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حماولة و�شع حد حلياتها

 بطريقة تراجيدية
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تقبل اهلل �صيام اجلميع

اأم البواقي

خن�صلة

انطالقا من �شد بني هارون

فيما جتاوزت الثـروة احليوانية 

�شنف  1000

الإنتاج يزيد عن 600 قنطار 

من النوعية املمتازة

ال�شكان رف�شوا ت�شديدها ودخلوا

 يف حركة احتجاجية

بعد عام على الفي�شانات

ارتفاع حجم املياه 
املوجهة ل�سد كدية ملدور

اإنتاج الع�سل يت�ساعف 
وم�ساكل الت�سويق 

تتوا�سل بخن�سلة

اإح�ساء 93 نبتة نادرة 
بغابـــات الأورا�س

قق يف ت�سخيم  �سونلغاز تحُ
الفواتري بوادي الطاقة

ا�ستالم حمطة النقل 
الربية قريبا باأم البواقي

�سكان عني الكبرية 
ينتظرون جت�سيد 

وعود اإعمار املنطقة 

�صطيف

�ص 04

�ص 05

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

غلق مقرات عمومية بالطوب يف باتنة
�نتقلت عدوى غلق �ملقر�ت �لعمومية و�ملر�فق �خلدماتية باال�شمنت و�الآجر، �إىل والية باتنة، بعد �أن �شهدتها عدة 

واليات من �لوطن خالل �الآونة �الأخرية، حيث �أقدم �أم�س �الأول مو�طنون ببناء باب مكتب �لربيد بو�دي �ل�شعبة بالطوب 

و�ال�شمنت، يف حني �شار حمتجون ببلدية عني ياقوت على نهج �شكان و�دي �ل�شعبة وقامو� ببناء مقر �لبلدية بالطوب بعد 

دخولهم يف حركة �حتجاجية تنديد� برت�كم جملة من �مل�شاكل...

عني ياقوت ووادي ال�شعبة

الد�سرة القدمية مبنعة
 تتجه نحو الزوال

غياب برامج حلمايتها  ورئي�س البلدية يدق ناقو�س اخلطر

دق رئي�س بلدية منعة بلعيد مزاتي، ناقو�س اخلطر حول ما اآلت اإليه الد�شرة الواقعة 
بو�شط املدينة بعد ت�شجيل انهيار بناية من طابق اأر�شي خالل ال�شنة املن�شرمة ت�شببت 
يحيط  الذي  ال�شور  ت�شرر  يف  اأ�شابيع  منذ  اجلهة  �شهدتها  التي  الغزيرة  الأمطار  مياه 

باملعلم بعد ظهور ت�شققات هامة فيه مما اأدى اإىل الغلق �شبه الكلي ملدخلها...
�س 04

�س 04
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نوارةبوبري

"الع�ســــابات" 
على ا�سكالها... تقع

كثرية هي تلك املفاهيم التي افرزها احلراك 

ال�سعبي بعد ان عرى الواقع املر الذي كنا على 

عنه،  التكلم  من  نتمكن  مل  ولكننا  به  درايــة 

وخا�سة تلك املتعلقة بالع�سابات التي اف�سدت 

"رجل االأعمال عندنا، واأعطتنا حجة  �سورة 

ثري  او  بــورجــوازي  كل  بــاأن  لنعتقد  مقنعة 

فتحنا  من  ونحن  ال  مل  و�ــســارق،  فا�سد  رجــل 

عهد  من  �سنة  خم�سني  من  اكرث  وبعد  اعيننا 

وكل  ًنهب  مالنا  كل  ان  لنكت�سف  اال�ستقالل 

ُثقبت ونحن  "ًخربت" وكل خزائننا  ثرواتنا 

"التق�سف"  مفهوم  رحــمــة  حتــت  ع�سنا  مــن 

االزمــة  عــبــارات  وخنقتنا  طويلة،  �سنوات 

املالية ل�سنوات اكرث.

بهذا  لتكون  املالية مل تكن  فحقيقة االزمة 

"الل�سو�سوية"  ا�سرتاتيجيتهم  لــوال  الثقل 

"اخلا�سة"  خزائنهم  يف  اإال  ت�سب  ال  التي 

منها  ننال  فال  "العمومية"   خزينتنا  لتفرغ 

"املعا�سات"  م�سمى  حتت  "البق�سي�ص"،  غري 

واملنح والرواتب فتقع واقعة احلراك لتك�سف 

على  امل�سرئبة  اعناقهم  وتــربــط  اوراقــهــم 

تعود  الزمن  عجلة  وهاهي  ارزاقــنــا  ح�ساب 

ليقعوا  اإليه،  ينتمون  الــذي  للح�سي�ص  بهم 

واحدا تلو االآخر يف قب�سة العدالة ثم يقوم 

االخر بك�سف البقية ممن ينتمون له يف اطار 

يت�سابهون  فكلهم  معه  يعملون  او  الع�سابة 

اإال من حيث ا�سكالهم  كثريا وقد ال يختلفون 

الوقعة  اأن  اإال  جثثهم.   وحجم  اخلارجية 

فيها  مبا  اجلميع  �ستطال  واملحا�سبة  واحــدة 

اال�سماء املخفية التي مل نكن نعرفها، بل قد 

ال�سبب يف كل تلك االختال�سات لنطلق  تكون 

يخططون  ممــن  اخلفاء"  "حرامية  عليهم 

ويدبرون ويح�سرون ثم يك�سبون، وكما عربت 

غزوار  ب�سمة  االورا�سية  الربملانية  النائبة 

لي�ص  عنه  يتحدثون  كــانــوا  ــذي  ال فال�سعب 

اأعمالهم،  جراء  عانى  الذي  ال�سعب  نف�ص  هو 

ليكون هذا االخري نف�سه ال�سعب الذي حرك 

ليحا�سبهم  العدالة  وميزان  التغيري  عجلة 

حرامي". "حرامي، 

                                                              فيضس من غيضس 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: علي بن فلي�س
 )رئي�س حزب طالئع احلريات(
..."نداء احلل التوافقي لالأزمة ي�ستحق 

الإ�سغاء له بكل عناية ومتعن".

اأ�صغوا  واإن  راج��ل...  يا  قلنا: 
فلن ي�صتوعبوا.

auresbook

مــن  االأول  الثالثــي  خــالل  واردات  مــن  حجــزه  مت  مــا  هــو 

2019منمجملقرابــة 5 مليــون طن من الــواردات التي متت مراقبتها 
لعــدم تطابقها، وذلــك بقيمة 2.43 مليــار دينار مقابــل 12.710 طن 

خــالل نف�ــص الثالثي مــن عــام 2018 وبقيمــة 4.13 مليار دينــار، اأي 

بانخفا�ص قدره 22.6 يف املائة يف الكميات و70 يف املائة يف القيمة.

تراجع رهيب تعرفه م�ســاجد والية باتنة 

مع مرور اأيام ال�ســهر الف�سيل اليوم تلو االآخر 

الرتاويــح،  امل�ســليني الأداء  ن�ســبة توافــد  يف 

فبعدما كانت امل�ساجد يف االأيام االأوىل ت�سيق 

ملفــت،  انح�ســار  بــداأ عددهــم يف  بامل�ســليني 

وبغ�ــص النظــر عــن االأ�ســباب مــن وراء ذلــك 

فانه ميكن القول ان هذا ال�سلوك يف حد ذاته 

قابل للنقا�ص.

كلما مي�سي رم�سان 
ي�سعف الإميان

طــــن  10.000

رقم
اليـــوم

زووووووم الأورا�س....
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لكل مقام مقال

متى تلتف ال�سلطات املحلية اإىل العديد من النقاط ال�سوداء بو�سط مدينة باتنة والتي باتت ت�سوه املنظر 

العام خا�سة ما تعلق ببع�ص املحالت التي اأكل عليا الدهر و�سرب وبات ترميمها او ت�سييد اخرى حديثة يف 

مكانها �سرورة حتمية.

ال�سورة ملحالت الفوالة بو�سط املدينة

اإذا تخلطت لْديان 
�سّد يف دينك؟!

عندما و�سف اهلل �سبحانه وتعاىل الفتنة يف القراآن 

الكرمي بكونها اأ�سّد من القتل َوالِفْتَنُة اأَ�َسدُّ ِمَن الَقْتِل ويف 

مو�سع اآخر بو�سفها اأكرب منه َوالِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن الَقْتِل فهذا 

يعني اأن لها اأثرا عميقا على نف�ص امل�سلم اإىل درجة اأنه قد 

يرتّد عن دينه..وهنا تاأتي اأف�سلية املوت على االإ�سالم من 

احلياة يف زمن الفنت.. حيث تتعّطل "البو�سلة" وت�سيع 

الوجهة ال�سحيحة ويختلط ال�سك باليقني ويكرث "الهرج 

واملرج" ويبدو اأن زماننا هذا هو من جاء يف حديث ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :" ياأتي على النا�ص زمان القاب�ص 

على دينه كالقاب�ص على اجلمر" لكرثة الف�ساد الذي نعاي�سه 

يوميا من حولنا..وكرثة الفرق كل فرقة تّدعي اأنها على 

طريق "احلق"..

وياأتي املثل ال�سعبي بب�ساطة كلماته وعفويتها ودقتها يف 

اآن واحد ليوؤكد على �سرورة "القب�ص" و"التم�سك" بالدين..

" )اإذا تخلطت لْديان �سّد يف دينك( واإن  بعبارتنا العامية "�َسّدْ

جاءت كلمة "دينك" هنا غري معّرفة اإال اأنها تقت�سي الدين 

االإ�سالمي بال�سرورة..واإن مل يقل اأجدادنا �سد يف الدين..

والدين هو كل معتقد يت�سمن طقو�سا وممار�سات روحية.. 

واالأديان جمع لدين تدل على وجود عقائد كثرية من 

حولنا.. واإن ارتبط �سرب املثل ب�سرورة التثبت على املبادئ 

والقيم واالأفكار يف حال كرث اأدعياء امل�سورة والراأي ال�سواب 

يف ق�سية ما اأو حادثة اأو موقف... وما اإىل ذلك..

 اإال اأن مورده يعود اإىل عهد االحتالل الفرن�سي، لكون 

فرن�سا كانت حري�سة على �سرب الهوية اجلزائرية ب�ستى 

الطرق..واإن هي ا�ستطاعت اأن توؤثر يف القليل ممن ان�سلخوا 

من "جزائريتهم" اإال اأن ال�سواد االأعظم كان مبداأه "ال�سد يف 

الدين" فكانت عبارة " اإذا تخلطت لْديان �سّد يف دينك" التي 

اأ�سبحت مثال ي�سرب لكرثة تداولها هي احلد الفا�سل بني 

االن�سياع والر�سوخ واالإتباع.. وبني الرف�ص الكامل للمغريات 

املقدمة..

 ومل نعرف اأ�سال لق�سة هذا املثل رغم �سهرته فهو مبثابة 

ن�سيحة عامة ال حتتاج اإىل بطاقة تعريف فتعريفه يف 

الهدف ال�سامي الذي يدعو اإليه..وهو لي�ص نوع من التطرف 

للراأي كما يف�سره البع�ص باعتباره مثال قد ي�ستعا�ص به عند 

اختالط االآراء اأي�سا والت�سوي�ص على االأفكار والتوجهات.. 

وال �سري اأننا اليوم نواجه موجة من االنفالت العقائدي يف 

اجلزائر من "كركرية" و"اأحمدية" و"�سيعة" و"م�سيحية".. 

وغريهم وقد "تخلطت لديان" فعال واأ�سبح لزاما علينا 

للمفا�سد.. ودرءا  للفتنة  "ال�سد" اتقاء 
املثل  هذا  دينك" ي�سرب  يف  �سّد  لْديان  تخلطت  " اإذا 

عندما تختلط االأمور على �سخ�ص وين�سح بالت�سبث 

مببادئه و اأفكاره اإذا كانت �سحيحة يف اأ�سا�سها.
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هذا هو موعد اأول اأيام عيد الفطر فلكيا

جزائري مليون  على20  "فاي�سبوك" تتج�س�س 

القرارات احلا�سمة

املعار�سة اجلزائرية.. النهيار

اأ�سدر عدد من الفلكيني من 12 دولة عربية بيانا ب�ساأن ظروف روؤية هالل �سهر �سوال املقبل، اأكدوا فيه ب�سكل موحد 

اأن �سهر رم�سان �سيكون 30 يوما باعتماد الروؤية، و29 يوما باعتماد احل�ساب الفلكي.

وفقا للبيان، فاإن اأول اأيام عيد الفطر �سيكون االأربعاء املوافق 5 جوان املقبل للدول التي بداأت رم�سان يوم االثنني 

املوافق 6 ماي، والتي ت�سرتط روؤية الهالل لدخول ال�سهر اجلديد. وكانت معظم دول العامل االإ�سالمي قد بداأت �سهر 

رم�سان يوم االثنني املوافق 6 مايو اجلاري.

اأكدت م�سادر اإعالمية، اأن �سركة "فاي�سبوك"، تعاقدت مع �سركة "ويربو" WiPro الهندية، من اأجل التج�س�ص على 

ماليني من�سورات "الفاي�سبوكيني" اجلزائريني، لتجميع معطيات، ومعرفة توجهات اجلزائريني يف جماالت خمتلفة، 

م�ستخدمني  تخ�ص  من�سورات  قراءة  خالل  من  بها،  اخلا�ص  ال�سناعي  الذكاء  قدرات  حت�سني  على  ال�سركة  ت�ساعد 

م�ستخدمي  عدد  ويبلغ  هذا  وت�سنيفها،  املن�سورات  ت�سمية  بهدف  وذلك  ان�ستغرام،  وعلى  االجتماعية،  �سبكتها  على 

من  "فاي�سبوك" اأكرث  االجتماعي  التوا�سل  موقع  وميتلك  م�ستخدم،  مليون   20 حوايل  اجلزائر  "الفاي�سبوك" يف 
ملياري م�ستخدم ن�سط �سهريًا حول العامل.

االأزمة  حلل  مبادرة  االأركــان  قائد  يعلن  اأن  املنتظر  من 

مدينة  من  يعلن  اأن  يتوقع  اأيــن  بالبالد،  تع�سف  التي 

ورقلة عن قرارات هامة يف حماولة لالإ�ستجابة ملطالب 

احلراك ال�سعبي و تهدئة ال�سارع.

وح�سب بع�ص امل�سادر املطلعة فاإنه �سيعلن عن اإجراءات 

لرتتيب البيت ال�سيا�سي باالإعالن عن تاأجيل انتخابات 

تقودها  انتقالية  مرحلة  يف  الدخول  و  جويلية  الرابع 

طالب  اأحمد  تكون  اأن  املحتمل  من  وطنية  �سخ�سية 

الرئي�ص  مثل  النزيهة  ال�سخ�سيات  اأحد  اأو  االإبراهيمي 

للمجاهد  ي�سري  البع�ص  فيما  زروال  اليامني  ال�سابق 

ال�سخ�سيات  هذه  كل  تكليف  يتم  اأو  اخلطيب،  يو�سف 

بت�سكيل جمل�ص رئا�سي م�سغر لقيادة املرحلة االنتقالية 

بعد االعالن عن ا�ستقالة عبد القادر بن �سالح من رئا�سة 

،ليليها ذهاب حكومة نور الدين  الدولة الأ�سباب �سحية 

،فيما  بدوي ليتم ف�سح املجال لت�سكيل حكومة توافقية 

من  لال�ستقالة  بو�سارب  معاذ  دفع  حلد  اأطــراف  تذهب 

ال�سعيد بوحجة  الوطني و توقع عودة  ال�سعبي  املجل�ص 

لرئا�سة املجل�ص.

االأزمة ال�سيا�سية يف البالد مل تعد تتعلق فقط باملواجهة 

بني �سلطة وحراك �سعبي، بل بغياب املعار�سة ال�سيا�سية، 

فاالأحزاب التي كانت  قد اجتمعت يف بيت عبد اهلل جاب 

تقدمه  م�سرتك  وت�سور  طريق  خارطة  عن  بحثا  اهلل 

الراهنة،  االأزمة  حلحلة  اإطار  يف  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

عادت لتعي�ص حالة الت�ستت والتيهان، وبرزت تناق�سات 

بني التيارات احلزبية وخالفات اأي�سا طفت لل�سطح بني 

اللقاءات  هذه  لت�سل  والتنمية  العدالة  وجبهة  حم�ص 

على  اإطالقها  مت  التي  اخلطرية  االتهامات  موجة  بعد 

بع�سهم البع�ص 

ما  بخالف  عميق،  �سرخ  من  اليوم  تعاين  املعار�سة  هذه 

املواقف  كانت  عندما   ،2014 عــام  احلــال  عليه  كانت 

متقاربة، وجنحت حينها يف التكتل �سد الوالية الرابعة 

لبوتفليقة.

متخ�س اجلمل فولد فئرانا
اأخذت مبادرة اأحمد طالب االإبراهيمي مبعية علي يحي عبد النور ور�سيد بن يل�ص حجًما اأكرب بكثري من حجمها 

واأثارت �سجة ود رجة كبريتني خا�سة يف و�سائل االإعالم الوطنية ومن�سات التوا�سل االجتماعي الأنها طالبت يف 

ملخ�سها بتاأجيل االنتخابات الرئا�سية املزمع اإجراءها يف 4 جويلية املقبل وهو مطلب قدمي يوؤدي باجلزائر اإىل 

اإىل املجهول تكّر�ص الإطالة عمر االأزمةوهي حل  مرحلة انتقالية تنطوي على خماطر كبرية وهي مبثابة قفز 

�سيا�سي م�سبوه وغري �سليم العواقب.االإبراهيمي معاحرتامنا الكبري الواجب ل�سخ�سه و�سفته و لتاريخه الكبري، 

اأخطاأ الت�سويب هذه املرة و"�سكت دهًرا ونطق كفًرا" الأن مبادرته بتاأجيل الرئا�سيات غري ُمقنعة و غري د�ستورية 

ولالأ�سف "متخ�ص اجلبل فولد فئرانا �سيا�سية واإعالمية "ُتريد توريط املوؤ�س�سة الع�سكرية.
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نوارةبوبري

"الع�ســــابات" 
على ا�سكالها... تقع

كثرية هي تلك املفاهيم التي افرزها احلراك 

ال�سعبي بعد ان عرى الواقع املر الذي كنا على 

عنه،  التكلم  من  نتمكن  مل  ولكننا  به  درايــة 

وخا�سة تلك املتعلقة بالع�سابات التي اف�سدت 

"رجل االأعمال عندنا، واأعطتنا حجة  �سورة 

ثري  او  بــورجــوازي  كل  بــاأن  لنعتقد  مقنعة 

فتحنا  من  ونحن  ال  مل  و�ــســارق،  فا�سد  رجــل 

عهد  من  �سنة  خم�سني  من  اكرث  وبعد  اعيننا 

وكل  ًنهب  مالنا  كل  ان  لنكت�سف  اال�ستقالل 

ُثقبت ونحن  "ًخربت" وكل خزائننا  ثرواتنا 

"التق�سف"  مفهوم  رحــمــة  حتــت  ع�سنا  مــن 

االزمــة  عــبــارات  وخنقتنا  طويلة،  �سنوات 

املالية ل�سنوات اكرث.

بهذا  لتكون  املالية مل تكن  فحقيقة االزمة 

"الل�سو�سوية"  ا�سرتاتيجيتهم  لــوال  الثقل 

"اخلا�سة"  خزائنهم  يف  اإال  ت�سب  ال  التي 

منها  ننال  فال  "العمومية"   خزينتنا  لتفرغ 

"املعا�سات"  م�سمى  حتت  "البق�سي�ص"،  غري 

واملنح والرواتب فتقع واقعة احلراك لتك�سف 

على  امل�سرئبة  اعناقهم  وتــربــط  اوراقــهــم 

تعود  الزمن  عجلة  وهاهي  ارزاقــنــا  ح�ساب 

ليقعوا  اإليه،  ينتمون  الــذي  للح�سي�ص  بهم 

واحدا تلو االآخر يف قب�سة العدالة ثم يقوم 

االخر بك�سف البقية ممن ينتمون له يف اطار 

يت�سابهون  فكلهم  معه  يعملون  او  الع�سابة 

اإال من حيث ا�سكالهم  كثريا وقد ال يختلفون 

الوقعة  اأن  اإال  جثثهم.   وحجم  اخلارجية 

فيها  مبا  اجلميع  �ستطال  واملحا�سبة  واحــدة 

اال�سماء املخفية التي مل نكن نعرفها، بل قد 

ال�سبب يف كل تلك االختال�سات لنطلق  تكون 

يخططون  ممــن  اخلفاء"  "حرامية  عليهم 

ويدبرون ويح�سرون ثم يك�سبون، وكما عربت 

غزوار  ب�سمة  االورا�سية  الربملانية  النائبة 

لي�ص  عنه  يتحدثون  كــانــوا  ــذي  ال فال�سعب 

اأعمالهم،  جراء  عانى  الذي  ال�سعب  نف�ص  هو 

ليكون هذا االخري نف�سه ال�سعب الذي حرك 

ليحا�سبهم  العدالة  وميزان  التغيري  عجلة 

حرامي". "حرامي، 

                                                              فيضس من غيضس 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: علي بن فلي�س
 )رئي�س حزب طالئع احلريات(
..."نداء احلل التوافقي لالأزمة ي�ستحق 

الإ�سغاء له بكل عناية ومتعن".

اأ�صغوا  واإن  راج��ل...  يا  قلنا: 
فلن ي�صتوعبوا.

auresbook

مــن  االأول  الثالثــي  خــالل  واردات  مــن  حجــزه  مت  مــا  هــو 

2019منمجملقرابــة 5 مليــون طن من الــواردات التي متت مراقبتها 
لعــدم تطابقها، وذلــك بقيمة 2.43 مليــار دينار مقابــل 12.710 طن 

خــالل نف�ــص الثالثي مــن عــام 2018 وبقيمــة 4.13 مليار دينــار، اأي 

بانخفا�ص قدره 22.6 يف املائة يف الكميات و70 يف املائة يف القيمة.

تراجع رهيب تعرفه م�ســاجد والية باتنة 

مع مرور اأيام ال�ســهر الف�سيل اليوم تلو االآخر 

الرتاويــح،  امل�ســليني الأداء  ن�ســبة توافــد  يف 

فبعدما كانت امل�ساجد يف االأيام االأوىل ت�سيق 

ملفــت،  انح�ســار  بــداأ عددهــم يف  بامل�ســليني 

وبغ�ــص النظــر عــن االأ�ســباب مــن وراء ذلــك 

فانه ميكن القول ان هذا ال�سلوك يف حد ذاته 

قابل للنقا�ص.
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لكل مقام مقال

متى تلتف ال�سلطات املحلية اإىل العديد من النقاط ال�سوداء بو�سط مدينة باتنة والتي باتت ت�سوه املنظر 

العام خا�سة ما تعلق ببع�ص املحالت التي اأكل عليا الدهر و�سرب وبات ترميمها او ت�سييد اخرى حديثة يف 

مكانها �سرورة حتمية.

ال�سورة ملحالت الفوالة بو�سط املدينة

اإذا تخلطت لْديان 
�سّد يف دينك؟!

عندما و�سف اهلل �سبحانه وتعاىل الفتنة يف القراآن 

الكرمي بكونها اأ�سّد من القتل َوالِفْتَنُة اأَ�َسدُّ ِمَن الَقْتِل ويف 

مو�سع اآخر بو�سفها اأكرب منه َوالِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن الَقْتِل فهذا 

يعني اأن لها اأثرا عميقا على نف�ص امل�سلم اإىل درجة اأنه قد 

يرتّد عن دينه..وهنا تاأتي اأف�سلية املوت على االإ�سالم من 

احلياة يف زمن الفنت.. حيث تتعّطل "البو�سلة" وت�سيع 

الوجهة ال�سحيحة ويختلط ال�سك باليقني ويكرث "الهرج 

واملرج" ويبدو اأن زماننا هذا هو من جاء يف حديث ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :" ياأتي على النا�ص زمان القاب�ص 

على دينه كالقاب�ص على اجلمر" لكرثة الف�ساد الذي نعاي�سه 

يوميا من حولنا..وكرثة الفرق كل فرقة تّدعي اأنها على 

طريق "احلق"..

وياأتي املثل ال�سعبي بب�ساطة كلماته وعفويتها ودقتها يف 

اآن واحد ليوؤكد على �سرورة "القب�ص" و"التم�سك" بالدين..

" )اإذا تخلطت لْديان �سّد يف دينك( واإن  بعبارتنا العامية "�َسّدْ

جاءت كلمة "دينك" هنا غري معّرفة اإال اأنها تقت�سي الدين 

االإ�سالمي بال�سرورة..واإن مل يقل اأجدادنا �سد يف الدين..

والدين هو كل معتقد يت�سمن طقو�سا وممار�سات روحية.. 

واالأديان جمع لدين تدل على وجود عقائد كثرية من 

حولنا.. واإن ارتبط �سرب املثل ب�سرورة التثبت على املبادئ 

والقيم واالأفكار يف حال كرث اأدعياء امل�سورة والراأي ال�سواب 

يف ق�سية ما اأو حادثة اأو موقف... وما اإىل ذلك..

 اإال اأن مورده يعود اإىل عهد االحتالل الفرن�سي، لكون 

فرن�سا كانت حري�سة على �سرب الهوية اجلزائرية ب�ستى 

الطرق..واإن هي ا�ستطاعت اأن توؤثر يف القليل ممن ان�سلخوا 

من "جزائريتهم" اإال اأن ال�سواد االأعظم كان مبداأه "ال�سد يف 

الدين" فكانت عبارة " اإذا تخلطت لْديان �سّد يف دينك" التي 

اأ�سبحت مثال ي�سرب لكرثة تداولها هي احلد الفا�سل بني 

االن�سياع والر�سوخ واالإتباع.. وبني الرف�ص الكامل للمغريات 

املقدمة..

 ومل نعرف اأ�سال لق�سة هذا املثل رغم �سهرته فهو مبثابة 

ن�سيحة عامة ال حتتاج اإىل بطاقة تعريف فتعريفه يف 

الهدف ال�سامي الذي يدعو اإليه..وهو لي�ص نوع من التطرف 

للراأي كما يف�سره البع�ص باعتباره مثال قد ي�ستعا�ص به عند 

اختالط االآراء اأي�سا والت�سوي�ص على االأفكار والتوجهات.. 

وال �سري اأننا اليوم نواجه موجة من االنفالت العقائدي يف 

اجلزائر من "كركرية" و"اأحمدية" و"�سيعة" و"م�سيحية".. 

وغريهم وقد "تخلطت لديان" فعال واأ�سبح لزاما علينا 

للمفا�سد.. ودرءا  للفتنة  "ال�سد" اتقاء 
املثل  هذا  دينك" ي�سرب  يف  �سّد  لْديان  تخلطت  " اإذا 

عندما تختلط االأمور على �سخ�ص وين�سح بالت�سبث 

مببادئه و اأفكاره اإذا كانت �سحيحة يف اأ�سا�سها.
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هذا هو موعد اأول اأيام عيد الفطر فلكيا

جزائري مليون  على20  "فاي�سبوك" تتج�س�س 

القرارات احلا�سمة

املعار�سة اجلزائرية.. النهيار

اأ�سدر عدد من الفلكيني من 12 دولة عربية بيانا ب�ساأن ظروف روؤية هالل �سهر �سوال املقبل، اأكدوا فيه ب�سكل موحد 

اأن �سهر رم�سان �سيكون 30 يوما باعتماد الروؤية، و29 يوما باعتماد احل�ساب الفلكي.

وفقا للبيان، فاإن اأول اأيام عيد الفطر �سيكون االأربعاء املوافق 5 جوان املقبل للدول التي بداأت رم�سان يوم االثنني 

املوافق 6 ماي، والتي ت�سرتط روؤية الهالل لدخول ال�سهر اجلديد. وكانت معظم دول العامل االإ�سالمي قد بداأت �سهر 

رم�سان يوم االثنني املوافق 6 مايو اجلاري.

اأكدت م�سادر اإعالمية، اأن �سركة "فاي�سبوك"، تعاقدت مع �سركة "ويربو" WiPro الهندية، من اأجل التج�س�ص على 

ماليني من�سورات "الفاي�سبوكيني" اجلزائريني، لتجميع معطيات، ومعرفة توجهات اجلزائريني يف جماالت خمتلفة، 

م�ستخدمني  تخ�ص  من�سورات  قراءة  خالل  من  بها،  اخلا�ص  ال�سناعي  الذكاء  قدرات  حت�سني  على  ال�سركة  ت�ساعد 

م�ستخدمي  عدد  ويبلغ  هذا  وت�سنيفها،  املن�سورات  ت�سمية  بهدف  وذلك  ان�ستغرام،  وعلى  االجتماعية،  �سبكتها  على 

من  "فاي�سبوك" اأكرث  االجتماعي  التوا�سل  موقع  وميتلك  م�ستخدم،  مليون   20 حوايل  اجلزائر  "الفاي�سبوك" يف 
ملياري م�ستخدم ن�سط �سهريًا حول العامل.

االأزمة  حلل  مبادرة  االأركــان  قائد  يعلن  اأن  املنتظر  من 

مدينة  من  يعلن  اأن  يتوقع  اأيــن  بالبالد،  تع�سف  التي 

ورقلة عن قرارات هامة يف حماولة لالإ�ستجابة ملطالب 

احلراك ال�سعبي و تهدئة ال�سارع.

وح�سب بع�ص امل�سادر املطلعة فاإنه �سيعلن عن اإجراءات 

لرتتيب البيت ال�سيا�سي باالإعالن عن تاأجيل انتخابات 

تقودها  انتقالية  مرحلة  يف  الدخول  و  جويلية  الرابع 

طالب  اأحمد  تكون  اأن  املحتمل  من  وطنية  �سخ�سية 

الرئي�ص  مثل  النزيهة  ال�سخ�سيات  اأحد  اأو  االإبراهيمي 

للمجاهد  ي�سري  البع�ص  فيما  زروال  اليامني  ال�سابق 

ال�سخ�سيات  هذه  كل  تكليف  يتم  اأو  اخلطيب،  يو�سف 

بت�سكيل جمل�ص رئا�سي م�سغر لقيادة املرحلة االنتقالية 

بعد االعالن عن ا�ستقالة عبد القادر بن �سالح من رئا�سة 

،ليليها ذهاب حكومة نور الدين  الدولة الأ�سباب �سحية 

،فيما  بدوي ليتم ف�سح املجال لت�سكيل حكومة توافقية 

من  لال�ستقالة  بو�سارب  معاذ  دفع  حلد  اأطــراف  تذهب 

ال�سعيد بوحجة  الوطني و توقع عودة  ال�سعبي  املجل�ص 

لرئا�سة املجل�ص.

االأزمة ال�سيا�سية يف البالد مل تعد تتعلق فقط باملواجهة 

بني �سلطة وحراك �سعبي، بل بغياب املعار�سة ال�سيا�سية، 

فاالأحزاب التي كانت  قد اجتمعت يف بيت عبد اهلل جاب 

تقدمه  م�سرتك  وت�سور  طريق  خارطة  عن  بحثا  اهلل 

الراهنة،  االأزمة  حلحلة  اإطار  يف  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

عادت لتعي�ص حالة الت�ستت والتيهان، وبرزت تناق�سات 

بني التيارات احلزبية وخالفات اأي�سا طفت لل�سطح بني 

اللقاءات  هذه  لت�سل  والتنمية  العدالة  وجبهة  حم�ص 

على  اإطالقها  مت  التي  اخلطرية  االتهامات  موجة  بعد 

بع�سهم البع�ص 

ما  بخالف  عميق،  �سرخ  من  اليوم  تعاين  املعار�سة  هذه 

املواقف  كانت  عندما   ،2014 عــام  احلــال  عليه  كانت 

متقاربة، وجنحت حينها يف التكتل �سد الوالية الرابعة 

لبوتفليقة.

متخ�س اجلمل فولد فئرانا
اأخذت مبادرة اأحمد طالب االإبراهيمي مبعية علي يحي عبد النور ور�سيد بن يل�ص حجًما اأكرب بكثري من حجمها 

واأثارت �سجة ود رجة كبريتني خا�سة يف و�سائل االإعالم الوطنية ومن�سات التوا�سل االجتماعي الأنها طالبت يف 

ملخ�سها بتاأجيل االنتخابات الرئا�سية املزمع اإجراءها يف 4 جويلية املقبل وهو مطلب قدمي يوؤدي باجلزائر اإىل 

اإىل املجهول تكّر�ص الإطالة عمر االأزمةوهي حل  مرحلة انتقالية تنطوي على خماطر كبرية وهي مبثابة قفز 

�سيا�سي م�سبوه وغري �سليم العواقب.االإبراهيمي معاحرتامنا الكبري الواجب ل�سخ�سه و�سفته و لتاريخه الكبري، 

اأخطاأ الت�سويب هذه املرة و"�سكت دهًرا ونطق كفًرا" الأن مبادرته بتاأجيل الرئا�سيات غري ُمقنعة و غري د�ستورية 

ولالأ�سف "متخ�ص اجلبل فولد فئرانا �سيا�سية واإعالمية "ُتريد توريط املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ع. �س/ و 

فتحت مبادرة اأحمد طالب الإبراهيمي، اإىل جانب كل من احلقوقي علي يحي عبد النور، واللواء املتقاعد ر�شيد بن يل�س الباب على 
م�شراعيه للنقا�س ال�شيا�شي، وانق�شمت الطبقة ال�شيا�شية كعادتها اإزاء م�شمون الر�شالة )البيان( بني موؤيد للطرح، وبني من حتفظ على 

الإدلء باأي تعليق، يف الوقت الذي مل تتوانى فيه اأطراف اأخرى على فتح النار يف وجه "الثالثي". 

اأ�شرف وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد، اأم�س الأول على عملية عزل الهيئة املكلفة بتح�شري 
موا�شيع امتحانات والبالغ عددها 131 ع�شوا ي�شهر 37 مفت�شا يف خمتلف املواد على القراءة النهائية 

للموا�شيع والتدقيق فيها، فيما كلف 79 موظفا بطباعة الأ�شئلة مبا فيها الطباعة بالرباي.
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مل يتاأخ��ر ح��زب جي��ل جدي��د يف �لتعاط��ي 

�إيجاب��ا م��ع ن�س ر�شال��ة �لدكت��ور �الإبر�هيمي 

وزميلي��ه عل��ي يح��ي، وب��ن يل���س، حي��ث �أعلن 

جي��اليل �شفي��ان، رئي�س �حل��زب، دعمه �لكلي 

للبي��ان �ل��ذي �أ�ش��دره "�لثالثي" �أم���س �الأول، 

وت�شم��ن مقرتح��ا للح��و�ر و�لدخ��ول يف فرتة 

�نتقالي��ة للخ��روج من �الأزم��ة �ل�شيا�شية �لتي 

تعرفها �جلز�ئر منذ 22 فيفري.

وحر�س جياليل �شفي��ان من خالل بث فيديو 

عل��ى �شفحت��ه �لر�شمي��ة يف �لفاي�شب��وك، باأن 

�حل��و�ر و�ج��ب الإخ��ر�ج �جلز�ئ��ر م��ن �الأزمة 

�لتي وجلت فيها.

�لعد�ل��ة  ح��زب  ذه��ب  �الجت��اه  ذ�ت  ويف 

و�لتنمي��ة لل�شي��خ عب��د �هلل ج��اب �هلل، حيث 

�أب��دى  �لقي��ادي باحل��زب، خل�ش��ر ب��ن خالف، 

�ل��ذي  �لبي��ان  م�شم��ون  م��ع  حزب��ه  مو�فق��ة 

وجه��ه وزير �خلارجي��ة �ل�شاب��ق �أحمد طالب 

وروؤي��ة  متو�فق��ا  �إي��اه  معت��رب�  �الإبر�هيم��ي، 

�لعد�لة و�لتنمي��ة يف حل �الأزمة �لتي تعرفها 

�جلز�ئر الأزيد من 03 �أ�شهر.

وي��رى نائ��ب �لعد�ل��ة و�لتنمي��ة، �أن �الأزم��ة 

�شيا�شية بالدرجة �الأوىل، وال ميكن حلها بغري 

ح��ل �شيا�ش��ي دون �لدو�س عل��ى �لد�شتور، عرب 

حل��ول تر�ش��ي جميع �الأط��ر�ف، خا�ش��ة بعد 

زو�ل �ل�شب��اب عل��ى م�شري �النتخاب��ات �ملزمع 

�إجر�ئها يف 04 جويلية، و�لتي تاأكد �شقوطها، 

بر�أي �ملتحدث.

و�أ�ش��اف رئي���س جمل���س �ل�ش��ورى �لوطني، يف 

جبه��ة �لعد�ل��ة و�لتنمي��ة، "�إن ه��ذه �ملرحلة 

�ل�شعب��ة �لتي تخو�شها �لب��الد، تدفعنا وبلغة 

�ملنط��ق، �إىل �للج��وء ملرحل��ة ال يهمن��ا ��شمها، 

بق��در فاعليتها يف ح��ل �الأزمة ل�شال��ح �لبالد، 

مرحل��ة يتهي��اأ فيه��ا �جلز�ئري��ني �إىل �نتخاب 

رئي���س جمهورية بانتخاب��ات نزيهة و�شريفة، 

ال ي�شوبه��ا عي��ب �لتزوير كم��ا تعّودنا عليه يف 

كل موعد د�شتوري".

�إىل  دعين��ا  و�أن  "�َشب��ق  خ��الف:  ب��ن  وق��ال 

ح��ل �الأزم��ة عن طري��ق �حل��و�ر م��ع �ملوؤ�ش�شة 

�لع�شكري��ة، ك��ون زم��ام �الأم��ور بيده��ا، بع��د 

ب�شق��وط  �لدول��ة  موؤ�ش�ش��ات  باق��ي  �شق��وط 

�شرعيته��ا �ل�شعبي��ة، بحثا عن حل��ول منا�شبة 

النتقال دميقر�طي �َشل�ْس". 

وعل��ى �لنقي���س من ذل��ك، فتح رئي���س حركة 

�لبن��اء �لوطني، عبد �لقادر ب��ن قرينة، �لنار 

عل��ى �الإبر�هيمي، دون ت�شميت��ه، مت�شائال عن 

�أي ح��ر�ك ي�شي��د ب��ه وه��و �ل��ذي مل يطال��ب 

 22 �جلمع��ة  من��ذ  �نتقالي��ة  بف��رتة  �إطالق��ا 

فيفري.

وعّل��ق بن قرين��ة، على بي��ان ر�شيد ب��ن يل�س 

وعل��ي يحيى عبد �لن��ور و�الإبر�هيمي �ل�شادر 

عل��ى  �لر�شمي��ة  �شفحت��ه  ع��رب  �الأول،  �أم���س 

�لفاي�شب��وك قائال: "�لرج��ل يعطي �شك على 

بيا���س للطه��ر ل� 37 �شن��ة من �حلك��م ويعتقد 

وه��ذ�  �الأخ��رية  �شن��ة   20 يف  فق��ط  �لف�ش��اد 

�إجحاف وجمانبة للحقيقة".

"ي�شي��د  و�أ�ش��اف وزي��ر �ل�شياح��ة �الأ�شب��ق: 

باحل��ر�ك وال �أدري �أي��ن وج��د يف �حلر�ك من 

يطال��ب مبرحل��ة �نتقالي��ة؟"، متابع��ا "يقول 

عل��ى �جلي���س �أن يح��اور ممثل��ي �حل��ر�ك م��ع 

�الأح��ز�ب �مل�شان��دة للح��ر�ك وغريهم��ا، ه��ل 

يتك��رم ويعطين��ا م��ن ه��م ممثل��ي �ملالي��ني من 

"�حلر�كي��ني" يف كل بلدي��ات �لوط��ن وكي��ف 
ن�شتخرجهم؟".

وذهب رئي�س حركة �لبناء �إىل �أبعد من ذلك 

مل��ا �أكد ب��اأن �الإبر�هيم��ي دون ت�شميت��ه ماز�ل 

“مرتهنا بعالقاته �ملا�شية يف �الأ�شماء، فلي�س 
لدي��ه �أَي �نفت��اح عل��ى غريه��م وكاأن �جلز�ئر 

عقيم ومل تلد غريهم ".

�أي   – وج��وده  ب��اأن  قرين��ة  ب��ن  و�أك��د 

�الإبر�هيمي- يطمئن تيار �شيا�شي معني ونخبة 

حمددة، متابعا "لكن �إذ� �فرت�شنا وجوده فاإنه 

ال ي�شلح �إال �شمن فريق خم�شرم ومتنوع".

وحركت مبادرة �الإبر�هيمي، وبن يل�س، وعلي 

يحي، "�ملياه �لر�كدة"  للم�شهد �ل�شيا�شي، وك�شر 

�جلم��ود ع��رب �لتعاط��ي م��ع م�شم��ون �الإعالن 

�شو�ء بال�شل��ب، �أو باالإيجاب، وتعدت �ل�شاحة 

�ل�شيا�شي��ة �إىل فت��ح �لنقا���س عل��ى م�شر�عيه 

عرب �شفحات �لتو��شل �الجتماعي.

و�رتكزت �ملبادرة على دعوة موؤ�ش�شة �جلي�س 

�إىل فت��ح حو�ر �شريح م��ع �حلر�ك، �إىل جانب 

�لدعوة لتج��اوز موعد 04 جويلي��ة الفتقاده 

�مل�شد�قي��ة �ل�شعبي��ة، و�لدخ��ول يف مرحل��ة 

�الأزم��ة  جت��اوز  �ج��ل  م��ن  ج��ادة  �نتقالي��ة 

�لت��ي تعرفه��ا �جلز�ئ��ر  �ل�شيا�شي��ة �حلالي��ة 

و�شط ظروف �قت�شادية و�إقليمية ح�شا�شة.

�إط��ار�ت  �أربعة  تعيني  �الأول  �أم�س  مت 

ما  ح�شب  للجمارك،  �لعامة  باملديرية 

�أفاد به بيان لرئا�شة �جلمهورية. 

يتعلق  �الأم��ر  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أ���ش��اف 

مدير�  ب�شفته  �شفيان  خياري  من  بكل 

ل�   خلفا  �مل��خ��اط��ر،  وت�شيري  لال�شتعالم 

ملياين عمار �لذي �أنهيت مهامه، و�ل�شيدة 

للمنازعات  مديرة  ب�شفتها  ليلى  ججيق 

وتاأطري قبا�شات �جلمارك، خلفا  ل� عبالو 

باالإ�شافة  مهامه،  �أنهيت  �لذي  �إبر�هيم 

نور�لدين  و�إ���ش��والح  �لعربي  �شيد  �إىل 

باملديرية  �لدر��شات  مديري  ب�شفتهما 

برجوج  مهام  و�إنهاء  للجمارك،  �لعامة 

حكيم، وفالح نا�شر بنف�س �ل�شفة.

اأطلق مبادرة مبعية زميلني اآخرين  

الإبراهيمي يجــــ�س نب�س ال�سلطة

تعيني 04 اإطارات باملديرية العامة للجمارك

الفريق قايد �سالح يف زيارة عمل 

و تفتي�س للناحية الرابعة 

ات�سالت اجلزائر تتعر�س
 لعمل تخريبي

وزارة ال�سحة تك�سف مواقيت ختان 
الأطفال يف رم�سان

وزارة الرتبية تعزل هيئة الإ�سراف 

على موا�سيع البكالوريا 
ل وجود ل�سنة 

بي�ساء يف اجلامعات

���ش��رع ن��ائ��ب وزي���ر 

�ل����دف����اع �ل��وط��ن��ي، 

�أركان �جلي�س  رئي�س 

�ل�شعبي،  �ل��وط��ن��ي 

قايد  �أحمد  �لفريق 

�شالح، بد�ية من يوم 

�أم�س �الأحد، يف زيارة 

�إىل  وتفتي�س  عمل 

�لع�شكرية  �لناحية 

�لر�بعة بورقلة، ح�شب ما �أفاد به بيان 

لوز�رة �لدفاع �لوطني.

ذ�ت  و�أو���������ش��������ح 

�لفريق  �أن  �مل�شدر 

�شيقوم  �شالح  قايد 

�لزيارة  ه��ذه  خ��الل 

على  ب����االإ�����ش����ر�ف 

رم���اي���ات �مل��ر�ق��ب��ة، 

للتوجيهة  "طبقا 
كما  �لعملياتية"، 

���ش��ي��ع��ق��د ل���ق���اء�ت 

�لناحية  و�أفر�د  �إطار�ت  مع  توجيهية 

�لع�شكرية �لر�بعة.

�ت�شاالت  �الأول،  �أم�����س  ليلة  تعر�شت 

�ل��و�د،  بباب  “مونديال”  ب�شوق  �جل��ز�ئ��ر 

�إىل عمل تخريبي من جمهولني، ت�شبب يف 

.MSAN إتالف جهاز متعدد �خلدمات�

و�أفاد بيان الت�شاالت �جلز�ئر، يوم �أم�س، 

“�أن �حلريق ت�شبب يف عزل �أكرث من 1200 
موؤكدة  �جلز�ئر”،  الت�شاالت  تابعني  زبون 

�شخ�س  قبل  من  تخريبي  بفعل  ن�شب  �أن��ه 

جمهول.

حتقيق  فتح  “مت  �مل�شدر:  نف�س  و�أ���ش��اف 

�حل��ادث،  ه��ذ�  على  �مل�����ش��وؤول  ع��ن  للتعرف 

تعمل  كما  �مل�شوؤوليات،  لتحديد  و�أي�شا 

حاليا  �جلز�ئر  الت�شاالت  �لتقنية  �لفرق 

�لطبيعي  جمر�ها  �إىل  �الأم��ور  �إع��ادة  على 

جمهود�  تبذل  كما  ممكن،  وق��ت  �أق��رب  يف 

وتعوي�شها  �ملت�شررة  �الأجهزة  لتغيري  كبري� 

باأجهزة MSAN �أخرى، و�شت�شتغرق هذه 

�لعملية لب�شعة �أيام”.

و�إ���ش��الح  و�ل�����ش��ك��ان  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أك����دت 

�مل�شت�شفيات، �أن عملية ختان �الأطفال م�شتمرة 

على  تقت�شر  وال  �مل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  ط��و�ل 

�ملنت�شف منه وليلة �ل�شابع و�لع�شرين.

و�أفاد بيان لوز�رة �ل�شحة، يوم �أم�س، �أنه مينع 

م�شالح  �إط��ار  خارج  �الأطفال  "ختان  باتا  منعا 

�لعمومية  �ال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شات  �جلر�حة 

حيث  �لوطني،  �لرت�ب  عرب  �خلا�شة  و�لعياد�ت 

عمومي  ��شت�شفائي،  و�شط  يف  �لعملية  جت��رى 

مبختلف  مهياأ  يكون  �أن  �شرط  خا�س،  �أو  ك��ان 

يف  خمت�س  طبيب  بها  يقوم  �ل�شحية،  �ل�شروط 

�جلر�حة”.

و�أ�شاف نف�س �مل�شدر: “ال بد من �إجر�ء حتاليل 

من  �لتحاليل  هذه  �خلتان،  عملية  قبل  طبية 

�شاأنها �أن تعرف �لطبيب �جلر�ح مبدى جاهزية 

�لطفل للعملية”.

�لبكالوريا  �شهادة  �متحانات  �أن  �لوزير  و�أكد   

تاأتي هذه �ل�شنة يف �شياق ي�شتدعي تظافر جهود 

�جلميع الإجناحها، و�شرح  �أن �المتحان �شيحمى 

�لرتبوية  �الأ�شرة  من  بد�ية  �جلميع  طرف  من 

�لتي �شتعكف على توفري ظروف مالئمة .

�ملوكلة  �ملهمة  �أن  بلعابد  و�أو�شح عبد �حلكيم   

الأع�شاء �لطاقم �ملكلف باختيار وطبع مو��شيع 

كبرية  ت�شحيات  "تقت�شي   2019 بكالوريا  

�خلارجي"،  �ل��ع��امل  ع��ن  م��ع��زل  يف  و�لتعاي�س 

�أج��ل  م��ن  ب��ه  ي��ق��وم��ون  �ل���ذي  بالعمل  م�شيد� 

"حت�شري �ملو��شيع وطبعها و�إر�شالها �إىل وجهتها 

بنوعية ينتظرها �جلميع".

�لوطني  �ل���دي���و�ن  م��دي��ر  ك�شف  ج��ان��ب��ه  م��ن 

�أن  لالمتحانات و�مل�شابقات م�شطفى بن زمر�ين 

�لعامل  عن  وعزله  �لطاقم  هذ�  ت�شخري  عملية 

�لعمل  خاللها  يكون  يوما   36 ت��دوم  �خلارجي 

�ليوم مبا  12 �شاعة يف  متو��شال ملدة تزيد عن 

فيها �أيام �جلمعة ويومي عيد �لفطر �ملبارك.

�شهادة  لنيل  مرت�شحا   674.831 وميتحن    

وعلى  �ملقبل  ج��و�ن   16 من  �بتد�ء  �لبكالوريا 

�أيام، وهي �المتحانات �لتي �شتجرى يف   5 مد�ر 

. �لوطني  �مل�شتوى  على  �متحان  مركز   2339

نفى وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

�لطيب بوزيد، بحر �الأ�شبوع �ملن�شرم، 

�لوقوع يف خطر �شنة بي�شاء عرب جامعات 

�لوطن خالل هذ� �ملو�شم �لدر��شي، م�شري� 

�إىل �نه �شيتم تد�رك �لدرو�س �ل�شائعة 

على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �جلامعية �لتي 

ت�شررت باإ�شر�ب �لطلبة.

و�أو�شح �لوزير خالل ندوة �شحفية ن�شطها 

عقب �فتتاحه للندوة �لوطنية للجامعات، 

�أنه “ال �شبيل للحديث عن �شنة بي�شاء الأن 

�لطلبة �نهو� �ل�شد��شي �الأول من �لدر��شة 

ب�شكل عادي”،مربز� �أنه “�شيتم تد�رك 

�لزمن �لبيد�غوجي �ل�شائع عن طريق 

�تخاذ جملة من �لتد�بري �شيتم تد�ر�شها 

على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �جلامعية”.

و�أ�شار �لوزير �إىل �أن �لقطاع حدد 

جمموعة من �حللول �لتي من �شاأنها �ل�شماح 

تقدم  يف  �مل�شجلة  �لتباينات  “بتد�رك 
�لن�شاطات �لبيد�غوجية للحفاظ على 

م�شد�قية �لتكوين، �شيما و�أن هذ� �لتباين 

�شجل من موؤ�ش�شة جامعية �إىل �أخرى 

وحتى د�خل نف�س �ملوؤ�ش�شة هناك تباين 

من تخ�ش�س �إىل �آخر، ومن طور �إىل �آخر 

وحتى بني �لكليات و�الأق�شام”.

رئا�شة اجلمهورية: 

بداأها اأم�س الأحد 

ُقّيَد �شد جمهول 

المتحان امل�شريي بداأ فعليا 
الطيب بوزيد يوؤكد: 

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

عبد �لرحمان. �س/ وكاالت



بلعيد  منعة  بــلــديــة  رئــيــ�ــص  دق 

ما  ــول  ح اخلــطــر  ناقو�ص  مــزاتــي، 

بو�سط  الواقعة  الد�سرة  اإليه  اآلت 

بناية  انهيار  ت�سجيل  بعد  املدينة 

ال�سنة  خـــالل  اأر�ـــســـي  طــابــق  ــن  م

االأمطار  مياه  ت�سببت  املن�سرمة 

منذ  اجلهة  �سهدتها  التي  الغزيرة 

ــذي  اأ�ــســابــيــع يف تــ�ــســرر الــ�ــســور ال

ت�سققات  ظهور  بعد  باملعلم  يحيط 

�سبه  الغلق  اإىل  اأدى  هامة فيه مما 

الكلي ملدخلها.

اأجزاء  تردي  للعيان  جليا  ويبدو 

احلماية  غياب  ظل  يف  الد�سرة  من 

هذا  وجــود  يرهن  ممــا  وال�سيانة 

املعلم التاريخي واالأثري ذو العمارة 

اإذا  االأ�سيلة  االأمازيغية  املحلية 

بقي الو�سع على حاله، حيث اأ�سبح 

ال�سور الذي يرتاوح علوه  �سطر من 

8 و10 اأمتار يهدد املارة يف اأي  بني 

ال�سور  تهدمي  اأن  م�سيفا  حلظة، 

للد�سرة  العام  املنظر  على  �سيوؤثر 

ويفقدها رونقها ويف املقابل ال متلك 

البلدية االإمكانات الالزمة للتدخل 

العاملة  الــيــد  ال�سيما  امل�ستعجل 

اإدخـــال  اأو  لرتميمه  املتخ�س�سة 

اإ�سالحات عليه.

من  الــعــديــد  اأن  ـــر  االأم واملــثــري يف 

ما  ـــادة  ع الــتــي  الــد�ــســرة  م�ساكن 

طابقني  اأو  واحد  طابق  من  تتكون 

مازالت حلد ال�ساعة اآهلة بال�سكان، 

اأن  اأبــرز  الــذي  للمتحدث  اإ�ستنادا 

طابعا  عليه  اأ�سفت  املكان  حيوية 

�ساكنيه  اأغلب  واأن  ال�سيما  مميزا 

وتقاليدهم  بعاداتهم  احتفظوا 

مبا فيها ال�سناعة التقليدية كن�سج 

الفخارية  االأواين  و�سنع  الزرابي 

الطينية.

وتبني اأن الد�سرة القدمية باملدينة 

اأو كما ت�سمى حمليا ب )ثيقليعث ن 

 1928 �سنة  منذ  م�سنفة  منعة( 

كرتاث طبيعي لكنها مل ت�سنف حلد 

االأمر  وهــو  ثقايف  كــرتاث  ال�ساعة 

املبا�سر  التدخل  دون  حــال  ــذي  ال

من  مالية  مبالغ  وتخ�سي�ص  فيها 

طرف م�سالح الثقافة حلمايتها.

جدير بالذكر اأن الد�سرة القدمية 

 10 من  اأكرث  منذ  وال�سامدة  ملنعة 

قرون اأ�سبحت مهددة بالزوال  ويف 

انتظار ت�سنيفها كرتاث ثقايف.

انتقلت عدوى غلق املقرات العمومية واملرافق اخلدماتية بال�شمنت والآجر، اإىل ولية باتنة، بعد اأن �شهدتها عدة وليات من الوطن خالل الآونة الأخرية، 
حيث اأقدم اأم�س الأول مواطنون ببناء باب مكتب الربيد بوادي ال�شعبة بالطوب وال�شمنت، يف حني �شار حمتجون ببلدية عني ياقوت على نهج �شكان وادي 

ال�شعبة وقاموا ببناء مقر البلدية بالطوب بعد دخولهم يف حركة احتجاجية تنديدا برتاكم جملة من امل�شاكل. 

ففي ببلدية وادي ال�سعبة قام 

مواطنــون ببنــاء جــدار عــازل 

عنــد مدخــل املكتــب الربيدي 

الوحيــد بالبلديــة، احتجاجا 

منهم على قــرار حتويل قاب�ص 

املن�ســب  نف�ــص  ل�ســغل  املكتــب 

طالبــوا  حيــث  اآخــر،  مبكتــب 

مبراجعــة  الو�ســية  اجلهــات 

قرارها واإبقاء املعني يف من�سبه 

مبكتــب وادي ال�ســعبة، قبل اأن 

يحــل وح�ســب جهات م�ســوؤولة 

وفــد اإداري مكــون مــن املديــر 

واملو�ســالت  للربيــد  الوالئــي 

باتنــة  بريــد  وحــدة  ومديــر 

وجمموعة مــن اإطارات القطاع 

بتكليف من وايل الوالية حيث 

كان لهم لقاء مع اأعيان املنطقة 

والذيــن اأقنعوهم بــاأن حتويل 

ا�ســتنادا  مت  الربيــد  قاب�ــص 

علــى حيــازة املعنــي علــى ملف 

اإداري عالق لدى االإدارة، حيث 

كان لزامــا حتويلــه اإىل حــني 

ت�ســويته، ليتــم يف االأخري هدم 

اجلدار على اأن ي�ستاأنف املكتب 

ن�ساطه ابتداء من اليوم.

اأما يف بلديــة عني ياقوت فقد 

انتف�ص ال�ســكان �ســد ما اأ�سموه 

بالتجاوزات احلا�ســلة يف ملف 

اأن  بعــد  االجتماعــي،  ال�ســكن 

توزيــع  عــام  حــوايل  قبــل  مت 

ح�سة مقدرة بـ 110 وحدة مل 

ي�ستلم امل�ستفيدون منها مفاتيح 

�ســققهم بعد، يف حني ا�ســطدم 

اأحد امل�ســتفيدين ب�سحب قرار 

اال�ســتفادة منه يف اآخر حلظة 

رغم اإ�سهار ا�ســمه �سمن قائمة 

امل�ســتفيدين وح�ســوره قرعــة 

توزيع ال�سقق بعد ا�ستدعاءه من 

قبل ديوان الرتقية والت�ســيري 

العقاري، اإ�سافة اإىل  تراكمات 

اأخرى حــول هذا امللف طرحها 

املحتجــون خــالل وقفتهم، كما 

رفــع املعنيون مطالب �سيا�ســية 

متعلقة برئي�ص املجل�ص ال�سعبي 

البلدية واأع�ساءه. 

علــى   باالإعــالم  املكلفــة  ك�ســفت 

م�ســتوى املديرية الوالئية ل�ســركة 

�ســونلغاز بواليــة باتنــة، منى مالل، 

وادي  بلديــة  �ســكان  مطالــب  اأن 

الطاقــة حول ما و�ســفوه بت�ســخيم 

فواتري الكهرباء والغاز والتي دخلوا 

مــن اأجلهــا يف حــركات احتجاجيــة 

متجــددة، تتواجد حمــل حتقيق من 

قبــل الو�ســايا بعد اللجنــة التي مت 

اإيفادها من ال�سركة للتحري اأكرث يف 

هذا املطلب، م�سيفة باأنهم يف انتظار 

نتائــج التحقيقات التي مل ت�ســتبعد 

يف اأن تكــون يف �ســالح ال�ســركة كون 

الكهربــاء  ت�ســعرية  ح�ســاب  معامــل 

والغاز يختلف ح�سبها من بلدية اإىل 

اأخرى ولي�ص ثابتة.

جاء ذلك بعد اأن جدد اأم�ص �ســكان 

االحتجاجيــة  وقفتهــم  البلديــة 

اأمام مقــر البلديــة، متهمني اجلهات 

الغــاز،  فواتــري  بت�ســخيم  الو�ســية 

معامــل  ت�ســنيف  باإعــادة  وطالبــوا 

ا�ستهالك الغاز لبلدية وادي الطاقة 

الــذي قدر بـــ 9.68، يف حني قدر يف 

باقي البلديات بـ 8.7 وكذا املطالبة 

الطاقــة  كميــة  يف  النظــر  باإعــادة 

ال  كونــه  االأوىل  القطعــة  خــالل 

ميثل اإال ا�ســتهالك  "يــوم اأو يومني" 

على اأق�ســى تقدير مقارنــة بالقطع 

االأخرى.

بتدعيــم  اأي�ســا  طالبــو  ال�ســكان   

الدولــة مبا ال يقل عن 50 باملائة يف 

جمال ا�ســتهالك الغــاز نظرا لربودة 

املنطقة اأين يكون ا�ستهالك ال�سكان 

م�ســاعفا لهــذه املــادة خــالل فــرتة 

ال�ســتاء وكما هو معمول به يف قطاع 

اجلنوبيــة،  املناطــق  يف  الكهربــاء 

مكتــب  فتــح  علــى  اأي�ســا  م�ســرين 

ل�سونلغاز يف البلدية من اأجل ت�سديد 

الفواتــري وكــذا مــن اأجــل التدخــل 

ال�ســريع  والعاجل لعمال �سونلغاز يف 

احلاالت الطارئة  اأو عند اأي م�سكل، 

حيــث اأنهــم ي�ســددون الفواتري على 

م�ســتوى مركــز الربيــد  ليتــم ومنــذ 

اأ�ســبوع  فتح مكتب لت�سديد الفواتري 

فقــط علــى م�ســتوى وادي الطاقــة 

وهــو االأمر الــذي رف�ســه املواطنون 

جملة وتف�سيال، اإ�ســافة اإىل اإعادة 

جدولة نظام الت�سديد على اأن يكون 

كل �سهر.

هــذا وقد مت تنظيــم اجتماع طارئ 

ح�ســره رئي�ص البلدية ونائب مدير 

�ســونلغاز واأعيان املنطقة لت�ســليمهم 

تقاريــر كتابية تعفيهم من ت�ســديد 

امل�ســكل  حــل  غايــة  اإىل  الفواتــري 

نهائيــا وتعني خبــري ملعاينــة املعامل 

اإن كان 9.68 اأو 8.7، وكــذا النظــر 

يف االأ�ســباب احلقيقيــة يف ت�ســخيم 

فواتري الغاز والكهرباء.

دعــا مدير املدر�ســة الوطنيــة للغابات، 

بريكي عثمــان، على هام�ص اإحياء اليوم 

العاملــي للتنــوع البيولوجي اإىل �ســرورة 

حماية الــرثوات الطبيعية الذي تزخر 

حت�ســي  التــي  االأورا�ــص  منطقــة  بهــا 

اأزيــد مــن 1800 �ســنف مــن النباتــات، 

علــى  اإال  يتواجــد  ال  منهــا  �ســنف   93
م�ســتوى هذه املنطقة، اإ�سافة اإىل ثروة 

ال1000  تتجــاوز  متنوعــة  حيوانيــة 

�ســنف بني حيوانــات ثدييــة، وزواحف 

وح�ســرات وبرمائيــات وطيــور وغريهــا 

من االأ�ســناف التي ت�ستوجب التح�سي�ص 

عليهــا،  واحلفــاظ  حمايتهــا  ب�ســرورة 

واملهــددة  املحميــة  االأ�ســناف  خا�ســة 

باالنقرا�ص.

اأيــام مفتوحــة للتنــوع البيولوجــي يف 

االأورا�ــص مت تنظيمهــا ملدة ثالثــة اأيام 

مــن طــرف املدر�ســة الوطنيــة للغابــات 

عديــد  مــع  بالتن�ســيق  باتنــة  بواليــة 

امل�سالح الفاعلة يف جمال حماية البيئة 

والو�ســط الطبيعي على غــرار حمافظة 

الغابات بذات الوالية، وحظرية بلزمة، 

ترقيــة  وجمعيــة  البيئــة،  ومديريــة 

العلــوم البيولوجيــة وكــذا الفيدراليــة 

الوالئيــة لل�ســيادين، اأيــن تخلــل هــذه 

حــول  املداخــالت  عديــدة  التظاهــرة 

التنــوع البيولوجــي يف كل مــن منطقــة 

االأورا�ص وكذا احلظرية الوطنية لبلزمة 

وت�ســكل  باتنــة  وبواليــة  املتواجــدة 

واحــدة مــن اأهــم احلظائــر واملحميــات 

الطبيعيــة على امل�ســتوى الوطنــي نظرا 

ملــا تزخر بــه هــذه االأخرية مــن ثروات 

طبيعية متيز املنطقة وعلى راأ�ســها االأرز 

االأطل�ســي وغريه من االأ�ســناف النباتية 

واحليوانية املميزة للمنطقة.

هذا و�ســاهم العديد مــن دكاترة العلوم 

الطبيعيــة واحليــاة ودكاتــرة مــن معهد 

الفالحيــة  والعلــوم  البيطريــة  العلــوم 

البيولوجــي  التنــوع  فعاليــات  باإثــراء 

باالأورا�ــص وعلــى راأ�ســهم االأ�ســتاذ �ســي 

ب�ســري عبد الكــرمي الذي قــدم مداخلة 

احلفــاظ  يف  امل�ســاهمة  م�ســروع  حــول 

وت�ســيري التنــوع البيولوجي يف احلظرية 

الوطنية لبلزمة، منوها يف ذات ال�ســياق 

بــاأن هــذه املهمــة تقــع علــى عاتــق كل 

الهيئــات واملوؤ�س�ســات الفاعلــة يف جمال 

حماية البيئة املكلفني بالقيام بحمالت 

حت�سي�ســية وتوعويــة تهــدف اإىل ن�ســر 

الــرثوات  حمايــة  ب�ســرورة  الوعــي 

الطبيعيــة مــن كافــة اأ�ســكال االعتداء 

الع�ســوائي  ال�ســيد  غــرار  علــى  عليهــا 

لهــا  تتعر�ــص  التــي  االإبــادة  وحمــالت 

بع�ص االأ�سناف احليوانية لي�ص فقط يف 

منطقة االأورا�ص واإمنا على م�ستوى كافة 

اإقليم اجلزائر.

ثريــة  واإ�ســهامات  عديــدة  مداخــالت 

يرتقب اأن تتخلل االأيام املفتوحة حول 

التنــوع البيولوجي يف منطقــة االأورا�ص 

التــي �ســتدوم لثالثــة اأيــام، علــى غرار 

املهاجــرة  للطيــور  البيولوجــي  التنــوع 

علــى م�ســتوى �ســط تن�ســيلت، و�ســبخة 

مداخلــة  اإىل  اإ�ســافة  بباتنــة،  ازمــول 

حــول االأكل ال�ســحي وال�ســليم لتفــادي 

الت�ســمم الغذائــي، ناهيــك عــن املعار�ص 

التي اأ�سرف على تنظيمها عديد الهيئات 

الفاعلة يف املجال.

عني ياقوت ووادي ال�شعبة

ن. م

غلق مقرات عمومية بالطوب يف باتنة

ن.م

انطالقا من �شد بني هارون

غياب برامج حلمايتها

 ورئي�س البلدية يدق ناقو�س اخلطر

املائية  املـــــوارد  مــديــر  كــ�ــســف 

الكرمي  عــبــد  بــاتــنــة،  ــة  ــوالي ب

املياه  حجم  ارتفاع  عن  �سربي، 

املــدور  كدية  �سد  اإىل  املوجهة 

التحويالت  نظام  �سمن  بتيمقاد 

�سد  من  انطالقا  الكربى  املائية 

من  ميلة  ــة  ــوالي ب هــــارون  بــنــي 

اإىل  يوميا  مكعب  مرت  األف   180
هذه  من  مكعب  مرت  األــف   370
منذ  وذلك  يوميا  احليوية  املادة 

حوايل �سهر.

اأن  ــدث  ــح ــت امل ذات  واأو�ــــســــح   

بتغطية  �ست�سمح  الــزيــادة  هــذه 

ــاء  احــتــيــاجــات الــواليــة مــن امل

ال�سروب وق�ساء ال�سائفة املقبلة 

ن�سبة  واأن  ال�سيما  بــاأريــحــيــة 

امتالء �سد كدية املدور بتيمقاد 

ما  اأي  بــاملــائــة   60 اإىل  و�سلت 

45 مليون مرت مكعب بعد  يعادل 

الت�ساقطات الهامة لالأمطار التي 

ال�سنة  ــذه  ه الــواليــة  �سهدتها 

اأن تتعزز حمطة معاجلة  موؤكدا 

املياه املوجودة حاليا مبوقع �سد 

كدية املدور بتيمقاد التي تعالج 

من  مكعب  مرت  األــف   104 يوميا 

مكعب  مرت  األــف   74 منها  املياه 

والباقي  باتنة  لوالية  موجهة 

اأخرى  مبحطة  خن�سلة  لوالية 

برنامج  اإطار  يف  الهيكل  اأحادية 

معاجلة  بـــقـــدرة  ــتــعــجــايل  ا�ــس

مكعب  ــرت  م األـــف   30 ــوايل  ــح ب

االأ�سغال  اأن  اىل  م�سريا  يوميا 

القاعدة  الإجنــاز  حاليا  جتــري 

التي �ستو�سع عليها هذه املحطة 

اأم  �سد  من  حتويلها  �سيتم  التي 

حيز  دخولها  متوقعا  البواقي 

جوان  نهاية  بباتنة  اال�ستغالل 

املقبل �سائفة دون م�ساكل.

املحطة  تــ�ــســغــيــل  ــيــمــكــن  و�ــس

بع�ص  تــلــبــيــة  ـــن  م اجلــــديــــدة 

�سمن  امل�سجلة  االحــتــيــاجــات 

املدور  ل�سد كدية  الرابع  الرواق 

ـــاز والــذي   الــذي هــو قيد االإجن

والية  بلديات  من  عددا  �سيمون 

باتنة باملاء ال�سروب وفقا لنف�ص 

ال�سطر  اأن  اأو�سح  الــذي  امل�سدر 

عما  �سي�ستلم  الــذي  منه  االأول 

ال�سمرة  �سكان  �ــســيــزود  قــريــب 

تيمقاد  ثم  احليوية  املادة  بهذه 

االأخرى  البلديات  باقي  لتليها 

عبدي  وادي  مبنطقة  املوجودة 

الــذي مت  الــوقــت  ياتي ذلــك يف 

لعديد  اال�ــســتــغــالل  حيز  و�ــســع 

باملاء  الــتــزود  لتدعيم  املناقب 

ال�سرب بعدد من بلديات الوالية 

الع�سافري  وعــيــون  باتنة  منها 

وعني  واحلــا�ــســي  بلزمة  وق�سر 

ق�ساء  مــن  �سيمكن  ممــا  جا�سر 

�سائفة دون م�ساكل يف هذا املجال 

اإذا ما مت ت�سيري توزيع هزه املادة 

تبذير  ودون  بعقالنية  احليوية 

وفقا لنف�ص امل�سدر. 

ــان من  ــت ــدي ــل ــط ب ــق ــى ف ــق ــب وت

التي  بــلــديــة  ال61  اإجـــمـــايل 

ت�سكل اإقليم والية باتنة ت�سجل 

نق�سا يف هذه املادة احليوية وهي 

اجلزار ال�سيما املنطقة ال�سمالية 

من  اأكـــرث  ت�سم  الــتــي  للمدينة 

من  ا�ستفادت  التي  �ساكن   2000
م�سروع جتري االأ�سغال به حاليا 

لتحويل   2020 �سنة  غاية  اإىل 

)�سطيف(  اآزال  عــني  مــن  املــيــاه 

بهذا  املــرتــبــطــة  قيقبة  ـــذا  وك

اجلزء  �سي�ستلم  والذي  امل�سـروع 

اخلـا�ص بهـا اأواخـر �سهـر رمـ�سـان 

اجلاري.

الد�سرة القدمية 
مبنعة تتجه نحو الزوال

ارتفاع حجم املياه املوجهة 
ل�سد كدية ملدور
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نا�شر . م
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فيما جتاوزت الرثوة احليوانية 1000 �شنفال�شكان رفضشوا ت�شديدها ودخلوا يف حركة احتجاجية

قق يف ت�سخيم  �سونلغاز تحُ
الفواتري بوادي الطاقة

اإح�ساء 93 نبتة نادرة 
بغابـــات الأورا�س

�إميان. ج �شميحة.ع



اأم البواقــي

امل�سفى  النحل  منتوج ع�سل  ا�ستقر 

ال�سنة  هذه  خالل  خن�سلة  بوالية 

600 قنطار من النوع  اأكرث من  اإىل 

النحالني  عـــدد  بــارتــفــاع  املــمــتــاز، 

ومنتجي الع�سل هذا العام اإىل 990 

نحل  خلية  األــف   18 مقابل  نحال 

تقليدية  خلية  و600  ع�سرية 

بخن�سلة،  بلدية   21 على  موزعة 

وبكمية اأكرب مبناطق �س�سار، خريان 

بلديات  اإىل  اإ�سافة  الوجلة وجالل 

واملناطق  ومل�سارة  �سليا  بوحمامة، 

مدينة  لتحتل  بخن�سلة،  ال�سهبية 

من  �ــســواء  والئــيــا  الــ�ــســدارة  �س�سار 

ناحية الكمية واجلودة.

منتجي  مــن  عـــدد  ا�ــســتــفــاد  وقـــد 

حول  تكوينية  دورات  من  الع�سل 

والتفريغ  الــنــحــل  تــغــذيــة  طـــرق 

اأمرا�ص  من  والوقاية  اال�سطناعي 

دعا  �سلة  ذي  �سياق  ويف  الــنــحــل، 

اإىل  خن�سلة  ــة  ــوالي ب الــنــحــالــون 

خا�ص  وطني  خمرب  اجنــاز  �سرورة 

والية  م�ستوى  على  الع�سل  مبنتوج 

خن�سلة وهذا لت�سهيل عملية ت�سدير 

االأوروبــيــة  ــواق  ــس االأ� نحو  املنتوج 

فرحاتي  ــد  اأك حيث  واالإفريقية، 

العام جلمعية تربية  االأمني  حممد 

امللتقى  فعاليات  ـــار  اإط يف  النحل 

ال�سادرات  ت�سجيع  حــول  الوطني 

املنعقد  املــحــروقــات  قــطــاع  خـــارج 

ال�سعبة  هذه  اأن  بوحمامة  مبدينة 

احلقيقية  ــات  ــان ــره ال ــن  م تعترب 

القادرة على تعزيز االإنتاج الوطني 

للجزائر  ال�سعبة  العملة  وتوفري 

تعرفها  التي  املالية  االأزمــة  ظل  يف 

�سعر  انــخــفــا�ــص  نــتــيــجــة  الـــبـــالد 

ومن  العاملية،  االأ�سواق  يف  البرتول 

التي تواجه منتجي  التحديات  بني 

النحل بوالية خن�سلة هي �سعوبات 

وعليه  اخلــارج  اإىل  املنتوج  ت�سويق 

يف  ممثلة  الــدولــة  على  لــزامــا  كــان 

امل�سالح الفالحية ومديرية التجارة 

خن�سلة  بوالية  وطني  خمرب  اإجناز 

الت�سدير  عملية  ت�سهيل  اأجــل  من 

املنتوج  على  الت�سديق  خــالل  مــن 

باالإ�ستجابة  ي�سمح  للع�سل  الوطني 

ل�سروط قبول دخول الع�سل املحلي 

االأ�سواق  اإىل  خن�سلة  بوالية  املنتج 

العاملية. 

االأمني العام جلمعية تربية النحل 

بوالية خن�سلة اقرتح خلق تعاونيات 

لتاأطري  وطــنــيــة  و  حملية  مهنية 

منتجي الع�سل وتوحيد جهودهم من 

النحالني  بان�سغاالت  التكفل  اأجــل 

لت�سويق  فر�ص  توفري  على  وتعمل 

الع�سل يف الدول االأوربية و خمتلف 

عديد  طرح  كما  العاملية،  االأ�سواق 

مردودهم  على  اأثرت  التي  امل�ساكل 

تعلق  فيما  خا�سة  الع�سل  اإنتاج  يف 

ت�سهدها  التي  اجلوية  بالتقلبات 

املنطقة مما يدفع بالنحالني التنقل 

ي�سكل  مــا  وهــو  ــر  اآخ اإىل  مكان  مــن 

ونا�سدوا  اإ�سافية،  مالية  اأعــبــاء 

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 

على حتديث اآليات مرافقة النحالني 

خالل مراحل اإنتاجهم للع�سل وخلق 

من  املناحل  حلماية  ناجعة  بدائل 

والفريو�سات،  الطبيعية  العوامل 

يف  الكبري  التطور  من  الرغم  وعلى 

وارتفاع معدل  النحل  تربية  �سعبة 

اإال  والنوعية  ــودة  اجل مع  االإنــتــاج 

اأكرب  الت�سويق تعترب من  م�ساكل  اأن 

غياب  ــل  ظ يف  املنتجني  ــات  ــدي حت

ــوزارة  ــل اإ�ــســرتاتــيــجــيــة وا�ــســحــة ل

ال�سعبة  هــذه  ترقية  يف  الو�سية 

اإن�ساء موؤ�س�سات  للت�سدير من خالل 

جمع  على  تعمل  خا�سة  وطنية 

اخلارج  نحو  وت�سويقها  الع�سل  مادة 

املنتجني وعلى  ما يعود بالنفع على 

واأن  خا�سة  الــوطــنــي،  االقــتــ�ــســاد 

قامت  واأن  لها  �سبق  خن�سلة  واليــة 

نحو  �س�سار  ع�سل  منتوج  بت�سدير 

دول اأوروبية اأبرزها النم�سا يف اإطار 

اتفاقيات ثنائية بني البلدين، وهو 

ما كان لزاما على ال�سلطات املركزية 

االتفاقيات  ــذه  ه جتــديــد  اإعــــادة 

ــرى  اأخ بــلــدان  لت�سمل  وتو�سيعها 

خا�سة االأوروبية واالآ�سيوية.

اجلمعية  طالبت  اأخرى  جهة  ومن 

يف  اجلامعة  دور  تفعيل  بــ�ــســرورة 

االأكادميية  والــدرا�ــســات  البحوث 

خريطة  حتــديــد  �ساأنها  مــن  الــتــي 

االإنــــتــــاج الــوطــنــي لــلــعــ�ــســل وفــق 

على  ف�سال  منطقة،  كل  خ�سو�سية 

الفالحي  االإر�ساد  منظومة  حتديث 

املبني على قواعد علمية بالتن�سيق 

بتنظيم  العلمي  البحث  خمابر  مع 

منتجي  لفائدة  تكوينية  دورات 

النحل  تغذية  طــرق  حــول  النحل 

وتعميم  اال�سطناعي  والــتــفــريــغ 

الــطــرق احلــديــثــة والــعــ�ــســريــة يف 

اإنتاج الع�سل.    

يقدر  اإ�سايف  مايل  غالف  تخ�سي�ص  مت 

مبلغ  اإىل  ي�ساف  �سنتيم  مــاليــري  بـ7 

االأ�سغال  ال�ستكمال  �سنتيم  مليار   10
حمام  ال�سهيد  امللعب  لتاأهيل  النهائية 

خن�سلة  وايل  عنه  ك�سف  ح�سب  عمار 

املايل  الغالف  اأن  م�سيفا  نوي�سر،  كمال 

املخ�س�ص لهاته العملية مت اقتطاعه من 

ا�ستفادت  الذي  �سنتيم  مليار   800 مبلغ 

اأفريل  �سهر  خــالل  خن�سلة  واليــة  منه 

اال�ستعجايل  الربنامج  اإطار  يف  الفارط 

للجماعات  والت�سامن  ال�سمان  ل�سندوق 

املحلية.

االإ�سافية  االأ�سغال  اأن  الوايل  واأو�سح 

عمار  حمام  ملعب  منها  �سي�ستفيد  التي 

اإجناز  الوالية ت�سمل  بعا�سمة  املتواجد 

خا�سة  من�سة  وتهيئة  �سرفية  من�سة 

 18 ت�سييد  اإىل  باالإ�سافة  باالإعالميني 

غرفة مهياأة لالعبي فريق احتاد مدينة 

بــاملــدرب  خــا�ــســني  وجــنــاحــني  خن�سلة 

االإيواء  م�سكل  على  للق�ساء  وم�ساعده 

خالل  الفريق  منه  عانى  لطاملا  ــذي  ال

ال�سنوات الفارطة.

م�سالح  اأن  اإىل  املتحدث  ذات  واأ�ــســار 

كافة  مـــوؤخـــرا  ــت  ــه اأن خن�سلة  واليــــة 

بعملية  اخلا�سة  ــة  االإداري ــراءات  االإج

املالب�ص  حــفــظ  غـــرف  تــاأهــيــل  ــــادة  اإع

وتركيب  احلكام  غرفة  اإىل  باالإ�سافة 

تنطلق  اأن  عــلــى  ـــرتوين  ـــك االل الـــلـــوح 

االأ�سغال يف القريب العاجل.

ويف ذات ال�سياق ، ك�سف امل�سوؤول االأول 

والية  م�سالح  اأن  التنفيذي  اجلهاز  على 

حمال   15 بناء  عملية  برجمت  خن�سلة 

ملعب  مــدرجــات  اأ�سفل  ع�سريا  جتاريا 

حمام عمار �ستنطلق بها االأ�سغال خالل 

"اأنه  م�سيفا  القادمة"  القليلة  االأيــام 

�ستو�سع  الــتــي  املــالعــب  ــذه  �ــســاأن ه مــن 

لكرائها  خن�سلة  بلدية  ت�سرف  حتــت 

للمتعاملني اخلوا�ص �سخ مداخيل مالية 

اإ�سافية خلزينة البلدية".

تخ�سي�ص  �سابق  وقت  يف  مت  اأنه  واأكــد 

دج  بـ100مليون  يــقــدر  مـــايل  غـــالف 

حمام  مللعب  االعــتــبــار  اإعـــادة  لعملية 

عمار من خالل بناء مدرجات باجلهتني 

لرفع طاقة  للملعب  والغربية  ال�سرقية 

التي  العملية  وهي  للجماهري  ا�ستيعابه 

خالل  كو�سيدار  موؤ�س�سة  فيها  انطلقت 

�سهر يناير الفارط وت�سرف االأ�سغال بها 

على نهايتها.

اأن  التاأكيد  اإىل  امل�سوؤول  ذات  وخل�ص 

اأر�سية  تك�سية   مناق�سة  جدوى  "عدم 
بالع�سب   الريا�سي  نوفمرب   01 ملعب 

مقاولة  اأي  تقدم  عدم  ب�سبب  الطبيعي 

جعل  الــذي  هو  ال�سروط  دفــرت  ل�سحب 

اإىل  ــارع  تــ�ــس خن�سلة  واليــــة  مــ�ــســالــح 

ال�ستكمال  املايل  الغالف  هذا  تخ�سي�ص 

اإعـــــادة تــاأهــيــل حــمــام عمار  مــ�ــســروع 

فريقي  ت�سرف  حتــت  لو�سعه  حت�سبا 

احتاد مدينة خن�سلة و�سباب بوجلبانة 

املو�سم  خـــالل  �سيوفهما  ال�ــســتــقــبــال 

الكروي القادم .

واد البارد 

بعد عام على الفيضشانات 

بعد انتهاء الأ�شغال بها

اإنتاج الع�سل يت�ساعف 
وم�ساكل الت�سويق تتوا�سل بخن�سلة

م�سروع ملعب ال�سهيد "حمام عمر" ي�ستهلك �سعف ميزانيته

الإنتاج يزيد عن 600 قنطار من النوعية املمتازة

تخ�شي�س غالف مايل اإ�شايف يقدر بـ7 ماليري �شنتيم

يف  الــبــارد  واد  بلدية  �سكان  يعي�ص 

�سطيف  ــة  والي مــن  ال�سمالية  اجلهة 

والتي  التنموية  النقائ�ص  من  جملة 

وجعلت  املعي�سية  حياتهم  على  اأثــرت 

البلدية  هـــذه  �ــســكــان  مــن  الــعــ�ــســرات 

البلديات  نــحــو  هــجــرتــهــا  يـــقـــررون 

املجاورة يف غياب اأدنى ظروف العي�ص 

الكرمي ح�سبهم.

هام�ص  على  البلدية  �سكان  وطــرح 

خالل  للمنطقة  الوالئي  الوفد  زيــارة 

امل�ساكل  مــن  جملة  الــفــارطــة  ـــام  االأي

البلدية  تزويد  بقرار  اأ�سا�سا  املتعلقة 

يتم  كان  اأن  بعد  وهــذا  ال�سدود  مبياه 

تزويد املنطقة مبياه االأنقاب والعيون 

تزويد  قـــرار  بعد  وهـــذا  الطبيعية 

التحويالت  مــ�ــســروع  �سمن  املنطقة 

الكربى للمياه، كما طرح ال�سكان اأي�سا 

البلدية  بحرمان  يتعلق  اأخــر  م�سكال 

اإىل  راجع  وهذا  ال�سكنية  امل�ساريع  من 

حيث  للمنطقة  الغابية  الطبيعية 

رف�ست مديرية الغابات ح�سب ال�سكان 

عمرانية  م�ساريع  باإقامة  الرتخي�ص 

جديدة على ح�ساب الغابات املوجودة 

وهو االأمر الذي جعل ال�سكان يف حرية 

اأمرهم بخ�سو�ص هذه االأزمة بعد  من 

�سنة  منذ  املــلــف  ــذا  ه جتميد  مت  اأن 

يف  ت�سبب  الــذي  االأمــر  وهــو   1992
ح�سول نزوح كبري من املنطقة.

هذه  فــاإن  احلالية  االأو�ــســاع  ظل  ويف 

ال�سياحي  بطابعها  املعروفة  البلدية 

تعاين الكثري من امل�ساكل االأخرى على 

على  املرافق  ملختلف  تام  غياب  غــرار 

غرار ال�سحية منها لدرجة اأن ال�سكان 

البلديات  اإىل  التنقل  على  جمربين 

املجاورة لتلقي العالج، وهو االأمر الذي 

جعل املواطنني يطالبون من ال�سلطات 

امل�سلط  التهمي�ص  رفع  �سرورة  املحلية 

على هذه البلدية. 

الفي�سانات  على  كامل  عام  مــرور  بعد 

يف  الكبرية  عــني  بلدية  عرفتها  الــتــي 

�سطيف  واليـــة  مــن  ال�سمالية  اجلــهــة 

مازال  كبرية،  خ�سائر  يف  ت�سببت  والتي 

جت�سيد  ينتظرون  البلدية  هذه  �سكان 

ال�سلطات  ــن  م تلقوها  الــتــي  الــوعــود 

بعد  املنطقة  اإعــمــار  اإعـــادة  بخ�سو�ص 

جرفتها  التي  املنازل  من  العديد  تهدمي 

املنطقة،  عرفتها  التي  القوية  ال�سيول 

مقتل  يف  ت�سببت  الفي�سانات  اأن  علما 

ال�سكنات  من  العديد  وتهدمي  �سخ�سني 

والطرقات.

املنطقة  �سكان  اأعــرب  غا�سبة  وبنربة 

اأملهم من عدم جت�سيد وعود  عن خيبة 

الوزارية  واللجنة  املحلية  ال�سلطات 

التي زارت املنطقة بخ�سو�ص تعوي�سهم 

بعد تهدمي العديد من ال�سكنات وت�سرر 

اأ�سبحت  والــتــي  منها  ـــر  االأخ البع�ص 

ال�سكان  جعل  مما  لل�سكن،  �ساحلة  غري 

اإىل  برتحيلهم  يطالبون  املت�سررين 

ممكن  وقـــت  اأقــــرب  يف  الئــقــة  �سكنات 

مــ�ــســتــغــربــني عــــدم جتــ�ــســيــد الـــوعـــود 

املمنوحة لهم اإىل غاية اليوم رغم وقوف 

ال�سلطات املعنية على حقيقة الو�سعية، 

واأكد ال�سكان اأنهم مازالوا اإىل حد اليوم 

التي  الفي�سانات  خمالفات  من  يعانون 

عن  اأي�سا  اأعربوا  كما  املنطقة  عرفتها 

اأخرى  مرة  الكارثة  تكرار  من  تخوفهم 

توجد  ال�سكنات  من  العديد  اأن  خا�سة 

�سرورة  عن  ف�سال  خطرية  و�سعية  يف 

االإ�سراع يف اإجناز م�سروع حماية املدينة 

من خطر الفي�سانات. 

طالب ع�سرات املواطنني مبدينة عني 

ب�سرورة  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة  مليلة 

قطاع  يخ�ص  جديد  م�سروع  ت�سجيل 

ــر  االأم ويتعلق  العمومية،  االأ�ــســغــال 

وطني  طريق  م�سروع  اجنــاز  بدرا�سة 

بني  الــرابــط  الــطــريــق  م�ستوى  عــلــى 

وذلك  وتالغمة،  مليلة  عني  مدينتي 

مبنطقة  مــرورا  حملة  اأوالد  ببلدية 

الع�سرات  تقلي�ص  بهدف  حلمة،  عني 

التنقل،  عملية  خالل  الكليموترات  من 

الذي  الوحيد  الطريق  واأنـــه  خا�سة 

اأم البواقي بالطريق  يربط بني والية 

ال�سيار �سرق غرب. 

ويف ذات ال�سياق اأن عملية فك الطريق 

�ستكون على م�ستوى منطقة عني حلمة 

لي�سب  �سمارة  عني  ببلدية  ربطه  ليتم 

ال�سيار  الطريق  م�ستوى  على  مبا�سرة 

�سرق غرب، والذي من �ساأنه اأن ي�ساهم 

يف رفع ال�سغط عن الطريق الرابط بني 

والذي  وتالغمة  مليلة  عني  منطقتي 

ي�سهد حركة مرورية �سخمة يوميا.

عر�ص  املتوقع  مــن  فــاإنــه  املــقــابــل،  يف 

امل�سروع على امل�سوؤول االأول على اجلهاز 

بهدف  قــريــبــا،  بــالــواليــة  التنفيذي 

تقييم الغالف املايل الذي يتطلبه هذا 

امل�سروع الذي من �ساأنه اأن يكون مك�سب 

االأ�سغال  ولقطاع  الرابعة  للوالية  هام 

العمومية بالوالية.

مبديرية  مــ�ــســوؤولــة  مــ�ــســادر  ك�سفت 

ــة اأم  ــوالي الــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة ب

حمطة  م�سروع  ا�ستالم  عن  البواقي، 

اأم  مبدينة  للم�سافرين  الربية  النقل 

وهو  املقبل،  جويلية   5 يــوم  البواقي 

على  الق�ساء  �ساأنه  من  الــذي  امل�سروع 

موقف  يعرفها  الــتــي  الفو�سى  حــالــة 

املدينة،  بو�سط  املــتــواجــد  احلــافــالت 

من  الــعــ�ــســرات  يــومــيــا  ي�سهد  ــــذي  وال

اأ�سحاب  بني  وامل�ساحنات  ال�سجارات 

احلافالت يف ظل غياب التنظيم داخل 

املوقف.ويف ذات ال�سياق، يتوقع ا�ستالم 

القطاعات  مبختلف  اأخـــرى  م�ساريع 

واال�ستقالل،  ال�سباب  بعيدي  احتفاال 

للعالج  قاعة  مب�سروع  االأمــر  ويتعلق 

م�سروع  وكـــذا  نــعــمــان،  �ــســوق  مبدينة 

مبدينة  االجــتــمــاعــي  الــطــبــي  املــركــز 

التعليم  بقطاع  واملتعلق  البي�ساء  عني 

اإىل  العلمي، باالإ�سافة  العايل والبحث 

على  االإ�سالمي  الثقايف  املركز  م�سروع 

مبدينة  نافع  بن  عقبة  مركب  م�ستوى 

اأم البواقي.

غياب التنمية يدفع ال�سكان اإىل الهجرة

�سكان عني الكبرية ينتظرون 
جت�سيد وعود اإعمار املنطقة  

مطالب باإجناز طريق �سريع باأولد حملة

ا�ستالم حمطة النقل الربية 
قريبا باأم البواقي

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

بن �شتول. �س

بن �شتول. �س
حممد. ع

ر. ح

تاأخر فـادح 
يف امل�ساريع
 ال�سكنية 

تعرف اأ�سغال اإجناز احل�س�ص ال�سكنية 

اخلا�سة ب�سيغة عدل 2 بوالية 

�سطيف، تاأخرا كبريا يف خمتلف 

الور�سات املوجودة يف البلديات على 

غرار ح�س�ص 3000 م�سكن ببئر الن�سا، 

وكذا 6700 م�سكن باأوالد �سابر تينار، 

باالإ�سافة اإىل ح�سة 1500 بالعلمة 

 60 وكذا  الكبرية،  بعني  م�سكن   200
م�سكن �سالح باي، ف�سال عن 200 م�سكن 

بعني اأرنات، و 500 م�سكن ببئر العر�ص 

وكذا 400 م�سكن بعني وملان.

ورغم التعليمات املتكررة من طرف 

ال�سلطات املحلية اإال اأن وترية االأ�سغال 

ت�سري بوترية بطيئة وهو االأمر الذي 

اأثار امتعا�ص ممثلني عن املكتتبني 

امل�ستفيدين من هذه احل�س�ص لدى 

اجتماعهم بوايل الوالية، حيث اأبدى 

هوؤالء قلقهم من م�سكل التاأخر يف 

اأ�سغال التهيئة اخلارجية والربط 

مبختلف األ�سبكات وكذا نق�ص املرافق 

بهذه االأحياء ال�سكنية، كما طالبوا 

بالتح�سي�سات قبل اال�ستالم، ف�سال عن  

حتديد تاريخ وموعد دقيق ال�ستالم 

املفاتيح واإنهاء معاناتهم املتوا�سلة منذ 

�سنوات.

ومن جهته قدم وايل �سطيف حممد 

بلكاتب تعليمات اإىل جميع املتداخلني 

بهذا امللف على �سرورة الرفع من وترية 

اأ�سغال التهيئة وتدعيم الور�سات 

املفتوحة لتدارك التاأخر امل�سجل 

خا�سة واأن االأجواء املناخية منا�سبة 

للعمل لتمكني امل�ستفيدين من اال�ستفادة 

من �سكناتهم يف اأقرب االآجال  ووفق 

التواريخ التي حددت م�سبقا، كما وعد 

الوايل بزيارات مفاجئة للور�سات 

لالإطالع عن �سري االأ�سغال كما طالب من 

جميع املدراء حتمل م�سوؤولياتهم الأن 

امل�ساريع التي لها �سلة مبا�سرة باملواطن 

خا�سة ال�سكن تتطلب العمل اأكرث 

والتن�سيق ح�سبه مع جميع املتداخلني 

الإدخال الفرحة واالبت�سامة 

للمواطنني واإنهاء معاناتهم.

 عبد �لهادي. ب

رغم التعليمات

 املتكررة لل�شلطات
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ون�شر  �لهوية  لطم�س  جهنمية  وخطط  حثيثة  م�شاعي 

فرن�شا  ملتدخر  �جلز�ئريني  �شفوف  يف  و�الأمية  �جلهل 

�أن  غري  �لو�قع،  �أر�س  على  تطبيقها  يف  جهد�  �جلائرة 

و�حلفاظ  �ملغت�شبة،  �الأر�س  و��شرتجاع  باحلرية  �الإميان 

على مقومات �لهوية، هو ما جعل �ل�شعب �جلز�ئري ي�شتل 

عقله قبل �أن ي�شتل �شالحهليو�جه �مل�شتدمر بكل ما تاأتى 

له من عتاد وعدة لينال حريته �أخري� من بر�ثن �الحتالل 

كل  م�شح  هدفها  �أخرى  كفاح  رحلة  بذلك  وتبد�أ  �لغا�شم، 

فرن�شاعقب  خلفتها  �لتي  �حلروب  �لدمار،وندوب  �آثار 

مكوثها يف �جلز�ئر الأزيد من قرن و30 �شنة كانت كفيلة 

معامل  كل  ومتحق  فيها،  �شرب  كل  يف  �خلر�ب  ت�شنع  باأن 

�حلاكمة  �ل�شخ�شيات  �أيقنت  حيث  جنباتها،  بني  �حلياة 

�لروح  نفخ  الإعادة  جمال  ال  �أنه  �أنذ�ك  �لفتية  للجز�ئر 

يف �أو�شال �جلز�ئر �إال بالق�شاء على �الأمية، و��شتئ�شالها 

من جذورها لتنمو مكانها جز�ئر �أخرى تعتمد عل عقول 

و�شو�عد مفكريها ومثقفيها وعلمائها للنهو�س باقت�شادها 

�أخذت  �أين  و�أ�شعدة،  �مل�شتويات  كافة  على  وتطويرها 

�لق�شاء  مهمة  عاتقها  على  وطنية  و�شخ�شيات  جمعيات 

و�لت�شييد  �لبناء  قو�عد  باإر�شاء  و�الأمية  �جلهل  على 

يف  لال�شتثمار  �الأولوية  و�إعطاء  �ل�شغار  لتعليم  ملد�ر�س 

�لتعليم  جمانية  دعائمها  وتعليمية  ثقافية  بثورة  �لفرد 

لتعليم  �أخرى  مر�كز  �إن�شاء  �إىل  باالإ�شافة  و�إلز�ميته، 

�شاملة  �الآفة  هذه  على  للق�شاء  �حلملة  لتكون  �لكبار 

لكافة �لفئات �لعمرية يف �ملجتمع �جلز�ئري �لذي يتطلع 

للتطور و�الزهار وحتقيق �لنه�شة �ملرجوة يف �لبلد حديث 

�ال�شتقالل.

�أكد عبد �ملجيد قدوح مدير ملحقة باتنة ملحو �الأمية 

�لكبار  وتعليم  �الأمية  ملحو  �لوطني  للديو�ن  �لتابعة 

�أن �لوالية �خلام�شة قطعت منذ تاأ�شيها �أ�شو�طا جد 

متقدمة يف �لق�شاء على �الأمية باإقليم والية باتنة 

 2000 �أزيد من  �أ�شبحت ت�شجل �شنويا حترير  �لتي 

�شنة  خالل  حترير  مت  �الأمية،حيث  من  �شخ�س 

2474 �شخ�س، فيما �شجلت  2018/2017 حو�يل 
 2017/2016 �لدر��شي  �ملو�شم  خالل  �مللحقة  ذ�ت 

حترير حو�يل 2267 م�شجل يف درو�س حمو �الأمية، 

�لتي  �لقاعدي  �لتعليم  ب�شهاد�ت  بتتويجهم  وذلك 

�لت�شجيل  طريق  عن  �لدر��شة  ��شتكمال  تخولهم 

�ملر��شلة  نظام  طريق  عن  �ملتو��شل  �لتكوين  يف 

باجلامعة�أو  �اللتحاق  ثم  ومن  بعد(،  عن  )�لتعليم 

�ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين  مر�كز  يف  �الندماج 

لنيل �شهاد�ت �لكفاء�ت �ملهنية، باالإ�شافة �إىل 

 15 من  �الأقل  �ملتمدر�شني  �إدماج  فر�س  وجود 

�شنة يف �شلك �لتعليم �لنظامي، فيما �أكد مدير 

�ل�شنة  خالل  مت  باأنه  ل�شياق  ذ�ت  يف  �مللحقة 

�جلارية 2019/2018 ت�شجيل نحو 11000 

يف  بباتنة  �الأمية  حمو  �شفوف  يف  متمدر�س 

كافة �مل�شتويات �لثالث.

ويعترب �لديو�ن �لوطني ملحو �الأمية وتعليم �لكبار من 

�لهيئات �لتابعة لوز�رة �لرتبية �لوطنية خا�شة من 

حيث �لتمويل، حيث مت �إن�شاء هذ� �لديو�ن مبقت�شى 

 20 يف  �ملوؤرخ   143/95 رقم  �لتنفيذي  �ملر�شوم 

�إن�شاء ملحقة باتنة �لتابعة  1995، فيما مت  مار�س 

للديو�ن �شنة 1999، لتكون ر�فد� من رو�فد �لنهو�س 

من  و�حدة  تعترب  �لتي  �لوالية  يف  �لعلمي  باجلانب 

�أكرب �لواليات �جلز�ئرية من حيث �لتعد�د �ل�شكاين 

�لبالغ حتى �ليوم �أزيد من مليون و 300 �ألف ن�شمة، 

حمو  ملحقة  ��شرت�تيجية  نقاط  �أهم  تتمحور  حيث 

�الأمية بالوالية ح�شب ما �شرح به عبد �ملجيد قدوح 

�الأمية  �شد  �لكفاح  م�شوؤولية  د�ئرة  تو�شيع  حول 

لت�شمل كل �لقطاعات �ملعنية يف �لدولة، وكذ� �لرتكيز 

على �لتاأطري �لبيد�غوجي لدرو�س حمو �الأمية �لتي 

و�إمنا  موؤقتة،  و�لوظائف  للتطوع  خا�شعة  تعد  مل 

�أ�شبحت �لوظائف يف هذ� �لقطاع متنح ب�شفة د�ئمة 

للموؤطرين، باالإ�شافة �إىل خ�شوعهم لتكوين فعال من 

تخ�شي�س  عن  ناهيك  �مليد�ن،  يف  فعاليتهم  رفع  �أجل 

�لن�شاط،  و�ت�شاع  يتنا�شب  �الأمية  ملحو  مايل  غالف 

كل  ال�شتعمال  �لر�شمي  �لتكري�س  �إىل  باالإ�شافة 

هذ�  الحت�شان  للدولة  �لتابعة  �ال�شتقبال  هياكل 

�لنوع من �لن�شاطات �لتعليمية، وكذ� �لقيام بالتعبئة 

�لعامة �شد �آفة �الأمية وحماربتها.

مت  �لو�قع  �أر�س  على  �ال�شرت�تيجية  ولتطبيق 

ت�شخري  باتنة  ملحقة  مدير  به  �شرح  ما  ح�شب 

�لوالية  �إقليم  عرب  جتندت  عديدة  ومر�كز  هياكل 

ر�أ�شها  وعلى  للم�شجلني  و�حلجر�ت  �الأق�شام  لتوفري 

�لقر�آنية،  و�ملد�ر�س  و�مل�شاجد،  �لرتبوية،  �ملوؤ�ش�شات 

ومر�كز  �لثقافية،  و�ملر�كز  �ل�شباب،  ودور  و�لزو�يا، 

من  تعترب  �لتي  �جلمعيات  وكذ�  �ملهني،  �لتكوين 

�ل�شركاء �لفاعلني يف جمال حمو �الأمية بباتنة على 

�لقلم،  "�إقر�أ"،ور�بطة  �جلز�ئرية  �جلمعية  غر�ر 

و�لك�شافة �ال�شالمية �جلز�ئرية، و�الحتاد �لوطني 

للمعوقني  �لوطني  و�الحتاد  �جلز�ئرية،  لل�شبيبة 

ر�شميني  �لغري  �ل�شركاء  من  وغريهم  �جلز�ئريني، 

�لذي �أخذو� على عاتقهم مهمة توفري �الأق�شام وفتح 

�الأمية  حمو  يف  للم�شاهمة  �أفو�ج  وتكوين  ف�شول 

بوالية باتنة.

�الأمية  حمو  ملحقة  يف  �ملتمدر�شون  يخ�شع 

�الأمية  ملحو  �لوطني  للديو�ن  �لتابعة  بباتنة 

ل�شنتني  ميتد  �شاعي  لربنامج  �لكبار  وتعليم 

 03 �إىل  ينق�شم  توزيع  وفق  متو��شلتني 

�أ�شهر،   09 ومدته  �الأول  �مل�شتوى  م�شتويات، 

وم�شتوى  �أ�شهر،   04 ومدته  �لثاين  و�مل�شتوى 

ثالث ومدته 05 �أ�شهر، يتناول �ملتمدر�شون من 

و�لريا�شيات،  �لعربية  �للغة  يف  درو�شا  خالله 

ملحو  خم�ش�شة  كتب  على  ذلك  يف  ويعتمدون 

�ملن�شط،  دليل  �إىل  باالإ�شافة  �لكبار،  وتعليم  �الأمية 

�الأمية  حمو  منهاج  وكذ�  و�أجنز،  �أفكر  و�شل�شلة 

�لتعليمي  �لقطاع  لهذ�  خ�شي�شا  طباعته  تتم  �لذي 

�ال�شرت�تيجي.

�أما فيما يتعلق بجدول �المتحانات يتم ت�شطري هذ� 

�الأخري على فرت�ت خمتلفة وفقا للم�شتويات �لثالث 

حيث يتم �إجر�ء �متحان �مل�شتوى �الأول يف �الأ�شبوع 

�متحان  �إجر�ء  يتم  فيما  ماي،  �شهر  من  �الأخري 

جانفي،  �شهر  من  �الأخري  �الأ�شبوع  يف  �لثاين  �مل�شتوى 

وكذ� �متحان �مل�شتوى �لثالث �لذي يتم �إجر�ء �لدورة 

و�لدورة  جو�ن،  �شهر  خالل  به  �خلا�شة  �لعادية 

�ال�شتدر�كية عقب �أ�شبوع �إجر�ء �لدورة �لعادية.

وفيما يتعلق بالتاأطري ي�شهر على تنفيذه برنامح حمو 

موؤطر   553 باتنة   بوالية  �لكبار  وتعليم  �الأمية 

و�شهادة  �شامي،  �لتقني  �شهادة  على  �أغلبهم  يحوزون 

يقف  حيث  فوق،  فما  و�للي�شان�س  �لثانوي،  �لتعليم 

�الأهد�ف  حتقيق  �أجل  من  و�شاق  قدم  على  هوؤالء 

�مل�شطرة من طرف �لديو�ن وكذ� �لتطلعات �مل�شتقبلية 

مللحقة باتنة وعلى ر�أ�شها �لق�شاء على �الأمية كليا يف 

�لظاهرة،  بخطورة  �لتح�شي�س  وزيادة  باتنة،  والية 

�إ�شافة �إىل �إدخال �الإعالم �الآيل و�للغات �الأجنبية 

يف برنامج �لتدري�س وغريها من �الأهد�ف.
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ح�شب منظمتي اليوني�شكو والأليك�شو..

فيما ت�شري ال�شرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية بخطى حثيثة..

عندما رحلت فرن�شا عن اجلزائر منذ حوايل 54 �شنة مل ترتك 
وح�شب  اجتماعيا  وتخلفا  اقت�شاديا  و�شلال  عمرانيا  دمارا  خلفها 

التعليمي  امل�شتوى  عك�شت  اجلزائر  الأمية يف  من  كبرية  ن�شبة  تركت  واإمنا 
والثقايف املتدين للجزائريني خالل تلك الفرتة الزمنية، التي كانت ن�شبة الأمية فيها 

ت�شل اإىل قرابة ال97 باملائة، ما جعل اجلزائر حتتل اأنذاك مرتبة جد متقدمة من حيث ارتفاع 
ن�شبة الأميةفيها ح�شب التقارير الدولية، وذلك ب�شبب �شيا�شة التجهيل املمنهجة التي اتبعها ال�شتدمار 

الفرن�شي لرتك اجلزائريني يغرقون يف دهاليز اجلهل والأمية، بالإ�شافة اإىل قيامها بعديد الغتيالت يف �شفوف القلة 
القليلة من املفكرين واملتعلمني واملثقفني يف كل ربوع اجلزائر، بهدف الق�شاء على كل بذرة علم ومعرفة 

نيل احلرية  اإىل املطالبة بحقوقهم يف  لدى اجلزائريني وتوجههم  الوعي  توقظ  اأن  �شاأنها  من 
بطريقة ح�شارية، واإ�شماع �شوتهم للعامل خا�شة خالل تلك الفرتة التي �شهد العامل 

خاللها عديد احلركات التحررية التي �شاهمت اإىل حد كبري يف نيل ال�شعوب 
حلق تقرير م�شريها.

عندمـا يتحول حلم توديع الأميـة اإىل حقيقة...
ـــــن ـــــراه ال ــــــت  ــــــوق ال يف  بـــــاملـــــائـــــة   31 اإىل  ال�ـــــشـــــتـــــقـــــالل  غــــــــــداة  بـــــاملـــــائـــــة   97 ــــــن  م ـــس  ـــ� ـــل ـــق ـــت ت ــــة  ــــن ــــات ب يف  الأمـــــــيـــــــة 

جمعية "اإقراأ" اأول من اأخرج اجلزائريني 
من ظلمات اجلهل اإىل نور العلم

حترير اأزيد من 2000 �شخ�س من الأمية �شنويا بباتنة

برامج مكثفة وم�شاريع م�شتقبلية للق�شاء على الأمية ب�شفة كلية يف باتنة

مذكور لزهر رئي�س جمعية "اإقراأ" بباتنة للأورا�س نيوز..

باتنة  فرع  �إقر�أ  جمعية  رئي�س  لزهر  مذكور  �أكد 

مت  �لتي  �جلمعية  �أن  �لوطني  باملكتب  وع�شو 

من   1990/12/29 بتاريخ  ر�شميا  �عتمادها 

متكنت  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  طرف 

�لتي  و�لعر�قيل  �مل�شاكل  عديد  من  �لرغم  على 

�شادفتها خالل �شنو�ت خلت من حتقيق ن�شبة كبرية 

منظمتي  ت�شريحات  ح�شب  �ملرجوة  �الأهد�ف  من 

�جلز�ئر  دولة  �شنفتا  �للتني  و�الأليك�شو  �ليوني�شكو 

من �لدول �لعربية �لر�ئدة يف جمال مكافحة �الأمية 

�لعديد من  بها  �لتي قام  للمجهود�ت �حلثيثة  نظر� 

�لفاعلني يف �ملجال وعلى ر�أ�شهم "جمعية �إقر�أ" �لتي 

كان لها ف�شل كبري يف �لق�شاء على ن�شبة كبرية جد� 

وال  كانت  كونها  �جلز�ئريني  �شفوف  يف  �الأمية  من 

تز�ل �شباقة يف �ملجال ملا تتمتع به من �شمعة طيبة 

على �مل�شتوى �لوطني و�لدويل على حد �شو�ء.

باتنة  والية  �أن  لزهر  مذكور  �أكد  ذ�ته  �ل�شياق  يف 

متكنت من تقلي�س ن�شبة �الأمية من 97 باملائة غد�ء 

باملائة حتى كتابة هذه   31 �إىل  ��شتقالل �جلز�ئر 

و�الأليك�شو،  �ليون�شكو  �إح�شائيات  ح�شب  �الأ�شطر 

�ملجال  يف  �لفاعلة  �جلهات  من  �لعديد  تطمح  فيما 

�إىل م�شاعفة �ملجهود�ت وتكثيفها من �أجل �لق�شاء 

باملائة  باملائة  بن�شبة  باتنة  والية  يف  �الأمية  على 

فئات  كافة  لت�شمل  �لتمدر�س  عملية  بتعميم  وذلك 

�ملجتمع وعلى ر�أ�شها فئة �ملتقدمني بال�شن، و�لن�شاء 

�الإعاقات،  وذوي  و�لريفيات،  بالبيت،  �ملاكثات 

�ملدر�شي  �لت�شرب  �إىل �شحايا  و�مل�شاجني، باالإ�شافة 

الأ�شباب قاهرة وغريهم من �حلاالت، حيث غالبا ما 

بحمالت  �لقيام  مهمة  عاتقها  على  �جلمعية  تاأخذ 

عدد  �أكرب  ��شتقطاب  �أجل  من  وتوعوية  حت�شي�شية 

�أبجديات  بتعلم  �الأمية  من  بالتحرر  �ملهتمني  من 

تطوير  �نتظار  يف  �حل�شاب  �شيفر�ت  �للغة،وفك 

�لقطاع لي�شمل كذلك �أق�شاما لتعليم �الإعالم �الآيل.

من جهة �أخرى �أكد رئي�س جمعية �إقر�أ على م�شتوى 

حتافظ  تز�ل  ال  �لتي  �جلمعية  باأن  باتنة  والية 

عرفت  �ليوم  حتى  و�ملدين  �ل�شعبوي  طابعها  على 

�شادفتها  �لتي  و�لعر�قيل  �مل�شاعب  من  �لكثري 

باجلز�ئر  ع�شفت  �لتي  �لد�مية  �لع�شرية  خالل 

�الأخرية  هذه  و�جهت  �لت�شعينات،حيث  خالل 

ومر�كز  �ملد�ر�س  �أن  خا�شة  �الأمنية  �مل�شاكل  عديد 

��شتهد�فا  �ملوؤ�ش�شات  �أكرث  من  �أنذ�ك  كانت  �لتعليم 

كذلك  قامت  �الإرهابية،�لتي  �جلماعات  طرف  من 

�ملثقفة  �لطبقة  �شفوف  يف  بعديد�الغتياالت 

�إقليم �لوطن،  و�ملتعلمة يف �لوالية على غر�ر كافة 

و�ملعرفة،  للعلم  �أثر  كل  على  �لق�شاء  بهدف  وذلك 

و�إدخال �ل�شعب �جلز�ئري يف دو�مة �جلهل و�الأمية، 

وعلى �لرغم من هذه �الأو�شاع �الأمنية �ملتدهورة �إال 

�أن "جمعية �إقر�أ"ح�شب ما �أكده رئي�س �جلمعية مل 

�شبيل  يف  �شقته  �لذي  طريقها  يف  �مل�شي  عن  تتو�نى 

�لوالية  �لذي كان متف�شيا يف  تبديد غمامة �جلهل 

�ملعزولة  و�ملناطق  و�لقرى  �لبلديات  يف  وخا�شة 

من  �ملئات  منعت  �لتي  �الأمنية  �الأو�شاع  ب�شبب  فيها 

مز�ولة �لتعليم خوفامن �لوقوع يف قب�شة �جلماعات 

تفعيل  �إىل  باجلمعية  دفع  �لذي  �الأمر  �الرهابية، 

يف  �الأمية  ملحو  مر�كز  فتح  عرب  �جلو�ري  �لعمل 

�لكثري من �ملناطق �ملعزولة للمحافظة على جت�شيد 

كانت  كونها  �جلمعية،  طرف  من  �مل�شطر  �لربنامج 

من �جلمعيات �لقليلة �لنا�شطة يف تلك �لفرتة �لتي 

و�لثقايف،  �جلمعوي  �لن�شاط  يف  كبري�  ركود�  �شهدت 

�لتي  و�لنو�دي  �جلمعيات  عدد  يف  فادحا  ونق�شا 

جمدت بطريقة وباأخرى يف �ملا�شي �لقريب.

حمو  لديو�ن  �لتابعة  باتنة  ملحقة  مدير  �شرح 

معايري  باأن  باتنة  بوالية  �لكبار  وتعليم  �المية 

حتديد �الأمية ومقايي�شها �ختلفت �ختالفا كبري� 

هذه  حتديد  ك��ان  وفيما  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 

على  �ل�شخ�س  قدرة  على  يعتمد  �شابقا  �الأخ��رية 

تقا�س  حاليا  �الأمية  �أ�شحت  و�لكتابة،  �لقر�ء 

�حلا�شوب  ��شتعمال  يف  �ل�شخ�س  حتكم  مب��دى 

�الت�شال  وتكنولوجيا  �الآيل  �العالم  من  ومتكنه 

�حل��دي��ث��ة، وع��ل��ى ���ش��وء ه��ذ� �ل��ط��رح �أك���د ذ�ت 

يف  �ملتبعة  �ملناهج  حتديث  �شرورة  على  �ملتحدث 

و�لتطور�ت  يتما�شى  مبا  باجلز�ئر  �الأمية  حمو 

منطلق  من  �لعامل،  �إليها  و�شل  �لتي  �لتكنولوجية 

يرمي  ل��الأم��ي��ة  ج��دي��د  ت��ع��ري��ف  �إىل  �ال���ش��ت��ن��اد 

�ملعي�شية  �لظروف  حت�شني  �إىل  �الأوىل  بالدرجة 

�ملجتمع،  يف  منتجني  �أف����ر�د�  وجعلهم  ل��الأف��ر�د 

�لذي  �الأم���ي  بالفالح  كالمه  �شياق  يف  م�شتدال 

على  باطالعه  ونوعا  كما  �إنتاجه  زيادة  باإمكانه 

وتقنياتها  �ل��زر�ع��ة  جم��ال  يف  �ملخت�شة  �لكتب 

�أتقن �أبجديات �للغة بخ�شوعه  �أن يكون قد  بعد 

لدرو�س حمو �الأمية.

من جهة �أخرى �أكد ذ�ت �ملتحدث باأن �لدور �لفعال 

ال  بباتنة  �الأمية  حمو  ملحقة  به  ت�شطلع  �لذي 

على  و�إمنا  �الأبجديات،  تعليم  على  فقط  يقت�شر 

زيادة �لوعي �الجتماعي لدى �الأفر�د خا�شة لدى 

�ملر�أة �ملاكثة بالبيت و�لتي تعترب �لركيزة �الأ�شا�س 

يف بناء �ملجتمع، وذلك عن طريق تعليمها قو�عد 

�حليوية  للمو�د  �القت�شادي  �ال�شتهالك  تر�شيد 

وعلى ر�أ�شها �لكهرباء و�لغاز و�ملاء، باالإ�شافة �إىل 

تعليمها كيفية �لفرز و�إعادة ر�شكلة �ملو�د الإعادة 

�أخرى،  جماالت  يف  منها  و�ال�شتفادة  ��شتعماالها 

�إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

�ملتمدر�شني  توجيه 

م�����ن ه������ذه �ل��ف��ئ��ة 

مب�شاريع  �ل��ق��ي��ام  �إىل 

�شاأنها  من  خا�شة  �قت�شادية 

وذلك  �الأ�شر،  لعديد  �القت�شادي  �جلانب  تدعيم 

�شت�شهد  �لتي  �جلديدة  �لرب�مج  عديد  �إط��ار  يف 

�نطالقتها �لفعلية �بتد�ء من �شهر �شبتمرب �ملقبل، 

لتطوير  �الأوروب��ي  �الحت��اد  برنامج  مع  بالتعاون 

�لرب�مج �لتعليمية يف حمو �الأمية.

حمو الأمية مل يعد مقرتنا بتعلم الأبجديات بقدر اقرتانه بتعلم لغة احلا�شوب والرقمنة
مدير ملحقة باتنة ملحو الأمية وتعليم الكبار للأورا�س نيوز..

روبورتاج: اإميان جاب الله



�شرحت �الأ�شتاذة �شا�شي فايزة، معلمة يف �شلك حمو 

دعا�س"  بن  "�لغز�يل  �لقر�آنية  باملدر�شة  �الأمية 

�لتابعة مل�شجد عقبة �بن نافع �لفهري بحي بوعقال 

�الأمية  حمو  جمال  يف  �لتدري�س  مهمة  �أن  بباتنة، 

�الأمر  يتعلق  عندما  خا�شة  �شعوبة  من  تخلو  ال 

بتعليم �لكبار، حيث غالبا ما حتتاج هذه �لفئة �إىل 

�ملفاهيم  الإي�شال  �شل�شة  لطريقة  و�تباع  كبري،  �شرب 

يف  موؤكدة  للمتمدر�شني،  و�الأفكار  و�ل�شروحات 

�ل�شياق ذ�ته باأنه على �ملعلم يف هذ� �ل�شلك �أن يتحلى 

تلقني  مهمة  ت�شهيل  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شفات  بعديد 

�لكبار �شمن مناهج حمو �الأمية وعلى ر�أ�شها �ل�شرب، 

و�شعة �ل�شدر، و�للني، ودماثة �خللق، و�لدبلوما�شية، 

�أكدت  ذلك  �إىل  باالإ�شافة  �لكبار،  مع  �لتعامل  يف 

�أن  �شاأنها  �عتماد طريقة من  �ملتحدثة على �شرورة 

باب  بفتح  يتلقاها،  �لتي  �ملو�د  يف  �ملتمدر�س  حتبب 

و�إعطائهم  �ملتمدر�شني  جلميع  �لف�شل  يف  �مل�شاركة 

بهدف  وذلك  �ملو��شيع،  يف  �آر�ئهم  الإبد�ء  �لفر�شة 

على  هوؤالء  ي�شاعد  وحتفيزي  حما�شي  جو  خلق 

��شت�شاغة �لدرو�س و��شتيعابها ب�شال�شة.

يف �ل�شياق ذ�ته �أكدت �شا�شي فايزة �أن �ال�شرت�تيجية 

رغبة  عك�شت  �جلز�ئرية  �لدولة  طرف  من  �ملتبناة 

جادة من قبل هذه �الأخرية يف �لق�شاء على �الأمية 

�لعو�مل  من  تعترب  كونها  �جلذور  من  و��شتئ�شالها 

�ل�شلبية �لتي تعرقل �القت�شاد، م�شرية �إىل �أن هذه 

�أر�س  على  ملمو�شة  نتائج  حققت  �ال�شرت�تيجية 

�لو�قع ن�شبةللعدد �لكبري من �ملتحررين من �الأمية 

وكذ� حفظة �لقر�آن �لكرمي �لذين متكنو� من ختم 

بف�شل  قلب  ظهر  عن  حفظا  �ل�شريف  �مل�شحف 

حتدي  يف  �لقوية  و�إر�دتهم  وعزميتهم،  �إ�شر�رهم، 

�جلهل وتبديد غ�شاوته عن �أعينهم، �أين �أكدت ذ�ت 

للكثريين  فر�شة  كان  �لربنامج  هذ�  باأن  �ملتحدثة 

بنورها  ق�شت  ومنارة  تعلم،  من  فاتهم  ما  لتد�رك 

يف  �ملتحدثة  طالبت  فيما  و�الأمية،  �جلهل  ظالم 

ختام كلمتها عن �شرورة تدعيم �لربنامج �لدر��شي 

ملحو �الأمية مبو�د �أخرى على غر�ر �لعلوم و�للغتني 

�ملتحررون  يو�جه  ال  حتى  و�لفرن�شية  �النكليزية 

نظام  يف  �لدر��شي  م�شو�رهم  ��شتكمال  يف  عقبة 

�لتعليمية  �الأمناط  من  غريها  �أو  بعد  عن  �لتعليم 

غد�ة  فيها  �النخر�ط  للمتحررين  �ملتاح  �الأخرى 

�أن  �لقاعدي،كون  �لتعليم  �شهادة  على  حت�شلهم 

ال�شتيعاب  غالبا  تكفي  ال  �لتح�شريية  �ل�شنة 

و�لدرو�س  �ملعلومات  من  �لكبري  للكم  �ملتمدر�شني 

للخو�س يف غمار �لطور �ملتو�شط.

يعاين �أغلب �الأميني يف �ملجتمعات �لعربية عامة ويف 

نظرة  من  �خل�شو�س  وجه  على  �جلز�ئري  �ملجتمع 

عدم  ب�شبب  ل�شاأنهم  تقليل  من  تخلو  تكاد  ال  دونية 

بينها  من  عديدة  الأ�شباب  �لتعليم  على  ح�شولهم 

�حلرمان من �ملدر�شة ب�شبب بعدها عن مقر�ت �ل�شكنى، 

�أو ب�شبب �لفقر �ملدقع �لذي يثني �الأولياء عن �لتكفل 

�لت�شرب  �إىل  باالإ�شافة  �ملدر�شية،  �أبنائهم  مب�شاريف 

�إر�شال  عن  �الآباء  وعزوف  مبكرة،  �شن  يف  �ملدر�شي 

ناهيك  �ملتحجرة،  عقلياتهم  ب�شبب  للتمدر�س  بناتهم 

عن �الأو�شاع �الأمنية �لتي كانت �شببا رئي�شا يف عزوف 

على  خوفا  للمد�ر�س  �أبنائهم  �ر�شال  عن  �الأولياء 

�شالمتهم خا�شة يف �ملناطق �لريفية �لنائية، وخالل 

�لع�شرية �ل�شود�ء �لد�مية.

�أ�شباب عديدة منعت �لع�شر�ت من �اللتحاق باملدر�شة 

نفو�س  يف  وح�شرة  �أملا  تركت  �لتعليم،  و��شتيفاء 

�لبع�س، وندما كبري� يف نفو�س �لبع�س �الآخر، ذلك ما 

عربت عنه رجاء �لتي قالت ب�شريح �لعبارة "توخذت 

بني  منثور�  هباء  �شاعت  عمري" �لتي  من  �شنو�ت  يف 

جدر�ن منزلنا �لذي مل �أتعلم فيه �شوى فنون �لطهي 

�أكون  �أن  تفكريي  وكل  �ل�شاقة،  �ملنزلية  و�الأعمال 

ربة منزل موؤهلة، غري �أن �لرياح جرت مبا مل �أ�شتهي، 

حيث تقول �ملتحدثة باأن ق�شتها بد�أتعقب �نقطاعها 

منزلها  عن  ما  نوعا  �لبعيدة  مدر�شتها  �رتياد  عن 

ب�شبب  �ملنزل  يف  مكوثها  �آثر  �لذي  و�لدها  من  بطلب 

مبكروه،  �بنته  �إ�شابة  من  �ملفرطة  وهو�ج�شه  خوفه 

�لذي كان يعمل  �إليها مهاما ب�شيطة يف �حلقل  و�أوكل 

�إىل  �إ�شافة  �ملا�شية  و�إطعام  �لزرع  خما�شال�شقى  فيه 

بهذ�  رجاء  فقنعت  �ملنزل،  �شوؤون  يف  �أمها  م�شاعدة 

ربة  لتكون  �ملثلى  �لطريقة  باأنها  منها  ظنا  �لروتني 

لتتو�ىل  منزلها،  �أعباء  حتمل  على  قادرة  منزل 

�لقرية  ترك  �إىل  �لب�شيطة  �لعائلة  وت�شطر  �الأيام 

ما  �لو�لد،  خدمات  عن  �حلقل  �شاحب  ��شتغناء  بعد 

��شطره �إىل �ل�شفر �إىل عا�شمة �لوالية و�القامة يف 

حي ك�شيدة و�لعمل كحار�س يف �إحدى �ملوؤ�ش�شات، 

باأنها  رجاء  �كت�شفت  هنالك 

كانت �شحية �لظروف 

�أن  لها  ت�شنح  مل  �لتي 

و�لثالثني  �خلام�شة  �شن  بلغت  عندما  در��شتها،  تكمل 

�أمية،  �شبه  لكونها  منها  بالزو�ج  �أحد  يقبل  �أن  دون 

�لفتاة بعد كل عر�س زو�ج  �لطعنات يف قلب  لتتو�ىل 

م�شامع  �إىل  يتناهى  �أن  بعد  فيه  �الأمل  جذوة  تنطفاأ 

بالكاد تتمكن  للزو�ج  �لتي يطلبها  �ملر�أة  باأن  �لعري�س 

من كتابة ��شمها.

�لنهاية فيها كانت  �لنوع ولكن  �أخرى من ذ�ت  حكاية 

�شعيدة على عك�س �لق�شة �الأوىل وكان بطليها �أحالم 

وع�شام، �لذين جمعتهما ق�شة حب كانت �أقوى بكثري 

�نتهى  �لتي  �أحالم  فيها  تغرق  كانت  �لتي  �الأمية  من 

وكانت  �البتد�ئية،  �ملرحلة  يف  �لدر��شي  م�شو�رها 

حياتها �أ�شبه بروتني قاتل قبل �أن تتعرف على ع�شام 

فيها  �أح�شت  ليلة  يف  م�شت�شفى،  يف  طبيبا  يعمل  �لذي 

تعرفت  وهنالك  �مل�شفى  �رتياد  �إىل  فا�شطرت  ب�شيق 

على �لطبيب �لذي �أحبها بدوره وقرر �لزو�ج بها،حيث 

��شطدم بحقيقة م�شتو�ها �لتعليمي يف �لوهلة �الأوىل، 

�حلب  �أمام  عائقا  تقف  مل  �حلقيقة  هذه  �أن  غري 

�لعامل  �أن يجابه  �شعر به �جتاهها وقرر  �لذي  �لكبري 

باملر�شاد  له  كانت  �لتي  �أ�شرته  وحتى  ويتزوجها  كله 

وحاولت �أن حتول دون زو�جه من �أحالم ب�شبب فارق 

�مل�شتوى بينه وبينها �إال �أنه حتدى �جلميع وتزوجها، 

يف  ت�شجيلها  على  حر�س  �أنه  هو  ذلك  من  و�الأجمل 

ب�شهادة  خاللها  من  توجت  �لتي  �الأمية  حمو  درو�س 

�لتعليم �لقاعديلتتمكن �أخري� من مو��شلة تعليمها عن 

بعد، ومن ثم �جتياز �لبكالوريا و�لدخول �إىل �جلامعة 

يف  �للي�شان�س  ب�شهادة  �لنهاية  يف  لتظفر 

�للغة �النكليزية.
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نيوز.. لالأورا�س  ت�شرح  الأمية  حمو  �شلك  يف  فايزة" معلمة  "�شا�شي 

حبيبتي اأمية.. اأنا اأمية اأنا مرفو�شة..

نظم  اإىل  الأم���ي���ة  ده��ال��ي��ز  م��ن  ف��اط��م��ة  احل��اج��ة 
ال�����������ش�����ع�����ر ال������ع������ام������ي وال����ف���������ش����ي����ح

تعليم الكبار مهمة �شعبة وحتتاج ل�شرب كبري..

اأميون ي�شتكون التهمي�س ونظرة املجتمع الدونية لهم..

كانت يف حجرة �ل�شالون منكبة على طاولة �شغرية حتت�شن 

كتبها وكر�ري�شها و�أقالمها عندما حلت �الأور��س نيوز �شيفة 

م�شتغرقة  وهي  ير�ها  من  �شتينية  فاطمة،  �حلاجة  عليها، 

و�جبها  توؤدي  �شغرية  طفلة  يخالها  و�لكتابة  �لقر�ءة  يف 

�ملدر�شي..

بحفاوة  �لكفيف  زوجها  رفقة  فاطمة  �حلاجة  ��شتقبلتنا 

عن  �لكثري  لنا  لرتوي  �ملتو��شع  �شالونها  لقلب  تدعونا  وهي 

�الأمية  حمو  درو�س  مع  �لفريدة  وجتربتها  �ل�شيقة  ق�شتها 

وقبل  باتنة،  بوالية  �الأمية  حمو  ملحقة  يف  تلقتها  �لتي 

ذلك لتحكي لنا ق�شة حياتها مذ فتحت عينيها على �لدنيا 

و�ملعرفة، فتقول  �لعلم  زهرة متفتحة تهوى �حلياة وتع�شق 

لو�لد  و�حد،  و�أخ  �أخو�ت   4 بني  من  �لثالثة  �لبنت  باأنها 

نيل  يف  �جلاحمة  رغبتها  وعن  حقله..  يف  فالحا  يعمل  كان 

و�لدها  على  �أحلت  لطاملا  باأنها  فاطمة  �حلاجة  تقول  �لعلم 

لتلتحق باملدر�شة، غري �أن ظروفا كثرية حالت دون �أن حتقق 

�شحوتها  يف  ر�ودها  طاملا  �لذي  �حللم  لهذ�  فاطمة  �حلاجة 

وغفوتها فقتعت باملكتوب، و�لتزمت باأد�ء �الأ�شغال �ملنزلية، 

و�العتناء بو�لدتها �ملري�شة، وتربية �أخو�تها وحثهن على 

�حلروف  تعلم  يف  الحقا  منارتها  ليكن  تعليمهن  مو��شلة 

�الأبجدية.

�شحية  كانت  باأنها  �ل�شاأن  ذ�ت  يف  �شرحت  فاطمة  �حلاجة 

�شهادة  ��شتخر�ج  من  يتمكن  مل  و�لدها  �أن  حيث  �لظروف 

�إحدى  يف  والدتها  بعد  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �أنذ�ك  ميالدها 

�ملع�شلة  هذه  �أن  �ملتحدثة  تقول  حيث  �لوالية،  بلديات 

�شكلت عائقا كبري� يف وجه متدر�شها، �إ�شافة �إىل عدم توفر 

�أنذ�ك يف �ملنطقة �لريفية �لتي كانت تعي�س فيها،  �ملد�ر�س 

عن  ناهيك  �شكناها،  مقر  عن  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  وبعد 

�لتي كانت �شائدة يف �ملجتمع يف تلك �لفرتة و�لتي  �لعقلية 

كانت فيها فر�س �لتعليم متاحة �أكرث للذكور مقارنة باالإناث 

�للو�تي كن يحرمن غالبا من �لتعليم.

وعلى �لرغم من كل هذه �لظروف �ل�شعبة و�لعر�قيل، �إال �أن 

مورد  �أي  من  و�ملعرفة  �لعلم  ��شتقاء  قررت  فاطمة  �حلاجة 

يتاح لها، فكان مذياع و�لدها �أول هذه �لو�شائل �لتي فتحت 

عينيها على طريق �لعلم و�ملعرفة،  فلم تكن تفوت يف �ملذياع 

�ل�شحيح،  �لنطق  �أبجديات  تعلمها  تثقيفية  بر�مج  �أية 

وتركيب �جلمل و�لعبار�ت لتتطور لديها �ملوهبة لي�س فقط 

لتعلم �أبجديات �لنطق و�لقر�ءة و�إمنا حتى �إىل نظم �ل�شعر 

�أن  ميكنه  ال  فاطمة  للحاجة  فاملتحدث  و�لعامي،  �لف�شيح 

يعرف للوهلة �الأوىل باأنها كانت �أمية، نظر� ال�شرت�شالها يف 

�لكالم وحتدثها بلغة عربية ف�شيحة ال ت�شوبها �شائبة.

مل  �لتي  و�إر�دتها  عزميتها  بف�شل  متكنت  فاطمة  �حلاجة 

�لقاعدي  �لتعليم  �شهادة  �ل�شعاب من �حل�شول على  تقهرها 

من  متكنها  �إىل  باالإ�شافة  بباتنة  �الأمية  حمو  ملحقة  من 

قر�ءة كتب مل يتمكن حتى خريجو �جلامعات من قر�ءتها، 

ومتكنت من حت�شري ديو�ن �شعر بالغتني �لعربية و�الأمازيغية 

على  �ملجتمعات  يف  بارزة  و�شوؤون  مو��شيع  معاجلة  يت�شمن 

و�لع�شرية  �ملحتلة، و�شقوط بغد�د،  �لقد�س  غر�ر 

�ل�شود�ء، وو�كبت حتى �حلر�ك �ل�شيا�شي �حلايل، 

فاطمة  �حلاجة  �ألفت  و�لعلماء  بالعلم  و�حتفاء 

بادي�س  �بن  �جلز�ئري  للعالمة  ق�شيدة  كذلك 

تدعو من خاللها كافة �جلز�ئريني �إىل رفع ر�ية 

�حللم  ليبقى  �أني�س،  خري  �لكتاب  وجعل  �لعلم 

ن�شر  هو  فاطمة  للحاجة  بالن�شبة  �لوحيد 

يف  لي�شبح  �ل�شعري  ديو�نها 

متناول �لقارئني.

على �لرغم من �لنتائج �ملر�شية �لتي حتققها 

�شنويا ملحقة باتنة �لتابعة للديو�ن 

�لوطني ملحو �الأمية وتعليم �لكبار �إال 

�أن �لقطاع يعاين من عديد �مل�شاكل �لتي 

حتول دون حتقيق �الأف�شل، خا�شة فيما 

يتعلق بتوفر �لهياكل و�الأق�شام �لتي ت�شمن 

للمتمدر�شني �لتلقي �ملنتظم للدرو�س �شمن 

برنامج حمدد وم�شتقر، حيث �أن غياب 

�الأق�شام �أدى �إىل حالة من عدم �ال�شتقر�ر 

يف ��شتيفاء �شريورة �لعملية �لتعليمية ب�شبب 

هذه �ملع�شلة �لتي مل جتد طريقها �إىل �حلل، 

على �لرغم من كون ديو�ن حمو �الأمية 

يعترب من �لهيئات �لتعليمية �لتابعة لوز�رة 

�لرتبية �لوطنية، باالإ�شافة �إىل توقيع 

�لدولة �جلز�ئرية لعديد �التفاقيات مع 

دول عربية و�أجنبية ومنظمات عاملية تن�س 

على �أن حق �لتعليم مكفول لكافة �شر�ئح 

�ملجتمع وفئاته �لعمرية وعلى كل �ل�شركاء 

و�لهيئات �لوز�رية �أن تتكاتف لتحقيق 

�الأهد�ف و�مل�شاعي �ملتعلقة مبحو �الأمية 

يف �جلز�ئر ب�شكل جذري، وذلك بتوفري كل 

�المكانيات، وتذليل �ل�شبل، وح�شد �لطاقات 

الإجناح �لعملية.

م�شاكل �لقطاع ال تنح�شر فقط يف �الفتقار 

لالأق�شام و�إمنا حتى يف �لو�شائل �خلا�شة 

بطرح �لدرو�س على غر�ر �مل�شاطر، ومقايي�س 

�لكتل و�الأحجام وغريها من �لو�شائل �لتي 

يحتاجها �ملعلم لتلقني درو�س �لريا�شيات 

خا�شة، حيث غالبا ما ي�شطر هذ� �الأخري 

�إىل �الجتهاد من �أجل توفري �لبد�ئل �لتي 

من �شاأنها �أن ت�شاهم ولو بالنذر �لقليل 

يف تب�شيط �لدرو�س و�إي�شال �ل�شروحات 

للمتمدر�شني.

من جهة �أخرى يعاين �لعاملون يف قطاع 

حمو �الأمة من م�شكلة �نخفا�س �الأجور 

وعدم �شبها ب�شفة �شهرية يف ح�شاباتهم 

�ل�شخ�شية، �الأمر �لذي يجعل �ل�شو�د 

�الأعظم من هوؤالء يتخبطون 

يف ظروف معي�شية خانقة 

على �لرغم من �جلهود �لقيمة 

�لتي يبذلونها من �أجل تقدمي 

�الأف�شل للمتمدر�شني خا�شة من 

حيث نوعية �لدرو�س �ملقدمة 

و�لطرق �لبيد�غوجية �لناجعة 

لرفع م�شتوى �ملتكونني، حيث �أن 

�الأجر �لذي يتقا�شاه �ملعلمون يف 

�شلك حمو �الأمية ال يتجاوز �ل 

ر�تبا  يعترب  و�لذي  دج   16000
�أقل من �حلد �الأدنى لالأجر 

�لقاعدي، وعلى �لرغم من كون 

معظم �الأ�شاتذة �لعاملني يف 

�شلك حمو �الأمية �ختارو� عن 

قناعة هذ� �لقطاع لي�س �شعيا 

خلف �لر�تب و�إمنا رغبة يف نيل 

�جلز�ء و�الأجر �إال �أن �لبع�س 

�الآخر طالب �جلهات �لو�شية 

باإعادة �لنظر يف حجم �الأجور 

�ملمنوحة لهم باالإ�شافة �إىل 

مو�قيت �شبها �لتي ال تتم �إال 

ملرتني خالل �لعام، يتم خاللهما 

جمع �أجور حو�يل 6 �أ�شهر كاملة 

قبل �أن يتم �شبها �أخري� يف ح�شاب �لعمال 

و�ملعلمني، خا�شة �أن معظمهم يعتمدون 

على هذ� �لر�تب كدخل رئي�س يف حياتهم 

�ملعي�شية.

غياب الأق�شام والتجهيزات الالزمة 

للتدري�س على راأ�س الن�شغالت..

م�شاكل بيداغوجية حتول
 دون حتقيق نتائج اأف�شل

 يف قطاع حمو الأمية بباتنة..

مل يكن �الأمر �شهال بالن�شبة لل�شابة و.�س ذ�ت �ل 31 �شنة حاليا �أن ت�شتدرك ما فاتها من تعليم، خا�شة و�أنها 

بلغت من �لعمر 13 �شنة دون �أن تدخل يوما �إىل �ملدر�شة، لتجد نف�شها تكرب عاما بعد عام دون �أن تتمكن حتى من 

كتابة �أو قر�ءة ��شمها، وذلك ما �أجج �شعور �حلزن د�خلها خا�شة وهي ترمق �الأطفال يوميا متوجهني �إىل مد�ر�شهم لطلب 

�لعلم، لتعقد عزميتها �أخري� على ولوج ق�شم من �أق�شام حمو �الأمية يف جمعية "�إقر�أ" بعني �لتوتة �شنة 2001، حيث �أكملت 

�الأطو�ر �لثالث ونالت �شهادة �لتعليم �لقاعدي فيها، وبعد �ل�شنة �لتح�شريية متكنت و.�س من �جتياز �متحان �لتعلم �البتد�ئي 

بتفوق نظر� حل�شولها على معدل 19.20، حيث مت �إدماجها نظاميا يف �إحدى �ملتو�شطات بعني �لتوتة، �أين نالت �شهادة �لتعليم 

�ملتو�شط مبعدل 16، و�لتحقت بثانوية حممد �لطاهر قدوري بعني �لتوتة لتكمل تعليمها يف تخ�ش�س �لعلوم و�لتكنولوجيا، 

وتتفوق كذلك يف �متحان �لبكالوريا �لذي نالته مبعدل 11.40، لتلج �جلامعة �أخري� بعد طول �نتظار وتكون فيها من 

�ملتفوقني، وتنال �شهادة �للي�شان�س من جامعة �شطيف، وبعدها �شهادة �ملا�شرت من جامعة ق�شنطينة، لت�شارك 

بعد ذلك يف م�شابقة توظيف وتتوج �الأوىل على ر�أ�س �لناجحني يف �مل�شابقة وتتقلد �أخري� من�شب 

م�شت�شار تربية يف �إحدى �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية بوالية باتنة حمققة بذلك حلمها 

يف نيل �لعلم و�لنجاح يف حياتها �ملدر�شية و�ملهنية.

طلقت �ل�شيدة جميلة �لتي تبلع من �لعمر 63 �شنة 

�الأمية �شنة 2005 عندما متكنت من �فتكاك �ل�شهادة 

�لقاعدية ملحو �الأمية عن جد�رة و��شتحقاق، فكان 

ذلك �ليوم يوم والدتها من جديد بعد �أن متكنت من 

خالل متدر�شها يف جمعية �إقر�أ حمو �الأمية بباتنة من 

تعلم �لقر�ء و�لكتابة، وقررت ��شتثمار ما تعلمته يف 

حفظ �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�شريف، وبعد طول 

�أناة و�شرب و�جتهاد ومثابرة متكنت جميلة �أخري� من 

ربط حلمها بالوقع بحفظها ل60 حزب ور�شيد معترب 

من �الأحاديث �ل�شريفة �لتي كانت ثمرة �جتهادها على 

مد�ر 03 �شنو�ت كاملة من �جلد و�الجتهاد، مما جعلها يف 

�الأخري قدوة ومثاال يحتذى به يف قوة �لعزمية و�الإر�دة 

�لتي ال تاأتي ح�شب جميلة �إال بتوفيق �هلل وعونه لعباده 

�ملخل�شني يف �إميانهم.

يذكر �أن جميلة �الآن �أ�شبحت ��شتاذة يف م�شجد �أبو بكر 

�ل�شديق �ملتو�جد على م�شتوى حي �لزمالة بباتنة، حيث تعكف هذه �الأخرية 

حاليا على تلقني �لن�شوة للقر�آن ومنحهن درو�شا يف حمو �الأمية، فيما 

تبقى �أهد�ف جميلة �مل�شتقبلية وتطلعاتها متعلقة بتعلم 

�أحكام �لتجويد وغريها من �ملهار�ت �لدينية.

هي �شيدة يف عقدها �لثامن، هادئة، بهية 

�لطلعة، و�البت�شامة ال تفارق ثغرها �أينما حلت، 

�إنها �حلاجة �شيخي جمعة �أكرب متمدر�شة يف 

ق�شم حمو �الأمية باملدر�شة �لقر�آنية "�لغز�يل بن 

دعا�س"، و�لدة وجدة، مل مينعها كربها يف �ل�شن عن 

�لتم�شك بحلم �لتحرر من �الأمية وفك �شيفر�ت �لقر�ء 

و�لكتابة، �آملة يف حفظ ما تي�شر لها من كتاب �هلل 

�لكرمي لتوؤدي �شالتها مبا ير�شي �هلل ور�شوله �لكرمي.

من جهة �أخرى تتوجه �حلاجة �شيخي جمعة من خالل 

�الأور��س نيوز �إىل ن�شح كل �لن�شاء �ملاكثات بالبيت �شو�ء كنا �شغار� يف 

�ل�شن �أو كبار� يف مثل عمرها بااللتحاق بدرو�س حمو �الأمية بوالية 

باتنة، موؤكدة يف معر�س حديثها باأن طلب �لعلم لي�س مرهونا 

ب�شن معينة، و�أنها ت�شت�شعى يف طلبه حتى �لرمق 

�الأخري يف حياتها.

ال�ش������ابة و.�س تك�شر اأ�شفاد الأمية
 وتلتحق ب�شلك م�شت�شاري الرتبية..

اأميتي مل تثني عزميتي عن حفظ 60 حزب، 
والأحاديث ال�شريفة

اأمنيتي حفظ القراآن
 لتاأدية ال�شالة

جميلة للأورا�س نيوز.. 

ثمـــــــانينية 
للأورا�س نيوز..



م�شاحة ا�شهارية
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ا�ستهالك الدواجن ي�سجل ارتفاعا

% �سنويا يف اجلـزائر  بن�سبة 10 

باملائة  ارتفـــاع العائدات اجلمركية بـ 6.5 

حتديد �سروط الإعانة املقدمة 
للم�ستفيدين وم�ستواها

نحو و�سع خارطة طريق جديدة 
لتعزيز الرقابة باحلدود

كان  ملا  �جلز�ئر  �أن  تكفة  �لدكتور  و�أو�شح 

عدد �شكانها 30 مليون ن�شمة يف �شنة 2.000 

كغ   10 حو�يل  ي�شتهلك  �لو�حد  �لفرد  كان 

وبعد  �ليوم  �أم��ا  �شنويا  �لبي�شاء  �للحوم  من 

42 مليون ن�شمة فاإننا  �أ�شبح عدد �شكانها  �أن 

�ن  معترب�  �لو�حد،  للفرد  كلغ   20 ن�شتهلك 

�لنمو  ب�شبب  لالرتفاع  مر�شح  �ملوؤ�شر  ه��ذ� 

�لذي  �لهام  �ل��دور  على  �أك��د  كما  �ل�شكاين، 

يلعبه فرع �لدو�جن يف �المن �لغذ�ئي للبالد 

للم�شالح  �ل�شابق  �مل��دي��ر  ه��ذ�  �و���ش��ح  حيث 

�لبيطرية بوز�رة �لفالحة �أن حلوم �لدو�جن 

تبقى �لنموذج �لوحيد للنمو �ل�شريع من �أجل 

�لربوتينات  حيث  من  �لوطني  �لطلب  تلبية 

و  �لفالحية  �مل�شاحات  �أن  مب��ا  �حليو�نية 

�ملو�رد �ملائية حمدودة، وتابع قوله �أنه يجب 

توفري 1.7 كغ من �لغذ�ء للح�شول على و�حد 

من  كغ   8 مقابل  �البي�س  �للحم  من  كغ   )1(

�لغذ�ء من �جل �حل�شول على و�حد )1( كغ 

من �للحوم �حلمر�ء، كما �أكد ذ�ت �ملتحدث �أن 

علماء �لور�ثة على �مل�شتوى �لعاملي ��شتطاعو� 

)علم  �جل���دي���دة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  بف�شل 

دجاجا  يطورو�  �أن  و�لرقمنة(  �جلينوميات 

�كرث مقاومة لالأمر��س من �جل �لتقلي�س من 

��شتعمال �مل�شاد�ت �حليوية.

قد  �جلز�ئر  يف  �ل��دو�ج��ن  تربية  �أن  و�أك��د 

عرفت تطور� مع مرور �لوقت، مو�شحا �أنه عند 

يف  �حلديثة  �لوطنية  �لدو�جن  تربية  ن�شاأة 

�شنو�ت �لثمانيات كان �لغذ�ء �ملوجه للدجاج 

م�شاد  على  يحتوي  �لبي�شاء  للحوم  �ملنتج 

حيوي من �جل ت�شريع منو �لطائر، و��شتطرد 

مع  حت�شنت  �الوروب��ي��ة  �لقو�نني  �إن  يقول 

مرور �لوٌقت من خالل �لتخل�س من �مل�شاد�ت 

�لقو�نني  وتبعتها  للنمو  �مل�شتعملة  �حليوية 

�جلز�ئرية من خالل منع ��شتعمال �مل�شاد�ت 

�حليوية يف �غذية �لدو�جن.

باأن  �ل�شياق  ذ�ت  يف  تكفة  �ل�شيد  �أق��ر  كما 

�الدوي��ة  جم��ال  يف  �ل��دول��ة  �حتكار  �نتهاء 

�أدى  قد   1998 �شنة  من  �بتد�ء  �لبيطرية 

�إىل ��شتعمال مفرط للم�شاد�ت �حليوة ب�شبب 

��شتغالل �ل�شركات �ل�شيدالنية �الأجنبية.

ويف�شر �لتح�شن �مل�شجل يف �لعائد�ت �جلمركية 

�ل��و�رد�ت  قيمة  �مل�شدر-بارتفاع  ذ�ت  -ح�شب 

قيمة  �أن  حني  يف  �جلز�ئري،  بالدينار  �ملحررة 

هذه �لو�رد�ت �ملحررة بالعملة �ل�شعبة )دوالر( 

�شهدت تر�جعا قدره -0.83 باملائة خالل نف�س 

�ل�شرف  �أ�شعار  �ملقارنة جنم عن تقدير�ت  فرتة 

دوالر/دينار.

دج  مليار   1.323 �ل���و�رد�ت  �شجلت  وبالفعل، 

�أ�شهر  �لثالثة  خ��الل  دوالر(  مليار   11.15(

مليار   1.283 مقابل   2019 �شنة  من  �الأوىل 

�لثالثي  خ���الل  دوالر(  م��ل��ي��ار   11.25( دج 

قدره  �رتفاعا  م�شجال   ،2018 �شنة  من  �الول 

بالدينار،  �ل���و�رد�ت  قيمة  من  باملائة   3.12+

حيث ��شتخدمت �لعائد�ت �جلمركية يف تزويد 

مقابل  دج  مليار   229.17 �ل��دول��ة  ميز�نية 

 5 قدره  �رتفاعا  م�شجال  دج،  مليار   218.15
بلغت  كما  �مل��ق��ارن��ة،  ف��رتة  نف�س  خ��الل  باملائة 

 85.72 �ل��دول��ة  مليز�نية  �ملوجهة  �ل��ع��ائ��د�ت 

�أجرتها  �لتي  �لتح�شيالت  جمموع  من  باملائة 

 ،2019 م��ن  �الأول  �ل��ث��الث��ي  خ��الل  �جل��م��ارك 

ل�شندوق  �مل��وج��ه��ة  �ل��ع��ائ��د�ت  ح�شة  وب��ل��غ��ت 

يقارب  ما  �ملحلية  للجماعات  و�لت�شامن  �ل�شمان 

دج،  مليار   21.92 مقابل  دج  مليار   23.25

م�شجلة �رتفاعا قدره 6.05 باملائة خالل نف�س 

فرتة �ملقارنة.

�أن  �إىل  للجمارك  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��ري��ة  وت�شري 

للتقاعد  �لوطني  لل�شندوق  �ملوجهة  �لعائد�ت 

 9.43 مقابل  دج  مليار   13.22 عند  ��شتقرت 

مليار دج م�شجلة �رتفاعا بقر�بة 40.2 باملائة.

�أفريل   29 يف  �مل��وؤرخ  �ملر�شوم  هذ�  ومبوجب 

رقم  �لتنفيذي  �ملر�شوم  يتمم  و�ل��ذي  �ملا�شي 

مت   ،2004 جانفي   22 يف  �مل��وؤرخ   15-04
حتديد �شروط �الإعانة �ملقدمة للم�شتفيدين 

من �لقر�س �مل�شغر وم�شتو�ها �شمن �ملادة 11 

مكرر، ومبوجب هذه �ملادة مينح قر�شا جديد� 

�الأولية،  �مل��و�د  �شر�ء  بعنو�ن  فو�ئد  ب��دون 

بعنو�ن  قر�س  م��ن  �مل�شتفيدين  للمو�طنني 

�لذين  �الأولية  �ملو�د  ل�شر�ء  �مل�شغر  �لقر�س 

ميكن  وال  �الأول،  للقر�س  �لكلي  �ملبلغ  �شددو� 

مائة  فو�ئد  ب��دون  �لقر�س  مبلغ  يتجاوز  �أن 

�ألف دينار جز�ئري )100.000 دج(، وميكن 

دينار  �أل��ف  وخم�شني  مائتني  �إىل  ي�شل  �أن 

)250.000 دج(.

وب�شار  �أدر�ر  والي��ات  �لقر�س  ه��ذ�  ويخ�س 

و�لو�دي وورقلة وغرد�ية  وتندوف وب�شكرة 

يتم  و�ي��ل��ي��زي، كما  و�الأغ����و�ط ومت��ر����ش��ت 

مبوجب هذ� �ملر�شوم منح قر�س جديد بدون 

فو�ئد بعنو�ن �إحد�ث �أن�شطة، موجه القتناء 

يف  لالنطالق  الزمة  �أولية  ومو�د  �شغري  عتاد 

�مل�شروع، ويكمل هذ� �لقر�س �مل�شاهمة �ملالية 

للم�شتفيد و�لقر�س �لبنكي �ملذكور يف �ملادة 6 

من هذ� �ملر�شوم.

ب  فو�ئد  ب��دون  �لقر�س  ه��ذ�  مبلغ  ويحدد 

للن�شاط  �الإجمالية  �لكلفة  من  �ملائة  يف   29
دينار  م��ل��ي��ون  ت��ت��ج��اوز  �أن  مي��ك��ن  ال  و�ل��ت��ي 

)1.000.000 دج(.

للتذكري، فقد مت �شنة 2013، �إ�شد�ر مر�شوم 

�لتنفيذي  �مل��ر���ش��وم  ويتمم  يعدل  تنفيذي 

تخفي�س  معدل  برفع  يق�شي   ،2004 ليناير 

من  �ملمنوحة  �لقرو�س  على  �لفو�ئد  ن�شب 

�إط��ار  يف  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لبنوك  ط��رف 

�لقر�س �مل�شغر �إىل 100 %.

ومبوجب هذ� �ملر�شوم �لذي ن�شر يف �جلريدة 

�لر�شمية رقم 41 فقد مت رفع معدل تخفي�س 

ن�شب �لفو�ئد على �لقرو�س �ملمنوحة يف �إطار 

�ملعدل  من  باملائة   100 �إىل  �مل�شغر  �لقر�س 

�ملدين �لذي تطبقه �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 

على �الأن�شطة �ملنجزة مقابل 80% �شابقا.

�أن  �أم�س  �أول  جالب،  �شعيد  �لتجارة  وزير  �أكد 

خارطة  �إع���د�د  على  تعمل  �ل��وز�ري��ة  د�ئ��رت��ه 

طريق جديدة لتعزيز �لرقابة باحلدود.

و�أو���ش��ح �ل��وزي��ر �أث��ن��اء ت��ر�أ���ش��ه ل��ق��اء وطنيا 

�لوز�رة،  لروؤ�شاء مفت�شيات �حلدود على م�شتوى 

�إجابات  تقدم  �لتي  ه��ذه  �لطريق  خارطة  �أن 

مل�شاألة كيفية تكييف ب�شفة متو��شلة مفت�شيات 

من  �لعامل  يف  �مل�شجلة  �لتحوالت  مع  �حل��دود 

حيث �لتكنولوجيا وتعدد �ملو�د و�الأجهزة، مت�س 

جميع جو�نب �ملر�قبة، 

ويتعلق �الأمر �أوال ح�شب �لوزير باإعادة �لنظر 

يف تنظيم �لرقابة باحلدود ب�شكل ي�شمح بربط 

�ملفت�شيات مب�شالح �ملر�قبة �الأخرى )�جلمارك، 

رقمنة  �ل��ث��اين  �جل��ان��ب  ويخ�س  �ل������وز�ر�ت(، 

نظام  بو�شع  �ل�شماح  ق�شد  باحلدود  �لرقابة 

�ملو�د  عن  ب�شرعة  بالك�شف  ي�شمح  �آين  تنبيه 

�لتي قد تلحق �شرر� ب�شحة �مل�شتهلك و�القت�شاد 

�لوطني، كما ت�شمح هذه �لرقمنة بالتو��شل فيما 

وتقنني  تقيي�س  �أي�شا  ويوجد  �ملفت�شيات،  بني 

�أما  �لرقمنة،  �إىل  �لو�شول  قبل  �الإج����ر�ء�ت 

�جلانب �لثالث من �الآلية �جلديد يتعلق بتعزيز 

ح�شب  للمفت�شيات  �لتقنية  و  �لب�شرية  �لو�شائل 

�أهمية كل و�حدة منها، ي�شيف �لوزير.

�جل��ز�ئ��ر  مفت�شية  �أن  ج���الب  �ل�شيد  وق���ال 

تدفقات  من  باملائة   60 تعالج  مثال  �لعا�شمة 

و�شائل  على  حتوز  �أن  عليها  وبالتايل  �ل��و�رد�ت 

�لنقطة  وتتمثل  �أهمية،  �أقل  مفت�شية  من  �أكرث 

�الإط����ار يف تكوين  ه��ذ�  �مل��درج��ة يف  �ل��ر�ب��ع��ة 

يتما�شى  م�شتو�هم  جلعل  �ملفت�شني  ور�شكلة 

و�ملتطلبات �جلديدة يف هذ� �ل�شاأن، �أما �ال�شالح 

طبيعة  تو�شيع  يف  فيكمن  �مل�شجل  �خل��ام�����س 

فهذه  �ملفت�شون باحلدود،  ي�شمنها  �لتي  �لرقابة 

�ملر�قبة �لقائمة حاليا على �ملر�قبة �لوثائقية 

مبعدل 70 يف �ملائة، �شتتج�شد من خالل خمابر 

�لرقابة  يف  �مل�شاركة  وحتى  �جل��ودة  مر�قبة 

�جلمارك،  م�شالح  ت�شمنها  �لتي  �القت�شادية 

�أن  يجب  ال  �أن��ه  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �لوزير  و�أو���ش��ح 

من  �جلودة  مر�قبة  على  �ملفت�شني  عمل  يقت�شر 

خالل �ملر�قبة �لوثائقية حيث �إن هذه �لرقابة 

�شتكت�شي ثقة �أكرب الأنها �شتمر مبخابر مر�قبة 

�جلودة �ملعتمدة من �لهيئة �جلز�ئرية لالعتماد، 

م�شيفا �أنه وعالوة على �ملخرب �لوطني للتجارب 

و�خلا�شة  �لعمومية  �ملخابر  من  �شبكة  �شتتوفر 

�ملعتمدة.

�ل���وز�رة  تعتزم  �ملهمة،  ه��ذه  �جن���اح  وب��ه��دف 

�للجوء �إىل �الإجر�ء �ملدعو "�العرت�ف �ملتبادل" 

فيما بني �ملخابر، و�لذي تقر �جلز�ئر من خالله 

يف  م��وردة  دول��ة  خمرب  �شمنها  �لتي  باملر�قبة 

مقابل �العرت�ف مبخابرها يف نف�س �لبلد.

القر�س امل�شغر: 

وزير التجارة يوؤكد: 

مقابل 2 اإىل 3 باملائة على امل�شتوى العاملي

خالل الثالثي الأول من 2019

وم�شتواها  امل�شغر  القر�س  من  للم�شتفيدين  املقدمة  الإعانة  �شروط  حتديد  مت 
مبوجب مر�شوم تنفيذي رقم 19-137 ن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�شجل ا�شتهالك حلوم الدواجن يف اجلزائر ارتفاعا م�شطردا خالل ال20 �شنة املا�شية، حيث قدر ب10 % �شنويا مقابل 
2 اىل 3 % على امل�شتوى العاملي، ح�شبما اأكده ع�شو يف املجل�س املهني امل�شرتك لفرع الدواجن الدكتور جنيب تكفة.

251.02 مليار دج  2019 مقابل  267.33 مليار دج خالل الثالثي الول من  ب�  قدرت العائدات اجلمركية للجزائر 
خالل نف�س الفرتة من �شنة 2018، م�شجلة ارتفاعا قدره 6.5 باملائة، ح�شبما علمته واأج لدى املديرية العامة للجمارك.

قيادة  لتجديد  �النتخابي  �ملوعد  ب��د�أ 

24 جو�ن  �ملقرر  �ملوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى 

يف  وح���روب  ح���اد�  نقا�شا  ي��ع��رف  �ملقبل 

�لكو�لي�س، �إذ يطالب �لعديد من �الأع�شاء 

باإلغاء �لقر�ر�ت �ملتخذة من طرف �لرئي�س 

دي�شمرب   15 بتاريخ  ح��د�د  علي  �ل�شابق 

باالأف�شيو  ع�شو   4000 ومتكني   ،2017
بدل  ج��و�ن   24 بتاريخ  �شوتهم  باإخالء 

فقط. �لوطني  باملكتب  ع�شو   100
و�شامي  خليفاتي  ح�شان  تر�شح  وعقب 

�غلي وتر�جع �شمري ياي�شي �شاحب �شركة 

�شعيدة للمياه �ملعدنية عن دخول �ل�شباق 

عاد خالل �ل� 48 �شاعة �الأخرية �ملقربون 

ت�شديد  يف  و�شرعو�  للو�جهة  حد�د  لعلي 

��شرت�كات �شباب جيل �ف�شيو بالواليات.

ووفقا مل�شادر من منتدى روؤ�شاء �ملوؤ�ش�شات، 

علي  من  �ملقربني  عودة  بو�در  تلوح  بد�أت 

حد�د للو�جهة بحكم �لقوة �ل�شاربة �لتي 

هوؤالء  ي�شعى  حيث  �مل��ت��دى،  يف  ميلكونها 

بقائهم  �شمان  بهدف  معني  مرت�شح  لدعم 

جيل  م��ن  لهم  د�ع��م��ني  وجلب  باالأف�شيو 

دفع  عن  عزفو�  �ملوؤ�ش�شات،  روؤ�شاء  منتدى 

��شرت�كاتهم �ل�شنوية �لتي تعادل 20 �ألف 

هوؤالء  ��شرت�كات  بدفع  تكفلو�  �إذ  دينار، 

ل�شمان  و�جللفة  ومدية  ب�شكرة  بواليات 

�حلر�س  ي��خ��ت��اره  �ل���ذي  للرجل  دعمهم 

�لقدمي.

ت���ز�ل م�شكلة  �مل�����ش��ادر ال  ل���ذ�ت  ووف��ق��ا 

روؤ�شاء  منتدى  �أقامها  �لتي  �لتعديالت 

�ملوؤ�ش�شات �أثناء تويل علي حد�د لرئا�شة 

�الأف�����ش��ي��و م��ن��ذ ف���رتة م��ن خ���الل تعديل 

�الأع�شاء  كافة  ومنع  �لعامة  �جلمعية 

باأع�شاء  فقط  و�الكتفاء  �لت�شويت  من 

�لوالئيني  و�مل��ن��دوب��ني  �لعامة  �جلمعية 

وهو  ب��ال��والي��ات،  �ف�شيو  جيل  ومندوبي 

�ختيار  حرية  عليه  تن�س  وما  يتنافى  ما 

حيث  �ملوؤ�ش�شات،  روؤ���ش��اء  منتدى  رئي�س 

بتعديل  �الأع�����ش��اء  م��ن  �ل��ع��دي��د  يطالب 

�لقانون قبل �نتخابات 24 جو�ن.

احلر�س القدمي يف الأف�سيو يتجهون لختيار خليفة حداد



النم�ســا تقــرر الذهــاب 
فوز مفاجئ للحزب احلاكم اإىل انتخابات مبكرة

بالنتخابات العامة باأ�سرتاليا كورت�ص،  �سيبا�ستيان  النم�سا  م�ست�سار  قرر 

احلرية  حزب  مع  حتالفه  اإنهاء  اأم�ص،  اأول 

انتخابات  اإىل  والذهاب  املتطرف،  اليميني 

مبكرة، كما اأعلن كورت�ص يف موؤمتر �سحفي 

عقده يف فيينا، قبوله ا�ستقالة نائبه زعيم 

كري�ستيان  هين�ص  اليميني  احلرية  حزب 

�سرتاخه.

حزبه  بــني  التحالف  ــاء  ــه اإن �سبب  ــن  وع

"ال�سعب النم�ساوي" املحافظ )ميني و�سط(، 
كورت�ص  قـــال  املــتــطــرف  احلــريــة  ـــزب  وح

اإال  ناجحا،  حتالفا  معا  اأ�س�سا  احلزبني  اإن 

وال  الت�سحيات  من  الكثري  قــدم  حزبه  اأن 

�سيما ملحاربة االأفعال العن�سرية واملعادية 

اليميني  احلـــزب  مــن  الــنــابــعــة  لــالأجــانــب 

لقائي  "يف  كورت�ص:  قــال  حيث  املتطرف، 

دير  فان  )األك�سندر  اجلمهورية  رئي�ص  مع 

اإىل  ــاب  ــذه ال بــ�ــســرورة  ــه  ــربت اأخ بيلني( 

انتخابات  اإجــراء  اأريــد  مبكرة،  انتخابات 

مبكرة يف اأقرب وقت".

يف  �سهدت  فيينا  اأّن  اإىل  ــارة  ــس االإ� جتــدر 

احلرية  حزب  �سد  مظاهرات،  �سابق  وقت 

التحالف  اأطــراف  اأحد  املتطرف،  اليميني 

احلكومي، وطالب املحتجون باإق�ساء حزب 

"احلرية" من حتالف احلكومة، على خلفية 
هاينز  احلـــزب،  زعيم  طالت  "ف�سيحة" 
املحتجون  طالب  كما  �سرتاخه،  كري�ستيان 

الوزراء،  رئا�سة  مبنى  اأمام  جتمعوا  الذين 

باإجراء انتخابات مبكرة يف البالد، رافعني 

"انتخابات  الفتات كتب عليها عبارات مثل 

مبكرة"، و"هناك ف�ساد يف هذه احلكومة"، 

و"�سرتاخه النازي اجلديد".

يف  �سرتاخه  اأعلن  ال�سبت،  �سابق  وقت  ويف 

موؤمتر �سحفي، ا�ستقالته من جميع منا�سبه، 

على خلفية ن�سر و�سائل اإعالم اأملانية مقطع 

ثرّية  رو�سية  امراأة  مع  لقاءه  يظهر  فيديو 

فيما  الربملانية،   2017 انتخابات  قبيل 

وعد  �سرتاخه  ــة،اأن  ــي ــان اأمل �سحف  زعــمــت 

املناق�سات  بع�ص  رو�سيا  مبنح  اللقاء  خالل 

املايل  الدعم  تقدميها  حال  يف  احلكومية 

حلزبه يف االنتخابات.

�سرتاخه  اأعلن  ال�سحفي،  املوؤمتر  وخــالل 

كنائب  مــنــا�ــســبــه  جــمــيــع  مــن  ا�ــســتــقــالــتــه 

ووزيــر  للحزب،  عــام  ورئي�ص  للم�ست�سار، 

يعتزم،  اأنــه  مــوؤكــدا  الــبــالد،  يف  للريا�سة 

االأحد، ت�سليم رئا�سة حزب احلرية لوزير 

النقل نوربرت هوفر.

ــرتايل،  ــس االأ� الــــوزراء  رئي�ص  اأعــلــن 

احلاكم  حزبه  فوز  موري�سون،  �سكوت 

التي  العامة  االنتخابات  يف  املحافظ 

جرت، اأول اأم�ص.

وقال موري�سون تعليقا على النتيجة 

"طاملا اآمنت باملعجزات"، حيث خالف 
اأ�ــســرتالــيــا  ــظ يف  ــاف ــح االئـــتـــالف امل

بعد  بال�سلطة  باحتفاظه  التوقعات 

موري�سون  وكان  االنتخابات،  يف  فوزه 

فقط  اأ�سهر   9 قبل  املن�سب  توىل  قد 

�سلفه  �سد  داخلي  حزبي  انقالب  اإثر 

املعتدل مالكوم ترنبول.

ت.غ(   18:59( الــ�ــســاعــة  وحــتــى 

االإعالن عن  يتم  املحلي مل  بالتوقيت 

الن�سب املئوية التي حازتها االأحزاب 

امل�ساركة يف االنتخابات.

اأّن  اإعالمية  و�سائل  ذكــرت  بدورها 

كربى  نك�سة  مبثابة  النتيجة  هــذه 

التي  اال�ستطالعات  ملوؤ�س�سات  وف�سال 

تنباأت طيلة اأ�سهر فوزا مريحا حلزب 

�سفوف  يف  �ــســنــوات   6 بــعــد  الــعــمــال 

الذهول  عالمات  وظهرت  املعار�سة، 

االأ�سرتالية  املــعــار�ــســة  زعــيــم  عــلــى 

عقب  �سورتن  ــريت  ب العمال  وحـــزب 

ــام  اأم وقـــال   K.االنتخابات نتيجة 

موؤيديه يف ملبورن اأنه من الوا�سح اأن 

ت�سكيل  من  يتمكن  لن  العمال  حــزب 

اأنه �سيتخلى  احلكومة املقبلة، م�سيفا 

عن زعامة احلزب يف اأعقاب الهزمية، 

ح�سب امل�سدر ذاته.

يف  ـــاري  اإجـــب الــتــ�ــســويــت  اأن  يــ�ــســار 

اأ�سرتاليا.

رئي�س اأوكرانيا اجلديد يتعهد باإعادة 
بالده "القرم" ل�سيادة 

يف ر�شالة كتبها فالدميري زيلن�شكي على "في�شبوك" 

الإثنني 09 مايو 2969/ 20  ماي 2019 املوافق لـ 15 رم�ضان 091440

عبد  بن  �سلمان  ال�سعودية  ملك  دعــا 

جمل�ص  دول  قــادة  �سعود  اآل  العزيز 

التعاون اخلليجي والدول العربية اإىل 

تداعيات  لبحث  طارئتني  قمتني  عقد 

ال�سعودية  ا�ستهدفت  التي  الهجمات 

ودولة االإمارات العربية املتحدة.

ال�سعودية  اخلارجية  وزارة  وذكــرت 

يوم  �ستعقدان  القمتني  اأن  تويرت  على 

تاأتي  حيث  مكة،  يف  ماياجلاري   30
يف  الــتــوتــر  ت�ساعد  ظــل  يف  الــدعــوة 

املتحدة  الواليات  بني  اخلليج  منطقة 

واإيران.

�سفنا  املتحدة  الــواليــات  ن�سرت  فيما 

االأيام  يف  اخلليج  يف  وطائرات  حربية 

االأخرية ب�سبب ما و�سفته بالتهديدات 

اإعالمية  و�سائل  ونقلت  االإيــرانــيــة، 

اأن  قوله  اخلارجية  بــوزارة  م�سدر  عن 

على  احلر�ص  باب  من  جــاءت  الدعوة 

ال�سقيقة  الدول  مع  والتن�سيق  الت�ساور 

اخلليج  ــــدول  ل الــتــعــاون  جمــلــ�ــص  يف 

العربية وجامعة الدول العربية، يف كل 

ما من �ساأنه تعزيز االأمن واال�ستقرار يف 

الدعوة  اأن  امل�سدر  واأ�ــســاف  املنطقة، 

تاأتي يف ظل الهجوم على �سفن جتارية 

االإمارات  لدولة  االإقليمية  املياه  قرب 

العربية املتحدة، وما قامت به ملي�سيات 

احلوثي املدعومة من اإيران من الهجوم 

على حمطتي �سخ نفط باململكة.

االأ�سبوع  اأعلنت  قد  االإمــارات  وكانت 

ــة  ــاري 4 �ــســفــن جت ــص  ــر� ــع املــا�ــســي ت

للتخريب قبالة مياهها االإقليمية قرب 

ال�سعودية  اأكدت  فيما  الفجرية،  اإمارة 

اأن ناقلتي نفط تابعتني لها كانتا �سمن 

ال�سفن التي تعر�ست للتخريب.

االأوكـــراين  الرئي�ص  تعهد 

زيلن�سكي،  فالدميري  اجلديد 

�سبه  ـــادة  ـــاإع ب اأمـــ�ـــص،  اأول 

�سيادة  اإىل  الــقــرم  جــزيــرة 

بالده.

كتبها  ر�سالة  يف  ذلــك  جــاء 

على  �سفحته  عرب  زيلن�سكي، 

"في�سبوك"، مبنا�سبة الذكرى 
تتار  لتهجري  الـ75  ال�سنوية 

القرم، التي �سمتها رو�سيا قبل 

اأعوام، حيث كتب الرئي�ص   5
مهما  اأنه  اجلديد  االأوكــراين 

يف  �سينجحون  االأمــــر  طـــال 

اإعادة القرم بالتعاون مع تتار 

م�سيفا:"ال  اجلــزيــرة،  �سبه 

تن�سوا اأنه حتى اأحلك الليايل 

معتربا  الفجر"،  يــعــقــبــهــا 

ال  الــقــرم  تتار  اأن  زيلن�سكي 

الوقت  يف  �سحايا  يــزالــون 

احلايل اأي�سا، متابعا اأن اليوم 

اإبادة  املمكن  اأنه من  يذكرهم 

املمكن  غــري  مــن  لكن  الب�سر، 

اإبادة روح ال�سعب.

هذا ويوؤدي زيلن�سكي اليمني 

الأوكرانيا  رئي�سا  الد�ستورية 

يف الع�سرين من ماي اجلاري.

ويف 23 اأفريل املا�سي، اأعلنت 

املركزية  االنتخابات  جلنة 

زيلن�سكي،  فــوز  اأوكــرانــيــا،  يف 

وهو يف االأ�سل ممثل كوميدي، 

بانتخابات الرئا�سة بح�سوله 

من  بــاملــائــة   73.22 ــى  عــل

االأ�سوات.

�سمت   ،2014 مــار�ــص  ويف 

القرم  جــزيــرة  �سبه  رو�سيا 

ــة، الــواقــعــة على  ــي االأوكــران

اأرا�سيها،  اإىل  االأ�سود،  البحر 

غري  �سعبي  ا�ستفتاء  عــقــب 

اإىل  ذلــــك  واأدى  ـــوين،  ـــان ق

ـــــي  ــص االحتــــاد االأوروب ــر� ف

وبلدان  املتحدة  ــات  ــوالي وال

اقت�سادية  عقوبات  اأخـــرى 

التتار  اأن  حيث  رو�سيا،  على 

ل�سبه  االأ�سليون  ال�سكان  هم 

تعر�سوا  ـــقـــرم،  ال جـــزيـــرة 

ق�سرية،  تــهــجــري  لــعــمــلــيــات 

 ،1944 ماي   18 من  اعتباًرا 

باجتاه و�سط رو�سيا و�سيبرييا 

ودول اآ�سيا الو�سطى الناطقة 

حتت  كانت  التي  بالرتكية، 

احلكم ال�سوفييتي اآنذاك، كما 

�سودرت منازلهم واأرا�سيهم يف 

ال�سوفييتي،  الزعيم  عهد 

بتهمة  �ستالني"،  "جوزيف 
 ،)1944( عام  "اخليانة" 
الرو�ص،  العمال  على  لتوزع 

ـــنـــوا يف  الــذيــن ُجــلــبــوا وُوطِّ

املوقع  ذات  اجلــزيــرة  �سبه 

�سمال  الهام  اال�سرتاتيجي 

البحر االأ�سود.

القرم،  تتار  وح�سب م�سادر 

األـــف تــتــاري مت   250 ـــاإنَّ  ف

اأيــــام   3 تــهــجــريهــم خــــالل 

ت�ستخدم  قطارات  بوا�سطة 

لنقل احليوانات، وق�سى خالل 

 46.2 تلك  التهجري  عملية 

املر�ص  نتيجة  منهم،  باملئة 

املعي�سية  والــظــروف  واجلــوع 

�سهدت  كما  ال�سيئة،  واملعاملة 

وبقرار  ال�سوفيتية،  احلقبة 

اأتـــراك  تهجري  �ستالني،  مــن 

اإىل  جورجيا  مــن  االأهي�سكا 

يف  اآ�ــســيــا،  و�ــســط  جمهوريات 

وح�سب   .1944 نوفمرب   15
األًفا   20 فاإن  حمايدة  م�سادر 

منهم ق�سوا الأ�سباب خمتلفة.

ملك ال�سعودية يدعو قادة دول عربية وخليجية

 اإىل قمتني طارئتني يف مكة

15 متهما  اأنه مت توقيف  اأعلن املجل�ص الع�سكري يف ال�سودان، 

اجلي�ص  قيادة  مقر  مبحيط  معت�سمني  وقتل  النار،  اإطالق  يف 

بالعا�سمة اخلرطوم.

مع  اأم�ص،  اأول  فجر  ال�سودان،  تلفزيون  بثه  لقاء  يف  ذلك  جاء 

الهجوم  حلادثة  الع�سكري  املجل�ص  �سكلها  التي  التحقيق  جلنة 

على املعت�سمني، حيث قال امل�ست�سار القانوين لهيئة اال�ستخبارات 

الع�سكري، خالد خ�سر، اإنه مت توقيف 15 متهما، 5 منهم �سجلوا 

اعرتافا ق�سائيًا.

جراء  بجروح  اآخرون   20 واأ�سيب  االأقل  على  اأطفال   5 قتل 

انفجار هز والية "هرات" غربي اأفغان�ستان.

يف  فرهاد،  جيالين  هرات  اإقليم  حاكم  با�سم  املتحدث  وقال 

ت�سريح �سحفي، اأن انفجار دراجة نارية مفخخة وقع يف منطقة 

االأفغانية،  "باجواك"  وكالة  بح�سب  "هرات"،  بوالية  "اأوبا" 
م�سيفا اأنه مل يتم الك�سف على الفور عن هدف الهجوم، كما اأو�سح 

امل�سوؤول املحلي اأنه مت التحكم بالقنبلة عن بعد، وتفجريها عند 

مرور �سيارة رئي�ص احلي بال�سوق الرئي�سية يف املنطقة.

عبد  باملقاطعة  العامة  ال�سحة  مدير  اأكد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

جثث   5 احلادثة،  عقب  امل�ست�سفيات،  و�سل  تامانا  احلكيم 

الأطفال، و20 م�ساًبا، بع�سهم يف حالة حرجة.

اعتذرت وا�سنطنللعراق، بعد ق�سف مقاتالتها باخلطاأ عربة 

املا�سي؛  ال�سهر  البالد  �سمايل  كركوك  مبحافظة  ع�سكرية 

واإ�سابة  االحتادية  ال�سرطة  من  عن�سر  مقتل  عن  اأ�سفر  ما 

اثنني.

جاء ذلك وفق ما اأوردته قيادة ال�سرطة االحتادية التابعة 

تابعة  مقاتلة  ق�سفت  حيث  العراقية،  الداخلية  لوزارة 

ع�سكرية  عربة  املا�سي  اأبريل  من  الـ24  يف  الدويل  للتحالف 

اأ�سفر  ما  كركوك،  جنوبي  االحتادية  ال�سرطة  لقوات  تابعة 

عن مقتل �سرطي واإ�سابة اثنني اأخرين بجروح.

"جوي  العراق  يف  االأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  وزار 

هود"، مقر قيادة ال�سرطة االحتادية يف بغداد

قالت ال�سلطات املحلية اإن خم�سة �سائحني اأجانب لقوا حتفهم 

اأم�ص بعد �سقوط طائرة خا�سة كانت تقلهم يف البحر بعد فرتة 

هندورا�ص  �ساحل  قرب  رواتان  جزيرة  من  اإقالعها  من  وجيزة 

املطل على املحيط االأطل�سي.

ال�سحايا،  جن�سيات  ب�ساأن  مت�ساربة  روايات  امل�سوؤولون  وقدم 

من  القتلى  من  اأربعة  اأن  امل�سلحة  القوات  با�سم  متحدث  وقال 

الواليات املتحدة يف حني مل يتم حتديد جن�سية اخلام�ص، كما 

كانت اأجهزة الطوارئ املحلية قد قالت يف وقت �سابق اأن القتلى 

اأربعة كنديني ومل يتم اإعالن جن�سية القتيل اخلام�ص.

اأعلنت م�سادر حكومية ومعار�سة �سورية، اأن ا�ستباكات عنيفة 

حماة  ريف  يف  وامل�سلحني  ال�سوري  اجلي�ص  وحدات  بني  دارت 

ال�سمايل وريف اإدلب اجلنوبي.

اأن  اأم�ص  اأول   م�ساء  ر�سمية،  �سورية  اإعالمية  و�سائل  واأوردت 

من  اإرهابية  جمموعات  لهجوم  تت�سدى  اجلي�ص  من  وحدات 

الع�سكرية  والنقاط  املحررة  املناطق  باجتاه  الن�سرة  جبهة 

وتكبدها  ال�سرقي،  باجلنوبي  اإدل  بريف  اأبوال�سهور  فيمحور 

خ�سائر باالأفراد والعتاد.

 توقيف 15 متهما باإطالق نار 
وقتل معت�سمني باخلرطوم

مقتل 5 اأطفال جراء انفجار 
غربي اأفغان�ستان

وا�سنطن تعتذر للعراق عن ق�سف 
مقاتالتها باخلطاأ عربة ع�سكرية

مقتل خم�سة �سائحني اأجانب
 يف تطم طائرة بهندورا�س

ا�ستباكات عنيفة بني اجلي�س ال�سوري 
وامل�سلحني بريف حماة ال�سمايل

حــول

الوكاالت  

العــامل

بداأت يف الهند، اأم�ص، 

املرحلة ال�سابعة واالأخرية من 

االنتخابات الربملانية، التي 

انطلقت مرحلتها االأوىل يف 11 

اأفريل املا�سي.

وقالت جلنة االنتخابات 

الهندية يف بيان، اإن املرحلة 

ال�سابعة ت�سمل 8 واليات، 

وي�سارك بها حوايل 100 مليون 

ناخب، فيما يتناف�ص يف اجلولة 

ال�سابعة 918 مر�سحا، على 

جمل�ص  مقاعد  من  مقعدا   59
ال�سعب، الغرفة الثانية للمجل�ص 

االحتادي، من اأ�سل 543 مقعدا 

يتكون منهم املجل�ص.

والفرتة التي ت�ستمر بها 

االنتخابات الهندية هي االأطول 

عامليا، وجتري على 7 مراحل، 

وي�سارك بها حوايل 900 مليون 

ناخب، ومن املنتظر اأن تعلن نتائج 

االنتخابات يوم 23 ماي اجلاري.

انطالق املرحلة 

ال�سابعة من النتخابات 

الربملانية الهندية

ق. د
ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

دولـي

انطلقت مرحلتها االأول

ى يف 11 اأفريل املا�سي



�إن علم م�شطلح �حلديث من �أجل �لعلوم �ل�شرعية، وهو علم 

و�ملردود،  منه  �ملقبول  ومعرفة  �حلديث  �أحكام  ببيان  يهتم 

عن  وذل��ك  ز�ئفه؛  من  وجيده  �شقيمه،  من  �شحيحه  ومتييز 

طرق �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي و�شعها علماء �حلديث يف هذ� 

�أنه علم  �ل�شاأن؛ فمعلوم لدى كل م�شتغل بهذ� �لعلم �ل�شريف 

رده،  ِمن  �حلديث  قبول  خاللها  من  يعرف  وقو�نني  بقو�عد 

حيث  من  �ملنت،  و�مل��روي،  �ل�شند،  �ل��ر�وي،  حال  بها  يعرف  �أو 

�ل�شحة و�حل�شن و�ل�شعف. 

وعلى تعدد علوم �حلديث وكرثتها فقد �آثرنا يف هذ� �لكتاب 

ال  ما  تقدمي  بها  ق�شدنا  �لعلم،  هذ�  فنون  من  جملة  تقدمي 

�ملتخ�ش�س  عن  ف�شال  �ل�شريعة  بعلوم  �مل�شتغل  عنه  ي�شتغني 

يف علم �حلديث، وقد ر�عينا يف عر�س تلك �ملباحث �ل�شهولة 

و�لي�شر وب�شط �لتعريفات و�مل�شطلحات وتقريبها من �الأذهان 

قدر ما و�شع �جلهد، تاأليف حممد حممود �أحمد بكار .

�الأطفال  من  كثري�،  ن�شمعها  كلمة 

خا�شة   ،- �ل�شباب  بع�س  ورمب��ا   -

عن  تعرب  وهي  �لع�شر،  �شالة  بعد 

بعد  و�ل�����ش��رب  �الأك���ل  يف  �لرغبة 

�شاعات من �ملنع.

وما هي �إال دقائق ثم يرفع �شوت 

�ملاء  تتلقف  باالأيدي  ف��اإذ�  �حل��ق، 

�اللتهام  عملية  وتنطلق  لل�شرب 

للطعام.

�شورة جميلة تظهر �لفرحة 

يوم  نهاية  ب��اإع��الن  �لكبرية 

�لفرحة  هذه  ومن�شاأ  �ل�شيام،  من 

كان  فما  �ل�شيام،  بعد  �لفطر  هو 

من  ب��ل  م�شموحا،  �أ�شبح  ممنوعا 

�ل�شنة �لتعجيل بالفطر.

�لفرحة  ت��ل��ك  �أح���ل���ى  ف��م��ا  �أال 

�ل�شائمني،  وج��وه  على  �ملرت�شمة 

منهم،  ا  �أيًّ تلوَم  �أو  توبَخ  �أن  و�إياك 

�لب�شرية،  �لنف�س  طبيعة  فتلك 

قول  ت�شمع  �أمل  معهم،  �ف���رح  ب��ل 

 " و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى  حبينا 

�إذ�  يفرحهما:  فرحتان  لل�شائم 

ربه  لقي  و�إذ�  بفطره،  فرح  �أفطر 

�الآن  فرحنا  فاإذ�  ب�شومه"؟.  فرح 

نرجو  فنحن  �الأوىل،  �ل��ف��رح��ة 

�لثانية.

وما �أ�شعدنا حني يتكرر هذ� �لفرح 

كامل،  �شهر  ومل���دة  ي��وم��ي  ب�شكل 

�أ�شاألك باهلل كيف �شتكون �لنفو�س 

يومي  ب�شكل  �ل��ف��رح  مت��ار���س  ح��ني 

وملدة �شهر كامل.

�لفرح  �إىل  نحتاج  ك��م  �هلل..  ي��ا 

�حلزن  دو�ع��ي  فيه  كرثت  زمان  يف 

زمن  يف  للفرح  نحتاج  كم  و�الأمل، 

نحتاج  ك���م  �ل���ف���نت،  ف��ي��ه  ك����رثت 

و�لنفو�س،  �لقلوب  لتطهري  للفرح 

لوحة  لر�شم  للفرح  نحتاج  ك��م 

جميلة مل�شتقبلنا وم�شتقبل �أجيالنا 

يوم،  كل  فافرح  و�حلاملة،  �لو�عدة 

ليحقق  ربك  وتدُع  غريك،  ولُتفرح 

لك �لفرحة �لثانية.

و�مل�شتمر ال  �ملتكرر  �لفرح  �إن هذ� 

يوجد �إال يف "رم�شان فقط".

�إن �ل�شدقة و�الإنفاق لوجه �هلل ذي 

�جلالل و�الإكر�م ِمن �الأعمال �ل�شاحلة 

�لتي لها َقدر كبري يف �الإ�شالم، ال �شيما 

�شهر  فهو  �مل��ب��ارك؛  رم�����ش��ان  �شهر  يف 

�الإفطار  و�شهر  �لقر�آن،  و�شهر  �لتقوى، 

و�شهر  �ل�شدقات،  و�شهر  و�الإط��ع��ام، 

�إجابة �لدعو�ت، وم�شاعفة �حل�شنات، 

�ل��ق��ر�آن �لكرمي  �ل��درج��ات، ويف  ورف��ع 

حتث  و�ف���رة  �أدل���ة  �لنبوية  و�ل�شّنة 

ومالزمتها،  �ل�شدقة  على  �مل�شلمني 

وُتعلي من �شاأن عاقبتها.

ِمْن  �أَْنَفْقُتْم  " َوَما  تعاىل:  �هلل  قال   

 َيْعَلُمُه 
َ هَّ
َنَفَقٍة �أَْو َنَذْرمُتْ ِمْن َنْذٍر َفاإِنهَّ �هلل

]�لبقرة:   " اٍر  �أَْن�شَ ِمْن  امِلنَِي  ِللظهَّ َوَما 

" �لهَِّذيَن  تعاىل:  �هلل  وقال   ،]270
 � �ِشرًّ َهاِر  َو�لنهَّ ِباللهَّْيِل  �أَْمَو�َلُهْم  ُيْنِفُقوَن 

ِهْم  َربِّ ِع��ْن��َد  �أَْج��ُرُه��ْم  َفَلُهْم  َوَع��اَلِن��َي��ًة 

 " َيْحَزُنوَن  ُه��ْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخ��ْوٌف  َواَل 

�هلل  وق����ال   ،]274 ]�ل��ب��ق��رة: 

َقاُلو�  َعَلْيِه  َدَخُلو�  ا  َفَلمهَّ  " �شبحانه: 

رُّ  �ل�شُّ َو�أَْه��َل��َن��ا  َنا  َم�شهَّ �ْلَعِزيُز  ��َه��ا  �أَيُّ َي��ا 

َلَنا  َف���اأَْوِف  ُم��ْزَج��اٍة  اَعٍة  ِبِب�شَ َوِجْئَنا 

َيْجِزي   
َ هَّ
�هلل �إِنهَّ  َعَلْيَنا  ْق  دهَّ َوَت�شَ �ْلَكْيَل 

ِقنَي " ]يو�شف: 88[، وقال  دِّ �مْلَُت�شَ

�هلل جل جالله: " َمْن َذ� �لهَِّذي ُيْقِر�ُس 

َعاًفا  اِعَفُه َلُه �أَ�شْ ا َح�َشًنا َفُي�شَ  َقْر�شً
َ هَّ
�هلل

َو�إَِلْيِه  َوَيْب�ُشُط  َيْقِب�ُس   
ُ هَّ
َو�هلل َك��ِث��رَيًة 

ُتْرَجُعوَن " ]�لبقرة: 245[.

كثرية  �أحاديث  �لنبوية  �ل�شنة  ويف 

فعن  �ل�شدقة؛  ثو�ب  عظم  على  تدل 

عقبة بن عامر ر�شي �هلل تعاىل عنه 

عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  قال  قال: 

و�شلم: "كلُّ �مِرٍئ يف ِظلِّ �شدقِته حتى 

حه �الألباين،  ى بني �لنا�ِس"؛ �شحهَّ ُيْق�شَ

وعن �أبي هريرة ر�شي �هلل تعاىل عنه 

عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  قال  قال: 

من  ب�شَدقٍة  �أح��ٌد  ق  ت�شدهَّ "ما  و�شلم: 

ٍب - وال يقبُل �هلل �إال �لطيب - �إال  طيِّ

كاَنت  و�إن  بيميِنه،  �لرحمُن  �أخ��َذه��ا 

َتكوَن  حتهَّى  �ل��رح��م��ن،  ك��فِّ  يف  مَت���رًة 

�أحُدكم  ي  يربِّ كما  �جلبل؛  من  �أعظَم 

و�شححه  �لرتمذي  ف�شيَله"؛  �أو  ه  َفُلوهَّ

�الألباين.

عقبَة  �الأن�شاري  م�شعود  �أب��ي  وعن 

تعاىل  �هلل  ر�شي  ثعلبَة  بن  عمرو  بِن 

ق بناقٍة خمطومة  عنه �أنهَّ رجاًل ت�شدهَّ

�شلى  �هلل  ر�شول  فقال  �هلل،  �شبيل  يف 

�هلل عليه و�شلم: "لياأتنيهَّ يوَم �لقيامِة 

�لن�شائي  خمطومة"؛  ناقٍة  ب�شبِعمائِة 

و�شححه �الألباين.

�هلل  ر�شي  �ليمان  بن  حذيفة  وعن 

تعاىل عنه قال: قال ر�شول �هلل �شلى 

�هلل عليه و�شلم: "َمن قال: ال �إله �إال 

ومن  �جلنة،  دخل  بها،  له  ُخِتم  �هلل، 

له  ُخِتم  �هلل  وجه  �بتغاَء  يوًما  �شام 

ق ب�شدقٍة  به، دخَل �جلنة، وَمن ت�شدهَّ

دخل  بها،  له  ُخِتم  �هلل  وجه  �بتغاَء 

�جلنة"؛ �شححه �الألباين.

�الأع��م��ال  تكرث  رم�شان  �شهر  ففي 

�ل�������ش���احل���ات، وي���ك���رث م��ع��ه��ا ج���ز�ء 

" َه��ْل  �الإح�����ش��ان، فقد ق��ال ت��ع��اىل: 

 " ��اُن  �اْلإِْح�����شَ �إِالهَّ  ��اِن  �اْلإِْح�����شَ َج����َز�ُء 

]�لرحمن:60[.

و�ل�شدقة يف هذ� �ل�شهر �ملبارك ِمن 

�لفقر�ء  �إىل  �الإح�شان  �أن��و�ع  �أعظم 

�أوىل  منهم  و�الأق��رب��ون  و�ملُحتاجني، 

و�جلري�ن  �الأرح��ام  ذوي  من  باملعروف 

و�ملعارف.

ح�شن تاأدية ال�شدقة
�ل�شدقة  ي���وؤدي  �أن  للم�شلم  ب��د  ال 

م�شاعر  ي���وؤذي  ف��ال  �أك��م��ل وج��ه،  على 

�أو  �لت�شريح،  �أو  بالتلميح  �شو�ء  غريه، 

�ملح�شن  و�مل�شلم  �لتذكرة،  �أو  باالإ�شارة 

ال يبطل �شدقاته، بل يتذكر ف�شل �هلل 

�شبحانه عليه، وُيح�شن �إىل �لنا�س كما 

قال  جميعا؛  �إلينا  تعاىل  �هلل  �أح�شن 

اَل  �آَمُنو�  �لهَِّذيَن  َها  �أَيُّ " َيا  تعاىل:  �هلل 

َدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َو�اْلأََذى َكالهَِّذي  ُتْبِطُلو� �شَ

 ِ
هَّ

ا�ِس َواَل ُيوؤِْمُن ِباهلل ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء �لنهَّ

ْفَو�ٍن  �شَ َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  �اْلآِخ��ِر  َو�ْل��َي��ْوِم 

ْلًد�  َكُه �شَ اَبُه َو�ِبٌل َفرَتَ َعَلْيِه ُتَر�ٌب َفاأَ�شَ

 
ُ هَّ
ا َك�َشُبو� َو�هلل اَل َيْقِدُروَن َعَلى �َشْيٍء مِمهَّ

اَل َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَكاِفِريَن " ]�لبقرة: 

.]264

احلر�س على اإخفاء ال�شدقة
و�مل�شلم �لذي يحب �أن يلزم �الإخال�س 

يف كل �أعماله، يجب عليه �أال يخرب بها 

�إىل  ي��وؤدي  �شبيل  كل  ويتجنب  �أح��د�، 

�إعالن  �ل�شرورة  تقت�شي  وقد  �لرياء، 

�ل�شدقة عندما ي�شتوجب �الأمر ذلك؛ 

�هلل  ق��ال  �شرعية؛  مل�شلحة  حتقيقا 

َدَقاِت  �ل�شهَّ ُتْبُدو�  �إِْن   " تعاىل: 

َوُت��وؤُْت��وَه��ا  ُتْخُفوَها  ْن  َو�إِ ِه��َي  ا  َفِنِعمهَّ

َعْنُكْم  ُر  َوُيَكفِّ َلُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو  �ْلُفَقَر�َء 

َخِبرٌي  َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  
ُ هَّ
َو�هلل َئاِتُكْم  �َشيِّ ِمْن 

" ]�لبقرة: 271[، قال �بن كثري 
على  دالل��ة  "فيه  تعاىل:  �هلل  رحمه 

�أن �إ�شر�ر �ل�شدقة �أف�شل من �إظهارها؛ 

يرتتب  �أن  �إال  �لرياء،  عن  �أبعد  الأن��ه 

من  ر�ِج��ح��ة؛  م�شلحة  �الإظ��ه��ار  على 

من  �أف�شل  فيكون  به،  �لنا�س  �قتد�ء 

هذه �حليثية".

تعاىل  �هلل  ر�شي  هريرة  �أب��ي  وع��ن 

�هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  قال  ق��ال:  عنه 

عز  �هلل  ُيِظلُّهُم  "�شبعٌة  و�شلم:  عليه 

�إال  ظ��لهَّ  ال  ي��وَم  �لقيامة،  ي��وَم  وج��ل 

ظلُّه: �إماٌم عادٌل، و�شابٌّ ن�شاأ يف عبادة 

 يف خالٍء 
َ
�هلل عز وجل، ورجٌل ذَكر �هلل

ْت عيناه، ورجٌل كان قلُبه معلهًَّقا  ففا�شَ

ا يف �هلل عز  �مل�شجِد، ورجالن حتابهَّ يف 

من�شٍب  ذ�ت  �مر�أٌة  دَعْته  ورجل  وجل، 

�أخاُف  �إين  فقال:  نف�ِشها،  �إىل  وجماٍل 

ب�شدقٍة  ت�شدَق  ورجل  وجل،  عز   
َ
�هلل

فاأخفاها حتى ال تعلَم �شماُله ما �شنَعت 

مييُنه". �لن�شائي و�شححه �الألباين.

ويف هذ� حث عظيم على �الإخال�س 

بليغة  �شدقتك  تكوَن  لكي  �لعمل؛  يف 

فحاول   - تعاىل  �هلل  ب���اإذن   - �الأث���ر 

حمتاجا  ل�شدقتك  تتحرى  �أن  جاهد� 

�حلديث  يف  ج��اء  كما  تقيا؛  �شاحلا 

�أنه  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  عن 

اِحب �إال موؤمنا، وال ياأكل  قال: "ال ُت�شَ

�إال تقي"؛ رو�ه �لرتمذي و�أبو  طعاَمك 

كان  وكلما  ح�شن،  حديث  وه��و  د�ود، 

لل�شدقة،  وحاجة  فقًر�  �أ�شد  �لفقري 

�أك��رب و�أع��ظ��م، مع  �أث��ُر �ل�شدقة  ك��ان 

�أجر"؛  َرط��ب��ٍة  َك��ِب��ٍد  كل  "يف  �أن  �لعلم 

متفق عليه مرفوعا، فال يلزم �أن حت�شر 

�شدقَتك على �الإن�شان فقط، و�أن تظنهَّ 

�أن �ل�شدقة لن تنفع حتى تنفَقها على 

�إن�شان، بل �إن �أطعمت حيو�ًنا حمتاجا 

بنّية �ل�شدقة يف رم�شان ف�شتكتب لك 

باأجر عظيم.

الأ�شعري - ر�شي  اأبي مالك احلارث بن عا�شم  عن 
عليه  الله  �شلى   - الله  ر�شول  قال  قال:   - عنه  الله 
َتْاَلأُ  ِللَِّه  َواحْلَْمُد  ميَ���اِن،  اْلإِ �َشْطُر  ُهوُر  "الطَّ  - و�شلم 
يَزاَن، َو�ُشْبَحاَن اللَِّه َواحْلَْمُد ِللَِّه َتْاَلآِن - اأَْو: َتْاَلأُ- َما  امْلِ
بُْرَهاٌن،  َدَقُة  َوال�شَّ نُوٌر،  اَلُة  َوال�شَّ َواْلأَْر�ِس،  َماِء  ال�شَّ بنَْيَ 
ٌة لَك اأَْو َعلَْيك، ُكلُّ النَّا�ِس  َياٌء، َوالُْقْراآُن ُحجَّ رْبُ �شِ َوال�شَّ
َيْغُدو، َفبَاِئٌع نَْف�َشُه َفُمْعِتُقَها اأَْو ُموِبُقَها". رواه م�شلم. 
ن�شف  و�أن���ه  �لطهور  ف�شل  �حل��دي��ث  �حلديبني 

معنى  يف  �ختلف  �الإميان":  �شطر  �الإميان.." 

من  �لتخلي  هو  وقيل  �الإمي��ان،  �شطر  �لطهور  �أن 

�لتوحيد  يحقق  �أن  �أر�د  �إذ�  فاالإن�شان  �الإ�شر�ك 

عليه ركنان:

�الإ�شر�ك. عن  • �لتخلي 
وحده. �هلل  • وعبادة 

وهي  �ل��و���ش��وء  ه��و  بالطهور  �ملق�شود  وق��ي��ل 

لقوله  �ل�شالة  مبعنى  و�الإمي���ان  �ل�شالة؛  ن�شف 

يعني  �إميانكم"  لي�شيع  �هلل  ك��ان  تعاىل:"وما 

باأ�س يف �جلمع  �ملعنيني وال  �شالتكم وهو يحتمل 

بينهما.

توزن  �لذي  �مليز�ن  �إثبات  على  دليل  و�حلديث 

وكذ�  توزن،  �لعباد  �أعمال  و�أن  �لعباد  �أعمال  به 

ج�شما  كانتا  لو  و�أنهما  و�لتحميد  �لت�شبيح  ف�شل 

�ل�شماء و�الأر���س، ويف �حلديث  ما بني  يرى ملالأت 

بيان لعظم ثو�ب �ل�شالة و�ل�شدقة و�ل�شرب، و�أن 

" و�لقر�آن حجة  حامل �لقر�آن �إما غامن �أو غارم 

لك �أو عليك"

لكنهم  يعملون  و�أنهم  �لنا�س  حال  �ختالف  مع 

يتفاوتون يف �لنتائج، و�أن �حلرية يف هذه �حلياة 

تكون بطاعة �هلل تعاىل الأن بها حت�شل �لنجاة " 

كل �لنا�س يغدو فبائع نف�شه فمعتقها �أو موبقها" 

�أي �أن من عمل بطاعة �هلل �أعتق نف�شه، فاحلرية 

�حلرية  دعاة  يطلقه  كما  �لهوى  باإطالق  لي�شت 

�إمنا نقول لهم �حلرية ما كانت حتت �لعبودية.

و من �لقو�عد �مل�شتنبطة من �حلديث قاعدة يف 

بحجب  يكون  �لطاعة  �أثر  �إدر�ك  �لطاعة:  �أثر 

�أثر كل علة مانعة.

 مثال: �ل�شالة نور؛ يقول �أنا ال �أح�س باأثر هذه 

�لطاعة �أو �لنور �لناجت عنها فنقول هناك مو�نع 

تنال  حتى  فاحجبها  �الآث��ار  ه��ذه  عنك  حجبت 

تلك �الآثار.
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
اَلَتَك �َسَكٌن َلُهْم  لِّ َعَلْيِهْم اإِنَّ �سَ يِهْم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ قال تعاىل: " ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ

 ُهَو 
َ َّ
َدَقاِت َواأَنَّ اهلل ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�سَّ  ُهَو َيْقَبُل التَّ

َ َّ
 �َسِميٌع َعِليٌم * اأَمَلْ َيْعَلُموا اأَنَّ اهلل

ُ َّ
َواهلل

ِحيُم "                                                                                 �سورة التوبة االآيتني 103 ـ 104 اُب الرَّ وَّ التَّ

ِميُع اْلَعِليُم  {                                                                                                                       ِ اَلآٍت َوُهَو ال�سَّ
َّ

ِ َفاإِنَّ اأََجَل اهلل
َّ

قال تعاىل: } َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء اهلل

�سورة العنكبوت االآية 5

ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

أهــل القرآن

�أحمد.�س

} �أي 
ّ

يقول تعاىل: { من كان يرجو لقاء �هلل

�لد�ر �الآخرة وعمل �ل�شاحلات، ورجا ما عند 

 �شيحقق 
ّ

 من �لثو�ب �جلزيل، فاإن �هلل
ّ

�هلل

كاماًل  عمله  وي��وف��ي��ه  رج����اءه،  ل��ه 

حمالة  ال  كائن  ذلك  فاإن  موفرً�، 

بكل  ب�شري  �لدعاء،  �شميع  الأنه 

تعاىل:  ق��ال  ولهذ�  �لكائنات. 

فاإن   
ّ

�هلل لقاء  يرجو  ك��ان  من   }

 الآت وهو �ل�شميع �لعليم} 
ّ

�أجل �هلل

، وقوله تعاىل: { ومن جاهد فاإمنا 

} تعاىل:  كقوله   ، لنف�شه}  يجاهد 

عمل  من  �أي  فلنف�شه}  �شاحلًا  عمل  من 

�شاحلًا فاإمنا يعود نفع عمله على نف�شه، 

ولو  �لعباد  عن  غني  تعاىل   
ّ

�هلل ف��اإن 

كانو� كلهم على �أتقى قلب رجل منهم، 

عن  لغني   
ّ

�هلل {�إن  تعاىل:  قال  ولهذ� 

�لرجل  �إن  �لب�شري:  �حل�شن  ق��ال   . �لعاملني} 

ثم  ب�شيف،  �لدهر  من  يومًا  �شرب  وما  ليجاهد 

�أخرب تعاىل �أنه مع غناه عن �خلالئق جميعهم، 

�لذين  يجازي  بهم،  و�إح�شانه  ب��ره  وم��ع 

�أح�شن  �ل�شاحلات  وعملو�  �آم��ن��و� 

عنهم  يكّفر  �أن���ه  وه��و  �جل����ز�ء، 

ويجزيهم  عملو�  �لذي  �أ�شو�أ 

�لذي  باأح�شن  �أج��ره��م 

فيقبل  يعملون،  كانو� 

�حل�شنات  م��ن  �لقليل 

�لو�حدة  عليها  ويثيب 

�إىل  �أم��ث��ال��ه��ا  ب��ع�����ش��ر 

�شبعمائة �شعف ويجزي 

�أو  مبثلها  �ل�شيئة  على 

ي��ع��ف��و وي�����ش��ف��ح، ك��م��ا ق��ال 

يظلم  ال   
ّ

�هلل �إن  ت��ع��اىل:{ 

ح�شنة  تك  و�إن  ذرة  مثقال 

لدنه  من  وي��وؤت  ي�شاعفها 

�أجرً� عظيما} ، وقال ههنا: 

لنكفرن  �ل�شاحلات  وعملو�  �آم��ن��و�  و�ل��ذي��ن   }

كانو�  �لذي  �أح�شن  ولنجزينهم  �شيئاتهم  عنهم 

يعملون} .

الطهارة والزكاة بال�صدقة 
يف �صهر رم�صان

من جوامع اخلري
من وحي �لنبوة

اإميانيةخــــــــــواطر

املكتبة الإ�سالمية
كتاب بلوغ الآمال من م�سطلح احلديث والرجال

اإعداد:�سماح خميلي

ال�شوق لأذان املغرب



من اأقوال ال�صاحلني
و�أن   ، �شينا  ال  لها  زينا  يكونو�  و�أن  نق�شا،  ال  �أّمتهم  يف  كماال  يكونو�  �أن  على  �ل�شباب  " ليحر�س 

ي�شيفو� �إىل تليد مكارمها طريفا ، و�إىل قدمي حما�شنها جديد�، و�أن ميحو� كل �شيئة ل�شلفهم 

بح�شنة، و�ل�شباب �ملحمدي �أحق �شباب �الأمم بال�شبق �إىل �حلياة ، و�الأخذ باأ�شباب �لقوة ، الأن لهم 

من دينهم حافز� �إىل ذلك ، ولهم يف دينهم على كل مكرمة دليل ، ولهم يف تاريخهم على كل دعوى يف 

�لفخار �شاهد" .                                                                                                        �ل�شيخ �لب�شري �الإبر�هيمي

ال�سيام ميكنهم  القلب  مر�سى  من    90%

زاوية من نور

كنوز ما بني الأذانني 

بالل ر�صي الله عنه..ال�صامد على العذاب

�ل�شالة،  على  حي  �ملنادي  ينادي  حينما 

َتحن  مُتْ عظيم  ند�ء  فهو  �لفالح،  على  حي 

��شتجابتها  �شرعة  مدى  عن  �لنفو�س  فيه 

ذل��ك،  يف  �خل��ل��ق  فيتفاوت  �ل��ن��د�ء،  ل��ه��ذ� 

طاعة  �إىل  م�شرعا  و�أج��اب  فاز  ملن  فهنيئا 

هذه  يف  عظيمة  كنوز�  يجد  وحينها  �هلل، 

تدور  لكنها  ح�شرها،  ي�شعب  �ال�شتجابة، 

على ثمر�ت عظيمة ت�شهم يف �شالح �لقلب 

وثباته.

�لنقاط  يف  کن��ز�  ع�شر  ثالثة  ودون���ك 

�لتالية وهي:

- دعاء �ملالئكة له باملغفرة )�للهم �غفر 

له(.

- دعاوؤهم له بالرحمة )�للهم �رحمه(.

- دعاوؤهم بقولهم: )�للهم تْب عليه(.

�شلِّ  )�ل��ل��ه��م  بقولهم:  ل��ه  دع��اوؤه��م   -

عليه(.

ى  دهَّ ُتوؤَ �لتي  �لر�تبة  �أو  �لنافلة،  �شالة   -

بني �الأذ�ن و�الإقامة، وهي مملوءة بالكنوز؛ 

و�ل�شجود،  و�لركوع  و�ل��دع��اء،  كالت�شبيح 

وغري ذلك.

يف  �لدعاء  فاإن  �الأذ�ن��ني،  بني  �لدعاء   -

�لنبي �شلى �هلل  ُير، د لقول  هذ� �لوقت ال 

�الأذ�ن  بني  يرد  ال  "�لدعاء  و�شلم:  عليه 

و�الإقامة"

و�رت��ي��اح  بطماأنينة  �ل�����ش��الة  �أد�ء   -

�لتبكري  ب��ه��ذ�  �لنف�س  �إن  حيث  وه���دوء، 

تهياأت لهذه �لعبادة �لعظيمة.

- قر�ءة ما تي�شر من �لقر�آن، ومن ف�شِل 

�هلل عز وجل �أن بكل حرف ع�شر ح�شنات.

- �إدر�ك ف�شيلة �ل�شف �الأول غالبا.

�الأوىل  �ل��ت��ك��ب��رية  ف�شيلة  �إدر�ك   -

)تكبرية �الإحر�م(.

يت�شف  بحيث  �الإم�����ام،  م��ن  �ل��ق��رب   -

ب�شفات �أويل �الأحالم و�لنهى.

- �أنك يف �شالة ما �نتظرَت �ل�شالة.

و�رتياح  قلبه،  يف  يجدها  طماأنينٌة   -

�لثمر�ت  م��ن  ذل���ك  غ��ري  �إىل  و���ش��ك��ي��ن��ة، 

�لعظيمة يف هذ� �لتبكري.

�إىل  حت�شيلها  يف  حتتاج  �لكنوز  وه��ذه 

�لنف�س  على  �ل�شلطان  وهي  عظيمة،  �شفة 

�لعمل  ذل���ك  ت��ع��ت��اد  وجم��اه��دت��ه��ا؛ ح��ت��ى 

�ل�شالح، ويكون �شجّية لها.

من  ع��ن��ه  ر���ش��ي �هلل  ك���ان 

وقد  �الإ�شالم،  �إىل  �ل�شابقني 

بكر  و�أب���ا  �هلل  ر���ش��ول  �أن  روي 

�إذ  كذلك  هما  فبينما  غار،  يف  �عتزال 

مر بهما بالل وهو يف غنم عبد �هلل بن جدعان، وبالل ُمولد 

من مولدي مكة. 

وكان لعبد �هلل مبكة مائة مملوك مولد، فلما بعث �هلل نبيه 

�أمر بهم فاأخرجو� من مكة �إال بالال يرعى عليه غنمه تلك 

فاأطلع ر�شول �هلل ر�أ�شه من ذلك �لغار، فقال: "يا ر�عي، هل 

من لنب؟" فقال بالل: ما يل �إال �شاة منها قوتي، فاإن �شئتما 

�آثرتكما بلبنها �ليوم فقال ر�شول �هلل: "ِ�يت بها".

�هلل  ر�شول  فاعتقلها  بقعبه  �هلل  ر�شول  فدعا  بها  فجاء 

فحلب يف �لقعب حتى مالأه ف�شرب حتى روي، ثم حلب حتى 

مالأه ف�شقى �أبا بكر، ثم �حتلب حتى مالأه ف�شقى بالال حتى 

يف  لك  "هل  قال:  ثم  كانت،  ما  �أحفل  وهي  �أر�شلها  ثم  روي، 

�الإ�شالم؟ فاإين ر�شول �هلل".. فاأ�شلم، وقال: "�كتم �إ�شالمك"، 

�أ�شعف لبنها، فقال له  ففعل و�ن�شرف بغنمه وبات بها وقد 

�أهله: لقد رعيت مرعى طيبا فعليك به فعاد �إليه ثالثة �أيام 

باإ�شالمه،  �مل�شركون  علم  حتى  �الإ�شالم،  ويتعلم  ي�شتقيهما 

فقامو� بتعذيبه �أ�شد �لعذ�ب.

�لنبوة،  مدر�شة  يف  وتعلم  عنه  �هلل  ر�شي  بالل  تربى  لقد 

ور�فق �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم كثري�، مما كان له �الأثر 

�لنبي  �كت�شف  ولقد  عنه  �هلل  ر�شي  �شخ�شيته  يف  �لكبري 

�أول  �أن يوؤذن، فكان  فاأمره  موهبته ومهارته و�شوته �لندي، 

موؤذن يف �الإ�شالم.

من  �أول  "كان  عنه:  �هلل  ر�شي  م�شعود  بن  �هلل  عبد  قال 

و�أمه  وعمار،  بكر،  و�أبو   ، �هلل  ر�شول  �شبعة:  �إ�شالمه  �أظهر 

فمنعه  �هلل  ر�شول  فاأما  و�مل��ق��د�د؛  وب��الل،  و�شهيب،  �شمية، 

فمنعه  عنه  �هلل  ر�شي  بكر  �أبو  و�أم��ا  طالب،  �أبي  بعمه  �هلل 

�هلل بقومه، و�أما �شائرهم فاأخذهم �مل�شركون و�أُلب�شو� �أدر�ع 

و�أتاهم  �إال  �أحد  منهم  فما  �ل�شم�س،  يف  و�شهروهم  �حلديد 

على ما �أر�دو� �إال بالل، فاإنه هانت عليه نف�شه يف �هلل، وهان 

على قومه فاأخذوه فاأعطوه �لولد�ن، فجعلو� يطوفون به يف 

�شعاب مكة وهو يقول: �أحد �أحد".

وكان �أمية بن خلف يخرجه �إذ� حميت �لظهرية فيطرحه 

على ظهره يف بطحاء مكة، ثم ياأمر بال�شخرة �لعظيمة على 

يكفر  �أو  ميوت  حتى  ذلك  على  ي��ز�ل  ال  يقول:  ثم  �شدره، 

مبحمد فيقول وهو يف ذلك: �أحد �أحد.

عن  قتادة،  �أب��ي  بن  �هلل  عبد  عن  ب�شنده،  �لبخاري  روى 

�ْشَت  �أبيه قال: �شرنا مع �لنبي ليلة، فقال بع�س �لقوم: لو َعَرّ

�ل�شالة"  عن  تنامو�  �أن  "�أخاف  ق��ال:  �هلل،  ر�شول  يا  بنا 

ظهره  بالل  و�أ�شند  فا�شطجعو�.  �أوقظكم،  �أن��ا  ب��الل:  قال 

طلع  وقد  �لنبي  فا�شتيقظ  فنام،  عيناه  فغلبته  ر�حلته  �إىل 

ما  قلت؟" ق��ال:  ما  �أي��ن  ب��الل،  "يا  فقال:  �ل�شم�س،  حاجب 

"�إن �هلل قب�س �أرو�حكم  �ألقيت علَيّ نومة مثلها قط،  قال: 

حني �شاء، وردها عليكم حني �شاء، يا بالل، ُقْم فاأذن بالنا�س 

بال�شالة".

وعن �أبي �شعيد �خلدري ر�شي �هلل عنه، عن بالل ر�شي �هلل 

عنه قال: قال ر�شول �هلل: "يا بالل، �ألق �هلل فقري� وال تلقه 

غنيا" قال: قلت: وكيف يل بذلك يا ر�شول �هلل؟ قال: "�إذ� 

رزقت فال تخباأ، و�إذ� �شئلت فال متنع"، قال: قلت: وكيف يل 

بذلك يا ر�شول �هلل؟ قال: "هو ذ�ك و�إال فالنار".

و�حز�ناه  �مر�أته:  نادت  عنه  �هلل  ر�شي  بالل  �حت�شر  ملا 

فقال: "و�طرباه غد� �ألقى �الأحبة حممد� وحزبه".

وقد مات ر�شي �هلل عنه بدم�شق �شنة ع�شرين، فدفن عند 

�لباب �ل�شغري يف مقربة دم�شق، وهو �بن ب�شع و�شتني �شنة.

منعته  "َرّب  فيقول:  ل�شاحبه،  ي�شفع  �ل�شيام 

فيه"..  ف�شفعني  بالنهار  و�ل�شهو�ت  �لطعام 

طاعة  �لطعام  عن  متتنع  ت�شوم  عندما  فاأنت 

ومتتنع  هلل،  طاعة  �ل�شر�ب  عن  ومتتنع  هلل، 

ياأتي  �ل�شيام  فهاهو  هلل..  طاعة  �ل�شهو�ت  عن 

�أمل  على  �شربت  م��ن  ي��ا  �هلل  عند  ل��ك  لي�شفع 

ت�شتهيه  مما  نف�شك  ومنعَت  و�لعط�س  �جل��وع 

طاعة هلل.

�ل�شيام  هو  ل�شاحبه  ي�شفع  �ل��ذي  و�ل�شيام 

وال  زور  وال  كذب  وال  َخٌب  �شَ حبه  َي�شْ مل  �لذي 

رفث وال ظلم وال عدو�ن..

�هلل  ر�شي  هريرة  �أبي  عن  �ل�شحيحني  ففي 

قال:  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ع��ن  عنه 

وال  يرفث  فال  �أحدكم  �شوم  يوم  كان  »...و�إذ� 

ي�شخب - وال يجهل -، فاإن �شابه �أحد �أو قاتله، 

فليقل: �إين �مروؤ �شائم«.

ر�شي  هريرة  �أب��ي  عن  �لبخاري  �شحيح  ويف 

�هلل عنه، قال: قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 

و�شلم: »من مل يَدْع قوَل �لزور و�لعمَل به، فلي�َس 

هلل حاجة يف �أن يدَع طعامه و�شر�به«.

على  فليحافظ  �ل�شيام،  �شفاعة  �أر�د  فمن 

�شيامه، وال ُيف�ِشْده باملنكر�ت، وال ُي�شيع �أجره 

فلَيْحفظ  �ل�شيام،  �شفاعة  �أر�د  ومن  بال�شيئات، 

ورجليه  يديه  وليكّف  ب�شره،  وليغ�ّس  ل�شانه، 

عن كل �شوء ومكروه.

ْم  يقول جابر ر�شي �هلل عنه: "�إذ� �شمت فلي�شُ

و�ملحارم،  �لكذب  عن  ول�شانك  وب�شرك  �شمعك 

ودع �أذى �جلار، وليكن عليك وقار و�شكينة، وال 

جتعْل يوَم �شوِمك ويوم فطرك �شو�ء".

�أر�د �شفاعة �ل�شيام، فليحب�س نف�شه عن  من 

�ل�شهو�ت، مما حرمه �هلل عز وجل على �ل�شائم 

على  تعاىل  �هلل  حرمه  مما  �أو  رم�شان،  نهار  يف 

�لعباد على �لدو�م.

فاترك �شهوتك طاعة هلل، لتحظى ب�شفاعة 

�أو لذة ق�شيتها يف  �شهوة  �أن كل  �ل�شيام، و�علم 

حر�م �شتفنى ويبقى �إثمها وذنبها.

ـ ما كفارة املفطر يف �سهر رم�سان، ولي�س عليه عذر؟
اأمني.ح العلمة
�لكفارة عند �ملالكية على �ملفطر يف رم�شان بدون عذر �أيا كان �شبب �الإفطار من جماع �أو �أكل �أو �شرب �أو 

�إنز�ل مني ب�شهوة، هي على �الآتي:

حترير رقبة، �أو �شيام �شهرين متتابعني، �أو �إطعام �شتني م�شكينا، و�ملفطر خمري بني �لثالثة.

�شهر رم�شان،  بها ديننا �حلنيف يف  �ألزمنا  �لتي  �ملباركة  �لفري�شة  ي�شتهني بهذه  �أن  �مل�شلم  ولي�س على 

�أو  �مللة  من  وتخرجه  ب�شاحبها  تهوي  قد  �لتي  و�لكبائر  و�لذنوب  �لهفو�ت  جتنب  على  �حلر�س  وعلينا 

يف  و�مل�شارعة  �الإمي��ان،  وتقوية  �لنفو�س  لتجديد  عظيمة  فر�شة  رم�شان  و�شهر  ذلك،  دون  فيما  توقعه 

�خلري�ت و�الجتهاد..ن�شاأل �هلل لنا ولكم �لعفاف و�لتقى و�لثبات و�ال�شتقامة. و�هلل �أعلم 

ال�سلطة تق�سي على خمول ما بعد الفطور
ين�شح خرب�ء �لتغذية بتناول �ل�شلطة يف رم�شان 

ع�شوية  معادن  من  يفقده  ما  عن  �جل�شم  لتعوي�س 

وعنا�شر غذ�ئية خالل فرتة �ل�شيام، و تناول طبق 

من �شلطة �خل�شرو�ت على وجبة �لفطور و�ل�شحور 

رم�شان  �شهر  خ��الل  �ل��ده��ون  خ�شارة  على  ي�شاعد 

الحتو�ء �خل�شرو�ت على ن�شبة قليلة من �ل�شعر�ت 

�حلر�رية وكمية كبرية من �ملياه �لتي ت�شرع عملية 

مما  �جل�شم  ن�شاط  من  �خل�شرو�ت  تعزز  و  �الأي�س 

دون  و�ملنزلية  �لوظيفية  �ملهام  �إنهاء  يف  ي�شاعد 

�ل�شلطة  طبق  يت�شمن  و�الإره���اق،  بالتعب  �ل�شعور 

كاخليار  �خل�����ش��رو�ت  م��ن  جمموعة  على  �ل�شحي 

و�لب�شل  و�لبقدون�س  و�خل�س  و�جل��زر  و�لطماطم 

و�لليمون.

و �خل�شرو�ت تتميز باحتو�ئها على ن�شبة كبرية 

بال�شبع  �ل�شعور  تعزز  �لتي  �لنباتية  �الأل��ي��اف  من 

�أطول مما ي�شاعد على  وتبقي �ملعدة ممتلئة لفرتة 

�لكبرية  بفو�ئدها  �الألياف  تتميز  �ل��وزن،و  خ�شارة 

نتيجة  �له�شم  عملية  حت�شن  فهي  �له�شمي،  للجهاز 

�لها�شمة،  �لع�شار�ت  �إف��ر�ز  على  �ملعدة  ت�شجيعها 

طبق  بتناول  �لتغذية  خ��رب�ء  بع�س  ين�شح  لهذ� 

من  للحماية  و�ل�شحور  �لفطور  وجبة  على  �شلطة 

�لوقوع يف م�شكالت ع�شر �له�شم و�الإم�شاك، وكذلك 

حتمي �ل�شلطة من �ل�شعور بالتخمة و�النتفاخ الأنها 

باحتو�ئها  �ل�شلطة  تتميز  �له�شم  و�شهلة  خفيفة 

�حلر�رية  �ل�شعر�ت  من  للغاية  قليلة  كمية  على 

�ل�شمنة  �أخ�شائيي  ي�شعها  قيود  توجد  فال  لذلك 

عند تناولها.

بعد  بالك�شل  �ل�شعور  من  �لنا�س  من  �لكثري  يعاين 

�لفطور  وجبات  �لفطور،  وجبة  تناول  من  �النتهاء 

�لتي حتتوي على كمية كبرية من �الأغذية �لد�شمة 

يحول  �لدماغ  الأن  �خلمول  على  ت�شجع  و�حللويات 

�لدم �إىل �ملعدة عند تناول وجبة د�شمة لي�شاعدها 

على ه�شم �لطعام، �أما �خل�شرو�ت فهي خفيفة على 

�ملعدة وال ت�شتدعي جمهود كبري من �جل�شم له�شمها 

الحتو�ئها على ن�شبة قليلة من �ل�شعر�ت �حلر�رية 

و ت�شاعد �جل�شم على بذل جمهود بدين وعقلي دون 

�ل�شعور بتعب وك�شب وزن ز�ئد ين�شح خرب�ء �لتغذية 

يف  �لفطور  وجبة  بد�ية  يف  �ل�شلطة  طبق  بتناول 

رم�شان للتقليل من كميات �لطعام �الأخرى.

على  حتتوي  ال  باأنها  �خل�شر�ء  �ل�شلطة  تتميز 

فمن  لذلك   ، �حلر�رية  �ل�شعر�ت  من  كبرية  كمية 

�ل�شعور  دون  تناولها  من  �ل�شخ�س  يكرث  �أن  �ملمكن 

يقوم  �ل���ذي  بالرجيم  �شت�شر  �أن��ه��ا  م��ن  ب��اخل��وف 

باإتباعه .

يح�شل  �أن  �لرجيم  يتبع  �لذي  �ل�شخ�س  يحتاج 

حتى  �ملعادن  و  �لفيتامينات  من  منا�شبة  كمية  على 

يتمكن من �لقيام بوظائفه �حليوية ب�شكل طبيعي ، 

و تقوم �ل�شلطة �خل�شر�ء مبد �جل�شم باحتياجاته 

من �لفيتامينات دون �إك�شابه مزيد� من �لوزن .

�جلهاز  م�شاعدة  على  �خل�شر�ء  �ل�شلطة  وتعمل 

�له�شمي يف �لقيام بوظائفه ب�شكل فعال ، كما تعالج 

�الإ�شابة باالإم�شاك و حت�شن من عملية �له�شم ، مما 

يجعل �جل�شم يف حالة �شحية.

من  كبرية  ن�شبة  على  �خل�شر�ء  �ل�شلطة  حتتوي 

من  �جل�شم  وقاية  على  ي�شاعد  �ل��ذي  �ملغني�شيوم 

قدرته  �إىل  باالإ�شافة   ، �ل�شكري  مبر�س  �الإ�شابة 

على معاجلة �مل�شابني بهذ� �ملر�س ، و �شرعة �ل�شفاء 

منه.

�ملرتفع  �ل��دم  ب�شغط  م�شابا  �ل�شخ�س  ك��ان  �إذ� 

�خل�شر�ء  �ل�شلطة  ت��ن��اول  م��ن  يكرث  �أن  فيمكنه 

�خلالية من �مللح ، حيث ي�شاعد هذ� �الأمر يف خف�س 

�شغط �لدم �ملرتفع و تنظيمه ب�شكل جيد .

من  �ل��ع��دي��د  على  �خل�����ش��ر�ء  �ل�شلطة  حت��ت��وي 

�حل�شول  على  �ل�شخ�س  ت�شاعد  �لتي  �لفيتامينات 

على مز�ج جيد وحتد من حاالت �لقلق و �لتوتر كما 

�أنها ت�شاهم يف عالج �الأرق.

يف كل عام ومع حلول �شهر رم�شان �ملبارك، تكرث �الأ�شئلة 

و�ال�شتف�شار�ت حول �شيام مر�شى �لقلب يف �ل�شهر �لكرمي، 

و�إن كان له تاأثري�ت �شلبية عليهم.

من  جمموعة  ي�شمل  �شائع  م�شطلح  ه��و  �لقلب  م��ر���س 

�أبرز تلك  �لقلب؛ ولعل  �لتي ت�شيب  �الأمر��س و�العتالالت 

�لتاجية، و�عتالل  �ل�شر�يني  �الأمر��س و�العتالالت مر�س 

ع�شلة �لقلب، و�عتالل �شمامات �لقلب.

بها  ين�شح  ال  �لتي  �لقلب  �أم��ر����س  م��ن  ح��االت  فهناك 

�حلادة  �لقلب  �أمر��س  جمموعة  ومنها  بال�شيام؛  للمر�شى 

و�أبرزها �جللطة �لقلبية و�لذبحة �ل�شدرية، وق�شور ع�شلة 

�لقلب و�لتهاب �شغاف وع�شلة �لقلب �حلادة، باالإ�شافة �إىل 

�عتالالت �ل�شمامات �حلادة.

�أخ���رى م��ن �الأم��ر����س و�الع��ت��الالت  وه��ن��اك جمموعة 

�لقلب  �أم��ر����س  منها  بها؛  �مل�شابني  ب�شيام  ُين�شح  ال  �لتي 

ت�شيق  من  يعانون  �لذين  و�ملر�شى  �مل�شتقرة،  وغري  �ملزمنة 

عند  �ل�شدرية  �لذبحة  لنوبات  ويتعر�شون  �ل�شر�يني  يف 

ق�شور�  يعانون  �لذين  �ملر�شى  وكذلك  جهد،  باأقل  قيامهم 

�شديد� يف ع�شلة �لقلب من �لدرجة �لثالثة و�لر�بعة �لتي 

ي�شاحبها �شيق يف �لتنف�س.

من  يعانون  �لذين  �لقلب  مر�شى  ب�شيام  ين�شح  ال  و�أي�شا 

�أجريت  �لذين  و�ملر�شى  �خلطرة،  �لقلب  نب�س  ��شطر�بات 

�ل�شوم،  �شهر  بدء  من  �شهرين  قبل  مفتوح  قلب  عملية  لهم 

قبل  حادة  قلبية  جللطة  تعر�شو�  �لذين  �ملر�شى  وكذلك 

�ملر�شى  ب�شيام  ين�شح  ال  كما  رم�شان،  �شهر  بد�ية  من  �شهر 

�الأيام  خالل  للقلب  �لق�شطرة  عملية  لهم  �أجريت  �لذين 

كميات  ل�شرب  �ملر�شى  حاجة  ب�شبب  وذلك  �الأوىل  �لثالثة 

كبرية من �ملاء، ليتم �إخر�ج �ملادة �مللونة من �جل�شم.

�الأكل  يف  �الإف��ر�ط  عدم  ب�شرورة  �لقلب  مر�شى  وين�شح 

 ، ت�شرفو�"  وال  و����ش��رب��و�  "وكلو�  �الإف��ط��ار  وجبة  خ��الل 

وتق�شيم �لطعام يف �لفرتة �ملمتدة بني وقت �الإفطار ووقت 

ببدء  �أي�شا  وين�شح  خفيفة،  وجبات  عدة  على  �الإم�شاك 

جتنبا  �ملثلجات  عن  و�البتعاد  د�فئ  بح�شاء  �الإفطار  طعام 

حلدوث تقل�شات و�آالم معوية.

�مللح  من  �لتقليل  ���ش��رورة  على  �ملتخ�ش�شون  �شدد  وق��د 

و�لتو�بل و�ملخلالت؛ وذلك لتجنب حدوث وذمات يف �لرئة 

و�ل�شاقني، و�الإكثار من �خل�شر�و�ت و�لفو�كه، و�البتعاد عن 

�لوجبات �لد�شمة حتى ال يت�شبب ذلك باإرهاق ع�شلة �لقلب 

و�لدورة �لدموية، وهو ما يعر�س �ملري�س لالإ�شابة بجلطة 

قلبية وذبحة �شدرية.

فوائد ال�شيام ملر�شى القلب
كامل،  ب�شكل  حدودها  نعلم  ال  كثرية  فو�ئد  لل�شيام  �إن 

عليه  �هلل  �شلى  �لكرمي  �لنبي  ق��ول  خ��الل  من  بها  ونوؤمن 

و�شلم: "�شومو� ت�شحو�"، ولعل �أهم تلك �لفو�ئد ��شرت�حة 

ع�شلة �لقلب وحت�شني �أد�ئها خالل �ل�شيام؛ �إذ تعد ��شرت�حة 

�جلهاز �له�شمي يف �لنهار ��شرت�حًة للقلب وتقليال من �جلهد 

و�لبالغة  و�الأم��ع��اء،  �ملعدة  �إىل  �ل��دم  �شخ  يف  يبذله  �ل��ذي 

ن�شبته %10 من �إجمايل ما ي�شخه �لقلب للج�شم.

على  يعمل  �ل�شيام  �أن  �إىل  �لعلمية  �لدر��شات  ت�شري  كما 

تقليل مادة "�لهومو�شي�شتني" يف �لدم، �إذ يوؤدي �رتفاع ن�شبة 

�لقلب و�الأوعية  باأمر��س  �إىل �الإ�شابة  �لدم  �ملادة يف  هذه 

�لدموية، باالإ�شافة �إىل ذلك، ت�شري بع�س �لدر��شات �لطبية 

ن�شبة حاالت �الإ�شابة بجلطات  �أن هناك �نخفا�شا يف  �إىل 

�لقلب خالل �شهر رم�شان �ملبارك، مقارنة بن�شبة �الإ�شابات 

خالل بقية �ل�شهور من �ل�شنة.

ن�شبة  زي��ادة يف  �ل��در����ش��ات، وج��ود  كما تبني من خ��الل 

ب�شبب  �ل��دم  يف  �لكثافة(  )�لعايل  �حلميد  �لكولي�شرتول 

وكذلك  �ل�شار،  �لكولي�شرتول  ن�شبة  و�نخفا�س  �ل�شيام، 

�نخفا�س ن�شبة �لدهون �لثالثية.

ي���������������س�������ت�������ف�������ت�������ون�������ك
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�للهم �أهدنا، �للهم �أهدنا، �للهم �أهدنا هد�ية ال نرتد بعدها �أبد� و�أ�شعدنا �شعادة ال ن�شقى بعدها �أبد� و�أنزل علينا 

رحمتك، �للهم ما نخ�شاه �أن يكون �شعبا هونه وما نخ�شاه �أن يكون ع�شري� ي�شره وما نخ�شاه �أن يكون �شر� �جعل لنا 

فيه خري� وال جتعلنا نخ�شى �شو�ك، �للهم ب�شرنا باخلري كما ب�شرت يعقوب بيو�شف وب�شرنا بالفرح كما ب�شرت زكريا 

بيحيى، �للهم ب�شرنا مبا ننتظره منك و�أنت خري �ملب�شرين، يا و��شع �لعطاء ندعوك �أن تطهرنا من جميع �ل�شيئات و �أن 

ترفعنا عندك �أعلى �لدرجات و �أن تبلغنا �أق�شى �لغايات من جميع �خلري�ت يف �حلياة و بعد �ملمات. �آمني

اأدعوين 
ا�ستجب 

لكم

واذكروا نعمة اهلل

ذكر الأولني

�سفاعة ال�سيام
يف مدر�سة ال�سيام



الأ�ستاذ "اأ�سامة بن عزيز" لـ"الأورا�س نيوز"

يف جولة ل�سوق الفالح بطريق حملة بباتنة

م�سجد زاوية ال�سيخ ال�سهيد علي بن عبد الواحد..

مع الطبيبة العامة �سمية مدور: 

على  �سمية"  "مدور  العامة  الطبية  اأكدت 

�سرورة مراعاة ال�سائمني لرطوبة اجل�سم 

ــار مــن �ــســرب املـــاء اأثناء  مــن خــالل االإكــث

كل  وتــنــاول  وال�سحور  ــار  ــط االإف وجــبــات 

ن�سحت  كما  بكرثة  واحل�ساء  الفواكه  من 

وجبة  على  والد�سوم  ال�سكريات  بتجنب 

ذلك  ويــتــزامــن  للعط�ص  جتنبا  ال�سحور، 

ي�ستوجب  ما  احلــرارة  درجــات  ارتفاع  مع 

يف  ــذروة  ال �ساعات  جتنب  ال�سائمني  على 

رم�سان.

جتنبه  ال�سائمني  على  يجب  ما  ذكرت  كما 

�سحة  على  بال�سر  تعود  �سلبية  عادات  من 

كعدم  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  ال�سائمني 

اإجهاد اجل�سم باملجهود الع�سلي واالعتدال 

عديد  تناول  يف  املبالغة  وعــدم  االأكــل  يف 

امل�سبعة  االأ�سناف من االأطعمة كاحللويات 

ال�سعور  متنح  الأنها  والدهون  بال�سكريات 

بالعط�ص واجلوع والتعب ون�سحت با�ستهالك 

كل ما هو مفيد وي�ساعد على اال�ستمرار يف 

ال�سيام كالفواكه الطبيعية التي تعمل على 

اإ�سافة  ال�سيام  ترطيب اجل�سم طول فرتة 

بني  ما  فرتة  يف  كاملاء  ال�سوائل  تناول  اإىل 

نق�ص  يعو�ص  ذلك  الأن  وال�سحور  الفطور 

اجل�سم من ال�سوائل والفيتامينات واملعادن 

ال�سوم  �ساعات  مع  اجل�سم  يفقدها  التي 

وذكرت اأهمية تناول ال�سربة كونها م�سدر 

املغذية  واملعادن  الفيتامينات  بعديد  غني 

�سرورة  اإىل  املتحدثة  ونبهت  للج�سم، 

الن�سويات  وتفادي  ال�سحور  وجبة  مراعاة 

وال�سكريات..

ي�ساب  قــد  ال�سيام  فــرتة  لــطــول  ونــظــرا 

ال�سائم بعوار�ص الدوار وعدم القدرة على 

اأ�سبابه  ح�سبما ذكرته  االتزان وتتلخ�ص 

ال�سغط  اإىل هبوط  العامة مدور  الطبيبة 

ال�سيام  جراء  اجل�سم  يف  ال�سكري  ون�سبة 

اإىل  ــارت  ــس واأ� لل�سوائل  اجل�سم  وخ�سارة 

ن�سحت  كما  كبري  جهد  بذل  عدم  �سرورة 

امل�سنني واالأطفال ممن يداومون على تناول 

على  املحافظة  �سرورة  اإىل  معينة  اأدويــة 

اأوقاتها مع وجبات االإفطار وال�سحور.

يتجه كل �سباح معلم االبتدائي "اأ�سامة 

بن عبد العزيز" اإىل املدر�سة اأين يزاول 

عمله فهو يق�سي معظم وقته بني املدر�سة 

وبني تالميذه، كما اأنه يعمل على جت�سيد 

العديد من الربامج التي �سطرها مبنا�سبة 

اإميانيات  عن  كاحلديث  الف�سيل  ال�سهر 

يجب  ما  ال�سهر،  وروحانية 

فعله  يجب  ال  ومــا  فعله 

كلما �سنحت له الفر�سة 

كل  يكون  اأن  يجب  كما 

يتما�سى  مــا  وفــق  ذلــك 

العقلي  املــ�ــســتــوى  مـــع 

اإىل  للتلميذ،  والــفــكــري 

اأن�سطة  برجمته  جانب 

الرتكيز  مــع  االأ�ــســغــال 

�سهر  رمـــزيـــة  ــى  عــل

واأهميته  رمــ�ــســان 

ــا  ــن ــع ــم ــت جم يف 

اجلزائري.

برناجمه  اأمــا 

خالل  اليومي 

بعد  رمـــ�ـــســـان 

العمل  االنتهاء من 

"اأ�سامة  قـــــال 

اأنـــه   عزيز"  بـــن 

بــعــد اأخــــذ قــ�ــســط من 

الراحة، يتوجه اإىل ال�سوق ل�سراء اأهم 

ما حتتاجه العائلة، ثم اجلري قبل �سالة 

املدينة   خــارج  ون�سف  ب�ساعة  املــغــرب 

�سهرا  رم�سان  يعترب  حيث  ريا�سي  كونه 

الروحية  الريا�سة  بني  يجمع  ف�سيال 

تختار  النا�ص  من  فالكثري  واجل�سدية 

للخمول  ال�سهر  هذا  خالل  عطلة  اأخــذ 

اأن  تعرف  ال  الفئة  هــذه  لكن  والك�سل 

جماهدة  دون  تكتمل  ال  احلقيقة  املتعة 

النف�ص وحثها على العمل والعبادة وكذا 

الدين  بتعاليم  اجلــديــد  اجليل  تعليم 

يف  والت�سرف  التعامل  وكيفية  والقراآن 

وكذا  املــواقــف  خمتلف  يف  ال�سهر  هــذا 

جماهدة النف�ص لالبتعاد عن الفواح�ص 

ك�سب  على  والعمل  ال�سيئة  واالأعــمــال 

املزيد من احل�سنات وجت�سيد اخلري اأينما 

حلوا.

اأي�سا عن حبه لالأكل  اأ�سامة  كما حتدث 

بدل  اخل�سر  ح�ساء  يف�سل  فهو  ال�سحي 

امل�سجد  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  ال�سوربة 

امل�ساجد  اأبعد  يف  الرتاويح   �سالة  الأداء 

ممار�سة  وكذا  االأجر  م�ساعفة  اأجل  من 

عملية  على  ت�ساعده  التي  امل�سي  ريا�سة 

اله�سم، يف حني يق�سي �سهراته مثل بقية 

والتح�سري  االأ�سدقاء  لقاء  بني  ال�سباب 

لدرو�ص تالمذته لليوم املوايل.

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

علي  ال�سيخ  زاوية  م�سجد  يعترب 

احلامة  بقرية  الواحد  عبد  بن 

ال�سهرية  بوطالب  جبال  و�سط 

التابعة لدائرة �سالح باي جنوب 

تابعة  ــت  ــان )ك �سطيف  ـــة  والي

وعني  اآزال  عني  لدائرتي  اأي�سا 

وملان( من الزوايا التي �ساهمت يف 

الغا�سم وكان  حماربة اال�ستعمار 

لها دور علمي وثوري، وهو �سرح 

تــربــوي خريي  ديــنــي  ذو طــابــع 

ال�سيخ  الــ�ــســويف  الــعــامل  اأ�س�سه 

ال�سهيد علي بن عبد الواحد اأحد 

قادة ثورة احلاج املقراين وال�سيخ 

وينتهي   ،1860 �سنة  ـــداد  احل

الوثائق  ح�سب  الــ�ــســيــخ  ن�سب 

املوجودة  واملخطوطات  واملراجع 

بن  م�سي�ص  بن  ال�سالم  عبد  اإىل 

بن  حمزة  بن  علي  بن  بكر  اأبــي 

بن  مــروان  بن  �سالمة  بن  عي�سى 

بن  حممد  بــن  علي  بــن  حــيــدرة 

حمــّمــد بــن اأحــمــد بــن عبد اهلل 

اإدري�ص  بن  االأ�سغر  اإدريــ�ــص  بن 

بن  الكامل   اهلل  عبد  بن  االأكــرب 

احل�سن املثّنى بن احل�سن ال�ّسبط 

ر�سي اهلل عنه بن علّي اأ�سد اهلل 

اأبي  بن  وجهه  اهلل  كّرم  ور�سوله 

طالـب الها�سمي القر�سي .

وتتبع زاوية ال�سيخ علي بن عبد 

اخللوتية  الــطــريــقــة  الـــواحـــد 

وتقول  الت�سوفية  الرحمانية 

الروايات اأن ال�سيخ علي بن عبد 

الواحد نقل هذه الطريقة رفقة 

احل�سني  بن  الــقــادر  عبد  ال�سيخ 

طولقة  بــرج  منطقة  من  قــادري 

بب�سكرة عن اأحد �سيوخ الطريقة 

ــو حممد بــن عــزوز  االأفــــذاذ وه

من  منهجها  الطريقة  وت�ستمد 

النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن 

وال�سعوذة  الــدجــل  عــن  بــعــيــدا 

واخلرافة ومظاهر ال�سرك.

ــوؤون  ــس ـــرف عــلــى تــ�ــســيــري � ـــس واأ�

�سيوخ  تاأ�سي�سها  منذ  ــزاويــة  ال

ينحدرون من �ساللة عبد الواحد 

يتوارثون رئا�ستها واإدارة �سوؤونها 

وفق االأعراف والتقاليد وي�سرتط 

الكرمي  القراآن  حفظ  ال�سيخ  يف 

ال�سريف  ــوي  ــب ــن ال واحلـــديـــث 

واالإملام بالعلوم ال�سرعية كالفقه 

ات�سافه  على  عــالوة  والعقيدة 

مبكارم االأخالق كال�سدق وح�سن 

املــعــامــلــة والــ�ــســجــاعــة والــكــرم 

على  والعطف  بال�سعفاء  والرفق 

اإىل  اإ�سافة  وامل�ساكني  االأيــتــام 

االجتماعية  الــعــالقــات  متانة 

جاورها،  ومــا  املنطقة  بــاأعــيــان 

الــزاويــة خدمات  وقــدمــت هــذه 

جليلة يف خمتلف نواحي احلياة 

مـــن خــــالل حتــفــيــظ الـــقـــراآن 

الكرمي لعدد معترب من املواطنني 

وبوطالب  احلامة  من  الوافدين 

برج  وبي�ساء  وعــداوة  واحلمام 

اإىل  اإ�سافة  املناطق  من  وغريها 

تعليم احلديث وال�سرية وخمتلف 

العلوم اللغوية على �سكل حتفيظ 

ابن  كاألفية  واملــتــون  ــز  االأراجــي

مالك يف اللغة واألفية ابن عا�سر 

اإيواء الع�سرات من  يف الفقه، مع 

امل�ساكني والغرباء وذوي العاهات 

املبيت  الزاوية  لهم  توفر  حيث 

الوفاة  حتى  والطعام  وامللب�ص 

الّزاوية  �سيخ  قيام  اإىل  اإ�سافة 

بفك اخل�سومات وعقد الزيجات، 

املدر�سة  معلمي  ا�ستقبال  وكــذا 

�سنة  باحلامة  املقامة  الفرن�سية 

لهم. غرفة  وتخ�سي�ص   1903
وتتاألف الزاوية من عدة مرافق 

ذلك  ــن  وم ــام  ه دور  منها  ولــكــل 

فيها  توؤّدى  كبرية  وقاعة  امل�سلى 

ال�سلوات اخلم�ص، حيث يوؤم �سيخ 

الزاوية الطلبة واملقيمني اإ�سافة 

حارة  من  القادمني  امل�سلني  اإىل 

واحلـــارات  الــواحــد  عبد  اأوالد 

املعمرة  توجد  كما  لها،  املجاورة 

وهي عبارة عن حجرة يتم فيها 

حتفيظ القراآن الكرمي، مفرو�سة 

ال�سوف،  اأو  احللفاء  من  بب�ساط 

ويتم  عليه،  الــطــالب  ويجل�ص 

اخل�سبية  ــــواح  االأل مــن  احلــفــظ 

حيث تكتب االآيات القراآنية بعد 

املعلم،  اإمالئها م�سافهة من طرف 

با�ستعمال  اللوحة  على  وتــدون 

مادة  وهــو  ال�سمغ  ومــادة  ــرياع  ال

ت�سبه احلرب ال�سيني، حيث يقراأ 

الطلبة االآيات مرارا حتى حتفظ 

ثم تعر�ص على املعلم الذي ي�سمح 

مبــحــوهــا وكــتــابــة اآيــــات اأخـــرى 

القراآن  حفظ  اإمتــام  اإىل  وهكذا 

اأ�سبوعية  ح�سة  وتخ�س�ص  كله، 

مت  مــا  ملراجعة  التكرار  ت�سمى 

حفظه خالل اأيام االأ�سبوع.

اأي�سا  املـــوجـــودة  املــرافــق  ومـــن 

يقيم  �سغرية  غرفة  وهي  اخللوة 

ينام  وفيها  ــة،  ــزاوي ال �سيخ  بها 

ويقوم الليل متعبدا هلل، وحتتوي 

على  تدل  ب�سيطة  اأغرا�ص  على 

زهد ال�سيخ وتوا�سعه، كما توجد 

غرفة  وهــي  ال�سيوف  دار  اأي�سا 

جمهزة باأ�سرة واأرائك فيها يقيم 

اإىل  باالإ�سافة  الزاوية،  �سيوف 

ــص وهـــي جمــمــوعــة من  ــو� ــب احل

مت  والب�ساتني  االأر�سية  القطع 

اأمالك  من  وهــي  للزاوية  وقفها 

العائلة اأو هبات قدمها املح�سنون 

الّزاوية  تزود  وكانت  للزاويـة، 

بالفواكه واحلبوب واخل�سر التي 

واملريدين  املقيمني  على  تـــوزع 

والطلبة.

مر  على  ــة  ــزاوي ال وا�ستطاعت 

ال�سنوات اأن تقدم خدمات جليلة 

فكانت  وغريهم،  املنطقة  ل�سكان 

لن�سر  ومــدر�ــســة  للعبادة  مكانا 

الكرمي  القراآن  وحتفيظ  العلوم 

ــغــربــاء،  وال للم�ساكني  ومـــــاأوى 

ــدا لــ�ــســيــوف احلـــامـــة ،  ومــقــ�ــس

اأبناء  مــن  الكثري  منها  وتــخــرج 

القرية و القرى املجاورة لها .

حفيظة.ب

�سميحة.ع

نفقاتــه  يوجــه  امل�ســتهلك  يــزال  ال 

ال�ســتهالك املواد الغذائية كاخل�ســر 

االأ�ســعار  يتفقــد  بحيــث  والفواكــه 

ويعايــن النوعيــة وذلــك ما �ســهدناه 

اأثناء جوالتنا يف �سوق الفالح طريق 

اإقبــاال ملحوظــا  مل�ســنا  اأيــن  حملــة، 

تزامــن مع ليلة ن�ســف �ســهر رم�ســان، 

املو�ســمية  الفواكــه  بع�ــص  فدخــول 

ا�ســتنزافا  امل�ســتهلك  فيهــا  وجــد 

للجيــوب فدخول امل�ســم�ص والزعرور 

ب�سعر ملتهب بلغ �سعرهما 300دج، يف 

حني و�سل �ســعر التفاح االأكرث جودة 

200دج، الليمون  600دج، الفراولة 
االأحمــر قدر  البطيــخ  اأمــا  220دج، 

ثمنه ب 550دج.

فيمــا القت االأ�ســعار املتعلقة باملائدة 

الرم�ســانية انخفا�ســا اإىل م�ستويات 

علــى  الوقــوف  كان  حيــث  مقبولــة 

�ســعر البطاطــا نظــرا لكونها وا�ســعة 

اال�ســتهالك تــراوح  �ســعرها  مابــني 

45دج اإىل 50دج، الطماطم 100دج، 
50اإىل  مــن  الفلفــل  35دج،  الب�ســل 

60دج، الثوم 40دج، الكو�سة 50دج، 
50دج،  اإىل  �ســعرها  و�ســل  بذجنــان 

ال�سالطة 100دج، وقد عرفت  اأ�سعار 

الأنــواع خمتلفة من التمور انخفا�ســا 

يف �ســعرها تراوح مابني 300 دج اإىل 

400دج.
وبالن�سبة الأ�سعار اللحوم البي�ساء بلغ 

�ســعر كيلو الدجــاج غري املذبــوح اإىل 

230دج، فيما قدر �سعر كيلو الدجاج 
اأ�ســعار  وو�ســلت  240دج،  املذبــوح 

اللحوم احلمراء اإىل 1000دج.

اأ�سعار ميكن القول باأنها اأ�ساعت حالة 

من الطماأنينة بني امل�ستهلكني تنا�سب 

يف الغالــب �ســعر اخل�ســر مــع القــدرة 

غالبيــة  اكتفــى  فيمــا  ال�ســرائية، 

بع�ــص  علــى  االإقبــال  يف  امل�ســتهلكني 

اأ�ســناف الفواكــه التي تعد اأ�ســعارها 

يف متناول املواطن الب�سيط على غرار 

االأنــواع االأخرى التي �ســرع يف جنيها 

اإقبــاال  الغــالء  يف  لفرطهــا  �ســهدت 

حمت�سما. 

دورة يف �ل�ضوق

اأ�صعار اخل�صر تنخف�س اإىل م�صتويات مقبولة وفواكه 
مو�صمية تدخل باأ�صعار ملتهبة

منارة للرتبية والتعليم القراآين منذ العهد ال�صتعماري 

حفيظة.ب

بعــد التقاعــد الواحــد الزم يحو�ــص علــى 

وظيفــة جديدة ...تلقــاه من اول �ســهرية 

علــى  �ســايف  واحــد  ا�ســبوع  مــرور  وبعــد 

يف  يبــذل  قبلهــا  كان  واإن  احلديــدة.... 

االر�ــص  جهــود جهيــدة... ويحفــر حتــت 

او يبنــي حيــوط عندهــا اعمــار عتيدة... 

حالو ي�ســبه يف الطالب يل ما لقى وين يدق 

يقلبهــا  التمرميــدة...  يف  وعاي�ــص  البــاب 

�ســي�ص بي�ــص وقعــدات احلايريــن يحو�ــص 

على التفرهيدة... ين�ســي روحو ال�ســايعة 

بني املطالــب الكثرية لقاها وحيدة... حتى 

من را�ســو دار كوب التك�ســريدة .... الهدف 

تاعــو مــن يــوم توظــف البحث عــن احلياة 

ال�ســعيدة... ومن م�ساكل العمل ظل ي�ستنى 

التقاعــد مــا عا�ص يــوم عادي طــول يخمم 

كيف العادة ولعويــدة... ويل زاد على رايو 

التالــف االآراء ال�ســديدة... اخــدم قي�ــص 

دراهمــك وما تــدي حتى مزيــة تخليدة... 

العــربة ماهي�ــص بال�ســهادات واالنتقــادات 

بل بالفرنكات وال�ســهرية املجيدة.... هذا 

وا�ــص راه يخمم رم�ســان اليوم بعد ما نكدت 

عليها االيام �سر تنكيدة..

امل�ســايب تعلــم البنــادم كل يــوم در�ــص مــن 

الدرو�ــص.... الزملــو يخــرج مــن ازمتــو يل 

�سنعت منو ان�ســان متعو�ص... اليوم حمتاج 

يعلــق فــوق را�ســو فانو�ــص... ويبــدل حالو 

ويح�ســن من و�سعو واحوالو قبل ما يتن�سب 

يف احلومــة منحو�ص... جــات يف بالو مهنة 

جديدة ما حتتاج تعب وال جمهود وتوفرلو 

الفلو�ــص... يبيع فاكهة معروفــة ومتوفرة 

وحمبوبة للغني والفقــري املعفو�ص... لونها 

ا�ســفر ي�سر النا�سرين وا�ســمها الفقو�ص... 

يعول على برويطة قدمية ما حتتاج ملازوت 

حاجــة  عرتو�ــص...  قــوة  وال  بنزيــن  وال 

تقليديــة من تراث اجلــدود عليها 

ربــي يبعد العني خم�ســة وخمو�ص... 

بــدا رم�ســان ب�ســم اهلل بعــد الع�ســر وقــت 

جتمــع النا�ص لل�ســالة ومنها الت�ســوق يفتح 

الكور�ــص... مــع بيعة وبيعتني بدا يح�ســب 

لفلو�ــص... وال�ســحكة خارجــة مــن عينيه 

�ســايي راحت يامات الغم وال�ســعد املتعو�ص 

... ت�ســحكلو ليــام من جديد وين�ســى وقت 

يل �ســار مرخو�ص... يجيب الدورو بذراعو 

وعــرق جبينــو ويــاكل خبــز مالــح ما�ســي 

م�سو�ص... احلظ هذي املرة ما�ساعفو�ص... 

خرجو ليه امن البلدية وقالولو ممنوع تبيع 

هنــا يــا املقعو�ــص... هذي جتارة فو�ســوية 

تف�ســد الوجــه احل�ســري للبــالد ول�ســحة 

امل�ســتهلك تدو�ــص... اليــوم برويطتك ملك 

الدولة ونزيدو ن�سيزيولك الفقو�ص... روح 

�سوفلك خدمة نظيفة ياك متقاعد وتهز يف 

�سهرية وفلو�ص...

�سل�سلة رم�سان بني ال�سامي واجليعان...

�سيزاولو .... الفقو�س
بقلم: بوبري  نوارة 

الفواكه وتناول  ال�صوائل  ا�صتهلك  "�صرورة 
 لرتطيب اجل�صم يف رم�صان" 

م�صتواهم  وفق  الدين  لأ�صول  التلميذ  "تلقني 
الفكري اأبرز املهام يف رم�صان"

ال�ضحة يف رم�ضان

بيوت الرحمن

�ضخ�ضيات �ضائمة

فيِه دع�����������اء ����َرْح  ا�����شْ َو   ، اخل��ا���ش��ع��نَي  ط���اع���َة  ف��ي��ِه  اْرُزْق����ن����ي  اَل���ّل���ُه���مَّ 
���دري ِب���ان���ابَ���ِة املُ��ْخ��ِب��ت��نَي ، ِب���اأم���اِن���َك ي����ااأم����اَن اخل��ائ��ف��نَي . ����شَ

قيل لبع�ص احلمقى: كيف �سنعتم يف رم�سان ؟

فاأجابوا: اجتمعنا ثالثني رجاًل ف�سمناه يوما واحدًا .

النور يا النور و النور عينيا 

طبطبوا على الباب و جابو 

يل اللي عزيز عليا راين 

نتمنى من ربي يجي يطلب 

يدي من ماليا . 
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اأعقد واأنوي وزين فالك

ميكن اإ�سافة 

قليل من اخلمرية 

الكيميائية اإىل 

املاء، فاإذا اأحدث 

فورانا فاإنها 

�ساحلة، اأما 

اإذا مل 

يحدث 

هذا 

التفاعل 

فهذا دليل على 

انتهاء �سالحيتها. 
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الأ�ستاذ "اأ�سامة بن عزيز" لـ"الأورا�س نيوز"

يف جولة ل�سوق الفالح بطريق حملة بباتنة

م�سجد زاوية ال�سيخ ال�سهيد علي بن عبد الواحد..

مع الطبيبة العامة �سمية مدور: 

على  �سمية"  "مدور  العامة  الطبية  اأكدت 

�سرورة مراعاة ال�سائمني لرطوبة اجل�سم 

ــار مــن �ــســرب املـــاء اأثناء  مــن خــالل االإكــث

كل  وتــنــاول  وال�سحور  ــار  ــط االإف وجــبــات 

ن�سحت  كما  بكرثة  واحل�ساء  الفواكه  من 

وجبة  على  والد�سوم  ال�سكريات  بتجنب 

ذلك  ويــتــزامــن  للعط�ص  جتنبا  ال�سحور، 

ي�ستوجب  ما  احلــرارة  درجــات  ارتفاع  مع 

يف  ــذروة  ال �ساعات  جتنب  ال�سائمني  على 

رم�سان.

جتنبه  ال�سائمني  على  يجب  ما  ذكرت  كما 

�سحة  على  بال�سر  تعود  �سلبية  عادات  من 

كعدم  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  ال�سائمني 

اإجهاد اجل�سم باملجهود الع�سلي واالعتدال 

عديد  تناول  يف  املبالغة  وعــدم  االأكــل  يف 

امل�سبعة  االأ�سناف من االأطعمة كاحللويات 

ال�سعور  متنح  الأنها  والدهون  بال�سكريات 

بالعط�ص واجلوع والتعب ون�سحت با�ستهالك 

كل ما هو مفيد وي�ساعد على اال�ستمرار يف 

ال�سيام كالفواكه الطبيعية التي تعمل على 

اإ�سافة  ال�سيام  ترطيب اجل�سم طول فرتة 

بني  ما  فرتة  يف  كاملاء  ال�سوائل  تناول  اإىل 

نق�ص  يعو�ص  ذلك  الأن  وال�سحور  الفطور 

اجل�سم من ال�سوائل والفيتامينات واملعادن 

ال�سوم  �ساعات  مع  اجل�سم  يفقدها  التي 

وذكرت اأهمية تناول ال�سربة كونها م�سدر 

املغذية  واملعادن  الفيتامينات  بعديد  غني 

�سرورة  اإىل  املتحدثة  ونبهت  للج�سم، 

الن�سويات  وتفادي  ال�سحور  وجبة  مراعاة 

وال�سكريات..

ي�ساب  قــد  ال�سيام  فــرتة  لــطــول  ونــظــرا 

ال�سائم بعوار�ص الدوار وعدم القدرة على 

اأ�سبابه  ح�سبما ذكرته  االتزان وتتلخ�ص 

ال�سغط  اإىل هبوط  العامة مدور  الطبيبة 

ال�سيام  جراء  اجل�سم  يف  ال�سكري  ون�سبة 

اإىل  ــارت  ــس واأ� لل�سوائل  اجل�سم  وخ�سارة 

ن�سحت  كما  كبري  جهد  بذل  عدم  �سرورة 

امل�سنني واالأطفال ممن يداومون على تناول 

على  املحافظة  �سرورة  اإىل  معينة  اأدويــة 

اأوقاتها مع وجبات االإفطار وال�سحور.

يتجه كل �سباح معلم االبتدائي "اأ�سامة 

بن عبد العزيز" اإىل املدر�سة اأين يزاول 

عمله فهو يق�سي معظم وقته بني املدر�سة 

وبني تالميذه، كما اأنه يعمل على جت�سيد 

العديد من الربامج التي �سطرها مبنا�سبة 

اإميانيات  عن  كاحلديث  الف�سيل  ال�سهر 

يجب  ما  ال�سهر،  وروحانية 

فعله  يجب  ال  ومــا  فعله 

كلما �سنحت له الفر�سة 

كل  يكون  اأن  يجب  كما 

يتما�سى  مــا  وفــق  ذلــك 

العقلي  املــ�ــســتــوى  مـــع 

اإىل  للتلميذ،  والــفــكــري 

اأن�سطة  برجمته  جانب 

الرتكيز  مــع  االأ�ــســغــال 

�سهر  رمـــزيـــة  ــى  عــل

واأهميته  رمــ�ــســان 

ــا  ــن ــع ــم ــت جم يف 

اجلزائري.

برناجمه  اأمــا 

خالل  اليومي 

بعد  رمـــ�ـــســـان 

العمل  االنتهاء من 

"اأ�سامة  قـــــال 

اأنـــه   عزيز"  بـــن 

بــعــد اأخــــذ قــ�ــســط من 

الراحة، يتوجه اإىل ال�سوق ل�سراء اأهم 

ما حتتاجه العائلة، ثم اجلري قبل �سالة 

املدينة   خــارج  ون�سف  ب�ساعة  املــغــرب 

�سهرا  رم�سان  يعترب  حيث  ريا�سي  كونه 

الروحية  الريا�سة  بني  يجمع  ف�سيال 

تختار  النا�ص  من  فالكثري  واجل�سدية 

للخمول  ال�سهر  هذا  خالل  عطلة  اأخــذ 

اأن  تعرف  ال  الفئة  هــذه  لكن  والك�سل 

جماهدة  دون  تكتمل  ال  احلقيقة  املتعة 

النف�ص وحثها على العمل والعبادة وكذا 

الدين  بتعاليم  اجلــديــد  اجليل  تعليم 

يف  والت�سرف  التعامل  وكيفية  والقراآن 

وكذا  املــواقــف  خمتلف  يف  ال�سهر  هــذا 

جماهدة النف�ص لالبتعاد عن الفواح�ص 

ك�سب  على  والعمل  ال�سيئة  واالأعــمــال 

املزيد من احل�سنات وجت�سيد اخلري اأينما 

حلوا.

اأي�سا عن حبه لالأكل  اأ�سامة  كما حتدث 

بدل  اخل�سر  ح�ساء  يف�سل  فهو  ال�سحي 

امل�سجد  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  ال�سوربة 

امل�ساجد  اأبعد  يف  الرتاويح   �سالة  الأداء 

ممار�سة  وكذا  االأجر  م�ساعفة  اأجل  من 

عملية  على  ت�ساعده  التي  امل�سي  ريا�سة 

اله�سم، يف حني يق�سي �سهراته مثل بقية 

والتح�سري  االأ�سدقاء  لقاء  بني  ال�سباب 

لدرو�ص تالمذته لليوم املوايل.

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

علي  ال�سيخ  زاوية  م�سجد  يعترب 

احلامة  بقرية  الواحد  عبد  بن 

ال�سهرية  بوطالب  جبال  و�سط 

التابعة لدائرة �سالح باي جنوب 

تابعة  ــت  ــان )ك �سطيف  ـــة  والي

وعني  اآزال  عني  لدائرتي  اأي�سا 

وملان( من الزوايا التي �ساهمت يف 

الغا�سم وكان  حماربة اال�ستعمار 

لها دور علمي وثوري، وهو �سرح 

تــربــوي خريي  ديــنــي  ذو طــابــع 

ال�سيخ  الــ�ــســويف  الــعــامل  اأ�س�سه 

ال�سهيد علي بن عبد الواحد اأحد 

قادة ثورة احلاج املقراين وال�سيخ 

وينتهي   ،1860 �سنة  ـــداد  احل

الوثائق  ح�سب  الــ�ــســيــخ  ن�سب 

املوجودة  واملخطوطات  واملراجع 

بن  م�سي�ص  بن  ال�سالم  عبد  اإىل 

بن  حمزة  بن  علي  بن  بكر  اأبــي 

بن  مــروان  بن  �سالمة  بن  عي�سى 

بن  حممد  بــن  علي  بــن  حــيــدرة 

حمــّمــد بــن اأحــمــد بــن عبد اهلل 

اإدري�ص  بن  االأ�سغر  اإدريــ�ــص  بن 

بن  الكامل   اهلل  عبد  بن  االأكــرب 

احل�سن املثّنى بن احل�سن ال�ّسبط 

ر�سي اهلل عنه بن علّي اأ�سد اهلل 

اأبي  بن  وجهه  اهلل  كّرم  ور�سوله 

طالـب الها�سمي القر�سي .

وتتبع زاوية ال�سيخ علي بن عبد 

اخللوتية  الــطــريــقــة  الـــواحـــد 

وتقول  الت�سوفية  الرحمانية 

الروايات اأن ال�سيخ علي بن عبد 

الواحد نقل هذه الطريقة رفقة 

احل�سني  بن  الــقــادر  عبد  ال�سيخ 

طولقة  بــرج  منطقة  من  قــادري 

بب�سكرة عن اأحد �سيوخ الطريقة 

ــو حممد بــن عــزوز  االأفــــذاذ وه

من  منهجها  الطريقة  وت�ستمد 

النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن 

وال�سعوذة  الــدجــل  عــن  بــعــيــدا 

واخلرافة ومظاهر ال�سرك.

ــوؤون  ــس ـــرف عــلــى تــ�ــســيــري � ـــس واأ�

�سيوخ  تاأ�سي�سها  منذ  ــزاويــة  ال

ينحدرون من �ساللة عبد الواحد 

يتوارثون رئا�ستها واإدارة �سوؤونها 

وفق االأعراف والتقاليد وي�سرتط 

الكرمي  القراآن  حفظ  ال�سيخ  يف 

ال�سريف  ــوي  ــب ــن ال واحلـــديـــث 

واالإملام بالعلوم ال�سرعية كالفقه 

ات�سافه  على  عــالوة  والعقيدة 

مبكارم االأخالق كال�سدق وح�سن 

املــعــامــلــة والــ�ــســجــاعــة والــكــرم 

على  والعطف  بال�سعفاء  والرفق 

اإىل  اإ�سافة  وامل�ساكني  االأيــتــام 

االجتماعية  الــعــالقــات  متانة 

جاورها،  ومــا  املنطقة  بــاأعــيــان 

الــزاويــة خدمات  وقــدمــت هــذه 

جليلة يف خمتلف نواحي احلياة 

مـــن خــــالل حتــفــيــظ الـــقـــراآن 

الكرمي لعدد معترب من املواطنني 

وبوطالب  احلامة  من  الوافدين 

برج  وبي�ساء  وعــداوة  واحلمام 

اإىل  اإ�سافة  املناطق  من  وغريها 

تعليم احلديث وال�سرية وخمتلف 

العلوم اللغوية على �سكل حتفيظ 

ابن  كاألفية  واملــتــون  ــز  االأراجــي

مالك يف اللغة واألفية ابن عا�سر 

اإيواء الع�سرات من  يف الفقه، مع 

امل�ساكني والغرباء وذوي العاهات 

املبيت  الزاوية  لهم  توفر  حيث 

الوفاة  حتى  والطعام  وامللب�ص 

الّزاوية  �سيخ  قيام  اإىل  اإ�سافة 

بفك اخل�سومات وعقد الزيجات، 

املدر�سة  معلمي  ا�ستقبال  وكــذا 

�سنة  باحلامة  املقامة  الفرن�سية 

لهم. غرفة  وتخ�سي�ص   1903
وتتاألف الزاوية من عدة مرافق 

ذلك  ــن  وم ــام  ه دور  منها  ولــكــل 

فيها  توؤّدى  كبرية  وقاعة  امل�سلى 

ال�سلوات اخلم�ص، حيث يوؤم �سيخ 

الزاوية الطلبة واملقيمني اإ�سافة 

حارة  من  القادمني  امل�سلني  اإىل 

واحلـــارات  الــواحــد  عبد  اأوالد 

املعمرة  توجد  كما  لها،  املجاورة 

وهي عبارة عن حجرة يتم فيها 

حتفيظ القراآن الكرمي، مفرو�سة 

ال�سوف،  اأو  احللفاء  من  بب�ساط 

ويتم  عليه،  الــطــالب  ويجل�ص 

اخل�سبية  ــــواح  االأل مــن  احلــفــظ 

حيث تكتب االآيات القراآنية بعد 

املعلم،  اإمالئها م�سافهة من طرف 

با�ستعمال  اللوحة  على  وتــدون 

مادة  وهــو  ال�سمغ  ومــادة  ــرياع  ال

ت�سبه احلرب ال�سيني، حيث يقراأ 

الطلبة االآيات مرارا حتى حتفظ 

ثم تعر�ص على املعلم الذي ي�سمح 

مبــحــوهــا وكــتــابــة اآيــــات اأخـــرى 

القراآن  حفظ  اإمتــام  اإىل  وهكذا 

اأ�سبوعية  ح�سة  وتخ�س�ص  كله، 

مت  مــا  ملراجعة  التكرار  ت�سمى 

حفظه خالل اأيام االأ�سبوع.

اأي�سا  املـــوجـــودة  املــرافــق  ومـــن 

يقيم  �سغرية  غرفة  وهي  اخللوة 

ينام  وفيها  ــة،  ــزاوي ال �سيخ  بها 

ويقوم الليل متعبدا هلل، وحتتوي 

على  تدل  ب�سيطة  اأغرا�ص  على 

زهد ال�سيخ وتوا�سعه، كما توجد 

غرفة  وهــي  ال�سيوف  دار  اأي�سا 

جمهزة باأ�سرة واأرائك فيها يقيم 

اإىل  باالإ�سافة  الزاوية،  �سيوف 

ــص وهـــي جمــمــوعــة من  ــو� ــب احل

مت  والب�ساتني  االأر�سية  القطع 

اأمالك  من  وهــي  للزاوية  وقفها 

العائلة اأو هبات قدمها املح�سنون 

الّزاوية  تزود  وكانت  للزاويـة، 

بالفواكه واحلبوب واخل�سر التي 

واملريدين  املقيمني  على  تـــوزع 

والطلبة.

مر  على  ــة  ــزاوي ال وا�ستطاعت 

ال�سنوات اأن تقدم خدمات جليلة 

فكانت  وغريهم،  املنطقة  ل�سكان 

لن�سر  ومــدر�ــســة  للعبادة  مكانا 

الكرمي  القراآن  وحتفيظ  العلوم 

ــغــربــاء،  وال للم�ساكني  ومـــــاأوى 

ــدا لــ�ــســيــوف احلـــامـــة ،  ومــقــ�ــس

اأبناء  مــن  الكثري  منها  وتــخــرج 

القرية و القرى املجاورة لها .

حفيظة.ب

�سميحة.ع

نفقاتــه  يوجــه  امل�ســتهلك  يــزال  ال 

ال�ســتهالك املواد الغذائية كاخل�ســر 

االأ�ســعار  يتفقــد  بحيــث  والفواكــه 

ويعايــن النوعيــة وذلــك ما �ســهدناه 

اأثناء جوالتنا يف �سوق الفالح طريق 

اإقبــاال ملحوظــا  مل�ســنا  اأيــن  حملــة، 

تزامــن مع ليلة ن�ســف �ســهر رم�ســان، 

املو�ســمية  الفواكــه  بع�ــص  فدخــول 

ا�ســتنزافا  امل�ســتهلك  فيهــا  وجــد 

للجيــوب فدخول امل�ســم�ص والزعرور 

ب�سعر ملتهب بلغ �سعرهما 300دج، يف 

حني و�سل �ســعر التفاح االأكرث جودة 

200دج، الليمون  600دج، الفراولة 
االأحمــر قدر  البطيــخ  اأمــا  220دج، 

ثمنه ب 550دج.

فيمــا القت االأ�ســعار املتعلقة باملائدة 

الرم�ســانية انخفا�ســا اإىل م�ستويات 

علــى  الوقــوف  كان  حيــث  مقبولــة 

�ســعر البطاطــا نظــرا لكونها وا�ســعة 

اال�ســتهالك تــراوح  �ســعرها  مابــني 

45دج اإىل 50دج، الطماطم 100دج، 
50اإىل  مــن  الفلفــل  35دج،  الب�ســل 

60دج، الثوم 40دج، الكو�سة 50دج، 
50دج،  اإىل  �ســعرها  و�ســل  بذجنــان 

ال�سالطة 100دج، وقد عرفت  اأ�سعار 

الأنــواع خمتلفة من التمور انخفا�ســا 

يف �ســعرها تراوح مابني 300 دج اإىل 

400دج.
وبالن�سبة الأ�سعار اللحوم البي�ساء بلغ 

�ســعر كيلو الدجــاج غري املذبــوح اإىل 

230دج، فيما قدر �سعر كيلو الدجاج 
اأ�ســعار  وو�ســلت  240دج،  املذبــوح 

اللحوم احلمراء اإىل 1000دج.

اأ�سعار ميكن القول باأنها اأ�ساعت حالة 

من الطماأنينة بني امل�ستهلكني تنا�سب 

يف الغالــب �ســعر اخل�ســر مــع القــدرة 

غالبيــة  اكتفــى  فيمــا  ال�ســرائية، 

بع�ــص  علــى  االإقبــال  يف  امل�ســتهلكني 

اأ�ســناف الفواكــه التي تعد اأ�ســعارها 

يف متناول املواطن الب�سيط على غرار 

االأنــواع االأخرى التي �ســرع يف جنيها 

اإقبــاال  الغــالء  يف  لفرطهــا  �ســهدت 

حمت�سما. 

دورة يف �ل�ضوق

اأ�صعار اخل�صر تنخف�س اإىل م�صتويات مقبولة وفواكه 
مو�صمية تدخل باأ�صعار ملتهبة

منارة للرتبية والتعليم القراآين منذ العهد ال�صتعماري 

حفيظة.ب

بعــد التقاعــد الواحــد الزم يحو�ــص علــى 

وظيفــة جديدة ...تلقــاه من اول �ســهرية 

علــى  �ســايف  واحــد  ا�ســبوع  مــرور  وبعــد 

يف  يبــذل  قبلهــا  كان  واإن  احلديــدة.... 

االر�ــص  جهــود جهيــدة... ويحفــر حتــت 

او يبنــي حيــوط عندهــا اعمــار عتيدة... 

حالو ي�ســبه يف الطالب يل ما لقى وين يدق 

يقلبهــا  التمرميــدة...  يف  وعاي�ــص  البــاب 

�ســي�ص بي�ــص وقعــدات احلايريــن يحو�ــص 

على التفرهيدة... ين�ســي روحو ال�ســايعة 

بني املطالــب الكثرية لقاها وحيدة... حتى 

من را�ســو دار كوب التك�ســريدة .... الهدف 

تاعــو مــن يــوم توظــف البحث عــن احلياة 

ال�ســعيدة... ومن م�ساكل العمل ظل ي�ستنى 

التقاعــد مــا عا�ص يــوم عادي طــول يخمم 

كيف العادة ولعويــدة... ويل زاد على رايو 

التالــف االآراء ال�ســديدة... اخــدم قي�ــص 

دراهمــك وما تــدي حتى مزيــة تخليدة... 

العــربة ماهي�ــص بال�ســهادات واالنتقــادات 

بل بالفرنكات وال�ســهرية املجيدة.... هذا 

وا�ــص راه يخمم رم�ســان اليوم بعد ما نكدت 

عليها االيام �سر تنكيدة..

امل�ســايب تعلــم البنــادم كل يــوم در�ــص مــن 

الدرو�ــص.... الزملــو يخــرج مــن ازمتــو يل 

�سنعت منو ان�ســان متعو�ص... اليوم حمتاج 

يعلــق فــوق را�ســو فانو�ــص... ويبــدل حالو 

ويح�ســن من و�سعو واحوالو قبل ما يتن�سب 

يف احلومــة منحو�ص... جــات يف بالو مهنة 

جديدة ما حتتاج تعب وال جمهود وتوفرلو 

الفلو�ــص... يبيع فاكهة معروفــة ومتوفرة 

وحمبوبة للغني والفقــري املعفو�ص... لونها 

ا�ســفر ي�سر النا�سرين وا�ســمها الفقو�ص... 

يعول على برويطة قدمية ما حتتاج ملازوت 

حاجــة  عرتو�ــص...  قــوة  وال  بنزيــن  وال 

تقليديــة من تراث اجلــدود عليها 

ربــي يبعد العني خم�ســة وخمو�ص... 

بــدا رم�ســان ب�ســم اهلل بعــد الع�ســر وقــت 

جتمــع النا�ص لل�ســالة ومنها الت�ســوق يفتح 

الكور�ــص... مــع بيعة وبيعتني بدا يح�ســب 

لفلو�ــص... وال�ســحكة خارجــة مــن عينيه 

�ســايي راحت يامات الغم وال�ســعد املتعو�ص 

... ت�ســحكلو ليــام من جديد وين�ســى وقت 

يل �ســار مرخو�ص... يجيب الدورو بذراعو 

وعــرق جبينــو ويــاكل خبــز مالــح ما�ســي 

م�سو�ص... احلظ هذي املرة ما�ساعفو�ص... 

خرجو ليه امن البلدية وقالولو ممنوع تبيع 

هنــا يــا املقعو�ــص... هذي جتارة فو�ســوية 

تف�ســد الوجــه احل�ســري للبــالد ول�ســحة 

امل�ســتهلك تدو�ــص... اليــوم برويطتك ملك 

الدولة ونزيدو ن�سيزيولك الفقو�ص... روح 

�سوفلك خدمة نظيفة ياك متقاعد وتهز يف 

�سهرية وفلو�ص...

�سل�سلة رم�سان بني ال�سامي واجليعان...

�سيزاولو .... الفقو�س
بقلم: بوبري  نوارة 

الفواكه وتناول  ال�صوائل  ا�صتهلك  "�صرورة 
 لرتطيب اجل�صم يف رم�صان" 

م�صتواهم  وفق  الدين  لأ�صول  التلميذ  "تلقني 
الفكري اأبرز املهام يف رم�صان"

ال�ضحة يف رم�ضان

بيوت الرحمن

�ضخ�ضيات �ضائمة

فيِه دع�����������اء ����َرْح  ا�����شْ َو   ، اخل��ا���ش��ع��نَي  ط���اع���َة  ف��ي��ِه  اْرُزْق����ن����ي  اَل���ّل���ُه���مَّ 
���دري ِب���ان���ابَ���ِة املُ��ْخ��ِب��ت��نَي ، ِب���اأم���اِن���َك ي����ااأم����اَن اخل��ائ��ف��نَي . ����شَ

قيل لبع�ص احلمقى: كيف �سنعتم يف رم�سان ؟

فاأجابوا: اجتمعنا ثالثني رجاًل ف�سمناه يوما واحدًا .

النور يا النور و النور عينيا 

طبطبوا على الباب و جابو 

يل اللي عزيز عليا راين 

نتمنى من ربي يجي يطلب 

يدي من ماليا . 
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اأعقد واأنوي وزين فالك

ميكن اإ�سافة 

قليل من اخلمرية 

الكيميائية اإىل 

املاء، فاإذا اأحدث 

فورانا فاإنها 

�ساحلة، اأما 

اإذا مل 

يحدث 

هذا 

التفاعل 

فهذا دليل على 

انتهاء �سالحيتها. 

تدبرية 
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عكفت على توزيعها جمعية تنمية بال حدود

بعد الإفطار اجلماعي و�شط مدينة باتنة نهاية الأ�شبوع

خاوة" .. خاوة  وامل�شتهلك  "التاجر 

بلديات تت�سابق لفعل اخلريات 
وتوزيع الوجبات على ال�سائمني

حمتاجون ي�ستفيدون من 156 
قفة خا�سة برم�سان بباتنة

حفالت ختان لفائدة الأطفال 
املعوزين يف ق�سر الأبطال 

جمعيات و�سباب متطوع لإفطار 
ال�سائم مبختلف مدن الولية

متـــكـــنـــت جــمــعــيــة 

تــنــمــيــة بـــال حـــدود 

من  بباتنة  الوالئية 

معتربة  كمية  توزيع 

مــــن قـــفـــة رمــ�ــســان 

االأوىل  االأيــام  خالل 

ال�سهر  دخـــــول  مـــن 

م�ست  حيث  الف�سيل، 

 156 نحو  العملية 

الطبقة  ــن  م عــائــلــة 

املجتمع،  يف  اله�سة 

اجلمعية  اأع�ساء  قــام  التي  التربعات  بف�سل  ــك  وذل

بجمعها من املتربعني واملح�سنني الذين �ساهموا يف اقتناء 

اإىل  باأغلفة مالية، باالإ�سافة  الغذائية، والتربع  املواد 

م�ساهمة اأ�سحاب املحالت التجارية يف جمع عديد املواد 

منها  لي�ستفيد  مت�ساوية  ح�س�ص  وفق  توزيعها  مت  التي 

املعوزون والفقراء خالل �سهر رم�سان املبارك. 

لالأهداف  جت�سيدا  كانت  االأوىل  طبعتها  يف  املبادرة 

الفئات  وم�ساندة  لدعم  اجلمعية  طرف  من  امل�سطرة 

اأمني  اأكد �سحراوي عبد اهلل  املجتمع، حيث  اله�سة يف 

الإجناح  ر�سدت  التي  املبالغ  جميع  بــاأن  اجلمعية  مال 

املواد الغذائية ال�سرورية  اإنفاقها القتناء  العملية مت 

ب�سرورة  ذاتــه  ال�سياق  يف  منوها  املحتاجني،  مل�ساعدة 

ـــودة  ـــج ــــمــــام ب االهــــت

املــواد  �سالحية  ومــدى 

يف  املو�سوعة  الغذائية 

القفة، موؤكدا يف ال�ساأن 

اأن جمعية تنمية  ذاته 

بال حدود حتر�ص دوما 

تقدمه  ما  نوعية  على 

باأخذ  املعنية  للعائالت 

قفة رم�سان، بدوره اأكد 

ع�سو  رمـــزي  خــوالــدي 

بال  تنمية  جمعية  يف 

حدود الوالئية بباتنة باأنه على الرغم من ال�سعوبات 

قيامها  خالل  اجلمعية  تواجه  التي  االإمكانيات  وقلة 

االأخــرية  هــذه  اأن  اإال  بها،  املنوطة  االإن�سانية  باملهام 

جت�سيد  على  اأع�سائها  كافة  جهود  بت�سافر  عــازمــة 

لعديد  �سطرتها  التي  اخلريية  واالأهــداف  امل�ساعي  كل 

واالأعياد  الف�سيل  رم�سان  �سهر  راأ�سها  وعلى  املنا�سبات 

االجتماعية  املنا�سبات  من  وغريها  املدر�سي  والدخول 

طرف  من  املقدمة  امل�ساعدة  لت�سمل  وذلــك  والدينية، 

اإطار تفعيل العمل  اجلمعية اأكرب عدد من العائالت يف 

اخلريي والت�سامني واإر�ساء اأ�س�سه يف املجتمع اجلزائري 

على اأو�سع نطاق. 

االأبطال  ق�سر  لبلدية  اخلري  �سباب  جمعية  نظمت 

حفل  اجلــاري،  االأ�سبوع  بداية  �سطيف  والية  جنوب 

 27 ختان جماعي بابتدائية �سعد اهلل احلاج لفائدة 

وجت�سيدا  البلدية  م�ستوى  على  مرة  الأول  وهذا  طفل 

�سباب  اأطلقها  التي  االجتماعية  اخلريية  للمبادرة 

احلفل  وعــرف  الكرمي،  رم�سان  �سهر  خالل  اجلمعية 

من  والعديد  والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات  ح�سور 

فرحتهم،  االأطفال  مقا�سمة  اأرادت  التي  اجلمعيات 

روح  �سادتها  ممــيــزة  اأجـــواء  يف  احلــفــل  ــرى  ج حيث 

من  كبريا  اإقباال  وعرف  والت�سامن،  والتعاون  االأخوة 

املواطنني.

وداأبت العديد من بلديات الوالية على تنظيم حفالت 

ختان جماعية مبنا�سبة ليلة الن�سف من �سهر رم�سان 

واملحتاجني  واليتامى  املعوزين  االأطفال  لفائدة  وهذا 

انتظار  يف  ــذا  وه اخلــرييــة  اجلمعيات  مــع  بالتن�سيق 

املباركة  القدر  ليلة  مبنا�سبة  اأخــرى  حفالت  تنظيم 

التي ت�ستغلها الكثري من العائالت عرب ربوع الوالية يف 

اإقامة حفالت اخلتان مع تقدمي هدايا لالأطفال. 

اأبــواب  جمعية  اأطلقت  رم�سان  �سهر  دخــول  مع   

اخلري لبلدية عني الطويلة بوالية خن�سلة مطعم 

لتقدمي  التوايل  على  ال�سابع  مو�سمه  يف  الرحمة 

والكائن  ال�سبيل  وعابري  لل�سائم  االإفطار  وجبة 

مقره بو�سط مدينة عني الطويلة بالقرب من مقر 

البلدية اأين يقدم هذا املطعم اأزيد من 160 وجبة 

الفقرية  للعائالت  نقلها  يتم  وجبات  منها  يوميا 

اخلري  وفاعلي  اجلمعية  اأع�ساء  طرف  من  واملعوزة 

االأعمار  مبختلف  �سباب  ومب�ساركة  املتطوعني  من 

وهم من بني ابرز اإطارات بلدية عني الطويلة، اأين 

ت�سرف على عملية الطهي اإحدى املتطوعات والتي 

مطعم  يقدم  حيث  �سنة،   70 نحو  العمر  من  تبلغ 

الوجبات  من  جمموعة  الطويلة  بعني  الرحمة 

املتنوعة على غرار )�سربة فريك باال�سفة لطبق 

اآخر رفقة ال�سالطة، الزالبية وكذا الفاكهة يوميا 

والتمر واللنب(.

هي  خن�سلة  بــواليــة  جـــالل  بــلــديــة  جهتها  مــن 

اإفطار  يف  متمثلة  خريية  مببادرة  قامت  االأخــرى 

وذلك  املدينة  ابناء  من  �سباب  تنظيم  من  ال�سائم 

على م�ستوى مطعم طايبي الكائن مقرة بالقرب من 

جالل،  وبلدية  �س�سار  بلدية  بني  الرابط  الطريق 

حيث يقدم مطعم اإفطار ال�سائم حوايل 60 وجبة 

فاعلي  مب�ساعدة  عائلية  اأجــواء  و�سط  متنوعة 

اخلري من ابناء مدينة جالل.

جمتمع الإثنني 09 مايو 2969/ 20  ماي 2019 املوافق لـ 15 رم�ضان 141440

جدول املناوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر مـــاي 2019

بريكةنقاو�سمرو�نة�آري�سعني �لتوتةباتنةالتاريخ

االإثنني 20 ماي 2019
تنيو و�شيلة/ 13، �شارع عبد �ل�شمد عبد �ملجيد

قو�رف نا�شر033856281
�و�شن فاطمة 

�شيدهم طارق ب�شريبلحاوي عبد �حلكيمقروف نو�ل033845198

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

ر�أ�س �لعيونبيطامجز�ر�شريانةعني جا�شرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�شمول�ل�شمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22

وار�ست كرمية

تابليت نزيهة033221555
حف�شي نور

033268227
غ�شبان �شماح

بورز�ن لويزة033327416
تاوليلت مفيدة

033201446
مرزوقي توفيق

معاريف رحمزة�شعيد�ين زكرياء033346258
عثماين جناة

عناد زينب033265095
نوي�س �شافية

033898460
خماري عمار

033370259

قيقبةق�شبات�أوالد �شي �شليمان �شفيانز�نة �لبي�شاء�أوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/16/ 2019 

اإىل 2019/05/22
مرزوق عبد املومن

�شاحليوؤ دورية

033985461
تيطاوين �شادية

جمادبة هجريةحب �لدين تفاحة033340498
عمر�ن �شعاد

033334277
�شعاد �لعربي

033289290
قا�شي زوينة

033876271
عريوةيا�شني

033375332
بن مربي ��شماء

033373433
حوفاف فتيحة

د�ودي �شم�س �لدين033383008

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر مـــاي

ــطــاء  ــنــ�ــس دعـــــا الـــعـــ�ـــســـرات مــــن ال

باتنة  واليــة  اإقليم  عرب  واملتطوعني 

مبختلف  جماعي  اإفطار  تنظيم  اإىل 

جت�سيدا  وذلــك  والبلديات  املناطق 

اأبناء  بني  والتعاون  الت�سامن  ــروح  ل

ال�سعب الواحد واإبرازا الإمكانيات هذا 

على  احلفاظ  على  وقــدراتــه  ال�سعب 

وحدته وتعاونه يف خمتلف الظروف.

من  العديد  مــوؤخــرا  تت�سابق  حيث 

وكذا  اخلــرييــة  واجلمعيات  الهيئات 

متطوعون على تقدمي وجبات االإفطار 

واالإمكانيات،  والو�سائل  الطرق  ب�ستى 

اإفطار  الإقامة  الفر�سة  �سنحت  �سواء 

واالأطــيــاف  الــفــئــات  خمتلف  يجمع 

عــلــى طـــاولـــة �ــســخــمــة مـــوحـــدة، اأو 

م�ستعملي  عــلــى  وجـــبـــات  تـــوزيـــع 

ال�سبيل  وعابري  وامل�سافرين  الطريق 

الفقراء  بيوت  على  توزيعها  وحتى 

والطلبة  والــطــالــبــات  واملــحــتــاجــني 

االإقــامــات  مــن  العديد  عــرب  املقيمني 

اجلامعية، وذلك بهدف تر�سيخ مبادئ 

حيث  واالإخــــاء،  والت�سامن  التعاون 

االأ�سبوع  نهاية  باتنة  مدينة  عرفت 

جماعي  اإفطار  اكرب  تنظيم  املن�سرم 

من  قــدمــوا  الــذيــن  الــواليــة  ل�سيوف 

خمتلف مناطق الوطن بهدف امل�ساركة 

التي  ال�سعبية  ال�سلمية  امل�سريات  يف 

يوم  كــل  ــات  ــوالي ال خمتلف  ت�سهدها 

جمعة.

من  عــدد  اأطلقها  التي  املــبــادرة  وهــي 

من  وا�سعا  اإقباال  وعرفت  املتطوعني 

الذين  واالإح�سان  اخلــري  فاعلي  قبل 

وا�ستهالكية  غذائية  مبــواد  تربعوا 

كثريون  �سباب  تطوع  حني  يف  خمتلفة 

بهدف اإعداد وجبة االإفطار، وهي ذات 

عدة  جهات  اإليها  دعت  التي  العملية 

على م�ستوى العديد من البلديات عرب 

فا�سل  اأوالد  بلدية  فيها  مبا  الوالية 

لطاولة  التح�سري  على  تعكف  التي 

اأبناء  من  العديد  اإفطار جماعي ت�سم 

املنطقة وحتى عابري ال�سبيل، يف حني 

واد  بلدية  من  �سباب  متطوعون  ي�سهر 

االفطار  وجبات  توزيع  على  الطاقة 

وبال�سبط  الــطــريــق  م�ستعملي  على 

"هافرنث  املــ�ــســمــى  ــرق  ــط ال مبــفــرتق 

اغزر نثاقة" حيث خلفت هذه املبادرة 

ا�ستح�سانا وا�سعا و�سط ال�سائمني وهي 

بلديات  عرفتها  الــتــي  ــادرة  ــب امل ذات 

بذور  لـــزرع  وتت�سابق  تطمح  اأخـــرى 

اخلري واحلفاظ على الرحمة والتعاون 

فوزية.قيف �سهر الرحمة واملغفرة.

اإميان. ج

اإميان. ج

معاوية.�ص
عبد الهادي.ب 

اخلري�أيـــــــــــــادي

باتنة 

�صطيف 

مبادرة اأطلقتها اجلمعية الوطنية 
للتجار واحلرفيني بباتنة 

املواطنني عزوف  "ال�سولد" ملواجهة 
 عن اقتناء مالب�س العيد

للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأطلقت 

الوالئي  مبكتبها  ممثلة  واحلرفيني 

وا�سعة بهدف خف�ص  بباتنة، مبادرة 

امل�ستهلك  متناول  يف  وجعلها  االأ�سعار 

خالل �سهر رم�سان الف�سيل وذلك من 

خالل االتفاق مع التجار الفو�سويني 

الوزن  طريق  ي�ستغلون  كانوا  الذين 

واإقــنــاعــهــم  �سلعهم  لــبــيــع  الــثــقــيــل 

داخل  التجاري  ن�ساطهم  مبمار�سة 

موؤخرا  تاأ�سي�سها  مت  الــتــي  الــ�ــســوق 

هوؤالء  ا�ستجاب  حيث  املكان،  بــذات 

واتفقوا  اجلمعية  لــدعــوة  الــتــجــار 

االأ�سعار  خف�ص  �ــســرورة  حــول  معها 

وجعلها يف متناول اجلميع وهو االأمر 

و�سط  وا�سعا  ا�ستح�سانا  خلف  الــذي 

يتوجهون  اأ�سبحوا  الذين  املواطنني 

الذي  االرتفاع  بعد  ال�سوق  هذه  نحو 

�سهدته بقية االأ�سواق اجلوارية التي 

التي  التجارة  وزارة  تعليمات  ورغــم 

�سقفت االأ�سعار وحددتها غري اأن جتار 

بالتعليمة  يلتزموا  مل  االأ�سواق  هذه 

جتار  له  ا�ستجاب  ما  وهو  ال�سادرة، 

الذين  الثقيل  ـــوزن  ال طــريــق  �ــســوق 

مل�ستويات  االأ�سعار  خف�ص  على  عملوا 

تتالءم وقدرات الزبائن واإمكانياتهم 

املادية.

من جهته ك�سف رئي�ص املكتب الوالئي 

نيوز"،  "لالأورا�ص  اأكــرم  ال�سمد  عبد 

ت�سمل  اأن  �ساأنها  من  املبادرة  هذه  اأن 

العديد من املحالت التجارية املتنوعة 

التجميل  ومــواد  املالب�ص  غــرار  على 

باالإ�سافة للخ�سر والفواكه.

احلالية  الفرتة  ت�سهد  العادة  غري  على 

مالب�ص  باقتناء  يتعلق  فيما  كبريا  ركودا 

فقط  االأ�سبوعني  قرابة  بقاء  رغم  العيد 

املبارك، وخالل  الفطر  منا�سبة عيد  على 

تنتع�ص  احلركة  كانت  الفارطة  ال�سنوات 

اإال  رم�سان  من  االأول  االأ�سبوع  مرور  بعد 

اأن االأمور هذه ال�سنة تعرف ركود ملحوظ 

يف ظل االإقبال ال�سعيف على حمالت بيع 

املالب�ص.

�سبب هذا  املحالت  اأ�سحاب  بع�ص  واأرجع 

الركود غري املنتظر اإىل ان�سغال العائالت 

حيث  الف�سيل  بال�سهر  الراهن  الوقت  يف 

القتناء  ح�سبهم  مبكرا  الــوقــت  يبقى 

العائالت  من  العديد  لكون  وهذا  املالب�ص 

خالل  حاجياتها  اقــتــنــاء  على  تــعــودت 

فيما  املبارك،  ال�سهر  من  االأخري  االأ�سبوع 

اإىل  ــعــزوف  ال ــذا  ه �سبب  البع�ص  ـــع  اأرج

تاأثري احلراك ال�سعبي الذي تعرفه البالد 

بالتطورات  اأكرث  العائالت  اأرباب  واهتمام 

البالد منذ ثالثة  التي تعرفها  ال�سيا�سية 

اأ�سهر.

بينما اأرجعت فئة ثالثة من التجار �سبب 

االأ�ــســعــار والتي  اإىل غــالء  الــعــزوف  هــذا 

االأخرية  الفرتة  يف  كبريا  ارتفاعا  عرفت 

والتي  االأطفال  ملالب�ص  بالن�سبة  خا�سة 

العائالت  مــن  الكثري  طــاقــة  ــوق  ف بــاتــت 

متو�سطة الدخل، حيث بات اقتناء ك�سوة 

على  �سنتيم  مليون  مبلغ  يتجاوز  طفل 

االأقل وهذا بالنظر للزيادات الكبرية التي 

اإجراءات  نتيجة  املالب�ص  اأ�سعار  عرفتها 

وهذا  التجار،  على  املطبقة  اال�ــســتــرياد 

ف�سال عن اأن عائالت اأخرى قامت باقتناء 

الك�سوة م�سبقا لتفادي ارتفاع االأ�سعار.

من  العديد  فــاإن  الو�سعية  هذه  ظل  ويف 

اإقرار  اإىل  جلوؤوا  �سطيف  بوالية  التجار 

املالب�ص  اأ�سعار  على  نوعية  تخفي�سات 

على  الــعــائــالت  حتفيز  ـــل  اأج مــن  ـــذا  وه

اقتناء املالب�ص عك�ص ما كان معموال به يف 

�سنوات �سابقة حينما كان يتم رفع االأ�سعار 

فاإن  التجار  وح�سب  الكبري،  الطلب  ب�سبب 

الو�سعية  "ال�سولد" بات خيارا حتميا يف 
ــن اأجـــل جتــنــب تكبد  احلــالــيــة وهـــذا م

اأنهم قاموا باقتناء  خ�سائر مالية خا�سة 

حت�سبا  املالب�ص  خمتلف  من  كبرية  كميات 

ملنا�سبة عيد الفطر. 

فوزية.ق



املقادير:
كيلو جزر

ماء لرت   2
كوب ون�سف �سكر

موز حبات   2
فانيليا ذوق  ياوورت  علب   2

فانيليا

طريقة التح�شري:
نق�سر وننظف اجلزر ثم نقطعه 

ع�سوائيا ون�سيف عليه املاء وال�سكر 

والفانيليا ونرتكه حتى ين�سج.

عندما 

ين�سج نرتكه يربد و ن�سيف املوز 

والياوورت ونطحن الكل باخلالط.

ن�سعه يف اإناء زجاجي ونربده يف 

الثالجة ويقدم.

ع�صري اجلزر
 واملوز بالياوؤورت

حتلية باردة بال�شونتيه

طريقة التح�سري:
نخلط بارد يف بارد

مع  الكاكاو  مع  الن�ساء  مع  ال�سكر  مع  احلليب 

الني�سكايف نخلطهم جيدًا

دون  ونحرك  النار  على  ن�سعهم  

توقف حتى يعقاد اخلليط 

ح�سب  نزينوه  يربد  نرتكوه  اأكواب  يف  ن�سعه 

بالكرمية ال�سونتيه.

طريقة التح�سري:
يف قــدر على النــار، ا�ســلقي مكعبات 

البطاطا ، الربوكويل واجلزر.

الب�ســاميل:  �سل�ســة  لتح�ســري   -2
يف قــدر علــى نــار متو�ســطة ذّوبــي 

الدقيــق  اأ�ســيفي  ثــم  الزبــدة 

وحركي.

تدريجيــًا  احلليــب  اأ�ســكبي   -3
وا�ستمري بالتحريك.

4- نّكهــي بامللــح والفلفــل االأبي�ــص مــع التحريك 
واأتركــي ال�سل�ســة علــى نــار خفيفــة حتــى تغلــي 

وتكثف.

زجاجيــة  فــرن  �ســينية  يف  اخل�ســار  �ســعي   -5

وا�سكبي فوقها �سل�سة الب�ساميل.

واأدخلي  الوجــه  املوزاريــال على  انــرثي جــنب   -6
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طريقة التح�سري:
ونقطعها  جيدا  الطماطم  نغ�سل 

اإىل مكعبات متو�سطة ون�سعها يف 

وعاء

- ن�سع كمية الزيتون يف 

وعاء الطماطم

الب�سل ونقطعه  نق�سر   -

اإىل قطع �سغرية ون�سيفه 

اإىل ال�سلطة

- نع�سر الليمون ون�سيفه 

ون�سيف  ال�سلطة  اإىل 

البقدون�ص اأي�سا

والزيت  امللح  ن�سيف   -

جميع  ونــخــلــط  زيــتــون 

املكونات جيدا

- ن�سكب ال�سلطة يف طبق 

التقدمي 

املقادير:
م  ا غر كيلو

ال�سمك  مــن 

بـــــالـــــنـــــوع 

املرغوب.

 ن�سف ملعقة 

كبرية من بهارات ال�سمك. 

ن�سف ملعقة كبرية من امللح.

 ن�سف ملعقة كبرية من الفلفل. 

حبة من الليمون احلام�ص امل�سرح.

مكّونات احل�صوة:
 ع�سر حبات من الفطر امل�سرح. 

ــيــفــلــة احلـــمـــراء،  حــبــة مـــن الــفــل

واخل�سراء، وال�سفراء. 

ثالثة روؤو�ص من الب�سل امل�سرح.

 ف�ص من الثوم.

 كمية من زيت الزيتون.

 ر�سة من امللح. 

ربع ملعقة �سغرية من الفلفل.

 ربع ملعقة كبرية من الكركم.

املقادير:
اإىل  مقّطعة  2بطاطا 

مكعبات 

احلجم  �سغري  1بروكويل 
مف�سول الزهرات 

اإىل  ومقّطع  مق�سّر  2جزر 
�سرائح 

جنب موزاريال مب�سور - ن�سف 

كوب

لتح�صري �صل�صة الب�صاميل:
دقيق - ربع كوب

زبدة - 5 مالعق كبرية

حليب �سائل - كوبان ون�سف

فلفل اأبي�ص - ن�سف ملعقة 

�سغرية

ملح - بح�سب الرغبة

غراتان اخل�شار

طريقة التح�سري: 
حت�صري احل�صوة: 

ن�سع زيت الزيتون يف مقالة، ون�سعها على النار. ن�سيف 

الثوم، والب�سل اإىل الزيت، ونرتكهما حتى يذبال. ن�سيف 

الفليفلة ال�سفراء، واحلمراء، واخل�سراء، ونقلب املكّونات 

جيدًا. ُننكه اخلليط بالكركم، والفلفل، وامللح، ونخلط من 

جديد. نرفع املقالة.

حت�صري ال�صمك:
 نغ�سل ال�سمك جيدًا، ثّم ن�سيف البهارات، وامللح، 

والفلفل، ونخلط املكّونات جيدًا. نح�سو ال�سمك باحل�سوة 

املُح�سرة م�سبقًا. ُنرتب ال�سمك يف �سينية الفرن الزجاجية 

واملقاومة للحرارة. ن�سكب القليل من زيت الزيتون على 

ال�سمك. نغطي ال�سمك بقطع الليمون احلام�ص. ُندخل 

ال�سينية اإىل الفرن املُ�سخن جيدًا، ونرتكها حتى ين�سج 

ال�سمك، ويتحمر لونه.

اأطباق حول العامل

املطبخ الرتكي غني باالأطباق العريقة واملميز فهو يعترب من بني اأهم واأكرب املطابخ 

تنوعا يف العامل نظرا ال�ستعماله الكبري للخ�سر واللحوم ب�ستى اأنواعه كما اأنه ي�ستعمل 

الكثري من اأنواع البهارات مما يجعل لها طعما خا�سا ومميزا، فال�سعب الرتكي من اأكرث ال�سعوب 

االإ�سالمية التي تتمتع بثقافة متميزة يف الطعام وال�سراب، اإعداًدا وذوًقا ونوًعا، ولعل من اأبرز ما 

يقدم على مائدة االإفطار الرتكية طبق اإ�سكندر كباب.

اإ�شكندر كباب:
اإ�سكندر كباب هي اأحد اأ�سهر االأكالت يف املناطق ال�سمالية الغربية لرتكيا وخ�سو�سا مدينة بور�سا، ويعود 

�سبب الت�سمية اإيل اإ�سكندر اأفندي الذي اأقام يف تركيا يف القرن 

التا�سع ع�سر، وقد اأ�سبحت تراًثا واإرًثا الأحفاد اإ�سكندر يف مدينة 

بور�سا الرتكية.

تتكون من �سرحات من اللحم و�سل�سة الطماطم وتو�سع 

فوق قطع من اخلبز، كما يو�سع يف هذا الطبق القليل 

من اللنب و�سرحات من الطماطم الفليفلة 

اخل�سراء، وت�سكب الزبدة ال�ساخنة على 

الطبق بينما اأنت جال�ص على مائدة 

الطعام ح�سب الرغبة.

املقادير:
اخ�سر  زيتون  كوب   1

�سرائح

طماطم  1
ب�سل  1

ليمون  1
كبرية  مالعق   3

بقدون�ص مفروم

زيت  كبرية  ملعقة   2
زيتون

ملح. �سغرية  ملعقة    1
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اإعداد:�سميحة عن�سر

تـــــــــــركيا

�شمك 
حم�شي 

يف الفرن 

الطبق الرئي�صي

�شلطة الزيتون الأخ�شر املقبالت

املقادير:
لرت حليب

مايزينة  كبرية  مالعق   3
)ن�ساء( ن�ساء الذرة

كاكاو كبار  مالعق   3
اآو  �سكر  كــبــرية  مــالعــق   4

اأكرث ح�سب الرغبة

ملعقة كبرية ني�سكايف

كرمية ال�سونتيه للتزين 

الطبق اجلانبي

التحلية



بن �ساحة مطلوب يف "اجليا�سكا"، وبوغرارة يرفع املعنويات

الوفاق يتنقل اليوم اإىل ب�سار، وحمار 

يراهن على جتديد عقود القدامى

تاأجيل اجلمعية العامة اإىل منتف ال�سهر القادم 

دفاع تاجنانت 

وفاق �سطيف 

مولودية ق�سنطينة 

تاجنانت  دفـــاع  ت�سكيلة  توا�سل 

قبل  ما  اجلولة  ملباراة  حت�سرياتها 

نهار  واملقررة  البطولة  من  االأخــرية 

مبلعب  ق�سنطينة  �سباب  اأمــام  الغد 

مبعنويات  وهـــذا  اإ�سماعيل  لــهــوى 

تلقاها  التي  الهزمية  بعد  منخف�سة 

اأمــام  الفارطة  اجلولة  يف  الفريق 

املدرب  ــاول  وح مليلة  عني  جمعية 

معنويات  رفـــع  بـــوغـــرارة  الــيــامــني 

على  التاأكيد  خــالل  مــن  الالعبني 

�ــــســــرورة طـــي �ــســفــحــة الــهــزميــة 

حتقيق  كيفية  يف  فقط  والتفكري 

على  للحفاظ  ال�سنافر  اأمــام  الفوز 

اأجل  من  للفريق  املتبقية  احلظوظ 

االأوىل،  الرابطة  يف  البقاء  حتقيق 

ح�سور  دون  مقررة  املباراة  اأن  علما 

امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  اجلمهور 

احلمراوة،  مباراة  بعد  الفريق  على 

توقيت  يف  اللقاء  برجمة  مت  كما 

العا�سرة والن�سف ليال.

بالل  الــدفــاع  األــعــاب  �سانع  وتلقى 

فريق  من  مغريا  عر�سا  �ساحة  بن 

على  ي�سر  الـــذي  القبائل  �سبيبة 

تاألق  الذي  الالعب  الظفر بخدمات 

ب�سكل الفت لالإنتباه هذا املو�سم مع 

الالعب  ويتواجد  الدفاع،  ت�سكيلة 

الــذي  االأمـــر  ــو  وه عــقــده  نهاية  يف 

الدفاع  لت�سكيلة  مــغــادرتــه  ي�سهل 

رغم حماولة رئي�ص النادي الطاهر 

بتجديد  الــالعــب  اإقــنــاع  قرعي�ص 

عقده ملو�سم اأخر على االأقل بالنظر 

لوزنه يف الت�سكيلة، علما اأن ت�سكيلة 

ثالثة  مــقــاطــعــة  ــت  ــرف ع الـــدفـــاع 

العــبــني خـــالل الــفــرتة الــفــارطــة 

ومطالبتهم باأوراق الت�سريح.

الطاهري  ـــدفـــاع  ال رئــيــ�ــص  واأكـــــد 

يفقد  مل  ــق  ــري ــف ال اأن  قــرعــيــ�ــص 

حيث  البقاء  حتقيق  يف  حظوظه 

الفوز  ملزما بتحقيق  الدفاع  �سيكون 

ال�سباب  اأمام  القادمني  اللقاءين  يف 

الفرق  نتائج  اإنــتــظــار  مــع  وبــــارادو 

ورغم  ــهــددة،  امل ـــرى  االأخ اخلم�سة 

قرعي�ص  اأن  اإال  احل�سابات  تعقد 

على  فريقه  قـــدره  مــن  واثــقــا  بــدا 

حتقيق البقاء والدفاع عن حظوظ 

ــدد  ون دقــيــقــة،  اأخـــر  اإىل  فــريــقــه 

يف  ح�سل  مبا  ــرى  اأخ مــرة  قرعي�ص 

عني  جمعية  اأمــام  ال�سابقة  املباراة 

بها  اأدار  التي  الطريقة  وكذا  مليلة 

حيث  املواجهة  بو�سليماين  احلكم 

كانت قراراته موؤثرة على النتيجة 

النهائية للمباراة، ويف �سياق منف�سل 

فاإن الطاقم الفني للدفاع �سي�ستفيد 

على  الالعبني  مــن  عــدد  عــودة  مــن 

بعد  وعايب  �سنو�سي  الثنائي  غــرار 

كانت  التي  للعقوبة  اإ�ستنفاذهما 

الذي  االمـــر  ــو  وه عليهما  م�سلطة 

�سيمنح الطاقم الفني حلوال اإ�سافية 

الإختيار الت�سكيلة االأ�سا�سية القادرة 

على حتقيق الفوز يف هذه املباراة. 

�سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  تتنقل 

نهار اليوم اإىل ب�سار وهذا حت�سبا 

هذا  ال�ساورة  �سبيبة  ملواجهة 

بب�سار  اأوت   20 الثالثاء مبلعب 

حل�ساب اجلولة ما قبل االأخرية 

املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 

الفريق  اإدارة  وطالبت  االأوىل، 

العودة  �ــســرورة  الالعبني  مــن 

بنقاط املواجهة وهذا من اأجل 

الفريق  حظوظ  على  احلفاظ 

الثالثة  املــرتــبــة  اإحــتــالل  يف 

�سعوبة  رغــــم  ــة  ــول ــط ــب ال يف 

املحلية  ال�سبيبة  اأمــام  املهمة 

هذه  على  بدورها  ت�سارع  التي 

املرتبة.

الوطنية  الــرابــطــة  ورفــ�ــســت 

الوفاق  اإدارة  من  املقدم  الطلب 

توقيت  تـــقـــدمي  بــخــ�ــســو�ــص 

اإنطالقة مباراة �سبيبة ال�ساورة 

حــيــث اأ�ــســرت الــرابــطــة على 

يف  اأي  ال�سابق  التوقيت  اإبقاء 

ليال،  والن�سف  العا�سرة  حدود 

ال�سحية  احلــالــة  وبخ�سو�ص 

للثنائي دراوي وفرحاين اللذان 

اأم�ص  اأول  مرور  حلادث  تعر�سا 

مدينة  مــدخــل  مــ�ــســتــوى  عــلــى 

تدعو  ال  حالتهما  فــاإن  �سطيف 

الثنائي  �سيكون  حيث  للقلق 

حا�سرا يف مباراة هذا الثالثاء 

من  حيث  ال�ساورة،  �سبيبة  اأمام 

الت�سكيلة  تتنقل  اأن  املنتظر 

غيابات  ودون  مكتمل  بتعداد 

تذكر.

ويف خطوة منتظرة �سرع رئي�ص 

الوفاق ح�سان حمار يف اخلطوات 

العملية التي توؤكد على رغبته 

وهذا  للفريق  رئي�سا  البقاء  يف 

من خالل التفاو�ص مع عدد من 

الالعبني الذين تنتهي عقودهم 

وهذا  اجلــاري  املو�سم  نهاية  مع 

لتفادي ح�سول هجرة جماعية 

التي  املغرية  العرو�ص  ظل  يف 

تــلــقــاهــا ركـــائـــز الــفــريــق مع 

ال�سفقات  بع�ص  ح�سم  حماولة 

املقبلة،  الــفــرتة  ــالل  خ املهمة 

حمار  الرئي�ص  يــراهــن  حيث 

اإبرام �سفقات نوعية هذه  على 

ثورة  اإخماد  اأجل  من  ال�سائفة 

مازالوا  الذين  االأن�سار  غ�سب 

االإدارة  بــرحــيــل  ــبــون  يــطــال

احلالية للفريق. 

النيجريي  املـــدافـــع  واأبـــــدى 

الو�سعية  من  اإ�ستياءه  اإيفايني 

فرتة  منذ  فيها  يتواجد  التي 

حيث يتواجد الالعب يف م�سقط 

راأ�سه نتيجة عدم ح�سوله على 

االأرا�سي  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 

اإر�سال  عدم  ب�سبب  اجلزائرية 

االإدارية  للوثائق  الوفاق  اإدارة 

وهو  و�سعيته  لت�سوية  الالزمة 

االأمر الذي مل يجد له الالعب 

رئي�ص  اأن  خا�سة  تف�سري  اأي 

يرد  ال  الالعب  ح�سب  الــوفــاق 

على اإت�ساالته مما جعل الالعب 

يف  الوفاق  اإدارة  برغبة  يقتنع 

ت�سريحه هذه ال�سائفة علما اأن 

الالعب تلقى اأجرتني �سهريتني 

بالفريق يف  اإلتحاقه  فقط منذ 

فرتة التحويالت ال�ستوية، ومن 

ــدويل  ال احلــار�ــص  فـــاإن  جانبه 

من  قريبا  بات  زغبة  م�سطفى 

االأندية  ــد  اأح اإىل  االإن�سمام 

التي طلبت خدماته  ال�سعودية 

حيث من املنتظر اأن يف�سل اإبن 

االأيام  امل�سيلة يف وجهته خالل 

املقبلة. 

قررت اإدارة مولودية ق�سنطينة 

لفريق  العامة  اجلمعية  تاأجيل 

جوان  �سهر  منت�سف  غاية  اإىل 

اإنتهاء  القادم وهذا يف ظل عدم 

التقريرين  اإعـــداد  من  االإدارة 

الفارطة،  للفرتة  واالأدبي  املايل 

ـــذي اأثــــار خيبة  وهـــو االأمــــر ال

كانوا  ــن  ــذي ال الــفــريــق  ــار  ــ�ــس اأن

اأن يتم عقد اجلمعية  ياأملون يف 

اأجــل  ــت ممكن مــن  اقـــرب وق يف 

التح�سريات  يف  مبكرا  االإنطالق 

يف  الف�سل  بعد  اجلديد  للمو�سم 

�ستقود  التي  اجلديدة  االإدارة 

اأن  كما  ال�سائفة،  هذه  الفريق 

من  العامة  اجلمعية  عقد  تاأخر 

اإن�سحاب  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه 

بع�ص االأطراف التي اأعربت عن 

كما  الفريق  رئا�سة  يف  رغبتها 

ال�سابق  الرئي�ص  مع  احلــال  هو 

ح�سان  الــفــكــرون  عــني  ل�سباب 

منذ  ينتظر  مــازال  الــذي  بكو�ص 

من  العامة  اجلمعية  عقد  مــدة 

اأجل تقدمي ملف تر�سحه.

رئي�ص  ك�سف  اأخــر  جانب  ومــن 

عن  بلغرابلي  الهادي  املولودية 

التي  الديون  تقلي�ص  جناحه يف 

الفريق  عــلــى  مــرتاكــمــة  كــانــت 

مليار   21 حــدود  يف  كانت  حيث 

�سنتيم قبل اأن يتم تقلي�سها هذا 

املو�سم اإىل 6 ماليري �سنتيم فقط 

وح�سب بلغرابلي فاإن هذا امل�سكل 

الفريق  ت�سييع  يف  �سببا  كــان 

املو�سم،  هـــذا  الــ�ــســعــود  ــورقــة  ل

على  التاأكيد  بلغرابلي  ــدد  وج

عقد  بعد  االإن�سحاب  يف  رغبته 

وترك  للفريق  العامة  اجلمعية 

يراه قادرا على قيادة  ملن  املكان 

الفريق نحو لعب االأدوار االأوىل 

يف البطولة. 
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مبدينة   1956 اأكتوبر   10 بتاريخ  ولد 

كانت من هناك  الريا�سية  بدايته  املعذر 

يف  زروال  املــدرب  بف�سل  راأ�ــســه  مب�سقط 

�سنف االأوا�سط مع فريق مولودية املعذر 

ولعب اأول مقابلة يف م�سواره الكروي �سد 

فريق �سباب اأوالد جالل بداية ال�سبعينات 

له  اختار  من  هو  واملــدرب  اأي�سر،  كمدافع 

هذا املن�سب رغم اأنه لي�ص ي�ساريا، وانتهت 

بالتعادل هدف مقابل هدف، كما  املباراة 

املو�سم  يف  الــدفــاع  حمــور  يف  اأي�سا  لعب 

املوايل بعد مغادرة املدافع املرحوم خالد 

بفرن�سا،  درا�سته  ب�سبب  اجلزائر  معمري 

يف  �سوكان  املـــدرب  �ساهده  اأن  و�ــســادف 

اإحدى املباريات وكان وقتها يقوم بدورية 

اأف�سل الالعبني حيث  يف ال�سرق الإختيار 

)ب(  الوطني  املنتخب  لتدعيم  اختاره 

من  الوحيد  وكـــان  االأوا�ــســط  �سنف  يف 

املوايل  املو�سم  يف  انتقاله  وبعد  باتنة، 

اإىل ثانوية بن بولعيد، اأعجب به املدرب 

يف  اأ�ستاذه  كــان  الــذي  اهلل  رحمه  مي�سو 

الريا�سة واأراد اأخذه معه للتوقيع لفريق 

مولودية  فريق  اختار  لكنه  باتنة  �سباب 

تواجد  هــو  فقط  واحـــد  ل�سبب  باتنة 

ورزاق  معمري  ن�سيم  املرحوم  �سديقيه 

مو�سم  املعذر  مدينة  من  وكالهما  كمال 

74/75 ليبداأ مرحلة جديدة يف حياته 
بلجودي  املــدرب  قيادة  حتت  الريا�سية 

االأكـــابـــر، حيث  فــريــق  مــع  رحــمــه اهلل 

ال  و  اأي�سا،  اأي�سر  كمدافع  املدرب  اأقحمه 

اللقاء  يف  لكن  له  االأوىل  املقابلة  يتذكر 

الثاين غري املدرب بلجودي منا�سب بع�ص 

كمدافع  الها�سمي  زندر  فاأقحم  الالعبني 

�سد  هجوم  كقلب  �سعيدي  وحتــول  اأي�سر 

كانت  مقابلة  يف  العلمة  مولودية  فريق 

متلفزة وكان حمظوظا جدا عندما �سجل 

ثالثة اأهداف كاملة يف مقابلة واحدة يف 

اأول لقاء يلعبه كمهاجم �سد فريق قوي، 

وقد �سفع له االأداء الذي قدمه وامل�ستوى 

و�سع  الــذي  مدربه  اأمــام  به  ظهر  الــذي 

يف  واحد  رقم  املهاجم  فاأ�سبح  ثقته  فيه 

كانت  التهديف  ن�سبة  اأن  خا�سة  النادي 

على  �ساعده  وما  اعتزاله،  لغاية  عالية 

اأنــه  م�ستواه  وتــطــور  والــنــجــاح  الــتــاألــق 

والعبي  فريتح   املهاجم  جانب  اإىل  لعب 

وح�سان  يو�سف  زنــدر  املتميزين  الو�سط 

البدنية  قــوتــه  اإىل  ــافــة  اإ�ــس مــعــا�ــســي 

يتميز  كان  التي  املورفولوجية  والبنية 

تدخالت  مبقاومة  لــه  ت�سمح  حيث  بها 

املدافعني كما كان قويا بالراأ�سيات حيث 

ذلك  مع  ـــوازاة  وم االإرتــقــاء  قــوة  ميتلك 

بجامعة  اجلامعية  درا�سته  يتابع  كــان 

اأ�سبوع  كل  نهاية  يح�سر  وكان  ق�سنطينة 

كما  الر�سمية،  املباريات  يف  للم�ساركة 

االألعاب  فاز مع منتخب ق�سنطينة خالل 

بفريق  الذهبية  بامليدالية  اجلامعية 

بـــارزة يف  اأ�ــســمــاء كــرويــة  ــوي تدعمه  ق

كما  وغريهم،  وبوحلبال  قيطوين  �سورة 

تدرب اأي�سا حتت اإ�سراف املدرب عمراين 

القيادة  �سارة  منحه  من  اأول  كان  الــذي 

التي اعتربها �سرف كبري له وبرر �سعيدي 

الفرتة  تلك  يف  املــولــوديــة  �سعود  عــدم 

قوة  رغــم  املــاديــة  االإمكانيات  قلة  اإىل 

كانت  التي  البارزة  واالأ�سماء  الت�سكيلة 

املولودية  مع  م�سريته  وا�ستمرت  تدعمها 

اإىل  تنقل  حيث   78/79 مو�سم  لغاية 

يف  ين�سط  كان  الذي  باتنة  �سباب  فريق 

وبني  بينه  ات�ساالت  بعد  الوطني  الق�سم 

املهاجم  تعوي�ص  اأجل  من  امل�سريين  بع�ص 

يف  جــديــدة  جتربة  ليخو�ص  قــوردا�ــص 

امل�ستوى  اكت�سف  حيث  الوطني  الق�سم 

العايل واملناف�سة قوية لكن مل متنعه من 

ت�سجيل الكثري من االأهداف يف مرمى اأبرز 

و�سنيتي  موهوب  واآيــت  �سرباح  احلرا�ص 

اأن  �سعيدي  املهاجم  واعـــرتف  وغــريهــم 

ح�سان  هو  جانبه  اإىل  لعب  العب  اأح�سن 

يتكرر  ال  العــب  باأنه  قــال  الــذي  معا�سي 

وكان  معه  اللعب  يف  كبرية  �سهولة  ووجد 

كان  كما  للتهديف  ذهبية  كــرات  مينحه 

يرو�ص  كيف  ي�ساهده  وهو  باملتعة  ي�سعر 

حمدثنا  ـــرتف  واع املــدافــعــني،  وي�سقط 

اليوم  لغاية  مثله  العبا  ي�ساهد  مل  باأنه 

كبرية  �سرعة  ــه  ول مــاهــريــا  العــبــا  ــان  ك

يف  قاتلة  ــات  ــراغ وم رائــعــة  ــرات  ــري ومت

يو�سف  زنــدر  اأن  كما  الو�سعيات  اأ�سعب 

ثنائي  وي�سكالن  ومــهــاري  ممتاز  العــب 

قوي جدا مع معا�سي وقال "�سعدت كثريا 

فقط  �سنتني  جانبهما" وبعد  اإىل  باللعب 

يف الق�سم الوطني غادر املهاجم  �سعيدي 

للمولودية  ليعود  باتنة  �سباب  فريق 

جمددا حيث لعب معها يف الق�سم اجلهوي 

كان  حيث   1984 لغاية  �سعودها  بعد 

الداربي اأمام �سباب باتنة هو اآخر ظهور 

الظاملة  العقوبة  ب�سبب  امليادين  فوق  له 

ب�سنتني  عوقب  حيث  لها  تعر�ص  التي 

حطمت  اأنها  �سعيدي  عنها  قال  كاملتني 

م�سريته الريا�سة ورغم تخفيف العقوبة 

ــزال  ــت ــدم الــعــودة واالإع ــرر ع اإال اأنـــه ق

28  كا�سفا باأن املدرب  نهائيا وهو يف �سن 

اأ�سبوع من موعد  اإت�سل به قبل  بلجودي 

و�سيكون  م�ستهدف  باأنه  ليعمله  املباراة 

عن  بعيدا  كــان  اأنــه  رغــم  الطرد  م�سريه 

بطاقة  يتلق  مل  باأنه  اأكد  كما  االأحــداث 

ليوا�سل  الريا�سي  م�سواره  طيلة  حمراء 

ق�سنطينة  بجامعة  درا�سته  ذلــك  بعد 

يف  جــامــعــي  اأ�ــســتــاذ  من�سب  �سغل  حــيــث 

 34 بها  ا�ستغل  التي  املعمارية  الهند�سة 

حيث  التقاعد  على  يحال  اأن  قبل  �سنة 

درا�سته  يف  كبريا  يف  كبريا  جناحا  حقق 

يف  متاأ�سفا  الكروية  وم�سريته  اجلامعية 

ختام حواره عن عدم �سعود املولودية مع 

اجليل الذي لعب معه.

مهاجم كبري اأنهى احلكم كو�سة م�سواره 
بقرار ظامل يف داربي مثري 

الالعب الطاهر �شعيدي

�ساكر. اأ عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

نو�ضتاجلي����������ا



�سباب  فريق  رئي�ص  ك�سف 

الربيعي  قــيــدوم  قــايــ�ــص 

نيوز"  ـــــــــص  "االأورا� ــــ  ل

النقاط  ــد  ــدي ع عـــن 

وحتـــــــــــــدث بـــكـــل 

�ــســفــافــيــة وحتــدث 

فريقه  و�سعية  عن 

اجلميع  ــاإن  ف وح�سبه 

ال�سياربيكا  عــن  تخلى 

يف  يتخبط  النادي  وتركوا 

م�ساكل عديدة، ما دفعه يقدم 

ا�ستقالته ويف�سل الرحيل ورمي امل�سنفة، 

هذه  ا�ستقالته  الربيعي  قيدوم  واعترب 

اأنه  معتربا  فيها،  رجعة  وال  نهائية  املرة 

�سباب  فريق  قيادة  توىل  حينما  جــازف 

اأنه حقق ثالثة اجنازات  قاي�ص بالرغم 

اجلهوي  من  ال�سعود  بتحقيق  الفريق  مع 

باتنة  لرابطة  االأول  الق�سم  اإىل  الثاين 

ثم  الرابطات  بني  ما  ق�سم  اإىل  وبعدها 

ال�سعود اإىل الق�سم الثاين هواة وبالرغم 

من هذا ــ ح�سبه ـــ ال احد ثمن ما حققه، 

امل�سوؤولني  اأو  املحلية  ال�سلطات  من  �سواء 

ظهورهم  اأداروا  ــن  ــذي ال

للفريق.

ــي  ــع ــرب واأ�ـــــســـــاف ال

متحدثا  قـــيـــدوم 

عـــــــــن وعـــــــــود 

والتي  ال�سلطات 

اإذ  جُتـــ�ـــســـد،  مل 

مل تــقــدم لــه كــل ما 

حتفيز  اأجل  من  يكفي 

ملوا�سلة  ودعمه  الفريق 

قيدوم  تطرق  كما  امل�سرية، 

للفريق  يدين  اأنه  وقال  الديون،  لق�سية 

موا�سم   7 كم�ساريف  �سنتيم  ماليري   5 بـ 

ق�ساها مع الفريق.

الرئي�ص  اإعالن  ومنذ  اأنه  الذكر،  يجدر 

قيدوم الربيعي ال�ستقاالته رفقة مكتبه 

للرت�سح  اأحــد  اأي  يتقدم  مل  قــدم  امل�سري 

االأطــراف ممن ت�سنف  رغم وجود بع�ص 

قيدوم  لري�سح  املعار�سة،  على  وحت�سب 

لقيادة  حممود  رمادينة  الع�سو  الربيعي 

على  خلالفته  موؤهال  اعتربه  اإذ  النادي 

راأ�ص اإدارة النادي.

البي�ساء  عــني  ــــاد  اإحت العـــب  ــدد  ــس �

ا�ستخال�ص  �سرورة  على  ملو�سي  خالد 

وتفادي  املنق�سي  املو�سم  من  الدرو�ص 

نف�سها  ال�سعبة  الو�سعية  يف  الــوقــوع 

التي تواجد فيها الفريق الذي عانى يف 

ال�سقوط  من  وجنا  املو�سم  هذا  بطولة 

اجلولة  يف  الرابطات  مابني  ق�سم  اإىل 

يف  ملو�سي  وقــال  املو�سم،  مــن  االأخـــرية 

"االأورا�ص  بـــ  جمعه  مقت�سب  حديث 

ميداننا  على  االأخرية  "املباراة  نيوز": 

مناف�سا  وواجهنا  للغاية  �سعبة  كانت 

بنتيجة  الديار  اإىل  للعودة  يطمح  كان 

اإيجابية  لنتمكن يف االأخري من حتقيق 

بعد  وهذا  البقاء،  و�سمان  الفوز  الفوز 

مر  والــذي  املو�سم،  طيلة  كبرية  معاناة 

نتمنى  ال  ع�سيبة  بفرتات  الفريق  فيه 

اأن تتكرر"

واأ�ساف :" املو�سم املنق�سي �سبه كارثي 

يف  وجنونا  النزول  من  مقربة  على  كنا 

املجموعة  روح  وبف�سل  املطاف  نهاية 

به  حتلينا  ـــذي  ال الــكــبــري  ـــرار  واالإ�ـــس

للو�سول اإىل هدفنا ومت تر�سيم البقاء"

ميدان  لو�سط  الناب�ص  القلب  واأردف 

ما  والت�سامن  " االإرادة  قائال:  االإحتاد 

بني الالعبني �سنعا الفارق ومكن الفريق 

هدف  وبلوغ  ال�سعاب  على  التغلب  من 

نف�ص  يف  ــادة  ــس االإ� ــب  وج كما  الــبــقــاء، 

الوقت بلم�سة املدرب فالح �سعدان الذي 

من  ومتكن  االأمان  بر  نحو  بالفريق  �سار 

قيادة �سفينة احلراكتة بنجاح ليتحقق 

الهدف امل�سطر يف االأخري".

اأن  الــذكــر  يجدر  اآخـــر،  �سعيد  وعلى 

اأن�سار احتاد عني البي�ساء وكل املهتمني 

ب�سوؤون النادي يطالبون برحيل االإدارة 

على  قــادرة  الأ�سخا�ص  امل�سعل  وت�سليم 

ــوان  األ وت�سريف  االأوىل  االأدوار  لعب 

الذي  امل�سري  املكتب  ف�سل  بعدما  النادي 

دخول  يف  بركاين  احلليم  عبد  يقوده 

غمار املناف�سة بوجه م�سرف، يف انتظار 

القادمة  القليلة  االأيــام  عنه  ت�سفر  ما 

والتي �ستحمل اجلديد لبيت االإحتاد".

رمادينة  واأر�سح  ر�سمية  "ا�ستقالتي 
لرئا�سة النادي وقيادة �سفينة 

ال�سياربيكا"

قيدوم الربيعي: )رئي�س �س قاي�س(

خالد ملو�ضي )العب اإ عني البي�ضاء(

قد تفوق الـ 20 مليون �شنتيم.. 

اأن  نيوز" من م�سدر مطلع  "االأورا�ص  علمت 

راأ�ص  كان على  والذي  املدرب حكيم جماهد 

موؤ�س�سات  مولودية  لفريق  الفنية  العار�سة 

باتنة لكرة اليد رجال يف املو�سم املا�سي، قد 

وفاق  فريق  ورئي�ص  مل�سريي  موافقته  اأعطى 

حظرية  يف  االآخــر  هو  النا�سط  التوتة  عني 

االإدارة  عــر�ــص  قبل  اأيـــن  املــمــتــاز،  الق�سم 

يف  ُير�سم  اأن  على  التفاق  الطرفان  وتو�سل 

يف  الوفاق  وينطلق  القادمة  القليلة  االأيــام 

التح�سري للمو�سم القادم.

جماهد  حكيم  املـــدرب  اأن  بالذكر  جدير 

يعرف خبايا بيت الوفاق، و�سبق واأن تراأ�ص 

العار�سة الفنية للنادي كما توج مع الوفاق 

التي  ــة  واالأزم وتزامنا  اجلمهورية،  بكاأ�ص 

التوتة الذي �سيع  نادي وفاق عني  ي�سهدها 

اللقب هذا املو�سم ب�سذاجة وكذا �سيع كاأ�ص 

الوفا�ص  خــايل  وخــرج  اأي�سا  اجلمهورية 

حكيم  مع  للتفاو�ص  الوفاق  اإدارة  �سارعت 

جماهد وا�ستقدامه ليقود �سفينة الوفاق يف 

املو�سم القادم.

وبهذا يكون الكوت�ص حكيم جماهد قد راوغ 

م�سريي فريق مولودية باتنة ووقع للوفاق، 

اأنه اأبدى نيته يف البقاء يف النادي  باعتبار 

ال�سعود  معه  حقق  الذي  واالأ�سود  االأبي�ص 

20 �سنة من الغياب، كما  للق�سم املمتاز بعد 

�سبق له واأن �سرح لـ"االأورا�ص نيوز" وحتدث 

عن بقاءه يف مولودية باتنة واأن اال�ستقرار 

على  اأو  املدرب  على  �سواء  باالإيجاب  يرجع 

االأ�سابيع  عنه  ت�سفر  ما  انتظار  يف  الفريق، 

القليلة القادمة، خال�سة واأن كال الفريقني 

جــوان  �سهر  مطلع  حتــ�ــســرياتــه  �سيبا�سر 

املقبل.
اأمري رامز.ج

اأحمد اأمني ب

اأحمد اأمني ب

املدرب جماهد يراوغ مولودية باتنة 

ويعطي موافقته لتدريب وفاق عني التوتة 

الأنف�س ب�سق  جاء  البقاء  "�سمان 
 وعلى اجلميع ا�ستخال�س الدرو�س"

الإدارة تقرر احلفاظ على املدرب عريبي ونحو 
جتديد ن�سف التعداد

كرة الطائرة 

التح�سريات  يف  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  دخلت 

اجلدية ملباراة القمة املنتظرة نهار الغد اأمام 

والتي  بالربج  اأوت   20 مبلعب  املدية  اأوملبي 

يف  الفريق  م�ستقبل  لتحديد  فا�سلة  �ستكون 

اإجباريا  الفوز  يبقى  حيث  االأوىل  الرابطة 

اأجل �سمان  املدرب بالل دزيري من  لت�سكيلة 

البقاء ر�سميا قبل لقاء اجلولة االأخرية اأمام 

االأهلي  اإدارة  جانبها  ومن  القبائل،  �سبيبة 

خالل  من  وهــذا  الالعبني  حتفيز  اإىل  �سعت 

الفوز  لتحقيق  جدا  مغرية  منحة  تخ�سي�ص 

اأكرث  اإىل  القيمة  ت�سل  اأن  املنتظر  من  حيث 

من 20 مليون �سنتيم بالنظر الأهمية املباراة 

وهذا ح�سب م�سدر مقرب من اإدارة الفريق.

ومن جانبه فاإن املدرب بالل دزيري اأكد على 

�سرورة تدارك الوجه املخيب الذي ظهر به 

الفريق يف املباراة ال�سابقة اأمام وفاق �سطيف 

اأمام  دزيــري  ويتجه  اأف�سل،  بوجه  والظهور 

اإحداث  اإىل  عليه  املفرو�ص  الكبري  ال�سغط 

االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  كبرية  تغيريات 

مــن خالل  ــذا  وه االأمــامــي  خا�سة يف اخلــط 

الباي  عي�سي  مــالل،  للثالثي  الفر�سة  منح 

فيما  املــبــاراة،  هذه  يف  للم�ساركة  وبيمبيدو 

يف  الثقة  جتديد  على  الفني  الطاقم  يراهن 

الدفاع  خطي  يف  �ساركت  التي  العنا�سر  نف�ص 

االأهلي  اإدارة  تخوف  ويبقى  امليدان،  وو�سط 

حيث  احلا�سمة  املباراة  هذه  يف  التحكيم  من 

الإدارة  نزيه  حكم  تعيني  يف  امل�سريون  ياأمل 

اللقاء.

تكت�سيها  التي  الكبرية  االأهمية  ظــل  ويف 

فتح  االأهلي  اإدارة  قررت  فقد  املدية  مباراة 

اأبواب ملعب 20 اأوت من اأجل دخول االأن�سار 

بقوة  التوافد  اأجل  من  املدرجات  اإىل  جمانا 

اإدارة  طالبت  كما  املــلــعــب،  ــات  ــدرج م على 

الت�سرفات  الفريق ب�سرورة االبتعاد عن كل 

يف  ــذا  وه الفريق  خلف  والتجند  ال�سلبية 

اإ�سارة اإىل االنق�سام الذي ح�سل بني االأن�سار 

بلوزداد،  �سباب  اأمام  ال�سابقة  املباراة  خالل 

ح�سة  اإىل  ح�سروا  قد  االأهلي  اأن�سار  وكان 

الالعبني  مع  حتدثوا  حيث  بقوة  اال�ستئناف 

حتقيق  ب�سرورة  وطالبوهم  الفني  والطاقم 

الفوز يف مباراة املدية.

"االأورا�ص نيوز" من م�سادر مقربة من  علمت 

بيت �سباب عني ياقوت على اأن رئي�ص الفريق 

باملدرب  االحتفاظ  ر�سميا  قرر  عموري  لزهر 

العمل  بعد  وذلــك  اأخــر  ملو�سم  عريبي  �سليم 

الفارط  املو�سم  التقني  به  قام  الــذي  اجلبار 

يف  التحدي  معه  رفــع  الفريق  واأن  خ�سو�سا 

اأول مو�سم لل�سباب يف بطولة مابني الرابطات، 

كما تكون اإدارة ال�سباب قد و�سعت يف املفكرة 

العديد من اأ�سماء الالعبني املر�سحني لتدعيم 

التعداد بداية من ال�سائفة املقبلة، موازاة مع 

وباملرة  احلالية،  العنا�سر  من  الكثري  ت�سريح 

الفريق،  اأبــنــاء  من  الالعبني  على  االعتماد 

من  جمموعة  ترقية  اإىل  اللجوء  خــالل  من 

اأظهروا  الذين  االأوا�ــســط،  فئة  من  الالعبني 

اإمكانيات كبرية.

مقربة  م�سادر  ك�سفت  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

من  العبني  عدة  اأن  ال�سباب  اإدارة  حميط  من 

مفكرة  يف  و�سعهم  مت  قــد  و�سكيكدة  الــربج 

االإدارة بغية التحاقهم بالفريق يف حني �سيتم 

التجديد لـ60 باملئة من التعداد احلايل، كما 

اأن الالعبني املعنيني منحوا موافقتهما املبدئية 

بع�ص  يف  الف�سل  انتظار  يف  قيطاري،  للرئي�ص 

امل�سائل املتعلقة باجلانب املايل وت�سعى االإدارة 

اإىل طي هذا امللف مبكرا، من  بخطوتها هذه، 

اأجل ال�سروع يف الرتتيبات اخلا�سة، بالتح�سري 

للمو�سم املقبل وعدم الوقوع يف اأخطاء املو�سم 

باالت�سال  مطالبة  االإدارة  اأن  كما  املنق�سي، 

عليهم  املراهنة  باإمكانهم  الــذيــن  باملمولني 

التي  املالية  االأزمـــة  لتفادي  املقبل،  املو�سم 

عا�سها الفريق املو�سم املا�سي.

جمعيته  عقد  الفريق  اأن  بالذكر،  وجدير 

املايل  التقرير  على  امل�سادقة  وعرفت  العامة 

بلغت  حيث  عموري  لزهر  للرئي�ص  واالأدبـــي 

يف  مليون   900 يفوق  مــا  الفريق  م�ساريف 

املو�سم املا�سي وهي ح�سيلة مقبولة كما و�سعت 

تكوين  اجلديد  برناجمها  يف  الفريق  اإدارة 

اأريحية  بكل  البقاء  �سمان  على  قــادر  فريق 

اأكرث  يف بطولة ما بني الرابطات مع املراهنة 

على التكوين و العمل القاعدي، حت�سبا مل�سروع 

م�ستقبلي.

الإدارة تخ�س�س منحة مغرية لتحقيق الفوز 
اأمام املدية و�سمان البقاء

اأهلي الربج
�سباب قاي�س 

اإحتاد عني البي�ساء 
�سباب عني ياقوت 
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اأكد م�سدر مقرب من بيت فريق 

وفاق تب�سة النا�سط يف بطولة 

ق�سم ما بني اجلهات يف جمموعة 

ال�سرقية اأن رئي�ص النادي 

خالدي الطاهر اأبدى نيته يف 

اال�ستقالة ورمي امل�سنفة، على اأن 

ُير�سم رحيله من اإدارة الفريق 

يف اجلمعية العامة العادية 

املزمع اإجراوؤها يف االأيام القليلة 

القادمة، اذ ُيعد املكتب امل�سري 

احلايل احل�سيلة املالية واالأدبية 

ق�سد عر�سها يف اجلمعية العامة 

العادية ومناق�ستها من قبل 

االأع�ساء لري�سم الرئي�ص خالدي 

ا�ستقالته وان�سحابه تاركا املجال 

الأ�سخا�ص قادرة على حمل امل�سعل 

وت�سيري الفريق يف املو�سم املقبل.

الرئي�س خالدي يقرر 

ال�ستقالة ورمي امل�سنفة

وفاق تب�سة

عبا�سي.ع

 عبد الهادي. ب 

العاي�ص. �ص 



ينتظر  بر�شلونة  �أنهَّ  �إي��ط��ايل،  �شحفي  تقرير  ��د  �أكهَّ

ت�شحية من جانب �لهولندي ماتيا�س دي ليخت، مد�فع 

�أياك�س، للتعاقد معه يف �ملريكاتو �ل�شيفي �ملقبل.

�إنهَّ  �الإ�شبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وقالت 

تاأخر �ن�شمام دي ليخت �إىل بر�شلونة، ال يعود فقط 

ر�يوال،  مينو  �الإيطايل  عليها  �شيح�شل  �لتي  للن�شبة 

وكيل �لالعب.

طلباته  من  ا  �أي�شً رف��ع  ليخت،  دي  �أنهَّ  �إىل  و�أ���ش��ارت 

مع  �جتماعه  خالل  ر�ي��وال،  عليه  �تفق  �لتي  �ملادية 

م�شوؤويل بر�شلونة يف �أفريل �ملا�شي.

وينتظر بر�شلونة، ت�شحية مالية من جانب دي ليخت، 

ملز�ملة �شديقه فرينكي دي يونغ يف "كامب نو" خالل 

�ملو�شم �ملقبل.

ويخطط �لنادي �لكتالوين الإنهاء �أزمة �شفقة �ملد�فع 

�أيام، ال�شيما و�أن هناك �هتماًما   10 �لهولندي خالل 

كبرًي� من كبار �أوروبا ب�شم دي ليخت.

بر�سلونة ينتظر 
ت�سحية دي ليخت

 

ركزت ال�سحف االإيطالية 

ال�سادرة اأم�ص ، على البديل املنتظر ملا�سيميليانو 

األيغري، يف املقعد الفني لفريق جوفنتو�ص، عقب اإعالن ال�سيدة 

العجوز رحيل األيغري عقب نهاية املو�سم اجلاري.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "عامل 

جوفنتو�ص، وداع عاطفي الأليغري، وااَلن تبداأ مرحلة 

البحث عن املدرب اجلديد.. جوفنتو�ص ي�سعى للح�سول 

على املدرب ال�سحيح: باراتي�سي قابل �سيموين اإنزاغي 

ا  بالفعل والذي يعد مف�ساًل للبيانكونريي، وهناك اأي�سً

�ساري وميهايلوفيت�ص". 

واأ�سافت "�سرخة دوري اأبطال اأوروبا، اإنرت ونقاط 

حا�سمة يف نابويل، بينما ميالن يهتف لكري�ستيانو 

ورفاقه: غاتوزو يريد هزمية فرو�سينوين وياأمل يف 

�سقوط اأتاالنتا مبعقل جوفنتو�ص.. اأما روما فتقريًبا 

ودع حلم التاأهل لالأبطال بعد التعادل مع �سا�سولو 0-0". 

 

وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "مع�سلة اإنزاغي، 

جوفنتو�ص يحيي األيغري، ويبحث عن مدرب جديد وي�ستعد لالحتفال، 

�سيموين اإنزاغي هو املر�سح االأول لقيادة اليويف لكن عليه اأن يحرر نف�سه 

اأواًل من الت�سيو".

واأ�سافت ال�سحيفة "فقر روما، تعادل مع �سا�سولو واأ�سبح معلق بيخيط �سعيف للتاأهل 

لدوري االأبطال".

وختمت "غوارديوال وبايرن ميونخ، يا لها من انت�سارات، ال�سيتي يحقق الثالثية 

ا، اأما الدوري االأملاين فهو للبافاريني". ويفوز بكاأ�ص االحتاد االإجنليزي اأي�سً

 

وقالت �سحيفة "توتو �سبورت": "فقط الت�سفيق، باالأم�ص اأنيلي ي�سفق الأليغري 

ويحييه ويختم املوؤمتر بقمي�ص خا�ص.. الليلة اأتاالنتا وجوفنتو�ص مع 

االحتفال باال�سكوديتو بجانب االحتفال بوداع األيغري 

وبارزايل يف االأليانز �ستاديوم". 

�سحف اإيطاليا 
تن�سغل ببديل 
األيغري املنتظر 
و�سراع الأبطال

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

غوارديول: ح�سد الثالثية املحلية اأ�سعب من الفوز بدوري الأبطال

مل  جوفنتو�س  ن��ادي  �أن  �إيطايل،  �شحفي  تقرير  �أك��د 

يفقد �الأمل يف �لتعاقد مع �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن، 

مدرب ريال مدريد.

�إد�رة  فاإن  �الإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�شيو  ملوقع  ووفًقا 

�ل�شيدة  �إقناع زيد�ن بتويل مهمة  تاأمل يف  جوفنتو�س 

�لعجوز خالل �ملو�شم �ملقبل، ال�شيما �أن �ملدرب �لفرن�شي 

يعد �الختيار �الأول د�ئًما للرئي�س �أندريا �أنيللي.

و�أ�شار �إىل �أن خطة �أنيللي يف �ملو�شم �حلايل كانت تهدف لالنق�شا�س على زيد�ن، قبل 

�أن يقرر �الأخري �لعودة �إىل ريال مدريد ب�شكل مفاجئ.

هو  زيد�ن  �أن  يرى  كان  جوفنتو�س،  رئي�س  باأن  و�أفاد 

طريق  �إىل  �لعجوز  �ل�شيدة  الإعادة  �ملنا�شب،  �لرجل 

�الألقاب يف دوري �أبطال �أوروبا.

و�أو�شح �أن تهديد�ت زيد�ن �الأخرية باأنه �شريحل عن 

�أ�شعدت  يريد  ما  تنفيذ  ي�شتطع  مل  �إذ�  مدريد،  ريال 

ر��ٍس  غري  �لفرن�شي  �ملدرب  �أن  ا  خ�شو�شً جوفنتو�س، 

عن كيفية ت�شيري �الأمور يف �لعا�شمة �الإ�شبانية.

رحيل  �ملا�شي،  �جلمعة  �أعلن،  جوفنتو�س  �أن  يذكر 

دون  وذلك  ر�شمي،  ب�شكل  �أليغري  ما�شيمليانو  مدربه 

�لك�شف عن هوية �ملدير �لفني �جلديد.

غو�رديوال،  بيب  �الإ�شباين  �أك��د 

�ملدير �لفني ملان�ش�شرت �شيتي، عقب 

تتويج فريقه بلقب كاأ�س �إجنلرت�، 

�أن   ،)0-6( و�ت��ف��ورد  باكت�شاح 

�أ�شعب  �ملحلية  بالثالثية  �لفوز 

من حتقيق لقب دوري �الأبطال.

ت�شريحات  يف  غ��و�ردي��وال  وق��ال 

عقب �للقاء �لذي �حت�شنه ملعب 

)وميبلي( "�أع�شق دوري �الأبطال، 

�أكرث  �لثالثية  بهذه  �لفوز  ولكن 

�شعوبة".

يف  فريق  �أول  �شيتي  �ملان  و�أ�شبح 

�الأل��ق��اب  بجميع  ي��ف��وز  �إجن��ل��رت� 

�ملحلية يف مو�شم و�حد.

وب�شوؤ�له حول �إذ� ما كان هذ� هو 

�أكد  م�شريته،  يف  �الأف�شل  �ملو�شم 

�أف�شل  �أحد  �أنه  �الإ�شباين  �ملدرب 

مو��شمه �لتدريبية.

و�أو�شح "�أعتقد �أنه لي�س �الأف�شل، 

ول��ك��ن��ه ي���اأت���ي ���ش��م��ن �الأف�����ش��ل، 

يحقق  )�ل���ذي  �الأول  �أك���ون  �أن 

زلنا  ما  �أننا  يعني  �الإجن��از(  هذ� 

�الأف�شل".

وح���ول �إم��ك��ان��ي��ة �حل��ف��اظ على 

�ملو�شم  خ���الل  �مل�����ش��ت��وى  ن��ف�����س 

فعلنا  لقد  "ح�شنا،  �أك��د:  �ملقبل، 

�أن  بعد  �جل���اري  �الأ���ش��ب��وع  ه��ذ� 

فزنا يف �ملو�شم �ملا�شي باللقب 

هذ�  نقطة،   100 بح�شد 

لل�شيف  �لعودة  مذهل،  �أمر 

�شتكون م�شابهة لهذ� �ملو�شم، 

�الأمم،  دوري  بطولة  وجود  مع 

حيث كان كاأ�س �لعامل قبل بد�ية 

�ملو�شم �ملا�شي".

�أكد تقرير �شحفي �إيطايل، �أن نادي ميالن يجهز 

مفاجاأة �شارة لت�شيل�شي خالل �ملريكاتو �ل�شيفي �ملقبل.

ووفًقا ملوقع "كالت�شيو مريكاتو" �الإيطايل، فاإن ميالن 

قرر ب�شكل نهائي عدم تفعيل بند �ل�شر�ء �لنهائي بعقد 

�لفرن�شي تيموي باكايوكو، �ملعار من �لبلوز.

وي�شتطيع ميالن �شر�ء باكايوكو مقابل 35 مليون 

يورو، ولكنه تر�جع عن �الأمر رغم �مل�شتوى �جليد 

لالعب، ب�شبب تاأخره عن �لتدريبات، ودخوله يف �أزمة 

مع �الإيطايل جينارو غاتوزو، مدرب �لرو�شونريي.

و�شي�شعد �لبلوز بعودة باكايوكو، ب�شبب �أن �لنادي 

�للندين يعاين من عقوبة حترمه من �إبر�م �شفقات 

خالل فرتتي �النتقاالت �ملقبلتني.

يذكر �أن باكايوكو �شارك يف 40 مبار�ة مبختلف 

�لبطوالت هذ� �ملو�شم، حمرًز� هدفا و�حد�، بينما قدم 

متريرة حا�شمة لزمالئه.

�أحرز  بعدما  مم��ي��ًز�،  رقًما  مبابي  كيليان  �شجل 

�شمن  �ل�شبت،  ي��وم  دي��ج��ون،  �شباك  يف  ه��دف��ني 

مباريات �جلولة 37 للدوري �لفرن�شي.

مبابي  فاإن  لالإح�شائيات،  "�أوبتا"  ل�شبكة  ووفًقا 

يف  هدًفا   32 �إىل  ي�شل  فرن�شي  الع��ب  �أول  ب��ات 

مو�شم و�حد بتاريخ م�شابقة �لدوري، منذ فيليبي 

هدًفا   36 �شجل  و�ل���ذي  ن��ان��ت،  الع��ب  جونديه 

مبو�شم )1966/1965(.

�ل���دوري  ه���د�يف  قائمة  حالًيا  مبابي  ويت�شدر 

�لفرن�شي بر�شيد 32 هدًفا، وبفارق 11 هدًفا عن 

نيكوال�س بيبي جناح ليل.

وي�شعى مبابي للمناف�شة على لقب �حلذ�ء �لذهبي 

الأف�شل هد�ف يف �أوروبا، حيث يت�شدر �الأرجنتيني 

�لهد�فني  قائمة  بر�شلونة  جن��م  مي�شي  ليونيل 

بر�شيد 34 هدًفا.

ويحل بر�شلونة �شيًفا على �إيبار ، يف ختام مناف�شات 

�لليجا، بينما يو�جه باري�س �شتاد رمي�س يف ختام 

�لدوري �لفرن�شي يوم �جلمعة �ملقبل.

�أعلن نادي مان�ش�شرت �شيتي، رحيل 

فين�شنت  �لبلجيكي  ق��ائ��ده 

كومبابي، بعد م�شرية طويلة 

رفقة �ل�شيتيزينز �متدت 

�إىل 11 عاًما.

�لر�شمي  للموقع  ووف��ًق��ا 

كتب  كومباين  ف��اإن  لل�شيتي، 

مل�شريته  �لنهاية  كلمة  �ل��ي��وم 

�لناجحة مع �لنادي، و�لتي �شهدت 

360 مبار�ة مبختلف �لبطوالت  �مل�شاركة يف 

و�إحر�ز 20 هدًفا.

�ل�شيتي  م��ع  لكومباين  م��ب��ار�ة  �آخ��ر  وك��ان��ت 

�لفريق  تتويج  �شهدت  و�لتي  و�تفورد،  �شد 

�الإجنليزي،  �الحت��اد  كاأ�س  بلقب  �ل�شماوي 

بعد �لفوز بنتيجة 0-6.

وخ���الل م�����ش��رية �مل��د�ف��ع 

�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي رف��ق��ة 

�ل�����ش��ي��ت��ي، جن��ح يف 

بلقب  �ل���ت���ت���وي���ج 

�الإجنليزي  �ل��دوري 

وكاأ�س  م��ر�ت،   4 �ملمتاز 

�الحتاد �الإجنليزي مرتني 

وكاأ�س �لر�بطة 4 مر�ت ودرع 

�ملجتمع مرتني.

يذكر �أن كومباين �ن�شم �إىل �شفوف مان�ش�شرت 

�شيتي عام 2008 قادًما من هامبورج، ليعي�س 

�لفرتة �لذهبية يف عهد �لنادي �ل�شماوي.

ريا�صة الإثنني 09 مايو 2969/ 20  ماي 2019 املوافق لـ 15 رم�ضان 181440

مبابي يوا�سل مالحقة مي�سي يف �سراع ذهبي

مان�س�سرت �سيتي يعلن رحيل كومباين

جوفنتو�س يرتقب تنفيذ 
زيدان لتهديده

ميالن يجهز 
مفاجاأة �سارة 

لت�سيل�سي

نادي  �أروق��ة  د�خل  �ل�شغوطات  �زد�دت 

على  �الإجن��ل��ي��زي،  يونايتد  مان�ش�شرت 

�أجل  م��ن  ب��وب��ا،  ب��ول  �لفرن�شي  �لنجم 

حتديد موقفه من �لبقاء �أو �لرحيل عن 

�شفوف �ل�شياطني �حلمر خالل �ملريكاتو 

�ل�شيفي �لقادم.

�شحيفة )ذ� �شن( �الإجنليزية قالت �إن 

�لرحيل  بطلب  يتقدم  �أن  عليه  بوغبا 

�أر�د  �إذ�  �الإجنليزي،  ناديه  �إد�رة  �إىل 

مغادرة مان�ش�شرت نحو ريال مدريد.

يف  يرغب  بوغبا  �أن  بينت  �ل�شحيفة 

�لتدرب حتت قيادة �أ�شطورته �لفرن�شية 

عليه  �أن  �أبلغه  �لذي  زيد�ن،  �لدين  زين 

�لرحيل �الآن، �أو ن�شيان �الأمر نهائيا.

على �جلانب �الآخر، �أو�شحت �ل�شحيفة 

�أن مو�شوع رحيل بوغبا ميثل �شر�عا بني 

�لقيادة �لفنية للنادي �لتي يجل�س على 

جونار  �أويل  �لرويجي  �مل��درب  كر�شيها 

�لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب  �شول�شكاير، 

ل�شركة يونايتد �إد وودو�رد.

رحيل  ���ش��رورة  �إىل  مييل  �شول�شكاير 

للحفاظ  وذل��ك  �لقادم،  �ل�شيف  بوغبا 

على متا�شك �لفريق، وهيبته كمدرب، من 

خالل عدم �الحتفاظ بالعب ال يرغب 

�ملجموعة،  �أجل  �شيء من  يف تقدمي كل 

بينه  �خلالف  حدة  �رتفاع  بعد  خا�شة 

وبني �لالعب خالل �ملر�حل �الأخرية من 

�ملو�شم �ملنتهي.

�أن  وودو�رد،  يرى  �الآخ��ر،  �جلانب  على 

بيع بوغبا �شيوؤدي �إىل �ملزيد من �ل�شرر 

نهاية مو�شم كارثي  �لنادي، بعد  ل�شورة 

حمليا، و�لغياب عن دوري �أبطال �أوروبا 

�ملو�شم �ملقبل.

يعتقد  وودو�رد  �إن  �ل�شحيفة  وك�شفت 

�أن موقف يونايتد كاأكرب نادي يف �لعامل 

�شيتاأثر �إذ� ترك �أحد �أهم جنوم �لعامل 

يرحل عنه.

للنجم  �شول�شكاير  م��ط��ال��ب��ة  وت���اأت���ي 

على  �لرحيل،  بطلب  بالتقدم  �لفرن�شي 

�لرغم من �أنه ك�شف بد�ية ت�شلمه ملهامه 

ببناء  يطمح  �أن��ه  لليونايتد  �لتدريبية 

فريق قوي حول جنمه �الأول بوغبا.

�ضول�ضكاير يدفع 
بوغبا لطلب 
�لرحيل نحو 
ريال مدريد
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باتنة

ر. ل

ج��زار/  اأ���ش��م��اء  وامل��رتج��م��ة  الكاتبة 
ال�شلف

خ�شو�شيته  ل��ه  رم�����ش��ان  �شهر 

نظر� لكونه �أكرث �ل�شهور قد��شة 

�أنحاء  يف  للم�شلمني  وروحانية 

�للمة  �شهر  �أن���ه  ك��م��ا  �مل��ع��م��ورة 

�لعائالت  �لطيبة جلميع  و�جلمعة 

مائدة  على  تلقتي  ال  �أ�شبحت  �لتي 

و�حدة .ومن طقو�شه �لثابتة بالن�شبة يل 

مائدة  و�إعد�د  للمطبخ  يف  و�لدتي  مر�فقة  �لطفولة  ومنذ 

�شهر  �أي�شا  هو  و�ل��ب��ور�ك،  �حلريرة  طبق  خا�شة  �لفطور 

�لذ�ت  مع  و�خللوة  �هلل  كتاب  بقر�ءة  و�العتكاف  �لتعبد 

ووقت خ�شيب للقر�ء�ت �لكثيفة و�لكتابة.

 في

جلي�سي يف رم�سان

مواعيد ثقافية

بــــاتنة
امل�سرحي  العر�ص  مع  • �سهرة 

كازا  الثقافة  "اجلري�سال"  جلمعية 
العلمة، بامل�سرح اجلهوي باتنة، على 

ال�ساعة 22.30.

تنظم  من  للكتاب  •  معر�ص 
مكتبة الطالعة العمومية تاك�سالنت.

ال تتعجل يف حتقيق �أحالمك، فكل خطوة 
ت�ساوي جيال من �خلرب�ت �لتي تعطي قوة 

كبرية لتعاطي �ملزيد من �سحنات �حلما�س 
و�لتفاوؤل نحو ��سابة �لهدف �ملن�سود ...يقني 
رقية حلمر

معلقات "مثقف"

م�ضل�ضل "م�ضاعر" جديدها يف رم�ضان 

اجلموعي بن مزوز الزريبي

لفرقة م�شرح التجديد الأمازيغي القادمة من دولة كندا
مل يتجاوز �شنه 10 �شنوات

بباتنة  �جلهوي  �مل�شرح  عرو�س  تتو��شل 

عا�س  �أي��ن  رم�شان،  ليايل  فعاليات  �ط��ار  يف 

م�شرحية  �شهرة  �أم�س  �لر�بع  �لفن  جمهور 

�م��ازي��غ��ي��ة ج���اءت ب��ع��ن��و�ن " ث��ي��د�ق ن فا 

�مل�شرحي  "للكاتب  فاطمة  �جلدة  "حقائق 
�لعربي �شخي و�نتاج فرقة م�شرح �لتجديد 

بدعم  كند�  دول��ة  من  �لقادمة  �المازيغي 

و�لتي  لالمازغية  �ل�شامية  �ملحافظة  من 

بامل�شرح  خا�س  فني  برنامج  �أع��دت  بدورها 

�لف�شيل  �ل�شهر  خالل  باالمازغية  �لناطق 

يف �لفرتة �ملمتدة من 12 �ىل غاية 20 ماي 

باتنة  و�جلز�ئر،  وهر�ن  منها  واليات  بعدة 

وتيزي وزو .

لها  �ختري  �لذي  �مل�شرحية  �أح��د�ث  وتعالج 

�أن تكون د�خل عيادة �لطبيب �لذي تزوره 

�ل�شوء  لي�شلط  �لعالج،  �جلدة فاطمة ق�شد 

�لطاعنة  �جل��دة  هذه  عا�شتها  وقائع  �أم��ام 

حكايتها  يف  �لطبيب  معها  لي�شافر  �ل�شن  يف 

�لتي جتمع بني �لفطنة و�ل�شذ�جة �حيانا، 

فهي يف جمملها متعلقة بتنكر �لرجال  لدور 

وب�شفة  ع��ام��ة  ب�شفة  �ملجتمع  يف  �مل����ر�أة 

�لقدمي  للجيل  �ليوم   �شباب  جتاهل  خا�شة 

من  �ملكت�شبة  �خلرب�ت  من  �ال�شتفادة  وعدم 

�حلياة.

م�شاألة  �ي�شا  �مل�شرحية  تطرقت   جهتها  من 

وكذ�  و�المهات  �البناء  بني  �لتو�فق  عدم 

�نها  وحتى  و�لعرو�شة  �لعجوز  بني  �لعالقة 

�ملتعلم  �ل�شباب  م�شري  على  �ل�شوء  �شلطت 

�لذي مل يجد مهرب من �لبطالة �إال �حلرقة 

و�لهرب من �لو�قع �ملعا�س.

�لتجديد  م�شرح  فرقة  �أن  بالذكر  �جلدير 

�أ�ش�شت  كند�  دول��ة  من  �لقادمة  �المازيغي 

�شنة 2009 من قبل �عر�ب �شخي وهو موؤلف 

باعتباره  �ل�شعيد  حمند  وم��ر�د  �مل�شرحية 

عن  �الأخ��ري  ه��ذ�  عرب  حيث  �لفرقة  م�شري 

�لباتني  �جلمهور  بتجاوب  �لكبرية  �شعادته 

بعمله "ثيد�ف ن فا"، وهذ� مل يكن ليتحقق 

لوال م�شاهمة �ملحافظة �ل�شامية لالمازيغية 

�لفنية  �جلولة  هذه  باإقامة  تكفلت  و�لتي 

�لهادفة. 

 10 �شاحب  ع��ي��ادي  �لعربي  حممد  �لطفل  ن��ال 

خن�شلة   بوالية  مل�شارة  بلدية  من  �ملنحدر  �شنو�ت 

عديد �جلو�ئز يف خمتلف م�شابقات حفظ �لقر�آن 

�لكرمي و�لتي بلغ عددها 9 جو�ئز حملية بكل من 

بلدية مل�شارة وبوحمامة وهو ب�شدد �ملناف�شة على 

مب�شجد  �ملقامة  �لقر�آن  حلفظة  �لوالئية  �جلائزة 

�المري عبد �لقادر بعا�شمة �لوالية خن�شلة.

حفظ  م�شابقات  يف  م�شاركته  حممد  �لطفل  وب��د�أ 

ليتوج  �بتد�ئى  �الأوىل  �ل�شنة  منذ  �لكرمي  �لقر�آن 

جو�ئز  ويح�شد  بها  �شارك  �لتي  �مل�شابقات  بجميع 

وجتويده  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  حفظ  ب��ني  متنوعة 

وخمتلف �مل�شابقات �لتي تدور حول �ملو�شوع، لينال 

�هلل،  بيت  وزيارة  عمرة  يف  متمثلة  خا�شة  جائزة 

بلدية  م�شاجد  �ح��دى  ط��رف  من  تكرميه  مت  كما 

بامل�شلني  �لرت�ويح  باأد�ء �شالة  �شيقوم  كما  مل�شارة، 

يف �لع�شرة �الو�خر من �شهر رم�شان �لف�شيل وهذ� 

حلفظه كتاب �هلل و�شوته �لعذب وف�شاحته.

�أ�شرة  من  عيادي  �لعربي  حممد  �لطفل  وينحدر 

�لدين  لتعاليم  وح��اف��ظ��ة  حمافظة  متو��شعة 

والية  بوحمامة  د�ئرة  مل�شارة  ببلدية  �ال�شالمي 

�لذين  �لنجباء  �لتالميذ  ب��ني  م��ن  وه��و  خن�شلة 

�لعلمي،  �لتح�شيل  يف  �الوىل  �مل��ر�ت��ب  يحتلون 

�لتح�شريي  �شن  يف  كان  عندما  موهبته  و�كت�شفت 

بوعلي  �ل�شيخ  �ملوهبة  ه��ذه  �شقل  على  و�أ���ش��رف 

�شغرية  ك��ل  تعليمه  على  ي�شرف  و�الآن  حم��م��د، 

م�شجد  �م��ام  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  يخ�س  فيما  وكبرية 

�شاعد  وما  �الأم��ر  يف  �لغريب  ولعل  مل�شارة،  مدينة 

يف هذه �ملوهبة هو �عادة قر�ءة كل ما مت قر�ءتها 

يف �لنهار �أثناء نومه ليال ح�شب ما �أ�شار �إليه و�لد 

�شيتم  �الأ�شغر ميتلك موهبة  �بنه  �أن  و�أكد  �لطفل 

يخ�س  ما  كل  تعليمه  على  �لعمل  ومو��شلة  �شقلها 

�لقر�آن �لكرمي من طرف �الأئمة، ويتمنى �مل�شاركة 

يف م�شابقات وطنية وعاملية م�شتقبال.

باتنة
خن�صلة

بزغ  �شينمائي  ووج��ه  وم�شرحية  فنانة  ليديا 

جنمها عرب ركح �مل�شرح �جلهوي باتنة، دعيني �أقل 

�لع�شامية �لتي �أر�د �مل�شرح �أن تكون �بنة له، كيف 

حدث �لتبني؟

فرقة  م��ع  مغنية  ك��ن��ت  �ل��ب��د�ي��ة  يف  حقيقية، 

مل  �أنني  �لبد�ية  منذ  �ح�شا�س  �نتابني  "�فريكا"، 
يقول  د�خلي  �شوت  هنالك  كان  بل  للغناء،  �أخلق 

يل "مل تخلق لهذ� �ملكان"، �شن 14 كانت بد�ياتي 

�أخرب  ومل  �لثقافة  ل��د�ر  ذهبت  �أي��ن  �مل�شرح  م��ع 

و�لد�ي، �لتقيت �لفنان"تيتو" وحدثته عن �شغفي 

بامل�شرح"، لكنه طلب مثل كل �الجر�ء�ت �الد�رية 

�أن �أح�شر مو�فقة من و�لد�يا، ومل �أعد بعدها، لكن 

�شغرية  �أنني  قالت  لكنها  �أمي  �شارحت  و�أن  حدث 

مع  و�لتقيت  �مل�شرح  دخلت   19 �شن  يف  ذلك،  على 

�لفنان و�ملخرج علي جبارة، قال يل باأنه باإمكاين 

لذلك،  ج��د�  �شعدت  م�شرحية،  فنانة  �أك���ون  �أن 

"فاتن  �لعر�قية  وكان هنالك كا�شتينغ للمخرجة 

�جلر�ح"، �شاألني �لفنان جبارة �ذ� ما كان باإمكاين 

�أد�ء �لدور �لذي كان "�لقطة ميمي"، �أجبته على 

�لفور �أين ال �أعدك ب�شيء، لكن يف �الأخري �أعجبت 

بي �ملخرجة، بعد �أد�ئي للقطات �لقطة ممي، وكان 

وكانت  �الأطفال،  م�شتوى  ويف  جد�  مميز�  عر�شا 

�لبد�ية.

لنعد للحديث عن امل�شرح، عن املخرجني الذين 
تعاملت معهم؟

من  �د�مي"  "م�شعودة  �ملخرجة  مع  للعمل  �نتقلت 

ودخلت   ،2006 �ملطر  عرو�س  م�شرحية  خ��الل 

عر�س  يف  �أحييه  �ل��ذي  �شوقي  بوزيد  �ملخرج  مع 

على  وحزت  "�المرب�طورة"،  "�المرب�طور" بدور 
�مل�شرح  مهرجان  يف  ثانوي  ن�شائي  متثيل  �أح�شن 

من  �ل��ك��ث��ري  م��ع  �حتككت  ل��ع��ام،  ل���ذ�ت  �مل��ح��رتف 

�ملخرجني وملختلف �لور�شات، فال �أن�شى �نني عملت 

م�شرحية  يف  بوبريوة  حل�شن  �مل��خ��رج  م��ع  �أي�شا 

"قا�شي �لظل"، وكذ�  "يوم من زماننا" للمخرج  نور 
�لدين عمرون.

جمعتك اأي�شا ذكريات جميلة مع املرحومة املخرجة 
واأيقونة الركح "�شونيا"، عن ذلك التالقي واحلنني 

وبع�س الذكريات معها، كما اأريد اأن اأ�شاأل عن �شيدات 
امل�شرح يف اجلزائر، يف زمن م�شى، مبن كنت متاأثرة؟

فهي  كثري�  و�أحبها  و�أقدرها  �أعزها  يرحمها،  �هلل 

�الأم و�الأخت و�ملعلمة و�ل�شديقة، تعاملت مع �شونيا 

"�أ�شو�ر  عمل  يف  �شكيكدة،  بوالية  عامني  طيلة 

 " ينة ملد �

�خليط"،  و"ر��س  حلر�س"  و"ثورة   ،2010 لعام 

ثم �نتقلت للعمل معها يف عنابة ملدة �أربع �شنو�ت، 

قدمت م�شرحية "�مر�أة من ورق" لو��شيني �الأعرج 

رجاء  �ملمثلة  مع  �شنو�شي،  مر�د  �لكاتب  �قتبا�س 

و�آخر  ن�شائي،  �أح�شن متثيل  هو�ري والقى جائزة 

يا حدة" خالل فعاليات  "حدة   عر�س مع �شونيا 

�لتي  حدة  �لعربية،  للثقافة  عا�شمة  ق�شنطينة 

باجلز�ئر،  �لرت�ثي  �لفن  �شيد�ت  من  �شيدة  كانت 

كانت نهايتها ماأ�شاوية، وكان �آخر �شيء قدمته مع 

�لقلب  �لتي ال تز�ل ذكر�ها حمفورة يف  �ملخرجة 

و�لفن، هي �ل�شيدة حقا �لتي �آمنت مبوهبتي، كانت 

لل�شخ�شيات،  �ختيارها  يف  وفنانة  قنا�شة  �شونيا 

مثقفة من �لطر�ز �لعال، كانت تقر�أ 5 كتب ب�شكل 

�لتي  �ملدينة"  "�أ�شو�ر  �أن  و�ذك��ر  بل  يوميا،  نهم 

عملت عليها كانت ثمرة �أربع �شنو�ت ليتوج �لعمل 

بهذ� �لنجاج، �لوقت و�لعمل و�لن�شج �لفني عامالن 

مهمان لنجاح �ي عمل تلفزيوين.

بالفنانة  جد�  متاأثرت  كنت  للممثالت  بالن�شبة 

ب�شخ�شياتهم  و�شونيا،   يا�شمني،  نورية،  كلثوم، 

رغم  �الن،  عليه  �أن��ا  ما  �أن��ا  لهذ�  ف��ذة،  كانت  �لتي 

لقر�ءة  �شوقا  �أتطلع  كنت  �أنني  �إال  ع�شامية  �أنني 

باملخرجني،  و�الحتكاك  �الكادميية  �لدر��شات 

فقط  �لوطن،  وخارج  د�خل  �لتكوينية  و�لور�شات 

�حلب للفن ما نحتاجه لنكون فنانني.

باحلديث 
اأنك مغنية، هل ا�شتغلت موهبتك لنقل اذواجية الغناء 

مع امل�شرح؟
دور  �الأخ��ري  يف  يج�شد  فاملمثل  ذل��ك،  ح��دث  نعم 

وجميع  �ل��رق�����س،  و�ل�شيا�شي،  و�ملغني  �لكاتب 

يف  مرة  غنيت  و�لعميقة،  منها  �لب�شيطة  �الدو�ر 

يعطيك  �لغناء  "حدة"،  مل�شرحية  �شغري  مقطع 

�ل�شوت و�لنف�س و�لقوة، و�لرقة كما �أن �لركح مل 

يكن غريبا علي، �أعتقد �أنني خلقت الأجل �لركح.

من امل�شرح اإىل �شا�شات التلفزيون عن حلظة اخلروج 
من الركح لدخول عد�شات الكامريا، كيف تعاملت مع 

الأمر؟
�أول ظهور يل كان يف �شل�شة "جحا"، دعيني �أقل �أن 

�لقلق  من  �لكثري  فيه  ومتعب،  جد�،  �شعب  �مل�شرح 

الأد�ء  �ملنا�شبة  �ل�شخ�شية  عن  للبحث  و�لقر�ءة 

وتقم�س �لدور، �أما عن �لتلفزيون فاالأمر خمتلف 

ممثلني  وج��ود  مع  ولكن  �لبد�ية،  يف  �شتتوترين 

�أن  �شاأخربك  �الأم���ر،  �جتزت  بت�شجيعي،  قامو� 

حتكمت  �أنني  �أظن  "ت�شحك"،  د�خلي  كان  توتري 

يف عدم ظهوره يف �مياء�ت وجهي وج�شدي، جتربة 

مذهلة جد�.

القليالت ممن مار�شن امل�شرح خا�شة يف البدايات 

بحكم املجتمع، من منطلق اأن امل�شرح لي�س مكان 
للمراأة، ماذا عنك؟

�مل�شرح،  عامل  لدخويل  ر�ف�شا  كان  �جلميع   ، فعال 

طرف  م��ن  خا�شة  علي  خوفهم  �أع��ت��ق��د  ب�شبب 

و�لذي  يل  فذ�  م�شجعا  كان  �أب��ي  ولكن  �لو�لدين، 

فافعليه"،  �شيئا  تريدين  عندما  يل":  يقول  كان 

رغم �أنه كان عامال ب�شيطا ومل يعرف معنى �مل�شرح 

وبالفطرة  �أنني  �كت�شفت  �لوقت  مع  و�أبجدياته، 

�أقف  و�أن��ا  فجاأة  جتلت  �ملوهبة  �مل�شرح،  مع  ولدت 

�أمامه، هنالك طاقة كبرية تدفعني الأكون كذلك، 

بكل جر�أة، �شعور ال ميكن و�شفه.

اأدورا رمبا رف�شتها يف م�شارك؟
د�ئما  �حلظ  حمظوظة"،  �أين  "ت�شحك..يبدو 
علي،  تهاطلت  �لتي  �لعرو�س  جميع  �أدي��ت  معي 

ومل �أرف�س �أي دور.

من امل�شرح اإىل ال�شينما ثم الخراج، كيف وجدت 
الخراج؟

خالل  من  جتربة  يل  كانت  جد�،  �شعب  �الخ��ر�ج 

"معركة  وع��ر���س  �ل��ع��امل  "حكايات  م���ون���ودر�م 

�ل�شالم" �إىل جانب عر�س حليم �لقط"، �الخر�ج 

يتحرك  �شيء  كل  حيث  كبري  خميال  �إىل  يحتاج 

وهي  �ل�شخ�شيات  تخيل  �لديكور،  ويربي،  ويغني 

جتربة ر�ئعة جد�.

اجمايل 25 عمل فنيا، و18 �شنة كم�شار حافل، 
هل هنالك خمرج ما تودين التعامل معه، وماذا عن 

ال�شعوبات التي واجهتك؟
�مل���خ���رج ب���و����ش���ارب، وع����ن �ل�����ش��ع��وب��ات ف��ل��وال 

�أكن  مل  للفنون،  �لعريني  �لثقافية  �لتعاونية 

يف  طلبني  �أح���د  وال  ع��ام  �ال���ش��ت��م��ر�ري��ة،  الأج���د 

�ل�شلطات  من  بد  ال  لهذ�  �ل�شبب،  �أع��رف  وال  دور 

هذه  ملثل  بالدعم  �لتكفل  �لثقافة  ووز�رة  �ملعنية 

جيوبنا  من  مبالغ  نقدم  نز�ل  ال  �لتي  �لتعاونيات 

حتى ترى �مل�شرحية �لنور.

ماذا عن جديدك الفني ونحن يف �شهر رم�شان، وهل 
لك برنامج خا�س يف هذا ال�شهر؟

�أديت  بولعيد،  بن  و�لدة م�شطفى  تاأديت دور  بعد 

مهيدي،وجمعني  بن  �لعربي  �ل�شهيد  فيلم  يف  دو�ر 

مع  "م�شاعر"  م�شل�شل  يف  �لرتكي  �ملخرج  مع  عمل 

برنامج  لدي  رم�شان  ويف  �أي�شا،  تون�س  من  فنانني 

خا�س بالعرو�س �مل�شرحية، وعن �ملطبخ فاأنا �أحب 

�الأطباق �لتقليدية خا�شة منها "�لربو�شة" طبقي 

�ملف�شل، ورم�شان كرمي

معاوية �شيد رقية. ل
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العر�س امل�سرحي " ثيداق ن فا" اعادة ذكريات 
املا�سي اجلميل وت�سريح للواقع املعا�س 

الطفل "حممد العربي عيادي" اأ�سغر حافظ 
للقراآن الكرمي يح�سد 9 جوائز خمتلفة بخن�سلة

رم�ضان 
   يجمعنا

ثقافةرمضان كريم
اإىل  فقط،  مغنية  كونها  من  حتررت  التي  باتنة  مدينة  ابنة  امل�شرحي،  للركح  والنتماء  املوهبة  و�شقل  امل�شرحي  الفن  عن  ال�شوؤال  مبا�شرتنا  عند  ليديا  الفنان  قالت  "احلب" هكذا 

اأن تبحث عن �شوت اآخر يناديها لتكون "فنانة م�شرحية" ووجه �شينمائيا واعدا، وكان لرعاية القدر اأن توجهها فنانة يف نهاية املطاف، ال�شغف واحلب واملوهبة والن�شج الفني مع 
الفنانة ليديا لعربني، يف رم�شان يجمعنا

حو�ر: رقية حلمر

فواني�ض

ورد يف كتاب �أعالم منطقة ب�شكرة: 

"�جلموعي بن مزوز �لزريبي �ل�شتمي، 
عامل فقيه �شويف )1942/1870( 

ولد ببلدة زريبة �لو�دي، حفظ 

�لقر�آن وتعلم �ملبادئ �الأوىل يف قرية 

ليانة، بعد ذلك �شد �لرحال �إىل م�شر 

حيث در�س يف جامع �الأزهر �شنو�ت 

عدة مكنته من �حل�شول على �ل�شهادة 

�لعاملية و�إجازة يف �لتدري�س.

يف �شنة 1898 عاد �ىل م�شقط ر�أ�شه 

وتوىل ما تي�شر من �شوؤون ثقافية 

ودينية، وملا جدد �ل�شيخ �بر�هيم بن 

�ل�شادق بن �حلاج ز�وية و�لده بقرية 

تربم�شني �نتقل �إليها �ل�شيخ �جلموعي 

و�شرع يدر�س فيها علوم �لنحو و�لفقه 

و�لتوحيد و�لتف�شري �شنو�ت كثرية، 

�الأمر �لذي جعله �أ�شتاذ� مربز� 

جليل من �لطلبة و�ملثقفني يف تلك 

�لو�جهة.

قال عنه �الأ�شتاذ حممود عبد 

�ل�شالم: "وقد كان لهذ� �لعامل 

�جلليل ف�شل عظيم على �ملنطقة 

يف تخرج �أفو�ج عديدة من �شباب 

�أور��س وغريه"، تويف �ل�شيخ �جلموعي 

ببلدية �شتمة ودفن بها.

 عامل فقيه �سويف

اأن  الركح  اأراد  التي  الع�سامية  "ليديا لعريني" الفنانة 
تكون ابنة له بالتبني



الكاتبة ال�شابة كرمية طالبي/ خن�شلة:
�أحدنا  كما  يرتقب  رم�شان  �شهر  �أترقب    

ع�شر  �حدى  بعد  الأَيِنّ  �ل�شنوية،  �إجازته 

�شهر� من �لرك�س �مل�شتمر يف �لعديد من 

جماالت �حلياة ، �أ�شعر بالتعب و�لرغبة 

يف �أن �أ�شرتيح و�أهد�أ مع نف�شي يف �جازة 

روحية �أكون فيها مع �هلل، �أطوف برحاب 

كتابه �لكرمي و�أنهل من كنوزه ، �أعيد ترتيب 

ح�شاباتي، و�أنظر يف �أولوياتي و�أقف ب�شدق مع  

ذ�تي ملر�جعة �أخطائي و�لتعهد باإ�شالحها الأكون �إن�شانة �أف�شل.

�لطبخ  قليال مبجال  �ل�شهر الأهتم  �لكتابة خالل هذ�  �بتعد عن 

�أن�شى د�ئما ترتيل بع�س من �الآيات من كتاب  مع و�لدتي وكي ال 

�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  �ل��رب�م��ج  بع�س  ومتابعة  وج��ل  ع��ز  �هلل 

�الجتماعي.

 في

جلي�سي يف رم�سان

رقية حلمر�هلل تكن نور� مي�سي على �الأر�س... يقنيو�ل�سالم و�الطمئنان و�ل�سكينة، فكن مع كل ذر�ت �لع�سق و�حلب، �أينما يوجد �خلري �هلل يوجد معنا يف كل زمان ومكان، يف 

معلقات "مثقف"

وراء كل كارثة مقاول جزائري
حبو يبنو قنطرة

قال �الأمريكي  � �أنا 

ندير �ل�شيما..

قال �جلز�ئري  � 

�أنا ندير �حلديد..

قال �لفرن�شي � �أنا 

ندير �ل�شبيغة

بعد يومني طاحت 

�لقنطرة ...

قال �لفرن�شي  � 

خ�شارة �ل�شباغة 

�شاعت على و�لو

قال �الأمريكي  � 

خ�شارة �ل�شيما 

�شاعت على و�لو

قال �جلز�ئري  � �حلمد هلل مادرت�س �حلديد 

كون ر�ه �شاع على و�لو هو ثاين؟؟؟!.

البقرة واللبة
و�حد �لنهار تالقى �لثور مع �ل�شيد

�لثور � �عاله ر�ك مروح بكري 

ياخي �نت ملك �لغابة

وال غري هاك..�أنا نروح وقت 

ما حبيت؟

جاوبو �ل�شيد � ما�شي يل 

عندو َلّبة يف �لد�ر كيما يل 

عندو بقرة؟!!.

بع����ثة
غبي �شوطا من �شور 

�ملدر�شة..

�شافه �ملدير و�شاأله  �عاله 

�شوطيت من �ل�شور؟

��شتجمع �لغبي كل قو�ه �لعقلية

معلومات م�سليةوقالو حاب نكمل قر�يتي يف �خلارج؟!.

الأ�سابع

اأمثال �سعبية

كان  االأكــــرب  بــيــرت  الــرو�ــســي  •القي�سر 
حلاهم  يطلقون  من  على  ال�سرائب  يفر�ص 

مع  طرديا  تتنا�سب  ال�سريبة  قيمة  وكانت 

طول وحجم اللحية.

للم�سائلة  تتعر�ص  قــد  �سنغافورة  •يف 
العلن  يف  العلكة  مب�سغ  قمت  اإذا  القانونية 

دون وجود اإذن طبي بحوزتك

فقدان  ت�سبب  "ال�سو�ساء"  اأو  •االإزعاج 
موؤقت حلا�سة ال�سم.

دماغك  يــبــداأ  بالهلع  تــ�ــســاب  •عندما 
لذا  ــرع،  ــس اأ� ب�سكل  املــعــلــومــات  با�ستقبال 

انك  �ستجد  حدث  ما  تذكر  حتــاول  عندما 

باحلركة  حــدث  ما  ــاأن  وك تفا�سيل  ت�سرد 

البطيئة.

تلك  بـ"دي�سانيا"...  ت�سمى  حالة  •هناك 
�سعوبة  يجدون  الذين  على  تطلق  احلالة 

يف اخلروج من ال�سرير �سباحا ويعاين منها 

عدد كبري من الب�سر.

15 دقيقة يف منت�سف دوام  •الغفوة ملدة 
االإبـــداع  على  ي�ساعد  املدر�سة  اأو  العمل 

بهذا  اليابانية  املوؤ�س�سات  من  الكثري  وتقوم 

النظام.

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على ع�سرة 

عبيد الب�سني 

طواقي بي�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
�لع�شرون من �شهر ماي

يقتل  واأنطاكية  �سوريا  يف  زلزال   -  526
�سخ�ص.  300000

�سان�سو  ق�ستالة  مملكة  ملك   -  1293
العامة  الدرا�سات  مدر�سة   " ين�سئ  الرابع 

اأرقــى  االآن  اأ�سبحت  والــتــي   " القلعة  يف 

جامعة اإ�سبانية.

دا  فا�سكو  الربتغايل  البحار   -  1498
غاما ي�سل اإىل كوجيكوده يف الهند.

ال�سلطان  يقتلون  االإنك�سارية   -  1622
ــودة  ع اإىل  ذلـــك  واأدى  الــثــاين،  عــثــمــان 

اإىل  االأول  م�سطفى  االأ�ــســبــق  ال�سلطان 

عر�ص الدولة العثمانية.

بــراءة  ينال  �سرتاو�ص  ليفي   -  1873
ـــاأزرار  ب االأزرق  اجلينز  ــروال  ــس � ـــرتاع  اخ

نحا�سية.

" تن�ص  "جدة  اتفاقية   توقيع  ـ   1927
على اعرتاف بريطانيا ب�سلطة امللك �سعود 

على جند واحلجاز.

1934 ـ توقيع معاهدة الطائف باالإعالن 
عن نهاية احلرب بني اليمن وال�سعودية.

ملنظمة  العام  اجلمعية  �سوتت  ـ   1960
تقرير  ل�سالح  الئحة  على  املتحدة  االأمم 

مقابل  بلدا   63 باأغلبية  اجلزائر  م�سري 

 .8
بني  اإيــفــيــان  مــفــاو�ــســات  ــدء  ب ـ   1961

الوفدين اجلزائري والفرن�سي.

االإبراهيمي،  ب�سري  ال�سيخ  وفاة  ـ   1965
بعد  امل�سلمني  العلماء  جلمعية  رئي�ص  ثاين 

عبد احلميد بن بادي�ص رحمهما اهلل.

1989 ـ ال�سلطات ال�سينية تعلن االأحكام 
املطالبة  التظاهرات  مواجهة  يف  العرفية 

بالدميقراطية يف �ساحة تيان امنني.  

ت�سريعية  انــتــخــابــات  اأول  ـ   1990
النظام  انهيار  منذ  رومانيا  يف  ورئا�سية 

ال�سيوعي.

"هابل"  الف�سائي  التل�سكوب  ـ   1990
ير�سل اأوىل �سوره اإىل االأر�ص.

ـ الكيبيك ت�سوت يف ا�ستفتاء ثان   1995
على البقاء يف االحتاد الكندي.

مقابل  النفط  اتــفــاق  توقيع  ـ   1996
الغذاء بني العراق واالأمم املتحدة.

عن  ال�سرقية  تيمور  ا�ستقالل  ـ   2002
اندوني�سيا.

2012 ـ اإطالق اأ�سغال و�سع اأ�س�ص م�سجد 
اجلزائر الكبري بالعا�سمة.

الوطنية  الندوة  اأ�سغال  انطالق  ـ   2012
حول املاء والطاقة.

ي�سيطر  ـــة  ـــدول ال تــنــظــيــم   -  2015
ومنظمة  �ــســوريــا،  يف  تــدمــر  مدينة  على 

االآثـــار  تعر�ص  مــن  تتخوف  اليوني�سكو 

العاملية يف املدينة للهدم.

ماذ� تفعل يف رم�شان يا �شي عالوة؟

حكيمة.ن �شوق نعمان

�أ�شوم و�أفطر.... و�لباقي ربي يجيب؟!.

لقيادة  تر�شحه  �ل��ذي  �ل�شخ�س  هو  من   �

�جلز�ئر يف �ملرحلة �لقادمة يا �شي عالوة؟

خالد هو�دف خن�شلة

�شيا�شيا.. خّلونا من  �شاب حمنك  �أي  �أر�شح 

�ل�شياب بّدلو� �شوية.. باالك تطلع بينا؟!.

� من �أجمل ما قر�أت يا �شي عالوة؟

يا�شمني حو��س ب�شكرة

�إىل  ال  خمل�س..  رجل  �إىل  يحتاج  �لوطن 

ُمْخ..... ِل�ْس؟!.

يف  رب���ي  وط���ول  ع�شت  �إذ�  ع���الوة  ���ش��ي   �

عمرك.. و��س �ّدير؟

�شليم.ك باتنة

منوت؟!.

�شي  ي��ا  عافيته  �ل��دي��ن��ار  ي�شتعيد  كيف   �

عالوة؟

�س.�لعلمي باتنة

�ل�شابع  �ال�شتعجايل  �ملخطط  ب��اإع��د�د 

للخبري �القت�شادي ُبلعاط بن �شرقون �لثالث 

ع�شر.. ما تقوللي حتى هدرة �أخرى؟!.

منك  يجعل  �ملا�شي  يف  �ل��ز�ئ��د  �لتفكري   �

يف  �ل��ز�ئ��د  و�ل��ت��ف��ك��ري  مكتئبة،  �شخ�شية 

متوترة..  �شخ�شية  منك  يجعل  �مل�شتقبل 

و�لتفكري �لز�ئد فيهما معا ماذ� يجعل منك؟ 

ن�شر �لدين بن حممد �لعلمة

فال  ومكتئبا..  متوتر�  حا�شرك  يجعل 

�إذن..  م�شتقبلك..  وال  ح��ا���ش��رك  تعي�س 

��شحك و�ل�شحك بال�س..قبل ما يغلى وتقول 

يامن عا�س وتوكل على �هلل؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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خري �لنا�س عّدو وال رّدو

حكـــمة
اخلربة لي�ست ما يحدث 

لك، بل ما تفعله 
مبا يحدث لك

�شقي �الأع�شاب 

�ل�شارة.. من 

�أحدث ما يحدث 

من �البتكار�ت؟!

�سورة م�سحكة



متكنت م�ســالح اأمن والية �سطيف، 

بدايــة االأ�ســبوع اجلــاري مــن حجز 

ال�ســمة  مــادة  مــن  معتــربة  كميــة 

 25 بنحــو  واملقــدرة  املطحونــة، 

يف  �ســخ�ص  توقيــف  مــع  قنطــارا، 

العقــد الثــاين مــن العمــر تــورط يف 

نقــل تلــك املــواد التي كانــت موجهة 

لالأ�ســحاب الور�ســات التــي حتــرتف 

تقليــد هذه املــادة، وجــاءت العملية 

مفادهــا  معلومــات  اإ�ســتغالل  عقــب 

مــرور مركبــة نفعيــة حمملــة مبادة 

ال�ســمة املقلدة، حيث مت و�سع نقطة 

مراقبــة، مت اإثرهــا توقيــف مركبة 

نفعيــة مقتــادة مــن قبــل �ســخ�ص يف 

العقد الثاين من العمر.

لعمليــة  املركبــة  اإخ�ســاع  وبعــد 

مراقبــة تبني اأنه حمولتها تتمثل يف 

مادة ال�سمة املطحونة التي بلغ وزنها 

�ســائقها  حيــازة  دون  قنطــارا،   25
اأي وثيقــة تبيح ممار�ســة مثل هكذا 

ن�ســاط جتاري اأو فواتري تبني م�سدر 

موجهــة  كانــت  والتــي  الب�ســاعة، 

وبعــد  التقليــد،  ور�ســات  لالأ�ســحاب 

اإمتــام كافــة االإجــراءات القانونية 

�ســد املعنــي، مت اإعداد ملــف جزائي 

�ســد املتورط عن تهمــة حيازة ونقل 

للت�ســويق  املوجهــة  ال�ســمة  مــادة 

مت  والتــي  �ســرعية  غــري  بطريقــة 

حتويلهــا للنيابــة املخت�ســة قانونــا 

�ســلمت  املحجــوزة  الكميــة  حــني  يف 

للجهات املخت�سة.
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حمزه لعريبي

مفارقات احلراك
اإن مل تخّني الذاكرة فقد خرج ال�سعب اجلزائري يف 

الثاين والع�سرين من فيفري بهدف اإنهاء الديكتاتورية 

للجمهورية  االعــتــبــار  واإعــــادة  الع�سابة  وتفرعن 

اإعادة  قلت  واإن  ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 

كل  جت�سيد  اأجل  من  الن�سال  بذلك  فاأعني  االعتبار 

فقد  اأي�سا  الــذاكــرة  تخني  مل  واإن  ال�سعار،  يف  كلمة 

�سلمية"  "�سلمية  �سعار  يـــرددون  اجلزائريون  خــرج 

التخريب  عن  كليا  وابتعادهم  �سلميتهم  عن  للتعبري 

وقد  العنف،  اأ�سكال  كل  وعن  واملواجهات  وال�سجارات 

خرج اجلزائريون دفاعا عن وطنهم الذي �سعروا واأنه 

وهدمت  ف�سادا  فيه  عاثت  ع�سابة  طرف  من  اغت�سب 

مبحا�سبة  منادين  وخرجوا  اجلزائرية  الدولة  اأ�س�ص 

من  اأزمـــة  تبلور  يف  وت�سبب  واختل�ص  �سرق  مــن  كــل 

االأزمات التي مرت والزالت متر بها اجلزائر وحما�سبة 

كل من تاآمر ويتاآمر �سد ال�سيادة الوطنية.

حرية  ــن  واأي الدميقراطية  اأيــن  الــيــوم،  اأت�ساءل 

التعبري التي ينادي بها اجلزائريون وقد اأ�سبح كل من 

يديل براأيه ووجهة نظره ال�سخ�سية ويعرب عنها بكل 

عفوية ملقب بالذباب فقط الأنه خالف اأ�ساطزة البث 

على  يثبت  من  اأ�سبح  وقد  الدميقراطية  اأين  املبا�سر؟ 

ي�سمى  �سراحة  بكل  قناعاته  عن  يدافع  ومن  مبادئه 

من طرف من ن�سبوا اأنف�سهم اأولياء احلراك ووطنيني 

الدميقراطية  اأيــن  كا�سري"؟  "اآكل  غريهم  من  اأكــرث 

عن  يدافعون  الذين  للبلطجية  ملكا  ال�سارع  اأ�سبح  اإذا 

"اأ�ساطزتهم" بل ويلب�سونها حتى لو كلفهم ذلك  اأفكار 

الطعن يف املوؤ�س�سة الع�سكرية وقياداتها؟ اأت�ساءل اأين 

قد  احلــراك  كان  اإذا  خاوة"  "خاوة  و�سعار  ال�سلمية 

اأعوان االأمن املكلفني بتاأطري  اآخر واأ�سبح  اأخذ منحى 

بانتهاك  بدءا  لال�ستفزاز  عر�سة  وتاأمينها  امل�سريات 

�ساحنتهم  على  وال�سعود  النظامية  بدلتهم  حرمة 

و�سبهم  ال�سارع  من  بالرحيل  مطالبتهم  اإىل  ــرورا  م

و�ستمهم يف عز اأيام ال�سهر الف�سيل؟ اأت�ساءل اأين نية 

اجلزائريني يف حما�سبة املتاآمرين على اجلي�ص والوطن 

وذاك  هــذا  �ــســراح  بــاإطــالق  يطالب  البع�ص  كــان  اإذا 

اأدىل  الذي  امل�سبوه  االجتماع  يف  �سلوعهم  ثبت  ممن 

ب�سهادته ب�ساأنه واحد من الرجال النزهاء وال�سرفاء 

التي  العدالة  اأين  اأت�ساءل  الوطن؟  لهذا  واملخل�سني 

اإذا  لها  االعتبار  باإعادة  يطالبون  اجلزائريون  خرج 

تورطهم  ثبت  من  �سراح  باإطالق  يطالب  البع�ص  كان 

يف ق�سايا ف�ساد وتاآمر؟ اأت�ساءل اأي�سا اأين الن�سال من 

املرفوعة  الرايات  كانت  اإذا  جديدة"  "جزائر  اأجــل 

كمكان  اتخذ  الذي  املركزي  الربيد  �ساحة  يف  بكرثة 

اإذا  اأت�ساءل  رايات عرقية ال وطنية؟  رمزي للحراك 

كان اجلزائريون قد خرجوا من اأجل مطالب يف �سالح 

حرية  اإىل  تدعو  التي  الالفتات  عالقة  فما  الوطن 

املراأة وحرية املعتقد وغري ذلك من املطالب التي متت 

�سخ�سنتها؟

اإن مل يكن ك�سحفي فكمواطن البد  اأت�ساءل يوميا 

يف  خا�سة  اجلزائر  يف  يجري  ما  حقيقة  يفهم  اأن  من 

قد  عنبا  بداأ  الذي  احلــراك  الأن  االأخــرية،  االأ�سابيع 

حتول اإىل خمر، واأخ�سى اأن يثمل ال�سعب ويدخل البلد 

حيط". "يف 

�سمعونا اأحلى كالم... وبلغونا اأحلى 

�سالم... للنا�ص يل مازالت �سايرة للقدام... 

مات�ست�سلم ما يغلبها �سيام... تنادي 

بالتغيري اجلذري وما تر�سى بالغمام... نا�ص 

قررت ال رجوع بعد االأقدام.. نخنقوهم ملا 

نكونوا متاحدين يا�سادة يا كرام...

متكنــت الوحــدة الثانويــة للحماية 

مــن  قوقــة  القــرارم  لدائــرة  املدنيــة 

اإخمــاد حريــق بيــدر مــن التــنب داخل 

م�ستودع 300 مرت مب�ستة عني الكبرية 

ببلدية حمالــة بدائرة القرارم قوقة 

حيث �سجلت م�ســالح احلماية احرتاق 

حــوايل 2500 حزمــة تــنب فيمــا مت 

اإنقاذ منازل جماورة، بينما يبقى �سبب 

احلريق جمهوال.

وتفكيك �شبكة خمت�شة يف ترويج 
املخدرات وتوقيف 3 متورطني 

متكن عنا�سر فرقة البحث والتحري 

االأ�ســبوع  نهايــة  ميلــة  واليــة  باأمــن 

املن�ســرم من تفكيك �سبكة خمت�سة يف 

ترويــج املخدرات تن�ســط بــني مدينتي 

�سلغوم العيد مبيلة وعني مليلة بوالية 

اأم البواقــي، وتتكــون ال�ســبكة من 03 

اأ�سخا�ص مع حجز 220.23 غـرام من 

املخدرات و�سالح اأبي�ص حمظور.

وتعــود حيثيــات الق�ســية اإىل تلقــي 

معلومــات  والتحــري  البحــث  فرقــة 

مفادها قيام �سخ�سني يبلغان من العمر 

29 و 31 �سنة ببيع وترويج املخدرات 
العيــد،  �ســلغوم  علــى م�ســتوى مدينــة 

حيــث مت و�ســع خطــة ميدانيــة مكنت 

من توقيفهما متلب�سني باجلرم املن�سوب 

وحجز كميــة من املخدرات قــدر وزنها 

بنحــو 45.23 غرام عرث عليها بحوزة 

اأحدهمــا باالإ�ســافة اإىل �ســالح اأبي�ص 

حمظور.

فيهمــا  امل�ســتبه  مــع  بالتحقيــق 

املخت�ســة  النيابــة  مــع  وبالتن�ســيق 

ممونهمــا  حتديــد  مت  العيــد  ب�ســلغوم 

البالــغ مــن العمــر 35 �ســنة، واملنحدر 

اأم  واليــة  مليلــة  عــني  مدينــة  مــن 

مــع  االآخــر  هــو  وتوقيفــه  البواقــي 

حجــز �ســفيحتني مــن املخــدرات بوزن 

اإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  غرام،   175
التحقيق مت تقدمي اأفراد ال�سبكة اأمام 

النيابة املخت�ســة ب�ســلغوم العيد التي 

اأمرت بو�سعهم رهن احلب�ص.

خلــف حــادث مــرور مميت وقــع على 

بعــني  الثقيــل  الــوزن  طريــق  م�ســتوى 

فكــرون، اإ�ســابة 3 رعايــا من جن�ســية 

تون�ســية اأحدهــم تــويف قبــل و�ســوله 

للم�ست�ســفى، وذلــك اإثر ا�ســطدام بني 

�ســاحنة ذات مقطورة و�سيارة، وح�سب 

م�ســالح احلمايــة املدنية اأن ال�ســحايا 

تــرتاوح اأعمارهــم بني 42 و61 �ســنة، 

مت نقلهم اإىل م�ست�سفى عني فكرون. 

�ســجلت م�ســالح احلمايــة املدنية  بواليــة قاملـة، 

وقــوع عــدة حــوادث مــرور كادت اأن تــودي بحيــاة 

الكثــري من ال�ســحايا، حيث �ســجلت خليــة االإعالم 

واالت�ســال يف ظــرف اأ�ســبوع 140 تدخــل خا�ــص 

فقــد  املــرور،  حــوادث  اأمــا  واالإجــالء،  باالإ�ســعاف 

اأ�ســفرت عــن مقتل �ســخ�ص واإ�ســابة 15 اآخرين يف 

21 حادث مرور، ويف نف�ص ال�سياق فقد مت اإح�ساء 
ن�سوب 06 حرائق، ت�سببت يف اإ�سابة 08 اأ�سخـا�ص، 

يف حني �ســجلت ذات امل�ســالح خالل االأ�سبوع املا�سي 

50 تدخل يف 44 عملية اأخرى خمتلفة كمحاوالت 
االنتحـــار والت�ســممـات الغازيــة وغريهــا، كمــا مت 

ت�سجيـل من خالل هذه العمليات وفاة �سخ�سيـن.

لقــي اأم�ــص االأول، �ســيخ مــوؤذن يدعــى "م�ســطفى 

حتفــه  �ســنة،   65 العمــر  مــن  خوالــدي" والبالــغ 

داخل م�ســجد بعــني فكرون على يد �ســاب يعاين من 

ا�ســطرابات عقليــة، وح�ســب م�ســادرنا اأن اجلــاين 

ثارت ثائرته وحلق بال�ســيخ اإىل داخل امل�ســلى بعد 

اأن منعه من اال�ستحمام داخل مائ�سة امل�سجد، حيث 

انهــال عليه �ســربا علــى م�ســتوى الراأ�ص تــاركا اإياه 

يتخبــط يف بركة من الدماء، ليلفظ اأنفا�ســه داخل 

امل�ســجد، اجلرميــة نــدد بها امل�ســلون لفقدهــم اأحد 

خدمة امل�ســجد ملــدة طويلة وي�ســهد لــه بتفانيه يف 

خدمة رواده من الفجر اإىل غاية �سالة الع�ساء كما 

مل يتغيب يوما عن رفع االأذان. 

اأقدمــت اأم�ــص، طالبــة تدر�ــص �ســنة ثانيــة لغــة 

عربيــة بجامعــة باتنة 1، على حماولة و�ســع حد 

حلياتها بطريقة تراجيدية من خالل قطع �سرايني 

ذراعهــا با�ســتعمال اآلــة حــادة مــا خلــف حالة من 

الرعب و�ســط  طلبة ق�سم اللغة االمازيغية خا�سة 

بعد اأن تدفقت الدماء بغزارة مبوقع احلادثة. 

الطالبــة وح�ســب م�ســادرنا تنحــدر مــن بلديــة 

تازولــت، يف حــني تبقــى اأ�ســباب مــا اأقدمــت عليــه 

جمهولة، حيث رجحت م�ســادر معاناتها من م�ســاكل 

معقدة، اأين تدخلت م�سالح احلماية املدنية وقامت 

باإ�سعافها اإىل امل�ست�سفى اجلامعي. 

باتنة

قاملة

اأم البواقي

قتيل و15 جريحا
 يف 21 حادث مرور 

خمتل عقليا يقتل موؤذنا
 داخل م�سجد بعني فكرون 

طالبة تقطع �سرايني
 ذراعها بجامعة باتنة 1

حجز 25 قنطار من مادة ال�سمة املطحــونة 

احرتاق 2500 حزمة تنب يف حريق بحمالة 

هالك رعية تون�سي يف حادث مرور 

عالء. ع

�صطيف

ميـــلة 

اأم البواقي 

تب�صة

ملودع. ع
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ف.ق

توقيف مروجي 
خمــدرات

متكنت عنا�سر ال�سرطة 

بوالية تب�سة، من 

القب�ص على مروجي 

املخدرات يف االأو�ساط 

ال�سبانية من خالل 

عمليتني منف�سلة حيث 

مت االإطاحة ب�سخ�سني 

يبلغان من العمر 23 

و26  �سنة وذلك بعد 

ا�ستغالل معلومات مت على 

اإثرها توقيف ال�سخ�ص 

االأول  وبحوزته عدة 

قطع من املخدرات، اأما 

ال�سخ�ص الثاين الذي 

الذ بالفرار وبداأ بتناول 

قطع املخدرات التي 

بحوزته غري اأنه مت 

ال�سيطرة عليه من طرف 

ذات امل�سالح االأمنية 

ومت �سبط بحوزته 17 

قطعة من املخدرات ومت 

اتخاذ جميع االإجراءات 

القانونية لكل منهما ومت 

تقدميهم اأمام اجلهات 

الق�سائية.
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