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يف غياب احللول 

فو�سى يعي�سها القطاع منذ �سنوات 

منطقة كا�سرو بف�سدي�س

يف غياب م�ساريع احلمايـة

يف ظل �سح مياه الأمطار خالل ال�سنوات الأخرية

الإ�سراب متوا�سل لالأ�سبوع الثاين

رغم توا�سل املقاطعـة 

�أزمة عط�ش خانقة 
تالحق �سكان �أحياء

 يف بوزينة

بلديات دون حمطات 
للنقل و�أخرى طالها 

�لتخريب بباتنـة

�ل�سكان يطالبون 
بالتفاتة جادة 
من �مل�سوؤولني

م�ساتي تو�جه
 خطر �لفي�سانات 
بالهن�سري تومغني

نحو �إن�ساء حميطات 
لل�سقي �لفالحي 

باأم �لبو�قي

�أ�ساتذة �لطورين 
�البتد�ئي و�ملتو�سط 

بخن�سلة على �سفيح �ساخن

�أ�سعار �لدجاج تو��سل 
�الرتفاع و��ستقر�ر يف 
�أ�سعار �للحوم �حلمر�ء 

اأم البواقي

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

�شطيف

�س 05

3 �ضنوات حب�ضا نافذا ملروج حلوم احلمري بباتنـة وعامني ل�ضريكيه الق�سية عاجلتهـا م�سالح الدرك قبل اأ�سابيـع

�س 16

�لأمطار �لأخرية عزلت عدة مناطق و�أودت بحياة �صخ�صني بامدوكال

عراقيل اإدارية حترم امل�ستفيدين من �سكناتهم

عر�قيل توؤخر ت�سليم م�ساريع 
�سكنية يف �آجالها باأم �لبو�قي

تواجه امل�ساريع ال�سكنية مبدينة عني البي�ساء عراقيل اإدارية اأدت 
لتاأخر عملية االإعالن عن القوائم اال�سمية للم�ستفيدين من ح�سة ت�سل 

اإىل 1200 وحدة �سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري، والتي ينتظرها 
�ص 05�سكان املدينة منذ اأزيد من 7 �سنوات... 

فيما يعي�ش طالبو �ل�صكن على �أع�صابهم

االإفطار: 19:30االم�ساك: 03:54

االأمطار الغزيرة ت�سكل خطرا على مناطق بباتنة

ا

بخن�صلة م�صلولة  �صبه  �صكنية  وور����ص���ات 



ب�صراحة
بد�أ �لت�سوي�ش

ال�سيا�سية  االأط����راف  م��ن  ال��ع��دي��د  دع��ت  لطاملا 
من  ن��وع  اإ�سفاء  اإىل  الناخبني  وحتى  ال��ب��الد  يف 
ي�سمن  مبا  االنتخابية  العملية  على  ال�سفافية 
تورطهم  حقهم  يف  يثبت  ممن  الكثري  و�سول  عدم 
ال�سبهات  حولهم  حت��وم  م��ن  اأو  ف�ساد  ق�سايا  يف 
االأط��راف  عديد  جعل  ما  وهو  الربملان،  قبة  اإىل 
اأو م�ستقلة لتنظيم  تطالب باإيجاد جلنة حمايدة 
من  موؤ�س�سة  الأي��ة  وال  ل��الإدارة  لي�ص  االنتخابات 

موؤ�س�سات الدولة حق يف التدخل يف قراراتها،
وبالطبع فقد تاأ�س�ست بعد احلراك ال�سعبي �سلطة 
وطنية م�ستقلة لتنظيم ومراقبة االنتخابات، هذه 
ال�سلطة التي تعززت ا�ستقالليتها متا�سيا وما تعهد 
عن  الفا�سد  للمال  عزل  من  اجلمهورية  رئي�ص  به 
الربملان قد جاء  واأن حل  ال�سيا�سي خا�سة  العمل 
ال�سعبي  املجل�ص  يف  فعلتها  ال�سكارة  فعلت  اأن  بعد 

الوطني خالل عهدات �سابقة.
ما يالحظ يف االأيام القليلة املا�سية وبالتزامن مع 
ال�سلطة  اأن  هو  املرت�سحني  ملفات  درا�سة  مرحلة 
االنتخابات  ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  الوطنية 
من  العديد  واألغت  امللفات  من  العديد  رف�ست  قد 
الكثري  القوائم على م�ستوى الوطن، وهذا ما يراه 
من اجلزائريني موؤ�سرا لفتح �سفحة جديدة فيما 
اأي موؤ�سرا قويا على  "باملجال�ص املنتخبة"،  يتعلق 
ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  نية 
االنتخابات يف �سمان و�سول من ي�ستحق ومن ميتلك 
الربملان،  اإىل  �سائبة  ملفه  ت�سوب  ال  ومن  الكفاءة 
ا�ستقيناها  معلومات  وبح�سب  املقابل،  يف  لكن، 
من  "النافذين"  م��ن  ال��ع��دي��د  ف���اإن  م�سادرنا  م��ن 
م�سوؤولني وموظفني �سامني وحتى والة قد حاولوا 
ال�سغط  ملمار�سة  و�سالحياتهم  نفوذهم  ا�ستغالل 
ق��رارات  الإل��غ��اء  االإداري���ة  املحاكم  م�ستوى  على 
"�سلطة االنتخابات" املتعلقة برف�ص ملفات بع�ص 
االنتخابات  �سلطة  جعل  الذي  االأم��ر  املرت�سحني، 
مت  طعون  بخ�سو�ص  احلكم  وت�ستاأنف  تتحرك 
با�سمها نق�ص قرار ال�سلطة بخ�سو�ص رف�ص ملفات 

مرت�سحني حتوم حولهم �سبهات ف�ساد.
لطاملا  ح��زب  رئي�ص  دع��ا  فقد  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
العمليات  على  ال�سفافية  اإر�ساء  "ب�سرورة  تغنى 
االنتخابية وب�سرورة خلق �سلطة م�ستقلة لتنظيم 
العملية االنتخابية"، دعا رئي�ص اجلمهورية لفتح 
قوائم  من  االأ�سخا�ص  بع�ص  اإق�ساء  يف  حتقيق 
الرت�سح، وعلى االأرجح فدعوة "هذا ال�سخ�ص" قد 
جاءت بعد اأن مت ا�ستبعاد "مقربني منه" وممويل 
الأن  ا�سطر  فقد  وبالتايل  الرت�سح  من  "حزبه" 
ومراقبة  لتنظيم  الوطنية  ال�سلطة  باأن  يتنا�سى 
اأن  منا�سبا  ولي�ص  م�ستقلة  �سلطة  هي  االنتخابات 
يف  عملها" وي�سكك  يف  اجلمهورية  "رئي�ص  يتدخل 
قراراتها، لهذا فاملالحظ هو اأن ا�ستقاللية �سلطة 
كر�سهم  "يف  ممن  الكثريين  تعجب  مل  االنتخابات 
املرت�سحني  "فر�ص  على  ت��ع��ودوا  وال��ذي��ن  التنب" 
مع  يتما�سى  مب��ا  ال��ق��وائ��م  اإع���داد  وعلى  فر�سا" 
اأحزاب  "روؤ�ساء  اأكانوا  �سواء  وم�ساحلهم  اأهوائهم 
يف  �سامني  موظفني  اأو  فا�سد  مال  رجال  اأو  والة  اأو 

الدولة".
�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

عرب العديد من �ســكان م�ساتي منطقة مرزقالل ببلدية 
ال�ســمرة من الو�ســع الــذي اآلوا اإليــه بعد اأن خيــم عليهم 
العط�ــس الأكرث من �ســهر، حيث اأكد ال�ســكان باأن امل�ســخة 
معطلــة واأن ال�ســلطات املحلية مل تتدخل الإ�ســالحها وال 
الإيجاد حل لل�سكان بتزويدهم ب�سهاريج املياه على االأقل، 
ليت�ســاءل البع�س منهــم هل اأن م�ســالح الدائرة والبلدية 
قــد عجــزت عــن اإيجــاد حــل لهــذه امل�ســكلة اأم اأن االأمــر 

ي�ستلزم زيارة من اأحد امل�سوؤولني لتتدفق احللول؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد القادر بن قرينة
 )رئي�س حزب حركة البناء الوطني(
..."الناخب مينح �صوته ملن يثق فيه لأجل بناء 

نظام �صيا�صي جديد".
من  الكثري  اأن  وامل�شكلة  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 

املرت�شحني "ماهم�ش قد الثقة"

نادي  الـــدويل اجلــزائــري وجنــم  الــالعــب  مــهــارة  اأن  يبدو 
تروي�س  يف  عنه  املعروفة  االإجنليزي  �سيتي  مان�سي�سرت 
كبرية  اأندية  تروي�س  اأي�سا  ت�سمل  الأن  تعدت  قد  الكرة 
كنادي "باري�س �سان جريمان" الفرن�سي، وهذا بعد اأن �سجل 
اأهداف من  ت�سميته ثالثة  "حروز" كما يحب اجلزائريون 
لبطولة  النهائي  ن�سف  مرحلة  �سمن  واإيابا  ذهابا  اأربعة 
مان�سي�سرت  نادي  اأمام  فتح  الذي  االأمر  ليغ"،  "ال�سامبينز 
�سيتي بابا اإىل جمد جديد وهو التاأهل لنهائي دوري اأبطال 
اأوروبــا الأول مرة يف تاريخه، وبهذا يكون حمرز قد �سرب 
اأغلى  من  واحــدا  رو�س  واحد" فقد  بحجر  "ع�سافري  عدة 
واأقوى االأندية االأوروبية مبا فيه من جنوم، ورو�س "عقدة 
لالأدوار  التاأهل  من  وحرمته  ل�سنوات  الزمته  التي  ناديه" 
"اأعداء النجاح" وامل�سابني بجنون  النهائية، ورو�س كذلك 
حمللي  ومــن  قدامى  العبني  ومــن  "�سحفيني  من  العظمة 

بالطوهات".

يف ت�سريح منه ويف تعليمة �سفوية وبلهجة وا�سحة اأي�سا و�سارمة، حذر وزير العدل "بلقا�سم زغماتي" قبل مدة من 
ا�سرتاط كل من �سهادتي اجلن�سية وال�سوابق العدلية يف اأي ملف، وهذا بناء على ما جاء يف املر�سوم التنفيذي الذي 
وقعه الوزير االأول عبد العزيز جراد والذي �سدر يف اجلريدة الر�سمية يف العدد 74 �سهر دي�سمرب املا�سي، حيث ن�س 
املر�سوم على اأنه "ال ي�سرتط تقدمي �سهادة اجلن�سية يف امللفات االإدارية التي تطلبها االإدارات واملوؤ�س�سات والهيئات 
اأو  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  ن�سخة  املعني  تقدمي  عند  لها  التابعة  امل�سالح  وكذا  املحلية  واجلماعات  العمومية 
جواز ال�سفر الوطني"، ورغم هذا فاإن مكتب للتوظيف واالنتقاء باإحدى االدارات بوالية باتنة قد ا�سرتط �سمن ملف 
اأعلن عنها �سهادة جن�سية و�سهادة �سوابق عدلية، فهل هذا اإخالل بتعليمة  الرت�سح مل�سابقة التوظيف التي كان قد 

ماذا؟ "زغماتي" اأم 

ح�سب الفلكي ال�سعودي ع�سو االحتاد العربي لعلوم الفلك والف�ساء ملهم هندي، اأنه رغم اختالف امل�سلمني يف بداية 
�سعبان على ثالثة اأيام ويف بداية رم�سان على يومني، اإال اأن عيد الفطر �سيكون يوم اخلمي�س 13 ماي، بحيث �سيكون 
ال�ستحالة  ت�سري  الفلكية  احل�سابات  اأن  م�سيفًا  ماي،   11 املوافق  رم�سان   29 الثالثاء  يوم  هو  العيد  هالل  حتري  يوم 
الروؤية م�ساء الثالثاء، وذلك لوالدة الهالل املتاأخرة بعد غروب ال�سم�س ال�ساعة 10:01 م�ساء، ما يعني عدم وجود 
عيد  فيوافق  يومًا،   30 رم�سان  يتم  الهالل،  روؤية  تعذر  عند  ال�سرعية  للقاعدة  ووفقًا  وبالتايل  امل�ساء؛  ذلك  يف  هالل 

الفطر املبارك يوم اخلمي�س 13 ماي، و�سيكون ذلك يف اأغلب الدول التي تاأخذ بالروؤية لدخول ال�سهر اأو باحل�ساب.

هو عــدد املناطق ال�ســوداء باجلزائر املعر�ســة خلطر الفي�ســانات، 
وهي مناطق وجب الت�ســدي للمخاطر الكربى فيها وفق ا�ســرتاتيجية 
اعدتهــا احلكومــة لذلك با�ســتحداث من�ســة رقيمة، ح�ســب مــا اأكده 
منــدوب املخاطــر الكربى بوزارة الداخلية، عبــد احلميد عفرة، حيث 
اأ�ســار املتحــدث اإىل اأّن ال�ســلطات املحليــة مــن خالل املن�ســة الرقمية 
ميكنهم اتخاذ االإجراءات مبجرد �ســدور الن�سرية اخلا�سة باالأحوال 
اجلويــة، من اأجل جمابهة اأي كارثــة طبيعية قد حتدث وفق القائمة 
التي حددتها اال�ســرتاتيجية الوطنية للت�سدي والوقاية من خماطر 

الفي�سانات.
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اأن يتم جترمي االإ�سرابات "باإطالق" غري حمدود يجعل 
من امل�سربني يف خمتلف القطاعات ومطالبهم االجتماعية 

حمل اتهام بالعمالة والعمل التخريبي والتواطوؤ مع 
االأجنحة ال�ساعية الإقحام اجلزائر يف فو�سى تدمريية 

تعمل على ا�ستعادة االمتيازات غري امل�ستحقة التي مكنت 
لهذه االأطراف من ال�سيطرة واجلنوح نحو الف�ساد فهذا 
تعميم قد ت�ستثمره ذات االأطراف للمتاجرة بالق�سايا 

امل�سريية للم�سربني الذين ال هم لهم �سوى الو�سول اإىل 
ت�سويات ت�سمن لهم حقوقهم املكفولة بقوة القانون 

وبحماية د�ستورية واإن كانت قابلة للتاأجيل بحال كانت 
البالد بحاجة اإىل وقت ال�ستعادة عافيتها وبناء موؤ�س�سات 

وفق تطلعات التغيري املن�سود..
وال ميكن ربط االحتجاجات ال�سعبية واالإ�سرابات 

املنظمة �سمن �سياقها الوظيفي ومطالب العمال مبحاوالت 
تعطيل االنتخابات الت�سريعية والعمل على اإف�سالها، الأن 

االنتخابات ال تعطلها االإ�سرابات بقدر ما قد ُتفقدها 
م�سداقيتها الوجوه املرت�سحة لنيل تزكية  �سعب غري 

را�س يف االأ�سا�س على غالبية املرت�سحني ولي�س بحاجة 
اإىل حتري�س لرف�سهم، واأن االأو�ساع املزرية التي يعي�سها 

اجلزائريون هي ما تدفع بهم نحو االحتجاج وهنا 
تكمن نقطة االنعطاف التي يجب اأال ُتغفلها ال�سلطة يف 

م�ساعيها نحو قطع الطريق عن "التخريبيني" وكما يقول 
املثل ال�سعبي )ام�سي معدول يحري عدوك فيك( واأعداء 

اجلزائر معروفني �سواء يف الداخل اأو اخلارج واإن كان 
هناك من يلتحف بلحاف الوطنية من االأدعياء الذين 

�سرعان ما يتك�سفون مبواقفهم وماآمراتهم وترتد عليهم 
برف�س �سعبي �سار مييز اخلبيث من الطيب والعدو من 

ال�سديق واملتاآمر من املخل�س للوطن..  
وال خالف يف كون اجلزائر تتعر�س ملوؤامرة كربى 

وا�سحة املعامل ولي�ست بحاجة اإىل خطاب ت�سليلي يتبناه 
االنف�ساليون وُثّلة من "املربدعني" الذين ين�ساقون مع 

التيارات املناوئة جلزائر ما بعد الثاين والع�سرين من �سهر 
فيفري ويقفون "حجرة عرثة" يف م�سرية التغيري بتعطيلها 

بكل ال�سبل املتاحة خا�سة من خالل ترويج االأخبار 
الكاذبة واملغالطات، لكن يجب احلذر اأي�سا من االنزالق 

املوازي حيث يدفعنا التحرز والرد باملثل اإىل تلفيق 
اتهامات الأبرياء ال هّم لهم �سوى تاأمني "لقمة العي�س" 

وحت�سيل حقوقهم امل�سروعة الأننا بذلك �سنكون اأداة 
بيد "التخريبيني" احلاقدين وامل�سللني والذين يتحينون 

اجلزائري  لل�سعب  موجعة  �سربة  "الثغرات" لتوجيه 
وموؤ�س�سات الدولة وهو ما يوجب يقظة وحر�سا ووعيا ال 

تهزه االأ�سوات الناعقة واملاآمرات املد�سو�سة.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

جزار يخف�ض اأ�ضعار اللحوم يف ال�ضهر الف�ضيل بنقاو�ض
ال�سهر  هذا  خالل  نقاو�س  مبدينة  معروف  جزار  اأقدم 
مايتنا�سب  اخلروف  حلم  اأ�سعار  تخفي�س  على  الف�سيل 
الدخل  وذوي  الب�سيط  للمواطن  ال�سرائية  القدرة  مع 
اىل  اخلـــروف  �سعر  بتخفي�س  ــام  ق حيث  ال�سعيف، 
القت  نوعها  من  فريدة  �سابقة  يف  للكلغ  دج   1000
ي�سعفهم  مل  الذين  اأولئك  خا�سة  الزبائن  ا�ستح�سان 
يف  اأو  املنا�سبات  يف  اإال  احلمراء  اللحوم  بتناول  احلظ 

�سهر رم�سان لظروفهم املادية القاهرة.

وي�سهد منذ االعالن عن هذه املبادرة الت�سامنية حمل 
اجلزار امل�سار اليه والواقع بو�سط املدينة اقباال كبريا 
ل�سراء  املواطنني  طــرف  مــن  ملحوظ  وتهافت  عليه 
التي  املغرية  اأ�سعاره  فر�سة  مغتنمني  �سرائه  ماميكن 

تختلف عن باقي اجلزارين االخرين.
وقد �سجلنا اأن �ساحب هذه املبادرة مقتنع متاما بهام�س 
نادم  العملية وغري  الذي يك�سبه من خالل هذه  الربح 

على مايقوم به اأميانا منه باأن القناعة كنز ال يفنى. 
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هذه ال�سورة من 
اأحد االأحياء 

مبدينة ب�سكرة، 
ويقول بع�س 
املواطنني اأن 

امل�سالح املكلفة 
بالنظافة قد 
قامت بدورها 

فيما يتعلق 
بالتنظيف وجمع 

القمامة لكن 
بع�س ال�سكان هم 
من اأعادوا امل�سهد 
اإىل ما يظهر عليه 

ب�سبب الفو�سى 
والع�سوائية يف 
رمي القمامة.



فلكيا.. هذا اأول اأيام عيد الفطر

ا�شتقبل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�س االربعاء، ال�شيخ اأحمد النا�شر املحمد ال�شباح، وزير اخلارجية ووزير الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء لدولة الكويت،
 الذي �شلمه ر�شالة من اأمري دولة الكويت ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح.

الدين  نور  اجلزائري  اجلانب  عن  اللقاء  ح�سر 
اجلمهورية،  رئا�سة  ديوان  مدير  الدايج  بغداد 
وال�سيد �سربي بوقدوم وزير ال�سوؤون اخلارجية، 
اأحمد  ف��ه��د  ال�سفري  ال��ك��وي��ت��ي،  اجل��ان��ب  وع���ن 
الوطن  ل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  العو�سي 
حممد  باجلزائر  الكويت  دولة  و�سفري  العربي، 
وزير  قال  تبون،  بالرئي�ص  لقاءه  وعقب  ال�سبو، 
تبادل  على  اتفقا  اأن���ه  ال��ك��وي��ت��ي،  اخل��ارج��ي��ة 
ك��ورون��ا،  وب���اء  مكافحة  بخ�سو�ص  اخل����ربات 
وهناك تطابق يف الروؤى مع اجلزائر يف الق�سايا 

االإقليمية.
نا�سر  اأحمد  الكويتي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
املحمد ال�سباح قد حل باجلزائر م�ساء الثالثاء، 
االأحمد  ن��واف  الكويت  اأم��ري  من  ر�سالة  حامال 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  ال�سباح  اجل��اب��ر 

املجيد تبون.
نظريه  ال�سباح  التقى  اجل��زائ��ر  و�سوله  وف��ور 
فيها:  جاء  تغريدة  ن�سر  الذي  بوقادوم  �سربي 
مرحبا باأخي العزيز �سمو ال�سيخ الدكتور اأحمد 

لدولة  اخلارجية  وزير  ال�سباح،  املحمد  النا�سر 
الكويت ال�سقيقة الذي يقوم بزيارة ر�سمية اإىل 

اجلزائر.
اأن  الكويتية  االأن��ب��اء  وكالة  اأك��دت  جهتها  من 

الزيارة التي تدوم يومني تخ�س�ص لبحث تطوير 
املتعلقة  اجلهود  وتن�سيق  البلدين  بني  العالقات 
االهتمام  ذات  واالقليمية  العربية  بالق�سايا 

امل�سرتك.

تعي�سها  التي  االإقت�سادية  الو�سعية  فر�ست 
املالية  قانون  اىل  اللجوء  احلكومة  على  البالد 
التكميلي ل�سنة 2021 كخطوة �سرورية يفر�سها 
جديدة  اأظرفة  لتدبر  ال��راه��ن،  امل��ايل  الظرف 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  التزامات  لتمويل 
وخمطط االإنعا�ص االإقت�سادي وجت�سيد امل�ساريع 
والربامج التي ت�سمنها برناجمه وم�ساريع حكومة 
املالية  وزي��ر  �سيطرح  حيث  ج��ّراد،  العزيز  عبد 
لقانون  التمهيدي  امل�سروع  الرحمان  عبد  اأمي��ن 
احلكومة  جمل�ص  اأع�ساء  على  التكميلي  املالية 

وهذا متهيدا العتماده يف املرحلة القادمة.
العليا  الوظائف  قانون  احلكومة  �سرتاجع  كما 

اجتماع  اأع��م��ال  ج���دول  ت�سمن  حيث  ل��ل��دول��ة، 
العام  االأم���ني  ق��دم��ه  عر�سا  احل��ك��وم��ة  جمل�ص 
يحدد  تنفيذي  مر�سوم  م�سروع  يخ�ص  للحكومة 
حقوق وواجبات العمال الذين ميار�سون وظائف 

عليا يف الدولة.
وزير  قدمه  عر�سا  االأعمال  جدول  ت�سمن  كما 
تنفيذيني  مر�سومني  مب�سروعي  يتعلق  الطاقة 
بوا�سطة  للنقل  امتياز  طلب  اإج��راءات  يحددان، 
االأنابيب، وكيفيات توزيع كميات املحروقات على 
من�ساأة  يف  اإنتاجها  يعالج  التي  ا�ستغالل  م�ساحات 

متقا�سمة.
مر�سوم  م�سروع  عر�ست  التكوين  وزي���رة  اأم��ا 

التقنية   املراقبة  تنفيذ  كيفيات  يحدد  تنفيذي 
طرف  م��ن  التمهني  جم��ال  يف  وال��ب��ي��داغ��وج��ي��ة 
بالتكوين  املكلفة  ل����الإدارة  التابعني  املفت�سني 

املهني.
حول  ق��دم عر�سا   ال��ط��اق��وي  االن��ت��ق��ال  وزي���ر 
امل�ستدامة،  التنمية  نحو  الطاقوي  االنتقال 
املخطط  عر�ص  والنقل  العمومية  االأ�سغال  وزير 
االأ�سطول  ح�سة  ب��رف��ع  املتعلق  اال�ستعجايل 
ال�سيد  وزي��ر  للب�سائع،  البحري  النقل  �سوق  يف 
املنبثقة  بالتو�سيات  يتعلق  عر�ص  قدم  البحري 
تربية  وبعث  تقييم  ح��ول  الوطني  اللقاء  عن 

املائيات البحرية.

بن  الرحمن  عبد  وال�سكان  ال�سحة  وزي���ر  ك��د 
التطبيق  ���س��رورة  على  االأرب��ع��اء،  ام�ص  ب��وزي��د، 
ال�سارم للربوتوكول ال�سحي، وت�سديد الوقاية يف 
اأو�ساط الطواقم ال�سحية لتجنب نقل العدوى بني 

املر�سى.
اإ�سرافه  خ��الل  ب��وزي��د،  بن  الرحمن  عبد  ودع��ا 
على ملتقى حول العدوى يف العالج، والذي تزامن 
مع اليوم العاملي لنظافة االأيدي، كل مهنيي قطاع 
من  الوقاية  جهود  وتكثيف  اأكرث  للتجند  ال�سحة 

انت�سار فريو�ص كوفيد 19، وكذا العدوى بالعالج. 

و�سدد بن بوزيد على اأن العدوى املرتبطة بالعالج 
مئات  �سنويا  ت�سيب  الأنها  كبريا  ان�سغاال  �سكلت 
املاليني من النا�ص يف العامل، م�سريا اإىل اأنها ت�سبب 
اإقامة املر�سى يف  اأمرا�سا خطرية وتزيد من فرتة 
امل�ست�سفيات وميكن اأن تت�سبب يف وفاتهم، كما اأنها 

ت�سكل عبئا اأكرب على املنظومة ال�سحية.
واأكد الوزير على �سرورة التطبيق ال�سارم جلميع 
كورونا  بجائحة  املتعلقة  ال�سحية  الربوتوكوالت 
خالل  عدوى  اللتقاطهم  تفاديا  باملر�سى  والتكفل 
فرتات ا�ست�سفائهم، م�سيفا ''نظافة االأيدي وغ�سلها 

من التدابريالب�سيطة التي ال يجب اإهمالها خا�سة 
يف ظل اجلائحة ''.

من  ع��دد  مع  �سيلتقي  باأنه  بوزيد  بن  ك�سف  كما 
واملطالب  االإن�سغاالت  اأهم  لدرا�سة  القطاع  نقابات 
اإ�سراب  �سن  اإىل  موؤخرا  دفعتهم  والتي  املرفوعة، 
باأن م�ساحله تعمل  املتحدث  اأفاد ذات  وطني، كما 
لتح�سني ظروف  املمكنة  اإيجاد احللول  دائما على 
بعالقة  االإحتفاظ  مع  حة  ال�سّ عمال  لفئة  العمل 
ال�سلك  ومنت�سبي  املركزية  االإدارة  ب��ني  جيدة 

ال�سحي.

دعوى  رفع  عزمها   1945 ماي   8 جمعية  اأعلنت 
اأمام الهيئات الدولية، بتهمة  ق�سائية �سد فرن�سا 
اآالف  �سحيتها  راح  االإن�سانية  �سد  جرائم  ارتكاب 

اجلزائريني يف مظاهرات 8 ماي 1945.
جاء ذلك على ل�سان عبد احلميد �سالقجي، رئي�ص 
جمازر  �سحايا  ذاك��رة  عن  تدافع  التي  اجلمعية، 
 )1962-1830( باجلزائر  الفرن�سي  اال�ستعمار 
ت�سريحاته  بح�سب   ،1945 مايو   8 مظاهرات  يف 

لالإذاعة.
جم��ازر  الفرن�سي  االح��ت��الل  ق���وات  وارت��ك��ب��ت 
 8 يف  وخ��راط��ة  وقاملة  �سطيف  مناطق  يف  ب�سعة 
يف  خرجوا  األفا   45 �سحيتها،  ذهب   ،1945 ماي 

مظاهرات للمطالبة باال�ستقالل.
حت�سري  ب�����س��دد  اجلمعية  اإن  �سالقجي  وق���ال 
الهيئات  اأم��ام  املجازر  تلك  مرتكبي  ملقا�ساة  ملف 
دعويني  �سرتفع  "اجلمعية  م�سيفا:  ال��دول��ي��ة. 
االإن�سان  حقوق  جلنة  اأم��ام  االأوىل  ق�سائيتني، 
الدولية  العدل  حمكمة  لدى  والثانية  بربوك�سل، 

يف الهاي''.
لدينا،  معروفون  باجلرمية  قاموا  "من  واأو�سح: 
ومنتلك قائمة ا�سمية لهوؤالء على غرار اجلرنالني 
 ،2012 دي��ف��ال وب��وردي��ال وغ��ريه��م��ا''. ويف ع��ام 
وقال  املجازر،  بهذه  االأوىل  للمرة  فرن�سا  اعرتفت 

اآنذاك:  اجلزائري  الربملان  اأمام  كلمة  يف  هوالند 
"اأعرتف من هذا املقام باملعاناة التي �سلطها النظام 
اال�ستعماري الفرن�سي على ال�سعب اجلزائري، ومن 
التي   1945 م��اي   08 جم��ازر  املعاناة  ه��ذه  �سمن 

تبقى را�سخة يف ذاكرة ووعي اجلزائريني''.

راأ�ص  املرحلة   هذه  يف  االجتماعي  احلوار  يت�سدر 
�سلم اأولويات احلكومة املطالبة بالعمل على تهدئة 
اجلبهة االجتماعية وفقا للتوجيهات التي اأ�سدرها 
ملجل�ص  االأخ��ري  االجتماع  خالل  اجلمهورية  رئي�ص 

الوزراء.
اأمر  وكان رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، قد 
االجتماعيني  ال�سركاء  خمتلف  مع  احل��وار  بفتح 
واالجتماعية  املهنية  االأو����س���اع  حت�سني  ب��ه��دف 
ملنت�سبي قطاع الرتبية  وكذا اإعادة النظر يف القانون 

اخلا�ص باالأ�ستاذ.

نظموا  الثالثة  التعليمية  االأط��وار  اأ�ساتذة  وكان 
بالتكفل  للمطالبة  املا�سي  اأف��ري��ل  خ��الل  اإ�سرابا 
ب�"حت�سني  املتعلقة   املهنية واالجتماعية  مبطالبهم 
لهذه  ال�سكن  ملف  واإيالء  لالأ�ستاذ  ال�سرائية  القدرة 
اأ�سا�سية  و�سيلة  باعتبارها  ق�سوى  اأولوية  الفئة 
و�سرورية لالإ�ستقرار و�سمان ح�سن اأدائه ملهامه. كما 
دعا  احتجاجية  وقفات  اأبريل   28 يوم  تنظيم  مت 
اليها تكتل نقابي لقطاع  الرتبية الوطنية للمطالبة 
واالجتماعية  املهنية  املطالب  من  حزمة  بت�سوية 

والبيداغوجية املرفوعة منذ �سنوات.

بيان  يف  اأك���دت  الوطنية  الرتبية  وزارة  وك��ان��ت 
كافة  ب�  بالتكفل  "التام  التزامها  اأبريل  نهاية  لها 
االن�سغاالت" املطروحة يف القطاع، داعية اجلماعة 
ي�سمن  مبا  امل�سوؤولية  بروح  التحلي  اإىل   الرتبوية 

ا�ستقرار القطاع خدمة للتلميذ ور�سالة العلم.
وك�سف وزير القطاع يف نف�ص ال�سياق عن تخ�سي�ص 
جمهود  وتعك�ص  الغر�ص  لهذا  معتربة  مالية  مبالغ 
امللفات  لت�سوية  توليها  التي  واالأه��م��ي��ة  ال��دول��ة 
بعنوان  جميعا  بها  التكفل  �سيتم   والتي  امل��وروث��ة 

ال�سنة املالية 2021.

البناء  حركة  رئي�ص  التم�ص 
الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
بفتح  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  م��ن 
عدد  اإق�ساء  يف  حمايد  حتقيق 
الرت�سح  قوائم  من  الكفاءات  من 
�سواء بالن�سبة حلركة البناء اأو 
لك�سف  داعيا  االأخ��رى،  القوائم 

اإ�سقاط  م��ن  امل�سلحة  ���س��اح��ب 
ملفاتهم  رف�ص  طريق  ع��ن  ال��ك��ف��اءات  خمتلف 
بحجة تهمة االرتباط باملال الفا�سد. كما توّجه 
لرئي�ص �سلطة االنتخابات حممد �سريف من اأجل 

االأم���ر، ودع���وة رئي�ص  ت���دارك 
امللفات  لدرا�سة  الدولة  جمل�ص 

مبو�سوعية و�سمان ال�سفافية.
البناء  ح��رك��ة  رئي�ص  وح���ّذر 
ال�����س��م��اح حلركة  م��ن  ال��وط��ن��ي 
اجلزائريني  ب��اإل��ه��اء  ''امل�����اك'' 
اأتباعها ال يتجاوزون  اأن  خا�سة 
عن  نظرهم  و���س��رف  األ��ف��ا،   30
االأط��راف  بع�ص  حت��اول  ال��ذي  احلقيقي  اخلطر 
اخلارجية لال�ستثمار فيه يف اجلنوب اجلزائري، 

نظرا ملا يحوزه من ثروات.

اأكد مندوب املخاطر الكربى بوزارة الداخلية 
اأن في�سانات املدية تعترب  عبد احلميد عفرة، 
يف  املعتادة  غري  العالية  ال�سدة  ذات  ظاهرة 
اأن الوقت الذي ت�ساقطت فيه  اجلزائر، مربزا 
بلغت  وبكمية  دقيقة   70 يتعدى  مل  االأمطار 

ملم.  95
العمومي،  للتلفزيون  ت�سريح  يف  عفرة  وافاد 
الكربى  للمخاطر  الت�سدي  اإ�سرتاتيجية  اأن 
���س��وداء  منطقة   865 حت��دي��د  ع��ن  ك�سفت 
وك�سف  الفي�سانات.   خلطر  معر�سة  باجلزائر 
اأن  الداخلية،  بوزارة  الكربى  املخاطر  مندوب 

االإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سدي والوقاية من 
خماطر الفي�سانات �سادقت عليها احلكومة يف 
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اأنه يف اإطار هذه االإ�سرتاتيجية  وقال عفرة، 
املن�سة  خ��الل  وم��ن  املحلية  ال�سلطات  ف���اإن 
الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  ميكنهم  الرقمية 
باالأحوال  اخلا�سة  الن�سرية  �سدور  مبجرد 
طبيعية  كارثة  اأي  جمابهة  اأجل  من  اجلوية، 
حددتها  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة  وف���ق  حت���دث  ق���د 
االإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سدي والوقاية من 

خماطر الفي�سانات.

توقعت اجلمعية العلمية الفلكية � البوزجاين 
االإ�سالمية.  ال��دول  جل  يف  موحد  فطر  عيد 
االقرتان  اأن  لها،  بيان  يف  اجلمعية  واأو�سحت 
والقمر  ال�سم�ص  ب��ني  اجليومركزي  الفلكي 
على  رم�����س��ان،   29 ال��ث��الث��اء  ي���وم  �سيحدث 
8 م�ساء بتوقيت اجلزائر، وهو اليوم  ال�ساعة 
املخ�س�ص لتحري هالل �سوال يف غالبية الدول 
الهالل  ر�سد  ا�ستحالة  متوقعة  االإ�سالمية، 
نظرا لغروبه قبل غروب ال�سم�ص يف اجلزائر. 
اإذ  العربية،  للجزيرة  بالن�سبة  االأم��ر  ونف�ص 
دقيقة  ب�12  ال�سم�ص  قبل  القمر   �سيغرب 
يف  متاما  م�ستحيلة  روؤي��ت��ه  يجعل  ما  كاملة، 
اجلزيرة العربية وهو نف�ص الو�سع على باقي 
اأوروبا  اإىل  اآ�سيا  �سرق   من  االإ�سالمية  الدول 

واإفريقيا.

واأكدت اجلمعية اأن الدول االإ�سالمية �ستكون 
رم�سان  اإمت��ام  يقت�سي  حتمي  �سيناريو  اأم��ام 
30 يوما، عمال بقول الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم، ليكون غرة �سوال موحدا يوم اخلمي�ص 

اجلاري. 13ماي 
ت�سري  الفلكية  الهالل  اأرق��ام  اأن  اإىل  ولفتت 
الدول  يف  بالتل�سكوب  الهالل  روؤي��ة  الإمكانية 
يعني  مما  االأمريكيتني،  يف  وبالعني  العربية 
عيدًا  اخلمي�ص  يوم  امل�سلمني  اأغلب  يتخذ  اأن 
للفطر. ي�سار اإىل اأن مركز الفلك الدويل، ذهب 
�ستكون  ماي   11 يوم  يف  الهالل  روؤي��ة  اأن  اإىل 
"م�ستحيلة" يف اأغلب الدول االإ�سالمية ب�سبب 
�ستكمل  وعليه  ال�سم�ص  قبل  القمر  غ��روب 
بح�سابات  العيد  يوم  ويكون  يوما،   30 رم�سان 

الفلك، يوم اخلمي�ص 13 ماي.

واأو�سح بن زعيم عرب من�سور له على �سفحته 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  مب��وق��ع  الر�سمية، 
املعار�سة  وج��وه  بع�ص  اأن  ''الفاي�سبوك'' 
�سهلوا من مهمة  اأحزاًبا و�سخ�سيات  اخلالدة 
باأنف�سهم  اأنف�سهم  االنتخابات وعزلوا  �سلطة 
االنتخابات،  يف  امل�ساركة  عدم  قرروا  حينما 
االنتخابات  �سلطة  اأن  حجتهم  تكون  ال  لكي 
ه���ي م���ن اأق�����س��ت��ه��م، اأم����ا ب��اق��ي االأح�����زاب 
بهم  تكفلت  للربملان  املدمنة  وال�سخ�سيات 
قانون  عليهم  وطبقت  االنتخابية  ال�سلطة 
العزل االنتخابي بتطبيق قانون االنتخابات 

اجلديد بكل مواده، ومع عدم تر�سح الوزراء 
ال�سابقني واحلاليني، �ستفرز نتائج االنتخابات 

وجوه جديدة وخارطة �سيا�سية جديدة.
امل��ن��اوري��ن  بع�ص  اأن  ال�����س��ي��ن��ات��ور  واأ����س���ار 
ممن  احل�����رة  ال���ق���وائ���م  اىل  وامل��ت�����س��ل��ل��ني 
ال�سعب  بهم  �سيتكفل  اأذكياء  اأنهم  يعتقدون 
عليهم  الت�سويت  بعدم  االقرتاع  �سناديق  يف 
االأه��داف  اأن  م��ربزا  لل�سعب،  معروفون  وهم 
بهدف  ه��دف  تتحقق  التغيري  يف  ال�سيا�سية 
ال�سعب  م��ن  وبطلب  وب��ال��ق��ان��ون  وب�سال�سة 

وباإرادته.

بن زعيم.. نتائج �النتخابات 
�لقادمة �ستفرز وجوه جديدة

بن قرينة يدعو �لرئي�ش لفتح حتقيق يف 
�إ�سقاط ''كفاء�ت'' من قو�ئم �لرت�سح

�إح�ساء 865 منطقة �سود�ء يف �جلز�ئر 
معر�سة خلطر �لفي�سانات

عيد موحد يف �لعامل �الإ�سالمي

�لرئي�ش تبون ي�ستقبل وزير �خلارجية �لكويتي

ر�سميا �حلكومة تلجاأ �إىل قانون �ملالية �لتكميلي 

جمعية 8 ماي 1945 تعتزم مقا�ساة فرن�سا على جر�ئمها

�لتكفل مبطالب �أ�ساتذة قطاع �لرتبية �أولوية للحكومة

يجب ت�سديد �لوقاية بني �لطو�قم �لطبية 
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اأكد ال�شيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، اأن االنتخابات القادمة �شتفرز وجوه جديدة وخارطة �شيا�شية جديدة، 
الباقي  اأما  للربملان،  املدمنة  وال�شخ�شيات  االأحزاب  االنتخابات اجلديد  قانون  اأن عزل  بعد  وحكومة جديدة، 

ف�شيتكفل بهم ال�شعب يف �شناديق االقرتاع.
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بعد عزل ال�سخ�سيات املدمنة للربملان
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والية  يف  بلديات  عدة  من  مواطنون  رفع 
اإىل  االأهــمــيــة  غــايــة  يف  مطلبا  بــاتــنــة، 
حمطات  اإن�ساء  يت�سمن  املعنية،  ال�سلطات 
الفو�سى  حلالة  حــد  وو�ــســع  للم�سافرين 
�سنوات،  منذ  القطاع  يعي�سها  التي  النقل 
حيث تتواجد حمطات خارج اخلدمة منذ 

�سنوات، فيما تعر�ست اأخرى للتخريب.
وا�ستنكر �سكان بلدية تازولت والتي ت�سم 
ما ال يقل عن  90 حافلة غياب حمطة على 

م�ستوى بلديتهم، حيث اأن معظم ال�سائقني 
وموقف  مالخ�سو  حي  يف  التوقف  يطيلون 
الركاب  على  ويتناف�سون  االأن�سار  م�سجد 
للوالية،  ال�سرقية  اجلهة  مــن  القادمني 
بينما يبقى �سكان مدينة تازولت يف انتظار 
قدوم بع�س احلافالت لنقلهم، كما ت�ساءل 
�سكان مروانة عن م�سري حمطة النقل التي 
�سنوات وتعر�ست   10 اأجنزت قبل حوايل 
تدخل  اأن  دون  مرة  من  اأكرث  يف  للتخريب 

الع�سرات  اأن  ــم  رغ يومنا،  اإىل  اخلــدمــة 
مــن احلــافــالت و�ــســيــارات االأجــــرة تتخذ 
اأو  امل�سافرين  النتظار  مكانا  الطرقات  من 
اإنزالهم، اأما �سكان بلدية راأ�س العيون، فقد 
املحطة  فتح  يف  االإ�سراع  بدورهم  طالبوا 
اجلديدة بعد انتهاء االأ�سغال بامل�سروع منذ 
ببلدية  مطروح  االإ�سكال  ونف�س  �سنوات 
من  مل�ستثمر  م�سروع  يتواجد  اأيــن  اأريــ�ــس، 

اخلوا�س لكنه مل يفتح اأبوابه بعد.
ــت ال تـــزال الــعــديــد من  ــك يف وق يــاأتــي ذل
البلديات دون حمطات لنقل امل�سافرين على 
ثنية  بوزينة،  جا�سر  عني  نقاو�س،  ــرار،  غ
العابد ومنعة وهو ما خلق حالة من الفو�سى 
وعلى هذا االأ�سا�س ينا�سد املعنيون، الهيئات 
املخت�سة ق�سد التدخل واالإلتفات لنداءاتهم 
واإنهاء معاناة التنقل ومواقيتها و اأ�سافوا باأن 
االأمر من �ساأنه كذلك خلق مداخيل للخزينة 
من  احلد  و  عمل  منا�سب  توفري  و  العمومية 

البطالة وتداعياتها ال�سلبية على املجتمع.

عرفت العديد من م�ساتي وقرى دائرة بريكة بباتنة، خلل اليومني املا�سيني، ت�سرب املياه اإىل منازل املواطنني عقب التهاطل الغزير للأمطار ودخول 
بع�سها يف عزلة حقيقية بعد اأن غمرت ال�سيول الطرقات وامل�سالك.

اأق�ساط  بدفع  قاموا  باأنهم  واأو�سحوا 
 ،2014 �سنة  الــعــقــاري  املــرقــي  اإىل 
م�سلحة  رئي�س  مــن  كبري  اإحلـــاح  بعد 
التجهيزات  و  الــ�ــســكــن  مــديــريــة  يف 
تعوي�سهم  واإال  الدفع  على  العمومية 
اأنه بعد دخول  اآخرين، غري  مبكتتبني 
�سكوى  ب�سبب  ال�سجن  العقاري  املرقي 
ت�سليم  مت  ر�سيد،  بدون  �سيكات  حول 
من  باأمر  العقارية  للوكالة  امل�سروع 
�سيودة،  اخلالق  عبد  ال�سابق  الــوايل 
املتبقية،  ــال  ــغ ــس االأ� اإمتــــام  بــغــر�ــس 
كبرية  ن�سبة  اإجنــاز  يف  �سرعت  حيث 
املعنيون  بعدها  ليتفاجاأ  امل�سروع،  من 
االأ�سغال  باإيقاف  الــوايل  حتويل  بعد 
 5 قــرابــة  مــنــذ   امللحوظ  والتماطل 
امل�سروع  هدم  بعد  فيما  ليتم  �سنوات، 
واملوا�سفات،  للمعايري  مطابقته  لعدم 
تطالب  العقارية  الوكالة  ظلت  فيما 
واأن  �سبق  التي  املبالغ  بدفع  املكتتبني 

ــالق جمــددا  ــط مت دفــعــهــا، الأجـــل االإن
التنديد  اإىل  مادفعهم  املــ�ــســروع،  يف 
على  املرقي  يتوفره  ال  ملا  ذلــك،  باأمر 
�سكنية،  م�ساريع  اإجنــاز  �سروط  اأدنــى 
اجلهات  اإىل  االتهام  اأ�سابع  موجهني 
دون  االأخــري  هذا  اجناز  عن  امل�سوؤولة 
حيازته للوثائق التي تفر�سها قرارات 
التقنية  باخل�سائ�س  املتعلقة  وزارية 
املالية املطابقة على اإجناز  وال�سروط 
اإحلاحهم  مع  املدعم،  الرتقوي  ال�سكن 
التهديد  و  الــتــ�ــســبــيــقــات  ـــع  دف عــلــى 

بتعوي�سهم مبكتتبني.
املكتتبون  اإ�ستنكر  ذلــك  جانب  اإىل 
عدم خ�سوع الربنامج ال�سكني للمتابعة 
الغ�س  ثمن  املعنيون  ليدفع  واملراقبة 
امل�سروع  هــدم  مع  وتتبخر  والتماطل 
دومنا  �سكناتهم  اإ�ستالم  يف  اأحالمهم 
على  ذلك  اأمــر  يف  املت�سببني  حما�سبة 

حد قول املكتتبني.

يف  كا�سرو  مبنطقة  مواطنون  طالب 
بلدية ف�سدي�س بوالية باتنة، باإ�سالح 
تو�سيل  خـــالل  مــن  الــكــهــربــاء  �سبكة 

الكوابل.
وينا�سد املعنيون اجلهات الو�سية، ق�سد 
البناء  اإعانات  من  املنطقة  ح�سة  رفع 
الأزمة  جذرية  حلول  واإيجاد  الريفي 
ال�سكن وامل�ساعدة اأكرث فاأكرث ال�ستقرار 
بتخ�سي�س  طــالــبــوا  كــمــا  ــالت،  ــائ ــع ال
املياه  و�سبكة  ال�سحي  لل�سرف  م�ساريع 
كذلك  وااللــتــفــات  لل�سرب  ال�ساحلة 
حلالة الطرقات املهرتئة وتهيئتها، كما 
ت�ساءل املعنيون عن نتائج تقرير اأع�ساء 
قدموا  الــذيــن  ال�سياحة  وزارة  جلنة 

اإىل   2017 �سنة  وتفقد  عمل  زيارة  يف 
ا�ستب�سر  حيث  الطبيعي،  كا�سرو  حمام 
املنطقة  بتحول  خــريا  حينها  ال�سكان 
اإىل  اإ�سافة  ي�سم  �سياحي  قطب  اإىل 
ومرافق  فــنــادق  الطبيعية  املــقــومــات 
منا�سب  وخلق  ال�سواح  جلذب  ترفيهية 
باالإ�سافة  البطالة،  المت�سا�س  عمل 
اإىل دعم املداخيل باخلزينة العمومية، 
االأحـــالم  حـــدود  يتعد  مل  ـــر  االأم لكن 
وعلى  املواطنني  تعبري  ح�سب  واالأمــاين 
هذا االأ�سا�س يجدد املعنيون منا�سدتهم 
التدخل  ق�سد  املحلية  ال�سلطات  لكافة 
ظل  منطقة  كونها  بالقرية  والنهو�س 

وحتتاج فعال اإىل اإلتفاتة جادة.

تالحق  اخلانقة  العط�س  اأزمـــة  تـــزال  ال 
يف  بوزينة  ببلدية  تيزوقاغني  حي  �سكان 
والية باتنة، حيث �ساعف غياب هذه املادة 
�سهر  خالل  ال�سكان  معاناة  من  االإ�ستهالكية 

ال�سيام.
وح�سب املعنيني، اأن م�سكلة التزود بها تفاقم 
ب�سكل كبري يف ال�سنوات االأخرية، اأين تتجدد 
للمياه،  املتكررة  االإنقطاعات  مو�سم  كل  مع 
وتزداد حدتها يف كل مرة، زيادة على ندرتها 
عليها،  الطلب  الإرتفاع  نظرا  االأيــام  هذه  يف 

قطرة  عن  بحث  رحلة  يف  ال�سكان  اأدخل  ما 
ماء، يف ظل عدم اإيجاد حل للم�سكل املطروح 
منذ �سنوات، وهو ما زاد الو�سع �سوءا، لعدم 

جذرية  حللول  وتو�سلهم  امل�سوؤولني  حترك 
ال�سرورية،  احلياة  �سروط  توفري  �ساأنها  من 

على اإعتبار توفري املاء ال�سروب اأبرزها.
باملياه  تزويدهم  على  ــوا  اأحل احلــي  �سكان 
تتفاقم  اأيــن  احلــر،  ف�سل  وقــدوم  خ�سو�سا 
ـــادة احليوية  ــذه امل اأو�ــســاعــهــم مــع نـــدرة ه
التي اأثقل غيابها كاهلهم واأحلق بهم معاناة 
لل�سلطات  املتكررة  نداءاتهم  رغم  مريرة، 
اآذانــا  ال�ساعة  حلد  جتد  مل  والتي  املحلية 

�ساغية.

م�ضري جمهول مل�ضروع 100 �ضكن 
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ال�ضكان يطالبون بالتفاتة 
جادة للم�ضوؤولني

التابع  عي�س  اأوالد  البلدي  الــفــرع  ففي 
بدخول  ال�سكان  تفاجئ  بيطام،  لبلدية 
املجاورة  وم�ساكنهم  حمالتهم  اىل  املياه 
للطريق الوطني رقم 70 يف �سطره الرابط 
على  امــدوكــال،  ومدينة  القرية  هذه  بني 
الرغم من اأ�سغال اإعادة تهيئة هذا الطريق 
انتهت قبل �سهر تقريبا، حيث غمرته املياه 
ولي�س  القرية،  �سكان  ا�ستياء  اأثار  ما  هو  و 
من  الع�سرات  وجد  عي�س  اأوالد  عن  ببعيد 
الغرب  اإىل  الواقعة  القابة  منطقة  �سكان 

اجلنوبي من بلدية بريكة اأنف�سهم يف عزلة 
نتيجة في�سان ال�سد املار عليهم وغمر اأغلب 
بالطريق  تربطهم  التي  الريفية  املمرات 
الرئي�سي على الرغم من اأن هذه املمرات ال 
تزال حديثة عهد، واإن كانت مناطق الظل 
قد نالت ح�ستها من الفي�سانات فاإن اأحياء 
مدينة بريكة هي االأخرى غمرتها االمطار، 
الطرح"  "الجمي  اجلـــواريـــة  فــالــعــيــادة 
الواقعة يف و�سط مدينة بريكة واملال�سقة 
عمريات  �سليمان  اال�ست�سفائية  للموؤ�س�سة 

غمرتها املياه هي االخرى يف حني انفجرت 
مقرة  طريق  يف  ال�سحي  ال�سرف  بالوعات 
للروائح  الكبري  االنت�سار  عنها  نتج  ما  وهو 

الكريهة وو�سولها مل�ساكن ال�سكان.
م�ساكل  ت�سكل  املو�سمية  االمطار  لتبقى 
عوي�سة ل�سكان دائرة بريكة التي ال تزال 
وانعدام  ال�سرف  �سبكات  نق�س  من  تعاين 
واحلماية  االمطار  مياه  ت�سريف  �سبكات 
او  الــعــمــراين  الن�سيج  داخـــل  �ــســواء  منها 

خارجه.

�لأمطار �لأخرية عزلت عدة م�صاتي يف بريك�ة و�أودت بحياة �صخ�صني

فو�صى يعي�صها �لقطاع منذ �صنو�ت 

م�ضاريع الربيكولج والأودية النائمة تهدد 
بفي�ضانات قاتـلة يف باتنة

بلديات دون حمطات للنقل واأخرى طالها التخريب بباتنـة

اأزمة عط�ض خانقة تالحق �ضكان اأحياء يف بوزينة
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منطقة كا�صرو بف�صدي�ش

رفع مكتتبو م�سروع 100 �سكن ترقوي مدعم بحملة 3 بباتنة، نداء اإ�ستغاثة اإىل ال�سلطات الوالئية 
واجلهات املعنية، الإيجاد حل للو�سعية التي يعانون منها منذ �سنوات.

�ملكتتبون دخلو� يف حالة ياأ�ش

يف غياب احللول 

حفيظة. ب



نوارة. ب 

معاوية. �ص

اأم البواقـــي

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

خن�شـــــلة

عبد الهادي. ب

�شطيف

االجتماع �سهد تقدمي عر�س مف�سل 
حول القطاع والعراقيل التي تعرفها 
اأو  االنطالق  عدم  من  الربامج  بع�س 
التاأخر يف ا�ستكمال االأ�سغال، خا�سة 
املــدعــم، فيما مت  الــرتقــوي  يف منــط 
بع�س  االنــطــالق  عــدم  �سبب  ـــاع  اإرج
القانونية  الطبيعة  اإىل  امل�ساريع 
هذا  ويف  املنتقاة  العقارية  لالأوعية 
تعليمات  الوالية،  وايل  وجه  ال�سدد 
�سارمة ب�سرورة اإعادة اختيار اأوعية 
االآجـــال،  اأقـــرب  يف  اأخـــرى  عقارية 
اأي  تـــدارك  �ــســرورة  على  �سدد  كما 
تاأخر يف االأ�سغال ودعى اإىل �سرورة 
لتمكني  ــات  الــور�ــس كــل  بعث  اإعــــادة 
امل�سالح العمومية من توزيع احل�س�س 
اأقرب  يف  امل�ستفيدين  على  ال�سكنية 

االجال.
بلدية  �سكان  جدد  ال�سباق  ذات  ويف 
مطلبهم  خن�سلة،  بــواليــة  املــحــمــل 
قوائم  عــن  ــــراج  االإف يف  بالتعجيل 
امل�ستفيدين من ال�سكن وكذا التجزئات 
ينتظرون  واأنــهــم  خا�سة  ال�سكنية، 
وذكروا  طويلة،  �سنوات  منذ  العملية 
يف  وهــذا  غام�سة  مازالت  ــور  االأم اأن 
حلد  القوائم  عن  االإفــراج  عدم  ظل 

وت�سرر  طويلة  مدة  مرور  رغم  االآن 
جراء  الو�سعية  هــذه  من  املواطنني 
كاهلهم،  اأثقلت  التي  الكراء  تكاليف 
خا�سة اأنهم كانوا يعلقون اأماال كبريا 
تخرجهم  �سكنات  عــلــى  للح�سول 
املواطنون  طــالــب  اأيـــن  املــعــانــاة،  مــن 
وعلى  واملحلية  الوالئية  ال�سلطات 
الوالية  ووايل  البلدية  رئي�س  راأ�سها 
تاريخ  الــتــدخــل وحتــديــد  بــ�ــســرورة 
يف  امل�ستفيدين  قــوائــم  عــن  الك�سف 

خمتلف ال�سيغ.
اأكدت  املحمل،  بلدية  بدورها م�سالح 

على اأن العمل جاري ومتوا�سل من اأجل 
للم�ستفيدين  النهائية  القوائم  اإعداد 
من ال�سكن ب�سيغة العمومي االيجاري، 
القوائم  عــن  االإعــــالن  عملية  لتتم 
رم�سان  �سهر  نهاية  بعد  والــتــوزيــع 
الف�سيل، وقالت اأن احتحاج املواطنني 
التي  املعاناة  يعك�س  وهو  م�سروع  حق 
ال�سرب  �سرورة  اإىل  ودعت  يعي�سونها 
عديد  متــلــك  الــبــلــديــة  م�سالح  الأن 
التكفل  و�سيتم  وامللفات  االإن�سغاالت 
اأقرب  يف  ال�سكنية  ال�سيف  مبختلف 

االٱجال.

احلركة  الثاين  لالأ�سبوع  تتوا�سل 
الطورين  ــاتــذة  الأ�ــس االحتجاجية 
االبتدائي واملتو�سط بوالية خن�سلة، 
االأ�ساتذة  لها  اأراد  التي  وهي احلركة 
الفتكاك  مفتوحا  اإ�سرابا  تكون  اأن 
والتي  �سنوات  منذ  العالقة  املطالب 
�سيا�سة  احلــكــومــة  جتاهها  مــار�ــســت 
ن�سبة  جتـــــاوزت  ــــن  اأي "ال�سمت" 
 72 ال  خن�سلة  بــواليــة  االإ�ـــســـراب 

البلديات  عديد  م�ستوى  على  باملائة 
دون اأن حترك اجلهات املعنية �ساكنا.

امل�ستقلة  النقابات  بيان  اأن  ــم  ورغ
حركة  �سن  ت�سمن  الرتبية  لقطاع 
احـــتـــجـــاجـــيـــة لـــثـــالثـــة اأيــــــــام يف 
اأيام  بها  الدخول  واملرتقب  االأ�سبوع 
اجلـــاري،  ال�سهر  مــن   12/11/10
االأ�سبوع  بـــوادرهـــا  انطلقت  ــتــي  وال
املا�سي، كما ت�سمن بيان احتاد نقابات 

التوقف  خن�سلة  لــواليــة  الــرتبــيــة 
مـــاي مــع تنظيم   4 يـــوم  الــعــمــل  عــن 
مديرية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
اأيام  اإ�ــســراب  يف  والــدخــول  الرتبية، 
دخلوا  االأ�ساتذة  فاإن  ماي   11/10
ومــنــذ االأ�ــســبــوع املــا�ــســي يف اإ�ــســراب 
ــن خــاللــه وح�سب  م اأكـــــدوا  مــفــتــوح 
املطالب  اأن  نيوز  ــالأورا�ــس  ل ت�سريح 

توؤخذ وال تعطى.

وموظفي  ـــون  واإداري االأ�ساتذة  ورفــع 
قطاع الرتبية مطالب عديدة ت�سب يف 
جمملها يف اإطار حت�سني االإطار املعي�سي 
للموظف، الذي يعاين من انهيار القدرة 
ال�سرائية اإ�سافة اإىل االحتقان الكبري 
الرتبية  قطاع  موظف  يعي�سه  ــذي  ال
مبختلف  بـــالـــذات،  خن�سلة  ــة  ــوالي ب
االأ�سالك والرتب جراء متاطل الوزارة 

يف حتقيق املطالب.

يعي�س �سكان امل�ساتي التابعة اإقليميا 
عني  بدائرة  تومغني  الهن�سري  لبلدية 
التي  الفي�سانات  تهديد  حتت  كر�سة، 
املجمعات  على  خطرا  ت�سكل  اأ�سحت 
ال�سكنية القريبة من االأودية، خا�سة 
الهن�سري  م�ساتي  مــن  كبري  عــدد  واأن 
ما  �سرعان  والتي  بــاالأوديــة  حميطة 
جترف �سيولها عند كل ت�ساقط غزير 

لالأمطار.
الهن�سري  لبلدية  الــبــلــدي  املجل�س 
املنطقة حتوي على  اأن  اأ�سار  تومغني، 
عدد من االأودية اخلطرية، ما ي�ستلزم 
ا�ستعجالية،  تقنية  درا�ــســات  اجنــاز 

لالنطالق يف عملية تنظيفها وحماية 
منها،  القريبة  ال�سكنية  املجمعات 
الفي�سانات،  خطر  يف  الوقوع  لتفادي 
هذا وقد مت خالل ال�سدا�سي االأول من 
للم�سالح  تقارير  اإر�سال   2020 �سنة 
الوالئية حتوي درا�سة �ساملة لكيفية 
"ك�سبارين"  م�ساتي  �سكان  حماية 
و"غوبال"،  خلبة"  "هن�سري  وم�ستة 
اأ�سحت  التي  الفي�سانات  خطر  مــن 
الهاج�س االأكرب اأمام �سكان امل�ساتي، يف 
قبل  من  امل�سروع  على  املوافقة  انتظار 

امل�سالح املخت�سة بوالية اأم البواقي.

امل�سالح  مبديرية  موؤخرا  انطلقت 
امل�سالح  مــع  بالتن�سيق  الفالحية 
الــوالئــيــة واجلـــهـــات املــخــتــ�ــســة، يف 
حميطات  ـــاز  اجن اإمــكــانــيــة  درا�ــســة 
التقيد  الفالحني  لتجنيب  لل�سقي 
واأن  خــا�ــســة  االأمـــطـــار،  بــتــ�ــســاقــط 
الن�ساط الفالحي بوالية اأم البواقي 
اأ�سحى رهينة كميات ت�ساقط االأمطار 
عند كل مو�سم فالحي، والتي اأ�سحت 
ال�سنوات  مع  باملقارنة  جــدا  �سئيلة 
املا�سية، ما يتطلب اال�ستنجاد بحلول 

بديلة ملياه االأمطار.
مبديرية  م�سوؤولة  م�سادر  وك�سفت 
ــة  ــس ــدرا� ــاء ال ــه ــت ــة، عـــن ان ــالح ــف ال

حميطات  باجناز  اخلا�سة  التقنية 
احلرملية  بلديات  م�ستوى  على  �سقي 
ال�سعودي،  وبــوغــرارة  كر�سة  وعــني 
الو�سية  اجلهات  على  عر�سها  ليتم 
�سمن  وت�سجيلها  عليها  للم�سادقة 
بال�سنة  اخلــا�ــســة  التنمية  بــرامــج 
موؤخرا  انطلقت  وقــت  يف  اجلــاريــة، 
حميطات  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ــال  ــغ ــس االأ�
وبئر  نعمان  �سوق  ببلديتي  ال�سقي 
ــي جتــــاوزت الــــ 60  ــت الــ�ــســهــداء وال
باملائة، وذلك من اأجل حت�سني جودة 
خمتلف  مواجهة  و  الفالحي،  املنتوج 
الظروف املناخية التي تواجه والية 

اأم البواقي.

عني  مبدينة  ال�سكنية  امل�ساريع  تواجه 
لتاأخر  اأدت  اإداريـــة  عراقيل  البي�ساء 
اال�سمية  القوائم  عن  االإعــالن  عملية 
اإىل  تــ�ــســل  حــ�ــســة  مــن  للم�ستفيدين 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   1200
االيجاري، والتي ينتظرها �سكان املدينة 

منذ اأزيد من 7 �سنوات.
وا�ستنكر مئات املواطنني تاأخر امل�سالح 
ـــــالن عـــن الــقــوائــم  املــخــتــ�ــســة يف االإع
ال�سكنات  مــن  للم�ستفيدين  اال�سمية 

بها  االأ�سغال  انتهاء  رغم  االجتماعية، 
ال�سبكات احليوي،   كليا وربطها مبختلف 
منذ ما يتجاوز ال�سنة وكذا انتهاء عملة 
قوائم  يف  بالتحقيق  اخلا�سة  اللجنة 
بلدية  ا�ستفادت  وقد  هذا  امل�ستفيدين، 
عني البي�ساء خالل ال�سنوات املا�سية من 
التوزيع،  تنتظر  �سكنية  وحدة   1700
م�ستوى  على  التحقيق  عملية  وا�ستكمال 
بح�سة  للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 
يتم  مل  لكن  �سكنية،  وحـــدة   1200

االإعالن عنها بعد الأ�سباب جمهولة.
ويف ذات املو�سوع، جتاوزت عدد امللفات 
املودعة على م�ستوى دائرة عني البي�ساء 
ال�سكن  لطالب  ملف  األــف   18 من  ــد  اأزي
 1200 ح�سة  يجعل  مــا  االجــتــمــاعــي، 
باملقارنة  جــدا  �سئيلة  �سكنية  وحــدة 
م�ستوى  على  املودعة  الطلبات  عدد  مع 
بلدية عني البي�ساء، لالإ�سارة، فقد عرف 
البي�ساء  عني  مبدينة  البلدي  املجل�س 
التي  الق�سايا  ب�سبب  موؤخرا،خما�سا 

باملجل�س  املنتخبني  من  عدد  فيها  تورط 
العدالة  الأروقة  جلرهم  اأدى  ما  البلدي 
وفر�س الرقابة الق�سائية عليهم، حلني 
ا�ستكمال التحقيقات االأمنية يف الق�سايا 
ا�ستغالل  و�سوء  الف�ساد  بتهم  املتعلقة 
ما  مربرة،  غري  امتيازات  ومنح  الوظيفة 
املجل�س  رئي�س  من�سب  على  للتناوب  اأدى 
�ساهم  ما  مــرات،  لثالث  البلدي  ال�سعبي 
ال�سفقات  مــن  عـــدد  اإمتــــام  تــاأجــيــل  يف 

واملناق�سات االإدارية.

تعرف خمتلف امل�ساريع ال�سكنية بوالية خن�سلة، تاأخرا يف عملية االإجناز وهو ما جنم عنه عدم متكني امل�ستفيدين من �سكناتهم 
يف اٱجالها املحددة ، ما جعل ال�سلطات الوالئية جتتمع ملناق�سة ملف ال�سكن مبختلف �سيغه بح�سور خمتلف اجلهات املعنية، 

على غرار روؤ�ساء الدوائر والبلديات والقائمون على قطاع ال�سكن.

بعد تعر�ش زميلهم لإعتد�ء ج�صدي 

بعد رف�ش ملفات 10 �أحز�ب و11 �صخ�صية

يف غياب م�صاريع �حلماي�ة
يف ظل �صح مياه �لأمطار خالل �ل�صنو�ت �لأخرية

رغم تو��صل �ملقاطع�ة 

تبذير و�إ�صر�ف مو�ز�ة 
مع �صهر رم�صان

ــم عــــدد مـــن مـــــدراء املـــدار�ـــس  ــظ ن
اجلنوبية  البلديات  يف  االإبتدائية 
من والية �سطيف، وقفة اإحتجاجية 
من  االأبــطــال  ق�سر  بلدية  مقر  ــام  اأم
اجل�سدي  باالإعتداء  التنديد  اأجــل 
الذي تعر�س له مدير اإبتدائية �سعد 
اهلل احلاج ببلدية ق�سر االأبطال من 
طرف عامل يف هذه املوؤ�س�سة، وطالب 
املحتجون ب�سرورة حتويل العامل نحو 
االإجــراءات  واإتخاذ  اأخــرى  موؤ�س�سة 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من  الالزمة 

ممثلة يف البلدية.
تذمرهم  ــن  ع املــحــتــجــون  واأعـــــرب 
رف�س  ظل  يف  احلالية  الو�سعية  من 
ح�سب  االأبــطــال  ق�سر  بلدية  رئي�س 
ــل نحو  ــام ــع ال ــل  ــوي تــ�ــســريــحــهــم حت
�سالحية  اأن  ــم  رغ اأخـــرى  موؤ�س�سة 

وعرفت  عاتقه،  على  تقع  التعيني 
من  املنظمة  االإحتجاجية  الوقفة 
ملديري  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  طـــرف 
من  عدد  تواجد  االإبتدائية  املدار�س 
وملان  عني  بلديات  من  املدار�س  مدراء 

وق�سر االأبطال.
خالل  �سعارات  عدة  املحتجون  ورفع 
املطالبة  اأجــــل  مـــن  ــة  ــف ــوق ال ـــذه  ه
لتفادي  بحذافريه  القانون  بتطبيق 
م�ستقبال،  الت�سرفات  هذه  مثل  تكرار 
كما مت تنظيم وقفة اإحتجاجية اأمام 
ومن  احلاج،  اهلل  �سعد  اإبتدائية  مقر 
االأبطال  ق�سر  بلدية  رئي�س  جانبه 
اإ�ستقبل ممثلني عن املدراء املحتجني، 
حيث مت درا�سة املطالب املرفوعة مع 
يف  الق�سية  لهذه  حلول  عن  البحث 

اأقرب وقت ممكن. 

ب�سطيف  ــة  االإداري املحكمة  ف�سلت 
عدد  طــرف  من  املقدمة  الطعون  يف 
الراغبني يف الرت�سح لالإنتخابات  من 
جوان   12 يــوم  املقررة  الت�سريعية 
عدد  رف�س  مت  اأن  بعد  وهــذا  القادم 
ال�سلطة  ــدى  ل املــقــدمــة  املــلــفــات  مــن 
لالإنتخابات،  امل�ستقلة  الــوطــنــيــة 
ورف�ست ال�سلطة امل�ستقلة لالإنتخابات 
م�ستوى  عــلــى  اأحــــزاب   10 مــلــفــات 
والية �سطيف وهذا ب�سبب عدم بلوغ 
الن�ساب القانوين للتوقيعات، يف حني 
مت رف�س ملفات 11 راغبا يف الرت�سح 
يف قوائم االأحزاب واالأحرار الأ�سباب 

خمتلفة.
وح�سب االأحكام ال�سادرة من طرف 
قبول  مت  فقد  االإداريـــــة  املحكمة 
رئي�س  ــرف  ط مــن  املقدمة  الطعون 
ف�سال  ح�ساين  توفيق  العلمة  بلدية 
عن النائب الربملاين ال�سابق فرحات 
اأي�سا  املقبولة  الطعون  ومن  اأرغيب، 
جعفر  علي  املرت�سح  من  املقدم  ذلك 

قبال،  كمال  ح�سمي،  في�سل  توفيق، 
من  املقدمة  بالطعون  يتعلق  وفيما 
طرف االأحزاب فقد مت قبول الطعن 
التجديد  حـــزب  طـــرف  مــن  ــقــدم  امل

اجلزائري.  
من  املقدم  الطعن  رف�س  مت  حني  يف 
الكرمي  عبد  ال�سابق  الربملاين  طرف 
عزيز  بني  بلدية  ورئي�س  �سف�ساف، 
الرئي�س  عــن  ف�سال  قــريــدي،  عمر 
ورئي�س  اأزال  عــني  لبلدية  ال�سابق 
رف�س  مت  كما  االأبطال،  ق�سر  بلدية 
الرئي�س  طــرف  مــن  املــقــدم  الطعن 
تومي  الــعــلــمــة،  لــبــلــديــة  الــ�ــســابــق 
وبهلول  الــديــن  نــور  مــدين  ح�سني، 
عبد احلميد، ومن املنتظر اأن تك�سف 
املندوبية الوالئية لل�سلطة الوطنية 
القوائم  عن  لالإنتخابات  امل�ستقلة 
النهائية املعنية بامل�ساركة يف املوعد 
يف  الف�سل  بعد  الــقــادم  االإنتخابي 
املحكمة  طــرف  مــن  الطعون  جميع 

االإدارية.

توا�سل اإرتفاع 
اللحوم  اأ�سعار 
عرب  البي�ساء 
الـــقـــ�ـــســـابـــات 
ــدة يف  ــواج ــت امل
�سطيف،  والية 
ليتجاوز ال�سعر 
عتبة 400 دج 
لــلــكــيــلــوغــرام 
الواحد بزيادة 

التي  ــعــار  االأ�ــس مــع  مــقــارنــة  ن�سبية 
رم�سان  �سهر  بداية  مع  مطبقة  كانت 
الكرمي والتي تراوحت بني 300 اإىل 
350 دج، قبل اأن تقفز االأ�سعار ب�سكل 
مع  الفارطة  ال�ساعات  خالل  مفاجئ 
خالل  لالأ�سعار  اأكــرب  اإرتــفــاع  ترقب 
الفرتة التي ت�سبق حلول عيد الفطر 
على  الطلب  يت�ساعف  حيث  املبارك 

اللحوم البي�ساء.
اللحوم  مــقــاطــعــة  تــوا�ــســل  ورغـــم 
وا�سعة  �سريحة  طرف  من  البي�ساء 
االإرتفاع  ب�سبب  املواطنني  طرف  من 
االأ�سعار  اأن  اإال  اأ�سعارها  يف  الكبري 
تبقى مرتفعة وهو االأمر الذي برره 
العر�س  برتاجع  الق�سابات  اأ�سحاب 
يف الفرتة احلالية رغم ت�سويق كميات 

من الدجاج من 
طرف ال�سلطات 
�سابق،  يف وقت 
ـــت  ـــب ـــب ـــس ـــ� وت
ــــــعــــــار  االأ�ــــــس
املــــرتــــفــــعــــة 
ــــــدجــــــاج  ــــــل ل
ــــع  ــــراج ت يف 
الكثري  ن�ساط 
مـــن اأ�ــســحــاب 
كميات  ت�سويق  ظــل  يف  الق�سابات 
كان  ما  عك�س  املــادة  هــذه  من  قليلة 
خالل  رمــ�ــســان  �سهر  ــالل  خ حا�سال 

ال�سنوات الفارطة
ــت اأ�ــســعــار  ــرف ــب اأخــــر ع ــان ـــن ج وم
يف  ن�سبيا  اإ�ستقرارا  احلمراء  اللحوم 
االأ�ــســعــار وتــراوحــت مــا بــني 1200 
الواحد  للكيلوغرام  دج   1600 اإىل 
التي  االأ�سعار  وهي  العجل،  حلم  من 
معقولة  اأنها  الق�سابات  اأ�سحاب  يرى 
مع  ح�سلت  التي  االأزمــة  رغم  للغاية 
�سريان قرار  �سهر رم�سان بعد  بداية 
منع ذبح اأنثى البقر والغنم يف املذابح 
يف  اإ�سطراب  ح�سول  يف  ت�سبب  مما 
التموين باللحوم احلمراء مع بداية 

ال�سهر الف�سيل.

ــ�ــســة  ــح املــوؤ�ــس ــال كــ�ــســفــت مــ�ــس
الردم  مراكز  لت�سيري  العمومية 
عن  خن�سلة   ــة  ــوالي ل التقني 
 1200 يقارب  ما  رمــي  ت�سجيل 
يوميا  اخلــبــز  مــــادة  مـــن  ــغ  كــل
حاويات  يف  اأنــواعــهــا  مبختلف 
القمامة اأو بجانبها خالل ال�سهر 
الف�سيل، والتي اعتربتها م�سالح 
مقارنة  كبرية  كميات  املوؤ�س�سة 
من  يوميا  امل�ستهلكة  بالكميات 

هذه املادة.
امل�سالح،  ذات  ــت  ــع اأرج وقـــد   
ارتفاع  اإىل  اخلبز  رمــي  تزايد 
�سهر  خــالل  اال�ستهالك  ن�سبة 
من  بالرغم  الف�سيل،  رم�سان 
مت  التي  التح�سي�سية  احلمالت 
تنظيمها بالتن�سيق مع اجلمعيات 
الــفــاعــلــة يف هـــذا املــجــال حلث 
التحلي  �سرورة  على  املواطنني 
من  ح�ساري  اإ�ستهالكي  ب�سلوك 
خالل اإقتناء الكميات امل�ستهلكة 
اأنها مل تاأتي بنتيجة  اإال  يوميا، 
اإيجابية ودعت ذات امل�سالح اىل 

�سرورة تر�سيد اال�ستهالك.

ور�ضات �ضكنية �ضبه م�ضلولة بخن�ضلة

اأ�ضاتذة الطورين البتدائي واملتو�ضط بخن�ضلة على �ضفيح �ضاخن

عراقيل توؤخر ت�ضليم م�ضاريع �ضكنية يف اآجالها باأم البواقي

مديري املدار�ض يحتجون ويطالبون 
بتدخل ال�ضلطات املحلية ب�ضطيف  

املحكمة الإدارية تقبل طعون 5 
مرت�ضحني لالإنتخابات الت�ضريعية 

م�ضاتي تواجه خطر الفي�ضانات 
بالهن�ضري تومغني

نحو اإن�ضاء حميطات لل�ضقي 
اأ�ضعار الدجاج توا�ضل الإرتفاع الفالحي باأم البواقي

واإ�ضتقرار يف اأ�ضعار اللحوم احلمراء 

رمي اأزيد من 
من  قناطري   10
اخلبز يوميا يف 
القمامة بخن�ضلة

�ل�صلطات �لولئية تناق�ش خمتلف �لعر�قيل �لتي تو�جه ملف �ل�صكن مبختلف �صيغه

�لإ�صر�ب متو��صل لالأ�صبوع �لثاين

فيما يعي�ش طالبو� �ل�صكن على �أع�صابهم
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News

يف نور �آية
ال�صيام خري معني على تقوى املوىل تبارك وتعاىل 

رجاء رحمته وطمعا يف ثوابه
" لََّك  َناِفَلًة  ِبِه  ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  " َوِمَن 

�ملكتبة �لإ�سالمية
خمت�ضر كتاب قيام الليل ويليه خمت�ضر كتاب قيام رم�ضان 

اإعداد:�سماح خميلي

بالإميان نرتقي اإميانيةخ����������واطر

�أدعوين 
��ستجب 

لكم



�لطماطم غذ�ء ودو�ء

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

زاوية من نور
اإن ين�صركم الله فال غالب لكم واإن يخذلكم فمن ذا الذي ين�صركم 

طلحة بن عبيد اهلل ر�صي اهلل عنه..
جار ر�صول اهلل يف اجلنة
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ال�شابقون..
ال�شابقون

رم�صان..املدر�صة اجلامعة

لي�ش من �لرب �ل�صيام يف �ل�صفر

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

ح�سام الدين.ق

االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  انتف�ست 
بني  بلدية  مــع  ت�سامنا  اجلــزائــر  يف 
�سليمان بوالية املدية، بعد اأن تعر�ست 
لفي�ساناتاأ�سفرت ح�سب ح�سيلة اأولية 
اأم�س االأول اإىل هالك اأربعة اأ�سخا�س، 
اأبرزها  املادية  اخل�سائر  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  �ــســيــارة،  مــن   اأكـــرث  تــ�ــســرر 
ملنازل  ال�سيول اجلارفة  اإجتياح  جانب 

املواطنني واملحالت التجارية. 
ــل  الــتــوا�ــس مـــواقـــع  رواد  وتــــــداول 
ــورا ملــخــلــفــات هذه  ــس االجــتــمــاعــي، �
الكارثة التي حركت قلوب اجلزائريني 
ووحدتهم يف هذه املحنة االأليمة التي 
قدموا  حــيــث  ــة،  ــدي امل ب�سكان  حــلــت 
هذه  ل�سحايا  اخلــالــ�ــســة  تــعــازيــهــم 
وت�سامنهم  تاآزرهم  واأبــدوا  احلادثة، 
الإخوانهم،واإن�سبت املن�سورات املتداولة 
االإجتماعي  التوا�سل  املن�سات  عرب 
الفي�سان  لوقوع  االأوىل  ال�ساعات  منذ 
واالإعالن عن اأوىل �سحية اإىل موا�ساة 
املت�سررين، يف حني كانت �سورة اإجتياج 

اأكرث  للم�ساجد  الطوفانية  االأمــطــار 
اإليه  اآلت  عما  وتعبريا  تداوال،  ال�سور 
املدية التي اأبكت ماليني اجلزائريني. 
التوا�سل  مــواقــع  ن�سطاء  وتــقــا�ــســم 
عا�ستها  التي  الرعب  ليلة  االإجتماعي 
اجلميع  وترقب  �سليمان،  �سي  بلدية 
االأليمة،  احلــادثــة  هــذه  م�ستجدات 
القنوات  اأخبارها مبواقع  حيث حازت 
االإخبارية اأكرب ن�سبة م�ساهدة، واأبدى 
اجلثث  على  ال�سديد  حزنهم  املتابعون 
التي يعرث عليها يف كل مرة، حيث بكى 
الفي�سانات  حلادثة  واأملــا  دما  اجلميع 
اإىل  املحلية  بال�سلطات  دفعت  التي 
م�ستوى  عــلــى  اأزمــــة  خلية  تن�سيب 
الوالية ملتابعة اآخر التطورات، والتي 
ت�سرياأ�سبابها اإىل اإرتفاع من�سوب املياه 
ال�سبب يف ت�سرر  ما كان  بواد بوكراع، 

�سكان املنطقة.
ــل  ــتــوا�ــس ال ـــع  ـــواق م رواد  و�ــــســــارك 
على  ان�سبت  دعــــوات  االجــتــمــاعــي، 
ــة  ــدي ــظ و�ــســالمــة مــواطــنــي امل ــف ح

عن  معربين  ــة،  االأزم هذه  وجتاوزهم 
لفي�سان  جمددا  التعر�س  من  خوفهم 
تدخالت  �سور  �سنعت  اآخــر،بــدورهــا 
تعاطفا  املــدنــيــة  احلــمــايــة  عنا�سر 
يف  مهامهم  �سعوبة  مع  ال�سيما  كبريا 
لتعت�سر  النوع من احلــوادث،  مثل هذا 
ال�سورة  على  اجلزائريني  قلوب  كل 
املوؤملة والقا�سية التي تعي�سوها مدينة 

املدية.
التوا�سل  مــواقــع  رواد  واأبــــدى  هــذا 
للت�سامن  اإ�ستعدادهم  االإجــتــمــاعــي 
وجندة اإخوانهم يف هذه املحنة االأليمة 
تعليقاتهم-  -ح�سب  ت�ستدعي  التي 
عاجلة  اإن�سانية  م�ساعدات  تقدمي 
باأوقات  ميـــرون  الــذيــن  للمت�سررين 
ع�سيبة ال�سيما واأن احلادثة تزامنت 
االأمر  مايتطلب  الف�سيل،  ال�سهر  واأيام 
املــاأوى  تاأمني  غــرار  على  بهم  التكفل 
منهم  تعبريا  االإفطار،  وجبات  وتوفري 
مدينة  يف  الإخــوانــهــم  موا�ساتهم  عــن 

املدية. 

ن�سطاء مواقع التوا�سل الإجتماعي ي�ساندون 
�سحايا في�سانات املدية 

فاي�سبوكيات

مــن حيــث  كبــري  بتنــوع  تزخــر، اجلزائــر 
االأطبــاق التقليديــة التــي تقــدم يف الكثري 
مــن املنا�ســبات علــى غرار ال�ســهر الف�ســيل، 
فمعظم ربات البيوت يف�سلن بع�س االأطباق 
علــى غريهــا، نظرا ملذاقهــا املتميــز، ناهيك 
على اأنها تعرب عن ثقافة عريقة �ســيما وان 
املطبــخ اجلزائــري يعتــرب مــن بــني املطابخ 
التي تعتمد على الب�ســاطة �ســواء من حيث 

املكونات اأو من حيث التح�سري.
ولعــل مــن اأبــرز تلــك االأطبــاق التقليديــة 
املقدمة خا�ســة خالل ال�سهر الف�سيل،طبق 
يتميــز  اأكلــة  عــن  عبــارة  وهــو  "املثــوم" 
بتقدميها �ســكان منطقة الو�سط اجلزائري 
يف العا�ســمة والبليدة وغريها ولكن هذا مل 
مينع اأبدا اأن يكون حا�سرا على معظم موائد 

اجلزائريني خا�سة يف هذه املنا�سبة. 
واليتطلب حت�ســري املثوم الكثري من الوقت، 
كمــا اأنــه ال يحتــاج اإىل الكثــري مــن اجلهــد 
اأيــن يعتمد يف طهيــه على قلي قطــع اللحم 
اأو الدجــاج مــع القليــل من الزبــدة والزيت 
واي�ســا الب�ســل والثــوم جيــدا ثــم اإ�ســافة 
وراأ�ــس  االأ�ســود  والفلفــل  كامللــح  التوابــل 
احلانــوت، لتــرتك جميــع تلــك املــواد علــى 
نــار هادئة حتــى يتتبــل اللحــم او الدجاج 
جيدا لي�ساف بعدها احلم�س الذي مت نقعه 
ليلة كاملة يف املاء حتى ين�ســج ب�سهولة ثم 
ي�ســاف املــاء تدريجيــا ليــرتك املــرق حتى 
ين�ســج ب�ســكل جيــد، ويف اإنــاء اآخر نح�ســر 
تتبليلــة اللحــم املفــروم والتــي تعتمد على 

امللــح الفلفــل االأ�ســود والقليــل مــن الب�ســل 
والثــوم واملعدنو�س ومنــزج كل تلك املكونات 
مــع اللحــم املفــروم لن�ســنع منــه كويــرات 
متو�ســطة احلجم ون�ســعها يف املــرق بعد اأن 
ين�سج اللحم او الدجاج ونرتكه ب�سع دقائق 

ويقدم الطبق مزينًا بالليمون واملعدنو�س. 
جديــر بالذكر اأن طبــق املثوم كان وال يزال 
يقدم يف االأعرا�س العا�سمية، ف�سال على اأن 
ق�ســته تعــود اإىل اأن رجــال قام باإ�ســتدعاء 
اأحد اإخوته الذي كان م�ســافرا منذ �سنوات 
طويلــة اإال اأن زوجتــه اإحتارت ماذا حت�ســر 
على الع�ســاء بالرغــم من اأن زوجها اإ�ســرتى 
جميــع امل�ســتلزمات، كما اأن ال�ســيف اأراد ان 
يجــرب طبقــا خمتلفــا باالإ�ســافة اإىل انــه 

يحــب التوابــل وطعمهــا القــوي واأن يكــون 
ملــيء باأنواع اللحم فكان له ذلك، اين قامت 

الزوجة بتح�سري طبق املثوم الأول مرة.

�ملكلفة بالإعالم و�لت�صال بوكالة كنا�ش خن�صلة �آ�صيا �صكيو:

طبق "املثوم" عراقة و�سخاء على موائد 
اجلزائريني يف املنا�سبات 

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

ال�سيدة �سكيو اأ�سيا من مواليد 03اوت 1978 
بوالية خن�سلة، متح�سلة على �سهادة لي�سان�س 
يف  االت�سال  تخ�س�س  واالت�سال  االعالم  يف 
 ،2001 �سنة  عنابة  جامعة  من  التنظيمات 
ما�سرت يف االعالم واالت�سال تخ�س�س �سمعي 
 ،2019 �سنة  خن�سلة  جامعة  مــن  ب�سري 
واالت�سال  واالعالم  اال�سغاء  خلية  م�سوؤولة 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  بال�سندوق 
�سنة  منذ  خن�سلة  وكالة  االجـــراء  للعمال 
2003، لديها خربة يف جمال االعالم، �ساركت 
يف العديد من امللتقيات االعالمية واحل�س�س 
ال�سمان  تخ�س  موا�سيع  ــول  ح ــة  ــي االذاع
متزوجة  التعوي�س،  واجــراءات  االجتماعي 
وام لطفلتني ماريا و�سيلني، جنحت يف امتحان 
ملحق اإعالمي الذي اأجري باملديرية العامة 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق 
عليها  يطلق  عكنون،  بنب  االجـــراء  للعمال 
اجليدة  لعالقتها  نظرا  اجلماهري  حمبوبة 
الوالية،  وخارج  داخل  واالحبة  الزمالء  مع 
درد�سة  يف  رم�سان  يف  يومياتها  عن  حدثتنا 

لطيفة.
يف  اإعالميون  من  العدد  هــذا  �سيفة  وتقول 
ال  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  املطبخ:"يومياتي 
تختلف كثريا عن باقي الن�ساء اجلزائريات، 
اأق�سي  فاأنا  والغفران  العبادة  �سهر  اأنه  ومبا 
اأداء ال�سلوات ال �سيما �سالة  معظم وقتي يف 
البيت  يف  الكرمي  القراآن  وقــراءة  الرتاويح 
ال�سالة،  ال�سغار  بناتي  تعليم  حماولة  مع 
م�سوؤوليات  ــدي  ول عاملة  امـــراأة  انني  ومبــا 
مهنية كثرية اأحاول دائما التوفيق بني عملي 
االإدارة  ففي  البيت،  يف  وعملي  االدارة  يف 
من  اأحــــاول  ــه  وج اأكــمــل  على  بعملي  اقـــوم 
واإعالمه،  االجتماعي  املوؤمن  خدمة  خالله 

احل�سول  غاية  اإىل  ومرافقته  وتوجيهه 
على م�ستحقاته وفق ما ين�س عليه القانون، 
التي  امليدانية  اخلــرجــات  اإىل  باالإ�سافة 
مناطق  اإىل  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  بها  اأقوم 
التنمية  ووكــالــة  اإطــاراتــنــا  رفــقــة  الــظــل 
الطبية  امل�ساعدات  كل  لتقدمي  االجتماعية 
واالجتماعية، التكفل االأجنع بكل عرائ�سهم 
وال�سماع الن�سغاالتهم واالأخذ بعني االعتبار 
كل االقرتاحات املقدمة من طرفهم، وجمال 
عملي وا�سع و�ساق كما تعلمون اأنني اعالمية 
بكل  املعلومة  ايــ�ــســال  هــو  الــوحــيــد  وهـــديف 
م�سداقية اإىل كافة �سركائنا وموؤمنينا حول 
ال�سيما  ال�سندوق  يقدمها  التي  اخلــدمــات 
التي  اجلديدة  االلكرتونية  اخلدمات  منها 
والت�سغيل  العمل  وزارة  قطاع  يف  ادراجها  مت 
خالل  من  اأ�سعى  االجتماعي،كما  وال�سمان 
ال�سمان  م�ستعملي  كل  اأعرف  اأن  هذا  جمايل 
التي  والواجبات  احلقوق  بكل  االجتماعي 
املمنوحة  االمتيازات  وكذا  منها  ي�ستفيدون 

لهم للتخفيف من االجراءات االإدارية.
ت�سيف املتحدثة: "وبعد انتهاء فرتات العمل 
ينتظرين  عمالاآخر  الأجد  منزيل  اإىل  اأعود 
وهو الطبخ يف هذا ال�سهر الف�سيل فاأنا اأ�سعى 
دائما اإىل اإعداد اأف�سل واألذ االأطباق لعائلتي 
ماريا  وبناتي  الــزوج  من  املتكونة  ال�سغرية 
و�سيلني، كما اقوم باإعداد احللويات اخلا�سة 
اأمورنا  حول  وندرد�س  جنتمع  اأين  بال�سهرة 
اإىل ذلك وبعد االنتهاء  العائلية، باالإ�سافة 
من الطبخ اأقوم مب�ساعدة بناتي يف مراجعة 
فاأنا  لهما،  املقدمة  التمارين  وحل  درو�سهما 
التالميذ  مــن  جعلهما  اإىل  جــاهــدة  اأ�ــســعــى 
املتفوقني، كما اليفوتني االطالع على مواقع 
الفاي�سبوك،  ال�سيما  االجتماعي  التوا�سل 
حيث ادرد�س من خالله مع زميالتي يف العمل 
هذا  خالل  واحــدة  كل  يوميات  على  للتعرف 

ال�سهر الف�سيل.
"اقوم كذلك بالت�سوق ل�سراء ما لذ وطاب من 
واملحالت  االأ�سواق  يف  املعرو�سة  املنتوجات 
والفواكه  احللويات  اأف�سل  وانــنــي  خا�سة 
زيارة  تفوتني  وال  ال�سهر،  هذا  يف  املتنوعة 
على  العزيزة  والدتي  واأن  خا�سة  العائلة 
من  اخلروج  بعد  ولهذا  لوحدها  تعي�س  قلبي 
العمل اقوم بزيارتها والدرد�سة معها خا�سة 
الرحمة  �سهر  هو  الف�سيل  ال�سهر  هــذا  واأن 
التلفاز  حتى  العائلة،  �سمل  ومل  والغفران 
لديه ح�سة خالل يومياتي يف رم�سان، فبعد 
بع�س  اأتابع  والتنظيف  الطبخ  من  االنتهاء 
تقوي  التي  الدينية  واحل�س�س  امل�سل�سالت 
باالأعمال  القيام  على  وت�ساعدنا  امياننا  من 
العزيز  واأت�سرعللموىل  واخلريية،  ال�ساحلة 
االأمة  كافة  وعلى  علينا  يعيده  اأن  القدير 

االإ�سالمية مبزيد من ال�سحة والعافية.

�أطباق رم�ضانية 

ورم�سان  وعائلتي  عملي  بني  التوفيق  "اأحاول 
فر�سة للم �سمل العائالت"

للنفو�ــس  تهذيــب  الديــن  يف  ال�ســيام 
واالأرواح... وتعليــم على ال�ســرب يل يخلي 
اجل�ســم مرتــاح.. �ســحة وعافيــة وللنف�س 
الدرا�ســات  اأثبتتــه  وتطبيــب  ان�ســراح... 
تــاع النا�ــس ال�ســحاح... هــذا ما يجــب اأن 
يكــون وما يجــب اأن يتاح... لكــن يف الواقع 
املرير والو�ســع امل�ســتباح... كل �سي خملط 
العبــادة  ف�ســدت  عــادة  جمــرد  ال�ســيام 
وخلطــت الليل مــع ال�ســباح... الكبــري دار 
"روتــور داج" وجــاح... وال�ســغري ما يقدر 
يف  م�ســاكل  يــوم  كل  راح...  عمــرو  ي�ســرب 
االإدارات وزعــاف و�ســياح... واحــد ما راه 
حامــل خــوه مــا تنفعهــم عبارة "حــي على 
الفــالح"... اخلدمــة باملــورال ويف رم�ســان 
ريح الغ�ســب فــاح.. وال�ســبة دائمــا "اللهم 
اإين �سائم" خلوين نروبوزي ونرتاح... كل 

�سي معطل والتكا�سل يف هذا ال�سهر متاح... 
حتى الربكة طارت مع اأعا�ســري االنفعاالت 

والرياح.
يف ال�ســباح النا�ــس ناميــة واالأعمال موؤجل 
اإىل حــني... الهــدوء عــم ال�ســوارع الِعباد 
يف االأحــالم �ســارحني... بعــد �ســهر طويل 
ودرد�سات جاء وقت التفنيني... برتخي�س 
من �ســيدنا رم�ســان كل امل�ســالح معطلني... 
مــا تقدر حتا�ســب وال تراقــب املوظفني وال 
االإداريني... خليك متفهم وما تتالب كونك 
من النا�س الطيبني... عيب عليك هذا �سهر 
ال�ســيام والنا�ــس على اخلدمة �ســاميني... 
نيــام  الــكل  خارجــو  وال  البيــت  داخــل 
ووجوهــم مقلبة مــا تلني... حتكــي معاهم 
باحل�ســاب يثــورو يف وجهــك منفجريــن... 
مــا تت�ســبب لنف�ســك يف عــذاب وال م�ســاكل 
مبهدلــني.. �ســاعف علــى قــد ما تقــدر وال 

تكون من اخلا�سرين.

املعتاد �سار هو الطاغي واالأخالق احل�سنة 
جتاوزناهــا... حجتنا تافهة وواهية وحنا 
باجلــور عليناهــا... علــى الف�ســاد ملهوفني 
واأعمال الرب طلقناها... املعدة هي املحرك 
قد�ســناها...  والغبــاء  باجلهــل  الرئي�ســي 
العقــل  علــى  طغــات  احليوانيــة  الغريــزة 
وبل�ســلوكاتنا ثبتناهــا... نزلنــا منزلــة ما 
تليــق بينا وطريق الهــوان مهدناها... اأمور 
كثرية واأخطاء كبــرية بتهورنا اأغفلناها... 
تعودنــا عليهــا  ليهــا  املمار�ســني  كــرثة  مــن 
وك�ســبناها... وجيــل عــن جيــل يف عقــول 
اأبناءنا ورثناها... خا�ســة ما تعلق بالعمل 
واللهفة يل عبدناهــا... حولناه من عبادة 
مــا طلقناهــا..  بيهــا  مــا قمنــا  عــادة  اإىل 
والنا�س القليلة يل قد�ستها با�ستهزاء كبري 
�ســفناها... مبادئ الدين وال�ســيام حنا يل 
ف�ســدناها... تخلينا على ال�سح وحكمنا يف 

الرا�سي وهذا �سباب خالها.

�ضل�ضلة رم�ضان �ضهر اللهفة والق�ضيان...

على اخلدمة �ضاميني

اإعالميون يف املطبخ

ا ُيوؤذيَك، َواأ�ساألَُك دع�����������اء ّ َك ممِ األّلُهمَّ اإنيِّ اأ�ساألَُك فيهمِ ماُير�سيَك، َواأُعوُذ بمِ
ال�ّسائلنَي. جواد  يا  َيَك،  اأْع�سمِ َوال  ُاطيَعَك  أَْن  المِ فيهمِ  التَّوفيَق 

جاءت امراأة اإىل جحا لت�سرتي منه متًرا باالأجل قبيل �سهر رم�سان، فوافق 

واأعطاهــا مترة لتتذوقها، فاعتذرت وقالت: اإين �ســائمة ق�ســاء رم�ســان 

املا�ســي، فخطف جحا منها التمر وقال: متاطلني ربك عاًما وتطلبني منى 
باالأجل.

با�سم الله بديت..وعلى النبي �سليت..

وعلى اأ�سحاب االأ�سماء اأيل تبداأ بالقاف 

هذي البوقالة نويت...

)جايز على باب دارنا، الب�س تلم�سان، 

قتلو يا �سيخ باالك تن�سان، قاللها والله 

ما نن�ساك، ون�سيبك على ربي جاه 

و�سلطان...(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 
ـــروط، حــافــظ لــكــالم اهلل ومن  فـــادي ق
وتلقينه  بــه  االإهــتــمــام  على  املــواظــبــني 
والطلبة،  النا�سئة  لالأجيال  وتدري�سه 
�سن  يف  الكرمي  القراآن  حفظ  م�سرية  بداأ 
يف  عزوجل  اهلل  كالم  ختم  حيث  مبكرة 
، طالب جامعي يدر�س يف جامعة  عمر 
االأمري عبد القادر بق�سنطينة، كما يدر�س 
عبد  ال�سيخ  مدر�سة  يف  الع�سر  القراءات 
احلميد بن بادي�س، خالل م�سريته تتلمذ 
اأبرزهم  على يد عديد امل�سايخ واملدر�سني 
خالد  وال�سيخ  خ�سري  ــي  ــزاه ال ال�سيخ 
للم�سي  للقراآن مبكرا دفعه  قموج، ختمه 
قدما واأكرث قوة، مما جعله يتميز يف �ستى 

جماالت احلياة.
�سارك يف عديد م�سابقات القراآن الكرمي 
والوطنية، حيث كانت م�سريته  الوالئية 
عدة  يف  االأوىل  ــب  ــرات امل ـــال  ون حافلة 
مرات، تطوعه يف تدري�س القراآن الكرمي 
كان مبثابة حلم كان يراوده منذ ال�سغر 
االأخـــرية وحتول  االآونـــة  وقــد حققه يف 
ملتعة ميار�سها ب�سكل يومي من خالل تعليم 
الن�سء القراآن الكرمي والعلوم ال�سرعية 
ال�سحيحة وا�سفا اإياهم برباعم م�ساجد 
ملوا�سلة  ي�سعى  ــه  اأن واأ�ــســاف  الرحمان، 
عن  ف�سال  ال�سلوات  كل  يف  النا�س  اإمامة 
امل�سلني  فيها  يــوؤوم  التي  الرتاويح  �سالة 
اأنه  حيث  رم�سان،  �سهر  يف  وال�سائمني 
ي�سلي بهم �سالة الرتاويح منذ  �سنوات، 
ــة الــنــا�ــس مــن اأهــدافــه  ــام واأكـــد بـــاأن اإم
اإليها  للو�سول  يطمح  التي  امل�ستقبلية 
خطوات  عنها  تف�سله  حيث  وحتقيقها 
قليلة فقط، واأردف باأنه يطمح الأن ي�سبح 

والعلوم  والتف�سري  الفقه  علماء  من  عاملا 
مرتبة  لبلوغ  يطمح  واأيــ�ــســا  ال�سرعية 
م�ساجد  يف  النا�س  واإمــامــة  االأ�ستاذية 
الرحمان، داعيا اهلل تعاىل اأن يثبته على 
امل�سار ال�سحيح واالإلتزام به وامل�سي اأكرث 

يف الدعوة اإىل اهلل.

لل�سائمني  الن�سائح  من  جمموعة  قدم  كما 
على  حثهم  حيث  رم�سان،  �سهر  يف  والنا�س 
قراءة القراآن الكرمي وتدبره حق تدبر الأنه 
باالأخالق  واالإت�ساف  القيامة،  يوم  �سفيعنا 
احل�سنة التي البد على كل �سخ�س اأن يت�سف 

بها ملر�ساة اهلل.

فادي قروط م�سرية �ساب مميز 
يف حفظ القراآن واإمامة النا�س

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
طرق التخل�س من 

احل�سرات يف املطبخ..
مع الريحان اأي�سا وين�سح بو�سعهم على لذا ي�ستحب اأن يكون موجودا يف الطبخ وخ�سو�سا للذباب والنامو�سربائحته ويعترب النعناع طاردا جلميع احل�سرات ورميها اأو اإغالق �سندوق القمامة جيدا.تغطية االأطعمة دائما مع اإزالة القمامة لالأمرا�س، لذلك يتوجب كخطوة اأوىل احل�سرات خطورة باعتبارها ناقلة ويعترب النامو�س والذباب من اأكرث يف درجات احلرارة خالل االأيام اجلارية.تظهر فجاأة خا�سة مع االرتفاع املح�سو�س التخل�س من احل�سرات يف املطبخ والتي نوا�سل احلديث يف هذه الفقرة عن طرق 

حبات القرنفل ونرتكها يف الهواء الطلق كما ميكن قطع ليمونة لن�سفني ون�سع بها ال�سرفات واأمام املكيفات.
البابوجن الربي يف اأماكن تواجد الفئران وللتخل�س من الفئران نقوم بو�سع ع�سب لطرد الذباب والنامو�س.
باخلل يوميا يقوم هذا االأخري بطرد ومع املحافظة على نظافة البيت وم�سحه فرائحتها جتعلها تهرب.

احل�سرات والق�ساء عليها نهائيا.

�سميحة. ع

معاوية.�س



حفيظة.ب

ح�سام الدين.ق

االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  انتف�ست 
بني  بلدية  مــع  ت�سامنا  اجلــزائــر  يف 
�سليمان بوالية املدية، بعد اأن تعر�ست 
لفي�ساناتاأ�سفرت ح�سب ح�سيلة اأولية 
اأم�س االأول اإىل هالك اأربعة اأ�سخا�س، 
اأبرزها  املادية  اخل�سائر  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  �ــســيــارة،   125 مــن  اأكـــرث  تــ�ــســرر 
ملنازل  ال�سيول اجلارفة  اإجتياح  جانب 

املواطنني واملحالت التجارية. 
ــل  الــتــوا�ــس مـــواقـــع  رواد  وتــــــداول 
ــورا ملــخــلــفــات هذه  ــس االجــتــمــاعــي، �
الكارثة التي حركت قلوب اجلزائريني 
ووحدتهم يف هذه املحنة االأليمة التي 
قدموا  حــيــث  ــة،  ــدي امل ب�سكان  حــلــت 
هذه  ل�سحايا  اخلــالــ�ــســة  تــعــازيــهــم 
وت�سامنهم  تاآزرهم  واأبــدوا  احلادثة، 
الإخوانهم،واإن�سبت املن�سورات املتداولة 
االإجتماعي  التوا�سل  املن�سات  عرب 
الفي�سان  لوقوع  االأوىل  ال�ساعات  منذ 
واالإعالن عن اأوىل �سحية اإىل موا�ساة 
املت�سررين، يف حني كانت �سورة اإجتياج 

اأكرث  للم�ساجد  الطوفانية  االأمــطــار 
اإليه  اآلت  عما  وتعبريا  تداوال،  ال�سور 
املدية التي اأبكت ماليني اجلزائريني. 
التوا�سل  مــواقــع  ن�سطاء  وتــقــا�ــســم 
عا�ستها  التي  الرعب  ليلة  االإجتماعي 
اجلميع  وترقب  �سليمان،  �سي  بلدية 
االأليمة،  احلــادثــة  هــذه  م�ستجدات 
القنوات  اأخبارها مبواقع  حيث حازت 
االإخبارية اأكرب ن�سبة م�ساهدة، واأبدى 
اجلثث  على  ال�سديد  حزنهم  املتابعون 
التي يعرث عليها يف كل مرة، حيث بكى 
الفي�سانات  حلادثة  واأملــا  دما  اجلميع 
اإىل  املحلية  بال�سلطات  دفعت  التي 
م�ستوى  عــلــى  اأزمــــة  خلية  تن�سيب 
الوالية ملتابعة اآخر التطورات، والتي 
ت�سرياأ�سبابها اإىل اإرتفاع من�سوب املياه 
ال�سبب يف ت�سرر  ما كان  بواد بوكراع، 

�سكان املنطقة.
ــل  ــتــوا�ــس ال ـــع  ـــواق م رواد  و�ــــســــارك 
على  ان�سبت  دعــــوات  االجــتــمــاعــي، 
ــة  ــدي ــظ و�ــســالمــة مــواطــنــي امل ــف ح

عن  معربين  ــة،  االأزم هذه  وجتاوزهم 
لفي�سان  جمددا  التعر�س  من  خوفهم 
تدخالت  �سور  �سنعت  اآخــر،بــدورهــا 
تعاطفا  املــدنــيــة  احلــمــايــة  عنا�سر 
يف  مهامهم  �سعوبة  مع  ال�سيما  كبريا 
لتعت�سر  النوع من احلــوادث،  مثل هذا 
ال�سورة  على  اجلزائريني  قلوب  كل 
املوؤملة والقا�سية التي تعي�سوها مدينة 

املدية.
التوا�سل  مــواقــع  رواد  واأبــــدى  هــذا 
للت�سامن  اإ�ستعدادهم  االإجــتــمــاعــي 
وجندة اإخوانهم يف هذه املحنة االأليمة 
تعليقاتهم-  -ح�سب  ت�ستدعي  التي 
عاجلة  اإن�سانية  م�ساعدات  تقدمي 
باأوقات  ميـــرون  الــذيــن  للمت�سررين 
ع�سيبة ال�سيما واأن احلادثة تزامنت 
االأمر  مايتطلب  الف�سيل،  ال�سهر  واأيام 
املــاأوى  تاأمني  غــرار  على  بهم  التكفل 
منهم  تعبريا  االإفطار،  وجبات  وتوفري 
مدينة  يف  الإخــوانــهــم  موا�ساتهم  عــن 

املدية. 

ن�سطاء مواقع التوا�سل الإجتماعي ي�ساندون 
�سحايا في�سانات املدية 

فاي�سبوكيات

مــن حيــث  كبــري  بتنــوع  تزخــر، اجلزائــر 
االأطبــاق التقليديــة التــي تقــدم يف الكثري 
مــن املنا�ســبات علــى غرار ال�ســهر الف�ســيل، 
فمعظم ربات البيوت يف�سلن بع�س االأطباق 
علــى غريهــا، نظرا ملذاقهــا املتميــز، ناهيك 
على اأنها تعرب عن ثقافة عريقة �ســيما وان 
املطبــخ اجلزائــري يعتــرب مــن بــني املطابخ 
التي تعتمد على الب�ســاطة �ســواء من حيث 

املكونات اأو من حيث التح�سري.
ولعــل مــن اأبــرز تلــك االأطبــاق التقليديــة 
املقدمة خا�ســة خالل ال�سهر الف�سيل،طبق 
يتميــز  اأكلــة  عــن  عبــارة  وهــو  املثــوم
بتقدميها �ســكان منطقة الو�سط اجلزائري 
يف العا�ســمة والبليدة وغريها ولكن هذا مل 
مينع اأبدا اأن يكون حا�سرا على معظم موائد 

اجلزائريني خا�سة يف هذه املنا�سبة. 
واليتطلب حت�ســري املثوم الكثري من الوقت، 
كمــا اأنــه ال يحتــاج اإىل الكثــري مــن اجلهــد 
اأيــن يعتمد يف طهيــه على قلي قطــع اللحم 
اأو الدجــاج مــع القليــل من الزبــدة والزيت 
واي�ســا الب�ســل والثــوم جيــدا ثــم اإ�ســافة 
وراأ�ــس  االأ�ســود  والفلفــل  كامللــح  التوابــل 
احلانــوت، لتــرتك جميــع تلــك املــواد علــى 
نــار هادئة حتــى يتتبــل اللحــم او الدجاج 
جيدا لي�ساف بعدها احلم�س الذي مت نقعه 
ليلة كاملة يف املاء حتى ين�ســج ب�سهولة ثم 
ي�ســاف املــاء تدريجيــا ليــرتك املــرق حتى 
ين�ســج ب�ســكل جيــد، ويف اإنــاء اآخر نح�ســر 
تتبليلــة اللحــم املفــروم والتــي تعتمد على 

امللــح الفلفــل االأ�ســود والقليــل مــن الب�ســل 
والثــوم واملعدنو�س ومنــزج كل تلك املكونات 
مــع اللحــم املفــروم لن�ســنع منــه كويــرات 
متو�ســطة احلجم ون�ســعها يف املــرق بعد اأن 
ين�سج اللحم او الدجاج ونرتكه ب�سع دقائق 

ويقدم الطبق مزينًا بالليمون واملعدنو�س. 
جديــر بالذكر اأن طبــق املثوم كان وال يزال 
يقدم يف االأعرا�س العا�سمية، ف�سال على اأن 
ق�ســته تعــود اإىل اأن رجــال قام باإ�ســتدعاء 
اأحد اإخوته الذي كان م�ســافرا منذ �سنوات 
طويلــة اإال اأن زوجتــه اإحتارت ماذا حت�ســر 
على الع�ســاء بالرغــم من اأن زوجها اإ�ســرتى 
جميــع امل�ســتلزمات، كما اأن ال�ســيف اأراد ان 
يجــرب طبقــا خمتلفــا باالإ�ســافة اإىل انــه 

يحــب التوابــل وطعمهــا القــوي واأن يكــون 
ملــيء باأنواع اللحم فكان له ذلك، اين قامت 

الزوجة بتح�سري طبق املثوم الأول مرة.

�ملكلفة بالإعالم و�لت�صال بوكالة كنا�ش خن�صلة �آ�صيا �صكيو:

عراقة و�سخاء على موائد  املثوم طبق 
اجلزائريني يف املنا�سبات 

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

اوت   ال�سيدة �سكيو اأ�سيا من مواليد 
بوالية خن�سلة، متح�سلة على �سهادة لي�سان�س 
يف  االت�سال  تخ�س�س  واالت�سال  االعالم  يف 
 ، �سنة  عنابة  جامعة  من  التنظيمات 
ما�سرت يف االعالم واالت�سال تخ�س�س �سمعي 
 ، �سنة  خن�سلة  جامعة  مــن  ب�سري 
واالت�سال  واالعالم  اال�سغاء  خلية  م�سوؤولة 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  بال�سندوق 
�سنة  منذ  خن�سلة  وكالة  االجـــراء  للعمال 
، لديها خربة يف جمال االعالم، �ساركت 
يف العديد من امللتقيات االعالمية واحل�س�س 
ال�سمان  تخ�س  موا�سيع  ــول  ح ــة  ــي االذاع
متزوجة  التعوي�س،  واجــراءات  االجتماعي 
وام لطفلتني ماريا و�سيلني، جنحت يف امتحان 
ملحق اإعالمي الذي اأجري باملديرية العامة 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق 
عليها  يطلق  عكنون،  بنب  االجـــراء  للعمال 
اجليدة  لعالقتها  نظرا  اجلماهري  حمبوبة 
الوالية،  وخارج  داخل  واالحبة  الزمالء  مع 
درد�سة  يف  رم�سان  يف  يومياتها  عن  حدثتنا 

لطيفة.
يف  اإعالميون  من  العدد  هــذا  �سيفة  وتقول 
ال  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  يومياتي  املطبخ:
تختلف كثريا عن باقي الن�ساء اجلزائريات، 
اأق�سي  فاأنا  والغفران  العبادة  �سهر  اأنه  ومبا 
اأداء ال�سلوات ال �سيما �سالة  معظم وقتي يف 
البيت  يف  الكرمي  القراآن  وقــراءة  الرتاويح 
ال�سالة،  ال�سغار  بناتي  تعليم  حماولة  مع 
م�سوؤوليات  ــدي  ول عاملة  امـــراأة  انني  ومبــا 
مهنية كثرية اأحاول دائما التوفيق بني عملي 
االإدارة  ففي  البيت،  يف  وعملي  االدارة  يف 
من  اأحــــاول  ــه  وج اأكــمــل  على  بعملي  اقـــوم 
واإعالمه،  االجتماعي  املوؤمن  خدمة  خالله 

احل�سول  غاية  اإىل  ومرافقته  وتوجيهه 
على م�ستحقاته وفق ما ين�س عليه القانون، 
التي  امليدانية  اخلــرجــات  اإىل  باالإ�سافة 
مناطق  اإىل  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  بها  اأقوم 
التنمية  ووكــالــة  اإطــاراتــنــا  رفــقــة  الــظــل 
الطبية  امل�ساعدات  كل  لتقدمي  االجتماعية 
واالجتماعية، التكفل االأجنع بكل عرائ�سهم 
وال�سماع الن�سغاالتهم واالأخذ بعني االعتبار 
كل االقرتاحات املقدمة من طرفهم، وجمال 
عملي وا�سع و�ساق كما تعلمون اأنني اعالمية 
بكل  املعلومة  ايــ�ــســال  هــو  الــوحــيــد  وهـــديف 
م�سداقية اإىل كافة �سركائنا وموؤمنينا حول 
ال�سيما  ال�سندوق  يقدمها  التي  اخلــدمــات 
التي  اجلديدة  االلكرتونية  اخلدمات  منها 
والت�سغيل  العمل  وزارة  قطاع  يف  ادراجها  مت 
خالل  من  اأ�سعى  االجتماعي،كما  وال�سمان 
ال�سمان  م�ستعملي  كل  اأعرف  اأن  هذا  جمايل 
التي  والواجبات  احلقوق  بكل  االجتماعي 
املمنوحة  االمتيازات  وكذا  منها  ي�ستفيدون 

لهم للتخفيف من االجراءات االإدارية.
وبعد انتهاء فرتات العمل  ت�سيف املتحدثة: 
ينتظرين  عمالاآخر  الأجد  منزيل  اإىل  اأعود 
وهو الطبخ يف هذا ال�سهر الف�سيل فاأنا اأ�سعى 
دائما اإىل اإعداد اأف�سل واألذ االأطباق لعائلتي 
ماريا  وبناتي  الــزوج  من  املتكونة  ال�سغرية 
و�سيلني، كما اقوم باإعداد احللويات اخلا�سة 
اأمورنا  حول  وندرد�س  جنتمع  اأين  بال�سهرة 
اإىل ذلك وبعد االنتهاء  العائلية، باالإ�سافة 
من الطبخ اأقوم مب�ساعدة بناتي يف مراجعة 
فاأنا  لهما،  املقدمة  التمارين  وحل  درو�سهما 
التالميذ  مــن  جعلهما  اإىل  جــاهــدة  اأ�ــســعــى 
املتفوقني، كما اليفوتني االطالع على مواقع 
الفاي�سبوك،  ال�سيما  االجتماعي  التوا�سل 
حيث ادرد�س من خالله مع زميالتي يف العمل 
هذا  خالل  واحــدة  كل  يوميات  على  للتعرف 

ال�سهر الف�سيل.
اقوم كذلك بالت�سوق ل�سراء ما لذ وطاب من 
واملحالت  االأ�سواق  يف  املعرو�سة  املنتوجات 
والفواكه  احللويات  اأف�سل  وانــنــي  خا�سة 
زيارة  تفوتني  وال  ال�سهر،  هذا  يف  املتنوعة 
على  العزيزة  والدتي  واأن  خا�سة  العائلة 
من  اخلروج  بعد  ولهذا  لوحدها  تعي�س  قلبي 
العمل اقوم بزيارتها والدرد�سة معها خا�سة 
الرحمة  �سهر  هو  الف�سيل  ال�سهر  هــذا  واأن 
التلفاز  حتى  العائلة،  �سمل  ومل  والغفران 
لديه ح�سة خالل يومياتي يف رم�سان، فبعد 
بع�س  اأتابع  والتنظيف  الطبخ  من  االنتهاء 
تقوي  التي  الدينية  واحل�س�س  امل�سل�سالت 
باالأعمال  القيام  على  وت�ساعدنا  امياننا  من 
العزيز  واأت�سرعللموىل  واخلريية،  ال�ساحلة 
االأمة  كافة  وعلى  علينا  يعيده  اأن  القدير 

االإ�سالمية مبزيد من ال�سحة والعافية.

�أطباق رم�ضانية 

ورم�سان  وعائلتي  عملي  بني  التوفيق  اأحاول 
فر�سة للم �سمل العائالت

للنفو�ــس  تهذيــب  الديــن  يف  ال�ســيام 
واالأرواح... وتعليــم على ال�ســرب يل يخلي 
اجل�ســم مرتــاح.. �ســحة وعافيــة وللنف�س 
الدرا�ســات  اأثبتتــه  وتطبيــب  ان�ســراح... 
تــاع النا�ــس ال�ســحاح... هــذا ما يجــب اأن 
يكــون وما يجــب اأن يتاح... لكــن يف الواقع 
املرير والو�ســع امل�ســتباح... كل �سي خملط 
العبــادة  ف�ســدت  عــادة  جمــرد  ال�ســيام 
وخلطــت الليل مــع ال�ســباح... الكبــري دار 
وجــاح... وال�ســغري ما يقدر  روتــور داج
يف  م�ســاكل  يــوم  كل  راح...  عمــرو  ي�ســرب 
االإدارات وزعــاف و�ســياح... واحــد ما راه 
حــي على  حامــل خــوه مــا تنفعهــم عبارة 
... اخلدمــة باملــورال ويف رم�ســان  الفــالح
اللهم  ريح الغ�ســب فــاح.. وال�ســبة دائمــا 
خلوين نروبوزي ونرتاح... كل  اإين �سائم

�سي معطل والتكا�سل يف هذا ال�سهر متاح... 
حتى الربكة طارت مع اأعا�ســري االنفعاالت 

والرياح.
يف ال�ســباح النا�ــس ناميــة واالأعمال موؤجل 
اإىل حــني... الهــدوء عــم ال�ســوارع الِعباد 
يف االأحــالم �ســارحني... بعــد �ســهر طويل 
ودرد�سات جاء وقت التفنيني... برتخي�س 
من �ســيدنا رم�ســان كل امل�ســالح معطلني... 
مــا تقدر حتا�ســب وال تراقــب املوظفني وال 
االإداريني... خليك متفهم وما تتالب كونك 
من النا�س الطيبني... عيب عليك هذا �سهر 
ال�ســيام والنا�ــس على اخلدمة �ســاميني... 
نيــام  الــكل  خارجــو  وال  البيــت  داخــل 
ووجوهــم مقلبة مــا تلني... حتكــي معاهم 
باحل�ســاب يثــورو يف وجهــك منفجريــن... 
مــا تت�ســبب لنف�ســك يف عــذاب وال م�ســاكل 
مبهدلــني.. �ســاعف علــى قــد ما تقــدر وال 

تكون من اخلا�سرين.

املعتاد �سار هو الطاغي واالأخالق احل�سنة 
جتاوزناهــا... حجتنا تافهة وواهية وحنا 
باجلــور عليناهــا... علــى الف�ســاد ملهوفني 
واأعمال الرب طلقناها... املعدة هي املحرك 
قد�ســناها...  والغبــاء  باجلهــل  الرئي�ســي 
العقــل  علــى  طغــات  احليوانيــة  الغريــزة 
وبل�ســلوكاتنا ثبتناهــا... نزلنــا منزلــة ما 
تليــق بينا وطريق الهــوان مهدناها... اأمور 
كثرية واأخطاء كبــرية بتهورنا اأغفلناها... 
تعودنــا عليهــا  ليهــا  املمار�ســني  كــرثة  مــن 
وك�ســبناها... وجيــل عــن جيــل يف عقــول 
اأبناءنا ورثناها... خا�ســة ما تعلق بالعمل 
واللهفة يل عبدناهــا... حولناه من عبادة 
مــا طلقناهــا..  بيهــا  مــا قمنــا  عــادة  اإىل 
والنا�س القليلة يل قد�ستها با�ستهزاء كبري 
�ســفناها... مبادئ الدين وال�ســيام حنا يل 
ف�ســدناها... تخلينا على ال�سح وحكمنا يف 

الرا�سي وهذا �سباب خالها.

�ضل�ضلة رم�ضان �ضهر اللهفة والق�ضيان...

على اخلدمة �ضاميني

اإعالميون يف املطبخ

ا ُيوؤذيَك، َواأ�ساألَُك دع�����������اء ّ َك ممِ األّلُهمَّ اإنيِّ اأ�ساألَُك فيهمِ ماُير�سيَك، َواأُعوُذ بمِ
ال�ّسائلنَي. جواد  يا  َيَك،  اأْع�سمِ َوال  ُاطيَعَك  أَْن  المِ فيهمِ  التَّوفيَق 

جاءت امراأة اإىل جحا لت�سرتي منه متًرا باالأجل قبيل �سهر رم�سان، فوافق 

واأعطاهــا مترة لتتذوقها، فاعتذرت وقالت: اإين �ســائمة ق�ســاء رم�ســان 

املا�ســي، فخطف جحا منها التمر وقال: متاطلني ربك عاًما وتطلبني منى 
باالأجل.

با�سم الله بديت..وعلى النبي �سليت..

وعلى اأ�سحاب االأ�سماء اأيل تبداأ بالقاف 

هذي البوقالة نويت...

)جايز على باب دارنا، الب�س تلم�سان، 

قتلو يا �سيخ باالك تن�سان، قاللها والله 

ما نن�ساك، ون�سيبك على ربي جاه 

و�سلطان...(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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بقلم: بوبري  نوارة 
ـــروط، حــافــظ لــكــالم اهلل ومن  فـــادي ق
وتلقينه  بــه  االإهــتــمــام  على  املــواظــبــني 
والطلبة،  النا�سئة  لالأجيال  وتدري�سه 
�سن  يف  الكرمي  القراآن  حفظ  م�سرية  بداأ 
يف  عزوجل  اهلل  كالم  ختم  حيث  مبكرة 
عمر 16، طالب جامعي يدر�س يف جامعة 
االأمري عبد القادر بق�سنطينة، كما يدر�س 
عبد  ال�سيخ  مدر�سة  يف  الع�سر  القراءات 
احلميد بن بادي�س، خالل م�سريته تتلمذ 
اأبرزهم  على يد عديد امل�سايخ واملدر�سني 
خالد  وال�سيخ  خ�سري  ــي  ــزاه ال ال�سيخ 
للم�سي  للقراآن مبكرا دفعه  قموج، ختمه 
قدما واأكرث قوة، مما جعله يتميز يف �ستى 

جماالت احلياة.
�سارك يف عديد م�سابقات القراآن الكرمي 
والوطنية، حيث كانت م�سريته  الوالئية 
عدة  يف  االأوىل  ــب  ــرات امل ـــال  ون حافلة 
مرات، تطوعه يف تدري�س القراآن الكرمي 
كان مبثابة حلم كان يراوده منذ ال�سغر 
االأخـــرية وحتول  االآونـــة  وقــد حققه يف 
ملتعة ميار�سها ب�سكل يومي من خالل تعليم 
الن�سء القراآن الكرمي والعلوم ال�سرعية 
ال�سحيحة وا�سفا اإياهم برباعم م�ساجد 
ملوا�سلة  ي�سعى  ــه  اأن واأ�ــســاف  الرحمان، 
عن  ف�سال  ال�سلوات  كل  يف  النا�س  اإمامة 
امل�سلني  فيها  يــوؤوم  التي  الرتاويح  �سالة 
اأنه  حيث  رم�سان،  �سهر  يف  وال�سائمني 
ي�سلي بهم �سالة الرتاويح منذ 3 �سنوات، 
ــة الــنــا�ــس مــن اأهــدافــه  ــام واأكـــد بـــاأن اإم
اإليها  للو�سول  يطمح  التي  امل�ستقبلية 
خطوات  عنها  تف�سله  حيث  وحتقيقها 
قليلة فقط، واأردف باأنه يطمح الأن ي�سبح 

والعلوم  والتف�سري  الفقه  علماء  من  عاملا 
مرتبة  لبلوغ  يطمح  واأيــ�ــســا  ال�سرعية 
م�ساجد  يف  النا�س  واإمــامــة  االأ�ستاذية 
الرحمان، داعيا اهلل تعاىل اأن يثبته على 
امل�سار ال�سحيح واالإلتزام به وامل�سي اأكرث 

يف الدعوة اإىل اهلل.

لل�سائمني  الن�سائح  من  جمموعة  قدم  كما 
على  حثهم  حيث  رم�سان،  �سهر  يف  والنا�س 
قراءة القراآن الكرمي وتدبره حق تدبر الأنه 
باالأخالق  واالإت�ساف  القيامة،  يوم  �سفيعنا 
احل�سنة التي البد على كل �سخ�س اأن يت�سف 

بها ملر�ساة اهلل.

فادي قروط م�سرية �ساب مميز 
يف حفظ القراآن واإمامة النا�س

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
طرق التخل�س من 

احل�سرات يف املطبخ..
مع الريحان اأي�سا وين�سح بو�سعهم على لذا ي�ستحب اأن يكون موجودا يف الطبخ وخ�سو�سا للذباب والنامو�سربائحته ويعترب النعناع طاردا جلميع احل�سرات ورميها اأو اإغالق �سندوق القمامة جيدا.تغطية االأطعمة دائما مع اإزالة القمامة لالأمرا�س، لذلك يتوجب كخطوة اأوىل احل�سرات خطورة باعتبارها ناقلة ويعترب النامو�س والذباب من اأكرث يف درجات احلرارة خالل االأيام اجلارية.تظهر فجاأة خا�سة مع االرتفاع املح�سو�س التخل�س من احل�سرات يف املطبخ والتي نوا�سل احلديث يف هذه الفقرة عن طرق 

حبات القرنفل ونرتكها يف الهواء الطلق كما ميكن قطع ليمونة لن�سفني ون�سع بها ال�سرفات واأمام املكيفات.
البابوجن الربي يف اأماكن تواجد الفئران وللتخل�س من الفئران نقوم بو�سع ع�سب لطرد الذباب والنامو�س.
باخلل يوميا يقوم هذا االأخري بطرد ومع املحافظة على نظافة البيت وم�سحه فرائحتها جتعلها تهرب.

احل�سرات والق�ساء عليها نهائيا.

�سميحة. ع

معاوية.�س



واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  ـ   1
ثورة  انـــدالع  قٍبل  املــاء  وادي  منطقة  يف 

1916
ال�سيا�سية  االأو�ساع  يف  اخلو�س  قبل 
ثورة  اأن  التذكري  يجب  واالقت�سادية 
امتدادا  اإال  تكن  مل  باالأورا�س    1916
مثل  املنطقة  �سهدتها  ــرى  اأخ ملقاومات 
بجبل  و1871   ،1848 انــتــفــا�ــســة 
اأن  فــالبــد  بــلــزمــة،  م�ستاوةومنطقة 
اجلحيم  تن�س  مل  املناطق  �سكان  ذاكرة 
كنتائج  باملنطقة  حلق  الذي  واالنتقام 
ال�سحايا  من�سقوط  املــقــاومــات  لــهــذه 
ــالء على  ــي ــت ــس ــعــائــالت وا� ــل ل وتــهــجــري 
ال�سرائب  وفر�س  واملمتلكات  االأرا�سي 
�سنة  االأرا�ـــســـي  والــغــرامــاتــومــ�ــســادرة 
اإن�ساء  اأجــل  مــن  بعدها  ومــا   ،1903
مروانة)  يف  اأرا�سيهم  على  م�ستوطنات 
كورناي( ووادي املاء )برنال( و�سريانة 
اإىل  ينتقلوا  اأن  وا�سطروا  )با�ستور(، 
غابات بلزمة والحقهم حرا�س الغابات 
اأمام  للمحاكمة  وقدموهم  واعتقلوهم 
�سدهم  ــدرت  اأ�ــس التي  باتنة  حمكمة 

اأ�سغاال �ساقة مدتها 18 �سهرا.

1 ـ 1 قانون نزع االأرا�سي وا�ستحداث 
البلديات املختلطة يف منطقة واد املاء

املتمثل  اال�ــســتــعــمــاري  ال�سغط  اإن 
و�سنوات  القياد  ومظامل  ال�سرائب  يف 
ــرد  ــط ــي،وال ــس اجلــفــاف وانـــتـــزاع االأرا�
�سواء  اجلبلية  ال�سفوح  نحو  اجلماعي 
طرف  من  واملعمرين،اأو  االإدارة  قبل  من 
العوامل كانت  الغابات، كل هذه  حرا�س 
الثورة  اإىل  االنتفا�سة  النــدالع  كافية 
اال�ستياء  فاإن  كله،  هذا  وفوق  والتمرد 
الكبري الذي انت�سر لدى اجلزائريينفقد 
مطلع  يف  ال�سكان  اأرا�ــســي  مل�سادرة  كــان 
القرن الع�سرين بعني التوتة ووادي املاء 
االأورا�ــس  مبنطقة  و�سريانة  ومــروانــة 
للمهاجرين  تــوطــني  ــز  ــراك م ــاء  ــ�ــس الإن
ــيــ�ــس الــبــلــديــات  االأوروبـــــيـــــني، وتــاأ�ــس
املختلطة منها بلدية بلزمة عام 1904 
وتقدمي  االأوروبي،  اال�ستيطان  لت�سجيع 

االأوروبــيــني  للم�ستوطنني  امل�ساعدات 
بهدف تثبيت الوجود الفرن�سي وتكري�س 
�سيا�سة  وتوالت  اال�ستعمارية  ال�سيا�سة 
منطقة  اأنــحــاء  كامل  يف  االأرا�ــســي  نــزع 
ا�ستيطانية  مراكز  الإحــداث  االورا�ــس، 
التي حتولت فيما بعد اإىل بلديات كاملة 

ال�سالحيات وبلديات خمتلطة.
وادي  بــلــديــة  املــثــال  �سبيل  فــعــلــى 
�سنة  اأُ�س�ست     BERNELLEاملاء
املختلطة  بالبلدية  واأحلــقــت   1899
 1904/09/27 ــوم  ــس ــر� مب ــزمــة  بــل
مر�سوم  مبوجب  برنال  ت�سمى  واأ�سبحت 
مــروانــة  وبــلــديــة   ،1915/12/28
�سنة  من  بداية    CORNEILLE
1900 وكانت بلدية وادي املاء حت�سي 
حت�سي  ومروانة  اأوروبي  م�ستعمر   254
انتزعت  وقد  اأوروبـــي،  م�ستعمر   265
للمعمرين  ومنحت  اأهلها  من  االأرا�ــســي 
وطرد االأهايل اإىل �سفوح اجلبال،وبناء 
فان    AGERONاأجرون قــول  على 
�سكان االأورا�س قد بداأو منذ �سنة 1914 
اأرا�سيهم،  با�سرتجاع  جــهــرة  يــنــادون 
اأرا�سي  يف  الرعي  على  ي�سرون  وكانوا 
املعمرين، ويف الغابات ويتوعدون رجال 
يف  باالنتقام  واملعمرين  الغابات  م�سالح 

اأية فر�سة.

املاء  وادي  منطقة  �سكان   2 ـ   1
وقانون التجنيد االإجباري

بحلول �سنة 1914 كان اجلزائريون 
املختلفة،  واملــجــاعــات  املــر�ــس  يعانون 
االأهــايل  قانون  تو�سع  اأن  بعد  خا�سة 
وبات الو�سع يف هيجان، وكانت عالمات 
عا�سفة  يف  خا�سة  بــارزة  الهيجان  هذا 
وال�سباب  االإجــبــاري،  التجنيد  قانون 
اإىل  يهرب  بالتجنيد  معنيا  كــان  الــذي 
�سد  ع�سابات  ــرب  ح وينظم  اجلــبــال 
اجلزائريون  عار�س  حيث  الفرن�سيني، 
فيه  يــرون  كانوا  الأنهم  التجنيد  قــرار 
رغم  االإ�سالمية،  ل�سخ�سيتهم  م�سا�سا 
مبداأ  قبلت  قــد  املثقفة  النخبة  اأن 
اأن  ا�سرتطت  لكنها  الع�سكرية  اخلدمة 

ال�سيا�سية  احلقوق  للجزائريني  متنح 
املعمرين  مـــع  �ــســوا�ــســيــة  واملـــدنـــيـــة 

اجلزائريون  كــان  بعدما  االأوروبــيــني، 
الفرن�سي  اجلي�س  يف  يعملون  الــذيــن 
اأجــرا  يتقا�سون  كمواطنني  يعتربون 
الع�سرين  القرن  جلاأت فرن�سا مع بداية 
اإىل تطبيق م�سروع اآخر فريد من نوعه 
املتبقية  الب�سرية  الطاقات  ال�ستنفاذ 
وهو  والت�سريد،  ـــادة  االإب �سيا�سة  عــن 
االإجباري  الع�سكري  التجنيد  تطبيق 
مر�سوم  اأقــر  حيث  اجلــزائــريــني،  على 
االأهايل  جتنيد    1912 فيفري    03
خا�سة  عــرو�ــســا  ــاأ  واأنــ�ــس اجلــزائــريــني 
فرن�سا  طبقت  حيث  واملنح،  بالعالوات 
قانون التجنيد االإجباري متجاوزة اإطار 
متيز  كانت  التي  اال�ستثنائية  القوانني 
�سيء،  كل  يف  واجلزائريني  الفرن�سيني 
العاملية  احلـــرب  ـــوادر  ب ظــهــور  اأن  كما 
بدوره  اأدى  قد   1918-1914 االأوىل 
على  الفرن�سية  احلكومة  اإ�ــســرار  اإىل 
تطبيق هذا االإجراء، حيث كونت جلنة 
خا�سة للنظر يف تطبيقه، وكان رد الفعل 

عنيفا من اجلزائريني.
اأم�س  يف   1916 يف  فــرنــ�ــســا  كــانــت 
لذلك  اإ�ــســافــيــة،  قـــوات  اإىل  احلــاجــة 
من  البالغ  ال�سباب  جتنيد  على  عزمت 
جبهات  اإىل  واإر�سالهم  �سنة،   17 العمر 
جهة  ــن  وم االآجــــال،  اأقـــرب  يف  القتال 
اأخرى، اأثًرا بالغا يف اندالع اال�سطرابات 
اجلنايات  حمكمة  مماجعل  باملنطقة 
على  متفاوتة  اأحكاما  ت�سدر  بباتنة 
ذلك،  مــن  بال�سجنوانتقاما  الـمتهمني 
لقوانني  االن�سياع  اجلزائريون  رف�س 
لقانون  الراف�سون  واأعلن  الـم�ستعمر، 
 1914 دي�سمرب  يف  االإجباري  التجنيد 
ن�سلم  ،ال  التجنيد  يريدون  :"ال  باأنهم 

لكم اأبناءنا".
اأول  اأن    Depont"ديبون" يقول 
اأوالد  هــم  التجنيد  ــوة  دع رف�س  دوار 
ــان  ــني الــتــوتــة وك ــن بــلــديــة ع عـــوف م
بهذه  الأنهم  جدا  خطريا  هذا  ت�سرفهم 
رف�س  عن  غريهم  يحر�سون  الطريقة 

التجنيد االإجباري، وهو ما يهدد االأمن 
اجلزائر،  يف  فرن�سا  وم�ستقبل  الــعــام 
اأحداثا  التوتة  بلديةعني  �سهدت  وقد 
تاريخ   1912 ماي  و29   28 يف  عنيفة 
بالتجنيد  اخلــا�ــســة  الــقــرعــة  اإجــــراء 
قوائم  يف  امل�سجلون  يح�سر  مل  حيث 
اأ�سبحت  التي  البلدية  اإىل  االإح�ساء 
املنطقة  ــــايل  اأه ــرات  ــاه ــظ مل مــ�ــســرحــا 
 24 يف  القنطرة  منطقة  كذلك  و�سهدت 
جوان 1912 نف�س االأحداث حيث قال 
اأحدهم: "ياحاكم نحن نرف�س اأن يجند 
امل�سوؤول  تقرير  يف  جاء  فقد  اأبناوؤنا"، 
عازمون  ال�ساوية  هــوؤالء  االإداري:"اإن 
على  والثورة  اجلبال  اإىل  اللجوء  على 
التجنيد  طبقت  اإذا  املحلية  ال�سلطات 

االإجباري".
قانون  اأن  عــلــى  فــيــهــا  عــــربوا  وقـــد 

التجنيد االإجباري كان: 

كان  الأنــه  للدميقراطية  معاديا  اأوال: 
مطبقا على الفقراء فقط.

ثانيا: مهينا للجزائريني الأنه وعدهم 
250 فرنك وهو تعوي�س  تعوي�سا قدره 
جعلهم ي�سعرون باأنهم كانوا مرتزقة ال 

جنودا.
لهذه  واملبا�سر  الظاهر  ال�سبب  اإن 
االنتفا�سة هو رف�س التجنيد االإجباري 
ما  عك�س  ــك  وذل اجلــزائــريــني،  لل�سبان 
من  الع�سكرية  االإدارة  تتوقعه  كانت 
يجاد  ال  التجنيد  على  النا�س  اإقــبــال 
املتدهورة  االقت�سادية  مل�ساكلهم  حلول 
لقد   ،1916-1914 اأعـــــوام  خـــالل 
مناطق  كــل  يف  االنتفا�سة  هــذه  كانت 
االأورا�س وخا�سة يف كل من عني التوتة 
ونقاو�س ومروانة، ووادي املاء، وبريكة 
و�ــســواحــيــهــا كـــرد فــعــل جــمــاعــي قوي 
اال�ستعمارية  الع�سكرية  ال�سيا�سة  �سد 
واملر�سوم   ،1907 قــوانــني  يف  املتمثلة 
حول   1912 فيفري   03 يف  الــ�ــســادر 
التجنيد االإجباري لل�سباب وكذا اأعمال 

بفرن�سا؛  وامل�سانع  ــزارع  امل يف  الت�سخري 
حكام  ارتكبها  التي  االأخــطــاء  اأن  كما 
وحرا�س  ـــايل  االأه ــاء  ــس وروؤ� البلديات 
�ساهمت  قد  املواطنني  حق  يف  الغابات 
هي االأخرى يف اإثارة احل�سا�سيات، واأدت 

اإىل بروز العنف الثوري يف االأورا�س.

1 ـ 3 دور الزاوية الرحمانية يف ثورة 
1916

يف  والفعال  الهام  ــا  دوره غــرار  على 
ثورة 1871  بفعل تاأثريها الديني قام 
االورا�ــس  مناطق  كل  يف  الزوايا  �سيوخ 
الدعم  لتقدمي  �سرية  اجتماعات  بعقد 
مع  حتالفا  و�سنعوا  للثوار  وامل�ساندة 
الثوار، ففي ناحية وادي املاء يوجد بها 
بن  حممد  بوزيد  يدعى  �سوفيا  �سيخا 
الطيب امللقب مبول القرقور كان له دور 
باملنطقة  االأحـــداث  انــدالع  خــالل  مهم 
من  قريبة  كانت  زاويــتــه  واأن  خا�سة، 
يف  الفرن�سيني  ب�سهادة  وهــذا  اجلــبــل، 
ويف  احلـــدث،  اأعقبت  التي  تقاريرهم 
ال�سيخ  ــد  ــوج ي ــتــوتــة  ال عـــني  نــاحــيــة 
نقاو�س  ناحية  ويف  وبوهنتالة  بلوذيني 
حممد  بــورا�ــســي  ال�سيخ  جنــد  وبومقر 
كان  ــذي  ال االأحــمــر  الربنو�س  �ساحب 
عمر  عقده  الذي  االجتماع  يف  حا�سرا 
هذه  للثورة،  متهيدا  ببومقر  مو�سى  او 
ال�سخ�سيات الدينية كان لها تاأثري كبري 
وجتنيدهم،  لتوعيتهم  املواطنني  على 
كما �ساهمت يف جمع التربعات واالأموال 

لثوار 1916.
الرحمانية  الــزاويــة  اتهمت  وقــد 
�سكان  ودعــم  الــثــورة  على  بالتحري�س 
يف  فطرتهم  مــع  وان�سجامها  االأورا�ــــس 
النهي عن النكر واالأمر باملعروف، ويرى 
louis Rinnاأن احلركات  رين   لوي�س 
االأهايل  لتوحيد  ت�سعى  كانت  الدينية 
لهم  واأن  ــن،  ــدي ال رجـــال  �سلطة  حتــت 
الطرقية  الذي تقوم به  الف�سل اخلفي 

االإ�سالمية.

مقدمة 
لقد كان �الأور��ش طيلة �لعهد �ال�ستعماري معقال للثور�ت و�النتفا�سات، و�دي �ملاء و�حدة من �ملناطق �الأور��سية �لتي �سهدت ماوقع يف 
�ملنطقة �سنة 1916كيف ال وهي �ملنطقة �لتي حتت�سن جبل م�ستاوةهذ� �جلبل �لذي لطاملا كان مقربة للغز�ة وهي �ملنطقة �لتي �أجنبت 

بطال �سمي �أ�سد م�ستاوة �أال،وهو عمر بن مو�سى عقيني، كما يذكر لنا �لتاريخ ودونه �لفرن�سيني يف تقاريرهم �أن �أول ر�سا�سة �أطلقت 
�سد �جلنود �لفرن�سيني خالل ثورة1916  يف �سهر نوفمرب كانت بقرية تاجنانت ببلدية و�دي �ملاء.

لطاملا كانت كل �لثور�ت �ل�سعبية يف �جلز�ئر تن�سب الأبطالها وقادتها وزعمائها من �أحمـد باي �إىل عبد �لقادر �إىل بوعمامة و�حلد�د 
و�ملقر�ين وفاطمة ن�سومر وبن نا�سر بن �سهرة لكن ثورة 1916، �أو �نتفا�سة �الأور��ش �لثانيةمل تن�سب لقائدها، ومل يذكر لنا �لتاريخ 
زعيمها وعر�بها فظل تاريخ هذ� �لقائد جمهوال �إىل يومنا هذ� �إال من بع�ش �ل�سو�هد �لتي تتناقلها �لذ�كرة �ل�سعبية فالبع�ش يقول �أنه 

نفي �إىل �ل�سام و�لبع�ش �الأخر يقول �أنه �لتحق بفل�سطني، �أو تركيا فلما ال ن�سلط �ل�سوء على تاريخ �لرجل ونن�سفه ونخلد لذكر�ه.
بعد مرور قرن من �لزمان على تاريخ �ندالع ثورة 1916 كان لز�ما علينا �أن نبحث عن تاريخ هاته �ملقاومة، وعن قائدها �ملدعو: عمر 

�أو مو�سى *عقيني* من عر�ش حلليمية، و�أ�سيل قرية تاجنانت ببلدية و�دي �ملاء، وهو ثائر من ثو�ر �الأور��ش �أوباالأحرى �أ�سد م�ستاوة.
كثري من �ملوؤرخني يرجعون �أ�سباب ف�سل ثورة 1916 �إىل غياب قيادة �سيا�سية وقيادة ع�سكرية على غر�ر باقي �لثور�ت،لكن هل ميكن 

فعال �أن نن�سى �لدور �لقيادي �لذي لعبه جمموعة من �ل�سخ�سيات �لثورية وعلى ر�أ�سهم عمر �أو مو�سى عقيني.
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جــيدو

يواجه فريق مولودية بانة ع�سية 
يوم ال�سبت فريق �سباب اأوالد جالل 
اخلام�سة  اجلولة  بر�سم  مباراة  يف 
ع�سر من عمر بطولة الق�سم الثاين 
هواة، وبالرغم من اقرتاب املولودية 
اأن رفقاء  اإال  لل�سقوط  من تر�سيمها 
بنتيجة  للعودة  ي�سعون  يحياوي 
ايجابية من اأوالد جالل حلفظ ماء 
الوجه وت�سريف األوان الفريق، ومن 
اأوالد  �سباب  املحلي  الفريق  جهته 
جالل هو االآخر ال يزال ي�سارع يف 
على  وعينه  االأخــري  قبل  ما  املركز 
احلفاظ على الزاد كامال يف ميدانه 
لقاء  مبثابة  املقابلة  هــذه  لتبقى 

يجمع بني فريقني جريحني.
يحتل  باتنة  مولودية  اأن  يذكر 
املركز االأخري بر�سيد 8 نقاط فقط 
يف يحتل الفريق املحلي �سباب اأوالد 
جالل املركز ما قبل االأخري بر�سيد 

نقاط.  9
جترى  مل  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 
مولودية  لفريق  اال�ستئناف  ح�سة 
بحيث  االأول  اأم�س  ع�سية  باتنة 
بعد  غيباهم  الالعبني  جل  �سجل 
اأمام  الديار  داخــل  االأخــري  التعرث 
ح�سر  حني  يف  العيد،  �سلغوم  هالل 
يوم اأم�س البع�س من ال�سبان الذين 
من املنتظر ان يعول عليهم يف هذه 

املقابلة.
للفريق  التقني  املدير  واأ�ساد  هذا 
حممد خيرث ببع�س �سبان من العبي 
الرديف موؤكدا اأنهم �سيكنون اأف�سل 
و�سي�سرفون  القادمة  املوا�سم  يف 
موا�سلة  �سريطة  املولودية  األــوان 

العمل بجدية.
ا�ستدعاء  مت  ــر،  اآخ �سعيد  وعلى 
الالعب ال�ساب عبد الروؤوف زرافة 
الذي ي�سغل من�سب متو�سط ميدان 

 19 من  اقــل  فئة  باتنة  مولودية 
الفنية  املــديــريــة  قبل  مــن   ، �سنة 

يف  للم�ساركة  القدم  لكرة  الوطنية 
ترب�س حت�سريي ب�سيدي مو�سى.

ب�سلغوم  املظاهرات  ملعب  يحت�سن 
العيد اأم�سية هذا ال�سبت مباراة القمة 
الق�سم  بطولة  من  ال15  اجلولة  عن 
الثاين للهواة املجموعة ال�سرقية بني 
وال�سيف  العيد  �سلغوم  هالل  الرائد 
يف  تتواجد  التي  ق�سنطينة  مولودية 
)بفارق  الرتتيب  يف  الرابعة  املرتبة 
مباراة  يف  الــريــادة(  عن  نقاط   03
مفتوحة على كل االإحتماالت يف ظل 
رغبة كل فريق يف حتقيق الفوز خا�سة 
بالن�سبة لت�سكيلة الهالل التي تراهن 
االإنت�سار  امللعب لتحقيق  اأف�سلية  على 
من اأجل البقاء يف الريادة اأو االإنفراد 
املرتبة  يف  ال�سريك  تعرث  حال  يف  بها 
ي�ستقبل  والذي  عنابة  اإحتاد  االأوىل 

يف هذه اجلولة دفاع تاجنانت.
منحة  بت�سوية  الهالل  اإدارة  وقامت 
الفارطة  اجلــولــة  يف  املحقق  الــفــوز 
بقيمة  باتنة  مولودية  ح�ساب  على 
�سنتيم  ماليني   10 اإىل  ت�سل  مالية 
�سعدوين  الرئي�س  اإدارة  قامت  حيث 

حتفيز  اأجـــل  مــن  املنحة  مب�ساعفة 
هذه  يف  الهالل  عن  ويغيب  الالعبني، 
وتباين  بوح�سان  الثنائي  ــاراة  ــب امل
بو�سخريط  عودة  مع  العقوبة  ب�سبب 
تبقى  حني  يف  العقوبة،  اإ�ستنفاذ  بعد 
ويو�سف  خلفاوي  الثنائي  م�ساركة 
معاناتهما  ب�سبب  موؤكدة  غري  خوجة 

من االإ�سابة.
ومن جانبه فاإن رئي�س املولودية عبد 
احلق دميغة يراهن بدوره على ورقة 
هذا  مــبــاراة  يف  املــالــيــة  التحفيزات 
مغرية  منحة  ر�سد  خالل  من  ال�سبت 
لالعبني يف حال العودة بنقاط الفوز، 
ق�سنطينة  مولودية  ت�سكيلة  وتراهن 
من  ال�سبت  ــذا  ه مــبــاراة  نــقــاط  على 
لعب  يف  الفريق  حظوظ  بعث  اأجــل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  ال�سعود،  ورقة 
اأن  عــلــى  يــوؤكــد  زاوي  كـــرمي  املــــدرب 
يف  البقاء  اأن  رغم  ممكنة  االأمــور  كل 
يف  الهزمية  تــفــادي  يفر�س  ال�سباق 

هذه املباراة.

�سطيف  وفــاق  ي�ستقبل 
وداد  ال�سبت  هذا  �سهرة 
اأر�سية  عــلــى  تلم�سان 
 1945 ــاي  م  08 ملعب 
ثمن  الــــــدور  لـــقـــاء  يف 
مناف�سة  مــن  الــنــهــائــي 
وتبحث  الرابطة،  كاأ�س 
عن  ـــوفـــاق  ال ت�سكيلة 
حتقيق التاأهل اإىل الدور 
القادم من هذه املناف�سة 

الرئي�سية  االأهـــداف  من  تعترب  التي 
وتبدوا  اجلــاري،  املو�سم  خالل  للوفاق 
التي  املتاعب  ظل  يف  مواتية  الفر�سة 
االأخــرية،  االأونــة  يف  املناف�س  بها  مير 
من  متكنت  الــوفــاق  ت�سكيلة  اأن  علما 
ذات  ح�ساب  على  �ساحق  فــوز  حتقيق 
البطولة  من  الذهاب  لقاء  يف  املناف�س 

برباعية كاملة مقابل هدف واحد.

هذه  يف  الــوفــاق  ت�سكيلة  عن  ويغيب 
جحنيط  اأكــرم  االألعاب  �سانع  املباراة 
عن  ف�سال  االإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب 
املدافع منديل الذي تعر�س هو االأخر 
الإ�سابة خالل الت�سخينات التي �سبقت 
�سهرة  العا�سمة  اإحتــاد  مباراة  بداية 
الطاقم  يــراهــن  حــني  يف  اأمــ�ــس،  اأول 
الت�سكيلة  اإقحام  على  للوفاق  الفني 
ــة  ــاإراح ب املــغــامــرة  دون  االأ�ــســا�ــســيــة 
التقني  تخوف  ظل  يف  وهــذا  الركائز 
غري  مفاجاأت  اأي  ح�سول  من  التون�سي 
�سجله  الذي  التعرث  بعد  خا�سة  �سارة 
اإحتاد  اأمــام  البطولة  لقاء  يف  الفريق 
الت�سكيلة  تعرف  حــني  يف  العا�سمة، 
ـــودة �ــســانــع االألـــعـــاب الــ�ــســاب عبد  ع
العقوبة  اإ�ستنفاذ  الرحيم دغموم بعد 

التي كانت م�سلطة عليه.
حتقيق  فر�سة  �سطيف  وفــاق  وفــوت 
من  العودة  مرحلة  خالل  االأول  الفوز 
احلار�س  رفــاق  اإكتفاء  بعد  البطولة 

بنقطة  ــايــريــة  خــ�ــس
ال�سيف  اأمــام  التعادل 
بعد  العا�سمة  اإحتـــاد 
نهاية املباراة بالتعادل 
�سبكة  كـــل  يف  هــــدف 
 08 ملعب  اأر�سية  على 
وتقل�س  ب�سطيف،  ماي 
يف�سل  الـــذي  ــارق  ــف ال
ــارد  ــط ـــوفـــاق عـــن امل ال
املبا�سر �سبيبة ال�ساورة 
04 نقاط بعد فوز ال�سبيبة يف  اإىل 
هذه اجلولة على ح�ساب اأوملبي املدية، 
نقطة   43 اإىل  ر�سيده  الــوفــاق  ورفــع 
اأن  وا�سحا  وبــدا  االأوىل،  املرتبة  يف 
�سانع  بغياب  تاأثرت  الوفاق  ت�سكيلة 
مناف�س  اأمــام  اأكــرم  جحنيط  االألــعــاب 
ــن غــلــق املــنــافــذ عــلــى هجوم  متــكــن م

الوفاق.
وبدا مدرب الوفاق نبيل الكوكي غا�سبا 
من قلة فعالية اخلط االأمامي يف مباراة 
خالل  العا�سمة  اإحتــاد  اأمــام  اأم�س  اأول 
ت�سييع  عــرف  ــذي  ال االأول  ال�سوط  يف 
كم هائل من الفر�س من جانب مهاجمي 
بربا�س وعمورة، وهو  الوفاق على غرار 
يقوم  الكوكي  املــدرب  جعل  الــذي  االأمــر 
ال�سوط  بــدايــة  مــع  بــربــا�ــس  بــاإخــراج 
الغاين  للمهاجم  الفر�سة  ومنح  الثاين 
دانيال لوموتي الذي �سارك الأول مرة يف 
مباريات البطولة منذ اإلتحاقه بالوفاق 

يف املريكاتو ال�ستوي.

ال�سبت  ع�سية  املــوعــد  �سيكون 
مع  الثالثة  ال�ساعة  مــن  بــدايــة 
اخلام�سة  اجلولة  مباريات  اإجراء 
الثانية  الرابطة  بطولة  ع�سرمن 
�سباب  فــريــق  �سي�ستقبل  حيث   ،
التالغمة  ــــادي  ن ــق  ــري ف بــاتــنــة 
�سفوحي"  "ال�سهيد  ــب  ــع ــل مب
يف  االأورا�سية  الت�سكيلة  وتتطلع 
منطقها  فــر�ــس  اإىل  املــوعــد  هــذا 
ي�سمح  ــذي  ال االإنت�سار  حتقيق  و 
موا�سلة  و  االأنــ�ــســار  بــاإر�ــســاء  لها 
يف  املقبلة  اجلــــوالت  يف  ــوار  املــ�ــس
اأح�سن االأحوال، خا�سة اأن التعرث 
ممنوعا على اأ�سبال املدرب اليامني 
ال�سعبة  للو�سعية  نظرا  بوغرارة 
فاإن  لــذا   ، فيها  يــتــواجــدون  التي 
�سهلة على  لن تكون  ال�سبت  مباراة 
يتواجد  مناف�س  ـــام  اأم االإطــــالق 

الكاب خلفه مبا�سرة و �سيفتح الفوز 
حتقيقه  حال  يف  التالغمية  على 
الت�سكيلة  عنا�سر  اأمـــام  ال�سهية 
جاهدة  �ست�سعى  االأورا�سيةحيث 
ت�سمن  اأخــرى  انت�سارات  الإ�سافة 
بها م�سرية جيدة، اإذ �سيدخلون هذا 
اللقاء من اأجل حتقيق االنت�سار ال 
التي  املهمة  �سعوبة  ورغـــم  غــري 
تنتظرهم ،فكل فريق يريد التاألق 

نرى  �سيجعلنا  ،مما  املباراة  يف هذه 
الفريقني  بــني  امل�ستوى  يف  لــقــاء 
والظفر بنقاط الفوز لي�س باالأمر 
اإىل  يتنقل  لن  املناف�س  الأن  الهني، 
بنية  بل  ال�سحية،  ثوب  يف  باتنة 
الأنه  اإيــجــابــيــة،  نتيجة  ت�سجيل 
يريد حتقيق البقاء مبكرا وتفادي 
فاحلذر  ،لــذا  ال�سيقة  احل�سابات 
ال�سباب،  جانب  من  مطلوبا  يبقى 

وزمالئه  خــالــدي  على  يتوجب  و 
اأخذ هذه املعطيات بجدية لفر�س 
منطقهم و االإطاحة باملناف�س الذي 
�سيلعب دون �سك بطريقة حذرة مع 
العمل على مباغتة الفريق عندما 
تتاح له الفر�سة كما عمل الطاقم 
بـــوغـــرارة طيلة  بــقــيــادة  الــفــنــي 
العمل  اإنعا�س  على  االأ�سبوع  هــذا 
الفريق  ي�ستغل  لــكــي  الــهــجــومــي 
هذه  يف  لــه  �ستتاح  التي  الفر�س 
املباراة ، و قد اأعطى مدرب التقني 
املليلي تعليمات للمهاجمني باعتماد 
الدقة و جتنب الت�سرع اأمام مرمى 
االأمامي  واأناخلط  املناف�س،خا�سة 
ولهذا  كــبــري،  اإنــتــقــاد  حمــل  يبقى 
وت�سجيل  مطالببالفعالية  فهو 
من  الفريق  متكن  التي  االأهـــداف 
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اجلولة  حل�ساب  قاي�س  �سباب  تب�سة  احتاد  الرائد  ي�ستقبل 
التا�سعة من عمر بطولة الق�سم الثالث هواة ورغم اأن املباراة 
وعلى الورق تبدون ل�سالح املحليني للفوز بها وتدعيم الر�سيد 
ت�سييع  عادتهم  من  لي�س  الكناري  اأبناء  اأن  ال�سيما  النقطي 
هيمنتهم  يــوؤكــدون  جعلهم  ما  وهــو  القواعد  داخــل  النقاط 
وا�ستحقاق  جدارة  عن  الريادة  كر�سي  ويحتلون  املو�سم  هذا 
وحتى بع�س املالحظني ر�سحوا احتاد تب�سة الظفر بالبطولة 
والذهاب اإىل املباراة الفا�سلة ولذا نرتقب اأن االحتاد �سيظفر 
بالنقاط الثالث نرغم اأن الزوار لن يتنقلوا يف ثوب املنهزم بل 
�سيدافعون و�سيقفون الند للند اأمام املناف�س من اأجل فرملته 
الثاأر ميدانيا من لقاء الذهاب  اأجل  العودة بالتعادل من  ولو 
تازير  التقني  اأ�سبال  ،كذلك  التعادل  بنتيجة  انتهى  الــذي 
داخل  املا�سية  اخل�سارة  طي  اأجــل  من  التحدي  �سريفعون 
اأ�سوار ملعب الثامن ماي 45 اأمام " جيباك " ومن ثمة التاأكيد 
واإعادة  جواد  كبوة  جمرد  االأخري  التعرث  واأن  ال�سحوة  على 

الطماأنينة الأن�سار " �سياربكا ".

�لكناري عازم على �لفوز 
و�لقاي�سية يبحثون على 

�إحد�ث �ملفاجاأة 

احتاد تب�شة / �شباب قاي�ش

ي�ستقبل اأم�سية الغد فريق جنم بوعقال مبلعب 
ال�سهيد م�سطفى �سفوحي �سيفه جنم بوعقال يف 
مباراة حل�ساب اجلولة التا�سعة من بطولة الق�سم 
االأخري  التعرث  لتدارك  النجم  وي�سعى  الثالث، 
االيجابية  النتائج  ل�سكة  للعودة  قواعده  خارج 
العام  الرتتيب  م�ستوى  على  مــركــزه  وحت�سني 
للفريق  فر�سة  اللقاء  و�سيكون  هذا  للمجموعة، 
املحلي لتعميق جراح متذيل الرتتيب �سباب بئر 
�ساحب  باعتباره  عنه  الفارق  وتو�سيع  العر�س 

املركز االأخري بـ6 نقاط.
ومن جهتهم الزوار لن يتنقلوا اىل باتنة يف ثوب 

ايجابية  بنتيجة  العودة  يف  وياأملون  ال�سحية 
اأقل تقدير لالبقاء على امل  وح�سد نقطة على 
املركز  ومغادرة  االيــاب  مرحلة  يف  بقوة  العودة 

االأخري يف املجموعة.
�ستخو�س  النجم  ت�سكيلة  اأن  بالذكر  اجلدير 
التوايل  على  الثاين  للقاء  مدرب  دون  من  اللقاء 
بعد مغادرة املدرب جمال بن جاب اهلل، مما يوؤرق 
اأجرى العب النجم  االإدارة وكذا الالعبني، كما 
البدين  املح�سر  بقيادة  التدريبية  ح�س�سهم 
للفريق  الفنية  العار�سة  قيادة  م�سكلة  لتبقى 

توؤرق الرئي�س ر�سيد بن الربعي.
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�لكاب مطالب باالإنت�سار د�خل �لديار

�ل�سباب و�لبوبية يف لقاء �جلريحني

�لوفاق يبحث عن تاأ�سرية �لتاأهل �إىل ربع �لنهائي  

�أ�سبال بن �لتون�سي لن يفرطو� يف 
تدعيم �لر�سيد �لنقطي بثالث نقاط 

�لهالل لتعزيز �ل�سد�رة.. 
و�ملوك لبعث �سباق �ل�سعود 

اجلولة  موعد  مع  ياقوت  عني  الغد�سباب  ع�سية  �سيكون 
على  �سيفا  �سينزل  اأيــن  اجلهات  مابني  بطولة  من  التا�سعة 
تريد  التي  "الزرقا"   ، متباينة  مواجهة  يف  احلجار  اإحتــاد 
موا�سلة النهج على ت�سجيل النتائج االإيجابية وتوؤكد بذلك 
على قوتها يف التفاو�س مع املباريات وهو الرهان الذي يريده 
املدرب برحلة من اأ�سباله حيث عمل طيلة اأيام التح�سريات 
التقرب  فال�سبابرييد  النف�سي  اجلانب  على  املواجهة  لهذه 
من فرق البوديوم وتقلي�س الفارق بينهم يف حال تعرث فرق 

مرتبتهم  حت�سني  ــدار  ال اأ�سحاب  يريد  املقابل  يف  املقدمة 
والتخل�س من املرتبة االأخريةولهذا فمهمة مهمة "ال�سياري" 
من  اخلروج  يريد  عنيد   خ�سم  تواجد   ظل  يف  �سعبة  تبدو 
بتحقيق  مطالبني  ال�سباب  العبوا  ويبقى  اخلطر  منطقة 
للفريق  العام  الرتتيب  حت�سني  من  متكنهم  اإيجابية  نتيجة 
خ�سو�سا واأن ال�سغط �سيكون على الفريق املحلي الأنه يريد 
�سغط  حتت  املباراة  يلعب  �سيجعله  ما  وهذا  الر�سيد  تعزيز 

النتيجة.

اإحتاد احلجار / �شباب عني ياقوت

اأحمد اأمني. ب

"�ل�سياري" يف 
مهمة �لتاأكيد �أمام 

�حلجار �جلريح

�لنجم ي�ستقبل متذيل �لرتتيب
 وعينه على تعميق جر�جه

تدرك نهاية هذا االأ�سبوع اجلولة اخلام�سة ع�سرة 
علينا  وتقرتح  الثانية  الرابطة  بطولة  عمر  من 
على  و�ساخنة  مثرية  مباريات  ال�سبت  هــذا  جولة 
ال�سهيد  مبيدان  يــدور  الــذي  ال�سيق  ــوار  احل غــرار 
زرداين ح�سونة والذي يجمع اجلارين املطارد احتاد 
اأ�سحاب  جهتهم  ،فمن  خن�سلة  واحتــاد  ال�ساوية 
االأر�س م�سممون على عدم التعرث مهما كان والفوز 
اأجل ح�سد النقاط الثالث  على معركة امليدان من 
للبقاء يف ال�سباق ومن ثمة اأي�سا مترير االإ�سفنجة 
هذه  وقبل   " "املوك  ــام  اأم املا�سية  اخل�سارة  على 
من  ح�سروا  ح�سني  ــري  زك املـــدرب  اأبــنــاء  املوقعة 
جميع اجلوانب ولذا طبعا " داربي "اجلارين �سيكون 
املنت�سي  خن�سلة  احتاد  املناف�س  الأن  و�ساخنا  ممتعا 

�سريفعون  املا�سية  اجلــولــة  يف  بونة  اأبــنــاء  بقهر 
على  التاأكيد  اأجـــل  مــن  الــلــقــاء  ــذا  ه يف  الــتــحــدي 
ال�سيما  وثقله  وزنه  كان  مهما  فريق  باأي  االإطاحة 
ما  وهو  اجلمهور  �سغط  دون  تلعب  املباريات  كل  اأن 
يجعل اأ�سبال اجلنحاوي قادرين على قلب الطاولة 
اإيجابية  الديار بنتيجة  اإىل  على اخل�سم والعودة 
املاأمورية �ستكون �سعبة بكثري على  ،لكنه دون �سك 
�سغرية  جزئيات  حتددها  قد  والنتيجة  الفريقني 
والــروح  م�سمونة  الفرجة  تكون  اأن  نتمنى  فقط 
الريا�سية حا�سرة يف هذا " الداربي " الذي يجمع 
يومه  يف  التحكيم  يكون  اأن  كذلك  ،نتمنى  اجلارين 
من اأجل يبقى الفي�سل هي اأر�سية امليدان يف حتديد 

نتيجة املقابلة.

�ل�ساوية م�سممون على ك�سب �جلولة 
و�خلنا�سلة عازمون على رفع �لتحدي  

احتاد ال�شاوية / احتاد خن�شلة

العاي�س. �س

اجلمعة  غد  يــوم  ع�سر  ي�ستقبل 
تــازقــاغــت فريق  الــو�ــســيــف جنــم 
ال�سهيد  مبلعب  كر�سة  عني  جمعية 
حمام عمار لر�سم اجلولة التا�سعة 
الثالث  الق�سم  بطولة  عمر  مــن 
ال�سرقية  جمموعتها  يف  هــــواة 
)الفوج الثاين ( ومن خالله ي�سعى 
حممد  التون�سي  بن  التقني  اأ�سبال 
على  الثاين  الفوز  حتقيق  ال�سغري 
ــن اأجـــل الــبــقــاء قرب  الـــتـــوايل م
الو�سافة  على  واحلفاظ  ال�سباق 
�سدام  حـــراث  زمـــالء  اأن  ال�سيما 
نقطة  اأي  ت�سييع  يف  يفرطوا  لن 
البقاء  اأجـــل  ــن  م الـــديـــار  داخـــل 

معنويات  ،كذلك  ال�سباق  يف  دائما 
العودة  بعد  ال�سماء  يف  الالعبني 
من  املا�سية  اجلولة  يف  ثمني  بفوز 
اأبناء  ح�ساب  على  العيد  �سلغوم 
الالعبني  يجعل  ما  وهــو  بوقرانة 
الفوز  يدخلون بنية و�سعار حتقيق 
وال غريه ناهيك اأن الرائد الكناري 
وهي  ملعبه  يف  �سي�ستقبل  التب�سي 
وهو  النقطي  الر�سيد  لرفع  فر�سة 
خدومة  �سليمان  زمــالء  يدركه  ما 
ــن يــفــرطــوا يف  ــن بـــدورهـــم ل ــذي ال
يف  للبقاء  الثالث  النقاط  حتقيق 
برج املراقبة واحلفاظ على املركز 

املتقدم.

العاي�س. �س
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بعيون �مر�أة

تر�ضيد ال�ضتهالك؟!
و�سلتني ر�سالة ن�سية والبد اأنها و�سلت 
اإىل ماليني اجلزائريني تذكرنا ب�سرورة 
االأرزاق  وحفظ  االإنفاق  يف  االقت�ساد 
اال�ستهالك..  تر�سيد  عــنــوان  حتــت 
الر�سالة من وزارة التجارة والتي باتت 
املتهم االأول على تردي االأو�ساع املادية 
اجلنونيلالأ�سعار  واالرتفاع  للمواطنني 
االأ�سا�سية  للمواد  الق�سري  واالختفاء 
اأزمات عادت بنا اإىل ثالثني  ومعاي�سة 
كانت  حيث  ذلــك..  عن  يزيد  اأو  �سنة 
ال  كثرية  غذائية  ملواد  حليفة  الندرة 
النف�س  ب�سق  اإال  املواطن  يح�سل عليها 
اأخرى  مواد  بفر�س  "باملعريفة" اأو  اأو 
اإلزاميا مع عدم احلاجة اإليها لت�سويقها 
رغم اأنف امل�ستهلك الذي ي�سطر للتنازل 
بغية احل�سول على منتج من املنتجات 

التي ال ميكن اال�ستغناء عنها..
واأن ت�سلنا ر�سالة مبثل هذا "التجروؤ" 
بقوة  "عنوة"  تر�سيده  مت  واقــع  على 
االأو�ساع  وه�سا�سة  الفاح�س  الغالء 
ــار قيمة  ــي ــه وان لــلــمــواطــنــني  املـــاديـــة 
الزيت  واأزمــــة  اجلـــزائـــري  الــديــنــار 
واخل�سر وا�ستمرار ارتفاع االأ�سعار اإىل 
املواطنني،  قدرات  من  اأعلى  م�ستويات 
الفا�سلة  ال�سيا�سات  �سمن  يدخل  فهذا 
للوعي  الفاقدة  التوعوية  واحلمالت 
املعاناة  عن  كليا  بعيدة  لكونها  العام 
وما  اجلــزائــريــون  فيها  يتخبط  التي 
عن  دخيلة  ظــواهــر  تنامي  يف  �ساهم 
واحلاجة  بالفقر  واملرتبطة  جمتمعنا 

وقلة ذات اليد..
ا�ستهالك  اأن  اإنــكــار  ميكنه  ــد  اأح وال 
املواطن اجلزائري يف االأ�سهر االأخرية، 
اإىل  الق�سوى  ال�سروريات  نحو  اجته 
درجة اأن كثري من االأ�سر مل تعد قادرة 
تدخل  الــتــي  املنتجات  اقــتــنــاء  على 
حني  بني  ولــو  الرفاهية  عي�س  �سمن 
مــن يفتقد  االأ�ــســر  مــن  اإن  بــل  واآخـــر، 
لي�ستعي�س  نف�سها  ال�سروريات  لطعم 
االأخرية  هذه  اأن  رغم  بالعجائن  عنها 
والتي كانت مالذ العائالت اجلزائرية 
يف حال الع�سر قد �سهدت هي االأخرى 
زيادات و�سلت اإىل احت�ساب الكيلوغرام 
يعني  ما  دينارا،  بـ180  منها  الواحد 
ظل  يف  م�سبوق  غري  غالء  نواجه  اأننا 
اجلزائر اجلديدة التي ُمنينا بها ونحن 
والت�سريحات  الوعود  يف  ثقتنا  ن�سع 
وبرامج التغيري التي مل تثمر يف واقعنا 
اأو  لالأف�سل  لتغيريه  ت�سعى  مما  �سيئا 
حت�سينه واأنه من ال�سعب على احلكومة 
باملثل  يوؤمن  �سعب  اإقناع  اجلزائرية 
القائل )اأحييني اليوم واقتلني غدوة( 
النيات  ح�سن  باإثبات  كفيل  الوقت  اأن 
وجدية امل�ساعي بينما ن�ستجدي عي�سا 

كرميا بات بعيد املنال.
�سماح خميلي

اخلريرم�ضــــــــــــــان
حفيظة.ب

نوارة.ب

عبد الهادي.ب  معاوية. �س

�سطيف خن�سلة

جتند �ضفحات فاي�ضبوكية بجمع تكاليف 
عملية ال�ضاب زهر الدين بلقور

اإفطار جماعي على �ضرف نزلء دار 
امل�ضنني بالإقامة اجلامعية اأحمد روابح

نداءات اإن�سانية وحدت العمل الت�سامني وكثفته داخل وخارج الوطن

خالل حملة حت�سي�سية توعوية للحد من حوادث املرور بباتنة 

يف وقت قيا�سي مل يتجاوز 3 اأيام

اأكدت  خن�سلة،  بوالية  خريية  جمعيات 
ــالت جمع  ــم عــلــى �ــســفــحــاتــهــا وخــــالل ح
التربعات وامل�ساعدات االإن�سانية وتوزيعها 
دعما  تلقت  اأنــهــا  املــعــوزة،  العائالت  على 
اأبوا  جزائريني،  مغرتبني  طرف  من  كبريا 
ولو  بلدهم  اأبناء  جانب  اإىل  يقفوا  اأن  اإال 
من  مبقدورهم  ما  ليقدموا  بعيدين  كانوا 
م�ساعدات مادية ومالية زادت من حما�سة 
على  اجلمعوي،  الت�سامني  العمل  وتعزيز 
اأنامل املراأة الريفية ببلدية  غرار جمعية 
ببلدية  اخلــرييــة  الــوفــاء  وجمعية  بــابــار 
االإح�سان  �سواعد  وجمعية  ر�سا�س  اأوالد 
بعديد  اليتيم  كافل  وجمعيات  بخن�سلة، 

البلديات.
وزادت هذه امل�ساعدات اجلليلة، من عزمية 

االإح�سان  عجلة  حتريك  على  العاملني 
وحتولت  بــالــواليــة،  الت�سامني  والــعــمــل 
ــداءات  ن حتركها  التي  الدائمة  هباتهم 
مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل �سند قوي، 
االندفاع  على  يدل  اإمنــا  �سيء  على  دل  اإن 
االإن�ساين ملواطني والية خن�سلة على وجه 
العموم  اخل�سو�س واجلزائريني على وجه 
العون  يــد  ومــد  ــة،  ــريي اخل االأعــمــال  اإىل 

الإخوانهم وقت احلاجة اأينما وجدوا.
كما �ساهمت هذه الفئة يف توفري االأدوية 
النادرة واملنعدمة للمر�سى الذين غالبا ما 
يرفعون نداءاتهم على �سفحات اجلمعيات 
ليجدوا  اخلا�سة،  �سفحاتهم  اأو  اخلريية 
الدعم الكبري من اإخوانهم واأبناء بلدهم يف 

اخلارج خا�سة يف اأوروبا.

ال�سفحات  مـــن  ــة  ــوع ــم جم قـــامـــت، 
ــل  ــتــوا�ــس ـــواقـــع ال ــطــة عـــرب م ــس ــا� ــن ال
بوالية  "الفاي�سبوك"  االجــتــمــاعــي 
اأوالد  غرار"�سفحة  عــلــى  خن�سلة 
خن�سلة و�سفحة خن�سلة zoom، وكذا 
I love khanchela"،باإطالق حملة 
ال�ساب  لفائدة  التربعات  جلمع  وا�سعة 
ل�سهادة  ــل  ــام واحل بــلــقــور  ــديــن  زهــرال
يعاين  ــــذي  ال احلـــقـــوق  يف  لــيــ�ــســانــ�ــس 
األزمه  الفقري  العمود  يف  مــر�ــس  مــن 
الفرا�س منذ اأربعة اأ�سهر بدون حراك، 
التقرير  وح�سب  االأطباء  معاينة  وبعد 
اإجراء  اإلزامية  على  اأكد  الذي  الطبي 
تون�س  يف  م�ستعجلة  جراحية  عملية 
هذه  ــادرت  ب مليون،   200 قيمته  مبلغ 
ال�سفحات باإطالق نداءات متكررة عرب 
يف  للم�ساركة  اجلميع  ودعــت  االنرتنت 
التي  الت�سامنية  اخلريية  العملية  هذه 
خن�سلة  والية  �سكان  خمتلف  لها  جتند 
املهجر،  يف  ومغرتبني  ورجــال  ن�ساء  من 
 3 يتعدى  مل  وجيز  ظرف  يف  ليتمكنوا 
اأيام من جمع املبلغ املحدد باإجراء هذه 
العملية واإنقاذ حياة ال�ساب زهر الدين، 
حيث �سلم للعائلة التي ا�ستح�سنت كثريا 
اأدخلت  التي  الت�سامنية  الهبة  لهذه 

الفرحة على قلب والدة املري�س.

التياأطلقتها  التربعات  جمع  مبادرة 
�سفحات الفاي�سبوك، خلقت ردود اأفعال 
كثرية عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
مبا  االإ�سادة  خالل  من  الواقع  يف  وكذا 
وا�ستح�سان  ال�سفحات  هــذه  به  قامت 
الكبري  قبل  ال�سغري  اجلميع،  من  كبري 
ــه هذه  ب تــقــوم  ــا  م اأن  عــلــى  مــوؤكــديــن 
العديد  عمل  من  بكثري  اأكرب  ال�سفحات 
ت�سامنية  عملية  وهـــي  الــهــيــئــات  مــن 
ــراد  اأف جهود  وتظافر  تالحم  تعك�س 
املجتمع الواحد خا�سة يف �سهر رم�سان 
الف�سيل، كما دعوا اجلميع اإىل �سرورة 

االإحتاد على فعل اخلري.

نظمت، االإقامة اجلامعية اأحمد روابح 
اجلامعية  اخلدمات  ملديرية  التابعة 
�سرف  على  اإفــطــار  حفل   ،01 �سطيف 
�سالح  ببلدية  امل�سنني  دار  يف  املقيمني 
الوالية،  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  باي 
جماعي  اإفطار  ماأدبة  تنظيم  مت  حيث 
بح�سور عدد من مقيمي الدار مب�ساركة 
املــقــيــمــني فــ�ــســال عــن عمال  الــطــلــبــة 

االإقامة اجلامعية. 
من  حمكما  تنظيما  املــبــادرة  وعرفت 
والتي  اجلامعية،  االإقامة  اإدارة  طرف 
مميز  اإ�ستقبال  تخ�سي�س  اإىل  بــادرت 
اإىل  و�سولهم  منذ  امل�سنني  دار  ملقيمي 
االإقامة، حيث مت حت�سري وجبة اإفطار 
بتنظيم  متبوعة  �سرفهم  على  خا�سة 
اأجواء  يف  عليهم  هدايا  وتوزيع  �سهرة 
تزامنت  ــادرة  ــب امل اأن  خا�سة  مــوؤثــرة 

يف  و�ساهمت  الكرمي  رم�سان  �سهر  مع 
التي  الفئة  هذه  معاناة  من  التخفيف 
امل�سنني،  دار  اإىل  ــــدار  االأق بها  رمــت 
وحاول من جانبهم الطلبة خلق اأجواء 
عائلية خا�سة على هام�س هذه العملية 
دار  يف  املقيمني  معنويات  رفع  اأجل  من 
امل�سنني والذين يعانون من التجاهل يف 

اأغلب فرتات ال�سنة.
وتقدم مدير االإقامة اجلامعية اأحمد 
اإجناح  �ساهم يف  بال�سكر لكل من  روابح 
�سرف  على  اجلماعي  االإفطار  مبادرة 
وقال  باي،  �سالح  يف  امل�سنني  دار  نزالء 
من  اأنــه  اأي�سا  موؤثر  ت�سريح  يف  املعني 
اإىل  االإلتفات  الطلبة  على  ال�سروري 
الوالدين وعدم التفريط فيهم ورميهم 
الظروف  كانت  مهما  العجزة  دور  يف 

واالأ�سباب. 

احلرية  �ساحة  اأمــ�ــس،  اإحت�سنت 
حملة  بــاتــنــة،  ــة  ــن ــدي م ــط  ــس ــو� ب
لــفــائــدة  وتـــوعـــويـــة  حت�سي�سية 
النارية،  الدارجات  وراكبي  �سائقي 
ـــرورة اإرتـــــداء  لــلــتــاأكــيــد عــلــى �ـــس
ــــرتام قــانــون املـــرور.  اخلـــوذة واإح
املبادرة التي لقيت جتاوبا من طرف 
تنظيمها  يف  �ــســاركــت  ــني،  ــن ــواط امل
عديد الهيئات واجلمعيات الوالئية 
املهتمة بهذا املجال، على غرار فرع 
لالأكادميية  امليكانيكية  الريا�سة 
الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة واالأمـــــن عرب 
للجميع  الوالئية  الطرق،الرابطة 
مب�ساركة  اجلـــواريـــة،  والــريــا�ــســة 
مديرية ال�سباب والريا�سة وم�سالح 
جانب  اإىل  الوطني  واالأمــن  الــدرك 

احلماية املدنية.

�سروحات  تقدمي  احلملة  و�سملت 
توزيع  اإىل  ــافــة  اإ�ــس واإر�ــــســــادات، 
مــطــويــات لــ�ــســمــان �ــســيــاقــة اآمــنــة 
ــوادث  ح ــاع  ــف الإرت نــظــرا  و�سليمة، 
دقائق  قبل  بكرثة  امل�سجلة  املــرور 
رم�سان،  �سهر  ــالل  خ ــار  ــط االإف مــن 
عنارتداء  االإمتناع  فيه  يت�سبب  وملا 
م�ستدمية،  اإعـــاقـــة  مـــن  اخلـــــوذة 
وخا�سة  حت�سي�سهم  يتطلب  مــا 
اأكرث  اإعتبارهم  على  ال�سباب  فئة 
ــنــاريــة  ا�ــســتــعــمــاال لـــلـــدراجـــات ال
الوقاية  الإجـــراءات  دوناإتخاذهم 
ب�سكل  منها  املميتة  ـــوادث  احل مــن 

خا�س. 
التظاهرة،  هـــذه  هــامــ�ــس  ــى  وعــل
املركبات، ومت  اأقيم معر�س ملختلف 
اأي�سا توزيع كمامات طبية للح�سور 

اإتباع  ب�سرورة  حت�سي�سهم  بهدف 
لتقادي  الوقائية  االإجراءات  كافة 

اإنتقال عدوى فريو�س كوفيد. 
فعاليات  �سمن  املــ�ــســاركــون  ودعـــا 
م�ستعملي  التح�سي�سية،  احلملة 
ال�سارم  احرتامهم  الأهمية  الطريق 
ال�سيما  املرورية،  ال�سالمة  لقواعد 
ت�سهد  الــتــي  املنا�سبة  ــذه  ه ــالل  خ
ــي  حـــركـــة مـــروريـــة كــثــيــفــة، وه
اإطار  �سمن  تندرج  التي  التظاهرة 
التي  حوادث"  بدون  حملة"رم�سان 
بالتن�سيق  االأمنية  اجلهات  اأطلقتها 
ل�سمان  املــدين  املجتمع  هيئات  من 
احليطة  بــاأخــذ  املــواطــنــني  �سالمة 
ال�سياقة،  اأثناء  الالزمني  واحلــذر 
من  التقليل  على  بالتايل  والعمل 

احلوادث املرورية. 

مغرتبون جزائريون يتجندون لدعم احلمالت اخلريية يف خن�ضلة 

دعوات ل�ضائقي الدراجات النارية حول اإلزامية ارتداء اخلوذة

جمتمعرمضان كريماخلمي�س  24 برير 2971/ 06  ماي  2021 املوافق لـ 24  رم�ضان 131442
اأبدى، الع�سرات بل املئات من املغرتبني اجلزائريني وخلل ال�سنوات االأخرية، تعاطفهم ال�سديد والكبري مع العائلت املعوزة والفقرية واملحتاجة داخل بلدهم، وكذلك االأمر بالن�سبة للمر�سى 
واليتامى ليقدموا ما مبقدورهم من دعم مادي ومعنوي حلملت التربع ونداءات اجلمعيات اخلريية خا�سة خلل االأزمة ال�سحية الراهنة وكذا �سهر رم�سان، اأين زادت وحدة وتكاتف الهبات 

واملبادرات الت�سامنية اخلريية يف كل �سرب من الوطن.



تب�شة: متحف "تيفا�شت" يعيد فتح
 اأبوابه اأمام الزوار

الوطني  للديوان  املحلي  الفرع  م�سوؤول  ك�سف 
لت�سيري و ا�ستغالل املمتلكات الثقافية املحمية، 
جم���دي ع��ز ال��دي��ن، ع��ن اإع����ادة ف��ت��ح متحف 
ال��زوار  اأم��ام  الفرن�سية"  "الكني�سة  تيفا�ست 
للتعرف عن كثب عن هذا املعلم االأثري والذي 
1000 قطعة من التحف  اأزيد من  ي�سم حاليا 

واملقتنيات االأثرية.
الرتاث  �سهر  واإحياء  تزامنا  املبادرة  وج��اءت 
"التثمني  �سعار  حتت  ماي(   18  - اأفريل   18(
االقت�سادي للرتاث الثقايف"، حيث خ�سع لعميات 
اإىل  باالإ�سافة  تهيئة،  واإعادة  داخلية  ترميم 
ت��زوي��ده ب��ك��ام��ريات م��راق��ب��ة، وذل��ك يف اإط��ار 
الثقافية  للممتلكات  الوطني  الديوان  خمطط 
االأثرية  املعامل  لتاأمني  يهدف  ال��ذي  املحمية 
وحمايته  عليه  للحفاظ  بتب�سة  وال�سياحية 
ومتكني  املحتملة  االعتداءات  اأو  ال�سرقات  من 

الزوار من التجول عربه باأريحية.

�شعبة بلدية نقاو�س للعلماء امل�شلمني حتيي 
ذكرى تاأ�شي�س اجلمعية 

للعلماء  ن��ق��او���ص  بلدية  �سعبة  اأم�����ص  اح��ي��ت 
جمعية  لتاأ�سي�ص  الت�سعني  ال��ذك��رى  امل�سلمني 
امل�سلمني اجلزائريني من خالل تنظيم  العلماء 
الثقايف  باملركز  دينية  علمية  فكرية  ن��دوة 
اأ�ساتذة  ح�سرها  م��رزوق��ي،  عي�سى  ال�سيخ 
�سباب  واأطرها  املواطنني،  من  وجمع  وحمامني 
اأو�ساط  معروفني باأخالقهم العالية واأدبهم يف 
والن�ساط  للعمل  وحبهم  النقاو�سي  املجتمع 

اجلمعوي.
اكادميية  حما�سرة  بالقاء  انطلقت  ال��ن��دوة 
التاريخ  يف  دولة  دكتور  اأ�سامة  جعيل  لالأ�ستاذ 
الذي  ال��دور  اإىل  فيها  تطرق  والتي  الو�سيط 
احلقبة  اإب�����ان  امل���ذك���ورة  اجل��م��ع��ي��ة  ل��ع��ب��ت��ه 
كما  الوطنية،  الهوية  حماية  يف  اال�ستعمارية 
كانت مداخلة اأخرى لالإمام فاروق �ساحلي حول 
جهود جمعية العلماء امل�سلمني يف احلفاظ على 
فتح  خ��الل  م��ن  االإ���س��الم��ي��ة  العربية  الهوية 
القراأن  لتعليم  القرانية  وامل��دار���ص  الكتاتيب 
االأماكن  هذه  بتفعيل  مو�سيا  الن�سىء  لفائدة 

وتنظيم دورها يف املجتمع.
العائالت  بع�ص  تكرمي  مت  ال��ن��دوة  ختام  ويف 
احلقبة  خ��الل  للجمعية  بدعمها  امل��ع��روف��ة 
القراآين  التعليم  يف  وم�ساركتها  اال�ستعمارية 
وعائلة  اهلل  عبد  هرو�ص  ال�سيخ  عائلة  اأمثال 
م�سري  ال�سالح  وال�سهيد  ميهوبي  ال�سديق 

باال�سافة اىل اأخرين.

عنابة: مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الق�شري 
الدويل دورة �شهر اأفريل 2021

ينال   "Death Note" اجلزائري  الفيلم 
جائزة اجلمهور وفيلم �سيني يح�سد الذهبية

اأعلنت جلنة حتكيم مهرجان البوابة الرقمية 
الفائزين  هوية  عن  الق�سري  ال��دويل  للفيلم 
 55 م�����س��ارك��ة  ع��رف��ت  ال��ت��ي  اأف��ري��ل  دورة  يف 
دول   10 منها  خمتلفة  دول���ة   26 م��ن  فيلما 
جنوب  كندا،  املجر،  رومانيا،  وه��ي  م��رة  الأول 
اأ�سرتاليا،  مالطا،  االأرجنتني،  ال�سني،  ال�سودان، 
التحكيم  جلنة  وك�سفت  واليونان،  البنغالدا�ص 
اأبو�سعيب  الدكتور  برئا�سة  الدائمة  الدولية 
 A Barefoot " فيلم  ف��وز  عن  امل�سعودي 
ال�سني  من   Xue Feng ل�   "  Buddha
ل�   "  Icebergs " فيلم  الذهبية،  باجلائزة 
 " فيلم  اليونان،  من   Eirini Vianelli
 Seyed Morteza " ل�   Belonging
ب�  وظ��ف��ر  اإي�����ران،  م��ن   Sabzeghaba
 Death  " فيلم  ال��ك��ربى  اجلمهور  ج��ائ��زة 
اجلزائر،  م��ن  فركو�ص  ري���ان  ل���    "  Note
 " فيلم  ل�   كان  االأول  فالتنويه  التنويهات  اأم��ا 
 Quarantined - a surrealist
story " ل� Adrian Bodhi من رومانيا 
 Go! Capitaine " والتنويه الثاين ل�  فيلم
من   Pierre-Loup DocteurI ل�   "

فرن�سا.
وك�����س��ف��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م اأي�����س��ا ع��ن باقي 
اجل���وائ���ز ح��ي��ث ن����ال ج���ائ���زة اأح�����س��ن دور 
 MALALA WEEPS  " فيلم  ن�����س��ائ��ي 
 Saleem T للمخرج  " CORONA GO
دور  اأح�سن  اأما  الهند،  من    Perimbalam
 Belonging " رجايل فكان من ن�سيب فيلم
 Seyed Morteza Sabzeghaba �ل "
فيلم  التحكيم  اإيران، وظفر بجائزة جلنة  من 
 Khalid Al ل���   "  SULTANAH  "
  "  Michaël " فيلم  عمان  من   zadjali

ل� Ronald Guérin من فرن�سا.

حفيظة. ب

ح�سام الدين. ق

رقية. ل

لن يتاأتى ال�شاعر هكذا، ميكن اأن يباغته جنون من 
وحي ثقل اأقالم الطني، يتاأتى ك�شمعة توقد ظالال 
عن  ماذا  والده�شة،  ال�شحر  من  ك�شيء  نور،  من 

�شو�شن ممود نوري، كيف اأ�شرق الق�شيد فيك؟
قد  ك��م��ا  ���س��ع��راء  اجل��ي��ن��ات  جتعلنا  ق��د 
اجلّيد  وحل��ظ��ي  ك��ذل��ك  املحيط  يجعلنا 
وقارئ  �ساعر  الأب  فولدت  ال�سببني  ملكت 
�سوت  مع  طفولتي  منذ  روح��ي  هامت  نهم 
من  املرحلة  هذه  عن  اأتذّكره  ما  اإلقائه، 
ما  ك��ّل  ت�سّربت  �سخمة  مكتبة  حياتي 
اأدبية وفكرية كانت تثار  حوته، نقا�سات 
واأن  اليوم بني والدي واخوتي،  على مدار 
بوذراع  يا�سني  بحجم  �ساعر  اأخ  لك  يكون 
تتبع  جتعلك  احل��ظ  من  ا�سافية  جرعة 
ميالأ  من  ك��ّل  اأّن  واأح�سب  ال�سعر،  غواية 
رئتيه بهواء ق�سنطينة املعّطر مباء الزهر 
اأن  بد  ال  �سحرها  متائم  قلبه  على  ويعّلق 

يكون �ساعرا.

لت�شريف على  اأن لهذا اجلنون عالقة  اأعتقد    
جمموعة "جمانني ق�شيدة النرث"، هل هنالك 

ما تودين االف�شاح عنه؟
جذب  مركز  هي  النرث  ق�سيدة  جمموعة 
الق�سيدة  لتجارب حقيقية يعمل لتطوير 
واخراجها من النمطية والرتابة املعهودة 
بها  خا�سة  �سمات  اإىل  للتو�سل  ي�سعى  كما 
ال  فنيا  للن�ص  تنت�سر  عليها،  البناء  ميكن 

طاقات  اأق�سى  مبعنى  هنا  اجلنون  فكريا، 
االبداع، الده�سة والتفّرد .

والروائي  ال�ساعر  هو  املجموعة  موؤ�س�ص 
�ساحب  وهو  ن�سر  حممد  الكبري  امل�سري 
على  ���س��واء  اأجت��اه��ل��ه  اأن  ميكن  ال  ف�سل 
ال�سند  وم��ازال  كان  اإذ  ال�سخ�سي  امل�ستوى 
وما  املجموعة  م�ستوى  على  اأو  واملعلم، 
بق�سيدة  الرقي  الأجل  جمهود  من  يقدمه 
يف  كم�سوؤولة  اخ��ت��ي��اري  ع��ن  اأّم���ا  ال��ن��رث، 
اإمياين  اإىل  املجانني فقد يرجع  جمموعة 
بامل�سروع و�سرورة تدفع لالأمام �سمن فريق 
واللغويني  والنقاد  ال�سعراء  من  متعاون 
يف  اجلنون  وعّل  به،  عّني  اإميانا  يقّلون  ال 
باملجموعة  تواجدي  نتيجة  هو  ن�سو�سي 

ال العك�ص.

 "كاريزما" "يدان مت�شكان ال�شماء عن الوقع 
يف الوحل" و"كا�شتينغ" قوة الق�شيدة تظهر 
يحوط  كمدفع  تاأتي  التي  عنوانها  خالل  من 
اأن  ميكن  هل  الن�شو�س،  من  بقنبلة  القارئ 

ت�شيء لنا هذه التجارب مبزيد من التعليق؟
دار  عن  ال�سادر  البكر  دي��واين  كاريزما 
خيال للن�سر والتوزيع هو �سكل متحرر من 
الكتابة ا�ستغلت فيه على اللغة باعتبارها 
ما يرّجح كّفة امليزان ال�سعري وكر�ست فيه 
باجتاه  حداثية  الكتابة  لتكون  ثقافتي 

العمق والدقة واحلاجة امللحة للده�سة.
عن  ال�سماء  مت�سكان  ي���دان  دي���وان  اأّم���ا 
ال�سقوط يف الوحل فهو حتت الطبع ديوان 

فيه  النظر  ويعيد  الغيب  اأ���س��رار  يهتك 
وي�سخر من ه�سا�سة االعتقاد يف قد�سيته 
الوحيد  ال�سيد  لالإن�سان  املجال  فا�سحا 
لهذا الكون، فيتناول اأوجاع االإن�سان املكّبل 
بقيود االأولياء ووكالء االإله على االأر�ص، 
االأعراف والتقاليد، الديوان ب�سكل اأو�سح 
عبد  الكبري  التون�سي  ال�ساعر  يقول  كما 

الواحد ال�سويح هو �سرخة "ال ".
هو  الطبع  حتت  واأي�سا  كا�ستينغ  دي��وان 
للعاطفة  �سابقتيه  عن  خمتلفة  جتربة 
فيه الن�سيب االأكرب بلغة ب�سيطة واأ�سلوب 

جديد.

يقول "كازنتزاكي "نوا�شل ال�شراع الأننا نحب 

اأن  لل�شاعر  يحدث  كيف  اخلنوع"،  ال  التفوق 
لتثري  التفوق داخل ن�شو�شه  ي�شع ب�شمة من 

ده�شة القراء؟
ال�ساعر ال يكتب من اأجل التفّوق، بل يكتب 
ابتعدت  اذا  متفردة  تكون  ان�سانية  حالة 
عن التقليد وكانت خال�سة �سافية لكاتبها 
ت�سل للمتلقي مبدى �سدقها اأوال و�سال�سة 

اللغة ثانيا.
غالبا ما ن�شاأل ها ال�شوؤال الروتيني ك�شيء من 
الف�شول، اأو ك�شيء من ت�شبيق االأحداث، عن 
اجلديد الذي ميكن اأن متنحيه للذين يتذوقون 

طعم ال�شعر؟
يف جمال ال�سعر �ساأحاول بالتاأكيد تطوير 
كتاباتي بخو�ص جتارب جديدة وتوثيقها 
خا�سة  �سمة  دي���وان  لكل  ت��ك��ون  بحيث 
بعيد  وغري  م�سريتي،  يف  ما  ملرحلة  ت��وؤرخ 
امل�سرح  اقتحام  يف  جّديا  اأفّكر  ال�سعر  عن 
على  باالأ�سا�ص  تعتمد  خمتلفة  بطريقة 
ق�سيدة النرث اأو على اللغة احلوارية التي 

متّيز ن�سو�سي.

للكاتبة �شو�شن  ونحن يف �شهر رم�شان، هل 
ن�شيب  لل�شعر  هل  معني،  رم�شاين  برنامج 

فيه، اأم اأنك تعتزلينه ل�شالح املطبخ؟
م�سبقة،  مبواعيد  ياأتي  ال  عاّمة  ال�سعر    
وقت،  اأي  ويف  حال  اأي  على  يباغتك  قد 
الطقو�ص  ممار�سة  يف  يبالغون  مّمن  ول�ست 
فيه  وت�سمو  ت�سفو  �سهر  هو  الرم�سانية، 

االأرواح وهذا مناخ جيد للكتابة.

تطفو "�شو�شن ممود �شنورة" كن�شمة من روح دافئة، حتيط الق�شيد بالكثري من الده�شة واالن�شيابية والعفوية ال�شادقة واملجنونة، تفتح باب الق�شيد على حالة 
ان�شانية متفردة، حيث الغواية ت�شدح مباء الطهر، �شاعرة من مدينة اجل�شور املعلقة، خريجة كلية الهند�شة، رئي�س حترير تنفيذي يف جملة ميتافور�س االلكرتونية، 

ن�شر لها العديد من الق�شائد واملقاالت يف جمالت ورقية والكرتونية، و�شاركت يف ملتقيات وطنية وعربية ومهرجانات دولية، تطل علينا يف رم�شان يجمعنا.

جينات  تورث  نوري"  �شاعرة  حممود  "�شو�شن 
الده�شة والتفرد امل�شبوغة باجلنون كغواية طاهرة

حلمر رق���ي���ة  ح�����وار: 

رم�ضان 
   يجمعنا

ال�ضاعر "اأحمد حركات" يطل على 
ال�ضاحة الأدبية بديوانه ال�ضعري 

للحب" "البقاء 

الأغواط ت�ضكيلي/  العيا�ضي" فنان  الرزاق  "عبد 

الكاتب  م��وؤخ��را  اأ����س���در، 
اأحمد حركات، من مدينة 
عني مليلة، باكورة اأعماله 
حملت  ال��ت��ي  االأدب����ي����ة، 
للحب"عن  عنوان" البقاء 
دار كالما للن�سر والتوزيع.
ح��دي��ث��ه  يف  واأو������س�����ح   
نيوز"  "االأورا�ص  ليومية 
 31 خالل  من  تناول  باأنه 
متنوعة  موا�سيع  ق�سيدة 

منها عن احلب واآالم الفراق 
امل�ساعر  من  وبع�ص  الوطن  وع��ن  ووجعه 
بداخله،  ف�����س��ادًا  وع��اث��ت  ج��ا���س��ت  ال��ت��ي 
عنوانا  للحب"  "البقاء  اإختياره  �سر  وعن 
" يف هذه  املتحدث  ال�سعري يقول  لديوانه 
احلياة كل �سيء ميكن اأن يختفي ويزول اإال 
القلب والقلب بدون حب ال يعي�ص طوياًل، 
فمن هنا ميكن اأن نعترب اأن احلب هو اإك�سري 
الزمن  بنا  تقلب  مهما  تبقى  وب��ه  القلوب 

مت�سبعة باحلب دوما".
خالل  من  حركات  اأحمد  ال�ساعر  ويحاول 
الوحيدة  ر�سالته  اإي�سال  االأدب��ي  اإ�سداره 
جمملهم  يف  الكتاب  َيْحملها  اأن  ميكن  التي 

اأن ال حياة بدون حب، 
نعي�ص  اأن  يجب  لذلك 
كبري  ب��ح��ب  ح��ي��ات��ن��ا 
ولوطننا  اأواًل  الأنف�سنا 
اأحببناه  ���س��يء  ول��ك��ل 
على  يبقى  ���س��يء  ف��ال 
ال  احل����ب  اإال  ح���ال���ه 
حد  على  اأب����دًا  يتغري 

قوله.
اأحمد  ال�ساعر  واأ�ساف 
" ب���اأن  ح���رك���ات ق��ائ��ال 
فاأنا  ال�سعر من اختارين الأكون حاماًل له،  
ال�سعرية  الكتابات  يف  كثريًا  راحتي  اأجد 
الأنني اأكون متحررًا من اأي قيود واأ�ستطيع 
بوح ما يختلج داخلي يف اأوراقي وق�سائدي 
بالرواية  اأهتم  ال  باأنني  يعني  ال  هذا  لكن 
الأنني ال اأرى نف�سي متمكنا كثريًا منها ومع 
ذلك يل حماوالت يف الرواية لكن �ساأحتفظ 
امل�ستقبلية  اأعماله  عن  اأم��ا  لنف�سي"،  بها 
يوؤكد املتحدث اإ�سداره الأعمال كثرية وعلى 
االأرجح �سيكون عمل روائي وهو ما ي�ستغل 

عليه حاليًا بعيدًا عن ال�سعر. 

رفوف  �لأور��س

عو�س  حمــمــود  مــقــولــة  ت�ستوقفني 
الفنان  هو  الناجح  "الفنان  اأن  قال  الذي 
اأن  على  دليل  ا�ستمراره  الأن  امل�ستمر.. 
جت�سد  ما  وهــذا  بعد"،  يرف�سه  مل  ع�سره 
حقيقة لدى دعم ال�سعب اجلزائري للفنان 
اجلزائرية"  الرم�سانية  الــدرامــا  "ملك  اأو  ال�سهري  اجلــزائــري 
"اجلمعي  اأبــرزهــا  االأدوار  عديد  اأدى  الــذي  اأوقـــرورت  ال�سالح 
الكوميدي  باأدائه  اجلميع  واأذهــل  العا�سر"  و"عا�سور  فاميلي" 
الفن  رجــل  وفــاة  من  فقط  قليلة  اأيــام  بعد  ذلــك  ياأتي  املــذهــل، 
الكوميدي ال�سديق الفني لل�سالح اأوقروورت الراحل "بالحة بن 
زيان" اأو النوري"، هاتني الفاجعتني التي جعلت من حمبي وع�ساق 
العاجل  ال�سحي  بالتكفل  الثقافة  وزارة  ينا�سدون  "�سويلح" 
بالفنان القدير اأوقرورت بعد اأخبار مت تداولها من طرف عائلته 
امل�ستعجل  التدخل  ت�ستدعي  �سرطانية،  اأورام  بثالث  م�ساب  اأنه 

لنقله للعالج يف اخلارج.
يبداأ االآن القلق الفني يف اأن تفقد ال�ساحة الفنية اجلزائرية 
املزيد من فنانيها الذين يعدون اأعمدة واأ�ساتذة الفن فيها، تتدهور 
حالة الفنان وال يجد من يتكفل به اإال بعد نداءات يتم ن�سرها 
والقنوات  ال�سحف  عرب  اأو  االجتماعي  التوا�سل  ف�ساءات  عرب 
فنانني  واأرواح  حياة  الإنــقــاذ  ا�ستغاثة  نـــداءات  التلفزيونية، 
خمتلف  يف  اجلزائر  وتوجوا  اجلزائري  للم�سهد  الكثري  قدموا 
اجلزائريني  بيوت  دخلوا  فنانون  والعربية،  الدولية  املحافل 
والفرح"  ال�سحك  "ر�سائل  �سيميولوجيا  يقراأون  اأ�سبحوا  حيث 
ب�سخ�سه،  ال�سيمات  تلك  الرتــبــاط  مــا  فنان  م�ساهدة  مبجرد 
مع  ومر�سه  اأمله  ليقا�سم  اجلماهري  "�سويلح" حمبوب  اليوم  ياأتي 
ا�سعادهم  وقت  وجدوه  مثلما  ال�سدة  وقت  ليجده  الكبري،  جهوره 
بوجه  ليظهر  باملعاناة  املكبل  الفن  رجل  ياأتي  عنهم،  والرتفيه 
ب�سو�س ومثقل بالوجع، لتكون قلوب اجلزائريني كلهم معه، لكن 
يف املقابل ي�ستدعي من الوزارة الو�سية اأن ت�سع خطط م�ستقبلية 
وم�سروعة يف التكفل باأي فنان، مها كانت �سفته، ودعمه يف عي�س 
حياة كرمية، فالنماذج التي فقدناه وحالتهم االجتماعية كانت 

لتدمي القلب قبل العني.
هي رحلة ا�ستعجالية لال�ستفاقة يف مرافقة الفنانني، واعادة 
فنان  بطاقة  تكفي  فهل  امل�سروعة،  حقوقهم  ويف  اإليهم  النظر 
اأ�سبحت يف  الفنان  الكرامة لدى  لتلبية هذه احلقوق والطلبات، 
احل�سي�س وال بد من انت�سالها قبل فوات االأوان.. وح�سول فاجعة 

 رقية حلمراأخرى ال قدر اهلل.

رعاية م�ضتعجلة للفنان

بزن�ش_ �لدر�ما
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م�سحراتي...ثقايف

ال�ضاب  "فريد زمورة" يج�ضد تناق�ضات 

اجلزائري يف عر�ضه "حنا يف حنا"
ي���ك�������س���ف ال����ف����ن����ان 

"فريد  والكوميدي 
زم������������ورة" اب����ن 

باتنة،  والي���ة 
عديد  و�ساحب 

ال�����س��ك��ات�����س��ات 
اجلديد  عمله  ع��ن 

ع��ر���ص  يف  امل��ت��م��ث��ل 
واملعنون  �سو"  مان  "وان 

من  ك��ان  وال��ذي  حنا"،  يف  "حنا  ب� 
املزمع تقدميه اخلام�ص ماي بقاعة 
اأحمد باي بوالية ق�سنطينة، ولكن 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�سحية  للظروف 
مت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  البالد 
ح�سبما  الح��ق  وق��ت  اىل  تاأجيله 

اأفاد به ذات املتحدث.
خالل  زم���ورة  فريد  الفنان  وق��ال 
حديثه ليومية "االأورا�ص نيوز" عن 
هزيل،  كميدي  عمل  "هو  العر�ص 
جزائري  �ساب  حياة  على  يحكي 
م��ن��ذ ���س��غ��ر م���ن م��رح��ل��ة اخل��ت��ان 
الثالثني،  يف  �سابا  ي�سبح  اأن  اإىل 

اأن  يكت�سف  كرب  وكلما 
ال�����س��ع��ب اجل���زائ���ر 
وغريب  متناق�ص 
���س��يء،  ك���ل  يف 
يختلف  واأن����ه 
ع����ن ال�����س��ع��وب 
يوجد  ال  االأخ���رى، 
ويف  م�سكلة  اأي  لديه 
من  جت��ده  ال��وق��ت  نف�ص 
ويكت�سف  م�سكلة،  يخلق  �سيء  اأي 
اأنه م�ساب بجنون العظمة، لكنه يف 
ذات الوقت يحمل قلبا طيبا كبريا 
يف  وجت��ده  والكبري  ال�سغري  يحب 
اأنه يحب وطنه  اأوقات ال�سدة، كما 

ويفعل امل�ستحيل من اأجله. 
هذا  اأن  فريد  الكوميدي  واأ���س��اف 
ياأمل  ما  دائما  اجل��زائ��ري  ال�ساب 
يعمل  ب�سيط  ���س��اب  ال��ت��غ��ي��ري،  يف 
ي�ستكي  ال  لكنه  فقري،  النا�ص،  لدى 
الفنان  ين�سى  ومل  للقدر"،  ويرتكها 
اجل��زائ��ي  ال�����س��ع��ب  تهنئة  ف��ري��د 

واالأمة اال�سالمية والعيد املبارك.

والية  من  ت�سكيلي  فنان  لعيا�سي"،  ال��رزاق  "عبد 
املجال  الت�سكيلي،  والفن  للر�سم  عا�سق  االأغ���واط، 
ير�سم  حيث  فيه  وي��ب��دع  �سالته  فيه  يجد  ال���ذي 
يف  يومياتيه  عن  قال  وراقية،  مميزة  فنية  لوحات 
ي�ستقبله  رم�سان  والغفران  التوبة  �سهر  رم�سان  �سهر 
نف�سيته  م��ن  يح�سن  اأن  ي��ح��اول  وال�����س��رور،  بالفرح 
�سهر  وه��و  ال  كيف  ال��ع��ام  ط��وال  فاته  م��ا  وتعوي�ص 
خري من الف �سنة، وعلى الرغم من ال�سيام لكن �سهر 
رم�سان هو من ال�سهور الذي يكون فيه اإلهامه يف الر�سم 
جيا�ص وغزير والر�سام حيث ما يوجد الهدوء يوجد 
اإلهامه، م�سيفا: "يف الر�سم من االأوقات التي اأحبها يف 

الر�سم هي وقت القيلولة ويف الليل اأجد فر�سة ر�سم 
التي ت�سلني وبكرثة ومن عدة  الطلبيات بورتريهات 
واليات جماورة، الوقت الذي ياأتيني فيه االلهام هو 
اأين ما يوجد الهدوء يوجد  وقت القيلولة ويف الليل 
والتزامات  والتعب  ال�سيام  ورغ��م  ه��ن��اك،  الهامي 
اأقول  ولكن  متعب  الر�سم  اأن  اأقول  ال  اأي�سا  الدرا�سة 
اأن تعب يف االرتباطات االأخرى هي من جتعل الر�سم 
وين�سينا  تعبه  يف  ين�سينا  الر�سم  فحب  رمب��ا،  متعب 
بني  اأوف��ق  اأن  ميكنني  يعني  ال�سيام  عط�ص  يف  اأي�سا 
ال�سيام والعبادات وبني الر�سم والطلبيات والدرا�سة 

واجلامعة بتنظيم الوقت".



تعاون
ما اأجمل اأن يتقا�سم الرجل اجلزائري

اأعمال البيت مع زوجته..
هي تطبخ هو ياأكل

هي تغ�سل هو يلب�ص
هي تَوّجد ال�سرير هو يرقد
ناكرات  الن�ساء  بع�ص  لكن 

للجميل
ويقولوا الراجل اجلزايري 

ما يعاون�ص مرتو؟؟!!.

غمدانيات
باالإذاعة  ات�سل  �سامي  واح��د   �

ح�سة ما يطلبه امل�ستمعون
املذيعة: وا�ص حتب ت�سمع

املت�سل: مقطع من اأذان املغرب!؟.
وا�ص عامل فيك  قالولو:  العمر  راجل كبري يف   �

رم�سان يا احلاج؟
قاللهم كون ماهوم�ص ر�سفات الو�سوء كن الواحد 

مات بالعط�ص!!.
� � يت�سحر ويرقد حتى للمغرب، ينو�ص يفطر..

وين�سر  ب��وك  الفاي�ص  كر�سو..ويفتح  يعمر 
ترحل"..يا  ال  متهل  العزيز  اأيها  "رم�سان 
خويا نو�ص اقعد مع رم�سان �سوي ح�ص 

بيه..اأومبعد �ساهل احلال!!.

ا�شتغباء
ذات يوم عندما كنت يف االمتحان

وحت�سل يف االإجابة
وتقول ل�ساحبك

ال�سوؤال الثاين والثالث
ويقولك: وا�ص بيهم؟؟

راك  وقالولك  عليك  ي�سلم  والو..راهم  بيهم  ما 
معلومات م�سليةمعرو�ص للعر�ص هذا ماكان!!.

�سهر 
رم�سان

�أمثال �سعبية

لرمي  عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  اإتقان  • بلغ 
ركزوا  الفر�س  �سد  املعارك  اإحدى  يف  اأنهم  ال�سهام 
على رماية عيون االأعداء فقلعوا األف عني، �سميت 

املعركة ذات العيون �سنة 12هـ.
املاء  �سرب  بعدم  يتاأثرون  اأع�ساء  ثالثة  اأهم   •
 ، اجللد  و   ، الكليتني  و   ، املخ  هم  منا�سبة  بكميات 

لذلك حافظ عليهم باملاء.
يف  بالغة  اإ�سابة  اأ�سيب  رجل  اأماتو"  "دريك   •
وعندما  لل�سباحة،  بركة  يف  وجــوده  خالل  راأ�سه 
على  الــعــزف  يف  نابغة  اأ�سبح  غيبوبته  مــن  اأفـــاق 

البيانو.
بو�سع  قمت  اإن  يجرمك  �سوي�سرا  يف  القانون   •
لوحدها،  مــاء  حــو�ــس  الذهبية"يف  "ال�سمكة 
ت�ساب  ال  حــتــى  ــا  ــه اأقــران مــع  و�سعها  عليك  بــل 

باالكتئاب.
• املمثل "برو�س ويلي�س" واملمثل املخ�سرم"اأنتوين 
ال�سابق"ون�ستون  هوبكنز" ورئي�س وزراء بريطانيا 
ب�سكل  التحدث  عند  التاأتاأة  من  ت�سري�سل" يعانون 

مرجتل.
يف  يعي�س  الفئران  اأنـــواع  مــن  غريب  نــوع  هناك 
اكتمال  عند  بالعواء  يقوم  الفاأر  ذلــك  املك�سيك، 

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

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 
على �سجرتنا 

النيل وثابتة يف 
هواها العرق منها 
ب�ستني ويا �سعدوا 

يل �سراها

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�ساد�ص من �سهر ماي

املن�سورة  يف  ال�سليبيني  انــهــزام  ـ   1250
ال�سابعة،  ال�سليبية  احلملة  خــالل  مب�سر 

واأ�سر ملك فرن�سا لوي�س التا�سع.
نابليون  الفرن�سي  االإمرباطور  نفي  ـ   1814
االأبي�س  البحر  اإلبا يف  اإىل جزيرة  بونابرت 

املتو�سط.
للجمهور. اإيفل  برج  افتتاح  ـ   1889

يف  اأوملبية  األعاب  دورة  اأول  افتتاح  ـ   1896
اأثينا.

ميناء  تــغــادر  ديفاك�س  �سفينة  ـ   1956
املغرب و تون�س  اال�سكندرية )م�سر( باجتاه 
التحرير  جلي�س  موجهة  باأ�سلحة  مــعــبــاأة 

الوطني.
ت�سدر  الوطني  التحرير  جبهة  ـ   1960
اال�ستعمار  حــول  اأبي�سا  كتابا  بنيويورك 

الفرن�سي يف اجلزائر.
مناجمها  تاأميم  عن  تعلن  اجلزائر  ـ   1966
اأربع  66-93 و ذلك بعد  مبوحب االأمر رقم 

�سنوات من نيلها اال�ستقالل.
اإيطاليا يودي  �سمال  زلزال ي�سرب  ـ   1976

بحياة 9200 ن�سمة.
1985 ـ االإطاحة بامل�سري جعفر منريي بعد 

اإ�سطرابات دامت لعدة اأيام يف ال�سودان.
تعرتف  االأوروبية  املجموعة  دول  ـ   1992

با�ستقالل البو�سنة والهر�سك.
الذي  املائي  املان�س  نفق  تد�سني  ـ   1994

يربط اململكة املتحدة بفرن�سا. 
رواندا  يف  العرقية  احلرب  بداية  ـ   1994
طائرة  باإ�سقاط  متطرفون  اأقـــدم  عندما 
وبوروندي  لرواندا  رئي�سان  اأول  تقل  كانت 

من اأغلبية الهوتو.
العراقي  الكردي  الزعيم  انتخاب  ـ   2005
العراق  جلمهورية  رئي�سا  طالباين  جــالل 
الد�ستور  و�سع  حتى  انتقالية  لفرتة  وذلــك 
االنتخابات  ـــــراء  واإج ــد  ــدي اجل ــعــراقــي  ال

الت�سريعية.
2007 ـ نيكوال �ساركوزي يفوز باالنتخابات 
�سيغولني  مناف�سته  على  الفرن�سية  الرئا�سية 
ــرياك يف  ــس رويـــــال، ويــخــلــف بــذلــك جـــاك �

رئا�سة اجلمهورية الفرن�سية.
الدويل  امللتقى  فعاليات  افتتاح  ـ   2010
بجامعة  واملجتمع  اجلامعة  ــول  ح الثالث 

جيجل.
وطنية  اجلمعية  با�سم  متحدث  ـ   2011
للق�ساة املبعدين- قيد التاأ�سي�س- يك�سف عن  

اأنه  مت عزل 237 قا�س  منذ 2004 .
رئي�سا  ــد  اأوالن فران�سوا  انتخاب  ـ   2012
الرئي�س  مناف�سه  على  تغلبه  بعد  لفرن�سا 
باجلولة  �ساركوزي  نيكوال  واليته  املنتهية 
مكر�سا  الرئا�سية  االنتخابات  من  الثانية 
بعد غياب  االإليزيه  اإىل  الي�سار  بذلك عودة 

دام 17 عاما.
يفوز  املبخوت  �سكري  التون�سي   -  2015
عن  العربية  لــلــروايــة  العاملية  بــاجلــائــزة 

روايته "الطلياين".

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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اأعوام وال�سابة  دوام  اخلدمة 

حكـــمة
ال���������ذي ي���������س����يء ا�����س����ت����خ����دام ال����وق����ت 
����َره ه������و اأك���������ر ����س���خ�������ص ي�������س���ك���و ِق���������سَ

يف  نعي�ص  ح��اب  ع���الوة  �سي  ي��ا   �
وما  زوجتي  مع  ا�ستقرار  و  �سعادة 

اعرفت�ص كيفاه؟
من�سور قدوري ب�سكرة
اأن��ت  م���رة  م�ّسيها  �ساهلة  ه���ذي 
�سحيحة.. يل  هي  م��رة  غالط  يل 
وتعي�ص هاين ومن�سور وقدوري؟!.

اأما  زين  تبان  تخليك  الرجولة   �
الزين عمرو ما يخليك تبان راجل؟
حكيم درغال باتنة
عندها  الرجولة  راي��ك  يف  يعني 
الب�ساعة.. م��ع  مبا�سرة  ع��الق��ة 
وانت حاط روحك حكيم ا�سم على 

م�سمن؟!.
ال�����س��رائ��ي��ة..ه��ل هي  ال���ق���درة   �
كامل  اأكذوبة..النا�ص  اأم  حقيقة 

ي�سريو و ي�سكيو؟
يا�سني عيادي باتنة

جهات  اأكذوبة..تروجها  هي  اإذن 
لتجويع  خ��ارج��ي  ب��دع��م  داخ��ل��ي��ة 

ال�سعب نف�سيا؟!.
يق�سي  م�����س��ك��ني  اجل����زائ����ري   �
وما  الفرحة  على  يحو�ص  ع��م��رو 

يلقاها�ص؟
�سامي بوروبة خن�سلة
امل��ه��م ن�����س��ي��ح��ة م���ن ع��ن��د عمك 
الفرحة  على  حتو�س�ص  عالوة..ما 
املكان يل �ساعت فيه..راه  يف نف�ص 
عندها رجلني طوال يا راجل و�سهلة 

التنقل و�سريعة الذوبان؟!.
� وا�ص خ�سك يف رم�سان هذا يا �سي 

عالوة؟
فاتن بن �سوالة خن�سلة
وال��و...ف��ال�����س��ك��وى  خ�سني  م��ا 
عاي�ص  م��ذل��ة..وخ��وك  اهلل  لغري 

بالنيف؟!.

�سجرة 
الرتي�سيتي 

من االأ�سجار 
النادرة..

موطنها االأ�سلي 
اجلزائر؟!

�ضورة م�ضحكة



باتنـــة

حممد. ع

نا�سر. م

بدري. ع

ميلة 

تب�سة

توقيف �ضارق �ضناديق الزكاة 
واملحالت التجارية  

توقيف �ضخ�ض قام باختطاف �ضاب وتعذيبـه

�سلطت اأم�س، اجلهات الق�سائية املعنية 
على م�ســتوى حمكمة باتنة االبتدائية، 
عقوبــة 3 �ســنوات �ســجنا نافــذا يف حــق 
�ســاحب مذبــح غري �ســرعي، فيمــا اأدانت 
�سخ�سني اٱخرين بعامني حب�سا نافذا، عن 
تهــم تتعلــق برتويج حلــوم حمــري وبغال 
وبيعهــا علــى اأ�ســا�س اأنهــا حلــوم عجــول 

واأبقار.
وكانــت مدينة باتنة، قــد اهتزت قبل 

عــدة اأ�ســابيع، على وقــع اكت�ســاف مذبح 
يحتــوي  ملباركيــة،  بحــي  �ســرعي  غــري 
علــى كميــة معتربة من اللحــوم احلمراء 
موجهــة للت�ســويق والتي تبــني اأنها حلوم 
مكتــب  معاينــة  بعــد  واأح�ســنة  بغــال 
حفظ ال�ســحة البلدي وم�سالح مديرية 
التجارة، حيــث مت حينها حجز اأكرث من 
1.8 قنطار من حلوم البغال واالأح�سنة، 
فيمــا متــت العمليــة بعــد ورود معلومــات 

الوطنــي،  الــدرك  م�ســالح  اإىل  موؤكــدة 
علــى  االأ�ســخا�س  اأحــد  اإقــدام  مفادهــا 
حتويــل مــراٱب اإىل مذبــح غــري �ســرعي 
بحــي االخــوة ملباركيــة، ليتــم اقتحــام 
هذا االأخري والعثور على �ساحنة حمملة 
بلحــوم البغــال واالأح�ســنة، باالإ�ســافة 
اإىل اأرجــل وروؤو�ــس وجلــود وكــذا بقايــا 
الذبــح، فيمــا مت حجــز معدات لتح�ســري 

النقانق واللحم املفروم.

اأ�ســفر التحقيق الذي با�ســرته م�سالح 
الفرقــة اجلنائيــة بامل�ســلحة الوالئية 
لل�ســرطة الق�ســائية باأمن والية تب�سة، 
حــول حادثــة اختطــاف وتعذيب �ســاب 
يبلــغ مــن العمــر 25 �ســنة، عــن توقيف 
املتورط الرئي�سي يف الق�سية وا�سرتجاع 
ا�ســتعماله  مت  الــذي  النقــال  الهاتــف 
وذلــك  التعذيــب  عمليــة  ت�ســوير  يف 
املخت�ســة  النيابــة  مــع  التن�ســيق  بعــد 
واإخ�ســاع  املعنــي  م�ســكن  مداهمــة  يف 
التقنيــة  للخــربة  املحجــوز  الهاتــف 
)التــي مت مــن خاللها ا�ســرتجاع ال�ســور 
والفيديوهــات تثبــت تعر�ــس ال�ســحية 
للتعذيب(، وح�ســب م�ســالح االأمــن، فاإن 
ال�ســحية تقــدم مــن ذات امل�ســلحة مــن 

اأجل تقدمي �ســكوى بخ�ســو�س تعر�ســه 
لالختطاف مع ال�ســرب واجلرح العمدي 
النقــال  الهاتــف  با�ســتعمال  والت�ســوير 
االأ�ســخا�س  مــن  جمموعــة  قبــل  مــن 
يجهل هويتهــم، ليتم فور تلقي ال�ســكوى 
مــع  الق�ســية  يف  التحريــات  مبا�ســرة 
تكثيف االأبحاث مــن اأجل حتديد هوية 
امل�ســتبه فيه، واأجرت ال�ســبطية جل�سة 
ال�ســماع االأويل واإمتام كافة االإجراءات 
القانونية الالزمة ليتــم تقدمي املتورط 
اأمام العدالة لدى حمكمة تب�ســة و�سدر 
يف حقه اأمرا يق�ســي باالإيداع يف احلب�س 
املوؤقــت، فيما تبقى االأبحاث والتحريات 
جاريــة مــن اأجــل توقيف باقي امل�ســتبه 

فيهم املتورطني يف الق�سية.

متكن عنا�سر الفرقة اجلنائية بامل�سلحة 
الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 
ميلة، من توقيف �سخ�ص م�سبوق ق�سائيا 
يحرتف ال�سرقة، متورط يف عدة �سرقات 

مبدينة ميلة، مع ا�سرتجاع امل�سروقات.
ت�سجيل  اإىل  الق�سية  تفا�سيل  وتعود   
�سناديق  حم�سالت  تعر�ص  حول  �سكوى 
الزكاة مل�سجد مبارك امليلي مبيلة لل�سرقة 
حول  �سخ�سني  ط��رف  م��ن  �سكوى  وك���ذا 
اخلا�سني  التجاريني  حمليهما  تعر�ص 
بالبقالة والهواتف النقالة و�سط مدينة 
ال�سرطة  عنا�سر  وقامت  لل�سرقة،  ميلة 
م�سارح  با�ستغالل  ال��ف��ور  على  العلمية 
امليدانية  باملعاينات  والقيام  اجلرمية 
الب�سمات  رف���ع  مت  ح��ي��ث  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

والتحريات  االأبحاث  بتكثيف  والعينات، 
على  االآيل  التعرف  نظام  ا�ستغالل  وكذا 
امل�ستبه  هوية  حتديد  ومت  الب�سمات، 
والذي  �سنة،   19 العمر  من  البالغ  فيه 
ق�سايا  يف  ق�سائيا  م�سبوق  اأن���ه  تبني 
مماثلة، وبالتن�سيق مع النيابة املخت�سة 
مت تفتي�ص م�سكن امل�ستبه فيه حيث عرث 
 12 يف  متثلت  م�سروقات  على  املحققون 
هاتف نقال خمباأة باإحكام بني االأحرا�ص 
مت  امل�سروقات  وهذه  م�سكنه،  فناء  خلف 
و�سلمت  اأ�سحابها  قبل  من  عليها  التعرف 
ل��ه��م ف��ي��م��ا ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
النيابة  اأمام  فيه  امل�ستبه  قدم  التحقيق 
رهن  بو�سعه  اأمرت  التي  مبيلة  املخت�سة 

احلب�ص. 
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�سي الأورا�سي..
�سربنا حتى ال�سرب مل منا والعقل طار... 
االأخبار ما تفرح�س من مدة و�سنتني وكاأننا 
االأ�سد  فينا  مات  القيفار...  �سنني  نعي�سو 
ولعب علينا الفار... املعي�سة اليوم �سعيبة 
يف  ي�سفعلك  ما  ــدورو  وال وعــار...  ذل  فيها 
هذا  من  الربكة  راحــت  االإع�سار...  وقت 

الع�سر وقالوها لكبار...

hamzalaribi005@gmail.com

ل�ضريكيه وعامني  بباتنـة  احلمري  حلوم  ملروج  نافذا  حب�ضا  �ضنوات   3
وجب الكالم

يقال اأن القائد الناجح هو الذي ي�سنع مزيدا من 
القيادة،  القادة ال من يعمل على اال�ستمرار يف دور 
م�سدر  نف�سه  من  يجعل  الــذي  هو  الناجح  والقائد 
اإلهام ملن معه وبالتايل فاإن �سناعة النجاح يف بالدنا 
واإن  ذكـــره،  �سبق  مبــا  يــوؤمــن  ملــن  بحاجة  باتت  قــد 
اجلزائريون  �ساطرنا  اإن  باالأحرى  اأو  القول،  �سح 
جمالني،  يف  النجاح  �سناع  عن  مثالني  فلنا  الـــراأي 
املنتخب  كان  واإن  الريا�سة،  ففي  والفن،  الريا�سة 
النجوم  من  تر�سانة  بامتالكه  حمظوظا  اجلزائري 
الدوريات  خمتلف  يف  ين�سطون  الذين  واملحرتفني 
اأن  اإال  كبرية  الأنــديــة  يلعبون  والــذيــن  االأوروبــيــة 
وا�سحة  كانت  قد  بلما�سي"  "جمال  ــدرب  امل مل�سة 
ومن  املحرتفني من جهة  هوؤالء  رفع قدرات  جدا يف 
�سرامتهم وان�سباطهم وحتى احرتافيتهم وقدرتهم 
من  لها  يلعبون  التي  اأنديتهم  يف  اأنف�سهم  فر�س  على 
بدوره  يقم  مل  بلما�سي  فجمال  ولهذا  اأخــرى،  جهة 
�ساعد  اإنــه  بل  فح�سب،  الوطني  للمنتخب  كمدرب 
اأنف�سهم  يفر�سوا  اأن  على  الوطني  املنتخب  العبي 
اأ�سبح  قد  بلما�سي  فجمال  البالد" وبالتايل  "خارج 
عرف  الأنه  معنى  من  القائد  كلمة  حتمله  مبا  قائدا 
كيف يهيئ الالعبني الأن يكونوا قادة حتى يف "فرق 
اأخرى" واحلديث عن حمرز كمثال وا�سح وكالعبني 
جدد نحن متاأكدون باأنهم �سيربزون اأكرث لو يلعبون 

يف املنتخب الوطني حتت قيادة الكوت�س بلما�سي.
"جعفر  اجلــزائــري  املخرج  ناأخذ  الــثــاين،  املثال 
تعامل  الأنه  حمظوظ  االآخر  هو  اأنه  ورغم  قا�سم"، 
زيان  بن  بالحة  الراحل  غرار  على  كبار  فنانني  مع 
املقابل  يف  تعامل  اأنه  اإال  وغريهما،  اأوقروت  و�سالح 
مع ممثلني مل يكونوا معروفني على ال�ساحة الفنية 
باملكانة  ليحظوا  كانوا  ما  رمبا  ممثلني  مع  وتعامل 
اأعمال  يف  �ساركوا  اأنهم  لو  بها  حظوا  التي  الفنية 
فنية اأخرى، ذلك الأن جعفر قا�سم قد ترك ب�سمته 
اأعماله"  يف  "اأ�سركه  �سخ�س  كل  على  االآخــر  هو 
حتى واإن كان كومبار�س، واملالحظ هو اأن كثريا من 
الذين لعبوا اأدوارا ثانوية يف االأعمال التي يخرجها 
اأعمال  يف  كبرية  ـــاأدوار  ب حظوا  قــد  قا�سم  جعفر 
جعفر  اأن  يعني  ما  وهــذا  اآخرين،  ملخرجني  اأخــرى 
قا�سم كمخرج قد �ساهم يف �سناعة جناح الكثري من 

الفنانني وح�سولهم على الفر�س.
اأو  موؤ�س�سة  كل  ويف  جمال  كل  يف  قــادة  لنا  اأن  لو 
"جعفر"  واإخال�س  واإمكانيات  كفاءة  بنف�س  قطاع 
طويل  زمــن  منذ  لتخطينا  العمل  يف  و"بلما�سي" 
امليادين  �ــســتــى  يف  والعفن"  "الرداءة  مــرحــلــة 
ت�سبيب  يف  ننجح  اأن  من  فعال  ولتمكننا  واملجاالت، 
احل�سا�سة  حتى  واملوؤ�س�سات  القطاعات  من  الكثري 
منها، لكن امل�سكلة هي اأن القيادة يف بالدنا مل تفهم 
"ت�سلط  اأنها  على  فهمت  بل  ال�سحيحة  بالطريقة 

وجترب" وخلود يف املن�سب وهذا خطاأ.

�ضناع النجاح

حمزه لعريبي

توقيف 3 �ضبان وحجز 
�ضفيحتني من الكيف املعالج

وفاة طفل ده�ضا يف ق�ضر 
الأبطال 

عراك ينتهي ببرت يد �ضخ�ض 
يف بني عزيز 

متكن عنا�سر اأمن والية باتنة، يف عمليات �سرطية 
خالل الـ 04 اأ�سهر االأوىل من ال�سنة احلالية، 

من معاجلة 288 ق�سية تخ�س احليازة وترويج 
املخدرات، تورط فيها 420 �سخ�س، متت اإحالتهم 

على اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا، فيما قدرت 
كمية املحجوزات بـ67.123 كلغ من الكيف املعالج 

و132332 قر�س مهلو�س من خمتلف االنواع، 
باالإ�سافه اإىل 288.6 غرام خمدرات �سلبة عبارة 

عن كوكايني.  

اأوقف عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
الثانية حملة بباتنة، 03 اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم 

بني 19 و32 �سنة كانوا على منت مركبة �سياحية 
باإحدى البلديات املجاورة ملدينة باتنة، اأين عرث 

بحوزتهم على �سفيحتني من املخدرات بوزن 180 غرام، 
ليتم تقدمي امل�ستبه به اأمام النيابة املحلية.   

تدخلت فرق احلماية املدنية لوحدة ال�سهيد عبد 
القادر عزيل بعني وملان جنوب �سطيف، بعد وقوع 

حادث ده�س مميت، راح �سحيته طفل يبلغ من العمر 
الوالئي  الطريق  على  ميتا  وجد  حيث  �سنوات،   06

رقم 64 باأوالد بوكثري غرب مركز بلدية ق�سر 
االأبطال، وكان وراء احلادث �سائق �ساحنة ح�سب 

ال�سهود، ليتم نقل جثة ال�سحية اإىل امل�سلحة املعنية 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف عني وملان بعد اإمتام م�سالح 

الدرك الوطني حتقيقاتها يف ظروف هذا احلادث 
االأليم.

ت�سبب �سجار وقع بني �سخ�سني اأمام املركز الثقايف 
ببلدية بني عزيز �سمال �سرق والية �سطيف، يف برت 

يد �سخ�س ينحدر من منطقة البطاح ببلدية وبني 
عزيز، حيث مت نقل ال�سحية على جناح ال�سرعة 

مل�ست�سفى �سعادنة عبد النور لتلقي العالج، فيما فتحت 
اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادثة. 

متكنت مفرزة تابعة للجي�ص 
الوطني ال�سعبي من اإيقاف 

للجماعات  دعم  عنا�سر   03
االإرهابية كانت تن�سط 

باملنطقة اجلنوبية من والية 
خن�سلة، والتي مت الق�ساء 

على كثري من عنا�سرها، 
فيما كان عنا�سر الدعم 

يقدمون لهم املوؤونة والغذاء 
وتزويدهم بكل التحركات 

املتعلقة باأفراد االأمن 
واجلي�ص، وياأتي القب�ص على 

هوؤالء االأ�سخا�ص وتوقيف 
العديد منهم يف االأ�سابيع 

القليلة املا�سية ك�سربة 
موجعة للجماعات امل�سلحة 

التي تن�سط عرب حدود 
واليات خن�سلة وتب�سة 

وباتنة واىل غاية الواليات 
ال�سحراوية كالوادي 

وب�سكرة وتتخذ من اجلبال 
القريبة من هذه الواليات 
كماأوى لها وممر بعيد عن 

اأنظار امل�سالح االأمنية.

الإطاحة بـ3 عنا�ضر 
دعم للجماعات 

الإرهابية
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حجز 67 كلغ من الكيف املعالج 
و132 األف قر�ض مهلو�ض
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