
مواطنون "يحلمون" باملاء والغاز والطرقات يف باتنـة !!
عجزت كل ال�صلطـات التي مّرت بباتنة من ولة وروؤ�صاء بلديات وروؤ�صاء دوائر عن اإخراج عا�صمـة الأورا�س من ثالوث التخلف 

التنموي والغنب والإق�صـاء، فالوليــة التاريخية مل ي�صفع لها ر�صيدها الثوري ول موقعها اجلغرافــي ول حتى احتاللها املرتبة 
�س 04الرابعة وطنيا من حيث عدد ال�صكان يف اأن تنعم بنه�صة تنموية يف م�صتوى طموحات مواطنيها... 
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در�بلة.. �أوالد زياد و�سعادلة

�مل�سروع جممد منذ 2015

�الإقامات �جلامعية بف�سدي�س

للق�ساء على �لقطع �لع�سو�ئي للأ�سجار

و�سط �نعد�م �لكهرباء و�لغاز و�ملياه

بلدية �س�سـار

�أزمة متو��سلة منذ �سنو�ت   

م�ضاتي زانة البي�ضاء 
خارج ح�ضابات امل�ض�ؤولني

مطالب ببعث م�ضروع 
ال�ضكة بني باتنة 
وخن�ضلة و�ضطيف

طلبة مقيم�ن
 يطالب�ن بتح�ضني 
وجبات الإفطــار

النطالق يف اإنتاج
 مادة الفحم قريبا

 باأم الب�اقي

عجلة التنمية 
تت�قف مب�ضاتي 

ب�غرارة ال�ضع�دي

�ضكان قرية 
فريج� يطالب�ن 
مب�ضاريع تنم�ية

م�ضتفيدون من ال�ضكن 
الت�ضاهمي يطالب�ن 

باإنهاء معاناتهم 

اأم البواقي

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

�شطيف

�س 05

البواقــي بــاأم  امليلــة  عــني  يف  كهربائيــة  ب�شعقــة  ب�شونلغــاز  عامــل  وفــاة  �ل�سحية يبلغ من �لعمر 25 �سنة

�س 16

يعي�شون مرارة املعاناة منذ �شنوات وم�شت�شار الرئي�س ُيطمئن

عمال االإدماج املهني حمرومون من حقوقهم بخن�سلة

عمال الإدماج املهني 
ي�ضتك�ن ظلم وتع�ضف 

الإدارة بخن�ضلة
يعي�س عمال االإدماج املهني والعاملني بالوكالة الوالئية للتنظيم والت�سيري العقاري 

بخن�سلة حالة من التيه نتيجة الو�سعية ال�سعبة التي يتخبطون فيها، ويبلغ عدد 
العمال اأزيد من 60 عامال نددوا بحرمانهم  من اأب�سط احلقوق املهنية امل�سروعة،  

�س 05مما حرمهم من عملية االإدماج الذي اأقرته احلكومة... 

ي�شتغلون بالوكالة الوطنية للتنظيم والتح�شني العقاري

الإفطار: 19:22الم�صاك: 04:04

باتنة... �سباقة تاريخيا ومق�سية تنمويا

ا



ب�صراحة
متى التج�ضيد؟

اأو لنقل برنامج تبناه  مناطق الظل، م�صطلح 
الكثري من امل�صوؤولني بداية من اللحظة التي 
ب�صرورة  وذكر  اجلمهورية  رئي�س  فيها  نطق 
امل�صوؤولني  اأعني  الهتمام مبناطق بعيدة عن 
حتى  وتنا�صيها،  وجتاهلها  تغييبها  فتم 
باتت  اأنها  اأي  الطعام  يف  كامللح  باتت  اأنها 
�صرورية يف كل خطاب اأو ت�صريح مل�صوؤول اأيا 
اإل  بخرجة  م�صوؤول  يقوم  ول  من�صبه،  كان 
لالإطالع على  اإطار اخلرجات  واأدرجها �صمن 
مدى جت�صيد امل�صاريع اخلا�صة مبناطق الظل 
اأدرجه  وقد  اإل  اجتماعا  م�صوؤول  يعقد  ول 
بو�صع  اخلا�صة  الجتماعات  اإطـــار  �صمن 
لكن  الظل،  مبناطق  للنهو�س  ا�صرتاتيجيات 
الواقع يوحي وكاأن مناطق الظل لي�صت �صوى 

�صعار وكالم وفقط.
الأخرية  الزيارة  فخالل  م�صادرنا،  بح�صب 
اجلمهورية  رئــا�ــصــة  لـــدى  مبهمة  للمكلف 
واملكلف مبناطق الظل فقد قام بزيارة مناطق 
معينة من اأجل التد�صني، وحني بحثنا هل زار 
"مناطق  �صمن  فعال  تندرج  معينة  مناطق 
الظل الفقرية واملهم�صة"  تبني لنا اأن لي�س بها 
ما يتم تد�صينه، واملفهوم من هذا لالأ�صف هو 
باتنة مل تقم بربجمة  ال�صلطات بولية  اأن 
اأن  يفرت�س  كــان  التي  املناطق  اإىل  زيـــارات 
يعاينها املكلف مبهمة لدى رئا�صة اجلمهورية 
التد�صني،  اأجــل  من  زيــارات  برجمت  اإنها  بل 
وهنا اخلطاأ، اأو بعبارة اأخرى هنا اخللل، فاإن 
اجلمهورية  رئا�صة  لــدى  مبهمة  املكلف  كــان 
اأنــه  يعني  مــا  فــذلــك  الــظــل  مبناطق  مكلفا 
واملغيبة  املهم�صة  املناطق  با�صتك�صاف  مكلف 
ولإخراجها  بها  للنهو�س  م�صاريع  ــرتاح  واق
لن  �صوف  باأنه  الرئي�س  وعود  وجت�صيد  للنور 
درجة  مبــواطــن  ي�صمى  مــا  اجلــزائــر  يف  يبق 
يعني  ما  وذلك  ثانية،  درجة  ومواطن  اأوىل 
باأن املكلف مبناطق الظل مهمته اأن يقف على 
حجم املعاناة يف مناطق الظل ويقرتح ما من 
�صاأنه الق�صاء على هذه املعاناة، اأما اأن يتحول 
مهمته  "م�صوؤول"  اإىل  الظل  مبناطق  املكلف 
القول  حتمية  اأمام  ي�صعنا  ما  فهذا  التد�صني 
واأنها  وهــم  �صوى  لي�صت  الظل  مناطق  ــاأن  ب
م�صاريع  تد�صني  با�صمه  يتم  "�صعار"  جمرد 
يف  بها"  الأ�صغال  وبــداأت  ومنحت  "تقررت 
زمن الع�صابة وا�صتعملت للتد�صني يف اجلزائر 
برنامج  �صمن  ن�صاطات  اأنها  على  اجلديدة 

الظل". مبناطق  "النهو�س 
�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

يبــدو اأن العبــارة التــي كانت تقال يف �ســنوات مــا لكل من 
يتجول يف مدينة باتنة قد بات �ســروريا اإعادة ا�ســتعمالها، 
فبعــد اأن عرفــت مدينــة باتنــة فــرتة هــداأت خاللهــا فيهــا 
"الن�ســل" عــادت الظاهــرة لتنت�ســر يف االآونــة  ال�ســرقة و 
االأخــرية خا�ســة يف مواقــف احلافــالت علــى غــرار املوقف 
املقابــل للم�ست�ســفى اجلامعي "بن فلي�ــس التوهامي" وموقف 
حافــالت نقل الطلبة بجانب وكالــة موبيلي�س وحتى املوقف 
املقابل جلامعة باتنة 1، حيث اأن �ســراق احلقائب والهواتف 
النقالــة قــد باتــوا يرت�ســدون املواطنــني والطلبــة عند كل 
موقف حافلة االأمر الذي بات ي�ســتلزم القول لكل من يتنقل 

عرب احلافلة "ع�س روحك".

auresbook

قال: حمـمد يو�سفي
 )رئي�ض اجلمعية اجلزائرية للأمرا�ض املعدية( 
..."ا�ستعدوا لظهور اأوبئة اأخرى وفريو�سات 

جديدة اأخطر".
قلنا: يا راجل... �صدقت، خا�صة بعد االنتهاء من 

�صبط قوائم املرت�صحني لالنتخابات الت�صريعية.

رف�ست غرفة االتهام مبجل�س ق�ساء العا�سمة، االإفراج عن وايل العا�سمة االأ�سبق عبد القادر زوخ وخمتار رقيق 
الت�سريفات �سابقا برئا�سة اجلمهورية  يف عهد بوتفليقة، وكذا م�سطفى رحيال مدير ديوان �سالل �سابقا؛  مدير 
املتهمني وجهت لهم تهم تتعلق مبنح اإمتيازات غري مربرة وتبديد اموال عمومية واإ�ساءة اإ�ستغالل الوظيفة واإ�ستغالل 

النفوذ وامل�ساركة يف التمويل اخلفي للحملة االنتخابية.

ح�سب املدير العام ملعهد با�ستور اجلزائر، فوزي درار، انه مت درا�سة خالل االجتماع التقييمي مع الرئي�س تبون اإمكانية 
ت�سديد احلجر من جديد قريبا ب�سبب ارتفاع عدد احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا املتحورة، كما اأكد درار على اأن 

اجلزائر العا�سمة اأ�سبحت بوؤرة للفريو�س املتحـور الربيطاين.

مل  حــال  يف  الرتبية  قطاع  ب�سل  الرتبية  نقابات  تهدد 
النقابات:   تكتل  واعترب  ملطالبهم،  الو�ساية  ت�ستجب 
اأم�س  الذي نظم  االإ�سراب  ان  وال�ساتاف،  والكال  االأنباف 
ما هو اإال متهيدا لت�سعيد الحق، قد ي�سل قطاع الرتبية 
القانون  عــن  االإفــــراج  �ــســرورة  على  ـــدوا  اأك كما  متــامــا، 
العالقة  املالية  للمخلفات  النهائية  والت�سوية  اخلا�س، 
اإن�ساف االأ�سالك املت�سررة من  على م�ستوى الواليات، مع 
اإعادة الت�سنيف على غرار موظف امل�سالح االقت�سادية، 
الرتبية،  م�ست�ساري  واملهني،  املدر�سي  التوجيه  موظفي 
وم�ست�ساري  الرتبية،  وم�سريف  م�ساعدي  املخابر،  موظفي 

التغذية املدر�سية.
منه  يعاين  الذي  الغليان  اإثر  على  التكتل  اإ�سراب  وجاء 
دورية  احتجاجات  االأ�ساتذة  ي�سن  حيث  الرتبية،  قطاع 
عدة  م�ستوى  على  نقابي  غطاء  دون  االأ�سبوعني  تقارب 

واليات، مهددين مبقاطعة امتحانات نهائية ال�سنة.
من  ال�سرائية  القدرة  حت�سني  يف  مطالبه  التكتل  وحدد 
واإعــادة  اال�ستداللية  النقطة  قيمة  م�ساعفة  خــالل 
التقاعد  يف  باحلق  والتم�سك  التعوي�سي،  امللف  يف  النظر 
الن�سبي والتقاعد دون �سرط ال�سن. مع التطبيق الفوري 

للمر�سوم 14/266 وباأثر رجعي.

هو عدد املرت�سجني الراغبني يف االلتحاق بقبة زيغود يو�سف 
يف انتخابــات 12 جــوان املقبــل، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه رئي�س 
ال�ســلطة الوطنيــة امل�ســتقلة لالنتخابــات حممــد �ســريف، حيث 
بلغ جممــوع قوائم الرت�ســح 2400 قائمة موزعــة على 1180 
اأحزاب و1220 قوائم حرة، يحوز 70% من هوؤالء املرت�سحني 

على امل�ستوى اجلامعي.
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يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
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اأطلق مدير معهد با�ستور "فوزي درار" اإنذارا ب�ساأن 
التهديد املحتمل من وقوع اجلزائر يف مطب املوجة 
الثالثة من وباء كورونا خا�سة واأنها عادت متحورة 

وقد �سربت عديد الدول بقوة مرعبة جعلت من 
االآالف يت�سدرون قوائم امل�سابني واملوتى دون قدرة 
تلك الدول على ال�سيطرة وتوفري الرعاية الالزمة 

لكل �سحايا هذا الوباء الغريب الذي مل ن�سهد له 
مثيال..

ومع انت�سار املوؤ�سرات الوبائية اإىل اأرقام مقلقة 
على امل�ستوى الوطني واالرتفاع اليومي الأعداد 
امل�سابني واملوتى فاإن كل اإعالن لت�سديد احلجر 

ال�سحي ومتديده لي�سمل البوؤر االأكرث ت�سررا اأو الوطن 
باأكمله لن يكون ذا فاعلية وجدوى اإذا مل يكن مقرونا 

بوعي عام وعودة جادة لكل االإجراءات الوقائية 
التي حتول بني وقوع كارثة املوجة الثالثة التي 

تتهددنا و�سط تراخي وت�ساهل وتفريط يف الو�سائل 
الوقائية للحيلولة دون االإ�سابة اأو امل�ساهمة يف 

انت�سار الوباء..
علما اأن املواطن اجلزائري ما يزال ورغم االأرقام 

املتداولة املا�سية وامل�ستجدة يف حالة ذهول غري 
م�سدق بوجود الوباء واأن فكرة كونه جمرد موؤامرة 
عاملية ت�ستهدف ال�سعوب وهو ما يدفع به اإىل مزيد 

من االخرتاقات والالمباالة وعدم االلتزام وهو االأمر 
الذي ن�سهده يف ال�سوارع وامل�ساحات العامة واالأ�سواق 
واملحالت ويف كل وجهة يكون فيها للمواطن ح�سور اأو 

حاجة..
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املواطن ال يتحمل وحده 

تبعات هذا الرتاخي العام وال ميكن اأي�سا للتعليمات 
االرجتالية غري املدرو�سة والتي �ساهمت يف وقت �سابق 

يف الت�سييق على املواطنني بغرامات ميكن و�سفها 
باجلزافية لعدم متا�سيها مع الظروف املعي�سية لل�سعب 

اجلزائري والتي ازدادت تاأزما منذ ظهور الوباء 
وتفعيل م�سل�سل االأزمات التي كان لها عميق االأثر 

حتى يف �سلوكيات كثري من املواطنني..
واإذا كنا نطمح يف مواجهة عادلة مع وباء ال يعرف 

املجامالت واال�ستثناءات فاإنه يجب اأن تتالحم 
اجلهود لتفادي مزيد من ال�سحايا اأو الو�سول اإىل 
و�سع متاأزم ي�سعب ال�سيطرة عليه اأو التحكم به.. 
و�سواء اأكان وباء كورونا موؤامرة اأو جائحة فاإن ما 

يجب ت�سديقه وعدم جتاهله االإ�سابات اليومية 
واملعاناة التي يتكبدها املر�سى والقطاع ال�سحي واأنه 
ال ميكن باأي حال تغطية �سم�س كورونا بغربال عدم 
احرتام االإجراءات الوقائية وااللتزام بها بدعاوى 

تعود بالوبال على ال�سعب اجلزائري بدل انت�ساره 
على وباء كورونا ب�سكله القدمي و�سالالته املتحورة 

اجلديدة.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

بن �شيخ يجر جعفر قا�شم للمحاكم

يبدو اأن الالعب ال�سابق علي بن �سيخ، مل يعجبه دور متقم�س �سخ�سيته يف �سل�سلة "عا�سور الع�سر 3" ما اعتربه 
اإ�ساءة ل�سخ�سه مطالبا بالتوقيف الفوري لهذه ال�سل�سلة، اأين جلاأ للعدالة ملقا�ساة املنتج جعفر قا�سم، وكان جعفر 
قا�سم قد عر�س علي بن �سيخ للم�ساركة يف ال�سل�سلة اإال اأنه رف�س ذلك، ما ا�سطر جعفر قا�سم لتنظيم كا�ستينغ 

للبحث عن �سخ�سية ت�سبهه.
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ال�سورة من و�سط 
مدينة تب�سة، اإذ اأكد 
العديد من املواطنني 
باأن امل�سالح املكلفة 
بالنظافة قد باتت 

تتاأخر يف رفع 
القمامة يف موعدها 
االأمر الذي يت�سبب 
يف تكد�سها بهاته 

الطريقة التي 
تت�سبب يف تلوث 
املحيط من جهة 

ويف ت�سويه امل�سهد 
احل�سري للمدينة 

من جهة اأخرى.



اأكد الوزير االأول، عبد العزيز جراد، اأن ال�سلطات العمومية تويل حر�سا بالغا لتح�سني الظروف املهنية، املادية واالجتماعية للعمال يف خمتلف القطاعات. رغم الظروف 
االقت�سادية واملالية ال�سعبة التي متر بها البالد.

ق. و

ق. و

ق. و

�جتماع هام الأكرث من 15 نقابة بالقطاع..

اجتماع  خــتــام  يف  لــه  كلمة  يف  جـــراد  وقـــال 
احلكومة اأم�س اإنه ''لحظ يف الآونة الأخرية 
تقف  والتي  النقابية،  لالحتجاجات  تزايدًا 
غري  نقابية  تنظيمات  اأحــيــانــًا  بع�صها  خلف 
يدرك  التي  املطالب  بع�س  رافــعــة  معتمدة، 
اأ�صحابها يقينًا اأنها غري قابلة للتحقيق، مربزة 
من  العديد  عرفتها  التي  الإهمال  حالة  بذلك 

القطاعات لأزيد من 15 �صنة''.
ويرى الوزير الأول يف الكلمة التي نقلها بيان 
وال�صعوبات  امل�صاكل  معظم  اأن  الأوىل  الــوزارة 
هذه  اإطـــار  يف  مبعاجلتها  املطالبة  يتم  التي 
اأن  اجلمهورية  لرئي�س  �صبق  الحتجاجات 
يتناولها خالل خمتلف ت�صريحاته و حواراته 
اإيجاد  بالعمل على  مع و�صائل العالم، والتزم 
مدرجة  معظمها  اإن  بل  لها،  املنا�صبة  احللول 
ــتــي اأعــلــن عــنــهــا عند  �ــصــمــن اللـــتـــزامـــات ال

انتخابه.
النقابية  احلريات  ممار�صة  باأن  اقراره  ورغم 
اأن  اإل  قانونا،  وم�صمون  د�صتوري  مكر�س  حق 

جراد يرى اأن الإفراط والتع�صف يف ا�صتغالله لن 
تكون له اإل نتائج عك�صية، وذهب اأبعد من ذلك 
ملا اعترب اأن ّ الإ�صرار على اتباع هذا النهج املبالغ 
اأنه يخدم اأهدافُا وا�صحة  اإل  فيه ل يفهم منه 
مناخ  تعكري  اإىل  ترمي  معلنة،  غري  كانت  واإن 

العمومية،  ال�صلطات  فيه  �صرعت  الذي  التغيري 
اجلديدة  املوؤ�ص�صات  تن�صيب  عــرب  �صيما  ول 
التي  اجلديدة  اجلزائر  بناء  م�صروع  اإطــار  يف 
للقيام  املواتية  الظروف  مواطن  كل  فيه  يجد 

بواجباته والتمتع بحقوقه.

وال�صمان  والــتــ�ــصــغــيــل  الــعــمــل  وزيــــر  اأ�ـــصـــرف 
الجتماعي  الها�صمي جعبوب رفقة وزير ال�صحة 
الرحمن  عبد  امل�صت�صفيات  واإ�ــصــالح  وال�صكان 
لل�صحة  العاملي  الــيــوم  اإحــيــاء  على  بــوزيــد،  بــن 
منظمة  مع  بالتعاون  العمل،  اأماكن  يف  وال�صالمة 

العمل الدولية.
الد�صتور  اأن  باملنا�صبة  جعبوب  الها�صمي  واأكــد  
اجلديد يكر�س يف اأحكامه حق العامل يف احلماية 
والأمن والنظافة اأثناء اأدائه ملهامه، واأن احلكومة 
تويل اأهمية خا�صة ل�صيانة حقوق العمال وزيادة 
والأمرا�س  العمل  ــوادث  ح من  الوقاية  ثقافة 
هذه  التظاهرة  هــذه  اإحياء  اأن  م�صيفا  املهنية، 
لتداعيات  بالنظر  خا�صا،  طابعا  يكت�صي  ال�صنة 
ت�صتوجب  التي  كوفيد-19،  كورونا  وباء  انت�صار 
ل�صيما  الوقائية  بالتدابري  اللتزام  اجلميع  من 

يف اأماكن العمل.
�صرورة  على  الــوزيــر  �ــصــدد   ال�صياق،  ذات  ويف 

عامل  يف  الفاعلة  اجلهات  جميع  جهود  ت�صافر 
العمل  اأماكن  يف  كورونا  جلائحة  للت�صدي  ال�صغل 
يف  املهنية  املخاطر  مــن  الــوقــايــة  ثقافة  ون�صر 
اأو�صاط العمال، مربزا اأن القطاع �صيوا�صل تنفيذ 
طرف  من  امل�صطرة  للمراقبة  ال�صنوية  اخلطط 
الــوزارة  عمدت  حيث  للعمل،  العامة  املفت�صية 
لتنفيذ  خطة  �صياغة  اإىل  املن�صرم  العام  خالل 
العديد من الأعمال التوعوية بال�صالمة وال�صحة 

املهنيتني.
مكتب  مــع  بالتعاون  اجلــزائــر  حتيي  لــالإ�ــصــارة، 
واملغرب  وليبيا  للجزائر  الدولية  العمل  منظمة 
ع�صر  ال�صابعة  الطبعة  وتــونــ�ــس،  وموريتانيا 
العمل  اأماكن  يف  وال�صحة  لل�صالمة  العاملي  لليوم 
وال�صتعداد  ''التوقع  �صعار:  حتت  ال�صنة  هــذه 
اأنظمة  يف  الآن  ا�صتثمر  لالأزمات..  وال�صتجابة 

ال�صالمة وال�صحة املرنة والأكرث �صمودا''.
اإذ �َصُي�صلط ال�صوء هذه ال�صنة على اإ�صرتاتيجيات 

تعزيز النظم الوطنية لل�صالمة وال�صحة املهنيتني 
احلالية  الأزمــات  ملواجهة  املرونة  زيــادة  بهدف 
يف  املكت�صبة  اخلــربة  وا�صتخال�س  وامل�صتقبلية 

عامل ال�صغل.
وك�صف جعبوب، اأنه مت اإعداد ن�صو�س تنظيمية 
املت�صمن  امل�صرتك  الوزاري  القرار  تخ�س  جديدة 
اأن  مو�صحا  العمال.  حلماية  التقنية  التدابري 
القرار يخ�س حماية العمال يف البناء وال�صغال 

العمومية والري.
منح  �صروط  يحدد  تنفيذي  مر�صوم  اإعــداد  ومت 
وامل�صادقة  التكوين  ومراكز  ملوؤ�ص�صات  الإعتماد 
من  الوقاية  جمال  يف  العمال  تكوين  برامج  على 

الأخطار املهنية.
واأكد جعبوب، اأن ر�صالة الوزارة يف جمال ال�صالمة 
تهدف اإىل حماية العمال وحتقيق �صروط العمل 
وظروف عادلة ق�صد تفادي الإنعكا�صات ال�صلبية 

حلوادث العمل على العمال والعائالت.

الأمة يف  اأع�صاء جمل�س  �صارك وفد برملاين عن 
الربملاين  لالحتاد  الدائمة  اللجان  اجتماعات 
26 و28  مــا بــني  املــمــتــدة  الــفــرتة  ــــدويل، يف  ال
ن�صره  للمجل�س  بيان  وح�صب   .2021 اأفــريــل 
نظمت  فقد  ''في�صبوك''،  الر�صمية  �صفحنه  على 
اجلمعية  لإنعقاد  حت�صريا  الإجــتــمــاعــات  هــذه 
ما  الفرتة  يف  ــدويل  ال الربملاين  لالحتاد   142
من  امل�صارك  الوفد  ويتكون  مــاي،  و27   10 بني 

الأمـــة،  جمل�س  رئي�س  نــائــب  بــوزكــري،  حميد 
الربملاين  الحتــاد  يف  الوطنية  املجموعة  ع�صو 
الأمة،  جمل�س  ع�صو  بادي�س،  بن  فوزية  الدويل، 
الربملاين  الحتــاد  يف  الوطنية  املجموعة  ع�صو 
الدويل، اأحمد خر�صي، ع�صو جمل�س الأمة، ع�صو 
املجموعة الوطنية يف الحتاد الربملاين الدويل. 
الدائمة  اللجان  امل�صاركون يف اجتماعات  وناق�س 
امل�صتقبل  وبناء  اجلائحة،  على  ''التغلب  مو�صوع 

م�صارات  الربملانيون  �صيحدد  كما  اأف�صل''.  ب�صكل 
التجارب  وتقا�صم  املحتمل،  ــاين  ــربمل ال العمل 

واأح�صن املمار�صات للم�صي قدما.
اأن  اىل  اأ�ــصــارت  بادي�س،  بن  فوزية  تدخل  ويف 
الجــراءات  و�صع  على  عملت  العامل  دول  جميع 
 .19 كوفيد  جائحة  انت�صار  من  للحد  الــالزمــة 
واأكدت على �صرورة فر�س تدابري مقيدة، من اأجل 

املحافظة على ال�صالح العام.

نا�صطة  نقابة   15 من  اكرث  اأم�س  يوم  عقدت 
املطالب  ملناق�صة  الوطنية  الرتبية  بقطاع 
يف  اتخاذها،  يجب  التي  واملــواقــف  املرفوعة 
حتقيق  على  ح�صبها  الرتبية  وزارة  ف�صل  ظل 

الن�صغالت املطروحة منذ �صنوات.
احلا�صل  التن�صيق  اإطــار  يف  الجتماع  وياتي 
اأيام  منذ  لوحت  التي  ال�صبعة  النقابات  بني 
التي  الرتبية  نقابات  وتكتل  باحتجاجات 
اأم�س الربعاء، وهذا بهدف  ا�صراب  دعت اىل 
املطالب  يف  للنظر  العليا  ال�صلطات  حتريك 
القدرة  رفع  رئ�صها  على  �صنوات  منذ  العالقة 

ال�صرائية مل�صتخدمي القطاع.
وكانت قد انذرت 07 نقابات م�صتقلة نا�صاطة 
واجعوط  حممد  القطاع  وزير  الرتبية  بقطاع 
�صانها  مــن  احتجاجات  موجة  يف  بــالــدخــول 
من  امل�صتخدمني  خمتلف  قبل  من  القطاع  �صل 
تنديدا  وموؤطرين  وبيداغوجيني  تربويني 

على عدم النظر يف املطالب املرفوعة.
بالطرق  الت�صعيد  ال�صبعة  النقابات  وقررت 
القانونية امل�صروعة لتحقيق املطالب املرفوعة 
الإفراج  يف  اأ�صا�صا  �صمنها  يندرج  والتي  �صابقا 

الفوري عن كيفيات واآجال معاجلة اختاللت 
وحت�صني  النقابات  باإ�صراك  اخلا�س  القانون 
ومراجعة  الــراتــب  برفع  ال�صرائية  الــقــدرة 
منح  ا�صتحداث  مع  والتعوي�صات  املنح  نظام 
ما طالبت به خمتلف  مع  يتما�صى  جديدة مبا 
الأ�صالك والرتب الإدارية والرتبوية واملهنية 
ف�صال عن ا�صرتجاع حق التقاعد الن�صبي دون 
�صرط ال�صن واإدراج مهنة عمال الرتبية �صمن 

قائمة املهن ال�صاقة. 
الرتبوية  الأ�صرة  امل�صتقلة   النقابات  ودعت 
منظم  اإطــار  يف  نقاباتها  حــول  اللتفاف  اإىل 

وال�صتعداد للت�صعيد يف حالة عدم ال�صتجابة 
للمطالب امل�صروعة الواردة يف بيانها كما تدعو 
واملن�صف  الــعــاجــل  الــتــدخــل  الإطــــار  ــذا  ه يف 
ان�صغالت  درا�صة  اجل  من  اجلمهورية  لرئي�س 
التي  الوعود  بها كما جاء يف  والتكفل  الأ�صرة 

اطلقها.
باحتجاجات  لوحت  التي  النقابات  وتتعلق 
املنظمة  مـــن  كـــل  الجـــتـــمـــاع  يف  و�ـــصـــاركـــت 
ــذة الـــرتبـــيـــة''جمـــال''  ــات ــص اجلـــزائـــريـــة ل�
الثانوي  ملــديــري  امل�صتقل  الوطني  واملجل�س 
مل�صاعدي وم�صريف  امل�صتقلة  الوطنية  والنقابة 
ملوظفي  امل�صتقلة  الوطنية  والنقابة  الرتبية 
امل�صالح القت�صادية والنقابة الوطنية ملديري 
املدار�س البتدائية والنقابة الوطنية للعمال 
اىل  اإ�صافة  الوطنية،  الرتبية  لقطاع  املهنيني 
ا�صراب  يف  دخل  الذي  الرتبية  نقابات  تكتل 
نقابة  مــن  يتكون  والــتــي  لــلــوزارة،  تهديدي 
ونقابات  و''ال�صاتاف''  و''النباف''  ''ال�صتاف'' 
�صمان  اجل  من  اجلهود  توحيد  قــررت  اخــرى 
حتقيق مكالبها عرب توزيع رقعه الحتجاجات 

والإ�صرابات.

و09  كورونا  بفريو�س  اإ�صابة   236 ت�صجيل  عن  الأربعاء،  اأم�س  وال�صكان،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
نف�س  ت�صجيل خالل  اأنه مت  لها،  بيان  الوزارة يف  واأ�صافت  املا�صية.  �صاعة   24 وفاة خالل  حالت 

الفرتة، 147 حالة �صفاء جديدة، فيما يتواجد 23 مري�صا يف العناية املركزة.

امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة  رئي�س  ك�صف 
لــالنــتــخــابــات حمــمــد �ــصــريف عــن بــلــوغ عدد 
قبة  لــولــوج  متناف�س   24214 املرت�صجني 

زيغود يو�صف يف انتخابات 12 جوان املقبل.
جمموع  اأن  ت�صريحات،  يف  �صريف  ــح  واأو�ــص
قوائم الرت�صح بلغ 2400 قائمة موزعة على 

1180 اأحزاب و1220 قوائم حرة. واأ�صاف 
م�صتوى  لديهم  املرت�صحني  من  باملائة   70 اأن 
جامعي. هذا وانق�صت منت�صف ليلة الثالثاء 
 12 لت�صريعيات  الرت�صح  ملفات  اإيــداع  اآجــال 
ــام  اأي لـ5  الآجـــل  متــديــد  بعد  املقبل  جـــوان 

اإ�صافية.

كل  الب�صري،  ال�صمعي  �صبط  �صلطة  دعــت 
احلر�س  اإىل  الإعــالمــي  احلقل  يف  النا�صطني 
الدينية  مرجعيتنا  ــادئ  ــب م احــــرتام  عــلــى 
الأ�صيلة التي تنهال اأ�ص�صها من الكتاب وال�صنة، 

�صمن منهج الو�صطية والعتدال.
�صرورة  لها،  بيان  يف  ال�صبط  �صلطة  ــدت  واأك
ــج  ــربام ــقــاء ال ــت الــتــحــلــي بــاملــ�ــصــوؤولــيــة يف ان
اجلزائري،  للم�صاهد  يقدم  ما  وكل  وال�صيوف 
وكذا اللتزام بال�صوابط التي من �صاأنها تاأمني 
يوفر  ــا  وم يهددها  ممــا  الدينية  مرجعيتنا 

الن�صجام الجتماعي يف البالد.
واأ�صار ذات امل�صدر اأنه رغم التنبيهات املتكررة 

ب�صرورة  الب�صري  ال�صمعي  ال�صبط  �صلطة  من 
ال�صمعي  ون�صاط  الإعـــالم  بقانوين  اللــتــزام 
اأنها ت�صجل عدة جتاوزات تتعلق  اإل  الب�صري، 
ومرجعيتنا،  لأمتنا  الفكري  الأمـــن  بتهديد 

�صواء كان ذلك عن ق�صد اأو غري ق�صد.
لحظت  ال�صبط  �صلطة  اأن  الــبــيــان  وذكـــر 
الدخيلة  الدينية  التيارات  بع�س  ا�صتغالل 
واأفكارها،  ملعتقداتها  للرتويج  النفتاح  لهذا 
م�صتهدفة بذلك الأفراد واجلماعات با�صتعمال 
اأ�صلوب الت�صكيك والإغراء وال�صتقطاب خا�صة 
لدى اأو�صاط ال�صباب لزعزعة ا�صتقرار الوطن 

وتفكيك حلمته الدينية والجتماعية.

والت�صغيل  العمل  ــوزارة  ل م�صرتك  بيان  اأفــاد 
العامة  ــة  ــري ــدي وامل الجــتــمــاعــي  والــ�ــصــمــان 
للوظيفة العمومية والإ�صالح الإداري، اأن يوم 
لكافة  ــر  الأج مدفوعة  عطلة  املقبل  ال�صبت 
العمومية  والإدارات  املوؤ�ص�صات  م�صتخدمي 
والهيئات والدواوين العمومية واخلا�صة، وهذا 
للفاحت  امل�صادف  العمال  عيد  اإحياء  مبنا�صبة 

ماي من كل �صنة.
املدفوعة  العطلة  اأن  البيان،  ذات  واأو�ــصــح 

املوؤ�ص�صات  م�صتخدمي  ــل  ك ت�صمل  ــــر  الأج
مهما  القطاعات  جميع  يف  واخلا�صة  العمومية 
امل�صتخدمني  ذلك  يف  مبا  الأ�صا�صي  قانونها  كان 

باليوم اأو ال�صاعة.
ـــه ''يــتــعــني على  ـــاء يف الــبــيــان ذاتــــه، اأن وج
والهيئات  العمومية  والإدارات  املوؤ�ص�صات 
اتخاذ  اأعــاله  املذكورة  واملوؤ�ص�صات  والدواوين 
اخلدمة  ا�صتمرارية  ل�صمان  الالزمة  التدابري 

يف امل�صالح التي تعمل بنظام التناوب''.

واأو�صح مهياوي لدى نزوله �صيفا على برنامج 
"�صيف ال�صباح" الذي تبثه القناة الإذاعية 
الإ�صابة  حــالت  اأن  الأربــعــاء،  اأم�س  الأوىل 
تراجعها  بعد  ال�صعود  عـــاودت  بالفريو�س 
الرتاخي  حالة  ب�صبب  املا�صية  الأ�صهر  خالل 
يتعلق  فيما  املواطنني  �صلوكات  يف  والتهاون 
باللتزام بالتدابري الوقائية كاحرتام م�صافة 

التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات.
مهياوي  الربفي�صور  دعــا  ال�صدد  هــذا  ويف 
وبــروح  بالن�صباط  التحلي  اإىل  املواطنني 
ــاإلجــراءات  ب التقيد  خــالل  مــن  امل�صوؤولية 
الوقائية. وحذر مهياوي من احتمال حدوث 
موجة ثالثة رغم جناح ا�صرتاجتية احلكومة 
حال  يف  الآن  حتى  الوباء  على  ال�صيطرة  يف 
بتدابري  التقيد  وعــدم  الالمبالة  ا�صتمرت 

الوقاية وتطبيق الربوتوكولت ال�صحية.

ويف ال�صياق دعا مهياوي املواطنني اإىل التحلي 
واجبهم  اأداء  يف  وت�صامنية  وطنية  ــروح  ب
احتواء  يف  العمومية  ال�صلطات  وم�صاعدة 
�صرورة   على  ذاتــه  الوقت  يف  م�صددا  الوباء 
والتوعوية  التح�صي�صية  احلمالت  موا�صلة  
بخطورة الوباء بالن�صبة لالأ�صخا�س وتطبيق 
الربوتوكولت ال�صحية بالن�صبة للموؤ�ص�صات.

اأن  اإىل  مــهــيــاوي  اأ�ـــصـــار  ــــرى  اأخ مــن جــهــة 
اإ�صابتها  ت�صخي�س  مت  التي  احلـــالت  عــدد 
بال�صاللتني النيجريية والربيطانية بلغ 400 
ولية  بع�صرين  �صجلت  الأخــرية  واأن  حالة 
اجلديدة  ال�صاللت  اأن  اإىل  لفتا  الآن،  حتى 
اأربعني  من  اأقــل  الأ�صخا�س  ت�صيب  اأ�صبحت 
�صنة كما �صجلت اأي�صا حالت و�صط الأطفال 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 13 و14 �صنة.

مهياوي يحذر من م�جة ثالثة 
لفريو�س ك�رونا 

حالة   147 جديدة،  اإ�ضابة   236
�ضفاء و 09 وفيات

اأطراف حتاول امل�ضا�س مبرجعية 
اجلزائريني الدينية

ج�ان  12 لت�ضريعيات  مرت�ضح   24214

ي�م ال�ضبت عطلة مدف�عة الأجر

جراد ينتقد الإ�ضرابات التي عرفتها
 عدة قطاعات وي�ضكك يف اأهدافها

م�ضرف� الرتبية ينا�ضدون تدخل رئي�س اجلمه�رية 

جعب�ب وبن ب�زيد ي�ضرفان على اإحياء الي�م العاملي
 لل�ضحة وال�ضالمة يف اأماكن العمل

وفد من جمل�س الأمة ي�ضارك يف اإجتماعات اللجان 
الدائمة لالحتاد الربملاين الدويل
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ق. و

و�سف �لو�سع باملقلق..

�آخر �إح�سائية لكوفيد-19 يف �جلز�ئر

�سلطة �سبط �ل�سمعي �لب�سري

الوبائية  الو�سعية  اأن  لر�سد ومتابعة فريو�ض كورونا، الربفي�سور ريا�ض مهياوي،  العلمية  اللجنة  اأكد ع�سو 
اأ�سبحت "مقلقة جدا" يف االأيام االأخرية بعد اأن اأخذت حاالت االإ�سابة منحى ت�ساعديا قد ينذر مبوجة ثالثة.

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



نا�صر. م  

�صميحة. ع

ن.م

ح�صام الدين. ق 

عجزت كل ال�صلطـات التي مّرت بباتنة، من ولة وروؤ�صاء بلديات وروؤ�صاء دوائر، عن اإخراج عا�صمـة الأورا�س من ثالوث التخلف التنموي والغنب 
والإق�صـاء، فالوليــة التاريخية مل ي�صفع لها ر�صيدها الثوري ول موقعها اجلغرافــي ول حتى احتاللها املرتبة الرابعة وطنيا يف عدد ال�صكان، يف اأن 

تنعم بنه�صة تنموية يف م�صتوى طموحات مواطنيها.

رقم  املرا�سلتني  اإىل  اأ�ــســار  التقرير 
اأفريل   11 يف  املوؤرخة   2021  /464
 01 يف  املوؤرخة   2021  /426 ورقــم 
فتح  على  تن�س  حيث   ،2021 اأفريل 
مع  الت�ساوري  والعمل  ــوار  احل اأبــواب 
اإىل  اإ�ــســافــة  االجــتــمــاعــي،  ال�سريك 
خالل  اتخاذها  الواجب  االإجـــراءات 
و�سع  �سمنها  من  املبارك،  رم�سان  �سهر 
�سهر  طيلة  مــدرو�ــس  اإفــطــار  بــرنــامــج 
باإ�سراك ممثلي الطلبة،  رم�سان وذلك 
خدمة  حت�سني  عدم  الطلبة  و�ستغرب 

الف�سيل،  ال�سهر  خالل  الطلبة  اإطعام 
مزرية  جد  اأو�ساع  يعي�سون  جعلهم  ما 
على  املقدمة  اخلــدمــات  �سوء  ب�سبب 
يوم  اجلامعية،بعد  املطاعم  م�ستوى 
�ساق من ال�سيام والتعب، ونا�سد املكتب 
اجلزائريني  الطلبة  لتجمع  الوالئي 
االأحرار، مديرية اخلدمات اجلامعية 
والتكفل  بالتدخل  ف�سدي�س  باتنة 
االآجـــال  اأقـــرب  يف  الطلبة  ب�سكاوي 
�سهر  انق�ساء  قبل  الو�سع  ـــدارك  وت

رم�سان.

�سكان  ينا�سد، 
بلدية  مــ�ــســاتــي 
البي�ساء،  زانــة 
ال�سلطات  تدخل 
بعد  الــوالئــيــة، 
اأ�سبحوا ح�سبهم 
ح�سابات  ــارج  خ
املــــ�ــــســــوؤولــــني 
حيث  ــني،  ــل ــح امل

طـــالـــبـــوا بــدفــع 
غياب  ب�سبب  "ال�سدئة"،  التنمية  عجلة 
�سيا�سة  جراء  احلياة،  �سروريات  عديد 
ال�سنوات  مدار  على  واالإق�ساء  التهمي�س 

املا�سية.
زياد"  و"اأوالد  "درابلة"  م�ستة  �سكان 
"االأورا�س  مــع  حديثهم  يف  و"�سعادلة" 
الأدنـــى  يــفــتــقــرون  ــم  ــه اأن اأكـــــدوا  نيوز"، 
توفريها  من  البد  كان  التي  ال�سروريات 
منذ عقود، حيث حتولت معي�ستهم جلحيم 
الو�سية  اجلــهــات  وطــالــبــوا  غيابها،  يف 
والــ�ــســلــطــات الــوالئــيــة بــالــتــدخــل وفك 
اأ�ساروا  حيث  عنهم،  التنموية  العزلة 
ال�سروب  املاء  وانعدام  العط�س  اأزمة  اإىل 
جديد  اأي  دون  كاملة،  �سنة  من  اأزيد  منذ 
ارتوازي  بئر  حفر  فعو�س  تغري،  اأو  يذكر 
حاجاتهم  ويق�سي  ظماأهم  يروي  جديد 
بـ"�سط �سابون" ال يزالون يعتمدون على 
�سهاريج املياه التي ي�سل ثمنها اإىل 1500 
االنعدام  عــن  ف�سال  الــواحــد،  لل�سهريج 
التي  االأخــرى  امل�ساتي  عك�س  للغاز  الكلي 
ا�ستفادت من هذا امل�سروع القطاعي الذي 
املناطق  جميع  مي�س  اأنـــه  املــفــرو�ــس  مــن 
والقرى حيث ف�سروه باالإق�ساء والتهمي�س 
فيما  امل�سروعة،  حقوقهم  من  وحرمانهم 

عديد  تتخبط 
العائالت يف ظل 
الكهرباء  غياب 
على  والــعــيــ�ــس 
ال�سموع  �ــســوء 
ـــح  ـــي ـــاب ـــ�ـــس وامل
الــتــقــلــيــديــة 
وا�ــــســــتــــمــــرار 
على  ــس  ــ� ــي ــع ال
نــهــج االأجـــــداد، 
ناهيك عن اهرتاء الطرقات وكذا انعدام 
�سبكة ال�سرف ال�سحي، ما اأثر كثريا على 
االأر�ــس  حلفر  يتحولون  حيث  حياتهم 
يخلق  مما  االأدويـــة  يف  املخلفات  �سب  اأو 
االأمرا�س  وانت�سار  الكريهة  الروائح  لهم 

خا�سة يف مو�سم ال�سيف.

طلبة مقيمون يطالبون بتح�شني 
وجبات الإفطــار بف�شدي�س 

م�شاتي زانة البي�شاء خارج 
ح�شابات امل�شوؤولني

رئي�س  م�ست�سار  زيـــارة  مــواطــنــون  ا�ستغل 
ابراهيم  الظل  مبناطق  املكلف  اجلمهورية 
ان�سغاالتهم  لطرح  باتنة،  واليـة  اإىل  مراد 
التي و�سفوها بالبدائية، خا�سة اأنها تنح�سر 
وتعبيد  بالغاز  والــربــط  املــيــاه  توفري  بــني 
اإىل  ومدا�سر  قرى  �سكان  وتطرق  الطرقات، 
و�سط  يتخبطون  واأنــهــم  خا�سة  معاناتهم 
ظروف معي�سية مزرية ب�سبب غياب العديد 
مبثابة  اأ�سبحت  التي  احلياة  �سروريات  من 
احللم بالن�سبة لهم، حتى اأن فرحتهم بتوجه 
الظل تبددت  النهو�س مبناطق  نحو  الدولة 
اأنف�سهم  وجـــدوا  اأن  بعد  الــزمــن  مـــرور  مــع 
املربجمــة،  التنموية  امل�ساريع  من  مق�سيني 
فيما انفجر اآخرون غ�سبا يف وجه امل�سوؤولني 
ظل،  كمناطق  قراهم  ت�سجيل  عدم  ب�سبب 

واليـة  مــن  بلديات  ــدة  ع مــن  �سكان  وذكـــر 
عني  عوف،  اأوالد  معافة،  غرار  على  باتنة، 
ياقوت، تاخلمت، اأوالد �سالم، كيمل، الرباع، 
من  وغريها  ف�سالة  بني  امدوكال،  بوزينة، 
احلرمان  مـــرارة  يعي�سون  اأنــهــم  البلديات، 
فيما  ظل،  مناطق  ذاتها  حد  يف  وبلدياتهم 
خا�سة  املربجمة،  امل�ساريع  يف  اأملهم  خــاب 
قرى  وم�ست  املناطــق  جميع  ت�سمل  مل  واأنها 
نف�س  يعي�سون  قاطنوها  اأن  رغم  اأخرى  دون 
بالعدل  طالبوا  حيث  املعاناة،  وذات  امل�ساكل 
يف توزيع امل�ساريع التنموية والتي تتم حاليا 

وفق �سيا�سة املحاباة مثلما اأ�ساروا اإليـه.
مبناطق  املكلف  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار 
رئي�س  اأن  قـــال  ــــراد،  م ــم  ــي ــراه اب الــظــل، 
عن  وكبرية  �سغرية  كل  يتابع  اجلمهورية 

واإيالءها  بها  االهتمام  ومــا  الظل،  مناطق 
اإال  هــو  مــا  بــرنــاجمــه،  �سمن  كبرية  اأهمية 
اعرتاف من الدولة باأن هناك اإجحاف بحق 
هنا  اأنه  م�سيفـا  للريف،  القاطنني  املواطنني 
�سكانها  طماأنة  اأجــل  مــن  باتنة  واليــة  يف 
الظل  مناطق  جميع  بان�سغاالت  بالتكفل 
امل�سجلة  امل�ساريع  وكــل  تدريجيـة  ب�سفة 
الطرقات  اأو  الــغــاز  بــاملــاء،  املتعلقة  �ــســواء 

وغريها �ستنجر.
جدير بالذكر فقد بلغ عدد املواطنني الذي 
يقطنون مناطق الظل ببلديات والية باتنة، 
597 منطقة  503373 �ساكن موزعني على 
العدد  من  باملائة   37 يعادل  ما  وهــو  ظــل، 
واملُقـّدر  االأورا�س  عا�سمـة  ل�سكان  االإجمايل 

مبليـون و328 األف ن�سمة.

االو�سط  ال�سرق  حماربي  قدماء  يطالب 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  باتنة،  واليــة  يف 
واالإلتفات  العاجل  بالتدخل  تبون  املجيد 
لنداءاتهم املرفوعة منذ اأزيد من ع�سرين 

�سنة.
احلرب  يف  �ساركوا  الذين  امل�ستكون  وذكر 
�سنتي  ـــالل  خ اال�ــســرائــيــلــيــة  الــعــربــيــة 
قوبلت  ت�سحياتهم  اأن  و1973،   1967

فــيــمــا مل جتد  بــاجلــحــود واالإجــــحــــاف، 
امل�سوؤولون  يقدمها  التي  الــوعــود  جميع 
تكري�س  يف  الواقع  اأر�ــس  على  جت�سيد  اأي 
واأ�ساف  للبريوقراطية والالمباالة،  وا�سح 
قــدامــى حمــاربــي الــ�ــســرق االأو�ـــســـط، اأن 
�سنوات االنتظار الطويلة جدا كانت كفيلة 
منهم  بلغ  اأن  بعد  منهم  الع�سرات  لوفاة 
الكرب عتيا و ا�ستعل الراأ�س �سيبا، وينا�سد 
وتلبية  الإن�سافهم  الرئي�س  تدخل  هوؤالء 
االعرتاف  يف  اأ�سا�سا  املتمحورة  مطالبهم 
�سندوق  �سمن  وادماجهم  كمجاهدين  بهم 
ال�سنة  واحــتــ�ــســاب  الع�سكري  التقاعد 
ــنــوات، ومــنــح �سفة  الـــواحـــدة بــثــالث �ــس
معطوب حرب لكل من اأ�سيب بجروح، ف�سال 
عن تخ�سي�س عالوات لهم وتدوين وتوثيق 
اال�سرائيلية،  العربية  احلــروب  جمريات 

مع توفري الرعاية ال�سحية لهم.

ينتظر العديد من املواطنني بباتنة وحتى 
ال�سكة  مــ�ــســروع  بعث  و�سطيف،  خن�سلة 
الثالث،  الواليات  بني  الرابط  احلديدية 
 2005 �سنة  م�سجل  امل�سروع  اأن  خا�سة 
بحجة   2015 �سنة  التجميد  ــه  ــال وط

التق�سف وغياب االعتمادات املالية.
ــت بــرجمــتــه يف اإطـــار  ـــذي مت املــ�ــســروع ال
قطاع  لفائدة  اجلــاري  اخلما�سي  الربنامج 
النقل ويربط باتنة بخط �سكة احلديدية 
اإىل  مــــرورا  �سطيف  واليـــة  مــن  انــطــالقــا 

�سنة  به  االأولية  الدرا�سة  انتهت  خن�سلة، 
بحجة  التجميد  مي�سه  اأن  قبل   2015

رغم  حاله  على  ليبقى  النفقات،  تر�سيد 
نقل  ناحية  من  �سواء  له  الكبرية  االأهمية 
ناحية  من  وكــذا  وامل�سافرين  االأ�سخا�س 
الواليات  بني  التجارية  احلركية  تن�سيط 
باملجل�س  النقل  للجنة  �سبق  حيث  الثالث، 
رفع  ب�سرورة  طالبت  اأن  الوالئي  ال�سعبي 
والذي  الهام  امل�سروع  هــذا  عن  التجميد 
احلركية  يف  جديدة  اآفــاق  فتح  �ساأنه  من 
و�سطيف  باتنة  بــني  والتنقل  التجارية 

وخن�سلة.

يعي�شون مرارة املعاناة منذ �شنوات وم�شت�شار الرئي�س ُيطمئن

قالوا اأن ت�شحياتهم قوبلت باجلحود والنكران

امل�شروع جممد منذ 2015

مواطنون "يحلمون" باملاء والغاز والطرقات يف باتنـة !!

قدماء حماربي ال�شرق الأو�شط يف باتنة يطالبون 
بتدخل رئي�س اجلمهوريــة 

مطالب ببعث م�شروع ال�شكة بني باتنة وخن�شلة و�شطيف
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الإقامات اجلامعية ف�شدي�س

درابلة.. اأولد زياد و�شعادلة

طالب طلبة مقيمون، مديرية اخلدمات اجلامعية باتنة ـ ف�صدي�س بالتدخل لدى اإقاماتهم والعمل على 
نيوز"  "الأورا�س  تلقت  اجلزائريني،  الطلبة  لتجمع  بيان  يف  وجاء  املقدمة،  الفطور  وجبات  حت�صني 
ن�صخة منها، �صكاوي طلبة الإقامات اجلامعية بفي�صدي�س من برنامج الإفطار واقت�صاره على اللحوم 
منذ  الوجبات  كامل  عن  احلمراء  اللحوم  نهائيا  غابت  فيما  الوجبات،  "الدجاج" يف جميع  البي�صاء 

افتتاح املو�صم الدرا�صي.

حفيظة. ب

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
وزارة الطاقة واملناجم

<< par décision  N° 174 du 
13 Avril 2021 du Ministère 
de l’Energie et des Mines، un 
agrément définitif portant 
prorogation de délais de 
l’autorisation d’exercice 
de l’activité de stockage et 
de distribution de gros de 
lubrifiants، a été accordé 
à M.TAMEUR SAID، 
sise à la Commune de 
AIN TOUTA ، Wilaya de 
BATNA Conformément aux 
disposition du décret exécutif 
176-13 du 30 Avril 2013.>>  
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اأم البواقـي

بن �صتول.�س

بن �صتول.�س بن �صتول.�س

خن�شـــــلة
�شطيف

ي�ستغلون  ــهــم  فــاإن هــــوؤالء  وحــ�ــســب 
ماقبل  عقود  �سيغة  وفــق  بالوكالة 
اأن  بعد  �سنوات  منذ  املهني  االإدمـــاج 
املحلية  االإدارات  كانوا يعملون بعديد 
نــحــو هــذه  كــفــائــ�ــس  تــوجــيــهــم  ومت 
الوكالة، حيث طالبوا مبحهم �سهادات 
عمل من طرف االإدارة الو�سية ممثله 
ام�ساء،  عملية  وتاأجيل  الوكالة  يف 

ومتديد عقود هذه الفئة بغية ت�سوية 
مبنا�سب  تثبيتهم  وق�سد  و�سعيتهم 
ومبنا�سب  نهائيا  وادمــاجــهــم  قـــارة 

مالية
عري�سة  يف  ـــــوؤالء  ه يــطــالــب  ــيــه  وعــل
الوالية  على  االأول  للم�سوؤول  م�ستعجلة 
الوكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ب�سفته 
من  متكنهم  �سيغة  بــاإيــجــاد  الــعــقــاريــة، 

احل�سول على منا�سب دائمة وفق ما ين�س 
عليه القانون واملرا�سيم من اأجل احل�سول 
ــل حــقــوقــهــم، بــعــيــدا عـــن كل  ــام عــلــى ك
الت�سرفات التي ال تخدم جميع االأطراف 
يف  دخــلــوا  مــا  كثريا  اأنــهــم  واأن  خ�سو�سا 
ان�سغاالتهم  الإي�سال  احتجاجية  حركات 
جلميع امل�سوؤولني منذ �سهور لكن دون بوادر 

يف االأفق القريب.

بوالية  ال�سحة  مديرية  ا�ستفادت 
لقاح  جرعة   10704 من  البواقي،  اأم 
وت�سمل   "19 "كوفيد  ــس  ــريو� ف �ــســد 
"اأ�سرتازينيكا" واللقاح  اللقاح االيطايل 
من  �سيمكن  والذي  "�سينوفان"  ال�سيني 
بلديات  مبختلف  مواطن    5352 تلقيح 

والية اأم البواقي.
ال�سحة،  قطاع  على  القائمون  وطالب 
ذوي  االأ�ــســخــا�ــس  حت�سي�س  بــ�ــســرورة 
ــس املــزمــنــة، وكــذا مــن يتجاوز  ــرا� االأم
اللقاح  تلقيهم  ب�سرورة  �سنة،   65 �سنهم 
حلماية اأنف�سهم من خطر انت�سار املوجة 

وقد  هذا  "كورونا"،  فريو�س  من  الثالثة 
مبختلف  التلقيح  ا�ستعمال  ن�سبة  بلغت 
باملائة،   50 البواقي  اأم  والية  بلديات 

تلقي  عن  املواطنني  عزوف  �سجل  حيث 
والذي  رم�سان،  �سهر  دخــول  مع  اللقاح 
من �ساأنه اأن يعر�سهم للعدوى بالفريو�س، 

بطب  االأخــ�ــســائــيــني  اأكــــده  ــا  م ح�سب 
االأمرا�س املعدية مب�ست�سفى عني مليلة.

باملقابل، مت اختيار 29 مركز، 11 مركز 
على  مركز   12 و  البواقي،  اأم  مبدينة 
م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية مبدينة 
باملوؤ�س�سات  مــراكــز  و6  البي�ساء  عــني 
فيما  مليلة،  عني  مبدينة  اال�ست�سفائية 
درا�سة  اجناز  �سيتم  اأنه  م�سوؤولون،  اأكد 
الظل،  مبناطق  للتكفل  ا�ستعجالية 
على  اإ�سافية  تلقيح  وحـــدات  واجنـــاز 

م�ستوى املناطق والقرى املعزولة.

يعي�س عمال الإدماج املهني والعاملني بالوكالة الولئية للتنظيم والت�صيري العقاري بخن�صلة، حالة من التيهان نتيجة الو�صعية 
ال�صعبة التي يتخبطون فيها، ويبلغ عدد العمال اأزيد من 60 عامال نددوا بحرمانهم  من اأب�صط احلقوق املهنية امل�صروعة،  مما 

حرمهم من عملية الإدماج الذي اأقرته احلكومة.

فيما تتواجد 11 حالة يف الإنعا�س 

مطار 08 ماي 1945 

للق�شاء على القطع الع�شوائي للأ�شجار

اأزمة متوا�شلة منذ �شنوات   

بلدية �ش�شـار

وال�سكان  ال�سحة  مــديــريــة  ك�سفت 
اأرقـــام  ــن  ع �سطيف  ــة  ــوالي ل ــة  ــوالي ل
بفريو�س  اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية 
وجود  على  التاأكيد  مت  حيث  كــورونــا، 
وتعالج  بالفريو�س  موؤكدة  حالة   131
خطرية  حالة   11 منها  بامل�ست�سفيات، 
التي  االأرقام  وهي  االإنعا�س،  قاعات  يف 
الأعداد  الت�ساعدي  املنحى  على  توؤكد 
�سفر  حدود  يف  كانت  والتي  االإ�سابات 

اإ�سابة مع بداية ال�سنة اجلارية.
عبد  لــلــواليــة  ال�سحة  مــديــر  وقـــال 
احلــكــيــم دهــــان يف تــ�ــســريــح الإذاعــــة 
ت�سجيل  يتم  مل  اأنــه  اجلهوية  �سطيف 
لكورونا  املتحورة  بال�ساللة  اإ�سابة  اأي 
مع التاأكيد يف نف�س الوقت اأن م�ساحله 
للك�سف  التقنية  االإمكانيات  متلك  ال 
عنها والتي تبقى من اخت�سا�س الوزارة 

ومعهد با�ستور.
اأ�سل  من  �سرير   120 ا�ستغالل  ويتم 
كورونا،  ملر�سى  خم�س�سة  اأ�سرة   507

مع اإمكانية فتح اأق�سام جديدة يف حال 
ال�سحة  مدير  ح�سب  الو�سعية  تعقد 
وجود  عدم  اإىل  املقابل  يف  اأ�سار  الذي 
عرب  االأوكــ�ــســجــني  مـــادة  يف  نق�س  اأي 
ا�ستفادة  بعد  ــواليــة،  ال م�ست�سفيات 
م�ست�سفى بني ورثيالن من خزان ب�سعة 
6000 لرت ممنوح من طرف اجلمعيات، 
يف حني يجري جتهيز خزان اأخر ب�سعة 
يف  بوقاعة،  مب�ست�سفى  لرت  اأالف   10
خزان  ي�سم  العلمة  م�ست�سفى  اأن  حني 
مع  ذاتــه  واحلــال  لرت  األــف   13 ب�سعة 

م�ست�سفى عني الكبرية.
عن  للوالية  ال�سحة  مــديــر  وك�سف 
الفريو�س  عــن  الك�سف  اأجــهــزة  تــوفــر 
مب�ست�سفيات �سطيف اإىل جانب خمربين 
وملان،  وعني  �سطيف  من  كل  يف  خا�سني 
وعن �سري عملية التلقيح �سد الفريو�س 
بعدة  مــواطــن   9000 تلقيح  مت  فقد 
لقاح  من  جرعة   1500 منها  لقاحات 

"�سبوتينك". 

رفــــــع الــــعــــديــــد مــــن املــتــعــامــلــني 
مطالب  �سطيف  بوالية  االقت�ساديني 
وزارة  يف  ممثلة  العليا  ال�سلطات  اإىل 
النقل من اأجل النظر يف و�سعية املطار 
يبقى  والذي   1945 ماي   08 الدويل 
ظل  يف  مــردوديــة  ودون  م�سلول  �سبه 
نحو  خا�سة  اجلــويــة  الــرحــالت  قلة 
ا�سترياد  عمليات  تعرف  التي  البلدان 
على  املحليني  املتعاملني  مع  وت�سدير 

غرار ال�سني.
غــرفــة  رفـــعـــت  الـــ�ـــســـدد  هــــذا  ويف 
مطالب  اله�ساب  والتجارة  ال�سناعة 
بخ�سو�س فتح خطوط دولية جديدة 
الهند،  تركيا،  ال�سني،  مــن  كــل  نحو 
اإ�سبانيا وغريها من الدول التي تعرف 
املئات من  ن�ساط مكثف يف ظل تعامل 
الدول،  هذه  مع  وال�سناعيني  التجار 
كما طالبت غرفة التجارة وال�سناعة 

ال�سحن  خدمة  فتح  ب�سرورة  اأي�سا 
اجلوي لت�سهيل التعامالت االقت�سادية 
ت�سجيع  وكذا  املنطقة  يف  للموؤ�س�سات 
املحلية  املنتوجات  ت�سدير  عملية 
التي  تلك  خا�سة  املحروقات  خــارج 

تنقل عرب اجلو.
ورغـــم الــ�ــســكــاوي الــكــبــرية مــن طرف 
التي  الو�سعية  بخ�سو�س  املواطنني 
يف  ي�سبه  والــذي  املطار  عليها  يتواجد 
برية  نقل  حمطة  منهم  العديد  نظر 
دون خدمات تذكر يف ظل جلوء العديد 
املجاورة  املــطــارات  اإىل  امل�سافرين  من 
يف  حالها  على  تبقى  الو�سعية  اأن  اإال 
داخليا  حمــدودة  رحــالت  برجمة  ظل 
وخارجيا، وكان املطار قد عرف عمليات 
الفارطة  الفرتة  خالل  وتو�سعة  تهيئة 
ا�ستقبال  ظـــروف  حت�سني  اأجـــل  ــن  م

امل�سافرين.

الريفية  الهند�سة  موؤ�س�سة  با�سرت 
اله�ساب، عملية درا�سة طرق اإنتاج مادة 
اجلازية  منطقة  م�ستوى  على  الفحم 
تلقي  بعد  ــك  وذل البواقي  اأم  بــواليــة 
من  قانونية  رخ�سة  املخت�سة  اجلهات 

قبل امل�سالح الو�سية.
جديدة  بيع  نقاط  فتح  و�سيتم  هــذا 
على م�ستوى منطقتي املدفون وال�سلعة، 
درا�سة  بعد  اإ�سافية  بيع  نقاط  �سم  مع 
االإقـــبـــال عــلــى هـــذه املــــادة الــتــي يتم 
غري  بــطــرق  عليها  اال�ــســتــحــواذ  حاليا 
و�سع  امل�سروع  �ساأن  من  حيث  قانونية، 
وهي  الفحم،  مبــادة  للم�ساربة  احلــد 
من  املئات  منها  ا�ستكى  التي  الظاهرة 
االأ�سجار  نهب  و�سط  املطاعم  اأ�سحاب 
ا�ستغاللها  ليتم  �سرعية  غــري  بــطــرق 
على  والــقــ�ــســاء  الت�سنيع،  عملية  يف 
حمافظة  اأمـــا  ال�سرعي،  غــري  ــاج  ــت االإن
البيع  عملية  اأن  اأ�ــســارت  فقد  الغابات 

تقدمي  خالل  من  قانونية  بطرق  �ستتم 
باملطاعم  اخلا�سة  القانونية  امللفات 
مبــادة  منتظم  ب�سكل  تــزويــدهــا  ليتم 
باملقارنة  مقبولة  جد  وباأ�سعار  الفحم 

مع اأ�سعارها �سابقا يف ال�سوق.
رجـال  ــد  اأح مــوؤخــرا  تقدم  باملقابل، 
بطلب  فــكــرون  عــني  مبدينة  االأعــمــال 
الجناز  املخت�سة  امل�سالح  م�ستوى  على 
كميات  وا�سترياد  الفحم،  اإنتاج  وحدة 
معتربة من التجهيزات املتطورة، واإنتاج 
وباأ�سكال  ع�سرية  بطرق  الفحم  مادة 
رجال  ا�ستقطاب  �ساأنها  مــن  خمتلفة 
الفحم،  ــادة  م يف  لال�ستثمار  االأعــمــال 
وخلق منا�سب �سغل معتربة على م�ستوى 
القطع  على  والق�ساء  الت�سنيع،  وحدة 
وجود  ظل  يف  لالأ�سجار،  عقالين  الغري 
طبيعية  ومــــواد  جــديــدة  اكــتــ�ــســافــات 
دون  الــفــحــم  ـــادة  م ــاج  ــت اإن يف  ت�ساعد 

امل�سا�س بالرثوة الغابية.

ــــل  ــــس ــــوا� ــــت ت
�سكان  ــاة  ــان ــع م
امل�ساتي التابعة 
لبلدية  اإقليميا 
بـــــــــوغـــــــــرارة 
الــــ�ــــســــعــــودي، 
ــدام  ــع ــط ان ــس و�
�سروريات  اأدنى 

ب�سبكات  ربــط  من  الكرمي،  العي�س 
الطبيعي،  والغاز  الريفية  الكهرباء 
وكذا  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  وكذا 

التهيئة العمرانية.
ــدام   ــع ان مـــن  ــني  ــالح ــف ال ي�ستكى 
من  �سعب  مــا  الريفية،  الكهرباء 
لالأرا�سي  املنتظم   ال�سقي  عملية 
عدد  لــعــزوف  اأدى  مــا  الــفــالحــيــة، 
ن�ساطهم  مزاولة  عن  الفالحني  من 
البلدي  املــجــلــ�ــس  اأمــــا  ــي،  ــالح ــف ال
اأن  اأكــد  فقد  ال�سعودي،  ببوغرارة 
�سيتم  الريفية  الكهرباء  م�سكل 

عليه  الــقــ�ــســاء 
قريبا من خالل 
تــ�ــســجــيــل عــدد 
العمليات  مـــن 
ــن بــرامــج  ــم ــس �
مبناطق  التكفل 
حيث  ــــظــــل،  ال
ــرة  ــس ــا� ــب م مت  
انتظار  يف  القانونية،  ـــراءات  االإج
االنطالق يف االأ�سغال قريبا من قبل 
امل�سالح املخت�سة مبديرية الكهرباء 

والغاز.
اأما عملية الربط بالغاز الطبيعي، 
ــدد  اإيـــ�ـــســـال ع ــد مت مـــوؤخـــرا  ــق ف
التجمعات الريفية بالغاز الطبيعي 
، لكن عزوف املقيمني داخل امل�ساتي 
ـــدادات وقــنــوات  ـــع عــن اقــتــنــاء ال
االإي�سال بالغاز داخل منازلهم، حال 
الريفية  املجمعات  دون ربط جميع 

بالغاز الطبيعي.

امل�ستفيدين  مـــن  ــرات  ــس ــ� ــع ال نــظــم 
�سيغة  ــن  م م�سكن   100 ح�سة  ــن  م
مبدينة  الــهــ�ــســاب  بــحــي  الت�ساهمي 
اأجل  من  احتجاجية  وقفة  �سطيف 
املحلية  ال�سلطات  بتدخل  املطالبة 
ظل  يف  املتوا�سلة  ملعاناتهم  حد  لو�سع 
مرور  ــم  رغ �سكناتهم  ا�ستيالم  ــدم  ع
ــالق هذا  ــط �ــســنــوات طــويــلــة عــلــى ان
ما  ب�سبب  فجاأة  توقف  الذي  امل�سروع 
و�سفه املحتجون بالعراقيل االإدارية.

امل�ستفيدين  يــرتقــب   2009 ومــنــذ 
اإال  االأو�ساع  اإنفراج  احل�سة  هذه  من 
ظل  يف  حالها  على  تبقى  ـــور  االأم اأن 
كبرية  معاناة  و�سط  امل�سروع  توقف 
ال�سكن  ـــة  ازم ظــل  يف  للم�ستفيدين 
اأكرث  منذ  للكراء  املرتفعة  والتكاليف 

املحتجون  ياأمل  حيث  �سنوات،   10 من 
لالإ�سكال  نهائي  حد  و�سع  يتم  اأن  يف 
االأ�سغال  ا�ستئناف  بغية  احلــا�ــســل 
وقت  اأقــــرب  يف  �سكناتهم  وا�ــســتــالم 

ممكن. 
ورفع املحتجون عدة �سعارات للتنديد 
والة   05" منها  احلالية  بالو�سعية 
اإىل  اإ�ـــســـارة  يف  متوقف"  ــروع  ــس ــ� وامل
املتعاقبني  الـــواليـــة  خمــتــلــف  عــجــز 
االإ�سكال،  هذا  حل  على  الوالية  على 
�سعار  اآخـــرون  حمتجون  رفــع  حني  يف 
"نريد و�سيط بني االإدارات" وهذا من 
خا�سة  احلا�سل  االإ�سكال  حل  اأجــل 
الو�سعية  من  كثريا  ملوا  ال�سكان  اأن 
من  االأطراف  خمتلف  وتهرب  احلالية 

حتمل امل�سوؤولية.

فريجو  قــريــة  �ــســكــان  طــالــب 
خن�سلة،  يف  �ــســ�ــســار  بــبــلــديــة 
والوالئية،  املحلية  ال�سلطات 
تنموية  م�ساريع  اإدراج  ب�سرورة 
تعبيد  غــــرار  عــلــى  لــقــريــتــهــم 
ــل  الــطــرقــات واالأر�ــســفــة داخ

الن�سيج العمراين.
ب�سبب  ا�ستيائهم  عن  وعــربوا 
التي  املــزريــة  الو�سعية  هـــذه 
ظل  يف  �سنوات  منذ  يعي�سوها 
اهرتاء امل�سالك والطرقات التي 
ترابية  طـــرق  عــن  عــبــارة  هــي 
تتحول اىل برك مائية واأوحال 
ي�سكل  ما  االمطار  ت�ساقط  عند 
التنقل  عملية  يف  كبري  �سعوبة 
واأ�سحاب  الراجلني  املواطنني 
كما  �ــســواء،  حــد  على  املركبات 
للتهمي�س  ا�ستغرابهم  عن  عربوا 
واحلقرة امل�سلطة عليهم بالرغم 
من اأن قريتهم جاءت يف املدخل 
ال�سمايل لبلدية �س�سار ومبحاذاة 
بني  الــرابــط  الوطني  الطريق 

والية ب�سكرة وخن�سلة.
�سكان قرية فريجو طالبوا من 
ان�سغاالتهم  اأخذ  الوالية  وايل 
بعني االعتبار وت�سجيل م�ساريع 
خــا�ــســة بــتــعــبــيــد الــطــرقــات 
االر�سفة  تهيئة  وكذا  وامل�سالك 
احل�سرية  امل�ساريع  من  وغريها 
ــتــوى  ــــن مــ�ــس الــــتــــي حتـــ�ـــســـن م

معي�ستهم.

عمال الإدماج املهني ي�شتكون ظلم وتع�شف 
الإدارة بخن�شلة

البواقي "كورونا" باأم  �شد  جرعة  األف   10704

العالج  يتلقون  مري�شا   131
من كورونا مب�شت�شفيات �شطيف

املتعاملون القت�شاديون يطالبون 
بفتح خدمة ال�شحن اجلوي

النطالق يف اإنتاج مادة الفحم 
قريبا باأم البواقي

عجلة التنمية تتوقف مب�شاتي 
بوغرارة ال�شعودي

م�شتفيدون من ال�شكن الت�شاهمي 
يطالبون باإنهاء معاناتهم 

�شكان قرية فريجو 
يطالبون مب�شاريع 

تنموية

ي�شتغلون بالوكالة الوطنية للتنظيم والتح�شني العقاري

و�شط خماوف من املوجة الثالثة 
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يف نور �آية

معجزة اإمدادات املالئكة يف غزوة بدر الكربى 
واالنت�سار هلل ور�سوله
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املكتبة الإ�سالمية
كتاب جلي�شك يف رم�شان 

اإعداد:�سماح خميلي

تربية النف�س بال�صيام اإميانيةخــــــــــواطر
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زاوية من نور
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ف.ق

تختــار العائالت اجلزائرية، ليايل �ســهر رم�ســان 
املباركــة الإجراء عمليات اخلتان الأطفالها ب�ســبب 
هــذا  متيــز  التــي  الراقيــة  االإميانيــة  االأجــواء 
ال�ســهر والتي يتربك بها البع�ــس رغبة يف املغفرة 

واحت�سابا لالأجر.
ومــن اأبــرز العــادات التي ترافــق عمليــات اخلتان 
يف هذا ال�ســهر الف�ســيل، هــو تنظيم اإفطــار عائلي 
جماعــي يجمــع �ســمل االأقــارب واجلــريان يف ليلة 
مباركة، يكون نهارها مليئا بالتح�ســريات وتكاتف 
جهــود الن�ســوة لتح�ســري االإفطــار يف الوقت الذي 
يوؤخــذ بالطفــل مع والــده وبع�س اأقاربــه للطبيب 
حيــث  اخلتــان،  عمليــة  اإجــراء  بهــدف  املخت�ــس 
اأ�ســبحت العديد مــن العائالت تختــار اإجراء هذا 
العمليــة يف �ســن مبكــرة ال تتجــاوز يف كثــري مــن 

االأحيان 6 �سنوات.
ويف امل�ســاء يتم ا�ســتقبال ال�ســيوف و�ســط زغاريد 
ومدائح لل�ســالة على �ســيد اخللق ر�ســول اهلل �سلى 
اهلل عليــه و�ســلم، ثــم يتكاتف اجلميع يف حت�ســري 
يتــم تق�ســيم جتهيزاتهــا  التــي  االإفطــار  طاولــة 
للرجــال والن�ســاء يف مكانــني خمتلفــني، ثــم تبداأ 
ال�سهرة التي ينتظرها اجلميع باإعداد ما لذ وطاب 
من احللويات التقليدية والتحليات، ويف العادة يتم 
حت�ســري "الرفي�س، البقــالوة والزيراويواملقرود" 
اإىل جانب ت�ســكيلة منوعة من احللويات والفواكه 
التي تزين ب�ســكل ع�ســري جدا مع حت�سري ال�ساي 
الذي يعترب �ســيد ال�ســهرة بامتياز، وكثــريا ما يتم 
اختيــار ليلــة الن�ســف مــن رم�ســان وليلــة القــدر 
لتنظيــم هذه ال�ســهرات والقيام بعمليــات اخلتان، 
والتــي ال تــزال حتافــظ علــى ا�ســتمرارها لغايــة 
اليــوم، بعدما جلــاأت عديد العائالت يف الن�ســفية 
املا�ســية، يف اإجراء عمليات اخلتان الأبنائها وذلك 
تربكا بهــذه االأيــام واالأجواء االإميانية املقد�ســة 

عند امل�ســلمني، يف الوقت الذي تختــار فيه العديد 
مــن اجلمعيــات اإجــراء عمليــات ختــان جماعيــة 
لفائدة االأطفال املحتاجني واليتامى والتي ت�ســهد 
اأجــواء ت�ســامنية رائعــة جــدا بح�ســور عائــالت 
املعنيني ويف �ســهرات مميزة ت�سنع احلدث بالن�سبة 

لهذه الفئة يف املجتمع.
ويف الوقــت الــذي ال تــزال ال�ســهرات الرم�ســانية 
تتحــدى  واملميــزة  اخلا�ــس  بطعمهــا  اجلزائريــة 
لت�ســكيل  االجتماعيــة  والو�ســائط  التكنولوجيــا 
لقــاءات وديــة عائلية، تبقــى عمليــات اخلتان يف 
هذا ال�ســهر الف�سيل هي املنا�سبة االأف�سل الجتماع 
اأفــراد العائلــة واالأقــارب علــى اإفطــار واحــد ويف 

�سهرة واحدة ال تن�سى.

الإعلمية نوال م�شلتي لـ "الأورا�س نيوز":

اخلتان يف ليلتي الن�صفية والقدر عادة 
جزائرية متجذرة

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

ال�سهر  يف  االإعالميات  بع�س  حياة  تتحول، 
الف�سيل اإىل ماراطون بني حت�سريات املائدة 
الرم�سانية وقطف خمتلف االأطباق ما بني 
التقليدي والع�سري والتحليات يف حمطات 
وبني  املــبــارك،  رم�سان  �سهر  طيلة  يومية 
له  املرافقة  والن�ساطات  باملكتب  العمل 
وتغطية  الب�سيط  املواطن  كلمة  الإي�سال 
واملوا�سيع  واالأحــــداث  احلـــوادث  خمتلف 
على تنوعها ونقلها ب�سورتها الواقعية التي 

ي�سعى ال�سحفي الإي�سالها للقارئ.
املطبخ"،  يف  "اإعالميون  من  العدد  هذا  ويف 
اللواتي  االعالميات  من  عينة  لكم  اخرتنا 
والعائلية  املهنية  التزاماتهن  بني  يجمعن 
"نوال  االإعالمية  الف�سيل،  ال�سهر  خــالل 
وع�سو  اخلرب  بجريدة  �سحفية  م�سالتي" 
واملرا�سلني  ال�سحفيني  "جمعية  بـ  موؤ�س�س 
نا�سطة  تعد  والــتــي  بباتنة،  االأورا�س" 
والتعاونيات  اجلمعيات  من  بعدد  �سرفية 
لتكون  ــة،  ــوالي ــال ب والــثــقــافــيــة  ــة  ــريي اخل
االأعزاء  الروح على قرائنا  �سيفة خفيفة 
يومياتها  حــول  معها  درد�ستنا  خــالل  مــن 
املفتوح،  كالكتاب  كانت  والتي  الرم�سانية 
عملها  بني  الوقت  عامل  ذلك  يف  متحدية 
وتنوع  واجلــمــعــيــة  واجلـــريـــدة  ـــــاالإدارة  ب
بها طيلة  القيام  داأبت على  التي  ن�ساطاتها 

العام.
معها  اأجــرتــه  حـــوار  يف  حمدثتنا  وتــقــول 
يختلف  ال  العام  هذا  اأن  نيوز"،  "االأورا�س 
جائحة  توا�سل  بفعل  �سابقه  عــن  كثريا 
بل  ن�ساطها  تقل�س  مل  ذلــك  ورغــم  كورونا 
خلقت اأعماال اأخرى وهوايات للتخفيف من 

ملختلف  �سغوفة  قارئة  فهي  العمل،  �سغط 
ال�سفحات  مــن  ــدد  ع يف  وتــ�ــســارك  الكتب 
لتطوير  منها  بحثا  املجال  يف  واملناف�سات 

والرفع من معارفها يف �ستى املجاالت.
ال�سنوات  خــالل  كعادتها  املطبخ  وجلــت 
االأخرية للتفنن يف االأطباق ولت�سرح بخيالها 
يف كل مرة بني حمطاته وحتط رحالها بعد 
يوم عمل متعب يف كنفه، م�سيفة اأنها تع�سق 
املتوارثة  تلك  �سواء  تنوعها  على  االأكــالت 
على  اأو"الباتنية"  اجلزائرية  االأ�سرة  يف 
اليوتيوب  لقنوات  و�سوال  اخل�سو�س،  وجه 
التي تقول اأنها باتت املعلم الثاين بعد االأم 
لتعلم فنون الطبخ والتي باتت تتقن عددا 
الفارطة على غرار  بال�سنوات  منها مقارنة 
"اجلاري" و"احلريرة" واالأطباق الع�سرية 
يعد  ــذي  ال احللو"  "الطاجني  عــن  ناهيك 
عنه  ت�ستغني  ال  ــتــي  ال االأطـــبـــاق  اأحــــد 
الذي  "املطلوع"  اإىل  باالإ�سافة  و"املثوم" 
تقوم بتح�سريه يوميا اإىل جانب جمموعة 
ال�سهرة  مائدة  تزين  التي  التحليات  من 

الرم�سانية يوميا.

التلفزيونية  راأيها يف حمتوى الربامج  وعن 
و�سيتكوم  مــ�ــســلــ�ــســالت  مـــن  اجلـــزائـــريـــة 
اإنتاجا  اأن هذا العام �سجل  وح�س�س، تقول 
االجتماعية  الــدرامــا  بــني  وتنوعا  كبريا 
الــتــي دخــلــت على خط  الــواقــعــيــة وتــلــك 
امل�سل�سالت الرتكية يف حماولة ل�سد امل�ساهد 
اجلزائري ملتابعتها بعد اأن احتل يف العقدين 
ال�سفوف  الدراما  من  النوع  هذا  املا�سيني 
االأوىل يف ن�سبة امل�ساهدة، واعتماد �سركات 
االإنتاج الوطنية واملمثلني امل�ساركني يف هذه 
عرب  وكــذا  اإعالميا  لها  للرتويج  االأعــمــال 
هذا  فكان  االجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
وتطلعات  يتنا�سب  وكيفا  كما  االإنتاج  العام 
التلفزيونية  لــالأعــمــال  املــحــب  اجلــمــهــور 
الوطنية رغم بع�س املالحظات والتحفظات 
يف كل عمل، �سواء من الناحية االإخراجية 
اأو ال�سيناريو اأو التمثيل اأو الديكور وغريها، 
كما يالحظ بروز عدد من الوجوه اجلديدة 
التي ينتظر يف حال �سقلها ومتابعتها وفتح 
الفنية  ال�ساحة  لتدعم  لهام�ستقبال  املجال 
وحمدود  مقت�سر  عدد  على  اقت�سرت  التي 

دون غريه.
والأ�سرتها  لها  بــاأمــاين  حــوارهــا  وختمت 
االإعالمية  واالأ�ــســرة  االإ�سالمية  ولــالأمــة 
وجلمهور  ككل،  وباجلزائر  باتنة  بوالية 
قراء "االأورا�س نيوز"، كما توجهت بالدعاء 
هلل عز وجل باأن يرفع عنا الوباء واأن تعود 
احلياة اإىل جمراها الطبيعي من خالل ن�سر 
باملزيد  املواطن  وحتلي  الوعي  من  املزيد 
�سيناريو  تكرار  لتفادي  امل�سوؤولية  روح  من 

انت�سار الوباء على نطاق وا�سع م�ستقبال. 

عاد�ت رم�ضانية 

حماولة  "2021" هي  لرم�صان  اجلزائرية  "الدراما 
ل�صد امل�صاهد وحتقيق اأعلى ن�صب م�صاهدة"

بعد �ســالة املغرب بوقت ق�سري... اللقمة 
مزال ما نزلت للمعدة يف البلعوم ت�ســري... 
واأذان الع�ســاء مل يعلــن عــن دخــول وقت 
ال�سالة بالتهليل والتكبري... النا�س قدام 
بــاب امل�ســجد متزاحمــة بعــدد كثــري... 
�ســراع  اإىل  حتولــت  ومناف�ســة  ت�ســابق 
كبري... الغر�س ال�ســفوف االأوىل واأماكن 
للتدبــري... ما نفعــت حتذيــرات الرئي�س 
وال الــوايل اأو املــري... االأزمــة ال�ســحية 
مــا زالها بني النا�ــس تعمل تاأثــري... نا�س 
متوت بالعدوى واأخرى مهملة التدابري... 
ويــن مــا تــروح راح تالحــظ التق�ســري... 
الو�ســع ما عاد�ــس يعجب ما�ســيني ملنحدر 

جــد خطري ... اندفاع اإىل املوت دون اأدنى 
خــوف اأو تفكــري... وكاأن البــالد اأعلنــت 
انت�ســارها علــى الوباء احلقــري... ورفعت 
راية ال�ســالم واأعطت اإ�ســارة التحرير...  
اخلرباء كل يوم يحطو تقرير... واأطباء 
يف ا�ســتنفار بعثــو حتذيــر... خايفني من 
ال�ســاللة اجلديــد يل حتــورت حتوير... 
وال حيــاة ملــن تنــادي يــا مــول اخلــري... 
ال�ســيدة كورونا يف حالتهم �ســارت حتري.. 
كيف املثقــف كيف اجلاهل كلهم يف دوامة 

من �سراع كبري.
مثل هذه ال�سلوكات �سارت مرتبطة ب�سيدنا 
املبــادئ  وزدنــا  الديــن  رم�ســان... خربنــا 
واالأخالق وحرمة ال�سهر كل يوم تتهان... 
دبزة ودماغ اأمــام بيوت الرحمان.. واللعب 

القبيــح بدا يخ�ســان...  ما بقات ح�ســمة 
امل�ســاجد  الزمــان...  هــذا  يف  حيــاء  وال 
مــا عــادت ت�ســعرك باالأمــان... اأف�ســدتها 
النفو�ــس املري�ســة اخلالية مــن االإميان... 
اللهفة واجل�سع �ســادو كل مكان... ما خالو 
املوؤمن ي�ســوم وال يخ�ســع يف اأمان... املر�س 
منت�ســر وزيدلها �ســهر التوبة والغفران... 
والنا�س ما ح�ست باخلطر وال دارت يف قلبها 
اإميان... نفاق و�ســعارات مرفوعة على الرب 
واالإح�ســان... دعم الفقري واحرتام الكبري 
مهمــا كان... واالأخــذ بيد ال�ســغري اإىل بر 
االأمــان... ووقــت ال�ســح ما ينفــع ال اإخوة 
وال خالن... طار االأجر وما بقات �ســالة يا 
اإخوان... "�ســلوا يف بيوتكــم" خري لكم من 

هذا الطوفان.  

�شل�شلة رم�شان �شهر اللهفة والق�شيان...

�شلوا يف بيوتكم..

اإعالميون يف املطبخ 

اَلّلُهمَّ اهِدين فيِه ِل�صاِلِح الأْعماِل، َواق�ِس يل فيِه احلواِئَج َوالآماِل يا َمْن ل َيحتاُج اإىل دع�����������اء
ٍد َواآله الّطاهريَن.  مَّ وؤاِل، يا عامِلاً ِبا يف �ُصُدوِر العاملنَي �َصلِّ َعلى ُمَ التَّف�صرِي َوال�صُّ

من طرائف ال�ســيام اأن اأحدهم �ساأل طفيلًيا ذات يوم: اأيُّ 

�ســورة تعجبــك يف القــراآن؟ فاأجاب: �ســورة املائدة، وقيل 

ُعوا{  لــه: فاأيُّ االآيات منها؟ فقال له: }َذْرُهْم َياأُْكُلوا َوَيَتَمتَّ
]احلجر: 3[.

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب الأ�صماء األلي تبداأ بال�صاد 

هذيالبوقالة نويت...

)حوم حوم يا حوام، حوم فوق ال�صطح 

العايل، وقول لها يا للة يا زينة 

لبناتوخدودها براقة، وعيونها غراقة، 

�صارت كل القلوب ليها �صباقة..(

ح 13

اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

بلدية  يف  تاجر  �سبط  حادثة  �سنعت 
التالغمة بوالية ميلة يقوم ببيع مادة 
اجلافيل  من  مرفوقةبقارورات  الزيت 
�سفحات  عرب  احلدث  واحــد،  كي�س  يف 
يرتدد  مل  حيث  االإجتماعي،  التوا�سل 
ال�سلوك  بهذا  التنديد  يف  النا�سطون 
االإنتهازي من طرف التاجر -على حد 
هذه  مثل  اأن  يــرون  الــذيــن  و�سفهم- 
من  متاما  مقاطعتها  ينبغي  املمار�سات 
على  �سجع  مــا  الأن  املــواطــنــني  طــرف 
اإقبال  هو  الظواهر  هذه  مثل  اإنت�سار 
ال�سراء  على  ذاتهم  حد  يف  املواطنني 
يف  احلا�سلة  بالندرة  االأمــر  مربرين 

مادة الزيت منذ عدة اأ�سهر.
تفعيل  ينبغي  ــه  اأن النا�سطون  ــرى  وي
التابعة  والتفتي�س  الرقابة  فرق  دور 
ملديريات التجارة من اأجل وقف ممثل 
امل�ستهلكني،  ت�سر  التي  املمار�سات  هذه 
عقوبات  ت�سليط  بع�سهم  اإقرتح  حيث 

مثله  ومن  التاجر  هذا  حق  يف  قا�سية 
ت�سل اإىل حد الغلق الفوري للمحل من 
اأجل جتنب تكرار مثل هذه املمار�سات 
اآخرين  نا�سطني  نظر  يف  حتولت  التي 
اأنظار فرق  اإىل واقع معا�س بل وحتت 
على  تتغا�سى  ما  كثريا  التي  الرقابة 

�سلوكات التجار املخالفني.
ومن جانب اآخر، تطرق بع�س النا�سطني 
لدى  الديني  الــوازع  غياب  ق�سية  اإىل 
البيع  اأن طريقة  موؤكدين على  التجار 
الناحية  مــن  جــائــزة  غــري  املـــذكـــورة 
ال�سرعية يف املعامالت اخلا�سة بالبيع 

وال�سراء.
كما �سنعت �سور اأخرى لكميات من مادة 
م�سالح  طرف  من  املحجوزة  البيتزا
نقل  ـــروف  ظ يف  �سطيف  ـــة  والي ـــن  اأم
الكلمة،  معنى  بــاأمت  كارثية  وتخزين 
ــريا مـــن الــنــ�ــســاطــني عرب  ــب تــفــاعــال ك
حيث  االإجتماعي،  التوا�سل  �سفحات 

اإ�ستغرب البع�س لل�سور املتداولة والتي 
كانت �سادمة م�ستغربني كيفية ت�سويق 
طرف  من  واإقتنائها  املنتوجات  هــذه 
املواطنني ب�سورة عادية رغم املخاطر 

الكبرية التي ت�سكلها على �سحتهم.
مثل  ملجابهة  االأمــثــل  احلـــل  ويــبــقــى 
منذ  ت�ساعدت  التي  الت�سرفات  هــذه 
بداية ال�سهر الف�سيل هو املقاطعة من 
امل�ساربني  للتجار  الر�سوخ  عدم  خالل 
التبليغ  �سرورة  عن  ف�سال  واملخالفني 
طرف  مــن  احلا�سلة  الــتــجــاوزات  عــن 
لدى  الغائبة  الثقافة  وهــي  التجار، 
اأن  �سرورة  مع  امل�ستهلكني،  من  الكثري 
تلعب ال�سلطات املعنية بالرقابة الدور 
هذه  مثل  ك�سف  اأجــل  من  بها  املنوط 
التالعبات وعدم الت�سرت عليها واإتخاذ 
االإجراءات الردعية الكفيلة بالق�ساء 

على مثل هذه املمار�سات. 

دعوات ملقاطعة التجار امل�صاربني 
واملتالعبني 

فاي�سبوكيات

اله�ساب  بــحــي  الــفــالح  م�سجد  يــعــرف، 
رم�سان  �ــســهــر  خـــالل  �سطيف  مبــديــنــة 
امل�سلني  طرف  من  معتربا  اإقباال  اجلاري 
اأجــل  مــن  ــة  ــوالي ال مناطق  خمتلف  مــن 
ال�ساب  ــارئ  ــق ال ـــالوة  ت اإىل  االإ�ــســتــمــاع 
ـــذي يــتــوىل اأداء  يــو�ــســف هــمــام طــري ال
اجلارية،  ال�سنة  خــالل  الــرتاويــح  �سالة 
حيث جذب ترتيله ال�سجي ل�سور القراآن 
الكرمي اأ�سماع امل�سلني من كل حدب، وهو 
للم�سلني  قبلة  امل�سجد  جعل  الذي  االأمر 
احل�سول  اأجل  من  االإفطار  بعد  مبا�سرة 
ال�سيما  فيه  ال�سالة  الأداء  مكان  على 
للوقاية  اخلا�سة  الوقائية  التدابري  مع 
بالتباعد  واملتعلقة  كورونا  فريو�س  من 

اجل�سدي وهو االأمر الذي قل�س من عدد 
احل�سور.

ويعترب القارئ ال�ساب يو�سف همام طري اإبن 
البارزين  االأئمة  من  التوتة،  عني  مدينة 
القراآن  حفظ  من  متكن  حيث  املنطقة،  يف 
الكرمي وعمره  �سنوات ويف ظرف �سنتني 
يف  الكرمي  القراآن  تعليم  حلقات  خالل  من 
امل�ساجد ف�سال عن امل�ساعدة املقدمة له من 
امل�ساركة  �سرف  له  كان  كما  ــده،  وال طرف 
الكرمي  للقراآن  الدولية  دبــي  جــائــزة  يف 
تر�سيحه  مت  حيث  االآن،  من  �سنوات  قبل 
لتمثيل  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  طرف  من 
اجلزائر يف هذه امل�سابقة، اأين حت�سل على 
املرتبة الثانية يف م�سابقة اأح�سن االأ�سوات 

القارئ  وتـــوىل  الــكــرمي،  لــلــقــراآن  ترتيال 
الرتاويح  �سالة  يف  امل�سلني  اإمامة  ال�ساب 
عرب عدد من م�ساجد الوطن قبل اأن يحط 
مدينة  يف  اجلارية  ال�سنة  خالل  الرحال 

�سطيف.
طري،  همام  يو�سف  ال�ساب  القارئ  ويــزاول 
يدر�س  حيث  اجلامعة  يف  حاليا  درا�سته 
املقرئ  ويحلم  الطب،  جمال  يف  ثالثة  �سنة 
ال�ساب يف اأن ي�سبح طبيبا جراحا وعاملا يف 
الوافدين  من  عدد  ويقول  الكرمي،  القراآن 
ترتيل  طريقة  اأن  الــفــالح  م�سجد  على 
خا�سة  كثريا  جذبتهم  همام  يو�سف  املقرئ 
تام  بو�سوح  احلـــروف  خمــارج  ينطق  اأنــه 

ناهيك عن �سوته املالئكي. 

دار�س الطب يو�صف همام طري يجذب 
امل�صلني بتالوات عطرة 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه هي طرق 

الق�صاء على الأرق
 يف رم�صان

الن�سائح واخلطوات لتجنب االأرق اأو الق�ساء العمل املتاأخر وغريها من االأ�سباب، وهذه بع�س الف�سيل من م�سكلة االأرق ب�سبب ال�سهرات اأو يعاين غالبية ال�سائمني يف �سهر رم�سان 
املمكن اأن ي�سغلك عن النوم، فيما ي�ستح�سن اأن الكمبيوتر يف غرفة النوم، لتجنب اأي �سيء من -عدم و�سع االأجهزة الكهربائية كالتلفازاأو االبتعاد عن العمل يف غرفة النوم.على النوم يف موعد حمدد، ناهيك عن �سرورة و�سع مواعيد للنوم، حيث اأننا نعود ج�سمنا ال�سلبية وعدم التفكري فياأي�سيء، كما يجب االأذكار قبل النوم، م�ساعدا على طرد ال�سحنات -يعترب اال�سرتخاء كممار�سة اليوغا اأو قراءة عليه.

بالقلق ب�سبب �سعوبة ه�سمها اإىل جانب تناول االأطعمة الد�سمة التي تعطينا �سعورا الدافئ، النعناع والبابوجن(، مع االبتعاد عن م�سروبات ت�ساعدك على النوم مثل )احلليب اال�سرتخاء وال�سعور بالنوم �سريعا، مع تناول -اأخذ حمام دافئ قبل النوم فهو ي�ساعد على النف�سيةاأو اأي �سيء ي�سبب لنا ذلك.-االبتعاد عن ال�سعور باال�سطرابات وال�سغوط �سماعه فهذا ي�ساعد على اال�سرتخاء.-التو�ساأ وال�سالة وقراءة القراآن قبل النوم اأو تكون الغرفة ذات اإنارة خفيفة.
االبتعاد عن التدخني قبل النوم.

�سفيقة. �س

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب



ف.ق

تختــار العائالت اجلزائرية، ليايل �ســهر رم�ســان 
املباركــة الإجراء عمليات اخلتان الأطفالها ب�ســبب 
هــذا  متيــز  التــي  الراقيــة  االإميانيــة  االأجــواء 
ال�ســهر والتي يتربك بها البع�ــس رغبة يف املغفرة 

واحت�سابا لالأجر.
ومــن اأبــرز العــادات التي ترافــق عمليــات اخلتان 
يف هذا ال�ســهر الف�ســيل، هــو تنظيم اإفطــار عائلي 
جماعــي يجمــع �ســمل االأقــارب واجلــريان يف ليلة 
مباركة، يكون نهارها مليئا بالتح�ســريات وتكاتف 
جهــود الن�ســوة لتح�ســري االإفطــار يف الوقت الذي 
يوؤخــذ بالطفــل مع والــده وبع�س اأقاربــه للطبيب 
حيــث  اخلتــان،  عمليــة  اإجــراء  بهــدف  املخت�ــس 
اأ�ســبحت العديد مــن العائالت تختــار اإجراء هذا 
العمليــة يف �ســن مبكــرة ال تتجــاوز يف كثــري مــن 

االأحيان  �سنوات.
ويف امل�ســاء يتم ا�ســتقبال ال�ســيوف و�ســط زغاريد 
ومدائح لل�ســالة على �ســيد اخللق ر�ســول اهلل �سلى 
اهلل عليــه و�ســلم، ثــم يتكاتف اجلميع يف حت�ســري 
يتــم تق�ســيم جتهيزاتهــا  التــي  االإفطــار  طاولــة 
للرجــال والن�ســاء يف مكانــني خمتلفــني، ثــم تبداأ 
ال�سهرة التي ينتظرها اجلميع باإعداد ما لذ وطاب 
من احللويات التقليدية والتحليات، ويف العادة يتم 

الرفي�س، البقــالوة والزيراويواملقرود حت�ســري 
اإىل جانب ت�ســكيلة منوعة من احللويات والفواكه 
التي تزين ب�ســكل ع�ســري جدا مع حت�سري ال�ساي 
الذي يعترب �ســيد ال�ســهرة بامتياز، وكثــريا ما يتم 
اختيــار ليلــة الن�ســف مــن رم�ســان وليلــة القــدر 
لتنظيــم هذه ال�ســهرات والقيام بعمليــات اخلتان، 
والتــي ال تــزال حتافــظ علــى ا�ســتمرارها لغايــة 
اليــوم، بعدما جلــاأت عديد العائالت يف الن�ســفية 
املا�ســية، يف اإجراء عمليات اخلتان الأبنائها وذلك 
تربكا بهــذه االأيــام واالأجواء االإميانية املقد�ســة 

عند امل�ســلمني، يف الوقت الذي تختــار فيه العديد 
مــن اجلمعيــات اإجــراء عمليــات ختــان جماعيــة 
لفائدة االأطفال املحتاجني واليتامى والتي ت�ســهد 
اأجــواء ت�ســامنية رائعــة جــدا بح�ســور عائــالت 
املعنيني ويف �ســهرات مميزة ت�سنع احلدث بالن�سبة 

لهذه الفئة يف املجتمع.
ويف الوقــت الــذي ال تــزال ال�ســهرات الرم�ســانية 
تتحــدى  واملميــزة  اخلا�ــس  بطعمهــا  اجلزائريــة 
لت�ســكيل  االجتماعيــة  والو�ســائط  التكنولوجيــا 
لقــاءات وديــة عائلية، تبقــى عمليــات اخلتان يف 
هذا ال�ســهر الف�سيل هي املنا�سبة االأف�سل الجتماع 
اأفــراد العائلــة واالأقــارب علــى اإفطــار واحــد ويف 

�سهرة واحدة ال تن�سى.

: الأورا�س نيوز الإعلمية نوال م�شلتي لـ 

اخلتان يف ليلتي الن�صفية والقدر عادة 
جزائرية متجذرة

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

ال�سهر  يف  االإعالميات  بع�س  حياة  تتحول، 
الف�سيل اإىل ماراطون بني حت�سريات املائدة 
الرم�سانية وقطف خمتلف االأطباق ما بني 
التقليدي والع�سري والتحليات يف حمطات 
وبني  املــبــارك،  رم�سان  �سهر  طيلة  يومية 
له  املرافقة  والن�ساطات  باملكتب  العمل 
وتغطية  الب�سيط  املواطن  كلمة  الإي�سال 
واملوا�سيع  واالأحــــداث  احلـــوادث  خمتلف 
على تنوعها ونقلها ب�سورتها الواقعية التي 

ي�سعى ال�سحفي الإي�سالها للقارئ.
 ، املطبخ يف  اإعالميون  من  العدد  هذا  ويف 
اللواتي  االعالميات  من  عينة  لكم  اخرتنا 
والعائلية  املهنية  التزاماتهن  بني  يجمعن 
نوال  االإعالمية  الف�سيل،  ال�سهر  خــالل 
وع�سو  اخلرب  بجريدة  �سحفية  م�سالتي
واملرا�سلني  ال�سحفيني  جمعية  بـ  موؤ�س�س 
نا�سطة  تعد  والــتــي  بباتنة،  االأورا�س
والتعاونيات  اجلمعيات  من  بعدد  �سرفية 
لتكون  ــة،  ــوالي ــال ب والــثــقــافــيــة  ــة  ــريي اخل
االأعزاء  الروح على قرائنا  �سيفة خفيفة 
يومياتها  حــول  معها  درد�ستنا  خــالل  مــن 
املفتوح،  كالكتاب  كانت  والتي  الرم�سانية 
عملها  بني  الوقت  عامل  ذلك  يف  متحدية 
وتنوع  واجلــمــعــيــة  واجلـــريـــدة  ـــــاالإدارة  ب
بها طيلة  القيام  داأبت على  التي  ن�ساطاتها 

العام.
معها  اأجــرتــه  حـــوار  يف  حمدثتنا  وتــقــول 
يختلف  ال  العام  هذا  اأن   ، نيوز االأورا�س 
جائحة  توا�سل  بفعل  �سابقه  عــن  كثريا 
بل  ن�ساطها  تقل�س  مل  ذلــك  ورغــم  كورونا 
خلقت اأعماال اأخرى وهوايات للتخفيف من 

ملختلف  �سغوفة  قارئة  فهي  العمل،  �سغط 
ال�سفحات  مــن  ــدد  ع يف  وتــ�ــســارك  الكتب 
لتطوير  منها  بحثا  املجال  يف  واملناف�سات 

والرفع من معارفها يف �ستى املجاالت.
ال�سنوات  خــالل  كعادتها  املطبخ  وجلــت 
االأخرية للتفنن يف االأطباق ولت�سرح بخيالها 
يف كل مرة بني حمطاته وحتط رحالها بعد 
يوم عمل متعب يف كنفه، م�سيفة اأنها تع�سق 
املتوارثة  تلك  �سواء  تنوعها  على  االأكــالت 
على  الباتنية اأو اجلزائرية  االأ�سرة  يف 
اليوتيوب  لقنوات  و�سوال  اخل�سو�س،  وجه 
التي تقول اأنها باتت املعلم الثاين بعد االأم 
لتعلم فنون الطبخ والتي باتت تتقن عددا 
الفارطة على غرار  بال�سنوات  منها مقارنة 
واالأطباق الع�سرية  احلريرة و اجلاري
يعد  ــذي  ال احللو الطاجني  عــن  ناهيك 
عنه  ت�ستغني  ال  ــتــي  ال االأطـــبـــاق  اأحــــد 
الذي  املطلوع اإىل  باالإ�سافة  املثوم و
تقوم بتح�سريه يوميا اإىل جانب جمموعة 
ال�سهرة  مائدة  تزين  التي  التحليات  من 

الرم�سانية يوميا.

التلفزيونية  راأيها يف حمتوى الربامج  وعن 
و�سيتكوم  مــ�ــســلــ�ــســالت  مـــن  اجلـــزائـــريـــة 
اإنتاجا  اأن هذا العام �سجل  وح�س�س، تقول 
االجتماعية  الــدرامــا  بــني  وتنوعا  كبريا 
الــتــي دخــلــت على خط  الــواقــعــيــة وتــلــك 
امل�سل�سالت الرتكية يف حماولة ل�سد امل�ساهد 
اجلزائري ملتابعتها بعد اأن احتل يف العقدين 
ال�سفوف  الدراما  من  النوع  هذا  املا�سيني 
االأوىل يف ن�سبة امل�ساهدة، واعتماد �سركات 
االإنتاج الوطنية واملمثلني امل�ساركني يف هذه 
عرب  وكــذا  اإعالميا  لها  للرتويج  االأعــمــال 
هذا  فكان  االجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
وتطلعات  يتنا�سب  وكيفا  كما  االإنتاج  العام 
التلفزيونية  لــالأعــمــال  املــحــب  اجلــمــهــور 
الوطنية رغم بع�س املالحظات والتحفظات 
يف كل عمل، �سواء من الناحية االإخراجية 
اأو ال�سيناريو اأو التمثيل اأو الديكور وغريها، 
كما يالحظ بروز عدد من الوجوه اجلديدة 
التي ينتظر يف حال �سقلها ومتابعتها وفتح 
الفنية  ال�ساحة  لتدعم  لهام�ستقبال  املجال 
وحمدود  مقت�سر  عدد  على  اقت�سرت  التي 

دون غريه.
والأ�سرتها  لها  بــاأمــاين  حــوارهــا  وختمت 
االإعالمية  واالأ�ــســرة  االإ�سالمية  ولــالأمــة 
وجلمهور  ككل،  وباجلزائر  باتنة  بوالية 
، كما توجهت بالدعاء  االأورا�س نيوز قراء 
هلل عز وجل باأن يرفع عنا الوباء واأن تعود 
احلياة اإىل جمراها الطبيعي من خالل ن�سر 
باملزيد  املواطن  وحتلي  الوعي  من  املزيد 
�سيناريو  تكرار  لتفادي  امل�سوؤولية  روح  من 

انت�سار الوباء على نطاق وا�سع م�ستقبال. 

عاد�ت رم�ضانية 

حماولة  هي  2021 لرم�صان  اجلزائرية  الدراما 
ل�صد امل�صاهد وحتقيق اأعلى ن�صب م�صاهدة

بعد �ســالة املغرب بوقت ق�سري... اللقمة 
مزال ما نزلت للمعدة يف البلعوم ت�ســري... 
واأذان الع�ســاء مل يعلــن عــن دخــول وقت 
ال�سالة بالتهليل والتكبري... النا�س قدام 
بــاب امل�ســجد متزاحمــة بعــدد كثــري... 
�ســراع  اإىل  حتولــت  ومناف�ســة  ت�ســابق 
كبري... الغر�س ال�ســفوف االأوىل واأماكن 
للتدبــري... ما نفعــت حتذيــرات الرئي�س 
وال الــوايل اأو املــري... االأزمــة ال�ســحية 
مــا زالها بني النا�ــس تعمل تاأثــري... نا�س 
متوت بالعدوى واأخرى مهملة التدابري... 
ويــن مــا تــروح راح تالحــظ التق�ســري... 
الو�ســع ما عاد�ــس يعجب ما�ســيني ملنحدر 

جــد خطري ... اندفاع اإىل املوت دون اأدنى 
خــوف اأو تفكــري... وكاأن البــالد اأعلنــت 
انت�ســارها علــى الوباء احلقــري... ورفعت 
راية ال�ســالم واأعطت اإ�ســارة التحرير...  
اخلرباء كل يوم يحطو تقرير... واأطباء 
يف ا�ســتنفار بعثــو حتذيــر... خايفني من 
ال�ســاللة اجلديــد يل حتــورت حتوير... 
وال حيــاة ملــن تنــادي يــا مــول اخلــري... 
ال�ســيدة كورونا يف حالتهم �ســارت حتري.. 
كيف املثقــف كيف اجلاهل كلهم يف دوامة 

من �سراع كبري.
مثل هذه ال�سلوكات �سارت مرتبطة ب�سيدنا 
املبــادئ  وزدنــا  الديــن  رم�ســان... خربنــا 
واالأخالق وحرمة ال�سهر كل يوم تتهان... 
دبزة ودماغ اأمــام بيوت الرحمان.. واللعب 

القبيــح بدا يخ�ســان...  ما بقات ح�ســمة 
امل�ســاجد  الزمــان...  هــذا  يف  حيــاء  وال 
مــا عــادت ت�ســعرك باالأمــان... اأف�ســدتها 
النفو�ــس املري�ســة اخلالية مــن االإميان... 
اللهفة واجل�سع �ســادو كل مكان... ما خالو 
املوؤمن ي�ســوم وال يخ�ســع يف اأمان... املر�س 
منت�ســر وزيدلها �ســهر التوبة والغفران... 
والنا�س ما ح�ست باخلطر وال دارت يف قلبها 
اإميان... نفاق و�ســعارات مرفوعة على الرب 
واالإح�ســان... دعم الفقري واحرتام الكبري 
مهمــا كان... واالأخــذ بيد ال�ســغري اإىل بر 
االأمــان... ووقــت ال�ســح ما ينفــع ال اإخوة 
وال خالن... طار االأجر وما بقات �ســالة يا 
خري لكم من  �ســلوا يف بيوتكــم اإخوان... 

هذا الطوفان.  

�شل�شلة رم�شان �شهر اللهفة والق�شيان...

�شلوا يف بيوتكم..

اإعالميون يف املطبخ 

اَلّلُهمَّ اهِدين فيِه ِل�صاِلِح الأْعماِل، َواق�ِس يل فيِه احلواِئَج َوالآماِل يا َمْن ل َيحتاُج اإىل دع�����������اء
ٍد َواآله الّطاهريَن.  مَّ وؤاِل، يا عامِلاً ِبا يف �ُصُدوِر العاملنَي �َصلِّ َعلى ُمَ التَّف�صرِي َوال�صُّ

من طرائف ال�ســيام اأن اأحدهم �ساأل طفيلًيا ذات يوم: اأيُّ 

�ســورة تعجبــك يف القــراآن؟ فاأجاب: �ســورة املائدة، وقيل 

ُعوا{  لــه: فاأيُّ االآيات منها؟ فقال له: }َذْرُهْم َياأُْكُلوا َوَيَتَمتَّ
.] ]احلجر: 

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب الأ�صماء األلي تبداأ بال�صاد 

هذيالبوقالة نويت...

)حوم حوم يا حوام، حوم فوق ال�صطح 

العايل، وقول لها يا للة يا زينة 

لبناتوخدودها براقة، وعيونها غراقة، 

�صارت كل القلوب ليها �صباقة..(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

بلدية  يف  تاجر  �سبط  حادثة  �سنعت 
التالغمة بوالية ميلة يقوم ببيع مادة 
اجلافيل  من  مرفوقةبقارورات  الزيت 
�سفحات  عرب  احلدث  واحــد،  كي�س  يف 
يرتدد  مل  حيث  االإجتماعي،  التوا�سل 
ال�سلوك  بهذا  التنديد  يف  النا�سطون 
االإنتهازي من طرف التاجر -على حد 
هذه  مثل  اأن  يــرون  الــذيــن  و�سفهم- 
من  متاما  مقاطعتها  ينبغي  املمار�سات 
على  �سجع  مــا  الأن  املــواطــنــني  طــرف 
اإقبال  هو  الظواهر  هذه  مثل  اإنت�سار 
ال�سراء  على  ذاتهم  حد  يف  املواطنني 
يف  احلا�سلة  بالندرة  االأمــر  مربرين 

مادة الزيت منذ عدة اأ�سهر.
تفعيل  ينبغي  ــه  اأن النا�سطون  ــرى  وي
التابعة  والتفتي�س  الرقابة  فرق  دور 
ملديريات التجارة من اأجل وقف ممثل 
امل�ستهلكني،  ت�سر  التي  املمار�سات  هذه 
عقوبات  ت�سليط  بع�سهم  اإقرتح  حيث 

مثله  ومن  التاجر  هذا  حق  يف  قا�سية 
ت�سل اإىل حد الغلق الفوري للمحل من 
اأجل جتنب تكرار مثل هذه املمار�سات 
اآخرين  نا�سطني  نظر  يف  حتولت  التي 
اأنظار فرق  اإىل واقع معا�س بل وحتت 
على  تتغا�سى  ما  كثريا  التي  الرقابة 

�سلوكات التجار املخالفني.
ومن جانب اآخر، تطرق بع�س النا�سطني 
لدى  الديني  الــوازع  غياب  ق�سية  اإىل 
البيع  اأن طريقة  موؤكدين على  التجار 
الناحية  مــن  جــائــزة  غــري  املـــذكـــورة 
ال�سرعية يف املعامالت اخلا�سة بالبيع 

وال�سراء.
كما �سنعت �سور اأخرى لكميات من مادة 
م�سالح  طرف  من  املحجوزة  "البيتزا" 
نقل  ـــروف  ظ يف  �سطيف  ـــة  والي ـــن  اأم
الكلمة،  معنى  بــاأمت  كارثية  وتخزين 
ــريا مـــن الــنــ�ــســاطــني عرب  ــب تــفــاعــال ك
حيث  االإجتماعي،  التوا�سل  �سفحات 

اإ�ستغرب البع�س لل�سور املتداولة والتي 
كانت �سادمة م�ستغربني كيفية ت�سويق 
طرف  من  واإقتنائها  املنتوجات  هــذه 
املواطنني ب�سورة عادية رغم املخاطر 

الكبرية التي ت�سكلها على �سحتهم.
مثل  ملجابهة  االأمــثــل  احلـــل  ويــبــقــى 
منذ  ت�ساعدت  التي  الت�سرفات  هــذه 
بداية ال�سهر الف�سيل هو املقاطعة من 
امل�ساربني  للتجار  الر�سوخ  عدم  خالل 
التبليغ  �سرورة  عن  ف�سال  واملخالفني 
طرف  مــن  احلا�سلة  الــتــجــاوزات  عــن 
لدى  الغائبة  الثقافة  وهــي  التجار، 
اأن  �سرورة  مع  امل�ستهلكني،  من  الكثري 
تلعب ال�سلطات املعنية بالرقابة الدور 
هذه  مثل  ك�سف  اأجــل  من  بها  املنوط 
التالعبات وعدم الت�سرت عليها واإتخاذ 
االإجراءات الردعية الكفيلة بالق�ساء 

على مثل هذه املمار�سات. 

دعوات ملقاطعة التجار امل�صاربني 
واملتالعبني 

فاي�سبوكيات

اله�ساب  بــحــي  الــفــالح  م�سجد  يــعــرف، 
رم�سان  �ــســهــر  خـــالل  �سطيف  مبــديــنــة 
امل�سلني  طرف  من  معتربا  اإقباال  اجلاري 
اأجــل  مــن  ــة  ــوالي ال مناطق  خمتلف  مــن 
ال�ساب  ــارئ  ــق ال ـــالوة  ت اإىل  االإ�ــســتــمــاع 
ـــذي يــتــوىل اأداء  يــو�ــســف هــمــام طــري ال
اجلارية،  ال�سنة  خــالل  الــرتاويــح  �سالة 
حيث جذب ترتيله ال�سجي ل�سور القراآن 
الكرمي اأ�سماع امل�سلني من كل حدب، وهو 
للم�سلني  قبلة  امل�سجد  جعل  الذي  االأمر 
احل�سول  اأجل  من  االإفطار  بعد  مبا�سرة 
ال�سيما  فيه  ال�سالة  الأداء  مكان  على 
للوقاية  اخلا�سة  الوقائية  التدابري  مع 
بالتباعد  واملتعلقة  كورونا  فريو�س  من 

اجل�سدي وهو االأمر الذي قل�س من عدد 
احل�سور.

ويعترب القارئ ال�ساب يو�سف همام طري اإبن 
البارزين  االأئمة  من  التوتة،  عني  مدينة 
القراآن  حفظ  من  متكن  حيث  املنطقة،  يف 
الكرمي وعمره 09 �سنوات ويف ظرف �سنتني 
يف  الكرمي  القراآن  تعليم  حلقات  خالل  من 
امل�ساجد ف�سال عن امل�ساعدة املقدمة له من 
امل�ساركة  �سرف  له  كان  كما  ــده،  وال طرف 
الكرمي  للقراآن  الدولية  دبــي  جــائــزة  يف 
تر�سيحه  مت  حيث  االآن،  من  �سنوات  قبل 
لتمثيل  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  طرف  من 
اجلزائر يف هذه امل�سابقة، اأين حت�سل على 
املرتبة الثانية يف م�سابقة اأح�سن االأ�سوات 

القارئ  وتـــوىل  الــكــرمي،  لــلــقــراآن  ترتيال 
الرتاويح  �سالة  يف  امل�سلني  اإمامة  ال�ساب 
عرب عدد من م�ساجد الوطن قبل اأن يحط 
مدينة  يف  اجلارية  ال�سنة  خالل  الرحال 

�سطيف.
طري،  همام  يو�سف  ال�ساب  القارئ  ويــزاول 
يدر�س  حيث  اجلامعة  يف  حاليا  درا�سته 
املقرئ  ويحلم  الطب،  جمال  يف  ثالثة  �سنة 
ال�ساب يف اأن ي�سبح طبيبا جراحا وعاملا يف 
الوافدين  من  عدد  ويقول  الكرمي،  القراآن 
ترتيل  طريقة  اأن  الــفــالح  م�سجد  على 
خا�سة  كثريا  جذبتهم  همام  يو�سف  املقرئ 
تام  بو�سوح  احلـــروف  خمــارج  ينطق  اأنــه 

ناهيك عن �سوته املالئكي. 

دار�س الطب يو�صف همام طري يجذب 
امل�صلني بتالوات عطرة 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه هي طرق 

الق�صاء على الأرق
 يف رم�صان

الن�سائح واخلطوات لتجنب االأرق اأو الق�ساء العمل املتاأخر وغريها من االأ�سباب، وهذه بع�س الف�سيل من م�سكلة االأرق ب�سبب ال�سهرات اأو يعاين غالبية ال�سائمني يف �سهر رم�سان 
املمكن اأن ي�سغلك عن النوم، فيما ي�ستح�سن اأن الكمبيوتر يف غرفة النوم، لتجنب اأي �سيء من -عدم و�سع االأجهزة الكهربائية كالتلفازاأو االبتعاد عن العمل يف غرفة النوم.على النوم يف موعد حمدد، ناهيك عن �سرورة و�سع مواعيد للنوم، حيث اأننا نعود ج�سمنا ال�سلبية وعدم التفكري فياأي�سيء، كما يجب االأذكار قبل النوم، م�ساعدا على طرد ال�سحنات -يعترب اال�سرتخاء كممار�سة اليوغا اأو قراءة عليه.

بالقلق ب�سبب �سعوبة ه�سمها اإىل جانب تناول االأطعمة الد�سمة التي تعطينا �سعورا الدافئ، النعناع والبابوجن(، مع االبتعاد عن م�سروبات ت�ساعدك على النوم مثل )احلليب اال�سرتخاء وال�سعور بالنوم �سريعا، مع تناول -اأخذ حمام دافئ قبل النوم فهو ي�ساعد على النف�سيةاأو اأي �سيء ي�سبب لنا ذلك.-االبتعاد عن ال�سعور باال�سطرابات وال�سغوط �سماعه فهذا ي�ساعد على اال�سرتخاء.-التو�ساأ وال�سالة وقراءة القراآن قبل النوم اأو تكون الغرفة ذات اإنارة خفيفة.
االبتعاد عن التدخني قبل النوم.

�سفيقة. �س

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب



يف نف�س املنحى ذهبت جلنة االحتاد والرتقي التابعة 
لها  مقرا  ب�سوي�سرا  جنيف  من  اتخذت  والتـي  لالأتراك، 
وكثفت دعايتها ال�سيا�سية ونادت ب�سرورة التفاف جميع 
الــلــواء الــرتكــي االملـــاين ووجــهــت نــداءا  امل�سلمني حتــت 
لزعماء الزوايا وخ�ست بالتحديد ال�سنو�سيني  ودعتهم 
بالعمل مع االأتراك يف مواجهة دول الوفاق، ومما جاء يف 
بعد  امل�سلمون عبيدا  اأ�سبح  ال�سنو�سيني،  "...اأيها  النداء 
الذل  من  للخروج  العمل  يجب  و�سادة،  اأحــرارا  كانوا  اأن 
�سد  حربية  اأعمال  اإطــالق  اإىل  اإ�سارة  يف  والهوان..." 

االحتاللني االإيطايل يف ليبيا والفرن�سي يف اجلزائر.
اأجل  من  اللجنة  اجتمعت   1916 مار�س  نهاية  ويف 
اآخر  عاجال  نــداء  واأ�ــســدرت  اإفريقيا،  �سمال  ا�ستقالل 
حرره ال�سيخ التون�سي �سالح ال�سريف جاء فيه" ...لقد 
رمى الفرن�سيون اأبناءكم - يق�سد املجندين اجلزائريني 
اأملانيا... �سد  للحرب  االأوىل  اخلطوط  يف  والتون�سيني- 
ب�سكل  لثورة  االإعــداد  على  العمل  املنا�سلني  على  يجب 

�سري ت�ساعد يف حترير اأوطانكم...".
يف  اأخرى  فرعية  جلنة  تاأ�س�ست   1916 ماي  بنهاية 
جنيف ب�سوي�سرا برئا�سة حممد با�سا حامبه، واأ�سدرت 
 La revue املــغــرب  "جملة  با�سم  عــرفــت  لها  جملة 
من  بــدعــم  ــار  ــك االأف نف�س  لن�سر   "du Maghreb
اجلزائريني  اأحد  كتب  وقد  العثمانية،  والدولة  اأملانيا 
م�سلمون،  جزائريون  اإننا  يلي:"  ما  الثاين  عددها  يف 
اللجنة  كانت  حيث   ".. م�سلمون  جزائريون  و�سنبقى 
ت�سجع اجلنود على الهروب من اجلي�س الفرن�سي، وتوزع 
عليهم املنا�سري يف جبهات القتال بطرق خفية، ففي عام 
للجنود  موجها  كان  بع�سها  الفرن�سيون  احتجز   1915
اجلزائريني واملغاربة يف اجلبهة االأوروبية، وهي عبارة 
فرن�سا  اأعــداء  اإىل  االن�سمام  اإىل  تدعوهم  بيانات  عن 
العثمانية،  الدولة  جانب  اإىل  اجلهاد  لنداء  ا�ستجابة 
 ، لهم  ي�ستجيبوا  اأن  كم�سلمني  واجبهم  فــاإن  وبالتايل 

فالعثمانيون اإخوانهم يف الدين.
فالندر  يف  خنادقهم  يف  العربي  املغرب  جنود  تلقى 
وجاء  فرن�سا،  اأعداء  اإىل  االن�سمام  اإىل  يدعوهم  بيانا 
مملكة  على  الفرن�سيون  ق�سى  لقد  يلي:"  ما  املن�سور  يف 
اجلزائر وتون�س وف�سلوهما عن عامل االإ�سالم" ثم ذكر 
اجلنود باأن العلماء قد اأعلنوا اجلهاد �سد احللفاء، واأن 
من واجبهم كم�سلمني اأن يفعلوا نف�س ال�سيء، وقد طلب 
فرن�سا  اأعــداء  االأملــان  اإىل  االن�سمام  اجلنود  من  املن�سور 
قد  اأنــه  املن�سور  من  ويت�سح  العثمانيني،  اإخوانهم  واإىل 
وزع لغر�س دعائي حم�س، يف حماولة الإ�سعاف معنويات 

اجل�س الفرن�سي بوا�سطة احلرب النف�سية.
قلوب  ال�ستمالة  الدعائية  االأن�سطة  تتوقف  مل 
االأملان  حاول  بل  ا�سطنبول،  اأو  برلني  نحو  اجلزائريني 
الفارين  مع  تعاملهم  طريقة  يف  االإن�ساين  اجلانب  اإظهار 
اجلزائريني من اجلي�س الفرن�سي، اأو االأ�سرى وال�سيا�سيني 
عوملوا  حيث  الفرن�سي،  االحــتــالل  على  ال�ساخطني 
زو�سن  ول�سدروف-  الهالل" يف  "مع�سكر  يف  طيبة  معاملة 
تركية،  ع�سكرية  بــدالت  اأعطوهم  وقــد  برلني،  قــرب 
قيادة  حتت  وو�سعوا  الفرن�سيني،  ال�سباط  عن  وف�سلوا 
الطعام  واأعطوا  العربية،  اللغة  يتكلمون  اأملــان  �سباط 
الأداء  م�سجدا  لهم  بنـي  كما  االإ�سالمية،  الطريقة  على 
اجلزائريون  هــوؤالء  ــداد  اإع وبعد  الدينية،  �سعائرهم 
اأر�سلوا ملحاربة فرن�سا، ومن بني الذين �ساهموا  مذهببيا 
يف عملية املذهبة الالجئون ال�سيا�سيون وقادة املهاجرين 
علي  االأمري  تكفل  وقد  االأملان،  وامل�س�سرقني  اجلزائريني 
ابن عبد القادر باإعداد اجلنود اإعدادا وطنيا، اأما ال�سيخ 

يف  مذهبتهم  على  عمل  فقد  ال�سوري  الكزبري  اأحمد 
مبادئ اجلامعة االإ�سالمية.

حاولت اأملانيا ج�س نب�س دعايتها يف اجلزائر والتاأكد 
معها  التعاون  لفكرة  اجلزائريني  ا�ستجابة  مــدى  من 
الذي  الداخلي  للغليان  ا�ستغاليل  عمل  ويف  فرن�سا،  �سد 
التجنيد  ق�سية  ب�سبب  احلرب  ع�سية  اجلزائر  �سهدته 
االإجباري، قامت القوات االأملانية بقنبلة مينائي عنابة 
"غوين"،  و  "بري�سلو"،  ال�سفينتان  و�سكيكدة وعن طريق 
واللتان ان�سحبتا نحو املياه الرتكية بعد عمليات الق�سف 

منتظرتان انفجار ثورة وطنية يف اأي حلظة.
تنباأ  ــر  اجلــزائ يف  ــــداث  االأح كــانــت  فقد  وبالفعل 
اال�سطهادية  ال�سيا�سات  فيه  ت�سببت  �سامل  مترد  بوقوع 
االأهايل وغذتهاالربوباغوندا  التع�سفية على  والقوانني 
جدال  االإجباري  التجنيد  قانون  اأثــار  فقد  اخلارجية، 
واأفتى  ال�سعبية،  الفئات  كل  لدى  كبيـرا  وا�ستياء  وا�سعا 
وميوت  الفرن�سي  للجي�س  ينتمي  من  كل  ــاأن  ب العلماء 
الدين،  عن  واخلروج  بالكفر  الفرن�سي  العلم  راية  حتت 
وازدادت حركة الهجرة �سبه اجلماعية من كثري من املدن 

اجلزائرية اإىل امل�سرق خا�سة ال�سام وتركيا.
اإال اأن اأهم مظهر من مظاهر الرف�س ال�سعبي للتجنيد 
مناطق  يف  املناه�سة  االحتجاجات  اندالع  هو  االإجباري 
املعا�سيد  اإىل  غــربــا  ــة  ــدروم ن اجلــزائــر،مــن  مــن  عــدة 
باحل�سنة �سرقا لتم�س االأورا�س فيما بعد يف ثورة �سعبية 
ال�سعبية  واإىل جانب االحتجاجات   ،1916 عارمة عام 
�سلميا،  التجنيد  اإجــراءات  مواجهة  اجلزائريون  حاول 
والطبقة  ال�سيا�سية  الكتل  وقــادة  االأعيان،  قدم  حيث 
يف  التمييز  عن  تعرب  ولوائح  ور�سائل  عرائ�س  املثقفة 
وحملت  والــكــولــون،  االأهـــايل  بــني  التجنيد  اإجــــراءات 
اجلزائريني  ــاع  اأو�ــس لتح�سني  اقــرتاحــات  عرائ�سهم  
وميكن  التجنيد،  قــانــون  الإ�ــســالح  عاجلة  واإجــــراءات 

تلخي�س ذلك يف النقاط التاليةـ:
 1- رف�س كل القوانني التع�سفية التمييزية، كقوانني 
وقوانني  اخلا�سة  ال�سرائب  واإلغاء  واالأهــايل،  الغابات، 

العقوبات اجلماعية. 
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يتمتع بها امل�ستوطنون لتحقيق املواطنة املت�ساوية.
لالأيادي  الفرن�سية  ال�سلطات  تفطنت  فقد  ولالإ�سارة 
االحتجاجية  احلــركــات  تلك  حتــرك  التي  اخلارجية 
وا�ستبقت  املمكنة،  الو�سائل  بكل  لها  الت�سدي  وحاولت 
بحملة  والتمرد  الع�سيان  على  املحر�سة  الدعايات  تلك 
العام  الــراأي  بتهيئة  وبــداأت  م�سادة،  ودعاية  تفتي�سية 
وحوافز  �سيا�سية  وعود  مقابل  والتجنيد  احلرب  لقبول 
ت�سوير  على  الفرن�سية  الدعاية  ارتكزت  وقد  مالية، 
واألب�ست  اإمربيالية،  حربهم  ــاأن  وب بالرببرية  االأملــان 
امل�ست�سعفني،  للدفاع عن  واأنها حرب  الورع،  حربها طابع 
واأذناب فرن�سا من بني وي  الفرن�سية  ال�سحف  وانطلقت 
االأو�ساط  يف  واالأكــاذيــب  الت�سليالت  تلك  ن�سر  يف  وي 

ال�سعبية.
التجنيد  عــن  �سهادته  احلــاج  م�سايل  يــروي  وهنا 
كانت  الفرن�سية  الدعاية  اإن   ": قوله  يف  االإجــبــاري 
من  فرق  جتوب  تلم�سان  مدينة  يف  كانت  حيث  ماهرة، 
اأفــراد  ع�سرة  من  تتكون  فرقة  كل  وكانت  الــتــريايــور، 
والعرب،  الفرن�سيني  من  ثالثة  اأو  بعريفني  م�سحوبة 
تقوم بعزف املو�سيقى، ويزداد جتوالها تلك الفرق خالل 
احل�سد  التفاف  وخالل  املزدحمة،  االأ�سواق  ويف  االأعياد 
العربي،  العريف  يتدخل  �سحرهم  يف  ووقوعه  حولهم 
عن  املدافع  اجلي�س  يف  االإرادي  التجنيد  فوائد  وي�سرح 

وبا�ستعمال  االأملانية...  الهمجية  �سد  اجلزائر  �سمعة 
يجند  اأن  االحتالل  ا�ستطاع  امليكيافيلة  الو�سائل  تلك 
ال�سحنة   ذوي  التوركو�س  من  األــف  مائة  القطر  كل  من 
ال�سمراء الإر�سالهم اإىل ميادين احلرب يف بلجيكا و�سمال 

فرن�سا ".
من  االآالف  ع�سرات  جتنيد  فرن�سا  ا�ستطاعت  واإذا 
باأوروبا  احلرب  جبهات  اإىل  ونقلهم  اجلزائري،  ال�سباب 
عمت  داخلية  ثورة  قيام  متنع  اأن  ت�ستطع  مل  اأنها  غيـر 
دورا  فيها  القا�سية  الظروف  لعبت  باأكمله،  االأورا�ـــس 
الدولية  التداعيات  وغــذت  �سكانه،  انتفا�سة  يف  هاما 

والدعايات االأملانية العثمانية روح ثورته.
تاأثر  فقد  اجلزائر  يف  ــرى  االأخ املناطق  من  كغيـره 
ال�سرق  مــن  الــقــادمــة  الفكرية  بــالــتــيــارات  االأورا�ـــــس 
التاأثري  قوة  على  التاأكيد  ال�سعب  من  كان  واذا  والغرب، 
االأورا�سيني  قيام  يف  العثمانية  االملانية  الدعوات  لتلك 
النتفا�ستهم،  املحرك  الرئي�سي  العامل  وجعلها  بثورتهم 
مبا�سر  ب�سكل  املو�سوع  تتناول  التي  امل�سادر  لقلة  وذلك 
اأقالم  من  كان  ذلك  عن  كتب  ما  باأن  والعتبار  جهة،  من 

فرن�سية من جهة ثانية.
�سهد االأورا�س يف مطلع القرن الع�سرين ن�ساطا دينيا 
انت�سرت  حيث  االإ�سالمية،  اجلامعة  الأفكار  روج  كبيـرا 
والتي  الرحمانية،  للطريقة  التابعة  الدينية  املدار�س 
كانت تربطها عالقات وثيقة بالزاوية يف طولقة بحكم 
الفرن�سيون يف  ال�سوفية، ومل يتوان  العقائدية  الوحدة 
اتهام هذه الزوايا باأنها اأ�سعلت نار الفتنة يف االورا�س عام 
اخلفي  الزوايا  يربط"اوكتافديبون" ن�ساط  اإذ   ،1916
االأيدي  خيوطها  تن�سج  التي  الدولية  املوؤامرة  بحلقات 
لالأفكار  الدعاية  م�سوؤولية  وحمل  االأملانية،  العثمانية 
خطيـرين  لعن�سرين  االأورا�ـــس  قرى  داخــل  االإ�سالمية 
التي  طولقة  بزاوية  ومرتبطني  الفرن�سي  االأمــن  على 
ال�سيخ  وهما  االإ�سالمية،  اجلامعة  فكرة  �سيوخها  تبنى 
عني  مبدينة  الربيكات  عمر" من  بن  حممد  "�سحراوي 
�سراحة  ديبون  اتهمه  والذي  االأورا�ــس،  جنوب  التوتة 
التي  للثورة  الديني  واملحر�س  الروحي  الزعيم  باأنه 
انطلقت �سرارتها من م�سقط راأ�سه )عني التوتة( بقيادة 
االإن�ساين  العمل  رغم  النوي"،  بن  علي  "حممد  املتمرد 
عني  حاكم  زوجــة  حماية  يف  �سحراوي  به  قــام  الــذي 
الثوار  القتل حينما هاجم  "هنـري مار�ساي" من  التوتة 

ليلة 12 نوفمرب مقر احلكم فيها.
الراأي  باإثارة  اتهمت  التي  الثانية  ال�سخ�سية  اأمــا 
بن  "حممد  �سخ�سية  هي  الثورة  على  وحتري�سه  العام 
�سعيد رحماين" من م�ستةالكنزرية من دوار اأوالد عوف 
اأوكتاف  اتهمهما"  حيث  التوتة،  عني  ملدينة  التابعة 
ديبون" بارتباطهما بالزوايا املتواجدة يف طولقة جنوب 
االأورا�س اآنذاك معتربا اإياه الزعيم الروحي للثورة التي 

انطلقت من منطقته، وله الباع الطويل يف اأحداثها.
اأخــرى،  زوايــا  �سيوخ  هناك  ــاأن  ب القول  املفيد  ومــن 
واآخرون يف االأورا�س ذكروا يف التقارير الفرن�سية تن�سب 
اإليهم الع�سبية الدينية وتتهم بالتاأثر للدعاية العثمانية 
االأملانية وتروج لفكرة اجلامعة االإ�سالمية، اإال اأن دورها 
ديبون  وح�سب  و�سوحا،  اأقــل  كان  التمرد  نار  اإذكــاء  يف 
الفعلي  ارتباطهم  حقيقة  الفرن�سية  لل�سلطات  يظهر  مل 
بالدوائر اخلارجية، اأو تاأييدهم الأي عمل ثوري وطني 
�سد النظام الكولونيايل، وعلى راأ�سها الزوايا يف مروانة، 
والتي خ�سعت لعدة �سخ�سيات عرف عنها العداء لفرن�سا، 
تخ�سع  ــذي  ال اهلل  عبد  �سي  بــن  دريــ�ــس  بلعيد  واأهمها 
�سليح  واأوالد  فاطمة  اأوالد  بطون  الروحية  ل�سلطته 

حممد  �سخ�سية  جانب  اإىل  مركونة،  يف  عدة  واأعرا�س 
بن الطيب من الدوار التالث "عني الق�سر" �ساحب زاوية 

جرمة واملعروف با�سم مول القرقور.
فاإذا كانت �سخ�سية بوزيد حممد بن الطيب مل ثبت 
ن�ساط  الأي  الرتتيب  يف  تورطها  اأو  للفرن�سيني،  عدائها 
عدائي �سد امل�سالح الفرن�سية، فاإن بلعيد بن دري�س ثبت 
العارمة  الثورة  �سبقت  حملية  لثورة  االإعداد  يف  تورطه 
االأمن  قوات  متكنت  حيث  باأيام   1916 عام  لالأورا�سيني 
االأ�سلحة  من  كبرية  كمية  واكت�سفت  مقره،  مباغتة  من 
الغابات  حمافظة  من  عليها  اال�ستيالء  مت  الذخرية  و 
ال�سجن  من  �سنوات  بثالث  بعدئذ  �سجنه  ومت  بلزمة،  يف 
بالفكر  الديني  الزعيم  هذا  تــورط  يثبت  مما  النافذ، 
تتهم  التي  طولقة  بزاوية  العقائدي  وارتباطه  الثوري 

باأنها ذيل االأفعى الذي يبداأ راأ�سها من ا�سطنبول.
طولقة  زاويــة  ــاإن  ف دائما  ديبون  اأوكــتــاف  وح�سب 
الرئي�سي  واملنبع  الدينية  الع�سبية  ال�سموم  منفث  هي 
منها  تفرخ  التي  واحلا�سنة  االإ�سالمية  اجلامعة  الأفكار 
فيها  ال�سلطات  اإذ عرثت  االأورا�ــس،  الفتنة يف  روؤو�س  كل 
تت�سمن   1915-1914 �سنتي  بني  عديدة  ر�سائل  على 
عبارات حتر�س على الوالء للع�سبية اال�سالمية، وتذكي 
روح التمرد يف املنطقة، ومما جاء يف اإحدى تلك الر�سائل 
على  للثورة  امل�ستعد  بال�سباب  تعج  ب�سكرة  مدينة  "..اإن 
يف  كــربى  ثــورة  قيام  يف  اأمــل  وهناك  الفرن�سي،  الكافر 
�ست�سمل  التي  العارمة  للثورة  ال�سرارة  تكون  املنطقة 

اجلزائر باأكملها..".
 25 يف  تاريخها  حــدد  اأخــرى  ر�سالة  على  عثـر  كما 
�سام  م�سوؤول  اإىل  املجندين  اأحد  وجهها   1914 �سبتمرب 
ق�سوة  من  تعاين  اجلــزائــر  :"..اإن  فيها  جــاء  اإيــطــايل 
االحتالل  قبل  مــن  املمار�سة  التع�سفية  ــــراءات  االإج
منها  وال�ــســيــمــا  اجلـــزائـــري،  ال�سعب  عــلــى  الــفــرنــ�ــســي 
يف  اجلزائريني  باأبناء  تــزج  والتي  اجلــائــرة،  القوانني 
عن  رغما  واملـــوت  الفرن�سي  للجي�س  االأوىل  ال�سفوف 
لي�سوا  وهم  االأملان،  نحارب  ملاذا   .. ومعتقداتهم  اإرادتهم 
يدفعنا  من  الفرن�سية  القوات  الأن  ذلك  يحدث  اأعدائنا 

لذلك...".
الرابطة  على  ديــبــون  اأوكــتــاف  بــه  ي�ستدل  وممــا 
القوية التي ت�سل دوائر التحري�س االإ�سالمي والتع�سب 
القرار  مبراكز  االأورا�ــس  منطقة  يف  املتواجدة  الديني 
تلك  �سيوخ  تردد  كثـرة  هو  وم�سر  وال�سام  ا�سطنبول  يف 
اأحد  �سراحة  ويتهم  املراكز،  بتلك  ومريديهم  الزوايا 
�سيوخ الزاوية يف طولقة، وامل�سمى الطاهر بلقا�سم اأحمد 
بن �سليمان الذي مكث ملدة غيـر ق�سرية باملدينة املنورة، 
ودخل اجلزائر لي�ستقر ملدة يف االأورا�س ثم ينتقل بعدها 
اإىل خنقة �سيدي ناجي يف طولقة واأوالد جالل، ولعل كل 
اآنذاك  ب�سكرة  االأورا�س ثم جنوبه يف قرى  تنقالته يف 
الزوايا  عالقة  اإثبات  ديبون  اأوكتاف  بها  اأراد  موؤ�سرات 

الوثيقة مبراكز الدعاية العثمانية املتواجدة يف امل�سرق 
العربي، غيـر اأن ذلك ال يوؤكد قطعا باأن ال�سغل ال�ساغل 
الفرن�سي  االحــتــالل  على  ــورة  ث حتفيـز  الــزوايــا  لهذه 

لن�سرة ال�سلطان واجلهاد حتت ظالل �سيوفه.
االأملانية وجدت  العثمانية  الدعاية  فاإن  الوا�سح  من 
ازديــاد  على  بعيد  مــن  ــو  ول عملت،  االورا�ــــس  يف  �سدى 
مل  واإن  اال�ستعمارية،  ال�سلطان  على  ال�سعبي  االحتقان 
عام  نوفمرب  يف  االأورا�سيني  لثورة  الرئي�سي  الدافع  تكن 
1916 يف ظل تراكم الظروف القا�سية التي خلفها القهر 
اال�ستعماري، وعمليات التجنيد الق�سرية، فاإنها �ساهمت 
االأوىل،  العاملية  احلــرب  بداية  فرن�سا  �سعف  ك�سف  يف 
اجلي�س  يف  التجنيد  مــن  ــهــروب  ال عمليات  وحــر�ــســت 
ن�سرة  اإىل  دعت  التي  ال�سيوخ  فتاوى  ب�سبب  الفرن�سي 
امل�سلمني االأتراك يف مواجهة الكافر الفرن�سي، ورغم اأنها 
القا�سم  اأبو  املوؤرخ  يرى  كما  و�سطحية  جتذرا  اأقل  كانت 

�سعد اهلل.
ب�سبب  اجلزائر  يف  عارمة  ثــورة  خلق  ت�ستطع  ومل 
حركت  اأنها  غيـر  لالحتالل  وامل�سادة  القوية  الدعاية 
الوطني  ال�سعور  فيه  وحركت  االأورا�ــســي،  العام  ــراأي  ال
ثــورة  انت�سار  بعد  فرن�سا  واأجـــربت  الــديــنــي،  والبعد 
االأورا�س عام 1916 على اعتماد طريقتني للق�ساء على 
اأي تغلغل دعائي خارجي من اأملانيا، اأو الدولة العثمانية 
لالإ�سالح.  القوية  والدعاية  التنظيف  عمليات  وهما: 
االإجـــراءات  عــن  لوتو  الــعــام  احلــاكــم  اأخبـر  اأن  فبعد 
الع�سكرية التي اتخذتها لقمع الثورة اأعلن اأنه �سيح�سر 
برر  وقــد  وتــربــوي،  �سياحي  بربنامج  االأورا�ـــس  الإقليم 

عمله بالنقاط التالية:
فرن�سا. من  مهمال  كان  االإقليم  ذلك  اأن   -1

عارمة. ثروة  لتفجري  اختارته  قد  اأملانيا  اأن   -2
اأمة.  اأية  قبل  من  يحتل  مل  اأنه   -3

وكان احلاكم العام ياأمل اأنه يف حالة تنفيذ الربنامج 
منطقة  باأن  تقول  التـي  االأملانية  الدعاية  على  �سيق�سي 
هدف  اإن  الفرن�سية،  ال�سلطة  حتــت  لي�ست  االأورا�ــــس 
ت�سريح "لوتو "كان ت�سليل الوطنيني ومقاومة الدعاية 
االأملانية، ولكن لوتو مل يربهن على اأن اأملانيا قد اختارت 

ذلك االإقليم لتفجري ثورة عارمة �سد فرن�سا.
بال  يدل  رفيع  فرن�سي  م�سوؤول  ت�سريح  باأن  والراجح 
الدعاية  االأيدي اخلارجية وقوة  اأو ريب يف �سلوع  �سك 
فرن�سا،  على  االأورا�سيني  تاأليب  يف  والعثمانية  االأملانية 
كما اأن املوؤكد اأي�سا باأن االأورا�سيني مل يكونوا اأ�سرى تلك 
الدعايات االأملانية العثمانية، ومل تكن ثورتهم من اأجل 
الدفاع عن ح�سون ال�سلطان، اأو حركة انف�سالية ل�سالح 
وال�سيا�سي  الفكري  ات�سالهم  واإمنا كان  االأملاين،  القي�سر 
والديني بالدوائر الدعائية تلك اإمنا هو جمرد تعاطف 
ديني مع الق�سيية اال�سالمية، واأماًل يف تعاون مع القوى 

الكربى لتحرير البالد من اال�ستعمار.

امللخ�س:
للدعاية العثمانية والأملانية دور يف تاأليب اجلزائريني عم�ما و�ضكان الأورا�س ب�ضفة اأخ�س يف الث�رة على الحتالل الفرن�ضي، 
رغم حماولت الآلة الإعالمية الفرن�ضية يف الت�ضدي لها، وقد ا�ضتعملت ق�ات املركز "اأملانيان واإيطاليا" اأدوات وقن�ات ات�ضال 

كثرية لن�ضر فكرة الث�رة على الكيان الفرن�ضي، ولعل اأبرزها: الزوايا الدينية، واملبع�ثني واجل�ا�ضي�س..اإلخ حتت الغطاء الديني 
وم�ضتغلة الظروف القاهرة التي عانى منها اجلزائريني، انت�ضرت الأفكار الث�رية يف الأورا�س رغم الإنكار الفرن�ضي ل�ج�دها 

واأوجدت املناخ اجلي��ضيا�ضي املنا�ضب لها، ولعب رجال الزوايا يف الإقليم الأورا�ضي دورا يف الرواج لها من جهة وحتري�س اجلم�ع 
للث�رة �ضد الفرن�ضيني من جهة ثانية.

حترير: اأ.د. ح�ضني قادري
امل�ضارك�ن: اأ. بلقا�ضم وزاين ـ اأ.د. ح�ضني قادري ـ اأ.د. ي��ضف بن يزة ـ اأ.د. 

ال�ضعيد رحماين ـ اأ. فاحت زياين ـ اأ. �ضمية حذفاين ـ اأ. خلمي�ضي �ضليماين ـ د. ن�ر 
الدين بن ق�يدر ـ د. �ضليم درن�ين ـ د. جمال بلفردي

البعد الوطني لثورة الأورا�س 1916
�شل�شلة درا�شات اأكادميية
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جــيدو



جــيدو

اجلولة  االأ�ــســبــوع  هــذا  نهاية  ــدرك  ت
الرابعة ع�سرة من عمر بطولة الرابطة 
ال�سرقية،  جمــمــوعــتــهــا  يف  الــثــانــيــة 
من  جملة  اجلولة  هذه  علينا  وتقرتح 
باملتابعة  النارية واجلديرة  املواجهات 
�سيدور  الذي  ال�سيق  اللقاء  غرار  على 
بخن�سلة  عمار  حمام  ال�سهيد  مبيدان 
والذي �سيجمع احتاد خن�سلة بالفريق 
ال�سيف �ساحب كر�سي الزعامة احتاد 
�سيكون  اللقاء  اأن  �سك  ودون  عنابة، 
التي  املباراة  لوزن  نظرا  و�سيقا  ممتعا 
�ستجمع فريقني حققا نتائج م�ستحقة، 
االأف�سل،  حتقيق  يــريــد  فــريــق  وكـــل 
االحتاد  االأر�ــس  اأ�سحاب  جهتهم  ومن 
ما  وهــو  اخلــطــاأ  ممنوع  �سعار  �سيحمل 
يف  عليه  املعول  بايزيد  زمــالء  يدركه 
قهر اأبناء بونة والذي فعلها يف اجلولة 
املا�سية اأمام "الي�سكا" حينما كان وراء 
ثالث  ي�ساوي  الوحيد  الهدف  توقيع 
موقعة  قبل  اأي�سا  الر�سيد،  يف  نقاط 
اأ�سباله  ح�سر  اجلنحاوي  املدرب  بونة 
من جميع اجلوانب ال �سيما من اجلانب 
الذي  ال�سارع  �سغط  ال�سيما  النف�سي 
والتي  املقابلة  هــذه  على  كثريا  حتــث 
العمر  االأطراف مبباراة  بع�س  و�سفتها 
احتاد  اأمام  الفوز  املتتبعني  ح�سب  الأن 
عنابة يعني بن�سبة كبرية اأن اخلنا�سلة 
احلفاظ  يبقى  فقط،  البقاء  ي�سمنون 
الــديــار،  داخـــل  نــقــاط  على  م�ستقبال 
وهو  والكوالي�س  ال�سارع  �سغط  كذلك 
الالعبني  عند  التوتر  ما  نوعا  خلق  ما 
مباراة  ع�سية  عنه  غنى  يف  هم  الــذي 
احلوار  ويجيد  عنيد  خ�سم  اأمام  مهمة 
املدرب  اأبناء  اأن  والدليل  ديــاره  خارج 
بن �سوية يت�سيدون كر�سي الريادة عن 
جدارة وا�ستحقاق، لذا لن يتنقلوا اإىل 

خن�سلة من اأجل النزهة بل �سيدافعون 
راأ�س  على  للبقاء  من�سبهم  على  بقوة 
نحو  امل�سري  وموا�سلة  املجموعة  هــرم 
حجز  وهـــو  املــ�ــســطــر  ــدف  ــه ال حتقيق 

تذكرة العبور اإىل الرابطة االأوىل 
املحرتفة.

مـــبـــاراة  �ـــســـيـــاق  ويف 
ــاد  ــاحت االحتــــــاد ب

والتي  عــنــابــة 
�ست�ستقطب 

كبري  جــمــهــورا 
ــت،  ــب ــس ــ� هـــــذا ال

على  االإدارة  تلعب 
التحفيز ويكون  وتر 

الــرئــيــ�ــس بــوكــرومــة 
وليد قد ر�سد هذه املرة 

ــزمــالء  مــنــحــة مــغــريــة ل
القائد �سامر من اأجل فرملة 

بالزاد  والظفر  بونة  ابــنــاء 
الر�سيد  تدعيم  اأجل  من  كامال 

النقطي يف ظل ال�سراع ال�سر�س يف 
كوكبة املقدمة .

من جهته نائب الرئي�س عبد احلكيم 
الرئي�سي  املمون  اأ�سبح  والذي  ق�سوري 
�سبون�سور  �سكل  يف  "ليا�سمكا"  لفريق 

موقعة  قــبــل  ـــادرة  مبـــب قـــام  بـــــدوره 
لالعبني  جماعي  فطور  بتقدمي  عنابة 
ــن الــوجــوه  واملــ�ــســرييــن وجمــمــوعــة م
القدامى  الالعبني  الريا�سية يف �سورة 
واملوعد  االأربعاء  اأم�س  ليلة  واالأن�سار 
�سيكون مبلعب حمام عمار وهو ما ثمنه 
اجلميع يف مل ال�سمل ع�سية لقاء القمة 

بني احتاد خن�سلة واحتاد عنابة.

مازال ال�سراع احلا�سل يف اخلفاء بني 
اإدارة وفاق �سطيف عبد  رئي�س جمل�س 
لل�سركة  العام  واملــديــر  �سرار  احلكيم 
ب�سبب  م�ستمرا  حلفاية  فهد  التجارية 
ورغبة  الرجلني  بني  الزعامة  حــرب 
كل طرف يف اأن يكون امل�سري رقم واحد 
يف الوفاق وهو ال�سراع الذي بات يهدد 
املو�سم  من  تبقى  فيما  الوفاق  م�ستقبل 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  وهــدد  اجلــاري، 
من  باالإن�سحاب  �ــســرار  احلكيم  عبد 
ت�سيري الفريق يف وقت �سابق وبرر ذلك 
وعدم بف�سله يف حل االأزمة  الوفاق  منها  يعاين  التي  املالية 

جديدة،  متويل  عقود  على  احل�سول 
رغبة  يف  الــرئــيــ�ــســي  الــ�ــســبــب  اأن  اإال 
الوفاق  ت�سيري  من  االإن�سحاب  يف  �سرار 
تعود  ـــراف  االأط مــن  العديد  ح�سب 
حلفاية  مع  احلا�سل  ال�سراع  اإىل 
وا�سحة  ب�سورة  جت�سد  ما  وهــو 
عقد  توقيع  حفل  هام�س  على 
"رويف"  �سركة  مــع  التمويل 
املحركات  زيــوت  ل�سناعة 
االأملانية، حيث كان غياب 
�سرار بارزا ودون مربرات 
ح�سور  رغـــم  مقنعة 

باقي امل�سريين.
رئي�س  وحــــــاول 
الهاوي  والنادي 
راأب  اليف  كمال 
وتقريب  ال�سدع 
ــات الــنــظــر بني  ــه وج
وتفادي  وحلفاية  �ــســرار 
مبا�سر  �ـــســـراع  يف  ـــول  ـــدخ ال
ب�سبب  وهــــذا  الـــراهـــن  الــوقــت  يف 
بعيدا يف  الذهاب  الفريق يف  طموحات 
اليف  حتركات  وجــاءت  املناف�سات،  كل 

ــرى  االأخ ـــراف  االأط من  العديد  رفقة 
اإنعكا�سات هذا  اأن  يف ظل تاأكد اجلميع 
م�ستقبل  على  �سلبية  �ستكون  ال�سراع 
الفريق يف حال توا�سلها وخروجها اإىل 

العلن خالل الفرتة املقبلة.
وقرر مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
للفريق من  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإعفاء 
امل�ساركة يف اللقاء املتاأخر من البطولة 
واملقرر هذا ال�سبت اأمام �سبيبة �سكيكدة 
التعب  ب�سبب  ــذا  وه اأوت،   20 مبلعب 
الكوكي  قــرر  حيث  الكبري،  ـــاق  واالإره
ت�سارك  مل  التي  للعنا�سر  الفر�س  منح 
كــثــريا يف مــبــاريــات مــرحــلــة الــذهــاب 
ال�سابة،  االأ�ــســمــاء  بع�س  غـــرار  على 
تدوير  بخ�سو�س  الكوكي  قرار  وجاء 
تلقي  مــن  املــخــاوف  ظــل  يف  الت�سكيلة 
خا�سة  جــديــدة  الإ�ــســابــات  الالعبني 
الراهن،  الوقت  يف  مكتظة  العيادة  اأن 
الكوكي  املــدرب  ف�سل  اأخــر  جانب  ومن 
الدين  ح�سام  الهجومي  اجلناح  اإعفاء 
غ�سة من امل�ساركة يف لقاء االأم�س اأمام 
غري  الالعب  اأن  خا�سة  بنغازي  اأهلي 
اإىل  االأ�سبوع  هــذا  عودته  بعد  جاهز 

التدريبات.

اأمري. ج
اأمري. ج

عبد الهادي. ب

العاي�س. �س

مولودية العلمة / �شباب باتنة

اإحتاد تب�شة / �شباب عني فكرون

احتاد خن�شلة / احتاد عنابة

ت�ستقبل مولودية ق�سنطينة اأم�سية هذا ال�سبت �ساحب املرتبة الثانية اإحتاد ال�ساوية يف 

مقابلة نارية بالنظر لطموح كل فريق يف حتقيق الفوز من اأجل التقدم اأكرث يف الرتتيب، حيث 

يبحث اأ�سبال املدرب كرمي زاوي على التدارك بعد التعرثين امل�سجلني يف اجلولتني الفارطتني من اأجل 

بعث حظوظ الفريق يف التناف�س على اإحتالل املرتبة االأوىل، يف حني يراهن الزوار بقيادة املدرب زكري 

على العودة بنتيجة اإيجابية من اأجل ت�سديد اخلناق على املت�سدر اإحتاد عنابة.

يبقى  للفريق  الفني  الطاقم  اأن  اإال  كاملة  نقاط   06 اإىل  الرتتيب  ورائد  املولودية  الفارق بني  اإت�ساع  ورغم 

اإدارة  واأ�سرت  املو�سم،  نهاية  عن  جوالت   09 بقاء  ظل  يف  قائمة  تبقي  الفريق  حظوظ  اأن  على  م�سرا 

املولودية على �سرورة حتقيق الفوز يف هذه املباراة خا�سة اأن كل الظروف مواتية من اأجل حتقيق 

الفوز رغم اإعرتاف اجلميع اأن املهمة لن تكون �سهلة اأمام االإحتاد الذي حقق م�سرية اإيجابية 

حتى االأن.

وتخو�س ت�سكيلة اإحتاد ال�ساوية مقابلة اليوم يف ظروف خا�سة بالنظر لالأزمة 

املالية اخلانقة التي يعاين منها الفريق والتي طفت اإىل ال�سطح خالل االأيام 

الفارطة وجعلت رئي�س الفريق ياحي يهدد باالإ�ستقالة يف حال عدم 

احل�سول على اإعانات من طرف ال�سلطات املحلية مل�ساعدة الفريق 

على حتقيق االأهداف امل�سطرة.

امل�ك تلعب اأخر الأوراق وال�ضاوية 

لت�ضديد اخلناق

عبد الهادي. ب

مولودية ق�شنطينة / اإحتاد ال�شاوية

جنم القرارم / جنم بوعقال 
اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

مولودية باتنة

وفاق �شطيف
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اجلمعية العامة ال�ضتثنائية تلغى 
وزيداين باق على راأ�س الفريق

ال�ضباب يف مهمة م�ضتحيلة
 اأمام الرائد تب�ضة

اأ�ضبال اجلنحاوي م�ضرون على اإيقاف 
قطار ب�نة وفرملته

�ضراع الزعامة بني �ضرار وحلفاية يهدد 
م�ضتقبل ال�فاق

النجم يحل �ضيفا ثقيال على القرارم 
وبن جاب اهلل يف اأول اختبار ر�ضمي 

الكاب مطالب بتجاوز البابية مل�ا�ضلة حت�ضني امل�ضرية

ـــغـــاء  اإل ــــس،  اأمــــ� �ــســبــيــحــة  مت، 
اال�ستثنائية  الــعــامــة  اجلمعية 
اأن  بعد  باتنة  مــولــوديــة  لفريق 
ع�سية  تعقد  اأن  مــربجمــة  كــانــت 
بالقطب  املحا�سرات  بقاعة  اأم�س 
يف  ك�سيدة  بحي  الثقايف  الريا�سي 

مدينة باتنة.
العامة  اإلغاء اجلمعية  ونزل خرب 
على  كال�ساعقة  اال�ستثنائية 
متتبعي �سوؤون الفريق الذين كانوا 
العامة  اجلمعية  تعقد  اأن  ياأملون 
االثنني  يــوم  ع�سية  اال�ستثنائية 
لتلغى  االأربــعــاء  ليوم  تاأجلت  اأيــن 
االأن�سار  حرية  اأثار  ما  وهو  ر�سميا 
القرار  هــذا  من  ا�ستغربوا  الذين 

مت�سائلني عن م�ستقبل فريقهم.
ــة  ــام ــع ــة ال ــي ــع ــم وبــــاإلــــغــــاء اجل
زيداين  م�سعود  يبقى  اال�ستثنائية 
للنادي   كرئي�سا  الفريق  راأ�س  على 
و�سيوا�سل مهامه ب�سفة عادية اىل 
وح�سب  هــذا  املو�سم،  نهاية  غاية 
بيت  مــن  مقرب  مطلع  جــد  م�سدر 
الفرق  مــن  مقربني  فـــاإن  الــفــريــق 
مرات  عــدة  الرئي�س  مع  اجتمعوا 

مهامه  يوا�سل  ان  على  واتــفــقــوا 
الفريق  ــاذ  ــق الإن جــاهــدا  وي�سعى 
عمر  مــن  لــقــاءات  مــن  تبقى  فيما 

البطولة.
�سبيحة  �سلم  ال�سياق،  ذات  ويف 
م�سعود  ــق  ــري ــف ال رئــيــ�ــس  اأمـــ�ـــس 
لرئي�س  الالعبني  اجــازات  زيــداين 
بدوره  االأخــري  هذا  االأن�سار  جلنة 
ال�سباب والريا�سة  �سلمهم ملديرية 
للفريق  حــلــول  بايجاد  مطالبني 
الذي يعاين من كل اجلوانب �سواء 

اداريا وماليا وحتى فنيا.
�ست�ستقبل  املــولــوديــة  ان  يــذكــر 
اأول  مبلعب  ال�سبت  يـــوم  ع�سية 
نــوفــمــرب بــبــاتــنــة الــ�ــســيــف هــالل 
حل�ساب  مقابلة  يف  العيد  �سلغوم 
عمر  مــن  ع�سر  الــرابــعــة  اجلــولــة 
بــطــولــة الــقــ�ــســم الـــثـــاين هــــواة، 
املاأمورية  �سعوبة  مــن  وبــالــرغــم 
فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل  وكــذا 
االورا�سية  الكتيبة  ان  اال  النادي 
نتيجة  لتحقيق  ت�سعى  البي�ساء 
ايجابية تعيد الهدوء للفريق بعد 

�سل�سلة من الهزائم.

باتنة  �سباب  فريق  ال�سبت  يــوم  يلعب 
مباراة اجلولة الرابعة ع�سر من الرابطة 
مولودية  على  �سيفا  يحل  حيث  الثانية، 
بداية  عمار  حار�س  مبلعب  وذلك  العلمة 
التي  املــبــاراة  وهــي  الثالثة،  ال�ساعة  من 
للغاية  �سعبة  االأوىل  الوهلة  ومنذ  تبدو 
وراء  مرتبة  يحتل  جريح  مناف�س  ــام  اأم
املواجهة  تعترب  حيث  مبا�سرة،  الــكــاب 
هذه  املخت�سون  واعــتــرب  نــقــاط،  ب�ستة 
لو�سعية  نــظــرا  ــة  ــول اجل قــمــة  املـــبـــاراة 
مبثابة  و�ستكون  الرتتيب،  يف  فريق  كل 
اليامني  لــلــمــدرب  احلــقــيــقــي  ــار  ــب ــت االإخ
جزئيات  على  و�ستلعب  واأ�سباله  بوغرارة 
ب�سيطة والتي �سيكون لها وقعها عند نهاية 
املواجهة بحيث ي�سعى كل فريق لالإطاحة 
نظرا  الثالث  بالنقاط  والظرف  بخ�سمه 

فالكتيبة  بينهما  املتباينة  لــالأهــداف 
�سل�سلة  على  احلفاظ  تريد  االأورا�ــســيــة 
دون  امل�سوار  وموا�سلة  االإيجابية  النتائج 
الو�سول  ق�سد  العودة  مرحلة  مع  خ�سارة 
البابية  فــريــق  ي�سعى  بينما  لــلــبــوديــوم 

لت�سجيل فوز ي�سمح له بتعميق الفارق بينه 
وبني الرباعي املعني بال�سقوط وكذا تقا�سم 
للطاقم  و�سيكون  الكاب  مع  املرتبة  نف�س 
الت�سكيلة  ر�سم  يف  عديدة  خيارات  الفني 
نظري  خ�سمه  به  �سيواجه  التي  االأ�سا�سية 

الالعب  با�ستثناء  لعنا�سره  الكلي  احل�سور 
بوغرارة  للمدرب  وي�سمح  عي�سى  بيطام 
هذه  خلو�س  اجلــاهــزة  العنا�سر  ت�سكيل 
ـــه يف  املـــبـــاراة اأمــــام الــبــابــيــة واالأكـــيـــد اأن
خالل  الفوز  حتقيق  من  الكاب  متكن  حال 
فاإن ذلك �سيجعله يح�سن  البابية  مواجهة 
للبطولة  العام  الرتتيب  يف  و�سعيته  من 
يف  الــتــوايل  على  مرتني  االإ�ستقبال  قبل 
وقبيل  واخلــروب  التالغمة  اأمــام  �سفوحي 
تف�سل  نقاط  ثــالث  تبقى  املواجهة  هــذه 
ال�سابعة  املرتبة  يف  الكاب  الفريقني،  بني 
يف  العلمة  نقطة،فيما  ع�سر  �سبعة  بر�سيد 
املرتبة الثامنة بر�سيد اأربعة ع�سر نقطة 
املواجهة  اأن  على  توؤكد  املعطيات  هذه  كل 

�ستحمل الكثري من االإثارة والندية.

فكرون  عني  �سباب  ينتظر  �سعب  اختبار 
،وهي  تب�سة  اإحتــاد  مل�سيفه  مواجهته  يف 
اإطــــار اجلولة  تــدخــل يف  الــتــي  املـــبـــاراة 
بطولة  يف  االإيــــاب  مرحلة  مــن  االأوىل 
مابني اجلهات املجموعة اال�سرقية وتلعب 
املواجهة باأهداف متباينة ، فكناري تب�سة 
واملحافظة  الثالث  النقاط  لك�سب  ي�سعى 
االإيجابية  للنتائج  وتاأكيدا  الريادة  على 
امل�سجلة يف اجلوالت االأخرية اأما الكتيبة 
امل�سوار  لتح�سني  الــطــاحمــة  الــبــيــ�ــســاء 
لتفادي  ـــرية  االأخ املرتبة  مــن  ـــروج  واخل
ما  وهو  اجلهوية  االأق�سام  اإىل  ال�سقوط 
يعني اأن املقابلة التقبل الق�سمة على اإثنني 
لنقاطهاوتعترب  الفريقني  حلاجة  نظرا 
الذي  لل�سباب  االأخري  احلظ  الغد  مباراة 

واحدة  مرة  �سوى  الفوز  طعم  يتذوق  مل 
واالإنهزام بنتائج ثقيلة وح�سب الو�سعية 
الكارثية التي يتواجد فيها ال�سباب فاإنهم 
والتنف�س  االإنت�سار  بتحقيق  مطالبون 
ينتظرون  ال�سالحف  فــاإن  قليال،ولذلك 
وحتقيق  املا�سي  �سفحة  طي  العبيهم  من 
هذه  وتعترب  الــظــروف  كانت  مهما  الفوز 
ال�سفرية حمفوفة باملخاطر،واالأكيد فاإن 
املرحلة التي مر بها ال�سباب �سابقا �سيكون 
الغد  مواجهة  خالل  ال�سلبي  تاأثريها  لها 
البدنية  اأو  املعنوية  الناحية  من  �سواء 
وهو ما �سيجعل املباراة اأ�سعب وبكثري اأمام 
اأ�سحاب االأر�س الذين ميرون بفرتة جيدة 

جراء املرتبة املتواجدين فيها.

بوعقال  جنم  فريق  الغد  اأم�سية  يحل 
�سيفا على جنم القرارم يف مباراة حل�ساب 
اجلولة الثامنة من بطولة الق�سم الثالث 
هواة، واالوىل من مرحلة االإياب، وي�سعى 
ايجابية  نتيجة  لتحقيق  النجم  العبو 
بعد  امل�سار  وت�سحيح  قــواعــدهــم  خـــارج 
ــام االحتــاد  ام بــرهــوم  ــري يف  التعرث االخ
رفقاء  ماأمورية  تكون  ولــن  هــذا  املحلي، 
جنم  ان  باعتبار  �سهلة  ميهوبي  حممد 
القرارم هو االخر ي�سعى لتحقيق اول فوز 

ليعيد الهدوء هو االخر لبيت النادي.
اختبار  اول  هي  املقابلة  و�ستكون  هــذا 
�سيحة  توفيق  �ــســواء  الفريقني  ملــدربــي 
بن  جمال  وكــذا  الــقــرارم  جنم  جانب  من 
حيث  بوعقال  جنم  جانب  من  اهلل  جاب 

اختبار  او  يف  فريقيهما  على  �سي�سرفان 
ايجابية  نتيجة  لتحقيق  وي�سعيان  ر�سمي 
تك�سب املجموعة املزيد من الثقة ملوا�سلة 

امل�سوار.
املركز  يحتل  النجم  ان  الــذكــر  يــجــدر 
حل�سد  ويتطلع  نقاط   7 بر�سيد  اخلام�س 
املزيد من النقاط للزحف اكرث نحو مركز 
هذا  امل�سطر  الهدف  بتحقيق  ي�سمح  مريح 

املو�سم باريحية.
ا�سبال  اأمــ�ــس  اأجـــرى  ال�سياق،  ذات  ويف 
اآخر ح�سة تدريبية  جمال بن جاب اهلل 
مبلعب عبد اللطيف �ساوي، ويخ�سع اليوم 
الكا�سفة  الطبية  للم�سحة  النجم  العبي 
اىل  التنقل  و�سيكون  كورونا  فريو�س  عن 

مدينة القرارم �سبيحة الغد.
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قفف هزيلة؟!
بعد اأيام قليلة ال تكاد حت�سى من ا�ستفادة االآالف 
من  والفقر  احلــاجــة  ذات  اجلــزائــريــة  االأ�ــســر  مــن 
امل�ساعدات العينية التي ا�سطلح عليها قفة رم�سان، 
حتى تك�سفت حقيقة كونها جمرد م�سكنات لظروف 
النت�سال  الهزيلة  القفف  تلك  معها  تنفع  مل  مزرية 
مدرو�سة  مبادرات  اإىل  يحتاج  مقيم  عوز  من  االأ�سر 
من  االأ�ــســر  بتلك  لالنتقال  فعلية  اإنعا�س  وبــرامــج 
كل  فيه  تتاأمن  حيث  امل�ستقر،  العي�س  اإىل  الفقر 
بكامل  مواطنني  ل�سمان  دائمة  ب�سفة  ال�سروريات 

حقوق املواطنة..
فقد مت ا�ستهالك ما قدم لهم من مواد مل متنحهم 
ــبــوع، وقـــد عـــادت االأ�ــســر  الــ�ــســمــود الأكـــرث مــن اأ�ــس
الأو�ساعها املزرية منهم من يتكفف النا�س ومنهم من 
ال ي�ستطيع، بينما متر اأيام �سهر الرحمة والرتاحم 
احلياة  وقــ�ــســاوة  العي�س  �سنك  مــن  يعانون  ــم  وه
وانعدام املداخيل، خا�سة واأن ل�سهر رم�سان الكرمي 
اأن  دون  من  وخ�سو�سياته  وخ�سائ�سه  متطلباته 
يكون لالأ�سر الفقرية قدرة على توفريها اأو حت�سيل 

ولو ما تي�سر منها..
ولــطــاملــا نــاديــنــا بــ�ــســرورة اإيــجــاد حــلــول عميقة 
واملنح  املنا�سباتية  ترهات  عن  بعيدا  املعوزة  لالأ�سر 
فائدة  دون  للمال  اإهدار  اأنها  اأثبتت  التي  ال�سنوية 
الو�سية  باجلهات  حــري  كــان  وقــد  تــذكــر،  فعلية 
تغطية  على  يحر�سوا  باأن  اخلريين  من  واملتربعني 
بامل�ساعدات  املعنية  االأ�ــســر  الحتياجات  �ساملة 
مالية  اإعانات  تقدمي  على  الرتكيز  مع  واالإعــانــات 
ت�ساهم يف اإخراجهم من دائرة الفقر ب�سفة دائمة 
اأو على  اإىل مزكني  موؤقتة حتولهم من معوزين  غري 
م�سروع  تبناه  الذي  ال�سعار  وهو  مكتفني  اإىل  االأقل 
�سندوق الزكاة بداية اإطالقه ثم مت التحايل عليه 
باأ�ساليب باعدت بني اأهداف امل�سروع الفعلية ومكنت 
ال�سحيحة،  الوجهة  اأمواله  وتوجيه  ت�سيريه  ل�سوء 
يف حني اأن املعوز اجلزائري يبقى بهذه ال�سفة وقد 
املبادرات  كل  الأن  فقط  واأحــفــاده  الأبنائه  ُيورثها 
االجتماعية واالإن�سانية وامل�ساريع والربامج املوجهة 
لهذه الفئة مل حتظ حلد االآن برجال ثقاة باأفكار 
تغيريية بقدر ما انت�سب اإليها الكثري من االنتهازيني 
نقلة  باإحداث  االبتكار  عن  العاجزين  والو�سوليني 
ال�سفة  هذه  عنهم  وترفع  الفقراء  ل�سالح  حُت�سب 

وهذا الواقع املرير القا�سي..
النيات  �سدق  اإىل  يعود  اخلري  اأ�سل  اأن  والفائدة 
اأجل  من  اجلــاد  وال�سعي  ال�سبهات  كل  عن  والرتفع 
التغيري الذي يقلل يف كل �سنة من ن�سب الفقراء اإىل 
ال  ما  يوما  يجعلنا  الذي  الطموح  ذاك  اإىل  ن�سل  اأن 
جند فقريا وال حمتاجا لتمتد اإليه عطايا املح�سنني 
وزكاتهم وامل�ساريع التي حتمل بذور ف�سلها يف طياتها 

�سماح خميليوقفف رم�سان الهزيلة؟!

عبد الهادي.ب  

عنابة

خلل �الأ�سبوعني �الأولني من �ل�سهر �لف�سيل..

�سعيا للتعريف باملنتوجات �جلديدة �خلا�سة بالدفع �الإلكرتوين

ويرجع الكثري من املواطنني، �سبب تراجع 
كانت  التي  ال�سجارات  وال�سيما  اجلرائم 
تقع غالبا يف االأ�سواق، اإىل تراجع احلركة 
يف  جتلى  مــا  وهــو  اجلــاريــة  ال�سنة  خــالل 
التجارية  املحالت  اأمــام  الطوابري  اإنعدام 
واالأ�سواق وطاوالت الباعة املتجولني، كما 
طرف  من  املتخذة  امل�سددة  االإجــراءات  اأن 
اجلهات االأمنية �ساهمت يف تراجع معدالت 
تراجع  بدليل  االأدنــى  احلد  اإىل  اجلرمية 
ال�سهر  خــالل  ال�سرقات  عــدد  يف  ملحوظ 
ال�سرطة  عنا�سر  تواجد  وبــرز  الف�سيل، 

ب�سكل الفت يف االأماكن التي تعرف جتمعات 
كربى على غرار االأ�سواق.

احلالية  ــرتة  ــف ال خـــالل  تــراجــعــت  كــمــا 
وتريتها  ت�ساعدت  التي  االإنتحار  حــوادث 
تتوقف  اأن  قبل  الفارطة  االأ�سهر  خــالل 
نهائيا منذ حلول ال�سهر الف�سيل، ومن جانب 
بدورها  عرفت  املـــرور  حـــوادث  ــاإن  ف ــر  اآخ
االإح�سائيات  ح�سب  ملحوظا  تــراجــعــا 
امل�سجلة من طرف م�سالح احلماية املدنية، 
مميتة  حــوادث  اأي  ت�سجيل  يتم  مل  حيث 
يف  حا�سل  هو  ما  عك�س  ال�سهر  بداية  منذ 

الذي  الوقت  يف  وهــذا  ال�سنة،  اأيــام  باقي 
اأيام  من  تبقى  ما  �سيام  يف  املواطنون  ياأمل 

مع  موؤ�سفة  ــوادث  ح دون  الف�سيل  ال�سهر 
التحلي بالوعي الالزم. 

اجلهوية  املــديــريــة  اأمــ�ــس،  م�ساء  نظمت، 
يف  ممثلة  بعنابة  اجلزائري  الوطني  للبنك 
م�ستوى  على  مفتوحة  اأبوابا   ،810 وكالة 
ل�سناعة  االقت�سادية  العمومية  املوؤ�س�سة 
من  احلديديةوجتهيزها،  ال�سكة  مــعــدات 
اأجل عر�س اأهم اخلدمات املربجمة موؤخرا 
وتطوره  املايل  ال�سمول  حول  متحورت  التي 
اإىل  اإ�سافة  نوعية،  نقلة  حتقيق  �سبيل  يف 
الوطني اجلزائري  البنك  التعريف بجديد 

فيما يتعلق بالدفع االإلكرتوين.
 ،810 وكالة  مدير  اأكــد  ال�سدد،  هذا  ويف 
ا�ستجابة  جاءت  املفتوحة  االأبواب  هذه  اأن 
لقرارات واأوامر وزير املالية واملديرة العامة 
اإىل  املوجهة  املــايل  ال�سمول  يخ�س  فيما 

اأجل  من  واملواطنني  ال�سركات  عمال  كافة 
من  للحد  اخلدمة  هــذه  باأهمية  التعريف 
الكتلة النقدية واإ�ستعمال ال�سيولة، اإ�سافة 
الوطني  البنك  مبنتوجات  التعريف  اإىل 
االإلكرتونيوالتي  الطابع  ذات  اجلــزائــري 
املوؤ�س�سات  عمال  االأوىل  بالدرجة  ت�ستهدف 
العمومية  ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� وامل ــة  ــادي ــس ــ� ــت االق
اأكرب  لتح�سي�س  البنك  مــع  تعامال  االأكـــرث 
والت�سهيالت  املعامالت  حول  منهم  �سريحة 
الوطني  البنك  طرف  من  املقدمة  البنكية 

اجلزائري.
املفتوحة  االأبـــــواب  فــعــالــيــات  وت�سمنت 
اجلديد  املجاين  بالتطبيق  التعريف  اأي�سا، 
WIMPAY-BNA  الذي اأطلقه البنك 

تطبيق  عن  عبارة  وهو  اجلزائري  الوطني 
جديد للدفع بدون تالم�س الذي يرتكز على 
Code-( ال�سريعة  اال�ستجابة  رمز  م�سح 
QR واملوجه لالأفراد، املهنيني اأواملوؤ�س�سات، 
لال�ستفادة من هذه اخلدمة العملية واالآمنة، 
بالقيام  ب�سيطة،  وبــحــركــة  ي�سمح  ــا  مم
اأي مكان، يف كل  مبجموعة من العمليات من 
العائلة  اأفـــراد  بني  حــاالت  عــدة  ويف  وقــت 
والتي  العمل،  زمــالء  بــني  اأو  واالأ�ــســدقــاء 
باقة  تتيح  للدفع  الو�سيلةاجلديدة  تعترب 
لالأفراد،  بالن�سبة  العمليات  من  متنوعة 
الدفع  عمليات  كــاإجــراء  والتجار،  املهنيني 
وكذا   ال�سريعة  اال�ستجابة  رموز  طريق  عن 
BNA-" اإجراء عملياتالتحويل مل�ستخدمي

م�ستخدم  من  االأموال  طلب   ،WIMPAY
فواترياال�ستهالك  وم�ساركة  خلدمة  اآخــر 
على  واالطــالع  وت�سيريامليزانية،  كاملطاعم 
ــتــفــادة مــن خمتلف  الــر�ــســيــد، وكـــذا االإ�ــس

العمليات والتحويالت واخلدمات.
حت�سي�س  مت  املفتوحة،  ـــواب  االأب ــالل  وخ
BNA. عمالء البنك النخراطهم يف خدمة

Net. وهو التطبيق الذي ي�سمح لهم بالولوج 
املرور  مفتاح  بف�سل  موؤمن  خا�س  ف�ساء  اإىل 
بغر�س  خ�سي�سا  وم�سمم  ال�سري  والــرمــز 
ال�سماح بت�سيري احل�سابات بوا�سطة الهواتف 
 24 مــدار  على  واأريحية  اأمــان  بكل  الذكية 
للوكالة  التنقل  اإىل  احلاجة  دون  �ساعة 

املعتمدة.

رم�شان دون حوادث قتل اأو انتحار لأول مرة منذ �شنوات ب�شطيف

ال�شمول املايل حمور الأبواب املفتوحة علىاملوؤ�ش�شات القت�شادية

جمتمعرمضان كريماخلمي�س  17 برير 2971/ 29  اأفريل  2021 املوافق لـ 17 رم�ضان 131442
مع دخول �صهر رم�صان الكرمي اأ�صبوعه الثالث، فاإن ال�صمة البارزة التي طبعت الأيام الفارطة 

من هذا ال�صهر املبارك هي غياب لفت للجرائم بختلف اأنواعها، خا�صة منها املتعلقة 
بالإعتداءات وال�صرقات والتي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بال�صنوات الفارطة التي كانت تعرف 

وقوع جرائم قتل ب�صفة �صبه يومية ل�صيما يف الفرتة التي ت�صبق الإفطار.

اخلريرم�ضــــــــــــــان

خن�صلة

الف�سيل،  ال�سهر  بداية  منذ  توا�سل، 
ال�سرطان  ملر�سى  اللوكيميا  نور  جمعية 
بباتنة، توفري وجبات االإفطار وال�سحور 
الدموية  باالأمرا�س  امل�سابني  ملرافقي 
واملر�سى  اجلامعي  االإ�ست�سفائي  باملركز 

مبركز مكافحة ال�سرطان بالوالية. 
مع  بالتن�سيق  اجلمعية  وت�سابقت 
لتح�سري  حم�سنني  وكــــذا  مــتــطــوعــني 
منها  اإ�ستفاد  متنوعة،  �ساخنة  وجبات 
االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  عمال  حتى 
م�سلحة  على  املتوافدين  واملر�سى  ذاتها 
ح�سب  متــكــنــوا  اأيــــن  ــاالت،  ــج ــع ــت ــس االإ�

رئي�س  بــزاحــي  م�سطفى  اأو�ــســحــه  مــا 
اجلمعية، من توزيع 100  وجبة يومية، 
مب�ساهمة املح�سنني الذين مل يبخلوا عن 
توفري كافة امل�ستلزمات ال�سرورية، على 
اللحوم  اخلبز،  الغذائية،  املــواد  غــرار 
متطوعون  جتند  حــني  يف  ذلـــك،  وغــري 
يف  العملية  هــذه  �سريورة  �سمان  الأجــل 

اأح�سن الظروف.
اخلريية  املبادرة  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
داأبت على تبنيها اجلمعية منذ �سنوات، 
اإ�ستجابة  مو�سم  كل  مع  بدورها  وتلقى 
كــبــرية، حــيــث يــهــدف مــن خــاللــهــا اإىل 

الأجل  ال�سنوية،  العملية  هذه  موا�سلة 
ال�سيما  منها  امل�ستهدفني  عن  التخفيف 
الــواليــة،  خــــارج  مــن  اأغــلــبــيــتــهــم  واأن 
يف  الف�سيل  ال�سهر  بق�ساء  لهم  ماي�سمح 
التكفل  ي�ستمر  اأن  على  عائلية،  اأجواء 
باملعنني طيلة رم�سان اإىل غاية انق�ساء 

هذه املنا�سبة.
جدير بالذكر اأن جمعية نور اللوكيميا 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  املا�سي  الــعــام  تكفلت 
باإفطار  ــبــادرة،  امل بهذه  املعنية  الفئة 
 200 اآنذاك  وزعت  اأين  كوفيد،  مر�سى 

وجبة يومية. 

الريفية  املـــراأة  اأنــامــل  جمعية  قامت، 
 100 ــوايل  ح بتوزيع  خن�سلة  بــواليــة 
ــواد  امل مبختلف  جمــهــزة  غذائية  قفة 
وكذا  والثانوية  االأ�سا�سية  الغذائية 
مادة ال�سميد والزيت اإ�سافة اإىل اللحوم 
القفة  قــيــمــة  بــلــغــت  احلــمــراء،حــيــث 

الواحدة 10 اآالف دينار جزائري.
واأكدت رئي�سة اجلمعية زوليخة خوين، 
ليومية "االأورا�س نيوز"،اأن هذه العملية 
تعترب كمرحلة اأوىل وهي متوا�سلة اإىل 
بهدف  الف�سيل  ال�سهر  هذا  نهاية  غاية 
املعوزة  العائالت  ملختلف  العون  تقدمي 
ــريان  وخ بــابــار  بلدية  مــن  كــل  باإقليم 

و�س�سار، كما طالبت من املح�سنني موا�سلة 
منهم  خا�سة  والعون  امل�ساعدات  تقدمي 
الفالحني والتجار لتدعيم حملة القفة 
العائالت  مــن  ممكن  ــدد  ع اأكـــرب  وبــلــوغ 

الفقرية.
ببلدية  اخلريية  وفاء  جمعية  بدورها 
قامت  خن�سلة،  بــواليــة  ر�سا�س  اوالد 
الغذائية  القفف  بتوزيع عدد معترب من 
وا�سعة اال�ستهالك على العائالت املعوزة 
واملحتاجة خالل 10 اأيام االأوىل من �سهر 
رم�سان الف�سيل، يف حني تتوا�سل العملية 
خالل االأيام املقبلة ليتم توزيع احل�سة 
الثانية اخلا�سة بـ10اأيام اجلارية، على 

اأن يتم توزيع احل�سة الثالثة خالل 10 
اأيام االأخرية من هذا ال�سهر.

معتربة  كمية  بتوزيع  اجلمعية  وقامت 
 24 من  اأزيــد  على  احلمراء  اللحوم  من 
مــبــادرة  الإطــــالق  ت�ستعد  كــمــا  عــائــلــة، 
باالأطفال  اخلا�سة  اجلماعي  اخلــتــان 
حملة  اإىل  اإ�سافة  والفقراء  اليتامى 
طالب  حيث  واحلــلــويــات،  العيد  ك�سوة 
ب�سرورة  اخلريية  وفاء  جمعية  اأع�ساء 
مــد يــد املــ�ــســاعــدة والـــعـــون مــن طــرف 
املح�سنني وفاعلي اخلري من اأجل موا�سلة 
للمعوزين  الت�سامنية  امل�ساعدات  تقدمي 

والفقراء واملحتاجني.

ن�ساطها  �سطيف،  لوالية  اخلريية  الوئام  جمعية  توا�سل، 
الت�سامني خالل �سهر رم�سان الكرمي من خالل مركز االإفطار 
الذي مت فتحه منذ اليوم االأول لل�سهر الف�سيل يف حي عني 
تبينت مقابل املركز الثقايف االإ�سالمي مبدينة �سطيف، وهذا 
حتت �سعار "اخلري يجمعنا يف رم�سان" بالتن�سيق مع جمعية 
اأيادي اخلري، حيث يتم تقدمي وجبات متنوعة يوميا لعابري 

ال�سبيل واملعوزين.
يتم  اأن  املبادرة  على  القائمون  ارتاأى  فقد  ال�سدد،  هذا  ويف 
من  الف�سيل  ال�سهر  منت�سف  مع  تزامنا  خا�سة  وجبة  اإعداد 
اأطباق  عن  ف�سال  باللحم  "الرببو�سة"  طبقة  حت�سري  خالل 
اجلمعية  ت�سعى  اآخر  جانب  ومن  االإفطار،  مادة  زينت  اأخرى 
االأيتام  االأطــفــال  لفائدة  جماعي  ختان  حفل  تنظيم  اإىل 
واملعوزين خالل االأيام القادمة تزامنا مع ليلة القدر املباركة، 
من  جمموعة  مع  بالتن�سيق  املبادرة  لهذه  الرتتيب  يتم  حيث 
اليتيم  "قفة  بتوزيع  اأي�سا  اجلمعية  قامت  كما  املح�سنني، 
واملحتاج" على العائالت امل�سجلة لدى اجلمعية، حيث ت�سمنت 

القفة املوزعة العديد من املواد الغذائية ال�سرورية. 

توزيع 100 وجبة يومية ملرافقي
 مر�شى ال�شرطان بباتنة 

جمعيات تتجند لتقدمي العون للعائالت 
املعوزة خالل �شهر رم�شان الف�شيل

وجبات اإفطار يومية وحفالت 
خلتان الأطفال الأيتام 

معاوية. �س

حفيظة. ب

جمعية نور �للوكيميا تو��سل عملية �الإفطار يف �سهر رم�سان 

توزيع جمموعة من �لقفف �لغذ�ئية وتنظيم عديد �لرب�مج �خلريية

ع.ب

�صطيف 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة را�س العيون
بلدية الرحبات

الرقم: 01/م. ج. اإ /2021

تغيري الهيئة القيادية
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ 

يف: 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات.

مت هذا اليوم 2021/04/18 ا�ستالم مذكرة التعديالت 
املوؤرخة يف 2020/12/21 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية الدينية امل�سماة:
اجلمعية الدينية مل�سجد طارق بن زياد ـ الرحبات
امل�سجلة حتت رقم: 49 بتاريخ: 2012/04/11

الرئي�س ال�سيد )ة(: �سمام م�سطفى
املقر: اأوالد قبج ـ الرحبات
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة باتنة
بلدية باتنة

مديرية ال�سوؤون االجتماعية الثقافية والريا�سية
مكتب النوادي الريا�سية
الرقم:....../2021

تغيري الهيئة التنفيذية
ـ طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 املوافق لـ 

باجلمعيات. املتعلق   ،2012 جانفي   12
ـ طبقا للمر�سوم التنفيذي رقم: 14ـ 330 املوؤرخ يف 04 �سفر 1436 املوافق لـ 

و�سريها  والرابطات  الوطنية  الريا�سة  احتاد  تنظيم  كيفيات  يحدد  الذي   2014/11/27
وكذا قانونها االأ�سا�سي النموذجي.

ـ طبقا املر�سوم التنفيذي 15ـ 74 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 1436 املوافق لـ 16 فرباير 
الريا�سي  النادي  على  املطبق  النموذجي  االأ�سا�سي  والقانون  االأحكام  يحدد  الذي   2015

الهاوي.
مت هذا اليوم 28 اأفريل 2021 ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2020/12/23 

املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للنادي الريا�سي امل�سماة:
النادي الريا�سي للهواة: مولودية موؤ�س�سات باتنة

امل�سجلة حتت رقم 2021/541
املقيم بـ: حي اجلمهورية باتنة

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: لعرين رمزي
مالحظة: العهدة االنتخابيبة لهذا املكتب: )04( اأربع �سنوات )2020 ـ 2024( طبقا 

للقانون االأ�سا�سي للنادي.
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عنابة: برامج م�سرحية مو�سيقية وروحانية خالل 
الن�سف الثاين من ال�سهر الف�سيل

بعنابة  جموبي  الدين  عز  اجلهوي  امل�صرح  يوا�صل   
رم�صان  �صهر  يف  املتنوعة  ن�صاطاته  �صل�صلة  تنظيم 
"نفحات  �صعار  حتت  ثــري  برنامج  اإعـــداد  مت  حيث 
روحانية ومقامات فنية يف رحاب رم�صان "، واحت�صن 
العاملي من تنظيم  الرتاث  �صهر  افتتاح  موؤخرا  امل�صرح 
مت  كما  عنابة،  لولية  والفنون  الثقافة  مديرية 
توزيع جوائز م�صابقة "احكيلي حجاية" التي نظمها 

امل�صرح يف فرتة احلجر املنزيل.
كما نظم  م�صرح عنابة �صهرة تراثية من نوع العي�صاوة 
العنابي  اجلمهور  و�صيكون  وهيبة"،  بن  "من�صف  مع 
م�صرح  "اأيام  يف  وال�صحك"  "الفكاهة  مع  موعد  على 
عنابة للفكاهة" يف الفرتة املمتدة ما بني 25 اإىل 28 
اأفريل، وكانت البداية مع م�صرحية بعنوان "الن�صف 
الواقي  املثلث   " للم�صرح  الثقافية  للجمعية  الآخر" 
الفكاهية  املمثلة  تقدمي   عن  ف�صال  قاملة،  " لولية 
�صو(  مان  )وان  عدا�س"  "مفيدة  املعروفة  واملن�صطة 
"النية"، كما عر�س ابن مدينة عنابة  يحمل عنوان 
يف  تالها  فكاهية  حلظات  "بيبو"  الفكاهي  املمثل 
تاك  تيك   " بعنوان  م�صرحية  عر�س  املــوايل   اليوم 
للفنون والآداب من  املا�صيل  الثقافية  بوم" للتعاونية 
ق�صنطينة، و�صيحت�صن امل�صرح ن�صاط خا�س مبديرية 
من  الفاحت  يوم  اأما  عنابة،  لولية  الدينية  ال�صوؤون 
ماي ف�صيتم عر�س م�صرحية م�صرحية بعنوان " اأولد 
العم " جلمعية اآفاق لتطوير احلركة الثقافية لل�صباب 
من عنابة، و�صيتم عر�س م�صرحية بعنوان " جمانني 
واخت�صا�صني " للم�صرح اجلهوي اأم البواقي كما �صيتم 
ال�صهاب  جلمعية  لرياح"  "جات  م�صرحية  عر�س 
اجلمهور  و�صيتابع  عنابة،  لولية  الدرامية  للفنون 
نوع  من  تراثية  �صهرة  املقدم  الربنامج  العنابي خالل 
الفقريات مع زهور العنابية، وتنظم مديرية الثقافة  
والفنون لولية عنابة بالتن�صيق  مع امل�صرح اجلهوي 
عز الدين جموبي  ف�صال عن تنظيم �صهرة مو�صيقية 

كال�صيكية للمعهد اجلهوي لتكوين املو�صيقى.
 8 ــازر  جم بــذكــرى  امل�صرح  �صيحتفل  مــاي  جهته  مــن 
تراثية  �صهرة  العنابيني  �صيتابع  حيث   1945 ماي 
والثقافة  الأ�صيل  جلمعية  دينية  مدائح  تت�صمن 
مديرية  تنظيم  من  اأهــرا�ــس  �صوق  لولية  والفنون 
و�صيتم  عنابة،  لولية  ــاف  والأوق الدينية  ال�صوؤون 
من  املنظمة  النبي"  "اأ�صبوع  م�صابقة  جوائز  توزيع 
ماي   9 تاريخ  �صيخ�ص�س  و  اجلــهــوي،  امل�صرح  طــرف 
"عقلية  عنوان  يحمل  �صو"  مان  "وان  عر�س  ف�صيتم 
للم�صرح   " ــداح  امل  " الثقافية  للجمعية  جزائرية" 

والفنون من م�صتغامن.

نادي "تنوين" يك�سر روتني �سهر رم�سان ويجمع 
الكتاب ال�سباب يف احتفالية "يوم العلم" 

القادر  عبد  الثقافة  بدار  تلم�صان  تنوين  نادي  متكن 
ال�صهر  املنق�صي من ك�صر روتني  نهاية الأ�صبوع  علولة 

ثلة  جمعت  عليه  مميزة  لقاء  مل�صة  واإ�صفاء  الف�صيل 
منحتهم  راقــيــة  احتفالية  يف  ال�صباب  الكتاب  مــن 
اأكدت  اأيــن  الفتية،  باإ�صداراتهم  التعريف  فر�صة 
نيوز  لالأورا�س  النادي  رئي�صة  مزيان  مينية  ال�صيدة 
اأن الحتفالية جاءت يف اإطار اإحياء يوم العلم بهدف 
�صهر  هو  رم�صان  �صهر  "اأن  النمطية  الفكرة  جتــاوز 

اخلمول والك�صل".
هامة  ن�صاطات  الثقافية   التظاهرة  ت�صمنت  اأيــن 
�صنعت جوا من التاآلف والتفاعل بني الكتاب ال�صباب 
ب�صعيد  الأمــني  حممد  الأ�صتاذ  قدمها  مداخلة  منها 
القارئ  توجيه  وكيفية  والكتابة  ــقــراءة  ال حــول 
العادي ليكون قارئا متمر�صا مبقدروه جمابهة الن�س 

اأهمية  مداخلته  خــالل  ذكــر  كما  ونــقــده،  وحتــديــه 
اإ�صافة  املميزين،  القادة  ب�صناعة  وعالقتها  القراءة 
تن�صيط  خالل  من  الثقايف  املــرح  من  جو  اإ�صفاء  اإىل 
اإثرها  على  مت  متنوعة  اأ�صئلة  تت�صمن  ثقافية  لعبة 
الطالبان  ن�صطها  احل�صور  على  قيمة  جوائز  توزيع 
اإ�صافة  الــزهــراء.  فاطمة  ورمي  بــالل  الدين  حمي 
النادي  ال�صطرجن من طرف ع�صوة  اإىل تن�صيط لعبة 

بلعربي رانية.
الكتاب فر�صة تنظيم  كما منحت الحتفالية لبع�س 
الروائية مرمي دايل  بالتوقيع على غرار  جل�صة بيع 
بن  ونبيل  ال�صارع"،  "ابنة  روايـــة  �صاحبة  يو�صف 
وق�ص�س  متناثرة"  "اأحالمي  برواية  امل�صارك  دحو 

لالأطفال بعنوان "اين النقود" و"العطلة "و"الكتاب"، 
اإ�صافة اإىل الكاتبني رابحي مروان �صاحب املجموعة 
هارون  واحمد  "�صمهارو�س"  ب  املعنونة  الق�ص�صية 

بكتابه "الأ�صري".
العن�صر  طــرف  من  قوية  م�صاركة  اللقاء  �صهد  كما 
برزت  اأين  بالتوقيع  البيع  �صاحة  يف  خا�صة  الن�صوي 
من  بلقاطي  نهاد  الب�صرية  التنمية  ومدربة  الكاتبة 
خالل روايتها "لعبة قدر" وموؤلفاها اإىل" قلب قلبي"، 
يجتمعان  ل  عاملان  بروايتها  حلموتي  الهدى  ونــور 
وبن  ال�صالم"  "طريق  بكتابها  ــرام  اإك الــالوي  وعبد 
اأنا  بيدي  "خذ  النرثية  مبجموعتها  حليمة  حل�صن 

معك" وبلدغم اأ�صالة بكتابها الأم العاقر. 

معاوية .�س

يبحث عن منتجني ل�سيناريو �أعده حديثا

رقية. ل

الفنانة  ا�ستعملت 
"اأمرية  الــتــ�ــســكــيــلــيــة 
لعالم" يف هذه اللوحة 
عن  تعرب  التي  الفنية 
ق�سنطينة  مــديــنــة 
زيتية  ــــوان  األ تقنية 
مبقيا�س  القما�س  على 
ــن  اأي �ــســم،   60×  80
اللوحة  ــذه  ه اأجنـــزت 

وهي   2018 �سنة  خالل 
ق�سنطينة،  مدينة  عن  تعرب  لوحة 
اللوحة  اأعــلــى  يف  نــالحــظ  بحيث 
املدينة  هذه  رمــوز  اأحــد  وهو  ج�سر 

اإ�سافة  الــعــريــقــة، 
والــتــي  ــني  ــع ال اإىل 
جمال  اإىل  ــز  ــرم ت

واال�سالة.
اأمـــــا االألـــــــوان، 
ــن  فــــهــــي تــــعــــرب ع
احل�سارات  خمتلف 
على  مـــــرت  ـــي  ـــت ال
خالل  املدينة  هذه 
الـــعـــقـــود الــ�ــســابــقــة 
الثقايف والرتاثي  التنوع  اإىل  اإ�سافة 
ال�سخر  مــديــنــة  ــه  ب تــزخــر  ـــذي  ال

العتيق.

لوحة "مدينتي" للفنانة الت�شكيلية "اأمرية لعالم"

مزاد الفن

�شريف  دور  بوقبال" يج�شد  "حممد 

ل�شابط يف م�شل�شل "ميا" ويطمح 
لتاأدية الأدوار الدرامية

من هي نورجيهان كربو�سة، وكيف اكت�سفت ميولك للكتابة 
ومن اأين ا�ستنبطت فكرة الكتاب؟ 

كــربــو�ــصــة نــورجــيــهــان بــنــت حمــمــد الــعــيــد بنت 
اجلنوب اجلزائري الكبري حتديدا املقارين ولية 
طالبة    1999/02/01 بتاريخ  املولودة  تقرت 
باتنة  بجامعة  الطب  بكلية  ال�صيدلة  تخ�ص�س 
كنت ريا�صية بنادي MDM األعاب قوى وكذا يف 
بعد ذلك مع  اليد لأوا�صل   لكرة  املدر�صي  الفريق 
مبجال  مهتمة  واأي�صا  اليد  لكرة  اجلامعي  الفريق 

التنمية الذاتية والتدريب. 
عائلة  يف  لن�صاأتي  راجع  فهذا  مل�صريتي  وبالن�صبة 
يف  قــدوتــي  اأمــي  كانت  فقد  الكتاب  مــن  تخلو  ل 
حمل الكتاب وكذا رفع القلم والتدوين  فقد كانت 
الوحيد  املتنف�س  واملطالعة  والكتابة  الريا�صة 
للهروب من �صخب احلياة واحلافز لالإجناز . كانت 
يعلوه  كتاب  يل  يكون  ان  دائما  اأمنياتي  بني  من 
ا�صمي ويحمل بني دفتيه اأفكاري ولكن كان بالن�صبة 
يل حلما �صعب املنال  . �صحيح اأن عالماتي يف اللغة 
الكتابي  التعبري  يف  خا�صة  جيدة  كانت  العربية 
اأدون  فكنت   ، قط  اهتماما  ذلك  اأويل  مل  اأنني  اإل 
اإىل  الكثريين  يفعل  كما  به  اأ�صعر  ما  اأو  يومياتي 
غاية فرتة احلجر  خالل جائحة كورونا 2020 . 
كان يل وقت اأكرث لأدون اأفكارا اأكرث دون تخطيط  
م�صبق لإ�صدار كتاب اأو ما �صابه، مع نهاية 2020 
الأفكار  من  معتربا  كما  جمعت  قد  نف�صي  وجدت 

واملوا�صيع فبزغت فكرة الكتاب.

التنمية  جمــــال  اخـــــرت  ـــا  مل
الب�سرية؟ 

ولــدقــة  الــتــعــبــري  �ــصــح  اإن 
التنمية  �صنقول  اأكـــرث 

هذا  اخــرتت  الذاتية 
ــــجــــال رغـــبـــة يف  امل
و�صناعة  الــتــغــيــري 

هــمــة   ذوي  قـــــــــادة  
وكذا  باملجتمع،  للنهو�س 

وحمــاولــة  للتقليد  رفــ�ــصــا 
الوهمية  القوقعة  من  للخروج 

منا  فلكل  اليومية،  للممار�صات 
التي  اخلا�صة  احلياتية  جتــاربــه 

وهــذه  ــة  ــوؤمل امل ومــنــهــا  ال�صعيدة  منها 
قلبه   تك�صر  الأحــيــان  من  كثري  يف  التي  الأخــرية 
وتثني ركبتيه فيعجز عن النهو�س وبناء نف�صه من 
جديد فحاولت دخول هذا املجال رغبة يف ا�صالح 

ما ف�صد من الذات .

حدينا اأكرث عن كتابك " �ساأكون اأناأ...اأتغري الأغري"؟
يكون  لأن  فرد  كل  ي�صعى  اأن  اأنا" مبعنى  "�صاأكون 
اأن  اأخــرى.  �صخ�صيات  يتقم�س  ول  وفقط   نف�صه 
موجود  ــه  واأن قــادر  اأنــه  اإثبات  على  الفرد  يعمل 
وتلك  التفكري  بذلك  فقط،  منه  واحد  هناك  واأن 
ال�صفات و ".اأتغري لأغري" فاجلميع يرغب وي�صعى 
تذكر،  نتائج  غياب  نالحظ  ما  دوما  ولكن  للتغيري 
ويعمل  ذاته  من  ينطلق  ان�صان  كل  لو  اأن  فخل�صت 
تغيري  يف  �صهولة  ف�صيجد  و�صبطها  تغيريها  على 

و�صيلقى  تغيريه  ـــَودُّ  َي مــا 
قبل  مــن  كبرية  مــرونــة 
تقبل  يف  الـــو�ـــصـــط 
اأفــــكــــاره والــعــمــل 

عليها .
والـــــكـــــتـــــاب 
عن  عـــبـــارة 
جمـــمـــوعـــة 
نـــــ�ـــــصـــــو�ـــــس 
مــقــتــبــ�ــصــة مــن 
الــــواقــــع املــعــا�ــس 
ـــارة  ــــي عـــ�ـــص ــــاك حت
جتــــــارب حــيــاتــيــة 
كتابته  مت  خا�صة، 
�صل�س  بــاأ�ــصــلــوب 
ل�صمان  ــل  ــه ــص و�
الر�صالة  و�صول 
الكتاب  .تناول 
من�صية  موا�صيع 
املجتمعات  يف  بها  وم�صلَّم 
نراها  قد  للغاية  ح�ّصا�صة  موا�صيع  هي  كقوانني.. 
ثانوية ولكن يف الأ�صل هي منبع الراحة والهناء 
التخلي  مت  اإن  ال�صقاء  ومنبع  عليها  العمل  مت  اإن 
عنها ..موا�صيع تعد القاعدة الأ�صا�صية يف تكوين 

الفرد واملجتمع وبناء العالقات.. 
�ُصمُّ  الأفــكــار،  حــرب  الُعزلة،  املوا�صيع   بني  ومــن 
اّدعاء  النظر،  وجهات  واختالف  احلــوار  الّل�صان، 
الأخرى  ال�صفة  على  حلم  غ�صب،  حلظة  الكمال، 

...وغريها 

ي�سادف العديد من الكتاب يف بدايتهم عواقب كثرية 
ماذا عن نورجيهان؟ 

ان مل اقل �صعوبة تخ�ص�صي الكادميي ال�صيدلة 
الدرو�س  واملواكبة  للرتكيز  احتياجه  ف�صنقول 
هذا ما قد مينعا اأو يقف يف وجه اأي اجتهاد يف اأي 
جمال اآخر والأخ�س املجال الأدبي كون تخ�ص�صي 
باللغة  كلمة  اأي  على  يحتوي  ول  بحت  علمي 
الو�صط   يف  املــوجــودة  ال�صلبية  وثانيا  العربية، 
فاجلميع ي�صتكي واجلميع يحبط ال القلة القليلة 
التي ت�صجع وتزرع الأمل ، وثالثا غياب اأي خربات 
واخلوف  الــرتدد  بع�س  ووجــود  �صابقة  �صخ�صية 
حاليا  العام  الراأي  ت�صغل  التي  املوا�صيع  بع�س  يف 

كاملراأة، اغت�صاب الأطفال، احلب وغريها.

دعيني الأ�ساأل، ملا اخرت موؤ�س�سة نقطة؟ 
ل�صتيفائها  نقطة  موؤ�ص�صة  على  اختياري  وقــع 
اخلدمات  ــودة  وج نوعية  وكــذا  ال�صروط  جميع 
املقدمة  من طرف طاقمها �صواء املادية من حيث 
اأواملعنوية   .. والت�صميم  اللغوي  والتدقيق  ال�صعر 
وم�صوؤولية  العمل  يف  ونزاهة  وتوجيه  دعــم  من 

وحر�س.

ماذا عن ن�سيحتك لل�سباب املقبل على الكتابة؟
يكافحوا  واأن  واأهدافهم  باأحالمهم  يتم�صكوا  اأن 
الإتكالية  عن  يبتعدوا  واأن  رمــق  لآخــر  لأجلها 
مفكرين  يكونوا  واأن  اجلــاهــزيــة،  عــن  والبحث 
فوق  اأيدينا  ن�صع  واأن  جماله،   يف  كل  ومبدعني 

بع�صنا ونكتب تاريخنا باأيدينا.

�سقت حماورة القلم الأنها اأرادت منه التغري ف�سايرته لينحي لها حبا وطواعية فن�سجت به باإن�سيابية راقية اأجمل واأحلى منظومة اأدبية، كما اأرادت اأن تكون فنانة 
و�ساحبة حرف له مكانة و�سط زخم كبري من كبار رواد الكلمة واحلرف، وف�سال عن ابت�سامتها ال�سمراء اخلجولة والطيبة طيبة اآهل ال�سحراء الكرماء جاد قلمها فكتبت �ساأكون 

اأنا....اأتغري الأغري اإنها الكاتبة "نورجيهان كربو�سة" يف رم�سان يجمعنا:

وحتيط  الوهمية  القوقعة  من  تخرج  كربو�شة" كاتبة  "نورجيهان 
الواقع بالأمل يف موؤلفها  "�شاأكون اأنا...اأتغري لأغري"

عن�صر �صميحة  حوار: 

رم�ضان 
   يجمعنا

ياأتي النقد لي�سع النقاط على حروف 
ال�سيناريو كما االخراج وخمتلف العنا�سر 
العمل  ت�سكل  الــتــي  والتقنية  الفنية 
من  ولي�س  امل�سل�سالتي،  اأو  ال�سينمائي 
ب�سبب عدم  البع�س  "يرتا�سقون" بع�سم  الفنانني  اأن جند  اجليد 
ما بينما يتم دعوة وجوه ال يعرفها اجلمهور اىل  لعمل  دعوتهم 
ال�سخ�سيات وابرازها  �سا�سة العر�س، واإن كان من الالزم اختيار 
بناء على ما يتالئم مع ال�سخ�سيات املقدمة ومالحمها �سواء كانت 

قدمية جديدة.
االأدوار  يف  املهنة  زمــالء  يقدمها  التي  االأدوار  فنانون  يثمن 
املختلفة التي يتقم�سونها، يف حني ال جند ذلك لدى البع�س الذي 
يرون اأنهم ا�سقطوا عنوة من ال�سخ�سيات التي يتم اختيارها بناء 
غريهم،  عن  لهم  االأحقية  اأن  يــرون  بحيث  "الكا�ستينغ"،  على 
من  واأن  بها،  امل�ساهدين  واأحتفوا  قدموها  التي  االأدوار  ب�سبب 
علق  اأيــن  االأعــمــال،  هــذه  مثل  من  اق�سائهم  يتم  اأن  االجــحــاف 
بع�سهم على اأنه "كان على القائمني على الكا�ستينغ اختيار وجوه 
واإن  اجلديدة"،  الوجوه  بدل  الفن  عامل  يف  �سيتها  لها  معروفة 
االجحاف  فمن  وبروزهم،  الظهور  يف  احلق  الفنانني  لهوؤالء  كان 
اأي�سا انكار وجود وجوه جديدة من اأهل الفن داخل بوؤرة االنتاج 

التلفزيوين الدرامي.
على  واحد  كل  وليعمل  املتناف�سون"،  فليتناف�س  ذلك  "ويف 
و�سع مكانة له يف عامل الفن بعد العدد الهائل والكم الكبري من 
والدراما،  والتمثيل  الفن  اأبواب  على  يتوافدون  الذين  الفنانني 
اعطاء  الــواجــب  من  كــان  وان  الفنية،  حظوظه  �سخ�س  ولكل 
تقديرات نزيهة يف اختيار ال�سخ�سيات دون اق�ساء فنان عن اآخر 
ما  يهم  ما  بقدر  قدميا،   اأو  جديدا  فنانا  كونه  اىل  النظر  ودون 
الذي ميكن اأن يقدمه وي�سيفه كاإبداع فني داخل العمل الواحد، 
اأية  ت�سوبه  ال  االختيار  يف  نزيها  يكون  اأن  جدا  املهم  من  والذي 

الفن.  اأجل  من   رقية حلمر"و�ساطة" للفن 

اأي�شا "الإنكار" اجحاف 

بزن�س_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف

ك�صف ال�صاعر والفنان حممد بوقبال من ولية باتنة والذي اأدى الدور الرئي�صي 
جانب  اإىل  والعربية  الأمازيغية  باللغتني  عزوز"  "م�صرت  الفكاهية  ال�صل�صلة  يف 
عبد  للمخرج  و"مهوو�س"  بالألوان"  "اأ�صود  الق�صرية  الأفــالم  يف  الأدوار  عديد 
احلق درنوين، عن رغبته يف تاأدية اأدوار درامية لع�صقه لها، وعن دوره ك�صابط 
يف الت�صعينات يف م�صل�صل "ميا" الذي مل يظهر فيه لأكرث من دقيقة، فقال اأنها: 
اأن  �صراحة  اأتوقع  كنت  كبري،  دور  اإىل  الو�صول  يريد  فنان  لأي  مهمة  "مرحلة 
اأديته  ب�صيط  اأي�صا دور  اإىل جانب  امل�صل�صل،  اأطول بكثري يف حلقات  يكون دوري 
يف  امل�صاركة  اإىل  يدفعني  ما  ذلك  اأن  غري  عقاري"،  كوكيل  اخلــاوة  م�صل�صل  يف 

الرم�صانية". بامل�صل�صالت  "الكا�صتينغ" اخلا�صة 
اآخر  �صيناريو  بعد  جديد،  ل�صيناريو  التح�صري  ب�صدد  اأنه  بوقبال  حممد  و�صرح 
مت ايداعه لدى حقوق املوؤلف لعام 2018، وينتظر ايجاد منتجني يتكفلون به، 
والأمة  اجلزائري  ال�صعب  مهنئا  بعد،  ين�صر  مل  جديد  �صعري  ديوان  جانب  اإىل 

ال�صالمية بحلول �صهر رم�صان الكرمي.

رقية. ل

الثقايف املوروث  توظف  زرقني" كاتبة  "وردة 
 يف ن�شها الق�ش�شي يف موؤلفها "ذات الفلجتني"

�صدر عن دار الأوطان للن�صر والتوزيع جمموعة 
ق�ص�صية بعنوان "ذات الفلجتني" للقا�صة وردة 
زرقني )اجلزائر( والتي حتوي 12 ق�صة، �صمن 
96 �صفحة، من احجم املتو�صط، وهي الق�ص�س 
التي قالت عنها الكاتبة وردة زرقني اأنها " تعرّب 
لروح  عميق  ح�صاري  وروح  ثقايف  ــوروث  م عن 
الأّمة اجلزائرية و�صعبها الأبّي بتلك الب�صاطة 
و�صموخ  ينتهي،  ل  ب�صفاء  املوحية  والتلقائية 
ت�صتوحيه  الق�ص�س  يقراأ  فمن  اجلبال،  ك�صموخ 
وعظمته  وب�صاطته  اجلزائري  الإن�صان  طيبة 

واأدائه ال�صادق ال�صامي".
واأ�صافت الكاتبة وردة اأن املجموعة الق�ص�صية : 
"ات�صمت بكالم الروح ووهج القلب ولغة الإ�صارة 
والت�صمني والتلميح بال�صيء، يف لغتي واإ�صاراتي 
من  تنحدر  ولكنها  ب�صيطة  باأفكار  وتعبريي 
وال�صدق  والطيبة  الب�صاطة  لغة  قيم عليا، هي 
والوفاء والت�صامن بني اأفراد املجتمع اجلزائري، 
فعندما تتحدث الأم اأو الأب اأو الأخ اأو اجلريان، 

ن�صعر بتلك املوّدة والرابطة بينهم".
فت�صيف  الكاتبة  اتخذته  التي  الأ�صلوب  وعن 
اخلا�س،  وباأ�صلوبي  املــعــرّبة  "بلغتي  مردفتا: 
اأ�ــصــيــاء عظيمة  ــوح عــن  ــص عـــرّبت بــهــدوء وو�
روح  ومن  اجلزائري  الإن�صان  نف�س  يف  وعميقة 
بتاريخه  ال�صامخ  التاريخي  �صعبنا  ومنجز  قيم 
وجمتمعه  ديــنــه  ــــالق  واأخ ــــوزه  ورم ــه  ــول واأ�ــص
الأرواح  واغت�صاب  بال�صراع  تعّج  ل  دنيا  يف 
ــدة،  واف اأمـــام ثقافات  واحلــ�ــصــارات والأوطــــان 
اللغة  بــني  امل�صاهد  مــن  كثري  يف  زاوجـــت  فقد 
الثقايف  املوروث  تتخللها  ال�ّصرد،  وبني  الوا�صفة 
وكذا  اجلزائرية  ال�صعبية  كالأمثال  ال�صعبي 

من  املـــوروث  فيندمج  ــالمــادي،  ال الـــرتاث 
ال�صردي  الن�س  يف  الــ�ــصــائــرة  الأمــثــال 
الق�ص�صي و�صعر احلكمة مما يعطي اإيقاعا 
وت�صويرا ومتثيال وت�صبيها جميال فيه من 
املعنى،  من  والكثري  الكثري  احلكمة  روح 

وقد ختمت اأحيانا، م�صاهد الق�ص�س مبقاطع 
�صعرية، فتزيدها جاذبية يف الأداء وتعميقا يف 

احلكمة والفهم".
ونوهت الكاتبة وردة زرقني اأن توظيفها للرتاث 
اإطار  يف  يدخل  الق�ص�صية  املجموعة  هــذه  يف 
لآخر،  جيل  من  متوارثا  يبقى  حتى  التوثيق 
الذاكرة  على  احلفاظ  يف  ي�صاهم  فلك  وح�صبها 
ال�صعبية، ل �صيما واهتمامها بهذا الكنز الثمني 
جتتهد  وجعلها  منتظمة،  ممار�صة  اإىل  حتــّول 
ــوع  رب ــن  م خمتلفة  مــنــاطــق  يف  عــنــه  وتــبــحــث 
"بحيث  ال�صياق:  ذات  يف  م�صيفتا  اجلــزائــر، 
واإنقاذ  جلمع  وا�صعة  بحث  عملية  اإىل  �صعيت 
اأنا�س حفظوا هذه  كل ما هو خارج التوثيق من 
عن  الأجيال  توارثتها  التي  الثمينة  اجلواهر 
وولعي  تــراث  هو  ما  بكل  فارتباطي  الأجـــداد، 
الذاكرة  اأعماق  يف  الغو�س  يف  اأقرر  جعلني  به، 
كون  الن�صيان،  يهّدده  الــذي  ال�صعبي  والإبــداع 

الذاكرة ال�صعبية موكلة الغفلة والن�صيان".
مدينة  مواليد  من  زرقــني  وردة  الكاتبة  وتعد 
بجريدة  اإعالمية  اجلــزائــري،  بال�صرق  قاملة 
قا�صة،  اليومية،  الوطنية  "امل�صاء" اجلزائرية 
�صاعرة وكاتبة واإطار �صابق مبوؤ�ص�صة عمومية، 

)م�صتوى جامعي(.
4 كتب حول الرتاث ال�صفوي ال�صعبي،  �صدر لها 
تكتب ال�صعر بالعربية والنكليزية والفرن�صية، 

ق�صائدها  ــرت  ــص ــ� ون
وجمــالت  يف جــرائــد 
ــيــة  ــب ــة واأجــن ــي ــرب ع
عــــاملــــيــــة ومـــــواقـــــع 
منها  ـــة،  ـــي ـــرتون ـــك ال
"اجلديد"  ـــد  ـــري ج
جريدة  اجلزائرية"، 
"الثورة" و"احلقيقة" 
ــتــني،  ــي ــن ــطــي ــص ــ� ــل ــف ال
"الزمان"  ـــدة  ـــري ج
و"النهار"  و"ال�صرق"  الفنون"  "فن  امل�صرية، 
الأوزباك�صتانية  الفن  جريدة  )العراقية(، 
اإىل  ق�صائدها  ُترجمت  كما  وغريها،  "كيتوب" 
عدة لغات منها ال�صينية، اليطالية، ال�صربية، 
و�صاركت  الأوزبك�صتانية،  ال�صبانية،  الرتكية، 
عاملية  انطولوجيات  من  العديد  يف  ال�صاعرة 
تون�س،  رومانيا،  املــغــرب،  ا�صبانيا،  �صربيا،  يف 
كتب  عــدة  ويف  الــهــنــد،  اأمــريــكــا،  اندوني�صيا، 

جماعية يف اجلزائر.
من  ــد  ــدي ــع ال يف  ــت  ــارك ــص � ــــك،  ذل جــانــب  اإىل 
وال�صينمائية،  امل�صرحية  الثقافية،  املهرجانات 
الأدبية وال�صعرية يف اجلزائر وخارجها ونالت 
الأردن،  تون�س،  لبنان،  يف  وتكرميات،  جوائز 

املغرب وغريها.
ولــالإعــالمــيــة مــقــالت نــ�ــصــرت يف الــعــديــد من 
املجالت، منها يف جملة "الليبي" ال�صادرة بليبيا 

وجملة "الرتاث" بالإمارات العربية املتحدة
ــني:  زرق وردة  الكاتبة  تــقــول  جديدها  ــن  وع
"اأنتظر �صدور رواية حتت الطبع، ا�صتلهمت فيها 
اجلزائري،  والــالمــادي  املــادي  الثقايف  ــوروث  امل
وديوان �صعري حتت الطبع اأي�صا، وهو اأول ديوان 
يل بعنوان "اأريج وردة" جمعت فيه كل ق�صائدي 

منذ اأن بداأت كتابتها ل�صنوات طويلة". 

رفوف  الأورا�س



حا�صة قوية
قوية  �صمع  حا�صة  لل�صائم  اأن  تعلم  هل 

جدا 
تزداد كلما اقرتب املغرب فهو م�صتعد 

ل�صماع اأذان بيت املقد�س
لكن عند ال�صحور ل يقتنع اإل 

مب�صجد احلي؟!.

�صر الأ�صرار
بارك  روح  لولدها   : قالت  اأم 

خلالتك جاها مولود 
ب�صح ما تقولها�س بللي قلتلك راه زاد بال 

وذنني
راح وبارك لها وقال : اأنا عندي ن�صيحة 
احلليب  مــع  اجلـــزر  كــرثولــو  خالتي  يــا 

واملاكلة
قالت له : اعال�س 

قالها : با�س ما ي�صعـافو�س عينيه
ن�صرولو  امل�صكل  راه  ويـــن   : قــالــت   

نواظر
راح  ويــن  ثــّم  امل�صكل   : قالها 

يعلقهم؟!.
ا�صتطالع

لطليقها  عــيــطــت  وحـــــدة 
وا�س  لبا�س  راك  فيه  وت�صاأل 

احوالك؟
وا�س  تعيطيلي  تزيدي�س  مــا  لها  قــال 

دخلك فيا
قالت لو راين غري حابة نتاأكد اإذا دعاويا 

معلومات م�سليةخرجو فيك وّل نكّمل ندعي عليك؟!.

الفلفل 
قبل

 القطف

اأمثال �سعبية

ج�سم  يف  الوحيد  اجلــزء  هــي  القرنية   •
دموية  �سعريات  به  يوجد  ال  الــذي  االإن�سان 
من  االأك�سجني  تاأخذ  بل  باالأك�سجني،  تغذيها 

الهواء مبا�سرة.
ب�سكل  ال�سفاه  الأحمر  اليومي  اال�ستعمال   •
الكروم  ملعدن  يتعر�سن  الن�ساء  يجعل  مبالغ 
الطويل مبر�س  املدى  وهو ما قد يت�سبب على 

�سرطان املعدة.
من  ال�سغري  الطفل  على  املبالغ  اخلــوف   •
اأمرا�س  اأو  ميكروبات  ت�سيبه  ال  لكي  اللعب 
ويكون  امل�ستقبل  يف  �سعيفة  مناعته  جتعل 

معر�سا لالأمرا�س اأكرث من غريه.
املروري  االزدحام  اأن  تقول  درا�سة  • هناك 
ويعكر  ومعنويا  ماديا  االأ�سخا�س  ي�ستنزف 
يوؤثر  ممــا  باملر�س  االإنــ�ــســان  وي�سيب  املـــزاج 

�سلبا على اأداء املوظفني ب�سكل عام.
و�سيلة  االأ�ــســا�ــس،  يف  الــدغــدغــة،  كــانــت   •

تعذيب يف القرون الو�سطى.
املاء  من  اأكـــواب   10 اإىل  ثمانية  �سرب   •
من  يزيد  وبالتايل  الكبد  عمل  ينظم  يوميا 

�سرعة حرق الدهون يف اجل�سم. 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي

 رجليه يف 
الطني ي�سرب املا 
وفناجلو فارغني

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�صع والع�صرون من 

�صهر اأفريل
النظام  قــيــام  عــن  االإعــــالن  ـ   1789
ــدة  ــح ــت امل الــــواليــــات  يف  ـــوري  ـــه ـــم اجل

االأمريكية.
بني  الدبلوما�سية  االأزمة  اإثر  ـ   1827
داي   ، الديون  ب�سبب  وفرن�سا  اجلزائر 

اجلزائر ي�ستدعي القن�سل الفرن�سي.
اأبوابها  اأك�سفورد تفتح  ـ جامعة   1885

الأول مرة للفتيات.
بــراون  واإيــفــا  هتلر  ـــف  اأدول ـ   1945
يقدمان  ثــم  واحــد  يــوم  ملــدة  يتزوجان 

على االنتحار يف اليوم الذي يليه.
1958ـ  املحاكم الع�سكرية اال�ستعمارية 
للجزائر العا�سمة و ق�سنطينة و وهران 
حق  يف  باالإعدام  غيابية  اأحكاما  ت�سدر 
باالنتماء  متهمني  وطنيني  و  منا�سلني 
امل�سا�س  و  الوطني  التحرير  جبهة  اإىل 

باأمن الدولة الفرن�سية.
يعتلي  اأفغان�ستان  يف  انقالب  ـ   1978
قتلوا  اأن  بعد  احلكم  ال�سيوعيون  اإثــره 
والــقــادة  الــــوزراء  مــن  وعـــددا  الرئي�س 

الع�سكريني.
الوطني  ال�سندوق  اإنــ�ــســاء  ـ   1992

للت�سامن.
اال�ــســطــرابــات  ــن  م مــوجــة  ـ   1992
ــس  ــو� ــل ـــو�ـــس اجن ــا مـــديـــنـــة ل ــده ــه ــس ــ� ت
رجال  بـــرباءة  النطق  بعد  االأمريكية 
املواطن  ب�سرب  هموا  الــذيــن  ال�سرطة 
الثالثة  االأيــام  ويف  كنج  رودين  الزجني 
التي تلت، وقد �سقط 54 من القتلى ومت 

اإتالف املئات من املباين.
اخلا�سة  الدولية  املحكمة   -  2009
ال�سباط  �ــســراح  اإطـــالق  تــقــرر  بلبنان 
اغتيال  ق�سية  يف  املحتجزين  االأربــعــة 

رئي�س الوزراء االأ�سبق رفيق احلريري.
م�ساة  قوات  ان�سحاب  بداية   -  2004
البحرية االأمريكية من مدينة الفلوجة 

العراقية بعد معارك �سارية.
اأ�سهر  �ساحبة  غوغل  �سركة  ـ   2004
اأ�سهما  تطرح  الــعــامل  يف  بحثي  حمــرك 

بقيمة 2.7 مليار دوالر.
 36 بــاجنــاز  مر�سوم  �ــســدور  ـ   2012
مــنــطــقــة �ــســنــاعــيــة عــلــى مــ�ــســتــوى 31 

والية.
حتجب  الرتكية  ال�سلطات   -  2017
اإدراج  خلفية  على  البالد  عن  ويكيبيديا 
معلومات تن�س على اعتبار تركيا داعمة 

جلهات اإرهابية.
ر�سميا  يتوج  بر�سلونة  نادي   -  2018
القدم  لــكــرة  االإ�ــســبــاين  الـــدوري  بلقب 
ـــادي اخلــامــ�ــس  ـــن ــقــب ال ــيــكــون هــــذا ل ل

والع�سرين يف الدوري املذكور.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ـــك  ـــي ـــل ع كــــــــــــــرثوا  اإذا 
ديـــنـــك يف  ــــد  ــــص � ــــــان  ــــــدي ل

حكـــمة
ال حتتقر اأحدا مهما هان، فقد ي�ضعه الزمان 
فعاله وتخ�ضى  و���ض��ال��ه  ت��رجت��ي  م��ن  مو�ضع 

كان  كــي  عـــالوة  �صي  يــا  ـ عــالبــالــك 
القمل كانت كاينة النية والربكة وكي 

راح القمل راح معاه كل�س؟
اأمري بوفاحت باتنة

قمل  اأزمة  كاينة  بللي  ا�صمعنا�س  ما 
حبيت  اإذا  ب�صح  اأمـــري  �صي  يــا  ــاين  ث
بيهم  مت�ّصي  قمالت  �صوي  ندبرولك 
رانا  والــربكــة  النية  وترجع  اأمـــورك 

واجدين..اأنت غري قول؟!. 
ــت �ــصــالحــي دميــا  ــرف ــار ع ــه ـ مـــن ن
يو�صيني بابا يقول يل ما تامن الن�صرة 
ما تامن ال�صحافة ما تامن امل�صوؤول ما 

تعول على ال�صعب؟
�صعيد الطبي ب�صكرة

تاع  واحلنكة  احلكمة  ح�صاب  على 
اجلميع  كونرت  خمرجها  راه  بــابــاك 
قالك�س  الطيب..وما  بن  الــنــواري  يا 
غري  وّل  تعول  من  وعلى  تامن  ا�صكون 

يطرح الإ�صكالت بال حلول؟!.
ـ كيفا�س راك تفوت يف رم�صان؟

ه�صام ح�صيني خن�صلة
نخاف نكذب عليك نطيح يف الرياء..

النفاق..ومبا  يف  نطيح  ال�صح  نقولك 
اأين طايح..طايح..فيمكنك زيارتي يف 
ق�صم الك�صور و الر�صو�س..ل مانع من 

اإح�صار الزلبية؟!. 
الفقري  الإفطار حت�س مبعاناة  ـ قبل 

بعد الإفطار حت�س مبعاناة احلامل؟
رندة جعفر �صطيف

يا  حت�صني  مباذا  ال�صحور  اأثناء  ويف 
اأم رندة اجلعفرية؟!.

علميا  اأنــه  عــالوة  �صي  يا  تعلم  هل  ـ 
ت�صنف الطماطم من الفواكه، اأما املوز 

في�صنف من الأع�صاب؟
نارميان بوعلي باتنة
واأما البطاطا فت�صنف من اللحوم؟!.

قالك الكلب 
كّمل يجري 
حتان و�صل 

عندنا؟!

�شورة م�شحكة



�صطيف
معاوية. �س

خن�صلة

ت�ستخدم مو�د �أولية منتهية �ل�سلحية 

تفكيك ور�شة �شرية ل�شناعة 
احللويات التقليدية  

قتيل و8 جرحي يف 3 حوادث مرور 

متكنت م�ســالح اأمن والية خن�سلة، 
مــن توقيــف فتــاة تبلــغ مــن العمــر 
ح�ســابات  بفتــح  قامــت  �ســنة   21
وهمية با�ســتعمال اأ�ســماء م�ســتعارة 
على �ســبكات التوا�ســل االجتماعي، 
وقــذف اأ�ســتاذة مــادة االإجنليزيــة 

يف التعليــم الثانــوي، والتــي در�ســت 
عندهــا منذ ثــالث �ســنوات، ب�ســبب 
خالف بني عائلة االأ�ستاذة والفتاة، 
ومتــت العمليــة بعــد اأن تلقت فرقة 
االإلكرتونيــة،  اجلرميــة  مكافحــة 
�ســكوى من ال�ســحية ب�ســاأن تعر�سها 

لل�سب والقذف عن طريق االأنرتنيت 
مرفوقــة  �ســورها  ن�ســر  خــالل  مــن 
بكالم قبيح من طرف �ســخ�س جتهل 
هويتــه ميلــك ح�ســابني اإلكرتونيني 
علــى مواقــع التوا�ســل االجتماعــي 

"في�سبوك".

�صطيف،  ولية  اأمن  م�صالح  متكنت 
ــة  ــص مـــن و�ـــصـــع حـــد لــنــ�ــصــاط ور�
ت�صنيع  حتــــرتف  ــرعــيــة  �ــص غـــري 
اأن  التاأكد  مع  التقليدية  احللويات 
احللويات  بتح�صري  يقوم  �صاحبها 
�صاحلة  غري  اأولية  مــواد  باعتماد 
ــى  اأدن احـــرتام  ودون  لال�صتهالك 
�صروط النظافة، واأ�صفرت العملية 
بي�صة   1400 من  اأزيــد  حجز  عن 
واأكـــرث  لال�صتهالك  �ــصــاحلــة  غــري 
احللويات  مــن  وحـــدة   6000 مــن 
عا�صمة  عــرب  للت�صويق  اجلــاهــزة 

الولية و�صواحيها.
اأفراد  قبل  من  العملية  تاأطري  ومت 
ب�صطيف،  الثامن  احل�صري  الأمـــن 
وجــــــاءت اإثـــــر دوريــــــات رقــابــيــة 

ا�صتهدفت ور�صة لتح�صري احللويات، 
م�صرييها  اأن  تبني  مراقبتها  ولــدى 
�صاحلة  غري  اأولية  مواد  ي�صتعملون 
بي�س  ــا  ــه ــص راأ� ــى  وعــل لــال�ــصــتــهــالك 
الدجاج الذي كان مك�صورا، ما يجعله 
التي  اخلارجية  للملوثات  عر�صة 
لال�صتهالك  �صالح  غري  منه  جتعل 
انت�صار  عـــن  فــ�ــصــال  وهــــذا  متـــامـــا، 
كانت  التي  الور�صة  داخل  الأو�صاخ 
ليتبني  مت�صخة وغري منظمة،  تبدو 
يحوز  ل  قانونية  غــري  ور�ــصــة  اأنــهــا 
تتيح  وثيقة  اأية  اأو  �صجال  �صاحبها 
اإتالف  له امتهان هذا الن�صاط، ومت 
ملف  اإجنـــاز  مــع  املــحــجــوزة  الكمية 
للجهات  اأر�صل  املخالف  �صد  جزائي 

الق�صائية.

تدخلت فرق النجدة لوحدة احلماية 
انحراف  بعد  عــزيــز  ببني  املــدنــيــة 
وفاة  احلــادث  وخلف  �صيارة  وانقالب 
من  والــبــالــغ  املــكــان  عــني  يف  ال�صائق 
ذلـــك على  ـــان  وك �ــصــنــة،   72 الــعــمــر 
 77 ــم  رق الوطني  الطريق  م�صتوى 
بني  بلدية  ــرتاب  ب بوحريق  بـــدوار 
عزيز �صمال �صرق �صطيف، وتولت نقل 
املعنية  امل�صلحة  اإىل  ال�صحية  جثة 
اإمتــام  بعد  البلدية  ذات  مب�صت�صفى 
الوطني حتقيقاتها يف  الدرك  م�صالح 

ظروف هذا احلادث.
للمركز  التدخل  فرقة  تدخلت  كما 
حــادث  بعد  ال�صفيهة  عــني  املــتــقــدم 

الطريق  م�صتوى  على  �صيارة  انحراف 
رقم 28 حمور الدوران عني ال�صفيهة 
 04 احلــادث  وخلف  �صطيف،  ببلدية 
 01 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  م�صابني 
اإىل  ونقلهم  اإجالئهم  ومت  �صنة،  و30 

امل�صت�صفى اجلامعي �صطيف.
رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى  وعلى 
78 حمول الوزن الثقيل ببلدية عني 
وحدة  تدخلت  �صطيف،  جنوب  اأزال 
احلماية املدنية بعد حادث ا�صطدام 
مقطورة   ن�صف  و�صاحنة  �صاحنة  بني 
ــر احلــــادث عــن تــعــر�ــس 04  ــف ــص واأ�
وتولت  خمتلفة،  لإ�صابات  اأ�صخا�س 
املكان  عني  يف  ا�صعافهم  النجدة  فرق 

عني  م�صت�صفى  اإىل  نقلهم  ثــم  ــن  وم
اأزال.

وتوليد امراأة يف �صيارة الإ�صعاف بعني 
ال�صبت  

وتدخلت وحدة احلماية املدنية ببني 
عزيز من اأجل نقل اإمراأة حامل بدوار 
الفراودوية ببلدية عني ال�صبت، وعند 
الو�صول داهمها املخا�س، مما ا�صتدعى 
على  لها  الــتــدخــل  اأعــــوان  م�صاعدة 
الإ�صعاف  �صيارة  الولدة داخل  عملية 
امل�صت�صفى،  اىل  الو�صول  قبل  ــذا  وه
بنجاح،  العملية  متت  احلــظ  وحل�صن 
حيث رزقت الأم مبولود، علما اأنهما يف 

�صحة جيدة.
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�سي الأورا�سي..
ــوا... مــا زرعــنــا الــريــح ما  كلنا يف الــهــوا �ــس
�سنعنا  ما  �ساكن  ماحركنا  الهوا...  ح�سدنا 
الدوا... قاعدين راقدين مرتقبني احللوى... 
باخلوا"...ويف  "موالفني  �سعارنا  �سلبيني 
يف  ونت�سببوا  املوجود  على  نت�سارعو  ال�سح 
ماتت  التغيري  يف  رغبة  ماعندنا  الــكــوا... 
غري  الفنيان  ال�سباب  ي�سمونا  النخوة..  فينا 

الرقاد مايهوا...

hamzalaribi005@gmail.com

فتاة تفتح ح�شابات وهمية بـ"في�شبوك" وتتهجم على اأ�شتاذتها 
وجب �لكلم

العام  االأمني  مبادرة  اإىل  تطرقنا  �سابق،  عمود  يف 
بعجي"  الف�سل  "اأبو  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
اأن  رغم  الفرن�سي  ال�سفري  بتكرمي  خاللها  قام  التي 
االأخري قد كانت له حتركات م�سبوهة مع �سخ�سيات 
حم�سوبة على املعار�سة ومع �سخ�سيات تدعو ملرحلة 
انتقالية يف اجلزائر، وت�ساءلنا حينها عن االإجنازات 
"بعجي"  الفرن�سي حتى يكرمه  ال�سفري  التي قام بها 
يف  الفرن�سية  اجلــزائــريــة  الــعــالقــات  واأن  خا�سة 
على  ي�سجع  الــذي  امل�ستوى  يف  تكن  مل  الوقت  ذلــك 
احلميمية"  واحلركات  "التكرميات  اأ�سلوب  انتهاج 
تبادل  ظل  يف  وفرن�سيني  جزائريني  �سيا�سيني  بني 
ت�سريحات م�سحونة بني وزراء وم�سوؤولني جزائريني 
هل  ت�ساءلنا  فقد  وبالتايل  الفرن�سيني،  ونظرائهم 
لل�سفري  الود  باإظهاره  الت�سرف  اأخطاأ  قد  بعجي  اأن 

الفرن�سي يف وقت غري منا�سب؟
اأن  ننتظر  كنا  الــذي  الوقت  ويف  ــرى،  اأخ جهة  من 
من  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  تطهري  فيه  يتم 
الوقت  ويف  "ال�سكارة"  ومن  والفا�سدين  االنتهازيني 
ب�سيا�سة  العمل  اإلغاء  يتم  اأن  فيه  ننتظر  كنا  الذي 
الن�سايل  والر�سيد  الكفاءة  ح�ساب  على  "الوالءات 
وعلى ح�ساب االإخال�س للحزب والوطن" ويف الوقت 
الذي كنا ننتظر فيه اأن ي�سلك حزب جبهة التحرير 
"زمن  خــالل  ي�سلكه  كــان  الــذي  غري  م�سلكا  الوطني 
يف  ال�سابقة  املمار�سات  نف�س  باأن  الع�سابة" تفاجاأنا 
احلزب العتيد قد باتت تخيم جمددا على "االأفالن" 
باجلزائر  ي�سمى  ما  اأو  ــراك  احل بعد  ما  جزائر  يف 
اجلديدة، فنف�س الطريقة التي كان يتم بها اختيار 
االنتخابية  املواعيد  ملختلف  املرت�سحني  "وانتقاء" 
بها يف جتديد  "النافذون يف احلزب" للعمل  قد عاد 
نف�س  من  اأ�سخا�س  مع  اأو  االأ�سخا�س  نف�س  مع  العهد 
"الطينة"، حتى اأن احلزب قد ر�سح م�سبوقني ق�سائيا 
على ح�ساب "النزهاء"، ور�سح "الكاليتي" على ح�ساب 
على  الكادر"  و"عبدة  املتملقني  ور�سح  الــكــفــاءات، 
نوفمرب"،  اأول  لبيان  االأوفياء  من  "ال�سرفاء  ح�ساب 
ورث  قد  ال�سيا�سة  ممار�سة  ومــل  �سئم  من  اأن  حتى 
فقد  وبالتايل  اأقربائه"،  الأحد  القائمة  يف  "مكانته 
تطهريه  يتم  اأن  ننتظر  كنا  الذي  االأفالن  باأن  ات�سح 
الوطنيني  ل�سالح  "تاأميمه"  ـــادة  الإع االأقـــل  على 
والإلغاء ال�سورة التي عرف بها يف زمن الع�سابة على 
باإ�سافة  "ال�سكارة" و"الرتافيك" تفاجاأنا  اأنه حزب 
"ميزة جديدة" لالأفالن وهي اأنه حتول يف زمن بعجي 
اإىل "�سركة ت�سامن" يورث فيها "ال�سابقون" اأ�سهمهم 
اأن  الأبنائهم وذويهم، وعلى االأرجح فهذا ما ال ميكن 
اإن  بل  العتيد  "تطهري" احلزب  م�ساعي  �سمن  يندرج 
هذا ما يندرج �سمن "امل�ساعي لتعفينه اأكرث" وبالتايل 
احلزب  ت�سيري  واأ�ساء  الت�سرف  اأ�ساء  قد  بعجي  فاإن 
كان  والتي  له  اأتيحت  التي  الفر�سة  ا�ستغالل  واأ�ساء 
احلزب ممن  "غربلة  يعمل على  اأن  فيها  به  يفرت�س 
ت�سببوا يف ت�سويه �سمعته و�سورته اأمام اجلزائريني" 
وغربلته ممن احتكروا احلزب وجعلوه اأ�سبه "مبلكية 
راأ�س احلزب وهو  خا�سة"، فهل �سي�ستمر بعجي على 

من زاد الطني يف احلزب بلة يف "عهده"؟

هل �شي�شتمر بعجي 

حمزه لعريبي

اتالف 300 حزمة تنب
 يف حريق م�شتودع 

العثور على جثة �شيخ 
عليها عدة جروح 

العثور على جثة �شيخ م�شنوق 
يف بوحامت 

هزة اأر�شية بقوة 3.4 درجة

لقي م�ساء اأم�س، عامل مبوؤ�س�سة �سونلغاز 
مبدينة عني مليلة، حتفه بعد تعر�سه ل�سعقة 

كهربائية خالل عمله ويبلغ ال�سحية من العمر 
املخت�سة  االأمنية  امل�سالح  فتحت  فيما  �سنة،   25

حتقيقا يف احلادث االأليم.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية حمام 
الدباغ يوم اأم�س، مب�ستة امل�سو�س بلدية حمام 

الدباغ الأجل حريق حزم من التني، و هو ما ت�سبب 
يف اإتالف 300 حزمة تنب فيما مت حماية اإ�سطبل 

لرتبية املوا�سي 87 به راأ�س.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بو�سقوف 
بقرية بوزيتون بلدية وادي فراغة، الأجل نقل جثة 

�سيخ يبلغ من العمر 60 �سنة، حيث لديه جرح على 
م�ستوى البطن، ليتم نقله اإىل م�ست�سفى بو�سقوف، فيما 
با�سرت م�سالح االأمن املخت�سة حتقيقا ملعرفة االأ�سباب 

احلقيقية للوفاة.

مت العثور على جثة وجدت م�سنوقة حول الرقبة 
بوا�سطة حبل ومعلقة بعمود كهربائي حديدي مب�ستة 
عني الكحلة ببلدية بوحامت، ويتعلق االأمر ب�سيخ يبلغ 
من العمر 71 �سنة، والذي مت حتويله من طرف م�سالح 

احلماية املدنية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث ببوحامت، 
فيما يبقى �سبب احلادث جمهوال. 

�سجل اأم�س،  املركز الوطني لعلم الفلك 
واجليوفيزياء والفيزياء الفلكية بلغت �سدتها 

ذات  وح�سب  ري�سرت،  �سلم  على  درجات   3.4
امل�سدر فاإن مركز هذه الهزة حدد بـ4 كم �سمال 

غرب بن جراح بوالية قاملة. 

جنحت م�صالح اأمن ولية �صطيف، 
من حجز كمية معتربة من اللحوم 

البي�صاء "دجاج" و�صط املدينة 
�صطيف، ناهز وزنها 1.5 قنطار، 

ب�صبب م�صدرها املجهول، كون 
�صاحبها ل ميلك �صهادة بيطرية 

تثبت م�صدرها اأو �صالحيتها 
لال�صتهالك الب�صري، وجاءت العملية 

اإثر نقطة مراقبة اأمنية و�صعت 
و�صط املدينة، اأين مت توقيف مركبة 

نفعية مت اإخ�صاعها لعملية مراقبة 
اأكدت اأنها حمملة بكمية معتربة 

من اللحوم البي�صاء ناهز وزنها 1.5 
قنطار، ودون حيازة �صاحبها اأي 
وثيقة اأو �صهادة طبية بيطرية 

تثبت م�صدرها اأو مكان ذبحها اأو 
حتى �صالحيتها لال�صتهالك الب�صري، 

ف�صال عن انعدام �صهادة العتماد 
ال�صحي للمركبة، ليتم حتويلها 

للجهات املخت�صة.

من  قنطار    1.5
الدجاج جمهول امل�شدر  

عبد الهادي. ب

وفاة عامل ب�شونلغاز ب�شعقة 
كهربائية يف عني مليلة 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
عبد الهادي. ب

بدري. ع

عالء.ع

عالء.ع
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