
خن�شلة بوالية  ال�شلطات  "كورونا" ت�شتنفر 
�صجل قطاع ال�صحة بولية خن�صلة خالل هذه الأيام ارتفاعا خميفا يف عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا كوفيد 19 وهذا بعد 

اأ�صهر من حالة ال�صتقرار التي �صهدتها الولية عرب خمتلف م�صت�صفياتها بجميع بلدياتها، اأين اأعلن قطاع ال�صحة حالة طوارئ 
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journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

1442  ال�سعر: 15 دج رم�سان   15 لـ  املوافق   2021 اأفريل    27  /2971 برير   15 الثالثاء  العدد 1790 
www.elauresnews.com

يقطعون يوميا م�سافة 3 كيلومرت
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م�ستاوؤون ببلدية �سفيان

�سحة مري�سة وبوؤ�س يخيم 
على حياة �سكان الباللة

م�ستة"فج الريح" خارج 
ح�سابات امل�سوؤولني 

بالهن�سري تومغني

قرية "الزاوية" 
ب�س�سار تعاين العط�س 

منذ اأ�سهر

الدرك يتدخل لإعادة 
فتح مقر بلدية بوطالب
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�ص 04
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باتنة

�شطيف

�ص 05

باتن���ة يف  باأري���س  �س��يارته  داخ��ل  ميت��ا  �س��يخ  عل��ى  العث��ور  ب�س��اأن  يحق��ق  الأم��ن  يبلغ من العمر 66 �سنة
�ص 16

بعد الرتفاع املخيف يف عدد الإ�صابات

قطاع الرتبية على �سفيح �ساخن

ا�ستجـابـة متفـاوتة 
لإ�سـراب الأ�ساتـذة 
والعمـال املهنييـن 

بلغت اال�ستجابة لالإ�سراب الذي دعت اإليه املنظمة اجلزائرية الأ�ساتذة الرتبية ن�سبا 
متفاوتة من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، وجتمع الع�سرات من معلمي الطور االبتدائي نهار االأم�ص 

اأمام مقرات مديريات الرتبية بعديد االواليات ا�ستجابة لقرار االإ�سراب الناجم عن عدم 
جت�سيد الوعود املمنوحة من طرف الوزارة الو�سية فيما يخ�ص املطالب املهنية املرفوعة 

من طرف االأ�ساتذة يف خمتلف االأطوار التعليمية، وتزامنت الوقفية االحتجاجية 
�س 05لالأ�ساتذة مع تنظيم وقفة اأخرى ملدراء املدار�ص االبتدائية... 

غليان يف قطاع الرتبية

الإفطار: 19:23الم�صاك: 04:06

كورونا تنتع�ص جمددا بخن�سلة 

ا



ب�صراحة
املواطن يف خدمة الإدارة

املتعارف عليه هو اأن موؤ�ص�صات الدولة وخمتلف 
اأنها  اأي  املواطن  خلدمة  ُوج��دت  قد  الإدارات 
ق�صاء  على  وم�صاعدته  اأم��وره  بت�صهيل  مكلفة 
املالِحظ  اأن  غري  ومرونة،  ي�صر  بكل  حوائجه 
اجلزائرية  والإدارات  املوؤ�ص�صات  يف  للو�صع 
خلدمة  وجد  من  املواطن  ب��اأن  حتما  �صيكت�صف 
قد  اجلزائري  املواطن  اأن  هذا  معنى  الإدارة، 
بات موظفا لدى "موظفي" العديد من املوؤ�ص�صات 
والإدارات وهذا ما يجب اأن تتم حماربته طبعا 
يف اإطار حماربة البريوقراطية وت�صلط الإدارة 

على املواطن.
ظاهرة غريبة تف�صت منذ مدة وخالل اأزمة ندرة 
ال�صيولة على وجه اخل�صو�س، حيث اأن املواطن 
اجلزائري والذي يتوجه ملكاتب الربيد من اأجل 
األف دينار فاإن  �صحب راتب ل يتجاوز الأربعني 
اآلف  يفوق اخلم�صة  ما  باإعطائه  يقوم  املوظف 
تكون  والتي  دينار  اخلم�صمائة  فئة  من  دينار 
يف اأغلب الأحيان بالية ل ت�صلح للتداول حتى 
مت  ب��اأوراق  تفاجوؤوا  قد  املواطنني  من  كثريا  اأن 
اإل�صاق اأجزائها ب�صريط ل�صق بحيث ل يطابق 
من  العديد  ف��اإن  وبهذا  الآخ��ر،  الن�صف  ن�صفها 
على  �صهر  كل  يح�صلون  اجلزائريني  املواطنني 
عندما  املواطن  اأن  وامل�صكلة  خم�صو�س"،  "راتب 
يعيد الأوراق النقدية اإىل م�صالح الربيد فاإنها 
اأما عندما  ل تقبلها منه ويتم اتهامه باإتالفها، 
املوظف  ف��اإن  البالية  الأوراق  ا�صتالم  يرف�س 
كاين  ربك  احمد  املوجود  "هذا  بعبارة  يتحجج 
اجل��زائ��ري  امل��واط��ن  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  �صيولة"، 
لزبره  ي�صطر  فاإنه  الراتب  �صعف  على  وزي��ادة 
رغم  "متداولة"  زال��ت  ل  التي  الأوراق  ب�صبب 

حالتها ال�صيئة جدا.
عندما  اجلزائري  املواطن  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
غرامة  قيمة  ليدفع  موؤ�ص�صة  اأية  اإىل  يتوجه 
ا�صرتاك  حقوق  اأو  فاتورة  لي�صدد  اأو  معينة، 
موؤ�ص�صة  اأو  اإدارة  لدى  اخلدمات  من  خدمة  يف 
تقدمي  م��ن��ه  يطلب  امل��وظ��ف  ف���اإن  ع��م��وم��ي��ة، 
حمل  م��ن  يتنقل  امل��واط��ن  فتجد  "ال�صرف" 
احل�صول  اأج���ل  م��ن  لآخ���ر  �صخ�س  وم��ن  لآخ���ر 
لي�صت  املهمة  ه��ذه  اأن  رغ��م  "ال�صرف"  على 
املوؤ�ص�صة  م�صوؤوليات  م��ن  ب��ل  م�صوؤولياته  م��ن 
والإدارة التي كان يفرت�س اأنها موؤ�ص�صة خدمية 
فيها  املواطن  كون  املواطن  احرتام  عليها  وجب 
خدمة  تقدمي  يفرت�س  وزبونا  حق"  "�صاحب 
راقية مقابل ال�صرائب التي يدفعها ل الدفع به 
اأن  فاحلقيقة  وبالتايل  "املوظف"،  مبهام  للقيام 
املواطن اجلزائري قد اأ�صبح يعاين �صوء الت�صيري 
تدبري  �صوء  جراء  يعاين  واأ�صبح  الإدارات،  يف 
امل�صوؤولني، فتحول من مواطن �صاحب حقوق اإىل 

مواطن يف خدمة الإدارة.

�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

تعــرف مدينة باتنة عرب عديد خطوط النقل احل�ســري 
حركة فو�ســوية للحافالت، حيث اأن �ســائقي هذه احلافالت 
قد باتوا غري مبالني بحق الغري يف ا�ســتعمال الطريق اإذ اأنهم 
يتوقفــون اأينمــا �ســاوؤوا ومتــى �ســاوؤوا دون مراعــاة املواقف 
النظاميــة اخلا�ســة بهــم ودون اأن يكرتثوا باأنهم يت�ســببون 
يف عرقلــة ال�ســري وعرقلة حركة الغري علــى غرار ما يحدث 
مبدخــل حــي 1650 م�ســكن ـ عــدل- بحملــة 3 اأيــن ي�ســر 
اأ�سحاب احلافالت على التوقف املفاجئ ويت�سببون بذلك يف 
غلــق املدخل لفرتات طويلــة االأمر الذي يــوؤدي اإىل عرقلة 
حركــة املرور من واإىل احلي، فمتى �ســتنظر امل�ســالح املعنية 

يف هذه الظاهرة؟

بطاقة حمـــــــــراء

حافالت تعرقل ال�شري

auresbook
قال: ن�ضيم �ضيفات

 )وزير منتدب مكلف بامل�ؤ�ض�ضات امل�ضغرة(
ال�ضبكات  على  امل�ؤثرين  اإدراج  ر�ضميا  ..."مت 

االجتماعية كن�ضاط معتمد يف ال�ضجل التجاري".

قلنا: يا راجل... ماال التبهليل رح يويل خدمة؟

اجلزائر متتلك اأ�شخم احتياطي للمياه اجلوفية

حتقيقات اأمنية يف ارتفاع �شعر البطاطا

عجلة ال�شابالت جتر زوخ للق�شاء

"اخلانة احلمراء"،  املياه اجلوفية ت�سنف اجلزائر �سمن  العامل يف  اأكرب خزانات  بالرغم من كونها احد 
الأكرث الدول التي تواجه م�ستويات عالية من ال�سغط على املوارد املائية املهددة باجلفاف وقلة توفر املياه 
2.5 مليار  7.5 مليار مرت مكعب، موزعة على   ، ويقدر خمزون املياه اجلوفية يف اجلزائر حوايل  م�ستقبالاً
5 ماليري مرت مكعب، حيث ترتاوح  املياه يف اجلنوب حوايل  بينما يرتاوح خمزون  ال�سمال،  مرت مكعب يف 
ا ما بني 51 باملائة اإىل 52 باملائة، ما ي�ستوجب اإعادة ا�ستعمال املياه  ن�سبة ا�ستعمال املياه اجلوفية �سنوياً

امل�ستعملة وتدويرها وتر�سيد ا�ستهالك املياه.

البطاطا،  ا�سعر  ارتفاع  مو�سوع  يف  والية   14 يف  اأمنية  حتقيقات  الوطني  والدرك  االمن  م�سالح  �سرعت 
مهياأة،  خمازن  وكذا  اخلا�سة  التربيد  غرف  من  عدد  بتفتي�ص  بداأت  التحقيقات  ان  اىل  معلومات  وت�سري 
لك�سف عمليات تالعب يف ت�سويق منتوج البطاطا، وت�سري ذات املعلومات اإىل اأن التحقيقات متوا�سلة اىل 

االآن بعد ان اكدت التحريات االأولية وجود عمليات م�ساربة ت�سببت يف ارتفاع اأ�سعار البطاطا.

اجلزائر  وايل  بال�سابالت  االألــعــاب  عجلة  جــرت 
قا�سي  اأمـــام  للمثول  زوخ،  الــقــادر  عبد  االأ�ــســبــق، 
التحقيق بالغرفة الرابعة مبحكمة �سيدي اأحممد 
ق�سية  يف  زوخ  يتابع  حيث  العا�سمة،  اجلزائر  يف 
ف�ساد جديدة تتعلق باإبرام �سفقة م�سبوهة مل�سروع 
على  ال�سابالت  منتزه  يف  الرتفيه  عجلة  اإجنـــاز 

ال�ساحل ال�سرقي للجزائر العا�سمة.

مقاولة  منح  زوخ  فــاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب 
اإفريقيا  العجلة االأكرب يف  �سفقة م�سبوهة الإجناز 
احلجم  كبرية  غازية  اأنابيب  تعربها  م�ساحة  على 
ورغم التقرير ال�سلبي الذي اأعدته اللجنة املكلفة 
بدرا�سة االأر�سية واملكونة من ممثلني عن املراقبة 
واحلماية  �سونلغاز  عن  واآخــريــن  للبناء  التقنية 

املدنية وكذا اأمالك الدولة.

هــو مــا مت حتقيقه كحجم اأعمال �ســركة �ســوناطراك خالل 
الثالثــي االأول من ال�ســنة اجلارية باإنتاج يقــدر بـ 46.7 مليون 
طــن مكافئ برتول منها 24 مليون طنا موجهة للت�ســدير، بينما 
خ�س�ص الباقي لال�ستهالك املحلي، ويعترب هذا الرقم بـ "املوؤ�سر 
اجليــد" الذي ي�ســجع على بلــوغ االأهداف امل�ســطرة حتى نهاية 
ال�ســنة بالنظر اإىل االنتعا�ص امل�ســجل مقارنة بنف�ص الفرتة من 

ال�سنة املا�سية ح�سب م�سوؤولني بقطاع الطاقة.

دوالر مليار   6.8

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
زيارة.. للوقوف اأم للتغيري؟!

�سكلت مناطق الظل ق�سية حمورية باتت مثار 
اهتمام احلكومة اجلزائرية خا�سة يف االأ�سهر 

االأخرية التي �سهدت خرجات ميدانية لكثري من 
امل�سوؤولني للوقوف عند واقع �ساكنة هذه املناطق 

الذين مل ي�ست�سعروا طعم احلياة وال حقوق املواطنة 
بينما ظلوا مهم�سني ل�سنوات طويلة من احلرمان 

واملتاجرة بق�ساياهم التي راوحت الوعود واحلمالت 
االنتخابية والتعليمات املعلقة واخلرجات املو�سمية 

والزيارات الر�سمية التي مل تغري �سيئا من واقع يكاد 
يكون حالة م�ستدمية يعاين منها مواطنو هذه املناطق 

التي ت�سل اإح�سائيا اإىل 13 األف منطقة اأو تزيد 
عن ذلك ما دام املواطن اجلزائري يعي�ص واقعا مزريا 
مفتوحا على جبهات عدة نالت من حقه يف اال�ستقرار 

والعي�ص الكرمي �سواء يف املناطق امل�سنفة ر�سميا اأو 
كثري من االأحياء واملناطق غري امل�سنفة والتي واإن 

كانت مل تنحدر اإىل م�ستوى الغنب امل�سيطر على 
مناطق الظل اإال اأنها ت�سرتك معها يف غياب املتطلبات 
التي جتعل منها مناطق ترقى اإىل الت�سنيف املتعارف 
عليه.. وقد ك�سف م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف 
مبناطق الظل "اإبراهيم مراد" اأنه مت اإجناز ما يزيد 

عن 62 باملائة من جمموع امل�ساريع املوجهة ملناطق 
الظل والتي ر�سد لها غالف مايل كبري باإجناز مرحلي 

يتم متابعته من طرف رئي�ص اجلمهورية وامل�ست�سار 
املكلف بامللف الذي فتح بابا للتفاوؤل للمواطنني 

واأبوابا للت�ساوؤل اإن كانت امل�ساريع املنفذ منها ما يزيد 
عن الن�سف ح�سب التقارير قد نالت حظها من االإجناز 

الفعلي والذي �سي�ساهم يف التغيري واخلروج بنتائج 
نوعية ومر�سية وترقية مواطني مناطق الظل على 

اأر�سيات واقعهم التي مل ت�سهد اإال م�ساريع ه�سة مل 
ت�ساهم يف انت�سالهم ولو جزئيا من الغنب امل�سيطر على 

حياتهم املعي�سية..
وتعترب زيارة م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف 

مبناطق الظل "اإبراهيم مراد" لوالية باتنة للوقوف 
عند اأحوالها ون�سب اإجناز امل�ساريع املوجهة لها خطوة 

اإيجابية يف حال تكللت بجدية التغيري ال الوقوف 
العر�سي الذي ميدد من عمر اأزمات مناطق الظل 

والتي �سبعت كالما ووعودا ما يزال اأبناوؤها يدفعون 
�سريبتهم الباهظة التي ت�سرق منهم يوميا اأحالمهم 

وطموحاتهم وحقوقهم بينما يتاجر البع�ص بها يف 
كل ا�ستحقاق انتخابي اأو م�سالح �سيقة ت�سيق بعي�ص 

�ساكنة مناطق الظل وال�ساهد الغياب الكلي ملرافق 
احلياة ومظاهرها اأي�سا على اأر�ص الواقع.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

م�شابقة "افريقيا الكربى للقراآن الكرمي" 
ت�شتقطب ح�شور جماهريي غفري

�سهد ملعب كرة قدم "بنجامني" مبدينة دار ال�سالم بتنزانيا، ح�سودا كثيفة غطت مدرجات امللعب من 
اأجل ح�سور م�سابقة "اأفريقيا الكربى للقراآن الكرمي للعام 2021" يف ن�سختها الـ 21، وعرفت امل�سابقة 
تناف�ص 21 مت�سابقا من خمتلف الدول االأفريقية، فازت فيها 5 دول افريقية، وهي النيجر، ال�سودان، 
نيجرييا، تنزانيا و�ساحل العاج باملراكز اخلم�سة االأوىل، احتلت فيها النيجر املركز االأول يف حني عاد 

املركز الثاين لل�سودان.
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ال�سورة من اأمام ال�سوق املغطاة مبدينة ميلة، حيث اأن هذه االأو�ساخ وخملفات الباعة 
تبقى مكد�سة الأيام دون اأن تتحرك امل�سالح املعنية لرفعها يف الوقت الذي يقبل فيه 

املواطنون على الت�سوق يوميا و�سط القذارة.



للبث الإذاعي  العمومية  للموؤ�س�سة  العامة اجلديدة  بتن�سيب املديرة  العا�سمة،  اأم�س الثنني باجلزائر  با�سم احلكومة، عمار بلحيمر،  الر�سمي  الناطق  قام وزير الت�سال 
والتلفزي اجلزائري، بومريجة ف�سيلة، خلفا لل�سيد بوجمادي �سعيد. وجرت مرا�سم التن�سيب على م�ستوى مقر وزارة الت�سال.

الإثنني،  اأم�س  وال�صكان،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   190 ت�صجيل  ع��ن 
كورونا يف اجلزائر و10 حالت وفاة خالل 24 
�صاعة املا�صية. وح�صب بيان لذات الوزارة، فقد 
خالل  جديدة  �صفاء  حالة   141 ت�صجيل  مت 
مري�صا   21 حاليا  يتواجد  فيما  الفرتة،  نف�س 
العدد  بذلك  ليرتفع  امل��رك��زة.  العناية  حت��ت 
اإ�صابة،   121112 اإىل  لالإ�صابات  الإج��م��ايل 
بلغ  فيما  وف��اة،   3217 اإىل  الوفيات  واجمايل 

اإجمايل حالت ال�صفاء 84440 حالة.

اإ�سابة   190
جديدة، 141 حالة 

�سفاء و 10 وفيات

ق. و

اآخر اإح�سائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

خالل تن�سيب املديرة اجلديدة ملوؤ�س�سة البث االإذاعي والتلفزي اجلزائري

حذر من خمططات جلر البالد نحو الفو�سى، جياليل �سفيان

�سفقة م�سبوهة لتن�سيب ''عجلة الرتفيه'' بال�سابالت

ق. و

التن�صيب،  ال�صيد بلحيمر، خالل عملية  واأكد 
امل�صاواة، هو مبداأ  اأ�صا�س  املراأة على  اأن ترقية 
م�صرًيا  بلد،  اأي  يف  الجتماعي  للتقدم  و�صرط 
اإذا مل يكن هناك  اأنه ل يوجد بلد يتقدم  اإىل 

تكافوؤ بني اجلن�صني.
كانت  ال����وزارة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  اأن  اأك���د  كما 
''وا����ص���ح���ة''، وه���ي ���ص��م��ان ان��ت��ق��ال م���زدوج، 
الذي مير عرب  التقني والتكنولوجي،  النتقال 
اإعادة تاأهيل املوؤ�ص�صة العمومية للبث الإذاعي 
والتلفزي اجلزائري يف وظائف اأ�صا�صية معينة، 
اخلا�صة  القنوات  بني  واجهة  كونها  �صيما  ل 
ومقدمي خدمة الإذاعة والتلفزيون الأجانب.

يف  تتمثل  الثانية  الور�صة  اإن  بلحيمر  وق��ال 
مع  اخلا�صة،  القنوات  لهذه  القانوين  النتقال 
الب�صري(.           )ال�صمعي   2014 قانون  تعديل 
م�صتوى  على  جلنة  ''�صنن�صب  اإن��ن��ا  واأ���ص��اف 
ال�صمعي  �صبط  �صلطة  مع  بال�صرتاك  ال��وزارة 
ثانية،  مرحلة  يف  �صتجمع،  والتي  الب�صري، 
جميع اخلرباء يف هذا املجال، لتكييف وحتيني 

الب�صري.  ال�صمعي  ح��ول   2014 ع��ام  قانون 
ور�صتان  لدينا  اأن  ق��ول��ه،  الأخ���ري  يف  وخ��ت��م 

نهاية  ق��ب��ل  ا�صتكمالهما،  ي��ج��ب  ع��اج��ل��ت��ان 
ال�صيف.

�صفيان،  رئي�س حزب جيل جديد، جياليل  اأكد 
اأم�س الثنني، اأن هناك حتالف بني طرفني "ميني 
متطرف هوياتي" مع تيار اآخر يريد العودة اإىل 

�صنوات اجلمر جلر احلراك نحو الإنحراف.
على  �صيفا  حلوله  خالل  �صفيان  جيايل  وق��ال 
متواجدة  "املاك"  حركة  اإن  احل���وار،  منتدى 
اأن ت�صتمد قوتها من منطقة  منذ �صنوات وتريد 

القبائل بالرتويج على اأنها مهم�صة.
اأن  يف  يكمن  "اخلطري  اأن  اإىل  �صفيان  واأ���ص��ار 

اإنف�صايل  منطق  يف  دخ��ل��وا  احل��رك��ة  ق��ي��ادات 
يف  للت�صيري  رادع���ة  ق��وة  ع��ن  حت��دث  ورئي�صها 
النف�صال  فكرة  حماربة  اإىل   داعيا  املنطقة"، 

بالتي هي اأح�صن.
ت�صتغل  متطرفة  اأو�صاط  اأن  املتحدث  اأكد  كما 
م�صددا  خطرية،  لأه��داف  "املاك"  الغطاء  هذا 
حد  وو�صع  لل�صلطة  ق��وي  تدخل  ���ص��رورة  على 
من  حتى  نهائيا  املقبول  غري  العمل  لهذا  نهائي 

طرف �صكان منطقة القبائل. ي�صيف �صفيان.

مثل وايل العا�صمة الأ�صبق عبد القادر زوخ، اأمام 
اأم�س  اأحممد،  �صيدي  مبحكمة  التحقيق  قا�صي 
باإبرام  تتعلق  جديدة  ف�صاد  ق�صية  يف  الثنني، 
الرتفيه  عجلة  اإجن��از  مل�صروع  م�صبوهة  �صفقة 

ال�صخمة مبنتزه ال�صابالت.
وك�صفت م�صادر اأمنية، عن تورط الوايل الأ�صبق 
زوخ  ال��ق��ادر  عبد  العا�صمة  للجزائر  املحبو�س 
�صركة  �صاحبة  ملقاولة  م�صبوهة  �صفقة  منح  يف 
''مينو  تدعى  الرتفيه  م�صاريع  اجناز  يف  خمت�صة 
بارك لوازير'' لجناز عجلة الرتفيه على م�صتوى 
من  الأ�صخم  العجلة  وتعد  ال�صابالت.  منتزه 

على   ،2017 عام  الإفريقي  ال�صعيد  على  نوعها 
م�صاحة تعربها اأنابيب غازية كبرية احلجم.

وهذا رغم التقرير الذي اأعدته اللجنة املكلفة 
بدرا�صة الأر�صية واملكونة من ممثلني عن املراقبة 
واحلماية  �صونلغاز  عن  واآخرين  للبناء  التقنية 

املدنية وكذا اأمالك الدولة.
على  م�صاريع  اجن��از  اإمكانية  من  حذر  التقرير 
الأر�صية، وهي اللجنة التي اأمر بتن�صيبها الوايل 
الإله  عبد  �صويف  داي  حل�صني  ال�صابق  املنتدب 
مبا�صرة عقب تلقيه لتعليمات من الوايل من اأجل 

الرتخي�س للمقاولة باجناز امل�صروع.

م�صمون  على  الط��الع  عقب  ومبا�صرة  انه  غري 
وبالتايل  الغاز  اأنابيب  عن  ك�صف  الذي  التقرير 
رف�س  م�صاريع  اجناز  من  حمظورة  الأر�صية  فاإن 
التي  املقاولة  لتعود  ب��الجن��از.  لها  الرتخي�س 
اأر�ِصلت اإىل الوايل زوخ من طرف �صخ�صيات نافذة 

يف تلك الفرتة ويرخ�س لها باجناز امل�صروع.
وا�صتدعت ف�صيلة الأبحاث والتحري لدرك باب 
اللجنة  الأف��راد  من  العديدة  بالعا�صمة  اجلديد 
�صت�صاف  التي  احل��ال  ق�صية  يف  اإليهم  لال�صتماع 
زوخ  فيها  تورط  التي  الف�صاد  ق�صايا  جملة  اإىل 

املحبو�س حاليا ب�صجن القليعة.

زكاة  والأوق��اف  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  حددت 
الفطر لهذا العام ب� 120 دج، داعية الأئمة اإىل 
ال�صروع يف جمعها ابتداء من منت�صف �صهر رم�صان، 

ح�صب ما اأفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.
الدينية  ال�����ص��وؤون  وزارة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو���ص��ح 
زكاة  ب��اإخ��راج  املبا�صرة  اىل  "تدعو  والأوق���اف 
الفطر عن �صهر رم�صان الف�صيل وتذكر اأنها قدرت 
هذه ال�صنة ب� 120 دج وهي قيمة �صاع )2 كلغ( 

من غالب قوت بلدنا''.
مع  بالتعاون  امل�صاجد،  اأئمة  الوزارة  كلفت  وقد 
الوطن،  عرب  امل�صجدية  الدينية  اللجان  روؤ�صاء 

بال�صروع يف "جمع زكاة الفطر ابتداء من منت�صف 
�صهر رم�صان على األ توزع على م�صتحقيها الذين 

اأح�صتهم جلان �صندوق الزكاة اإل يوما اأو يومني 
قبل عيد الفطر املبارك، فال ت�صرق �صم�صه حتى 
بفرحة  في�صعرون  حقهم  امل�صتحقني  اإىل  ي�صل 

العيد وبهجته كما ي�صعر �صائر النا�س''.
كل  الفطر جتب على  "زكاة  اأن  ال��وزارة  وذكرت 
م�صلم وم�صلمة، �صغريا اأو كبريا، غنيا اأو فقريا، اإن 
كان ميلك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه املكلف 

عن نف�صه وعن كل من جتب عليه كفالته''.
نقدا  الفطر  زك��اة  اإخ��راج  "جواز  اإىل  واأ���ص��ارت 
اقتداء بال�صحابة والتابعني، لأنه اأن�صب للفقراء 

ولإغنائهم عن ال�صوؤال يوم العيد''.

النف�صالية  احلركة  ع�صو  اع��رتف 
الإره��اب��ي��ة، ح��دار ن��ور ال��دي��ن، اأن 
''املاك'' متكنت من جتنيد عدد من 
وهي  ال��ولي��ات،  بع�س  يف  ال�صباب 

اأجنبية،  دول  عدة  من  دعما  تتلقى 
فرحات  التنظيم  زعيم  اأن  موؤكدا 

 186 يقارب  ما  ميلك  مهني 
مليار دينار.

او�صح املدعو حدار نور 
اعرتافاته  يف  الدين، 
بثتها  الأم����ن،  ل��ق��وات 

ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��م��وم��ي، 
''امل���اك''  لتنظيم  املنتمني  من  بعدد  التقى  اأن��ه 
ينحدرون  للتنظيم  املنتمني  وهوؤلء  النف�صالية، 
م�صدالة  م��ن  وبالتحديد  ال��ب��وي��رة  ولي���ة  م��ن 
وعددهم اثينني، بالإ�صافة ملنتمني للماك قادمون 

من بجاية واأقبو وتيزي وزو.
واو�صح حدار نور الدين يف اعرتافاته انه ''بعد 
اأن عرفو ان ابزن�س يف ال�صالح طلبوا مني ان اقتني 
''انا كنت ا�صعى وابحث عن  لهم ال�صالح''، م�صيفا 
ال�صالح واتفاو�س ل�صرائه''. موؤكدا اأنه كان ياأخذ 
هام�س ربح يرتاوح بني 5 اإىل 10 ماليني وذلك مع 

عدد من �صركائه يف العمل الإجرامي.
ان  اأك��د  الإره��اب��ي،  التنظيم  زعيم  وبخ�صو�س 
''فرحات مهني يتلقى دعما ماليا من عدة جهات''، 
 186 يقارب  ما  اإح�صاء  مت  ''موؤخرا  انه  موؤكدا 

مليار دينار'' لدى م�صوؤول التنظيم الإرهابي.
ك�صفت  التي  اخلطرية  احلقائق  عقب  ذلك  ياأتي 
بتفكيك  قامت  التي  الوطني،  الدفاع  وزارة  عنها 

منت�صبني  م��ن  م��ت��ك��ون��ة  اإج��رام��ي��ة  خ��ل��ي��ة 
متورطني  ''امل��اك''  النف�صالية  للحركة 
يف التخطيط لتنفيذ تفجريات واأعمال 
وجتمعات  م�����ص��ريات  و���ص��ط  اإج��رام��ي��ة 
ال��وط��ن،  م��ن  م��ن��اط��ق  ب��ع��دة  �صعبية 
حربية  اأ�صلحة  حجز  اإىل  بالإ�صافة 
موجهة  ك��ان��ت  وم��ت��ف��ج��رات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه��ا 
الك�صف  مت  الإجرامية، 
ملوؤامرة  الإع���داد  ع��ن 
ت�صتهدف  خ���ط���رية 
ال��ب��الد م��ن ط��رف هذه 

احلركة.
اأدىل  التي  الع��رتاف��ات  خ��الل  من  ات�صح  حيث 
حدار  املدعو  املاك  حركة  يف  ال�صابق  الع�صو  بها 
خمطط  وجود  عن  الأمنية  للم�صالح  الدين،  نور 
اإجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجريات 
ومن ثم ا�صتغالل �صور تلك العمليات يف حمالتها 
التدخل  ل�صتجداء  كذريعة  والهدامة  املغر�صة 
اخلارجي يف �صوؤون البالد الداخلية، حيث تورط 
للحركة  منتمية  عنا�صر  ع��دة  املخطط  ه��ذا  يف 
اخلارج  يف  قتالية  تدريبات  تلقت  النف�صالية، 

وبتمويل ودعم من دول اأجنبية.
جتدر الإ�صارة، اأن هذه العملية التي تعك�س مدى 
الوطني  الدفاع  ل��وزارة  الأمنية  امل�صالح  يقظة 
ل  الإجرامية،  املخططات  اإحباط  على  وقدرتها 
هذه  يف  املتورطني  جميع  لتوقيف  متوا�صلة  تزال 
وا�صتقرار  اأمن  زعزعة  ت�صتهدف  التي  املجموعة 

ووحدة البالد.

نظم مئات الأ�صاتذة، �صباح اأم�س الثنني، وقفات 
الولئية  املديريات  مقرات  اأم��ام  احتجاجية 
وحت�صني  اأج��وره��م  برفع  فيها  طالبوا  للرتبية، 
و�صعياتهم الجتماعية. و�صهدت معظم الوليات 
وقفات �صلمية ابتداء من ال�صاعة العا�صرة نظمها 
مديريات  اأم���ام  نقابي  غ��ط��اء  دون  الأ���ص��ات��ذة 
م�صتغامن،  وه���ران،  ولي��ات  غ��رار  على  الرتبية 
مهددين  بجاية،  مع�صكر،  البواقي،  اأم  ال�صلف، 
بالإ�صراب املفتوح ومقاطعة المتحانات. وهتف 

وا�س  مالين   3 وزي��ر  يا  وزي��ر  ب���''ي��ا  الغا�صبون 
تدير؟''، و''ما تخوفونا�س بال�صهرية''، يف اإ�صارة 
اأنها جاءت  اأيام الإ�صراب خا�صة  منهم لقتطاع 

دون غطاء نقابي ول اإ�صعار م�صبق.
و�صهد قطاع الرتبية احتجاجات منذ اأ�صبوعني 
القطاع  عمال  روات��ب  �صب  تاأخر  �صرارتها  كان 
على م�صتوى عدد من مديريات الرتبية لتت�صاعد 
املطالب خا�صة يف ظل تراجع القدرة ال�صرائية.

علي  واحلقوقي،  املجاهد  جثمان  ال��رى  وري 
يحيى عبد النور، م�صاء اأم�س، مبقربة بن عكنون 
اجلنازة  وعرفت  العا�صمة.  اجلزائر  باأعايل 
�صالة  بعد  اإ�صعاف  �صيارة  منت  على  و�صلت  التي 
الأب��ي��ار،  يف  ال��راح��ل  بيت  م��ن  ق��ادم��ة  الع�صر 
لي�صلي عليه مئات احلا�صرين �صالة اجلنازة يف 

امللعب املقابل للمقربة.
اأف��راد  جانب  اإىل  الت�صييع   مرا�صم  وح�صر 
رابطة  يف  دربه  ورفقاء  واأقاربه  الفقيد  عائلة 
وم�صوؤولني  حزبية  و�صخ�صيات  الإن�صان  حقوق 
اإىل  احلا�صرين  اأوائ���ل  م��ن  وك��ان  ال��دول��ة.  يف 
طالب  اأحمد  الأ�صبق  اخلارجية  وزي��ر  املقربة 
الإب��راه��ي��م��ي ال��ذي ق��اد ع��دة م��ب��ادرات ووقع 

رفقة  الأخ��رية  ال�صنوات  يف  البيانات  من  عددا 
علي يحيى عبد النور واجلرنال املتقاعد ر�صيد 
بن يل�س، كما ح�صر املحامي م�صطفى بو�صا�صي. 
و�صارك يف اجلنازة م�صت�صارو رئي�س اجلمهورية 
ووايل  را���ص��دي  واأح��م��د  عالهم  احلفيظ  عبد 
رجل  اإىل  بالإ�صافة  �صرفة،  يو�صف  العا�صمة 

الأعمال اأ�صعد ربراب.
اإىل  الأح���د  ي��وم  احلقوقيني  عميد  وان��ت��ق��ل 
جوار ربه عن عمر ناهز 100 �صنة، بعد م�صرية 
حافلة يف اجلهاد �صد ال�صتعمار ثم امل�صاركة يف 
بومدين  ه��واري  الراحل  عهد  خالل  احلكومة 
للدفاع  ويتفرغ  املعار�صة  �صفوف  يختار  اأن  قبل 

عن حقوق الإن�صان.

قائمة  و���ص��م��ت 
الأرب����ع����ني دول���ة 
الأك���ر اإن��ف��اق��ًا يف 
الع�صكري  امل��ج��ال 
عام  خ��الل  عامليًا 
2020 دول عربية 
ه���ي ال�����ص��ع��ودي��ة 
واجلزائر والعراق 
وعمان  وال��ك��وي��ت 
اإ�صافة  وامل���غ���رب 

اإىل اإيران.
ال�صاد�س على  املركز  ال�صعودية يف  وجاءت 
عام  اخلام�س  املركز  من  مرتاجعة  القائمة 
2019، وخالفًا للدول ال�صابقة يف القائمة 
�صجلت اململكة تراجعًا يف الإنفاق الع�صكري 
عام  يف  املنفق  املبلغ  ليكون   ،%10 مبعدل 
دولر،  مليار   57.7 ح��دود  عند   2020
الدول  قائمة  على  العا�صر  املركز  ولتحتل 
التي �صجلت اأكرب الرتاجعات خالل 2020، 
رغم وجودها بني اأوائل الدول الأكر اإنفاقًا 

عام 2020.
يف  ببقائها  و�صعها  على  حافظت  اإي���ران 
املركز الثامن ع�صر دون تغيري، رغم تراجع 
طهران  واأنفقت   .%3 ب�  الع�صكري  اإنفاقها 
عام 2020 ما قيمته 15.8 مليار دولر على 

القطاع الع�صكري.
مركزها  على  اجل��زائ��ر  حافظت  ك��ذل��ك 

والع�صرين،  الرابع 
رغ��������م ت����راج����ع 
بن�صبة  اإن��ف��اق��ه��ا 
بلغ  حيث   ،%3.4
اإن���ف���اق اجل��زائ��ر 
ال��ع�����ص��ك��ري ع��ام 
 9.7 نحو   2020

مليار دولر.
 2019 ب��������ني 
تراجع  و2020، 
العراق مرتبتني من املركز ال�صابع والع�صرين 
 ،%8 بن�صبة  والع�صرين،  التا�صع  املركز  اإىل 
وق���در اإن��ف��اق��ه ب��رق��م غ��ري م��وؤك��د ع��ن��د 7 

مليارات دولر.
التا�صع  امل���رك���ز  م���ن  ت��راج��ع��ت  ال��ك��وي��ت 
الثالثني  املركز  اإىل   2019 عام  والع�صرين 
دولر  م��ل��ي��ار   6.9 اأن��ف��ق��ت   ،2020 ع���ام 
5.9 نقطة مئوية. عمان تقدمت  مرتاجعة 
مرتبة من الثانية والثالثني عام 2019 اإىل 

املرتبة احلادية والثالثني عام 2020.
املركز  يف  القائمة  اآخ��ر  يف  وروده  ورغ��م 
الأربعني، اإل اأن املغرب اأحرز تقدمًا ملحوظًا 
اخلام�س  املركز  من  ليقفز  مراكز،  بخم�صة 
الأربعني  املركز  اإىل   2019 عام  والأربعني 
 2020 خ��الل  املغرب  واأنفق   .2020 ع��ام 
دولر  مليار   4.8 الع�صكري  قطاعه  على 

بزيادة قدرها %29.

اجلزائر حتافظ على مركزها العاملي 
يف حجم النفاق الع�سكري

فرحات مهني ميتلك اأزيد 
من 186 مليار دينار

الأ�ساتذة يخرجون لل�سارع ويهددون
 مبقاطعة المتحانات

جثمان علي يحيى عبد النور 
يوارى الرثى

بلحيمر.. جلنة ملراجعة قانون ال�سمعي الب�سري

حتديد زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دج

اأطراف تابعة حلركة ''املاك'' تريد اأن ت�ستمد 
قوتها من منطقة القبائل

التحقيق مع زوخ يف ق�سية ف�ساد جديدة

الوطني رمضان كريمالثالثاء 15 برير 2971/ 27 اأفريل  2021 املوافق لـ 15 رم�ضان 031442

تقرير دويل ير�سد قائمة الدول االأكرث اإنفاقا على الت�سلح يف 2020..

اعرتافات ع�سو ''املاك'' االإرهابية

وفقاً  مليار(   1.981( دولر  ترليوين  بحوايل   2020 �سنة  يف  العاملي  الع�سكري  الإنفاق  حجم  بلغ 
تع�سف  التي  ال�سلبية  التاأثريات  من  الرغم  على   ،SIPRI ال�سالم  لبحوث  الدويل  �ستوكهومل  ملعهد 

بالعامل منذ اأكرث من عام.
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حفيظة. ب

ح�صام الدين. ق  رائد. ب

ي�صتكي اأولياء تالميذ حي "ال�صهيد بركان علي" ببلدية عني جا�صر بوالية باتنة، من غياب اأي التفاتة من ال�صلطات املحلية والوالئية، خا�صة فيما 
تعلق مبعاناة اأبنائهم مع م�صكل التنقل اإىل املوؤ�ص�صات الرتبوية وقطعهم يوميا م�صافات ترتاوح بني 02 و03 كلم نحو مقر البلدية.

ياأتي ذلك يف وقت ت�سري االإح�سائيات، 
عن  يقل  ال  ما  على  الــواليــة  توفر  اإىل 
اإقليم  عرب   موزعة  نقل  حافلة   427
عا�سمة والية باتنة والبلديات املجاورة 
لها على غرار  ف�سدي�ص ووادي ال�سعبة، 
الهائل  الكم  من  الرغم  وعلى  تــازولــت، 
الأعداد احلافالت عرب خمتلف االأحياء، 
اإال اأن اخلدمات املقدمة ال ترقى مل�ستوى 
قدم  اإىل  فباالإ�سافة  الركاب،  تطلعات 
معظم تلك املركبات واهرتائها، ال يوجد 
تزامنا  ال�سحي،  بالربوتوكول  ي�سمى  ما 

وانت�سار جائحة كورونا.

باتت  اأن هذه احلافالت  م�ستكون  وذكر 
مواعيدهم،  وتــاأخــر  م�ساحلهم  تعطل 
اإىل اال�ستعانة  حيث غالبا ما ي�سطرون 
ب�سيارات االأجرة وحتى باأ�سحاب النقل 
الغري �سرعي، ويف �سياق اٱخر وفيما يتعلق 
للنقل  العمومية  املوؤ�س�سة  بــحــافــالت 
احل�سري و�سبه ح�سري فتعدادها يقدر 
بـ30 حافلة فقط وهي غري قادرة على 
تزايد  نتيجة  الركاب  متطلبات  تلبية 
ب�سبب  الــركــاب  واكتظاظ  م�ستعمليها 
انخفا�ص �سعر النقل واحرتام ال�سائقني 

للم�سار والوقت.

ا�ستنكر �سكان 
امل�ساتي  عديد 
بــــبــــلــــديــــة 
من  الق�سبات، 
اأ�سغال م�سروع 
تعبيد  اإعـــادة 
ـــــق  ـــــري ـــــط ال
رقم  الــوالئــي 
ـــــي  ـــــت وال  9

و�ـــــســـــفـــــوهـــــا 
القنعة  والــغــري  "الربيكوالج"  باأ�سغال 
بــالــرداءة وعدم  امــتــازت  اإطــالقــا، حيث 
الطريق  حفر  واأي�سا  االإجناز  يف  االإتقان 
االأمر  املحددة،  اآجالها  يف  تعبيدها  دون 
بعد  خا�سة  املواطنني،  غ�سب  اآثار  الذي 
منازلهم  اإىل  حتــول  الــذي  الغبار  موجة 
ناهيك  واأتلفها  الزراعية  وحما�سيلهم 
اأمرا�ص  من  يعاين  منهم  الكثري  كون  عن 

تنف�سية.
جلريدة  لهم  ت�سريحات  ويف  ال�سكان 
"االأورا�ص نيوز"، اأبدوا ا�ستهجانهم الكبري 
خا�سة   ،9 رقم  الوالئي  الطريق  حلالة 
يف  حدثت  التي  التالعبات  �سل�سلة  بعد 
توالوا  الذين  املقاولني  طرف  من  ت�سيريه 
على اإجنازه، حيث يعد املقاول احلايل هو 
الثاين الذي يتوىل اإجناز هذا امل�سروع بعد 
اأن مت توقيف االأول منذ قرابة االأربعة 
املعايري  وفق  ــاز  االإجن عدم  ب�سبب  اأ�سهر 
تو�سيع  فعو�ص  عليها،  املتفق  وال�سروط 
الإعــادة  الرئي�سي  ال�سبب  وهــو  الطريق 
لوقوع  و�سببا  �سيقة  اأ�سبحت  تعبيدها 
حوادث وجمازر مرورية، ليمنح هذه املرة 
لهذا املقاول الذي تفنن يف االإجناز وعرف 

ب�سيا�سة  عــنــه 
الــعــ�ــســوائــيــة يف 
حيث  احلـــفـــر، 
اأ�سار ال�سكان اأنه 
حفر ما يقارب 3 
كلم ومل يبداأ يف 
وتزفيت  تعبيد 
االأمر  الطريق، 
ــل  ــج الـــــــــذي ع
بـــظـــهـــور زوابـــــع 
جعل  ما  النهار  طول  كثيف  وغبار  رملية 
املواطن م�ستاء، حيث اأكدوا اأنهم ال يعلمون 
باع  له  لي�ص  ملقاول  �سفقة  منح  يتم  كيف 
جميع  باأن  واأردفــوا  الكبرية،  امل�ساريع  يف 
تنجز  ال  البلدية  خارج  امل�ساريع  اأ�سغال 
"الربيكوالج"،  �سيا�سة  ووفق  بع�سوائية 
بقيت  املحفورة  الطريق  لكون  واأ�ــســاروا 
تذمر  و�سط  ال�سهر  لقرابة  حالها  على 
كبري من م�ستعمليه واالأ�سرار التي حلقت 
مبركباتهم، اأي�سا ل�سكان القاطنني بجوار 
"اخلندق"  م�ساتي  ــرار  غ على  الطريق 
و"جرياط"  و"ال�سرابتة"  و"البخارة" 
و"�سقامت الظهور" كلهم يعانون من ويالت 
عليه،  املرتتبة  واالآثار  الع�سوائي  احلفر 
ومر�ساهم  ملنازلهم  ال�سرر  و�سل  حيث 
اأتلفت  الــتــي  ــة  ــي ــزراع ال وحما�سيلهم 

وذبلت.
املقاول  بــاأن  ال�سكان  ال�سياق،  ذات  يف 
فيما  كافية،  ــاز  اإجن مــدة  له  بــاأن  حتجج 
اأطلقوا ندائهم لرئي�ص البلدية وال�سلطات 
االإجناز  اإنهاء  ق�سد  بالتدخل  الوالئية 
الع�سوائي وتكملة الطريق وفق ال�سروط 

واملعايري املتفق عليها.

مطالب بتجديد حظرية حافالت 
النقل احل�شري بباتنة

مواطنون ي�شتنكرون اأ�شغال 
"الربيكوالج" يف الطريق الوالئي رقم 9

وذكر امل�ستكون اأن الو�سع يتاأزم خا�سة خالل 
فرتة االمتحانات الف�سلية، حيث يتعني على 
التالميذ االإلتحاق يف الوقت املحدد، موازاة 
مع تطبيق الربوتوكول ال�سحي، م�سيفني اأن 
احلي الذي ي�سم 450 عائلة، طاله التهمي�ص 
على  معاناتهم  وطرحوا  �سبقوا  اأنهم  رغــم 
اأ�سار  كما  عــدة،  مــرات  يف  املحلية  ال�سلطات 

الوطني  الطريق  قطع  خطورة  اإىل  ال�سكان 
75 من قبل اأبنائهم من اأجل االلتحاق  رقم 
االإ�سكال  اأن  وقالوا  الرتبوية،  باملوؤ�س�سات 
االأ�سطر  هذه  كتابة  حلد  مطروحا  يزال  ال 

واجلهات الو�سية مل ت�سع اأي حل.
معاناة  تخف  مل  املحلية،  ال�سلطات  بدورها 
امل�سالح  اأن  واأ�سارت   التمدر�ص  يف  التالميذ 

املخت�سة اختارت االأر�سية املنا�سبة الإقامة 
يتنا�سب  ــا  مب ومــتــو�ــســطــة  مــدر�ــســي  جمــمــع 
وتعداد التالميذ امل�سجلني يف ذلك احلي، كما 
انتظار  يف  وهم  التقنية  الدرا�سة  اإعداد  مت 
الوالية،  م�ستوى  على  امل�سوؤولني  ا�ستجابة 
�سيما اأمام اأخطار حوادث املرور التي ترت�سد 

التالميذ.

ببلدية  الرئي�سي  بال�سارع  مواطنون  يعاين 
ال�سرف  مياه  ت�سرب  من  باتنة،  يف  �سفيان 
يف  بيئية  كارثة  بحدوث  ينذر  ما  ال�سحي، 
االأفق، جراء اإن�سداد القنوات وت�سرب املياه 

القذرة.
ب"االأورا�ص  اإت�سالهم  يف  مواطنون  واأكــد 
منذ  يعي�سونه  الذي  املزري  الو�سع  نيوز" اأن 
15 يوما، م�ص املحالت التجارية، ومل ت�سلم 
منه حتى متو�سطة زروين م�سعود املتواجدة 
املتمدر�سني،  على  �سلبا  اأثــار  ما  باملنطقة، 
لف�سيان  هذه القنوات، االأمر الذي خلف يف 
الوقت ذاته اإ�ستياءا كبريا من طرف ال�ساكنة 
تنقالتهم،  مــن  و�سعب  الطريق،  وعــابــري 
اإجنر  ومــا  ــقــذرة،  ال املــيــاه  ت�سربات  جــراء 
ملا  الكريهة،  للروائح  رهيب  اإنت�سار  من  عنه 
عن  ناهيك  القذرة،  املياه  يف  ال�سارع  يغرقه 
اإنت�سار احل�سرات ال�سارة التي زادت من تاأزم 

الو�سع.
ي�سهد  الرئي�سي  ال�سارع  اأن  املعنيون  واأ�ساف 
تواجد  ــك  ذل يف  مبــا  كــبــرية،  تنقل  حــركــة 
مــوقــف حلــافــالت الــنــقــل املــمــدر�ــســي يقل 

املتمدر�سني اإىل املناطق املجاورة للبلدية.
واأ�ساروا باأن ال�سارع حتول اإىل نقطة �سوداء 
ما  ملعاجلتها، وهو  الفوري  التدخل  ت�ستدعي 
و  املحلية  ال�سلطات  منا�سدة  اإىل  بهم  دفــع 
التي  الربك  من  الإنت�سالهم  املعنية  اجلهات 
ت�سببت فيها املياه القذرة، غري انها مل حترك 
�ساكنا حلد كتابة هذه االأ�سطر، على الرغم 

من مرا�سلة جمعية اأولياء تالميذ  متو�سطة 
من  ت�سررا  االأكرث  تعد  التي  م�سعود،  زروين 
من  خماوفهم  اأثـــارت  التي  الو�سعية،  هــذه 
دعا  اأين  املتمدر�سني،  �سحة  على  تداعياتها 
هوؤالء امل�سوؤولني التحرك العاجل واإنقاذهم 
من املياه القذرة التي �سكلت تهديدا حقيقيا 

على ال�سحة العمومية.

عملية  يف  نقاو�ص  دائـــرة  م�سالح  �سرعت 
البناء  ح�سة  من  اال�ستفادة  ملفات  درا�سة 
بغية  وذلــك  ح�سة   60 بـ  املــقــدرة  الريفي 

االفراج عنها قبل نهاية �سهر رم�سان. 
يف  ا�ستقبلت  البلدية  فاإن  م�سادرنا  وح�سب 
2000 طلب وهو عدد  اأزيد من  هذا االطار 
كبري مقارنة باحل�سة املتوفرة حاليا ال�سيما 
بع�ص  يعي�سها  التي  املزرية  الظروف  ظل  يف 
طالبي هذا النوع من االعانات، حيث يوجد 
عائلته  اأفـــراد  مع  �سقة  يتقا�سم  من  فيهم 

وهناك من ميتلك غرفة واحدة ي�ستغلها يف 
جميع االأمور واحلاجيات. 

ال�سلطات  اأن  نيوز"  "االورا�ص  وعلمت 
التاأخر يف االفراج عن  اإىل  البلدية عمدت 
من  خوفا  الراهن  الوقت  يف  القائمة  هــذه 
املواطنني  طرف  من  املحتملة  الفعل  ردود 
بعد  خا�سة  التحديد  وجه  على  املت�سررين 
حول  ال�سارع  يف  ا�ساعات  تت�سرب  بداأت  اأن 
بهم  االت�سال  مت  االأ�سماء  بع�ص  ا�ستفادة 
واأثــار  ال�سكوك  ــازرع  م الهاتف  طريق  عن 
اأمام  اأم�ص  اأول  لالحتجاج  دفعهم  ما  القلق 

مقر البلدية.

يقطعون يوميا م�صافة 3 كيلومرت

ان�صداد قنوات ال�صرف ال�صحي يهدد ال�صحة العمومية

طلب  2000 من  اأزيد  مقابل  ح�صة   60

تالميذ يعانون االأمرين لاللتحاق 
مبدار�شهم يف عني جا�شر

طرقات تغرق يف املياه القذرة ومواطنون
 م�شتاوؤون ببلدية �شفيان

ال�شروع يف درا�شة ملفات ال�شكن الريفي بنقاو�س

حمليات رمضان كريمالثالثاء 15 برير 2971/ 27 اأفريل  2021 املوافق لـ 15 رم�ضان 041442

القطاع ل يزال يعتمد على حافالت من �صنوات الثمانينيات

بلدية الق�صبات

يطالب �صكان والية باتنــة، بتجديد حظرية حافالت النقل احل�صري وحت�صني اخلدمات املقدمــة، خا�صة اأن 
اأغلب احلافالت النا�صطة حاليا اأكل عليها الدهر و�صرب وانتهت مدة �صالحيتها، حيث باتت م�صدر اإزعاج 

للراكبني لكرثة اأعطابها وغياب اأي ظروف الراحة بداخلها.
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�شطيفخن�شـــــلة

من  امتعا�سهم  عن  عــربوا  ال�سكان 
بحنفياتهم،  ال�سرب  مياه  انــعــدام 
الو�سع  مــن  �سئموا  باأنهم  موؤكدين 
عط�ص  اأزمــة  يعي�سون  جعلهم  الــذي 
املح�سو�ص  االرتــفــاع  ظل  يف  خانقة 
و�سهر  وتزامنها  احلــرارة  درجات  يف 
الف�سيل الذي يعرف ا�ستهالكا وا�سعا 
التعبري  اإىل  بــهــم  دفـــع  مــا  لــلــمــيــاه، 
�سوء  ب�سبب  و�سخطهم  غ�سبهم  عن 
مطالبني  التوزيع،  عملية  وتذبذب 
من  الــعــاجــل  بــالــتــدخــل  ال�سلطات 
التي  املياه،  الأزمــة  حل  اإيجاد  اأجــل 
اإىل  وحــولــتــهــا  يــومــيــاتــهــم  نغ�ست 
�سّح  �سئموا  باأنهم  واأو�سحوا  جحيم، 
بوادر  واأن  خ�سو�سا  مبنازلهم  املياه 
االأفــق  تلوح يف  بـــداأت   ــار   �سيف ح
من  املــيــاه  توفري  عملية  يجعل  ممــا 
اأمر  القرية  من  القريبة  الينابيع 
االأمــر  ــاأن  ب موؤكدين  للغاية،  �سعب 

الذي جعلهم يلجوؤون اإىل اال�ستنجاد 
بال�سهاريج واالأحمرة جللب املياه من 

املناطق  البعيدة.
ملختلف  العديدة  ال�سكاوي  ورغــم 
القرية،  �سكان  رفعها  التي  امل�سوؤولني 
التي  والــوعــود  االأزمـــة  بــدايــة  منذ 
على  بقي  الــو�ــســع  اأن  اإال  تلقوها، 

حاله.
من  القرية  �سكان  يطالب  وعليه 
ملطالبهم  بالنظر  ال�سلطات  جميع 
املع�سلة  لهذه  احلل  ايجاد  وحماولة 
والتي طال حلها باعتبار اأن املنطقة 
من مناطق الظل والتي هي يف حاجة 

اىل رفع الغنب عن �سكانها البوؤ�ساء.

�سجل قطاع ال�سحة بوالية خن�سلة 
ـــام ارتــفــاع خميف  ــذه االي ــالل ه خ
يف عـــدد ا�ــســابــات فــريو�ــص كــورونــا 
ا�ــســهــر من  19 وهـــذا بــعــد  كــوفــيــد 
حالة اال�ستقرار التي �سهدتها والية 
م�ست�سفياتها  خمتلف  عرب  خن�سلة 
قطاع  اعلن  اأيــن  بلدياتها،  بجميع 
ال�سحة حالة طواريء بعد ت�سجيل 
 8 وا�ــســتــقــبــال  مــوؤكــدة  ـــاالت  ح  3

بهذا  ا�سابتهم  يف  م�ستبه  ا�سخا�ص 
ال�سحة  مديرية  م�سالح  الفريو�ص، 
دقــت  خن�سلة  بــواليــة  والــ�ــســكــان 
بيان  ا�سدرت  حيث  اخلطر  ناقو�ص 
تدعوا فيه اجلميع اىل اخذ احليطة 
ــتــقــيــد بــــاالجــــراءات  واحلـــــذر وال
والتدابري الوقائية لتفادي االإ�سابة 
انت�سار  تعرف  وانها  خا�سة  بكورونا 
االيــام، كما دعت  هــذه  مقلق خــالل 

القناعة  اىل  الــعــودة  �ــســرورة  اىل 
الواقي الذي مت التخلي عنه خا�سة 
ـــواق  ــتــجــاريــة واال�ـــس ــالت ال ــح ــامل ب
ـــم وخمــتــلــف  ـــاع ـــط ـــي وامل ـــاه ـــق وامل
اخل�سراء  وامل�ساحات  النقل  و�سائل 
وغـــريهـــا، كــمــا دعـــت اىل احـــرتام 
وا�ستعمال  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد 
املعقم واملطهرات وغريها من تدابري 

الربوتوكول ال�سحي .

الريح"  "فج  م�ستة  �سكان  يــواجــه 
العزلة  تومغني  الهن�سري  ببلدية 
ـــبـــوؤ�ـــص بــ�ــســبــب انـــعـــدام اأدنــــى  وال
من  الب�سيطة،  احلــيــاة  �ــســروريــات 
�ساحلة  واملياه  طبيعي  بالغاز  الربط 
جعل  ما  الريفية،  والكهرباء  لل�سرب 
التي  العزلة  و�سط  �سعبة  حياتهم 

يتخبطون فيها ل�سنوات طويلة.
بامل�ستة  ــقــاطــنــون  ال ــب  ــال ط اأيــــن 

الوالئية،  ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
التي  ــزريــة  امل الو�سعية  يف  للنظر 
اأدى  ما  املنطقة،  �سكان  فيها  يعي�ص 
للقرى  ــنــزوح  لــل مــنــهــم  كــبــري  بــعــدد 
الفالحية  اأرا�سيهم  وترك  املجاورة 

غري مزروعة.
املتكررة  ال�سكاوي  رغم  ذلك  ياأتي 
املجتمع  وممثلوا  بامل�ستة  للقاطنني 
املجل�ص  الــتــفــات  بــ�ــســرورة  املـــدين، 

ملعاناتهم  تومغني  بالهن�سري  البلدي 
وت�سجيل م�ساريع تنموية ت�ساهم يف 

رفع الغنب عن القاطنني بها
الريفية  امل�سالك  يتعلق بفتح  وفيما 
ت�ستفد  مل  الريح"،  "فج  ،فمنطقة 
عملية  من  �سنوات   6 من  اأزيــد  منذ 
ل�سعوبة  اأدى  ما  ريفية،  م�سالك  فتح 
الوعرة  امل�سالك  على  املركبات  تنقل 
البلديات  خمتلف  عن  املنطقة  عزل 

املجاورة لها.
تومغني،  بالهن�سري  البلدي  املجل�ص 
اأ�سار لقلة امل�ساريع التي ا�ستفادت منها 
البلدية �سمن برنامج التكفل مبناطق 
املجل  رفعها  التي  املطالب  رغم  الظل، 
منح  بــ�ــســرورة  الــوالئــيــة  للم�سالح 
معتربة  حل�س�ص  الــبــلــديــة  م�ساتي 
امل�سالك  بفتح  املتعلقة  امل�ساريع  من 

الريفية.

عرب الكثري من مواطني قرية الزاوية التابعة اإقليميا لبلدية �ص�صار والتي تبعد عنها بحوايل 15 كلم عن معاناتهم ال�صديدة من 
االنقطاع املتوا�صل ملياه ال�صرب وعن حنفيات القرية ،ومنذ اأزيد من ثمانية اأ�صهر وذلك على خلفية اأزمة العط�ش التي يعاين منها 

ال�صكان ب�صبب انقطاع مياه ال�صرب عن منازلهم. 

زيارة م�صت�صار رئي�س اجلمهورية 

بعد اأ�صبوع من ال�صراعات املتوا�صلة 

لإعادة العتبار لعدد من الطرق البلدية
تعاين من عجز يف تقدمي الرعاية ال�صحية للمر�صى

غليان يف قطاع الرتبية

يف اإطار فك العزلة عن هذه 
املناطق النائية واإعادة العتبار

اجلمهورية  رئي�ص  م�ست�سار  اأ�ــســرف 
املكلف مبناطق الظل اإبراهيم مراد على 
تد�سني عدد من امل�ساريع التنموية عرب 
وهذا  �سطيف  واليــة  بلديات  من  عــدد 
للوالية  بها  قــام  التي  الــزيــارة  هام�ص 
على مدار يومني، حيث اأ�سرف اإبراهيم 
�سع  على  املحلية  ال�سلطات  رفقة  مراد 
الطبيعي  الغاز  ل�سبكة  اخلدمة  حيز 
مقر�ص  ملنطقتي  م�سكن   29 لــفــائــدة 
والكاف يف اجلهة ال�سمالية من الوالية، 
ــطــالق مل�سروع  ــارة االإن ــس اإ� اإعــطــاء  مــع 
منطقة  اإىل  املــــوؤدي  الــطــريــق  اإجنـــاز 
06 كلم؛  مقر�ص على م�سافة ت�سل اإىل 
اإ�سارة  اإعطاء  على  الوفد  اأ�سرف  كما 
املوؤدي  الطريق  اإجنــاز  م�سروع  اإنطالق 
 3.5 م�سافة  على  القرقور  منطقة  اإىل 
التزويد  �سبكة  الإجنــاز  وم�سروع  كلم، 
ل�سكان منطقة  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 
وكــذا  م�ساكن،   10 لــفــائــدة  الــقــرقــور 
اإجناز  مل�سروع  االإنطالق  اإ�سارة  اإعطاء 
�سيدي  منطقة  اإىل  املــــوؤدي  الــطــريــق 
عر�ص  مع  كلم،   03 م�سافة  على  مو�سى 

الطبيعي  الغاز  �سبكة  ــاز  اإجن م�ساريع 
ملنطقة �سيدي مو�سى لفائدة 60 م�سكن 
وتزويد منطقة �سيدي مو�سى بالكهرباء 

الريفية لفائدة 26 م�سكن.
ال�سرقية  اجلهة  يف  جميلة  بلدية  ويف 
الربط  اأ�سغال  اإ�سارة انطالق  اإعطاء  مت 
ب�سبكة الغاز الطبيعي مبنطقة عكري�ص 
مل�سروع  وعــر�ــص  م�سكن،   400 لفائدة 
تزويد منطقة عكري�ص باملياه ال�ساحلة 
مبارك  حني�ص  مدر�سة  ومعاينة  لل�سرب 
واملــطــعــم املــدر�ــســي، مــع اإعــطــاء اإ�ــســارة 
االإنطالق مل�سروع تعبيد الطريق البلدي 
والدار  �سفرينة  بني  الرابط   381 رقم 
وكــذا  كلم   02 م�سافة  على  احلــمــراء 
احلمراء  الــدار  منطقة  تزويد  م�سروع 
م�سكن،   250 لفائدة  الطبيعي  بالغاز 
اإعطاء  مت  لكحل  الــكــاف  منطقة  ويف 
اإ�سارة انطالق م�سروع اإجناز بئر عميقة 
مب�ستة بادي�ص، مع اإعطاء اإ�سارة انطالق 
ملناطق  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  التزويد 
لفائدة  واملرجة  الربيع،  عني  احلمامة، 

م�سكن.  1225

تدخلت م�سالح الدرك الوطني ببلدية 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  بوطالب 
املغلق  البلدية  مقر  فتح  بغية  �سطيف 
مــنــذ عـــدة اأيـــــام مـــن طـــرف عـــدد من 
عمل  طريقة  من  الغا�سبني  املواطنني 
م�سالح  تدخل  وجــاء  البلدي،  املجل�ص 
وح�سول  االأو�ــســاع  ـــاأزم  ت بعد  ـــدرك  ال
مناو�سات ج�سدية بني املعار�سني لرئي�ص 

البلدية وم�سانديه.
االأ�سبوع  بداية  مع  االأو�ــســاع  وتاأزمت 
على  املحتجني  اإ�ــســرار  ظــل  يف  اجلـــاري 
برحيل  واملطالبة  البلدية  مقر  غلق 
عملية  مقدمتها  يف  اأ�سباب  لعدة  "املري" 
زبر االأ�سجار والتي متت ح�سب املحتجني 
يكن  مل  ما  اأن  غري  فو�سوية،  بطريقة 

العديد  قــدوم  بعد  ح�سل  احل�سبان  يف 
مقر  غلق  على  الغا�سبني  املواطنني  من 
للمجل�ص  م�ساندين  واأخــريــن  البلدية 
احلايل، لتتدخل م�سالح الدرك الوطني 
يف نهاية املطاف من اأجل فتح مقر البلدية 
لتقدمي  املــوظــفــني  بــدخــول  والــ�ــســمــاح 

اخلدمات ال�سرورية للمواطنني.
واإعــتــرب رئــيــ�ــص بــلــديــة بــوطــالــب اأن 
الفرتة  يف  اإحــتــجــاجــات  مــن  ح�سل  مــا 
عن  بعيدة  الإعــتــبــارات  ــان  ك الــفــارطــة 
املطالب اخلا�سة بالتنمية يف اإ�سارة اإىل 
االإحتجاجات  غــذت  حزبية  ح�سابات 
يف ظــل اإقـــــرتاب مــوعــد االإنــتــخــابــات 
ال�سابقني  االأع�ساء  بع�ص  مع  و�سراعات 

يف املجل�ص البلدي.

ــادت مــديــريــة االأ�ــســغــال  ــف ــت ــس ا�
العمومية خالل ال�سنة اجلارية من 
اأزيد من 6 مليار �سنتيم لفك العزلة 
وتخ�ص  م�ستة،   12 م�ستوى  على 
الرابطة  البلدية  الطرق  من  عدد 
اأم  لوالية  اإقليميا  التابعة  بامل�ساتي 

البواقي.
الطريق  تاأهيل  ــادة  اإع �سيتم  اأيــن 
ال�سرقي  بحري  بني  الرابط  البلدي 
والــطــريــق  "تاقرالت"،  مبــ�ــســتــة 
الرحية  بلدية  بني  الرابط  البلدي 
باالإ�سافة  البيري"،  "�سافل  وم�ستة 
م�ستة  بني  الرابط  البلدي  للطريق 
ال�سبيحي  ق�سر  ببلدية  "بودوح" 
�سيكون  والــذي  كلم،   7 م�سافة  على 
قاملة  بــواليــة  ميــر  حـــدودي  طريق 
انطالقا من ببلدية "عني خمالوف"، 
بني  الرابط  البلدي  الطريق  وكــذا 
"العر�ص  ومــ�ــســتــة  ــعــمــان  ن �ــســوق 
بني  ــط  ــراب ال ــري  ــط وال االأحمر"، 

من  وعــدد  تومغني  الهن�سري  بلدية 
امل�ساتي.

التك�سية  عملية  انطلقت  وقد  هذا 
م�سافة  على  االأول  ال�سطر  بالزفت 
وكذا  نيني،  واد  ببلدية  كلم   3.8
للطريق  االعتبار  واإعـــادة  �سيانة 
نيني  واد  بلدية  باإقليم  املار  البلدي 

و�سوال مل�ستة "متري�سو".
ال�سلطات الوالئية من جهتها، ر�سدت 
مليار   165 اإىل  ي�سل  ــايل  م ــالف  غ
املخططات  بــرامــج  لفائدة  �سنتيم، 
على  الظل  ومناطق  للتنمية  البلدية 
البواقي،  اأم  واليــة  بلديات  م�ستوى 
110 مليار �سنتيم منها لفائدة مناطق 
"الظل"، وا�ستكمال فك العزلة عنها، 
احليوية  ال�سبكات  مبختلف  وربطها 
والغاز  الريفية  بالكهرباء  اخلا�سة 
الطبيعي وكذا �سبكات املياه ال�ساحلة 

لل�سرب وقنوات ال�سرف ال�سحي.

ــــه قـــاعـــات  ــــواج ت
ــتــواجــدة  الــعــالج امل
ــة  ــالل ــب ــة ال ــدي ــل ــب ب
تــقــدمي  يف  ــز  ــج ــع ال
ال�سحية  الــرعــايــة 
ما  املنطقة،  ملر�سى 
للتوجه  بــهــم  اأدى 
املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات  اإىل 

اال�ست�سفائية القريبة من البلدية، 
اخلدمات  اأبــ�ــســط  على  للح�سول 
من  تخفف  اأن  �ساأنها  مــن  الطبية 

اآالمهم.
املر�سى بعدد من  ا�ستكى  هذا وقد 
م�ساتي البلدية من غياب املمر�سني 
من  ــدد  ع م�ستوى  على  واالأطــبــاء 
اأخرى  الزالت  فيما  العالج،  قاعات 
ل�ساعات  اإال  اأبوابها  مغلقة ال تفتح 
عزوف  ب�سبب  ال�سباح،  من  قليلة 
باملناطق  العمل  عن  االأطباء  اأغلب 

الريفية النائية.
الباللة  بلدية  �سكان  طالب  اأيــن 

تدخل  ب�سرورة 
الـــــقـــــائـــــمـــــني 
مبــــــديــــــريــــــة 
بوالية  ال�سحة 
الـــبـــواقـــي،  اأم 
للو�سع  للنظر 
لقطاع  املــــزري 
ـــــة  ـــــح ـــــس ـــــ� ال
الرقابة  غــيــاب  و�ــســط  باملنطقة، 
العالج  قاعات  عمل  على  الدورية 
بامل�ساتي التي اأ�سحت اأبوابها مغلقة 

يف وجه مر�سى امل�ساتي بالباللة.
الباللة  بلدية  ت�سنف  باملقابل، 
والنائية  الفقرية  البلديات  �سمن 
العزلة  ب�سبب  البواقي،  اأم  بوالية 
امل�ساتي  جميع  فيها  تتخبط  التي 
م�سالكها  وعـــورة  و  لــهــا،  التابعة 
بعد  اهرتائها  مت  واأخــرى  الريفية 
اأدخل  ما  اجنازها،  من  قليلة  اأ�سهر 

البلدية يف عزلة ل�سنوات طويلة.
الــذي  ــراب  لــالإ�ــس االإ�ــســتــجــابــة  بلغت 
دعت اإليه املنظمة اجلزائرية الأ�ساتذة 
متفاوتة  ن�سب  �سطيف  بوالية  الرتبية 
من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، وجتمع الع�سرات 
نهار االأم�ص  الطور االإبتدائي  من معلمي 
للوالية  الــرتبــيــة  مــديــريــة  مقر  ـــام  اأم
عن  الناجم  االإ�سراب  لقرار  اإ�ستجابة 
عدم جت�سيد الوعود املمنوحة من طرف 
املطالب  يخ�ص  فيما  الو�سية  الـــوزارة 
املهنية املرفوعة من طرف االأ�ساتذة يف 
وتزامنت  التعليمية،  ــوار  االأط خمتلف 
مع  لالأ�ساتذة  االإحتجاجية  الوقفية 
املدار�ص  ملـــدراء  اأخـــرى  وقــفــة  تنظيم 

االإبتدائية.
االأ�سالك  عمال  اإ�ــســراب  توا�سل  كما 
لقطاع  املــهــنــيــني  ــال  ــم ــع وال املــ�ــســرتكــة 

ــثــاين عــلــى الــتــوايل  الــرتبــيــة لــلــيــوم ال
االأرقام  ح�سب  وا�سعة  اإ�ستجابة  و�سط 
املقدمة من طرف املكتب الوالئي لنقابة 
املهنيني،  والعمال  امل�سرتكة  االأ�ــســالك 
اإداري   293 اإ�سراب  ت�سجيل  مت  حيث 
 214 يف  مهني  عامل   2974 عن  ف�سال 
الوالية،  م�ستوى  على  تربوية  موؤ�س�سة 
تر�سيم  على  املرفوعة  املطالب  وتن�سب 
العمال يف منا�سب عمل دائمة خا�سة اأن 
هناك العديد من العمال الذين يزاولون 
ن�ساطهم منذ �سنوات طويلة يف املوؤ�س�سات 
مطالب  املحتجون  رفــع  كما  الرتبوية، 
املردودية  منحة  رفع  غرار  على  اأخرى 
تبقى  والــتــي  ـــور  االأج �سبكة  وحت�سني 
امل�ستوى  غــالء  مــع  مقارنة  كافية  غــري 

املعي�سي.

تـــدعـــمـــت بـــلـــديـــة احلـــامـــة 
عديد  مـــن  خن�سلة  بـــواليـــة 
قطاع  يف  التنموية  امل�ساريع 
عديد  عرب  العمومية  اال�سغال 
مناطق الظل وذلك من يف اطار 
املناطق  هــذه  عن  العزلة  فك 
ـــــادة االعــتــبــار  الــنــائــيــة واع
وهي  الطرقات  مقاطع  ملختلف 
منها  عدد  ا�ستلم  التي  امل�ساريع 
يف حني ا�سغال االجناز جارية 

حاليا بطرق اأخرى.
بلدية  م�سالح  ك�سفت  ـــن  اأي
م�ستة  ا�ستفادة  على  احلامة 
الغربي  واوالد  بــوقــرة  اوالد 
تهيئة  اعـــــادة  مــ�ــســروع  مـــن 
واال�سغال  لها  املـــوؤدي  امل�سلك 
جارية حاليا اإ�سافة اىل قرية 
االخرى  هي  ا�ستفادة  الركنية 
للطريق  االعــتــبــار  اعـــادة  مــن 
بــاأوالد  مــرورا   4 رقــم  الوالئي 
م�سافة  على  مــراح  بن  بلقا�سم 
والتي  كلم   5 بــحــوايل  قــدرت 
حني  يف  اال�ــســغــال  بها  انتهت 
من  ا�ستفادة  مريا  اوالد  م�ستة 
م�سروع فك العزلة على م�سافة 
2 كلم واال�سغال جارية، اإ�سافة 
الطريق  تهيئة  ــــادة  اع اىل 
مبنطقة   88 رقـــم  ــي  ــن ــوط ال
م�سافة  على  مو�سى  �سي  اوالد 
2 كلم، اأين خ�س�ص غالف مايل 
هذا  يف  عملية   11 لتج�سيد 
ماليري   9 من  ازيــد  بلغ  املجال 

�سنتيم.

قرية "الزاوية" ب�ش�شار تعاين العط�س منذ �شهور

خن�شلة بوالية  ال�شلطات  لدى  وتخوفا  قلقا  "كورونا" ت�شبب 

م�شتة"فج الريح" خارج ح�شابات امل�شوؤولني بالهن�شري تومغني

تد�شني م�شاريع للربط بالغاز والكهرباء 
واملياه ال�شروب يف مناطق الظل  

الدرك يتدخل الإعادة فتح 
مقر بلدية بوطالب اأزيد من 6 ماليري �شنتيم لفك 

العزلة عن 12 م�شتة باأم البواقي

�شحة مري�شة وبوؤ�س يخيم 
على حياة �شكان الباللة

اإ�شتجابة متفاوتة الإ�شراب 
االأ�شاتذة والعمال املهنيني 

قرى وم�شاتي احلامة 
ت�شتفيد من عدة 
م�شاريع يف قطاع 
االأ�شغال العمومية

انقطاع مياه ال�صرب فاق 08 اأ�صهر

بعد الرتفاع املخيف يف عدد الإ�صابات

تنعدم بها اأدنى �صروريات احلياة الب�صيطة
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قال اهلل تعاىل: 
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يفيدون  اأن��ه��م  يظنون  النا�س  م��ن  كثري 
 ، جميعها  مطالبها  با�صتجابة  اأنف�صهم 
فنفو�صهم بالن�صبة اإليهم هي الطفل املدلل 
، والآمر املطاع ، ت�صتهي فيجيبون �صهواتها 
رغباتها  تنفيذ  اإىل  في�صارعون  وترغب   ،
ول  بل   ، موانع  ول  حمراء  خطوط  ول   ،
ترجتيه  م��ا  حتقيق  م��ن  متنعهم  زواج���ر 

اأنف�صهم ..
اإنها تقودهم يف احلقيقة ، وت�صتويل على 
الأمر  واق��ع  يف  فهم   ، كلها  حياتهم  م�صار 
طائعون  وخ��دم   ، اأنف�صهم  لهوى  اأ���ص��رى 

لرغباتها ..

بالطبع فاإن كثريا من رغبات النف�س 
يجنح باملرء نحو اخلطاأ ، بل واخلطيئة 
لهذه  اإذا مل يكن   ، يف كثري من الأحيان 
 ، يربيها  م��رب  اأو  يوؤدبها  م��وؤدب  النف�س 
م�صارات  ويعرفها  معها  ي��ح��زم  اأوح����ازم 

ال�صواب من م�صارات اخلطاأ .
لالإح�صان  جدا  ح�صنة  فر�صة  ورم�صان 
النف�س  �صبط  اإن  )ح��ي��ث  النف�س،  اإىل 
لها،  اإح�صان  النف�س  ، وتهذيب  لها  اإح�صان 
ففي  لها(،  اإح�صان  خري  م�صارها  وتقومي 
 ، �صهواتها  من  كثريا  ال�صوم  يقوم  رم�صان 

وتقّوم ال�صالة كثريا من رغباتها.
التفات  بغري  وال�صالة  ال�صوم  لكن جمرد 
�صيظل  اأم��ر  ه��و  النف�س  تلك  عيوب  اإىل 

�صائم  "فُرب  النف�س  ع��الج  يف  منقو�صا 
 ، والعط�س  اجل��وع  اإل  �صومه  من  له  لي�س 
التعب  اإل  قيامه  من  له  لي�س  قائم  ورب 

وال�صهر".
اإذن فيجب اأن نتخذ قرارا حا�صما مع تلك 
الإميانية  البيئة  تلك  م�صتغلني  النف�س 

التي حتيط بها يف رم�صان .
ن��ع��وده��ا على الن��ك�����ص��ار ب��ني ي��دي اهلل 
الندم  معنى  ون�صربها   ، وتعاىل  �صبحانه 
�صبحانه  اهلل  ج��ن��ب  يف  التق�صري  ع��ل��ى 
وتعاىل ، ونرغمها على النك�صار بينما هي 
 ، وتعاىل  �صبحانه  اهلل  يدي  بني  �صاجدة 
ملا جاء به  اأن يكون هواها تبعا  نعودها  و 

احلبيب �صلى اهلل عليه و�صلم .

ت�صكل كل عبادة من العبادات املفرو�صة يف الإ�صالم مدر�صة 
تربوية مهمة لرتبية الأمة الإ�صالمية على �صحة العقيدة، 
ودعم ال�صتقامة ال�صلوكية وتعزيز روح الأخوة الإ�صالمية 
مدر�صة  اأهداف  اأعظم  ومن  واملنكرات  الفواح�س  واجتناب 

ال�صيام بلوغ درجة التقوى والكمال اخللقي.
كرزون  ح�صن  اأحمد  األفه  والذي  يدينا  بني  الذي  والكتاب 
والنف�صية  الرتبوية  الف�صائل  عن  الك�صف  بهدف  ياأتي 
ال�صهر  هذا  بخ�صائ�س  فيعرف  رم�صان،  ل�صهر  واجل�صدية 
ومدر�صته  الطيبة،  الإميانية  ونفحاته  املتعددة  وف�صائله 
العمل  ميادين  يف  للت�صابق  وال��دع��وة  العامرة،  الرتبوية 
يف  كذلك  ورغبة  النف�س  وجماهدة  اخل��ري  وفعل  ال�صالح 
ت�صحيح املواقف املخطئة لكثري من امل�صلمني يف �صهر رم�صان 
الذين يعدون �صباحه جمرد تقليد موروث اأو عادة مو�صمية 
اإعداد  اأو هو فر�صة يف  اأو و�صهرا للخمول والك�صل،  ماألوفة 

املوائد الفاخرة والجتماع على جمال�س الت�صلية واللغو.

اأو الوقوع يف  من منا ي�صلم من اخلطاأ، 
اأو مقارفة الذنب، فكلنا ذو خطاأ  الزلل، 

وخري اخلطائني التوابون امل�صتغفرون.
فاهلل  ومعا�صينا،  ذنوبنا  بلغت  ومهما 
جّل  اأ�صمائه  من  ف��اإنَّ  يغفُرها،  تعاىل- 
)املغفرة(  �صفاته  ومن  )الغفور(،  وعال 
وهذا يدل على حاجة العباد اإىل مغفرة 
من  ع�صمتهم  عدم  على  وي��دل  ذنوبهم، 
َيا  }ُقْل  تعاىل:  قال  الذنب؛  يف  الوقوع 
َل  اأَْنُف�ِصِهْم  َعَلى  اأَ�ْصَرُفوا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي 
َيْغِفُر   َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا 
ِحيُم{  اْلَغُفوُر الرَّ ُهَو  اإِنَُّه  ُنوَب َجِميًعا  الذُّ

]الزمر: 53[.
وقال عليه ال�صالة وال�صالم: )والذي 
اهلل  لذهب  ُتذِنبوا  مل  لو  بيده،  نف�صي 
في�صتغفرون  يذنبون  بقوم  وجلاء  بكم، 

اهلل فيغفر لهم( رواه م�صلم.
تكر  اإذ  الغفران،  �صهر  هو  ورم�صان 
فيه اأ�صباب املغفرة؛ لأنه �صهر الرحمة، 
النار،  من  العتق  و�صهر  املغفرة،  و�صهر 
و�صهر الإح�صان، فهو فر�صٌة عظمى ملحو 

الذنوب واملعا�صي والوقاية من النار.
فمتى  رم�صان  يف  له  اهلل  يغفر  مل  من 
�صيغفر اهلل له؟ ومن مل يحقق الأ�صباب 
ربه  من  يرجو  فماذا  للمغفرة  اجلالبة 

بعد ذلك؟
قال ر�صول اهلل �صلى اهلل علية و�صلم: 
ثم  رم�صان  عليه  دخل  رجل  اأنف  "رغم 
احلديث  له..."  يغفر  اأن  قبل  ان�صلخ 
]اأخرجه الرتمذي واحلاكم و�صححه 

الألباين[.
اأي ذل عن  اأن��ف رج��ل(  ومعنى )رغ��م 
الفريوز  اأ�صار  كما  ال��ذل،  واأرغمه  ك��ره، 
واملعنى  املحيط،  القامو�س  يف  اأب���ادي 
واهلل اأعلم ذل اأنف رجل ود�س يف الرغام 
وهو الرتاب دخل عليه رم�صان ومل يغفر 

له فيه.
نوَع  تعاىل  اهلل  جند  الأمر  وخلطورة 
اأن  اأج��ل  من  رم�صان،  يف  املغفرة  اأ�صباب 

ال�صهر،  ه��ذا  خ��الل  العباد  ذن��وب  يغفر 
كيوم  ال�صهر  هذا  من  م�صلم  كل  ويخرج 
الذنوب  م��ن  عليه  لي�س  اأم���ه،  ول��دت��ه 

�صيء.

فمن اأ�صباب املغفرة يف رم�صان
� ال�صيام بالنهار اإميانا باهلل، وامتثال 
من  وال��ث��واب  لالأجر  واحت�صابا  لأم��ره، 
ال�صالة  عليه  يقول  ت��ع��اىل،  اهلل  عند 
وال�����ص��الم: )م���ن ���ص��ام رم�����ص��ان اإمي��ان��ًا 
ذنبه(  من  تقدم  ما  له  ُغِفر  واحت�صابًا 
قال  الآخ��ر  احلديث  ويف  عليه،  متفق 
عليه ال�صالة وال�صالم: )اإن اهلل تبارك 
عليكم،  رم�صان  �صيام  فر�س  وت��ع��اىل 
وقامه  �صامه  فمن  قيامه؛  لكم  و�صننت 
كيوم  ذنوبه  من  خرج  واحت�صابا  اإميانا 
واللفظ  الن�صائي  ]رواه  اأم��ه(  ولدته 
�صاكر:  اأحمد  ال�صيخ  وقال  واأحمد  له، 

اإ�صناده �صحيح[.
واحت�صابا  باهلل  اإميانا  بالليل  القيام   �
لالأجر من عند اهلل، ل لرياء ول ل�صمعة 
ول لدنيا ول ل�صحة، واإمنا طلبا للثواب 
من اهلل جل وعال؛ يقول �صلى اهلل عليه 
و�صلم: "من قام رم�صان اإميانا واحت�صابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.
واحت�صابا؛  اإميانا  القدر  ليلة  قيام   �
حرم  من  �صهر؛  األف  من  خري  ليلة  لأنها 
ال�صالة  عليه  ق��ال  ح��رم؛  فقد  خريها 
اإميانًا  القدر  ليلة  ق��ام  )م��ن  وال�صالم: 
ذنبه(  من  تقدم  ما  له  ُغِفر  واحت�صابًا 

متفق عليه.
� ال�صدقة، وهي من القربات العظيمة، 
وُتكّفر  البالء،  وتدفع  املال،  ُتطّهر  التي 
ِقنَي  دِّ }َوامْلَُت�صَ تعاىل:  قال  ال�صيئات؛ 
اِئَماِت  َوال�صَّ اِئِمنَي  َوال�صَّ َقاِت  دِّ َوامْلَُت�صَ
��اِف��َظ��اِت  ��اِف��ِظ��نَي ُف��ُروَج��ُه��ْم َواحْلَ َواحْلَ
اِك���َراِت  َوال���ذَّ َك��ِث��رًيا   َ اهللَّ اِك��ِري��َن  َوال��ذَّ
َعِظيًما{  َواأَْج���ًرا  َمْغِفَرًة  َلُهْم   ُ اهللَّ اأََع��دَّ 
عليه  وق���ال   ،]35 ]الأح������زاب: 
ُجّنة،  )ال�����ص��وم  وال�����ص��الم:  ال�����ص��الة 
وال�صدقة ُتطفئ اخلطيئة كما ُيطفئ 

واأحمد  الرتمذي  ]رواه  النار(  امل��اء 
و�صححه الألباين[.

وقد كان ر�صولنا عليه ال�صالة وال�صالم 
اأجود النا�س، واأجود ما يكون يف رم�صان؛ 
من  اأج���ود  ك��ان  اإذ  ج��ربي��ل،  يلقاه  ح��ني 

الريح املر�صلة.
تفطري  ال�صائم:  اأع��م��ال  اأج���ل  وم��ن 
ال�صوام؛ ففي احلديث: )من فّطر �صائمًا 
كان له مثل اأجره غري اأنه ل َينُق�ُس من 
الرتمذي  ]رواه  �صيئا(  ال�صائم  اأج��ر 

وابن ماجه و�صححه الألباين[.
ال��ذن��وب،  ُي��ك��ّف��ر  ال��ع��م��رة؛ فهي مم��ا   �
عليه  اهلل  �صلى  ق��ال  القلوب؛  ويطّهر 
ملا  كفارة  العمرة  اإىل  العمرة   ( و�صلم: 
جزاء  له  لي�س  امل��ربور  واحل��ج  بينهما، 
يف  وال��ع��م��رة  عليه،  متفق  اجل��ن��ة(  اإل 
جاء  وقد  غريه،  يف  منها  اأعظم  رم�صان 
يف ال�صحيحني عن ر�صولنا -عليه ال�صالة 
رم�صان  يف  )ُعمرٌة  قال:  اأنه  وال�صالم- 
تعدل ِحّجة( ويف رواية )كحّجة معي(، 
ويا له من فوز عظيم اأن يكون املعتمر يف 
رم�صان كمن حج مع ر�صول اهلل �صلى اهلل 
اإحرامه  يف  �صحبه  وكمن  و�صلم،  عليه 

ويف طوافه ويف �صعيه ويف كل منا�صكه.
� الدعاء يف الأوقات الفا�صلة من هذا 
القدر؛  ليلَة  وخ�صو�صا  الكرمي،  ال�صهر 
فقد �صميت بذلك لعظم قدرها، وجاللة 
مكانتها عند اهلل، ولكرة مغفرة الذنوب 
و�صرت العيوب بها، فهي بحق ليلة املغفرة، 
وقد ورد يف ف�صل الدعاء فيها اأن عائ�صة 
اهلل  ر���ص��ول  ي��ا  ق��ال��ت:  عنها  اهلل  ر�صي 
قال:  القدر؟  ليلة  اأدركت  لو  اأقول  ماذا 
العفو  حتب  عُفّو  اإن��ك  اللهم  "قويل: 
وابن  ال��رتم��ذي  ]رواه  عني"  فاعف 
كان  وقد  الألباين[.  و�صححه  ماجه 
عند  يقول  عنهما  اهلل  ر�صي  عمر  اب��ن 
اغفر  املغفرة  وا�صع  يا  )اللهم  فطره: 
ال�صهر  ه��ذا  يف  املغفرة  واأ���ص��ب��اب  يل(، 
على  ويحر�س  يحققها  من  فاأين  كثرية، 
ذنبه  اهلل  يغفر  اأن  اأج���ل  م��ن  طلبها؟ 

وير�صى عنه.

06
الثالثاء 15 برير 2971/ 

27 اأفريل  2021 املوافق لـ 
1442 رم�ضان   15

�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

يف نور �آية
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�سورة  َفاتَُّقوِن"  َربُُّكْم  َواأَنَ��ا  َواِح��َدًة  ًة  اأُمَّ ُتُكْم  اأُمَّ َهِذِه  "َواإِنَّ 
املوؤمنون الآية 52

اأمة  العقيدة،  اأمة  الوا�صع،  مبفهومها  الأم��ة،  هذه 
الكرمي،  القراآن  يركز  الزمن،  عرب  املمتدة  الإ�صالم 
وامتدادها،  ومتا�صكها  وحدتها  على  اآية  من  وباأكر 
واإن  "قوله:  تف�صريه:  يف  امل��اوردي  احل�صن  اأبو  يقول 

هذه اأمتكم اأمة واحدة فيه ثالثة اأوجه:
اأحدها: دينكم دين واحد، قاله احل�صن.

ابن  حكاه  واح���دة،  جماعة  جماعتكم  ال��ث��اين: 
عي�صى.

الثالث: خلقكم خلق واحد".   
لفظ  ا�صتعمال  ه��ود  �صورة  يف  ال�صنقيطي  وتتبع 

الأمة يف القراآن فوجده على اأربعة ا�صتعمالت:
جنا  ال��ذي  " وق��ال  ومنه  الزمن،  من  امل��دة  الأول: 

منهما وادكر بعد اأمة"
وهو  النا�س،  من  اجلماعة  يف  ا�صتعمالها  الثاين: 
ال�صتعمال الغالب، كقوله "وجد عليه اأمة من النا�س 

ي�صقون".
اإبراهيم  "اإن  كقوله  به،  املقتدى  الرجل  الثالث: 

كان اأمة".
هذه  "اإن  كقوله  والطريقة،  ال�صريعة  ال��راب��ع: 

اأمتكم اأمة واحدة".
�صريعتكم  ه��ذه  واأن  وامل��ع��ن��ى:  ه��ن��ا،  امل���راد  وه��ي 
�صريعة واحدة، وهي توحيد اهلل على الوجه الأكمل 
نهيه  واجتناب  اأم���ره،  وامتثال  اجل��ه��ات،  جميع  من 
باإخال�س يف ذلك، على ح�صب ما �صرعه خللقه"، وقال 
اأكل  على  اتفاقهم  يجب  كما  اأن��ه  "املعنى  ال���رازي: 
احلالل والأعمال ال�صاحلة فكذلك هم متفقون على 
التوحيد وعلى التقاء من مع�صية اهلل تعاىل. فاإن 
ملا كانت �صرائعهم خمتلفة فكيف يكون دينهم  قيل: 
واحدا؟ قلنا: املراد من الدين ما ل يختلفون فيه من 
فاإن  ال�صرائع  واأما  و�صفاته،  تعاىل  اهلل  ذات  معرفة 
الختالف فيها ل ي�صمى اختالفا يف الدين، فكما يقال 
واحد،  دينهن  اإن  الن�صاء:  من  والطاهر  احلائ�س  يف 

واإن افرتق تكليفهما".
"يقول:  ال��ط��ربي:  ق��ال  فاتقون"،  ربكم  "واأنا 
عقابي،  ت��اأم��ن��وا  بطاعتي  ف��ات��ق��ون  م��ولك��م  واأن����ا 
الن�صفي  وق��ال  احلال".   على  واح��دة  اأم��ة  ون�صبت 
وهو  واح��د  دين  الدين  واإن  "واملعنى:  تف�صريه:  يف 
واأنا  الإ�صالم"  اهلل  عند  الدين  "اإن  ومثله  الإ�صالم 
خمالفتكم  يف  عقابي  فخافوا  فاتقون  وحدي  ربكم 
"اإن"  فاإن  اأنه عند �صيبويه  القرطبي  اأمري"، ويقول 
اأمتكم  لأن  فاتقون  "والتقدير  ب�"فاتقون"،  متعلقة 

فال  هلل  امل�صاجد  واأن  تعاىل:  كقوله  وهذا   . واحدة 
تدعوا مع اهلل اأحدا؛ اأي لأن امل�صاجد هلل فال تدعوا 

معه غريه."
اأمة  اأمتكم  هذه  "اإن  تعاىل،  قوله  اإىل  وبالعودة 
واحدة"، فاإن "اأمة واحدة" تقع، ويقول عنها الزجاج 
اإنها من "لطيف النحو وغام�صه اإذ ل جتوز اإل حيث 
هذه  "واإن  وجل  عز  اهلل  قول  اأن  اأي  اخلرب".  يعرف 
اأمتكم اأمة واحدة"، اأمتكم خرب اإن، واأمة حال، لبد 
للمخاطب اأن يكون قد علم هذه الأمة حتى يخاطب 
بحالها، كقوله تعاىل: "وهذا بعلي �صيخا" فال يجوز 

اأنها ت�صري لبعلها لتعريفه.
هذه  حيث  املعنى،  لطيف  ياأتي  اللغة  لطيف  ومن 
التاريخي،  المتداد  بهذا  للم�صلمني  معلومة  الأم��ة 
اأمتنا الإ�صالمية متتد جغرافيا وتاريخيا على  حيث 
عليه  اآدم  منذ  التاريخي  المتداد  وهذا  النحو،  هذا 
هذا  ومع  جيدا،  لنا  معلوما  يكون  اأن  ينبغي  ال�صالم 
اإل تالية  العلم ياأتي الرتابط الذي ل يعرف غريها 

لها كالقومية والقبلية والوطنية واجلغرافية.  
اإن هذا اللتفات اإىل ترابط هذه الأمة باأنبيائها 
طريقها،  وح��دة  واإىل  الع�صور،  مر  على  وموؤمنيها 
يحيل املوؤمنني دوما اإىل معان عديدة تتعلق بالإميان، 
بوحدة  امل��ك��ذب��ني،  م��ع  التعامل  ب��ط��رق  ب��اخل��ط��اب، 
املوؤمنني، بالولء لهم والرباء ممن �صواهم، بالإفادة 
اأقوامهم  لتحديات  ومعاجلتهم  الأنبياء  ق�ص�س  من 
على اختالفها وتنوعها، حتى �صار ل�صدة هذا الرتابط 
حمفورة  املمتدة  الأمة  هذه  اأنبياء  ق�ص�س  من  جزء 
ارتباط  فلعا�صوراء  الدينية؛  ال�صعائر  ذاك��رة  يف 
الذي  وامل�صار  ال�صالم،  عليهما  ومو�صى  نوح  بانت�صاري 
اإبراهيم  باآل  ارتباط  وللحج  قوميهما،  مع  اتخذاه 
عليهم ال�صالم، وهكذا. واإن هذا الرتابط الذي ي�صد 
اأكر  امل�صلمني  باأولها، يجعل مدارك  الأمة  اآخر هذه 
اإميانهم  من  يزيد  اأي�صا  واقعهم  معاجلة  يف  ات�صاعا 
الطريق  رف��ق��اء  فيه  لهم  ويبني  طريقهم،  ب�صحة 
يقتفوا  اأن  عليهم  يتعني  الذين  رواده  بل  ال�صاحلني 
اآثارهم وينحوا مناحيهم. وكذلك، يظهر وعورة هذا 
كل  روع  من  تهدئ  التي  الهائلة  وحتدياته  الطريق 
مبتلى قد راأى من �صرب الأنبياء وابتالءاتهم ما يفوق 
الزمني  المتداد  هذا  واإن  التحمل  على  هو  قدرته 
ظرفية  النك�صار  حلظات  ب��اأن  ي�صي  ج��دا  الطويل 
النت�صارات  واأن  دوما،  للمتقني  العاقبة  واأن  طارئة، 
الظلمة  �صتى ل ميكن اختزالها يف حلظات  األوان  لها 
والنك�صار، هذه الأمة ظلت حية على الدوام، ت�صتقي 
الأنبياء  �صري  من  ثم  عقيدتها،  من  وكرامتها  عزتها 

وال�صاحلني الذين تزخر بهم هذه الأمة العظيمة.

واحدة"تعدد اأ�ضباب املغفرة وتنوعها يف �ضهر رم�ضان الكرمي اأمة  اأمتكم  هذه  "واإن 

املكتبة الإ�سالمية
كتاب رم�شان �شهر عظيم مبارك

اإعداد:�سماح خميلي

الإح�صان اإىل النف�س يف رم�صان اإميانيةخــــــــــواطر

اأنها  معتقدين  الغازية  امل�صروبات  البع�س  يتناول 
ت�صاعد على ه�صم الإفطار الد�صم الذي مت تناوله، لكنها 
يف احلقيقة ل ت�صاعد على اله�صم على الإطالق بل هي 
كفاءة  من  تقلل  اأنها  ذلك  وراء  وال�صبب  الغازات،  ت�صبب 
الإنزميات  دور  تعطيل  اإىل  توؤدي  كونها  اله�صم،  عملية 
ه�صم  يف  ع�صر  اإىل  ي��وؤدي  ما  اله�صم  على  ت�صاعد  التي 
حاجة  من  ال�صحور  وقت  تناولها  يزيد  بينما  الطعام، 
نهارا،  بالعط�س  ال�صعور  ي�صبب  ما  ال�صوائل  اإىل  اجل�صم 
اإفطارهم  ي��ب��دوؤون  الذين  الأ�صخا�س  ي�صعر  ما  وع��ادة 

بتناول املياه الغازية باحلمو�صة يف وقت لحق.
من  كبرية  كميات  على  الغازية  امل�صروبات  حتتوي  كما 
كالإ�صابة  اأخ��رى  مل�صاعفات  ميهد  ال��ذي  الأم��ر  ال�صكر، 

بال�صمنة و ال�صكري، خ�صو�صا واأنها من ال�صكريات املركبة 
التي يحتاج اجل�صم اإىل وقت طويل لتفكيكها وه�صمها.

ومن املعروف اأن امل�صروبات الغازية تفتقد اإىل الفوائد 
الغذائية، بل هي م�صرة، فاإ�صافة اإىل احتوائها على ن�صبة 
الغازية  امل�صروبات  حتتوي  واملحليات،  ال�صكر  من  عالية 

على مواد كيميائية ومواد حافظة ت�صر ال�صحة.
ويرى اأخ�صائيو التغذية اأنه من ال�صروري جتنب هذه 
الرم�صانية  امل�صروبات  وتناول  الإفطار  وقت  امل�صروبات 

كالتمر الهندي وع�صائر الفواكه الطازجة.
ثم  م��اء،  اأو  متر  على  الإفطار  ببدء  الأطباء  وين�صح 
اأداء ال�صالة، ثم تناول غذاء �صحي ي�صتمل على ح�صاء 

خفيف و�صلطة، بالإ�صافة اإىل الطبق الرئي�صي.

وكلوا وا�شربوا وال ت�شرفوا
اأم���������ريم�صار امل�صروبات الغازية  يف  اأف��������ت��������وين 

� ما حكم �سالة الرتاويح يف املنزل مع الأهل؟                    علي عبد الرحمان.ت باتنة

�صالة الرتاويح �صنة موؤكدة ، حث عليها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله : "من قام رم�صان اإميانا واحت�صابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه" وقد �صالها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم باأ�صحابه عدة ليال ، ثم خاف اأن تفر�س عليهم 
فلم يخرج اإليهم ، ثم اإن عمر ر�صي اهلل عنه جمعهم على اإمام واحد ، فهي ت�صلى يف جماعة اإىل يومنا هذا وعن 
اإ�صماعيل بن زياد قال : مر علي ر�صي اهلل عنه على امل�صاجد وفيها القناديل يف �صهر رم�صان فقال نور اهلل على عمر 

قربه كما نور علينا م�صاجدنا.
ِرَف  َيْن�صَ َحتَّى  الإَِم��اِم  َمَع  َقاَم  َمْن   (  : و�صلم  بالبيت فقد قال �صلى اهلل عليه  اأف�صل منها  امل�صجد  والرتاويح يف 

ُح�ِصَب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة (
اأو  جماعة  امل�صجد  يف  ت�صلى  التي  تلك  اأف�صل  اأيها  يف  واختلفوا  الرتاويح  �صالة  ا�صتحباب  على  العلماء  واتفق 
تلك التي ت�صلى يف البيت وقد ذهب بع�س املالكية وغريهم اأن الأف�صل �صالتها جماعة كما فعل عمر بن اخلطاب 
وال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم، وا�صتمر اإتباع امل�صلمني لهذا، لكن لو �صالها الرجل يف بيته منفردا اأو جماعة باأهله 

فهذا جائز، والأف�صلية اأن تكون جماعة يف امل�صجد واهلل اأعلم .



لطائف من اأحاديث خري الربية �سلى اهلل عليه و�سلم

زاوية من نور
خلق اإخفاء العمل ال�صالح

اأبو هريرة ر�ضي اهلل عنه..القلب احلافظ 
لل�ضنة النبوية ال�ضريفة

كثري من املعاين ال�صامية والأخالق 
ال�صاحلة  والأع����م����ال  ال��ف��ا���ص��ل��ة 
 ، امل��ب��ارك  رم�����ص��ان  ب�صهر  مرتبطة 
ف��ف��ي ه���ذا ال�����ص��ه��ر ت����زداد وت��ن��م��و ، 
و�صاعاته  ولياليه  اأيامه  خالل  ومن 
والأمانة  فال�صدق   ، وتربو  تزدهر 
تزهو  املحرمات  عن  اجلوارح  وحفظ 
القراآن تزداد يف  ، وتالوة  يف رم�صان 
اجلماعة  ب�صالة  واللتزام   ، رم�صان 
الليل  و���ص��الة   ، رم�����ص��ان  يف  ي��ظ��ه��ر 
رم�صان  �صهر  بها  يخت�س  والتهجد 
والإح�����ص��ان  ال���رب  اأع��م��ال  اأن  ك��م��ا   ،
، �صواء عن طريق  للفقراء وامل�صاكني 
خالل  من  اأو   ، الزكاة  فري�صة  اأداء 
يف  �صارخة  تكون  واملربات  ال�صدقات 

هذا ال�صهر الكرمي.
رم�صان  به  يخت�س  ما  اأخ�س  ولكن 
 ، العظيمة  القلبية  الف�صيلة  تلك   ،
التي   ، الرفيعة  الإميانية  واخل�صلة 
قد تخفى عن بع�س امل�صلمني ، فاأردت 
األ وهي   ، اإليها  التذكري بها والتنبيه 
هلل  ب��ه  والإخ���ال����س  العمل  اإخ��ف��اء 
يف  املفرو�س  ال�صيام  ولعل   ، تعاىل 
هذا ال�صهر الكرمي فيه كل هذا املعنى 
، فال�صيام بحد ذاته خمفي ل يطلع 
وهي   ، ت��ع��اىل  اهلل  اإل  اأح���د  عليه 
تكاد  ل  الفري�صة  لهذه  خ�صي�صة 

توجد يف �صواها .
امل�صجد  يف  جماعة  توؤدى  فال�صالة 
، فال �صبيل لإخفائها  اأمام كل النا�س 
وعدم اإظهارها ، وكذلك احلج والزكاة 
، فال بد يف كل عبادة غري ال�صيام ، من 
وجود �صخ�س اآخر على الأقل ، مطلع 
 ، على عملك وطاعتك التي قمت بها 
والطاعة  العبادة  فاإنه  ال�صيام  عدا 
اأحد  عليها  يطلع  ل  التي  الوحيدة 
اإل اهلل ، يف دللة اإىل اإخفاء العمل 

وف�صله ومكانته يف الإ�صالم .
َع��ْن  ال�صحيح  احل��دي��ث  يف  ج���اء 
 ُ اهلَلّ َلّى  �صَ ��ِب��ِيّ  ال��َنّ َع��ْن  ُه��َرْي��َرَة  اأَِب���ي 
َوَجَلّ  َعَزّ   ُ اهلَلّ َيُقوُل  َقاَل  َو�َصَلَّم  َعَلْيِه 
ْوُم يِل َواأََنا اأَْجِزي ِبِه َيَدُع �َصْهَوَتُه  )ال�صَّ
ٌة  ْوُم ُجَنّ ْجِلي َوال�صَّ َواأَْكَلُه َو�ُصْرَبُه ِمْن اأَ
ُيْفِطُر  َفْرَحٌة ِحنَي  َفْرَحَتاِن  اِئِم  َوِلل�صَّ

ِحنَي  ُلوُف َوَفْرَحٌة  َوخَلُ ��ُه  َرَبّ َيْلَقى 

ِريِح  ِمْن   ِ اهلَلّ ِعْنَد  اأَْطَيُب  اِئِم  ال�صَّ َفِم 
وياأتي  ال��ب��خ��اري  �صحيح  ��ِك(  امْلِ�����صْ
والتفاعل  اله��ت��م��ام  على  التاأكيد 
هذا  يف  الف�صيلة  هذه  مع  الإيجابي 
ال�صهر الكرمي ، نظرا ملا ن�صهده اليوم 
من انت�صار كبري وخطري لظاهرة حب 
ال�صمعة وال�صهرة بني قطاع وا�صع من 
والعلماء  وال��دع��اة   ، عامة  امل�صلمني 

ب�صكل خا�س.
اإن اأول الدرو�س امل�صتفادة من ال�صهر 
الكرمي هو التدرب على اكت�صاب خلق 
والتاأ�صي   ، ال�صالح  العمل  اإخ��ف��اء 
التاريخ  يف  املجهولني  اجلنود  باأولئك 
الإ�صالمي ، ممن كانت لهم اأياد بي�صاء 
ون�صرته  الإ�صالم  رفعة  يف  ملمو�صة 
اخلفية  اأعمالهم  التاريخ  ف�صطر   ،
اأ�صماءهم  ي�صجل  اأن  دون   ، اخلالدة 

التي ل يعلمها اإل اهلل .
فقد ورد عن عوف بن مدرك قال : 
كنت عند عمر اإذ جاءه ر�صول النعمان 
يف  الإ�صالم  قائد   - امل��زين  مقرن  بن 
النا�س  عن  عمر  ف�صاأله   - الفتوحات 
وفالن  فالن  اأ�صيب   : الرجل  فقال   ،
واآخرون ل اأعرفهم ، فقال عمر : لكن 
اهلل يعرفهم ، و ما ي�صرهم اأن عمر ما 

عرفهم ؛ لأن اهلل يعرفهم .
من  كثري  ال��ظ��ه��ور  ح��ب  اأن��ه��ك  لقد 
الرياء  واأخ��م��د   ، والنفو�س  القلوب 
العبادات  م��ع��اين  م��ن  كثري  حقيقة 
واأهدافها وثمراتها ، وحول كثريا من 
القلبية  والروحية  الإميانية  املعاين 
مظاهر  اإىل   ، الإ���ص��الم  يف  العظيمة 
اأي معنى من تلك  واأ�صكال خالية من 

املعاين الإ�صالمية .
عن  تعبريا  املظاهر  تبدو  قد  نعم 
اإل   ، الفرحة والبهجة ب�صهر رم�صان 
مع   ، املظاهر  ه��ذه  على  الرتكيز  اأن 
وال�صمائر  باجلوهر  العناية  اإغفال 
احلقيقي  ال�صيام  ه��دف  وحقيقة   ،
الذي يتقدمه اإخفاء العمل ال�صالح ، 
واإخال�س العمل هلل تعاىل ، وحترير 
النية من اأي �صبهة قد تعلق بها ، قد 
يقلب العبادات اإىل عادات ، وال�صعائر 

اإىل طقو�س و�صكليات .
لذلك نقراأ يف تاريخ �صلفنا ال�صالح 

التي   ، والأق��وال  الق�ص�س  من  الكثري 
يف  الإخ��ال���س  على  حر�صهم  ت��وؤك��د 
الرياء  عن  اأمكن  ما  والبعد   ، العمل 
عن  امل�صهورة  الق�صة  ففي   ، والظهور 
اإخفاء  مكانة  تظهر   ، النقب  �صاحب 
العمل ال�صالح يف اأولوياتهم ، وعظيم 

الإخال�س يف اأعمالهم .
م�صلمة  امل�صلم  القائد  اأن  ورد  فقد 
فندب   ، ح�صنا  حا�صر  امللك  عبد  بن 
من   : فقال   ، منه  نقب  اإىل  النا�س 
اأحد  دخله  فما  لنا؟  ليفتح  يدخل 
ع��ر���س اجلي�س  م��ن  رج���ل  ف��ج��اءه   ،
فنادى   ، عليهم  اهلل  ففتح  فدخله 
اأين  النقب؟  �صاحب  اأي��ن   : م�صلمة 
 ، اأح���د  ج���اءه  فما  ال��ن��ق��ب؟  �صاحب 
قد  اإين   : باجلي�س  القائد  ف��ن��ادى 
 ، ياأتي  �صاعة  باإدخاله  الآن  اأم��رت 
رجل  فجاء   ، ج��اء  اإل  عليه  فعزمت 
فقال  الأمري،  على  يل  ا�صتاأذن  فقال: 
اأنا   : قال  النقب؟  �صاحب  اأن��ت   : له 
فاأتى م�صلمة فاأخربه   ، اأخربكم عنه 
عنه ، فاأذن له ، فقال له : اإن �صاحب 
النقب ياأخذ عليكم ثالثا : األ ت�صود 
ول   ، اخلليفة  �صحيفة  يف  ا���ص��م��ه 
تاأمروا له ب�صيء  يعني : من املال ول 
عن  ت�صتخربوا  ول  هو  ممن  ت�صاألوه 
ا�صمه ، قال القائد م�صلمة : فذلك له 
، فقال الرجل : اأنا هو ، فكان م�صلمة 
ل ي�صلي بعدها �صالة اإل قال : اللهم 

اجعلني مع �صاحب النقب .
ال�صالح  ال�صلف  اإخال�س  كان  لقد 
واإخ���ف���اء   ، ال��ع��م��ل  يف  ت���ع���اىل  هلل 
الأع���م���ال ال�����ص��احل��ة ع��ن ال��ن��ا���س ، 
والبعد عن ال�صهرة وال�صمعة والرياء 
ن�صر  يف  رئي�صيا  �صببا   ، ا�صتطاعوا  ما 
اهلل تعاىل لهم ، وا�صتحقاقهم لثوابه 
ال�صهرة  حب  ولعل   ، ور�صاه  ورحمته 
وال�صمعة املجنون الذي نراه يف زماننا 
، وقلة وندرة املخل�صني من امل�صلمني ، 
حالنا  من  ن�صهده  ملا  رئي�صي  �صبب  هو 

املخزي واملهني .
ال�صهر  ه���ذا  يف  ل��ن��ا  �صيكون  ف��ه��ل 
در�س  اأول  اإىل  للعودة  دافع   ، الكرمي 
من درو�صه العظيمة ، األ وهو اإخفاء 

العمل والإخال�س هلل تعاىل.

عليه  اهلل  �صلى  للنبي  كان 
تن�صئة  يف  الأك��رب  الأث��ر  و�صلم 
وتربية اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه، فمنذ اأن قدم اإىل النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم مل يفارقه اأبدا، ويف �صنوات قليلة ح�صل 
من العلم عن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ما مل يح�صله اأحد 
من ال�صحابة ر�صي اهلل عنه، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأن النبي �صلى اهلل عليه  يوجهه كثريا؛ فعنه ر�صي اهلل عنه 

و�صلم قال له: "يا اأبا هريرة، كن ورًعا تكن اأعبد النا�س".
النبي �صلى اهلل عليه  اأن  اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه،  وعن 
ما  تدعهن  ل  بخ�صال  هريرة  اأبا  يا  "اأو�صيك  له:  قال  و�صلم 
"عليك بالغ�صل يوم  اأو�صني ما �صئت فقال له:  بقيت". قال: 
ب�صيام  واأو�صيك  تله  ول  تلغ،  ول  اإليها،  والبكور  اجلمعة، 
اأيام من كل �صهر؛ فاإنه �صيام الدهر واأو�صيك بركعتي  ثالثة 
الفجر ل تدعهما واإن �صليت الليل كله؛ فاإن فيهما الرغائب" 

قالها ثالثا.
عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأب��ي  عن 
و�صلم لقيه يف بع�س طريق املدينة وهو جنب فانخن�صت منه، 
هريرة؟"  اأب��ا  يا  كنت  "اأين  فقال:  جاء  ثم  فاغت�صل  فذهب 
طهارة  غري  على  واأنا  اأجال�صك  اأن  فكرهت  جنًبا؛  كنت  قال: 

فقال: "�صبحان اهلل اإن امل�صلم ل ينج�س".
وعن اأبي العالية، عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: اأتيت 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بتمرات فدعا فيهن بالربكة، 
�صيًئا  منه  تاأخذ  اأن  اأردت  ف��اإذا  م��زودك،  يف  "اجعلهن  وق��ال: 
فاأدخل يدك فخذه، ول تنره" فجعلته يف مزودي، فوجهت 
منه رواحل يف �صبيل اهلل تعاىل، وكنت اآكل منه واأطعم، وكان 
فوقع  عنه،  اهلل  ر�صي  عثمان  قتل  يوم  كان  حتى  حقوتي  يف 

فذهب.

اأبو هريرة ر�صي اهلل عنه �صاحب اأثر كبري يف كل من  كان 
حوله مبا يحمله من كنوز عظيمة، وهي اأحاديث النبي �صلى 
اللهعليه و�صلم ، وقد اأ�صدى ر�صي اهلل عنه لالأمة خريا عظيما 
بنقله هذا الكم ال�صخم والكبري من اأحاديث النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم.
ومن ذلك اأنه مر ب�صوق املدينة، فوقف عليها فقال: يا اأهل 
ال�صوق، ما اأعجزكم قالوا: وما ذاك يا اأبا هريرة؟ قال: ذاك 
واأنتم ها هنا  م،  يق�َصّ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  مرياث 
ل تذهبون فتاأخذون ن�صيبكم منه. قالوا: واأين هو؟ قال: يف 

امل�صجد.
اأبو هريرة لهم حتى   فخرجوا �صراعا اإىل امل�صجد، ووقف 
اأتينا  فقد  هريرة،  اأبا  يا  قالوا:  لكم؟  ما  لهم:  فقال  رجعوا، 

امل�صجد فدخلنا فلم نر فيه �صيئا يق�صم.
 فقال لهم اأبو هريرة ر�صي اهلل عنه: اأما راأيتم يف امل�صجد 
اأحدا؟ قالوا: بلى، راأينا قوما ي�صلون، وقوما يقرءون القراآن، 
وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام فقال لهم اأبو هريرة ر�صي 

اهلل عنه: ويحكم فذاك مرياث حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.
وو�صل  والتابعني،  ال�صحابة  م��ن  الكثري  عنه  روى  وق��د 
اهلل  ر�صي  عنه  وورد  اأربعمائة،  على  يزيد  ما  اإىل  عددهم 
عنه يف الكتب الت�صعة )البخاري وم�صلم والرتمذي والن�صائي 
واأبي داود وابن ماجه واأحمد ومالك والدارمي( ما يزيد على 

ثمانية اآلف و�صبعمائة حديث.
فقيل  بكى،  الوفاُة  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأب��ا  ح�صرت  ملا 
له: ما يبكيك؟ فقال: "ُبعد املفازة، وقلة الزاد، وعقبة كئود 

املهبط منها اإىل اجلنة اأو النار".
�صبع  �صنة  باملدينة  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأب��و  تويف  وقد 

وخم�صني، وله ثمان و�صبعون ر�صي اهلل عنه.

عن ثوبان ر�سي الله عنه  :" اأنَّ ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم كان اإذا ان�سرف من �سالته ا�ستغفر ثالثاً " اأخرجه م�سلم 

من فوائد احلديث
امل�صتقيم  وال�صبيل   ، الأوح��د  امل�صيء  الطريق  اإنه 
ال�صوي ، طريق العبودية ال�صادقة ، و�صبيل الطاعة 
له  اهلل  �صاء  الطريق  ذلك   .. �صبحانه  هلل  المتثال 
حمو  اإىل  وال�صعي   ، الآث��ام  عن  بالبعد  اإل  يذلل  األ 
ال�صيئاآت ، فاإذا ح�صل ذلك ، �صار ذلول �صهال ، وتي�صرت 

خطاته .. 
ل �صبيل اإىل ذلك اإل بالتوبة الدائمة والتطهر من 

كل اإثم عالق ، وال�صتغفار من كل ذنب �صابق .. 
اإنها ال�صلة بني العبد وربه ، ول يعرفها اإل من عرف 
�صفة العبد وفقره وحاجته، وعرف �صفات الرب جل 
جالله، تلك ال�صفات العلى.. اإنها �صلة غريبة فريدة 
من  والتطهر  بال�صتغفار  قوى   ، مثال  ول  لها  نظري  ل 

الإثم والتذلل على باب الدعاء والرجاء 
لقد حر�س ال�صاحلون دائما على تقوية تلك ال�صلة 
ال�صفافة بينهم وبني خالقهم وكانوا كثريا ما يتاأملون 

عند ذكر ذنوبهم وتق�صريهم يف حق ربهم: 
فاإذا تاأمل العبد يف ذلك احتاج اأن يكون يف خ�صوع 
دائم، وركوع و�صجود ل انقطاع لهما، ومناجاة ودعاء 
ل نهاية لهما اأمام ذاك الرب الكرمي، ل اإله اإل هو ..

بعمل  املوؤمن  عبده  على  �صبحانه  اهلل  اأنعم  واإذا 
يفرح  اأن  العبد  لذلك  وحق   ، النعم  خري  فاإنها  �صالح 
بعمله  فرحته  اإن  اإذ   ، اأنهاه  اإذا  حرية  يف  فهو  لكنه   ،
ال�صالح جتعله خائفا اأن يتبعه باآخر �صيئا ، اأو يخ�صى 
يف  و�صار  �صاحلا  عمل  بعدما  مع�صية  يف  ال�صقوط  من 

�صبيل هدى 
ختام  من  نوع  نحو  الإ�صالمي  املنهج  وجهنا  وههنا 
اآمال  وينا�صب   ، طبيعتها  مع  يليق  ال�صاحلة  لالأعمال 
كل عامل �صالح ، ويزيل خماوف كل خائف ، ذلك هو 

ال�صتغفار.
والعمل  العبادة  ختم  عند  منا�صب  فال�صتغفار 
قلب  ومي��الأ  و  فيه  النق�س  يجرب  اإذ  اأجمعه  ال�صالح 
الإعجاب  من  ويحفظه   ، و�صكينة  طماأنينة  العبد 
اإىل  الفائت وباأنه بحاجة  ، ويذكره بتق�صريه  بعمله 
توبة  اإىل  وبحاجة   ، ومرات  مرات  ال�صاحلات  تكرار 

ن�صوح دائمة . 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  هدي  من  كان  فقد 

اإن من  و�صلم ختم الأعمال ال�صاحلة بال�صتغفار، بل 
�صنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأن يختم قراءة 
بعد  ال�صتغفار  بذلك  العمل  و�صائر  وال�صالة  القراآن 
ت�صبيح اهلل ومتجيده عز وجل ، فَعْن َعاِئ�َصَة، َقاَلْت: 
 ، ِل�ًصا َقُطّ َما َجَل�َس َر�ُصوُل اهلِل �صلى اهلل عليه و�صلم جَمْ
ِبَكِلَماٍت،  َذِلَك  َخَتَم  اإَِلّ  اَلًة  َلّى �صَ َوَل �صَ ُقْراآنًا،  َتاَل  َوَل 
ِل�صًا،  ِل�ُس جَمْ َما جَتْ اأََراَك  َر�ُصوَل اهلِل،  َيا  َفُقْلُت:  َقاَلْت: 
ِبَهوؤَُلِء  َخَتْمَت  اإَِلّ  اَلًة  �صَ ِلّي  ُت�صَ َوَل  ُقْراآًنا،  َتْتُلو  َوَل 
َطاَبٌع  َلُه  ُخِتَم  َخرْيًا  َقاَل  َمْن  َنَعْم،  َقاَل:)  ؟  اْلَكِلَماِت 
، َوَمْن َقاَل �َصّرًا ُكَنّ له كفاَرة: �صبحانك  رْيِ َعَلى َذِلَك اخْلَ
اأَ�ْصَتْغِفُرَك  اأن��ت،  اإِل  اإِل��ه  َل  وِبحمدك،  ]اللهم[ 

َواأتوب اإِليك ( الن�صائي

، فاأمر   فعلى الرغم اأن ال�صالة كلها ذكر وعبودية 
مغفرته   ورجاء  الذنب  وتذكر  بال�صتغفار  ينهيها  اأن 
وقال اهلل تعاىل: " َوامْلُ�ْصَتْغِفِريَن ِباْلأَ�ْصَحاِر " ، وقال 
ي�صلون  فهم   " َي�ْصَتْغِفُروَن  ُه��ْم  َوِباْلأَ�ْصَحاِر   " تعاىل 

بالليل ثم ي�صتغفرونه عند ال�صحر. 
اي�صا  به  �صبحانه  اأمر  احلج  اأعمال  نهاية  وعند    
، فكلما  ليزداد املوؤمن توا�صعا مع ربه وذلة وانك�صارا 
ِمْن  وا  اأَِفي�صُ ." ُثمَّ  رفعة  اهلل  عند  زاد  انك�صارا  ازداد 
َغُفوٌر   َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ َوا�ْصَتْغِفُروا  ا�ُس  النَّ اأََفا�َس  َحْيُث 

َرِحيٌم ".
  وكان من هديه �صلى اهلل عليه و�صلم ختم جمال�صه 
بال�صتغفار، روى اأبو داود عن اأبي برزة الأ�صلمي ر�صي 
اهلل عنه قال: " كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأن يقوم من املجل�س: �صبحانك  اأراد  اإذا  يقول باأخرة 
اأ�صتغفرك  اأنت،  اإلَّ  اإله  ل  اأن  اأ�صهد  وبحمدك،  اللهمَّ 

واأتوب اإليك " اأبو داود. 
و�صرعها  عباده  من  اهلل  يحبها  عبادة  فال�صتغفار   
لهم تف�صال منه واإنعاما ليكفر عنهم �صيئاتهم وميحوها 
، فاأمرهم بها طوال حياتهم ، واأمرهم بها فور عباداته 
: روي عن لقمان اأنه قال لبنه: "عود ل�صانك: اللهم 

اغفر يل فاإن هلل �صاعات ل يرد فيها �صائال". 
ي��دل��ك��م على  ال���ق���راآن  ه���ذا  "اإن  ق��ت��ادة:  وق���ال    
دواوؤكم  واأما  فالذنوب،  داوؤكم  فاأما  ودوائكم،  دائكم 

فال�صتغفار". 
"اأكروا من ال�صتغفار يف بيوتكم،    وقال احل�صن: 
ويف  اأ�صواقكم،  ويف  طرقاتكم،  ويف  موائدكم،  وعلى 

جمال�صكم، فاإنكم ل تدرون متى تنزل املغفرة".

اَن اٱلَِّذى اأُنِزَل ِفيِه اٱْلُقْراآُن}  قال تعاىل:{ �َصْهُر َرَم�صَ
]البقرة: 185[.

بني  من  ال�صيام  �صهر  تعاىل  "ميدح  كثري:  ابن  قال 
القراآن  لإن��زال  بينهن  من  اختاره  باأن  ال�صهور  �صائر 

العظيم".
"اإن احلكمة يف تخ�صي�س  ر�صا:  ر�صيد  قال حممد 
اأنزل  الذي  ال�صهر  اأنه  هي  العبادة  بهذه  ال�صهر  هذا 
فيه القراآن، اأفي�صت على الب�صر فيه هداية الرحمن 
بالر�صالة  ال�صالم،  عليه  النبيني  خامت  حممد  ببعثة 

العامة لالأنام، الدائمة اإىل اآخر الزمان".

اأن الله اخت�سه بفري�سة ال�سيام
اإليه �صبحانه  اأف�صل الأعمال املقربة  الذي هو من 

وتعاىل، واأجلها، فهو �صبب ملغفرة الذنوب والآثام
ر�صول  قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأب��ي  عن 
اهلل �صلى اهلل علي�ه و�صل�م: " من �صام رم�صان اإميانا 

واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
ت�صديقا  يريد  "اإميانا"  "قوله:  بطال:  ابن  قال 
بفر�صه وبالثواب من اهلل تعاىل على �صيامه وقيامه، 
الثواب  ليحت�صب  بذلك   يريد  "احت�صاًبا"  وقوله: 

على اهلل، وينوي ب�صيامه وجه اهلل".
و�صيامه،  رم�����ص��ان  ف�صل  "وفيه  امل��ن��اوي:  وق���ال 
الت�صديق  وه��و  الإمي��ان  واأن  املغفرة،  به  تنال  واأن 
الثواب  لنيل   �صرط  الطواعية  وه��و  والحت�صاب 
بنية  به  الإتيان  فينبغي  رم�صان،  �صوم  يف  واملغفرة 
خال�صة وطوية �صافية امتثاًل لأمره تعاىل واتكاًل 

على وعده".

فيه ليلة هي خري من األف �سهر، وهي ليلة القدر
ح�صر  ملا  ق��ال:  عنه،  اهلل  ر�صي  هريرة  اأب��ي  عن 
"قد  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  رم�صان 
عليكم  اهلل  افرت�س  مبارك،  �صهر  رم�صان،  جاءكم 
اأبواب  فيه  وتغ�لق  اجلنة،  اأبواب  فيه  تفتح  �صيامه، 
اجلح�يم، وتغل فيه ال�صياطني، فيه ليلة خري من األف 

�صهر، من ُحِرم خريها فقد ُحِرم".
عن اأن�س بن مالك قال اأخربين عبادة بن ال�صامت 
اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم خرج يخرب بليلة 

القدر فتالحى رجالن من امل�صلمني فقال اإين خرجت 
امل�صلمني  من  رجالن  فتالحى  القدر  بليلة  لأخربكم 
واإن��ه  ال��ق��در  بليلة  لأخ��ربك��م  خرجت  "اإين  ف��ق��ال: 
تالحى فالن وفالن فرفعت وع�صى اأن يكون خريا لكم 

التم�صوها يف ال�صبع والت�صع واخلم�س".
عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم قال: "من قام ليلة القدر اإميانا واحت�صابا 
اإميانا  رم�صان  �صام  ومن  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر 
واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن �صام رم�صان 

اإميانا واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

اأن فيه ا�ستجابة الدعاء، والعتق من النار
عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم: "اإن هلل عتقاء يف كل يوم وليلة 

لكل عبد منهم دعوة م�صتجابة".
ر�صول  العا�س يقول �صمعت  عبد اهلل بن عمرو بن 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: " لل�صائم عند فطره 

دعوة ما ترد" .
عن اأبي هريرة قال قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
" ثالثة ل ترد دعوتهم ال�صائم حتى يفطر  و�صلم: 

والإمام العادل ودعوة املظلوم".

اأن العمرة فيه تعدل اأجر حجة
ر�صول  قال  قال:  عنهما  اهلل  ر�صي  عبا�س  ابن  عن 
"ما  الأن�صار:  من  لم��راأة  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
منعك اأن حتّجي معنا؟" قالت: كان لنا نا�صح فركبه 
اأبو فالن وابنه � لزوجها وابنها � وترك نا�صحا نن�ص�ح 
فاإن  فيه؛  اعتمري  رم�صان  ك��ان  "فاإذا  ق�ال:  عليه 

عمرًة فيه تعدل حجة".
يف  يريد  "كحجة"  "قوله:  بطال:  اب��ن  ق��ال   •
يوؤتي  واهلل  بالقيا�س،  ت��درك  ل  والف�صائل  ث��واب، 

ف�صله من ي�صاء".
الثواب، ل  مقامها يف  "اأي: تقوم  النووي:  • وقال 
حجة  عليه  كان  لو  باأنه  �ص�يء،  ك�ل  يف  تعدلها  اأنها 

فاعتمر يف رم�صان ل جتزئه عن احلجة".
الثواب؛  يف  ومتاثل  تقابل  "اأي:  الطي�بي:  • وقال 

لأن الثواب يف�صل بف�صيلة الوقت".
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من اأقدم الأطباق الأورا�صية يف باتنة 

عبد الهادي.ب

كونــه عتيقة بلغوار املكلفة بالإعالم لدى امل�صت�صفى اجلامعي باتنة لـ"الأورا�س نيوز"  بالتنــوع  االورا�ســي  املطبــخ  ي�ســتهر، 
يحتــوي علــى الكثــري مــن االأطباق مــا جعله 
يتميــز باالإختالف عن باقــي مطابخ واليات 
الوطــن �ســيما واأننــا جنــد كل "عر�ــص" لــه 
اأطباقــه التــي يختلــف بهــا عــن "العر�ــص" 

االآخر.
وعند احلديث عن اأحد االأطباق امل�سهورة يف 
ال�ســهر الف�ســيل، جندطبــق "املحكوك" وهو 
اأكلة م�ســهورة جدا عند اأحد اأعرا�ص باتنة، 
يتناولونه بكرثة عند االإفطار خا�ســة خالل 
االأيام الباردة،ويعتمد طبق "املحكوك" على 
"ك�ســرة" مفتتة مكونة من ال�ســميد والقليل 
من امللح ويتم عجنها باملاء حتى نتح�سل على 
عجــني طري ثــم نقطعــه اإىل كرات �ســغرية 
لتطهى فوق مايعرف بـ"الطاجني" ولكن لي�ص 
امل�ســنوع مــن الطــني بــل "طاجــني احلديــد" 
حتى ياأخذ اللون االأحمر من اجلهتني ليقدم 
مع املــرق املجهز م�ســبقا، اأين يعتمد حت�ســري 
هذا االأخري على التوابل والب�سل والطماطم 
وكذا الثوم باالإ�ســافة اإىل الزيت والطماطم 
املركــزة تقلــى جميــع تلــك املــواد جيــدا ثم 
لين�ســج علــى  املــاء تدريجيــا  اليهــا  ي�ســاف 
نــار هادئــة ليتــم احل�ســول على مرق ل�ســقي 
بـ"الدب�ســة" والزيتــون  "الك�ســرة" ويزيــن 
املخلــل والقليــل مــن زيــت الزيتــون ح�ســب 

الرغبة. 
وعنــد احلديــث علــى الزيتــون املخلــل فهــو 

يح�ســر يف البيــت، حيــث يتم و�ســعه يف املاء 
الدافــئ الذي تغــريه ربة البيــت يوميا حتى 
تنزع الطعــم املر من الزيتون، ويغ�ســل جيدا 
ليخلــل باملــاء وامللــح مــع اجلــزر والكراف�ــص 
واأي�ســا الثــوم والليمــون ونرتكه مدة ح�ســب 
نوعيــة الزيتون اإن كانت جيدة فهي ال تاأخذ 
وقتا طويال ليكون جاهزا لالأكل، خا�سة واأن 
الكثري من العائالت تتناوله مع ال�سخ�ســوخة 
اأو الك�ســك�ص وغريها مــن االأطباق التقليدية 

املعروفة يف املنطقة.

طبق "املحكوك" تعتمده الأ�سر الأورا�سية 
كوجبة �سحية كاملة

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

باالإعالم  املكلفة  بلغوار  عتيقة  قالت،   
على م�ستوى املركز االإ�ست�سفائي اجلامعي 
ق�ساء  اأن  بباتنة،  التهامي  فلي�ص  بــن 
يحمل  املوؤ�س�سة  يف  املبارك  رم�سان  �سهر 
اآخر، لطبيعة مهام هذه االأخرية،  طابعا 
اأجواء عائلية  حيث حتر�ص على توفري 
االإجتماعي  والتكافل  املحبة  ت�سودها 
به،  للعاملني  وحتى  امل�ست�سفى،  ملر�سى 
-ح�سب  املنا�سبة  هــذه  مامميز  اأن  غري 
حوادث  معدالت  تزايد  هو  املتحدثة- 
من  االوىل  االأيــام  خــالل  ال�سيما  ــرور  امل
املئة،  50 يف  اإرتفعت بن�سبة  اأين  ال�سهر، 
اإ�سافة اإىل الزيادة يف عدد االعتداءات 
وال�سجارات اليومية بني اأو�ساط ال�سباب، 
لهذه  املبارك  ال�سهر  اإختالف  اإىل  م�سرية 
ال�سنة عن املو�سم املن�سرم نظرا لتطبيق 
اإنت�سار  لتفادي  الوقائية  االإجــــراءات 

فريو�ص كورونا امل�ستجد. 
مب�ست�سفى  بــاالإعــالم  املكلفة  واأ�ــســافــت 
عليها  تفر�ص  عملها  طبيعة  اأن  باتنة، 
االإطالع على اأهم امل�ستجدات واالأحداث 
ــل االجــتــمــاعــي  ــس ــوا� ــت عـــرب مـــواقـــع ال
منها،  اجلرائد  خا�سة  االإعــالم  وو�سائل 
متابعة  خا�ص  وجــه  على  حتر�ص  ــن  اأي
يومي  ب�سكل  نيوز"  االأورا�ـــص  �سفحات" 
كونها تهتم بكافة املجاالت منها ال�سحية 
نقل  يف  مل�سداقيتها  واالجتماعية،ونظرا 

االأخبار، واإهتمامها باإن�سغاالت املواطنني 
والق�سايا التي ت�سغل الراأي العام. 

الف�سيل،  ال�سهر  خــالل  يومياتها  وعــن 
تقول"اأحاول التوفيق بني العمل واملنزل، 
ترتاكم  حيث  بيت،  ربــة  اإعتباري  على 
املنزلية،  والواجبات  امل�سوؤوليات  لــدي 
اإ�سافة  الوقت"،  تنظيم  ذلك  يلزمني  ما 
الت�سوق  يف  ــات  االأوق بع�ص  ق�سائها  اإىل 
م�ستلزمات  ل�سراء  العمل  �ساعات  بعد 
ــدون  وب تــامــة  بعناية  ــار  ــط االإف مــائــدة 
اأطباق  حت�سري  حتبذ  حيث  اإ�سراف"، 
والطاجني  ال�سربة  منها  عدة  وماأكوالت 
حللو والبوراك مع خبز املطلوع وال�سلطة 
مائدة  تنويع  على  حر�سها  جانب  اإىل 

االإفطار من خالل طهي خمتلف االأطباق 
الع�سرية. 

امل�ست�سفى  اإيالء  اإىل  املتحدثة  وتطرقت 
ال�سهر  خالل  باملر�سى  الكاملة  العناية 
املبارك، من حيث احلر�ص على االإلتزام 
بربنامج مداومة االأطباء و�سبه الطبيني 
ال�سحية  اخلدمة  ا�ستمرار  على  لالإبقاء 
خا�سة اأثناء �ساعات االفطار وباالأخ�ص 
الطبية  اال�ــســتــعــجــاالت  م�ستوى  عــلــى 
املوؤثرة  املواقف  اأكرث  ولعل  واجلراحية، 
تذكر منها احلوادث واملر�سى املتوافدين 
املتوفني  ال�سيما  يوميا،  امل�ست�سفى  على 
مب�سلحة  امل�ستجد  كوفيد  بفريو�ص  منهم 

االإنعا�ص. 

�أطباق رم�ضانية

رهيب  وتزايد  اجلريدة  �سفحات  يوميا  "اأتابع 
يف حوادث املرور منذ دخول رم�سان"

اال�ســتغالل...  يكــرث  رم�ســان  �ســيدنا  يف 
�ســياطني اجلــن مغلولــة و�ســياطني االإن�ص 
ال�ســيئة  ا�ســتقالل...االأعمال  يف  دميــا 
من نفو�ــص مري�ســة باحلرام ما ي�ســتهويها 
احلالل... �ســامي بحكم اجلماعــة وقدام 
النا�ص على كل حال... ويف الواقع ما عندو 
حتى اإميان ودينو خمتــل اختالل... ياأمن 
بال�سي يل يخدم م�سلحتو والباقي ما عندو 
احتمال.. هذا امللهوف على كل �سي ملا تعلن 
االأ�ســواق عن بدايــة اال�ســتغالل... تلقاه 
اأول الطابور ي�ســارع من اجل االحتالل... 
كل ما يجوز وال يجوز يدخل كي�ســو وقفتو 
ويفطر بالــدالل... حارم الع�ســرات بعدو 
مــن لقمــة احلــالل... بدراهمــك ويذلوك 
اإذالل ... ويف ظل غياب نظام لل�سوق احلق 

يبقى بعيد املنال... هوما ي�سوفو فيها قوة 
وتع�ســب وقفــازة الأنهــم اأنــذال... وخلفو 
يف ال�ســوق اأزمة كبرية املعي�ســة بيها �سارت 
ابتــذال... يل مــا عنــدو معــارف حتــى يف 
ال�سوق لقمتو ت�سري حمال... فهمتو املغزى 

من هذا احلديث وال مزال... 
بــدات  البــالد  �ســهدتها  يل  االأزمــات  كل 
بحكاية �سغرية... عنوانها املادة املطلوبة 
مــا هي كثــرية... يل �ســوق �ســوق ويل قعد 
عــوق وداتو احلــرية... مــا كانــت يف عقلو 
تدبــرية... عاي�ــص علــى ب�ســاطة وخالوه 
على البالطة بعد مــا خلقو ندرة كبرية... 
الزيــت مفقــودة وال�ســكر كميتــو حمدودة 
مــا هــي كثــرية... احلليــب قليل مــا يكفي 
القليل طريقــة بيعو جد خطرية... اخلري 
البــالد كايــن بكميــات جــد وفــرية...  يف 
وامللهوفــني �ســنعو منــو اأزمة خانقــة وجد 

مثرية.. حتى يل برا ي�ســبع �ســحك على 
اإىل  حولتنــا  احلقــرية...يل  ال�ســلوكات 

مهزلة دولية عربية اإ�سالمية كبرية..
ال�سيا�ســية تهــدف اإىل التجويــع... ومــن 
بعدهــا راح يجي التطويع... بعد ما حولنا 
ال�ســحراء اإىل ربيــع... جايــني يقنعــوك 
بلــي بــالدك ال تكفــي اجلميــع... يف اأهــم 
املنا�ســبات يخليولك ال�ســوق على ال�ســريع 
... ويعي�ســوك علــى اأع�ســابك مــا يخلوك 
ت�ســري وال تبيــع... تبقى حايــر يف دزاير 
 ... والربيــع  ال�ســتاء  بــني  وتتخلطلــك 
يخلــوك بــني املــدن والواليــات ت�ســيع... 
حتو�ص على �ســي ب�سيط وكاأنك بال بيه راح 
ت�ســيع... مــا ينفعــك مالــك وال عمك وال 
خالــك بعدما الفتنة يف اأر�ســك ت�ســيع ... 
الق�سية يل كانت حكاية �سغرية طبعتنا على 

اللهفة تطبيع... 

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

التطبيع على اللهفة

اإعالميون يف املطبخ 

ــِه دع�����������اء ــي ــــــَرْح ف ـــعـــنَي، َوا�ــــــصْ ـــِه طـــاعـــَة اخلـــا�ـــص ـــي ـــــي ف ـــــن ــــّلــــُهــــمَّ اْرُزْق اَل
ــــَك يـــــااأمـــــاَن اخلـــائـــفـــنَي. ــــاأمــــاِن ـــنَي، ِب ـــت ـــِب ـــْخ ــــِة املُ ــــابَ ــــاإن ــــدري ِب �ــــصَ

طلــب الوالــد من طفله اأن يقوم بتجهيز وكتابة بع�ســااً من اأدعيــة القراآن ليدعو بها 

بعد تناول طعام ال�ســحور، واجتمعت االأ�ســرة يف املوعد توؤمن على دعاء طفلها،وراح 

الطفــل برباءتــه يدعــوا ب�ســوت جميل موؤثــر، واالأ�ســرة توؤمن على دعــاءه يف حالة 

�سكون وخ�سوع، وكان مما دعا به: َرِبّ اْغِفْر يِل َوالأَِخي َواأَْدِخْلَنا يِف َرْحَمِتَك َواأَنَت اأَْرَحُم 

اِحِمنَي فاعرت�ست اأخته ال�سغرى: ملاذا يدعو الأخيها دون اأخته، فطلب الوالد منه  الَرّ

اأن يجعل دعاءه لكل اأفراد االأ�سرة، وراح الطفل يجمع املزيد من اأدعية القراآن.

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب االأ�صماء اأيل تبداأ بال�صني 

هذي البوقالة نويت...

)خرجت نهار اجلمعة، يف يدى �صمعة، 

قالويل اأم�صحى ذيك الدمعة، وان�صاي 

اخللعة، قريب يتلموا احبابك و�صحابك 

ويفرحوا معاك اجلماعة. .(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

�سفحات  عــرب  االأ�ـــســـوات  تــعــالــت، 
من  املختلفة  االإجتماعي  التوا�سل 
اأجل مقاطعة االأعمال التلفزيونية 
الوطنية  الــقــنــوات  عــرب  املــقــدمــة 
الكرمي  اخلا�سة خالل �سهر رم�سان 
النا�سطون  و�سفه  ما  ظل  يف  وهــذا 
بالرداءة التي يتم تقدميها يف هذه 
امل�ستوى  اإىل  ترق  مل  التي  االأعمال 
اإحـــرتام  املــطــلــوب ف�سال عــن عــدم 

خ�سو�سية ال�سهر الف�سيل.
االإنتقادات  حملة  تبداأ  �سنة  وككل 
لتطال الربامج التلفزيونية املقدمة 
القنوات  عرب  الف�سيل  ال�سهر  خالل 
ــة، حــيــث دعـــا الــكــثــري من  ــس ــا� اخل
النا�سطني اإىل مقاطعة هذه االأعمال 
"الهابطة" على حد تعبري عدد من 
توا�سل  اإ�ستغربوا  الذين  النا�سطني 
بث نف�ص املحتويات كل �سنة خا�سة 
املخفية  بالكامريا  منها  تعلق  مــا 
وحمفوظة  ماألوفة  باتت  بطريقة 
غياب  على  يوؤكد  مما  قلب  ظهر  عن 
حا�سل  هو  كما  االإبداعية  اللم�سة 
يف  االأجــنــبــيــة،  الــقــنــوات  بع�ص  يف 
التي  الفكاهية  االأعــمــال  اأن  حــني 
مل  الفارطة  االأيـــام  خــالل  بثها  مت 

بل  متاما  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  ترق 
منها  التجاوزات  من  الكثري  وعرفت 
اإحرتام  يتم  مل  حيث  االأخالقية، 
خا�سة  الف�سيل  الــ�ــســهــر  حــرمــة 
تف�سل  اجلــزائــريــة  الــعــائــالت  اأن 
متابعة الربامج املختلفة يف ال�سهرة 

جمتمعة. 
م�سل�سالت  غياب  املتابعون  ــاب  واأع
اأنه  رغم  واملحتوى  الطرح  يف  جادة 
وتنوع  تاريخ  اإ�ستغالل  املفرو�ص  من 
ــاج اأعــمــال  ــت ــر مــن اأجـــل اإن ــزائ اجل
�سوريا،  يف  حا�سل  هو  كما  �سخمة 
يف حني اأن ال�سل�سالت املنتجة تبقى 
م�ستهلكة وم�ستن�سخة والغريب اأي�سا 
بطلة  تكون  الــوجــوه  نف�ص  اأن  هــو 
لهذه االأعمال، واحلل يف نظر هوؤالء 
هذه  متابعة  مقاطعة  هو  النا�سطني 

الربامج وعدم الرتويج لها.
ويحدث كل هذا و�سط �سمت �سلطة 
مل  التي  الب�سري  ال�سمعي  �سبط 
اأجل  من  املتابعني  ح�سب  تتحرك 
احلا�سل  والــعــبــث  الــــرداءة  وقــف 
الذوق  ت�سوه  التي  الربامج  هذه  يف 
ــام، ومـــا يــثــري الــغــرابــة ح�سب  ــع ال
من  املقدمة  االأرقـــام  هي  املتابعني 

ن�سب  بخ�سو�ص  الــقــنــوات  طـــرف 
امل�ساهدة لهذه االأعمال والتي تبقى 
خيالية يف نظر املتابعني يف ظل عدم 
وجود مرا�سد خمت�سة حل�ساب ن�سب 

امل�ساهدة يف اجلزائر.
من  الــعــديــد  فـــــاإن  املـــقـــابـــل،  ويف 
العديد  هناك  اأن  يــرون  النا�سطني 
من االأعمال التي جنحت يف االإفالت 
ن�سبية  ب�سفة  ولــو  االإنتقادات  من 
على غرار املو�سم اجلديد من م�سل�سل 
"عا�سور العا�سر" الذي يتم بثه عرب 
يحقق  والــذي  العمومي  التلفزيون 
تاأثري  رغــم  عالية  متابعة  ن�سب 
كما  اأوقروت،  �سالح  الفكاهي  غياب 
التي  االإجتماعية  الربامج  جنحت 
جذب  يف  االإفـــطـــار  بــعــد  بثها  يــتــم 
التطرق  خالل  من  املتابعني  اإنتباه 
جذابة،  بطريقة  اإن�سانية  جلوانب 
على  اآخرون  نا�سطون  ي�سر  حني  يف 
على  احلكم  الأوانــه  ال�سابق  من  اأنه 
مع  املقدمة  الربامج  ف�سل  اأو  جناح 
�سرورة االإنتظار لغاية متابعة كامل 
التاأكيد  اأجل  من  املعرو�ص  املحتوى 

على جناح اأو ف�سل هذه الربامج. 

دعوات ملقاطعة الأعمال التلفزيونية 
الهابطة يف �سهر رم�سان

فاي�سبوكيات

من  ال�سائح،  حممد  ابن  احلبيب  حممد  �سعاعه  بن  االإمــام 
العابديةبتقرت  الزاوية  بلدية   21/01/1988 مواليد 
بوالية ورقلة،ذات م�ستوى درا�سي يف الثانية ثانوي، حر�ص 
اأين  واخوته،  الكتاتيب هو  ادخاله  ال�سغر على  منذ  والده 
ختم القران الكرمي �سنة 2004اخلتمة االوىل ثم توقف 
بن  م�سعود  ال�سيخ  مبدر�سة  والتحق  الدرا�سةالنظامية  عن 
2004/2005 لتعلم العلم  م�سعود بالطيبات دائرة تقرت 
 2005 �سنة  اأواخــر  التحق  ثم  داخلي،  بنظام  ال�سريف 
باملدر�سة القراآنية االحمدية التجانية ن�سبة اىل موؤ�س�سها 
القراآن  حفظ  وبها  داخلي،  بنظام  ادرار  اوقــروت  مبدينة 
وبع�ص متون الفقه املالكي التي تعتمد يف التدري�ص هناك، 
ويف �سنة 2009  �سارك يف م�سابقة اثبات امل�ستوى وحت�سل 
على �سهادة الطور الرابع و�سهادة حفظ القراآن من معهد عني 

�سالح وبعدها تخرج من املدر�سة القراآنية �سنة 2012. 
وقد عمل كمتطوع يف م�سجد عثمان بن عفان بوالية ورقلة 
واإماما ومعلما للقراآن حتى �سنة 2014  التحق مبعهد �سيدى 
 2017 عقبة بوالية ب�سكرة لتكوين االأئمة ليتخرج �سنة 
بقرية  الوليد  بن  خالد  م�سجد  كاإمام  بالوظيفة  ويلتحق 

تاجموت بلدية �س�سار والية خن�سلة اإىل يومنا هذا. 

الإمام حممد احلبيب بن �سعاعة ب�س�سار 
م�سرية مع الكتاتيب والإمامة 

اأئمة الرحمن

�سميحة. ع

تدابري منزلية 

هذه الأع�ساب لعالج 
اآلم الظهر..

من ال�سطة حتى يحمر لون الفازلني او ت�ستخدم لدهان اجللد وا�سافة كمية خلطه مع فازلني اأو اإحدى الكرميات التي ال�سغري املدور احلار و�سحقه ناعما ثم فباإمكانـك �سراء فلفل احمر من النوع ت�ستطع احل�سول على هذا امل�ستح�سر يحتوي على مركب الكب�سا�سني واذا مل امل�ستح�سرات ي�سمى  Zostrix حيث التي ت�ستخدم الآالم الظهر، واحد هذه يوجد يف بع�ص امل�ستح�سرات ال�سيدالنية الكب�سا�سني )Capsaicin( والذي والفلفل االأحمر الذي يحتوي على مركب  منها اأ�سا�سا اال�سربين، اإىل جانب النعناع يحتوي �سلي�سالت طبيعة والتي ح�سر الذي ي�سمى اال�سربين الطبيعي حيث االأمل، كما يتم ا�ستخدام ال�سف�ساف الزيتون وميزج جيـدا ثم يدهن مكان ال�سابقة على ملء ملعقة كبرية من زيت قطرات قليلة من اي زيت النباتات البان والزعرت، والطريقة اأن ت�ساف وي�ستخدم لهذا الغر�ص: املرمية وح�سا ومن النباتات التي ي�ستخل�ص زيتها على هيئة م�ساج يف تخفيف االآالم، يتم عالج اآالم الظهر بالزيوت الطيارة 
الكرمي ثم يدهن مكان االأمل.

معاوية .�س



حفيظة.ب

من اأقدم الأطباق الأورا�صية يف باتنة 

عبد الهادي.ب

كونــه عتيقة بلغوار املكلفة بالإعالم لدى امل�صت�صفى اجلامعي باتنة لـ"الأورا�س نيوز"  بالتنــوع  االورا�ســي  املطبــخ  ي�ســتهر، 
يحتــوي علــى الكثــري مــن االأطباق مــا جعله 
يتميــز باالإختالف عن باقــي مطابخ واليات 
الوطــن �ســيما واأننــا جنــد كل "عر�ــص" لــه 
اأطباقــه التــي يختلــف بهــا عــن "العر�ــص" 

االآخر.
وعند احلديث عن اأحد االأطباق امل�سهورة يف 
ال�ســهر الف�ســيل، جندطبــق "املحكوك" وهو 
اأكلة م�ســهورة جدا عند اأحد اأعرا�ص باتنة، 
يتناولونه بكرثة عند االإفطار خا�ســة خالل 
االأيام الباردة،ويعتمد طبق "املحكوك" على 
"ك�ســرة" مفتتة مكونة من ال�ســميد والقليل 
من امللح ويتم عجنها باملاء حتى نتح�سل على 
عجــني طري ثــم نقطعــه اإىل كرات �ســغرية 
لتطهى فوق مايعرف بـ"الطاجني" ولكن لي�ص 
امل�ســنوع مــن الطــني بــل "طاجــني احلديــد" 
حتى ياأخذ اللون االأحمر من اجلهتني ليقدم 
مع املــرق املجهز م�ســبقا، اأين يعتمد حت�ســري 
هذا االأخري على التوابل والب�سل والطماطم 
وكذا الثوم باالإ�ســافة اإىل الزيت والطماطم 
املركــزة تقلــى جميــع تلــك املــواد جيــدا ثم 
لين�ســج علــى  املــاء تدريجيــا  اليهــا  ي�ســاف 
نــار هادئــة ليتــم احل�ســول على مرق ل�ســقي 
بـ"الدب�ســة" والزيتــون  "الك�ســرة" ويزيــن 
املخلــل والقليــل مــن زيــت الزيتــون ح�ســب 

الرغبة. 
وعنــد احلديــث علــى الزيتــون املخلــل فهــو 

يح�ســر يف البيــت، حيــث يتم و�ســعه يف املاء 
الدافــئ الذي تغــريه ربة البيــت يوميا حتى 
تنزع الطعــم املر من الزيتون، ويغ�ســل جيدا 
ليخلــل باملــاء وامللــح مــع اجلــزر والكراف�ــص 
واأي�ســا الثــوم والليمــون ونرتكه مدة ح�ســب 
نوعيــة الزيتون اإن كانت جيدة فهي ال تاأخذ 
وقتا طويال ليكون جاهزا لالأكل، خا�سة واأن 
الكثري من العائالت تتناوله مع ال�سخ�ســوخة 
اأو الك�ســك�ص وغريها مــن االأطباق التقليدية 

املعروفة يف املنطقة.

طبق "املحكوك" تعتمده الأ�سر الأورا�سية 
كوجبة �سحية كاملة

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

باالإعالم  املكلفة  بلغوار  عتيقة  قالت،   
على م�ستوى املركز االإ�ست�سفائي اجلامعي 
ق�ساء  اأن  بباتنة،  التهامي  فلي�ص  بــن 
يحمل  املوؤ�س�سة  يف  املبارك  رم�سان  �سهر 
اآخر، لطبيعة مهام هذه االأخرية،  طابعا 
اأجواء عائلية  حيث حتر�ص على توفري 
االإجتماعي  والتكافل  املحبة  ت�سودها 
به،  للعاملني  وحتى  امل�ست�سفى،  ملر�سى 
-ح�سب  املنا�سبة  هــذه  مامميز  اأن  غري 
حوادث  معدالت  تزايد  هو  املتحدثة- 
من  االوىل  االأيــام  خــالل  ال�سيما  ــرور  امل
املئة،  50 يف  اإرتفعت بن�سبة  اأين  ال�سهر، 
اإ�سافة اإىل الزيادة يف عدد االعتداءات 
وال�سجارات اليومية بني اأو�ساط ال�سباب، 
لهذه  املبارك  ال�سهر  اإختالف  اإىل  م�سرية 
ال�سنة عن املو�سم املن�سرم نظرا لتطبيق 
اإنت�سار  لتفادي  الوقائية  االإجــــراءات 

فريو�ص كورونا امل�ستجد. 
مب�ست�سفى  بــاالإعــالم  املكلفة  واأ�ــســافــت 
عليها  تفر�ص  عملها  طبيعة  اأن  باتنة، 
االإطالع على اأهم امل�ستجدات واالأحداث 
ــل االجــتــمــاعــي  ــس ــوا� ــت عـــرب مـــواقـــع ال
منها،  اجلرائد  خا�سة  االإعــالم  وو�سائل 
متابعة  خا�ص  وجــه  على  حتر�ص  ــن  اأي
يومي  ب�سكل  نيوز"  االأورا�ـــص  �سفحات" 
كونها تهتم بكافة املجاالت منها ال�سحية 
نقل  يف  مل�سداقيتها  واالجتماعية،ونظرا 

االأخبار، واإهتمامها باإن�سغاالت املواطنني 
والق�سايا التي ت�سغل الراأي العام. 

الف�سيل،  ال�سهر  خــالل  يومياتها  وعــن 
تقول"اأحاول التوفيق بني العمل واملنزل، 
ترتاكم  حيث  بيت،  ربــة  اإعتباري  على 
املنزلية،  والواجبات  امل�سوؤوليات  لــدي 
اإ�سافة  الوقت"،  تنظيم  ذلك  يلزمني  ما 
الت�سوق  يف  ــات  االأوق بع�ص  ق�سائها  اإىل 
م�ستلزمات  ل�سراء  العمل  �ساعات  بعد 
ــدون  وب تــامــة  بعناية  ــار  ــط االإف مــائــدة 
اأطباق  حت�سري  حتبذ  حيث  اإ�سراف"، 
والطاجني  ال�سربة  منها  عدة  وماأكوالت 
حللو والبوراك مع خبز املطلوع وال�سلطة 
مائدة  تنويع  على  حر�سها  جانب  اإىل 

االإفطار من خالل طهي خمتلف االأطباق 
الع�سرية. 

امل�ست�سفى  اإيالء  اإىل  املتحدثة  وتطرقت 
ال�سهر  خالل  باملر�سى  الكاملة  العناية 
املبارك، من حيث احلر�ص على االإلتزام 
بربنامج مداومة االأطباء و�سبه الطبيني 
ال�سحية  اخلدمة  ا�ستمرار  على  لالإبقاء 
خا�سة اأثناء �ساعات االفطار وباالأخ�ص 
الطبية  اال�ــســتــعــجــاالت  م�ستوى  عــلــى 
املوؤثرة  املواقف  اأكرث  ولعل  واجلراحية، 
تذكر منها احلوادث واملر�سى املتوافدين 
املتوفني  ال�سيما  يوميا،  امل�ست�سفى  على 
مب�سلحة  امل�ستجد  كوفيد  بفريو�ص  منهم 

االإنعا�ص. 

�أطباق رم�ضانية

رهيب  وتزايد  اجلريدة  �سفحات  يوميا  "اأتابع 
يف حوادث املرور منذ دخول رم�سان"

اال�ســتغالل...  يكــرث  رم�ســان  �ســيدنا  يف 
�ســياطني اجلــن مغلولــة و�ســياطني االإن�ص 
ال�ســيئة  ا�ســتقالل...االأعمال  يف  دميــا 
من نفو�ــص مري�ســة باحلرام ما ي�ســتهويها 
احلالل... �ســامي بحكم اجلماعــة وقدام 
النا�ص على كل حال... ويف الواقع ما عندو 
حتى اإميان ودينو خمتــل اختالل... ياأمن 
بال�سي يل يخدم م�سلحتو والباقي ما عندو 
احتمال.. هذا امللهوف على كل �سي ملا تعلن 
االأ�ســواق عن بدايــة اال�ســتغالل... تلقاه 
اأول الطابور ي�ســارع من اجل االحتالل... 
كل ما يجوز وال يجوز يدخل كي�ســو وقفتو 
ويفطر بالــدالل... حارم الع�ســرات بعدو 
مــن لقمــة احلــالل... بدراهمــك ويذلوك 
اإذالل ... ويف ظل غياب نظام لل�سوق احلق 

يبقى بعيد املنال... هوما ي�سوفو فيها قوة 
وتع�ســب وقفــازة الأنهــم اأنــذال... وخلفو 
يف ال�ســوق اأزمة كبرية املعي�ســة بيها �سارت 
ابتــذال... يل مــا عنــدو معــارف حتــى يف 
ال�سوق لقمتو ت�سري حمال... فهمتو املغزى 

من هذا احلديث وال مزال... 
بــدات  البــالد  �ســهدتها  يل  االأزمــات  كل 
بحكاية �سغرية... عنوانها املادة املطلوبة 
مــا هي كثــرية... يل �ســوق �ســوق ويل قعد 
عــوق وداتو احلــرية... مــا كانــت يف عقلو 
تدبــرية... عاي�ــص علــى ب�ســاطة وخالوه 
على البالطة بعد مــا خلقو ندرة كبرية... 
الزيــت مفقــودة وال�ســكر كميتــو حمدودة 
مــا هــي كثــرية... احلليــب قليل مــا يكفي 
القليل طريقــة بيعو جد خطرية... اخلري 
البــالد كايــن بكميــات جــد وفــرية...  يف 
وامللهوفــني �ســنعو منــو اأزمة خانقــة وجد 

مثرية.. حتى يل برا ي�ســبع �ســحك على 
اإىل  حولتنــا  احلقــرية...يل  ال�ســلوكات 

مهزلة دولية عربية اإ�سالمية كبرية..
ال�سيا�ســية تهــدف اإىل التجويــع... ومــن 
بعدهــا راح يجي التطويع... بعد ما حولنا 
ال�ســحراء اإىل ربيــع... جايــني يقنعــوك 
بلــي بــالدك ال تكفــي اجلميــع... يف اأهــم 
املنا�ســبات يخليولك ال�ســوق على ال�ســريع 
... ويعي�ســوك علــى اأع�ســابك مــا يخلوك 
ت�ســري وال تبيــع... تبقى حايــر يف دزاير 
 ... والربيــع  ال�ســتاء  بــني  وتتخلطلــك 
يخلــوك بــني املــدن والواليــات ت�ســيع... 
حتو�ص على �ســي ب�سيط وكاأنك بال بيه راح 
ت�ســيع... مــا ينفعــك مالــك وال عمك وال 
خالــك بعدما الفتنة يف اأر�ســك ت�ســيع ... 
الق�سية يل كانت حكاية �سغرية طبعتنا على 

اللهفة تطبيع... 

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

التطبيع على اللهفة

اإعالميون يف املطبخ 

ــِه دع�����������اء ــي ــــــَرْح ف ـــعـــنَي، َوا�ــــــصْ ـــِه طـــاعـــَة اخلـــا�ـــص ـــي ـــــي ف ـــــن ــــّلــــُهــــمَّ اْرُزْق اَل
ــــَك يـــــااأمـــــاَن اخلـــائـــفـــنَي. ــــاأمــــاِن ـــنَي، ِب ـــت ـــِب ـــْخ ــــِة املُ ــــابَ ــــاإن ــــدري ِب �ــــصَ

طلــب الوالــد من طفله اأن يقوم بتجهيز وكتابة بع�ســااً من اأدعيــة القراآن ليدعو بها 

بعد تناول طعام ال�ســحور، واجتمعت االأ�ســرة يف املوعد توؤمن على دعاء طفلها،وراح 

الطفــل برباءتــه يدعــوا ب�ســوت جميل موؤثــر، واالأ�ســرة توؤمن على دعــاءه يف حالة 

�سكون وخ�سوع، وكان مما دعا به: َرِبّ اْغِفْر يِل َوالأَِخي َواأَْدِخْلَنا يِف َرْحَمِتَك َواأَنَت اأَْرَحُم 

اِحِمنَي فاعرت�ست اأخته ال�سغرى: ملاذا يدعو الأخيها دون اأخته، فطلب الوالد منه  الَرّ

اأن يجعل دعاءه لكل اأفراد االأ�سرة، وراح الطفل يجمع املزيد من اأدعية القراآن.

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب االأ�صماء اأيل تبداأ بال�صني 

هذي البوقالة نويت...

)خرجت نهار اجلمعة، يف يدى �صمعة، 

قالويل اأم�صحى ذيك الدمعة، وان�صاي 

اخللعة، قريب يتلموا احبابك و�صحابك 

ويفرحوا معاك اجلماعة. .(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

�سفحات  عــرب  االأ�ـــســـوات  تــعــالــت، 
من  املختلفة  االإجتماعي  التوا�سل 
اأجل مقاطعة االأعمال التلفزيونية 
الوطنية  الــقــنــوات  عــرب  املــقــدمــة 
الكرمي  اخلا�سة خالل �سهر رم�سان 
النا�سطون  و�سفه  ما  ظل  يف  وهــذا 
بالرداءة التي يتم تقدميها يف هذه 
امل�ستوى  اإىل  ترق  مل  التي  االأعمال 
اإحـــرتام  املــطــلــوب ف�سال عــن عــدم 

خ�سو�سية ال�سهر الف�سيل.
االإنتقادات  حملة  تبداأ  �سنة  وككل 
لتطال الربامج التلفزيونية املقدمة 
القنوات  عرب  الف�سيل  ال�سهر  خالل 
ــة، حــيــث دعـــا الــكــثــري من  ــس ــا� اخل
النا�سطني اإىل مقاطعة هذه االأعمال 
"الهابطة" على حد تعبري عدد من 
توا�سل  اإ�ستغربوا  الذين  النا�سطني 
بث نف�ص املحتويات كل �سنة خا�سة 
املخفية  بالكامريا  منها  تعلق  مــا 
وحمفوظة  ماألوفة  باتت  بطريقة 
غياب  على  يوؤكد  مما  قلب  ظهر  عن 
حا�سل  هو  كما  االإبداعية  اللم�سة 
يف  االأجــنــبــيــة،  الــقــنــوات  بع�ص  يف 
التي  الفكاهية  االأعــمــال  اأن  حــني 
مل  الفارطة  االأيـــام  خــالل  بثها  مت 

بل  متاما  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  ترق 
منها  التجاوزات  من  الكثري  وعرفت 
اإحرتام  يتم  مل  حيث  االأخالقية، 
خا�سة  الف�سيل  الــ�ــســهــر  حــرمــة 
تف�سل  اجلــزائــريــة  الــعــائــالت  اأن 
متابعة الربامج املختلفة يف ال�سهرة 

جمتمعة. 
م�سل�سالت  غياب  املتابعون  ــاب  واأع
اأنه  رغم  واملحتوى  الطرح  يف  جادة 
وتنوع  تاريخ  اإ�ستغالل  املفرو�ص  من 
ــاج اأعــمــال  ــت ــر مــن اأجـــل اإن ــزائ اجل
�سوريا،  يف  حا�سل  هو  كما  �سخمة 
يف حني اأن ال�سل�سالت املنتجة تبقى 
م�ستهلكة وم�ستن�سخة والغريب اأي�سا 
بطلة  تكون  الــوجــوه  نف�ص  اأن  هــو 
لهذه االأعمال، واحلل يف نظر هوؤالء 
هذه  متابعة  مقاطعة  هو  النا�سطني 

الربامج وعدم الرتويج لها.
ويحدث كل هذا و�سط �سمت �سلطة 
مل  التي  الب�سري  ال�سمعي  �سبط 
اأجل  من  املتابعني  ح�سب  تتحرك 
احلا�سل  والــعــبــث  الــــرداءة  وقــف 
الذوق  ت�سوه  التي  الربامج  هذه  يف 
ــام، ومـــا يــثــري الــغــرابــة ح�سب  ــع ال
من  املقدمة  االأرقـــام  هي  املتابعني 

ن�سب  بخ�سو�ص  الــقــنــوات  طـــرف 
امل�ساهدة لهذه االأعمال والتي تبقى 
خيالية يف نظر املتابعني يف ظل عدم 
وجود مرا�سد خمت�سة حل�ساب ن�سب 

امل�ساهدة يف اجلزائر.
من  الــعــديــد  فـــــاإن  املـــقـــابـــل،  ويف 
العديد  هناك  اأن  يــرون  النا�سطني 
من االأعمال التي جنحت يف االإفالت 
ن�سبية  ب�سفة  ولــو  االإنتقادات  من 
على غرار املو�سم اجلديد من م�سل�سل 
"عا�سور العا�سر" الذي يتم بثه عرب 
يحقق  والــذي  العمومي  التلفزيون 
تاأثري  رغــم  عالية  متابعة  ن�سب 
كما  اأوقروت،  �سالح  الفكاهي  غياب 
التي  االإجتماعية  الربامج  جنحت 
جذب  يف  االإفـــطـــار  بــعــد  بثها  يــتــم 
التطرق  خالل  من  املتابعني  اإنتباه 
جذابة،  بطريقة  اإن�سانية  جلوانب 
على  اآخرون  نا�سطون  ي�سر  حني  يف 
على  احلكم  الأوانــه  ال�سابق  من  اأنه 
مع  املقدمة  الربامج  ف�سل  اأو  جناح 
�سرورة االإنتظار لغاية متابعة كامل 
التاأكيد  اأجل  من  املعرو�ص  املحتوى 

على جناح اأو ف�سل هذه الربامج. 

دعوات ملقاطعة الأعمال التلفزيونية 
الهابطة يف �سهر رم�سان

فاي�سبوكيات

من  ال�سائح،  حممد  ابن  احلبيب  حممد  �سعاعه  بن  االإمــام 
العابديةبتقرت  الزاوية  بلدية   21/01/1988 مواليد 
بوالية ورقلة،ذات م�ستوى درا�سي يف الثانية ثانوي، حر�ص 
اأين  واخوته،  الكتاتيب هو  ادخاله  ال�سغر على  منذ  والده 
ختم القران الكرمي �سنة 2004اخلتمة االوىل ثم توقف 
بن  م�سعود  ال�سيخ  مبدر�سة  والتحق  الدرا�سةالنظامية  عن 
2004/2005 لتعلم العلم  م�سعود بالطيبات دائرة تقرت 
 2005 �سنة  اأواخــر  التحق  ثم  داخلي،  بنظام  ال�سريف 
باملدر�سة القراآنية االحمدية التجانية ن�سبة اىل موؤ�س�سها 
القراآن  حفظ  وبها  داخلي،  بنظام  ادرار  اوقــروت  مبدينة 
وبع�ص متون الفقه املالكي التي تعتمد يف التدري�ص هناك، 
ويف �سنة 2009  �سارك يف م�سابقة اثبات امل�ستوى وحت�سل 
على �سهادة الطور الرابع و�سهادة حفظ القراآن من معهد عني 

�سالح وبعدها تخرج من املدر�سة القراآنية �سنة 2012. 
وقد عمل كمتطوع يف م�سجد عثمان بن عفان بوالية ورقلة 
واإماما ومعلما للقراآن حتى �سنة 2014  التحق مبعهد �سيدى 
 2017 عقبة بوالية ب�سكرة لتكوين االأئمة ليتخرج �سنة 
بقرية  الوليد  بن  خالد  م�سجد  كاإمام  بالوظيفة  ويلتحق 

تاجموت بلدية �س�سار والية خن�سلة اإىل يومنا هذا. 

الإمام حممد احلبيب بن �سعاعة ب�س�سار 
م�سرية مع الكتاتيب والإمامة 

اأئمة الرحمن

�سميحة. ع

تدابري منزلية 

هذه الأع�ساب لعالج 
اآلم الظهر..

من ال�سطة حتى يحمر لون الفازلني او ت�ستخدم لدهان اجللد وا�سافة كمية خلطه مع فازلني اأو اإحدى الكرميات التي ال�سغري املدور احلار و�سحقه ناعما ثم فباإمكانـك �سراء فلفل احمر من النوع ت�ستطع احل�سول على هذا امل�ستح�سر يحتوي على مركب الكب�سا�سني واذا مل امل�ستح�سرات ي�سمى  Zostrix حيث التي ت�ستخدم الآالم الظهر، واحد هذه يوجد يف بع�ص امل�ستح�سرات ال�سيدالنية الكب�سا�سني )Capsaicin( والذي والفلفل االأحمر الذي يحتوي على مركب  منها اأ�سا�سا اال�سربين، اإىل جانب النعناع يحتوي �سلي�سالت طبيعة والتي ح�سر الذي ي�سمى اال�سربين الطبيعي حيث االأمل، كما يتم ا�ستخدام ال�سف�ساف الزيتون وميزج جيـدا ثم يدهن مكان ال�سابقة على ملء ملعقة كبرية من زيت قطرات قليلة من اي زيت النباتات البان والزعرت، والطريقة اأن ت�ساف وي�ستخدم لهذا الغر�ص: املرمية وح�سا ومن النباتات التي ي�ستخل�ص زيتها على هيئة م�ساج يف تخفيف االآالم، يتم عالج اآالم الظهر بالزيوت الطيارة 
الكرمي ثم يدهن مكان االأمل.

معاوية .�س



خام�صا: ا�صتمرار الوجود ال�صويف واثره يف اجلزائر 
اأثناء االحتالل الفرن�صي

على  ــا  ــزواي وال ال�سوفية  الــطــرق  تــاأثــري  ا�ستمر 
احتالل  بعد  باجلزائر  املناطق  كل  ويف  النا�ص،  عامة 
الطرق  هــذه  لتمكن  وذلـــك  لــلــجــزائــر،  الفرن�سيني 
رغم  وا�ستمرارها  ن�ساطها  على  احلفاظ  من  والزوايا 
كل  على  الق�ساء  وحماولة  الفرن�سي  العنف  �سرا�سة 
ا�سكال املقاومة، وذلك ب�سبب طبيعة الزوايا ونظامها-
بها  حتيط  كانت  التي  التامة  بال�سرية  يتميز  الــذي 
ن�ساط  من  بداخلها  يدور  وما  عنها  االأجنبي  يعلم  فال 
اال�ستعمار  ي�ستطع  فلم  ومريدها،  وطالبها  �سيوخها 
احلجاب  ذلــك  يخرق  اأن  و�سائل  من  ميتلكه  ما  رغــم 
اخلفي  الن�ساط  ذلــك  اأن  رغــم  ال�سرية،  من  الكثيف 
ولل�سباط  للم�سوؤولني  ال�ساغل  ال�سغل  كانهو  للزوايا 
املف�سلة  تقاريرهم  حوت  والذين  مبراقبتها،  املكلفني 

حتذيرات لالإدارة اال�ستعمارية من خماطر ها
"بالرغم  لينني":  "مار�سيل  الفرن�سي  املوؤرخ  يقول 
مت�سوفة،  دينية  �سبغة  ال�سوفية  الطرق  لهذه  اأن  من 
فاإنها كانت بالن�سبة لدورها االقت�سادي  واالجتماعي  
الغام�ص  نظامها  اأن  اإىل  باالإ�سافة  �سيا�سية،  اأحزابا 
الدرجة  مــن  �سرية  جمعية  جعلها  قــد  الت�ساعدي 
االأوىل، فقد نظمت حمالت دعائية �سرية حمكمة �سد 
الفرن�سيني بوا�سطة ات�ساالت خفية". وباخت�سار فاإن 
19 باجلزائر  معظم الثورات التي قامت خالل القرن 
كانت قد اأعدت ونظمت ونفذت بوحي من هذه الطرق 
ال�سوفية كما يذكر املفت�ص العام للبلديات يف اجلزائر 
اأوكتاف دو بون"، وهذا الطابع هو الذي �ساعدها على 

اال�ستمرار والنهو�ص مبهامها.
وظائف  من  الــزاويــة  به  تقوم  كانت  عما  وف�سالاً 
متعددة فاإنها كانت كذلك خمازن للكتب، ومن اأ�سهرها 
مكتبة زاوية الفيجيجي التي و�سفها ابن عبد ال�سالم 
بها،  الفيجيجي  اآل  اعتناء  اإىل  واأ�ــســار  النا�سري، 
وكانت  الكتب،  نفائ�ص  من  فيها  مبا  غريهم  ومباهاة 
تلميذه  اإىل  اآلت  التي  بوهران  الهواري  �سيدي  زاوية 
ومما  �سخمة.  مكتبة  على  حتتوي  التازي،  اإبراهيم 
ال�سك فيه اأن اال�ستعمار االإ�سباين قد انتهبها، واأكمل 

انتهابها اال�ستعمار الفرن�سي بعده.
الثعالبيعنايته  اإىل  ر�سالته  يف  الكفيف  ذكر  وقد 
مبكتبته وتدبري اأمر تهريبها خارج املنطقة احل�سرية 
كانت  بجاية  �سواطئ  الأن  االنتهاب  من  عليها  خوفااً 
لعائلة  وكانت  اآنئذ،  االإ�سبان  لهجمات  عر�سة  بدورها 
املخطوطات  بنفائ�ص  وغنية  �سخمة  مكتبة  الفكون 
الدينية  ثقافته  يف  )احلفيد(  الفكون  اعتماد  وكان 
وال�سوفية واالأدبية عليها كبريااً وكانت مكتبة الفكون 
اأثناء احلملة  االإح�ساء  م�سها  التي  املكتبات  من �سمن 

الفرن�سية على اجلزائر.
كما كانت مكتبة عبد الرحمن با�ص تارزي من اأ�سهر 
املكتبات بق�سنطينة اإذ ذكر تقرير االإح�ساء الفرن�سي 
الفقه  يف  جَلّها  خمطوط  خم�سمائة  عن  يزيد  ما  بها 
والدين، وح�سب هذا التقرير، فال تكاد تخلو زاوية اأو 

م�سجد من مكتبة.
الثقافة  ن�سر  على  املكتبات  هــذه  �ساعدت  ولقد 
الدينية يف اأو�ساط املريدين املرتددين على م�سائخها، 
للجزائريني  الثقايف  امل�ستوى  التقاريراأن  اأحد  ويذكر 

اأف�سل بكثري من م�ستوى  العثماين كان  العهد  نهاية  يف 
اأثناء  اجلــزائــر  يف  كانوا  الذين  الفرن�سيني  اجلنود 
قواد  من  �ساهد  �سهد  اإذ  بها،  العثمانيني  على  حملتهم 
اجلي�ص اال�ستعماري يومئذ اأن االأمية بني جنوده بلغت 
القراءة  على  القادرين  عدد  كان  وباملقابل   ،)%45(

اأعلى بكثري عند اجلزائريني.
انت�سرت  قد  كانت  باجلزائر  ال�سوفية  احلركة  اإن 
وراء  وكانت  العثمانيني،  جمــيء  قبل  القطر  بكامل 
بالت�سوف،والذي  امل�سوب  الروحي"  احل�ص  تكوين 
مظلته،  حتت  واالإمــارات  القبائل  �ستات  جمع  ا�ستطاع 
الغزو  اإزاء  واحــد  م�سريهم  اأن  ي�سعرون  كانوا  وبــه 
من  اأحيانااً،  وتناحرهم  تفرقهم  فرغم  لهم،  ال�سليبي 
اأجل تو�سيع نفوذهم واكت�سابهم ملزيد من االإقطاعات، 
"اجلهاد" يف �سبيل  اإال اأنهم �سرعان ما توحدهم كلمة 
يف  ال�سوفية  واأن  وحماه،  االإ�سالم  حرمة  عن  الــذود 
الغالب هم الذين كانوا يغذون تلك الوطنية الدينية"، 
وكانت  ال�سوفية"،  "�سلطة  عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  اأو 
هذه النزعة هي التي مكنت تلك الطرق ال�سوفية من 
مدى  اأي  فاإىل  املعتدين،  الغزاة  مقاومة  يف  امل�ساهمة 
�ساهمت تلك الزوايا يف الثورات املقاومة التي عرفتها 

اجلزائر؟

�صاد�صا: الثورات ال�صابقة على انتفا�صة 1961 
باالأورا�ش وم�صاركة الزاوية الرحمانية 

وفرع  امتداد،  هي  باجلزائر  الرحمانية  الزاوية 
تن�سب  التي  اخللوتي  الرحمانية  الطريقة  فروع  من 
اإىل موؤ�س�سها ال�سيخ اأبو عبد اهلل �سيدي حممد بن عبد 
رحل  حني  االأزهــري،  ــزواوي  ال القطجويل  الرحمان 
ال�سريعة  علم  حت�سيل  قا�سدا  م�سر  اإىل  وطنه  من 
�سامل  بــن  حممد  ال�سيخ  يــد  على  تتلمذ  واحلقيقة، 
من  قطجولة  يف  ا�ستقر  م�سر  من  عاد  وملا  احلفناوي، 
اأر�ص زواوة، ون�سر طريقته يف �سرق وو�سط البالد وبلغ 
عدد اأتباعها يف القرن التا�سع ع�سر للميالد زهاء مائة 
وخم�سون األفا.)7(واأ�سبح لهذه الطريقة وجود قوي 
يف املجتمع اجلزائري كما متكنت الطريقة الرحمانية 
من تاأطري االآالف من املريدين واالأتباع يف �سرق وو�سط 
وقامت  اجلزائر  الفرن�سيون  الغزاة  دخل  وملا  البالد، 
الفرن�سي  للوجود  راف�سة  وانتفا�سات  �سعبية  ثورات 
حا�سرا  الرحمانية  الطريقة  تاأثري  كان  اجلزائر  يف 
وبارزا من خالل م�ساركة اأتباع هذه الطريقة فيها اإن 
بالتواجد الفعلي والفردي واإن بالتواجد غري املبا�سر 
والتنويه  ــثــورات  ال لتلك  واملــعــنــوي  املـــادي  بالدعم 

بامل�ساركة فيها.
اأو  ثـــورة  كــل  يــبــاركــون  ــا  ــزواي ال �سيوخ  ــان  ك لقد 
ي�سارك  من  ويعدون  الفرن�سيني  الغزاة  �سد  انتفا�سة 
فيها باملجاهد ومن ميوت خاللها بال�سهيد، كما يعدون 
الذي  والن�سارى  الكفار  �سد  جــهــادا  املقاومة  تلك 
هجموا على اأر�ص االإ�سالم. ويف هذا ال�سدد كتب املوؤرخ 
اأتباع  م�ساركة  عن  تعاىل  اهلل  بوعزيزرحمه  يحيى 
هذه الطريقة يف اإحدى الثورات:" ولكن اأتباع ال�سيخ 
اإعالن  اإثــر  فعلى  االأيــدي،  مكتويف  يقفوا  مل  احلــداد 
مقدمي  من  جماعة  توجه  1871م  اأفريل  يف  اجلهاد 
اأحمد بن عبد  راأ�سهم  بلزمة وعلى  اإىل  زاوية �سدوق 
اهلل، ويخلف بن مرة حاملني معهم اأمر اإعالن اجلهاد؛ 

الرحمانيني  االإخوة  من  جماعة  احلركة  اإىل  فانظم 
باملنطقة من جماعة بن رحمون و�سليمان بن دروعي" 
ويقول :"وعلى كل حال فاإن حركة املقراين ما كانت 
لتقم وتنت�سر اإىل كل هذه اجلهات وت�سم اإليها ع�سرات 
االآلف من النا�ص، لوال قيام االإخوان الرحمانيني اإىل 
تكاد  ب�سورة  املعركة  خ�سم  يف  وارمتــاوؤهــم  جانبهم، 

تكون جماعية".
ــتــي اهــتــمــت بهذا  وتــ�ــســري مــعــظــم الـــدرا�ـــســـات ال
والروحي  الديني  للعامل  الكبري  التاأثري  اإىل  اجلانب 
الذي  االأ�سا�سي  الــدور  خالل  من  املقاومة،  حركة  يف  
الزاوية  ال�سوفية ممثلة يف  الدينية  املرجعية  لعبته 
الرحمانية  باخل�سو�ص يف قيادة املقاومة امل�سلحة �سد 
ع�سر  �سبعة  من  اأكرث  ا�ست�سهد  حيث  الفرن�سي،  املحتل 
باجلزائر  ا�سطاوايل  معركة  اأ�سوار  على  طالب  الف 
منطقة  مــن  الرحمانية  الطريقة  اتــبــاع  مــن  كلهم 

القبائل.
اللهرحمه  �سعد  القا�سم  اأبو  املوؤرخني  �سيخ  وي�سري 
واأي�سا  الرحمانية  الزوايا  دور  اإىل  اأي�سا  تعاىل  اهلل 
زاوية دردور ال�سنو�سية يف اإذكاء روح املقاومة ومقاومة 
ــص،  االأورا� ثــورة  يف  وقع  كما  الوطن  وحماية  الغزاة 
وال�سبغة الدينية التي متثلها، فيقول:" وعندما نقول 
ثورات فاإننا نعني ما نقول: فهي واإن كانت ثورة واحدة 
مت�سلة احللقات، اإال اأنها من حيث املكان والقيادة كانت 
واالأورا�ص،  واحل�سنة  البابور  جهات  فهناك  متعددة، 
يهان  اأن  اأبــو  واأ�ــســراف  مرابطني  بقيادة  كانت  وكلها 
الدين واأن تخ�سع راية اجلهاد". ويوؤكد االأ�ستاذ علي 
عزوي رحمه اهلل تعاىل الدور الديني  يف هذه الثورات 
التي  املــراجــع  وتــوؤكــد  املقاومة؛فيقول:"  وحــركــات 
يف  الرحمانية  الطريقة  م�سايخ  دور  باملو�سوع  اهتمت 
هذه الثورة ويق�سد ثورة االأورا�ص 1916م، وي�ستطرد 
هو  مبا  الظاهرة  هذه  نربط  يجعلنا  ما  وهذا  قوال:" 
التي  ال�سعبية  الثورات  لباقي  بالن�سبة  اأي�سا  معروف 
قادها اأو دعا اإليها رجال متدينيون يف االأورا�ص اأمثال 
بوزيان قائد ثورة الزعاط�سة 1848م وثورة ال�سادق 
بن  حممد  وثورة  1858م،  تيربما�سني  بزاوية  بلحاج 
عبد الرحمان جار اهلل، وثورة عر�ص التوابة وغريها 

."..

�صابعا: مكانة الزوايا ودورها الديني 
اهلها لت�صاهم يف كل الثورات

مرموقة  مكانة  اجلزائر  تــارخ  يف  الــزوايــا  تتبواأ 
النا�ص  حياة  يف  اأ�سا�سي  دور  لها  كان  فقد  املجتمع،  يف 
اأدرارا عديدة واأ�سا�سية يف حياة النا�ص  وكانت توؤدي 
الفرن�سي  االحــتــالل  واأثــنــاء  الرتكي  الــوجــود  خــالل 

للجزائر.
يف  الف�سل  الكلمة  �ساحبة  هي  الزوايا  كانت  لقد   
احلياة  جوانب  كل  تلبي  كانت  الأنها  املجتمع،  ق�سايا 
االإجتماعية؛ اإذ كان لها الدور الديني الروحي والدور 
واالقت�سادي،  االجتماعي  والدور  التعليمي،  الرتبوي 
ال�سعبية  والثورات  االنتفا�سات  يف  دورها  كان  ولذلك 
حا�سرا دائما كما ت�سري اإىل ذلك خمتلف امل�سادر التي 
اإبان  الديني  العامل  جانب  اأي  اجلانب،  هــذا  در�ست 
اأن  اإذ  للجزائر؛  االأجنبي  للغزو  ال�سعبية  املقاومات 

العامل الديني كان دائم احل�سور.

والتقارير  املــوؤرخــني  ب�سهادة  الــزوايــا  كانت  واإذا 
الفرن�سية ت�ساهم يف الدفع نحو املقاومة واجلهاد، فاإن 
ذلك يعود اإىل بثها للروح الدينية والوعي القومي لدى 
على  الفرن�سي  الوجود  اإىل  تنظر  كانت  فقد  اأتباعها، 
اأنه غزو ن�سراين، ووجوده هو وجود ديني م�سيحي، ال 

ميكن قبوله، والتعاي�ص معه.
1916م  ـــص  االأورا� انتفا�سة  اندلعت  ملا  ولذلك   
اعتربها م�سايخ الطريقة الرحمانية جهاد �سد الكفار 
�ساركوا  كما  اإليها،  االن�سمام  على  وحثوا  والن�سارى 
فيها بطريقة مبا�سرة، وقد ظهر ذلك جليا من خالل 
الكثري  باعتقال  الفرن�سي  االحــتــالل  �سلطات  قيام 
منهم وحماكمتهم وفر�ص االإقامة اجلربية عليهم بل 

ونفيهم ملدد طويلة.

ثامنا: م�صاركة �صيوخ الطريقة الرحمانية
 يف ثورة االأورا�ش 

ثورة  يف  الرحمانية  ــزاويــة  ال ح�سور  كــان  لقد 
الثورات،  من  �سبق  فيما  ال�ساأن  هو  كما  1916بارزا، 
ــك عــنــدمــا نــرجــع اإىل املـــدونـــات الــتــي اأرخـــت  ــذل ول
على  امل�ساركني  جند  االأخـــرية،  ـــص  االأورا� النتفا�سة 
النحو االآتي: ونخ�ص بالذكر هنا منطقة عني التوتة، 
مع االإ�سارة اإىل اأن كل مناطق االأورا�ص قد �ساركت يف 

هذه االنتفا�سة.
التوتة  عــني  ملنطقة  ممثال   : الــنــوي  بــن  حممد  ـ 
وميكن  ولــوطــايــة،  القنطرة  تيالطو  متليلي  وهــي 
 12 يوم  احلاكم  مقر  على  نفذه  الذي  الهجوم  اعتبار 
االنتفا�سة  يف  امل�ساركات  اأهــم  اأحــد  1912م  نوفمرب 
ال�سلطات  لدى  ثقل  من  التوتة  عني  منطقة  متثله  ملا 

اال�ستعمارية.
ـ ال�سيخ حممد بلوذيني: مقدم الطريقة الرحمانية 
ب�سقانة، وهو ح�سب بع�ص امل�سادر امل�سوؤو ل عن الكمني 

الذي وقع لتخلي�ص عدد من املجندين قرب �سقانة.
جبل  منطقة  على  ثــار  ــذي  ال  : مو�سى  اأو  عمر  ـ 
يجهر  وقــد  املـــاء،  ووادي  ومــروانــة  م�ستاوةو�سلعلع 

مبقولة اجلهاد ويدعو اإىل طرد الفرن�سيني م البالد.
ـ امل�سعود بن زملاط: وهو الثائر ال�سجاع الذي نادى 
يحر�ص  كان  اأري�ص،  منطقة  يف  علنا  فرن�سا  مبحاربة 

على التمرد ورف�ص التجنيد .
ميثل  �سلطان  اأوالد  �سيوخ  اأحد  بوهنتالة:  اأحمد  ـ 
اأوالد عوف يف وقته وي�ساركه يف هذا التوجه املعادي 

للوجود الفرن�سي .
ت�سفه  الذي  رحماين:  ال�سعيد  بن  حممد  ال�سيخ  ـ 
الرحمانية  الــزاويــة  مبــقــدم  الفرن�سيني  كــتــابــات 
مب�ستةكنزرية كما ورد يف كتاب روبراأاجرون، وقد مت 
اعتقاله وحماكمته ونفيه اإىل غرب اجلزائر مدة اأربع 

�سنوات عقب 
انتفا�سة االأورا�ص هذه.

كان  �سلطان  اأوالد  �سيوخ  اأحــد  حممد:  بورا�سي  ـ 
ال�سيوخ  باقي  مع  �ساهم  فقد  تاك�سالنت،  ميثل منطقة 

يف دعم االنتفا�سة وم�ساندتها.
بوزيدي  ال�سيخ  ذكر  اأي�سا  وميكن  حممد:  بوزيد  ـ 
حممد بن طالب من �سريانة فقد كان له ح�سور يف هذه 
واملر�سدين يف هذه  ال�سيوخ  �سائر  مع  ف�ساهم  املرحلة  

احلركة املباركة.
ولعل اأهم ما يالحظ على هذه امل�ساهمات اأنها تعرب 
عن مدى التحام هوؤالء مع املواطنني وم�ساركتهم لهم يف 
حمنهم، وم�ساندة مطالبهم امل�سروعة، يف تلك املرحلة 
املقاومة هو  وروح  الثورة  يكن فكر  التي مل  الع�سيبة؛ 
االأفكار  ظهرت  فقد  قبل،  من  االأمــر  كان  كما  ال�سائد 
طريق  عن  ال�سيا�سي،  الن�سال  ــاة  ودع االإ�سالحية، 

اجلمعيات واالأحزاب واجلزائر الوطنية.
اخلامتة 

حاولت  التي  املخت�سرة  الــورقــة  هــذه  ختام  يف    
املرابطية  احلركة  تاريخ  جوانب  بع�ص  عند  الوقوف 
ومــدى  بــالــتــ�ــســوف،  املــنــاطــق  بع�ص  تــعــرف يف  الــتــي 
خالل  اجلــزائــري،  االجتماعي  الن�سيج  يف  ح�سورها 
والفرن�سي،  الرتكي  وباخل�سو�ص  ال�سابقة  احلقب 

ن�ستطيع القول :
ال�سابقة  ــورات  ــث ال يف  احلــركــة  ــذة  ه تــاأثــري  اإن   
�سد  ال�سعب  بها  قام  التي  االنتفا�سات  يف  وم�ساهمتها 
الغزو، و�سد الظلم و القهر الذي كان ي�سلط عليه كان 

حا�سرا مع اختالف يف القوة وتفاوت يف ال�سدة.
معظم  وقــوف  هو  واجلــامــع  امل�سرتك  العامل  واأن 
اإىل  القراآنية  والكتاتيب  والــزوايــا  الطرق  م�سايخ 
ومقارعة  الــغــزاة  مقاومة  يف  واالأمـــة،  ال�سعب  �سف 
التي  املتعددة  امل�سادر  ت�سري  كما  الح�سنا  العدو؛فقد 
وارتباطها  االجتماعي  جتذرها  احلركة،  لهذه  اأرخت 
وانحيازها  لل�سعب  والثقافية  االجتماعية  باحلياة 
�سد  مواقفه  وم�ساندة  والثقايف،  الديني  موروثه  نحو 
احلكم  �سد  تثور  الزوايا  بداأت  والعدوان،فقد  الظلم 
العثماين، عندما انحرف عن خطه االأول، ووقفت �سد 
الوجود الفرن�سي يف اجلزائر واعتربته غزوا �سليبيا 
ن�سرانيا، وامتدادا للحمالت العدوانية ال�سابقة، وهذا 
اأمر بدهي ومنطقي الأن �سيوخ هذه املدار�ص القراآنية، 
ورواد الطرق ال�سوفية هم من ال�سعب ويعي�سون يوميا 

اآالمه ومعاناته من الغزاة املحتلني.
مرة   1916 االأورا�ـــــص  انتفا�سة  برهنت  وقــد 
دعم  يف  ال�سوفية  الدينية  احلركة  دور  عن  اأخــرى 
االأجنبي  الغزو  �سد  ال�سعبية   االنتفا�سات  م�ساندة 

وباخل�سو�ص الفرن�سي.

تعد الثورات والنتفا�سات ال�سعبية يف اجلزائر �سد ال�ستعمار الفرن�سي، تعبريا مل ينقطع عن رف�س 
الو�ساية والظلم والقهر، بالرغم من الو�سائل امل�ستعملة والتي ل تقا�س مبا كانت متتلكه الإمرباطورية 

الفرن�سية، بالرغم اأنها كانت تنتهي بالف�سل، ال ان ال�سعب اجلزائري مل يتوقف عن التعبري كل مرة، ويف 
خمتلف جهات الوطن عن الوقوف اأمام الظلم امل�سلط عليه، بل كان يكت�سب من هذه املنا�سبات جتربة يف 

التنظيم والكفاح.

حترير: اأ.د. ح�سني قادري
امل�ساركون: اأ. بلقا�سم وزاين ـ اأ.د. ح�سني قادري ـ اأ.د. يو�سف بن يزة ـ اأ.د. 
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بت�سوية  �سطيف  وفــاق  اإدارة  وعــدت 
العبو  بها  يدين  التي  العالقة  املنح 
اقــرب وقت ممكن يف  الفريق وهــذا يف 
قبل  الالعبني  حتفيز  هدفها  خطوة 
املباراة املنتظرة هذا االأربعاء اأمام اأهلي 
بنغازي الليبي يف اإطار كاأ�ص الكاف، كما 
تدر�ص اإدارة الوفاق رفع منحة التاأهل 
املناف�سة  من  النهائي  ربــع  ــدور  ال اإىل 
القارية من اأجل حتفيز الالعبني على 
وعلمنا  املباراة،  هذه  يف  الفوز  حتقيق 
التجارية  لل�سركة  الــعــام  املــديــر  اأن 
للوفاق فهد حلفاية ر�سد منحة بقيمة 
حال  يف  لالعبني  �سنتيم  مليون   30
اإىل  التاأهل  حتقيق 

الدور القادم من هذه املناف�سة، علما اأن 
منحة  عن  �سابق  وقت  يف  دار  احلديث 
50 مليون �سنتيم لكل العب  ت�سل اإىل 

يف حال حتقيق التاأهل.
وتخو�ص ت�سكيلة الوفاق ع�سية اليوم 
اآخر ح�سة تدريبية قبل مباراة هذا 
االأربعاء، ومت تقدمي موعد التدريبات 
بالتدرب  للمناف�ص  ال�سماح  اأجل  من 
اأن  علما  املــبــاراة،  توقيت  نف�ص  يف 
تدريبات الوفاق 

لعوايف،  غ�سة،  الرباعي  اإكتفاء  عرفت 
لعريبي وبياز بالتدرب على اإنفراد وهو 
يف  غ�سة  م�ساركة  يجعل  الــذي  ــر  االأم
لقاء اأهلي بنغازي من البداية م�ستبعدا 
اإندماج الالعب يف التدريبات  يف تاأخر 

اجلماعية.
الليبي  بــنــغــازي  ــي  اأهــل وفـــد  ــل  وو�ــس
حت�سبا  الوطن  اأر�ــص  اإىل  االأم�ص  نهار 
على  ــاء  ــع االأرب هــذا  الــوفــاق  ملواجهة 
بداية   1945 ماي   08 ملعب  اأر�سية 

اإختيار  العا�سرة ليال، ومت  ال�ساعة  من 
وفد  اإقــامــة  اأجـــل  مــن  �سطيف  فــنــدق 
وفد  اأن  ــني  ح يف  املــنــافــ�ــص،  الــفــريــق 
املودة"  "تاج  فندق  يف  �سيقيم  الوفاق 
ليلة املباراة القارية، بينما مت اإختيار 
الر�سميني،  الإقــامــة  "اأزديف"  فندق 
االإجتماع  عقد  يتم  منف�سل  �سياق  ويف 
الوفاق  بني  باملباراة  اخلا�ص  التقني 
توقيت  يف  اليوم  نهار  بنغازي  واأهلي 
اأن  املنتظر  ــن  وم مــ�ــســاءا،  ال�ساد�سة 
بالبذلة  الغد  مباراة  الوفاق  يخو�ص 

الر�سمية املعتادة.
الوفاق  اأن�سار  من  الع�سرات  وتواجد 
اأمام ملعب 08 ماي 1945 على هام�ص 
حاول  حيث  اأم�ص  اأول  �سهرة  تدريبات 
امللعب  مــدرجــات  اإىل  الــدخــول  ــوؤالء  ه
اإال اأنه مت حرمانهم من الدخول ب�سبب 
املقابل  ويف  الــوقــائــيــة،  االإجـــــراءات 
حتفيز  على  احلا�سرون  االأن�سار  اأ�سر 
النارية  واالألعاب  بالهتافات  الت�سكيلة 
اأهلي  مباراة  يف  الفوز  حتقيق  اأجل  من 

بنغازي.

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

اأمري رامز. ج

بدري.ع

مولودية باتنة

احتاد خن�شلة

مولودية العلمة

جنم بوعقال  

وفاق �شطيف

العاي�ص. �ص

اأمري رامز. ج
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فاروق  املدرب  منحها  التي  الق�سرية  الراحة  بعد 
اأمام  املا�سية  املــبــاراة  عقب  لالعبني  اجلنحاوي 
احلكيم  عبد  القائد  زمــالء  عاد  اخلــروب  جمعية 
ح�سة  ميز  ومــا  التح�سريات  ـــواء  اأج اإىل  �سامر 
الالعبني  جلــل  العالية  املــعــنــويــات  اال�ستئناف 
الهدف  "الي�سكا" بف�سل  اأمام  امل�ستحق  الفوز  عقب 
وراء  كان  الذي  �سفيان  بايزيد  املهاجم  من  الرائع 
جعل  ما  وهو  اخلروب  من  الثالث  بالنقاط  العودة 
اخلام�ص  املتقدم  املركز  على  يحافظون  اخلنا�سلة 
يف الرتتيب العام مبجموع 21 نقطة ويراقبون يف 
ال�سابق عن قرب وبعد النتيجة اجليدة التي عاد 
بها اأ�سبال اجلنحاوي من اخلروب اأعادت الثقة اإىل 
اأن�سار الكحلة والبي�ساء الذين تنف�سوا ال�سعداء ال 
اأمام  املتتاليني داخل القواعد  �سيما بعد التعرثين 

كال من مولودية العلمة و�سباب باتنة.
فريقه  اأن  اأكـــد  اجلــنــحــاوي  املـــدرب  جهته  ومــن 
ي�ستحق مرتبة اأح�سن من هذه االآن بكثري لوال بع�ص 
التعرثات معرتفا اأن كرة القدم معروفة باملفاجاآت 
ورغم هذا اأكد اأن فريقه �سريفع التحدي وحتقيق 

احتالل  اأجــل  من  اجلــوالت  قــادم  يف  اأف�سل  نتائج 
البقاء مبكرا تفاديا الأي  مرتبة م�سرفة وحتقيق 
طارئ اأو اأي ح�سابات ،وعلى �سعيد اآخر حتدث علة 
ال�سبت حينما يواجه االحتاد  املقبلة هذا  املباراة 
حمام  ال�سهيد  مبلعب  عنابة  احتاد  الرتتيب  رائد 
طابعها  ولها  �سعبة  اللقاءات  كل  وح�سبه  عمار 
موؤكدا يف معر�ص �سياق حديثه اأن فريقه لن يفرط 
اأي نقطة داخل دياره من هنا و�ساعدا  يف ت�سييع 

الأنه يدرك وزن كل نقطة ما ت�ساويه .
احلفيظ  عبد  حقا�ص  املــدافــع  زمــالء  جهتهم  من 
واعون بحجم امل�سوؤولية التي تنتظرهم اأمام فريق 
اأي�سا  الفني  الطاقم  ولــذا  الزعامة  كر�سي  يحتل 
الثالث  النقاط  وك�سب  للحفاظ  كثريا  حفزهم 
مباراة  �سيدخلون  الالعبني  اأن  الكوالي�ص  يف  ويدور 
لالقرتاب  غريه  وال  الفوز  و�سعار  بنية  بونة  اأبناء 
اأكرث نحو املقدمة واللعب يف قادم اجلوالت باأريحية 
اإدارة  �سطرته  الــذي  الهدف  �سمان  اأجــل  من  اأكــرث 
الرئي�ص وليد بوكرومة وهو حتقيق البقاء يف ق�سم 

الرابطة الثانية ملو�سم اآخر.

ــــــــــــرتف  اع
مـــــدرب مـــدرب 
العلمة  مــولــوديــة 
اأن  لـــكـــنـــاوي  ـــذيـــر  ن
النتائج املحققة يف بداية 
البطولة  من  العودة  مرحلة 
اأن الفريق  تبقى خميبة خا�سة 
الديار  اأهدر نقطتني ثمينتني داخل 
نادي  اأمـــام  الفارطة  اجلــولــة  لقاء  يف 
اأمام  تاجنانت  يف  الهزمية  عن  ف�سال  التالغمة 
ال�سدد:  هــذا  يف  لكناوي  وقــال  املحلي،  الــدفــاع 
البطولة،  من  الثاين  ال�سطر  يف  خميبة  "النتائج 
يف  خا�سة  موفقة  البداية  تكون  اأن  نتمنى  كنا 

يف  املحققة  بالنتائج  مت�سل  �سياق  ويف  ملعبنا"، 
حت�سيل  يعتربها  لكناوي  ــاإن  ف اجلـــاري  املو�سم 
الفريق  عا�سها  التي  للظروف  بالنظر  حا�سل 
االإداري  اجلانب  يف  ح�سلت  التي  وال�سراعات 
يعلم  واخلــا�ــص  "العام  مو�سحا:  لكناوي  وقــال 
الفريق  على  لالإ�سراف  فيها  جئت  التي  الظروف 

وال اأتهرب من امل�سوؤولية".
عن نظرته للمباريات القادمة فاإن امل�سوؤول االأول 
ال  الت�سكيلة  اأن  يرى  للبابية  الفني  اجلهاز  عن 
متلك خيار اأخر غري العودة اإىل �سكة االإنت�سارات 
بطولة  يف  البقاء  وهــو  امل�سطر  الهدف  لتحقيق 
الق�سم الثاين، وقال لكناوي حول هذه النقطة: 
"ال منلك خيار اأخر يف الوقت الراهن واالأهم هو 

ترك الفريق يف مكانته، والبد من العمل، كما البد 
من ت�سافر جهود اجلميع، ومن جانبي �ساأبذل كل 

ما يف و�سعي من حتقيق هذا الهدف".
نادي  اأمــام  املقابلة  نهاية  يف  نرفزته  عن  اأمــا 
من  غ�سبه  اإىل  لكناوي  اأرجعها  فقد  التالغمة 
املتناول  يف  فــوز  واإهـــدار  الالعبني  بع�ص  مــردود 
يف  اأكــرث  يتقدم  الفريق  يجعل  اأن  �ساأنه  من  كان 
بالنظر  مترنفزا  :"كنت  لكناوي  وقال  الرتتيب، 
ملا ح�سل يف هذا اللقاء الأن املباراة كان ينبغي اأن 
اأربعة اأهداف  اأو  تنتهي يف ال�سوط االأول بثالثة 
علينا  االأمــور  اإنقلبت  بعدها  ومــن  �سفر،  مقابل 
التعديل  اأجــل  من  وجنــري  منهزمني  واأ�سبحنا 

واحل�سول على نقطة مبلعبنا".

اإدارة  تــو�ــســلــت 
جنـــــم بـــوعـــقـــال 
الرئي�ص  بــقــيــادة 
الربعي  بن  ر�سيد 
مع  �سريع  التفاق 
الباتني  املـــــدرب 
ــاب  جـــمـــال بـــن ج
ــــيــــقــــود  ل اهلل 
الفنية  العار�سة 
مرحلة  يف  للفريق 
االإياب معو�سا �سي 

بركات الذي غادر الفريق دون �سابق اإنذار قبل 
اإدارة النجم  خرجة احتاد برهوم، وبهذا تكون 
اأرقتها  التي  الفنية  العار�سة  �سفحة  طوت  قد 
�سهد  والـــذي  بــرهــوم  احتــاد  �سد  لقاء  اآخــر  يف 
تنقل النجم اإىل م�سيلة من دون مدرب مما �سبب 

هزمية بنتيجة هدفني لهدف واحد.
املـــدرب ال�سابق  هــذا وبــاحلــديــث عــن مــغــادرة 
رمى  فاإنه  النجم  بيت  من  مقرب  م�سدر  وح�سب 
املن�سفة الأ�سباب تبقى جمهولة كما انه مل يو�سح 
لالإدارة اأ�سباب ا�ستقالته من من�سبه، لتجد اإدارة 
مبدرب  اال�ستنجاد  حتمية  اأمــام  نف�سها  النجم 
بن  جمال  على  وا�ستقرت  الفريق  خبايا  يعرف 
وكذا  النجم  درب  وان  له  �سبق  الذي  اهلل  جاب 
الذين  الالعبني  من  العديد  تدريب  على  اأ�سرف 

يحملون األوان الكتيبة ال�سفراء.
اهلل  جــاب  بن  جمال  اجلديد  املــدرب  واأ�ــســرف 

عـــ�ـــســـيـــة اأمـــ�ـــص 
اأول  عــلــى  االأول 
تدريبية  ح�سة 
فيها  اجــتــمــع  لـــه 
ـــني  ـــب ـــالع مـــــن ال
مطوال  وحتــدثــوا 
ــد من  ــدي ــع عـــن ال
ــي  ــت ـــاط ال ـــق ـــن ال
تــخــ�ــص اجلــانــب 
مبا  وتتعلق  الفني 
عمر  مـــن  تــبــقــى 

البطولة ومرحلة االإياب.
التدريبية  احل�سة  عرفت  ال�سياق،  ذات  ويف 
ب�سبب  وهذا  الالعبني  من  العديد  غياب  للنجم 
االإ�سابة التي تالحق العبي النجم، كما �سهدت 
احلــ�ــســة الــتــدريــبــيــة اجــتــمــاع رئــيــ�ــص الــنــادي 
رفقاء  حمفزا  عديدة  مل�سائل  وتطرق  بالعبيه 
ت�سريف  ب�سرورة  مطالبا  وكــذا  ميهوبي  حممد 
عليها  املتفق  االأهـــداف  لتحقيق  الفريق  األــوان 

و�سمان البقاء.
الذهاب  مرحلة  اأنهى  النجم  اأن  بالذكر  جدير 
من  جمعها  نقاط   7 بر�سيد  اخلام�ص  املركز  يف 
اأ�سل فوزين وتعادل وبهذا يبقى الفريق مطالب 
االإيـــاب  مرحلة  يف  ايجابية  نتائج  بتحقيق 
وحتقيق  الرتتيب  مقدمة  نحو  الزحف  ملوا�سلة 
البقاء  �سمان  يف  يتمثل  الــذي  امل�سطر  الهدف 

باأريحية.

يوا�سل فريق جمعية عني مليلة حت�سرياته 
ـــوؤاد �سيحة  ـــدرب اجلــديــد ف حتــت قــيــادة امل
حيث  مرتفعة  ومبعنويات  جيدة  ــواء  اأج يف 
مرحلة  لــدخــول  املليلية  الت�سكيلة  تتاأهب 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  عمر  من  ــاب  االإي
االأوىل بقوة، وي�سعى املدرب اجلديد الإي�سال 
يف  بقوة  للدخول  التامة  للجاهزية  العبيه 

غمار املناف�سة.
ا�ستجابة  التدريبي  برناجمه  والقــى  هــذا 
�سريعة من الالعبني الذين جتاوبوا مع عمله 
املــدرب  ويفكر  العمل،  ــرية  وت رفــع  انــه  رغــم 
اجلديد فوؤاد �سيحة يف برجمة مقابلة ودية 
باعتباره  العبيه  م�ستوى  على  اكرث  للوقوف 
واحدة  مقابلة  يف  اجلمعية  على  اأ�سرف  انه 
حل�ساب  داي  ح�سني  ن�سر  �سد  وكانت  فقط 
الرابطة  كاأ�ص  مناف�سة  من  التمهيدي  الــدور 
والتي �سهدت انهيار اجلمعية برباعية كاملة.

بن  �سداد  بقيادة  اجلمعية  ادارة  جهتها  من 
ال�سالحيات  كل  منحة  عمراين  ومليك  �سيد 
جميع  مع  ب�سرامة  للت�سرف  �سيحة  للمدرب 
العمل،  على  ت�ساعد  اجواء  لفر�ص  الالعبني 
كل  بتوفري  وعـــدت  �سيد  بــن  ادارة  ان  كما 
يف  والعمل  اجليد  للتح�سري  املالئمة  الظروف 
اح�سن االأحوال لل�سري بالفريق نحو بر االأمان 

يف مرحلة االياب من البطولة.

الإدارة تعد بت�سوية املنح العالقة.. و30 مليوناجلمعية العامة ال�ستثنائية توؤجل..!
 مقابل التاأهل القاري

لكناوي: "النتائج خميبة يف ال�سطر الثاين 
من البطولة، ول اأتهرب من امل�سوؤولية"

ل�سام توا�سل 
حت�سرياتها و�سيحة 
يرفع وترية العمل 

�سي بركات يرمي املن�سفة وبن جاب اهلل 
مدربا جديدا للنجم 

ــات مبــعــنــويــات  ــب ــدري ــت ــل ــف ل ــاأن ــت ــس ا�
بونة ــاء  ــن اأب ملوقعة  تــاأهــبــا  عــالــيــة.. 

العامة  اجلمعية  تــاأجــلــت 
لفريق  ــتــثــنــائــيــة  اال�ــس

والتي  باتنة  مولودية 
اأن  مـــربجمـــة  كـــانـــت 
اأمــ�ــص  ع�سية  تــعــقــد 
املحا�سرات  بــقــاعــة 
الريا�سي  بــالــقــطــب 

ك�سيدة،  بحي  الثقايف 
مديرية  ممــثــل  وحــ�ــســب 

عدم  فــاإن  والريا�سة  ال�سباب 
اكتمال الن�ساب القانوين وكذا الظروف 

اجلمعية  عقد  دون  حــالــة  مالئمة  الــغــري 
مغادرة  اإىل  اإ�سافة  اال�ستثنائية  العامة 

املح�سر الق�سائي.
ومبا�سرة مع اإعالن تاأجيل اجلمعية العامة 
اجلمعية  اأع�ساء  من  البع�ص  ثائرة  ثــارت 
الذين  االأنــ�ــســار  مــن  البع�ص  وكــذا  العامة 
ببلوغ  الن�ساب قانوين  ان  ح�سروا، معتربين 
عدد احلا�سرين من اأع�ساء اجلمعية العامة 

ح�سبهم. ع�سو   45
قد  باتنة  مولوديـة  فريق  اأن�سـار  ــان  وك
عبد  مبلعب  االول  ام�ص  ع�سيـة  اجتمعوا 
من  الــعــديــد  يف   للبحث  �ــســـــاوي،  اللطيف 

امل�سائل التي تخ�ص الفريق الذي يعـاين 
ويتخبط يف جحيم موؤخرة الرتتيب 

ــب املــجــمــوعــة  ــي ــرت ــم ت ــل ـــن �ــس م
ال�سرقية لبطولة الق�سم الثاين 
البوبيـة  حمبي  وبحث  هـــواة، 

ــاع عـــن احلــلــول  ــمـــ ـــالل االجــت خ
قبل  انقاذه  ميكن  ما  النقاذ  الالزمة 

فوات االآوان، وطالب االأن�سـار ب�سرورة 
لو�سعية  ا�ستعجالية  حــلــول  اإيــجـــــاد 

الفريق خا�سة بعد اأن اأعلـن املكتب امل�سري 
احلايل بقيـادة زيدان اال�ستقالـة نهائيـا من 

على راأ�ص اإدارة املولودية.
تداولها  التي  املــقــرتحــات  ابــرز  ومــن  هــذا 
ت�سكيل جمل�ص  بينهما  فيما  املولودية  ان�سار 
عمر  مــن  تبقى  فيما  الــفــريــق  يــقــود  م�سري 

القانونية،  لالجال  وفقا  البطولة 
"الديريكتوار"  هذا  ي�سرف  اذ 
اإىل  الـــنـــادي  ت�سيري  عــلــى 
لرئي�ص  املهام  ت�سليم  غاية 

جديد يقود النادي.
وعلى �سعيد اآخر وبعد ان 
مت رفع احلجز عن الر�سيد 
اكد  اأمــ�ــص  للفريق  البنكي 
من  ومــقــرب  مطلع  جــد  م�سدر 
الرئي�ص ال�سابق عزالدين زعطوط 
القانونية  اإجراءاته  �سرع يف  االآخر  اأن هذا 
يدين  باعتباره  اأي�سا  الر�سيد  عن  حجز  و 
�سنتيم  مليون  و200  ماليري   8 بـــ  للنادي 
الر�سيد  للتوا�سل ازمة الديون واحلجز عن 

البنكي.

يراهن مدرب جمعية اخلروب م�صطفى �صبع على تدارك التعر امل�صجل يف اجلولة

 الفارطة اأمام اإحتاد خن�صلة داخل الديار من خالل العودة بنقاط الفوز من اخلرجة

 التي تنتظر الفريق هذا ال�صبت اإىل تاجنانت ملواجهة الدفاع املحلي الذي يعاين من تراجع

 رهيب يف النتائج، ويف نظر �صبع فاإن التعر ال�صابق لن يوؤثر على الت�صكيلة التي تراهن 

على اإ�صتغالل الفر�صة يف اجلولتني القادمتني من اأجل اخلروج من منطقة اخلطر خا�صة اأن 

الفريق �صيواجه اأندية تتناف�س على ال�صقوط.

وتعقدت و�صعية اجلمعية يف الرتتيب العام للبطولة حيث تراجع الفريق اإىل 

ال�صف العا�صر بر�صيد 12 نقطة وبفارق 04 نقاط عن متذيل الرتتيب، وهذا 

يف الوقت الذي تراهن فيه اإدارة اجلمعية بقيادة الرئي�س زوبري عريبي 

على اإنقاذ الفريق من �صبح ال�صقوط من خالل توفري كل الإمكانيات 

الالزمة للت�صكيلة خ�صو�صا مع الدعم املقدم من طرف 
ال�صلطات املحلية.

نقاط  على  "�سبع" يراهن 

تاجنانت والعلمة للهروب من 

منطقة اخلطر

عبد الهادي. ب

جمعية اخلروب

جمعية عني مليلة 
فيما يفكر املدرب يف لقاء ودي..
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حفيظة. ب

عبد الهادي.ب  

"�شك�شوكة" الت�شريعيات 
بال طماطم...

لت�ستعجل  ال�ساعة  دقــات  تت�سارع 
التي  الت�سريعية  االنتخابات  موعد 
اأحوالها،لتفتح  وتبدلت  حلتها  تغريت 
لهذا  املرت�سحني  اأمـــام  وا�سعا  الــبــاب 
املوعد الهام باأن يكون لهم حظ اأوفر 
لتتحول  وال�سطب،  االختيار  بطريقة 
من  و�سراع  مزاحمة  اإىل  مناف�سة  من 
اجلماعة  عمل  وت�سقط  الظهور  اأجل 
داخل القائمة الذي كان من قبل ي�سبه 
عمل فريق كرة القدم اإىل عمل فردي 
يحاول فيه كل عن�سر التفوق والفوز 
ببع�ص  دفــع  ما  القبة،  حتت  بكر�سي 
�سد  التحالف  اإىل  احلــرة  الــقــوائــم 
ك�سب قوة  اأجل  من  القوائم احلزبية 
الرت�سح وعدد االأ�سوات، فيتم حتديد 
الفائز يف ظل املناف�سة داخل القائمة 

الواحدة ح�سب ن�سبة اختياره.
هذه  مــن  الــهــدف  عــن  النظر  فبغ�ص 
جمملها  يف  تتمحور  التي  التغيريات 
امل�ساركة  دميقراطية  حول  وظاهرها 
وكثرية  كبرية  فر�ص  ومنح  واالختيار 
للظفر  ال�سباق  هــذا  يف  للمرت�سحني 
بالكرا�سي، فقد حتول العمل اجلماعي 
عمل  اإىل  الــواحــدة  القائمة  ــل  داخ
نف�سه  عن  يبحث  مرت�سح  وكل  فــردي 
التي  الدعم  روح  لتغيب  فيها  وا�سمه 
الفرد،  اأجـــل  مــن  اجلــمــاعــة  تبديها 
مثلما كان يت�سح يف القوائم ال�سابقة، 
وقد  ا�ستعاال  املناف�سة  نار  تزيد  وهنا 
كل  يف  داخلية  م�سارعة  اإىل  تتحول 
موحدا  واحـــدا  ا�سما  حتمل  قائمة 
لينزلق  متعددة،  خمتلفة  واأهــدافــا 
�سراع  بعيد  حــد  اإىل  وي�سبه  االأمـــر 
على  بينهم  الــواحــد  الفريق  العبي 
�سربة جزاء ل�سالح فريقهم تك�سبهم 
الذي  االحتـــاد  وتخ�سرهم  ال�سهرة 
غالبا ما يالزم هذا النوع من الريا�سات 

التي تكر�ص روح اجلماعة .
اجلــزائــري  املطبخ  اإىل  جلــاأنــا  واإن 
ــغ   ــل االأب الت�سبيه  مــنــه  واقــتــبــ�ــســنــا 
"ال�سك�سوكة"  طبق  ف�سيكون  للق�سية 
الأن  طماطم  بال  لكن  لذلك،  االأقــرب 
هذا الطبق يف الواقع يجمع بني عدة 
واالأ�سكال  االألـــوان  خمتلفة  خ�سار 
من  ويتمكن  والــ�ــســعــرات  والــنــكــهــات 
مميزا  طعما  متنحها  بــقــوة  مزجها 
عن  خمتلفة  جتعلها  مميزة  ومكانة 
�سابق عدها لكنها تفقد هذه القوة يف 
التالحم اإذا ما نق�ست مادة هي االأهم 
التنافر  اإىل  لتعود  الطماطم،  وهــي 
املغزى  ويبطل  جديد،  من  والتناحر 
وتف�سل  الطبق  ويف�سل  جمعها  مــن 
الطماطم  غياب  ظل  يف  ميزته  معه 
ت�سهد  ــوم  ــي ال املــــادة  هـــذه  اأن  علما 
ارتفاعا يف اأ�سعارها بالتزامن مع �سهر 
مثلما  اأطباقنا  من  لت�سقط  الرحمة 
مناف�سة  من  التالحم  ميزة  �سقطت 

الت�سريعيات و�سط "الزحمة".
نوارةبوبري

اخلريرم�ضــــــــــــــان
توزيع 120 وجبة يومية على م�شتعملي الطرقات بعني التوتة 

عائلة الطفل اأ�شيل تنا�شد رئي�س اجلمهورية 
للح�شول على رخ�شة اخلروج 

اجلمعية الوطنية للعمل التطوعي تتجند الإفطار عابري ال�سبيل 

بهدف اإجراء العملية اجلراحية ب�سكل ا�ستعجايل

و�سط تعايل نداءات املر�سى والعاجزين وذوي االحتياجات اخلا�سة

بكبار  اخلــا�ــســة  احلــفــا�ــســات  وبــاتــت 
ومطلبا  ــدا،  ج مهمة  والبالغني  ال�سن 
�سروريا ملحتاجيها من املر�سى والق�سر، 
التحرك،  يف  اأكــرب  راحــة  مينحهم  مبا 
وحماية و�سرتا لهم يف ق�ساء حاجاتهم 
البيولوجية، وكذا م�ساِعدة ملن يرافقهم 
من  الكثري  اأين ت�سطر  ب�سوؤونهم،  ويهتم 
واالأعمار  احلاجات  خمتلف  يف  الفئات 
اإىل ا�ستعمالها، على غرار املر�سى الذين 
القدرة  وعــدم  البول  �سل�ص  من  يعانون 
باأمرا�ص  امل�سابني  بــه،  التحكم  على 
معينة كالربو�ستات، املقعدين وامل�سابني 
وغري  دماغية،  بجلطات  اأو  بــاخلــرف 
الفرا�ص،  من  التحرك  على  القادرين 
ذوي  اأو  غــيــبــوبــة  يف  دخــلــوا  مــن  اأو 

االحتياجات اخلا�سة.
والدائم  املكثف  ال�ستخدامهم  ونظرا 
لتوفرها  يحتاجون  فاإنهم  للحفاظات، 
على  املتع�سر  ــر  االأم وهــو  ــم،  دائ ب�سكل 
الفقرية  واالأ�ــســر  العائالت  من  الكثري 
تلجاأ  ــا  م غــالــبــا  ــي  ــت وال واملــحــتــاجــة، 
هذه  عــلــى  للح�سول  اجلــمــعــيــات  اإىل 
املرتفع  �سعرها  مع  خا�سة  احلفا�سات، 
حيث  اقتنائها  على  وعجزهم  ما،  نوعا 
وحدات   10 ذات  الرزمة  �سعر  يــرتاوح 
يجعل  مــا  و1100دج،   800 بــني  ــا  م
هــذه االأخــــرية عــنــوانــا دائــمــا للطلب 
اجلمعيات  قبل  مــن  بها،  واال�ستغاثة 
واملح�سنني،  اخلري  اأهــل  جتاه  اخلريية 
اأو  مبا�سرة  بها  الت�سدق  اأو  بالتربع 
عليها  الــقــائــمــون  ليتكفل  بــاأثــمــانــهــا 
واإن  ملحتاجيها،  واإي�سالها  باقتنائها 
الت�سريح  على  يــتــجــراأ  البع�ص  كــان 

املواد  من  ولغريها  لها،  وحاجته  بعوزه 
الغذائية واملكونات الطبية والدوائية؛ 
فاإن العديد من العائالت متنعهم العفة 
امل�ساعدة  وطلب  الت�سريح  من  واحلــرج 
ــو مــا يــوجــب على  ــان نــوعــهــا، وه اأيـــا ك
عليه  والقائمني  املدين  املجتمع  اأفــراد 
عليهم  التعرف  وجمعيات  منظمات  من 
اهلل  كتب  ما  واإتيانهم  عنهم،  والبحث 
لهم من حقوق معونة واأرزاق مبا يغنيهم 

حرج ال�سوؤال.
وقد عادت بع�ص االأنواع من احلفا�سات 
اإىل  للدخول  اخلــارجــي،  امل�سدر  ذات 
من  ممنوعة  كــانــت  اأن  بعد  االأ�ــســواق 
االإ�ــســتــرياد ملــدة مــن الــزمــن، ح�سب ما 
جعل  مــا  الــ�ــســيــادلــة،  بع�ص  اأو�ــســحــه 
عائالت هوؤالء املر�سى تتخبط يف رحلة 
وحمالت  ال�سيدليات  بني  عنها  البحث 
نظرا  والتجميلية،  الطبية  املنتجات 

بامل�سنوعة  مقارنة  اجليدة  لنوعيتها 
لال�ستخدام  تــرقــى  ال  ــتــي  وال حمليا 
يتم  اأغلبها  اأن  القول  ميكن  بل  اجليد، 
توفر  لعدم  نظرا  ا�سطراريا  اقتناوؤه 
بدائل اأف�سل م�ستوردة من اخلارج، �سوى 
ملن ا�ستطاع احل�سول عليها بطرق اأخرى، 
معارفهم  مــن  "الكابة"  طريق  عــن  اأو 
والقائمني على ال�سوق ال�سوداء يف هذا 
املجال، فيما عمدت الكثري من املوؤ�س�سات 
والتجميلي  الطبي  باالإنتاج  اخلا�سة 
حفا�سات  ــاج  ــت ان اإىل  الــطــبــي  و�ــســبــه 
من  التح�سني  مــع  بــهــا،  خا�سة  للكبار 
م�ستعمليها،  حاجات  يلبي  مبا  نوعيتها 
من حيث مكوناتها و�سكلها اأين تعد ذات 
culottes/( الداخلية  ال�سراويل 
�سعرا،  واالأغلى  طلبا  االأكرث   ،)pants
راحة  مــن  تــوفــره  ومــا  ملميزاتها  نظرا 

مل�ستخدميها.

املخت�سون  يــقــدم  ال�سياق،  ذات  ويف 
الن�سائح  مـــن  جمــمــوعــة  واالأطــــبــــاء 
يرَعون  من  قبل  من  مراعاتها  الواجب 
م�ستعملي  املــر�ــســى  على  ي�سرفون  اأو 
اأين  معهم،  التعامل  عند  احلفا�سات 
ذات  ا�ستخدام  �ــســرورة  على  يــوؤكــدون 
مكونات  تت�سمن  التي  اجليدة  النوعية 
ومواد ناعمة وجيدة، مبا يحفظ البلل 
وتهيجات  اإلــتــهــابــات  يف  تت�سبب  وال 
احل�سا�سني،  للمر�سى  خا�سة  للجلد 
وعلى  دوري  ب�سكل  تــغــيــريهــا  وكــــذا 
ات�ساخها،  عند  خا�سة  متقاربة  فرتات 
مريحة  مالب�ص  ارتداء  اإىل  باالإ�سافة 
حتى  ــــــوان،  االأل وداكـــنـــة  ف�سفا�سة 
ال  مبا  اأكرب  بثقة  التحرك  من  يتمكنوا 

يت�سبب لهم باإحراج اأو ارتباك.
املنتجات وامل�ستلزمات  لتبقى مثل هذه 
�سبه الطبية واحلياتية، واحدة من اأهم 
املواد الواجب توفرها يف كل بيت ي�سم 
عاجزا اأو مري�سا اأو مقعدا، على اختالف 
يف  يختلف  فال  االجتماعية،  و�سعيته 
ذلك الغني عن الفقري، وهو ما ي�ستوجب 
املنتج  جودة  حت�سني  ب�سرورة  التوعية 
واأ�سعار  اأ�سعارها  وتخفي�ص  حمليا  منها 
امل�ستورد منها، باالإ�سافة اإىل تلبية نداء 
اجلمعيات واالأ�سر املعوزة بتوفريها عند 
املقتدرين،  قبل  من  التربع  اأو  الت�سدق 
الأحد  دوري  ب�سكل  بها  التكفل  حتى  اأو 
االأفراد اأو االأ�سرة املحتاجة لها، فهي ال 
املقدم  والدواء  الغذاء  عن  اأهمية  تقل 
والعاجزين، مبا يحفظ  املر�سى  لهوؤالء 
و�سعفهم  عوزهم  وي�سرت  كرامتهم  لهم 

ج�سديا ونف�سيا.

للعمل  الوطنية  اجلمعية  �ساهمت، 
الوالئي  مكتبها  يف  ممثلة  التطوعي 
 1200 مــن  ـــد  اأزي تــقــدمي  يف  بباتنة، 
ال�سبيل  لعابري  موجهة  اإفطار  وجبة 
رم�سان.  �سهر  حلول  منذ  التوتة  بعني 
املتطوعون توزعوا قبل �ساعات االإفطار 
على م�ستوى نقطة دوران رقم 3 الرابط 
النقطة  وكـــذا  وبــاتــنــة،  ب�سكرة  بــني 
متكنوا  اأين  وميلة،  ب�سكرة  اإىل  املوؤدية 
وجبة  توفري  من  املح�سنني  مب�ساعدة 
الع�سري،  املاء،  اللنب،  التمر،  من  مكونة 
واخلبز الذي �ساهمت يف حت�سريه ربات 

البيوت طيلة هذه الفرتة. 
القائمة  اجلمعية  رئــيــ�ــص  واأو�ـــســـح 
م�ست  باأنها  التطوعية،  العملية  على 
م�ستخدمي الطرقات، حيث اإ�ستفادوا من 
1200 وجبة اإفطار منذ الع�سرة االيام 
االوىل،مبعدل 

ت�ستمر  اأن  على  يوميا  وجبة   120
الف�سيل  رم�سان  �سهر  طيلة  املــبــادرة 
يف  داعيا  وجبة،   3000 اإىل  للو�سول 

ــذا الــ�ــســاأن الــراغــبــني يف تــقــدمي يد  ه
لدعمهم  املكتب  من  التقرب  امل�ساعدة 

باملواد االإ�ستهالكية ال�سرورية. 

زادت  اجلمعية  اأن  املتحدث،  واأ�ساف 
من وترية اأعمالها، حيث �سخرت جميع 
اإمكانياتها املادية والب�سرية منذ حلول 
اأع�ساوؤها  تفرغ  بعدما  رم�سان،  �سهر 
هذه  يف  الــيــومــيــة  للخدمة  بــالــكــامــل 
من  ال�سائمني  متكني  بغر�ص  املنا�سبة، 
االإفطار و�سد رمقهم بعد يوم �سيام،اإىل 
قلوبهم  على  الفرحة  اإدخـــال  جانب 
و�سط اأجواء مميزة، �سنعتها اأ�سمى �سور 
املنا�سبة،  هــذه  يف  والت�سامن  التكافل 
التي تتطلب -ح�سب املتحدث- الت�سابق 
يف  اأيــ�ــســا  وامل�ساهمة  ـــريات  اخل لفعل 
التي  املبادرة  وهي  املحتاجني،  خدمة 
طرف  من  االإ�ستح�سان  بــدورهــا  تلقى 
اأغلبيتهم  كـــون  ــات  ــب ــرك امل ــاب  ــح ــس اأ�
حترمهم  قد  طويلة،  م�سافات  يقطعون 
من تناول وجبات االإفطار و�سط اأجواء 

عائلية. 

نا�سدت، عائلة الطفل اأ�سيل بوغرارة 
جنوب  بوطالب  بلدية  مــن  املنحدر 
اجلمهورية  رئي�ص  �سطيف،  واليـــة 
اأجــل  مــن  تــبــون  املجيد  عبد  ال�سيد 
رخ�سة  على  احل�سول  بغية  التدخل 
اأجل  من  اأملانيا  اإىل  والتنقل  اخلــروج 
االأيام  خالل  جراحية  بعملية  القيام 
ورم  من  الطفل  معاناة  ظل  يف  املقبلة 
تدهور  يف  ت�سبب  الراأ�ص  م�ستوى  على 

من  البالغ  لهوهو  ال�سحية  احلــالــة 
العمر 05 �سنوات.  

بوغرارة  اأ�سيل  الطفل  عائلة  وتاأمل 
االإ�سراع  اأجل  من  ال�سلطات  تدخل  يف 
التاأ�سرية  على  احل�سول  اإجــراءات  يف 
الوطني  الــرتاب  ومــغــادرة  اأملانيا  اإىل 
اخلا�سة  احلالية  االإجــراءات  ظل  يف 
الو�سعية  ب�سبب  اجلوي  املجال  بغلق 
املبذولة  املجهودات  ورغم  الوبائية، 

بع�ص  وكــذا  الطفل  عائلة  طــرف  من 
النا�سطني اإال اأن العائلة اأكدت �سرورة 
تدخل ال�سلطات العليا للبالد من اأجل 
قبل  اأ�سيل  الطفل  نقل  يف  االإ�ــســراع 

ت�ساعف حالته ال�سحية من جديد. 
املح�سنون  متكن  �سابق،  وقت  وخالل 
مليار  ــارب  ــق ي مـــايل  مبلغ  جــمــع  ــن  م
�سنتيم وهذا من اأجل القيام بالعملية 
ــال عن  ـــة وفــ�ــس ـــالزم اجلـــراحـــيـــة ال

تنظيم  مت  حــيــث  الــ�ــســفــر،  تكاليف 
مبادرة وت�سامنية من طرف جمموعة 
عرب  النا�سطني  وكـــذا  املح�سنني  مــن 
حيث  االإجتماعي،  التوا�سل  �سفحات 
مت جــمــع املــبــلــغ املــطــلــوب لــلــعــالج يف 
من  ترخي�ص  على  احل�سول  اإنتظار 
طرف ال�سلطات ملغادرة الرتاب الوطني 
اأقرب وقت  العالج يف  ومبا�سرة رحلة 

ممكن. 

رحلة للبحث عن "حفا�شات" الكبار وجمعيات تتجند لتوفريها

جمتمعرمضان كريمالثالثاء 15 برير 2971/ 27 اأفريل  2021 املوافق لـ 15 رم�ضان 131442
ظلت مطالب توفري احلفا�صات اخلا�صة بالكبار، وال تزال رجاء اجلمعيات اخلريية، واملحتاجني لها من االأ�صر الفقرية واملحتاجة ذات الدخل ال�صعيف، وهو ما 

يجعل من �صهر رم�صان، وحتى دونه، فر�صة ثمينة ملن يرغب يف اكت�صاب االأجر وم�صاعفته، بالت�صدق بها وتوفريها ملحتاجيها.

رحمة. م       

نداء



معاوية .�س معاوية .�س

يقول امل�سور 
�سليمان:  عايب 
ذات  "قررت 
حمل  �ـــســـبـــاح 
وقطع  عد�ستي 
لعل  كلم   600
وع�سى اأن اأظفر 

ب�سورة جميلة لطائر الدوري االأبي�ص 
ال�سا�سعة،  خويلد"  "�سيدي  �سبخة  يف 
لكن رّب �سدفة خري من األف ميعاد هي 
املقولة االأ�سح واالأن�سب لهذه الرحلة، 
واالنتظار  الرتقب  من  �ساعات  وبعد 
املميزة  اللحظة  هــذه  جـــاءت  حتى 
لطائر  هائل  �سرب  فيها  جتمع  التي 
املحمر  الــــوردي  بــالــلــون  الفالمنجو 
اأجمل  ـــد  اأح يجعله  ـــذي  ال اجلــمــيــل 
طائر  اكت�سب  وقد  العامل،  يف  الطيور 
الوردية  اجلميلة  األوانه  الفالمنجو 
نتيجة الغذاء الذي يتغذى عليه اللون 
حيث  والــالفــقــاريــات،  الطحالب  مــن 

حلظة  كـــانـــت 
ــعــبــة  جـــــد �ــس
التمركز  ب�سب 
ـــــد  ـــــي ـــــع ـــــب ال
الذي  للم�سور 
و�سعية  اأخـــذ 
ـــــاح  ـــــط ـــــب االإن
اأ�سعة  حــرارة  حتت  ببطء  والتحرك 
و�سعية  اأخذ  وبعد  احلارقة،  ال�سم�ص 
ااأن  خمافة  �سديد  وبحذر  منا�سبة، 
�سور  عــدة  له  التقطت  ال�سرب  يطري 

وكانت هذه املميزة من بينهم".
ن�سرها  مت  املميزة  الــ�ــســورة  هــذه 
جيوغرافيك  نا�سيونال  قــنــاة  عــرب 
حل�ساب  متابعة  كانت  التي  بالعربي 
فاي�سبوك  عرب  يعقوب  عايب  امل�سور 
من  وتعترب  بعد�سته،  موثقة  وهــي 
امل�سور  عا�سها  التي  اللحظات  اأجمل 
بعد روؤيته ملجهود �ساعات واأيام و�سهور 

يبث يف اأعاملية.

الفوتوغرايف  الفالمينجو" للم�شور  "طائر 
عايب �شليمان/ خن�شلة

مزاد الفن

احللقة الثالثة )االأخرية(
ومن الأماكن التي ذكرها اأي�صا؛ بطحاء مّكة 

عندما قال املوؤّلف، متحّدثا عن زكّية:
الأرائ�����ك  اإح�����دى  ع��ل��ى  ت��ه��ال��ك��ت  " ث���م 
وطفقت  ال��رو���ص��ن،  دّك���ة  على  امل��ف��رو���ص��ة 
ال�صّيقة  الّنظر من وراء �صبابيكها  تختل�س 
ملدينة  العام  ال�صارع  الأبطح،  على  املطّلة 

اأم القرى العا�صمة احلجازّية (. 
والأبطح  امل��ك��ان،  حتديد  يف  �صريح  وه��ذا 
قال  مب��ك��ة،  ملو�صع  ج��دا  ق��دمي��ة  ت�صمية 
ياقوت احلموي يف معجم البالن: " الأبطح 
امل�صافة  لأّن  منى؛  واإىل  مّكة  اإىل  ي�صاف 
منى  اإىل  كان  ورمّبا  واحدة،  وبينهما  بينه 

ب". اأقرب، وهو املَُح�صَّ
وجود العبودّية:

ذكر املوؤّلف اأّن اأّم جميل ملا اعرت�صت موكب 
امللك لتقّدم له �صكواها ؛ اعرت�صها عبدان:

ال�صّيارة  بدت  حتى  حلظات  اإل  هي  وما   "
على  وق���ف  وق���د  ت���راخ  يف  ت�صري  امل��ل��ك��ّي��ة 
ج��ان��ب��ه��ا ع���ب���دان اأ�����ص����ودان م��دج��ج��ان 

بال�ّصالح.. " .
العامل  من  انتهت  العبودّية  اأّن  ومعروف 
ولكّنها  م   1906 عام  ونهائي  ر�صمّي  ب�صكل 
بقيت ب�صكل مت�صرت يف بع�س البلدان ومنها 
متاما  العبودّية  تلغ  ومل  العربّية  البلدان 
..اإل بعد ذلك ب�صنوات وهذا يحّدد الفرتة 

الزمنّية لالأحداث ب�صكل تقريبي.
ووردت يف ن�ّس الرواية اإ�صارة وا�صحة اإىل 
بها  ا�صتهر  التي  وال�ّصرقة،  ال�صطو  ظاهرة 
وما  اململكة  توحيد  قبل  ما  فرتة  يف  البدو 
بعدها ملّدة ي�صرية ويقول الروائي يف ذلك:

ال�ّصجن  اأعماق  اإىل  الربيء  ال�صاب  "و�صيق 
حيث ح�صر هناك بني الّل�صو�س واملجرمني 

من البدو وغريهم .."       
ر�ّس  وكيفّية  امللك  موكب  و�صف  وكذلك 
الإطفاء،  �صّيارة  بوا�صطة  باملاء  الأر���س 
موجودة  كانت  �صلوكّية  مظاهر  كّلها  هذه 
يف مّكة املكّرمة يف فرتة زمنّية حمّددة ثّم 
الروائي،  املوؤّلف  قبل  من  وتدوينها  زالت، 
وما  الفرتة  تلك  تاريخ  فهم  على  ي�صاعد 
اعتوره من اأحداث، وما جرى فيه من وقائع 

كانت متهيدا ملا بعدها ..
العربّية  اململكة  �صهدت  املرحلة  هذه  ففي 
والذي  الأك��رب،  التحّول  بداية  ال�صعودّية 
�صعود،  اآل  العزيز  عبد  امللك  مبجيء  ب��داأ 
الأحداث  تواترت  وحازم  عادل  ملك  وهو 
وال�صهادات على اإثبات ذلك يف تلك احلقبة 
ي�صتنكف  ل  ولذلك  احلا�صمة،  الّتاريخّية 
الطابع  رغ��م  ب��ذل��ك،  ي�����ص��ّرح  اأن  امل��وؤّل��ف 

الّنقدي ال�صارم للّرواية:
بال�ّصهر  قائمة  فاطمة  خالتها  "وكانت 

امللك  ق��دوم  رب  ال�صّ ب��ف��ارغ  تنتظر  عليها 
ال����ذي ن�����ص��ح��وه��ا مب��راج��ع��ت��ه اأّك�����د لها 
ابن  للملك  فاإن  واإن�صافه  عدله  الكثريون 
ال�ّصعود مواقف كثرية يف مثل هذه الق�صايا 
حتى غدا م�صرب املثل باحللم والكرم..." 

الكاتب على تلك املرحلة  انتقده  ما  ورغم 
من وجود التخّلف واجلهل والظلم، وانت�صار 
الروائي  ال�ّصرد  متخذا  الّنا�س  بني  الأمّية 
و�صيلة لذلك؛ اإل اأّنه �صهد �صهادة حّق على 
كان  اأّنه  العزيز  عبد  امللك  هو  �صدق  رجل 

رجال عادل ل يتمارى يف ذلك اثنان:
على  بحذافريها  الق�صّية  يعيد  وراح   ... "
عندما  غ�صبا  ا�صت�صاط  الذي  امللك  م�صامع 

انك�صفت الّنذالة اأمامه و�صاح: 
ال�ّصافل  الّلعني  ه��ذا  خ���ذوا   -
ال�صهود  هوؤلء  وجوه  و�صّودوا  ال�ّصجن  اإىل 
ليكونا  ال�صوارع  يف  بهما  وطوفوا  املزّورين 

عربة لغريهما "  
لأحمد  القرى(  )اأم  رواي��ة  اأّن  واخلال�صة 

ر���ص��ا ح��وح��و ت��ع��ط��ي��ن��ا ����ص���ورة م��ق��ّرب��ة 
للف�صاءين الّزماين واملكاين يف تلك الفرتة 
ال�صعودّية،  العربّية  اململكة  ت��اري��خ  م��ن 
الكاتب(  )اإه��داء  الإه��داء  باإ�صقاط  وهي 
الظروف  ف��اإّن  اجلزائرّية،  للمراأة  روايته 
وبع�س  امل����راأة  تخ�ّس  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ّي��ة 
تعي�صها  كانت  ال�صلّبية؛  املجتمع  مظاهر 
اجلزائر اأي�صا، ول يكاد يكون بينهما فرق، 
خالية  اأر�صا  كانت  واحلجاز  مكة  اأّن  �صوى 
ترزح  كانت  اجلزائر  بينما  امل�صتعمر،  من 

حتت حكم املحتّل الغا�صم.
البداية  هي  الّرواية  هذه  اعتبار  وميكننا 
الفعلية لظهور الّرواية يف اجلزائر وحتى 
باعتبار  ال�صعودّية،  العربية  اململكة  يف 
وباعتبار  و�صخ�صياتها،  ال��رواي��ة  ف�صاء 
حياته  من  كبريا  ج��زءا  عا�س  امل��وؤّل��ف  اأّن 
احلجاز  اأه��ل  ثقافة  عن  ويعرب  باحلجاز 
تلك  يف  واأفكارهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 

الفرتة.   

رم�ضان 
قراءة يف كتاب:) غادة اأّم القرى (    يجمعنا

بقلم: عبد اهلل اليلالأحمد ر�شا حوحو
laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

باتنة: دار الثقافة حمد العيد اآل خليفة
 حتيي حفال فنيا �ساهرا

اأحيت دار الثقافة حمدا العيد اآل خليفة 
�صمن  �صاهرا  فنيا  حفال  باتنة،  بولية 
�صهر  ليايل  لإحياء  املخ�ص�س  برناجمها 
اجلمهور  لقاء  ك��ان  اأي��ن  امل��ب��ارك،  رم�صان 
على  ال�صعبيني  الفنانني  م��ن  كوكبة  م��ع 
غرار  مبارك دخلة، بوبكر دحماين، يحي 

دريدي وفرقة ميالح الأندل�س.
من  مب��زي��ج  احل��ا���ص��رون  وا�صتمتع  ه���ذا 
اأتاحت  التي  ال�صعبية  الغنائية  الو�صالت 
باأجواء  الرتفيه  من  حلظات  ق�صاء  لهم 
رم�صانية وبح�صور مميز ومعترب للعائالت، 
�صهر  ليايل  احياء  برنامج  �صي�صتمر  اأي��ن 
الفنية  ال��وج��وه  عديد  ب��دع��وة  رم�صان 
ركح  �صت�صدح  التي  والإن�صادية  وال�صعبية 
الغنائية  الو�صالت  مبختلف  الثقافة  دار 

والأ�صوات املميزة. 

باتنة: العالن عن الفائزين يف م�سابقة 
�سامية بن احمد الثقافية

وال�صاعرة  الثقافية  النا�صطة  اأعلنت 
يف  املتوجني  اأ�صماء  عن  اأحمد  بن  �صامية 
امل�صابقة الثقافية التي تزامنت مع اليوم 
حفل  يف  املوؤلف،  وحقوق  للكتاب  العاملي 
�صعار  حتت  جاءت  والتي  بهيج،  افرتا�صي 
الفرتة  يف  ب��اأف��ك��ارن��ا،  "نقراأ...لرنتقي 
املن�صرم،  اأفريل   23 اإىل   12 من  املمتدة 
وال�صعراء  الكتاب  من  كوكبة  وبح�صور 

والأكادمييني داخل وخارج الوطن. 
الكاتب  من  كل  فوز  عن  النتائج  واأ�صفرت 
وجائزته  خن�صلة  م��ن  �صخرية  ي��زي��د 
اجلائزة  وع���ادت  ك��ت��اب،   30 يف  تثملت 
من  رزوق���ة  ليلى  ال�صاعرة  اإىل  الثانية 
يف   ، 20كتاب  يف  جائزتها  ومتثلت  اأدرار 
بوخالفة  ري���ان  ال�����ص��اع��رة  ت��وج��ت  ح��ني 
وجائزتها  الثالثة  باملرتبة  باتنة  م��ن 
متثلت يف 10 كتب، وهي الكتب املهداة من 
املجموعة ال�صرفية امل�صاهمة يف اجلوائز، 
على اأن يتم اجراء حوار �صحفي للفائزين 
الثالثة ين�صر يف اجلريدة الورقية وبع�س 

املواقع الإلكرتونية.

خن�سلة: املكتبة الرئي�سية للمطالعة 
العمومية خن�سلة ت�سطر برنامج ثري لإحياء 

�سهر رم�سان الف�سيل 
للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة  �صطرت 
ثري  برنامج  خن�صلة  بولية  العمومية 
املعظم  رم�����ص��ان  ل�صهر   اح��ي��اءا  وذل���ك 
الأرواح ومقامات  معارج  �صعار  وذلك حتت 
 12 من  ابتداء  رم�صان  الأف��راح يف رحاب 
من  ك��ل  يف   2021 11ماي  اإىل  اأف��ري��ل 
احلامة  ومكتبة  الرئي�صية  املكتبة  مقر 
تبلور  اأين  اأئمة  و  اأ�صاتذة  عدة  مب�صاركة 
تفاعلية  ور���ص��ات  �صل�صلة  يف  الن�صاط 
ق�ص�س وعرب للتعرف على ق�ص�س الأنبياء 
للكتاب  معر�س  وك��ذا  مواعظ  من  فيها  ملا 
الديني من ر�صيد املكتبة وم�صابقة علمية 
من  كويز  �صكل  يف  اأ�صئلة  دينية  ثقافية 
اأ�صئلة  ع��دة  من  تتكون  التفاعلية  اأج��ل 
دينية  ثقافية  رم�صانية  حم��اور  عدة  يف 
من  كتاب  تلخي�س  واأح�صن  تعليمية،  و 
اختيار امل�صارك �صواء الكرتوين اأو م�صموع 
اإ�صافة  رم�صان،  �صهر  خ��الل  قراءته  مت 
ر�صيد  )من  الأنبياء  لق�ص�س  ور�صة  اىل 

من  املكتبة  منخرطي  لفائدة  املكتبة( 
ل�صخب،  الدين  زي��ن  الأ���ص��ت��اذ   تقدمي 
"قراءات  ال�صعراء  م��ع   �صهرات  وك��ذا 

بعد  املنطقة  �صعراء  من  لثلة  �صعرية 
�صالة الرتاويح، املكتبة املتنقلة خ�ص�صت 
عرب  ال��ظ��ل  ملناطق  رم�����ص��ان  �صهر  خ��الل 

بلديات الولية.
خا�صة  ا�صت�صافة  �صيعرف  املكتبة  برنامج 
ومناق�صة  لتقدمي  طالبي  عمار  للدكتور 
ك���ت���اب    حت��ق��ي��ق ك��ت��اب م��ب��ادئ اأ���ص��ول 
جمعية  مع  بالتن�صيق  بادي�س  لبن  الفقه 
املكتب  اجل��زائ��ري��ني  امل�صلمني  ال��ع��ل��م��اء 
البلدي خن�صلة ،ا�صافة اإىل ندوة بعنوان 
الكرمي"  القراآن  وحكمة  اهلل  "معجزات 
ليلة  باإحياء  تقوم  كما  املكتبة،  ملنخرطي 
الهزام  فرقة  ديني  اإن�صاد  وتقدمي  القدر 
يف  الفائزين  وت��ك��رمي  خن�صلة،  ل��ولي��ة 

امل�صابقات الدينية الثقافية والفكرية. 
كما تقوم املكتبة بتنظيم عديد الن�صاطات 
باملوؤ�ص�صة العقابية بابار من خالل تنظيم  
املتنقلة(  الديني )املكتبة  للكتاب  معر�س 
"حوار  وتلخي�س كتاب وحما�صرة بعنوان 
تقدمي  م��ن   " والعلم  وال��دي��ن  الفل�صفة 
الأ�صتاذ بن عبا�س اإ�صالم، عر�س مونولوج 

وتكرمي الفائزين.

االإن�شانية ميزج  الرحيم" كاتب  عبد  م�شعود  "بوحميدة 
 بالتاأمل عرب موؤلفه "دموع القلم"

الكاتبة والنا�شطة الثقافية "اأمال 
نا�شري"/ والية �شوق اهرا�س 

بالتاأمل عرب موؤلفه "دموع القلم"

عبد  م�صعود  "بوحميدة  الكاتب  اأ�صدر 
عنوان  حمل  ال���ذي  م��وؤل��ف��ه  الرحيم" 
ب�صوق  اأكوزيوم  دار  عن  القلم"،  "دموع 
احلجم  من  �صفحة   99 �صمن  اأه��را���س، 
يحوي  اأن��ه  موؤلفه  عن  وق��ال  املتو�صط، 
و�صيء  املتنوعة  اخلواطر  من  جمموعة 
من احلكم التي ا�صتخل�صها من التاأمل يف 
عامل  دخل  حيث  �صبحانه،  خلقه  بديع 
الأدب��ي  العمل  ه��ذا  بوا�صطة  الكتابة 
القراء  بع�س  لدى  ب�صمته  ترك  والذي 
ا�صم  اك�صبه  احل���ال  بطبيعة  وال���ذي 
عرفها  فقد  فالكتابة  واإل  "الكاتب"، 
منذ اأيام الثانوية �صواء تعبريا عن ذاته 
بني  متقلبة  م�صاعر  من  به  يح�س  وم��ا 
املذكرات  يف  اإي��اه  مدونا  واحل��زن  الفرح 
باأ�صلوبه  ال��ك��ت��اب  مي��ت��از  والأوراق، 

من  كبرية  �صريحة  ميكن  الذي  الب�صيط 
املجتمع من تناوله وفهمه، حيث جتدون 
ع��ن��وان ي��اأت��ي ب��ع��ده ن�س اخل��اط��رة يف 
موا�صيع متنوعة، ثم مكان خا�س للحكم 

يف  التاأمل  من  ا�صتوحاها  التي  والأمثال 
لي�صعها  والطبيعة  والنف�س  النا�س  حال 

حتت عنوان " خواطر اإن�صان".
يرتجم  ال��ذي  احل��رب  هو  قلم"  "دموع 

الفوؤاد  يختلج  وم��ا  الكاتب  اأحا�صي�س 
وم�صاهد  اأفكار  من  والعقل  م�صاعر  من 
وذك����ري����ات، اأي�����ص��ا ي��ت��ن��اول اجل��ان��ب 
ق�صايا  عن  حتدث  ما  فكثريا  الإن�صاين 
الأمة وما تعانيه من خراب ودمار ومدى 

اإح�صا�صه الدفني نحو كل ق�صية.
اأنه  اأك��د  فقد  امل�صتقبلية  اأعماله  عن 
هناك العديد من الكتابات التي مل ترى 
الكتابة  ممار�صة  اإن  تعلم  فكما  النور 
يوؤلف  وم���ادام  �صيئا  الكاتب  تغني  ل 
كل  ذلك  يكون  فلن  اخلا�صة  نفقته  على 
اأن  ليقول  املادية  الظروف  ح�صب  مرة 
العديد من املهرة يف الكتابة ل يقدرون 
على املبالغ الباه�صة بالن�صبة للم�صتوى 
وه��ذا  ال��ط��ب��ع  ع��ن  ف��ي��ع��زف��ون  املعي�صي 

حاله. 

رفوف  الأورا�س

ح�صام الدين. ق

ــقــي اجلـــزائـــري  ــب عـــن املــتــل ــغ مل ي
االأعمال  م�ساهد  رافقت  التي  اجلمالية 
من  التحف  تلك  املقدمة،  الرم�سانية 
مكانتا  اأعطت  التي  التقليدية  املالب�ص 
خا�سة لدى امل�ساهد من خالل تبيان تقاليده واأ�سالته العريقة 
والق�سور  الــقــرى  جمالية  ج�سد  ــذي  ال الديكور  جانب  اإىل 
وحماكات  والتقليدي،  الع�سري  بطابعها  اأي�سا  اجلزائرية 
�سمن  نف�سه  امل�ساهد  يجد  اأين  املختلفة،  اجلزائرية  اللهجات 
حقيقية  الدور  يعي�ص  وجعله  واقعيا  بتقريبه  الواحد  امل�سهد 

داخل امل�سل�سل.
اجلزائري  امل�ساهد  اأبهرت  قد  كانت  وان  اجلماليات  هذه 
وغطت على بع�ص امل�سامني التي كنا قد قلنا عنها يف وقت �سابق 
ال�سراع بطريقة  "جافة" وبحبكة ال تزال مترر حكايات  اأنها 
مبكن اأن يخمنها امل�ساهد قبل اأن تبداأ م�ساهدها، جعل كل ذلك 
اأجل  من  الربامج  هذه  ي�ساهدون  الرم�سانية  ال�سا�سة  متابعي 
فيهم  يثري  عاد  ما  الذي  "م�سمون"  منه  اأكرث  اجلمايل  الــذوق 
الأحــداث،  كبري  وبت�سارع  واملتابعة،  والت�سويق  االثــارة  �سهية 
وبحلقات ال تاأتي باجلديد بقدر ما هي اعادة وتدوير للقدمي.

الو�سع ال ينتهي هنا بقدر الدعوة اإىل جتديد االأفكار ودعوة 
�سناع االأفكار اإىل تقدمي نظرات مغايرة تاأ�سر امل�ساهد واملتلقي 
واهمال اجلانب  املقدمة  اللوحات اجلمالية  الرتكيز على  بدل 
الفني ال�سمني، واخلروج من "الهزليات" التي بداأت تقتل الفن 
اأن  فينا، وو�سع كا�ستينغ حقيقي الختيار موفق للممثلني، دون 
يف  بقوة  برزت  جديدة  فنية  وجوه  هنالك  اأن  حقيقة  تغطي 
امل�سل�سالت الرم�سانية واأخرى مهم�سة بدوافع يعرفها اأهل الفن، 
واأخرى ال تزال حتافظ على مكانتها داخل ال�سا�سة الرم�سانية 

 رقية حلمرباعتياد اجلمهور اجلزائري عليها.

الهزيل" اجلمايل  "الذوق 

بزن�س_ الدراما
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13 (.�س  العربّية  الثقافة  عا�صمة  اجلزائر   ( مبنا�صبة   ،  2007  ، الثقافة  وزارة  طبعة   ، الرواية   -   1
54 �س   .) العربّية  الثقافة  عا�صمة  اجلزائر   ( مبنا�صبة   ،  2007  ، الثقافة  وزارة  طبعة   ، الرواية   -   2
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 .) العربّية  الثقافة  عا�صمة  اجلزائر   ( مبنا�صبة   ،  2007  ، الثقافة  وزارة  طبعة   ، القرى  اأم  غادة  رواية    -   5
�س 62.

االأمة  لكل  كرمي  رم�سان 
اال�ــســالمــيــة اأ�ــســعــد اهلل 

اأيــامــكــم واعـــــاد اهلل 
ال�سهر  هــــذا  عــلــيــنــا 

باخلري والهناء
بالن�سبة  اأمــــــا 
ــذا  ه يف  لــيــومــيــاتــي 

ـــكـــرمي قد  ــهــر ال الــ�ــس
ـــن ما  تـــكـــون ممـــيـــزة ع

العادية  االأيـــام  مــن  �سبقها 
ــع الــدرا�ــســة  ــــون م يف الـــعـــادة اأك

يف  اأمــا  واالأدبــيــة،  الفنية  والــتــظــاهــرات 
هذه االأيام املباركة فجل الوقت مع املطبخ 
مواقع  عــرب  اأو  رمــ�ــســان  مــائــدة  لتح�سري 
و�سفات  لــتــبــادل  االجتماعي  التوا�سل 
�سدراتي"  "اأمينة  �سديقتي  مع  االأطباق 
التي اأهنئها بحلول ال�سهر الكرمي لها ولكل 

عائلتها .
�سالة  من  واالنتهاء  االفطار  بعد  اأمــا 

عـــامل  يف  اأ�ــــســــرع  الـــــرتاويـــــح 
مواقع  اأو  الكتب  من  البحث 
جمـــال  يف  اإلـــكـــرتونـــيـــة 
ــخ،  ــاري ــت احلـــ�ـــســـارات وال
فرتة  مني  اأخـــذت  حيث 
البحث مدة تتجاوز ثالث 
�سنوات حلد ال�ساعة وكل 
هذه اجلهود الأحيي ثمرت 
قيمة  ذو  بــاإ�ــســدار  تــعــبــي 
اهلل  �ساء  اإن  ثقافية  و  علمية 
من  �سرنى  كتاب  اال�سواق  يف  و�سيكون 
الع�سور،  عرب  املثيولوجيات  �سراع  خالله 
رم�سان  بعد  اأعمايل  ملخطط  بالن�سبة  اأما 
�ستكون يف جمال االأفالم الق�سرية واالأدب.
احلــيــاة  للجميع  اأمتـــنـــى  االأخـــــري  يف 
االأورا�ــص  لطاقم  ال�سكر  وجزيل  الطيبة 

عن املجهدات املبذولة
عليكم  اهلل  واعــــاده  فــطــوركــم  �سحا 

باخلري و الهناء.



متتالية
وحدة عجوزة مت�صابية قالت لواحد

قداه تعطيني يف عمري
 قالها يل ي�صوف ل�صعرك يعطيك 25 �صنة

 20 يعطيك  لعينيك  ي�صوف  ويل 
�صنة

ويل ي�صوف ليديك يعطيك 30 
�صنة

ويل ي�صوف لطولك يعطيك 10 
�صنني

قالت لو من خّلر قداه يف عمري
قالها اجمعي وا�س قلتلك كامل؟!!.

قراية زهر
الأب لولدو: غدوة تقراو؟

البن: اهلل اأعلم

عالبالك�س  ما  اأعلم  اهلل  كيفا�س  الأب: 
تقراو وّل..ل ل

اإذا فقت رانا نقراو..اإذا ما فقت�س  الإبن: 
ل يكلف اهلل نف�صا اإل و�صعها؟!.

�سراع
لظهور  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ص��ب��ب 

الكر�س هو اللقمة الأخرية
كان�س  م���ا   � ت��ع��ي��ط  امل���ع���دة 

بال�صة
راهي  علي�س  ما   � يقول  والعقل 

لقيمة �صغرية
والقلب يهم�س � حرام عليك ترمي النعمة

و�صمريي يندد  � راك دافع فيها دراهم
اإىل  حتويلك  اأج��ل  من  اجلبابرة  �صراع   �

بقرة؟!.

معلومات م�سلية

احلذاء

اأمثال �سعبية

الــربق  فــنــزويــال  يف  كــاتــاتــومــبــو  ت�سهد   •
االأبدي، وهو اأكرب مولد من االأوزون يف طبقة 
العا�سفة  الغيوم  الــعــامل،  يف  الرتوبو�سفري 
يف  يــومــا   180 ــدة  مل املــكــان  نف�ص  يف  تتجمع 

ال�سنة و 10 �ساعات كل ليلة.
1.73 مليار حبة  الن�ساء  ، ت�سيع  • كل �سنة 
ال�سعر يعني تقريبا ما ي�ساوي ربع  من دبو�ص 

�سكان العامل.
بع�ص  يف  للمياه  ال�سحي  الت�سريف  • قنوات 
اأنـــواع  فيها  تعي�ص  و  نظيفة  الــيــابــان  مــدن 
مزار  بع�سها  واأ�سبحت  الفخمة،  االأ�سماك 

�سياحي يرتاده النا�ص لريوا ذلك باأعينهم.
• قامت �سركة الطريان "لوفتهانزا" االأملانية 
بعمل بحث عن �سبب �سعبية ع�سري الطماطم 
ال�سغط  اأن  النتيجة  وكانت  الطائرات،  على 

اجلوي يجعله األذ من طعمه على االأر�ص.
دائرة  ر�سم  ي�ستطيع  ال  الزهامير  مري�ص   •
ب�سكل  والــعــقــارب  االأرقــــام  وفيها  ال�ساعة 
كامل... ويتم اختبار املري�ص بتلك الطريقة 

الكت�ساف الزهامير.
بحقن  وذلك  املثانة  ل�سرطان  عالج  • هناك 
ال�سل  مر�ص  ببكترييا  املري�ص  بــول  جمــرى 
املري�ص مناعة الأن  البقر بعدها يكت�سب  لدى 

تلك البكترييا تقتل خاليا ال�سرطان.

15 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 فم بال 

ل�سان بالع ن�ص 
ال�سلطان

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�صابع والع�صرون

 من �صهر اأفريل
اإىل  زياد  بن  لطارق  نزول  اأول  ـ   711

االأندل�ص بعد اأن عرب البحر املتو�سط.
مــاكــتــان  جـــزيـــرة  ــكــان  ــس � ـ   1521  
يقتلون  البــو  البــو  بقيادة  الفلبينية 
فــرديــنــانــدو  ــايل  ــغ ــربت ال امل�ستك�سف 

ماجالن يف معركة ماكتان.
جمهورية  قيام  عن  االإعالن  ـ   1924

النم�سا.
طنجة  ندوة  اأ�سغال  انطالق  ـ   1958
الوطني  الــتــحــريــر  جبهة  مبــ�ــســاركــة 
ــزب  وحـــزب اال�ــســتــقــالل املــغــربــي واحل

الد�ستوري التون�سي.
يطيح  اأفغان�ستان  يف  انقالب  ـ   1978
اإىل  ويـــوؤدي  ــان،  خ داود  حممد  بحكم 
ــور الــديــن تــراقــي مــن �سجنه  خـــروج ن

ليتوىل الرئا�سة.
فاأرة  تطرح  زيروك�ص  �سركة  ـ   1981

الكمبيوتر الأول مرة.
املاروين  البطريرك  تن�سيب  ـ   1986
بطر�ص  اهلل  ن�سر   - لبنان  من  املنتخب 
اأنطاكية  كر�سي  على  بطرياركا  �سفري- 

و�سائر امل�سرق.
املتعلق  ــون  ــان ــق ال �ـــســـدور  ـ   1991

باالأمالك الوقفية.
العمالقة  الــركــاب  طــائــرة  ـ   2005
جتربة  باأول  تقوم   380 اإيه  اإيربا�ص 

طريان.
2006 ـ بدء العمل ر�سميا يف بناء برج 
احلرية يف مدينة نيويورك ليحل مكان 
الذي دمر  العاملي  التجارة  برجي مركز 

باأحداث 11 �سبتمرب 2001.
وزاريــة  نــدوة  اأول  انعقاد  ـ   2010

للحوار املتو�سطي )5+5( بوهران.
ت�سلم  املــتــحــدة  الـــواليـــات  ـ   2010
رئي�ص بنما ال�سابق مانويل نورييغا اإىل 
فرن�سا بعدما ق�سى حكما بال�سجن اأكرث 
املتحدة  الواليات  يف  عاما  ع�سرين  من 

الإدانته باملتاجرة باملخدرات.
لل�سجل  الــوطــنــي  املــركــز  ـ   2012
 480.000 من  اأكــرث  يح�سي  التجاري 
ارتفاعا  م�سجال   2011 �سنة  ت�سجيل 
ب�سنة  ــة  ــارن ــق م ــة  ــائ ــامل ب  31.7 ــغ  بــل

.2010
الكوريتني  2018 - اتفاق بني زعيمي 
النووي  ال�سالح  نــزع  اإىل  ال�سعي  على 
ـــالل قمة  ـــــالن نــهــايــة احلــــرب خ واإع

الكوريتني 2018.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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م���ل���ل���ي م����ات����ت امل���رح���وم���ة 
مرقومة ال��ك�����ص��رة  ماكليت�س 

حكـــمة
ع����ن����دم����ا ي����رف����ع امل�����واط�����ن�����ون روؤو�����س����ه����م 
حتما ال����������وط����������ن  �������س������ق������ف  ي�������رت�������ف�������ع   ،

� كيفا�س تقدر ت�صوم يف وقتنا هذا 
يا �صي عالوة؟

حممد قري�صي طولقة
تتغري  ل  فري�صة  ال�صوم  خلاطر 

بتغري الزمان واملكان..!؟.
� متى ت�صعر يا �صي عالوة اأن لل�صوم 

اأثر يف �صلوكياتك؟
هند حيوين ب�صكرة

�صلوكياتي  يف  ي��ن��ع��دم  ع��ن��دم��ا 
ويتخلطو  التقنية  امل��راق��ب��ة  نظام 
العام.. الو�صع  وينفلت  "ال�صوالن"، 
فيه  حكم  ع��الوة  عمك  بللي  اأع��ريف 

رم�صان!؟.
الكلمة  تكون  ع��الوة  �صي  يا  مل��اذا   �

الأخرية دائما جل�صع التجار؟
نزهة مردا�صي �صوق اأهرا�س
�صهيتهم  يفتح  م��ن  امل���واط���ن  لأن 

مغم�صة  املراقبة  لذلك..وم�صالح 
�صاربة  الو�صية  عينيها..واجلهات 
النح ومطفية الربوجيكتور.. فدعهم 
ميار�صون ج�صعهم باأريحية عاله راكي 

حا�صدتهم؟!.
� اأ�صعار اخل�صر توا�صل الرتفاع؟؟

ق.بوخالفة باتنة
ت��ت��ك��د���س.. دع��ه��ا  تف�صد  خليها 
اجلاري  على  ي�صتغني  ل  اجلزائري 
وحل���ري���رة وال�����ص��رب��ة ف���ق���ط.. ما 

تلعبولو�س فيهم؟!.
� هل تعتقد يا �صي عالوة اأن رم�صان 

فقد نكهته فعال؟
اأحمد بربر عني مليلة
ذوقنا  حا�صة  فقدنا  م��ن  نحن  ب��ل 
اأحمد  ي��������اااااااااااااا  واإح�صا�صنا 

اأخويا!؟.

الإبداع 
الذي ُيفقد 

ال�صهية؟!

�شورة م�شحكة



ميلة

بدري. ع

بدري. ع

معاوية. �ص

�سطيف 

خن�سلة

�سجلت عرب ربوع الوالية

حجز 22 األف وحدة من املفرقعات 
واالألعاب النارية بالعلمة

اإنقاذ غابة ال�شنوبر احللبي من األ�شنة 
النريان بفرجيوة

مرور  حوادث  يف  جريح   27
خالل اأ�شبوع مبيلة

تدخلــت الوحــدة الثانويــة للحمايــة 
املدنية حمام ال�ســخنة مبفرتق الطريق 
 77 الوطنــي  والطريــق   75 الوطنــي 
ببلديــة التلــة دائــرة حمــام ال�ســخنة، 
الأجــل حــادث ا�ســطدام بــني �ســيارتني 
�ســياحيتني، االأوىل من نوع "مار�سيد�ص" 
والثانيــة مــن نــوع "هيونــداي"، وهــو ما 
جنم عنه اإ�سابة رجلني بالغني من العمر 
45 و49 �ســنة، باإ�ســابات متعددة، ومت 

نقلهما اإىل م�ست�سفى حمام ال�سخنة.
كمــا تدخلــت فــرق النجــدة التابعــة 
للمركــز املتقــدم العقيــد �ســي احلوا�ــص 
ا�ســطدام  حــادث  الأجــل  تبينــت،  عــني 
بــني �ســيارتني �ســياحيتني، اأمــام االأمــن 
احل�ســري اخلام�ــص، خلــف تعر�ــص 03 
�ســحايا من جن�ص اأنثى ترتاوح اأعمارهم 

بني 12 و37�ســنة الإ�سابات متعددة، مت 
اإجالئهم ونقلهم اإىل امل�ست�سفى اجلامعي 

�سطيف.
وعلــى م�ســتوى الطريــق الوطنــي رقم 
اأمام ال�سوق االأ�سبوعي  74، وبالتحديد 
لبلديــة بوقاعــة، وقع حادث ا�ســطدام 
ا�ســتدعى  �ســياحيتني،  �ســيارتني  بــنب 
للحمايــة  الثانويــة  الوحــدة  تدخــل 
املدنيــة بوقاعــة بعــد تلقيهــا النــداء، 
وخلف احلادث اإ�ســابة اإمــراأة بالغة من 
العمــر 77 �ســنة بجــروح، وتولــت فــرق 
النجــدة اإ�ســعافها ونقلهــا اإىل م�ست�ســفى 

بوقاعة.
كمــا متكنت فرق التدخــل لوحدة عني 
اأزال من اأجل اإ�سعاف ونقل 03 �سحايا من 
جن�ــص ذكر اأعمارهم بني 21 و60 �ســنة 

اإىل م�ست�ســفى عني اأزال، حيث تعر�ســوا 
حــادث  جــراء  مــن  خمتلفــة  الإ�ســابات 
ا�ســطدام بني �ســاحنة من نوع "�ساكمان" 
و�ســيارة �ســياحية من نوع "رونو5"، على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم 78 مبرقب 

الطري ببلدية عني احلجر.
وتدخلــت وحدة قجــال الأجــل حادث 
ا�سطدام بني �ساحنة من نوع "فيات اإينو" 
و�ســيارة �ســياحية من نــوع "ببجو309"، 
 113 الوالئــي  الطريــق  م�ســتوى  علــى 
قجــال،  ودائــرة  بلديــة  االأبي�ــص  بئــر 
واأ�ســفر احلادث عن اإ�سابة 04 اأ�سخا�ص 
16 و51 �ســنة،  اأعمارهــم تــرتاوح بــني 
حيــث قدمت لهم االإ�ســعافات االأولية مع 

نقلهم اإىل امل�ست�سفى اجلامعي �سطيف.

متكنت م�صالح اأمن ولية �صطيف من حجز 
املفرقعات  من  وح��دة  األ��ف   22 يفوق  ما 
بطريقة  للبيع  املوجهة  النارية  والألعاب 
غري �صرعية، ومت تاأطري العملية من طرف 
دائ��رة  باأمن  الق�صائية  ال�صرطة  فرقة 
العلمة، وجاءت بف�صل الأن�صطة الرقابية 
ولية  اأمن  م�صالح  تفر�صها  التي  امل�صددة 
���ص��ط��ي��ف خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة ب���ال���ذات، 

الراكبة  ال���دوري���ات  تكثيف  خ���الل  م��ن 
والراجلة وتن�صيب نقاط مراقبة ملختلف 
امل�صبوهة،  النارية  وال��دراج��ات  املركبات 
من  هامة  كمية  حجز  عن  اأثمرت  والتي 
عددها  فاق  النارية  والألعاب  املفرقعات 
للبيع  األف وحدة والتي كانت موجهة   22
حتقيق  فتح  ليتم  �صرعية،  غري  بطريقة 

معمق يف مالب�صات الق�صية.

اأع�صاب  حريق  اإخماد  اأجل  من  بفرجيوة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
ياب�صة ودي�س مب�صتة ال�صوارة ببلدية يحي بني ق�صة، حيث مت ت�صجيل اإحرتاق م�صاحة 
اإنقاذ غابة جماورة من  100 مرت مربع من الأع�صاب الياب�صة والدي�س فيما مت  حوايل 

ال�صنوبر احللبي. 

لولية  املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
اأفريل   24 اإىل   18 من  الفرتة  يف  ميلة 
جمال  ففي  تدخل،  عملية   285 الفارط 
عملية   33 ت�صجيل  مت  امل���رور  ح���وادث 
�صخ�س   27 اإ�صابة  ذلك  عن  جنم  تدخل 
قدمت  حيث  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح 

اإىل  نقلهم  ومت  الأول��ي��ة  الإ�صعافات  لهم 
الوحدات  ذات  قامت  كما  م�صت�صفى  اأقرب 
بنحو 125 عملية نقل للمر�صى واجلرحى 
اإىل ذات امل�صت�صفيات، كما مت ت�صجيل 04 
وال�صيطرة  احل��رائ��ق  لإخ��م��اد  ت��دخ��الت 

عليها، و123 عملية خمتلفة.
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�سي الأورا�سي..
االإنــــتــــاج وجفت  عـــن  عــزفــت احلـــقـــول 
ت�سرف  ما  العام  هــذا  الغلة  ال�سواقي... 
ال�ساقي... ما قدر يح�سي املنتوج وال يعرف 
االأرا�ــســي  خا�سمت  االأمــطــار  الــبــاقــي... 
يف  رانا  واقيال  يقاقي...  عاد  ما  والدجاج 
�سنوات عجاف ما عملنالها برنامج واقي... 
حمتاجني حنكة يو�سف با�ص نقومو بثورة 

جديدة ونحافظوا على البواقي...

hamzalaribi005@gmail.com

ب�شطيف مرور  حوادث  �شل�شلة  يف  جريح   13
وجب الكالم

ال�ساحة  على  يجري  مــا  ويــالحــظ  يتابع  مــن  كــل  اأن  �سك  ال 
اأن من  �سك  القطاعات، وال  وما يجري يف كل  البالد  ال�سيا�سية يف 
�سي�سعر  البالد  يف  لالأو�ساع  نف�سه  وبني  بينه  تقييم  جل�سة  يعقد 
اإن ما  اأي تغيري، بل  للحظة واأن العديد من االأمور مل يطراأ عليها 
اأن الكثري من اجلزائريني قد باتوا ي�سككون  اأي�سا هو  ال �سك فيه 
اأنهم باتوا يتح�سرون على ما فات  اأي  يف جدوى احلراك ال�سعبي، 
خا�سة مع ما تعي�سه البالد من تدهور يف القدرة ال�سرائية وارتفاع 
اأي�سا، هذا  اأو ندرة يف ال�سيولة وندرة يف ال�سلع  يف االأ�سعار ونق�ص 
من جهة، ومن جهة اأخرى فال �سك اأي�سا باأن الكثري من اجلزائريني 
ما  يوما  كانوا  الذين  ال�سيا�سيني  من  العديد  بعودة  تفاجوؤوا  قد 
بل  ال�ساحة  على  بقوة  للظهور  به  ويتربكون  الكادر"  "يعبدون 
واإيداع ملفات تر�سحهم لالنتخابات الت�سريعية املزمع اإجراوؤها يف 
الثاين ع�سر من جوان القادم، وهذا ما �سي�سعر اجلزائريني حتما 
فال�سيا�سيون  �سدى،  ذهب  قد  ما  مرحلة  يف  به  قاموا  ما  كل  بــاأن 
الفا�سدون قد عادوا ليت�سدروا امل�سهد ال�سيا�سي ويطمحوا للعودة 
التي  الطريقة  بنف�ص  ويقرروا  وي�سرعوا  اأخرى  مرة  الربملان  اإىل 
كانوا ي�سرعون ويقررون بها، وما هو مالحظ فم�سمون الربملان قد 

ال يتغري واإن تغري قانون االنتخابات.
جنامل  اأن  يجب  ال  والتي  نخفيها،  اأن  يجب  ال  التي  احلقيقة 
ال  الواقع  اأن  اأي  ــدا،  اأح يجامل  ال  الواقع  اأن  هي  اأحــدا  بعك�سها 
يعرتف مبا ين�سر عرب �سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي، بل اإن 
الواقع يعرتف فقط بالعمل وحتويل االآراء واالأفكار اإىل "�سلوكات" 
ال�سباب  اأغلبية  اأن  هو  لالأ�سف  بالدنا  يف  واملالحظ  قرارات،  واإىل 
النخبة  من  واالأغلبية  االأفكار  اأ�سحاب  ومن  الــراأي  اأ�سحاب  من 
املواقع،  يف  االأطــالل  على  بالبكاء  يكتفون  باتوا  قد  اجلزائرية 
ال�سيا�سي  العمل  مع  قطيعتهم  واإعــالن  بالتح�سر  يكتفون  وباتوا 
وال�ستم  بال�سب  مكتفيا  اأي�سا  اجلزائري  ال�سباب  من  الكثري  وبات 
االأحيان،  وال�سيا�سيني وحتى قذفهم يف كثري من  امل�سوؤولني  وف�سح 
يتقن  ملن  ومتاحا  باملواقع  يوؤمن  ال  ملن  متاحا  الواقع  بقي  حني  يف 
الذي  الوقت  يف  اأنه  اأي  املواقع،  يف  ال  الواقع  ال�سيا�سة" يف  "لعبة 
يعلن فيه �سباب قطيعتهم مع العمل ال�سيا�سي عرب مواقع التوا�سل 
االجتماعي فهنالك من اأودع ملف تر�سحه ليخو�ص غمار املناف�سة 
على مقعد يف الربملان، والرت�سح حق من حقوق اأي مواطن جزائري 
�سواء اأكان "متملقا" اأو "�سخ�سا ذا كرامة وذا عزة نف�ص" وبالتايل 
فاإن الواقع حتما �سيعرتف مبن يعرتف به، اأي اأن الواقع �سيعرتف 
"متملقا وفا�سدا"  مبن يرت�سح ويعمل على جلب االأ�سوات واإن كان 
ولن يعرتف ب�سخ�ص "ي�سب وي�ستم وي�ستهزئ وي�ستخف وينتقد من 
خلف �سا�سة الهاتف" ويعمل على جلب التعليقات "واجلامات" واإن 

كان "�ساحلا وذو كربياء".
ومهد  ما  مرحلة  يف  انتف�ص  قد  اجلزائري  ال�سعب  اأن  �سحيح 
جلزائر جديدة، لكن اخلطاأ هو اأن ال�سعب مل ي�ستطع احلفاظ على 
النتيجة، متاما كفريق ي�سجل هدفا ثم يرتاجع ليلعب يف منطقة 
الدفاع يف الوقت الذي ي�سعى فيه الفريق اخل�سم بكل ما اأوتي من 
ال�سعب اجلزائري قد  اأن  الفوز، مبعنى  التعادل وملال  قوة لتحقيق 
"قيامه بحراك  �سقط يف فخ الوهم، اأي اأنه اأ�سبح �سحية وهم اأن 
�سعبي" هو كل ما كان يجب اأن يقوم به، وكاأنه يلقي  بهذا التفكري 
ميكنها  ال  ال�سلطة  اأن  حني  وال�سلطة" يف  "الدولة  ملعب  يف  الكرة 
الأي  الرت�سح  اأو  �سيا�سي"  عمل  "ممار�سة  من  �سخ�ص  اأي  متنع  اأن 
"حراكه"  يعزز  اأن  ال�سعب  على  كان  فقد  وبالتايل  �سيا�سي  من�سب 
ب�سلوك خمالف ملا كان عليه يف ال�سابق، اأي اأن يعزز هبته باكت�ساح 
ال�ساحة ال�سيا�سية وتو�سيع الوعاء االنتخابي ليتمكن من الق�ساء 
وعلى  �سعبية،  قواعد  من  الفا�سدون"  "ال�سيا�سيون  ميلكه  ما  على 
املرة،  هذه  �سيفوزون  ال�سابق  يف  يفوزون  كانوا  من  فنف�ص  االأرجح 
�سعبية  قواعد  من  ميلكون  مبا  ويوؤمنون  بالواقع  يوؤمنون  الأنهم 
بامل�ستهزئني  وال  "باملقاطعني  املقابل  يف  يوؤمنون  وال  "الواقع"  يف 
حتويل  من  اجلزائري  املواطن  يتمكن  مل  فطاملا  لهذا  املواقع"  يف 
لن  �سوف  ل�سنوات  دام  واإن  حراك  اأي  �سلوكات" فاإن  اإىل  "اأفكاره 

ينجح يف اقتالع جذور "الفا�سدين".

الواقع ال يجامل اأحدا

حمزه لعريبي

باتنـة

اأم البواقـي

قاملة

م�شرع طفل ورجل يف حادث 
مرور األيم باأم البواقي

مقتل كهل طعنا على يد ابنته

قتيالن يف حادث مرور 

فتحت م�سالح االأمن ببلدية اأري�ص يف والية باتنة، 
حتقيقا على خلفية العثور على �سيخ يبلغ من العمر 

 ، نوفمرب  اأول  بحي  �سيارته  داخل  ميتا  �سنة   66
وح�سب بيان مل�سالح احلماية املدنية، اأن املعني 

ال تبدو عليه اأي اأثار جروح ومت نقل جثته اإىل 
امل�ست�سفى من اأجل عر�سه على الطبيب ال�سرعي.

اأ�سفر �سباح اأم�ص، ا�سطدام بني �سيارتني بالطريق 
الوطني رقم 102 مب�ستة بريري�ص اىل وفاة رجل 
وطفل، فيما اأ�سيبت اإمراأة ورجل بجروح متفاوتة 

اخلطورة مت نقلهم اىل امل�ست�سفى مبدينة عني 
البي�ساء، م�سالح الدرك الوطني من جهتها با�سرت 

حتقيقاتها يف حادث املرور املميت. 

اهتز اأم�ص، �سكان م�ستة "الزوية " ببلدية واد 
فراغة بقاملة، على وقع جرمية قتل راح �سحيتها 

كهل يبلغ من العمر 62 �سنة، بعد اأن تعر�ص لطعنات 
�سكني  من طرف ابنته التي يقال عنها انها تعاين من 

ا�سطراب نف�سي.
وح�سب م�سادرنا، اأن ال�سحية بعد اأن تعر�ص 

للطعنة غادر البيت وترجل عدة خطوات قبل اأن 
ي�سقط اأر�سا ويلفظ اأنفا�سه االأخرية بعني املكان 

متاأثرا باإ�سابته البليغة التي حلقت به على م�ستوى 
ال�سدر والبطن، حيث مت نقله من طرف م�سالح 

احلماية املدنية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
بو�سقوف، من جهتها م�سالح الدرك الوطني لبلدية 
وادفراغة فتحت حتقيقا يف هذه احلادثة االأليمة.

اأ�سفر حادث مرور وقع اأم�ص، اثر ا�سطدام بني 
�سيارتني بالطريق الوطني رقم 102 ببلدية 

بريري�ص، عن وفاة �سخ�ص وطفل، واإ�سابة �سخ�سني 
اٱخرين، بجروح متفاوتة اخلطورة، حيث مت نقلهم 

اىل امل�ست�سفى مبدينةعني البي�ساء، فيما فتحت 
م�سالح الدرك حتقيقا يف احلادثة.

احبطت فرقة البحث والتدخل 
باأمن ولية خن�صلة حماولة 

تفريغ كمية من امل�صروبات 
الكحولية تقدر باأزيد من 6000 

وحدة من خمتلف الأنواع 
والأحجام مع القب�س على امل�صتبه 

فيه وذلك بعد معلومات دقيقة 
حول قدوم �صاحنة حمملة بكمية 

معتربة من امل�صروبات الكحولية 
متوجهة نحو بلدية متو�صة دائرة 

عني الطويلة خن�صلة، اأين كان 
�صاحبها ب�صدد تفريغها داخل 

م�صكن ريفي بذات البلدية، 
الكمية تقدر ب�6612 وحدة 

من خمتلف الأنواع والأحجام 
اأجنبية وحملية ال�صنع، ليتم 

حجز امل�صروبات الكحولية 
وحتويلها اإىل مقر امل�صلحة 
من اأجل ا�صتكمال اجراءات 

التحقيق.

حجز اأزيد من 
من  وحدة   6000
اخلمور من خمتلف 
االأنواع واالأحجام

عبد الهادي. ب

االأمن يحقق يف العثور على 
�شيخ ميتا داخل �شيارته باأري�س

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ن.م

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

عالء.ع


