
غ�ضب �أمام مقر واليــة باتنـة
�سهد اأم�س مقر والية باتنة حالة من الغ�سب ملواطنني مل يجدوا حال اٱخر مل�ساكلهم �سوى التجمع اأمام الوالية واالحتجاج، من 
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قاطنوها طالبوا بن�شيبهم من امل�شاريع

احتجوا بغلق مدخل مقر بلدية اجلزار بالإ�شمنت

مئات املواطنني يحجون اإليها لتناول 
وجبة الإفطار

موازاة مع زيارة وزير القطاع اإىل الولية

خالل الأربعة اأ�شهـر املا�شية

بعد تعطل جهاز "الراديو تريابي"

م�شاتي تعي�ش 
على وقع الب�ؤ�ش 

واحلرمان بالرحبات

�شكان يطالب�ن 
بالتحقيق يف طريقة 
ت�زيع اإعانات البناء 

الريفي بباتنة

 9600وجبة ُتقدم 
ي�ميا عرب 75 مطعم 

رحمـة بباتنة

م�شاريع الت��شع 
ال�شياحي ت�اجه م�شريا 

جمه�ال باأم الب�اقي

منح 460 رخ�شة حلفر 
االآبار  بخن�شلة 

مر�شى ال�شرطان 
ينا�شدون وزارة ال�شحة 

و�شع حد ملعاناتهم 

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

�إ�ضابة 253 �ضخ�ضا بت�ضمم غذ�ئي �قتنو� حلويات ومرطبات من حمل و�حد مبيلة فيما ل تزال 9 حالت قيد ال�شت�شفاء

�ص 16

ت�شجيل اأربع احتجاجات ومواطنون ي�شتكون بريوقراطية الإدارة

تبذير �سارخ يف مادة اخلبز باأم البواقي

رمي ع�شرات 
القناطري من اخلبز 

يف املزابل باأم الب�اقي
�سجلت والية اأم البواقي ارتفاعا كبريا يف كمية النفايات املنزلية 

خالل �سهر اأفريل املا�سي، باملقارنة مع االأ�سهر القليلة املا�سية بن�سبة 
�س 05تتجاوز 15 باملائة...

الولية عرفت ارتفاعا يف كمية النفايات املنزلية بـ15 باملائة

االإفطار: 19:30االم�ساك: 03:56

تزامنا مع درا�سة ملفات املرت�سحني... تفجر احتجاجات بباتنة

ا



نوارة بوبري

�جلرمية �لتاريخية... و�لق�ضا�ص
تعود كل ذكرى ثورية بارزة مع كل �سهر 

تقريبا لتذكرنا باجلرائم الوح�سية 
احلقرية التي ارتكبها امل�ستدمر الفرن�سي 

يف حق ال�سعب اجلزائري ، ومنها جمازر 
واأحداث 8 ماي 1945 التي مثلت نقطة 
حتول هامة يف تاريخ ال�سعب اجلزائري 

ويف م�ساره الكفاحي لتدفع به اإىل االنتقال 
من لغة ال�سيا�سة اإىل لغة ال�سالح الذي 

اعترب االأ�سلوب الوحيد الذي يليق 
بحقارة ودناءة امل�ستعمر الفرن�سي املدعي 

للدميقراطية واحلرية والذي طاملا قتل 
و�سرد وخرب داخل املجتمع اجلزائري 

وخارجه بال ح�سيب اأو رقيب، واالأوقح من 
كل ذلك ر�ساالت ما بعد اال�ستقالل امل�سفرة 

منها والوا�سحة التي توؤكد اأن النزعة 
اال�ستعمارية ل�سيقة بالعجوز ال تزول وال 

تخمد نارها وان كانت الظروف مغايرة.
فاجلرمية التي �سهد عليها التاريخ و�سهدت 

عليها �سواهد التاريخ ودالئله حمليا 
ودوليا والتي متثل اأب�سع جرائم التاريخ 

واالإن�سانية تعود ذكراها كل �سنة وكاأنها 
تطالب بالعدالة ل�سحاياها، اأو تطالب 

بالق�سا�ص الدويل الذي لن يتحرك اإال اإذا 
حتركت هيئات فاعلة يف املطالبة به ولعل 

مبادرة جمعية 8 ماي 45 التي ك�سفت عنها 
موؤخرا �ستكون فاحتة خري ونقطة تغيري 

اأخرى يف تاريخ ما بعد اال�ستقالل ليحا�سب 
كل جمرم على جرمه ويعاقب بحق كل تلك 

االأرواح التي زهقت واحلريات التي �سلبت 
واالأج�ساد التي اغت�سبت وقطعت بغري حق 

ويف ا�سعف الظروف من طرف جمندين 
م�سلحني ال رحمة بقلوبهم وال �سفقة.

فاجلرائم التاريخية الب�سرية واالإن�سانية 
التي ارتكبتها فرن�سا يف حق اجلزائريني ال 
يجب اأن ي�سيع حق �سحاياها هباء منثورا 
بل يجب اأن نعيد �سياغة مطلب االعتذار 

وا�ستبداله باملحا�سبة واملحاكمة دوليا، يف 
ظل التنكر والتكرب الذي تبديه ومتار�سه 

ال�سلطات العليا بالعجوزة فرن�سا.

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

عنــد  باتنــة  بواليــة  التوتــة  عــني  مدينــة  تتحــول 
كل ت�ســاقط لالأمطــار اإىل مدينــة عائمــة، االأمــر الــذي 
دفــع ببع�ــص املعلقــني مــن �ســكانها الأن يطلقوا عليها ا�ســم 
"البندقيــة"، وهذا ب�ســبب ان�ســداد البالوعــات وقنوات 
ال�سرف، ما ي�سهم يف ركود مياه االأمطار وجتمعها بطريقة 
فظيعة يف كثري من االأحياء على غرار حي الن�سر وممرات 
ال�سوق القدمي، فاإىل متى هذا اال�ستخفاف واال�ستهتار من 
طرف ال�ســلطات وامل�ســالح املعنية التي يفرت�ــص اأن تقوم 
بتفقد البالوعات ب�ســكل دوري وت�سريحها خا�سة يف مثل 

هذه الظروف املناخية  التي تعي�سها البالد؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال: عبد الرحمن بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(
..."مواطن هندي مقيم باجلزائر قدم من اخلارج 

وهو حامل لل�صاللة الهندية من فريو�س كورونا".
دخل  عاود  وكيفاه  خرج  كيفاه  راج��ل...  يا  قلنا: 

والرحالت معلقة؟

بــعــد ثـــالثـــة مـــوا�ـــســـم من 
والكوميدي،  الفني  العطاء 
م�سل�سل  تــربــع  اأن  وبــعــد 
"عا�سور العا�سر" على عر�ص 
ـــــــارة يف  ــكــومــيــديــا واالإث ال
خيط  واأن  يبدو  اجلــزائــر، 
تقطع  قد  اأبطاله  م�سبحة 
وبداأت حباته اأو لنقل الآلئه 
رحيل  فبعد  تباعا،  ت�سقط 
اأياما  غزايل"  "رمي  الفنانة 
رم�سان  �ــســهــر  ــول  حــل قــبــل 

وبعد  ال�سرطان،  مر�ص  مع  طويل  �سراع  بعد  الف�سيل 
النوري  با�سم  "بالحة بن زيان" املعروف  الفنان  رحيل 
�سحية  مب�ساعفات  متاأثرا  املا�سية  القليلة  االأيــام  يف 

على  جراحية   عملية  اإثــر 
وال�سرايني،  القلب  م�ستوى 
بتدهور  اجلزائريون  تفاجاأ 
�سحة املمثل والفنان "�سالح 
امل�سل�سل  بــطــل  اأوقروت" 
بعد  املا�سيني  املو�سمني  يف 
بــاأورام  اإ�سابته  عن  حديث 
م�ستوى  ــى  عــل �ــســرطــانــيــة 
ج�سمه،  مــن  مناطق  ثالثة 
الــذي حــرك العديد  ــر  االأم
للتكفل  احلكومة  وزراء  من 
وبقية  و�سيبقى  زال  وال  كــان  ــذي  ال العا�سر  بعا�سور 
الفن  يف  فارقة  عالمة  العا�سورية  اململكة  "زمالئه" يف 

والكوميديا اجلزائريني.

الوطني  اجلي�ص  جملة  تطرقت 
العدد  افــتــتــاحــيــة  يف  ال�سعبي 
اإىل  �سراحة  بكل  اأم�ص  ال�سادر 
اإجــرامــيــة  عمليات  اأ�ــســمــتــه  ــا  م
وا�ــســتــفــزازيــة تــقــودهــا اأطـــراف 
تخريبية، وقد اأتى يف االفتتاحية 
ظاهرها  ــات  ــراب ــس االإ� هــذه  اأن 
املطالبة باحلقوق وباطنها اإف�سال 
املقبلة  الت�سريعية  االنتخابات 
وبالتايل اإدخال البالد يف متاهات 

هي يف غنى عنها، وجاء يف ذات االفتتاحية اأي�سا 
اأن هذه االأطراف التي حتر�ص على االحتجاجات 

كانت  التي  وتلك  واالإ�ــســرابــات 
املواطنني  �سد  لتفجريات  حت�سر 
هما وجهان لعملة واحدة غايتهم 
كل  با�ستخدام  اجلزائر  تركيع 
الو�سائل  كل  وا�ستغالل  الطرق 
تخريبية  خطط  عــدة  وتنفيذ 
تهدف اإىل تهييج ال�سارع وتعميم 
املوؤ�س�سة  تكون  وبهذا  الفو�سى، 
اأعــداء  ق�سفت  قــد  الع�سكرية 
الوطن وف�سحت نواياهم وك�سفت 
"و�سقطت  ـــ  ب معنونة  افتتاحية  يف  خططهم 

االأقنعة". 

بعد التما�ص النيابة العامة بغرفة اال�ستئناف مبجل�ص ق�ساء اجلزائر تاأييد احلكم يف حق رجل االأعمال ي�سعد ربراب 
رئي�ص جمموعة �سيفيتال ال�سناعية عن تهم خمالفة الت�سريع والتنظيم اخلا�سني بال�سرف وحركة روؤو�ص االأموال 
من اخلارج واإليه والتزوير وا�ستعمال املزور والت�سريح اجلمركي اخلاطئ والتي اأدين مبوجبها بال�سجن 18 �سهًرا نافًذا 
8 اأ�سهر بال�سجن، فهل �سيعود ربراب جمددا لل�سجن بعدما اأن مت االفراج عنه يف جانفي  بينها �ستة اأ�سهر ق�سى منها 

املتبقية؟ اأ�سهر  االأربعة  ليكمل   ،2020

هــو عــدد اجلرائــد اليومية التي ت�ســتفيد دعــم الدولة لورق 
الطباعة واالإ�ســهار العمومي، ح�سب ما ك�سف عنه وزير االت�سال 
الناطق الر�ســمي للحكومة، عمار بلحيمر مبنا�ســبة اليوم العاملي 
حلريــة ال�ســحافة امل�ســادف للثالــث ماي مــن كل �ســنة، من جعة 
اأخــرى ك�ســف الوزيــر اأن م�ســاحله �ســلمت 37 �ســهادة ت�ســجيل 
لن�ســاط االإعالم على االأنرتنــت بعد التاأكد مــن توطني مواقعهم 
عرب نطاق dz والذي بلغ عددهم 75 موقعا، كما يراهن على بلوغ 

املقبلة. ال�سائفة  خالل  موؤمنا  موقع   100

180

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

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 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�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
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يف كل مرة يك�سف ت�ساقط االأمطار يف اجلزائر 
عظيم ما خفي من امل�ساريع الفا�سدة والطرقات 

املهرتئة ونظام ال�سرف البعيد كليا عن املقايي�ص 
العاملية وحتول هطول االأمطار اإىل ما ي�سبه كارثة 

مو�سمية يدفع ثمنها املواطن من نف�سه وماله �سرائب 
�سخمة مل يكن ليدفعها لو اأن كل م�سوؤول من موقعه 
يخل�ص يف عمله ويتفانى يف خدمة بالده بعيدا عن 

امل�سالح ال�سخ�سية واالإر�ساءات والت�سويات التي 
تت�سبب يف حدوث نكبات كربى جراء ت�ساقط يعترب 

حمت�سما مقارنة مع حجم االأ�سرار املرتتبة..
وبعد كل كارثة يطلق امل�سوؤولني برامج ا�ستعجالية 

للوقوف عند االأ�سرار وا�ستدراكها مب�ساريع كربى 
تاأخذ من املال العام ما تاأخذ ثم �سرعان ما تف�سحها 

االأمطار يف املو�سم القادم لتتكرر ذات الكوارث 
وذات االأكاذيب والوعود وامل�ستويات الدنيا يف �سوء 

الت�سيري وال�سحك على ذقون املواطنني..
ويف وقت يعترب فيه هطول االأمطار من النعم التي 

ترتكز عليها جميع القطاعات احليوية يف البالد 
و�سحه من اأكرث االأزمات التي قد تعي�سها اإال اأنه بات 

من بني االأ�سباب املبا�سرة يف اإغراق االأحياء واملدن 
بعد دقائق معدودة من الت�ساقط وهو االأمر الذي 

يحدث حالة من الفزع والهلع والرعب يف االأو�ساط 
ال�سعبية خا�سة �ساكنة االأحياء اله�سة وال�سكنات 

القدمية اأو املت�سدعة اأو االآيلة لل�سقوط واالنهيار..
وت�سهد اجلزائر انهيارات للبناءات وارتفاع 
من�سوب املياه على م�ستوى االأنفاق والطرقات 

واملجاري احل�سرية ملجرد ا�ستمرار هطول االأمطار 
لب�سع �ساعات مل تكن لُتحدث ما حتدثه لو اأن 

امل�ساريع املنجزة يتم اإجنازها وفق املعايري التي تناأى 
بها عن الكوارث..

و�سواء ُفتحت حتقيقات بهذا ال�ساأن اأو مل تفتح 
فاإن النتيجة ذاتها ن�سهدها عند كل نزول لالأمطار ما 

يعني اأن هناك اإ�سرارا على اال�ستمرارية يف الف�ساد 
و�سرب البنى التحتية للبالد واأن االأخطاء ذاتها قد 

�سيطرت على عقلية امل�سريين وامل�سوؤولني املحليني 
وال�سامني حيث اأن حاالت اال�ستنفار الق�سوى التي 
ُتخرجهم من مكاتبهم كان حري بهم اأن ميار�سوها 

يوميا باملتابعات امليدانية والوقوف اجلاد وال�سارم 
يف متابعة امل�ساريع وهو ما �سيمنع التجاوزات 

وممار�سيها اإىل حد كبري ويدفع ب�سركات االإجناز 
اإىل االلتزام.. هذا االأخري الذي يعترب �سدا منيعا 

من كل كارثة ويوؤّمن لنا مواجهة عادلة مع التقلبات 
اجلوية والغيث النافع.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

تومي باقية يف �ل�ضجن
برف�ص غرفة االتهام املتخ�س�سة يف الق�سايا االقت�سادية واملالية مبجل�ص ق�ساء اجلزائر طلب االإفراج 
عن وزير الثقافة ال�سابقة، �ستبقى املوقوفة خليدة تومي بال�سجن، املتهمة متواجدة ب�سجن احلرا�ص 
منذ تاريخ 30 جوان 2019 باأمر من امل�ست�سار املحقق لدى املحكمة العليا، ب�سبب عدة ق�سايا ف�ساد منها 
 ،2011 �سنة  اأقيمت  التي  االإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  تلم�سان  تظاهرة  خالل  عمومية  اأموال  تبديد 
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باتنة، وهي تو�سح 
فظاعة الربيكوالج 
يف تهيئة الطرقات 

من طرف اأ�سخا�ص ال 
ندر هل اأنهم يح�سلون 

على ال�سفقات رغم 
اخلربة  "نق�ص 
والكفاءة" التي 
متكنهم منالقيام 
مب�ساريع من هذا 

النوع اأم اأنهم يعانون 
"�سلال يف ال�سمري"؟ مع 
العلم اأن هذه الطريق 

ح�سب ال�سكان مل 
متر ثالثة اأ�سهر على 

اإعادة تهيئتها.



نوارة بوبري

�جلرمية �لتاريخية... و�لق�ضا�ص
تعود كل ذكرى ثورية بارزة مع كل �سهر 

تقريبا لتذكرنا باجلرائم الوح�سية 
احلقرية التي ارتكبها امل�ستدمر الفرن�سي 

يف حق ال�سعب اجلزائري ، ومنها جمازر 
واأحداث  ماي  التي مثلت نقطة 
حتول هامة يف تاريخ ال�سعب اجلزائري 

ويف م�ساره الكفاحي لتدفع به اإىل االنتقال 
من لغة ال�سيا�سة اإىل لغة ال�سالح الذي 

اعترب االأ�سلوب الوحيد الذي يليق 
بحقارة ودناءة امل�ستعمر الفرن�سي املدعي 

للدميقراطية واحلرية والذي طاملا قتل 
و�سرد وخرب داخل املجتمع اجلزائري 

وخارجه بال ح�سيب اأو رقيب، واالأوقح من 
كل ذلك ر�ساالت ما بعد اال�ستقالل امل�سفرة 

منها والوا�سحة التي توؤكد اأن النزعة 
اال�ستعمارية ل�سيقة بالعجوز ال تزول وال 

تخمد نارها وان كانت الظروف مغايرة.
فاجلرمية التي �سهد عليها التاريخ و�سهدت 

عليها �سواهد التاريخ ودالئله حمليا 
ودوليا والتي متثل اأب�سع جرائم التاريخ 

واالإن�سانية تعود ذكراها كل �سنة وكاأنها 
تطالب بالعدالة ل�سحاياها، اأو تطالب 

بالق�سا�ص الدويل الذي لن يتحرك اإال اإذا 
حتركت هيئات فاعلة يف املطالبة به ولعل 

مبادرة جمعية  ماي  التي ك�سفت عنها 
موؤخرا �ستكون فاحتة خري ونقطة تغيري 

اأخرى يف تاريخ ما بعد اال�ستقالل ليحا�سب 
كل جمرم على جرمه ويعاقب بحق كل تلك 

االأرواح التي زهقت واحلريات التي �سلبت 
واالأج�ساد التي اغت�سبت وقطعت بغري حق 

ويف ا�سعف الظروف من طرف جمندين 
م�سلحني ال رحمة بقلوبهم وال �سفقة.

فاجلرائم التاريخية الب�سرية واالإن�سانية 
التي ارتكبتها فرن�سا يف حق اجلزائريني ال 
يجب اأن ي�سيع حق �سحاياها هباء منثورا 
بل يجب اأن نعيد �سياغة مطلب االعتذار 

وا�ستبداله باملحا�سبة واملحاكمة دوليا، يف 
ظل التنكر والتكرب الذي تبديه ومتار�سه 

ال�سلطات العليا بالعجوزة فرن�سا.

. .

الأورا�س بلو�س+

عنــد  باتنــة  بواليــة  التوتــة  عــني  مدينــة  تتحــول 
كل ت�ســاقط لالأمطــار اإىل مدينــة عائمــة، االأمــر الــذي 
دفــع ببع�ــص املعلقــني مــن �ســكانها الأن يطلقوا عليها ا�ســم 
، وهذا ب�ســبب ان�ســداد البالوعــات وقنوات  البندقيــة
ال�سرف، ما ي�سهم يف ركود مياه االأمطار وجتمعها بطريقة 
فظيعة يف كثري من االأحياء على غرار حي الن�سر وممرات 
ال�سوق القدمي، فاإىل متى هذا اال�ستخفاف واال�ستهتار من 
طرف ال�ســلطات وامل�ســالح املعنية التي يفرت�ــص اأن تقوم 
بتفقد البالوعات ب�ســكل دوري وت�سريحها خا�سة يف مثل 

هذه الظروف املناخية  التي تعي�سها البالد؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

قال: عبد الرحمن بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(
مواطن هندي مقيم باجلزائر قدم من اخلارج  ...

. وهو حامل لل�صاللة الهندية من فريو�س كورونا
دخل  عاود  وكيفاه  خرج  كيفاه  راج��ل...  يا  قلنا: 

والرحالت معلقة؟

بــعــد ثـــالثـــة مـــوا�ـــســـم من 
والكوميدي،  الفني  العطاء 
م�سل�سل  تــربــع  اأن  وبــعــد 
على عر�ص  عا�سور العا�سر
ـــــــارة يف  الــكــومــيــديــا واالإث
خيط  واأن  يبدو  اجلــزائــر، 
تقطع  قد  اأبطاله  م�سبحة 
وبداأت حباته اأو لنقل الآلئه 
رحيل  فبعد  تباعا،  ت�سقط 
اأياما  غزايل رمي  الفنانة 
رم�سان  �ــســهــر  ــول  حــل قــبــل 

وبعد  ال�سرطان،  مر�ص  مع  طويل  �سراع  بعد  الف�سيل 
النوري  با�سم  املعروف  بالحة بن زيان الفنان  رحيل 
�سحية  مب�ساعفات  متاأثرا  املا�سية  القليلة  االأيــام  يف 

على  جراحية   عملية  اإثــر 
وال�سرايني،  القلب  م�ستوى 
بتدهور  اجلزائريون  تفاجاأ 
�سالح  �سحة املمثل والفنان 
امل�سل�سل  بــطــل  اأوقروت
بعد  املا�سيني  املو�سمني  يف 
بــاأورام  اإ�سابته  عن  حديث 
م�ستوى  ــى  عــل �ــســرطــانــيــة 
ج�سمه،  مــن  مناطق  ثالثة 
الــذي حــرك العديد  ــر  االأم
للتكفل  احلكومة  وزراء  من 
وبقية  و�سيبقى  زال  وال  كــان  ــذي  ال العا�سر  بعا�سور 
الفن  يف  فارقة  عالمة  العا�سورية  اململكة  يف  زمالئه

والكوميديا اجلزائريني.

الوطني  اجلي�ص  جملة  تطرقت 
العدد  افــتــتــاحــيــة  يف  ال�سعبي 
اإىل  �سراحة  بكل  اأم�ص  ال�سادر 
اإجــرامــيــة  عمليات  اأ�ــســمــتــه  ــا  م
وا�ــســتــفــزازيــة تــقــودهــا اأطـــراف 
تخريبية، وقد اأتى يف االفتتاحية 
ظاهرها  ــات  ــراب ــس االإ� هــذه  اأن 
املطالبة باحلقوق وباطنها اإف�سال 
املقبلة  الت�سريعية  االنتخابات 
وبالتايل اإدخال البالد يف متاهات 

هي يف غنى عنها، وجاء يف ذات االفتتاحية اأي�سا 
اأن هذه االأطراف التي حتر�ص على االحتجاجات 

كانت  التي  وتلك  واالإ�ــســرابــات 
املواطنني  �سد  لتفجريات  حت�سر 
هما وجهان لعملة واحدة غايتهم 
كل  با�ستخدام  اجلزائر  تركيع 
الو�سائل  كل  وا�ستغالل  الطرق 
تخريبية  خطط  عــدة  وتنفيذ 
تهدف اإىل تهييج ال�سارع وتعميم 
املوؤ�س�سة  تكون  وبهذا  الفو�سى، 
اأعــداء  ق�سفت  قــد  الع�سكرية 
الوطن وف�سحت نواياهم وك�سفت 
و�سقطت  ـــ  ب معنونة  افتتاحية  يف  خططهم 

 . االأقنعة

بعد التما�ص النيابة العامة بغرفة اال�ستئناف مبجل�ص ق�ساء اجلزائر تاأييد احلكم يف حق رجل االأعمال ي�سعد ربراب 
رئي�ص جمموعة �سيفيتال ال�سناعية عن تهم خمالفة الت�سريع والتنظيم اخلا�سني بال�سرف وحركة روؤو�ص االأموال 
من اخلارج واإليه والتزوير وا�ستعمال املزور والت�سريح اجلمركي اخلاطئ والتي اأدين مبوجبها بال�سجن  �سهًرا نافًذا 
بينها �ستة اأ�سهر ق�سى منها  اأ�سهر بال�سجن، فهل �سيعود ربراب جمددا لل�سجن بعدما اأن مت االفراج عنه يف جانفي 

املتبقية؟ اأ�سهر  االأربعة  ليكمل   ،

هــو عــدد اجلرائــد اليومية التي ت�ســتفيد دعــم الدولة لورق 
الطباعة واالإ�ســهار العمومي، ح�سب ما ك�سف عنه وزير االت�سال 
الناطق الر�ســمي للحكومة، عمار بلحيمر مبنا�ســبة اليوم العاملي 
حلريــة ال�ســحافة امل�ســادف للثالــث ماي مــن كل �ســنة، من جعة 
اأخــرى ك�ســف الوزيــر اأن م�ســاحله �ســلمت  �ســهادة ت�ســجيل 
لن�ســاط االإعالم على االأنرتنــت بعد التاأكد مــن توطني مواقعهم 
عرب نطاق  والذي بلغ عددهم  موقعا، كما يراهن على بلوغ 

املقبلة. ال�سائفة  خالل  موؤمنا  موقع   

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

يف كل مرة يك�سف ت�ساقط االأمطار يف اجلزائر 
عظيم ما خفي من امل�ساريع الفا�سدة والطرقات 

املهرتئة ونظام ال�سرف البعيد كليا عن املقايي�ص 
العاملية وحتول هطول االأمطار اإىل ما ي�سبه كارثة 

مو�سمية يدفع ثمنها املواطن من نف�سه وماله �سرائب 
�سخمة مل يكن ليدفعها لو اأن كل م�سوؤول من موقعه 
يخل�ص يف عمله ويتفانى يف خدمة بالده بعيدا عن 

امل�سالح ال�سخ�سية واالإر�ساءات والت�سويات التي 
تت�سبب يف حدوث نكبات كربى جراء ت�ساقط يعترب 

حمت�سما مقارنة مع حجم االأ�سرار املرتتبة..
وبعد كل كارثة يطلق امل�سوؤولني برامج ا�ستعجالية 

للوقوف عند االأ�سرار وا�ستدراكها مب�ساريع كربى 
تاأخذ من املال العام ما تاأخذ ثم �سرعان ما تف�سحها 

االأمطار يف املو�سم القادم لتتكرر ذات الكوارث 
وذات االأكاذيب والوعود وامل�ستويات الدنيا يف �سوء 

الت�سيري وال�سحك على ذقون املواطنني..
ويف وقت يعترب فيه هطول االأمطار من النعم التي 

ترتكز عليها جميع القطاعات احليوية يف البالد 
و�سحه من اأكرث االأزمات التي قد تعي�سها اإال اأنه بات 

من بني االأ�سباب املبا�سرة يف اإغراق االأحياء واملدن 
بعد دقائق معدودة من الت�ساقط وهو االأمر الذي 

يحدث حالة من الفزع والهلع والرعب يف االأو�ساط 
ال�سعبية خا�سة �ساكنة االأحياء اله�سة وال�سكنات 

القدمية اأو املت�سدعة اأو االآيلة لل�سقوط واالنهيار..
وت�سهد اجلزائر انهيارات للبناءات وارتفاع 
من�سوب املياه على م�ستوى االأنفاق والطرقات 

واملجاري احل�سرية ملجرد ا�ستمرار هطول االأمطار 
لب�سع �ساعات مل تكن لُتحدث ما حتدثه لو اأن 

امل�ساريع املنجزة يتم اإجنازها وفق املعايري التي تناأى 
بها عن الكوارث..

و�سواء ُفتحت حتقيقات بهذا ال�ساأن اأو مل تفتح 
فاإن النتيجة ذاتها ن�سهدها عند كل نزول لالأمطار ما 

يعني اأن هناك اإ�سرارا على اال�ستمرارية يف الف�ساد 
و�سرب البنى التحتية للبالد واأن االأخطاء ذاتها قد 

�سيطرت على عقلية امل�سريين وامل�سوؤولني املحليني 
وال�سامني حيث اأن حاالت اال�ستنفار الق�سوى التي 
ُتخرجهم من مكاتبهم كان حري بهم اأن ميار�سوها 

يوميا باملتابعات امليدانية والوقوف اجلاد وال�سارم 
يف متابعة امل�ساريع وهو ما �سيمنع التجاوزات 

وممار�سيها اإىل حد كبري ويدفع ب�سركات االإجناز 
اإىل االلتزام.. هذا االأخري الذي يعترب �سدا منيعا 

من كل كارثة ويوؤّمن لنا مواجهة عادلة مع التقلبات 
اجلوية والغيث النافع.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

تومي باقية يف �ل�ضجن
برف�ص غرفة االتهام املتخ�س�سة يف الق�سايا االقت�سادية واملالية مبجل�ص ق�ساء اجلزائر طلب االإفراج 
عن وزير الثقافة ال�سابقة، �ستبقى املوقوفة خليدة تومي بال�سجن، املتهمة متواجدة ب�سجن احلرا�ص 
منذ تاريخ  جوان  باأمر من امل�ست�سار املحقق لدى املحكمة العليا، ب�سبب عدة ق�سايا ف�ساد منها 
 ، �سنة  اأقيمت  التي  االإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  تلم�سان  تظاهرة  خالل  عمومية  اأموال  تبديد 

وغريها من الق�سايا االأخرى.

/   ماي   املوافق لـ   رم�ضان  رمضان كريمالأربعاء   برير 

ال�سورة من مدينة 
ال�سمرة بوالية 

باتنة، وهي تو�سح 
فظاعة الربيكوالج 
يف تهيئة الطرقات 

من طرف اأ�سخا�ص ال 
ندر هل اأنهم يح�سلون 

على ال�سفقات رغم 
اخلربة  نق�ص 
التي  والكفاءة
متكنهم منالقيام 
مب�ساريع من هذا 

النوع اأم اأنهم يعانون 
؟ مع  �سلال يف ال�سمري
العلم اأن هذه الطريق 

ح�سب ال�سكان مل 
متر ثالثة اأ�سهر على 

اإعادة تهيئتها.

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   282 ت�سجيل  الثالثاء،  اأم�س  يــوم  مت 
كورونا خالل الـ24 �ساعة االأخرية، لريتفع اإجمايل االإ�سابات اإىل 
122999 حالة موزعة عرب 48 والية، ح�سب ما ك�سفه ع�سو ر�سد 

ومتابعة تف�سي فريو�س كورونا يف اجلزائر الدكتور جمال فورار.
عدد  اإجمايل  لريتفع  جديدة،  �سفاء  حالة   159 ت�سجيل  مت  كما 
املتعافني من فريو�س كورونا اإىل 85693 حالة، كما مت ت�سجيل 09 

اإىل  الوفيات  عدد  اإجمايل  لريتفع  كورونا  بفريو�س  جديدة  وفيات 
26 مري�سا يف العناية  3290 حالة. وح�سب نف�س امل�سدر يتواجد 

املركزة.
كما اأفاد البيان باأنه مت اإح�ساء 22 والية مل ت�سجل بها اأي حالة 
جديدة و17  والية �سجلت اأقل من 9 حاالت، فيما �سجلت 9 واليات 

اأخرى اأزيد من 10 حاالت.

وفيات  09 و  �شفاء  حالة   159 جديدة،  اإ�شابة   282

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

عنا�شر من لندن وباري�س تقوم ببث ال�شموم والكذب عرب النرتنت

ق. و

تلقى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س 
جمل�س  رئي�س  من  وّدية  هاتفية  مكاملة  الثالثاء، 
اأفاد  ما  ح�سب  دراغــي،  ماريو  االإيطايل  ــوزراء  ال

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
الطرفان  ا�ستعر�س  فقد  امل�سدر،  لــذات  ووفقا 
واإيطاليا من كل  الثنائية بني اجلزائر  العالقات 
جوانبها، واآفاق تطويرها وااللتزام بتو�سيعها يف 

�سّتى املجاالت.
اإىل  الهاتفي،  االت�سال  هذا  يف  التطرق  مت  كما 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  االإقليمية  الق�سايا 
منطقة  ليبيا،  يف  الو�سع  �سدارتها  يف  امل�سرتك، 
توافق  يعك�س  مبا  الغربية،  وال�سحراء  ال�ساحل، 
جرت  كما  امل�سرتكة،  امللفات  يف  البلدين  مواقف 

العادة.

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  قدم 
اإثر  اخلال�سة،  القلبية  تعازيه  تبون، 
الفي�سانات  جــراء  اأ�سخا�س   4 وفــاة 
وزير  ونقل  املدية.  التي عرفتها والية 
توجه  ــذي  ال بلجود  كمال  الداخلية 
اأ�سرار  على  للوقوف  املدية  والية  اإىل 
تبون  الرئي�س  تــعــازي  الفي�سانات، 
والوزير االأول وكافة الطاقم احلكومي 

اىل عائالت ال�سحايا.
وزار بلجود رفقة كل من وزير االأ�سغال 
العمومية ووزيرة الت�سامن واملدير العام 

�سليمان  للمياه منطقة بني  للجزائرية 
لالأمطار،  غزير  ت�ساقط  �سهدت  التي 
مما ت�سبب يف ت�سجيل في�سانات و�سيول 

ت�سببت يف خ�سائر مادية معتربة.
معاينته  لدى  الداخلية  وزيــر  وتعهد 
لالأ�سرار التي خلفتها ال�سيول اجلارفة 
ببلدية بني �سليمان بتقدمي امل�ساعدات 
اأثــار  ــل حمــو  اأج مــن  للبلدية  الــالزمــة 
للتحلي  املــواطــنــني  داعــيــا  الفي�سان، 
باحليطة واحلذر يف مثل هذه الظروف 

اال�ستثنائية.

قال و�سيط اجلمهورية، كرمي يون�س، اإن الو�سعية 
االقت�سادية ال�سعبة تتطلب اإطالق ور�سة غايتها 
اقتالع جذور البريوقراطية وتكري�س ال�سفافية 
يف جميع االإجراءات واملمار�سات، قائاًل: ''�سندق 

اآخر م�سمار يف نع�س البريوقراطية''.
الطبقة  اجلمهورية،  و�سيط  الدولة  وزير  ودعا 
االجتماعيني  ال�سركاء  وخمتلف  ال�سيا�سية 
بحث  على  والعمل  جانبا''،  اخلالفات  لـــ''تــرك 
االجتماعية  امل�سائل  لــدرا�ــســة  الــتــقــارب  �سبل 

واالأمنية.
اإن  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــس  اجلمهورية  و�سيط  ــال  وق
وطنية  جبهة  تنظيم  يتطلب  ــايل  احل الو�سع 
''اأفكارا  االأخــرية  هذه  تنتج  الوطني،  للت�سامن 
ال  توافقا  ''وت�سكل  م�سيفا  اجلميع''،  يتبناها 
الحقا''،  ال�سيا�سية  للمناف�سة  بالعودة  يتاأثر 

م�سيفا ''يتعهد كل ممثل بااللتزام''.
الو�سعية  ظـــل  يف  اأنــــه  يــونــ�ــس  ـــرمي  ك وقــــال 
واملعقدة، تكون غاية هذه  ال�سعبة  االقت�سادية 

وتكري�س  البريوقراطية  جذور  ''اإقــالع  الندوة 
انتقد  كما  االإجــــراءات''.  جميع  يف  ال�سفافية 
يون�س اأ�سلوب الت�سيري املركزي الذي يولد ويزيد 
''الفجوة بني االإدارة واملواطن ومييع امل�سوؤوليات 
و  طرق  عن  يبحث  الــذي  املواطن  لياأ�س  ــوؤدي  وي

و�سائل بديلة''.
جتنيد  اإىل  ــدف  ــه ''ت املــبــادرة  هــذه  اأن  ـــد  واأك
وانتمائها  توجهها  كان  مهما  الب�سرية  الطاقات 
ال�سيا�سي وترتكز على احرتام حقوق االإن�سان''.

اق�ستهم  الذين  املرت�سحني  من  الع�سرات  ق�سد 
مندوبيات ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، 
املن�سقني  ـــرارات  ق يف  للطعن  ــــة  االإداري املحاكم 
على  قراراتها  بنت  التي  االأخرية  هذه  الوالئيني، 
املحاكم  اأن�سفت  فيما  االأمنية،  التحقيقات  نتائج 
االإداريـــة عــددا من هـــوؤالء.   ومــن جهتها ك�سفت 
م�سادر من ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
على  مبنيا  اأغلبه  يف  كــان  املرت�سحني  اإق�ساء  ان 
املادة 200 من قانون االنتخابات اجلديد، خا�سة 
ال  اأن  �ــســرورة  على  تن�س  التي  منها،   7 الفقرة 

واالأعمال  الفا�سد  باملال  عالقة  على  املعني  يكون 
امل�سبوهة وتاأثريه بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
على االختيار احلر للناخبني وح�سن �سري العملية 

االنتخابية.
لالإ�سارة ين�س قانون االنتخابات على اأنه من حق 
االإداريــة  املحكمة  اأمــام  الطعن  املرفو�س  املرت�سح 
من  ابتداء  اأيام   3 خالل  وذلك  اإقليميا،  املخت�سة 
االإداريــة  املحكمة  تف�سل  ان  على  تبليغه،  تاريخ 
كاملة  اأيــام   4 خالل  الطعن  يف  اإقليميا  املخت�سة 
للمعني  ميكن  كما  الطعن.  ايداع  تاريخ  من  ابتداء 

املخت�سة  االإداريــة  املحكمة  حكم  يف  الطعن  اأي�سا 
لال�ستئناف  االإداريــة  املحكمة  اأمام  وذلك  اإقليميا 
3 اأيام من تاريخ تبيلغه  املخت�سة اإقليميا يف اجل 
يف  اال�ستئناف  حمكمة  تف�سل  ان  على  احلــكــم. 
االنتخابات  قانون  ويوؤكد  اأيــام.   4 خالل  الطعم 
للطعن.  قابل  غري  اال�ستئناف  حمكمة  قــرار  ان 
ومن جهتها تقوم املحاكم االإدارية بتبليغ قراراتها 
امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة  الوالئية  للمندوبيات 
لالنتخابات عرب حما�سر يتكلف اإي�سالها حم�سرين 

ق�سائيني.

درار  فــوزي  با�ستور  ملعهد  الــعــام  املــديــر  ك�سف 
ال�ساللة  من  ال�ستة  االإ�سابات  اأن  الثالثاء،  اأم�س 
لرعايا  تعود  تيبازة  بوالية  امل�سجلة  الهندية 
هنود يعملون بور�سة بناء، واإن ال�ساللة الهندية 
هندي  �سخ�س  لدى  اكت�سافها  مت  كورونا  لفريو�س 
مقيم بالقليعة يف تيبازة ودخل من اخلارج. م�سريا 
تطويق  اإىل  اأف�ست  الوبائية  التحقيقات  اأن  اإىل 

البوؤرة ملنع انت�سارها.
برنامج  على  �سيفا  نــزولــه  لــدى  درار  ــح  واأو�ــس
االإذاعية  القناة  تبثه  الــذي  ال�سباح"  "�سيف 
االأوىل، اأن ال�ساللة خمتلفة عن تلك املتف�سية يف 
على  يحتوي  الذي  الفرعي  النوع  من  واأنها  الهند 
املتف�سية  الهجينة  بالطفرة  مقارنة  اختالفات 

حاليا يف الهند.
العاملية  ال�سحة  منظمة  بــاأن  التذكري  ويجدر 
حتت  "�ساللة  اأنها   على  ال�ساللة  هذه  �سنفت  قد 
املراقبة"، ياأتي ترتيبها بعد ما ي�سمى بال�سالالت 

"املثرية للقلق"، املتمثلة يف ال�سالالت الربيطانية 
واجلنوب اأفريقية والربازيلية.

ت�سخي�س  وبعد  اأنــه  اإىل  درار  لفت  ال�سياق  يف 
�سرعت  الهندية  بال�ساللة  االأوىل  االإ�ــســابــة 
اأف�سى  وبائي  اإجراء حتقيق  املخت�سة يف  امل�سالح 
املوقع  نف�س  يف  اأخرى  حاالت  خم�س  حتديد  اإىل 

وتطويق البوؤرة.
اللقاحات  كــل  اأن   درار  اأكـــد  اأخـــرى  جهة  مــن 
مقاومة  تبقى  ــا  كــورون �سد  حاليا  امل�ستعملة 
وفعالة يف احلماية �سد جميع ال�سالالت اجلديدة 

لكوفيد-19 املعلن عنها موؤخرا.
على �سعيد مت�سل �سدد املدير العام ملعهد با�ستور 
ج�سدي  تباعد  من  الوقاية  اإجراءات  تطبيق  اأن 
وارتداء الكمامات وا�ستخدام املعقمات وااللتزام 
بالربتكول ال�سحي يبقى ال�سبيل الوحيد الحتواء 
الوباء ومنع انت�ساره، م�سريا اإىل اأن الرهان معقود 
على وعي املواطن العطاء فر�سة لعملية التلقيح 

حتى توؤتي اأكلها.
املتفق  اللقاح  �سحنات  تتاأثر  اأن  درارا  وا�ستبعد 
عليها على اعتبار اأنها ت�سنع يف الهند الذي يعاين 
ال�سحي  القطاع  اإن  وقال  للوباء  كبري  تف�سي  من 
اللقحات  مــن  جــديــدة  �سحنات  و�ــســول  ينتظر 

قريبا.

االإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  رئي�س  قال 
اجلزائر  اإن  الثالثاء،  اأم�س  لــزهــاري،  بوزيد 
اخلارج.  من  جدا  قوية  موؤامرة  اإىل  تتعر�س 
اإبرام  لقاء  خالل  كلمته  يف  لزهاري،  واأو�سح 
اتفاقية تعاون بني و�ساطة اجلمهورية واملجل�س 
الوطني حلقوق االإن�سان مبقر وزارة الطاقة، اأن 
ببث  يقومون  وباري�س  لندن  من  عنا�سر  هناك 

ال�سموم والكذب عرب االنرتنت.
تابعني  الوطن  داخل  اأزالم  ''هناك  واأ�ساف: 
مناطق  هناك  باأنه  القول  حد  اإىل  و�سلوا  لهم، 
حمررة دميقراطيا يف الوطن على غرار املقابر، 

وممنوع على اأزالم النظام الدخول اإليها''.
التعبري،  حــريــة  لديها  ''اجلـــزائـــر  ــع:  ــاب وت
ولي�س  باأ�ساميها  االأفـــراد  تتكلم  اأن  واملطلوب 

با�سم ال�سعب، الأن رئي�س اجلمهورية هو املخول 
انتقد  كما  ال�سعب''.  با�سم  للتكلم  فقط  لــه 
املتحدث ا�ستغالل االأو�ساع ال�سيا�سية يف البالد 
من اأجل التاأجيج واإ�سعال النار وتقدمي اجلزائر 

ب�سورة �سوداء.
وجوب  لــزهــاري  بوزيد  اأكــد  ــر،  اآخ �سياق  ويف 
املواطن  يطرقها  االأبــواب  من  جمموعة  توفري 
للحقرة  ويــتــعــر�ــس  حــقــوقــه  تنتهك  عــنــدمــا 
بكرامته.  مي�س  �سيء  اأي  اأو  وللبريوقراطية 
واأبرز امل�سوؤول االأول على هيئة حقوق االإن�سان، 
ثقيلة  دولية  هيئات  اإىل  منظمة  اجلزائر  اأن 
اأبــدا  تتن�سل  وال  االإنــ�ــســان،  حقوق  جمــال  يف 
قوانينها  با�ستخدام  الدولية  التزاماتها  من 

الداخلية.

العقاريني  املــرقــيــني  الــ�ــســكــن  وزارة  حــــذرت 
واخلوا�س املكلفني باإجناز برامج وم�ساريع �سكنية، 
التدابري  يخ�س  فيما  بــالــقــانــون  االإخــــالل  مــن 

واالأجراءات اخلا�سة بتنظيم ور�سات البناء.
ونبهت مديريات ال�سكن بالواليات يف مذكرة اإىل 
التدابري  اأن عدم احرتام  اإىل  العقاريني  املرقيني 
املعمول  الور�سة  بتنظيم  املرتبطة  واالإجــراءات 
احل�سن  ال�سري  على  �سلبا  اأثر  ما  وهو  قانونا،  بها 

االأ�سغال مو�سوع دفرت ال�سروط.
اإ�سفاء  عــلــى  ال�سكن  مــديــريــات  مــن  وحــر�ــســا 
اجلانب التنظيمي ملختلف م�ساريع ال�سكن وتفادي 
التنظيم،  �ــســوء  عــن  تنجم  قــد  الــتــي  لــلــحــوادث 

العقاريني  املرقيني  ال�سكن  مديريات  األزمت  فقد 
باجلانب  بالتقليد  امل�ساريع  اإجناز  على  القائمني 
البناء،  ور�سة  بت�سييج  يق�سي  ــذي  ال القانوين 
كل  على  يحتوي  ــذي  ال امل�سروع  الفــتــات  وو�ــســع 
نوعية  اأو  ـــاز  االإجن بــاآجــال  املتعلقة  املعلومات 

امل�سروع ورخ�سة البناء. 
ــع دفـــرت الــ�ــســروط حتت  كــمــا دعـــت اإىل وو�ــس
غــرار  على  املتدخلة  الهيئات  جميع  ت�سرف 
كما  التقنية،  الرقابة  وهيئة  الدرا�سات  مكتب 
االأماكن  يف  البناء  مــواد  بو�سع  املذكرة  طالبت 
املخ�س�سة ورفع بقايا البناء واالأتربة اإىل املفارغ 

العمومية.

ن�سرته  ما  وفق  ببو�سبكة  احلــدودي  باملعرب  االأوك�سجني،  مبادة  تون�سية  �سركات  اجلزائر،  زودت 
مادة  توزيع  على  �ستعمل  اأنها  الق�سرين  والية  واأو�سحت  الق�سرين.  لوالية  الر�سمية  ال�سفحة 

االأوك�سجني على م�ست�سفيات الواليات التون�سية املجاورة.
ظل  يف  كورونا،  فريو�س  ا�ستفحال  تبعات  من  تون�س  يف  املخاوف  تفاقمت  بعدما  العملية  وجــاءت 
�ساللة  اكت�ساف  عن  ال�سحة  وزير  وحديث  البالد  يف  الربيطانية  لل�ساللة  امل�سبوق  غري  االنت�سار 

جديدة وت�سجيل اأكرث من األف اإ�سابة يوميا وع�سرات الوفيات بالوباء.

التخريبية  االأطراف  اأن  اإىل  املجلة  واأ�سارت 
واال�ستفزازية  االإجرامية  عملياتها  توا�سل 
واملطالب  االحتجاجية  احلركات  غطاء  حتت 
بع�س  عمال  حتري�س  خالل  من  االجتماعية 
ظاهرها  ــات  ــراب ــس ا� �ــســن  عــلــى  الــقــطــاعــات 
االنتخابات  اإلغاء  وباطنها  باحلقوق  املطالبة 
يف  البالد  اإدخال  وبالتايل  املقبلة  الت�سريعية 

متهاهات هي يف غنى عنها.
هــوؤالء  اأن  اإىل  املجلة،  افتتاحية  واأ�ــســارت 
الذين  وهوؤالء  االحتجاجات  على  املحر�سون 
املواطنني   �سد  لتفجريات  يح�سرون  كــانــوا 
وجهان لعملة واحدة، غايتهم تركيع اجلزائر 
الو�سائل  كل  وا�ستغالل  الطرق  كل  با�ستخدام 
ال�سارع  لتهييج  تخريبية  خطط  عدة  وتنفيذ 

وتعميم الفو�سى، فمن خالل ندرة ال�سلع، اإىل 
االإ�سرابات  على  احلــث  اإىل  االأ�سعار  ارتفاع 
اإىل االإ�ساءة والقذف يف حق موؤ�س�سات الدولة 
لتعميم  يائ�سة  حماوالت  يف  االأمنية  وقواتها 

الفو�سى.
ووجهت االفتتاحية �سفعة ملن و�سفتهم باأنهم 
بطرق  منها  ا�ستفادوا  وم�سالح  مزايا  فقدوا 
ملتوية �سابقا بالقول:''للجزائر جي�س يحميها 
لكل  ويت�سدى  اأجلها  من  وي�سحي  عنها  ويدافع 
حمرتيف الت�سليل والتدلي�س ومروجي االإ�ساعات 
واالأكاذيب''. ودعت ل�سان حال اجلي�س الوطني 
جزائر  يرتكوا  اأال  النزهاء  املخل�سني  ال�سعبي، 
ماليني ال�سهداء عر�سة لد�سائ�س حفنة من من 

اخلونة احلاقدين. 

جملة اجلي�ش.. اال�شرابات هدفها 
تهييج ال�شارع ق�شد اإف�شال االنتخابات

لزهاري.. اجلزائر تتعر�ش اإىل م�ؤامرة 
ق�ية من اخلارج

وزارة ال�شكن حتذر املرقيني العقاريني فيما يخ�ش 
التدابري اخلا�شة بتنظيم ور�شات البناء

اجلزائر تزّود ت�ن�ش ب�شحنات اإ�شافية 
من مادة االأك�شجني

الرئي�ش تب�ن يتلقى ات�شاال هاتفيا من رئي�ش ال�زراء االإيطايل

رئي�ش اجلمه�رية و احلك�مة يعزون عائالت �شحايا في�شانات املدية

و�شيط اجلمه�رية.. �شندق اآخر م�شمار يف نع�ش البريوقراطية

االإ�شابات بال�شاللة الهندية تع�د لرعايا هن�د يعمل�ن ب�الية تيبازة

املحاكم االإدارية تن�شف عددا من املرت�شحني
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االنتخابات  اللغاء  تدفع  تخريبية  اأطرافا  اأن  ماي،  ل�شهر  االأخري  عددها  اجلي�ش، يف  افتتاحية جملة  اأكدت 
الت�شريعيات املقبلة. وافادت جملة اجلي�ش  اأن ما يحدث يندرج �شمن املحاوالت اليائ�شة والبائ�شة لزعزعة 
اال�شتقرار،  من خالل تاأجيج ال�شارع واإثارة غ�شب ال�شعب، والدفع ملزيد من االحتقان لينفجر الو�شع، اأمال يف 

عرقلة م�شار اال�شتحقاقات االنتخابية املقبلة، التي اأ�شحت تزعج مقاومي التغيري، واأن�شار الثورة امل�شادة.

ق. و

اجلي�س يت�شدى لكل حمرتيف الت�شليل ومروجي ال�شاعات والأكاذيب

ق. و

ق. و

ق. و
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مناطق  �ــســكــان  ــاة  مــعــان تــتــوا�ــســل 
دائــرة  يف  الــرحــبــات  ببلدية  الظل 
اأب�سط  تنعدم  حيث  العيون،  راأ�ـــص 
�سروريات احلياة مما نغ�ص يومياتهم 
وحولها اإىل جحيم، فيما دفعت هذه 
هذه  ب�سكان  واملتطلبات  النقائ�ص 
املحلني  امل�سوؤولني  ملطالبة  املناطق 
تنمويا  بتحريرهم  العليا  وال�سلطات 
االإجحاف  من  عقود  بعد  واإن�سافهم 
والتهمي�ص  ــاء  واالإقــ�ــس الت�سيريي 

لتح�سني امل�ستوى املعي�سي.
وا�ستهجن قاطنو م�ساتي اأوالد كايف 
واأوالد م�سو�ص، غياب اأدنى �سروريات 
توفريها  من  البــد  كــان  التي  احلياة 
ل�سمان م�ستوى معي�سي جيد لل�سكان، 
وربطوا االأمر باإق�سائهم من ح�س�ص 
على  والرتكيز  التنموية  امل�ساريع 
اأثر  مما  البلدية،  مركز  يف  تثبيتها 
منعزلة  مناطق  كونهم  �سلبًا  عليهم 
التي  الــظــل  مبناطق  يــعــرف  مبــا  اأو 
وطالبوا  التنمية،  نــور  ي�سلها  مل 

ال�سلطات املحلية والوالئية ب�سرورة 
على  والتخلي  باإن�سغاالتهم  التكفل 
�سيا�سة االإق�ساء والتهمي�ص املنتجهة 
�سدهم كما اأكدوه، حيث �سكل الغياب 
والكهرباء  الغاز  ل�سبكتي  الكلي  �سبه 
بعد  خا�سة  واالإ�ستياء  التذمر  حمل 
املجاورة  امل�ساتي  عديد  ا�ستفادت  اأن 
 90 قاربت  بن�سبة  تغطيتها  ومتــت 
�سروريات  مــن  كونها  مــع  املــائــة  يف 
يف  توفريها  ولــزوم  احلديثة  احلياة 
موقعها  كان  مهما  ومنطقة  قرية  كل 
اإجنر  غيابهما  اأن  خا�سة  اجلغرايف، 

يوميات  نخرت  مريرة  معاناة  عنه 
جتدها  حــيــث  الـــعـــائـــالت،  عــديــد 
من  الكهربائية  االأ�سالك  ت�ستقطب 
على  تعي�ص  ـــرى  واأخ بعيدة  مــنــازل 
التقليدية  وامل�سابيح  ال�سموع  �سوء 
التي تعتمد على البنزين، حيث يرى 
توفرهما  بــاأن  امل�ساتي  هــذه  �سكان 
اخلانقة  التنموية  للعزلة  فك  هو 

وخال�ص من احلياة البدائية.
ال�سكان  ــار  ــس اأ� الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
امل�سالك  غــيــاب  ظــل  يف  ملــعــانــاتــهــم 
والـــطـــرقـــات لــكــونــهــم يــقــطــنــون يف 

مع  خا�سة  ـــرة،  وع جبلية  مناطق 
احلفر  بكرثة  تتميز  ترابية  كونها 
ترميمها  اأو  تعبيدها  دون  واملطبات 
تكملة  ويف  الــ�ــســكــان  جــزئــيــا،  ولـــو 
لـ"االأورا�ص  حديثهم عن ان�سغاالتهم 
ال�سرف  �سبكة  لغياب  اأ�ساروا  نيوز" 
هذا  مــع  اأي�سا  ومعاناتهم  ال�سحي 
باأنهم  قالوا  حيث  االأ�سا�سي،  املطلب 
وتعود  �ساقة  بطرائق  ي�ستعينون 
يف  وتت�سبب  �سلبية  بنتائج  عليهم 
تلوث البيئة واجلو، فيما يعد مطلب 
التي  ال�سوداء  النقطة  ال�سروب  املاء 
ال تزال تطيح بامل�سوؤولني حيث اأكدوا 
مللء  القدمية  املنابع  يق�سدون  اأنهم 
بالدواب،  باالإ�ستعانة  املياه  قارورات 
اأغلب  ــن  ع الــ�ــســروب  ـــاء  امل ــني  ح يف 
يتخبطون  اأ�ــســبــحــوا  حتى  ــازل  ــن امل
امل�سوؤول  يحرك  اأن  دون  �سمت  يف 
ا�ستكوا حالتهم  اأنهم  واأ�ساروا  �ساكنًا، 
لل�سلطات املحلية وكذا الوالئية لكن 

دون اآذان �ساغية.

الع�سرات  االأول،  ــص  ــ� اأم اأقــــدم 
اجلــزار  بلدية  م�ساتي  �سكان  من 
جدار  بناء  على  بباتنة،  ال�سمايل 
بلدية  مقر  مدخل  عند  ا�سمنتي 
ما  على  منهم  احتجاجا  اجلـــزار، 
اإعاناة  توزيع  يف  باملحاباة  و�سفوه 

ال�سكن الريفي.
جلنة  باإيفاد  املعنيون،  وطــالــب 
ما  على  للوقوف  والئــيــة  حتقيق 

و�سفوه بالتالعب يف درا�سة امللفات، 
كما اإمتنع املحتجون عن االإجتماع 
موؤكدين  البلدية،  ال�سلطات  مــع 
الكاذبة  ــود  ــوع ال مــن  مــلــوا  اأنــهــم 
املنتخبون يف كل  لهم  التي يقدمها 
اأخرى  جهة  من  اإحتجاج،  منا�سبة 
غليان  حالة  اجلزار  بلدية  تعرف 
املا�سية  القليلة  االأ�سهر  يف  كبري 
م�سرحا  البلدية  مقر  بــات  حيث 

االحتجاج  ــات  ــف وق ــن  م لــلــعــديــد 
ب�سكل اأ�سبوعي.

جدير بالذكر اأن عدة بلديات من 
وقفات  اأيــام  قبل  �سهدت  الوالية 
احتجاجية ملواطنني مل ي�ستفيدوا 
التي  الريفي  البناء  اإعــانــات  من 
ا�ستفادت منها بلدياتهم، حيث قام 
مواطنون ببلدية اأوالد �سي �سليمان 
بباتنة، بغلق الطريق الوطني رقم 

بلديتي  بني  الرابط  �سقة  يف   78
ــك  ــون، وذل ــي ــع نــقــاو�ــص وراأ�ـــــص ال
اإق�سائهم  على  منهم  احتجاجا 
البناء  اإعانات  من  اال�ستفادة  من 
البلدية  ذات  قامت  التي  الريفي 
املواطنني  من  عدد  على  بتوزيعها 
الذين كانوا قد اأودعوا اإىل جانب 
املق�سيني ملفات اال�ستفادة من هذه 

االإعانات يف وقت �سابق.

ــم الــرحــمــة  ــاع ــط تـــقـــدم م
عرب  لها  الرتخي�ص  مت  التي 
الإفطار  باتنـة  واليــة  تــراب 
ال�سائمني من عابري ال�سبيل 
وجبة   10 قرابة  وغــريهــم، 
اللجنة  اأن  خا�سة  يــومــيــا، 
بدرا�سة  املخت�سة  الوالئية 
ــم الــرحــمــة  ــاع ــط ــات م ــف ــل م
كانت  اجلــمــاعــي،  ــام  ــع واالط
قد منحت 75 ترخي�سا لفتح 
�سهر  خالل  االإفطار  مطاعم 
عدد  جتاوز  وقت  يف  رم�سان، 

امللفات املودعة80 ملفا.
خمت�سة  جلان  وت�سهر  هذا   
املطاعم  هــذه  مراقبة  على 
على  الــــوقــــوف  خــــالل  مـــن 
لل�سروط  مطابقتها  مـــدى 
ظل  يف  خــا�ــســة  الــ�ــســحــيــة، 
الراهنة  ال�سحية  االأزمــــة 
من  الوقاية  تدابري  وتطبيق 
تتكون  حيث  كورونا،  فريو�ص 
ومراقبة  تــرخــيــ�ــص  جلــنــة 

مطاعم االإفطار من مديريات 
واحلماية  والتجارة  ال�سحة 
الن�ساط االجتماعي،  املدنية 
من  الكبري  للعدد  وبالنظر 
املفتوحة عرب تراب  املطاعم 
ال�سائمني،  الإفــطــار  الــواليــة 
واليات  االأخــري  هذه  تت�سدر 
الوطن من حيث عدد مطاعم 
مطعم   75 بــبــلــوغ  الــرحــمــة 
مدينة  م�ستوى  على   14 منها 
يوؤطرها  فيما  فقط،  باتنة 

�سخ�ص،   750
على  الرحمة  مطاعم  وتقدم 
ح�سب  باتتة،  ــة  والي م�ستوى 
9600 وجبة  م�سادرنا حوايل 
 7700 اإىل  باالإ�سافة  يوميا، 
ي�سهر  فيما  حممولة،  وجــبــة 
على تقدمي الوجبات املح�سنون 
و�سبل اخلريات والهالل االأحمر 
كافل  وجــمــعــيــة  اجلـــزائـــري 
اجلمعيات  من  وغريهم  اليتيم 

اخلريية.

�سهد اأم�س، مقر والية باتنة، حالة من الغ�سب ملواطنني مل يجدوا حال اٱخر مل�ساكلهم �سوى التجمع اأمام الوالية 
واالحتجاج، من اأجل لفت انتباه امل�سوؤول االأول الن�سغاالتهم العالقة ل�سنوات، دون اأن يتو�سلوا اإىل حل لها، خا�سة 

مع طغيان "البريوقراطية" على العديد من االإدارات العمومية بوالية باتنــة.

بيطام  ــديــة  ــل ب مـــن  مـــواطـــنـــون 
ال�سكن  ــن  م ــتــفــادوا  ــس ا� والـــذيـــن 
بالتدخل  طــالــبــو  االجــتــمــاعــي، 
العاجل من اأجل االإ�سراع يف ت�سليم 
وح�سب  املق�سيني،  وك�سف  املفاتيح 
على  نيوز  ـــص  االأورا� حتــوز  �سكوى 
املحتجون  األــح  فقط  منها،  ن�سخة 
على االإ�سراع يف حل جميع امل�ساكل 
تلك  ت�سليم  بــتــاأخــر  املــرتــبــطــة 
الظروف  اإىل  بالنظر  ال�سكنات 
يتخبطون  التي  واملادية  العائلية 
منهم  الكثري  اأن  اعتبار  على  فيها، 
بالرغم  اأنه  واأ�سافوا  اأ�سر،  اأرباب 
اأمام  مــرات  عــدة  احتجاجهم  من 
الوالية والدائرة وبعد مرور  مقر 

�سنتني على تعليق القائمة 
خم�ص  الوالئية  اللجنة  وخــروج 
�سيء  ال  اأن  اإال  مــيــدانــيــا،  مـــرات 
م�ستمرة،  بقيت  ومعاناتهم  تغري 
خا�سة مع معاناة غالبية كبرية من 
الفاح�ص  الغالء  من  امل�ستفيدين 
للكراء خا�سة على م�ستوى بلدية 
بالتدخل  طالبوا  حيث  بيطام، 
العاجل للوايل واتخاذ قرار يكون 

الإنهاء  املعلقــة  االآمــال  م�ستوى  يف 
امل�سكلة.

مكتتبون  احتج  ــر  اٱخ �سياق  ويف 
بــاالإيــجــار  الــبــيــع  بــرنــامــج  �سمن 
�سكنات  من  وامل�ستفيدون  "عدل" 
�سمن موقع بارك اأفوراج، مطالبني 
االأورا�ــــص  تلقتها  �سكوى  ح�سب 
مفاتيح  منحهم  يف  باالإ�سراع  نيوز، 
املحتجون  وقال  اجلاهزة،  �سققهم 
ذات  العمارات  جلاهزية  نظرا  اأنه 
�سكن   2000 مبــوقــع  طــوابــق   9
لت�سليم  ونــظــرا  اأفـــــوراج  بــبــارك 
بتاريخ  للحي  االأخـــرية  العمارات 
اإلغاء  ومت   ،2021 مــار�ــص   28
�سابقا  املذكورة  العمارات  ت�سليم 
لعدم جاهزيتها، اإال اأنه االٱن وبعد 
اأ�سبوعني،  جاهزيتها منذ اأكرث من 
فهم يطالبون ال�سلطات االإ�سراع يف 
عملية ت�سليمها، خا�سة يف ال�سمت 
غري املربر وعدم حتديد اأي تاريخ 
لت�سليمها، واأ�ساف املكتتبون الذين 
جتمعوا اأمام مقر الوالية اأن 150 
عائلة تنتظر العملية وكالة عدل 
�سققها  مفاتيح  مبنحها  مطالبة 

التي انتظرتها ل�سنوات طويلة.
اأي�سا،  االحتجاجات  �سياق  ويف 
التعاونية  يف  منخرطون  جتمع 
اخلا�سة  "بيمار�ستان"  العقارية 
باتنة،  لــواليــة  ال�سحة  بعمال 
الوايل  وطالبوا  الوالية  مقر  اأمام 
الـــتـــي بقت  ــل  ــاك ــس ــ� امل بــحــلــحــلــة 
تالحقهم منذ �سنوات وخا�سة بعد 
واحتيال  ن�سب  �سحية  وقعوا  اأن 
وتـــزويـــر يف املــ�ــســتــنــدات والــتــي 
االبتدائية  املحكمة  فيها  ف�سلت 
اأ�سابيع،  عدة  قبل  ل�سالح  بباتنة 
التعاونية  يف  املنخرطون  وكـــان 
اال�ستفادة  �سنوات  منذ  ينتظرون 
اتفاقية  مبوجب  اأر�سية  قطع  من 
تاأ�س�ست  التي  التعاونية  اإن�ساء 
�سنة  من  �سبتمرب  من  ال�ساد�ص  يف 
1995 تت�سمن متليك قطع اأر�سية 
ملدينة  الغربية  باجلهة  بتام�سيط 
م�ستفيد   584 لــفــائــدة  بــاتــنــة، 
ال�سحة  عمال  من  املنخرطني  من 
التحقيقات  اأن  غري  بامل�ست�سفى، 
اأبانت عن ت�ساعف عدد امل�سرتكني 
من  اأزيــد  بلغ  حيث  اأ�سعاف،  اإىل 

1300 �سخ�ص تبينوا اأنهم �سددوا 
التعاونية وتبني  مبالغ مالية لدى 
ح�سابني  لها  االأخــــرية  اأن  اأيــ�ــســا 
ت�سديد  عن  ك�سفت  كما  بنكيني، 
اأنه  وتــبــني  و�ــســوالت  دون  مبالغ 
ح�ساب  مــن  مــايل  مبلغ  �سحب  مت 
التعاونية يقدر بـ 3.5 مليار �سنتيم، 
عدد  يتجاوز  امل�سرتكني  عدد  واأن 
القطع االأر�سية املجزاأة باالإ�سافة 
عقارية  حت�سي�سات  بني  لتداخل 

لتعاونيات اأخرى بذات املوقع.
املتكفلة  اجلمعيات  نظمت  كما 

باأطفال التوحد بباتنة، اأمام مقر 
الوالية، رافعني جملة من املطالب 
م�ستعجل  حــل  اإيــجــاد  ــرار  غ غلى 
االأمــل  لــدار  االإداريــــة  للو�سعية 
بحملة  مقرها  الكائن  والت�سامن 
االأ�ستاذة  على  واالبقاء  بباتنة   1
امل�ساعدة يف الطب العقلي لالأطفال 
م�ستوى  ــى  ــل ع بـــودلـــيـــو  ــة  ــل ــي دل
وهي  االأمــل  ــدار  ل كم�سرية  واليــة 
جمعيات  عــدة  على  ت�سرف  التي 
املن�سب  على  االإبقاء  مع  بالوالية 
جاء  كــمــا  عــلــيــه،  حت�سلت  الـــذي 

االأورا�ــص  تلقتها  التي  ال�سكوى  يف 
نيوز، طلب اجلمعيات بتدخل وزير 
املن�سب  وحتويل  العايل  التعليم 
الطبيبة  عليه  حت�سلت  الـــذي 
باتنة،  اإىل  �سطيف  جامعة  مــن 
حركتهم  مبوا�سلة  هــددوا  حيث 
االحتجاجية وت�سعيدها يف حالة 
التي  ملطالبهم  ال�سلطات  جتاهل 
قبل  املنعقد  االجتماع  بها  خــرج 
تعي�سها  التي  الو�سعية  حول  اأيام 
والت�سامن  االأمــل  ودار  اجلمعيات 

بباتنة.

ت�شجيل اأربع احتجاجات ومواطنون ي�شتكون بريوقراطية الإدارة

قاطنوها طالبوا بن�شيبهم من امل�شاريع

احتجوا بغلق مدخل مقر بلدية اجلزار بالإ�شمنت

مئات املواطنني يحجون اإليها لتناول وجبة الفطور

غ�ضب �أمام مقر والية باتنة

م�ضاتي تعي�ص على وقع �لبوؤ�ص و�حلرمان بالرحبات

�ضكان يطالبون بالتحقيق يف طريقة توزيع 
�إعانات �لبناء �لريفي بباتنة
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معاوية. �س

خن�شـــــلة

اأم البواقـــي

عبد الهادي. ب

�شطيف

النفايات  كمية  بلغت  وقــد  هــذا 
مبركز  اأفريل  �سهر  خــالل  املنزلية 
 2558 البواقي  اأم  مبدينة  الــردم 
مدينة  مبركز  طــن  و2609   ، طــن 
مبدينة  طــن  و2731  مليلة،  عــني 
كميات  تعد  والــتــي  البي�ساء،  عــني 
مار�ص  �سهر  مع  باملقارنة  كبرية جدا 
املن�سرم، كما ا�ستقبلت مراكز الردم 

التقني بوالية اأم البواقي ما يتجاوز 
املرمية  اخلبز  مادة  من  طن   5.78
على م�ستوى املراكز منذ انطالق �سهر 
رم�سان، وذلك رغم اجلهود املبذولة 
من قبل الهيئات اخلا�سة ال�سرتجاع 
احلاويات  عــن  ناهيك  ـــادة،  امل هــذه 
املتواجدة  اخلــبــز  مبـــادة  اخلا�سة 
عــلــى مــ�ــســتــوى االأحـــيـــاء الــكــربى 

فقد  باملقابل  البواقي،  اأم  بوالية 
جتاوزت ديون موؤ�س�سة الردم التقني 
ال�سنة  خــالل  البواقي  اأم  بــواليــة 
�سنتيم،  مليار   59 مبلغ  اجلــاريــة 
وا�ستغالل  معاجلة  عن  نتجت  والتي 
على  بالبلديات  اخلا�سة  النفايات 
م�ستوى 7 مراكز للردم، حيث مل يتم 

ت�سديدها بعد.

بوالية  الــ�ــســيــاحــة  قــطــاع  واجـــه 
و�سط  جمهول  م�سريا  البواقي،  اأم 
اأ�سغال  انــطــالق  يف  الكبري  التاأخر 
التو�سع  مب�ساريع  اخلا�سة  التهيئة 
ال�سياحي التي ا�ستفادت منها موؤخرا 
عدد من بلديات الوالية، فيما �سجل 
اخلا�ص،  بالقطاع  ال�سياحة  انتعا�ص 
بعد جت�سيد عدد من رجال االأعمال 
اأثبتت  كـــربى  �سياحية  ملــ�ــســاريــع 
جناحها  مبدينة عني مليلة، واملتعلقة 
ــات  ــوان ــي واحل الت�سلية  بــحــدائــق 
واالألعاب املائية باالإ�سافة لعدد من 

الفنادق ال�سياحية الكربى.
ال�سياحة  وزيــــر  ـــام  ق ـــد  وق ـــذا  ه
والعمل  الــتــقــلــيــديــة  والــ�ــســنــاعــة 
اأول  بوغازي"  علي  العائلي"حممد 
بوالية  وتفقد  عمل  بزيارة  اأم�ص، 
فندقني  خاللها  د�سن  البواقي،  اأم 

باأربعة  اأحدها  مليلة،  عني  مبدينة 
جنوم متواجد داخل حديقة االألعاب 
املائية واالأمواج اال�سطناعية والتي 
 2000 ا�ستيعابها  طاقة  تتجاوز 
فندق  اإىل  باالإ�سافة  يوميا،  زائــر 
فكرون،  عني  مبدينة  بنجمتني  اآخر 

الرطبة  بــاملــنــاطــق  يتعلق  وفــيــمــا 
التوجه  الأهمية  الوزير  اأ�سار  فقد 
بالنظر  االيكولوجية،  لل�سياحة 
عليها  تتوفر  التي  الرطبة  للمناطق 
العلمي  بالبحث  ترتبط  الــواليــة، 
وعلمية  اقت�سادية  اأبعاد  لها  لتكون 

وثقافية.
على  الــبــواقــي  اأم  واليـــة  وتــتــوفــر 
 160 مب�ساحة  رطبة  منطقة   11
ت�سنيفها  مت  منها   8 هكتار،  األـــف 
�سمن اتفاقية "رام�سار" خالل �سنة 
2009، اأبرزها منطقة "تيمرقانني" 
الزيتون،  عــني  ببلدية  املــتــواجــدة 
باملقابل، ا�ستفادت والية اأم البواقي 
بعد  ال�سياحي،  التو�سع  م�ساريع   من 
اقرتاح 19 منطقة ن�ساطات جديدة 
موزعة على 19 بلدية، مل يتم قبول 
م�ستوى  على  فقط  اثنني  �سوى  منها 

بلديتي اأوالد قا�سم و�سوق نعمان،
االأ�سغال،  يف  الكبري  التاأخر  لكن 
التنمية  حــلــم  حتقيق  دون  حـــال 
رغم   الرابعة،  بالوالية  ال�سياحية 
توفر االعتماد املايل للم�سروع الذي 

ينتظره �سكان البلديتني.

على  القائمون  خن�سلة  وايل  اأمــر 
بــاإدراج  والفالحة  الــراي  قطاعي 
يف  النا�سطني  الــفــالحــني  اأرا�ـــســـي 
املحيطات  خمــتــلــف  عــرب  املـــيـــدان 
حتوز  ال  والتي  بالوالية  الفالحية 
�سندات ملكية يف عملية منح رخ�ص 
حلفر االأبار التي دخلت حيز التنفيذ 
تن�سيط  �ساأنها  مــن  والــتــي  مــوؤخــرا 

احلركة الفالحية بالوالية.
ان�ساء  بعد  العملية،  هذه  وجــاءت 
مبعاينة  مــكــلــفــة  والئـــيـــة  جلــنــة 
درا�سة  ــذا  وك الفالحية  االرا�ــســي 
االرا�سي  اأ�سحاب  للفالحني  امللفات 
حيث  م�ستندات،  ميلكون  ال  الذين 
تتكون هذه اللجنة من مدير املوارد 
الفالحية،  امل�سالح  ومدير  املائية 

ورئي�ص  املعنية  الـــدائـــرة  رئــيــ�ــص 
املجل�ص ال�سعبي البلدي املعنية، اأين 
حققت مديرية املوارد املائية، قفزة 
حفر  رخ�ص  منح  جمــال  يف  نوعية 
االأبار موؤخرا من خالل منح اأزيد من 
460 رخ�سة حلفر االأبار يف خمتلف 
بلديات  عــرب  الفالحية  االأقــالــيــم 
الوالية خالل 4 اأ�سهر االوىل ل�سنة 

.2021
خن�سلة  بــــواليــــة  الـــفـــالحـــون 
ا�ستح�سنوا هذا القرار الذي اتخذه 
مرافقة  واعــتــربوه  الــواليــة  وايل 
الفالحية  واالأرا�سي  للفالح  فعلية 
نق�ص  يف  معاناتهم  اإنهاء  خالل  من 
على  �سلبا  اثــرت  التي  ال�سقي  مياه 

مردودهم الفالحي.

جلت والية اأم البواقي، ارتفاعا كبريا يف كمية النفايات املنزلية خالل �سهر اأفريل املا�سي، باملقارنة مع االأ�سهر القليلة املا�سية 
بن�سبة تتجاوز 15 باملائة.

نظموا وقفة احتجاجية اأمام الوكالة اجلهوية 

بعد تعطل جهاز "الراديو تريابي"

بعد غلق مفرغة البحرية من طرف الفالحني

غياب متطلبات احلياة الكرمية

ــدل  ـــن مــكــتــتــبــي ع ـــات م ـــئ ــم امل ــظ ن
اأمــ�ــص،  �سبيحة  �ــســطــيــف،  ــة  ــوالي ب
الوكالة  مقر  اأمام  اإحتجاجية  وقفة 
املطالبة  اأجـــل  مــن  عــدل  اجلــهــويــة 
ــر  ــاأخ ــت بــتــو�ــســيــحــات اأكـــــرث عـــن ال
ال�سكنية  املواقع  خمتلف  يف  احلا�سل 
ببلدية  "تينار"  موقع  منها  خا�سة 
املحتجون  طالب  كما  �سابر،  اأوالد 
من  دقيقة  رزنــامــة  �سبط  ب�سرورة 
للم�ستفيدين  املفاتيح  ت�سليم  اأجــل 
وجت�سيد الوعود املمنوحة من طرف 

امل�سوؤولني. 
ــعــارات  ــــع املــحــتــجــون عـــدة �ــس ورف
ــذه الــوقــفــة منها  ــالل ه والفــتــات خ
"مكتتبي عدل �سطيف �سحية الت�سيب 
يف  يــتــاأمل  و"املكتتب  والالمباالة"، 
مع  هـــوؤالء  ملــعــانــاة  بالنظر  �سمت" 
تكاليف  ف�سال عن  خانقة  �سكن  اأزمة 
الكراء، كما رفع املحتجون �سعار "06 

�سنوات من الوعود الكاذبة" يف اإ�سارة 
االإجناز  الأ�سغال  الفادح  التاأخر  اإىل 
والوعود املقدمة يف كل مرة من طرف 
تــدارك  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات 
التاأخر احلا�سل دون اأن تتج�سد هذه 
ملا  بالنظر  الواقع  اأر�ص  على  الوعود 

هو حا�سل يف خمتلف الور�سات. 
وكانت الوكالة اجلهوية قد طماأنت 
املكتتبني بتدارك التاأخر احلا�سل يف 
القطب  يف  خا�سة  الور�سات  خمتلف 
ح�سة  ي�سم  الـــذي  تينار  ال�سكني 
ــدة،  وح  6700 اإىل  ت�سل  �سخمة 
تدخل  بعد  التطمينات  هذه  وجاءت 
وزير ال�سكن والعمران طارق بلعريبي 
االأ�سغال  وترية  يف  االإ�سراع  اأجل  من 
خا�سة منها املتعلقة بالربط مبختلف 
ف�سال  احل�سرية  والتهيئة  ال�سبكات 
وموؤ�س�سات تربوية  اإجناز مرافق  عن 

يف هذا املوقع.

ال�سرطان  مر�سى  مــن  العديد  وجــه 
اإىل  نداءا  �سطيف،  بوالية  واأوليائهم 
وزارة  راأ�ــســهــا  وعــلــى  املعنية  اجلــهــات 
التدخل  ــل  اأج مــن  وال�سكان  ال�سحة 
تريابي"  "الردايو  جهاز  اإ�سالح  بغية 
بالباز،  ال�سرطان  مكافحة  مب�ست�سفى 
نطاق  خــارج  يبقى  الــذي  اجلهاز  وهــو 
يتم  اأن  دون  اأ�سهر  عدة  منذ  اخلدمة 
اإ�سالحه اإىل غاية اليوم رغم اأهميته 
جل�سات  يف  ال�سرطان  ملر�سى  الكبرية 

العالج االإ�سعاعي.
وح�سب ما ك�سف املر�سى، فاإن العطب 
يوفر  ــذي  ال الرئي�سي  اجلــهــاز  اأ�ــســاب 
مري�ص   80 اإىل  ت�سل  عــالج  طــاقــة 
ــزة  ــه االأج بــاقــي  اأن  ــني  ح يف  يــومــيــا، 
عالج  بطاقة  تعمل  املتوفرة  االأخــرى 
اأقل، علما اأن مركز مكافحة ال�سرطان 
بالباز ي�ستقبل املر�سى من عدة واليات 
يف  ت�سبب  مــا  وهـــو  جمــــاورة  �سرقية 

على  احل�سول  اأجل  من  يومية  طوابري 
الطبية،  والفحو�سات  للعالج  مواعيد 
اإدارة  اإىل  املــ�ــســوؤولــيــة  حتميل  ومت 
عمليات  يف  للتاأخر  بالنظر  امل�ست�سفى 
املتكررة  االأعطاب  واإ�سالح  ال�سيانة 

والتي جعلت حياة املر�سى مهددة.
طرف  من  املتكررة  الــنــداءات  ورغــم 
اجلهاز  هــذا  اإ�ــســالح  اأجــل  من  املر�سى 
اإال اأن االأو�ساع تبقى على حالها و�سط 
ت�سببت  الذين  للمر�سى  كبرية  معاناة 
موعد  تــاأخــري  يف  احلالية  الو�سعية 
جل�سات عالجهم، واالأكرث من ذلك هو 
اأن مواعيد املر�سى الإجراء الفحو�سات 
ذات  ب�سبب  كبريا  تاأخرا  تعرف  باتت 
الو�سعية رغم اأن معاناة هوؤالء املر�سى 
لتبقى  ــريا،  ــث ك الــتــاأجــيــل  حتتمل  ال 
يف  ــوزارة  ال تدخل  على  معلقة  االأمــال 
اأقرب وقت ممكن الإنهاء معاناة مر�سى 

ال�سرطان وذويهم. 

يف  عبا�سة  عني  بلدية  �سكان  اأعــرب 
اجلهة الغربية من والية �سطيف، عن 
تذمرهم من االإنت�سار الوا�سع للنفايات 
واالأو�ساخ يف �سوارع البلدية ب�سبب عدم 
امل�سالح  طرف  من  النفايات  هذه  رفع 
�سابق غلق  اأن مت يف وقت  بعد  املعنية 
املفرغة العمومية املوجودة يف منطقة 
ــرف الــفــالحــني، وهو  الــبــحــرية مــن ط
واالأو�ساخ  النفايات  جعل  الذي  االأمر 
معاناة  م�سببة  يومي  ب�سكل  ترتاكم 

كبرية للمواطنني. 
ال�سكان  اإمتعا�ص  مــن  زاد  مــا  واأكـــرث 
حرق  على  البلدية  م�سالح  اإقــدام  هو 
اأن  النفايات يف املحيط احل�سري دون 
اإنت�سار  يف  ت�سبب  ما  وهو  �سحبها  يتم 
الروائح  عن  ف�سال  الكثيف  الــدخــان 

ويف  رم�سان،  �سهر  مع  تزامنا  الكريهة 
نظر ال�سكان فاإنه من ال�سروري �سحب 
املفرغة  يف  ورمــيــهــا  الــنــفــايــات  هـــذه 
االأمرا�ص  اإنت�سار  لتفادي  العمومية 

الوبائية خا�سة لدى االأطفال. 
ال�سيف  ف�سل  حــلــول  اإقــــرتاب  ــع  وم
حلول  اإيجاد  يف  ياأملون  ال�سكان  فــاإن 
مع  اأكرث  تفاقمها  قبل  الو�سعية  لهذه 
اإرتــفــاع درجــات احلـــرارة، اأمــا م�سالح 
�سبب  اأرجعت  فقد  عبا�سة  عني  بلدية 
الذي  العطب  اإىل  احلالية  الو�سعية 
اإىل  القمامة  نقل  �ساحنات  ــاب  اأ�ــس
املفرغة العمومية املوجودة يف منطقة 
البلدية  رئي�ص  ووعــد  حيدر،  �سيدي 
غ�سون  يف  احلا�سل  االإ�سكال  مبعاجلة 

االأيام املقبلة. 

امل�ساتي  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
ب�سبب  ــي،  ــواق ــب ال اأم  ببلدية 
ــاة  ــي ـــات احل ـــروري ـــس انــــعــــدام �
بالغاز  ـــط  رب مـــن  الــبــ�ــســيــطــة، 
ال�ساحلة  ـــاه  ـــي وامل الــطــبــيــعــي 
ما  الريفية،  والكهرباء  لل�سرب 
خا�سة  بائ�سة  حياتهم  جعل 
حياتهم  اأرقــت  التي  العزلة  مع 

ل�سنوات طويلة.
مب�ستة  ــون  ــن ــاط ــق ال وطـــالـــب 
تدخل  بــ�ــســرورة  "العيون" 
للنظر  الــوالئــيــة،  الــ�ــســلــطــات 
فيها  يعي�ص  التي  الو�سعية  يف 
�سكان القرية، ما اأدى بعدد كبري 
املجاورة  للقرى  للنزوح  منهم 
الفالحية  ــم  ــه ــي ــس اأرا� وتــــرك 
ظروف  عن  بحثا  مزروعة،  غري 
رغم  ذلك  ياأتي  للعي�ص،  اأح�سن 
امل�ستة  ل�سكان  املتكررة  ال�سكاوي 
وممثلوا املجتمع املدين، ب�سرورة 
ــاأم  ب الــبــلــدي  املجل�ص  الــتــفــات 
ت�سجيل  و  ملعاناتهم،  البواقي 
رفع  يف  ت�ساهم  تنموية  م�ساريع 

الغنب عن القاطنني بها.
منطقة  ــد  ــف ــت ــس ــ� ت مل  كـــمـــا 
العزلة  "العيون" من عملية فك 
اأدى  مــا  ريــفــيــة،  م�سالك  وفــتــح 
على  املــركــبــات  تنقل  ل�سعوبة 
م�سالكها الوعرة، وعزل املنطقة 
املجاورة  البلديات  خمتلف  عن 
ت�ساقط  كــل  عــنــد  خــا�ــســة  لــهــا 
غزير لالأمطار وتراكم االأوحال 

مب�سالكها املهرتئة.

رمي ع�ضـر�ت �لقنـاطري من �خلبـز 
يف �ملز�بل باأم �لبو�قي

م�ضاريع �لتو�ضع �ل�ضياحي تو�جه م�ضري� 
جمهوال باأم �لبو�قي

منح 460 رخ�ضة حلفر �الآبار  بخن�ضلة 

مكتتبو عدل ب�ضطيف يطالبون 
بت�ضليم �ملفاتيح 

مر�ضى �ل�ضرطان ينا�ضدون 
وز�رة �ل�ضحة و�ضع حد ملعاناتهم 

�لنفايات حتا�ضر منازل �ملو�طنني 
يف عني عبا�ضة 

معاناة �ضكان 
�مل�ضاتي تتو��ضل مع 

�الإق�ضاء �لتنموي 
باأم �لبو�قي

الولية عرفت ارتفاعا يف كمية النفايات املنزلية بـ15 باملائة

موازاة مع زيارة وزير القطاع اإىل الولية

خالل الأربع اأ�شهـر املا�شية
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قال اهلل تعاىل: 

�أم���������ري يف  �أف��������ت��������وين 

من اأقوال ال�صاحلني
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
رمضانيات

News

يف نور �آية
" اإمنا يتقبل اهلل من املتقني..خريية الأعمال يف الع�شر الأواخر  �جلبال  به  �ضريت  قر�آنا  �أن  " ولو 

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب تذكري �ليقظان بوظائف رم�ضان

اإعداد:�سماح خميلي

�صفات ال�صفوة اإميانيةخ����������واطر

�أدعوين 
��ستجب 

لكم



الفريك..حلماية اجلهاز الهضشمي

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

زاوية من نور
من �صنن ال�صيام

اد بن ب�شر ر�شي اهلل عنه..�شاحب النور عبَّ
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News

ال�شابقون..
ال�شابقون

بناء العزمية والإرادة يف رم�صان

يف فضشل ليلة القدر

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

ات
ضاني

رم



�سميحة. ع

الفطر  لعيد  التح�سريات  �سيطرت، 
ــم �ــســفــحــات  ــظ ــع ــــارك عـــلـــى م ــــب امل
املتخ�س�سة  تلك  �سيما  ال  الفي�سبوك، 
ــفــات  الــطــبــخ بـــني تـــبـــادل و�ــس يف 
رواجــا  االأكـــرث  الع�سرية  احللويات 
التي  التقليدية  وتلك  ال�سنة  لهذه 
كــانــت حــا�ــســرة عــلــى مائدة  لــطــاملــا 
اأغلب  ومتيزت  العيد،  يوم  احللويات 

احللواجيات با�ستنكار  املن�سورات 
عرفتها  التي  للندرة  البيوت  وربــات 
�سناعة  يف  تدخل  التي  املــواد  بع�ص 

غري  االرتــفــاع  جانب  اإىل  احللويات 
امل�سبوق للكثري من امل�ستلزمات.

الفي�سبوك  �سفحات  تخلو  مل  كما 
حت�سري  يف  الفا�سلة  الــتــجــارب  مــن 
التي  احلــلــويــات  مــن  االأنــــواع  بع�ص 
�سيما  ال  االأزرق  الف�ساء  اكت�سحت 
يف  ت�سببت  التي  الظفرية حلوى 
اختفاء القوالب اخلا�سة ب�سنعها من 
حمالت بيع م�سلتزمات احللويات عرب 
مكوناتها  وكذا  الوطن  واليات  معظم 
التجار  ا�ــســتــغــالل  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

للجلبة التي اأثارتها هذه احللوى على 
ال�سو�سل ميديا.

من  الفي�سبوك  �سفحات  تخلو  ومل 
من  والنا�سطات  النا�سطني  امتعا�ص 
من  املجتمع  اإلــيــه  اآل  الـــذي  الو�سع 
حت�سري  يف  ومبالغة  وتباهي  تفاخر 
ـــرة تــكــلــف مــاليــني  ـــاخ حـــلـــويـــات ف
في�سبوك  عرب  وم�ساركتها  ال�سنتيمات 
لالأ�سعار،  اجلنوين  االرتــفــاع  ظل  يف 
عائالت  فيه  جتد  ال  الذي  الوقت  يف 

لقمة ت�سد بها الرمق.

حلويات العيد ت�صيطر على �صفحات 
في�صبوك

فاي�سبوكيات

طبق "الرويل باخل�سار" اأو "بالدجاج"، من 
اأكرث االأطباق ا�ســتهالكا خالل �سهر رم�سان 
الف�ســيل بالن�ســبة للعائــالت اجلزائريــة، 
نظرا ل�ســهولة حت�سريه ومكوناته الب�سيطة 
التــي ال تكلف الكثــري وال حتتاج جلهد كبري 

يف اإجنازه.
ولتح�ســري هــذا الطبــق، نحتــاج ل�ســدر من 
الدجــاج الذي نقوم بفرمه جيدا، ون�ســيف 
لــه املعدنو�ــص واخلبــز املرحــي، ملــح، فلفل 
اأ�ســود، كركــم وجنمــع ببي�ســة واحــدة ثم 
نخلطــه جيدا ونب�ســطه علــى طاولة العمل 
ون�ســع يف و�ســطه جمموعة من اخل�سر التي 
نريــد مــن زيتون اأخ�ســر مقطــع، اإىل جانب 

اخل�سر من جزر وكو�سة وبطاطا نقوم بقليها 
يف مقالة ثم ن�ســيفها للخليط ونديره جيدا 
ثم ن�سعه يف مقالة بها زيت �ساخن ونحمرها 
جيدا، ثم ننزعه ون�ســيفه ملرق نح�ســره من 
الدجاج والفطر اأو الزيتون ون�ســعه ليطهى 

على نار هادئة داخلها.
بعد ا�ســتكمال هــذه املراحل، نقــوم بتقطيع 
"الرويل" على �سكل دوائر ون�سعها يف �سحن 
التقــدمي ون�ســع القليــل مــن املــرق ونزينــه 
الليمــون  اأو  بالبقدون�ــص  الرغبــة  ح�ســب 

ح�سب الرغبة والذوق املراد.
جتدر االإ�سارة اأن هذا الطبق، ميكن ت�سكيله 
بنكهات وح�ســو خمتلف مثــل اللحم املفروم 

وا�ســتخدام اجلــنب اأو البي�ــص وكلهــا اأنــواع 
تت�ســابه وتختلف يف الذوق والنكهة ال غري 
وهــو اأكرث طبق ي�ســتهلك خالل هذا ال�ســهر 

الف�سيل بعد ال�سربة والبوراك.

الإعالمي م�شعود عالل ليومية الأورا�ض نيوز

اأقوجيل لزهر اإمام م�شجد اأبي هريرة بحي الإخوة ملباركية 

طبق  من  باخل�صار الدجاج  "رويل 
منا�صباتي اإىل يومي يف رم�صان

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

اإلتحق، االإعالمي املتاألق م�سعود عالل منذ 
قرابة �سنتني بدولة قطر من اأجل خو�ص 
كانت  بعدما  جــديــدة  اإعــالمــيــة  جتربة 
اجلرائد  من  عــدد  يف  �سابقة  جتربة  له 
الوطنية، على غرار اخلرب وال�سروق قبل 
الوطن  خــارج  جتربة  خو�ص  يف�سل  اأن 
اإ�ستقطبت  التي  قطر  دولة  يف  وبال�سبط 
ــفــارطــة الــكــثــري من  خـــالل الــ�ــســنــوات ال

الكفاءات اجلزائرية. 
ويف درد�سة خفيفة حتدث معنا االإعالمي 
ال�سهر  خالل  يومياته  عن  عالل  م�سعود 
بالروتني  تتميز  اأنــهــا  مــوؤكــدا  الف�سيل، 
التي  االإ�ستثنائية  لــلــظــروف  بالنظر 
فر�ستها جائحة كورونا وقال يف حديثه: 
"يومياتي يف �سهر رم�سان تتميز بالروتني 
خا�سة واأنها يف ظروف ا�ستثنائية، يوميات 
موزعة بني ال�سغل وارتباطاتي ال�سخ�سية 

فقط".
خالل  العمل  بــني  الــفــرق  بخ�سو�ص  ــا  اأم
فاإن  ال�سنة،  اأيــام  وباقي  الف�سيل  ال�سهر 
اأن الــفــارق ب�سيط  االإعــالمــي عــالل يــرى 
مو�سحا  فقط  العمل  ب�ساعات  ويتعلق 
اأنه  اأعتقد  للفرق،  بالقول:"بالن�سبة 
يتعلق  رمبــا  فــقــط،  ب�سيط  فــرق  يــوجــد 
احلركة  وقلة  العمل  �ساعات  باإنقا�ص 
خا�سة واأن اجلو حار نوعا ما هنا.. اإ�سافة 
اإىل اأن ال�سغل يتم من البيت ب�سبب االأزمة 

ال�سحية املتعلقة بكورونا".
ـــالل اإىل  ـــي مــ�ــســعــود ع ـــالم وعــــرج االإع

خالل  واملطبخ  بالطبخ  املتعلق  اجلــانــب 
من  متــكــن  ـــه  اأن ــدا  ــوؤك م الف�سيل  ال�سهر 
هذا  يف  وقال  الغربة  ب�سبب  الطبخ  تعلم 
جمربا  تعلمته  للطبخ،  ال�سدد:"بالن�سبة 
ت�ستمر  اأن  ميكنك  ال  الــغــربــة،  ب�سبب 
فيتناول الوجبات اجلاهزة طوال العام".

�سهر  خالل  واإعــدادهــا  الوجبات  عن  اأمــا 
رم�سان، فاإن االإعالمي املتخ�س�ص يف ال�ساأن 
بالطبخ  يقوم  اأنــه  على  يوؤكد  الريا�سي 
االأ�سدقاء،  من  دعــوات  تلقي  مع  لوحده 
رم�سان،  ل�سهر  بالقول:"بالن�سبة  م�سيفا 
ــا اأتلقى  اأطــبــخ مـــرات، ومـــرات اأخـــرى اإم
دعـــوات مــن االأ�ــســدقــاء واإمـــا هناك من 
ياأتيني به للبيت، بارك اهلل فيهم ولهم اإن 

�ساء اهلل".
ـــي مــ�ــســعــود عــالل  ـــالم ــرق االإع ــط كــمــا ت

الف�سيل،  ال�سهر  هــذا  يف  ال�سهرات  اإىل 
الوقت  �سيق  ب�سبب  ندرتها  على  موؤكدا 
بالقول:"ال  مو�سحا  املهنية  واالإلتزامات 
جمال لق�ساء ال�سهرة اإال نادرا ويف نطاق 
ب�سكل  املهنية  االرتباطات  ب�سبب  �سيق، 
هنا  والتقاليد  والعادات  املجتمع  خا�ص، 

خمتلفة مقارنة باجلزائر".
يف  ت�ستهويه  التي  الربامج  بخ�سو�ص  اأما 
اأنه  عالل  م�سعود  اأكــد  فقد  ال�سهر،  هذا 
وعن  التلفزيون  م�ساهدة  هواة  من  لي�ص 
للربامج،  قال:"بالن�سبة  النقطة  هــذه 
ولكن  اأبــدا،  التلفزيون  اأتابع  ال  تقريبا 
معادا  اأ�ساهده  الــذي  الوحيد  الربنامج 
النت هو م�سل�سل عا�سور  الفجر على  قبل 

العا�سر".
ويعرتف االإعالمي عالل م�سعود اأن ق�ساء 
عن  بعيدا  الف�سيل  ال�سهر  مثل  منا�سبة 
العائلة هو اأمر يف غاية ال�سعوبة خ�سو�سا 
واالأعــيــاد  الدينية  املنا�سبات  فــرتة  يف 
العائلة  ــن  ع ــاد  ــع ــت االإب قائال:"جمرد 
فما  جــدا،  �سعبا  اأمــرا  يعد  واالأ�ــســدقــاء 
بالك بق�ساء املنا�سبات الدينية واالأعياد 
�سعب  االأمر  واالأوالد،  العائلة  عن  بعيدا 

جدا لكن هذا ق�ساء اهلل وقدره".
االإعالمي  وجه  الدرد�سة  هذه  ختام  ويف 
"االأورا�ص  لــقــراء  كلمة  ــالل  ع م�سعود 
نيوز":"�سكرا لكم على اهتمامكم وحفظ 
اهلل اجلزائر و�سعبها و�سائر بالد امل�سلمني، 

و�سح عيدكم". 

�أطباق رم�ضانية 

وتعلمت  اجلزائر  عن  خمتلفة  قطر  يف  "العادات 
الطبخ جمربا ب�صبب الغربة"

مــع كل رم�ســان يرتقــب امل�ســاهد اجلديــد 
...برامج فيها منفعة عامة الكبري وال�سغري 
تفيــد... عــن ال�سيا�ســة وال�ســماطة تبعد 
يتابــع  يحــب  االن�ســان  تخلــي  وحتيــد... 
وي�ســاهد املزيد... بــني م�سل�ســالت وبرامج 
خمفيــة  وكامــريا  و�سكات�ســات  ترفيهيــة 
وانتظرنــا  ترقبنــا  بوزيــد...  يــا  وزيــد 
التميــز هــذا العــام والتجديــد... وال�ســي 
يل الحظنــاه ال�ســنوات االأخــرية ولنف�ســو 
يعيــد... كــرثة ال�ســخب والغ�ســب واللعب 
علــى االأع�ســاب بالتحديــد... تعودنا على 
الكامــريات املخليــة اال�ســتفزازية والكل ما 
عاد �ســعيد... وامل�سل�ســالت �ســورت املجتمع 
بطريقــة �ســلبية وعــن االأخــالق الدينيــة 
بدات حتيد... طالبنا ال�ســلطات ال�ســمعية 
الب�ســرية بالت�ســديد... ومــا �ســفنا منها اأي 

تغريد... 

با�ســتمرار....  ن�ســوفوها  الوجــوه  نف�ــص 
الرم�ســانية  الدرامــا  يف  عليهــا  تعودنــا 
وال حظنــا التكــرار... وكاأننــا نعي�ســو نــوع 
التلفزيــوين  االإنتــاج  يف  االحتــكار...  مــن 
ومكان�ص اختيار... غ�ســب و�سخط وعياط 
اإثــارة احلما�ســة  املهــم عندنــا  وانهيــار... 
واإ�سعال الدمار... برامج ف�سلت يف بداياتها 
والناجحــة  ا�ســطرار...  واأخــرى توقفــت 
منهــا تلقى جزء كبري تقليد والثاين اإخراج 
مــن طــرف نا�ــص اأجانــب كبــار... لت�ســقط 
االأقنعــة وميوت فينــا االبتــكار... رغم اأن 
املخرجــني اجلزائريني يحتلــو مراتب كمن 
كبــار... يف التظاهــرات العامليــة ويحققوا 
االنت�سار... تلقاهم يف رم�سان يوقعو وقعة 
الفار... مكان�ص نقا�ســات حول امل�ســامني اأو 
ثقافة حــوار... يكون فيها اإثراء واإ�ســافة 
وتغيــري اأفــكار... مكان�ــص نقــد تلفزيــوين 
حقيقــي يغــري امل�ســار... حتــى التتويجــات 
م�ســبوهة ون�ســنو فيها معريفةوت�ســفار... 

االأعمــال  عينــا  ويف  الدرامــا  يف  كرهونــا 
اجلزائريــة كل مــرة ت�ســغار.. النا�ــص مــا 
عادت�ــص جاهلــة تعرف اأمور كثــار... حول 
االإنتــاج التلفزيوين والتمثيــل وما عادو�ص 
�سغار... امل�ساهدين بيدهم اتخاذ القرار.. 
والربامــج  االأعمــال  تنجــح  يدهــم  وعلــى 
والتي تنتهي ح�ســب االختيار... من بداية 
الفكــرة والق�ســة اإىل انتهــاء الت�ســوار... 
اجلزائــري ناقد متميــز وعنــدو اخليار... 
اأطلــق م�ســطلحات عديــدة علــى  وهــو يل 
قنــوات تدعــي احلرية با�ســتمرار... حتى 
انزلقــت يف ويــدان من التهــور واالنتحار... 
رغــم   ... طــار  م�ســامينها  مــن  االحــرتاف 
تكنولوجيــات  وتوفــر  والتح�ســر  التطــور 
ت�ســهل امل�ســار... وخا�ســة يف �ســهر رم�ســان 
اأين يزيــد الرتقب واالنتظــار... وغالبا ما 
ينتهي بخيبة �ســن من الكبــار... ما كرث�ص 
الهــدرة وقاطــع باخت�ســار... حتــى اأ�ســبح 

يطلق عليها ا�سم قنوات العار.

�ضل�ضلة رم�ضان �ضهر �للهفة و�لق�ضيان...

قنو�ت �لعار و�لدمار

اإعالميون يف املطبخ

ــوِب، دع�����������اء ــُي ــُع ال ِمـــَن  فــيــِه  ـــْرين  َوَطـــهِّ ـــوِب،  نُ ـــذُّ ال ِمـــَن  فــيــِه  لني  اْغ�سِ ــمَّ  ــُه ــّل األ

املُذنبني. ــــَ�اِت  َع يــاُمــقــيــَل  ــوِب،  ــُل ــُق ال ــوى  ــْق ــتَ ِب فــيــِه  َقلبي  َواْمــتَــِحــْن 

يروى اأن �سائًما دخل قرية يف رم�سان، فراأى كل من فيها ياأكلون نهاًرا، ا�ستغرب االأمر، وقال لهم: اأما 

عندكم رم�سان؟  قالوا: بلى، ولكن �سيخنا ي�سوم عنا.

فذهب اإىل دار ال�ســيخ م�ســتغرًبا، ودخل وكان الوقت نهاًرا، فراأى اأمام ال�سيخ �سفرة طويلة، وعليها ما 

لَذّ وطاب من االأطباق واملاأكوالت، وال�ســيخ مي�ســغ الطعام، فقال:�ســيخي، علمت اأنك ت�ســوم عن اأهل 

البلد؟ فرد ال�سيخ قائاًل: يا جاهل، من ي�سوم عن اأهل بلد، اأاََل يت�سحر مرة كل ن�سف �ساعة؟

با�سم الله بديت..وعلى النبي 

�سليت...وعلى اأ�سحاب االأ�سماء األلي 

تبداأ بالفاء هذيالبوقالة نويت...

)جزت على جنية، قالت يل وا�س 

حتو�سي يا ولية، قلت لها مانينحو�س ال 

على مال وال على جاه، نحو�س على من 

�سيعت قويل يل..(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

نظرا  قــدم  كــرة  العــب  يكون  اأن  اأراد 
اأن  اإال  للريا�سة،  الكبري  ل�سغفه وحبه 
اإماما  لي�سبح  اآخر  منحى  اإتخذ  حلمه 
فبعد  باتنة،  واليــة  م�ساجد  بــاأعــرق 
بوالية  رحاله  حط  للنهائي  و�سل  اأن 
طولقة  مبدينة  وبالتحديد  ب�سكرة 
بالزاوية  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال لــدرا�ــســة 
بباتنة  العتيق  بزاوية  ثم  العثمانية، 
االإ�سالمي  باملعهد  درا�ــســتــه  ليكمل 
ليتخرج  الدينية  االإطـــارات  لتكوين 
بعد �سنتني من الكد واالإجتهاد برتبة 
تب�سة  مبدينة  ليتعني  مــدر�ــص،  اإمـــام 
�سنة  اإال اأن عمله هناك مل يكن 
طويال ليعود جمددا اإىل م�سقط راأ�سه 
التقوى  مب�سجد  عمله  يـــزاول  حتى 
�سنوات،  ملـــدة   م�سكن  بــحــي  
بعدها اإلتحق مب�سجد اأبي هريرة بحي 
 ، �سنة  اأواخر  ملباركية  االإخوة 
من  اأقوجيل لزهر هو االإمام االأ�ستاذ 

مواليد  بثنية العابد.
العديد  يقدم  هريرة  اأبي  م�سجد  اإمام 
يف  والتطوعية  اخلريية  االأعمال  من 
الذي  اخلريات �سبل  برنامج  ــار  اإط
ت�سرف عليه مديرية ال�سوؤون الدينية 
اأزيد من   اأين مت توزيع  واالأوقاف، 
قفة للمحتاجني باالإ�سافة اإىل تنظيم 
ال�سهر  طيلة  يوميا  جماعي  اإفــطــار 
الف�سيل، ي�سرف عليه متطوعون وكذا 
�سباب اجلمعية النا�سطة بامل�سجد، كما 
مت تكليف البع�ص من االأمهات من باب 
وتوزيعها  الك�سرة حت�سري  التطوع 
مل�ست�سفى  املقابل  الرحمة  مطعم  على 
هذا  كل  جانب  واإىل  اجلامعي،  باتنة 
مبثابة  يعترب  هــريــرة  اأبـــي  فم�سجد 
على  يحتوي  كونه  الكبرية  املوؤ�س�سة 
مدر�سة قراآنية تقدم درو�سها الأزيد من 

 طالبة حتت اإ�سراف  ا�ستاذة 
اأفـــواج  اإىل  تق�سيمهن  مت  متطوعة 
دار  على  امل�سجد  الإحتواء  باالإ�سافة 
للفتوى  وهي قاعة خم�س�سة  االأرقم
واإ�سالح ذات البني وكذا الإبرام عقود 
الزواج وغريها، كون امل�سجد يعترب من 
بيوت الرحمن التي تعرف اإقباال كبريا 
اإ�ستلزم  الــذي  االأمـــر  املــواطــنــني،  مــن 
الكرمي  للقراآن  ومعلم  مــوؤذن  توظيف 
للمدر�سة  ومــديــرة  مــر�ــســدة  واأيــ�ــســا 

القراآنية. 
ويف ظل اجلائحة االأخرية، يعمل اإمام 
امل�سجد على تطبيق الربتوكول ال�سحي 
بالرغم  املواطنني  �سحة  على  حفاظا 
من مواجهة الكثري من ال�سعوبات وعدم 
اإحرتام امل�سلني للربوتوكول خا�سة يف 

�سالة الرتاويح التي توقفت ملدة �سنة 
ب�سبب فريو�ص الكوفيد، كما اأن االإمام 
اإال  ال�سلوات  بعد  الدرو�ص  يقدم  كان 
اأنها توقفت ب�سبب اجلائحة، كما كان 
يقدم درو�سا عرباأمواج االإذاعة وحتى 
الرتبية  اإعادة  موؤ�س�سة  لنزالء  دور�سا 

والتاأهيل وغريها. 
بحي  هــريــرة  ابــي  م�سجد  اإمـــام  وعمل 
بني  التوا�سل  على  ملباركية،  االإخـــوة 
وتــبــادل  اخلــــارج  يف  املقيمة  البعثة 
والفتاوى  االإر�سادات  وتقدمي  اخلربات 
عرب  املهجر  بــاأر�ــص  املقيمة  للجالية 
موا�سلة  االإجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
للعمل املقدم باأر�ص الوطن كون االإمامة 
حتتاج اإىل حنكة كبرية وتطبيقا ملعامل 

القراآن الكرمي.

اخلريي  العمل  بني  جتمع  دينية  قامة 
والإمامة والتوعية

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه الطرق للتخل�س من 

احل�صرات يف املطبخ
و�سعي احللويات اأو ال�سكريات يف الثالجة املخيفة للنمل، ر�سيها يف اأماكن تواجده، والكمون والنعناع الأنها من اأكرث الروائح وجوده، كما ميكنك و�سع الفلفل اال�سود االأ�سنان، �سعي هذا املعجون يف اأماكن -بالن�سبة للنمل فهو يكره رائحة معجون باخلل الأنها طاردة للح�سرات باأنواعها.يكرها ال�سر�سور، ثم قومي مب�سح االأر�ص اأماكن تواجد ودخولها فرائحة ورق الغار -بالن�سبة لل�سرا�سري، �سعياأوراق الغار يف هذه الفقرة للتخل�ص من هذه احل�سرات.والتكاثر لعدة اأ�سباب، وهذه الطرق يف والذباب وحتى الفئران هذا املكان للعي�ص احلرارة، حيث تختار ال�سرا�سري والنمل احل�سرات يف املطبخ نظرا الرتفاع درجة مع اقرتاب دخول ف�سل ال�سيف تنت�سر 

�س.�سالذباب والفئران والنامو�ص وغريها.الن�سائح بخ�سو�ص بقية احل�سرات، من ويف الفقرة القادمة �سنوا�سل بع�ص التي ال ي�ستطيع الدخول اإليها.

ف.ق

عبد الهادي.ب



�سميحة. ع

الفطر  لعيد  التح�سريات  �سيطرت، 
ــم �ــســفــحــات  ــظ ــع ــــارك عـــلـــى م ــــب امل
املتخ�س�سة  تلك  �سيما  ال  الفي�سبوك، 
ــفــات  الــطــبــخ بـــني تـــبـــادل و�ــس يف 
رواجــا  االأكـــرث  الع�سرية  احللويات 
التي  التقليدية  وتلك  ال�سنة  لهذه 
كــانــت حــا�ــســرة عــلــى مائدة  لــطــاملــا 
اأغلب  ومتيزت  العيد،  يوم  احللويات 
"احللواجيات"  با�ستنكار  املن�سورات 
عرفتها  التي  للندرة  البيوت  وربــات 
�سناعة  يف  تدخل  التي  املــواد  بع�ص 

غري  االرتــفــاع  جانب  اإىل  احللويات 
امل�سبوق للكثري من امل�ستلزمات.

الفي�سبوك  �سفحات  تخلو  مل  كما 
حت�سري  يف  الفا�سلة  الــتــجــارب  مــن 
التي  احلــلــويــات  مــن  االأنــــواع  بع�ص 
�سيما  ال  االأزرق  الف�ساء  اكت�سحت 
يف  ت�سببت  التي  "الظفرية"  حلوى 
اختفاء القوالب اخلا�سة ب�سنعها من 
حمالت بيع م�سلتزمات احللويات عرب 
مكوناتها  وكذا  الوطن  واليات  معظم 
التجار  ا�ــســتــغــالل  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

للجلبة التي اأثارتها هذه احللوى على 
ال�سو�سل ميديا.

من  الفي�سبوك  �سفحات  تخلو  ومل 
من  والنا�سطات  النا�سطني  امتعا�ص 
من  املجتمع  اإلــيــه  اآل  الـــذي  الو�سع 
حت�سري  يف  ومبالغة  وتباهي  تفاخر 
ـــرة تــكــلــف مــاليــني  ـــاخ حـــلـــويـــات ف
في�سبوك  عرب  وم�ساركتها  ال�سنتيمات 
لالأ�سعار،  اجلنوين  االرتــفــاع  ظل  يف 
عائالت  فيه  جتد  ال  الذي  الوقت  يف 

لقمة ت�سد بها الرمق.

حلويات العيد ت�صيطر على �صفحات 
في�صبوك

فاي�سبوكيات

، من  بالدجاج اأو  الرويل باخل�سار طبق 
اأكرث االأطباق ا�ســتهالكا خالل �سهر رم�سان 
الف�ســيل بالن�ســبة للعائــالت اجلزائريــة، 
نظرا ل�ســهولة حت�سريه ومكوناته الب�سيطة 
التــي ال تكلف الكثــري وال حتتاج جلهد كبري 

يف اإجنازه.
ولتح�ســري هــذا الطبــق، نحتــاج ل�ســدر من 
الدجــاج الذي نقوم بفرمه جيدا، ون�ســيف 
لــه املعدنو�ــص واخلبــز املرحــي، ملــح، فلفل 
اأ�ســود، كركــم وجنمــع ببي�ســة واحــدة ثم 
نخلطــه جيدا ونب�ســطه علــى طاولة العمل 
ون�ســع يف و�ســطه جمموعة من اخل�سر التي 
نريــد مــن زيتون اأخ�ســر مقطــع، اإىل جانب 

اخل�سر من جزر وكو�سة وبطاطا نقوم بقليها 
يف مقالة ثم ن�ســيفها للخليط ونديره جيدا 
ثم ن�سعه يف مقالة بها زيت �ساخن ونحمرها 
جيدا، ثم ننزعه ون�ســيفه ملرق نح�ســره من 
الدجاج والفطر اأو الزيتون ون�ســعه ليطهى 

على نار هادئة داخلها.
بعد ا�ســتكمال هــذه املراحل، نقــوم بتقطيع 
على �سكل دوائر ون�سعها يف �سحن  الرويل
التقــدمي ون�ســع القليــل مــن املــرق ونزينــه 
الليمــون  اأو  بالبقدون�ــص  الرغبــة  ح�ســب 

ح�سب الرغبة والذوق املراد.
جتدر االإ�سارة اأن هذا الطبق، ميكن ت�سكيله 
بنكهات وح�ســو خمتلف مثــل اللحم املفروم 

وا�ســتخدام اجلــنب اأو البي�ــص وكلهــا اأنــواع 
تت�ســابه وتختلف يف الذوق والنكهة ال غري 
وهــو اأكرث طبق ي�ســتهلك خالل هذا ال�ســهر 

الف�سيل بعد ال�سربة والبوراك.

الإعالمي م�شعود عالل ليومية الأورا�ض نيوز

اأقوجيل لزهر اإمام م�شجد اأبي هريرة بحي الإخوة ملباركية 

طبق  باخل�صار" من  الدجاج  رويل 
منا�صباتي اإىل يومي يف رم�صان

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

اإلتحق، االإعالمي املتاألق م�سعود عالل منذ 
قرابة �سنتني بدولة قطر من اأجل خو�ص 
كانت  بعدما  جــديــدة  اإعــالمــيــة  جتربة 
اجلرائد  من  عــدد  يف  �سابقة  جتربة  له 
الوطنية، على غرار اخلرب وال�سروق قبل 
الوطن  خــارج  جتربة  خو�ص  يف�سل  اأن 
اإ�ستقطبت  التي  قطر  دولة  يف  وبال�سبط 
ــفــارطــة الــكــثــري من  خـــالل الــ�ــســنــوات ال

الكفاءات اجلزائرية. 
ويف درد�سة خفيفة حتدث معنا االإعالمي 
ال�سهر  خالل  يومياته  عن  عالل  م�سعود 
بالروتني  تتميز  اأنــهــا  مــوؤكــدا  الف�سيل، 
التي  االإ�ستثنائية  لــلــظــروف  بالنظر 
فر�ستها جائحة كورونا وقال يف حديثه: 
يومياتي يف �سهر رم�سان تتميز بالروتني 
خا�سة واأنها يف ظروف ا�ستثنائية، يوميات 
موزعة بني ال�سغل وارتباطاتي ال�سخ�سية 

. فقط
خالل  العمل  بــني  الــفــرق  بخ�سو�ص  ــا  اأم
فاإن  ال�سنة،  اأيــام  وباقي  الف�سيل  ال�سهر 
اأن الــفــارق ب�سيط  االإعــالمــي عــالل يــرى 
مو�سحا  فقط  العمل  ب�ساعات  ويتعلق 
اأنه  اأعتقد  للفرق،  بالن�سبة  بالقول:
يتعلق  رمبــا  فــقــط،  ب�سيط  فــرق  يــوجــد 
احلركة  وقلة  العمل  �ساعات  باإنقا�ص 
خا�سة واأن اجلو حار نوعا ما هنا.. اإ�سافة 
اإىل اأن ال�سغل يتم من البيت ب�سبب االأزمة 

. ال�سحية املتعلقة بكورونا
ـــالل اإىل  ـــي مــ�ــســعــود ع ـــالم وعــــرج االإع

خالل  واملطبخ  بالطبخ  املتعلق  اجلــانــب 
من  متــكــن  ـــه  اأن ــدا  ــوؤك م الف�سيل  ال�سهر 
هذا  يف  وقال  الغربة  ب�سبب  الطبخ  تعلم 
جمربا  تعلمته  للطبخ،  بالن�سبة  ال�سدد:
ت�ستمر  اأن  ميكنك  ال  الــغــربــة،  ب�سبب 
. فيتناول الوجبات اجلاهزة طوال العام

�سهر  خالل  واإعــدادهــا  الوجبات  عن  اأمــا 
رم�سان، فاإن االإعالمي املتخ�س�ص يف ال�ساأن 
بالطبخ  يقوم  اأنــه  على  يوؤكد  الريا�سي 
االأ�سدقاء،  من  دعــوات  تلقي  مع  لوحده 
رم�سان،  ل�سهر  بالن�سبة  بالقول: م�سيفا 
ــا اأتلقى  اأطــبــخ مـــرات، ومـــرات اأخـــرى اإم
دعـــوات مــن االأ�ــســدقــاء واإمـــا هناك من 
ياأتيني به للبيت، بارك اهلل فيهم ولهم اإن 

. �ساء اهلل
ـــي مــ�ــســعــود عــالل  ـــالم ــرق االإع ــط كــمــا ت

الف�سيل،  ال�سهر  هــذا  يف  ال�سهرات  اإىل 
الوقت  �سيق  ب�سبب  ندرتها  على  موؤكدا 
ال  بالقول: مو�سحا  املهنية  واالإلتزامات 
جمال لق�ساء ال�سهرة اإال نادرا ويف نطاق 
ب�سكل  املهنية  االرتباطات  ب�سبب  �سيق، 
هنا  والتقاليد  والعادات  املجتمع  خا�ص، 

. خمتلفة مقارنة باجلزائر
يف  ت�ستهويه  التي  الربامج  بخ�سو�ص  اأما 
اأنه  عالل  م�سعود  اأكــد  فقد  ال�سهر،  هذا 
وعن  التلفزيون  م�ساهدة  هواة  من  لي�ص 
للربامج،  بالن�سبة  قال: النقطة  هــذه 
ولكن  اأبــدا،  التلفزيون  اأتابع  ال  تقريبا 
معادا  اأ�ساهده  الــذي  الوحيد  الربنامج 
النت هو م�سل�سل عا�سور  الفجر على  قبل 

. العا�سر
ويعرتف االإعالمي عالل م�سعود اأن ق�ساء 
عن  بعيدا  الف�سيل  ال�سهر  مثل  منا�سبة 
العائلة هو اأمر يف غاية ال�سعوبة خ�سو�سا 
واالأعــيــاد  الدينية  املنا�سبات  فــرتة  يف 
العائلة  ــن  ع ــاد  ــع ــت االإب جمرد  قائال:
فما  جــدا،  �سعبا  اأمــرا  يعد  واالأ�ــســدقــاء 
بالك بق�ساء املنا�سبات الدينية واالأعياد 
�سعب  االأمر  واالأوالد،  العائلة  عن  بعيدا 

. جدا لكن هذا ق�ساء اهلل وقدره
االإعالمي  وجه  الدرد�سة  هذه  ختام  ويف 
االأورا�ص  لــقــراء  كلمة  عــالل  م�سعود 
�سكرا لكم على اهتمامكم وحفظ  : نيوز
اهلل اجلزائر و�سعبها و�سائر بالد امل�سلمني، 

 . و�سح عيدكم

�أطباق رم�ضانية 

وتعلمت  اجلزائر  عن  خمتلفة  قطر  يف  العادات 
الطبخ جمربا ب�صبب الغربة

مــع كل رم�ســان يرتقــب امل�ســاهد اجلديــد 
...برامج فيها منفعة عامة الكبري وال�سغري 
تفيــد... عــن ال�سيا�ســة وال�ســماطة تبعد 
يتابــع  يحــب  االن�ســان  تخلــي  وحتيــد... 
وي�ســاهد املزيد... بــني م�سل�ســالت وبرامج 
خمفيــة  وكامــريا  و�سكات�ســات  ترفيهيــة 
وانتظرنــا  ترقبنــا  بوزيــد...  يــا  وزيــد 
التميــز هــذا العــام والتجديــد... وال�ســي 
يل الحظنــاه ال�ســنوات االأخــرية ولنف�ســو 
يعيــد... كــرثة ال�ســخب والغ�ســب واللعب 
علــى االأع�ســاب بالتحديــد... تعودنا على 
الكامــريات املخليــة اال�ســتفزازية والكل ما 
عاد �ســعيد... وامل�سل�ســالت �ســورت املجتمع 
بطريقــة �ســلبية وعــن االأخــالق الدينيــة 
بدات حتيد... طالبنا ال�ســلطات ال�ســمعية 
الب�ســرية بالت�ســديد... ومــا �ســفنا منها اأي 

تغريد... 

با�ســتمرار....  ن�ســوفوها  الوجــوه  نف�ــص 
الرم�ســانية  الدرامــا  يف  عليهــا  تعودنــا 
وال حظنــا التكــرار... وكاأننــا نعي�ســو نــوع 
التلفزيــوين  االإنتــاج  يف  االحتــكار...  مــن 
ومكان�ص اختيار... غ�ســب و�سخط وعياط 
اإثــارة احلما�ســة  املهــم عندنــا  وانهيــار... 
واإ�سعال الدمار... برامج ف�سلت يف بداياتها 
والناجحــة  ا�ســطرار...  واأخــرى توقفــت 
منهــا تلقى جزء كبري تقليد والثاين اإخراج 
مــن طــرف نا�ــص اأجانــب كبــار... لت�ســقط 
االأقنعــة وميوت فينــا االبتــكار... رغم اأن 
املخرجــني اجلزائريني يحتلــو مراتب كمن 
كبــار... يف التظاهــرات العامليــة ويحققوا 
االنت�سار... تلقاهم يف رم�سان يوقعو وقعة 
الفار... مكان�ص نقا�ســات حول امل�ســامني اأو 
ثقافة حــوار... يكون فيها اإثراء واإ�ســافة 
وتغيــري اأفــكار... مكان�ــص نقــد تلفزيــوين 
حقيقــي يغــري امل�ســار... حتــى التتويجــات 
م�ســبوهة ون�ســنو فيها معريفةوت�ســفار... 

االأعمــال  عينــا  ويف  الدرامــا  يف  كرهونــا 
اجلزائريــة كل مــرة ت�ســغار.. النا�ــص مــا 
عادت�ــص جاهلــة تعرف اأمور كثــار... حول 
االإنتــاج التلفزيوين والتمثيــل وما عادو�ص 
�سغار... امل�ساهدين بيدهم اتخاذ القرار.. 
والربامــج  االأعمــال  تنجــح  يدهــم  وعلــى 
والتي تنتهي ح�ســب االختيار... من بداية 
الفكــرة والق�ســة اإىل انتهــاء الت�ســوار... 
اجلزائــري ناقد متميــز وعنــدو اخليار... 
اأطلــق م�ســطلحات عديــدة علــى  وهــو يل 
قنــوات تدعــي احلرية با�ســتمرار... حتى 
انزلقــت يف ويــدان من التهــور واالنتحار... 
رغــم   ... طــار  م�ســامينها  مــن  االحــرتاف 
تكنولوجيــات  وتوفــر  والتح�ســر  التطــور 
ت�ســهل امل�ســار... وخا�ســة يف �ســهر رم�ســان 
اأين يزيــد الرتقب واالنتظــار... وغالبا ما 
ينتهي بخيبة �ســن من الكبــار... ما كرث�ص 
الهــدرة وقاطــع باخت�ســار... حتــى اأ�ســبح 

يطلق عليها ا�سم قنوات العار.

�ضل�ضلة رم�ضان �ضهر �للهفة و�لق�ضيان...

قنو�ت �لعار و�لدمار

اإعالميون يف املطبخ

ــوِب، دع�����������اء ــُي ــُع ال ِمـــَن  فــيــِه  ـــْرين  َوَطـــهِّ ـــوِب،  نُ ـــذُّ ال ِمـــَن  فــيــِه  لني  اْغ�سِ ــمَّ  ــُه ــّل األ

املُذنبني. ــــَ�اِت  َع يــاُمــقــيــَل  ــوِب،  ــُل ــُق ال ــوى  ــْق ــتَ ِب فــيــِه  َقلبي  َواْمــتَــِحــْن 

يروى اأن �سائًما دخل قرية يف رم�سان، فراأى كل من فيها ياأكلون نهاًرا، ا�ستغرب االأمر، وقال لهم: اأما 

عندكم رم�سان؟  قالوا: بلى، ولكن �سيخنا ي�سوم عنا.

فذهب اإىل دار ال�ســيخ م�ســتغرًبا، ودخل وكان الوقت نهاًرا، فراأى اأمام ال�سيخ �سفرة طويلة، وعليها ما 

لَذّ وطاب من االأطباق واملاأكوالت، وال�ســيخ مي�ســغ الطعام، فقال:�ســيخي، علمت اأنك ت�ســوم عن اأهل 

البلد؟ فرد ال�سيخ قائاًل: يا جاهل، من ي�سوم عن اأهل بلد، اأاََل يت�سحر مرة كل ن�سف �ساعة؟

با�سم الله بديت..وعلى النبي 

�سليت...وعلى اأ�سحاب االأ�سماء األلي 

تبداأ بالفاء هذيالبوقالة نويت...

)جزت على جنية، قالت يل وا�س 

حتو�سي يا ولية، قلت لها مانينحو�س ال 

على مال وال على جاه، نحو�س على من 

�سيعت قويل يل..(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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بقلم: بوبري  نوارة 

نظرا  قــدم  كــرة  العــب  يكون  اأن  اأراد 
اأن  اإال  للريا�سة،  الكبري  ل�سغفه وحبه 
اإماما  لي�سبح  اآخر  منحى  اإتخذ  حلمه 
فبعد  باتنة،  واليــة  م�ساجد  بــاأعــرق 
بوالية  رحاله  حط  للنهائي  و�سل  اأن 
طولقة  مبدينة  وبالتحديد  ب�سكرة 
بالزاوية  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال لــدرا�ــســة 
بباتنة  العتيق  بزاوية  ثم  العثمانية، 
االإ�سالمي  باملعهد  درا�ــســتــه  ليكمل 
ليتخرج  الدينية  االإطـــارات  لتكوين 
بعد �سنتني من الكد واالإجتهاد برتبة 
تب�سة  مبدينة  ليتعني  مــدر�ــص،  اإمـــام 
�سنة 1993 اإال اأن عمله هناك مل يكن 
طويال ليعود جمددا اإىل م�سقط راأ�سه 
التقوى  مب�سجد  عمله  يـــزاول  حتى 
�سنوات،   3 ملـــدة  م�سكن   800 بــحــي 
بعدها اإلتحق مب�سجد اأبي هريرة بحي 
 ،1997 �سنة  اأواخر  ملباركية  االإخوة 
هو االإمام االأ�ستاذ "اأقوجيل لزهر" من 

مواليد 1969 بثنية العابد.
العديد  يقدم  هريرة  اأبي  م�سجد  اإمام 
يف  والتطوعية  اخلريية  االأعمال  من 
الذي  اخلريات"  "�سبل  برنامج  ــار  اإط
ت�سرف عليه مديرية ال�سوؤون الدينية 
 60 اأزيد من  اأين مت توزيع  واالأوقاف، 
قفة للمحتاجني باالإ�سافة اإىل تنظيم 
ال�سهر  طيلة  يوميا  جماعي  اإفــطــار 
الف�سيل، ي�سرف عليه متطوعون وكذا 
�سباب اجلمعية النا�سطة بامل�سجد، كما 
مت تكليف البع�ص من االأمهات من باب 
وتوزيعها  "الك�سرة"  حت�سري  التطوع 
مل�ست�سفى  املقابل  الرحمة  مطعم  على 
هذا  كل  جانب  واإىل  اجلامعي،  باتنة 
مبثابة  يعترب  هــريــرة  اأبـــي  فم�سجد 
على  يحتوي  كونه  الكبرية  املوؤ�س�سة 
مدر�سة قراآنية تقدم درو�سها الأزيد من 

20 ا�ستاذة  800 طالبة حتت اإ�سراف 
اأفـــواج  اإىل  تق�سيمهن  مت  متطوعة 
"دار  على  امل�سجد  الإحتواء  باالإ�سافة 
للفتوى  االأرقم" وهي قاعة خم�س�سة 
واإ�سالح ذات البني وكذا الإبرام عقود 
الزواج وغريها، كون امل�سجد يعترب من 
بيوت الرحمن التي تعرف اإقباال كبريا 
اإ�ستلزم  الــذي  االأمـــر  املــواطــنــني،  مــن 
الكرمي  للقراآن  ومعلم  مــوؤذن  توظيف 
للمدر�سة  ومــديــرة  مــر�ــســدة  واأيــ�ــســا 

القراآنية. 
ويف ظل اجلائحة االأخرية، يعمل اإمام 
امل�سجد على تطبيق الربتوكول ال�سحي 
بالرغم  املواطنني  �سحة  على  حفاظا 
من مواجهة الكثري من ال�سعوبات وعدم 
اإحرتام امل�سلني للربوتوكول خا�سة يف 

�سالة الرتاويح التي توقفت ملدة �سنة 
ب�سبب فريو�ص الكوفيد، كما اأن االإمام 
اإال  ال�سلوات  بعد  الدرو�ص  يقدم  كان 
اأنها توقفت ب�سبب اجلائحة، كما كان 
يقدم درو�سا عرباأمواج االإذاعة وحتى 
الرتبية  اإعادة  موؤ�س�سة  لنزالء  دور�سا 

والتاأهيل وغريها. 
بحي  هــريــرة  ابــي  م�سجد  اإمـــام  وعمل 
بني  التوا�سل  على  ملباركية،  االإخـــوة 
وتــبــادل  اخلــــارج  يف  املقيمة  البعثة 
والفتاوى  االإر�سادات  وتقدمي  اخلربات 
عرب  املهجر  بــاأر�ــص  املقيمة  للجالية 
موا�سلة  االإجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
للعمل املقدم باأر�ص الوطن كون االإمامة 
حتتاج اإىل حنكة كبرية وتطبيقا ملعامل 

القراآن الكرمي.

اخلريي  العمل  بني  جتمع  دينية  "قامة 
والإمامة والتوعية"

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
هذه الطرق للتخل�س من 

احل�صرات يف املطبخ
و�سعي احللويات اأو ال�سكريات يف الثالجة املخيفة للنمل، ر�سيها يف اأماكن تواجده، والكمون والنعناع الأنها من اأكرث الروائح وجوده، كما ميكنك و�سع الفلفل اال�سود االأ�سنان، �سعي هذا املعجون يف اأماكن -بالن�سبة للنمل فهو يكره رائحة معجون باخلل الأنها طاردة للح�سرات باأنواعها.يكرها ال�سر�سور، ثم قومي مب�سح االأر�ص اأماكن تواجد ودخولها فرائحة ورق الغار -بالن�سبة لل�سرا�سري، �سعياأوراق الغار يف هذه الفقرة للتخل�ص من هذه احل�سرات.والتكاثر لعدة اأ�سباب، وهذه الطرق يف والذباب وحتى الفئران هذا املكان للعي�ص احلرارة، حيث تختار ال�سرا�سري والنمل احل�سرات يف املطبخ نظرا الرتفاع درجة مع اقرتاب دخول ف�سل ال�سيف تنت�سر 

�س.�سالذباب والفئران والنامو�ص وغريها.الن�سائح بخ�سو�ص بقية احل�سرات، من ويف الفقرة القادمة �سنوا�سل بع�ص التي ال ي�ستطيع الدخول اإليها.
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عبد الهادي.ب



عوف،  اأوالد  طــرف  مــن  التمرد  حركة  بـــداأت 
�سلطان  واأوالد  م�ستاوة  �سكان  لت�سمل  وانت�سرت 
االإجباري،  للتجنيد  راف�سة  وبلزمة  وتاك�سالنت 
اجلزائريني  املــ�ــســوؤولــني  بــني  مــنــاو�ــســات  ووقــــوع 
نتج  وبــاتــنــة،  وب�سكرة  خن�سلة  يف  والفرن�سيني 
الأخذ  جي�سها  من  وحــدات  فرن�سا  اإر�سال  ذلك  عن 
الفرن�سي،  لالإنخراط يف اجلي�ص  بالقوة  املتمردين 
ونتج  باتنة،  حاكم  اغتيل   1916 فيفري   2 ويف 
عن ذلك اإ�سدار عقوبات قا�سية �سد 805 �سخ�ص، 
�سخ�ص   45 وتــقــدمي  مــعــار�ــص،   825 وحماكمة 
غرامات  وفر�ص  باتنة،  يف  الع�سكرية  للمحاكمة 

مالية باه�سة.
من  املطبقة  التع�سفية  ال�سيا�سات  الرتاكمات 
فرن�سا واالإ�سطهادات املتكررة، وزيادة حدة تطبيق 
اإحتجاجات  اإىل  اأف�سى  االإجباري  التجنيد  قانون 
حول تطبيق القانون يف بداية االأمر، لت�سبح فيما 
والفارين  الراف�سني  طرف  من  ثورية  عمليات  بعد 
عني  مدينة  من  الــثــورة  انطلقت  حيث  للتجنيد، 
التوتة يوم 11 نوفمري  1916 عندما جتمع �سكان 
عني التوتة وبريكة يف قرية بومعزاز، واتفقوا على 
الثورة �سد االإ�ستعمار، وامتدت اإىل مدينة بريكة 
بلزمة  �سملت  ذلك  بعد  ثم  و�سواحيها  ونقاو�ص، 
ومروانة، ومناطق احل�سنة وتيمقاد وخن�سلة وعني 
اإىل  وامتدت  واآري�ص،  وبوحمار  وتازولت  البي�ساء، 
بخن�سلة  اأوجانة  اأوالد  حتى  بامل�سيلة  دراج  اأوالد 
ــر  ــاأم الــبــواقــي، حيث �ــســارك دواوي واحلــراكــتــة ب
ب�سيطة  بو�سائل  الثورة  يف  املناطق  تلك  واأعرا�ص 
عتيقة،  حجرية  وبنادق  �سيد  بنادق  يف  متمثلة 
واتخذوا اجلبال والغابات ماأوى لهم خا�سة جبال 
ن�سبة  ــدرت  وق ومتليلي،  �سلطان  واأوالد  م�ستاوة 
70%، اأبرز ال�سخ�سيات  م�ساركة ال�سكان مايقارب 
من  النوي  بن  حممد  علي  بن  الثورة:  قــادت  التي 
منطقة عني التوتة، وامل�سعود بن زملاط من اآري�ص، 
اأو  عمر  وعقيني  �سقانة،  مــن  حممد  وبلوذيني 
�سيوخ  طرف  من  مدعمني  م�ستاوة،  جبل  من  مو�سى 
االأعرا�ص، كال�سيخ اأحمد بوهنتالة من عر�ص اأوالد 
عوف، وال�سيخ  بورا�سي حممد من بومقر، ورحماين 
وبوزيد  ب�سينة،  اأوالد  عر�ص  من  ال�سعيد  حممد 
الطالب من �سريانة، ا�سافة اإىل ذلك �سارك اأوالد 
�سيدي �سليمان يف الثورة من خالل توفري الذخرية 
اعتربت  كما  للمجاهدين،  واالأ�سلحة  ــة  ــوؤون وامل
بداية  وكانت  خلفية،  ا�سناد  قاعدة  منطقتهم 
ومهاجمة  التوتة،  عني  دائــرة  مقر  بحرق  الثورة 
برج ماك ماهون مبقر بلدية عني التوتة وتدمريه، 

وقتل عدد من الفرن�سيني، ومن اأبرزهم رئي�ص دائرة 
باتنة "كا�سينلي Kassinelli"، واملت�سرف االإداري 
كما   ،"Marseille "مر�ساي  التوتة  عني  لبلدية 
هجم الثوار والذي قدر عددهم بـ 1500 رجل مقر 
النار  واأ�سرموا  التوتة،  الغابات قرب عني  م�سوؤول 
يف مزرعة املعمر فراجني يف بلدية بريكة، وقطع 
وقطع  وبريكة،  نقاو�ص  بني  التلغرافية  اخلطوط 
الطريق الرابط بينهما وتخريب اجل�سور وال�سطو 
مزرعة  على  والهجوم  رينال،  املعمر  مزرعة  على 

قريبة من نقاو�ص.
ويف اإطار ال�سعي اإىل التحرر من االإ�ستعمار ببناء 
اخلرب  الثوار  اأذاع  فرن�سا  عن  م�ستقلة  جمهورية 
نقاو�ص حيث كان  اإىل  الفرن�سية  فتوجهت االدارة 
ويف  �سلطان،  اأوالد  ثورة  النطالق  بداية  الت�سادم 
يوم 12 نوفمرب 1916 حا�سر الثوار مدينة بريكة 
ملدة 24 �ساعة، اإىل غاية قدوم القوات الع�سكرية 
احل�سار،  فك  اإثرها  على  مت  وباتنة  نقاو�ص،  من 
يف  �سقانة  قرب  املتواجدة  الزواف  فرقة  وهاجمو 

ال�سنة. نف�ص  من  نوفمرب   14
اإمتدت الثورة اإىل بلزمة حيث هاجم املجاهدون 
يف واد املاء قافلة ع�سكرية، وا�ستولوا على ما كانت 
حتمله من عتاد ع�سكري، واغتيال بع�ص املعمرين، 
امل�ستوطنات  على  الهجوم  ا�ستمرارية  ترافقت 
باإرتفاع عدد الثوار، وان�سمامهم يف �سكل جمموعات 
املدعو  مزيان  بن  وال�سالح  زملــاط،  اأحمد  بقيادة 

بوم�سران يف منطقة اآري�ص.
مكان  يف  معركة  وقعت   1916 نوفمرب   20 ويف 
مب�ساركة  ب�سينة  بــــاأوالد  �سليمان  دادا  يــدعــى 
االأعرا�ص كلهم مات ما يفوق مائة جندي فرن�سي، 
كما وقعت معركة يف �سعبة تار�سيوين اإ�ست�سهد فيها 
د�سرة  عرفت  كما  بيطام،  اأوالد  من  جنود  ثالثة 
يطلق  مكان  يف  الفاطمي  امل�سو�ص  بن  عمر  ال�سيخ 
اأنزا حممد معركة دامية ا�ست�سهد فيها عدة  عليه 

اأ�سخا�ص.
وانتقلت الثورة اإىل عني مليلة، وعني كر�سة وعني 
فكرون مبعار�سة ت�سليم اأبنائهم للتجنيد، وامتدت 
�سد  التوارق  ثار  حيث  االأهقار  اإىل  لت�سل  الثورة 
اجلا�سو�ص  ديفوكو"  "�سار  وقتل  الفرن�سي،  املحتل 
اأ�سلحة  م�ستعملني   1916 دي�سمرب   1 يف  الفرن�سي 
انتزعوها من اجلنود االإيطاليني يف حربهم بليبيا، 
يف  املتواجد   الفرن�سي  الع�سكري  املركز  وحا�سروا 
 24 يف  باإيليزي  بولينياك  ح�سن  واقتحام  جانت، 
مار�ص 1916 اإاّل اأن فرن�سا ا�سرتجعته بعد معركة 

دامية.

لكن هذا مل يثبط عزمية الثوار الذين هاجموا 
الذين  ال�سباب  جمموعة  وحــرروا  الــزواف  جي�ص 
رد  ــان  وك ــاري،  ــب االإج التجنيد  لقانون  تعر�سوا 
لرف�ص  نظرا  م�ساد  بهجوم  ال�سنغالية  الــقــوات 
ثوار  قدم  حيث  االإجباري،  للتجنيد  اجلزائريني 
وال  جمندين  ال  يقدموا  لن  مفاده  تقريرا  بريكة 
عماال ولن يوقفوا الفارين، نتيجة لذلك اأخرجت 
فرن�سا كتيبتني متكونتني من قوات �سنغالية وزواف 
بقوات  وتــعــززت  والــلــوريــن،  االألــزا�ــص  من  وجنود 
مت�سيط   بعمليات  والقيام   الثوار  ملحاربة  امل�ساة 
واإ�ستخدام  الطائرات  مب�ساركة  الثائرة  للمناطق 
الثوار  اتخذها  التي  اجلبال  م�ستهدفة  القنابل 
عن  ف�سال  وبلزمة،  م�ستاوة  كجبال  لهم  خمابئ 
القيام بعمليات التفتي�ص وتطويق ومت�سيط منطقة 
وكانت  ديلوم،  العقيد  قيادة  حتت  �سلطان  اأوالد 
بتاك�سالنت،  الرفاعة  جبل  من  التفتي�ص  بداية 
�سهل  غــطــت  وكتيبة  بـــــواراي،  جــبــل  مــن  وجـــزء 
�سي  اأوالد  و�سعبة  تينباوين  اىل  و�سوال  ماركوندة 
اأما الكتيبة  اأوالد حمود وثاقليعت،  �سيلمان ودوار 
�سلطان  اأوالد  جلبل  م�سح  بعملية  فقامت  الثالثة 
لتلتقي  اأوالد عوف  اإنطالقا من جبل تافرنت وبري 
اأوالد  الكتائب التي انطلقت من نقاو�ص يف تفتي�ص 
ف�سال  بري�ص،  ثم  ومــن  �سفيان،  دوار  اإىل  ــاب  رح
وجبل  كنزرية  جبل  نحو  اأخــرى  قوات  توجه  عن 
مت  كما  املقاومة،  مركز  يعترب  الــذي  عــوف  اأوالد 
فرق  ومتركز  وال�سلعلع،  م�ستاوة  مرتفعات  مت�سيط 
من الفر�سان يف �سفيان وبومقر ونقاو�ص وتينياوين 
ويف �سقانة وبري�ص ملنع الثوار من اخلروج، واإعادة 
فتح الطريق الذي اأغلقه الثوار، والذي يربط بني 
مروانة وباتنة، ويف 15 دي�سمرب 1916 اأعلن قائد 
تنظيفه،  مت  م�ستاوة  جبل  باأن  الفرن�سية  القوات 
بلزمة  �سهل  اإىل  الفرن�سية  القوات  تنتقل  و�سوف 

ملو�سلة البحث عن جيوب املقاومة.
اإ�سافة اإىل عملية امل�سح والتم�سيط مت اعتماد 
كارثية  نتائجها  وكانت  املحروقة،  االأر�ص  �سيا�سة 
ــادة  اإب ومت  املــنــازل،  حرقت  اإذ  االأورا�ــــص  ل�سكان 
ال�سيوخ واالأطفال واالإ�سطهاد والتقتيل اجلماعي، 
ت�سجيل  ومت  الع�سكرية،  املحاكمات  عــن  ف�سال 
وتعوي�ص  باالإعدام،  عليه  حمكوم  �سخ�ص   5000
11315155 فرنك، مما  خ�سائر فرن�سا املقدرة بـ 
عدد  و�سل  حيث  الهجرة  ظاهرة  تنامي  اإىل  اأدى 
�سنة  مهاجر   1000 اإىل  االأورا�ــســيــني  املهاجرين 

.1929
ــط  ــي ــس ــ� ــم ــت ـــة ال ـــيـــا�ـــس وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن �ـــس

الثوار  هجوم  توا�سل  مــن  مينع  مل  والت�سفيات 
يف  حتديدا   1916 دي�سمرب  يف  امل�ستوطنني  على 
�سقانة، االأمر الذي طالب اجلرنال "بونيفال" قائد 
اإذ  جديدة  بقوات  بتمديده  الع�سكرية  العمليات 
مت �سحب 6000 رجل من جبهة القتال يف اأوروبا، 
تون�ص،  يف  اجلبال  مدفعية  يف  كتيبة  وا�ستقدام 
من  وفرقة  ب�سكرة،  من  ال�سنغالية   53 والكتيبة 
وق�سفوا  تون�ص،  من  فارمان  وطــائــرات  الفر�سان 
بالف�سائل  االإ�ستعانة  اإىل  اإ�سافة  القرى واملدا�سر، 
التوتة  وعني  العيون،  وراأ�ــص  مروانة  يف  املنت�سرة 
نهاية   1917 اأفريل   17 تاريخ  ليكون  املــاء  وواد 

ثورة االأورا�ص. 
كان لرف�ص التجنيد االإجباري اأثر على رد فعل 
فرن�سا العنيف باإ�ستعمال القوة يف التجنيد للقتال 
اأثناء احلرب العاملية االأوىل، نتيجة لذلك متكنت 
من جتنيد فئة كبرية اأغلبها من الفالحني العاطلني 
عدد  ارتفع  حيث  املــزارعــني،  والعمال  العمل  عن 
 75 �سجل  اإذ  االأخرى  بال�سنوات  مقارنة  املجندين 
�سنة  جمندا   419 اإىل  لي�سل   1914 �سنة  جمندا 

.1916
وبــالــرغــم مــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي اأدت 
بلغت  حيث  العاملية،  ــرب  احل يف  امل�ساركة  اإليها 
ح�سيلة القتلى حوايل 76 األف اأما عدد اجلرحى 
ببع�ص  عــادت  اأنها  اإال  األــف،   82 بـ  عددهم  فقدر 
والع�سكري؛  ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  االإيجابيات 

ومن بينها:
اأف�ست هجرة اليد العاملة اجلزائرية 1914-
1919، وم�ساركة عمال املناجم يف احلرب العاملية 
االأوىل اإىل االإحتكاك باملجتمع الفرن�سي واالإطالع 
جديدة  ذهنية  وخلق  ال�سيا�سية،  االإجتاهات  على 
الفرن�سية،  العمالية  النقابات  يف  بــاالإنــخــراط 
وتنمية  الفرن�سي،  ال�سيوعي  احلزب  يف  والدخول 
تقرير  يف  ال�سعوب  حق  ومعرفة  الت�سامن،  روح 
التمييز  قوانني  جميع  باإلغاء  واملطالبة  م�سريها، 
العن�سري وت�سغيل اليد العاملة يف فرن�سا، وامل�ساواة 
اجلزائريني  املجندين  بني  الع�سكرية  اخلدمة  يف 
متثيل  �سرورة  على  والتاأكيد  الفرن�سيني،  واجلنود 
امل�سلمني يف الربملان الفرن�سي واإلغاء قانون االأهايل، 
وبالرغم من �سعيه اإىل بناء اأمة جزائرية مبقومات 
عربية اإ�سالمية ورف�ص مطالب دعاة االإدماج، �سجع 
االأمري خالد املهاجرين على تاأ�سي�ص هيئة �سيا�سية 

جتمع �سمل العمال املغاربة.

 1925 االإ�سالمية  االإخــوة  جمعية  اإن�ساء  ومت 
ويف  االأوروبــــي،  املجتمع  يف  الــذوبــان  عــدم  بهدف 
�سمال  جنم  تاأ�سي�ص  مت  ال�سنة  نف�ص  من  اأكتوبر 
االإ�سالمية  االأخــوة  جمعية  اجتماع  بعد  اإفريقيا 
م�سايل  دعى  اإذ  وال�سيوعيني،  امل�ستقلني  بع�ص  مع 
االإجـــبـــاري،  التجنيد  مقاطعة  ــرورة  ــس � احلـــاج 
اجلي�ص  يف  تطوع  الــذي  عبا�ص  فرحات  اأن�ساأ  كما 
حزب  الثانية  العاملية  ــرب  احل خــالل  الفرن�سي 
مما  اجلزائري،  ال�سعبي  باالإحتاد  املعروف  �سيا�سى 
مهد للدخول يف الن�سال ال�سيا�سي اإىل غاية تفجري 

ثورة التحرير الكربى.

اخلامتة:
هيئت ظروف احلرب التي �سهدتها اأوروبا املناخ 
االأورا�سية، وماترتب عليها  الثورة  لن�سوء  املنا�سب 
من تطورات داخلية عرفها املجتمع االأورا�سي طيلة 
جت�سيدا  جاء  والــذي  الفرن�سي،  امل�ستعمر  تواجد 
مل�ساريع ا�ستيطانية مبا ت�سمنه من ممار�سة قمعية، 
والتي كان لها تاأثريا يف تفجري انتفا�سات متكررة؛ 
ــغــابــات، وال االأهــــايل وال  ــون ال فــلــم يــحــرك قــان
املحاكم الرادعة ال�سعب اجلزائري كما فعل قانون 
التجنيد االإجباري، حيث رف�ست اأغلبية الدواوير 
لدفع  م�ستعدين  واأنهم  اأبنائهم  جتنيد  باالأورا�ص 
مما  اأرا�سيهم  من  تبقى  ما  عن  والتخلي  ال�سرائب 
اأدى يف نهاية املطاف اإىل تفجري الثورة االأورا�سية 

عام 1916. 
طرف  من  االأورا�سية  الثورة  اإخماد  من  بالرغم 
التجنيد  قــرار  رف�ص  اأن  اإال  الفرن�سي  االإ�ستعمار 
الثورية  ـــروح  ال اإنــبــعــاث  بــدايــة  ــان  االإجــبــاري ك
عام  التوتة  عني  ويف  ــوف،  ع اأوالد  يف  كاحلا�سل 
جمددا،  االإجباري  التجنيد  قرار  برف�ص   1926
لذلك مثلت م�ساألة التجنيد االإجباري حمطة هامة 

يف تاريخ الثورة اجلزائرية.
للعمل  قاعدة  االأورا�ــســيــة  الــثــورة  �سكلت  لقد 
الهجرة  بعد  ال�سيا�سي  الن�سال  وبداية  ال�سيا�سي، 
اأو�ساع  بتح�سني  باملطالبة  خــالل  من  فرن�سا  اإىل 
ال�سيا�سة  وف�سح  فرن�سا،  يف  اجلزائريني  املجندين 
بني  العن�سري  التميز  على  القائمة  االإ�ستعمارية 
البعد  وازداد  اجلزائر،  يف  واجلزائريني  االأوربيني 
الثوري خالل احلرب العاملية الثانية بربوزن�ساطات 
الطريق  مهدت  الفرن�سية  ال�سلطات  �سد  ع�سكرية 

نحو التحريرية الكربى.

مقدمة
متثل الث�رة يف املجتمع الدويل من اأهم الظ�اهر ال�شيا�شية واالإجتماعية التي عرفتها التجمعات الب�شرية وهي ظاهرة قدمية قدم 
وج�د االإن�شان على االأر�ش، واإرتبط ظه�رها بتعر�ش التجمعات للظلم واالإ�شتبداد من اجلماعات االأخرى االأق�ى نف�ذا و�شيطرة، 

وهي ظاهرة متاأ�شلة يف جمتمعات العامل الثالث حيث �شهدت بروز حركات حترر ث�رية مل�اجهة االإ�شتعمار، و�شهدت الدول العربية 
مثل هذه الظاهرة، ومن اأ�شهر مناذجها ما حدث يف اجلزائر مل�اجهة االإ�شتعمار الفرن�شي، حيث �شهدت املنطقة االأورا�شية خالل 
احلرب العاملية االأويل تط�رات عديدة اإثر �شدور قان�ن التجنيد االإجباري نتج عنه عدة اإ�شطرابات خا�شة يف ظل ال�شيا�شات 

التع�شفية الفرن�شية االإ�شتغاللية للطاقات الب�شرية املت�اجدة يف  م�شتعمراتها �شعيا لتع�ي�ش العمال الفرن�شيني املجندين يف جبهات 
القتال اأمام الق�ات االأملانية، ونتج عن ذلك تاأزم االأو�شاع للمجتمع االأورا�شي، والهجرات نح� امل�شرق العربي، وقيام عدة 

اإ�شطرابات وث�رات عديدة ومن اأبرزها ث�رة االأورا�ش �شنة 1916؛ واإنطالقا من ذلك نطرح االإ�شكالية التالية: اإىل اأي مدى 
�شاهم قان�ن التجنيد االإجباري يف اإندالع الث�رة االأورا�شية؟
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جــيدو

ر�سخ رئي�ص فريق اإحتاد عني البي�ساء ب�سري 
قام  حيث  الفريق،  حميط  ل�سغط  بوجعادة، 
امل�ستقيل  حرنان  احلكيم  عبد  املدرب  باإعادة 
مع  مثالثة  بداية  حقق  واأنه  خ�سو�سا  �سابقا 
وميكن  اإيجابية  نتائج  عدة  وح�سد  الفريق 
القول اأن تراجع النتائج يف اجلوالت املا�سية 
فالنتائج  حرنان  التقني  الإعــادة  �سببا  كانت 
ال�سلبية مل متر مرور الكرام يف بيت احلراكتة، 

حيث ومبجرد �سغط االأن�سار، قام الرئي�ص 
بوجعادة بعقد اجتماع طارئ مع اأع�ساء 

اإعادة حرنان  مكتبه امل�سري وقرروا 
كما اأنهااإ�ستجابة ملطلب العديد 

يف  الفاعلة  االأطـــراف  مــن 
نــ�ــســري اإىل  ــق كــمــا  ــري ــف ال
كانت  ـــــدرب  امل ــــودة  ع اأن 

جهود  ت�سافر  وهي  ب�سروط 
ــروج مـــن هــذه  ــخ ــل ــع ل اجلــمــي

الو�سعية ال�سعبة وكذا ت�سوية 
مقرب  م�سدر  وح�سب  امل�ستحقات 

العبي  لنات�سلم  اأكــد  الفريق  من 
الــفــريــق �ــســكــوك �ــســمــان عــلــى اأن 

االإعانات  دخول  فور  اأموالهم  ينالون 
�سكوك  على  ح�سولهم  وبعد  املالية 

الفريقالإ�ستئناف  العــبــو  ــاد  ع �سمان 
املربجمة  احل�سة  خــالل  من  التدريبات 

الفريق  اأن  كما  حرنان  املــدرب  قيادة  حتت 

االأ�سبوع  ــذا  ه �سعبة  مــواجــهــة  على  مقبل 
والتي  العيد  �سلغوم  اأمــل  اأمــام  الديار  داخــل 
يعلق عليها اجلميع اأمال كبرية للعودة لل�سكة 

ال�سحيحة.

خالل  �سطيف  وفاق  اإدارة  م�ساريف  و�سلت 
مليار   25 يناهز  مبلغ  اإىل  احلالية  الفرتة 
هذه  ومتــثــل  املــو�ــســم،  بــدايــة  مــنــذ  �سنتيم 
االإفريقية  ال�سفريات  تكاليف  القيمة 
الالعبني  م�ستحقات  عن  ف�سال  والوطنية 
اخلا�سة باالأجور واملنح، ومن جانب اأخر فاإن 
ال�سفريات اإىل اإفريقيا خلو�ص لقاءات كاأ�ص 
اأنــهــكــت الــفــريــق كثريا  الــكــاف 
ح�سب  املــاديــة  الناحية  مــن 
ظل  يف  وهـــــذا  ــن  ــريي ــس ــ� امل
املرتفعة  املالية  التكاليف 
خا�سة  طــائــرات  لــكــراء 
ــــل الــتــنــقــل يف  مـــن اأج
البلدان  اإىل  مــرة  كل 

االإفريقية.
وتلوح بوادر اأزمة 
يف  خانقة  مالية 
يف  الــوفــاق  بيت 
املقبلة  الفرتة 
ظل  يف  وهــــذا 
موعد  اإقــــرتاب 
م�ستحقات  ت�سوية 
الـــالعـــبـــني فــ�ــســال عن 
ـــون  ــة دي ــوي ــس ــ� �ــــســــرورة ت
م�ساريف  وكذا  املنازعات  جلنة 
�سبب  ويعود  املختلفة،  ال�سفريات 
الوقت  يف  احلــا�ــســلــة  املــالــيــة  االأزمـــــة 

للوفاق  العمومي  الدعم  تراجع  اإىل  الراهن 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  ال�سابقة  الفرتة  خالل 
املا�سي  نوفمرب  منذ  تلقت  احلديدة  االإدارة 
ال�سلطات  من  فقط  �سنتيم  ماليري   04 مبلغ 
التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة  واأمــام  املحلية، 
يعي�سها الفريق يف الوقت الراهن فاإن املطلب 
هو  االأنــ�ــســار  ومعهم  للم�سريين  الرئي�سي 
متويل  اأجل  من  راعية  �سركة  على  احل�سول 
الوفاق على غرار باقي الفرق االأخرى التي 
اإ�ستفادت من هذا االإمتياز، وهو املطلب الذي 
يتم  اأن  دون  الــفــارط  املو�سم  منذ  رفعه  مت 

االإ�ستجابة له اإىل غاية اليوم.
عبد  الوفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واإقــرتح 
الفريق  ن�ساط  جتميد  فكرة  �سرار  احلكيم 
اإىل غاية اإيجاد حلول للو�سعية التي يعي�سها 
الفريق، وهو اخليار الذي مل يلق جتاوبا من 
طرف اأن�سار الفريق والذين يرون اأن االإدارة 
لتمويل  عقود  عن  البحث  مبوا�سلة  مطالبة 

الفريق يف الفرتة املتبقية عن املو�سم اجلاري، 
يف حني اأن خيار املقاطعة �ستكون له تاأثريات 
�سلبية على الفريق بالدرجة االأوىل، واأعلن 
رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق عبد احلكيم �سرار 
�سركة  مع  التمويل  عقد  جتديد  قــرب  عن 
اإ�سايف  االإ�سمنت عني الكبرية )جيكا( ملو�سم 
ال�سركة  وكانت  معتربة،  مالية  قيمة  مقابل 
بداية  منذ  للوفاق  منحت  قــد  العمومية 
ودار  �سنتيم،  مليار   02 مبلغ  اجلاري  املو�سم 
احلديث يف وقت �سابق عن منح هذه ال�سركة 

ملبلغ كبري نظري متويل الوفاق. 
عن  �سطيف  لوفاق  الفني  الطاقم  ــرب  واأع
اإرتياحه بعد قرار الرابطة املحرتفة تاأجيل 
اإىل  البطولة  مــن  ال21  اجلــولــة  مباريات 
الفطر(  عيد  )بعد  مــاي   16 اأو   15 تاريخ 
بدال من 11 ماي كما كان مقررا من قبل وهو 
الوقت  من  مت�سع  الوفاق  �سيمنح  الذي  االأمر 
اأمام  اجلولة  هذه  ملباراة  التح�سري  اأجل  من 
من  اإ�ستكى  قد  الكوكي  وكان  غليزان،  �سريع 
الربجمة املكثفة يف ظل لعب الفريق مباراة 
كل 04 اأيام وهو ما ت�سبب يف اإكتظاظ عيادة 
الوفاق بامل�سابني، علما اأن الرابطة برجمت 
مباريات اجلولة ال22 من البطولة يوم 22 
ماي القادم، يف حني �سيكون الوفاق معنيا هذا 
كاأ�ص  من  الثاين  الــدور  مباراة  بلعب  ال�سبت 
ماي   08 مبلعب  تلم�سان  وداد  اأمام  الرابطة 

ب�سطيف.

اأمري. ج

اأمري. ج

علي عيادي: )العب �سابق(

جميد بوقرة : )مدرب املنتخب الوطني للمحليني(

عبد الهادي. ب

منتظرا" كان  وال�شقوط  الالعبني  قدامى  هم�شت  احلالية  "الإدارة 

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

كيف متت ح�سة اال�ستئناف؟
التح�سريات  جــو  اإىل  الــعــودة 
وبح�سور  عــاديــة  ب�سورة  متــت 
غالبية الالعبني الذين كانوا يف 

املدرب  قيادة  حتت  املوعد 
بوغرارة، واأظن باأنه يف 

�سيء  ال  الوقت  هذا 
�سوى  فــيــه  نــفــكــر 

حت�سبا  ــعــمــل  ال
ـــاريـــات  ـــمـــب ـــل ل

املقبلة.

هــل جتـــاوزمت 
الهزمية  اآثــــار 

الــــ�ــــســــابــــقــــة 
مولودية  اأمـــام 

العلمة؟
اأي  على  ي�سعب 

ــــب جتـــاوزهـــا  الع
نف�ص  يف  لكن  ب�سهولة، 

اإىل  النظر  يجب  الوقت 
امل�ستقبل وهذا ما يفر�ص 

علينا طي ال�سفحة املا�سية 
�سواء كانت اإيجابية اأو �سلبية.

ينتظركم  الذي  اللقاء  اإىل  تنظر  كيف 
اأمام نادي التالغمة؟

املواجهة تكت�سي اأهمية كبرية بالن�سبة 
لها ب�سكل  لنا، ما يفر�ص علينا التح�سري 
جاد، ومهما كانت �سعوبة املهمة فزمالئي 
ــم وعــدم  ــدوره ــون عــلــى الــقــيــام ب ــازم ع

التفريط يف النقاط الثالث.

يف  اال�ستقبال  فر�سة  اأمـــام  �ستكونون 
�ستتعاملون  فكيف  متتاليتني،  منا�سبتني 

مع هذه امل�ساألة؟
من الواجب علينا اأن ن�ستغلها كما يجب، 
من  كــثــريا  يهمنا  الــتــالغــمــة  لــقــاء  الأن 
تلعب  التي  االأندية  من  ــرتاب  االق اأجــل 
ذلك  وبعد  البقاء،  ــة  ورق االأخـــرى  هي 
اأمام  �سنعد العدة للمباراة التي تنتظرنا 

جمعية اخلروب وهي ب�ستة نقاط، 
يومنا  نكون يف  اأن  كبري يف  واأملنا 
من اأجل حت�سني النتائج املحققة 

موؤخرا.

ـــرازات  اإف اإ�ستقبلتم  كيف 
اجلولة االأخرية؟

بع�ص  هناك  ب�سراحة 
تخدمنا  مل  الــنــتــائــج 
يف  �ــســاهــم  ذلـــك  الأن   ،
بيننا،  الفارق  تو�سيع 
لكن هذا ال مينعنا من 
عن�سر  على  االإبقاء 
ــــــــل والـــعـــمـــل  االأم
من  عادية  ب�سورة 
اأجــــل الـــتـــدارك 
ــا  وحتــــقــــيــــق م
ـــه  ـــي نــــهــــدف اإل

مبرور الوقت.

ــــــــــــــــا هــــــي  م
اال�سرتاتيجية التي و�سعتموها 
�سلم  يف  اأكــرث  االرتــقــاء  �سبيل  يف 

الرتتيب؟
لكل  االأهمية  منح  هو  االأ�سا�سي  ال�سيء 
من  عدد  باأكرب  والظفر  املقبلة  املباريات 
النقاط التي من �ساأنها اأن تعيد لنا الثقة، 
يف  التفريط  عدم  ال�سروري  من  اأنه  كما 
ميداننا  نلعبها فوق  التي  املباريات  نقاط 
عن  واالإبتعاد  الفارق  بخلق  كفيلة  الأنها 

الرباعي املعني بال�سقوط.

من خالل روؤيتك ال�سخ�سية، كيف ترى 
بقية امل�سوار؟

املباريات  الأن  �سعبا،  �سيكون  �سك  دون 
املقبلة تهم جممل االأندية وفق االأهداف 
�سنعمل  جهتنا  ــن  م ونــحــن  املــ�ــســطــرة، 
تعود  التي  النتائج  لتحقيق  امل�ستحيل 
منطقة  عــن  وتبعدنا  بالفائدة  علينا 
البقاء  �سمان  يف  كبري  اأملنا  الأن  اخلطر، 

مبكرا.

�شباب باتنة 

مولودية باتنة 

وفاق �شطيف  اإحتاد عني البي�شاء

كّثفت اإدارة �سباب عني فكرون من م�ساعيها الرامية الإقناع الالعبني بالعودة 

اإىل اأجواء التح�سريات اخلا�سة ووقف االإ�سراب الذي دخلوا فيه االأمر الذي جعلها 

التي كانت مربجمة  التدريبية  التدريبات مبنا�سبة احل�سة  با�ستئنافهم  تتلقى �سمانات 

لي�ص  االإ�سراب  توا�سل  باأن  الالعبون  ويعرف  الرحمان"،  عبد  "عالق  مبلعب  اأم�ص 

يف  كبري  عمل  ينتظرهم  الالعبني  اأن  واالأكيد  الفريق  �سالح  وال  �ساحلهم  يف 

اأنهم  الفرتة املقبلة من اأجل تدارك كل ما �ساع منهم، ولكن االإ�سكال هو 

ديون  من  امل�ساكل  تراكم  ظل  يف  الوقت،  �سيق  مب�سكل  �سي�سطدمون 

و اإنقطاعات و عدم ت�سوية الق�سايا العالقة االأمر الذي يجعل 

من الو�سع خطرا على الفريق الذي ي�سارع الإنقاذ نف�سه 

من متاهة ال�سقوط اإىل اجلهوي.

االإدارة تقنع الالعبني 

بتعليق االإ�شراب

اأحمد اأمني. ب

�شباب عني فكرون
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بخ�ش��ش  االإدارة  مع  ودي  التفاق  الت��شل  "حاولت 
م�شتحقاتي والعدالة كانت اآخر احلل�ل"

م�شاريف ال�فاق و�شلت اإىل 25 مليار �شنتيم
 واأزمة خانقة يف االأفق

ع�دة املدرب حرنان واأمال كبرية على 
تدارك النتائج ال�شابقة 

باللقب" التت�يج  اأجل  من  و�شن�شارك  ق�ية  جد  "جمم�عتنا 
خالدي: "جتاوزنا هزمية العلمة وعلينا 

التدارك اأمام التالغمة واخلروب"

ك�سف الالعب ال�سابق لفريق مولودية باتنة عن 
اأ�سالت الكثري من احلرب  العديد من النقاط التي 
عن  احلجز  بخ�سو�ص  املا�سية  القليلة  االأيام  يف 
الفريق  البنكي وكذا احلجز عن حافلة  الر�سيد 
لفئة  كــمــدرب  عملت   2012 �سنة  يف  وقال:"  
حمرتف  وبعقد  باتنة  مولودية  فريق  يف  االآمال 
بعدها  م�ستحقاتي،  اأتقا�سى  ومل  �سنتني،  ملــدة 
�سلمت   2014 �سنة  ومن  للعدالة   اللجوء  قررت 
عزالدين  ال�سابق  للرئي�ص  التنفيذية  ال�سيغة 
عن  التنازل  معه  اتفقت  االأخــري  هذا  زعطوط، 
وبحكم  االآخـــر،  الن�سف  ومنحي  املبلغ  ن�سف 
الفريق  راأ�ــص  على  طويال  يبقى  مل  زعطوط  اأن 
زيداين  اأن  اإال  الق�سية،  زيــداين  م�سعود  ا�ستلم 
عن  تنازلت  انني  رغــم  م�ستحقاتي،  ي�سدد  مل 
الطرق  بكل  االأمر  هذا  ت�سوية  وحاولت  الن�سف 

االأخوية".
عن  ح�سويل  عن  يتحدث  العديد   ": واأ�ــســاف 
م�ستحقاتي ملرات عديدة لكن احلقيقة اأنني كنت 

العبا يف الفرتة التي تراأ�ص فيها بن خراف الفريق 
على  ح�سويل  رغم  م�ستحقاتي  على  اأحت�سل  ومل 
العقد، وبعد جلوئي للعدالة حت�سلت على اأموايل، 
2008 وحت�سلت  �سنة  املولودية يف  ثم عملت يف 
اأما  للعدالة،  اللجوء  بعد  اأي�سا  م�ستحقاتي  على 

يف �سنة 2012 اأين كنت مدربا لالأمال مل اأحت�سل 
على م�ستحقاتي اىل يومنا هذا".

على  فكرة  قائال:" طرحت  عيادي  علي  واأردف 
الرئي�ص  نائب  واأبــرزهــم  امل�سري  املكتب  اأع�ساء 
فقط  مليون   40 مبلغ  منحي  عليه  اقــرتحــت 
احلجز  واأرفع  املتبقية  مليون   30 عن  و�ساأتنازل 

عن الر�سيد البنكي".
مل  الفريق  اإدارة  الفريق:"  حافلة  وبخ�سو�ص 
احللول  اأرادوا  لو  حلول  اإيجاد  يف  نية  اأي  تبدي 
اأن  علما  االأن�سار  واأحيط  التفاق،  تو�سلنا  لكنا 
حقي  ومــن  للفريق  اأديــن  ــا  واأن  2012 �سنة  منذ 

املطالبة باأموايل".
هم�ست  احلــالــيــة  "االإدارة  عـــيـــادي:  وخــتــم 
ال�سابقني  الروؤ�ساء  وهم�ست  القدامى  الالعبني 
والنتيجة كانت �سقوط حتمي، كنت قد عار�ست 
بع�ص  ا�ستقدام  يف  املو�سم  بداية  قبل   الرئي�ص 
والنتيجة  ا�ستقدامهم  على  اأ�سر  لكنه  الالعبني 

كارثية".

لكرة  للمحليني  الوطني  املنتخب  مدرب  اأو�سح 
�ستلعب  اجلــزائــر  بـــاأن  بــوقــرة،  جميد  الــقــدم، 
فيفا  لــالأمم  العربية  بالكاأ�ص  الــفــوز  برغبة 
بقطر،  املقبل  دي�سمرب   18 اإىل   1 من  املــقــررة 
و�سرح القائد ال�سابق للخ�سر يف حديث للموقع 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الر�سمي 
املنتخب  م�سرع  يبقى  اأوال،  قائال:"  )فـــاف( 
وثيقا  ارتباطا  مرتبطا  للمحليني،  اجلزائري 
روؤية  نف�ص  على  اأبقى  حيث  االأول،  باملنتخب 
الطموحات،  تغذية  اأي  الوطني،  الفريق  مدرب 
الكاأ�ص  بهذه  التتويج  برغبة  حمفزين  �سنكون 
�ستكون  املناف�سة   باأن  االقتناع  يجب  العربية، 
عالية امل�ستوى وعلينا فقط اأن ن�سع كل الو�سائل 
بتقدمي  الالعبني  متكني  و  يجب  كما  للتح�سري 

اجنازات عالية هناك". 
وقال بوقرة :" �سيكون يف جمموعتنا املنتخب 
على  يتوفر  كونه  التعريف  عن  الغني  امل�سري 

العبني ين�سطون يف البطولة امل�سرية و املنتخب 
لذا، �سنواجه فريقا ميلك اآليات كثرية، و متعودا 

على اللعب �سويا مع امتالكه لتجربة كبرية".
اأخرى  منتخبات  نواجه  اأن  " باالإمكان  م�سيفا 
على غرار ليبيا و ال�سودان، الذين ميلكان نف�ص 
ين�سطون  بالعبني  امل�سري،  املنتخب  خ�سائ�ص 
مبنتخب  نلتقي  رمبــا  االأول  املنتخب  يف  �سويا 
يف  املقبل  جـــوان  �سهر  يف  مناف�سنا  جيبوتي، 

منتخب  وحتى  العامل-2022،  كاأ�ص  ت�سفيات 
املنتخبات  هــذه  كــل  حا�سرا  يكون  قــد  لبنان 
العبني  على  االعتماد  وهو  م�سرتك،  عامل  لها 
املجموعة  تبدو  �سويا،   اللعب  على  متعودين 
�سعبة يف انتظار اجراء مباريات الدور التمهيدي 

للتعرف على املناف�سني االثنني االآخرين".
خالل  ترب�ص  اجراء  ي�ستحيل  بوقرة  وح�سب 
ماي  اإىل   2020 دي�سمرب  مــن  املمتدة  الــفــرتة 
ازاء  لالعبني  عقوبة  ي�سكل  ما  وهو   ،2021
اأنديتهم لذا اأعطيت االأولوية لالأندية لتح�سري 
�سعب  مو�سم  مواجهة  و  ينبغي،  كما  مبارياتها 
بربجمة مباراتني يف االأ�سبوع  بالن�سبة لالأندية 
ن�سبة  ت�سم  التي  و  الدولية  باملناف�سات  املعنية 
بالفريق  لاللتحاق  القابلني  الالعبني  من  كبرية 
اأول  تنظيم  الفني  الطاقم  ويعتزم  الوطني 

ترب�ص يف منت�سف �سهر جوان املقبل.
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اأوالد  ببلدية  حملية  جمعيات  �ــســرعــت، 
قفف  توفري  يف  باتنة،  بوالية  �سليمان  �سي 
غذائيةتزامنا و�سهر رم�سان الف�سيل، موجهة 
الفقرية  الــعــائــالت  مــن  م�ستحقيها  لــفــائــدة 

واملحتاجة.
ومتكنت جمعيتي العلماء امل�سلمني اجلزائريني 
500 قفة على  اأزيد من  واالإح�سان من توزيع 
على  م�ساعدتها  بغر�ص  ــوزة،  ــع امل الــعــائــالت 
الف�سيل،  ال�سهر  هذا  اأيــام  من  ماتبقى  جتاوز 
ملا تعانيه من ظروف اجتماعية مزرية،  نظرا 
ال�سرورية من  اإحتياجاتهم  تلبية  حالت دون 
�سهر  خالل  اإ�ستهالكها  يتزايد  غذائية  مــواد 

رم�سان. 
على  �سباب  متطوعون  يعكف  اآخر،  جانب  من 
لعابري  وتقدميها  ال�ساخنة  الوجبات  حت�سري 
التي القت هي االأخرى  املبادرة  ال�سبيل، وهي 

بهدف  املح�سنني  قبل  من  وا�سعة  اإ�ستجابة 
جو  ق�ساء  مــن  ومتكينهم  ال�سائمني  اإفــطــار 
دون  حالت  التي  الظروف  اإىل  بالنظر  اأ�سري، 
تناول وجبات االإفطار مابني اأح�سان العائلة. 
وقد جرت هذه العمليات اخلريية التطوعية يف 
ظروف ح�سنة، ال�سيما واأنها القت االإ�ستح�سان 
والرتحيب من قبل م�ستحقيها، ملا ميرون به من 
اأو�ساع زادتها قدرتهم ال�سرائية املحدودة مبا 
يف ذلك اإنعكا�سات االأزمة ال�سحية الراهنة، ما 
التجند بهدف  اإىل  اأهل اخلري واالإح�سان  دفع 
اإحتياجاتهم  تــوفــري  عــرب  عنهم  التخفيف 
يرتجم  ما  وهو  الرحمة،  �سهر  يف  ال�سرورية 
�سور  اأ�سمى  املــبــادرات  على  القائمني  ح�سب 
ت�سنعها  التي  االإجتماعي  والت�سامن  التكافل 
هذه املنا�سبة التي يتجند لها جنود اخلفاء من 

املح�سنني اإىل جانب املتطوعني.

اجلزائرية  االإ�سالمية  الك�سافة  نظمت، 
فوج امل�ستقبل لبلدية �س�سار بوالية خن�سلة، 
مبادرة اإفطار ال�سائم وذلك منذ بداية �سهر 
املبادرة  هذه  تت�سمن  حيث  الف�سيل  رم�سان 
افطار  وجبات  توزيع  الت�سامنية  اخلريية 
وخمــارج  مبــداخــل  الطرقات  يف  لل�سائمني 
وعدم  �سالمتهم  �سمان  بهدف  وهذا  املدينة 
املغرب وتفادي  اآذان  ال�سرعة قبل  اإ�ستعمال 

حوادث املرور التي تكرث يف هذه الفرتة.
والع�سري  واملاء  واحلليب  التمر  توزيع  ويتم 
على ال�سائمني من طرف االطفال املنخرطني 
يوميا،  القادة  وكذا  اال�سالمية  الك�سافة  يف 
على  وجبة   2500 من  ازيــد  توزيع  مت  اأيــن 
مل�ستعملي  كبري  ا�ستح�سان  و�سط  ال�سائمني 
الطريق لهذه املبادرة التي اعتربوها من بني 

االأعمال التي تبعث روح التكافل االجتماعي 
بني اأفراد املجتمع الواحد.

ويف �سياق ذي �سلة، قامت جمعية االح�سان 
جمموعة  بتنظيم  ب�س�سار  ــريي  اخل للعمل 
رم�سان  �سهر  خــالل  اخلريية  املــبــادرات  من 
الف�سيل على غرار فتح مطعم عابري ال�سبيل 
 40 بني  املطعم  هــذا  يقدم  حيث  �سنة  ككل 
60 وجبة افطار يوميا منذ بداية �سهر  اىل 
رم�سان وهذا بف�سل ال�سباب املتطوعني وكذا 
اأع�ساء اجلمعية الذين ي�سهرون على تقدمي 
قامت  كما  لل�سائمني،  الــوجــبــات  خمتلف 
جمعية االإح�سان بتوزيع اأزيد من 200 قفة 
الغذائية  ــواد  امل مبختلف  جمهزة  غذائية 
الفقرية  العائالت  على  والثانوية  الرئي�سية 

واملعوزة.

ب�سطيف  التقليدية  ال�سناعة  غرفة  بــادرت، 
بالتن�سيق مع جمعية االأمل للحرفيني وال�سناع 
التقليديني اإىل تنظيم مبادرة ت�سامنية لفائدة 
العيد  ك�سوة  خياطة  خالل  من  اله�سة  الفئات 
لفائدة نزالء دار امل�سنني يف �سالح باي ونزالء 
اجلهة  يف  وملان  بعني  ن�ساء  العقابية  املوؤ�س�سة 
يف  امل�ساهمة  مع  �سطيف،  والية  من  اجلنوبية 
توفري جمموعة من االأقنعة الواقية يف �سياق 

التدابري الوقائية من فريو�ص كورونا.
ثقافة  تكري�ص  �سياق  يف  املبادرة،  هذه  وتاأتي 
األب�سة  خياطة  خــالل  مــن  الت�سامني  العمل 

تقليدية موجهة للفئات اله�سة بوالية �سطيف 
خا�سة منهم املقيمني يف دار امل�سنني ب�سالح باي 
 140 نحو  العملية  هــذه  من  �سي�ستفيد  حيث 
�ست�ستفيد  كما  والن�ساء،  الــرجــال  بني  مقيم 
من  وملــان  عني  يف  العقابية  املوؤ�س�سة  نزيالت 
هذه املبادرة من خالل توزيع ك�سوة العيد على 
اجلمعية  م�سوؤويل  وح�سب  امــراأة،   48 حوايل 
م�ساركة  عرفت  الت�سامنية  املبادرة  هذه  فاإن 
ف�سال  اجلمعية  م�ستوى  على  نا�سط  ــريف  ح
تطوعن  اللواتي  احلرفيات  من  جمموعة  عن 

الإجناح العملية. 

جمعيات خريية توزع �أزيد من 500 قفة
 على �ملعوزين باأوالد �ضي �ضليمان 

فوج �مل�ضتقبل ب�ض�ضار وجمعية �الإح�ضان 
يوزعان وجبات �إفطار لل�ضائمني

خياطة ك�ضوة �لعيد ملقيمي د�ر �مل�ضنني
 ونزالء �ملوؤ�ض�ضة �لعقابية   

معاوية. �ص

حفيظة. ب

حفيظة. ب

م�شاعفات خطرية ترتب�س ب�شحة ال�شائمني 

اأن�شطة حتفيزية خ�ش�شت لإ�شتثمار ال�شهر الف�شيل 

من  الــعــديــد  ك�سف  اأخــــرى،  جــهــة  ومـــن 
التوا�سل  و�سائل  عرب  واالأطباء  املخت�سني 
امل�سروبات  تناول  االجتماعي عن خطورة 
امللونة  االإ�سافات  ذات  والع�سائر  الغازية 
يتزايد  الــتــي  "ال�ساربات"  ذلــك  يف  مبــا 
االقبال عليها يوميا ف�سال عن اأنواع اأخرى 
لتعطي  بــاملــاء  مزجها  يتم  الع�سائر  مــن 
حذر  ما  وهو  ال�سائم،  يريده  الذي  الذوق 
منه املخت�سون ب�سبب املخاطر التي يخلفها 
وامل�ساعفات التي يت�سبب فيها انطالقا من 
اله�سم  بعملية  اخلا�سة  االنزميات  تعطل 
يف  خــا�ــســة  ع�سيبة  م�ساكل  يخلق  ممــا 

النهار.
من  االإكثار  اأن  ال�سائمني  بع�ص  ويعتقد 
قد  الغازية  وامل�سروبات  الع�سائر  �سرب 
يقيهم من العط�ص يف النهار، واحلقيقة اأنها 
قد تت�سبب لهم يف ذلك خا�سة اإذا تناولوها 
اأنها  كما  علمية-  درا�سات  –ح�سب  بكرثة 
اأن  �ساأنه  من  ما  للبول  مدرا  م�سدرا  تعترب 
يخل�ص اجل�سم من ال�سوائل يف النهار وهذا 
ما ي�سكل خطرا كبريا على �سحة االن�سان 

قد ي�سل اإىل حد الف�سل الكلوي املفاجئ.

بتفادي  االأطباء  يو�سي  اآخر،  �سياق  ويف 
امللونة  اأو  امل�سافة  ــواد  امل ع�سائر  تناول 
خطورة  بحجم  خطورتها  تكون  قد  التي 
امل�سروبات الغازية، كما حذروا من االفراط 
وبعد  اأثناء  الغازية  امل�سروبات  تناول  يف 
لها  ملا  االإفطار  بداية  يف  خا�سة  االإفطار، 
من خطر حقيقي على �سحة امل�ستهلك، كما 
ن�سحوا بتناول كميات معتربة من املياه يف 

اإمكانية  مع  وال�سحور  االإفطار  بني  الفرتة 
بالع�سائر  الغازية  امل�سروبات  تعوي�ص 
االأكرث  وهي  البيت  يف  املنتجة  الطبيعية 
كما  النواحي،  جميع  من  واالأف�سل  �سحية 
الغذائي  النظام  االنتباه على  �سددوا على 
والتي  الد�سم  ذات  االأكالت  عن  واالبتعاد 
�سحة  خطرا على  االأخــرى  ت�سكل هي  قد 

م�ستهلكها.

الدولية  االإرتـــقـــاء  مــدر�ــســة  ت�ستثمر، 
ال�سهر  اأيــام  بباتنة،  ــرتايف  االإح للتدريب 
الدين  اأ�س�ص  االأطــفــال  لتعليم  الف�سيل 
والرتغيب،  التحفيز  طريق  عن  االإ�سالمي 
اأن�سطة  بــرجمــة عــدة  مــن خــالل  وذلـــك 
لهذه  خ�سي�سا  برجمت  هــادفــة،  جانبية 

املنا�سبة.
زيارتها  خــالل  نيوز"  "االأورا�ص  ووقفت 
عليها  القائمني  ح�سد  على  للمدر�سة، 
واإمكانياتهم  وجمــهــوداتــهــم  وطــاقــاتــهــم 
التعرف  على  الــرباعــم  لت�سجيع  املتاحة 
على اأ�س�ص الدين االإ�سالمي وحفظ القراآن 
اأ�سارت  ما  ح�سب  ال�سالة،  وكيفية  الكرمي 
اإليه عبلة حوا�ص ممثلة مدر�سة االإرتقاء 
الدولية، حيث ركزت جممل االأن�سطة على 
القراآن الكرمي بهدف تربية النا�سئة على 
القى  ما  وهو  ال�سغر،  منذ  الديني  الــوازع 
يف  ــال  ون الــرباعــم  بــني  ومناف�سة  ــاوب  جت
ما  لروعة  االأولياء،  اإعجاب  ذاته  الوقت 
قدمته املدر�سة التي جهزت لهذه املنا�سبة 
من خالل تزيينها بالفواني�ص وما له �سلة 

بال�سهر الف�سيل.
وخ�س�ص برنامج ثري ت�سرف عليه املعلمة 
ــث  ــادي خــولــة زيـــداين تــنــوع مــابــني االأح
القراآنية،  ال�سور  ال�سريفة، تلقني  النبوية 
رم�سان،  ب�سهر  اخلا�ص  اليومية  االأدعية 
ذلك  يف  مبــا  ــيــاء،  ــب االأن ق�س�ص  وتــقــدمي 

والو�سوء  ال�سالة  اأداء  كيفية  تعليمهم 
بكافة  تعريفهم  جــانــب  اإىل  ال�سحيح 
�سروط واأركان هذه العبادة، عرب خطوات 
اإ�ستيعابها  ال�سغري  الطفل  باإمكان  ب�سيطة 

�سرط تطبيقها يف احل�س�ص اليومية. 
املدر�سة  على  الــقــائــمــون  وحــر�ــص  ــذا  ه
ال�سالة  على  الرباعم  حتفيز  جانب  اإىل 
املرحلة  هــذه  يف  اأهميتها  عــن  واحلــديــث 
العمرية، على ت�سجيعهم اأي�سا على العمل 
التطوعي من خالل غر�ص حب ال�سدقة يف 
نفو�سهم بتخ�سي�ص ح�سالة فردية واإدخار 
من  مل�ستحقيها  منحها  ــل  الأج بها  النقود 

ب�سراء  امل�ساهمة  وكذا  واليتامى  املعوزين 
ال�سيما  املحتاجني  لالأطفال  العيد  مالب�ص 
خالل هذا ال�سهر الذي يزين مالحمه �سور 
التكافل والت�سامن االإجتماعي التي تطبع 
يوميات املجتمع الباتني على وجه خا�ص. 
مديرة  حوا�ص  دليلة  اأكــدت  جانبها  من 
للتدريب  الـــدولـــة  االإرتــــقــــاء  ــة  ــس ــدر� م
االإحرتايف، اأن �سهر رم�سان فر�سة التعو�ص 
الطفل  لتعليم  عنها  التغافل  عــدم  يجب 
ال�سعائر  وتعظيم  املنا�سبة  هــذه  اأهمية 
اإذا  الدينية، وذلك من باب االإ�ستعداد لها 
التكليف، ف�سال  ما و�سل الواحد فيهم �سن 
االإ�سالمية  التعاليم  على  اإطالعهم  عن 
وغريها من االأمور الدينية التي من املمكن 
اإمتامها خالل هذا ال�سهر الف�سيل كقراءة 
االأخـــري،  هـــذا  بــه  يتميز  ـــذي  ال الـــقـــراآن 
ــواء  االأج هــذه  يف  اأي�سا  الطفل  واإ�ــســراك 
بني  مناف�سة  خلق  غــرار  على  االإميانية، 
من  املن�سود  الهدف  وهــو  املدر�سة  براعم 
يف  وقتهم  كامل  ت�سييع  بــدل  ذلــك  خــالل 
اللعب واللهو والتاأكيد على اأهمية اإ�ستثمار 
الطقو�ص  على  التعرف  يف  منه  البع�ص 
بع�ص  وتعليمهم  االإ�ستثنائية  الروحانية 
ال�سيام،القيام،  من  والــعــبــادات  الــعــادات 
تعريفهم  ذلك  يف  مبا  ال�سدقة..  الدعاء، 
يف  وحتبيبهم  املبارك  رم�سان  ف�سل  على 

هذا ال�سهر الف�سيل.

اليوم  لقاء تكرميي مبنا�سبة  مت تنظيم 
 03 لـ  امل�سادف  التعبري  حلرية  العاملي 
بوالية  االإعالمية  االأ�سرة  لفائدة  ماي، 
ال�سهيد  ال�سرطة  بفندق  وذلــك  خن�سلة 
ال�سلطات  بح�سور  غــالب  بــن  ال�سبتي 
االأمنية ووجوه اإعالمية تن�سط يف جمال 
والقنوات  واالإذاعــة  املكتوبة  ال�سحافة 

التلفزيونية.
ح�سرته  الـــذي  التكرميي  اللقاء  ويف 
وخلية  االأمـــنـــيـــة،  ــالــح  املــ�ــس ــــــارات  اإط
ــعــالقــات الــعــامــة بــاالأمــن  االتــ�ــســال وال
فر�سة  االإعــالمــيــون  ا�ستغل  الــوالئــي، 
من  عــدد  لطرح  التكرميية  االحتفالية 

ن�ساطات  حول  اآراء  وتبادل  االن�سغاالت 
خمتلف امل�سالح االأمنية التي قال رئي�ص 
مع  للتعاون  جمندة  اإنها  الوالئي  االأمــن 
العمل  لثقافة  املحلية تكري�سا  ال�سحافة 
امل�سرتك بني جهاز االأمن وباقي ال�سركاء 

االإعالميني. 
ومرا�سلو  ال�سحفيون  ــّوه  ن جهتهم،  من 
بتقاليد  ال�سحفية  العناوين  خمتلف 
تكر�سها  الــتــي  املــوؤ�ــســ�ــســاتــي  ــال  االتــ�ــس
�سنوات  مدار  وعلى  الوالية  اأمن  م�سالح 
ت�سهيل  اإىل  تهدف  التي  واالإجـــــراءات 
االأخــبــار  تــنــاول  يف  االإعــالمــيــني  مهمة 
باملهنية  االلـــتـــزام  �سريطة  االأمــنــيــة 

ون�سر  االإعالمي  العمل  يف  واالحرتافية 
اأمنية غايتها  مقاربة  االأمني وفق  اخلرب 
املثلى االلتزام بروح  العمل املندرج �سمن 
االأمن  لرجال  والنبيلة  االأ�سا�سية  املهام 
بكل  اجلرمية  حماربة  اإىل  تهدف  والتي 
اأ�سكالها وا�ستتباب االأمن واإر�ساء ال�سكينة 
واحلفاظ على االأمن العمومي واملمتلكات 
ما  وهــو  كــانــوا  اأينما  املــواطــنــني  وراحـــة 
احلا�سرين  املتدخلني  اأحاديث  يف  جتلى 
منوهني  التكرميية،  االإحتفالية  هذه  يف 
يف  االأمنية  للموؤ�س�سات  الريادي  بالدور 
املواطن  لدى  واالأمــن  ال�سلم  ثقافة  بعث 

وعرب ربوع  الوطن . 

خمت�ضون يحذرون من �الإكثار من �لع�ضائر 
و�مل�ضروبات �لغازية 

مدر�ضة �الإرتقاء �لدولية للتدريب �الإحرت�يف تهتم 
بتلقني �لرب�عم كيفية �أد�ء �لعباد�ت

لقاء تكرميي على �ضرف �الأ�ضرة �الإعالمية بخن�ضلة 

جمتمعرمضان كريمالأربعاء  23 برير 2971/ 05  ماي  2021 املوافق لـ 23  رم�ضان 131442
يت�سابق اجلزائريون قبل �ساعات االإفطار يف �سهر رم�سان، نحو املحالت التجارية القتناء خمتلف اأنواع امل�سروبات الغازية، ف�سال عن امل�سروبات 

امللونة والع�سائر امل�سنعة ذات املواد االإ�سافية، بعدما �ساد االعتقاد باأنها ت�ساعد يف عملية اله�سم بالرغم من تفنيد االأطباء واملخت�سون لذلك 
واعتربوها مبثابة اخلطر احلقيقي على �سحة االن�سان.



باتنة: معر�ش لل�شناعات التقليدية برواق 
املعار�ش ال�شريف مرزوقي

للثقافة  الــوالئــيــة  املــديــريــة  حتت�سن 
والفنون بوالية باتنة معر�سا لل�سناعات 
04 اإىل  التقليدية يف الفرتة املمتدة من 
�ستجرى  اأيـــن  اجلـــاري،  ــاي  م  06 غــايــة 
برواق املعار�س ال�سريف مرزوقي باملركب 

الثقايف الريا�سي ك�سيدة.
املقدم  الربنامج  اطــار  يف  ياأتي  املعر�س 
�سعار  حتت  الثقايف  الرتاث  �سهر  الإحياء 
الثقايف"،  للرتاث  االإقت�سادي  التثمني   "
اأين �سيتم باملنا�سبة تنظيم  عر�س خا�س 
باللبا�س التقليدي واحللويات التقليدية 
الفنية،  واالألــــواح  اليدوية  واالأ�ــســغــال 
والــوجــوه  الــعــار�ــســني  خمتلف  بح�سور 
بالرتاث  تهتم  التي  واجلمعيات  الفنية 

والتقاليد.

خن�شلة: نادي مالك بن نبي يحيي ذكرى 
جمازر 8 ماي 54 بجموعة ن�شاطات 

ثقافية تاريخية

العلوم  كلية  حتت�سن  اأن  املــرتــقــب  مــن 
بجامعة  الت�سيري  وعــلــوم  االقت�سادية 
اإحياء  فعاليات  خن�سلة  لغرور  عبا�س 
نظمها  التي   1954 ماي   8 جمازر  ذكرى 
نادي مالك بن نبي، وتت�سمن االحتفالية 
الثقافية  الــنــ�ــســاطــات  مـــن  جمــمــوعــة 
لتذكر  �سنة  كل  تعود  التي  التاريخية 
اأبداها  ج�سام  بت�سحيات  جديدا  جيال 
غرار  على  االحتالل  وجيل  الثورة  جيل 
الطلبة  اإعــداد  من  تاريخية  فيديوهات 
منها روبورتاج ي�سور اال�ستعمار الفرن�سي 

وجرائمه الب�سعة.
ال�سهيد  عــن  نــبــذة  عــر�ــس  اإىل  اإ�ــســافــة 
ــه مـــن طــرف  ــوالت ــط عــبــا�ــس لـــغـــرور وب
م�سابقة  وتنظيم  االجتماعيات  اأ�ساتذة 
 8 جمــازر  عن  تعرب  ر�سمات  ثالث  اأف�سل 
ماي بالتن�سيق مع النادي الفني ما�سكوال، 
و�سيتم تكرمي الفائزين الثالثة االأوائل 
�سيح�سره  ــذي  ال املــوعــد  �سيعرف  كما   ،
ق�سائد  اإلقاء  ومثقفون  وطلبة  اأ�ساتذة 
مو�سوع  تت�سمن  باالأمازيغية  �سعرية 
ال�ساعر  اإلقاء  من  الفرن�سي  اال�ستعمار 
الــديــن وتــقــدمي عر�س  مــريــر جــمــال 

من  االأبطال"  "مقهى  بعنوان  م�سرحي 
طرف الطلبة.

من  وطنية  باأنا�سيد  الــلــقــاء  و�ــســيــرثى 
ومعر�س  االأطفال  من  جمموعة  تقدمي 
اخلا�سة  الــتــاريــخــيــة  لــلــكــتــب  مــ�ــســغــر 
بالطلبة ومعر�س اأخر لل�سور والر�سومات  
لعور  زهري  الطالب  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
اأن هذا  نبي، علما  نادي  مالك بن  رئي�س 
ــن حيث  ــد اثــبــت جــدارتــه م االأخــــري ق
والفكرية  الثقافية  الن�ساطات  تنظيم 
واالأدبية خالل منا�سبات عديدة عززتها 
باجلامعة  واملبدعني  للكتاب  التفاتته 

وا�ست�سافته وتكرميه لهم.

ميلة :"قعدة زمان" ي�شت�شيف وجوه فنية 
يف طابع االأندل�شي 

املنظمة  الرم�سانية  ال�سهرات  تتوا�سل 
من طرف نادي املو�سيقى االأندل�سية بدار 
الثقافة مبارك امليلي مبدينة ميلة �سمن 
ما يعرف بت�سمية "قعدة زمان" من خالل 
فة  �ست�سا ا

االأندل�سي  طابع  يف  خمت�سة  فنية  وجوه 
الــوطــن وهــذا منذ  مــن خمتلف واليـــات 

بداية ال�سهر الف�سيل.
هذه  من  اخلام�س  العدد  يف  املوعد  وكان 
الفن االأندل�سي  اأحد قامات  ال�سهرات مع 
عوابدية  اأحمد  بالفنان  االأمــر  ويتعلق 
الذي قدم و�سالت فنية متنوعة بح�سور 
الطابع  هـــذا  فــنــاين وحمــبــي  ــن  م كــبــري 
هذه  من  ال�سابقة  االأعــداد  ويف  االأ�سيل، 
من  جمموعة  مع  املوعد  كان  التظاهرة 
زغــاد،  علي  من  كل  غــرار  على  الفنانني 
وحمي  �سناق،  حممد  هي�سور،  م�سطفى 
كل  ال�سهرات  وتتوا�سل  طبو�س،  الدين 

يومي ثالثاء وجمعة.
واإىل جانب ال�سهرات اخلا�سة باملو�سيقى 
االأندل�سية فاإن دار الثقافة مبارك امليلي 
خالل  الن�ساطات  يف  كبريا  زخما  تعرف 
من  جمموعة  خالل  من  الف�سيل  ال�سهر 
معار�س  عن  ف�سال  امل�سرحية  العرو�س 

للفن الت�سكيلي.

نوارة. ب 

اأوال كيف تعرفني نف�سك للقراء؟
ــة من  ــط ــي ــس ــ� ــــون فـــتـــاة ب هـــاجـــر قــــري
من  17�سنة  عـــمـــري  �ــســطــيــف  واليـــــة 
بكالوريا  طالبة  مواليد2003/08/21 
�سعبة اآداب وفل�سفة هاجر فتاة حتمل على 
عاتقها العديد من االأحالم والطموح التي 

اأريد اأن اأ�سل اإليها.

 كيف كانت بدايتك يف عامل الكتابة؟
نق�س  ب�سبب  �سعبة  بداية  كانت  بدايتي 
كنت  اإذا  لكن  ذلـــك،  اإىل  ــا  وم الت�سجيع 
اأنت  كان حلمك  مهما  ت�ستطيع  فاأنت  تريد 

ت�ستطيع.

عن  حدثينا  ا�ــســداراتــك؟  ـــم  اأه هــي  مــا 
تفا�سيل كل رواية؟

الرعب"  "متاهة  هــي  اإ�ــســداراتــي  اهـــم 
و"انتحرت" و"�سيلري ".

اأناملي  اأول ما خطته  "متاهة الرعب" هي 
كل  حمل  الـــذي  ال�سغري  االأول  مــولــودي 
ال�سغرية  خميلتي  ثنايا  على  دبــت  فكرة 
عن  يتحدث  بطموحي  واقعا  الأجلها  تلك 
اأما  ملــوت،  لعبة  غمار  دخلن  فتيات  خم�س 
معاناة  جت�سد  فيها  "انتحرت"  روايــة  عن 
اإىل  لت�سل  وال�سعوذة  ال�سحر  مع  الفتاة 
"�سيلري" فهي ق�سة حب  ورواية  االنتحار، 

بني اأخ واأخت دون علمهما باأنهما اخوة.

الذين  العرب  اأو  اجلزائريني  الكتاب  من 
كان لهم اأثر وتاأثرت بهم؟

عبد  بالكاتب  تاأثرت  اجلزائريون  الكتاب 
الرزاق طواهرية كثريا، اأما الكتاب العرب 
توفيق  خالد  واأحمد  عادل  �سايل  الكاتبة 

وح�سني اجلندي وغريهم.

وطموحاتك  القادمة  م�ساريعك  هــي  مــا 
امل�ستقبلية يف جمال الكتابة الروائية؟

م�ساريعي القادمة اإن �ساء اهلل �ستكون دمج 
مــن حــب، �سحر، رعب،  املــجــاالت  كــل  بــني 
�سعوذة، ما اإىل ذلك يف كتاب ولي�س رواية.

االخراج  جمال  يف  جتربتك  عن  حدثينا 
وال�سيناريو يف م�سرح الطفل؟

جد  جتربة  االخـــراج  جمــال  يف  جتربتي 
�سوف  اأنها  اإال  توقفها  من  بالرغم  رائعة 
�ساء  اأن  القادم  ماي  يف  ن�ساطها  ت�ستاأنف 
جتربة  امل�سرح  خ�سبة  اإىل  الــعــودة  اهلل 
فريدة من نوعها هناك حيث ال اأحد حيث 

امل�سرح واجلمهور.

يف  اجلــزائــر  يف  يوتيبور  اأول  باعتبارك 
جمال الرعب، واأول اإمراة عربية يف جمال 
فوتوغرافية،  م�سورة  ــذا  وك الكرتونز، 
ترين  وكيف  ؟  التجارب  هذه  عن  حدثينا 

م�ستقبلك فيها؟
مبحتوى  جــزائــريــة  يوتيبور  اأول  كــوين 

كنت  البداية  يف  ــدا،  ج يل  فخر  الــرعــب 
الرعب  مبحتوى  فتيات  هناك  اأن  اأعتقد 
لكن عندما مت اإخباري اأنني الوحيدة ازداد 

�سغفي لتقدمي االأف�سل واالأح�سن.
االأف�سل  تقدمي  فاأريد  الكرتونز  عن  اأمــا 
واالأف�سل ان �ساء اهلل، وبالن�سبة للت�سوير، 
ولي�س  فقط  هواية  يل  بالن�سبة  الت�سوير 
اإن �ساء اهلل �سوف اأطور املهارات  عمل لكن 

اأكرث؟

اي هذه املجاالت تيل اإليها املبدعة هاجر، 
الكتابة اأم الت�سوير الفوتوغرايف اأم كتابة 

املحتوى على اليوتيوب؟ وملاذا؟
زاهر  م�ستقبل  اأراه  اليوتيوب  يف  م�ستقبلي 
بكرثة  انت�سرت  املحتويات  الأن  جدا  جدا 

تع�سق  اأنا�س جمة  وكلها بال هدف وهناك 
خا�سة  الــرعــب  عــلــى  االطــــالع  وتــهــوى 
جمهوري العظيم اأو ممكلتي الرائعة فلهذا 

اأرى اأن م�ستقبلي يف اليوتيوب ناجح.
اأكرث الأنها  اإىل الكتابة  هاجر نف�سها تيل 
والت�ساوؤالت  اخليبات  عليها  ترتاكم  حني 
فتلجاأ اىل خط احلروف لعلها جتدي نفعا 

وجتدي نفعا فعال.

كيف تق�سي هاجر يومياتها يف �سهر رم�سان 
الف�سيل؟

الأت�سحر  الفجر  ا�ستيقظ  يومي  اأق�سي 
من  تي�سر  ما  ملراجعة  واأجل�س  اأ�سلي  ثم 
للثانوية  ا�ستعد  بعدها  تعاىل  اهلل  كتاب 
مواقع  اأت�سفح  ال  واأن  �سباحا  در�ست  اإن 
مع  االأفكار  اأتبادل  االجتماعي،  التوا�سل 
اأو  اأدر�ــس  امل�ساء،  ذلــك  اإىل  ومــا  املتابعني 
كل  ووراء  املطبخ،  اأعمال  يف  اأمــي  اأ�ساعد 
القراآن  من  11�سفحه  بقراءة  اأقوم  �سالة 
االإفطار  املغرب  اآذان  ي�سل  حتى  للختمة 
اخلفيفة  واملــراجــعــة  االأواين  غ�سل  ثــم 
وت�سفح االأنرتنت والدرد�سة ثم �سهر ونوم 

وال�سحور وهكذا.

 كلمة اأخرية واأنت حرة فيها؟
�سكرا  بكلمة  ولو  دعموين  من  لكل  �سكرا 
لكل من حطموين ولو بكلمة، �ساأظل اأتقبل 
م�ساري  فاالأول ي�سحح  ناقد واحلا�سد  راأي 

والثاين يزيد من ا�سراري.

ابنة 17 ربيعا من والية �شطيف اتخذت من احلرف مالذا لها دخلت عامل الرواية يف �شن مبكرة ا�شتخدمت كل ما يف جعبتها من اأحا�شي�ش ا�شتغلت حرب قلمها 
لتكتب لنا روايات تبقى خالدة يف الذاكرة، ا�شتطاعت التوفيق بني خمتلف الفنون من كتابة الروايات اىل كتابة املحتوى على اليوتيوب اإىل االإخراج اإىل امل�شرح اإىل 

الت�شوير الفوتوغرايف، تمل على عاتقها العديد من الطموحات االإبداعية فتحت لنا قلبها لرتوي بع�ش تفا�شيل بدايتها يف جمال الفن يف رم�شان يجمعنا.

الرعب  من  جعلت  �شابة  قريون" كاتبة  "هاجر 
مملكة ملوؤلفاتها لتخلق التميز الفني 

�سيد مــعــاويــة  ـــوار:  ح

رم�ضان 
   يجمعنا

باحلب  �أزهرت  خو�طر  �الأم�ص" جمموعة  "عطر 

ونب�ضت له للكاتبة �ل�ضابة "زهرة بن عربية"
ـــدرت الــكــاتــبــة الــ�ــســابــة بن  ـــس اأ�
قاي�س  مدينة  ابنة  زهــرة  عربية 
جمموعة  موؤخرا  خن�سلة  بوالية 
املولود  يعد  موؤلف  يف  اخلواطر  من 
االأدبي االأول لها اأطلقت عليه ا�سم 
"عطر االأم�س"، وهو االإ�سدار االأول 
بــعــد عــالقــة وطيدة  ـــذي جـــاء  ال
ــــق زهـــرة  وحـــب كــبــري لــلــقــلــم راف
طياته  بني  ليحمل  طفولتها،  منذ 

النبيلة  املــ�ــســاعــر  ــن  م جمــمــوعــة 
برباءتها  حملتها  التي  الرقيقة 
فتنعك�س  الــذاكــرة  حبي�سة  لتظل 
للعامل  الورق االأبي�س وتخرج  على 
تقول  وكاأنها  ثورتها،  عــن  وتعلن 
اليوم  فاح  قد  االأم�س  عطر  للعامل 
جديدة  كاتبة  مــيــالد  عــن  ليعلن 
و�ستقدم  االأمنيات  ربيع  مع  اأزهرت 

املزيد من االإ�سدارات.

اأين اأكدت الكاتبة زهرة بن عربية 
نيوز  لالأورا�س  ربيعا   22 �ساحبة 
حديد  موؤلف  الإ�سدار  حت�سر  اأنها 
عنوان  �سيحمل  لرواية  �سنف  يف 
حني  يف  االأقدار"،  طم�سته  "حب 
من  جمموعة  االأول  مولودها  ميثل 
اخلواطر حتكي ق�س�س عاي�ستها يف 
مقاطع  ثالثة  وعرب  �سفحة   142
املر�سى"  على  "اأغنيات  بــعــنــوان 

قبل  " و
االنطفاء 

االأخـــــــــــري" 
ــرط  ف "ومن  و 

املحاولة".

رفوف  �لأور��س

الرم�سانية  االنتاجات  عديد  يكتنف 
يخ�ص   فيما  الت�ساوؤالت  عديد  العام،  لهذا 
جت�سد  بــاتــت  الــتــي  واملــ�ــســاهــد  اللقطات 
الف�سيل،  ال�سهر  عــز  يف  "الرومن�سية" 
"الدلل"  قبيل  من  تاأتي  التي  والكلمات 
العائالت  مل  ي�ستت  فاإنه  مزيف  واقــع  عن  يعرب  كان  واإن  الــذي 
اجلزائرية بحوار مفتعل ومرتبك وبعبارات ال جت�سد "احل�سمة" 
وال م�ساهد حتفظ حرمة العائلة اجلزائرية التي اأ�سحت تهاب 

اأي م�سهد ما يعرب عن الرومن�سية التي يفتقر اليها املجتمع.
م�سل�سل "عا�سور العا�سر" اأو "بنت البد"، "م�ساعر" وغريها من 
امل�سل�سالت حملت هي االأخرى عديد اللقطات والكلمات التي تعرب 
عن الرومن�سية باأداء يحرج امل�ساهد، وي�سعه يف خانة اإما الكف 
عن متابعة العمل، اأو جتاهل تلك امل�ساهد التي من �ساأنها اأن جتعله 
يطرح عديد االأ�سئلة فيما اذا كان من الالزم ادراجها اأو تقدميها 
اأن  من  الرغم  على  الرم�سانية،  ال�سا�سة  للجمهور  �سهي  كطبق 
اأعمال حمرتمة  التلفزيون اجلزائري كان ول�سنوات م�ست يقدم 
ي�ستطيع اجلمهور م�ساهدتها بكل اأريحية، وكان التعبري عن احلب 
خد�ص  بدون  الهدايا،  وتقدمي  اخليانة  وعدم  ال�ساندة  قبيل  من 
التمثيل  من  جانبا  التمظهرات  تلك  اأ�سحت  واالآن  العام،  للحياء 
الذي يلزم املمثل اإىل تقدميه، واأنه لي�ص فيه عيب الأننا يف ع�سر 
التقدم والع�سرنة واحل�سارة، واأنه متثيل ال غري، دون اأن يتم طرح 
نبيلة دون خد�ص  الفن يهدف اىل تقدمي ر�سائل  اإن كان  ت�ساءل 
دون  تقدميه   يف  االيرانية  امل�سل�سالت  جنجت  كما  العام  الذوق 
العمل  انتاج  واأن  خا�سة  وامل�ساهد،  اللقطات  هذه  عر�ص  يتم  اأن 
الواحد يفر�ص احرتام الذات والعادات والتقاليد والديانة التي 
يعي�ص فيها الفرد وعدم جتاوزها بل التعبري عنها باأ�سكال خمتلف 
غري تلك التي تفقد احلرمة ميزتها يف رم�سان الكرمي، وان كانت 
جل امل�سل�سالت العربية وقعت يف فخ تكرار الرومن�سيات بطريقة 
فنية ب�سعة، ويجعل من الزوجات احلقيقيات للممثلني يطالبون 
بالتقليل من هذه امل�ساهد حفاظا على كرامة اأ�سرتهن واأطفالهن 
ال  اأ�سرارا  هدد  حتى  بالفن  العبث  يحدثه  ما  هذا  الت�ستت،  من 

تعي�ص ما يع�سيه اأزاوجهن داخل العمل الدرامي؟..
 رقية حلمر

تعوي�ص �لفقر �لعاطفي

بزن�ض_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف

"فريد  الفنان  يك�سف 
تيز  الــــذي  فروجي" 
االأفـــــــالم  عــــديــــد  يف 
اخلا�سة  وامل�سرحيات 
وخمتلف  بــالــعــرائــ�ــس 
التي  الفنية  االأعــمــال 
قدمها ابن والية باتنة، 
عــــن جــــديــــده الــفــنــي 

دور  جت�سيد  يف  واملتمثل 
"حممد" يف م�سل�سل "ليام" خالل �سهر رم�سان 

الكرمي.
نيوز"  "االأورا�س  ليومية  ت�سريحه  وخــالل 
التجربة:  عــن  فــروجــي  فريد  الفنان  قــال 
�سيقة... عموما  كانت  للتجربة  "بالن�سبة 

نف�سي  �سراع  تواجه  �سخ�سية  داخــل  رحلة 
واقع  لزوجة فر�س عليها  بني حب واحرتام 
م�سبوهة  اأعمال  لديه  اأخ  يف  يتمثل  عائلي 
االبن  خ�سارة  وجتنب  العائلة  حماية  وواقع 
زوجة  م�ساعر  على  املحافظة  الــوحــيــد... 
منه  تتهرب  بواقع  اأحيانا  ومواجهتها  حمبة 

يف اأعماقها".
فريد  الفنان  ــار  واأ�ــس
كان  العمل  فريق  اأن 
ــد  ــع اأب اإىل  حمــــرتف 
فنيني  مـــن  احلــــــدود 
م�سيفا:  تقنيني  اإىل 
كانت  العمل  "اأجواء 
ـــداع  االب عــلــى  تبعث 
الــــدور  يف  والـــتـــفـــاين 
دور  تلعب  والتي  فيزيا  املمثلة  هلل  واحلمد 
وفرت  القمة  يف  فني  �سريك  كانت  الزوجة 
مع  التفاعل  من  مكنتني  التي  ال�سخ�سية  يل 
االأخري  يف  مطلقة،  بعفوية  امل�ساهد  اأحــداث 
بوميزة  ال�ساب نزمي  للمخرج  ال�سكر اجلزيل 
واإي�سال  املمثل  توجيه  دقيق  كــان  والـــذي 

الفكرة للممثل".
ومل يفوت الفنان فريد فروجي تهنئة ال�سعب 
رم�سان،  ب�سهر  اال�سالمية  واالأمة  اجلزائري 
اأيام  بعد  �سيحل  الــذي  العيد  مباركا  واأي�سا 

قليلة.

�لفنان "فريد فروجي" يقتحم �لدر�ما 
�لرم�ضانية ب�ضخ�ضية "حممد" يف  م�ضل�ضل "ليام"

يوميات رم�سان ال�سهر الف�سيل كانت تت�سابه عندي اإىل حد

 ما، قبل اأن يطرق باب الزواج حياتي وتبداأ معه امل�سوؤليات

باأم  تراه  كمن  ت�سمعه  ما  لي�ص  يقال  وكما  حقيقًة  يل،  بالن�سبة  اجلديدة   

عينك.. متعة الزواج يف اأنك تتقا�سم فرحة رم�سان االأوىل مع �سريك 
حياتك. 

بداية حتاولني ار�ساء زوجك مبا ي�ستهي وانت الزلت ال تعرفني رغباته

 وماهي مالذته، تتعرثين مرة ثم تنه�سني يف االخرى واحلمد هلل ُرزقت بنعمه

 الزوج ال يحملني ماال طاقة يل به هذا يف اجلانب االأ�سري.

اأما جانب االإبداع �سراحة جد ك�سولة رغم اأنه دائم اال�سرار علي وي�ساندين يف 

ّزوجنا ماراكي�ص تكتبي  "ملي  الواحد  الكتاباتي ويقول يل باحلرف  جمايل 
خال�ص".

لتكون  ترتقي  ال  لكنها  الفي�سبوكية  اخلرب�سات  بع�ص  تاأتيني 

اأظافري،  نعومة  منذ  كتابتها  على  نف�سي  عهدت  كما  خواطر 

عن  اأكتب  ال  وملا  اأفكاري  بنات  جمع  �ساأحاول  ذلك  ورغم 

لكم  ختاما  القدير.  خالقنا  عظمة  العظيم  ال�سهر 

مني حتياتي �سادتي و�سيداتي.

الكاتبة �شلمى 

حجازي/ باتنة

رقية. ل

رقية. ل



خملوقات
وهي  املطبخ  من  ــراأة  امل تخرج  رم�سان  م�ساء  يف 

عامية يف الزيت وفرحانة خلاطر كملت �سغلها
قريب  ي�سق�سي  وهــو  خــونــا  �سي  ي�ستيقظ  ثــم 

يّذن.. 
ويفتح  الكوزينة  يف  ويـــدور 

ملرامط والفريجيدار 
اأومبعد  الــروايــح  يف  وي�سم 

يقول هذا ما طيبتي؟
يقول:  ال�سرعي  الــ�ــســوؤال 
ال�سهر  يف  قتله  يجوز  هــل 
الف�سيل اأو يدفن حيا؟؟؟!.

مرم�سن
مع  يحكي  ــزاف  ب ويقلق  مرم�سن  ــد  واح قالك 

مرتو
�سباح  اليوم  �سراتلي  حكاية  نحكيلك  قاللها: 

رم�سان يف البو�سطة

لكن من كـــرثة ماهي غريبة عارفك ماكيـــ�س راح 
ت�سّدقيني

 و عالبايل راح تقولويل كّذاب.. لكن اآنا ماني�س 
كذاب

 اأنت الكذابة، اأنت و اأهلك و اأهل والديك
نحكي  و  قيمة  عامّلك  اآنــا  فّيا  الغلطة  و 

معاك
 تعرفــي كيفاه؟.. اأنت طالق؟!!.

بخل
ولدو  بعث  جدا  بخيل  الراجل  واحــد 

للحانوت
وقالو روح جيب بـ 1 دج زبدة

بـ  اعطيني  بابا  قالك  وقالو  للحانوت  ولدو  راح 
زبدة دج   1

يجي  لباباك  عيط  روح  جاوبو:  احلانوت  مول 
يلح�س املو�س؟!.

معلومات م�سلية

القط

اأمثال �سعبية

اإنقا�ص وزنك  • ع�سبة الربدقو�ص ت�ساعد على 
االأخ�سر  ال�ساي  من  اأكرث  ال�سمنة  من  والتخل�ص 

وخف�ص �سغط الدم ولها فوائد مذهلة.
االأموي  الع�سر  يف  كان  جتاري  اإعــالن  اأول   •
من  تاجر  لــدى  ال�سوداء  اخلمر  تكد�ست  حيث 
�سديقه  فـــاأراد  اخلــ�ــســارة،  مــن  وخـــاف  الكوفة 
على  ي�ساعده  اأن  الدرامي"  "م�سكني  ال�ساعر 
ب�ساعة  لبيع  �سببا  كانت  ق�سيدة  فنظم  بيعها 
حتى  االأ�ــســود  اخلمار  النت�سار  و�سببا  �ساحبه 

اليوم "قل للمليحة يف اخلمار االأ�سود".
فاتورة  يدفع  ال  دايل  �سلفادور  الر�سام  كان   •
اأبدا، بدال من ذلك ير�سم على الفاتورة  طعامه 
فيقبل  فنية  حتفة  مبا�سرة  املطعم  ويعتربها 

بها بدل املال.
تبقى  اأن  االإفريقية  االأ�سلة  اأفعى  • ت�ستطيع 

على قيد احلياة بال طعام ملدة �سنتني كاملتني.
النا�ص  بع�ص  هناك  اأن  تقول  نف�سية  • درا�سة 
كذب  اكت�ساف  يف  وطبيعية  خا�سة  قدرة  لديهم 

االآخرين وهذه ميزة متيزهم عن غريهم.
يف  خملوق  اأف�سل  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة   •
بال  االإنــ�ــســان  هــو  تعب  بــال  اأيـــام  لعدة  الرك�ص 
منازع حتى اخليول ال ت�ستطيع جماراة االإن�سان 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي وذنيه 
دوايا وعينيه 

مرايا واإذا كذبتوين 
ها هو هنايا

حدث يف مثل هذ� �ليوم
اخلام�س من �سهر ماي

1494 - امل�ستك�سف كري�ستوفر كولومبو�ص 
يكت�سف جامايكا.

املماليك  وقائد  كليرب  اجلــرنال  ـ   1799
ــدان اتـــفـــاق مــ�ــســاحلــة يف  ــق ــع ــــراد بـــك ي م

ال�سعيد.
يلغي  �سوي�سرا  يف  اأرجاو  كانتون   -  1808

مواطنة تابعي الديانة اليهودية.
منفاه  يف  بونابرت  نابليون  وفاة  ـ   1821

بجزيرة �سانت هيالنة.
يف  حديد  �سكة  خط  اأول  افتتاح   -  1835
وبروك�سل  مي�سلني  بني  ي�سل  القارية  اأوروبا 

يف بلجيكا.
يف  املقراين  حممد  البطل  مقتل   -  1871

�ساحة القتال بالقرب من مدينة البويرة.
اإىل  االإيطالية  الــقــوات  دخــول  ـ   1936

اأثيوبيا.
امل�سلمني  العلماء  جمعية  تاأ�سي�ص  ـ   1931
اجلزائريني من قبل ال�سيخ عبد احلميد بن 

بادي�ص.
اإثيوبيا  ا�ستقالل  عن  االإعــالن   -  1941

وذلك بعودة االإمرباطور هيال �سيال�سي.
ملكا  االأمني  حممد  الباي  تن�سيب  ـ   1943

على تون�ص.
املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�ص  ـ   1955
من�سبه،  مــن  ي�ستقيل  ت�سر�سل  ونــ�ــســتــون 
خلفا  الــوزراء  رئا�سة  يتوىل  اإيدن  واأنطوين 

له.
للجمهورية  املــوؤقــتــة  احلكومة  ـ   1959
بحوايل  ال�سهداء   عدد  حت�سي  اجلزائرية 
الثورة مبعدل  �سهيدا منذ بداية   750000

�سقوط 500 �سهيد كل يوم.
االأعـــلـــى  ــ�ــص  ــجــل امل تــنــ�ــســيــب  ـ   1972

للمحا�سبة.
بيونري  الف�سائي  امل�سبار  اإطــالق  ـ   1973
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للجي�ص  العامة  املفت�سية  تاأ�سي�ص  ـ   1979

الوطني ال�سعبي.
اخلــطــوط  طـــائـــرة  اخــتــطــاف  ـ   1988
اجلوية الكويتية "اجلابرية" اأثناء رحلتها 

من تايالند اإىل الكويت.
مواطنيها  من  اثنني  ت�سلم  ليبيا  ـ   1999
ا�ستعدادا ملحاكمتهما ب�سبب  للق�ساء الدويل 
اأم  بان  طائرة  بتفجري  بت�سببهما  اال�ستباه 

االأمريكية فوق لوكربي عام 1988.
2006 - احلكومة ال�سودانية توقع اتفاقا 

مع حركة حترير ال�سودان.
وطنية  مدر�سة  اإجنــاز  انطالق  ـ   2011

عليا للق�ساء بالقليعة .
يدفع  كــنــدا  يف  هــائــل  حــريــق   -  2016
من  النزوح  اإىل  ال�سكان  من  االآالف  ع�سرات 

مدينة فورت ماكموراي.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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قل يل ا�سكون �ساحبك نقولك ا�سكون انت

حكـــمة
اإن من النعم �سعة املال واأف�سل من �سعة املال 
�سحة البدن واف�سل من �سحة البدن تقوى القلب

ت�سنع  زالــت  ما  الزيت  اأزمــة  ـ 
احلدث يا �سي عالوة؟

يو�سف.ل ب�سكرة
راين ن�سوف فيها ال حدث يا �سي 

يو�سف!؟.
نــقــول حــكــايــة ريح  �ــســاعــات  ـ 
حكاها  يل  هــذيــك  ال�سباك  يف 
�سي  ــا  ي ــَدْق  ــسْ ــ� َت راح  اأويــحــيــى 

عالوة؟
عبداملالك بربر اأم البواقي

كلبك  جـــّوع  تكون�س  مــا  املــهــم 
يديه  الريح  وخّلي  برك  يتبعك 

الريح!؟.
فوق  طيحة  على  حاجيتك  ـ 
وال  عــــالوة  يــا  �سميها  طــيــحــة 

نعطيك طريحة؟
مي�ساء بوخ�سم �سطيف

طايحني  يل  االأزمـــات  م�سل�سل 
راني�س  ال�سعب..وما  را�ــس  على 

خا�س طرايح!؟.
اأ�سعار  اأن  عالوة  �سي  يا  قالك  ـ 
اخل�سر والفواكه �ستكون معقولة 
يل  احلالة  رم�سان..و�سوف  يف 

و�سلنالها؟
في�سل النوري عني مليلة
�ساهلة  يــحــ�ــســبــوهــا  ـــم  ـــه الأن
فــيــقــولــون مـــاال يــفــعــلــون..اأمــا 
مدايرين  ب�سمت  يفعلون  الذين 

ح�سابهم!؟.
ـ اأنا اأ�سعر اأن رم�سان هذا العام ال 

ي�سبه رم�سان االأعوام املا�سية؟
عبداحلليم بلقا�سم ميلة

وكيف �سعرت بهذا ال�سعور املثري 
للم�ساعر يا �سي عبد احلليم؟!.

ما جن�سية 
هذا القط 

اجلزائري؟!

�ضورة م�ضحكة
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فيما ل تزال 9 حالت قيد ال�شت�شفاءميلة

ن.م

�صطيف
حجز قنطار ون�ضف من �لدجاج

 جمهول �مل�ضدر  

�لرب�ءة لـ"مري" �ضطيف �ل�ضابق
 يف ق�ضية �حلاويات �ملطمورة 

ارتفــع عدد حــاالت الت�ســمم الغذائي 
الأ�ســخا�ص ا�ســتهلكوا حلويات ومرطبات 
اقتنوها من حمل مبدينة ميلة اإىل اأكرث 
مــن 253 بينمــا ال تزال 9 حــاالت قيد 
اال�ست�ســفاء فيما مت ت�سريح البقية اإىل 

منازلهم.
واأو�ســحت مديــرة ال�ســحة وال�ســكان 
بالواليــة، �ســمرية دكاري التــي اأ�ســرفت 
رفقــة  الثالثــاء  اإىل  االثنــني  ليلــة 
العموميــة  املوؤ�س�ســة  علــى  القائمــني 
اال�ست�ســفائية االإخوة مغــالوي مبدينة 
التــي  باحلــاالت  التكفــل  علــى  ميلــة، 
تعر�ست للت�سمم الغذائي باأن االأ�سخا�ص 
امل�ســابني ينحــدرون مــن بلديــات ميلــة 
والقــرارم قوقة و�ســيدي مــروان وكلهم 
مــن حمــل  اقتنــوا مرطبــات وحلويــات 
واحد خمت�ص يف هذا املجال يقع بو�سط 
مدينــة ميلــة ما ت�ســبب يف حالة ت�ســمم 

جماعي.
عــدد  بــاأن  املتحدثــة،  ذات  واأفــادت 
حاالت الت�سمم الغذائي قد اأخذ "منحنى 
ت�ساعديا"، حيث تعر�ص له اأ�سخا�ص من 
اجلن�ســني ومن خمتلف االأعمــار، وتبقى 
عمليــة ا�ســتقبال احلــاالت امل�ســكوك يف 
متوا�ســلة  الغذائــي  للت�ســمم  تعر�ســها 
ح�ســب دكاري التــي اأكدت على ت�ســخري 
كافة الظروف املادية والب�سرية للتكفل 
احل�سن باملر�سى، واأ�سارت ذات املتحدثة 
اإىل اأنه مت اإيفاد بعد ت�سجيل اأول حالة 
ت�سمم غذائي فرقة خمتلطة بني م�سالح 
ال�ســحة والتجــارة اإىل حمــل احللويات 
ومت  احلادثــة  يف  املت�ســبب  واملرطبــات 
اأخــذ عينــات لفح�ســها خمربيــا على اأن 
تظهــر النتائــج هــذا الثالثــاء مــع غلــق 

املحل كاإجراء اأويل.
الوهــاب  عبــد  ميلــة،  وايل  قــام  كمــا 

موالي بزيارة تفقدية ليلة االثنني اإىل 
الثالثــاء للم�ســابني بالت�ســمم الغذائــي 
املتواجدين مب�ست�ســفى االإخوة مغالوي، 
حيــث اأمــر بعــني املــكان القائمــني عليه 
بالتكفــل االأمثــل باملر�ســى وتوفــري كل 
مــا يلــزم ملعاجلتهــم، موؤكدا علــى اتخاذ 
االإجراءات القانونية يف حق املت�سبب يف 

هذه احلادثة.
م�ســلحة  ا�ســتقبلت  فقــد  للتذكــري، 
العموميــة  باملوؤ�س�ســة  اال�ســتعجاالت 
اال�ست�ســفائية االإخــوة مغــالوي مبيلــة 
طيلــة نهــار اأم�ــص االثنــني اأكــرث من 20 
�سخ�ســا تعر�سوا لت�ســمم غذائي نتيجة 
ا�ســتهالكهم حلويــات ومرطبات، ح�ســب 
ما علم مــن مدير ذات املوؤ�س�ســة، زكرياء 
ع�ســالة. واأو�ســح ذات امل�ســوؤول باأن هذه 
احلــاالت دخلــت امل�ست�ســفى تباعا طيلة 

يوم اأم�ص االثنني.

�سطيف،  واليـــة  اأمـــن  م�سالح  تكنت 
اللحوم  مــن  معتربة  كمية  حجز  مــن 
"دجاج" و�سط مدينة �سطيف  البي�ساء 
اإنعدام  ب�سبب  قنطار،   1.5 وزنها  ناهز 
من  التي  البيطرية  املــراقــبــة  �سهادة 
واإمكانية  و�سالمتها  تثبت  اأن  �ساأنها 
توجيهها لال�ستهالك، وتت العملية اإثر 
املدينة،  و�سط  مراقبة  نقطة  تن�سيب 
�سياحية  مركبة  توقيف  خاللها  ومت 
حمملة  اأنها  ليتبني  للمراقبة  اأخ�سعت 
البي�ساء  اللحوم  مــن  معتربة  بكمية 

"دجاج" دون حيازة �ساحبها الأي وثيقة 
اأو  م�سدرها  تثبت  بيطرية  �سهادة  اأو 
�سحتها  االأقـــل  على  اأو  ذبحها  مــكــان 
احرتام  عــدم  عن  ناهيك  لال�ستهالك، 
لدى  التربيد  و�سل�سلة  النظافة  �سروط 
املخت�سة،  للجهات  حتويلها  ليتم  نقلها، 
ملفا  الق�سائية  ال�سبطية  ــــدت  واأع
جزائيا �سد املخالف عن تهمة نقل حلوم 
وانعدام  مهياأة  غري  مركبة  منت  بي�ساء 
�سهادة الطبيب البيطري وبيانات الو�سم 

التجاري.

حكما  �سطيف  قــ�ــســاء  جمل�س  اأ�ــســدر 
ال�سابق  �سطيف  بلدية  رئي�س  ــرباءة  ب
املطورة  ــات  ــاوي احل ق�سية  يف  )ن/و( 
حاوية   36 اإجنـــاز  ب�سفقة  واملتعلقة 
كبرية  اأحياء   09 بني  موزعة  مطمورة 
يف مدينة �سطيف بقيمة مالية ت�سل اإىل 
هذه  تدخل  مل  حيث  �سنتيم،  مليار   15

اإىل  اخلدمة  حيز  املطمورة  احلــاويــات 
غاية اليوم، وكانت حمكمة اجلنح بعني 
�سابق حكما  اأ�ــســدرت يف وقــت  وملــان قد 
بال�سجن  ال�سابق  البلدية  رئي�س  باإدانة 
مــقــاول ورئي�س  رفــقــة  نــافــذيــن  عــامــني 
واحلـــايل  الــ�ــســابــق  التقنية  امل�سلحة 

لبلدية �سطيف.
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على املجتمع وا�ص قاعد ي�سري... حتى كلماتك 
تدعم  ومــا  ــر...  ــوزي وال ــوايل  ال �سد  تكون  ما 
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حرية التعبري...

hamzalaribi005@gmail.com

�إ�ضابة 253 �ضخ�ضا بت�ض�ضم غذ�ئي �قتنو�
 حلويات ومرطبات من حمل و�حد 

وجب الكالم

اأدىل  بوزيد"  بــن  الرحمن  "عبد  ال�سحة  وزيــر 
اجلزائريني  مــن   %70 بــاأن  وقــال  اأمــ�ــص  بت�سريح 
يجب  اأنــه  قائال  واأ�ــســاف  للم�ست�سفيات،  يتوجهون 
الوزير  كــالم  من  يفهم  ومــا  عليها،  ال�سغط  تخفيف 
امل�ست�سفيات  يق�سدون  باتوا  قد  اجلزائريني  اأن  هو 
"لل�سياحة واال�ستجمام" ولي�ست االأمرا�ص واحلاالت 
اال�ستعجالية من تفر�ص عليهم اللجوء اإىل املوؤ�س�سات 
اأن  منه  يفهم  كهذا  فت�سريح  وبالتايل  اال�ست�سفائية، 
الوزير قلق ب�ساأن امل�ست�سفيات التي مل تعد ت�ستوعب 
عن  بحثنا  ما  واإذا  ت�ستقبلهم  الذين  املر�سى  اأعــداد 
املوؤ�س�سات  اأو  امل�ست�سفيات  باأن  طبعا  ف�سنجد  ال�سبب 
عدد  يف  املعتربة  الزيادة  تواكب  مل  اال�ست�سفائية 

ال�سكان واالرتفاع 
مناطق  خمتلف  يف  ال�سكانية  الكثافة  يف  الهائل 
ال  احلــالــيــة  اال�ست�سفائية  فــاملــوؤ�ــســ�ــســات  الــوطــن، 
اأين  اإن�سائها  عند  حــددت  التي  ال�سعة  بنف�ص  زالــت 
عليه  هــي  عما  خمتلفة  ال�سكانية  الكثافة  كــانــت 
مرتبطة  لي�ست  الــيــوم  امل�سكلة  فـــاإن  ولــهــذا  االآن 
امل�ست�سفيات  اإىل  املتوجهني  وبن�سبة  باجلزائريني 
تام  "اال�ست�سراف" وبغياب  بغياب  تتعلق  امل�سكلة  بل 
العالقة  يف  التوازن  لتحقيق  ناجحة  ال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سات  و�سعة  ال�سكانية"  الكثافة  "زيادة  بني 
اأن تبقى نف�ص  اال�ست�سفائية، فمن غري املعقول طبعا 
املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية بنف�ص امل�ساحة وبنف�ص قدرة 
الكثافة  اأن  حني  يف  �سنوات  ع�سر  ملــدة  اال�ستيعاب 
ومن  الآخـــر،  عــام  مــن  م�ستمر  ارتــفــاع  يف  ال�سكانية 
يراه  مما  اليوم  يح�سل  ما  يح�سل  اأن  جدا  املنطقي 

وزير ال�سحة �سغطا على امل�ست�سفيات.
اإن كان وزير ال�سحة اليوم قد اختار توجيه ر�سالة 
اإىل اجلزائريني يطالبهم فيها بتخفيف "ال�سغط على 
امل�ست�سفيات" بدل توجيه ر�سالة اإىل ال�سلطات العليا 
وزارة  ميزانية  رفع  ب�سرورة  فيها  ينا�سدها  البالد  يف 
ال�سحة من اأجل تو�سعة واإ�سالح امل�ست�سفيات واإعادة 
تاأهيل العديد من املوؤ�س�سات املهملة واملهجورة فاإن ذلك 
رغبتها  اإىل  تلمح  الوزارة  هذه  باأن  انطباعا  يعطي  ما 
"م�ست�سفياتها"  عن  بديل  اإىل  املواطنون  يلجاأ  اأن  يف 
اإ�سالح هذه امل�ست�سفيات، طبعا ال ميكن الأغلبية  بدل 
املواطنني اأن يلجوؤوا اإىل العيادات اخلا�سة يف الوقت 
الذي ال يجدون فيه حتى ما ي�سدون به رمق عائالتهم 
وبالتايل فاإن البديل الوحيد عن "م�ست�سفيات الدولة" 
توجيهات  على  بناء  املجاين"  "بالعالج  ي�سمى  وعما 
التي  الطريقة  وهي  "الروانات"،  هن  ال�سحة  وزيــر 
الفيلم  يف  عريوات  عثمان  الفنان  عليها  يعتمد  كان 
وهكذا  املر�سى،  لعالج  قريتنا"  يف  "طبيبة  ال�سهري 
نف�ص  يف  "بالنجاح"  �سعور  بعث  يف  املواطنون  ي�سهم 
امل�ست�سفيات  عــن  ال�سغط  بتخفيف  ال�سحة  وزيــر 
ا�ستيعاب  قدرة  برفع  املر�سى"  معاناة  "تخفيف  بدل 

امل�ست�سفيات واإ�سالحها. 

�لرو�نات هن �حلل

حمزه لعريبي

�ضبط تاجر يبيع حلوما فا�ضدة

�إنقاذ عائلة من �ملوت بالغــاز

ت�ضمم عائلة من 6 �أفر�د 
ب�ضبب �ملرطبات

اأوقف م�سالح اأمن والية قاملة، �ساب يبلغ من العمر 
الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  وبعد  �سنة   24

بط بحوزته على كي�ص بال�ستيكي به 07  ب�ساأنه، �سُ
اأم�ساط من دواء مهلو�ص، حيث مت فتح حتقيق يف 

الق�سية وكون �سده ملفا ق�سائيا عن املمار�سة غري 
ال�سرعية ملهنة ال�سحة عن طريق ترويج اأدوية 

�سيدالنية ذات االأ�سا�ص املخدر، ليقدم امل�ستبه فيه 
اأمام حمكمة قاملة، اأين �سدر يف حقه حكم ب�سنتني 

حب�ص نافذ مع االإيداع وغرامة مالية.

متكن عنا�سر اأمن والية قاملة، من توقيف �سخ�ص 
يبلغ من العمر 43 �سنة، يقوم ببيع حلوم غري �ساحلة 

لالإ�ستهالك الب�سري على م�ستوى املدينة اجلديدة 
بقاملة، حيث مت حجز 16 كلغ من فخذ الدجاج، 07 

كلغ من �سدر الدجاج، اإ�سافة اإىل 02 من اأح�ساء 
غنم، ليتم ت�سكيل ملف ق�سائي ومتابعة املعني 

باالمر عن فعل حيازة منتوج غري �ساحلة لالإ�ستهالك 
الب�سري.

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية قاملة 
اأم�ص االأول، بحي اأحمد زنداوي، ق�سد اإنقاذ عائلة 

من الت�سمم بعد اإ�ستن�ساق غاز اأحادي اأك�سيد الكربون 
املت�سرب من �سخان املاء، حيث مت اإ�سعاف اإمراأة و�ساب 

وفتاة ونقلوا اإىل م�ست�سفى احلكيم عقبي.

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية قاملة 
بحي بن هرقة، على اإثر نداء يفيد بوجود حاالت 
ت�سمم غذائي لعائلة بعد تناولهم للمرطبات، حيث 

اأ�سيبت اإمراأة تبلغ 46 �سنة باآالم يف البطن واإرتفاع 
درجة احلرارة، اإ�سافة اإىل اأبنائها اخلم�سة، اأين 

كانوا كلهم يعانون من اآالم يف البطن ليتم اإ�سعافهم من 
طرف اأعوان احلماية املدنية ونقلوا بوا�سطة �سيارتي 

اإ�سعاف اإىل م�ست�سفى احلكيم عقبياأين خ�سعوا 
للمعاينة الطبية الالزمة.

ت�سبب حادث انحراف 
�سيارة �سياحية "دايو 

�سيالو" على الطريق 
البلدي رقم 481 

وانقالبها يف منحدر على 
م�سافة حوايل 150 مرت 
يف غابة بوطالب باملكان 

امل�سمى عني العنب ببلدية 
احلامة جنوب �سطيف، 
يف وفاة ال�سائق البالغ 
من العمر 47 �سنة يف 
عني املكان ليتم حمله 

ونقله اإىل �سيارة االإ�سعاف 
وحتويله اإىل امل�سلحة 

املعنية مب�ست�سفى يو�سف 
يعالوي عني اآزال.

قتيل يف �ضقوط 
�ضيارة يف منحدر 
بغابة بوطالب  

عبد الهادي. ب

عامني حب�ضا ل�ضاب يروج 
�ملهلو�ضات

عبد الهادي. ب
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