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تقبل اهلل �صيام اجلميع

اأم البواقي

قاملة

خن�صلة
خالل زيارة الوايل لـ5 بلديات

خالل الأ�سبوعني الأولني من رم�سان

البالوعات امل�سدودة حتول طرقات 
اإىل بحريات 

اتهموه بتعطيل التنمية بالبلدية

�سحــب 500 مليـــار 
من مكاتب بريد باتنة 

ال�سلطـات تعجز عن 
ت�سريف املياه بباتنة

توقع اإنتاج 11 األف 
قنطـــار من الثـوم

ت�سجيل 20 اإ�سابة بداء 
التهاب الكبد الفريو�سي

اأع�ساء بلدية �سطيف 
يفتحـــون النار

 على الوايل ال�سابق

�صطيف

�س 05

�س 04

�س 04

�س 05

�س 24

�س 05

باتنة

الأمرا�ض املتنقلة عبـر املياه تهدد �سكان باتنة
تعي�ش عدة اأحياء مبدينة باتنة، على وقع كارثة �شحية قد تكون نتائجها وخيمة على ال�شكان، ب�شبب اهرتاء �شبكات املاء 

ال�شروب التي يعود تاريخ اإجناز بع�شها اإىل الفرتة اال�شتعمارية ومل يتم جتديدها حلد اليوم، وهو اأمر غري مقبول، ح�شب املواطنني 
الذين اأ�شبحوا مهددين باالأمرا�ش، ناهيك عن الت�شربات املنت�شرة عرب عديد النقاط، وهو ما اأدى اإىل �شعف اإي�شال املاء لعدة 

مناطق ت�شم كثافة �شكانية كبرية...

اهرتاء ال�شبكات وت�شجيل عدة نقاط �شوداء باأحياء �شعبية

�ســراع املنتخــبني 
ُيعطل التنمية بقاي�س

البلدية تعي�ش على وقع ان�شداد طال اأمده

حالة من اال�شتياء يعي�شها �شكان مدينة قاي�ش يف ظل توا�شل 
االأزمة داخل املجل�ش ال�شعبي البلدي، بعد اأن اأخفق املجل�ش 

من اخلروج من حالة االن�شداد بعد تقاذف امل�شوؤوليات بني 
االأع�شاء ورئي�ش البلدية بعدم اجلدية يف احلوار للو�شول 

�ش 05اىل اتفاق خلدمة ال�شالح العام...

�ش 05

اإطالق عدة م�ساريع 
تنمــوية بخن�سلة

  ANEP. G



يرتقب اأن ت�سطاد اجلزائر خالل حملة �سيد التونة احلمراء ل�سنة 
2019 التي �ستنطلق االأحد املقبل ح�سة مقدرة ب 1437 طن، ح�سبما 
اأفاد به املدير العام لل�سيد البحري وتربية املائيات طه حمو�س، الذي 
اأو�ســح اأن املنظمــة الدوليــة للحفــاظ على �ســمك التونة يف االأطل�ســي 
)ايكات( منحت اجلزائر ح�ســة تبلغ 1.445 طن ل�سنة 2019، اإال اأن 
اجلزائر �ســحبت ح�سة مقدرة بـ 8 طن تخ�س الكميات التي مت �سيدها 
بطريقة غري م�ســتهدفة وتباع يف االأ�ســواق من طرف ال�سيادين نتيجة 

لعمليات �سيد عادية.

ح�ســـان بوزيدي

على  االأخــري  خطابه  يف  �سالح  القايد  �سدد 
يف  رئا�سية  انتخابات  اإىل  الــذهــاب  ــرورة  �ــس
الد�ستور  عن  اخلــروج  لتفادي  املحدد  موعدها 
هيئة   تعيني  اإىل  ــا  دع و  فــراغــه  يف  ــوع  ــوق وال
م�ستقلة تدير هذه االإنتخابات، يف الوقت نف�سه 
يرف�س ن�سبة كبرية من ال�سعب انتخابات الرابع 
النظام  وجوه  بقاء  ب�سبب  القادم  جويلية  من 
الدولة ورئي�س  رئ�س  الواجهة وهما  ال�سابق يف 
احلراك  �سباب  اأكد  كما  خا�س  ب�سكل  احلكومة 
باأنهم لن ينتخبوا و�سيقاطعون هذه الرئا�سيات، 
حتى  اإليها  االإنتباه  يجب  كبرية  م�سكلة  هي 
ثم  ال�سعب  يقاطعها  انتخابات  اإىل  نذهب  ال 
امل�سكلة  ال�سرعية،  تنق�سه  رئي�سا  لنا  تفرز 
�سارت اأكرث و�سوحا اليوم بني داع لتاأجيل هذه 
املالئمة وبني  ال�سروط  االنتخابات لعدم توفر 
وقانونية  د�ستورية  لدواع  اإجرائها  على  م�سر 
ومن اأجــل االإ�ــســراع يف اخلــروج من هذا املــاأزق، 
يف  تقام  �سوف  االإنتخابات  اأن  ولنفرت�س  لكن 
ال�سعب  �سيقتنع  هل  فر�سانها  هم  فمن  موعدها 
ا�سم واحد قادر  باالأ�سماء املر�سحة؟ وهل فيها 
وقيادة  الرئا�سة  كر�سي  على  اجللو�س  على 
الذين  قائمة  يف  الالفت  اجلزائر؟  بحجم  بلد 
العني"  " مايعمرو�س  الرت�سح  ا�ستمارات  �سحبوا 
وهي مقلقة جدا وال ميكن اأن يرتاح لها ال�سعب 
وهي اأحد اأ�سباب اإ�سراره على تاأجيلها، م�سريات 
الطلبة يف عيدهم الوطني واأول اأم�س اأكدت مبا 
يف  يتوقف  لن  احلراك  اأن  لل�سك  جماال  يدع  ال 
ظل عدم رحيل بقية الباءات لعدم ثقته فيهم، 
اأن  اأي�سا  امل�سكلة  االآن،  حلد  امل�سكلة  اأ�سل  وهم 
اأكرث  اأخرى  م�سكلة  �سيخلق  االإنتخابات  تاأجيل 
تعقيدا حيث اأن رئي�س الدولة بن �سالح �ستنتهي 
تعوي�سه  واإمكانية  جويلية  التا�سع   يف  مهمته 
يقدم  مل  الأنه  د�ستوريا  واردة  غري  وا�ستخالفه 
ا�ستقالته ومل يتوف ولي�س عاجزا فكيف ميكن 
حق  على  وكالهما  احلــالــة؟  هــذه  مع  التعامل 
التزوير  ويخ�سى  اأ�سواته  على  يخاف  فال�سعب 
ال�سابق  الــنــظــام  وجـــوه  بــقــاء  ظــل  يف  خا�سة 
الفراغ  فخ  من  يحذر  �سالح  القايد  املقابل  يف 
�سيكون  فكيف  امل�ستقبلية  وخماطره  الد�ستوري 
ويجب  اجلزائر،  �سالح  يف  لي�س  الوقت  احلــل؟ 
الو�سول اإىل حلول و�سطية يوافق عليها اجلميع 

الإنهاء االأزمة.

اآخر الكالم
وكاأين خلقت للعذاب.

اأريد جرعة.... اأقل من الأمل 
لكــل النا�ش
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بطاقة حمـــــــــراء

قال: ال�سعيد بوحجة، 
)رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني �سابقا(
..."تكرار �سيناريو االنقالب مع بو�سارب 

�سُي�سيء ل�سورة اجلزائر".
قلنا: يا راجل... اأ�سيء لها وال�سالم.
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ن�ســرت اإحــدى التنظيمــات الطالبيــة اأم�س بيــان تنديد 
وا�ســتنكار حتــوز االأورا�ــس نيــوز ن�ســخة عنه، قالــت فيه اأن 
التابعــة  اجلامعيــة  االإقامــات  بع�ــس  يف  امل�ســوؤولني  بع�ــس 
ملديريــة اخلدمــات اجلامعية باتنة و�ســط الزالوا م�ســرين 
على التالعب مب�سري الكثري من الطلبة املقيمني وتركهم دون 
اإفطار يف كثري من االأحيان ب�سبب الالمباالة واالإهمال و�سوء 
الت�ســيري رغم حر�س الو�ساية على توفري كل االإمكانيات من 
اأجل �ســمان منــاخ اأف�ســل للطالب الإمتام درا�ســته يف ظروف 
مالئمة خا�ســة يف هذا ال�ســهر الف�ســيل، اإال اأن االأغلبية من 
الطلبة اأ�ســبحوا جمربين على االإفطــار يف مطاعم الرحمة 
نظرا ل�ســوء اخلدمة يف االإقامات، فاإىل متى �سيبقى الطالب 
متنقال بحثا عن لقمة ياأكلها فيما تذهب حقوقه اإىل جيوب 

امل�سوؤولني عدميي ال�سمري؟

طن  1.437
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هل اأ�سبح الت�سابق نحو اجلنة باحلجز؟

العربة املاأخوذة من املثل اأبلغ من تق�سي واقعيته 
من انغما�س اأجدادنا يف دهاليز اخليال والت�سوف 

الذي يرتقي بهم اإىل اختالق اأحداث ال يقبلها 
العقل واإن جتاوز ذلك لبالغة م�سربها.. وهنا يروى 
عن تاجر من التجار اأنه كان دائما يو�سي ابنه بفعل 
اخلري دون انتظار املقابل "دير اخلري تلقى اخلري".. 
وقد اأ�سيب هذا التاجر بالعمى فاأوكل كامل جتارته 

البنه..ويف يوم من االأيام وهو متجه اإىل حمله 
�سادف جنازة فم�سى فيها واإذ برجل يوقفهم مطالبا 

اأهل امليت بدينه مانعا اإياهم من دفنه، فقال يف 
نف�سه هذه اأح�سن فر�سة لفعل اخلري وطلب من 

الرجل مرافقته لي�سدد عن امليت دينه.. ويف يوم من 
االأيام املاطرة واإذ هو متجه نحو حمله قابل رجال 
مظهره يوحي باأنه م�سرد جائع اأخذ الربد منه كل 

ماأخذ فاأعطاه "برنو�سه" ودعاه اإىل منزله واأح�سن 
اإليه واتخذ منه اأخا �سديقا ومرت االأيام ليت�ساركا 

اأحالها، لكن دوام احلال من املحال وك�سدت التجارة 
واأفل�س التاجر وقررا معا اخلروج من مدينتهم اإىل 

اأخرى ع�ساهم يجدون �سالتهم فيها، ويف تلك املدينة 
اأ�سيب الوايل ببالء جنون ابنته وفقدانها ب�سرها 
فانت�سر خرب مفاده "يل يداويها يديها".. وت�سابق 

ال�سبان لنيل ن�سب الوايل وكان جزاوؤهم جميعا قطع 
رقابهم الإخفاقهم يف مداواتها، وكان ذاك "املت�سرد" 

يفهم لغة الكالب ـ و�سياأتي ذكر ال�سبب الحقا ـ 
ف�سمع كلب يتحدث مع اآخر وفهم من احلديث اأن دم 

اأحد الكلبني ي�سفي من العمى وحلمه يرجع العقل 
فا�ستب�سر خريا وقام با�سطياده وذبحه وجتميع 

بع�س من دمائه و�سوى قطعة حلم وتقدم اإىل الق�سر 
فحذره الوايل من مغبة ف�سله لكنه كان م�سرا وما 

اإن قطر عينيها بالدم واأكلت اللحم حتى ا�ستعادت 
ب�سرها وعقلها وفرح اجلميع.. لكن امل�سرد اأخرب 
الوايل باأن هذا الدواء اأعده �سديقه وقد كلفه 

بهذه املهمة فهو االأوىل بالزواج من ابنته..وفعال 
تزوجها التاجر وقد ظفر باأموال طائلة من الوايل 
وعند عودته قطر دم الكلب يف عيني والده فارتد 

ب�سريا واأخربه مبا حدث وكيف اأن "امل�سرد" كان 
�سببا يف خروجه من اأزمته املالية..لكن امل�سرد قال 

له ال ت�سكرين "فخريك �سابق" الأين ذاك امليت الذي 
�سددت دينه وقد منحني اهلل فر�سة رد اجلميل 

"ويا �سعدك يا فاعل اخلري".. ي�سرب املثل ال�ستثارة 
الهمم لفعل اخلري دون رجاء املقابل و"دير اخلري 

وان�ساه" من يدري متى تقطف ثماره؟!.
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اأكد وزير ال�سكن والعمران واملدينة، كمال بلجود، اأنه �سيتم ت�سليم اأزيد من 2400 �سقة من �سيغة 
البيع باالإيجار "عدل" يوم ال�سبت املقبل على م�ستوى اجلزائر العا�سمة، م�سيفا اأن اأزيد من 200 األف 
"عدل1"   اأنه �سيتم اغالق ملف  الوزير  التهيئة اخلارجية.و كما ك�سف  اأ�سغال  �سقة جاهزة تنتظر 
2001ـ2002  نهائيا يوم 30 �سبتمرب املقبل . يف الوقت الذي ا�سبح ي�سمى "بكابو�س 1 " اأو" ظلم 1 

"عدل1". "بدل 
هذا و�سيتم توزيع اآالف امل�ساكن اخلا�سة بربنامج "عدل 1" على م�ستوى كل من عنابة، اأدرار و�سكيكدة، 
ليلة ال�سابع والع�سرين من �سهر رم�سان، لت�ستمر هذه العملية طيلة اأ�سهر�سهر جوان وجويلية واأوت 

و�سبتمرب.

ال�سعبي  احلــراك  على  التعليق  جزائري،  اأ�سل  من  زيــدان  الدين  زين  مدريد  ريال  مدرب  رف�س 
الذي ت�سهده اجلزائر منذ ثالثة اأ�سهر.وخالل توقيعه لل�سحفي اجلزائري بقنوات بني �سبورت 
بابت�سامة  التوقيع  موا�سلة  ف�سل  زيدان  اأن  غري  “يتنحاوقاع”؟،  االأخري  �ساأله  جبايل،  جمال 

حمرجة..؟؟

يقود ع�سو الربملان خالد بورياح املجاهدين االإبرار 
يف غزوة بدر الكربى �سد الطاغية معاذ بو�سارب ، 
حزب  اأع�ساء   ، من�سبه  من  اال�ستقالة  رف�س  الذي 
الباب  بو�سارب  معاذ  على  دخلوا  التحرير  جبهة 
�سعيد  مرة  اأول  غلبوا  كما   ، الغالبني  هم  فكانوا   ،
بوحجة بال�سال�سل احلديدية، حماولة عزل معاذ 
بو�سارب من من�سبه، تنطلق من م�سروع كبري يهدف 

ل�سيطرة جماعة عمار �سعداين على رئا�سة املجل�س 
االأمانة  على  �سيطروا  اأن  بعد  الوطني  ال�سعبي 
ابرز  اأهم  اأحد  عرب  التحرير  جبهة  حلزب  العامة 
تالميذ �سعداين حممد جميعي، ال�سورة احلقيقية 
على  نفوذه  ب�سط  يوا�سل  �سعداين  عمار  اأن  هي 
هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، وتطهريه من 

اأتباع جمال ولد عبا�س .

نورية  الوطنية  للرتبية  ال�سابقة  الوزيرة  نفت 
ــس  راأ� على  تعيينها  اإعــــادة  خــرب  غــربيــت،  بــن 
االجتماعية  االأنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز 
وهــران.وكــتــبــت  يف   CRASC والــثــقــافــيــة 
�سفحاتها  عرب  لها  من�سور  يف  غربيت  بن  نورية 
االجتماعي  الــتــوا�ــســل  ــع  ــواق م يف  اخلــا�ــســة 
الواردة  االإ�ساعات  على  تويرتوفاي�سبوك:"ردا 
املركز  مديرية  ــس  راأ� على  تعييني  بخ�سو�س 
الوطني للبحث يف االأنرثوبولوجيا االجتماعية 

والثقافية والتي مت ترويجها وتداولها 
ــة  ــي ــرتون ــك ـــع االإل ـــواق امل بــعــ�ــس  يف 
الــتــاأكــد من  ـــالم دون  وو�ــســائــل االإع

فاإنني  م�سدرها،  وم�سداقية  �سحتها 
اأفند ب�سفة قطعية هذا اخلرب”.ومنذ 

التوا�سل  مواقع  عرب  راجــت  يومني 
و�سائل  من  العديد  ويف  االجتماعي 

غربيت  بن  تعيني  اإعــادة  عن  اإ�ساعات  االإعــالم 
،وتعرف  راأ�سه  على  كانت  الذي  للمركز  مديرة 
بن غربيط اثناء وبعد  ا�ستوزارها حملة �سر�سة 

حتركاتها.�ــســد كل 



ق.و ق.و

�شيخترب اجلزائريون يوم غد اجلمعة عمق ال�شلة التي تربط "فخامة" ال�شعب مبوؤ�ش�شة اجلي�ش ال�شعبي الوطني، بعيدا عن 
رنني ال�شعارات واملنا�شباتية، مما �شيجعل من مظاهرات يوم الغد موعدا حقيقيا المتحان "الوطنية". 
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خا�ش خط��اب قائد االأركان الفري��ق اأحمد قايد 
�شالح منت�شف االأ�شبوع اجلاري من ورقلة الأول مرة 
يف تفا�شيل احلراك ال�شعب��ي، منذ اأ�شبحت ر�شائل 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف اجلزائر "تقليدا" اأ�شبوعيا 
ي�ش��اغ يف �ش��كل ردود مبا�ش��رة على مظاه��رات اأيام 

اجلمعة. 
وحاول خط��اب قائد االأركان االإثن��ني املا�شي من 
الناحي��ة الع�شكري��ة الرابع��ة متدي��د حم��اوالت 
اجلي���ش يف "تفكيك" قنابل ال�شاح��ة امللغومة اإىل 
عم��ق احل��راك ال�شعب��ي، بعد النج��اح الذي حتقق 
عل��ى �شعي��دي حق��ول ال�شيا�ش��ة واملال الت��ي كانت 

مليئة باألغام وقنابل "ال�شي�شتام" املنهار.
ع��ن  �شال��ح  قائ��د  احم��د  الفري��ق  حت��دث  فق��د 
"ممتطني" لظهر امل�شريات طمعا يف مترير اأجندات 
و�شفه��ا بيان اجلي�ش ب� "اخلبيث��ة" تهدف يف املقام 
االأول اإىل اإركاع اجلزائر دولة و�شعبا، وا�شفا هوؤالء 
باملند�شني و�شط ال�شع��ب الذي يرمي بتظاهره اإىل 
اإعالء وطنه و�شط املحفل الدويل كبلد دميقراطي 
وح��ر، ال يختل��ف م�شتقبل��ه املاأم��ول ع��ن ما�شي��ه 
احلافل باأجماد التاري��خ، وذكريات االأبطال الذين 
�شق��ت دماوؤه��م جزائر احلا�شر، ما يجع��ل اأبناءها 
املخل�شني والغيورين علي م�شلحة وطنهم حري�شني 
كل احلر�ش بعدم ال�شماح ملغامرين طائ�شني تلطيخ 
�شرف احلراك ال�شلمي، و�شمعة اجلزائريني الذين 
رفع له��م العامل القبعة عالي��ا طيلة 13 جمعة من 
ثورة التغي��ري الهادئة، التي حققت ما كان يبدو يف 
ال�شاب��ق جمرد "اأ�شغاث اأح��الم" يف تغيري منظومة 
احلك��م ال�شائدة، واإر�ش��ال ع�شابات امل��ال والف�شاد 
اإىل م�شريه��ا املحت��وم ب��ني اأروق��ة الق�ش��اء، وه��و 
م��ا ا�شتع�ش��ى حتقيقه عن��د �شعوب يف اجل��وار، ويف 
املحيط االإقليمي بعدما انحرفت مطالبها وغاياتها 
يف حتقي��ق الغ��د االأف�شل، اإىل لغة الن��ار والفو�شى 
واخل��راب، وه��و ما ت�شع��ى اإلي��ه اأط��راف يف داخل 
اجلزائ��ر وخارجه��ا القتي��اد بل��د امللي��ون ون�ش��ف 

مليون �شهيد اإىل ذات امل�شري امل�شوؤوم. 

وجت��د موؤ�ش�ش��ة اجلي�ش 
نف�شه��ا بني �شن��دان املتظاهرين املطالب��ني بالتغيري 
اجل��ذري دون اخلو�ش يف االآليات واحليثيات، وبني 
مطرق��ة الف��راغ الد�شتوري الت��ي تتع��دى اإ�شقاط 
النظام اإىل اإ�شقاط الدولة نتيجة "املجهول" الذي 

قد ُيفتح على البلد حتت �شغط "االإكراه". 
ومل يتمل���ش بيان اجلي���ش االأخري عل��ى االإطالق 
ملطال��ب احلراك ال�شلمي يف بن��اء م�شتقبل خال من 
"الع�شابات" بقدر ما دعا اإىل نهج الطريق ال�شليم 
لتحقي��ق ه��ذا االإجن��از بكل �شي��ادة لك��ن يف حدود 
االأط��ر القانوني��ة والد�شتوري��ة والت��ي تنطلق من 
ممار�شة ال�شع��ب ل�شلطته يف القرار عرب االنتخاب، 
واختيار القا�ش��ي االأول للب��الد ب�شفافية ونزاهة، 
لتاأت��ي بعدها باق��ي مراحل بناء الدول��ة والنظام 
اأو  املوؤ�ش�ش��ات  ب�ش��ري  االإخ��الل  دون  اجلديدي��ن، 
تعطيله��ا بو�شع ع�ش��ا الفراغ الد�شت��وري يف عجلة 

البالد. 
وينتظ��ر اأن ي��رد احل��راك ال�شعب��ي ي��وم غد على 
ر�شالة ورقل��ة بتجديد "ميثاق" ال�شعب مع اجلي�ش 
والتاأكي��د عل��ى اأن �شع��ار "اجلي�ش وال�شع��ب خاوة � 
خ��اوة" م��ادة اأ�شيلة ل��دى اجلزائريني غ��ري قابلة 

للنقا�ش اأو التفاو�ش. 
وحتظى روؤية اجلي�ش ملخارج االأزمة ب� �شبه اإجماع 
و�ش��ط الطبق��ة ال�شيا�شية ومن ط��رف ال�شخ�شيات 
الوطني��ة، لعل اأح��د اأهمها التحاق اأب��رز املبادرين 
من جمموع��ة "الثالثي" ال�شبت املا�ش��ي، باإ�شداره 
ر�شالة ثانية يوم اأم�ش بقدر ما حملت مقرتحا حلل 
االأزم��ة، اأ�شاد فيه��ا االإبراهيم��ي مبوؤ�ش�شة اجلي�ش 
وبقيادته��ا حتديدا يف الكيفية التي تدير بها ملف 
االأزم��ة ال�شيا�شي��ة يف اجلزائر، حي��ث جاء يف ن�ش 
الر�شال��ة اجلديدة لوزير اخلارجية االأ�شبق اأحمد 
طال��ب االإبراهيم��ي يوم اأم�ش اإق��راره بالدور الهام 
ال��ذي لعبت��ه املوؤ�ش�شة الع�شكري��ة يف احلفاظ على 
�شلمي��ة احل��راك ال�شعبي م��ن خ��الل حر�شها على 
جتن��ب ا�شتعمال العنف، وجتّلى ه��ذا � كما قال � يف 
"عمل قوات االأمن من �شرطة ودرك التي هي على 

متا�ش دائم مع املحتجني. ويطيب يل هنا اأن اأتوجه 
بال�شك��ر والتقدي��ر يف اآن واح��د اإىل اأف��راد ه��ذه 
االأ�ش��الك وهوؤالء املحتجني على حر�شهم امل�شرتك 
على �شلمية امل�ش��ريات ال�شعبية، واأرى يف ذلك بذور 
ثقاف��ة جدي��دة يق��وم عليه��ا �ش��رح الدميقراطية 
غدا، واأعن��ي بذلك ثقافة منع ا�شتعمال العنف من 

اأجل الو�شول اإىل ال�شلطة اأو الت�شبث بها".
املوؤ�ش�ش��ة  اإن  "حق��ا،  ال�شي��اق  ذات  يف  م�شيف��ا 
الع�شكري��ة تت�ش��م باالن�شب��اط وتف��ادي التدخ��ل 
املبا�ش��ر يف ال�ش��اأن الع��ام، لكنه��ا يف ه��ذا الظ��رف 
اخلا���ش يج��ب اأن ُت�شغ��ي اإىل اقرتاح��ات النخ��ب 
وعق��الء الق��وم، واأن ال تك��ون �شن��دا ملوؤ�ش�ش��ات ال 
حتظ��ى بالر�ش��ا ال�شعبي حت��ى واإن كان��ت يف و�شع 
د�شتوري ثابت كان مربجما حلاالت عادية، ولي�شت 

ا�شتثنائية كالتي منر بها اليوم".
وت�ش��اف م�شاعي االإبراهيم��ي اإىل جهود �شيا�شية 
وقي��ادات  املعار�ش��ة  رم��وز  �شعي��دي  عل��ى  اأخ��رى 

املواالة
االأزم��ة  ملخ��ارج  اجلي���ش  روؤي��ة  م�شاط��رة  يف 
ال�شيا�شي��ة با�شتثن��اء اأحزاب مع��روف عنها م�شبقا 
يف  وه��ي  دور،  اأي  اجلي���ش  لع��ب  القطع��ي  رف�شه��ا 
الغال��ب اأح��زاب تعتا���ش عل��ى الرتب��ح ال�شيا�ش��ي 
رغ��م  كب��ري،  انتخاب��ي  بوع��اء  حتظ��ى  ال  لكونه��ا 
عراق��ة  بع�شها، وكثريا م��ا جتد يف حلول "املراحل 
االنتقالي��ة" ح�ش�ش��ا ُمر�شي��ة م��ن التمثي��ل حتت 
م�شمى "الكوطات" ونظ��ام املحا�ش�شة الذي ي�شمن 

لها حق اال�شتمرار يف "التنف�ش" �شيا�شيا. 
وينتظ��ر اأن ت�شه��د جمع��ة الغ��د �شع��ارات و�ش��ور 
"قوي��ة" عل��ى غ��ري العادة ح��ول تالح��م ال�شعب 
بجي�ش��ه وقيادت��ه الع�شكري��ة، يف �شل��وك يتع��دى 
الطاب��ع احل�شاري، اإىل اإب��راز القيم الوطنية التي 
تع��ّود اجلزائري��ون عل��ى اإظهاره��ا وق��ت ال�شدائد 
واملحن الع�شيبة، الإبه��ار العامل مرة اأخرى بلحمة 
اجلزائري��ني، و�شفع املتاآمرين عل��ى ت�شتيت ال�شف 

الوطني الواحد.  

اأكد وزي��ر اخلارجية االأ�شبق الدكت��ور اأحمد طالب 
االإبراهيم��ي، يف بيان له �شدر ي��وم اأم�ش، باأن “احلل 
االأجن��ع لتج��اوز االأزمة احلالية التي مت��ر بها البالد 
يتمثل يف اجلمع بني املرتكزات الد�شتورية يف املادتني 

ال�شابعة والثامنة وما يت�شع التاأويل فيهما”.
ويف الر�شال��ة الثاني��ة له يف ظرف ثالث��ة اأيام، قال 
االإبراهيم��ي “اإن احلل االأجنع يف تقديري هو اجلمع 
ال�شابع��ة  املادت��ني  يف  الد�شتوري��ة  املرتك��زات  ب��ني 
والثامن��ة وم��ا يت�ش��ع التاأويل فيهم��ا على اعتب��ار اأن 
الهب��ة ال�شعبي��ة ا�شتفت��اء ال غبار علي��ه، وبنب بع�ش 
ال�شلط��ة  نق��ل  يف  ت�شاه��م  الت��ي  االإجرائي��ة  امل��واد 

د�شتوريا.
واأ�شاف املتحدث ”ويف كل احلاالت، واأنا الذي جبلت 
عل��ى مّل ال�شمل ودرء الفتن��ة، ودافعت على امل�شاحلة 
الوطني��ة عندم��ا كان ذكره��ا حمرم��ا يف قامو�شن��ا 
ال�شيا�ش��ي، اأرى اأن احلكمة تقت�شي تغليب امل�شروعية 
املو�شوعية على امل�شروعية ال�شكلية انطالقا من حق 
ال�شع��ب يف التغي��ري امل�شتم��ر، فالد�شت��ور ه��و من و�شع 
الب�ش��ر، اأي اأن��ه ال يجب اأن يك��ون متخلفا عن حركة 

الواقع، وال ينبغي اأن يكون ُمعوقا حلركة امل�شتقبل.
وتاب��ع وزي��ر اخلارجي��ة االأ�شب��ق ”هذه ه��ي روؤيتي 
الأح��د خم��ارج االأزم��ة، وه��ي ت�ش��اف اإىل ع�ش��رات 

املبادرات التي طرحته��ا اأحزاب ونقابات و�شخ�شيات 
واأفراد، والتي اأ�شتغ��رب كيف غابت كلها عن اأ�شحاب 

القرار”
و�ش��دد االإبراهيمي باأنه ال يرغب يف اال�شطفاف مع 
جزائ��ري �ش��د اأخر، مو�شح��ا يف هذا ال�شي��اق و”اإمنا 
�شغل��ي ال�شاغ��ل ال��ذي اأ�ش��رتك فيه م��ع كل املخل�شني 
له��ذا الوطن، ه��و كيفية اإنق��اذ بالدي من ه��ذا املاأزق 
ال�شيا�ش��ي باأق��ل التكالي��ف الأن ا�شتم��راره قف��زة يف 
املجه��ول، ف�ش��ال عن كون��ه يزي��د اقت�شادن��ا الوطني 
ه�شا�شة ويهدد اال�شتقرار الذي ال غنى عنه للحفاظ 

على وترية التنمية.

ومل يف��ت املتحدث تقدير عم��ل املوؤ�ش�شة الع�شكرية 
عل��ى اأدائها جتاه االأزمة احلالية حيث اأ�شار بالقول: 
"لقد لعبت املوؤ�ش�شة الع�شكرية دورا هاما يف احلفاظ 
عل��ى �شلمية احلراك ال�شعبي م��ن خالل حر�شها على 
جتن��ب ا�شتعمال العنف، وجتّلى ه��ذا وا�شحا يف عمل 
ق��وات االأمن م��ن �شرط��ة ودرك التي ه��ي على متا�ش 
دائم مع املحتجني. ويطيب يل هنا اأن اأتوجه بال�شكر 
اأف��راد ه��ذه االأ�ش��الك  اإىل  اآن واح��د  والتقدي��ر يف 
وه��وؤالء املحتجني على حر�شهم امل�شرتك على �شلمية 
امل�شريات ال�شعبية، واأرى يف ذلك بذور ثقافة جديدة 
يق��وم عليها �ش��رح الدميقراطية غ��دا، واأعني بذلك 
ثقاف��ة من��ع ا�شتعم��ال العنف م��ن اأج��ل الو�شول اإىل 

ال�شلطة اأو الت�شبث بها. 
واأعاب وزي��ر اخلارجية االأ�شبق عل��ى احلراك رغم 
بلوغ��ه م�شت��وى عاليا م��ن الن�شج والوع��ي وقوعه يف 
ف��خ "لغة التخوين اجتاه بع�ش القي��ادات ال�شيا�شية، 
اأو جه��ات من الوطن، اأو االإ�ش��اءة اإىل قيادة املوؤ�ش�شة 
الع�شكري��ة، اإال اأن��ه علين��ا جميعا احلف��اظ على هذا 
املك�ش��ب احل�ش��اري، واأن ن�شل��ح ب��ني كل االأط��راف ما 
ا�شتطعن��ا اإىل ذلك �شبيال، واأن ن�شتخل�ش من احلراك 
ال�شع��ارات اجلامع��ة وم��ن بينه��ا “اجلزائريني خاوة 

خاوة” و”اجلي�ش ال�شعب خاوة خاوة" .

االأعلى  االإ���ش��الم��ي  املجل�ش  ع��ام  اأم��ني  وذّك���ر 
موؤ�ش�شة  تواجه  التي  بالتحديات  اأم�ش،  اأول 
اجلي�ش اليوم، وهي حتارب على اأكرث من جبهة، 
تفادي  –ي�شيف-  اليوم  اجلي�ش  اأولوية  الأن 
جمموعة  يفتح  د���ش��ت��وري  ف���راغ  يف  ال��دخ��ول 
امليلي�شيات  مثل  اأزم���ات  �شكل  يف  اجلبهات  من 
الدولة  اإف��راغ  الدولية،  والتدخالت  امل�شلحة، 
وليبيا  العراق  يف  حدث  ما  مثل  حمتواها،  من 
للجماعات  وانت�شار  الغربية  للدول  تدخل  من 
التي  "داع�ش"  كحركة  امل�شلحة  االإره��اب��ي��ة 
فراغا  تعي�ش  التي  املناطق  يف  اأ�شا�شا  تقتات 

د�شتوريا وغيابا للدولة.        
مهمة  نقطة  عن  بومدين  بوزيد  حت��دث  كما 
حترير  "م�شاألة  وهي  اجلي�ش  خطاب  يف  وردت 
اال�شتقالل، من خالل فك االرتباط مع الهيمنة 
باالقت�شاد  اأ�شرت  التي  املبتذلة  الفرن�شية 
وباجلامعات  اجل��زائ��ري  وب��ال��ذك��اء  الوطني 
اجلزائرية واأ�شرت بالثقافة اجلزائرية، وهنا 
–ي�شيف بوزيد- لي�ش املق�شود اللغة الفرن�شية 
التي تعترب مرياثا اأو الذين يكتبون بالفرن�شية، 
التي  الفرن�شية  الهيمنة  ه��و  املق�شود  واإمن���ا 
ا�شتطاعت باآلية الف�شاد اأن ترت�شخ اأكرث مبعنى 
دول  يف  عموما  اال�شتعمارية  ال��دول  جميع  اأن 
متجددة،  هيمنة  تعي�ش  اال�شتقالل،  بعد  ما 
عن  ا�شتعمارها  يختلف  التي  بريطانيا  فمثال 
البلدان  بع�ش  يف  تتم  هيمنتها  لكن  الفرن�شيني 
النزاع  خلق  يف  وخ�شو�شا  امل��خ��اب��رات  ع��رب 
بريطانية  اإ�شتخباراتية  مهمة  وهي  الديني 
الفرن�شية  املخابرات  اأم��ا  بامتياز،  واأمريكية 
واجلو�ش�شة  االقت�شاد  على  اأ�شا�شا  فتلعب 
املف�شدين  من  با�شمها  يحكم  ومن  االقت�شادية 
ف�شادا كلما تو�شعت هيمنتها،  اأكرث  كانوا  وكلما 

االإدارة  ي�شتخدمون  ال  الفرن�شيون  وه��ن��ا 
منذ  ورثناها  التي  الفا�شدة  البريوقراطية 
اجلزائر  يف  االإدارية  الذهنية  ومنه   ،1962
وخ�شو�شا  املقبلة،  ال�شنوات  يف  تتغري  اأن  عليها 
موارد  من  ل���الإدارة  العليا  املدر�شة  تنتجه  ما 
ب�شرية غري ذكية ال يف العمل ال�شيا�شي وال يف 

تطوير االإدارة اجلزائرية".
واأ�شار بومدين بوزيد اإىل "نقطة ال تقل اأهمية 
املوؤ�ش�شة  خطاب  يف  عنها  وم�شكوت  �شبق  عما 
اأن  وهي  االإع��الم،  و�شائل  طرف  من  الع�شكرية 
بع�ش التيارات االق�شائية من الي�شار املتطرف 
جتد  ال  العرق،  واإىل  اللغة  اإىل  تعود  قد  التي 
جتد  ما  بقدر  النزيهة،  االنتخابات  يف  مالذها 
ونظام   ، التاأ�شي�شية  املجال�ش  يف  اأ�شا�شا  مالذها 
االنتخابات،  تزوير  املحا�ش�شة،  الكوطات، 
املحا�ش�شة داخل االإدارة الإر�شائهم اأو الإ�شكات 

جهة معينة".       
ب��وم��دي��ن ع���ن خ��ط��اب اجلي�ش  اأع�����اب  ك��م��ا 
ا�شتخدامه بع�ش امل�شطلحات غري الدبلوما�شية 
مثل كلمة "خبيثة"، لعل الذي يكتب –كما قال 
بوزيد- مل ي�شع يف ذهنه اجلانب الدبلوما�شي، 
العام  وللراأي  ل�شيا�شيني  موجه  اخلطاب  واأن 
الوطني والدويل، موؤكدا باأن العفوية ال�شعبية 
املوجودة يف احلراك ال ميكن اتهامها كلها باأنها 
هذه  ت�شتغل  اأن  "ميكن  ود�شائ�ش،  م��وؤام��رات 
هذا  من  احلراك  يف  ال�شافية  والنية  العفوية 
هذه  ن�شف  اأن  ميكننا  ال  لكن  ذاك،  اأو  الطرف 
عن  اأ�شا�شي  تعبري  هي  التي  ال�شعبية  العفوية 
وتعبري  عديدة،  ل�شنوات  اأهدرت  التي  الكرامة 
عند  موجودا  كان  �شيا�شي  يتم  وعن  غنب  عن 
ي�شتغل من بع�ش  التعبري قد  اجلزائريني، هذا 

االأطراف لكن ال ينبغي و�شفه باخلبيثة".

قرر قا�شي احلكم مبحكمة اجلنح ب�شيدي احممد 
باجلزائر العا�شمة، اأم�ش االأربعاء، تاأجيل ق�شية 
واملتعلقة  "البو�شي"  املدعو  �شيخي  كمال  املتهم 

باملحافظني العقاريني، اإىل يوم 19 جوان.
وتتعلق هذه الق�شية بالوثائق والدفاتر العقارية 

وعقود امللكية اخلا�شة ب�شركة "كمال �شيخي".
احلب�ش  رهن  املتواجد  �شيخي  كمال  املتهم  ومثل 
اأمام حمكمة  اآخرا،  متهما   12 رفقة  االحتياطي، 
من  يوجد  ملفات  اأربعة  يف  ويتابع  احممد  �شيدي 
الكوكايني  تهريب  بق�شية  املتعلق  امللف  بينها 

الذي" مل يربمج بعد"، ح�شب م�شدر ق�شائي.
وكان وزير العدل ال�شابق، قد ك�شف اأن التحقيق 
الكوكايني  من  كغ   700 من  اأكرث  حجز  ق�شية  يف 
مبيناء وهران اثبت تورط اإىل جانب كمال �شيخي 
عدد من االأ�شخا�ش يف ق�شايا الف�شاد وتلقي مزايا 

مقابل ت�شهيالت.
واأ�شاف اأن التحقيق االبتدائي اأف�شى اإىل تقدمي 
مقابل  م��زاي��ا  وتلقي  الف�شاد  بتهمة  اأ�شخا�ش 
ت�شهيالت للمتورط الرئي�شي يف ق�شية الكوكايني 

لكن يف اإطار ن�شاط اآخر له كالرتقية العقارية.

اأمرت اأم�ش، املحكمة العليا باإحالة ملف اجلرنال املتقاعد عبد القادر اآيت وعرابي، املعروف با�شم ح�شان،  
الع�شكرية  املحكمة  من  حقه  يف  ال�شادر  احلكم  اإلغاء  بعد  بالبليدة،  الع�شكرية  اال�شتئناف  حمكمة  اإىل 

مبر�شى الكبري يف وهران.
واأكد مقران اآيت العربي  حمامي اجلرنال ح�شان يف ت�شريح اإعالمي باأنه ”�شيتم حتديد موعد املحاكمة 

قريًبا. 
وكان قد ُحكم على اجلرنال ح�شان باملحكمة الع�شكرية يف وهران بال�شجن خم�ش �شنوات”.

واعتقل اآيت وعرابي امل�شوؤول عن فرع مكافحة االإرهاب يف جهاز الديارا�ش �شابقا، يوم 28 اأوت 2015 
ووجهت له تهم  “اإتالف وثائق وخمالفة التعليمات الع�شكرية” و�شدر حكم ب�شجنه خم�شة �شنوات يف �شهر 

نوفمرب من العام نف�شه.

قرب  وتفتي�ش  بحث  دوري��ة  اإثر  اجل��اري  االأ�شبوع  ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  ك�شفت 
بيان  االأول  اأم�ش  اأورده  ما  ح�شب  والذخرية  لالأ�شلحة  خمباأ  بتمرنا�شت  احلدودي  ال�شريط 

لوزارة الدفاع الوطني.
مفرزة  ك�شفت   املعلومات  ا�شتغالل  وبف�شل  االإره��اب  مكافحة  اإطار  ويف  انه  البيان  يف  وجاء 
ال�شريط  ق��رب  وتفتي�ش  بحث  دوري��ة  اإث��ر   2019 م��اي   20 ي��وم  ال�شعبي  الوطني  للجي�ش 
ال�شاد�شة، خمباأ لالأ�شلحة والذخرية يحتوي على  الع�شكرية  احلدودي بتمرنا�شت بالناحية 
 TNTوم�شد�ش ر�شا�ش من نوع كال�شينكوف و1،8 كيلوغرام من مادة  RPK نوع  ر�شا�ش من 

باالإ�شافة اإىل كمية  من الذخرية.
تاأتي هذه العملية -ي�شيف البيان-"لتوؤكد مرة اأخرى على اليقظة العالية واحلر�ش ال�شديد 
لوحدات اجلي�ش الوطني ال�شعبي املرابطة على احلدود يف احلفاظ على �شالمة ترابنا الوطني 

واإحباط اأية حماولة للم�شا�ش باأمن وا�شتقرار البالد

اجلمعة  غدا  الختبار  خاوة" حتت  ـ  خاوة  وال�سعب  "اجلي�س 

الإبراهيمي يقرتح حال لتجاوز الأزمة

هذه اأخطار الفراغ الد�ستوري

 تاأجيل حماكمة "البو�سي" اإىل يوم 19 جوان 

اإعادة فتح ملف اجلرنال ح�سان

ك�سف خمباأ لالأ�سلحة والذخرية بتمرنا�ست

ق. و

عبد الرحمان �شايبي 

ع. �ش

الوطني
قال اأمني عام املجل�ش االإ�شالمي االأعلى الباحث االأكادميي بوزيد بومدين، 

باأن رهان اليوم هو "كيف لنا اأن نحافظ على الدولة ونغري ال�شلطة، وعلى هذه 
االأخرية اأن تذهب، كما طالب احلراك، لكن ال ميكن للدولة اأن تذهب الأن كيان 

الدولة تاريخي واأ�شا�شي لي�ش قابل للنقا�ش".

ق.و

ق.و



حتولت ع�سية اأم�س العديد من 
املحاور الطرقية مبدينة باتنة، 
ت�ساقط  ــر  اإث مائية  بــرك  اإىل 
ــار رعــديــة غــزيــرة دامــت  ــط اأم
قرابة ال�ساعة من الزمن، حيث 
ان�سدادا  الطرقات  بع�س  عرفت 
مل  التي  املائية  للمجاري  كليا 
ظل  يف  التطهيـر  حمالت  مت�سها 

امتالئها بالقمامة واالأتربة.
امل�سوؤولني  اأن  مواطنون  وقــال 
الدر�س  يحفظوا  مل  املحليني 
التي  الــفــيــ�ــســانــات  رغـــم  بــعــد، 
مرة   كــل  يف  املــديــنــة  ت�سهدها 
اآخرها، تلك �سهدتها  والتي كان 
نتيجة  املــا�ــســي  الــعــام  املــدنــيــة 
ــوعــات  ــال ــب انـــ�ـــســـداد اأغـــلـــب ال
باالأتربة والقمامة حيث كادت 
اإىل  �سف  كارثة،  يف  تت�سبب  اأن 

ذلك حتول العديد من الطرقات 
كلما  كــبــرية  مــائــيــة  بـــرك  اإىل 
االأمطار،  من  قطرات  ت�ساقطت 
وهو ما اعتربه املعنيون ف�سال من 
مياه  ت�سريف  يف  ال�سلطات  قبل 
االأمطـار، رغم توفر االإمكانيات 
وخلق موؤ�س�سة خا�سة بالنظافة 

وتنقية املحيط.
ــة  ــوالي ــي عــا�ــســمــة ال ــس ــ� وحتحُ
ال�سوداء  النقاط  مــن  العديد 
والتي  طــرقــاتــهــا  �سبكة  ــرب  ع
كلما  بـــحـــريات  اإىل  ــول  ــح ــت ت
كادت  فيما  االأمطار،  ت�ساقطت 
املدينة تغرق يف املياه يف العديد 
القمامة  ب�سبب  ـــــرات،  امل مــن 
واالأتربة التي غالبا ما تت�سبب 

يف �سد البالوعات واملجاري.

تعي�ش عدة اأحياء مبدينة باتنة، على وقع كارثة �شحية قد تكون نتائجها وخيمة على ال�شكان، ب�شبب اهرتاء �شبكات املاء ال�شروب التي يعود تاريخ 
اإجناز بع�شها اإىل الفرتة ال�شتعمارية ومل يتم جتديدها حلد اليوم، وهو اأمر غري مقبول، ح�شب املواطنني الذين اأ�شبحوا مهددين بالأمرا�ش، ناهيك 

عن الت�شربات املنت�شرة عرب عديد النقاط، وهو ما اأدى اإىل �شعف اإي�شال املاء لعدة مناطق ت�شم كثافة �شكانية كبرية.

هــذه  اأن  مواطنــون  واأفــاد 
الو�ســعية ت�ســتدعي تدخــال 
املعنيــة،  لل�ســلطات  �ســريعا 
خا�ســة اأن املياه التي ت�سخها 
وتنبعــث  ملوثــة  حنفياتهــم 
منهــا روائح كريهــة وهي غري 
حيــث  لال�ســتهالك،  �ســاحلة 
نقــاط  اكت�ســاف  موؤخــرا  مت 
اختــالط ميــاه ال�ســرب مبياه 
مــن  العديــد  عــرب  ال�ســرف 
االأحيــاء علــى غــرار، 1200 
م�سكن، الب�ستان، حي ال�سهداء، 
دوار الدي�س، وح�سبما علمته 
التحاليل  نيوز" اأن  "االأورا�س 
املخربيــة ك�ســفت عــن وجود 
تلــوث كبــري ناجم عن ت�ســرب 
وكحــل  امل�ســتعملة  امليــاه 
احرتازي با�سرت وحدة املياه  
بقطــع التموين عــن االأحياء 
املت�سررة مبياه ال�سرب الإجراء 
بكرتبولوجيــة،  حتاليــل 
وكلورة ال�سبكتني بالتعاون مع 
مديرية املوارد املائية للوالية 
ال�ســياق  ذات  يف  وك�ســفت 
م�ســالح هذه االأخرية باأنه مت 
الرئي�ســية  ال�ســبكة  جتديــد 
لتوزيع املياه ال�سروب املهرتئة 
بحــي الب�ســتان بعد اكت�ســاف 
االأمــر �ســهر مار�ــس الفــارط، 
لتعرف باقي االأحياء املذكور 
بعــد اإعالمها حماولة احتواء 

اجلهــات  طــرف  مــن  الو�ســع 
القنــوات  الإ�ســالح  الو�ســية 
اإنهــاء  وحماولــة  القدميــة 
معاناة املواطنني الذين طالبوا 
باالإ�سراع يف حل امل�سكلة التي 
زادت مــن حدة اأزمــة العط�س 
واأجربتهــم على اللجــوء اإىل 

ال�سهاريج.
االإطــار  هــذا  يف  واأرجعــت 
م�ســالح خمت�ســة من مديرية 

املوارد املائية اأن م�سكل احلفر 
واالإي�ساالت الع�سوائية للمياه 
مــن طــرف ال�ســكان �ســاهم يف 
ت�سرر ال�ســبكتني ما ت�سبب يف 
ــجل اأي�ســا  تلوث املياه، فيما �سحُ
�ســعوبات تتمثل يف ت�ســربات 
كثــرية موجودة على م�ســتوى 
القدميــة  التوزيــع  �ســبكات 
والتو�سيالت الفردية، ووجود 
�سبكة �سرف املياه فوق �سبكة 

توزيع املياه يف اأغلب احلاالت، 
مطابقــة  عــدم  اإىل  اإ�ســافة 
االإجنازات اجلديدة للمعايري 
التقنية وتدخل املقاولني على 
�ســبكة التوزيع اجلديدة، ويف 
ظل ما تعي�ســه اأحيــاء  بلدية 
باتنــة يبقى املواطن املت�ســرر 
الوحيــد الذي يدفع ب�ســحته 

�سريبة باه�سة الثمن.

مت �سحب اأزيد من 500 مليار 
االأ�ســبوعني  خــالل  �ســنتيم 
االأولني من �ســهر رم�ســان من 
خمتلــف املكاتــب الربيديــة 
بوالية باتنة، ح�سب ما ك�سف 
عنه املكلــف باالإعالم بربيد 
اجلزائــر بالوالية، وح�ســب 
ذات املتحــدث اأنــه مت توفــري 
�سيولة معتربة وتوزيعها على 
خمتلــف املكاتــب الربيديــة 
البالــغ عددهــا 140 مكتــب 
وكــذا 35 موزع اآيل، 20 منها 
ببلديــة باتنــة و15 موزعــا 

عرب بلديات الوالية.
فقــد  امل�ســدر  ذات  وح�ســب 
دوريــات  تخ�ســي�س  مت 
االأمــوال،  لتوزيــع  خا�ســة 

اإىل  يوميــا  مبعدلدوريتــني 
جانب ت�ســخري اأعوان ملتابعة 
حركــة االأمــوال عــرب اإقليــم 
برجمــة  مت  فيمــا  الواليــة، 
التوقيــت الليلي الذي �ســيبداأ 
من الع�ســر االأواخر من ال�سهر 
رم�سان، من جهة اأخرى عرف 
قطاع الربيد بالوالية اإعادة 
تهيئــة للعديــد مــن املكاتــب، 
عديــد  مــن  ا�ســتفاد  فيمــا 

امل�ســاريع جلها قيــد االجناز، 
االأ�ســغال  بهــا  و�ســلت  اأيــن 
مراحــل متقدمــة علــى غرار  
مكتب للربيــد طريق تازولت، 
عــن  عبــارة  املقــر  كان  اأيــن 
حمــالت الرئي�ــس وكــذا مقــر 
ال�سرائب قدميا بحي بوعقال 
اإىل  حتويلــه  مت  والــذي 
مكتــب للربيد باالإ�ســافة اإىل 
حمــالت الرئي�ــس املتواجــدة 
يف كل املعذر وال�ســمرة وحتى 

بالنوادر اإىل مكاتب بريدية، 
حيــث بحُرجمت الإن�ســاء مكتب 
 3 حملــة  مــن  كل  يف  للربيــد 
و1650 واأي�ســا بعــدل بحــي 

بوزوران.
ت�ســعى  اآخــر  �ســياق  ويف 
م�ســالح مديريــة الربيد اإىل 
خــالل  مــن  القطــاع  رقمنــة 
توفــري العديــد مــن اخلدمات 
والتطبيقــات الهاتفيــة علــى 
اأيــن  مــوب"  "بريــدي  غــرار 

ي�ســتطيع املواطــن مــن خالله 
الكهربــاء  فواتــري  ت�ســديد 
والغــاز واملــاء وحتــى الهاتف 
االأر�سي وغريها من الفواتري، 
علــى  االإطــالع  اإىل  اإ�ســافة 
تطبيــق  بوا�ســطة  الر�ســيد 
تطبيــق  وكــذا  "ر�ســيدي" 
"ر�سيمو" اأين ميكن من خالله 
توحيــل  اأو  الر�ســيد  تعبئــة 
الر�ســيد الأي �ســخ�س اآخر يف 

اأي مكان.

اهرتاء ال�شبكات وت�شجيل عدة نقاط �شوداء باأحياء �شعبية

ح. ب

الأمرا�ض املتنقلة عبـر املياه تهدد �سكان باتنة

ن.م

بعد الوقفة االحتجاجية االأخيــرة

البالوعات امل�شدودة حتول طرقات اإىل بحريات 

ببلدية  االأول،  اأمـ�س  حلت 
الق�سبات غرب والية باتنة، 
من  متكونة  م�سرتكة  جلنة 
والريا�سة،  ال�سباب  مــديــر 
مدير البيئة ومدير ال�سحة، 
املطالب  على  ــرث  اأك للوقوف 
واالجتماعية  الــتــنــمــويــة 
دخلوا  والتي  البلدية  ل�سكان 
ب�سببها يف حركة احتجاجية 
املرافق  اأغــلــب  خاللها  لت  �سحُ

احليوية.
ال�سالفـة  القطاعات  مــدراء 
ال�سكان  اأمام  تعهدوا  الذكـر، 
قطاعاتهم  مــ�ــســاكــل  بــحــل 
حيث  بالبلدية،  املطروحة 
الليلية  املناوبة  فتح  �سيتم 
متعددة  العيادة  م�ستوى  على 
اليوم،  من  ابتداء  اخلدمات 
عــيــادة  فــتــح  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 
بو�سالح،  ال�سكاين  التجمع 
امللعب  اأ�سغال  �ستنطلق  فيما 
الــبــلــدي واملــلــعــب اجلــــواري 
على  املقبل  االأ�ــســبــوع  خــالل 
�سيتم  كما  تــقــديــر،  اأقــ�ــســى 

بحاويات  البلدية  تــزويــد 
يتعلق  فيما  ـــا  اأم الــقــمــامــة، 
مب�سكل التزود باملاء ال�سروب 
عرب  املياه  �سخ  اليوم  �سيتم 
االأنبوب اجلديد وذلك ملعرفة 

قدرة ال�سخ.
اأن  البلدية  �سكان  ــاأمــل  وي
ـــذه الـــوعـــود على  جتــ�ــســد ه
�سنوات  بعد  ــواقــع،  ال اأر�ـــس 
تعلق  ما  خا�سة  املعاناة،  من 
الــذي  ال�سحة  بقطاع  منها 
ال�سكاوي  نــحــوه  ت�ساعدت 
ال�سنوات  خالل  ملفت  ب�سكل 
االأخرية، ب�سبب تواجد عدة 
اخلدمة  خــارج  عالج  قاعات 
وكــــذا تــعــنــت الــ�ــســلــطــات يف 
فتح  ــب  ــطــل مل اال�ــســتــجــابــة 
العيادة  م�ستوى  املناوبة على 
متعدد اخلدمات، حيث غالبا 
اأنف�سهم  املــر�ــســى  يــجــد  مــا 
اإىل  التنقل  عــلــى  جمــربيــن 
نقاو�س  اأو  �سطيف  واليـــة 
خالل  العالج  تلقي  اأجــل  من 

الفرتة الليلية.   

ال�سلطـات تعجز عن ت�سريف 
املياه بباتنـة

ال�سلطات الولئية تلتفت
 اإىل بلدية الق�سبات
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حفيظة. ب

ن.م
خالل االأ�شبوعني االأولني من رم�شان

�سحب 500 مليــار من مكاتب بريد باتنة 

�شميحة. ع



حيث طالب االأع�ساء يف بيان 
"االأورا�س  حت�سلت  تو�سيحي 
نيـوز" على ن�سخة منه، طالبوا 
خن�سلة  واليــة  وايل  بتدخل 
على  والــوقــوف  كمال  نوي�سر 
يف  الــبــلــديــة،  ت�سيري  حقيقة 
باخلرق  البيان  و�سفه  ما  ظل 
من  والنظم  للقوانني  ال�سريح 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  طــرف 
من  جملة  عــن  ف�سال  البلدي، 
امل�سوؤول  طالت  التي  االتهامات 
قاي�س،  مــديــنــة  عــلــى  االأول 
للتوا�سل بذلك حالة االن�سداد 
ــذي  ال االأمــــر  وهـــو  باملجل�س، 
اهتمامات  على  �سلبا  انعك�س 
يطالب  الـــذي  املحلي  الــ�ــســارع 
ــاوز  ــل مـــرة بــ�ــســرورة جت يف ك
اجلهود  وتــكــاثــف  اخلـــالفـــات 
ان�سغاالته  يف  املواطن  خلدمة 
اليومية، و�سعية جعلت اأحياء 
عزلة  تعي�س  قــايــ�ــس  بــلــديــة 
�سبكة  تدهور  نتيجة  خانقة 
الطرقات التي حتولت اإىل حفر 
واأخاديد نتيجة اجنراف الكثري 
من اأجزائه، اإ�سافة اإىل الغياب 
التنمية  مظاهر  ملختلف  التام 

ونقائ�س  احل�سارية،  والتهيئة 
نواحي  خمــتــلــف  يف  مــتــعــددة 
للمواطنني  اليومية  احلــيــاة 
الذين ي�ستكون العزلة وتدهور 
وانعدام  والــطــرقــات  امل�سالك 
ــق  ــراف وامل الــ�ــســبــكــات  خمتلف 
العمومية التي من �ساأنها �سمان 
البلدية  ل�سكان  كرمية  حياة 
وقراها، يف ظل غياب �سبه تام 
حرمت  التي  العمومية  لالإنارة 
�سكان املنطقة التنقل يف الفرتة 
الليلية  تزامنا مع �سهر رم�سان 
مع  منازلهم  التزام  واأجربتهم 
حلول الظالم، مع تزايد انت�سار 
واحل�سرات  الكريهة  الــروائــح 
الرمي  عــن  الناجمة  ال�سارة 
الع�سوائي على قارعة الطريق 
واأطــفــال  �سباب  يــعــاين  كما   ،
املــرافــق  ــدام  ــع ان مــن  املنطقة 
اجلوارية  واملالعب  الرتفيهية 
البطالة  م�سكل  اإىل  اإ�ــســافــة 
�سباب  اأو�ـــســـاط  ينخر  ـــذي  ال
فر�س  اإنعدام  ظل  يف  املنطقة 
ال�سغل ومنا�سب عمل م�ستقرة.
العديد  نا�سد  ال�ساأن  هذا  ويف 
املرات  عديد  املنطقة  �ساب  من 

راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
وو�سع  للتدخل  الوالية  وايل 
باملجل�س  االن�سداد  حلالة  حد 
وتكليف الدائرة لت�سيري �سوؤون 
الو�سول  غاية  اإىل  البلدية 
اإىل اأر�سية اتفاق بني الرئي�س 
برجمة  قــ�ــســد  ـــاء   ـــس ـــ� واالأع
امت�سا�س  �ساأنها  مــن  م�ساريع 
اأغلبية  يعانيها  التي  البطالة 
جهتهم  مــن  الــبــلــديــة،  �ــســبــاب 
التجمعات  �سكان عديد  يعاين  
غياب  من  احل�سرية  ال�سكنية 
كالهرباء  احليوية  ال�سبكات 

والغاز.
ا�ستياءهم  املواطنون  واأبــدى 
الو�سية  امل�سالح  غياب  اأمـــام 
امل�ساريع  خمــتــلــف  ــــاز  اإجن يف 
ــال  ــم ــل االإه اجلـــواريـــة، يف ظ
املرافق  خمتلف  ي�سود  الـــذي 
امل�سافرين  كمحطة  العمومية 
وال�سد  نوفمرب  اول  وحديقة 
وم�ساكل  القي�س  فم  التاريخي 
مبختلف  ـــرية  ـــث ك تــنــمــويــة 
احل�سرية  ال�سكنية  التجمعات 

مبدينة قاي�س.

واليـــة  وايل  اأمـــ�ـــس  ـــرف  اأ�ـــس
على  كــمــال،  نوي�سر  خن�سلة 
اإطالق م�ساريع تنموية وتفقد 
خن�سلة،  بــبــلــديــات  ـــــرى   اأخ
ــة، قــايــ�ــس، تــاوزيــانــت،  ــام احل
وقف  اأيـــن  و�سليا،  بوحمامة 
اخلا�س  املائي  اخلزان  م�سروع 
خن�سلة  مدينة  �سمان  بتزويد 
فيما  لل�سرب  ال�سالح  بــاملــاء 
اأ�سغال  انطالق  اإ�ــســارة  اأعطى 
احلامة  البلدي  امللعب  تغطية 
وكــذا  اال�سطناعي  بالع�سب 
تزويد  انطالق  اإ�سارة  واإعطاء 
بالكهرباء  فــا�ــســالــو  منطقة 
الريفية اخلا�سة وكذا اإعطاء 
ــارة انــطــالق اأ�ــســعــال ربط  ــس اإ�

بالكهرباء  ارتـــوازي  بئر   20
قني�س  مب�ستثمرة  الفالحية 

حممد باحلامة.

اخلدمة  حيز  و�ــســع  مت  كما 
بقاي�س  لعجاردية  حي  لربط 
اأ�سغال  اإطالق  وكذا  بالكهرباء 

التموين بالكهرباء حلي االمل 
م�سروع  تفقد  وكـــذا  بقاي�س 
املياه  �سبكة  تــاأهــيــل  اإعــــادة 
كما  بقاي�س،  لل�سرب  ال�ساحلة 
ا�سرف على و�سع حيز اخلدمة 
اخلزان املائي ذو ال�سعة 1000 
التخزين  عملية  لتدعيم  م³ 
وتفقد  تـــاوزيـــانـــت  بــبــلــديــة 
ببلدية  تاغري�ست  �سد  م�سروع 
بلفونا�س  بئر  وو�سع  يابو�س 
منطقة  لتزويد  اخلدمة  حيز 
ال�سروب،  باملاء  ب�سليا  املزروب 
اأ�سغال  انطالق  اإ�سارة  واإعطاء 
م�سروع التموين بالغاز الطبيعي 
فلو�س  بن  علي  اأوالد  مبنطقة 

ببوحمامة.

طالبوا بفتح حتقيق يف التجاوزات احلا�شلة 

اتهموه بتعطيل التنمية بالبلدية

بقيمة 360 مليون

�سراع املنتخبني ُيعطل التنمية بقاي�ض

اإطالق عدة م�ساريع تنموية بخن�سلة

البلدية تعي�ش على وقع ان�شداد طال اأمده

خالل زيارة الوايل لـ5 بلديات

اأعرب �سكان تعا�سدية االأمل الواقعة 
العلمة  لــبــلــديــة  الــ�ــســرقــي  بــاملــخــرج 
من  تخوفهم  عن  �سطيف  واليــة  �سرق 
اإجنرافات الرتبة الناجمة عن بناءات 
هذه  مبــحــاذاة  اإجنــازهــا  يتم  عقارية 
هذه  قاطنو  تفاجاأ  حيث  التعا�سدية، 
الإجنــاز  م�سروع  بــوجــود  التعا�سدية 
امل�ساحات  ح�ساب  على  جديدة  �سكنات 
اخلـــ�ـــســـراء املــــوجــــودة بـــجـــوار هــذه 

التعا�سدية.
العقاري  املرقي  فاإن  املحتجني  وح�سب 
اخل�سراء  امل�ساحات  على  بالتعدي  قام 
لتحويلها  عليها  اال�ستيالء  خــالل  من 
الو�سعية  وهــي  جــديــدة،  �سكنات  اإىل 
التي ت�سببت يف خماطر كبرية على هذه 
باتت  حيث  ملوقعها  بالنظر  ال�سكنات 

عن  ف�سال  الــرتبــة  ــراف  ــاجن ب مــهــددة 
باتت  حيث  املنازل،  يف  ت�سققات  وجود 
املحتجني  ال�سكان  ح�سب  الو�سعية 
ال�سلطات  تدخل  وت�ستدعي  خطرية 

املحلية يف اأقرب وقت ممكن.
املحتجون  طــالــب  ـــر  اأخ جــانــب  ومـــن 
امل�ساحات  منح  ب�سرورة فتح حتقيق يف 
اخل�سراء التي مت منحها الإجناز م�ساكن 
هذا  اأن  ال�سكان  يــرى  حيث  جــديــدة، 
مطالبني  متاما  قانوين  غري  االإجـــراء 
بالرتاجع عنه وتدخل اجلهات املعنية 
يف  احلا�سلة  لــلــتــجــاوزات  حــد  لو�سع 
حقهم، فيما مل نتمكن من احل�سول على 
املرقي  اأو  البلدية  رد من طرف م�سالح 

العقاري بخ�سو�س هذه الق�سية. 

حممد  �سطيف  بلدية  رئي�س  ك�سف 
الــ�ــســريــف بـــورمـــاين خـــالل اأ�ــســغــال 
الدورة غري العادية للمجل�س ال�سعبي 
م�سالح  تعطيل  عــن  لبلدية  البلدي 
ال�سابق  الــوايل  عهد  خــالل  الــواليــة 
مداولة،   90 حلوايل  مع�سكري  نا�سر 
يعود  ما  منها  تاأ�سرية  دون  بقت  حيث 
ما  وهــو   ،2016 �سنة  اإىل  تاريخها 
بعا�سمة  امل�ساريع  �سري  على  �سلبا  اأثر 

الوالية.
�سحية  �ــســطــيــف  بــلــديــة  وراحـــــت 
عديد  يف  ن�سبت  الــتــي  الــ�ــســراعــات 
املجال�س البلدية وم�ست اأي�سا املجل�س 
ال�سعبي الوالئي الذي مت �سل حركته 
واالأرندي  االأفالن  بني  ال�سراع  ب�سبب 
الوايل  ودخول  املجل�س،  رئا�سة  حول 
ال�سراع  وو�سول  اخلط  على  ال�سابق 
الف�سل  عدم  مع  العدالة  اأروقــة  اإىل 

يبقى  حيث  االآن  حد  اإىل  الق�سية  يف 
اليوم،  حلد  م�سلوال  الوالئي  املجل�س 
وهو ما يعك�س حالة الت�سيب الذي راح 
�سحيتها املواطن بالدرجة االأوىل، يف 
انتظار فتح �سفحة جديدة مع الوايل 

اجلديد حممد بلكاتب.
بعا�سمة  التمنية  وتــرية  وتراجعت 
الوالية خالل ال�سنوات االأخرية وهو 
خالل  مــن  وا�سحا  ــدا  ب الـــذي  االأمـــر 
عليها  تتواجد  التي  املزرية  احلالة 
التي  وال�سوارع  االأحــيــاء  من  العديد 
ال�سيما  بريقها  ت�ستعيد  اأن  تنتظر 
وكذا  الطرقات،  بو�سعية  يتعلق  فيما 
املرتاكمة  االأو�ساخ  عن  ف�سال  االإنــارة 
والتي كانت �سببا يف اإمتعا�س املواطنني 
يف هذه االأحياء من تقاع�س ال�سلطات 
املحلية عن القيام بالدور املنوط بها.

�سطيف  بلدية  مــن  م�سادر  اأكـــدت 
عن اكت�ساف ثغرة مالية يف ميزانية 
وهو  االجتماعية  اخلــدمــات  جلنة 
ت�سبب يف عدم جتديد  الــذي  االأمــر 
بني  املهام  وا�ستالم  وت�سليم  املكتب 
االإدارة ال�سابقة واالإدارة اجلديدة، 
ــاإن  وحــ�ــســب املــعــلــومــات املــتــوفــرة ف
الثغرة املالية مت اكت�سافها يف ح�ساب 
 360 تناهز  بقيمة  قــدرت  اللجنة 
مليون �سنتيم، مع وجود ديون اأخرى 
تتعلق  موثقة  وغــري  مــ�ــســددة  غــري 
وقدرت  املطاعم  اأحد  من  مب�ساريف 
مليون   200 مبــبــلــغ  االأخـــــرى  ــي  ه

�سنتيم.
وت�سم جلنة اخلدمات االجتماعية 
وح�سب  عـــامـــل،   1000 قـــرابـــة 
تتعلق  املالية  الثغرة  فاإن  املعلومات 
بطاقات  تكاليف  بت�سديد  اأ�سا�سا 
االحتاد  نقابة  يف  العمال  انخراط 
اأي  دون  اجلزائريني  للعمال  العام 
�سند قانوين ودون اأي وثيقة اإثبات، 
مع العلم اأن العمل النقابي هو عملية 
االنخراط  مبلغ  وت�سديد  اختيارية 

يتم من طرف العامل ولي�س من طرف 
ومت  االجتماعية  اخلــدمــات  جلنة 
تقدير قيمة هذه البطاقات امل�سددة 
بنحو 100 مليون �سنتيم وهي تخ�س 

فرتة الثالث ال�سنوات ال�سابقة.
احلاليني  اللجنة  اأع�ساء  واكت�سف 
مع  املــتــعــامــلــني  ــتــجــار  ال بــعــ�ــس  اأن 
اللجنة ال ميلكون حتى �سجل جتاري 
ت�سليم  بو�سل  يتم  معهم  والتعامل 
بدون ختم، كما مت اإكت�ساف اختفاء 
عدة حاجيات من قائمة جرد عتاد 
�سغري  وعتاد  و�سائل  متثل  اللجنة 
يجد  مل  باللجنة  خا�سة  واأجــهــزة 
لها اأثر، وهو ما يبني حجم االإهمال 
غياب  ظل  يف  والالمباالة  والت�سيب 
هيكل لت�سيري اللجنة، واأمهل اأع�ساء 
اللجنة احلالية اللجنة ال�سابقة اإىل 
القادم  جوان  �سهر  من  الفاحت  غاية 
واإ�سرتجاع  الــثــغــرة  ــذه  ه لت�سوية 
تقرير  اإجنــاز  قبل  ال�سائع  العتاد 
يقوم  الذي  البلدية  لرئي�س  مف�سل 

بدوره بتحويله للجهات املخت�سة. 

�سكان تعا�سدية الأمل بالعلمة 
متخوفون من خطر اجنراف الرتبة 

اأع�ساء بلدية �سطيف يفتحون 
النار على الوايل ال�سابق 

اكت�ساف ثغرة مالية يف ميزانية جلنة 
اخلدمات الجتماعية ب�سطيف 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب

 ر�شيد. ح

توقع اإنتاج 11 األف 
قنطار من الثوم
يتوقع بوالية اأم البواقي 
ارتفاع اإنتاج الثوم اجلاف 

املوجه للتخزين بر�سم املو�سم 
الفالحي اجلاري ، ح�سب 

ما علم من املديرية املحلية 
للم�سالح الفالحية. 

واأو�سح رئي�س م�سلحة 
تنظيم االإنتاج والدعم 

التقني بذات املديرية اأنه 
يتوقع اإنتاج اأزيد من 11 

األف و300 قنطار من الثوم 
اجلاف خالل املو�سم الفالحي 

احلايل على م�ساحة تقدر 
بنحو 142 هكتار، م�سيفا اأن 

كمية الثوم اجلاف املنتجة 
خالل املو�سم الفالحي 

املن�سرم مل تتجاوز 5 اآالف 
قنطار على م�ساحة اإجمالية 

قدرها 34 هكتار.
وترجع اأ�سباب توقع 

ارتفاع اإنتاج الثوم اجلاف 
بوالية اأم البواقي، ا�ستنادا 

لذات املتحدث، اإىل توجه 
الفالحني اإىل هذا النوع 

من الزراعات التي متكنهم 
من تخزين منتجاتهم 

وتوفريها للمواطن طيلة اأيام 
ال�سنة،ومن ثمة رفع هام�س 

اأرباحهم اإ�سافة اإىل حمالت 
التح�سي�س التي قامت بها 

امل�سالح الفالحية و�سركاوؤها 
من اأجل توجيه الفالحني 

الإنتاج الثوم اجلاف.
وي�ستفيد الفالح الذي ينتج 

الثوم اجلاف، ي�سيف نف�س 
امل�سدر،من دعم الدولة املايل 

لتخزين حم�سوله بغرف 
التربيد والذي قيمته 3 دج 

للكيلوغرام الواحد بهدف 
ت�سجيع االإنتاج،اإ�سافة اإىل 
تفادي ندرة املنتج بال�سوق.

جتدر االإ�سارة،اإىل اأن 
الثوم اجلاف وهو الذي 

ينتظر جفافه يف االأر�س 
قبل جنيه يتمتع بخا�سية 

قابليته للتخزين،عك�س 
الثوم االأخ�سر الذي ي�ستهلك 

�س. بمبا�سرة بعد جنيه.  

معاوية. �س
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خن�شلة
�شطيف اأم البواقي

حالة من ال�شتياء يعي�شها �شكان مدينة قاي�ش يف ظل توا�شل الأزمة داخل املجل�ش ال�شعبي البلدي، بعد اأن اأخفق 
البلدية بعدم اجلدية يف احلوار  املجل�ش من اخلروج من حالة الن�شداد بعد تقاذف امل�شوؤوليات بني الأع�شاء ورئي�ش 

للو�شول اىل اتفاق خلدمة ال�شالح العام.
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الفاو: اأكرث من 90 باملائة من الرتبة يف العامل مهددة بالتدهور 

ت�صجيل املر�صد الوطني للتنوع البيولوجي يف قانون
 املالية ل�صنة 2020 

وزارة الفالحة �صتتكفل بتخزين 
الإنتاج الوطني للثوم لهذا املو�صم

ارتفاع الن�صاط خالل الثالثي الرابع 
من 2018

موؤخرا  ن�شرته  اإ�شدار  يف  الفاو  واأف��ادت 
التحدي  ال��رتب��ة:  "تاآكل  ع��ن��وان  حت��ت 
اأن  للرتبة"،  امل�شتدامة  ل���الإدارة  االأك���رب 
متجدد  غري  م��ورد  ا�شتنفاذ  ب�شدد  الب�شر 
احلد  اإىل  -داعية  الرتبة  اإىل  اإ�شارة  -يف 
وتقنيات  واالم���ط���ار  ال��ري��اح  ت��اأث��ري  م��ن 
الفالحة ال�شناعية التي ت�شاهم يف ت�شريع 
العامل  يجد  اأن  قبل  الرتبة  تدهور  ن�شق 
على  ج�شيمة  خ�شائر  مواجهة  يف  نف�شه 
م�شتوى مردودية االنتاج الفالحي والتنوع 

البيئي.
وقالت ال�شيدة ماريا هيلينا �شيميدو، نائبة 
ملدة  ن��دوة  افتتاح  يف  للفاو،  العام  املدير 
تعزيز  حول  بجنيف،  نظمت  اأي��ام  ثالثة 
اجنراف  واإدارة  لقيا�ش  العاملية  الطرق 
االآثار  اأن  االقت�شادية  وتكاليفه  الرتبة 
اأكرث  اأ�شبحت  الرتبة  الجن��راف  ال�شلبية 
و�شوحًا واحلاجة اإىل العمل امل�شرتك بات 
اأكرث اإحلاحا، م�شيفة "نحن منتلك حلواًل، 
وم��ن��ع اجن���راف ال��رتب��ة م��ن خ��الل توفري 
واتخاذ  الق�شية  ه��ذه  ومنا�شرة  التعليم 
اأف�شل  ه��ي  ملمو�شة  ميدانية  اإج����راءات 
ال�شحية  ال��رتب��ة  على  للحفاظ  طريقة 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  وامل�����ش��اع��دة 
كرة  ملعب  يعادل  ما  اأن  وقالت  امل�شتدامة، 
خم�ش  كل  ينجرف  الرتبة  من  واحد  قدم 
قد  طريق  على  ي�شري  الكوكب  واأن  ث��وان، 
يوؤدي اإىل تدهور اأكرث من 90 يف املائة من 
 ،2050 عام  بحلول  االأر���ش  تربة  جميع 

املكثفني  واحل���رث  ال��زراع��ة  اأن  م�شيفة 
والرعي  املح�شول  اأح��ادي��ة  وال���زراع���ة 
الع�شوائي  احل�����ش��ري  وال��زح��ف  اجل��ائ��ر 
ال�شناعية  واالأن�شطة  ال��غ��اب��ات  واإزال����ة 
والتعدينية، كلها عوامل ت�شاهم يف ت�شريع 
اجنراف الرتبة، مما قد يوؤدي اإىل خ�شائر 

يف املحا�شيل ت�شل اإىل 50 يف املائة.
زوال  اأن��ه  على  الرتبة  اجن��راف  ويعرف 
املاء  مبفعول  للحرث  ال�شاحلة  الطبقة 
وال����ري����اح واالن�����ش��ط��ة ال��ف��الح��ي��ة غري 
على  املكثفة  االن�شطة  مثل  امل�شتدامة 
وقطع  اجل��ائ��ر  وال��رع��ي  ال��رتب��ة  م�شتوى 
اال�شجار، وميكن اأن يوؤدي اجنراف الرتبة 
حالة  يف  اجلميع  على  كارثية  نتائج  اإىل 
عدم التدخل ملعاجلة الو�شع، ح�شب الفاو، 

من خالل الت�شجري وخلق املناطق اخل�شراء 
الكربون  تخزين  م��ن  ميكن  مب��ا  امل���دن  يف 
واإزالة ملوثات الهواء اإىل جانب احلذر من 

الفي�شانات واجلفاف.
ذلك  يف  مب��ا  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��غ��ط��اء  اأن  ك��م��ا 
القادرة  واالأع�شاب  واالأ�شجار  ال�شجريات 
التغطية  وحم��ا���ش��ي��ل  ال�����ش��م��ود  ع��ل��ى 
اجن��راف  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  واالأع�����ش��اب، 
80 يف  الرتبة الناجت عن الرياح باأكرث من 
قدرة  اأي�شا  النباتي  الغطاء  ويعزز  املائة، 
الرتبة  تلبد  من  ويخفف  امل��اء،  امت�شا�ش 
ومينع اإن�شاء القنوات واالأخاديد التي تعيق 
اأو  اأن تقليل احلراثة  العمل الزراعي، كما 
انعدامها يعترب من املمار�شات الفعالة اأي�شًا، 

وال �شيما يف املناطق االأكرث جفافا.

قانون  م�شروع  يف  ت�شجيل  مت 
املر�شد   2020 ل�شنة  املالية 
البيولوجي  للتنوع  ال��وط��ن��ي 
قوية  اآل��ي��ة  مبثابة  يعد  ال��ذي 
امل��ال  راأ�����ش  ع��ل��ى  للمحافظة 
وتنوعها  ل��ل��ج��زائ��ر  الطبيعي 
اأعلنت  ح�شبما  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
عنه اأول اأم�ش بالعا�شمة وزيرة 
املتجددة  وال��ط��اق��ات  البيئة 

فاطمة الزهراء زرواطي.
واأك����دت ال���وزي���رة خ���الل يوم 
اعالمي حول التنوع البيولوجي 
الذي نظم مبنا�شبة اليوم العاملي 
ل  امل�شادف  البيولوجي  للتنوع 
22 ماي من كل �شنة اأن املر�شد 
البيولوجي  للتنوع  ال��وط��ن��ي 
تعمل  وطنية  كفاءات  �شيجمع 
للمحافظة  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  على 
ع���ل���ى ال���������رثوة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأن  م�شيفة  للبالد  واحليوانية 
هذا املر�شد كفيل كذلك بحماية 
الرثوة الطبيعية من القر�شنة، 
وبعد اأن ذكرت باال�شرتاتيجية 
الوطنيني  ال��ع��م��ل  وخم���ط���ط 
-2016 ال��ب��ي��ول��وج��ي  للتنوع 
"التنوع  ع��ن��وان  حت��ت   2030
التنمية  اج��ل  م��ن  البيولوجي 
واالجتماعية  االق��ت�����ش��ادي��ة 
التغري  مع  والتكيف  امل�شتدامة 
ال��ه��دف  اأن  اأك�����دت  امل��ن��اخ��ي، 
وزارة  اإليه  ترنو  الذي  االأ�شمى 
هو  املتجددة  والطاقات  البيئة 
يف  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  اإدراج 
العمل  وخمطط  ا�شرتاتيجيات 
املختلفة  بالقطاعات  اخلا�ش 

مثل الطاقة وال�شناعة واملناجم 
البحري  وال�شيد  وال��ف��الح��ة 

وال�شياحة اإلخ.
اأنه  كما ذك��رت يف ذات االإط��ار 
قطاعية  جل��ن��ة  تن�شيب  مت 
البيولوجي  للتنوع  م�شرتكة 
معني  ق��ط��اع��ا   25 م��ن  ت��ت��ك��ون 
هذه  اأن  م�شيفة  امل��ج��ال،  بهذا 
ومتابعة  اإدارة  تتوىل  اللجنة 
اال�شرتاتيجية  وتنفيذ  وتقييم 
يف  القطاعات  وتدعم  الوطنية 
وفقا  عملها  خمططات  تطوير 
للهدف الثالث من اال�شرتاتيجية 
املتعلق باإدراج جميع القطاعات 
وحتى  البيولوجي،  التنوع  يف 
ذلك  حتقيق  للقطاعات  يت�شنى 
�شتنظم وزارة البيئة والطاقات 
برنامج  مع  بالتعاون  املتجددة 
�شهر  يف  للتنمية  املتحدة  االأمم 
تكوينية  ور�شة  ال��ق��ادم  ج��وان 
حول  القطاعات  ممثلي  ل�شالح 
كيفية اإدماج التنوع البيولوجي 
القطاعية،  اال�شرتاتيجيات  يف 

ح�شبما اعلتنه الوزيرة.
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 
وخمطط العمل الوطنيني للتنوع 
 2030-2016 ال��ب��ي��ول��وج��ي 
رئي�شية  اأه��داف  اأربعة  �شطرت 
اإطار  "تكيف  مقدمتها  يف  ياأتي 
وا�شرتاتيجي"  م��وؤ���ش�����ش��ات��ي 
وتقييم  وتقا�شم  تطوير  يليه 
تنمية  حتقيق  اأجل  من  املعارف 
املحافظة  ثم  �شاملة  م�شتدامة 
الطبيعي  امل�����ال  راأ�������ش  ع��ل��ى 
واأخ��ريا  واإ�شالحه  اجل��زائ��ري 
من  البيولوجي  التنوع  تثمني 

اأجل اقت�شاد اأخ�شر.
كما يوجد من بني اأهداف هذه 
يف  اال�شتثمار  اال�شرتاتيجية 
الطبيعية  البيئية  االن��ظ��م��ة 
ال�شيما  العالية  القيمة  ذات 
للتنوع  الرئي�شية  الفروع  تثمني 
البيولوجي التي ت�شاهم يف خلق 
وحتقيق  دائمة  �شغل  منا�شب 
واحلد  املحليني  لل�شكان  اأرب���اح 
النموذج  اإطار  يف  اال�شترياد  من 

اجل���دي���د ل��ل��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي 
خارج املحروقات، تقول ال�شيدة 

زرواطي.
اأن  ال��وزي��رة  اأك���دت  اأن  وب��ع��د 
دورا  يلعب  البيولوجي  التنوع 
ال��غ��ذائ��ي  ح��ا���ش��م��ا يف االأم�����ن 
االن�شان  �شحة  يف  وب��ال��ت��ايل 
ذكرت يف ذات االإطار اأن �شناعة 
على  تعتمد  باأكملها  االأدوي���ة 
يعتمد  حيث  البيولوجي  التنوع 
70 باملائة من �شكان العامل على 
و40  عالجاتهم  يف  النباتات 
املو�شوفة  االأدوي���ة  من  باملائة 
على  حتتوي  االأط��ب��اء  قبل  من 

مكونات نباتية وحيوانية.

والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  �شتتكفل 
الريفية وال�شيد البحري بتخزين االإنتاج 
اأفاد  ما  ح�شب  املو�شم،  لهذا  للثوم  الوطني 
الوطني  املجل�ش  رئي�ش  مبيلة  اأم�����ش  ب��ه 
والب�شل،  ال��ث��وم  ل�شعبة  امل�شرتك  املهني 

بوجمعة حن�شايل.  
ال��وزارة  ق��رار  ب��اأن  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
ال��و���ش��ي��ة ات��خ��ذ اأم�������ش االث���ن���ني خ��الل 
االجتماع الذي انعقد على م�شتوى مديرية 
بوزارة  الفالحي  االإنتاج  وتنمية  ال�شبط 
املهني  الوطني  املجل�ش  بح�شور  الفالحة 
ممثال  والب�شل  ال��ث��وم  ل�شعبة  امل�����ش��رتك 
برئي�شه وكذا رئي�ش املجل�ش املهني امل�شرتك 
ورئي�ش  البواقي  اأم  بوالية  ال�شعبة  لذات 
جمعية منتجي الثوم والب�شل لوالية ميلة 

مع عدد من الفاعلني يف املجال.
الذي  االجتماع  خ��الل  االتفاق  مت  وق��د 
يواجهها  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ل  ف��ي��ه  ط��رح��ت 
م�شكل  خ�شو�شا  عربالوطن  منتجوالثوم 
اأن  على  اجلملة  اأ�شواق  انهياراالأ�شعاريف 
تتكفل الوزارة الو�شية من خالل الديوان 
واللحوم  للخ�شر  امل�شرتك  املهني  الوطني 
الكميات  بتخزين  خوا�ش  متعاملني  وكذا 
املتوفرة عربالوطن من اإنتاج الثوم اجلاف 
مع  التربيد  غ��رف  يف  الن�شج  املكتمل  اأو 
لل�شوق  ال��الزم��ة  الكميات  وف���رة  �شمان 
اأن  م�شيفا  امل��خ��زن،  ال��ث��وم  اإخ����راج  قبل 
للفالحني  التخزين  منحة  �شي�شمن  ذلك 

اأواملخزنني املقبلني على هذه العملية والت 
عن  الواحد  للكيلوغرام  دج  ب3  يحددت 
اأزمة  من  املنتجني  اإنقاذ  وبالتايل  �شهر  كل 
)املنتجني(  اإي��اه��م  االأ�شعارحاثا  تهاوي 
ليكون  ت��ام  ن�شجها  بعد  يالثوم  جن  على 
املتحدث  نف�ش  وت��وق��ع  للتخزين،  قابال 
من  املخزنة  الكمية  العام  ه��ذا  ت�شل  اأن 
يعني  ما  اآالف طن  اآالفو8   6 ما بني  الثوم 
باملو�شم  مقارنة  معتربة  زي��ادة  -ح�شبه- 
 3800 املنق�شي الذي كانت فيه يف حدود 
التربيد  غ��رف  م�شتوى  على  خزنت  ط��ن 
التابعة للديوان الوطني امل�شرتك للخ�شر 

واللحوم.
امل�شاحة  اأن  اإىل  حن�شايل  ال�شيد  واأ�شار 
االإجمالية املزروعة بالثوم عرب 16 والية 
األفو700 هكتار   11 اإىل  الوطن ت�شل  من 
ومن املتوقع اأن حتقق اإنتاجا معتربا يفوق 

اإنتاج العام املا�شي.

الن�شاط  يف  ارتفاعا  اجل��زائ��ر  �شجلت 
واملحاجر  املناجم  لقطاعي  ال�شناعي 
 2018 �شنة  من  الرابع  الثالثي  خالل 
االإنتاجية  القدرات  با�شتخدام  مدعوًما 
وفًقا  ب��امل��ائ��ة،   75 م��ن  اأك���رث  بن�شبة 
ال�شتطالع للراأي اأجراه الديوان الوطني 

لالإح�شاء.
املعنيني  امل�����ش��ن��ع��ني  غ��ال��ب��ي��ة  وق�����ال 
اإنهم ا�شتوفوا  باال�شتطالع )70 باملائة( 
الطلبات التي تلقوها واحتفظوا بكميات 
امل�شح  نتائج  اأبرزته  ح�شبما  املخزون  يف 
الف�شلي للديوان الوطني لالإح�شاء، كما 
اأ�شافوا اأن متوين وحدات االإنتاج باملياه 

كان دائما.
لوحظ  فقد  بالتوظيف،  يتعلق  وفيما 
الثالثي  خالل  املوظفني  عدد  يف  ارتفاع 
الرابع من 2018، وعرب جمموع املعنيني 

باال�شتطالع عرن�شاهمعن م�شتوى تاأهيل 
يجدوا  مل  اإن��ه��م  وي��ق��ول��ون  امل��وظ��ف��ني 
ذكر  ذل��ك،  وم��ع  التوظيف،  يف  �شعوبة 
اأنهم  اال�شتطالع  �شملهم  الذين  غالبية 
ت��وظ��ي��ف موظفني  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  غ��ري 

اإ�شافيني دون جتديد معداتهم.
ن�شف  م��ن  اأك��رث  اأف���اد  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
اأعطال  عرفوا  اأنهم  املوؤ�ش�شات  روؤ���ش��اء 
من  االأخ���ري  الثالثي  خ��الل  امل��ع��دات  يف 
2018 اأقل من �شتة اأيام مو�شحني اأنهم 
متكنوا من اإعادة ت�شغيل معداتهم، وفيما 
يتعلق بال�شحة املالية ل�شركاتهم، اعترب 
املالية  و�شعيتهم  باال�شتطالع  املعنيون 
عادية مما �شيوفر-ح�شبهم-ا�شتقرارا يف 
مبيعات  اأ�شعار  وكذلك  والطلب  الن�شاط 

املنتجات خالل اال�شهر املقبلة.

ب�سبب امل�ساكل التي يواجهها منتجو الثوم عرب الوطن

مناجم وحماجر:

التابعة للأمم املتحدة )الفاو( من ت�شارع تدهور واجنراف الرتبة نتيجة العوامل املناخية  حذرت منظمة الغذية والزراعة 
وكذلك نتيجة اأن�شطة الن�شان املكثفة، م�شرية اىل تدهور اأكرث من 90 باملائة من جميع تربة الأر�ش بحلول عام 2050.



ق. د

اآلف الت�صيكيني يحتجون �صد 
وزيرة العدل

لالأ�سبوع  الت�سيكيني  اآالف  تــظــاهــر 
على  احتجاجا  الــتــوايل  على  الــرابــع 
توؤثر  اأن  يخ�سون  التي  العدل  وزيــرة 
على ق�سية جنائية �سد رئي�س الوزراء 

اأندريه بابي�س.
ت�سريحات  اإن  املــحــتــجــون  ويـــقـــول 
ماري  العدل  لوزيرة  �سابقة  وت�سرفات 
لبابي�س،  دعمها  اإىل  ت�سري  بيني�سوفا 
ال�سيا�سية  اإىل  حتول  الــذي  امللياردير 
با�ستخدام  اتــهــامــات  يــواجــه  والـــذي 
مليوين يورو من اأموال االحتاد االأوروبي 
�سنوات  ع�سر  قبل  قانوين  غري  ب�سكل 
اأباطرة رجال االأعمال.  عندما كان من 

وينفي بابي�س هذه االتهامات.
ع�سوا   2017 يف  بيني�سوفا  وكــانــت 

�سغرية  جمــمــوعــة  �سمن  الـــربملـــان  يف 
احل�سانة  رفـــع  تــوؤيــد  مل  الــنــواب  مــن 
وكانت  الــدعــم.  ق�سية  يف  بابي�س  عن 
وزيرة   2013 يف  عملت  قد  بيني�سوفا 
للعدل يف حكومة موؤقتة عينها الرئي�س 

ميلو�سزميان حليف بابي�س.
وجتمع النا�س يف و�سط براج اأم�س االأول 
قدر  الذين  امل�ساركني  عــدد  تزايد  مع 
منظمون عددهم بخم�سني األفا ليتجاوز 
االحتجاجات  يف  امل�ساركني  عدد  بذلك 
كما  األفا،   20 نحو  بلغ  والذي  ال�سابقة 
لوح املحتجون باأعالم الت�سيك واالحتاد 
االأوروبي والفتات كتب عليها "ال ميكنك 
من  باخلجل  و"اأ�سعر  العدالة"  خــرق 

رئي�س وزرائي".

جامعة كولومبيا حتت�صن ندوة 
حول معاناة الروهنغيا

ماي تنا�صد حزب العمال الربيطاين 
دعم "فر�صتها الأخرية" 

مب�ساركة عدد من املفكرين والكتاب والباحثني

لت�سوية ق�سية اخلروج من الحتاد الأوروبي
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كامل  ب�سكل  دعمها  املــانــيــا  اأعــلــنــت 
لوقف  يــدعــو  "قوًيا"  ــا  ــًي اأمم قــــراًرا 
ت�سهد  التي  بليبيا  النار  الإطالق  فوري 
يف  م�سلحة  معارك  �سهرين  نحو  منذ 
حكومة  قوات  بني  طرابل�س  العا�سمة 
دولًيا،  بها  املعرتف  الوطني"  "الوفاق 
وقوات خليفة حفرت املتمركزة �سرقي 

البالد.
اأملـــانـــيـــا يف تــغــريــدة  جــــاء مـــوقـــف 
اأوفت�سا،  اأوليفر  ليبيا،  لدى  ل�سفريها، 
مبوقع  ال�سخ�سي  ح�سابة  على  ن�سرها 

اأم�س. ليلة  "تويرت"، 
وقال ال�سفري االأملاين اأن بالده تدعم 
اإىل  يدعو  قويا  قـــرارا  كامل  ب�سكل 
الــنــار يف ليبيا،  ــوري الإطـــالق  وقــف ف

كما  ال�سيا�سية،  العملية  وا�ستئناف 
اأعرب عن تاأييد بالده للتنفيذ ال�سارم 
يف  ليبيا  اإىل  االأ�سلحة  اإر�سال  حلظر 
النزاع  ـــراف  الأط متبادل  اتــهــام  ظــل 

ال  اأخــرى  دول  من  بال�سالح  بالتزود 
حظر  حتــت  واقــعــة  ليبيا  اأن  �سيما 
قرار  مبوجب  اإليها،  االأ�سلحة  توريد 
قبل  �سدر  ــدويل  ال ــن  االأم جمل�س  من 

ت�سعة اأعوام.
ومنذ 4 اأفريل املا�سي ت�سهد طرابل�س 
خليفة  اإطـــالق  اإثــر  م�سلحة  مــعــارك 
حفرت عملية ع�سكرية لل�سيطرة عليها 
و�سط تنديد دويل وا�سع وخماوف من 
تبدد اآمال التو�سل اإىل اأي حل �سيا�سي 
لالأزمة يف ليبيا وا�ستنفار قوات حكومة 

الهجوم. ت�سد  "الوفاق" التي 
خالل  الــدويل  االأمــن  جمل�س  وف�سل 
يف  االأو�ـــســـاع  ناق�ست  جل�سات  عـــدة 
ليبيا، يف اإ�سدار موقف موحد تدعمه 
على  الليبية  االأطراف  حلث  بريطانيا 
النار وذلك بعد معار�سة  اإطالق  وقف 
فرن�سا، والواليات املتحدة االأمريكية، 

ورو�سيا.

احت�سنت جامعة كولومبيا بوالية 
حول  ــدوة  ن االأمريكية،  نيويورك 
بحق  "جمازر  بــعــنــوان  الروهنغيا 
م�سلمي االأراكان"، مب�ساركة عدد من 

املفكرين والكتاب والباحثني.
التي  الــنــدوة  يف  احل�سور  وناق�س 
"حتالف  منظمة  بــرعــايــة  جـــرت 
العمل البوذي" )تتخذ من نيويورك 
ـــذي يطال  ــهــا(، الــظــلــم ال مــركــزا ل
جتنيبهم  وكيفية  ـــان  اأراك م�سلمي 

املجازر التي تالحقهم يف مناطقهم.
قال  الــنــدوة،  خــالل  لــه  كلمة  ويف 
معاناة  اإن  اإبراهيم،  عظيم  الباحث 
فرتة  اإىل  تــعــود  ـــــان  اأراك م�سلمي 
ثالثينات  )يف  مــيــامنــار  ا�ستقالل 
م�سلمو  اأن  م�سيفا  املا�سي(،  القرن 
اأراكان يعانون من الظلم منذ �سنوات 
املمار�سة �سدهم  وال�سغوط  طويلة، 
م�سلمي  ـــة  واأزم م�ستمرة،  زالــت  مــا 

اأزمـــة يف تاريخ  ــواأ  اأ�ــس اأراكــــان، هــي 
الجئي  و�سع  اأن  م�سيفا  الب�سرية، 
للغاية،  بنغالدي�س�سيء  يف  اأراكـــان 
فقدوا  املخيمات،  تلك  قاطني  واأن 

اأملهم يف حياة كرمية.
القوات  ت�سن   ،2017 اأوت  ومنذ 
امل�سلحة يف ميامنار وملي�سيات بوذية 
حملة ع�سكرية وجمازر وح�سية �سد 
اأ�سفرت  حيث  اأراكان،  يف  الروهنغيا 
احلني  ذلك  منذ  امل�ستمرة  اجلرائم 
ح�سب  الروهنغيني،  اآالف  مقتل  عن 
متطابقة،  ودولــيــة  حملية  م�سادر 
منهم  مليون  قرابة  جلوء  عن  ف�سال 
اإىل بنغالدي�س، وفق االأمم املتحدة، 
الروهنغيا  ميامنار  حكومة  وتعترب 
من  نظاميني"  غـــري  "مهاجرين 
االأمم  ت�سنفهم  فيما  بنغالدي�س، 
ا�سطهادا  االأكرث  "االأقلية  املتحدة 

يف العامل".

ترييزا  بريطانيا  وزراء  رئي�سة  طلبت 
مــاي مــن جــريميــي كــوربــني زعــيــم حزب 
اخلــروج  اأجــل  من  اتفاقها  دعــم  العمال 
عر�ست  اأن  بعد  االأوروبــــي  االحتـــاد  مــن 
الت�سويت على  حم�سنات من بينها فر�سة 

اإجراء ا�ستفتاء ثان.
 21 بتاريخ  لكوربني  ر�سالة  ماي  وكتبت 
االن�سحاب  اتفاق  قانون  م�سروع  عن  ماي 
بريطانيا  خـــروج  �ــســروط  يحقق  الـــذي 
م�ستعدة  اأنها  اليوم  اأظهرت  اأنها  وقالت 
للتنازل لتحقق لل�سعب الربيطاين اخلروج 
م�سروع  اأن  وقالت  االأوروبــي،  من االحتاد 
فر�سة  اآخر  هو  االن�سحاب  اتفاق  قانون 
التنازل  منه  تطلب  بــذلــك،لــذا  للقيام 
اأي�سا كي يحققوا ما تعهد به احلزبان يف 

بياناتهما والإعادة الثقة يف �سيا�ستهم.
ال  حزبه  اأم�ساأن  اأول  كوربني  قال  فيما 
قانون  م�سروع  ل�سالح  الت�سويت  ميكنه 

اتــفــاق االنــ�ــســحــاب وا�ــســفــا عــر�ــس ماي 
بـــاإعـــادة �ــســيــاغــة ملــوقــف احلــكــومــة يف 
انهارت  الــتــي  املعار�سة  مــع  حمادثاتها 
العمال  حزب  قال  كما  املا�سي،  االأ�سبوع 
اتفاق  تطرح  اأال  مــاي  على  ينبغي  اإنــه 
للت�سويت  االأوروبــي  االحتاد  من  اخلروج 
وجه  اأن  بعد  الربملان  يف  الرابعة  للمرة 
وقال  اجلديد،  لعر�سها  انتقادات  نــواب 
كري�ستارمر املتحدث با�سم احلزب ل�سوؤون 
ــه من  اخلـــروج مــن االحتـــاد االأوروبــــي اأن
لن  الــــوزراء:  رئي�سة  تقول  اأن  املعقول 

اأطرح هذه احلزمة للت�سويت عليها.
النواب  بع�س  بـــداأ  ـــرى  اأخ ناحية  مــن 
ماي  تراأ�سه  ــذي  ال املحافظني  حــزب  يف 
لها  ت�سنح  ال  حتى  خللعها  جديدا  م�سعى 
فر�سة طرح خطة الت�سوية التي و�سعتها 
للت�سويت  االأوروبــي  االحتاد  من  للخروج 

يف الربملان.

ندعم قراًرا اأممًيا قوًيا يدعو لوقف اإطالق النار بليبيا

م�سلحني   7 مقتل  االأفغانية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
"كونار" �سرقي  والية  يف  "داع�س" االإرهابي،  تنظيم  من 

البالد.
املتحدث  قال  اأم�س،  لل�سحفيني،  به  اأدىل  ت�سريح  ويف 
االأمن  قوات  اإن  رحيمي،  ن�سرت  الداخلية  وزارة  با�سم 
ل"،  نفذت عملية �سد اإرهابيي "داع�س" يف منطقة "نورغحُ
7 م�سلحني  اأ�سفرت عن مقتل  اأن العملية  مو�سحا رحيمي 
اأ�سلحة  �سبط  عن  ف�سال  التنظيم،  من  قيادي  بينهم 

وذخائر تابعة لالإرهابيني.

واإ�سابة  ا  �سخ�سً  22 م�سرع  االإيرانية،  ال�سلطات  اأعلنت 
التي  والعوا�سف  الغزيرة  االأمطار  جراء  اآخرين،   53

�سربت معظم مناطق البالد.
جاء ذلك يف بيان ن�سره املتحدث با�سم منظمة الطوارئ 
اأن  خالدي  قال  حيث  اأم�س،  خالدي،  جمتبى  االإيرانية، 
العوا�سف واالأمطار الغزيرة املتوا�سلة منذ 8 ماي اجلاري، 
ا، مو�سحا اأن 20  اأ�سفرت عن م�سرع 22 واإ�سابة 53 �سخ�سً
ا لقوا م�سرعهم جراء اإ�سابتهم ب�سواعق، واأن اثنني  �سخ�سً

جرفتهما ال�سيول.

اأعلن اجلي�س اليمني، فجر اأم�س، اأن قواته فككت �سبكة 
وا�سعة من املتفجرات، يف حمافظة احلديدة، غربي البالد، 
"اأن�سار اهلل" )احلوثيني(  اأن عنا�سر جماعة  اإىل  م�سرًيا 

هم من قاموا بزرعها.
قواته  اأن  للجي�س،  التابع  نت(،  ٍ)�سبتمرب  موقع  وذكر 
العام،  الطريق  اأ�سفل  يقع  نفق  يف  املتفجرات  فككت�سبكة 
بالقرب من دوار املنظر جنوبي مدينة احلديدة، ويحتوي 
النفق الذي مت اكت�سافه، على ع�سرات الرباميل املتفجرة، 

يبلغ وزن كل برميل نحو 80 كيلوجرامًا، ح�سب املوقع.

قتل 6 اأ�سخا�س واأ�سيب 200 اآخرين، اأم�س، يف احتجاجات 
لنتائج  رف�سا  جاكرتا،  االإندوني�سية  العا�سمة  �سهدتها 

االنتخابات الرئا�سية املقامة ال�سهر املا�سي.
اأني�س  جاكرتا،  حاكم  قال  حملي،  الإعالم  ت�سريحات  ويف 
اأ�سخا�س لقوا حتفهم خالل االحتجاجات   6 اأن  با�سويدان، 
خم�سة  اإىل  نقلوا  م�ساب   200 اأن  م�سيفا  بالعا�سمة، 
املحتجني  بني  وقعت  التي  العنف  اأعمال  جراء  م�ست�سفيات، 
وعنا�سر ال�سرطة، ياأتي ذلك غداة اعرتا�س مر�سح املعار�سة 
فرابوو�سوبيانتو، على نتائج االنتخابات التي فاز بها الرئي�س 
جلنة  اأعلنته  ملا  وفقا  ثانية  بوالية  ويدودو،  جوكو  ال�سابق 

االنتخابات يف البالد.

�سباح  االأقل،  على  اآخرون   7 واأ�سيب  اأ�سخا�س   4 قتل 
تفتي�س  نقطة  ا�ستهدف  انتحاري  تفجري  يف  اأم�س، 
العا�سمة  �سرقي  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  قرب 

ال�سومالية مقدي�سو.
وقال م�سدر اأمني اأن انتحاريا فّجر �سيارة مفخخة و�سط 
اإىل  اأدى  ما  تفتي�س،  نقطة  اأمام  ت�سطف  كانت  �سيارات 
مقتل 4 اأ�سخا�س بينهم جنود و�سابط يف اجلي�س، واإ�سابة 
7 اآخرون، م�سيفا امل�سدر الذي ف�سل عدم ن�سر ا�سمه، اأن 
البرتول  وزارة  ومقر  اأمنية  مراكز  ي�سم  التفجري  موقع 

والرثوة املعدنية، يف حي "بونطريي" �سرقي العا�سمة.

القوات الأفغانية تقتل 7 من 
البالد "داع�ض" �سرقي 

ا جراء  م�سرع 22 �سخ�سً
عوا�سف واأمطار باإيران

تفكيك �سبكة متفجرات زرعها 
احلوثيون جنوبي احُلديدة

 6قتلى يف جاكرتا باحتجاجات 
�سد نتائج انتخابات الرئا�سة

مبقدي�سو  تفجري  يف  4قتلى 
واحلكومة ت�ستنكر الهجوم

حــول

الوكاالت  

العــامل

ق. د

دولـي

لالأ�سبوع الرابع

اأملانيا: 

ق. د

وفاة ملك ماليزيا الأ�صبق ال�صلطان اأحمد �صاه
عن عمر 88 عاما

ــا االأ�ــســبــق،  ــزي ــي ــك مــال تــــويف مــل
عن  االأربعاء،  �ساه،  اأحمد  ال�سلطان 

عمر ناهز 88 عاما.
ا�سماعيل،  رو�سديوان  وان  وقــال 
امللك  اأن  بـــهـــاجن،  ــــة  والي رئــيــ�ــس 
والد  �ساه،  اأحمد  ال�سلطان  االأ�سبق 
اهلل  عبد  ال�سلطان  ــايل،  احل امللك 
امل�ست�سفى  يف  تـــويف،  �ــســاه  اأحــمــد 
 00:50 ال�ساعة  عند  اأم�س  �سباح 
اأعربت  فيما  املحلي،  بالتوقيت  تغ 
وان  املاليزي،  الوزراء  رئي�س  نائبة 
تعازيها  عن  اإ�سماعيل،  وان  عزيزة 
يف وفاة امللك ال�سابق، عرب ح�سابها 

يف موقع "تويرت".
 ،1930 �ــســاه عـــام  ــد  ــم اأح ـــد  وول

نيابة  بهاجن  واليــة  عر�س  وتــوىل 
�سنة  بكر،  اأبــو  ال�سلطان  اأبيه  عن 
1974، واأ�سبح اأحمد امللك ال�سابق 
ملاليزيا، عام 1979، وا�ستمر حكمه 

حتى 1984.
يف  الد�ستورية  امللكية  نظام  ووفق 
�سالطني  اأحد  امللك  يتوىل  ماليزيا، 
 5 كــل  بالتناوب  الت�سع  الــواليــات 

�سنوات.
اأنه يف جانفي املا�سي، اختار  ي�سار 
املاليزية  امللكية  االأ�ــســر  اأعــ�ــســاء 
�ساه،  اأحــمــد  اهلل  عبد  ال�سلطان 
تنازل  بعد  ملاليزيا  جــديــدا  ملكا 
عن  اخلام�س  حممد  املفاجئ  �سلفه 

العر�س.

ق. د

ق. د
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
عن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه عن النبي �سل اهلل عليه و�سلم قال:

وَن(.  اِئمحُ لحُهحُ اإِاَلّ ال�سَّ اَن، اَل َيْدخحُ َيّ ى الَرّ �َسَمّ ِة َثَماِنَيةحُ اأَْبَواٍب، ِفيَها َباٌب يحُ َنّ  )يِف اجْلَ
رواه البخاري

رمضانيات
News

أهــل القرآن
من �ضلوك ال�ضاحلني يف �ضهر رم�ضان

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر
املكتبة الإ�سالمية

كتاب بحوث يف فقه ق�سايا الزكاة املعا�سرة

اإعداد:�سماح خميلي

ال اإلــــه اإال الله



من اأقوال ال�صاحلني

ال�سوم من اأجل راحة جهازك اله�سمي

زاوية من نور
الأذكـــار يف رم�صان

اأبو ذر الغفاري ر�صي الله عنه.. اأ�صدق النا�س ل�صانا

الليمون لتوازن �سوائل اجل�سم

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

ضاني
رم

حلظة لصحتك
News

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

ذكر الأولني

تربيــــة روح امل�صلم بال�صــــوم
يف مدر�سة ال�سيام



انت�سرت يف االآونة االأخرية جتارة غريبة نوعا ما 
تت�سادف يف كل مرة مع اقرتاب منا�سبة دينية لها 

قدا�ستها ومكانتها يف املجتمع اجلزائري، حيث تعرف 
جتارة الفواني�س انتعا�سا ال مثيل له موؤخرا خا�سة 

خالل دخول �سهر رم�سان واقرتاب عيد الفطر 
املبارك.

حيث يعترب الكثري من املواطنني اقتناء هذه 
الفواني�س مبثابة طق�س يعك�س الهدوء ويخلق جوا 

روحانيا من االإميان خالل هذه املنا�سبات ورغم 
ارتفاع اأ�سعارها التي تتباين بني 1500 دينار و�سوال 

اىل 4000 دينار للفانو�س الواحد، اإال اأن االإقبال 
عليها يبقى ملحوظا مقارنة بال�سنوات االأخرية التي 
مل تكن لتلقى ذات االإقبال الذي تلقاها االآن خا�سة 

مع اقرتاب عيد الفطر املبارك، يف حني يالحظ 
العديد من املراقبني اأن مثل هذه العادات دخيلة 

على جمتمعنا وال تقدم �سيئا له، خا�سة اأننا منلك 
عادات وتقاليد وطقو�س اأف�سل ميكن اإحياوؤها وال 

يختلف م�سمونها كثريا عن التي تاأتينا من البلدان 
االأخرى، لكن املنتبه للمقبلني على اقتناء هذه 

الفواني�س يالحظ اأنهم ال يهتمون بتلك اخللفيات 
بقدر اهتمامهم بجمالية ومنظر هذه الفواني�س التي 

تدب الهدوء يف النف�س كداللة على قدا�سة �سهر 
رم�سان واملنا�سبات الدينية املختلفة رغم ارتفاع 

اأ�سعارها واأحجامها اأي�سا.

بائعو الفواني�س ي�صتحوذون 
على اهتمام الزبائن 

جتار رم�ضان 

ف.ق

�شيف الدين نزار من�شط ح�شة رم�شانية دينية لالأورا�ش نيوز:

يعاي�سون  الذين  ال�سبان  من  كواحد 
ــنــفــحــات  ـــة وال ـــي االأجـــــــواء االإميـــان
ال�سعور  فر�سة  ليغتنموا  الرم�سانية 
معاي�سة  يف  اأوقــاتــه  بتكري�س  بلذته 
الدين  �سيف  حدثنا  املباركة،  طقو�سه 
رم�سانية  ثقافة  ح�سة  من�سط  نــزار 
ال�سباب  ن�ساطات  بجمعية  وع�سو 
املعذر عن كيفية  ق�سائه حرمة ال�سهر 
اخلم�س  ال�سلوات  مواظبة  يف  الف�سيل 
بيوت  يف  الـــرتاويـــح  ــالة  �ــس ــاء  وقــ�ــس
الرحمن حر�سا منه على اأداء ال�سعائر 
ريا�سة كرة  ممار�سة  اأكمل وجه،  على 
الربامج  من  نوع  االأثقال  ورفــع  القدم 
والن�ساطات التي لها ن�سيب من يومياته 
خالل  ــغــفــران،  وال الــرحــمــة  �سهر  يف 
الدين  �سيف  مع  الق�سرية  ف�سف�ستنا 
نزار اأخربنا عن اأهم اأكلة يف�سلها على 
تناول  اأحب  فيقول  االإفطار  مائدة 
كما اأحبذ  تناول  ال�سربة والبوراك 
الزالبجي  ع�سفور عمي  زالبية 
املعروف يف مدينة املعذر ملا حتمله من 

نكهة خا�سة.
�سلوكيات يحاول تغيريها �سهر رم�سان 
مليزة هذه املنا�سبة الدينية كاالبتعاد 
لعبة  مع   الوقت  وق�ساء  املقاهي  عن 
عن  نزار  الدين  �سيف  ي�سري  الدومينو، 
املقربني  تغيري  يف  ال�سخ�سية  م�ساعيه 

ب�سرورة  اإليهم  الن�سح  كتقدمي  اإليه 
مب�ساعفة  رمــ�ــســان  ــــات  اأوق اغــتــنــام 
العمل  زيادة  خالل  من  العظيم  االأجر 
ال�سالح ال بق�سائهم جل اأوقات رم�سان 
العظيمة  املنا�سبة  النوم لكون هذه  يف 
فهو  عزوجل  اهلل  من  للتقرب  فر�سة 
من  كل  م�ساهدة   يقول،  العبادة  �سهر 
برنامج رامز جالل وحلقات من عمارة 
يواظب  رم�سانية  برامج  خل�سر  احلاج 

عليها.
ولكونه من�سط ح�سة ثقافية رم�سانية 
غر�سه  عن  يخربنا  املعذر  �سكان  مت�س 
املدينة  هــذه  مبواطني  احتكاكه  من 
والعمل  واالآراء  االأفكار  تبادل  الأجل 
مطمئنة  �سورة  وبعث  التثقيف  على 
توؤثر يف نفو�س ال�سباب الإ�سفاء نكهات 
مبا  رم�سان  ــات  اأوق با�ستغالل  خا�سة 

يعود نفعه على اجلميع.

ــاد  ــي ارت الــ�ــســبــاب  ــد  ــدي ع يف�سل 
املقاهي ال�سعبية لتم�سية ال�سهرات 
البع�س  فيها  يرى  التي  الرم�سانية 
ميكن  ال  الـــذي  املف�سل  جمل�سهم 
اأوقات االإفطار  مفارقته حتى بعد 
مع  ال�سمر  ليحلو  رمــ�ــســان  �سهر 
فيتجاذبون  واملقربني  االأ�سدقاء 
موا�سيع  حول  احلديث  اأطــراف 
�ستى، وياأتي ذلك من باب البحث 
بع�سهم  وجمال�سة  الت�سلية  عن 
فعلى  طويلة،  ل�ساعات  البع�س 
والع�سائر  القهوة  ال�ساي،  اأكــواب 
بيوتهم  ــن  م ــكــثــريون  ال يــهــرب 
ال�سعبية  املقاهي  من  ليتخذوا 
لتجمعاتهم  مفتوحا  ف�ساء 
فمن االلتقاء اإىل التوا�سل، 
طعم  لها  رمــ�ــســان  فليال 
لهوؤالء  بالن�سبة  خا�س 
طويل  نهار  تعب  من  هروبا 
تتنوع  حيث  �ــســاق،  و�ــســوم 
من  تخلو  ال  التي  املوا�سيع 
ال�سهر،  ــواء  ــاأج ب رمــ�ــســان  نكهة 
فافتتاح املقاهي يف الليل ي�سجع على 
رم�سانية  ب�سهرة  للتمتع  ارتيادها 
الدعابة  روح  من  تخلو  ال  ممتعة 

ونقا�س موا�سيع ال�ساعة واحلديث 
عما مروا به طيلة اليوم.

فت�سهد املقاهي ال�سعبية وباالأخ�س 
اإ�سرتاجتية  ــن  ــاك اأم يف  الــواقــعــة 
لــيــ�ــســفــي على  مــلــحــوظــا  ـــاال  اإقـــب
نتيجة  ممــيــزا  دفــئــا  االأجـــــــواء 
ا�ستقطابها لعدد كبري من املعتادين 
اأو عابري ال�سبيل  على مقهى معني 
هذه   على  رم�سان  اأجـــواء  لتخيم 
بعد  املقاهي  وت�سهد  الف�ساءات، 
�سالة الرتاويح على وجه اخل�سو�س 
لتجمعهم  كــبــري،  ب�سكل  تــوافــدا 

يف�سل  فيما  ال�سمر،  طاولة  على 
اأطراف  تبادل  يعاي�سوا  اأن  اآخرون 
اللعب  بني  االأ�سدقاء  مع  احلديث 
وامل�سامرة، لتعرف املقاهي ال�سعبية 
لالأ�سدقاء  جتمعات  رم�سان  �سهر 
الغالب  يف  �سهدت  وان  واالأحــبــاء 
ميالد  على  ال�سعبية  االأماكن  هذه 
معاي�سة  نتيجة  جديدة  �سداقات 
اإليها  تفتقدها  التي  االأجــواء  هذه 

هذه الف�ساءات باقي ال�سنة.

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

 قبلة امل�سلني يف منطقة بغاي هو امل�سجد 
واعــرق  اأقـــدم  مــن  يعترب  الــذي  العتيق 
اأنه  خا�سة  خن�سلة  بــواليــة  امل�ساجد 
ملا  ال�سكان  و�سط  كبرية  ب�سعبية  يحظى 
يتميز به هذا ال�سرح الديني اجلميل من 
ن�سائح  من  اأي�سا  وتاأثري  وعراقة  تاريخ 
امل�سرفون  يقدمها  وخدمات  واإر�ــســادات 

عليه.
حيث مت تاأ�سي�س امل�سجد العتيق لبلدية 
تطوع  1972بوا�سطة  �ــســنــة  ــاي  ــغ ب
اأين  احلــني،  ذلــك  يف  املح�سنني  و�سواعد 
خ�س�ست بلدية متو�سة القطعة االأر�سية 
التي مت ت�سييد هذا ال�سرح عليها، عندما 
كانت مدينة بغاي تابعة لها، وهو عبارة 
لل�سكل  نظرا  فنية  معمارية  حتفة  عن 
اجلميل الذي يتميز به، حيث ي�ستوعب 
م�سلي   1000 من  اأزيــد  العتيق  امل�سجد 
بني  ومــن  للن�ساء،  خم�س�س  مكان  وبــه 
عليه  تــداولــوا  الذين  القدامى  م�سايخ 
باالإ�سافة  �سرقي  �سعيد  احلــاج  نذكر 
على  اأممــوا  الذين  االأئمة  من  ملجموعة 
حممد  غــرار  على  امل�سجد  بهذا  النا�س 
حكيم  قليل  وال�سيخ  زكـــراوي  ال�سالح 
وال�سيخ توفيق �ساملي واملوؤذن احلايل عبد 
العتيق  م�سجد  ويعترب  بو�سارب،  العزيز 
امل�سجد الوحيد ببلدية بغاي وهو مق�سد 
كل االأعمال اخلريية اإىل جانب جل�سات 
ال�سلح وعقود الزواج وغريها من االأعمال 

اخلريية االأخرى.

حفيظة.ب

حفيظة.ب

مع دخول االأ�سبوع الثالث من �سهر رم�سان 
املبارك فاإن االأ�ســواق اجلوارية عرب ربوع 
واليــة �ســطيف عرفت تراجعــا يف الطلب 
مقارنــة باالأ�ســبوعني الفارطــني مــن هذا 
ال�ســهر حيث قلت حركة الت�ســوق ب�ســكل 
تف�ســيل  ظــل  يف  وهــذا  لالنتبــاه  الفــت 
العديد من العائالت االإنقا�س من ميزانية 
مــن  جــزء  وتخ�ســي�س  اليومــي  الت�ســوق 
امليزانية املتبقية ل�سراء ك�سوة ومقتنيات 

عيد الفطر املبارك.
االأ�ســعار  اأن  اإال  الطلــب  تراجــع  ورغــم 
حافظــت علــى نف�س م�ســتوياتها امل�ســجلة 
خــالل االأيــام الفارطة ال�ســيما بالن�ســبة 
للخ�ســر والتــي تبقــى اأ�ســعارها معقولــة 
يف نظــر عــدد مــن الزبائن يف ظــل تراجع 
اأ�ســعار الطماطم اإىل نحــو  دج واحلال 
ذاته مع الب�ســل مع بقاء البطاطا بني  
اإىل 40 دج واالأمر ذاته مع اخل�س، وميكن 
القول اأن اأ�ســعار اخل�سر يف اأ�سواق �سطيف 
متنــاول  يف  تبقــى  التجاريــة  واملحــالت 

اجلميع. 
ويف املقابل عرفت اأ�ســعار اللحوم البي�ساء 
انهيارا كبريا هذا االأ�سبوع حيث و�سل �سعر 
الكيلوغــرام الواحــد اإىل  دج وهــذا 
للمرة االأوىل منذ بداية �سهر رم�سان وهو 
االنهيار الذي اأرجعه اأ�ســحاب الق�ســابات 
اإىل العر�ــس الكبري املوجود يف ال�ســوق مع 
تف�سيل املواطنني اقتناء اللحوم احلمراء 
وهــي العــادة ال�ســائدة لــدى الكثــري مــن 

العائالت ال�سطايفية.
وبالن�ســبة الأ�ســعار الفواكه فقد حافظت 
علــى م�ســتوياتها القيا�ســية والتــي جعلت 

االإقبــال عليها حمــدودا للغايــة حيث مل 
تنزل اأ�ســعار التفاح واخلوخ امل�ســتورد عن 
عتبــة  دج للنوعيــة اجليــدة، فيمــا 
حافظ املوز على �سعر  دج للكيلوغرام 
الواحد، بينما ارتفعت اأ�ســعار البطيخ اإىل 
حــدود  دج وهــذا يف ظــل االإقبــال 
النوعي على اقتنائه من طرف املواطنني.

بيــع  يف  املتخ�س�ســة  املحــالت  وت�ســهد 
اأغرا�ــس احللويــات زحمــة كبــرية وهــذا 
يف ظــل تف�ســيل العائــالت اقتنــاء املــواد 
اخلا�سة ب�سناعة احللويات مبكرا لتفادي 
االكتظــاظ يف االأيــام االأخرية، واملالحظ 
ح�سب بع�س الزبائن هو االإرتفاع امللحوظ 
يف  تدخــل  التــي  املــواد  بع�ــس  اأ�ســعار  يف 
�سناعة احللويات على غرار ال�سكوالطة، 
الكاكاو واملك�سرات، وهو االأمر الذي يبقى 
معتــادا حيــث ترتفــع االأ�ســعار يف فــرتة 
الرتفــاع  بالنظــر  واالأعرا�ــس  املنا�ســبات 

الطلب عليها. 

دورة يف �ل�ضوق
تراجع يف الطلب وانهيار يف اأ�صعار اللحوم 

البي�صاء ب�صطيف

 امل�صجد العتيق ببلدية بغاي من اأقدم 
واأعرق امل�صاجد بولية خن�صلة

عبد الهادي.ب

خــرج ال�ســامي من عنــد اجليعــان يف 
وقــت مبكر ... على كلمة املن واالأذى 
مــا قــدر ي�ســرب.. �ســعر انــه اول مرة 
ت�ســرت...  مــا  تف�ســح  بلقمــة  ينــذل 
حاجــة خــارج مبادئــه لكن �ســن انو 
�ســديقو حب يجتمــع بيــه ويهدر... 
يحكيو على اأيام زمان ووقت الدرا�سة 
يتذكــر... ح�ــس باالإهانــة ومــا قدر 
ي�ســرب.. توجــه للبيت وقلبــو قريب  
يل  علــى  زوجتــو  يتفجر...�ســاأالتو 
مقلقــو وا�س بيــه وجهك ا�ســفر .... 
جتنب املو�ســع ويف �ســديقو مــا حاب 
مين�ســر... �ســلى ركعتــني با�س يكظم 

الغي�ــس ومــا يعمل حاجــة خايبة او 
اجليعــان  الوقــت  ذاك  يتهــور...ويف 
لغــدوة  خمطــط  ويهــدر...  يتمتــم 
يــروح يتحمم ومن التعــب يتحرر ... 
نا�سي غيابات ال�ســهر الف�سيل للدوام 
ما يقــدر... خرج للقهوة مع �ســحابو 
ي�سهر... ما�سي يتمايل وخلطواتو ما 
تيقدر... ال�ســيارة خمليها يف القاراج 
يخبيهــا وي�ســرت... مــا يحــب يق�ســد 
واحــد من اجلريان يف مــر �س او تعب 
ويرف�ــس ويتكــرب.... مي�ســي متثاقل 
ياأفاأف وي�ســفر... �سمع �سوت يناديه 
من بعيد يا �ســاحبي املتكركر... وين 
جيتــك  وانتظــر..  متهــل  رايــح  راك 
نحكيلك ونخرب.. وا�س �ساير يف العمل 

�سي ما يب�سر.. اجليعان تخلع وحتى 
علــى الدورة ما عاد يقــدر.... جتمد 
مــا حترك ويف مكانو ت�ســمر... قويل 
وا�س �سرا وا�س بيك خملوع متهور... 
قالو الزملك غــدوة للدواء متبكر... 
راه جاك مر�ســول  ي�ستف�سر.. ب�سبب 
الغياب الكثــري واملتكــرر. ...وزيدلها 
التعطال يف العمل والتاأخر... املدير 
اجلديــد حالــف مــا يخلينــا ن�ســومو 
يعاقــب  راح  كــرب...  ورا�ســو  بعقلنــا 
كل متهــاون يف عملــو وعلينــا الزمــان 
غرب...طــارت اخلبــزة يــا حماينــك 

والراتب يل نعي�سو بيه تودر....

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

واخلرياتجــاك املر�سول ي�ستف�سر.. للح�صاد  رم�صان  وقت  اأ�صتثمر 

املقاهي ال�صعبية خيار متاح يف �صهرات رم�صان

�ضخ�ضيات �ضائمة

بيوت الرحمن

�ضهرات رم�ضانية 

اأنواِرِه، دع�����������اء ياِء  ِب�شِ َقْلبي  َونوِّْر  اأ�شحاِرِه،  ِلرَبَكاِت  اليوم  هذا  يف  نَبِّهني  اَلّلُهمَّ 
العارفنَي  ُقُلوِب  َر  ُمنَوِّ يا  ِبُنوِرَك  اآث��اِرِه  اتِّباِع  اإىل  اأْع�شاِئي  ِبُكلِّ  َوُخ��ْذ 

كان اأين�ســتاين ال ي�ســتغني اأبــدا عــن نظارتــه وذهب ذات 

مرة اإىل اأحد املطاعم، واكت�ســف هناك اأن نظارته لي�ســت 

معه، فلما اأتاه النادل بقائمة الطعام ليقراأها ويختار منها 

ما يريد، طلب منه اأين�ســتاين اأن يقراأها له فاعتذر النادل 
قائال : اإنني اآ�سف يا �سيدي، فاأنا اأمي جاهل مثلك ! 

عل�ش يا لل التخمام رحمة الله 

وا�شعة وكبرية لو كان جات بالكلم 

نتحدثو ونعطوك تدبرية ب�شح كل 

�شي باملكتوب ويعيا اخلري يبان 

وتزول عليك الهموم وتروح احلرية 

ح 16

لكي تتخل�سي اأعقد واأنوي وزين فالك
من النمل يف 

خزانة املطبخ اأو 
ح�سرات اأخرى 

انرثي فيها 
قليل من 

القهوة 
املرة 

اأو الفلفل غري 

تدبرية 
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ملة رم�صان



انت�سرت يف االآونة االأخرية جتارة غريبة نوعا ما 
تت�سادف يف كل مرة مع اقرتاب منا�سبة دينية لها 

قدا�ستها ومكانتها يف املجتمع اجلزائري، حيث تعرف 
جتارة الفواني�س انتعا�سا ال مثيل له موؤخرا خا�سة 

خالل دخول �سهر رم�سان واقرتاب عيد الفطر 
املبارك.

حيث يعترب الكثري من املواطنني اقتناء هذه 
الفواني�س مبثابة طق�س يعك�س الهدوء ويخلق جوا 

روحانيا من االإميان خالل هذه املنا�سبات ورغم 
ارتفاع اأ�سعارها التي تتباين بني  دينار و�سوال 

اىل  دينار للفانو�س الواحد، اإال اأن االإقبال 
عليها يبقى ملحوظا مقارنة بال�سنوات االأخرية التي 
مل تكن لتلقى ذات االإقبال الذي تلقاها االآن خا�سة 

مع اقرتاب عيد الفطر املبارك، يف حني يالحظ 
العديد من املراقبني اأن مثل هذه العادات دخيلة 

على جمتمعنا وال تقدم �سيئا له، خا�سة اأننا منلك 
عادات وتقاليد وطقو�س اأف�سل ميكن اإحياوؤها وال 

يختلف م�سمونها كثريا عن التي تاأتينا من البلدان 
االأخرى، لكن املنتبه للمقبلني على اقتناء هذه 

الفواني�س يالحظ اأنهم ال يهتمون بتلك اخللفيات 
بقدر اهتمامهم بجمالية ومنظر هذه الفواني�س التي 

تدب الهدوء يف النف�س كداللة على قدا�سة �سهر 
رم�سان واملنا�سبات الدينية املختلفة رغم ارتفاع 

اأ�سعارها واأحجامها اأي�سا.

بائعو الفواني�س ي�صتحوذون 
على اهتمام الزبائن 

جتار رم�ضان 

ف.ق

�شيف الدين نزار من�شط ح�شة رم�شانية دينية لالأورا�ش نيوز:

يعاي�سون  الذين  ال�سبان  من  كواحد 
ــنــفــحــات  ـــة وال ـــي االأجـــــــواء االإميـــان
ال�سعور  فر�سة  ليغتنموا  الرم�سانية 
معاي�سة  يف  اأوقــاتــه  بتكري�س  بلذته 
الدين  �سيف  حدثنا  املباركة،  طقو�سه 
رم�سانية  ثقافة  ح�سة  من�سط  نــزار 
ال�سباب  ن�ساطات  بجمعية  وع�سو 
املعذر عن كيفية  ق�سائه حرمة ال�سهر 
اخلم�س  ال�سلوات  مواظبة  يف  الف�سيل 
بيوت  يف  الـــرتاويـــح  ــالة  �ــس ــاء  وقــ�ــس
الرحمن حر�سا منه على اأداء ال�سعائر 
ريا�سة كرة  ممار�سة  اأكمل وجه،  على 
الربامج  من  نوع  االأثقال  ورفــع  القدم 
والن�ساطات التي لها ن�سيب من يومياته 
خالل  ــغــفــران،  وال الــرحــمــة  �سهر  يف 
الدين  �سيف  مع  الق�سرية  ف�سف�ستنا 
نزار اأخربنا عن اأهم اأكلة يف�سلها على 
تناول  "اأحب  فيقول  االإفطار  مائدة 
ال�سربة والبوراك " كما اأحبذ  تناول 
الزالبجي  ع�سفور"   عمي  "زالبية 
املعروف يف مدينة املعذر ملا حتمله من 

نكهة خا�سة.
�سلوكيات يحاول تغيريها �سهر رم�سان 
مليزة هذه املنا�سبة الدينية كاالبتعاد 
لعبة  مع   الوقت  وق�ساء  املقاهي  عن 
عن  نزار  الدين  �سيف  ي�سري  الدومينو، 
املقربني  تغيري  يف  ال�سخ�سية  م�ساعيه 

ب�سرورة  اإليهم  الن�سح  كتقدمي  اإليه 
مب�ساعفة  رمــ�ــســان  ــــات  اأوق اغــتــنــام 
العمل  زيادة  خالل  من  العظيم  االأجر 
ال�سالح ال بق�سائهم جل اأوقات رم�سان 
العظيمة  املنا�سبة  النوم لكون هذه  يف 
فهو  عزوجل  اهلل  من  للتقرب  فر�سة 
من  كل  م�ساهدة   يقول،  العبادة  �سهر 
برنامج رامز جالل وحلقات من عمارة 
يواظب  رم�سانية  برامج  خل�سر  احلاج 

عليها.
ولكونه من�سط ح�سة ثقافية رم�سانية 
غر�سه  عن  يخربنا  املعذر  �سكان  مت�س 
املدينة  هــذه  مبواطني  احتكاكه  من 
والعمل  واالآراء  االأفكار  تبادل  الأجل 
مطمئنة  �سورة  وبعث  التثقيف  على 
توؤثر يف نفو�س ال�سباب الإ�سفاء نكهات 
مبا  رم�سان  ــات  اأوق با�ستغالل  خا�سة 

يعود نفعه على اجلميع.

ــاد  ــي ارت الــ�ــســبــاب  ــد  ــدي ع يف�سل 
املقاهي ال�سعبية لتم�سية ال�سهرات 
البع�س  فيها  يرى  التي  الرم�سانية 
ميكن  ال  الـــذي  املف�سل  جمل�سهم 
اأوقات االإفطار  مفارقته حتى بعد 
مع  ال�سمر  ليحلو  رمــ�ــســان  �سهر 
فيتجاذبون  واملقربني  االأ�سدقاء 
موا�سيع  حول  احلديث  اأطــراف 
�ستى، وياأتي ذلك من باب البحث 
بع�سهم  وجمال�سة  الت�سلية  عن 
فعلى  طويلة،  ل�ساعات  البع�س 
والع�سائر  القهوة  ال�ساي،  اأكــواب 
بيوتهم  ــن  م ــكــثــريون  ال يــهــرب 
ال�سعبية  املقاهي  من  ليتخذوا 
لتجمعاتهم  مفتوحا  ف�ساء 
فمن االلتقاء اإىل التوا�سل، 
طعم  لها  رمــ�ــســان  فليال 
لهوؤالء  بالن�سبة  خا�س 
طويل  نهار  تعب  من  هروبا 
تتنوع  حيث  �ــســاق،  و�ــســوم 
من  تخلو  ال  التي  املوا�سيع 
ال�سهر،  ــواء  ــاأج ب رمــ�ــســان  نكهة 
فافتتاح املقاهي يف الليل ي�سجع على 
رم�سانية  ب�سهرة  للتمتع  ارتيادها 
الدعابة  روح  من  تخلو  ال  ممتعة 

ونقا�س موا�سيع ال�ساعة واحلديث 
عما مروا به طيلة اليوم.

فت�سهد املقاهي ال�سعبية وباالأخ�س 
اإ�سرتاجتية  ــن  ــاك اأم يف  الــواقــعــة 
لــيــ�ــســفــي على  مــلــحــوظــا  ـــاال  اإقـــب
نتيجة  ممــيــزا  دفــئــا  االأجـــــــواء 
ا�ستقطابها لعدد كبري من املعتادين 
اأو عابري ال�سبيل  على مقهى معني 
هذه   على  رم�سان  اأجـــواء  لتخيم 
بعد  املقاهي  وت�سهد  الف�ساءات، 
�سالة الرتاويح على وجه اخل�سو�س 
لتجمعهم  كــبــري،  ب�سكل  تــوافــدا 

يف�سل  فيما  ال�سمر،  طاولة  على 
اأطراف  تبادل  يعاي�سوا  اأن  اآخرون 
اللعب  بني  االأ�سدقاء  مع  احلديث 
وامل�سامرة، لتعرف املقاهي ال�سعبية 
لالأ�سدقاء  جتمعات  رم�سان  �سهر 
الغالب  يف  �سهدت  وان  واالأحــبــاء 
ميالد  على  ال�سعبية  االأماكن  هذه 
معاي�سة  نتيجة  جديدة  �سداقات 
اإليها  تفتقدها  التي  االأجــواء  هذه 

هذه الف�ساءات باقي ال�سنة.

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

 قبلة امل�سلني يف منطقة بغاي هو امل�سجد 
واعــرق  اأقـــدم  مــن  يعترب  الــذي  العتيق 
اأنه  خا�سة  خن�سلة  بــواليــة  امل�ساجد 
ملا  ال�سكان  و�سط  كبرية  ب�سعبية  يحظى 
يتميز به هذا ال�سرح الديني اجلميل من 
ن�سائح  من  اأي�سا  وتاأثري  وعراقة  تاريخ 
امل�سرفون  يقدمها  وخدمات  واإر�ــســادات 

عليه.
حيث مت تاأ�سي�س امل�سجد العتيق لبلدية 
تطوع  بوا�سطة  �ــســنــة  ــاي  ــغ ب
اأين  احلــني،  ذلــك  يف  املح�سنني  و�سواعد 
خ�س�ست بلدية متو�سة القطعة االأر�سية 
التي مت ت�سييد هذا ال�سرح عليها، عندما 
كانت مدينة بغاي تابعة لها، وهو عبارة 
لل�سكل  نظرا  فنية  معمارية  حتفة  عن 
اجلميل الذي يتميز به، حيث ي�ستوعب 
م�سلي  من   اأزيــد  العتيق  امل�سجد 
بني  ومــن  للن�ساء،  خم�س�س  مكان  وبــه 
عليه  تــداولــوا  الذين  القدامى  م�سايخ 
باالإ�سافة  �سرقي  �سعيد  احلــاج  نذكر 
على  اأممــوا  الذين  االأئمة  من  ملجموعة 
حممد  غــرار  على  امل�سجد  بهذا  النا�س 
حكيم  قليل  وال�سيخ  زكـــراوي  ال�سالح 
وال�سيخ توفيق �ساملي واملوؤذن احلايل عبد 
العتيق  م�سجد  ويعترب  بو�سارب،  العزيز 
امل�سجد الوحيد ببلدية بغاي وهو مق�سد 
كل االأعمال اخلريية اإىل جانب جل�سات 
ال�سلح وعقود الزواج وغريها من االأعمال 

اخلريية االأخرى.

حفيظة.ب

حفيظة.ب

مع دخول االأ�سبوع الثالث من �سهر رم�سان 
املبارك فاإن االأ�ســواق اجلوارية عرب ربوع 
واليــة �ســطيف عرفت تراجعــا يف الطلب 
مقارنــة باالأ�ســبوعني الفارطــني مــن هذا 
ال�ســهر حيث قلت حركة الت�ســوق ب�ســكل 
تف�ســيل  ظــل  يف  وهــذا  لالنتبــاه  الفــت 
العديد من العائالت االإنقا�س من ميزانية 
مــن  جــزء  وتخ�ســي�س  اليومــي  الت�ســوق 
امليزانية املتبقية ل�سراء ك�سوة ومقتنيات 

عيد الفطر املبارك.
االأ�ســعار  اأن  اإال  الطلــب  تراجــع  ورغــم 
حافظــت علــى نف�س م�ســتوياتها امل�ســجلة 
خــالل االأيــام الفارطة ال�ســيما بالن�ســبة 
للخ�ســر والتــي تبقــى اأ�ســعارها معقولــة 
يف نظــر عــدد مــن الزبائن يف ظــل تراجع 
اأ�ســعار الطماطم اإىل نحــو 70 دج واحلال 
ذاته مع الب�ســل مع بقاء البطاطا بني 30 
اإىل  دج واالأمر ذاته مع اخل�س، وميكن 
القول اأن اأ�ســعار اخل�سر يف اأ�سواق �سطيف 
متنــاول  يف  تبقــى  التجاريــة  واملحــالت 

اجلميع. 
ويف املقابل عرفت اأ�ســعار اللحوم البي�ساء 
انهيارا كبريا هذا االأ�سبوع حيث و�سل �سعر 
الكيلوغــرام الواحــد اإىل 230 دج وهــذا 
للمرة االأوىل منذ بداية �سهر رم�سان وهو 
االنهيار الذي اأرجعه اأ�ســحاب الق�ســابات 
اإىل العر�ــس الكبري املوجود يف ال�ســوق مع 
تف�سيل املواطنني اقتناء اللحوم احلمراء 
وهــي العــادة ال�ســائدة لــدى الكثــري مــن 

العائالت ال�سطايفية.
وبالن�ســبة الأ�ســعار الفواكه فقد حافظت 
علــى م�ســتوياتها القيا�ســية والتــي جعلت 

االإقبــال عليها حمــدودا للغايــة حيث مل 
تنزل اأ�ســعار التفاح واخلوخ امل�ســتورد عن 
عتبــة 600 دج للنوعيــة اجليــدة، فيمــا 
حافظ املوز على �سعر 300 دج للكيلوغرام 
الواحد، بينما ارتفعت اأ�ســعار البطيخ اإىل 
140 دج وهــذا يف ظــل االإقبــال  حــدود 
النوعي على اقتنائه من طرف املواطنني.

بيــع  يف  املتخ�س�ســة  املحــالت  وت�ســهد 
اأغرا�ــس احللويــات زحمــة كبــرية وهــذا 
يف ظــل تف�ســيل العائــالت اقتنــاء املــواد 
اخلا�سة ب�سناعة احللويات مبكرا لتفادي 
االكتظــاظ يف االأيــام االأخرية، واملالحظ 
ح�سب بع�س الزبائن هو االإرتفاع امللحوظ 
يف  تدخــل  التــي  املــواد  بع�ــس  اأ�ســعار  يف 
�سناعة احللويات على غرار ال�سكوالطة، 
الكاكاو واملك�سرات، وهو االأمر الذي يبقى 
معتــادا حيــث ترتفــع االأ�ســعار يف فــرتة 
الرتفــاع  بالنظــر  واالأعرا�ــس  املنا�ســبات 

الطلب عليها. 

دورة يف �ل�ضوق
تراجع يف الطلب وانهيار يف اأ�صعار اللحوم 

البي�صاء ب�صطيف

 امل�صجد العتيق ببلدية بغاي من اأقدم 
واأعرق امل�صاجد بولية خن�صلة

عبد الهادي.ب

خــرج ال�ســامي من عنــد اجليعــان يف 
وقــت مبكر ... على كلمة املن واالأذى 
مــا قــدر ي�ســرب.. �ســعر انــه اول مرة 
ت�ســرت...  مــا  تف�ســح  بلقمــة  ينــذل 
حاجــة خــارج مبادئــه لكن �ســن انو 
�ســديقو حب يجتمــع بيــه ويهدر... 
يحكيو على اأيام زمان ووقت الدرا�سة 
يتذكــر... ح�ــس باالإهانــة ومــا قدر 
ي�ســرب.. توجــه للبيت وقلبــو قريب  
يل  علــى  زوجتــو  يتفجر...�ســاأالتو 
مقلقــو وا�س بيــه وجهك ا�ســفر .... 
جتنب املو�ســع ويف �ســديقو مــا حاب 
مين�ســر... �ســلى ركعتــني با�س يكظم 

الغي�ــس ومــا يعمل حاجــة خايبة او 
اجليعــان  الوقــت  ذاك  يتهــور...ويف 
لغــدوة  خمطــط  ويهــدر...  يتمتــم 
يــروح يتحمم ومن التعــب يتحرر ... 
نا�سي غيابات ال�ســهر الف�سيل للدوام 
ما يقــدر... خرج للقهوة مع �ســحابو 
ي�سهر... ما�سي يتمايل وخلطواتو ما 
تيقدر... ال�ســيارة خمليها يف القاراج 
يخبيهــا وي�ســرت... مــا يحــب يق�ســد 
واحــد من اجلريان يف مــر �س او تعب 
ويرف�ــس ويتكــرب.... مي�ســي متثاقل 
ياأفاأف وي�ســفر... �سمع �سوت يناديه 
من بعيد يا �ســاحبي املتكركر... وين 
جيتــك  وانتظــر..  متهــل  رايــح  راك 
نحكيلك ونخرب.. وا�س �ساير يف العمل 

�سي ما يب�سر.. اجليعان تخلع وحتى 
علــى الدورة ما عاد يقــدر.... جتمد 
مــا حترك ويف مكانو ت�ســمر... قويل 
وا�س �سرا وا�س بيك خملوع متهور... 
قالو الزملك غــدوة للدواء متبكر... 
راه جاك مر�ســول  ي�ستف�سر.. ب�سبب 
الغياب الكثــري واملتكــرر. ...وزيدلها 
التعطال يف العمل والتاأخر... املدير 
اجلديــد حالــف مــا يخلينــا ن�ســومو 
يعاقــب  راح  كــرب...  ورا�ســو  بعقلنــا 
كل متهــاون يف عملــو وعلينــا الزمــان 
غرب...طــارت اخلبــزة يــا حماينــك 

والراتب يل نعي�سو بيه تودر....

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

واخلريات" جــاك املر�سول ي�ستف�سر.. للح�صاد  رم�صان  وقت  "اأ�صتثمر 

املقاهي ال�صعبية خيار متاح يف �صهرات رم�صان

�ضخ�ضيات �ضائمة

بيوت الرحمن

�ضهرات رم�ضانية 

اأنواِرِه، دع�����������اء ياِء  ِب�شِ َقْلبي  َونوِّْر  اأ�شحاِرِه،  ِلرَبَكاِت  اليوم  هذا  يف  نَبِّهني  اَلّلُهمَّ 
العارفنَي  ُقُلوِب  ُمنَوَِّر  يا  ِبُنوِرَك  اآث��اِرِه  اتِّباِع  اإىل  اأْع�شاِئي  ِبُكلِّ  َوُخ��ْذ 

كان اأين�ســتاين ال ي�ســتغني اأبــدا عــن نظارتــه وذهب ذات 

مرة اإىل اأحد املطاعم، واكت�ســف هناك اأن نظارته لي�ســت 

معه، فلما اأتاه النادل بقائمة الطعام ليقراأها ويختار منها 

ما يريد، طلب منه اأين�ســتاين اأن يقراأها له فاعتذر النادل 
قائال : اإنني اآ�سف يا �سيدي، فاأنا اأمي جاهل مثلك ! 

عل�ش يا لل التخمام رحمة الله 

وا�شعة وكبرية لو كان جات بالكلم 

نتحدثو ونعطوك تدبرية ب�شح كل 

�شي باملكتوب ويعيا اخلري يبان 

وتزول عليك الهموم وتروح احلرية 

ح 

لكي تتخل�سي اأعقد واأنوي وزين فالك
من النمل يف 

خزانة املطبخ اأو 
ح�سرات اأخرى 

انرثي فيها 
قليل من 

القهوة 
املرة 

اأو الفلفل غري 

تدبرية 
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بقلم: بوبري  نوارة 

ملة رم�صان



بعيون �مر�أة

اللهم اإين فاطر؟!
ارتبط �سهر رم�سان الكرمي يف جمتمعنا باملبادرة 
اإىل اخلريات وامل�سارعة اإىل اأبواب املحتاجني لكف 
موائد  واملذلة..فكانت  اال�ستعطاف  عن  اأيديهم 
العينية  امل�ساعدات  وكــذا  ومطاعمها  الرحمة 
ي�سفي  ما  وكــل  والــرتاحــم  الــتــاآزر  وكــان  واملالية 
اإتباعا  اأفراد املجتمع  اإن�سانية بني  م�سحة دينية 
لتعاليم ديننا احلنيف واإحياء ل�سنة �سيد اخللق 

اأجمعني عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم.
اأن  نحاول  التي  "املثالية"  االأجـــواء  هــذه  لكن 
نت�سدر بها امل�سهد العام يف احلديث عن "الرم�سان 
ال�سلوكيات  ت�سوهه  مــا  �ــســرعــان  اجلزائري" 
واأهدافه  وال�سيام،  رم�سان  اأخالق  عن  اخلارجة 

ومقا�سده..
"التجار"  يتخلى  اأن  االعــتــيــادي  مــن  واأ�ــســبــح 
االأ�سعار  الرحمة..فت�سل  �سهر  يف  الرحمة  عن 
ال�سهور.. لبقية  خالفا  م�ستوياتها  اأعلى  اإىل 
وال�ستم  وال�سب  اللغط  ويكرث  "الغ�س"  وينت�سر 
كالمية  "ا�ستباكات"  يف  والدخول  املواطنني  بني 
�سرعان ما تتحول اإىل �سجارات تكرب وتكرب اإىل 
اجلرح  اإىل  اأدى  �سرب  من  املحظور  يح�سل  اأن 
"مرم�سنني"...  واجلميع  قتل  يف  ت�سبب  وجــرح 
ب�سورة ال تنبئ عن خري اأبدا بقدر ما تك�سف ذاك 
"التناق�س" املف�سي خللق نوع من الب�سر يت�سدرون 
و  ال�سالة  امل�ساجد وال يتخلفون عن  ال�سفوف يف 
"ظاهر" اأخالق امل�سلم بينما هم على النقي�س ال 
يعي�سون "اإ�سالمهم" كما ينبغي له اأن يكون وي�سهل 
"على  وغ�سبهم  و"ا�ستثارتهم"  "ا�ستفزازهم" 

املحك" جاهز الأب�سط موقف اأو عرثة..
يف  "اجلرمية"  موؤ�سر  يرتفع  اأن  الغريب  مــن 
واجلار  زوجته  الزوج  فيقتل  الكرمي  ال�سهر  هذا 
ــرور  امل ـــوادث  ح اأبــنــاءهــا..وتــكــرث  واالأم  جـــاره 
"مردة  ــان  ك اإن  يت�ساءل  والــ�ــســرقــات..والــكــل 
على  الب�سر  يحر�س  فمن  فدوا  �سحُ ال�سياطني" قد 

كل هذا "ال�سوء"؟!.
الذي  اأجــره  "ال�سائم"  يف�سد  اأن  العيب  ومــن 
اخت�س اهلل �سبحانه وتعاىل بتقديره دون غريه 
العبادات بت�سرفات ال تليق به ك�سائم ترك  من 
يخالفه  اأن  اهلل  مر�ساة  �سبيل  يف  �سهواته  جميع 

من زاوية اأخرى..
وم�سالح  عــرو�ــســهــا  عــلــى  ــة  ــاوي خ ــــــاالإدارات  ف
يف  طرفا  اإما  ومعلقة..واملواطن  عالقة  املواطنني 
ن�سوا  اأطرافها..والكل  ت�سابكت  ق�سية  اأو  ق�سية 
يف غمرة تخليهم عن املبادئ واالأخالق ويف �سهر 
اأيامه  ت�سويه  يتم  اأن  من  اأكرب  رم�سان  اأن  ف�سيل 
من  و  ال�سهر  روح  من  تفرغنا  مبمار�سات  املباركة 
اإين  "اللهم  نقول  اأن  يكفينا  كان  حيث  اأخالقنا 
م�سقة  اإىل  يحيلنا  مما  الكثري  فنتجاوز  �سائم" 

اجلوع والعط�س دون االأجر والثواب.
�سماح خميلي

بعد انت�سار �سورهم عرب مواقع التوا�سل الجتماعي ..

ارتفاع كبري يف حوادث املرور

الطلبة املقيمون يفرون من مطاعم الإقامات نحو مطاعم الرحمة 

�سياقة جنونية وحوادث مرور قاتلة قبل الإفطار
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ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

بريكةنقاو�شمروانةاآري�شعني التوتةباتنةالتاريخ

اخلمي�س 23 مـــاي 2019

اجلمعة 24 مـــاي 2019

زيداين ح�شينة/ نهج عبد ال�شمد عبد املجيد
 033856267

تاملي�شت �ش/ الدينبوجة حكيم
كوحيل تيجاينمدا�شي جناة033345258

عبود كرمية033376240

زرارة ن�شرين/ حملة1
033236292

حل�شينات م/ فتحي
033837372

تاملي�شت ليندة
مزاهدية رم�شانلربارة عبد الكرميعنون عائ�شة033343180

جدول املناوبة لل�صيادلة بولية باتنة ل�صهر مـــاي 2019

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

االأ�سبوع من 05/23/ 2019 
اإىل 2019/05/29

م�سامح �سورية
033322219

فا�شل رم�شان
033211270

بن الطيب عبد الكرمي
033269812

اأو�شن ليلىخمنا�ش �شكينةرما�ش مباركة
033201352

مراد حممد مهديبوقبال ونا�شة
033333203

حماد وهيبة
033987161

م�شتاري حممد
033265123

بلحاج اأمرية
033899810

حمادي ح�شام الدين
033898236

خنتي نوال

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

االأ�سبوع من 05/23/ 2019 
اإىل 2019/05/29

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�شينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

يوبي مفيدة
033341572

دغدغ المية
033208174

بلعيد يا�شني
033334457

بورعية ربيع اأوني�ش
033289135

رجيمي �شعيد
033876253

بعزي هيبةبن يو�شف وفاءروبعي �شربينة
033366180

بورا�ش رحمة

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

ــل  ــس ــوا� ــت ـــائـــل ال هـــــذا وكــــانــــت و�ـــس
عديدة  �سورا  ن�سرت  قد  االجتماعي 
بف�سدي�س،  اجلامعية  االإقامات  لطلبة 
الب�سائع  نقل  �ساحنات  عرب  يتنقلون 
االلتحاق  بهدف  في�سدي�س  مدينة  نحو 
املغرب  اآذان  قبل  الرحمة  مبطاعم 
وذلك هروبا من الوجبات التي تقدمها 
تفاعال  ال�سورة  القت  حيث  اقاماتهم، 
وا�سعا من قبل رواد هذه املواقع خا�سة 
اأن  الطلبة  مــن  العديد  ك�سف  بعدما 
االإقامات  مطاعم  يف  املقدمة  الوجبات 
اأن  وقــالــوا  املطلوب  بامل�ستوى  لي�ست 
ال�سفحات  بع�س  تن�سرها  التي  ال�سور 
جتميلية  �سور  جمرد  للقطاع  التابعة 
ال غري يف حني تبقى الوجبات املقدمة 
من ناحية الذوق ال ت�سلح لالأكل خا�سة 
ذات  من  طالبات  اأكــدت  التي  ال�سوربة 
طبخها  بــاإعــادة  يقمن  اأنــهــن  االإقــامــة 
ف�سال  لالأكل،  �ساحلة  ت�سبح  كي  جيدا 
الوجبات  ــن  م االأخــــرى  ـــــواع  االأن ــن  ع

والتي هي االأخرى ال تليق بتاتا لالأكل 
والعديد من الطلبة يقومون برميها.

من جهة اأخرى التقت "االأورا�س نيوز" 
اللواتي  املقيمات  الطالبات  من  العديد 
يقمن بالطهي يف غرفهن للتمكن من اأكل 
اإن  وت�ساءلن  رم�سان،  ب�سهر  يليق  �سيء 
االإقامات  مطاعم  يف  املقدم  االأكل  كان 
باالإفطار،  ويليق  للمناف�سة  يرتقي 
بالطهي  املقيمات  من  العديد  تقوم  ملاذا 
منهن  الع�سرات  تقوم  وملــاذا  غرفهن  يف 
الرحمة  مطاعم  من  الوجبات  بجلب 
هذه  يف  املقدمة  الوجبات  كانت  وان 
املنازل،  يف  غريها  من  اأح�سن  االإقامات 
الرحمة  مطاعم  نحو  الطلبة  يفر  ملاذا 
رغم بعد العديد من االإقامات اجلامعية 
العديد  ا�ستدلت  كما  املدن؟  مراكز  عن 
منهن على احلادثة التي اأ�سيبت خاللها 
الف�سيل  رم�سان  �سهر  بداية  طالبتني 
االإفــطــار  لوجبة  حت�سريهما  ــاء  ــن اأث
الوجبات  فعال  كانت  فــاإذا  بغرفتيهما، 

التي تقدم للطلبة يف م�ستوى التطلعات، 
واقفا  يبقى  اأن  للطالب  ميكن  كيف 
ينتظر  ال�سريع  الطريق  يف  ل�ساعات 
بغية  مطعم  الأقــرب  تقله  نقل  و�سيلة 
يت�سابق  ال  ملاذا  االإفطار،  وجبة  تناول 
مع زمالئه مثلما يت�سابقون على مطاعم 

الرحمة؟؟ 
وجودة  نوعية  عند  يتوقف  ال  االأمــر 
االإقــامــات  مطاعم  يف  فقط  الــوجــبــة 
الطلبة  من  العديد  اأن  بل  اجلامعية، 
حال  يف  الوجبة  انــعــدام  مــن  ا�ستكوا 
بالطوابري  االلــتــحــاق  عــن  تــاأخــرهــم 
اأن هذه املطاعم تفتتح  االأوىل، خا�سة 
عــلــى الــ�ــســاعــة الــرابــعــة مــ�ــســاء حيث 
على  للح�سول  كبرية  طــوابــريا  تعرف 
الفواكه اأو اأي �سيء ي�سلح لالأكل ح�سب 
ــني ك�سف  ــه هــــوؤالء، يف ح ــا �ــســرح ب م
الرحمة  مطاعم  اأ�سحاب  من  العديد 
ي�ستقبلون  ــهــم  اأن بــاتــنــة  ـــة  والي عــرب 
الذين  اجلامعيني  الطلبة  من  الع�سرات 

يف�سلون االإفطار عندهم، يف حني تلجاأ 
االإفطار  من  ن�سيبهن  الأخــذ  الطالبات 
مطعمي  يف  الحظناه  ما  وهو  م�ساء  كل 
بعديد  وكــذا  ب�سكرة  بطريق  الرحمة 

االأحياء االأخرى.
القطاع  ا�ستدراك م�سوؤويل  انتظار  ويف 
الأخطائهم والتدقيق يف م�ستوى وجودة 
ال�سور  ــن  ع بــعــيــدا  فعليا  ــات  ــوجــب ال
اجلمالية واالإعالنات ال�سخمة، ال يزال 
وجبة  على  احل�سول  يف  ياأمل  الطالب 
ترقى مل�ستوى تلك الت�سريحات وتعمل 
الحقا  تفنيدها  ــدل  ب تاأكيدها  على 
حتت وطاأة التهمي�س واالإق�ساء وتوزيع 
امليزانيات ال�سخمة التي ت�ستهلكها هذه 
يف  واالأهـــواء،  امل�سالح  ح�سب  املطاعم 
انتظار فتح حتقيقات ميدانية من قبل 
كيفية  على  للوقوف  املعنية  امل�سالح 
ت�سيري االإقامات اجلامعية التي ال تزال 

تثري العديد من عالمات اال�ستفهام.

كبريا  ارتفاعا  املــرور  حــوادث  عرفت 
ففي  املبارك،  رم�سان  �سهر  بداية  منذ 

والية �سطيف �سجلت م�سالح احلماية 
حادثني  عن  يقل  ال  ما  وقــوع  املدنية 

على االأقل يوميا واأغلب هذه احلوادث 
اأول  ع�سية  حــدث  كما  خطرية  كانت 
اأم�س حيث لقي �سابان يف مقتبل العمر 
حتفهما يف حادث ا�سطدام �ساحنتهما 

ال�سغرية ب�ساحنة من الوزن الثقيل.
ومن بني االأ�سباب الرئي�سية يف ارتفاع 
الف�سيل  ال�سهر  خالل  احلــوادث  عدد 
هو تاأثر �سلوك ال�سائق بفرتات ال�سوم 
يلجاأ  حيث  الــغــذائــي  النظام  وتــغــري 
ال�سرعة  يف  االإفــــراط  اإىل  ال�سائق 
االإفطار  وقــت  للو�سول  منه  حماولة 
كانت   طريقة  ــاأي  ب اإقامته  مقر  اإىل 
ينجر  قــد  مــا  احلــائــط  عر�س  �ساربا 
من  للقانون  املخالف  ال�سلوك  هذا  عن 
واإمنــا  فقط  عليه  تقع  ال  قــد  تبعات 
وهو  العائلة  باقي  اإىل  اأثــرهــا  ميتد 
موعد  قبل  اأيــ�ــســا  يقع  الـــذي  ـــر  االأم

ال�سحور قبيل اآذان الفجر.
ويف درا�سة مل�سالح االأمن فاإن حوادث 
الــ�ــســبــاح تكون  تــقــع يف  الــتــي  املــــرور 
ناجتة عن نق�س اإدراك ال�سائق نتيجة 
لقلة النوم والتعب الناجت عن ال�سهرات 
اأحيانا  ت�سل  قــد  الــتــي  الرم�سانية 
متاأخرة  �ساعات  اإىل  ال�سواق  لبع�س 
وهو  الفجر،  حتى  واأحيانا  الليل  من 
ال�سائقني  ــوؤالء  ه يجعل  الــذي  ــر  االأم
يف حاجة اإىل اأخذ ق�سط من الراحة 
االإرهاق  تاأثري  حتت  القيادة  وجتنب 
الذين  اأولئك  النوم خا�سة عند  وقلة 
هذا  الأن  طويلة  م�سافات  يقطعون 

ال�سائق  فعل  رد  بطئ  اإىل  ــوؤدي  ي قد 
خ�سو�سا اأثناء فرتات االزدحام.

املدنية  احلــمــايــة  م�سالح  ووجــهــت 
لوالية �سطيف ن�سائح لل�سائقني بغية 
التقليل من حوادث املرور، حيث يبقى 
هو  ال�سائقني  االإخــــوة  مــن  املــطــلــوب 
واحلذر  احليطة  ــراءات  اإج م�ساعفة 
املروعة  احلـــوادث  هــذه  مــن  للوقاية 
يف  ال�سيما  االأرواح،  على  وحــفــاظــا 
الظروف اجلوية املتقلبة اأثناء ت�ساقط 
االأمطار، كما يبقى من ال�سروري اأي�سا 
جتنب العديد من ال�سلوكيات ال�سلبية 
خمالفة  اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها  من  التي 
الزائدة  كال�سرعة  املرورية  اللوائح 
املوقع  وتغيري  اليمني  مــن  والــتــجــاوز 
من  ـــاه  االجت وتغيري  مفاجئ  ب�سكل 
العبور فوق فوا�سل الطريق مع  خالل 
املتهورة  القيادة  اأ�ساليب  عن  االبتعاد 
ت�سبق  التي  الــفــرتة  خــالل  خ�سو�سا 

االإفطار وال�سحور. 

فوزية.ق 

عبد الهادي.ب

اختار الع�شرات من الطلبة املقيمني عرب الإقامات اجلامعية املختلفة بولية باتنة، الفرار من مطاعم الإقامات اجلامعية نحو مطاعم الرحمة املوزعة يف العديد من الأحياء واملناطق 
والبلديات وذلك بعد احتجاجهم على نوعية الوجبات املقدمة يف الإقامات خا�شة خلل �شهر رم�شان الكرمي والتي اعتربوها بالرديئة للغاية ول تتلءم وطبيعة هذا ال�شهر.

�صطيف

واملعوزين  لالأيتام  ك�سوة   100
�سمن اإفطار جماعي 

باب  جمعية  اأمــ�ــس  م�ساء  اأقــامــت 
على  جماعيا  اإفطارا  باتنة،  اخلري 
واملعوزين  اليتامى  االأطفال  �سرف 
رم�سان  �سهر  طيلة  ـــت  داأب بعدما 
الرحمة  مطعم  فتح  على  الف�سيل 
ال�سبيل  وعـــابـــري  الــطــلــبــة  اأمــــام 

والفقراء واملحتاجني ب�سكل يومي.
مبالغ  تــوزيــع  اللقاء  تخلل  حيث 
اليتامى  االأطـــفـــال  عــلــى  مــالــيــة 
اإىل  عددهم  و�سل  الذين  والفقراء 
اجلمعية  تطمح  حني  يف  فردا،   50
لك�سوة 100 فقري خالل عيد الفطر 
من  البقية  �سي�ستفيد  اأين  املبارك، 
االأيــام  خــالل  تباعا  العيد  ك�سوة 
اجلارية، حيث يدخل هذا الن�ساط 

�سطرته  الــــذي  ــج  ــام ــربن ال �ــســمــن 
اجلمعية طيلة �سهر رم�سان الف�سيل 
ــان على  ــس ــ� بــعــد تـــوزيـــع قــفــة رم
املحتاجة  العائالت  من  الع�سرات 

واملعوزة.
تقدمي  الــلــقــاء  عـــرف  جهته  ــن  م
واأئمة  م�سايخ  قبل  من  حما�سرات 
واأ�ساتذة يف مقدمتهم الدكتور كمال 
قــدم حما�سرة  الــذي  قــدة  بن علي 
العديد  ح�سر  حني  يف  باملنا�سبة، 
مل  الذين  واملح�سنني  الفاعلني  من 
على  الفرحة  اإدخـــال  يف  يبخلوا 
ـــال الــذيــن  ـــف حمــيــى هـــــوؤالء االأط
ا�ستفادوا من مبلغ 5000 دج بهدف 

اقتناء ك�سوة العيد لهذا العام.
فوزية.ق

خلري�أيـــــــــــــادي ا
ت�سرف على توزيعها جمعية باب اخلري بباتنة



املقادير:
ربع كوب ماجنو.
ربع كوب �سمام.

ربع كوب فراولة.
ربع كوب ثلج جمرو�س.

ن�س حبه موزه.
قليل من املاء.

وعلى ح�سب الرغبه 
مقدار قطر اللي هو 

ال�سريه.
كورة اي�س كرمي 

بالفراولة.
قطع فواكه مقطعه 

مكعبات.

طريقة التح�شري:
ن�سع املقادير جميعها 

باخلالط ماعدا االي�س 

كرمي 
وقطع الفواكه 

ثم ن�سع الع�سري يف كاأ�س 
التقدمي ثم نر�س عليه 
مكعبات الفواكه وكورة 

االي�س كرمي فوقه.

كوكتيل بطعم
 �لآي�س كرمي بالفر�ولة

مهلبية بجوز الهند

طريقة التح�سري:
تخلط املقادير مع بع�سها وتو�سع 
اال�ستمرار  مــع  هــادئــة  نــار  على 

بالتحريك حتى تتما�سك.
ثم ت�سب يف اأواين اأو قالب كبري 
الثالجة حتى جتمد  وتو�سع يف 

باملك�سرات  احللوى  بتزين  قومي 
اأو  الع�سل  ـــا  اأم فــوقــهــا  و�ــســعــي 

القطر.

طريقة التح�سري:
طبق  اح�سري   ،200 الفرن  �سخني 

فرن عميق مقا�س.
قطعي الباذجنان �سرائح.
قطعي الطماطم �سرائح.

الزعرت،  الليمون،  بر�س  �سعي  كــوب  يف 
و  الب�سل  الفلفل،  امللح،  البهار،  الثوم، 
ن�سف كمية زيت الزيتون قلبي ليختلط 

ثم وزعيه على الباذجنان والطماطم .
يف طبق الفرن ر�سي �سريحة طماطم ثم 
بجانب  مرتا�سة  تكون  بحيث  باذجنان 
بع�سها) لهذا من االأف�سل ا�ستعمال طبق 
عميق( ثم بينما تقومني بذلك توزعني 

قليل من نوعي اجلنب بني ال�سرائح.
اخل�سراوات  ترتيب  من  االإنتهاء  بعد 

بجانب بع�سها، وزعي فوقها اخلبز الياب�س مرحي .
وزعي بقية زيت الزيتون.

دقيقة   30 ملدة  تغطيته  بدون  الفرن  يف  الطبق  �سعي 

تــقــريــبــا 
باخل�سراوات  ترغبني  كنت  اذا   ( ويتحم�س  لين�سج 
 20 ملدة  االأملنيوم  بورق  الطبق  تغطية  ميكنك  اللينة 

دقيقة ثم التخل�س من الورق لتحمي�س ال�سطح.(

طريقة التح�سري:
 200 حـــرارة  على  الــفــرن  ــحــّمــى  يحُ

درجة مئوية.
النار  على  مقالة  يف  الزبدة  ــذّوب  تحُ

قّلى حتى تذبل. �ساف الب�سلة وتحُ وتحُ
ي�سبح  حّتى  قّلى  ويحُ الفطر  �ساف  يحُ

بّني اللون.
اجلنب  و�سل�سة  والفلفل  امللح  �ساف  يحُ

باحلام�س.

مكعبات  اإىل  الــعــجــيــنــة  ــقــّطــع  تحُ
من  كــل  ويــو�ــســع  احلــجــم  متو�سطة 

املكعبات يف �سينية الفرن.
املكعبات  يف  الفطر  خلطة  تو�سع 

�ساف اإليها اجلبنة. ويحُ
 10 ملدة  الفرن  يف  ال�سينية  تو�سع 

اإىل 15 دقيقة.
قّدم �ساخنة. تحُ

املقادير:
ــة  ــق ــع ــل م  2

كبرية زيت طهي. 
عنها  منزوع  دجاج،  اأفخاذ  كلغ 

اجللد. 1
  ن�سف ملعقة كبرية فرينة. 

ماء.  مل   750 اأو  3كوب 

ـــب مـــــرقـــــة الـــــدجـــــاج  ـــع ـــك م
"جومبو".2 

�سحقًا  م�سحوقة  ثــوم،  .ف�ّس   
ناعمًا 3

عــ�ــســري  كــــبــــرية  مــلــعــقــة   3
احلام�س. 

متو�سطة  بطاطا  حبة   3 اأو  غ 
احلجم.750  

لينة.  زبدة  كبرية  1ملعقة 

�ساخن.  حليب  مل   60 اأو  كوب 

ربع ملعقة �سغرية فلفل اأبي�س. 

املقادير:
رفيع باذجنان  4حبة 

طماطم 4حبة 
بر�س  كبرية  1ملعقة 

ليمون
اخ�سر زعرت  كبرية  1ملعقة 

مهرو�س ثوم  3ف�س 
زيتون 1/2كوب زيت 

ب�سل  �سغرية  1ملعقة 
بودرة

بهار  �سغرية  1ملعقة 

م�سكل 
ملح �سغرية  1ملعقة 

فلفل  �سغرية  1/4ملعقة 
ا�سود

ابي�س  فيتا  جنب  1كوب 
مفتت

بارميزان  1/4كوب جنب 
مب�سور

ياب�س  1/4كوب خبز 
مرحي.

�صينية 
الباذجنان 
والطماطم 

باجلنب
طريقة التح�سري: 

�ساف اإليه اأفخاذ  حّمى الزيت يف قدر كبرية، وتحُ يحُ
الدجاج 

قلى من كافة جوانبها حتى تكت�سب لونًا بنيًا.  وتحُ
رك ملدة دقيقة.  تر�س الفرينة عليها، وحتحُ

�ساف املاء ومكعبا مرقة الدجاج "جومبو". يحُ
غلى املزيج ويحُرتك على نار خفيفة ملدة 30 دقيقة  يحُ

اأو حتى ين�سج الدجاج. 
�ساف املزيج اإىل  زج الثوم وع�سري احلام�س ويحُ ميحُ

القدر، 
قّدم.  ويرتك القدر على نار خفيفة ملدة دقيقة ثّم تحُ

لتح�سري البطاطا املهرو�سة:
�سلق البطاطا ملدة 40 دقيقة اأو حتى تن�سج متامًا.  تحُ

هر�س.  ق�ّسر البطاطا ثم تحُ تحُ
زج الزبدة مع احلليب والفلفل االأ�سود، متحُ

خلط املكونات مع البطاطا املهرو�سة.  وتحُ
قّدم مع الدجاج. لح البطاطا وتحُ متحُ

�أطباق حول �لعامل

ياأخذ �سهر رم�سان يف البو�سنة �سكاًل خمتلًفا عن باقي امل�سلمني يف املعمورة، لكن تت�سابه اأحوالهم 
امل�سلمني هناك يف اأجزاء كثرية مع اإخوانهم، فقبل اأذان املغرب، جتتمع بع�س االأ�سر يف القلعة ال�سفراء، 

حيث االإطاللة الفريدة من نوعها لكامل مدينة �سراييفو. وميكن لل�سكان املحليني يف هذا املكان اإح�سار 
طعام االإفطار، فتختار كل اأ�سرة واحدة من الطاوالت املنت�سرة، وتبداأ كل منها يف جتهيز الوجبات، كما ت�ستهر 

البو�سنة والهر�سك بالعديد من االأطباق التقليدية ولعل من اأبرزها طبق الكيفابي.

طبق الكيفابي:
على االأرجح فاإن طبق الكيفابي هو الطبق االأكرث �سهرة يف البالد ، وهو عبارة عن اللحم املفروم الذي 

يت�سكل على هيئة قطع من ال�سجق مع الب�سل وال�سل�سة والفلفل 
والكرمية احلام�سة، وميكنك اأن جتده يف معظم املطاعم وكذلك ما 

بني االأك�ساك يف ال�سوارع العامة، وباعتباره الطبق الوطني 
يف البالد، فلن تكتمل رحلتك اإىل البو�سنة والهر�سك 

دون جتربته.

املقادير:
كبريتني  ملعقتني   2

زبدة
ب�سل  ــــوب  ك ـــــع   رب

اأخ�سر مفروم
كوب  ون�سف  كــوب 

فطر مقطع
ح�سب  وفلفل  ملح 

الرغبة
مـــلـــعـــقـــة �ــســغــرية 
�ــــســــلــــ�ــــســــة اجلـــــنب 

باحلام�س
كبريتني  ملعقتني    
جـــبـــنـــة مـــــوزاريـــــال 

مب�سورة.
عجينة املورقة.
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الــبــو�ــصــنــة والــهــر�ــصــك

اأفخا�ض 

الدجاج 
بطعم 
احلام�ض

�لطبق �لرئي�سي

الفطر بالعجينة املورقة �ملقبالت
املقادير:

اأكـــــــــواب   4
حليب

مــــالعــــق   5
كبريه ن�سا

جوز  فــنــجــان 
الهند

للتزين:
زبيب

لوز
ف�ستق حلبي

�لطبق �جلانبي

�لتحلية



وفاق �سطيف

دفاع تاجنانت 

الــقــدم م�سوؤويل  لــكــرة  الــعــربــي  را�ــســل االإحتــــاد 
بخ�سو�س  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة  ــة  ــادي االإحت
لالأندية،  العربية  البطولة  من  اجلديدة  الطبعة 
اأندية، مثلما  حيث �ستكون اجلزائر ممثلة بثالثة 
عرفت  التي  االأخــرية  الطبعة  يف  احلال  عليه  كان 
م�ساركة كل من مولودية اجلزائر واإحتاد العا�سمة 
الفاف  اإختيار  اإنتظار  يف  ــذا  وه �سطيف،  ووفـــاق 

لالأندية املعنية بطبعة املو�سم اجلديد.
 24 اأو   23 يوم  القرعة  �سحب  عملية  و�ستجرى 

الــدور  مباريات  جتــرى  اأن  على  املقبل،  جويلية 
منت�سف  وتنتهي  املقبل،  اأوت   20 من  بداية  ال32 
�سبتمرب، فيما يلعب الدور املوايل نهاية �سهر اأكتوبر 
اإىل غاية نهاية �سهر نوفمرب، وبعدها �سيلعب الدور 
تلعب  فيما  وجانفي،  دي�سمرب  �سهر  بني  ما  القادم 
�سهر  خــالل  النهائي  ن�سف  الــدور  ــاب  ذه مباراتا 
جترى  اأن  على  املقبل،  مار�س  �سهر  واالإياب  فيفري 
املباراة النهائية منت�سف �سهر اأفريل املقبل مبلعب 

الرباط املغربية. 

تاجنانت  ــــاع  دف فــقــد 
كامل حظوظه يف حتقيق 
ــة  ــط ــراب ال يف  الـــبـــقـــاء 
بعد  االأوىل  املــحــرتفــة 
تـــعـــرثه عــلــى اأر�ــســيــة 
ال�سيف  ـــــام  اأم مــلــعــبــه 
ــبــاب قــ�ــســنــطــيــنــة يف  ــس �
مباراة اإنتهت على نتيجة 
وهي  ال�سلبي  الــتــعــادل 
جعلت  ــتــي  ال النتيجة 
يتجمد  ــاع  ــدف ال ر�ــســيــد 
يف   31 ــنــقــطــة  ال ــد  ــن ع

اإىل  حاجة  يف  الدفاع  وبــات  ــرية،  االأخ املرتبة 
اأجل  من  االأخـــرية  اجلولة  يف  معجزة  ح�سول 
املهددة  الفرق  اإنهزام  خالل  من  البقاء  حتقيق 
بجاية  ومولودية  وهــران  مولودية  غــرار  على 
�سعب  اإحــتــمــال  ــو  وه بـــارادو  يف  الــفــوز  مقابل 

التحقيق.
تف�سري  من  بوغرارة  اليامني  املــدرب  يجد  ومل 
للتعرث الذي �سجله الفريق يف مقابلة اأول اأم�س 
خا�سة اأن الفريق اأ�ساع �سربتي جزاء بوا�سطة 
�سانع االألعاب بن �ساحة  وهو االأمر الذي كان له 
تبقى  فيما  الالعبني  معنويات  على  �سلبي  تاأثري 
من املباراة علما اأن �سربة اجلزاء الثانية جاءت 
يف الوقت بدل ال�سائع من املباراة، ووجه اأن�سار 
نهاية  بعد  لالعبني  الذعــة  اإنــتــقــادات  الــدفــاع 

م�سوؤولية  حممليهم  املــبــاراة 
الرابطة  اإىل  الفريق  �سقوط 
التعرث  اأن  خــا�ــســة  الــثــانــيــة 
واإنتظر  القواعد،  داخل  كان 
امللعب  اأمـــام خمــرج  االأنــ�ــســار 
اإنتقادات  توجيه  اأجـــل  مــن 
لالعبني وكذا الطاقمني الفني 
حظوظ  تبخر  بعد  واالإداري 

الفريق يف حتقيق البقاء.
واأعرب رئي�س الدفاع الطاهر 
ب�سبب  ح�سرته  عن  قرعي�س 
مقابلة  يف  الـــفـــوز  تــ�ــســيــيــع 
املتناول  يف  نقطتني  الفريق  اأهدر  حيث  ال�سباب 
ينبغي  كما  حمفزة  كانت  الت�سكيلة  اأن  قائال 
الفوز بعد ر�سد منحة مغرية،  اأجل حتقيق  من 
وعن م�ستقبل الفريق قال قرعي�س اأن احلظوظ 
الثانية  الرابطة  اإىل  وال�سقوط  كثريا  تقل�ست 
بفرق  مقارنة  وهــذا  لفريقه  م�ستحقا  يكن  مل 
الدفاع  اإدارة  من  مقربة  م�سادر  وح�سب  اأخرى، 
اأن  املنتظر  من  قرعي�س  الطاهر  الرئي�س  فــاإن 
النادي  رئا�سة  مــن  اإ�ستقالته  بتقدمي  يــقــوم 
مبا�سرة بعد نهاية املو�سم اجلاري، وكانت جلنة 
االإن�سباط قد عاقبت املهاجم دمان باالإيقاف يف 
القادمة  املباراة  عن  غيابه  وبالتايل  لقاءات   3
اأمام نادي بارادو مبلعب عمر حمادي ببولوغني 

�سهرة يوم االأحد. 

مثل نهار اأم�س رئي�س وفاق �سطيف اأمام حمكمة �سطيف للنظر 
يف ق�سية الوكالة العقارية "اأم احلياة" بعد االإ�ستدعاء املوجه 
التي  الق�سية  يف  للنظر  �سطيف  ق�ساء  جمل�س  طــرف  من  له 

تاأجل الف�سل فيها اإىل غاية 6 جوان املقبل، ووجهت املحكمة 
لرئي�س الوفاق و 14 متهمني اآخرين من بينهم قريبه، تهما 
تتمثل يف خيانة االأمانة، االإختال�س وتبديد اأموال �سركة 
خا�سة وامل�ساركة يف اإختال�س اأموال خا�سة، وكانت املحكمة 

االبتدائية ب�سطيف، قد اأ�سدرت اأحكاما ت�سل اإىل 5 �سنوات 
�سجنا نافذا وغرامات مالية يف حق املتورطني يف هذه الق�سية 

التي رفعها جمموعة من ال�سحايا. 
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بدايته الريا�سية كانت عادية جدا حيث 
االأحــيــاء،  مالعب  مــن  االإنــطــالقــة  كانت 
يف  �سرع  �سغريا،  كــان  مذ  املولودية  اأحــب 
ب�سبب  لها  مي�سي  اأن  دون  معها  التدريب 
 63/64 �سنة مو�سم   11 �سن  �سنه كان يف 
ودربه الأول املرحوم " بازو " وملا الحظوا 
له  �سمحوا  كبرية  اإمكانيات  ميتلك  ــه  اأن
قبل  االأ�ساغر  فئة  مع  واللعب  باالإم�ساء 
بف�سل  ال�سباب   لفئة  ترقيته  تتم  اأن 
انطلقت  ومنها  بيبطام  املــرحــوم  املـــدرب 
لريتقي  حــر،  مــدافــع  من�سب  يف  م�سريته 
لغاية  االأوا�سط  ل�سنف  املوايل  املو�سم  يف 
االأكابر  للفريق  رقــي  حيث   1969 �سنة 
�سبيبة  فــريــق  �سد  اأميـــن  كجناح  ولــعــب 
تيارت باقرتاح من ال�سيد حمودي بونقاب 
له  وكــان  حمديكن  الطبيب  من  برخ�سة 
ال�سرف اأن لعب اإىل جانب �سالح دخ�سا�سة 
وجميد  مالخ�سو،  وحمة  بلخريي  وعــزو 
زندر  احلفيظ  وعبد  ــدر  ون �ساعد  ــزوز  ع
وعمار �سيدهوم، هو العب متعدد املنا�سب 
اأمين  جناح  ثــم  حــر  كمدافع  لعبت  فقد 
وكان اأي مدرب ياتي للمولودية يقحمه يف 
نق�سا  املولودية  فيه  تعاين  الذي  املن�سب 
من بينهم بوري�سة وبلعبيدي و�سو�ستاريك 
ودخ�سا�سة وبلجودي وي�سبا�س وعمي علي 
 1972 مو�سم  جميد  يتذكر  الهواري،  ولد 
الذي كان ا�ستثنائيا حيث �سيعت املولودية 
�سباب  فريق  اأمــام  اخل�سارة  بعد  ال�سعود 
عديدة،  الأ�سباب  احتياطيا  وكان  جيجل 
ثم  لالإ�سابة  فريتح  املهاجم  خــروج  منها 
اإ�سابة اأي�سا ح�سان معا�سي وهما من ركائز 
الفريق ومن اأبرز الالعبني االأمر الذي اثر 

على الت�سكيلة.
تركوا  املــدربــني  كــل  اأن  ــالب  ج ـــرتف  اإع
على  زيــادة  الريا�سية  م�سريته  يف  ب�سمة 
اأنــه كــان يبذل جمــهــودات كبرية جــدا يف 
امكانياته  تطوير  ــل  اأج مــن  التدريبات 
مباريات  اأن  اأقــر  كما  والفنية،  البدنية 
تعرف  كانت  باتنة  �سباب  اأمــام  الــداربــي 

وعا�سها  ال�ستينات  منذ  �سديدا  �سغطا 
اأنها  واأكد  ومنا�سر  ومدرب  وم�سري  كالعب 
كما  عالية  ريا�سية  روح  يف  جتري  كانت 
ك�سف اأن اأعز اأ�سدقائه هو زميل الدرا�سة 
من مرحلة التعليم االإبتدائي اإىل املرحلة 
الثانوية وهو الطيب فرحي العب ورئي�س 

�سابق لفريق �سباب باتنة.
ويف حديثه عن م�سريي املولودية اإعرتف 
جميد جالب اأن الرئي�س مقران رحمه اهلل 
يف �سنوات ال�سبعينات كان لديه م�سروع من 
يكون  بباتنة  واحــد  فريق  ت�سكيل  اأجــل 
متثيل  اأح�سن  املنطقة  وميثل  جــدا  قويا 
للعب  جيجل  اإىل  تنقلوا  بــاأنــهــم   وقـــال 
املـــدرب بن  املــرحــوم  املــبــاراة فتحدث مــع 
اأن  عليه  وعر�س  امل�سروع  هذا  يف  كينوار 
يكون هو املدرب يف حال جناحه والبداية 
الفريق  لت�سكيل  الالعبني  اأح�سن  باختيار 
االأول اأما بقية الالعبني في�سكلون الفريق 
للفريق  الرئي�سي  اخلزان  ويكون  الرديف 
االأول لكن هناك اأ�سخا�س ي�سيف جالب مل 
يتقبلوا الفكرة او امل�سروع وامل�سكلة لي�ست 

يف الت�سمية الأنها �ست�سمل كال الفريقني .
وجميئ   78/79 املولودية  �سقوط  بعد 
يتبع  الفريق  اأ�سبح  الريا�سي  االإ�ــســالح 
�سعت  ــراف  اأط هناك  اأن  وك�سف  البلدية 
ال�ساحة  مــن  ــوديــة  ــول امل حمــو  اأجـــل  مــن 
البلدية  مــن  الفريق  باإبعاد  الريا�سية 
االإجتماعات  لعقد  يــ�ــســطــرون  ــوا  ــان وك
مقر  وهو  اليد  كرة  فريق  مقر  يف  التقنية 
اإ�سراف  حتت  اجلزائرية  االأنباء  وكالة 
وبعدها  اهلل  رحــمــه  قــطــاف  عــلــي  عــمــي 
اقرتح  من  وهو  �سرحاين  عزالدين  ال�سيد 
من�سوجات  وداد  بفريق  املولودية  دمــج 
والالعبني  الفريق  على  حفاظا  باتنة 
مب�ساعدة  الفريق  بتدريب  تكليفه  ثــم 
ال�سا�سي حوزماين و غرناعوط وبعد انقاذ 
عاد  باتنة  من�سوجات  وداد  او  املولودية 
النادي للت�سمية ال�سابقة لتتح�سن االأمور 
املولودية   وا�سرتجعت  املـــوايل  الــعــام  يف 

الرجال  جهود  بف�سل  واأن�سارها  العبيها 
�سو�سون بلخري ونورالدين لبوخ رحمه الها 
عمي  واملرحوم  وب�سبا�س  كو�سا�س  وحممد 
يف  الفريق  مع  وقفوا  الذين  وغريهم  علي 

تلك الفرتة .
الق�سم  اإىل  والعودة  ال�سعود  بعد حتقيق 
اإىل  بنقلهم  الالعبني  مكافاأة  مت  اجلهوي 
معرتفا   1982 املونديال  ملتابعة  اإ�سبانيا 
اأنهم مل يكونوا يتلقون منح املباريات وكان 
مينحهم  من  هو  مالخ�سو  االأ�سبق  الالعب 
مل  الالعبني  اأن  كما  اخلا�سة  اأمواله  من 

يكن همهم املال. 
تدريب  زكري  ح�سني  توىل  ال�سعود  بعد 
حيث  فنيا  مديرا  �سعدان  وكــان  الفريق 
مل  لكنه  املــوايل  املو�سم  يف  اللعب  وا�سلت 
�سمت  يف  االإن�سحاب  ف�سل  و  املو�سم  يكمل 
له  مقابلة  اآخر  وكانت  املو�سم  نهاية  قبل 
نوفمرب  �سهر  �سكيكدة  �سبيبة  فريق  �سد 
امل�سريين.  من  تهمي�سا  مل�س  بعدما    1982
بع�س  تلقى  الريا�سية  م�سريته  خــالل 
غرار  على  االأندية  عديد  من  االإت�ساالت 
كان  ملــا   1973 مو�سم  وهـــران  مــولــوديــة 
اأ�ستاذه  اآنذاك هو  طالبا بوهران ومدربها 
يف املعهد يعرفه جيدا لكنه رف�س العر�س 
باملولودية  وقلبا  روحا  الأنه كنت مرتبطا 
كما جاءه عر�س من فريق احتاد العا�سمة 

ورف�سه اأي�سا. 
بعد اعتزاله املالعب اأكمل جالب م�سريته 
املهنية كم�ست�سار يف الريا�سة يف تخ�س�س 
الثانية  الدرجة  من  ومدربا  القدم  كــرة 
ال�سباب  مبديرية  كــاإطــار  ا�ستغل  حيث 
التدريب  جتربة  اأي�سا  وخا�س  والريا�سة 
مع �سبان املولودية يف كل االأ�سناف بداية  
رحمه  خراف  بن  الروؤ�ساء  مع  الت�سعينات 
ي�ستمر  مل  لكنني  وحممدي  وهدنة  اهلل 
يف  امل�سريين  تدخل  ب�سبب  التوقف  وقرر 
را�س  اأنــه  جالب  وقــال  الفنية،  اجلوانب 
لفريقه  قدمه  مبــا  وفــخــور  م�سريته  عــن 

�ساكر. اأالذي بقي وفيا له.
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الرابطة الوطنية املحرتفة 



كرة القدم داخل القاعة 

اأ�سرة النجم تنا�سد ال�سلطات املحلية وتطالب 
بتج�سيد الوعود واللتفاف حول الفريق

عني  جمعية  فــريــق  حــقــق 
مليلة ع�سية اأم�س االأول فوزا 
ح�ساب  على  وم�ستحقا  ثمينا 
�سيفه نادي اتليتيك بارادو، 
يف مـــبـــاراة بــر�ــســم اجلــولــة 
وقبل  والع�سرون  التا�سعة 
الرابطة  عمر  مــن  االأخـــري 
احت�سنها  االأوىل،  املحرتفة 
خليفي  الــريــا�ــســي  ــب  ــرك امل
تهامي الزبري بعني مليلة، هذا 
وقيا�سا  منتظرا  كــان  مثلما 

وحاجتهم  للمحليني  بالن�سبة  النقاط  باأهمية 
بقوة  دخلوا  البقاء،  ل�سمان  الثالثة  للنقاط 
العديد  يف  زوارهـــم  مرمى  وهـــددوا  املــبــاراة  يف 
يف  اإال  مرادهم  يحققوا  مل  اأنهم  اإال  املــرات،  من 
عن  االأول  ال�سوط  عمر  من  االأخــرية  الدقيقة 
طريق املهاجم طيايبة الذي حرر االأن�سار ومنح 
بتقدم  االأول  ال�سوط  لينتهي  التقدم،  فريقه 

اجلمعية بهدف دون رد.
اأ�سبال  وا�سل  املباراة  من  الثانية  املرحلة  يف 
والرمي  �سغطهم  جــودي  اأيــت  عزالدين  املــدرب 
بثقلهم يف الهجوم الإ�سافة الهدف الثاين، اإال اأن 
نق�س الفعالية وا�ستماتة دفاع الزوار فوت على 
القاطرة االأمامية للجمعية العديد من الفر�س، 
رد  دون  هدف  بنتيجة  االأخري  يف  اللقاء  لينتهي 
اأثلجت  التي  النتيجة  وهــي  املحليني،  ل�سالح 
واالإداري  الفني  والــطــاقــم  الــالعــبــني  �ــســدور 
مدرجات  على  بقوة  توافدوا  الذين  واالأن�سار 
لفريقهم  االإ�سافة  وقدموا  تهامي  خليفي  ملعب 

يف هذه املوقعة.
وبهذا الفوز يكون فريق جمعية عني مليلة قد 
بقاءه  و�سمن   36 بر�سيد   10 للمركز  ارتقى 

املحرتف  يف  ر�سميا 
قبل  وهـــذا  االأول 
نهاية  عـــن  ــة  ــول ج
ـــن  ـــة وم ـــول ـــط ـــب ال
للغة  ــودة  ــع ال دون 
بعد  احلـــ�ـــســـابـــات 

نهاية البطولة.
ال�سياق،  ذات  ويف 
ـــــاد الـــطـــاقـــم  اأ�ـــــس
يقوده  الذي  الفني 
ميهوبي  عــزالــديــن 
النقاط  وح�سد  الفوز  وثمن  الالعبني  مبــردود 
اأيت  ليبدي  مليلة،  بعني  الكامل  الــزاد  واإبقاء 
للهدف  اجلمعية  حتقيق  بعد  ارتياحه  جــودي 
�سبح  مــن  الــفــريــق  ــقــاذ  اإن يف  واملتمثل  امل�سطر 
اجلوالت  طيلة  به  يرت�سد  كان  الذي  ال�سقوط 

االأخرية من عمر البطولة.
لفريق  القادم  اللقاء  �سيكون  اأخرى،  ومن جهة 
اجلــزائــر  مــولــوديــة  �ــســد  مليلة  عــني  جمعية 
االأخــرية  اجلولة  حل�ساب  االأخــري،  هــذا  مبلعب 
�سغوطات  اأي  دون  ومن  �سكلي  اللقاء  و�سيكون 
اإذ باتت  على اأ�سحاب اللونني االأحمر واالأ�سود، 
ل�سمان  كافية  ال�سام  متتلكها  التي  نقطة  الـ36 
�سد  بلعبا�س  مــبــاراة  انتهت  واإن  حتى  البقاء 
�سباب بلوزداد بالتعادل وحقق كل من مولودية 
ر�سيد كل  وبات  الفوز  وهران ومولودية بجاية 
الفرق 36 نقطة، �سيكون ترتيب ال�سام االأف�سل 
اللقاءات  نتائج  املذكورة باعتبار  الفرق  بني كل 
ما  انتظار  يف  املعنية  الفرق  هذه  بني  والر�سيد 
هوية  �ستحدد  والتي  القادمة  اجلولة  ت�سهده 
للق�سم  املدية  اأوملبي  تاجنانت  دفاع  �سريافق  من 

املحرتف الثاين.

الأهلي يتجاوز عقبة املدية وي�سمن البقاء ر�سميا 

ــبــاب  ــ�ــس بــعــدمــا عـــــرف  قـــطـــاع ال
متنف�سا  خن�سلة  لوالية  والريا�سة 
بها  ح�سي  التي  امل�ساريع  خــالل  من 
واملبالغ املالية الهامة التي خ�س�ستها 
والتي  الوالية  �سباب  ل�سالح  الدولة 
موؤخرا،  �سنتيم  مليار   350 جتــاوزت 
طالب رئي�س النادي الريا�سي الهاوي 
جنم بابار لكرة القدم داخل القاعة 
الوطنية  البطولة  يف  ين�سط  والذي 
قدمت  التي  الوعود  تطبيق  ب�سرورة 
للنادي من طرف امل�سوؤول االأول على 
الوالية خالل العام املا�سي وهذا بعد 
يف  واملتمثل  م�سرفة  لنتائج  حتقيقه 
قاعة  اجنــاز  م�سروع  اإدراج  �سرورة 
بابار  بــدائــرة  الــريــا�ــســات  متعددة 
لي�ستفيد منها الفريق، اأين اأكد رئي�س 

لـ"الأورا�س  يــعــالوي  مـــروان  الــنــادي 
نيوز" اأن كل الظروف مواتية الإجناز 
هذا امل�سروع الذي يعترب حلم النادي 
الــقــدم داخل  كــرة  اجــل تطوير  مــن 
ب�سفة  خن�سلة  واليـــة  يف  الــقــاعــة 

عامة.
بابار  جنم  نادي  حقق  فقد  للتذكري 
املو�سم  القاعة  ــل  داخ الــقــدم  لكرة 
املا�سي نتائج جد ايجابية يف م�ساركته 
وهذا  الوطنية،  بالبطولة  االأوىل 
رغم �سح االإمكانيات وعدم توفر اأدنى 
ال�سروط والظروف للدخول بقوة يف 
غمار هذه املناف�سة، يف انتظار تدعيم 
لتحقيق  حوله  وااللــتــفــاف  الــنــادي 
وت�سريف  امل�ستقبل  يف  اأف�سل  نتائج 

والية خن�سلة.

جنح اأهلي الربج يف �سمان البقاء 
االأوىل  املــحــرتفــة  الــرابــطــة  يف 
اأمــام  اجلــولــة  قمة  يف  ــوزه  ف بعد 
دون  هدف  بنتيجة  املدية  اأوملبي 
املهاجم عثماين  مقابل من توقيع 
 20 مبلعب  جرت  التي  املباراة  يف 
ر�سيده  االأهلي  ورفع  بالربج،  اأوت 
37 نقطة ولن يكون بحاجة  اإىل 
اإىل انتظار نتيجة مباراة اجلولة 
القبائل،  �سبيبة  اأمـــام  االأخـــرية 
ر�سمت  الهزمية  فــاإن  املقابل  ويف 
اأوملبي  لفريق  بالن�سبة  ال�سقوط 
املحرتفة  الــرابــطــة  اإىل  املــديــة 

الثانية.
بن  اأني�س  االأهلي  رئي�س  وتقدم 
�ساهم يف  بال�سكر لكل من  حمادي 
حتقيق البقاء للبقاء يف الرابطة 
االأوىل موؤكدا اأنه متكن من الوفاء 
نف�سه  على  قطعه  ــذي  ال بالعهد 
ــاء يف  ــق ــب بــخــ�ــســو�ــس حتــقــيــق ال

بطولة هذا املو�سم رغم ال�سعوبات 
من  الفريق  واجهها  التي  الكبرية 
خالل  خا�سة  اجلــوانــب  خمتلف 
البطولة، ومن  العودة من  مرحلة 
االأهلي يف  اإدارة  اأن تفرج  املنتظر 
من  العديد  عن  املقبلة  ال�ساعات 
يتعلق  فيما  اجلــديــدة  الــقــرارات 
بالفريق وهذا يف ظل حديث عن 
التح�سري  يف  النادي  رئ�س  �سروع 
بع�س  و�ــســمــان  ــادم  ــق ال للمو�سم 
�سيتم  ــتــي  وال املــهــمــة  ال�سفقات 

االإعالن عنها يف االأيام املقبلة.
املــدرب بالل  اأ�ــســاد   ومــن جانبه 
التي  الكبرية  باملجهودات  دزيري 
حتقيق  اأجـــل  مــن  العــبــوه  بذلها 
اأن  خا�سة  املباراة  هذه  يف  الفوز 
االإطالق  على  �سهلة  ملتكن  املهمة 
اأمـــــام لــعــب اأخــــر حــظــوظــه من 
وبخ�سو�س  البقاء،  حتقيق  اأجل 
حتقيق  بعد  الفريق  مع  م�ستقبله 

ات�ساح  ينتظر  دزيري  فاإن  البقاء 
اأن  بعد  الفريق  اإدارة  من  الروؤية 
عن  �سابق  وقــت  يف  احلــديــث  مت 
االحتفاظ  يف  املــ�ــســرييــن  رغــبــة 
املو�سم  بطولة  خــالل  بخدماته 
نتائج  ــع  ــراج ت اأن  اإال  ــد  ــدي اجل
الفريق يف اجلوالت االأخرية جعل 
على  املوافقة  يف  مــرتددة  االإدارة 

جتديد عقد املدرب.
ح�سورا  االأهــلــي  اأنــ�ــســار  و�سجل 
 20 ملعب  مدرجات  على  قيا�سيا 
املدرجات  كل  امتلـاأت  حيث  اأوت 
بعد اإقرار الدخول املجاين، ورفع 
العمل  ب�سرورة  مطالب  االأن�سار 
يف  الــفــريــق  اأهــــداف  تغيري  عــلــى 
وجت�سيد  الــقــادم  املو�سم  بطولة 
بن  الرئي�س  قدمها  التي  الوعود 
فريق  تكوين  بخ�سو�س  حمادي 
يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  قادر 

البطولة. 

"الباك"  اأمام  مهما  فوزا  "ل�سام" حتقق 
وُتر�سم بقاءها يف املحرتف الأول 
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نادي جنم بابار 

اأهلي الربج
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عبد الهادي ب  

العامة  اجلمعية  اأعــ�ــســاء  جنــح 
يف  ق�سنطينة  مــولــوديــة  لفريق 
الو�سول اإىل الن�ساب القانوين من 
اأجل �سحب الثقة من رئي�س الفريق 
الهادي بلغرابلي، حيث مت تقدمي 
قائمة ت�سم اأكرث من ثلثي اأع�ساء 
مديرية  اإىل  الــعــامــة  اجلمعية 
ــة مـــن اأجـــل  ــس ــا� ــري الــ�ــســبــاب وال
عامة  جمعية  عقد  على  املوافقة 
العاجل  القريب  يف  ا�ستثنائية 
�سحبي  قــــرار  عــلــى  لــلــمــ�ــســادقــة 
الثقة من بلغرابلي وحتديد موعد 
من  للفريق  االنتخابية  اجلمعية 

اختيار  اأجــل 
اإدارة جديدة 
ـــــادة  ـــــي ـــــق ل
الـــــفـــــريـــــق 
ــة  ــول ــط ب يف 
املــــــو�ــــــســــــم 

اجلديد.
ــرار  ـــان ق وك
الثقة  �سحب 
بلغرابلي  من 
من  منتظرا 
طرف اأع�ساء 

اجلمعية العامة وهذا ب�سبب رغبة 
اجلمعية  عقد  تاأجيل  يف  الرئي�س 
جوان  منت�سف  غاية  اإىل  العامة 

االأمر  وهو  القادم 
الــــــذي يــرفــ�ــســه 
جملة  االأعــ�ــســاء 
خا�سة  وتف�سيال 
ــــاء  اأعــــ�ــــس اأن 
العامة  اجلمعية 
على  ـــون  ـــن ـــراه ي
اإدارة  انــتــخــاب 
اأقرب  يف  جديدة 
ـــن  ـــك وقـــــــــــت مم
ــرة  ــس ــا� اأجــــــل مــب
الـــتـــحـــ�ـــســـريات 
اأف�سل  يف  القادم  املو�سم  لبطولة 
املو�سم  �سيناريو  وتفادي  الظروف 
بــعــد �سحب  الـــفـــارط، ومــبــا�ــســرة 

الثقة من بلغرابلي ظهرت العديد 
من االأ�سماء التي ترغب يف الرت�سح 
لرئا�سة النادي هذه ال�سائفة على 
ال�سابقني  الرئي�سني  من  كل  غرار 
الرئي�س  عن  ف�سال  وقدري  دميغة 
ال�سابق ل�سباب عني الفكرون بكو�س 
والذي اأعلن عن رغبته يف الرت�سح 
الواجهة  اإىل  عاد  كما  مــدة،  منذ 
خن�سول  االأعمال  رجل  ا�سم  اأي�سا 
الذي كان قريبا من رئا�سة الفريق 
خالل بطولة املو�سم الفارط، وهذا 
اأن يتم  ياأمل فيه االأن�سار  يف وقت 
حل امل�ساكل االإدارية التي يتخبط 
فيها الفريق يف اأقرب وقت ممكن. 

اأع�ساء اجلمعية العامة ي�سحبون الثقة من بلغرابلي 
مولودية ق�سنطينة 

عبد الهادي ب



 
�سلطت ال�سحف االإ�سبانية 

ال�سادرة اأم�س، ال�سوء على ح�سم الفرن�سي رافائيل فاران 
مدافع ريال مدريد م�سريه باال�ستمرار �سمن �سفوف املرينغي يف املو�سم 

املقبل.
وكذلك اأعلن الكرواتي اإيفان راكيتيت�س يف التتويج بدوري 

االأبطال مع بر�سلونة، وهو الت�سريح الذي اهتمت به خمتلف 
ال�سحف االإ�سبانية.

وت�سدر ت�سريح فاران، �سحيفة "ماركا": "يف العام 
املقبل �ساأ�ستمر يف مدريد".

واأ�سافت: "اأ�سبوع االإق�ساء من اأياك�س كان االأ�سعب 
لنا، وهيا ن�ستمتع بالعودة والتطلع للم�ستقبل مب�ساعر 

قوية".وتابعت: "بيل و100 مليون �سبب للبقاء
 

وخرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" بت�سريح اإيفان 
راكيتيت�س العب خط و�سط بر�سلونة: "اأريد الفوز بدوري 

االأبطال مرة اأخرى هنا".واأ�سافت: "راكيتيت�س كان وا�سًحا 
للغاية، و�سرح: لدي عقد مع البار�سا ومل اأفكر اأبًدا يف 

الرحيل، وغريزمان يعجبني كثرًيا واأريده معنا يف الفريق".
وتابعت: "راكيتيت�س يتحدث عن التوقيع مع دي يونغ، وال�سربة 

القا�سية يف اأنفيلد، واإمكانية الثنائية، واهتمام االإنرت".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "ج�س نب�س من دي ليخت".
واأ�سافت: "بر�سلونة ي�سغط على قلب الدفاع الهولندي، التخاذ قرار 

ب�ساأن امل�سروع الريا�سي، والعب اأياك�س اأظهر لفتة للبلوغرانا قبل العرو�س 
املليونية التي تلقاها".

وتابعت: "مي�سي �سيلعب يف كوبا اأمريكا".

قرار فاران 
ورغبة 

راكيتيت�ض 
اأبرز اهتمامات 

ال�سحف 
الإ�سبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

بريطانية،  �شحفية  تقارير  ذكرت 
اأن ت�شيل�شي قد ي�شطر لتقبل عقوبة 
احلرمان من التعاقدات التي فر�شها 
القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  عليه 
الحًقا. تخفي�شها  اأجل  من  "فيفا"، 

ال���دويل يف فيفري  وق��رر االحت���اد 
احلرمان  عقوبة  توقيع  امل��ا���ش��ي، 
انتقاالت  لفرتتي  التعاقدات  م��ن 
يف  جت����اوزات  بعد  ت�شيل�شي،  على 
�شملت  ق�شر،  العبني  م��ع  التعاقد 
باملهاجم  اأبرزها متعلقة  29 حالة، 

البوركينابي بريتراند تراوري.
الذي  اال�شتئناف  "فيفا"  ورف�����ش 
تقدم به ت�شيل�شي الإلغاء اأو جتميد 
تعزيز  اإمكانية  يهدد  ما  العقوبة، 
�شفوفه قبل بداية املو�شم اجلديد، 
النادي  اأنظار  �شيحول  الذي  االأم��ر 
التحكيم  حم��ك��م��ة  اإىل  ال��ل��ن��دين 

الريا�شية.
�شن"  "ذا  �شحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
ع���رب م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين، ف���اإن 
حمكمة "كا�ش"، اأكدت اأنها مل تتلق 
من  ا�شتئناف  طلب  اأي  االآن  حتى 
ت�شيل�شي، ما ي�شري اإىل اإمكانية تغيري 

ا�شرتاتيجية مواجهة العقوبة.

حماميي  اأن  ال�شحيفة،  واأ���ش��اف��ت 
االحت��اد  اأن  يعتقدون  ت�شيل�شي، 
ال�����دويل مي��ل��ك دف���اًع���ا ق���وًي���ا عن 
ق�شيته، لذلك فاإنه ُم�شر على اإيقاع 
حاول  مهما  ت�شيل�شي  على  العقوبة 

االأخري جتميدها.
يف  اأنه  يعتقد  ت�شيل�شي  باأن  وتابعت 
على  وواف��ق  اال�شتئناف  اأّخ��ر  حال 
تطبيق العقوبة يف فرتة االنتقاالت 
ح��دي��ًث��ا،  ب����داأت  ال��ت��ي  ال�شيفية 

فرتة  خ��الل  اإلغائها  يف  االأم��ل  ف��اإن 
�شيكون  املقبلة  ال�شتوية  االنتقاالت 

قوًيا.
ولهذا ال�شبب، قام ت�شيل�شي بتمديد 
واأوليفييه  لويز  دافيد  من  كل  عقد 
قبل  �شي�شتعني  اأن����ه  ك��م��ا  ج����ريو، 
مبجموعة  اجلديد  املو�شم  بداية 
معارين  كانوا  الذين  الالعبني  من 
زوما  كريت  واأبرزهم  اأخرى  الأندية 

وتامي اأبراهام وماي�شون مونت.

حتت  الفريق  اأن  االإجنليزي،  ليفربول  ن��ادي  اأعلن 
يف  للدخول  اإ�شبانيا،  اإىل  كلوب،  يورغن  املدرب  قيادة 
االأبطال  دوري  لنهائي  ا�شتعداًدا  اأيام،   6 ملدة  مع�شكر 

اأمام توتنهام.
ون�شر النادي على موقعه، قائمة ت�شم 26 العبا، قال 
ماربيا  مدينة  يف  الفريق  مع�شكر  يف  �شي�شاركون  اإنهم 
قد  كلوب  اإ�شبانيا.وكان  جنوب  الواقعة  ال�شاحلية 
دخل مع فريقه يف مع�شكر تدريبي ا�شتمر عدة اأيام يف 

ماربيا، قبل مباراتي دور ال� 16 اأمام بايرن ميونخ.
بني  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  بطولة  نهائي  مباراة  وتقام 
العا�شمة  يف  املقبل  جوان  مطلع  وتوتنهام،  ليفربول 

االإ�شبانية مدريد.

ت��ت��زاي��د ال��ت��ق��اري��ر ال�����واردة من 
اجلديد  امل����درب  ع��ن  اإي��ط��ال��ي��ا، 
�شيخلف  ال����ذي  جل��وف��ن��ت��و���ش، 
قيادة  يف  األ��ي��غ��ري،  ما�شيمليانو 
املو�شم  من  بدًءا  العجوز  ال�شيدة 

اجلديد
مريكاتو"  "كالت�شيو  موقع  وق��ال 
ينتظر  اجلميع  اإنَّ  االإي���ط���ايل، 
ب�شغف معرفة املدرب اجلديد، مبا 
جنم  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  فيهم 
التعاقد مع  الفريق، الذي يتمنى 

مدرب يلبي اأهدافه يف اإيطاليا.
رونالدو  يتدخل  ل��ن  وبالتاأكيد 
الخ����ت����ي����ار امل���������درب اجل���دي���د 
"كالت�شيو  بح�شب  جلوفنتو�ش، 
ال�شهل  من  لي�ش  لكن  مريكاتو"، 
ا ال يرحب به. اختيار مدرب اأي�شً

رونالدو كان  فاإنَّ  للتقارير،  ووفًقا 
اأ�شبح  واالآن  األيغري،  مع  �شعيًدا 
دوري  يف  متمر�ش  م��درب  يتمنى 

االأبطال.
املر�شح  اأن�شيلوتي  كارلو  و�شيكون 
مقاعد  على  ل��رون��ال��دو  املف�شل 

بدوري  معه  توج  حيث  البدالء؛ 
بقمي�ش   2014 ع��ام  االأب��ط��ال 
التي  البطولة  وهي  مدريد،  ريال 
املريينغي،  على  م�شتع�شية  ظلت 

حتى جاء اأن�شيلوتي.
ديلو  "كوريريي  ل�شحيفة  ووفًقا 
امل�شتحيل  م��ن  ف��اإن��ه  �شبورت" 
الأن�شيلوتي  ال�شماح  نابويل  على 

بالرحيل.
الدين  زي��ن  ه��و  اآخ��ر  �شائع  ا�شم 
زيدان، الذي عاد اإىل ريال مدريد 

يف مار�ش املا�شي، لكن وبكل تاأكيد 
مدريد  عن  رحيله  امل�شتحيل  من 
يف  املقبل،  املو�شم  يف  االأق��ل  على 
ا�شتعادة  يف  املريينغي  رغبة  ظل 
البطوالت، وبناء فريق قادر على 

ال�شيطرة حملًيا واأوروبًيا.
وخل�ش املوقع اإىل اأنه من املرجح 
اأن يكون احلل، هو اللجوء للمدرب 
ماوري�شيو  تف�شيل  مع  االإيطايل، 
�شاري مدرب ت�شيل�شي حالًيا، على 

�شيموين اإنزاغي مدرب الت�شيو.

يتجه مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي، للموافقة على بيع 
حار�شه االإ�شباين ديفيد دي خيا، بعدما رف�ش العر�ش 

النهائي لتجديد تعاقده.
اإدارة  فاإن  االإجنليزي،  ميل"  "ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا 
خيا  دي  ل�شم  تخطط  الفرن�شي  جريمان  �شان  باري�ش 

هذا ال�شيف مقابل 60 مليون جنيه اإ�شرتليني.
مان�ش�شرت  من  املقدمة  العرو�ش  اآخر  خيا  دي  ورف�ش 
املو�شم  بنهاية  ينتهي  الذي  تعاقده  لتمديد  يونايتد 
اأولد  من  الرحيل  على  واأ���ش��ر  رف�ش  اأن��ه  اإال  املقبل، 

ترافورد بنهاية عقده.
خيا  دي  بيع  على  املوافقة  يونايتد  مان�ش�شرت  ويدر�ش 
يف ال�شيف املقبل، بدل من االنتظار حتى نهاية املو�شم 

اجلديد ورحيله جماًنا.
وي�شتعد �شان جريمان لدفع الراتب املطلوب لدي خيا، 
والذي ي�شل اإىل 350 األف جنيه اإ�شرتليني اأ�شبوعًيا.

قراره  رودريغيز،  خامي�ش  الكولومبي  اتخذ 
النهائي ب�شاأن م�شتقبله مع نادي بايرن ميونخ 
اإليه حتى نهاية املو�شم احلايل  االأملاين، املعار 
من ناديه االأ�شلي ريال مدريد االإ�شباين ووفًقا 
ملا ذكرته �شبكة "�شكاي �شبورت�ش"، فاإن الدويل 
البافاري  النادي  عن  الرحيل  قرر  الكولومبي 

هذا ال�شيف.
ورغم امتالك البايرن بنًدا يف عقد االإعارة، 

يتيح له �شراء رودريغيز مقابل 42 مليون 
يورو، اإال اأن الالعب ال يرى م�شتقبله يف 

رودريغيز  يعلن  اأن  املقرر  ومن  ميونخ 
عقب  ر�شمي  ب�شكل  النهائي  ق��راره 

�شيجمع  الذي  اأملانيا،  كاأ�ش  نهائي 
 25 يوم  اليبزيغ  بفريق  بايرن 

م��اي اجل��اري وب��داأ الربتغايل 
خ����ورخ����ي م���ي���ن���دي���ز، وك��ي��ل 

خيارات  عن  البحث  خامي�ش، 
ال�شيما  ال�����ش��ي��ف،  ه���ذا  اأخ����رى 

موكله  ا�شتمرار  �شعوبة  ظ��ل  يف 
ارتباطه  رغ��م  امللكي،  ال��ن��ادي  م��ع 

التقارير  وت�شري   2021 حتى  بعقد 
اإىل  رودريغيز  انتقال  اإمكانية  اإىل 

جوفنتو�ش االإيطايل، بعدما بات وكيله 
"ال�شيدة  ب���اإدارة  وطيدة  عالقة  على 

كان�شيلو  ج���واو  �شفقتي  بعد  العجوز" 
وكري�شتيانو رونالدو.
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رغبة رونالدو ت�ضطدم بعقبة م�ضتحيلة يف جوفنتو�س

ك�شف تقرير �شحفي اإيطايل، موقف اأنطونيو 

من  لت�شيل�شي،  ال�شابق  الفني  امل��دي��ر  كونتي، 
التعاقد مع جوفنتو�ش يف املو�شم املقبل.

�شبورت" االإيطالية،  ديللو  "الغازيتا  ل�شحيفة  ووفًقا 

قيادة  ب�شاأن  العجوز  ال�شيدة  اهتمام  يتجاهل  كونتي  فاإن 

الفريق خلًفا للمدرب ما�شيمليانو األيغري.

التي  بالكلمة  االلتزام  ينوي  كونتي  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

اإىل  للعودة  اإغ���راءات  اأي  وجتاهل  ميالن،  اإن��رت  مل�شوؤويل  منحها 

تورينو، خا�شة اأن امل�شروع اجلديد للنادي االأ�شود واالأزرق ي�شتهدف 

مناف�شة ال�شيدة العجوز على كل االألقاب يف امل�شتقبل.

عن  الر�شمي  االإع��الن  بات  نف�شه،  االإيطايل  للتقرير  ووفًقا 

تعاقد كونتي مع اإنرت ميالن و�شيًكا، ورمبا يتم بعد انتهاء 

يتاأهل  واإن مل  االأحوال( حتى  املو�شم احلايل، )يف كل 

النرياتزوري اإىل بطولة دوري اأبطال اأوروبا.

مع  متوترة  بعالقة  يرتبط  كونتي  اأن  يذكر 

فابيو  لكن  جوفنتو�ش،  رئي�ش  اأنييّلي،  اأندريا 

للنادي، وبافل  الريا�شي  املدير  باراتيت�شي 

يف  ي��رغ��ب��ان  ال��رئ��ي�����ش،  ن��ائ��ب  نيدفيد 
اإعادته اإىل ال�شيدة العجوز.



طبعا كل  الًفعال  اأو الأعمال التي  
نقوم  بها عبارة  عن  ت�شّرفات  اإّل انّني 
اأ�شوق  لكم  بع�ش  الّت�شّرفات  ذات  

طابع  ممّيز.
ــراآف  واآ�ــس ـــاآّق   ن اأڤ  ـــا  اأّم ياآخ�سا 
ال�سرع  يقتل  هــكــذا  وؤلــــّـي=لــيــ�ــس 
 Mahuc -yexda- ــم.  ــن ــغ ال
 amma ag neqq wedref
ناآّق   اأڤ   اأ�ّسا    هو�س   ما  ulli-او- 
واآ�ــــســــراآف  وؤلـــــّــي =الـــيـــوم  لي�س  
منا�سب  ملوت  الغنم  بال�سرع.       ) 
 Mahuc  -yexda-  assa  ag
neqq  wedref  ulli(:يقال  
للذي  يقوم باأي  ت�سرف  يف  وقت 
للفعل؛  وال  للقول   ال  منا�سب  غري 

هــذا الــقــول  يــوّجــه  كلوم  وعتاب  
اأختيار  اليــعــرف  الـــذي  لل�سخ�س 

الظرف  والوقت  املنا�سبني.

-يو�سيد  اأذ  ياٱ�ّساٱنڤاٱل  ئالف  ثيط   
)ياآ�سداآرغليت       ياآّدارغاآل–  نـّ�س  
 yusid ađ yessengel ylaf ŧit
  -nns yedderyl-yesderylit
ثيط   ئالف   ياٱ�ّساٱنڤاٱل   اأذ  يو�سيد  

نـّ�س  ياآ�ّسيفيت )ياٱ�ّسيفڤيت(. 

 yusid ađ yessengel ilaf ŧit
:"nnes yessifit"yessifgit

املثل1:قام بعمل  و�سع  الكحل  يف 
على   :عمل  فاأعماها،املثل2  عينه  

فافقعها. عينه  يف  الكحل   و�سع 
ــقــول  يــقــال  لــلــذي  ي�سعى   ــذا ال ه
ال�سيئ   ت�سرفه   وب�سبب   لالنتفاع  
والــغــري املـــدرو�ـــس  يــتــ�ــســرر، كما 
وّدر   ي�سعى   بالعامية:» جاء  يقال  

ت�سعه«.

بعد اأن مت بناء قاعة االأفراح 
مبقدور  اأ�سبح   1980 ــام  ع
امل�ستوطنني  مــن  باتنة  ــل  اأه
مــ�ــســاهــدة بــعــ�ــس الــعــرو�ــس 
البداية  فــفــي  املــ�ــســرحــيــة، 
تقدم  ــس  ــرو� ــع ال كــل  ــت  كــان
القادمة  ــرق  ــف ال طـــرف  ــن  م
اإىل  فرن�سا،  اأو  العا�سمة  من 
غاية اخلم�سينيات من القرن 
اإن�ساء  مت  حيث  الع�سرين، 
فرقة م�سرحية للهواة بباتنة 
 Les اخل�سبة  فرقة  �سميت 
 Compagnons de la
Scène وكان يرتاأ�سها مارك 
 Marc �سيانفراين  اأنطوان 
 Antoine Cianfarani
الكثري  الفرقة  هــذه  قدمت 
كما  امل�سرحية،  العرو�س  من 
عديدة  جوائز  على  حت�سلت 
بني  من  وكــان  العهد،  ذلك  يف 
يف  املنخرطني  اجلــزائــريــني 
هـــذه الــفــرقــة الــ�ــســيــد عبد 
ال�سالم دوماجني، اآخر عر�س 
باللغة العربية عر�س بباتنة 
م�سرحية  وهــو  الــثــورة  قبل 
اأبناء ال�سوارع ليو�سف وهبي.

فـــاأن قاعة  املــو�ــســيــقــى  اأمـــا 
احلفالت كانت دوما مفتوحة 
القادمة  املو�سيقية  للفرق 
ــن اجلـــزائـــر الــعــا�ــســمــة اأو  م
احلفالت  هذه  وكانت  فرن�سا، 
خم�س�سة للم�ستوطنني وبع�س 
االأهايل، اأما باقي ال�سكان فال 
مل�ساهدة  الدخول  لهم  يحلق 
بلدية  اأن  كما  احلفالت  هذه 

باتنة يف ذلك احلني �ساهمت 
مو�سيقية  فــرقــة  انــ�ــســاء  يف 
حمـــلـــيـــة تــــتــــوىل اإحــــيــــاء 
ببع�س  اخلــا�ــســة  ــالت  ــف احل
االأعياد واملنا�سبات الر�سمية، 
حيث كانت تقدم عرو�سها يف 
قائما  كان  الذي  "ال�سكوار" 
للم�سرح  املقابلة  بال�ساحة 

حاليا.

ــدا  ــي لــيــلــة مــتــمــيــزة ج ــه ف
يف  يح�سر  ــا  م فيها  ــر  يــحــ�ــسَ
متتاز  اأنها  غري  الن�سفية  ليلة 
الفردية  ــان  ــت اخل بــحــفــالت 
جمعيات  وجــود  لعدم  طبعا 
التي  ـــرة  ـــس واالأ� االآن.  مــثــل 
�سغريها  خــتــان  عــلــى  تقبل 
تقوم بتعليق منديل اأخ�سر يف 
اأعلى اإطار الباب لرياه اجلميع 
اأن الدعوة عامة   ومعنى ذلك 
فعلى اأهل القرية اأن يتوجهوا 
هناك  ــار  ــط االإف اإىل  جميعا 
تــقــوم االأ�ـــســـرة بنحر  حــيــث 
والديك  ــدجــاج  وال الــذبــائــح 
ــــي وحتـــ�ـــســـري اأكـــلـــة  ــــروم ال
الزريقية والرفي�س والطمينة 

الخ......
ويبداأ االإ�ستعداد ليوم العيد 
العيد  م�ستلزمات  باقتناء 
ولليلة ال�سك، وهي ليلة ليالء 
�ستاء  الف�سل  كان  اإن  خا�سة 
املالب�س  تــكــون  اأن  يجب  اإذ 
ــ  حا�سرة  والق�سابية  ثقيلة 
لل�سعود  ي�ستعدون  اإذ  ــ  طبعا 
ــات  ــع ــف ــرت وامل اجلـــبـــال  اإىل 
من  ليتمكنوا  و�سبابا  كــبــارا 
عدم  ويتمنون  الهالل  روؤيــة 
ال�سيام  ليتموا  ليلتها  روؤيته 
اأعرجا  رم�سانهم  يكون  وال 
ظهور  بعدم  الدعاء  ويكرثون 
لهالل  يا  خري  "قائلني  الهالل 
انكمل  اأجانغ  دتبان  ال  اط�س 
ومل  الهالل  ظهر  "فاأذا  اأ�سان 
من  فيهبطون  الثالثني  يتموا 
على املرتفعات يف اأ�سى �سديد 
من  يوما  اأكلنا  يــرددون  وهــم 
ر�سان }رم�سان فيه الغايب { 

دون  رم�سان  بعد  وي�سومونه 
واأذكر  الثالثني  ليتموا  تردد 
هنا ق�سة مرت بعائلتنا وهذا 
يعود الإميانهم القوي وخوفهم 
مع  حدثت  }الق�سة  اهلل  من 
جدي فبعد انتهاء �سهر ال�سيام 
اأو  حبة  اأو  بــذرة  جدي  وجد 
حــ�ــســاة �ــســغــرية عــلــقــت  بني 
ياأكل  مل  باأنه  وتذكر  اأ�سنانه 
رم�سان  ليلة  اإال  اجلاف  التني 
�سيامه  اأعــــادة  ــرر  ق عندها 
ــ  وذاك   } انقطاع  كامال دون 
اهلل  �سبحان  ــ  فعال  ماح�سل 

يجتمع  هوؤالآء،  من  نحن  فاأين 
االأهل واجلريان من اأجل حنة 
تردد  ما  جملة  ومــن  ال�سبي 
"اأو�س  اأغانيهن  يف  الن�سوة 
اأيـــاذواذي   اإحلني  انــك  فو�س 
باندو  اأه�سذنان  �سلولومت   .
نخوالي�س اآث اإبان "ثم يبداأن 
النبي  على  ال�سالة  اأغنية  يف 
حممد وعلي، وكذا با�سم اهلل 
الغد  يف  اخلتان  ويتم  باهلل  و 
كل  مــع  واملــبــاركــات  والتهاين 

الطقو�س.

امل�ســــرح واملو�سيقى

ليلة ال�سابع والع�سرين "ليلة القدر" 

قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�س 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

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

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�س، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

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

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�س نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

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

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

اآهرار ن ييالون "حديث الأعمار" 
 AHERRAR N YILAWEN 

Aherrar n ”YILAWEN“ seg yiherraren، a 
ur ttixsayegh ad tesl tmejjett-inu; ur
yelli cca n thurt )tikelt(، u ad yemmug 

uherrar deg waydin aldannak tenta،…U
ad mhuyyrent tceqlalin ! Aldeggani ad-

iâad am tsertit ay yellan a tudef u ad
tâedj !
U ay yettwassnen ald ass n wass-a، 

lekkan tamettut ay yettekkuzayen si 
tnazelt

)taluft( n ”YILA“…U ma tennid ad yili 
gher-s usnuruf ad-tettulawen temzi f
yila-nnes )awiyti(. Layenni ay 

yesseâsaren yessebhar: mennawet n 
yergazen،
laked nnihni âaden-d deg wussan-aya 

xsen ad tnebban atnebbi n temzi d
ugdar gget n tsednan )tayetcin( deg 

yiman-nnsent! U luqq-a nennum
nmennad ”Ticelghubin“ d izaggwen… D 

teswalfatin tizegrarin، zzunt s
temlel mwahi yyid âaden-d mmek 

yettwaqqar s tutlayt n tnislizri
”TIKNIKULUR“negh izghan n ugama !
Ssnegh amghar teghmi fella-s terkakit 

”IDELLEQ“ dat itmettut-nnes sent )02(
n thura deg ugur، u as-tmennegh 

aceâbub-nnes، u ad yerg uzaw-nnes jar
yifassen n tmettut d camlal; ca n ssekket 

yettegg tadsa d trewla، u idelli lligh
deg ugraw ilemmet-d qli n yemgharen 

اأر�شيف مب�شاعدة الباحث والكاتب 
�شلي���م �شوه�����ايل

�صورة من اأر�صيف الأورا�س

ur yucen âad d ledwafen; nekti ilawen
)iwetya(…Layenni s tiwdi d usami، u 

yella jar inekdawen usâif-inu d agburi di
tnimellett، yeqqim yettfesseh، yexs ay-

yesmekti id wussan yezrin )iâeddan،
iâeqben،..( d matta ay yedran 

deg waydin iseggwasen izegraren 
)ighezfanen(
ay yedjin yidj seg imeggawren 

)imeqqimen( s tma-nnegh yettherref-d 
ghernegh، u ad yini d alyaw)azref(… 
Akennwi d igburiyen،…U netta yexs ad
ghen-yesmekti، anetcni nuser nmah 

gher wafer aniji )unnig( degga herrefegh
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باتنة

ربع  ومنذ  تقريبا،  قرن  ربع  منذ  والن�سر  الكتابة  بــداأت 
غطت  كلمة  ال�سباب  ال�ساب،  باالأديب  اأكّنى  تقريبا  قرن 
)ال�سباب  اجلمال  معنى  على  ودلت  البدايات  مرحلة  على 
اأي�سا( وهي ب�سدد  يف اللهجة العا�سمية تدل على اجلميل 

الداللة على ال�سيب )�ساب ي�سيب �سيبا(...
اأنك  على  يقدمونك  واالأكادميية  الثقافية  امللتقيات  يف 
اأ�ستاذ حما�سر يحا�سرك لقب دكتور فيحولك اإىل �ساب مييل 
اإىل ال�سيب، ويف املحافل الر�سمية يقدمونك على اأنك �ساب 
"كبري" مع مالحظة  مل ي�سل بعد دور االحتفاء بك كا�سم 
اأن االأ�سماء الكربى متلك يف البلدان املتخلفة مهاما �سيا�سية 
يعلمه  اأمني/�سيا�سي/ثقايف  قانون  وهو  اال�سم،  كرب  حتدد 
اجلميع وال يقوله اأحد...مثلما هي حال ال�سوؤون ال�سيا�سية 
املتون  منرر  لكي  الهوام�س  حول  نتكلم  امل�سريية؛  واالأمنية 

ب�سمت ودون انتباه النا�س...
من  اأكــرث  بالكتابة  يهتم  ككاتب  ملمحك  يت�سح  ب�سرعة 
اهتمامه بالوجاهة، ويتمركز حول الن�س ال حول الن�سر، 
ــذاك  واآن الواجهات،  جهر  ال  اجلهات  جوهر  تهمه  مثقف 
يف  الثقايف  ال�ساأن  على  القائمني  ح�سابات  من  متاما  ت�سقط 
االإعالمية...الخ  املنابر  بع�س  وعلى  واملديريات  الوزارات 

الخ
 16  ( الكتب  بع�س  باإ�سدار  اجلماعة  حترج  اأن  ويحدث 
اجلوائز...وحترجهم  بع�س  على  وباحل�سول  حالتي(  يف 
يبداأ يظهر لك �سدى يتجاوز حدود احلظرية  اأكرث حينما 
حتبك  التي  البالد  ثكنة  خارج  من  ا�سمك  وياأتي  الوطنية 
ولكنها تت�سرف معك كاالآباء العاجزين عن احلب: بفظاظة 

م�ستمرة م�سمونة...
مل اأ�سعر كيف مرت ال�سنوات واأنا اأحتول ببطء مريب من 
كاتب �ساب اإىل كاتب "لي�س كبريا بعد" اإىل �سخ�س يتحدث 
جيلنا... وكذا...اأما  "جيلكم...كذا  قائلني  ال�سباب  اإليه 

ومتى  كيف  اجلــوهــري:  وكذا..."...ال�سوؤال  فـــ...كذا 
خرجت يا في�سل يا اأحمر من جيل ال�سباب اإىل جيل كبري 

ولكنه "لن يكون اأبدا كبريا بالقدر الكايف ...؟
"الكبري" مرزاق بقطا�س بجائزة  اليوم وخرب فوز الكاتب 
وجدتي  �سعادتي  تذكرت  النت  على  يتجول  جبار"  "اآ�سيا 
جتيد  انك  معناه  كاتب  كونك  وهل  ت�ساألني:  "حمامة" 
فرن�سا؟... يف  املعا�سات  غــدارة  اإىل  تر�سلها  ر�سالة  كتابة 
باإجابتها  جــدا  �سعيدا  وكنت  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  كنت 
"نعممممممممم!"...ومل تكن امل�سكينة تعلم باأننا ذات يوم 
ورثة  و�سط  مكان  عن  لهم  يبحثون  �سباب  ككتاب  �سننتقل 
يجدوا  لكي   1954 مواليد  من  الثورية  بال�سرعية  االأدب 
مرتبطة  العتبارات  االأدب  ورثــة  مع  يتناف�سون  اأنف�سهم 
نهاية  قبل  ما  مواليد  من  واالأنرثوبولوجيا  باحلفريات 

احلرب العاملية الثانية...
رمبا كانت جدتي تعي باأننا نعي�س يف بالد ال كبري فيها...
بالد م�سرطنة يف العمق اإذا كرب فيها �سيء فالغالب اأن يكون 
تعرف  جدتي  كانت  �سرطانية...رمبا  خاليا  وجود  ال�سبب 
اأن ما فعلته فرن�سا هي خلق هيمنة االإدارة املدعمة بال�سالح 
�سيء  اأي  ظل  من  خائفة  اأجيال  تربية  مع  املواطن،  على 
الدال  املدهاّم  االأخ�سر  اللون  ومن  البندقية،  ي�سبه  طويل 
على البزة الع�سكرية اأو بزة الدرك ال على اجلنة كما جاء 
يف القراآن...هيمنة املوؤ�س�سات الر�سمية التي تن�سئ جائزة 
اأهم  �سمن  من  هي  جائزة  تهبها  ثم  بكتبها  فيها  وت�سارك 

مدعميها...
رمبا �سمعت جدتي �سوؤايل الذي كنت �ساأطرحه على نف�سي 
كما  ال�سباب  من  اأنا  هل  الأعرف  االأدبي  حجمي  اأقي�س  واأنا 
يت�سرفون  كما  الكبار  من  اأنني  اأم  قــرن  ربــع  منذ  يقولون 
اأحيانا اأم اأنني الكائن امللعون الذي لفظه ال�سباب ومل ولن 
ملاذا  هو:  ما...�سوؤال  �سرطانية  حالة  يف  اإال  الكرب  يلتقطه 
ال تن�ساأ الدولة جائزة الدولة ومتنحها للكبار فتف�س نزاع 
اجلوائز هذا...فمن غري املعقول تناف�س �سيخ هرم مع �ساب 

�سغري يف ال�سن...
التناف�س ظامل لهما كليهما، واحلل موجود يف بلدان اأخرى. 
جائزة دولة تكرم م�سرية طويلة عري�سة وتبنى ذي لفكرة 

االعرتاف باأف�سال الكبار. 
ال  البولي�سية  البلدان  قربها:  من  �ستجيب  جدتي  كانت 
الثكنة  جــدران  حتتمله  مما  اأكــرث  اأحــد  اأي  يكرب  اأن  حتب 
الدولة  اأعــالم  من  علم  كل  االألـــوان...  ثالثية  الع�سكرية 
عليه اأن يكون قابال للتحكم فيه بب�ساطة اأما الكتاب الكبار 

فقد ي�سبحون قوة �ساغطة ي�سعب التحكم فيها...

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

الأحمر في�سل   

/ق�شنطينة:  لعالم  اأم��رية  الت�شكيلية  الفنانة 
اأمة  اهنئ  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 
العبادة  �شهر  ال��ك��رمي  ال�شهر  بهذا  االإ�شالمية 
مبارك  �شهر  يجعله  اأن  اهلل  واأ���ش��األ  الغفران  و 

علينا.
حيث  عادية  تكون  الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف  يومياتي 

�شديد   وبحب  اليوم  طول  لتدري�شهم  االأطفال  مع   العمل  يف  وقتي  اق�شي 
العبادة وختم  اأن�شى  اأن  واأنا حمظوظة به، دون  له  ارتاح كثريا  اأمر  وهو 
الفن  ممار�شة  من  مينعني  ال  وهدا  الكرمية  العائلة  وملة  الكرمي  القراآن 
واالإبداع وحت�شري لوحات فنية، والتي �شيتم عر�شها يف امل�شتقبل القريب 
يف خمتلف املعار�ش �شواء دولية اأو حملية اأو وطنية واأ�شكر طاقم جريدة 

االأورا�ش نيوز لالهتمام بالفن والفن الت�شكيلي ب�شكل خا�ش.

جلي�سي يف رم�سان

عندما تتوج بتاج ال�صحة، فكل 
الهموم والآلم والأحزان �صتبدو 

نقطة يف بحر العافية التي تتمتع 
بها، فا�صكر اهلل على نعمته ودوامها، 

وما البتالء اإل حب من اهلل احلنان 
..يقني

رقية حلمر

مواعيد ثقافيةمعلقات "مثقف"
بــــاتنة

ت�سلك"  جلمعية  "الهربة  امل�سرحي  العر�س  مع  •�سهرة 
الطاوو�س الثقافية عنابة، بامل�سرح اجلهوي باتنة، على 

ال�ساعة 22.30.
تقدمي  من   22.30 ال�ساعة  على  ان�سادي  حفل  مع  •موعد 

جمعية فن وثقافة، بقاعة العرو�س دار الثقافة حممد 
العيد اآل خليفة.

خن�سلة
علي  الثقافة  دار  مع  بالتن�سيق  متنوع،  عائلي  فني  •بالطو 
�سوايعي واجلمعيات الثقافية املحلية، من تنظيم املهرجان 

الثقايف املحلي للفنون والثقافات ال�سعبية، ب�س�سار.

عن روايتها "ل تلفت يدي"

يف اطار احياء ليايل رم�سان بامل�سرح اجلهوي باتنة

تلي  خديجة  ال�شابة  ال��روائ��ي��ة  افتكت 
التتويج االأول يف م�شابقة االبداع الروائي 
ال�شاب واملنظم من طرف دار يوتوبيا للن�شر 
تفلت  "ال  رواي��ة  عن  باجلزائر،  والتوزيع 
على  بن�شرها  ال��دار  �شتتكفل  والتي  يدي" 
عاد  فقد  والثالث  الثاين  املركز  اأما  نفقتها 
فايزة  الروائيتني  من  لكل  ال��ت��وايل  على 
حمداد برواية "احللم الربيطاين" و�شيليا 
واللتان  حلم"  يف  "واقع  ب��رواي��ة  حوا�ش 

�شتطبعان منا�شفة بني الكاتبتان والدار.
قالت  نيوز"  ل�"االأورا�ش  حديثها  ويف 
تعد  يدي"  تفلت  "ال  عملها  اأن  خديجة 
الذي  االأول  ا�شدارها  بعد  لها  رواي��ة  اأول 
على  "وبقيت  ب��ع��ن��وان  �شعر  دي���وان  ك��ان 
"كانت جتربة  " م�شيفتا:  تقاوم  كربيائها 
نخبة  بن�شيحة  فيها  ا�شتعنت  جميلة جدا 
الرواية  جمال  يف  واملخت�شني  االأدب��اء  من 
على غرار الدكتورة �شامية غ�شري، والناقد 
عزوز  عمار  والقا�ش  البنا  حممد  امل�شري 

والتوجيه  الن�شيحة  يل  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
فيها  وا�شتعنت  العمل،  ل�شقل  ال��الزم��ني 
طيلة  ورواي��ات  كتب  من  عليه  اأطلعت  مبا 
جهودي  ج��ل  فيها  و�شعت  حيث  �شنوات 
جميل  روائي  عمل  الإخ��راج  حما�شة  وكلي 
هو االأول بالن�شبة يل قد اأكتب بعده وقد 

ال اأكتب".
"ال تفلت يدي"رواية اجتماعية تقدم لنا 
بع�ش  ب�شب  متعجرفة  ذكورية  �شخ�شية 
عا�شها  التي  واجلارحة  ال�شعبة  الظروف 
الوحيد  قا�شية همه  �شخ�شية  منه  فكونت 
جرائم  واإح���داث  االخرين  خواطر  ك�شر 
املقابل  ويف  ال��ن��ا���ش  م��ن  للكثري  معنوية 
القوة  من  ومتلك  وواعية  مثقفة  �شخ�شية 
العلمية واملادية الكثري، وبدخول �شخ�شية 
انثوية راقية تتغري خط الرواية وجمرى 
االأ�شرار  من  والكثري  بعد  فيما  االأح���داث 
ال��رواي��ة،  �شفحات  ب��ني  �شتكت�شف  ال��ت��ي 

ت�شيف املتحدثة.

مت اأم�ش بامل�شرح اجلهوي بباتنة 
رم�شان،  ليايل  احياء  اط��ار  ويف 
 "sous sol " عر�ش مونودرام
كرفة،  وهيبة  اآم��ال  واأداء  ن�ش 
مو�شيقى واخراج لع�شام خنو�ش 
الذهبي  التاج  التعاونية  وانتاج 
�شخ�شية  العمل  وير�شد  باتنة، 
املراأة ومعاناتها يف ظل الرتاكمات 
التي  واالجتماعية  النف�شية 
ذات  ام���راأة  كونها  لها  تتعر�ش 
ب���داأت  حظها  ول�����ش��وء  م��ب��ادئ، 
اأظافرها  نعومة  منذ  معاناتها 
بداية من ت�شتت العائلة و�شوال 
ومل  رف�شها  ال��ذي  املجتمع  اىل 
�شهلة  فري�شة  لتكون  يحت�شنها 
ب���ني اأي������دي االن���ت���ه���ازي���ني من 
عنها،  الغرباء  وحتى  اقاربها 
تعر�شت  ماأ�شاة  النتيجة  لتكون 
داخل  ال�شجن  يف  بها  تنتهي  لها 
تنتظر  االأر������ش  حت���ت  غ��رف��ة 

ب�شي�ش اأمل وبوؤرة �شوء تنقذها 
من واقعها املرير.

مع  اجلمهور  تفاعل  جهته  م��ن 
اأداء املمثلة طيلة خم�شني دقيقة 
���ش��ردت م��ن خاللها  ال��زم��ن  م��ن 
هذا  يف  فعال  م��وج��ودة  م��ع��ان��اة 
يكرتث  ال  الذي  االأناين  املجتمع 
االخرين  وظ���روف  الأحا�شي�ش 
ولو  حاجاته  ق�شاء  همه  وك��ل 
املبادىء  كل  حتطيم  ذلك  كلفه 

االن�شانية واالجتماعية.
العر�ش  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اأح�شن  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  حت�����ش��ل 
ع���ر����ش م��ت��ك��ام��ل ب��امل��ه��رج��ان 
للمونولوج  اجل��ام��ع��ي  ال��وط��ن��ي 
وعلى   ،2018 �شنة  �شوف  ب��واد 
واأح�شن  ممثلة  اأح�شن  جائزة 
اخراج و جائزة الذرع الربونزي 
للم�شرح  ال����دويل  ب��امل��ه��رج��ان 

اجلامعي بتون�ش.

باتنة

قبل احلديث عن اأول باكورة اأعمالك 
االأدبية، متى قررت اأن تكون كاتبة، 

هل لذلك عالقة بتاأثرك ببع�ش الكتاب 
الذين قراأت لهم، حدثينا عن جتربتك 

االأوىل مع الكتابة؟ 
لي�ش  املرء  مع  يولد  �شيء  الكتابة 
هو من يقرر اأن ي�شبح كاتب، كنت 
اأكتب من �شن الثانية ع�شر يف دفرت 
ق�شرية  وق�ش�ش  ن�شو�ش  يوميات 
الفي�شبوك  على  بن�شرها  واأق���وم 
اإىل غاية 20 �شنة قررت اأن اأو�شع 
دائرة القراء وذلك بن�شر الورقي 
االأوىل  جتربتي  االل��ك��رتوين،  اأو 
كانت عبارة عن اأمل اأ�شابني رحت 
اأ�شرده بطريقة ق�ش�شية ومن ثم 
مع املطالعة تطورت واأ�شدرت اأول 

كتاب ورقي يل.

اأ�شدرت موؤلفك " دفرت اأ�شرار"، 
وذكرت اأنك حتدثت عن ال�شداقة 
عن بع�ش اأ�شرار وزيجات احلب 
وال�شداقة واملجتمع والعادات 

والتقاليد املتعفنة، ما الذي حتاولني 
ادراكه داخل ن�شو�شك، وهل 

تعتقدين اأن جمموعتك �شتعمل على 
ت�شليط ال�شوء على خمتلف ق�شايا 

املجتمع"؟
اأو�شل  اأن  اأري��د  كتابي  خ��الل  من 
فكرة للمجتمع اأن العادات والعيب 
والعار هي �شبب دمار املجتمع، اأنا�ش 
يخ�شون العني وال يخافون احلرام، 
حتدثت عن عدة م�شاكل و�شورتها 
جميع  ليدركها  ب�شيطة  ب�شورة 
بع�ش  ت�شحح  واأن  املجتمع  �شرائح 
اأر�شعت  التي  اخلاطئة  املفاهيم 
باإذن  اأجل  اأبائنا،  و  اأمهاتنا  عليها 
اهلل �شتكون جمموعتي الق�ش�شية 

ذات اأثر فعال يف التغري.

يف عمر ابداعي �شغري ا�شتطعت اأن 
ت�شع ب�شمة لك يف عامل الكتابة، هل 

وجدت مكانة لك يف االأخري و�شط 
االأدباء، كيف احتفوا بكتابك، وماذا 

عن كتاباك االلكرتوين "جتربة حياة"، 
هل تعتقدين ان الن�شر االلكرتوين بات 

اأف�شل من الن�شر الورقي؟
الزلت يف بداية امل�شوار والطريق ال 
يزال طويل جدا وحافل بالعديد 
جتاوزها،  يجب  التي  العقبات  من 

لكن  و
نف�شي  وجدت 

حقا اأنتمي لعامل الكتابة والكتاب 
خا�شة يف ال�شالون الدويل للكتاب 
كانت جتربة ا�شتثنائية كم هائل 
بعامل  املهتمني  م��ن  احل�����ش��ور  م��ن 
الق  قد  كتابي  هلل  واحلمد  االأدب 
"�شيال"،  ك�  دويل  حمفل  يف  �شدى 
اأما عن جتربة حياة �شدر يف جوان 
2018 عبارة عن ج�ش نب�ش وهو 

ي�شا  اأ
عة  جممو
مدى  الأعلم  الكرتونية  ق�ش�شية 
ت���اأث���ري ح���ريف ع��ل��ى االأ���ش��دق��اء 
واملهتمني باالأدب، لكل ن�شر ميزاته 

ولكن اأف�شل الورقي فهو االأ�شل.

هل تفكر وهيبة يف تقدمي اأعمال 
اأخرى، وهل �شتكون يف جمال 

ال�شعر، ماذا عن الرواية اأال تودين اأن 

تقتحميها كمجال فني واعد؟
جديد  عمل  هناك  اهلل،  �شاء  ان 
ن�شو�ش  ع��ن  ع��ب��ارة  ج��دا  قريبا 
خ�شته  وقد  اآخر  جمال  والرواية 
فعال برواية كتبتها ال�شنة املا�شية 

ولكن مل تن�شر بعد لعدة اأ�شباب.

من ال�شيدلة اإىل االأدب، متازج مذهل 
اأال تودين اأن تقحمي جمال درا�شتك 

وخ�شو�شياته يف احدى ق�ش�شك، 
�شيبدو االأمر مذهال لو حدث ذلك؟

اأجل قد اأقحمت جمال درا�شتي يف 
روايتي  وكذا  كتبتها  ق�ش�ش  عدة 
بنكهة  علمي  بحث  عن  عبارة  هي 

اأدبية .

ونحن يف �شهر رم�شان، هل للكتابة 
ن�شيب من برناجمك اأم اأنك تف�شلني 

التوجه اإىل عامل الفن املطبخي؟
ياأتي على حني غفلة رمبا  االلهام 
ين�شكب  ع�شاء  طبق  اأع����داد  م��ع 
واأن���زوي  الطبخ  اأت���رك  االل��ه��ام، 
بخاطري  يجول  ما  اأكتب  بنف�شي 
وال  زم���ان  ال  لها  لي�ش  فالكتابة 

مكان حمدد.

رقية. ل رقية. ل 
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خديجة تلي تفتك املرتبة الوىل يف 
م�سابقة البداع الروائي ال�سبابي

مونودرام "sous sol" ر�سد 
ملعاناة املراأة يف ظل جمتمع اأناين

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
اأعراب وهيبة، م�شروع وطموح كاتبة، من تيميمون والية ادرار، بزغت املوهبة، �ش�شاعة ال�شحراء ورمالها الذهبية، فكان للق�شة الق�شرية اأن تولد بني ثنايا االبداع، 
من مواليد ماي 1996 ، متح�شلة على �شهادة لي�شان�ش تخ�ش�ش هند�شة الطرائق بجامعة اأحمد الدارية اأدرار طالبة جامعية ما�شرت 1 هند�شة �شيدالنية بجامعة 

اأحمد بن بلة وهران، كاتبة يف بداية م�شوارها االأدبي �شدر لها كتاب ورقي حتت عنوان "دفرت اأ�شرار" عن دار املاهر لن�شر والطباعة والتوزيع وكذا لها ا�شدار الكرتوين 
حتت عنوان "جتربة حياة" لها عدة م�شاركات يف كتب جامعة منها "كتاب �شليل الكلمات" بخاطرة حتت عنوان "ارحل"، كما فازت يف م�شابقة دار يوتوبيا للق�شة 
الق�شرية بق�شة معنونة "وجع"، ولها عدة م�شاركات يف ال�شحف واملجالت من بينها "جمرد حلم، ماهي احلرية، حيث افرتقنا، اغتيل �شريف، اأ�شرية داخلي"،  

�شاحبة م�شروع مكتبة ال�شارع يف والية اأدرار يف رم�شان يجمعنا:

ال�سيدلة  بني  مزجت  كاتبة  "اأعراب وهيبة" م�سروع 
والكتابة الأدبية يف ن�سو�سها

ح������وار: رقي����ة حلمر

 في



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

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

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

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

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

االجتماعي.

في

جلي�سي يف رم�سان

رقية حلمراهلل تكن نورا مي�صي على الأر�ض... يقنيوال�صالم والطمئنان وال�صكينة، فكن مع كل ذرات الع�صق واحلب، اأينما يوجد اخلري اهلل يوجد معنا يف كل زمان ومكان، يف 

مثقف معلقات 

تنـــبوؤ
مت ا�شتدعاء جمموعة من االأ�شاتذة لرحلة خارج 

الوطن
وعندما جل�شوا يف الطائرة 

اأعلموهم اأن الطائرة من 
�شنع تالميذهم

عندها هرعوا نحو االأبواب 
حماولني الهروب

للنجاة باأنف�شهم واأ�شيبوا 
بحالة ه�شترييا

اإال واحدا منهم كان يجل�ش 
يف هدوء

�شاأله اأحدهم ملاذا مل تهرب 
كبقية زمالئك

فاأجاب بكل ثقة اإنهم تالمذتنا
� هل اأنت واثق من قدراتهم؟

فاأجاب بهدوء..هاو وجهي كان طارت اأ�شال؟!!.

تخفيـــ�ش
واحد حب�ش تاك�شي وقالوا

تو�شلني اأنا والكلب نتاعي
قالوا اإيه

انت ب� 200 دج والكلب ب� 50 دج
ال�شيد قال للطاك�شيور ديرنا يف 

زوج كالب وتوكل على ربي؟!!.

تو�شـــوي�ش
راح يخطب �شرطو عليه مليون 

برك
قالهم ياخي بنتكم ما�شي 

م�شروقة؟
�شعب مو�شو�ش؟؟!.

نا�ش اخلري
الحظ اجلار بلي جارو حازن بزاااف...

كي �شق�شاه قال له :اأنا حمتاج ملبلغ 5000 دينار يف 
ال�شباح �شروري..

و اإال ننتحر.. ما تقدر�ش ادير فيا مزيا وتعاوين؟ 
قالو جارو: بكل اأ�شف كان عندي م�شد�ش و بعته 

العام اللى فات؟!.

معلومات م�سلية

الزمان

اأمثال �سعبية

•اأ�سغر جزيرة يف العامل تقع يف ال�سويد 
 9 من  وتتكون  فقط  عائلتني  فيها  تعي�س 

اأفراد.
•ركوب االأفعوانية )قطار املوت( يق�سي 

على مر�س الربو موؤقتا.
حياته  بداية  يف  عمل  نيوتن  •اإ�سحاق 
قانون  يكت�سف  اأن  قبل  �ــســّري  كمحقق 

اجلاذبية.
يف  موجود  عاملي  تعليمي  نظام  •اأف�سل 
يحملون  املعلمني  كــل  اأن  حيث  فنلندا 
مهاراتهم  تطوير  يتم  ماج�ستري  �سهادة 
كل اأ�سبوع يختارون منهم اأف�سل 10%من 

اخلريجني.
ممنوع  اأ�ستونيا  دولة  طرق  بع�س  •يف 

ربط حزام االأمان.
 HA التايلندية  باللغة  ينطق   5 •رقم 
برامج  يف  التايلندي  ي�سحك  فعندما 
فــاإنــه يعرب عن  الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي 

�سحكه كتابيا بـ 555555555.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي

 يداوي جرح 
اال�سنان وما 
يداوي جرح 

الل�ســـان

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث والع�شرون من �شهر ماي
على  احلــرب  تعلن  اإيطاليا  ـ   1915

اأملانيا تنظم.
الفرن�سي  االحـــتـــالل  بــــداأ  ـ   1920

ل�سوريا.
لبنان  جمهورية  قيام  اإعــالن  ـ   1926  
دبا�س  و�سارل  اللبناين  الد�ستور  واإعالن 

ي�سبح اأول رئي�س للجمهورية اللبنانية.
1949 ـ اإعالن تاأ�سي�س جمهورية اأملانيا 

االحتادية.
عي�سات  على  القب�س  اإلــقــاء  ـ   1956

اإيدير.
حتاكم  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1959
امل�سلمني  للطلبة  العام  االحتــاد  اأع�ساء 

اجلزائريني بباري�س.
جمال  ــري  ــ�ــس امل الــرئــيــ�ــس  ـ   1967
العقبة  خليج  اإغــالق  يعلن  عبدالنا�سر 
يف وجه املالحة االإ�سرائيلية، وكان هذا 

االإغالق �سببا يف ن�سوب حرب 1967.
حامينا  االأخ�سر  اجلزائري  ـ   1975
ال�سعفة  جائزة  مينح  عربي  خمرج  اأول 
فيلمه  عــلــى  ـــان  ك ــهــرجــان  مل الــذهــبــيــة 

اجلمر". "�سنوات 
اال�ستثنائية  العربية  القمة  ـ   1989
م�سر  عـــودة  تــقــرر  البي�ساء  الــــدار  يف 
علقت  ــي  ــت ال الــعــربــيــة  اجلــامــعــة  اإىل 
ال�سادات  توقيع  اإثــر  يف  فيها  ع�سويتها 
اإ�سرائيل  مع  ديفيد  كامب  معاهدة  على 

يف �سنة1978. 
امل�سلحة  االإ�سالمية  اجلماعة  ـ   1996
رهبان  اأعــدمــت  اأنــهــا  لها  بــيــان  يف  تعلن 

تيبحريين ال�سبعة.
الت�سريعي  املر�سوم  اإ�ــســدار  ـ   1993
ومراقبة  تنظيم  جلنة  باإن�ساء  املتعلق 

عمليات البور�سة.
بعد  اإريــــرتيــــا  ــالل  ــق ــت ــس ا� ـ   1993
اال�ستعمار  �سد  الكفاح  من  عاما  ثالثني 

االإثيوبي.
املوؤقتة  التحالف  �سلطة  رئي�س  ـ   2003
بحل  اأمــرا  ي�سدر  برمير  بول  العراق  يف 

اجلي�س العراقي.
الـ11  الــدورة  تنظم  تلم�سان  ـ   2012
ملنتدى التعاون اجلامعي االأورو متو�سطي 

ر�سد". "ابن 
بت�سيري  املكلفة  ال�سركة  اإن�ساء  ـ   2012

ترامواي - اجلزائر .
يف  الت�سويت  عملية  ــدء  ب  -  2012
انــتــخــابــات الــرئــا�ــســة املــ�ــســريــة، وهي 
االنتخابات االأوىل بعد ثورة 25 جانفي 

و�سقوط نظام حممد ح�سني مبارك.
رودريغو  الفلبيني  الرئي�س   -  2017
العرفية  القوانني  اإقامة  يعلن  دوتريتي 
ال�سدامات  ب�سبب  مينداناو  جزيرة  يف 
الفلبينية  احلــكــومــة  بــني  الع�سكرية 
مدينة  يف  �سياف  واأبــو  مواتي  وجماعتي 

مراوي ذات الغالبية امل�سلمة.

� رم�شان راح "في�شع".. اأيامو جتري جريا.. ما 
افهمت فيها والو؟

جنية قواجلية تب�شة
من  "في�شع"  الأن  جنية..  يا  وا�شحة  راه��ي 

عالمات القيامة ال�شغرى؟!.

قراءة  اأثناء  �شيلفي  �شور  اأخذ  اأن  تظن  اأال   �
القراآن اأو ال�شالة اأو ال�شدقة.. نوع من الرياء؟
عبد البا�شط.ف القنطرة
اأع��ت��ق��د.. عفانا اهلل من  ب��ل  اأظ���ن...  اأن��ا ال 

الرياء؟!.

� ما معنى "خخخخخخخخخخخخخخخ" التي 
يتم تداولها يف مواقع التوا�شل االجتماعي؟

�شامية بن الزاوي عني فكرون
م��ع��ن��اه��ا ال����واح����د م���اه���و����ش ق�����ادر ي��ق��ول 

املوقف؟!. "هههههههههه" لرداءة 

� ملاذا كرث يف زماننا املجانني واملخرفني واملهابيل 
يا �شي عالوة؟

عالء ب�شكي باتنة

الأنه يل القى راحتو يف لهبال ما عندو ما يدير 
بالعقل!!.

� كيفا�ش تقدر تفّوت رم�شان بال ما تفطر على 
�شي �شخ�ش اأو موقف اأو عركة؟

حممود �شرار �شكيكدة
نعتكف يف كهف يف را�ش اجلبل ال وجود لب�شري 

فيه �شواي.. ويا ادرى؟!.

�شي  يا  وان��ت  الكولي�شرتول..  من  خايل  اأن��ا   �
عالوة خالك منني؟

حمزة غراف خن�شلة
من الطوغو؟!!.

اأزعجك  � عندما تبتعد عن �شخ�ش ما.. الأنه 
املوقف.. اأم الكلمة.. اأم ال�شخ�ش يف حد ذاته؟
�شمرية بودر عني ببو�ش
وبهارات  اأخ��رى  وزي���ادات  كله  ذل��ك  جمموع 
ق�شدي  ال��ط��ب��خ��ة..  ف��اح��رتق��ت  وف���الف���ل.. 

العالقة؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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َكْعرب واعطي لالأعور حكـــمة

من ينبوع اللذات 
تنبثق املرارة

ومن احلب
 ما �شيقتل؟!

�سورة م�سحكة
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�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
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وقع ع�ســية اأول اأم�ــس حادث مرور 
خطري راح �ســحيته �سابني بالغني من 
العمر 33 و20 �ســنة على اإثر حادث 
ا�ســطدام عنيف لعربتهما التجارية 
وجهــا لوجــه ب�ســاحنة قاطــرة على 
م�ســتوى الطريق الوالئــي رقم 171 
مب�ســتة القطار ببلديــة عني احلجر 
جنــوب والية �ســطيف، حيــث تطلب 
االأمر قطع وتفكيــك مقدمة العربة 
الأجل اإخراج ال�سحيتني املح�سورتني 
ثــم نقــل جثتيهمــا من طرف م�ســالح 

م�ست�ســفى  اإىل  املدنيــة   احلمايــة 
وذلــك  اأزال  بعــني  يعــالوي  يو�ســف 
بعد ا�ســتكمال التحقيقــات امليدانية 
مل�سالح الدرك الوطني، وح�سب بيان 
احلمايــة املدنية فاإن تغــري االأحوال 
اجلوية وال�سرعة قبل االإفطار كانتا 
�سببا يف لفظ اأنفا�سهما االأخرية بعني 
املكان، علما اأن اأحد ال�ســحايا العب 
يف �ســفوف اأوا�ســط فنــار عــني اأزال 

لكرة الطائرة.
كما مت ت�سجيل خالل ال24 �ساعة 

اأخــرى  مــرور  حــوادث   9 االأخــرية 
خلفــت اإجمــاال اإ�ســابة 15 �سخ�ســا 
بدرجات متفاوتة من اخلطورة، كان 
م�ســرحا لها كل مــن الطريق ال�ســّيار 
ب�سطيف، وكذا الطريق الوطني رقم 
5 بــاأوالد �ســابر والطريــق الوطني 
رقم 74 ببوقاعة واأخرى يف الو�سط 

احل�سري ب�سطيف وعني وملــان.

�سي الأورا�سي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

حاب�سني
على  اأولياء  اأنف�سهم  ن�سبوا  عمن  ت�سدر  اأن  املوؤ�سف  ملن  اإنه 
اأكرث النا�س وعيا ومعرفة بالقوانني  اأنهم  احلراك ومن ادعوا 
مت�سمنة  ت�سريحات  ال�سيا�سة  يف  متر�سا  واأكــرث  والد�ساتري 
فتاوى  ومت�سمنة  والثكنات  احلدود  يف  للبقاء  للجي�س  دعوات 
حماية  هو  للجي�س  احلقيقي  الــدور  بكون  تق�سي  "خبيثة" 
احلدود والعمل يف الثكنات، فهوؤالء يف نظري اإما اأنهم اأ�سخا�س 
الكثري  ظهر  على  اأنف�سهم  يف  غاية  بلوغ  ــل  اأج مــن  يتغابون 
فعال  اأنهم  واإمــا  "التبع"  فئة  على  املح�سوبني  اجلزائريني  من 

�سيئا. الدولة  �سوؤون  يف  يفقهون  "حاب�سني" وال 
بعنوان  در�سا  "احلاب�سني"  اإعطاء  الواجب  من  اأنــه  اأرى 
بها  يــغــردون  التي  ال�سعبوية  بطريقتني،  اجلي�س"  "دور 
النا�س  يحاجون  باأنهم  يدعون  التي  الد�ستورية  وبالطريقة 
البديلة  الع�سابة  اأفراد  فليجبنا  ال�سعبوية  الطريقة  اأما  بها، 
واأتباعهم ملا ال يقال للجي�س باأن مهمته حماية احلدود عندما 
ت�سل الطرقات وتغلق الثنايا بالثلوج فيتدخل اجلي�س الإعادة 
احلركة من اأجل اأن يتنقل الطالب اإىل جامعته واملوظف اإىل 
مكتبه؟ ملا ال يقال للجي�س اأن مهمته حماية احلدود عندما يتم 
العثور على قنبلة يف مدر�سة اأو جامعة اأو مكان عمومي فيتدخل 
اأن  للجي�س  يقال  ملا مل  النا�س؟  اأرواح  واإنقاذ  لتفكيكها  اجلي�س 
التي هجرت  للقرى  الروح  اأعاد  مهمته حماية احلدود عندما 
اجلماعات االإرهابية �سكانها يف الت�سعينات و�سردت العائالت؟ 
يتوىل  عندما  احلــدود  حماية  مهمته  اأن  للجي�س  يقال  ال  ملا 
اإنقاذ ال�سحايا وانت�سالها من حتت االأنقا�س يف الكوارث  مهمة 
يكيلون  واأتباعهم  البديلة  الع�سابة  اأفــراد  اأن  اأم  والــزالزل؟ 
الو�سيلة حتى  �سبيلها  التي ال تهم يف  لبلوغ غاياتهم  مبكيالهم 

واإن كانت "تخوين اجلي�س وقياداته وحماولة حتييده"؟
قراأ  فهل  بــه،  يحاجون  الــذي  بالد�ستور  االآن  نــرد  دعونا 
والع�سرين  الثامنة  املادة  واأتباعهم  البديلة  الع�سابة  اأفــراد 
كانوا  اإن  فيها  جاء  ما  وا�ستوعبوا  فهموا  وهل  الد�ستور؟  من 
�سيجدون  فحتما  حقا  عليها  اطلعوا  فاإذا  ن�سها؟  على  مطلعني 
الدائمة  املهمة  "تتمثل  يقول  الثاين  ال�سطر  يف  املادة  ن�س  اأن 
للجي�س الوطني ال�سعبي يف املحافظة على اال�ستقالل الوطني، 
املادة مل يلزم  اأن ن�س  الوطنية"، مبعنى  ال�سيادة  والدفاع عن 
اجلي�س باأن يلزم احلدود اأو الثكنات، ومل يختزل مهمة الدفاع 
اإن  الوطنيني يف حماية احلدود، بل  وال�سيادة  عن اال�ستقالل 
وال�سيادة  اال�ستقالل  عن  يدافع  الأن  اجلي�س  خول  قد  الن�س 
الوطنيني بالطريقة املنا�سبة وح�سب طبيعة اخلطر وم�سدره، 
اأي اأنه اإذا كان تهديد ال�سيادة واال�ستقالل الوطنيني اآتيا من 
م�سدر �سيا�سي كحزب �سيا�سي مناه�س للقيم النوفمربية فعلى 
اخلطر  كان  واإن  احلــزب،  هذا  بحل  مهمته  ميار�س  اأن  اجلي�س 
اجتماعات  مــن  اآتــيــا  الوطنيني  اال�ستقالل  و  ال�سيادة  على 
املتورطني  تقدمي  يف  مبهمته  يقوم  اأن  اجلي�س  فعلى  م�سبوهة 
وفق  االأحكام  واإ�سدار  املحاكمة  مهمتها  العدالة  الأن  للعدالة 
الدالئل واجلي�س مهمته الد�ستورية ا�ستغالل كل ال�سالحيات 

من اأجل احل�سول على االأدلة واملعلومات.
من   28 ــادة  امل ن�س  من  الثالث  فال�سطر  اأخــرى،  جهة  من 
البالد،  وحــدة  عن  بالدفاع  اجلي�س  "ي�سطلع  يقول  الد�ستور 
مهمة  اأي�سا  هنا  املــادة  ن�س  يختزل  ومل  الرتابية"  و�سالمتها 
عن  الدفاع  يف  الرتابية  و�سالمتها  البالد  وحــدة  عن  الدفاع 
تبقى  املهمة  هذه  تنفيذ  يف  اجلي�س  �سالحيات  اإن  بل  احلدود 
حمددة  غري  والطريقة  حمــددة  املهمة  اأن  اأي  حمــدودة  غري 
املنا�سبة  بالطريقة  مبهمته  يقوم  اجلي�س  اأن  يعني  ما  وهــذا 

وح�سب ما تقت�سيه الظروف.
واأتباعهم  البديلة  الع�سابة  اأفــراد  يقراأ  اأن  من  اإذن  البد 
الد�ستور جيدا وي�ستوعبوا ما جاء فيه قبل اأن ينطقوا " ح�سب 
يفهموا  ومل  الد�ستور  على  اطلعوا  قد  كانوا  اإن  اأما  اأهوائهم"، 
فهم فعال "حاب�سني" ال يوثق وال يوؤخذ بكالمهم وال بقراراتهم 

وال باآرائهم.

نعمة اخلبز يف املزابل... يف 
الوقت يل كاين نا�س جتوع ما 
عندها وا�س تاكل... حمالت 

حت�سي�سية ما قدرت تبدل عقليات 
تتاآكل... التبذير �سيطر على 

النا�س و�سار �سغلهم ال�ساغل...

�ســجل مكتب حفــظ ال�ســحة العمومية 
لبلديــة عــني خملــوف بقاملة، منــذ بداية 
ال�ســنة اجلاريــة، 18 حالــة لــداء التهاب 
الكبــد الفريو�ســي "اأ" و3 حــاالت اللتهاب 
الــذي  الوقــت  "ب" يف  الفريو�ســي  الكبــد 
�ســجل فيــه يف العــام املا�ســي  30 حالــة 

اللتهاب الكبد الفريو�سي "اأ ".
وفور اكت�ساف احلاالت قام مكتب حفظ 
ال�ســحة والوقايــة بالبحــث عــن موطــن 
الــداء من خالل اأخــذ عينات ملاء ال�ســرب 
وكذلــك  للم�ســابني  املنزليــة  للحنفيــات 
مــن احلنفيــات العمومية التابعــة الإقليم 
البلدية مــع املعاجلة الدورية وامل�ســتمرة 
خلزانــات املــاء باأقرا�ــس" الكلــور" والتي 
كانــت نتائج حتاليلها �ســلبية، وهو ما رجح 
اأن تكون هذه االإ�سابات لداء التهاب الكبد 
النظافــة  انعــدام  "اأ" يف ظــل  الفريو�ســي 
خا�ســة يف مطاعم االأكل اخلفيفة وكذلك 
القائمــني علــى ت�ســيري هــذه  االأ�ســخا�س 
املطاعم �ســواء تعلق االأمــر بعملية الطهي 

حفــظ  مكتــب  كثــف  حيــث  التوزيــع،  اأو 
ال�ســحة والوقايــة الزيــارات التفتي�ســية 
جلميع املحــالت التجارية مبا يف ذلك ذات 
الطابــع الغذائي مــع احلر�س علــى وجود 

�سهادة �سحية للطب العام وال�سدرية.
الكبــد  التهــاب  داء  يخ�ــس  فيمــا  اأمــا 
الفريو�ســي "ب" فقــد قــام مكتــب حفــظ 
ال�ســحة بتكثيــف الرقابــة على اأ�ســحاب 
ورجاليــة   ن�ســائية  احلالقــة  �ســالونات 
ومراقبة مدى تطابق االأدوات امل�ســتعملة  
ملعايري الوقاية وال�ســحة املعمول بها، كما 
مت يف هذا ال�ســاأن برجمة زيــارات الأطباء 
االأ�سنان وبائعي املجوهرات الذين يقومون 
االأذن دون تعقيــم الأدوات  بثقــب حلمــة 
الثقــب حفاظــا علــى ال�ســحة العموميــة،  
ال�ســحة   حفــظ  مكتــب  رئي�ــس  وح�ســب 
اأغلب االإ�سابات امل�ســجلة يف التهاب الكبد 
الفريو�ســي "اأ" هــي  يف اأو�ســاط التالميــذ 
تراوحــت  والذيــن  الثالثــة  االأطــوار  يف 

اأعمارهم مابني 3و18 �سنة.

واأ�ســيب  حتفهــم  �سخ�ســا   41 لقــي 
متفاوتــة  بجــروح  اآخــرون   1433
اخلطــورة يف 1284 حــادث مــرور مت 
ت�ســجيله عــرب خمتلف جهــات الوطن 
خــالل الفرتة املمتدة مــن 12 اإىل 18 
من �ســهر ماي اجلاري، ح�سب ما اأفادت 

به ح�سيلة مل�سالح احلماية املدنية.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن اأثقل ح�ســيلة 
�سجلت بوالية ورقلة بوفاة 7 اأ�سخا�س 

اإ�ســعافهم  مت  اآخريــن   27 وجــرح 
وحتويلهــم اإىل املراكز اال�ست�ســفـائية 
اإثـر وقــوع 15 حادث مرور، كما قامت 
وحــدات احلماية املدنيــة خالل نف�س 
الفرتة بـ 1449 تدخل �ســمح باإخماد 
�سناعية  منزلية،  منها  حريق   1070
 3774 اىل  باالإ�ســافة  وخمتلفـــة، 
تدخـل لتغطية عمليات اإ�سعاف واإنقاذ 

اأ�سخا�س يف خطر.

االأ�ســبوعني  خــالل  �ســطيف  �ســرطة  اأطــرت 
املن�ســرمني دوريات ومداهمات اأ�سفرت عن �سبط 
13 �سخ�سا يف حاالت تلب�س، �سواء ب�سدد تعاطي 
اأو املوؤثــرات العقليــة يف الف�ســاءات  املخــدرات، 
العموميــة، وحجزت م�ســالح ال�ســرطة كمية من 
الكيف املعالج على �ســكل قطع متفاوتة االأحجام 
اإىل جانب 99 قر�سا من املوؤثرات العقلية، ناهيك 

عن م�سادرة 05 اأ�سلحة بي�ساء حمظورة.
واأجــزت امل�ســالح املعنيــة ملفات جزائية �ســد 
املخــدرات،  وتعاطــي  حيــازة  بتهــم  املتورطــني 
وكــذا  العقليــة  املوؤثــرات  مــن  اأقرا�ــس  حيــازة 
حيازة اأ�ســلحة بي�ســاء حمظورة، ليتــم اإحالتهم 
اأمام اجلهات الق�ســائية املخت�ســة، حيث و�سع 9 
منهم رهن احلب�س، فيما ا�ســتفاد 04 اأ�سخا�س من 

ا�ستدعاءات مبا�سرة.

لقي اأم�س االأول، �ساب حتفه متاأثرا باجلروح 
اخلطــرية التي حلقت بــه، اإثر انفجــار قارورة 
مــربد ال�ســيارات وذلــك علــى  م�ســتوى حمــل 
لت�ســليح التجهيزات الكهرومنزلية بال�سريعة 
يف واليــة تب�ســة، حي مت نقله رفقة م�ســاعده، 
ورغــم حماولــة اإ�ســعافه عرب  نقلــه على جناح 
ال�ســرعة اإىل م�ست�سفى ال�سريعة غري اأنه لفظ 

اأنفا�سه االأخرية. 

متكنت م�ســالح مديرية التجارة بخن�ســلة من خالل 
بلديــات  عــرب  التجــاري  الن�ســاط  مراقبــة  عمليــات 
الواليــة مــن حجز 4 اأطنان من مــواد غذائية منتهية 
ال�ســالحية منذ بداية �ســهر رم�ســان، كما �سجلت ذات 
امل�سالح يف نف�س الفرتة 535  تدخال ملراقبة الن�ساط 
التجــاري بتحريــر حما�ســر ر�ســمية  ملخالفــات عــدم 
احرتام �ســروط النظافــة وغياب التربيــد والقواعد 
ال�ســليمة للتخزين. املــواد املحجوزة مت حتويلها ملركز 

الردم التقني ببلدية بغاي الإتالفها.

حب�ض 9 اأ�سخا�ض متورطني 
يف ق�سايا خمدرات

انفجار قارورة مربد 
ال�سيارات يودي بحياة �ساب

حجز 4 اأطنان من املواد 
الغذائية منتهية ال�سالحية 

م�سرع �سابني يف حادث مرور ب�سطيف
�صطيف

قاملة
باتنة

عبد الهادي. بن.م

ر�سيد .ح

عبد الهادي ب

اندلع اأم�س حريق 
مهول يف م�ستودع لرتبية 

املوا�سي وتخزين املحا�سيل 
الزراعية على م�ستوى 
م�ستة العلية الواقعة 
ببلدية اجلزار، خلف 

خ�سائر مادية معتربة 
متثلت يف احرتاق وتلف 
حوايل 200 قنطار من 

مادة ال�سعري و20 قنطار 
من ال�سوف و100 رزمة 
من التنب وكذا نفوق 20 

راأ�س من االأغنام تعود 
ملكيتها للفالح البالغ من 

العمر 74 �سنة، حيث 
مت اإخماد احلريق من 

طرف م�سالح احلماية 
املدنية التي �سارعت 

مبنع انت�سار األ�سنة اللهب 
اإىل املناطق والب�ساتني 
املجاورة باالإ�سافة اإىل 

اإنقاذ حوايل 280 راأ�س من 
االأغنام ليبقى �سبب اندالع 

احلريق قيد التحقيقات 
التي فتحتها اجلهات 

اإميان. جاملخت�سة.

عالء. ع

�س. ب

خالل اأ�سبوع واحد

بينهما لعب يف �سفوف فنار عني اأزال 


