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تقبل اهلل �صيام اجلميع

ب�صكرة

خن�صلة
درو�س  من  ت�ستفيد  امراأة   159

حت�سي�سية لتنمية الروح املقاوالتية

نفوق بقرة وعجلها يثري خماوف 

�سكان بوادي ال�سعبة

طالبوا بالكهرباء الفالحية

للحفاظ على ن�ساطهم الفالحي

ب�سبب الظروف ال�سعبة

 التي يعي�سونها منذ انتقالهم 

اإىل �سكناتهم اجلديدة

اأمـرا�ض املا�سيـــة 
ت�ستفحل جمددا بباتنة

مواطنون يغلقون 
مقر بلدية اجلزار

فالحون ينتظرون 
اإي�سالهم بالكهرباء 

بقرى باتنــــة

توقع اإنتاج اأكرث من 30 
األف قنطار من احلبوب

م�ستفيدون من 
�سكنات اجتماعية

 باأوالد خملوف يحتجون

قاملة

�ص 05

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

قـرى تئن حتت وطـاأة املعانـاة بخن�سلة
ينا�سد �سكان قرية عني ال�سيد اجلبلية باإقليم بلدية طامزة وعلى بعد 20 كلم عن عا�سمة الوالية خن�سلة، ال�سلطات املحلية 

بااللتزام الكامل بتنفيذ وعودها التي �سطرتها قبل �سنوات والقا�سية باالهتمام اأكرث بان�سغاالت �سكان املناطق املحرومة من 

التنمية، حيث طالب العديد من ال�سكان يف لقائهم مع »االأورا�س نيوز« اجلهات املعنية، ب�سرورة تطبيق خمتلف امل�ساريع التنموية 

التي كان من الفرو�س اأن يتم اإجنازها منذ وقت بعيد...

�سكانها ينتظرون بزوغ �سم�س اال�ستقالل

العــــدالة تفتح 
ملفات الف�ساد ب�سطيف

حتقيقات معمقة يف قطاعات ح�سا�سة وتوقيفات باجلملة

با�سرت ال�سرطة الق�سائية الأمن والية �سطيف، حتقيقات معمقة يف 

اأكرب ق�سية ف�ساد بوالية �سطيف، واملتمثلة يف العقار ال�سناعي بكل من 

منطقة الن�ساطات ال�سناعية، احلا�سي "اأوالد �سابر"، قجال، ال�سفيهة 

وحلماالت "عني الرمان"، التي منحت با�سم اال�ستثمار الأ�سخا�س اأ�ساحب 

مال نافذين ورجال اأعمال بطرق م�سبوهة، بتواطوؤ من الهيئات املعنية 

�س 05ورجال نافذين بالوالية من اأ�سحاب القرار...

�س 05

املراأة تقتحم عامل 
املقاوالتية بخن�سلة

  ANEP. G



nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

حني ترى اأنياب "حداد"... 
فال ت�سن اأنه ي�سحك

الرئي�ص  حــداد  �سخ�سية  �سكلت  طاملا 

واحد  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  ملنتدى  ال�سابق 

البالد  يف  الــنــافــذيــن   االعــمــال  ـــال  رج

غمو�سا، وخا�سة بعد حتّوله يف رم�سة عني 

اإىل  املادية  البوتفليقية  العهدة  خالل 

�سخ�سية �سيا�سية ذات وزن ثقيل رافقتها 

الب�سيط  ا�ستفهام يف ذهن املواطن  عالمة 

يف  املنت�سرين  "املغابني"  جميع  وذهنيات 

كل اأطراف البالد  �سواء تعلق االأمر مبدى 

تزيد  التي  الطائلة  ثرواتها  اأو  نفوذها 

يوما بعد يوما، ثم وكاأهم �سيء الذي حار 

ال�سخ�سية  هذه  متكن  كيف  هو  الكل  فيه 

من ت�سلق �سلم ال�سلطة ليزيد نفوذها بها 

يف  فتكون  م�ساورات  وال  انتخابات  دون 

على  �ساغط  لوبي  اأهــم  الباترونة  اإطــار 

امل�سوؤولني.

توقع  ال�سعبي  احلـــراك  حتــرك  ومنذ 

ال�سخ�سية  هذه  حما�سبة  تتم  اأن  ال�سعب 

بالذات لي�ص الأنه ك�سف عنها ملفات ف�ساد 

وا�سحة اأو تبني منها تورطا، واإمنا لدرجة 

النوع من رجال االعمال  عدم ثقته بهذا 

يف  يد  لهم  تكون  ما  غالبا  الذين  املبهمني 

حالة  وتــدهــور  الف�ساد  ق�سايا  من  كثري 

ال�سعب وزيادة فجوة يف املال العام، وحتى 

وهو  حـــداد  على  القب�ص  الــقــاء  حلظة 

"حلبها  التي  البالد  من  اخلــروج  يحاول 

ــادي  امل النفوذ  ان  ال�سعب  ظــن  طويال" 

لهذه ال�سخ�سية �سي�ستثنيها من املحا�سبة 

ليتفاجاأ  بالذات،  ربراب  مع  حدث  مثلما 

الوجوه ويتفاجاأ اكرث  مبحاكمة كل تلك 

نظرا  بــالــذات  ــداد  ح حماكمة  بتاأجيل 

ذلك  من  حــرية  واالأكــرث  ال�سهود،  لغياب 

اخلطى  ــق  واث للمحاكمة  ــداد  ح ــول  دخ

"ما ني�ص  يطلق ابت�سامة عري�سة مفادها 

خايف" اأو قد تكون ذات معنى "اأعلى ما يف 

خيلكم اأركبوه" وقد حتمل تلك التك�سرية 

معان اأخرى كثرية.

                                                              في�س من غي�س 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: �سعيد جالب 
)وزير التجارة(
..."ن�سعى لإيجاد �سوق ل�سادراتنا خارج 

املحروقات يف اإثيوبيا".

نحيو  غيير  راجيييل...  يييا  قلنا: 
علينا الغال هنا يكفي.

auresbook

هــو عــدد الوحــدات ال�ســكنية اجلاهــزة مــن خمتلــف ال�ســيغ التي 

تنتظــر ا�ســتكمال اأ�ســغال التهيئــة اخلارجيــة لتوزيعها علــى املكتتبني 

عــرب الوطن،حيــث اأن املبالغ املالية الإجناز ال�ســكنات واأ�ســغال التهيئة 

اخلارجيــة مت توفريهــا مــن طــرف الدولــة ومل يبــق اال مبا�ســرة هذه 

االأ�ســغال وتهيئــة االأحيــاء اجلديدة للتمكــن من توزيع هذه ال�ســكنات 

على اأ�سحابها، ح�سب وزير ال�سكن والعمران واملدينة كمال بلجود.

�سهد الطريق الرابط بني بلدية ثنية العابد وبلدية 

اآري�ــص بوالية باتنة وبالتحديد يف املكان امل�ســمى ثنية 

بعلي يف االأيام القليلة املا�سية حادث مرور اأودى بحياة 

امــراأة وابنتهــا التــي مل تتجــاوز االأ�ســبوع مــن عمرها، 

ذلك بعــد اأن انحرفت ال�ســيارة عن الطريــق وهوت اإىل 

اأ�ســفل الــوادي بطريقة تطــرح العديد من الت�ســاوؤالت 

حــول مهمــة امل�ســوؤولني اإذا كانوا ي�ســلكون ب�ســكل دوري 

ذات الطريــق ومل ينتبهــوا اإىل اأن الكثــري مــن املقاطــع 

علــى م�ســتواها بحاجــة اإىل تثبيــت حواجــز حديدية 

متنــع تكرار مثل هذه احلــوادث، فهل حل مبداأ "ماهي�ص 

م�سوؤوليتي" حمل االإن�سانية لدى بع�ص امل�سوؤولني؟

م�سوؤولون غري م�سوؤولني

األف  200

رقم
اليـــوم

زووووووم الأورا�س....
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لكل مقام مقال

حتولت اإ�سارات املرور ال�سوئية مبدينة مروانة اإىل ديكور يزين بع�ص طرقاتها ال غري، حيث 

توقفت عن العمل منذ مدة دون اأن تبادر اجلهات الو�سية اإىل اعادة ت�سغيلها.

رانا دافنينو مع بع�ض؟!
يف بع�ص االأحيان نن�سى اأنف�سنا اأمام من يعرف 

الكثري من تفا�سيلنا اخلفية لكونه من املقربني..

فنحاول اأن نظهر اأمامه بعك�ص ما يجمعنا..

اأو نبدي اآراء ال ت�ستقيم مع مبادئنا املعروفة 

بالن�سبة للمتلقي..فيبدي ا�ستغرابه بالقول " رانا 

دافنينو مع بع�ص " تعبريا عن املعرفة العميقة 

التي تتجاوز �سطحية العالقات مع االآخرين حيث 

تغيب عنهم ال�سخ�سية الفعلية وُنظهر ما يحب اأن 

يراه االآخرون منا..

 وق�سة هذا املثل الذي نردده بني حني واآخر 

تعود اإىل اأخوين جمعهما ال�سفر الطويل على 

حمار كانوا ي�سمونه "بو جمعة" لكونه يتحمل 

م�سقة العمل الأيام االأ�سبوع باأكملها دون كلل اأو 

ملل وال يرتاح اإال وقت "�سالة اجلمعة" ف�سمي 

بوجمعة الرتباط وقت راحته بها.

ويف ذلك ال�سفر عانى االأخوان وحمارهما 

االأمرين من جوع وعط�ص وتعب واإرهاق اأخذ بهم 

كل ماأخذ ما اأدى اإىل موت احلمار..فقاما بدفنه 

وبقيا اإىل جانب قربه يبكيان حظهما وحمارهما 

بحرقة بالغة لفتت انتباه اأحد املارين فقال 

لهم من "امليت" قاال له "بوجمعة" فظن الرجل 

اأنه اإن�سان طيب واإال ملا كانا يبكيان عليه بتلك 

الطريقة املوؤثرة..فتعاطف كل من مير على القرب 

معهم فكرثت املاآدب حوله "واملنادب" فتو�سع 

العزاء بن�سب خيمة كبرية الحتواء املعزين 

الذين حتولوا مع االأيام اإىل زوارا وقا�سدين 

للربكة وكرثوا وانهال معهم جزيل عطائهم 

من التربعات "وملح اليد" الذي مينح مقابل ما 

يدعيه االأخوان من كونهما يفكان عقدة العان�ص 

وي�سفيان املري�ص ويجريان "�ساقية مال التاجر" 

)بربكة "�سي بوجمعة" الويل ال�سالح والنور 

َنا  الوا�سح احلجة يف زمانه والراقد يف مكانه( فكوَّ

ثروة طائلة يف زمن ق�سري جدا وكانا يقت�سمان 

املال كل يوم..حتى جاء اليوم امل�سهود الذي 

تخا�سم فيه االأخوان لكون اأحدهما جار على 

االآخر بق�سمة مل تر�سه فتم�سح بال�سريح وقال 

�ساأ�سكوك ل�سيدي بوجمعة ف�سحك اأخوه قائال له 

دافنينو مع بع�ص". رانا  ما تتم�سخر�ص  "يا ولدي 

الأورا�س بلو�س+ الأربعاء 11 مايو 2969/ 22  ماي 2019 املوافق لـ 17 رم�ضان 021440

ا�سرتجاع الأموال املنهوبة ؟؟

ال�سينمائي كان  مهرجان  يف  ي�سدح  قاع"..  "يتنحاو 

�سدد وزير العدل �سليمان براهمي على اأن الوقاية من جرائم الف�ساد ومكافحتها ت�ستوجب من النيابات 

العامة لدى املجال�ص الق�سائية االإدارة واالإ�سراف امل�ستمرين والدقيقني على التحقيقات االأولية لل�سبطية 

الق�سائية، وذلك من خالل "تعميق التحريات ب�ساأنها لك�سف اجلناة وح�سر عائداتهم االإجرامية وحتديد 

مكان تواجدها واإح�سائها”، ويف هذا االإطار، اأكد براهمي على اأن الوقاية من هذه االآفة تقت�سي ا�ستغالل 

كافة االآليات القانونية املتوفرة واللجوء، اإذا ما اقت�سى االأمر، اإىل التعاون الدويل، بهدف توقيف اجلناة 

االأموال  ا�سرتجاع  وكذا  اجلمهورية  لقوانني  طبقا  ملحاكمتهم  املخت�ص  اجلزائي  الق�ساء  على  واإحالتهم 

املنهوبة حماية للمال العام.

''بابي�سا''  فيلم  يف  �ساركن  جزائريات،  ممثالت  قامت 

للمخرجة مونية مدور، الذي ي�سارك يف الدورة الـ72 من 

مهرجان ''كان'' ال�سينمائي، برفع �سعار احلراك ال�سعبي 

ال�سجادة  على  مرورهَنّ  خالل  قاع''،  ''يتنحاو  باجلزائر 

احلمراء واأمام جمهور غفري ح�سر املهرجان.

والقت احلادثة تفاعاًل اإيجابيًا من رّواد مواقع التوا�سل 

االجتماعي، وقام العديد منهم باإعادة ن�سر �سور املمثالت 

والو�سائط  املن�سات  خمتلف  عرب  االأحمر  ال�سجاد  على 

االجتماعية، التي و�سفتهَنّ بـ ''احلرائر''.

فيما ن�سرت ال�سفحة الر�سمية للمهرجان على اإن�ستغرام 

ال�سورة، والقت اإعجاب الكثريين من م�ستخدميه.

بوتلة،  �سريين  املمثلة  قالت  احلادثة  على  تعليقها  ويف 

اإنها  باالإن�ستغرام،  الر�سمي  ح�سابها  عرب  الفيلم،  بطلة 

خالل  من  واملخرجة،  املمثالت،  زميالتها  رفقة  حاولت 

هذه االلتفاتة ورفع �سعار ''يتنحاو قاع'' م�ساندَة ال�سعب 

الـ13  اجلمعة  كانت  اأنها  خا�سة  حراكه،  يف  اجلزائري 

للحراك، كما اأردنا لفت انتباه �سناع ال�سينما العاملية ملا 

يحدث يف اجلزائر، وفيلم ''بابي�سة''، الذي ميثل ال�سينما 

اجلزائرية يف ''كان'' 2019، يعالج مو�سوع حقوق املراأة 

يف اجلزائر، وهو من اإخراج مونية مدور.

�سعارات  ُترفع  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  اأنها  اإىل  وُي�سار 

ففي  معينة،  لق�سايا  داعــمــة  م�سريات  اأو  مناه�سة، 

�سهد  ال�سينمائي  ''كـــان''  ملهرجان  املا�سية  الن�سخة 

االأحمر،  الب�ساط  على  رمزية  م�سرية  تنظيم  املهرجان 

�ساركت بها نحو 82 ممثلة، على غرار ''جني فوندا، �سلمى 

حايك، ماريون كوتيار''، وهو رقم ي�ساوي عدد االأعمال 

مهرجان  يف  للعر�ص  اختيارها  ومت  ن�ساء  اأخرجتها  التي 

''كان''ال�سينمائي.

عائلة كونيناف و�سلت حتى اىل �سوناطراك
طريقة  عن   ،”Kou GC“ �سركتهم  عرب  كونيناف  لعائلة  هامتني  �سفقتني  �سوناطراك  جممع  منح 

دي�سمرب   4 يف  الذي  االأول،  العقد  ويتعّلق  عمومية،  �سفقات  االإعــالن  عرب  املــرور  دون  ومن  الرتا�سي 

2017، باإجناز مقر اإداري ملديرية الّنقل عرب االأنابيب بحا�سي الرمل، وتبلغ قيمة العقد 1.61 مليار 
دينار.اأما العقد الثاين فاإنه يف 24 اأفريل 2018، باإجناز قاعدة حياة بتني فوي تبنكورت يف منطقة 

اإليزي الذي تقّدر قيمته 1.96 مليار دينار، على الرغم من اأّن االإجراءات تن�ص على مناق�سات لتحديد 

املتعامل املتح�سل على ال�سفقة.



nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

حني ترى اأنياب "حداد"... 
فال ت�سن اأنه ي�سحك

الرئي�ص  حــداد  �سخ�سية  �سكلت  طاملا 

واحد  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  ملنتدى  ال�سابق 

البالد  يف  الــنــافــذيــن   االعــمــال  ـــال  رج

غمو�سا، وخا�سة بعد حتّوله يف رم�سة عني 

اإىل  املادية  البوتفليقية  العهدة  خالل 

�سخ�سية �سيا�سية ذات وزن ثقيل رافقتها 

الب�سيط  ا�ستفهام يف ذهن املواطن  عالمة 

يف  املنت�سرين  "املغابني"  جميع  وذهنيات 

كل اأطراف البالد  �سواء تعلق االأمر مبدى 

تزيد  التي  الطائلة  ثرواتها  اأو  نفوذها 

يوما بعد يوما، ثم وكاأهم �سيء الذي حار 

ال�سخ�سية  هذه  متكن  كيف  هو  الكل  فيه 

من ت�سلق �سلم ال�سلطة ليزيد نفوذها بها 

يف  فتكون  م�ساورات  وال  انتخابات  دون 

على  �ساغط  لوبي  اأهــم  الباترونة  اإطــار 

امل�سوؤولني.

توقع  ال�سعبي  احلـــراك  حتــرك  ومنذ 

ال�سخ�سية  هذه  حما�سبة  تتم  اأن  ال�سعب 

بالذات لي�ص الأنه ك�سف عنها ملفات ف�ساد 

وا�سحة اأو تبني منها تورطا، واإمنا لدرجة 

النوع من رجال االعمال  عدم ثقته بهذا 

يف  يد  لهم  تكون  ما  غالبا  الذين  املبهمني 

حالة  وتــدهــور  الف�ساد  ق�سايا  من  كثري 

ال�سعب وزيادة فجوة يف املال العام، وحتى 

وهو  حـــداد  على  القب�ص  الــقــاء  حلظة 

"حلبها  التي  البالد  من  اخلــروج  يحاول 

ــادي  امل النفوذ  ان  ال�سعب  ظــن  طويال" 

لهذه ال�سخ�سية �سي�ستثنيها من املحا�سبة 

ليتفاجاأ  بالذات،  ربراب  مع  حدث  مثلما 

الوجوه ويتفاجاأ اكرث  مبحاكمة كل تلك 

نظرا  بــالــذات  ــداد  ح حماكمة  بتاأجيل 

ذلك  من  حــرية  واالأكــرث  ال�سهود،  لغياب 

اخلطى  ــق  واث للمحاكمة  ــداد  ح ــول  دخ

"ما ني�ص  يطلق ابت�سامة عري�سة مفادها 

خايف" اأو قد تكون ذات معنى "اأعلى ما يف 

خيلكم اأركبوه" وقد حتمل تلك التك�سرية 

معان اأخرى كثرية.

                                                              في�س من غي�س 

ق.و

ق.و

ق.و

ق.و

ق.و
ق.و

ق.و

بخالف ما ذهبت �إليه عناوين �جلر�ئد، و�ملو�قع �لإخبارية عن "متل�ش" �جلي�ش من مو�جهة مطالب �حلر�ك بحلول �أ�صبحت 
�أكرث من ملحة، و�إد�رة ظهر �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ملبادرة "�لثالثي" �لأخرية حلل �لأزمة �لتي ت�صهدها �لبالد بعد تاأجيل رئا�صيات 
"كلمته" �لأوىل، مبر�فقة �حلر�ك  04 جويلية يف نف�ش �ملنحى حتى �لآن، فقد بقي �جلي�ش عند  18 �أفريل، و�صري رئا�صيات 

�ل�صلمي رغم �لت�صويق �لإعالمي "�ل�صيء" لر�صائل قائد �لأركان. 
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ف�سل نائب وزير الدف��اع الوطني، قائد االأركان 

الفريق اأحمد قايد �سالح و�سع االأمور ال�سيا�سية 

يف حدود نطاقها، وعدم اخللط بني ما هو �سيا�سي 

مبا هو اأمني بحت. 

ففي ر�سالة اأم���س االأول من الناحية الع�سكرية 

الرابع��ة بورقل��ة، اأع��اد قائ��د االأركان ترتي��ب 

اللعبة ح�سب قواعده��ا الد�ستورية والقانونية، 

املوؤ�س�س��ة  اإقح��ام  حم��اوالت  بذل��ك  راف�س��ا 

الع�سكري��ة يف لعب��ة ال تعن��ي جم��ال تخ�س�سها، 

وه��ذا بدع��وة ال�سيا�سي��ني اإىل ح��ل "م�ساكلهم" 

داخ��ل اإطار االأ�سرة ال�سيا�سي��ة القائمة، واالأهم 

دون تالعب بجماهري ال�سعب. 

م��ن  كلمت��ه  م�سم��ون  يف  االأركان  قائ��د  وب��دا 

ورقل��ة اأم���س االأول غ��ري منحاز ل�سلط��ة احللول 

الد�ستورية، على ح�ساب بقية االأطراف، مبا فيها 

��ه الفريق مبفردات  احل��راك ال�سعبي الذي خ�سّ

غاي��ة يف التوا�سل، وعدم اإع��الن القطيعة معه، 

وال م��ع مطالب��ه امل�سروع��ة، ح�سب م��ا روجت له 

عناوين اإعالمية داخليا وخارجيا.

وو�س��ع احمد قاي��د �سالح اأكرث م��ن خط واحد 

اأ�سف��ل املطالب امل�سروعة، ب�سب��ب تدخل اأطراف 

ق��ال عنها "اأنه��ا ركبت موج��ة احل��راك ال�سلمي 

لتمري��ر اأجن��دات فئوية، وم�سال��ح تعدت مفهوم 

ال�سخ�سي��ة اإىل "اخلبيث��ة" م��ن خالل م��ا تروج 

ل��ه ال�سع��ارات الدخيلة والراي��ات ال�ساعية لغري 

م�سلحة اجلزائر واجلزائريني. 

وبخ��الف ما ذهب��ت اإلي��ه املناب��ر االإعالمية يف 

حدي��ث بع�سها ع��ن اإدارة موؤ�س�سة اجلي�س الظهر 

ملب��ادرة اأحمد طال��ب االإبراهيم��ي، وعلي يحيى 

عبد النور، ور�سيد بن يل�س، فاإن موؤ�س�سة اجلي�س 

ح��ددت بو�س��وح وقوفها على م�ساف��ة واحدة من 

جمي��ع االأط��راف الفاعل��ة يف ال�ساح��ة، ما يعني 

اأن "خط��اأ" يف العن��وان الذي اأر�سل��ت اإليه ر�سالة 

"الع�سك��ر" اإىل فت��ح ح��وار  "الثالث��ي" بدع��وة 
مبا�سر م��ع احلراك رغم تعه��د اجلي�س مبرافقة 

العملي��ة ال�سيا�سية ولي�س اإدارتها اأو لعب اأي دور 

يف خمرجاتها. 

ترف���س  اجلي���س  موؤ�س�س��ة  اأن  وا�سح��ا  ويب��دو 

توجي��ه دعوات احل��وار، اأو املب��ادرات ال�سيا�سية 

بعن��وان "الثكنة" على الظرف، بدال من ال�سلطة 

اأقرته��ا احلل��ول الد�ستوري��ة،  ال�سيا�سي��ة الت��ي 

اإىل  الذه��اب  اأن  االأركان  قائ��د  يق��ول  والت��ي 

رئا�سي��ات نزيه��ة و�سفاف��ة يتعه��د فيه��ا اجلي�س 

بحماي��ة �س��وت وخي��ار ال�سعب ه��و بداية احلل 

االنتقالي��ة  املراح��ل  مغب��ة  الب��الد  لتجني��ب 

املفتوحة على جمي��ع االحتماالت، مبا فيها تلك 

ال�سيئ��ة والقا�سي��ة ج��دا ملوق��ع اجلزائ��ر و�سط 

املحف��ل ال��دويل، والقت�س��اد الب��الد ال��ذي ب��ات 

يكبله التاأخر عن االإقالع احلقيقي نحو "جزائر 

جديدة" تنبثق من خيار ال�سندوق احلر. 

و�سب��ق لوزي��ر اخلارجي��ة يف عه��د الرئي���س بن 

جدي��د اإطالق مب��ادرة �سيا�سي��ة ال�سب��ت املا�سي 

مبعي��ة زميلي��ه احلقوق��ي يحيى علي عب��د النور 

والل��واء املتقاع��د ر�سيد ب��ن يل�س اعتم��دت على 

توجيه الدعوة مبا�س��رة ملوؤ�س�سة اجلي�س يف فتح 

حوار مع ممثل��ي احلراك، وهي املبادرة التي هلل 

له��ا البع�س كث��ريا قب��ل �سدوره��ا دون اأن حتمل 

"خطة" وا�سحة للخروج من االأزمة، يف ما طرح 
متابعون ت�س��اوؤالت عميقة حول م�سمون مبادرة 

"الثالثي" التي بدت لغما اأكرث منها حال، وهو ما 
اأجاب عليه قائد االأركان يف ر�سالة ورقلة االأوىل 

اأم���س االأول باأن املغامري��ن فقط من يبحثون عن 

اإطال��ة اأم��د االأزم��ة يف اجلزائ��ر حت��ت عناوي��ن 

الذه��اب اإىل املراحل االنتقالي��ة املفتوحة على 

كل االحتماالت.

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، نائب 

وزي��ر الدفاع الوطني، الفريق اأحمد قايد �سالح 

اأن “النهج املتبع يف جمال مكافحة الف�ساد يرتكز 

على اأ�سا�س متني و�سلب الأنه مبني على معلومات 

�سحيحة وموؤكدة وي�ستند اإىل ملفات ثقيلة مما 

اأزع��ج الع�ساب��ة واأث��ار الرع��ب لديه��ا ف�سارعت 

لعرقلة جهود اجلي�س وجهاز العدالة”.

ويف كلم��ة األقاها خالل اليوم الثاين من زيارته 

للناحية الع�سكرية الرابعة، دعا الفريق اأحمد 

يتحل��ى  اأن  اجلزائ��ري  “ال�سع��ب  �سال��ح  قاي��د 

بيقظ��ة �سدي��دة واأن وي�س��ع ي��ده يف ي��د جي�سه 

اخلبيث��ة  املخطط��ات  الأ�سح��اب  ي�سم��ح  ال  واأن 

الت�سل��ل بني �سفوف ال�سعب مهم��ا كانت الظروف 

واالأحوال”.

وقال رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي “اإن 

ي��وم الطال��ب يحمل مع��اين دالالت عميقة على 

م��دى وعي الطالب اجلزائ��ري واإدراكه حلقيقة 

امل�سلحة العليا للبالد وبقي هذا املوقف الوطني 

للطلبة رم��زا بارزا من رم��وز توافق اجلزائريني 

كل  ف��وق  اجلزائ��ر  تبق��ى  اأن  عل��ى  وحر�سه��م 

اعتبار”.

اأعلن��ت املجموعة الربملاني��ة حلزب جبهة التحري��ر الوطني تعليق كل 

ن�ساطات الهياكل التابعة للكتلة الربملانية لالأفالن باملوؤ�س�سة الت�سريعية 

اإىل غاية ا�ستقالة رئي�س املجل�س معاذ بو�سارب.

وج��اء موق��ف الكتل��ة بعد الدع��وة التي وجه��ت اأم���س االأول لبو�سارب 

م��ن اأجل تق��دمي ا�ستقالته من املن�سب وهو مطلب رفع��ه االأ�سبوع املا�سي 

االأمني العام للحزب جبهة التحرير الوطني  حممد جميعي.

مّث��ل ي��وم اأم���س، كل م��ن الوزي��ر 

اأويحي��ى  اأحم��د  ال�ساب��ق  االأول 

رفق��ة �سلفه يف املن�سب عبد املالك 

�سالل، اأمام املحكم��ة العليا للنظر 

يف اإط��ار التحقي��ق املفتوح �سدهم 

من قبل العدالة.

و�سيحق��ق ق�س��اة املحكم��ة العليا 

اأي�سا مع ال��وزراء ال�سابقني، عمار 

ت��و، ك��رمي ج��ودي، عب��د الغن��ي 

زعالن، عم��ارة بن يون���س، ح�سني 

ن�سيب، يف ته��م  منح امتيازات غري 

مربرة، اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة، 

ا�ستعمال اأموال عمومية على نحو 

غري �سرعي.

اال�ستم��اع  مت  فق��د  وللتذك��ري 

لع�س��رات امل�سوؤولني ي��وم اخلمي�س 

املا�سي، من طرف قا�سي التحقيق 

مبحكم��ة �سي��دي اأحمم��د، حي��ث 

حما�س��ر  يف  اأ�سماوؤه��م  وردت 

التحقي��ق م��ع رجل االأعم��ال علي 

حداد واالإخ��وة كونيناف املتهمني 

يف ق�سايا ف�ساد.

حلزب  العام  االأم��ني  جميعي،  حممد  اأك��د 

جبهة التحرير الوطني، اأنه يدعم املوؤ�س�سة 

الوحيدة  “املوؤ�س�سة  اأنها  ب�سبب  الع�سكرية 

الواقفة وهي امتداد �سعبي، باالإ�سافة اإىل 

موحدة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تظل  ذل��ك، 

ومتما�سكة وكاملة”.

لكونه  للجي�س  اأن دعمه  اأكد جميعي  كما 

“موؤ�س�سة نوفمربية تدعو اإىل اخلروج من 
االأزمة يف االإطار الد�ستوري ملنع البالد من 

دخول متاهات غري موؤكدة، وحافظت على 

يف  للعامل  مثاالاً  و�سربت  ال�سعبي  احلراك 

اإدارتها لهذه الفرتة احل�سا�سة التي متر بها 

البالد”.

فيقول  االنتقالية،  املرحلة  وبخ�سو�س 

االأمني العام لالأفالن اأنه �سد هذه الفكرة، 

االنتقالية،  املرحلة  �سد  “نحن  وي��وؤك��د 

ال��ف��رتات  ه���ذه  وب�����س��ي��ط:  واح���د  ل�سبب 

اأنها غري فعالة وخطرية يف العديد  اأثبتت 

يعني  ال�سيا�سي  االن��ت��ق��ال  ال��ب��ل��دان.  م��ن 

الد�ستور.  وقوة  القانون  قوة  وجود  عدم 

اأن  موؤكدا  بتداعياتها”،  التنبوؤ  ميكن  وال 

والبحث  بناء،  حوار  اإجراء  يوؤيد  االفالن 

عن احلل يف االإطار الد�ستوري.

فيقول  جويلية،  الرابع  انتخابات  وعن 

ال�سعب يطالب بانتخابات ذات  اإن  جميعي 

م�سداقية و�سفافة، وللقيام بها فهي حتتاج 

ال  التي  احلالة  وهي  م�ستقلة،  جلنة  اإىل 

توجد اليوم، بح�سب جميعي، الذي اأ�ساف 

هو  ال�سعبي  للحراك  االآخ���ر  املطلب  اأن 

ميكننا  “ال  االنتخابات،   قوانني  مراجعة 

غنى  فال  رئا�سية،  انتخابات  اإىل  الذهاب 

م�ستقلة  جلنة  وهما  ال�سرطني  ه��ذان  عن 

االنتخابات  على  واالإ����س���راف  للتنظيم 

حد  على  االنتخابات”،  قانون  ومراجعة 

قول جميعي.

حلوال  جند  اأن  “ميكننا  جميعي  وي�سيف 

االنتخابات  لتاأجيل  الد�ستور  اإط���ار  يف 

اإىل  حتتاج  اجلزائر  الأن  قليال،  الرئا�سية 

وكذلك  اقت�سادنا  حلماية  اال���س��ت��ق��رار 

يجب  احل��االت،  جميع  يف  ولكن  حدودنا. 

اأن تكون هناك انتخابات رئا�سية الختيار 

و�سيادة  بحرية  القادم  اجلمهورية  رئي�س 

وعدم االنخراط يف مرحلة انتقالية ذات 

عواقب غري متوقعة".

رفع االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، حممد جميعي، العقوبة امل�سلطة ع�سو 

جمل�س االأمة عبد الوهاب بن زعيم، بعد اأن اأ�سدر جميعي قرارا يق�سي باإعادة اإدماج عبد 

الوهاب بن زعيم يف �سفوف حزب جبهة التحرير الوطني واإلغاء كل العقوبات ال�سادرة 

يف حقه.

العام  احلزب  �سفوف  من  زعيم  بن  اأق�سى  عبا�س  ولد  جمال  ال�سابق  العام  االأمني  وكان 

الفارط بعد اإحالته على جلنة االن�سباط ب�سبب مطالبته باإقالة وزيرة الرتبية الوطنية، 

نورية بن غربيت.

طالئع  حزب  رئي�س  فلي�س  بن  علي  �سدد 

احلريات ،على �سرورة الوحدة والتما�سك، 

يف  اجلزائر  دخول  خطورة  بذلك  حمذرا 

على  وعلق  ال�سيا�سية،  لالن�سقاقات  م�سرح 

الفاي�سبوك  موقع  يف  الر�سمية  �سفحته 

جزائرية  اأم���ة  ''ن��ري��د  ق��ائ��ال:  اأم�����س، 

والبنيان،  االأرك���ان  ومر�سو�سة  موحدة 

اأ�سباب  تكمن  والتما�سك  الوحدة  يف  الأن 

الدفاع عن  ُي�سمن  وفيهما  والتطور،  القوة 

التاأثري  يح�سل  وبف�سلهما  البلد،  م�سالح 

العامل''،  ويف  اجلهوي  حميطه  رقعة  يف 

الدخول يف  يف حني حذر اجلزائريني من 

نريد  ''ال  قائال:  �سيا�سي،  وان�سقاق  تفتت 

وم�سلولة  اجل�سم  مفتتة  جزائرية  اأم��ة 

للتمزقات  م�����س��رح��ا  ت��ك��ون  االأو�����س����ال، 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  واالن�سقاقات 

دون  من  ا�ستفحاال  خطورتها  تزداد  التي 

اأن يكون هناك اأي �سبب لوجودها''.

احل�سانة  ب��رف��ع  ال�����س��ل��ط��ات  ب��ا���س��رت 

االأ�سبق  والوزير  ال�سيناتور  عن  الربملانية 

ورود  بعد  غول  عمار  العمومية  لالأ�سغال 

ا�سمه يف ق�سايا تتعلق بالف�ساد املايل اإىل 

وكذا  ال�سابقني  ال���وزراء  من  ع��دد  جانب 

�سخ�سيات واإطارات يف الدولة .

وك��ان��ت ال��ع��دال��ة ق��د اأخ��ط��رت يف وقت 

�سابق الربملان بغرفتيه لرفع احل�سانة عن 

عدد من الوزراء من بينهم الوزير ال�سابق 

ورئي�س جتمع اأمل تاج عمار غول من اأجل 

االأعمال  رجل  ق�سية  يف  معهم  التحقيق 

علي حداد املتواجد حاليا رهن احلب�س.

قايد �سالح يرف�س تلطيخ جزمة الع�سكر يف وحل ال�سيا�سيني 

يف ثاين كلمة له من ورقلة.. الفريق قايد �سالح: 

اجلي�س ي�سحح عناوين املبادرات 

الع�سابة" �سفوف  يف  الرعب  اأثار  الف�ساد  مكافحة  "نهج 

حاليا" لالنتخابات  الذهاب  ميكن  "ل 

بن فلي�س: ''ل نريد اأمة جزائرية 

مفتتة اجل�سم وم�سلولة الأو�سال''

مبا�سرة اإجراءات رفع احل�سانة 

عن غول متهيدا للتحقيق معه

الأفالن يعلق ن�ساطه يف الربملان حاليا"

نقابة الق�ساة تطالب با�ستعادة 
�سالحيات جمل�س املحا�سبة

اأ�سماء ثقيلة اأمام املحكمة العليا

جمل�س  ق�ساة  نقابة  رئي�س  راف���ع 

املحا�سبة اأحمد �سيخاوي ل�سالح لعب 

الف�ساد  مكافحة  يف  ل��دوره  املجل�س 

�سدد  فيما  �سالحياته،  وا�ستعادة 

القا�سي عبداحلق مالح على �سرورة 

الرقابية  الهيئات  خمتلف  تفعيل 

ملكافحة اجلرائم االقت�سادية ب�سكل 

م�ستعجل.

االأول،  اأم�س  �سيخاوي  اأحمد  وقال 

تغييبا  ع��رف  املحا�سبة  جمل�س  اإن 

ممنهجا يف ال�سنوات االأخرية، وتخلى 

مكافحة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  دوره  ع���ن 

اإع��ادة  ���س��رورة  اإىل  داعيا  الف�ساد، 

وا�ستعادة  احلقيقي  دوره  تفعيل 

���س��الح��ي��ات��ه امل��خ��ول��ة ل��ه ق��ان��ون��ا، 

بدورها  املوؤ�س�سة  قيام  عدم  مرجعا 

ومراقبة  الف�ساد  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 

اإىل  العام  امل��ال  ت�سيري  يف  ال�سفافية 

اإىل  اإ�سافة  اأحيانا،  خارجية  اأ�سباب 

�سوء الت�سيري الداخلي.

من جانبه �سدد القا�سي ال�سابق عبد 

احلق مالح على عدم االكتفاء مبجل�س 

ا�ستعجالية  على  مركزا  املحا�سبة، 

الف�ساد  مكافحة  دواوي����ن   تفعيل 

الرقابية   الهيئات  خمتلف  وب��ع��ث 

االأخرى كاملفت�سية املركزية وم�سالح 

اجل��م��ارك وال�����س��رائ��ب، م��وؤك��دا اأن 

فتح  تقت�سي  احل�سا�سة  املرحلة  هذه 

كفاءات  تتطلب  معمقة،  حتقيقات 

وهي  الق�سائية  الهيئة  يف  عالية 

���س��روط غ��ائ��ب��ة يف ال��وق��ت احل��ايل  

ي�سيف مالح.

دّعم اجلي�س يف تفادي الفراغ الد�ستوري.. جميعي: 

الإجبار بو�سارب على اال�ستقالة 

على راأ�سهم اأويحيى و�سالل بغر�س تفعيل دوره يف مكافحة الف�ساد 

ق. و

عبد الرحمان �سايبي 

ع. �س

الوطني

اإعادة  العتبار لل�سيناتور بن زعيم



الطلبة  مـــن  ـــدد  ع اأمـــ�ـــص،  �ــســل 

املنظمة  لـــواء  ــت  حت املــنــ�ــســويــن 

الطالبي  لــلــتــ�ــســامــن  الــوطــنــيــة 

بن  م�سطفى  الــ�ــســهــيــد  جــامــعــة 

ذلك  مربرين   ،"2 "باتنة  بولعيد 

بالظروف ال�سيئ التي يزاول فيها 

طلبة كلية التكنولوجيا درا�ستهم 

وكذا نق�ص العتاد يف ق�سم التكوين 

القاعدي، مطالبني بالنظر اجلدي 

على  الدرا�سة  اإليه   اآلــت  ما  فيما 

م�ستوى الكلية.

طلبة  اأفــــاد  وذاك  ـــذا  ه ـــني  وب

اآخرون اأن غلق اأبواب اجلامعة مت 

من طرف جهات اأخرى ت�سعى وراء 

كما  فقط،  ال�سخ�سية  م�ساحلها 

�سكوى  برفع  منهم  العديد  هــدد 

يف  للنظر  اجلمهورية  وكيل  اإىل 

بغلق  يقوم  من  اأن  كــون  الق�سية 

اجلامعة اأمام الطالب غري موؤهلني 

الأن  للطالب  �سوتا  يكونوا  بـــاأن 

الطالبية  املنظمات  من  العديد 

غر�سها  اأخــــرى  جلــهــات  تن�سط 

الطالب،  اأداء  على  الت�سوي�ص 

اأنهم  اأي�سا  منهم  العديد  لي�سف 

الوقفات  هـــذه  كــل  عــن  غــنــى  يف 

الت�سريع  اأجــل  من  االحتجاجية 

ال�سدا�سي  ال�ستكمال  الدرو�ص  يف 

متثل  ال  املنظمات  مطالب  ــون  ك

الطلبة.

حل  مت  اأنـــــه  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 

جمددا  اجلامعة  وفتح  االإ�سراب 

وهي  االحتجاج  من  �ساعات  بعد 

الثانية  االحتجاجية  الوقفة 

اأول  اجلــامــعــة  غــلــق  مت  اأن  بــعــد 

االأخرى  هي  تبقى  الأ�سباب  اأم�ص، 

متحفظ عليها.

للكهرباء  غياب  م�سكل  يــزال  ال 

على  يخيم  والفالحية،  الريفية 

بلديات  وامل�ساتي يف  القرى  عديد 

من  الع�سرات  عــرب  حيث  باتنة، 

م�ستى  م�ستوى  عــلــى  الــفــالحــني 

عن  بريكة  ببلدية  ال�سمامات 

ا�ستيائهم من عدم تزويد منطقتهم 

لبعث  ــفــالحــيــة  ال ــاء  ــرب ــكــه ــال ب

الن�ساط الفالحي وتطويره نظرا 

لكونه القطاع االقت�سادي الوحيد 

الفالحون  عليه  يعتمد  ـــذي  ال

طالب  حيث  يومهم،  قوت  لتوفري 

ال�سكان ال�سلطات املحلية للتدخل 

�سمن  املنطقة  اإدراج  اأجـــل  مــن 

م�سروع  مــن  اال�ــســتــفــادة  برنامج 

بهدف  وذلــك  الريفية،  الكهرباء 

اأرتوازية  بئر   16 من  اال�ستفادة 

متواجد على م�ستوى املنطقة.

بــلــديــات ومــ�ــســاتــي اأخــــرى على 

باتنة  ـــة  والي بــلــديــات  م�ستوى 

تنا�سد ال�سلطات ب�سرورة التدخل 

من اأجل توفري الكهرباء على غرار 

ال�سناتيف ببلدية تازولت،  قرية 

التابعة  احلــا�ــســي  بــلــديــة  وكـــذا 

ــرة عــني جــا�ــســر حــيــث اأكــد  ــدائ ل

املناطق  م�ستوى هذه  ال�سكان على 

الريفية  لــلــكــهــربــاء  افــتــقــارهــم 

كثرية  عراقيل  خلفها  جرت  التي 

انعك�ست �سلبا على الواقع املعي�سي 

القطاع  وكـــذا  جهة  مــن  لل�سكان 

�سلال يف  يــعــرف  الـــذي  الــفــالحــي 

عديد البلديات على م�ستوى والية 

باتنة ب�سبب افتقارهم لهذه املادة 

الطاقوية ال�سرورية.

اأثار اأم�ض نفوق بقرة وعجلها يف بلدية واد ال�شعبة خماوف ال�شكان من عودة انت�شار الأمرا�ض التي تفتك باملا�شية والتي عرفت انت�شارا كبريا يف 
ولية باتنة خالل ال�شنتني الأخريتني، حيث عرفت هذه الأخرية نفوق الع�شرات من روؤو�ض املا�شية ب�شبب عديد الأمرا�ض التي تف�شت يف مناطق 

كثرية من اإقليم الولية على غرار طاعون املجرتات ال�شغرية، واحلمى القالعية، وغريها من الأمرا�ض.

هذا وذكــر ال�ســكان اأن بوادر 

انت�ســار املر�ص بداأت بالظهور 

اأيــام  خم�ســة  حــوايل  منــذ 

تقريبــا، حيــث الحــظ بع�ص 

الفالحني اأعرا�سا غري ماألوفة 

االأبقــار  روؤو�ــص  بع�ــص  علــى 

البارحــة  �ســباح  ليفاجــوؤوا 

بالعثــور على بقرة و�ســغريها 

باأحــد  االأر�ــص  علــى  ملقــاة 

اأحياء البلدية، وات�ســح عقب 

ح�ســور الطبيــب البيطري اأن 

النفوق حدث نتيجة االإ�سابة 

باحلمــى القالعيــة، فيما دعا 

الطبيب البيطــري كذلك اإىل 

�سرورة اتخاذ كافة اإجراءات 

الوقايــة مــن مر�ــص اأنفلونزا 

اخلنازيــر نظرا لظهــور بع�ص 

االأمرا�ــص التــي مل يتم حتى 

ال�ساعة تاأكيدها بالوالية.

يذكــر اأنــه مت خالل االأ�ســهر 

 8 ت�ســجيل  املا�ســية  القليلــة 

بــوؤر لــداء احلمــى القالعيــة 

جرمــة،  بلديــات  مــن  كل  يف 

وعــني جا�ســر، وعــني ياقوت، 

باالإ�سافة  الع�ســافري،  وعيون 

اإىل اكت�ســاف 14 بــوؤرة ملر�ص 

ال�ســغرية  املجــرتات  طاعــون 

التي اأدت اإىل اإ�ســابة حوايل 

يف  احليوانات  مــن  راأ�ص   125
كل من اي�سمول، واأوالد فا�سل، 

الطاقــة،  وواد  واإينوغي�ســن، 

وتيمقــاد،  واآري�ــص،  ومنعــة، 

ونقاو�ص، فيما مت ت�سجيل 13 

اإ�ســابة للما�سية مبر�ص ال�سل 

على م�ســتوى املذابــح البلدية 

للوالية.

اأمــا فيمــا يتعلق بــداء الكلب 

فقد مت اإح�ساء خالل االأ�سهر 

حــوايل  املا�ســية  القليلــة 

بلديات  مــن  كل  يف  بــوؤرة   35
التوتــة،  وعــني  الق�ســبات، 

وبيطــام،  العيــون،  وراأ�ــص 

وزانــة  وبريكــة،  و�ســريانة 

والزرو،  وبوميــة،  البي�ســاء، 

بومقر ونقاو�ص.

املحلــي  املديــر  ك�ســف 

للموارد املائية،عبد الكرمي 

تخ�ســي�ص  عــن  �ســربي، 

�ســنتيم، الإعادة  مليــار   15
تاأهيل �ســبكة توزيــع املياه 

ال�ســاحلة لل�ســرب مبدينة 

بريكة م�ســيفا اأن جت�ســيد 

هذا امل�ســروع �ســينطلق عما 

قريب بعد توطني املوؤ�س�سة 

باالإجناز،معتــربا  املكلفــة 

هــذه العملية متثــل اأهمية 

اجلماعــة  لهــذه  بالن�ســبة 

املحلية التي تدهورت �سبكة 

توزيع مياه ال�ســرب بها،مما 

ت�ســبب يف كرثة الت�ســربات 

و�ســياع كميــات هامــة مــن 

هذه املادة احليوية. 

واأ�ساف يف هذا ال�سياق،باأن 

اإعــادة تاأهيــل �ســبكة املــاء 

ال�سروب ملدينة بريكة التي 

متتد على طــول يفوق150 

كلم �ســتتم ب�سفة تدريجية 

جتديدهــا  غايــة  اإىل 

نهائيا،حيث مت تقدمي طلب 

للو�ساية لتجديد جزء منها 

وقــد   ،2020 �ســنة  خــالل 

تعززت مدينة بريكة خالل 

ال�ســنة اجلاريــة يف جمــال 

حت�سني تزويد �سكانها باملاء 

الإجنــاز  بعمليــة  ال�ســروب 

ب�ســعة  للميــاه  خزانــات   3
1000 مرت مكعب لكل واحد 
بغالف مايل اإجمايل بقيمة 

25 مليار �سنتيم،وفقا لذات 
امل�سدر.

اجلماعــة  هــذه  وت�ســهد 

جمــال  يف  حاليــا  املحليــة 

املائيــة  املــوارد  ا�ســتغالل 

مقارنــة  ملحوظــا  حت�ســنا 

بال�ســنوات املا�سية،ال�ســيما 

بعــد اإعــادة تنظيــم توزيع 

هــذه املــادة احليويــة عــرب 

االأحياء،ومنهــا  خمتلــف 

التي اأ�ســبحت تتمــون باملاء 

على مدار 24 �ساعة،ي�سيف 

مديــر املــوارد املائية،الــذي 

مــن  منقبــني  اأن  اإىل  اأ�ســار 

املوجوديــن  الثالثــة  بــني 

بهذه البلدية جتري عملية 

اإعادة تهيئتهما و�سيدخالن 

حيز اال�ســتغالل قبل نهاية 

�ســهر  مــن  االأول  الن�ســف 

رم�ســان،بقدرة �ســخ ترتاوح 

يف  لــرتا  و11   8 بــني  مــا 

الثانية.

امل�ســوؤول،باأن  نف�ــص  واأفــاد 

ت�ســل  التــي  امليــاه  معــدل 

مدينة بريكة الواقعة على 

بعــد 85 كلــم عــن عا�ســمة 

الواليــة باتنــة انطالقا من 

�ســد كديــة املــدور بتيمقــاد 

يقــدر بـ14 األــف مرت مكعب 

يوميا،باالإ�سافة اإىل املناقب 

املوجودة فيها،معتربا حجم 

املياه املخ�س�ص لهذه البلدية 

يكفي احتياجاتها اإذا ما مت 

ا�ستغاللها بعقالنية. 

نفوق بقرة وعجلها يثري خماوف �سكان بوادي ال�سعبة 

اإ.ج

اأمرا�ض املا�سية ت�ستفحل جمددا بباتنة

�سميحة. ع     

اإميان. ج

طالبوا بالكهرباء الفالحية

االحتجاج اأثار حفيظة طلبة

للحفاظ على ن�ساطهم الفالحي

اأغلق اأم�ص، عدد من املواطنني 

بوالية  اجلـــزار  بلدية  مقر 

باتنة، مطالبني بتدخل املدير 

واجلهات  للفالحة  الــوالئــي 

التحويل  لتربير  الو�سية، 

مل�ساريع  املعقول  وغري  املتكرر 

الفالحية  بالكهرباء  الربط 

الوقت  يف  اأخرى  م�ساتي  نحو 

الذي تتواجد فيه العديد من 

ربط  دون  الفالحية  االآبـــار 

املادة الطاقوية مب�ستة  بهذه 

ال�سحراوية.

يوجد  اأنــه  املحتجون،  وقــال 

اآبـــار   10 حـــوايل  باملنطقة 

اأ�سحابها  بــقــي  ــة،  ــي ــالح ف

بالكهرباء  اإي�سالها  ينتظرون 

الفالحية منذ مدة، لكن دون 

نداءاتهم  اأن  خا�سة  جــدوى 

التي  واملـــتـــكـــررة  الــعــديــدة 

رفعوها اإىل ال�سلطات املحلية 

الوعود  �سوى  منها  يجنوا  مل 

حيث  والت�سويفية،  الكاذبة 

يتم يف كل مرة جتاهل امل�ستة 

رغم الوعود املقدمة لهم.

ورفـــــع املــحــتــجــون الفــتــة 

م�ستة  "�سكان  عليها  ُكــتــب 

ــبــون  الـــ�ـــســـحـــراويـــة يــطــال

يف  الفالحة"،  مدير  بتدخل 

ــاءت  وقــفــة احــتــجــاجــيــة ج

جتاه  �سربهم  نفذ  اأن  بعد 

الذين  املحليني  املــ�ــســوؤولــني 

جت�سيد  يف  يتماطلون  بــقــوا 

اأن  خا�سة  امل�سروع،  مطلبهم 

الكهرباء  االآبـــار  ــذه  ه ــط  رب

مع  معاناتهم  اإنهاء  �ساأنه  من 

مبادة  ت�سغل  التي  املحركات 

اأن�سطتهم  بعث  ومنه  املــازوت 

الفالحيـة اأكرث.

حمتجون يغلقون 
جامعة باتنة 2 ل�ساعـات

فالحون ينتظرون اإي�سالهم 
بالكهرباء بقرى باتنة

مواطنون يغلقون 
مقر بلدية اجلزار
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بغالف مايل يقدر بـ15 مليار �سنتيم

اإعادة تاأهيل �سبكة توزيع املاء بربيكة

�س.ب



على  بناء  التحقيقات  وانطلقت 

تقارير ا�ستعالماتية واأمنية، والتي 

الف�ساد  مكافحة  عملية  حركتها 

التي انطلقت موؤخرا �سد العديد من 

رجال االأعمال وامل�سوؤولني الفا�سدين 

لتحقيق  منا�سبهم  ا�ستغلوا  الذين 

مــاأربــهــم اخلــا�ــســة، ومــن �ــســاأن هذه 

التحقيقات االإطاحة بروؤو�ص نافذة 

الوكالة  والتعمري،  البناء  مبديرية 

اللجنة  �سطيف،  لوالية  العقارية 

وم�سوؤولني  لال�ستثمار  الــوالئــيــة 

اأنهيت  من  منهم  بالوالية،  �سامني 

القريب  بــاالأمــ�ــص  وكــانــوا  مهامهم 

بالوالية،  القرار  دوائــر  راأ�ــص  على 

واأعمال  مال  رجــال  اإىل  باالإ�سافة 

�سطيف،  بــواليــة  ومــعــروفــني  كــبــار 

متورطون يف ق�سايا الف�ساد.

املحافظ العقاري بالعلمة
 رهن احلب�ض املوؤقت 

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 

العقاري  املحافظ  بو�سع  العلمة 

بالعلمة )ب/ م ( رهن احلب�ص بعد 

الــدرك  م�سالح  طــرف  من  توقيفه 

عدة  يف  معه  والتحقيق  الــوطــنــي 

بالعقار  تتعلق  ق�سية  منها  ق�سايا 

مبنطقة بلهو�سات بني حدود بلدية 

يف  مت  كما  والــعــلــمــة،  الــعــر�ــص  بئر 

نف�ص االإطار و�سع موثق )ب/ر( له 

عالقة بهذه الق�سية حتت الرقابة 

الق�سائية اإىل غاية نهاية التحقيق، 

العلمة،  حمافظة  تعد  ولــالإ�ــســارة 

االأوىل من بني املحافظات العقارية 

روائــح  منها  تنبعث  التي  ب�سطيف 

ف�ساد يف ق�سايا راح �سحيتها العديد 

من املواطنني، ب�سبب تالعبات بع�ص 

مواطنني  اأمالك  بتحويل  امل�سوؤولني 

ورثوها اأبا عن جد، اأو عقارات ملك 

غابية،  م�ساحات  حتى  اأو  للدولة 

الغري  ل�سالح  خا�سة  اأمـــالك  اإىل 

بوثائق ر�سمية.

اإيداع مقاول رهن احلب�ض املوؤقت ب�شبب 
التالعب يف ال�شكن 

لدى  التحقيق  قــا�ــســي  ـــر  اأم كــمــا 

املــقــاول  بـــاإيـــداع  �سطيف  حمكمة 

"ب.د" رهن احلب�ص املوؤقت لتورطه 
على  واالحتيال  الن�سب  ق�سية  يف 

امل�ستفيدين من ال�سكنات الت�ساهمية 

وح�سب  �سطيف،  مبدينة  باله�ساب 

املعلومات املتوفرة فاإن املقاول متهم 

من  امل�ستفيدين  على  بــاالحــتــيــال 

ا�ستلم  حيث  الت�ساهمية،  ال�سكنات 

منهم االأموال ومل ي�سلم لهم ال�سكنات 

10 �سنوات حلد االآن،  اأزيد من  منذ 

اإىل  يلجئون  ال�سحايا  جعل  ممــا 

العدالة للمطالبة ب�سكناتهم ، حيث 

اإيــداعــه  ليتم  مــعــه،  التحقيق  مت 

احلب�ص اإىل غاية حماكمته. 

حممد  ب�سكرة  لوالية  الفالحية  امل�سالح  مدير  ك�سف 

 30 عن  يزيد  ما  انتاج  االخــرية  هذه  توقع  عن  بورحلة 

الف قنطار من احلبوب خالل مو�سم احل�ساد اجلاري  اذ 

القليلة  االيام  خالل  والدر�ص  احل�ساد  عملية  �ستنطلق 

بزيادة  وال�سلبة  اللينة  بني  احلبوب  وتتنوع  القادمة، 

ب�سكل  تت�سع  مل  التي  امل�سقية  امل�ساحة  عرقلتها  طفيفة 

انتاج  كبري، اذ حتقق والية ب�سكرة الريادة الوطنية يف 

واخل�سر  احلبوب  التمور  غرار  على  ال�سعب  من  العديد 

اإال ان م�سكل نق�ص املوارد املائية مازال يقف عائقا امام 

تطويرالفالح وتو�سيع امل�ساحات امل�سقية  مقارنة بقدرة 

وال  االنتاج،  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  على  الوالية  هذا 

هذا  من  حت�سنا  ترتقب  الفالحية  املناطق  عديد  تزال 

اجلانب بالذات على غرار الفي�ص واأورالل وزريبة الوادي، 

كفيلة  جديدة  ا�سرتاتيجيات  وجت�سيد  و�سع  انتظار  يف 

بتحقيق زيادة كبرية يف امل�سقية وبالتايل يف االنتاج.

باأن  املواطنني  مــن  الع�سرات  واأكـــد 

تهمي�ص  وقــع  على  تعي�ص  املنطقة 

قرن  ن�سف  منذ  متوا�سل  واإقــ�ــســاء 

مــقــارنــة بــالــقــرى االأخــــرى املــجــاورة 

اأن�سيغة  بــلــديــة  الإقــلــيــم  والــتــابــعــة 

عن  املواطنون  وك�سف  احلامة،  دائرة 

مل�ساريع  كلي  غياب  جــراء  معاناتهم 

خا�سة  والفالحي  الريفي  التجديد 

الوحيد  الطريق  بتح�سني  تعلق  مــا 

طامزة  وبلدية  القرية  بني  الرابط 

مركز، حيث اأ�سبح هذا الطريق متهرئا 

ب�سبب  لال�ستعمال  متاما  �سالح  وغري 

م�سالح  وعود  رغم  الــوادي،  في�سانات 

الطريق  هــذا  بتعبيد  طامزة  بلدية 

الذي ال يتجاوز طوله كيلومرت ون�سف، 

وم�سوؤويل  البلدية  جتــاهــل  اأن  اإال 

لدائرة  العمومية  االأ�ــســغــال  ق�سمة 

تتفاقم  ال�سكان  معاناة  جعل  احلامة 

اجلوية  التقلبات  فرتة  اأثناء  خا�سة 

وهو ما يفر�ص ح�سارا على املواطنني، 

الذين ت�ساءلوا عن �سبب اإق�سائهم من 

م�ساريع التنمية وتعبيد الطريق.

الذي بدوره  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 

عدم  حول  كافية  تربيرات  يقدم  مل 

برجمة الطريق يف م�ساريع خمططات 

حتى  اأو  املحلية  للتنمية  البلدية 

لفك  الغابات  حمافظة  م�ستوى  على 

اأطفال  وحتى  ال�ساكنة،  عن  العزلة 

درا�ستهم  مزاولة  من  منعوا  القرية 

ب�سبب الظروف االجتماعية القاهرة 

الطريق  غــيــاب  يف  اأ�ــســا�ــســا  املتمثلة 

املوؤدي نحو املدر�سة االبتدائية بقرية 

وحتى  طامزة،  ببلدية  "�ساندقومة" 
�سائق حافلة النقل املدر�سي الوحيدة 

ــقــرى يرف�ص  ال الــتــي جتـــوب عــديــد 

"عني  قــريــة  نحو  الــتــوجــه  �سائقها 

ال�سيد" ب�سبب اإهرتاء الطريق.

كما عرب لنا ال�سكان عن تذمرهم من 

م�سالح حمافظة الغابات التي اأق�ست 

الريفي  التجديد  م�ساريع  من  القرية 

خا�سة ما تعلق برتبية املا�سية وتوزيع 

امل�ساريع  وخمتلف  املثمرة  االأ�سجار 

برامج  اإطــار  يف  واجلماعية  الفردية 

والفالحي  الريفي  التجديد  �سيا�سة 

بجميع  قـــامـــوا  ــكــان  ــ�ــس ال اأن  رغــــم 

لال�ستفادة  االإداريـــــة  ـــــراءات  االإج

مرة  كل  يف  اأنه  اإال  امل�ساريع،  هذه  من 

ح�س�سهم  بتحويل  ال�سكان  يتفاجاأ 

مواطنو  اأخرى،  ومناطق  وجهات  اإىل 

اأي�سا  ا�ستغلوا  ال�سيد  عــني  قــريــة 

نيوز"  "االأورا�ص  مع  لقائهم  فر�سة 

املتعلقة  الكثرية  اإ�سغاالتهم  لطرح 

القرية  اإن  وحتى  املحلية،  بالتنمية 

على  �سنوات  اأربع  منذ  ا�ستفادت  التي 

اأجنــز  بالقرية  عميق  بئر  مــ�ــســروع 

التهيئة  اأ�سغال  تزال  ال  اليوم  وحلد 

حيث  بعد،  تكتمل  مل  النقب  وجتهيز 

اأبدى ال�سكان خ�سيتهم من تعر�ص هذا 

ب�سبب  والتوحل  الطمي  اإىل  النقب 

الكبري  الـــوادي  حــافــة  على  وجـــوده 

وفي�سانات خالل  يعرف جريان  الذي 

الفرتة ال�ستوية.

ال�سلطات  ال�سكان  ينا�سد  وعليه 

عن  العزلة  فــك  اأجـــل  مــن  الــوالئــيــة 

وتخ�سي�ص  الطريق  وتعبيد  قريتهم 

م�ساريع تنموية لفائدة ال�سكان الذين 

الفالحية  الن�ساطات  على  يعتمدون 

االإ�ــســراع  وكــذا  يومهم  قــوت  لتوفري 

املاء  لتوفري  البئر  تهيئة  عملية  يف 

اأبنائهم  واإنقاذ   ، للمواطنني  ال�سروب 

املدر�سي  والت�سرب  االأمــيــة  �سبح  من 

يكون  ال  وهــذا  البنات  لــدى  خا�سة 

وحت�سني  الطريق  بتعبيد  اإال  ح�سبهم 

عني  قــريــة  �ــســكــان  معي�سة  ظـــروف 

ال�سيد بلدية طامزة دائرة احلامة.

معافة" و"الكواهي"  "اأوالد 

حت�سي�سية  درو�س  من  ت�ستفيد  امراأة   159
لتنمية الروح املقاوالتية 

العدالة تفتح ملفات الف�ســـاد ب�سطيف

قــــرى تئن حتت وطــــاأة املعانـــاة بخن�سلة

توقع انتاج اأكرث من 30 األف قنطار من احلبوب بب�سكرة

حتقيقات معمقة يف قطاعات ح�سا�سة وتوقيفات باجلملة

�سكانها ينتظرون بزوغ �سم�س اال�ستقالل 

رغم  حمدودية امل�ساحات وعائق الري الذي هو بحاجة اىل تو�سيع

معافة"  "اأوالد  م�ستة  ت�سهد 

اأم  بــبــلــديــة اجلـــازيـــة بـــواليـــة 

تنموية  ــقــائــ�ــص  ن ـــي،  ـــواق ـــب ال

حياة  على  �سلبا  ــرت  اأث باجلملة 

يتجرعون  بقوا  الذين  املواطنني 

مرارة املعاناة الأكرث من 15 �سنة، 

يف وقت عجزت املجال�ص ال�سعبية 

حل  عن  البلدية  على  املتعاقبة 

امل�ساكل العالقة.

هذا وتعاين منطقة اأوالد معافة 

من ندرة املياه ال�ساحلة لل�سرب ما 

احليوانات  ال�ستعمال  ي�سطرهم 

اإىل  باالإ�سافة  يوميا،  املياه  لنقل 

مما  ال�سحية  التغطية  انــعــدام 

ي�سطر مر�سى املنطقة للتنقل اإىل 

اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

على  احل�سول  يف  ــال  اأم املــجــاورة 

وقد  هــذا  الــعــالج،  ـــواع  اأن اب�سط 

"اأوالد  مــنــطــقــة  �ــســكــان  ــب  ــال ط

معافة" اجلهات الو�سية بالتدخل 

امل�سوؤول  راأ�ــســهــا  وعلى  ــفــوري،  ال

التنفيذي  ــاز  ــه اجل عــلــى  االأول 

بــالــواليــة لــلــوقــوف عــلــى حجم 

م�ساريع  ت�سجيل  وكــذا  معاناتهم 

توفري  �ساأنها  من  جديدة  تنموية 

للمواطنني  اأح�سن  للعي�ص  م�ستوى 

املنطقة معروفة  واأن  بها، خا�سة 

انعدام  لكن  الفالحية،  بطبيعتها 

برامج الدعم باملنطقة حال دون 

تطوير املنتوج الفالحي بها.

منطقة  تعاين  ال�سياق،  ذات  ويف 

"الكواهي" التابع اإقليميا لدائرة 
عني مليلة بوالية اأم البواقي من 

تهمي�ص متعمد من قبل امل�سوؤولني 

باملجل�ص ال�سعبي البلدي، بالرغم 

من الظروف القا�سية التي يعي�ص 

تعد  والــتــي  املنطقة  �سكان  فيها 

م�سقط  واأنــهــا  خا�سة  تاريخية 

بن  "العربي  البطل  ال�سهد  راأ�ــص 

اأغلب  بها  يعي�ص  والزال  مهيدي" 

مل  ذلــك  لكن  ال�سهيد،  اأقــربــاء 

بالتفاتة  الكواهي  ل�سكان  ي�سفع 

وترقية  الو�سية  ال�سلطات  مــن 

للمنطقة،  االجتماعية  احلياة 

الكهرباء  انعدام  والتي تعاين من 

ال�ساحلة  املــيــاه  وكــــذا  والـــغـــاز 

�سكان  اأغلب  الزال  حيث  لل�سرب، 

بدائية  حياة  يعي�سون  املنطقة 

وقــــارورات  ال�سموع  اإ�ــســعــال  مــن 

العائالت  حلم  اأ�سحت  التي  الغاز 

املقيمة باملنطقة.

 159 عــن  يقل  ال  مــا  ا�ستفادت 

خن�سلة،  بوالية  قاطنة  امـــراأة 

اإطــار  يف  حت�سي�سية  درو�ـــص  مــن 

ــنــدمــج  ـــامـــج الـــوطـــنـــي امل الـــربن

املراأة  ومتكني  لرتقية  املخ�س�ص 

من اأجل تنمية الروح املقاوالتية 

املديرية  عليه  تــ�ــســرف  الـــذي 

االجتماعي  للن�ساط  املحلية 

هذه  مــ�ــســوؤول  مــن  عــلــم   ح�سبما 

املديرية.

 ك�سف مدير الن�ساط االجتماعي 

اأن  مـــلـــواح(   - )ن  والــتــ�ــســامــن 

العمليات التح�سي�سية  الهدف من 

خاللها اإعطاء �سروح كاملة حول 

برنامج دخول املراأة عامل ال�سغل 

خمتلف  خــالل  من  واملقاوالتية 

الرتاتيب التي وفرتها الدولة. 

مت  اأنـــه  املــ�ــســوؤول  ذات  وك�سف 

خالل هذه العمليات التح�سي�سية 

التي جابت بع�ص قوافلها  �سوارع 

للتعريف  الــنــائــيــة  الــبــلــديــات 

بالربنامج واأهدافه وال�سبل التي 

من �ساأنها امل�ساعدة على لتج�سيد 

التنموية  ــع  ــاري ــس ــ� امل خمــتــلــف 

التي  الريفيات  الن�ساء  اإح�ساء  

ترغنب يف احل�سول  على قرو�ص 

وعرب  امل�ساريع   خمتلف  لتج�سيد 

خمتلف اأجهزة الدعم.

اأن   املـــتـــحـــدث  ذات  ــــاف  واأ�ــــس

العمليات  الهدف من تكثيف هذه 

ت�سجيع     هــــو  الــتــحــ�ــســيــ�ــســيــة 

املقاوالتية  عامل  يف  االنخراط 

وامل�ساهمة يف اإيجاد م�سادر دخل 

املعي�سية  ظروفهن  وحت�سني  لهن 

ت�ستهدف  احلملة  هذه  اأن  مردفا 

املهني  التكوين  مــراكــز  خمتلف 

والتمهني ودور ال�سباب املتواجدة 

عرب خمتلف ببلديات الوالية.

هذه  اأن  املتحدث،  نف�ص  واأكـــد 

والـــدورات  االإعــالمــيــة  القوافل 

عر�ص  �سهدت  التي  التكوينية 

مــنــتــوجــات ملــخــتــلــف املــ�ــســاريــع 

من  امل�ستفيدات  لبع�ص  الناجحة 

االحتاد  واإعانات  الدعم  برامج 

دعم  برنامج  اإطــار  يف  االأوروبـــي 

االأوروبي  والت�سغيلمن    ال�سباب 

التوجه  على  حتفز  اأن  �ساأنها 

و�سناديق  اأجــهــزة  خمتلف  نحو 

الت�سيري  قدرات  واكت�ساب  الدعم 

الالزمة الإجناح خمتلف امل�ساريع 

وخلق منا�سب �سغل جديدة لفئة 

الن�ساء العاطالت عن العمل.

م�ساتي بعيدة عن اأعني 
امل�سوؤولني باأم البواقي

املراأة تقتحم عامل املقاولتية بخن�سلة

بن �ستول. �س

حممد. ع  

ع. ب

ر�سي�د. ح

م�ستفيدون
 من �سكنات اجتماعية 
باأولد خملوف يحتجون

اأقدم اأم�ص، عدد من امل�ستفيدين 

من ح�سة 260 م�سكن اجتماعي 

ببلدية عني خملوف بقاملة، على 

االحتجاج اأمام مقر الدائرة، معربين 

عن ا�ستيائهم الكبري حلالة م�ساكنهم 

خا�سة ما تعلق بالكهربا والغاز، كما 

نددوا باملعاناة الكبرية التي يعي�سونها 

منذ انتقالهم اإىل �سكناتهم اجلديدة 

منذ �سهر �سبتمرب من العام املا�سي، 

موؤكدين اأنهم يعي�سون بال غاز وال 

كهرباء وال تهيئة ملدة قاربت العام.

وقال ال�سكان اأنهم يتزودون 

بالكهرباء من م�ساكن جماورة على 

بعد 800 مرت بكوابل ا�سرتوها 

خ�سي�سا لهذا الغر�ص، حيث اأ�سبحت 

كبيت العنكبوت وهو ما �سوه احلي 

ال�سكني ب�سبب كرثة الكوابل التي 

جلب بها ال�سكان الكهرباء الإ�ساءة 

�سققهم، ناهيك عن اخلطر املحدق 

بهم وباأبنائهم  يف حالة وقوع �سرارة 

كهربائية بهذه الكوابل، كما ا�ستكى 

ال�سكان من غياب الغاز، م�سيفني اأنهم 

اأ�سبحوا تائهني بني الدائرة وموؤ�س�سة 

�سونلغاز نتيجة الوعود الكثرية التي 

كان يطلقوها يف كل مرة  بتكليف 

مقاولة لربط �سكنات املواطنني ب�سبكة 

الغاز والكهرباء لكن مع مرور كل هذه 

املدة يقول امل�ستفيدين ال يزال الو�سع 

على حاله ومعاناة  ال�سكان متوا�سلة 

مع وعود امل�سوؤولني الرنانة يف مرة.

كما ا�ستكى امل�ستفيدين من الو�سعية 

املزرية التي توجد عليها التهيئة 

اخلارجية للحي التي انت�سرت باأرجائه 

االأوحال والنفايات ال�سلبة من 

خملفات االأ�سغال، منا�سدين ال�سلطات 

املعنية وعلى راأ�سها وايل الوالية 

بالتدخل العاجل للنظر يف معاناتهم.

عالء. ع

نوارة.ب
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�سطيف

خن�سلة

عبد الهادي. ب

اأم البواقي

قالــمة

با�شرت ال�شرطة الق�شائية لأمن ولية �شطيف، حتقيقات معمقة يف اأكرب ق�شية ف�شاد بولية �شطيف، واملتمثلة يف العقار ال�شناعي 
بكل من منطقة الن�شاطات ال�شناعية، احلا�شي "اأولد �شابر"، قجال، ال�شفيهة وحلمالت "عني الرمان"، التي منحت با�شم ال�شتثمار 
اأ�شحاب  من  بالولية  نافذين  ورجال  املعنية  الهيئات  من  بتواطوؤ  م�شبوهة،  بطرق  اأعمال  ورجال  نافذين  مال  اأ�شاحب  لأ�شخا�ض 
القرار، مقابل مزايا كربى من �شاأن التحقيقات ك�شفها يف الأيام القادمة، بالإ�شافة اإىل اإبرام �شفقات عقارية  لرجال مال واأعمال 

با�شم ن�شاطات معينة ليتم حتويلها اإىل ن�شاطات اأخرى بعد ال�شتفادة من العقار وتغيري دفاتر ال�شروط يف الغرف املظلمة.

ينا�شد �شكان قرية عني ال�شيد اجلبلية باإقليم بلدية طامزة وعلى بعد 20 كلم عن عا�شمة 
الولية خن�شلة، ال�شلطات املحلية باللتزام الكامل بتنفيذ وعودها التي �شطرتها قبل 

�شنوات والقا�شية بالهتمام اأكرث بان�شغالت �شكان املناطق املحرومة من التنمية، حيث 
طالب العديد من ال�شكان يف لقائهم مع »الأورا�ض نيوز« اجلهات املعنية، ب�شرورة تطبيق 

خمتلف امل�شاريع التنموية التي كان من الفرو�ض اأن يتم اإجنازها منذ وقت بعيد.
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ارتفاع بـ 7 باملئة يف الن�شاط خالل الثالثي الأول 2019      

حتديد الفرتة ما بني 1 و30 جوان 
للت�شريح برقم اأعمال دافعي ال�شرائب

م�شتوى الإمتثال الإرادي بلغ 168 
باملائة خالل اأفريل 2019

�شعر �شلة خامات اأوبك
 ي�شل اإىل 72.47 دولرا للربميل

معاينتها  مت���ت  ال��ت��ي  ال�����س��ل��ع  ح��ج��م  وب��ل��غ 

اجلزائرية  املوانئ  عرب  )ا�سترياد/ت�سدير( 

من  االأوىل  الثالثة  االأ�سهر  خ��الل  الع�سرة 

مليون   28.6 مقابل  طن  مليون   30.6 ال�سنة 

ويتعلق   ،2018 من  الفرتة  نف�س  خ��الل  طن 

19.9 مليون طن  االأمر بال�سادرات التي بلغت 

 2.4 منها  باملئة،   14 حوايل  ن�سبته  بارتفاع 

و�ساهمت  املحروقات،  خ��ارج  �سلع  طن  مليون 

مواد البناء واملواد الفالحية يف رفع منو هذه 

ال�سلع ب 42 باملئة مقارنة مع 2018.

ح�سب  بلغت،  فقد  باملحروقات،  يتعلق  وفيما 

�سريبور، 19 مليون طن بارتفاع 6 باملئة مقارنة 

مع الثالثي االأول من 2018، ومتثل هذه ال�سلع 

63 باملئة من احلركة االإجمالية امل�سجلة عرب 
موانئ الوطن.   

يف  احلاويات،  حركة  بلغت  اأخ��رى،  جهة  من 

معادل   523.186 والت�سدير،  اال���س��ت��رياد 

 2019 من  االأول  الثالثي  ع�سرين قدم خالل 

خالل  قدم  ع�سرين  معادل   463.394 مقابل 

نف�س الفرتة من 2018، بارتفاع بلغ 13 باملئة، 

اأ�سا�سا يف موانئ العا�سمة  ومتت هذه احلركة 

وبجاية  باملئة(   16( ووه��ران  باملئة(   42(

)11 باملئة( و�سكيكدة )9 باملئة( وعنابة )8 

 2.234 ال�سيارات  حركة  بلغت  كما  باملئة(، 

وحدة خالل نف�س الثالثي بانخفا�س 1 باملئة 

مقارنة بنف�س الفرتة من �سنة 2018.

وح�سب �سريبور، فاإن موؤ�س�سات املوانئ توا�سل 

اأجل  من  بها  اخلا�سة  التنمية  برامج  اجن��از 

على  االأم��ر  ويتعلق  ن�ساطاتها،  يف  النمو  دعم 

ق�سد  احلمولة  جتهيزات  باقتناء  االأخ�س 

حت�سني مردود املوانئ.

عدة  املوؤ�س�سات  هذه  اقتنت  االإط��ار،  هذا  يف 

"�ستاكارز"  غ���رار  على  ع�سرية  جت��ه��ي��زات 

والرافعات والرافعات املتحركة االأتوماتيكية، 

ا اقتناء املعدات  كما ت�سمل برامج التطوير اأي�ساً

البحرية ل�سمان �سالمة املالحة داخل املوانئ، 

"�سريبور"،  املينائية  اخلدمات  جممع  ح�سب 

الذي اأو�سح اأنه  مت تعزيز االأ�سطول البحري 

من خالل اقتناء �سنة 2018  نحو 10جرارات 

،جمهزة  ا  طناً  70 اإىل   45 جر  بقدرة  قاطرة  

على  احل�سول  �سيتم  كما  التقنيات،  باأحدث 

اأخ���رى خالل  اأرب��ع��ة )4( ج���رارات ق��اط��رة 

العامني املقبلني باالإ�سافة اإىل قنوات االإر�ساء 

والقوارب التجريبية.

للموانئ،  التحتية  البنى  بتطوير  يتعلق  فيما 

من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت��در 

هذا  يف  اال�ستغالل  قيد  حاليا  هي  امل�ساريع 

تو�سعة  من  اجلزائر  ميناء  ا�ستفاد  ال�سياق، 

اىل  ا�ستيعابها  قدرة  ت�سل  احلاويات  حمطة 

مليون حاوية والتي �ستكون جاهزة يف اأكتوبر 

.2020

مت حتديد الفرتة املمتدة ما بني 1 و30 

جوان 2019 لتقدمي الت�سريح التقديري 

لرقم اعمال دافعي ال�سرائب اخلا�سعني 

لل�سريبة اجلزافية املوحدة لعام 2019 

العامة  املديرية  بيان  به  اأف��اد  ح�سبما 

لل�سرائب.

وي�سيف ذات امل�سدر اأنه يتم تقدمي هذا 

مركز  اأو  ال�سرائب  ملفت�سية  الت�سريح 

حيث  الن�ساط،  حمل  املحلي  ال�سرائب 

ميكن لدافعي ال�سرائب اأن يختاروا الدفع 

الكامل لل��سريبة اجلزافية املوحدة لدى 

قبا�سة ال�سرائب يف اإقليم ن�ساطهم وذلك 

عند تقدمي الت�سريح، كما ميكن لدافعي 

عن  ال�سريبة  ه��ذه  بتق�سيم  ال�سرائب 

50 باملئة من مبلغ ال�سريبة  طريق دفع 

عند تقدمي الت�سريح التقديري.

من  املتبقية  ب��امل��ئ��ة   50 ل  بالن�سبة 

عن  ت�سديدها  يتم  ال�سريبة،  قيمة 

طريق ق�سيمة الدفع اخلا�سة بال�سريبة 

اجلزافية املوحدة )ج -ن 50 مكرر( على 

ق�سطني مت�ساويني من 1 اإىل 15 �سبتمرب 

 ،2019 دي�سمرب   15 اىل   1 ومن   2019
اأ�سارت املديرية العامة لل�سرائب ان  كما 

احلد االأدنى لل�سريبة اجلزافية املوحدة 

هو 10.000 دينار.

الذين  ال�سباب  املقاولني  فاإن  ذلك،  ومع 

من  اال���س��ت��ف��ادة  ���س��روط  فيهم  ت��ت��وف��ر 

االعانات اأو م�ساعدات التوظيف )اون�ساج 

وكناك واوجنام( يخ�سعون ل�سريبة دنيا 

ت�ساوي 5.000 دينار.

وي�سري ذات البيان اأن ا�ستمارة الت�سريح 

)ج-ن 12( وبيان الدفع املجزاأ لل�سريبة 

مكرر(   50 )ج-ن  امل��وح��دة  اجل��زاف��ي��ة 

املوقع  على  حتميلهما  وميكن  متوفران 

لل�سرائب  العامة  للمديرية  االلكرتوين 

www.mfdgi.gov.dz

ملتابعة  امل�سرتكة  ال��وزاري��ة  اللجنة  وقالت 

اتفاق اأوبك والدول غري االأع�ساء يف املنظمة 

لعبه  ال���ذي  ال��ه��ام  ال���دور  على  را�سية  اأن��ه��ا 

اتفاق التعاون يف انتعا�س �سوق النفط والتي 

 2019 م��ن  االأول  الثالثي  خ��الل  لوحظت 

وذلك   2018 من  ال��راب��ع  بالثالثي  مقارنة 

االإرادي  لالمتثال  الهام  امل�ستوى  اىل  يعود 

امل�ساركة حيث  التفاق حتديد االنتاج للدول 

اأفريل  يف  باملائة   18 االمتثال  م�ستوى  بلغت 

.2019
اثار  االمتثال  من  املهم  امل�ستوى  لهذا  وك��ان 

خالل  العاملي  االقت�ساد  من��و  ع��ل  ايجابية 

وك��ان   ،2019 م��ن  االأوىل  اأ���س��ه��ر  االأرب��ع��ة 

متو�سط م�ستوى االمتثال قد بلغ 120 باملائة 

الوزارية  اللجنة  ت�سيف   ،2019 جانفي  يف 

غري  وال��دول  اأوب��ك  اتفاق  ملتابعة  امل�سرتكة 

 14 ال  اجتماعها  بعد  املنظمة  يف  االأع�ساء 

املنعقد يوم االحد بجدة )ال�سعودية(. 

املنظمة وحلفائها يف  اأن تعقد دول  وينتظر 

قرار  التخاذ  اجتماعا  بفيينا  املقبل  ج��وان 

ب�ساأن  القائم  لالتفاق  حمتمل  متديد  ب�ساأن 

دعم اأ�سعار النفط

يذكر اأن منظمة االأوبك يف دي�سمرب املن�سرم 

وعلى  االأوبك  خارج  منتجة  بلدان  ع�سرة  مع 

رو�سيا على تخفي�س م�سرتك الإنتاجها  راأ�سها 

من  ابتداء  يوميا  برميل  مليون   1.2 مبعدل 

اأي  اأ�سهر  �ستة  مل��دة   2019 جانفي  ال��ف��احت 

بتخفي�س 800.000 برميل يوميا من طرف 

من  يوميا  برميل  و400.000  االأوبك  بلدان 

طرف البلدان املنتجة خارج االأوبك.

اأوبك انخفا�سا طفيفا،  �سهد �سعر �سلة خامات 

اأم�س  اأول  دوالرا   72.47 اىل  ت��راج��ع  حيث 

دوالرا،   72.57 عند  االأ���س��ب��وع  اأن��ه��ى  بعدما 

للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  ذكرته  ح�سبما 

)اأوبك( اأم�س على موقعها االإلكرتوين.

مرجعا  تعد  التي  اأوب��ك  خامات  �سلة  وت�سم 

خام  وهي  نوعا   14 االإنتاج  م�ستوى  قيا�س  يف 

اخلفيف  العربي  واخل��ام  اجل��زائ��ري،  �سحاري 

وخام  الكويتي،  الت�سدير  وخ��ام  ال�سعودي، 

والب�سرة  الثقيل،  وااليراين  االإماراتي،  مربان 

وخام  الليبي،  ال�سدر  وخام  العراقي،  اخلفيف 

الفنزويلي،  م��رياي��ات  وخ��ام  النيجريي،  ب��وين 

اخلفيف  وراب�����ي  االن����غ����ويل،  ����س���ول  وج�����ريا 

الغابوين، واأورينت االكوادوري، وزافريو لغينيا 

معدل  وك��ان  الكونغويل،  وجينو  اال�ستوائية، 

زي��ادة ب  االأوب��ك  قد عرف  �سلة  خامات  �سعر 

مقارنة  املا�سي  اأفريل  �سهر  خالل  دوالر   4.41
اإىل  لي�سل  مار�س  �سهر  خالل  امل�سجل  بال�سعر 

وهو  باملئة(   6.6+( للربميل  دوالر   70.78
اأعلى م�ستوى ي�سجله يف ظرف �ستة اأ�سهر.

جل�سة  انهت  فقد  االأ���س��ود  الذهب  اأ�سعار  اأم��ا 

االثنني متباينة، بعدما اأملحت منظمة اأوبك اإىل 

اأن من املرجح اأن ُتبقي على تخفي�سات االإنتاج.

برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خام  عقود  واأنهت 

ب  منخف�سة  دوالر   71.97 عند  جوان  ت�سليم 

اجلمعة  يوم  اإغالق  بجل�سة  مقارنة  �سنتا   24
فيما ارتفعت عقود خام القيا�س االأمريكي غرب 

ب 34 �سنتا اإىل 63.10 دوالرا.

الفالح  ال�سعودي، خالد  فيما قال وزير النفط 

اأوبك ومنتجي  اإنه يوجد توافق داخل منظمة 

خمزونات  خف�س  على  معها  املتحالفني  النفط 

اخلام "رويدا" لكنه �سيظل متجاوبا مع متطلبات 

ال�سوق، وجاء هذا الت�سريح بعد اجتماع وزراء 

الطاقة ملنظمة اأوبك وحلفائها بجدة )العربية 

ع�سر  ال��راب��ع  االجتماع  اإط��ار  يف  ال�سعودية( 

للجنة الوزارية امل�سرتكة ملتابعة اتفاق اأوبك. 

ال�سريبة اجلزافية املوحدة: 

�شجل الن�شاط املينائي يف اجلزائر منوا ب 7 باملئة خالل الثالثي الأول 2019 مقارنة مع نف�ض الفرتة من 2018، 
ح�شبما علم لدى جممع اخلدمات املينائية "�شريبور".

اأوبك  منظمة  دول  بني  النتاج  حتديد  لتفاق  الرادي  المتثال  م�شتوى  بلغ 
 ،2019 اأفريل  يف  باملائة   168 ن�شبة  الأع�شاء  غري  الدول  من  و�شركاءها 

ح�شبما افاد به بيان للمنظمة ن�شرته على موقعها اللكرتوين.

اأوبك-خارج اأوبك: 

م�شريو مطاحن 
جديدة يعت�شمون 

اأمام وزارة الفالحة 

اعت�سم اأم�س اأمام مقر وزارة 

الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد 

البحري م�سريو 36 مطحنة خا�سة 

جديدة للمطالبة باحل�سول على 

ح�س�س من القمح اللني متكنهم من 

ال�سروع يف االنتاج، ح�سبما الحظته 

واج بعني املكان.

واأو�سح ممثل م�سريو املطاحن عبو 

بولنوار اأن الوقفة االحتجاجية 

تهدف اىل املطالبة بتزويد 

موؤ�س�ساتهم بالقمح اللني من قبل 

الديوان الوطني املهني للحبوب 

وذلك لل�سماح لهم بال�سروع يف االنتاج 

بعد توقف ملدة طويلة، وح�سب 

نف�س امل�سدر فاإن هذه املطاحن التي 

اأجنزت قبل �سنة 2014 مل ت�سرع 

بعد يف االنتاج ب�سبب التاأخر يف 

منحهم االعتمادات من طرف وزارة 

ال�سناعة، هذه االأخرية التي حت�سلوا 

عليها يف �سهر جانفي 2019.

وت�سبب هذا التاأخر -ح�سب 

ال�سيد بولنوار-يف خ�سائر مادية 

نتيجة عدم ت�سغيل املطاحن منذ 

املتعلقة  الفواتري  وتراكم   ،2014
بتوظيف العمال وا�سغال ال�سيانة 

لالآالت والتجهيزات، وتتواجد 

اأغلب هذه املطاحن بوالية وهران 

وغليزان وعني متو�سنت و�سعيدة 

وبرج بوعريريج واجللفة و�سطيف 

والطارف وتب�سة وغريها.

وح�سب ال�سيد بولنوار من املرتقب 

اأن ي�ستقبل ممثلو املعت�سمني من 

طرف م�سوؤولني بوزارة الفالحة 

لبحث ان�سغاالتهم.

للمطالبة بح�س�س

 من القمح اللني

م�ساحة اإ�سهارية



اأعلنت جلنة االنتخابات يف 

اإندوني�سيا، اأم�ص، فوز جوكو ويدودو 

بفرتة رئا�سية ثانية مدتها 5 �سنوات، 

يف االنتخابات التي اأجريت يف اأفريل 

املا�سي. 

وفاز "ويدودو" بن�سبة 55.5 

باملئة من اأ�سوات الناخبني، متفوقا 

على مناف�سه اجلرنال املتقاعد 

فرابو�سوبيانتو، الذي ح�سد 44.5 

باملئة من االأ�سوات. 

و"ويدودو" هو مر�سح حزب الكفاح 

الدميقراطي االإندوني�سي، وكان توىل 

رئا�سة البالد الأول مرة عام 2014. 

وتو�سف االنتخابات الرئا�سية 

والربملانية االإندوني�سية باأنها االأكرب 

التي جترى يف يوم واحد على م�ستوى 

العامل، حيث ي�سارك فيها نحو 192 

مليون ناخب، ويتناف�ص فيها اأكرث من 

مر�سح. األف   245

اإعادة انتخاب 

جوكو ويدودو 

رئي�شا لإندوني�شيا

ق. د

مو�سكو دعت لها ملناق�سة �سدور قانون اللغة كقانون ر�سمي الأوكرانيا..

فاز بفرتة رئا�سية ثانية

 مدتها 5 �سنوات

املتحدث با�سم التحالف: 

نيوزيلندا توجه تهمة "الإرهاب" 
�شد منفذ جمزرة امل�شجَدين

النيوزيلندية  الــ�ــســرطــة  وجــهــت 

الهجوم  منفذ  "االإرهاب" �سد  تهمة 

مدينة  يف  م�سجَدين  ا�ستهدف  الذي 

كراي�ص ت�سر�ص، وراح �سحيته 100 

�سخ�ص بني قتيل وجريح.

ــت و�ـــســـائـــل اإعـــالمـــيـــة عن  ــل ــق ون

اتهمت  اأنـــهـــا  ـــص،  ـــ� اأم ــة،  ــرط ــس ــ� ال

 28( برينتونتارانت  االأ�ــســرتايل 

اإرهــابــي،  عمل  يف  بال�سلوع  عــاًمــا( 

نفذه  الـــذي  الــهــجــوم  خلفية  على 

واأو�سحت  املا�سي،  مار�ص  منت�سف 

اأن التهمة املذكورة يعاقب  ال�سرطة 

عليها القانون بال�سجن مدى احلياة، 

مبوجب  تطبق  عقوبة  اأق�سى  وهي 

اإنها  قائلة  نيوزيلندا،  يف  القوانني 

تهمة   51 "تارانت"  لـ  ا  اأي�سً وجهت 

قتلهم  الذين  االأ�سخا�ص  بعدد  قتل، 

يف هجومه.

وبح�سب و�سائل اإعالمية فقد اأبلغت 

ال�سرطة عائالت ال�سحايا والناجني 

اجلديدة،  باالتهامات  الهجوم  من 

خالل اجتماع ح�سره اأكرث من 200 

�سخ�ص.

ويف 15 مار�ص املا�سي، نفذ االإرهابي 

م�ستهدًفا  دمويا  هجوما  "تارانت" 
"كراي�ستت�سري�ص"  ـــ  ب م�سجَدين 

�سخ�سا   51 فيه  قتل  النيوزيلندية، 

واأ�ــســاب  الــ�ــســالة،  تاأديتهم  اأثــنــاء 

ال�سلطات  متكنت  فيما  اآخرين،   49
اإىل  واأحــالــتــه  املنفذ،  توقيف  مــن 

اتهامات  اإلــيــه  ووجــهــت  املحكمة، 

بالقتل العمد.

مادورو يدعو لنتخابات مبكرة للجمعية الوطنية

رئي�س اأوكرانيا يدعو حلل 
الربملان وانتخابات مبكرة

يف اأعقاب تن�سيبه ر�سميا رئي�سا للبالد..
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رف�ص جمل�ص االأمن الدويل، اأول اأم�ص، 

طلًبا رو�سًيا بعقد جل�سة طارئة ملناق�سة 

الــلــغــة كــقــانــون ر�سمي  ــدور قــانــون  �ــس

الأوكرانيا. 

الدويل  االأمــن  جمل�ص  رئي�ص  وا�سطر 

االإندوني�سي ديان ترياني�سيا دجاين اإيل 

اأع�ساء  اإجرائي" بني  "ت�سويت  اإجراء 

انعقاد  بــ�ــســاأن  قـــرار  التــخــاذ  املجل�ص 

نتيجة  وجـــاءت  اإلغائها،  اأو  اجلل�سة 

الت�سويت برف�ص 6 دول )بينها الواليات 

املتحدة االأمريكية وفرن�سا وبريطانيا( 

دول،   5 موافقة  مقابل  اجلل�سة،  عقد 

يتطلب  حيث  الت�سويت،  عن   4 وامتناع 

انعقاد اجلل�سات الطارئة مبجل�ص االأمن 

اأع�ساء  اإجــمــايل  مــن  دول   9 موافقة 

املجل�ص )15 دولة( على االأقل. 

وقــبــل الــتــ�ــســويــت االإجــــرائــــي، قال 

االأمم  لــدي  الدائم  الفرن�سي  املندوب 

خماطًبا  فــرانــ�ــســواديــالتــر،  املــتــحــدة 

عن  احلـــديـــث  اأن  املــجــلــ�ــص،  ــاء  ــس ــ� اأع

يكون  لن  االأوكرانية  اللغة  ا�ستخدام 

ال�سراع  حل  علي  م�ساعًدا  عاماًل  اأبــًدا 

بني رو�سيا واأوكرانيا. 

يف  االأوكرانية"  "اللغة  قانون  ون�سر 

ال�سحيفة الر�سمية للربملان االأوكراين 

تنظيم  بـــهـــدف  اجلــــــاري  مــــاي   16
كافة  يف  االأوكرانية  اللغة  ا�ستخدام 

احلكومية  املوؤ�س�سات  داخــل  املجاالت 

ر�سمية  كلغة  ا�ستخدامها  اإىل  اإ�سافة 

لــلــبــالد، ومبــوجــب الــقــانــون اجلــديــد، 

يف  االأوكرانية  اللغة  ا�ستخدام  �سيتم 

املحاكم واجلي�ص وال�سرطة واالإعالنات 

والدعاية واالنتخابات واال�ستفتاء. 

�سكان  مـــن  ــرية  ــب ك نــ�ــســبــة  اأن  ــر  ــذك ي

ــة جــنــوبــي الــبــالد  اأوكـــرانـــيـــا وخــا�ــس

لغتهم  "الرو�سية"  يعتربون  و�سرقيها، 

االأم، وي�ستخدمونها يف التعامل اليومي، 

وب�سكل اأ�سا�سي.

نيكوال�ص  الــفــنــزويــلــي،  الــرئــيــ�ــص  دعـــا 

مبكرة  انتخابات  ـــراء  اإج اإىل  مــــادورو، 

ــذي  ال )الـــربملـــان(  الــوطــنــيــة  للجمعية 

خوان  بزعامة  املعار�سة  عليه  ت�سيطر 

غوايدو.

يف  لـ"مادورو"  كلمة  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج

عام  مبرور  احتفاال  كاراكا�ص،  العا�سمة 

على اإعادة انتخابه رئي�سا لفنزويال يف 20 

"اليوم،  كلمته  يف  قال  حيث   ،2018 ماي 

دعونا  بــاقــرتاح:  املعار�سة  اإىل  اأتــقــدم 

انتخابات..  اإجـــراء  طــريــق  عــن  نتبارز 

للجمعية  مبكرة  انتخابات  جنري  دعونا 

يدعمهم  الذين  هم  من  و�سرنى  الوطنية 

�ستكون  االنتخابات  اأن  م�سيفا  ال�سعب"، 

حال دميقراطيا و�سلميا ود�ستوريا لالأزمة 

ال�سيا�سية التي متر بها البالد.

فيفري  يف  مــــــادورو،  طـــرح  اأن  و�ــســبــق 

انتخابات ت�سريعية  اإجراء  املا�سي، فكرة 

مبكرة، معلنا اأن هذا االقرتاح اأ�سبح حيز 

التاأ�سي�سية،  اجلمعية  قبل  من  الدرا�سة 

مببادرة  ت�سكيلها  جــرى  التي  املوؤ�س�سة 

االأخرية  االنتخابات  وجرت  مــادورو،  من 

فنزويال  يف  )الربملان(  الوطنية  للجمعية 

لتكتل  فيها  الفوز  وجاء   ،2015 العام  يف 

امل�ستديرة  "الطاولة  املعار�سة  االأحــزاب 

ح�سل  الـــذي  الدميقراطية"،  للوحدة 

وتنتهي   ،164 اأ�سل  من  مقعدا   109 على 

�سالحيات الت�سكيلة احلالية للجمعية يف 

دي�سمرب العام 2020. 

ت�سهد فنزويال  املا�سي،  23 جانفي  ومنذ 

خوان  الربملان  رئي�ص  اإعــالن  اإثــر  توترا، 

موؤقتا  الرئا�سة  بتويل  اأحقيته  غوايدو 

انــتــخــابــات جــديــدة،  ــــراء  اإج اإىل حــني 

االأمريكي  الرئي�ص  اعــرتف  ما  و�سرعان 

رئي�سا  بـ"غوايدو"،  تــرامــب،  دونــالــد 

انتقاليا لفنزويال، وتبعته كندا ودول من 

اأمريكا الالتينية واأوروبا.

ويف 30 اأفريل املن�سرم، اأقدمت جمموعة 

�سغرية من الع�سكريني مرتبطة باملعار�سة 

انقالب،  حماولة  تنفيذ  على  الفنزويلية، 

الحق  وقـــت  يف  احلــكــومــة  اأعــلــنــت  فيما 

الرئي�ص  واتهم  اإف�سالها،  ذاتــه  اليوم  من 

بزعامة  االأبــيــ�ــص،  البيت  الفنزويلي، 

الــرئــيــ�ــص االأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب، 

بالتخطيط  بــولــتــون،  ــون  ج وم�ست�ساره 

عن  بالك�سف  وتعهد  االنــقــالب،  ملحاولة 

القليلة  ـــام  االأي خــالل  التفا�سيل  كافة 

املقبلة.

فولودميري  االأوكــــراين  الرئي�ص  دعــا 

الربملا  حل  اأمــ�ــص،اإىل  اأول  زيلين�سكي، 

نواإجراء انتخابات برملانية مبكرة.

بعد  الربملان  يف  له  كلمة  يف  ذلك  جاء 

ح�سب  للبالد،  رئي�سا  ر�سميا  تن�سيبه 

 ،)unian( االأوكرانية  وكالةاالأنباء 

حيث قال اأنه يجب اأن ي�سل اإىل ال�سلطة 

اأن  م�سيفا  الفعل،  ال�سعبب  يخدم  من 

يف  دونبا�ص  اإقليم  الناريف  اإطالق  وقف 

االأوىل  مهمته  "�سيكون  اأوكرانيا  �سرقي 

"اأوؤكد لكم  مع توليه الرئا�سة" متابعا: 

اأجل  من  �سيء  كل  لفعل  م�ستعد  اأنني 

جمددا،  منهم  اأي  ميوت  ال  لكي  اأبطالنا 

قرارات  اأتخذ  اأن  من  خائفا  ل�ست  واأنــا 

تردد  ودون  م�ستعد  اأنه  مردفا  �سعبة"، 

حتقيق  اأجـــل  مــن  من�سبه  يخ�سر  اأن 

ال�سالم، لكن دون اأن تخ�سر االأر�ص".

الرو�سي  الرئي�ص  اأقر  املا�سي،  وال�سهر 

منح  ت�سهل  اإجـــراءات  بوتني  فالدميري 

املناطق  ل�سكان  الــرو�ــســيــة  اجلن�سية 

دونبا�ص  )اإقليم  باأوكرانيا  االنف�سالية 

ب�سقيه دونيت�سك ولوغان�سك(.

االنف�ساليون  اأعلن   ،2014 عــام  ويف 

منطقتي  يف  اال�ستقالل  لرو�سيا  املوالون 

دونيت�سك ولوغان�سك االأوكرانية.

جتدر االإ�سارة اأن قادة اأوكرانيا واأملانيا 

يف  اتفاق  اإىل  تو�سلوا  ورو�سيا  وفرن�سا 

يوم  "مين�سك"،  البيالرو�سية  العا�سمة 

12 فيفري 2015، يق�سي بوقف اإطالق 
منطقة  واإقامة  اأوكرانيا  �سرقي  النار 

عازلة، و�سحب االأ�سلحة الثقيلة.

مين�سك-2"  بـ"اتفاق  االتفاق  وُعرف 

مين�سك-1"  لـ"اتفاق  تطويرا  ويعترب 

الذي وقعه ممثلو احلكومة االأوكرانية 

ومنظمة  رو�سيا  برعاية  واالنف�ساليون 

ــتــعــاون يف اأوروبـــــا يـــوم 20  االأمــــن وال

�سبتمرب 2014.

جمل�س الأمن يرف�س طلًبا رو�شًيا بعقد جل�شة ب�شاأن اأوكرانيا

ميامنار  جي�ص  من  عنا�سر  بني  م�سلحة  ا�ستباكات  اأ�سفرت 

ومنظمة "جي�ص اأراكان" البوذية، اأول اأم�ص، عن مقتل فتاة 

وجرح 3 اأطفال اآخرين، يف اإقليم اأراكان.

ميامنار  جي�ص  يف  اأمني  م�سوؤول  �سوي،  مونغمونغ  واأو�سح 

قرية  من  بالقرب  وقعت  التي  اال�ستباكات  اأن  لالأنا�سول، 

اأراكان  جي�ص  ومنظمة  ميامنار  جي�ص  بني  "مياوكتونغ" 
 3 وجرح  عمرها  من  العا�سرة  يف  فتاة  ملقتل  اأدت  البوذية 

الفتاة  راأ�ص  اأ�ساب  ناريا  عيارا  اأن  م�سريا  اآخرين،  اأطفال 

ت�سببت  التي  اجلهة  على  التعرف  يتم  ومل  وفاتها،  اإىل  اأدى 

مبقتلها.

اإثر غارة  5 مدنيني بينهم ن�ساء واأطفال، م�سرعهم  لقى 

جوية ا�ستهدفت والية هلمند، جنوبي اأفغان�ستان.

الغارة  اأن  اأم�ص،  اأول  االأفغانية،  "طلوع"  قناة  وذكرت 

م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف  "زانبايل"  قرية  ا�ستهدفت 

االأحد.

الغارة  اإّن  ت�سمهم(  )مل  حمليني  م�سوؤولني  عن  ونقلت 

اأوقعت "5 قتلى من املدنيني، و10 م�سابني".

الوالية  حمافظ  با�سم  املتحدث  زواق،  عمر  قال  بدوره، 

اإنه مت فتح حتقيق يف الواقعة.

يف  ال�سعودية  تقوده  الذي  الع�سكري،  التحالف  اتهم 

اليمن، احلوثيني مبحاولة �سن هجوم بطائرة بدون طيار 

على "هدف حيوي" جنوب اململكة.

تركي  الركن  العقيد  التحالف،  با�سم  املتحدث  وقال 

مبحاولة  قامت  االإرهابية  احلوثية  اأنامللي�سيا  املالكي، 

الذي  جنران  مدينة  يف  احليوية  املرافق  اأحد  ا�ستهداف 

بدون  بطائرة  ومقيمني  مواطنني  من  املدنيون  ي�ستخدمه 

توقيت  يو�سح  مل  املالكي  اأن  غري  متفجرات،  حتمل  طيار 

ال�سعودي  اجلي�ص  تعامل  كيفية  اأو  املزعومة  املحاولة 

معها.

قطع م�سلحون خط اإمدادات املياه الرئي�سي اإىل العا�سمة 

ال�سكان  معاناة  من  يزيد  مما  طرابل�ص  املحا�سرة  الليبية 

الذين يكابدون احلياة بالفعل و�سط القتال امل�ستمر منذ 

اأ�سابيع.

حرب  جرمية  املائي  احل�سار  اإن  املتحدة  االأمم  وقالت 

بها  املعرتف  الليبية  احلكومة  اتهمت  حني  يف  حمتملة، 

دوليا القوات املوالية خلليفة حفرت والتي ت�سعى لل�سيطرة 

على طرابل�ص باأنها تقف وراء احل�سار.

اأعلنت وزارة الداخلية امل�سرية يف بيان لها �سباح اأم�ص، 

عن مقتل 7 اإرهابيني يف عمليتي مداهمة ل�سقق �سكنية يف 

القاهرة ومبدينة 6 اأكتوبر مبحافظة اجليزة وكرا.

الوزارة  جلهود  ا�ستكماال  اأنه  الداخلية،  بيان  واأو�سح 

�سربات  توجيه  خالل  من  اإرهابية،  جماعة  مواجهة  يف 

ا�ستباقية لعنا�سرها واإجها�ص خمططاتها لتنفيذ عمليات 

وردت  فقد  واال�ستقرار،  االأمن  زعزعة  ت�ستهدف  عدائية 

تكليفات من  الوطني، تفيد �سدور  االأمن  لقطاع  معلومات 

قيادات اجلناح امل�سلح لتنظيم االإخوان االإرهابي باخلارج، 

لعنا�سر حركة ح�سم امل�سلحة التابعة لها، لتنفيذ �سل�سلة 

الإحداث  املقبلة،  الفرتة  خالل  العدائية  العمليات  من 

حالة من الفو�سى بالبالد.

مقتل فتاة با�ستباك بني جي�ض ميامنار 
ومنظمة "جي�ض اأراكان" البوذية

مقتل 5 مدنيني يف غارات جوية 
على ولية هلمند الأفغانية

احلوثيون حاولوا مهاجمة مرفق 
حيوي يف ال�سعودية 

م�سلحون ليبيون يعطلون خط 
اإمدادات املياه الرئي�سي اإىل طرابل�ض 

الداخلية امل�سرية: مقتل 12 
اإرهابيًا يف تبادل لإطالق النار

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د
ق. د

ق. د

ق. د

دولـي

القانون النيوزيلندي يعاقب عليها بال�سجن مدى احلياة



يف  الغو�س  هو  الباحثون  به  ويعنى  امل�سلمون  يتدار�سه  اأن  يجب  ما  خري 

اأغمار ال�سرية النبوية والتاريخ االإ�سالمي ، ولهذا فقد انربى العلماء منذ 

ع�سر ال�سحابة واإىل يوم النا�س هذا يهتمون بال�سرية النبوية ويدر�سونها 

ويخرجون منها بالعرب والدرو�س املتجددة على مر الزمان .

موثقة  فنقلوها   ، كبريا  عبئا  النبوية  ال�سرية  يف  املوؤلفني  اأوائ��ل  وحمل   

فماذا   ، االإ�سالمية  الع�سور  عرب  املوؤرخون  فعله  ما  وهو  التوثيق،  غاية 

عن  وماذا  بدر؟  غزوة  وحتى  الهجرة  منذ  بامل�سلمني  قري�س  عالقة  عن 

عمر  موقف  هو  وما   ، النبي؟  عهد  يف  االإ�سالم  بدولة  الدولية  العالقات 

واقع  عن  وماذا  االإ�سالمية؟  الفتوحات  من  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  ابن 

من  وغريه  ذلك  كل  جتد  ؟  املعا�سرة  االإ�سالمية  املجتمعات  يف  االإن�سان 

الق�سايا بني دفتي هذا الكتاب ملوؤلفه عبد ال�سايف حممد عبد اللطيف. 

لو اأن امل�سلم العاقل، فطن اإىل ما اأعده اهلل 

للوا�سلني، ما ترك ال�سلة اأبدا، و�سلة الرحم 

تزيد الرزق، وتطيل العمر عن اأن�س بن مالٍك 

ر�سي اهلل عنه، قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى 

يب�سط  اأن  ه  �سرَّ "َمن  و�سلم، يقول:  اهلل عليه 

ْل  فلي�سِ اأث���ره،  يف  ل��ه  ين�ساأ  اأو  رزق���ه،  يف  ل��ه 

رِحَمه".

الرزق  يف  الزيادة  تكون  كيف  هنا  وال�سوؤال 

االإمام  عنها  يجيب  العمر  يف  والتاأخري 

ال���رزق  "وب�سط  ف��ي��ق��ول:  ال���ن���ووي، 

فيه،  الربكة  تو�سيعه وكرثته، وقيل: 

م�سهور،  �سوؤال  ففيه  االأجل:  التاأخري يف  واأما 

اأن االآجال واالأرزاق مقدرة ال تزيد وال  وهو 

َي�ْسَتاأِْخُروَن  اَل  اأََجُلُهْم  َج��اَء  َذا  َف��اإِ  } تنق�س؛ 

��َت��ْق��ِدُم��وَن}]االأع��راف:  َي�����سْ َواَل  ��اَع��ةاً  ���سَ

ال�سحيح  باأجوبة،  العلماء  واأجاب   ،]34
عمره،  يف  بالربكة  ال��زي��ادة  ه��ذه  اأن  منها: 

مبا  اأوق��ات��ه  وع��م��ارة  للطاعات،  والتوفيق 

يف  ال�سياع  عن  و�سيانتها  االآخ��رة،  يف  ينفعه 

غري ذلك، والثاين: اأنه بالن�سبة اإىل ما يظهر 

ذلك،  ونحو  املحفوظ  ال��ل��وح  ويف  للمالئكة 

فيظهر لهم يف اللوح اأن عمره �ستون �سنة، اإال 

اأربعون،  له  زيد  و�سلها  فاإن  رحمه،  ي�سل  اأن 

له  �سيقع  ما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  علم  وقد 

ُحو  من ذلك، وهو ِمن معنى قوله تعاىل: {مَيْ

 ،]39 ]الرعد:  َوُيْثِبُت}  َي�َساُء  َما   
ُ َّ
اهلل

فيه الن�سبة اإىل علم اهلل تعاىل وما �سبق به 

قدره، وال زيادة، بل هي م�ستحيلة، وبالن�سبة 

اإىل ما ظهر للمخلوقني تت�سور الزيادة، وهو 

مراد احلديث".

وال�سلة �سبب يف دخول اجلنة عن عبداهلل 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال:  ���س��الٍم،  بن 

ال�سالم،  اأف�سوا  النا�س،  اأيها  "يا  و�سلم:  عليه 

و�سلوا  االأرح���ام،  لوا  و�سِ الطعام،  واأطِعموا 

بالليل والنا�س نياٌم، تدخلوا اجلنة ب�سالٍم".

وتدفع ميتة ال�سوء فعن علي، عن النبي �سلى 

ه اأن ميد له يف  اهلل عليه و�سلم قال: "َمن �سرَّ

عمره، ويو�سع له يف رزقه، ويدفع عنه ِميتة 

ْل رِحَمه". ال�سوء، فليتِق اهلل ولي�سِ

اأب��ي  االأع��م��ال..ع��ن  ق��ب��ول  يف  �سبب  وه��ي 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  ق��ال:  هريرة، 

عليه و�سلم قال: "اإن اأعمال بني اآدم ُتعَر�س 

عمل  ُيقَبل  ف��ال  اجلمعة،  ليلة  خمي�ٍس  ك��ل 

قاطع رحم".

عن  واالآخ���رة:  الدنيا  عقوبة  من  النجاة 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  ق��ال:  بكرة،  اأب��ي 

عليه و�سلم: "ما من ذنٍب اأجدر اأن يعجل اهلل 

ل�ساحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف 

ِحم" االآخرة ِمن الَبْغي وقطيعِة الرَّ

بعد  خطوة  ِمن  "ما  دينار:  بن  عمرو  وقال 

ذي  اإىل  خطوة  من  اأج��را  اأعظم  الفري�سة 

الرحم".

معارك  من  ب��در  غ��زوة  كانت  لقد 

فيها  جتلت  وقد  الفا�سلة،  االإ�سالم 

ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ج��زات وال��ك��رام��ات 

العظيمة، فمن ذلك:

النبي  كالم  امل�سركني  �سماع  اأوال: 

�سلى اهلل عليه و�سلم وخطابه وهم 

البخاري  روى  القليب،  يف  اأم����وات 

حديث  م��ن  �سحيحيهما  يف  وم�سلم 

"اأن  ع��ن��ه:  اهلل  ر���س��ي  طلحة  اأب���ي 

اأمر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  نبي 

من  رجال  وع�سرين  باأربعة  بدر  يوم 

�سناديد قري�س، فقذفوا يف طوي من 

اإذا  اأطواء بدر، خبيث خمبث، وكان 

ثالث  بالعر�سة  اأقام  قوم  على  ظهر 

الثالث  اليوم  ببدر  ك��ان  فلما  ليال، 

ثم  رحلها  عليها  ف�سد  براحلته  اأمر 

وق��ال��وا:  اأ���س��ح��اب��ه،  وات��ب��ع��ه  م�سى 

حاجته،  لبع�س  اإال  ينطلق  نرى  ما 

فجعل  الركي،  �سفة  على  قام  حتى 

ابائهم،  واأ�سماء  باأ�سمائهم  يناديهم 

يا فالن ابن فالن، ويا فالن بن فالن: 

اأنكم اأطعتم اهلل ور�سوله،  "اأي�سركم 
حقا،  ربنا  وعدنا  ما  وجدنا  قد  فاإنا 

حقا؟"  ربكم  وع��د  ما  وج��دمت  فهل 

ما  اهلل  ر�سول  يا  عمر:  فقال  ق��ال: 

فقال  لها؟  اأرواح  اأج�ساد ال  من  تكلم 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

اأنتم  ما  بيده  حممد  نف�س  "والذي 
قتادة:  قال  منهم"،  اأقول  ملا  باأ�سمع 

قوله  اأ�سمعهم  حتى  اهلل  اأحياهم 

وح�سرة  ونقيمة  وت�سغريا  توبيخا 

وندما".

ث��ان��ي��ا: حت��دي��د م�����س��ارع ال��ق��وم: 

حديث  من  �سحيحه  يف  م�سلم  روى 

اأن�س ر�سي اهلل عنه قال: كان عمر 

"اإن  ف��ق��ال:  ب��در  اأه��ل  ع��ن  يحدثنا 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول 

كان يرينا م�سارع اأهل بدر باالأم�س، 

اإن  غ��دا  ف��الن  م�سرع  " ه��ذا  يقول: 

�ساء اهلل"، قال: فقال عمر: فوالذي 

بعثه باحلق ما اأخطوؤوا احلدود التي 

حد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

على  بع�سهم  بئر  يف  فجعلوا  ق��ال: 

ر�سول اهلل �سلى اهلل  بع�س، فانطلق 

عليه و�سلم حتى انتهى اإليهم".

بالقدر  عليهم  املطر  نزول  ثالثا: 

وال  زيادة  غري  من  يحتاجونه  الذي 

نق�سان: روى االإمام اأحمد يف م�سنده 

من حديث علي ر�سي اهلل عنه وهو 

من  "اأ�سابنا  ب��در:  ليلة  عن  يحدث 

فانطلقنا حتت  الليل ط�س من مطر، 

 - ال��رت���س  اأي   - واحل��ج��ف  ال�سجر 

ن�ستظل حتتها من املطر، وبات ر�سول 

يدعو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

ربه".

ق����ال اب����ن ال��ق��ي��م رح��م��ه اهلل: 

الليلة  تلك  يف  وجل  عز  اهلل  "اأنزل 
امل�سركني  على  فكان  واح��دا،  مطرا 

التقدم،  م��ن  منعهم  ���س��دي��دا  واب���ال 

به  طهرهم  طال  امل�سلمني  على  وكان 

واأذهب عنهم رج�س ال�سيطان، ووطاأ 

وثبت  ال��رم��ل،  و�سلب  االأر�����س،  ب��ه 

االأقدام، ومهد به املنزل".

ر�سا:  ر�سيد  حممد  ال�سيخ  ق��ال 

امل�سلمني  اأمكن  ملا  املطر  هذا  "لوال 
لي�س  رج��ال��ة  ك��ان��وا  الأن��ه��م  القتال؛ 

 - املقداد  هو  واحد  فار�س  اإال  فيهم 

دها�سا  االأر���س  وكانت   - تقدم  كما 

تثبت  ال  اأو  االأق����دام  فيها  ت�سيخ 

عليها".

نبيه  ا�ستجابة اهلل لدعاء  رابعا: 

كفار  من  مبكة  يوؤذيه  كان  من  على 

اإخوانهم  م��ع  قتلوا  حتى  قري�س 

وم�سلم  البخاري  روى  ببدر:  الكفرة 

اهلل  عبد  حديث  من  �سحيحيهما  يف 

ر�سول  "بينما  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 

قائم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

قري�س  وجمع  الكعبة،  عند  ي�سلي 

يف جمال�سهم، اإذ قال قائل منهم: اأال 

تنظرون اإىل هذا املرائي، اأيكم يقوم 

اإىل جزور ال فالن فيعمد اإىل فرثها 

ودمها و�سالها، فيجيء به ثم ميهله، 

كتفيه؟  بني  و�سعه  �سجد  اإذا  حتى 

ر�سول  �سجد  فلما  اأ�سقاهم،  فانبعث 

و�سعه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

اهلل  �سلى  النبي  وثبت  كتفيه،  بني 

حتى  ف�سحكوا  �ساجدا،  و�سلم  عليه 

ال�سحك،  من  بع�س  اإىل  بع�سهم  مال 

فانطلق منطلق اإىل فاطمة ر�سي اهلل 

ت�سعى،  فاأقبلت  عنها وهي جويرية، 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وثبت 

واأقبلت  عنه،  األقته  حتى  �ساجدا 

عليهم ت�سبهم، فلما ق�سى ر�سول اهلل 

قال:  ال�سالة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

عليك  اللهم  بقري�س،  عليك  "اللهم 
ثم  بقري�س"،  عليك  اللهم  بقري�س، 

�سمى: "اللهم عليك بعمرو بن ه�سام، 

وعتبة ابن ربيعة، و�سيبة بن ربيعة، 

خلف،  بن  واأمية  عتبة،  بن  والوليد 

بن  وعمارة  معيط،  اأبي  ابن  وعقبة 

الوليد". قال عبد اهلل: فواهلل لقد 

�سحبوا  ثم  بدر،  يوم  �سرعى  راأيتهم 

قال  ث��م  ب���در،  قليب  القليب،  اإىل 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

لعنة". القليب  اأ�سحاب  "واأتبع 
امل�سلمني  بع�س  اإع��ان��ة  خام�سا: 

روى  ال��ع��دو:  اأ���س��ر  على  باملالئكة 

حديث  من  م�سنده  يف  اأحمد  االإم��ام 

وفيه:  عنه  اهلل  ر�سي  علي 

ق�سري  االأن�����س��ار  م��ن  رج��ل  "فجاء 
بالعبا�س بن عبد املطلب اأ�سريا، فقال 

العبا�س: يا ر�سول اهلل اإن هذا واهلل 

ما اأ�سرين، لقد اأ�سرين رجل اأجلح من 

اأح�سن النا�س وجها، على فر�س اأبلق 

ما اأراه يف القوم، فقال االأن�ساري: اأنا 

اأ�سرته يا ر�سول اهلل، فقال: ا�سكت، 

كرمي،  مبلك  تعاىل  اهلل  اأيدك  فقد 

عبد  بني  م��ن  فاأ�سرنا  علي:  فقال 

بن  ونوفل  وعقيال  العبا�س  املطلب 

احلارث".

من  �سحيحه  يف  ال��ب��خ��اري  وروى 

ر�سي اهلل عنهما  ابن عبا�س  حديث 

و�سلم قال  �سلى اهلل عليه  النبي  اأن 

براأ�س  اخذ  جربيل  "هذا  بدر:  يوم 

ويف  احلرب".  اأداة  عليه  ف��ر���س��ه، 

رواية: "على ثناياه النقع".

عليهم:  النعا�س  اإن���زال  �ساد�سا: 

النعا�س  يغ�سيكم  اإذ   } تعاىل  ق��ال 

 .]11 ]االأن��ف��ال:   { منه  اأمنة 

حديث  من  م�سنده  يف  يعلى  اأبو  روى 

ق��ال:  عنه  اهلل  ر���س��ي  طلحة  اأب���ي 

بدر  يوم  مني  ال�سيف  �سقط  "لقد 
اهلل  يقول  النعا�س.  من  غ�سينا  ملا 

اأمنة  النعا�س  يغ�سيكم  اإذ  تعاىل:{ 

منه } ]االأنفال: 11[".

اهلل  "يذكرهم  ك��ث��ري:  اب��ن  ق��ال 

تعاىل مبا اأنعم به عليهم من اإلقائه 

من  به  اأمنهم  اأمانا  عليهم  النعا�س 

كرثة  من  لهم  ح�سل  ال��ذي  خوفهم 

عدوهم، وقلة عددهم... اإلخ" .

اأراه���م  ت��ع��اىل  اهلل  اأن  ���س��اب��ع��ا: 

لتقوى  عليه:  ه��م  مم��ا  اأق��ل  ال��ع��دو 

وي�سجعهم  ح��رب��ه��م،  على  قلوبهم 

واإذ   } تعاىل:  قال  مواجهتهم،  على 

اأعينكم  يف  التقيتم  اإذ  يريكموهم 

قليال ويقللكم يف اأعينهم ليق�سي اهلل 

ترجع  اهلل  واإىل  مفعوال  ك��ان  اأم��را 

االمور }]االأنفال: 44[.

ي��ري اهلل  "اإذ  اب��ن ج��ري��ر:  ق��ال 

واإذ  قليال،  امل�سركني  منامه  يف  نبيه 

يف  لقوهم  اإذ  املوؤمنني  اهلل  يريهم 

عددهم،  كثري  وه��م  قليال،  اأعينهم 

ليرتكوا  اأعينهم  يف  املوؤمنني  ويقلل 

املوؤمنني  اال�ستعداد لهم، فتهون على 

�سوكتهم".

وعلي  بكر  اأبي  اخت�سا�س  ثامنا: 

اأحمد  االإم��ام  روى  اهلل،  من  بكرامة 

ر�سي  ع��ل��ي  ح��دي��ث  م��ن  م�سنده  يف 

والأب��ي  لعلي  "قيل  ق��ال:  عنه  اهلل 

جربيل،  اأحدكما  مع  بدر:  يوم  بكر 

ومع االخر ميكائيل، واإ�سرافيل ملك 

اأو قال: ي�سهد  القتال،  عظيم ي�سهد 

ال�سف".

عن عمر بن �خلطاب ر�صي �لله عنه، قال: قال ر�صول 
ها  من  �لليل  �أقبل  "�إذ�  و�صلم:  عليه  �لله  �صلى  �لله 
هنا و�أدبر �لنهار من ها هنا، فقد �أفطر �ل�صائم". رو�ه 

�لبخاري
واأفطر  ال�سائم،  فطر  يحل  متى  باب  البخاري:  قال 

اأبو �سعيد اخلدري حني غاب قر�س ال�سم�س

ثم ذكر حديث عمر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا اأقبل الليل من ها هنا، 

اأفطر  فقد  ال�سم�س،  وغربت  هنا،  ها  من  النهار  واأدب��ر 

ال�سائم".

عنه  اهلل  ر�سي  اأوفى  اأبي  بن  عبداهلل  حديث  وذكر 

قال: كنا مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سفر 

وهو �سائم، فلما غربت ال�سم�س، قال لبع�س القوم: يا 

فالن، قم فاجدح لنا؟ فقال: يا ر�سول اهلل، لو اأم�سيت، 

قال: انزل فاجدح لنا، قال: يا ر�سول اهلل فلو اأم�سيت، 

ا، قال: انزل  قال: انزل فاجدح لنا، قال: اإن عليك نهاراً

اهلل  �سلى  النبي  ف�سرب  لهم،  فجدح  فنزل  لنا،  فاجدح 

اأقَبل من ها  الليل قد  راأيتم  "اإذا  عليه و�سلم ثم قال: 

ال�سويق  حتريك  واجل��دح  ال�سائم"،  اأفطر  فقد  هنا، 

ونحوه باملاء بعود، ويقال له املجدح جمنح الراأ�س.

اإىل  االإ�سارة  الرتجمة  هذه  )غر�س  احلافظ:  قال 

اأنه هل يجب اإم�ساك جزء من الليل لتحقق م�سي النهار 

لذكره  الثاين  ترجيح  يقت�سي  �سنيعه  وظاهر  ال،  اأم 

ح�سل  ما  اإذا  حمله  لكن  الرتجمة،  يف  �سعيد  اأبي  الأثر 

حتقق غروب ال�سم�س.

جهة  من  اأي:  هنا(؛  ها  من  الليل  اأقبل  )اإذا  قوله: 

ا. امل�سرق واملراد به وجود الظلمة ح�سًّ

وقت  يف  دخ��ل  اأي:  ال�سائم(؛  اأفطر  )فقد  قوله: 

فليفطر  اأي:  االأم��ر؛  ومعناه  خ��رب،  لفظ  وه��و  الفطر 

ال�سائم، ويف رواية: فقد حل االإفطار.

متالزمان؛  واالإدب��ار  االإقبال  العيد:  دقيق  ابن  قال 

اأحدهما  يكون  وقد  النهار،  واإدبار  الليل  اإقبال  اأعني: 

على  بالظاهر  في�ستدل  املوا�سع،  بع�س  يف  للعني  اأظهر 

اخلفي، كما لو كان يف جهة املغرب ما ي�سرت الب�سر عن 

في�ستدل  ا،  ب��ارزاً ا  ظاهراً امل�سرق  وكان  الغروب،  اإدراك 

بطلوع الليل على غروب ال�سم�س(.

قال احلافظ: "ويف حديثي الباب من الفوائد: بيان 

وقت ال�سوم، واأن الغروب متى حتقق كفى، وفيه اإمباء 

يوؤخرون  فاإنهم  الكتاب،  اأهل  متابعة  عن  الزجر  اإىل 

من  اأبلُغ  ال�سرعي  االأم��ر  اأن  وفيه  الغروب،  عن  الفطر 

البيان  ال�سرع، وفيه  العقل ال يق�سي على  واأن  احل�سي، 

ا لزيادة االإي�ساح". بذكر الالزم وامللزوم جميعاً

10
الأربعاء 11 مايو 2969/ 

املوافق  2019 ماي    22
 لـ 17 رم�ضان 1440

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
 َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن اإِْذ َتُقوُل ِلْلُموؤِْمِننَي 

َ َّ
ُقوا الل  ِبَبْدٍر َواأَْنُتْم اأَِذلٌَّة َفاتَّ

ُ َّ
َرُكْم الل قال تعاىل: { َوَلَقْد َن�سَ

ُقوا َوَياأُْتوُكْم  وا َوَتتَّ رِبُ ُكْم ِبَثالَثِة اآالٍف ِمْن امْلاَلِئَكِة ُمْنَزِلنَي َبَلى اإِْن َت�سْ ُكْم َربُّ دَّ اأََلْن َيْكِفَيُكْم اأَْن مُيِ

 اإِالَّ ُب�ْسَرى َلُكْم 
ُ َّ
ِمنَي َوَما َجَعَلُه الل ُكْم ِبَخْم�َسِة اآالٍف ِمْن امْلاَلِئَكِة ُم�َسوِّ ِدْدُكْم َربُّ ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا مُيْ

ِكيِم } �سورة اآل عمران االآيتني  ِ اْلَعِزيِز احْلَ
َّ

ُر اإِالَّ ِمْن ِعْنِد الل �سْ َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم ِبِه َوَما النَّ

123-126
ِيي امْلَْوَتى  َقاَل اأََومَلْ ُتوؤِْمْن  َقاَل َبَلى  َوَل ِكْن  قال تعالة { َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اأَِريِن َكْيَف حُتْ

ْرُهنَّ اإَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى  ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا  رْيِ َف�سُ ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي  َقاَل َفُخْذ اأَْرَبَعًة ِمَن الطَّ

 َعِزيٌز َحِكيٌم } �سورة البقرة االآية 260
َ َّ
ُثمَّ اْدُعُهنَّ َياأِْتيَنَك �َسْعًيا َواْعَلْم اأَنَّ الل

ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

أهــل القرآن

د. اأمني بن عبداهلل 

اأ�سبابا،  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  ل�سوؤال  ذك��روا 

الذي يحيي  ربي   } لنمرود:  ملا قال  اأنه  منها 

ومييت} اأحب اأن يرتقى من علم اليقني 

يرى  واأن  اليقني  عني  اإىل  بذلك 

ذلك م�ساهدة، فقال: { رب اأرين 

اأومل  قال  املوتى!  حتيي  كيف 

ليطمئن  ولكن  بلى  قال  توؤمن! 

رواه  ال��ذي  احلديث  فاأما  قلبي} 

ال��ب��خ��اري ع��ن اأب��ي ه��ري��رة ر�سي 

 
ّ

اهلل ر���س��ول  ق��ال  ق��ال:  عنه   
ّ

اهلل

اأحق  )نحن   : و�سلم  عليه   
ّ

اهلل �سلى 

رب  ق���ال:  اإذ  اإب��راه��ي��م،  م��ن  بال�سك 

اأو  ق��ال:  امل��وت��ى،  حتيي  كيف  اأرين 

ليطمئن  ولكن  بلى،  قال:  توؤمن؟  مل 

واللفظ  ال�سيخان  ""اأخرجه  قلبي( 

للبخاري""فلي�س املراد ههنا بال�سك ما قد يفهمه من 

ال علم عنده، بال خالف. وقوله تعاىل:{ قال فخذ 

اأربعة من الطري ف�سرهن اإليك} اختلف املف�سرون يف 

هذه االأربعة ما هي؟ واإن كان ال طائل حتت تعيينها، 

اإذ لو كان يف ذلك مهم لن�س عليه القراآن، فروي عن 

ابن عبا�س اأنه قال: اأخذ وزا وراأالاً وهو فرخ النعام 

وديكا وطاو�سا، وقال جماهد: كانت حمامة وديكا 

اإليك}  وطاو�سا وغرابا، وقوله: { ف�سرهن 

ف�سرهن   } عبا�س  ابن  وعن  وقطعهن.  اأي 

اأوثقهن  فلما  اأوث��ق��ه��ن،  اإل��ي��ك} 

جبل  كل  على  جعل  ثم  ذبحهن 

عمد  اأنه  فذكروا  جزء،  منهن 

فذبحهن  الطري  من  اأربعة  اإىل 

ري�سهن  ون��ت��ف  ق��ط��ع��ه��ن  ث���م 

ببع�س،  بع�سهن  وخلط  ومزقهن 

ثم جزاأهن اأجزاء وجعل على كل 

 عز 
ّ

اأمره اهلل جبل منهن جزءا ثم 

اأن يدعوهن فدعاهن كما اأمره  وجل 

اإىل  ينظر  فجعل  وج���ّل،  ع��ّز   
ّ

اهلل

الري�س يطري اإىل الري�س، والدم اإىل 

الدم، واللحم اإىل اللحم، واالأجزاء 

اإىل بع�س حتى قام كل  من كل طائر يت�سل بع�سها 

طائر على حدته واأتينه مي�سني، �سعيااً ليكون اأبلغ له 

 
ّ

اأن اهلل �ساألها. ولهذا قال:{ واعلم  التي  الروؤية  يف 

عزيز حكيم} اأي عزيز ال يغلبه �سيء وال ميتنع من 

�سيء، وما �ساء كان بال ممانع الأنه القاهر لكل �سيء، 

حكيم يف اأقواله واأفعاله و�سرعه وقدره.

املعجزات والكرامات يف غزوة بدر

 متى يحل فطر ال�سائم
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب بحوث يف ال�سرية النبوية والتاريخ الإ�سالمي 

اإعداد:�سماح خميلي

�صل رحمك



من اأقوال ال�صاحلني
بعده  نعرف  كله  العمر  ي�ستغرق  قد  �سباق  طويل،  �سباق  يف  ن�سرتك  النا�س  من  وغرينا  واأنت  " اأنا 
من املخطئ ومن امل�سيب، من امل�سلح ومن املف�سد، من املتقدم ومن املتاأخر، اأو يتك�سف فيه ال�سر املطوي 

يف قوله تعاىل: " خلق املوت واحلياة ليبلوكم اأيكم اأح�سن عمال.." وبديهي اأن يبذل العاقل قواه كلها 

للفوز يف هذا ال�سباق". ا                                                                                                ل�سيخ الغزايل رحمه اهلل

�سحتك يف رم�سان

زاوية من نور
جوامع الكلم يف خطاب ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم

اأبو العا�ص بن الربيع ر�صي الله عنه..الويف ال�صادق

بعد..  "اأما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 

فاإن اأ�سدق احلديث كتاب اهلل، واأوثق 

املَِلل ملة  قى، وخري  التُّ الُعرى كلمة 

�سنة  ال�سنة  وخ��ري  اإب��راه��ي��م، 

حممد - �سلى اهلل عليه و�سلم 

اهلل،  ِذْكر  احلديث  واأ�سرف   -

واأح�سن الق�س�س هذا القراآن، 

و�سرُّ  عواِزمها،  االأم��ور  وخري 

واأح�سن  حُمَدثاتها،  االأم��ور 

الُهدى ُهدى االأنبياء، واأ�سرف 

واأعمى  ال�سهداء،  قْتل  امل��وت 

الُهدى،  بعد  اللة  ال�سَّ الَعمى 

وخري العمل ما نَفع، وخري الُهدى 

ِبع، و�سرُّ الَعمى عمى القلب". ما اتُّ

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قيله  وم��ن 

الكذوب،  الل�سان  اخلطايا  "اأعظم  قوله: 

التقوى،  ال��زاد  وخري  النف�س،  ِغنى  الِغنى  وخري 

وراأ�س احلكمة خَماَفة اهلل، وخري ما وَقر يف القلوب اليقني، 

واالرتياب ِمن الكْفر، والنياحة ِمن عمل اجلاهلية، والغلول - 

م، والَكنز  اأي: االأخذ ِمن بيت املال بغري حق - ِمن ُجثاء جهنَّ

عر  وال�سِّ النار،  ِمن  كيٌّ   - َزكاته  ى  ت��وؤدَّ ال  ال��ذي  امل��ال  اأي:   -

االإثم،  جماع  واخَلمر  اإبلي�س،  مزامري  ِمن   - الغناء  اأي:   -

وال�سباب  ال�سيطان،  حبائل   - االأجنبيات  اأي:   - �ساء  والنِّ

ِمن  با، �ُسعَبة  الرِّ ك�ْسب  املَكا�سب  و�سرُّ  اجلنون، 

و�سرُّ املاآِكل مال الَيتيم، وال�سعيد ِمن ُوِعظ 

ه،  اأمِّ َمن �َسقي يف بطن  قيُّ  بَغريه، وال�سَّ

مو�سع  اإىل  اأح��دك��م  ي�سري  واإمن���ا 

اأي: القرب - واالأمُر  اأَذُرع -  اأربع 

ه،  باآِخره، ومالُك العمل خوامِتُ

الكذب،  رواي��ا  ال��رواي��ا  و�سرُّ 

وكلُّ ما هو اآٍت قريب".

�سلى  كلمه  ج��وام��ع  وِم���ن 

"َمن  و�سلم قوله:  اهلل عليه 

يتاألَّ - اأي: َيحلف على اهلل 

َيفعل اهلل ال�سيء اأو ال َيفعله 

- ُيكذبه اهلل، وَمن َيغفر َيغِفر 

عن  اأي:   - َيعُف  وَم��ن  ل��ه،  اهلل 

عنه،  اهلل  َيعُف   - ا  ُم�سِلحاً غ��ريه 

وَمن  اهلل،  َياأُجْره  الغيظ  َيكِظم  وَمن 

ه اهلل، وَمن َيتبع  �سْ َي�سرب على الرزية ُيعوِّ

ُي�ساِعف اهلل  َي�سرب  وَمن  ع اهلل به،  ُي�سمِّ معة  ال�سُّ

ْبه". له، وَمن َيع�ِس اهلل ُيعذِّ

"اهربوا ِمن  ُيوؤَثر عنه �سلى اهلل عليه و�سلم قوله:  ومما 

طالبها،  َينام  ال  اجلنة  فاإن  جهدكم،  اجلنة  واطلبوا  النار، 

واإن النار ال َينام هاِربها، واإن االآِخرة حمفوفة باملَكاره، واإن 

هوات واللذات، فال َت�سغلنَّكم عن االآِخرة  الدنيا حَمفوفة بال�سَّ

اتها". نيا ولذَّ �َسهواُت الدُّ

الربيع   ب��ن  ال��ع��ا���س  اأب���و  ه��و 

�سم�س  عبد  ب��ن  ال��ع��زى  عبد  ب��ن 

القر�سي  ق�سي  بن  مناف  عبد  بن 

العب�سمي �سهر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم وزوج ابنته زينب - ر�سي اهلل عنها- اأكرب بناته.

بالعهد،  الوفاء  الربيع،  العا�س بن  اأبو  اأهم مالمح �سخ�سية  ومن 

فمن ذلك اأن ر�سول اهلل اأثنى على اأبي العا�س يف م�ساهرته وقال: 

العا�س من  اأبو  كان  ولقد  "حدثني ف�سدقني، ووعدين فوفى يل"، 
رجال قري�س املعدودين ماال واأمانة وجتارة.

مل يزل اأبو العا�س مقيما على �سركه حتى اإذا كان قبيل فتح مكة 

معه،  اأب�سعوها  قري�س  اأموال  من  باأموال  ال�سام  اإىل  بتجارة  خرج 

فلما فرغ من جتارته واأقبل قافال لقيته �سرية لر�سول اهلل ، وقيل 

اإن ر�سول اهلل كان هو الذي وجه ال�سرية للعري التي فيها اأبو العا�س 

قافلة من ال�سام وكانوا �سبعني ومائة راكب اأمريهم زيد بن حارثة 

وذلك يف جمادى االأوىل يف �سنة �ست من الهجرة فاأخذوا ما يف تلك 

العري من االأثقال واأ�سروا اأنا�سا من العري فاأعجزهم اأبو العا�س هربا 

فلما قدمت ال�سرية مبا اأ�سابوا اأقبل اأبو العا�س من الليل يف طلب 

ماله حتى دخل على زينب ابنة ر�سول اهلل فا�ستجار بها فاأجارته، 

فلما خرج ر�سول اهلل اإىل �سالة ال�سبح فكرب وكرب النا�س معه.

فعن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- قالت: �سرخت زينب -ر�سي اهلل 

فلما  قال  الربيع  بن  العا�س  اأبا  اأجرت  قد  اإين  النا�س،  اأيها  عنها- 

�سلم ر�سول اهلل من �سالته اأقبل على النا�س، فقال: "اأيها النا�س، هل 

�سمعتم ما �سمعت؟ قالوا: نعم قال: اأما والذي نف�س حممد بيده ما 

علمت ب�سيء كان حتى �سمعت منه ما �سمعتم، اإنه يجري على امل�سلمني 

اأي  ابنته زينب فقال:  ان�سرف ر�سول اهلل فدخل على  اأدناهم، ثم 

بنية اأكرمي مثواه، وال يخل�س اإليك فاإنك ال حتلني له".

ال�سرية  اإىل  بعث  اهلل  ر�سول  اأن  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وعن 

الذين اأ�سابوا مال اأبي العا�س وقال لهم: "اإن هذا الرجل منا حيث 

قد علمتم، وقد اأ�سبتم له ماال، فاإن حت�سنوا تردوا عليه الذي له 

عليكم  اأف��اءه  الذي  اهلل  يفء  فهو  ذلك  اأبيتم  واإن  ذلك،  نحب  فاإنا 

فاأنتم اأحق به". قالوا: يا ر�سول اهلل، بل نرده عليه، قال: فردوا 

اإىل كل ذي مال من قري�س  اإىل مكة فاأدى  ، ثم احتمل  عليه ماله 

ماله ممن كان اأب�سع منه، ثم قال: يا مع�سر قري�س، هل بقي الأحد 

فقد  خريا  اهلل  فجزاك  ال،  قالوا:  ياأخذه؟  مل  مال  عندي  منكم 

وجدناك وفيا

 كرميا، قال: فاإين اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�سهد اأن حممدا عبده 

ور�سوله، وما منعني من االإ�سالم عنده اإال تخوفا اأن تظنوا اأين اإمنا 

اأردت اآخذ اأموالكم، فلما اأداها اهلل اإليكم وفرغت منها اأ�سلمت، ثم 

خرج حتى قدم على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

مات اأبو العا�س بن الربيع يف خالفة اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما يف 

ذي احلجة �سنة اثنتي ع�سرة من الهجرة، وفيها اأّرخه ابن �سعد.

 َواَل 
َ َّ
يقول اهلل - عز وجل -: ﴿ َواْعُبُدوا اهلل

َوِبِذي  ْح�َساناًا  اإِ َوِباْلَواِلَدْيِن  ا  �َسْيئاً ِبِه  ُت�ْسِرُكوا 

اِر ِذي اْلُقْرَبى  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنِي َواجْلَ

ِبيِل  ْنِب َواْبِن ال�سَّ اِحِب ِباجْلَ ُنِب َوال�سَّ اِر اجْلُ َواجْلَ

َكاَن  َم��ْن  ُيِحبُّ  اَل   
َ َّ
اهلل نَّ  اإِ اُنُكْم  مْيَ اأَ َمَلَكْت  َوَم��ا 

ا ﴿ ]الن�ساء: 36[. َتاالاً َفُخوراً خُمْ

اأن��واع  اأرق��ى  وه��و  عظيم،  و�سف  االإح�سان 

الب�سرية، فهو حب ون�سيحة،  ال�سلوك عرفته 

وكلمة  ورعاية  وتوا�سع،  وكرم  ورحمة،  وبر 

طيبة، ومد يد العون يف ق�ساء احلوائج ودفع 

رم�سان  �سهر  يف  ال�سائم  اأح��وج  النوائب..وما 

يف  عاما  خلقا  واتخاذه  االإح�سان  اإىل  الكرمي 

كل اأموره و�سوؤونه.

َكَما  َواأَْح�ِسْن  االإح�سان هي: ﴿  والقاعدة يف 

 ،]77 ]الق�س�س:   ﴿ اإَِل��ْي��َك   
ُ َّ
اهلل اأَْح�َسَن 

وهذه القاعدة القراآنيَّة متنح لالإح�سان غاية 

من  كائنا   - الأح��د  ف��اأن��ى  منتهاها،  ي��درك  ال 

اإال  اإليه..  اهلل  اأح�سن  كما  ُيح�ِسن  اأن   - كان 

اإىل  العالية  الهمم  اأهل  حتفز  الغاية  تلك  اأن 

من  والقليل  بالدون،  ير�سون  فال  املعايل،  نيل 

االإح�سان.

له جانبان، فاالإح�سان يف جانب  واالإح�سان 

املُح�ِسن يقت�سي اأن يكون الئقا ملا ميلكه املح�سن، 

يف  الكرم  من  لي�س  للظماآن  البحر  من  فالندى 

�سيء، واإمنا الكرم الالئق بالبحر هو ال�سحاب 

االأر�س،  التي حتيي  الغزيرة  واالأمطار  الثقال 

وتفي�س بها العيون واالأنهار.

املُح�ِسن  جانب  يف  االإح�سان  مقت�سى  اأن  كما 

وم�سيبته،  حاجته  ق��ْدر  على  يكون  اأن  اإليه 

فمن كانت م�سيبته اأعظم يكون قدر االإح�سان 

املعي�سة  م�ستوى  اإىل  يرتقي  لكي  اأك��رب؛  اإليه 

العام، وال يبقى طوال حياته على خّط الفقر 

ينتِظر لقمة العي�س والي�سري من العون من هنا 

وهناك.

وميزة االإح�سان اأنه يعطي املح�سن اإح�سا�سا 

اأ�سعاف  يفوق  رمب��ا  يو�سف،  ال  ال�سعادة  من 

ب�سبب  كبرية  م�سيبة  من  جنا  من  به  ي�سعر  ما 

ي�سعر  امل�سيبة  من  فالناجي  االإح�سان،  ذلك 

ي�سعر  املح�سن  بينما  باأنه وجد حياة جديدة، 

باأنه وجد حلياته معنى جديدا، وي�سعر حينما 

يح�سن اإىل االآخرين باأنه يعي�س لنف�سه حياة 

م�ساعفة، ولذلك َمن ذاق طعَم االإح�سان ت�سبح 

يفوت  وال  ب��ه،  ذ  يتلذَّ دي��دن��ه،  اإل��ي��ه  امل��ب��ادرة 

فر�سة ت�سنح له.

جميع  ح�سرت  االإح�سان  اآي��ة  اأن  ونالحظ 

االأ�سناف التي توجد، اأو قد توجد يف املجتمع، 

وال��ت��ي رمب���ا حت��ت��اج اإىل رع��اي��ة م��ن اأف���راد 

مع  التعامل  اأ�سا�س  يكون  باأن  واأَم��رت  املجتمع، 

تلك االأ�سناف كلها هو االإح�سان.

االآية  اأن  املتاأمل  ال��وق��وف  بعد  يظهر  كما 

اإىل  باالإح�سان  االأم��ر  اإىل  اإ�سافة  الكرمية 

معجزة  بطريقة  مت  قدَّ النا�س  من  جمموعة 

اإح�سان  وه��ي   " للكفالة  متكاملة  منظومة 

التزام  " وهو  " والتكافل  �سخ�س  اإىل  �سخ�س 

جمموعة باإح�سان بع�سها اإىل بع�س".

وتف�سيل ذلك اأن الفرد يف جمتمع، يكون اإما 

يف حاجة ما�سة اإىل دفع ال�سرر الطارئ، وهم 

بع�س اأفراد املجتمع، ومنهم اليتامى وامل�ساكني، 

وو�سعهم يتطلب كفالتهم الفورية ممن ي�ستطيع 

من اأفراد املجتمع، واإما يف حاجة اإىل تاأمني ما 

امل�ستقبل، وهي  املحتملة يف  االأ�سرار  على دفع 

وفقريهم،  غنيهم  املجتمع،  اأف��راد  كل  حاجة 

حيث  و�سعيفهم،  قويهم  ومري�سهم،  �سحيحهم 

كل واحد من اأفراد املجتمع ومهما كان يف عي�س 

من  نف�سه  يف  يخاف  فاإنه  كبرية،  وثروة  رغيد 

اخلوف  وه��ذا  االأي��ام،  ونوائب  الدهر  تقلبات 

يكمن يف كل �سخ�س، وهو خوف طبيعي يتفاوت 

يف القدر عند كل اإن�سان.

الفطرة  اإىل  ق��ري��ب  ال��ق��راآين  والت�سريع 

العام  بالتوجيه  يكتِف  فلم  للتطبيق،  وقابل 

كل  اإىل  باالإح�سان  املجتمع  اأف��راد  كافة  اإىل 

فرد َي�ستِحق االإح�سان؛ الأن ذلك قد يوؤدي اإىل 

د  حدَّ واإمنا  الكثريين،  حق  يف  وِحْرمان  اإهمال 

د ِنطاق الرعاية؛ لت�سمل  ِنطاق امل�سوؤولية، وحدَّ

ل امل�سوؤولية،  امل�سوؤولية جميع َمن ي�ستطيع حتمُّ

ولتتناول الرعاية جميع َمن ي�ستحقُّ الرعاية 

فلتهجر الب�سرية ال�سحَّ واالأنانية واالنعزاليَّة، 

ولتعد  املادية احلديثة،  روا�سِب  من  والتي هي 

االإح�سان  جمتمع  الراقي،  املجتمع  ذلك  اإىل 

ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َنْف�ِسِه  �ُسحَّ  ُيوَق  َوَم��ْن   ﴿ والتكافل 

امْلُْفِلُحوَن ﴿ ]احل�سر: 9[.

ف�سل الريحان

عطرية،  رائحة  منها  ي�سدر  التي  االأع�ساب  من  الريحان 

هذه  طبيعة  ومن  والبنف�سجية  البي�ساء  االأزه��ار  حتمل  كما 

يتطلب  مما  عالية،  ب�سورة  الرتبة  ملوحة  حتمل  اأنها  النبتة 

ريها بانتظام.

ال�سهر  يف  امل��ع��دة  حت�سري  على  العديدة  ف��وائ��ده  وتعمل 

والفيتامني  )اأ(  الفيتامني  على  الريحان  يحتوي  اإذ  الف�سيل، 

)ب( والفالفونيدات املختلفة امل�سادة لالأك�سدة، والتي تقوي 

على  الريحان  ب��ذور  حتتوي  كما  اجل�سم  يف  املناعي  اجلهاز 

الوقاية  على  تعمل  والتي  احليوية،  بامل�سادات  �سبيهة  مواد 

اجلروح  �سفاء  يف  وت�سرع  اجللدية،  االإنتانات  من  والتداوي 

اجللدية  املراهم  بع�س  ا�ستملت  فقد  لذا  ال�سغرية،  اجللدية 

على م�ستخل�سات من الريحان.

قبل  الريحان  اأوراق  بع�س  فم�سغ  لل�سهية،  فاحت  اأن��ه  كما 

وجبة االأكل يفتح ال�سهية، و�سربه مغليا بعد الوجبة ي�ساعد 

على ه�سم الطعام، ويقلل الغازات و االنتفاخات.

على ال�سائم اأن ي�سرب كمية وافرة من املاء خالل 

�سهر رم�سان املبارك، اأي على االأقل 8 اأكواب من املاء 

يوميا، يف فرتات متقطعة من اأجل تفادي اأي انزعاج 

اأو نفخة.

�سهر  اأثناء  احلركة  قلة  اإىل  النا�س  بع�س  مييل 

احلرارية  ال�سعرات  من  للتخل�س  الكرمي  رم�سان 

ين�سح  ال��ن�����س��اط،  ع��ل��ى  وللمحافظة  االإ���س��اف��ي��ة 

االإفطار  تناول  بعد  يوميا،  امل�سي  ريا�سة  مبمار�سة 

ب�ساعتني لل�سماح ببع�س الوقت له�سم الطعام.

بال�سداع  االإ�سابة  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س 

والدوخة الناجتة عن نق�س معدالت ال�سكر لديهم 

بتناول  االإفطار  بدء  نن�سحهم  ال�سوم،  فرتة  خالل 

م�ستوى  لتعديل  وذلك  التمر  من  ثالثة  اإىل  حبتني 

ال�سكر يف الدم.

املعلبات  مثل  اململحة  االأطعمة  تناول  جتنبوا 

واملخلالت  اململحة  واملك�سرات  امل�سنعة  واالأغذية 

فرتة  خ���الل  بالعط�س  ���س��ع��ورك  ت��زي��د  ق��د  الأن��ه��ا 

ال�سيام.

اإىل  الطعام  تناول  روت��ني  يف  التغيري  ي��وؤدي  قد 

االأمر  هذا  حدوث  تتجنبوا  لكي  االإم�ساك،  حدوث 

اخل�سار  م��ن  واف���رة  كمية  ت��ن��اول  على  اح��ر���س��وا 

كافية  كمية  ا�سربوا  الكاملة،  واحلبوب  والفاكهة 

من املاء.

كافية  تعترب  التمر  من  حبات  ث��الث  اأو  حبتني 

بال�سعرات  غني  التمر  ب��اأن  تذكروا  عليها  لنفطر 

يف  ت�ساعد  منه  معتدلة  كمية  وتناول  احل��راري��ة 

رم�سان  �سهر  خالل  ال�سحي  ال��وزن  على  املحافظة 

املبارك.

ابتداء  التقاليد:  مع  ال�سحي  االإفطار  يتما�سى 

بحبتي متر، ثم كوب من املاء اأو احلليب اأو اللنب، ثم 

بدء االإفطار مع طبق �ساخن من ال�سوربة، ال�سلطة 

االعتدال  يبقى  وبالطبع  الرئي�سية  الوجبة  ثم 

ال�سحة  يف  الرئي�سي  العامل  هو  الطعام  تناول  يف 

اجليدة. 
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ت
انيا

مض
ر

Newsالأورا�سحلظة لصحتك

اللهم األف بني قلوبنا، واأ�سلح ذات بيننا، واهدنا �سبل ال�سالم، وجننا من الظلمات 

اإىل النور، وجنبنا الفواح�س، وبارك لنا يف اأ�سماعنا، واأب�سارنا، وقلوبنا، واأزواجنا، 

وذرياتنا، وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم، اللهم اإنا ن�ساألك توفيقا يف طريقنا، 

وراحة يف اأنف�سنا، وتي�سريا يف اأمورنا، ربنا نعوذ بك من �ستات االأمر، وم�س ال�سر، 

و�سيق ال�سدر. اآمني

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

واذكروا نعمة اهلل
ذكر الأولني

واأح�شن كما اأح�شن اهلل اإليك
يف مدر�سة ال�سيام

ـ هل يجوز �سيام رم�سان مع نية اأخرى وهي ق�ساء اأيام من رم�سان الذي قبله؟
�سعاد.ب عني مليلة

�سواء تعلق  اأخرى  نية �سيام  الذي هو فر�س بعينه مع  �سهر رم�سان  ال يجوز �سيام 

االأمر بدين اأو نافلة اأو نذر ...وكما هو معلوم اأن �سيام رم�سان من اأ�سل ال�سرع وركن 

من اأركان االإ�سالم ال يجوز تركه وال خلطه بنيتني..اأما اأيامك التي اأجلت �سيامها اإىل 

اأن دخل عليك رم�سان جديد فعليك ال�سوم مع االإطعام لكونك ال عذر لك يف التاأجيل 

وعليك اأن تتوبي اإىل اهلل وتتجنبي اأ�سباب الغفلة والتهاون. واهلل اأعلم



تعترب جتارة بيع املاأكوالت التقليدية جتارة 

ملن ال جتارة له يف �سهر رم�سان اأين انت�سرت 

موؤخرا بوالية خن�سلة جتارة بيع الدوبارة 

الب�سكرية وكذا بيع اخلبز التقليدي )الك�سرة 

والرخ�سي�ص( باالأ�سواق ال�سعبية من خالل 

عر�سها فوق طاوالت وعربات متنقلة، حيث 

يقوم هوؤالء التجار بتح�سري هذه االأكالت 

ال�سعبية يف املنزل قبل اأن يتم تنظيمها يف 

عربات وتعر�ص يف االأ�سواق ب�سكل ي�ستهوي 

املواطنني من خالل خلطة �سحرية للدوبارة 

ت�سيل اللعاب وتفتح ال�سهية والتي يرتاوح 

�سعرها بني 150 دج و200 دج، وكذا ترتيب 

وتنظيم )الك�سرة والرخ�سي�ص( الذي يراه 

البع�ص من بني ال�سروريات التي ال تفارق مائدة 

االإفطار اأين ترتاوح اأ�سعارها بني 70 دج و100 

دج.

هذه التجارة التي تنت�سر ب�سكل كبري وملفت 

لالأنظار يف خمتلف اأ�سواق بلديات الوالية، 

تلقى اقباال وا�سعا عليها من طرف املواطنني 

االأمر الذي زادها انت�سارا، حيث تلقى الدوبارة 

الب�سكرية يف ال�سنوات االأخرية رواجا كبريا 

لدى الكثري من املواطنني الذين ال ي�ستطيعون 

مقاومة رائحتها املنت�سرة يف اأرجاء ال�سوق، حيث 

يقف اأغلب ال�سائمني يف طوابري طويلة اأمام 

طاوالت بيع اخلبز التقليدي باأنواعه، واملالحظ 

اأن هذا النوع من التجارة مل يعد حكرا على 

العائالت الفقرية واملعوزة فقط، مثلما كان يف 

وقت �سابق واإمنا اأ�سحى الع�سرات من ال�سبان 

والكهول مبختلف حاالتهم االجتماعية 

يتناف�سون على ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من 

الزبائن لرتويج �سلعتهم.

املاأكولت التقليدية تعود 
بقوة يف �صهر رم�صان بخن�صلة

جتار رم�ضان 

معاوية.�ص

مع الدكتور "بن �سالح ع�سام" ..

يف ظل الإقبال الوا�سع من قبل املواطنني ..

مبنا�سبة  ال�سطايفية  العائالت  احتفلت 

املبارك  رمــ�ــســان  �سهر  مــن  الن�سف  ليلة 

والتقاليد  الــعــادات  من  بالعديد  بالقيام 

اإقامة  يتم  حيث  �سنوات،  منذ  املتوارثة 

الكثري  حفالت اخلتان ب�سورة جماعية يف 

من املناطق اين تخرج الن�سوة يف جمموعة 

بع�ص  يرددن  وهن  الرتاب  الإح�سار  كبرية 

املقاطع  بع�ص  لرتديد  ال�سعبية  االأهازيج 

القدمي  ال�سعبي  الـــرتاث  عــن  املــتــداولــة 

العيادة  نحو  املنزل  من  الطفل  خروج  لدى 

العادة  جرت  كما  اخلتان،  عملية  الإجــراء 

اخلتان  عملية  انتهاء  بعد  اأنــه  على  اأي�سا 

يو�سع اجلزء املقطوع يف الرتاب ويدفن يف 

املكان الذي اأح�سر منه الرتاب، ثم يتوا�سل 

العر�ص واالحتفال حيث يتم اإعداد ماأدبة 

وتقدميها  التقليدية  واحللويات  ال�سحور 

واملدعوين  واجلــريان  ــل  االأه من  للح�سور 

يقوم  بينما  ــال،  ــف ــت االح يف  للم�ساركة 

متفاوتة  مالية  مبالغ  بتقدمي  احل�سور 

من  متنوعة  وهــدايــا  املختونني  لالأطفال 

اأجل م�ساركتهم االحتفال.

حت�سري  اإىل  اأي�سا  العائالت  عمدت  كما 

غرار  على  اخلا�سة  الوجبات  من  العديد 

طبق �سربة الفريك امل�سحوب بخبز الدار 

الذي يتم اإعداده يف املنزل من طرف ربات 

احللو"  "الطاجني  طبق  عن  ف�سال  البيوت، 

وهو الطبق الذي يتم اإعداده يف اأيام معينة 

بني  ومــن  الف�سيل،  ال�سهر  هــذا  مــن  فقط 

العادات املتجذرة لدى العائالت ال�سطايفية 

يف منا�سبة ليلة الن�سف من �سعبان هي منح 

الفر�سة لالأطفال ال�سغار من اأجل ال�سيام 

مل  للذين  بالن�سبة  ال�سيما  اليوم  هــذا  يف 

يعترب  حيث  قبل،  من  ذلــك  على  يتعودوا 

�سوم اليوم االأول وكذا ن�سف ال�سهر وليلة 

ال�سغار  لالأطفال  بالن�سبة  �سروريا  القدر 

وهذا بالنظر خل�سو�سية هذه االأيام وكذا 

لتعويدهم على ال�سوم وال�سروع فيه خالل 

ال�سنوات املقبلة.

وتعترب ليلة الن�سف من رم�سان فر�سة اأي�سا 

ــريان واأفــراد  التقاء االأهــل واجل اأجــل  من 

بينما  واحدة،  مائدة  على  الكبرية  العائلة 

االأ�سبوع  هــذا  من  بداية  امل�ساجد  ت�سرع 

اأجل  من  امل�سلني  اأمــام  ليال  اأبوابها  فتح  يف 

االعتكاف وقراءة القراآن الكرمي اإىل غاية 

ال�ساعات االأوىل من النهار وهي العادة التي 

ت�ستمر اإىل غاية االأيام االأخرية من ال�سهر 

الف�سيل. 

�سالح  "بن  ــور  ــت ــدك ال حتـــدث 

نف�ساين  اأخــ�ــســائــي   " عــ�ــســام 

ـــــــان  ــــــاالت االإدم ـــع ح ـــاب ـــت وم

العديد  حول  نيوز"  لـ"االأورا�ص 

من االمور التي يعانيها املدمنون 

قــال:  حيث  ال�سهر،  ــذا  ه يف 

كثرية  حــــاالت  "ن�ستقبل 
املراهقني،  �سريحة  خا�سة 

فهي  طبيعي  �سيء  وهــذا 

ــتــقــالــيــة بني  فــــرتة ان

ــة  ــول ــف ــط مـــرحـــلـــة ال

ــة  ــول ــرج ومـــرحـــلـــة ال

ال�سخ�ص  يــالقــي  فيها  و 

ونف�سي  فزيولوجي  تغري 

ــنــا حتــدث  وجـــ�ـــســـدي فــه

تعلق  ما  وخا�سة  واالنحرافات  امل�ساكل 

القلق،  و  الــنــوم  وم�ساكل  بــاملــخــدرات 

هي  �سعوبات  معها  جند  التي  واحلــاالت 

فئة املدمنني على املخدرات، حيث ت�سعب 

معاجلتهم خا�سة يف ظل رف�سهم العالج 

والهيجان،  التع�سب  �سديدي  فتجدهم 

عدوانية  ب�سلوكات  يقومون  ما  وعــادة 

العائلة  مــع  �ــســواء  وج�سدية  لفظية 

اأو مع املحيط اخلارجي، وهذا  ال�سغرية 

التاأثريات  و  الزائدة  اجلرعات  ب�سبب 

ال�سلبية على �سحتهم ومثل هذه احلاالت 

ي�ستدعي ا�ست�سفائهم يف م�سحات خا�سة 

�سعوبات  جند  كما  خا�ص،  عالج  وتلقي 

يف اإقناع بع�ص املر�سى ب�سرورة االإفطار 

ت�ستدعي  حالتهم  كــون  الـــدواء   واخــذ 

عدم ال�سيام وهذا حفاظا على �سحتهم  

االأخ�سائي  من  ي�ستدعي  الــذي  االأمــر 

الرتبية  بح�س�ص  الــقــيــام  النف�ساين 

-éducation thér )العالجية 

 .")  peutique
النف�ساين  االأخ�سائي  مع  وعند حديثنا 

الع�سوي  املـــر�ـــص  بـــني  ــة  ــالق ــع ال عـــن 

واملر�ص النف�سي اأكد لنا اأنه "ال �سك اأن 

اال�سطرابات  كون  قوية  عالقة  هناك 

االنحرافات  وكذا  الذهنية  والع�سبية 

اإدمان  العقلي،  ال�سعف  واأي�سا  اجلن�سية 

الــكــحــولــيــات واملـــخـــدرات والــتــدخــني 

وغريها من االأمرا�ص النف�سية التي لها 

اأن  بل  اجل�سم،  اأع�ساء  يف  كبري  تاأثري 

ع�سوية،  الأمرا�ص  م�سدر  تكون  بع�سها 

واالإن�سان  ومتينة  متالزمة  فالعالقة 

يف  يــوؤثــر  كــل  وج�سد  نف�ص  مــن  مــركــب 

عن  جانب  نف�سل  اأن  ميكن  وال  ــر،  االآخ

النف�ص  تاأثرت  اجل�سد  تاأثر  فاإذا  جانب 

واإذا تاأثرت النف�ص �سيتاأثر اجل�سد وهنا 

نفتح قو�ص حيث اأن العالج النف�سي جد 

ي�ستدعي  ما  وهذا  احلاالت  مع  �سروري 

من  املوؤ�س�سات  كل  يف  النف�سانيني  توفر 

من  والتخفيف  القلق  امت�سا�ص  ــل  اأج

العالجية  بالربامج  القيام  وكذا  حدته 

وخا�سة  حالة  كل  تقت�سيه  ما  ح�سب 

كما  ال�سلوكي"،  املعريف  بالعالج  تعلق  ما 

على  يجب  اأنــه  اأي�سا  املتحدث  ي�سيف 

�سفات  فيه  تتوفر  اأن  النف�ساين  املعالج 

من  ولعل  املر�سى  م�ساعدة  لي�ستطيع 

اأبرزها نذكر مثال ال�سدق واالإخال�ص يف 

اإن�سانية   مهنة  اأنها  وخا�سة  املهنة  اأداء 

االيجابي  االإن�سات  االأوىل،  بالدرجة 

العلم  و  املكت�سبة  املهارات  املهني   وال�سر 

نف�ساين  كمتابع  دوره  لتقدمي  وغريها، 

على اأكمل وجه.

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

كلوب(  )فاميلي  العائلي  الف�ساء  ي�سهد 

االإفطار  بعد  خن�سلة  الوالية  بعا�سمة 

العائالت  طـــرف  ــن  م ــعــا  وا�ــس اإقـــبـــاال 

الوجهة  هذه  اختارت  التي  اخلن�سلية 

تعرفها  التي  املميزة  لــالأجــواء  نظرا 

والنظافة  االأمن  توفر  ظل  يف  املنطقة 

وخمتلف ال�سروريات لال�ستمتاع بليايل 

هذا ال�سهر الف�سيل. 

يعترب  كلوب،  فاميلي  العائلي  الف�ساء 

فيه  وجتــد  والرتفيه  للت�سلية  وجهة 

 3 اإىل  ق�سم  حيث  �سالتها،  الفئات  كل 

مدينة  وبها  بالعائالت  خا�سة  جهات 

مطعم  اإىل  باالإ�سافة  لالأطفال  األعاب 

بجميع املاأكوالت من م�سويات وحلويات 

كبرية  �ساحة  به  ومثلجات  ومرطبات 

والعرو�ص  احلــفــالت  لعر�ص  ومن�سة 

اأما  والفكاهية،  والبهلوانية  امل�سرحية 

لل�سباب  خم�س�سة  فهي  الثانية  اجلهة 

ال�سريع  بـــاالأكـــل  ــص  ــا� خ ــع  ــوق م بــهــا 

املثقف  ومقهى  وكافترييا  فود(  )فا�ست 

عر�ص  و�سا�سة  و�سطرجن  مكتبة  بــه 

�سينيمائي )داتا �سو(، اأما الق�سم الثالث 

اجلن�سني  من  للريا�سني  خم�س�ص  فهو 

الرجال والن�ساء حيث خ�س�ست 5 اأيام 

اأجهزة  فيه  للن�ساء  ويومني  للرجال 

كمال االأج�سام على الهواء الطلق وكذا 

الريا�سات القتالية. 

اجلديدة  بحلته  الف�ساء  هذا  ويعترب 

قطبا  الكرمي  رم�سان  �سهر  بداية  منذ 

تق�سده العديد من العائالت اخلن�سلية 

وذلــك  ــة  ــوالي ال بــلــديــات  مــن خمتلف 

راحتهم  على  ت�سهر  الــتــي  للخدمات 

غنائية  ــالت  ــف ح ــدمي  ــق ت ـــالل  خ مــن 

الأطفالهم  والعاب  فكاهية  وم�سرحيات 

متنوعة،  وثقافية  فكرية  وم�سابقات 

بالنادي  تتوفر  التي  االأ�ــســعــار  وكــذا 

تناف�سية  فــهــي  الــعــائــلــي  ــاء  والــفــ�ــس

العائالت.  ا�ستطاعة  ح�سب  ومدرو�سة 

حيوانات  حــديــقــة  خــلــق  �سيتم  كــمــا 

القادمة  القليلة  االأيــام  خالل  �سغرية 

هذا  يعترب  حيث  لــالأطــفــال،  وم�سبح 

التي  القليلة  الف�ساءات  مــن  املتنزه 

ــزوار  ال ياأتيه  ــن  اأي باملدينة  تتواجد 

ومن  نقل  و�سيلة  اإىل  اللجوء  بـــدون 

جانب االأمن فهو يتو�سط مديرية االأمن 

واالأمن احل�سري اخلام�ص وهو ما �ساهم 

يف االإقبال الكبري للعائالت اخلن�سلية.

عبد الهادي.ب

�سميحة.ع

يف جولة قادتنا ل�سوق برج الغولة يف اليوم 

16 من �سهر رم�سان، الحظنا انهيارا ن�سبيا 
الأ�ســعار العديد من املواد الغذائية وا�سعة 

اال�ســتهالك مثل اخل�سر والفواكه التي مل 

يتجاوز ثمنها عتبة 100 دج، حيث و�ســل 

�ســعر البطاطــا اإىل 35دج يف حــني و�ســل 

�سعر الب�سل اإىل 25دج و�سعر الكو�سة اإىل 

ال�سعر بالن�سبة للكرمب  50 دج وهو ذات 
�ســجل  فقــد  الباذجنــان  اأمــا  وال�ســمندر، 

انهيارا وا�ســحا يف �سعره و�ســل اإىل حدود 

للخيار  بالن�سبة  ال�سعر  نف�ص  70 دج وهو 
والطماطم والفلفل احلار، بينما و�سل �سعر 

40دج،  اإىل  60 دج والثــوم  اإىل  ال�ســلطة 

وهي اأ�ســعار يف متنــاول القدرة ال�ســرائية 

للمواطن الذي اأبدى ر�ساه عن هذا ال�سوق 

الذي يلقى اإقباال وا�سعا من �سكان االأحياء 

املجاورة عرب مدينة باتنة.

مــن جهتهــا عرفت الفواكــه انهيارا ن�ســبيا 

اأي�ســا اأيــن �ســجلنا اإقبــاال متفاوتــا عليها 

خا�ســة الزعــرور الــذي و�ســل �ســعره اإىل 

يتجــاوز  مل  الــذي  واخلــوخ  دج،   100
عتبــة 110 دج، بينمــا و�ســل �ســعر املــوز 

اإىل 250دج والتمــر اإىل حــدود 550 دج 

بالن�ســبة للنوعية اجليدة، يف حني تعرف 

اللحــوم البي�ســاء واحلمراء ذات االأ�ســعار 

مــع بقيــة االأ�ســواق اأين تراوحــت اللحوم 

البي�ساء بني 220 دج و240، اأما البي�ساء 

فح�سب النوعية املطلوبة.

دورة يف �ل�ضوق

انهيار الأ�صعار ب�صوق برج الغولة بباتنة 

�صهرات مميزة للعائالت اخلن�صلية
بحدائق الت�صلية 

فوزية.ق

يف طريــق العــودة للبيــت وبعــد خيبــة 

التقــى  جاهــل..  جمتمــع  مــن  ال�ســامي 

باجليعــان كان لل�ســوق نــازل... حالتــو 

تعملتلــو  او  مري�ــص  وكانــو  حوايــل... 

عمايل... �ســالو على حالو وا�ص يل بالو 

�ســاغل... وهو لتقدمي امل�ساعدة والعون 

يحاول.. اجليعان يف ذيك اللحظة خمم 

يردلو اجلمايل...وهو ال�ساحب يل دميا 

واقف معــاه ومن خرية الزمايل... وكاأن 

�ســمريو �ســحى هذي االيــام واالأيام يل 

يخمم فيها باخلــري قاليل.. بعد حديث 

وحــوار وطرح م�ســاغل... قالوا لع�ســية 

فطــورك عليا خريك �ســابق، وخريك يف 

قلبي �سايل...

منها فطــور ومنهــا قعدة عندنــا زمان ما 

تالقينا داتنا الدنيا و�سغلتنا امل�ساغل... 

انت دميــا حتو�ص على اخلــري للنا�ص ويف 

كل وقــت عليهــم �ســايل... مــا تعطينــي 

حتــى عذر واأنا الإكرامــك عمري ما كنت 

باخل ... تب�ســم ال�ســامي ورد عليه ال يا 

�ســاحبي مــا نردك�ص بربــي جنيك وقت 

الزوايــل... بعد �ســالة الع�ســر وبعد ما 

تــربد القوايــل... مــا ت�ســقي�ص روحــك 

بــزاف وما تكرث�ص الهوايــل.. اأنا عندي 

القعــدة معاك خري من كل طعام زايل... 

اال�ســحاب  جتمعــو  االفطــار  وقــت  ويف 

على كل خري�سايل... معجنات وحما�سي 

و�سوائل.. وم�سويات ومقليات وفالفل...  

ولكن اجليعــان بدى على وجهــه وكاأنه 

للندم على العر�سية مايل... منني جل�ص 

وهــو يح�ســب ويعــد وحالتــو حوايل... 

ومــن دون ق�ســد تلفــظ قايــل... والل 

ملعي�سة غالت وعليا خالت بقاويل دراهم 

قاليــل... وا�ص تبالــك يف ذوك احلبات 

مــن الزالبيــة عمايلهــم عمايــل... وال 

املحا�سي كلفتني مبلغ هايل.. ما فهمت�ص 

النا�ــص كيفا�ــص تعمــل كل يــوم عــزامي 

وعليها ال�ســيوف داخلــة قوافل... منني 

يحيبــو ذاك املــال رغــم انهــم فيكتيــف 

وعاي�ســني يف عوايــل... ال�ســامي ح�ــص 

كال  مــا  اجليعــان...  علــى  ثقــل  روحــو 

مــا �ســرب واللقمــة يف حلقــو فاتــت مثل 

لقنابل...

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

جا يكحلها عماها
عادات اأ�صيلة يف ختان الأطفال ب�صطيف 

م�صاكل  يف  يوقعهم  املدمنني  مع  التعامل  "�صعوبة 
�صحية اأثناء ال�صيام"

عادات وتقاليد رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية

ال�ضحة يف رم�ضان:

فيِه دع�����������اء يل  َواق�����ضِ   ، الأْع��م��اِل  ِل�شاِلِح  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  اه���ِدين  اَل��ّل��ُه��مَّ 
يا   ، ��وؤاِل  َوال�����شُّ التَّف�شرِي  اإىل  َي��ح��ت��اُج  ل  َم��ْن  ي��ا  َوالآم����اِل  احل��واِئ��َج 
. الّطاهريَن  َواآل���ه  ��ٍد  ��مَّ ُمَ َعلى  ��لِّ  ���شَ العاملنَي  ��ُدوِر  ���شُ يف  ِب��ا  ع��امِل��اً 

جــاء رجل اإىل اأبي حنيفة، فقال له: اإذا نزعت ثيابي 

ودخلت النهر اأغت�سل فاإىل القبلة اأتوجه اأم اإىل غريها؟ 

فقال له: االأف�سل اأن يكون وجهك اإىل جهة ثيابك لئال 

ت�سرق!

�شجرة على طرف البري 

واأعراقها دليا ميا �شفت 

الطري وجهوا كي املرايا 

عليه لعقاد ت�شري وعليه 

نطوي الثنايا

16

اأعقد واأنوي وزين فالك

لعالج االإم�ساك 

و�سوء اله�سم يتم 

تناول كوب من 

املاء الدافئ عند 

اال�ستيقاظ 

مبا�سرة 

من النوم 

وكوب 

اآخر 

يف�سل تناوله مع 

ال�سلطة والفواكه الطازجة.

تدبرية 
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...يتبع

معاوية.�ص

بقلم: بوبري  نوارة 

ملة رم�صان



تعترب جتارة بيع املاأكوالت التقليدية جتارة 

ملن ال جتارة له يف �سهر رم�سان اأين انت�سرت 

موؤخرا بوالية خن�سلة جتارة بيع الدوبارة 

الب�سكرية وكذا بيع اخلبز التقليدي )الك�سرة 

والرخ�سي�ص( باالأ�سواق ال�سعبية من خالل 

عر�سها فوق طاوالت وعربات متنقلة، حيث 

يقوم هوؤالء التجار بتح�سري هذه االأكالت 

ال�سعبية يف املنزل قبل اأن يتم تنظيمها يف 

عربات وتعر�ص يف االأ�سواق ب�سكل ي�ستهوي 

املواطنني من خالل خلطة �سحرية للدوبارة 

ت�سيل اللعاب وتفتح ال�سهية والتي يرتاوح 

�سعرها بني 150 دج و200 دج، وكذا ترتيب 

وتنظيم )الك�سرة والرخ�سي�ص( الذي يراه 

البع�ص من بني ال�سروريات التي ال تفارق مائدة 

االإفطار اأين ترتاوح اأ�سعارها بني 70 دج و100 

دج.

هذه التجارة التي تنت�سر ب�سكل كبري وملفت 

لالأنظار يف خمتلف اأ�سواق بلديات الوالية، 

تلقى اقباال وا�سعا عليها من طرف املواطنني 

االأمر الذي زادها انت�سارا، حيث تلقى الدوبارة 

الب�سكرية يف ال�سنوات االأخرية رواجا كبريا 

لدى الكثري من املواطنني الذين ال ي�ستطيعون 

مقاومة رائحتها املنت�سرة يف اأرجاء ال�سوق، حيث 

يقف اأغلب ال�سائمني يف طوابري طويلة اأمام 

طاوالت بيع اخلبز التقليدي باأنواعه، واملالحظ 

اأن هذا النوع من التجارة مل يعد حكرا على 

العائالت الفقرية واملعوزة فقط، مثلما كان يف 

وقت �سابق واإمنا اأ�سحى الع�سرات من ال�سبان 

والكهول مبختلف حاالتهم االجتماعية 

يتناف�سون على ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من 

الزبائن لرتويج �سلعتهم.

املاأكولت التقليدية تعود 
بقوة يف �صهر رم�صان بخن�صلة

جتار رم�ضان 

معاوية.�ص

مع الدكتور "بن �سالح ع�سام" ..

يف ظل الإقبال الوا�سع من قبل املواطنني ..

مبنا�سبة  ال�سطايفية  العائالت  احتفلت 

املبارك  رمــ�ــســان  �سهر  مــن  الن�سف  ليلة 

والتقاليد  الــعــادات  من  بالعديد  بالقيام 

اإقامة  يتم  حيث  �سنوات،  منذ  املتوارثة 

الكثري  حفالت اخلتان ب�سورة جماعية يف 

من املناطق اين تخرج الن�سوة يف جمموعة 

بع�ص  يرددن  وهن  الرتاب  الإح�سار  كبرية 

املقاطع  بع�ص  لرتديد  ال�سعبية  االأهازيج 

القدمي  ال�سعبي  الـــرتاث  عــن  املــتــداولــة 

العيادة  نحو  املنزل  من  الطفل  خروج  لدى 

العادة  جرت  كما  اخلتان،  عملية  الإجــراء 

اخلتان  عملية  انتهاء  بعد  اأنــه  على  اأي�سا 

يو�سع اجلزء املقطوع يف الرتاب ويدفن يف 

املكان الذي اأح�سر منه الرتاب، ثم يتوا�سل 

العر�ص واالحتفال حيث يتم اإعداد ماأدبة 

وتقدميها  التقليدية  واحللويات  ال�سحور 

واملدعوين  واجلــريان  ــل  االأه من  للح�سور 

يقوم  بينما  ــال،  ــف ــت االح يف  للم�ساركة 

متفاوتة  مالية  مبالغ  بتقدمي  احل�سور 

من  متنوعة  وهــدايــا  املختونني  لالأطفال 

اأجل م�ساركتهم االحتفال.

حت�سري  اإىل  اأي�سا  العائالت  عمدت  كما 

غرار  على  اخلا�سة  الوجبات  من  العديد 

طبق �سربة الفريك امل�سحوب بخبز الدار 

الذي يتم اإعداده يف املنزل من طرف ربات 

احللو"  "الطاجني  طبق  عن  ف�سال  البيوت، 

وهو الطبق الذي يتم اإعداده يف اأيام معينة 

بني  ومــن  الف�سيل،  ال�سهر  هــذا  مــن  فقط 

العادات املتجذرة لدى العائالت ال�سطايفية 

يف منا�سبة ليلة الن�سف من �سعبان هي منح 

الفر�سة لالأطفال ال�سغار من اأجل ال�سيام 

مل  للذين  بالن�سبة  ال�سيما  اليوم  هــذا  يف 

يعترب  حيث  قبل،  من  ذلــك  على  يتعودوا 

�سوم اليوم االأول وكذا ن�سف ال�سهر وليلة 

ال�سغار  لالأطفال  بالن�سبة  �سروريا  القدر 

وهذا بالنظر خل�سو�سية هذه االأيام وكذا 

لتعويدهم على ال�سوم وال�سروع فيه خالل 

ال�سنوات املقبلة.

وتعترب ليلة الن�سف من رم�سان فر�سة اأي�سا 

ــريان واأفــراد  التقاء االأهــل واجل اأجــل  من 

بينما  واحدة،  مائدة  على  الكبرية  العائلة 

االأ�سبوع  هــذا  من  بداية  امل�ساجد  ت�سرع 

اأجل  من  امل�سلني  اأمــام  ليال  اأبوابها  فتح  يف 

االعتكاف وقراءة القراآن الكرمي اإىل غاية 

ال�ساعات االأوىل من النهار وهي العادة التي 

ت�ستمر اإىل غاية االأيام االأخرية من ال�سهر 

الف�سيل. 

�سالح  "بن  ــور  ــت ــدك ال حتـــدث 

نف�ساين  اأخــ�ــســائــي   " عــ�ــســام 

ـــــــان  ــــــاالت االإدم ـــع ح ـــاب ـــت وم

العديد  حول  نيوز"  لـ"االأورا�ص 

من االمور التي يعانيها املدمنون 

قــال:  حيث  ال�سهر،  ــذا  ه يف 

كثرية  حــــاالت  "ن�ستقبل 
املراهقني،  �سريحة  خا�سة 

فهي  طبيعي  �سيء  وهــذا 

ــتــقــالــيــة بني  فــــرتة ان

ــة  ــول ــف ــط مـــرحـــلـــة ال

ــة  ــول ــرج ومـــرحـــلـــة ال

ال�سخ�ص  يــالقــي  فيها  و 

ونف�سي  فزيولوجي  تغري 

ــنــا حتــدث  وجـــ�ـــســـدي فــه

تعلق  ما  وخا�سة  واالنحرافات  امل�ساكل 

القلق،  و  الــنــوم  وم�ساكل  بــاملــخــدرات 

هي  �سعوبات  معها  جند  التي  واحلــاالت 

فئة املدمنني على املخدرات، حيث ت�سعب 

معاجلتهم خا�سة يف ظل رف�سهم العالج 

والهيجان،  التع�سب  �سديدي  فتجدهم 

عدوانية  ب�سلوكات  يقومون  ما  وعــادة 

العائلة  مــع  �ــســواء  وج�سدية  لفظية 

اأو مع املحيط اخلارجي، وهذا  ال�سغرية 

التاأثريات  و  الزائدة  اجلرعات  ب�سبب 

ال�سلبية على �سحتهم ومثل هذه احلاالت 

ي�ستدعي ا�ست�سفائهم يف م�سحات خا�سة 

�سعوبات  جند  كما  خا�ص،  عالج  وتلقي 

يف اإقناع بع�ص املر�سى ب�سرورة االإفطار 

ت�ستدعي  حالتهم  كــون  الـــدواء   واخــذ 

عدم ال�سيام وهذا حفاظا على �سحتهم  

االأخ�سائي  من  ي�ستدعي  الــذي  االأمــر 

الرتبية  بح�س�ص  الــقــيــام  النف�ساين 

-éducation thér )العالجية 

 .")  peutique
النف�ساين  االأخ�سائي  مع  وعند حديثنا 

الع�سوي  املـــر�ـــص  بـــني  ــة  ــالق ــع ال عـــن 

واملر�ص النف�سي اأكد لنا اأنه "ال �سك اأن 

اال�سطرابات  كون  قوية  عالقة  هناك 

االنحرافات  وكذا  الذهنية  والع�سبية 

اإدمان  العقلي،  ال�سعف  واأي�سا  اجلن�سية 

الــكــحــولــيــات واملـــخـــدرات والــتــدخــني 

وغريها من االأمرا�ص النف�سية التي لها 

اأن  بل  اجل�سم،  اأع�ساء  يف  كبري  تاأثري 

ع�سوية،  الأمرا�ص  م�سدر  تكون  بع�سها 

واالإن�سان  ومتينة  متالزمة  فالعالقة 

يف  يــوؤثــر  كــل  وج�سد  نف�ص  مــن  مــركــب 

عن  جانب  نف�سل  اأن  ميكن  وال  ــر،  االآخ

النف�ص  تاأثرت  اجل�سد  تاأثر  فاإذا  جانب 

واإذا تاأثرت النف�ص �سيتاأثر اجل�سد وهنا 

نفتح قو�ص حيث اأن العالج النف�سي جد 

ي�ستدعي  ما  وهذا  احلاالت  مع  �سروري 

من  املوؤ�س�سات  كل  يف  النف�سانيني  توفر 

من  والتخفيف  القلق  امت�سا�ص  ــل  اأج

العالجية  بالربامج  القيام  وكذا  حدته 

وخا�سة  حالة  كل  تقت�سيه  ما  ح�سب 

كما  ال�سلوكي"،  املعريف  بالعالج  تعلق  ما 

على  يجب  اأنــه  اأي�سا  املتحدث  ي�سيف 

�سفات  فيه  تتوفر  اأن  النف�ساين  املعالج 

من  ولعل  املر�سى  م�ساعدة  لي�ستطيع 

اأبرزها نذكر مثال ال�سدق واالإخال�ص يف 

اإن�سانية   مهنة  اأنها  وخا�سة  املهنة  اأداء 

االيجابي  االإن�سات  االأوىل،  بالدرجة 

العلم  و  املكت�سبة  املهارات  املهني   وال�سر 

نف�ساين  كمتابع  دوره  لتقدمي  وغريها، 

على اأكمل وجه.

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

كلوب(  )فاميلي  العائلي  الف�ساء  ي�سهد 

االإفطار  بعد  خن�سلة  الوالية  بعا�سمة 

العائالت  طـــرف  ــن  م ــعــا  وا�ــس اإقـــبـــاال 

الوجهة  هذه  اختارت  التي  اخلن�سلية 

تعرفها  التي  املميزة  لــالأجــواء  نظرا 

والنظافة  االأمن  توفر  ظل  يف  املنطقة 

وخمتلف ال�سروريات لال�ستمتاع بليايل 

هذا ال�سهر الف�سيل. 

يعترب  كلوب،  فاميلي  العائلي  الف�ساء 

فيه  وجتــد  والرتفيه  للت�سلية  وجهة 

 3 اإىل  ق�سم  حيث  �سالتها،  الفئات  كل 

مدينة  وبها  بالعائالت  خا�سة  جهات 

مطعم  اإىل  باالإ�سافة  لالأطفال  األعاب 

بجميع املاأكوالت من م�سويات وحلويات 

كبرية  �ساحة  به  ومثلجات  ومرطبات 

والعرو�ص  احلــفــالت  لعر�ص  ومن�سة 

اأما  والفكاهية،  والبهلوانية  امل�سرحية 

لل�سباب  خم�س�سة  فهي  الثانية  اجلهة 

ال�سريع  بـــاالأكـــل  ــص  ــا� خ ــع  ــوق م بــهــا 

املثقف  ومقهى  وكافترييا  فود(  )فا�ست 

عر�ص  و�سا�سة  و�سطرجن  مكتبة  بــه 

�سينيمائي )داتا �سو(، اأما الق�سم الثالث 

اجلن�سني  من  للريا�سني  خم�س�ص  فهو 

الرجال والن�ساء حيث خ�س�ست 5 اأيام 

اأجهزة  فيه  للن�ساء  ويومني  للرجال 

كمال االأج�سام على الهواء الطلق وكذا 

الريا�سات القتالية. 

اجلديدة  بحلته  الف�ساء  هذا  ويعترب 

قطبا  الكرمي  رم�سان  �سهر  بداية  منذ 

تق�سده العديد من العائالت اخلن�سلية 

وذلــك  ــة  ــوالي ال بــلــديــات  مــن خمتلف 

راحتهم  على  ت�سهر  الــتــي  للخدمات 

غنائية  ــالت  ــف ح ــدمي  ــق ت ـــالل  خ مــن 

الأطفالهم  والعاب  فكاهية  وم�سرحيات 

متنوعة،  وثقافية  فكرية  وم�سابقات 

بالنادي  تتوفر  التي  االأ�ــســعــار  وكــذا 

تناف�سية  فــهــي  الــعــائــلــي  ــاء  والــفــ�ــس

العائالت.  ا�ستطاعة  ح�سب  ومدرو�سة 

حيوانات  حــديــقــة  خــلــق  �سيتم  كــمــا 

القادمة  القليلة  االأيــام  خالل  �سغرية 

هذا  يعترب  حيث  لــالأطــفــال،  وم�سبح 

التي  القليلة  الف�ساءات  مــن  املتنزه 

ــزوار  ال ياأتيه  ــن  اأي باملدينة  تتواجد 

ومن  نقل  و�سيلة  اإىل  اللجوء  بـــدون 

جانب االأمن فهو يتو�سط مديرية االأمن 

واالأمن احل�سري اخلام�ص وهو ما �ساهم 

يف االإقبال الكبري للعائالت اخلن�سلية.

عبد الهادي.ب

�سميحة.ع

يف جولة قادتنا ل�سوق برج الغولة يف اليوم 

16 من �سهر رم�سان، الحظنا انهيارا ن�سبيا 
الأ�ســعار العديد من املواد الغذائية وا�سعة 

اال�ســتهالك مثل اخل�سر والفواكه التي مل 

يتجاوز ثمنها عتبة 100 دج، حيث و�ســل 

�ســعر البطاطــا اإىل 35دج يف حــني و�ســل 

�سعر الب�سل اإىل 25دج و�سعر الكو�سة اإىل 

ال�سعر بالن�سبة للكرمب  50 دج وهو ذات 
�ســجل  فقــد  الباذجنــان  اأمــا  وال�ســمندر، 

انهيارا وا�ســحا يف �سعره و�ســل اإىل حدود 

للخيار  بالن�سبة  ال�سعر  نف�ص  70 دج وهو 
والطماطم والفلفل احلار، بينما و�سل �سعر 

40دج،  اإىل  60 دج والثــوم  اإىل  ال�ســلطة 

وهي اأ�ســعار يف متنــاول القدرة ال�ســرائية 

للمواطن الذي اأبدى ر�ساه عن هذا ال�سوق 

الذي يلقى اإقباال وا�سعا من �سكان االأحياء 

املجاورة عرب مدينة باتنة.

مــن جهتهــا عرفت الفواكــه انهيارا ن�ســبيا 

اأي�ســا اأيــن �ســجلنا اإقبــاال متفاوتــا عليها 

خا�ســة الزعــرور الــذي و�ســل �ســعره اإىل 

يتجــاوز  مل  الــذي  واخلــوخ  دج،   100
عتبــة 110 دج، بينمــا و�ســل �ســعر املــوز 

اإىل 250دج والتمــر اإىل حــدود 550 دج 

بالن�ســبة للنوعية اجليدة، يف حني تعرف 

اللحــوم البي�ســاء واحلمراء ذات االأ�ســعار 

مــع بقيــة االأ�ســواق اأين تراوحــت اللحوم 

البي�ساء بني 220 دج و240، اأما البي�ساء 

فح�سب النوعية املطلوبة.

دورة يف �ل�ضوق

انهيار الأ�صعار ب�صوق برج الغولة بباتنة 

�صهرات مميزة للعائالت اخلن�صلية
بحدائق الت�صلية 

فوزية.ق

يف طريــق العــودة للبيــت وبعــد خيبــة 

التقــى  جاهــل..  جمتمــع  مــن  ال�ســامي 

باجليعــان كان لل�ســوق نــازل... حالتــو 

تعملتلــو  او  مري�ــص  وكانــو  حوايــل... 

عمايل... �ســالو على حالو وا�ص يل بالو 

�ســاغل... وهو لتقدمي امل�ساعدة والعون 

يحاول.. اجليعان يف ذيك اللحظة خمم 

يردلو اجلمايل...وهو ال�ساحب يل دميا 

واقف معــاه ومن خرية الزمايل... وكاأن 

�ســمريو �ســحى هذي االيــام واالأيام يل 

يخمم فيها باخلــري قاليل.. بعد حديث 

وحــوار وطرح م�ســاغل... قالوا لع�ســية 

فطــورك عليا خريك �ســابق، وخريك يف 

قلبي �سايل...

منها فطــور ومنهــا قعدة عندنــا زمان ما 

تالقينا داتنا الدنيا و�سغلتنا امل�ساغل... 

انت دميــا حتو�ص على اخلــري للنا�ص ويف 

كل وقــت عليهــم �ســايل... مــا تعطينــي 

حتــى عذر واأنا الإكرامــك عمري ما كنت 

باخل ... تب�ســم ال�ســامي ورد عليه ال يا 

�ســاحبي مــا نردك�ص بربــي جنيك وقت 

الزوايــل... بعد �ســالة الع�ســر وبعد ما 

تــربد القوايــل... مــا ت�ســقي�ص روحــك 

بــزاف وما تكرث�ص الهوايــل.. اأنا عندي 

القعــدة معاك خري من كل طعام زايل... 

اال�ســحاب  جتمعــو  االفطــار  وقــت  ويف 

على كل خري�سايل... معجنات وحما�سي 

و�سوائل.. وم�سويات ومقليات وفالفل...  

ولكن اجليعــان بدى على وجهــه وكاأنه 

للندم على العر�سية مايل... منني جل�ص 

وهــو يح�ســب ويعــد وحالتــو حوايل... 

ومــن دون ق�ســد تلفــظ قايــل... والل 

ملعي�سة غالت وعليا خالت بقاويل دراهم 

قاليــل... وا�ص تبالــك يف ذوك احلبات 

مــن الزالبيــة عمايلهــم عمايــل... وال 

املحا�سي كلفتني مبلغ هايل.. ما فهمت�ص 

النا�ــص كيفا�ــص تعمــل كل يــوم عــزامي 

وعليها ال�ســيوف داخلــة قوافل... منني 

يحيبــو ذاك املــال رغــم انهــم فيكتيــف 

وعاي�ســني يف عوايــل... ال�ســامي ح�ــص 

كال  مــا  اجليعــان...  علــى  ثقــل  روحــو 

مــا �ســرب واللقمــة يف حلقــو فاتــت مثل 

لقنابل...

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

جا يكحلها عماها
عادات اأ�صيلة يف ختان الأطفال ب�صطيف 

م�صاكل  يف  يوقعهم  املدمنني  مع  التعامل  "�صعوبة 
�صحية اأثناء ال�صيام"

عادات وتقاليد رم�ضان

�ضهرات رم�ضانية

ال�ضحة يف رم�ضان:

فيِه دع�����������اء يل  َواق�����ضِ   ، الأْع��م��اِل  ِل�شاِلِح  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  اه���ِدين  اَل��ّل��ُه��مَّ 
يا   ، ��وؤاِل  َوال�����شُّ التَّف�شرِي  اإىل  َي��ح��ت��اُج  ل  َم��ْن  ي��ا  َوالآم����اِل  احل��واِئ��َج 
. الّطاهريَن  َواآل���ه  ��ٍد  ��مَّ ُمَ َعلى  ��لِّ  ���شَ العاملنَي  ��ُدوِر  ���شُ يف  ِب��ا  ع��امِل��اً 

جــاء رجل اإىل اأبي حنيفة، فقال له: اإذا نزعت ثيابي 

ودخلت النهر اأغت�سل فاإىل القبلة اأتوجه اأم اإىل غريها؟ 

فقال له: االأف�سل اأن يكون وجهك اإىل جهة ثيابك لئال 

ت�سرق!

�شجرة على طرف البري 

واأعراقها دليا ميا �شفت 

الطري وجهوا كي املرايا 

عليه لعقاد ت�شري وعليه 

نطوي الثنايا

16

اأعقد واأنوي وزين فالك

لعالج االإم�ساك 

و�سوء اله�سم يتم 

تناول كوب من 

املاء الدافئ عند 

اال�ستيقاظ 

مبا�سرة 

من النوم 

وكوب 

اآخر 

يف�سل تناوله مع 

ال�سلطة والفواكه الطازجة.

تدبرية 
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...يتبع

معاوية.�ص

بقلم: بوبري  نوارة 

ملة رم�صان



رم�سان...  "نعط�سو" يف 
ال�سيف "ونبذرو" يف 

املياه  ــع  ــوزي ت مــوؤ�ــســ�ــســات  عــديــد  تتخذ 

مبختلف واليات الوطن تدابريا احرتازية 

ف�سل  وخــالل  رم�سان  �سهر  خــالل  م�سبقة 

ال�سيف بالذات بحكم احلاجة املا�سة لهذه 

وتفعيل  ت�سطري  يتم  اأيــن  احليوية،  املــادة 

بالذات  املو�سم  لهذا  ا�ستعجالية  برامج 

اأمرها  يف  والغريب  لها  "احلاجة"  بحكم 

الكرميات  املواطنات  وخا�سة  املواطن  اأن 

تبذير  يف  تتفنن  الرحمة،  �سهر  ــالل  وخ

و�سحت  دهــرا،  بيوتهن  عن  غاب  وان  املــاء 

حنفياتهن عمرا.

ــاتــت اأكــــرث من  فــعــادة الــتــبــذيــر هـــذه ب

كثرية  عقليات  على  �سيطرت  اإذ  �سيئة 

والتح�سي�سات  الدائمة  التحذيرات  رغم 

التي  النعمة  تلك  م�سري  ليكون  امل�ستمرة، 

�سن من اجلها املواطنون احتجاجات كثرية 

واأغلقوا  �سرو�سا  وحربا  �ساخطا  وغ�سبا 

على اإثرها الطرقات وكلفت الدولة اأغلفة 

مالية ثقيلة  يف النهاية "الروغار" ، ودون 

اأن ي�سعر املحتاج لها �ستجده يعر�سها للنفاذ 

ال  عــاديــة،  اأنها  على  لها  ينظر  ب�سلوكات 

اأباحت  التي  "ال�سرورة"  اإطــار  عن  تخرج 

باملاء  الــتــزود  يف  الــبــالد  و�سعية  تــدهــور 

م�ساريع  انــتــهــاء  يف  وت�سببت  الــ�ــســروب، 

�سخمة بف�سل ذريع.

اإذ ت�ستنزف البالد �سنويا ثروتها اجلوفية 

بحجج  منها  ال�سطحية  وت�سيع  املياه  من 

نهايتها على  واهية تافهة يلقى االتهام يف 

الواحد  ينظر  اأن  دون  �سناعيّة،  جتمعات 

يهدرها  التي  املــاء  كمية  يف  اجلماعة  من 

بالط  ينظف  اأو  �سيارته  يغ�سل  وهو  يوميا 

من  منزله  باب  ير�ص  اأو  ي�ستحم  اأو  منزله 

الدولة  اتهم  الــذي  وهو  "الربودة"،  اجل 

يف  تت�سبب  باأنه  له  اأتيحت  فر�سة  كل  ويف 

متنا�سيا  نا�سيا  رم�سان  �سهر  خالل  عط�سه 

تبذيره خالل ف�سل ال�سيف.
نوارةبوبري

�صطيف 
ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة يثري فو�سى عارمة 

جمتمع الأربعاء 11 مايو 2969/ 22  ماي 2019 املوافق لـ 17 رم�ضان 141440

جدول املناوبة لل�شيادلة بولية باتنة ل�شهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

االأربعاء 22 ماي 2019
ثامن وهيبة/ نهج "ب ك"، بوعقال3

يزة نور الهدىنوراين وحيد033853646
فرحات �سهام

033831256
زروال جميلة

�سعدي �سعيد033376840

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

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

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22

وار�ست كرمية

تابليت نزيهة033221555
حف�سي نور

033268227
غ�سبان �سماح

بورزان لويزة033327416
تاوليلت مفيدة

033201446
مرزوقي توفيق

معاريف رحمزة�سعيداين زكرياء033346258
عثماين جناة

عناد زينب033265095
نوي�س �سافية

033898460
خماري عمار

033370259

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22
مرزوق عبد املومن

�ساحليوؤ دورية

033985461
تيطاوين �سادية

جمادبة هجريةحب الدين تفاحة033340498
عمران �سعاد

033334277
�سعاد العربي

033289290
قا�سي زوينة

033876271
عريوةيا�سني

033375332
بن مربي ا�سماء

033373433
حوفاف فتيحة

داودي �سم�س الدين033383008

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

ولعل  القدمية،  ال�سيارات  با�سترياد  ال�سماح  �سروط  والقت 

اأبرزها امتالك ح�ساب بنكي بالعملة ال�سعبة، وهو االأمر الذي 

و�سفه  ما  �سوء  يف  ال�سيما  وا�سع،  ب�سكل  املواطنني  غ�سب  اأثار 

البع�ص بالتع�سف والبريوقراطية التي ت�سهدها البنوك، ف�سال 

عن اأن البالد تفتقر اإىل مكاتب �سرف للعملة، وجميع املعامالت 

اإىل  ال�سرف  اأ�سعار  بها  و�سلت  والتي  ال�سوداء  ال�سوق  يف  تتم 

م�ستويات قيا�سية حيث و�سل �سعر 100اورو اإىل نحو 22000 

دج.

ال�سروط  بني  من  اأنه  املواطنني  اأحد  يقول  ال�سدد  هذا  ويف 

بالعملة  بنكي  حل�ساب  املقتني  امتالك  وجوب  هي  املفرو�سة 

اأي �سيء ح�سب ذات املتحدث الأن  ال�سعبة، وكاأنه مل يتم فعل 

عن  بل  البنوك،  عرب  يتم  ال  العملة  وتبديل  مرتفع  االأورو 

ح�سب  هي  كما  االأ�سعار  �ستبقى  لــذا  املــوازيــة،  ال�سوق  طريق 

بل  ال�سرف  بتكاليف  فقط  يتعلق  ال  االأمــر  اأن  خا�سة  نظره، 

تتعداها اإىل ال�سحن وكذا ال�سرائب املفرو�سة.

اأن  يــرون  املــواطــنــني  مــن  الكثري  فــاإن  املعاك�ص  االجتـــاه  ويف 

االإجراء اإيجابي واإن جاء متاأخرا خا�سة اأن الهدف الرئي�سي 

منه هو خف�ص اأ�سعار ال�سيارات يف ال�سوق املحلية والتي الم�ست 

منها  ال�سيما  الفارطة  ال�سنوات  خــالل  قيا�سية  م�ستويات 

�سوق  يف  العاملني  من  العديد  وح�سب  امل�سانع،  يف  املركبة  تلك 

ال�سيارات فاإن االأ�سعار من املنتظر اأن تعرف انخفا�سا كبريا على 

ال�سيارات  املجال ال�سترياد  فتح  ال�سروع يف  بعد  املتو�سط  املدى 

وهذا يف انتظار اتخاذ اإجراءات اأخرى من طرف احلكومة من 

اأجل التخفيف من االإجراءات امل�ساحبة لهذه العملية خا�سة 

اأن تكاليف اال�سترياد �ستكون مرتفعة نوعا ما ال�سيما بالن�سبة 

ل�سيارات ال�سركات االأملانية ذات اجلودة العالية. 

اعتادت الكثري من العائالت على م�ساركة خمتلف ال�سور لالأطباق 

ال�سهر  خالل  االإفطار  موائد  بها  تزين  التي  املتنوعة  واملاأكوالت 

التوا�سل  �سفحات  على  ال�سور  هــذه  ن�سر  خــالل  مــن  الف�سيل، 

كان  الذي  االأمــر  وهو  الفاي�سبوكية،  ال�سفحات  ويف  االجتماعي 

ماألوفا لدى العديد من العائالت خالل ال�سنوات الفارطة بدعوى اأن 

االأمر ال يتعدى حدود ن�سر �سور فقط على الو�سائط االفرتا�سية.

التفاخر  ال�سنة كثريا حيث قلت مو�سة  فيما تغريت االأمور هذه 

احلمالت  ظل  يف  وهذا  كبرية  لدرجة  وتراجعت  االإفطار  مبوائد 

التي مت اإطالقها من اأجل الكف عن ن�سر االأطباق واملوائد احرتاما 

مثل  اإعداد  مبقدورها  لي�ص  التي  العائالت  بع�ص  مل�ساعر  وتقديرا 

الناحية  من  للتفاوت  بالنظر  واملكلفة  الفاخرة  االأطــبــاق  تلك 

العائالت  من  للعديد  بالن�سبة  الدخل  وحمدودية  االجتماعية 

اإفطار فاخرة ومتنوعة، ومت  التي لي�ص يف مقدورها اإعداد موائد 

اإطالق العديد من احلمالت التح�سي�سية على و�سائل التوا�سل من 

بن�سر  االأحوال  اأح�سن  الظاهرة واالكتفاء يف  اأجل احلد من هذه 

و�سفات االأطباق فقط وهذا احرتاما مل�ساعر باقي العائالت.

التوا�سل  و�سائل  اأن  هو  العادة  هذه  تراجع  اأ�سباب  من  اأن  كما 

الذي  االأمر  وهو  الطبخ  �سفحات  مبختلف  تعج  باتت  االجتماعي 

خالل  ال�سيما  الطبخ  و�سفات  خمتلف  وتبادل  بالتعرف  ي�سمح 

ال�سهر الف�سيل دون احلاجة اإىل ن�سر االأطباق التي يتم اإعدادها 

يوميا، ويف املقابل يرى بع�ص ال�سباب اأن قيامهم بن�سر �سور ملوائد 

اأن  تاأثري كبري ال�سيما  له  ولي�ص  للغاية  اأمرا عاديا  يبقى  االإفطار 

اأغلب املوائد مت�سابهة ح�سبهم وت�سم االأطباق التي تعودت اأغلب 

العائالت على اإعدادها يف هذا ال�سهر. 

ل�سوت  �سماعهم  عدم  من   3 حملة  ال�سكني  املجمع  �سكان  ا�ستكى 

اآذان املغرب منذ دخول �سهر رم�سان الف�سيل خا�سة يف حي 1600 

اآذان  اأين يعتمد ال�سكان يف هذه االأحياء على  300 م�سكن،  وحي 

االأمر  الطريق، وهو  املارة على قارعة  �سوؤال   اأو  املحلية  االإذاعة 

لقاطني  باالإ�سافة  ال�سكني   احلــي  قاطني  حفيظة  اأثــار  الــذي 

طويل  وقت  منذ  االأمر  نف�ص  من  يعانون  الذين  االأخرى  االأحياء 

ولي�ص فقط خالل �سهر رم�سان. 

هذا واعترب الكثري من ال�سكان وامل�سلني اأن م�سكلة االآذان يف هذه 

االأحياء، م�سكلة تقنية، فبالرغم من اأن امل�سجدين املتواجدين يف 

حملة 3 جهزت مبكربات ال�سوت اإال اأن اخللل التقني يبقى م�سكال 

اأ�سبحوا  بعدما  االأحيان،  من  الكثري  يف  ال�سكان  غ�سب  اأثار  عالقا 

عرب  انتظاره  اأو  االآذان  ملعرفة  التقليدية  الطرق  اإىل  يلجوؤون 

التلفاز اأو االإذاعة.

فيما اأكد ال�سكان اأي�سا اأن عدد امل�ساجد قليل جدا مقارنة بالطاقة 

خا�سة  بالتزايد  اأخذ  عددهم  واأن  خا�سة  لل�سكان  اال�ستيعابية 

اأن  املنتظر  من  العمراين  القطب  هذا  كون  االأخرية  االآونة  خالل 

�سكان احلي  ال�سكان م�ستقبال، وعليه ينا�سد  ي�ستوعب االآالف من 

العمراين حملة 3 باإيجاد حل عاجل لهذا الو�سع من خالل بناء 

اأن امل�سجدين املتواجدين على  م�ساجد باالأحياء املذكورة خا�سة 

م�ستوى حملة 3، ال تكفي ال�ستيعاب العدد املتزايد من امل�سلني.

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

�سميحة. ع

قررت احلكومة خالل الأ�شابيع الفارطة ال�شماح بالعودة اإىل ا�شترياد ال�شيارات امل�شتعملة يف اخلارج بعد جتميد دام �شنوات طويلة وو�شط اأزمة ارتفاع كبري يف اأ�شعار ال�شيارات 
امل�شنعة داخل الوطن، ورغم اأن قرار احلكومة بقدر ما كان منتظرا منذ �شنوات، فقد خلق حالة من اجلدل والغ�شب والنتقادات على و�شائط التوا�شل الجتماعي. 

باتنة

خن�صلة 

اأزيد من 69 األف وجبة اإفطار مت توزيعها على املحتاجني 

حملة تربع بالدم مبختلف م�ست�سفيات 
وم�ساجد مدينة خن�سلة

واالأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  اأ�سرفت 

وجبة   69118 نحو  توزيع  على  باتنة  لوالية 

اخلريات"  "�سبل  مطاعمها  خـــالل  مــن  ــار  ــط اإف

اإقليم  من  بلديات  ع�سر  م�ستوى  على  املتواجدة 

4 مطاعم  بـ  باتنة  بلدية  ا�ستفادت  اأين  الوالية 

م�سجد  على  املوزعة  ال�سائمني  باإفطار  خا�سة 

دخول  منذ  وجبة   2050 قدم  الذي  املهاجرين 

اجلامعي  امل�ست�سفى  مقابل  مطعم  وكــذا  ال�سهر، 

الذي قدم 6175 وجبة اإفطار ل�سالح املحتاجني 

من  كل  م�سجدي  يف  واأي�سا  ال�سبيل،  عابري  وكذا 

15520 وجبة  بالل وعائ�سة قدما ما جمموعه 

منذ دخول ال�سهر الف�سيل.

كما قام مدير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف لوالية 

باتنة "مدين بو�ستة" بزيارة العديد من مطاعم 

البلديات  معظم  يف  املتواجدة  اخلريات"  "�سبل 
اأجل  مــن  النقائ�ص  على  والــوقــوف  ومراقبتها 

جتهيزها لتكون الوجبة تليق باأهمية هذا ال�سهر 

�سريورة  على  الــوقــوف  وكــذا  املطاعم  وب�سيوف 

العمل اأثناء اإعداد الوجبات خا�سة واأن املديرية  

طبخ  يف  كــفــاءة  ذا  العمل  مــن  فريقا  خ�س�ست 

املوؤهالت  ذوي  من  الوجبات  وحت�سري  اجلماعات 

خا�سة  اخلريات"  "�سبل  مطاعم  �سل�سلة  الإجناح 

واأن هذه االأخرية القت ا�ستح�سانا من زائريها.

مطاعم  به  حظيت  الذي  الكبري  لالإقبال  ونظرا 

"�سبل اخلريات" وجهت مديرية ال�سوؤون الدينية 
واالأوقاف دعوتها اإىل كل من القائمني عليها من 

املح�سنني  الدينية وكذا  وروؤ�ساء اجلمعيات  اأئمة 

من  اخلريات  �سبل  مطاعم  اإجناح  على  ال�ساهرين 

انق�ساء  حتى  الهمة  بذات  العمل  موا�سلة  اأجل 

وجبة  تقدمي  يف  نبيال  عمال  بذلك  لتكون  ال�سهر 

اإفطار لكل فقري وحمتاج وكل عابري ال�سبيل. 

مع  بالتن�سيق  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  نظمت   

خن�سلة  بوالية  الــدم  لواهبي  الوالئية  اجلمعية 

بو�سحابة  علي  العمومية  اال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سة 

الدينية  ال�سوؤون  ومديرية  وكذا  الوالية  بعا�سمة 

خن�سلة،  بوزيان  بحي  ال�سديق  بكر  اأبــي  وم�سجد 

حملة تربع بالدم لفائدة املر�سى املتواجدين حاليا 

حملة  تنظيم  مت  كما  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات  يف 

اأخرى لفائدة املر�سى املتواجدين حاليا يف املوؤ�س�سة 

�ساحلي  والطفل  لــالأم  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 

�سالة  بعد  العملية  انطلقت  اأيــن  خن�سلة،  بلقا�سم 

الع�ساء مبا�سرة بنقطة حقن الدم التابع للموؤ�س�سة 

والتي �سخر لها جميع االإمكانيات باإ�سراف من طاقم 

طبي و�سبه الطبي عرب خمتلف نقاط حقن الدم. 

رم�سان  �سهر  ــدار  م على  �ست�ستمر  العملية  هــذه 

الذين  للمر�سى  امل�ساعدة  تقدمي  اجل  من  الف�سيل 

الإنقاذ  احليوية  املــادة  لهذه  احلاجة  اأم�ص  يف  هم 

بالدم  بالتربع  اخلا�سة  احلمالت  هــذه  حياتهم، 

تعرف  وامل�ساجد  الوالية  م�ست�سفيات  خمتلف  عرب 

اإقباال معتربا من طرف املواطنني وهو ما ا�ستح�سنه 

امل�سرفون على هذه العملية.

�سميحة.ع

معاوية.�ص

خلري�أيـــــــــــــادي ا
ت�سرف عليها مديرية ال�سوؤون الدينية واالأوقاف 

تراجع مو�سة التفاخر 
مبوائد الإفطار هذه ال�سنة 

خلل تقني مينع العديد من �سكان حملة 3 من �سماع الآذان 

املقادير:
حبات ليمون )كبرية(

ال�سكر من  ك  م   5
الزهر ماء  من  ك  م   3

احلليب طعام  م   3
املاء من  لرت    1.5

طريقة التح�شري:
قطعي ليمونة واحدة اإىل �سرائح.

بعدها قم بغلي ن�سف ليرت من املاء.
�سعي �سرائح الليمون يف اإبريق مقاومة 

للحرارة، و �سبي املاء املغلي فوقه. و 
اتركيه يربد. بعدما يربد مغلي الليمون، 
قومي بع�سر الليمون املتبقي. ثم اأ�سفيه 

اإىل مغلي الليمون. اأ�سيفي ال�سكر، ماء 

الزهر 

واحلليب معا.

بعدها اأ�سيفي لرت املتبقية من املاء و 

اخلطي حتى يذوب ال�سكر ثم ا�سبطي 
طعم ال�سراب عن طريق اإ�سافة ال�سكر 

اإذا لزم االأمر. �سعي الع�سري يف الثالجة 

اإىل وقت التقدمي.

�شربات الليمون

حتلية بالكارميل

طريقة التح�سري:
ن�سع 4مغارف كبار ن�ساء نذوبوهم يف 

كا�ص حليب ونخليوهم جانبا.

يف  �ــســكــر  مــغــارف   10 9وال  نــحــط 

نار  على  يتكرمل  ونحطو  ك�سرونة 

مغرفة  ن�سيف  يتكرمل  كــي  قليلة 

زبدة مع التحريك.

احلليب  نظيفو  الــزبــدة  ــذوب  ت كــي 

ال�ساخن فوق الكراميل مع التحريك 

واحلليب  الن�ساء  خليط  ونظيفو 

حتى  هادئة  نار  فوف  التحريك  مع 

ي�سبح قوامه ثقيل.

النار  نطفي  ثقيل  قوامه  ي�سبح  كي 

مع  فانيال  �سغرية  مغرفة  ونظيف 

التحريك ونرتكه يربد.

والتزيني  الكو�ص  يف  ن�سعه  يربد  ملا 

اختياري ويقدم بارد.

طريقة التح�سري:
ترحــى جميــع املكونــات يف خــالط 

خليــط  علــى  للح�ســول  كهربائــي 

متجان�ص.

ن�ســع جزء من اخلليط يف القالب 

الــذي اخرتتيــه ثــم ن�ســع فوقه 

الزيتون �سرائح واجلنب الطري.

نفرغ اجلزء املتبقي من اخلليط

ثم ندخله اإىل الفرن حتى ين�ســج 

ويحمر من جميع اجلهات

ثم نفرغــه من القالب ونرتكه يرب 

قليــال ثــم نقدمــه مع اخل�ســروات 

خ�ســراء  �ســلطة  مــع  اأو  املفــورة 

والقليل من املعدنو�ص.

طريقة التح�سري:
املــكــونــات جــمــيــعــا قطع  تــقــطــع 

�سغرية

ت�سلق معكرونة ل�سان الع�سفور مع 

اإليها  املاء وي�ساف  ملح وت�سفى من 

زيت الزيتون

اخل�سروات  مع  املعكرونة  تخلط 

التتبيل  تــ�ــســاف  ثـــم  املــقــطــعــة 

اأ�سود  وفلفل  وملح  وهي)ليمون 

وزيت زيتون(.

املقادير:
واحدة  حبة 

من الفلفل االأخ�سر.

حبة واحدة من الب�سل.

حبة اأحبتني من الطماطم.

ــثــوم  ــغــرية مـــن ال ـــــدة �ــس مــلــعــقــة واح

البودرة.

ملعقة واحدة كبرية من الثوم املفروم.

الفلفل  مــن  �ــســغــرية  واحــــدة  ملعقة 

االأ�سود.

ملعقة واحدة �سغرية من امللح.

الب�سل  مــن  �ــســغــرية  واحــــدة  ملعقة 

البودة..

ميكن  الكبده   من  واحــدة  كيلو  ن�سف 

ا�ستعمال كبد الدجاج .

املقادير:
ن�سف كيلو هربة الدجاج 

مطحون.

كرمي فري�ص اخلا�سة 

بالطهي 200 مل 

 3 ابي�ص بي�ص 

ملعقة توابل اخلا�سة 

بالدجاج + ملح فلفل اأ�سود، 

ثوم بودرة،

ملعقة �سغرية خمرية احللوى 

معلقة هري�سة ح�سب الدوق

معلقة chapelure "خبز 

ياب�ص مرحي".

زيتون اأخ�سر �سرائح منزوع 

امللح.

جنب طري

خ�سر مفورة لتقدمي.

زيتون ا�سود ومعدنو�ص 

للتزين

كفتة 
الدجاج 

طريقة التح�سري: 
نق�سم الكبده اإىل قطع �سغرية احلجم، 

ثم ن�سيف ملعقة واحدة من ال�سمن 

النباتي اإىل املقالة �سغرية احلجم ونرتكها 

حتى ت�سخن.

ثم ن�سيف الثوم املفروم ونرتكه حتى 

تذبل.

ن�سيف قطع الكبدة وامللح والثوم 

البودرة والفلفل االأ�سود والب�سل البودرة 

وقطع الفلفل االأخ�سر.

ثم نرتك اخلليط على النار حتى متام 

اال�ستواء.

نقدم الكبدة �ساخنة مع الطحينة 

البي�ساء اأو ال�سلطة العادية.

اأطباق حول العامل

ميكن الأي م�سلم يعي�ص يف املغرب اأن يلحظ مدى احتفاء ال�سعب املغربي بقدوم �سهر 

رم�سان املبارك ، ويظهر هذا جلّيا يف االأّيام االأخرية من �سهر �سعبان ، حني يبداأ ا�ستعداد 

املغاربة ال�ستقبال �سهر ال�سوم يف وقت مبكر، ومن تلك املظاهر حت�سري بع�ص اأنواع احللوى 

االأكرث ا�ستهالًكا، واالأ�سد طلًبا على موائد االإفطار.

ومبجّرد اأن يتاأّكد دخول ال�سهر حتى تنطلق األ�سنة عند اأهل املغرب بالتهنئات قائلني: )عوا�سر 

مربوكة( والعبارة تقال بالعامية املغربية، وتعني )اأيام مباركة(، ومن املعروف اأن املطبخ املغربي غني 

جدا بالعديد من االأكالت التقليدية والتي حت�سر يف رم�سان خا�سة ولعل اأبرزها الب�سطيلة املغربية.

الب�شط����يلة:
الب�سطيلة اأو الب�سطيال اأو البا�ستيال )باالإ�سبانية: Pastela( هو 

طبق اأندل�سي االأ�سل من املطبخ االأندل�سي، اأح�سره املورو�ص 

اإىل املغرب العربي . وكلمة "ب�سطيلة" معناها باالإ�سبانية 

ثم  املغرب  من  اأ�سلها  باأن  قول  هناك  ال�سغرية" .  "الفطرية 
انتقل اإىل االأندل�ص واأن املورو�ص عادوا بها من االأندل�ص 

اإىل املغرب بعد �سقوط االأندل�ص.

الب�سطيلة نوع من املعجنات امل�سنوعة من 

العجني واملح�سوة بالب�سل واللحوم مثل 

احلمام اأو الدجاج اأو ال�سمك اأو ال�ساأن 

والبقدون�ص واللوز. وهو طبق به 

خليط غريب حلو ومالح مع القرفة.

املقادير:
جزر

خيار

طماطم

فلفل اأخ�سر واأ�سفر 

بارد )فليفلة األوان(

زيتون مقطع

ذرة

خيار خملل

مــعــكــرونــة لــ�ــســان 

الع�سفور

املطبخ الأورا�صي الأربعاء 11 مايو 2969/ 22  ماي 2019 املوافق لـ 17 رم�ضان 151440
اإعداد:�سميحة عن�سر

املــــــــــــــغــــــــــــــرب

الكبدة 

بالب�صل 

والطماطم 

والفلفل 

الطبق الرئي�شي

�صلطه ل�صان الع�صفور املقبالت

املقادير:
�سكر او10معالق   9

ن�ساء كبار  مغارف   4
حليب كوؤو�ص   4

ملعقة �سغرية فانيليا

ملعقة كبرية زبده

الطبق اجلانبي

التحلية



املقادير:
حبات ليمون )كبرية(

ال�سكر من  ك  م   5
الزهر ماء  من  ك  م   3

احلليب طعام  م   3
املاء من  لرت    1.5

طريقة التح�شري:
قطعي ليمونة واحدة اإىل �سرائح.

بعدها قم بغلي ن�سف ليرت من املاء.
�سعي �سرائح الليمون يف اإبريق مقاومة 

للحرارة، و �سبي املاء املغلي فوقه. و 
اتركيه يربد. بعدما يربد مغلي الليمون، 
قومي بع�سر الليمون املتبقي. ثم اأ�سفيه 

اإىل مغلي الليمون. اأ�سيفي ال�سكر، ماء 

الزهر 

واحلليب معا.

بعدها اأ�سيفي لرت املتبقية من املاء و 

اخلطي حتى يذوب ال�سكر ثم ا�سبطي 
طعم ال�سراب عن طريق اإ�سافة ال�سكر 

اإذا لزم االأمر. �سعي الع�سري يف الثالجة 

اإىل وقت التقدمي.

�شربات الليمون

حتلية بالكارميل

طريقة التح�سري:
ن�سع 4مغارف كبار ن�ساء نذوبوهم يف 

كا�ص حليب ونخليوهم جانبا.

يف  �ــســكــر  مــغــارف   10 9وال  نــحــط 

نار  على  يتكرمل  ونحطو  ك�سرونة 

مغرفة  ن�سيف  يتكرمل  كــي  قليلة 

زبدة مع التحريك.

احلليب  نظيفو  الــزبــدة  ــذوب  ت كــي 

ال�ساخن فوق الكراميل مع التحريك 

واحلليب  الن�ساء  خليط  ونظيفو 

حتى  هادئة  نار  فوف  التحريك  مع 

ي�سبح قوامه ثقيل.

النار  نطفي  ثقيل  قوامه  ي�سبح  كي 

مع  فانيال  �سغرية  مغرفة  ونظيف 

التحريك ونرتكه يربد.

والتزيني  الكو�ص  يف  ن�سعه  يربد  ملا 

اختياري ويقدم بارد.

طريقة التح�سري:
ترحــى جميــع املكونــات يف خــالط 

خليــط  علــى  للح�ســول  كهربائــي 

متجان�ص.

ن�ســع جزء من اخلليط يف القالب 

الــذي اخرتتيــه ثــم ن�ســع فوقه 

الزيتون �سرائح واجلنب الطري.

نفرغ اجلزء املتبقي من اخلليط

ثم ندخله اإىل الفرن حتى ين�ســج 

ويحمر من جميع اجلهات

ثم نفرغــه من القالب ونرتكه يرب 

قليــال ثــم نقدمــه مع اخل�ســروات 

خ�ســراء  �ســلطة  مــع  اأو  املفــورة 

والقليل من املعدنو�ص.

طريقة التح�سري:
املــكــونــات جــمــيــعــا قطع  تــقــطــع 

�سغرية

ت�سلق معكرونة ل�سان الع�سفور مع 

اإليها  املاء وي�ساف  ملح وت�سفى من 

زيت الزيتون

اخل�سروات  مع  املعكرونة  تخلط 

التتبيل  تــ�ــســاف  ثـــم  املــقــطــعــة 

اأ�سود  وفلفل  وملح  وهي)ليمون 

وزيت زيتون(.

املقادير:
واحدة  حبة 

من الفلفل االأخ�سر.

حبة واحدة من الب�سل.

حبة اأحبتني من الطماطم.

ــثــوم  ــغــرية مـــن ال ـــــدة �ــس مــلــعــقــة واح

البودرة.

ملعقة واحدة كبرية من الثوم املفروم.

الفلفل  مــن  �ــســغــرية  واحــــدة  ملعقة 

االأ�سود.

ملعقة واحدة �سغرية من امللح.

الب�سل  مــن  �ــســغــرية  واحــــدة  ملعقة 

البودة..

ميكن  الكبده   من  واحــدة  كيلو  ن�سف 

ا�ستعمال كبد الدجاج .

املقادير:
ن�سف كيلو هربة الدجاج 

مطحون.

كرمي فري�ص اخلا�سة 

بالطهي 200 مل 

 3 ابي�ص بي�ص 

ملعقة توابل اخلا�سة 

بالدجاج + ملح فلفل اأ�سود، 

ثوم بودرة،

ملعقة �سغرية خمرية احللوى 

معلقة هري�سة ح�سب الدوق

معلقة chapelure "خبز 

ياب�ص مرحي".

زيتون اأخ�سر �سرائح منزوع 

امللح.

جنب طري

خ�سر مفورة لتقدمي.

زيتون ا�سود ومعدنو�ص 

للتزين

كفتة 
الدجاج 

طريقة التح�سري: 
نق�سم الكبده اإىل قطع �سغرية احلجم، 

ثم ن�سيف ملعقة واحدة من ال�سمن 

النباتي اإىل املقالة �سغرية احلجم ونرتكها 

حتى ت�سخن.

ثم ن�سيف الثوم املفروم ونرتكه حتى 

تذبل.

ن�سيف قطع الكبدة وامللح والثوم 

البودرة والفلفل االأ�سود والب�سل البودرة 

وقطع الفلفل االأخ�سر.

ثم نرتك اخلليط على النار حتى متام 

اال�ستواء.

نقدم الكبدة �ساخنة مع الطحينة 

البي�ساء اأو ال�سلطة العادية.

اأطباق حول العامل

ميكن الأي م�سلم يعي�ص يف املغرب اأن يلحظ مدى احتفاء ال�سعب املغربي بقدوم �سهر 

رم�سان املبارك ، ويظهر هذا جلّيا يف االأّيام االأخرية من �سهر �سعبان ، حني يبداأ ا�ستعداد 

املغاربة ال�ستقبال �سهر ال�سوم يف وقت مبكر، ومن تلك املظاهر حت�سري بع�ص اأنواع احللوى 

االأكرث ا�ستهالًكا، واالأ�سد طلًبا على موائد االإفطار.

ومبجّرد اأن يتاأّكد دخول ال�سهر حتى تنطلق األ�سنة عند اأهل املغرب بالتهنئات قائلني: )عوا�سر 

مربوكة( والعبارة تقال بالعامية املغربية، وتعني )اأيام مباركة(، ومن املعروف اأن املطبخ املغربي غني 

جدا بالعديد من االأكالت التقليدية والتي حت�سر يف رم�سان خا�سة ولعل اأبرزها الب�سطيلة املغربية.

الب�شط����يلة:
الب�سطيلة اأو الب�سطيال اأو البا�ستيال )باالإ�سبانية: Pastela( هو 

طبق اأندل�سي االأ�سل من املطبخ االأندل�سي، اأح�سره املورو�ص 

اإىل املغرب العربي . وكلمة "ب�سطيلة" معناها باالإ�سبانية 

ثم  املغرب  من  اأ�سلها  باأن  قول  هناك  ال�سغرية" .  "الفطرية 
انتقل اإىل االأندل�ص واأن املورو�ص عادوا بها من االأندل�ص 

اإىل املغرب بعد �سقوط االأندل�ص.

الب�سطيلة نوع من املعجنات امل�سنوعة من 

العجني واملح�سوة بالب�سل واللحوم مثل 

احلمام اأو الدجاج اأو ال�سمك اأو ال�ساأن 

والبقدون�ص واللوز. وهو طبق به 

خليط غريب حلو ومالح مع القرفة.

املقادير:
جزر

خيار

طماطم

فلفل اأخ�سر واأ�سفر 

بارد )فليفلة األوان(

زيتون مقطع

ذرة

خيار خملل

مــعــكــرونــة لــ�ــســان 

الع�سفور

املطبخ الأورا�صي الأربعاء 11 مايو 2969/ 22  ماي 2019 املوافق لـ 17 رم�ضان 151440
اإعداد:�سميحة عن�سر

املــــــــــــــغــــــــــــــرب

الكبدة 

بالب�صل 

والطماطم 

والفلفل 

الطبق الرئي�شي

�صلطه ل�صان الع�صفور املقبالت

املقادير:
�سكر او10معالق   9

ن�ساء كبار  مغارف   4
حليب كوؤو�ص   4

ملعقة �سغرية فانيليا

ملعقة كبرية زبده

الطبق اجلانبي

التحلية



املعار�سون اأكملوا جمع التوقيعات

 ل�سحب الثقة من بلغرابلي

مولودية ق�سنطينة
الرابطة املحرتفة الأوىل 

مولودية العلمة 

اإ�ستدعاء  يف  ال�سروع  العلمة  مولودية  اإدارة  قررت 

عدد من العبي الفريق وهذا من اأجل ف�سخ عقودهم 

ت�سم  حيث  القادمة  القليلة  ــام  االأي يف  النادي  مع 

اأجل غربلة  من  10 العبني وهذا  من  اأكرث  القائمة 

اجلديدة  ال�سفقات  ح�سم  يف  ال�سروع  قبل  التعداد 

فريق  لتكوين  املولودية  اإدارة  عليها  تراهن  التي 

قادر على لعب ورقة ال�سعود املو�سم القادم، وح�سبما 

علمناه فاإن اإدارة الفريق تراهن على منح الالعبني 

املالية  م�ستحقاتهم  مــن  جــزء  بــاملــغــادرة  املعنيني 

العالقة عن املو�سم الفارط وهذا مقابل ف�سخ العقود 

املنازعات  جلنة  اإىل  اللجوء  ودون  وديــة  بطريقة 

التابعة للفاف خا�سة اأن عدد من الالعبني تقا�سوا 

خالل املو�سم املنق�سي 3 اأ�سهر فقط.

من جانب اأخر تراهن اإدارة املولودية على اإ�سرتجاع 

النا�سطني  اأبناء املدينة  الفريق من  عدد من العبي 

يف الفرق االأخرى من اأجل تدعيم �سفوف الفريق يف 

فرتة التحويالت ال�سيفية على غرار احلار�ص بلعامل، 

من  وغــريهــا  ــالب  غ املهاجم  وكـــذا  بوطبة  املــدافــع 

الفارطة،  ال�سنوات  الفريق يف  التي غادرت  االأ�سماء 

وال يعار�ص عدد من اأنباء الفريق النا�سطني يف الفرق 

االأخرى العودة جمددا اإىل �سفوف املولودية خا�سة 

بعد التجربة الناجحة التي حدثت املو�سم الفارط 

مع كل من كفي، بودرامة وحتى �سارف والذين متكنوا 

النتائج  يف  وامل�ساهمة  الفريق  مع  اأنف�سهم  فر�ص  من 

االإيجابية، ويبقى رهان اإدارة 

واأكدت اأطراف يف اإدارة مولودية العلمة اأنها ترغب 

يف اإحداث تغيري على اجلانب الفني هذه ال�سائفة من 

خالل اإقرتاح التعاقد مع املدرب عزيز عبا�ص الذي 

العودة  مرحلة  خالل  البابية  تدريب  على  اأ�سرف 

الفريق  قيادة  يف  وجنح   2016-2017 مو�سم  من 

املنتظر  ومن  الثانية،  الرابطة  يف  البقاء  لتحقيق 

على  للفريق  الفني  الطاقم  ق�سية  مناق�سة  يتم  اأن 

نهاية  مع  االإدارة  ملجل�ص  املنتظر  االإجتماع  هام�ص 

خا�سة  الق�سية  هــذه  يف  للف�سل  ــاري  اجل االأ�سبوع 

اأ�سماء  بروز  بعد  وبكرثة  موجودة  االإقرتاحات  اأن 

زغدود، لكناوي وبوعكاز لالإ�سراف على النادي هذه 

ال�سائفة، ويعلق اأن�سار املولودية اأماال كبرية من اأجل 

اإنفراج االأو�ساع واإنهاء حالة االإن�سداد التي يعرفها 

اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  ومبا�سرة  الفريق 

قائمة  و�سبط  جدد  العبني  مع  التعاقد  خالل  من 

متاأخر  الفريق  اأن  خا�سة  ال�سائفة  هذه  امل�سرحني 

ن�سبيا مقارنة بالعديد من فرق الرابطة الثانية التي 

با�سرت العمل منذ مدة. 

عاقبت جلنة االإن�سباط العب فريق 

بثالث  حمزة  دمــان  تاجنانت  دفــاع 

مباريات منها مباراة مع وقف التنفيذ 

دينار  األف   30 بقيمة  وغرامة مايل 

حق  يف  مالية  غــرامــات  �سلطت  كما 

 60 بقيمة  مليلة  عني  جمعية  فريق 

اأ�سخا�ص  تواجد  ب�سب  دينار  ــف  األ

املالب�ص  تــبــديــل  غـــرف  يف  ــاء  ــرب غ

و50 األف دينار ب�سبب �سوء التنظيم 

القبائل  �سبيبة  العــب  عاقبت  كما 

العا�سمة  احتاد  والعب  اليا�ص  �ستي 

ــزة مبــقــابــلــة واحـــدة  ــم كـــــودري ح

وغرامة مالية بقيمة 30 األف دينار 

احلكم  قرار  على  االإعرتا�ص  ب�سبب 

ال�سبيبة  حــق  يف  ديــنــار  ــف  األ  30 و 

النارية  ــعــاب  االأل ا�ستعمال  ب�سبب 

و50 األف دينار لنف�ص الفريق ب�سبب 

ال�سياق  يف  و�سلطت  التنظيم،  �سوء 

ذاته جلنة االإن�سباط غرامة مالية 

يف حق فريق وفاق �سطيف بقيمة 50 

األف دينار ب�سبب رمي املقذوفات و 60 

اأهلي الربج ب�سبب  األف دينار لفريق 

األف   50 ا�ستعمال االألعاب النارية و 

دينار ب�سبب رمي املقذوفات، ووجهت 

لفريق  الثاين  االإنـــذار  اللجنة  ذات 

�سباب بلوزداد وغرامة مالية بقيمة 

200 األف دينار، كما عاقبت اللجنة 
واحتاد  العا�سمة  مولودية  العبي 

الرحمان  عــبــد  ــــوردمي  ب بلعبا�ص 

ـــدة  ــر حمــمــد مبــقــابــلــة واح ــوق ــس و�

وغرامة مالية بقيمة 30 األف دينار 

لكل منهما ب�سب االإعرتا�ص على قرار 

احلكم.

رئي�ص  ــة  ــاي ــه ن اإقــــرتبــــت 

بعدما  بلغرابلي  النادي 

متــكــن مــعــار�ــســوه من 

توقيعا   81 جــمــع 

 129 مــن جمــمــوع 

ل�سحب  عـــ�ـــســـوا 

يعادل  ــا  م الــثــقــة 

القانوين  الن�ساب 

كــــمــــا قـــــد تـــكـــون 

ــات زائــــدة  ــع ــي ــوق ــت ال

تاأكد  بعد  احلــاجــة  عــن 

يزالون  ال  اأع�ساء  اأربعة  وفاة 

العامة  اجلمعية  تركيبة  �سمن  مقيدين 

اأع�ساء  ثالثة  �سرعية  يف  الطعن  زيــادة 

وينتظر االآن بعد االإنتهاء من 

التوقيعات  جمع  مرحلة 

مديرية  موقف  اإىل 

والريا�سة  ال�سباب 

لتعيني تاريخ انعقاد 

العامة  اجلــمــعــيــة 

االإ�ـــســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

الـــــتـــــي �ـــســـتـــكـــون 

مــــن اأجـــــــل �ــســحــب 

الرئي�ص  مـــن  ــثــقــة  ال

جلنتي  وتــعــيــني  احلــــايل 

حت�سبا  والطعون  الرت�سييحات 

الرت�سح  يف  الراغبني  ملفات  الإ�ستقبال 

لرئا�سة املوك.

االإفريقية  بالبطولة  اخلا�سة  التح�سريات  برنامج  عن  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  ك�سف 

املرتقبة بالقاهرة �سهر جوان القادم حيث �سينطلق اأول ترب�ص حت�سريي باملركز التقني ب�سيدي 

مو�سى يوم الثالث من جوان املقبل وي�ستمر لغاية الثامن من نف�ص ال�سهر ليتنقل بعدها رفاق �سفيان 

اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  خا�سة  طائرة  منت  على  الدوحة  القطرية  العا�سمة  نحو  فغويل 

ويتخلل الرتب�ص الثاين مقابلتني حت�سرييتني �ستكون االأوىل �سد منتخب بورندي يوم 11 جوان 

التنقل  قبل  الرتب�ص  خاتة  �ستكون  اليت  القادمن  جــوان   16 يوم  مايل  منتخب  �سد  والثانية 

خا�سة  طائرة  منت  على   2019 افريقيا  اأمم  البطولة  يف  للم�ساركة  جوان   18 يوم  القاهرة  اإىل 

للجوية. 

ريا�صة الأربعاء 11 مايو 2969/ 22  ماي 2019 املوافق لـ 17 رم�ضان 161440

�سهر  من  ع�سر  ال�سابع  يف  ن�ستعر�ص 

اآخر  بطل  نو�ستاجليا  ركن  يف  رم�سان 

املنعم  عــبــد  وهـــو  االأثـــقـــال  رفـــع  يف 

دي�سمرب   06 مــوالــيــد  مــن  يــحــيــاوي 

اأبطال  معقل  بريكة  مبدينة   1966
ريــا�ــســة رفـــع االثــقــال الــتــي كونت 

للجزائر  مــنــحــوا  عــاملــيــني  اأبـــطـــاال 

بــطــوالت اإفــريــقــيــة ومــيــدالــيــات يف 

والبطل  الــدولــيــة  املحافل  خمتلف 

منذ  برز  حيث  منهم  واحــد  يحياوي 

الريا�سة على غرار  طفولته يف هذه 

رفيق دربه عزالدين ب�سبا�ص و �سكال 

الثمانينات  �سنوات  ذهب  من  ثنائي 

على  متح�سل  وهـــو  والــتــ�ــســعــيــنــات 

و  العلوم  يف  العليا  الدرا�سات  �سهادة 

يف  م�ست�سار  و  الريا�سة  تكنولوجيا 

ريا�سة رفع االأثقال كما �سغل من�سب 

مدربا وطنيا مانحا خربته وجتربته 

الدولية لل�سباب اجلزائري من حمبي 

هذه الريا�سة.

ممار�سته  املنعم  عبد  البطل  ــدا  ب

�سن  يف   1984 �سنة  املف�سلة  ريا�سته 

حيث  ال�سهرية  بريكة  مبدر�سة   18
�سرعان ما برز جنمه بف�سل موهبته 

ليفتك  عنها  اأبان  التي  وا�ستعداداته 

اأول دعوة من االإحتادية اجلزائرية 

لالإلتحاق  االأثـــقـــال  رفـــع  لــريــا�ــســة 

الذي   1985 �سنة  الوطني  بالفريق 

ليبداأ   2006 لــغــايــة  مــعــه  ا�ستمر 

ــدة حــيــث بـــداأ يجني  ــدي مــ�ــســرية ج

القا�سية  وتدريباته  جمهوداته  ثمار 

ال�ساحة  على  بال�سيطرة  له  �سمحت 

الريا�سية يف هذه النوع من الريا�سة 

اجلزائر  بطل  بلقب  مــرة   21 فتوج 

اإفريقيا  جنمه  بــرز  كما  منازع  دون 

 7 افريقيا  بطل  لقب  على  بح�سوله 

ميدالية   22 على  واإحــــرازه  مــرات 

منها  ف�سيات  وثالث  للجزائر  ذهبية 

اجلزائر  بـــدورة  الف�سة  مــن  ثالثة 

بالقاهرة  ذهبيات  و3   1989 �سنة 

�سنة  كينيا  يف  ومثلها   1991 �سنة 

الذهب  مــن  اأيــ�ــســا  ومثلها   1992
 1993 �سنة  بالقاهرة  �سعيد  ببور 

�سنة  اإفريقيا  بجنوب  اأخرى  وثالثة 

 1995 �سنة  بزميبابوي   3 و   1994
 1997 و   1996 �سنتي  و6 بالقاهرة 

مبجموع  للعرب  بطال  مــرات   5 وتــوج 

املناف�سات  ويف  ذهبية،  ميدالية   12
اأكرث  يحياوي  يعد  حيث  االإقليمية 

الريا�سيني تتويجا يف تاريخ امل�ساركات 

البحر  األعاب  دورات  يف  اجلزائرية 

 9 على  بح�سوله  املتو�سط  االأبي�ص 

ميداليات منها برونزية يف الالذقية 

1987 وذهبية واحدة  �سنة  ب�سوريا 

باليونان  اأثينا  يف  وبرونزية  وف�سية 

يف  ذهــبــيــة  اأول  وهـــي   1991 �سنة 

تاريخ امل�ساركة اجلزائرية يف ريا�سة 

يف  وف�سية  وذهبيتني  االأثــقــال  رفــع 

امل�ساركات  ويف   1993 �سنة  فرن�سا 

املنعم  عبد  البطل  تــرك  االأوملــبــيــة 

املركز  ب�سمات حني جاء يف  يحياوي 

الرابع يف دورة بر�سلونة �سنة 1992 

وهي اأف�سل نتيجة جزائرية واملرتبة 

 1996 اأطلنطا  دورة  يف  اخلام�سة 

فقد  ال�سخ�سية  االأرقــام  وبخ�سو�ص 

حطم الكثري من االأرقام القيا�سية يف 

خمتلف االأوزان بتتويجه اأف�سل رباع 

عربي يف البطولة العربية وانتزاعه 

مب�سر  ال�سباح  اأحمد  ال�سيخ  لكاأ�ص 

�سنة 1993 

تاون  بكيب  اإفريقي  ربــاع  واأح�سن 

حت�سل  كما   1995 افريقيا  بجنوب 

جزائري  ريا�سي  اأف�سل  لقب  على 

لالأراء  �سرب  ح�سب  الريا�سات  كل  يف 

لــوكــالــة االأنــبــاء اجلــزائــريــة �سنة 

كل  يف  ــاع  رب اأح�سن  ــاين  وث  1994
�سنة  الدولية  املجر  دولة  يف  االأوزان 

اإىل  حتول  اعتزاله  وعقب   1994
املنتخب  قــاد  حيث  التدريب  جمــال 

واالأوا�سط  و�سيدات  اأ�سبال  الوطني 

ــة  ــودي ــول وفـــريـــق جنـــم بــريــكــة وم

حمليا  كبرية  حتقيق  اإىل  العا�سمة 

ودوليا فح�سل كمدرب على لقب بطل 

العامل لالأ�سبال يف البريو �سنة 2015 

العامل  وميدالية برونزية يف بطولة 

لالأوا�سط بالبريو وميدالية برونزية 

لالأوا�سط يف طوكيو واأخرى يف األعاب 

�سنة  برتكيا  املتو�سط  البي�ص  البحر 

البطولة  يف  �ساد�سة  ومرتبة   2013
العاملية لالأوا�سط 2017 .
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عمالق الأثقال الذي �سطر م�سرية من ذهب 
ومنح اجلزائر كل الألقاب 

جمال بلما�سي ي�سبط برنامج 
التح�سريات حت�سبا لبطولة اأمم اإفريقيا  

ال�سروع يف اإ�ستدعاء الالعبني القدماء 
لف�سخ عقودهم مع الفريق 

الفريق الوطني

مقابلتان نافذتان يف حق الالعب دمان 

حمزة من فريق دفاع تاجنانت



بيت "ال�سالحف" معر�س لهجرة جماعية 

ب�سبب امل�ستحقات املالية

ال�سلطات املحلية تعد بدعم الفريق 
والرئي�س بوكرومة قد يرتاجع عن ا�ستقالته 

زعيم يطالب ال�سلطات املحلية باإعانات مالية م�ستعجلة 

م�ساعيها  اخلروب  جمعية  اإدارة  توا�سل 

الــديــون  م�سكل  ــل  ح اأجـــل  ــن  م املــكــثــفــة 

وهو  القدامى  الالعبني  بع�ص  مع  العالقة 

اجلمعية  بحرمان  يهدد  الــذي  االإ�سكال 

عدم  حــال  يف  ال�سيفية  االنــتــدابــات  مــن 

ممكن  وزقــت  اأقــرب  يف  االإ�سكال  ت�سوية 

بقيادة  امل�سريين  جعل  الــذي  ــر  االأم وهــو 

من  ال�ساعة  �سد  �سباق  يف  ذيــب  الرئي�ص 

ا�ستدعاء  خالل  من  امل�سكل  هذا  حل  اأجل 

م�ستحقاتهم  من  جزء  لت�سليمهم  الالعبني 

املالية والتخل�ص من هذا االإ�سكال يف وقت 

االأطــراف  بع�ص  اتهمت  النادي  اإدارة  اأن 

اللجوء  على  القدامى  الالعبني  بتحري�ص 

اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على 

مع  الــوديــة  احللول  ورف�ص  م�ستحقاتهم 

اإدارة النادي، وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن 

ي�سعب من مهمة اإدارة الفريق يف حل هذا 

امل�سكل نهائيا.

الالعبني  مع  باملفاو�سات  يتعلق  وفيما 

من  �سرية  يف  تتم  االأمــور  فاإن  امل�ستهدفني 

اأن  املنتظر  من  التي  اجلمعية  اإدارة  طرف 

من  عدد  عن  املقبلة  االأيــام  خالل  تك�سف 

املنا�سب  خمتلف  ويف  اجلديدة  ال�سفقات 

منها  يــعــاين  الــتــي  النقائ�ص  ــق  وف وهـــذا 

وفيما  بلعريبي،  املــدرب  وحددها  الفريق 

مازالت  ــور  االأم فــاإن  بالت�سريحات  يتعلق 

منح  على  امل�سريين  تاأكيد  رغــم   مبهمة 

بالفريق  مرتبطة  مازالت  التي  العنا�سر 

يف  مهمتها  وت�سهيل  ت�سريحها  اأوراق 

ال�سائفة  هذه  اأخرى  فرق  اإىل  االن�سمام 

وهذا يف ظل رغبة امل�سريين يف االحتفاظ 

ال  الفارط  املو�سم  العبي  من  قليل  بعدد 

يتجاوز 10 العبني فقط.

ا�ستقبال  اخلروب  جمعية  اإدارة  وقررت 

حمداين  عابد  ال�سهيد  مبلعب  مناف�سيها 

اجلديد  املو�سم  بطولة  خــالل  بــاخلــروب 

تاأهيل  جلنة  تــزور  اأن  املنتظر  من  حيث 

للوقوف  ــروب  اخل مدينة  قريبا  املالعب 

على حالة امللعب واالأر�سية وبن�سبة كبرية 

معاجلة  يتم  اأن  بعد  امللعب  تاأهيل  �سيتم 

يتعلق  وفيما  املــوجــودة،  النقائ�ص  بع�ص 

بالتح�سريات للمو�سم اجلديد فاإن الطاقم 

بداية  مع  ا�ستئنافها  على  يراهن  الفني 

عن  احلديث  ظل  يف  خا�سة  جويلية  �سهر 

برجمة مباريات املو�سم اجلديد مع نهاية 

�سهر اأوت حيث �ستكون فرتة �سهرين كافية 

لبطولة  اجليد  التح�سري  اأجل  من  للفريق 

املو�سم اجلديد. 

ــل مو�سم،  ك نــهــايــة  الــعــادة  كــمــا جـــرت 

يف  منتظرة  جماعية  هجرة  ــاإن  ف

هذه  يف  فــكــرون  عــني  �سباب 

اإىل  بالنظر  الــ�ــســائــفــة، 

التي  الــكــثــرية  امل�ساكل 

خا�سة  فيها  يتخبط 

اخلانقة  املالية  االأزمة 

الالعبني  �ستجعل  التي 

مـــغـــادرة  يف  يـــفـــكـــرون 

اأخرى،  الفريق جتاه فرق 

على  احلــ�ــســول  لهم  ت�سمن 

عك�ص  كاملة،  ال�سهرية  اأجورهم 

املن�سرم حيث عانوا  املو�سم  لهم  ما حدث 

من عدم وفاء االإدارة بوعودها جتاههم، 

جمة  ب�سعوبة  املو�سم  اأنهوا  اأنهم  خا�سة 

العوامل  بني  ومن  عديدة  م�ساكل  وو�سط 

اأ�سا�سيني  العــبــني  عــدة  �ستجعل  الــتــي 

مــغــادرة  ــررون  ــق ي الــ�ــســبــاب  ت�سكيلة  يف 

فرتة  يف  اأخــرى  وجهة  واختيار  التعداد، 

ال�سباب  اإدارة  اأن  ال�سيفية،  التحويالت 

االأ�سابيع  يف  جتاههم  بوعودها  تف  مل 

م�ستحقاتهم  لهم  ت�سدد  ومل  املا�سية، 

املالية العالقة التي يدينون بها واملتمثلة 

املنح  ال�سهرية، وحتى ق�سية  اأجورهم  يف 

التي مل يتح�سلوا عليها ويدين جل العبي 

واملقدرة  �سهرية،  اأجـــور  بعدة  ال�سباب 

باأكرث من اأربعة اأجور، ما يوؤكد اأن االإدارة 

التي يقودها الرئي�ص عالق عزيز مل تكن 

املو�سم  طيلة  ظنهم  ح�سن  عند 

على  ــــك  ذل و�ــســيــ�ــســجــعــهــم 

مغادرة الفريق.

امل�شاكل حتفزهم على 
ترك ال�شباب وعدم تكرار 

نف�ض ال�شيناريو
اإىل  ــــة  ــــاف ــــس ــــاالإ� ب

على  ــولــهــم  حــ�ــس ــــدم  ع

وعدم  املالية،  م�ستحقاتهم 

جتاههم  بوعودها  االإدارة  وفاء 

طيلة مو�سم كامل، فاإن هناك عامال اآخر 

ال�سباب  تــرك  على  الالعبني  �سي�سجع 

داخل  املوجودة  بامل�ساكل  االأمــر  ويتعلق 

الفريق خا�سة غياب اال�ستقرار، بالنظر 

الفريق  يف  املــوجــودة  الــ�ــســراعــات  اإىل 

وامل�ساكل الكثرية التي يعاين منها ال�سباب 

نهاية كل مو�سم وقد �سئمت ركائز ال�سباب 

االأخطاء  تــكــرار  مــن  االأوىل  بــالــدرجــة 

مو�سم  كل  بداية  مع  حتدث  التي  نف�سها، 

والتي تكون �سببا يف االنطالقة العرجاء 

اأداء  �سلبا يف  البطولة، وتوؤثر  للفريق يف 

الت�سكيلة مبا اأن التح�سريات ال تنطلق يف 

تكون  ال  واال�ستقدامات  املحدد،  موعدها 

يف  امل�سريين  تاأخر  اإىل  بالنظر  مدرو�سة 

القيام بها.

اأكدت م�سادر مطلعة لـ"االأورا�ص نيوز" 

ك�سف  قد  وليد  بوكرومة  الرئي�ص  اأن 

ا�ستقالته  عن  يرتاجع  قد  اأنه  ملقربيه 

املا�سية  االأيــــام  يف  بها  �ــســرح  بعدما 

والهدف  مهمته  يف  ف�سل  اأنــه  واعــرتف 

ال�سعود  على  اللعب  وهو  �سطره  الذي 

املــحــرتفــة،  الــثــانــيــة  ــة  ــط ــراب ال اإىل 

قبل  من  كثرية  انتقادات  تلقى  كذلك 

عديد االأطراف وهو ما عجل باإعالنه 

جمعية  عقد  اإىل  واللجوء  بالذهاب 

الرحيل  لرت�سيم  ا�ستثنائية  عــامــة 

ذات  وح�سب  امل�سري،  ملكتبه  اجلماعي 

وليد  بوكرومة  الرئي�ص  فــاإن  امل�سدر 

ال�سلطات  مــن  وعـــود  تلقى  قــد  يــكــون 

كمال  الـــوايل  راأ�ــســهــم  على  الــوالئــيــة 

نوي�سر ورئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 

اأح�سن دخيل بالوقوف معه وطلبوا منه 

بعد  ال�سيما  اآخر  ملو�سم  عمله  موا�سلة 

مو�سم اعتربه اجلميع بالناجح بالرغم 

ت�سييع فر�سة ثمينة يف حتقيق ال�سعود 

يف اآخر اأنفا�ص عمر البطولة، وبالرغم 

من اأن فريق احتاد خن�سلة اأنهى املو�سم 

يف ريادة الرتتيب منا�سفة مع جمعية 

اخلروب لكن فارق االأهداف كان ل�سالح 

اأبناء "الي�سكا" بح�ساب مباراة الذهاب 

حينما  املا�سية  املوا�سم  عك�ص  واالإياب 

البقاء  �سمان  اجل  من  االإحتــاد  يلعب 

ولذا ال�سلطات وامل�سوؤولني و�سعوا كامل 

الثقة يف املكتب امل�سري احلايل ملوا�سلة 

ت�سيري النادي.

اإحتاد  رئي�ص  رغبة  تتاأكد  الأخــر  يوم  من 

الرتاجع  يف  زعــيــم  البا�سط  عبد  عنابة 

وقت  يف  اأتخذه  الذي  اال�ستقالة  قرار  عن 

�سابق حيث وجد رئي�ص االإحتاد يف عزوف 

التجار ورجال االأعمال عن الرت�سح لرئا�سة 

الفريق فر�سة من اأجل التاأكيد على رغبته 

يف البقاء على راأ�ص النادي واالأكرث من ذلك 

اأنه ا�سرتط على ال�سلطات املحلية م�ساعدته 

يبقى  حيث  اجلــديــد  املو�سم  خــالل  مــاديــا 

اإعانات  اإىل  االإحتاد يف نظر زعيم بحاجة 

التح�سريات  يف  ال�سروع  اأجــل  من  عاجلة 

للمو�سم اجلديد من خالل انتداب الالعبني 

فني  طاقم  مع  التعاقد  وكــذا  امل�ستهدفني 

املو�سم  بطولة  يف  االإحتــاد  لقيادة  جديد 

الطاقم  خدمات  عن  التخلي  بعد  اجلديد 

ال�سابق بقيادة املدرب عجايل.

ثورة  اإحــداث  زعيم  قرر  اأخر،  جانب  ومن 

حيث  ال�سائفة  هذه  الفريق  ت�سكيلة  على 

العبي  غالبية  ت�سريح  نحو  ــور  االأم ت�سري 

اقتناع  عــدم  ب�سبب  وهــذا  الفارط  املو�سم 

امل�سريين باإمكانياتهم ويف املقابل فاإن زعيم 

يراهن على التعاقد مع جمموعة كبرية من 

الالعبني اجلدد حيث �سرع يف ات�ساالته مع 

الكثري من االأ�سماء امل�ستهدفة من الرابطتني 

االأوىل والثانية وهذا من اأجل تكوين فريق 

املو�سم  بطولة  يف  كلمته  قــول  على  ــادر  ق

املعار�سة  من  الرغم  على  وهــذا  اجلديد، 

الكبرية التي يلقاها زعيم من طرف اأن�سار 

االإحتاد الذين مازالوا ي�سرون على رحيله 

ف�سله  ب�سبب  ال�سائفة  هــذه  الفريق  من 

املوا�سم  خالل  االإحتــاد  ت�سيري  يف  الذريع 

الفارطة رغم اأنه ا�ستهلك اأكرب ميزانية يف 

الرابطة الثانية.

عادل  لــالإحتــاد  املــحــوري  املــدافــع  ورف�ص 

معيزة الرتاجع عن قرار اعتزاله للميادين 

موا�سلته  على  االإحتاد  اأن�سار  اإحلاح  رغم 

مازال  اأنــه  خا�سة  االأقــل  على  اأخــر  ملو�سم 

يحافظ على اإمكانياته، ويراهن معيزة على 

املقبلة  الفرتة  يف  اعتزالية  مقابلة  تنظيم 

ــاد  االإحت العبي  من  عــدد  مب�ساركة  ــذا  وه

العديد  يف  ال�سابقني  زمالئه  وكذا  القدامى 

من االأندية التي لعب معها على غرار وفاق 

�سطيف، مولودية العلمة واإحتاد العا�سمة. 

ذيب يوا�سل مفاو�ساته مع الالعبني 
الدائنني للتخل�س من تهديدات الفاف

جمعية اخلروب 

�سباب عني فكرون

احتاد خن�سلة 

اإحتاد عنابة 
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عبد الهادي ب

العاي�ص. �ص اأحمد اأمني ب

عبد الهادي ب  

م�سادر  مــن  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 

ــت فريق  ــي ب مـــن  ومــقــربــة  مــطــلــعــة 

مولودية باتنة وكذا من اإدارة الفريق 

اأن م�سريي البوبية تو�سلوا التفاق مع 

ين�سطون  ممن  الالعبني  من  العديد 

يف الــقــ�ــســم املـــحـــرتف الـــثـــاين وكـــذا 

هوؤالء  اأعطوا  اإذ  هواة،  الثاين  الق�سم 

الإدارة  املبدئية  موافقتهم  الالعبني 

تر�سيم  يتم  اأن  على  زيــداين  م�سعود 

القادمة،  القليلة  ــام  االأي يف  االتفاق 

لالنطالق  ت�سعى  البوبية  اأن  باعتبار 

القادم،  للمو�سم  التح�سري  يف  مبكرا 

ق�سد الدخول بقوة يف غمار املناف�سة 

مثلما تعد االإدارة ويتطلع االأن�سار.

هذا ويف الوقت الذي توا�سل االإدارة 

مفاو�ساتها مع الالعبني وحر�سها على 

ممن  �ــســواء  االأ�ــســمــاء  اأبـــرز  ا�ستقدام 

يف  اأو  هــواة  الثاين  الق�سم  يف  تن�سط 

تزال  ال  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 

االإدارة مل تف�سل بعد يف االأ�سماء التي 

�سيتم احلفاظ عليها من تعداد املو�سم 

الفارط، با�ستثناء الثنائي لزهر حاج 

ت�سعى  الــلــذان  بهلول  وبـــالل  عي�سى 

راأ�ص  على  الإبقائهما  املولودية  اإدارة 

التعداد يف املو�سم القادم.

ومثلما تطرقت  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 

االأورا�ص نيوز يف عدد �سابق، اأكد نائب 

رئي�ص فريق مولودية باتنة �سليم فرج 

اأن اجلمعية العامة اال�ستثنائية التي 

كانت مربجمة �ستعقد مطلع �سهر جوان 

االأهـــداف  عــن  للك�سف  ــذا  وه املقبل، 

ــقــبــل، والــتــي  املــ�ــســطــرة لــلــمــو�ــســم امل

التمويل،  مب�سادر  وترتبط  �ستقرتن 

ويتطلعون  يــاأمــلــون  االأنــ�ــســار  ليبقى 

االأدوار  يلعب  تناف�سي  فريق  لت�سكيل 

ال�سعود  ورقــة  على  ويناف�ص  االأوىل 

والعودة للمكانة االأ�سلية يف الرابطة 

املحرتفة الثانية.

لعبون من املحرتف الثاين وق�سم الهواة 
اأعطوا موافقتهم املبدئية لإدارة البوبية 

مولودية باتنة 

اأمري.ج



�ضول�ضكاير يدفع 
بوغبا لطلب 
�لرحيل نحو 
ريال مدريد

نادي  ان�سحاب  �سر  ع��ن  �سحفي،  تقرير  ك�سف 

مدافع  �سم  �سفقة  م��ن  االإجن��ل��ي��زي  ليفربول 

اأياك�س اأم�سرتدام، ماتيا�س دي ليخت، خالل فرتة 

االنتقاالت ال�سيفية املقبلة. 

ال�سر  اأن  �ستاندر"،  "اإيفينينغ  �سحيفة  وذك��رت 

وراء ان�سحاب ليفربول من معركة �سم دي ليخت، 

اأياك�س  يعتزم  اإذ  املرتفعة،  ال�سفقة  قيمة  هو 

احل�سول على 61 مليون جنيه اإ�سرتليني من اأجل 

ال�سماح لدي ليخت بالرحيل.

ا  اأن ليفربول ال يريد جمدداً واأ�سحت ال�سحيفة 

احلار�س  م��ع  ت��ع��اق��ده  بعد  ك��ب��ري،  مبلغ  اإن��ف��اق 

فان  فريجيل  واملدافع  باكري  األي�سون  الربازيلي 

ديك.

اأما ال�سبب الثاين، فهو عدم رغبة مدرب ليفربول، 

غوميز،  جو  املدافع  تطور  وقف  يف  كلوب،  يورغن 

مع  التعاقد  اأن  من  االأمل��اين  امل��درب  يخ�سى  حيث 

يت�سبب يف تراجع م�ستوى  ماتيا�س دي ليخت قد 

العب الريدز.

ا للغاية من �سم  ُي�سار اإىل اأن بر�سلونة، اأ�سبح قريباً

ماتيا�س دي ليخت يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية.

ت�سعى اإدارة مان�س�سرت �سيتي لتح�سني املدير الفني، بيب غوارديوال، بتمديد عقده خالل الفرتة 

املقبلة.

فقد ذكرت �سحيفة "ذا �سن" االإجنليزية، اأن ال�سيتي ُيخطط للتمديد مع غوارديوال، 

ل�5 �سنوات على االأقل.

واأ�سافت اأنه اإذا وافق املدرب االإ�سباين، ف�سيح�سل على 100 مليون جنيه اإ�سرتليني، 

طوال مدة العقد، حيث �سريتفع راتبه ال�سنوي من 15 اإىل 20 مليوناًا.

ويتبقى يف عقد غوارديوال احلايل عامان فقط.

االأبطال،  دوري  يف  ال�سيتي،  م�ساركة  حظر  اإمكانية  ب�ساأن  قلق  وجود  ورغم 

يف  اأك��د  الفني  املدير  اأن  اإال  النظيف،  امل��ايل  اللعب  لوائح  بخرق  التهامه 

ت�سريحات �سابقة، ا�ستمراره مع الفريق.

ا، للمنع من عقد �سفقات ال�سيف  ُيذكر اأن مان�س�سرت �سيتي قد يتعر�س اأي�ساً

املقبل، حيث �سيخ�سع النادي لتحقيق من قبل االحتاد االإجنليزي والفيفا، 

ب�ساأن مزاعم خرقه للوائح التوقيع مع العبني �سباب.

وتوج ال�سيتي هذا املو�سم بثالثية حملية تاريخية، لكنه وا�سل ف�سله يف دوري اأبطال اأوروبا.

�سر ان�سحاب ليفربول من معركة �سم دي ليخت مان�س�سرت �سيتي يغري غوارديول براتب فلكي

 

ركزت ال�سحف االإيطالية 

ال�سادرة اأم�ص الثالثاء، على ق�سايا جوفنتو�ص واإنرت 

ميالن، يف رحلة بحثهما عن مدير فني جديد قبل بداية املو�سم 

املقبل.

وخرجت �سحيفة الغازيتا ديللو �سبورت بعنوان 

كونتي،  اأنطونيو  مع  بالتعاقد  يقني  على  "ماروتا 
�سي�سبح مدرًبا ر�سمًيا الإنرت ميالن خالل اأيام".

واأ�سافت "طلقة �ساري، جوفنتو�ص ينتظر حتى 

نهاية الدوري االأوروبي، البيانكونريي ينتظر املباراة 

النهائية بني ت�سيل�سي واآر�سنال ملعرفة م�سري املدرب". 

 

وخرجت �سحيفة كوريري ديللو �سبورت بعنوان 

"جوفنتو�ص و�ساري.. خطوة لالأمام، اإنه املدرب املف�سل 
لقيادة البيانكونريي".

واأ�سافت "البيانكونريي توا�سل مع مدرب ت�سيل�سي، الذي يعتربه 

ا ميكن اأن يعود معه، لكن خيار  النادي خليفة األيغري، هيغواين اأي�سً

ا". بوكيتينو مل ينته بعد اأي�سً

وتابعت "�سفقة نابويل واإيلي�سي�ص، املهاجم ال�سلوفيني م�ستعد 

للتوقيع ملدة 3 �سنوات، ال يوجد اتفاق مع اأتالنتا".

ونوهت "دي لورينتي�ص يفكر يف كوالياريال، رئي�ص نابويل يحاول الفوز بقلوب 

اجلماهري.. هداف الكالت�سيو ميكن اأن يعود".

 

فيما عنونت �سحيفة توتو �سبورت "جوفنتو�ص، بوغبا يعود اإىل تورينو من اأجل 

ح�سور حفلة وداع بارزايل".

وتابعت "تورينو وميالن، مباراة من اأجل اأوروبا.. خ�سارة اإمبويل 

مل تغلق الباب ب�سكل نهائي على تورينو".

�سحف اإيطاليا 
تن�سغل 

مب�ستقبل 
�ســــاري 

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

هدف زيدان حتت تهديد �سان جريمان
بر�سلونة يتم�سك بخطته رغم اقرتاب غريزمان

�سان  ب��اري�����س  ن���ادي  يخطط 

�سربة  توجيه  اإىل  جريمان، 

الدين  زين  اإىل خمطط  قوية 

لريال  الفني  امل��دي��ر  زي���دان، 

مدريد، خالل فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية املقبلة.

�سبورت"   10 "لو  موقع  وذك��ر 

�سان  ب��اري�����س  اأن  ال��ف��رن�����س��ي 

مع  التعاقد  �سُيحاول  جريمان 

مان�س�سرت  جن��م  ب��وغ��ب��ا  ب���ول 

ال�سيفي  املريكاتو  يف  يونايتد 

املقبل.

وُيعد بول بوغبا من االأهداف 

يريد  اإذ  ل��زي��دان،  الرئي�سية 

املدرب الفرن�سي، احل�سول على 

خدمات مواطنه، الإ�سفاء قوة 

اأكرب اإىل خط و�سط امللكي.

�سفقة  اأن  امل��وق��ع،  واأو����س���ح 

انتقال بوغبا اإىل ريال مدريد 

مل حُت�سم بعد، واأن هذا الو�سع 

�سان  لباري�س  االأم���ل  ُيعطي 

جريمان من اأجل احل�سول على 

خدمات النجم الفرن�سي.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأ����س���ارت 

اإدارة  اأن  �سن"،  "ذا  �سحيفة 

تعتزم  ال  يونايتد  مان�س�سرت 

ال��ت��خ��ل��ي ع���ن خ���دم���ات ب��ول 

بوغبا، حيث يريد املدرب اأويل 

االعتماد  �سول�سكاير،  جونار 

يف  ال��الع��ب،  على  كبري  ب�سكل 

الفريق،  بناء  اإع��ادة  مرحلة 

وال��ع��ودة ب��ه م��ن ج��دي��د اإىل 

م�ساره ال�سحيح.

للتوقيع  االإ�سباين،  بر�سلونة  يخطط 

االنتقاالت  فرتة  يف  جديد  مهاجم  مع 

موا�سلته  بخالف  املقبلة،  ال�سيفية 

ال�����س��ع��ي جل��ل��ب ال��ف��رن�����س��ي اأن���ط���وان 

غ��ري��زم��ان جن���م اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، 

من  ليخت،  دي  ماتيا�س  والهولندي 

اأياك�س.

ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ا  ووفقاً

ي�سعى  ب��ر���س��ل��ون��ة  ف���اإن  االإ���س��ب��ان��ي��ة، 

للتعاقد مع العب يف مركز راأ�س احلربة 

ال�سريح، كي مينح لوي�س �سواريز، القدر 

الكايف من الراحة خالل املو�سم، يف ظل 

عدم وجود بديل له.

��ا من  ب���ات ق��ري��باً ال��ب��ار���س��ا،  اأن  ورغ���م 

املو�سم  بنهاية  غريزمان  مع  التعاقد 

�سان  ب��اري�����س  اأع��ل��ن  بعدما  اجل����اري، 

�سيتي  ومان�س�سرت  الفرن�سي،  جريمان 

ل�سمه،  نية  وج��ود  ع��دم  االإجن��ل��ي��زي، 

الفني  املدير  فالفريدي  اإرن�ستو  اأن  اإال 

العب  م��ع  التعاقد  ي��ري��د  لرب�سلونة 

اآخر.

مركز  يف  ال��ل��ع��ب  غ��ري��زم��ان،  وي��ج��ي��د 

املهاجم ال�سريح، حيث اأدى هذا الدور 

الفرن�سي  واملنتخب  مدريد  اأتلتيكو  مع 

ا للتقارير،  من قبل، لكن فالفريدي ووفقاً

ي�سعى لال�ستفادة منه يف مركز اجلناح، 

ظل  يف  ودمي��ب��ل��ي،  مي�سي  ليونيل  م��ع 

اإمكانية رحيل كوتينيو.

الالعب  التقارير  من  العديد  وربطت 

مهاجم  الكازيت  األك�سندر  الفرن�سي، 

بر�سلونة  ل�سفوف  باالنتقال  اآر�سنال، 

يف ال�سيف املقبل.

ت�سلم املهاجم اجلزائري يف �سفوف 

يو�سف  ال��ت��ون�����س��ي،  ال��رتج��ي 

اأف�سل  ج��ائ��زة  ال��ب��الي��ل��ي، 

ل�سهر  ال����دوري،  يف  الع��ب 

اأفريل املا�سي.

تناف�س  قد  الباليلي  وكان 

ثنائي  مع  اللقب،  هذا  على 

يا�سني  ال�����س��اح��ل��ي،  ال��ن��ج��م 

احلنا�سي،  وماهر  ال�سيخاوي 

املرزوقي،  عالء  ال�سفاق�سي  والعب 

وجنم االحتاد املن�ستريي رفيق كابو.

ت�سريحات  خ��الل  الباليلي  ق��ال  ذل���ك،  وع��ن 

"�سعيد جدا باجلائزة التي جاءت يف  �سحفية: 

وقتها، خ�سو�سا اأننا ن�ستعد خلو�س 

اإفريقيا..  اأبطال  دوري  نهائي 

الذين  االإع��الم��ي��ني  اأ���س��ك��ر 

اأ�سكر  ك��م��ا  اخ����ت����اروين، 

التي  العري�سة  اجلماهري 

�سوتت يل". 

وتابع: "تاألقي مع الرتجي 

�ساعدين فيه زمالئي، لذلك 

التي  اجل��ائ��زة،  ه��ذه  اأهديهم 

و�ستعطيني  الفريق،  لكل  اأعتربها 

اأ�ساعد  اهلل  �ساء  واإن  كبرية..  معنوية  دفعة 

زمالئي، على حتقيق نتيجة اإيجابية اأمام الوداد، 

من اأجل املحافظة على لقبنا االإفريقي".

اأكد اأوناي اإميري، املدير الفني احلايل الآر�سنال، 

وال�سابق لباري�س �سان جريمان، اأن كيليان مبابي، 

االنتقال  يريد  ك��ان  الفرن�سي،  الفريق  الع��ب 

لريال مدريد يف �سيف عام 2017.

"كادينا  الإذاع���ة  ت�سريحات  يف  اإمي��ري  وق��ال 

�سري" االإ�سبانية: "يف �سيف 2017، اأبرم مدريد 

ا مع موناكو ب�ساأن مبابي، لكن �سان جريمان  اتفاقاً

مادي  عر�س  تقدمي  خالل  من  الالعب  خطف 

اأكرب".

واأ�ساف: "كان يريد ريال مدريد.. حتدثت معه 

اأن يقرر االن�سمام لنا يف  ا، قبل  ومع والده كثرياً

ا". باري�س.. كان ميتلك عر�سا من بر�سلونة اأي�ساً

ا  وتابع: "لقد جنحنا يف اإقناعه باأنه كان م�سروعاً

لفرن�سا، وعليه اال�ستمرار واالنطالق من هنا".

ُيذكر اأن مبابي كان قد ملح الإمكانية رحيله عن 

اأن ي�سدر االأخري بياناًا ينفي  �سان جريمان، قبل 

فيه وجود اأي نية لذلك.
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الباليلي لعب ال�سهر بالدوري التون�سي

اإميري: "مبابي كان يريد ريال مدريد 
ولي�ض �سان جريمان"
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فقد راأى معظم االأمريكيني، الذين �سملهم االإ�ستطالع 

 ،1 3624 �سخ�سا، اأن االأرقام العربية )0،  وعددهم 

املدار�س. يف  تدر�س  اأال  يجب   ،)..5  ،4  ،3  ،2
اأن  اال�ستطالع  يف  امل�ساركني  من  املائة  يف   56 وقال 

هذه االأرقام يجب اأال تكون جزءا من املنهج الدرا�سي 

للتالميذ يف الواليات املتحدة.

و�ساأل القائمون على اال�ستطالع، الذي اأجرته موؤ�س�سة 

على  يجب  "هل  االأبحاث:  يف  متخ�س�سة  اأمريكية 

املدار�س يف اأمريكا اأن تعلم االأرقام العربية كجزء من 

مناهجها الدرا�سية؟".

 29 بينما قال  ب�"ال"،  �سخ�سا   2020 واأجاب حوايل 

اأن  يجب  االأرقام  اأن  اآراوؤهم،  امل�ستطلعة  من  املائة  يف 

يف   15 وقف  حني  يف  االأمريكية،  املدار�س  يف  تدر�س 

املائة على احلياد.

العلوم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ديك،  جون  وقال 

كانت  النتائج  اإن  اال�ستطالع،  اأجرت  التي  املدنية 

"اأتع�س واأطرف �سهادة على التع�سب االأمريكي الذي 
�سهدناه يف بياناتنا".

املوؤيدين  من  املائة  يف   72 قال  اال�ستطالع،  وبح�سب 

اأن  ينبغي  ال  العربية  االأرقام  اإن  اجلمهوري  للحزب 

موؤيدي  املائة من  40 يف  مع  مقارنة  املناهج،  تكون يف 

احلزب الدميقراطي.

وقال ديك اإن الهدف من اال�ستطالع هو "معرفة مدى 

اأن  يعني  "هذا  واأ�ساف:  االآخرين"،  على  التحامل 

ال�سوؤال ال يدور حول املعرفة اأو اجلهل بالق�سية، لكنه 

يك�سف بعدا اآخر، وهو التحيز".

و�سمل اال�ستطالع �سوؤاال اآخر: "هل يجب على املدار�س 

الكاثوليكي  للكاهن  اخللق  نظرية  تدري�س  اأمريكا  يف 

جورج لوميرت كجزء من مناهج العلوم اخلا�سة بها؟".

73 يف املائة من الدميقراطيني ب�"ال"، مقابل  واأجاب 

بع�س  اأن  افرتا�س  مع  اجلمهوريني،  من  املائة  يف   33
امل�ساركني من كال اجلانبني يعتربون اأن نظرية لوميرت 

كانت بت�سميم من اال�ستخبارات.

الأول  اكت�سف  وقد  فيزيائيا،  البلجيكي  الكاهن  وكان 

يف  تكمن  اأ�سوله  اأن  واقرتح  يتو�سع،  الكون  اأن  مرة 

معروفة  اأ�سبحت  فكرة  وهي  واحد،  ج�سيم  انفجار 

با�سم نظرية االنفجار الكبري.

من  غمو�سا  اأكرث  لوميرت  اأن  حني  "يف  ديك:  وقال 

الناجت مماثل تقريبا"،  التاأثري  فاإن  العربية،  االأرقام 

اأن  ميكن  االأعمى  التحيز  من  النوع  "هذا  واأ�ساف: 

يحدث على كال اجلانبني".

ك�صف ��صتطالع للر�أي يف �لوليات �ملتحدة، نتائج و�صفها كثريون باأنها "�صادمة"، جتاه تعليم �لأرقام �لعربية يف �ملد�ر�ش 
�لأمريكية، وفق ما ذكرت �صحيفة "�لإندبندنت" �لربيطانية، �أم�ش �لثالثاء.

ب�سخرية  مارادونا،  دييغو  القدم،  كرة  اأ�سطورة  تعامل 

مع فيلم جديد عن حياته، وطالب مبقاطعة م�ساهدته 

عند عر�سه ال�سهر املقبل.

ويف مل�سق للرتويج للفيلم الوثائقي املمتد ل�ساعتني عن 

النجم االأرجنتيني املثري للجدل ُكتب "دييغو مارادونا: 

املتمرد والبطل واملحتال"، لكن الالعب ال�سابق الفائز 

بكاأ�س العامل اأبدى غ�سبه من كلمة "املحتال".

وقال مارادونا يف مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم 

ومل  القدم،  كرة  خلف  الرك�س  من  املال  على  وح�سلت 

اأكن ال�سبب يف االحتيال على اأي �سخ�س."

للح�سور  النا�س  جلذب  ذلك  و�سعوا  "اإذا  وتابع: 

الطريق  �سلكوا  اأنهم  اأعتقد  فاإين  الفيلم  وم�ساهدة 

اخلطاأ، ال اأحب هذا العنوان واإذا مل اأحب العنوان فاإين 

لن اأذهب اإىل الفيلم، ال تذهبوا وت�ساهدوه".

وكان اآ�سف كاباديا خمرج الفيلم، قال يف وقت �سابق اإن 

اأنه �سيكون مهتما  مارادونا مل ي�ساهد الفيلم، واعرتف 

مبعرفة رد فعله.

"هناك  الفيلم،  تفا�سيل  على  معلقا  كاباديا  قال  كما 

الكثري من ال�سور التي مل ي�ساهدها هو عن نف�سه وعن 

عائلته وعن اأطفاله، لذا اأعتقد اأن االأمر �سيكون مفعما 

بامل�ساعر بالن�سبة له".

عن  املك�سيك،  يف  كمدرب  يعمل  الذي  مارادونا،  وغاب 

العر�س االأول للفيلم يف مهرجان كان يوم االأحد، ومن 

املقرر عر�س الفيلم للجمهور يف 14 جوان املقبل.

"بريك�ست"  ح��زب  زع��ي��م  تعر�س 

االثنني،  ف��اراج،  نايغل  الربيطاين 

لي�سبح  املخفوق،  باحلليب  لهجوم 

تتعر�س  �سيا�سية  �سخ�سية  اأح��دث 

متظاهرين  قبل  م��ن  لال�ستهداف 

اأو  اأطعمة  بوا�سطة  معار�سني،  اأو 

م�سروبات.

مالب�س  امل��خ��ف��وق  احلليب  وغ��ط��ى 

ال�سخ�سيات  اأب��رز  اأحد  وهو  ف��اراج، 

من  ب��ري��ط��ان��ي��ا  خ�����روج  ح��م��ل��ة  يف 

نيوكا�سل  االأوروب��ي، خالل منا�سبة يف مدينة  االحتاد 

االإجنليزية.

ال�سيا�سي  تعر�س  موؤيدين،  اأم��ام  كلمة  اإلقائه  وبعد 

لهجوم من قبل �ساب يف الثالثينيات من عمره، قبل اأن 

يقتاده م�ساعدوه اإىل �سيارة اأجرة.

بعد  وا�سعة  �سهر  �سهدت  قد  م�سابهة  حادثة  وكانت 

مدينة  يف  م�سجدين  لهما  تعر�س  الذين  الهجومني 

يف  فتى  ك�سر  عندما  نيوزيلندا،  يف  ت�سري�س  كراي�ست 

ال�17 من عمره، بي�سة على راأ�س ال�سيناتور العن�سري، 

فرايزر اأنينغ.

الهجومني،  بعد  م�ستفز  بت�سريح  اأدىل  قد  اأنينغ  وكان 

الإراق��ة  احلقيقي  "ال�سبب  اإن  فيه  ق��ال 

الدماء يف نيوزيلندا  هو برنامج الهجرة 

الذي �سمح للم�سلمني بالهجرة اإليها".

�سار  ال��ذي  كونويل،  وي��ل  الفتى  وحظي 

يلقب ب�"فتى البي�سة"، ب�سهرة وا�سعة يف 

من  الكثري  وتلقى  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

اإال  فعلته،  بعد  املادية  واملكافاآت  الدعم 

مثل  على  االإقبال  بعدم  النا�س  ن�سح  اأنه 

هذا ال�سلوك.

مدى  على  الت�سدع  من  حالة  القمر  �سطح  يواجه 

الف�ساء  لوكالة  ت�سريبات  وت�سري  ال�سنيني،  ماليني 

االأمريكية “نا�سا”، باأنه قد يواجه االنهيار.

ذكرت ذلك �سحيفة “ديلي اإك�سربي�س” الربيطانية، 

اأن “مركز تربيد القمر” قد ت�سبب يف تقل�س �سطحه 

ثمرة  مثل  ينكم�س  رمبا  اأنه  اإىل  م�سرية  وت�سدعه، 

العنب املجفف، ولفتت ال�سحيفة اإىل قول الباحث 

عملية  القمر  “تقل�س  ووت��رز:  توما�س  االأمريكي 

اإىل  قوية، لكنها مده�سة ب�سكل ال ي�سدق”، م�سريا 

تكوين  يف  املوجودة  العيوب  اإن  تقول  االأبحاث  اأن 

القمر ال تزال ن�سطة”.

الربودة  يف  القمر  ي�ستمر  اأن  املرجح  “من  وتابع: 

قمرية  زالزل  تكون  وق��د  تدريجيا،  واالنكما�س 

قوية، ميكن اأن ت�سل قوتها اإىل نحو خم�سة درجات 

على مقيا�س ريخرت”.

ولفتت ال�سحيفة اإىل تنبوؤات تربط بني ما يحدث 

يطلق  ما  وبني  انهياره،  وتوقعات  القمر  �سطح  على 

عليه “اأحداث نهاية العامل”.

تع�شب اأمريكي �شارخ جتاه الأرقام العربية

مارادونا يقاطع الفيلم
 ويطالب اجلماهري بالإقتداء بفعلته

بعد البي�س.. احلليب املخفوق اآخر �شرعة 
لالحتجاج على ال�شيا�شيني

للقمر و�شيك  انهيار  من  “نا�شا” حتذر 

اأ�شباب جتعلك لن تقلع
 عن احل�شاء يف رم�شان!

عالقة ال�شيام مبناعة الإن�شان

وهناك فوائد جمة للح�ساء بعد يوم 

من ال�سيام، �ستقنعك ب�سرورة تناوله 

يف �سهر رم�سان:

�لوقاية من �لنتفاخ
يعمل احل�ساء الذي تبداأ به فطورك 

معدتك  تهيئة  ع��ل��ى  رم�����س��ان،  يف 

بعد  ال�سلبة  االأط��ع��م��ة  ال�ستقبال 

ال�سيام، ما ي�ساعد يف  يوم طويل من 

الوقاية من الغازات واآالم املعدة.

ترطيب �جل�صم
الغنية  االأطعمة  م��ن  احل�ساء  يعّد 

ترطيب  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي  ب��امل��اء، 

بعد  خا�سة  والب�سرة،  اجل�سم  خاليا 

ق�سائك ما يقارب 15 �ساعة من دون 

ماء.

م�صدر لالألياف
حتتوي اأطباق احل�ساء املختلفة على 

اخل�سار والبقوليات الغنية باالألياف، 

التي ت�ساعد يف تنظيم وظيفة اجلهاز 

اله�سمي وحركة االأمعاء، االأمر الذي 

يقلل االنتفاخ واالإم�ساك.

�مل�صاعدة على �إنقا�ش �لوزن
يف  ال��وزن  زي��ادة  من  تعاين  كنت  اإذا 

الرم�سانية  وجبتك  تبداأ  ال  رم�سان، 

قبل تناول احل�ساء، فهو من االأطعمة 

امل��غ��ذي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى كمية 

كما  احل��راري��ة،  ال�سعرات  من  قليلة 

اأنه ي�سعرك باالمتالء وال�سبع.

ل يتطلب �لكثري من �ملال
من  الكثري  احل�ساء  �سنع  يتطلب  لن 

ت�ستطيع  اإذ  اجل��ه��د،  حتى  اأو  امل��ال 

البقوليات  اأو  اخل�سروات  من  �سنعه 

املتوافرة يف منزلك، ومرقة الدجاج 

اأو اللحوم املخزنة يف ثالجتك.

�لتقليل من �لأوجاع و�لآلم
من  ي�سفيك  اأن  للح�ساء  مي��ك��ن  ال 

املنزلية  العالجات  من  لكنه  املر�س، 

يف  وامل�ساهمة  الأع��را���س��ه  املخففة 

كم�ساد  يعمل  فهو  م��ن��ه،  ال��وق��اي��ة 

لاللتهابات.

�لحتفاظ بالفيتامينات و�ملعادن
بالفيتامينات  احل�����س��اء  يحتفظ 

واملعادن املوجودة يف اخل�سار، خالفا 

الطهي،  يف  املتبعة  االأخ��رى  للطرق 

ي�سبح  داخلها  يف  املوجود  امل��اء  الأن 

جزءا من احل�ساء ال تتخل�س منه.

مكونات �صحية
التي  ال�سحية  االأطباق  من  ال�سوربة 

و�سهلة  مغذية  مكونات  على  حتتوي 

اله�سم تنا�سب االأطفال وكبار ال�سن، 

"الفريك"،  اجل����اري  ���س��ورب��ة  م��ث��ل 

وال��ع��د���س ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ربوت��ي��ن��ات 

واالأرز  ال��دج��اج  وح�ساء  واحل��دي��د، 

ال��غ��ن��ي ب��ال��ربوت��ي��ن��ات واحل���دي���د 

اخل�سار  و�سوربة  والكربوهيدرات، 

والفيتامينات  ب��االأل��ي��اف  الغنية 

واملعادن.

�لوقاية من �أمر��ش خطرية
احتمال  م��ن  يقلل  ال�����س��ورب��ة  طبق 

والعمى  ال�سرطان  مبر�س  االإ�سابة 

واأم���را����س ال��ق��ل��ب وال�����س��ك��ري، فهو 

يف  ت�ساعد  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

الوقاية من هذه االأمرا�س.

ك�سفت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة 

اأي��ام   8 مل��دة  ال�سيام  اأّن  امريكية 

ي�ساعد على جتديد اخلاليا املناعية 

واجلذعية التالفة، خا�سةاً تلك التي 

تلفت نتيجة للعالج الكيميائي. 

اأج��ري��ت  االأخ�����رية  ال�����س��ن��وات  ويف 

ال�سيام،  ف��ائ��دة  ع��ن  ع��دة  درا���س��ات 

لل�سيام  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�سل 

املناعي،  اجلهاز  على  عظيمة  فوائد 

واأو�سحت الدرا�سة، اأّن ال�سيام ي�ساعد 

التي  اجل�سم،  يف  الطاقة  توفري  على 

باإعادة  املناعي  اجلهاز  منها  ي�ستفيد 

اجلهاز  ي�ستبدل  ث��م  اخل��الي��ا  ب��ن��اء 

امل��ن��اع��ي اخل��الي��ا ال��ت��ال��ف��ة ب��اأخ��رى 

ن�ساط  حالة  يف  يجعله  مما  جديدة، 

وجتدد دائمني. 

اأجريت،  التي  التجارب  بع�س  وبيَّنت 

اإىل  يوؤدي  طويلة  اأوقاتااً  ال�سيام  اأن 

خاليا  م�ستويات  يف  ملحوظ  خف�س 

الدم البي�ساء.

ال�سرطان،  مر�سى  اإىل  بالن�سبة  اأّما   

فقد وجدت التجارب اأن ال�سوم 3 اأيام 

يحمي  الكيميائي  العالج  ب��دء  قبل 

اجل�سم وي�ساعد على جتديد اخلاليا، 

اإذ اإن مر�سى ال�سرطان الذين يَتلّقون 

اأ�سرارااً  العالج  لهم  ي�سبب  الكيميائي 

بالغة على اجلهاز املناعي على الرغم 

من اأنه ينقذ حياة الكثريين، ويجري 

ملعرفة  ال��ت��ج��ارب  بع�س  الباحثون 

باقي  على  لل�سيام  املبا�سرة  الفوائد 

اأجهزة اجل�سم.

يعّد طبق �حل�صاء من �لأطباق �لأ�صا�صية على مائدة �صهر رم�صان، خا�صة 
�ل�صرورية  �لأخرى  �ملغذية  و�ملو�د  و�ملعادن  بالفيتامينات  غني  م�صدر  �أنه 
�ل�صوم على  �صاعات طويلة من  بعد  ي�صاعد �ملعدة  للج�صم، فطبق �حل�صاء 
��صتقبال �لأطعمة �ملختلفة، كونه يحتوي على فو�ئد �صحية كبرية، وتناوله 

قبل �لوجبة يوفر �صعور� �أكرب بال�صبع.
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وفق ما جاءت به نتائج ا�ستطالع للراأي

 غا�سبا من عنوان فيلم عن حياته..  

اأخ�����ل�����ت ال�����س��ل��ط��ات 

اأول  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 

اأم�س االإثنني، برج 

اأبرز  اأح��د  اإي��ف��ل، 

ال�سياحية  املعامل 

يف العا�سمة باري�س، 

واأغ���ل���ق���ت ال�������س���وارع 

ح��اول  اأن  بعد  ب��ه،  املحيطة 

�سخ�س ت�سلقه.

غري  ل��وق��ت  اإي��ف��ل  ب��رج  ال�سلطات  واأغ��ل��ق��ت 

ال�سياح  م��ن  امل�سوؤولني  طلب  كما  م��ع��روف، 

ت��اأج��ي��ل زي��ارت��ه��م ل��ل��ربج ح��ال��ي��ا، وذل���ك يف 

تغريدة على ح�ساب برج اإيفل الر�سمي على 

موقع تويرت.

وقالت ال�سركة التي تدير الربج ال�سهري، اإنها 

قامت باإجراءات روتينية بالن�سبة للظروف 

اأياما قليلة من  والتي �سادفت  التي ح�سلت، 

احتفال الربج بعيده ال�130.

يجب  "كان  ال�سركة:  يف  م�سوؤولون  وق��ال 

اإيقاف املت�سلق، ولفعل ذلك كان علينا اإخالء 

الربج".

 ،2017 اأكتوبر  يف  مرة  اآخر  الربج  واأخلي 

عندما هدد رجل باالنتحار من بني اأعمدته 

وتقنعه  ال�سرطة  تتدخل  اأن  قبل  العليا، 

بالعدول عن فعلته.

بال�"ال�سيدة  امللقب  ال��ربج  زوار  اأن  ويذكر 

مما  �سنويا،  زائر  ماليني   7 بلغ  احلديدية" 

يجعله اأحد اأ�سهر املعامل يف اأوروبا.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

رجل يثري الهلع 
بربج اإيفل

عن رم�ضان



باتنة

قال اأن: "اجلو الرم�ساين مينحه الكتابة ب�سكل مذهل"

والفنانني الفن  يجمع  ف�ساء  عريف" بقاي�س...  "بوتيك 

احياء ل�سهرات �سهر رم�سان الف�سيل

يف اطار احياء ليايل رم�سان بامل�سرح اجلهوي باتنة

املبادرات  من  ولي�س كمثلها  االأفكار  من  مل تكن كغريها 

التي تعرب فعال عن مدى رقي �سباب اليوم وحت�سرهم من 

حيث قدرتهم على تذوق الفن، واإ�سرارهم على اي�سال 

ر�سائل عاملية من خالل اأعمال ولوحات وحتى م�ساريع 

بقدر ما كانت �سغرية وب�سيطة متكنت من فتح جماالت 

اأكرب لفنانني ومبدعني ظلوا ينظرون اإىل لوحاتهم على 

اأنها اأفكار خا�سة، مل يتمكنوا من م�ساركتها مع غريهم 

اأو على االأقل ت�سويقها لتكون مبثابة حتف فنية تتزين 

بها اأروقة املنازل واملكاتب واملوؤ�س�سات وغريها، ليتمكن 

ال�سالم  نوع من  الراقي منذ وجوده من خلق  الفن  هذا 

الداخلي باالإفراج عن اأفكار دفينة للتعبري عن رغبات 

متعلقة  كانت  �سواء  عنها  التفريغ  ال  ومل  ال�سعورية 

بالر�سام اأو املتذوق للوحة الفنية.

عن  النظر  وبغ�س  والعراقيل  امل�سّيقات  عن  فبعيدا   

الدين  �سيف  متكن  والتجارية"،  املادية  "االأهداف 
عريف ابن مدينة قاي�س غرب عا�سمة والية خن�سلة 

من فتح بوتيك "متوا�سع" توا�سع �سخ�سيته كفنان اأحب 

الفن وع�سقه منذ نعومة اأظفاره ليعر�س خالله لوحات 

من  املنطقة  اأبناء  ابداعات  وكذا  معادة  عاملية  فنية 

فنانيها الت�سكيليني ور�ساميها، ليعطي املجال لهذه الفئة 

املن�سية من املجتمع للتعريف مبا جادت به اأناملها.

وكما يقال "ال ي�سعر بالفنان اإال الفنان اأو متذوق الفن" 

ومبا اأن ال�ساب �سيف الدين فنان ومتذوق للفن يف نف�س 

املبادرة  هذه  مثل  يف  االأ�سبقية  له  كانت  فقد  الوقت، 

الطبقة  وخا�سة  الكثريون  ا�ستح�سنها  التي  الطبية 

املثقفة مبدينته ليكون حمله املتواجد بقرب من م�سجد 

العتيق بقاي�س قبلة للفنانني وع�ساق الفن، ورغم قلة 

يف  خريا  يتفاءل  فتئ  ما  اأنه  اإال  عليه  الوافدين  عدد 

هذه املبادرة لتكون اأجنح واأكرب مع االأيام القادمة، يف 

مدينة اأحبت الفن واأجنبت فنانني من خمتلف ال�سيغ، 

وقدمت للفنون ال�سبعة ثلة من االأ�سماء البارزة.

اأما عن نف�سه فيقول ال�ساب الع�سامي اأنه ع�سق الر�سم 

منذ طفولته و�سارك بعدة معار�س يف عديد الواليات 

البوتيك  فكرة  اأما  عديدة،  جوائز  اإثرها  على  وافتك 

لعر�س  حديثة  طريقة  تعد  اأنها  باب  من  جاءت  فقد 

حتوي  ال  املدينة  اأن  خا�سة  بها  والتعريف  اللوحات 

من�ساآت ثقافية تهتم بهذا الفن اأو تروج له اأو ت�سجعه، 

الدخول  ي�سعرك  حيث  ميتة"،  "�سبه  فهي  وجدت  واإن 

املتميزة  العاملية  ال�سالونات  اأحد  يف  وكاأنك  املحل  اإىل 

كما  الفنية،  والتحف  اللوحات  عر�س  لطريقة  نظرا 

وجماله  امل��ك��ان  ل��ه��دوء  ب��ال��راح��ة  اإح�سا�س  يغمرك 

ب�سيطا  رمزيا  مبلغا  تدفع  اأن  فيكفيك  األوانه،  وروعة 

اإىل عوامل كثرية ومتعددة  اللوحات  لت�سافر عرب تلك 

واأنت مبكانك.

 2000 نّظمت جلنة االقامة اجلامعية 

حتت  واملنطوية  خن�سلة  بوالية  �سرير 

الطالبي  ال��ع��ام   االحت��اد  خن�سلة  ف��رع 

"رم�سان  �سمته  رم�سانيا  ن�ساطا  احل��ر 

جمموعة  ت�سمن  وال���ذي  باإقامتنا"، 

جماعي  اإفطار  غرار  على  االن�سطة  من 

جماعيا  الرتاويح  �سالة  واأداء  للطلبة 

بقاعة  ال��رتاوي��ح  �سالة  اأقيمت  حيث 

بعد  املحا�سرات"  "قاعة  ملرفق  تابعة 

جلنة  ب��ا���س��راف  وجت��ه��ي��زه  تفري�سه 

مت  كما  االإقامة،  م�ستوى  على  االحت��اد 

املن�سد  اأح��ي��اه  ان�����س��ادي  حفل  تنظيم 

زروق". "اأمني 
 هذا الن�ساط تخللته عدة فعاليات على 

من  اخلواطر  من  جمموعة  القاء  غرار 

واأع�ساء  الطلبة  م��ن  جمموعة  ط��رف 

و�سط  واختلفت  تنوعت  والتي  االحتاد 

اأج�����واء اح��ت��ف��ال��ي��ة ك��ب��رية وع��رو���س 

امل�سرحي  املمثل  تن�سيط  من  م�سرحية 

تدخل  االأن�سطة  هذه  حميدان،  املالكي 

�سمن الربنامج امل�سطر من طرف االحتاد 

رم�سان  ل�سهر  احل���ر  ال��ط��الب��ي  ال��ع��ام 

الروتيني  اجل��و  م��ن  الطالب  واإخ����راج 

ب�سكل  رم�سانية  �سهرات  واإحياء  املعهود 

يليق بامل�ستوى.

الن�ساطات  م�سلحة  قامت  جهتها  م��ن 

اناث  �سرير   500 اجلامعية  باالإقامة 

الثقافية،  الن�ساطات  عديد  بتنظيم 

�سرف  على  جماعي  فطور  تنظيم  وكذا 

مت  اأين  الطالبات،  ومب�ساركة  ال�سيوف 

تن�سيط  م��ن  دي��ن��ي  فني  حفل  تنظيم 

ح�سام  املاي�سرتو  بقيادة  الهزام  فرقة 

تنظيم  اىل  ا���س��اف��ة  ع��رع��ار،  ال��دي��ن 

الزيتية  ب��ال��ل��وح��ات  خ��ا���س  م��ع��ر���س 

جمعية  تنظيم  م��ن  للر�سم   وور���س��ات 

مل�سات للفنون الت�سكيلية.

كما �سهد هذا االحتفال تقدمي بوقاالت 

تقدمي  من  ال�سعبي  ال�سعر  من  ومقاطع 

رئي�سة جمعية جواهر الثقافية، ا�سافة 

اىل عرو�س م�سرحية )مونولوج(  و�سعر 

طالبات  تقدمي  م��ن  فكرية  وم�سابقة 

لطالبات  �سعرية  ق�سائد  ثم  االقامة، 

من خارج الوالية من ال�سحراء الغربية 

ومترنا�ست، ليتم بعدها تنظيم م�سابقة 

كلهم،  للم�ساركني  تكرمي  تخلله  فكرية، 

االقامة  عمال  اأي�سا  التكرمي  م�س  كما 

ليختتم الن�ساط بو�سالت مو�سيقية.

"خط  م�سرحية  م�سرحية  اأم�����س  ا�ستقطبت 

اأحمر" جلمعية عيون للثقافة والفنون جمهورا 

تفاعلوا  الذين  الرابع،  الفن  ع�ساق  من  غفريا 

على  ال�سوء  �سلط  الذي  امل�سرحي  العر�س  مع 

�ساأنها  من  والتي  االجتماعية  واالأزمات  االآفات 

اإىل  ال�سباب  فئة  خا�سة  االأ�سخا�س  حتويل 

ي�ساء  كما  فيها  الريح  يتحكم  ياب�سة  ق�سرة 

يطرح  مل  والعمل  معنى،  بال  حياتهم  لت�سبح 

واإمنا  االدارات  يف  تف�ست  �سلبية  ظواهر  فقط 

�ساعة  طيلة  وهذا  عليها  للق�ساء  حلول  اأعطى 

التي  امل�سرحية  �سخو�س  فيها  اأب��دع  الزمن  من 

يعود تاأليفها واخراجها ل�سمادي نذير، وباأتي 

بامل�سرح  رم�سان  ليايل  اح��ي��اء  اط��ار  يف  ذل��ك 

اجلهوي بباتنة.

وتدور اأحداث الق�سة حول �ساب مثقف تخرج 

عن  عاطال  مهم�سا  بقي  اأن��ه  غري  اجلامعة  من 

ال�ساحات  يف  اجلرائد  بيع  اىل  في�سطر  العمل 

امل�ساركة  الأجل  �سديقه  يحفزه  اأن  اىل  العامة 

يف م�سابقة هامة متكنه من احل�سول على عمل 

حيث اجتاز امل�سابقة وهو غري مقتنع اأ�سا�سا بها 

م�ستوى  لي�س  النجاح  معيار  باأن  امل�سبق  لعلمه 

التعليم واإمنا املح�سوبية والر�سوة، حيث متيزت 

واملعطيات  املفاهيم  لتتغري  بالت�سارع   االأحداث 

يف �سكل كوميدي م�سوق.

تقدمي  اأي�����س��ا  �سهد  باتنة  م�سرح  اأن  ي��ذك��ر 

الب�سمة  جلمعية  الفرطا�س"  راأ�س  "م�سرحية 
اأح�سن  االأدي��ب  تاأليف  من  �سكيكدة  الثقافية 

تليالين، متثيل كمال بيلق ، بلقي�س بوكلوة، اميان 

بن حمد، اقتبا�س فوؤاد بن اأحمد، �سينوغرافيا 

اأحمد،  عبد اجلليل بولوداين، اخراج فوؤاد بن 

والب�سمة  الفرجة  االأخ��رى  هي  �سنعت  والتي 

ت�سمنت  اأنها  جانب  من  احلا�سرين  وجوه  على 

معاناة �سخ�س من مر�س ت�ساقط ال�سعر وهو ما 

�سكل له عقدة كبرية خا�سة واأنه ب�سدد خطبة 

اأنه  تكت�سف  اأن  بعدما  ترف�سه  اأن  خوفا  �سابة 

متاما". "فرطا�س 

باتنةخن�صلة

قبل  �لكتابي،  ر�صيدك  وق�صة،  رو�يتني  •�أ�صدرت 
لقائك  �ىل  قليال  لنعرج  �ملوؤلفات،  هذه  عن  �حلديث 
مع  جمعتك  جميلة  �صدفة  �أي  �لكتابة،  فن  مع  �لأول 

�حلرف و�لقلم؟
ما،  جلرح  انفتاح  اأنها  على  الِكتابة  كافكا  ُيَعرف 

فكتبت ثالث ق�س�س ورواية نتيجَة انفتاح جرٍح 

عميق، جتارب جعلتني اكت�سب خربة اأو�سع، ِقلتها 

يف البداية منحتني حق اقرتاف بع�س االأخطاء 

التي �ساأتداركها م�ستقبال ووجود القليل منها االآن 

جعلني اأكرث امياناًا باأن الكتابة حرٌب �سد الَعبث 

وها اأنا اكتب رواية جديدة حُتارب العبث .

متاأثرون  وهم  �لكتابة  �ل�صباب  من  �لكثري  •ميتهن 
كثري�  لها  وق���روؤو�  عاملهم،  يف  �ن��زوت  ب�صخ�صيات 
ماذ�  لهم،  �أوف��ي��اء  ق��ر�ء  يكونو�  �أن  على  ووع���دو� 
ت�صتحق  �أنها  توؤمن  تز�ل  ل  �لتي  �ل�صخ�صية  ما  عنك 

�ل�صتمر�رية للقر�ءة لها يف عامل �لكتاب؟
مرات  ت��اأث��رت  ُع��م��ره  م��ن  الع�سرين  يف  ك�ساٍب   

عديدة بالَكثري من الُكتاب باختالف م�ستوياتهم 

االأقل  من  ال��ق��راءات  من  العديد  تراكم  عرب  و 

الكتابة  روح  فاكَت�سبت  م�ستوى  و  درجة  لالأكرب 

غبار  عنها  ينف�س  و  يدها  مي�سك  كاتبا  داخلي 

الطريق هي روح الكاتب عبد الرزاق بوكبة عن 

املعارف  من  الكثري  متنحني  التي  كتاباته  طريق 

اأنامله   تخطه  ما  عرب  اخو�سها  التي  التجارب  و 

ال�سعيد  املجرب" هذا على  "�سق�سي  م�سمى  حتت 

بكل  الفل�سفة  انتباهي  ت�سد  وعموما  الوطني، 

بالفل�سفة  احلكمة  و  املعرفة  حب  و  جماالتها 

عند  الطبيعة  وفل�سفة  فرويد  لدى  االن�سانية 

وعدا  فقطعت  كانط،  عند  واالأخ���الق  �سبينوزا 

على ان احيى بالفل�سفة دائما . .

خالل  من  يناير" �أعتقد  يف  �لأحالم  "نبني  •رو�يتك 
هل  �لبولي�صية،  بالرو�يات  �صبيهة  تبدو  �أنها  غالفها 
�أنها  ترى  �لتي  �لأح��الم  عن  م��اذ�  �صحيح،  تخميني 

ُتبنى يف يناير"؟
"ُتبنى االأحالم يف يناير" رواية اجتماعية ذات 
وهي  اأ�سا�سيتني  نقطتني  يف  تتمحور  فل�سفي  بعد 

عنوان  حت��ت  االأول  ف�سلها  يف  االأح���الم  حتطم 

االأحالم  وبداية  دي�سمرب"  يف  االأحالم  "تنتهي 
جديدا  ا  ح��راً بناءاً  بناءها  اع��ادة  من  واحلكمة 

يناير" فداللة  يف  االأحالم  " تبنى  عنوان  حتت 

اأي  اجلديد  العام  بداية  يناير"   " هنا  االأ�سهر 

بداية احللم واالأمل بعدما حتطم يف دي�سمرب، يف 

قالب روائي �سردي على ل�سان �سخ�سية البطل " 

ا�ستيفن " والذي حارب لعنة حتطم اأحالمه حتى 

جعل منها واقعا . 

�لآخرين؟ �ملوؤلفني  عن  •ماذ� 
االأوىل  ق�سرية  ق�س�س  ث��الث  اأ���س��درت  قد  كنت 

والتي  احلزين"  "دي�سمرب  ع��ن��وان  حت��ت  كانت 

احلالة  حتت  ب�سيطة  عائلة  ملعاناة  �سورة  كانت 

يف  اجل��زائ��ر  تعي�سه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي 

ما  جرح  انفتاح  كان  هذا  كل  ال�سوداء  الع�سرية 

بالن�سبة يل، اأما الق�سة الثانية والتي كانت حتت 

عنوان "ما زلت هاربا"، والتي كانت ملخ�سا لتبنى 

يف  الثانية  باملرتبة  بها  فزت  يناير  يف  االأح��الم 

اجللفة،  بوالية  ان��ذاك  املبدع  الطفل  جائزة 

اأج��ل  م��ن  ك��ان��ت  الزمان"  "غدر  ق�سة  واأخ���ريا 

باالأردن  باملرتبة اخلام�سة  فازت  والتي  فل�سطني 

.

هل  �حل��زن،  ح��د�د  �أعمالك  تلب�ش  �أن  حتب  •هل 
وهنا  �إليها،  يت�صلل  �لفرح  نور  �لقادمة  �أعمالك  �صرتى 
تنوي  جديد  عمل  لك  ك��ان  ما  �ذ�  ��صالك  �أن  ب��ودي 

�أن ت�صدره؟
انا بل تختاره  اأختاره  وال�سعادة ال  قالب احلزن 

فق�س�سي  طرحه  من  والغاية  املو�سوع  طبيعة 

متتاز  الرواية  كانت  بينما  احلزن  بقالب  كانت 

بالن�سبة  اأم��ا  النهاية،  يف  وال�سعادة  ب��االأم��ل 

منذ  عليه  اأعمل  روائ��ي  عمل  هناك  للكتابة  

رواي���ة  ه��ي  ب��ع��د  اأن��ه��ه��ا  ومل   2017 �سبتمرب 

�ستكون  وفل�سفي  اجتماعي  ببعد  تاأريخية 

الذي  بامل�ستوى  ن�سرت  لو  جدا  جميلة  جتربة 

اأطمح اإليه. 

�ل�صاب  طموح  �أم���ام  �لأك���رب  �لعائق  ت��ر�ه  •من 
�لكاتب؟

هناك الكثري من العوائق التي قد تعرقل طريق 

�ساب يطمح الأن يكون كاتبا  اأولها امل�ساكل املادية 

املال لن�سر العمل االأول  والتي تتطلب الكثري من 

التوجيه  وان��ع��دام  اخل��ربة  لنق�س  باالإ�سافة 

والتي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  وجمامالت 

اأدبيا  قد جتعل من ال�ساب مغرورا حلد االنتحار 

دون �سعور.

�أعمال خمتلفة، هل �نت  •يف �صن مبكرة جد� ولديك 
نادم على ن�صرها �لأن، �أم �أنك ترى �أن �لعمر ل يثني 

�لكاتب عن �لكتابة؟ 
مبكرة  �سن  يف  اأعمايل  ن�سر  على  يوما  اأن��دم  مل 

وهذه  التجربة  منحني  ذاته  حد  يف  الن�سر  الأن 

االأخرية ال تتحقق اإال بالن�سر باالإ�سافة اىل اأنها  

طورت من اأ�سلوبي و تفكريي. 

•عن �صهر رم�صان وكيف تق�صيه، هل للمجال �لأدبي 
و�لإبد�عي ن�صيب فيه؟

واأن��ام  اأك��ل  االأي���ام  ك�سائر  رم�سان  �سهر  اأق�سي 

البكالوريا،  ل�سهادة  واأح�سر  واق��راأ  اأكتب  مثلما 

ي�ساعدين اجلو الرم�ساين الذي مينحني ال�سعور 

كذلك،  اأك��رث  الكتابة   على  الطاقة  اأك��رث  باهلل 

ورم�سان كرمي.

نوارة بوبري

معاوية. �س

رقية. ل 
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ال�ساب "�سيف الدين" يك�سر حواجز "الت�سويق الفني" 
ويفتح بوتيكا لعر�ض لوحات فنية

الإقامات اجلامعية بخن�سلة حتتفي بعيد الطالب بباقة
 من الربامج الثقافية الدينية  

م�سرحية "خط اأحمر" ت�سريح لواقع 
ال�سباب املثقف البطال

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
كتب عن "�لأحالم يف يناير" وتوج مب�صابقة مب�صابقة د�ر �ملثقف للق�ص�ش �لق�صرية "�أ�صو�ت"، و�فتك �ملرتبة �لثانية جلائزة �لطفل �ملبدع دون 

18 �صنة، �صيف �لدين بن نعجة مو�ليد 20 �أكتوبر 1999 باجللفة،  �لفتى م�صروع �لكاتب �لذي فتح روحه للكتاب وتقم�ش وجد�نها، ور�ح يبحر 
يف فل�صفة �لأفكار و�ملعرفة و�خلرب�ت من �لذين كانو� �صند� له يف عامل �لنق�ش على �لكتاب، و�لكثري من �لبوح يف رم�صان يجمعنا:

العبث براكني  ليحارب  الرواية  فوهة  ت�سلق  الذي  نعجة" الكاتب  بن  الدين  "�سيف 

ح������وار: رقي����ة حلمر

احتفاء بعيد الطالب بدار الثقافة باتنة

حممد  الثقافة  دار  االأ�سبوع  ه��ذا  عرفت 

العيد اآل خليفة بباتنة، على هام�س اإحياء 

عيد الطالب امل�سادف ل�19 ماي من كل �سنة 

تقدمي م�سرحية مو�سومة ب� "الطالب" وهو 

العمل الذي مت خالله ت�سليط ال�سوء على 

من  اجل��زائ��ري  الطالب  مت��در���س  م��راح��ل 

اجلامعة،  من  تخرجه  وحتى  االبتدائية 

الزمن  مبرور  نظرته  تغري  اإىل  باالإ�سافة 

وتربوي  تعليمي  لنظام  خل�سوعه  نتيجة 

جهة  من  ومواهبه  قدراته  �سقل  �ساأنه  من 

التي  االأم��ور  يف  نظره  وجهات  تغيري  وك��ذا 

ما حاول  اأخرة، وذلك  حتيط به من جهة 

جت�سيده املمثل امل�سرحي بلمن�سوري زكريا 

�سهدت  التي  الثقافة  دار  م�سرح  ركح  على 

الرابع  ال��ف��ن  ع�ساق  م��ن  غ��ف��ريا  ج��م��ه��ورا 

قدموا الإحياء عيد الطالب.

عديد  ال��رك��ح  احت�سن  ال�سياق  ذات  ويف 

اأدائها  يف  برعت  التي  الغنائية  الو�سالت 

التابعة  الفرقة  غرار  على  مو�سيقية  فرق 

مميزة  و�سلة  قدمت  والتي  البيانو  لور�سة 

الوطنية  واالأغ���اين  الكوكتال  اأغ��اين  من 

من  و�سلة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال�سبابية، 

احلفل  متيز  حيث  الفل�سطينية،  االأغ��اين 

بح�سور الربعمة املتاألقة اإن�ساف التي على 

اإال  تالزمها  التي  التوحد  حالة  من  الرغم 

البيانو  اآل��ة  على  العزف  على  برعت  اأنها 

اأخرى  واأبهرت اجلمهور، فيما قامت فرقة 

باأداء و�سلة غنائية فريدة من نوع "اجلاز 

وطنية  باأغنية  احلفل  اختتام  ليتم  بلو" 

اميان. جمميزة.

ال�سوء  ت�سلط  "الطالب" م�سرحية 
التعليم يف اجلزائر



�لكاتبة �ل�صابة كرمية طالبي/ خن�صلة:
اأحدنا  كما  يرتقب  رم�سان  �سهر  اأترقب    

ع�سر  احدى  بعد  الأَيِنّ  ال�سنوية،  اإجازته 

�سهرا من الرك�س امل�ستمر يف العديد من 

جماالت احلياة ، اأ�سعر بالتعب والرغبة 

يف اأن اأ�سرتيح واأهداأ مع نف�سي يف اجازة 

روحية اأكون فيها مع اهلل، اأطوف برحاب 

كتابه الكرمي واأنهل من كنوزه ، اأعيد ترتيب 

ح�ساباتي، واأنظر يف اأولوياتي واأقف ب�سدق مع  

ذاتي ملراجعة اأخطائي والتعهد باإ�سالحها الأكون اإن�سانة اأف�سل.

الطبخ  قليال مبجال  الأهتم  ال�سهر  الكتابة خالل هذا  ابتعد عن 

اأن�سى دائما ترتيل بع�س من االآيات من كتاب  مع والدتي وكي ال 

التوا�سل  م��واق��ع  على  ال��ربام��ج  بع�س  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  اهلل 

االجتماعي.

 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 

معلقات "مثقف"

ثقة ز�ئدة
كانت �ستتزوجه لكنها علمت من م�سدر 

موثوق

اأنه غري �سالح للزواج ال 

ماديا وال معنويا

وال اأخالقيا وال 

�سحيا..وعقليتو 

قدمية

وفنيان وي�سبح 

راقد.....

بعد مدة اكت�سفت 

اأنه تزوج امل�سدر 

املوثوق؟!.

من �أثر �ل�صيام
ميا قالتلي روح 

للكوزينة �سوف املاء اغلى وال مازال

قلتها مازال نف�س ال�سومة

قالت يل �سوف امل�سكوتة حمارت

قلتها اعاله حت�سم كيما احنا

قالت يل �سوف العي�س فار

قلتها ما �سكيت�س راه 

مازالو عي�س

احلمد هلل 

التلفزيون جا يف 

احليط!!.

�أكلة
واحد قال ملرتو

غدوة ديريلنا 

حاجة رومان�سية

قالتلو: وا�س 

معناها رومان�سية 

هذي؟

قالها: واهلل ماعالبايل

ب�سح رنخي احلم�س احتياطا؟!!.

معلومات م�سلية

املن�سج

اأمثال �سعبية

اأو  حولك  بالغناء  يقوم  اأحــدا  �سمعت  لو   •
 %90 احتمالية  هناك  فاإن  ما،  اأغنية  �سمعت 

نف�ص  يف  الحقا  وغنائها  برتديدها  �ستقوم  اأنك 

اليوم.

دقائق  بـ5  الــنــوم  مــن  ا�ستيقاظك  بعد   •
دقائق   5 وبعد  اأحــالمــك،  من   %50 �ستن�سى 

اأخرى �ستن�سى 90% منها.

ويتم  البول  يف  موجودة  مــادة  "اليوريا"   •
لتعزيز  الــ�ــســجــائــر  مــ�ــســانــع  يف  ا�ــســتــخــدامــهــا 

النكهة.

ماتوا  الذين  االأمريكي  اجلي�ص  جنود  عدد   •
مواجهات  يف  قتالهم  عــدد  مــن  ــرب  اأك انتحارا 

احلروب.

وعلى  كثريا  ي�سحك  �سخ�ص  تــرى  عندما   •
اأ�سباب �سبه تافهة فاعلم اأنه حزين.

لديه  ملن  القطط  اإطعام  مينع  بوروندي  يف   •
خم�سة اأطفال.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

األف ملجمة و 

األف بال جلام 

و باقي حل�ساب 

لقدام 

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين والع�سرون من �سهر ماي

الدين  �ــســالح  اغــتــيــال  ــه  حمــاول ـ   1176
قرب  احل�سا�سني  طائفة  طــرف  مــن  االأيــوبــى 

حلب.

1927 ـ افتتاح اأول حديقة حيوان مفتوحة 
يف  نوعها  مــن  االأوىل  وكــانــت  ويب�سيند  يف  

العامل.

اتفاق  يوقعان  مو�سوليني  و  هتلر  ـ   1939
عرف  واإيطاليا  اأملانيا  بني  ع�سكري  حتالف 

با�سم احللف احلديدي.

رقم  ــراره  ق ي�سدر  ــن  االأم جمل�ص  ـ   1948
العرب  بني  النار  اإطــالق  بوقف  اخلا�ص   49

واليهود.

الفرن�سية  احلمراء"  "اليد  منظمة  ـ   1959
تــغــتــال املــحــامــي اأمـــقـــران ولـــد عــوديــة اأمـــام 

مكتبه بباري�ص والذي كان يدافع عن منا�سلي 

املعتقلني  اجلزائريني  للعمال  العام  ــاد  االحت

بفرن�سا.

للرتجمة. العليا  املدر�سة  اإن�ساء  ـ   1964
الوطنية  ال�سركة  توؤمم  احلكومة  ـ   1966

للتاأمني.

رحلة  باأول  يقوم  نيك�سون  ريت�سارد  ـ   1972
لرئي�ص اأمريكي اإىل االحتاد ال�سوفياتي.

املر�سد  التلم�ساين  عمر  رحــيــل  ـ   1986
معاناة  بعد  امل�سلمني  االإخوان  جلماعة  الثالث 

وكــان  عــامــا   82 يناهز  عمر  عــن  املــر�ــص  مــع 

ن�سف  من  اأكــرث  فيه  �سارك  موكب  يف  ت�سييعه 

مليون ن�سمة.

1990 ـ قيام احتاد بني اجلمهورية العربية 
الدميقراطية  اليمن  وجــمــهــوريــة  اليمنية 

ـــت ا�ــســم  ـــــة واحــــــدة حت الــ�ــســعــبــيــة يف دول

اجلمهورية اليمنية.

جديدتني  نقديتني  قطعتني  اإ�سدار  ـ   1994
بقيمة 20 و 50 دج.

2003 ـ جمل�ص االأمن الدويل يرفع العقوبات 
املفرو�سة منذ 13 عاما على العراق.

اإعــادة  تقرر  الكومونولث  رابطة  ـ   2004
ع�سوية باك�ستان التي علقت يف 1999.

افتتاح  لدى  يك�سف  الداخلية  وزير  ـ   2008
الداخلية  ـــوزراء  ل  13 الـــ  االجتماع  اأ�سغال 

بالعا�سمة   )5+5( املتو�سط  غــرب  لبلدان 

املوريتانية نواق�سوط عن ح�سيلة االعتمادات 

املالية التي خ�س�ستها اجلزائر يف كفاحها �سد 

باأكرث  واملقدرة  املنظمة،  واجلرمية  ــاب  االإره

مليار  األــف   40 يعادل  )مــا  اأورو  ماليري   4 من 

�سنتيم(، اقتطعتها من برامج التنمية الوطنية  

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2006 و2010.

على  يعر�ص  ــــي  االأوروب الــربملــان  ـ   2009
الدائم لربملانيني جزائريني  اجلزائر احل�سور 

 - ــــي  االأوروب الــربملــان  مقر   - �سرتا�سبورغ  يف 

وهذا يحدث الأول مرة يف تاريخ الهيئة.

من  ع�سكريا  انقالبا  ت�سهد  تايالند   -  2014
على  وذلك  امللكية  امل�سلحة  القوات  قائد  قبل 

البالد  ت�سهدها  التي  االحتجاجات  خلفية 

منذ �سنة 2013.

2015 - 21 قتيال واأكرث من 100 جريح يف 
يف  اجلمعة  �سالة  اأداء  اأثناء  انتحاري  تفجري 

اأحد م�ساجد حمافظة القطيف ال�سعودية.

مان�س�سرت  قاعة  يف  انفجار  وقوع   -  2017
حفل  ــالل  خ بربيطانيا  مان�س�سرت  يف  اأريــنــا 

اأدى  مما  غراندي،  اأريانا  االأمريكية  للمغنية 

 59 عــن  يــزيــد  مــا  و  قتيال   23 �سقوط  اإىل 

جريحا.

� ما هي رهاناتك القادمة فيما يخ�س 

احلراك ال�سعبي يا �سي عالوة؟

خ.زدام ب�سكرة

االأحداث..عندما  ن�سبق  نحب�س  ما 

يزيد �سن�سميه "بوزيد"..وهكذا ن�سيف 

باء اأخرى للجزائريني؟!.

� ما معنى "مرم�سن" يا �سي عالوة؟

�سليم خويلد بريكة

�سعبيا  املتداولة  الكلمة  ه��ذه  معنى 

امل�سوؤولية  م��ن  يتن�سلون  البع�س  اأن 

"ترم�سني"  حالة  يف  دخولهم  بادعاء 

االأفعال  يف  ال�سيطرة  عن  اخلروج  وهي 

واالأقوال؟!.

اأك��رب ظ��اه��رة ال تعجبك يف  م��ا ه��ي   �

اجلزائريني يا �سي عالوة؟

�سهام زايدي تب�سة

ال�سو  ويطفوا  النح  ي�سربون  عندما 

ي�سعلوا  اأن  ي��ج��ب  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 

"بروجيكتور"؟!.
� النا�س تبدلت يا �سي عالوة..واأ�سبح 

لكل واحد وجوه جاهزة لال�ستعمال؟

�سامل فرجيوي ق�سنطينة

التزم العزلة فال خري يف ود امرئ متلون 

اإذا الريح مالت مال حيث متيل؟!.

� يااااا�سي عالوة..�ساعات جتيبها من 

الريح  يف  تهر�س  راك  ذيلها..و�ساعات 

بهراوة؟

رفيق عوماري ب�سكرة

هذي هي الدنيا..�ساعة ب�ساعة واحنا 

جمرد ثواين فيها!!.

امللح  بني  ال�سبه  وجه  ما  عالوة  �سي   �

واملراأة؟.

خالد خل�سر �سيدي عي�سى

يف زوج يطلعو "الطون�سيون"؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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اأنا باللقمة لفمو وهو بالعود لعيني

حكـــمة
�إذ� �أردت �أن تتحول �أحالمك 
�إىل حقيقة فعليك �أوال �أن 

ت�ستيقظ

املهم يت�سارجى؟!

�سورة م�سحكة
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االإقليميــة  الفرقــة  اأفــراد  اأوقــف 

 03 ال�ســحم،  بــواد  الوطنــي  للــدرك 

اأ�ســخا�ص تــرتاوح اأعمارهم ما بني 19 

و20 �ســنة ينحــدرون من والية �ســوق 

اأهرا�ص ي�ســتبه يف تورطهم يف  ق�ســية 

تتعلــق ب�ســرقة مبلغ مــايل، والتي راح 

�سحيتها امل�سمى "ه.ر" البالغ من العمر 

45 �ســنة، ال�ســحية تقــدم  اإىل مقــر 
الوطنــي  للــدرك  االإقليميــة  الفرقــة 

بــوادي ال�ســحم مــن اأجــل رفع �ســكوى 

لتعر�ســه ل�ســرقة مبلغ مايل من حمله 

التجاري الكائن ببلدية واد ال�سحم.

حيثيــات الق�ســية تعــود اإىل نف�ــص 

اليــوم وذلــك اأثنــاء تواجد ال�ســحية 

باملحــل اأيــن تقدم منــه امل�ســتبه فيهم 

وقام اثنني منهم بت�سليله واال�ستف�سار 

عن بع�ص ال�ســلع املعرو�سة للبيع خارج 

املحــل يف حني قام امل�ســتبه فيه الثالث 

 28.000 ب�ســرقة مبلــغ مــايل قــدره 

اأن  تبــني  للتحقيــق  وموا�ســلة  دينــار، 

امل�ســتبه فيهم كانوا على اتفاق م�ســبق 

لتنفيذ عمليــة ال�ســرقة، ليتم تقدمي 

الق�ســائية  اجلهــات  اأمــام  املتورطــني 

ا�ســتدعاءات  لهــم  �ســلمت  املخت�ســة 

مبا�سرة.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ال�ستيقاظ املفاجئ
رمبا ل�سنا بحاجة الأن ن�ساأل طبيبا مهما كان 

اخت�سا�سه عما قد يتعر�ص له املرء يف حالة 

وا�سح  فاالأمر  النوم،  من  املفاجئ  اال�ستيقاظ 

االأقل  على  مر  قد  منا  �سخ�ص  كل  اأن  وال�سك 

مرة يف حياته مبوقف جعله ي�ستيقظ بطريقة 

فيه  يت�سبب  اأن  ميكن  ما  وا�ستك�سف  مفاجئة 

اال�ستيقاظ املفاجئ، بدءا بال�سعور بحالة من 

اال�سطراب وقلة الرتكيز مرورا اإىل االإغماء 

يف كثري من احلاالت، هذا وقد ك�سفت الدرا�سات 

احلديثة اأنه كلما كان نوم االإن�سان عميقا كلما 

ا�سطرابات  يف  املفاجئ  اال�ستيقاظ  ت�سبب 

ع�سبية واإدراكية اأكرب.

�سبيل  يف  الدائم  والجتهادهم  جهتهم  من 

عكف  فــقــد  للعمالء  خــدمــة  اأفــ�ــســل  تــقــدمي 

البنوك  مـــدراء  تــدريــب  على  ال�سوي�سريون 

طارئ  موقف  الأي  اال�ستعداد  على  الــكــربى 

العميق  النوم  مرحلة  من  واالنتقال  والتاأنق 

دقائق  خم�ص  خــالل  الــتــام  اال�ستعداد  اإىل 

الليل،  اآخر  يف  حتى  للعمالء  اخلدمة  لتقدمي 

م�ستوردة  تقنيات  على  ذلك  يف  اعتمدوا  وقد 

من قبائل امل�سايا االإفريقية اأين كان جنودها 

اأي يف تدريب  االأمر  املا�سي خرباء يف هذا  يف 

العقل على ا�ستعادة احليوية واالإدراك يف اأقل 

للقتال  اجلاهزية  �سمان  اأجل  من  ممكن  وقت 

يف اأي وقت، وما تطرقنا لهذا االأمر اإال لتبيان 

االإن�سان  على  خطري  املفاجئ  اال�ستيقاظ  اأن 

اإذا ما مل يتم التمرن على جتاوز خطره مرات 

ومرات.

ما يحدث اليوم مع ال�سعب اجلزائري لالأ�سف 

بطريقة  ي�ستيقظ  من  مع  يحدث  ما  نف�ص  هو 

نوم  واأن  خا�سة  اإنــذار،  �سابق  وبدون  مفاجئة 

ل�سنوات  جدا  عميقا  كان  اجلزائري  ال�سعب 

طويلة، وحني ا�ستيقظ كان ا�ستيقاظه مفاجئا 

اإ�سابته  خطر  اأن  يعني  ما  له،  حم�سوب  غري 

خا�سة  قائما  يبقى  اإدراكــيــة  با�سطرابات 

بهذه  االإ�سابة  اأعرا�ص  يوميا  نالحظ  ونحن 

ال�سرطة  على  باالعتداء  بدءا  اال�سطرابات، 

واملوؤ�س�سات  املقرات  مداخل  غلق  اإىل  مــرورا 

واأية  مقرتح  بــاأي  اال�ستخفاف  اإىل  وو�سوال 

اأ�سخا�ص  عن  �سادرة  كانت  واإن  حتى  مبادرة 

النزاهة  يف  رمـــوزا  قــريــب  وقــت  اإىل  كــانــوا 

يعي�سه  الذي  التخبط  اإىل  اإ�سافة  والوطنية، 

�سبابنا لالأ�سف جراء كرثة "ال�سرا�سري" التي 

ت�سو�ص ال�سورة التي كانت باالأم�ص وا�سحة.

اإن اال�ستيقاظ من نوم عميق البد اأن يتاأتى 

على مراحل كي ينه�ص املرء وهو يف كامل قواه 

اجل�سدية والعقلية ويف اأوج قدرته على متييز 

خطاأ"،  هو  وما  �سحيح  هو  "ما  واإدراك  االأمور 

جوالت  من  له  فالبد  املفاجئ  اال�ستيقاظ  اأما 

من التمارين حتت اإ�سراف خرباء واأطباء، واإال 

ف�سريتطم والبالد "بحيط".

القايد قال..مابقات اقوال.. 

اجلي�ص ادرى باالحوال.... وحنا 

معاهم مازال... جي�ص �سعب 

خاوةخ اوة يف كل االحوال... 

نتفاهمو على كل حال ...ونحطو 

حلول قبل ما يطول احلال...

اأمــر قا�ســي التحقيــق مبحكمــة 

املوؤ�س�ســة  مديــر  باإيــداع  �ســطيف 

االإ�ست�ســفائية اجلامعية �ســعادنة 

ب"  ن.   " ب�ســطيف  النــور  عبــد 

احلب�ــص االحتياطــي بتهمة اإبرام 

�ســفقات م�ســبوهة واقتنــاء عتاد 

طبــي ح�ســا�ص غري مطابــق لدفرت 

ال�ســروط، كمــا مت و�ســع مديــرة 

ال�سفقات بامل�ست�سفى حتت الرقابة 

الق�سائية بنف�ص التهمة.

وكانــت م�ســالح االأمــن ب�ســطيف 

اأيــام،  قــد ا�ســتمعت للمتهــم منــذ 

لكنه اإنهار اأثناء التحقيق واأ�ســيب 

بعدها باأزمة قلبية دخل مبوجبها 

عمليــة  اأجــري  حيــث  امل�ست�ســفى 

بعدهــا  ليتــم  دقيقــة،  جراحيــة 

جتريــده مــن جــواز �ســفره، وبهذا 

يكــون مديــر امل�ست�ســفى اجلامعي، 

املدير الثاين للموؤ�س�ســات ال�سحية 

ال�ســجن  يدخــل  الــذي  ب�ســطيف 

بعــد اإيــداع مديرة م�ست�ســفى عني 

وملان ومقت�ســد امل�ست�ســفى احلب�ص 

االحتياطي منذ اأ�سبوع.

اأكــدت م�ســادر من مديرية ال�ســوؤون 

الدينية واالأوقاف ب�سطيف اأن م�سالح 

املديرية رف�ست منح تراخي�ص لقراء 

اأجانب الإقامة �ســالة الرتاويح خالل 

اأن  �ســهر رم�ســان، واأكــد ذات امل�ســدر 

الرف�ــص مت تنفيــذا لتعليمــة وزاريــة 

متنــع منعا باتا اإقامة �ســالة الرتاويح 

وراء مقرئــني مــن جن�ســيات اأجنبية، 

وم�ــص هذا القــرار مقرئ من جن�ســية 

يف  امل�ســلني  باإمامــة  قامــة  مغربيــة 

م�ســجد النخلة مبدينة ال�سالة خالل 

�ســالة الرتاويح ، علما اأن نف�ص املقرئ 

اأقام �ســالة الرتويح ال�سنة املا�سية يف 

امل�سجد العتيق ب�سطيف.

مبحكمــة  اجلمهوريــة  وكيــل  اأم�ــص،  اأ�ســدر 

عني مليلــة بوالية اأم البواقــي، اأمرا باإيداع 3 

اأ�ســخا�ص احلب�ص، اأين مت متابعة االأول بتهمة 

حيــازة وترويج املخــدرات، بعــد اأن مت القب�ص 

عليه متلب�ســا وبحوزتــه 350 قر�ــص مهلو�ص، 

ومبلــغ 70 اآالف دينــار جزائــري، باالإ�ســافة 

اإىل هاتفني ي�ســتخدمهما يف عملية بيع الكيف 

املعالج، اأما املتهمني االآخرين فقد مت توقيفهما 

بتهمــة ترويــج املخــدرات وحيازة امل�ســروبات 

الكحولية دون رخ�ســة من اجلهــات القانونية، 

اأيــن مت حجــز بحوزتــه على كمية مــن الكيف 

املعالج و200 قارورة خمر من خمتلف االأنواع، 

يف املقابل يرتقب عر�ســهم االأ�سبوع املقبل على 

غرفــة اجلنــح مبحكمة عــني مليلة للف�ســل يف 

ق�سيتهم. 

ت�ســبب حادث ا�ســطدام �ســاحنة من احلجم 

الكبــري ب�ســاحنة لنقــل العمــال علــى م�ســتوى 

ببلديــة  بعراعــري   5 رقــم  الوطنــي  الطريــق 

الأوالد �ســابر بوالية �ســطيف يف اإ�سابة �سائق 

�ســاحنة و 4 عمال ال�ســيانة مل�ســالح االأ�ســغال 

العمومية باإ�سابات خمتلفة حيث مت اإ�سعافهم 

العلمــة، فيمــا فتحــت  اإىل م�ست�ســفى  ونقلهــم 

اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادث. 

التابعــني  االأبحــاث  ف�ســيلة  عنا�ســر  با�ســر 

للمجموعة االإقليمية للدرك الوطني ب�سطيف 

با�سروا حتقيقا معمقا مع رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 

البلدي لبلدية عني اأزال "ب/ع" يف ق�سايا ف�ساد 

وعقد �ســفقات عمومية غري مطابقة للقوانني 

تخ�ــص العهــدة مــا بــني 2007ـ 2012، وكان 

رئي�ــص البلدية قد ا�ســتفاد يف وقت �ســابق من 

الرباءة يف ق�سايا م�سابهة. 

اأم البواقي

�سطيف

اإيداع مروجي املهلو�سات 
بعني مليلة

ا�سطدام يف  جرحى    5
 �ساحنتني باأولد �سابر 

حتقيقات اأمنية مع رئي�ض 
بلدية عني اأزال 

توقيف �سارقي مبلغ مايل من حمل جتاري 

اإيداع مدير امل�ست�سفى اجلامعي 
ب�سطيف احلب�ض املوؤقت 

رف�ض منح تراخي�ض لقراء
 اأجانب لأداء الرتاويح 

قاملة

�صطيف

قاملة
ع. ع

عالء. ع

عبد الهادي. ب 

بن �ستول. �ص

تفكيك �سبكة خمت�سة 
يف �سرقة العوار�ض 

احلديدية لل�سكة
متكن اأفراد الفرقة االإقليمية 

للدرك الوطني ببوكموزة من 

معاجلة ق�سية تتعلق ب�سرقة 

عوار�ص حديدية لل�سكة 

احلديدية، حيث توقيف 

�سخ�سني يبلغان من العمر 34 

و 40 �سنة ينحدران من والية 

الطارف.

العملية جاءت بعد ورود 

معلومات موؤكدة اإىل الفرقة 

االإقليمية للدرك الوطني 

ببوكموزة مفادها قيام �سخ�سني 

بنزع عوار�ص حديدية من 

ال�سكة احلديدية بقرية 

بوكموزة وا�ستغالال للمعلومات 

املتح�سل عليها مت ت�سكيل 

دورية والتنقل اإىل عني املكان، 

اأين مت توقيف �سخ�سني على 

منت مركبة ويتعلق االأمر بكل 

من امل�سمى "د.�ص و �ص.ع"، وبعد 

تفتي�سها عرث ب�سندوقها اخللفي 

على عوار�ص حديدية لل�سكة 

احلديدية، ليتم على الفور 

توقيف امل�ستبه فيهما، حيث 

فتح حتقيق يف الق�سية، ليتبني 

اأن امل�ستبه فيهما كانا ب�سدد نقل 

امل�سروقات اإىل بلدية �سيحاين 

والية الطارف، على اثر ذلك مت 

عر�ص املوقوفان على اجلهات 

الق�سائية املخت�سة ليتم 

ت�سليمهما ا�ستدعاءات مبا�سرة.

عالء. ع

عبد الهادي. ب

ع.ب

فيما مت و�سع مديرة ال�سفقات حتت الرقابة

مديرية ال�سوؤون الدينية


