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باتنة

تر�سيم 23 جوان موعدا لإ�سهار قائمة ال�سكن بباتنة
ر�ّسمت �ل�سلطات �لولئية بباتنة، تاريخ 23 جو�ن �لقادم، كموعد لإ�سهار قائمة �مل�ستفيدين من ح�سة 1450 �سكن عمومي �إيجاري 

ببلدية باتنة، ح�سبما ك�سف عنه �أم�س �لو�يل فريد حممدي، موؤكد� �أنه ل تر�جع عن �إ�سهار �لقائمة يف هذ� �لتاريخ �لذي مت 
حتديده �سابقا بعد �حتجاج �ملو�طنني تنديد� بقر�ر �لتاأجيل �لذي �تخذه �لو�يل �ل�سابق عبد �خلالق �سيودة...

ال�ايل ي�ؤكد باأنه ال تاأجيل للعملية

حرام.. "ِنعمة ربي"
 ُترمى يف املزابل!

رم�سان يف  ي�ميا  القمامات  تبتلعها  خبزة  ملي�ن   10

الف�سيل،  ال�سهر  بحل�ل  اجل��زائ��ري  املجتمع  ل��دى  التبذير  ارتبط 
الرغم من تنافيها والقيم  الظاهرة على  هذه  ما ت�ستفحل  حيث عادة 
الروحانية لهذا ال�سهر، الذي واإن غريرّ الكثري من �سل�كيات اجلزائريني، 
الر�سمية،  الهيئات  بت�ثيق  قائمة  التبذير  ظاهرة  على  اأبقى  اأنه  اإال 
ي�ميا،  خبزة  ماليني   10 رمي  امل�ستهلك  حماية  جمعية  �سجلت  حيث 

�س 14وه� ما يعادل حرق 10 ماليري �سنتيم كل ي�م يف رم�سان!...

�س 04

ت�ست�سيء  عائلة   500
بال�سمــوع  يف املحمـل

  ANEP. G



عبد العايل بلحاج

هل يعلم الأولياء؟
الطلبة  بها  ينادي  التي  احلرية  اأن  اأظن 
يف  منهم  االآخــر  البع�ص  يكر�سها  النهار  يف 
الليل، فكثري من الطلبة قاموا بدمج مطلب 
نفهم  ومل  احلــراك  مطالب  يف  "احلرية" 
هل  يتحدثون،  حرية  ــة  اأي عــن  االآن  اإىل 
اأم  وال�ستم  ال�سب  حرية  اأم  التنقل  حرية 
حرية التغيب عن اأق�سام الدرا�سة اأم حرية 
وحرية  ال�سرطة  �ساحنات  فــوق  ال�سعود 

اإهانة موظف اأثناء تاأدية مهامه؟
اأن  قلنا  الطلبة  بها  يطالب  التي  احلرية 
هذا  يف  املغرب،  بعد  يج�سدها  منهم  البع�ص 
الف�سيل، فبع�ص االإقامات اجلامعية  ال�سهر 
اأماكن  اإىل  ليال  تتحول  بالبنات  اخلا�سة 
وغناء  رقــ�ــص  فحفالت  ــون،  ــج وامل لل�سهر 
و"�سي�سة" ودخان وحتى تعاطي للمهلو�سات 
يطالب  التي  احلرية  مظاهر  من  وغريها 
من  البع�ص  اأمــا  "احلراك"،  يف  الطلبة  بها 
من  باخلروج  احلرية  ج�سدن  فقد  البنات 
اأ�سوار االإقامة بحجة الذهاب اإىل الرتاويح 
يف  اإليها  تتنقلن  التي  امل�ساجد  اإحــدى  يف 
املدينة  اأنـــوار  اإىل  الظالم  ت�سق  حافالت 
حيث احلدائق ال امل�ساجد، فاحلرية هنا هي 
اخلروج با�سم اهلل ومواعدة عبد اهلل، وفوق 

كل هذا كله دون علم الكثري من االأولياء.
من  الكثري  بــه  تــقــوم  مــا  بـــاأن  �سلمنا  اإذا 
خارج  يتم  منهن  املقيمات  خا�سة  الطالبات 
جمال تغطية االأولياء اأي دون علمهم فهذا 
اأن ما يقمن به خارج عن االأخالق  ما يعني 
ولو كان من االأخالق لكان م�سموحا من طرف 
االأولياء، لهذا فكيف يف�سر البع�ص مطالبه 
االأخالق  عن  خارجة  كانت  اإذا  بامل�سروعة 
ــالق واالأعـــراف هو  وما هو خــارج عن االأخ
بطبيعة  م�سروع  وغــري  القانون  عن  خــارج 
نف�سه  يطرح  الــذي  فال�سوؤال  لهذا  احلــال، 
الدولة  الطلبة  من  الكثري  يطالب  كيف  هو 
من  يخجلون  التي  احلرية  لهم  تكفل  بــاأن 
االإجابة  ومــن  اأوليائهم؟  من  يطلبوها  اأن 
على هذا ال�سوؤال يت�سح اأن الدولة يف مفهوم 
الكثري من ال�سباب والطلبة لالأ�سف هي غابة 
اأقل نظاما وقد�سية من "االأ�سرة" واإال فهي 
تكون  باأن  تقبل  مل  هي  اإن  عــــــــادلة  غري 

بهذا املفهوم.

و�س���ح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: علي بن حممد 
)وزير الرتبية الأ�سبق(
من  ال�سعارات  بع�ض  اإ�سقاط  علينا   ...
تبعات  م��ن  حتمله  مل��ا  احل����راك  م�����س��رات 

�سلبية، ف�سعار "يتناحاو قاع" غر جمدي.

�أنت  ر�ج��ل... "�أرو�ح  يا  قلنا: 
وقنعهم".

auresbook

�سخرت املديرية العامة لالأمن الوطني 62.714 �سرطي 
عــرب كافــة الــرتاب الوطني لل�ســهر علــى تاأمــن 11937 
مركز اإجراء امتحانات �ســهادات نهاية ال�ســنة الدرا�ســية 
 - -متو�ســط  )ابتدائــي  الثالثــة  التعليميــة  االأطــوار  يف 

بكالوريا( ل�سنة 2019.

يبــدو اأن عدوى امل�ســاهد البائ�ســة يف واليــة باتنة قد 
انت�ســرت كالنــار يف اله�ســيم وتناقلتها خمتلــف البلديات، 
فبعد غلــق مدخل مكتب الربيد باإحــدى البلديات بجدار 
اإ�سمنتي، مل يجد �سكان بلدية اأخرى بذات الوالية من بد 
�ســوى تقليــد الطريقة وغلــق مدخل مقــر البلدية بجدار 
اإ�ســمنتي اأي�ســا فيما ف�سل �ســكان بلدية اأخرى التعبري عن 
غ�ســبهم بغلق الطريق اأمام امل�ســافرين يف عز اأيام رم�سان 
الذي يفرت�ص اأن يكون �ســهرا للرحمة و�ســهرا ت�ســمو فيه 
قيم التكافل والت�سامن واإذا بال�سعب "ياكل بع�ساه" خالل 

اأيام االأ�سبوع ويدعي الوعي والن�سج بعد �سالة اجلمعة.
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عندما تذوب حاوية القمامة فاإن ذلك ما يبن اأن هناك احتمالن:
اإما العقول قد �سلت واإما اأن االأخالق من ذابت

االإ�سرار على اخلطاأ والتم�سك بالراأي ولو 
كان خاطئا من �سفات العناد والكرب الذي 

يهوي ب�ساحبه اإىل �سفات ال�سيطان ـ عليه 
لعنة اهلل ـ لهذا قيل اأن "اخلطاأ �سفة ب�سرية 

واالإ�سرار عليه �سفة �سيطانية"..
واالعرتاف باخلطاأ والرتاجع عنه دليل 
على الثقة بالنف�ص والقوة الكامنة فيها..

ولي�ص هناك من مع�سوم �سوى االأنبياء 
واملر�سلون..واالإعجاب بالراأي يجر االإن�سان 

اإىل الغرور ما يجعله ي�ستثقل االعتذار 
واالعرتاف باخلطاأ وجند اأنه اأحيانا هو من 
يردد املثل القائل " معزة ولو طارت" وق�سة 

هذا املثل معروفة تعود اإىل املا�سي البعيد 
حيث خرج رجالن من البادية ليال حلاجة 

يف نف�سيهما، قيل ال�سيد وقيل ال�سفر واإذ هما 
مي�سيان �ساهدا كومة على مد الب�سر.. ولكن 

ل�سدة الظلمة يف تلك الليلة حيث اْفُتِقد البدر 
اأح�ّسا بالذعر واخلوف منها والف�سول اأي�سا ما 
جعلهما يدققان النظر فيها، فاإذا باالأول يقول 
ال تخف يا رجل اإنها جمرد "عنزة" اأما الثاين 

فقد اهتدى لكونها "غراب" واأ�سر كل واحد 
منها على قوله مفتخرا بحدة نظره وكيف اأن 
الظالم ال يوؤثر فيه واأن ما ي�ساهده "عنزة" 

فقال الثاين بل "غراب".."عنزة".."غراب".
."عنزة".."غراب".. فقرر الرجالن االقرتاب 

من تلك الكومة للتاأكد من ماهيتها اإىل اأن 
و�سال اإليها فاإذا به غراب يعتلي �سخرة وقد 

طار رعبا منهما ويف اأثناء طريانه اأخافهما 
ففرا هاربن ي�سدق فيهما املثل اجلزائري 

القائل "بو�سعدية خايف من لكالب ولكالب 
خايفن من بو�سعدية" واإذ هما كذلك قال 

الرجل ل�ساحبه اأمل اأقل لك اإنه "غراب" فرد 
عليه ال بل "عنزة"..فا�ستدرك قائال:"لقد 

طار يا رجل" فرد عليه باإ�سرار "بل عنزة ولو 
طارت" واأ�سبح هذا اجلواب مثال ي�سرب عندما 
ن�سر على اآرائنا اخلاطئة ومواقفنا ولو اأدركنا 

باالأدلة اجلازمة القاطعة اأننا على خطاأ 
يحركنا الِكرْبُ هذا الذي ُيوقعنا يف فخ اجلدل 
العقيم يف اأمور بديهية ال حتتاج منا اأكرث من 
املو�سوعية والتخل�ص من الع�سبية الفارغة.
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تفاجئ االأمن العام ال�سابق حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�ص باإحاطته من طرف عدد 
من املواطنن من كل جانب وهو على الطريق باإحدى �سوارع اجلزائر العا�سمة بعد اأن ا�سطر �سائقه اأن 
ُيوقف ال�سيارة خا�سة.حيث قيام بع�ص اجلزائرين بال�سخرية منه واال�ستهزاء به وطرح عليه اأ�سئلة 
من قبيل:"هل اأنت مع احلراك"، و"كيف هي اأحوال الراي�ص يف اإ�سارة اإىل بوتفليقة"، من هو اأمن عام 
االأفالن حاليا "كليتو لبالد"، "�سلملنا على مريكل" ومل ي�ستطع ولد عبا�ص الرد عليهم وكان يف كل مرة 

يطلب من �سائقه بال�سري لكن الطريق كانت مزدحمة.

الواحد" وهذا  للفرد  كلغ   20 بـ  م�سطردا  ارتفاعا  اجلزائر  يف  الدواجن  ا�ستهالك حلوم  �سجل 
الرثوة  القائمن على توفري  اإليه  ما يذهب  واإمنا يبدو غري  ال�سكاين،  النمو  ب�سبب  لي�ص  املوؤ�سر 
للجزائرين  االأمثل  احلل  هو  واإمنــا  واحلوت"  اللحم  من  اأف�سل  لي�ص  "اجلاج"  الأن  احليوانية 
وي�سبح منوذج وحيد بدون بي�سه للربوتينات احليوانية بعدما و�سل اأ�سعار اللحوم احلمراء اإىل 

م�ستويات قيا�سية والرثوة ال�سمكية "دارت اأجنحة" خارج �سريط بحري طوله 1200 كلم.

ب�سعار طلبة 1956 مفخرة اجلزائر وقدوة طلبة 
الوطني  عيدهم  يف  اجلامعات  طالب  �سار   ،2019
امل�سادف للتا�سع ع�سر ماي، بخروجهم اإىل ال�سوارع 
ال�سيا�سي  احلكم  نظام  يف  جذري  بتغيري  للمطالبة 
واإر�ساء  والف�ساد  الع�سابة  مــن  الــبــالد  وحتــريــر 
دعوة  مبثابة  وهي  والقانون،  احلق  لدولة  قواعد 
ال�سباب  جليل  امل�سعل  ت�سليم  اإىل  ال�سيا�سي  للنظام 

بعيدًا عن الو�ساية وجيل الثورة الذي ظّل م�سيطرًا 
على مقاليد احلكم يف البالد الأكرث من ن�سف قرن، 
تخاطب  اأخــرى  �سعارات  املتظاهرون  رفع  مت  كما 
�سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  اجلي�ص  اأركــان  رئي�ص 
بتحقيق  ال�سابقة  بوعوده  الوفاء  اإىل  وتدعوه 
مطالب احلراك ال�سعبي الداعي لرحيل بقية رموز 

النظام ال�سيا�سي.

يف  االأوىل  املرتبة  اجلــزائــري  ال�سعب  احتل 
الذي  نــفــوذا  االأكـــرث  املــائــة  االأفــارقــة  ترتيب 
االإفريقية  االأ�سبوعية  املجلة  �سنويا،  تعده، 
ال�سعب  الــرتتــيــب  ويــ�ــســع  اأفريك"  “جون 
اجلزائري، بالنظر اإىل احلراك ال�سيا�سي الذي 

وحددت  املقدمة  يف  فيفري،   22 منذ  يخو�سه 
حيث  املعايري  مــن  اأنـــواع  ثــالثــة  االأ�سبوعية 
 40/35 حت�سل ال�سعب اجلزائري على عالمة 
حيث  من   30/24 وعالمة  ال�سمعة  حيث  من 

النفوذ وكذا عالمة 30/30 من حيث امل�سار.

رفقة  تتويجه  بعد  االإجنليزية،  الكرة  تاريخ  �سجل  ا�سمه يف  ريا�ص حمرز،  الدويل اجلزائري،  �سّجل 
الذي  الرابع  التتويج  القدم، وهو  لكرة  االإجنليزي  االإحتاد  كاأ�ص  بلقب  املحلي،  �سيتي  مان�س�سرت  ناديه 
يناله "ال�سيتيزن�ص" هذا املو�سم، حيث بات العب اخل�سر اأول العب عربي يفوز بكل االألقاب املحلية 
األقاب حتى االآن، وهي الدرع اخلريية االإجنليزية، وكاأ�ص الرابطة   4 يف اإجنلرتا، حيث ح�سد حمرز 
االإجنليزية، والدوري االإجنليزي املمتاز، واأخريا كاأ�ص االحتاد االإجنليزي، بعدما توج مع  لي�سرت �سيتي 

يف 2014 بـ "ال�سامبيون �سيب" والربمييريليغ يف 2016.



21 قتيال يف اأول اأ�سبوع من رم�سان 
 لقي 21 �سخ�سا حتفهم و�أ�سيب 421 �آخرون بجروح 
يف 351 حادث مرور على م�ستوى عدة وليات من �لوطن 
خالل �لفرتة �ملمتدة من 07 �ىل 13 ماي �جلاري ح�سب 
ما �أورده بيان للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني، و�أ�ساف 
يف  �مل�سجلة  بالإح�سائيات  مقارنة  �ن��ه  �مل�سدر  ذ�ت 
�رتفاعا  �ملرور  �ملا�سي عرفت ح�سيلة حو�دث  �لأ�سبوع 
عدد  �رتفع  كما  جريح،   )23( و  )20(حادث،  ب�  قدر 
�ل�سلة،  ذ�ت  �ملعطيات  وت�سري  حالة،   )11( ب�  �لوفيات 
�إىل  �لأوىل  بالدرجة  تعود  �حل��و�دث  هذه  �أ�سباب  �أن 

عدم  نتيجة   ،%90 تفوق  بن�سبة  �لب�سري  �لعن�سر 
�لإرهاق  �ل�سرعة،  يف  �لإفر�ط  �لأمان،  م�سافة  �حرت�م 
جتدد  �لإط��ار  هذ�  ويف  �ل�سياقة،  عند  �لرتكيز  وع��دم 
مل�ستعملي  دعوتها  �لوطني  ل��الأم��ن  �لعامة  �مل��دي��ري��ة 
�أثناء  و�حل���ذر  �حليطة  ت��وخ��ي  �إىل  �ل��ع��ام  �ل��ط��ري��ق 
�ل�سرعة  �مل��رور،  قانون  �ح��رت�م  �سرورة  مع  �ل�سياقة، 
حتت  ت�سع  كما  للمركبة،  �لدورية  و�ملر�قبة  �ملحددة، 
ت�سرف �ملو�طنني �لرقم �لأخ�سر 1548 وخط �لنجدة 

�سا. �سا/24  �لبالغات24  لتلقي   ،17

حوادث املرور حت�شد:

ق. و

يعي�س رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني معاذ بو�صارب "اأحلك" اأيامه ال�صيا�صية على راأ�س الغرفة ال�صفلى اأمام الأ�صوات املتعالية باإعادة 
ترتيب "بيت ال�صعب" مبا يتما�صى وحتميات املرحلة التي تعرفها البالد موؤخرا، بعدما ا�صتعاد احلراك ال�صعبي �صالحية اتخاذ القرار يف 

تعيني من ميثلونه ويتحدثون با�صمه يف الدوائر الر�صمية للدولة. 

مت ا�صرتجاع 50 األف هكتار من الأرا�صي كان ا�صتفاد منها جممع حداد ب�صحراء بلدية بريزينة 
جنوب البي�س، ح�صبما اأفاد به  وايل البي�س حممد جمال خنفار لوكالة الأنباء اجلزائرية .

اأكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي، الفريق اأحمد قايد �صالح، 
اأم�س الثنني بورقلة، اأن  اإجراء النتخابات الرئا�صية "ي�صع حدا ملن يحاول اإطالة اأمد الأزمة"، 

داعيا اإىل الإ�صراع يف ت�صكيل وتن�صيب الهيئة امل�صتقلة لتنظيم والإ�صراف على النتخابات، 
ح�صب ما اأفد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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�ت�سعت د�ئرة �ملطالبني برحيل رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي 
�لوطن��ي معاذ بو�سارب لت�سم��ل "�أهل �لد�ر" �لتي ينحدر 
منه��ا بو�س��ارب �سيا�سي��ا، يف �أعق��اب "�لوج��ه �جلدي��د" 
للحزب �لعتيد، بقيادة �لأمني �لعام حممد جميعي �لذي 
مل يتو�ن��ى يف �لن�سم��ام �إىل د�ئ��رة �ملطالب��ني بتنح��ي 
بو�س��ارب م��ن عل��ى ر�أ���س �ملجل���س "ودي��ا" دون ��سطر�ر 

�ملرور �إىل مر�حل ت�سعيدية. 
ويب��دو �أن �لر�سائ��ل �لت��ي كان يبعث بها مع��اذ بو�سارب 
رفق��ة زمالئ��ه يف �مل��و�لة �إىل رئي���س �ملجل���س �ل�سعب��ي 
�لوطني �ل�ساب��ق �ل�سعيد بوحجة �ستاء 2018 من �أجل 
مغادرة رئا�سة �ملجل�س وت�سليم مفاتيح �لطابق �خلام�س، 
مب��ا يحف��ظ لبوحج��ة �س��رف جه��اده �لتاريخ��ي، و�سّنه 
�ملتق��دم، بات يتلقى بو�سارب "ن�سخا" من ذ�ت �خلطابات 

�لتي تدعوه �إىل �لرحيل دون "مقاومة". 
ومعل��وم من��ذ تعي��ني رئي���س �لكتل��ة �لنيابي��ة لالأفالن 
�لأ�سب��وع �لف��ارط وّج��ه ه��ذ� �لأخ��ري دع��وة �سريح��ة 
"�لع��ايل" يف �لغرف��ة  لرئي���س �ملجل���س ب��رتك مقع��ده 
�ل�سفل��ى، عل��ى �أن ين�س��م "مع��زز�، مكرم��ا" ب��ني �سفوف 

بقية زمالئه يف �لربملان. 
وج��اءت دع��وة خليفة حمم��د بوعب��د�هلل عل��ى ر�أ�س 
كتل��ة �لربملان ف��ور تن�سيبه، ليرتجم �خلط��اب �جلديد 
لالأف��الن �ل��ذي ر�فعت لأجله �لقي��ادة �جلديدة لالأمانة 
�لعام��ة بعد �نتخاب حممد جميعي خلفا للدكتور جمال 

ولد عبا�س. 
يف  ح��زب  �أق��وى  د�خ��ل  يج��ري  مل��ا  متابع��ني  وب��ر�أي 
مبثاب��ة  ب��ات  �آخ��ر�  ع�س��ري�  خما�س��ا  ف��اإن  �جلز�ئ��ر، 
"�ملحتوم" �أمام حزب "�لدولة" كما كان ينعته �سر�حة 
�لأم��ني �لع��ام �ل�سابق جم��ال ولد عبا���س.  و�أن "معركة 
�لتغي��ري" �لتي ين��وي جميعي خو�سها ل تع��دو تكون يف 
نظ��ر �لعارفني بخبايا حزب �ل�سلطة "نفحة" منت�سر يف 

معرك��ة �لنتخابات، و�سرعان ما تاأخ��ذ �لأمور جمر�ها 
"�ملاأل��وف" عن حزب لطاملا كان و�جهة ملنظومة �حلكم 

و�ل�سلطة يف �جلز�ئر. 
وحتدث��ت م�س��ادر عليم��ة ع��ن تلق��ي رئي���س �ملجل���س 
ن�سائ��ح  بو�س��ارب  مع��اذ  �حل��ايل  �لوطن��ي  �ل�سعب��ي 
وحتذي��ر�ت "�لزمالء" ب��اإد�رة �لظه��ر و�إب��د�ء �إ�سر�ره 
عل��ى �لتم�س��ك مبن�سب��ه، و�أن �حلل �لوحي��د �لذي يقيل 
مع��اذ بو�س��ارب  ويطي��ح به من من�س��ب �لرئا�س��ة، يكمن 
فقط يف رحيل �ملجل���س برمته، بدل من �قت�سار �لتغيري 

على رئي�س مكتب �لطابق �خلام�س فقط. 
و�أفادت �أ�سد�ء من حميط �لربملان �أن بو�سارب يقود من 
جهته "مقاومة" �سامت��ة، جت�سدت �أول معاركها يف تعرث 
�لأمني �لعام �جلديد حممد جميعي، يف حتقيق �لإجماع 
ح��ول �سيا�ست��ه �جلدي��دة �س��و�ء د�خل مقر حي��درة، �أو 
د�خ��ل �أروق��ة غرفت��ي �لربمل��ان، وجمل�س �لأم��ة، حيث 
تتعار�س �أ�سو�ت مع روؤية جميعي بخ�سو�س "�لإ�سالح" 
�ل��ذي يرغب �لأمني �لعام �جلدي��د �إدخاله على �حلزب 
�لذي �نحدر به م�ستوى �لأد�ء �إىل حد �نتفا�سة �ل�سعب 
لأول م��رة يف تاري��خ �لن�س��ال �سده، وتع��د�ه �إىل تهديد 

وجوده �ل�سيا�سي عرب تز�يد �ملطالبات بو�سع �حلزب يف 
�أدر�ج �ملتحف. 

غ��ري �أن م�س��ادر مطلع��ة حتدثت �سر�حة ع��ن "تعقل" 
رئي���س �ملجل�س �ل�سعب��ي �لوطني �حلايل مع��اذ بو�سارب، 
وجاهزيته للرحيل عن رئا�س��ة �لغرفة �ل�سفلى، �إن كان 
ذلك ي�س��ب يف م�سلحة �حلزب �لذي بات يقاوم من �أجل 
�إثب��ات �لوج��ود بفع��ل "�ملع��اد�ة" �لتي �أ�سبح��ت تلقاها 

�أحز�ب �ملو�لة يف �ل�سارع. 
يف م��ا �أك��دت م�س��ادر �أخ��رى �أن م�ساألة رحي��ل بو�سارب 
بلغ��ت رب��ع �ل�ساع��ة �لأخ��ري، و�أن "م�س��ريف" مديري��ة 
�ملجاهدين بولية �سطيف �سابقا، يعُد �أيامه �لأخرية يف 
رئا�سة �لربملان، �إن مل تكن �ساعاته �لقليلة قبل �لتنحي 
�ن�سباط��ا مع �أو�مر �لقي��ادة من جهة، وم��ن جهة �أخرى 
��ست�س��الم و�حدة م��ن "�لب��اء�ت" �لتي ين��ادي �حلر�ك 
باإبعادها عن دو�ئر �حلكم لالأمر �لو�قع، يف �لوقت �لذي 
ر�جت في��ه �سائعات حول عودة رئي���س �ملجل�س �ل�سعبي 
�لوطني �ل�سابق �ل�سعي��د بوحجة �إىل من�سبه "تكفري�" 

من �لقيادة �حلالية عن �أخطاء �ملا�سي �لقريب. 

وخ����الل �ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن زي���ارت���ه �إىل 
لقاء  وخالل  �لر�بعة،  �لع�سكرية  �لناحية 
كلمة  �ألقى  حيث  �لقطاع،  و�أف��ر�د  باإطار�ت 
"�أن  �سالح  قايد  �لفريق  ق��ال  توجيهية، 
ملن  حد�  ي�سع  �لرئا�سية  �لنتخابات  �إجر�ء 
�أن  و�لأكيد  �لأزمة،  هذه  �أمد  �إطالة  يحاول 
يف  تتمثل  �ل�ساأن  هذ�  يف  �لأ�سا�سية  �خلطوة 
�سرورة �لإ�سر�ع يف ت�سكيل وتن�سيب �لهيئة 
�مل�ستقلة لتنظيم و�لإ�سر�ف على �لنتخابات، 
و�إننا ننتظر يف هذ� �لإطار �لتعجيل باتخاذ 
�لآلية  ه��ذه  لتفعيل  �ملنا�سبة  �لإج���ر�ء�ت 
�لقانونية  �لأد�ة  باعتبارها  �لد�ستورية، 
�لناخب  ���س��وت  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �مل��ن��ا���س��ب��ة 

وحتقيق م�سد�قية �لنتخابات".
و�سدد نائب وزر �لدفاع �لوطني �أن "�إجر�ء 
تفادي  م��ن  ُيكن  �لرئا�سية،  �لنتخابات 

�لوقوع يف فخ �لفر�غ �لد�ستوري، وما يرتتب 
حممودة  غري  و�ن��زلق��ات  خماطر  من  عنه 
كافة �خلريين  ي�ستلزم من  ما  �لعو�قب، وهو 
�سمعة  على  �لغيورين  �جل��ز�ئ��ر  �أب��ن��اء  م��ن 
وطنهم وم�سالح بالدهم ومكانتها بني �لأمم، 
على  �مل�سريي  �مل�سعى  ه��ذ�  ح��ول  �للتفاف 

م�ستقبل �لبالد".

اأيام بو�سارب على راأ�س الربملان معدودة! 
�ست�سع  الرئا�سية  "النتخابات 

حدا ملن يحاول اإطالة اأمد الأزمة" 

الوزير الأول النيجريي يف زيارة 
ر�سمية اإىل اجلزائر

املحكمة الع�سكرية ترف�س 
طلب الإفراج عن حنــون

وزارة ال�سوؤون الدينية حتدد قيمة زكاة الفطر

ا�سرتجاع 50 األف هكتار
 من الأرا�سي الفالحية بالبي�س 

ال�سيــــــــــادلة يحتجون 

ال�سعب اجلزائري الأكرث 
نفوذا يف اإفريقيا

�سرع �لوزير �لأول للنيجر، بريجي ر�فيني، �بتد�ء 
تدوم  �جلز�ئر  �إىل  ر�سمية  زي��ارة  يف  �أم�س،  يوم  من 
يومني، بدعوة من نظريه �جلز�ئري نور �لدين بدوي، 

ح�سب ما �أفاد به �أم�س �لأول بيان للوز�رة �لأوىل.
�لأول،  �ل��وزي��ر  من  "بدعوة  �أن��ه  �لبيان  يف  وج��اء 
�ل�سيد نور �لدين بدوي، ي�سرع �ل�سيد بريجي ر�فيني، 
يف  �لنيجر،  جمهورية  حكومة  ورئي�س  �لأول  �لوزير 
زيارة ر�سمية للجز�ئر يومي 20 و21 ماي �جلاري".

و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن "هذه �لزيارة �لتي تندرج يف 
�لبلدين  تربط  �لتي  و�لت�ساور  �حلو�ر  تقاليد  �إطار 
�لثنائي  �لتعاون  م�ستوى  ببحث  للطرفني  �ست�سمح 
فر�سة  �ستكون  كما  وتو�سيعه.  تفعيله  �آف��اق  وك��ذ� 

ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لق�سايا  �إىل  للتطرق 
�لهتمام �مل�سرتك".

�لأمر  ��ستئناف  طلب  �لع�سكرية  �ملحكمة  رف�ست 
بالإيد�ع �لذي تقدمت به هيئة �لدفاع عن �لأمينة 
يف  �ملتو�جدة  حنون  لويزة  �لعمال  حل��زب  �لعامة 

�ملوؤ�س�سة �لعقابية يف �لبليدة رهن �حلب�س �ملوؤقت.
ماي   9 ي��وم  �لع�سكري  �لتحقيق  قا�سي  و�أودع  
�حلب�س  �لعمال  حل��زب  �لعامة  �لأمينة  �جل���اري، 
ب�سلطة  بامل�سا�س  تتعلق  تهم  توجيه  �إث��ر  �مل��وؤق��ت، 

�جلي�س و�ملوؤ�مرة �سد �سلطة �لدولة.
يوم  مت  فقد  �لعد�لة  مبلفات  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
�أم�س تاأجيل حماكمة رجل �لأعمال ورئي�س منتدى 

 3 تاريخ  �إىل  حد�د،  علي  �ل�سابق  �ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
جو�ن، ب�سبب غياب �ل�سهود عن جل�سة يوم �أم�س يف 

حمكمة �جلنح لبئر مر�د ر�ي�س يف �لعا�سمة.
�جلنح  ملحكمة  �سباحا  و�سل  قد  حد�د  علي  وكان 
بجنحة  ُيتابع  حيث  �لعا�سمة،  يف  ر�ي�س  مر�د  لبئر 

�لتزوير و��ستعمال �ملزور يف وثائق ر�سمية.
�سجن  �إىل  ح��د�د   علي  �لأعمال  رجل  حتويل  ومت 
ولي��ة  يف  توقيفه  ب��ع��د  �أف���ري���ل،   3 يف  �حل��ر����س 
�أين حاول �لفر�ر �إىل تون�س يف �لفاحت من  �لطارف، 

�أفريل �ملا�سي.

حددت وز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف قيمة زكاة �لفطر لهذه �ل�سنة ب� 120 دينار جز�ئري، وهي قيمة 
�ساع )2 كلغ( من غالب قوت بلدنا �جلز�ئر، ودعت �إىل �إخر�جها عن �سهر رم�سان �لف�سيل.

�لوطن  �مل�سجدية عرب  �لدينية  �للجان  روؤ�ساء  بالتعاون مع  �مل�ساجد  �أئمة  �أنها كلفت  �لوز�رة يف بالغ  وقالت 
بال�سروع يف جمع زكاة �لفطر �بتد�ء من منت�سف �سهر رم�سان، على �أن ل توزع على م�ستحقيها �لذي �أح�ستهم 

جلان �سندوق �لزكاة �إل يوما �أو يومني قبل عيد �لفطر �ملبارك.
وذكرت �لوز�رة �أن زكاة �لفطر جتب على كل م�سلم وم�سلمة �سغري�، �أو كبري�، غنيا �أم فقري�، �إن كان يلك ما 

يزيد عن قوت يومه، يخرجه �ملكلف عن نف�سه وعن كل من جتب عليه كفالته.

وكيل  طرف  من  ��ستدعائه  �أن  �مل�سئول  ذ�ت  و�أو�سح 
باجلز�ئر  �أحم��م��د  �سيدي  حمكمة  ل��دى  �جلمهورية 
عن  �لأول  �مل�سوؤول  باعتباره  �ملا�سي  �خلمي�س  �لعا�سمة 
�لتحقيقات  �إط��ار  يف  �لعد�لة  لتنوير  "جاء  �ل��ولي��ة 
�لق�سائية �لتي با�سرتها �سد جممع حد�د ومنها ق�سية 
هكتار  �أل��ف   50 م�ساحتها  �أر���س  قطعة  من  ��ستفادته 

بربيزينة".
خالل  ����س��ت��ف��اد  ح���د�د  "جممع  �أن  �ل����و�يل  و�أ����س���اف 
��ست�سالحها  �أج��ل  من  �مل�ساحة  ه��ذه  من   2016 �سنة 
و�ل�ستثمار يف �لقطاع �لفالحي وذلك يف �إطار �لتعليمة 
�لوز�رية �مل�سرتكة رقم 108 �لتي ت�سجع على ��ست�سالح 
�لأر��سي يف مناطق �له�ساب �لعليا و�ل�سحر�ء وذلك يف 

�إطار رفع �لقدرة �لإنتاجية بهذه �ملناطق".
و�أبرز و�يل �لبي�س �أنه "بعد �سدور �لتعليمة �لوز�رية 
�مل�سرتكة 1839 �لتي �ألغت �لتعليمة �لوز�رية �مل�سرتكة 
�حلقوق  حيث  من  و�سوحا  �أك��رث  ج��اءت  و�لتي   108
ما  ل�سيما  �لفالحي  بال�ستثمار  �ملتعلقة  و�لو�جبات 
تعلق باإجر�ء�ت �لف�سخ، مت خالل �سهر مار�س من �ل�سنة 
تن�سيب  بالولية  �لفالحي  �لعقار  ولت�سفية  �جلارية 
�للجنة �لولئية لال�ستثمار �لفالحي �لتي �سمت خمتلف 

�لوطني  �ل��دي��و�ن  غ��ر�ر  على  �مللف  ه��ذ�  يف  �ملتدخلني 
�لفالحية  �مل�سالح  وم��دي��ري��ة  �لفالحية،  ل��الأر����س��ي 
وغريهم ملعاينة �لأر��سي �لفالحية �ملوزعة عرب تر�ب 
�ل�ست�سالح  عملية  �أ�سحابها  يبا�سر  مل  و�لتي  �لولية 

وتوجيه �لإعذ�ر�ت لهم مبا فيهم جممع حد�د".
لهذه  حد�د  جممع  ��ستجاب  فقد  �مل�سوؤول  لذ�ت  ووفقا 
�لفالحية من  للدر��سات  بتعيني مكتب  �لإعذ�ر�ت وقام 

�أجل جدوى �ل�ست�سالح بهذه �لأر��سي".
وقد �أو�سحت �لدر��سة �ملنجزة -ي�سيف و�يل �لولية- 
قابلة  �مل�ساحة  ه��ذه  من  فقط  هكتار  �أل��ف   12 "�أن 
لال�ست�سالح مما دفع باملجمع �إىل طلب �لتنازل عن كامل 

�مل�ساحة وهو ما مكن من ��سرتجاع هذه �لأر��سي".
كما �أكد ذ�ت �ملتحدث �أن جممع حد�د مل ي�ستفد من �أي 
قر�س بنكي على �سلة بهذه �مل�ساحة �لتي ��ستفاد منها 
بالولية بدليل �أن عقد �لمتياز �لفالحي �لذي ��ستفاد 
مل  33�سنة  ب�  حينها  �آجاله  حددت  و�لذي  �ملجمع  منه 
لولية  �لعقارية  �ملحافظة  لدى  رهن  �أي  عليه  يطر�أ 
�لبي�س، م�سري� �إىل �أن هذه �مل�ساحة �مل�سرتجعة �ستوجه 

مل�ستثمرين �آخرين".

لل�سيادلة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س  ط��ال��ب 
�لعمومية  �ل�سلطات  بلعمري  م�سعود  �خل��و����س 
�عتد�ء�ت  من  �ل�سيادلة  حلماية  �لأم��ن  بتوفري 
�سجن  يتم  �أن  ر�ف�سا  �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  مدمني 
جمدولة  غري  مبو�د  تتعلق  ق�سية  يف  �سيديل  �أي 

ب�سفة قانونية.
و�أعلن رئي�س �لنقابة �لوطنية لل�سيادلة �خلو��س 
يف وقت �سابق عن تنظيم وقفة �حتجاجية، �أمام 
�لتي  �لو�سعية  على  �حتجاجا  �لعمل،  وز�رة  مقر 
غياب  ظل  يف  �جل��ز�ئ��ري��ني،  �ل�سيادلة  يعي�سها 
من  لتعنيف  تعر�سهم  بعد  �لآمنة  �لعمل  ظروف 
م�سعود  وك�سف  �لعقلية،  �مل��وؤث��ر�ت  مدمني  قبل 
بلعمري �أن �سيادلة عرب وليات �لوطن يتعر�سون 
للتعنيف من طرف بع�س مدمني �ملوؤثر�ت �لعقلية 
ز�د  �ملر�سى، وما  �إىل فئة خا�سة من  �لتي توجه 
�لطني بلة ح�سب -�ملتحدث- هو تعر�س �ل�سيديل 

للموؤثر�ت  بيعهم  نتيجة  ق�سائية  متابعات  �إىل 
�لعقلية وحالة �لالمن من �لفر�غ �لقانوين نتيجة 

عدم حتيني �لن�سو�س �ملتعلقة بهذه �ملوؤثر�ت .
�ل�سحة  وز�رة  بلعمري  دع��ا  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
�مل�سنفة  �جل���د�ول  ن�سر  �إىل  �ملعنية  و�مل�سالح 
ر�ف�سا  �لر�سمية،  �جلريدة  يف  �لعقلية  للموثر�ت 
يف نف�س �لوقت �أن يتم متابعة �أي �سيديل ق�سائيا 
�إل بعد �إجر�ء خربة قانونية للت�سنيف �لر�سمي 
للمو�د �ملهلو�سة قائال :” نرف�س �حلكم �ل�سادر يف 
حق �ل�سيدلية �ملنحدرة من ولية ميلة و�ملد�نة 
�لتي  بالظروف  �ملتحدث  وذك��ر  �سنو�ت”،   10 ب� 
ير بها �ل�سيديل نتيجة غياب �لأمن وهو �لأمر 
متبوعة  �حتجاجية  وقفة  لتنظيم  دفعهم  �لذي 
�جل���اري،  �ل�سهر  م��ن   29 ي��وم  وط��ن��ي  ب��اإ���س��ر�ب 
ذ�ت  �أدوي��ة  كل  بيع  عن  �لتخلي  نحو  و�لتوجه 

�لتاأثري �لعقلي.

�حتل �ل�سعب �جلز�ئري �ملرتبة �لأوىل يف 
ترتيب �لأفارقة �ملائة �لأكرث نفوذ� �لذي 

تعده، �سنويا، �ملجلة �لأ�سبوعية �لإفريقية 
�أفريك”. “جون 

وي�سع �لرتتيب �لذي ل يت�سمن �أي رئي�س 
دولة �أو حكومة، �ل�سعب �جلز�ئري، بالنظر 

�إىل �حلر�ك �ل�سيا�سي �لذي يخو�سه منذ 
22 فيفري، يف �ملقدمة بالتعادل مع ديني�س 

موكويغي، �حلائز على جائزة نوبل لل�سالم 
�سنة 2018.

دوني�س موكويغي هو طبيب خمت�س يف طب 
�لتوليد و�أمر��س �لن�ساء ومنا�سل كونغويل 

يف جمال حقوق �لإن�سان ت�سلم عدة 
تكريات، نظري �لتز�مه �سد ختان �لبنات 

يف جمهورية كونغو �لديقر�طية.
وحددت �لأ�سبوعية ثالثة �أنو�ع من 

�ملعايري: �لنفوذ مبعنى �لكلمة )قيم 
على 30( و�مل�سار ) قيم على 30( بغية 

تثمني �ل�سخ�سيات �ل�ساعدة يف �لقطاعات 
�لو�عدة وكذ� �ل�سمعة ) قيمت على 40(.

وعليه، حت�سل �ل�سعب �جلز�ئري على 
عالمة 35/40 من حيث �ل�سمعة وعالمة 

عالمة  وكذ�  �لنفوذ  حيث  من   24/30
�مل�سار. حيث  من   30/30

وتو�سح �لأ�سبوعية  �أنه يف هذ� �لرتتيب، 
كل �ل�سخ�سيات “�سو�ء �أكانت من حيث 

�ملكانة �لتي حتتلها، مو�هبها �أو من حيث 
هبتها، قادرة على ممار�سة �لنفوذ على 

�لعامل �ملحيط بنا وتغيري نظرتنا لالأ�سياء 
و�إلهامنا بل وحثنا على �لقتد�ء بها”.
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عبد �لرحمان �سايبي 

ع. �س

الوطني



طرقات  ــدة  ع ت�سهد  ُينتظر 
خالل  باتنة،  بــواليــة  بلدية 
اإعادة  عمليات  احلالية  ال�سنة 
امل�سادقة  بعد  و�سيانة  تهيئة 
عليها من طرف اللجنة الوالئية 
لل�سفقات العمومية، خا�سة اأن 
عملية  اأيــة  ي�سهد  مل  بع�سها 
واأخـــرى  ن�ساأتها  منذ  تزفيت 
ا�ستعمالها  فـــرط  مــن  تــاآكــلــت 
الطبيعية  للعوامل  وتعر�سها 

القا�سية.
وتتمثل م�ساريع الطرقات التي 
بلغت تكلفة تاأهيلها بـ80 مليار 
�سنتيم، يف الطريق الرابط بن 
ببلدية  زياد وتينيباوين  اأوالد 
الطريق  اختتام  تاك�سالنت، 
البلدية  الطريق  بن  الرابط 
م�ستة  نحو  ياقوت  وعن  الزرو 
ـــدهـــرة يف حـــدود  ال تــاقــلــيــت 
ــاز  اإجن الــ�ــســهــداء،  بئر  بلدية 
تيمقاد  بن  الــرابــط  الطريق 
اإعـــادة  تي�سيكي،  م�ستة  نحو 
ــط  ــراب ــار لــلــطــريــق ال ــب ــت االع
ومنبع  الـــرحـــبـــات  حـــي  بـــن 

اإعــادة  الــديــن،  عز  اأوالد  املــاء 
بن  الرابط  للطريق  االعتبار 
وبلدية  الــقــادر  عزيل  بلدية 
االعتبار  اإعـــادة  عــمــار،  اأوالد 
الطريق  بن  الرابط  للطريق 
تري�سوين   40 رقـــم  الــوالئــي 
الــرحــوات،  البلدي  والطريق 
الثاين  للمقطع  اإعادة االعتبار 
للطريق البلدي رقم 2 الرابط 
ـ  ــدرة  ــس ــ� ال ثنية  ـ  الزرو  ــن  ب
الطريق  اإجنــاز  البي�ساء،  زانة 
الوطني  الطريق  بن  الرابط 
رقم 75 م�ستة �ساعد ـ الطريق 
ـــاز  اإجن  ،153 ـــم  رق الـــوالئـــي 
م�ستة  بــن  ــط  ــراب ال الــطــريــق 
ال�سهداء  بئر  ــدود  ح تــازويــت 
اإعـــادة  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة 
بن  الرابط  للطريق  االعتبار 
جا�سر،  وعــن  قــاللــو�ــص  ذراع 
اإعادة االعتبار للطريق الرابط 
 77 رقم  الوطني  الطريق  بن 
متدوين  حلمر،  الكاف  وم�ساتي 
ببلدية اأوالد �سالم وغريها من 

�سبكة الطرقات االأخرى.

ر�ّسمت �ل�سلطات �لولئية بباتنة، تاريخ 23 جو�ن �لقادم، كموعد لإ�سهار قائمة �مل�ستفيدين من ح�سة 1450 �سكن عمومي �إيجاري ببلدية باتنة، 
ح�سبما ك�سف عنه �أم�س �لو�يل فريد حممدي، موؤكد� �أنه ل تر�جع عن �إ�سهار �لقائمة يف هذ� �لتاريخ �لذي مت حتديده �سابقا بعد �حتجاج �ملو�طنني 

تنديد� بقر�ر �لتاأجيل �لذي �تخذه �لو�يل �ل�سابق عبد �خلالق �سيودة.

يف  اجلديــد  الــوايل  وقــال 
لــن  اأنــه  �ســحفي،  حديــث 
تاأجيــل  اأي  هنــاك  يكــون 
قائمــة  عــن  االإفــراج  ملوعــد 
امل�ســتفيدين مــن اآخــر ح�ســة 
ببلديــة  لل�ســكن االجتماعــي 
 1450 بـــ  واملقــدرة  باتنــة 
وحــدة �ســكنية، حيــث �ســيتم 
اإ�ســهارها يف موعدهــا قبــل اأن 
ُيفتح املجال بعد ذلك لتقدمي 
الإعــداد  متهيــدا  الطعــون 
وبعدهــا  النهائيــة  القائمــة 

للم�ستفيدين  ال�سكنات  ت�سليم 
ذلــك  بعــد  لُيطــوى  منهــا، 
نهائيــا ملــف ال�ســكن العمومي 
باتنــة  بلديــة  يف  االإيجــاري 
يف ظل غيــاب برامــج جديدة 

�سمن هذه ال�سيغة يف االأفق.
ياأتي ذلك بعــد اأن مت تاأجيل 
هــذه  عــن  االإفــراج  عمليــة 
القائمة عدة مــرات واحلجة 
االأ�ســغال  تاأخــر  مــرة  كل  يف 
لتحديد  التحقيقات  وتوا�سل 
باال�ســتفادة،  اأوىل  هــم  مــن 
حيــث اعتــرب طالبــوا ال�ســكن 
تاأجيل عمليــة التوزيع تهربا 

من امل�سوؤولية من جهة وخوفا 
من "ثورة املق�ســين" من جهة 
رّدات  اأوىل  لتكــون  اأخــرى، 
الفعــل االحتجــاج اأمــام مقــر 
طريــق  اأهــم  وغلــق  الواليــة 
بو�سط املدينة ليوم كامل قبل 

حوايل �سهر من االآن.
وكانت ال�سلطات الوالئية قد 
حددت مواعيد ت�سليم مفاتيح 
ال�ســكنات االجتماعيــة التــي 
مت اإ�سهار قوائمها عرب خمتلف 
بلديات الوالية، حيث �ستكون 
عدة بلديــات معنية بالعملية 
ابتداء مــن ليلة 27 من �ســهر 

رم�ســان والتي �ست�ســهد ت�سليم 
مــن  للم�ســتفيدين  املفاتيــح 
�ســكن  و50   150 ح�ســتي 
ببلديــة �ســقانة و20 وحــدة 
�ســكنية ببلدية الزرو، اإ�سافة 
اإىل 70 �ســكن بثنيــة العابــد، 
فيما �ست�ستاأنف العملية خالل 
لعيدي  املخلــدة  االحتفــاالت 
عــرب  وال�ســباب،  اال�ســتقالل 
توزيع 15 �ســكن ب�سقانة و60 
�ســكن باأوالد فا�ســل، قبــل اأن 
متتــد العملية لتم�ــص بلديات 
غــرار تيالطــو،  علــى  اأخــرى 

اأري�ص، املعذر وغريها.

يتجرع �ســكان م�ستة اخلربة 
ببلديــة عــن جا�ســر، مــرارة 
ب�ســبب  �ســمت  يف  املعانــاة 
جملة من النقائ�ص وامل�ســاكل 
جتــد  مل  التــي  التنمويــة 
حتــى  احلــل  اإىل  طريقهــا 
ال�ســاعة ب�ســبب جتاهلهــا مــن 
قبل امل�ســوؤولن الــذي يلتفتوا 
اإليها رغم النــداءات العديدة 
واملتكررة من قبل ال�ســكان من 
اأجل برجمة م�ساريع من �ساأنها 

رفع الغنب عنهم.
امل�ســاريع  هــذه  راأ�ــص  وعلــى 
التي يطالب بها �ســكان م�ســتة 
اخلربة بعن جا�سر هي اإي�سال 
املــواد  مبختلــف  �ســكناتهم 
التــي  والطاقويــة  احليويــة 
يفتقرون اإليها منذ �سنوات ويف 
مقدمتها املاء الذي اأدى غيابه 
ا�ســتفحال  اإىل  امل�ســتة  عــن 
ظاهرتي اجلفاف والعط�ص يف 
املنطقــة، التــي تفتقــر كذلك 
ح�ســب �ســكانها اإىل الغــاز، مــا 
جعل معظم القاطنة يبحثون 
عــن البدائل باقتنــاء قوارير 
البوتان التي ال تتوفر ب�ســفة 

اأثمانهــا  اإىل  اإ�ســافة  دائمــة 
الباهظة التي اأنهكت ميزانية 
اأ�ســر فقرية بالــكاد تتمكن من 
توفري قوت يومها ب�سبب تف�سي 
الفقر املدقــع يف املنطقة التي 
تعاين العزلة وغياب امل�ساريع 

التنموية االقت�سادية.
مــن جهة اأخــرى طرح �ســكان 
م�ســتة اخلربــة م�ســكل غياب 
الكهربــاء الــذي جعــل معظم 
�سكناتهم تغرق يف ظالم دام�ص 

فيمــا مل يتوانــى الكثريون من 
ال�سكان عن اللجوء اإىل الطرق 
البدائيــة من اأجــل االإنارة يف 
ظــل غياب حل جذري الفتقار 
املنطقة لهذه املادة الطاقوية 
الهامة، فيما طرح ذات ال�سكان 
م�سكل تدهور حالة الطرقات 
نظــرا  امل�ســتى  يف  وامل�ســالك 
للتهيئــة،  الكلــي   الفتقارهــا 
حيــث غالبــا مــا تتحــول هذه 
امل�ســالك الرتابية اإىل �ســيول 

جارفــة بعــد تهاطــل االأمطار 
وكذا الثلوج التي تزيد الطن 
بلــة يف منطقة تعــاين العزلة 
وتهمي�ــص امل�ســوؤولن لهــا على 
الرغم من مطالبة ال�ســكان يف 
بااللتفــات  املنا�ســبات  عديــد 
اليوميــة  ان�ســغاالتهم  اإىل 
وو�ســع حد لو�ســعهم املعي�ســي 
اأي  ي�ســهد  مل  الــذي  املــزري 

تغيري رغم مرور ال�سنوات.

ال�ايل ي�ؤكد باأنه ال تاأجيل للعملية

ن. م

تر�سيم 23 جوان موعدا لإ�سهار قائمة ال�سكن بباتنة

ن.م

يف ال�قت الذي تدعمت فيه ال�الية 
ب�5 ح�اجز مائية

بعد اأن اأ�سبح بع�سها غري �سالح لال�ستعمال

الوالئية  ال�سلطات  ك�سفت 
على  كثريا  ُيعول  اأنه  بباتنة، 
املرتقب  بــوزيــنــة  �ــســد  مــيــاه 
الثاين  ال�سدا�سي  يف  ا�ستالمه 
اأجل  من  اجلارية،  ال�سنة  من 
 95 مــن  اأزيـــد  احلــفــاظ على 
موزعة  مثمرة  �سجرة  األــف 
خا�سة  هــكــتــار،   600 عــلــى 
قــدرتــه  تـــفـــوق  الــ�ــســد  اأن 
مرت  مليون   18 اال�ستيعابية 
مكعب واملوجهة اأ�سا�سا لتلبية 
املياه  مــن  املــواطــن  حاجيات 
�سقي  اأجل  من  وكذا  ال�سروب 

االأرا�سي الفالحية.
ياأتي يف الوقت الذي تدعمت 
فيه الوالية بـ5 حواجز مائية 
"تابقارت"  جديدة يف كل من 
�سليمان  �سي  اأوالد  ببلدية 
مكعب  مرت  مليون   11 ب�سعة 
من اأجل احلفاظ على 2400 
األف   275 توجد  اأين  هكتار، 
من  معظمها  مثمرة  �سجرة 
واأي�سا  امل�سم�ص  فاكهة  اأ�سجار 
األف  لـ42  املاء  توفري  ل�سمان 
لل�سرب،  ال�سالح  باملاء  ن�سبة 
ببلدية  "الدرمون"  �سد  وكذا 
 600 ل�سقي  موجهة  "كيمل" 
تفوق  ا�ستيعاب  بقدرة  هكتار 
بكما  مكعب،  مرت  مليون   12
"تيالطو"  بــلــديــة  تــدعــمــت 
مائي  بحاجز  االأخــــرى  هــي 
مكعب  مــرت  مليون   6 ب�سعة 
"بري�ص" ل�سقي  بقرية  اأجنز 
"بني  300 هكتار، واأي�سا �سد 

قــدرة  تــقــدر  الـــذي  ف�سالة" 
مرت  مليون   12 بـ  ا�ستيعابه 
ل�سقي  كــذلــك  مــوجــه  مكعب 
ــي  ــس االأرا� مــن  هكتار   300
الفالحية و�سد نقاو�ص املوجه 
 65 ب�سعة  200 هكتار  ل�سقي 
جهة  مــن  مكعب،  مــرت  مليون 
غالف  تخ�سي�ص  مت  اأخـــرى 
�سنتيم  مليار   48 قــدره  مايل 
حواجز   4 اإجنــــاز  اأجـــل  مــن 
مائية  جددية موجهة لل�سقي 
انطلقت  حــيــث  الـــفـــالحـــي، 
االأ�سغال بها يف كل من بلديتي 
انتظار  يف  و�سريانة  �سفيان 
ــال  االآج اأقـــرب  يف  انطالقها 
ووادي  توتة  عن  من  كل  يف 

ال�سعبة،  
ك�سفت  اآخـــــر  ــاق  ــي ــس � ويف 
مـــديـــريـــة املـــــــوارد املــائــيــة 
بلديتان  معاناة  عن  بباتنة، 
بلدية  ال61  اإجــمــايل  ــن  م
باملاء  ــزود  ــت ال يف  نق�ص  مــن 
ال�سيما  اجلزار  وهي  ال�سروب 
للمدينة  ال�سمالية  املنطقة 
 2000 مــن  ــرث  اأك ت�سم  التي 
ــتــي ا�ــســتــفــادت من  �ــســاكــن ال
به  االأ�ــســغــال  جتــري  م�سروع 
 2020 حاليا اإىل غاية �سنة 
اآزال  عن  من  املياه  لتحويل 
قيقبة  وكذا  �سطيف  بوالية 
املرتبطة بهذا امل�سروع والذي 
بها  اخلا�ص  اجلــزء  �سي�ستلم 

اأواخر �سهر رم�سان اجلاري.

اإعادة تاأهيل طرقات 
بعدة بلديات يف باتنة

مياه �سد بوزينة لإنقاذ
 95 األف �سجرة مثمرة 
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 500 مــن  اأكـــرث  مــعــانــاة  تتوا�سل 
العقارية  التجزئة  تقطن  عائلة 
من  املحمل،  ببلدية  م�سكن   592
منازلها  ربـــط  يف  الــكــبــري  الــتــاأخــر 
يف  حيث  والغاز،  الكهرباء  ب�سبكات 
كل مرة ي�سطدمون بتهرب ال�سلطات 
من  الــقــطــاعــات  وخمتلف  املحلية 
ما تعلق بربط  م�سوؤولياتهم خا�سة 
مبختلف  الــ�ــســكــنــيــة  جتــمــعــاتــهــم 
هذا  اأن  رغــم  ال�سرورية  ال�سبكات 
اأقــدم  مــن  يعترب  ال�سكني  التجمع 
يبعد  وال  املحمل  مبدينة  االأحياء 

كثريا عن مقر البلدية مركز.
يف  امل�ستحدث  احل�سري  التجمع 
العقارية  التجزئات  برنامج  اإطــار 
خمتلف  غياب  من  قاطنوه  ي�ستكي 
والغاز،  الكهرباء  ال�سيما  ال�سبكات 
االجتماعية  الــو�ــســعــيــة  ـــــام  واأم
فــاإن  امل�ستفيدين  ملعظم  ال�سعبة 
اأغلبهم دخل منازلهم رغم افتقارها 
ب�سبب  الكرمية  احلياة  ل�سروريات 
معاناة املواطنن مع االإيجار و�سيق 
بالن�سبة  اأمـــا  العائلية،  امل�ساكن 
ال�سكان  اأكــد  فقد  والغاز  للكهرباء 

مبالغ  ت�سرتط  �سونلغاز  موؤ�س�سة  اأن 
بهذه  ربطهم  الأجــل  �سخمة  مالية 
بع�ص  اأن  وحتى  احليوية،  الطاقة 
التكاليف  �سددوا  الذين  املواطنن 
والغاز  الكهرباء  من  ي�ستفيدوا  مل 
املخت�سة  املــ�ــســالــح  مطالبة  بــعــد 
ال�سكان  جميع  ت�سديد  باإلزامية 
اأما  التو�سيل،  باأ�سغال  تبا�سر  حتى 
م�سكل غياب قنوات ال�سرف ال�سحي 
قاموا  بحيث  يومياتهم  ــوؤرق  ي فهو 
ال�سرف  بقنوات  �سكناتهم  بربط 
ال�سحي بطرقهم اخلا�سة با�ستعمال 
التي  التقليدية  بالطريقة  احلفر 
وعلى  �سحتهم  على  خطرا  ت�سكل 

كانوا  ــم  ــه اأن مــوؤكــديــن  حمــيــطــهــم، 
الطريقة  هذه  ال�ستعمال  م�سطرين 
املحلية  لل�سلطات  كلي  يف ظل غياب 
باإجناز  املعنية  القطاعات  وخمتلف 

�سبكة التطهري بالتجمع الريفي.
التجزئة  �ــســكــان  ينا�سد  وعــلــيــه 
العقارية 592 م�سكن ببلدية املحمل 
تدخل ال�سيد وايل الوالية من اأجل 
تعليمات  واإعطاء  عنهم  الغنب  رفع 
�سارمة للم�سوؤولن من اأجل ال�سروع 
ال�سبكات  خمتلف  اإجنــاز  اأ�سغال  يف 
ال�سرورية واإنهاء معاناة دامت اأكرث 

من 15 �سنة مبدينة املحمل.

ــارة  ــج ــت �ــســجــلــت مــديــريــة ال
لوالية خن�سلة، منذ بداية �سهر 
ملراقبة  تدخال   614 رم�سان 
 92 الن�ساط التجاري، بتحرير 
حتويلها  مت  خمــالــفــة  حم�سر 
تغيري  ب�سبب  ــة  ــدال ــع ال عــلــى 

ــاري   جت �سجل  دون  الــنــ�ــســاط 
النظافة  وعدم احرتام �سروط 
ــقــواعــد  ــتــربيــد وال وغـــيـــاب ال
عن  ف�سال  للتخزين،  ال�سليمة 
اخلا�سة  الــرقــابــة  اإجـــــراءات 
اجتاه  والتعريفات  باالأ�سعــار 

التخزين  وحماربة  امل�ستهلكن 
الن�ساط  وتغيري  االحــتــكــاري 
مت  كما  رخ�سة،  دون  التجاري 
اقتطاع  ــرتة  ــف ال نف�ص  خـــالل 
الغذائية  للمنتوجات  عينات 

�سريعة التلف .

بـ  مت تخ�سي�ص غالف مايل يقدر 
5 ماليري �سنتيم للتهيئة احل�سرية 
بابار  ببلدية  جربوع  عن  بقرية 
من  علم  ح�سبما  خن�سلة  بــواليــة 
طبيعة  ومتثلت  الــواليــة،  م�سالح 
قريب  عما  �ستنطلق  التي  االأ�سغال 
الريفية  الــتــجــمــعــات  مبــخــتــلــف 
ــوع  ــرب ــة عـــن ج ــري ــق ــة ل ــع ــاب ــت ال
تاأهيل  اإعــــادة  يف  بــابــار  ببلدية 
�سبكة الطرقات مبا يف ذلك عملية 
التزفيت وتهيئة االأر�سفة وقنوات 
�سرف مياه االأمطار ف�سال عن تهيئة 
�سبكة  واإجناز  اخل�سراء  امل�ساحات 

ح�سب  ويرتقب  العمومية.  االإنارة 
ذات امل�سدر ا�ستالم م�سروع التهيئة 
القرية واملمول يف  لهذه  احل�سرية 
والت�سامن  ال�سمان  �سندوق  اإطــار 
 2019 ل�سنة  املحلية  للجماعات 
ظروف  حت�سن  اإىل  يهدف  والــذي 
جربوع  عن  قرية  ل�سكان  املعي�سة 
�سبتمرب  �سهر  خالل  بابار  ببلدية 
دفرت  عليه  ين�ص  ما  ح�سب  القادم 
بالعملية،  اخلـــا�ـــص  الـــ�ـــســـروط 
واأ�ساف ذات امل�سدر اأنه مت برجمة 
خالل  التنموية  امل�ساريع  عديد 
ال�سنة اجلارية بقرية عن جربوع 

خالل  �سيتم  حيث  بابار،  ببلدية 
االأيام القليلة القادمة االنطالق يف 
م�سروع تكملة بناء عيادة متعددة 
اخلدمة  حيز  �ستو�سع  اخلــدمــات 

قبل نهاية �سنة 2019.
ا�ستفادت قرية عن  للتذكري فقد 
جربوع التابعة بلدية بابار والتي 
خن�سلة  واليــة  عا�سمة  عن  تبعد 
ال�سنوات  خــالل  كــم   20 بــحــوايل 
معتربة  مالية  اأغلفة  من  االأخــرية 
ملبا�سرة  ــج  ــربام ال خمتلف  �سمن 
ملختلف  احل�سرية  التهيئة  اأ�سغال 

التجمعات ال�سكنية .

خن�سلة  بوالية  ال�سياحة  قطاع  �سيتعزز 
اأ�سغال  جتري  فندقية  هياكل  بـثمانية 
الوالية  بــلــديــات  اإجنــازهــا عــرب عــديــد 
يف  ت�ساهم  �ساأنها  من  التي  املــرافــق  وهــي 
تفعيل القطاع ال�سياحي عرب اإقليم والية 
خن�سلة التي تعترب اإحدى مناطق اجلذب 
بف�سل  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سياحي 
املناطق اجلبلية واحلموية وال�سحراوية 

التي تتوفر عليها.
وال�سناعة  ال�سياحة  مــديــر  وكــ�ــســف 
الــتــقــلــيــديــة لـــواليـــة خــنــ�ــســلــة الــزبــري 
بوكعبا�ص باأن وترية تقدم اأ�سغال م�ساريع 

تتوزع  الــتــي  ال�سياحية  املــرافــق  هـــذه 
والرميلة  واحلامة  خن�سلة  بلديات  على 
بن�سب  تتقدم  واملحمل  و�س�سار  والوجلة 
ن�سبة  يف  اأ�سبقية  ت�سجيل  مع  متفاوتة 
اأربع  �سنف  من  خا�سن  لفندقن  االإجناز 
ا�ستيعاب  بطاقة  احلامة  ببلدية  جنوم 
يرتقب  �سريرا  لـ282  ت�سل  اإجمالية 
يف  اخلــدمــة  حيز  وو�سعهما  ا�ستالمهما 

غ�سون �سنة 2020 . 
�ساأن  من  فاإنه  امل�سوؤول  لــذات  وا�ستنادا 
يف  تتمثل  التي  ال�سياحية  املرافق  هــذه 
قرى  اإىل  اإ�سافة  �سياحية  ونــزل  فنادق 

عطل تعزيز طاقة االإيواء بالوالية على 
املدين القريب واملتو�سط بـ1091 �سريرا 
 400 عن  يربو  ما  ا�ستحداث  على  عالوة 
م�سيفا  املنطقة  ل�سبان  دائم  عمل  من�سب 
باأن وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 
 14 ـــاز  املــوافــقــة الإجن كــانــت قــد منحت 
ال�سياحي  القطاع  يف  ا�ستثماريا  م�سروعا 
يف  منها  بـ8  االأ�سغال  انطلقت  بخن�سلة 
الوقت الذي توقفت فيه االأ�سغال مب�سروع 
م�ساريع  و5  ق�سائي  ــزاع  ن ب�سبب  واحــد 
خل�سها  الأ�سباب  ال�ساعة  حلد  تنطلق  مل 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  مدير 

على  اأ�سحابها  ح�سول  عدم  يف  بخن�سلة 
رخ�ص البناء والنزاعات الق�سائية وعدم 
ملرا�سالت  امل�ستثمرين  اأحـــد  ا�ستجابة 

االإدارة. 
ــون واليـــة خن�سلة  وعــلــى الــرغــم مــن ك
ال�سياحي  اجلــذب  مناطق  ــدى  اإح تعترب 
املناطق  بف�سل  الــوطــنــي  امل�ستوى  على 
التي  وال�سحراوية  واحلموية  اجلبلية 
تتوفر عليها اإال اأنها ال تزال تعاين عجزا 
حيث  الفندقي  االإيـــواء  جمــال  يف  كبريا 
توجد بها حاليا 6 فنادق بطاقة ا�ستيعاب 

ال تتجاوز الـ 495 �سريرا.

رف�س�ا اال�ستفادة منها خارج البلدية

للق�ساء على اأزمة االإطعام

بعد ا�ستفحالها يف االأ�س�اق

بال�سموع ت�ست�سيء  عائلة   500
 يف املحمل بخن�سلة

اإحالة 92 تاجرا على العدالة بخن�سلة

جربوع عني  قرية  لتهيئة  ماليري   5

قطاع ال�سياحة بخن�سلة يتعزز بـ8 فنادق جديدة 

رغم ك�نها تقطن اأحد اأقدم االأحياء بالبلدية

رم�سان  بداية  منذ  التجارة  الأع�ان  تدخال   614

بلدية بابار

يرتقب و�سعها حيز اخلدمة يف غ�س�ن 2020

جدد مكتتبو عدل 2 ببلدية العلمة 
احتجاجاتهم  �سطيف  واليــة  �سرق 
منحهم  قــــرار  عــلــى  االأمـــ�ـــص  ــار  ــه ن
بلدية  خــارج  اال�ستفادة  مــقــررات 
العلمة، ونظم الع�سرات من املكتتبن 
ح�سة  اأمــــام  احــتــجــاجــيــة  ــة  ــف وق
م�ستغلن  بالعلمة  م�سكن   1500
امل�سروع  ملعاينة  الوالية  وايل  زيارة 
املطالبة  املــحــتــجــون  جـــدد  حــيــث 
ــاد عــلــى الــرقــم  ــم ــت ــرورة االع ــس ــ� ب

الت�سل�سلي واالإقامة.
ــــب املـــحـــتـــجـــون بـــوجـــوب  ــــال وط
ا�ستخراج  عملية  يف  النظر  اإعــادة 
وكذا  الثالث  ال�سطر  اإ�ستدعاءات 
الــتــي تعد  الــتــخــ�ــســيــ�ــص  ــادة  ــه ــس �
املرحلة ما قبل االأخرية من مراحل 
الوكالة  املحتجون  اتهم  كما  الدفع، 
امل�سرية  التنظيمات  بخرق  اجلهوية 
املر�سوم  من   6 املادة  ح�سب  للعملية 

التنفيذي الذي ين�ص على ا�ستدعاء 
ــق  ووف الــرتتــيــب  ح�سب  املكتتبن 
هوؤالء  اأن  علما  الت�سل�سلي،  الرقم 
بلديات  اإىل  حتويلهم  مت  املحتجن 
جماورة على غرار �سالح باي واأوالد 
اإقامتهم  �سابر والبعيدة عن مقرات 

وعملهم.
عري�سة  تقدمي  املحتجون  ــرر  وق
احتجاج اإىل وزارة ال�سكن واإخطارها 
و�سيا�سة  املف�سوح  التالعب  بحجم 
االإق�ساء التي تتبعها وكالة عدل يف 
مل  الوكاالت  باقي  اأن  حيث  حقهم، 
خروقات  اأو  احتجاج  اأي  بها  ي�سجل 
جانبها  ومن  املحتجن،  ح�سب  تذكر 
مبوا�سلة  املحلية  ال�سلطات  وعــدت 
اأو  اجلهوية  الوكالة  مع  التن�سيق 
اأجل  من  للوكالة  العامة  املديرية 
اإيجاد حل لهذا امل�سكل املتوا�سل منذ 

قرابة ال�سنتن. 

قررت م�سالح بلدية بني و�سن يف 
اجلهة ال�سمالية من والية �سطيف 
اإجنــاز  اأ�سغال  يف  قريبا  ال�سروع 
مطاعم مدر�سية جديدة وهذا من 
اأجل جمابهة م�سكل االإطعام الذي 
املوؤ�س�سات  من  العديد  منه  تعاين 
ــواليــة  ــة عــرب تــــراب ال ــوي ــرتب ال
يف  ت�سبب  ـــذي  ال ــال  ــك ــس االإ� وهـــو 
احتجاجات االأولياء خالل املو�سم 

الدرا�سي اجلاري.
مطاعم  ــة  ــالث ث اإجنـــــاز  وتـــقـــرر 
مدر�سية جديدة، االأول بابتدائية 
�ساعد بلعة، اأما الثاين على م�ستوى 
الواقعة  �سبع  اأحــمــد  ابتدائية 
�سيتم  فيما  �ــســبــاع،  اأوال  بقرية 
املدر�سي  املــطــعــم  اإجنــــاز  تــوطــن 
الثالث على م�ستوى ابتدائية �سباح 
�سعبة  بقرية  املتواجدة  �سليمان 
التاملة، عالوة على ر�سد اإعتمادات 
للمياه  اأخرى الإجناز دورات  مالية 
مدار�ص   6 �ساحات  ترميم  ــذا  وك
ابتدائية تقع مبناطق متفرقة من 
املطالب  �سوء  على  وهذا  البلدية، 
املرفوعة من طرف �سكان البلدية.

و�سن  بني  بلدية  رئي�ص  وك�سف 
من  جملة  ــن  ع لــو�ــســيــف  عــبــا�ــص 
يف  ال�سروع  �سيتم  التي  امل�ساريع 
وقت  اأقــرب  يف  جت�سيدها  اأ�سغال 
اإجنــاز  برجمة  متت  حيث  ممكن، 
لقرية  ال�سحي  ال�سرف  قــنــوات 
جتديد  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سما�سة، 
لل�سرب  ال�ساحلة  املــيــاه  قــنــوات 
بكل من جتزئة  50 و 90 قطعة، 
فيما مت ر�سد مبالغ مالية معتربة 
تقع  عمارة   12 م�ساكات  الإعــادة 
ت�سررها  ب�سبب  مركز  و�سن  ببني 
م�سكلة  و  الــثــلــوج  و  ــار  ــط االأم مــن 
ت�سرب مياه االأمطار، مع ر�سد مبلغ 
اإىل  املــوؤدي  الطريق  لتعبيد  مايل 
�سكانها  يعانى  التي  مغراوة،  قرية 
من التهمي�ص والعزلة، كما مت ر�سد 
يربط  ج�سر  الإجناز  مايل  اعتماد 
العزلة  فك  ق�سد  مزواطة،  �سكان 
ال�ستاء،  ف�سل  خالل  خا�سة  عنها 
للوادي  امل�ستمر  الفي�سان  ب�سبب 
ومنفذها  القرية  مبــحــاذاة  املـــار 

للطريق الوالئـي. 

بوالية  االأمنية  امل�سالح  �سرعت 
ال�سلطات  مــع  بالتن�سيق  �سطيف 
ملحاربة  وا�سعة  حملة  يف  املحلية 
وبيع  ال�سرعي  غري  الذبح  ظاهرة 
اللحوم باالأ�سواق االأ�سبوعية وعلى 
مع  بالتن�سيق  الــطــريــق،  قــارعــة 
التابعة  الغ�ص  وقمع  حماربة  فرق 
مفت�سية  وم�سالح  التجارة  ملديرية 

البيطرة.
ومت�ص العملية العديد من االأ�سواق 
ــراب الــواليــة والــتــي تعرف  عــرب ت
اللحوم  بيع  لظاهرة  كبريا  اإنت�سارا 
من  كل  غرار  على  الطلق  الهواء  يف 
بازر  لبلدية  التابع  النوا�سر  �سوق 
وكذا  ال�سرقية  اجلهة  يف  �سكرة 
ال�سوق االأ�سبوعي بعن وملان والذي 
ا�ستفحال  رم�سان  �سهر  كل  يعرف 
اللحوم بطريقة  اأنواع  بيع خمتلف 
املتزايد  الطلب  مع  �سرعية،  غري 
للم�ستهلكن وانخفا�ص ثمنها مقارنة 

املق�سبات،  يف  املــوجــودة  باالأ�سعار 
بن  للبيع  املعرو�ص  اللحوم  وتتنوع 

حلوم البقر، الغنم واملاعز.
ــار  ــج ــت ويــــقــــوم الـــعـــديـــد مــــن ال
حمراء  حلوم  بعر�ص  الفو�سوين 
و بي�ساء وكذا اأح�ساء الذبائح على 
قارعة الطريق ومبداخل االأ�سواق 
لها،  املحاذية  الف�ساءات  كل  ويف 
وهـــي االأمـــاكـــن الــتــي تــنــعــدم بها 
ف�سال  واحلــفــظ  النظافة  �ــســروط 
ال�سم�ص،  ــعــة  الأ�ــس تعر�سها  عــن 
�ساهم  كــمــا  واجلــراثــيــم،  الــغــبــار 
يف  الفو�سوي  الذبح  ن�ساط  انت�سار 
ال�سالة على  الكالب  تف�سي ظاهرة 
م�ستوى االأحياء املجاورة لالأ�سواق، 
نتيجة توفر بقايا اأح�ساء املوا�سي، 
هذه  �سكان  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 
املناطق يطالبون بتدخل ال�سلطات 
ملثل  حد  لو�سع  واالأمنية  املحلية 

هذه التجاوزات. 

مكتتبو عدل 2 يحتجون بالعلمة 

اإجناز مطاعم مدر�سية 
جديدة ببني و�سني 

حملة ملحاربة التجارة 
الفو�سوية للحوم ب�سطيف 

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

ر. ح

ر�سيد. ح

حممد. ع

�س. ب

انعدام الكهرباء 
والغاز ي�سعب 

حياة �سكان بالزرق
يعاين مئات املواطنن 
املقيمن ببلدية الزرق 
بوالية اأم البواقي، من 

العزلة ب�سبب النقائ�ص 
الكبرية التي الزالت تعاين 

املنطقة منها منذ �سنوات 
عديدة، يف ظل امل�ساريع 

املحت�سمة التي ا�ستفادت 
منها البلدية خالل 

ال�سنوات القليلة املا�سية 
والتي مل ت�سل بعد اإىل 

الدرجة التي يطمح اإليها 
�سكان البلدية، يف ظل 

انعدام الكهرباء والغاز 
خا�سة على م�ستوى امل�ساتي 
املتواجدة باملخرج ال�سمايل 

للبلدية.
ال�سكان طالبوا من اجلهات 

املخت�سة ت�سجيل م�ساريع 
ا�ستعجاليه للبلدية من 

�ساأنها اإمدادهم بالغاز 
الطبيعي، خا�سة واأن اأغلب 
امل�ساتي املحرومة من الغاز 

تتوفر على �سروط الن�ساب 
للربط باخلدمة، ياأتي 

ذلك يف وقت قام الع�سرات 
من قاطني امل�ساتي برفع 

ان�سغاالتهم ملختلف �سناع 
القرار بالبلدية لكن دون 

جدوى يف ظل بقاء العديد 
من امل�ساريع حربا على 

ورق، باالإ�سافة اإىل تعر�ص 
عدد منها للتجميد يف ظل 

ال�سائقة املالية التي �سرح 
بها خالل ال�سنوات االأخرية 

املا�سية من قبل الوزارة 
الو�سية، ليبقى املواطن 
هو ال�سحية الوحيد يف 

ظل تفاقم م�ساكل العزلة 
و التهمي�ص، بالرغم من 

امل�ساريع املتوا�سعة التي 
ت�ستفيد منها البلديات 

املعزولة خالل كل �سنة.
بن �ستول. �س
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ر�سيد. ح

�شطيف اأم البواقي



م�شاحة ا�شهارية

نفط:

اإقت�صادالثالثاء 10 مايو 2969/ 21  ماي 2019 املوافق لـ 16 رم�ضان 071440
اجلهود امل�شرتكة لبلدان اأوبك واملنتجني خارجها 

وراء ا�شتقرار الأ�شواق

ارتفاع رقم اعمال ال�شركة الوطنية للتامني ب 4.4 % 

ا�شترياد  ملف  درا�شة  نكمل  "مل 
ال�شيارات امل�شتعملة بعد"

خام برنت يتح�شن اىل 73.11 دولر 
برميل بعد لقاء اأوبك

هام�س  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ح��اف��ة  ت�����س��ري��ح  ويف 
�ملر�قبة  للجنة  ع�سر  �ل��ر�ب��ع  �لج��ت��م��اع 
�لوز�رية �مل�سرتكة بني دول �لأوبك و�لدول 
غري �لأع�ساء، �ملوقعني على �إعالن �لتعاون، 
�جلهود  هذه  متابعة  يجب  �إنه  عرقاب  قال 
�ملتوقعة  �لأه�����د�ف  لتحقيق  وتكثيفها 
�لوزير  وح�سب  �لأمد،  و�لطويلة  �ملتو�سطة 
فان �لأ�سو�ق ت�ستجيب ب�سكل �إيجابي للجهد 
�لتي  �لآليات  فعالية  عن  ينم  ما  �مل�سرتك 
ملنظمة  �لتابعة  �لدول  من  بلد�   24 �ر�ستها 
�لأوبك و�ملنتجني �مل�ستقلني وكذ� م�سد�قية 

�مل�سعى �ملتخذ.
�رتياحه  عن  عربعرقاب  �خرى،  جهة  من 
فيما يخ�س تقارب وجهات �لنظر و�لتن�سيق 
�جليد �لذي ييز �لعالقات بني بلد�ن �أوبك 
و�لبلد�ن غري �لأع�ساء يف �ملنظمة، كما �أكد 
�سمح  �ل��ذي  للجز�ئر  �حلا�سم  �ل��دور  على 

باإبر�م �لتفاق �لتاريخي للجز�ئر �لعا�سمة 
يف 28 �سبتمرب 2016 و�لذي �أدى �إىل جناح 

�مل�سار �لالحق للمفاو�سات.
�أجرى  فقد  �لطاقة  ل��وز�رة  بيان  وح�سب 
حمادثات  بجدة  �أم�س  عرقاباأول  �ل�سيد 
�أوبك و�لدول خارج  مع نظر�ئه وزر�ء دول 
�أوبك �ملنخرطني يف جلنة �لوز�رية �مل�سرتكة 
كما  �لإنتاج،  حتديد  �تفاق  تنفيذ  ملر�قبة 
منظمة  رئي�س  مع  عرقاب  �ل�سيد  حت��ادث 
للمنظمة  �لعام  و�لأمني  �لفالح  خالد  �أوبك 

حممد باركيندو.
م��ع وزي���ر �لطاقة  �مل��ح��ادث��ات  ومت��ح��ورت 
�ل�سعودي،  �ملعدنية  و�ل���رثوة  و�ل�سناعة 
خالد �لفالح، على تطور �أ�سو�ق �لنفط �لتي 
�ل�ستقر�روهذ�  نحو  تتجه  للوزيرين،  وفًقا 
طرف  من  �ملبذولة  �مل�سرتكة  �جلهود  بف�سل 
�أعرب  كما  �أوب��ك،  خ��ارج  ودول  �أوب��ك  دول 

�لطرفان عن �رتياحهما مل�ستوى �متثال دول 
�أوبك و�لدول غري �لأع�ساء يف �أوبك �ملوقعة 
مو��سلة  �إىل  ودعيا  �لتعاون،  �إع��الن  على 
�جلهود لتحقيق �ل�ستقر�ر يف �لأ�سو�ق على 

�ملدى �ملتو�سط و�لطويل.
وو�سائل  �سبل  �أي�����س��ا  �ل��وزي��ري��ن  ون��اق�����س 
�ل��دول  جميع  ب��ني  �حل���و�ر  على  �حل��ف��اظ 
للحفاظ  م��وؤ���س�����س��ات��ي  �إط����ار  يف  �مل��ن��ت��ج��ة 
�ل�ستثمار�ت  و�سمان  �ل�سوق  ت��و�زن  على 
�لنفطية  �ل�سناعة  جم��ال  يف  �مل�ستقبلية 
وهذ� ل�سالح �لدول �ملنتجة و�مل�ستهلكة على 

حد �سو�ء.
من جهة �أخرى، �لتقى عرقاب مع نظر�ئه 
�ملزروعي  �سهيل  �لإم��ار�ت��ي  �ل��ت��و�يل  على 
كيفيدو  ���س��ل��ف��ادور  م��ان��وي��ل  و�ل��ف��ن��زوي��ل��ي 
جمهورية  �لطاقة  وزير  وكذلك  فرنانديز، 

�أذربيجان، بارفيز�سهبزوف.

�عمال  رقم  للتامني  �لوطنية  �ل�سركة  حققت 
قدر  بارتفاع   2018 �سنة  دج  مليار   27.7 بلغ 
�أكده  ح�سبما   ،2017 ب�سنة  مقارنة   % ب4.4 
�ملوؤ�س�سة  لهذه  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  �أم�س  �أول 

نا�سر �ساي�س.
هامة  نتيجة  �أنها  �سحفية  ندوة  خالل  و�أو�سح 
�ل�سوق  منو  �سعف  يثل  �عمالنا  رقم  منو  �أن  مبا 
�ملقدر ب2 % 2.5 -% حيث �سجلنا قفزة نوعية 
�لنمو  �أن  م�سيفا   ،2017 ب�سنة  مقارنة  كمية  و 
خارج  �لفروع  �ىل  خا�س  ب�سكل  ر�ج��ع  �مل�سجل 
منوها   %  11 بن�سبة  تطورت  �لتي  �ل�سيار�ت 
حافظة  تنويع  �ج��ل  م��ن  بذلت  �لتي  باجلهود 
�ل�سوق  من  هامة  ح�سة  متتلك  �لتي  �ل�سركة 
قد  �لفروع  جميع  �أن  �أك��د  كما   ،%  22 ب  تقدر 
�لنتيجة  هذه  حتقيق  يف  ر�يه-  -ح�سب  �ساهمت 
حيث �رتفع فرع �ل�سيار�ت بن�سبة 2 % يف �سنة 
يقدر  ��سايف  �عمال  رقم  بت�سجيل  �ي   2018
ب400 مليون دج مقارنة ب�سنة 2017 و تغطي 
من   %  30 لوحدها  للتامني  �لوطنية  �ل�سركة 

هذ� �لفرع يف �ل�سوق.
�أما فرع �حلريق و�حلو�دث و�لأخطار �ملختلفة 
9% على م�ستوى هذه  فقد �سجل تطور� بن�سبة 
خال  �لتاأمينات  جم��ال  يف  �لعمومية  �ل�سركة 
�لفالحية  �لتاأمينات  �سجلت  حني  يف   2018
تطور� بن�سبة 25 % وتاأمينات �لنقل ب20 %.

�ل�سركة  فان  �حلو�دث  بتعوي�سات  يتعلق  وفيما 
من  دج  مليار   16 دفعت  ق��د  للتامني  �لوطنية 

مليار   15.5 )مقابل   2018 خالل  �لتعوي�سات 
دج �سنة 2017( �أي باأكرث من 40 % من عمليات 
دفع �لتعوي�سات يف �ل�سوق حيث �سجلت �ل�سركة 
�سنة  باحلو�دث  جديد�  ت�سريحا   338.000
موؤ�سر  �أن  �ساي�س  �ل�سيد  �أب���رز  كما   ،2018
ملمو�س،  ب�سكل  �نخف�س  قد  �ل�سيار�ت  ح��و�دث 
�إل �أن ذلك -ح�سب قوله-مل يوؤدي �إىل �نخفا�س 
مبلغ �لتعوي�سات ب�سبب �رتفاع ��سعار قطع �لغيار 

يف �ل�سوق.
�ىل  �مل�سوؤول  ذ�ت  قدمها  �لتي  �لأرق��ام  وت�سري 
من  �لول  �لثالثي  خالل  �سجلت  قد  �ل�سركة  �ن 
�سنة 2019 منو� كبري� قدر ب 7 % 8%، �إل�أنه 

�ل�سنة،  بنتائج  �لتنبوؤ  �ل�سعوب  قال-من  -كما 
فقد �سجلت �سوق �لتاأمينات يف �سنة 2018 رقم 
�عمال ب 142.5 مليار دج بارتفاع بن�سبة 2 % 
 3.22 بن�سبة  بارتفاع  �ي   2017 ب�سنة  مقارنة 
�خل�سائر  تامني  من  دج  مليار   126 م�سجال   %
�ل�سخا�س  تامني  % من   11 بن�سبة  و�نخفا�سا 
�ل�سيد  قدمها  �لتي  �ملوؤقتة  �حل�سيلة  ح�سب 

�ساي�س.
تاأمينات  �نخفا�س  يف  �لرئي�س  �ل�سبب  �أم���ا 
�لأ���س��خ��ا���س ف��ي��ع��ود لن��خ��ف��ا���س �ل��ت��اأم��ني على 
�ملمنوحة  �لتاأ�سري�ت  عدد  تر�جع  جر�ء  �ل�سفر 

للجز�ئريني �سنة 2018، ح�سب ذ�ت �مل�سوؤول.

يف  ليز�ل  �سنو�ت   3 من  لأقل  �ل�سيار�ت  ��ستري�د  ملف  �أن  جالب،  �سعيد  �لتجارة،  وزير  �أفاد 
مر�حله �لأوىل من �لدر��سة.

من ثالث  �ل�سيار�ت لأقل  ��ستري�د  لبعث  �لقانونية  �لألية  حتديد  �إذ� مت  ما  ملعرفة  �سوؤ�ل  ويف 
�سنو�ت، �أو�سح جالب �أن هذ� �مللف ما يز�ل يف مرحلته �لأوىل، م�سيفا �أنه �لوزير �لأول كلفهم 
بهذه �ملهمة، ونحن يف مرحلة فتح �مللف، كما يوجد �لكثري من �ملتدخلني يف هذ� �مللف، وعندما 

نح�سره �سنمر للمرحلة �ملو�لية.

عدة  يف  م�ستوياته  �أعلى  �إىل  �لنفط  �رتفع 
�أنها  �أوب���ك  �أو���س��ح��ت  بعدما  �أم�����س  �أ�سابيع 
�لإنتاج  تخفي�سات  على  �لأرجح  على  �ستبقي 
�لعام،  ه��ذ�  �لأ���س��ع��ار  دع��م  يف  �ساعدت  �لتي 
�ل�سرق  يف  �لتوتر�ت  ت�ساعد  تو��سل  بينما 

�لأو�سط.
وكان خام برنت مرتفعا 90 �سنتا مبا يعادل 
بعد  للربميل،  دولر   73،11 �إىل  باملئة   1،3
وهو  دولر   73،40 �سابق  وقت  يف  لم�س  �أن 
�خلام  وز�د  �أفريل،   26 �ل�  منذ  له  �سعر  �أعلى 
�لأمريكي غرب تك�سا�س �لو�سيط 71 �سنتا �أو 
1،1 باملئة م�سجال 63،47 دولر للربميل،كان 

وقت  يف  دولر   63،81 بلغ  �لأمريكي  �خل��ام 
�سابق وهي ذروته منذ �أول ماي.

�لفالح  خالد  �ل�سعودي  �لطاقة  وزي��ر  وك��ان 
د�خل  تو�فق  يوجد  �إنه  �لأح��د  يوم  قال  قد 
)�أوب��ك(  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة 
خف�س  على  معها  �ملتحالفني  �لنفط  ومنتجي 
خمزونات �خلام "رويد�" لكنه �سيظل متجاوبا 

مع متطلبات "�سوق ه�سة".
و�أبلغ وزير �لطاقة �لإمار�تي �سهيل �ملزروعي 
�ل�سحفيني يف وقت �سابق �أن �ملنتجني قادرون 
تخفيف  و�أن  بال�سوق  ف��ج��وة  �أي  �سد  على 

تخفي�سات �ملعرو�س لي�س �لقر�ر �ل�سائب.

عرقاب يوؤكد: 

خالل �شنة 2018

�ساهمت �جلهود �مل�سرتكة �لتي بذلتها دول منظمة �أوبك و�ملنتجني غري �لع�ساء، ب�سكل كبري يف �سمان ��ستقر�ر وتو�زن 
�أ�سو�ق �لنفط، ح�سبما �أكده وزير �لطاقة حممد عرقاب بجدة باململكة �لعربية �ل�سعودية.

وزير التجارة: 



الآلف يتظاهرون �شد تنامي 
العن�شرية يف اأوروبا باأملانيا

�سهدت اأملانيا مظاهرات احتجاجية 
�سد تنامي العن�سرية يف اأوروبا قبل 
الربملانية  االنتخابات  مــن  اأ�سبوع 

االأوروبية يف 26 ماي اجلاري.
ــرات  ــاه ــظ امل يف  االآالف  ـــارك  و�ـــس
مدن  �سهدتها  الــتــي  االحتجاجية 
كولونيا واليبزيغ وميونيخ وهامبورغ 
وح�سب  و�ــســتــوتــغــارت،  ــورغ  ــب ــام وه
ــادر، نــظــمــت تــلــك املــظــاهــرات  ــس ــ� م
احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد 
للجميع"،  ــــا  اأوروب "مبادرة  بينها 
املحتجون  هتف  املظاهرات،  وخالل 
�سد  و"نحن  للجميع"  "اأوروبا 
التطرف القومي"، كما رفعوا الفتات 
العن�سرية  �سد  �سعارات  عليها  كتب 

يف اأوروبا.
هــذا و�ــســارك يف املــظــاهــرات زعيم 
الدميقراطي  االجتماعي  احلـــزب 
ووزيـــرة  اأندريا�سنالي�ص،  ـــاين  االأمل
العدل االحتادي يف كولونيا املر�سحة 
عن احلزب االجتماعي الدميقراطي 
ــان االأوروبــــي،  ــربمل يف انــتــخــابــات ال

كاترينا باريل.
اخلارجية  وزيــر  اأعــرب  جهته،  من 
اأملانيا هايكو ما�ص، عرب ح�سابه على 
للم�ساركة  ارتياحه  عن  "تويرت"، 
للعن�سرية،  املناوئة  املظاهرات  يف 
ل�سالح  بالت�سويت  االأملـــان  مطالًبا 
يف  للعن�سرية  املناه�سن  املر�سحن 

اأوروبا.

الرئي�س الأوكراين اجلديد يوؤكد عزمه اإنهاء 
حرب املناطق ال�شرقية

املنامة ت�شت�شيف اأول فعالية 
اأمريكية �شمن "�شفقة القرن"

بعد اأدائه اليمني الد�شتورية

يف جوان املقبل
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�سالحيات  االتــفــاق  نقاط  وتــتــنــاول 
املــجــلــ�ــص الــ�ــســيــادي، والــتــ�ــســريــعــي، 
الفرتة  و�سالحيات  ومهام  والتنفيذي، 
�سنوات،  لثالث  متتد  التي  االنتقالية 
م�سرتك  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
احلرية  وقــوى  الع�سكري  املجل�ص  بن 
با�سم  املــتــحــدث  قـــال  كــمــا  والــتــغــيــري، 
املــجــلــ�ــص الــعــ�ــســكــري، �ــســمــ�ــص الــديــن 
الكبا�سياأن الطرفان اتفقا على موا�سلة 
اإىل  الو�سول  حتى  التفاو�ص  جل�سات 
على  اتفقوا  اأنهم  م�سيفا  نهائي،  اتفاق 
عليها  اتفقنا  الــتــي  الــنــقــاط  تثبيت 
ال�سلطات  بهيكلة  واملتعلقة  م�سبقًا 
ومدة  واملهام  وال�سالحيات  االنتقالية 
الطرفان  اأن  متابعا  االنتقالية،  الفرتة 
م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  على  اتفقوا 

ملتابعة النتائج التي تو�سلت اإليها جلنة 
باالأحداث  اخلا�سة  احلقائق  تق�سي 
االعت�سام  منطقة  يف  وقــعــت  ــي  ــت ال
�ستة  �سحيتها  وراح  املا�سي،  االإثــنــن 

االتفاق  اإىل  الكبا�سي  م�سريا  قتلى، 
عمل  تفعيل  على  والتغيري  احلرية  مع 
اخلا�سة  امل�سرتكة  امليدانية  اللجنة 
االعت�سام  ميدان  يف  االأعمال  ب�سبط 

للجي�ص  العامة  القيادة  حميط  حول 
ال�سوداين باخلرطوم.

بدوره قال ممثل قوى احلرية والتغيري، 
على  اإنهماتفقوا  مــدين،  عبا�ص  مــدين 
انبنت  التي  االنتقالية  الفرتة  معامل 
اإعــالن  بــنــود  على  مرجعية  بــ�ــســورة 
احلرية والتغيري، م�سددا على موا�سلتهم 
اإىل اتفاق يلبي  التو�سل  النقا�ص حتى 
جل�سة  وا�ستمرت  ال�سعب،  طموحات 
التفاو�ص التي انطلقت م�ساء اأول اأم�ص 

بن الطرفن ل�سبع �ساعات متوا�سلة.
من  كل  ا�ستاأنف  االأول،  اأم�ص  وم�ساء 
وقــوى  االنــتــقــايل  الع�سكري  املجل�ص 
"اإعالن احلرية والتغيري" يف اخلرطوم، 

التفاو�ص ب�ساأن املرحلة االنتقالية.

ــد،  ــدي ــــداأ الــرئــيــ�ــص االأوكـــــــراين اجل ب
اأدائــه  بعد  مهامه  فولودميريزيلين�سكي، 
اإنهاء  عزمه  موؤكدا  الد�ستورية،  اليمن 
البالد،  من  ال�سرقية  املناطق  يف  احلــرب 
و�سارك يف مرا�سم اأداء اليمن الد�ستورية 

من تركيا نائب الرئي�ص فوؤاد اأوقطاي.
ويف الكلمة التي األقاها زيلين�سكي، اأكد اأّن 
ن�سر  بل  ن�سره  لي�ص  حققه،  الذي  الن�سر 
م�سرتك للجميع، م�سريا اإىل اأّن احلرب التي 
اأوكرانيا  من  ال�سرقية  املناطق  ت�سهدها 
على  �ستنتهي  اأنها  موؤكدا  هم،  يبداأوها  مل 
م�ستعدون  اأنهم  زيلين�سكي  وقــال  يديه، 
كل  ــــادة  اإع قبلها  يــجــب  ولــكــن  لــلــحــوار، 

االأخرى  وق�سيتنا  االأوكرانين.  االأ�سرى 
م�سددا  امل�سلوبة،  االأرا�سي  ا�ستعادة  هي 
اإىل اأّن �سبه جزيرة القرم واإقليم دونبا�ص 
اأرا�ٍص اأوكرانية، وقال الرئي�ص االأوكراين 

اإقليم دونبا�ص باللغة  خماطبا ال�سكان يف 
اأر�سهم فح�سب،  اأنهم مل يفقدوا  الرو�سية 

فقدوا اأهم �سي.. االإن�سان.
جلنة  اأعلنت  املــا�ــســي،  اأفــريــل   23 ويف 
فوز  اأوكــرانــيــا،  يف  املركزية  االنتخابات 
اجلولة  يف  زيلين�سكي،  الكوميدي،  املمثل 
الثانية بانتخابات الرئا�سة التي جرت يف 

ال�سهر.  نف�ص  من   21

 73.22 على  زيلين�سكي،  ح�سول  واأكدت 
مــقــابــل ح�سول  ـــوات،  بــاملــائــة مــن االأ�ـــس
مناف�سه الرئي�ص االأ�سبق بيرتوبورو�سينكو 

على 24.45 باملائة. 

ت�ست�سيف العا�سمة البحرينية املنامة، 
يف جوان املقبل، ور�سة عمل اقت�سادية 
ت�ستهدف جذب ا�ستثمارات اإىل املنطقة 
يف  وذلك  ال�سالم،  حتقيق  مع  بالتزامن 
"�سفقة  �سمن  اأمريكية  فعالية  اأول 

القرن".
االأمــريــكــي،  الــرئــيــ�ــص  اإدارة  وتــعــلــن 
رم�سان  �ــســهــر  بــعــد  تـــرامـــب،  دونـــالـــد 
تقوم  اأنها  يــرتدد  �سالم  خطة  اجلــاري، 
مب�ساعدة  الفل�سطينين،  اإجــبــار  على 
تــنــازالت  تــقــدمي  دول عــربــيــة، عــلــى 
ذكرت  فيما  اإ�سرائيل،  ل�سالح  جمحفة 
و�سائل اإعالميةاأمريكية، اأول اأم�ص، اأن 
البيت االأبي�ص �سيعلن عن الق�سم االأول 
"ور�سة  ويت�سمن  القرن"،  "�سفقة  من 
ا�ستثمارات  جلــذب  اقت�سادية،  عمل" 

اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة ودول 
عن  ال�سبكة  نقلت  كما  عامة،  املنطقة 
ترامب  اإدارة  يف  امل�ستوى  رفيع  م�سوؤول 
العمل"  "ور�سة  اأن  قوله  ت�سمه(  )مل 
�ستقام يف املنامة، يومي 25 و26 جوان 
املقبل، و�ستجمع عددا من وزراء املالية 

واالقت�سادين البارزين يف املنطقة.
ــوؤول  ــس ــ� وتــتــ�ــســمــن اخلـــطـــة، وفـــق امل
ــر، هــي:  ـــة عــنــا�ــس ـــع االأمـــريـــكـــي، اأرب
والتمكن  ال�سناعة،  التحتية،  البنية 
اإىل  اإ�سافة  ال�سعوب،  يف  واال�ستثمار 
بيئة  الإيجاد  احلكومية،  االإ�سالحات 
م�سيفا  املنطقة،  يف  لال�ستثمار  جاذبة 
على  اإيجابيا  �ستوؤثر  ال�سالم  خطة  اأن 
اقت�ساد املنطقة ب�سكل عام، اإذ ت�ستهدف 
على  اإنفاقها  يتم  التي  االأمــوال  حتويل 

االأ�سلحة اإىل تنمية االقت�ساد.
بــــدورهــــا، ذكـــــرت و�ـــســـائـــل اإعــــالم 
�ست�ست�سيف،  اململكة  اأن  بحرينية 
بال�سراكة مع الواليات املتحدة، ور�سة 
"ال�سالم  بــعــنــوان  اقت�سادية،  عمل 
و26   25 يومي  االزدهار"،  ــل  اأج من 
الور�سة  تلك  اأن  م�سيفة  املقبل،  جوان 
قادة  الجتماع  حمورية  فر�سة  تعد 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومات 
ــكــار  وقــطــاع االأعـــمـــال، لــتــبــادل االأف
اال�سرتاتيجيات،  ومناق�سة  والــروؤى، 
واملـــبـــادرات  اال�ــســتــثــمــارات  لتحفيز 
االقت�سادية املمكنة مع حتقيق ال�سالم 

يف املنطقة.

مفاو�شات املجل�س الع�شكري واملعار�شة حتقق تقدما اإيجابيا

�ساروخْن  اأم�ص،  فجر  ال�سعودية،  اجلوي  الدفاع  قوات  اعرت�ست 
بالي�ستيْن، االأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا اإىل مكة املكرمة، 

واالآخر فوق مدينة جدة، غربي اململكة، وفق اإعالم حملي.
اجلوية  الدفاعات  اأن  ال�سعودية،  العربية  ف�سائية  واأو�سحت 
تدمري  من  املتداولة،  الفيديوهات  بح�سب  متكنت  ال�سعودية، 
بيانًا  �ست�سدر  ال�سعودية  ال�سلطات  اإن  البالي�ستين، قائلة  ال�ساروخن 

ر�سميًا يف وقت الحق.

االأقل  على  عنا�سرها  من   3 مقتل  اأم�ص،  االأفغانية،  ال�سرطة  اأعلنت 
اإثر هجوم م�سلح على نقطة تفتي�ص اأمنية بالعا�سمة كابل.

وقال ب�سري جماهد، املتحدث با�سم �سرطة كابل، يف ت�سريح �سحفي، 
يف  اأمنية  تفتي�ص  نقطة  االإثنن  االأحد  ليلة  هاجموا،  م�سلحن  اأن 
باإلقاء  هجومهم  بدوؤوا  املهاجمن  اأن  م�سيفا  بكابل،  دوغاباد  منطقة 
مبقتل  ت�سبب  ما  ال�سرطة؛  اأفراد  على  النار  فتحوا  ثم  يدوية،  قنابل 

اآخرين.  3 واإ�سابة  منهم   3
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم.

الع�سرات  مقتل  عن  اأم�ص،  طاجيك�ستان،  يف  العدل  وزارة  اأعلنت 
من  عنا�سر  ي�سم  احلرا�سة  م�سدد  �سجن  داخل  وقع  مترد  جراء 

تنظيم داع�ص.
ذلك  جراء  قتلوا  �سجينا  و29  حرا�ص  ثالثة  باأن  الوزارة  واأفادت 
التمرد يف ال�سجن الواقع مدينة فاكدات، �سرقي العا�سمة دو�سنبه، 
اأن  م�سيفة  االأمريكي،  االإخباري   )18 )نيوز  موقع  اأفاد  ح�سبما 
التمرد بداأ عندما قام نحو 30 من عنا�سر داع�ص املحبو�سن داخل 
ال�سجن مبهاجمة احلرا�ص ب�سكاكن وقتلوا ثالثة منهم وخم�سة من 

ال�سجناء االآخرين.

كندي،  وطيار  اأمريكين   4 م�سرع  اأم�ص،  اأول  هندورا�ص،  جي�ص  اأعلن 
رواتان  جزيرة  �سواحل  قبالة  خفيفة  طائرة  حتطم  اإثر  االأحد، 

�سمايل البالد.
وقال خو�سيه دومينغو ميزا، املتحدث با�سم جي�ص هندورا�ص، تاأكيده 
جن�سيات ال�سحايا اخلم�سة يف احلادث الذي وقع، ال�سبت املا�سي، كما 
قال يف بيان اأن طائرة من طراز "بايرب �سريوكي 6" �سقطت يف املحيط 
االأطل�سي بعد فرتة وجيزة من اإقالعها من جزيرة رواتان ال�سياحية 

متجهة اإىل ميناء مدينة تروجيلو )�سمال(.

اأعلن م�سوؤول اأفغاين، اأول اأم�ص، مقتل �سرطين يف انفجار عبوة نا�سفة 
مزروعة على جانب طريق بوالية هلمند جنوبي البالد.

ونقلت و�سائل اإعالمية عن عمر زواك، املتحدث با�سم حاكم الوالية 
قوله اإن عبوة نا�سفة مزروعة على جانب طريق انفجرت اأثناء مرور 
عنا�سر لل�سرطة، ما ت�سبب مبقتل اثنن منهما، واإ�سابة اثنن اآخرين، 

يف مقاطعة وا�سر، غربي هلمند.
وفيما مل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن التفجري حتى ال�ساعة 15:05 
تغ، لكن اأ�سابع االتهام توجه نحو حركة طالبان التي تن�سط بالوالية، 

وت�سيطر على عدة مقاطعات فيها. 

من  متعددة  مناطق  يف  فل�سطينين   8 االإ�سرائيلي،  االحتالل  اعتقل 
ال�سفة الغربية خالل �ساعات الليلة املا�سية.

ال�سلوع  ب�سبهة  الفل�سطينين  اعتقال  مت  اإنه  وزعماالحتالالأم�ص 
ما  عادة  حيث  للتحقيق،  اإحالتهم  ومتت  �سعبية،  اإرهابية  بن�ساطات 
تتم االعتقاالت من املنازل الفل�سطينية خالل �ساعات ما بعد منت�سف 

الليل.
)تابعة  االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  عن  �سدرت  ر�سمية  اإح�سائيات  ووفق 
ملنظمة التحرير الفل�سطينية( فقد و�سل عدد املعتقلن الفل�سطينين 

اإىل نحو 5700 معتقل.

ال�سعودية تعرت�ض �ساورخنينْ 
متجهني ملكة وجّدة

مقتل 3 من ال�سرطة الأفغانية 
بهجوم على نقطة اأمنية يف كابل

م�سدد  ب�سجن  مترد  يف  32قتيال 
احلرا�سة يف طاجيك�ستان

م�سرع كندي و4 اأمريكيني اإثر 
حتطم طائرة �سمال هندورا�ض

مقتل �سرطيني يف تفجري عبوة 
نا�سفة جنوبي اأفغان�ستان

الحتالل يعتقل 8 فل�سطينيني
 يف ال�سفة الغربية

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

ق. د ق. د

ق. د

وّجه الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
حتذيرا �سديد اللهجة اإىل اإيران توعد 
فيه بتدمري طهران اإذا هددت وا�سنطن 

وم�ساحلها.
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت: 

النهاية  ف�ستكون  القتال  اإيران  اأرادت  "اإذا 
الر�سمية لها. ال تهددوا الواليات املتحدة 

مرة اأخرى اأبدا". 
وت�ساعد التوتر بن الواليات املتحدة 

وطهران مما دفع وا�سنطن اإىل اإر�سال 
حاملة طائرات وقطع بحرية وقاذفات 

من طراز بي 52 اإىل منطقة اخلليج 
للت�سدي اإىل "التهديدات االإيرانية"، 
كما اأمرت وا�سنطن مبغادرة املوظفن 

غري االأ�سا�سين من العراق، م�سرية اإىل 
تقديرات ا�ستخباراتية بتهديد حمتمل 

للقوات االأمريكية من قبل اإيران، وتنفي 
اإيران تلك االتهامات وا�سفة التحركات 

االأمريكية باأنها "حرب نف�سية" تهدف 
اإىل ترهيبها.

ويتناق�ص حتذير ترامب االأخري مع 
ت�سريحاته التي اأدىل بها االأ�سبوع املا�سي 

وقلل فيها من اإمكانية ن�سوب حرب بن 
اإيران والواليات املتحدة، فعند �سوؤاله 

عما اإذا كانت الواليات املتحدة م�ستعدة 
الإعالن احلرب على اإيران رد قائال "ال 

اأمتنى ذلك".
كما ا�ستبعدت اإيران على ل�سان وزير 

خارجيتها جواد ظريف احتمال ن�سوب 
حرب بن بالده والواليات املتحدة.

دونالد ترامب: 
احلرب مع اإيران تعني 

"نهايتها"

ق. د

دولـي ال�صودان..

�أعلن �ملجل�س �لع�سكري وقوى �إعالن �حلرية و�لتغيري، �أم�س، �تفاقهما على مو��سلة جل�سات �لتفاو�س وفقاً للنقاط �لتي مت �لتفاق عليها م�سبقاً، يف خطوة �عتربها 
�ملر�قبون تقدما �يجابيا باجتاه ت�سليم �ل�سلطة للمدنيني.

قبل اأ�شبوع من النتخابات الربملانية الأوروبية
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
عن اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: " اإن هلل تبارك وتعاىل 

عتقاء يف كل يوم وليلة، واإن لكل م�سلم يف كل يوم وليلة دعوة م�ستجابة".
رمضانيات

News

أهــل القرآن
رم�ضان بني عطاء املقبلني وحرمان 

املعر�ضني

قليل العمل قد يغفر الذنوب
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب ال�سرية م�ستمرة

اإعداد:�سماح خميلي

من اأجل �سوق اجلنة



من اأقوال ال�صاحلني

ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة للرب

زاوية من نور

القراآن كتاب معجز يف بيانه  

علي بن اأبي طالب ر�صي الله عنه..اأبو تراب

امل�سم�ش بعد يوم طويل من ال�سيام

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

ضاني
رم

حلظة لصحتك
News

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

ذكر الأولني

الآثار الأخالقية لل�شوم
يف مدر�سة ال�سيام



منذ اليوم االأول لل�سهر الف�سيل تعرف حمالت بيع احللويات 
اإقباال كبريا من طرف املواطنن القتناء ما لذ وطاب من 
خمتلف اأنواع احللويات التي باتت البديل املنا�سب ملادة 

الزالبية ح�سب الكثري من زوار هذه املحالت التي اأخذت يف 
االنت�سار كالفطريات خالل ال�سنوات القليلة الفارطة بالنظر 

للمداخيل املالية الهامة التي يحققها اأ�سحابها من وراء هذا 
الن�ساط.

ولعل اأكرث احللويات طلبا خالل هذا ال�سهر الف�سيل ح�سب 
اأ�سحاب املحالت هي احللويات الرتكية اأو ال�سرقية والتي 

تعرف اإقباال قل نظريه من طرف املواطنن وهذا على الرغم 
من ارتفاع اأ�سعارها والتي تتجاوز يف الكثري من االأحيان 

عتبة 200 دج للقطعة الواحدة فقط ورغم ذلك اإال اأن هذه 
املحالت ومن كرثة االإقبال عليها �ساعفت من العمل خالل 

هذا ال�سهر املبارك.
ويقول عدد من اأ�سحاب املحالت اأنهم ا�سطروا اإىل توجيه 
العمل نحو احللويات الرتكية وال�سرقية منذ بداية ال�سهر 

املبارك وهذا نتيجة الطلب املتزايد عليها والذي يبداأ 
مبا�سرة بعد الظهر واإىل غاية �ساعات متاأخرة من الليل 

حيث ي�سطر هوؤالء اإىل فتحم حمالتهم يف ال�سهرة بالنظر 
الإقبال العائالت بكرثة لتناول هذه احللويات التي باتت 

مبثابة تقليد جديد غزى العائالت ال�سطايفية خالل 
ال�سنوات االأخرية.

ومن اأجل �سمان نوعية جيدة لهذه احللويات فاإن اأ�سحاب 
املحالت جلوؤوا اإىل التعاقد مع اليد العاملة ال�سورية والتي 
جتيد �سناعة هذه احللويات ب�سكل كبري، فيما ف�سل بع�ص 

املهاجرين ال�سورين بدورهم القيام بفتح حمالت لبيع هذه 
احللويات بال�سراكة مع بع�ص التجار املحلين، فيما يقوم 

البع�ص االآخر بتحويل ن�ساطهم من اإعداد الوجبات ال�سريعة 
اإىل �سناعة احللويات ال�سورية والرتكية يف هذا ال�سهر، وهذا 

من اأجل احل�سول على مداخيل مالية كبرية للغاية بالنظر 
لالإقبال على اقتناء هذه احللويات يوميا وقد يزداد االإقبال 

اأكرث مع اقرتاب منا�سبة عيد الفطر املبارك. 

رواج جتارة احللويات ال�صرقية 
والرتكية رغم غالء الأ�صعار

جتار رم�ضان 

عبد الهادي.ب

االأ�س�����تاذ ف�زي خليل:

ب�سبب انت�سار ال�سواق الفو�سوية يف بغاي وبابار

هكذا مير �سهر رم�سان يف القدم..

يحظى  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يزال  ال 
ــر  ــس بــاهــتــمــام كــبــري مــن قــبــل االأ�

االورا�سية التي ت�سعى للحفاظ 
املادي  الثقايف  موروثها  على 

مبختلف  والــــــالمــــــادي 
ــن،  ــادي ــي املـــجـــاالت وامل

حيث داأبت العائالت 
ـــــيـــــة يف  االورا�ـــــس

الـــــــقـــــــدم خـــــالل 
املبارك  رم�سان  �سهر 

وفق  لــه  التح�سري  على 
احلياة  و�ــســري  يتنا�سب  مــا 

واملعي�سة عندهم والتي تتالءم 
ثروات  من  الطبيعة  تقدمه  ومــا 

وعادات اأي�سا.
او  ايزلفن حتــ�ــســري  ــم  ــت ي ــث  ــي ح
اأ�سماوؤها  تختلف  التي  ايزلفاون
وهي  االأورا�ــــص،  يف  املناطق  باختالف 

ال�سربة اأكلة يتم من خاللها حت�سري 
الذي  بالفريك العامية  يف  وت�سمى 
�سمة  ــي  وه عـــدة،  اأنــــواع  عنه  تتفرع 
ال�سهر الف�سيل الذي  الزمة خالل هذا 

يتم فيه اأي�سا، ذبح �ساة اأو خروف ويف 
ايغيذ مناطق اأخرى يتم ذبح جدي اأو 

ت�ستغل  حيث  رم�سان  يف  طبخه  بهدف 
بع�ص العائالت ال�سهر للت�سدق بالبع�ص 
منه يف حن ي�ستغل بقية اللحم يف طهي 

اإفطار رم�سان.
العادات  هــذه  تختلف  مل  جهتها،  مــن 

وال  االأخـــرية  ال�سنوات  يف  كــثــريا 
حتافظ  العائالت  بع�ص  تــزال 
على نف�ص الطقو�ص والتقاليد 
وفوائدها  الأهميتها  نظرا 
ظهرت  حن  يف  اأي�سا، 
عــــــــادات جـــديـــدة 
والتطور  تتالءم 
ـــــذي تــعــرفــه  ال
املـــجـــتـــمـــعـــات، 
كانت  الــقــدم  فــفــي 
الــــــعــــــائــــــالت تــغــري 
الذي  فقط  الطاجن
االأكلة  الك�سرة حت�سر به 
اأما  اجلــزائــر،  يف  �سهر  االأكـــرث 
االأواين  تغيري  اأ�سبح  فقد  موؤخرا 
را�سخة  عـــادة  الــتــقــدمي  و�ــســحــون 
تعتمدها الكثري من العائالت، ورغم ما 
تعترب  فاإنها  ومغاالة،  تبذير  من  فيها 
تعرفها  منا�سبة  كــل  مــع  تظهر  عــادة 
العائالت اجلزائرية مبا فيها االورا�سية 
املائدة  جماليات  عن  ت�ستغني  ال  التي 

وديكورها املتنا�سق.

ببلدية  الثانوي  التعليم  اأ�ستاذ  يتحدث 
ال�سهر  يف  يومياته  عن  خليل  فوزي  العلمة 
يحمل  الــ�ــســهــر  هـــذا  اأن  قــائــال  الف�سيل 
حيث  ال�سنة  اأ�سهر  باقي  عن  خ�سو�سية 
الن�ساط  ويــكــرث  االإميــــان  قــوة  ـــزداد  ت
البدين والفكري والعملي رغم مدة 
يجد  اأنه  مردفا  الطويلة،  ال�سيام 
نف�سه اأكرث حيوية يف هذا ال�سهر 
بباقي  مقارنة  التدري�ص  خــالل 

اأيام ال�سنة.
وعن يومياته يف هذا ال�سهر الف�سيل 
اأكد االأ�ستاذ خليل اأنه بعد تناول 
بالتوجه  يقوم  ال�سحور  وجبة 
وقراءة  الفجر  �سالة  لتاأدية 
ما تي�سر من القراآن الكرمي، 
من  قليل  ـــذ  اأخ وبــعــدهــا 
التوجه  قبل  ــة  ــراح ال
للعمل يف حدود ال�ساعة 
نهاية  بعد  واأكيد  الثامنة، 
دوام العمل التوجه للت�سوق 
ــات  ــاج ــي ــت مـــن قــ�ــســاء اح
فاإنه  االإفطار  بعد  اأما  العائلة، 
ثم  ــواأم  ــت ال ابنيه  رفــقــة  باجللو�ص  يــقــوم 
اجللو�ص  وبعدها  الرتاويح  ل�سالة  التوجه 
بع�ص  رفقة  تقريبا  �ساعة  مــدة  املقهى  يف 
الرفقة لتجاذب اأطراف احلديث فيما تعلق 
بال�ساأن العام ال�سيما التطورات احلا�سلة يف 

البالد واحلراك ال�سعبي.

ـــتـــاذ خــلــيــل جمــمــوعــة من  ووجـــــه االأ�ـــس
اإىل التالميذ بخ�سو�ص الطريقة  الن�سائح 
لالمتحانات  حت�سبا  لــلــمــراجــعــة  املــثــلــى 
خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  تنتظرهم  التي 
)الباكالوريا  ال�سنة  نــهــايــة  امــتــحــانــات 
التالميذ  ن�سح  حيث  املتو�سط(  والتعليم 
مبراجعة الدرو�ص بعد الرتاويح واإىل غاية 
الواحدة �سباحا وهذا من اأجل اال�ستيعاب 
ــــات  اجلــيــد وهــــذا مــقــارنــة بــبــاقــي االأوق
غري  التلميذ  فيها  يــكــون  والــتــي  االأخـــرى 
قادر على اال�ستيعاب اجليد بالنظر لتاأثري 
ال�سيام والتعب الذي ينال منه، مع تاأكيده 
املراجعة  يف  الــرتاخــي  عــدم  �ــســرورة  على 
بال�سيام  والتذرع  لالمتحانات  والتح�سري 

الكثري على  الوقت مير ومل يبق  اأن  خا�سة 
موعد االمتحانات.

اأن  اأخـــرى  جهة  مــن  خليل  االأ�ــســتــاذ  واأكـــد 
تعرف  رم�سان  كل  كعادتها  العلمة  بلدية 
يف  خا�سة  العنف  اأعمال  من  العديد  وقوع 
املت�سبب  اأن  واأكيد  الف�سيل  ال�سهر  بدايات 
الوازع  نق�ص  االأ�ستاذ هو  االأول ح�سب  فيها 
االفتقار  ثانية  جهة  ومن  جهة  من  الديني 
التي  الفئات  بع�ص  لدى  وال�سرب  للحكمة 
جتعل من رم�سان �سببا مل�ساكلها، ولهذا يقول 
االأ�ستاذ اأنه ين�سح نف�سه واالأبناء باالبتعاد 
اأن يدخلهم يف متاهات  �ساأنه  ما من  عن كل 

الغ�سب والتع�سب الذي قد يندمون عليه. 

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

ــد مـــن الـــنـــا�ـــص، يف  ــدي ــع يــ�ــســتــغــنــي ال
ال�سهرات  عــن  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
منافذ  عن  البحث  واأوقات  الرم�سانية 
هذه  ال�ستغالل  والــرتفــيــه  الت�سلية 
حلقات  اإقــامــة  يف  الدينية  املنا�سبة 
املنازل،  يف  الــكــرمي  الــقــراآن  لتدار�ص 
مع  االأ�سرة  اأفــراد  �سمل  يجتمع   حيث 
االأوالد او اجلريان او حتى االأ�سدقاء 
اأوقـــات  لــه  تخ�س�ص  ــر  ذك جمل�ص  يف 
معينة بحثا عن نيل االأجر وكنوع من 
العبادة العظيمة حيث يتم اال�ستعانة 
فما  الكرمي  القراآن  تعلم  يف  باملاهرين 
اإىل  وتف�سريه  اأحكامه  مراجعة  بن 

فمدار�سة  ترتيله  كرثة 
ــرمي  ــك ــــراآن ال ــــق ال

هـــذه  مـــثـــل  يف 
ــــات  ــــق ــــل احل

ـــة  ـــس ـــا� وخ
اأنـــــــــهـــــــــا 

تخ�س�ص 
اأوقــات   يف 
يعد  الليل 

مــــــن بــــاب 
ــك  ــس ــ� ــم ــت ال

ــــاب  ــــكــــت ــــال ب
وتطبيق  الكرمي 

به،  والعناية  منهجه 
النبوية  بال�سنة  فتم�سكا 

والتاأمل  الفكر  ال�سريفة حيث يح�سل 
وتبادل املناق�سات، وملا لذلك من ف�سل 
فرم�سان  والتقوى،  الرب  على  التعاون 
�سمل  للم  منا�سبة  يعد  الــذي  الكرمي 
ف�سل  ال�ستغالل  فر�سة  يعد  العائلة  

ـــل بــه  ـــم ـــع ال
بــتــقــ�ــســيــم 
ــــه  ــــات اأوق
ينفع  ملـــا 
به  �سحا اأ
فـــفـــيـــمـــا 
ـــي  يـــقـــ�ـــس
ــــد  ــــعــــدي ال
ـــــــه يف  وقـــــــت
يتبادل  �سهرات 
اأو  ــث  ــادي االأح فيها 
اال�ستمتاع مب�ساهدة برامج 
�ساحبها  من  تاأخذ  معينة  تلفزيونية 
اآخــرون قدر  لــه، يعمل  اأكــرث مما متد 
ال�سهر  هـــذا  ا�ــســتــغــالل  عــلــى  و�سعهم 
على  بالنفع  تــعــود  ح�سنة   ـــور  اأم يف 
فانت�سار  واالآخرة،  الدنيا  يف  اأ�سحابها 

حلقات حتفيظ وتالوة القراآن الكرمي 
مل  القراآنية  ــص  ــدار� وامل امل�ساجد  يف 
واإقامة  ذلــك  اإتباع  من  البع�ص  مينع 
من  للقراآن  ملا  البيوت  يف  مثلها  حلقات 
لتغتنم  ال�سهر  بــهــذا  وثيقة  عــالقــة 
فم�ساركة  الغنيمة،   وتكون  الفر�سة 
حلقات  يف  البع�ص  بع�سها  االأ�ــســرة 
فيما  وقتهم  ل�سغل  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال
اأمور  يف  اال�ستثمار  الأجل  وينفع  يفيد 
اإ�سفاء  من  البع�ص  ي�سغل  مل  ــرى،  اأخ
اأجواء روحانية يف منازلهم عمال على 
وبناء  واحل�سنات  االأجـــر  م�ساعفة 
اأ�سرة م�سلمة تبنى على اأوا�سر املحبة 
تغ�ساها  حيث  امل�سطفى  ب�سنة  تقتدي 
الرحمة وحتاط بها املالئكة يف مو�سم 
قدر  ــرب  اك حل�سد  والــرحــمــات  ــري  اخل

ممكن من االأجر واحل�سنات.

فوزية.ق

عبد الهادي.ب

تتحــول خمتلــف ال�ســوارع مبنطقتي بغــاي وبابار، 
اإىل اأ�ســواق فو�ســوية �ســعبية بعد ا�ســتحواذ جتار 
االأر�سفة على ال�ســوارع ب�سكل الفت لالنتباه خالل 
�سهر رم�سان، اأين احكم التجار قب�ستهم ومل ي�ستطع 
احد التاأثري عليهم يف خف�ص االأ�سعار، حيث �سجلنا 
اأحياء حتولت اإىل اأ�ســواق فو�ســوية مفتوحة على 
م�ســراعيها و�ســوارع مزدحمــة باملــارة وال�ســيارات 
بعدما اأ�سبح كل تاجر يفعل ما يريد ويحدد ال�سعر 
الــذي يالئمه ويفر�ص القانــون الذي يربحه، دون 

اإعطاء اأي اهتمام للم�ستهلك واملواطن. 
وبالرغــم من هذه الفو�ســى، الحظنــا اإقباال كبريا 
علــى هوؤالء الباعة حيث جند ببلدية بغاي وبابار 
انت�سار طاوالت للتجارة التي �سببت طوابريا طويلة 
مــن اجل الظفــر واقتنــاء كل ما يلزمهم من خ�ســر 
وفواكه خا�ســة التي تعرف انخفا�ســا يف اأ�ســعارها 
مقارنة باالأ�ســعار التي ي�ســعها التجــار يف حمالتهم 
واالأ�ســواق املنظمــة، ولعل القا�ســد لهذه االأ�ســواق 
الفو�ســوية يالحظ تنوع املنتوجات واالأ�سعار التي 

بقيــت علــى حالها، وهــو االأمر الــذي اأثار ا�ســتياء 
املواطــن، حيث تعــرف االأ�ســعار تذبذبا كبــريا اأين 
تــرتاوح البطاطا بــن  اإىل  دج والطماطم 
بن  اإىل  دج واملوز بن  اإىل  دج، 

يف حن اأ�سعار اللحوم تختلف وتتغري يوميا.
. كمــا �ســجلت هذه اال�ســواق الع�ســوائية املنت�ســرة 
ب�ســكل الفــت خــالل �ســهر رم�ســان نق�ســا كبــريا يف 
الفواكه خــالل هذه االأيام وكــذا على غرار اخلوخ 
والتــي  وغريهــا  والزعــرور  والفراولــة  وامل�ســم�ص 

جتاوزت �سقف  دج . 

دورة يف �ل�ضوق

تذبذب الأ�صعار وغ�صب و�صط املواطنني بخن�صلة

حلقات يف املنازل حلفظ القراآن 
ومعاي�صة اأجواء الإميان �صهر رم�صان

معاوية.�ص

لل�ســوق  ال�ســباح  مــن  ال�ســامي  م�ســى 
يت�سوق... بج�سم تعبان نحيل من العمل 
اجلــاد مرهق... يق�ســي اأمــور البيت من 
�سروريات ب�ســومة معقولة ما حترق... 
هو ان�ســان متوا�سع عاي�ص على قد حالو 
ما يبذر ما ي�سفق... ويل يف يدو خاطيه 
ي�ســاعد النا�ص باالإح�ســان ويت�ســدق.. 
بال�ســان  اخلبــزة  اخلبــاز،  عنــد  و�ســل 
والنا�ــص تداح�ص ويف بع�ســها تخنق... 
علــى اخلبزة تتقاتــل الرجال االولوية 

ملــن يــدز وي�ســبق... ويف االخــري اخلبز 
يروح للنفايات يف و�سع كارثي ي�سنق... 
اخلبــز مرمــي يف كل مــكان والنا�ــص مــا 
عــادت تخمم  وت�ســفق.. حتــى الطاهر 
بولنــوار رئي�ــص احتــاد اخلبازيــن حذر 
مــن حالة املخابز يل قريب تطرطق... 
انتــاج كبــري وا�ســتهالك قليــل والبقيــة 
جــد  الو�ســع   ... الطــرق  علــى  مرمــي 
خطــري والتعامــل معاه يفــرق... النا�ص 
ما عادت حت�ص بغريها يف �ســهر ال�ســيام 
تبذر وما ت�ســدق... و�ســع خمز يف بالد 
اال�ســالم وحال جد مرهق.. �ســكون راح 

يغــري مــا احلــال اذا االن�ســان مــا غــري 
من نف�ســو وباأخالق اال�ســالم اأ�ســرق... 
النا�ــص مهتمة غــري باملــال واملعدة حتى 
ولو كانت ت�ســرق... عــدم احلفاظ على 
النعمة يزيد و�ســعنا �ســوء ويف امل�ســاكل 
املجتمــع راح تغــرق... ال�ســامي مــا قدر 
يقاوم التعب ويداح�ــص مع النا�ص ويدز 
يــردد  للــوراء  وهــو  وي�ســفق... رجــع 
بناق�ــص من لقمــة ما ت�ســبع تخنق.... 
ك�ســرة البيــت خــري وخــري مــا ت�ســر مــا 
تعلق...النا�ــص ملهوفــة علــى اخلبــز و 

اخلمري طول اليوم تع�سق وتخنق... 

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

الأورا�صياخلبز نعمة وقليل حافظها... الطبخ  معامل  تر�صم  للذبح  و�صاة  ايزلفاون

ال�صنة اأيام  باقي  من  اأف�صل  رم�صان  خالل  التدري�س 

عادات وتقاليد رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية

�ضخ�ضيات �ضائمة

�َل���ّل���ُه���مَّ �ج��َع��ل��ن��ي ف��ي��ه ه����ذ� �ل���ي���وم ِم�����َن �ملُ�����س��تَ��ْغ��ِف��ري��َن، دع�����������اء
َو�جَعلني  �ل��ق��اِن��ت��نَي،  ��احل��نَي  �ل�����سّ ِع���ب���اِدَك  ِم���ن  ف��ي��ِه  َو�ج��َع��ل��ن��ي 
ف��ي��ِه ِم���ن �أول��ي��ائ��ك �ملُ���َق���رَّب���نَي، ِب���َر�أَف���ِت���َك ي��ا �َرَح�����َم �ل��ّر�ح��م��نَي 

�ســوهد اأعرابي وهو ياأكل فاكهة يف نهار رم�ســان فقيل له: 

مــا هذا ؟ فقــال االأعرابي على الفور: قــراأت يف كتاب اهلل 

"وكلوا من ثمره اإذا اأثمر" واالإن�سان ال ي�سمن عمره وقد 

خفت اأن اأموت قبل وقت االإفطار فاأكون قد مت عا�سيًا.

�ل�سفينة �للي جات با�س 

نالقيها باللوز و�ل�سكر نر�س 

�سو�ريها و�لورد و�ليا�سمني 

نهديه للركاب فيها وبامل�سك 

و�لعنرب نعطر �أماليها
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اأعقد واأنوي وزين فالك
الإزالة 

ال�سحم، افركي 
بالطبا�سري 

بقعة �سحم على 
املالب�ص اأو 

غطاء 
املائدة، 

دعيها 
متت�ص 

الزيت ومن ثم 
اأزيلي الطبا�سري واغ�سلي 

القطعة كاملعتاد.

تدبرية 
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ملة رم�صان



منذ اليوم االأول لل�سهر الف�سيل تعرف حمالت بيع احللويات 
اإقباال كبريا من طرف املواطنن القتناء ما لذ وطاب من 
خمتلف اأنواع احللويات التي باتت البديل املنا�سب ملادة 

الزالبية ح�سب الكثري من زوار هذه املحالت التي اأخذت يف 
االنت�سار كالفطريات خالل ال�سنوات القليلة الفارطة بالنظر 

للمداخيل املالية الهامة التي يحققها اأ�سحابها من وراء هذا 
الن�ساط.

ولعل اأكرث احللويات طلبا خالل هذا ال�سهر الف�سيل ح�سب 
اأ�سحاب املحالت هي احللويات الرتكية اأو ال�سرقية والتي 

تعرف اإقباال قل نظريه من طرف املواطنن وهذا على الرغم 
من ارتفاع اأ�سعارها والتي تتجاوز يف الكثري من االأحيان 

عتبة  دج للقطعة الواحدة فقط ورغم ذلك اإال اأن هذه 
املحالت ومن كرثة االإقبال عليها �ساعفت من العمل خالل 

هذا ال�سهر املبارك.
ويقول عدد من اأ�سحاب املحالت اأنهم ا�سطروا اإىل توجيه 
العمل نحو احللويات الرتكية وال�سرقية منذ بداية ال�سهر 

املبارك وهذا نتيجة الطلب املتزايد عليها والذي يبداأ 
مبا�سرة بعد الظهر واإىل غاية �ساعات متاأخرة من الليل 

حيث ي�سطر هوؤالء اإىل فتحم حمالتهم يف ال�سهرة بالنظر 
الإقبال العائالت بكرثة لتناول هذه احللويات التي باتت 

مبثابة تقليد جديد غزى العائالت ال�سطايفية خالل 
ال�سنوات االأخرية.

ومن اأجل �سمان نوعية جيدة لهذه احللويات فاإن اأ�سحاب 
املحالت جلوؤوا اإىل التعاقد مع اليد العاملة ال�سورية والتي 
جتيد �سناعة هذه احللويات ب�سكل كبري، فيما ف�سل بع�ص 

املهاجرين ال�سورين بدورهم القيام بفتح حمالت لبيع هذه 
احللويات بال�سراكة مع بع�ص التجار املحلين، فيما يقوم 

البع�ص االآخر بتحويل ن�ساطهم من اإعداد الوجبات ال�سريعة 
اإىل �سناعة احللويات ال�سورية والرتكية يف هذا ال�سهر، وهذا 

من اأجل احل�سول على مداخيل مالية كبرية للغاية بالنظر 
لالإقبال على اقتناء هذه احللويات يوميا وقد يزداد االإقبال 

اأكرث مع اقرتاب منا�سبة عيد الفطر املبارك. 

رواج جتارة احللويات ال�صرقية 
والرتكية رغم غالء الأ�صعار

جتار رم�ضان 

عبد الهادي.ب

االأ�س�����تاذ ف�زي خليل:

ب�سبب انت�سار ال�سواق الفو�سوية يف بغاي وبابار

هكذا مير �سهر رم�سان يف القدم..

يحظى  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يزال  ال 
ــر  ــس بــاهــتــمــام كــبــري مــن قــبــل االأ�

االورا�سية التي ت�سعى للحفاظ 
املادي  الثقايف  موروثها  على 

مبختلف  والــــــالمــــــادي 
ــن،  ــادي ــي املـــجـــاالت وامل

حيث داأبت العائالت 
ـــــيـــــة يف  االورا�ـــــس

الـــــــقـــــــدم خـــــالل 
املبارك  رم�سان  �سهر 

وفق  لــه  التح�سري  على 
احلياة  و�ــســري  يتنا�سب  مــا 

واملعي�سة عندهم والتي تتالءم 
ثروات  من  الطبيعة  تقدمه  ومــا 

وعادات اأي�سا.
او  "ايزلفن"  حتــ�ــســري  ــم  ــت ي ــث  ــي ح
اأ�سماوؤها  تختلف  التي  "ايزلفاون" 
وهي  االأورا�ــــص،  يف  املناطق  باختالف 
اأكلة يتم من خاللها حت�سري "ال�سربة" 
الذي  "بالفريك"  العامية  يف  وت�سمى 
�سمة  ــي  وه عـــدة،  اأنــــواع  عنه  تتفرع 
ال�سهر الف�سيل الذي  الزمة خالل هذا 

يتم فيه اأي�سا، ذبح �ساة اأو خروف ويف 
مناطق اأخرى يتم ذبح جدي اأو "ايغيذ" 
ت�ستغل  حيث  رم�سان  يف  طبخه  بهدف 
بع�ص العائالت ال�سهر للت�سدق بالبع�ص 
منه يف حن ي�ستغل بقية اللحم يف طهي 

اإفطار رم�سان.
العادات  هــذه  تختلف  مل  جهتها،  مــن 

وال  االأخـــرية  ال�سنوات  يف  كــثــريا 
حتافظ  العائالت  بع�ص  تــزال 
على نف�ص الطقو�ص والتقاليد 
وفوائدها  الأهميتها  نظرا 
ظهرت  حن  يف  اأي�سا، 
عــــــــادات جـــديـــدة 
والتطور  تتالءم 
ـــــذي تــعــرفــه  ال
املـــجـــتـــمـــعـــات، 
كانت  الــقــدم  فــفــي 
الــــــعــــــائــــــالت تــغــري 
الذي  فقط  "الطاجن" 
"الك�سرة" االأكلة  حت�سر به 
اأما  اجلــزائــر،  يف  �سهر  االأكـــرث 
االأواين  تغيري  اأ�سبح  فقد  موؤخرا 
را�سخة  عـــادة  الــتــقــدمي  و�ــســحــون 
تعتمدها الكثري من العائالت، ورغم ما 
تعترب  فاإنها  ومغاالة،  تبذير  من  فيها 
تعرفها  منا�سبة  كــل  مــع  تظهر  عــادة 
العائالت اجلزائرية مبا فيها االورا�سية 
املائدة  جماليات  عن  ت�ستغني  ال  التي 

وديكورها املتنا�سق.

ببلدية  الثانوي  التعليم  اأ�ستاذ  يتحدث 
ال�سهر  يف  يومياته  عن  خليل  فوزي  العلمة 
يحمل  الــ�ــســهــر  هـــذا  اأن  قــائــال  الف�سيل 
حيث  ال�سنة  اأ�سهر  باقي  عن  خ�سو�سية 
الن�ساط  ويــكــرث  االإميــــان  قــوة  ـــزداد  ت
البدين والفكري والعملي رغم مدة 
يجد  اأنه  مردفا  الطويلة،  ال�سيام 
نف�سه اأكرث حيوية يف هذا ال�سهر 
بباقي  مقارنة  التدري�ص  خــالل 

اأيام ال�سنة.
وعن يومياته يف هذا ال�سهر الف�سيل 
اأكد االأ�ستاذ خليل اأنه بعد تناول 
بالتوجه  يقوم  ال�سحور  وجبة 
وقراءة  الفجر  �سالة  لتاأدية 
ما تي�سر من القراآن الكرمي، 
من  قليل  ـــذ  اأخ وبــعــدهــا 
التوجه  قبل  ــة  ــراح ال
للعمل يف حدود ال�ساعة 
نهاية  بعد  واأكيد  الثامنة، 
دوام العمل التوجه للت�سوق 
ــات  ــاج ــي ــت مـــن قــ�ــســاء اح
فاإنه  االإفطار  بعد  اأما  العائلة، 
ثم  ــواأم  ــت ال ابنيه  رفــقــة  باجللو�ص  يــقــوم 
اجللو�ص  وبعدها  الرتاويح  ل�سالة  التوجه 
بع�ص  رفقة  تقريبا  �ساعة  مــدة  املقهى  يف 
الرفقة لتجاذب اأطراف احلديث فيما تعلق 
بال�ساأن العام ال�سيما التطورات احلا�سلة يف 

البالد واحلراك ال�سعبي.

ـــتـــاذ خــلــيــل جمــمــوعــة من  ووجـــــه االأ�ـــس
اإىل التالميذ بخ�سو�ص الطريقة  الن�سائح 
لالمتحانات  حت�سبا  لــلــمــراجــعــة  املــثــلــى 
خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  تنتظرهم  التي 
)الباكالوريا  ال�سنة  نــهــايــة  امــتــحــانــات 
التالميذ  ن�سح  حيث  املتو�سط(  والتعليم 
مبراجعة الدرو�ص بعد الرتاويح واإىل غاية 
الواحدة �سباحا وهذا من اأجل اال�ستيعاب 
ــــات  اجلــيــد وهــــذا مــقــارنــة بــبــاقــي االأوق
غري  التلميذ  فيها  يــكــون  والــتــي  االأخـــرى 
قادر على اال�ستيعاب اجليد بالنظر لتاأثري 
ال�سيام والتعب الذي ينال منه، مع تاأكيده 
املراجعة  يف  الــرتاخــي  عــدم  �ــســرورة  على 
بال�سيام  والتذرع  لالمتحانات  والتح�سري 

الكثري على  الوقت مير ومل يبق  اأن  خا�سة 
موعد االمتحانات.

اأن  اأخـــرى  جهة  مــن  خليل  االأ�ــســتــاذ  واأكـــد 
تعرف  رم�سان  كل  كعادتها  العلمة  بلدية 
يف  خا�سة  العنف  اأعمال  من  العديد  وقوع 
املت�سبب  اأن  واأكيد  الف�سيل  ال�سهر  بدايات 
الوازع  نق�ص  االأ�ستاذ هو  االأول ح�سب  فيها 
االفتقار  ثانية  جهة  ومن  جهة  من  الديني 
التي  الفئات  بع�ص  لدى  وال�سرب  للحكمة 
جتعل من رم�سان �سببا مل�ساكلها، ولهذا يقول 
االأ�ستاذ اأنه ين�سح نف�سه واالأبناء باالبتعاد 
اأن يدخلهم يف متاهات  �ساأنه  ما من  عن كل 

الغ�سب والتع�سب الذي قد يندمون عليه. 

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

ــد مـــن الـــنـــا�ـــص، يف  ــدي ــع يــ�ــســتــغــنــي ال
ال�سهرات  عــن  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
منافذ  عن  البحث  واأوقات  الرم�سانية 
هذه  ال�ستغالل  والــرتفــيــه  الت�سلية 
حلقات  اإقــامــة  يف  الدينية  املنا�سبة 
املنازل،  يف  الــكــرمي  الــقــراآن  لتدار�ص 
مع  االأ�سرة  اأفــراد  �سمل  يجتمع   حيث 
االأوالد او اجلريان او حتى االأ�سدقاء 
اأوقـــات  لــه  تخ�س�ص  ــر  ذك جمل�ص  يف 
معينة بحثا عن نيل االأجر وكنوع من 
العبادة العظيمة حيث يتم اال�ستعانة 
فما  الكرمي  القراآن  تعلم  يف  باملاهرين 
اإىل  وتف�سريه  اأحكامه  مراجعة  بن 

فمدار�سة  ترتيله  كرثة 
ــرمي  ــك ــــراآن ال ــــق ال

هـــذه  مـــثـــل  يف 
ــــات  ــــق ــــل احل

ـــة  ـــس ـــا� وخ
اأنـــــــــهـــــــــا 

تخ�س�ص 
اأوقــات   يف 
يعد  الليل 

مــــــن بــــاب 
ــك  ــس ــ� ــم ــت ال

ــــاب  ــــكــــت ــــال ب
وتطبيق  الكرمي 

به،  والعناية  منهجه 
النبوية  بال�سنة  فتم�سكا 

والتاأمل  الفكر  ال�سريفة حيث يح�سل 
وتبادل املناق�سات، وملا لذلك من ف�سل 
فرم�سان  والتقوى،  الرب  على  التعاون 
�سمل  للم  منا�سبة  يعد  الــذي  الكرمي 
ف�سل  ال�ستغالل  فر�سة  يعد  العائلة  

ـــل بــه  ـــم ـــع ال
بــتــقــ�ــســيــم 
ــــه  ــــات اأوق
ينفع  ملـــا 
به  �سحا اأ
فـــفـــيـــمـــا 
ـــي  يـــقـــ�ـــس
ــــد  ــــعــــدي ال
ـــــــه يف  وقـــــــت
يتبادل  �سهرات 
اأو  ــث  ــادي االأح فيها 
اال�ستمتاع مب�ساهدة برامج 
�ساحبها  من  تاأخذ  معينة  تلفزيونية 
اآخــرون قدر  لــه، يعمل  اأكــرث مما متد 
ال�سهر  هـــذا  ا�ــســتــغــالل  عــلــى  و�سعهم 
على  بالنفع  تــعــود  ح�سنة   ـــور  اأم يف 
فانت�سار  واالآخرة،  الدنيا  يف  اأ�سحابها 

حلقات حتفيظ وتالوة القراآن الكرمي 
مل  القراآنية  ــص  ــدار� وامل امل�ساجد  يف 
واإقامة  ذلــك  اإتباع  من  البع�ص  مينع 
من  للقراآن  ملا  البيوت  يف  مثلها  حلقات 
لتغتنم  ال�سهر  بــهــذا  وثيقة  عــالقــة 
فم�ساركة  الغنيمة،   وتكون  الفر�سة 
حلقات  يف  البع�ص  بع�سها  االأ�ــســرة 
فيما  وقتهم  ل�سغل  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال
اأمور  يف  اال�ستثمار  الأجل  وينفع  يفيد 
اإ�سفاء  من  البع�ص  ي�سغل  مل  ــرى،  اأخ
اأجواء روحانية يف منازلهم عمال على 
وبناء  واحل�سنات  االأجـــر  م�ساعفة 
اأ�سرة م�سلمة تبنى على اأوا�سر املحبة 
تغ�ساها  حيث  امل�سطفى  ب�سنة  تقتدي 
الرحمة وحتاط بها املالئكة يف مو�سم 
قدر  ــرب  اك حل�سد  والــرحــمــات  ــري  اخل

ممكن من االأجر واحل�سنات.

فوزية.ق

عبد الهادي.ب

تتحــول خمتلــف ال�ســوارع مبنطقتي بغــاي وبابار، 
اإىل اأ�ســواق فو�ســوية �ســعبية بعد ا�ســتحواذ جتار 
االأر�سفة على ال�ســوارع ب�سكل الفت لالنتباه خالل 
�سهر رم�سان، اأين احكم التجار قب�ستهم ومل ي�ستطع 
احد التاأثري عليهم يف خف�ص االأ�سعار، حيث �سجلنا 
اأحياء حتولت اإىل اأ�ســواق فو�ســوية مفتوحة على 
م�ســراعيها و�ســوارع مزدحمــة باملــارة وال�ســيارات 
بعدما اأ�سبح كل تاجر يفعل ما يريد ويحدد ال�سعر 
الــذي يالئمه ويفر�ص القانــون الذي يربحه، دون 

اإعطاء اأي اهتمام للم�ستهلك واملواطن. 
وبالرغــم من هذه الفو�ســى، الحظنــا اإقباال كبريا 
علــى هوؤالء الباعة حيث جند ببلدية بغاي وبابار 
انت�سار طاوالت للتجارة التي �سببت طوابريا طويلة 
مــن اجل الظفــر واقتنــاء كل ما يلزمهم من خ�ســر 
وفواكه خا�ســة التي تعرف انخفا�ســا يف اأ�ســعارها 
مقارنة باالأ�ســعار التي ي�ســعها التجــار يف حمالتهم 
واالأ�ســواق املنظمــة، ولعل القا�ســد لهذه االأ�ســواق 
الفو�ســوية يالحظ تنوع املنتوجات واالأ�سعار التي 

بقيــت علــى حالها، وهــو االأمر الــذي اأثار ا�ســتياء 
املواطــن، حيث تعــرف االأ�ســعار تذبذبا كبــريا اأين 
تــرتاوح البطاطا بــن 60 اإىل 100 دج والطماطم 
بن 80 اإىل 120 دج واملوز بن 250 اإىل 300 دج، 

يف حن اأ�سعار اللحوم تختلف وتتغري يوميا.
. كمــا �ســجلت هذه اال�ســواق الع�ســوائية املنت�ســرة 
ب�ســكل الفــت خــالل �ســهر رم�ســان نق�ســا كبــريا يف 
الفواكه خــالل هذه االأيام وكــذا على غرار اخلوخ 
والتــي  وغريهــا  والزعــرور  والفراولــة  وامل�ســم�ص 

جتاوزت �سقف 300 دج . 

دورة يف �ل�ضوق

تذبذب الأ�صعار وغ�صب و�صط املواطنني بخن�صلة

حلقات يف املنازل حلفظ القراآن 
ومعاي�صة اأجواء الإميان �صهر رم�صان

معاوية.�ص

لل�ســوق  ال�ســباح  مــن  ال�ســامي  م�ســى 
يت�سوق... بج�سم تعبان نحيل من العمل 
اجلــاد مرهق... يق�ســي اأمــور البيت من 
�سروريات ب�ســومة معقولة ما حترق... 
هو ان�ســان متوا�سع عاي�ص على قد حالو 
ما يبذر ما ي�سفق... ويل يف يدو خاطيه 
ي�ســاعد النا�ص باالإح�ســان ويت�ســدق.. 
بال�ســان  اخلبــزة  اخلبــاز،  عنــد  و�ســل 
والنا�ــص تداح�ص ويف بع�ســها تخنق... 
علــى اخلبزة تتقاتــل الرجال االولوية 

ملــن يــدز وي�ســبق... ويف االخــري اخلبز 
يروح للنفايات يف و�سع كارثي ي�سنق... 
اخلبــز مرمــي يف كل مــكان والنا�ــص مــا 
عــادت تخمم  وت�ســفق.. حتــى الطاهر 
بولنــوار رئي�ــص احتــاد اخلبازيــن حذر 
مــن حالة املخابز يل قريب تطرطق... 
انتــاج كبــري وا�ســتهالك قليــل والبقيــة 
جــد  الو�ســع   ... الطــرق  علــى  مرمــي 
خطــري والتعامــل معاه يفــرق... النا�ص 
ما عادت حت�ص بغريها يف �ســهر ال�ســيام 
تبذر وما ت�ســدق... و�ســع خمز يف بالد 
اال�ســالم وحال جد مرهق.. �ســكون راح 

يغــري مــا احلــال اذا االن�ســان مــا غــري 
من نف�ســو وباأخالق اال�ســالم اأ�ســرق... 
النا�ــص مهتمة غــري باملــال واملعدة حتى 
ولو كانت ت�ســرق... عــدم احلفاظ على 
النعمة يزيد و�ســعنا �ســوء ويف امل�ســاكل 
املجتمــع راح تغــرق... ال�ســامي مــا قدر 
يقاوم التعب ويداح�ــص مع النا�ص ويدز 
يــردد  للــوراء  وهــو  وي�ســفق... رجــع 
بناق�ــص من لقمــة ما ت�ســبع تخنق.... 
ك�ســرة البيــت خــري وخــري مــا ت�ســر مــا 
تعلق...النا�ــص ملهوفــة علــى اخلبــز و 

اخلمري طول اليوم تع�سق وتخنق... 

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

الأورا�صياخلبز نعمة وقليل حافظها... الطبخ  معامل  تر�صم  للذبح  "ايزلفاون" و�صاة 

ال�صنة" اأيام  باقي  من  اأف�صل  رم�صان  خالل  "التدري�س 

عادات وتقاليد رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية

�ضخ�ضيات �ضائمة

�َل���ّل���ُه���مَّ �ج��َع��ل��ن��ي ف��ي��ه ه����ذ� �ل���ي���وم ِم�����َن �ملُ�����س��تَ��ْغ��ِف��ري��َن، دع�����������اء
َو�جَعلني  �ل��ق��اِن��ت��نَي،  ��احل��نَي  �ل�����سّ ِع���ب���اِدَك  ِم���ن  ف��ي��ِه  َو�ج��َع��ل��ن��ي 
ف��ي��ِه ِم���ن �أول��ي��ائ��ك �ملُ���َق���رَّب���نَي، ِب���َر�أَف���ِت���َك ي��ا �َرَح�����َم �ل��ّر�ح��م��نَي 

�ســوهد اأعرابي وهو ياأكل فاكهة يف نهار رم�ســان فقيل له: 

مــا هذا ؟ فقــال االأعرابي على الفور: قــراأت يف كتاب اهلل 

واالإن�سان ال ي�سمن عمره وقد  وكلوا من ثمره اإذا اأثمر

خفت اأن اأموت قبل وقت االإفطار فاأكون قد مت عا�سيًا.

�ل�سفينة �للي جات با�س 

نالقيها باللوز و�ل�سكر نر�س 

�سو�ريها و�لورد و�ليا�سمني 

نهديه للركاب فيها وبامل�سك 

و�لعنرب نعطر �أماليها

اأعقد واأنوي وزين فالك
الإزالة 

ال�سحم، افركي 
بالطبا�سري 

بقعة �سحم على 
املالب�ص اأو 

غطاء 
املائدة، 

دعيها 
متت�ص 

الزيت ومن ثم 
اأزيلي الطبا�سري واغ�سلي 

القطعة كاملعتاد.

تدبرية 
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�صطيف 

خن�صلة 

رم�شان يف  يوميا  القمامات  تبتلعها  خبزة  مليون   10

�شلوكات غريبة بني �شاكني املدينة 

حرام.. "ِنعمة ربي" ُترمى يف املزابل! 

امل�ساجد ت�ستقبل قاطني مراكز 
حماية الطفولة بالعلمة

 برنامج مكثف بالأعمال اخلريية ت�سهر 
عليه جمعية كافل اليتيم املحلية

�سرق  العلمة  بلدية  م�ساجد  تقيم  �سنة  ككل 
قاطني  �سرف  على  اإفطار  موائد  �سطيف  والية 
مراكز حماية الطفولة وهذا من اأجل م�ساركتهم 
يوميات ال�سهر الف�سيل والتخفيف من معاناتهم 
بن اأروقة هذه املراكز، حيث نظم القائمون على 
م�سجد عثمان بن عفان بالعلمة ومبنا�سبة ليلة 
الن�سف من �سهر رم�سان ماأدبة اإفطار على �سرف 
االأطفال اليتامى قاطني مركز حماية الطفولة 
العديد  بح�سور  وهذا  ال�سبتي" بالعلمة  "طالع 

التي  املــبــاراة  االأئــمــة وفاعلي اخلــري وهــي  مــن 
اأثارت ابتهاج االأطفال اليتامى الذين ياأملون يف 

تكرار مثل هذه املبادرات خالل االأيام املقبلة.
تكرمي  مت  املــواطــنــن  مــن  الــعــديــد  وبح�سور 
احلا�سرين  االأئمة  عن  ف�سال  اليتامى  االأطفال 
وعبد  جعفر  �سالمي  االأ�ــســتــاذيــن  غـــرار  على 
الغني كرور،  اأعراب وكذا االأ�ستاذ عبد  احلكيم 
ومت االتفاق يف نهاية هذه املاأدبة على تكرارها 

يوم الثالثاء القادم. 

املحلية  اليتيم  كافل  اخلريية  اجلمعية  قامت   
الف�سيل  رم�سان  �سهر  خالل  ثري  برنامج  بو�سع 
اأين كانت البداية بتوزيع اأزيد من 160 قفة على 
الفقرية  للعائالت  قفة  و50  واليتامى  االأرامــل 
ون�سف  قنطارين  يقارب  ما  توزيع  وكذا  واملعوزة 
اللحوم  من  كيلوغرام  و90  البي�ساء  اللحوم  من 
على  امل�سجلة  العائالت  كل  م�ست  والتي  احلمراء 
مبادرة  اجلمعية  اأطلقت  كما  اجلمعية  م�ستوى 
حي  من  اجتماعن  �سركاء  رفقة  الرحمة  مطعم 
بوزيد الذي ي�ستقبل عدد كبري من عابري �سبيل 
وجبة   50 وتوزيع  اال�سرتاتيجي  للموقع  وذلك 

�ساخنة حممولة.

دورات  تنظيم  اجلمعية  برنامج  ت�سمن  كما 
يف  واملعوزين  االأيــتــام  االأطــفــال  لفائدة  جمانية 
اإفــطــارا  اجلمعية  بــرجمــت  كما  ـــواد  امل خمتلف 
 27 ليلة  يف  يتيم   200 لفائدة  خا�سا  جماعيا 
م�سروع  اإطــالق  مت  معتاد  هو  وكما  رم�سان،  من 
وتطمح  اجلمعية  فيه  بــداأت  الــذي  العيد  ك�سوة 
بعد  وذلك  واملعوزين  االأيتام  جميع  اإىل  ت�سل  اأن 
اال�ستجابة الوا�سعة من طرف املح�سنن واأ�سحاب 
اأطلقتها  التي  احلملة  اثــر  التجارية  املــحــالت 
اجلمعية �سمن حملة جولة وك�سوة وفرحة العيد 
حيث تعتزم اجلمعية توزيع قفة ثانية مبنا�سبة 

عيد الفطر املبارك. 
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جدول املناوبة لل�شيادلة بولية باتنة ل�شهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمرو�نة�آري�سعني �لتوتةباتنةالتاريخ

تيمقلني �حمد زموري /بارك فور�جالثالثاء 21 ماي 2019
033248129

م�سمودي حممد 
033350456

نقوب جمال �سلوم يينة�و�سن جناة
033377261

زغد�ر خالد
033391394

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

ر�أ�س �لعيونبيطامجز�ر�سريانةعني جا�سرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�سمول�ل�سمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

وار�ست كرمية
033221555

حف�سي نورتابليت نزيهة
033268227

غ�سبان �سماح
033327416

تاوليلت مفيدةبورز�ن لويزة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

عثماين جناةمعاريف رحمزة�سعيد�ين زكرياء
033265095

نوي�س �سافيةعناد زينب
033898460

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سبات�أولد �سي �سليمان �سفيانز�نة �لبي�ساء�أولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

033985461
تيطاوين �سادية
033340498

عمر�ن �سعادجمادبة هجريةحب �لدين تفاحة
033334277

�سعاد �لعربي
033289290

قا�سي زوينة
033876271

عريوةيا�سني
033375332

بن مربي ��سماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

د�ودي �سم�س �لدين

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

حملت تقديرات نائب الفيدرالية اجلزائرية 
حلماية امل�ستهلكن اأرقاما "�سادمة" بخ�سو�ص 
التبذير الذي يطال مادة اخلبز يوميا، حيث 
عن  يربو  ما  بلغت  اأنها  لعبيدي  حممد  اأ�سار 
ال�سراء  مطاف  بها  ينتهي  خبزة  مالين   10
على  �سادمة  �سورة  يف  القمامة  اأكيا�ص  اإىل 
يف  يــرى  الــذي  اجلــزائــري  املجتمع  ت�سرفات 
والروحانيات  االإميان  لتقوية  فر�سة  رم�سان 

واأي�سا لتعزيز عالقاته االجتماعية.
لعبيدي:  حممد  الفيدرالية  نــائــب  وقـــال 
"و�سل التبذير واالإ�سراف يف منتجات املخابز 
 10 ـــدود  ح اإىل  رمــ�ــســان  �سهر  بــدايــة  مــنــذ 
مالين خبزة ترمى يوميا يف مفارغ القمامات 
ي�ساء  التي  النعمة  هذه  اأن  رغم  العمومية، 
�سخمة  اأمــــوال  عليها  ي�سرف  ا�ستهالكها، 
بالعملة ال�سعبة، خا�سة وان املادة االأ�سا�سية 

مدعمة من طرف الدولة".

"�سادمة"  �سورا  اجلزائرين  ذاكرة  وحتفظ 
2016، حيث بلغ  ل�سهر رم�سان يف  جدا تعود 
التبذير م�ستويات قيا�سية، ك�سفها ن�سطاء على 
ج�سدت  اأيــن  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
القلوب  ُتــدمــي  و�سلوكيات  مظاهرا  بع�سها 
نتيجة حجم التبذير الذي طال مادة اخلبز 
حترج  مل  العائالت  بع�ص  اأن  لدرجة  حتديدا 
يف رمي هذه "النعمة" كما ي�سميها اجلزائريون 
االأمر  يقطنونها،  التي  العمارات  مداخل  عند 
الذي دفع يومها بحكومة الوزير االأ�سبق عبد 
فعالة  حلول  اإيجاد  حتمية  اإىل  �سالل  املالك 
الق�ساء  اأجل  من  املمنوحة،  الدعم  ل�سيا�سات 
على مثل تلك املظاهر التي عمت جل واليات 

الوطن. 
الوالئية  املوؤ�س�سة  دقــت  ال�سياق  ذات  ويف 
حول  اخلطر  ناقو�ص  بالعا�سمة  للنظافة 
التفاقم،  يف  االآخـــذة  اخلبز  تبذير  ظاهرة 
ما  جمع  "اك�سرتانات"  موؤ�س�سة  تتوقع  حيث 
خالل  اخلبز  مــادة  من  طن  اآالف   5 عن  يربو 

�سهر رم�سان احلايل بالعا�سمة لوحدها، ما دفع 
املنزلية  النفايات  بجمع  اخلا�سة  باملوؤ�س�سة 
"اك�سرتانات" اإىل اإطالق حملة جديدة متثلت 
با�سرتجاع  خا�سة  بي�ساء  حاويات  توفري  يف 

اخلبز دون اختالطه بالنفايات االأخرى.
ويطرح مو�سوع التبذير يف كل �سنة مع قدوم 
ف�سل  حول  عديدة،  ت�ساوؤالت  الف�سيل  ال�سهر 
الغالب  يف  تكتفي  التي  الر�سمية  ال�سيا�سات 

اإطار  يف  والتنوير  التوعية  دور  على  اللعب 
االأحياء  من  انطالقا  التح�سي�سية،  احلمالت 
املوؤ�س�سات  منابر  اإىل  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
املــ�ــســجــديــة وكــــذا املــوؤ�ــســ�ــســات االإعــالمــيــة 
�سلوكاتهم  من  التغيري  على  املواطنن  حلمل 
ديننا  وتعاليم  تتنافى  التي  اال�ستهالكية، 
وهي  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  خا�سة  احلنيف، 
ي�سبه  ما  اإىل  انتهت  اأنها  يبدو  التي  احلمالت 

الطر�سان".  "حوار 
قلب  من  امللتقطة  التبذير  حــاالت  تعد  وال 
مواطني  على  حــكــرا  العا�سمية،  ــاء  ــي االأح
امل�ساهد  ذات  تتكرر  واإمنــا  الــبــالد،  عا�سمة 
نحو  على  اخلبز  لرمي  ال�سادمة  واملظاهر 
القطر  بعموم  الــ�ــســوارع  امــتــداد  عــرب  كبري، 
الوطني، ومن الغرابة مبكان اأن تتزامن ذروة 
يعتقد  الــذي  ال�سهر  حلول  مع  هــذه  التبذير 
النف�ص  لتهذيب  جاء  اأنه  اجلزائرين  جميع 

وتعويدها على الطاعات وابتغاء الف�سائل. 
ع �ص 

عبد الهادي.ب

معاوية.�ص

خلري�أيـــــــــــــادي ا
احرتام اجلار ما بني رعاية حقه وترك اأذيته

يعد احرتام اجلار وح�سن معاملته 
من كمال االإميان فالو�سية بح�سن 
اأوالها  التي  اجلوار من بن االأمور 
ملا  كربى  اأهمية  احلنيف  االإ�سالم 
بن  ومــودة  تاآلف  من  ذلــك  يحمل 
يعد  اجلوار  فح�سن  جميعا،  النا�ص 
عالقات  وبــنــاء  املحبة  يف  �سببا 
مراعاتها  يحبذ  اأمــــور  �سليمة، 
عز  اهلل  ير�سي  مبا  �سليم  لتعامل 
ن�سر  يف  �سبب  مــن  لذلك  ملــا  ــل   وج
التاآخي، غري اأن تعر�ص اجلريان يف 
الغالب لبع�ص االإزعاجات املتكررة 
االجتماعية  بــالــعــالقــات  يطيح 
ويحل  االحـــــرتام  ي�سقط  حــيــث 
واالإزعاج  ال�سجيج  ال�سكينة  حمل 
بع�ص  يتحملها  املعاناة  من  يوميات 
اجلريان نتيجة جوارهم الأ�سخا�ص 
ال يلون اأهمية لالآخرين يف  حقهم 
الراحة  من  ق�سط  على  احل�سول 
ــيــنــة حتــدثــنــا اإحــــدى  والــطــمــاأن
تعر�ست  ما  لنا  لت�سرد  ال�سيدات  
انتقالها  بــعــد  مــعــانــاة  مــن  اإلــيــه  
باإحدى  ال�سفلي  الطابق  يف  لل�سكن 
مبواقف  ت�سادفت  اأيــن  العمارات 
غريبة للحظة تقول "ظننت اأنني 
اأعي�ص يف مدينة بل يف غابة"،  ال 
جعلوها  تــقــول  جــريانــهــا  فــاأبــنــاء 
التذمر  من  حالة  بالفعل  تعي�ص 
الذي  احلــي  اأطــفــال  يجراأ  بحيث 
بيتها  نــافــذة  ت�سلق  على  تقطنه 
ليحاولوا ال�سعود اإىل الطابق الذي 
فوقها، لي�ص هذا فقط بل ا�ستغلوا 
ليقذفوا  ال�سرفة  منافذ  اأيــ�ــســا 

بيتها ببع�ص احلجارة وكريات من 
متلكتها  اال�ستغراب  حالة  الطن، 
�سرفتها  وجدت  التي  للحالة  نظرا 
عليها عالمات التعجب واال�ستفهام 
راودتها بكرثة فكيف يفعلون ذلك، 
األــ�ــســنــا بــجــريان ووجـــب مــراعــاة 
نحرتمهم  اأن  فبدل  البع�ص  بع�سنا 
غري  الت�سرفات  هذه  مبثل  نهينهم 
اآن  يف  اأخــالقــيــة  وال  احلــ�ــســاريــة 
الوقت، ال يتوقف االأمر عند هذا 
زادها  عما  ال�سيدة  لت�سيف  احلد 
حرية هو اأخالق جريانها التي ميكن 
اأن نقول اأنها ت�سرب عر�ص احلائط 
يف  اأبنائهم  االآبــاء  يت�سارك  حيث 
ذات  تــقــول  الــديــن  و�ــســب  ال�ستم 
ال  انه  عرفت  حينذاك  املتحدثة 
لوم على االأبناء اإن كان اآبائهم من 
ي�ستقون منهم معامل هذه الرتبية 
فبالرغم من التح�سر الذي و�سلنا 
ي�سل  مل  النا�ص  بع�ص  اأن  اإال  اإليه 
تعامالتهم  يف  الرقي  ملرحلة  بعد 
م�سلم  عربي  جمتمع  كوننا  ورغــم 
نعد  االأحيان  من  كثري  يف  اأننا  اإال 

كاجل�سد دومنا روح.
اأن  البع�ص  ح�سب  املالحظ  ومــن 
راجع  ال�سلوكات  هذه  مثل  تف�سري 
الب�سرية  التجمعات  طبيعة  اإىل 
م�ستواهم  وحــتــى  ــهــم  ــمــائ ــت وان
بع�ص  عك�ص  فعلى  االجــتــمــاعــي، 
عالقات  تت�سم  ــتــي  ال االأحـــيـــاء 
من  بنوع  البع�ص  ببع�سهم  جريانها 
االن�سجام واالحرتام حيث يتعاون 
لي�ص  البع�ص  بع�سهم  مع  اجلــريان 

بل  البع�ص  بع�سهم  ل�سالمة  فقط 
احلي  جمال  على  حر�سهم  حتى 
نظافة  الأجـــل  تكاتفهم  مــن  بــدء 
اإىل  اإ�سافة  يقطنوه،  الــذي  احلي 
التي  اجلمالية  اللم�سات  بع�ص 
تزين احلي وتربز تكاتف اجلريان 
و�سعيهم لربط عالقات اجتماعية 

ت�سودها املودة والتعاون.
ــرية  اجل اأن  اآخـــــرون  يـــرى  فيما 
اأ�سبحت اأمرا نادرا يف وقتنا احلايل 
يف  ــريان  اجل بع�ص  ا�ستقرار  لعدم 
حــي واحــــد حــيــث يــغــلــقــون على 
بع�سهم البع�ص حتت �سعار"تخطي 
�سوؤون  يف  يتدخل  اأحد  را�سي" وال 

غريه.
يف وقت يذكر احد اجلريان كونه 
عليه  يحتم  مــرة  كل  يف  م�ستاأجر 
ليتعر�ص  �سكناه  تغيري  الــو�ــســع 
من  والتهمي�ص  ــرة  ــق احل لبع�ص 
كاإزعاجه من طرف  طرف جريانه 
يفر�سون  حيث  ال�سيارات  اأ�سحاب 
اأن  عليه  يجب  الــذي  املكان  عليه 
من  كونهم  م�ستغلن  �سيارته  يركن 
منطقهم  ليفر�سوا  احلي  اأ�سحاب 

على الوافدين اجلدد عليهم.
انطباع �سيء ياأخذه بع�ص اجلريان 
�سوء  ب�سبب  البع�ص  بع�سهم  عن 
�سلوكات  النت�سار  ونتيجة  املعاملة 
الفتور  ببع�ص  عالقاتهم  ت�سيب 
بناء  يف  ملحوظا  تدهورا  وت�سبب 
بن  ي�سود  اأن  املفرو�ص  من  اأحياء 

جريانها املودة والتعاون.
حفيظة.ب

�رتبط �لتبذير لدى �ملجتمع �جلز�ئري بحلول �ل�سهر �لف�سيل، حيث عادة ما ت�ستفحل هذه �لظاهرة على �لرغم من تنافيها و�لقيم �لروحانية لهذ� �ل�سهر، �لذي و�إن غرّي �لكثري من �سلوكيات �جلز�ئريني، �إل �أنه �أبقى على ظاهرة �لتبذير قائمة بتوثيق �لهيئات 
�لر�سمية، حيث �سجلت جمعية حماية �مل�ستهلك رمي 10 ماليني خبزة يوميا، وهو ما يعادل حرق 10 ماليري �سنتيم كل يوم يف رم�سان! 

عبد �لرحمان �سايبي 

حتلية اجلينواز وال�ساربات

طريقة التح�سري:
نف�ص  باإتباع  اجلينواز  نح�سر 
�سابقا  ذكرتها  التي  اخلطوات 
اإقت�سادية  جينواز  و�سفة  يف 
ميكنكم  خمــتــلــفــة  بــطــريــقــة 

اإالطالع عليها يف �سفحتي.
نقوم  تـــربد اجلــيــنــواز  بــعــدمــا 
اخلا�ص  الــقــالــب  يف  بو�سعها 
اإ�ستعمال  )ميــكــن  بالتحلية 
بالقليل  ب�سقيها  نقوم  اإطار(ثم 
�سابقا  املح�سرة  ال�ساربات  من 
وعــاء  يف  املــكــونــات  كــل  )ن�سع 
ون�سعها فوق النار تغلي ملدة  
ون�سيف  النار  نطفي  ثم  دقائق 
تربد  ونــرتكــهــا  الليمون  عطر 
اجلينواز  على  ننرث  ثم  متاما( 
املحم�ص  الــكــوكــاو  ــن  م كمية 
ـــوداين( ـــس املــطــحــون )فـــــول �
ثـــم بــوا�ــســطــة مــ�ــســفــاة نـــوزع 
البودرة على كامل  ال�سكوالطة 

ال�سطح.
بو�سع  الثانية  الطبقة  نح�سر 

احلليب وال�سكر والفالن ون�ساء 
الذرى ونحرك جيدا بال�سراب 
اليدوي حتى تتجان�ص املكونات 
ــــوق الـــنـــار مع  ثـــم تــو�ــســع ف
تعقد  حتى  امل�ستمر  التحريك 
ثم نفرغها فوق الطبقة االأوىل 

ونرتكها تربد متاما.
بو�سع  الثالثة  الطبقة  نح�سر 
فانيليا  والــفــالن  وال�سكر  املــاء 
جيدا  ونــحــرك  الـــذرى  ون�ساء 
حتى  ــــدوي  ــــي ال بـــالـــ�ـــســـراب 
تو�سع  ثــم  املكونات  تتجان�ص 
فوق النار مع التحريك امل�ستمر 
فوق  نفرغها  ثــم  تعقد  حتى 
ــثــانــيــة )نــوزعــهــا  الــطــبــقــة ال
التحلية  ن�سع  ثــم  بــ�ــســرعــة( 

تربد جيدا يف الثالجة.
جيدا  التحلية  تـــربد  بــعــدمــا 
تقطع مربعات ثم تزين بالكرام 
�سانتي وحبات احللوى اأو تزين 
ح�سب الرغبة وتقدم بال�سحة 

والعافية.

طريقة التح�سري:
نقلــي الب�ســل والقليل مــن املعدنو�ص 
يف مقالة، ن�سيف اإليها اللحم املفروم 

ونتبلهــا ومنزجهــا جيــدا حتى ين�ســج 
اللحم.

ن�ســع اجلزر والقليل من اجلنب املب�سور 
والبي�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

ن�سع البطاطا والقليل من اجلنب املب�سور 
والب�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

املب�ســور  مــن اجلــنب  والقليــل  االأخ�ســر  الفلفــل  ن�ســع 
والب�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

ناأخــذ ورقــة الديول ندهنهــا بالزيت ومنلوؤها بح�ســوة 
الكفتة ونلفها جيدا حتى نح�سل على لفافة.

نعيد نف�ص ال�ســيء ومنــالأ لفافة اأخــرى بخليط اجلزر، 
بخليــط  واأخــرى  االأخ�ســر  الفلفــل  بخليــط  واأخــرى 
البطاط�ص �سنح�سل يف املجموع على  لفافات بح�سوات 

خمتلفة.
ناأخــد ورقة الديول ونر�ص عليهــا لفافة جزر + لفافة 

بطاط�ــص + لفافــة فلفــل+ لفافة حلــم مفــروم ونلفها 
جيدا لنح�ســل على لفافة كبــرية ونغلق الطرف بدهنه 

مبزيج الدقيق واملاء.
نقطــع اللفافــة اإىل قطع مت�ســاوية احلجم ونر�ســها يف 
�ســينية الفرن املدهونة بالقليل من الزيت ونخبزها يف 

الفرن امل�سخن على درجة حرارة  درجة مئوية.
بعد اأن تن�سح حبات الروالند نزينها بالقليل من اجلنب 
املب�ســور و نعيدهــا اإىل الفــرن ليذوب اجلــنب، بعد ذلك 
نخرجهــا مــن الفــرن ونزينها بحبــات الزيــت املدهونة 

بزيت الزيت واملثبتة على الوجه باأعواد االأ�سنان.

طريقة التح�سري:
مربعات  اإىل  اجلبنة  تقطع 
ون�سف،  �سم  تقريبًا  و�ــســط 

تو�سع يف وعاء.
اإىل   ال  اخلـــيـــار،  يــقــطــع 
�سكل  على  مت�ساوية،  اأقــ�ــســام 
اأي�سًا  الطماطم   تقطع  مثلث، 

ت�ساف  مثلثة،  اأقــ�ــســام  اإىل  
ت�ساف  اجلبنة،  على  جميعها 
الــربكــة، اخلــ�ــص ح�سب  حــبــة 

الرغبة.
على  ليحافظ  بــرفــق  يــحــرك 
�ــســكــلــه، اأخــــــريًا نــ�ــســيــف زيــت 

الزيتون

املقادير:
واحد  كيلو 
الدجاج  من 

مق�سمة اإىل قطع.
الــبــ�ــســل كبرية  مـــن  ـــــدة  واح حــبــة 

احلجم.
متو�سطة  ــطــمــاطــم  ال مـــن  ــان  ــت حــب

احلجم.
حبة واحدة من البطاطا.

حبة واحدة من اجلزر.
حبة واحدة من الكو�سا.

ملعقة واحدة �سغرية من امللح والفلفل 
االأ�سود.

ملعقة واحدة من الفلفل االأحمر.
مــلــعــقــة واحـــــدة �ــســغــرية مـــن الــثــوم 

املفروم.
الزجنبيل  من  �سغرية  واحــدة  ملعقة 

املطحون.
�سل�سة  مــن  كــبــرية  ــــدة  واح ملعقة 

ال�سويا.
معجون  ــن  م كــبــرية  ــــدة  واح ملعقة 

الطماطم.
ع�سري  مــن  �ــســغــرية  ــــدة  واح ملعقة 

الليمون.

املقادير:
حلم مرحي 

معدنو�ص
ب�سلة مقطعة اإىل �سرائح

بي�ساميل خمففة
جنب اأحمر مب�سور

فلفل اأخ�سر مفور ومقطع 
اإىل مكعبات

جزر مفور ومقطع 
بطاط�ص مقطعة اإىل 

مكعبات وم�سلوق
توابل م�سكلة: ملح + فلفل 
اأ�سود + فلفل اأحمر حلو + 

قرفة + كمون
ورقة الديول 

زبدة ذائبة للدهن
حبات زيتون ا�سود للتزين

رويل اخل�سر

طريقة التح�سري: 
نغ�سل الدجاجة ب�سكل جيد باملاء، ثم 
نقطعها، ثم نق�سم اخل�سراوات على هيئة 

مكعبات �سغرية.

طريقة �إعد�د �صو�ص �لدجاجة:
- نخلط امللح والفلفل االأ�سود والفلفل االأحمر 
�سل�سة الطماطم و�سل�سة ال�سويا والثوم املفروم 

وبودرة الزجنبيل وع�سري الليمون.
- نوزع ال�سو�ص على قطع الدجاجة ب�سكل 

جيد كي ي�سل ال�سو�ص اإىل جميع اأجزاء 
الدجاجة، ثم نوزع ال�سو�ص املتبقي على قطع 

اخل�سروات.
- يف �سينية حرارية نوزع اخل�سار ثم ن�سيف 

الدجاجة، ثم نغطى ال�سينية بورق االأملنيوم 
ثم ندخل ال�سينية اإىل الفرن ال�ساخن على 

درجة حرارة عالية ملدة  دقيقة، ثم نزيل 
ال�سينية من الفرن بعد متام الن�سج ونزيل ورق 

االأملنيوم ون�سع ال�سينية مرة اأخرى يف الفرن 
حتى تتحمر.

اأطباق حول العامل

تنت�سر يف خمتلف قري ومدن الواليات االأفغانية موائد االإفطار اجلماعية 
وتوجد يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات الدينية بوجه عام درو�ص تالوة القراآن و�سلوات 

الرتاويح التي يعقبها الدعاء لفرتات طويلة، وتكرث الزيارات لالأهل و�سلة الرحم يف رم�سان 
كما يقوم اأهل اخلري بزيارة االأماكن الفقرية واملحتاجة للم�ساعدات، كما يف�سل االأفغان تناول 

العديد من االأكالت التقليدية خالل ال�سهر الف�سيل ولعل من اأبرزها  طبق البوالين.

�لب����ولين:
نعجن عجينة  املتكون من الطحن واملاء وامللح 

واخلمرية تكون و�سط لي�ست لينة ولي�ست قوية 
ثم حت�سى بالبطاطا والب�سل وال�سلق والفلفل 
لتو�سع احل�سوة على طرف العجن لتغلق 

على �سكل ن�سف دائري ثم حتمر 
يف املقالة. 

املقادير:
نقطها  جبنة  علبة 

مربعات
حبة  كبرية  ملعقة 

الربكة
طماطم  حبتن 

كبار
حبتن خيار كبار

�ساي  كا�ص   /
زيت زيتون

اخل�ص  يحب  واللي 
ح�سب  ن�سيف  ممكن 

الرغبة

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

اأفغان�ستان

�سينية 
الدجاج 

باخل�سار 

وال�سويا

الطبق الرئي�سي

�سلطة اخل�سار باجلبنة  املقبالت

املقادير:
للجينو�ز:

بي�سات  
)�سعته  ــكــر  ــس � كـــاأ�ـــص   /

ملل(
كاأ�ص طحن )فرينة(

فانيليا �سغرية  ملعقة   
نباتي زيت  كبرية  مالعق   

حلوى  خمرية  �سغرية  ملعقة   
)بكن باودر(

�لطبقة �لأوىل:
املحم�ص  ــكــوكــاو  ال ــن  م كــمــيــة 

املطحون متو�سط )فول �سوداين(
بودرة  �سكوالطة  كبرية  ملعقة   

)م�سحوق ال�سكوالطة(

�لطبقة �لثانية:
لرت حليب

وزن  كراميل  ذوق  فــالن  علب   
غ العلبة الواحدة 

الذرى ن�ساء  كبرية  مالعق   
�سكر كبرية  مالعق   

�لطبقة �لثالثة:
ماء كوب   

�سكر كبرية  مالعق   
الذرى ن�ساء  كبرية  ملعقة   

فانيليا ذوق  فالن  كبرية  ملعقة   

كوب   + �سكر  لل�صاربات:كوب 
ماء + قطرات من عطر الليمون

ذوق  �سانتي  كـــرام  للتزيني: 
فانيليا

بتزين  خــا�ــســة  ــوى  ــل ح ــات  ــب ح
احللويات ح�سب الرغبة

الطبق اجلانبي

التحلية



حتلية اجلينواز وال�ساربات

طريقة التح�سري:
نف�ص  باإتباع  اجلينواز  نح�سر 
�سابقا  ذكرتها  التي  اخلطوات 
اإقت�سادية  جينواز  و�سفة  يف 
ميكنكم  خمــتــلــفــة  بــطــريــقــة 

اإالطالع عليها يف �سفحتي.
نقوم  تـــربد اجلــيــنــواز  بــعــدمــا 
اخلا�ص  الــقــالــب  يف  بو�سعها 
اإ�ستعمال  )ميــكــن  بالتحلية 
بالقليل  ب�سقيها  نقوم  اإطار(ثم 
�سابقا  املح�سرة  ال�ساربات  من 
وعــاء  يف  املــكــونــات  كــل  )ن�سع 
ون�سعها فوق النار تغلي ملدة 10 
ون�سيف  النار  نطفي  ثم  دقائق 
تربد  ونــرتكــهــا  الليمون  عطر 
اجلينواز  على  ننرث  ثم  متاما( 
املحم�ص  الــكــوكــاو  ــن  م كمية 
ـــوداين( ـــس املــطــحــون )فـــــول �
ثـــم بــوا�ــســطــة مــ�ــســفــاة نـــوزع 
البودرة على كامل  ال�سكوالطة 

ال�سطح.
بو�سع  الثانية  الطبقة  نح�سر 

احلليب وال�سكر والفالن ون�ساء 
الذرى ونحرك جيدا بال�سراب 
اليدوي حتى تتجان�ص املكونات 
ــــوق الـــنـــار مع  ثـــم تــو�ــســع ف
تعقد  حتى  امل�ستمر  التحريك 
ثم نفرغها فوق الطبقة االأوىل 

ونرتكها تربد متاما.
بو�سع  الثالثة  الطبقة  نح�سر 
فانيليا  والــفــالن  وال�سكر  املــاء 
جيدا  ونــحــرك  الـــذرى  ون�ساء 
حتى  ــــدوي  ــــي ال بـــالـــ�ـــســـراب 
تو�سع  ثــم  املكونات  تتجان�ص 
فوق النار مع التحريك امل�ستمر 
فوق  نفرغها  ثــم  تعقد  حتى 
ــثــانــيــة )نــوزعــهــا  الــطــبــقــة ال
التحلية  ن�سع  ثــم  بــ�ــســرعــة( 

تربد جيدا يف الثالجة.
جيدا  التحلية  تـــربد  بــعــدمــا 
تقطع مربعات ثم تزين بالكرام 
�سانتي وحبات احللوى اأو تزين 
ح�سب الرغبة وتقدم بال�سحة 

والعافية.

طريقة التح�سري:
نقلــي الب�ســل والقليل مــن املعدنو�ص 
يف مقالة، ن�سيف اإليها اللحم املفروم 

ونتبلهــا ومنزجهــا جيــدا حتى ين�ســج 
اللحم.

ن�ســع اجلزر والقليل من اجلنب املب�سور 
والبي�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

ن�سع البطاطا والقليل من اجلنب املب�سور 
والب�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

املب�ســور  مــن اجلــنب  والقليــل  االأخ�ســر  الفلفــل  ن�ســع 
والب�ساميل يف وعاء ومنزجها معا.

ناأخــذ ورقــة الديول ندهنهــا بالزيت ومنلوؤها بح�ســوة 
الكفتة ونلفها جيدا حتى نح�سل على لفافة.

نعيد نف�ص ال�ســيء ومنــالأ لفافة اأخــرى بخليط اجلزر، 
بخليــط  واأخــرى  االأخ�ســر  الفلفــل  بخليــط  واأخــرى 
البطاط�ص �سنح�سل يف املجموع على 4 لفافات بح�سوات 

خمتلفة.
ناأخــد ورقة الديول ونر�ص عليهــا لفافة جزر + لفافة 

بطاط�ــص + لفافــة فلفــل+ لفافة حلــم مفــروم ونلفها 
جيدا لنح�ســل على لفافة كبــرية ونغلق الطرف بدهنه 

مبزيج الدقيق واملاء.
نقطــع اللفافــة اإىل قطع مت�ســاوية احلجم ونر�ســها يف 
�ســينية الفرن املدهونة بالقليل من الزيت ونخبزها يف 

الفرن امل�سخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.
بعد اأن تن�سح حبات الروالند نزينها بالقليل من اجلنب 
املب�ســور و نعيدهــا اإىل الفــرن ليذوب اجلــنب، بعد ذلك 
نخرجهــا مــن الفــرن ونزينها بحبــات الزيــت املدهونة 

بزيت الزيت واملثبتة على الوجه باأعواد االأ�سنان.

طريقة التح�سري:
مربعات  اإىل  اجلبنة  تقطع 
ون�سف،  1�سم  تقريبًا  و�ــســط 

تو�سع يف وعاء.
 4 اإىل  ال1  اخلـــيـــار،  يــقــطــع 
�سكل  على  مت�ساوية،  اأقــ�ــســام 
اأي�سًا  الطماطم   تقطع  مثلث، 

ت�ساف  مثلثة،  اأقــ�ــســام   4 اإىل 
ت�ساف  اجلبنة،  على  جميعها 
الــربكــة، اخلــ�ــص ح�سب  حــبــة 

الرغبة.
على  ليحافظ  بــرفــق  يــحــرك 
�ــســكــلــه، اأخــــــريًا نــ�ــســيــف زيــت 

الزيتون

املقادير:
واحد  كيلو 
الدجاج  من 

مق�سمة اإىل قطع.
الــبــ�ــســل كبرية  مـــن  ـــــدة  واح حــبــة 

احلجم.
متو�سطة  ــطــمــاطــم  ال مـــن  ــان  ــت حــب

احلجم.
حبة واحدة من البطاطا.

حبة واحدة من اجلزر.
حبة واحدة من الكو�سا.

ملعقة واحدة �سغرية من امللح والفلفل 
االأ�سود.

ملعقة واحدة من الفلفل االأحمر.
مــلــعــقــة واحـــــدة �ــســغــرية مـــن الــثــوم 

املفروم.
الزجنبيل  من  �سغرية  واحــدة  ملعقة 

املطحون.
�سل�سة  مــن  كــبــرية  ــــدة  واح ملعقة 

ال�سويا.
معجون  ــن  م كــبــرية  ــــدة  واح ملعقة 

الطماطم.
ع�سري  مــن  �ــســغــرية  ــــدة  واح ملعقة 

الليمون.

املقادير:
حلم مرحي 

معدنو�ص
ب�سلة مقطعة اإىل �سرائح

بي�ساميل خمففة
جنب اأحمر مب�سور

فلفل اأخ�سر مفور ومقطع 
اإىل مكعبات

جزر مفور ومقطع 
بطاط�ص مقطعة اإىل 

مكعبات وم�سلوق
توابل م�سكلة: ملح + فلفل 
اأ�سود + فلفل اأحمر حلو + 

قرفة + كمون
ورقة الديول 

زبدة ذائبة للدهن
حبات زيتون ا�سود للتزين

رويل اخل�سر

طريقة التح�سري: 
نغ�سل الدجاجة ب�سكل جيد باملاء، ثم 
نقطعها، ثم نق�سم اخل�سراوات على هيئة 

مكعبات �سغرية.

طريقة �إعد�د �صو�ص �لدجاجة:
- نخلط امللح والفلفل االأ�سود والفلفل االأحمر 
�سل�سة الطماطم و�سل�سة ال�سويا والثوم املفروم 

وبودرة الزجنبيل وع�سري الليمون.
- نوزع ال�سو�ص على قطع الدجاجة ب�سكل 

جيد كي ي�سل ال�سو�ص اإىل جميع اأجزاء 
الدجاجة، ثم نوزع ال�سو�ص املتبقي على قطع 

اخل�سروات.
- يف �سينية حرارية نوزع اخل�سار ثم ن�سيف 

الدجاجة، ثم نغطى ال�سينية بورق االأملنيوم 
ثم ندخل ال�سينية اإىل الفرن ال�ساخن على 

درجة حرارة عالية ملدة 40 دقيقة، ثم نزيل 
ال�سينية من الفرن بعد متام الن�سج ونزيل ورق 

االأملنيوم ون�سع ال�سينية مرة اأخرى يف الفرن 
حتى تتحمر.

اأطباق حول العامل

تنت�سر يف خمتلف قري ومدن الواليات االأفغانية موائد االإفطار اجلماعية 
وتوجد يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات الدينية بوجه عام درو�ص تالوة القراآن و�سلوات 

الرتاويح التي يعقبها الدعاء لفرتات طويلة، وتكرث الزيارات لالأهل و�سلة الرحم يف رم�سان 
كما يقوم اأهل اخلري بزيارة االأماكن الفقرية واملحتاجة للم�ساعدات، كما يف�سل االأفغان تناول 

العديد من االأكالت التقليدية خالل ال�سهر الف�سيل ولعل من اأبرزها  طبق البوالين.

�لب����ولين:
نعجن عجينة  املتكون من الطحن واملاء وامللح 

واخلمرية تكون و�سط لي�ست لينة ولي�ست قوية 
ثم حت�سى بالبطاطا والب�سل وال�سلق والفلفل 
لتو�سع احل�سوة على طرف العجن لتغلق 

على �سكل ن�سف دائري ثم حتمر 
يف املقالة. 

املقادير:
نقطها  جبنة  علبة 

مربعات
حبة  كبرية  ملعقة 

الربكة
طماطم  حبتن 

كبار
حبتن خيار كبار

�ساي  كا�ص   2/1
زيت زيتون

اخل�ص  يحب  واللي 
ح�سب  ن�سيف  ممكن 

الرغبة

املطبخ الأورا�صي اإعداد:�سميحة عن�سرالثالثاء 10 مايو 2969/ 21  ماي 2019 املوافق لـ 16 رم�ضان 151440

اأفغان�ستان

�سينية 
الدجاج 

باخل�سار 

وال�سويا

الطبق الرئي�سي

�سلطة اخل�سار باجلبنة  املقبالت

املقادير:
للجينو�ز:

بي�سات  3
)�سعته  ــكــر  ــس � كـــاأ�ـــص   1/2

240ملل(

كاأ�ص طحن )فرينة(
فانيليا �سغرية  ملعقة   1

نباتي زيت  كبرية  مالعق   2
حلوى  خمرية  �سغرية  ملعقة   1

)بكن باودر(

�لطبقة �لأوىل:
املحم�ص  ــكــوكــاو  ال ــن  م كــمــيــة 

املطحون متو�سط )فول �سوداين(
بودرة  �سكوالطة  كبرية  ملعقة   1

)م�سحوق ال�سكوالطة(

�لطبقة �لثانية:
لرت حليب

وزن  كراميل  ذوق  فــالن  علب   2
العلبة الواحدة 55غ

الذرى ن�ساء  كبرية  مالعق   2
�سكر كبرية  مالعق   2

�لطبقة �لثالثة:
ماء كوب   0.25

�سكر كبرية  مالعق   5
الذرى ن�ساء  كبرية  ملعقة   1

فانيليا ذوق  فالن  كبرية  ملعقة   1

كوب   +2 �سكر  لل�صاربات:كوب 
ماء + قطرات من عطر الليمون

ذوق  �سانتي  كـــرام  للتزيني: 
فانيليا

بتزين  خــا�ــســة  ــوى  ــل ح ــات  ــب ح
احللويات ح�سب الرغبة

الطبق اجلانبي

التحلية



باتنة

قال اأنه "يق�شي يومياته الرم�شانية يف تاأمل والتمعن يف ابداع اخلالق"

عا�س�ر بن حممد 
بن عبيد اخلنقي 

على هام�س �شل�شلة الأن�شطة الرم�شانية

يعد واحدا من موؤ�ش�شي فرع احتاد الفنون الت�شكيلية بعا�شمة الأورا�س

�حت�سن بهو د�ر �لثقافة حممد �لعيد �آل خليفة بباتنة 
�ل�سهر  من   23 �ل���  غاية  �إىل  �لأول  �أم�س  من  �ب��ت��د�ء 
من  نخبة  مب�ساركة  �لت�سكيلية  للفنون  معر�سا  �جلاري 
�لفنانني  غر�ر  على  باتنة  بولية  �لت�سكيليني  �لفنانني 
ح�سني هو�رة، وحممد بركان، و�آيت حممد �ل�سعيد عبد 
�لكرمي، وبوقانة �سيف �لدين، وكذ� �لفنانة بن �سديق 

غانية.
�لفن  لع�ساق  م��ع��ت��رب�  ح�����س��ور�  �مل��ع��ر���س  �سهد  ح��ي��ث 
�لت�سكيلي خا�سة مب�ساركة �لنخبة من �أعالمه يف ولية 
برعت  �لتي  �للوحات  مو��سيع  تباينت  فيما  باتنة، 
�ل�سامتة  �لطبيعة  بني  ت�سكيلها  يف  �لر�سامني  �أن��ام��ل 
وبورتريهات �لتي ��ستعملت فيها خمتلف تقنيات �لر�سم 

و�لو�سائل على غر�ر �لألو�ن �ملائية و�لزيتية وغريها.
�لفنانني  من  و�ح��د  ه��و�رة  ح�سني  �أك��د  �ل�ساأن  ذ�ت  يف 
للفنانني  �ملجال  فتح  �سرورة  على  باملعر�س  �مل�ساركني 
�لهو�ة و�ملحرتفني بولية باتنة لعر�س �إبد�عاتهم فيما 
يخ�س جميع �أنو�ع �لفنون منوها باأن ولية باتنة تزخر 
لإظهار  �لفر�سة  تاأتيهم  مل  �لذين  �لفنانني  من  بكثري 
�سو�ء كان  �لت�سكيلية  �لفنون  �أنو�ع  �إبد�عاتهم يف كافة 

ذلك يف �لر�سم �أو �لنحت �أو �لطباعة �أو �لفن �لزخريف 
و�لفن �جلد�ري، م�سري� �إىل �سرورة �إيالء عناية كبرية 
للمجتمع  �حل�ساري  �ل��وج��ه  متثل  كونها  �لفئة  بهذه 

وتعك�س ثقافته وموروثه �لفني �لأ�سيل.
معر�سا  �لثاين  �سقه  يف  �ملعر�س  تخلل  �أخ��رى  جهة  من 
�لثقافة  د�ر  مكتبة  بها  تزخر  �لتي  �لتاريخية  للكتب 
�لأخري  هذ�  ��ستقطب  حيث  خليفة،  �آل  �لعيد  حممد 
�لكثري من �لقر�ء �ملولعني بهذ� �ل�سنف من �لكتب، وذلك 
�لطالب  عيد  مبنا�سبة  �ملقامة  �لحتفالت  مع  باملو�ز�ة 

بولية باتنة على غر�ر كافة وليات �لوطن.

نظمت جمعية �لنرب��س �لثقايف لبلدية �سطيف حتت 
�لطالب  "دور  بعنو�ن  ن��دوة  �سطيف  بلدية  �إ�سر�ف 
�أم�س  �أول  �لطالب  عيد  مبنا�سبة  �جلز�ئر"  بناء  يف 
�لأح���د، وق��دم ه��ذه �ل��ن��دوة �لأ���س��ت��اذ ر�ب��ح ز�ي��دي 
بامل�سرح �لبلدي لبلدية �سطيف، و�لذي �سرد �أحد�ث 
تاريخية مهمة كان للطلبة دور فعال فيها وحتدث عن 
ت�سحيات وم�ساهمات �لطلبة �إبان �لثورة �لتحريرية 
بالثورة  �لتعريف  يف  به  قامو�  �لذي  �لكبري  و�ل��دور 

ثم  �ندلعها  قبل  �ل�سيا�سي  و�لن�سال  �لتحريرية 
�لن�سال �مل�سلح بعد قيامها من �أجل ��سرتد�د حرية 

�جلز�ئر و�إفتكاك �إ�ستقاللها.
يف  �لطلبة  دور  على  ز�ي��دي  �لأ�ستاذ  ع��رج  كما 
�أنهى  ثم  �جل��ز�ئ��ر،  ��ستقالل  تلت  �لتي  �ملر�حل 
�ليوم  �لطلبة  و�ق��ع  ع��ن  باحلديث  حما�سرته 
و�لدور  �جلز�ئرية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  ور�ه��ن 
�لذي لعبه �لطلبة يف �حلر�ك �ل�سعبي وو�جباتهم 
جتاه وطنهم و�لآمال �ملنوطة بهم يف ترقية جز�ئر 
وتبع   �زده��اره��ا،  حتقيق  لأج��ل  و�لإج��ت��ه��اد  �لغد 
للحا�سرين  عديدة  ومد�خالت  ثري  نقا�س  ذلك 
ولية  من  ومثقفني  و�أ�ساتذة  جامعيني  طلبة  من 
و�قع  و�لأفكار حول  �لآر�ء  تبادل  فيه  �سطيف مت 
و�لعايل يف �جلز�ئر وحول حقوق  �لعادي  �لتعليم 
بتكرمي  �ل��ن��دوة  و�ختتمت  وو�جباتهم،  �لطلبة 

�لأ�ستاذ �ملحا�سر.
�لثقايف  �لنرب��س  جمعية  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
لبلدية �سطيف �سطرت بالتعاون مع بلدية �سطيف 

برناجما �أدبيا وثقافيا مكثفا ومتنوعا يف �سهر رم�سان 
�لكرمي، حيث نظمت ندو�ت عديدة منذ بد�ية �ل�سهر 
قامت  كما  وجمالتها،  مو��سيعها  تنوعت  �لف�سيل 
�لأربعاء  يوم  �سهرة  تر�ثية  �أدبية  �أم�سية  باإحياء 
�سهرة  �أدبية تر�ثية  �أم�سية  �أن حتيي  �ملا�سي وتعزم 
ملدينة  �لبلدي  �مل�سرح  يف  �أي�سا  �لقادم  �لأربعاء  يوم 

�سطيف �لذي يعد معلما من معامل �ملدينة. 

حفال  باملعذر  �لعمومية  �ملطالعة  مكتبة  �أحيت 
فنيا �ن�ساديا دينيا من تقدمي �أع�ساء فرقة �لبدر 
�سمن  �أم�س،  �أول  �سهرة  بباتنة  لولية  �لثقافية 
�سل�سة ن�ساطات ليايل رم�سان، و�لذي عرف ح�سور� 
مبختلف  ��ستمتع  �لتي  �لعائالت  طرف  من  معترب� 
�سلو�  �لنبي  �أن�سودة  غر�ر  على  �مل��وؤد�ة  �لأنا�سيد 
عليه، و�أن�سودة رم�سان، و�أن�سودة قمر، هيا نزورو، 
ما  ح�سب  غايل،  وطن  يا  بالدي  �هلل،  با�سم  �سمي 

�أفاد به م�سري �ملكتبة فريد �سنويف.
تن�سيط  من  فكرية  م�سابقة  تخلله  �أي�سا  �حلفل 
�لربعم �سفيان نا�سري، مت خاللها توزيع �جلو�ئز 
على �لفائزين، هذ� ور�فق �حلفل ترديد �جلمهور 
�حلا�سر ملختلف �لأنا�سيد �لدينية، و�لذي ز�د من 
جمالية �لأجو�ء �لتي كانت م�سبعة بالإيان وحب 
باقة  �سمن  �لف�سيل،  �ل�سهر  وروحانية  �لوطن 
تعكف  و�لتي  �ملكتبة،  ذ�ت  تقدمها  �لتي  �ل�سهر�ت 

على �أن تكون متنف�سا للعائالت ببلدية �ملعذر.

��ستيقظت ولية باتنة نهاية �لأ�سبوع �ملن�سرم  17 
من ماي على فاجعة وفاة �أحد رو�د �لفن �لت�سكيلي 
ناهز  �لعيا�سي"، عن عمر  "�ساحلي  و�لنحات  �لفنان 
72 �سنة �ثر مر�س �أمل به، �أين وري جثمان �لفقيد 
و�أق��ارب  �أ�سدقاء  ح�سور  و�سط  ب���وزور�ن  مبقربة 

�لفنان.
ُيعد  حممد،  كرمي  �لفنان  �سديقه  �سهادة  وح�سب 
ع�سامي  ونحات  ت�سكيلي  فنان  �لعيا�سي  �ساحلي 
فنية  ن�ساطات  عدة  له  بباتنة   1947 مو�ليد  من 
و�سارك يف عدة معار�س د�خل وخارج �لوطن، وكان 
و�ملهرجانات  �لتظاهر�ت  ك��ل  يف  تقريبا  ي�سارك 
للفنون  �ل��وط��ن��ي  �لحت�����اد  ط���رف  م���ن  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لدويل  �ملعر�س  يف  م�ساركته  بينها  ومن  �لت�سكيلية 
على  حت�سل  �أي���ن  بالكويت  �أق��ي��م  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي 

ميد�لية لفن �لنحت، وكذ� معار�س جماعية يف كل 
من تون�س، طر�بل�س، باري�س، بغد�د، لبنان، �لكويت، 
يوغو�سالفيا، بلغر�د، وكل هذه �مل�ساركات جاءت عن 
وكونه  �لت�سكيلية  للفنون  �لوطني  �لحت��اد  طريق 
ملدينة  �لت�سكيلية  �لفنون  �حتاد  فرع  موؤ�س�سي  من 
باتنة �لتابع للعا�سمة بد�ية �ل�سبعينات هو وزميله 
كانا  له  ومبالزمته  �مل�سن،   �لرجل  �لنحات  حفاين 
�لعا�سمة وباتنة  يرتدد�ن مبعار�سهما بني �جلز�ئر 
و�لوليات �لأخرى و�لذي كان يجمعهما هو �لنحت، 
كونهما  م�سرتك  ون�ساطهما  �أعمالهما  كانت  حيث 
ع�ساميان، �إىل جانب �أن �أعمال حفاين كانت تتميز 
�لناحية  من  �سذ�جتها  مع  و�لو�قعية  بالتلقائية 
�لتقنية، �أما �أعمال �لعائ�س كانت متيل نوعا ما �ىل 

�حلد�ثة ومو�كبة �لع�سر. 

�ساحلي  و�ح��ت��ل 
مكانة  �لعيا�سي 

هامة يف حقل �لفن 
�لت�سكيلي �جلز�ئري 

وخ����ا�����س����ة �ل���ن���ح���ت، 
فكانت  م��و����س��ي��ع��ه  وع����ن 

 Peintre d ثورية  بحركية  avant  متتاز 
و�لن�سال،  �ملقاومة  ي��روح  ممزوجة     garde
ثورته  ح��ر�رة  يج�سد  �أن  يرغب  �ل��ذي  �مللتزم  �نه 
�لفنان  �إن��ه  �لفنية،  �أعماله  طريق  عن  �لد�خلية 
يكون  �أن  د�ئ��م��ا  يرغب  ك��ان  �ل��ذي  �مل��ت��زن  �ملعتدل 
تتطلبه  ما  بكل  فيها  تكليف  ل  �أعماله  يف  �سادقا 

حرية �لتعبري، ي�سيف حممد كرمي.

�صطيفباتنة

لت�صل  التي تخطت احلدود  الفنية  اأعمالك  •حدثنا عن 
العاملية؟

�سغفي بالفن  �لت�سكيلي جعلني �أ�سافر �إىل �خلارج 
عام2015، لأكر�س كل �لوقت للفن لأكت�سف باأن 
�سر �لتطور هو �أخذ �لن�سيحة من �ملحرتف و�لعمل 
�ملثابر و�ل�ستمر�ر فهذ� هو �ل�ستمتاع بحد ذ�ته، 
عاملية  معار�س  يف  �لفنانني  مع  �أ�سارك  فاأ�سبحت 
ملعرفة  �لفنانني  باأ�سهر  �لحتكاك  �ساعدين  ما 
لإقامة  ذلك  حفزين  وقد  �ملائية  �للو�ن  تقنية 
معر�سني فرديني بعنو�ن "جز�ئري يف بلغاريا" و 
" �سوء على مدينة �سوفيا" فكان �لول يف 2017 
�إيطاليا  يف  ���س��ارك��ت  كما   ،2018 يف  �ل��ث��اين  و 
مبهرجاين �للو�ن �ملائية "فابريانو" و"�أوربينو" 
ل�سنة 2017 و 2018، كما �أقمت معر�س فردي 
حتت   2018 عام  نف�س  يف  �لعا�سمة  �جلز�ئر  يف 
بال�سر�قة،  �لكنز  د�ر  رو�ق  يف  "حنني"  عنو�ن 
�لعامل  دول  �ستى  يف  تتو�جد  �لفنية  فاأعمايل 
منها ما هو يف هولند�، �إجنلرت�، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية فرن�سا، دبي.

املعروفني  الفنانني  من  فنان  اأو  معينة  •�صخ�صية 
م�صارك  مالمح  ر�صم  يف  الكبري  الأث��ر  لهم  كان  ممن 

يف جمال الفن الت�صكيلي؟ 
م�ساري  يف  بالفعل   �أث��رت��ا  �سخ�سيتني  ه��ن��اك 
�لفني، و�لدي رحمة �هلل عليه �لذي ل ز�ل فنانا 
مبعنى �لكلمة ملا له من جتارب يف عديد �لأعمال 
تاأثرت  كما  �لفن،  �ساحة  يف  و��سح  �أث��ر  �لفنية 
بالفنان �لعاملي �ل�سغوف بالألو�ن �ملائية " �ألفارو 

كا�ستنيت" وهو فنان من �أوروغو�ي.

وماذا  لواحاتك  اأوىل  ميالد  مع  بداياتك  عن  •حدثنا 
نابعا عن اهتمام  اأيعد  الت�صكيلي،  بالفن  عن اهتمامك 

�صخ�صي اأم لرتباطك بعائلة فنية؟
�أظ��اف��ري،  نعومة  منذ  ك��ان��ت  �ل��ف��ن  م��ع  بد�يتي 
�أع��رف  جعلني  ور�سته  يف  ب��و�ل��دي  فاحتكاكي 
ذ�ت��ه،  بحد  بالفن  معرفتي  قبل  �لفن  ر�ئ��ح��ة 
قما�س   ( و�لكانفا�س  �لزيتية  �لأل��و�ن  كر�ئحة 
خا�س بتقنية �لألو�ن �لزيتية(، فتاأثرت �آنذ�ك 
يف  بال�سدفة  كتابا  وجدت  �ملتحركة،   بالر�سوم 
�لعربي"  �خل��ط  "حت�سني  �إ�سمه  و�ل��دي  مكتبة 
تخطيطه،  ل  بر�سمه  ف��ب��د�أت  باخلط  فاألهمت 
فاأح�سنته وحظيت بعدة جو�ئز يف م�سابقات بني 

لالحرت�ف  �حلقيقية  �لبد�ية  �أن  غري  �ملد�ر�س، 
وقتها    ،2007 �سنة  �ل��و�ل��د  وف���اة  بعد  ك��ان��ت 
�لتفرغ  وق���ررت  �مل��وه��ب��ة،  ه��ذه  لقيمة  تفطنت 
كانت   2010 ويف  �ل��وق��ت،  مع  وتطويرها  �إليها 
قمت  فحينما  �ملائية،  �للو�ن  تقنية  مع  بد�يتي 
بتجربتها �أول مرة �أح�س�ست باأين �أعرفها من قبل 
رحلة  يف  بعدها  لأدخل  �أجلها،  من  خلقت  كاأنني 
و�لنرتنيت   بالكتب  بالإ�ستعانة  ودر��سة  بحث 
عرب  �ملحرتفني  �لفنانني  ببع�س  �أي�سا  و�لتو��سل 

�لعامل لال�ستفادة من بع�س ن�سائحهم.

باأن الفنان من يتاأثر مبا حوله ويوؤثر فيه، ماذا  •يقال 
لوحات  البيا�س  من  لت�صكل  الذهبية  ري�صتك  تر�صد 

فنية  حتاكي واقعا من ال�صكل اإىل الألوان؟ 
�لفنان ينفعل مبا حوله �أكرث من �أي �سخ�س �آخر، 
بالأحرى  �أو  خمتلف  ب�سكل  �لطبيعة  ي��رى  فهو 
تفا�سيلها  يف  يركز  فهو  متعن،  و  بعمق  ي��ر�ه��ا 
طق�سها  تقلبات  يف  وحتى  �ملن�سجمة  و�أل��و�ن��ه��ا 
يجد  فالفنان  هذ�  كل  رغم  �ملبدع،  �هلل  �سبحان 
للفنان  يكن  كما  بخلوته،  و�لإ���س��ت��م��ت��اع  ل��ذة 
يجد  حيث  وعمر�نها  �ملدينة  بفو�سى  �لتاأثر 
مع  �أذن��ه  يف  كمو�سيقى  �ل�سيار�ت  �سجيج  نغمات 
�إيقاع حركة �لري�سة على �للوحة �لفنية، فمثال 
فناين عرو�س �لزيبان وحتى �جلنوب �جلز�ئري 
لأن  وذلك  �أعمالهم  يف  �حلارة  بالألو�ن  يتاأثرون 

طبيعتنا متتاز بدفء �لألو�ن وحتى بالطق�س.

•هل ثمة طقو�س معينة ت�صكب روحك بالإبداع والفن 
لإنتاج عمل ت�صكيلي مميز؟

يلهم  �أن  يكن  فالفنان  باملجيء،  ينذر  ل  �لإلهام 
بال�سدفة،  به  يلتقي  مبنظر  لتاأثره  �ل�سارع  من 
�أن  يكن  كما  �أحبه،  لأن��ه  بل  جميل  لأن��ه  لي�س 
يلهم ب�سورة يف لوحته �للكرتونية حيث يكون يف 
ور�سته، فلي�س لدي طقو�س معينة لأبدع، فالإبد�ع 

متعلق باملوقف ل بالطقو�س بالن�سبة يل.

لتربز روحانيات هذه  ري�صتك �صهر رم�صان  تبدع  •هل 
املنا�صبة الدينية العظيمة؟

ل  فري�ستي  �ل��ك��رمي،  رم�����س��ان  ل�سهر  بالن�سبة 
عقلي  �أن  �أق����ول  �أن  ي��ك��ن  ب��ل  ك��ث��ري�  ت��ت��ح��رك 
�أي وقت،  من  �أكرث  خلق �هلل  يركز�ن يف  وب�سري 
لأن �سر جناح �للوحة �لو�قعية �أي�سا هو �لتمعن 
و�لكت�ساف يف �أعماق �لطبيعة فكل �إبد�ع م�ستلهم 

من �إبد�ع �خللق عز وجل.
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دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة 
حتت�سن معر�سا للفنون الت�سكيلية بباتنة

ندوة تاريخية عن "دور الطالب يف بناء 
اجلزائر" بامل�سرح البلدي ب�سطيف

مكتبة املعذر حتيي 
حفال ان�ساديا دينيا 

لفائدة العائالت

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
�صاحب اأعمال فنية اأبرزت اللون وجمالتيه لت�صل لقمة الإبداع وجتلياته، وعمل على تنمية هوايته و�صقل موهبته منذ �صغفه مبر�صم والده  ليكون الإبحار يف لوحات من بيا�س 
لتنب�س بروح احلياة والعطاء، من مواليد 1981، يف املغري ولية الواد، وعن انطالقته يف تاريخ فنه وحمطاته من الإطار اإىل اأقطار من هذا العامل، الفنان الت�صكيلي  اإليا�س  

بلقايد الفنان الع�صامي يفتح قلبه يف رم�صان يجمعنا:

ورد يف كتاب �أعالم منطقة ب�سكرة: 
�لق�سنطيني  �خلنقي  عبيد  بن  "عا�سور 

)1929/1848(، عامل �أديب �ساعر 
ومدر�س �سويف، ولد بخنقة �سيدي ناجي، 

ون�ساأ وتعلم بها، ثم �سافر �إىل نفطة بتون�س 
ملو��سلة در��سته، فاأخذ عن �ل�سيخ حممد 

�ملدين بن عزوز و�ل�سيخ  حممد �ل�سالح 
�حلمادي و�ل�سيخ �بر�هيم بن �سمادح 

�لعلقمي.
بعد �أن مكث يف نفطة حو�يل ع�سر �سنو�ت 
رجع �إىل م�سقط ر�أ�سه ثم �نتقل �إىل مدينة 

ق�سنطينة وجعلها م�ستقره �لأخري.
قام بالتدري�س يف ق�سنطينة وز�وية �ل�سيخ 

حممد بن �أبي �لقا�سم ببلدة �لهامل، وقد 
كان له مع هذ� �ل�سيخ �جلليل جمال�سات 

ومر��سالت وعالقات روحية وطيدة.
و�ل�سيخ عا�سور مثقف كبري ومبدع فذ �سغل 

�أهل ع�سره باأدبه �ملمتع و�سعره �ملمتاز 
وفر�س نف�سه عن طريق �لنقد �لالذع 

و�لهجاء �ملر و�لطرفة �ل�ساخرة.
وهو �أي�سا �ساعر خنذيذ طويل �لنف�س 
كثري �لق�سائد، �إل �أن غالب مو�سوعاته 

مق�سورة على مدح �لأ�سر�ف وهجو 
خ�سومهم.

الأديب ال�ساعر 
واملدر�ض ال�سويف

فنيا  نزل  لري�سته  حجز  ت�سكيلي  بلقايد" فنان   "اإليا�ض 
جتاوز اطارها حدود العامل

ح��و�ر: حفيظة بوقفة

مواعيد ثقافيةباتنة تفقد اأحد رواد الفن الت�سكلي "�ساحلي العيا�سي"

بــــاتنة
  "Sous sol " امل�سرحي  العر�ص  مع  • �سهرة 
جلمعية فنون للبايل وامل�سرح بباتنة، بامل�سرح 

اجلهوي باتنة، على ال�ساعة 22.30.

خــــن�سلة
والونا�ص"،  "عبا�ص  امل�سرحي  العمل  مع  •موعد 

من تقدمي التعاونية الثقافية "تافتيكا" 
للم�سرح وفنون العر�ص، العلمة، بدار الثقافة 

علي �سوايعي بخن�سلة.



الكاتبة ال�صابة كرمية طالبي/ خن�صلة:
�أحدنا  كما  يرتقب  رم�سان  �سهر  �أترقب    

ع�سر  �حدى  بعد  لأَيِنّ  �ل�سنوية،  �إجازته 
�سهر� من �لرك�س �مل�ستمر يف �لعديد من 
جمالت �حلياة ، �أ�سعر بالتعب و�لرغبة 
يف �أن �أ�سرتيح و�أهد�أ مع نف�سي يف �جازة 

روحية �أكون فيها مع �هلل، �أطوف برحاب 
كتابه �لكرمي و�أنهل من كنوزه ، �أعيد ترتيب 

ح�ساباتي، و�أنظر يف �أولوياتي و�أقف ب�سدق مع  
ذ�تي ملر�جعة �أخطائي و�لتعهد باإ�سالحها لأكون �إن�سانة �أف�سل.

�لطبخ  قليال مبجال  �ل�سهر لأهتم  �لكتابة خالل هذ�  �بتعد عن 
�أن�سى د�ئما ترتيل بع�س من �لآيات من كتاب  مع و�لدتي وكي ل 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  على  �ل��رب�م��ج  بع�س  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  �هلل 

�لجتماعي.

في

جلي�سي يف رم�سان

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 

مثقف معلقات 

هوْر  حينما كنُت �سغرًيا كالزُّ
طوْر مل اأُكْن اأقراأ ما بن ال�سُّ

كاَن يِل َقلٌب بهٌي  طاهٌر 
مل اأكْن اأدري باأنَّ )االأر�َص( ِمْن 

حويل
مبا فيها  َتُدوْر !

حينما ُكنُت �سغرًيا كالزهوْر
كان يل قلٌب جميٌل  

مل اأُكْن اأدري باأنًّ الَعامَل املَوُجوَد 
من حويل تغطيه ال�سروْر

حينما ُكنُت �سغرًيا 
 كاَن يرويني ال�سروْر

كانــت الُدنَيا كتابــا ممتعا اأقراأ 
فيِه االأمنياْت

كان ُحلمي
 اأْن تفي�َص االأر�ُص حلوى 
را  وي�سرَي الرُتُب فيها �ُسكَّ

وُيحاَك الغيُم ثوًبا اأخ�سرا 
ويكون الورُد يف كليِّ مكاٍن

مانًحا اأرجاءنا اأزكى الُعطوْر
لو يُعوُد الُعْمُر �سربًا واحًدا

َلو واحًدا
اأّيها الطفُل الذي �سار اأنا 

حيَنهـا لْن نكربا

�سع��ر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

جمال الدين الواحدي/ �سطيف

طفولـــــــة

واأمــي  اأِبـــي  وقعا  اأن  بعد   "

يل  قــال  طالقهَما،  ورقــة  على 
اأخذين  الذي  النف�سي  الطبيب 
ــيــه والــــدي حــتــى ال اأتــاأثــر  اإل
بال�سدمة: اأّن كل �سيء �سيكون 

على ما يرام .
�سيكون  الو�سع  اأّن  �سحيٌح 
�سعبُا يف بادئ االأمر لكن هذا ال 
يعني اأّن الطالق �سيء �سيء كما 
�سيتوقف  �سيء  ال  تظن،  كنت 
اأن  يجب  �ست�ستمر  احلياة  الأّن 

تكون �سعيدًا مهما حدث .
ان�سّق  قلبي  اأّن  يعلم  ال  هــو 
ن�سف  قطعتن،  اىل  وانق�سَم 
االآخــر  والن�سف  اأبـــي  اأخـــذه 

اأخذته اأمي .
الرغبة  فقدُت  اأنني  يعلم  ال 
يف اأن اأكون اأنا، واإيّن قد �سئمُت 
كانت  داخلي  اخليبات  تراكم 
اأخربتَها  كلما  توبخني  اأمـــي 
اأنني ا�ستقُت لروؤية اأبي واأختي 

ــع  اأرف ــَن  ح ت�سفعني  الــكــربى 
�سماعة الهاتف الأت�سل به .

 واأبي كان يتظاهر وكاأّن �سيئًا 
ياأتي  زيـــارة  كــل  يف  يحدث  مل 
لرياين فيها، اأّما اأ�ستاذ املو�سيقى 
على  العزف  تعليمي  رف�ص  فقد 
العزف  اأّن  بحجة  الكمان،  اآلة 
واالإح�سا�ص  اإح�سا�سا  يتطلب 
مل  اأنني  يعلم  وهو  قلبًا  يتطلب 

اأعد اأملك قلبًا .
الأنني  اأِحــب  من  عني  تخّلى 
ومتقلب  بــاردًا  اإن�سانًا  اأ�سبحُت 
املقرب  �سديقي  حتى  املـــزاج 
اأملك  الأنــنــي  يح�سدين  اأ�سبح 
اأمي  بيت  يف  غرفة   .. غرفتن 
اأحد  ال  اأبـــي،  بيت  يف  وغــرفــة 
متعبة  اأ�سبحت  اأيامي  اأّن  يعلم 
اخلذالن  من  بع�ص  فيها  جــدًا، 
من  ..الكثري  والكثري  والــوجــع 

الِوحدة ..!"
اإميان مريني/ باتنة

������ة  ق�سرّ

 

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

ردود

�ملبدعة رحلي �ميان/ باتنة وم�صاركة "هلو�صة": 
 ن�ّص متو�ّسط ننتظر منك االأف�سل اأكرثي املطالعة اأكرث حتى 

تغدو كتاباتك نا�سجة يف امل�ستقبل ننتظر منك الكثري.

�إىل  وم�صاركة "ر�صالة  �لبو�قي  �أم  فر�ق/  عي�صى  �ملبدع 
�بني":  

فحة العلمّية اأو �سفحة التكنولوجيا.   مقال جّيد ي�سلح لل�سّ

ــــى  ــــه ــــت هــــــنــــــا ان
ــــــيء ــــــس كـــــــــــل �

عبد اهلل اليل

و�سمودها  قوتها  جــدار  خلف  تتوارى 
احلزن  مقا�ص  على  االبت�سامات  ترتدي 
واأفواه  عيون  عن  ت�سرته  اأن  تريد  الــذي 
الب�سر! هي تعلم اأّنك �ستتخذ �سكل املغّفل 
يف  احلرق  اأثر  اأريتهم  اأنت  اإن  اأعينهم  يف 
من  القدر  بهذا  لفتاة  ميكن  كيف  قلبك. 
الكربياء اأن تعي�ص واأن تقاوم اأكرث. ب�سر 
ال يفّرقون بن الن�سيحة والوقاحة! كم 
ت�سّخم  الذي  قلبها  يف  بقي  مربع  مرت  من 
يت�سع  اأن  معها  وتــاأقــلــم  ــّظــروف  ال بفعل 

اأكرث! 
يدفعها االآخرون من ارتفاعات �ساهقة 
ت�سطدم باالأر�ص لكنها ال متت اإمّنا ت�سبح 
فيها  ويتكّل�ص  قلبها  يتو�ّسع   ! �سالبة  اأ�سد 
كل لن؛ ويلف روحها غ�ساء خ�سن �سنعته 
يا  جدا  ق�ساة  اإّنهم  الب�سر  الب�سر.  اأيــادي 

�سديقي.
ثّمة جرعة من ال�سكينة حتتقن حتت 
ب�سمة  من  ت�سدر  اأ�ــســوات  ثّمة  جلدها، 

تعّدل اأكمامها لرتتدي �سفاهاها..
رغم هذا.. اإّنها م�سابة بداء االأمل! ال 
اأدري اإن كان امل�سطلح �سحيحا اإمنا ال�سيء 
ما  بعك�ص  نت�سّرف  مل  اإن  يــزول  ال  الــذي 

يجب عليه اأن يكون ي�سّمى مر�سا..
اأنتم  تقول  اأن  اإىل  باملقاومة  ت�ستمر 

اأنتم  اأتال�سى  جتعلونني  اأنتم  حتزنونني 
حتاولون جعلي كّل �سيء اإاّل اأن اأبقى اأنا.!

مت الّلعن جمددا واأعا�سري الكلمات  ال�سّ
تع�سف بدواخلها وغري ذلك ال اأحد يبايل 

من حولها..
اإاّل  قبل  مــن  �سيء  كــّل  يف  فــّكــرُت  لقد 
كوين  يقول  مفرتق  اإىل  اأ�سل  اأن  احتمال 
فيه  ت�سبهن  ال  طريق  يف  تيهي  اأو  مثلهن 

اأحدا! .
اإنها حقا ملفارقة بائ�سة؛ اإنها كارثة! اإن 
اأقول  اأن  اأريد  ما  الكلمة فعال تعني  كانت 

اإنه اأمر بغي�ص جدا ولكن...
بعد  يحّل  وال�سالم  الّر�سى  من  بع�ص 

تلك "الكارثة"، 
اأن الكوارث تعطي بع�ص الّراحة  يبدو 
يجعل  مــا  ال�ّسجاعة  مــن  فيها  الأن  رمّبــا 
باخل�سائر،  مكّبدا  كان  واإن  ُمر�سيا  بعدها 
اأنها  اإاّل  وغبّية  مزّيفة  كانت  واإن  مريحة 
فة االأخرى بعد وقت  متر واأمر اأنا اإىل ال�سّ
طويل من املكوث هنا! هذا جّيد لكن ب�سكل 

حزين..
تدرك  اأن  عليها  كــان  فقط  هــذا  بعد 
اأن  لها  االأمور غالبا ال ت�سري كما نريد  اأن 

تكون بل مبا يريده املجتمع .

هل يف بالدنا م�سرح للّطفل ..؟ 
هناك حماوالت متفّرقة هنا وهناك ل�ســناعة 
م�ســرح للّطفل، وبع�ص هــذه املحاوالت جاّدة، ذات 
قيمــة واأهــداف نبيلــة، لكــن اأغلبّيــة مــا يقّدم يف 
م�سرح الّطفل هو جمّرد اأفكار ا�ستعرا�سّية، يبحث 
اأ�ســحابها عن �ســناعة الفرجة اأكرث مما يبحثون 
عن حتقيق اأهداف كربى، ُت�ســهم يف اإيجاد جمهور 

حمّب للم�سرح متابع له ومتاأثر به.
الّطفــل يتاأثر بامل�ســرح ويتفاعل معه كّلما ُقّدم 
له �ســيء جــاد ونافــع، ويف ذلك دليل علــى اأهمّية 
امل�ســرح يف تربية الّطفل والرتفيه عنه، بطريقة 
فنّيــة مدرو�ســة وعلمّيــة ر�ســينة، ويبــداأ م�ســرح 
الّطفل من املدر�سة، اإذ توّفر املدر�سة جماال حيوّيا 
لتج�سيد امل�ســرح بكّل اأبعاده الرتبوّية واجلمالية 
والرتفيهّيــة. واأكــرث مــن ذلــك ميكــن للّطفــل اأن 
ي�سارك يف عرو�ص امل�سرح داخل املدر�سة، ويجّرب 
موهبتــه وقدرتــه علــى االأداء امل�ســرحي، وهــذا 
االأمــر ي�ســاعد علــى اكت�ســاف املواهــب وتنميتهــا 
وتدريبها، كما ميكن للم�ســرح اأن يكون قالبا فّعاال 
جــّدا لتقــدمي املــادة )العلمّيــة(، التــي ياأخذهــا 
امل�ســرح  الّدرا�ســي، ويكــون  الّطفــل يف برناجمــه 

و�سيلة �سهلة وم�سّوقة لتح�سيل تلك املاّدة.
كما ميكن للم�سرح اأي�سا اأن يرافق الّطفل يف كّل 
املراحــل التعليمّيــة، ويقّدم له مــن خالله فوائد 
عظيمة، مثل الرتبية والتعليم، والفّن والت�ســلية، 
ولكــن معظــم اجلهــود املالحظــة يف ال�ّســاحة هي 
جهود فردّية، ومبادرات �سخ�سّية يقوم بها اأفراد 
حمّبون للم�ســرح، اأو بع�ص اجلمعّيات التي ت�ستغل 
يف منا�ســبات معّينــة، ثــم مــا تــربح حتــى يخمــد 
حما�ســها، ويذهب جهدها �ســدى وتبقــى اأثرا بعد 

عن.
�ص ويحتاج اإىل تفّرغ،  امل�سرح يحتاج اإىل تخ�سّ
ويحتــاج اإىل جهود عظيمة ت�ســّخر، واإىل جوائز 
وحتفيزات كبرية، ت�سجع املبدعن وجتعل الّنا�ص 
يدركون اأهمّية امل�ســرح وقيمتــه يف اإعداد الن�صء 
وتربيــة االأجيال، وقد اأدركــت احلركة الوطنّية 
زمن اال�ستعمار الفرن�ســي اأهمّية امل�سرح يف الوعي 
واأولتــه  قيمتــه  فاأعطتــه  والوطنــي،  ال�سيا�ســي 
اأهمّيته التي ي�ســتحّقها، حتــى كان من بن اأبطال 
امل�ســرح الكبــار �ســاب مميــز، وفتــى متوّثب، �ســار 
فيمــا بعد مــن اأعظم رموز الثورة واأكرب �ســهدائها، 
اإّنــه البطــل العظيم العربي بن مهيــدي، والغريب 
اأّن ذلــك كّلــه انح�ســر  زمــن اال�ســتقالل وَخَبــْت 

�سعلته..!.

م�ســــــــــرح الّطفل

اإميان بن �سا�سي/ ب�سكرة

ـــــــــــة ـــــــــــان ـــــــــــس ـــــــــــ� اإن
خاطرة هم�سة

17موا�صم البوح الثالثاء 10 مايو 2969/ 21  ماي 2019 املوافق لـ 16 رم�ضان 1440

عن رم�ضان



بالإنت�سار  "الدفاع" مطالب 
واإنتظار تعرث باقي املهددين 

نهائي البقاء يف الرابطة الأوىل والأهلي مطالب بالإنت�سار 

حا�سم  لقاء  الأ�سود" يف  "الن�سر 
من اأجل املرتبة الثالثة

�سبيبة ال�ساورة - وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت - �سباب ق�سنطينة 

اأهلي الربج - اأوملبي املدية

ال�ساورة  �سبيبة  على  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية  بب�سار  اأوت   20 مبلعب 
من  االأخــرية  قبل  ما  اجلولة  لقاء  يف  ليال  والن�سف 
العودة  ال�سطايفية عن  الت�سكيلة  البطولة، وتبحث 
الفريق يف  اأجل م�ساعفة حظوظ  الفوز من  بنقاط 
فريق  يف حال تعرث  خا�سة  الثالثة  املرتبة  اإحتالل 
بارادو يف خرجته اإىل عن مليلة ملواجهة اجلمعية 
للفاف  التابعة  التحكيم  جلنة  وعينت  املحلية، 
الإدارة  و�سليماين  براهيم  اإليا�ص،  بوكوا�سة  الثالثي 

املباراة.
نغيز  نبيل  املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  وف�سل 
اإعفاء �سانع االألعاب جابو عبد املوؤمن من خو�ص لقاء 
ال�ساورة ب�سبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية 
تعر�ص  فيما  ذبيح،  واملهاجم  ربيعي  املدافع  رفقة 
املهاجم ال�ساب دغموم الإ�سابة يف اآخر مران وتبقى 
عودة  الت�سكيلة  تعرف  بينما  موؤكدة،  غري  م�ساركته 
اجلناح الهجومي غ�سة، وبدا الطاقم الفني متفائال 
يف  اإيجابية  بنتيجة  العودة  على  الت�سكيلة  بقدرة 

هذه املباراة بعد اأن متكنت الت�سكيلة من جتاوز فرتة 
افتكاك  اأجل  من  الكبرية  العزمية  عن  ف�سال  الفراغ 
مرتبة موؤهلة اإىل مناف�سة خارجية مع نهاية املو�سم 

اجلاري.
على  الوفاق  العبو  يتح�سل  اأن  املفرت�ص  من  وكان 
اإال  املباراة  هذه  قبل  املالية  م�ستحقاتهم  من  جزء 
كما  املقبلة  االأيـــام  غاية  اإىل  تاأجلت  اخلطوة  اأن 
اإدارة الوفاق تقريرا مف�سال من املدرب نغيز  تنتظر 
بخ�سو�ص الالعبن الذين �سيتم ف�سخ عقودهم هذه 
للوجه  تقدميهم  عدم  ب�سبب  الوفاق  مع  ال�سائفة 
اأن  الإمكانية  التوقعات  ت�سري  حيث  منهم  املنتظر 
 10 تتجاوز  العنا�سر  من  كبري  عدد  القائمة  ت�سمل 
الوفا�ص هذا  الوفاق خرج خاوي  اأن  العبن خا�سة 
علما  فيها،  �سارك  التي  امل�سابقات  جميع  يف  املو�سم 
اأن رئي�ص الوفاق ح�سان حمار �سيكون على موعد مع 
املثول نهار الغد اأمام حمكمة �سطيف للنظر يف ق�سية 
اأدانته فيها حمكمة  اأن  �سبق  التي  العقارية  الوكالة 

�سطيف االإبتدائية باحلب�ص 5 �سنوات نافذة. 

ق�سنطينة  �سباب  ال�سيف  تاجنانت  دفاع  ي�ستقبل 
اإ�سماعيل دون ح�سور  لهوى  يف مباراة واعدة مبلعب 
من  الدفاع  على  امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  اجلمهور 
الدفاع  لت�سكيلة  الوطنية، وال خيار  الرابطة  طرف 
تعرث  وانتظار  املــبــاراة  هــذه  يف  الفوز  حتقيق  �سوى 
اأوملبي املدية واإحتاد  باقي الفرق املهددة على غرار 
يف  الفريق  حظوظ  على  احلفاظ  اأجل  من  بلعبا�ص 

حتقيق البقاء يف الرابطة االأوىل.
مازال  الذي  ال�سباب  اأمام  املاأمورية  �سعوبة  ورغم 
يراهن على احتالل مرتبة موؤهلة ملناف�سة خارجية 
يف  الفوز  حتقيق  على  عازمة  الدفاع  ت�سكيلة  اأن  اإال 
التي  العنا�سر  بع�ص  عودة  تعرف  التي  املباراة  هذه 
غابت عن املباراة ال�سابقة على غرار كل من عايب، 
الفريق  اإدارة  اأكدت  املقابل  ويف  ومارو�سي،  �سنو�سي 
على هام�ص اجتماعها بالالعبن على �سرورة حتقيق 
االإنت�سار يف هذه املباراة يف انتظار اخلرجة االأخرية 
نادي  ملواجهة  العا�سمة  اإىل  الفريق  �ستقود  التي 
بارادو والتي �ستكون فا�سلة يف حتديد م�سري الفريق، 
وعينت جلنة التحكيم الثالثي بن عبد اهلل، عوماري 

وبن علي الإدارة مقابلة اليوم.
من  دمـــان  حــمــزة  املــهــاجــم  ــدفــاع  ال اإدارة  ومنعت 
التدريب مع املجموعة خالل ح�سة االإ�ستئناف وهذا 
يف انتظار اإحالته على املجل�ص التاأديبي خالل االأيام 
املقبلة للنظر يف ق�سية خروجه بالبطاقة احلمراء 
يف لقاء جمعية عن مليلة، ومن املنتظر اأن يتم ف�سخ 
ر�سى  عــدم  ظل  يف  الــدفــاع  مع  نهائيا  الالعب  عقد 
امل�سريين على م�ستوى وت�سرفات الالعب، ومن جانب 
العرو�ص  بع�ص  على  الرد  الدفاع  اإدارة  رف�ست  اآخر 
�ساحة  بن  االألــعــاب  �سانع  بخ�سو�ص  و�سلتها  التي 
التون�سية  الفرق  بع�ص  اهتمام  حمل  يوجد  والــذي 
اأن  على  قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  اإدارة  تاأكيد  مع 
الفريق و�سيكون يف  الالعب مازال مرتبطا بعقد مع 
�سفوف  مغادرة  اأجل  من  الت�سريح  ورقة  اإىل  حاجة 
ت�سريح  نحو  االأمــور  وتتجه  ال�سائفة،  هذه  الفريق 
كما  مالية  قيمة  اأكــرب  يدفع  الــذي  للفريق  الالعب 
مت  الذي  عريبي  للفريق  ال�سابق  املهاجم  مع  ح�سل 
املريكاتو  يف  التون�سي  ال�ساحلي  للنجم  ت�سريحه 

ال�ستوي ال�سابق. 

بالربج  اأوت   20 ملعب  يحت�سن 
بن  واعـــدة  مــبــاراة  الــيــوم  �سهرة 
العا�سر  ال�سف  الربج �ساحب  اأهلي 
نقطة   34 بر�سيد  الــرتتــيــب  يف 
متذيل  املــديــة  ــي  ــب اأومل والــ�ــســيــف 
الرتتيب بر�سيد 30 نقطة، ويبحث 
من  الفوز  حتقيق  عن  الــربج  اأهلي 
فيما  ر�سميا  البقاء  تر�سيم  اأجــل 
يبحث االأوملبي عن تفادي الهزمية 
وهذا لكون اخل�سارة يف هذه املباراة 
تعني الهبوط ر�سميا اإىل الرابطة 
الذي  االأمر  وهو  الثانية،  املحرتف 

مفتوحة  املــواجــهــة  هـــذه  يجعل 
تعين  ومت  االإحتماالت،  كل  على 
وبوح�سون  اإيت�سعلي  نادر  الثالثي 

الإدارة هذه املقابلة.
من  ــي  ــل االأه ت�سكيلة  وت�ستفيد 
هذه  يف  واجلمهور  امللعب  اأف�سلية 
املدرب  اأ�سبال  يبحث  حيث  املباراة 
بالل دزيري عن حتقيق الفوز باأي 
طريقة من اأجل التخل�ص من �سبح 
ال�سقوط اإىل الرابطة الثانية مبا 
اأن الفوز �سيمكن من تر�سيم البقاء 
املباراة  نقاط  اإىل  احلــاجــة  دون 

من  الــتــعــرث  اأن  حــن  يف  االأخــــرية 
دوامة  يف  االأهلي  يدخل  اأن  �ساأنه 
اخلرجة  اأن  ال�سيما  امل�ساكل  مــن 
الفريق  تــنــقــل  تــعــرف  االأخـــــرية 

ملواجهة �سبيبة القبائل، خا�سة مع 
ال�سغط الكبري املفرو�ص من طرف 
الت�سكيلة  ت�ستفيد  كما  االأن�سار، 
الربايجية اأي�سا من اإكتمال التعداد 

وعدم وجود اإ�سابات اأو عقوبات يف 
بعد  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سفوف 
تعايف املدافع �سبيحي من االإ�سابة 
التي كان يعاين منها والتي تعر�ص 
الــ�ــســابــقــة، وهو  املــقــابــلــة  لــهــا يف 
دزيري  املــدرب  جعل  الــذي  العامل 
واثقا من قدرة اأ�سباله على حتقيق 
مع  خا�سة  املــبــاراة  هــذه  يف  الفوز 
املنتظر  الكبري  اجلماهريي  الدعم 
اإقرار  االأهلي بعد  اأن�سار  من طرف 

الدخول املجاين اإىل املدرجات. 

ريا�صة الثالثاء 10 مايو 2969/ 21  ماي 2019 املوافق لـ 16 رم�ضان 201440

تازولت  مبدينة   1961 مواليد  من 
ملباز  ملعب  فريقه  مــن  م�سريته  ــداأ  ب
وهو  حلمر  م�سطفى  املـــدرب  بف�سل 
يف  الفريق  العبي  كل  اكت�سف  الــذي 
ر�سميا  الكرة  وداعــب  تازولت  مدينة 
االأ�ساغر  �سنف  يف   72/73 مو�سم 
فنتو�سي  علي  املــدرب  مع  االأ�سبال  ثم 
الــذي  املـــدرب  نف�ص  مــع  ــط  ــس فــاالأوا�
يتنقل  اأن  قبل  واحدا  مو�سما  له  لعب 
الثانوية  درا�سته  ملزاولة  باتنة  اإىل 
رفقة  االإبراهيمي  الب�سري  بثانوية 
والها�سمي  نعون  وكــرمي  عقون  لزهر 
زندر ليبا�سر م�سرية جديدة مع فريق 
ح�سن  املـــدرب  بف�سل  باتنة  �سباب 
زكري الذي كان حينها مدربا الأوا�سط 
كمدافع  زوزو  الــالعــب  وبـــداأ  الــكــاب 
حموري من اختيار مدربه حلمر بف�سل 
ارتقائه اجليد واإجادة اللعب بالراأ�ص 
و�سرعته، وكان قد اختري رفقة زميله 
ح�سان بلوام يف املنتخبات اجلهوية ثم 
االأ�ساغر،  �سنف  يف  الوطني  املنتخب 
والتحاقه بالكاب كن من خالل ات�سال 
من  بتو�سية  به  ابراهيم  يزة  املــدرب 
ح�سن زكري، ولعب مبارتن فقط قبل 
لفريق  قليل  املــرحــوم  ي�ستدعيه  اأن 
االأكابر عن طريق املرحوم دماغ با�سا 
اأمام  املتاأخر  اللقاء  اإجــراء  مبنا�سبة 
ن�سر ح�سن داي الذي تنقل بت�سكيلته 
الالمعة با�ستثناء الالعب ماجر، وهي 
اأقحمه  حيث  م�سواره  يف  مقابلة  اأول 
اأي�سر،  كمدافع  اأ�سا�سيا  قليل  املرحوم 
امل�ساب،  عقون  ح�سان  للمدافع  خلفا 
كثريا  و�ساعده  كبرية  مقابلة  وقــدم 
زميليه احلار�ص ر�سيد �سواحلي وكمال 
مع  ب�سرعة  االإندماج  على  ا�سماعيل 
الت�سكيلة، رغم حتفظ بع�ص الركائز 
من  اأ�سا�سيا  الإقحامه  تعجبوا  الذين 
الذي  اللقاء  نهاية  يف  ــدرب،  امل طرف 

بو�سعيب  من  رد  دون  بهدف  به  فزنا 
وتلقى  الالعبن  اأح�سن  ــد  اأح ــان  وك
التهاين من جميع الالعبن وحتى من 
الذين مل يعجبهم اأمر اإقحامه، ومنها 
كرة  عامل  مع  احلقيقة  بدايته  كانت 
تعليمات  بف�سل  اأي�سا  وجنح  القدم، 
�سجعه  الــذي  زكــري  ــدرب  امل ون�سائح 
كثريا وكان له دور خا�سة من اجلانب 
زوزو  جمال  م�سرية  ودامــت  النف�سي، 
ملدة   89/90 مو�سم  اعتزاله  لغاية 
رغم  فريقه  مع  بقي  حيث  �سنة   11
مو�سمي  متتاليتن  مــرتــن  �سقوطه 
الالعب  وقــال   82/83 و   81/82
الذي   1984 ــي  دارب بخ�سو�ص  زوز  
واعرتف  االأخرية  الدقيقة  يف  توقف 
قويا  فريقا  متلك  كانت  املولودية  اأن 
لعبوا  كبرية  خــربة  ميلكون  بالعبن 
مع الكاب يف الق�سم الوطني من بينهم 
�سعيدي وماللة وزندر الها�سمي وزندر 
بوزيد  ــص  ــار� واحل وبو�سعيب  جــمــال 
قام  قليل  املـــدرب  اأن  زوزو  ويتذكر 
رفقة  بتازولت  بيته  اإىل  باإي�ساله 
وا�ست�ساره  املقابلة  ليلة  بــورابــحــة  
راأ�ــص  �سيلعب  ــذي  ال الالعب  ا�سم  يف 
وهما  ا�سمن  عليه  ـــرتح  واق حــربــة 
قراب�سي  وح�سان  قــوردا�ــص  حل�سن 
فاختار قوردا�ص باعتباره العب قوي 
ت�سديدات  وميتلك  و�سريع  البنية 
قوية جدا، وكانت املولودية مر�سحة 
وكــان  الــلــقــاء  على  و�سيطرت  للفوز 
الكاب  م�سلحة  ويف  منطقيا  التعادل 
ولكن لقطة بركات كانت املنعرج حيث 
ركلة جزاء بعد عرقلته  حت�سل على 
الدقيقة  يف  جــمــال  زنـــدر  ــرف  ط مــن 
االأخرية وحدث ما حدث بعد ذلك بن 
العبي املولودية واحلكم كو�سة، زوزو 
اأكد اأن توقفه عن اللعب رغم اأنه كان 
الوعود  ب�سبب  املوا�سلة  على  ــادرا  ق

التي اأخلفتها االإدارة التي مل ت�سلمهم  
منحة ال�سعود رغم حماوالت الرئي�ص 
من  توقفه  وبعد  �سرحاين،  عزالدين 
ملباز  �سريع  االأول  لفريقه  عاد  الكاب 
علي  املرحوم  رئي�سه  من  ات�سال  بعد 
الق�سم  اإىل  ال�سعود  وحقق  مــقــران 
امل�ستوى،  هــذا  يف  مــرة  الأول  اجلهوي 
مو�سمن  بعد  ر�سميا  م�سريته  لتتوقف 
ان�سحاب  بــعــد  "ال�سول"  فــريــق  يف 
ليتوجه  املناف�سة،  من  نهائيا  الفريق 
بعدها اإىل التدريب حيث حت�سل على 
الالعب  ــال  وق املطلوبة،  ال�سهادات 
الكروية  م�سريته  عن  را�ــص  اأنــه  زوز 
وان�سباط  باإخال�ص  لعب  اأنــه  ــد  واأك
م�سيفا  امليدان،  فوق  يغ�ص  ومل  كبري 
هو  اإليه  بالن�سبة  العــب  اأف�سل  بــاأن 
وعلي  زنـــدر  والها�سمي  زنـــدر  جــمــال 
الدفاع  يف  يرتاح  بانه  وقــال  عيادي 
معه  ي�سعر  الذي  فاطمي  املرحوم  مع 
ف�سل  اأي�سا  ين�ص  ومل  كبرية،  براحة 
املدربن حلمر وزكري واملرحوم قليل 
م�سريته  يف  ب�سماتهم  تركوا  الذين 
كرة  اأ�ــســرار  منهم  وتعلم  الريا�سية 
وتلقى بطاقة حمراء واحدة  القدم، 
رفقة  العيد  �سلغوم  هالل  فريق  اأمــام 
وخطاأ  قا�سية  وكانت  حريزة  حار�سه 
ــم الــــذي اعــــرتف لـــه بعد  ــك مـــن احل
�سنوات باأنه اأخطا يف حقه معرتفا له 
املناف�ص فقط  الإر�ساء  له  باأنه منحها 
الذي   85/86 الداربي  لقاء  واعترب 
الف�سل  ل�سفر  بهدفن  ال�سباب  به  فاز 
عنه  يغيب  اأن  كــاد  الــذي  م�سواره  يف 
�سمام  املــدرب  مع  تفاهم  �سوء  ب�سبب 
زمالئه  تهاين  تلقى  النهاية  يف  لكن 
باأنه  الــذي اعــرتف يل  اأي�سا  واملــدرب 
كان �سي�سعه احتياطيا لوال اأن املرحوم 

دماغ با�سا اعرت�ص على ذلك.
�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

املدافع جمال زوزو

الرابطة ال�طنية 
املحرتفة االأوىل 

اإحتاد العا�سمة- مولودية وهران
ن�سر ح�سن داي- �سبيبة القبائل

�سبيبة ال�ساورة- وفاق �سطيف
جمعية عن مليلة- نادي بارادو

اإحتاد بلعبا�ص- مولودية اجلزائر
مولودية بجاية- �سباب بلوزداد

اأهلي الربج- اأوملبي املدية
دفاع تاجنانت- �سباب ق�سنطينة
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كافح من اأجل حتقيق م�سرية ناجحة 
وم�سوارا حمرتما 



�سمري رقاب ينتظر اجلمعية العامة 
لرت�سـيم ا�ستقالتـه 

�سرورة  على  وُيلح  امل�سري  املكتب  "الديجيا�س" يرا�سل 
عقد اجلمعية العامة يف اأقرب الآجال 

ي�ستقبل، اأم�سية اليوم، فريق جمعية عن 
مليلة �سيفه نادي اأتليتيك بارادو، يف لقاء 
حل�ساب اجلولة التا�سعة والع�سرون من عمر 
بطولة الرابطة املحرتفة االأوىل، و�سيكون 
الزبري  تهامي  خليفي  الريا�سي  املــركــب 
بعن مليلة م�سرحا لهذه املقابلة التي تعد 
والتناف�ص،  والندية  االإثــارة  من  بالكثري 
وهذا قيا�سا باأهمية النقاط لكال الفريقن 
وخا�سة اجلمعية املحلية، املتطلعة لتاأكيد 
نتيجة املباراة املا�سية وحتقيق الفوز الثاين 
على التوايل وتر�سيم البقاء و�سمانه قبل 
اجلولة االأخرية التي �ستكون �سد مولودية 
اأن�ساره  واأمام  االأخري  هذا  مبلعب  اجلزائر 
ما يجعل، رفقاء القائد زياد ي�سعون ل�سمان 
اأن�سارهم ومن دون  واأمام  بقاءهم مبلعبهم 

اأن ي�سعبوا ماأمورية ذلك.
نادي  ال�سيف  مواجهة  تكون  ــن  ول هــذا 
ــدرب  امل الأ�ــســبــال  بالن�سبة  �سهلة  بـــارادو 
الزوار  وان  ال�سيما  جودي،  اأيت  عزالدين 
العودة  بنية  مليلة  عن  ملدينة  �سيتنقلون 
االأخري  التعرث  وتدارك  اإيجابية،  بنتيجة 
للعودة  بلعبا�ص،  احتـــاد  اأمـــام  مبيدانهم 
"البوديوم" واإنهاء  اعتالء  على  للمناف�سة 
لتكون  االأوىل،  الثالثة  املراكز  يف  املو�سم 

ــاك قــمــة تعد  ــب ــام وال املــقــابــلــة بــن ال�ــس
بالكثري.

بــــارادو يحتل  نـــادي  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
وياأمل  نقطة،   45 بر�سيد  الثالث  املركز 
حن  يف  املقدمة،  نحو  الزحف  موا�سلة  يف 
مليلة  عن  جمعية  االأر�ــص  اأ�سحاب  يحتل 
نقطة،   33 بر�سيد  ع�سر  ــادي  احل املركز 

الثالثة  النقاط  وح�سد  الــفــوز  ويكفيه 
مولودية  مواجهة  قبل  البقاء  ل�سمان 

اجلزائر يف اجلولة االأخرية.
املقابلة ح�سرت  هذا ونظرا الأهمية هذه 
ومبعنويات  اأجواء جد جيدة  اجلمعية يف 
حفزوا  الذين  االأن�سار  بح�سور  مرتفعة 
اأيت  عزالدين  املــدرب  عمد  كما  العبيهم، 
النف�سي  اجلانب  على  الرتكيز  على  جودي 
النقاط  باأهمية  و�سحن العبيه وح�س�سهم 
و�سمان  امل�سطر  الهدف  لتحقيق  والــفــوز 

البقاء.
حتفيز  وق�سد  ال�سام  اإدارة  جهتها  ومن 
خ�ست  مرماهم  يف  الكرة  ورمــي  الالعبن 
م�سدر  وح�سب  لالعبن  مغرية  منحة 
مقرب من بيت الفريق فاإنها قد ت�سل لـ20 
الالعبن  لتحفيز  وهــذا  �سنتيم،  مليون 
التي  املقابلة  هــذه  يف  الفوز  حتقيق  على 
تعد مبثابة نهائي البطولة ل�سمان البقاء 
الذي  ال�سقوط  �سبح  من  الفريق  واإنــقــاذ 

يرت�سد به.
الرابطة  عينت  اللقاء،  عن  وباحلديث 

ونظرا  اللقاء،  هذا  الإدارة  �سعيدي  احلكم 
البطولة اجلزائرية من تالعب  ت�سهده  ملا 
اأن�سار  وكذا  ال�سام  اإدارة  تاأمل  بالنتائج، 
الفريق اأن ي�سري اللقاء يف اإطاره الريا�سي 
حق  ذي  كل  ينال  حتى  ريا�سية،  ــروح  وب

حقه.
ا�ستنفاذ  وبــعــد  االأنــ�ــســار،  �سعيد  وعــلــى 
من  وحرمانها  "الويكلو"  لعقوبة  اجلمعية 
مولودية  من  كل  �سد  للقاءين  جمهورها 
العقارب  �سيعود  تاجنانت،  ودفــاع  بجاية 
طيايبة  الهداف  رفقاء  مل�ساندة  للمدرجات 
اجلماهريي  التوافد  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
قوي، كما اأنه وح�سب م�سدر مقرب من بيت 
االبواب  فتح  قــررت  االإدارة  فــاإن  الفريق 
املدرجات  غزو  ل�سمان  باملجان،  والدخول 
وم�ساندة الفريق على حتقيق الفوز وابقاء 
النقاط الثالثة بعن مليلةن يف انتظار ما 

ت�سفر عنه هذه القمة.

ملولودية  الهاوي  النادي  رئي�ص  ينتظر 
العلمة رقاب �سمري موعد انعقاد اجلمعية 
تر�سيم  اأجل  من  الهاوي  للنادي  العامة 
وح�سب  الفريق،  رئا�سة  من  ان�سحابه 
فاإنه اقتنع يف  املعني  م�سادر مقربة من 
نهاية املطاف بعدم جدوى املوا�سلة على 
ح�سل  ما  ب�سبب  الــهــاوي  الــنــادي  ــص  راأ�
التي  واخلالفات  الفارطة  االأيام  خالل 
ظهرت اإىل العلن مع رئي�ص جمل�ص اإدارة 
الوقت  يف  ويــتــم  الــتــجــاريــة،  ال�سركة 
احلايل اإعداد التقريرين املايل واالأدبي 
بعد  العامة  اجلمعية  عقد  اإمكانية  مع 
متبوعة  و�ستكون  املبارك،  الفطر  عيد 
تر�سيم  حـــال  يف  انتخابية  بــاأخــرى 

ا�ستقالة رقاب.
واأبدت اإدارة املولودية رغبتها يف عدم 
االحتفاظ بخدمات ثنائي و�سط امليدان 
الدفاعي فراحي ويو�سف زكرياء خالل 
ــم اجلـــديـــد، حــيــث من  ــس ــو� بــطــولــة امل
املنتظر اأن يتم ف�سخ عقد فراحي الذي 
و�سارك  اإ�ــســايف  ملو�سم  مرتبطا  مـــازال 
املــقــابــالت ب�سبب  يف عــدد حمــدود مــن 
بطولة  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابات 
ف�سال  ال�سن  يف  وتقدمه  الفارط  املو�سم 
التي  املرتفعة  ال�سهرية  االأجـــرة  عن 

يتقا�ساها مع الفريق.
�سفقات  عدة  الفريق  اإدارة  وح�سمت 
جــديــدة حــيــث مت الــتــو�ــســل التــفــاق 

نهائي مع عدة العبن جدد حيث �سيتم 
بع�ص  ح�سب  العنا�سر  لهذه  التوقيع 
امل�سادر بعد اإجازة العيد املبارك بن�سبة 
التي  املالية  امل�ساكل  حــل  بعد  كبرية 
علمناه  وح�سبما  الفريق،  منها  يعاين 
مر�سحة  اجلــدد  الالعبن  قائمة  فــاإن 
موافقة  الفريق  �سمن  اأن  بعد  لالرتفاع 
الثنائي عبطي وبن زازة يف وقت �سابق.

املولودية قرارا يق�سي  اإدارة  واتخذت 
مع  م�ساركة  ــل  االأق الالعبن  بت�سريح 
الفريق والذين مل تبلغ ن�سبة م�ساركاتهم 
املو�سم  طيلة  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  مع 
ــــى، وقـــال م�سريو  ــد االأدن ــفــارط احل ال
القائمة  عن  الك�سف  �سيتم  اأنه  الفريق 
الفريق  من  النهائي  بالت�سريح  املعنية 
من  املقدمة  الطلبات  �سوء  على  وهــذا 
ف�سال  الــنــادي  ملــغــادرة  الالعبن  بع�ص 
ت�سريحها  �سيتم  الــتــي  االأ�ــســمــاء  عــن 
الفريق  م�سريو  وبدا  االإدارة،  من  بقرار 
جلوء  اإمكانية  من  متاما  متخوفن  غري 
النزاعات  جلنة  اإىل  امل�سرحة  االأ�سماء 
�سف  يف  ح�سبهم  الــقــانــون  الأن  وهـــذا 
حتدث  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  الفريق، 
 13 مــن  اأكـــرث  ـــدام  اإق عــن  م�سادر  فيه 
العب على اللجوء اإىل جلنة املنازعات 
م�ستحقاتهم  على  احل�سول  اأجــل  مــن 

املالية العالقة عن املو�سم الفارط.

تب�سة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  وعــد 
احتاد  اأن�سار  ممثلي  من  البع�ص  زهــواين  حممد 
العادية  العامة  اجلمعية  موعد  بربجمة  تب�سة 
القادم  جوان  �سهر  حلول  قبل  التب�سي  لالحتاد 
الديركتوار  عــهــدة  بـــاأن  ال�سدد  ــذا  ه يف  واأكـــد 
االأمر  املنق�سي،  املو�سم  نهاية  مع  تزامنا  انتهت 
الذي يجعل اجلهات الو�سية جمربة على تنظيم 
االنتخابات الإ�سافة ال�سرعية على املكتب امل�سري 
االجتماع  بعد  الديجيا�ص  ت�سريح  وجاء  للنادي 
اأن�سار  عن  ممثلن  مع  عقدها  التي  عمل  وجل�سة 
يف  حتركوا  قد  كانوا  والــذيــن  التب�سي  ــاد  االحت
بداية االأ�سبوع الفارط وطالبوا املدير بالتدخل 

للح�سم يف هذا االإ�سكال االإداري.
املكتب  را�سل  اأنه  ال�سباب والريا�سة  واأكد مدير 
املايل  التقريرين  �سبط  اأجل  من  احلايل  امل�سري 
واالأدبي يف اأجل ال يتجاوز 15 يوما حتى يت�سنى 
البيت  ترتيب  يف  الــ�ــســروع  املــ�ــســوؤولــة  للجهات 
اجلمعية  بتنظيم  املتعلقة  االإجـــراءات  واتخاذ 
املالية  احل�سيلتن  عر�ص  بعد  وذلك  االنتخابية 
اأو  عليهما  وامل�سادقة  الفارط  للمو�سم  واالأدبية 

الطعن فيهما.

عقد �جلمعية �لعامة يف �أ�سرع 
وقت ممكن بات �سروريا

 ورغم اأن الكاتب العام للفريق احتاد تب�سة يقف 
املتعلقة  االإداريــة  ــراءات  االإج كل  على  �سخ�سيا 
�سيقدم  التي  العادية  العامة  اجلمعية  بتنظيم 
التقريرين  للفريق  املــوؤقــت  امل�سري  املكتب  فيها 
اأن  اإال  املن�سرم  باملو�سم  اخلا�سن  واملايل  االأدبي 
هذه  يف  الفريق  على  يقف  بــاأن  مطالب  اجلميع 

وفهم  العامة  اجلمعية  تنظيم  اأجــل  من  الفرتة 
رغبة الرئي�ص خذيري يف اال�ستمرار مع االحتاد 
لقيادة  اأخر  ملو�سم  التجديد  اأجل  من  عدمها  من 
اإيجاد  اأو  موؤقت  م�سري  مكتب  طريق  عن  الفريق 
وهي  الفريق  قيادة  يف تويل  يرغب  اأخر  �سخ�ص 
كلها احتماالت �ستت�سح اأكرث بعد اجلمعية العامة 
لذلك �سيكون من ال�سروري عقدها يف اأ�سرع وقت 
ممكن الإعادة بناء ع�سب الفريق وترتيب اأوراقه، 

ومن ثم التفكري يف التح�سري للمو�سم القادم.

البقاء �سرُي�سم  "الباك" والفوز  "نهائي" �سد  مبثابة  لقاء  "ل�سام" يف 
جمعية عني مليلة – نادي بارادو 

مولودية العلمة 

اإحتاد تب�سة  
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اأمري.ج

اجلمعية النتخابية تعقد اليوم 
والأن�سار يطالبون بتدخل "الديجيا�س" 

�سباب باتنة 

اأحمد اأمن. ب

للفريق  االنتخابية  اجلمعية  تنعقد 
بقاعة  اليوم  م�ساء  باتنة  ل�سباب  الهاوي 
ال�سباب  موؤ�س�سات  لــديــوان  املحا�سرات 
املقدم  الطعن  ب�سبب  �سابقا  اأجلت  بعدما 
فرحات  وهو  املرت�سحن  اأحد  �سرعية  يف 
خا�سة  �ساخنة  �سك  دون  و�ستكون  زغينة 
بعد الذي يف الفرتة ال�سابقة والذي اأدخل 
ال�سك يف نفو�ص ليكابي�ست الذين ينتظرون 
ودون  الظروف  اأح�سن  يف  االأمور  ت�سري  اأن 
عراقيل، الأن تاأجيلها مرة اأخرى �سيجعل 

م�سري "الكاب" جمهوال.
قد  اآخــر  عامل  هناك  اأخــرى،  جهة  ومن 
اإىل  توؤجل  االنتخابية  اجلمعية  يجعل 
موعد اآخر، باإمكانية عدم اكتمال الن�ساب 
االأع�ساء  من  العديد  اأن  خا�سة  القانوين 
بع�سهم  اأن  كما  له  تعر�سوا  ما  يتقبلوا  مل 
ــول يف �ــســراعــات اأخــرى  ــدخ ال يــريــد ال
ــور  االأم اأن  كما  التنقل،  عــدم  ويف�سلون 

داخل البيت االأورا�سي لي�ست على ما يرام 
ح�سبهم، واأن اجلمعية العامة 

اأجــواء  �ستعرف  اليوم 
م�سحونة، بالرغم من 
االأطـــراف  عديد  اأن 

حت�سي�ص  على  تعمل 
اأعـــ�ـــســـاء اجلــمــعــيــة 
ب�سرورة ح�سور اأ�سغال 
االنتخابية  اجلمعية 

الفريق  مل�سالح  خدمة 
ال�سباب  ممثلي  اأن  كــمــا 

ــم  ــه ــــــدوا اأن والـــريـــا�ـــســـة اأك
اأجــل  مــن  الــطــرق  كــل  �سي�ستعملون 

يف  الــظــروف،  كانت  ومهما  اليوم  عقدها 
الأع�ساء  الدعوات  االإدارة  توزع  مل  وقت 
م�ساء  اأ�سغالها  حل�سور  العامة  اجلمعية 

اليوم.
"الديجيا�ص" �سهلت االأمور من  اأن   ورغم 

ا�ستعمال  باإعادة  عقدها  اأجل  من  جديد 
بتاريخ  اخلــا�ــســة  الـــدعـــوات 
االأوىل  العامة  اجلمعية 
اإلغاوؤها، وقد  التي مت 
نا�سد اأع�ساء اجلمعية 
ــن االأنــ�ــســار  الــعــامــة م
وعدم  التعقل  ب�سرورة 
الدخول يف اللعبة التي 
االأطـــراف  بع�ص  تريد 
ــا، و�ــســرورة  ــه الــقــيــام ب
اجلمعية  اأ�سغال  متابعة 
بعيدا  ــدوء  ــه ب االنــتــخــابــيــة 
ال�سباب  ممثل  وح�سب  املزايدات،  عن 
حلد  واحــد  ملف  و�سع  مت  قد  والريا�سة 
كتابة هذه االأ�سطر وهو فريوة خالد كما 
اأن املرت�سح الذي كان يحظى الدعم  تبن 
قــادر  غــري  نف�سه  وجــد  زغينة  فــرحــات 

ب�سبب الطعن املقدم �سده.

عبا�سي.ع بدري.ع



�ضول�ضكاير يدفع 
بوغبا لطلب 
�لرحيل نحو 
�قرتب نادي �إنرت ميالن �لإيطايل، من ريال مدريد

�لتعاقد مع �أنطونيو كونتي، �ملدير �لفني 
�ل�سابق لت�سيل�سي، ليتوىل �ملهمة �لفنية 

للفريق، بد�ية من �ملو�سم �ملقبل.
وذكرت �سحيفة "لغازيتا ديللو 

�سبورت"، �أن �إنرت ميالن �سيعلن �أنطونيو 
كونتي مدربه �لر�سمي �جلديد بنهاية 

�لأ�سبوع.
و�أو�سحت �أن �لنادي يريد تاأكيد 

هدفه من �ملو�سم �حلايل، وهو �لتاأهل 
ملناف�سات بطولة دوري �أبطال �أوروبا، 

ومن ثم رحيل لوت�سيانو �سباليتي، مدرب 
�لفريق، و�لذي بات رحيله موؤكًد�.

وخ�سر �لنري�تزوري �أمام نظريه نابويل، 
يف ملعب �سان باولو، بنتيجة )4-1(، 

ليرت�جع �لإنرت للمركز �لر�بع بجدول 
ترتيب �مل�سابقة، ويحتاج �إىل �لفوز على 

�إمبويل، باملبار�ة �لأخرية 
بالدوري من �أجل 

�سمان �لتاأهل ر�سمًيا 
لدوري �لأبطال باملو�سم 

�ملقبل.
ويحتل �إنرت ميالن 

�ملركز �لر�بع بر�سيد 
66 نقطة بالت�ساوي مع 
�أتالنتا باملركز �لثالث، 
فيما ياأتي ميالن وروما 

باملركزين �خلام�س 
و�ل�ساد�س، بر�سيد 

على  نقطة   63 و   65
�لرتتيب.

مبابي،  كيليان  �لفرن�سي  �أعرب 
عن  جريمان،  �سان  باري�س  جنم 
�لأرجنتيني  مبناف�سة  �سعادته 
بر�سلونة،  قائد  مي�سي،  ليونيل 
�لذهبي  �حل���ذ�ء  ج��ائ��زة  على 
لأف�����س��ل ه����د�ف ب���ال���دوري���ات 

�لأوروبية هذ� �ملو�سم.
رقم  �لهدف  �إىل  مبابي  وو�سل 
بالدوري  �ملو�سم  ه��ذ�  ل��ه   32
 4 ُبعد  على  لي�سبح  �لفرن�سي، 
بر�سلونة  جن��م  م��ن  �أه����د�ف 
مع  ه��دف��ا،  �ل�36  ���س��اح��ب 

تبقي مبار�ة وحيدة لالأول رفقة 
�سان جريمان "بالليغ و�ن".

ت�سريحات  يف  م��ب��اب��ي،  وق���ال 
"موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  �أب���رزت���ه���ا 
ديبورتيفو": "لقد �أخربت نف�سي 
�أنني حتى �إذ� خ�سرت، فاإن ذلك 
�أف�سل  �أحد  مي�سي،  �أمام  �سيكون 

�لالعبني يف �لتاريخ".
و�أ�ساف: "�لتفكري يف �أنه يكنني 
�لفوز بلقب �أف�سل هد�ف �أوروبي 
ح��ت��ى �مل���ب���ار�ة �لأخ�����رية، �أم��ر 
�ل�سباق  لكن  بالفخر،  ي�سعرين 

مل ينته"
مبابي  مع  �لفارق  مي�سي  وو�سع 
�أح��رز  بعدما  �أه����د�ف،   4 �إىل 
�إيبار، يف ختام  هدفني يف مرمى 

مناف�سات �لليغا �لإ�سبانية.
باري�س  يخو�س  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�لأخرية  مبار�ته  جريمان  �سان 
ري�س،  �أمام  �لفرن�سي  بالدوري 
و�ستكون  �ملقبل،  �جلمعة  ي��وم 
مبابي  �أم��ام  �لأخ���رية  �لفر�سة 

ملعادلة مي�سي �أو تخطيه.

 
ركزت ال�سحف االإيطالية 

ال�سادرة اأم�ص، اهتمامها على احتفالية نادي 
جوفنتو�ص بلقب االإ�سكوديتو الـ 8 على التوايل، ووداع األيغري 

وبارزايل.

وعنونت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت": "نابويل 
يدمر اإنرت )4-1(، الذي ي�سمع �سجيج ميالن.. تعادل 

اأتاالنتا مع جوفنتو�ص )1-1( ميكنهم من ا�سطياد 
�سباليتي يف املركز الثالث.. االآن االإنرت يتقدم على 

ميالن بنقطة وحيدة".
واأ�سافت: "بارزايل يودع جوفنتو�ص بالدموع، بعد 

اإعالن اعتزاله كرة القدم بنهاية املو�سم".
 

فيما خرجت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت" بعنوان: 
على  ين�سب  التفكري  لكن  حفلة،  من  لها  يا  "جوفنتو�ص، 

امل�ستقبل.. النادي يودع األيغري وبارزايل".
واأ�سافت: "اإنرت، اخلوف عبارة عن 90 دقيقة.. �سراع دوري اأبطال اأوروبا، 
النرياتزوري ي�سقط برباعية اأمام نابويل، االآن يجب اأن يهزموا اإمبويل يف 

املباراة االأخرية ليكونوا اآمنن ويتاأهلون لالأبطال".
وختمت: "اأتاالنتا وميالن: املباراة االأخرية حت�سم كل �سيء.. غا�سربيني 

اإذا فاز �سي�سنع التاريخ. ودوناروما وبيونتيك و�سو�سو مينحان احلياة 
للرو�سونريي". 

 
وعنونت �سحيفة "توتو �سبورت": "احتفال من اأجل اثنن! امللعب يحتفل باأبطال جوفنتو�ص: ليلة 
خا�سة لالإ�سادة بلقب االإ�سكوديتو الـ 8 على التوايل، والثاين لفريق ال�سيدات، واملباراة االأخرية 

الأليغري ووداع بارزايل".
واأ�سافت: "اأتاالنتا تعادل 1-1، باأهداف اإيلي�سي�ص وماندزوكيت�ص، لينتقلون للمركز 

الثالث، ويوم االأحد اأمام �سا�سولو ميكنهم �سنع التاريخ والتاأهل لالأبطال".
وختمت: "اإنرت ميالن حتت ق�سف نابويل بعد اخل�سارة 1-4، 

املركز الرابع يف خطر". 

احتفالية اليويف 
وتدمري اإنرت 

ميالن الأبرز يف 
�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�س

ب��وف��ون،  جيانلويجي  ح��ر���س 
ح���ار����س م���رم���ى ج��وف��ن��ت��و���س 
جريمان  �سان  وباري�س  �ل�سابق 
�لفرن�سي �حلايل، على �لتو�جد 
ليلة  يف  �ستاديوم،  �أليانز  مبلعب 
بلقب  �ل��ب��ي��ان��ك��ون��ريي  ت��ت��وي��ج 

�لإ�سكوديتو.
مدينة  يف  بوفون  تو�جد  وجاء 

�ل�سابق  زميله  لتحية  تورينو، 
�ليويف،  مد�فع  ب��ارز�يل،  �أندريا 
�لقدم  �عتز�له كرة  �أعلن  �لذي 
ع��ق��ب ن��ه��اي��ة �مل��و���س��م �جل���اري، 
ما�سيميليانو  ت��ودي��ع  ب��ج��ان��ب 
�ل�سابق،  �لفني  مديره  �أليغري، 
جوفنتو�س  عن  �سريحل  و�ل��ذي 

بنهاية �ملو�سم.

ووفًقا ل�سحيفة "توتو �سبورت"، 
فيديو  مقطع  ن�سر  بوفون  ف��اإن 
�لتو��سل  مبوقع  ح�سابه  ع��رب 
�لإجتماعي، وهو يزح مع زميله 

�ل�سابق.
وقال بوفون: "�أخرًي� بعد م�سي 
ملعب  �إىل  ع���دت  ك��ام��ل،  ع���ام 
جوفنتو�س لتحية بارز�يل، لأنه 
فتى  �أن��ه  بجانب  ذل��ك  ي�ستحق 
هي  �حلقيقية  �لكارثة  جيد، 

عندما �أتوقف �أنا". 
وك�����ان ب���وف���ون ق���د رح����ل عن 
مثل  يف  ج��وف��ن��ت��و���س،  ���س��ف��وف 
م��اي عام  �سهر  م��ن  �ل��ي��وم  ه��ذ� 
2018 �ملا�سي، لينتقل بعد ذلك 
ل�سفوف �سان جريمان يف �سفقة 

�نتقال حر.

�إجنليزي،  �سحفي  تقرير  ق��ال 
�سد  يحاول  مدريد  �أتلتيكو  �إن 
�لفرن�سي  �سيرتكه  �لذي  �لفر�غ 
مهاجم  غ���ري���زم���ان،  �أن���ط���و�ن 
�لفريق، بعدما �أعلن رحيله عن 
نهاية  عقب  �لروخيبالنكو�س، 

�ملو�سم.
"مريور"  �سحيفة  و�أ���س��اف��ت 
�أتلتيكو  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
م���دري���د ي���ري���د �ل��ت��ع��اق��د مع 
خي�سو�س،  غابرييل  �لرب�زيلي 
لكي  �سيتي،  مان�س�سرت  مهاجم 
ي��ك��ون خ��ل��ي��ف��ة غ���ري���زم���ان يف 

�لروخيبالنكو�س.
�سيتي،  مان�س�سرت  �أن  و�أو�سحت 
قد ي�سطر �إىل بيع خي�سو�س من 
مع  �لتعاقد  �سفقة  متويل  �أجل 
"رودري"،  هرينانديز  رودريغو 

�أتلتيكو، �لذي يعد  لعب و�سط 
غو�رديول،  لبيب  �أ�سا�سًيا  هدًفا 

مدرب �ل�سيتي.
�لإجنليزي  �ل��ن��ادي  ويخطط 
�أتلتيكو  و���س��ط  لع���ب  ل�����س��م 

لي�سبح بدياًل لفريناندينيو.
رئي�س  �سرييزو،  �إنريكي  وك��ان 
�أتلتيكو مدريد، �أملح �إىل �إمكانية 

�مل��ريك��ات��و  يف  رودري،  رح��ي��ل 
يلك  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل،  �ل�سيفي 
�لالعب يف عقده �سرًطا جز�ئًيا 

بقيمة 70 مليون يورو.
من  لأك���رث  ه��دف��ا  رودري  وي��ع��د 
ع��م��الق �أوروب������ي، ع��ل��ى غ��ر�ر 

بايرن ميونخ وبر�سلونة.

ق���اد �إرن�����س��ت��و ف��ال��ف��ريدي، 
للتتويج  بر�سلونة،  فريقه 
�لإ���س��ب��اين  �ل����دوري  بلقب 
لهذ� �ملو�سم، و�أنهى �لبطولة 
متفوًقا على �أقرب مناف�سيه 
 11 بفارق  مدريد،  �أتلتيكو 

نقطة.
"موندو  �سحيفة  وذك���رت 
ديبورتيفو"، �أن �ملدير �لفني 
ل��ل��ب��ل��وغ��ر�ن��ا دخ���ل ت��اري��خ 
من  بالرغم  بالفعل،  �لنادي 
خيبة �لأمل �لتي عانى منها 
�أمام  بر�سلونة حتت قيادته 
ن�سختي  يف  وليفربول،  روما 
و�جل��اري  �مل��ا���س��ي،  �لعامني 
ب���دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا، �إذ 
متكن من ح�سد لقب �لدوري 
�أول  يف  م��رت��ني  �لإ���س��ب��اين، 
م��و���س��م��ني ل���ه م���ع �ل��رب���س��ا، 

مدربني   4 �أرق����ام  ل��ي��ع��ادل 
�سابقني للفريق.

�أن  �ل�سحيفة  و�أو���س��ح��ت 
بيب  مع  ت�ساوى  فالفريدي 
غ�����و�ردي�����ول، �ل�����ذي ت��وج 
و2010،   2009 يف  باللقب 
 2015 يف  �إنريكي  ولوي�س 
و2016، لوي�س فان جال يف 
و�إنريكي  و1999،   ،1998

 1948 يف  ف���رين���ان���دي���ز 
و1949.

مل  فالفريدي  �أن  �إىل  ي�سار 
�لرب�سا  ق���ي���ادة  يف  ي��ن��ج��ح 
�لأبطال،  لقب دوري  حل�سد 
�مل�����س��اب��ق��ة  ودع  ب���ع���دم���ا 
�مل���ا����س���ي���ني  �ل����ع����ام����ني  يف 
روما  �أم���ام  قا�سية  بهز�ئم 

وليفربول.

لعب  بوغبا  بول  �لفرن�سي  �لدويل  ي�ستعد 
لتوجيه  �لإجن��ل��ي��زي،  يونايتد  مان�س�سرت 
�سربة قا�سية �إىل جوفنتو�س، عندما يختار 
�لنتقال لريال مدريد، للتدريب حتت قيادة 

مو�طنه زين �لدين زيد�ن.
ريال  فاإن  مريكاتو"،  "كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا 
�سفقة  م��ن  �لن�سحاب  ي��ن��وي  ك��ان  م��دري��د 
توفري  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ع���دم  ب�سبب  ب��وغ��ب��ا، 
�ليونايتد،  لع��ب  يحتاجه  �ل��ذي  �ل��ر�ت��ب 
مف�سًحا �لطريق جلوفنتو�س ل�ستعادة جنمه 

�ل�سابق.
ومن �ملعروف �أن جوفنتو�س ي�سعى ل�ستعادة 
بول بوغبا من جديد، حيث قرر عر�س �أكرث 
�لنفقات  توفري  �أج��ل  م��ن  للبيع  لع��ب  م��ن 
�لتقارير  بح�سب  ب��وغ��ب��ا،  ل�سم  �ل��الزم��ة 

�لو�ردة من �إيطاليا.
�لعودة  يريد  ل  بوغبا  �أن  يبدو  ما  وعلى 
مدريد،  ل��ري��ال  �لن��ت��ق��ال  و�خ��ت��ار  لليويف، 
تخفي�س  على  مو�فقته  �أبدى  بعدما  خا�سة 
ل�سانتياغو برنابيو  �أجل �لنتقال  ر�تبه من 

و�لتدريب حتت قيادة زيد�ن.
عن  �لرحيل  من  قريبا  كان  بوغبا  �أن  ُيذكر 
خالفات  ب�سبب  �ملا�سي،  �ل�سيف  يف  يونايتد 
�إل  مورينيو،  ج��وزي��ه  �ل�سابق  �مل���درب  م��ع 
جتددت  و�لآن  مورينيو،  ورحل  ��ستمر  �أنه 
�أولد  رغبة �لالعب �لفرن�سي يف �خلروج من 
يف  �ل��ن��ادي  ف�سل  بعدما  خا�سة  ت��ر�ف��ورد، 

�لتاأهل لدوري �لأبطال.
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مبابي يحتفظ باأمل 
�لتفوق على مي�ضي



م�صيلمة الكذاب
قالك طفل �سغري دخل �ملرحا�س يغني يف طلع �لبدر علينا

كي خرج �سبعو باباه �سرب
رّوح لد�ر �سكى ليماه

ياه قالت لباباه:
و عاله �سربتو ياك طلع �لبدر 

�أن�سودة م�سي قر�آن
بد� يبكي �لر�جل قالتلو و�سبيك 

، قالها: 3 �سنني و �نا ن�سلي 
بيها؟!.

ربي ينوب
مت�سول �إلتقى �سائح فقاله  � هلل

قاله �ل�سائح  � what ؟
قال �ملت�سول  � هلل

قاله �ل�سائح  � what ؟؟؟
�ملهم �ملت�سول مل ينل �سيء ...

�ل�سائح ر�ح لبالدو وجاب مرتجم وقاله و��س معناها ) هلل (
�ملرتجم قاله  � ) هذ� رجل فقري يريد منك مال لياأكل (

�ل�سائح تاأثر و�أر�سل للمت�سول مليون دولر ...
و�سلت �ملليون لل�سفارة �جلز�ئرية فقالو� مليون بز�ف عليه 

... 100000 دولر يكفوه ...

و�سلت 100 �لف للخارجية �جلز�ئرية فقالو� 100 �لف 
بز�ف عليه ... 20000 دولر يكفوه ..

و�سلت �لأمو�ل للولية فقالو� 20000 دولر بز�ف عليه .. 
... تكفيه  دولر   2000

و�سلت �لأمو�ل للبلدية فقالو� 2000 دولر كثرية 
عليه ... 200 دولر تكفيه ...

و�سلت �لأمو�ل لرئي�س �لبلدية فقال 200 دولر 
بز�ف عليه ... 20 دولر يع�سوه ...

نادى رئي�س �لبلدية م�سوؤول �لن�ساط �لجتماعي 
با�س يو�سل 20 دولر للمت�سول ...

م�سى �مل�سوؤول للمت�سول وقال له  � تتذكر �ل�سائح 
�ليل قلت له ) هلل (

قال له  � �يه نتذكرو
قال له  � قالك ربي ينوب!!.

خطة جهنمية
وحدة مر�ست بالقلب جاو جار�تها يزوروها 

قالولها خري يا جارتنا �لعزيزة و��س بيك؟
قالتهلم مر�ست مبر�س �ل�سيد� �هلل ل يبليكم؟

ولدها تخلعو� قالولها و��س بيك "�أّّما" �عاله قلتيلهم هكا؟
قالتلهم: هكذ� �إذ� قدر ربي منوت وحدة ما تتزوج 

باباكم؟!!. 
معلومات م�سلية

لقمة 
الطعام

اأمثال �سعبية

�سريالنكا  يف  عمالق  مت�ساح  على  العثور  مت   •
يبلغ طوله 17 قدما ووزنه قرابة 1000 كيلو 
التي  الزواحف  اأكرب  من  واحدا  ويعترب  غراما 

�سوهدت باملنطقة.
"م�سنع  لقب  الكبد  على  العلماء  يطلق   •
العلماء  اأح�سى  االآن  اجل�سم" وحتى  كيماويات 

اأكرث من 500 وظيفة خمتلفة للكبد.
من  باأكرث  الرئي�سية  غوغل  �سفحة  تتوفر   •
kliNGoN وهي  80 لغة من بينها لغة الـ 
غزو  حال  يف  االأر�ص  عن  للدفاع  املجهزة  اللغة 

املخلوقات الف�سائية.
منحدرين  والربيطانين  االيرلندين  • اأغلب 
اأجدادهم  اأن  �سورية وعراقية حيث  اأ�سول  من 
�سوريا  يف  فالحن  كانوا  �سنة  اآالف   10 قبل 

والعراق.
مادة  ــراز  الإف كايف  ثانية   20 ملدة  العناق   •
يزيد  هرمون  وهــو   oxyToCiN ا�سمها 
ال�سخ�سن  بن  واالرتــبــاط  واحلــب  الثقة  من 

املتعانقن.
من  االأول  املركز  يف  "املغرب"  دولــة  تاأتي   •
كان  �سليمان  �سيدنا  كــون   ، اجلــن  كــرثة  حيث 

يعاقب العا�سي منهم بنفيه اإىل هناك.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 
خم�ص تنان�ص هاّزين 

تنو�سة ، حلمت�ص 
تيتن�ص حتى تن�ص 

تنو�سة ؟

حدث يف مثل هذا اليوم
�حلادي و�لع�سرون من �سهر ماي
ي�سرتدون  قالوون  بقيادة  امل�سلمون  ـ   1291
بعد  ال�سليبين  اأيــــدي  ــن  م �ــســيــدا  مــديــنــة 

ا�سرتداد عكا.
ال�ساد�ص  هرني  اإجنلرتا  ملك  قتل   -  1471

يف �سجنه.
لكرة  الـــدويل  االحتـــاد  تاأ�سي�ص  ـ   1904

القدم / فيفا يف باري�ص.
امراأة  اأول  ت�سبح  اإيرهارت  اأميليا  ـ   1932
الواليات  مــن  االأطل�سي  عــرب  منفردة  تطري 

املتحدة.
1957 ـ حكومة "غي مويل" تقدم ا�ستقالتها 
وفرن�سا  اجلزائر  يف  القائمة  ال�سغوطات  اأمام 

ب�سبب �سيا�ستها اإزاء الثورة.
موؤ�س�سة من   27 تاأميم  االإعالن عن  ـ   1968
الكهربائية  امليكانيكية و  ال�سناعات  قطاعات 

و االأ�سمدة و مواد البناء.
تطلق  ال�سعبية  ال�سن  جمهورية  ـ   1980

ثاين �ساروخ عابر للقارات لها.
ال�سابق  الهند  وزراء  رئي�ص  اغتيال  ـ   1991
�سريالنكية  جماعة  قبل  من  غاندي  راجيف 
االنف�سالين  التاميل  لنمور  تنتمي  متطرفة 
الهندي  الــدعــم  اإيــقــافــه  ب�سبب  الغا�سبن 

حلركتهم.
1992 ـ اإن�ساء فدرالية عمال النفط و الغاز 

و الكيمياء.
رئا�سة  ــن  م يتنحى  �ــســوهــارتــو  ـ   1998

اإندوني�سيا بعد 32 عاما يف احلكم.
االأ�سبق  �سوريا  وزراء  رئي�ص  انتحار  ـ   2000
واملوجود  ف�ساد  بتهم  املتهم  الزعبي  حممود 

مبنزله حتت االإقامة اجلربية.
�سلم  على   8،6 ب�سدة  اأر�سية  هزة  ـ   2003
ــص خملفة  ــردا� ــوم ريــ�ــســرت �ــســربــت واليـــة ب
وخ�سائر  جريحا  و3444  قتيال   1391

مادية كبرية.
يف  يوقعون  اللبنانيون  الفرقاء  ـ   2008
اتفاق  على  ــة  ــدوح ال القطرية  العا�سمة 
الــدوحــة والــــذي نــ�ــص عــلــى انــتــخــاب قائد 
رئي�سا  �ــســلــيــمــان  مــيــ�ــســال  ــعــمــاد  ال اجلــيــ�ــص 

للجمهورية .
تقرر  الــ�ــســلــم  جمــتــمــع  ــة  ــرك ح ـ   2012
من  وزرائــهــا  و�سحب  احلكومة  من  ان�سحابها 
التحالف  من  ان�سحابها  بعد  التنفيذي  اجلهاز 

الرئا�سي.
التي  الفي�سانات  انح�سار  بداية   -  2014
اأكرث  اأوروبا والتي خلفت  ت�سرب جنوب �سرق 

من 51 قتيال.
حممد  اأخرت  طالبان  زعيم  مقتل   -  2016
بدون  اأمريكية  طائرة  من  ب�ساروخ  من�سور 

طيار.
االأقــل  على  �سخ�سا   23 وفــاة    -  2016
ــراء  اآخـــريـــن، ج األــــف   500 نــحــو  واإجـــــالء 
�سواحل  ــرب  �ــس الــــذي  "روانو"  االإعــ�ــســار 

بنغالدي�ص.
بن   2017 الريا�ص  قمة  اختتام   -  2017
العربية  الــدول  وروؤ�ــســاء  االأمريكي  الرئي�ص 

واالإ�سالمية.

� �إذ� فت�ست يف مو�ئد �جلز�ئريني �ستجد 
�أن معظم �لأكل �ستحظى به �ملز�بل �أكرمك 

�هلل؟
وليد فار�سي خن�سلة
�لذين  �أم��ا  لياأكلو�  يعي�سون  م��ن  فقط 
ماء.. �سريبة  فتكفيهم  ليعي�سو�  ياأكلون 
���س��ري��ب��ة ج����اري ول ب���اأ����س م���ن ب���ور�ك 

�سخون؟!.
� ��سكون يل قال دير �خلري و�ن�ساه ودير 

�ل�سر وتفكرو�؟
�سليمان بورغدة �سكيكدة
�ل��ذ�ك��رة  �إن��ع��ا���س  �إىل  ي��دع��و  و�ح����د 
�لإن�سانية..عمك  �ل���ذ�ت  يف  �ل�سر�نية 
عالوة يقول..ما �ّدير �ل�سر ما تتفكرو �أما 

�خلري فحكاية �أخرى؟!.
عزيز  فلكل  لعزيز،  ���س��ّرك  حتكي  ل   �

عزيز؟
منري �لعابد باتنة

و�إذ� كان لعزيز بختة �أو �خلام�سة...هل 
ي�سي �حلال �أم ماذ�؟

� �إذ� �أردت �أن تعرف مدى حت�سر جمتمع 
ما.. فت�س يف غذ�ئه؟

كمال طالب بو�سعادة
من قال هذ� �لكالم �لفيل�سوف �لروحاين 

�سبعان بوكري�سة؟!!.
ر�جلك  منك  زع��ف  �ذ�  ماما  يل  قالت   �
يكت�سف  ما  قبل  �سرعة  باأق�سى  �ساحليه 

روعة �حلياة بالبيك..و��س ر�يك �نت؟
رحمة.ع �حلامة 

قطعت "ماماك" قول كل خطيب!!.
�سنة  ع�سرين  بعد  زوج��ت��ي  يل  قالت   �
وطلقني..ما  �سبابي  يل  �ل����زو�ج..رد  من 

�فهمت�س و��س ندير يا �سي �ملو�سطا�س؟
حكيم. ح باتنة
من  مّكنه  �مل�ستحيل  �أح��ده��م  طلب  �إذ� 

�ملمكن؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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يل ما �سال وجال ما عرف حق �لرجال

حكـــمة
لي�س مهما ما �صتح�صل عليه بعد 

حتقيق �أهد�فك بل �ملهم �أي �إن�صان 
�صتكون بعد حتقيق تلك �لأهد�ف

يا مكرف�س من 
بّر� و��س حالك 

من د�خل؟!

�سورة م�سحكة
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ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهام�اقيت ال�سالة:

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة
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أقصى 29
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�لفاك�س: 033.29.18.51
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متكنت فرقــة املراقبة وقمــع الغ�ص 
بواليــة  التجــارة  ملديريــة  التابعــة 
خن�ســلة وبالتن�سيق مع م�ســالح االأمن، 
حجــز اأزيد مــن 80 قارورة م�ســروبات 
غازية منتهية ال�ســالحية من خمتلف 
العالمــات التجاريــة كانــت معرو�ســة 
للبيــع علــى م�ســتوى خمتلف االأ�ســواق 
وال�ســوارع  واالأر�ســفة  الفو�ســوية 
حيــث  منخف�ســة،  باأ�ســعار  وعر�ســها 
مت حتريــر حما�ســر وخمالفــات �ســد 
علــى  اإحالتهــم  انتظــار  يف  اأ�ســحابها 
هــذه  اإتــالف  مت  حــن  يف  الق�ســاء، 
التقنــي  الــردم  مبركــز  املحجــوزات 

ببغاي.
ويف �سياق اآخر متكنت م�سالح الدرك 
الوطني بخن�سلة، من حجز 30 قنطار 
من اللحــوم احلمــراء الفا�ســدة والتي 
كانــت موجهــة للبيــع مبحــالت كل من 
بلديتــي قاي�ــص واحلامــة خــالل هــذا 
ال�ســهر الف�ســيل، هــذه العملية جاءت 
بعــد عمــل روتينــي باحلاجــز االأمنــي 
الثابــت مبدخــل بلديــة احلامــة بعــد 
عملية تفتي�ص ل�ســاحنة خا�ســة متكن 
مــن حجــز هــذه الكميــة التــي اأكــدت 
التجــارة  ملديريــة  الرقابــة  عنا�ســر 
لال�ســتهالك  �ســالحيتها  عــدم  علــى 

والتي بلغت قيمتها حوايل ن�سف مليار 
�ســنتيم، ليتم اإتالفها وحترير حم�ســر 
ق�سائي على �ساحبها وحتويله للجهات 

الق�سائية.

�سي الأورا�سي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

مو�سوع بحث 
البد واأن احلراك مل يعد يعرب عن مطالب �سعبية و�سراع 
ال�سعب  هذا  رغبة  عن  وال  وبقاياها،  والع�سابة  ال�سعب  بن 
با�ستقدام  وحت�سينه  البالد  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  تغيري  يف 
اأجــل جــزائــر جــديــدة تبنى على  مــن  مــوثــوق فيهم  اأنــا�ــص 
احلراك  لكن  موؤ�س�ساتها،  ت�سيري  يف  والكفاءة  الدميقراطية 
وتهديدا حقيقيا  اأزمة حقيقية  اأ�سبح  من وجهة نظري قد 
لل�سيادة الوطنية ولالأمن القومي للبالد، وهذا ما ي�ستلزم اأن 
ننظر اإليها كمو�سوع بحث ن�سخ�ص من خالله االإ�سكالية كي 

جند احللول.
ال  اأخر�ص  ب�سخ�ص  اأ�سبه  اليوم  اأ�سبح  قد  احلــراك  اإن 
اأو  لغريه،  ين�ست  اأن  على  قادر  هو  وال  التكلم  على  قادر  هو 
االأمل  مو�سع  يعرف  وال  ي�سرخ  الذي  املتاأمل  بالر�سيع  اأ�سبه 
واحلل  �سهل  االأخر�ص  مع  للتوا�سل  احلل  اأن  غري  ج�سده،  يف 
ملعرفة مو�سع االأمل لدى الطفل �سهل اأي�سا ولي�ص من ال�سهل 
االإ�سارة لالت�سال مع  "اأمل" ال�سعب، ذلك لوجود فن  معرفة 
اأخر�ص ولوجود تقنية الت�سخي�ص العام للر�سيع بينما  فرد 
ال�سعب وال ميكن  من  املالين  مع  باالإ�سارة  التوا�سل  ال ميكن 
تعتمد  العلمية  البحوث  كانت  فاإذا  لهذا  اأي�سا،  ت�سخي�سهم 
على عينات ال�ستحالة درا�سة جمتمع البحث ككل فكيف يظن 

اجلزائريون اأنه من املمكن معرفة مطالبهم دون "ممثلن"؟
اأظن اأن ما قاله الفريق احمد قايد �سالح يف اآخر خطاب 
عن  تعبريا  بل  وال�سخ�سي  اخلا�ص  راأيه  عن  تعبريا  لي�ص  له 
راأي الكثري من اجلزائرين الذين يرف�سون اأن حتل ال�سعبوية 
حمل املنطق والعقالنية يف قراءة االأمور ويف اإيجاد احللول 
تتما�سى  التي  بل  البع�ص  اأهـــواء  مع  تتوافق  التي  لي�ست 
اأن  قال  �سالح  قايد  احمد  فالفريق  للبالد،  العليا  وامل�سلحة 
ما  �سعار خبيث ولي�ص منطقيا وهذا  "يتنحاو قاع" هو  �سعار 
"بن بيتور" بنف�ص املعنى لكن ب�سيغة اأخرى، والفريق  قاله 
اإيجاد  احمد قايد �سالح طالب بتنظيم احلراك عن طريق 
مع  والتفاو�ص  باأمانة  ال�سعب  مطالب  نقل  باإمكانهم  ممثلن 
ال�سلطة وهذا ما طالب به احمد طالب االبراهيمي عندما 
الفريق  روؤيــة  اأن  يظهر  هنا  واإىل  باحلوار،  اجلي�ص  طالب 
كل  وروؤى  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  املمثل  �سالح  قايد  احمد 
وجوب  يف  م�سرتكة  بيتور  وبن  االبراهيمي  طالب  احمد  من 
اجلزائرين  من  االأغلبية  كان  فاإذا  واملنطق،  العقل  حتكيم 
فما  االبراهيمي"  وطالب  بيتور  "بن  الرجلن  على  متفقن 
الذي يجعلهم يختلفون مع طرح املوؤ�س�سة الع�سكرية املتوافق 

مع بن بيتور وطالب االبراهيمي؟
اأن اجلزائرين لي�سوا يرف�سون احللول املقدمة من  اأظن 
�سالح،  قايد  احمد  الفريق  راأ�سها  وعلى  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
وال اأظن اأن اجلزائرين يرغبون يف ا�ستمرار احلراك اإىل ما 
من �ساأنه تهديد ال�سيادة الوطنية وزعزعة موؤ�س�سات الدولة، 
الو�سو�سة  مبهمة  تكلف  من  هناك  اأن  هي  امل�سكلة  اإن  بل 
والعقالء  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  باأن  �سعر  فلكما  للجزائرين 
املو�سو�سون  ويقول  اإال  االأمل  مو�سع  على  اأيديهم  و�سعوا  قد 
"لي�ص ذلك مو�سع االأمل" حتى بات اجلزائريون يكذبون  ال 
ر�سائل  وي�سدقون  اأنف�سهم  ويكذبون  الع�سبية"  "ر�سائلهم 
نتكلح"  "خايف  مببداأ  عمال  البحار،  وراء  من  بهم  املغررين 
االنتخابات  جترى  يوم  الكربى  "التكليحة"  اأن  يعلمون  وال 
لهم،  مر�سح  بغياب  اجلزائريون  وي�سطدم  احلراك  فينق�سم 
وال ممثلن لهم، وهذا ما ال اأظن اأن الفريق احمد قايد �سالح 
�سي�سمح به الأن املر�سح االأبرز حينئذ �سيكون اأحد االأطراف 
االأمر  فاته هذا  الفريق يف مرات عدة، فهل  منها  التي حذر 
يا ترى؟ لهذا فاأظن اأنه من الوعي اأن يثق ال�سعب يف قرارات 
الوحيدة  بكل �سراحة هي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اجلي�ص الأن 
ما   " ال�سعب  اأن  طاملا  االآن  حد  اإىل  تفعل  ما  تعرف  التي 

عمبالو�ص وا�ص بغا".

قالولو احلبل داه الواد... قالهم 
را�سو يف ايدي يا لوالد... ما تخافو 

على هذا البالد... مادام فيها رجالة 
حتب اخلري للعباد... جمتمعنا مبني 

على التعاون من واد لواد... والتكاتف 
يف كل وقت ومهما الهم علينا زاد...

عرفــت تداعيات بيــان التكتــل النقابي 
رقــم 07 2019  الذي �ُســدد فيــه اللهجة 
حــول  امل�ســوؤولية  البواقــي  وايل  حممــال 
تبعــات الو�ســع املــرتدي لقطــاع الرتبيــة، 
�ســيما واأن التكتل قــرر الدخول يف حركة 
احتجاجيــة بــدءا مــن يــوم 20 مــن هــذا 
ال�ســهر وعلــى اإثر �ســدور املقــال بجريدة 
االأورا�ــص نيوز حول املو�ســوع تدخل  وايل 
الواليــة م�ســعود حجــاج والذي قــرر على 
قبــل  ا�ســتعجالية  حلــول  اإيجــاد  الفــور 
مــع  املقــررة   االحتجاجــات  يف  الدخــول 
ممثلــي التكتــل النقابــي ومديــر الرتبيــة  
وهــو اللقــاء الــذي جــرت وقائعــه مبقــر 

ديوان الوايل ليلة اأم�ص.
وح�ســب بيــان التكتــل فــان اللقــاء متت 
مــن خالله طــرح كل االن�ســغاالت العالقة 

وايل  مــن  �ســاغية  اآذانــا  وجــدت  والتــي 
يف  النقابــي  الــدور  ثمــن  الــذي  الواليــة 
اإىل  اللقــاء  وخل�ــص  املدر�ســة  مرافقــة 
اتخاذ قرارا ت �ســارمة، منهــا اإيفاد جلنة 
حتقيــق اإىل مديريــة الرتبيــة للنظــر يف 
مكتــب  ورئي�ــص  العامــة  االأمينــة  ق�ســية 
املنازعــات وعدم التعامــل نهائيا معهما من 
طــرف التكتــل النقابــي والتعامل املبا�ســر 
مــع مديــر الرتبيــة دون غــريه، كمــا تقرر 
اإيفــاد جلنــة حتقيق وحما�ســبة من طرف 
جمل�ــص املحا�ســبة اإىل اللجنــة الوالئيــة 
قطــاع  لعمــال  االجتماعيــة  للخدمــات 
الرتبية وا�ســتنادا لهذه القرارات املتخذة 
اأعلن التكتل النقابي توقيف كل احلركات 

االحتجاجية املقررة يف وقت �سابق.

جنحــت يف بحــر هــذا االأ�ســبوع  فرقة 
البحث والتدخل BRi التابعة للم�سلحة 
الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 
البواقي، يف و�ســع حد لن�ســاط ع�ســابة 

خمت�سة يف املتاجرة بالقطع االأثرية.
ومت خــالل العملية حجــز قطع اأثرية 
رومانية متثلت يف، متثال المراأة رومانية 
منحوت يدويا من مادة العاج و15 قطعة 
نقديــة معدنية )مادة الربونز( خمتلفة 

االأحجــام وقطعتن حجريتــن من مادة 
ال�ســوان، مــع توقيــف اأربعــة اأ�ســخا�ص 
�ســنة  و38   28 بــن  اأعمارهــم  تــرتاوح 
االأدوات  بع�ــص  حجــز  اإىل  باالإ�ســافة 
التنقيــب واحلفــر، حيــث  امل�ســتعملة يف 
اأجنــز �ســدهم ملفــا جزائيــا عن ق�ســية 
احليازة واملتاجــرة بقطع اأثرية وقدموا 
مبوجبه اأمام نيابة حمكمة اأم البواقي.

اأفــادت اأم�ــص م�ســادر طبيــة مب�ست�ســفى �ســليمان 
عمريات مبدينة عن مليلة بوالية اأم البواقي، عن 
ت�ســجيل م�ســالح االأمرا�ــص املتنقلة لثــالث حاالت 
تخ�ــص التهــاب الكبد )ب (، وذلــك مبنطقتي اأوالد 
حملــة واأوالد قا�ســم، ليتم و�ســعهم حتــت الرقابة 
الطبيــة مــن قبل االأطبــاء، اأيــن يتوقــع نقلهم اإىل 

م�ست�سفى ابن بادي�ص مبدينة ق�سنطينة. 

متكنــت م�ســالح الــدرك الوطني لوالية خن�ســلة، 
مــن االإطاحــة بع�ســابة خمت�ســة يف تهريــب االآثار 
نحــو دول اأوروبيــة وذلــك بعــد ن�ســب كمــن حمكم 
على م�ســتوى ق�سر الكاهنة امللكي ببلدية بغاي، اأين 
مت �ســبط �سخ�ســن يف حالة تلب�ص بالتنقيب داخل 
ق�ســر الكاهنــة  امللكي ليتــم القب�ــص عليهما وحجز 
عتــاد التنقيــب وا�ســرتجاع بع�ــص االآثــار املتنوعة، 
ليبقــى التحقيق متوا�ســل بغية الو�ســول اإىل باقي 
اأفــراد الع�ســابة املتكونــة من اأ�ســخا�ص مــن مناطق 
خمتلفة من البالد تعمل لدى �سبكة دولية خمت�سة 

يف تهريب االآثار نحو ايطاليا.

تعر�ص اإمام اأحد امل�ساجد مبدينة عن مليلة، 
اإىل عملية ن�ســب واحتيال مــن قبل جمموعة 
من االأ�سخا�ص الذين اأوهموه بامتالكهم لقطعة 
اأر�ســية قاموا ببيعها له بـ650 مليون �ســنتيم، 
وح�ســب م�ســادرنا اأن االإمام قام مبنحهم املبلغ 
املــايل كامال بعد منحه عقد مزور بعد �ســاعات 
قليلة من حت�ســلهم على املبلغ، قبل اأن يختفوا 
بعد ذلك عن االأنظار، حيث با�ســرت ال�ســلطات 

املخت�سة حتقيقاتها املكثفة للو�سول اإليهم.

اكت�ساف 3 حالت للتهاب 
الكبد بعني مليلة

تفكيك ع�سابة خمت�سة 
يف تهريب الآثار نحو دول اأوروبية 

جمهولون يحتالون على 
اإمام وي�سلبونه اأزيد 

من ن�سف مليار

حجز م�سروبات منتهية ال�سالحية 
و30 قنطار من اللحوم الفا�سدة

خن�صلـة

قاملة

معاوية. �ص

معاوية. �ص

بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

متكنت م�سالح االأمن 
بوالية قاملة، من توقيف 

�سخ�ص يعترب من اأخطر 
مروجي املوؤثرات 

واملهلو�سات العقلية 
بوالية قاملة، العملية 

جاءت بعد و�سول 
معلومات موؤكدة تفيد 
قيام اأحد االأ�سخا�ص 

برتويج املخدرات، 
االأقرا�ص املهلو�سة، 

واملواد ال�سيدالنية على 
م�ستوى حي �سديقي 
الطيب بقاملة، وبعد 

عملية الرت�سد مت 
توقيف امل�ستبه فيه 
البالغ من العمر33 

�سنة. حيث عرث مبنزله 
على كمية من معتربة 

من االأقرا�ص ذات 
التاأثري العقلي تقدر بـ 

من  وكمية  قر�ص   892
املخدرات باالإ�سافة 

اإىل �سالح اأبي�ص، املتهم 
قدم بحر هذا االأ�سبوع 
اأمام اجلهات الق�سائية 
املخت�سة، اأين �سدر يف 

حقه اأمر اإيداع.
عالء. ع

ملودع. ج

ملودع. ج

عقب لقاء الوايل مع  التكتل النقابي امل�شتقل 


