحمد اأمني. ب

فيــــما ُخ�ض�ضت عائــــــدات الدورة للـــــعائالت املـــــعوزة..



�ضفقات عديدة 
ت�ضيطر على عقل 

غ���و�رديوال

 

ركزت ال�شحف الإيطالية ال�شادرة 

اأم�ص، على اإعالن جوفنتو�ص، رحيل ما�شيميليانو األيغري، 

املدير الفني للفريق، عقب نهاية املو�شم اجلاري.

وعنونت �شحيفة "لغازيتا ديللو �شبورت": "النهاية.. انف�شال األيغري 

واأنييلي، نهاية لق�شة عظيمة يف كرة القدم".

وتابعت: "األيغري يرحل عن دكة جوفنتو�ص بعد 5 �شنوات 

و5 األقاب ا�شكوديتو.. ومن �شيموين اإنزاغي اإىل �شاري، اجلميع 

يريد ال�شيدة العجوز".

واأ�شافت: "مباراة م�شارعة مع اإيكاردي: اأنا باق هنا يف اإنرت 

ميالن.. مهاجم النرياتزوري يوؤكد ا�شتمراره جمدًدا".

وتابعت: "احتجاجات �شد روما وجا�شربيني يقرتب من خالفة 

رانيريي.. اليوم روما اأمام �شا�شولو وق�شية دي رو�شي يف الأفق". 

 

وخرجت �شحيفة "كوريري ديللو �شبورت" بعنوان: "بعد 5 

�شنوات، انف�شال �شادم، األيغري لن يقود جوفنتو�ص جمدًدا".

وتابعت: "الجتماع الثالث مع اأنييلي ينتهي بالنف�شال بني الطرفني، العن�شر 

احلا�شم كان تدهور العالقة مع باراتي�شي ونيدفيد".

واأ�شافت: "دي�شامب، اإنزاغي، غاردمي، ميهايلوفيت�ص بقائمة املر�شحني خلالفة 

األيغري  يف جوفنتو�ص".

وقالت ال�شحيفة: "روما يف مفرتق طرق من اأجل دوري اأبطال اأوروبا".

وختمت: "دي رو�شي، احتجاجات اجلماهري تنمو �شد اإدارة روما ب�شبب القائد، الليلة اأمام 

�شا�شولو".

 

فيما عنونت �شحيفة "توتو �شبورت": "اختيار اأنييلي، الطالق مع األيغري، وثورة يف جوفنتو�ص.. اإنزاغي، 

دي�شامب و�شاري، هم اخليارات اأمام البيانكونريي، بوكيتينو مر�شح بينما غوارديول يدفع بنف�شه 

بعيًدا".

واأ�شافت: "اإنرت ميالن يح�شل على املوافقة من الحتاد الأوروبي، ميكنه اأن ي�شنع 

�شوق انتقالت كبري بعد اإنهاء القيود املفرو�شة عليه بعد الوفاء 

بالتزاماته فيما يخ�ص اللعب املايل النظيف.

نهاية حقبة 
األيغري 

تت�سدر اأغلفة 
�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

مي�سي ينفي ادعاء اأنطوان غريزمان

اأخرب زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 

لعن�صر هجومي جديد،  النادي، بحاجته  م�صوؤويل 

اإىل جانب البلجيكي اإيدين هازارد، جنم ت�صيل�صي، 

القريب من االن�صمام ل�صفوف الفريق امللكي.

ووفًقا ملوقع "ليفربول اإيكو" االإجنليزي، فاإن زيدان 

حدد حممد �صاح، مهاجم ليفربول، ليكون ال�صلع 

هــازارد  �صي�صم  الــذي  الهجومي،  املثلث  يف  الثالث 

وبنزميا.

لكن املوقع اأكد �صعوبة انتقال �صاح لريال مدريد، 

يف املو�صم املقبل، باعتباره اأحد اأهم جنوم الريدز، 

للمال  امللكي  النادي  امتاك  عدم  اإىل  باالإ�صافة 

الكايف، للجمع بني �صاح وهازارد يف فرتة انتقاالت 

واحدة.

اأم�س  ذكرت  قد  �صبورت�س"،  "�صكاي  �صبكة  وكانت 

فرانكفورت  اآينرتاخت  مهاجم  يوفيت�س،  لوكا  اأن 

العا�صمة االإ�صبانية،  االأملاين، بات قريًبا من نادي 

مليون   60( اإ�صرتليني  جنيه  مليون   52.4 مقابل 

يورو.

وهو ما ي�صري اإىل اأن ريال مدريد، يعلم �صعوبة �صم 

الفرعون امل�صري ح�صب املوقع االإجنليزي.

اأن  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  اأكــد 

جنم  مي�صي،  ليونيل  االأرجنتيني 

اخلا�س  االدعــاء  نفى  بر�صلونة، 

غريزمان،  ــطــوان  اأن بالفرن�صي 

مهاجم اأتلتيكو مدريد.

اأو�صحت  اإ�صبانية  تقارير  وكانت 

ــاء  اأثــن ــان  ــزم ــري غ اأن  مـــوؤخـــًرا 

اأتلتيكو  م�صوؤويل  مع  اجتماعه 

ادعى  الرحيل،  بقرار  الإباغهم 

منه  وطلب  به  ات�صل  مي�صي  اأن 

وهو  بــر�ــصــلــونــة،  اإىل  االنــتــقــال 

االأمر الذي ال يقدر على رف�صه.

"�صبورت"  لــ�ــصــحــيــفــة  ـــا  ـــًق ووف

اأمام  اأكد  مي�صي  فاإن  االإ�صبانية، 

زمائه يف غرف ماب�س بر�صلونة 

اأنه مل يقم باالت�صال بغريزمان، 

�صفوف  اإىل  بالقدوم  الإقناعه 

املو�صم  يف  الــكــتــالــوين  الـــنـــادي 

املقبل.

�صفقة  اأن  ال�صحيفة  وتــوؤكــد 

النادي  اإىل  غــريــزمــان  انــتــقــال 

كبري  برف�س  تتمتع  الكتالوين 

بر�صلونة،  ماب�س  غــرف  داخــل 

قاموا  الاعبني  اأن  اإىل  م�صرية 

باإي�صال هذا ال�صعور اإىل جو�صيب 

ماريا بارتوميو رئي�س البار�صا.

اإدارة  اأبلغ  غريزمان  اأن  يذكر 

ــاء  ــاث ــث ــو مــــدريــــد، ال ــك ــي ــت ــل اأت

ون�صر  رحــيــلــه،  بــقــرار  املــا�ــصــي، 

وداعي  فيديو  االإ�صباين  النادي 

الر�صمي  احلــ�ــصــاب  على  لــاعــب 

للروخيبانكو�س بـ"تويرت".

التقارير  مــن  الــعــديــد  وتــ�ــصــري 

غريزمان  اأن  اإىل  االإ�ــصــبــانــيــة 

اإىل  االنتقال  من  للغاية  قريب 

بر�صلونة، واأن ال�صفقة قد حت�صم 

خال االأ�صبوع احلايل.

اأن  بريطاين،  �صحفي  تقرير  اأكــد 

ماركو�س را�صفورد، مهاجم مان�ص�صرت 

يونايتد، يخاف على م�صتقبله داخل 

قلعة "اأولد ترافورد".

�صن"  "ذا  لــ�ــصــحــيــفــة  ــــا  ــــًق ووف

ينوي  را�صفورد  فــاإن  الربيطانية، 

عقده  جتديد  مفاو�صات  تاأجيل 

ي�صعر  الأنــه  احلمر،  ال�صياطني  مع 

ي�صري  ال  اليونايتد  اأن  من  بالقلق 

قيادة  حتت  ال�صحيح  االجتــاه  يف 

جونار  اأويل  الــرويــجــي  ــــدرب  امل

�صول�صكاير.

اأن ينتهي عقد را�صفورد  ومن املقرر 

 ،2020 �صيف  يف  اليونايتد  مــع 

جتدد  اأن  االإدارة  تــريــد  ولــذلــك 

لنجمها ال�صاب حتى 2022.

ال�صياطني  ونتائج  اأداء  وتــراجــع 

الـــفـــرتة االأخـــــرية من  ــر يف  ــم احل

الفريق  فقد  حيث  احلــايل،  املو�صم 

اأبطال  دوري  يف  امل�صاركة  فر�صة 

اأوروبا باملو�صم املقبل، بعد اأن احتل 

ترتيب  جــدول  يف  ال�صاد�س  املركز 

الربميريليغ بر�صيد 66 نقطة.

مراقًبا  كــان  را�ــصــفــورد  اأن  يــذكــر 

بديا  ليكون  بر�صلونة،  قبل  مــن 

�صواريز،  لوي�س  ــاين  ــواي ــاأوروغ ل

بالفريق الكتالوين.

اأكد تقرير �صحفي اإيطايل، اأن طلب الهولندي ماتيا�س 
دي ليخت، مدافع اأياك�س، يعرقل انتقاله اإىل بر�صلونة، يف 

املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووفًقا ملوقع "كالت�صيو مريكاتو" االإيطايل، فاإن دي ليخت 

طلب احل�صول على راتب �صنوي يف بر�صلونة يبلغ من 8 اإىل 

يورو. مايني   9
وكان هناك اتفاق بني الاعب الهولندي وبر�صلونة، حول 
احل�صول على خدماته ملدة 5 �صنوات، ولكن تغريت طلبات 

مدافع اأياك�س بعد اأدائه موؤخًرا يف دوري اأبطال اأوروبا.
ويرتدد بر�صلونة يف منح دي ليخت راتًبا �صخًما، رغم 

اأنه يعد من اأبرز املواهب ال�صابة يف اأوروبا خال املو�صم 

احلايل.
وينتظر االإيطايل مينو رايوال، وكيل دي ليخت، دخول 

االأندية االإجنليزية يف ال�صفقة، بينما يراقب جوفنتو�س 
الو�صع لكنه لن ي�صارك يف مزاد حول الاعب اإال اإذا ظل 

موقف بر�صلونة جممًدا.

اأجرى ريال مدريد، ظهر اأم�س 

مرانه االأخري قبل مواجهة ريال 

بيتي�س، اليوم ، �صمن مناف�صات 

اجلولة االأخرية من بطولة 

الليغا.

وبح�صب �صحيفة "موندو 

ديبورتيفو" االإ�صبانية، فقد 

غاب عن املران مدافع وقائد الفريق 

�صريجيو رامو�س، وماريانو دياز واألفارو  اأودريوزوال، ليتاأكد 

غيابهم عن اللقاء بداعي االإ�صابة.

ا عن اللقاء الثنائي كا�صيمريو وخي�صيو�س فاييخو بداعي  ويغيب اأي�صً

االإيقاف، حيث �صارك يف املران 20 العبا من بينهم حرا�س املرمى 

الـ3.

ُيذكر اأن رامو�س حاول حتى اللحظات االأخرية، من اأجل اللحاق 

باملباراة االأخرية للمرينغي يف املو�صم، لكنه مل يتعاف من اإ�صابته.

ويحتل ريال مدريد املركز الثالث بجدول ترتيب الليغا بر�صيد 68 

نقطة، بينما ياأتي ريال بيتي�س يف املرتبة العا�صرة بر�صيد 47 نقطة.

اأهم  مــن  واحـــدا  يكون  اأن  مــدريــد  ريــال  يطمح 

القادم،  ال�صيفية  االنتقاالت  �صوق  يف  االأندية 

كبرية  خطط  عن  احلديث،  وتــرية  ترتفع  حيث 

�صخمة  �صفقات  عقد  يف  امللكي  ــادي  ــن ال ــدى  ل

املناف�صة  ل�صاحة  بقوة  والعودة  �صفوفه  لرتميم 

حمليا واأوروبيا.

ون�صرت �صحيفة ماركا االإ�صبانية تقريرا مطوال 

ريال  نادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  توجهات  عن 

مدريد، الذي يتمهل كثريا قبل اإبرام اأي �صفقة، 

خوفا من اخرتاق تعليمات اللعب املايل النظيف، 

التي  ال�صارمة  القوانني  �صحية  الذهاب  وعــدم 

ال�صمانات  توفري  ب�صرورة  النادي،  على  تفر�س 

الكافية ل�صداد كافة ال�صفقات، وعدم وجود ميل 

يف امليزان ما بني النفقات واالإيرادات فيما يتعلق 

بهذه ال�صفقات، وهو االأمر الذي عّر�س ت�صيل�صي 

لعقوبة قا�صية مبنع التعاقدات املو�صم املقبل.

ناديي  موقف  يف  يكون  اأن  اأي�صا  برييز  يريد  وال 

التي  �صيتي،  ومان�ص�صرت  جــريمــان  �صان  باري�س 

املايل  اللعب  قواعد  خــرق  اتهامات  تاحقهما 

قد  ال�صيتي  اأن  ال�صحيفة  بينت  حيث  النظيف، 

 2021-2020 مو�صم  يف  للعقوبة  معر�صا  يكون 

اإذا ا�صتمر بذات �صيا�صة التعاقدات.

قادة  يعي  البيع،  اأو  ال�صراء  عن  االإعــان  وقبل 

عليهم  ينبغي  حيث  االأمــر،  خطورة  مدريد  ريال 

ـــة جــيــدا بــني قــيــمــة الــاعــبــني الــذيــن  ـــوازن امل

اإليه،  والقادمني  برينابيو،  �صانتياغو  �صيغادرون 

للبقاء �صمن قواعد اللعب النظيف.

على  ح�صل  مدريد  ريــال  اأن  ال�صحيفة  وبينت 

توقيع كا من جوفيت�س وميندي، واقرتب كثريا 

بيل  غــاريــث  بــات  املقابل  ويف  هــــازارد،  �صم  مــن 

حاليا  الفريق  يف  و�صعه  من  املنزعج  و�صيبايو�س 

قلعة  الــراحــلــني عــن  اأول  ـــدان  زي قــيــادة  حتــت 

واحلار�س  لورنتي  اأي�صا  لهم  و�صي�صاف  امللكي، 

على  اأي�صا  فــاران  املدافع  ويعترب  نافا�س،  كيلور 

وبالتايل  به،  زيدان  مت�صك  رغم  الرحيل  قائمة 

يطمح النادي يف تاأمني مبلغ 200 مليون يورو من 

يورو  مليون   100 مبلغ  لها  ي�صاف  املبيعات،  هذه 

ي�صرتط االحتاد االأوروبي و�صعها ك�صمان ليتمكن 

النادي من التوقيع مع الاعبني اجلدد.

مبلغ 300 مليون يورو �صيكون هو طموح املريينغي 

يف تاأمني املبالغ الازمة الإبرام ال�صفقات الكبرية 

املر�صحة للقدوم ملدريد خال ال�صيف املقبل، كما 

اأ�صعار  تخفي�س  يف  قدرته  على  يراهن  برييز  اأن 

بع�س الاعبني املبالغ فيها، كذلك عدم الدخول 

ت�صاعف  قــد  اآخــريــن  العبني  على  ـــزادات  م يف 

هناك  كانت  حال  يف  ولكن  احلقيقية،  اأ�صعارهم 

اإمكانية جللب العب بحجم و�صعر نيمار، ف�صيكون 

ببيع  ال�صوق،  قانون  مع  ال�صري  مدريد  ريال  على 

من  املزيد  توفري  اأجــل  من  الاعبني،  من  املزيد 

املبالغ الإمتام مثل هذه ال�صفقات.
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هازارد يعيق ان�سمام �سالح لريال مدريد

�ضول�ضكاير يهدد 
م�ضتقبل ر��ضفورد 

مع �ليونايتد

طلب دي ليخت يعرقل 
انتقاله اإىل بر�سلونة

ح�سم موقف رامو�ش
 من مواجهة بيتي�ش

برييز �سي�سحي باملزيد من الالعبني 
لتوفري نفقات املريكاتو
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اجتماعية،  �شبكة  جمرد  لي�شت  فال�شركة 

ا، تتبعك عرب �شبكة  لأنها �شبكة اإعالنية اأي�شً

على  للعثور  الواقعية  احلياة  ويف  الإنرتنت، 

عر�ص  على  ت�شاعدها  اأن  �شاأنها  من  معلومات 

الإعالنات التي تقدمها لك.

جمع  مــن  بــوك  في�ص  ــاف  ــق اإي ميكنك  ول 

تن�شيط  باإلغاء  قمت  اإذا  حتى  عنك،  بيانات 

ميكنك  ما  واأكرث  بالكامل،  حذفه  اأو  ح�شابك 

القيام به هو احلد مما حت�شل عليه ال�شبكة 

الجتماعية، وفيما يلي بع�ص الن�شائح لإبعاد 

معلوماتك عن في�ص بوك:

بوك  في�ص  يقدمها  التي  املعلومات  حدد  اأولً.. 
لالإعالنات:

ـــدادات،  الإع اإىل  النتقال  عليك  �شيكون 

"الإعالنات" من اخلط الأفقي على  ثم اخرت 

امل�شمى  الق�شم  اإىل  انتقل  ذلك،  بعد  الي�شار، 

"تف�شيالت اإعالنك"، وا�شغط فوق "اإعدادات 
الإعالن".

تريد  كنت  اإذا  ما  تقرر  اأن  ميكنك  هنا  ومن 

بناًء  الإعالنات  م�شاهدة  يف  ال�شرتاك  اإلغاء 

يف  ت�شارك  التي  ال�شركات  من  البيانات  على 

في�ص بوك.

الق�شم التايل هو "الإعالنات التي تراها يف 

كان  اإذا  ما  اختيار  ميكنك  وهنا،  اآخر"،  مكان 

عنك،  حمددة  معلومات  ي�شتخدم  بوك  في�ص 

مواقع  على  تراها  التي  الإعــالنــات  لإظــهــار 

الويب الأخرى.

ثانيا: وقف تطبيقات الطرف الثالث
اأن  املبلغني عن  اأحد  املا�شي، ك�شف  العام  يف 

�شركة  وهي   ،Cambridge Analytica
كانت  املتحدة،  اململكة  يف  �شيا�شية  ا�شت�شارية 

احل�شول  مت  التي  البيانات  ا�شتخدام  ت�شيء 

عن  الف�شيحة  وك�شفت  بوك،  في�ص  من  عليها 

اإىل  بوك  في�ص  ينقلها  التي  البيانات  مقدار 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلارجية.

اخليارات  بوك  في�ص  غرّي  الف�شيحة،  ومنذ 

اجلهات  تطبيقات  ا�شتخدام  بكيفية  املتعلقة 

اخلارجية لبياناتك، لذلك من اجليد اأن نلقي 

اإذا مل تكن  نظرة على اإعداداتك مرة اأخرى 

قد فعلت ذلك موؤخًرا.

من �شفحة "الإعدادات"، اخرت "التطبيقات 

ومواقع الويب" من ال�شريط الأي�شر، ويف اأعلى 

�شفحة الويب، �شرتى قائمة باأية تطبيقات اأو 

مواقع ويب قمت بت�شجيل الدخول با�شتخدام 

ح�شاب في�ص بوك اخلا�ص بك، ومن هنا ميكنك 

اإزالة تطبيقات جهة خارجية معينة اأو احلد 

من املعلومات التي ميكنهم طلبها.

ثالثا.. ا�ضتخدم اأدوات احلجب اخلارجية
في�ص  ــدادات  اإع على  العتماد  عليك  لي�ص 

اأدوات  ــاك  ــن وه مــعــلــومــاتــك،  لــتــاأمــني  بـــوك 

امل�شتوى  اإىل  خ�شو�شيتك  نقل  يف  للم�شاعدة 

التايل.

واأي   Facebook مبنع   Safari يقوم  اإذ 

من  تلقائًيا  اأخــــرى  جلــهــات  تــابــعــة  خــدمــة 

لذلك  الويب،  متتبعات  من  نوعني  ا�شتخدام 

عليك ال�شتفادة من تلك الأدوات.

رابعا.. احلفاظ على موقعك خفي
بوك  في�ص  يعرفه  ما  مقدار  حتديد  ميكنك 

عن الأ�شخا�ص من حولك، �شواء كانوا اأ�شدقاء 

اأو زمالء عمل اأو غرباء يف مرتو الأنفاق.

 اأول ما عليك فعله هو منع و�شول التطبيق 

ل  هذا  لكن  هاتفك،  على  املوقع  خدمات  اإىل 

يك�شف  بك  اخلا�ص   IP الـ  عنوان  لأن  يكفي، 

ــب الــتــي تــزورهــا  ــوي ــع ال ــواق ــن مــوقــعــك مل ع

عليك  لذلك  ت�شتخدمها،  التي  والتطبيقات 

 VPN ـــاءه بــا�ــشــتــخــدام تــطــبــيــقــات  ـــف اإخ

امل�شفرة.

اإذ ميكنك اأن تكون على �شاطئ يف فلوريدا، 

VPN قد تقود في�ص بوك  الـ  لكن خدمات 

اإىل العتقاد باأنك يف مكان اآخر.

خام�ضا.. اإذا مل حتتاجــــــــــــه
 ا�ضتغني عنه

في�ص  تطبيق  تثبيت  جتنب  ا  اأي�شً ميكنك 

من  ال�شركة  مينع  ممــا  هاتفك،  على  بــوك 

اإىل  بك  اخلا�شة  الت�شال  جهات  اإ�شافة 

ما  وهــو  عنك،  بالفعل  املــوجــودة  املعلومات 

املوقع  عن  التخلي  اإىل  النهاية  يف  يقودك 

بالكامل.

وهناك تاأثريات ا�شتخدام اخلدمات الأخرى 

 Instagram اململوكة لـ "في�ص بوك" ، مثل

لذلك   ،Messenger و   WhatsAppو

عنها  ال�شتغناء  يف  اأي�شا  التفكري  ميكنك 

يوم  كل  عنك  يجمعها  التي  املعلومات  لوقف 

في�ص بوك وتطبيقاته.

لي�ص  بــوك  في�ص  اأن  بالذكر،  اجلدير  من 

بيانات  عنك  يجمع  الـــذي  الــوحــيــد  املــوقــع 

طوال فرتة وجودك على الإنرتنت، لأن هناك 

عمالقة اآخرين مثل غوغل، يجمعون معلومات 

ويقول  الإنرتنت،  تت�شفح  واأنت  عنك  مماثلة 

الكمبيوتر  علوم  اأ�شتاذ  �شوفني�ص،  ديفيد 

بجامعة نورث اإي�شرتن الذي يدر�ص التطبيقات 

ال�شبكة  هى  بــوك  "في�ص  اإن  واخل�شو�شية، 

الإعالنية الأكرث و�شوًحا".

انت�شار  مــدى  نــدرك  �شوفني�ص:"ل  وقــال 

عرب  مــعــلــومــاتــنــا  تتعقب  ــتــي  ال الــ�ــشــركــات 

بع�شها  مع  بياناتنا  تتقا�شم  وكيف  الإنرتنت، 

البع�ص."

ميتلك في�ص بوك جميع ال�ضور التي اإلتقطتها فى اأيام العطلة، ويعرف حالتك املزاجية واحلفالت التي حت�ضرها وحتى الوجبة التي تتناولها، 
وهذه لي�ضت مفاجاأة، لأنك ن�ضرتها على �ضفحتك ال�ضخ�ضية، لكن في�ص بوك اأي�ضا لديه طرق للح�ضول على مزيد من املعلومات اخلا�ضة بك.

ك�شف خرباء رقميون، موؤخرا، اأنه بو�شع 

الإلــكــرتوين  غــوغــل  بــريــد  ي�شتخدم  مــن 

الأ�شياء  قائمة  على  يطلع  اأن  "جيميل"، 
التي ا�شرتاها طيلة �شنوات.

فاإن  "م�شابل"،  موقع  نقل  مــا  وبح�شب 

الوارد"  "الربيد  يف  يحتفظ  "جيميل" 
التي  الأ�ــشــيــاء  كــافــة  و�ــشــل  عــن  بن�شخة 

ا�شرتيتها وتلقيت و�شال عنها.

واأو�شح خرباء رقميون، اأن حذف قائمة 

مملة  بعمليات  القيام  يتطلب  امل�شرتيات 

بالنظر اإىل ما ت�شتغرقه من وقت.

ــا ا�ــشــرتاه  ــل م وتــ�ــشــم هـــذه الــقــائــمــة ك

مثل  غوغل  خدمات  طريق  عن  امل�شتخدم 

اإك�شربي�ص"  �شتور" و"غوغل  بالي  "غوغل 
امل�شرتيات  عن  ف�شال  اأ�شي�شتنت"،  و"غوغل 

الربيد  اإىل  تــاأكــيــد  بــو�ــشــل  بعثت  الــتــي 

الإلكرتوين.

ويف اأول تعليق على القائمة املثرية، قالت 

"غوغل"، اإن �شاحب الربيد الإلكرتوين هو 
الطالع  ي�شتطيع  الذي  الوحيد  ال�شخ�ص 

على ما ا�شرتاه.

واأ�شافت ال�شركة اأنها ل ت�شتخدم بيانات 

واأكــدت  اإعالنية،  اأهـــداف  لأجــل  ال�شراء 

"العالية"  حر�شها على درجة اخل�شو�شية 

التي يحظى بها م�شتخدمو "جيميل".

على  ينبغي  املعلومات،  على  وللح�شول 

م�شرتيات  ق�شم  اإىل  يذهب  اأن  امل�شتخدم 

ت�شفح  اأو  الإلــكــرتوين،  الربيد  ح�شاب  يف 

http://myaccount.google.

�شيجد  وعندها،   ،".com/purchases
قائمة طويلة بكل ما اقتناه.

جديدة  اأمنية  ثغرة  اإكت�شاف  موؤخرا  مت 

خربا  هناك  اأن  اإل  ذلــك  ورغــم   ،  Intel يف 

ذلك  منذ  قامت   Intel �شركة  اأن  هو  �شارا 

من  م�شغرة  م�شدرية  �شفرة  باإ�شدار  احلني 

�شاأنها ترقيع هذه الثغرة الأمنية التي اأطلق 

 ”  ZombieLoad ” اإ�شم  الباحثون  عليها 

لل�شركات امل�شنعة للحوا�شيب من اأجل ترقيع 

بع�ص  اأن  اإت�شح  ولكن  حوا�شيبها،  يف  الثغرة 

احلوا�شيب قد تظل عر�شة للخطر.

 ،Apple Insider ووفقا لتقرير من موقع

تظل  قد  الأقــدم   Mac حوا�شيب  اأن  فيبدو 

ت�شتغل  التي  الإلكرتونية  للهجمات  عر�شة 

يف   .ZombieLoad الأمــنــيــة  الــثــغــرة 

يبدو  اآبل،  موقع  على  املن�شور  الدعم  م�شتند 

قبل  اإ�شدارها  مت  التي   Mac حوا�شيب  اأن 

العام 2011 مدرجة على اأنها عر�شة لأنواع 

عدم  وراء  وال�شبب  الهجمات،  مــن  مماثلة 

قدرة اآبل على اإ�شالح الثغرة يرجع اإىل عدم 

امل�شدرية  بال�شفرات  بتزويدها   Intel قيام 

الالزمة.

بالقول:  �شرحت  فقد  اآبل،  ل�شركة  ووفقا 

اأمنية  حتديثات  الطرازات  هذه  تتلقى  ” قد 
 High Sierra اأو MacOS Mojave يف

توفري  على  قــادرة  غري  ولكنها   ،Sierra اأو 

يف  نق�ص  ب�شبب  والرتقيعات  الإ�ــشــالحــات 

من  امل�شدرية  بال�شفرة  اخلا�ص  التحديث 

 Apple موقع  اأو�شح  ذلك،  ومع   .“  Intel
املوقع  على  الدعم  �شفحة  اأن   Insider
ال�شركة  بــاأن  تقول  اآبــل  ل�شركة  الر�شمي 

الكامل”  الرتقيع   ” عليه  ُتطلق  مبا  تطالب 

وقوع  اإحتمال  على  الق�شاء  �شاأنه  من  الــذي 

مثل هذه الهجمات.

اأن  ميكن  ــه  اأن هــو  هــذا  يف  الوحيد  امل�شكل 

يقلل من اأداء النظام بن�شبة ت�شل اإىل 40 يف 

املئة. ومع ذلك، فمن غري الوا�شح كم هو عدد 

ي�شتخدمون  يزالون  ل  الذين  امل�شتخدمني 

قبل  اإطــالقــهــا  مت  الــتــي   Mac حــوا�ــشــيــب 

اأن  اأن ن�شري اإىل  2011. ومع ذلك، نود  العام 

الباحثني ذكروا باأنه من ال�شعب تنفيذ هجوم 

ZombieLoad مما يجعل فر�ص تعر�شك 
لهذا الهجوم منخف�شة اإىل حد ما.

"اأدوبي"  �ــشــركــة  اأثـــــارت 

وذلــك  م�شتخدميها،  غ�شب 

مقا�شاة  عزمها  اأعلنت  بعدما 

يعتمدون  الذين  امل�شتخدمني 

حتى  قدمية،  اإ�شدارات  على 

واإن دفعوا ثمن الربنامج.

ــع  ــوق ــره امل ــش ــ� ـــا ن ـــا مل ـــق ووف

ميل"،  "ديلي  الــربيــطــاين 

ـــالء الـــذيـــن  ـــم ـــع فـــحـــتـــى ال

يدفعون با�شتمرار ل�شتخدام 

مــهــددون  ــــي  اأدوب تطبيقات 

لإ�شتخدامهم  بــاملــقــا�ــشــاة 

الإ�شدارات القدمية من برامج 

ال�شركة، فيما اأر�شلت ال�شركة 

اإلكرتوين  بريد  مل�شتخدميها 

تخربهم فيه ب�شيا�شتها جتاه 

يلتزموا  مل  الــذيــن  العمالء 

بقواعد ال�شركة .

بريدها  يف  ـــي  اأدوب وقــالــت 

اأوقفنا  "لقد  الإلـــكـــرتوين: 

الإ�ــــــــشــــــــدارات الـــقـــدميـــة 

 Creative لــتــطــبــيــقــات 

لل�شروط  وطبقًا   ،cloud
يعد  اأنـــه مل  عــلــيــهــا،  املــتــفــق 

هذه  با�شتخدام  لك  مرخ�ص 

 : اأ�شافت  كما  الإ�شدارات"، 

"يرجى العلم باأن ا�شتمرارك 
ـــدارات  ـــش الإ� ا�ــشــتــخــدام  يف 

عر�شة  يجعلك  قد  املوقوفة، 

للمقا�شاة".

الإعالن ر�سمًيا عن الهاتف 
 Oppo A9x

اأم�ص  يــوم  قامت 

 Oppo �ــشــركــة 

ال�شتار  بـــاإزاحـــة 

ن�شخة  عن  ر�شمًيا 

ــــة مـــن  ــــن ــــش ــــ� حم

 Oppo ــهــاتــف  ال

اأطلقته  الذي   A9
املا�شي  ال�شهر  يف 

 Oppo وتـــدعـــى 

والتغيري   .A9x
فـــيـــه هو  الـــكـــبـــري 

ح�شلت  التي  الرئي�شية،  الكامريا 

 48 بدقة  اأف�شل  م�شت�شعر  على 

القدمي  امل�شت�شعر  مكان  ميغابك�شل 

ميغابك�شل،   16 دقته  تبلغ  الــذي 

.Oppo A9 املوجود يف الهاتف

 Oppo بني  الآخــر  الإخــتــالف 

A9 و Oppo A9x اجلديد يكمن 
ياأتيان  الهاتفني  كال  البطارية.  يف 

 ،4020mAh ب�شعة  بطارية  مع 

 Oppo A9x ــف  ــات ــه ال ولــكــن 

لتقنية  الدعم  مع  ياأتي  اجلديد 

 Oppo VOOC ال�شحن ال�شريع

كانت  التي  التقنية  وهــي   ،3.0
 Oppo A9 الهاتف  يف  مفقودة 

احلايل.

موا�شفات  لبقية  وبــالــنــ�ــشــبــة 

 Oppo الــهــاتــف 

ظلت  فهي   ،A9x
على حالها من دون 

تــغــيــري بــحــيــث ل 

�شا�شة  ي�شم  يــزال 

بــحــجــم   LCD
6.53 اإن�ص وبدقة 
 ،F u l l H D +

ــاين  ــم ـــج ث ـــال ـــع وم

فئة  مــــن  الــــنــــوى 

 M e d i a T e k
ع�شوائية  وذاكرة   ،Helio P70
داخلية  وذاكـــرة   ،6GB بحجم 

بحجم 128GB، ف�شال عن كامريا 

اأمامية بدقة 16 ميغابك�شل. وكما 

 Oppo ميكنك اأن تتوقع، فالهاتف

ب�شكل  كذلك  ياأتي  اجلديد   A9x
 Pie 9 Android م�شبق مع نظام

.6 ColorOS ومع واجهة

 Oppo A9x الهاتف  عموًما، 

لل�شراء  مــتــاًحــا  �شيكون  اجلــديــد 

ال�شني  يف  مــايــو   21 مــن  اإبـــتـــداء 

باللونني الأخ�شر والأ�شود، وب�شعر 

يعادل  ما  وهو  �شيني  يوان   2000
اإىل  اإ�شتناًدا  اأمريكي  دولر   289

اأ�شعار ال�شرف احلالية.

م�سرتيات "جيميل" ي�سجل 
 امل�ستخدمني منذ �سنوات!!

خطوات اأ�سا�سية للحد من �سيطرة في�س بوك على حياتك

ZombieLoad تقول باأنهم عر�سة لهجوم 

اآبل حتذر مالك حوا�سيب Mac القدمية

اأدوبي تهدد م�ستخدميها ب�سبب الإ�سدرات القدمية



باتنة

قال اأنه "يتمنى عودة الأيام امل�سرحية للطفل مبدينة العلمة"

املخرج امل�سرحي فاحت �سلماين  لـ                        :
االإمام ال�ساعر ال�سيخ 

الواحدي"  ال�سعيد  بن  "حممد 

من تنظيم جمعية كري�ضتال للفنون والثقافة بتب�ضة 

يف  بباتنة  اجلهوي  امل�صرح  عرو�س  تتوا�صل 

تقدمي  مت  اأين  رم�صان،  ليايل  فعاليات  اطار 

واخراج   متثيل  ماعز"  "مذكرات  م�صرحية 

الذي  بونة،  اجلديد  للم�صرح  قــوري  حميد 

لرجل  �صوداء  كوميديا  �صكل  يف  عر�صا  قدم 

تاه يف دوامة التناق�صات واملفاهيم واحلياة 

من  كيانه  تزلزل  عبثية  وحمطات  اليومية 

خال االأ�صخا�س الذين جت�صدت فيه مامح 

كاخلري وال�صر، احللم والواقع، الفقر والغنى، 

القناعة والطمع، العدل واالنتهازية، وذلك 

يف قالب فكاهي هزيل ممتع وم�صوق، مركزا 

عن  يبحث  كونه  وعلى  املعا�س،  الواقع  على 

نف�صه و�صط ذكريات احلب والطفولة، ي�صاأل 

النا�س فا جميب، فيفقد ذاته ومعه حوا�صه 

معنى،  ذات  اأ�صبحت  والكلمات  ــوان  االأل فا 

لينزوي اأخريا يف ال�صارع يرق�س ويغني لعله 

اأين قدم حميد  نف�صه من جديد،  يعر على 

غرار  على  مدينة  ثاثني  مــن  ــر  اأك ــوري  ق

وهران، عنابة، م�صتغامن، بجاية، العا�صمة، 

بني �صاف، �صطيف، �صعيدة جيجل.

وقال املخرج "اأن العمل هو ا�صقاط ملذكرات 

جعل  ابــدا،  احلياة  تن�صفه  مل  فقري  ان�صان 

ماأوى له طبعا بعد  من حمطة قطار قدمية 

من  عــان  والـــذي  املجتمع  قبل  مــن  جتاهله 

وياته كثريا، فهذا العمل امل�صرحي  بالرغم 

اإال  وهزلية  فكاهية  الأحـــداث  ت�صمنه  من 

غرار  على  نبيلة  ان�صانية  ر�صائل  يحمل  اأنه 

ا�صرار  مــن  لــه  ملــا  االأ�ــصــري  التفكك  جتنب 

ال�صخ�صية  امل�صالح  وتــاأثــري  االأبــنــاء،  على 

الطموح،   االن�صان  م�صتقبل  على  واالأنانية 

جترب وت�صلط االباء وممار�صة التعنيف �صد 

اأبنائهم وزوجاتهم، تاأثري العادات والتقاليد 

والديانات على حياة اال�صخا�س ب�صكل �صلبي 

عاجلها  التي  االخــرى  الق�صايا  من  وغريها 

املخرج باحرتافية كبرية".

هذا وا�صتمتع ع�صاق الفن الرابع طيلة مدة 

حميد  واأن  خا�صة  بامل�صرحية،  العر�س 

للمو�صيقى  تــوظــيــفــه  خـــال  ومـــن  قــــوري 

واحلركات التعبريية اأثناء م�صاهد املونولوج 

املتتالية  لــاأحــداث  متحم�صا  املتلقي  جعل 

ي�صعر  اأن  دون  النهاية  حتى  البداية  مــن 

ال�صخ�صية  عمق  عا�س  كونه  الوقت  مبــرور 

لوال   ليتحقق  يكن  مل  وهذا  بها،  وتاأثر  فعا 

توظيف اال�صاءة املمتاز والديكور.

رم�صان  لليايل  املميز  الثقايف  برناجمها  اإطار  يف 

نظمت �صهرة اخلمي�س املن�صرم جمعية كري�صتال 

ت�صفوية  م�صابقة  بتب�صة  والثقافة  للفنون 

بلقب  للفوز  البلدية  الثقافية  اجلمعيات  بني 

اجلمعيات النا�صطة واملثقفة.

والرتفيه  الت�صلية  حديقة  اجلمعية  واختارت 

الحت�صان  مميزا  مكانا  بتب�صة  عنابة  طريق 

عدد  ح�صرها  التي  الرم�صانية  ال�صهرة  هــذه 

مع  تفاعلت  التي  والعائات  الفنية  الوجوه  من 

االأجواء احلما�صية.

جمعيات  ع�صر  جمعت  التي  التظاهرة  هذه  وعن 

والثقافة  للفنون  كري�صتال  جمعية  رئي�س  ي�صري 

جاءت  التي  امل�صابقة  هــذه  اأن  حف�صي  زكرياء 

وبرعاية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  من  باإ�صراف 

جاءت  وال�صياحة  والريا�صة  الثقافة  جلنة 

للم�صابقات  ــود  ــه ــع امل الـــروتـــني  مـــن  ــخــروج  ــل ل

اجلمعيات،  بني  تناف�صي  جو  وخلق  الرم�صانية 

املتحدث  نف�س  اأو�صحه  ح�صبما  ت�صمنت  وقــد 

للجمعيات  موجهة  ثقافية  اأ�صئلة  جمموعة 

ح�صب  على  االختيار  عليها  وقع  التي  امل�صاركة 

برناجمها الثقايف املقدم طيلة ال�صنة.

وقد تخللت هذه ال�صهرة الرم�صانية فوا�صل فنية 

احل�صور  ا�صتمتع  والرتفيه  الثقافة  بني  جمعت 

باأجوائها، كما متيز هذا الن�صاط بتكرمي الفنان 

نظريا  الكويفي  قدور  با�صم  املعروف  كاع  قدور 

الثقايف  امل�صهد  الإجنــاح  �صنوات  طيلة  قدمه  ملا 

باالأغنية  للنهو�س  الكبرية  وم�صاهماته  التب�صي 

التب�صية الع�صرية.

الوالية  بعا�صمة  ال�صينيماتيك  قاعة  حتت�صن 

اأيام  فعاليات  االأحد  اليوم  من   بداية  خن�صلة 

مديرية  طرف  من  واملنظمة  واملديح  االن�صاد 

الثقافة لوالية خن�صلة ومب�صاركة فرقة الهزام 

خن�صلة وجمعية املنار الثقافية لوالية �صكيكدة 

وجمعية منار عنابة ا�صافة اإىل جمعية اتفاق 

الدينية  الثقافية  التظاهرة  هذه  �صوف،  لواد 

لا�صتمتاع  متتالية  اأيــام   4 مــدار  على  ت�صتمر 

مبختلف االأنا�صيد واملدائح الدينية املقدمة من 

طرف هذه اجلمعيات من خمتلف واليات الوطن 

خال ليايل رم�صان الف�صيل.

ال�صباب ببلدية قاي�س ويف اطار  من جهتها دار 

برنامج احياء ليايل رم�صان من طرف مديرية 

الثقافة حتت�صن فعاليات الباطو الفني العائلي 

من  ال�صباب،  الفنانني  من  جمموعة  مب�صاركة 

املحلي  الــثــقــايف  املــهــرجــان  حمافظة  تنظيم 

خن�صلة  لوالية  ال�صعبية  والثقافات  للفنون 

اأين  ال�صباب،  موؤ�ص�صات  ــوان  دي مع  بالتن�صيق 

وم�صابقات  عرو�س  تقدمي  الباطو  هذا  ي�صهد 

يتم تقدمي  بها احل�صور كما  لي�صتمتع  واأنا�صيد 

جوائز وهدايا للفائزين، وكما كان مربجما حل 

املا�صي  اال�صبوع  نهاية  العائلي  الفني  الباطو 

احل�صور  كــان  اأيــن  يابو�س  بلدية  على  �صيفا 

اجلميع  �صنع  حيث  ــدا،   ج كبري  اجلمهور   من 

مع  الكبري  التفاعل  خال  من  واملتعة  الفرجة 

خمتلف العرو�س.

تب�صةباتنة

خن�صلة

من  م�صرحية  فرق  عدة  االأخــرة  االآونــة  يف  •برزت 
مدينة العلمة فما هو تف�صر هذا التحول؟

كبري  ن�صاط  وهناك  الثقافة  مدينة  هي  العلمة 

املدينة  بهذه  الثقافية  والتعاونيات  للجمعيات 

على  فقط  لي�س  كــبــريا  ن�صاطا  الحظنا  حيث 

حيث  اخلــارج  يف  وحتى  وطنيا  اأي�صا  بل  املحلي 

للمدينة،  �صفري  خري  وهي  كبرية  اأ�صماء  توجد 

اجلمعيات  من  الكثري  هناك  املثال  �صبيل  فعلى 

م�صرح  جمعية  غرار  على  باملدينة  والتعاونيات 

اإ�صم  ولها  وقدمية  معروفة  جمعية  وهي  مرياج 

بها،  نقوم  التي  للن�صاطات  بالنظر  ال�صاحة  يف 

خمت�صة  وهــي  اأرلــوكــان  جمعية  توجد  وكذلك 

جيدة  اأعمال  وقدمت  العرائ�س  م�صرح  يف  اأكر 

كازا،  غرار  على  اأخرى  تعاونيات  اإىل  باالإ�صافة 

اأفكار وفنون وكذا تافتيكا.

الدولية؟ املحافل  يف  التاألق  �صر  •ما 
بالتاأكيد هناك تاألق يف املحافل الدولية فموؤخرا 

متكنت تعاونية تافتيكا من احل�صول على جائزة 

يف مهرجان امل�صرح بجدولة املغرب حيث �صرفت 

"بانتورا  عر�س  خــال  مــن  اجلــزائــري  امل�صرح 

لها  كانت  اأرلــوكــان  جمعية  وكذلك  �صبي�صيال"، 

م�صاركات نوعية يف تون�س وحتى جمعية م�صرح 

امل�صرح  مهرجان  يف  موؤخرا  �صاركنا  فقد  مــرياج 

له  بالعلمة  امل�صرح  اأن  واأقــول  باملغرب،  الــدويل 

هناك  الأن  االأزل  منذ  عميق  وهو  واأ�ص�س  تاريخ 

ب�صماتهم  تــركــوا  الــذيــن  الفنانني  مــن  الكثري 

وا�صحة.

جديدة؟ م�صاريع  اأو  اأعمال  من  •هل 
هناك م�صاريع جديدة يف م�صرح الطفل الأننا يف 

الكمية،  ولي�س  النوعية  على  نراهن  اجلمعية 

"اللعبة"  ولدينا عر�س يف م�صرح الطفل بعنوان 

التجربة  وكــانــت  فاطمي  �صفيان  اإخــــراج  مــن 

لدينا  واأي�صا  العمل،  هذا  عر�س  خال  ناجحة 

مبنا�صبة  قريبا  النور  �صرتى  جديدة  م�صرحية 

"الفر�صان  بعنوان  جوان  �صهر  يف  الطفولة  عيد 

االإخـــراج  بينما  الن�س  كتبت  حيث  الثاثة" 

لنا  وبالن�صبة  فاطمي،  ل�صفيان  وال�صينوغرافيا 

باأعمال  القيام  على  نراهن  فنحن  اجلمعية  يف 

غريها،  اأو  الديكور  الن�س،  حيث  مــن  جــديــدة 

له  يكون  فقط  واحــد  عمل  الإنــتــاج  وم�صتعدون 

�صدى وجناح بدال من 5 اأو6 اأعمال، حيث اأنتجنا 

مع  والزجاجة"  "العفريت  م�صرحية  قبل  من 

العراقي عمار �صيف وكان عما حمرتما  الكاتب 

جدا بدليل اأن هناك الكثري ممن يطلبون اإعادة 

للكبار  وبالن�صبة  امل�صرحية،  ــذه  ه م�صاهدة 

"على  بينها  من  اأعمال  عدة  باإخراج  قمت  فقد 

خارج  بع  �صاركت  الذي  العر�س  وهو  الر�صيف" 

طارق  تاأليف  من  وهــو  كبري  �صيت  ونــال  الوطن 

ع�صة اإبن خن�صلة الذي اأحييه باملنا�صبة، وكذلك 

قمت بتقدمي ديو "زواج �صعيد" من اإخراج �صفيان 

فيه  وتناولنا  ق�صار  فاتن  الفنانة  ومع  فاطمي 

واقع املمثل امل�صرحي يف حياته الزوجية.

يحجب  ال  واخلارجية  الوطنية  املحافل  يف  •التاألق 
النقائ�ض، األي�ض كذلك؟

املن�صاأت  من  الكثري  اإىل  نفتقر  نحن  بالتاأكيد 

امل�صرح  قاعة  اأن  حيث  العلمة  مبدينة  الثقافية 

الثقايف غري  املجمع  اأن  اجلهوي �صغرية جدا كما 

الثقافية،  االأعمال  كل  احت�صان  اأجــل  من  كاف 

ومدينة بحجم العلمة حتتاج مرافق اأكرب واأكر 

نلقى  لو  الواقع  هــذا  من  نغري  اأن  نحاول  ونحن 

الدعم الكايف من جميع اجلهات.

ال�صعبي  الراك  من  امل�صرحي  الفنان  موقع  هو  •ما 
الايل؟

يف  وي�صاهم  لل�صعوب  االأويل  املحرك  هو  امل�صرح 

هذا  من  جــزء  هو  والفنان  بطريقته،  التغيري 

اأجل  مــن  تبح  لــن  الفنانني  ــوات  ــص واأ� احلـــراك 

مرافقة هذا احلراك لتحقيق االأهداف املن�صودة، 

يف  قبل  من  �صاركنا  وقد  ن�صارك  كفنانني  ونحن 

اإدارة  �صد  اإنتفا�صة  يف  موثقة  واالأمــور  العلمة 

امل�صرح 

اجلـــهـــوي 

حيث  �ـــصـــنـــوات  واحلقرة مــنــذ  بالظلم  نددنا 

يف  احلــراك  هــذا  ينجح  اأن  ونتمنى  والتهمي�س، 

التاأ�صي�س جلزائر جديدة بحلة اأبهى مبنية على 

قيم املحبة والت�صامح والعدل.

الوار هذا  بهذا  نختم  اأخرة  •كلمة 
للطفل  امل�صرحية  االأيــــام  عـــودة  ــى  ــن واأمت

كثريا  نحتاج  الأنــنــا  وهــذا  العلمة  مبدينة 

اأو  �صواءا كفنانني  التظاهرات  مثل هذه  اإىل 

االإحتكاك  اأجل  من  لاأطفال  بالن�صبة  حتى 

االأيام  وهــذا  الوالية،  خــارج  من  بنظرائهم 

االأربعة  الطبعات  خال  فيها  �صاركت  التي 

ال�صابقة مهمة للغاية الأن بناء الدولة يقوم 

يكون  اأن  ينبغي  الــذي  ال�صاعد  اجليل  على 

رم�صان  اخلتام  ويف  القيم،  مبختلف  مت�صبعا 

كرمي لكل طاقم اجلريدة ومتابعيها. 

االأثــري  املوقع  حماية  عملية  ت�صتهدف 

باتنة  ــة  ــوالي ب بــريــكــة  بـــدائـــرة  طبنة 

م�صاحة قدرها 273 هكتار، ح�صب ما اأكده 

املدير املحلي للثقافة، عمر كبور.

الدرا�صة  باأن  لــواأج  امل�صوؤول  نف�س  واأو�صح 

اخلا�صة بحماية هذا املوقع االأثري الهام 

اأن  م�صيفا  النهائية  هي حاليا يف مرحلتها 

بعد  جاء  حلمايتها  امل�صاحة  هذه  حتديد 

عمليات  وكــذا  امليدانية  اخلرجات  عديد 

طرف  من  معامله  وحتديد  للموقع  تقييم 

خمت�صني يف علم االآثار وباإ�صراف من وزارة 

الثقافة.

التي  املعاينة  تلك  على  بناء  تقرر  وقــد 

اأ�صا�صا اإىل  متت على مراحل وكانت تهدف 

املدينة  لهذه  احلقيقي  االمــتــداد  حتديد 

تو�صيع  االأر�ـــــس  ــت  حت حــالــيــا  ــغــمــورة  امل

وهي  هكتار   273 حماية  لت�صمل  الدرا�صة 

التي  بامل�صاحة  مقارنة  معتربة  م�صاحة 

كانت قد �صنفت يف فرتات �صابقة من املوقع 

وفقا  فقط  هكتار،   70 بحوايل  واملــقــدرة 

لنف�س امل�صدر.

و�صت�صمح هذه العملية بحماية موقع طبنة 

الذي يقع على احلدود االإدارية بني بلديتي 

بريكة وبيطام �صرق الطريق الوطني رقم 

ومدوكال  بريكة  مدينتي  بني  الرابط   70
ما  ح�صب  يهدده،  خطر  كل  من  وحمايته 

اأفاد به مدير الثقافة بالوالية.

التاريخية  اأهميته  طبنة  موقع  وي�صتمد 

مبديرية  الــرتاث  م�صلحة  وفق  واالأثرية 

اإىل  تعود  اآثــار  على  احتوائه  من  الثقافة 

فيما  واالإ�ــصــامــيــة  الرومانية  احلقبتني 

اأواخــر  اإىل  املدينة  اإنــ�ــصــاء  تــاريــخ  يعود 

القرن الثاين للمياد وفق مراجع تاريخية 

خمتلفة.

اأن موقع طبنة مت ت�صنيفه يف �صنة  يذكر 

الرتاث  قائمة  �صمن  وت�صجيله   1950
ذات  ـــق  وف  ،1968 يــنــايــر  يف  ــوطــنــي  ال

امل�صدر.

حماية املوقع الأثري طبنة ت�ستهدف م�ساحة بـ 273 هكتارا
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م�سرحية "مذكرات ماعز" الغو�ش 
اطالق م�سابقة الفوز بلقب اجلمعية يف دهاليز احلياة البائ�سة بقالب هزيل

النا�سطة الفعالة واملثقفة يف رم�سان

اأنا�سيد ومدائح دينية 
وبالطوهات عائلية 

لإحياء ليايل رم�سان 

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
يتحدث املخرج امل�صرحي فاحت �صلماين ابن مدينة العلمة �صرق والية �صطيف يف هذا الوار عن واقع امل�صرح مبدينة العلمة، ف�صل عن 

جتربته يف االإخراج والتمثيل ونظرته اإىل م�صاركة الفنان امل�صرحي يف الراك ال�صعبي الذي تعرفه البلد منذ اأ�صهر.

حـــوار: عبد الهادي بدري

فواني�ض

ورد عــن الــكــاتــب جــمــال الــديــن الــواحــدي 

"ولد  �صطيف:  منطقة  اأعـــام  يخ�س  فيما 

الواحدي  ال�صعيد  بن  حممد  وال�صاعر  االمام 

احلاّمة  بقرية  م   1886 �صنة  بالتقريب 

ت�صجيله  ومت  �صطيف  والية  جنوب  بوطالب 

م،    1892 �صنة  املــدنــيــة  احلــالــة  �صجّل  يف 

ترعرع يف قريته االأم احلاّمة املتاخمة جلبال 

بالعلم  ال�صلة  وثيقة  عائلة  يف  ــــس  االأورا�

م�صجد  يف  الكرمي  القراآن  وحفظ  والــُقــراآن، 

رفقة  الواحدي  الواحد  عبد  بن  علي  زاويــة 

ثّم  القرية  اأبناء  من  واأقرانه  عمومته  اأبناء 

�صار ُمعلما للقراآن بنف�س الزاوية، وهناك بداأ 

ال�صويف  وال�صعر  امللحون  ال�صعبي  ال�ّصعر  نظم 

وراح يقراأه يف املنا�صبات واالأعياد الدينية يف 

قريته والقرى واملدن املجاورة.

معّلما  ال�صعيد  بن  حممد  ال�صيخ  ا�صتغل      

وملان  عني  قرابة  الطري  ق�صر  بجامع  للقراآن 

زاويــة  اإىل  انتقل  ثــّم  �ــصــنــوات،  ثــاث  مــدة 

�صطيف  مدينة  جنوب  الواقعة  اخلرّي  �صيدي 

وهناك  بالتقريب،  م   1930 �صنة  من  بداية 

و�صيوخ  علماء  مع  �صداقة  عاقات  ربطته 

املــجــاورة،  واملــنــاطــق  �صطيف  منطقة  زوايـــا 

الب�صري  حممد  العّامة  ال�صيخ  منهم:  ونذكر 

يحيى  الرحمـن  عبد  ال�صيخ  االإبــراهــيــمــي، 

الّطيب  حمّمد  ال�صيخ  بيبي،   بــن  ال�صريف 

بلعي�صاوي  ال�صعيد  ال�صيخ  واإخوته،  هرباجي 

العربي بن  العامة حممد  ال�صيخ  اأخته  وابن 

التباين الواحدي وغريهم.

انتقل اإىل مدينة �صطيف حوايل �صنة 1949 

م رفقة عائلته وا�صَتقّر بها، و�صكن يف حي باب 

ب�صكرة )و�صط مدينة �صطيف حاليا(، وتويّف 

فيها رحمه اهلل يوم 28 جوان �صنة 1964 م، 

راأ�صه قرية احلامة بوطالب يف  ُدفن مب�صقط 

�صعبيا  �صيدي عمر، تاركا وراءُه تراثا  مقربة 

ال�صاعر  ابنه  اأكــربهــم  اأبــنــاء  وعـــّدة  كــبــريا، 

ال�ّصعر  ملكة  منه  اأخــذ  الــذي  خل�صر  ال�صعبي 

و�صلك خطاه يف دروب االإبداع وال�صعر ال�صعبي 

امللحون.

م�صمر  عـــود  :ال  املــ�ــصــهــورة  قــ�ــصــائــده  مــن 

اأنا  اعملت  وا�ــس  �صيدي  ربــي  بيا  )املعروفة 

ووليدي(، ال ت�صتكر، قمري الطيقان، خل�صر 

يا  �صلوا  �صلوا  عليك،  نــاب  ما  خالقي  كبدي 

اإخوان، اليل جواد م�صمر .. اإلخ .

كتبها  التي  �صيدي  ربــي  يــا  ق�صيدة  تعترب 

اإحـــدى اأيــقــونــات الـــرتاث اجلــزائــري، كتبها 

حوايل �صنة 1937 م بعد هجرة ابنه املجاهد 

الواحدي  حممد  بن  خل�صر  احلــاج  ال�صاعر 

طرف  من  مرة  اأول  غناوؤها  ومت  فرن�صا،  اإىل 

�صعيد  ال�صعادة ملدينة �صطيف )الفنان  فرقة 

اأن كانت  مهنتل( بداية من اخلم�صينيات بعد 

تغنى يف جل�صات الفلكلور ال�صعبي واالأعرا�س 

واملنا�صبات الدينية، ومطلعها االأ�صلي: ال عود 

مكّدر،  والغيم  مغير،  واحلــال  يديني  م�صمر، 

يعجبني يف لونو غاية. 

مقطع من �صعره : 

الدنيا بدروجها كيف ال�صلوم    ** 

غرت نا�س ماح �صينة كاحة   

ت عنو ما �صرب و بقى ملجوم      ** �صداَّ

     عا�صقها بالقلب ال كان جياحة

الدنيا هيا اللي جتلب لهموم           **  

         ما فيها حّتى بنانة و ماحة

امليحة للي ركب فيها ملجوم         **         

  و يقري لوالد علمو للواحة

        ** اميّد الزكاة ويع�ّصر وي�صوم  

  وي�صلي االوقات عند الترباحة

معلم قراآن وقامة
 من قامات امللحون

التغيري" يف  و�سي�ساهم  ال�سعوب  حلياة  املحرك  هو  "امل�سرح 



الكاتبة ال�صابة كرمية طالبي/ خن�صلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�صان  �صهر  اأترقب    

ع�صر  احدى  بعد  الأَيِنّ  ال�صنوية،  اإجازته 

�صهرا من الرك�س امل�صتمر يف العديد من 

جماالت احلياة ، اأ�صعر بالتعب والرغبة 

يف اأن اأ�صرتيح واأهداأ مع نف�صي يف اجازة 

روحية اأكون فيها مع اهلل، اأطوف برحاب 

كتابه الكرمي واأنهل من كنوزه ، اأعيد ترتيب 

ح�صاباتي، واأنظر يف اأولوياتي واأقف ب�صدق مع  

ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�صاحها الأكون اإن�صانة اأف�صل.

الطبخ  قليا مبجال  الأهتم  ال�صهر  الكتابة خال هذا  ابتعد عن 

اأن�صى دائما ترتيل بع�س من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 

التوا�صل  مــواقــع  على  الــربامــج  بع�س  ومتابعة  وجــل  عــز  اهلل 

االجتماعي.

 في

جلي�شي يف رم�شان

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"

حدث يف رم�صان
من عيوب الرجال اأنهم دائما يت�صرعون 

يف قراراتهم

كاد رجل اأن يقتل غريبا 

يف بيته 

تبني فيما بعد اأنها 

زوجته من دون ماكياج 

�صباح اليوم االأول من 

رم�صان؟!.

حالة خا�صة
قالك واحد طلع يف 

طيارة 

 جات امل�صيفة قاتلهم ا�صكون ليدوخ؟

هز هذا ال�صيد يدو قالها اأنا عطاتو الدوا 

 ممبعد �صوي زادت جات قاتلهم ا�صكون 

ليدوخ؟

قالها اأنا زادت عطاتو دوا  

زاد �صوي جات قاتلهم ا�صكون ليدوخ؟

قالها اأنا زادت عطاتلو 

الدوا 

املهم وحد الع�صر مرات 

حتى مات ال�صيد من 

الدوا بزاف 

�صافو بطاقة التعريف 

لقاو ا�صمو "ليدوخ 

يحيى"؟!!.

ا�صتهبال
اأ�صعب موقف تكون يف االإمتحان

تقول ل�صاحبك ب�صوت خافت وخجول

ال�صوؤال الثاين

يقولك وا�س بيه؟!!.

معلومات م�سلية

االبرة  
والربغوث 
والر�سالة

اأمثال �سعبية

طفل  ثم  اجلنني  اأوله  الإن�شان  منو  • تطور 
ثــم �شبي ثــم غـــالم ثــم يــافــع ثــم فــتــى ثم 

ثم  �شمل  ثم  عنطنط  ثم  �شارخ  ثم  طرير 

ا�شمط ثم كهل ثم �شيخ ثم هرم.

ثم  �شبية  ثم  الن�شاء..طفلة  مراتب   •
نــاهــد ثــم مع�شر ثــم عـــارك ثم  كــاعــب ثــم 

ثم  كهلة  ثــم  ن�شف  ثــم  �شهلة  ثــم  عــانــ�ــص 

عجوز ثم حيزبون.

واأوم�ص  باليد  واأ�شار  بالراأ�ص  اأوماأ  • نقول 
واملع  بال�شفاه  باجلفن وغمز باحلاجب ورمز 

بالثوب واألح بالكم اأي كم الثوب.

الن�شح  ثم  الــرذاذ  ثم  الطل  اأوله  املطر   •
ثم الهطل ثم الوابل.

ثم  اجلدول  ي�شمى  منها  الأ�شغر  الأنهار   •
الطبع ثم  الربيع ثم  ال�شري ثم اجلعفر ثم 

اخلليج البحر.

ثم  النبكة  اأ�شغرها  اجلبال….  ترتيب   •
الزبية ثم جنوه ثم  الرابية ثم الكمة ثم 

ريع ثم قف ثم ه�شبة ثم قرن ثم فدك ثم 

�شلع ثم نيق ثم فطور ثم باذخ ثم �شاهق.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على ثالثة 

ما حبابات ما جريان 

، وحدة ما ت�شوف�ص و 

تخيط الكتان؟ و وحدة 

ما مت�شي�ص و تنقز 

احليطان؟ و الخرى ما 

ت�شمع�ص و جتيب اخلرب 

من ما كان؟

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�صع ع�صر من �صهر ماي

بيرب�ص  الظاهر  بقيادة  امل�شلمون  ـ   1268
يد  من  اأنطاكية  مدينة  با�شرتداد  ينجحون 

ال�شليبيني بعد اأن ظلت باأيديهم 170 �شنة.

يقوم  كــولــومــبــو�ــص  كري�شتوفر  ـ   1609
املحيط  عــرب  والأخــــرية  اخلام�شة  برحلته 

الأطل�شي.

م�شر  عــلــى  الفرن�شية  احلــمــلــة  ـ   1798
بقيادة  الفرن�شي  طولون  ميناء  من  تتحرك 

نابليون بونابرت.

لال�شتعمار  ال�شعبية  املــقــاومــة  ـ   1881
تفر�ص  بوعمامة  ال�شيخ  بقيادة  الفرن�شي 

بقيادة  ال�شتعمار  جلي�ص  مــروعــة  هــزميــة 

"املويلك"  معركة  خــالل  اإينو�شنتي  العقيد 

التي جرت بالقرب من ق�شر ال�شاللة.

بت�شكيل  يقوم  جنيب  حممد  اللواء  ـ   1953
جناح  بعد  ــك  وذل م�شر  يف  الثانية  حكومته 

ثورة جويلية.

1955 ـ جمل�ص الوزراء الفرن�شي يوافق على 
اجلزائر  يف  الفرن�شية  القوات  عدد  رفع  قرار 

اأخرى  نــداءات  الع�شكرية  ال�شلطات  بتوجيه 

-1952 فـــرع  بفرن�شا  الحــتــيــاط  جلــنــود 

اجلزائرية. الثورة  ملواجهة   1953
امل�شلمني  للطلبة  الــعــام  الحتـــاد  ـ   1956
عام  اإ�ــشــراب  ل�شن  نــداءا  يوجه  اجلزائريني 

اللتحاق  اإىل  ــم  ــاه ودع امل�شلمني  للطلبة 

امل�شاهمة  و  الوطني  التحرير  جي�ص  ب�شفوف 

يف حترير الوطن.

1964 ـ الحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني 
"اليوم  لإحياء  ماي   19 تاريخ  تكري�ص  يقرر 

�شنة  ملــ�ــشــربــي  تــكــرميــا  للطالب"  الــوطــنــي 

.1956
1989 ـ اإ�شرائيل تعتقل ال�شيخ اأحمد يا�شني 

موؤ�ش�ص حركة حما�ص.

من  تن�شحب  ال�شوفياتية  القوات  ـ   1990
اأكرب قاعدة ع�شكرية يف املجر.

"�شن  ال�شينية  الفالحة  مقتل  ـ   2001
زوجنهوا" على يد ال�شلطات ال�شينية لرف�شها 

اخل�شوع لعملية تعقيم ملنعها من الإجناب.

فل�شطينية  حــكــومــة  ت�شكيل  ـ   2009
فيا�ص،  �شالم  برئا�شة  اهلل  رام  يف  جــديــدة 

املجل�ص  يف  فتح  حــركــة  كتلة  قاطعت  ــد  وق

قالت  بينما  احلكومة،  الفل�شطيني  الت�شريعي 

حركة حما�ص باأن احلكومة غري �شرعية واأن 

الوطني  للحوار  متعمدا  تخريبا  يعد  ت�شكيلها 

وتوؤكد  احلــوار  مل�شتقبل  وتهديد  الفل�شطيني 

عدم التعامل معها.

على  الأوىل  ــة  املــدر�ــش تــد�ــشــني  ـ   2012
القدم  كــرة  حكام  لتكوين  الوطني  ال�شعيد 

مب�شتغامن.

2016 - اخلارجية امل�شرية تعلن ر�شميا عن 
حتطم طائرة م�شر للطريان رقم 804 قبالة 

ال�شواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكبا.

ثاث  يف  حزينة  ق�صة  يل  خل�س  ـ 

كلمات..مثل منزل دون اأّم؟

نوال بن غزال اأم البواقي

جــدا  ــة  ــوؤمل ــل..م ــص ــ� ع دون  زالبـــيـــة 

هذي!؟.

ـ هل يغلبك ال�صوم اأم اأنك تتغلب عليه 

يا �صي عاوة؟

وردة بوعون �صوق اأهرا�س

يغلبني االأوبا�س من الب�صر يا وريدة..

ال�صوم فيه اخلري!؟.

ـ كيف ميكننا اأن نقنع اجليل اجلديد 

كنا  اإذا  النجاح،  مفتاح  التعليم  ــاأن  ب

ول�صو�س  فــقــراء  بخريجني  حماطني 

اأثرياء؟

علي فاحي ب�صكرة

مبحكمة �صيدي احممد!!.

الرد  يف  اأحدهم  يف�صل  عندما  ملــاذا  ـ 

مذمتي  اأتتك  اإذا  اأحدهم...يقول  على 

من ناق�س فهي ال�صهادة يل باأين كامل؟

عبدو نزار قبايلي ق�صنطينة

على  ويرتحم  الريح  باب  ي�صد  هكذا 

�صي  يا  ت�صمع  قــالــهــا..اأمل  يل  ال�صاعر 

�صيم  من  املقدرة  عند  العفو  اأن  عبدو 

على  مقولة  جمرد  اأنها  الرجولة..اأم 

ح�صاب فهامتك!؟.

ـ �صي عاوة قمة احل�صلة كي يعيطلك 

واحد يف التيليفون وما جتاوب�س يعاود 

يعيط برقم واحد اآخر وجتاوب؟ 

ر�صا فوغايل ميلة

قمة  نــورمــال  جتيك  ال�صفاقة  قمة 

اخلرطي يقولك ما حقك�س قمة لهبال 

تقولو كنت م�صغول وغري كي كملت على 

ي�صدقك  التمجنني  قمة  هزيت  بيها 

قمة اإفري�صت راك تقرا وحاط روحك 

عمك  تــخــاريــف  مــع  لنتيجة  تــو�ــصــل 

عاوة؟!!. 

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
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يا اللي تن�صن�س على احوال 

النا�س همك يا م�صوم اكدا�س حكـــمة
اإن النعمة مو�شولة بال�شكر وال�شكر 
متعلق باملزيد، ولن ينقطع املزيد من 

اهلل حتى ينقطع ال�شكر من العبد

�صيارة 

الكهربائي؟!

�سورة م�سحكة



اأطرت م�شــالح اأمن ولية �شطيف 

يف جمال �شــرطة العمران وحماية 

طــوال  التطهــري  وكــذا  البيئــة 

�شــهر اأفريــل املا�شــي، العديــد مــن 

الأن�شــطة الوقائية واتخاذ جملة 

من الإجــراءات الردعيــة الكفيلة 

ب�شــد كل اخلروقات التي من �شاأنها 

اأن ت�شيء للعمران والبيئة، مع كبح 

كل الت�شرفات التي تعر�ص املواطن 

ملخاطر �شــحية، حيث قامت خالل 

هذه الفــرتة بتحريــر خمالفات يف 

جمــالت عــدة  علــى غــرار جمــال 

العمران، حيث حررت 56 خمالفة 

تتعلــق باإجناز اأ�شــغال البنــاء دون 

رخ�شــة، و5 خمالفات تتعلق بعدم 

البنــاء  لرخ�ــص  البنــاء  مطابقــة 

امل�شلمة.

اأما يف جمال البيئة فقد مت حترير 

خمالفتــني اثنتني متعلقتــني بعدم 

التقيــد بنظــام ت�شــيري النفايــات، 

والنظافــة  التطهــري  جمــال  ويف 

�شــجلت ذات امل�شــالح 22 خمالفــة 

متعلقــة بالبيــع غري ال�شــرعي على 

الطريــق العــام، بالإ�شــافة اإىل 3 

خمالفــات تتعلق باإعاقــة الطريق 

العــام و9 خمالفــات تتعلق بقواعد 

النظافــة وال�شــحة العمومية، كما 

متكنت ذات امل�شــالح مــن حجز 42 

كلــغ مــن اخل�شــر والفواكــه التــي 

كانــت منقولة اأو معرو�شــة ب�شــكل 

ع�شــوائي وغري قانوين وكذا حجز 

42.5  كلــغ مــن اللحــوم بنوعيهــا 
كانــت موجهــة هــي الأخــرى للبيع 

بطريقة غري قانونية.
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من ثمار احلراك
لأن  �شخ�شيا  يل  بالن�شبة  كافيان  كانا  م�شهدان 

اأت�شور ما قد جننيه من فرط احلرية التي توهم 

الكثري من اجلزائريني باأنهم قد اقتن�شوها باحلراك 

ال�شعبي، الأول كان قبل اأ�شبوع فقط وقد ح�شرته 

على املبا�شر بالقرب من مقر املجل�ص ال�شعبي لبلدية 

باتنة وكان بطاله �شرطيا و�شابا معاقا على كر�شي 

متحرك، واحلقيقة اأنني مل اأكن حا�شرا يف بداية 

ما  خالل  من  اأ�شتنتج  اأن  ا�شتطعت  اأنني  اإل  امل�شهد 

كان يدور من حديث باأن ال�شاب املعاق قد دخل يف 

حالة ه�شتريية رمبا لأن ال�شرطي اأمره باأن ي�شعد 

الذي مل  الأمر  النا�ص  من  اأمام جمع  الر�شيف  اإىل 

يتحمله ال�شاب املعاق وراح يتفنن يف �شب اهلل و�شب 

ال�شرطي ووالدته التي ل نعلم اأهي حية اأم ميتة، 

باحلالة  املعاق  ال�شاب  اإ�شابة  يف  لي�شت  وامل�شيبة 

تاأدية  اأثناء  �شرطيا  يهني  جعلته  التي  اله�شتريية 

ووالــدة  لل�شرطة  الر�شمية  البدلة  ويهني  مهامه 

ال�شرطي التي ل ذنب لها غري اآبه بالقانون ول باأي 

ابتلع  ال�شرطي قد  اأن  امل�شيبة هي  لكن  اآخر،  �شيء 

كل الإهانات تفاديا لتاأجيج الو�شع رغم اأن القانون 

معاقا،  كان  واإن  ال�شاب  يدين  حم�شر  فتح  له  يكفل 

خا�شة  العقلية  الأهلية  فقدان  تعني  ل  فالإعاقة 

ما  بت�شوير  يقومون  كانوا  املراهقني  من  ثلة  واأن 

حدث دون اأدنى اعتبار لل�شرطي وكاأن الأمر يتعلق 

بل�ص اأو ب�شخ�ص ارتكب جرما.

فيديو  مقطع  عــن  عــبــارة  ــان  ك الــثــاين  امل�شهد 

�شرطة  �شاحنة  يحمي  اأن  اأراد  ل�شرطي  متداول 

اأمالك  ي�شتبيحوا  اأن  اأرادوا  الذين  البلطجية  من 

يطلق  فراح  الأخرية  اجلمعة  مظاهرات  يف  الدولة 

الغاز امل�شيل للدموع كاآخر حل ميكن اللجوء اإليه ملنع 

اإهانة الدولة عرب دع�ص ورف�ص اأمالكها خا�شة واأن 

الأمر يتعلق ب�شاحنة لل�شرطة، اإل اأن البلطجية مل 

اإليه  املوكلة  مبهمته  قام  قد  ال�شرطي  باأن  يفهموا 

با�شم القانون والد�شتور ف�شعدوا واألقوا به بالركل 

جدا  بائ�شة  �شورة  يف  ال�شاحنة  على  من  والرف�ص 

وقبيحة ل ميكن اأن نفهم من خاللها �شوى اأن بذور 

وراء  من  امل�شقية  واجلي�ص  ال�شرطة  على  احلقد 

الزائف  بال�شعار  و�شربت  ثمارها  اأتت  قد  البحار  

واملنافق "ال�شعب اجلي�ص، اأو ال�شعب ال�شرطة خاوة 

خاوة" عر�ص احلائط بل اإن الأمر اأثبت اأن ال�شعار 

الأن�شب هو "خاوة خاوة والنية ماكان�ص".

هذان  امل�شهدان يعربان فعال عن اأن احلراك قد 

تطرقنا  ما  حقيقة  عن  فعال  ويعربان  ثماره،  اأتى 

احلراك  عمر  اإطــالــة  ــاأن  ب قلنا  حني  �شابقا  اإليه 

�شوف لن جنن منه �شوى الفو�شى وانت�شار ثقافة اأن 

مرور  مع  يقود  قد  ما  القانون" وهذا  "فوق  ال�شعب 

انت�شار  اإىل  احلراك  ا�شتمر  اإذا  ما  حال  يف  الوقت 

الفكر البلطجي اأكرث فاأكرث وكل هذا نتاج ال�شعارات 

ن�شبوا  مــن  طــرف  مــن  لها  ي�شوق  التي  امل�شمومة 

ينتجون  وراحوا  البحار  وراء  من  اأ�شاطزة  اأنف�شهم 

وهم  الوعي  يدعون  متاأ�شطزين  القذر  بفكرهم  لنا 

اأبعد ما ميكن عنه بل اأقرب ما ميكن اإىل الإرهاب.

بعد ما خربوها... وخالوها 

ونهبوها... كي جاء اليوم يل 

يتحا�شبوا فيه لعنو ابوها... ن�شاو 

خري البقرة بعد ما م�شوها... 

وخربوا القت�شاد والو�شعية 

الجتماعية دهوروها...

�شــجلت امل�شــلحة الولئيــة لل�شــرطة 

الق�شائية بخن�شلة، يف ح�شيلة ن�شاطاتها 

ل�شــهر اأفريل مــن ال�شــنة اجلارية، 257  

  235 فيهــا  تــورط  خمتلفــة  ق�شــية 

رهــن  �شــخ�ص   36 منهــم  اأودع  �شخ�شــا، 

احلب�ص املوؤقت.

يف  املمتلــكات  �شــد  جرائــم  وجــاءت 

ال�شــدارة مبجموع 141 ق�شــية م�شجلة 

تــورط فيها 81 �شــخ�ص، تليهــا اجلرائم 

املا�شــة بالأ�شــخا�ص حيــث مت ت�شــجيل 

53 ق�شية تورط فيها 59 �شخ�ص، اأودع 
منهــم �شخ�شــني رهــن احلب�ــص املوؤقت يف 

حــني جــاءت الق�شــايا املتعلقة بال�شــيء 

العمومــي يف املركــز الثالــث مبجموع 24 

ق�شــية م�شــجلة تورط فيها 55 �شخ�شــا 

احلب�ــص  رهــن  �شخ�شــا   11 منهــم  اأودع 

املوؤقت، يف حني الق�شايا املتعلقة بالآداب 

العامة بـمجموع 9 ق�شــايا تورط فيها 9 

اأ�شــخا�ص اأودع منهــم  3 اأ�شــخا�ص رهــن 

املا�شــة  الق�شــايا  اأمــا  املوؤقــت،  احلب�ــص 

بالقت�شــاد الوطنــي بـمجموع 7 ق�شــايا 

م�شــجلة، تــورط فيهــا 6 اأ�شــخا�ص اأودع 

احلب�ــص  رهــن  واحــد  �شــخ�ص  منهــم 

املوؤقت، اأما فيما يخ�ص الق�شــايا املتعلقة 

مبكافحة الجتــار باملخدرات و املوؤثرات 

العقلية  ف�شجلت  22 ق�شية مت اإجنازها 

بن�شــبة 100 % تورط فيها 25 �شخ�شا 

ومت حجــز كمية تقــدر بـ 929.01 غ من 

الكيف املعالج و175 قر�ص مهلو�ص.

متكنت م�شــالح الدرك الوطني ب�شــطيف من تفكيك �شبكة خمت�شة يف 

تهريب الذهب من العا�شــمة اإىل ق�شــنطينة، واأ�شفرت العملية النوعية 

مل�شــالح الــدرك عــن حجــز 1 كلغ ون�شــف مع �شــيارة وتوقيف �شخ�شــني 

تورطا يف هذه العملية ببلدية عني اأرنات.

ت�شــبب انحراف وانقالب �شيارة �شــياحية من نوع 

"�شيفرويل كروز" بالطريق الوطني رقم 79 باملكان 
امل�شمى الق�شــايرية ببلدية تيربقنت بولية ميلة 

يف وفاة �شــخ�ص )ج/ف( البالغ من العمر 18 �شــنة 

اآخريــن  مب�شــلحة ال�شــتعجالت واإ�شــابة اثنــني 

)�ص/ط( 18 �شــنة، و)ا/هـ( 18 �شــنة، باإ�شــابات 

متفاوتــة اخلطــورة حيــث مت تقــدمي الإ�شــعافات 

الأوليــة الالزمة من طرف م�شــالح احلماية املدنية 

بعــني املــكان وحتويلهــم علــى جنــاح ال�شــرعة اإىل 

م�شلحة ال�شــتعجالت بالعيادة املتعددة اخلدمات 

بــوادي النجــاء، اأمــا اخل�شــائر املاديــة فتمثلــت يف 

حتطم كلي لل�شيارة. 

ق�شــت موؤخــرا غرفة اجلنح مبحكمــة عني امليلة 

بوليــة اأم البواقــي، باإدانة �شــاب يف العقــد الثاين 

من العمر بال�شــجن 3 �شــنوات نافذة و20 األف دينار 

غرامــة ماليــة، بتهمــة �شــرقة اأزيــد مــن 80 راأ�ــص 

ما�شية ملك لعمه، هذا وقد متت عملية القب�ص على 

املتهــم بينمــا كان ب�شــدد بيــع 30 راأ�ص غنــم  لأحد 

املوالني مبدينة تالغمة، النيابة من جهتها التم�شت 

ت�شــليط عقوبة 5 �شــنوات �شــجن نافذة و200 األف 

دينــار غرامــة مالية، لت�شــتاأنف اجلل�شــة القانونية 

بعد املداولة بالنطق باحلكم ال�شابق ذكره.

متكنت م�شــالح الــدرك الوطني بعني اأرنات �شــرق 

�شــطيف من تفكيك ور�شــة �شــرية ل�شــناعة ال�شمة 

وحجــز 156 قنطار من مادة ال�شــمة املقلدة والتي 

الــدرك  قــوات  وداهمــت  للتعليــب،  مهيئــة  كانــت 

الور�شــة بعد احل�شــول على معلومــات موؤكدة حيث 

مت حجــز هــذه الكمية مــن ال�شــمة معلبــة ومهيئة 

للت�شــويق و�شــاحنتني وتوقيــف 12 متــورط حيث 

قــدرت القيمة املالية للب�شــاعة املحجــوزة بنحو 3 

ماليري �شنتيم. 

�سطيف

ميلة 

اأم البواقي

قتيل وجريحني
 يف انقالب �سيارة 

اأغنام  ل�سارق  �سجنا  �سنوات   3
عمه باأولد قا�سم

حجز 156 قنطار من ال�سمة 
املقلدة بعني اأرنات 

حترير 56 خمالفة لأ�سغال البناء دون رخ�سة 

اإيداع 36 �سخ�سا احلب�ش بخن�سلة
تورطوا يف جرائم خمتلفة خالل �سهر اأفريل املن�سرم

تفكيك �سبكة لتهريب الذهب 
وحجز 1.5 كلغ 

ع. ب

�صطيف

خن�صلة

بن �شتول. �ص

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

حريق ياأتي على
 5 هكتارات من غابة 

بحمام قرقور
تدخلت م�شالح احلماية املدنية 

لولية �شطيف من اأجل اإخماد 

حريق بغابة واأدغال دوار منتانو 

بغابة قرقور وقد تولت العملية 

فرق احلماية املدنية بعمو�شة 

بالتعاون مع م�شالح الغابات 

يف اإخماد احلريق الذي ت�شبب 

يف اإتالف حوايل 5 هكتارات 

من م�شاحات الأ�شجار الغابية، 

الأدغال، النباتات ال�شوكية 

واحل�شائ�ص، وانتهت عملية الإخماد 

قبل ن�شف �شاعة قبل موعد 

الإفطار. 
عبد الهادي. ب

معاوية. �ص


