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حي 50 م�شكن بال�شمرة

بلديـة عني جا�شـر

ل معظم م�شاكلهم مل تحُ

رغم م�شاعي رفع التجميد عنه

م�شكيانة

تخ�ص القرى واملدا�شر

طالبوا بالتحقيق يف قرار منح م�شاريع �شياحية

�شكان ي�شتكون الغ�ش 
يف اإجناز الطرقات

الغاز حلم �شكان القرى 
وتالميذ يتمدر�شون 
و�شط ظروف مزرية

اأزمة املياه تالحق
 �شكان م�شتة عني تا�شة 

براأ�ش العيون

م�شروع م�شت�شفى
 اأم البواقــي 

املوؤجـل" "احلـلم 

فك العزلة عن �شكان 
م�شتة "عني برهو�ش"

م�شروعا   50
لإي�شال الكهرباء 

والغاز بخن�شلة

فالحون ينددون 
با�شتنزاف الأرا�شي 

الزراعية يف عني وملان

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

باتنـــة يف  بامدوكال  اجلارفة  ال�شيول  ب�شبب  �شخ�شني  وفاة  فيما جنا ثالث باأعجوبة

�ص 16

موازاة مع انطالق حملة احل�صاد والدر�س

كابو�ص الفي�سانات يخيم على مدينة �سوق نعمان

مواطنـون حتـت 
رحمـة الفي�شـانـات

 باأم البواقي
عا�ست ليلة اأم�ص عديد املجمعات ال�سكنية القريبة من االأودية مبدينة 
�سوق نعمان يف والية اأم البواقي حالة من الرعب ب�سبب ال�سيول القوية 

�س 05وامتالء االأودية املحيطة مب�ساتي البلدية... 

يعي�صون ليايل رعب كلما ت�صاقطت الأمطار

�الإفطار: 19:29�الم�صاك: 03:57

توقعات باإنتاج اأزيد من 740 األف قنطار من احلبوب بخن�سلة

ا



ب�صراحة
هل هي �شدفة؟

يبيت  �أن  �حلنيف  ديننا  يف  �ل�صيام  �أرك��ان  من  �إن 
�أتى هذ�  �أن ينوي �ل�صيام، وقد  �أي  �ل�صائم �لنية، 
و��صتعد�د�  للم�صلم  نف�صية  كرتبية  ليكون  �لركن 
الأن  وجو�رحه  �أع�صائه  بكل  للمرء  وتهيئة  نف�صيا 
باالأكل  �الأمر  �صو�ء تعلق  �ملفطر�ت،  ميتنع عن كل 
فاإن  وبالتايل  و�ملعا�صي،  بالذنوب  �أو  و�ل�صرب 
جديدة  نف�صية  حلالة  �ل�صائم  تهيئ  �ل�صيام  نية 
و�لقابلية  و�الأم��ان  و�لهدوء  �لطماأنينة  ت�صودها 
�هلل،  وعباد  �هلل  �جتاه  �إيجابي  هو  ما  بكل  للقيام 
وبالن�صبة  لالأ�صف  جمتمعنا  يف  �ملالحظ  �أن  غري 
�صهر  ي�صتقبلون  �أن��ه��م  ه��و  �الأ�صخا�س  م��ن  لكثري 
�للهفة  من  وبنوع  و�لفزع  �خلوف  من  بنوع  رم�صان 
و�لعدو�نية  �لعنف  ي�صودها  وبحالة  و�ال�صطر�ب 

�جتاه �لغري.
�إذ� ما �أرجعنا عدو�نية بع�س �الأ�صخا�س يف رم�صان 
�لتي  �الأم��ور  بع�س  عن  كاالنقطاع  معينة  الأ�صباب 
��صطر�ب  ح��دوث  وبالتايل  ه���وؤالء  عليها  يدمن 
و�إذ�  عدو�نية  ب�صلوكات  يرتجم  ع�صوي  �أو  نف�صي 
و�نق�صا�صهم  �الأ�صخا�س  بع�س  لهفة  �أرجعنا  ما 
باجلوع  �صعورهم  �إىل  و�الأطعمة  �ملو�د  بع�س  على 
�صرورة  بات  قد  معرو�س  هو  ما  كل  باأن  وتوهمهم 
من  �لبع�س  خوف  �أرجعنا  ما  و�إذ�  لالأكل،  وممكنا 
ومن  و�ل�صرب  �الأكل  عن  �المتناع  من  يتمكنو�  �أال 
�أدمنو� عليه،  �أال يتمكنو� من �ل�صرب على بع�س ما 
الأي  و�صلوك  �صعور  كل  بررنا  ما  �إذ�  �آخ��ر،  وبكالم 
كثري�  ترى  يا  نربر  فكيف  رم�صان  �أي��ام  يف  �صخ�س 
من �ل�صلوكات  يف �صاعات قبل حلول �صهر رم�صان؟ 
مدينة  �صهدت  فقد  �ملثال  �صبيل  وعلى  وللتو�صيح، 
باتنة �أم�س �ختناقات مرورية ال مثيل لها يف عدة 
نقاط و�صهدت �ملحالت و�الأ�صو�ق �نق�صا�صا عجيبا 
�ل�صلع  خمتلف  على  �ملو�طنني  من  �لكثري  طرف  من 
�لتجار  ��صتغله  �ل��ذي  �الأم��ر  �ال�صتهالكية  و�مل��و�د 
�مل��و�د،  ه��ذه  من  �لعديد  �أ�صعار  يرفعون  ور�ح���و� 
وم�صاحنات  �صجار�ت  �أي�صا  باتنة  مدينة  وعرفت 
ربطناها  �لتي  �مل��ربر�ت  كل  فاإن  وبالتايل  كالمية 
"بال�صيام" �صت�صقط الأن ما حدث باالأم�س مبدينة 
غري  �صلوكات  ومن  عدو�نية  ومن  لهفة  من  باتنة 
"�ل�صيام" وقبل  �أوق��ات  خارج  حدث  قد  ح�صارية 
لي�صت  �مل�صكلة  فاإن  وبالتايل  رم�صان،  �صهر  حلول 
مرتبطة  لي�صت  �أنها  �أي  يبدو،  ما  على  ع�صوية 
باأع�صاء يف ج�صم �الإن�صان، بل �إن �مل�صكلة مرتبطة 
يف  "�مل�صلمني"  م��ن  �لكثري  وبنف�صية  بذهنيات 
جمتمعنا، وهذه �مل�صكلة ميكن �لتعبري عنها مب�صطلح 
"�لرم�صانوفوبيا"، �أي رهاب رم�صان �أو مر�س �خلوف 
من �صهر رم�صان، وبالتايل فاإن ما يوؤثر على نف�صية 
�لكثري من �الأ�صخا�س يف جمتمعنا هو تر�صخ �صورة 
خاطئة يف �أذهانهم عن �صهر رم�صان وبالتايل فاإنهم 
ي�صابون باال�صطر�ب يف عاد�تهم و�صلوكاتهم حتى 
قبل بد�ية �ل�صيام، وال �صك �أن هذه �مل�صكلة وليدة 
رم�صان  باأن  و�الإدر�ك  �الإميان" و�لوعي  يف  "نق�س 

�سمري بوخنوفة�صهر "خري ورحمة".

الأورا�س بلو�س+

ا�ســتكى العديــد مــن املواطنــن بواليــة باتنــة مــن بطء 
الوتــرية يف فــرز وتوزيــع الطــرود من طــرف مركــز التوزيع 
التابــع لربيــد اجلزائر، حيث اأن بع�ســهم قد اأكــد باأن كثريا 
من الطرود التي ت�ســل من بلدان اأجنبية خالل مدة ع�سرين 
يوما تبقى حبي�سة املركز ملا يقارب اخلم�سة والع�سرين يوما، 
فهــل يعقل اأن تكون مدة الت�ســليم اإىل بلديات ال تبعد �ســوى 
اأربعن كيلومرتا اأو اأقل، اأكرب من مدة الت�ســليم من بلدان "ما 

وراء البحار"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرزاق مقري
 )رئي�س حركة جمتمع ال�سلم( 
..."اجلمعية العامة ملنا�سلي "الدرارية" هي من 

ر�سحت ابنتي �اأنا �اأ�سقا�ؤها رف�سنا".
حكايتها  تخرج�ش  ما  برك  هات  راجل...  يا  قلنا: 

كيما حكاية بعجي.

تقدمت مديرية االإي�سال واالإعالم والتوجيه الأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي، بتهانيها لل�سحفين مبنا�سبة اليوم 
العاملي حلرية ال�سحافة، وبتحية خا�سة لهم على كل املجهودات التي يبذلونها يف �سبيل تنوير الراأي العام باالأخبار 

ال�سحيحة والت�سدي ملختلف احلمالت االإعالمية ال�سعواء التي ترتب�ص بالبالد.

ومــواقــع  �سفحات  عــجــت 
ــل االجــتــمــاعــي  ــس ــوا� ــت ال
ــيــن  ــا�ــس امل الـــيـــومـــن  يف 
والرثاء  النعي  مبن�سورات 
للممثل اجلزائري الراحل 
اأن  زيان" بعد  بن  "بالحة 
متاأثرا  الدنيا  عــن  ــل  رح
بعد  �سحية  مب�ساعفات 
على  ــيــة  جــراح عــمــلــيــة 
وال�سراين،  القلب  م�ستوى 

الذي  اجلزائري  اجلمهور  على  �سديد  حزن  خيم  وقد 
تاأثر عميقا بفقدان اأحد اأعمدة الكوميديا يف اجلزائر 
اجلزائرين،  وجوه  على  ل�سنوات  الب�سمة  ر�سم  والــذي 
هذا ويذكر باأن "الفنان الراحل" قد مثل دور "النوري" 

الكوميدية  ال�سل�سلة  يف 
العا�سر"  "عا�سور  ال�سهرية 
خالل ثالثة موا�سم متكن 
قلوب  اأ�ــســر  مــن  خــاللــهــا 
اجلـــزائـــريـــن حــتــى يف 
اأين �ساهم  املو�سم االأخري، 
يف �سد الفراغ الذي تركه 
الــفــنــان �ــســالــح اأوقــــروت 
امل�ساركة  عدم  قرر  الــذي 
ومن  االأخــــري،  الــعــمــل  يف 
"بالحة" مع نف�ص اليوم الذي  اأن تزامن رحيل  ال�سدف 
تعليق  قرار  �سبقت  التي  احللقة  النوري" يف  فيه  "تويف 
التلفزوين  على  تعر�ص  التي  العا�سر  عا�سور  �سل�سلة  بث 

العمومي.

ووزير  الدبلوما�سي  عــاد 
ـــبـــق  اخلــــارجــــيــــة االأ�ـــس
ال�سديق  حممد  الــراحــل 
وزارة  مقر  اإىل  يحي،  بن 
الــــ�ــــســــوؤون اخلـــارجـــيـــة 
التي  وفـــاتـــه،  ذكــــرى  يف 
اأم�ص  يـــوم  احــيــاءهــا  مت 
 39 الـ  الذكرى  مبنا�سبة 
اإطالق  مت  حيث  لوفاته، 

ا�سم الراحل على مقر وزارة 
ال�سوؤون اخلارجية باجلزائر، اأين اثنى وزير اخلارجية 
وممثلي  الدولة  اإطـــارات  اأمــام  األقاها  التي  كلمته  يف 

ال�سلك الديبوما�سي املعتمد 
خ�سال  على  اجلــزائــر  يف 
ــاره، وقــال  ــس ــ� الــفــقــيــد  وم
جتاه  العرفان  واجب  "اإن 
الرعيل  هـــذا  تــ�ــســحــيــات 
اإكبارا  نقف  يجعلنا  الفّذ 
الدبلوما�سية  �سهيد  لــروح 
اجلزائرية حممد ال�سديق 

بن يحيى".
الــراحــل حمــمــد �ــســديــق بن 
يحيى، تويف عندما اأ�سقطت طائرته، بينما كان يعمل 

على اإيجاد حل �سلمي للحرب االإيرانية العراقية.

هو عدد ال�سباب املدجمن يف منا�سب عمل دائمة على امل�ستوى 
الوطنــي، ح�ســب وزيــر العمــل الها�ســمي جعبــوب، يف حــن يبقى 
الهــدف هــو الو�ســول اإىل اإدمــاج 200 األف �ســاب، موجها ر�ســالة 
لل�ســباب اأن ينخرطــوا يف تاأ�ســي�ص موؤ�س�ســاتهم اخلا�ســة لدخول 
عامل املقاوالتية وال�ســركات النا�ســئة، متاأ�ســًفا يف الوقت نف�ســه 
مــن العراقيل التــي تطالهم من طرف امل�ســوؤولن املحلين ب�ســبب 

البريوقراطية.
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يومية وطنية �إخبارية
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املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

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

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
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اختلطت اآراء اجلزائرين ومواقفهم وحتى توجهاتهم 
واختلفت و�سار كل طرف يدعي اأحقيته يف احلديث با�سم ال�سعب 

اجلزائري ومتثيله يف ق�ساياه امل�سريية، وقد دخلت اجلزائر 
مرحلة خطرية حولتها اإىل اأر�سية خ�سبة لكل املتاآمرين ليعيثوا 

فيها ف�سادا على ف�ساد تدعمه اأطراف خارجية مب�ساعي حاقدة 
على التغيري الذي اأحدثه ال�سعب اجلزائري يف حراكه االأبي�ص 

حيث ا�ستطاع اأن ُيطيح بعهدة كانت لتكر�ص املزيد من الظلم 
والتهمي�ص واالحتقار الذي عانت منه فئات عري�سة كانت �ساهدة 

على الغياب الكلي للعدالة االجتماعية وحقوق املواطنة وخلق 
بوؤر حرمان وا�سعة يف كامل الرتاب الوطني بينما مت التمكن 

ل�سرذمة ا�ستولت على ثروات البالد وراهنت عليها ل�سالح اأعداء 
اجلزائر..

وا�ستمرار خروج البع�ص ممن ي�ستعجلون ثمار احلراك 
ال�سعبي وحمل احلكومة على امل�سارعة يف تطبيق وعودها ب�ساأن 

التغيري ال�سامل وبكونها مل ت�ستطع حل امل�ساكل العالقة منذ 
�سنوات والتي لطاملا تخبط املواطن اجلزائري فيها من دون اأي 

حلول جذرية ترتقي به اإىل اال�ستقرار االجتماعي واالقت�سادي 
واملايل واالأمني وحتى النف�سي، بل والدخول يف م�سل�سل اأزمات 
تقف وراءه اأجنحة من م�سلحتها َدْفُع اجلزائرين نحو الغ�سب 

واالحتجاج والثورة على ال�سيا�سات الفا�سلة التي ت�ساهم 
يف تردي االأحوال العامة بدال من اأن تكون حمطات للتغيري 

املن�سود..
وقد اأثارت العري�سة التي تبناها "م�سطفى بو�سا�سي" التي 
حملت عنوان " اأوقفوا احلرب املعلنة على ال�سعب اجلزائري" 
مع اأطراف متعددين حفيظة الكثريين ممن اعتربوها و�ساية 
مرفو�سة على ال�سعب واتهامات خطرية ملوؤ�س�سات الدولة التي 

ُيفرت�ص بها حماية البالد والعباد من كل ما قد ي�سرق من 
اجلزائرين تطلعاتهم وطموحاتهم التي ر�سموها يف جمعات 

احلراك ال�سعبي االأوىل والتي كانت مليونية مل يكد يتخلف عنها 
جزائري حر ولو بدعم معنوي..

وقد اأ�سار م�سطفى بو�سا�سي واملوقعن معه اإىل ما اأ�سماه 
احلقوق  جميع  اإقرار  "اإعادة  �سرورة  القمعي" و  "االنحراف 

واحلريات التي كفلها الد�ستور" والرف�ص الكلي "للعدوان االأمني 
والق�سائي" و"جترمي احلراك" الذي ما يزال حتت�سنه بع�ص 

�سوارع اجلزائر مع قلة يف امل�سرتكن فيه وحتى املتعاطفن..
ويف مقابل هذه العري�سة فقد تبنى الراف�سون لهذه االتهامات 

اخلطرية "ها�ستاغ" )ال تتكلم با�سمي يا بو�سا�سي( وبكونه 
ال ميثل عامة ال�سعب مطالبن بالتحقيق يف االتهامات بحق 

موؤ�س�سات الدولة ويف حال وجود جتاوزات فردية يعمل بو�سا�سي 
ومن معه على اال�ستثمار فيها وت�سخيمها وتدويلها اأي�سا..

واأن موؤ�س�سات الدولة ال خالف يف كونها اأثبتت للعامل اأنها 
داعمة لل�سعب ووقفت موقفا تاريخيا كان ل�سعار "خاوة خاوة" 

الكلمة الف�سل بن اأجهزة تعمل على حماية ال�سعب ودعمه 
واأخرى تعمل على االإطاحة بال�سعوب حتقيقا مل�سالح اأفراد 

وجماعات بعيدا عن امل�سلحة العامة للوطن.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

هاذي البداية
الرقمية  االأر�سية  عرب  امل�سجلن  من  عدد  تفاجاأ 
عن  بالدرا�سة  اخلا�سة  املتوا�سل  التكوين  جلامعة 
بعد يف طوري اللي�سان�ص واملا�سرت واملتاحة ا�ستثنائيا 
قبول  عــدم  من  الثانية  البكالوريا  �سهادة  حلاملي 
املطلوبة،  ال�سروط  لكافة  ا�ستيفائهم  رغم  ملفاتهم 
من  الكثري  معدالت  تفوق  معدالتهم  اأن  ورغــم  بل 

باأن  تبن  ا�ستف�سارات  وبعد  املقبولن،  امل�سجلن 
الطلبة غري املقبولة ملفاتهم قد راحوا �سحايا خللل 
على م�ستوى االأر�سية الرقمية اأين مل ترفع الوثائق 
التي حملوها، فاإذا كانت االأر�سية قد حرمت عديد 
من  �ستمكنهم  ترى  يا  فكيف  الت�سجيل  من  الطلبة 

اإمتام الدرا�سة عن بعد؟
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ال�سورة لي�ست ملتقطة 
من على كوكب ما، بل 
من طريق "برمائي" 
مبدينة اأم البواقي 

حيث اأنه حتول ب�سبب 
االإهمال اإىل طريق 

متعدد اال�ستعماالت، 
فيمكن ا�ستعماله 

كخزان للمياه عند 
ت�ساقط االأمطار 
وميكن ا�ستعماله 
للفالحة وتربية 

االأ�سماك اأي�سا، فمتى 
�ستتحرك ال�سلطات 

وتعيد له مهمته 
الرئي�سية كطريق 

لل�سيارات؟



بعد احلركة االحتجاجية.. 

ق. و

�أعلنت وز�ر �ل�صحة و�ل�صكان، �أم�س �الثنني، 
بفريو�س  جديدة  �إ�صابة   195 ت�صجيل  عن 
�صاعة   24 خالل  وفاة  حاالت  و10  كورونا 
عنها  �أعلنت  ح�صيلة  �آخر  وح�صب  �ملا�صية. 
136 حالة  وز�رة �ل�صحة، فقد مت ت�صجيل 
 26 و  �لفرتة،  نف�س  خالل  لل�صفاء  متاثلت 

مري�س متو�جدون يف �لعناية �ملركزة.
لالإ�صابات  �الجمايل  �لعدد  بذلك  لريتفع 
�لوفيات  و�إجمايل  �إ�صابة،   122717 �إىل 
�لعدد  �رتفع  فيما  وف��اة  حالة   3280 �إىل 
 85398 �إىل  �ل�صفاء  حل��االت  �الإج��م��ايل 

حالة �صفاء.

اإ�شابة   195
جديدة، 136 حالة 

�شفاء و 10 وفيات

ق. و

هناأ �لوزير �الأول، عبد �لعزيز جّر�د، يوم �أم�س 
�ليوم  مبنا�صبة  �الع��الم��ي��ة  �الأ���ص��رة  �الث��ن��ني، 
�لعاملي حلرية �ل�صحافة �مل�صادف ل�3 ماي، موؤكد� 
�أن �الإعالم �لوطني ي�صهد حتوال ''نوعيا'' فر�صته 

''�لبيئة �لرقمية ورهاناتها''.
وكتب �ل�صيد جّر�د عرب �صفحته �لر�صمية على 
حلرية  �لعاملي  باليوم  ''نحتفي  قائال:  تويرت 
نوعيا  حتوال  ي�صهد  �لوطني  و�الإعالم  �ل�صحافة 
فر�صته �لبيئة �لرقمية ورهاناتها، �أبرزها �حلد 
للحو�ر  ف�صاء  وتاأ�صي�س  �لز�ئفة  �الأخ��ب��ار  من 

�مل�صوؤول و�ملتو�زن لتنوير �لر�أي �لعام''.
�الإعالمية  لالأ�صرة  ''فهنيئا  ق��ائ��ال:  و�أ���ص��اف 
بهذه �ملنا�صبة و�أمتنى لكل �ل�صحفيني �لتوفيق يف 

�إي�صال ر�صالتهم''.

�لدبلوما�صي  ��صم  �إط��الق  �الثنني،  �أم�س  يوم  مت 
�ل�صوؤون  وز�رة  مقر  على  يحي،  بن  �ل�صديق  حممد 
�خل��ارج��ي��ة يف ذك��رى وف��ات��ه. وق��د �أح��ي��ت وز�رة 
 39 �ل�  �لذكرى  مبقرها  �أم�س  �خلارجية  �ل�صوؤون 
لوفاة �لدبلوما�صي ووزير �خلارجية �الأ�صبق حممد 

�ل�صديق بن يحي.
عندما  يحيى،  بن  �صديق  حممد  �لر�حل،  وت��ويف 
�أ�صقطت طائرته، بينما كان يعمل على �إيجاد حل 
وزير  و�أثنى  �لعر�قية.     �الإير�نية  للحرب  �صلمي 
�إط���ار�ت  �أم���ام  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف  �خلارجية 
يف  �ملعتمد  �لديبوما�صي  �ل�صلك  وممثلي  �ل��دول��ة 
''�إن  وقال  وم�صاره.  �لفقيد  خ�صال  على  �جلز�ئر 
�لفّذ  �لرعيل  هذ�  ت�صحيات  جتاه  �لعرفان  و�جب 

�لدبلوما�صية  �صهيد  ل��روح  �إك��ب��ار�  نقف  يجعلنا 
�أن  �جلز�ئرية حممد �ل�صديق بن يحيى''. م�صري�، 
�لر�حل �لذي نذر حياته خلدمة هذ� �لوطن طالبا، 
�لثورة  خالل  بارعا  ومفاو�صا  وجماهد�،  ومنا�صال، 

م�صار  يف  رئي�صيا  فاعال  ثم  �ملباركة.  �لتحريرية 
�لبناء و�لت�صييد بعد ��صرتجاع �ل�صيادة �لوطنية.

رج��االت  م��ن  و�ح���د�  يعد  �لفقيد  ''�أن  و�أ���ص��اف 
باقتد�ر  خ��ا���ص��و�  �ل��ذي��ن  �ملخ�صرمني  �جل��ز�ئ��ر 
�لغايل  فيهما  وبذلو�  و�لبناء  �لتحرير  معركتي 
�أب���رز حم��ط��ات حياته،  و�ل��ن��ف��ي�����س''. ول��ع��ل م��ن 
 8 من  بامتياز  �جلز�ئرية  للدبلوما�صية  قيادته 

مار�س 1979 �إىل غاية 3 ماي 1982.
�لوطن  هذ�  �أجم��اد  من  كثري�  فيها  �صنع  فرتة  يف 
على غر�ر حل �أزمة �لرهائن �الأمريكيني يف �إير�ن. 
�أو و�صاطته الإنهاء �حلرب بني �لعر�ق و�إير�ن و�لتي 
�صاءت �أيادي �لغدر �أن تكون �آخر رحلة �صالم يقوم 

بها.

�لعديد  وم�صادرة  حجز  عن  �لعدل  وز�رة  ك�صفت 
على  �ملتو�جدة  و�لعقارية  �ملنقولة  �الأم��الك  من 
�لرت�ب �لوطني. و�أو�صحت �لوز�رة يف بيان لها �أنه 
�إجمايل �ملبلغ �ملو�صوع حتت يد �لق�صاء من �لدينار 
�جلز�ئري بلغ قيمة 49، 807 779 723 52 دج 

منها 
ب�صاأنها  ��درت  ���صَ دج   39  394  008  33،150

�أحكام بامل�صادرة.
هو  ما  �إجمايل  بلغ  فقد  �الأورو  لعملة  وبالن�صبة 

 1958759،31 قيمة  �لق�صاء  يد  حتت  مو�صوع 
م�صادرتها،  متت  �أورو   678993،84 منها  �أورو 
حتت  ��ع  ُو���صِ �الأم��ري��ك��ي  ل��ل��دوالر  بالن�صبة  �أم���ا 
منها  دوالر   213536809،15 �ل��ق�����ص��اء  ي��د 
كما  م�صادرة،  مو�صوع  دوالر   198472171،49
مببالغ  �أخ��رى  عمالت  �لق�صائية  �جلهات  حجزت 
مالية �أقل. و�أ�صار �مل�صدر ذ�ته �أن �ملبالغ  �ملذكورة 
يف  مو�صوعة  مبالغ  �أو  �صيولة  �إم��ا  �صكل  ت��اأخ��ذ 

�حل�صابات �لبنكية.

بالن�صبة لالأمو�ل �ملنقولة �الأخرى، ذكر �لبيان �أنه 
و�صع حتت يد �لق�صاء 4766 مركبة منها 4689 

متت م�صادرتها و06 �صفن كلها مو�صوع م�صادرة.
قطعة   301 ُو�صعت  فقد  �لعقار�ت  وبخ�صو�س 
منها  �لق�صاء  يد  حتت  وفالحية  عادية  �أر�صية 
�لق�صاء  يد  حتت  ُو�صع  كما  م�صادرتها،  متت   214
ودرت منها على  119 م�صكنا و27 حمال جتاريا �صُ
21 بناية �أخرى  87 و23 باالإ�صافة �إىل  �لتو�يل 

حمجوزة �أو م�صادرة.

رهنت نقابات قطاع �لرتبية تعليق �الإ�صر�بات 
يف �لقطاع بطريقة ��صتجابة م�صالح و�جعوط 
يف  �لفاعلني  خمتلف  بني  �مل�صرتكة  للمطالب 

�حلركة �الحتجاجية �حلالية.
ثانويات  ملجل�س  �لر�صمي  �لناطق  و�أو���ص��ح 
قطاع  يف  �الإ�صر�بات  �أن  روينة،  زبري  �جلز�ئر 
ت�صمل  و�إمنا  �لنقابات  على  تقت�صر  ال  �لرتبية 
با�صرو�  �ل��ذي��ن  و�الأ���ص��ات��ذة  �لعمال  خمتلف 
�صنو�ت  بعد  نقابية،  �أط��ر  دون  �حتجاجات 
للمطالب  �لرتبية  وز�رة  ��صتجابة  ع��دم  من 
م�صارعة  �صرورة  على  روينة  و�أكد  �لنقابية.  
�الأ�صا�صية  للمطالب  �ال�صتجابة  �إىل  �لو�صاية 
�مل�صرتكة بني خمتلف �لفاعلني يف هذه �حلركة 
�ل�صر�ئية  �لقدرة  ر�أ�صها  على  �الحتجاجية 

وبع�س  �ل�صن،  �صرط  دون  �لن�صبي  و�لتقاعد 
�لق�صايا �لرتبوية �مل�صتعجلة.

و�أ�صدى  رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون، 
�أو�مر  �الأخ��ري،  �ل��وزر�ء  جمل�س  �جتماع  خالل 
حو�ر  لفتح  و�ج��ع��وط  حممد  �لرتبية  لوزير 
و�الجتماعية  �ملهنية  �الأو�صاع  لتح�صني  يهدف 
باإعادة  توجيهات  �أ�صدر  كما  �لقطاع.  ملنت�صبي 

�لنظر يف �لقانون �خلا�س باالأ�صتاذ.
�إليه  دعت  �لذي  �الإ�صر�ب  م�صري  وبخ�صو�س 
�إن  ''�لكال''،  ممثل  قال  �لقطاع،  يف  نقابة   15
حركة  مطالب  متييع  لي�س  �لنقابات  ه��دف 
لل�صارع،  خ��رج��و�  �ل��ذي��ن  و�الأ���ص��ات��ذة  �لعمال 
تنظيمه  �ملزمع  �الإ�صر�ب  م�صري  يبقى  وبذلك 
رهني  �جل���اري  �ل�صهر  م��ن  و11  و10   9 �أي���ام 

طريقة تعاطي وز�رة �لرتبية مع ملف �ملطالب 
�مل�صتعجلة.

و�أكد على �صرورة �أن يكون �حلو�ر �لذي �أو�صى 
فعاال ومبخرجات  �ل��وزر�ء،  �جتماع جمل�س  به 
م�صتعجلة �لتطبيق بدل �صيا�صة �لت�صويف �لتي 

ر�ح �صحيتها �لكثري من �ملحا�صر �ل�صابقة.
وفيما تعلق بالقانون �خلا�س لالأ�صتاذ، فاأعرب 
وز�رة  د�ع��ي��ا  �مل��ل��ف،  م��ن  تخوفه  ع��ن  روي��ن��ة 
مت  �لذي  �خلا�س  �لقانون  تفعيل  �إىل  �لرتبية 
�لتو�صل �إليه بعد 3 �صنو�ت من �ملناق�صات قبل 
�أن يحال �إىل �أدر�ج �لو�صاية، معترب� �أن �إعادة 
�صيهدر  جديد  لقانون  و�لتاأ�صي�س  �مللف  فتح 
�صنو�ت �أخرى يف �لنقا�صات و�لعودة �إىل نقطة 

�ل�صفر يف هذ� �مللف �حل�صا�س.

وز�رة  �������ص�����درت    
و�جلماعات  �لد�خلية 
بيان  �أم�����س،  �ملحلية 
متابعتها  ف��ي��ه  ت��وؤك��د 
�أعو�ن �حلماية  لبع�س 
 230 وتوقيف  �ملدنية 
غدرهم  ب�صبب  ع���ون 
�ملنوطة  للم�صوؤولية 

لهم.
باأحكام  عمال  �أن��ه  لها  بيان  يف  �ل���وز�رة  وك�صف 
 106-11 �لتنفيذي  للمر�صوم   29 و   28 �ملادتني 
�لقانون  �ملت�صمن   ،2011 مار�س   06 يف  �مل���وؤرخ 
لالأ�صالك  �ملنت�صبني  باملوظفني  �خلا�س  �الأ�صا�صي 
�نتهاك  ت�صجيل  وبعد  �ملدنية  للحماية  �خلا�صة 
�أعاله  �ملذكورتني  �ملادتني  ملحتوى  وخطري  �صارخ 
وهوما  �ملدنية،  �حلماية  �أع��و�ن  بع�س  طرف  من 
بهم،  �ملنوطة  و�مل�صوؤوليات  للو�جبات  خيانة  بعد 

�صرب  �الأ�صا�صي  هدفه 
����ص��ت��ق��ر�ر و�مل�����ص��ا���س 
�ل�صلك  مب�����ص��د�ق��ي��ة 

نحو �لوطن و�ملو�طن.
�  تقرر كمرحلة �أوىل 
م��ب��ا���ص��رة �ج�����ر�ء�ت 
�لتوقيف ل� 230 عونا 
�مل��ادة  الأح��ك��ام  طبقا 
�ل��ق��ان��ون  م���ن   173

�الأ�صا�صي �لعام للوظيفة �لعمومية
�صد  �لق�صائية  �ملتابعة  �إج����ر�ء�ت  مبا�صرة   �

�ملعنيني كمرحلة ثانية.
�ملحلية  و�جل��م��اع��ات  �لد�خلية  وز�رة  جت��دد    �
هذ�  منت�صبي  جميع  تذكري  �لعمر�نية  و�لتهيئة 
�ملغر�صة  �ل��دع��و�ت  ور�ء  �الن�صياق  بعدم  �ل�صلك 
لزعزعة ��صتقر�ر هذه �ملوؤ�ص�صة �لعمومية �لنظامية، 

�لتي يكن لها كل �لتقدير و�لعرفان.

�لتي  �لطعون  �أغ��ل��ب  �الإد�ري����ة  �ملحاكم  رف�صت 
ب��ه��ا م��رت���ص��ح��ون يف ق��و�ئ��م ح���زب جبهة  ت��ق��دم 
�ل�صلم و�لتجمع  �لوطني وحركة جمتمع  �لتحرير 
حرة  قو�ئم  يف  ومرت�صحني  �لدميقر�طي  �لوطني 
من  ملفاتهم  رف�صت  �ملقبل  جو�ن   12 لت�صريعيات 
قبل �ل�صلطة �لوطنية �مل�صتقلة لالإنتخابات بحجة 

عدم تاأ�صي�س �لدعوة.
و�أ�صارت م�صادر �أن �لطعون �لتي تقدم بها �ملق�صيون 
من  �صلبيا  رد�  تلقت  �الأف��الن  قو�ئم  يف  �ملرت�صحون 
يف  �حل��زب  قو�ئم  خا�صة  �الإد�ري��ة  �ملحكمة  قبل 
واليات �مل�صيلة، باتنة، �لعا�صمة وتب�صة ي�صاف لها 
قائمتي �الأفالن يف والية ق�صنطينة وتلم�صان، وهو 
�مل�صتقبل  جبهة  قو�ئم  يف  ملرت�صحني  نف�صه  �ل�صاأن 

وحركة جمتمع �ل�صلم و�الأفالن يف تب�صة.
نا�صر  به  تقدم  طعن  �الإد�ري  �لق�صاء  ورف�س 
باتنة  والي��ة  �الأف��الن  قائمة  يف  �ملرت�صح  لطر�س 
�حلملة  م��دي��ري��ة  ت��ر�أ���س  و�أن  ل��ه  �صبق  و�ل���ذي 
�النتخابية للرئي�س �ل�صابق عبد �لعزيز بوتفليقة 
�صعيد  �الأع��م��ال  لرجل  بالن�صبة  نف�صه  و�الأم���ر    ،
در�جي عن د�ئرة بريكة و�صمري بور��س �لذي رف�س 

ملفه ب�صبب متابعة ق�صائية.
هي  �لعا�صمة  يف  �حل��زب  قائمة  �صجلت  حني  يف 
�الأخرى رف�س �أغلبية �لطعون �ملقدمة وياأتي على 

ر�أ�صها �لطعن �لذي تقدم به كل من �صو��صي طارق 
�لعقاري  و�لتي�صري  �لرتقية  لديو�ن  �ل�صابق  �ملدير 
�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  و�ب��ن��ة  �لبي�صاء  �ل���د�ر 
ي�صاف  بومهدي،  فتيحة  بومهدي  �حمد  �ل�صابق 
�لذي  كتو  ح�صان  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صهر  لهم 
تاأ�صي�س  عدم  بحجة  به  تقدم  �لذي  �لطعن  رف�س 

�لدعوة.
مرت�صحون  بها  تقدم  طعون   5 رف�صت  باملقابل 
نف�صه  �ل�صاأن،  وهو  �مل�صيلة  والي��ة  يف  �الأف��الن  عن 
وكذلك  �لدفلى  عني  والي��ة  يف  لالأرندي  بالن�صبة 

�الأمر بالن�صبة لواليتي ق�صنطينة وتلم�صان.
�لع�صوي  �ل��ق��ان��ون  م���ن   206 �مل�����ادة  وت��ن�����س 
�أي تر�صيح  �أن يكون رف�س  باأنه يتعني  لالنتخابات 
�صريحا  قانونيا  تعليال  معلال  مرت�صحني  قائمة  �أو 
ح�صب �حلالة بقر�ر من من�صق �ملندوبية �لوالئية 
�لرف�س  ق��ر�ر  يبلغ  �أن  ويجب  �مل�صتقلة  لل�صلطة 
بالرت�صح  �لت�صريح  �إي��د�ع  تاريخ  من  �أيام   8 خالل 
�ل�صلطة  من  بقر�ر  �أي��ام   4 �لتاريخ  متديد  وميكن 

�لوطنية لالنتخابات.
قابل  �لرف�س  ق��ر�ر  ب��اأن  نف�صها  �مل��ادة  يف  وج��اء 
�إقليميا  �ملخت�صة  �الإد�ري��ة  �ملحكمة  �أم��ام  للطعن 
خالل 3 �أيام �بتد�ء من تاريخ تبليغه بينما تف�صل 

�ملحكمة �الإد�رية يف �أجل يومني.

�الثنني،  �ليوم  �جلوية،  �الأر�صاد  م�صالح  �إعلنت 
�أم�س  عرفتها  �لتي  �جلوية  �لتقلبات  ح�صيلة  عن 
�لوطن.  يف والية  �لعديد من واليات  م�صتوى  على 
منت  على  كانا  �صخ�صني،  جثتي  �نت�صال  مت  باتنة، 
حني  يف  �الأم��ط��ار،  م��ي��اه  جرفتهما  ف��الح��ي  ج���ر�ر 
�مدوكال،  بلدية  يف  �حل��ادث  ووقع  �آخ��ر،  �إنقاذ  مت 
بوالية  �أما  �ل�صطح،  �مل�صمى  باملكان  بريكة  د�ئ��رة 
مت  �ل�صو�مع،  �ملطارفة  بلدية  بال�صبط  �مل�صيلة، 
�لقيام بعملية �مت�صا�س مياه �الأمطار عرب خمتلف 
�لو�د  حافة  من  مركبتني  �إخ��ر�ج  مت  كما  �الأماكن، 

ومركبة من ج�صر.
�جل��د�ر  �نهيار  ت�صجيل  مت  بو�صعادة،  وببلدية 

حو�يل  طوله  لالأ�صاتذة  �لعليا  باملدر�صة  �خلارجي 
�لقيام  �إىل  باالإ�صافة  ب�صرية  خ�صائر  دون  م،   50
�أم��اك��ن  ب��ع��دة  �الم��ط��ار  م��ي��اه  �مت�صا�س  بعملية 
بالبلدية، ومت �إنقاذ �صخ�صني كانا على منت �صاحنة 
�ملويجن  و�د  مبنطقة  �الم��ط��ار  مب��ي��اه  حم�����ص��ورة 
على  كانو�  �أ�صخا�س   5 �إنقاذ  مت  �صرور،  بن  وبلدية 
و�د  مبنطقة  �المطار  مبياه  حم�صورة  �صاحنة  منت 

زهاين.
كما مت �نقاذ 3 �أ�صخا�س كانو� على منت �صيارة جرفتها 
مياه �المطار بو�د �لدخان، وبوالية برج بوعريريج، 
مياه  �مت�صا�س  بعملية  �لقيام  مت  تقلعيت،  بلدية  يف 

�الأمطار �أمام مقر �لدرك �لوطني. 

مع  �صحفية  مقابلة  يف  بلحيمر،  و�ع��ت��رب 
''�النتخابات  �أن  �جل��ز�ئ��ري''،  ''�لغد  يومية 
�إليه  �لو�صول  بد  وال  دوري  �صيا�صي  موعد  هي 
و�أن ت�صريعيات يونيو 2021 �صتجرى يف وقتها 
كما قرر رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
كل  �إليه  �صيدعى  �النتخابي  �ملوعد  هذ�  كون 
عن  و�لتعبري  باأ�صو�تهم  ل���الإدالء  �ملو�طنني 

�آر�ئهم باختيار ممثليهم''.
�جلمهورية  رئي�س  �لتز�م  �أن  �لوزير  و�أو�صح 
للفئات  و����ص��ع��ا  �مل��ج��ال  ''ف��ت��ح  �ل��ربمل��ان  بحل 
من  �جل��دي��دة  �ل�صيا�صية  و�ل��ن��خ��ب  �ل�صابة 
خالل قانون �نتخابات جديد من �صاأنه �صمان 
جملة من �ل�صمانات وطريقة ت�صويت حديثة 
�ملنا�صفة  ومبد�أ  �لن�صبي  �القرت�ع  على  تعتمد 
�مل�صاركة، كما ت�صمن  �ل�صباب على  مع ت�صجيع 
نقطة مهمة وهي �ملحافظة على �ملال بعيد� عن 

�أي تاأثري على �الختيار �حلر للناخبني''.
با�صم  �لناطق  �أكد  �القت�صادي،  �جلانب  ويف 
�حلكومة �أن نتائج �ملخطط �ال�صتعجايل �لذي 

رئي�س  توجيهات  �صوء  على  �حلكومة  و�صعته 
�أقرب �الآجال'' وذلك  �جلمهورية �صتظهر ''يف 
بف�صل رقمنة �لكثري من �لقطاعات �لتي �أعطت 

''حركية مميزة لالقت�صاد''.
�أكد  �مل��رك��ب��ات،  �صناعة  ملف  يخ�س  وفيما 
دفرت  و���ص��ع  على  تعمل  �ل��دول��ة  �أن  بلحيمر 
لكل من يريد خو�س غمار هذه  �صروط �صارم 
ال  حتى  نخو�صها  �أن  بد  ''ال  �لتي  �ل�صناعة 
�جلاهزة  �ملركبات  ��صتري�د  على  فقط  نعتمد 

�لتي ت�صكل عبئا على �خلزينة �لعمومية''.
و�أ�صاد �ملتحدث يف ذ�ت �ل�صياق بتجربة وز�رة 
�مليكانيكية  �ل�صناعات  يف  �لوطني  �ل��دف��اع 
�ل��ن��اج��ح��ة'' الأنها  ''�ل��ت��ج��رب��ة  ب���  وو���ص��ف��ه��ا 
تعتمد  و��صحة  و��صرت�تيجية  خطة  �عتمدت 
�لعاملة  �ليد  وت��اأه��ي��ل  تكوين  ���ص��رورة  على 
به  �أ�صاد  �لذي  �الأمر  وهو  �لتكنولوجيا،  ونقل 
دعوته  خالل  من  �صخ�صيا  �جلمهورية  رئي�س 
�لوطني  �لدفاع  بوز�رة  �القتد�ء  �صرورة  �إىل 

و�نتهاج ��صرت�تيجيتها.

بلحيمر.. النتخابات الت�شريعية 
�شتجرى يف وقتها

الق�شاء الإداري يرف�ش طعون 
املق�شيني من ت�شريعيات 12 جوان

الأمطار الغزيرة وال�شيول تخلف 
�شحايا يف عدة وليات

وزارة الداخلية توقف 230 عون حماية مدنية 

جّراد لل�شحفيني: مكافحة الأخبار الزائفة رهان الإعالم الوطني

رئي�ش اجلمهورية يرد العتبار لـ حممد ال�شديق بن يحي 

وزارة العدل تك�شف عن حجم الأمالك املحجوزة 

الإ�شرابات لوقف  الرتبية  لعمال  ا�شتعجالية  مطالب   3
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اأكد وزير االت�شال الناطق الر�شمي با�شم احلكومة، عمار بلحيمر، اأم�س االثنني، اأن االنتخابات الت�شريعية 
املجال  للمواطنني  و�شيكون  اجلمهورية''  رئي�س  قرر  كما  وقتها  يف  ''�شتجرى  املقبل  يونيو   12 يف  املقررة 

الختيار ممثليهم بكل حرية.
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بخ�شو�ص الت�شريعيات وا�شترياد ال�شيارات اجلديدة
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بو�سارب  ال�سهيد  قــريــة  �سكان  يطالب 
عن  ببلدية  عمار  اأوالد  وم�ستة  يو�سف 
جا�سر يف والية باتنة، ال�سلطات الوالئية 
فجر  منذ  املمتدة  معاناتهم  اإىل  االلتفات 
التهمي�ص  املعنيون  وا�ستنكر  اال�ستقالل، 
خا�سة  الب�سيطة،  احلياة  �سروط  وانعدام 
الطبيعي  الــغــاز  �سبكة  بانعدام  تعلق  مــا 
يف  البوتان  غاز  قــارورات  على  واعتمادهم 

الطهي والتدفئة.
البوتان  غــاز  قـــارورات  اأن  ال�سكان  وذكــر 
تراكم  نتيجة  كاهلهم  اأثــقــل  واملــــازوت، 
كذلك،  النقل  تكاليف  وارتفاع  امل�ساريف 
انخفا�ص  مـــع  مــعــانــاتــهــم  تـــــزداد  فــيــمــا 
الكثريون  يلجاأ  حيث  احلــــرارة  ـــات  درج
ملقاومة  منهم  حماولة  يف  االحتطاب  اإىل 
ال�سقيع، فيما تطرقوا اإىل معاناة االأطفال 

ــن، حــيــث تــتــحــول حــجــرات  ــس ــدر� ــم ــت امل
اإىل  االبتدائيات  م�ستوى  على  التدري�ص 
التدفئة  نق�ص  ب�سبب  بــثــالجــات  اأ�ــســبــه 

واالعتماد على مادة املازوت.
التو�سيالت  م�سكل  اأي�سا  اأثــاروا  املعنيون 
ت�سكله  وما  الكهرباء  الأ�سالك  الع�سوائية 
اأبنائهم  وحياة  حياتهم  على  اأخطار  من 
االنقطاعات  عــن  احلــديــث  دون  ال�سغار، 
اأوقــات  يف  خا�سة  امل�ستمرة  الكهربائية 
را�سلوا  اأنــهــم  امل�ستكون  وك�سف  الــــذروة، 
م�سروع  ت�سجيل  اأجل  من  الو�سية  اجلهات 
اأن  غــري  الكهرباء  �سبكة  وتو�سيع  الــغــاز 

نداءاتهم مل جند اٱذانا �ساغية.
م�سالح  اأن  ذكـــرت  املــحــلــيــة  الــ�ــســلــطــات 
�سونلغاز  قامت مبعاينة جميع املناطق التي 
تعاين من غياب الربط بالكهرباء، اأما فيما 

يتعلق مب�سروع الغاز فقد اأو�سحت مديرية 
الطاقة اأن امل�سروع �سينطلق يف تلك امل�ساتي 
مب�ساتي  االأ�ــســغــال  انتهاء  بعد  مبا�سرة 

حدودية تابعة لبلدية زانة البي�ساء.

50 م�سكن ترقوي مدعم  عرب �سكان حي 
عن  بــاتــنــة،  واليـــة  يف  ال�سمرة  ببلدية 
حلالة  ال�سريع  الــتــدهــور  مــن  تــذمــرهــم 
اأن  بعد  ال�سكني،  التجمع  داخل  الطرقات 
يقارب  ما  التهيئة منذ  م�سروع  ا�ستفاد من 

الثالثة اأ�سهر.
ــن انــتــقــلــوا مـــوؤخـــرا اإىل  ــذي الــ�ــســكــان ال
ا�ستغربوا  الت�سييد،  حديثة  م�ساكنهم 
ـــــاز الـــذي  ــعــيــوب املــرتتــبــة عـــن االإجن ال
بالمباالة  منددين  بالربيكوالج،  و�سفوه 
العام،  املال  وهدر  امل�سروع  على  القائمن 
املخ�س�سة  املــالــيــة  احلــ�ــســ�ــص  وتــبــديــد 
احلي  �سكان  وا�ستنكر  احل�سرية،  للتهيئة 
خملفات امل�سروع والتي �ساهمت يف ت�سويه 
طويل  وقــت  مير  مل  الــذي  اجلديد  احلــي 
بعد  االأخــري  بهذا  ال�سكان  ا�ستقرار  على 
�سكناتهم  بت�سييد  ال�سعداء  تنف�سوا  اأن 
�سوء  خلف  حيث  �سنوات،  منذ  املنتظرة 

تزفيت وتعبيد الطرقات يف  ظهور العديد 
من احلفر والت�سققات، اإ�سافة اإىل عرقلة 
الراجلن  تالحق  ومتاعب  ال�سري،  حركة 

واأ�سحاب ال�سيارات على حد �سواء.
زادها  التي  للطرقات  ال�سيئة  الو�سعية 
ال�سكان  دفعت  ــار،  ــط االأم ت�ساقط  �ــســواء 
املطالبة بالت�سديد على مراقبة االإجنازات 
من  امل�ساريع  ت�سهده  ملا  التجاوزات،  وك�سف 
رداءة يف  النوعية، والتي تعود  غالبا اإىل 
لتهيئة  بها  املعمول  املعايري  احــرتام  عدم 
الطرقات، خا�سة واأن هذه االأخرية ح�سب 
ما اأ�سار اإليه املعنيون اأجنزت يف يوم ماطر 
ما يتنافى ح�سبهم وهذا النوع من امل�ساريع،  
بانتقالهم  ال�سكان  فرحة  معها  لتتبخر 
باإعادة  اإىل �سكناتهم، وذلك و�سط مطالب 
الــتــزفــيــت مــن جــديــد، ملــا قــد يــزيــد من 
متاعبهم يف حال عدم اال�ستعجال والنظر 

حفيظة. بيف الو�سع.

�شكان قرية الثعالب 
ي�شتكون اإق�شائهم

 من التنمية
ببلدية  الثعالب  م�ستتة  �سكان  ينا�سد 
ال�سلطات  بــاتــنــة،  واليـــة  يف  بــريــكــة 
جملة  يف  للنظر  الــتــدخــل  الــوالئــيــة 
فيها  تتخبط  التي  التنموية  امل�ساكل 
االإق�ساء  ا�ستنكروا  حيث  منطقتهم، 
مغيبة  القرية  اأن  وقــالــوا  والتهمي�ص 

متاما عن خمططات التنمية للبلدية.
وعـــرب مــ�ــســتــكــون عــن ا�ــســتــيــائــهــم من 
�سمت  اأمــام  التنموية  امل�ساكل  تراكم 
ال�سمت  التزمت  التي  الو�سية  اجلهات 
بغياب  تعلق  ما  خا�سة  معاناتهم،  حيال 
اإىل  ال�سكان  وتطرق  ال�سروريات،  بع�ص 
الريفية  الكهرباء  يف  الــفــادح  النق�ص 
لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  انــعــدام  وكــذا 
�سابقا  ا�ستفادت  املنطقة  اأن  وذكـــروا 
اإجنــاز  ومت  باملياه  للتزود  م�سروع  مــن 
منازلهم  ت�سل  مل  املياه  لكن  ال�سبكة، 
جافة،  بقيت  وحنفياتهم  ال�ساعة  حلد 
قــنــوات  ـــدام  ـــع ان اإىل  ــوا  ــرق ــط ت كــمــا 
مع  امل�سافة  قرب  رغم  ال�سحي  ال�سرف 
باجلامعة  اخلا�سة  الرئي�سية  ال�سبكة 
امل�سالك  انعدام  اأعابوا  فيما  وال�سكنات، 
زاد  والتي  العزلة  فك  م�ساريع  وغياب 
ف�سل  يف  خا�سة  معاناتهم  من  غيابها 
امل�ستكون  تطرق  االأخــري  ويف  ال�ستاء، 
والتي  االبتدائية  املدر�سة  و�سعية  اإىل 

يتمـدر�ص فيها اأزيد من 300 تلميذ.
ح�صام �لدي��ن. ق�صميحة. ع

ك�ضف مدير الن�ضاط الجتماعي والت�ضامن حمليا حممد الأمني رحايلية، عن اإعادة فتح مركز اإعادة الرتبية اإناث الكائن مبدينة باتنة
 بعد 6 �ضنوات  من الغلق ب�ضبب اأ�ضغال اإعادة التهيئة.

مع  بالتن�سيق  كانت  التي  االحتفالية 
وال�سحفين  املرا�سلن  جمعية  مكتب 
ام�ساء  �سهدت  باتنة،  بوالية  االورا�ص 
اإدارة  مــع  ــاون  ــع وت �ــســراكــة  اتفاقية 
االأ�سا�ص  يف  تهدف   ،01 باتنة  جامعة 
التن�سيق  و  التعاون  ج�سور  توطيد  اإىل 
االإعالمي  امليدان  يف  باتنة  جامعة  مع 
يتعلق  فيما  خا�سة  االأوىل،  بالدرجة 
ت�سلط  درا�سية  ــام  واأي نــدوات  بتنظيم 
�سلة  ذات  متعددة  جوانب  على  ال�سوء 
امل�ساههمة  جانب  اإىل  املتاعب  مبهنة 

االإعــالم  علوم  ق�سم  طلبة  تكوين  يف 
من  ال�سيما  باتنة  بجامعة  واالت�سال 
هذه  تــنــدرج  كما  التطبيقي،  اجلــانــب 
املكتب  عمل  برنامج  �سمن  االإتفاقية 
اجلديد جلمعية ااملرا�سلن وال�سحفين 
االورا�ص بوالية باتنة برئا�سة الزميل 
ج�سور  مد  اىل  والــرامــي  اأرزقـــي  ه�سام 
التوا�سل مع خمتلف الهيئات واملوؤ�س�سات 
لدور  تفعيال  املدين  املجتمع  وفعاليات 
االعالم يف التعاون مع جميع القطاعات 

بوالية باتنة.

ا�ستنكر �سكان م�ستة عن تا�سة ببلدية 
�سيا�سة  باتنة،  واليــة  يف  العيون  راأ�ــص 
التنموية  امل�ساريع  جت�سيد  يف  املماطلة 
واإيجاد حلول للم�ساكل التي طرحت من 
قبل على املجل�ص ال�سعبي البلدي، حيث 
املعي�سي  الو�سع  من  ا�ستياءهم  اأبـــدوا 
مطالبن  حقهم  يف  املمار�ص  والتهمي�ص 
اأر�ص  على  وعــودهــم  جت�سيد  ب�سرورة 

الواقع.
"االأورا�ص  مــع  حديثهم  ويف  ال�سكان 
نيوز"، اأبدوا ا�ستياءهم جراء ما يعانونه 
�سروريات  ـــى  اأدن غــيــاب  ظــل  يف  يوميا 
بامل�ساريع  تعلق  ــا  م خــا�ــســة  احلـــيـــاة، 
التنموية والتهيئة العمرانية يف امل�ستة، 
حيث اأكدوا باأن معظم امل�ساكل املطروحة 
قبلهم  ــن  م لــهــا  الــتــطــرق  �سبق  ــي  ــت وال
واأع�سائه  البلدية  رئي�ص  على  وعر�سها 
مت التغا�سي عنها ومل حتل هذا ح�سب ما 
�سرحوا به، حيث اأ�ساروا الأزمة العط�ص 
امل�ستمرة معهم واملالزمة لهم حيث اأكدوا 
باأن نف�ص احلالة بقي على عهدها حيث 
حنفيات  عن  الغائبن  اأبــرز  املــاء  يبقى 
اأجنزت  املياه  �سبكة  اأن  حيث  منازلهم 
لكن االأ�سا�ص بقي منعدما الأ�سباب تبقى 

غام�سة اأو مرتبطة باإجناز هذا امل�سروع، 
باملياه  التزويد  م�سدر  باأن  اأ�ساروا  حيث 
ي�ستفيدون  باأنهم  اأكــدوا  كما  يجهز،  مل 
مرة  للبلدية  تــابــع  مــيــاه  �سهاريج  مــن 
�سراء  عليهم  يحتم  ممــا  ــوم  ي  28 كــل 
معاناتهم  اأي�سا  واأردفــوا  املياه،  �سهاريج 
احلفر  وانت�سار  الطرقات  اهـــرتاء  مــن 
معزولن  �سبه  اأ�سبحوا  حيث  واملطبات 
عديد  ا�ستكى  فيما  املناطق،  باقي  عن 
البناء  من  ا�ستفادتهم  عدم  من  ال�سكان 
اأول امل�سجلن يف  الريفي رغم كونهم من 
عديد  زالت  ال  حيث  اال�ستفادة،  قوائم 
اأكواخ  برتبة  منازل  يف  تقبع  العائالت 
يف  يعانون  منزاًل  حتى  ت�سبه  ال  واأخرى 

�سمت وحرمان.
النقل  مللف  ــاروا  ــس اأ� ال�سعيد،  ذات  يف 
يف  ــوداء  �ــس نقطة  يعد  الـــذي  املــدر�ــســي 
طرح  مت  حيث  الــعــيــون،  راأ�ـــص  بلدية 
مناق�سة لكراء و�سائل النقل، لكن بقيت 
معاناة  لتتوا�سل  حالها،  على  لقمان  دار 
كــونــهــم منطقة  مــع  الــتــالمــيــذ خــا�ــســة 
حدودية مع بلدية الق�سبات وبعيدة عن 
راأ�ص العيون مما ي�سعب عليهم االلتحاق 

مبقاعد الدرا�سة.

جامعة باتنـة 1 حتتفي بال�شحفيني 
يف يومهم العاملي

اأزمة املياه تالحق �شكان م�شتة 
عني تا�شة براأ�س العيون

طيلة  املرفق  خ�سع  اأن  بعد  ذلــك  ياأتي 
تهيئة  ــادة  اإع الأ�سغال  ال�سابقة  الفرتة 
و�سيانة كاملة لكل اأجزائه التي اهرتاأت 
تاريخ  يــعــود  ـــذي  ال ــركــز  امل قـــدم  بفعل 
حيث  الثمانينات،  بــدايــة  اإىل  بنائه 
املركز  منها  ا�ستفاد  التي  العملية  مكنت 
يف  تــدهــور  ــذي  ال املبنى  وجــه  تغيري  مــن 
ال�سنوات االأخرية وجعله الئقا ال�ستقبال 
ــن فــئــة الــقــا�ــســرات من  ــه م املــحــوالت ل
يف  بهن  والتكفل  االأحــداث  قا�سي  طرف 
ظروف ح�سنة، و�سهدت فرتة غلق املركز 
ي�سيف  به،  كن  اللواتي  الفتيات  حتويل 
والت�سامن،  االجتماعي  الن�ساط  مدير 
غرار  على  املجاورة  الواليات  مراكز  اإىل 

ق�سنطينة وتب�سة.
ويعاين املركز الذي ت�سل طاقة ا�ستيعابه 
الق�سوى ح�سب ذات امل�سوؤول اإىل 60 فتاة 
الرتبوي  الطاقم  يف  النق�ص  بع�ص  مــن 
اهتماما  تتطلب  الفئة  هذه  واأن  ال�سيما 
خ�سو�سياته،  لــه  معها  والتعامل  بالغا 
هذا  اإدارة  تبذل  امل�سوؤول  ذات  وح�سب 
الوطني  الت�سامن  لقطاع  التابع  املركز 
عليه  وت�سرف  املــراأة  وق�سايا  واالأ�ــســرة 
والت�سامن  االجتماعي  الن�ساط  مديرية 
جهودا كبرية من اأجل خلق اأجواء مالئمة 
العدالة  عن طريق  له  املحوالت  للفتيات 
ومتكينهن من بع�ص الرتب�سات التكوينية 

النواحي  خمتلف  من  بهن  التكفل  وكــذا 
بطريقة ت�سمح باإدماجهن داخل املجتمع 

من جديد.
من  اإنـــاث  الرتبية  ـــادة  اإع مــركــز  ويــعــد 

تابعن  متخ�س�سا  مــركــزا   14 اإجــمــايل 
والت�سامن  االجتماعي  الن�ساط  ملديرية 
مـــوزعـــن عــلــى عديد  بــاتــنــة  بـــواليـــة 

البلديات.

ا�صتفاد من عملية اإعادة التهيئة

بلديـة عني جا�صـر

حي 50 م�صكن بال�صمرة

فتح مركز اإعادة الرتبية لالإناث بعد 6 �شنوات من الغلق بباتنة

الغاز حلم �شكان القرى وتالميذ يتمدر�شون
 و�شط ظروف مزرية

�شكان ي�شتكون الغ�س يف اإجناز الطرقات

حمليات رمضان كريمالثالثاء  22 برير 2971/ 04  ماي  2021 املوافق لـ 22  رم�ضان 041442

ل معظم م�صاكلهم مل تحُ

الإعالمية من �ضحفيي  الأ�ضـرة  تكرمي  اإىل  باتنة1 احلاج خل�ضر،  الأول، جامعة  اأم�س  ليلة  بادرت، 
ومرا�ضلي خمتلف املوؤ�ض�ضات، تزامنا والحتفال باليوم العاملي لل�ضحافة وحرية التعبري.

 فيما مت اإم�صاء اتفاقية بني جمعية املرا�صلني وال�صحفيني واجلامعة
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بلدية بريـكة



اأم البواقـــي

عبد �لهادي. ب

�سطيف

احلملة  هذه  اأن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
�سهر  بــعــد  �ــســريــعــة  ــــرية  وت �ــســتــعــرف 
عديد  عقد  بعد  وهذا  الف�سيل  رم�سان 
املكلفة  للجنة  التن�سيقية  االجتماعات 
احلبوب  تعاونية  من  واملكونة  باملتابعة 
الفالحية  والغرفة  اجلافة  والبقول 
ــــاد الــفــالحــيــة، كــمــا دعـــت ذات  واحت
امل�ساركة  اإىل �سرورة  الفالحن  امل�سالح 
لتعاونية  املحا�سيل  دفـــع  عملية  يف 
والبقول اجلافة خا�سة منتوج  احلبوب 

اقت�سادية  اأهمية  يكت�سي  الذي  ال�سعري 
كربى يف البالد.

والبقول  احلــبــوب  تعاونية  بــدورهــا 
اجلافة لوالية خن�سلة �سخرت 3 نقاط 
اجلنوبية  باملنطقة  املحا�سيل  جلمع 
ومنطقة  العقلة  منطقة  غـــرار  عــلــى  
�سخرت  كما  امليتة،  ومنطقة  حليفاية 
احل�ساد  بحملة  ــة  اخلــا�ــس ـــات  ـــي االآل
الربط،  واآالت  جـــرارات  مــن  والــدر�ــص 
اإىل  الــفــالحــن  املــ�ــســالــح  ذات  ودعـــت 

اأجل  مــن  البنكية  ح�ساباتهم  تقدمي 
بعد  املالية  م�ستحقاتهم  من  اال�ستفادة 

جمع املح�سول.
نق�ص  احلايل،  الفالحي  املو�سم  ويعرف 
�سلبا  ــر  اأث مــا  وهــو  االأمــطــار  ت�ساقط  يف 
ال�سمالية  باملنطقة  االإنتاج  مردود  على 
حوايل  بها  االإنتاج  ي�سل  ان  يتوقع  التي 
150 األف قنطار بامل�ساحات امل�سقية من 
جمموع امل�ساحة املزروعة التي بلغت هذا 

املو�سم 107 اآالف هكتار.

قطاع  منت�سبي  ـــــداءات  ن تــتــوا�ــســل 
ال�سحة بوالية اأم البواقي، من اأجل رفع 
م�ست�سفى  اإجنــاز  م�سروع  عن  التجميد 
البواقي،  اأم  مبدينة  �سرير   240 ب�سعة 
انتهاء  فـــور  املــ�ــســروع  تــوقــف  اأن  بــعــد 
الدرا�سة التقنية للم�ست�سفى خالل �سنة 

.2014

ياأتي ذلك و�سط االكتظاظ الذي يعرفه 
و"ابن  بو�سياف"  "حممد  م�ست�سفى 
القليلة  االأ�سهر  خالل  خا�سة  �سيناء" 
معترب  ــدد  ع ت�سخري  ظــل  يف  املا�سية، 
"كورونا"،  مر�سى  لفائدة  االأجنحة  من 
مدينة  م�ست�سفى  ا�ستالم  ينتظر  كما 
خالل  �سرير   240 ب�سعة  مليلة   عــن 

اأكدته  ما  ح�سب  املقبل،  جويلية  �سهر 
والذي  امل�سروع،  على  امل�سوؤولة  املقاولة 
يعد مك�سب طبي هام ل�سكان مدينة عن 
مليلة، خا�سة واأنه مت جتهيز امل�ست�سفى 
باأحدث املعدات الطبية املتطورة بغالف 
مايل يتجاوز 100 مليار �سنتيم ح�سب ما 

اأكدته مديرية التجهيزات العمومية.

م�ست�سفى  مــ�ــســروع  يــخــ�ــص  ــمــا  ــي وف
فقد  كر�سة،  وعن  فكرون  عن  مدينتي 
والتي  االأ�سغال  بعث  اإعــادة  موؤخرا  مت 
توقفها  بعد  باملائة،   60 ن�سبة  جتاوزت 
جتهيز  يف  االنطالق  على  االتفاق  حلن 
املعايري  حترتم  بخ�سو�سية  امل�ست�سفى 

ال�سحية.

التعليم  ــذة  ــات ــس اأ� اإ�ـــســـراب  يــتــوا�ــســل 
ـــرب  خمتلف  االبـــتـــدائـــي واملــتــو�ــســط ع
خن�سلة،  بــواليــة  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات 
مت  فيما  الــتــوايل،  على  الثالث  لالأ�سبوع 
مقر  اأمـــام  احتجاجية  وقــفــات  تنظيم 

مديرية الرتبية.
مبطالبهم  مت�سكهم  االأ�ــســاتــذة  واأبـــدى 

االأجور  رفع  راأ�سها  على  والتي  وحقوقهم 
وحت�سن القدرة ال�سرائية واإعادة تفعيل 
قانون التقاعد الن�سبي امل�سبق، كما طالبوا 
 266/14 الــر�ــســوم  تطبيق  بــ�ــســرورة 
الت�سنيف  توحيد  مــع  الرجعي  بــاأثــره 
اجلمهورية،  رئي�ص  بــوعــود  والــتــذكــري 
منذ  املرتاكمة  املالية  املخلفات  ت�سوية 

مدة اإ�سافة اإىل حتديد يوم خا�ص ل�سب 
املطالب،  من  وغريها  ال�سهرية  رواتبهم 
خمتلف  عرب  االإ�سراب  ن�سبة  بلغت  وقد 
متو�سطات  ــن  م ــويــة  الــرتب املــوؤ�ــســ�ــســات 
عرب  باملائة   100 ــوايل  ح وابتدائيات 
اأكده  ما  ح�سب  الوالية  بلديات  خمتلف 
نيوز"،  لـ"االورا�ص  املحتجون  االأ�ساتذة 

بحقوقهم  مت�سكهم  اإىل  ـــاروا  اأ�ـــس كــمــا 
ـــرك اجلــهــات  ـــدم حت خــا�ــســة يف ظـــل ع
الو�سية والنظر ب�سكل جدي يف مطالبهم 
امل�سروعة ح�سبهم، واإخراجهم من املعاناة 
عديد  يف  يتخبط  قطاع  يف  يعي�سها  التي 
امل�ساكل م�ستغربن بعدم حترك ال�سلطات 

واتخاذ قرارات يف هذا.

ـــص، عــــدد من  ـــ� ــت لــيــلــة اأم ــس عــا�
من  القريبة  ال�سكنية  املجمعات 
يف  نعمان  �سوق  مبدينة  االأوديــــة 
والية اأم البواقي، حالة من الرعب 
وامتالء  القوية  ال�سيول  ب�سبب 
االأودية املحيطة مب�ساتي البلدية.

هذا ال يزال �سكان امل�ساتي التابعة 
نعمان،  ــوق  ــس � لـــدائـــرة  اإقــلــيــمــيــا 
التي  الفي�سانات  خطر  يواجهون 
ال�سكنية  املجمعات  تهدد  اأ�سحت 
واأن  خا�سة  االأوديــة،  من  القريبة 
من  بعدد  حميطة  امل�ساتي  اأغــلــب 
على  خطرا  ت�سكل  التي  ـــة  االأودي

حياة املقيمن بالقرب منها.
البلدية  ا�ستفادة  رغم  ذلك  ياأتي 
الدرا�سات  مالية  الإمتام  اأغلفة  من 

اأ�سغال  يف  ـــطـــالق  واالإن التقنية 
حواجز  واجنــاز  االأوديـــة  تنظيف 
ال�سكانية  املجمعات  �سكان  حتمي 
القريبة منها من خطر الفي�سانات، 

لكنها مل تنطلق االأ�سغال بها بعد.
البلدية  اأن  اأ�سار  البلدي،  املجل�ص 
حتــوي على عــدد من االأوديـــة، ما 
درا�سات  اإجنـــاز  اإعـــادة  ي�ستدعي 
تقنية، و تدخل ال�سلطات الوالئية 
اإ�سافية  مالية  اأغلفة  البلدية  ملنح 
تنظيفها،  عملية  يف  لــالنــطــالق 
ال�سكنية  املــجــمــعــات  وحــمــايــة 
الــقــريــبــة مــنــهــا، لــتــفــادي تــكــرار 
عرفتها  التي  الفي�سانات  �سيناريو 

البلدية خالل ال�سنوات املا�سية.

اأنــــــــــهــــــــــت 
مـــــديـــــريـــــة 
االأ�ـــــســـــغـــــال 
الــعــمــومــيــة 
اأم  بــــواليــــة 
ــــي،  ــــواق ــــب ال
ــــــال  ــــــغ ــــــس اأ�
الــتــكــ�ــســيــة 

ثـــــنـــــائـــــيـــــة 
البلدي الرابط بن  الطبقة للطريق 
"عن  وم�ستة  عمار"  "راجعي  قرية 
لدائرة  اإقليميا  التابعة  برهو�ص" 
�سيانة  اأ�سغال  �سمن  وذلك  م�سكيانة، 
م�سافة  على  الطريق  تاأهيل  واإعــادة 

كلم.  3.7
املمر  ت�سليم  مــوؤخــرا  مت  وقــد  هــذا 
وكذا  احلديدة  ال�سكة  على  العلوي 
املوؤ�س�سات  طرف  من  الطريق  مقطع 

ــــة  ــــف ــــل ــــك امل
بــــــاالإجنــــــاز 
بــبــومــردا�ــص 
�سمن  ـــك  وذل
م�سروع اجناز 
ــــة  ــــي ازدواج
الـــــطـــــريـــــق 
رقم  الوطني 
الــرابــط   10
بن مدينتي عن البي�ساء وم�سكيانة، 
فيما ر�سدت ال�سلطات الوالئية، مبلغ 
برامج  لفائدة  �سنتيم،  مليار   165
ومناطق  للتنمية  البلدية  املخططات 
اأم  والية  بلديات  م�ستوى  على  الظل 
البواقي، من بينها 110 مليار �سنتيم 
وا�ستكمال  "الظل"،  مناطق  لفائدة 
مبختلف  وربطها  عنها،  العزلة  فك 

ال�سبكات احليوية.

انطلقت حملة احل�ضاد والدر�س باملنطقة اجلنوبية بولية خن�ضلة، حيث تتوقع امل�ضالح الفالحية اإنتاج اأزيد من 740 األف قنطار 
من احلبوب خالل املو�ضم الفالحي اجلاري.

طالبوا بالتحقيق يف قرار منح م�صاريع �صياحية

الوايل طالب مبراعاة النوعية يف الإجناز

يعي�صون ليايل رعب كلما ت�صاقطت الأمطار

م�صكيانة

بئر حدادة

تخ�س القرى واملدا�صر

ـــدد عـــدد مــن فــالحــي بــلــديــة عن  ن
�سطيف  ــة  والي جنوب  الواقعة  ــان  ومل
ــي  ــس بــاال�ــســتــنــزاف احلــا�ــســل يف االأرا�
ا�ستغاللها  اأجل  من  للزراعة  ال�ساحلة 
يف  ا�ستثمارية  مــ�ــســاريــع  جت�سيد  يف 
الفالحون  ــد  واأك القطاعات،  خمتلف 
ـــرورة فــتــح حتــقــيــقــات مـــن طــرف  �ـــس
اجلهات املعنية يف ق�سية ا�ستنزاف هذه 

االأرا�سي اخل�سبة وامل�سقية.
املت�سررين  الــفــالحــن  اأحـــد  ويــقــول 
بقرار  تفاجاأ  اأنــه  الو�سعية  هــذه  من 
تخ�سي�ص م�ساحة وا�سعة من االأرا�سي 
امتياز  عقد  طــريــق  عــن  ميلكها  الــتــي 
جنوم،   05 من  فندق  ت�سييد  اأجــل  من 
ال�سادر  للقرار  الفالح  ذات  وا�ستغرب 
مت�سائال عن �سر حتويل اأر�سية زراعية 
خمتلف  ــاج  ــت الإن خم�س�سة  وم�سقية 
اخل�سر اإىل م�سروع �سياحي دون مراعاة 

الطابع الفالحي لهذه املنقطة، وح�سب 
حد  اإىل  و�سل  االأمــر  فــاإن  الفالح  ذات 
منعه  اأجل  طرف  من  له  اإنــذار  توجيه 
االأر�سية  القطعة  هــذه  ا�ستغالل  عن 

التي ا�ستثمر فيها اأمواله منذ مدة.
طرف  مــن  املــقــدمــة  ال�سكاوي  ورغـــم 
وكذا  البلدية  م�سالح  اإىل  الفالحن 
ــن اأجـــل مــعــرفــة مـــربرات  الـــدائـــرة م
الزراعية  االأرا�ــســي  ــذه  ه منح  قـــرار 
تربيرات  يجدوا  مل  الفالحن  اأن  اإال 
متوا�سلة  الق�سية  اأن  علما  مقنعة، 
االإ�سكال  واأمــــام   ،2017 �سنة  مــنــذ 
وملان طالبوا  فاإن فالحي عن  احلا�سل 
ال�سلطات الوالئية من  ب�سرورة تدخل 
االأرا�سي  هــذه  االإ�ستيالء  وقــف  اأجــل 
ح�سب  الفالحية  االأرا�سي  اأن  خا�سة 
ت�سريحات ال�سلطات العليا تعترب خط 

اأحمر.

من  امل�ستفيدين  �ــســكــاوي  مــازالــت 
عدل  باالإيجار  البيع  �سكنات  م�ساريع 
يف مناطق والية �سطيف تعرف تاأخر 
يف  االأ�ــســغــال  ت�سري  حيث  ملحوظا، 
كل  يف  املــوجــودة  ال�سكنية  االأقــطــاب 
ال�سلحفاة  ب�سرعة  والعلمة  تينار  من 
يف  املمنوحة  التعليمات  رغــم  ــذا  وه
الوالئية  ال�سلطات  كل مرة من طرف 
يف  املف�سوح  التاأخر  تــدارك  اأجل  من 

االأ�سغال.
وبعد جتاوز تاأثريات جائحة كورونا 
توقفت  حيث  الفارطة  ال�سنة  خالل 
اأن  غري  الن�ساط،  عن  الور�سات  اأغلب 
الو�سعية مل تتغري كثريا خالل ال�سنة 
اجلارية يف ظل الوترية البطيئة ل�سري 
االأ�سغال وهو االأمر الذي جعل توزيع 
اخلا�سة  ال�سكنية  احل�س�ص  خمتلف 
اأخر  اإ�سعار  اإىل  موؤجال  ال�سيغة  بهذه 
املكتتبن  و�سط غ�سب كبري من طرف 
اأزمة  ظل  يف  االأمرين  يعانون  الذين 

الكراء  وتكاليف  اخلــانــقــة  ال�سكن 
املرتفعة.

وقام وايل �سطيف كمال عبلة بزيارة 
تينار  ال�سكني  القطب  اإىل  معاينة 
باملدير  مرفوقا  �سابر  اأوالد  ببلدية 
التعمري  ومدير  عدل  لوكالة  اجلهوي 
وهذا  والبناء  املعمارية  والهند�سة 
خمتلف  �سري  على  الــوقــوف  اأجــل  من 
الوايل  واأكد  امل�سروع،  بهذا  االأ�سغال 
على �سرورة الرفع من وترية العمل مع 
مراعاة الدقة ونوعية االإجناز، علما 
اأنه يتم يف الوقت الراهن االنتهاء من 
تقدم  مع  ال�سبكات  مبختلف  الربط 
مقارنة  احل�سرية  التهيئة  اأ�سغال 
�سابقا،  �سائدة  كانت  التي  بالو�سعية 
وحــدة   6700 القطب  ــذا  ه وي�سم 
توزيع  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  �سكنية 
ال�سنة  خالل  معتربة  �سكنية  ح�سة 
كافة  من  االإنتهاء  حــال  يف  اجلارية 

االأ�سغال.

حدادة  بئر  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
ــل جت�سيد  اأج مــن  مــايل معترب  غــالف 
�سالح  قرية  لفائدة  تنموية  م�ساريع 
نقائ�ص  مـــن  ــاين  ــع ت ــي  ــت ال �ــســر�ــســور 
خمتلفة دفعت بال�سكان اإىل االحتجاج 
الظروف  على  املـــرات  مــن  العديد  يف 
منذ  فيها  يتخبطون  الــتــي  ــة  ــزري امل
يف  القرية  هذه  �سكان  وياأمل  �سنوات، 
اأن يتم جت�سيد هذه امل�ساريع يف اأقرب 
تعطيالت  ح�سول  دون  ممكن  وقــت 

اإدارية كما جرت عليه العادة.
م�سالح  ك�سفت  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
مايل  غــالف  تخ�سي�ص  عــن  البلدية 
اأجل  من  �سنتيم  مليون   700 يناهز 
الربط  وكــذا  التطهري  �سبكة  اإجنـــاز 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب من اأجل اإنهاء 

العط�ص  اأزمـــة  مــع  املــواطــنــن  معاناة 
التي عرفتها املنطقة منذ مدة طويلة 
ب�سبب انقطاع التزود باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب.
ال�سكان  ينتظره  الــذي  امل�سروع  اأمــا 
الربط  وهــو  اجلــمــر  مــن  اأحــمــر  على 
م�سالح  ك�سفت  فقد  الطبيعي  بالغاز 
اخلا�سة  الدرا�سة  اإنتهاء  عن  البلدية 
 700 يــقــارب  مــايل  بغالف  بامل�سروع 
البلدية  �ستتكفل  حيث  �سنتيم،  مليون 
حن  يف  امل�سروع  من  ــرب  االأك بال�سطر 
اإكمال  ـــوايل وعـــود مــن اأجـــل  ــدم ال ق
ال�سطر املتبقي من التكلفة املالية لهذا 
امل�سروع الذي من �ساأنه اأن ينهي معاناة 
مواطني هذه القرية مع قارورات غاز 

البوتان.

بوالية  الطاقة  قطاع  تدعم 
م�سروعا   50 من  باأزيد  خن�سلة، 
قيد االجناز وذلك بهدف تزويد 
الريفية  الف�ساءات  يف  ال�سكان 
ــاء  ــي واملــ�ــســاتــي وخمــتــلــف االأح
ــذا  بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وك

�سبكة الغاز.
واأكدت م�سالح مديرية الطاقة 
خا�ص  م�سروع   37 ــود  وج على 
 33 منها  الكهربائية  بالطاقة 
و4  االأ�سغال  به  جارية  م�سروع 
االأ�سغال  بها  �ستنطلق  مــراكــز 
 28 كــ�ــســفــت  ــا، يف حـــن  ــب ــري ق
الغازية  بالطاقة  خا�ص  مركز 
االأ�سغال  بها  جارية  واالأ�سغال 
خالل  االنطالق  قيد  مراكز  و5 

هذه االأيام.
من  الطاقوية  امل�ساريع  ــذه  ه
امل�ساريع  هــذه  التكفل  �ساأنها 
التكفل  �ساأنها  مــن  الــطــاقــويــة 
احتياجات  مبختلف  االأمــثــل 
باملناطق  خــا�ــســة  املــواطــنــن 
اإىل  تــفــتــقــر  الـــتـــي  ــة  ــي ــف ــري ال
العي�ص  �ـــســـروريـــات  خمــتــلــف 
بتح�سن  ــم  ــاه ــس ــ� وت ـــكـــرمي  ال
على  والق�ساء  املعي�سي  اإطارهم 
جراء  يعي�سونها  التي  املعاناة 

غياب الكهرباء والغاز.

نحو اإنتاج قرابـة مليون قنطار من احلبوب بخن�شلة

م�شروع م�شت�شفى اأم البواقي "احللم املوؤجل"

�شلل تام مبوؤ�ش�شات تربوية يف خن�شلة

فالحون ينددون با�شتنزاف الأرا�شي 
الزراعية يف عني وملان

م�شاريع �شكنات عدل يف �شطيف 
ب�شرعة ال�شلحفاة

مواطنون حتت رحمة الفي�شانات 
باأم البواقي

فك العزلة عن �شكان م�شتة 
برهو�س" "عني 

م�شاريع تنموية لرفع الغنب
 عن قرية �شالح �شر�شور

م�شروعا   50
لإي�شال الكهرباء 

والغاز بخن�شلة

موازاة مع انطالق حملة احل�صاد والدر�س

رغم م�صاعي رفع التجميد عنه

الإ�صراب دخل اأ�صبوعه على التوايل
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
رمضانيات

News

يف نور �آية
ِكَتاَبَك"�ضبط النف�س يف رم�ضان وتعويدها على اجلهاد واملجاهدة " اْقَراأْ 

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب فطرة رم�شان وجواز اإخراج القيمة

اإعداد:�سماح خميلي

ثبات القلوب على الإميان اإميانيةخــــــــــواطر

�أدعوين 
��ستجب 

لكم



�صبط ال�صهية وكبح اجلوع يف رم�صان

لطائف من �أحاديث خري �لربية �سلى �هلل عليه و�سلم

زاوية من نور
فتح الأندل�س يف رم�صان..الفتح العظيم

حمزة بن عبداملطلب ر�ضي اهلل عنه.. 
اأ�ضد اهلل و�ضيد ال�ضهداء
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News

ال�شابقون..
ال�شابقون

من فطر �صائما كان له مثل اأجره

غفرت لك على ما كان منك ول اأبايل 

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

ات
ضاني

رم



اأ�ساتذة  به  يقوم  الذي  االإ�سراب  �سنع 
التعليمية  االأطوار  التعليم عرب خمتلف 
ـــدث عرب  ــبــوع الـــفـــارط، احل ــس مــنــذ االأ�
خا�سة  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
اأن هــذا االإ�ـــســـراب تــزامــن مــع دخــول 
اإحتجاجية  حركات  يف  اأخرى  قطاعات 
وهو االأمر الذي اأ�سعل ال�سراع اإفرتا�سيا 
واملتعلقة  االأ�ساتذة  ملطالب  املوؤدين  بن 
ورفع  والتدري�ص  العمل  ظروف  بتح�سن 
ــن الــرافــ�ــســن لهذه  االأجــــور واملــنــح وب

االإحتجاجات من االأ�سا�ص.
اإعــرتفــت  قــد  االأوىل  الـــــوزارة  وكــانــت 
اللجوء  يف  القطاعات  من  العديد  بحق 
مطالب  اأجــل  من  االإحتجاج  خيار  اإىل 
حــذرت  اأنــهــا  غــري  واإجتماعية  مهنية 
هناك  تــكــون  اأن  مــن  ــوقــت  ال نف�ص  يف 
تغذية  وراء  تــقــف  جمــهــولــة  ــــراف  اأط
اأهداف غري  اأجل  هذه االإحتجاجات من 
الراهنة  االأو�ساع  بريئة ال�سيما يف ظل 
جائحة  تف�سي  منذ  البالد  بها  متر  التي 

كورونا.
ــن طرف  ولــقــيــت املــطــالــب املــرفــوعــة م
على  كبرية  م�ساندة  التعليم  اأ�ــســاتــذة 

�سفحات التوا�سل االإجتماعي من طرف 
يتعلق  فيما  النا�سطن خا�سة  من  الكثري 
االإجتماعي  بال�سق  املتعلقة  باملطالب 
والتي  االأ�ساتذة  اأجور  حت�سن  و�سرورة 
وال  هــــوؤالء  نــظــر  يف  منخف�سة  تبقى 
تتنا�سب مع مكانة االأ�ساتذة واملجهودات 
دول  مع  مقارنة  وهــذا  يبذلونها،  التي 
اأخرى عربية واأوربية، حيث يبقى االأجر 
ال�سهري لالأ�ستاذ اجلزائري ح�سب بع�ص 
املقارنات هو االأدنى على امل�ستوى العاملي، 
اأنه يبقى غري كايف من اجل حتفيز  كما 
به  املنوطة  باملهام  القيام  على  االأ�ستاذ 
على اأكمل وجه، وعلى هذا االأ�سا�ص فاإن 
�ساندت  النا�سطن  من  وا�سعة  �سريحة 
وطالبت  املحتجن  االأ�ــســاتــذة  مطالب 
كما  متاما  ملطالبهم  االإ�ستجابة  ب�سرورة 
يف  االأخــرى  القطاعات  بع�ص  مع  ح�سل 

وقت �سابق على غرار عمال الربيد.
االإ�سرابات  لفكرة  الراف�سة  اجلهة  ويف 
ــب املــرفــوعــة  ــال ــط ــــاإن امل ــفــتــوحــة، ف امل
نف�سها  هــي  تبقى  االأ�ــســاتــذة  طــرف  مــن 
يف  يتم  حيث  �ــســنــوات،  منذ  املــطــروحــة 
متكررة  اإ�سرابات  يف  الدخول  مو�سم  كل 

بعد  فيه  مبالغا  بــات  ــر  االأم اأن  لدرجة 
دون  التالميذ  بقاء  اإىل  االأمــر  و�سل  اأن 
الذي  االأمر  وهو  طويلة  لفرتات  درا�سة 
ويف  الــدرا�ــســي،  حت�سيلهم  على  ينعك�ص 
فاإن  االإ�سرابات  لفكرة  املعار�سن  نظر 
مطالب االأ�ساتذة ينبغي اأن يتم معاجلتها 
باحلوار بن النقابات العمالية والوزارة 
اإ�سرابات  يف  مــرة  كل  يف  الــدخــول  دون 
فعلية  نتائج  حتقيق  ودون  االأمد  طويلة 
اأن  خا�سة  االإحتجاجات  هذه  وراء  من 

نف�ص املطالب تبقى تتكرر يف كل �سنة.
ويف ذات ال�سياق، يرى العديد من االأولياء 
اأن كرثة االإ�سرابات يف ال�سنة الدرا�سية 
على  وخيم  تاأثري  له  �سيكون  اجلــاريــة 
تقلي�ص  بعد  خا�سة  التالميذ  حت�سيل 
مدة الدرا�سة خالل املو�سم اجلاري ب�سبب 
اأن  االأولياء  ويرى  الوبائية،  الو�سعية 
املطالب  لهذه  لالإ�ستجابة  طريق  اأح�سن 
هو احلوار مع الوزارة للو�سول اإىل حلول 
اأن يكون  للم�ساكل املطروحة دون  نهاية 
الذين  التالميذ  على  �سلبي  تاأثري  هناك 

باتوا رهينة يف ظل االأو�ساع احلالية. 

اإ�صراب اأ�صتاذة التعليم ي�صعل ال�صراع بني 
املوؤيدين والراف�صني للإحتجاجات

فاي�سبوكيات

يتزين، اإفطار اجلزائرين يف ال�سنوات االأخرية، 
باأنــواع خمتلفة مــن االأطبــاق منهــا التقليدية 
ومنهــا الع�ســرية ومنهــا ما ميــزج بــن االإثنن 
يف املــذاق اأو الديكــور والتزيــن اأو حتــى تغيري 
املكونــات واملقاديــر، ويعــرف طاجــن ال�ســواء 
بانتمائــه الأطبــاق رم�ســان كمــا يقــدم غالبــا 
يف االأعرا�ــص واملنا�ســبات وتعــرف بــه مدينــة 

ق�سنطينة على غريها من مدن اجلزائر.
ويتــم حت�ســري "طاجــن ال�ســواء" بو�ســع قطع 
وال�ســمن  الزيــت  مــع  تقلــى  والدجــاج  اللحــم 
ون�ســيف لها القليل من الب�ســل والثــوم مع امللح 
والفلفــل االأ�ســود والكزبــرة والقرفــة ورا�ــص 
احلانــوت ونرتك جميع املكونات على نار هادئة 
مــع حتريكها يف كل فرتة، ثم ن�ســيف املاء حتى 
نغطــي كامــل اللحــم ون�ســيف باقــة عطريــة 

ونرتك كل �سيء يطهى.
ونح�ســر يف طــرف اآخــر كــرات اللحــم املفروم، 
بو�ســعه يف اإنــاء ون�ســيف لــه الب�ســل والثــوم 
وبع�ــص التوابل التي و�ســعناها �ســابقا يف املرق 
مــع البقدون�ص واخلبز املرحي ون�ســيف بي�ســة 
واحدة ثم منزجها جيدا ون�ســكل كرات ح�ســب 
الرغبة، ن�سعها تقلى يف مقالة بها زيت �ساخن.

بعدمــا يطهى املــرق واللحــم جيدا، نقــوم بنزع 
هذا االأخري ون�ســعه يف املقالة اأي�ســا لنتح�ســل 
علــى لــون اأحمــر له مــن اجلهتــن، ثم ن�ســيفه 
للمرق بعد ت�ســفيته ون�ســيف معه كرات اللحم 
ونعيــده فــوق النار ملــدة ق�ســرية ال تتجاوز 10 
دقائق لتت�ســرب اأكــرث ثم نقدمه وفــق ما نريد 

من تزين.

عندمــا نكمــل جميــع اخلطــوات ون�ســع اللحــم 
وكراته يف �ســحن، نختار طريقة تزيينه ح�سب 
الذوق الذي نريد، باإمكاننا �سلق بع�ص البي�سات 
بع�ــص  و�ســع  اأو  متجان�ــص  كديكــور  وو�ســعها 
ال�ســرائح من الليمون اأو تزيينه بالبقدون�ص اأو 
فرم بع�ص اجلنب عليه وغريها من طرق التزين 
التي جتذب الطبق وجتعله اأكرث جماال حمتفظا 
باأ�ســالته وذوقــه التقليــدي الــذي ال يــزال هو 
ذاتــه بالرغــم مــن اإدخــال بع�ــص التعديــالت 
عليــه من طرف بع�ص الن�ســاء اللواتــي يحاولن 
التفنن يف تقــدمي االأطباق واالأكالت التقليدية 

بطريقة ع�سرية.

و�صط تعايل ال�صكاوى من انهيار القدرة ال�صرائية..

عبد احلكيم خليفة اإمام م�صجد الأمري عبد القادر بالعلمة

تزامنا مع اإ�صراب عدة قطاعات اأخرى 

اأطباق على  ال�صواء" يرتبع  "طاجني 
 رم�صان لهذا العام

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

واملحالت  ــواق  ــس االأ� مــن  العديد  حتــولــت، 
الــتــجــاريــة يف مــديــنــة بــاتــنــة لــيــال، اإىل 
العائالت  من  للع�سرات  �سرورية  وجهات 
الأبنائها  العيد  مالب�ص  القتناء  حت�سريا 
االأ�سعار  على  واالإطــالع  التجول  بهدف  اأو 

وال�سلع املعرو�سة واقتناء ما اأمكن منها.
وبالرغم من �سكاوى املواطنن املتكررة من 
ارتفاع اأ�سعار العديد من املواد اال�ستهالكية 
املالب�ص  حتى  م�ست  التي  الــزيــادات  وهي 
وخمتلف  واالأواين  واالأفر�سة  واالأحذية 
االأ�سا�سيات االخرى، غري اأن االإقبال الكبري 
من  العديد  طرح  التجارية  املحالت  على 
ا�سرتزاق  م�سادر  حول  اال�ستفهام  عالمات 
هوؤالء يف الوقت الذي ي�سكون منه الغالء، 
اقتناء  فائقة  وبعناية  يــخــتــارون  فهم 
واالأواين  املالب�ص  مــن  العاملية  املــاركــات 
خا�سة  حت�سريات  مع  الع�سرية  الفاخرة 
يف  كليا  تغريا  ت�سهد  التي  العيد  حللويات 
ذوقها و�سكلها واأ�سبح مظهرها مكلفا اأكرث من 
الذي يقوم  الوقت  االأ�سا�سية، يف  مكوناتها 
م�ساريف  كافة  تغطية  من  امل�ستكون  فيه 
واأكالت  اأطباق  بتح�سري  الف�سيل  ال�سهر 
كل  ويقتنون  تق�سري  اأدنــى  ودون  خمتلفة 
يحتاجونه،  ال  مــا  وحتى  يحتاجونه  مــا 
ويكرثون من ال�سكاوى، ولعل جولة ب�سيطة 
يف كربى االأحياء ال�سعبية بباتنة مبا فيها 
القارئ  �سيذهل  ليال،   La Rue H �سوق 
من حجم االإقبال واالكتظاظ املتزايد من 
قبل الن�ساء واالأطفال وحتى الرجال على 

املحالت مبختلف �سلعها وب�سائعها، ومل يعد 
التي  املتكررة  ال�سكاوى  ا�ستيعاب  باالإمكان 
ال�سرائية، ففي وقت يطالب  القدرة  مت�ص 
ورفع  املعي�سي  امل�ستوى  بتح�سن  هـــوؤالء 
الذي  بالغالء  منددين  ال�سرائية  القدرة 
يتزاحمون  نراهم  امل�ستلزمات،  عديد  م�ص 
بل ويت�ساحنون اأي�سا يف املحالت حول من 
االأف�سل  يقتني  ومن  ماركة  اأجمل  ي�سرتي 
العقل  يعد  مل  �سرائية  حرب  يف  الأبنائه 

ي�ستوعبها.
لدى  ا�ستهالكية  ثقافة  غــيــاب  ظــل  ويف 
يوا�سل  يبقى  الـــذي  اجلــزائــري  ال�سعب 
ال�سرائية  قــدرتــه  انــهــيــار  مــن  ــكــواه  �ــس
خمتلف  عــلــى  ونـــهـــارا  لــيــال  يقبل  بينما 

ال�سهرات  تبقى  يريد،  ما  القتناء  املحالت 
الرم�سانية تك�سف عن هذا التناق�ص الذي 
مع  التعامل  يف  جدية  ثقافة  غياب  يعري 
يف  و�سماال  ميينا  يقذف  اأ�سبح  الذي  املال 
اأمور قد ال تعني �سيئا بينما هناك الع�سرات 
من العائالت التي تنتظر هبة ت�سامنية من 
على  احل�سول  من  لتتمكن  اجلمعيات  قبل 
اإفطار متوا�سع ت�سد به رمقها ورمق اأبنائها 
ال�سروري  من  فهل  واحلــاجــة،  اجلــوع  من 
من  واالكثار  �سيء  كل  اقتناء  يف  املبالغة 
ال�سكاوى اأو التوجه للوقوف على مثل هذه 
التي  القناعة  اإىل غاية  للو�سول  احلاالت 

يفتقر اإليها االأغلبية يف هذا الوقت؟

�أطباق رم�ضانية 

توافد معترب على املحلت التجارية
 ليل حت�صريا لعيد الفطر 

مواعيد رمي القمامة وا�سحة وم�سبوطة 
ل�ســمان راحة البــال... حددتها م�ســالح 
الف�ســيل  ال�ســهر  بدايــة  منــذ  البلديــة 
التوقيــت  مــازال...  فهمــت  مــا  والنا�ــص 
وا�سح بعد االإفطار مبعنى بعد الزوال... 
يطلــع ال�ســباح تنده�ص مــن منظر وال يف 
اخليال... الريحــة الكريهة طالعة فوق 
االحتمال... والكالب ال�ســالة دايرة من 
كل مــكان مــا خــالت للمل�ســن جمــال... 
هــذا هو املواطــن يل ميكــن اأن نطلق عليه 
ا�ســم الزبال ... ما�ســي العــون يل ينظف 
اأيام واأ�ســهر طوال... يلــم كل البقايا يل 
يخلفها االإن�ســان وي�ســتقبلها ا�ستقبال... 
نازلــة  املنزليــة  النفايــات  مــن  طوفــان 
�ســالل... يتحملهــا فوق الطاقــة وحتتل 
وقتو احتالل.... وجاين يف �سهر رم�سان 

حبــوه يخــدم بــال تك�ســال...ويقبل على 
قمامتهــم اإقبــال... ومن فوق هذا ال�ســي 

ي�سميوه الزبال.
النظافــة ثقافة تعك�ص �سخ�ســية وهوية 
احل�ســارة  معــامل  حتــدد  االإن�ســان... 
الب�سرية وتطور فكرو قدر االإمكان... ما 
حتتاج اإىل حمالت مو�ســمية منا�ســباتية 
تخل�ــص يف عــن املــكان... حتتــاج وعــي 
يتحلــى بيــه ال�ســغري قبل الكبــري وينظم 
امليــدان... مبادئ ترتبى عليهــا االأجيال 
مــا تقبــل اخلــذالن... تطبيقهــا يجعــل 
وهــذا  كان...  مــا  ويــن  نظيــف  املحيــط 
ال�ســي يل يف�ســد نكهة �ســيدنا رم�ســان... 
قمامات مرتاميــة يف كل كوان... ومزابل 
متعــددة خمتلفــة االأحجــام واالألوان... 
فو�سى ما عندها مثيل تقزز املار والقاعد 
ال�سحيح والتعبان... و�سلوكات ال عالقة 
لهــا باالإ�ســالم خــرية االأديــان... مت�ســي 

بــن االأحيــاء وال�ســوارع تعــود لبيتــك 
قنبلــة  انفجــار  موعــد  وكاأن  حــريان... 

التلوث قد حان.
خمتلفــة  اأنــواع  اإخــواين  يــا  اللهفــة 
وكثرية.... منها مــا يتعلق بالطعام ومنها 
خطــرية...  جــد  ب�ســلوكات  مربــوط  يل 
هــذي  نتائــج  اأحــد  امللــوث  والو�ســط 
ال�ســرية... �ســنن وعوام وحنا من�ســيو يف 
حت�سي�ســية  حمــالت  نظمــوا  امل�ســرية... 
توعوية ونظفــوا االأحياء حمرتمن حق 
اجلرية... ما و�سلنا حتى نتيجة وا�سحة 
والوعــي  هــي  هــي  العقليــة  ومثــرية... 
مــا  وكبــرية....  وخيمــة  الغايبنتائجــو 
عرفنــا معنى تهذيــب النفو�ص مــا حتلينا 
ت�ســود  االأنانيــة  جديــرة...  ب�ســفات 
مواقفنــا وحياتنــا �ســارت بف�ســل تهاونا 
مهــددة وق�ســرية... زدنــا و�ســعنا اأزماتنا 

مبثل هذه االأخالق احلقرية.

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

عامل النظافة يف غبينة..

�سهرات رم�سانية 

فيِه دع�����������اء َوَوفِّْقني  بََركاِتَك،  فيِه  َعلَيَّ  َواأنــِزل  َف�ْضِلَك،  اأبواَب  فيِه  يل  اْفتَْح  األّلُهمَّ 

مِلُوِجباِت َمر�ضاِتَك، َواأ�ْضِكنِّي فيِه بُْحُبوحاِت َجّناتََك، يا َميَب َدعَوِة املُ�ْضَطرِّيَن.

اأهدى اأحد االأدباء يف �سهر رم�سان �سديقا له نوعامن احللوى قد ف�سد مذاقها لقدمها، وبعث معها بطاقة كتب 

فيها: اإين اخرتت لهذه احللوى ال�سكر املدائني والزعفران االأ�سفهاين..

فلما و�سلت �سديقه وذاق طعمها رد عليه: اأظن حلواك هذه �سنعت قبل اأن تفتح املدائن وتبنى اأ�سفهان!.

با�ضم الله بديت..وعلى النبي �ضليت..

وعلى اأ�ضحاب الأ�ضماء األلي تبداأ بالعني 

هذيالبوقالة نويت...

)قطعت اللحم بيدي وعملت بذور، و�ضمعت 

الكالم بوذين وعرفت من قالو، ياقايلني 

الكالم القبيح وا�س تربحوا، اأنا طاو�س يف 

الق�ضر واأنتم خفا�س النهار ما ي�ضوالو..(
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بقلم: بوبري  نوارة 

ببلدية  القادر  عبد  االأمــري  م�سجد  يعرف 
من  كــبــريا  اإقــبــاال  �سطيف،  �ــســرق  العلمة 
امل�سلن خالل �سهر رم�سان الكرمي من اأجل 
اأداء خمتلف ال�سلوات املفرو�سة باالإ�سافة 
امل�سجد  يعرف  كما  الــرتاويــح،  �سالة  اإىل 
حركية كبرية من خالل امل�ساهمة يف العمل 
امل�سجد  اإمام  طرف  من  والتطوعي  اخلريي 
الذي  خليفة  احلكيم  عبد  االأ�ستاذ  وهــو 
بالنظر  للغاية  كبري  بدور  القيام  من  متكن 
مما  الــدائــم  وحــ�ــســوره  الــــدوؤوب  لن�ساطه 
اأ�سهم يف تقريب امل�سافات واإزالة اخلالفات 

ف�سال عن م�ساعدة املحتاجن.
ويف نظر االأ�ستاذ عبد احلكيم خليفة، فاإن 
اأن يتناول يف خطب اجلمعة  االإمام ينبغي 
الق�سايا التي تخدم االأمة من خالل ق�سايا 
الوطن،  اأو  املنطقة  بواقع  مت�ص  ح�سا�سة 
كالم  يكون  اأن  ويجب  لها  التنبيه  اأجل  من 
االإمام م�سبوط من الناحية ال�سرعية الأن 
االإمام يبلغ تعاليم الدين احلنيف وال يبلغ 

االآراء ال�سخ�سية.
االإمام  فاإن  اجلمعة،  خلطبة  االإعداد  وعن 
عبد احلكيم خليفة يرى اأنها متتد الأ�سبوع 
كامل ولي�ص يف حلظة اآنية من خالل االإطالع 
على بع�ص الكتب واملراجع مع �سبط بع�ص 

اإجتهادات �سخ�سية،  ال�سرعية دون  االأمور 
يف  طبخه  مت  قــد  املو�سوع  يكون  اأن  على 
يف  كامال  املو�سوع  �سبط  ثم  اخلطيب  ذهن 
اأي  املو�سوع  �سغط  مرحلة  تاأتي  ثم  ورقة 
اإخت�ساره الإخراج املو�سوع يف �سكل �سفحة 

اأو �سحفتن.
القادر  عبد  االأمـــري  م�سجد  اإمـــام  ــرى  ي كما 
قبل  اخلطبة  مو�سوع  تلخي�ص  ينبغي  ــه  اأن

هناك  اأن  املتحدث  يرى  حيث  حفظا،  اإلقائها 
االإلقاء  اأثناء  بالورقة  االإلتزام  يريد  ال  من 
ويقول  املتلقي،  على  تاأثري  هناك  يكون  حتى 
االأ�ستاذ عبد احلكيم خليفة اأن ثقافة االإمام 
خلطبته،  احلقيقي  الـــزاد  هــي  اخلطيب  اأو 
طرف  مــن  مراقبة  حمــل  االإمـــام  اأن  خا�سة 
املجتمع وبالتايل ينبغي عليه اأن يكون متوازنا 

وطبيعيا يف معامالته. 

احلنيف  الدين  تعاليم  يبلغ  الإمام 
ولي�س اأراءه ال�صخ�صيّة

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه فوائد ع�صل 

النحل جل�صم 
الإن�صان..

من  �سنف خمتلف من ع�سل النحل العالجية واالإ�ست�سفاء، حيث يوجد اأكرث فاإنه ي�ستخدم يف العديد من االأغرا�ص نكهته املحببة وقيمته الغذائية العالية، الطبيعية على االإطالق، فباالإ�سافةاإىل يعترب ع�سل النحل من اأف�سل املنتجات 
رحيق نف�ص االأزهار اعتماداعلى درجة بع�ص االأحيان يختلف الع�سل املُنتج من الذي ُينتج الع�سل من رحيقه، بل اإنه يف الغذائية به تختلف باإختالف النبات نذكراأن تركيب الع�سل ون�سب تلك املواد خا�سة ال�سرطانات وال�سيخوخة .وبالتايل الوقاية من العديد من االأمرا�ص التخل�ص من ال�سوارد احلرة باجل�سم بن�ساطه امل�ساد لالأك�سدة وقدرته على واالإنزميات واجللوتاثيون املختزالملعروف وفيتامن جوفيتامن هـ، وبع�ص املعادن والفيتامينات مثل فيتامن ب املركب اي�سَا علي العديد من االأحما�ص االأمينّية الرئي�سي خلاليا اجل�سم واملخ، كما يحتوي ميد اجل�سم بالطاقة حيث ُيعد الوقود و�سكر الفركتوز و�سكر اجللوكوز الذي ويتكون الع�سل ب�سكل اأ�سا�سي من املاء، على م�ستوى العامل.

عبد �لهادي.باحلرارة و�سقوط االأمطار.

عبد �لهادي.ب

ف.ق

ف.ق



اأ�ساتذة  به  يقوم  الذي  االإ�سراب  �سنع 
التعليمية  االأطوار  التعليم عرب خمتلف 
ـــدث عرب  ــبــوع الـــفـــارط، احل ــس مــنــذ االأ�
خا�سة  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
اأن هــذا االإ�ـــســـراب تــزامــن مــع دخــول 
اإحتجاجية  حركات  يف  اأخرى  قطاعات 
وهو االأمر الذي اأ�سعل ال�سراع اإفرتا�سيا 
واملتعلقة  االأ�ساتذة  ملطالب  املوؤدين  بن 
ورفع  والتدري�ص  العمل  ظروف  بتح�سن 
ــن الــرافــ�ــســن لهذه  االأجــــور واملــنــح وب

االإحتجاجات من االأ�سا�ص.
اإعــرتفــت  قــد  االأوىل  الـــــوزارة  وكــانــت 
اللجوء  يف  القطاعات  من  العديد  بحق 
مطالب  اأجــل  من  االإحتجاج  خيار  اإىل 
حــذرت  اأنــهــا  غــري  واإجتماعية  مهنية 
هناك  تــكــون  اأن  مــن  ــوقــت  ال نف�ص  يف 
تغذية  وراء  تــقــف  جمــهــولــة  ــــراف  اأط
اأهداف غري  اأجل  هذه االإحتجاجات من 
الراهنة  االأو�ساع  بريئة ال�سيما يف ظل 
جائحة  تف�سي  منذ  البالد  بها  متر  التي 

كورونا.
ــن طرف  ولــقــيــت املــطــالــب املــرفــوعــة م
على  كبرية  م�ساندة  التعليم  اأ�ــســاتــذة 

�سفحات التوا�سل االإجتماعي من طرف 
يتعلق  فيما  النا�سطن خا�سة  من  الكثري 
االإجتماعي  بال�سق  املتعلقة  باملطالب 
والتي  االأ�ساتذة  اأجور  حت�سن  و�سرورة 
وال  هــــوؤالء  نــظــر  يف  منخف�سة  تبقى 
تتنا�سب مع مكانة االأ�ساتذة واملجهودات 
دول  مع  مقارنة  وهــذا  يبذلونها،  التي 
اأخرى عربية واأوربية، حيث يبقى االأجر 
ال�سهري لالأ�ستاذ اجلزائري ح�سب بع�ص 
املقارنات هو االأدنى على امل�ستوى العاملي، 
اأنه يبقى غري كايف من اجل حتفيز  كما 
به  املنوطة  باملهام  القيام  على  االأ�ستاذ 
على اأكمل وجه، وعلى هذا االأ�سا�ص فاإن 
�ساندت  النا�سطن  من  وا�سعة  �سريحة 
وطالبت  املحتجن  االأ�ــســاتــذة  مطالب 
كما  متاما  ملطالبهم  االإ�ستجابة  ب�سرورة 
يف  االأخــرى  القطاعات  بع�ص  مع  ح�سل 

وقت �سابق على غرار عمال الربيد.
االإ�سرابات  لفكرة  الراف�سة  اجلهة  ويف 
ــب املــرفــوعــة  ــال ــط ــــاإن امل ــفــتــوحــة، ف امل
نف�سها  هــي  تبقى  االأ�ــســاتــذة  طــرف  مــن 
يف  يتم  حيث  �ــســنــوات،  منذ  املــطــروحــة 
متكررة  اإ�سرابات  يف  الدخول  مو�سم  كل 

بعد  فيه  مبالغا  بــات  ــر  االأم اأن  لدرجة 
دون  التالميذ  بقاء  اإىل  االأمــر  و�سل  اأن 
الذي  االأمر  وهو  طويلة  لفرتات  درا�سة 
ويف  الــدرا�ــســي،  حت�سيلهم  على  ينعك�ص 
فاإن  االإ�سرابات  لفكرة  املعار�سن  نظر 
مطالب االأ�ساتذة ينبغي اأن يتم معاجلتها 
باحلوار بن النقابات العمالية والوزارة 
اإ�سرابات  يف  مــرة  كل  يف  الــدخــول  دون 
فعلية  نتائج  حتقيق  ودون  االأمد  طويلة 
اأن  خا�سة  االإحتجاجات  هذه  وراء  من 

نف�ص املطالب تبقى تتكرر يف كل �سنة.
ويف ذات ال�سياق، يرى العديد من االأولياء 
اأن كرثة االإ�سرابات يف ال�سنة الدرا�سية 
على  وخيم  تاأثري  له  �سيكون  اجلــاريــة 
تقلي�ص  بعد  خا�سة  التالميذ  حت�سيل 
مدة الدرا�سة خالل املو�سم اجلاري ب�سبب 
اأن  االأولياء  ويرى  الوبائية،  الو�سعية 
املطالب  لهذه  لالإ�ستجابة  طريق  اأح�سن 
هو احلوار مع الوزارة للو�سول اإىل حلول 
اأن يكون  للم�ساكل املطروحة دون  نهاية 
الذين  التالميذ  على  �سلبي  تاأثري  هناك 

باتوا رهينة يف ظل االأو�ساع احلالية. 

اإ�صراب اأ�صتاذة التعليم ي�صعل ال�صراع بني 
املوؤيدين والراف�صني للإحتجاجات

فاي�سبوكيات

يتزين، اإفطار اجلزائرين يف ال�سنوات االأخرية، 
باأنــواع خمتلفة مــن االأطبــاق منهــا التقليدية 
ومنهــا الع�ســرية ومنهــا ما ميــزج بــن االإثنن 
يف املــذاق اأو الديكــور والتزيــن اأو حتــى تغيري 
املكونــات واملقاديــر، ويعــرف طاجــن ال�ســواء 
بانتمائــه الأطبــاق رم�ســان كمــا يقــدم غالبــا 
يف االأعرا�ــص واملنا�ســبات وتعــرف بــه مدينــة 

ق�سنطينة على غريها من مدن اجلزائر.
بو�ســع قطع  طاجــن ال�ســواء ويتــم حت�ســري 
وال�ســمن  الزيــت  مــع  تقلــى  والدجــاج  اللحــم 
ون�ســيف لها القليل من الب�ســل والثــوم مع امللح 
والفلفــل االأ�ســود والكزبــرة والقرفــة ورا�ــص 
احلانــوت ونرتك جميع املكونات على نار هادئة 
مــع حتريكها يف كل فرتة، ثم ن�ســيف املاء حتى 
نغطــي كامــل اللحــم ون�ســيف باقــة عطريــة 

ونرتك كل �سيء يطهى.
ونح�ســر يف طــرف اآخــر كــرات اللحــم املفروم، 
بو�ســعه يف اإنــاء ون�ســيف لــه الب�ســل والثــوم 
وبع�ــص التوابل التي و�ســعناها �ســابقا يف املرق 
مــع البقدون�ص واخلبز املرحي ون�ســيف بي�ســة 
واحدة ثم منزجها جيدا ون�ســكل كرات ح�ســب 
الرغبة، ن�سعها تقلى يف مقالة بها زيت �ساخن.

بعدمــا يطهى املــرق واللحــم جيدا، نقــوم بنزع 
هذا االأخري ون�ســعه يف املقالة اأي�ســا لنتح�ســل 
علــى لــون اأحمــر له مــن اجلهتــن، ثم ن�ســيفه 
للمرق بعد ت�ســفيته ون�ســيف معه كرات اللحم 
ونعيــده فــوق النار ملــدة ق�ســرية ال تتجاوز  
دقائق لتت�ســرب اأكــرث ثم نقدمه وفــق ما نريد 

من تزين.

عندمــا نكمــل جميــع اخلطــوات ون�ســع اللحــم 
وكراته يف �ســحن، نختار طريقة تزيينه ح�سب 
الذوق الذي نريد، باإمكاننا �سلق بع�ص البي�سات 
بع�ــص  و�ســع  اأو  متجان�ــص  كديكــور  وو�ســعها 
ال�ســرائح من الليمون اأو تزيينه بالبقدون�ص اأو 
فرم بع�ص اجلنب عليه وغريها من طرق التزين 
التي جتذب الطبق وجتعله اأكرث جماال حمتفظا 
باأ�ســالته وذوقــه التقليــدي الــذي ال يــزال هو 
ذاتــه بالرغــم مــن اإدخــال بع�ــص التعديــالت 
عليــه من طرف بع�ص الن�ســاء اللواتــي يحاولن 
التفنن يف تقــدمي االأطباق واالأكالت التقليدية 

بطريقة ع�سرية.

و�صط تعايل ال�صكاوى من انهيار القدرة ال�صرائية..

عبد احلكيم خليفة اإمام م�صجد الأمري عبد القادر بالعلمة

تزامنا مع اإ�صراب عدة قطاعات اأخرى 

اأطباق على  يرتبع  ال�صواء طاجني 
 رم�صان لهذا العام

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

واملحالت  ــواق  ــس االأ� مــن  العديد  حتــولــت، 
الــتــجــاريــة يف مــديــنــة بــاتــنــة لــيــال، اإىل 
العائالت  من  للع�سرات  �سرورية  وجهات 
الأبنائها  العيد  مالب�ص  القتناء  حت�سريا 
االأ�سعار  على  واالإطــالع  التجول  بهدف  اأو 

وال�سلع املعرو�سة واقتناء ما اأمكن منها.
وبالرغم من �سكاوى املواطنن املتكررة من 
ارتفاع اأ�سعار العديد من املواد اال�ستهالكية 
املالب�ص  حتى  م�ست  التي  الــزيــادات  وهي 
وخمتلف  واالأواين  واالأفر�سة  واالأحذية 
االأ�سا�سيات االخرى، غري اأن االإقبال الكبري 
من  العديد  طرح  التجارية  املحالت  على 
ا�سرتزاق  م�سادر  حول  اال�ستفهام  عالمات 
هوؤالء يف الوقت الذي ي�سكون منه الغالء، 
اقتناء  فائقة  وبعناية  يــخــتــارون  فهم 
واالأواين  املالب�ص  مــن  العاملية  املــاركــات 
خا�سة  حت�سريات  مع  الع�سرية  الفاخرة 
يف  كليا  تغريا  ت�سهد  التي  العيد  حللويات 
ذوقها و�سكلها واأ�سبح مظهرها مكلفا اأكرث من 
الذي يقوم  الوقت  االأ�سا�سية، يف  مكوناتها 
م�ساريف  كافة  تغطية  من  امل�ستكون  فيه 
واأكالت  اأطباق  بتح�سري  الف�سيل  ال�سهر 
كل  ويقتنون  تق�سري  اأدنــى  ودون  خمتلفة 
يحتاجونه،  ال  مــا  وحتى  يحتاجونه  مــا 
ويكرثون من ال�سكاوى، ولعل جولة ب�سيطة 
يف كربى االأحياء ال�سعبية بباتنة مبا فيها 
القارئ  �سيذهل  ليال،  �سوق  
من حجم االإقبال واالكتظاظ املتزايد من 
قبل الن�ساء واالأطفال وحتى الرجال على 

املحالت مبختلف �سلعها وب�سائعها، ومل يعد 
التي  املتكررة  ال�سكاوى  ا�ستيعاب  باالإمكان 
ال�سرائية، ففي وقت يطالب  القدرة  مت�ص 
ورفع  املعي�سي  امل�ستوى  بتح�سن  هـــوؤالء 
الذي  بالغالء  منددين  ال�سرائية  القدرة 
يتزاحمون  نراهم  امل�ستلزمات،  عديد  م�ص 
بل ويت�ساحنون اأي�سا يف املحالت حول من 
االأف�سل  يقتني  ومن  ماركة  اأجمل  ي�سرتي 
العقل  يعد  مل  �سرائية  حرب  يف  الأبنائه 

ي�ستوعبها.
لدى  ا�ستهالكية  ثقافة  غــيــاب  ظــل  ويف 
يوا�سل  يبقى  الـــذي  اجلــزائــري  ال�سعب 
ال�سرائية  قــدرتــه  انــهــيــار  مــن  ــكــواه  �ــس
خمتلف  عــلــى  ونـــهـــارا  لــيــال  يقبل  بينما 

ال�سهرات  تبقى  يريد،  ما  القتناء  املحالت 
الرم�سانية تك�سف عن هذا التناق�ص الذي 
مع  التعامل  يف  جدية  ثقافة  غياب  يعري 
يف  و�سماال  ميينا  يقذف  اأ�سبح  الذي  املال 
اأمور قد ال تعني �سيئا بينما هناك الع�سرات 
من العائالت التي تنتظر هبة ت�سامنية من 
على  احل�سول  من  لتتمكن  اجلمعيات  قبل 
اإفطار متوا�سع ت�سد به رمقها ورمق اأبنائها 
ال�سروري  من  فهل  واحلــاجــة،  اجلــوع  من 
من  واالكثار  �سيء  كل  اقتناء  يف  املبالغة 
ال�سكاوى اأو التوجه للوقوف على مثل هذه 
التي  القناعة  اإىل غاية  للو�سول  احلاالت 

يفتقر اإليها االأغلبية يف هذا الوقت؟

�أطباق رم�ضانية 

توافد معترب على املحلت التجارية
 ليل حت�صريا لعيد الفطر 

مواعيد رمي القمامة وا�سحة وم�سبوطة 
ل�ســمان راحة البــال... حددتها م�ســالح 
الف�ســيل  ال�ســهر  بدايــة  منــذ  البلديــة 
التوقيــت  مــازال...  فهمــت  مــا  والنا�ــص 
وا�سح بعد االإفطار مبعنى بعد الزوال... 
يطلــع ال�ســباح تنده�ص مــن منظر وال يف 
اخليال... الريحــة الكريهة طالعة فوق 
االحتمال... والكالب ال�ســالة دايرة من 
كل مــكان مــا خــالت للمل�ســن جمــال... 
هــذا هو املواطــن يل ميكــن اأن نطلق عليه 
ا�ســم الزبال ... ما�ســي العــون يل ينظف 
اأيام واأ�ســهر طوال... يلــم كل البقايا يل 
يخلفها االإن�ســان وي�ســتقبلها ا�ستقبال... 
نازلــة  املنزليــة  النفايــات  مــن  طوفــان 
�ســالل... يتحملهــا فوق الطاقــة وحتتل 
وقتو احتالل.... وجاين يف �سهر رم�سان 

حبــوه يخــدم بــال تك�ســال...ويقبل على 
قمامتهــم اإقبــال... ومن فوق هذا ال�ســي 

ي�سميوه الزبال.
النظافــة ثقافة تعك�ص �سخ�ســية وهوية 
احل�ســارة  معــامل  حتــدد  االإن�ســان... 
الب�سرية وتطور فكرو قدر االإمكان... ما 
حتتاج اإىل حمالت مو�ســمية منا�ســباتية 
تخل�ــص يف عــن املــكان... حتتــاج وعــي 
يتحلــى بيــه ال�ســغري قبل الكبــري وينظم 
امليــدان... مبادئ ترتبى عليهــا االأجيال 
مــا تقبــل اخلــذالن... تطبيقهــا يجعــل 
وهــذا  كان...  مــا  ويــن  نظيــف  املحيــط 
ال�ســي يل يف�ســد نكهة �ســيدنا رم�ســان... 
قمامات مرتاميــة يف كل كوان... ومزابل 
متعــددة خمتلفــة االأحجــام واالألوان... 
فو�سى ما عندها مثيل تقزز املار والقاعد 
ال�سحيح والتعبان... و�سلوكات ال عالقة 
لهــا باالإ�ســالم خــرية االأديــان... مت�ســي 

بــن االأحيــاء وال�ســوارع تعــود لبيتــك 
قنبلــة  انفجــار  موعــد  وكاأن  حــريان... 

التلوث قد حان.
خمتلفــة  اأنــواع  اإخــواين  يــا  اللهفــة 
وكثرية.... منها مــا يتعلق بالطعام ومنها 
خطــرية...  جــد  ب�ســلوكات  مربــوط  يل 
هــذي  نتائــج  اأحــد  امللــوث  والو�ســط 
ال�ســرية... �ســنن وعوام وحنا من�ســيو يف 
حت�سي�ســية  حمــالت  نظمــوا  امل�ســرية... 
توعوية ونظفــوا االأحياء حمرتمن حق 
اجلرية... ما و�سلنا حتى نتيجة وا�سحة 
والوعــي  هــي  هــي  العقليــة  ومثــرية... 
مــا  وكبــرية....  وخيمــة  الغايبنتائجــو 
عرفنــا معنى تهذيــب النفو�ص مــا حتلينا 
ت�ســود  االأنانيــة  جديــرة...  ب�ســفات 
مواقفنــا وحياتنــا �ســارت بف�ســل تهاونا 
مهــددة وق�ســرية... زدنــا و�ســعنا اأزماتنا 

مبثل هذه االأخالق احلقرية.

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

عامل النظافة يف غبينة..

�سهرات رم�سانية 

فيِه دع�����������اء َوَوفِّْقني  بََركاِتَك،  فيِه  َعلَيَّ  َواأنــِزل  َف�ْضِلَك،  اأبواَب  فيِه  يل  اْفتَْح  األّلُهمَّ 

مِلُوِجباِت َمر�ضاِتَك، َواأ�ْضِكنِّي فيِه بُْحُبوحاِت َجّناتََك، يا َميَب َدعَوِة املُ�ْضَطرِّيَن.

اأهدى اأحد االأدباء يف �سهر رم�سان �سديقا له نوعامن احللوى قد ف�سد مذاقها لقدمها، وبعث معها بطاقة كتب 

فيها: اإين اخرتت لهذه احللوى ال�سكر املدائني والزعفران االأ�سفهاين..

فلما و�سلت �سديقه وذاق طعمها رد عليه: اأظن حلواك هذه �سنعت قبل اأن تفتح املدائن وتبنى اأ�سفهان!.

با�ضم الله بديت..وعلى النبي �ضليت..

وعلى اأ�ضحاب الأ�ضماء األلي تبداأ بالعني 

هذيالبوقالة نويت...

)قطعت اللحم بيدي وعملت بذور، و�ضمعت 

الكالم بوذين وعرفت من قالو، ياقايلني 

الكالم القبيح وا�س تربحوا، اأنا طاو�س يف 

الق�ضر واأنتم خفا�س النهار ما ي�ضوالو..(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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بقلم: بوبري  نوارة 

ببلدية  القادر  عبد  االأمــري  م�سجد  يعرف 
من  كــبــريا  اإقــبــاال  �سطيف،  �ــســرق  العلمة 
امل�سلن خالل �سهر رم�سان الكرمي من اأجل 
اأداء خمتلف ال�سلوات املفرو�سة باالإ�سافة 
امل�سجد  يعرف  كما  الــرتاويــح،  �سالة  اإىل 
حركية كبرية من خالل امل�ساهمة يف العمل 
امل�سجد  اإمام  طرف  من  والتطوعي  اخلريي 
الذي  خليفة  احلكيم  عبد  االأ�ستاذ  وهــو 
بالنظر  للغاية  كبري  بدور  القيام  من  متكن 
مما  الــدائــم  وحــ�ــســوره  الــــدوؤوب  لن�ساطه 
اأ�سهم يف تقريب امل�سافات واإزالة اخلالفات 

ف�سال عن م�ساعدة املحتاجن.
ويف نظر االأ�ستاذ عبد احلكيم خليفة، فاإن 
اأن يتناول يف خطب اجلمعة  االإمام ينبغي 
الق�سايا التي تخدم االأمة من خالل ق�سايا 
الوطن،  اأو  املنطقة  بواقع  مت�ص  ح�سا�سة 
كالم  يكون  اأن  ويجب  لها  التنبيه  اأجل  من 
االإمام م�سبوط من الناحية ال�سرعية الأن 
االإمام يبلغ تعاليم الدين احلنيف وال يبلغ 

االآراء ال�سخ�سية.
االإمام  فاإن  اجلمعة،  خلطبة  االإعداد  وعن 
عبد احلكيم خليفة يرى اأنها متتد الأ�سبوع 
كامل ولي�ص يف حلظة اآنية من خالل االإطالع 
على بع�ص الكتب واملراجع مع �سبط بع�ص 

اإجتهادات �سخ�سية،  ال�سرعية دون  االأمور 
يف  طبخه  مت  قــد  املو�سوع  يكون  اأن  على 
يف  كامال  املو�سوع  �سبط  ثم  اخلطيب  ذهن 
اأي  املو�سوع  �سغط  مرحلة  تاأتي  ثم  ورقة 
اإخت�ساره الإخراج املو�سوع يف �سكل �سفحة 

اأو �سحفتن.
القادر  عبد  االأمـــري  م�سجد  اإمـــام  ــرى  ي كما 
قبل  اخلطبة  مو�سوع  تلخي�ص  ينبغي  ــه  اأن

هناك  اأن  املتحدث  يرى  حيث  حفظا،  اإلقائها 
االإلقاء  اأثناء  بالورقة  االإلتزام  يريد  ال  من 
ويقول  املتلقي،  على  تاأثري  هناك  يكون  حتى 
االأ�ستاذ عبد احلكيم خليفة اأن ثقافة االإمام 
خلطبته،  احلقيقي  الـــزاد  هــي  اخلطيب  اأو 
طرف  مــن  مراقبة  حمــل  االإمـــام  اأن  خا�سة 
املجتمع وبالتايل ينبغي عليه اأن يكون متوازنا 

وطبيعيا يف معامالته. 

احلنيف  الدين  تعاليم  يبلغ  "الإمام 
ولي�س اأراءه ال�صخ�صيّة" 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه فوائد ع�صل 

النحل جل�صم 
الإن�صان..

من 300 �سنف خمتلف من ع�سل النحل العالجية واالإ�ست�سفاء، حيث يوجد اأكرث فاإنه ي�ستخدم يف العديد من االأغرا�ص نكهته املحببة وقيمته الغذائية العالية، الطبيعية على االإطالق، فباالإ�سافةاإىل يعترب ع�سل النحل من اأف�سل املنتجات 
رحيق نف�ص االأزهار اعتماداعلى درجة بع�ص االأحيان يختلف الع�سل املُنتج من الذي ُينتج الع�سل من رحيقه، بل اإنه يف الغذائية به تختلف باإختالف النبات نذكراأن تركيب الع�سل ون�سب تلك املواد خا�سة ال�سرطانات وال�سيخوخة .وبالتايل الوقاية من العديد من االأمرا�ص التخل�ص من ال�سوارد احلرة باجل�سم بن�ساطه امل�ساد لالأك�سدة وقدرته على واالإنزميات واجللوتاثيون املختزالملعروف وفيتامن جوفيتامن هـ، وبع�ص املعادن والفيتامينات مثل فيتامن ب املركب اي�سَا علي العديد من االأحما�ص االأمينّية الرئي�سي خلاليا اجل�سم واملخ، كما يحتوي ميد اجل�سم بالطاقة حيث ُيعد الوقود و�سكر الفركتوز و�سكر اجللوكوز الذي ويتكون الع�سل ب�سكل اأ�سا�سي من املاء، على م�ستوى العامل.

عبد �لهادي.باحلرارة و�سقوط االأمطار.

عبد �لهادي.ب

ف.ق

ف.ق
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بالنزعة  الفرن�سية  ال�سيا�سة  متــيــزت 
االإ�ستعمارية نظرا حلاجتها اإىل قوة ع�سكرية، 
الأداء املهام التي تتطلبها احلركات االإ�ستعمارية 
م�ساريع  بــرزت  لذلك  اأفريقيا،  وخــارج  داخــل 
واللجوء  التو�سعية  اأطماعها  لتحقيق  خمتلفة 
يف  فرن�سا  متتلكها  التي  الب�سرية  ــوارد  امل اإىل 
التي  التجنيد  امل�ساريع  اأبرز  ومن  م�ستعمراتها، 

طبقتها فرن�سا على اجلزائر مايلي:
عام  الــقــرم  حــرب  يف  اجلــزائــريــن  جتنيد 
 ،Molliere"1845 باإقرتاح اجلرنال "موليار
جندي   25000 جتنيد  مت   1864 عــام  ويف 
الفرن�سين،  املجندين  مع  واإدماجهم  جزائري 
حتقيقا الأهداف م�سروع "مارتيمربي"، ويف عام 
1870 تطوع عدد كبري اجلزائرين للم�ساركة 

يف احلرب الفرن�سية الربو�سية.
 

التجنيد  ــون  ــان ق ــدور  ــض � ـــروف  ظ  1 ـ   4
الإجباري

التجنيد  مو�سوع   �سيطر   1907 عــام  منذ 
اأعمال  جــدول  على  للجزائرين  ــاري  ــب االإج
الطبقة ال�سيا�سية والع�سكرية يف فرن�سا، اأملتها 
االأق�سى،  املغرب  الإحتالل  اإ�ستعدادها  ظروف 
ويف  ثانية،  جهة  من  العاملية  للحرب  والتاأهب 
Messimy"عام  "مي�سمي  طرح  ال�سياق  هذا 
لتخفي�ص  االإجبارية  اخلدمة  م�سروع   1908
من  املتكونة  الفرن�سية  الع�سكرية  الوحدات 
لتعزيز  اأوربا  اإىل  الإر�سالها  الفرن�سين  اجلنود 
وتعوي�ص   الفرن�سية،  احلــربــيــة  االإمــكــانــات 
طبيعة   فر�ست  كما  باالأهايل،  الوحدات  تلك 
طرف  مــن  فرن�سا  تواجهها  التي  للتهديدات 
تعداد  لرتاجع  نظرا  التجنيد  فر�ص  اأملانيا، 
الــزيــادة  نــقــ�ــص  ب�سبب  الــفــرنــ�ــســي  اجلــيــ�ــص 
الفرن�سي  القومي  االأمــن  يهدد  مما  الطبيعية 
بعدما كان العدد عام 1889 حوايل 215000 
اأملانيا  خالف  على  رجل،   21000 اأ�سبح  رجل 
جتد  مل  لذلك  امل�ستمرة،  الزيادة  تعرف  التي 
فرن�سا حل لهذه ملع�سلة اإال عن طريق التجنيد 
فيهم  تتاأ�سل  الذين  للجزائرين  االإجــبــاري 

النزعة القتالية.
مندا�ص  حكومة  �ــســدرت  ذلــك  على  بــنــاءا 

ين�ص  مر�سوم   1911 فيفري  يف   28 فران�ص 
اجلزائرين  ال�سبان  "جتنيد  مــايــلــي:  على 
�سنوات"،   3 ملدة  �سنة   18 اأعمارهم  البالغن 
يف  يجند  الذي   الفرن�سي  اجلندي  خالف  على 
التجنيد عن  �سنتن ويكون  �سنة ملدة   21 عمر 

طريق القرعة.
وتدهور  العاملية  احلــرب  بــوادر  ظهور  ومــع 
االأو�ساع الدولية يف اأوربا وال�سباق نحو الت�سلح 
الربي والبحري، والتناف�ص بن الدول االأوربية 
لفر�ص ال�سيطرة يف القارة االأوروبية، وتعزيز 
�سنة  حتالفاتها  "فرن�سا-اأملانيا"  الــطــرفــان 
على  االأوربــيــون  امل�ستوطنون  �سغط   1911
فرن�سا حتى اأ�سدرت قانون التجنيد االإجباري، 
ويف 31 جانفي 1912 �سدر مر�سوم يوؤكد على 
تطوعية  ب�سفة  يكون  االإجباري  التجنيد  اأن 
ب�سفوف  االإلتحاق  على  اجلزائرين  لت�سجيع 
اجلي�ص الفرن�سي، ويتقا�سى اجلندي اجلزائري 
مكافاأة مالية قدرها 250 فرنك، وكانت تهدف 
الإ�ستخدامهم  اجلزائرين  جتنيد  من  فرن�سا 
اجلنود  واإرجــاع  فرن�سا،  عن  للدفاع  احلرب  يف 
الفرن�سين اإىل فرن�سا حت�سبا الأي طارئ ب�سبب 

تدهور االأو�ساع الدولية يف اأوروبا.
1912 �سدر مر�سوم من قبل  3 فيفري  ويف 
على  اجلزائرين  باإجبار  الفرن�سي  الــربملــان 
رعايا  كونهم  اعتبار  على  الع�سكرية  اخلدمة 
التجنيد مهمة حتديد عدد  واأوكلت  فرن�سين، 
خمت�سة،  جهات  اإىل  وتق�سيمهم  املجندين، 
وحددت مدة اخلدمة الع�سكرية املقررة بثالث 
يبقى  الع�سكرية  اخلدمة  اإنتهاء  وبعد  �سنوات، 
الإ�ستدعائه  االإحــتــيــاط  لفرق  تابعا  املجند 
بن  التفرقة  يالحظ  مــا  لكن  احلــاجــة  وقــت 
كان  حيث  والفرن�سين،  اجلزائرين  املجندين 
اإىل  اإ�سافة  عامن  اإال  يق�سون  ال  الفرن�سيون 

جانب االإمتيازات التي يتح�سلون عليها.

فر�س  يف  الفرن�ضية  الأ�ــضــالــيــب   2 ـ   4
التجنيد

اأجــل  مــن  الفرن�سية  االإدارة  ا�ستعملت 
من  اإغرائية  دعاية  املجندين  على  احل�سول 
حيث  ثانية،  جهة  من  قهرية  وتع�سفية  جهة 
يجيز   1916 �سبتمرب   7 مــر�ــســوم  يف  ــد  جن
للحاكم العام تكليف اأعيان اجلماعات باإختيار 

ال�سباب الذين يتم جتنيدهم، مما و�سع املجال 
حيث  الر�سوة،  ون�سر  ال�سخ�سية  لالإعتبارات 
لغ�ص  واملــال  الذهب  يتقا�سون  االأعــيــان  كــان 
الغنية،  العائالت  اأبــنــاء  جتنيد  عن  الطرف 
العائالت  اأبــنــاء  على  حــكــرا  التجنيد  وكـــان 

الفقرية لكونهم غري قادرين على دفع الر�سوة.
كما كانت االإدارة الفرن�سية ت�سرتي اجلنود 
�سيا�سة  وزنــه،  مقابل  معن  بثمن  االأعيان  من 
تكثيف ال�سغط على روؤو�ساء االأهايل: باإح�سار 
غرامة  بفر�ص  اخلا�سة  باأ�ساليبهم  املجندين 
من  اإعفائه  مقابل  فرنك   500 قدرها  مالية 

اخلدمة الع�سكرية. 

الإغراء �ضيا�ضة   3 ـ   4
خا�سة  االإقت�سادية  االو�ساع  لتدهور  نظرا 
التي  املتتالية  واملجاعات  ال�سرائب  فر�ص  مع 
والفرق  ــم  ــوالئ ال اأقــيــمــت  ــر  ــزائ اجل عرفتها 
ال�سبان،  كل  اإليها  ودعــي  العازفة  املو�سيقية 
ــاي:  ــس ـــرني مــار� ـــذا الــ�ــســيــاق ه ويـــقـــول يف ه
املرتبات  يف  الزيادة  بعد  االإدارة  "ا�ستطاعت 
اأن حت�سل على عدد كبري  بالتعوي�ص  وال�سماح 
من املتطوعن بف�سل الدعاية املروجة يف القرى 
واحلرية"،  اجلمال  بلد  فرن�سا  باأن  ــاف  واالأري
حركة  طرف  من  اإقباال  التجنيد  قانون  ولقي 
ال�سباب اجلزائرين اأ�سحاب التوجه الليربايل 
لالإندماج ح�سب راأيهم، يف املقابل وجد معار�سة 
اعتربوا  الذين  عوف  اأوالد  طرف  من  �سديدة 
اأول الراف�سن لقرار التجنيد، ثم �سكان مناطق 
بوعون  واأوالد  �سلطان  واأوالد  ومتليلي  م�ستاوة 
وواجهو  وبلزمة،  وتاك�سالنت  فاطمة،  واأوالد 
ال�سرائب  دفع  ورف�سوا  اال�ستعمارية  االدارة 
املواطنن  وحر�سوا  امل�سلوبة  االأرا�سي  واإعادة 
جديد  قانون  فرن�سا  اإ�سدار  ومع  التمرد،  على 
تلغي مبر�سوم االإعفاء من اخلدمة الع�سكرية، 
اجلزائرين  عــن  رغــمــا  التجنيد  فر�ست  اإذ 
اإىل  اأدى  منهم،  والكبري  ال�سغري  مراعاة  دون 
بلدية  �سهدت  حيث  عنيفة  ــداث  واأح ع�سيان 
عن التوتة يف 28-29 ماي 1912 مظاهرات 
بالتجنيد،  اخلا�سة  القرعة  الإجــراء  راف�سة 
االإح�ساء  امل�سجلون يف قوائم  حيث مل يح�سر 
اإىل البلدية واملقدر عددهم بـ 402 �سخ�ص، اأما 
يف خن�سلة فجاء يف تقرير امل�سوؤول االإداري عن 

اإىل  اللجوء  اإىل  ال�ساوية عازمون  اأن  التجنيد 
اإذا  املحلية  ال�سلطات  على  والــثــورة  اجلــبــال 

طبقت قانون التجنيد.
كما دخلت منطقة باتنة وبلزمة يف موجة 
التي  املعاناة  ـــاد  اإزدي مع  خا�سة  ا�سطرابات 
ــة،  واالأمــي كالفقر  االأورا�ـــــص  �سكان  واجــهــهــا 
الإن�ساء   1871 عــام  منذ  االأرا�ــســي  وم�سادرة 
املاء  وواد  التوتة  عن  يف  امل�ستوطنون  مراكز 
ورا�ص العيون ونقاو�ص، ف�سال عن حرب االإبادة 
كانت  الفرن�سي،  اجلي�ص  ميار�سها  كــان  التي 
�سكان  بخروج  الو�سع  عن  لالإنتفا�ص  �سرارة 
�سبتمرب  يف  وخن�سلة  وبلزمة  بريكة  بلديات 
1914، حيث مت يف هذا ال�سهر حترير 83 �ساب 

متطوع  من طرف االأهايل يف دوار �سقانة.
عــلــى اإثـــر مــظــاهــرات عــن الــتــوتــة، امتد 
الإقرارالتجنيد  نتيجة  مروانة  اإىل  الع�سيان 
�سخ�ص   27 اأجـــرب  حيث   1914 �سبتمرب  يف 
منهم  ثالثة  فر  الع�سكرية،  اخلدمة  اأداء  على 
اأكتوبر  ويف  �سليح،  والد  دوار  من  كانوا  والذين 
اخلدمة  الأداء  دوار   13 ا�ستدعي   1914
اأوالد عوف  55 �ساب من  الع�سكرية، من بينهم 
االمتثال  رف�سوا  منهم  �سخ�ص  ع�سرون  اأن  اإالَّ 
للقرار، وعندما خرج املكلفون باالإح�ساء هرب 

هوؤالء ال�سبان اإىل الغابات.
من  قافلة  توجهت   1914 �سبتمرب   18 ويف 
�سقانة  �سكان  �سابا من   27 فيها  وباتنة  بريكة 
و�سفيان للتطوع يف فرق الفر�سان، اإاّل اأنها وقعت 
يف كمن ن�سب من اأولياء ال�سباب راف�سن جتنيد 
املدعوين  ميثل  مل  اأكتوبر   12 ويف  اأبنائهم، 
للخدمة الع�سكرية، واملقدر عددهم 23 �سخ�سا 
�سوى 10 اأ�سخا�ص، وفر 7 اأ�سخا�ص من بن 46 

�سخ�ص م�سجل يف اأوت 1915.
كما رف�ست دواوير اأوالد �سحنون واأوالد دراج 
بريكة ومقرة، وعن الق�سر التجنيد، وهددوا 
التجنيد  على  �سابا   34 اإرغـــام  ــر  اإث احلــاكــم 
بالقوة، اإ�سافة اإىل ذلك رف�ست دواوير نقاو�ص 
التجنيد، والتي �سملت دوار اأوالد رحاب واأوالد 
راقد واأوالد طالب، يف املقابل ح�سر 17 �سخ�ص 
رف�ص  كما  مقرة،  دوار  من  �سخ�ص   80 بن  من 
�سكان تكوت، واأحمر خدو وزالطو وعر�ص بني 

بو�سليمان و�سيدي ناجي جتنيد االأورا�سين.
خن�سلة  اإىل  لت�سل  االإ�سطرابات  وتوا�سلت 
رف�ست  االإح�ساء يف تربدقة حيث  اإثر عملية 
بني  وعرف  تيفورغ  واأوالد  عمر  اأوالد  دواوير 
التواترات  ملول وبراجة و�س�سار جمموعة من 

نتيجة رف�ص التجنيد.
نظرا لعمليات الفرار والرف�ص والع�سيان مت 
عقد اجتماع يف عن التوتة يف برج ماكماهون 
حيث  موقفهم،  عن  بالعدول  الراف�سن  الإقناع 
�سليح  اأوالد  والبع�ص من  تراجع  دوار بريكات 
عن رف�سهم للتجنيد، وقدر عدد امللبن للدعوة 
للتجنيد  �ساب   22 منهم  واختري  �سابا،   142
والباقي وجه للعمل يف املناجم وحفر اخلنادق 
يف  اأحلقوا  الذين  الفرن�سين  العمال  وتعوي�ص 

جبهات القتال.
بلدية  رئي�ص  توجه  عندما  التوتر  وزاد 
 24 يف   "Zannetacci"زانيتاك�سي" بريكة 
لت�سجيل  متعكوك  دوار  اإىل   1916 �سبتمرب 
ال�سبان يف قوائم التجنيد، اإاّل ان �سكان الدوار 
اإىل  التوتر  وارتــفــع  اأبنائهم،  جتنيد  رف�سوا 
يف  وع�سيان  ــرد  مت بحركات  القيام  م�ستوى 
راف�سة  االأعيان  �سد  املجاورة  واملــدن  بريكة 
بــاإدراج  فرن�سا  قــرار  بعد  االإجــبــاري  التجنيد 
مطالبة  ومــع  املجندين،  قــوائــم  يف  االأطــفــال 
املجندة  الع�سكرية  الفرق  م�ساعفة  فرن�سا 
والهجرة  اجلبال  اإىل  فروا   1915 خريف  يف 

اجلماعية نحو تون�ص واملغرب و�سوريا.
يف  فرن�سا  اأجـــربت  احلــرب  ظــروف  اأن  اإالَّ 
يق�سي  مر�سوم  باإ�سدار   1916 اأكتوبر   01
والتجنيد  اجلي�ص  يف  املتطوعن  اإعفاء  بعدم 
تعاين  اأ�سبحت  فرن�سا  لكون  نظرا  االإجباري، 
�سدرت  لذلك  واجلنود،  العاملة  اليد  اأزمة  من 
جزائري  عــامــل   17500 بتجنيد  مــر�ــســوم 
دفع  ممــا  عامل   78000 اإىل  الــعــدد  لريتفع 
باالأهايل اأن يدفعوا اأموال طائلة لالأعيان التي 
للتجنيد، وكان  العنا�سر  كلفتهم فرن�سا بتوفري 
اأبرزهم االأغا بوحف�ص بن �سنوف يطالب 500 
 20 فطالبوا  بريكة  �سيوخ  اأما  لالإعفاء،  فرنك 
فرنك مما اأدى اإىل انت�سار الر�سوة لالإعفاء من 

التجنيد االإجباري.

مقدمة
متثل الثورة يف املجتمع الدويل من اأهم الظواهر ال�شيا�شية والإجتماعية التي عرفتها التجمعات الب�شرية وهي ظاهرة قدمية قدم 
وجود الإن�شان على الأر�ش، واإرتبط ظهورها بتعر�ش التجمعات للظلم والإ�شتبداد من اجلماعات الأخرى الأقوى نفوذا و�شيطرة، 

وهي ظاهرة متاأ�شلة يف جمتمعات العامل الثالث حيث �شهدت بروز حركات حترر ثورية ملواجهة الإ�شتعمار، و�شهدت الدول العربية 
مثل هذه الظاهرة، ومن اأ�شهر مناذجها ما حدث يف اجلزائر ملواجهة الإ�شتعمار الفرن�شي، حيث �شهدت املنطقة الأورا�شية خالل 
احلرب العاملية الأويل تطورات عديدة اإثر �شدور قانون التجنيد الإجباري نتج عنه عدة اإ�شطرابات خا�شة يف ظل ال�شيا�شات 

التع�شفية الفرن�شية الإ�شتغاللية للطاقات الب�شرية املتواجدة يف  م�شتعمراتها �شعيا لتعوي�ش العمال الفرن�شيني املجندين يف جبهات 
القتال اأمام القوات الأملانية، ونتج عن ذلك تاأزم الأو�شاع للمجتمع الأورا�شي، والهجرات نحو امل�شرق العربي، وقيام عدة 

اإ�شطرابات وثورات عديدة ومن اأبرزها ثورة الأورا�ش �شنة 1916؛ واإنطالقا من ذلك نطرح الإ�شكالية التالية: اإىل اأي مدى 
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جــيدو



جــيدو

حممد  التون�سي  بــن  الكوت�ص  كتيبة  عـــادت 
ال�سهيد  مبلعب  التدريبات  ــواء  اأج اإىل  ال�سغري 
اال�ستئناف  ح�سة  ــت  ــرف وع الــطــاهــر  ــزان  ــي م
النجم  ح�سور جماعي لالعبن وما ميز يوميات 
املعنويات العالية عند اجلميع �سواء عند املكتب 
اأي�سا  والــالعــبــن  الفني  الطاقم  وكــذا  امل�سري 
املنت�سن بتحقيق فوز م�ستحق خارج الديار اأمام 
اأمل �سلغوم العيد الذي ي�سعب تروي�سه يف ملعبه 
ورغم هذا متكن رفقاء حراث �سدام فرملة االأمل 
والعودة بالزاد كامال عن جدارة وا�ستحقاق ومن 
خالله انفرد النجم مبركز الو�سافة بر�سيد 14 
املجموعة  رائد  بينه وبن  الفارق  واأ�سبح  نقطة 
ال�سراع  ما يجعل  نقاط وهو  تب�سة ثالث  احتاد 
قائم على اأ�سده يف كوكبة املقدمة ال�سيما متوقع 
ميلة  �سباب  �سورة  يف  املقدمة  يف  الفرق  بع�ص 
يجعل  ما  وهو  قاي�ص  و�سباب  العيد  �سلغوم  واأمل 

ال�سراع قائما اإىل غاية نهاية املو�سم.

بن  املــدرب  �سرع  اآخــر  �سعيد  وعلى 
املقبلة  للمباراة  التح�سري  التون�سي 
ي�ستقبل  حينما  اجلــمــعــة  ـــذا  ه
كر�سة  عن  جمعية  فريق  النجم 
عمر  من  التا�سعة  اجلولة  لر�سم 
ع�سر  املوعد  و�سيكون  البطولة 
يوم اجلمعة املقبل مبلعب ال�سهيد 
لرفقاء  فر�سة  وهي  عمار  حمام 

حل�سد  الــطــاهــر  رغي�ص  الــقــائــد 
ال�سباق  ومراقبة  الثالث  النقاط 

�ستبقى  الــبــطــولــة  الأن  قـــرب  ــن  ع
يف  االحــتــمــاالت  كــل  على  مفتوحة 

ظل تقارب امل�ستوى وكل الفرق لها نف�ص 
يوجدون  فريقن  اأو  فريق  عدا  احلظوظ 

يف و�سعية �سعبة جراء ال�سائقة املالية وهو 
امل�سريين  بن  مير  ال  التيار  مرة  كل  يف  جعل  ما 

والالعبن.

اأمري. ج
عبد الهادي. ب

اأمري.ج

العاي�ص. �ص

وفاق �صطيف/ اإحتاد العا�صمة 

�صباب بلوزداد – جمعية عني مليلة 

اإىل  بطلب  عنابة  اإحتاد  اإدارة  تقدمت 
لقاء  ــل برجمة  اأج مــن  الــهــواة  رابــطــة 
دفاع  اأمــام  البطولة  من  ال15  اجلولة 
اأوت   20 مبلعب  ال�سبت  يــوم  تاجنانت 
العقيد  ملعب  معاقبة  ظل  يف  ب�سكيكدة 
�سابو بعنابة بعد االأحداث التي عرفتها 
مباراة االإحتاد اأمام مولودية ق�سنطينة، 
وتاأمل اإدارة االإحتاد يف موافقة الرابطة 
بعيدة  مــالعــب  اإىل  التنقل  لــتــفــادي 
هذه  نقاط  اأن  خا�سة  الدفاع  ملواجهة 
املباراة تبقى يف غاية االأهمية لالإحتاد 
املرتبة  على  ال�سراع  اإ�ــســتــداد  ظــل  يف 

االأوىل بن كوكبة من الفرق. 
�سفحة  االإحتــــــاد  ت�سكيلة  ــــوت  وط
لقاء  يف  الفريق  تلقاها  التي  الهزمية 
خن�سلة  ــاد  اإحت ــام  اأم الفارطة  اجلولة 
الطاقم  مبلعب هذا االأخري حيث حاول 
خا�سة  الالعبن  معنويات  رفــع  الفني 
املرتبة  على  حمافظا  مازال  االإحتاد  اأن 
االأوىل يف الرتتيب العام للبطولة، ومن 
جانبه اإعترب رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد 
تلقاها  التي  الهزمية  اأن  زعيم  البا�سط 
الفريق تبقى عادية بحكم اأن اأي فريق 
معر�ص للخ�سارة وموؤكدا يف نف�ص ال�سياق 
اأجل  من  التناف�ص  �سيوا�سل  االإحتاد  اأن 
حتقيق الهدف امل�سطر وهو ال�سعود، ومن 
جانب اأخر اأكد زعيم على عقد اإجتماع 
و�سعية  يف  للبحث  �سوية  بن  املــدرب  مع 
لقاء  يف  امل�سجلة  اخل�سارة  بعد  الفريق 

خن�سلة.
م�سروع  اإنــطــالق  ــارة  ــس اإ� اإعــطــاء  ومت 
عنابة  اإحتاد  لفريق  املحمول  التطبيق 
ال�سباب  ومــديــر  عنابة  وايل  بح�سور 
اأجل احل�سول على  والريا�سة وهذا من 
الفريق  م�ساعدة  بغية  املنا�سر  بطاقة 
حتديد  مت  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل 
ثمن البطاقة مببلغ 1500 دج، على اأن 
ليلة  من  بداية  متوفرا  التطبيق  يكون 

رم�سان. من   27

الإدارة ترا�شل 
الرابطة لإ�شتقبال 
تاجنانت يف ملعب 

�شكيكدة 

اإحتاد عنابة  جنم تازقاغت
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ال�شارع الريا�شي الباتني على �شفيح �شاخن 
الوفاق لتعميق الفارق و�شو�شطارة لالإقرتاب من البوديوم والأن�شار ينتظرون تدخل الديجيا�ش

ايجابية بنتيجة  يطالب  "ال�شياربي" و�شيحة  على  ثقيال  �شيفا  "ل�شام" حتل 

النجم ي�شتاأنف التدريبات مبعنويات
 يف ال�شماء عقب الفوز اأمام بوقرانة

االأيام  هذه  الباتني  الريا�سي  ال�سارع  يعي�ص 
ب�سبب  �ساخن  �سفيح  على  وبات  غليان  حالة 
هذا  باتنة  مولودية  بيت  يف  االأو�ــســاع  ــاأزم  ت
االأخري الذي ر�سم �سقوطه مبكرا يف واحد من 

اأ�سواأ املوا�سم يف تاريخ النادي.
غ�سب  حــالــة  ــنــادي  ال اأنــ�ــســار  ويعي�ص  ــذا  ه
وا�ستياء ب�سبب االإهمال والت�سيب الذي ي�سهده 
فريقهم، حيث ورغم اأن رئي�ص النادي م�سعود 
زيداين قد اأعلن ان�سحابه ورميه للمن�سفة اإال 
اأن االأمور مل تت�سح يف ظل بقاءه وعدم تر�سيم 

ال�ستقالته اأمام اأع�ساء اجلمعية العامة.

وباحلديث عن اجلمعية العامة ينتظر اأن�سار 
ال�سباب  مديرية  تدخل  الباتنية  املولودية 
والريا�سة لتطبيق القوانن املعمول بها وعقد 
تاأجيل  مت  اأن  بعد  ا�ستثنائية  عامة  جمعية 
يوم  املربجمة  اال�ستثنائية  العامة  اجلمعية 
االثنن 26 ماي ، و كذا بعدها اإلغاء اجلمعية 
العامة املربجمة يوم االأربعاء 28 ماي الأ�سباب 
ينتظرون  املولودية  حمبي  ليبقى  جمهولة، 
احل�سم يف ق�سية رئي�ص الفريق وعقد جمعية 
فيما  للتفكري  رحيله  تر�سم  ا�ستثنائية  عامة 

هو قادم.

مرحلة  مــبــاريــات  �سطيف  وفـــاق  ي�ستهل 
�سهرة  االأول  املــحــرتف  بطولة  مــن  الــعــودة 
والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  من  بداية  اليوم 
العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  قوية  مبواجهة  ليال 
يف   1945 مـــاي   08 ملعب  ــيــة  اأر�ــس عــلــى 
للفريقن يف ظل  باأهداف م�سرتكة  مواجهة 
الفوزتراهن  حتقيق  على  فريق  كل  رهــان 
ت�سكيلة الوفاق على حتقيق الفوز يف مباراة 
احلفاظ  اأجــل  من  قوي  مناف�ص  اأمــام  اليوم 
على نف�ص الفارق عن املطاردين )06 نقاط( 
اأو تعميقه اأكرث يف حال تعرث املطارد املبا�سر 
هذه  يف  ي�ستقبل  الـــذي  الــ�ــســاورة  �سبيبة 
املدية،  اأوملبي  ال�سيف  ميدانه  على  اجلولة 
على  املحافظة  اإىل  الوفاق  ت�سكيلة  وت�سعى 
الديار  داخــل  امل�سجلة  االإيجابية  امل�سرية 
الإ�سافة  البطولة  من  االأخــرية  اجلوالت  يف 
الفوز الرابع على التوايل، وتخو�ص ت�سكيلة 
بعد  املباراة مبعنويات مرتفعة  الوفاق هذه 

الفوز املحقق يف �سكيكدة.
اليوم  مــبــاراة  الــوفــاق  ت�سكيلة  وتخو�ص 
من  عــدد  خــدمــات  مــن  كــالــعــادة  منقو�سة 
لعريبي،  غـــرار  عــلــى  املــ�ــســابــن  الــالعــبــن 
لعوايف، غ�سة ولوموتي، كما يغيب اأي�سا عن 
ال�ساب  االألعاب  �سانع  ال�سطايفية  الت�سكيلة 
الإنذار  تلقيه  ب�سبب  الرحيم  عبد  دغموم 
�سبيبة  اأمـــام  ال�سابق  اللقاء  يف  اإحــتــجــاج 
الت�سكيلة  تعرف  اأن  املنتظر  ومن  �سكيكدة، 
الثالثي  عــودة  الــيــوم  لقاء  يف  االأ�سا�سية 
على  جلو�سهم  بعد  ودبــاري  عمورة  قــراوي، 

كر�سي االإحتياط يف اللقاء ال�سابق.
نهار  غاية  اإىل  الوفاق  اإدارة  تتمكن  ومل 
املنازعات  جلنة  ديــون  ت�سوية  من  االأم�ص 
ب�سبب  وهــذا  القدامى  بالالعبن  اخلا�سة 
عدم االإتفاق مع الالعبن الدائنن بخ�سو�ص 
بالنظر  املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  طريقة 
لعدم وجود ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية 
االإدارة  جعل  الذي  االأمر  وهو  امل�ستحقات، 
الثالثي  اإجــازات  على  احل�سول  عن  تعجز 
يبقى  حيث  وزيتي،  لبنة  بن  جابو،  اجلديد 
حال  يف  اإال  احل�سابات  خــارج  الثالثي  هذا 
املباراة  �سبيحة  جديدة  تطورات  ح�سول 
نبيل  املــدرب  اأن  ولو  العا�سمة،  اإحتــاد  اأمــام 
الكوكي ياأمل اأن ي�ستفيد من خدمات الثالثي 

اجلديد يف مقابلة كاأ�ص الرابطة يوم ال�سبت 
اأمام وداد تلم�سان مبلعب 08 ماي ب�سطيف.

بوعود  ه�سام  للوفاق  العام  املناجري  ونفى 
املهاجم  توقيع  عن  حتدثت  التي  االأخــبــار 
عقد  على  عثمان  بن  الــربج  الأهلي  احلــايل 
االإن�سمام  اأجـــل  ومــن  ــاق  ــوف ال مــع  مبدئي 
وهذا  املقبل  املو�سم  من  بداية  الفريق  اإىل 
التوا�سل  �سفحات  على  اخلرب  تــداول  بعد 
نفى  حيث  بالفريق،  اخلا�سة  االإجتماعي 
الالعب  ربطت  التي  االإ�ساعات  هذه  بوعود 
اأن  علما  بالوفاق،  االإفريقي  للنادي  ال�سابق 
للف�سل  مبكر  الوقت  اأن  ترى  الوفاق  اإدارة 
يف ال�سفقات اخلا�سة باملو�سم القادم يف ظل 

بقاء 19 جولة كاملة عن نهاية املو�سم.

اليوم  اأم�سية  مليلة  فريق جمعية عن  يحل 
يف  ــوزداد  ــل ب �سباب  نــادي  على  ثقيال  �سيفا 
مرحلة  مــن  االوىل  اجلــولــة  بر�سم  مــبــاراة 
بطولة  عمر  من  الع�سرون  واجلولة  االيــاب 
الرابطة املحرتفة االأوىل، هذا وتعد املقابلة 
اأ�سحاب  يتطلع  حيث  االإثــــارة  مــن  بالكثري 
مبيدانهم  كامال  الــزاد  على  للحفاظ  االر�ــص 
ملوا�سلة الزحف نحو مقدمة الرتتيب و�سمان 
مقعد �سمن ثالثي الريادة، يف حن لن يتنقل 
بثوب  العا�سمة  اىل  �سيحة  ـــوؤاد  ف اأ�ــســبــال 
ال�سحية بحيث ياأملون يف اقتنا�ص نقطة على 
اأقل تقدير والعودة بنتيجة ايجابية ت�سمح 

مبوا�سلة ت�سيري البطولة باأريحية.
املركز  ــوزداد  بــل �سباب  فريق  ويحتل  هــذا 
يتموقع  حن  يف  نقطة،   33 بر�سيد  الرابع 
ال�ساد�ص  املركز  يف  مليلة  عن  جمعية  نــادي 
منا�سفة مع احتاد ومولودية اجلزائر بر�سيد 
القتنا�ص  الفريقن  كال  وي�سعى  نقطة،   31

انــطــالقــة يف  افــ�ــســل  لتحقق  نــقــاط  ثــالثــة 
مرحلة االإياب.

للمدرب  لقاء  اأول  وبعد  اأخــرى،  جهة  ومــن 
�سيحة على راأ�ص ال�سام �سد ن�سر ح�سن داي 
بر�سم الدور التمهيدي لكاأ�ص الرابطة �سيكون 
البطولة  يف  ر�سمي  اختبار  اأول  يف  �سيحة 
اأن  وبعد  حيث  الفنية،  العار�سة  راأ�ــص  على 
االأيـــام  طيلة  التح�سريي  بــرنــاجمــه  طبق 
اللهجة  �سدد  العمل  وترية  من  ورفع  الفارطة 
مع الالعبن واأكد على �سرورة حتقيق الفوز 

الذي يعيد الهدوء لبيت الفريق.
�ستكون جمعية عن مليلة  ال�سياق،  ويف ذات 
بوحكاك  الــثــنــائــي  ــات  ــدم خ ــن  م ــة  ــروم حم
اأخلط  مــا  وهـــو  ــابــة  االإ�ــس ب�سبب  وبــاليــلــي 
الذي  االأخــري  هــذا  �سيحة،  املــدرب  ح�سابات 
ل�سمان  الالزمة  اخلطة  اليجاد  وبحث  �سعى 
بنتيجة  تــعــود  قــويــة  بت�سكيلة  الــدخــول 

ايجابية من العا�سمة.

مولودية باتنة

بات دفاع تاجنانت مهددا بعقوبات قا�سية من طرف رابطة الهواة يف اأعقاب حادثة 

االإعتداء على احلكم ميال يف املباراة التي جمعت الدفاع اأمام جمعية اخلروب واإنتهت بالتعادل 

هدفن يف كل �سبكة، حيث تعر�ص احلكم الإعتداءات من طرف بع�ص الالعبن والطاقم الفني 

للدفاع على خلفية قراراته يف ال�سوط الثاين بعد منح �سربة جزاء للمناف�ص ف�سال عن طرف 

الالعب كباري، وتتخوف اإدارة الدفاع من ت�سليط عقوبات قا�سية على الفريق الذي يعاين من 

تراجع رهيب يف النتائج مما جعل الفريق من اأكرب املهددين بال�سقوط اإىل الق�سم الثالث يف 

نهاية املو�سم اجلاري.

ومن جانب اأخر مازالت الو�سعية املالية للفريق معقدة يف ظل تاأخر احل�سول على 

االإعانة االإ�ستثنائية املمنوحة من طرف م�سالح بلدية تاجنانت بقيمة مالية 

ت�سل اإىل مليار �سنتيم، وهو االأمر الذي جعل رئي�ص الفريق الطاهر قرعي�ص 

يف حرية من اأمره يف ظل االأزمة املالية اخلانقة ومطالبة الالعبن 

باحل�سول على جزء من م�ستحقاتهم املالية العالقة منذ 

املو�سم الفارط.

الإدارة متخوفة من عقوبات قا�شية 

بعد الإعتداء على احلكم ميال 

دفاع تاجنانت

عبد الهادي. ب

بدري.ع
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املوظف "العمومي" 
حتت ال�شفر 

املوظف  اأو  الب�سيط  املوظف  يعاين 
باجلزائر  العمومي  للوظيف  التابع 
ال�سرائية  القدرة  يف  حــاد  �سعف  من 
ومرتاكمة  ثقيلة  معي�سية  وم�ساكل 
دون  بيت  فتح  ا�ستحالة  يف  تلخ�ص 
يعد  الـــذي  ــراتــب  ال بقية  ا�ستكمال 
اليومية  بــاحلــاجــات  مقارنة  ناق�سا 
يكون  وال  الب�سيط  للعي�ص  ال�سرورية 
امـــراأة عاملة  مــن  بــالــزواج  اإىل  ذلــك 
�ستق�سي بقية حياتها اإىل جانبه وهي 
التي  النقائ�ص  هذه  تكمل  اأن  حتــاول 
اال�ستقالل  عهد  منذ  عليه  فر�ست 
ليظل راتب املوظف اجلزائري متدنيا 
متدليا  الــراتــب  مفهوم  اإىل  يرقى  ال 
ت�سببوا  الذين  امل�سوؤولن  �سماعة  على 
يف تراكم اأزماته برفع اأ�سعار متطلبات 
املعي�سة مقارنة براتب زهيد ظل ثابتا 
فب�سنتيمات ال  حترك  وان  يتحرك  ال 

تغني وال ت�سمن من جوع.
فاالإ�سرابات املتوا�سلة واالحتجاجات 
االأجـــور  �سقف  بــرفــع  تــطــالــب  الــتــي 
ما  غالبا  املــواطــن  معي�سة  وبتح�سن 
تنتهي ب�سمت رهيب اأو عقوبات خبيثة 
الذي  املمتنع"  "ال�سهل  اإطــار  يف  ت�سب 
اجلزائري  "الهمومي"  املوظف  و�سع 
يفر�سها  التي  الزيادات  مق�سلة  حتت 
الواقع وحتددها الوقائع االقت�سادية 
على  احلفاظ  وعــود  فتظل  العاملية، 
�سعارات  جمـــرد  الــ�ــســرائــيــة  ــدرة  ــق ال
واهية كاذبة ال حمل لها من التطبيق 
املوظف  ا�سم  اأن  لدرجة  التحقيق،  اأو 
الــذي  "الزوايل"  مب�سطلح  ارتــبــط 
ــاج  ــي ــفــقــر واالحــت يــحــمــل مــعــاين ال
اله�سا�سة  �سفات  وخمتلف  ــوز  ــع وال

االجتماعية.
ميثل  الذي  الب�سيط  املواطن  يعد  فلم 
املوظف الب�سيط قادرا على حتدي مثل 
ال�سنوات  خالل  خا�سة  الظروف  هذه 
االأزمات  اأرخــت خمتلف  اأيــن  االأخــرية 
على  بظاللها  وال�سحية  االقت�سادية 
واملعي�سية،  النف�سية وال�سحية  حالته 
الت�ساوؤم  مــن  كومة  منه  ت�سنع  وهــي 
ــا �ــســعــيــفــا يــعــاين احلــقــرة  ــوق ــل وخم
متكامالن  م�سطلحان  وهما  والتهمي�ص 
الطبقة  هــذه  �سعار  مثال  متال�سقان 
فيها  حت�سن  مل  طويلة  لنتوات  اله�سة 
على  احلا�سلة  التغريات  رغم  ظــروف 
فم  "يف  نف�سه  ليجد  النظام،  م�ستوى 
املدفع" دائما فيجرب على دفع خمتلف 
فر�ستها  التي  والــغــرامــات  ال�سرائب 
ريعي  اقت�سادي  نظام  ينجح  مل  اأزمات 
بالفطرة على ت�سديها وحتديها واالهم 
من كل ذلك جتاوزها ليعاجلها بقرارات 
ما  ت�ستنزف  ا�ستعجاليه  ا�سرتجالية 
تعود  ثم  واالأمـــوال  احللول  من  تبقى 
�سقطات  يف  ت�سبب  الذي  ف�سلها  لتثبت 
العمومي  للموظف  متتالية  ونك�سات 

والذي ظل دائما حتت ال�سفر.
نوارةبوبري

اخلريرم�ضــــــــــــــان

ف.ق ف.ق

رحمة. م       

جمعية تنمية بال حدود توزع اأزيد من 
باتنة م�شتوى  على  غذائية  قفة   800

توزيع هدايا لليتامى وتكرمي املتوجني 
يف م�شابقة بالل لأح�شن اآذان بباتنة

تزامنا ودخول �شهر رم�شان الف�شيل
خالل اإفطار جماعي نظمته جمعية جزائر اخلري

عبد الهادي.ب  

بعد انهيار القدرة ال�شرائية لع�شرات العائالت..

مع اإقرتاب مو�شم االأعرا�ص

بيع  جتــارة  االأخــرية،  الفرتة  وراجتفي 
على  امل�ستعملة،  اأو  امل�ستهلكة  االأ�سياء 
واالأواين  واالأحـــذيـــة  املــالبــ�ــص  ـــرار  غ
القت  الذي  الوقت  يف  االأفر�سة،  وحتى 
�سدى  بامليزان  املالب�ص  بيع  جتــارة  فيه 
واإقباال وا�سعن من ذوي الطبقات اله�سة 
من املجتمع والذين يحاولون تقدمي �سيء 
جديد الأبنائهم ولو كان م�ستعمال تفاديا 

الإحراجهم يوم العيد اأمام اأقرانهم.
يــراد  مــا  اخــتــيــار  عــرب  العملية  وتــتــم 
ــد �ــســعــره على  ــدي ــن �ــســلــع، وزنــــه وحت م
عملية  لتتم  الدفع  ثم  ومن  ذلك،  ح�سب 
ــدة  ــدي االإقـــتـــنـــاء، هـــي الــطــريــقــة اجل
يف  اخت�ست  التي  املحالت  عرب  املنتهجة 
يدخله  قد  والــذي  البيع،  من  النوع  هذا 
الن�سوة  من  واأكرثهن  الزبائن  من  الكثري 
الكثريات  تتبناه  فيما  الف�سول،  بدافع 
لهذا  دائمات  لزبونات  حتولن  اللواتي 

النوع من التجارة واملحالت.
حمدد  نـــوع  عــلــى  الــبــيــع  يقت�سر  ومل 
اإىل  املــالبــ�ــص  تــعــدى  بــل  املنتجات،  مــن 
اأنواعها  اختالف  على  املطبخية  االأواين 
االأحذية  اإىل  حتى  و�سوال  واأحجامها 
امليزان  والنعال، وكلما ثقل احلجم وزاد 
وفقا  وذلــك  طبعا،  ال�سعر  ارتــفــع  كلما 
وهي  منها،  للكلغ  م�سبقا  حمــدد  هــو  ملــا 
من  بها  ال�سلع  اقتناء  مت  التي  الطريقة 

طريقة  يجعلها  ما  التجار،  هــوؤالء  قبل 
ت�سل�سلية منتهجة من امل�سدر و�سوال اإىل 
كبائع  بالتاجر  مــرورا  االأخــري  الــزبــون 
تعد  ال�سعر  حتــديــد  نقطة  ولــعــل  لــهــا، 
املحالت  من  العديد  يف  الغائبة  النقطة 
اأين  البيع،  من  النوع  هــذا  تعتمد  التي 
م�سبقا،  باأ�سعارها  الزبائن  اإ�سعار  يتم  ال 
وعلى  املحالت  يف  وعر�سها  تعليقها  اأو 
ال�سلع، وهو االأمر ال�سلبي الذي امتع�ست 
منه الكثري من الزبونات مبا قد يجنبهن 
عناء البحث اأو يعطيهن موؤ�سرا م�سبقا ملا 

�سيقمن باقتنائه واختياره.

تباع  عاملية  مبــاركــات  جديدة  مالب�ص 
"بامليزان"

اأو�ساط  يف  �سائع  هــو  مــا  عك�ص  وعــلــى 
بامليزان  البيع  جتــارة  فــاإن  املــواطــنــن، 
قدمية  ال  جديدة  منتجات  ــواع  اأن مت�ص 
من البالة وال�سيفون، حيث اأنها تباع بالـ 
م�ستوردة،  اأوروبية  ومباركات  "تيكي"، 
املحالت  بقية  يف  الــ�ــســلــع  ــن  م كــغــريهــا 
ــــالأواين مــن طناجر  ل ــواء  �ــس الــعــاديــة، 
للمالب�ص  اأو  وغريها،  و�سحون  ومقايل 
وال�سغار  الكبار  تخ�ص  التي  واالأحذية 
اأ�سنافها  اختالف  وعلى  اجلن�سن،  من 
اإىل  الــ�ــســراويــل  اإىل  الــفــ�ــســاتــن  فــمــن 

واملالب�ص  االأحذية  التنانري،  القم�سان، 
الريا�سية والكال�سيكية وحتى ما بينهما 

من الكاجوال منها.
وقد ظهرت هذه التجارة يف والية باتنة 
منذ اأ�سهر طويلة، لكنها مل تكن معروفة 
تدريجيا  رواجــــا  لت�سهد  كــبــري  ب�سكل 
وانت�سارا كبريين يف الفرتة االأخرية، اأين 
تعددت املحالت التي تخت�ص بهذا النوع 
من  اأماكن  عدة  يف  وانت�سرت  البيع،  من 
الوالية، على غرار حمالت جتارية كربى 
يف و�سط املدينة، وحمالت خا�سة بذلك 
يف كل من ك�سيدة والزمالة وغريها، والتي 
تعرف اإقباال كبريا خا�سة هذه االأياممن 
واقتناء  اخــتــيــار  بغية  االأولــيــاء  قبل 
ك�سوة العيد الأبنائهم ول�سرب ع�سفورين 
وماركات  مالب�ص  اختيار  واحــد،  بحجر 
باأ�سعار معقولة، ومن مكان  واأنواع جيدة 
بقية  يف  معرو�ص  هو  مبا  مقارنة  واحد، 
املحالت التي األهبت وكوت اأ�سعارها جيوب 
الذين وجدوا يف  ال�ساكنة،  االأغلبية من 
ملن  ما  نوعا  مر�سيا  بديال  املحالت  هذه 
ا�ستطاع اإليها �سبيال، خا�سة مع الظروف 
بها  مر  التي  واالإجتماعية  االقت�سادية 
كورونا،  فريو�ص  انت�سار  جــراء  اجلميع، 
مبا يغنيهم حتى عن اللجوء اإىل حمالت 
واأ�سواق "البالة" التي لطاملا كانت قبلتهم 

وملجاأهم عند كل منا�سبة.

اأعــداد  يف  امل�سجلة  الــزيــادة  اأخلطت، 
االأيام  خالل  كورونا  بفريو�ص  امل�سابن 
الفارطة، ح�سابات العائالت التي كانت 
ترغب يف اإقامة حفالت الزواج مبا�سرة 
بعد �سهر رم�سان الكرمي يف ظل اإقرتاب 
مو�سم االأعرا�ص مع حلول ف�سل ال�سيف، 
حيث كانت الكثري من العائالت تخطط 
الإقامة االأعرا�ص خالل الفرتة التي تلي 
الكبري  التح�سن  مع  ال�سيما  الفطر  عيد 

يف االأو�ساع خالل االأ�سهر املا�سية.
و�سكلت االأرقام االأخرية وعودة احلجر 
اجلزئي على عدد من الواليات، �سدمة 
للعديد من العائالت التي باتت متخوفة 
منع  حال  يف  جديد  تاأجيل  ح�سول  من 
املقبلة  الفرتة  االأعرا�ص خالل  حفالت 
الوبائية،  الو�سعية  لتدهور  بالنظر 
العائالت  لـــدى  احلــــرية  تــتــوقــف  وال 
اأ�سحاب  اإىل  اأي�سا  تتعدى  بــل  فقط 
اأ�سحابها  وكان  والتي  احلفالت  قاعات 
حلول  مع  ن�ساطهم  ملــزاولــة  ي�ستعدون 

ــور  االأم تنقلب  اأن  قبل  ال�سيف  ف�سل 
راأ�سا على عقب بعد الزيادات اجلديدة 
يف اأعداد امل�سابن واحلديث عن و�سول 

موجة جديدة من الفريو�ص.
يف  احلــفــالت  قــاعــات  اأ�سحاب  وتلقى 
وقت �سابق، تطمينات باإعادة فتحها بعد 

حت�سن االأو�ساع الوبائية خالل االأ�سهر 
الفارطة غري اأن التطورات االأخرية فيما 
يتعلق بالو�سعية الوبائية جعلت االأمور 
يف  االأقــل  على  ال�سفر  نقطة  اإىل  تعود 
امل�ستبعد  من  بات  حيث  الراهن،  الوقت 
ــراح  االأف قاعات  فتح  بــاإعــادة  ال�سماح 

الزيادات  ظل  يف  املقبلة  الفرتة  خالل 
اللجوء  مع  امل�سابن  اأعداد  يف  امل�سجلة 
اإىل  ت�سل  اأكرثقد  م�سددة  تدابري  اإىل 
واحلفالت  االأعــرا�ــص  اإقــامــة  منع  حد 
اأو�ست به  اإنت�سار الفريو�ص كما  لتفادي 

اللجنة العلمية منذ ال�سنة الفارطة.
ــاب قــاعــات  ــح ــس ــاة اأ� ـــت مــعــان ومـــازال
غلقها  قـــرار  منذ  متوا�سلة  احلــفــالت 
املا�سية  ال�سنة  من  مار�ص  �سهر  خــالل 
امل�ساعي  ورغــم  كورونا،  فريو�ص  ب�سبب 
هذه  اأ�سحاب  من  املئات  بها  يقوم  التي 
جديد  من  فتحها  قرار  اأن  اإال  القاعات 
ال�سحة  وزارة  ل�سلطة  خا�سعا  يبقى 
ويف  الفريو�ص،  تف�سي  مراقبة  وجلنة 
وقت �سابق مت توجيه مرا�سلة اإىل رئي�ص 
بغية  املت�سررين  طرف  من  اجلمهورية 
ولو  الن�ساط  اإىل  بالعودة  لهم  ال�سماح 
خا�ص  بروتوكول  ووفق  جزئية  ب�سفة 

على غرار باقي امليادين االأخرى. 

موزعة  عائلة   820 نحو  ا�ستفادت 
م�ساعدات  من  باتنة،  والية  تراب  عرب 
بتوزيعها  ــت  ــام ق مــتــنــوعــة  غــذائــيــة 
التي جتندت  جمعية تنمية بال حدود 
منذ دخول �سهر رم�سان الف�سيل لتقدمي 
يد العون والدعم ملختلف الفئات اله�سة 

يف املجتمع.
في�سدي�ص،  بــاتــنــة،  بــلــديــات  وعـــرب 
الع�سافري،  عيون  املعذر،  ال�سعبة،  واد 
ــص،  ــ� ــاء، اري ــــة الــبــيــ�ــس ــة، زان ــان ــري ــس �
املناطق،  مــن  وغــريهــا  غ�سرية  تــكــوت، 
حاجيات  تغطية  من  اجلمعية  متكنت 
هذه  عرب  واملعوزين  املحتاجن  عديد 
ملحوظا  ارتفاعا  ت�سهد  التي  البلديات 
القدرة  لتدهور  نظرا  بها  الفقر  لن�سبة 
ال�سحية  االأزمة  وانعكا�سات  ال�سرائية 

الراهنة على خمتلف املداخيل.
مرحلتن،  على  امل�ساعدات  توزيع  ومت 
االأوىل لفائدة العائالت الفقرية وت�سم 
وا�سعة  والكمالية  االأ�سا�سية  املواد  كل 
اال�ستهالك والتي حتتاجها جميع االأ�سر، 
قفة  تت�سمن  اأخرى  مرحلة  جانب  اإىل 
باملواد االأ�سا�سية فقط موجهة للعائالت 
حتمل  باإمكانها  والتي  الدخل  حمدودة 

بع�ص امل�ساريف االأخرى.
يف  لال�ستمرار  اجلمعية  وت�سعى  هــذا 
ملختلف  وامل�ساعدة  الــعــون  يــد  تقدمي 
لروح  تعزيزا  وذلــك  اله�سة،  الفئات 
ف�سال  ال�سهر،  هذا  يف  والتاآزر  الت�سامن 
العمل  خدمة  يف  امل�سطر  براجمها  عن 
واملعوزين  الفقراء  وم�ساعدة  التطوعي 

وفق االإمكانيات املتاحة.

جمعية  نــظــمــت، 
جــــــزائــــــر اخلــــري 
مكتبها  يف  ممــثــلــة 
بباتنة،  الــوالئــي 
جماعيا  ـــارا  ـــط اإف
على �سرف عدد من 
اليتامى  االأطــفــال 
ــــاركــــن يف  واملــــ�ــــس

م�سابقة بالل الأح�سن 
نهاية  فعالياتها  اختتمت  والــتــي  اآذان 

االأ�سبوع املا�سي.
ن�ساطات  �سمن  تدخل  التي  االحتفالية 
رم�سان  �سهر  خــالل  املربجمة  اجلمعية 
لل�سلطات  مميزا  ح�سورا  عرفت  الف�سيل، 
البلدية وعددا وا�سعا من ن�سطاء املجتمع 
املدين اإىل جانب عدد من االأ�ساتذة وكذا 
ال�سابعة  الطبعة  فعاليات  يف  امل�ساركون 

اأح�سن  ملــ�ــســابــقــة 
املـــوجـــهـــة  اآذان 
ــال الــذيــن  ــف ــالأط ل
ـــم  ـــه ـــرمي ـــك ت مت 
بـــاملـــنـــا�ـــســـبـــة، يف 
الــــــوقــــــت الــــــذي 
تـــوزيـــع  فـــيـــه  مت 
جمــــمــــوعــــة مــن 
الهدايا على االأطفال 

اليتامى.
التظاهرة، عرفت تنظيم ن�ساطات ترفيهية 
اإنــ�ــســاديــةاأدتــهــا  ــالت  ــس و� منها  خمتلفة 
ترفيهية  وفقرات  الفنية،  اإيــزوران  فرقة 
مداخالت  جانب  اإىل  مادي،  املهرج  ن�سطها 
رئي�سي املكتبن الوالئي والبلدي وعدد من 
اأهمية التكفل  اأكدوا على  االأ�ساتذة الذين 

باالأطفال االأيتام ومرافقتهم.

"ال�شيـفون" ملـجاأ الفقـراء يف عيـد الفطــر لهذا العـام 

املوجة اجلديدة لكورونا تخلط ح�شابات العر�شان واأ�شحاب قاعات احلفالت 
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اأ�ضبحت، اأ�ضواق "ال�ضيفون" هي الوجهة الوحيدة التي ميكنها اإنقاذ العائالت الفقرية خالل عيد الفطر لهذا العام بعد انهيار كلي للقدرة ال�ضرائية وغزو الرتفاع الن�ضبي 

يف الأ�ضعار لكل �ضيء مرورا باملالب�س والأحذية و�ضتى احلاجيات ال�ضرورية املنزلية.



باتنة: فرقة "تافرت" حتي حفال فنيا �شاهرا
�أحيت فرقة تافرت بوالية باتنة حفال فنيا �صاهر� 
�لثقافة  د�ر  مع  بالتن�صيق  ف�صدي�س،  �لثقايف  باملجمع 
ليايل  �حياء  �طار  يف  وذلك  خليفة،  �آل  �لعيد  حممد 
�صهر رم�صان �ملبارك و�لتي جاءت حتت �صعار "نفحات 
وجتاوب  رم�صان"،  رحاب  يف  فنية  ومقامات  روحانية 
�أي�صا  وعائالت  �صباب  بينهم  من  كان  �لذين  �حل�صور 
�ل�صهرة  تخللت  �لتي  �لعذبة  �ملو�صيقية  �ملعزوفات  مع 

و�أ�صفت عليها جو� حميميا ز�د من متيزها.

�آل خليفة  �لعيد  �لثقافة حممد  ويت�صمن برنامج د�ر 
وع�صاق  �ل��ع��ائ��الت  لفائدة  �مل�صطر  باتنة  مبدينة 
خالل  و�لفنون  �لثقافة  مديرية  مع  بالتن�صيق  �لنغم 
مع  بالتو�زي  فنية  �صهر�ت  عدة  �ملبارك  رم�صان  �صهر 
�جلهوي  باتنة  مب�صرح  �ملربجمة  �مل�صرحية  �لعرو�س 

�لدكتور �صالح ملباركية.

خن�شلة: جمعية جواهر الثقافية حتت�شن ن�شاطات 
ثقافية وتراثية ودينية متنوعة

مو��صلة لن�صاطاتها �لثقافية �ملميزة نظمت �جلمعية 
عديد  خن�صلة  لوالية  �لثقافية  جو�هر  �لوالئية 
وذل��ك  و�ل��رت�ث��ي��ة  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لثقافية  �الأن�����ص��ط��ة 
علي  �لثقافة  ود�ر  �لثقافة  مديرية  مع  بالتن�صيق 
ثقافيا  دينيا  حفال  �جلمعية   �حييت  �أي��ن  �صو�يعي، 
مب�صاركة  �لرت�ث   و�صهر  �ملعظم  رم�صان  و�صهر  تز�من 
�الأمية  حمو  ون�صاء  �ملحمل  بلدية  ل�صباب  و��صعة 
ت��الوة  ك��م��ا مت  �ل��ك��رمي،  ل��ل��ق��ر�آن  و�أط���ف���ال حفظة 
�الأحاديث  وكذ�  باالأحكام  و�لتجويد  �لكرمي  �لقر�آن 

�لنبوية.
�أغ��اين  تنظيم  ع��رف  للجمعية  �لثقايف  �لن�صاط    
كانت  حيث  لعيور  يو�صف  �أد�ء  من  �أمازيغية  تر�ثية 
و�لتكافل  �ل�صعب  لتما�صك  ت��رم��ز  �الأغ����اين  ه���ذه 
وم�صاعدة �ليتامى، �إ�صافة �ىل تنظيم نفحات دينية 
نالت �إعجاب �حلا�صرين من مثقفني و�أولياء �لتالميذ 
وجبة  وت��ن��اول  �مل�صاركني  بتكرمي  �حلفل  و�ختتم 
ح�صرته  �ل��ذي  �مل�صفوف  طبق  من  �ملتكونة  �ل�صحور 
عدة  نالت  �لتي  �لطباخة  هذه  رمادنية  �آمنة  �ل�صاف 
ميد�ليات عربية ودولية ووطنية و�لتي �أعطت فكرة 
جمة  فائدة  فيه  �ل��ذي  �لتقليدي  �لطبق  ه��ذ�  عن 

للكبري و�ل�صغري.

�شطيف: �شهرات اإن�شادية وعرو�س فنية
 يف خمتلف البلديات 

مديرية  ط��رف  م��ن  �ملنظمة  �لن�صاطات  تتو��صل 
�لثقافة و�لفنون لوالية �صطيف خالل �ل�صهر �لف�صيل 
فنية  وعرو�س  �إن�صادية  �صهر�ت  تنظيم  خ��الل  من 
وم�صرحية يف عدد من بلديات �لوالية، حيث حطت 
�أوالد  ببلدية  رحالها  �لذهبي  �ل�صوت  �الإن�صاد  فرقة 
تبان يف �جلهة �جلنوبية من والية �صطيف حيث مت 
للمطالعة  �لبلدية  باملكتبة  �إن�صادية  �صهرة  تنظيم 
ب�صهر  �خل��ا���س  �لربنامج  �إط���ار  يف  وه��ذ�  �لعمومية 

رم�صان �لكرمي،
�إن�صادية  �لهدي و�صلة  ومن جهتها قدمت فرقة درب 
و�حت�صن  �صطيف،  مبدينة  �جلميلة  �لفنون  مبدر�صة 
حفل  باي  �صالح  ببلدية  طيب  دري�صي  �لثقايف  �ملركز 
توفيق  �ل��ر�ح��ل  �ملن�صد  فرقة  تقدمي  م��ن  �إن�����ص��ادي 
من  �لغربية  �جلهة  يف  مزلوق  بلدية  يف  �أما  بور��س، 
�لوالية فقد قدم �لفنانان "مينو" و"بيبوّ" من فرقة 
�ل�صغار،  لالأطفال  بهلو�ين  عر�س  �لثقافية  �لتقوى 
"�مل�صباح  بعنو�ن  م�صرحي  عر�س  تقدمي  مت  حني  يف 
ببلدية  وه��ذ�  �لقلعة  فرقة  تقدمي  من  �ل�صحري" 

�صميحة. ع�لتلة يف �جلهة �جلنوبية من �لوالية.  

رقية. ل

احللقة االأوىل )01(:
�صه  وتخ�صّ بابه  يف  نوعه  من  �الأّول  هو  كتاب 
يف  حافيني  و�ل�صّ �ل�صحافة  )ت��اري��خ  �لّدقيق، 
�ملجاهدين  مدير  تاأليف  من  و�إقليمها(  ب�صكرة 
ف��وزي  �الأ���ص��ت��اذ  �ل��ت��اري��خ  يف  �ل��ب��اح��ث  بتب�صة 
م�صمودي، وبت�صدير ل�صيخ �ملوؤّرخني �جلز�ئريني 
�أبي �لقا�صم �صعد �هلل –رحمه �هلل تعاىل – وهي 
�صهادة معتربة تدّل على قيمة �لكتاب و�أهميته 

�لق�صوى. 
تقدميه  يف  �هلل  �صعد  �لقا�صم  �أب��و  �مل��وؤّرخ  يقول 

للكتاب:
تاريخ  در�س  من  هناك  �أّن  نعرف  ال  �الآن  " �إىل 
�أو  �ملحّلي  �مل�صتوى  على  �جلز�ئر  يف  حافة  �ل�صّ

�الإقليمي غري �الأ�صتاذ فوزي م�صمودي.."    
و�صّرح �ل�صيخ �أبي �لقا�صم �صعد �هلل ملوؤّلف �لكتاب 
باأّن هذ� �لكتاب ي�صلح �أن يكون ر�صالة دكتور�ه، 
وهي �صهادة �أخرى تعّزز من قيمة �لكتاب، وتبني 
�صيخ  ب�صهادة  وكفى  �ل��ع��ايل،  �لعلمي  م�صتو�ه 

�ملوؤرخني �صهادة.
لالأبحاث  �خللدونية  �جلمعّية  عن  �صدر  �لكتاب 
ومب�صاهمة   2006 عام  �لتاريخّية،  و�لّدر��صات 
وز�رة �لثقافة، ومّت طبعه بد�ر �لهدى للطباعة 
256 �صفحة، وق�ّصم �الأ�صتاذ  و�لّن�صر يف حدود 
�أربعة  �إىل  كتابه  م�صمودي  ف���وزي  �ل��ب��اح��ث 
عنو�ن:  حت��ت  �الأّول  �لف�صل  وج��ع��ل  ف�صول، 
كان  بينما  �لوطنية(،  حافة  �ل�صّ �إىل  )مدخل 
ادرة  �ل�صّ حف  )�ل�صّ ه:  ن�صّ ما  �لثاين  �لعنو�ن 
موؤ�ّص�صوها  )�صحف  فهو:  �لثالث  �أما  بب�صكرة(، 
عن  ع��ب��ارة  �ل��ر�ب��ع  �لف�صل  وك��ان  ب�صكرة(  م��ن 
بعنو�ن  �لب�صاكرة  حافيني  �ل�صّ من  لعدد  تر�جم 

)�صحفّيون من منطقة �لزيبان(.

حافة  �ل�صّ ع��ن  حديثه  يف  يغو�س  �أن  وق��ب��ل 
دقيق،  وتتّبع  بتف�صيل  ب�صكرة  يف  و�ل�صحافيني 
مبقّدمة  لكتابه  م�صمودي  فوزي  �الأ�صتاذ  قّدم 
�جلهد  وم��دى  �لكتاب  هذ�  من  لغر�صه  �صارحة 

�لذي بذله فيه، حيث قال: 
كانت  حافة  �ل�صّ لهذه  متمّيز  وك��اأمن��وذج   ..  "
�ملنابر  من  �لعديد  لنمّو  و��صعا  ف�صاء  ب�صكرة 
و�حتاللها  و�لفرن�صّية  �لعربّية  �الإع��الم��ّي��ة 
يف  وق�صنطينة  �لعا�صمة  بعد  �لثالثة  للمرتبة 

حفي.." جمال �لّن�صال �ل�صّ
وختم مقّدمته بقوله:

حافة  �ل�صّ " ورغم هذ� �ملجهود ف�صيظّل مو�صوع 
للباحثني  خ�صبا  وجماال  رحبا  ف�صاء  بب�صكرة 
بعدما  �جلامعيني  و�ل��ّد�ر���ص��ني  و�الأك��ادمي��ي��ني 
بدلوهم  ي��دل��و�  ك��ي  �لبحث  �صهّية  لهم  فتحت 
�أخ��رى  بحوث  يف  ج��دي��دة  �إ���ص��اف��ات  وي�صيفو� 
م�صتقّلة )وفوق كّل ذي علم عليم( �صورة يو�صف 

�الآية 76.

��ح��اف��ة  �ل�����صّ �إىل  )م���دخ���ل  �الأّول  �ل��ف�����ص��ل 
�لوطنّية(:

�صه  خ�صّ �ل��ذي  �الأّول  للف�صل  ت�صفحنا  وعند 
عامة،  ب�صفة  باجلز�ئر  �لوطنية  لل�صحافة 
لظهور  �حلو�فز  �أهم  �إىل  �أ�صار  قد  جنده  فاإّننا 
حافة  �ل�صّ ن�صاط  وه��و  �لوطنية  �ل�صحافة 
كان  حيث  �لغا�صم،  �ملحّتل  �صحافة  �لفرن�صّية، 
عنو�نا،   74 حو�يل  وجم��الت(  )�صحفا  عددها 
وجمالت  ب�صحف  �جلز�ئريني  �ت�صال  و�أي�صا 
يف  �لزمني  �ل�صبق  لها  كان  �لتي  �لعربي  �مل�صرق 
عناوين  �جلز�ئر  �إىل  منها  ي�صل  وكان  دور،  �ل�صّ

وهي  ر�صا  لر�صيد  )�ملنار(  جمّلة  ومنها  كثرية، 
�أن تعّرف، وجريدة )�لّلو�ء( مل�صطفى  �أ�صهر من 

كامل و)�ملوؤيد( لل�صيخ علي يو�صف وغريها.    
وكانت �أّول جريدة ناطقة بالعربية يف �جلز�ئر 
 1847 عام  �صدرت  �لتي  )�ملب�صر(  جريدة  هي 
جريدة  ث��اين  وك��ان��ت  فليب،  �مللك  م��ن  ب��اأم��ر  م 
ناطقة بالعربية يف �لعامل �لعربي بعد جريدة 
عنو�نها  خالل  من  وطبعا  �مل�صرّية(،  )�لوقائع 
يفهم �ملغزى من �إ�صد�ر هذه �جلريدة، ثّم كانت 
بعد  جز�ئريني  �إ�صد�ر  من  عربية  جريدة  �أّول 
حف  �ل�صّ باإ�صد�ر  ي�صمح  �لذي  م   1881 قانون 
و�جلر�ئد، هي جريدة )�حلق( يف مدينة عّنابة 
�جلر�ئد  ���ص��دور  بعدها  وت���و�ىل   ،1893 ع��ام 
)كوكب  جريدة  �أ�صهرها:  ومن  �لعربية،  بالّلغة 
�إفريقيا( ملحمود بن د�يل، و�جلز�ئر لعمر ر��صم، 
بن  �حلفيظ  عبد  �ل�صيخ  ل�صاحبها  و)�لّنجاح( 

�لها�صمي �لطولقي.. وغريها.

حف  لل�صّ �لريادي  بالّدور  �لف�صل  هذ�  يف  ون��ّوه 
�ملوؤّلف  وذكر  ب�صكرة،  يف  �صدرت  �لتي  �لعربية 
هامة  خ�صائ�س  بعّدة  بينها  فيما  ت�صرتك  �أّنها 

نذكر منها: 
�لّدفاع   – وتثقيفه  �جلز�ئري  �ل�صعب  توعية   �
عن حقوق �جلز�ئريني – حماربة �أعد�ء �لّدين 
�إىل �لعمل  – دعوة �الأّمة  �ليهود و�لن�صارى  من 
�لتعليم  ت�صجيع  �إىل  �ل��ّدع��وة   – و�الج��ت��ه��اد 

باللغتني �لعربية و�لفرن�صّية. 
تعّر�صت  �لتي  �لعر�قيل  عن  �ملوؤّلف  حتّدث  كما 

حف �ل�صادرة بالعربية، ومتثلت يف:  لها �ل�صّ
� �مل�صايقة �مل�صتمرة و�ملنظمة �صّد �مل�صرفني على 
بن  م�صطفى  �ل�صاعر  قال  حتى  حف  �ل�صّ هذه 

رحمون رحمه �هلل تعاىل: 
حافة يف ح�صار د�ئم * * ورجالها يف  و�أرى �ل�صّ

حمنة وعناء 
اد متنع و�ل�ّصجون تفّتحت * * يزجى �إليها  و�ل�صّ

مع�صر �لزعماء
عليهم  ما  تاأدّية  عن  وعجزهم  �مل�صرتكني  قّلة   �

من ديون للجريدة، 
� �صعف �مل�صتوى يف �جلانب �لفّني و�لتقني.  

� �حلجز �الإد�ري بدعوة �الإخالل باالأمن.
�ملعلومات  م�صادر  من  حف  �ل�صّ ه��ذه  حرمان   �

و�الأخبار. 
�أمو�ل  ت�صديد  يف  )�مل��وزع��ني(  �لباعة  متاطل   �

�ملبيعات.
هذ� جانب.. وهناك عر�قيل �أخرى كثرية عانت 
حف �لعربية )�لوطنية(، �لغر�س منها  منها �ل�صّ
�إطفاء �ل�صوت �جلز�ئري، ومنعه من �لتعبري عن 

ر�أيه بحرّية وجر�أة.

رم�ضان 
حفيني يف ب�شكرة واإقليمها   يجمعنا حافة وال�شّ قراءة يف كتاب تاريخ ال�شّ

بقلم: عبد اهلل ليللالأ�شتاذ فوزي م�شمودي وت�شدير اأبي القا�شم �شعد اهلل
laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

رم�صان"  "مردف  �لفنان  يك�صف 
من والية باتنة، �صاحب عديد 

�الأدو�ر �لثورية و�لتاريخية 
�جل���ز�ئ���ري���ة، وخ��اط��ف 
ق��ل��وب �الأط���ف���ال ب���دور 

�ملهرج "�صو�صو" �ملعروف يف 
�مل�صرحية  �لفنية  �ل�صاحة 

�لرب�ءة،  �لبهجة على  باإدخال 
عن جديده �لفني، �أين يعمل على 

ب�  معنونة  جديدة  م�صرحية  �جناز 
�أف�صل". "غد 

�مل�صرحية  عن  رم�صان  مردف  �لفنان  و�أ�صاف 
حتفز  م�صرحية  ه��ي  �أف�����ص��ل  "غد  ب��ق��ول��ه: 
و�أن  خا�صة  �إليهم،  �الأم��ل  وتعيد  �الأط��ف��ال 

نظرة  لديهم  �أ�صبحت  �لنا�س 
و�أن  ع��ن �حل��ي��اة  ���ص��ود�وي��ة 
ولو  حتى  لهم  م�صتقبل  ال 
در���ص��و�، ن��ري��د ع��رب هذه 
نثبت  �أن  �مل�����ص��رح��ي��ة 
بطاقة  مندهم  و�أن  لهم 
موجود  �الأم��ل  �أن  �يجابية 
م����د�م ه��ن��اك ن��ف�����س وح��ي��اة 
فيجب �لتفاوؤل وتوريث �الأطفال 
�أج��ل  م��ن  و�ل��ه��م��ة  �ل��ف��رح  جينات 

م�صتقبل �أف�صل".
يقدم  �أن  رم�صان  م��ردف  �لفنان  يفوت  ومل 
�ال�صالمية  و�الأمة  �جلز�ئري  لل�صعب  تهانيه 

ب�صهر رم�صان �ملبارك.

والكوميدي  الــقــديــر  الــفــنــان  يــرحــل 
التي  مبواقفه  ال�سهري  بالحة"  زيان  "بن 
فرجة  لهم  واأعطت  اجلزائرين  اأ�سحكت 
ولد  الــذي  الفنان  بامتياز،  الفكاهة  من 
ليتنف�ص م�سرحا ويرجتل تاركا ورائه اأعمال فنية جمعته بكبار 
الذين  الفن  يف  زمالئه  جانب  اإىل  غــادر  اأيــن  الكوميدي،  الفن 

احتفظت الذاكرة واالأر�سيف الفني باأعماله معهم.
وجوه  على  طبعت  ب�سمة  معه  حامال  رحل  الذي  "النوري" 
وهو  ال  وكيف  ع�ساقه،  قلوب  يف  عميقا  حزنا  تــاركــا  حمبيه، 
من  انطالقا  بعفوية  اأدواره  قــدم  الــذي  الطيب  القلب  �ساحب 
اأوىل اأعماله التي ظهرت على �سا�سة التلفزيون عام 1974، فقد 
كانت الرحلة الفنية حافلة باإجنازات فكاهية اأدى خاللها االأدوار 
بامتياز، "النوري" اأو "قادة" الذي طبع يف ذاكرة اجلزائرين يف 
م�سل�سل "عا�سور العا�سر" و"اجلمعي فاميلي"، حيث ن�سط الفكاهي 
القدير بالحة اأي�سا على امل�سرح وميلك اأي�سا يف اأجندته عرو�سا 
التي  املفتوح"  "املثلث  احلرة  التعاونية  عليه  ت�سرف  م�سرحية 

يرتاأ�سها منذ �سنوات.
بن زيان بالحة املولود يف 1953، الذي بداأ الفن منذ دخوله 
و   1972 �سنة  خما�سة  بن  قــدور  عند  بوهران  التمثيل  معهد 
اأن  للجميع،  وال�سعادة  الفرح  جينات  يورث  اأن  ا�ستطاع   ،1973
ب�سحكات  اجلميع  اأ�سماع  على  ويردوها  كلماته  الكثريون  يحمل 
عندما  كلمات  النوري"،  عمي  قال  "كيما  متالحقة...  جميلة 
�سيكون  فكيف  النوري،  الفنان  �سوى  متثل  ال  اأنها  تعرف  تنطق 
العزاء الفني بعد رحيل هذه القامة الفنية، فهكذا يرحل الفن 
والعميقة  الكبرية  احلــزن  كميات  تتهاطل  وهكذا  الذاكرة  من 
والتي ال ت�سنى ولكن �سيتم بعدها التغافل عنها كما حدث لعديد 
ال�سخ�سيات الفنية التي غادرت ومت ن�سيانا، هكذا يرحل من اأفنوا 
ال�سا�سة  �ستكون  فكيف  اأ�سولها  على  الكوميديا  لتقدمي  حياتهم 
يف  للفنان  تقدميه  مت  الــذي  وما  دونهم،  من  املقبلة  الرم�سانية 
حياته، وهل يكفي اأن يتم ت�سمية مراكز م�سرحية تخليدا ال�سمه 
وذكراه؟، اأال يحق للفنان اأن يعي�ص حياة كرمية اأوال قبل موته 
الكبار هكذا يرحلون فجاأة ويرتجلون،  يتم تخليده بعدها،  واأن 
الذكريات  عديد  الفني  ر�سيده  يف  يحمل  الذي  زيان  بن  بالحة 
الزربوط،  يوميات  �سيتي،  مالح  نا�ص  بالهف،  عاي�ص  غرار  على 
و�سع  ليزميقري،  البهجة،  دار  �ستار،  فاميليا  دار اجلريان،  بو�سو، 
خاطرك، االعرتاف، رم�سان فاملاريكان، لن يكون معنا جمددا يف 
اأعمل اأخرى بل �ستخلده اأعماله ووجوده الفني الكوميدي داخل 

قلوب اجلزائرين...وداعا النوري بعزاء فني كبري.

ــان بن  اأقــ�ــســي يــومــيــاتــي يف رمــ�ــس
اأعترب  واأنــنــي  �سيما  والــتــاأمــل  التفكري 
ال�سهر الف�سيل مبثابة الفر�سة ال�سانحة 
ولهفتي  ع�سقي  كــون  واالإبــــداع  للر�سم 
لالألوان ت�سيطران على عقلي ووجداين، 
موا�سيع  عن  البحث  دائم  وجتدين  هذا 
ا�ستقيها من عمق املجتمع ومن االأحداث 
باأبهى  الأج�سدها  حولنا  من  تــدور  التي 

حــلــة، وبــالــرغــم من 
اإال  يرهقني  طويلة  ل�ساعات  ال�سيام  اأن 
ر�سيدي  اإثــراء  على  جاهدا  اأعمل  اأنني 
�سققت  التي  الت�سكيلية  اللوحات  مــن 
واأنني  �سيما  العاملية  نحو  بها  طريقي 
اعترب الفنان الت�سكيلي والعربي الوحيد 
الذي و�سع ب�سمته بن عمالقة هوليوود 
نظرا الأنني اأع�سق واأهيم حبا مبا اأقدمه 
من اأعمال فنية لكن كل هذا مل مينعني 
ومل  فرائ�ص  من  عليا  ما  اأداء  عن  اأبــدا 
عائلتي  متطلبات  تلبية  عــن  مينعني 
اأين  عــلــى  ف�سال  الــبــيــت،  وم�ستلزمات 
فقط  لي�ص  االعمال  من  الكثري  �ساأقدم 
يف  حتى  بــل  الت�سكيلي  الفن  جمــال  يف 
يف  �سيفا  كنت  اأنني  جانب  اإىل  ال�سينما 
عاملية  وحتى  جزائرية  ح�س�ص  عــدة 

�ستبث عن قريب.
من  اإجنازه  على  اأعمل  ما  جانب  واإىل 
لوحات فنية فاأنا عازف على اآلة "الكمان" 
�سهراتي  الأن  فن  هو  ما  كل  اأع�سق  كــوين 
املو�سيقى  مــن  الكثري  فيها  الرم�سانية 
اأن تكون  الهادئة  فاأنا واأ�سدقائي نحاول 
�سهراتنا مليئة باحلميمية من خالل عزف 
والرتاثية  الكال�سيكية  املقاطع  اأجمل 
غريهم  اأو  املحلين  �سواء  الفنانن  الأهــم 
اعتربه  ولــلــعــزف  للمو�سيقى  حبي  الأن 
كالبل�سم والرتياق لكل ما مررت به من اآمل 
واأوجاع لذا اأحاول ب�ستى الطرق اأن اأكون 
وهدوء  االألـــوان  �سخب  بن  يجمع  فنانا 
الف�سيل  ال�سهر  �سهرات  اأن  اإال  املو�سيقى 
الربتوكول  على  جدا  حري�سا  فيها  كنت 
ال�سحي، ويف اخلتام اأمتنى رم�سان مبارك 
بقاع  كــل  يف  االإ�ــســالمــيــة  االمـــة  جلميع 

العامل.

 رقية حلمر

كبريا غادرنا  "النوري" الذي 

بزن�س_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف
...يتبع

الفنان "مردف رم�شان" 
يك�شف عن م�شرحيته 
اجلديدة "غد اأف�شل"

بلعربي" فنان  الدين  "�شم�س 
ت�شكيلي/  ولية م�شتغامن 

معاوية .�س

مزاد الفن

لوحة �لقد�س �لعرو�س �حلزينة للفنان �لت�صكيلي 
�كريليك  بتقنية  بالع  ف��وؤ�د  خن�صلة  مدينة  �بن 
100 �صم  لوحة  80 �صم /  على �لكنف�س مبقا�س 
عر�صت يف مهرجان دويل كل دولة تنظم معر�س 
بدولتها بال�صفارة �لفل�صطينية بعنو�ن طريق �ىل 
�لقد�س وكل �ملبيعات توجه �إىل �صفارة فل�صطني. 

�حلزينة  �ل��ع��رو���س  �ل��ق��د���س  ����ص��م  عليها  �أط��ل��ق 
�لعربية  �ل���دول  ك��ل  ع��رو���س  ه��ي  �ل��ق��د���س  الأن 
خالل  ومن  دمائنا  و  دموعا  تنزف  هي  ها  و�الأن 
تتدخل  �أن  �لعربية  �لدولة  كل  �أنا�صد  �للوحة 
�لذين  �لعرب  عرو�س  تبقى  كي  فل�صطني  ب�صاأن 
��صر�ئيلي  مليون   8 �أمام  يقفو�  �أن  ي�صتطيعو�  مل 

�صهيوين، �أين �أنتم يا عرب ؟؟.

لوحة "القد�س 
العرو�س احلزينة" 

للفنان الت�شكيلي 
بالع"  "فوؤاد 

رقية. ل

ال�شوفية  املعرفة  عمق  يف  غ�شبان" تغو�س  "ليلى 
املا بعد حداثية يف روايتها "اجلم�شت"

رو�ية  و�لتوزيع  للن�صر  خيال  در�  عن  �صدر 
"ليلى  و�الأكادميية  للرو�ئية  "�جلم�صت" 
�صفحة   116 �صمن   تقع  و�لتي  غ�صبان" 
عن  �لكاتبة  وقالت  �ملتو�صط،  �حلجم  من 
�لرو�ية �أنها تندرج "�صمن �لرو�ية �ملعرفية 
�ال�صتغال  مت  حد�ثية،  بعد  �مل��ا  �ل�صوفية 
يف  عليه  �لتعود  مت  م��ا  تفكيك  على  فيها 
�ل�صخ�صيات،  تفكيك  مت  حيث  �ل��رو�ي��ة؛ 
�صرد.  و�مليتا  �ل�صرد،  �الأزم��ن��ة،  �الأمكنة، 
و�لق�صة،  و�لق�صيدة،  �لرو�ية،  بني  جتمع 
�لف�صاء  و�لر�صم،  و�لهند�صة،  و�مل�صرحية، 
�الأزرق، و�لفيلم �ل�صينمائي، ككتابة جديدة 
تهوى �لتجريب. حمورها �لرئي�س �ال�صتغال 
على �للغة وفق بالغة �ل�صرد �جلديدة، و�أن 
ود�خل  باللغة  يعي�س  لغوي  كائن  �الإن�صان 
فحد�ثة  ل��ل��ع��امل،  روؤي��ت��ه  وت�صكل  �ل��ل��غ��ة 
�لرو�ية �لعربية البد �أن تنبعث من د�خلها، 

وال تكون بتقليد �الآخر".
نيوز"  "�الور��س  ليومية  حديثها  وخ��الل 
�لرو�ية  �أن  غ�صبان  ليلى  �لكاتبة  قالت 
ه��ي جت��ري��ب وحم��اول��ة حت��دي��ث يف �الأدب 
�للجوء  يتم  "ملاذ�  �ل�صياق:  ذ�ت  يف  م�صيفتا 
حماولة  �الأدب  يف  �لتجريب  للتجريب؟ 
تاريخية  ����ص���رورة  ه���و  �ل����ذي  حت���دي���ث؛ 
�لكائنات  ال�صتمر�ر  وح�صارية  وثقافية 

غري  ويف  �الأدب  يف  �الأفكار  معظم  و�الأفكار، 
�إنتاجها  يعاد  بل  ع��دم،  من  تولد  ال  �الأدب 
و�لتحديث  �لتحديث.  عمليات  خ��الل  من 
��صتجابة �آلية ملنطق �لتاريخ يتم يف مفا�صل 
خارجية،  �إك��ر�ه��ات  دون  معينة  تاريخية 
�لتاريخ  ��صتجابة لرغبات يف حركة  وياأتي 
�أي  �أن  �الأفر�د فقط، مبعنى  ولي�س الإر�د�ت 
عملية حتديث مامل ت�صادف قبوال تاريخيا 
�لرو�ية  يف  �لتجريب  فا�صلة.  عملية  فهي 
حتمية تاريخية مفرو�صة على �لرو�ية يف 

حالة ما بعد �حلد�ثة". 
و�أ�صافت �لكاتبة ليلى �أن "�لرو�ئيون جمرد 
و�صائط تعمل على �جناز هذه �لتجارب بعد 
قر�ءة �صائبة للو�قع، ال تكون للتحديث �أية 
م�صد�قية �إال حني تكون �أ�صئلته منبثقة من 
فحني  و�أدب��ن��ا.  وثقافتنا  و�قعنا  طبيعة 
جمالنا  خ��ارج  من  �حل��د�ث��ة  �أ�صئلة  تتلقى 
�حلقيقية  �أ�صئلتنا  ن��وؤج��ل  فاإننا  �لثقايف 
وتن�صرف �إىل �أ�صئلة هام�صية �أو رمبا �أ�صئلة 
لي�س  �الأق��ل  على  �أو  ثقافتنا  تطرحها  مل 
حتديثنا  يكون  وبالتايل  طرحها،  �أو�ن  هذ� 
�لرو�ية  م��ن  مطلوب  ه��و  م��ا  وه��ذ�  عبثيا. 
�إليه  و�صل  م��ا  فلي�س  �ملعا�صرة،  �لعربية 
�إىل  و�للجوء  �لتحديث،  منتهى  هو  �لغرب 
�لنقد و�لرو�ية �لغربية لال�صتنجاد بها؛ الأن 

ب�صكل  ينمو  ت��اري��خ��ي  م�����ص��روع  �حل��د�ث��ة 
فاحلد�ثة  �ل��ث��ق��اف��ة،  ت��اري��خ  م��ع  متكامل 
ح�صارية  م�صرية  تتوج  تاريخية  و�صعية 
معقدة ولي�صت نتائج علمية �أو ثقافية ميكن 
وح�صبها  �أخرى"،  بيئة  يف  وزرعها  �أخذها 
�حلدود  عرب  تنتقل  �أن  للحد�ثة  "ميكن 
ولكنها غري قابلة للتبيئة نظر� خل�صو�صية 
�لثقافية و�الجتماعية  وتبايناتها  �لبيئات 

ومطلبها �لذ�تية و�ملو�صوعية". 
والي��ة  م��ن  غ�صبان،  ليلى  �لكاتبة  وت��ع��د 
�أ بجامعة  �أكادميية و�أ�صتاذ حما�صر  باتنة، 
�جللفة، من موؤلفاتها "ديو�ن �أ�صر�ر �لغربة" 
جديدة  �أ�صلوبية  مقاربة  �لغماري  مل�صطفى 
ورو�ية "�حلجر �الأ�صود" خمطوط، ورو�ية 

ّ"�جلم�صت" و"ديو�ن �الأوبال".
ويف  �الأكادميية  �ملقاالت  من  �لعديد  كتبت 
و�صاركت  �لثقايف،  �ل�صالون  �جلر�ئد وجملة 
و�لدولية  �لوطنية  �مللتقيات  من  �لعديد  يف 

وت�صتغل حاليا يف �لبالغة.

رفوف  �لأور��س



اقرتاح
هذ� و�حد مزوج بثالث ن�صا 

�صق�صاتو وحدة قاتلو عاله مزوج بثالثة؟
 قالها �الوىل بنت عمي �ديتها على وجه بابا

 و�لثانية بنت خايل �ديتها على وجه ماما
 و�لثالثة نحبها �ديتها عل وجهي

متكمل�س  وقاتلو  �صوي  �صكتت   
وجه  على  �لر�بعة  �أن��ا  وتديني 

ربي؟!!. 

اأ�شول عريقة
يذكر �أن رجال دفن كلبا يف مقابر 

�مل�صلمني
ف�صكاه �لنا�س �إىل �لقا�صي

فا�صتدعاه �لقا�صي ليتبني �الأمر
فلما ح�صر �أمام �لقا�صي

�صاأله: هل دفنت كلبًا يف مقابر �مل�صلمني ؟
فقال �لرجل: نعم 

وقد �أو�صاين هو بذلك وقد نفذت و�صيته
فقال �لقا�صي: ويحك تدفن كلبا جن�صا فى مقابر �مل�صلمني  

ثم ت�صتهزئ بالقا�صي؟
فقال �لرجل: وقد �أو�صاين �لكلب �أي�صا �أن �أعطي 1000 

دينار للقا�صي
فقال �لقا�صي:  "رحم �هلل �لكلب �لفقيد"

يف  تغري  وك��ي��ف  �لقا�صي  م��ن  �ل��ن��ا���س  فتعجب 
�حلال

فقال لهم �لقا�صي: 
�لكلب  هذ�  �أمر  يف  تاأملت  ..فقد  التتعجبو� 
�أ�صحاب  كلب  ن�صل  م��ن  ف��وج��دت��ه  �ل�صالح 

�لكهف؟!.

�شرعة ال�شوء
عندنا فقط �ملري�س مع ي�صرب �لدو�ء

ي�صق�صوه خال�س رّيحت �صوية؟
و�لدو�ء ما ز�ل ما و�صل�س للمعدة

و�مل�صكل هو يجاوبهم..�إيه �حلمد هلل �أح�صن من قبيل؟!.
معلومات م�سلية

ولدي

اأمثال �سعبية

وجد  املولود  جن�ص  لتحديد  اختبار  اأقــدم   •
لـ  ويــعــود  م�سر  يف  ـــربدي  ال ورق  على  مكتوبا 
الورقة  و�سفت  حيث  امليالد،  قبل  عاما   1350
به  وت�سقى  احلامل  بــول  يوؤخذ  بــاأن  الطريقة 
حبتي قمح و�سعري، اأذا نبت ال�سعري اأوال فاملولود 

ولد واأما اأذا نبت القمح اأوال فاملولودة اأنثى.
بالطائرة  باليابان  طوكيو  من  �سافرت  اإذا   •
فاإنك  االأحد  �سباح   7:00 ال�ساعة  اأمريكا  اإىل 
ال�ساعة  )ال�سبت(  ال�سابق  اليوم  ت�سل  �سوف 

ع�سرا.   4:30
ج�سم  خــاليــا  مــن  مليون   300 مــن  اأكـــرث   •
خاليا  اأن  اإال  دقيقة  كــل  يف  متــوت  ــان  االإنــ�ــس

اأخرى جديدة حتل حملها.
لينكولن  اإبراهام  االأ�سبق  االأمريكي  • الرئي�ص 
هو الرئي�ص االأمريكي الوحيد الذي ح�سل على 

براءة اخرتاع.
من  اأ�سرع  ب�سكل  االأ�سفر  اللون  متيز  العن   •
االأجرة  �سيارات  اأن  جند  لذلك   ، االألــوان  باقي 

وحافالت املدار�ص يف اأمريكا لونها اأ�سفر .
االأمـــطـــار  كــمــيــة  قــيــا�ــص  هـــو  • الــهــيــتــومــرت 

واالأنيمومرت هو جهاز قيا�ص �سرعة الرياح.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي اأمي 

ولدت اأمو و خو 
راجلي هو عمو

حدث يف مثل هذا اليوم
�لر�بع من �صهر ماي

امل�سلمن  الــفــاحتــن  جــيــو�ــص  ـ   636
تدخل مدينة بعلبك �سرق لبنان بعد اأن 

عقد قادتها �سلحا مع اأهلها .
جزيرة  يبيعون  احلمر  الهنود  ـ   1626
مقابل  نيويورك،  مدينة  يف  "مانهاتن" 

قما�ص واأزرار بقيمة 24 دوالرا.
التي  بنما  قناة  حفر  بــدء  ـ   1904

تربط املحيطن الهادي واالأطل�سي.
االأوملبية  االألعاب  دورة  افتتاح  ـ   1924

ال�سيفية واملقامة يف باري�ص.
م�ساعدات  تر�سل  الفيتنام  ـ   1961
من  طن  بـ200   تقدر  تون�ص  ميناء  عرب 

الدقيق لفائدة الالجئن اجلزائرين.
عبد  جمال  امل�سري   الرئي�ص  ـ   1963

النا�سر يقوم بزيارة اإىل اجلزائر.
يف  ينجح  اإت�سي  كن-  هوريه  ـ   1974
على  العامل  حول  دوران  اأ�سرع  ت�سجيل 

يخت دون اأن يتوقف يف اأي ميناء.
1979 ـ مارغريت تات�سر تتوىل رئا�سة 
اأول  لت�سبح  املتحدة  اململكة  يف  ــوزراء  ال

امراأة تتوىل هذا املن�سب فيها.
احل�سن  امللك  املغربي  العاهل  ـ   1987
ال�ساذيل  اجلــزائــري  والرئي�ص  الــثــاين 
ــدان قــمــة حــدوديــة  ــق ــع بـــن جــديــد ي
ـــواء مــ�ــســكــلــة الــ�ــســحــراء  ـــت لــبــحــث اح
العربية  اململكة  من  بو�ساطة  الغربية، 

ال�سعودية.
 " اأريحا  "غزة  اتفاق  توقيع  ـ   1994
احلكومة  بن  بالقاهرة  الذاتي  للحكم 
ــن  راب ــحــاق  اإ�ــس بــرئــا�ــســة  ال�سهيونية 
برئا�سة  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة 

يا�سر عرفات .  
ـ ت�سييع جنازة ال�ساعر ال�سوري   1998
1923( يف دم�سق  نزار قباين )ولد عام 
اأيام من وفاته يف لندن حيث  اأربعة  بعد 

كان يعالج.  
. للقمر  كامل  خ�سوف  حدوث  ـ   2004

يف  امراأة  خم�سن  يعن  املغرب  ـ   2006
من�سب االإمامة الأول مرة يف التاريخ .

حتت�سن  ق�سنطينة  جامعة  ـ   2009
حول  االأول  الدويل  االقت�سادي  امللتقى 
الدويل  وامل�سريف  املــايل  النظام  "اأزمة 

وبديل البنوك االإ�سالمية".
2012 ـ املركز الوطني لل�سجل التجاري  
2011 عدد ال�سركات  يح�سي اإىل غاية 
باجلزائر  االأجانب   والتجار  االأجنبية 
ربعهم  ين�سط  متعامل   8600 من  باأزيد 
�سدارتهم  يف  ياأتي  اال�سترياد  جمال  يف 
ثم  ال�سورية  تليها  الفرن�سية  ال�سركات 

ال�سينية.
ــة  ــدي ــن ــرل االإي املــجــمــوعــة  ـ   2012
هامة  اكت�سافات  عن  تعلن  برتو�سلتيك 
للغاز يف منطقة اإي�سارن باإليزي مبخزون 

يقدر بـ 283 مليار مرت مكعب.

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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�لّلي ما يلحق�س �لنخلة يق�ول �صي��س

حكـــمة
عليك،  ف����ي����ح����ن����ق  ال�����������ش�����ري�����ف  مت�����������ازح  ال 
ع�����ل�����ي�����ك ف���������ي���������ت���������ج���������راأ  ال�������������������������دينء  وال 

هناك  �أن  الحظت  عالوة  �صي   �
يتحدثون  �لب�صر  �أ�صباه  من  نوع 
با�صم �جلز�ئريني كيفا�س نديرو 

معاهم؟
�صليم بوغازي خن�صلة
و�صهادة  ميالد  �صهادة  ��صتخرج 
و�صهادة  جن�صية  و�صهادة  �حلياة 
ت����ربئ����ة..ه����ك����ذ� ك����ل و�ح����د 
حدو  قبل  �إذ�  حدو  عند  يتحط 

طبعا؟!!.
� �صي عالوة..هناك �أنا�س فقر�ء 

جد� ال ميلكون �صوى �ملال؟
ميلود �صعيدي ب�صكرة
يفتقرون  جد�  �أغنياء  وهناك 
لتحقيق  تبادلية  �إليه...عملية 
وتنتهي  �لعقلولوجي  �ل��ت��و�زن 

�لق�صية ب�صالم؟!.
� ر�ن���ا يف وق���ت ي��ا ���ص��ي ع��الوة 

�لنا�س تغلط معاك وتزيد تزعف 
منك؟

عائ�صة.م خن�صلة
�لنا�س نا�س  ال �لوقت وقت وال 
و ال �الأحباب �أحباب وال �جلري�ن 
ج���ري�ن..م���ا حت���ريي ر����ص��ك ما 

حتريينا معاك؟!.
�لزيت  من  قليل  عندك  ك�صما   �

يا �صي عالوة؟
خمتار.ع بريكة
�إذ� �لقيتو �صلم يل عليه..وقول 

لو هذي "قيبة"؟!.
عقوبتها  جرمية  توجد  ه��ل   �

�لنفي من �جلز�ئر؟
زهري بن عزوز ب�صكرة
عليها..هذي  تقدر  �صكيت�س  ما 
كبار..و��صلني..ما�صي  نا�س  تاع 

تاع �لزو�لية �أ�صاحبي!!.

�جلمل ر�كب 
مواله..بعد �أن 
فعلها "�لد�ب" 

قبله؟!

�شورة م�شحكة



فيما جنا ثالث باأعجوبة

ن.م

باتنـــة

�صطيف
حجز 1400 قر�س مهلو�س 

وتوقيف 03 متورطني

حجز 01 كلغ من الكيف املعالج يف عمو�شة

الروى بعني  مرور  حادث  يف  جرحى   5

االثنــن،  اإىل  االأحــد  ليلــة  لقــي  
�سخ�ســان حتفهمــا فيمــا جنــى ثالث 
باأعجوبة ب�سبب ارتفاع من�سوب مياه 
جمرى مائي باملكان امل�ســمى ال�ســطح 
ببلدية مدوكـال بباتنة، ومت العثور 
على جثــة ال�ســحية االأوىل والبالغ 
من العمر 41 �سنة يف حدود ال�ساعة 
اخلام�ســة من فجر اأم�ص االأول، فيما 
توا�ســلت جهــود فــرق التدخــل اىل 
غاية �ســباح ذات اليوم اأين عرث على 
جثة ال�سخ�ص الثاين البالغ من العمر 
36 �سنة، جدير بالذكر اأن ال�سحايا 

كانوا على مــن جرار فالحي قبل اأن 
تداهمهم مياه ال�ســيول بعد االأمطار 

�ســهدتها  التــي  الغزيــرة  الرعديــة 
املنطقة ليلة البارحة.

خالل  �صطيف  والية  �أمن  م�صالح  جنحت 
�صخ�صني  ن�صاط  �صل  من  نوعية  عملية 
�جلنوبية  �جلهة  من  ينحدر�ن  خطرين 
ل��ل��والي��ة، ي��ح��رتف��ان ت��روي��ج �مل��وؤث��ر�ت 
مدينة  و�صط  "�له�صاب"  بحي  �لعقلية 
�ل�  يناهز  م��ا  بحجز  و�صمحت  �صطيف، 
مع  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  من  قر�صا   800
ت�صتغل  كانت  �صياحية  مركبة  م�صادرة 
جانب  �إىل  �ل��رتوي��ج،  عمليات  لت�صهيل 
من  تكون  �أن  يرجح  دج   16500 حجز 

عائد�ت  عمليات �لرتويج.
�صطيف  والي��ة  �أم��ن  م�صالح  متكنت  كما 
خالل عملية نوعية �أخرى من �صل ن�صاط 
�ملوؤثر�ت  ترويج  يحرتف  خطري  �صخ�س 
عا�صمة  ب��اي  �صالح  ببلدية  �لعقلية 
 600 بحجز  �لعملية  و�صمحت  �لوالية، 
�أجنبية  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  م��ن  قر�صا 
�ل�صنع، �إىل جانب مبلغ مايل ناهز 8000 

دج يرجح �أن يكون من عائد�ت �لرتويج.

من  �صطيف،  والي��ة  �أم��ن  م�صالح  متكنت 
يحرتفان  خطريين  �صخ�صني  ن�صاط  �صل 
ترويج �ملخدر�ت �صمال عا�صمة �لوالية 
عمو�صة،  م��دي��ن��ة  و���ص��ط  وب��ال��ت��ح��دي��د 
�مل��خ��در�ت  م��ن  �صفيحة   15 حجز  م��ع 
ومتت  كلغ،   01.5 �الإجمايل  وزنها  ناهز 
تفيد  معلومات  ��صتغالل  �إث��ر  �لعملية 
ترويج  ع��م��ل��ي��ات  يف  �صخ�صني  ت����ورط 
�صمال  عمو�صة  مدينة  و�صط  للمخدر�ت 
و�أبحاث  حتريات  �إطالق  ليتم  �لوالية، 

�مل�صتبه  هوية  حتديد  من  مكنت  مو�صعة 
حمكمة  عمل  خطة  �إع���د�د  م��ع  فيهما، 
حيث  �أ���ص��ب��وع��ني،  م��ن  الأزي���د  تو��صلت 
�ملر�قبة  حتت  �ملعنيني  و�صع  و�صع  مت 
حالة  يف  توقيفه  غاية  �إىل  �لد�ئمة 
تلب�س بحيازة 15 �صفيحة من �ملخدر�ت 
"كيف معالج" ناهز وزنها �الإجمايل 1.5 
كلغ، ليتم حتويلهما �إىل مقر �لفرقة مع 

فتح حتقيق معمق يف مالب�صات �لق�صية.

75 بعني �ل�صفى ببلدية عني  ت�صبب حادث مرور وقع على م�صتوى �لطريق �لوطني 
�لروى �صمال �صطيف، يف 05 �إ�صابة من جن�س ذكر الإ�صابات متعددة، ومتثل �حلادث يف 
��صطد�م بني �صاحنة من نوع "جاك"، و�صيارتني �صياحيتني �الأوىل من نوع "هيوند�ي" 
و�لثانية من نوع "مر�صيد�س"، وتولت م�صالح �حلماية �ملدنية �إ�صعاف �جلرحى يف عني 

�ملكان ومن ثم نقلهم �إىل م�صت�صفى بوقاعة.
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ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�صالة:

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 04:04   الظهر: 12:32 الع�سر: 16:17  املغرب: 19:29  الع�ساء: 20:54    

اأحوال الطق�س اليوم

باتنة      خن�شلة      اأم البواقي      تب�شة       ب�شكرة

أقصى 26
أدنى  13 

أقصى 23
أدنى 13

أقصى 23
أدنى  13 

أقصى 27
  أدنى 16 

أقصى 29
أدنى 21

1616
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

�سي الأورا�سي..
بن املعلم والكتاب... غرقت التلميذ 
وم�ستقبل  ق�سري  وقت  اأ�سباب...  بال 
الويل  خــراب...  فيه  عاثو  راح يطري 
الظامل  �سكون   ... عــذاب  يف  عاي�ص 
و�سكون املظلوم غ�سيتونا بال�سباب... 
ــقــات مــنــظــومــة وال  ــول مــا ب ــس ــا� احل

تربوية قلبناها تق�ساب...

hamzalaribi005@gmail.com

قتيالن ب�شبب ال�شيول اجلارفة بامدوكال
وجب الكالم

تطرقنا  وعــنــد  الــ�ــســابــقــة،  االأعـــمـــدة  عــديــد  يف 
من  املرت�سحن  لفرز  املثلى  والطريقة  لالنتخابات 
اأجل تطهري خمتلف املجال�ص فقد تطرقنا باإحلاح اإىل 
�سرورة التعمق يف التحقيقات االأمنية خالل مرحلة 
درا�سة ملفات املرت�سحن، وقلنا باأنه ال يجب التوقف 
بل  للمرت�سحن  ال�سفهية  امل�ساءلة  اأو  االأ�سئلة  عند 
اأن تتوىل االأجهزة االأمنية املكلفة  اإنه من ال�سروري 
كبرية  كــل  ك�سف  م�سوؤولية  االأمــنــيــة  بالتحقيقات 
و�سغرية، لي�ص هذا فقط بل وقلنا اأي�سا باأنه يفرت�ص 
اأن تكون التحقيقات االأمنية �سبيهة بالتحقيقات التي 
ت�سبق انت�ساب كل �سخ�ص ملوؤ�س�سة اأمنية اأو ع�سكرية، 
ذلك الإعطاء املجال�ص املنتخبة م�سداقية وملنع و�سول 
�سكوك  حوله  تدور  من  وكل  وامل�سبوقن  االنتهازين 
باالأمن  مت�ص  ارتباطات  له  �سخ�سا  اأو  "فا�سد"  باأنه 

القومي للدولة.
االأمنية  فالتحقيقات  ــام،  االأي هذه  مالحظ  هو  ما 
امل�ستوى  على  املرت�سحن  من  بالع�سرات  اأطاحت  قد 
هناك  اأن  هذا  ومعنى  كاملة،  بقوائم  وحتى  الوطني 
املكانة  الإعـــادة  جـــادة  م�ساع  وهــنــاك  �سادقة  نية 
املرموقة للمجل�ص ال�سعبي الوطني كموؤ�س�سة ح�سا�سة 
يف الدولة كيف ال وهي من توكل اإىل اأع�سائها مهمة 
"الت�سريع" و�سن القوانن واتخاذ القرارات امل�سريية 
خري  ب�سرى  فهذه  وبالتايل  والعباد،  بالبالد  املتعلقة 
اجليد  من  اأنه  اأي،  عليه،  هو  ما  على  االأمر  ا�ستمر  اإن 
زالت  ال  التي  العفنة  ــص  ــروؤو� ال منجلة  ت�ستمر  لــو 
ا�سرب وروح"  "قهوة موح  اأنه  الربملان على  اإىل  تنظر 
اأو  اأكرث"  يدفع  "ملن  فقط  متاح  اإليه  الــدخــول  واأن 
االأجهزة  اأن  لو  اجليد  ومن  ذاك"،  اأو  هذا  يقرب  "ملن 
االأمنية حتول اأي�سا دون "تدخل بع�ص االأطراف على 
م�ستوى العدالة وبع�ص االأطراف النافذة يف موؤ�س�سات 
حق  يف  ال�سادرة  والقرارات  التقارير  الإلغاء  الدولة 
حق  "ا�ستعمال  با�سم  "املقبولن"  وغري  "الفا�سدين" 
توؤكد  تقارير  باإلغاء  االأمر  تعلق  اإذا  خا�سة  الطعن" 

وتبن وجود �سبهات ف�ساد.
بخ�سو�ص  االأمنية  التقارير  فــاإن  ــرى،  اأخ جهة  من 
حتوم  ف�ساد  �سبهات  هنالك  باأن  تفيد  املرت�سحن  بع�ص 
حولهم وبالتايل فاإنه من غري املعقول اأن يتوقف االأمر 
اأن ي�ستاأنف  اإنه يفرت�ص  امللفات بل  "قرار" رف�ص  عند 
اأجل  من  حتقيقات  فتح  اإىل  االأمنية  االأجــهــزة  قــرار 
البت يف �سبهات الف�ساد وحما�سبة املتورطن، فمن غري 
�سخ�ص  تر�سح  ملف  برف�ص  االكتفاء  يتم  اأن  املنطقي 
فا�سد وي�ستمر يف املقابل على راأ�ص وظيفته اأو من�سبه 
غري  فمن  احل�سا�سة،  "الهيئات"  الإحــدى  تروؤ�سه  اأو 
"فا�سد" من الو�سول اإىل قبة الربملان  املعقول اأن مينع 
اأو  م�سوؤول  الف�ساد وهو  يف  اال�ستمرار  له فر�سة  وتتاح 
ال  اأنــه  اأي  الــدولــة،  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  يف  موظف 
بد من تطبيق القانون تطبيقا كليا ال جزئيا حم�سورا 

فقط يف "رف�ص امللف" ومنع الرت�سح.

هل انتهى الأمر؟

حمزه لعريبي

انت�شال جثة امراأة من بئر 
بعني كر�شة

توقيف ل�شو�س املركبات

الإطاحة مبزور الأوراق النقدية

اإتالف 720 قطعة من "بيتزا" 
غري �شحية

متكن عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية تيمقاد، 
من توقيف �ساب يبلغ من العمر 37 �سنة يقوم برتويج 

املخدرات على م�ستوى طريق الوزن الثقيل بباتنة، حيث 
عرث بحوزته �سفيحة من املخدرات بوزن 95 غرام عبارة 

عن كيف معالج، ليتم تقدميه اأمام النيابة املحلية.

تدخلت ليلة اأول اأم�ص، الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
مبدينة عن كر�سة، بدعم من الوحدة الرئي�سية ووحدة عن 

فكرون، النت�سال جثة امراأة تبلغ من العمر 63 �سنة �سقطت يف 
بئر بدوار "قرعة �سعيدة"، اأين مت حتويل اجلثة لعيادة عن 

كر�سة، فيما مت فتح حتقيق يف احلادثة.

متكنت م�سالح اأمن دائرة عن فكرون، على اإثر دوريات 
بحي 300 م�سكن، من توقيف �سخ�سن يف العقد الثاين من 

العمر، وحتويلهما اإىل مقر ال�سرطة ،اأين اأجنز �سدهما ملفا 
جزائيا عن ق�سية حيازة وحمل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة 
دون مربر �سرعي، حيازة اأدوات حرفية وتقليدية ال�سنع 

ق�سد االإعداد جلنحة ال�سرقة، التحريات االأولية ك�سفت 
تورط املتهمن يف ق�سايا ال�سرقة من داخل املركبات بالك�سر، 

اأين عرث بحوزتهما على �سكن، مفتاح �سوامل، و�سالح اأبي�ص 
تقليدي ال�سنع "تيقار" خا�ص بك�سر واإقفال اأبواب املركبات 

وقلم معدين خا�ص بتقطيع الزجاج.

متكن عنا�سر اأمن دائرة هيليوبولي�ص، من توقيف �ساب 
يبلغ من العمر 25 �سنة، يف ق�سية تزوير اأوراق نقدية، مت 

�سبط وحجز وحدة مركزية جلهاز االإعالم االأيل وورقتن 
نقديتن مزورتن من فئة 2000 دج، حيث مت فتح حتقيق 
يف الق�سية وتكوين ملفا ق�سائيا �سده عن فعل تقليد اأوراق 

ذات �سعر قانوين يف االإقليم الوطني تقل عن مبلغ 500 
األف دينار جزائري وطرحها للتداول، قدم امل�ستبه فيه 

اأمام حمكمة قاملة، اأين �سدر يف حقه حكم ب�ستة اأ�سهر 
حب�ص نافذة وغرامة مالية.

قامت م�سلحة الوقاية والتنظيم ال�سحى ببلدية �سطيف 
باإتالف اأكرث من 720 قطعة بيتزا حمملة يف عربة مت 

�سبطها من طرف م�سالح االأمن تنعدم الأدين �سروط 
النظافة والنظافة ال�سحية لنقل مثل هذه املواد �سريعة 

التلف.

مت �أم�س بوالية تب�صة، 
�إيد�ع قا�صرين يبلغان 

من �لعمر 15 و17 �صنة 
�حلب�س �ملوؤقت، فيما مت 
و�صع قا�صر ثالث حتت 

نظام �لرقابة �لق�صائية  
وذلك عن �صبهة تورطهم  
يف جرمية قتل طفل يبلغ 
من �لعمر 15 �صنة �أثناء 
�صجار مبدينة �ل�صريعة، 

حيث �أثبتت حتريات 
م�صالح �الأمن تورط 3 

ق�صر يف عملية �لقتل بعد 
ن�صوب �صجار جماعي بينهم 

وبني �ل�صحية، فيما مت 
�صماع 9 �أ�صخا�س معظمهم 

ق�صر بعد ثبوت تو�جدهم 
وقت وقوع �جلرمية.

اإيداع قا�شرين 
احلب�س عن تهمة 
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