
مواطنون ينتظرون �سكن�تهم منذ 10 �سنوات ب�أم البواقي
يواجه امل�صتفيدون من ال�صكنات ب�صيغة الت�صاهمي يف عدد من بلديات والية اأم البواقي �صراعات مع املرقني وخمتلف الهيئات 

�ص 05االإداريـة، وقال املعنيون اأنهم ينتظرون �صكناتهم الأزيد من 10 �صنوات دون اأن ترى �صققهم التي طاملا حلموا بها النور... 
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بعد عطب اأ�شاب ثالجة املطعم منذ �شهر

امل�شروع م�شجل منذ �شنتني

ت�شمل التهيئة والطرقات والإنارة العمومية

املحتجون طالبوا برحيل املدير

انعدام اأدنى �شروريات العي�ش الكرمي

يف ظل تعطل املوزع الآيل 

تالميذ يف خطر 
بابتدائية "عي�ساين 

�سالح" بالزرو

عائلة  2000
 تنتظر الربط بالغاز

 يف اأوالد �سالم

اأغلفة مالية هامة 
الإجناز عدة م�ساريع 

ببلدية باتنة

تعليق اإ�سراب دام 15 
يوما مبركز التكوين 

املهني اأوالد حملة

م�ساكل بدائيـة باأحياء 
ح�سرية يف خن�سلة

طوابري يومية
 اأمام مكتب الربيد 

يف حمام ال�سخنة 

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

وفــ�ة امــراأة و�ســيخ ده�ســ� ب�إ�ســمول واجلــزار يف ب�تنة يف حادثتني �شهدتهما الولية 
يف ظرف �شاعتني

�ص 04

انطلقت بها الأ�سغال �سنة 2010 ومل تنته بعد

اأ�ساتذة االأطوار الثالثة يهددون مبقاطعة االمتحانات الر�سمية

قطــاع الرتبيـة
 على �سفيح �ساخـن

�سن اأ�ساتـذة يف االأطوار الثالثــة وقفات احتجاجية بعدد من املوؤ�س�سات 
الرتبوية بباتنة، ناهيك عن وقفة احتجاجية اأمام مديرية الرتبية، 

هددوا خاللها مبقاطعة االمتحانات الر�سمية، كما قرر املحتجون موا�سلة 
االإ�سراب اإىل غاية حتقيق مطالبهم املتمثلة يف حت�سني القدرة ال�سرائية 

لالأ�ساتذة وجميع عمال الرتبية يف كل االأطوار وذلك من خالل الزيادة يف 
�ص 04الرواتب مع املراجعة ال�سنوية ل�سلم االأجور...

بعد دخول اأ�ساتذة الأطوار الثالثة يف اإ�سراب مفتوح

االإفطار: 19:24االم�صاك: 04:05

ع�سرية كاملة مل تكف الإنهاء االأ�سغال ب�سكنات يف اأم البواقي

ا



نوارة بوبري

نحو "�سنوات عج�ف"
رغم حتذيرات وزارة املوارد املائية من تقل�ص 

ن�سبة جريان االأودية وجتمع املياه وحجم 
ال�سدود وتوقع اجلفاف م�ستقبال، تزيد �سلوكات 

اال�ستهالك غري الر�سيد ملياه ال�سرب ومياه 
ال�سقي مع تراجع الثقافة والوعي لتختلط 

االإ�سرتاتيجية غري املمنهجة وتتداخل امل�سالح 
بني "املاء" ال�سالح" وال"الطالح" حتى اأن ت�سيري 
هذه الرثوة املائية بدا غري وا�سح بعد اأن حتولت 

مياه املناقب اإىل مياه لل�سقي الفالحي ومياه 
ال�سدود لل�سقي الب�سري يف فو�سى مل يفهمها 

اجلزائري بعد وهو يالحظ انخفا�ص من�سوب 
املياه اجلوفية الذاهبة اإىل الفالحة مقابل 

حتويل وحتلية مياه م�ستعملة ومياه ال�سدود 
واإرغامه على �سربها حتت �سعار "اأزمة توفري 

املياه" يف عديد واليات الوطن التي كانت 
مكتفية من هذه الناحية.

كما اأن الطريقة التي يتعامل بها املخلوق 
اجلزائري مع املياه جد خمزية تثري اال�سمئزاز 

ملا يالحظ من اإ�سراف عظيم لهذه املادة كلما 
توفرت، لي�ستكي املواطن ويرافع ويدافع ويهاجم 

ويغلق الطرقات كلما �سحت حنفيته نا�سيا 
متنا�سيا اأنه ال�سبب االأول، واملثري للجدل يف 

كل اأزمة عط�ص وهو الذي اعتدى على �سبكة 
التوزيع وت�سبب يف نقاط �سعف بها ونقاط 
�سوداء ت�سرب كميات كبرية من هذه املادة 

احليوية وتت�سبب يف خ�سائر مادية ومن ثم 
ت�ساءل كميات التزود بها على م�ستوى ال�سوارع 

واالأحياء.
فق�سية املياه يف حد ذاتها تعد اأزمة خانقة 

ت�ستدعي تظافر كل اجلهود وعرب خمتلف 
الهيئات من اجل الوقوف عليها وحل م�ساكلها 

حتى جتنب البالد اأزمة م�ستقبلية ال مفر منها، 
وجفافا لن ت�سفع له مياه االأمطار وال ال�سدود 

الأن التبذير الذي ميار�سه اجلزائريون اأكرب 
بكثري من اإنتاج هذه املادة ووفرتها مبختلف 
الطرق، كما ت�ستدعي رزانة عقل ور�سدا من 

حيث طريقة التوزيع الذي يجد به اأن يكون 
عادال ال منحازا مثلما يحدث مع كثري من املدن 

التي تعاين فيها اأحياء عتيقة عط�سا خانقا 
يف حني تتوفر املياه بالبع�ص منها ب�سكل يومي 

جعل منها �سلعة مهدورة على م�ستوى الطرقات، 
لنحتاج اإىل اإ�سرتاتيجية ناجعة تهتم بتنظيم 
عمليات انتاج وت�سيري وتوزيع وا�ستهالك لهذه 

املادة احليوية التي �سرنا بها نحو �سنوات 
عجاف.

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

تعــاين احلديقة العمومية املتواجدة على م�ســتوى بلدية 
�ســيدي عقبــة بواليــة ب�ســكرة مــن اإهمــال منقطــع النظري، 
فرغــم التخريب الــذي طال االألعاب وحتى االأر�ســية ورغم 
�ســكاوى ال�ســكان ومطالبهم برتميمها اإال اأن ال�سلطات ف�سلت 
جتاهل مطالبهم واالإبقاء على احلديقة يف الو�سع الذي هي 
عليه بل واالأ�سواأ من ذلك حتولها اإىل وكر للمنحرفني الذين 
ا�ســتغلوا و�سعها احلايل وباتوا يق�ســدونها لتعاطي كل اأنواع 
امل�سكرات واملهلو�سات ح�ســب ما عرب عنه بع�ص ال�سكان فاإىل 
متى �ســيتم جتاهل مثل هاته الف�ســاءات العمومية وال�سماح 
يفرت�ــص  كان  حــني  يف  للمنحرفــني  "اأوكار"  اإىل  بتحولهــا 

ا�ستغاللها اأح�سن ا�ستغالل كمتنف�ص للعائالت واالأطفال؟

بط�قة حمـــــــــراء

auresbook

قالت: مليكة بن دودة
)وزيرة الثقافية(

اأن  �ستظهر  الرقمية  الأث��ري��ة  ..."اخلريطة 
اجلزائر بلد �سارب يف عمق التاريخ".

قيلنا: يا امرا... غري اليوم اللي عرفت؟

ــوم الـــذي  ــج ــه بــعــد ال
طرف  لهمن  تــعــر�ــص 
ال�سيا�سي املثري للجدل 
ـــّدم  ـــو، ق ـــاب ــــرمي ط ك
رئي�ص املجل�ص الوطني 
ـــان،  ـــس ـــ� حلـــقـــوق االإن
بوزيد لزهاري، �سكوى 
�سده  للعدالة  ر�سمية 
ـــام بــطــرده  بــعــدمــا ق
مــن جــنــازة الــراحــل 
النور  علي يحيى عبد 

وحمـــاولـــة االعــتــداء 
اأكد  لــزهــاري  بالعا�سمة؛  عكنون  بــن  مبقربة  عليه 
"اأنا  قائال:  ت�سرفه،  ب�سبب  لطابو  الق�سائية  متابعته 
وجمل�ص  العليا  املحكمة  لدى  معتمد  وحمامي  قانوين 

الدولة ومدر�سا للقانون 
وخبري  �سنة   40 منذ 
حقوق  جمال  يف  دويل 
متثيل  ــدي  ول االن�سان 
املــتــحــدة،  االأمم  يف 
وممثل حلقوق االن�سان 
اأنه  اأرى  اجلــزائــر،  يف 
عندما حتدث ت�سرفات 
ـــي  ـــوق ـــق ـــح متـــــ�ـــــص ب
وحرياتي اأجلاأ مبا�سرة 
حلماية  الق�ساء  اإىل 
"لقد  م�سيفا  نف�سي"، 
املدعو  �سد  ر�سمية  �سكوى  وقدمت  العدالة  اإىل  ذهبت 
الذي  وال�ستم  وال�سب  لالإهانة  معه  ومن  طابو  كرمي 

تعر�ست له من طرفهم".

العليا يف  ال�سلطات  دعا الطاهر بن بعيب�ص، رئي�ص حزب الفجر اجلديد 
البالد التخاذ مواقف حازمة جتاه حركة املاك االنف�سالية وعنا�سرها، 
الت�سعيد  بلغ  بعدما  وعنا�سرها  احلركة  مع  املعاملة  ت�سديد  دعا  حيث 
درجة الت�سليح، وقال بن بعيب�ص: "بعدما تطورت االأمور لل�سالح مل يبق 
كالم يف ال�سيا�سة البد من ا�ستئ�سال هذه العنا�سر وو�سعها اأمام املحاكم، 

الأن االأمر ي�سنف يف نطاق االإرهاب".

مقابل  االأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  تباينت  حيث  االأجنبية،  العمالت  اأمام  �سقوطه  الدينار  ي�سجل  اأخرى  مرة 
الدينار اجلزائري يف البنك املركزي وال�سوق ال�سوداء، اأين �سجل اليورو ارتفاعا يف التعامالت الر�سمية بالبنك املركزي 
لل�سراء  دينار   217.25 اإىل  ال�سوداء  ال�سوق  يف  انخف�ص  بينما  للبيع،  دينار  و161.36  لل�سراء  دينار   161.32 اإىل 
و133.45  لل�سراء  دينار   133.44 اجلزائري،  املركزي  البنك  يف  الدوالر  �سعر  بلغ  حني  يف  للبيع،  دينار  و219.66 

دينار للبيع منخف�سا عن اأم�ص، فيما ا�ستقر يف ال�سوق ال�سوداء عند 180 دينارا لل�سراء و182 دينارا للبيع.

هو عدد القوائم احلرة التي توفرت فيها �سروط دخول �سباق 
ت�سريعيات 12 جوان املقبل املن�سو�ص عليها يف القانون الع�سوي 
لالإنتخابــات، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه رئي�ــص ال�ســلطة الوطنية 
امل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف، واأن 39 حزبا اأودعوا ملفات 
االكتتاب عرب تن�سيقيات ال�سلطة الـ 58، منها 19 حزبا جنحوا  

يف جمع 25 األف ا�ستمارة عرب 23 والية.
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تعر�ص كرمي طابو اإىل الرف�ص والطرد وخمتلف 
ال�سعارات املنددة مبواقفه املعار�سة ل�سميم مبادئ احلراك 

ال�سعبي قبل عامني من االآن، حيث مل يتقبل احلراكيون 
وجوده فكان ردة فعلهم قرار طرد تاريخي �سيظل يالحق 

"طابو" لي�سنفه �سمن املح�سوبني على احلراك املتطفلني ال 
احلراكيني "املتاأ�سلني" باإخال�سهم لوطنهم و�سعيهم احلثيث 

من اأجل التغيري الذي يرقى لتطلعات �سعب ما بعد حراك 
الثاين والع�سرين من �سهر فيفري امل�سهود..

ويبدو اأن "طابو" ورغم حماوالته ك�سب قاعدة 
جماهريية عري�سة توؤهله اإىل م�ساف "الدا" احل�سني 

رحمه اهلل، اإال اأنه مل ينجح �سوى يف ك�سب معار�سني ملواقفه 
وم�سككني يف طموحاته ال�سيا�سية ومبادئه التي باتت 

مثار جدل كبري يح�سمه البع�ص ل�سالح االنف�ساليني الذين 
ي�سعون ل�سرب ا�ستقرار ووحدة البالد واملراهنة على م�سري 

ال�سعب اجلزائري..
ويف خرجة و�سفت بالبعيدة عن التقاليد اجلزائرية 

التي ت�ستمد �سرعيتها من �سماحة الدين االإ�سالمي خا�سة 
يف اأثناء اجلنائز وحرمة املوتى واملقابر، حيث قام كرمي 
طابو بطرد رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان بوزيد 
لزهاري والتهجم عليه يف جنازة الراحل علي يحيى عبد 

النور رحمه اهلل، وقد مت توثيق موقف "طابو" ليجوب 
مواقع التوا�سل االجتماعي ليح�سد مواقف متباينة بني 

موؤيدين ومعار�سني مل ي�ست�سيغوا خلطه غري احل�ساري 
ملوقفه من "لزهاري" يف جنازة تتطلب الكثري من الوقار 

واالحرتام مهما كانت العالقات متوترة واملواقف واملبادئ 
متعار�سة..

وطابو الذي لطاملا تغنى بالدميقراطية و�سرورة 
التداول على ال�سلطة واحلريات ولطاملا ندد بالديكتاتورية 

مل يتوانى يف ممار�ستها واخلروج عن كل �سيطرة يف وجه 
رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان بغ�ص النظر عن 

مواقفه التي اأثارت حفيظة "طابو" وعدد من املواطنني 
لينفجروا بوجه "لزهاري" ونعته بالتخلي عن ال�سباب 

املطالبني بحقوق االإن�سان القابعني يف ال�سجون ب�سبب 
مواقفهم ومطالبهم وهو املوقف الذي دفع بلزهاري اإىل 

اخلروج من اجلنازة وعدم االن�سياق وراء جدل يف غري 
مقامه..

ومن ال�سهل احلديث عن الوطنية والتبجح بها بينما 
نتوارى وراء ما هو اأكرث من جمرد خطاب �سعبوي عقيم 

بوجود ال�سفري الفرن�سي بربطة عنق زهرية ولبا�ص 
غري ر�سمي ال يعك�ص �سيئا من حر�ص الدولة الفرن�سية 

على م�ساعر ال�سعب اجلزائري يف موكب جنائزي لعميد 
احلقوقيني واملدافعني عن االإن�سان يف اجلزائر وهو االأمر 

الذي جعل من موقف طابو هزيال بني ترحيب �سمني 
لدولة لطاملا انتهكت حقوق اجلزائريني وما تزال تزرع 

ن�سطاءها حتت م�سميات واأغطية �سرعان ما تتك�سف لعامة 
ال�سعب اجلزائري وخا�سته.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

عون حم�ية مدنية يبكي اجلميع
املدنية  احلماية  اأعــوان  يجد  التي  املواقف  تكون  قد 
اأنف�سهم جمربين يف كل مرة على اأن يعي�سوها بتفا�سيلها 
اأن  اإال  �سعبة،  والنبيلة  احل�سا�سة  "مهمتهم"  بحكم 
املوقف الذي عا�سه عون حماية مدنية بوالية باتنة 
اأم�ص ال �سك اأ�سعبها واأكرثها ق�سوة، فبعد االإبالغ عن 
حادث مرور مبنطقة اإ�سريرن يف بلدية اإ�سمول والذي 
اأخرى  واأ�سيبت  املكان  امراأة يف عني  اإثره  توفيت على 

بعدما ده�ستهما �سيارة، قامت عنا�سر الوحدة الثانوية 
املــراأة  جثة  ونقل  امل�سابة  الإ�سعاف  بالتدخل  اآري�ص 
اأعوان  اأحد  اإىل م�سلحة حفظ اجلثث تفاجاأ  املتوفاة 
يف  باكيا  لينهار  والدته  املتوفاة  باأن  املدنية  احلماية 
م�سهد اأبكى جميع من كانوا حا�سرين، االأمر الذي دفع 
ملنزل  بالتنقل  باتنة  لوالية  املدنية  احلماية  مبدير 

ال�سحية لتقدمي واجب العزاء وموا�ساة العون ع.اأ.
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هذه ال�سورة لعمود 
كهربائي بطريق 

تازولت يف والية باتنة، 
وهو لي�ص الوحيد الذي 
يعاين من هذه احلالة 

املتقدمة من االعوجاج 
بل اإن كثريا من االأحياء 

باتت مهددة ب�سقوط 
االأعمدة ب�سبب تاآكل 
بع�سها وت�سققها وعدم 

تثبيت البع�ص منها 
بطريقة �سليمة، فمتى 

�ستتحرك امل�سالح 
املعنية لتدارك مثل 
هذه امل�ساهد مبدينة 

باتنة و�سواحيها؟



نوارة بوبري

�سنوات عج�ف نحو 
رغم حتذيرات وزارة املوارد املائية من تقل�ص 

ن�سبة جريان االأودية وجتمع املياه وحجم 
ال�سدود وتوقع اجلفاف م�ستقبال، تزيد �سلوكات 

اال�ستهالك غري الر�سيد ملياه ال�سرب ومياه 
ال�سقي مع تراجع الثقافة والوعي لتختلط 

االإ�سرتاتيجية غري املمنهجة وتتداخل امل�سالح 
حتى اأن ت�سيري  الطالح وال ال�سالح املاء بني 
هذه الرثوة املائية بدا غري وا�سح بعد اأن حتولت 

مياه املناقب اإىل مياه لل�سقي الفالحي ومياه 
ال�سدود لل�سقي الب�سري يف فو�سى مل يفهمها 

اجلزائري بعد وهو يالحظ انخفا�ص من�سوب 
املياه اجلوفية الذاهبة اإىل الفالحة مقابل 

حتويل وحتلية مياه م�ستعملة ومياه ال�سدود 
اأزمة توفري  واإرغامه على �سربها حتت �سعار 

يف عديد واليات الوطن التي كانت  املياه
مكتفية من هذه الناحية.

كما اأن الطريقة التي يتعامل بها املخلوق 
اجلزائري مع املياه جد خمزية تثري اال�سمئزاز 

ملا يالحظ من اإ�سراف عظيم لهذه املادة كلما 
توفرت، لي�ستكي املواطن ويرافع ويدافع ويهاجم 

ويغلق الطرقات كلما �سحت حنفيته نا�سيا 
متنا�سيا اأنه ال�سبب االأول، واملثري للجدل يف 

كل اأزمة عط�ص وهو الذي اعتدى على �سبكة 
التوزيع وت�سبب يف نقاط �سعف بها ونقاط 
�سوداء ت�سرب كميات كبرية من هذه املادة 

احليوية وتت�سبب يف خ�سائر مادية ومن ثم 
ت�ساءل كميات التزود بها على م�ستوى ال�سوارع 

واالأحياء.
فق�سية املياه يف حد ذاتها تعد اأزمة خانقة 

ت�ستدعي تظافر كل اجلهود وعرب خمتلف 
الهيئات من اجل الوقوف عليها وحل م�ساكلها 

حتى جتنب البالد اأزمة م�ستقبلية ال مفر منها، 
وجفافا لن ت�سفع له مياه االأمطار وال ال�سدود 

الأن التبذير الذي ميار�سه اجلزائريون اأكرب 
بكثري من اإنتاج هذه املادة ووفرتها مبختلف 
الطرق، كما ت�ستدعي رزانة عقل ور�سدا من 

حيث طريقة التوزيع الذي يجد به اأن يكون 
عادال ال منحازا مثلما يحدث مع كثري من املدن 

التي تعاين فيها اأحياء عتيقة عط�سا خانقا 
يف حني تتوفر املياه بالبع�ص منها ب�سكل يومي 

جعل منها �سلعة مهدورة على م�ستوى الطرقات، 
لنحتاج اإىل اإ�سرتاتيجية ناجعة تهتم بتنظيم 
عمليات انتاج وت�سيري وتوزيع وا�ستهالك لهذه 

املادة احليوية التي �سرنا بها نحو �سنوات 
عجاف.

. .

الأورا�س بلو�س+

تعــاين احلديقة العمومية املتواجدة على م�ســتوى بلدية 
�ســيدي عقبــة بواليــة ب�ســكرة مــن اإهمــال منقطــع النظري، 
فرغــم التخريب الــذي طال االألعاب وحتى االأر�ســية ورغم 
�ســكاوى ال�ســكان ومطالبهم برتميمها اإال اأن ال�سلطات ف�سلت 
جتاهل مطالبهم واالإبقاء على احلديقة يف الو�سع الذي هي 
عليه بل واالأ�سواأ من ذلك حتولها اإىل وكر للمنحرفني الذين 
ا�ســتغلوا و�سعها احلايل وباتوا يق�ســدونها لتعاطي كل اأنواع 
امل�سكرات واملهلو�سات ح�ســب ما عرب عنه بع�ص ال�سكان فاإىل 
متى �ســيتم جتاهل مثل هاته الف�ســاءات العمومية وال�سماح 
يفرت�ــص  كان  حــني  يف  للمنحرفــني  اأوكار اإىل  بتحولهــا 

ا�ستغاللها اأح�سن ا�ستغالل كمتنف�ص للعائالت واالأطفال؟

بط�قة حمـــــــــراء

قالت: مليكة بن دودة
)وزيرة الثقافية(

اأن  �ستظهر  الرقمية  الأث��ري��ة  اخلريطة  ...
. اجلزائر بلد �سارب يف عمق التاريخ

قيلنا: يا امرا... غري اليوم اللي عرفت؟

ــوم الـــذي  ــج ــه بــعــد ال
طرف  لهمن  تــعــر�ــص 
ال�سيا�سي املثري للجدل 
ـــّدم  ـــو، ق ـــاب ــــرمي ط ك
رئي�ص املجل�ص الوطني 
ـــان،  ـــس ـــ� حلـــقـــوق االإن
بوزيد لزهاري، �سكوى 
�سده  للعدالة  ر�سمية 
ـــام بــطــرده  بــعــدمــا ق
مــن جــنــازة الــراحــل 
النور  علي يحيى عبد 

وحمـــاولـــة االعــتــداء 
اأكد  لــزهــاري  بالعا�سمة؛  عكنون  بــن  مبقربة  عليه 
اأنا  قائال:  ت�سرفه،  ب�سبب  لطابو  الق�سائية  متابعته 
وجمل�ص  العليا  املحكمة  لدى  معتمد  وحمامي  قانوين 

الدولة ومدر�سا للقانون 
وخبري  �سنة  منذ  
حقوق  جمال  يف  دويل 
متثيل  ــدي  ول االن�سان 
املــتــحــدة،  االأمم  يف 
وممثل حلقوق االن�سان 
اأنه  اأرى  اجلــزائــر،  يف 
عندما حتدث ت�سرفات 
ـــي  ـــوق ـــق ـــح متـــــ�ـــــص ب
وحرياتي اأجلاأ مبا�سرة 
حلماية  الق�ساء  اإىل 
لقد  م�سيفا   ، نف�سي
املدعو  �سد  ر�سمية  �سكوى  وقدمت  العدالة  اإىل  ذهبت 
الذي  وال�ستم  وال�سب  لالإهانة  معه  ومن  طابو  كرمي 

. تعر�ست له من طرفهم

العليا يف  ال�سلطات  دعا الطاهر بن بعيب�ص، رئي�ص حزب الفجر اجلديد 
البالد التخاذ مواقف حازمة جتاه حركة املاك االنف�سالية وعنا�سرها، 
الت�سعيد  بلغ  بعدما  وعنا�سرها  احلركة  مع  املعاملة  ت�سديد  دعا  حيث 
بعدما تطورت االأمور لل�سالح مل يبق  درجة الت�سليح، وقال بن بعيب�ص: 
كالم يف ال�سيا�سة البد من ا�ستئ�سال هذه العنا�سر وو�سعها اأمام املحاكم، 

. الأن االأمر ي�سنف يف نطاق االإرهاب

مقابل  االأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  تباينت  حيث  االأجنبية،  العمالت  اأمام  �سقوطه  الدينار  ي�سجل  اأخرى  مرة 
الدينار اجلزائري يف البنك املركزي وال�سوق ال�سوداء، اأين �سجل اليورو ارتفاعا يف التعامالت الر�سمية بالبنك املركزي 
لل�سراء  دينار  اإىل   ال�سوداء  ال�سوق  يف  انخف�ص  بينما  للبيع،  دينار  و  لل�سراء  دينار  اإىل  
و  لل�سراء  دينار  اجلزائري،   املركزي  البنك  يف  الدوالر  �سعر  بلغ  حني  يف  للبيع،  دينار  و 

دينار للبيع منخف�سا عن اأم�ص، فيما ا�ستقر يف ال�سوق ال�سوداء عند  دينارا لل�سراء و دينارا للبيع.

هو عدد القوائم احلرة التي توفرت فيها �سروط دخول �سباق 
ت�سريعيات  جوان املقبل املن�سو�ص عليها يف القانون الع�سوي 
لالإنتخابــات، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه رئي�ــص ال�ســلطة الوطنية 
امل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف، واأن  حزبا اأودعوا ملفات 
، منها  حزبا جنحوا   االكتتاب عرب تن�سيقيات ال�سلطة الـ 

يف جمع  األف ا�ستمارة عرب  والية.

يومية وطنية �إخبارية
�أور��س نيوز ت�صدر عن م �س و ذ م م 

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

تعر�ص كرمي طابو اإىل الرف�ص والطرد وخمتلف 
ال�سعارات املنددة مبواقفه املعار�سة ل�سميم مبادئ احلراك 

ال�سعبي قبل عامني من االآن، حيث مل يتقبل احلراكيون 
وجوده فكان ردة فعلهم قرار طرد تاريخي �سيظل يالحق 

لي�سنفه �سمن املح�سوبني على احلراك املتطفلني ال  طابو
باإخال�سهم لوطنهم و�سعيهم احلثيث  املتاأ�سلني احلراكيني 

من اأجل التغيري الذي يرقى لتطلعات �سعب ما بعد حراك 
الثاين والع�سرين من �سهر فيفري امل�سهود..

ورغم حماوالته ك�سب قاعدة  طابو ويبدو اأن 
احل�سني  الدا جماهريية عري�سة توؤهله اإىل م�ساف 

رحمه اهلل، اإال اأنه مل ينجح �سوى يف ك�سب معار�سني ملواقفه 
وم�سككني يف طموحاته ال�سيا�سية ومبادئه التي باتت 

مثار جدل كبري يح�سمه البع�ص ل�سالح االنف�ساليني الذين 
ي�سعون ل�سرب ا�ستقرار ووحدة البالد واملراهنة على م�سري 

ال�سعب اجلزائري..
ويف خرجة و�سفت بالبعيدة عن التقاليد اجلزائرية 

التي ت�ستمد �سرعيتها من �سماحة الدين االإ�سالمي خا�سة 
يف اأثناء اجلنائز وحرمة املوتى واملقابر، حيث قام كرمي 
طابو بطرد رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان بوزيد 
لزهاري والتهجم عليه يف جنازة الراحل علي يحيى عبد 

ليجوب  طابو النور رحمه اهلل، وقد مت توثيق موقف 
مواقع التوا�سل االجتماعي ليح�سد مواقف متباينة بني 

موؤيدين ومعار�سني مل ي�ست�سيغوا خلطه غري احل�ساري 
يف جنازة تتطلب الكثري من الوقار  لزهاري ملوقفه من 

واالحرتام مهما كانت العالقات متوترة واملواقف واملبادئ 
متعار�سة..

وطابو الذي لطاملا تغنى بالدميقراطية و�سرورة 
التداول على ال�سلطة واحلريات ولطاملا ندد بالديكتاتورية 

مل يتوانى يف ممار�ستها واخلروج عن كل �سيطرة يف وجه 
رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق االإن�سان بغ�ص النظر عن 

وعدد من املواطنني  طابو مواقفه التي اأثارت حفيظة 
ونعته بالتخلي عن ال�سباب  لزهاري لينفجروا بوجه 

املطالبني بحقوق االإن�سان القابعني يف ال�سجون ب�سبب 
مواقفهم ومطالبهم وهو املوقف الذي دفع بلزهاري اإىل 

اخلروج من اجلنازة وعدم االن�سياق وراء جدل يف غري 
مقامه..

ومن ال�سهل احلديث عن الوطنية والتبجح بها بينما 
نتوارى وراء ما هو اأكرث من جمرد خطاب �سعبوي عقيم 

بوجود ال�سفري الفرن�سي بربطة عنق زهرية ولبا�ص 
غري ر�سمي ال يعك�ص �سيئا من حر�ص الدولة الفرن�سية 

على م�ساعر ال�سعب اجلزائري يف موكب جنائزي لعميد 
احلقوقيني واملدافعني عن االإن�سان يف اجلزائر وهو االأمر 

الذي جعل من موقف طابو هزيال بني ترحيب �سمني 
لدولة لطاملا انتهكت حقوق اجلزائريني وما تزال تزرع 

ن�سطاءها حتت م�سميات واأغطية �سرعان ما تتك�سف لعامة 
ال�سعب اجلزائري وخا�سته.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

عون حم�ية مدنية يبكي اجلميع
املدنية  احلماية  اأعــوان  يجد  التي  املواقف  تكون  قد 
اأنف�سهم جمربين يف كل مرة على اأن يعي�سوها بتفا�سيلها 
اأن  اإال  �سعبة،  والنبيلة  احل�سا�سة  مهمتهم بحكم 
املوقف الذي عا�سه عون حماية مدنية بوالية باتنة 
اأم�ص ال �سك اأ�سعبها واأكرثها ق�سوة، فبعد االإبالغ عن 
حادث مرور مبنطقة اإ�سريرن يف بلدية اإ�سمول والذي 
اأخرى  واأ�سيبت  املكان  امراأة يف عني  اإثره  توفيت على 

بعدما ده�ستهما �سيارة، قامت عنا�سر الوحدة الثانوية 
املــراأة  جثة  ونقل  امل�سابة  الإ�سعاف  بالتدخل  اآري�ص 
اأعوان  اأحد  اإىل م�سلحة حفظ اجلثث تفاجاأ  املتوفاة 
يف  باكيا  لينهار  والدته  املتوفاة  باأن  املدنية  احلماية 
م�سهد اأبكى جميع من كانوا حا�سرين، االأمر الذي دفع 
ملنزل  بالتنقل  باتنة  لوالية  املدنية  احلماية  مبدير 

ال�سحية لتقدمي واجب العزاء وموا�ساة العون ع.اأ.

/  اأفريل   املوافق لـ  رم�ضان  رمضان كريمالأربعاء  برير 

هذه ال�سورة لعمود 
كهربائي بطريق 

تازولت يف والية باتنة، 
وهو لي�ص الوحيد الذي 
يعاين من هذه احلالة 

املتقدمة من االعوجاج 
بل اإن كثريا من االأحياء 

باتت مهددة ب�سقوط 
االأعمدة ب�سبب تاآكل 
بع�سها وت�سققها وعدم 

تثبيت البع�ص منها 
بطريقة �سليمة، فمتى 

�ستتحرك امل�سالح 
املعنية لتدارك مثل 
هذه امل�ساهد مبدينة 

باتنة و�سواحيها؟

تراأ�س رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س الثالثاء، اجتماعا تقييميا للو�ضعية الوبائية يف اجلزائر ح�ضره عدد من امل�ضوؤولني يف احلكومة واأع�ضاء اللجنة العلمية 
ملتابعة ور�ضد انت�ضار وباء كوفيد-19.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ك�صف رئي�ص ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات، 
حممد �صريف، اأم�ص الثالثاء، اأن اال�صتمارات اخلا�صة 
ح�صب  وزعــوا  ملف   4882 بلغت  الرت�صح  مبلفات 

االأحزاب ال�صيا�صية والقوائم احلرة.
واأ�صار �صريف يف ندوة �صحفية، اإىل اأن 1813 ملف 
�صحب من قبل 53 حزب �صيا�صي و3073 �صحب من 

طرف القوائم احلرة.
اكتتاب  ا�صتمارات  �صحب  اأن  �صريف،  حممد  واأفــاد 
التوقيعات بلغ مليون 249 األف داخل الوطن، و86 
و52  �صيا�صي  حزب   34 طرف  من  اخلــارج،  يف  ملف 

قائمة حرة.
اأن  �صريف،  قال  االكتتاب،  ا�صتمارات  ــداع،  اإي وعن 
تن�صيقية   58 يف  حرة  قائمة  و765  حزبا،   39
اأودعوا اال�صتمارات، من بينها 18 حزبا توفرت فيه 
�صرطي 25 األف توقيع و23 والية. واأ�صاف حممد 
�صريف، اأن 19 حزبا متكن ب�صفة ر�صمية من ا�صتيفاء 

ال�صروط القانونية.

و765  حزبا   19
قائمة حرة يف �سباق 

الت�سريعيات

رد على طلبات اإ�شافة منا�شب بيداغوجية..

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

رغم اأن ا�شمه كان على راأ�ش القائمة يف اجلزائر العا�شمة..

ووجه الرئي�ص تبون ب�صرورة تقدمي االإح�صائيات 
بوؤر  االعتبار  بعني  واالأخـــذ  بدقة،  واليــة  كل  من 
قرارات  التخاذ  بقرية،  وقرية  بحّي  حّيا  االإ�صابة 
وبائي  حتقيق  ومبا�صرة  ــام،  االأرق دقة  على  مبنية 
فوري حول اأ�صكال الفريو�صات املتحورة يف اجلزائر.

على  التح�صي�صية  احلــمــالت  مب�صاعفة  ــر  اأم كما 
على  الوقائية،  االإجـــراءات  ــرتام  واح نطاق  اأو�صع 
التح�صي�ص  ي�صمل  اأن  على  امل�صجل،  التهاون  خلفية 
كل الف�صاءات واملرافق العمومية، خا�صة املوؤ�ص�صات 
التجارية  واملحالت  واالأ�صواق  وامل�صاجد  الرتبوية 

وو�صائل النقل.
تطبيق  يف  بالت�صديد  تــبــون  الــرئــيــ�ــص  ــب  ــال وط
االإجــراءات  الحــرتام  الرقابة  وتكثيف  املخالفات 
للحدود  الــتــام  الغلق  على  ــقــاء  واالإب االحــرتازيــة 
م�صتوى  من  الرفع  مع  واجلوية،  والبحرية  الربية 

اليقظة يوميا.
ووتــرية  للقاحات،  الوطني  املــخــزون  وبخ�صو�ص 
وترية  يف  باالإ�صراع  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  التلقيح، 

يف  ق�صوى  وب�صرعة  فــورا  وامل�صي  وطنيا،  التلقيح 
.Vتنفيذ م�صروع ت�صنيع لقاح �صبوتنيك

مذكرة  توقيع  باجلزائر  الثالثاء  اأم�ص  يوم  مت 
و  واملدينة  والعمران  ال�صكن  وزارة  بني  تعاون 
الطاقوي،  واالنتقال  املتجددة  الطاقات  وزارة 
م�صرتكة  قطاعية  عمل  خطة  و�صع  اإىل  تهدف 
امل�صاريع  يف  املتجددة  الطاقات  تقنيات  الدراج 

ال�صكنية وحتقيق النجاعة الطاقوية.
من  كــل  االأوىل  بــاالأحــرف  االتــفــاقــيــة  ووقـــع 
الطاقوي  واالنتقال  املتجددة  الطاقات  وزيــر 
ال�صكن  ووزير  �صيتور،  الدين  �صم�ص  الربوفي�صور 
بلعريبي.  طـــارق  حمــمــد  واملــديــنــة  ــعــمــران  وال
احلكومي  املخطط  ـــار  اإط يف  املــذكــرة  وتــنــدرج 
امل�صطر لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة وتعزيز العمل 

اجلماعي يف هذا اجلانب.
القطاع  توجه  بلعريبي  ال�صيد  اأكد  وباملنا�صبة، 
ا�صتهالك  تر�صيد  تقنيات  على  االعتماد  نحو 
الــطــاقــات  بــدائــل  اإدراج  خـــالل  مــن  الــطــاقــة 

نف�ص  واأو�ــصــح  تدريجيا.  ــاز  االجن يف  املتجددة 
التي  ال�صكنات  جميع  ''تقريبا  قائال:  امل�صوؤول 
تر�صيد  بو�صائل  ــزودة  م حاليا  باجنازها  نقوم 
''الــالد''،  م�صابيح  غرار  على  الطاقة  ا�صتهالك 
وتقنيات العزل احلراري والنوافذ املزدوجة اإىل 
ال�صم�صية يف  األواح الطاقة  جانب االعتماد على 

االإنارة العمومية.
يف  دخــل  القطاع  فــاإن  بلعريبي  ال�صيد  وح�صب 

مع  بالتن�صيق  نوعها  مــن  االأوىل  هــي  جتــربــة 
الطاقوي  واالنتقال  املتجددة  الطاقات  قطاع 
الجناز ''م�صجد اأخ�صر'' مبدينة �صيدي عبداهلل 

بالعا�صمة يعتمد على الطاقات املتجددة.
من جهته، اأكد ال�صيد �صيتور اأهمية قطاع ال�صكن 
يف جمال التحول الطاقوي باعتباره ميثل قرابة 
باجلزائر.  الطاقة  ا�صتهالك  من  باملائة   40
حموريا  دورا  ال�صكن  لقطاع  فاإن  الوزير  وح�صب 
االليات  المتالكه  الطاقوي،  االنتقال  اإجناح  يف 
املالئمة للتج�صيد الفعلي لهذا التحول، اأين ابانت 
هذا  زمام  يف  التحكم  على  قدراتها  عن  اجلزائر 

التحول.
وك�صف �صيتور عن ت�صمني رخ�ص البناء من االآن 
اأن  ي�صتوجب  ما  وهو  الطاقة،  لعن�صر  ف�صاعدا 
تتاأقلم معه املوؤ�ص�صات امل�صرفة على اجناز برامج 

قطاع ال�صكن.

قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد 
غري  من  اأنــه  الثالثاء،  اأم�ص  زيــان،  بن  الباقي 
املمكن اال�صتجابة للطلب املتعلق باإ�صافة منا�صب 
رد  وجــاء  الــدكــتــوراه.  يف  ــرى  اأخ بيداغوجية 
الوزير عرب �صفحته الر�صمية ''في�صبوك'' بعد 
و�صول طلبات من بع�ص املرت�صحني يف م�صابقات 
االلتحاق للتكوين يف الدكتوراه باإ�صافة منا�صب 

بيداغوجية.
''م�صابقات  اأن  زيان  اأو�صح بن  ال�صدد  ويف هذا 

الدكتوراه يخ�صع تنظيمها الإجراءات تنظيمية 
وجلان  العلمية  املجال�ص  راأي  تت�صمن  �صارمة، 
اجلامعية  املوؤ�ص�صات  يف  الدكتوراه  يف  التكوين 
وخرباء  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  وروؤ�صاء  املوؤهلة 
الندوات اجلهوية واللجنة الوطنية للتاأهيل''. 
م�صيفا ''اأما حتديد عدد املنا�صب البيداغوجية 
فيتم من قبل جلنة التكوين يف الدكتوراه ح�صب 
م�صف  من  )اأ�صاتذة  واالإ�صراف  التاأطري  قدرات 
حما�صرين(  واأ�صاتذة  العايل  التعليم  اأ�صاتذة 

م�صتوى  عــلــى  اال�ــصــتــقــبــال  طــاقــات  وحــ�ــصــب 
الو�صائل  اإىل  كذلك  وبالنظر  البحث  خمابر 

والتجهيزات''.
ــار اإىل اأنـــه ''وتــبــعــا لــهــذه االإجــــراءات  ــص واأ�
كل  بعنوان  وزاري  قــرار  اإ�ــصــدار  يتم  واملعايري 
�صنة جامعية، يحدد قائمة املوؤ�ص�صات اجلامعية 
وكذا  الــدكــتــوراه  يف  التكوين  ل�صمان  املوؤهلة 
كل  يف  املفتوحة  البيداغوجية  املنا�صب  عدد 

تخ�ص�ص''.

اأعلنت وزارة ال�صحة وال�صكان، اأم�ص الثالثاء، عن ت�صجيل 
232 اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا 08 حاالت وفاة خالل 
24 �صاعة املا�صية. واأ�صافت وزارة ال�صحة يف بيان لها، اأنه 
 20 يتواجد  فيما  لل�صفاء،  متاثلت  حالة   158 ت�صجيل  مت 

مري�صا يف العناية املركزة.

املكلف  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــص  م�صت�صار  كــ�ــصــف 
نزيه  بــاخلــارج  الوطنية  واجلالية  باجلمعيات 
للمجتمع  الوطني  املر�صد  تركيبة  اأن  برم�صان 
املدين �صيتم االإعالن عنها خالل االأيام القادمة. 
اخلا�صة  الور�صة  هام�ص  على  برم�صان  واأو�ــصــح 
القادمة  االأيـــام  خــالل  ــه  اأن الطفولة،  بحماية 
�صيعني رئي�ص املر�صد من طرف رئي�ص اجلمهورية 
جلنة  بتكليف  املر�صوم  لن�ص  وفقا  بعدها  ليتم 

خا�صة بو�صع معايري لع�صوية هذا املر�صد.

�صي�صم  املر�صد  اأن هذا  اإىل  املتحدث ذاته  واأ�صار 
اجلزائري  املدين  املجتمع  كفاءات  من  ع�صوا   50
من داخل وخارج الوطن حيث �صيتم ا�صراك اأبناء 
اجلالية الوطنية. وذكر برم�صان اأن ال�صخ�صيات 
وزنها  خالل  من  �صت�صاهم  بالكفاءة  تتمتع  التي 
وجتربتها وخربتها يف ترقية دور املجتمع املدين 
الذي  واحلليف  ال�صريك  م�صتوى  اإىل  واي�صاله 
�صلب  يف  وو�صعه  اجلمهورية  رئي�ص  عنه  حتدث 

الربنامج.

ك�صف رئي�ص املجل�ص الوطني حلقوق االإن�صان، 
بوزيد لزهاري، اأم�ص الثالثاء، اأنه قّدم �صكوى 

ر�صمية للعدالة �صد كرمي طابو.
وقال لزهاري يف ت�صريح للحوار: "اأنا قانوين 
وجمل�ص  العليا  املحكمة  لدى  معتمد  وحمامي 
وخبري  �صنة   40 منذ  للقانون  ومدر�صا  الدولة 
متثيل  ولديه  االإن�صان  حقوق  جمال  يف  دويل 
يف  االن�صان  حلقوق  وممثل  املتحدة،  االأمم  يف 

اجلزائر".
"اأرى اأنه عندما حتدث  واأ�صاف بوزيد يقول: 

اأجلـــاأ  وحــريــاتــي  بحقوقي  متــ�ــص  تــ�ــصــرفــات 
مبا�صرة اإىل الق�صاء حلماية نف�صي، لقد ذهبت 
اإىل العدالة وقدمت �صكوى ر�صمية �صد املدعو 
وال�صتم  وال�صب  لالإهانة  معه  ومن  طابو  كرمي 

لتي تعر�صت لها من طرفهم''.
ــ�ــص الــوطــنــي حلــقــوق  ــص املــجــل ــ� ــي وكـــــان رئ
للطرد  تعر�ص  قد  لــزهــاري،  بوزيد  االإن�صان، 
عميد  جنازة  ت�صييع  خالل  نا�صطني،  قبل  من 
احلقوقيني، علي يحيى عبد النور يف مقربة بن 

عكنون باجلزائر العا�صمة.

عبد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  اأنــهــى 
ــم  ــام اإبــراهــي ــه املــجــيــد تـــبـــون، م
بومزار، وزير الربيد واالت�صاالت 
ال�صلكية والال�صلكية، ح�صبما اأفاد 

به بيان لرئا�صة اجلمهورية.
تبون  الرئي�ص  اأن  البيان  وذكــر 

وزيــر  فــروخــي  اأحــمــد  �صيد  كلف 
بنيابة  ال�صيدية  واملنتجات  البحري  ال�صيد 
ال�صلكية  واملـــوا�ـــصـــالت  ــد  ــربي ال وزيــــر  مــهــام 

والال�صلكية.
للربيد  وزيــــرا  بــومــزار  وعـــني 
واال�صكية  ال�صلكية  واالت�صاالت 
2020 �صمن حكومة  يف جانفي 
وقد  جراد،  العزيز  عبد  الوزير 
اأزمـــــات كبرية  قــطــاعــه  واجــــه 
يف  ال�صيولة  نق�ص  راأ�ــصــهــا  على 
االأخرية  االأ�صابيع  يف  خ�صو�صا  الربيد  مراكز 

باالإ�صافة اإىل اإ�صراب موظفي القطاع.

انق�صت، منت�صف ليلة اأم�ص الثالثاء، اآجال اإيداع 
بعدما  جـــوان،   12 لت�صريعيات  الرت�صح  ملفات 
الهائل  للكم  نظرا  اأيــام،  بخم�صة  متديدها  تقرر 
املوعد  لهذا  تر�صحهم  ملفات  الإيداع  املتقدمني  من 
الوقت  توفري  ا�صتدعى  الــذي  االأمــر  االنتخابي، 
لالنتخابات  امل�صتقلة  الوطنية  لل�صلطة  الكايف 

لدرا�صتها.
لالنتخابات  الرت�صح  ملفات  اإيـــداع  بــاب  واأغــلــق 
ذلك  ــان  ك اأن  بعد  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــص  الت�صريعية 
متديد  يتم  اأن  قبل  املن�صرم،  اخلمي�ص  مــقــررا 
االآجال مبقت�صى اأمر وقعه رئي�ص اجلمهورية عبد 
بنظام  املتعلق  القانون  ويتمم  يعدل  تبون،  املجيد 
الوطنية  ال�صلطة  من  بطلب  وهــذا  االنتخابات، 

امل�صتقلة لالنتخابات وبعد ا�صت�صارة جمل�ص الدولة 
واملجل�ص الد�صتوري واأخذ راأي جمل�ص الوزراء.

ال�صلطة  رئي�ص  كان  التمديد،  هذا  اأ�صباب  وعن 
قد  �صريف  حممد  لالنتخابات  امل�صتقلة  الوطنية 
اأو�صح اأن هذا القرار اأماله "الكم الهائل لالأحزاب 
الإيداع  تقدمت  التي  احلرة  والقوائم  ال�صيا�صية 
كما  املا�صي''.  اخلمي�ص  �صيما  ال  الرت�صح،  ملفات 
"جتنبا  �صريف-  ال�صيد  ح�صب   - اأي�صا  القرار  جاء 
وبالتايل  الرت�صح"،  ملفات  درا�ــصــة  يف  للت�صرع 
متكني كل ملف من اأخذ حقه من العناية. وح�صب 
الوطنية  ال�صلطة  على  �صيكون  امل�صطر  الربنامج 
قوائم  ملفات  يف  الف�صل  لالنتخابات  امل�صتقلة 

املرت�صحني يوم 9 ماي املقبل كاأق�صى حد.

الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يف  قيادي  ك�صف 
يف ت�صريح لـ''�صبق بر�ص'' اأن االأمني العام للحزب 
اأبو الف�صل بعجي تراجع عن الرت�صح لالإنتخابات 

الت�صريعية املقررة يوم 12 املقبل.

عن  بعجي  تــراجــع  اأ�ــصــبــاب  امل�صدر  يو�صح  ومل 
الرت�صح رغم اأن ا�صمه كان على راأ�ص القائمة التي 
لدخول  املا�صي  االأ�صبوع  الرت�صيحات  جلنة  زكتها 

ال�صباق يف اجلزائر العا�صمة.

اأكد اخلبري يف امل�صائل االأمنية ح�صان قا�صيمي 
باأن اجلزائر تعرف حاليا  ت�صاعدا يف االأعمال 
الرتاب  م�صتوى  على  والتخريبية  التحري�صية 
برنامج  على  �صيفا  نــزولــه  ولـــدى  الــوطــنــي. 
"�صيف التحرير" للقناة الثالثة  لالإذاعة اأ�صار 
جماعات  بها  تقوم  الن�صاطات   هــذه   اأن  اإىل 
ذات مرجعية انف�صالية ومتطرفة مربزا بع�ص 
يف  "املاك"  جماعة  بها  تقوم  التي  الن�صاطات 
ق�صد  اأ�صلحة   لتجميع  تطمح   والتي  اخلفاء 
مناطق  بع�ص  يف  م�صلحة  جماعات  "تكوين 

البالد".
والحظ قا�صيمي يف معر�ص حديثه باأنه عندما 
يف  الظاهرة  هذه  الأبعاد  عميق  بتحليل  نقوم 
جمملها فانه ميكننا القول بان هناك "خمطط 
تلك  وحتديدا  الدول  وتفكيك  لتفتيت  وا�صح 
التي تتمتع وتزخر برثوات طبيعية". م�صيفا: 

طريق  خارطة  و�صع  مت  الدول  هذه  مثل  "اإن  
اليوم يف عني  ا�صتقرارها واجلزائر هي  ل�صرب 
م�صتهدفة  فعال   باأنها  الحظ  حيث  االإع�صار 

مبثل هذه الن�صاطات التخريبية".
و�صمن هذا ال�صياق، ك�صف قا�صيمي عن وجود 
مثلما  اجلــزائــر  ت�صتهف  اأجنبية  خمططات 
الن�صاطات  بع�ص  وجود  خالل   من  ذلك  يت�صح 
متثل  باأنها  مــوؤكــدا  احلـــدود  على   امل�صبوهة 
اإىل  منبها  البالد،  اأمن  على  حقيقية  اأخطارا 
اأن اجلزائرحماطة  بحزام ناري مغاربيا وعلى 

امل�صتوى اجلهوي ومنطقة ال�صاحل.
ي�صيف  التنبيه  ــب  وج ذلـــك،  مــن  وانــطــالقــا 
اأهمية   اإىل  قا�صيمي  ح�صان  االأمــنــي  اخلبري 
العمل على ت�صافر اجلهود بغية التحكم ودرء 
املنطقة  باإ�صعال  تنذر  التي  االأخــطــار  هــذه 

برمتها.

ــــص  ــــو� ــــص ــــ� ــــخ وب
ــزب  حتــ�ــصــريات احل
فقال  للت�صريعيات، 
يف  متواجدون  اإنهم 
مبجموع  والية   56
األف   37 توقيعات 
باالإ�صافة  توقيع، 
يف  ـــم  ـــوائ ق  3 اإىل 
انتقد  كما  اخلـــارج. 

االنتخابات،  قانون  نقاط  بع�ص  بعيب�ص  بن 
على غرار املنا�صفة وكوطة ال�صباب، معتربا 
البحث  متاهة   االأحــزاب يف  اأدخل  ذلك  اأن 
�صنة   40 مــن  اأقـــل  العمرية  الــفــئــات  عــن 
الن�صب  الحـــرتام  الن�صاء  اإىل  باالإ�صافة 
املطلوبة، رغم اأن ال�صيا�صة متار�ص باالإرادة 

احلرة والقناعات.
وبخ�صو�ص حركة 
املـــــــــاك، ومــــــا مت 
الك�صف عنه موؤخرا 
دعا  ت�صعيد،  ــن  م
رئي�ص حزب الفجر 
ال�صلطات  اجلــديــد 
مواقف  اتخاذ  اإىل 
حـــــازمـــــة اجتـــــاه 
الت�صعيد  بلغ  بعدما  وعنا�صرها  احلركة 
تطورت  ''بعدما  م�صيفا  الت�صليح،  ــة  درج
ال�صيا�صة  يف  كــالم  يبق  مل  لل�صالح  االأمـــور 
وو�صعها  العنا�صر  هذه  ا�صتئ�صال  من  البد 
نطاق  يف  ي�صنف  ــر  االأم الأن  املحاكم،  ــام  اأم

االإرهاب''.

 يجب اإحالة عنا�سر حركة ''املاك'' 
اإىل املحاكم

بوزيد لزهاري يجّر كرمي طابو اإىل العدالة

اإن�ساء �سبكة املجتمع املدين لتعزيز حقوق الطفل

الرئي�س تبون ينهي مهام وزير الربيد 
ابراهيم بومزار

ا�سدال �ستار الرت�سح لت�سريعيات 12 جوان

بعجي يرتاجع عن الرت�سح

اجلزائر م�ستهدفة من جماعات 
متطرفة و انف�سالية

اأوامر جديدة للرئي�س تبون ب�ساأن الو�سعية الوبائية

بن زيان يخرج عن �سمته ب�ساأن م�سابقات الدكتوراه

وفيات  08 و  �سفاء  حالة   158 جديدة،  اإ�سابة   232

مذكرة تعاون الدراج تقنيات الطاقات املتجددة يف م�ساريع ال�سكن
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ق. و

توقع اأن تكون ت�شكيلة الربملان املقبل ذات اأغلبية حزبية، بن بعيب�ش

اخلبري الدويل يف الأزمات، ح�شان قا�شيمي

توقع رئي�س حزب الفجر اجلديد الطاهر بن بعيب�س اأن تكون ت�ضكيلة املجل�س ال�ضعبي الوطني املقبل، ذات 
بالعمل ال�ضيا�ضي كون القوائم  الأغلبية احلزبية، م�ضتبعدا اأن تنال القوائم احلرة الأغلبية لأن ذلك يخل 

احلرة تكون حالة خا�ضة، يف حني اأن الأحزاب ال�ضيا�ضية هي التي متار�س ال�ضيا�ضة وت�ضطر الربامج.

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



نور. ق

وف�ة امراأة و�سيخ ده�س� ب�إ�سمول واجلزار
�سهدت اأم�ص والية 
حادثتي  ــة،  ــن ــات ب
متفرقتني  ــص  ــ� ده
ــمــول  ــس بــكــل مـــن اإ�
واأ�سفر  واجلـــــزار، 
عن  االأول  ــادث  احل
امـــــراأة بعني  وفــــاة 

املكان واإ�سابة مرافقتها بعدما ده�ستهما 
احلماية  عنا�سر  تدخل  حيث  �سيارة، 
املكان  بعني  امل�سابة  الإ�ــســعــاف  املدنية 
فيما  املدينة،  م�ست�سفى  اإىل  وحتويلها 
نقلت جثة ال�سحية االأوىل اإىل م�سلحة 

تعد  والتي  احلفظ 
اأعوان  اأحــد  والــدة 
املدنية  احلــمــايــة 
املـــتـــدخـــلـــني، اأمــــا 
الثانية،  احلــادثــة 
وفـــاة  يف  فــتــتــمــثــل 
�سيخ يبلغ من العمر 
72 �سنة، بعدما ده�سته �سيارة �سياحية 
بالطريق الوطني رقم 28 باإقليم دائرة 
الوحدة  عنا�سر  تدخل  حيث  اجلــزار، 
ال�سحية  جثة  لتحويل  اجلزار  الثانوية 

اإىل م�ست�سفى بريكة.

حفيظة. ب

�صفيقة. �ص

�صميحة. ع

�صميحة. ع

�سن اأ�ساتـذة يف الأطوار الثالثــة، وقفات احتجاجية بعدد من املوؤ�س�سات الرتبوية بباتنة، ناهيك عن وقفة احتجاجية اأمام مديرية الرتبية، هددوا 
خاللها مبقاطعة المتحانات الر�سمية، كما قرر املحتجون موا�سلة الإ�سراب اإىل غاية حتقيق مطالبهم املتمثلة يف حت�سني القدرة ال�سرائية لالأ�ساتذة 

وجميع عمال الرتبية يف كل الأطوار وذلك من خالل الزيادة يف الرواتب مع املراجعة ال�سنوية ل�سلم الأجور.

للمخطط  تنفيذا  تاأتي  التي  الزيارة 
القوات  لــقــيــادة  لالت�سال  القطاعي 
عر�ص  �سهدت   ،2021 ل�سنة  الربية 
خمت�سر حول طبيعة م�سمون التكوين 
املقدم، كما مت باملنا�سبة عر�ص �سريط 
للتعريف  املــدر�ــســة  حـــول  ــي  ــق ــائ وث
البيداغوجية  الهياكل  كــاإحــدى  بها 
ال�سعبي،  الوطني  باجلي�ص  النوعية 
اإىل  االإعـــالم  رجــاالت  ينتقل  اأن  قبل 
البيداغوجية  املرافق  خمتلف  زيــارة 
املدر�سة  عليها  تتوفر  التي  واحلياتية 
وما  البيداغوجية  باملنطقة  بــدايــة 
للتعليم  االأ�سلحة،  جممعات  من  حتويه 

ثم  التخ�س�سي،  والتعليم  الع�سكري 
من  املتكون  املدر�سة  فوج  اإىل  االنتقال 
ال�سياقـة،  وميدان  الدبابات  ح�سرية 
املرافق  على  احلــ�ــســور  يقف  اأن  قبل 
اختتمت  فيما  والعلمية،  الريا�سية 
االإعالم  و�سائل  ممثلي  بتوديع  الزيارة 
مبادرات  هكذا  مثل  ا�ستح�سنوا  التي 
موؤ�س�سة  على  اأكرث  التعرف  من  متكنهم 
وهياكله  ال�سعبي  الــوطــنــي  اجلــيــ�ــص 
ومكوناته، كما اأنها توطد العالقة اأكرث 
وتعرف  االإعـــالم  و�سائل  خمتلف  مــع 
املعار�ص  خالل  من  املدر�سة  بن�ساطات 

والور�سات املنظمة.

رفعت املنظمة الوطنية الأولياء التالميذ 
بوالية  الزرو  البلدي  مكتبها  يف  ممثلة 
ال�سلطات  اإىل  ان�سغاالت  جملة  باتنة، 
حت�سني  الأجل  املعنية،  واجلهات  املحلية 
ظروف متدر�ص تالميذ ابتدائية عي�ساين 
مبخاطر  مهددين  باتوا  اأن  بعد  �سالح، 

عدة.
"االأورا�ص  تلقت  �ــســكــوى  يف  وطــالــبــوا 
ثالجة  بت�سليح  مــنــهــا،  ن�سخة  نيوز" 
منذ  تعر�ست  حيث  الرتبوية،  املوؤ�س�سة 
خطرا  ي�سكل  مما  لعطل،  ال�سهر  قرابة 
والإمكانية  والتخزين  احلفظ  على  كبريا 
لعدم  غــذائــي  لت�سمم  التالميذ  تعر�ص 
وتلف  ف�ساد  يف  يت�سبب  مــا  ا�ستخدامها 
املعنية  امل�سالح  الغذائية،حمملة  املــواد 
من  احلــوادث،  هذه  مثل  وقــوع  م�سوؤولية 

املحليني  املنظمة  نــا�ــســدت  اآخـــر  جــانــب 
م�ستوى  على  ممهالت  بو�سع  اال�ستعجال 
الطريق، كونه يعد بنقطة �سوداء، باتت 
على  واأولياءهم  التالميذ  خمــاوف  تثري 
املرور،  حلــوادث  التعر�ص  من  �سواء،  حد 
باملتمدر�سني  املحدق  الكبري  للخطر  نظرا 
تدهور  من  الناجم  الطريق  قطعهم  عند 
احرتامهم  وعـــدم  املــركــبــات  م�ستعملي 
ذاته  ال�سياق  يف  موؤكدين  املرور،  لقوانني 
اأ�سبح  للموؤ�س�سة  املــحــاذي  الطريق  اأن 
حــوادث  ي�سهد  كونه   ، لهم  قلق  مب�سدر 
تكاد ت�ستهدف املتمدر�سيـن، ما بات لزاما 
اأولــيــاءهــم اتــخــاذ هــذا االإجـــراء  ح�سب 
املخاطر  دائــرة  عن  الإبعادهم  الوقائــى 
امل�ساكل  هذه  من  �سالمتهم  �سمان  والأجل 

التي تواجههم يوميا.

املدر�سة العلي� ل�سالح املدرع�ت تفتح 
اأبوابه� اأم�م ال�سح�فة

تالميذ يف خطر ب�بتدائية "عي�س�ين 
�س�لح" بالزرو

واعترب املحتجون هذا املطلب اأ�سا�سيا وغري 
برفع  اأي�سا  طالبوا  كما  للتفاو�ص  قــابــل 
 90 اإىل  45 دينار  النقطة اال�ستداللية من 
دينار وكذا رفع منحة املردودية اإىل جانب 
�سمن  الرتبوية  الوظيفة  اإدراج  �ــســرورة 
التقاعد  �سن  حتديد  و  ال�ساقة  الوظائف 
الن�سبي،  بالتقاعد  وال�سماح  �سنة   50 بـــ 
االأعياد  منح  مــن  التعليم  موظفي  ومتكني 
واملنا�سبات باالإ�سافة اإىل تاأمني عمال �سلك 
ال�سمان  لدى  باملائة،   100 بن�سبة  التعليم 

وفعالة  ناجعة  اآلية  واإيــجــاد  االجتماعي 
لرتميم و�سيانة املوؤ�س�سات الرتبوية القدمية 
وكذا ف�سل املدار�ص االبتدائية عن البلدية 
الرتبية  وزارة  اإىل  وو�سمها  الت�سيري  يف 

كغريها من املوؤ�س�سات الرتبوية االأخرى.
جميع  بني  الت�سنيف  بتوحيد  طالبوا  كما 
اأهم  اأحد  املناهج  تعديل  يعد  فيما  االأطوار، 
اإىل جانب متكني  رفعها هوؤالء  التي  املطالب 
دون  لل�سكن  �سيغ  من  الرتبية  قطاع  موظفي 
باقي  مثل  االآلية  والرتقية  قيد  اأو  �سرط 

�سن  وكــذا  ال�سهادات  تثمني  مع  القطاعات 
عرف  وقد  للمربي،  احلماية  تكفل  قوانني 
القطاع  ملوظفي  قويا  ح�سورا  االحتجاج 
اأمام مديرية  ل�سلك املدراء والعمال املهنيني 
الرتبية لوالية باتنة للوقفة االحتجاجية 
"ا�سراب  �سعارات  حاملني  االأطـــوار  كل  من 
الكرامة"، "ال خ�سوع ال رجوع"، ومن املنتظر 
اأن يكون االإ�سراب مفتوحا اإىل غاية تنفيذ 
ومتكينهم  املحتجني  ملطالب  الو�سية  الوزارة 

من حقوقهم كاملة غري منقو�سة.

عمار  و�سعبة  اأمــالح  م�ساتي  �سكان  ينتظر 
و�سعبة ال�سرو وملام وغريها ببلدية اأوالد 
�سالم يف والية باتنة، التفات امل�سوؤولني اإىل 
معاناتهم، خا�سة فيما تعلق بتوفري الربط 

بالغاز.
بالغاز  الــربــط  غــيــاب  ال�سكان  وي�ستكي 
منذ  م�سجل  امل�سروع  اأن  خا�سة  الطبيعي، 
�سنوات،لكن دون جت�سيده على اأر�ص الواقع 
التذمر واال�ستياء،  الكثري من  وهو ما خلف 
خا�سة بعد ا�ستفادة �سكان امل�ساتي املجاورة 
االأمــر  ويتعلق  الطاقوية  املـــادة  هــذه  مــن 
بي�ساء  لبلدية  تابعة  حــدوديــة  مبناطق 
�سطيف،  يف  ال�سخنة  حمام  وبلدية  بــرج 
�سكناتهم  ربط  م�سروع  اأن  امل�ستكون،  وذكر 
املناطق  ُم�سجل قبل ت�سجيل م�سروع  بالغاز 
تنطلق  مل  ذمل  ورغـــم  ــر  ــذك ال الــ�ــســالــفــة 
الو�سع  ا�ستمرار  اأن  م�سيفني  بعد،  االأ�سغال 
من  معاناتهم،  عمر  من  ميــدد  اأن  �ساأنه  من 

املناطق  اأن  املحلية  ال�سلطات  ذكرت  جهته 
ظل  كمناطق  م�سنفة  ــر،  ــذك ال ال�سالفة 
م�سكن   2000 عن  يقل  ال  ما  ت�سم  والتي 
حيث  ن�سمة،   8000 من  اأكــرث  بها  ويقطن 

ك�سفت عن اإمتام الدرا�سة التقنية اخلا�سة 
بامل�سروع منذ �سنتني ومت حتيينها منذ �سنة 
تقريبا وامللف متواجد على م�ستوى موؤ�س�سة 

�سونلغاز.

مليار   58 قيمته  ما  باتنة،  بلدية  ر�سدت 
والت�سيري  التجهيز  ميزانية  بــني  �سنتيم 
املحيط  وتهيئة  احل�سري  التح�سني  مل�ساريع 
والنظافة، يف وقت خ�س�ست غالفا ماليا بـ10 
الإعادة  الواليـة،  ميزانية  من  �سنتيم  مليار 
تاأهيل الطرقات املهرتئة وفتح م�سلك يربط 

جتزئة بو�سوف بطريق تازولت.
االأغلفة  هــذا  فــاإن  م�سادرنا،  وح�سب  ومت 
املالية، �ستوجه يف االأ�سا�ص اإىل �سيانة االإنارة 
اإىل  اإ�سافة  الطرقات،  وتعبيد  العمومية 
تهيئة امل�ساحات اخل�سراء وتهيئة االأر�سفة 
وحماور الدوران، وكذا �سيانة �سبكة ال�سرف 
جدير  القمامة،  حاويات  واقتناء  ال�سحي 
غالف  ــن  م ا�ــســتــفــادت  بــلــديــة  اأن  بــالــذكــر 
ميزانية  من  �سنتيم  مليار   20 بـ  يقدر  مايل 
الوالية، خ�س�ص الإجناز م�ساريع عدة بع�سها 

انطلق كاإجناز مالعب جوارية بحي القراف 
مقابل  م�سكن   168 وحــي  م�سكن  و1272 
متو�سطة ابن �سادي، كما خ�س�ص غالف مايل 

بقيمة 10 ماليري الإعادة االعتبار للطرقات 
ال�سكنية اجلديدة  التجزئة  املهرتئة وربط 

بو�سوف بطريق تازولت.

بعد دخول اأ�ساتذة الأطوار الثالثة يف اإ�سراب مفتوح

امل�سروع م�سجل منذ �سنتني

ت�سمل التهيئة والطرقات والإنارة العمومية

قط�ع الرتبية على �سفيح �س�خـن

�سالم اأوالد  يف  ب�لغ�ز  الربط  تنتظر  ع�ئلة   2000

اأغلفة م�لية ه�مة الإجن�ز عدة م�س�ريع ببلدية ب�تنة
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يف اإطار خمطط الت�سال للجي�ض ل�سنة 2021

بعد عطب اأ�ساب ثالجة املطعم منذ �سهر

ا�ستقبلت اأم�س، املدر�سة العليا ل�سالح املدرعات، ال�سهيد حممد قادري، بولية باتنـة، ممثلي خمتلف 
التي مكنتهم  التكوينية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  لهذه  زيارة موجهة  الإعالم املحلية والوطنية يف  و�سائل 
من خاللها حتت اإ�سراف قائد املدر�سة العميد ق�سي�سة بلقا�سم ومدير التعليم، من التعرف على املدر�سة 

ومهامها وق�ساء عدة �ساعات رفقة الإطارات الع�سكرية واكت�ساف يوميات الطلبة عن قرب.

يف حادثتني �سهدتهما ولية باتنة يف ظرف �ساعتني

نا�صر. م

ن.م



نور. ق

خن�شـــــلة

اأم البواقـــي
�شطيف

وطالب امل�ستفيدون من ح�سة 100 
مليلة،  عني  مبدينة  ت�ساهمي  �سكن 
ب�سرورة تدخل ال�سلطات الوالئية 
اإليها  اآلت  التي  الو�سعية  يف  للنظر 
بغالف  ــــزت  اأجن ــتــي  ال �سكناتهم 
النور  تــرى  اأن  دون  معترب  مــايل 
يف  االنطالق  مت  حيث  هذا،  ليومنا 
، فيما   2010 �سنة  اأ�سغال االجناز 
تزال  ال  فيما  بـ70�سكنا،   انتهت 
حيث   االجنــاز،  طور  يف  �سكنا   30
 60 االأ�ــســغــال  ن�سبة  بها  جتـــاوزت 
باملائة، لكن توقف امل�سروع الأ�سباب 
االأ�سغال،  اإمتــام  دون  حال  ــة  اإداري
لرفع  بامل�ستفيدين  اأدى  مــا  ــو  وه
ال�سكن،  ملديرية  ر�سمية  �سكاوي 
للتدخل وت�سليم ال�سكنات اجلاهزة 
الأ�سحابها اإىل حني انتهاء االأ�سغال 
مبداأ  اعتماد  مع  ال�سكنات،  بباقي 

االأولويات يف عملية التوزيع.
�سكنية  وحــدة   250 مب�سروع  اأمــا 
احتج  فقد  الت�ساهمي،  ب�سيغة 
ـــرة  املــ�ــســتــفــيــدون اأمـــــام مــقــر دائ
رئي�ص  فيها  مطالبني  مليلة،  عــني 
الدائرة، بالتدخل والنظر يف م�سري 
�سكناتهم التي انطلقت االأ�سغال بها 

بعد،  ت�سلم  ومل   2012 �سنة  منذ 
ياأتي ذلك رغم ت�سديد امل�ستفيدين 
اأن  على  املالية،  االأق�ساط  جلميع 
الثالث  يتعدى  ال  اأجـــل  يف  ي�سلم 
�سنوات   9 مدتها  لتتجاوز  �سنوات، 
امل�ستفيدين،  �سخط  اأثـــار  مــا  وهــو 
امل�ستفيدين  قــام  فقد  ــارة،  ــس ــالإ� ل
االحتجاجات،  ع�سرات  بتنظيم 
امل�سوؤولة  املقاولة  متاطل  ب�سبب 

عدة  عقدت  والــتــي  املــ�ــســروع،  عــن 
امل�ستفيدين،  ـــع  م اجــتــمــاعــات 
امل�ستفيدين  ت�سليم  على  وتاأكيدها 
�سنة  نهاية  قبل  �سققهم  مفاتيح 
وهمية،  وعود  ظلت  لكنها   ،2020
ما ي�ستلزم تدخل امل�سالح الوالئية 
لردع  ال�سكن  قطاع  على  والقائمني 
امل�ساريع  مينح  واإلــزامــهــم  املــرقــني 

ال�سكنية قريبا.

اإ�سراب  تعليق  اأمــ�ــص،  �سباح  مت 
التكوين  مــركــز  وعــمــال  اأ�ــســاتــذة 
رم�سان"  "غراب  والتمهني  املهني 
عني  بدائرة  حملة  اأوالد  ببلدية 
لالأ�ساتذة  اجــتــمــاع  بــعــد  مليلة، 
الوالئي  املدير  مع  املركز  وعمال 
ورئي�ص  والتمهني،  املهني  للتكوين 
بـــاأوالد  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 

حملة.
اأ�ساتذة  دخـــول  بعد  ــك  ذل يــاأتــي 
منذ  مــفــتــوح  ـــراب  اإ�ـــس يف  املــركــز 

مطالبني  املا�سي،  اأفــريــل   12 يــوم 
بعد  املركز،  مدير  تنحية  ب�سرورة 
تتمقل  ح�سبهم،  خطرية  جتــاوزات 
املن�سب  وا�ستغالل  الت�سيري  �سوء  يف 
واأكدوا  �سخ�سية،  واأغرا�ص  مل�سالح 
با�ستعمال  لهم  ي�سمح  ال  املدير  اأن 
التنقل  عمليات  يف  املوؤ�س�سة  �سيارة 
ملتابعة املمتهنني ومرافقتهم الأماكن 
بتطبيق  العمال  اإخافة  مع  بعيدة، 

قوانني عقابية يف حقهم.
هذا وقد طالب املحتجني ب�سرورة 

الوالئي  للمدير  العاجل  التدخل 
للقطاع واإيفاد جلنة حتقيق ملعاينة 
والعمال  االأ�ــســاتــذة  عمل  ظــروف 
الـ  عددهم  يتجاوز  والذي  باملركز 
اإيفاد  45 موظف، باملقابل، ينتظر 
جلنة وزارية ملركز التكوين "غراب 
املقبلة،  االأ�سابيع  خــالل  رم�سان" 
واالأ�ساتذة  العمال  لدرا�سة مطالب 
يف  والف�سل  املــركــز،  م�ستوى  على 
امل�سالح  قبل  من  املحتجني  مطالب 

املخت�سة.

يواجه امل�ستفيدون من ال�سكنات ب�سيغة الت�ساهمي بعدد من بلديات ولية اأم البواقي، �سراعات مع املرقني وخمتلف الهيئات 
الإداريـة، وقال املعنيون اأنهم ينتظرون �سكناتهم لأزيد من 10 �سنوات دون اأن ترى �سققهم التي طاملا حلموا بها النور.

ت�سبع يف خمتلف امل�سالح ونحو فتح مراكز جديدة للتكفل بامل�سابني

اأعضساء املكتب الولئي ي�سحبون الثقة من رئي�ض املكتب الولئي  

انعدام اأدنى �سروريات العي�ض الكرمي

يف ظل تعطل املوزع الأيل 

ت�سجيل 14 حالة اإ�سابة جديدة

وال�سكان  ال�سحة  م�سالح  تــدر�ــص 
ــز  ــراك بـــواليـــة �ــســطــيــف تــ�ــســخــري م
بفريو�ص  بامل�سابني  للتكفل  جديدة 
كورونا، وهذا يف ظل تدهور الو�سعية 
الوالية  م�ست�سفيات  عــرب  الوبائية 
ــادات  ــزي ــالل االأيــــام الــفــارطــة وال خ
ب�سكل  امل�سابني  اأعـــداد  يف  الكبرية 
مفاجئ، مما جعل م�ست�سفيات �سطيف، 
على  قـــادرة  غــري  ــان  ومل وعــني  العلمة 
التكفل بجميع امل�سابني نتيجة ت�سبع 

خمتلف امل�سالح.
وكــ�ــســفــت الـــدكـــتـــورة عــظــيــمــي نــور 
الهدى رئي�سة ق�سم االأمرا�ص املعدية 
اجلهة  يف  اخلثري  �سروب  مب�ست�سفى 
م�سلحتا  اأن  الــواليــة  مــن  ال�سرقية 
ــة  ــدي ــع االأمــــرا�ــــص الــ�ــســدريــة وامل
ت�سبع  حالة  يف  اأ�سبحتا  بامل�ست�سفى 
م�سالح  فتح  يجعل  ما  وهــو  باملر�سى 
اأخرى من اأجل التكفل بامل�سابني اأمرا 

حال  يف  املقبلة  االأيـــام  خــالل  واردا 
تفاقم الو�سعية وتوا�سل الزيادات يف 
العودة  يعني  ما  وهو  امل�سابني،  اأعداد 
�ــســائــدا مع  كـــان  ـــذي  ال الــو�ــســع  اإىل 
ال�سنة  خالل  الفريو�ص  تف�سي  بداية 

الفارطة.
الدكتورة  ــرى  ت ـــرى  اأخ جــانــب  ــن  وم
يف  كبري  ــاع  ــف اإرت هــنــاك  اأن  عظيمي، 
امل�سابني بفريو�ص كورونا وعودة  عدد 
يف  الفريو�ص،  ب�سبب  الوفيات  ت�سجيل 
حني اأن كرثة االإ�سابات يعود اإىل عدم 
التقيد بالقواعد الوقائية واال�ستمرار 
يف التهاون من قبل املواطنني يف معظم 
الف�ساءات، اأما معظم االإ�سابات فهم من 
كبار ال�سن مع ت�سجيل وبالتحديد لدى 
االإجبارية  العودة  لتبقى  االأطــفــال، 
هي  الوقائية  االإجـــــراءات  لتطبيق 
االأزمــة  مــن  للتخفيف  االأجنـــع  احلــل 

الوبائية.

ــي  ــوالئ ـــدر اأعــ�ــســاء املــكــتــب ال اأ�ـــس
الدميقراطي  الوطني  التجمع  حلزب 
من  اأكـــدوا  بيانا  �سطيف  )االأرنـــدي( 
خالله �سحب الثقة من االأمني الوالئي 
بالنيابة للحزب تومي عبد الغاين على 
احلزب  �ستمثل  التي  القائمة  خلفية 
يف  املقررة  الت�سريعية  االإنتخابات  يف 
التي  القائمة  وهي  القادم،  جوان   12

فجرت الو�سع يف احلزب.
التي  القائمة  فاإن  االأع�ساء  وح�سب 
ال  اأ�ــســمــاء  حتمل  عنها  االإعــــالن  مت 
لها  ي�سبق  ومل  بــاحلــزب  لها  عــالقــة 
مما  احلـــزب  هــذا  مــع  متــامــا  الن�سال 
اإختيار  حــول  حتــوم  ال�سبهات  يجعل 
احلزب  متثيل  اأجل  من  االأ�سماء  هذه 
واالأكرث  الت�سريعية،  االإنتخابات  يف 
احد  �ــســمــت  الــقــائــمــة  اأن  ذلـــك  ــن  م
اأثــار  مــا  االأفـــالن وهــو  اأع�ساء حــزب 

ما  اإعتربوا  الذين  االأع�ساء  اإمتعا�ص 
ح�سل مبثابة �سابقة خطرية.

واأكد االأع�ساء يف البيان ال�سادر على 
رف�سهم التام للقائمة املعلن عنها والتي 
الغالبية، وطالب  مت رف�سها من طرف 
االأعــ�ــســاء مــن االأمـــني الــعــام للحزب 
وم�ستعجلة  عاجلة  ب�سفة  التدخل 
القائمة  ق�سية  يف  النظر  اأجــل  مــن 
االإنتخابات  يف  احلــزب  �ستمثل  التي 
الثقة  �سحب  قبول  مــع  الت�سريعية 
بالنظر  بالنيابة  الوالئي  االأمــني  من 
القاعدة  غ�سب  اإحــتــواء  يف  لف�سله 
من  الــعــديــد  ت�سهد  كــمــا  احلــزبــيــة، 
املكاتب الوالئية لالأحزاب ال�سيا�سية 
كبري  واإحتقان  غليان  حالة  بالوالية 
�ستمثل  التي  القوائم  ق�سية  ب�سبب 
االأحزاب يف ت�سريعيات جوان القادم.

ي�ستكي قاطنوا حي املجاهد جالل 
من  ر�ــســا�ــص،  اوالد  ببلدية  عبا�ص 
جعلتهم  باجلملة  تنموية  نقائ�ص 
غرار  على  كبرية  معاناة  يعي�سون 
الكهرباء  وكذا  ال�سروب  املاء  نق�ص 
ي�سفع  مل  حيث  وامل�سالك،  الريفية 
لنيل  ال�سلطات  اأمام  احلي  هذا  قدم 

حقه من التنمية
وعــودا  تلقوا  اأنهم  ال�سكان  واأكــد 
عديد، حول تهيئة امل�سالك  اإال اأنها 
حيث  الواقع،  اأر�ــص  على  تطبق  مل 
احلي  يف  التنقل  من  ال�سكان  يعاين 
اإ�سافة  ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة 
اىل الظالم الدام�ص الذي يعي�سونه 
ــتــفــادوا من  ــن انــهــم ا�ــس بــالــرغــم م
بناءات ريفية، اإال اأنه مل يتم ربطها 

بالكهرباء.
عملية  بتح�سني  طالبوا  ال�سكان 
خا�سة  ال�سروب  بــاملــاء  تزويدهم 
مائي   خــزان  على  يتوفر  احلــي  واأن 

ال�سروب  باملاء  تزويده  يتم  مل  لكن 
منذ �سنوات واأ�سبح عبارة عن هيكل 
بربطهم  طــالــبــوا  كما  روح،  بـــدون 
على  اأكـــدوا  حيث  الطبيعي  بالغاز 
الو�سية  للجهات  طلباتهم  تقدمي 
ــوا وعـــــودا مـــن طــــرف وايل  ــق ــل وت

الوالية.
االإنـــارة  انــعــدام  اإىل  تطرقوا  كما 
من  يــعــانــون  جعلهم  مــا  العمومية، 
االجتماعية  االآفات  خمتلف  انت�سار 
واحليوانات ال�سالة التي ت�سكل خطر 
انت�سار  اىل  اإ�سافة  حياتهم،  على 
�ساحنة  توفر  عدم  ب�سبب  القمامة 
النقائ�ص،  من  وغريها  القمامة  رفع 
من  يعاين  عبا�ص  جــالل  حي  ليلقى 
العي�ص  �ــســروريــات  خمتلف  نق�ص 
بالرغم من اأنه من االحياء العتيقة 
باملدينة، يف انتظار حترك ال�سلطات 
من  واإخــراجــهــم  والوالئية  املحلية 

دائرة التهمي�ص.

وموظفي  عمال  من  الع�سرات  نظم 
اال�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني 
الــوقــايــة واالأمــــن وقفة  واأعـــــوان 
مديرية  مــقــر  اأمــــام  احتجاجية 
مطالبني  خن�سلة،  لوالية  الرتبية 
لو�سع  الو�سية  اجلــهــات  بتدخل 

حلول ملختلف مطالبهم امل�سروعة.
وطـــالـــب املــحــتــجــون بــ�ــســرورة 
ــي  ــس ــا� ــس ـــون اال� ـــان ـــق مـــراجـــعـــة ال
واالأنظمة التعوي�سية واإدماجهم يف 
قطاع الرتبية وهو حق من حقوقهم 
املتعاقدين  تر�سيم  مــع  املهظومة 
واإلغاء القانون 18 و22، باالإ�سافة 
اإىل رفع االجور التي ال تتعدى 20 
العديد  به  �سرح  ما  ح�سب  دج  األف 

الكرمي  العي�ص  ل�سمان  وهذا  منهم 
التي  الــــزيــــادات  ظـــل  يف  خــا�ــســة 
اال�ستهالكية  املواد  خمتلف  تعرفها 

مع رفع املردودية من 30 اإىل 40.
ال�سعارات  عديد  رفعوا  املحتجون 
املزرية  و�سعيتهم  عــن  تعرب  التي 
احلــقــرة  ظــل  يف  يعي�سوها  ــي  ــت ال
وطالبوا  عليهم  امل�سلط  والتهمي�ص 
اإخراجهم  اجلمهورية   رئي�ص  من 
املحتجون  واأكد  الو�سعية،  هذه  من 
مق�سيون  امل�سرتكة  االأ�ــســالك  مــن 
عدم  علة  واأ�سروا  احلقوق،  كل  من 
تراجعهم للوراء وموا�سل االحتجاج 
وال�سمود اإىل غاية حتقيق املطالب 

امل�سروعة.

الوحيد للربيد ببلدية  املكتب  يعرف 
حمام ال�سخنة يف اجلهة اجلنوبية من 
والية �سطيف طوابري يومية من طرف 
املواطنني القادمني من خمتلف مناطق 
املعامالت  ـــراء  اإج اأجــل  مــن  البلدية 

املالية والربيدية املختلفة.
اإمتعا�ص  الو�سعية  ــذه  ه ــــارت  واأث  
كبري من طرف املواطنني خا�سة منهم 
الو�سعية  هذه  اأن  خا�سة  ال�سن  كبار 
عن  البحث  دون  مــدة  منذ  متوا�سلة 

حلول لها، 
املواطنون  اإ�ستكى  اأخــر  جانب  ومــن 
للنقود  االأيل  املوزع  تعطل  توا�سل  من 
مدة  منذ  اخلدمة  خارج  يبقى  والــذي 
االأن  حلد  اإ�سالحه  يتم  اأن  دون  وهذا 
اإكتظاظ  ح�سول  يف  ت�سبب  مــا  وهــو 
هذا  اأن  خا�سة  الربيد  مركز  يف  كبري 

اإقباال حتى من مواطني  املركز يعرف 
يف  باتنة  لوالية  التابعة  البلديات 
ظل اأزمة ال�سيولة التي تعرفها مراكز 
ودفعت  الــبــلــديــات،  هـــذه  يف  الــربيــد 
املواطنني  من  بالعديد  الو�سعية  هذه 
يف  املجاورة  الربيد  مراكز  اإىل  للتنقل 
بلدية العلمة من اأجل �سحب اأموالهم.

الربيد  م�سالح  ـــاإن  ف جانبها  ومـــن 
احلا�سل  اخلــلــل  اأرجــعــت  بــالــواليــة 
اإنتظار  اإىل  االأيل  املــوزع  م�ستوى  على 
ل�سيانة  املتعاقدة  �سركة  مع  االإتفاق 
عن  م�سوؤولية  تبقى  والتي  املوزعات  هذه 
عمليات ال�سيانة، وتعرف املوزعات االألية 
تخ�سع  يتم  حيث  دورية  اأعطاب  للنقود 
االأمر  وهو  دائم  ب�سكل  ال�سيانة  لعمليات 
من  الكثري  يف  اخلدمة  خارج  جعلها  الذي 

االأحيان.

ال�سحة  مــديــريــة  كــ�ــســفــت 
ن�سبة  اأن  البواقي،  اأم  بوالية 
اخلا�سة  االأجنحة  ا�ستغالل 
"على   19 "الكوفيد  مبر�سى 
م�ستوى 5 موؤ�س�سات ا�ست�سفائية 
جتاوز  قد  البواقي  اأم  بوالية 
ال  كــان  اأن  بعد  بــاملــائــة،   21
10باملائة خالل  يتجاوز ن�سبة 
الو�سع  وهو  املا�سية،  االأ�سابيع 
على  القائمون  و�سفه  الـــذي 

قطاع ال�سحة باملخيف.
هذا وقد مت موؤخرا ا�ست�سفاء 
41 حالة جديدة من بينها 21 
م�ست�سفى  م�ستوى  على  حالة 
عني  مبدينة  �سالح"  "زرداين 
بالعناية  حاالت  و9  البي�ساء، 
مب�ست�سفى  منها   8 املـــركـــزة، 
وفــاة،  وحالتي  البي�ساء  عــني 
�سرير   201 تخ�سي�ص  مت  كما 
على م�ستوى االأجنحة اخلا�سة 
املتواجدة  املعدية  باالأمرا�ص 
عني  ببلديات  م�ست�سفيات   5 بـ 
وعني  البواقي  واأم  البي�ساء 
مليلة وعني فكرون وم�سكيانة.

ــجــلــت اأمــــ�ــــص، مــديــريــة  و�ــس
موجبة  حــالــة   14 ال�سحة، 
حــاالت   8 بينها  مــن  جــديــدة 
مـــتـــواجـــدة مبــ�ــســتــ�ــســفــى عني 
موزعة  حــاالت  و4  البي�ساء، 
البواقي  اأم  م�ست�سفيات  على 
ــرون،  ــك ف ـــني  وع مليلة  ـــني  وع
م�ستبه  حالة   11 باالإ�سافة 
بــاإ�ــســابــتــهــا، لــريتــفــع عــدد 
منذ  اإ�سابتها  املوؤكد  ــاالت  احل
 "19 "كوفيد  جائحة  بداية 
بينها  مــن  حــالــة   2177 اإىل 
 1989 و  وفـــاة  حــالــة   332

حالة �سفاء.

مواطنون ينتظرون �سكن�تهم منذ 10 �سنوات ب�أم البواقي

تعليق اإ�سراب دام 15 يوم� مبركز التكوين املهني اأوالد حملة

تدهور الو�سعية الوب�ئية 
مب�ست�سفي�ت �سطيف 

ق�ئمة الت�سريعي�ت ُتفجر بيت 
"اأرندي" �سطيف 

م�س�كل بدائيـة ب�أحي�ء
 ح�سرية يف خن�سلة

غ�سب اأم�م مديرية
 الرتبية بخن�سلة

طوابري يومية اأم�م مكتب الربيد 
يف حم�م ال�سخنة 

تزايد مقلق حل�الت 
االإ�س�بة بكورون� 

يف اأم البواقي

انطلقت بها الأ�سغال �سنة 2010 ومل تنتهي بعد

املحتجون طالبوا برحيل املدير
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News

يف نور �آية
رم�صان.. �صرب على طاعة اهلل و�صرب عن حمارم اهلل 

و�صرب على اأقدار اهلل
واالإح�س�ن" ب�لعدل  ي�أمر  اهلل  "اإن 

املكتبة الإ�سالمية
كت�ب م�سح �سهر رم�س�ن واأ�سرار ال�سوم

اإعداد:�سماح خميلي

ال�سبيل اإىل الفردو�س الأعلى اإميانيةخــــــــــواطر
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اأم���������ري يف  اأف��������ت��������وين 

اأخطاء �سائعة خالل ال�سحور

لطائف من اأحاديث خري الربية �سلى اهلل عليه و�سلم

زاوية من نور
بوابة ال�صائمني
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ال�شابقون..
ال�شابقون

القراآن يف رم�سان

فضسل ال�سالة على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم

يف مدر�سة ال�سيام
�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن

ات
ضاني

رم

من اأقوال 

ال�صاحلني



جتتهد، املراأة اجلزائرية منذ القدم على االإبداع 
يف حت�ســري واإعــداد اأ�ســهى االأطبــاق حمافظــة 
بذلك على اأ�ســالة املاأكوالت مع اإدخال الع�سرنة 
عليها يف كثــري من االأحيان،خا�ســة اأنهاتزيد من 
ذوقهــا با�ســتخدامالتوابل واالإ�ســافات مبختلف 
اأ�سنافها واأنواعها، على اعتبار �سر الطعم اللذيذ 
يكمن يف معرفة اإ�ســتعمالها وكيفية ا�ســتخدامها 
الأن الطعام القائم على التوابل �ســيكون له طعم 

خمتلف واالأكيد الطعم اللذيذ.
ولعــل من اأبــرز االأطبــاق املعروفة على امل�ســتوى 
الوطنــي والــذي يحتــاج اإىل طريقة خا�ســة يف 
التح�ســري والتتبيل، طبق "الدوبارة" الب�ســكري 
الذي ي�ستهلكه عددوا�سع من املواطنني يف خمتلف 
واليات الوطن نظرا لطعمه املميز، ف�سال على اأنه 
يعرف اإقباال كبريا خالل ال�ســهر الف�ســيل والكل 
اأجمع علــى اأن "الدوبارة" امل�ســنوعة يف املحالت 
اأح�ســن بكثــري مــن التــي يتــم حت�ســريها منزليــا 
حت�ســريها  يف  اإجتهــدن  الكثــريات  واأن  خا�ســة 
يف املنــزل اإال اأنهــن ف�ســلن يف ذلك ب�ســبب �ســر يف 

التح�سري ال يعرفه اإال اأ�سحاب املهنة. 
ولتح�سري طبق "الدوبارة"، نحتاج اإىل الكثري من 
املراحل، والبداية تكــون بغلي احلم�ص الذي مت 
نقعــه ليلة كاملة يف املاء ليكون �ســهال يف الن�ســج 
وال ياأخــذ مــدة طويلة، ويطهــى احلم�ص مع امللح 
والثوم والفلفل احلار، ثم نح�ســر ال�سل�سلة التي 
حتتــاج اإىل تتبيلــة وهو ال�ســر يف الطعــم اللذيذ 
كالك�ســربة والفلفــل اال�ســود والكمــون وغريهــا، 

باالإ�ســافة اإىل ال�سل�ســة املتكونة مــن الطماطم 
والفلفــل احلــار والطماطــم امل�ســربة والهري�ســة 

وزيت الزيتون والقليل من الليمون. 
وح�سب اأهل االإخت�ســا�ص من املنطقة،فالدوبارة 
ال ي�ستعمل فيها الب�سل، كما اأن اخلطاأ ال�سائع اأنه 
يتم ت�سخني احلم�ص مع ال�سل�سلة وهذه اخلطوة 
تفقدهــا الكثري من الطعم لذا فالكثري من اأ�ســرار 
الدوبــارة تبقى حكرا على اأهل عا�ســمة الزيبان 
فقــط وهــو مــا مييزهــا عــن غريهــا يف مناطــق 

الوطن.

فيما ي�سعى جلمع القراءات الع�سر..

ح�سام الدين.ق

عبد الهادي.ب

رغم بقاء �سر الطعم املميز لدى اأهلها بالزيبان..

عمار عقيب مدير اإذاعة �سطيف اجلهوية 

الدوبارة الب�سكرية حتتل حيزا هاما
 من مائدة رم�سان 

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

عقيب  عمار  القدير  االإعالمي  يتحدث، 
عن  اجلــهــويــة،  �سطيف  اإذاعــــة  مــديــر 
موؤكدا  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  يومياته 
اأيام  اأنها ال تختلف كثريا عن باقي  على 
هذا  يف  عقيب  االإعــالمــي  وقــال  ال�سنة، 
ال�سدد:"منط العمل يف رم�سان ال يختلف 
عند  العمل  اإىل  اأدخل  االأيــام،  بقية  عن 
حدود  يف  اإال  اأغــادر  وال  �سباحا  الثامنة 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اأو يزيد".
من  كــان  -واإن  املــنــزل  يف  يومياته  وعــن 
الذين يدخلون املطبخ خالل هذا ال�سهر- 
اإىل  يحتاج  اأنــه  عقيب،  عمار  اأكــد  فقد 
اإال  يدخله  ال  الذي  املطبخ  مع  م�ساحلة 
من اأجل االأكل، واأ�ساف الزميل االإعالمي 
م�ساحلة  اإىل  اأحتاج  بالقول:"�سراحة 
مع املطبخ ال يف رم�سان وال خارج رم�سان، 
ــل االأكـــل فقط واأنــا  اأج اإال مــن  ــه  ال اأجل

مق�سر يف هذا اجلانب".
ال�سهر  هــذا  يف  الــ�ــســهــرات  وبخ�سو�ص 
الف�سيل، فهي تقت�سر فقطبالبيت وحتى 
يف  عقيب  االإعالمي  يقول  حيث  العمل، 
من  اأخـــذين  العمل  ال�سدد:"الأن  ــذا  ه
االأ�سرة الكرمية التي اأحييها على ال�سرب 
العودة  مبا�سرة  ال�سالة  بعد  فاأف�سل 
اأق�سيها  اللحظات  وبقية  البيت  اإىل 
اأ�ساعد  رم�سان  يف  اأنني  رغم  العائلة  مع 
للزميالت  اأ�سمح  لكي  فــرتات  يف  زمالئي 
اأعمل  وكذلك  باكرا  البيت  اإىل  بالعودة 

يف الليل يف بع�ص الفرتات".

ال�سبكة الرباجمية لالإذاعة  وبخ�سو�ص 
اإذاعة  مدير  فريى  رم�سان،  �سهر  خالل 
وثرية،  منوعة  اأنها  اجلهوية،  �سطيف 
تكون  اأن  اأردنـــا  يقول:"نعم  ذلــك  وعــن 
مع  خا�سة  بامل�ستمعني  ــدث  احل قلب  يف 
تعرفه  ــذي  ال ال�سحي  الظرف  مــراعــاة 
البالد، واأ�سبحت اإذاعتنا منتجة لالأخبار 
من خالل احلوارات احل�سرية والنوعية 
وهناك  االإعــالم،  و�سائل  تتناقلها  والتي 
ولكن  اجلميع  طرف  من  كبري  اإ�ستح�سان 

"ل�سنا  �سعارنا  وفق  اأف�سل  نكون  اأن  ميكن 
وحدنا لكن نحر�ص لنكون اأف�سل".

ووجه االإعالمي عمار عقيب يف ختام هذه 
القراء  اإىل  ر�سالة  الق�سرية،  الدرد�سة 
من  الوقاية  بتدابري  االإلــتــزام  اأجــل  من 
يلتزم  اأن  قائال:"اأمتنى  كورونا  فريو�ص 
اأن  غاية  اإىل  الوقاية  بتدابري  اجلميع 
يرفع اهلل تعاىل عنا الوباء واأن يحفظ 
ــبــالد والــعــبــاد واأ�ــســكــركــم عــلــى هذه  ال

ال�سانحة الطيبة". 

�أطباق رم�ضانية

والإذاعة  املطبخ  مع  م�ساحلة  اإىل  "اأحتاج 
حتولت اإىل منتجة للأخبار"

يــا خوتــي علــى حــوادث املــرور يف �ســهر 
اخلــري... تخليــك مدهو�ــص وعقلــك مــن 
را�ســك يطــري... ح�ســيلة يوميــة تخوف 
ب�ســكل كبــري... خلطــة وبلطــة وتزاحم 
يف ال�ســري... ال�ســرب غايب والغ�سب �سيد 
املوقف ب�ســكل جــد مثري... وكاأن ال�ســوم 
يدفــع النا�ص للقتــل والتقتيــل واالنتحار 
والو�ســع �ســار خطري...ما تعرف �ســكون 
تن�ســح الكبــري وال ال�ســغري... وحمــالت 
التوعيــة تعمــل كل يوم عمل ال�ســفري... 
املــوت يف وقتنــا مــا عــاد يخــوف ت�ســوف 
النا�ص تندفع ليه حتري... ما عندنا قانون 

لل�سري وال �سيا�ســة ناجعة للت�سيري.. الكل 
يف املعمعــة غــارق وواحــد ما عنــدو عقل 
كبــري... ومع اقرتاب وقــت االإفطار تلقى 
النا�ــص الهفــة ب�ســكل جــد مثــري... هذا 
االأمــر �ســار عــادي يرافق �ســهر اخلري... 
قليل ويــن تلقى موؤمن بال�ســرب جدير... 
ب�ســخ�ص  يتفاجــاأ  راح  مــا  �ســرعان  لكــن 
حقري... يديه يف الرجلني ويت�سبب له يف 

حادث خطري.
تلقــاه ي�ســوق يف �ســيارة يطــري بيهــا كيف 
احلمامــة... مــا حا�ســب ح�ســاب للنا�ــص 
وال لنف�ســو ما يف بالو ندامة... ملهوف ما 
يف قلبو خوف حا�ســبها خالــدة وغارق يف 
دوامة... فرحان بطريق حارقها وبقانون 

مغطيــه بغمامة... ما نفــع فيه علم وال 
ثقافــة مــا حتلــى باخلــري وال�ســهامة... 
يت�ســبب يف اأذيــة الغــري ونف�ســو عليــه ما 
هــي لوامــة... يقولو عليــه �ســائق متهور 
وهو حا�ســبها مدح يختمها بابت�ســامة... 
حطينالــو يف الطريــق ن�ســائح و�ســعارات 
"يف التاأين ال�سالمة"... ما عملها ح�ساب 
قــال تخ�ص غريي اأنــا جتاوزتهــا ياما... 
حتى جاتو من بعــد العجلة الندامة.... 
وت�ســبب يف مــوت غريو وحتول من اإن�ســان 
واأطلقــو  حمامــة...  ن�ســف  اإىل  عــادي 
عليه ت�ســمية املعاق وغ�ساتو الغمامة ...  
ويومها عرف بلي �سحتو راحت بعد جترب 

وتكرب وودعاتو مع ال�سالمة.

�سل�سلة رم�س�ن �سهر اللهفة والق�سي�ن...

يف العجلة الندامة

اإعالميون يف املطبخ 

ــراِر، دع�����������اء ــس الأ� ُمــراَفــَقــِة  فيِه  َوَجنيِّْبني  ــــراِر،  اْلأب ــِة  ــَق ــواَف مِلُ فيِه  َوفيِّْقني  اَلــّلــُهــمَّ 
الــعــاملــنَي. ـــه  اإل ــا  ي ــِتــَك  بــاإلــهــيَّ ـــَقـــراِر  ال داِر  اإىل  ــَك  ــِت ــَرحــَم ب فــيــِه  َواآون 

كان اخلليفة املاأمون ي�ســهر يف رم�ســان مع بع�ص اأخ�سائه برفقة القا�سي "يحيى بن اأكثم" فدخل عليهم رجل 

يزعــم اأنــه "النبي اإبراهيــم اخلليل"، فقال له املاأمون: كانت الإبراهيم معجزات هــي اأن النار تكون عليه برًدا 

و�ســالًما و�ســنلقيك يف النار فاإن مل مت�ّسك اآمنا بك فقال الرجل: بل اأريد معجزة اأخرى، فقال املاأمون: فمعجزة 

مو�ســى باأن تلقي ع�ســاك فت�ســري ثعباًنا، وت�ســرب بها البحر فين�سق، وت�ســع يدك يف جيبك فتخرج بي�ساء من 
غري �سوء.

قال الرجل: وهذه اأثقل من االأوىل، اأريد اأخرى اأخف فقال املاأمون: فمعجزة عي�ســى عليه ال�ســالم وهي اإحياء 

املوتى، قال الرجل: مكانك، اإين اأقبُل هذه املعجزة و�ساأ�ســرب االآن راأ�ص القا�ســي يحيى ثم اأحييه لكم ال�ساعة 

فهَبّ القا�سي يحيى قائاًل: "اأنا اأول من اآمن بك و�سدق" ف�سحك املاأمون، واأمر له بجائزة و�سرفه.

با�سم الله بديت..وعلى النبي 

�سليت..وعلى اأ�سحاب الأ�سماء 

اأيل تبداأ بال�سني هذيالبوقالة 

نويت...

)النا�س تنده بالرجال والوايل، واأنا 

ننده بربي العايل ..(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

مواقع  عــرب  الن�سطاء  مــن  ــدد  ع ــرب،  ع
ال�سديد  رف�سهم  االجتماعي،  التوا�سل 
فنانون  ين�سطها  الني  الفنية  لل�سهرات 
خليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة  بــدار 
ليايل  اإحــيــاء  اإطـــار  يف  بباتنة،وذلك 
اإىل  هــوؤالء  اأيــن دعــا  املــبــارك،  رم�سان 
ال  كونها  احلــفــالت  هــذه  مثل  مقاطعة 

تتنا�سب مع حرمة ال�سهر.
�سهر رم�سان خم�س�ص  وعلق الن�سطاء، 
واالإ�ستماع  الــقــراآن،  وقـــراءة  للعبادة 
هذه  طبيعة  ــع  م يــتــعــار�ــص  لـــالأغـــاين 
التعليقات  وتوالت   ، الدينية املنا�سبة 
حول اإقامة هذه ال�سهرات الفنية التي 
اأثارت اإ�ستغراب الكثريين، -وبح�سبهم- 
�سالة  اآداء  مــن  املــ�ــســلــون  مُيــنــع  يــكــاد 
الرتاويح، لت�سديد الوزارة الو�سية على 
لتفادي  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق 
ناهيك  امل�ستجد،  كوفيد  فريو�ص  اإنت�سار 
ُت�سيق  بــاتــت  الــتــي  االإجــــــراءات  عــن 
اخلناق على دخول بيوت الرحمن، على 
ت�سمح  التي  الف�ساءات  من  اإعتبارها 

ذلك  زاد  ما  اجلائحة،  عــدوى  باإنتقال 
الفاي�سبوكيون،  الن�سطاء  �سخط  من 
عن  عربوا  اأن  بعد  املمار�سات،  هذه  ملثل 
التدريجي  الن�ساط  بــعــودة  فرحتهم 
اأن  بعد  الف�سيل  ال�سهر  يف  للم�ساجد 
اأجوائه  مــن  املن�سرم  املو�سم  حــرمــوا 
االإميانية التي تزين هذا ال�سهر، لت�سنف 
للفريو�ص  كبوؤر  الرحمن  بيوت  بالتايل 
االأن�سب  املكان  بح�سبهم-  اأ�سبح  الذي 
لهذه  امل�سببة  االأماكن  واأكــرث  لالنت�سار 
ب�سحاياها  ترتب�ص  ال  التي  اجلائحة 
واالأن�سطة  احلــزبــيــة  التجمعات  يف 
يف  وغريها،  منها  والريا�سية  الثقافية 
اإرتــداء  هــوؤالء عن  يغفل  الــذي  الوقت 
اجل�سدي،  التباعد  ــرتام  واح الكمامة 
لكافة  تطبيقهم  امل�سلني  على  لُي�سدد 
االإجراءات الوقائية، مراعاة لكرب �سن 
اجلديدة  واملوجة  وتزامنا  اأغلبيتهم 
ت�سكل  بــاتــت  ــي  ــت ــاال ــورون ك جلــائــحــة 
الذكر  جل�سات  على  اإ�ستثنائيا  تهديدا 
ت�سيب  ال  التي  الغنائية  احلفالت  بدل 

جمهورها بعدوى كوفيد امل�ستجد. 
التوا�سل  ــع  ــواق م رواد  تــذمــر  وفــيــمــا 
من  الــنــوع  هــذا  اإقــامــة  مــن  االإجتماعي 
معار�ص  وتنظيم  الفنية،  االأنــ�ــســطــة 
التي  الرحمة،  و�سهر  تزامنت  للت�سوق 
الوقائية،  االإجــراءات  خاللها،  �سربت 
حتويل  اآخــرون  اإقــرتح  احلائط،  عر�ص 
ل�سراء قفف من  مداخيل هذه احلفالت 
املواد الغذائية وتوزيعها على املحتاجني 
واأن  ال�سيما  الف�سيل،  ال�سهر  خـــالل 
اإنعك�ست  تداعيات هذه االأزمة ال�سحية 
والعائالت  الدخل  معدومي  على  �سلبا 
املحتاجة، كونها اأكرث ت�سررا منها، فيما 
على  الن�سطاء  انتقادات  اأي�سا  توا�سلت 
االأيــام،  قــادم  ــالن عن احلفالت يف  االإع
املنا�سبة،  هــذه  خــالل  الغناء  راف�سني 
االأقــل  على  تخ�س�ص  اأن  بــدل  والــتــي 
الإقامة م�سابقات حلفظ وجتويد القراآن 
بال�سطيح  تهتم  الديني،  االإن�ساد  وكذا 
حد  -على  األــوانــه  باإختالف  والرديح

قول الكثريين-.

فاي�سبوكيون يرف�سون اإحياء �سهرات 
رم�سان بحفلت فنية بباتنة 

فاي�سبوكيات

من  تي�سر  ملــا  حافظ  رمــ�ــســاين،  �سهيب 
االإهتمام  املواظبني على  كتاب اهلل ومن 
به وتلقينه وتدري�سه لالأجيال النا�سئة 
الــقــراآن  حفظ  م�سرية  بـــداأ  والطلبة، 
عائلته  فاأخذت  مبكرة،  �سن  يف  الكرمي 
عائلة  تعترب  حيث  اهلل،  كــالم  تلقنه 
الذي  االأمـــر  الــكــرمي  لــلــقــراآن  حافظة 
وماديا  معنويا  دفعا  له  واأعطى  �ساعده 
توجه  كــامــاًل،  ختمه  �سبيل  يف  للم�سي 
اخلطاب  بن  عمر  القراآنية  للمدر�سة 
الإمتـــام  العا�سمة  اجلــزائــر  بــرويــ�ــســو 
حفظ اهلل الكرمي وهو ما حققه يف تلك 

املرحلة التعلمية.
طابع  عليه  اأ�سفى  اهلل،  كتاب  حفظ 
التميز يف الدرا�سة فكان من االأوائل بني 
املطاف  اآخــر  يف  توجه  اأن  اإىل  اأقــرانــه، 
القراآنية  املــدار�ــص  يف  الــدرا�ــســة  اإىل 
�سهادة  يف  االأمر  عليه  ا�ستع�سى  اأن  بعد 
يف  الــدرا�ــســة  عــن  وتــوقــف  البكالوريا 

املدار�ص النظامية.
قراآنيا  ومر�سدا  ومعلما  مدر�سا  يعمل 
كالم  حلفظ  واملتوافدين  اجلدد  للطلبة 
اهلل تعاىل، يف املدر�سة القراآنية عمر بن 
اأ�سبح  ثم  العا�سمة،  باجلزائر  اخلطاب 
للقراآن،  كمدر�ص  ر�سمي  ب�سكل  بها  يعمل 
الكرمي  الــقــراآن  حتفيظ  يف  م�سريته 
قراآنية  مدر�سة  يف  ذلــك  بعد  توا�سلت 
اهلل،  كتاب  حفظ  وا�سل  اأي�سا  ــرى،  اأخ
وفقه اهلل تعاىل لنيل �سهادة البكالوريا 

العلوم  حاليا  ــص  ــدر� وي حــر  كمرت�سح 
القادر  عبد  االأمــري  بجامعة  ال�سرعية 

بوالية بق�سنطينة.
�سارك يف عدة م�سابقات دينية وترتيل 
الن�سيب  منها  له  وكان  الكرمي،  القراآن 
نظمتها  الــتــي  امل�سابقة  منها  االأكــــرب، 
على  حت�سل  حيث  الكرمي،  القراآن  قناة 
مرة  ي�سارك  اأن  وياأمل  الثانية  املرتبة 
واأ�ساف  االأوىل،  املــراتــب  لنيل  اأخــرى 
جلمع  اهلل  يوفقه  اأن  جاهدا  ي�سعى  اأنه 

القراءات الع�سر ويتمكن منها وين�سرها 
بني النا�ص ويعلمهم اإياها.

من  والعمرة  احلــج  جمــال  يف  يعمل  كما 
خالل االإر�ساد، فيما اأكد اأنه ي�سعى اأي�سا 
الطب  تخ�س�ص  ودرا�سة  الفر�سة  لنيل 
الإنقاذ اأرواح النا�ص واإحيائها متعظا من 
طبي،  خطاأ  جراء  والدته  وفاة  حادثة 
واأكد اأن �سعب اجلزائر م�سلم وهو الذي 
االأف�سل  وتقدمي  خلدمته  ي�سعى  يجعله 

له دائما.

�سهيب رم�ساين م�سرية مميزة يف حفظ 
وحتفيظ القراآن الكرمي

اأئمة الرحمن

�سميحة. ع

تدابري منزلية 
ابتعد عن تناول 
الدواء مع هذه 
امل�سروبات..

وتوؤدي تلك املادة اإىل �سعف االأ�سنان وعدم �سفراء على االأ�سنان وخا�سة عند االأطفال تفاعل مع التيتزا�سيكلني ويقوم برت�سيب مادة الكال�سيوم به اإال اأن تناوله مع الدواء يحدث �سربها مع االأدوية، برغم من وجود مادة يعترب احلليب من امل�سروبات التي يف�سل عدم املري�ص لذلك ين�سح بعدم تناول االأدوية معه.مفعول الدواء واأي�سا يوؤثر بال�سرر على ج�سم قوي عند تناوله مع االأدوية، حيث يقلل من ال�ساي، من اأهم امل�سروبات التي لها تاأثري �سلبي �سحة االن�سان يف حال تناولها مع االأدوية.املخاطر التي ت�سكلها العديد من امل�سروبات على اختالف نوعها، ويف هذه الفقرة نقدم لكم اأبرز من خالل تناول اأدويتهم مع امل�سروبات على ي�سرع بع�ص املر�سى خالل �سهر رم�سان، لالإفطار 
لذلك ين�سح بعدم تناول االأدوية مع تلك مفعولها، ومن املمكن اأن يتال�سى ذلك املفعول، بجميع اأنواعها من ن�ساط االأدوية وتقلل من عن امل�سروبات الغازية، حيث حتد امل�سروبات تك�سريه واإنقا�ص مفعوله، ف�سال عن االبتعاد بتن�سيط اإنزميات الكبد وذلك الن�ساط يوؤدياإىل معها ب�سفة خا�سة، هي الكحول، حيث تقوم عنها ب�سفه عامة وعدم تناول االأدوية ومن امل�سروبات ال�سارة التي يف�سل االبتعاد منوهاواأي�سا �سعف منو العظام.

حفيظة. بامل�سروبات.



جتتهد، املراأة اجلزائرية منذ القدم على االإبداع 
يف حت�ســري واإعــداد اأ�ســهى االأطبــاق حمافظــة 
بذلك على اأ�ســالة املاأكوالت مع اإدخال الع�سرنة 
عليها يف كثــري من االأحيان،خا�ســة اأنهاتزيد من 
ذوقهــا با�ســتخدامالتوابل واالإ�ســافات مبختلف 
اأ�سنافها واأنواعها، على اعتبار �سر الطعم اللذيذ 
يكمن يف معرفة اإ�ســتعمالها وكيفية ا�ســتخدامها 
الأن الطعام القائم على التوابل �ســيكون له طعم 

خمتلف واالأكيد الطعم اللذيذ.
ولعــل من اأبــرز االأطبــاق املعروفة على امل�ســتوى 
الوطنــي والــذي يحتــاج اإىل طريقة خا�ســة يف 
الب�ســكري  الدوبارة التح�ســري والتتبيل، طبق 
الذي ي�ستهلكه عددوا�سع من املواطنني يف خمتلف 
واليات الوطن نظرا لطعمه املميز، ف�سال على اأنه 
يعرف اإقباال كبريا خالل ال�ســهر الف�ســيل والكل 
امل�ســنوعة يف املحالت  الدوبارة اأجمع علــى اأن 
اأح�ســن بكثــري مــن التــي يتــم حت�ســريها منزليــا 
حت�ســريها  يف  اإجتهــدن  الكثــريات  واأن  خا�ســة 
يف املنــزل اإال اأنهــن ف�ســلن يف ذلك ب�ســبب �ســر يف 

التح�سري ال يعرفه اإال اأ�سحاب املهنة. 
، نحتاج اإىل الكثري من  الدوبارة ولتح�سري طبق 
املراحل، والبداية تكــون بغلي احلم�ص الذي مت 
نقعــه ليلة كاملة يف املاء ليكون �ســهال يف الن�ســج 
وال ياأخــذ مــدة طويلة، ويطهــى احلم�ص مع امللح 
والثوم والفلفل احلار، ثم نح�ســر ال�سل�سلة التي 
حتتــاج اإىل تتبيلــة وهو ال�ســر يف الطعــم اللذيذ 
كالك�ســربة والفلفــل اال�ســود والكمــون وغريهــا، 

باالإ�ســافة اإىل ال�سل�ســة املتكونة مــن الطماطم 
والفلفــل احلــار والطماطــم امل�ســربة والهري�ســة 

وزيت الزيتون والقليل من الليمون. 
وح�سب اأهل االإخت�ســا�ص من املنطقة،فالدوبارة 
ال ي�ستعمل فيها الب�سل، كما اأن اخلطاأ ال�سائع اأنه 
يتم ت�سخني احلم�ص مع ال�سل�سلة وهذه اخلطوة 
تفقدهــا الكثري من الطعم لذا فالكثري من اأ�ســرار 
الدوبــارة تبقى حكرا على اأهل عا�ســمة الزيبان 
فقــط وهــو مــا مييزهــا عــن غريهــا يف مناطــق 

الوطن.

فيما ي�سعى جلمع القراءات الع�سر..

ح�سام الدين.ق

عبد الهادي.ب

رغم بقاء �سر الطعم املميز لدى اأهلها بالزيبان..

عمار عقيب مدير اإذاعة �سطيف اجلهوية 

الدوبارة الب�سكرية حتتل حيزا هاما
 من مائدة رم�سان 

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

عقيب  عمار  القدير  االإعالمي  يتحدث، 
عن  اجلــهــويــة،  �سطيف  اإذاعــــة  مــديــر 
موؤكدا  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  يومياته 
اأيام  اأنها ال تختلف كثريا عن باقي  على 
هذا  يف  عقيب  االإعــالمــي  وقــال  ال�سنة، 
منط العمل يف رم�سان ال يختلف  ال�سدد:
العمل عند  اإىل  اأدخل  االأيــام،  بقية  عن 
حدود  يف  اإال  اأغــادر  وال  �سباحا  الثامنة 

. ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اأو يزيد
من  كــان  -واإن  املــنــزل  يف  يومياته  وعــن 
الذين يدخلون املطبخ خالل هذا ال�سهر- 
اإىل  يحتاج  اأنــه  عقيب،  عمار  اأكــد  فقد 
اإال  يدخله  ال  الذي  املطبخ  مع  م�ساحلة 
من اأجل االأكل، واأ�ساف الزميل االإعالمي 
م�ساحلة  اإىل  اأحتاج  �سراحة  بالقول:
مع املطبخ ال يف رم�سان وال خارج رم�سان، 
ــل االأكـــل فقط واأنــا  اأج اإال مــن  ــه  ال اأجل

. مق�سر يف هذا اجلانب
ال�سهر  هــذا  يف  الــ�ــســهــرات  وبخ�سو�ص 
الف�سيل، فهي تقت�سر فقطبالبيت وحتى 
يف  عقيب  االإعالمي  يقول  حيث  العمل، 
من  اأخـــذين  العمل  الأن  ال�سدد: ــذا  ه
االأ�سرة الكرمية التي اأحييها على ال�سرب 
العودة  مبا�سرة  ال�سالة  بعد  فاأف�سل 
اأق�سيها  اللحظات  وبقية  البيت  اإىل 
اأ�ساعد  رم�سان  يف  اأنني  رغم  العائلة  مع 
للزميالت  اأ�سمح  لكي  فــرتات  يف  زمالئي 
اأعمل  وكذلك  باكرا  البيت  اإىل  بالعودة 

. يف الليل يف بع�ص الفرتات

ال�سبكة الرباجمية لالإذاعة  وبخ�سو�ص 
اإذاعة  مدير  فريى  رم�سان،  �سهر  خالل 
وثرية،  منوعة  اأنها  اجلهوية،  �سطيف 
تكون  اأن  اأردنـــا  نعم  يقول: ذلــك  وعــن 
مع  خا�سة  بامل�ستمعني  ــدث  احل قلب  يف 
تعرفه  ــذي  ال ال�سحي  الظرف  مــراعــاة 
البالد، واأ�سبحت اإذاعتنا منتجة لالأخبار 
من خالل احلوارات احل�سرية والنوعية 
وهناك  االإعــالم،  و�سائل  تتناقلها  والتي 
ولكن  اجلميع  طرف  من  كبري  اإ�ستح�سان 

ل�سنا  �سعارنا  وفق  اأف�سل  نكون  اأن  ميكن 
. وحدنا لكن نحر�ص لنكون اأف�سل

ووجه االإعالمي عمار عقيب يف ختام هذه 
القراء  اإىل  ر�سالة  الق�سرية،  الدرد�سة 
من  الوقاية  بتدابري  االإلــتــزام  اأجــل  من 
يلتزم  اأن  اأمتنى  قائال: كورونا  فريو�ص 
اأن  غاية  اإىل  الوقاية  بتدابري  اجلميع 
يرفع اهلل تعاىل عنا الوباء واأن يحفظ 
ــبــالد والــعــبــاد واأ�ــســكــركــم عــلــى هذه  ال

 . ال�سانحة الطيبة

�أطباق رم�ضانية

والإذاعة  املطبخ  مع  م�ساحلة  اإىل  اأحتاج 
حتولت اإىل منتجة للأخبار

يــا خوتــي علــى حــوادث املــرور يف �ســهر 
اخلــري... تخليــك مدهو�ــص وعقلــك مــن 
را�ســك يطــري... ح�ســيلة يوميــة تخوف 
ب�ســكل كبــري... خلطــة وبلطــة وتزاحم 
يف ال�ســري... ال�ســرب غايب والغ�سب �سيد 
املوقف ب�ســكل جــد مثري... وكاأن ال�ســوم 
يدفــع النا�ص للقتــل والتقتيــل واالنتحار 
والو�ســع �ســار خطري...ما تعرف �ســكون 
تن�ســح الكبــري وال ال�ســغري... وحمــالت 
التوعيــة تعمــل كل يوم عمل ال�ســفري... 
املــوت يف وقتنــا مــا عــاد يخــوف ت�ســوف 
النا�ص تندفع ليه حتري... ما عندنا قانون 

لل�سري وال �سيا�ســة ناجعة للت�سيري.. الكل 
يف املعمعــة غــارق وواحــد ما عنــدو عقل 
كبــري... ومع اقرتاب وقــت االإفطار تلقى 
النا�ــص الهفــة ب�ســكل جــد مثــري... هذا 
االأمــر �ســار عــادي يرافق �ســهر اخلري... 
قليل ويــن تلقى موؤمن بال�ســرب جدير... 
ب�ســخ�ص  يتفاجــاأ  راح  مــا  �ســرعان  لكــن 
حقري... يديه يف الرجلني ويت�سبب له يف 

حادث خطري.
تلقــاه ي�ســوق يف �ســيارة يطــري بيهــا كيف 
احلمامــة... مــا حا�ســب ح�ســاب للنا�ــص 
وال لنف�ســو ما يف بالو ندامة... ملهوف ما 
يف قلبو خوف حا�ســبها خالــدة وغارق يف 
دوامة... فرحان بطريق حارقها وبقانون 

مغطيــه بغمامة... ما نفــع فيه علم وال 
ثقافــة مــا حتلــى باخلــري وال�ســهامة... 
يت�ســبب يف اأذيــة الغــري ونف�ســو عليــه ما 
هــي لوامــة... يقولو عليــه �ســائق متهور 
وهو حا�ســبها مدح يختمها بابت�ســامة... 
حطينالــو يف الطريــق ن�ســائح و�ســعارات 
... ما عملها ح�ساب  يف التاأين ال�سالمة
قــال تخ�ص غريي اأنــا جتاوزتهــا ياما... 
حتى جاتو من بعــد العجلة الندامة.... 
وت�ســبب يف مــوت غريو وحتول من اإن�ســان 
واأطلقــو  حمامــة...  ن�ســف  اإىل  عــادي 
عليه ت�ســمية املعاق وغ�ساتو الغمامة ...  
ويومها عرف بلي �سحتو راحت بعد جترب 

وتكرب وودعاتو مع ال�سالمة.

�سل�سلة رم�س�ن �سهر اللهفة والق�سي�ن...

يف العجلة الندامة

اإعالميون يف املطبخ 

ــراِر، دع�����������اء ــس الأ� ُمــراَفــَقــِة  فيِه  َوَجنيِّْبني  ــــراِر،  اْلأب ــِة  ــَق ــواَف مِلُ فيِه  َوفيِّْقني  اَلــّلــُهــمَّ 
الــعــاملــنَي. ـــه  اإل ــا  ي ــِتــَك  بــاإلــهــيَّ ـــَقـــراِر  ال داِر  اإىل  ــَك  ــِت ــَرحــَم ب فــيــِه  َواآون 

فدخل عليهم رجل  يحيى بن اأكثم كان اخلليفة املاأمون ي�ســهر يف رم�ســان مع بع�ص اأخ�سائه برفقة القا�سي 

، فقال له املاأمون: كانت الإبراهيم معجزات هــي اأن النار تكون عليه برًدا  النبي اإبراهيــم اخلليل يزعــم اأنــه 

و�ســالًما و�ســنلقيك يف النار فاإن مل مت�ّسك اآمنا بك فقال الرجل: بل اأريد معجزة اأخرى، فقال املاأمون: فمعجزة 

مو�ســى باأن تلقي ع�ســاك فت�ســري ثعباًنا، وت�ســرب بها البحر فين�سق، وت�ســع يدك يف جيبك فتخرج بي�ساء من 
غري �سوء.

قال الرجل: وهذه اأثقل من االأوىل، اأريد اأخرى اأخف فقال املاأمون: فمعجزة عي�ســى عليه ال�ســالم وهي اإحياء 

املوتى، قال الرجل: مكانك، اإين اأقبُل هذه املعجزة و�ساأ�ســرب االآن راأ�ص القا�ســي يحيى ثم اأحييه لكم ال�ساعة 

ف�سحك املاأمون، واأمر له بجائزة و�سرفه. اأنا اأول من اآمن بك و�سدق فهَبّ القا�سي يحيى قائاًل: 

با�سم الله بديت..وعلى النبي 

�سليت..وعلى اأ�سحاب الأ�سماء 

اأيل تبداأ بال�سني هذيالبوقالة 

نويت...

)النا�س تنده بالرجال والوايل، واأنا 

ننده بربي العايل ..(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

مواقع  عــرب  الن�سطاء  مــن  ــدد  ع ــرب،  ع
ال�سديد  رف�سهم  االجتماعي،  التوا�سل 
فنانون  ين�سطها  الني  الفنية  لل�سهرات 
خليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة  بــدار 
ليايل  اإحــيــاء  اإطـــار  يف  بباتنة،وذلك 
اإىل  هــوؤالء  اأيــن دعــا  املــبــارك،  رم�سان 
ال  كونها  احلــفــالت  هــذه  مثل  مقاطعة 

تتنا�سب مع حرمة ال�سهر.
"�سهر رم�سان خم�س�ص  وعلق الن�سطاء، 
واالإ�ستماع  الــقــراآن،  وقـــراءة  للعبادة 
هذه  طبيعة  ــع  م يــتــعــار�ــص  لـــالأغـــاين 
التعليقات  وتوالت  الدينية"،  املنا�سبة 
حول اإقامة هذه ال�سهرات الفنية التي 
اأثارت اإ�ستغراب الكثريين، -وبح�سبهم- 
�سالة  اآداء  مــن  املــ�ــســلــون  مُيــنــع  يــكــاد 
الرتاويح، لت�سديد الوزارة الو�سية على 
لتفادي  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق 
ناهيك  امل�ستجد،  كوفيد  فريو�ص  اإنت�سار 
ُت�سيق  بــاتــت  الــتــي  االإجــــــراءات  عــن 
اخلناق على دخول بيوت الرحمن، على 
ت�سمح  التي  الف�ساءات  من  اإعتبارها 

ذلك  زاد  ما  اجلائحة،  عــدوى  باإنتقال 
الفاي�سبوكيون،  الن�سطاء  �سخط  من 
عن  عربوا  اأن  بعد  املمار�سات،  هذه  ملثل 
التدريجي  الن�ساط  بــعــودة  فرحتهم 
اأن  بعد  الف�سيل  ال�سهر  يف  للم�ساجد 
اأجوائه  مــن  املن�سرم  املو�سم  حــرمــوا 
االإميانية التي تزين هذا ال�سهر، لت�سنف 
للفريو�ص  كبوؤر  الرحمن  بيوت  بالتايل 
االأن�سب  املكان  –بح�سبهم-  اأ�سبح  الذي 
لهذه  امل�سببة  االأماكن  واأكــرث  لالنت�سار 
ب�سحاياها  ترتب�ص  ال  التي  اجلائحة 
واالأن�سطة  احلــزبــيــة  التجمعات  يف 
يف  وغريها،  منها  والريا�سية  الثقافية 
اإرتــداء  هــوؤالء عن  يغفل  الــذي  الوقت 
اجل�سدي،  التباعد  ــرتام  واح الكمامة 
لكافة  تطبيقهم  امل�سلني  على  لُي�سدد 
االإجراءات الوقائية، مراعاة لكرب �سن 
اجلديدة  واملوجة  وتزامنا  اأغلبيتهم 
ت�سكل  بــاتــت  ــي  ــت ــاال ــورون ك جلــائــحــة 
الذكر  جل�سات  على  اإ�ستثنائيا  تهديدا 
ت�سيب  ال  التي  الغنائية  احلفالت  بدل 

جمهورها بعدوى كوفيد امل�ستجد. 
التوا�سل  ــع  ــواق م رواد  تــذمــر  وفــيــمــا 
من  الــنــوع  هــذا  اإقــامــة  مــن  االإجتماعي 
معار�ص  وتنظيم  الفنية،  االأنــ�ــســطــة 
التي  الرحمة،  و�سهر  تزامنت  للت�سوق 
الوقائية،  االإجــراءات  خاللها،  �سربت 
حتويل  اآخــرون  اإقــرتح  احلائط،  عر�ص 
ل�سراء قفف من  مداخيل هذه احلفالت 
املواد الغذائية وتوزيعها على املحتاجني 
واأن  ال�سيما  الف�سيل،  ال�سهر  خـــالل 
اإنعك�ست  تداعيات هذه االأزمة ال�سحية 
والعائالت  الدخل  معدومي  على  �سلبا 
املحتاجة، كونها اأكرث ت�سررا منها، فيما 
على  الن�سطاء  انتقادات  اأي�سا  توا�سلت 
االأيــام،  قــادم  ــالن عن احلفالت يف  االإع
املنا�سبة،  هــذه  خــالل  الغناء  راف�سني 
االأقــل  على  تخ�س�ص  اأن  بــدل  والــتــي 
الإقامة م�سابقات حلفظ وجتويد القراآن 
"بال�سطيح  تهتم  الديني،  االإن�ساد  وكذا 
حد  -على  األــوانــه  والرديح"باإختالف 

قول الكثريين-.

فاي�سبوكيون يرف�سون اإحياء �سهرات 
رم�سان بحفلت فنية بباتنة 

فاي�سبوكيات

من  تي�سر  ملــا  حافظ  رمــ�ــســاين،  �سهيب 
االإهتمام  املواظبني على  كتاب اهلل ومن 
به وتلقينه وتدري�سه لالأجيال النا�سئة 
الــقــراآن  حفظ  م�سرية  بـــداأ  والطلبة، 
عائلته  فاأخذت  مبكرة،  �سن  يف  الكرمي 
عائلة  تعترب  حيث  اهلل،  كــالم  تلقنه 
الذي  االأمـــر  الــكــرمي  لــلــقــراآن  حافظة 
وماديا  معنويا  دفعا  له  واأعطى  �ساعده 
توجه  كــامــاًل،  ختمه  �سبيل  يف  للم�سي 
اخلطاب  بن  عمر  القراآنية  للمدر�سة 
الإمتـــام  العا�سمة  اجلــزائــر  بــرويــ�ــســو 
حفظ اهلل الكرمي وهو ما حققه يف تلك 

املرحلة التعلمية.
طابع  عليه  اأ�سفى  اهلل،  كتاب  حفظ 
التميز يف الدرا�سة فكان من االأوائل بني 
املطاف  اآخــر  يف  توجه  اأن  اإىل  اأقــرانــه، 
القراآنية  املــدار�ــص  يف  الــدرا�ــســة  اإىل 
�سهادة  يف  االأمر  عليه  ا�ستع�سى  اأن  بعد 
يف  الــدرا�ــســة  عــن  وتــوقــف  البكالوريا 

املدار�ص النظامية.
قراآنيا  ومر�سدا  ومعلما  مدر�سا  يعمل 
كالم  حلفظ  واملتوافدين  اجلدد  للطلبة 
اهلل تعاىل، يف املدر�سة القراآنية عمر بن 
اأ�سبح  ثم  العا�سمة،  باجلزائر  اخلطاب 
للقراآن،  كمدر�ص  ر�سمي  ب�سكل  بها  يعمل 
الكرمي  الــقــراآن  حتفيظ  يف  م�سريته 
قراآنية  مدر�سة  يف  ذلــك  بعد  توا�سلت 
اهلل،  كتاب  حفظ  وا�سل  اأي�سا  ــرى،  اأخ
وفقه اهلل تعاىل لنيل �سهادة البكالوريا 

العلوم  حاليا  ــص  ــدر� وي حــر  كمرت�سح 
القادر  عبد  االأمــري  بجامعة  ال�سرعية 

بوالية بق�سنطينة.
�سارك يف عدة م�سابقات دينية وترتيل 
الن�سيب  منها  له  وكان  الكرمي،  القراآن 
نظمتها  الــتــي  امل�سابقة  منها  االأكــــرب، 
على  حت�سل  حيث  الكرمي،  القراآن  قناة 
مرة  ي�سارك  اأن  وياأمل  الثانية  املرتبة 
واأ�ساف  االأوىل،  املــراتــب  لنيل  اأخــرى 
جلمع  اهلل  يوفقه  اأن  جاهدا  ي�سعى  اأنه 

القراءات الع�سر ويتمكن منها وين�سرها 
بني النا�ص ويعلمهم اإياها.

من  والعمرة  احلــج  جمــال  يف  يعمل  كما 
خالل االإر�ساد، فيما اأكد اأنه ي�سعى اأي�سا 
الطب  تخ�س�ص  ودرا�سة  الفر�سة  لنيل 
الإنقاذ اأرواح النا�ص واإحيائها متعظا من 
طبي،  خطاأ  جراء  والدته  وفاة  حادثة 
واأكد اأن �سعب اجلزائر م�سلم وهو الذي 
االأف�سل  وتقدمي  خلدمته  ي�سعى  يجعله 

له دائما.

�سهيب رم�ساين م�سرية مميزة يف حفظ 
وحتفيظ القراآن الكرمي

اأئمة الرحمن

�سميحة. ع

تدابري منزلية 
ابتعد عن تناول 
الدواء مع هذه 
امل�سروبات..

وتوؤدي تلك املادة اإىل �سعف االأ�سنان وعدم �سفراء على االأ�سنان وخا�سة عند االأطفال تفاعل مع التيتزا�سيكلني ويقوم برت�سيب مادة الكال�سيوم به اإال اأن تناوله مع الدواء يحدث �سربها مع االأدوية، برغم من وجود مادة يعترب احلليب من امل�سروبات التي يف�سل عدم املري�ص لذلك ين�سح بعدم تناول االأدوية معه.مفعول الدواء واأي�سا يوؤثر بال�سرر على ج�سم قوي عند تناوله مع االأدوية، حيث يقلل من ال�ساي، من اأهم امل�سروبات التي لها تاأثري �سلبي �سحة االن�سان يف حال تناولها مع االأدوية.املخاطر التي ت�سكلها العديد من امل�سروبات على اختالف نوعها، ويف هذه الفقرة نقدم لكم اأبرز من خالل تناول اأدويتهم مع امل�سروبات على ي�سرع بع�ص املر�سى خالل �سهر رم�سان، لالإفطار 
لذلك ين�سح بعدم تناول االأدوية مع تلك مفعولها، ومن املمكن اأن يتال�سى ذلك املفعول، بجميع اأنواعها من ن�ساط االأدوية وتقلل من عن امل�سروبات الغازية، حيث حتد امل�سروبات تك�سريه واإنقا�ص مفعوله، ف�سال عن االبتعاد بتن�سيط اإنزميات الكبد وذلك الن�ساط يوؤدياإىل معها ب�سفة خا�سة، هي الكحول، حيث تقوم عنها ب�سفه عامة وعدم تناول االأدوية ومن امل�سروبات ال�سارة التي يف�سل االبتعاد منوهاواأي�سا �سعف منو العظام.

حفيظة. بامل�سروبات.



مقدمة
باندالع احلرب العاملية االأوىل �سنة 1914 حتركت 
احللف  لدول  الدعاية  وو�سائل   ، االإعالمية  االأبــواق 
الثالثي بتحري�ص كل القوميات وال�سعوب التي تخ�سع 
احلكومة  على  لالإنتفا�سة  الفرن�سية  لالإمرباطورية 
اآ�سيا  يف  قواتها  وت�ستيت  اإ�سعافها،  بهدف  الفرن�سية 

واإفريقيا وتخفيف ال�سغط على اجلبهة ال�سرقية.
واالأملــان  للعثمانيني  االإعالمية  االآلــة  ركــزت  وقد 
جهودهما الدعائية ق�سد اإثارة الراأي العام اجلزائري، 
ودفعه النتفا�سة على الفرن�سيني، لعل ذلك يوؤدي اإىل 
ثورة �ساملة ت�سمل كل ال�سمال االإفريقي ت�سغل القوات 
الفرن�سية وتوهن قواها م�ستعملة كل الو�سائل املمكنة 
واالأورا�ـــص  عموما  اجلزائر  تكن  ومل  ذلــك.  لتحقيق 
املغر�سة،  الــدعــايــة  تلك  عــن  ببعيد  اأخــ�ــص  ب�سفة 
جبهات  مــن  ــــواردة  ال بــاالأخــبــار  �سكانه  تــاأثــر  حيث 
الذي  املقد�ص  مع اجلهاد  وتعاطفوا  االأوروبــي،  احلرب 
االأمل  اأملانيا  ويف  فيه  وراأو  العثماين،  اخلليفة  اأعلنه 
حتقيق  يف  وي�ساعدهم  االحــتــالل  مــن  تخلي�سهم  يف 

اال�ستقالل.
ومن هذا املنطلق نطرح االإ�سكالية االآتية:ما مدى 
يف  االأورا�سيني  تاأليب  يف  اخلارجية  الدعاية  تاأثري 
حتت  وتندرج  الفرن�سية؟  االإحتالل  1916�سد  ثورة 
خاللها  من  اأردنــا  اأ�سئلة  الرئي�سية  االإ�سكالية  هــذه 
جاءت  والتي  عنه،  واالإجابة  العام  الت�ساوؤل  تفكيك 

على النحو:
ما واقع الدولة العثمانية خالل احلرب؟ وما دوافع 
التوجه العثماين واالأملاين نحو اجلزائر؟ وما الو�سائل 
الدعائية امل�ستعملة يف ذلك؟ وما تاأثري تلك االأن�سطة 

الدعائية يف الثورة التي م�ست االأورا�ص عام 1916؟

احلالة  العامة
حول  لاللتفاف  العثمانية  الدعاية  فــاإن  واحلــق 
اخلالفة اال�سالمية يف ظل رابطة اجلامعة اال�سالمية 
نهاية  العثمانية  الدولة  �سهدت  فقد  يربرها،  ما  لها 
�سعفا  الع�سرين  القرن  وبداية  ع�سر  التا�سع  القرن 
داخليا  ال�سعف  كان  �سواء  االأ�سعدة  جميع  يف  �سامال 
توىل  وملا  بــاأوروبــا،  ال�سيا�سي  وموقعها  مكانتها  يف  اأم 
واجه  احلكم  مقاليد  الثاين  احلميد  عبد  ال�سلطان 
م�ساعب كثيـرة من الدول االأوروبية، ويف عهده اأفل�ست 
252 على  الديون اخلارجية  باملقابل بلغت  اخلزينة، 
كانت  عما  ف�سال  عثمانية،  ليـرة  مليون  االإمرباطورية 
الدولة تعانيه من متزقات داخلية وحتر�سات اأوروبية 
اإمرباطوريته  ــاد  ــع اإب ــه  ــاوالت حم ورغـــم  خــارجــيــة، 
القي�سرية  رو�سيا  اأن  اإال  جديدة،  حرب  اأي  وجتنيبها 
اأدخلته احلرب عام 1868 وكبدته اخل�سائر الفادحة 
التوقيع  على  اأجربته  بعدما  البلقان  معظم  بفقدان 

على معاهدة �سان ا�ستيفانو �سنة 1878.
العثمانية،  ال�سلطة  يف  العام  التدهور  وبتوا�سل 
الرجل  ممتلكات  بتق�سيم  الداعية  االأ�سوات  وتزايد 
املري�ص، عقد موؤمتر برلني عام 1878 بعد فتـرة قليلة 
من توقيع الباب العايل على معاهدة التنازل عن معظم 
االأرا�سي يف البلقان، فقد اأقر املوؤمتر بفر�ص االجنليـز 
يف  الفرن�سيني  اأيــادي  واإطــالق  م�سر،  على  حمايتهم 
تون�ص، و�سرعان ما اإجتهت هذه الدول اإىل حتويل تلك 
احتلت  فقد  الواقع،  اأر�ــص  على  اأفعال  اإىل  القرارات 

فرن�سا تون�ص عام 1881، وبريطانيا م�سر عام 1882، 
ويف ذلك الوقت اأرغمت اليونان التي انف�سلت �سلفا عن 
منطقة  عن  للتنازل  العايل  الباب  العثمانية  الدولة 
ت�ساليا، و�سلكت بلغاريا خطاها و�سغطت حتت الغطاء 
الرو�سي ومتكنت على اإقرار العثمانيني بالتنازل لها عن 

اإقليم الروميللي.
التق�سيم وتيارات االنف�سال  واأمام توايل عوا�سف 
اأدرك   املــتــاآكــلــة،  امــرباطــوريــتــه  اأرجــــاء  هبت  الــتــي 
ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين اأنه ال ي�ستطيع 
اإال  بديال  يجد  ومل  مبفرده،  اأوروبــا  اأطماع  جمابهة 
االلتفات اإىل تلك ال�سعوب اال�سالمية ملنا�سرته وك�سب 
با�سم  عرف  وحدوي  م�سروع  با�سم  الدينية  عاطفتها 

اجلامعة االإ�سالمية.
انت�سرت فكرة اجلامعة االإ�سالمية يف ربوع االأقطار 
لتلقى  كانت  وما  واأتباعا،  دعــاة  لها  ووجــدت  امل�سلمة 
خ�ساله  يف  ي�سبه  كان  ال�سلطان  اأن  لو  الكبري  الــرواج 
تلقى  �سخ�سيته  كانت  بالعك�ص  بل  االأقربني،  اأ�سالفه 
مودة امل�سلمني واعتربه اأتباعه اخلليفة الذي ي�ستطيع 
اإعادة امل�سلمني اإىل النهج الر�سيد لل�سلف االأول، والقادر 
وجه  يف  التوحيد  رايــة  حتت  امل�سلمني  �سمل  مل  على 
ما  ال�سلطان  اأظهر  فقد  وبالفعل  ال�سليبيني،  االأعــداء 
يوحي للجموع االإ�سالمية بذلك، حيث ات�سف بطابعه 
املحافظ و�سالمة العقل وبالتدين، وباالبتعاد عن اللهو 

والفجور، كما حارب مظاهر الف�ساد يف بالطه.
اجلامعة  مل�سروع  بتبنيه  العثماين  ال�سلطان  اإن 
االأطياف  كل  من  بها  القبول  تاأخر  بعدما  االإ�سالمية 
ال�سعبية ويف خمتلف االأم�سار، ماكان ليتحم�ص يف امل�سي 
فيها اإال بعدما تكالب االأعداء يف الداخل واخلارج على 
اإقناع خ�سومه  اأكرث للفكرة حاول  �سلطانه، وللدعاية 
الدولة  حتديث  على  تعمل  جادة  اإ�سالحات  باإطالق 
االإ�سالحية  امل�ساريع  تلك  اأهــم  ولعل  وع�سرنتها، 
وهو  لــالتــراك،  الــقــرن  مب�سروع  الــبــدء  التحديثية 
اإن�ساء �سكة احلجاز لربط االأنا�سول باالأماكن املقد�سة 
مع  بالتعاون   "1908-1901" احلج  ل�سعرية  ت�سهيال 

احلليف االأملاين.
 1914 �سنة  االأوىل  العاملية  احلــرب  اندلعت  وملا 
اإ�ستغالل  �ــســرورة  على  االأتـــراك  العثمانيون  ــن  راه
ال�سعور الديني يف ا�ستمالة امل�سلمني للجهاد حتت لواء 
عارمة  ثورة  اإمكانية  يف  اأكثـر  رهانهم  وكان  اخلالفة، 
دول  ت�سغل  والفرن�سية  الربيطانية  امل�ستعمرات  يف 
الوفاق، وت�ستت قواها وت�ساهم بتخيفيف ال�سغط على 
اجلبهة ال�سرقية، ولعلها اأكرث ما مت الرهان عليه ثورة 

عارمة يف اجلزائر.
يف  كــبــري  ب�سكل  العثمانية  الــدعــايــة  انــتــ�ــســرت 
الديني  االرتباط  اأهمها  عوامل  عدة  بفعل  اجلزائر، 
مع  والتعاطف  العثماين  بال�سلطان  الكبيـر  والقومي 
فاإن  واحلــق  اجلزائريني،  من  غفرية  جموع  اخلالفة 
بفعل  بقوة  املخيلة  يف  ر�سمت  املجاهد  ال�سلطان  �سورة 
اجلزائريون  ــد  ووج الدينية،  الدعاية  تاأثري  قــوة 
من  اخلال�ص  االإ�سالمية  اجلامعة  م�سروعه  ويف  فيه 

االحتالل الفرن�سي.
ال�سعبية  االأو�ــســاط  يف  تغلغلها  على  �ساعد  وممــا 
التع�سف  �سيا�سة  جــراء  الداخلي  االحتقان  ازديــاد 
جميع  يف  اجلزائريني  اأو�ساع  وتدهور  اال�ستعماري، 
العربي  بامل�سرق  االت�سال  قنوات  كانت  كما  املجاالت، 

تاأثر  يف  كبيـرا  عامال  وغــريهــا  والــهــجــرة...  كاحلج 
االأحداث  وكانت  االإ�سالمية،  باجلامعة  اجلزائريني 
يف  كبيـر  ب�سكل  توؤثر  االإ�سالمي  العامل  بها  مر   التـي 
القيود  رغــم  بــالــغ،  باهتمام  وتابعوها  اجلــزائــريــني 
العامل  عن  اجلزائريني  اال�ستعمار  وعزل  االإعالمية 
كانت  ال�سرق  مــن  القادمة  االأخــبــار  ــاإن  ف اخلــارجــي، 
اآل  التي  بــاالأو�ــســاع  يــتــاأملــون  وكــانــوا  تباعا،  ت�سلهم 
اجلزائريني  تعلق  وازداد  االإ�ــســالمــي،  الــعــامل  اإليها 
الفرن�سية  االإدارة  اأقرت  عندما  االإ�سالمية  باجلامعة 
اجلامعة  فكرة  ووجــدت  االإجــبــاري،  التجنيد  قانون 
ومنا�سرين  ا�سداءا  االأو�ساع  هذه  ظل  يف  االإ�سالمية 
ال�سحافة  ويف  والتعيلمية  الدينية  املوؤ�س�سات  يف  لها 
عواطف  يف  ر�سوخا  اأكرث  واأ�سبحت  واالأدب،  االأهلية 
اجلزائريني، وهو ما جعلها تتحول فيما بعد اإىل حركة 

�سيا�سية وثورة �سد الوجود الفرن�سي.
اجلامعة  بفكرة  اجلــزائــريــني  تــاأثــر  فــاإن  واحلــق 
�سمن  يكن  مل  العثمانية  بالدولة  وتعلقهم  االإ�سالمية 
احلرب  واكــب  الــذي  العاملي  ال�سيا�سي  املخا�ص  وليد 
القرن  نهاية  اإىل  جــذوره  تعود  بل  االأوىل،  العاملية 
ال�سلطان  كلف  حني  ميالدها  حلظة  اأي  ع�سر،  التا�سع 
اإىل  االن�سمام  القادر  عبد  ابن  الدين  حمي  العثماين 
ثورة عام 1871 التـي م�ست ال�سرق اجلزائري، والعمل 

على اإ�سفائها البعد االإ�سالمي والرعاية العثمانية.
االأمري  �سمعة  ا�ستغلوا  العثمانيني  فاإن  الوا�سح  ومن 
حاول  التي  الــدرجــة  بنف�ص  اجلــزائــري  الــقــادر  عبد 
العاملية  احلرب  ع�سية  ا�ستغاللها  الفرن�سي  اال�ستعمار 
كبيـرة  القادر  عبد  االأميـر  عائلة  كانت  اإذ  االأوىل، 
العدد "3000 �سخ�ص" وكان بع�ص اأفرادها قد تقلدوا 
منا�سب عليا يف املجل�ص الوطني العثماين واجلي�ص، وملا 
بداأ  احلرب  ع�سية  املع�سكرات  بني  التحالفات  تكونت 
وتيـرة،  يــزداد  املهاجرين  على  وال�سغط  اال�ستغالل 
وخ�سو�سا اأبناء االأميـر من قبل فرن�سا واأملانيا والدولة 

العثمانية، ولكل منهم هدفه خا�ص. 
االأمري  الفرن�سيون  فيه  ا�ستمال  الذي  الوقت  ففي   
باالأو�سمة  واأكــرمــتــه  الــقــادر  عبد  االأمـــري  ابــن  عمر 
اأ�سرة  من  اآخر  اأميـرا  اإليها  العثمانية  الدولة  قربت 
نائب  من  ترقيته  ومتت  علي  االأميـر  وهو  القادر،  عبد 
تكن  ومل  الوطني،  املجل�ص  رئي�ص  نائب  اإىل  لدم�سق 
حليفتها اأملانيا مبعزل عما يجري فاأظهرت هي االأخرى 
اهتمامها باملو�سوع وات�سلت باأمري اآخر من العائلة، وهو 

االأميـر عبد املالك.
االإ�سالمية  باجلامعة  تعلق  قد  املالك  عبد  وكــان 
مل�ساعدته  باالأملان  وات�سل  للعثمانيني  والءه  واأظهر 
الفرن�سية،  احلماية  �سد  املغرب  يف  لثورة  االإعــداد  يف 
اجلهاد  االأمري  اأعلن  احلرب  اندلعت  فحينما  وبالفعل 
على الفرن�سيني اإىل جانب الوطنيني املغاربة، ويف �سنة 
1916 ملا كانت الثورة تدور رحاها يف منطقة االأورا�ص 
لاللتفاف  اجلزائريني  كل  اإىل  ر�سالة  االأميـر  وجــه 
بحركته، و�سرعان ما اأ�سبح االأميـر عبد املالك حمورا 
للدعاية االإعالمية للحلف الثالثي و�سورته بالزعيم 

اجلديد للثورة يف اجلزائر.
ت�سوير  ــى  عــل االأملـــانـــيـــة  الـــدعـــايـــة  اعــتــمــدت 
و�سورت  االمربيايل،  بامل�ستعمر  الفرن�سي  اال�ستعمار 
هو  هدفها  واأن  للجزائريني،  القوي  احلليف  نف�سها 
يظهر  اأن  �سريطة  بلدهم  حترير  على  م�ساعدتهم 

ي�ساعدوا  واأن  العثمانية  للدولة  الوالء  اجلزائريون 
اأنف�سهم بالثورة على فرن�سا، واالأكيد فاإن االأملان ما كان 
ي�سغلهم لي�ص فكرة حترر اجلزائر بقدر ما كان ي�سغلهم 
خلق امل�ساكل لفرن�سا يف م�ستعمراتها، وتعمل االأحداث 

باجلزائر على اإ�سعاف فرن�سا.
اجلزائر  يف  منت�سرة  االأملــانــيــة  الــدعــايــة  كــانــت 
ديبارمي  الفرن�سي"  الكاتب  اأكــد  حيث  احلــرب  قبيل 
بداأت  قد  اجلزائر  اأملنة  "اإن  "مايلي:   Desparmet
طريق  عن  وذلــك  املا�سية،  �سنة  ع�سر  اخلم�ص  خالل 
اجلوا�سي�ص االأملان الذين ترددوا على اجلزائر كثيـرا 
وال�سيما ال�سنوات القليلة التي �سبقت احلرب"، ويوؤكد 
 Augustin برنارد  "اأوغ�سطني  الفرن�سي  الكاتب 
اإظهار  " باأن هوؤالء اجلوا�سي�ص حاولوا   :"Bernard
مع  جــديــدة  عــالقــات  وربــطــوا  ح�سن،  مبظهر  اأملــانــيــا 
االأهايل، وحاولوا حتري�سهم على الثورة على فرن�سا".

ويف هذا املجال يوؤكد" اأوكتاف ديبون" باأن هوؤالء 
اجلوا�سي�ص االأملان تغلغلوا يف مناطق وا�سعة من القطر، 
علمي  طابع  ذات  باأعمال  ال�سيا�سي  ن�ساطهم  واأخفوا 
م�سوؤول  كتب  كمثال  تقرت  منطقة  ففي  �سياحي،  اأو 
يحذر  باملنطقة  العليا  لل�سلطات  رفعه  تقريرا  فرن�سي 
اأن  39 �سخ�ص، غيـر  فيه من الن�ساط امل�سبوه حلوايل 
ن�ساطهم  هوية  يف  بدقة  الف�سل  ت�ستطع  مل  ال�سلطات 
احلقيقي، كما ر�سدت حتركات م�سبوهة لعنا�سر كثرية 

يف القنطرة يف جنوب االأورا�ص وغريها.
العثمانية واالأملانية قبل  اختلفت و�سائل الدعاية 
اندالع احلرب، واتخذت اأ�سكاال عدة وا�ستعملت قنوات 
واملبعوثون  االأتـــراك  الفتيان  ولعب  كثرية،  ات�سال 
طرابل�ص  مثلت  ــد  وق ذلـــك،  يف  كبيـرا  دورا  االأملــــان 
واجلنوب التون�سي مناطق عبور لكل املبعوثني والدعاة 

لفكرة اجلامعة االإ�سالمية.
اأهم  كانت  ــاري  ــب االإج التجنيد  ق�سية  اأن  ومبــا   
احلرب  قبل  اجلزائريني  ا�ستياء  اأثارت  التي  الق�سايا 
قد  االأملــان  اجلوا�سي�ص  اأولئك  بــاأن  ي�ستبعد  ال  فاإنه 
ا�ستغلوا هذه الق�سية كثيـرا يف حتري�ص اجلزائريني، 
 AKHBAR "االأخبار  جـــريـــدة  اأكـــــدت  وقــــد 
االأملانية  ال�سحف  اهتمام   1909 �سنة  "االإ�ستعمارية 
"�سحيفة  اخل�سو�ص  على  ذلك  وذكرت  الق�سية،  بهذه 
ومهما   ،"Strassburg post بو�ست  �سرتا�سبورغ 
قوة  مــدى  على  متفقني  يكونوا  مل  ـــان  االأمل فــاإن  يكن 
مواجهة  على  وقدرتها  اجلزائرية،  الوطنية  احلركة 
يرى  كان  فالبع�ص  الفرن�سية،  اال�ستعمارية  ال�سلطة 
اأما  فرن�سا،  على  اال�ستقالل  حتقيق  على  قدرتها  عدم 
حد  اإىل  الكبري  تفاوؤله  يف  ذهب  فقد  االآخــر  البع�ص 
اإمكانية قيام ثورة حتقق اال�ستقالل، ويظهر ذلك جليا 
يف درا�سة امل�ست�سرقني االأملانيني جورج كمفماير وكارل 

بيكر.
واالإ�سالم  اأملانيا  "�سل�سلة  يف  كمفماير  ن�سر  حيث 
بني  والتي   ،"   Deutschland and der islam
اأن  معتربا  االأملــان  للجوا�سي�ص  احلثيثة  امل�ساعي  فيها 
والرهانات  للطموحات  هاما  جماال  االإفريقي  ال�سمال 
اأملانيا يف حربها، وبالرغم من ذلك فهو يرى اأن اأملانيا ال 
ميكنها االعتماد على �سكان �سمال اإفريقيا على القيام 
بثورة وطنية، وال�سيما يف اجلزائر مف�سرا ذلك بكون 
لي�ست  الــظــروف  اأن  كما  ومت�سلطا  قدميا  اال�ستعمار 

منا�سبة يف اإمكانية جناح ثورة حقيقة. 
ففي  املخالف،  الـــراأي  اأ�سحاب  من  كــان  بيكر  اأمــا 
 Deutschland and der كتابه" اأملانيا واالإ�سالم
الدولة  اأن  اأكــد   1914 �سنة  كتبه  الــذي   "islam
الدولة  مع  حتالفها  بحكم  االإ�سالم  �سديقة  االأملانية 
العثمانية، واأن اجلزائريني قدرين على الثورة، ولذلك 
اأن  وحاولت  ذلك  على  راهنت  االأملانية  الدعاية  فاإن 

تثري االأهايل للثورة على فرن�سا.
بعد  ن�ساطا  اأكــرث  واأ�سبح  الدعائي  العمل  ازداد 
فتوى  اإ�سدار  اإىل  تركيا  �سارعت  حيث  احلرب  اندالع 
والدين،  الوطن  �سبيل  يف  اجلهاد  �سرعية  على  توؤكد 
الق�سطنطينية  يف  الفاحت  م�سجد  يف  الن�ص  قــراأ  وقد 
يف الرابع ع�سر من نوفمرب 1914، ويف 21 نوفمرب من 
هذه  ن�سر  يف  العثمانية  احلكومة  �سرعت  ال�سنة  نف�ص 

الفتوى يف كامل اأنحاء العامل االإ�سالمي. 
احلرب  خالل  االأملانية  العثمانية  الدعاية  كانت 
العاملية االأوىل تن�سط اأكثـر على م�ستوى اأوروبا بف�سل 
منذ  العربي  امل�سرق  اإىل  هاجروا  مغاربة  مهاجرين 
اأبرز  1908، ومن  فتـرات متفاوتة، وال�سيما بعد عام 
حممد  واأخوه  حامبه،)21(  با�سا  علي  الدعاة  وجوه 
عزوز،)23(  بن  املكي  وال�سيخ  حامبه،)22(  با�سا 
يعملون  ــوؤالء  ه وكــان  ال�سفائحي،)24(  وا�سماعيل 
رفقة �سخ�سيات عربية وعثمانية اأمثال االأمري �سكيب 
جاوي�ص،  العزيز  وعبد  الباروين،  و�سليمان  اأر�سالن، 
كتب  وقــد  العربي،  املغرب  �سعوب  عن  للدفاع  وذلــك 
علي با�سا حامبا يف اجلرائد وال�سحف العثمانية مثل 
وجريدة  االأفــكــار،  ت�سوير  وجملة  الرتكي،  ال�سباب 
�سكان  ويدعو  الفرن�سي،  اال�ستعمار  فيها  ينتقد  طنني، 
يف  املغاربة  هــوؤالء  اأن�ساأ  وقد  للثورة،  العربي  املغرب 
جانفي  يف  وتون�ص  اجلــزائــر  ا�ستقالل  جلنة  برلني 
وا�سماعيل  ال�سريف  �سالح  ال�سيخني  برئا�سة   1916
ال�سفائحي، وكانت مهمة هذه اللجنة تتمثل يف حترير 
واالأملانية  بالعربية  الدعائية  والكتيبات  املن�سورات 
والعامل  االإ�سالمي،  املغرب  ق�سايا  ل�سالح  والفرن�سية 
اعتربوه  الذي  الفرن�سي  امل�ستعمر  وانتقاد  االإ�سالمي 

اأ�سواأ امل�سطهدين لل�سعوب.

امللخ�س:
للدعاية العثمانية واالأملانية دور يف تاأليب اجلزائريني عموما و�سكان االأورا�س ب�سفة اأخ�س يف الثورة على االحتالل الفرن�سي، 
رغم حماوالت االآلة االإعالمية الفرن�سية يف الت�سدي لها، وقد ا�ستعملت قوات املركز "اأملانيان واإيطاليا" اأدوات وقنوات ات�سال 

كثرية لن�سر فكرة الثورة على الكيان الفرن�سي، ولعل اأبرزها: الزوايا الدينية، واملبعوثني واجلوا�سي�س..اإلخ حتت الغطاء الديني 
وم�ستغلة الظروف القاهرة التي عانى منها اجلزائريني، انت�سرت االأفكار الثورية يف االأورا�س رغم االإنكار الفرن�سي لوجودها 

واأوجدت املناخ اجليو�سيا�سي املنا�سب لها، ولعب رجال الزوايا يف االإقليم االأورا�سي دورا يف الرواج لها من جهة وحتري�س اجلموع 
للثورة �سد الفرن�سيني من جهة ثانية.
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جــيدو

بفارغ  ال�ساوية  اإحتــاد  اإدارة  تنتظر 
املحلية  ال�سلطات  من  اإلتفاتة  ال�سرب 
اللعب  م�سوار  ملوا�سلة  وذلك  للمدينة 
على ورقة ال�سعود وهذا من خالل دفع 
الذين  الالعبني  م�ستحقات  من  جزء 
�سهرية  واأجـــور  منح  من  بها  يدينون 
�سيولة  اإىل  بحاجة  فالفريق  عديدة، 
باقي  ت�سيري  ملوا�سلة  معتربة  مالية 
املن�سود،  الهدف  اإىل  والو�سول  املو�سم 
اإجتماعها  خــالل  املحلية  فال�سلطات 
للفريق  املــ�ــســري  املــكــتــب  مـــع  �ــســابــقــا 
االأدوار  لعب  االإدارة  على  اإ�سرتطت 
االأوىل مقابل م�ساعدتها ودعمها قدر 
امل�ستطاع، والفريق االآن حقق املطلوب 

احلالية  الو�سعية  اأن  القول  وميكن 
تبقى  االإحتــــاد  فــريــق  يعي�سها  الــتــي 
مقلقة وب�سكل كبري ومن �ساأنها التاأثري 
اإذا  خا�سة  الفريق  م�سوار  بقية  على 
علمنا اأن القادم �سيكون اأ�سعب ويتطلب 
يف  الت�سكيلة  وو�ــســع  اجلــهــود  تظافر 
اأجــل  مــن  املمكنة  ــروف  ــظ ال اأحــ�ــســن 
التح�سري اجليد مبا اأن مرحلة العودة 
تتطلب توفر جميع الظروف ويبقى من 
مب�ستحقاتهم  املطالبة  الالعبني  حق 
عدم  اأن  كما  بها،  يدينون  التي  املالية 
ال  عليهم  �ستوؤثر  م�ستحقاتهم  ت�سوية 

مركزين  غــري  وجتعلهم  حمــال 
وهو  التدريبات  يف  متاما 

ما ال يخدم م�سلحة الفريق ب�سكل عام 
يف  االإ�ــســراع  االإدارة  على  توجب  لــذا 
الإعادة  اإياها  ومنحهم  االأمــوال  توفري 
حت�سبا  جديد  مــن  للت�سكيلة  الـــروح 

لبقية م�سوار البطولة.
كما عرب اأن�سار االإحتاد عن اإمتعا�سهم 
من تهمي�ص فريقهم يف كل مرة من طرف 
عدم  من  مت�سائلني  املحلية  ال�سلطات 
يف  للوالية  الوحيد  املمثل  اإ�ستفادة 

الرابطة الثانية من اإعانة مالية على 
ـــرى فجل  ــات االأخ ــوالي ــرق ال غـــرار ف
الدولة وفريق  بنفقات  ت�سري  النوادي 
يــوؤدي  يف م�سوار طيب �سمن  االإحتــاد 
بطولة هذا املو�سم باحتاللهم املرتبة 
ــا يــحــتــم  تــظــافــر جهود  الــثــانــيــة مم
هدف  اجــل  مــن  املــديــنــة   يف  اجلميع 
واحد وهو م�ساعدة الكتيبة ال�سفراء 

على العودة اإىل م�ساف الكبار.

ملولودية  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  رف�ص 
اأو التنازل  العلمة �سمري رقاب االإ�ستقالة 
اإدارة  جمل�ص  ل�سالح  الفريق  ت�سيري  عن 
املرا�سلة  بعد  وهــذا  التجارية  ال�سركة 
التي بعث بها اأع�ساء املجل�ص خالل االأيام 
ال�سادر  احلكم  اإىل  م�ستندين  الفارطة 
من طرف املحكمة والذي اأعاد ال�سرعية 
�سالح  يــقــوده  الــــذي  االإدارة  ملجل�ص 
توا�سل  على  توؤكد  خطوة  ويف  كراو�سي، 
احلكم  يف  الطعن  رقاب  قرر  فقد  ال�سراع 
ال�سادر من طرف املحكمة بخ�سو�ص عدم 
�سرعية اجلمعية العامة للم�ساهمني التي 

الفارطة، يف حني  ال�سنة  نهاية  جرت مع 
يف  ممثال  ال�سراع  يف  الثاين  الطرف  اأن 
على  م�سرا  يبقى  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
من  تبقى  فيما  الفريق  لت�سيري  الــعــودة 
الهاوي  النادي  اأن  خا�سة  اجلاري  املو�سم 
ت�سيري  عن  التنازل  اإتفاقية  على  وقــع 

الفريق يف وقت �سابق.
العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  وتــوا�ــســل 
من   14 ـــ  ال اجلــولــة  ملــبــاراة  حت�سرياتها 
البطولة واملقررة اأمام �سباب باتنة مبلعب 
ال�سهيد عمار حار�ص، حيث ف�سل الطاقم 
الفني اإبعاد الالعبني عن �سغط االأن�سار 

الفارطة  اجلولة  يف  امل�سجل  التعرث  بعد 
اأمام نادي التالغمة، وتعرف مقابلة هذا 
املهاجم  عودة  باتنة  �سباب  اأمام  ال�سبت 
دايري رفيق بعد اإ�ستنفاذه للعقوبة التي 
كانت م�سلطة عليه بلقاءين بعد خروجه 
ــاد  اإحت مــبــاراة  يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
عــودة  الت�سكيلة  تــعــرف  كما  خن�سلة، 
احلار�ص �سويعد الذي تعافى من االإ�سابة 

التي كان يعاين منها.
وتتجه اإدارة مولودية العلمة نحو ف�سخ 
عقود كل من يو�سف معمر ونياطي ب�سبب 
غيابهما عن تدريبات الفريق منذ مباراة 

تدر�ص  كما  تاجنانت،  دفاع 
عن  التخلي  الفريق  اإدارة 
خالل  اأخر  ثنائي  خدمات 
ب�سبب  املقبلة وهذا  الفرتة 

الفني  الطاقم  اإقتناع  عدم 
بامل�ستوى املقدم من طرف هذه 

لكناوي  املدرب  وكان  العنا�سر، 
قد اأقدم على ترقية 05 العبني 

من �سنف الرديف اإىل الفريق االأول 
االإعتماد  مــع  الــفــارطــة  االأيــــام  ــالل  خ

الت�سكيلة  يف  ال�سابة  العنا�سر  هذه  على 
االأ�سا�سية.

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

بعد تاأجيلها بـ48 �شاعة..

انهى فريق جمعية عني كر�سة مرحلة الذهاب من بطولة الق�سم الثالث هواة يف جمموعته ال�سرقية 

يف املركز ال�سابع بر�سيد 5 نقاط فقط وهي احل�سيلة الغري ايجابية خا�سة وان اجلمعية تبحث عن 

حتقيق اهدافها هذا املو�سم باأريحية لتفادي الدخول يف دوامة احل�سابات يف اآخر لقاءات البطولة.

هذا وباحلديث بلغة االأرقام فقد حققت الكتيبة احلمراء انت�سارا واحدا فقط وتعادلني ليتوقف ر�سيدها 

عند 5 نقاط يحتل بها الفريق املركز ال�سابع.

يذكر ان جمعية عني كر�سة اختتمت مرحلة االإياب بتعادل ثمني خارج قواعدها على ح�ساب اأمل �سلغوم 

العيد، حيث جنح العبي اجلمعية يف العودة يف النتيجة بعدما كانوا متاأخرين بهدف دون رد لينجحوا 

يف فر�ص التعادل والعودة بنقطة من �سلغوم العيد.

ويف ذات ال�سياق، تتنقل جمعية عني مليلة هذا اال�سبوع اىل قاي�ص ملواجهة ال�سباب املحلي يف 

لقاء بر�سم اجلولة الثامنة من عمر البطولة واالول يف مرحلة االإياب، وياأمل رفقاء 

اأمني عقون لتحقيق نتيجة ايجابية خارج قواعدهم ملوا�سلة الزحف نحو 

مراكز متقدمة على م�ستوى الرتتيب العام.

اجليباك تنهي مرحلة الذهاب يف املركز 

ال�سابع وت�سعى للتدارك يف مرحلة االإياب 

جمعية عني كر�شة 

اأمري.ج بدري.ع

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

وفاق �شطيف/ �أهلي بنغازي
كاأ�س �لكاف

�شباب عني ياقوتمولودية باتنة

�إحتاد عني �لبي�شاء

�إحتاد �ل�شاوية

مولودية �لعلمة

ريا�سة رمضان كريمالأربعاء 16 برير 2971/ 28 اأفريل  2021 املوافق لـ 16 رم�ضان 121442

قال رئي�ص فريق اإحتاد عني البي�ساء 
الو�سعية  بخ�سو�ص  بوجعادة  ب�سري 
احلالية، اأن احلالة �سعبة ونحن ن�سعى 
االإعانات  اأموال بع�ص  اأجل دخول  من 
ت�سوية  وكـــذا  الــديــون  عنا  لتخفف 
للالعبني  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
قال  وعــــود،  هــنــاك  كــانــت  اإن  وعــمــا 
متحدثنا الوعود موجودة لكن يلزمنا 
االآن امللمو�ص، هنا يكمن امل�سكل فيجب 
االأمـــوال  جلب  وقــت  اأقـــرب  يف  علينا 

على االأقل كي ن�سدد منح املباريات ثم 
الالعبني  على  ويجب  االأجــور،  بعدها 
ت�سيري  باأن  ويعلمون  عقالء  يكونوا  اأن 
الفرق مل يعد مثل املو�سم املا�سي فوباء 
جميع  على  اأثر  )الكوفيد19(  كورونا 
فالكل  االإحتــاد  فريق  فيها  مبا  الفرق 
وهو  الفريق  يف  ال�سائد  الو�سع  يعلم 
لي�ص وليد اليوم الأن الو�سع احلايل هو 

نتائج واأثار موا�سم �سابقة. 
كما بدا الرئي�ص بوجعادة را�سيا على 

خالل  الفريق  �سّجلها  التي  النتائج 
يف  وقــال  البطولة  من  االأول  ال�سطر 
بع�ص  ع�سنا  اأن  "بعد  ال�سياق:  هــذا 
على  التاأكيد  فيمكن  املالية،  امل�ساكل 
اأن م�سوارنا يف مرحلة الذهاب كان يف 
نتواجد  التي  املرتبة  اأن  كما  امل�ستوى، 
اأن  نتمّنى  واالآن  م�سّرفة،  تبقى  فيها 
كافة  من  اأح�سن  العودة  مرحلة  تكون 
القادمة  املــرحــلــة  وعـــن  النواحي" 
اإىل  "ن�سعى  قــائــال:  حديثه  فوا�سل 

ــني مــــردود الــفــريــق اأكــــرث، الأن  حتــ�ــسّ
اإيجابية  نتائج  لت�سجيل  ذلك �سروري 
ت�ساعدنا على التقدم يف �سلم الرتتيب، 
اإىل  الــو�ــســول  الــنــجــاح يف  وبــالــتــايل 
البقاء  يف  املتمثل  الرئي�سي  الــهــدف 

باأريحية تامة".

اجلمعية العامة اال�ستثنائية تعقد اليوم وال�سلطات 
املحلية مطالبة بالتدخل 

االإدارة تراهن على الدخول بقوة
 يف مرحلة العودة

ب�سري بوجعادة "االأزمة املالية اأثرت علينا كثريا 
ونتائج مرحلة الذهاب اإيجابية"

االإدارة تنتظر اإلتفاتة من ال�سلطات ملوا�سلة اللعب على ال�سعود

رقاب يرف�س االإن�سحاب وقب�سة حديدية مع ال�سركة التجارية

الوفاق مطالب بالفوز وانتظار تعرث 
اإينيمبا لك�سب تاأ�سرية التاأهل

تعقد ع�سية اليوم ابتداء من ال�ساعة الثالثة 
الريا�سي  بالقطب  املحا�سرات  بقاعة  والن�ص 
العامة  اجلــمــعــيــة  كــ�ــســيــدة،  بــحــي  ــثــقــايف  ال
اال�ستثنائية لفريق مولودية باتنة بعد اأن كان 
مربجما اأن تعقد ع�سية اأم�ص االأول وتاأجلت بـ 
48 �ساعة ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب القانوين 

ح�سب ممثل ال�سباب والريا�سة.
هذه  تعقد  اأن  املولودية  حمبي  ويــاأمــل  هــذا 
�سفحة  لــطــي  ظـــروف  اأحــ�ــســن  يف  اجلــمــعــيــة 
يف  والتفكري  زيداين  م�سعود  الرئي�ص  ا�ستقالة 
الذي  الفريق  اإنقاذ  على  والعمل  قــادم  هو  ما 

ي�سري بخطى ثابتة نحو ال�سقوط.
العامة  اجلمعية  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن  هذا 
لتفادي  اأمنية  تعزيزات  اليوم  اال�ستثنائية 
تكرار ما حدث اأم�ص االأول، والعمل على �سريورة 

اأ�سغال هذه اجلمعية العامة اال�ستثنائية.
الفريق  ان  مــن  وبالرغم  مغاير،  �سياق  ويف 
ي�سري بخطى ثابتة نحو ال�سقوط واأمال بقاءه 
ال  البوبية  وحمبي  ع�ساق  اأن  اإال  منعدمة  جد 
يزالون مت�سبثني ويرف�سون رمي املن�سفة حيث 
االآن�سار  كل  النادي  حميط  من  املقربني  نا�سد 
موا�سلة  على  والعمل  جديد  من  ال�سمل  للم 

ال�سراع الآخر رمق من البطولة ل�سمان البقاء

كما مت عقد اجتماع بني االأن�سار ع�سية اأم�ص 
ملناق�سة اأو�ساع الفريق واإعادة ت�سطري برنامج 
وكذا  الالعبني  حتفيز  ق�سد  القادمة  للقاءات 
املكتب امل�سري اجلديد والوقوف وراءه لتحقيق 
نتائج ايجابية قد تعيد �سيئا من االمل للفريق 

الباحث عن �سمان البقاء.
وعلى �سعيد اآخر، نا�سد ان�سار مولودية باتنة 
رئي�ص  من  املحلية  وال�سلطات  الو�سية  اجلهات 

وكذا  باتنة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
واعادة  للتدخل  مزهود  توفيق  الوالية  وايل 
الذي  الفريق  وان�سغاالت  م�ساكل  يف  النظر 
ي�سري نحو املجهول ويعاين العديد من االأزمات، 
مطالبني من اجلهات امل�سوؤولة العمل على ايجاد 
حلول تر�سي جميع االأطراف وتخدم م�سلحة 
جحيم  اىل  ال�سقوط  تر�سيم  قبل  الفريق 

الق�سم الثالث.

حتقيق  على  ياقوت  عني  �سباب  ت�سكيلة  تبحث 
من  العودة  ملرحلة  االإفتتاحية  املباراة  يف  الفوز 
بطولة مابني الرابطات واملقررة ع�سية هذا ال�سبت 
الثالثة  ال�ساعة  من  بداية  الطارف  اأوملبي  اأمــام 
زواال مبلعب "حمجوب ال�سبتي"، حيث يبقى طموح 
لتفادي  الفوز  حتقيق  هو  الياقوتية  الت�سكيلة 
على  باللعب  املتعلقة  احل�سابات  يف  مبكرا  الدخول 
تفادي ال�سقوط خا�سة يف ظل الفارق ال�سئيل بينه 
االإنت�سار  فتحقيق  االأخــرية  املرتبة  �ساحب  وبني 
من  ال�سباب  �سيمكن  الطارف  اأوملبي  ال�سيف  اأمــام 

التقدم اأكرث يف الرتتيب قبل املنعرجات املهمة التي 
تنتظر الفريق يف اجلوالت املقبلة ويجدر االإ�سارة 
"ال�سياري" بقيادة لزهر عموري مل  اإدارة  اأن  اإليه 
تكن را�سية عن التعرث امل�سجل يف اجلولة االأخرية 
من مرحلة الذهاب اأمام حمراء عنابة وهو االأمر 
ب�سرورة  املطالبة  مع  اللهجة  ي�سدد  جعله  الــذي 
مقابلة  من  بداية  االنت�سارات  �سكة  اإىل  العودة 
الديار  داخــل  مربمج  اللقاء  اأن  خا�سة  الــطــارف 
لو�سعية  بالنظر  جديدة  نقاط  الإهدار  جمال  وال 

الفريق يف الرتتيب.

بداية  اليوم  �سهرة  �سطيف  وفاق  يخو�ص 
يف  مباراة  اأخــر  ليال  العا�سرة  ال�ساعة  من 
خالل  من  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات  دوري 
مقابلة  يف  الليبي  بنغازي  اأهــلــي  مواجهة 
اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  ح�سم  اأجل  من  فا�سلة 
حيث  املناف�سة،  هذه  من  النهائي  ربع  الدور 
الفوز  حتقيق  على  ــربا  جم الــوفــاق  يبقى 
اإينيمبا  املجموعة  و�سيف  تعرث  واإنتظار 

النيجريي.
جمربة  ال�سطايفية  الت�سكيلة  وتبقى 
اإىل  الو�سول  اأجــل  من  الفوز  حتقيق  على 
اإىل  التاأهل  اأن مفتاح  08 غري  النقطة رقم 
اأي�سا  مير  املناف�سة  هذه  من  القادم  الــدور 
اإينيمبا النيجريي  عرب تعرث ثاين الرتتيب 
ـــدو  اأورالن اأمـــام  ملعبه  على  نــقــاط(   07(
الفريق  تعادل  اأو  هزمية  اأن  حيث  بريات�ص 
يف  الــوفــاق،  م�سلحة  يف  �ست�سب  النيجريي 
اإينيمبا يجعل تاأهل الوفاق يف  اأن فوز  حني 

حكم امل�ستحيل.
مباراة  يف  ــاق  ــوف ال ت�سكيلة  عــن  ويغيب 
بداعي  ولعريبي  بياز  لعوايف،  من  كل  اليوم 
تبقى  بينما  منها،  يعانون  التي  االإ�سابة 
متوقفة  غ�سة  الهجومي  اجلناح  م�ساركة 
يبقى  كما  الــفــنــي،  الــطــاقــم  قــــرارات  على 
الثالثي اجلديد جابو، زيتي وبن لبنة غري 
معنيني بهذه املباراة، ومن جانبه فاإن املدرب 
لهذه  املنا�سبة  اخلطة  ح�سر  الكوكي  نبيل 

املباراة حيث يبقى الرهان كبريا على العبي 
اخلط االأمامي من اأجل �سنع الفارق خا�سة 
ال�سابقة  مباريات  �سوء  وعلى  املناف�ص  اأن 

يعاين من الناحية الدفاعية.
ووجد اأهلي بنغازي �سعوبات كبرية من اأجل 
الرحلة  اإلغاء  ظل  يف  اجلزائر  اإىل  القدوم 
والتي  اأم�ص  اأول  مقررة  كانت  التي  اجلوية 
مت تاأجيلها اإىل غاية نهار االأم�ص بعد توفري 
ال�سلطات  طــرف  مــن  خا�سة  جوية  رحلة 
معنيا  كان  الليبي  الفريق  اأن  علما  الليبية، 
 08 اأر�سية ملعب  اأم�ص على  بالتدرب �سهرة 
ماي، ومت تعيني ثالثي حتكيم تون�سي ملباراة 
اليوم بني الوفاق واأهلي بنغازي ويتعلق االأمر 
حممد  مب�ساعدة  ال�سرايري  يو�سف  بكل 
احلكم  اأن  حني  يف  اهلل،  برك  واأمــني  باكري 
املالكي،  حمرز  وهو  اأي�سا  تون�ص  من  الرابع 
املبا�سر عرب  بالنقل  املباراة معنية  و�ستكون 
ف�سال  العمومي  للتلفزيون  االأر�سية  القناة 

عن قناة بني اأن �سبورت 06.
ال�سبت  تاريخ  املحرتفة  الرابطة  وحددت 
08 ماي املقبل موعدا الإجراء مقابلة الدور 
الرابطة بني وفاق  كاأ�ص  الثاين من منافية 
رم�سانية  �سهرة  يف  تلم�سان  ووداد  �سطيف 
ليال،  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية 
علما اأن الوفاق �سيواجه قبلها كل من �سبيبة 
العا�سمة  واإحتاد  ماي  الفاحت  يوم  �سكيكدة 

يوم 04 ماي.



بفارغ  ال�ساوية  اإحتــاد  اإدارة  تنتظر 
املحلية  ال�سلطات  من  اإلتفاتة  ال�سرب 
اللعب  م�سوار  ملوا�سلة  وذلك  للمدينة 
على ورقة ال�سعود وهذا من خالل دفع 
الذين  الالعبني  م�ستحقات  من  جزء 
�سهرية  واأجـــور  منح  من  بها  يدينون 
�سيولة  اإىل  بحاجة  فالفريق  عديدة، 
باقي  ت�سيري  ملوا�سلة  معتربة  مالية 
املن�سود،  الهدف  اإىل  والو�سول  املو�سم 
اإجتماعها  خــالل  املحلية  فال�سلطات 
للفريق  املــ�ــســري  املــكــتــب  مـــع  �ــســابــقــا 
االأدوار  لعب  االإدارة  على  اإ�سرتطت 
االأوىل مقابل م�ساعدتها ودعمها قدر 
امل�ستطاع، والفريق االآن حقق املطلوب 

احلالية  الو�سعية  اأن  القول  وميكن 
تبقى  االإحتــــاد  فــريــق  يعي�سها  الــتــي 
مقلقة وب�سكل كبري ومن �ساأنها التاأثري 
اإذا  خا�سة  الفريق  م�سوار  بقية  على 
علمنا اأن القادم �سيكون اأ�سعب ويتطلب 
يف  الت�سكيلة  وو�ــســع  اجلــهــود  تظافر 
اأجــل  مــن  املمكنة  ــروف  ــظ ال اأحــ�ــســن 
التح�سري اجليد مبا اأن مرحلة العودة 
تتطلب توفر جميع الظروف ويبقى من 
مب�ستحقاتهم  املطالبة  الالعبني  حق 
عدم  اأن  كما  بها،  يدينون  التي  املالية 
ال  عليهم  �ستوؤثر  م�ستحقاتهم  ت�سوية 

مركزين  غــري  وجتعلهم  حمــال 
وهو  التدريبات  يف  متاما 

ما ال يخدم م�سلحة الفريق ب�سكل عام 
يف  االإ�ــســراع  االإدارة  على  توجب  لــذا 
الإعادة  اإياها  ومنحهم  االأمــوال  توفري 
حت�سبا  جديد  مــن  للت�سكيلة  الـــروح 

لبقية م�سوار البطولة.
كما عرب اأن�سار االإحتاد عن اإمتعا�سهم 
من تهمي�ص فريقهم يف كل مرة من طرف 
عدم  من  مت�سائلني  املحلية  ال�سلطات 
يف  للوالية  الوحيد  املمثل  اإ�ستفادة 

الرابطة الثانية من اإعانة مالية على 
ـــرى فجل  ــات االأخ ــوالي ــرق ال غـــرار ف
الدولة وفريق  بنفقات  ت�سري  النوادي 
يــوؤدي  يف م�سوار طيب �سمن  االإحتــاد 
بطولة هذا املو�سم باحتاللهم املرتبة 
ــا يــحــتــم  تــظــافــر جهود  الــثــانــيــة مم
هدف  اجــل  مــن  املــديــنــة   يف  اجلميع 
واحد وهو م�ساعدة الكتيبة ال�سفراء 

على العودة اإىل م�ساف الكبار.

ملولودية  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  رف�ص 
اأو التنازل  العلمة �سمري رقاب االإ�ستقالة 
اإدارة  جمل�ص  ل�سالح  الفريق  ت�سيري  عن 
املرا�سلة  بعد  وهــذا  التجارية  ال�سركة 
التي بعث بها اأع�ساء املجل�ص خالل االأيام 
ال�سادر  احلكم  اإىل  م�ستندين  الفارطة 
من طرف املحكمة والذي اأعاد ال�سرعية 
�سالح  يــقــوده  الــــذي  االإدارة  ملجل�ص 
توا�سل  على  توؤكد  خطوة  ويف  كراو�سي، 
احلكم  يف  الطعن  رقاب  قرر  فقد  ال�سراع 
ال�سادر من طرف املحكمة بخ�سو�ص عدم 
�سرعية اجلمعية العامة للم�ساهمني التي 

الفارطة، يف حني  ال�سنة  نهاية  جرت مع 
يف  ممثال  ال�سراع  يف  الثاين  الطرف  اأن 
على  م�سرا  يبقى  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
من  تبقى  فيما  الفريق  لت�سيري  الــعــودة 
الهاوي  النادي  اأن  خا�سة  اجلاري  املو�سم 
ت�سيري  عن  التنازل  اإتفاقية  على  وقــع 

الفريق يف وقت �سابق.
العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  وتــوا�ــســل 
من  ـــ   ال اجلــولــة  ملــبــاراة  حت�سرياتها 
البطولة واملقررة اأمام �سباب باتنة مبلعب 
ال�سهيد عمار حار�ص، حيث ف�سل الطاقم 
الفني اإبعاد الالعبني عن �سغط االأن�سار 

الفارطة  اجلولة  يف  امل�سجل  التعرث  بعد 
اأمام نادي التالغمة، وتعرف مقابلة هذا 
املهاجم  عودة  باتنة  �سباب  اأمام  ال�سبت 
دايري رفيق بعد اإ�ستنفاذه للعقوبة التي 
كانت م�سلطة عليه بلقاءين بعد خروجه 
ــاد  اإحت مــبــاراة  يف  احلــمــراء  بالبطاقة 
عــودة  الت�سكيلة  تــعــرف  كما  خن�سلة، 
احلار�ص �سويعد الذي تعافى من االإ�سابة 

التي كان يعاين منها.
وتتجه اإدارة مولودية العلمة نحو ف�سخ 
عقود كل من يو�سف معمر ونياطي ب�سبب 
غيابهما عن تدريبات الفريق منذ مباراة 

تدر�ص  كما  تاجنانت،  دفاع 
عن  التخلي  الفريق  اإدارة 
خالل  اأخر  ثنائي  خدمات 
ب�سبب  املقبلة وهذا  الفرتة 

الفني  الطاقم  اإقتناع  عدم 
بامل�ستوى املقدم من طرف هذه 

لكناوي  املدرب  وكان  العنا�سر، 
قد اأقدم على ترقية  العبني 

من �سنف الرديف اإىل الفريق االأول 
االإعتماد  مــع  الــفــارطــة  االأيــــام  ــالل  خ

الت�سكيلة  يف  ال�سابة  العنا�سر  هذه  على 
االأ�سا�سية.

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

بعد تاأجيلها بـ �شاعة..

انهى فريق جمعية عني كر�سة مرحلة الذهاب من بطولة الق�سم الثالث هواة يف جمموعته ال�سرقية 

يف املركز ال�سابع بر�سيد  نقاط فقط وهي احل�سيلة الغري ايجابية خا�سة وان اجلمعية تبحث عن 

حتقيق اهدافها هذا املو�سم باأريحية لتفادي الدخول يف دوامة احل�سابات يف اآخر لقاءات البطولة.

هذا وباحلديث بلغة االأرقام فقد حققت الكتيبة احلمراء انت�سارا واحدا فقط وتعادلني ليتوقف ر�سيدها 

عند  نقاط يحتل بها الفريق املركز ال�سابع.

يذكر ان جمعية عني كر�سة اختتمت مرحلة االإياب بتعادل ثمني خارج قواعدها على ح�ساب اأمل �سلغوم 

العيد، حيث جنح العبي اجلمعية يف العودة يف النتيجة بعدما كانوا متاأخرين بهدف دون رد لينجحوا 

يف فر�ص التعادل والعودة بنقطة من �سلغوم العيد.

ويف ذات ال�سياق، تتنقل جمعية عني مليلة هذا اال�سبوع اىل قاي�ص ملواجهة ال�سباب املحلي يف 

لقاء بر�سم اجلولة الثامنة من عمر البطولة واالول يف مرحلة االإياب، وياأمل رفقاء 

اأمني عقون لتحقيق نتيجة ايجابية خارج قواعدهم ملوا�سلة الزحف نحو 

مراكز متقدمة على م�ستوى الرتتيب العام.

اجليباك تنهي مرحلة الذهاب يف املركز 

ال�سابع وت�سعى للتدارك يف مرحلة االإياب 

جمعية عني كر�شة 

اأمري.ج بدري.ع

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

وفاق �شطيف/ �أهلي بنغازي
كاأ�س �لكاف

�شباب عني ياقوتمولودية باتنة

�إحتاد عني �لبي�شاء

�إحتاد �ل�شاوية

مولودية �لعلمة

ريا�سة /  اأفريل   املوافق لـ  رم�ضان  رمضان كريمالأربعاء  برير 

قال رئي�ص فريق اإحتاد عني البي�ساء 
الو�سعية  بخ�سو�ص  بوجعادة  ب�سري 
احلالية، اأن احلالة �سعبة ونحن ن�سعى 
االإعانات  اأموال بع�ص  اأجل دخول  من 
ت�سوية  وكـــذا  الــديــون  عنا  لتخفف 
للالعبني  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
قال  وعــــود،  هــنــاك  كــانــت  اإن  وعــمــا 
متحدثنا الوعود موجودة لكن يلزمنا 
االآن امللمو�ص، هنا يكمن امل�سكل فيجب 
االأمـــوال  جلب  وقــت  اأقـــرب  يف  علينا 

على االأقل كي ن�سدد منح املباريات ثم 
الالعبني  على  ويجب  االأجــور،  بعدها 
ت�سيري  باأن  ويعلمون  عقالء  يكونوا  اأن 
الفرق مل يعد مثل املو�سم املا�سي فوباء 
جميع  على  اأثر   ) )الكوفيد كورونا 
فالكل  االإحتــاد  فريق  فيها  مبا  الفرق 
وهو  الفريق  يف  ال�سائد  الو�سع  يعلم 
لي�ص وليد اليوم الأن الو�سع احلايل هو 

نتائج واأثار موا�سم �سابقة. 
كما بدا الرئي�ص بوجعادة را�سيا على 

خالل  الفريق  �سّجلها  التي  النتائج 
يف  وقــال  البطولة  من  االأول  ال�سطر 
بع�ص  ع�سنا  اأن  بعد  ال�سياق:  هــذا 
على  التاأكيد  فيمكن  املالية،  امل�ساكل 
اأن م�سوارنا يف مرحلة الذهاب كان يف 
نتواجد  التي  املرتبة  اأن  كما  امل�ستوى، 
اأن  نتمّنى  واالآن  م�سّرفة،  تبقى  فيها 
كافة  من  اأح�سن  العودة  مرحلة  تكون 
القادمة  املــرحــلــة  وعـــن  النواحي
اإىل  ن�سعى  قــائــال:  حديثه  فوا�سل 

ــني مــــردود الــفــريــق اأكــــرث، الأن  حتــ�ــسّ
اإيجابية  نتائج  لت�سجيل  ذلك �سروري 
ت�ساعدنا على التقدم يف �سلم الرتتيب، 
اإىل  الــو�ــســول  الــنــجــاح يف  وبــالــتــايل 
البقاء  يف  املتمثل  الرئي�سي  الــهــدف 

. باأريحية تامة

اجلمعية العامة اال�ستثنائية تعقد اليوم وال�سلطات 
املحلية مطالبة بالتدخل 

االإدارة تراهن على الدخول بقوة
 يف مرحلة العودة

االأزمة املالية اأثرت علينا كثريا  ب�سري بوجعادة 
ونتائج مرحلة الذهاب اإيجابية

االإدارة تنتظر اإلتفاتة من ال�سلطات ملوا�سلة اللعب على ال�سعود

رقاب يرف�س االإن�سحاب وقب�سة حديدية مع ال�سركة التجارية

الوفاق مطالب بالفوز وانتظار تعرث 
اإينيمبا لك�سب تاأ�سرية التاأهل

تعقد ع�سية اليوم ابتداء من ال�ساعة الثالثة 
الريا�سي  بالقطب  املحا�سرات  بقاعة  والن�ص 
العامة  اجلــمــعــيــة  كــ�ــســيــدة،  بــحــي  ــثــقــايف  ال
اال�ستثنائية لفريق مولودية باتنة بعد اأن كان 
مربجما اأن تعقد ع�سية اأم�ص االأول وتاأجلت بـ 
 �ساعة ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب القانوين 

ح�سب ممثل ال�سباب والريا�سة.
هذه  تعقد  اأن  املولودية  حمبي  ويــاأمــل  هــذا 
�سفحة  لــطــي  ظـــروف  اأحــ�ــســن  يف  اجلــمــعــيــة 
يف  والتفكري  زيداين  م�سعود  الرئي�ص  ا�ستقالة 
الذي  الفريق  اإنقاذ  على  والعمل  قــادم  هو  ما 

ي�سري بخطى ثابتة نحو ال�سقوط.
العامة  اجلمعية  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن  هذا 
لتفادي  اأمنية  تعزيزات  اليوم  اال�ستثنائية 
تكرار ما حدث اأم�ص االأول، والعمل على �سريورة 

اأ�سغال هذه اجلمعية العامة اال�ستثنائية.
الفريق  ان  مــن  وبالرغم  مغاير،  �سياق  ويف 
ي�سري بخطى ثابتة نحو ال�سقوط واأمال بقاءه 
ال  البوبية  وحمبي  ع�ساق  اأن  اإال  منعدمة  جد 
يزالون مت�سبثني ويرف�سون رمي املن�سفة حيث 
االآن�سار  كل  النادي  حميط  من  املقربني  نا�سد 
موا�سلة  على  والعمل  جديد  من  ال�سمل  للم 

ال�سراع الآخر رمق من البطولة ل�سمان البقاء

كما مت عقد اجتماع بني االأن�سار ع�سية اأم�ص 
ملناق�سة اأو�ساع الفريق واإعادة ت�سطري برنامج 
وكذا  الالعبني  حتفيز  ق�سد  القادمة  للقاءات 
املكتب امل�سري اجلديد والوقوف وراءه لتحقيق 
نتائج ايجابية قد تعيد �سيئا من االمل للفريق 

الباحث عن �سمان البقاء.
وعلى �سعيد اآخر، نا�سد ان�سار مولودية باتنة 
رئي�ص  من  املحلية  وال�سلطات  الو�سية  اجلهات 

وكذا  باتنة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
واعادة  للتدخل  مزهود  توفيق  الوالية  وايل 
الذي  الفريق  وان�سغاالت  م�ساكل  يف  النظر 
ي�سري نحو املجهول ويعاين العديد من االأزمات، 
مطالبني من اجلهات امل�سوؤولة العمل على ايجاد 
حلول تر�سي جميع االأطراف وتخدم م�سلحة 
جحيم  اىل  ال�سقوط  تر�سيم  قبل  الفريق 

الق�سم الثالث.

حتقيق  على  ياقوت  عني  �سباب  ت�سكيلة  تبحث 
من  العودة  ملرحلة  االإفتتاحية  املباراة  يف  الفوز 
بطولة مابني الرابطات واملقررة ع�سية هذا ال�سبت 
الثالثة  ال�ساعة  من  بداية  الطارف  اأوملبي  اأمــام 
، حيث يبقى طموح  حمجوب ال�سبتي زواال مبلعب 
لتفادي  الفوز  حتقيق  هو  الياقوتية  الت�سكيلة 
على  باللعب  املتعلقة  احل�سابات  يف  مبكرا  الدخول 
تفادي ال�سقوط خا�سة يف ظل الفارق ال�سئيل بينه 
االإنت�سار  فتحقيق  االأخــرية  املرتبة  �ساحب  وبني 
من  ال�سباب  �سيمكن  الطارف  اأوملبي  ال�سيف  اأمــام 

التقدم اأكرث يف الرتتيب قبل املنعرجات املهمة التي 
تنتظر الفريق يف اجلوالت املقبلة ويجدر االإ�سارة 
بقيادة لزهر عموري مل  ال�سياري اإدارة  اأن  اإليه 
تكن را�سية عن التعرث امل�سجل يف اجلولة االأخرية 
من مرحلة الذهاب اأمام حمراء عنابة وهو االأمر 
ب�سرورة  املطالبة  مع  اللهجة  ي�سدد  جعله  الــذي 
مقابلة  من  بداية  االنت�سارات  �سكة  اإىل  العودة 
الديار  داخــل  مربمج  اللقاء  اأن  خا�سة  الــطــارف 
لو�سعية  بالنظر  جديدة  نقاط  الإهدار  جمال  وال 

الفريق يف الرتتيب.

بداية  اليوم  �سهرة  �سطيف  وفاق  يخو�ص 
يف  مباراة  اأخــر  ليال  العا�سرة  ال�ساعة  من 
خالل  من  الكاف  لكاأ�ص  املجموعات  دوري 
مقابلة  يف  الليبي  بنغازي  اأهــلــي  مواجهة 
اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  ح�سم  اأجل  من  فا�سلة 
حيث  املناف�سة،  هذه  من  النهائي  ربع  الدور 
الفوز  حتقيق  على  ــربا  جم الــوفــاق  يبقى 
اإينيمبا  املجموعة  و�سيف  تعرث  واإنتظار 

النيجريي.
جمربة  ال�سطايفية  الت�سكيلة  وتبقى 
اإىل  الو�سول  اأجــل  من  الفوز  حتقيق  على 
اإىل  التاأهل  اأن مفتاح  النقطة رقم  غري 
اأي�سا  مير  املناف�سة  هذه  من  القادم  الــدور 
اإينيمبا النيجريي  عرب تعرث ثاين الرتتيب 
ـــدو  اأورالن اأمـــام  ملعبه  على  نــقــاط(   (
الفريق  تعادل  اأو  هزمية  اأن  حيث  بريات�ص 
يف  الــوفــاق،  م�سلحة  يف  �ست�سب  النيجريي 
اإينيمبا يجعل تاأهل الوفاق يف  اأن فوز  حني 

حكم امل�ستحيل.
مباراة  يف  ــاق  ــوف ال ت�سكيلة  عــن  ويغيب 
بداعي  ولعريبي  بياز  لعوايف،  من  كل  اليوم 
تبقى  بينما  منها،  يعانون  التي  االإ�سابة 
متوقفة  غ�سة  الهجومي  اجلناح  م�ساركة 
يبقى  كما  الــفــنــي،  الــطــاقــم  قــــرارات  على 
الثالثي اجلديد جابو، زيتي وبن لبنة غري 
معنيني بهذه املباراة، ومن جانبه فاإن املدرب 
لهذه  املنا�سبة  اخلطة  ح�سر  الكوكي  نبيل 

املباراة حيث يبقى الرهان كبريا على العبي 
اخلط االأمامي من اأجل �سنع الفارق خا�سة 
ال�سابقة  مباريات  �سوء  وعلى  املناف�ص  اأن 

يعاين من الناحية الدفاعية.
ووجد اأهلي بنغازي �سعوبات كبرية من اأجل 
الرحلة  اإلغاء  ظل  يف  اجلزائر  اإىل  القدوم 
والتي  اأم�ص  اأول  مقررة  كانت  التي  اجلوية 
مت تاأجيلها اإىل غاية نهار االأم�ص بعد توفري 
ال�سلطات  طــرف  مــن  خا�سة  جوية  رحلة 
معنيا  كان  الليبي  الفريق  اأن  علما  الليبية، 
اأر�سية ملعب   اأم�ص على  بالتدرب �سهرة 
ماي، ومت تعيني ثالثي حتكيم تون�سي ملباراة 
اليوم بني الوفاق واأهلي بنغازي ويتعلق االأمر 
حممد  مب�ساعدة  ال�سرايري  يو�سف  بكل 
احلكم  اأن  حني  يف  اهلل،  برك  واأمــني  باكري 
املالكي،  حمرز  وهو  اأي�سا  تون�ص  من  الرابع 
املبا�سر عرب  بالنقل  املباراة معنية  و�ستكون 
ف�سال  العمومي  للتلفزيون  االأر�سية  القناة 

. عن قناة بني اأن �سبورت 
ال�سبت  تاريخ  املحرتفة  الرابطة  وحددت 
 ماي املقبل موعدا الإجراء مقابلة الدور 
الرابطة بني وفاق  كاأ�ص  الثاين من منافية 
رم�سانية  �سهرة  يف  تلم�سان  ووداد  �سطيف 
ليال،  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية 
علما اأن الوفاق �سيواجه قبلها كل من �سبيبة 
العا�سمة  واإحتاد  ماي  الفاحت  يوم  �سكيكدة 

يوم  ماي.
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الدعوات  من  الكثري  اإنطلقت 
مقاطعة  عــلــى  للعمل  اجلــــادة 
ــت  ــع ــف املـــنـــتـــوجـــات الـــتـــي ارت
اأ�سعارها، ب�سكل تراتبي، فما اإن 
البي�ص،  وقبله  الدجاج  ارتفع 
ندرة  الــزيــت  لــه  تــداعــت  حتى 
ال�سكر  اإىل  و�ــســوال  وغــــالء، 
واخلــ�ــســر، وغــريهــم مــن املــواد 
ملتهبة  قائمة  يف  واملنتجات 
ت�سب  اأنها  ورغم  اخلْبت،  تاأبى 

يف ال�سالح العام لو مت التجاوب 
وعرو�ص  االأ�سعار  لعودة  معها 
املواد والطلب عليها اإىل ن�سابها؛ 
الكبري،  االإقبال  تلق  اأنها مل  اإال 
اأو حتى الرغبة فيها واقت�سرت 
لها،  الـــفـــردي  التطبيق  عــلــى 
و�سائل  المـــبـــاالة  ــع  م خــا�ــســة 
بها  املخت�سة  واجلهات  االإعــالم 
عليها  الــ�ــســوء  ت�سليط  وعـــدم 

بال�سكل الالزم.

حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�ص  وكـــان 
قد  لــه  لــقــاء  يف  ـــدي،  زب م�سطفي  امل�ستهلك 

ج�سع  اإىل  رم�سان  �سهر  يف  االأ�سعار  اأرجعارتفاع 
توفر  عدم  اإىل  امل�ستهلكني،باالإ�سافة  و�سلوك  التجار 

معرفة  عــدم  "اإىل  يــوؤدي  ما  منظم  �سوق  على  اجلــزائــر 
وزير  اأدرجها  التي  احلجج  نف�ص  وهي  املنتوج"،  تتبع  �سل�سلة 

التجارة رزيق، االأ�سبوع الفارط، موؤكدا على عودة اأ�سعار املواد 
اإرتفاعا كبريا منذ بداية  ذات االإ�ستهالك الوا�سع، والتي عرفت 

�سهر رم�سان اإىل م�ستوياتها العادية قريبا، فيما مل يقدم التجار والباعة 
اأ�سبابا �سريحة لالأمر، بني من ين�سبها الأ�سواق اجلملة، ولندرة بع�ص املواد، 
وحتى التما�سي يف رفع االأ�سعار مع ما هو حا�سل ب�سكل عام، وهو ما اأبانه 
االآن،  حلد  الرفع  يف  الرئي�سي  املت�سبب  حتديد  عدم  عن  غ�سبان،  ال�سيد 

نظرا لرمي كل طرف الكرة لالآخر. 

الدين  ح�سام  الدكتور  اأكد  ال�سياق،  ذات  يف 
االأعمال  اإدارة  يف  حما�سر  اأ�ستاذ  غ�سبان، 
املقاطعة  كــون  ورغــم  ــه  اأن ب�سكرة،  بجامعة 
"�سلوكا ح�ساريا، اأثبت فعاليته وجناعته على 
التي  االأ�سعار  التاريخ، يف مواجهة غالء  مدار 
يف  �سواء  خ�سو�سا،  املنا�سبات  حلول  مع  تربز 
اجلزائر اأو بقية الدول النامية ب�سكل عام"، 
حاجة  ا�ستغالل  اإىل  التجار  ي�سعى  حيث 
برفع  ليقوموا  ال�سلع،  هــذه  اإىل  املــواطــنــني 
ا�ستخدام  اأو  العر�ص  تخفي�ص  عرب  �سعرها، 
اأخرى، مثل ما نعاي�سه  اأخالقية  اأ�ساليب غري 

العر�ص  يف  تواجدا  تعرف  التي  اخل�سر  مع 
ح�سب  املقاطعة،  وتعد  الثمن،  يف  وارتفاعا 
الرتباطها  فعاال،  �سلوكا  غ�سبان،  االأ�ستاذ 
حتدد  االأ�سعار  كانت  فاإن  والطلب،  بالعر�ص 
والطلب،  العر�ص  بــني  ــوازن  ــت ال عــرب  دائــمــا 
يــوؤدي  معينة،  �سلع  �ــســراء  ــدم  وع تــرك  ــاإن  ف
زيــادة  وبــالــتــايل  ــواق  ــس االأ� يف  تراكمها  اإىل 
يوؤدي  ما  وهو  الطلب،  ونق�ص  عليها  العر�ص 
اإىلانخفا�ص االأ�سعار، خا�سة بالن�سبة للمواد 
االأ�سا�سية و�سريعة التلف التي ميكن اأن تتاأثر 

ب�سكل كبري ب�سيا�سة املقاطعة.

كحل  موجود،  هو  ملا  الر�سوخ  واقع  جاء 
اأغلبية  �سيوعا وعمال به من قبل  االأكرث 
اأيــن  فــئــاتــهــم،  تــعــدد  عــلــى  امل�ستجوبني 
"ماعندنامانديروا"و"احلال  اأنهم  قالوا 
بيدنا  ولي�ص  اجلــمــيــع،  على  بع�سه  مــن 
مولود،  ال�سيد  �سرح  حيث  اآخر"،  حــل 
معا  يت�سوقان  كــانــا  �سديقان  وحمــمــد، 
يتوجب علينا  واأبناء  لدينا عائالت  "اأنه 
اأم نرتكهم  ق�ساء حاجاتهم، و�سد رمقهم، 
ال�سهر  يف  واأنــنــا  خا�سة  جوعا،  ميوتون 
كبار  على  االأمــر  يقت�سر  ومل  الف�سيل"، 
هذه  مثل  يف  بتعنتهم  املــعــروفــني  ال�سن 
باللهث خلف كل ما هو  املواقف واالأمــور، 
نادر وغال بغية اإيجاده واقتنائه وطماأنة 
قلوبهم بروؤية تلك املواد يف منازلهم، ولو 
املالية  وقدراتهم  جيوبهم  ح�ساب  على 
االأمر  بل تعدى  مبادئهم،  واملادية وحتى 
املفرت�ص  من  الــذي  املثقف  ال�سباب  اإىل 
اأبدت  اأيــن  للغري،  ودافعا  قــدوة  يكون  اأن 
الكثري من الفتيات بني طالبات وموظفات 
عليهن،  الــ�ــســوؤال  ــرح  ط مــن  ا�ستغرابهن 
نقا�ص،  اإىل  يحتاج  ال  االأمـــر  فح�سبهن 
دون  لــذيــذة  اأطــبــاق  حت�سري  لنا  فكيف 
مكونات اأ�سلية يعتمد مذاقها عليها، على 
غرار اللحم اأو البطاطا وغريها من املواد 
اأثمانها  �سقف  ارتفع  لو  حتى  واملكونات، 
اأ�سعار خيالية، خا�سة يف هذا ال�سهر  اإىل 

الف�سيل.
اأمــام  �سمودهم  على  الع�ص  اأكــد  فيما 
حل  بتطبيق  االإرتــفــاع،  من  املوجة  هــذه 
اأكدته  ما  وهــو  البداية،  منذ  املقاطعة 
ال�سيدة فاطمة وبع�ص الن�سوة اللواتي مت 
من  نوعا  اإياها  معتربات  اإليهن،  احلديث 
لطاملا  مبادئ  والدفاع عن  للنف�ص،  اجلهاد 
تربوا عليا قبال، وم�سددات على التوجه 
اإفطار  وجبات  لتح�سري  بديلة  حلول  اإىل 
املكونات  لبع�ص  افتقارها  رغــم  للعائلة، 
االأ�سا�سية يف حت�سريها على غرار اللحم، 
واالكتفاء مبنكهات حتمل ذوقه يف �سوربة 
اجلاري مثال، اأو االكتفاء بالتقلية بال�سمن 
وحت�سري بوراك يف الفرن بدل قليه لندرة 
الزيت وارتفاع اأ�سعارها بل حتى اأنه اأكرث 
حلول  اإىل  البع�ص  ذهــب  فيما  �سحية، 
ي�ستنزفون  اأنهم  على  موؤكدين  و�سطية 
خمتلف احللول، وال يبحثونعن هذه املواد 
اإىل غاية عدم توفر بدائل لها، فيعمدون 
اإىل اإقتناء كميات قليلة منها والتقليل من 
اأنيتحلحاللو�سع  اإىل  عائليا،  ا�ستهالكها 
وتعود االأمور اإىل جماريها كما كانت قبال 
من  مينع  مل  ذلك  واإنكان  اأف�سل،  رمبا  اأو 
ت�سرر جيوبهم خا�سة مع غياب ال�سيولة 
ـــراب االأخــري  يف مــراكــز الــربيــد واالإ�ـــس
على  بلة  الــطــني  زادت  والــتــي  لعمالها، 

ال�سعيد املادي والنف�سي للمواطنني.

جمموعة  توفر  غ�سبان،�سرورة  االأ�ستاذ  اأو�سح 
من ال�سروط يف �سلوك املقاطعة لنجاحها، وذلك 
من خالل جتند جميع امل�ستهلكني اأو اندماج ن�سبة 
كبرية منهم يف هذا ال�سلوك، الأنهفي حاالالإنق�سام 
فاإن  بعدمه؛  واآخرين  بال�سراء  يقومون  من  بني 
الواقع،  اأر�ـــص  على  فعالية  اأي  يحدث  لــن  هــذا 
وبالتايل فاإن االأمر ي�ستوجب جتند اجلميع حتى 
اإىل  باالإ�سافة  حالها،  على  العر�ص  كمية  تبقى 
�سرورة اأن يتَوعا االأفراد واملجتمع عموما باأهمية 
املقاطعة  تنجح  حتى  عليها  وال�سرب  املقاطعة 
الو�سل  حلقة  اأو  العامل  ولعله  ثمارها،  ويجنى 
الو�سع احلايل،  اأثرت على  التي  املفقودة 
فلو  مات�سرب�ص"،  "النا�ص  واأن  خا�سة 
االإقتناء  عــدم  على  اجلميع  تكاتف 
ذلك،ف�ستتحطم  عــلــى  و�ـــســـربوا 
ن�سبة  لكن  االأ�ــســعــار،  وتنخف�ص 
مقتنعني  غري  النا�ص  من  كبرية 
اأ�سا�سا،  املــقــاطــعــة  بــ�ــســلــوك 
ــرور  امل يتم  مل  واأنـــه  خا�سة 

ممار�سة  اجلزائريني  على  حتتم  كبرية  بــاأزمــة 
نتائجيا،  فعالية  من  له  مبا  �سابقا  ال�سلوك  هذا 
فاجلزائري قد ي�سرب يوما اأو يومني،لكنه ي�سُعف 
فيما بعد ليقتني ما قاطعه قبال، عدا عن تداخل 
عدة عوامل ذات بعد اإجتماعي يف احليلولة دون 
رب  لها  يتعر�ص  التي  كال�سغوطات  االأمــر،  جناح 

عائلته،  اأفراد  قبل  من  ــــيــــل االأ�سرة  وتــــفــــ�ــــس
للم�سلحة  منهم  االأغلبية 
اأفراد  يف  وتفكريه  اخلا�سة 
ــا  اأ�ـــســـرتـــه واأبـــنـــائـــه، وم
يرغبون به ومبا �سيطعمهم 
ال�سالح  ــن  ع دونـــا  فــقــط 

العام.
طــــرحــــت االأو�ـــــســـــاع 
ــــــاديــــــة  االقــــــتــــــ�ــــــس
احلالية  واالإجتماعية 
ــالد  ــب ــال ـــتـــي اأملــــــت ب ال
ــاد الــعــديــد من  ــب ــع وال
الــتــ�ــســاوؤالت،والــلــغــط 

ر�سمي  بعجز  مــقــارنــة  ال�سعبي،  الــوعــي  وعـــدم 
ــرورة  يف الــتــعــامــل مــعــهــا، كــمــا اأبـــانـــت عــلــى �ــس
م�سبباته  واكت�ساف  الو�سع  حتليل  على  العمل 
الوعي  ن�سر  اإىل  ال�سعي  مع  جمابهتها،  واإلزامية 
اأو�ساط  يف  املنا�سبات  يف  وخا�سة  االإ�ستهالكي 
ملثل  والــدائــم  االأمثل  احلــل  املواطنني،باعتباره 
هذه ال�سرعات التي تدوي بني احلني واالآخر على 

اختالف مدتها وتاأثرياتها.

دعوات ج�دة وقنوات �سم�ء 

ــــ�ع  ــــف ــــبــــ�ب اإرت تــــعــــدد الأ�ــــس
االأ�سع�ر والرئي�سي

 منه� مبني للمجهول

ــة ــي ــع ــــروري بـــ��ـــســـثـــتـــنـــ�ءات واق ــــس تــعــ��ــســد �

ا�ستج�بة متب�ينة اإىل متدنية

الدكتور غ�سب�ن...
 املق�طعة �سلوك ح�س�ري اأثبت جن�عته يف مواجهة الغالء املن��سب�تي

املقاطعة...ال�صلوك 

الغائب رغم جناعته

اجلنون  ــاع  ــف الإرت اأجـــر، 
مبختلف  اخلا�سة  لالأ�سعار 
خ�سر  من  الغذائية  املــواد 
وحلـــوم وزيـــوت وغــرهــا، 
يف  الوقوف  على  املواطن 
مفرتق طرق، ما بني اللجوء 
اإىل مقاطعة هذه املنتجات 
�سدة  اإىل  اإىل غاية عودتها 
لواقع  الر�سوخ  اأو  ال�سواب، 
والإقتناء  مــوجــود  هــو  مــا 
عن  والناأي  احلاجات  ل�سد 
عن  الــنــاجتــة  امل�ساحنات 
امل�ساهمة  اأو حتى  الو�سع، 
"ياكل  مبقولة  عمال  فيها 

فالغلة وي�سب فامللة".

جت�شيدها �شروري خلف�ش الأ�شعاروالتحكم فيهاا�ستطالع/ رحمة مدور

اأن اللجوء اإىل املقاطعة كحل وجب االإلتزام به من  ورغم 

قبل املواطنني، ورغم اأنها اأثبتت جناعتها قبال مع بقية دول 

العامل اأو حتى على ال�سعيد املحلي، اإال اأن عدم االإجماع على 

الت�ساوؤالت  من  الكثري  يطرح  الواقع  اأر�ــص  على  جت�سيدها 

حول اخلنوع ال�سعبي اأمام هذه التجاوزات ال�سعرية، خا�سة 

االجتماعي  ال�سعيد  على  م�سهم  الــذي  الكبري  ال�سرر  مع 
االقت�سادي والنف�سي.

املق�طعة احلل الغ�ئب

ا�ستطلع



حفيظة. ب

بيكا�ضو  العاملي  الفنان  مقولت  احدى  حت�ضرين 
املادة اخلام  ا�ضتخدام  العبقرية  "من  قال:  الذي 
الفنان  عن  مــاذا   ،" فنية  قطعه  اىل  وحتويلها 
ا�ضاءة  ميكن  هل  بوخميلة،  ميلود  ال�ضتكيلي 

املو�ضوع مبزيد من التعليق؟
املادة  حتويل  يف  االإن�صان  عبقرية  تتجلى  رمبا 
حينما ترى �صعوبة هذا التحويل من �صيء اإىل 
�صعوبة  تــرى  حينما  النحت  يف  هــو  كما  �صيء 
النحت على ال�صخور مثل الرخام والغرانيت مع 
كل تلك الرتاكيب الرهيبة والتفا�صيل وتتجلى 
عبقرية الفنان اأكرث حينما يجعلك تنبهر اأمام 
لها  تلقي  تكن  مل  التي  اليومية  التفا�صيل  تلك 
تالم�ص  اأين  فني  عمل  يف  ي�صعها  حينما  باال... 
الرتاكيب  تلك  اأو  اللم�صات  تلك  كل  اأحا�صي�صك، 
قيمتها  اإال  الفني  العمل  اإىل  ت�صفي  ال  فاملادة 
يحمل  العمل  اإىل  ادخالها  ميكن  مل  اإن  املادية 
م�صمونا اأو معنى، بعبارة اأو�صح املادة تبقى مادة 

اإن مل حتمل رمزا، معنى وم�صمونا.

والديكور،  بالهند�ضة  مولع  اأنك  القول  ميكن  اإذن 
فاملتتبع ملا تن�ضره عرب الو�ضائط احلديثة ميكن اأن 

يكت�ضف �ضغفك بهذا الفن؟
يف بداية درا�صتي كنت جد مولع بالر�صم الزيتي 
وحدث   .. منها  التمكن  يف   رغبتي  كل  وكانت 
التخ�ص�ص  هذ  يف  ب�صهادة  تخرجت  اأين  بالفعل 
ملا  بالر�صى  اأ�صعر  ومل  مقتنعا  ــن  اأك مل  ولكني 
اأن الفن  اأيام درا�صتي  اإليه. فقد راأيت يف  و�صلت 
بالن�صبة  جديد  م�صطلح  -الت�صميم  والت�صميم 
ملا و�صل  الكبري  االأثــر  لهما   - الوقت  ذلك  يل يف 
كل  املجاالت   كل  يف  تطور  من  االآن  العامل  اإليه 
ما يباع وما ي�صرتى  ال يخلو ولو بن�صبة �صئيلة 
من اللم�صات الفنية اإن �صح التعبري، حينها غريت 
م�صاري من الر�صم الزيتي اإىل الت�صميم الداخلي  
اأن الر�صم من  ومل يتغري �صغفي بل زاد مع علمي 
يجب  م�صمما  ولتكون  الت�صميم  قوة  نقاط  اأهم 
فالتحقت  اأردت  ما  ،و كان  بارعا  ر�صاما  اأن تكون 
باجلزائر  اجلميلة  الفنون  العليا  باملدر�صة 

العا�صمة. 
رمبا كان حب  الر�صم الزيتي  وقودا حملني اإىل 
اكت�صاف عامل الفنون اجلميلة والغو�ص فيه  .. 
لن اأملع �صورة هذ العامل  ولن اأ�صنع منه جنة ملن 
�صيقراأ هذ املقال ففي اأيام درا�صتي عانيت كثريا 
مثلي مثل اأقراين  .. ال اقامة وال مطعم  واحلمد 
بعيد  او  قريب  من  �صاعدنا  من  لكل  وال�صكر  هلل 
و لو بب�صمة �صادقة . فمدار�ص الفنون اجلميلة 
وا�صرارهم  حبهم  ال   ولو  كثريا  عانوا  وطالبها 
معظم  اأن  علمك  يف  وليكن  الدرا�صة  اأكملوا  ما 

منت�صف  اأو  بــدايــة  يف  ي�صت�صلمون  الــطــالب 
الطريق �صواء لظروفهم املادية اأو عدم قدرتهم 
حتمل اجلهد والتعب يف الدرا�صة  يجب اأن اأغلق 
عن  نتكلم  حينما  مقال  يكفينا  لن  واإال  القو�ص 
اأن  يجب  كما  �صابقا  جميلة  فنون  طالب  معاناة 
تعلم اأن لهذا املجال متعة ال ت�صاهى وال يعرفها 

اإال من اأحبه.

عامل  مع  لقائك  بدايات  اإىل  قليال   للحديث  لنعد 
ب�ضمتك  خلدت  التي  لوحاتك  اأوىل  عن  الفن، 

بعدها؟
الزيتي  الر�صم  من  م�صاري  غريت  لقد  قلت  كما 
اإىل الت�صميم الداخلي رغبة يف التعلم والبحث، 
مل اأجد �صالتي يف املدر�صة العليا الفنون اجلميلة  
اأخـــرى  اأ�ــصــيــاء  تعلمت  لكني  �ــصــراحــة.  بــكــل 
الت�صميم    برامج  تعلمت   .. اخلا�ص  وباجتهادي 
 3ds max . zbrush .photoshop(
Illustrator ... (ومن هنا وجدت نف�صي 
امتلك مهارات ال باأ�ص بها، فقد عملت كمدر�ص يف 
تقريبا   10 طيلة  الربامج  لهذه  خا�صة  مدر�صة 
من  الطلبة  كــبــريا  عـــددا  در�ــصــت  اأين  واالآخـــر 
�صمنهم طلبة الهند�صة واأظنهم االآن مهند�صني. 

جمال  يف  بــالــكــثــرية  لي�صت  ـــارب  جت يل  كــانــت 
اإنا  كثريا  بها  اأفتخر  ال  الداخلي  الت�صميم 
افتخر بعدد من الطلبة املتخرجني على يدي من 

مدر�صة الفنون اجلميلة ملحقة �صطيف.
واملنظور  احلــجــم  ـــادة  امل كمدر�ص  فيها  عملت 
اإىل  منذ2010  الداخلي  الت�صميم  وتخ�ص�ص 
التخ�ص�ص  هذا  اأع�صق  وب�صراحة  اليوم  غاية 

اأع�صق  وتدري�صه.

تعمل حاليا مدير واأ�ضتاذ مبدر�ضة الفنون اجلميلة،  
كانت هذه  التخ�ض�س، كيف  بهذا  اأنك مولع  يبدو 

التجربة الأكادميية مع التجربة الفنية؟
اأن  اأقول  املدر�صة وال  ادارة  اأقوم على  اأنا  حاليا 
العمل �صهل لي�ص من حيث العمل كعمل ولكن من 
جمموعة  يف  العمل  جمموعة،  يف  العمل  حيث 
امل�صلحة  تتغلب  فحني  ومرهق  جدا  �صعب  اأمــر 
عليك  ي�صعب  العامة  امل�صلحة  على  الذاتية 
اال  لي�ص  كمدير  العمل   .. اجلميع  تر�صي  اأن 
اأن  همي  وكل  امل�صوؤولية  من  الكثري  فيها  جتربة 
اأ�صري باملدر�صة يف خطى ثابتة مل�صاعدة الطاقم 
تاأكيد تكوين  اأجل  البيداغوجي من  و  االدارية 
امل�صطر من وزارة  فني مالئم يتما�صى و لربنامج 
الثقافة ومعا�صرا التكنولوجيا. والهدف االأ�صمى 
بطريقة  وتفكر  مبدعة  ــال  ــي اأج تكوين  هــو 

جديدة وترى االأمور من منظور جديد.

التي حتب  املوا�ضيع  اأهم  عن  لأ�ضالك  دعني  ثم 

للرتاث مكانة يف  فر�ضاتك، وهل  تكون مدللة  اأن 
لوحات الفنية؟

نعود اإىل احلديث عن اأعمايل .. �صراحة الزلت 
بنف�ص  اأر�صم  اأعد  ولكن مل  الزيتي  الر�صم  اأهوى 
الر�صم  يعد  ومل  طالبا  كنت  عندما  الطريقة 
اأن  اأرى  اأ�صبحت  فقد   .. ي�صتهويني  الواقعي 
ال�صور كما هي  الت�صكيلي لي�ص جمرد ر�صم  الفن 
مكنونات  عن  تعبري  االأوىل  بالدرجة  هو  واإنــا 
فالفنان  كفنان  فنان  وبنظرة  كاإن�صان  االن�صان 
اأخــرى بلغة اخــرى .  روؤيــة من زاويــا  اإن�صان له 
لغة اللون وال�صكل . فاأنا اأبحث يف اللون وال�صكل 
اأقل  تفا�صل  الإيجاد  الكثرية  التفا�صيل  اختزل 
فو�صى  يف  اأعمل   .. كبرية  لونية  م�صاحات  يف 
اأبحث عنه  لونية و�صكلية واأترك منها فقط ما 
واأبحث عن هدوئها  االألــوان يف �صخب  .. جتعل 
وانتقيه .. اأعمل باألوان �صريحة و نظيفة جدا 
ونقاء  �صفاء  حيث  من  الهند�صة  يف  اأثــرت  فقد 
اخلط ودون �صعور اأ�صبحت اأبحث عن هذ الهدوء 

يف و�صط �صخب اللون وال�صكل. 
ولو  تخلو  وال  اأعمايل  يف  الــرتكــواز  كثري  اأحــب 
مندثرة  وجوها  اأر�صم  اأحيانا  ب�صيطة  مل�صة  من 
اإال  اأر�صم  ال  واأحيانا  واخلامة  ال�صكل  ركــام  يف 
اأية وجوه كاأنا اأج�صد  تراكيب لونية ال حتمل 
بكل   .. اللونية  امل�صاحات  تلك  يف  االحا�صي�ص 
ب�صاطة اخللق فو�صى لونية واأبحث عن الهدوء 

يف و�صطها.

األ تعتقد معي اأن الفن الت�ضكيلي اأ�ضبح يف ذيل 
الرتتيب الفني فيما تعلق باملعار�س؟

قلما  فــاأنــا  املعار�ص  عــن  احلــديــث  نــبــداأ  عندما 
اأ�صارك فيها لي�ص تكربا و ال اهماال ولكن معظم 
والقائمني  اجلمعيات  بع�ص  من  تقام  املعار�ص 
ــا  واأن  . اأ�صدقائهم  فقط  يــدعــون  ــم  وه عليها 
من  الو�صاطة  اأريــد  وال  جــدا  حمــدودة  معاريف 
عنها  يقال  ما  كل  تظاهرات  يف  امل�صاركة  اأجــل 
كان  اأيا  اأنتقد  ال  فقط..  �صكلية  تظاهرات  اأنها 
وال األوم اأيا كان .. اأنا اأعمل يف �صمت وفقط .. 
اأرى  فني..  مبعر�ص  �صاأقوم  العر�ص  اأريد  وحني 

اأننا بعيدون كل البعد عن التذوق الفني وال بد 
الو�صية  الوزرات  وعلى  االأمر  هذا  يف  النظر  من 
تربية  فالفن  ذواقــة  اأجيال  لرتبية  التن�صيق 
لرتبية  اآليات  نلك  ال  ونحن  اأوال  العام  الــذوق 
هذ الذوق ومن اأجل هذا يجب اأن يبداأ االن�صان 
من ال�صغر من املدر�صة اإىل اجلامعة فاالأمر حقا 
فنية  ثقافة  ميلك  ال  طبيبا  جتد  حني  حمــزن 
واالأدهى واالأمر حني ترى املهند�ص ال ميلك ذوقا 
فنيا اأو ثقافة فنية يف حني اأن هذا اأمر اأ�صا�صي 

وواجب عليه اأن ميتلكه.

من  ن�ضيب  الت�ضكيلي  للفن  هــل  رم�ضان  يف 
براجمك الرم�ضانية، اأم اأنك تف�ضل اأن تعل من 

هذا ال�ضهر الف�ضيل فرتة نقاهة فنية؟
�صراحة كنت اأنوي اأن اأدرج ور�صات فنية يف ليايل 
ارتاأت  الظروف  ولكن  الطلبة  اأجــل  من  رم�صان 
اأ�صر  الدرو�ص لطلبتي  اأقدم  عك�ص ذلك .. حني 
والتفكري  العمل  روح  فيهم  اأحــث  اأن  على  دائما 
الفكر  ا�صتخدام  فيهم  اأحث   .. خمتلفة  بطرق 
والنظر من منظور خمتلف لالأ�صياء .. اأحاول اأن 
التخرج  غداة  �صيفعلونه  فيما  يفكرون  اأجعلهم 
وبكل �صراحة اأحثهم على العمل اخلا�ص باإن�صاء 
اأو  الداخلي  �صواء  الت�صميم  يف  خا�صة  ور�صات 
اأنهم  حني  يف  بالوظيفة  اأن�صحهم  ال  اال�صهاري 
ميتلكون كل االإمكانيات الفكرية والتقنية ل�صنع 
كما  ثانيا  للمجتمع  و  اأوال  الأنف�صهم  اأف�صل  غد 
ميت"  الفن  بلد  فن  دون  من  "بلد  ا�صياخم  قال 

حياة .. واحلياة فن.
�صنو�صي  �صديقي  يرحم  اأن  اهلل  ادعــو  واأخــريا   
تــرك يف  فقد   .. املباركة  االأيـــام  هــذه  مــراد يف 
هذ  قراأ  من  كل  من  واأرجــو  عظيما  فراغا  نف�صي 

املقال اأن يرتحم عليه �صكرا.

يعمل يف فو�ضى لونية و�ضكلية ويرتك منها ما يجعله �ضغوفا للبحث، يجعل الألوان يف �ضخب ويبحث عن هدوئها 
وينتقيها، فنان ت�ضكيلي مار�س خربته يف املجال بديكور هند�ضي مندثر يف ركام ال�ضكل واخلامة، يعمل حاليا مديرا واأ�ضتاذ 

مبدر�ضة الفنون اجلميلة ب�ضطيف  يطل علينا الت�ضكيلي "ميلود بوخميلة" لريوي لنا بع�ضا من فنه يف رم�ضان يجمعنا.

بني  مزج  �لذي  �لت�شكيلي  بوخميلة" �لفنان  " ميلود 
فو�شى �للون وركام �ل�شكل باحثا عن لوحات هادئة

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

رم�ضان 
   يجمعنا

يقدم امل�سور الفوتوغرايف زكرياء حداد من مدينة �سطيف، امل�سارك 
يف عدة �سالونات ومعار�ص وكذا م�سابقات وطنية ودولية، �سورة حملت 
ب�سكرة،  لوالية  التابعة  جمورة  منطقة  يف  التقطها  "تقاليدنا"،  عنوان 
باإحدى  التقليدي  اللبا�ص  يرتديان  لرجالن  الفني  العمل  عنها"  وقال 

املنازل القدمية املتواجدة بهذه املنطقة العريقة".
من  العديد  يف  واالأبي�ص  االأ�ــســود  باللونني  ال�سورة  بهذه  و�ــســارك 
الفعاليات �سواء على امل�ستوى الوطني اأو العاملي منها يف املهرجان الدويل 
حيث  املتحدة،  العربية  بــاالإمــارات  بال�سارقة   2018 �سنة  للت�سوير 
من  حتمله  ملا  ــر،  اآخ عــامل  اإىل  واأخذتهم  مــرة  كل  يف  اجلماهري  اأبهرت 

مدلوالت تعك�ص املوروث الثقايف الذي تزخر به املنطقة.

�س�ركت يف  املهرج�ن الدويل للت�سوير 
ب�الإم�رات العربية املتحدة

مزاد الفن

لعر�ص  ي�صتعد  باتنة  اجلهوي  امل�صرح  باتنة: 
العمل امل�صرحي "غ�صة عبور"

�صالح  الدكتور  اجلــهــوي  امل�صرح  ادارة  ك�صفت 
م�صرحي  عمل  انتاج  عن  باتنة  بوالية  مباركية 
�صيتم عر�صه قريبا،  2021 والذي  لعام  جديد 
عبور"تاأليف  "غ�صة  عنوان  العمل  حمل  وقد 
ـــرج  ـــــــداود كــتــابــة كــويــتــيــة، اخ تــغــريــد ال
وليد  مو�صيقى  بخو�ص،  توفيق  وكوريغرافيا 
بن  الــديــن  عــز  ــت،  ــي اوج �صمري  اأداء  ــط،  ــراب م
عبد  دزيري  اوجيت،  هبة  خنو�ص،  ع�صام  عمر، 

الروؤوف، عقبة فرحات".
امل�صرحية  "اأن  بخو�ص:  توفيق  املخرج  وقــال 
�صفتني،  يــن  بني  ج�صر  حــول  اأحــداثــهــا  تــدور 
التجمع،  من  النا�ص  مينع  اأن  احلــار�ــص  يحاول 
اأية حلظة، وهو  الأنه ج�صر �صعيف قد ينهار يف 
اجل�صر الوحيد للعبور بني ال�صفتني، وكل املعابر 
والطرقات توؤدي اإليه، وقد علق فوقه اأ�صخا�ص، 
ال  جعلتهم  التي  املاأ�صاوية،  حكايته  منهم  لكل 
ي�صتطيعون العبور اإىل ال�صفة االأخرى اأو العودة 
اإىل ال�صفة التي جاوؤوا منها، اإنها حالة التاأرجح 

على جر�ص الزمن واالنك�صارات".
باتنة  اجلهوي  امل�صرح  يك�صف  اأن  املرتقب  ومن 
�صتكون  والتي  املقبلة  القليلة  االأيــام  العمل  عن 

مفاجاأة لع�صاق الفن الرابع.

فكرية  ونــــدوات  ثقافية  جل�صات  �صطيف: 
وروحية 

�صطيف  لبلدية  الثقايف  النربا�ص  جمعية  تنظم 
�صل�صلة من اجلل�صات الثقافية والندوات الفكرية 
والروحية خالل ال�صهر الف�صيل وهذا بالتن�صيق 
مع املجل�ص ال�صعبي لبلدية �صطيف، حيث �صيكون 
بعنوان  حمــا�ــصــرة  مــع  اخلمي�ص  هـــذا  املــوعــد 
املنعطف  يف  مقاربة  اللغة،  وحــدث  "االإن�صان 
تقدمي  من  الب�صرية"  للكينونة  االأنطولوجي 
الدكتور عبد الغاين بارة من جامعة �صطيف، اأما 
يوم ال�صبت ف�صيكون املوعد مع حما�صرة بعنوان 
اأبي يعرب  "التكامل بني الديني والفل�صفي عند 
ال�صريف بو�صاحة من  اأحمد  املرزوقي" للدكتور 

جامعة �صطيف.
وخالل االأ�صبوع القادم �صيكون املوعد مع �صل�صلة 
بعنوان  حما�صرة  منها  املحا�صرات  من  ــرى  اأخ
متويل"  اأم  حقيقة  اجلديد  االإحلــاد  "موجة 
القادم،  االإثــنــني  يــوم  ق�صايري  خالد  لالأ�صتاذ 
ف�صال عن حما�صرة للدكتور عبد الرزاق بلعقروز 
بعنوان: "منطق التغيري اإ�صالح العقل اأو جتديد 
الوجدان"، ويكون ختام هذه ال�صل�صلة مبحا�صرة 
الــذاكــرة   ،1945 مـــاي   08 "جمازر  بــعــنــوان 
والدكتور  لو�صيف  �صفيان  للدكتور  والتاريخ" 
 08 ال�صبت  يوم  �صطيف  جامعة  من  خليل  كمال 
مبقر  تنظم  املحا�صرات  اأن  علما  املقبل،  مــاي 

اجلمعية يف حي املعبودة مبدينة �صطيف. 

الك�تبة "جه�د ط��ش"/ اجلزائر الع��سمة

امل�سرح  جنــوم  يحظى  اأن  ا�ستطاع 
ــج  ــربام ــتــذكــرة خــا�ــســة بــهــم يف ال ب
�سهر  خـــالل  املــقــدمــة  التلفزيونية 
الكبري  االأثــر  لربوزهم  وكان  رم�سان، 
املواهب  بهذه  لالعرتاف  العري�سة  ال�سا�سة  جماهري  لدى 
التي كانت ال ترى اإال عرب �سباك التذاكر، واالآن اأ�سبحوا 
الذروة  وقت  ويف  التلفزيون  اإىل  و�سولهم  مبجرد  جنوما 
من  الرغم  على  جديد،  من  مالحهم  احياء  اأعــادت  التي 
اأنهم غري معروفني اال عند اأهل الفن الرابع اأو عرب جمهور 
اأخرى  اأن مينحوا فر�سة وفرجة  ا�ستطاعوا  لكنهم  �سيق، 
ملواهبهم التي بانت على احرتافية يف االأداء، وذلك عندما 

يوجه اأبناء امل�سرح اإىل ال�سا�سة.
اأبانت االأعمال التي رافقت اجلمهور خالل �سهر رم�سان 
بوجود وجوه فنية مميزة، اإنها تلك الوجوه التي حظيت 
بتقدير مميز من طرف اجلمهور، خا�سة واأن االأدوار التي 
النقد  غري  وعلى  كبري،  حد  اىل  موفقة  كانت  تقم�سوها 
النقدية،  العادة  جتري  كما  االأعمال  ملختلف  وجه  الذي 
هنالك  "الرداءة"،  دائرة  يف  و�سعها  بتاتا  يعني  ال  فذلك 
الرتكيز  بدل  البناء  والنقد  التثمني  ت�ستحق  جمهودات 
�سريعة  حلول  ايجاد  اأو  كانت،  طريقة  بــاأي  هدمها  على 
واملخت�سني  واخلـــرباء  بالكتاب  وباال�ستعانة  لتفعيلها 
والنقاد وتبادل االأفكار اأي�سا مع اجلمهور، بطريقة تزيد 
من قيمة االنتاج بدل الر�سوخ اإىل نقدها دون النظر اىل 

اجلانب االيجابي منها اأي�سا.
اأدوا  رمــ�ــســان،  �سهر  ــالل  خ التذاكر"  "�سباك  ــوم  جن
تلك  بكل  امل�ساهد،  مــن  جــدا  قريبني  وكــانــوا  اأدوارهــــم 
من  هنالك  كــان  واإن  واالميــــاءات،  الب�سيطة  التفا�سيل 
اقتحموا ال�سا�سة وهم ال ميلكون ر�سيدا فنيا بقدر ما هم 
جنوم مواقع التوا�سل االجتماعي، اإال اأن احرتافية البع�ص 
جعلتهم يغطون عليها، واأ�سبح من املهم جدا تكري�ص العمل 
لتح�سني  الدرامية  االعمال  هذه  مثل  يف  و�سعهم  اأجل  من 
اأن ت�ساهم يف  نوعية االنتاج ولروؤية وجوه جديدة ميكن 
تغري الطابع الفني الذي اعتدنا على م�ساهدته من خالل 

 رقية حلمرالكاريزمات امل�سرحية احلقة.

�سب�ك التذاكر

بزن�ض_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف

َتعترب الكاتبة 
�سهر  طــا�ــص  جــهــاد 
ال�سهور  اأكــرث  رم�سان، 
قد�سية، باعتباره فر�سة �سنوية بالن�سبة 
حتاول  ــن  اأي ذاتــيــا،  نف�سها  لربجمة  لها 
ما  كــل  لتغيري  جهدها  تبذل  اأن  خالله 
لديها من اأخطاء يف االأ�سهر ال�سابقة، كي 
فرم�سان  اأخالقها،  وحت�سن  نف�سها  ت�سلح 

حياة، وفر�سة للتغيري.
وت�ستعد جهاد ال�ستقبال ال�سهر الكرمي 
اإ�سالح  على  النف�ص  ومعاهدة  بالفرح 
االآخرين،  عن  والعفو  بال�سفح  القلب، 

وتطهري قلبها من احل�سد واحلقد. 
رم�سان  يف  يومياتها  الكاتبة  تق�سي 

الطور  معلمة يف  كونها  العمل �سباحا،  يف 
مبا  اخلــا�ــص  برناجمها  ــا  اأم االإبــتــدائــي، 
من  للمطبخ  خم�س�ص  فهو  الع�سر،  بعد 
حيث  ـــار،  ـــط االإف وجــبــة  حت�سري  اأجـــل 
و�سفات  تعلم  من  متكنها  عن  لنا  اأ�سرت 
فر�سة  الف�سيل  ال�سهر  يف  وجتد  كثرية، 
اجلريان  مع  اأطباقها  بتبادل  لال�ستمتاع 
عن  الكاتبة  اأبرزت  فيما  منها،  واملقربني 
تغري مالمح ال�سهرات الرم�سانية، بعد اأن 
واقت�سرت  اللقاءات  دائــرة  فيها  �ساقت 
على اأفراد االأ�سرة، فيما اختزل التوا�سل 
فقط،  التوا�سل  و�سائط  يف  االجتماعي 
ح�سب  رم�سان،  ليايل  تبقى  ــك،  ذل ومــع 
االإميـــان  ــدد خــاليــا  نعمة جت الــكــاتــبــة، 

بداخلنا كونها تعبق بجو روحاين.
جهاد  اعرتفت  بال�سهر،  عالقتها  وعن 
كافيني،  مدمنة  فاأنا  �سويا،  "يغلبني  باأنه 
تفوح  عــنــدمــا  اإال  مــزاجــي  يــتــعــدل  وال 
خالله  تتخلى  فيما  القهوة"،  رائــحــة 
"�سراحة  قائلة  والتدوين،  الكتابة  عن 
مهنة  فالتعليم  فقط،  بالتدري�ص  اأكتفي 
�ساقة خا�سة يف الطور االإبتدائي"، عدا 
خريية  ن�ساطات  جهاد  متار�ص  ذلك،  عن 
تنح�سر  رمــ�ــســان،  �سهر  ــالل  خ فــرديــة، 
ح�سبها "يف دائرة مقت�سبة من امل�ساعدات 
دينية  درو�ــــص  واإعـــطـــاء  للمحتاجني، 

وتربوية لتالميذي يف اأوقات الفراغ".

�سورة "تقاليدنا" للم�سور الفوتوغرايف "زكرياء حداد"

معاوية .�ص

رفوف  الأورا�س
الدكتورة  ال�س�وية" جديد  "اللهجة 

الك�تبة "�س�مية بوقندورة"
�ـــصـــتـــتـــدعـــم الـــ�ـــصـــاحـــة 
بكتاب  والفنية  االأدبــيــة 
ــــــام  ـــد خـــــالل االأي ـــدي ج
الدكتورة  للكاتبة  املقبلة 
بوالية  بوقندورة  �صامية 
بعنوان  واملو�صوم  خن�صلة 
الـــ�ـــصـــاويـــة،  "اللهجة 

ال�صوتي  امل�صتوى  درا�صة يف 
الكتاب  هـــذا  يــتــنــاول  اأيـــن  واملورفولوجي"، 
التعريف باللهجة ال�صاوية التي تعترب من اقدم 
اللهجات التي ال تزال ت�صارع على البقاء يف ظل 
اللغوي  التفاعل  ب�صبب  عرفته  الذي  الرتاجع 
احلا�صل وانزياح املتكلم اإىل العربية الدارجة 
املناطق احل�صرية، كما تناول بع�ص  خا�صة يف 
ل�صاين الأن  ال�صاوية من منظور  اللهجة  جوانب 
فيها ما ي�صتحق التمثيل عنه وتطوير االأبحاث 
باب  بطرق  والتعجيل  علم  جمال  يف  الل�صانية 
للمخت�صني  يت�صنى  حتى  االأمازيغية  اللهجات 

الــلــغــويــن اال�ــصــتــثــمــار يف 
هذا امل�صروع العلمي جلمع 

�صتات اللغة االأم.
فيه  التطرق  مت  الكتاب 
اىل و�صف بع�ص اجلوانب 
واملورفولوجية  ال�صوتية 
توؤكد  حيث  اللهجة  لهذه 
من  حتققت  اأنــهــا  الكاتبة 
عدم عجز اللهجة ال�صاوية عن ت�صمية االأ�صياء 
عن  متيزها  لغة  وتركيب  االأ�صماء  وا�صتقاق 
ق�صية  التيفيناغ  يغري  كتابتها  اأن  اإال  غريها 
لغوية ال بد لها من حل واال �صوف تنقر�ص هذه 
االأبجدية التي متثل احدى مقومات هذا ال�صعب 

وهويته وا�صمحلت االأمازيغية املن�صودة .
خالل  من  بوقندورة  �صامية  الكاتبة  وتهدف 
كتابها هذا احلفاظ على االإرث اللغوي الثقايف 
تاريخيا  وجودها  اأ�صباب  ميثل  الذي  باجلزائر 

وح�صارة وفكرا.

رحمة. م



اختبار
احرتق منزل غني يف غرب املدينة

واحرتق منزل فقري يف �صرقها
وتوجد �صيارة اإ�صعاف واحدة

الفقري  لــبــيــت  تــتــجــه  رايـــكـــم  يف 
لتطفئه

اأم لبيت الغني؟
الغني  لبيت  االإجابة  كانت  اإذا 

فبديهتك ينق�صها الرتوي�ص
الفقري  لــبــيــت  ــت  قــل اإذا  ــــا  اأم

فبديهتك ينق�صها الرتوي�ص اأي�صا
تطفئ  ال  ـــاف  ـــع ـــص االإ� �ـــصـــيـــارة  الأن 

احلرائق؟!.

طفولة
ليا يا دكتور ولدي واّل يلعب  االأب: اجري 

دميا على الطروطوار تاع الكرتي
الطبيب: وين راهو امل�صكل خليه يلعب هذا 

اأمر طبيعي
االأب: ب�صح مرتو ووالدو يقولوا راه  مبخ�ص 

بينا وما عاجبهم�ص احلال؟!!.

هدرة باطل
واحد عيط مل�صلحة الزبائن
وقالو األو عندي م�صكل خويا

املوظف: نعم خويا تف�صل
 la ــع قــالــو خــويــا الــ�ــصــغــري ابــل

نتاعي   puce
املوظف: اأديه للطبيب اعال�ص تعيطلنا؟

ــا بغيت  ــك..اأن ــكــمــل ن اإيــــه خــلــيــنــي  ــو  ــال ق
ن�صق�صيك

اإذا هدر خويا ينق�صلي من لكريدي؟!.

معلومات م�سلية

ال�سردوك

اأمثال �سعبية

• يف القرن املا�سي قامت �سركة ن�ستله بدفع 
على  بتجارب  للقيام  لالأطباء  كبرية  مبالغ 
ذلك  اأدى  وقــد  النامية،  ــدول  ال يف  االأطــفــال 

لقتل اآالف الر�سع.
الب�سر  • ال�سخرية يف االأ�سا�ص عندما بداأها 
يفهمها  ال  حتى  اإلــقــاوؤهــا  يتم  كــان  مــرة  اأول 

بطيئي الفهم.
من  ــرع  ــس اأ� الــركــ�ــص  الــزرافــة  ت�ستطيع   •

احل�سان.
تاأثريه  الريق  على  البارد  املاء  من  كاأ�ص   •
الن�ساط  اإعــطــاء  يف  القهوة  كــوب  مــن  اأقـــوى 

واحليوية.
خمدرات،  مهربة  كانت  �سان"  "جاكي  اأم   •

ووالده كان يعمل جا�سو�سا.
عدد  اأن  تفيد  ميت�سيجان  جلامعة  درا�سة   •
من  اأكرث  الالئي ميتلكن رخ�سة قيادة  الن�ساء 

عدد الرجال يف الواليات املتحدة.

15
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم 
على الفقيه 

فهمان يذكر اهلل 
و يفطر رم�سان

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن والع�صرون

 من �صهر اأفريل
ـ الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يويل   632
اأر�سله  الــذي  اجلي�ص  اإمـــارة  زيــد  بن  اأ�سامة 
من  العربية  اجلــزيــرة  �سبه  ــدود  ح لتاأمني 

هجمات الروم. 
1834ـ  ال�سلطات اال�ستعمارية ت�سن عمليات 
تدمري وا�سعة لبيوت االأهايل وحوايل ع�سرة 

م�ساجد باجلزائر العا�سمة.
فيوالت"  "موري�ص  العام  الــوايل  ـ   1927
من  بادي�ص"  بن  احلميد  "عبد  ال�سيخ  مينع 

الوعظ و االإر�ساد مبدينة تلم�سان.
بينيتو  االإيطايل  الزعيم  اإعــدام  ـ   1945
قيادته  بعد  بالر�سا�ص  رمــيــا  مو�سوليني 
العاملية  احلــــرب  يف  الإيــطــالــيــا  ــرة  ــس ــا� اخل

الثانية.
حالة  تو�سع  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1955
مدينتي  اإىل  بالعا�سمة  املفرو�سة  الطوارئ 

ب�سكرة وواد �سوف.
جلي�ص  احلــمــر  الــقــبــعــات  فـــرق  ـ   1958
اأجــل  مــن  ق�سنطينة  اإىل  ت�سل  االحــتــالل 
�سربات  اأمام  الفرن�سية  االأمن  قوات  تدعيم 

جي�ص التحرير الوطني.
باك�ستان  ي�سرب  اإعــ�ــســار  اأكــرب  ـ   1963
ال�سرقية - بنغالدي�ص حاليا - يودي بحياة 

املنازل. اآالف  ويدمر  ن�سمة  األف   30
االأوىل  الدورة  يفتتح  ح�سني  امللك  ـ   1964
القد�ص  يف  الفل�سطيني  الوطني  للمجل�ص 
منظمة  ت�سكيل  قــرار  اتخاذ  فيه  مت  والــذي 

التحرير الفل�سطينية.
على  تغري  اإ�سرائيلية  طــائــرات  ـ   1981
من�سات  وتدمر  ليبيا  يف  "الدامور"  منطقة 

�سواريخ "�سام-9".
مركز  يد�سن  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   1986

الفنون بريا�ص الفتح.
البو�سنة  خارجية  ــر  وزي مقتل  ـ   1995
باإ�سقاط  ليوبيانكيت�ص  عرفان  والهر�سك 

طائرته من قبل ال�سرب.
ـ املركز الوطني للتقنيات الف�سائية   2002
"األ�سات  �ساتل جزائري م�سغر  اأول  باأن  يعلن 

االجناز.    ب�سدد  1" يوجد 
احلدودي  رفح  معرب  فتح  ــادة  اإع ـ   2011
بنظام  االإطاحة  اإثر  وم�سر  غزة  قطاع  بني 
�سنوات  اأربــع  قرابة  دام  اإغــالق  بعد  مبارك 
وذلك بعد قرار احلكومة امل�سرية فتح املعرب 
فــوق �سن  الن�ساء واالأطــفــال والــرجــال  اأمــام 
االأربعني، على اأن يح�سل الرجال ما بني �سن 
بالعبور  الراغبني  واالأربعني  ع�سرة  الثامنة 

على ت�سريح خا�ص الجتياز املعرب.
قيمة  من  النقدية  الورقة  دخول  ـ   2011
تداوالت  يف  اخلدمة  جزائري  دينار   2000

ال�سوق النقدية.
ي�سعد  احمند  الربوفي�سور  وفــاة  ـ   2011
يف  العدالة  الإ�سالح  الوطنية  اللجنة  رئي�ص 
يف  التحقيق  جلنة  ورئي�ص   1999 اأكتوبر 

اأحداث منطقة القبائل 2001.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ــــّول  ل ــــن  م يـــجـــيـــك  ــــا  م اإذا 
ـــــايل مــــــــا يـــــجـــــيـــــك مــــــــن ت

حكـــمة
ال�سفينة  اجت���اه  يف  ي�سبحون  اأن��ا���س  ه��ن��اك 
وهناك اأنا�س ي�سيعون وقتهم يف انتظارها

يف  ــوقــت  ال اأن  اأح�ص�صت  هــل  ـ 
رم�صان متوقف؟

عبداهلل وايل ميلة
اعــطــاين  يــجــري  راه  عــنــدي 

الفر�صة غري لوالو؟!.
ـ اهلل..اهلل عليك يا �صي عالوة 
تخرف  ــت  ــدي وب رمــ�ــصــان  غلبك 

�صح؟
حياة مو�صاوي عني الزرقاء

احلمد هلل واأخريا بديت نخرف 
�صح؟!!.

بال�صح  منك  �صامي  كنت  اإذا  ـ 
اأثبتلي؟

اأ�صامة بوعلي خن�صلة
ــذا  ــك ه حــــذايــــا  ـــون  ـــك ت الزم 
اأبي�ص.. كيفا�ص  ل�صاين  ت�صوف 
الطريقة املثلى الإثبات ال�صوم يف 

اجلزائر!!.
ـ رم�صان راه يجري يا جدك...

ما ابقالو�ص ويودعنا؟
فوؤاد.ب عني مليلة
ما  ــيــه..قــبــل  عــل احلـــق  ازرب 

تندم؟!. 
ـ هل تعلم اأن "رم�صان" متهم حتى 

تثبت اإدانته باأخطاء ال�صائمني؟
فتحي غراب باتنة
ـــة  اإدان تثبت  حــتــى  بـــريء  هــو 

ال�صائمني..�صحح معلوماتك!!.
يا  �صحورك  و  فطورك  �صحة  ـ 

�صي عالوة؟
�صالف بوعبداهلل عني البي�صاء
بالن�صبة لفطوري اهلل ي�صلمك..
مرقي  خوك  ل�صحوري  بالن�صبة 

واحلمد هلل؟!.

هذي 
بقرة...

وال راين 
�صامي؟!

�سورة م�سحكة



�سطيف
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�شجلت عرب ربوع الوليةخن�سلة

تقوم برتويج عملة "اليورو باي�شريا"

تفكيك �سبكة اإجرامية اإ�ستولت
على 36 مليون �سنتيم من عدة مواطنني 

م�سرع طفل ده�س� يف ق�سر االأبط�ل 

يف  باملحمــل  االأمــن  عنا�ســر  متكــن 
ب�ســارقي  االإطاحــة  مــن  خن�ســلة، 
ا�ســرتجاع  مــع  الرتبويــة  املوؤ�س�ســات 
الكرا�ســي حمل �سرقة، وتعود حيثيات 
الق�ســيـة على اإثر تقدم مدير موؤ�س�سة 
الكائنــة  الثانــوي  بالطــور  تربويــة 
ببلديــة املحمل، من اأجل اإيداع �ســكوى 
بخ�ســو�ص تعر�ص املوؤ�س�ســة الرتبوية 
التي ي�ســرف على ت�سيريها لل�سرقة من 
قبل جمهولني حيث ا�ستهدف الفاعلون 
من خاللها الكرا�سي اخلا�سة باملوؤ�س�سة 

الرتبوية، لتبا�ســر على اإثرها م�ســالح 
ال�ســرطة حترياتها بخ�سو�ص الق�سية 

املطروحة على م�ساحلها. 
علــى  بنــاء  امل�ســتمرة،  التحقيقــات 
االأمــن  م�ســالح  اإىل  واردة  معلومــات 
احل�سري باملحمل مفادها تواجد عدد 
من الكرا�سي حمل ال�سرقة على م�ستوى 
والت�ســلية  االألعــاب  قاعــات  اإحــدى 
الكائنــة بحي 50 �ســكن ببلدية املحل، 
الكرا�ســي وحتويلهــا  حيــث مت حجــز 
اإىل مقــر امل�ســلحة، مع اقتياد امل�ســتبه 

فيهــم البالــغ عددهــم ثالث اأ�ســخا�ص 
للتحقيــق، وبعد عر�ص الكرا�ســي على 
مدير املوؤ�س�ســة الرتبوية، تعرف عليها 
مــن الوهلــة االأوىل، ليتم اإعــداد ملف 
جزائي يف حق امل�ســتبه فيهم، اأين �سدر 
يف حق امل�ستبه فيه الرئي�سي اأمر ايداع 
مبوؤ�س�ســة اإعــادة التاأهيــل ببابــار عــن 
فيما �ســدر يف حق امل�ســتبه فيه الثاين 
مــع  الق�ســائية  الرقابــة  اإجــراءات 

اإخالء �سبيل امل�ستبه فيه الثالث.

متكنت م�صالح اأمن والية �صطيف، من 
�صل ن�صاط �صبكة اإجرامية تتكون من 
04 اأ�صخا�ص، حترتف عمليات الن�صب 
االنرتنيت  �صبكة  عــرب  واالحــتــيــال 
با�صتغالل  ــرقــة  ــص ــ� ال جــانــب  اإىل 
 04 �صحيتها  وراح  ــة،  ــاري ن ـــة  دراج
ببيعهم  يوهمونهم  كــانــوا  اأ�صخا�ص 
�صبكة  عرب  باي�صريا"  "اليورو  عملة 
"الفاي�صبوك"،  االجتماعي  التوا�صل 
مايل  مبلغ  على  خاللها  ا�صتولوا  اأيــن 

معترب. 
 04 تقدم  اأن  بعد  العملية  وجــاءت 
واحتيال  ن�صب  لعمليات  �ــصــحــايــا 
بــ�ــصــكــوى عــلــى مــ�ــصــتــوى مــقــر االأمـــن 
احل�صري الثالث ع�صرة باأمن الوالية، 
قبل  من  الن�صب  لفعل  تعر�صهم  بعد 
جمــهــولــني ا�ــصــتــولــوا عــلــى مــبــلــغ من 
وهذا  �صنتيم،  مليون   36 فــاق  ــال  امل

"اليورو  عملة  ببيعهم  اإيهامهم  بعد 
الــتــوا�ــصــل  �ــصــبــكــة  عـــرب  باي�صريا" 
وا�صتدراج  "فاي�صبوك"،  االجتماعي 
�صطيف  مدينة  و�صط  اإىل  �صحاياهم 
اأموالهم  و�ــصــرقــة  عليهم  والن�صب 

م�صتغلني يف ذلك دراجة نارية.
حترياتها  االأمنية  امل�صالح  وبا�صرت 
بالو�صائل  م�صتعينة  ــا  ــه ــاث ــح واأب
لتتمكن  احلديثة  والتقنية  العلمية 
يف ظرف زمني وجيز من حتديد هوية 
امل�صتبه فيهم الذين كان يتبعون طرق 
خطة  اإعــداد  وبعد  ذكية،  احتيالية 
على  القب�ص  اإلقاء  مت  حمكمة  عمل 
يف  معمق  حتقيق  وفتح  فيهم  امل�صتبه 
ال�صبطية  واأعدت  الق�صية،  مالب�صات 
الق�صائية ملفا جزائيا �صد املتورطني، 
اجلهات  اأمــام  مبوجبه  اأحيلوا  حيث 

الق�صائية املخت�صة. 

ــدة لــوحــدة  ــج ــن تــدخــلــت فـــرق ال
جنوب  وملــان  عني  املدنية  احلماية 
مرورخطري  حـــادث  بعد  �صطيف، 
العمر  مــن  بــالــغ  طفل  وفـــاة  خلف 
تعر�ص  حــيــث  �ـــصـــنـــوات،  خــمــ�ــص 
على  �صياحية  �صيارة  من  للده�ص 
بثنية   64 رقــم  الــوالئــي  الطريق 

االأبــطــال،  ق�صر  ببلدية  مــعــروف 
نقل  املدنية  احلماية  فرق  وتولت 
جثة ال�صحية اإىل امل�صلحة املعنية 
بعني  بو�صياف  حممد  مب�صت�صفى 
الـــدرك  م�صالح  اإمتــــام  بــعــد  ـــان  ومل
هذا  ظروف  يف  حتقيقاتها  الوطني 

احلادث املميت.
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�سي الأورا�سي..
يف  �سومتها  �سيارة...  نركبو  ما  حالفني 
م�سرين  الطيارة...  مع  طالعة  ال�سوق 
مع  املـــارة...  بني  املواطن  مترميدة  على 
منليو  يخلينا  هبوط  نتقرقبو  كالم  كل 
اال�ــســتــمــارة... مــا �سفنا غــري ارتــفــاع يف 
النقل  من  ووجوهنا  احلـــرارة...  درجــة 

الهمومي �سارت م�سفارة...

hamzalaribi005@gmail.com

االإط�حة بـ3 اأ�سخ��ش ق�موا ب�سرقة كرا�سي من موؤ�س�سة تربوية
وجب الكالم

الفنان  بــطــولــة  مــن  كــومــيــديــة  �سل�سلة  يف 
التقى  امل�ساهد  اإحدى  ويف  اإمام،  عادل  امل�سري 
يف  فــرتة  معه  ق�سى  قــد  كــان  ب�ساب  االأخـــري 
"بت�ستغل  ال�ساب،  اإمــام  عــادل  ف�ساأل  ال�سجن، 
اإيه دلوقتي"، فاأجاب ال�ساب "بنظم مظاهرات 
احتجاجية"،  وحــركــات  �سيا�سية  وجتمعات 
مبعنى اأن ال�ساب اأ�سبح ميتهن "ال�سراخ وترديد 
ال  اأن  رغــم  املــال  من  مبالغ  مقابل  ال�سعارات" 
مظاهرة  باأية  وال  بال�سيا�سة  تربطه  عالقة 
ال�ساب  �سوت  اأن  غري  فيه،  ي�سارك  احتجاج  اأو 
القوي قد كان ميزة مكنته من امتهان "ال�سراخ 

والعياط" وجلب اجلماهري.
ال�سعبي، مل تكن  يف اجلزائر، وقبل احلراك 
بوجود  علم  على  اجلــزائــريــني  مــن  االأغلبية 
"بع�ص من ي�سمون اليوم زورا باملنا�سلني"، ومل 
ببع�ص  ت�سمع  اجلزائريني  من  االأغلبية  تكن 
كانت  الــتــي  ال�سخ�سيات  وبــعــ�ــص  االأحـــــزاب 
يتعدى  ال  �سيق"  "حيز  �سمن  فقط  معروفة 
عيوبه  ومــن  ــراك  احل لكن  مــا،  منطقة  حــدود 
اأنه كان فر�سة لظهور بع�ص "اأبطال الكرطون" 
"ظاهرة  هو  ما  بكل  ينبهرون  اأ�سخا�ص  بف�سل 
وبلطجية"،  فو�سوية  "ظاهرة  اأو  �سوتية"، 
ال�سعبوية،  يتقن  مــن  كــل  خلف  وين�ساقون 
املن�ساقني  من  الكثري  طالب  التي  النائب  مثل 
رئي�سة  بتعيينها  ال�سعبوية  اخلطابات  خلف 
الربملان  قبة  "عيطت" يف  اأنها  ملجرد  للحكومة 
وقالت "ال�سعب ماه�ص فرحان" واليوم ت�سحك 
�سامتة  و�ساكتة  "فرحانة"  وهــي  فاهها  مــالأ 
يعي�ص و�سعا اجتماعيا  ال�سعب  اأن  خانعة رغم 
يعي�سه  كان  الذي  الو�سع  من  اأ�سواأ  ورمبا  �سعبا 
ب�سهرة  النائب  فيها  حظيت  التي  الظروف  يف 
لكونها  "ا�ستغاللها  ب�سبب  النظري  منقطعة 

ظاهرة �سوتية" ال غري.
امل�سكلة اليوم والتي قد تعرقل اإحداث التغيري 
يف الكثري من املجاالت خا�سة ما تعلق باملمار�سة 
قد  اجلزائريني  من  الكثري  اأن  هي  ال�سيا�سية 
ح�ساب  على  "االأك�سنة"  خلف  ين�ساقون  باتوا 
"اخلطاب املنطقي والعقالين"، اأي اأن الكثري من 
اجلزائريني قد باتوا ين�ساقون خلف من يرفع 
"البلطجة" يف العمل  �سوته وخلف من ميار�ص 
ال�سليم  االإقــنــاع  اأ�سلوب  عن  بعيدا  ال�سيا�سي 
"االأك�سنة"  اأ�سلوب  فــاإن  وبالتايل  والواقعي، 
�سوف لن يولد لنا اإال جمهورا "مزيفا" ال يدعم 
جوهر الق�سية بقدر ما ينجر خلف "ال�سعبوية 
ال  اأن  يعلمون  من  لها  ي�سوق  التي  واالأوهام" 
والبلطجة  "ال�سراخ  �سوى  تفيدهم  طريقة 
وطرد املعزين من اجلنازات و�سب و�ستم كل من 

وما له عالقة بالدولة".

اأ�سلوب االأك�سنة

حمزه لعريبي

م�سرع ع�مل ب�سعقة كهرب�ئية

قتيل وجريح يف اإ�سطدام 
بني ح�فلة و�س�حنة

�سهد الطريق الوطني رقم 17 يف �سقه الرابط 
بني بلدية �س�سار و�سحراء النمام�سة بخن�سلة، 

حادث مرور خطري، اإثر انحراف �ساحنة حمملة 
بروؤو�ص االأغنام  و�سقوطها بالوادي، ما اأ�سفر 
عن نفوق الع�سرات من روؤو�ص االأغنام و�سارع 

�سكان القرية لنجدة ال�سائق ومرافقه، حيث 
مت حتويلهم على جناح ال�سرعة نحو املوؤ�س�سة 

االإ�ست�سفائية ب�س�سار.

لقي اأول اأم�ص، عامل بور�سة بناء تابعة 
ملوؤ�س�سة كو�سيدار باملدينة اجلديدة ذراع الري�ص 
بعنابة، حتفه جراء تعر�سه ل�سعقة كهربائية 

�سادرة من حمرك كهربائي مت�سل ب�سهريج املياه 
التابع للموؤ�س�سة ويتعلق االأمر باملدعو "�ص ح" 

البالغ من العمر 33 �سنة واملنحدر من بلدية 
الرتيعات، من جهتها فرقة الدرك الوطني 

بوادي العنب، تنقل عنا�سرها اإىل مكان احلادث 
وبا�سرت حتقيقاتها ملعرفة اال�سباب احلقيقية 

التي ت�سببت يف هذا احلادث االأليم.

ت�سبب اإ�سطدام بني حافلة و�ساحنة للوزن 
اخلفيف بالطريق الوطني رقم 27 مب�ستة 
وادي ورزق ببلدية القرارم قوقة يف وفاة 
�سائق ال�ساحنة البالغ من العمر 66 �سنة 

متعدد االإ�سابات حيث تويف بعني املكان، مع 
اإ�سابة �سخ�ص اأخر يبلغ من العمر 50 �سنة 
بكدمات بالكتف االأمين، حيث مت حتويلهما 

من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة 
االإ�ستعجاالت بالقرارم قوقة، وبالن�سبة 

للخ�سائر املادية فتم ت�سجيل حتطم كلي ملقدمة 
كل من ال�ساحنة من نوع "هيونداي" حتمل 
ترقيم والية ق�سنطينة واحلافلة من نوع 

ميلة. والية  ترقيم  بنز" حتمل  "مر�سدي�ص 

توا�صل م�صالح مديرية التجارة 
لوالية خن�صلة، حفاظا على 

�صحة امل�صتهلك، حيث �صجلت 
اأزيد من 900 تدخل، اأ�صفر 

عن حترير 100 حم�صر حمول 
اإىل العدالة وذلك على خلفية 
حجز مواد منتهية ال�صالحية 

وكذا عر�ص �صلع خارج املحالت 
وانعدام النظافة، باالإ�صافة 

اإىل عدم الفوترة وعدم القيد 
يف ال�صجل التجاري وممار�صة 

اأ�صعار غري �صرعية، كما اأ�صارت 
ذات امل�صالح اإىل ت�صجيل مبلغ 

مايل خا�ص بعدم الفوترة فاق 
جزائري،  دينار  األف   200

اإ�صافة اىل حجز كميات معتربة 
من املواد الغذائية التي تفوق 

قيمتها اأكرث من 100 األف دينار 
جزائري.

م�صالح مديرية التجارة، اأكدت 
اأنها �صخرت اأزيد من 40 فرقة 

من اأعوان التجارة منت�صرة عرب 
جميع بلديات الوالية وهدفها 

احلفاظ على االإقت�صاد الوطني 
وامل�صتهلك على حد �صواء.
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