
باتنة! يف  الوباء  بداية  بـ"كورونا" منذ  وفاة   366
بلغ عدد �ضحايا فريو�س كورونا امل�ضتجد بوالية باتنة منذ بداية انت�ضار الوباء 366 �ضحية، فيما يتلقى حاليا 80 مري�ضا 

�س 04العالج على م�ضتوى م�ضالح كوفيد 19 مبختلف املوؤ�ض�ضات اال�ضت�ضفائية... 

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

1442  ال�سعر: 15 دج رم�سان    20 لـ  املوافق   2021 ماي     02  /2971 برير   20 االأحد   العدد 1793 
www.elauresnews.com

يف غياب احلرا�سة ليال

بلديـة حيدو�ســة

عزيل عبد القادر

الهن�سري تومغني

بلدية اأوالد زواي

منها 20 قائمة حزبية

تقرير مف�سل على طاولة احلكومة وفتح 
م�سلحة جديدة للتكفل باملر�سى

ابتدائيات حتت رحمة 
ع�سابات ال�سرقة الليلية

فالحون يطالبون 
بحماية اأرا�سيهم 
من املياه القـذرة

ال�سكان يطالبون 
برد العتبار لأكرب 
بلديات باتنة م�ساحة

�سكان "ال�سوايل" 
يطالبون بفك العزلة

نحو فتح �سوق اأ�سبوعي 
لبيع ال�سيارات واملوا�سي

ُتودع  قائمة   39
ا�ستمارات الرت�سح 

بخن�سلة

نحو ت�سديد احلجر 
ال�سحي ب�سطيف

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

بتب�سة ل��ل��ج��م��ارك  اجل��ه��وي��ة  امل��دي��ري��ة  ت��ه��ز  ف�سيحة  تورط 10 موظفني بجرم التزوير
 واإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفـة

�ص 16

الفريو�س من  العالج  حاليا  يتلقون  مري�ضا   80

عراقيل متنع خدمة االأر�ص بعلي النمر بباتنة

ن�سـاط فــالحي
 يف غيـاب الإمكـانيات 

والدعـم بباتنـة
اأعرب الع�سرات من الفالحني يف باتنة وخا�سة منهم فالحي حي علي النمر 

ببلدية مروانة عن تذمرهم ال�سديد من غياب الدعم الفالحي، م�ستنكرين غياب 
الظروف املالئمة ملمار�سة هذا الن�ساط بعيدا عن االأو�ساع املزرية التي حتيط بهم 

�س 04وحتول دومنا تطوير خدمة االأر�ص على حد قولهم... 

جملة عراقيل حالت دون النهو�س بالقطاع

االإفطار: 19:27االم�ضاك: 04:00

املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية بباتنة ت�ستقبل املزيد من امل�سابني يوميا

ا



ب�صراحة
اإر�ساء املمتنعني

من  تعقيدا  اأكثثر  اجلثثزائثثر  يف  م�ضكلة  هناك  اأن  يبدو 
ال�ضيا�ضية،  الثثرداءة  وم�ضكلة  ال�ضيا�ضي  التعفن  م�ضكلة 
يف  الت�ضويت  عن  االمتناع  م�ضكلة  عن  طبعا  واحلديث 
اجلزائريني،  من  الكثري  طرف  من  االنتخابية  املواعيد 
هذه  مثثن  كبري  فجزء  اأخثثثرى  جهة  ومثثن  جهة،  مثثن  هثثذا 
امل�ضكلة يكمن يف اإثباط معنويات كل من ي�ضعى الإحداث 
ال�ضاحة  جعل  ما  املنتخبة،  املجال�س  م�ضتوى  على  تغيري 
الذين  املحبطني  مثثن  الكثري  رحثثمثثة  حتثثت  ال�ضيا�ضية 
لالنتهازيني  الفر�ضة  اإتاحة  يف  بانهزاميتهم  ي�ضهمون 
واال�ضتغالليني والفا�ضدين لال�ضتيالء عليها، ففي الوقت 
خلق  يف  اجلزائري  ال�ضباب  ي�ضهم  اأن  فيه  يفرت�س  الذي 
يعتمد  التي  ال�ضعبية  للقاعدة  مناف�ضة  �ضعبية  قاعدة 
عليها االنتهازيون والفا�ضدون يف كل موعد انتخابي والتي 
تعترب م�ضمونة بالن�ضبة لهم، ال زالت �ضريحة كبرية من 
اأي  يف  دور  اأي  لعب  عدم  على  ت�ضر  اجلزائري  ال�ضباب 
االنهزامي  الفكر  ون�ضر  االإثباط  �ضوى  انتخابي  موعد 
من  �ضعلة  قلبه  يف  من  اأو�ضاط  ويف  املرت�ضحني  اأو�ضاط  يف 

االأمل يف اإحداث التغيري.
اأن فئة كبرية جدا من اجلزائريني قد بات  املالحظ هو 
فعندما  اإقناعها،  اأو  اإر�ضاوؤها  م�ضتحيال  يكن  مل  اإن  �ضعبا 
حزب  با�ضم  وثقافية  علمية  موؤهالت  ذو  �ضاب  يرت�ضح 
اأنه انخرط يف  باأي جديد طاملا  ياأت  باأنه لن  معني يقال 
اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضية  االأحثثزاب  واأن  �ضيا�ضي"  "حزب 
مت�ضابهة وال يختلف اأحدها عن البقية، وعندما يرت�ضح 
اأية  ميلك  ال  باأنه  يقال  فاإنه  حثثرة  قائمة  �ضمن  �ضاب 
اأن  ال�ضيا�ضي واأن الربملان هيئة يفرت�س  خربة يف املجال 
اأما  �ضيا�ضيتني،  اأ�ضخا�س ذوي حنكة وخربة  بها  يتواجد 
باأنه  فيقال  خم�ضيني  اأو  اأربعيني  �ضخ�س  يرت�ضح  عندما 
"ال�ضياب" قد  واأن  لل�ضباب  امل�ضعل  ي�ضلم  اأن  كان يفرت�س 
عاثوا يف البالد ف�ضادا، وعندما يرت�ضح رجل اأعمال فيقال 
باأنه يبحث عن "ح�ضانة" حلماية اأمالكه وممتلكاته غري 
"زوايل" فاإنه  �ضخ�س  يرت�ضح  وعندما  م�ضدرها،  املعروف 
يرت�ضح  وعندما  مليون"،  ثالثني  يف  "طامع  باأنه  يقال 
�ضخ�س فاعل يف املجتمع املدين فاإنه يقال باأنه كان يقوم 
�ضعبية وعندما يرت�ضح �ضخ�س بعيد عن  بتكوين قاعدة 
اأية  له  لي�ضت  باأنه  يقال  فاإنه  املثثدين  املجتمع  فعاليات 
اأمثلة  وهذه  املدين  للمجتمع  خدم  اأية  يقدم  ومل  خربة 
الكثري من  التي يعي�س فيها وبها  التناق�ضات  ب�ضيطة عن 
اجلزائريون الراف�ضون لالنتخابات والراف�ضون لالإ�ضهام 
النظامية  املوؤ�ض�ضات  طريق  عن  للتغيري  مبادرة  اأيثثة  يف 
والد�ضتورية للدولة كالربملان، غري اأن احلقيقة والوا�ضح 
من كل هذه االأمثلة وغريها هو اأن املمتنعني عن الت�ضويت 
بناء  راف�ضني  اأ�ضخا�ضا  لي�ضوا  ال�ضيا�ضة  يف  اخلو�س  وعن 
انعدام  من  نابع  رف�ضهم  اإن  بل  قناعة"  اأو  "حجة  على 
تقبلهم  عدم  من  ونابعة  جهة  من  لديهم  للتغيري  اإرادة 
لفكرة اأن يكون هناك �ضخ�س "قادر على اإحداث التغيري" 
يف الوقت الذي عجزوا فيه حتى عن "الت�ضويت"، معنى 
الت�ضويت وعن اخلو�س يف م�ضاعي  املمتنعني عن  اأن  هذا 
واالمتناع  الرف�س  "ا�ضت�ضهلوا"  اأ�ضخا�س  هم  التغيري 
رغبتهم  وعدم  قدرتهم  لعدم  وتربير  كحجة  واالإثباط 
يف القيام باأي �ضيء الإحداث التغيري وبالتايل فهذا النوع 
من املواطنني ال يجب اأن يكون اإر�ضاوؤهم غاية اأ�ضال، بل 
اأن  التغيري  الإحثثداث  �ضاعي  بكل  يفرت�س  الفئة  هذه  اإن 

يتجاهلها واأن ي�ضنفها �ضمن خانة "اخلاليا امليتة".
�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

لقــد باتــت و�ســعية الطرقــات يف مدينــة باتنــة وعلــى 
م�ســتوى اأغلبيــة االأحياء كارثيــة ال تطاق، اإذ اأن ال�ســائقني 
قــد باتوا يعانون جراء هذا الو�ســع الذي ت�ســبب يف اإحداث 
اأعطــاب للكثــري من ال�ســيارات حتــى اأن الداخــل اإىل مدينة 
باتنة �ســوف لن يح�ص باأنه ي�ســوق �ســيارة بعجــالت دائرية 
بل بعجالت ذات اأ�ســكال هند�ســية لكرثة االهتزازات ب�سبب 
احلفر من جهة وب�سبب املمهالت غري املرئية وغري الوا�سحة 
للعيان واملو�سوعة بطريقة ع�سوائية من جهة اأخرى، فمتى 
�ســتتحرك ال�سلطات املعنية الإعادة تهيئة ولو قليال من هذه 
الطرقات؟ اأم اأن كل امل�ســاريع موؤجلــة اإىل حني االإعالن عن 

موعد "االنتخابات املحلية"؟

بطاقة حمـــــــــراء
متى يتحركون؟

auresbook
قال: بعجي اأبو الف�ضل 

)الأمني العام لالأفالن(
..."�ضيتم اإق�ضاء كل منا�ضل تر�ضح يف قوائم 

اأخرى".
قلنا: يا راجل... وماذا ب�شاأن مرت�شحني "ملفاتهم 

�شوداء"؟

متاثيل تثري اجلدل بتيزي وزو

املجاهدة جميلة بوحريد  ت�صاب بالكورونا

الزيت وقود امل�صاربني

مع تن�سيب متثال املغني القبائلي حميد �سريت املعروف 
بامتياز،  التماثيل  والية  وزو  تيزي  ت�سبح  "اإيدير"  بـ 
مواقع  ورواد  املواطنني  و�سط  اجلــدل  من  نوع  اأثــار  ما 
ومعطوب  �سي�سناق  متثايل  فبعد  االجتماعي،  التوا�سل 
بع�ص  حب  ليوؤكد  ايدير  الفنان  متثال  ياأتي  الونا�ص، 
القبايل للتماثيل، حيث اأ�سبح تن�سيبها مو�سة جديدة 
متيزت بها والية تيزي وزو هذا العام، ويعلق املتابعون 
عن هذه ظاهرة اجلديدة التي اأخذت تنت�سر يف املنطقة 
حتولت  عندما  اجلاهلية  يف  العرب  عند  حدث  ما  اإىل 

التماثيل الآلهتهم.

تاأكد فعليا اأن املجاهدة املعروفة جميلة بوحريد اأ�سيبت 
بفريو�ص كورونا، حيث اأو�سحت وزارة ال�سحة اأن فريقا 
طبيا، قد تنقل اإىل منزل املجاهدة وقام بفح�سها اأين مت 
 PCR  ت�سخي�ص اأعرا�ص "احلمى"، وبعد القيام بفح�ص
ليتم   ،19 بكوفيد  فعال  اإ�سابتها  تاأكيد  مت  للمجاهدة، 
م�سطفى  اجلامعي  بامل�ست�سفى  كوفيد  م�سلحة  اإىل  نقلها 

با�سا، اأين يتم التكفل بها.

وقود  املــادة  هذه  ت�سبح  للم�ساربة،  موجهة  كانت  الزيت  مادة  من  طن   95 التجارة  بــوزارة  الرقابة  م�سالح  بحجز 
امل�ساربني الذين ا�ستغلوا لهفة املواطن يف تاأزمي الو�سع وخلق اأزمة، فبالرغم من اأن هذه االأزمة املفتعلة ال عالقة لها 
مب�ساألة الوفرة يف االإنتاج الذي يفوق الطلب ب�سكل كبري، امنا هي من افتعال هوؤالء امل�ساربني الذين ا�ستغاللوا �سلوك 

املواطن غري املتزن يف اال�ستهالك وجعلوه رهينة ا�ساعاتهم لتحقيق ماآرب واأرباح على ال�سعيدين.

هي عدد املخالفات التي مت حتريرها من طرف م�سالح الرقابة 
االقت�ســادية وقمــع الغ�ص بــوزارة التجــارة يف 35 األــف تدخل، 
حيــث مت خــالل عمليات املراقبــة هذه حجز كميــات معتربة من 
ال�ســلع غري املطابقة والغري �ساحلة لال�ستهالك بع�سرات االأطنان 
وتقــدر قيمتها املالية مبئات املاليــني، اإىل جانب غلق 227 حمل 

جتاري خالل الـ 10 االأوائل من �سهر رم�سان.
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لكل مقام مقال
جدلية احلراك ال�صعبي؟!
اإذا اتفق ال�سعب على موقف واحد وهّبة واحدة على 

قلب واحد فهذا يعني اأن الق�سية التي جمعتهم ال غبار يف 
م�سداقيتها وعدالتها واأنه ال ميكن لالنتهازيني والو�سوليني 

واالنف�ساليني باأن يجدوا لهم مكانا و�سط الوطنيني املخل�سني 
واالأوفياء لق�ساياهم، وال ميكن اأن نن�سى املواقف اخلالدة 
التي قام بها ال�سعب اجلزائري يف بداية حراكه، اأين كان 
يخرج لل�سوارع يف مظاهرات �سهد لها اأعداء اجلزائر قبل 
االأ�سدقاء من دون اأن ي�سمحوا لدعاة الفتنة واملخرتقني 

وامل�سككني وامل�سللني حينها باأن ي�سرقوا احلراك من ال�سعب 
اجلزائري وينحرفوا عن مبادئه التي جمعت املاليني دون 

خالف..
لكننا اليوم بتنا نواجه "حراكا" فاقدا للدعم ال�سعبي 

اأو على االأقل لكثري من االأطياف التي ان�سحبت لترتك 
ال�ساحة ملواطنني ال ميكن الطعن بوطنيتهم لكن ميكن القول 

اأن اجلهات التي ت�ستهدف "حراكهم" يف ن�سخته احلالية 
اأكرب من جمرد مطالب "م�سروعة" فقد ا�ستطاعت احلركات 
االنف�سالية اخرتاقهم والدخالء ممن يعملون من اأجل ن�سر 

الفو�سى يف البالد واملتاجرة مب�سري ال�سعب اجلزائري وحقه 
يف العي�ص ب�سالم واأمن يف وطنه دون مزايدات من ي�سفون 

اأنف�سهم مبعار�سة اخلارج والذي ال يتوانون يف توريط �سباب 
من الداخل والتغرير بهم للو�سول اإىل اأهدافهم امل�سبوهة 

واأنه يجب االن�سحاب الفوري من ال�سوارع حتى ي�سدوا 
كل منافذ االخرتاق التي ي�ستثمر فيها اأ�سباه اأمري دي زاد 

وزيطوط و"رباعة" )املاك( وغريهم ممن ال هدف لهم �سوى 
زعزعة اال�ستقرار واالأمن الوطنيني با�ستغاللهم للم�سريات 

االأ�سبوعية والرتويج لها مبداخل ال عالقة لها باحلراك 
ال�سعبي االأ�سيل وبال�سعارات التي جمعت ال�سعب اجلزائري 

على كلمة واحدة �سواء..
ورغم حتذيرات الدولة اجلزائرية من متكن القوى 
اخلارجية املدعومة داخليا من ن�سر الفو�سى والدخول 

بالبالد يف متاهات االإرهاب الدويل واإقحامها يف دوامة دموية 
لي�ص لها اأول من اآخر خا�سة واأن البلدان التي تعاين اأزمات 
داخلية اأو حروب مل ت�ستطع اخلروج من ماأزق كونها باتت 

وجهة الإرهابيي العامل والدول التي حتاول �سبط اأجندات 
م�ساحلها على ح�ساب �سعوب تلك الدول..

 وامل�سري ذاته قد نواجهه يف حال ُتركت االأو�ساع للت�ساهل 
وغ�ص الطرف عن املتالعبني بال�سعب اجلزائري واإذا كانت 

هذه االأطراف ت�ستثمر يف االعتقاالت التي طالت بع�ص 
ال�سباب ب�سبب االآراء التي تبنوها فاإنه من احلكمة اإ�سدار 
عفو ي�سملهم لقطع الطريق عن التحري�سيني وتوجهاتهم 

اخلطرية التي طالت موؤ�س�سات الدولة و�ساهمت ب�سكل مبا�سر 
يف تعطيل م�ساعي التغيري بتحالف اأجنحة يجب التعامل 

معها بقوة القانون وب�سرامة ال�سيادة الوطنية التي ال تقبل 
التجزئة وال تكرار �سيناريوهات قد جتمع ال�سعب اجلزائري 

من جديد دفاعا عن وطنه وعن ال�سيادة وعن اال�ستقرار 
ومواجهة اأعداء الداخل واخلارج.

زووووووم الأورا�س....

�ضماح خميلي

امل�صاجد فقط من يتقيد بالربتكول ال�صحي
االإعـــــــــالن عن  مـــنـــذ 
الأداء  فتحها  اإعــــادة 
امل�ساجد  تبقى  �سالة 
التي  الــوحــيــدة  هـــي 
اأي  بــهــا  تــ�ــســجــل  مل 
تطبيق  يف  خــروقــات 
ال�سحي  ــول  ــوك ــربت ال
ــــص بـــفـــريو�ـــص  ــــا� اخل
اكرث  اأن  حيث  كورونا، 
من  بــاملــائــة   90 مـــن 

امل�ساجد تلتزم باإجراءات الوقاية ال�سحية، خا�سة يف 
ال�سهر الف�سيل اأثناء اأداء �سالة الرتاويح.

التزاما  االأمــاكــن  ــرث  اأك اأنها  امل�ساجد  بذلك  لت�سجل 

الوقاية  باإجراءات 
الــــ�ــــســــحــــيــــة مـــن 
ـــا،  ـــورون ـــص ك ـــريو� ف
ــات  ــي ــان ــك رغـــم االإم
لو�سائل  الب�سيطة 
العديد  يف  الوقاية 
خا�سة  امل�ساجد  من 
مـــا تــعــلــق بــاأجــهــزة 
ـــــف عـــن  الـــــكـــــ�ـــــس
والكمامات  احلرارة 
وتربعات  املواطنني  بــني  التكافل  اأن  اإال  واملعقمات 
احرتاما  االأماكن  اأكرث  اهلل  بيوت  من  جعلت  املح�سنني 

واأمنا من فريو�ص كورونا خا�سة خالل �سهر رم�سان.
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ال�سورة من حي 
الن�سر مبدينة 

عني التوتة، وهي 
تو�سح حجم 

الربيكوالج، فقد 
اأكد بع�ص ال�سكان 

باأن امل�سالح املعنية 
وبعد قيامها باإ�سالح 
عطب على م�ستوى 

�سبكة التزويد مبياه 
احلنفيات عادت 
املياه لتت�سرب من 

جديد.



كان ين�سط �سمن التنظيمات االإرهابية يف ال�ساحل

اإ�ضابة   203 ت�ضجيل  ال�ضبت،  اأم�س  يوم  مت 
�ضاعة  الث24  خالل  كورونا  بفريو�س  جديدة 
اإىل  االإ�ثثضثثابثثات  اإجثثمثثايل  لريتفع  االأخثثثثرية، 
واليثثة،   48 عثثرب  مثثوزعثثة  122311حالة 
تف�ضي  ومتابعة  ر�ضد  ع�ضو  ك�ضفه  ح�ضبما 
جمال  الدكتور  اجلثثزائثثر  يف  كثثورونثثا  فريو�س 
17 والية �ضجلت  فورار. وح�ضب امل�ضدر، فاإن 
0 اإ�ضابة، 23 والية �ضجلت اأقل من 7 ا�ضابات 
و 8 واليات �ضجلت اأكر من 10 اإ�ضابات، فيما 
�ضجلت اأعلى زيادة لالإ�ضابات بوالية اجلزائر 
العا�ضمة )+27(. كما مت ت�ضجيل 141 حالة 
�ضفاء جديدة، لريتفع اإجمايل عدد املتعافني 

من فريو�س كورونا اإىل 85249 حالة.
جديدة  وفيات   08 ت�ضجيل  مت  املقابل،  يف 
بفريو�س كورونا لريتفع اإجمايل عدد الوفيات 
اإىل  امل�ضدر،  ذات  واأ�ضار  حالة.   3262 اإىل 

تواجد 31 �ضخ�ضا حتت العناية املركزة.

اإ�سابة   203
جديدة و141 حالة 

�سفاء و 8 وفيات 

ق. و

اآخر اإح�سائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

وّجه ر�سالة للعمال يف يومهم العاملي..

حتقيق هذا الهدف يتطلب جمموعة من ال�سروط.، حممد يو�سفي

اأكد رئي�ص اجلمه�رية، عبد املجيد تب�ن، اأم�ص ال�شبت حر�ص الدولة على التخفيف التدريجي من ن�شبة البطالة من خالل دعم اقت�شاد املعرفة وامل�ؤ�ش�شات النا�شئة.

من اأجل جمابهة وباء فريو�س كورونا ولتفادي انت�ساره..

العمال  اىل  ر�ضالة  يف  اجلمهورية  رئي�س  وقثثال 
اجلزائريني مبنا�ضبة اليوم العاملي لل�ضغل امل�ضادف 
وزير  عنه  نيابة  قراأها  عام  كل  من  مايو  للفاحت 
الها�ضمي  االإجتماعي  وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل 
من  عدد  بح�ضور  اجلزائر  واليثثة  مبقر  جعبوب، 
وارباب  النقابات  بع�س  وممثلي  احلكومة  اع�ضاء 
للحفاظ  احلكومة  توجيه  على  العمل،"حر�ضه 
على منا�ضب ال�ضغل بالرغم من اإكراهات االأو�ضاع 
و�ضعية  وت�ضوية  الوبائية  احلالة  عن  الناجمة 

اأ�ضحاب عقود ما قبل الت�ضغيل''.
تدريجيا  نتجه  "نحن  اجلهورية  رئي�س  واأ�ضاف 
ال�ضتيعاب اأعداد من �ضبابنا البطال ملنا�ضب �ضغل 
بو�ضع اآليات لدعم املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية املدعوة 
اإىل امل�ضاهمة يف امت�ضا�س اليد العاملة ولتخفيف 
مع  تثثتثثالءم  مثثقثثاربثثات  عثثرب  البطالة  ن�ضبة  مثثن 
مقت�ضيات اقت�ضاد املعرفة ال�ضيما عرب املوؤ�ض�ضات 

النا�ضئة ال�ضغرية واملتو�ضطة ''.
"وقد بداأت  وا�ضتطرد رئي�س اجلمهورية قائال: 
ومنا�ضب  الروة  خلق  يف  ال�ضباب  م�ضاهمة  بوادر 
ال�ضغل تعطي النتائج املرجوة االأمر الذي يوجب 
املزيد من الت�ضجيع والتحفيز على االنخراط يف 
اأعبائه  من  جزء  يتحمل  جذاب  اقت�ضادي  منط 
واالإمكانيات  الو�ضائل  بكل  ن�ضعى  التي  البطالة 
املتاحة للتخفيف منها باملوازاة مع تعزيز مكانة 
والطبقة  املتو�ضطة  الطبقة  وخا�ضة  العمال 

اله�ضة''.
اجلزائري  ال�ضباب  باقتحام  اأ�ضاد  وباملنا�ضبة، 
م�ضاهمة  مثثبثثادرة  اأن  معتربا  املقاوالتية،  عثثامل 

"بداأت  ال�ضغل  ومنا�ضب  الثثروة  خلق  يف  ال�ضباب 
يوجب  الذي  االأمر  وهو  املرجوة،  النتائج  تعطي 
االنخراط  على  والتحفيز  الت�ضجيع  من  املزيد 
يف منط اقت�ضاد يتحمل جزءا من اأعباء البطالة 
املتاحة  واالمكانيات  الو�ضائل  بكل  ن�ضعى  التي 

للتخفيف منها''.
تعزيز  �ضرورة  على  اجلمهورية  رئي�س  و�ضدد 
مكانة العمال وخا�ضة الطبقة املتو�ضطة واله�ضة، 
من خالل املحافظة على القدرة ال�ضرائية و�ضمان 
لكافة  االجتماعية  والتغطية  احلماية  دميومة 

فئات العمال واملتقاعدين.
ال�ضيا�ضية  االإرادة  اأن  اجلمهورية،  رئي�س  واأكد 
"ازدادت  االقت�ضادي  االإنعا�س  ت�ضريع  اأجل  من 

�ضالبة" بالرغم من الظروف التي فر�ضتها جائحة 
الطارئة  االأو�ضاع  كانت  وقال"اإن  "كوفيد-19''. 
اأهدافنا"،  بع�س  حتقيق  دون  حالت  الوباء  بفعل 
ازدادت  ال�ضيا�ضية  االإرادة  "فاإن  الرئي�س،  يتابع 
االقت�ضادي  االإنعا�س  ت�ضريع  اأجثثل  من  �ضالبة 
االجتماعيني  ال�ضركاء  مع  وا�ضع  حوار  �ضياق  يف 

واملتعاملني االقت�ضاديني".
واأبدى رئي�س اجلمهورية، يف هذا ال�ضياق، ثقته 
االلتزام  وجناعة  والثثروات  البالد  اإمكانيات  يف 
اعتمادها،  مت  التي  اجلريئة  الطريق  بخارطة 
كان  ما  مع  القطيعة  باإحداث  "كفيلة  اأنها  موؤكدا 
االقت�ضادي  الثث�ثثضثثاأن  لقيادة  اأمنثثثاط  مثثن  �ضائدا 

بذهنيات الريع والنهب''.

يرتاأ�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اليوم االأحد االجتماع الدوري ملجل�س الوزراء، ح�ضب ما اأفاد به بيان للرئا�ضة.
وال�ضحة  وال�ضكن  العدل  الداخلية،  بقطاعات  تتعلق  مرا�ضيم  وم�ضاريع  عرو�س  على  وامل�ضادقة  لدرا�ضة  االجتماع  �ضيخ�ض�س  امل�ضدر،  وح�ضب 

والتجارة.

الوطنية  الثثنثثقثثابثثة  رئثثيثث�ثثس  قثثثال 
لل�ضحة  االأخ�ضائيني  للممار�ضني 
حممد  الثثثدكثثثتثثثور  الثثعثثمثثومثثيثثة، 
يو�ضفي، اأم�س ال�ضبت، اإنه باإمكان 
ثالثة  موجة  تفادي  اجلثثزائثثر 

اأو  كلي  ب�ضكل  من وباء كورونا 
باأقل االأ�ضرار، م�ضيًفا اأن 

الهدف  هثثذا  حتقيق 
جمموعة  يتطلب 

من ال�ضروط.
واأكد  حممد 
يثثثو�ثثثضثثثفثثثي، 
نزوله  لثثدى 

على  �ثثضثثيثثفثثا 
اأن م�ضوؤولية  للتلفزيون العمومي،  الثالثة  القناة 
مواجهة وباء كورونا باجلزائر "ال تقع فقط على 
بل  ال�ضحة  مهنيي  واحد وال تخ�س فقط  طرف 

ا املواطنني وال�ضلطات العمومية". اأي�ضً
اإىل  املواطنني  يو�ضفي،  دعثثا  ال�ضدد  هثثذا  ويف 
كورونا  فريو�س  من  الوقاية  اإجثثثراءات  تطبيق 

الواقي  القناع  بارتداء  تعلق  ما  خا�ضة 
االجتماعي  التباعد  م�ضافة  واحرتام 
يف االأماكن العمومية وو�ضائل النقل 

من جهة.
العمومية  الثث�ثثضثثلثثطثثات  ُمثثطثثالثثًبثثا 
وحتى  الرقابة  اآلثثيثثات  بت�ضديد 
الثثثثثثثردع �ثثثضثثثد املثثخثثالثثفثثني 
لثثتثثدابثثري الثثوقثثايثثة من 
هذه اجلائحة العاملية 
عملية  تنظيم  مثثع 
ب�ضكل  الثثتثثلثثقثثيثثح 
جهة  مثثن  اأفثث�ثثضثثل 

اأخرى.
الدكتور  اأرجع  وعليه 
املوؤكدة  االإ�ضابات  عدد  ارتفاع  عثثودة  يو�ضفي، 
بفريو�س كورونا يف اجلزائر اإىل حالة "الرتاخي 
يف تطبيق التدابري الوقائية"، ُم�ضيًفا اأنه ورغم 
تفادي  اجلزائر  "اإمكان  بث  امل�ضجلة  االأرقام  هذه 
باأقل  اأو  كلي  ب�ضكل  الثثوبثثاء  مثثن  ثالثة  موجة 

االأ�ضرار".

لوالة  وجهتها  تعليمة  يف  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
عن  الواليات  عرب  ال�ضحة  ومثثدراء  اجلمهورية 
منع عمليات اخلتان اجلماعي يف الع�ضر االأواخر 
من �ضهر رم�ضان، واإتاحة عمليات اخلتان الفردية 
االحتياطات  كثثل  اخثثذ  مثثع  جثثراحثثني  قبل  مثثن 
ملجابهة  االجتماعي  والتباعد  الالزمة  الوقائية 

وباء فريو�س كورونا ولتفادي انت�ضاره.
افريل   29 يف  املثثوؤرخثثة  املرا�ضلة  ن�س  وح�ضب 
اجلماعي  اخلتان  عمليات  منع  تقرر  فقد  املا�ضي 
فريو�س  وبثثاء  جمابهة  اأجثثل  من  ر�ضمية  ب�ضفة 

كورونا ولتفادي انت�ضاره.
اأبرزت وزارة ال�ضحة ان عمليات اخلتان يف  كما 
�ضهر رم�ضان تنظم ب�ضكل جماعي مع عدد كبري من 
املرافقني يف الهياكل ال�ضحية من ممثلي اخلدمات 
ت�ضاف  اجلمعيات،  وكذا  النقابات  االجتماعية، 
جتمع  التي  العائلية  االحتفاالت  اإقامة  اإليها 
مع  يتعار�س  ما  وهو  االأ�ضخا�س  من  كبرًيا  عثثدًدا 
خماطر  من  للحد  املتخذة  الوقائية  االإجثثراءات 

انت�ضار فريو�س كورونا.

اأي عملية ختان جماعي،  وعليه فقد تقرر منع 
قبل  مثثن  الفردية  اخلثثتثثان  عمليات  اإتثثاحثثة  مثثع 
جراحني مع التقيد باالإجراءات املتخذة يف هذا 
ال�ضاأن ،اأي اإجرائها على م�ضتوى م�ضالح اجلراحة 
والعيادات  العمومية  اال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضات 

اخلا�ضة.
التقيد  �ثثثضثثثرورة  عثثلثثى  الثثثثثثوزارة  �ثثضثثددت  كثثمثثا 
�ضالمة  على  حفاظا  بها  املعمول  بثثاالإجثثراءات 

اخلتان،  عملية  على  امل�ضرف  والطاقم  الطفل 
 006 رقثثم  بالتعليمة  االأمثثثر  تعلق  مثثا  خا�ضة 
ح�ضر  اإىل  باالإ�ضافة   ،2006 جوان  يف  املوؤرخة 
التزامهم  مع  االأكر  على  باثنني  الطفل  مرافقي 

باالإجراءات الوقائية الالزمة.
واأمرت وزارة ال�ضحة ب�ضرورة التطبيق ال�ضارم 
يف  وا�ضع  نطاق  على  ن�ضرها  و  التعليمات  لهذه 

موؤ�ض�ضات القطاع العمومية واخلا�ضة.

دعثثثت املثثركثثزيثثة 
اإىل  الثثنثثقثثابثثيثثة 
يف  النظر  اإعثثثثادة 
النقابي  االأداء 
�ضياغة  واإعثثثثثادة 
وذالك  االأولويات 
انثثتثث�ثثضثثار  ظثثثثل  يف 
جثثائثثحثثة كثثورونثثا 
على  وانعكا�ضاتها 
عامل ال�ضغل وعلى 

ب�ضرورة  مت�ضكها  وجددت  االجتماعية،  احلياة 
واملوؤ�ض�ضات يف ظل  العمل  احلفاظ على منا�ضب 
اأ�ضبحت تهدد الكثري من العمال  اجلائحة التي 
يف حياتهم االجتماعية ومنا�ضب عملهم وت�ضبب 

يف تدهور القدرة ال�ضرائية.
للعمال  الثثثعثثثام  االإحتثثثثثاد  روؤيثثثثثة  وتثثقثثاطثثعثثت 
االأداء  ب�ضاأن  احلكومة  روؤيثثة  مع  اجلزائريني 
يف  االحتثثاد  واأكثثد  مراجعته،  و�ضرورة  النقابي 
العمال،  عيد  مع  تزامنا  ال�ضبت  اأم�س  له،  بيان 
اأن جائحة كورونا ت�ضببت يف الكثري من االأزمات 

االجثثثتثثثمثثثاعثثثيثثثة 
التدهور  جثثثراء 
االقثثثتثثث�ثثثضثثثادي، 
االأمثثثثثثثثثر الثثثثثذي 
علينا  تثثثوجثثثب 
م�ضاعفة اجلهود 
ملثثثواجثثثهثثثة هثثثذه 
االنثثثعثثثكثثثا�ثثثضثثثات 
باأقل �ضرر ممكن 
بف�ضل  وذلثثثثثثك 
حثثثثوار اجثثتثثمثثاعثثي جثثديثثد وجثثثثدي يثثجثثمثثع كل 
حلول  اأجثثل  من  املجتمع  يف  الفاعلة  االأطثثراف 

قابلة للتطبيق.
للعمال  الثثعثثام  ''االحتثثثثاد  اأن  الثثبثثيثثان،  واأ�ثثضثثاف 
من  العمل  اأولثثويثثاتثثه  �ضمن  ي�ضع  اجلثثزائثثريثثني 
واملوؤ�ض�ضات  العمل  منا�ضب  على  احلفاظ  اأجثثل 
للروة  اخلثثالق  اال�ضتثمار  وبعث  االقت�ضادية 
ومثثنثثا�ثثضثثب الثثعثثمثثل مثثثن اأجثثثثل حتثث�ثثضثثني احلثثيثثاة 
ملطالبهم،  واال�ضتجابة  للعمال  االجتماعية 

باالإ�ضافة اإىل جت�ضيد التنمية امل�ضتدامة''.

عنرت  حممد  بفرن�ضا،  اجلزائر  �ضفري  اعترب 
االأنثثبثثاء  لثثوكثثالثثة  وجثثهثثه  تثثو�ثثضثثيثثح  يف  داود، 
“حلركة  الوكالة  �ضريط  فتح  اأن  الفرن�ضية 
اجرامية  باأعمال  للقيام  تخطط  انف�ضالية 
ال�ضعبية  امل�ضريات  �ضد  ارهابية”،  واعتداءات 
ال�ضلمية يكت�ضي �ضكال من اأ�ضكال ''التعاطف''و 
ال�ضفري  ال�ضرعية''. وجاء يف تو�ضيح  ''اإ�ضفاء 
عثثودت  قثثد  الثثوكثثالثثة  ''اأن  داود  عنرت  حممد 
والتزام  اأكرب  مهنية  على  وم�ضتعمليها  قارئيها 
االإعالمية،  تغطياتها  يف  املهنة  باأخالقيات 
وال�ضلبي  الثثنثثقثثدي  التحريري  املثثوقثثف  رغثثم 
اأن  اليوم  االإقثثرار  ينبغي  وعليه  بثثالدي،  جتاه 
يكت�ضي  احلركة  هثثذه  مل�ضوؤويل  �ضريطها  فتح 
ال�ضرعية  واإ�ضفاء  التعاطف  ا�ضكال  من  �ضكال 
االنف�ضالية  احلركة  هثثذه  م�ضوؤويل  لفائدة 
من  موثوقة  معلومات  ح�ضب  تخطط،  التي 
وزارة الدفاع الوطني، للقيام باأعمال اجرامية 
ال�ضعبية  امل�ضريات  �ضد  ارهابية  واعثثتثثداءات 

ال�ضلمية''.
على  رده  يف  اجلزائري  الدبلوما�ضي  واأ�ضاف 
ن�ضرت  التي  الفرن�ضية  االأنباء  لوكالة  برقية 
''االعثثثرتافثثثات  اأن  االخثثثري  اأفثثريثثل   26 يثثثوم 
يف  ال�ضابق  الع�ضو  بها  ادىل  التي  اخلثثطثثرية 
نورالدين،  ح.  املدعو  التخريبية  املاك  حركة 
مل�ضالح االأمن، قد اأكدت وجود خمطط اإجرامي 
االأعثثمثثال  بتلك  الثثقثثيثثام  اىل  يثثهثثدف  خثثبثثيثثث، 
حمالتها  يف  ال�ضور  تلك  ذلثثك  بعد  لت�ضتغل 
يف  االأجنبي  التدخل  والتما�س  التخريبية 

ال�ضوؤون الداخلية للبالد''.
وخل�س ال�ضفري يف تو�ضيحه اإىل القول ''ينبغي 
التذكري بناء على ما �ضبق باأن اجلزائر، القوية 
الدوام  على  ا�ضتطاعت  قد  وجتاربها،  مب�ضارها 
الوطنية  وحدتها  حماية  على  قدرتها  اإظهار 
�ضكال  اإذ  ب�ضعبها  املدعومة  موؤ�ض�ضاتها  عثثرب 
املتكررة  التهديدات  اأمثثثام  متينا  ح�ضنا  معا 

وحماوالت زعزعة اال�ضتقرار''.

2021، القب�س  30 اأفريل  األقت امل�ضالح االأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمرنا�ضت يوم اجلمعة 
على اإرهابي كان ين�ضط �ضمن اإحدى التنظيمات االإرهابية مبنطقة ال�ضاحل. وح�ضب بيان لوزارة 
الدفاع، يتعلق االأمر بامل�ضمى "اأ. ملوكي" الذي التحق باجلماعات االإرهابية �ضنة 2012. وتاأتي 
ال�ضعبي على تعقب هوؤالء املجرمني عرب  الوطني  لتوؤكد يقظة وعزم قوات اجلي�س  العملية  هذه 

كامل الرتاب الوطني، وقطع دابر كل اأ�ضكال الدعم للجماعات االإرهابي، ي�ضيف البيان.

واأ�ضاف جراد: "اأتوجه اإليكم ب�ضادق التهاين االأخوية، واأنوه بالتزامكم الوطني، وانخراطكم 
يف م�ضار التنمية االقت�ضادية".

وتابع: "هدفنا جميعا رفع امل�ضتوى املعي�ضي وحت�ضني القدرة ال�ضرائية للعمال والعامالت رغم 
التحديات االقت�ضادية التي تواجهنا".

جّراد.. هدفنا رفع امل�ستوى املعي�سي 
وحت�سني القدرة ال�سرائية للعمال

املركزية النقابية تدعو اىل اعادة 
النظر يف ترتيب الأولويات

ال�سفري اجلزائري يرد على برقية وكالة 
الأنباء الفرن�سية حول ''املاك''

اجلي�ض يلقي القب�ض على اإرهابي بتمرنا�ست

رئي�ض اجلمهورية يوؤكد حر�سه على احلفاظ على منا�سب ال�سغل 

وزارة ال�سحة متنع عمليات اخلتان اجلماعية يف الع�سر الأواخر من رم�سان

ملفات هامة على طاولة جمل�ض الوزراء اليوم

ت�سديد اآليات الرقابة والردع لتفادي 
املوجة الثالثة لكورونا
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ق. و

قدم تهانيه للعمال اجلزائريني مبنا�سبة يومهم العاملي

وقال جراد يف  العاملي.  ي�مهم  اجلزائريني مبنا�شبة  للعمال  تهانيه  العزيز جراد،  عبد  الأول،  ال�زير  قدم 
رغم  الإنتاج  عجلة  يحرك�ن  الذين  وطننا  ون�شاء  لرجال  تقدير  وقفة  العمال  " عيد  في�شب�ك:  عرب  له  من�ش�ر 

الظروف ال�شعبة".

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



نور. ق

حفيظة. ب

�ضميحة. ع 

نا�ضر. م  

بلغ عدد �سحايا فريو�س كورونا امل�ستجد بوالية باتنة، منذ بداية انت�سار الوباء، 366 �سحية، فيما يتلقى حاليا 80 مري�سا العالج على م�ستوى 
م�سالح كوفيد 19 مبختلف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.

لـ"االأورا�ص  ت�سريحات  ويف  االأولياء 
الو�سع  وا�ستهجنوا  نـــددوا  نيوز"، 
الرتبوية  املوؤ�س�سة  اإليه  اآلــت  الــذي 
خا�سة  اأبناءهم،  فيها  يتمدر�ص  التي 
ال�سرقة  ع�سابة  ا�ستولت  اأن  بعد 
مالئمة  ظــروف  يوفر  كان  عتاد  على 
الل�سو�ص  باأن  اأ�ساروا  حيث  للدرا�سة، 
احرتافية  ظروف  يف  عمليتهم  اأكملوا 
ال�سرقة، حيث مل يجدوا  اأثار  ح�سب 
اأي ك�سر اأو اإتالف لالأبواب اأو النوافذ، 

لغاز  مــدافــئ  ثــالثــة  على  وا�ــســتــولــوا 
املدينة.

االأولياء طالبوا من ال�سلطات املحلية 
باملدار�ص  الليلية  احلــرا�ــســة  توفري 
ممتلكاتها،  وحــمــايــة  االبــتــدائــيــة 
االأوىل  لي�ست  احلــادثــة  اأن  خا�سة 
املجمعات  عديد  م�ست  بل  نوعها،  من  
غرار  على  البلدية  بــذات  املدر�سية 
واأوالد  وبو�سالح  جــريــاط  م�ساتي 

خالف وغريها.

ا�ستنكر �سكان بلدية عزيل عبد القادر 
واالإق�ساء  التهمي�ص  باتنة،  واليــة  يف 
ال�سرق  بلديات  اأكرب  اأحد  على  امل�سلط 
م�ستكون  وعـــّدد  م�ساحة،  اجلــزائــري 
الوالئية  لل�سلطات  موجهة  �سكوى  يف 
العديد من النقائ�ص التي تتخبط فيها 
املنطقة خا�سة بقراها ومدا�سرها على 
اأكرب امل�ساتي  غرار القرنيني التي  تعد 

م�ساحة وكثافة �سكانية.
واأعاب ال�سكان، غلق مركز الربيد منذ 
1986 واإىل يومنا هذا رغم اأنه يتوفر 
رئي�ص  اأن  م�سيفني  ــن،  االأم �سرط  على 
تنازل  على  املوافقة  اأعــطــى  البلدية 
مديرية  ل�سالح  املــقــر  على  البلدية 
والال�سلكية،  ال�سلكية  ــاالت  االتــ�ــس
ــاأن فــتــح املــقــر حــل اأزمـــة  ــس حــيــث مــن �
 6200 قــرابــة  فيها  يتخبط  كــبــرية  
�ساكن  و4000  القرنيني  مب�ستة  �ساكن 
اأي�سا  تطرقوا  كما  املجاورة،  بامل�ساتي 
والفالحية  الريفية  الــكــهــربــاء  اإىل 
170 منزال يفتقر للكهرباء،  وقالوا اأن 
ارتوازية  اآبار  فيما يحوز فالحون على 

بالكهرباء  الربط  م�سروع  ي�سملهم  ومل 
�سعف  اأي�سا  ا�ستنكروا  فيما  الفالحية، 

�سدة التيار الكهربائي.
هذا  عند  تتوقف  مل  املنطقة  م�ساكل 
م�سكل  اأيــ�ــســا  ت�سمل  بــل  فــقــط،  ــد  احل
م�ساريع  وغــيــاب  املــهــرتئــة  الــطــرقــات 
�سلبا  ذلــك  انعك�ص  حيث  العزلة،  فك 
نحو  التالميذ  وكذا  ال�سكان  تنقل  على 
م�ستة  ربط  بعدم  نددوا  فيما  املدار�ص، 
الب�سرية  االألــيــاف  ب�سبكة  القرنيني 
وطالب  الهاتف،  �سبكة  يف  حاد  ونق�ص 
من  البلدية  ح�سة  مب�ساعفة  امل�ستكون 
ال�سكن الريفي، حيث ال يزال مواطنون 
2006 ينتظرون  اأودعوا ملفاتهم �سنة 

اال�ستفادة.
ال�سكان  ا�ستنكر  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
الرئي�سي  املـــائـــي  اخلـــــزان  و�ــســعــيــة 
عن  معربين  امل�ستة،  بو�سط  واملتواجد 
اإمكانية حتوله اإىل م�سدر  تخوفهم من 
وياأمل  الــوبــائــيــة،  االأمـــرا�ـــص  لعديد 
ال�سكان زيارة امل�سوؤولني للمنطقة  ورفع 

الغنب عنها.

ابتدائيات حتت رحمة ع�صابات 
ال�صرقة الليلية

ال�صكان يطالبون برد االعتبار 
الأكرب بلديات باتنة م�صاحة

ال�سحية  الن�ساطات  م�سلحة  ورئي�ص 
م�سومة  والــ�ــســكــان،  ال�سحة  مبــديــريــة 
باتنة،  ــة  الإذاعـــ ت�سريحات  يف  يا�سني 
للمر�سى  �سرير   662 تخ�سي�ص  مت  فقد 
م�ستوى  على  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني 
�سريرا   80 حاليا  يوجد  فيما  الوالية، 
خمتلف  م�ستوى  على  باملر�سى  م�سغوال 
عن  كا�سفا  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 

ت�سجيل 366 حالة وفاة بفريو�ص كورونا 
بوالية باتنة منذ بداية الوباء، اأما فيما 
ذات  فك�سف  التلقيح،  عملية  ب�سري  يتعلق 
مهياأ  مركزا   60 تخ�سي�ص  عن  املتحدث 
للتلقيح �سد الفريو�ص، خا�سة اأن الوالية 
اللقاح  من  دفعات   4 االآن  حلد  ا�ستلمت 

امل�ساد لكورونا.
ت�سهد  باتنة،  واليــة  اأن  بالذكر  جدير 

عدد  يف  مقلقا  ارتــفــاعــا  االأيـــــام،  هـــذه 
على  خا�سة  كورونا،  بفريو�ص  االإ�سابات 
طالبت  فيما  بــريــكــة،  دائــــرة  م�ستوى 
التقيد  ال�سكان ب�سرورة  الو�سية  اجلهات 
من  اأ�سبحت  التي  الوقائية  باالإجراءات 
املا�سي يف نظر الكثري من املواطنني، حيث 
يف  التجمعات  وتزايدت  الكمامات  غابت 

املقاهي واالأماكن العامــة.

اأعرب ع�سرات الفالحني بحي علي النمر 
تذمرهم  عن  باتنة،  يف  مروانة  ببلدية 
الفالحي،  الــدعــم  غــيــاب  مــن  الــ�ــســديــد، 
املالئمة  الـــظـــروف  غــيــاب  م�ستنكرين 
االأو�ساع  عن  بعيدا  الن�ساط  هذا  ملمار�سة 
دومنا  ــول  وحت بهم  حتيط  التي  املــزريــة 

تطوير خدمة االأر�ص على حد قولهم.
امعروفن  جمعية  ال�ساأن  هذا  يف  ورفعت 
مرا�سالت  خــالل   من  والتنمية  للفالحة 

منها،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  تلقت 
مطالب عدة وجهتها اإىل ال�سلطات املحلية 
بهذا  النهو�ص  ــل  الأج املعنية،  واجلــهــات 
بئر  حفر  خــالل  مــن  باملنطقة،  القطاع 
ارتوازي مع توفري كل جتهيزاته من قنوات 
مائية تربط البئر واحلو�ص املائي وربطه 
بالكهرباء، وذلك ملا يعانونه من انخفا�ص 
يف من�سوب املياه امل�ستعملة، مما يوؤدي اإىل 
كما  املثمرة،  واالأ�سجار  احليوانات  موت 

من  دعمها  �سرورة  اإىل  اجلمعية  اأ�سارت 
للفالحني  املثمرة  االأ�سجار  توفري  حيث 
واملهتمني برتبية االأبقار، االأغنام والنحل، 
يف  بالنظر  التنمية   اإعـــادة  جانب  اإىل 
الريفي،بهدف  لل�سكن  ح�س�ص  تخ�سي�ص 
باأرا�سيهم،  الفالحني  ا�ستقرار  �سمان 
وتفاديا للنزوح الريفي الفتقارهم الأب�سط 

�سروريات احلياة.
ونا�سدت اجلمعية امل�سوؤولني لفتح امل�سالك 
الريفية على م�سافة 4 كلم، ودعمها اأي�سا 
اإ�سافة  اأو بحاجز مائي بواد زليمة،  ب�سد 
على  الفالحية  االأرا�ــســي  ا�ست�سالح  اإىل 
م�سرية  احلبوب،  لزرع  هكتار   40 م�ساحة 
�سعتها  مائية  حواجز  اإجنــاز  اأهمية  اإىل 
عن  ف�سال  اأكــرث،  اأو  مكعب  مرت   1000
التي  الريفية  الكهرباء  ب�سبكات  التزود 
كلم،   10 االأقــل  على  املنطقة  حتتاجها 
مبا يف ذلك اإن�ساء حو�ص مائي من احلجم 
من  ذلــك  اعتبار  على  للفالحني،  الكبري 
على  ي�ستوجب  التي  وامل�ساريع  الت�سهيالت 
اجلهات املعنية النظر اإليها، وهو ما ي�سمح 
باملنطقة  التنمية  عجلة  بدفع  ح�سبهم 
االإنتاج  يف  االأف�سل  تقدمي  بذلك  وي�سمن 

الفالحي الذي تعرف به.

من  باتنة،  واليــة  يف  فالحون  ي�ستكي 
اقتحمت  التي  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
تلوث  يف  وت�سببت  عــنــوة  حما�سيلهم 
م�ساحات وا�سعة من االأرا�سي الفالحية، 
بحيدو�سة  الرحاوات  فالحو  وا�ستنكر 
اإقدام امل�سوؤوليــن على ا�ستحداث فتحة 
يف اأ�سفل اخلزان االإ�سمنتي الذي ت�سب 
فيه املياه القذرة ل�سكان املنطقة لتتخذ 
لها ومتر  الــــوادي جمــرى جــديــدا  مــن 
جوانبه  ويف  ب�ساتني  �سفاف  عدة  عرب 
بع�ص الينابيع ملياه كانت �سافية، وعرب 
اأ�سحاب االأرا�سي املجاورة، عن ا�ستيائهم 

الزراعية  املحا�سيل  جودة  تراجع  من 
ــح  ــروائ ال انــتــ�ــســار  ــن  ع ــث  ــدي دون احل
وتلوث  الــ�ــســارة  واحلــ�ــســرات  الكريهة 
املياه العذبة، حيث يزداد الو�سع �سوءا 

اجلهات  املعنيون  ونا�سد  اآخر  بعد  يوما 
الو�سية اأجل اإعادة النظر يف قرار خرق 
على  فتحة  ــرك  وت االإ�سمنتي  اجلـــدار 
م�ستواه خلروج املياه القذرة التي حتوي 
التحلل  مراحل  اآخــر  يف  ومــواد  ف�سالت 
منها  ـــرى  وق م�ساتي  عـــدة  عــلــى  ومتـــر 
حيدو�سة، الد�سرة، بني خملوف وقرية 
بري�ص، حيث طالبوا بتخ�سي�ص م�سروع 
اأو  احلـــايل  االإ�سمنتي  امل�سب  لتو�سيع 
ات�ساعا  اأكرث  اإ�سمنتي  مل�سب  اآخر  م�سروع 
اإنقاذه من  واأكرث جدوى، الإنقاذ ما ميكن 

خ�سروات وفواكه.

الفريو�س من  العالج  حاليا  يتلقون  مري�ضا   80

جملة عراقيل حالت دون النهو�س بالقطاع

بلديـة حيدو�ضــة

باتنة! يف  الوباء  بداية  بـ"كورونا" منذ  وفاة   366

ن�صاط فالحي يف غياب االإمكانيات والدعم مبروانة

فالحون يطالبون بحماية اأرا�صيهم من املياه القـذرة

حمليات رمضان كريمالأحد  20 برير 2971/ 02  ماي  2021 املوافق لـ 20  رم�ضان 041442

عزيل عبد القادر

ا�ستغل  حيث  باتنـة،  والية  يف  الق�سبات  ببلدية  االبتدائية  املدار�س  على  ال�سطو  ظاهرة  تتوا�سل 
جمهولون غياب احلرا�سة الليلية لتنفيذ خمططاتهم االإجرامية، وندد اأولياء التالميذ بالواقع املزري 
لالبتدائيات وطالبوا بحماية ممتلكاتها، خا�سة بعد اأن تعر�ست مدر�سة ال�سهيد قمـاز م�سعود مب�ستة 

اأوالد عبا�س لل�سطو و�سرقة عديد التجهيزات

يف غياب احلرا�ضة ليال

ح�ضام الدين. ق 

ن.م



نور. ق

�سطيف
اأم البواقـي

مالك  ر�سيد  الربوفي�سور  وك�سف 
الداخلي  الــطــب  م�سلحة  رئــيــ�ــص 
عبد  �سعادنة  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
م�سلحتي  امتالء  عن  ب�سطيف  النور 
ـــص  ـــرا� ــعــديــة واالأم االأمــــرا�ــــص امل
جعل  ــذي  ال االأمــر  وهــو  ال�سدرية، 
بتخ�سي�ص  تقوم  امل�ست�سفى  اإدارة 
اأجل  مــن  الداخلي  الطب  م�سلحة 
التكفل مبر�سى كورونا خالل الفرتة 

امللحوظ  التزايد  نتيجة  احلالية 
م�ست�سفى  ويف  امل�سابني،  اأعـــداد  يف 
�سرق  بــالــعــلــمــة  اخلـــثـــري  ـــروب  �ـــس
الوالية مت ت�سجيل ارتفاع جديد يف 
بالعالج  يتلقون  الذين  املر�سى  عدد 
35 حالة،  بامل�ست�سفى والذي تعدى 
بو�سياف  حممد  م�ست�سفى  يف  اأمــا 
الوالية  جنوب  ــان  ومل عني  ببلدية 
عن  امل�ست�سفى  اإدارة  ك�سفت  فقد 

وجود ا�ستقرار يف الو�سعية الوبائية 
خالل  من  اأ�سابيع   03 حــوايل  منذ 
اإ�سابة  حالة   40 اإىل   30 ت�سجيل 
اأن الو�سعية  التاأكيد  بالفريو�ص، مع 
التي  بتلك  مقارنة  م�ستقرة  تبقى 
عرفها امل�ست�سفى خالل �سهري جوان 
حيث  الفارطة  ال�سنة  من  وجويلية 
اآنذاك ي�سل من  الوفيات  كان معدل 

يوميا. حاالت   10 اإىل   05

اأعرب الع�سرات من امل�ستفيدين من 
ور�سات النجارة مبنطقة الن�ساطات 
االأوري�سيا  ببلدية  ال�سناعية 
�سطيف  الوالية  لعا�سمة  املجاورة 
التاأخر احلا�سل  عن امتعا�سهم من 
يف ا�ستغالل الور�سات بعد مرور اأكرث 
من 05 �سنوات على ا�ستفادتهم من 
هذا امل�سروع الذي جاء بعد �سنوات 
العمراين  املحيط  يف  املعاناة  مــن 
ــررة مــن طــرف  ــك ــت ــاوي امل ــك ــس ــ� وال

ال�سكان.
امل�ستفيدين  ت�سريحات  وح�سب 
اخل�سائر  من  الكثري  تكبدوا  فاإنهم 
املالية من اأجل جتهيز هذه الور�سات 
ف�سال عن دفع تكاليف الكهرباء اإال 
طريق  يف  يقف  الــذي  العائق  اأن 
�سروعهم يف الن�ساط يتمثل يف عدم 

الكهرباء  ب�سبكة  االأن  الربط حلد 
�سرورية  مــن  اأكـــرث  تبقى  والــتــي 
ملـــزاولـــة الــنــ�ــســاط، ويــبــلــغ عــدد 
امل�ستفيدين من هذه الور�سات 219 
جنار، وطالب امل�ستفيدون ب�سرورة 

عبلة  كمال  �سطيف  وايل  تدخل 
اإجـــراءات  يف  الت�سريع  اأجـــل  مــن 
الكهرباء،  ب�سبكة  ور�ساتهم  ربط 
طيلة  تعطل  الــذي  املــ�ــســروع  وهــو 
اعرتا�ص  ب�سبب  ال�سابقة  الفرتة 

�سطيف  بلديتي  من  ال�سكان  بع�ص 
�سبكة  مــــرور  عــلــى  واالأوريــ�ــســيــا 
فوق  منطقة  من  انطالقا  الكهرباء 

اأرا�سيهم.
على  االن�سغاالت  هــذه  طــرح  ومت 
لكن  والـــدائـــرة  البلدية  م�سالح 
مت  كــمــا  االآن  حلـــد  جــــدوى  دون 
امل�ستفيدين  ح�سب  االن�سغال  رفع 
ومدير  للوالية  العام  االأمــني  على 
�سونلغاز، يف حني اأن رئي�ص البلدية 
املعرت�سني  مع  امل�ساعي  ف�سل  اأكــد 
مطالبتهم  ظــل  يف  املــ�ــســروع  على 
مالية،  تعوي�سات  على  باحل�سول 
ــات فقد  ــذه االعــرتا�ــس ويف ظــل ه
عن  بالبحث  امل�ستفيدون  طــالــب 
وجود  ظل  يف  امل�سكل  لهذا  حلول 

بدائل اأخرى.

لبعاطي�ص  قــريــة  �ــســكــان  اأقــــدم 
يف  تــبــان  اأوالد  لبلدية  التابعة 
اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 
على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 
اخلمي�ص متبوعة بغلق ملقر البلدية 
وهذا احتجاجا على و�سفه ال�سكان 
بالتهمي�ص الذي تعاين منه القرية 
امل�ساريع  خمتلف  مــن  وحــرمــانــهــا 

التنموية طيلة الفرتة الفارطة.
وندد املحتجون ب�سيا�سة التجاهل 
املجل�ص  طــــرف  مـــن  ــهــجــة  ــت ــن امل
ملختلف  اال�ستجابة  وعدم  البلدي 
غرار  على  املطروحة  االن�سغاالت 
لل�سرب  الــ�ــســاحلــة  ــاه  ــي امل تــوفــري 
بــانــتــظــام خــ�ــســو�ــســا مــع اقـــرتاب 
حلول ف�سل ال�سيف الذي يكرث فيه 
احليوية  املــادة  وهــذه  على  الطلب 

باالإنارة  القرية  تزويد  عن  ف�سال 
وفك العزلة عن املنطقة من خالل 
تعبيد الطرقات املوؤدية اإىل القرى 
من  ال�سكان  يعاين  حيث  املجاورة، 

�سعوبات كبرية من اأجل التنقل.
ورغم املطالب املرفوعة يف كل مرة 
�ساغية وهو  اأذانا  اأنها مل جتد  اإال 
يرفعون  ال�سكان  جعل  الذي  االأمر 

الــدائــرة  رئــيــ�ــص  اإىل  مــطــالــبــهــم 
للم�ساكل  حلول  اإيــجــاد  ــل  اأم على 
التي تعاين منها  الكبرية  التنموية 

القرية.

ت�سري وترية االإ�سابات بفريو�س كورونا بوالية �سطيف، نحو ت�سجيل اأرقام قيا�سية خالل االأيام املقبلة يف ظل املنحى الت�ساعدي 
يف اأعداد امل�سابني خالل االأيام الفارطة ح�سب الت�سريحات املقدمة من طرف الطواقم الطبية العاملة بامل�ست�سفيات، وهو االأمر 
الذي جعل اجلهات الو�سية ترفع تقرير مف�سل اإىل احلكومة من اأجل اتخاذ تدابري �سارمة قد ت�سل اإىل حد فر�س حجر م�سدد على 

الوالية بعد اأن مت مع نهاية االأ�سبوع فر�س احلجر اجلزئي جمددا على الوالية من منت�سف الليل اإىل غاية الرابعة �سباحا.

فيما ال تزال مطاعم اأخرى مغلقة ب�ضوق نعمان

بلدية اأوالد زواي

الهن�ضري تومغني

منها 20 قائمة حزبية

بئر  بلدية  اأمــ�ــص،  اأول  ا�ستلمت 
جديد  مدر�سي  مطعم  ال�سهداء، 
م�ستوى  على  وجبة   200 ب�سعة 
عبد  عمر  "بن  ال�سهيد  مــدر�ــســة 
حيز  �ــســيــدخــل  حــيــث  الكرمي"، 

اخلدمة اليوم.
ياأتي ذلك يف وقت تتوا�سل معاناة 
النائية  والقرى  امل�ساتي  تالميذ 
توقف  بعد  نعمان،  �سوق  ببلدية 
م�ستوى  على  املــدر�ــســي  االإطــعــام 
اخلا�سة  الــرتبــويــة  املــوؤ�ــســ�ــســات 
من  زاد  ما  وهو  االبتدائي  بالطور 
النائية،  الــقــرى  اأطــفــال  مــعــانــاة 

ورغم وعود املجل�ص البلدي ب�سوق 
نعمان باإمتام �سفقات املنح اخلا�سة 
بتموين جميع املوؤ�س�سات الرتبوية، 
ــي، لكن  وعـــودة االإطــعــام املــدر�ــس
االإجـــــراءات  ــاأخــر  ت هــو  امل�سجل 
قامت  فــقــد  االإداريــة،بــاملــقــابــل، 
باإجناز  بالتكفل  الوالئية  امل�سالح 
جديد  مدر�سي  مطعم   59 وجتهيز 
تعميم  بهدف   ،2020 �سنة  خالل 
جميع  عــرب  ال�ساخنة  الــوجــبــات 
مايل  بغالف  االبتدائية  املدار�ص 

ي�سل اإىل 729 مليون دينار.

ا�ستفادت اأم�ص، بلدية اأوالد زواي 
التابعة اإقليميا لدارة �سوق نعمان، 
املوا�سي  لبيع  اأ�سبوعني  �سوقني  من 
وبيع ال�سيارات امل�ستعملة، واملتوقع 

دخولهما حيز اخلدمة قريبا.
هـــذا ويــتــواجــد الــ�ــســوقــان على 
الوطني  الطريق  ــور  حم م�ستوى 
 50 مب�سافة  يبعد  ــذي  وال  3 رقــم 
كلم  و60  باتنة  مدينة  عــن  كلم 
والتي  ق�سنطينة،  مــديــنــة  ــن  ع
بامليزة  البلدي  املجل�ص  اعتربها 
لت�سهيل  االأ�سبوعي  ال�سوق  ل�سالح 
يف  وامل�ساهمة   ، الــتــبــادل  عملية 

اأوالد  ملنطقة  التنمية  عجلة  دفع 
زواي، وتوفري منا�سب عمل دائمة 
طالب  وقــت  يف  البلدية،  ل�سباب 
�سباب بلدية اأوالد زواي، ب�سرورة 
لل�سيارات  االأ�سبوعي  ال�سوق  منح 
عملية  لت�سهيل  خا�ص  مل�ستاأجر 
الت�سيري املنتظم لل�سوق، خا�سة مع 

قلة املداخيل املالية للبلدية.
لـــالإ�ـــســـارة، فـــــاإن االإجـــــــراءات 
القانونية اخلا�سة برتخي�ص �سوق 
مبدينة  امل�ستعملة  ال�سيارات  لبيع 
عني مليلة جارية، واملتوقع االإعالن 

عن نتائجها من قبل قريبا.

م�ستة  �ــســكــان  ــاة  ــان ــع م تــتــوا�ــســل 
تومغني  الهن�سري  "ال�سوايل" ببلدية 
العزلة  ب�سبب  كر�سة،  عني  بدائرة 
ل�سنوات  �سكانها  عــلــى  املــفــرو�ــســة 
طويلة، وجتاهل امل�سوؤولني للو�سعية 
قاطنو  فيها  يعي�ص  الــتــي  ــة  ــزري امل

امل�ستة.
ب�سرورة  امل�ستة  �ــســكــان  ــب  ــال وط
للم�ستة،  الوالئية  ال�سلطات  زيــارة 
لقاطنيها،  املزرية  الواقع  ومعاينة 
و�سط غياب امل�سالك الريفية ما اأدت 
لعزلة قاطني امل�ساتي، وكذا انعدام 
الب�سيطة،  احلياة  �سروريات  اأدنــى 

والغاز  الكهرباء  ب�سبكات  ربط  من 
ال�ساحلة  املياه  وانــعــدام  الطبيعي 
ـــا  ـــاره ــوى اآب ــت ــس ــ� ــرب عــلــى م ــس ــ� ــل ل
ي�سطر  ما  منها،  كبري  عدد  وملوحة 
منابع  عــن  يوميا  للبحث  ال�سكان 
با�ستعمال  لل�سرب  ال�ساحلة  للمياه 

احليوانات لنقلها.
ــاأتــي ذلـــك رغـــم ا�ــســتــفــادة عـــدد من  ي
من  تومغني  الهن�سري  بلدية  م�ساتي 
لكنها  "الظل"،  مبناطق  التكفل  برامج 
غري كافية بالنظر للبوؤ�ص الذي يتخبط 
فيه �سكان القرى املعزولة بالبلدية منذ 

�سنوات طويلة.

الوالئية  املندوبية  �سجلت 
لل�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات 
 39 اإيـــداع  خن�سلة،  بوالية 
االكتتاب  ا�ستمارات  قائمة 
القادمة  للت�سريعيات  حت�سبا 
وذلك باإجمايل 234 مر�سح.

وبلغ عدد القوائم احلزبية، 
مثلت  فــيــمــا  قــائــمــة،   20
قائمة،   19 احلــرة  القوائم 
درا�سة  يف  ال�سروع  مت  حيث 
ــني وهـــذا  ــح ــس ــرت� ــات امل ــف ــل م
عليه  ين�ص  ما  على  اعتمادا 
املتعلق  الــعــ�ــســوي  ــون  ــقــان ال
ــات، اأيــن  ــاب ــخ ــت بــنــظــام االن
الــقــادم  مـــاي   5 يـــوم  �سيتم 
االإعالن عن القوائم املقبولة 
جميع  ا�ـــســـتـــوفـــت  والــــتــــي 
ـــزاب  االأح تنتظره  مــا  وهــو 
احلرة  والقوائم  ال�سيا�سية 
من اأجل ا�ستعدادها النطالق 
التي  االنتخابية  حمالتها 
�سهر  من   17 خالل  �ستنطلق 
 4 للتناف�ص على  ماي اجلاري 

مقاعد.

نحو ت�صديد احلجر ال�صحي ب�صطيف

م�صتفيدون من ور�صات النجارة ي�صتكون جتميد امل�صروع

�صكان لبعاطي�ش يغلقون مقرة بلدية اأوالد تبان

ا�صتالم مطعم مدر�صي جديدة
 يف بئر ال�صهداء

نحو فتح �صوق اأ�صبوعي لبيع 
ال�صيارات واملوا�صي

�صكان "ال�صوايل" يطالبون 
بفك العزلة

قائمة   39
ُتودع ا�صتمارات 
الرت�صح بخن�صلة

تقرير مف�ضل على طاولة احلكومة وفتح م�ضلحة جديدة للتكفل باملر�ضى
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من اأقوال ال�صاحلني
فتدرك  بالقراآن،  رم�ضان  ارتباط  �ضور  من  اأخرى  �ضورة  وهذه  والقراآن،  ال�ضوم  يجتمع  رم�ضان  " يف 
املوؤمن ال�ضادق �ضفاعتان؛ ي�ضفع له القراآن لقيامه، وي�ضفع له ال�ضيام ل�ضيامه ومن �ضور اخت�ضا�س �ضهر 
رم�ضان بالقراآن الكرمي �ضالة الرتاويح، فهذه ال�ضالة اأكر ما فيها قراءة القراآن، وكاأنها �ضرعت لي�ضمع 

النا�س كتاب اهلل جمودا مرتال؛ ولذلك ا�ضتحب لالإمام اأن يختم فيها ختمة كاملة". حممود احلاج

قال اهلل تعاىل: 
ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اْلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَل ُيْجَزى  َا َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ ﴿َيا َقْوِم إِنَّ

إِلَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ُيْرزَُقوَن 

ِفيَها ِبَغْيِ ِحَساٍب  ﴾                                                  سورة غافر اليتني 39 ـ 40

من مداخل ال�ضيطان اأي�ضا اأنه ياأتي للم�ضلم 
حتى  هني،  هذا  �ضغري،  ذنب  هذا  له  ويقول 
من  كثري  ارتكبت  فبالتهاون  فيه،  يوقعه 

الذنوب، وانتهكت حرمات اهلل.
الذنوب  مثثن  يثثحثثرتز  العاقل  امل�ضلم  ولثثكثثن 
�ضغارها وكبارها؛ الأن اقرتاف ال�ضغرية يجر 
اجتمعت  اإذا  ال�ضغائر  اإن  بل  الكبرية،  اإىل 
على الرجل اأهلكته؛ فعن �ضهل بن �ضعد ر�ضي 
اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
َمَثُل  ا  َ َفاإِمنمَّ ُنوِب  الذُّ َراِت  قمَّ َوحُمَ اُكْم  "اإِيمَّ قال: 
َواٍد،  َبْطِن  يِف  َنَزُلوا  َكَقْوٍم  ُنوِب  الذُّ َراِت  قمَّ حُمَ
ُجوا  اأَْن�ضَ ِبُعوٍد َحتمَّى  َذا  َوَجاَء  ِبُعوٍد،  َذا  َفَجاَء 
ُيوؤَْخْذ  َمَتى  ُنوِب  الذُّ َراِت  قمَّ حُمَ َواإِنمَّ  ُخْبَزَتُهْم، 
رواه  احلافظ:  قال  ُتْهِلْكُه"،  اِحُبَها  �ضَ ِبَها 

اأحمد باإ�ضناد ح�ضن.
ر�ضول  اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  وعن 
الَعْبَد  "اإِنمَّ  قال:  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

ُنْكَتٌة  َقْلِبِه  يِف  ُنِكَتْت  َخِطيَئًة  اأَْخَطاأَ  اإَِذا 
ِقَل  َنَزَع َوا�ْضَتْغَفَر َوَتاَب �ضُ َذا ُهَو  َفاإِ �َضْوَداُء، 
َقْلَبُه،  َتْعُلَو  َحتمَّى  ِفيَها  ِزيَد  َعاَد  َواإِْن  َقْلُبُه، 
َعَلى  َراَن  َبْل  َ{المَّ   ُ اهللمَّ َذَكَر  المَِّذي  اُن  الثثرمَّ َوُهَو 
َيْك�ِضُبوَن}]املطففني:  َكاُنوا  َما  ُقُلوِبِهْم 
14[، رواه الرتمذي وقال: ح�ضن �ضحيح، 

وابن ماجه.
�ضلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  ثوبان  وعن 
َلُيْحَرُم  ُجَل  الرمَّ "اإِنمَّ  قثثال:  و�ضلم  عليه  اهلل 
احلافظ  قثثال  يُبُه"  ُي�ضِ ْنثثِب  ِبثثالثثذمَّ ْزَق  الثثثثثرِّ

املنذري: رواه الن�ضائي باإ�ضناد �ضحيح.
"اإين  عنه:  اهلل  ر�ضي  م�ضعود  ابثثن  وقثثال 
تعلمه  كما  العلم  ين�ضى  الثثرجثثل  الأح�ضب 

للخطيئة يعملها"؛ اأخرجه الطرباين.
�ضعف  عالمات  من  بالذنوب  التهاون  اإن  بل 
زاد  اإميثثانثثه  قثثوي  كلما  العبد  الأن  االإميثثثان؛ 
خوفه، وا�ضتد حترزه من الذنوب، ففي �ضحيح 
البخاري عن اأن�س ر�ضي اهلل عنه قال: "اإنكم 
من  اأعينكم  يف  اأدق  هثثي  اأعثثمثثااًل  لتعملون 
النبي �ضلى  لنعدها على عهد  اإن كنا  ال�ضعر، 
اهلل عليه و�ضلم من املوبقات"؛ قال البخاري 

رحمه اهلل: يعني بذلك املهلكات.
وقد قيل: ال تنظر اإىل �ضغر املع�ضية، ولكن 
انظر اإىل ِعَظِم َمن ع�ضيَت، ولقد بلغ من �ضدة 
االأمثثة  هثثذه  اأقثثثوى  وهثثم   - ال�ضحابة  حتثثرز 
يخافون  كانوا  اأنهم   - قلوًبا  واأتقاها  اإمياًنا، 

النفاق على اأنف�ضهم.
قال البخاري: وقال ابن اأبي ُمَليكة: اأدركت 
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأ�ضحاب  من  ثالثني 

و�ضلم كلهم يخاف النفاق على نف�ضه.
اأال  النجاة  يريد  الثثذي  العبد  على  فيجب 
يتهاون بال�ضغائر، فقد قال النبي �ضلى اهلل 
اِك  "اإِيمَّ لعائ�ضة ر�ضي اهلل عنها:  عليه و�ضلم 
َطاِلًبا"،  اهلِل  ِمَن  َلَها  َفاإِنمَّ  ُنوِب،  الذُّ َراِت  قمَّ َوحُمَ
والثثدارمثثي،  مثثاجثثه،  وابثثثن  الن�ضائي،  رواه 

واإ�ضناده ال باأ�س به.
"الزهد" عن اأبي  واأخرج اأ�ضد بن مو�ضى يف 
اإن  قثثال:  عنه  اهلل  ر�ضي  االأنثث�ثثضثثاري  اأيثثوب 
وين�ضى  بها،  فيثق  احل�ضنة  ليعمل  الرجل 
واإن  به،  اأحاطت  وقد  اهلل  فيلقى  املحقرات، 
ال�ضيئة فال يزال منها م�ضفقا  ليعمل  الرجل 

حتى يلقى اهلل اآمنا.

من  ممتع  ق�ض�ضي  باأ�ضلوب  تاريخية  وقفات 
ر�ضدت  البا�ضا  راأفثثت  الرحمن  عبد  تاأليف 
رم�ضان  �ضهر  يف  وقعت  التي  االأحثثداث  بع�س 
فيه  �ضعد  الذي  الكرمي  ال�ضهر  ذلك  املبارك 
هذا الكوكب االأر�ضي باأعظم حادث وقع على 
تاريخ  يف  فرقاًنا  احلثثادث  هذا  فكان  ظهره؛ 
الب�ضرية كلها، واإيذانا مبولد عامل جديد… 
و�ضهد فيه العامل االإ�ضالم اأياما متنوعة منها 
احلزينة التي ال تذهب االأيام مبرارتها واأياما 
اأعز اهلل فيها امل�ضلمني من هوان، وقواهم من 
رايات  الكرمي  ال�ضهر  هذا  يف  واأعلى  �ضعف، 
االإ�ضالم، ورفع يف اأيامه اأعالم القران فحبذا 

رم�ضان، وحبذا اأيامه الغر امليامني.

"كان   :- عنها  اهلل  ر�ضي   - عائ�ضة  تقول 
يف  َيجتِهد  ال  ما  االأواِخثثثر  الع�ْضر  يف  َيجتِهد 
اهلل  ي  ر�ضِ  - وتقول  م�ضلم  رواه  كما  غريها"  
و�ضلمَّم  علْيه  اهلل  �ضلمَّى   - بيُّ  النمَّ "كان   :- عْنها 
 - لْيَله  واأْحيا  ِمْئَزَره،  �ضدمَّ  الع�ْضر،  دَخل  اإذا   -
د معظم الليل - واأْيقظ اأهله"؛  �ضِهره؛ اأي: تعبمَّ

متمَّفق عليه.
يف  الليل  ِقثثيثثام  على  تثثدريثثب  رم�ضان  ولعل 
: "ُي�ضتحبُّ  �ضائر الليايل االأُخرى؛ قال النمَّوويُّ
من  االأواخثثر  الع�ْضر  يف  العبادات  من  ُيثثزاد  اأن 

رم�ضان، واإحياء لياليه بالعبادات".
: "اأ�ضتحبُّ اأن يكوَن اجِتهاُده  افعيُّ  وقال ال�ضمَّ

يف نهاِرها كاجتهاِده يف ليِلها".
بيُّ - �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم - يلتِزم  وكان النمَّ
بُن  عليُّ  قال  عليه،  َته  واأممَّ اأهَله  ويحثُّ  ذلك، 
 - بيُّ  النمَّ "كان   :- عْنه  اهلل  ي  ر�ضِ  - طالب  اأِبي 
الع�ْضر  اأهَله يف  �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم - يوِقظ 

مذي. ْ االأواخر من رم�ضان"؛ �ضحيح �ضنن الرتِّ
من  خري  هي  التي  القدر،  لْيلة  وفيها  كيف 
اأ�ضهر،  83 �ضنة واأربعة  اأْلف �ضهر؛ اأي:  عبادة 
هر كلِّه؛  قال بع�س اأهل العلم: "ِهي خرٌي من الدمَّ
الأنمَّ العرب تذُكر االألف غاية يف العدد"، وهي 
ِفيَها}]القدر:  وُح  َوالرُّ املاَلِئَكُة  ُل  {َتَنزمَّ ليلة 
املالئكة  فيها  ل  تتنزمَّ التي  اللمَّيلة  اإنمَّها   ،]4

حتمَّى تكون اأكر يف االأر�س من عَدد احل�ضى.
بيُّ - �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم -: "لْيلة  وقال النمَّ
اإنمَّ  وع�ضرين،  تا�ضعٍة  اأو  �ضابعٍة  ليلة  القْدر: 
عَدد  من  اأكر  االأْر�ثثس  يف  الليلة  تلك  املالئكة 

احل�ضى"؛ �ضحيح اجلامع.
على  وي�ضلِّمون  ا�س،  النمَّ دعاء  على  نون  يوؤمِّ
امل�ضاِجد حتمَّى يطلع  املوؤمنني يف  اأنُف�ِضهم وعلى 

الفْجر.
وهي ليلة احُلْكم؛ {ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ اأَْمٍر َحِكيٍم 
قامها  َمن  التي  الليلة  وهي   ،]4 الدخان:   {

م من ذنِبه. اإمياًنا واحِت�ضاًبا ُغِفر له ما تقدمَّ
فوجب االهتمام بهِذه اللمَّيلة وتْعظيم اأمِرها، 
يْت ليلة القدر؛ الأنمَّه نزل فيها  قال الورمَّاق: "�ضمِّ
على  قثثْدر،  ذي  َمَلك  ل�ضان  على  قثثْدر،  ذو  ِكتاب 

ة ذات قْدر". ر�ضوٍل ذي قْدر، واأممَّ
ِلِعَظمها  القدر؛  ليلة  يْت  "�ضمِّ الزهري:  قال 
اأي:  قْدر؛  لفالن  و�ضَرفها، من قولهم:  وقْدرها 

منزلة".
فيا َمن اأراد الرفعة يف الداَرين، واأراد الفوز 
ما  جلرب  الع�ضر؛  فر�ضة  ا�ضتغلمَّ  باملرتبَتني، 

م�ضى.
ثثنثثا - عثثزمَّ وجثثلمَّ - حتمَّى ال  اأْخثثفثثاهثثا ربُّ وقثثد 
الع�ضر  �ضائر  دون  علْيها،  العبادة  يف  ر  ُيقت�ضَ
"اإنمَّ اهلل   :- رِحمه اهلل   - الثثرازي  الفخر  قال 
اأْخفى هذه اللمَّيلة لوجوه، اأحدها: اأنمَّه اأخفاها 
ر�ضاه  اأخفى  فاإنمَّه  االأ�ضياء،  �ضائر  اأْخفى  كما 
واأْخفى   ، الكلِّ يف  يْرغبوا  حتمَّى  اعات  الطمَّ يف 
، واأخفى  غ�ضبه يف املعا�ضي ليحرِتزوا عن الكلِّ
الدعوات،  كلِّ  يف  ليبالغوا  عاء  الدُّ يف  االإجابة 
على  املكلمَّف  ليواِظب  التوبة  قبول  واأْخثثفثثى 

َجميع اأق�ضام التمَّوبة".
اهلل  ي  ر�ضِ  - امت  ال�ضمَّ بن  عبادة  حديث  ويف 
عْنه - قال: خرج ر�ضوُل اهلل - �ضلمَّى اهلل علْيه 

 - القْدر، فتالحى  بليلة  ا�س  النمَّ ليخرِب   - و�ضلمَّم 
فقال  امل�ضِلمني،  من  رُجثثالن   - وتخا�ضم  تنازع 
"خرجُت   :- و�ضلمَّم  علْيه  اهلل  �ضلمَّى   - بيُّ  النمَّ
رفعت،  واإنمَّها  وفالن،  فالن  فتالحى  كم،  الأخرِبَ
يف  فالتِم�ضوها  لكم،  خثثرًيا  يكون  اأن  وع�ضى 

ابعة واخلاِم�ضة"؛ البخاري. ا�ضعة وال�ضمَّ التمَّ
وقال - �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم -: "وقْد راأيت 
الع�ْضر  يف  فالتِم�ضوها  فاأُن�ضيُتها،  اللمَّيلة  هذه 

االأواخر يف كل وتر"؛ م�ضلم.
الع�ْضر  من  الثثِوْتثثر  يف  اأنمَّها  االأْقثثثوال  واأْرجثثثح 

االأواخر، واأنمَّها تنتِقل.
واأْرجى اأْوتار الع�ضر عند اجلمهور: ليلة �ضْبع 

وع�ضرين؛ "فتح الباري".
بن  اأَُبثثثثيمَّ  �ثثضثثاألثثُت  قثثثال:  ُحَبْي�س  بثثن  ِزرِّ  عثثن 
اإنمَّ اأخاك ابن  ي اهلل عْنه - فقلُت:  كعب - ر�ضِ
ليلَة  ْب  ُي�ضِ احلثثْول  َيُقم  "َمن  يقول:  م�ضعود 
يتمَّكل  اأاّل  "اأراد   :- رِحمه اهلل   - القْدر"، فقال 
ا�س، اأما اإنمَّه قد علم اأنمَّها يف رم�ضان، واأنمَّها يف  النمَّ
الع�ْضر االأواخر، واأنمَّها ليلة �ضبع وع�ضرين"، ثممَّ 
�ضبع وع�ضرين،  ليلة  اأنمَّها   - ي�ضتثني  حلف - ال 
فقلُت: باأيِّ �ضيٍء تقول ذلك يا اأبا املنِذر؟ قال: 
 - اهلل  ر�ضوُل  اأخرَبنا  المَّتي  باالآية  اأو  بالعالمة 
ال  يومئٍذ  تطلع  اأنها   - و�ضلمَّم  علْيه  اهلل  �ضلمَّى 

�ضعاع لها"؛ م�ضلم.
علْيه  اهلل  �ضلمَّى   - قوُله  ا  اأي�ضً عليه  ويثثدل 
كان  فثثَمثثن  الثثثقثثثْدر،  لثثْيثثلثثة  وا  "حترمَّ  :- و�ثثضثثلمَّثثم 
ع�ْضرين"؛  و  �ضبٍع  لْيلة  يف  ها  فليتحرمَّ َيها  متحرِّ

�ضحيح اجلامع.
ي اهلل عْنها -: قلُت: يا  وقالْت عائ�ضة - ر�ضِ
ليلة  هَي  ليلٍة  اأي  علْمُت  اإن  اأراأيت  اهلل،  ر�ضوَل 
القدر، ما اأقوُل فيها؟ قال: "قويل: اللهممَّ اإنمَّك 

عفوٌّ حُتبُّ العفو فاعُف عنِّي"؛ متمَّفق علْيه.
لف بهذه الع�ْضر، وهذه الليلة  ولقِد اهتممَّ ال�ضمَّ
اللمَّيايل  لهذه  هم  حبِّ فثثْرط  ومن  اهِتمام،  اأمّيثثا 
ون اأن يغت�ِضلوا كلمَّ  املباركة: اأنمَّهم كانوا ي�ضتحبُّ
ليلٍة من لياليها - كما كان يفعل النخعي - وكان 
وب ال�ضختياين يغت�ِضل ليلة ثالث وع�ضرين،  اأيُّ
جديدين،  ثثثوَبثثني  ويلَب�س  وع�ضرين،  واأربثثثع 

ويتطيمَّب.
عنه  اهلل  ر�ضي   - مالك  بن  اأن�س  عن  وُروي 
اغت�ضل  وع�ضرين،  اأْربثثثع  ليلة  كثثان  اإذا  اأنمَّثثه   -
اأ�ضبح  فاإذا  ورداء،  اإزار  حلمَّة:  ولب�س  وتطيمَّب، 

طواُهما فلم يلَب�ْضهما اإىل مثِلها من قابل.
ويل يلَب�ضان  وكان ثابٌت البناين وحميد الطمَّ
امل�ضجد  بان  ويطيِّ ويتطيمَّبان  ثياِبهما،  اأح�ضَن 
لْيلة  فيها  ُتثثْرَجثثى  التي  اللمَّيلة  يف  بالنمَّ�ضوح 

القدر.
ُحلمَّة  اريِّ  الثثثثدمَّ لتميم  وكثثثان  ثثثابثثٌت:  وقثثثال 
الليلة  يف  يلب�ضها  وكان  درهثثم،  باألف  ا�ضرتاها 

التي ترجى فيها ليلة القدر.
رون يف اإحياء الع�ضر على  ومَل يكونوا يقت�ضِ
اأنف�ضهم، بل كانوا يوقظون ن�ضاءهم واأبناءهم، 
 - و�ضلمَّم  علْيه  اهلل  �ضلمَّى   - اهلل  بر�ضول  ًيا  تاأ�ضِّ
اهلل  �ضلمَّى   - النبيُّ  يُكن  "ومل  رجب:  ابن  قال 
ام،  اأيمَّ رم�ضان ع�َضرة  بقي من  اإذا   - و�ضلمَّم  علْيه 

يَدع اأحًدا من اأهِله ُيطيق القيام اإالمَّ اأقامه".
دخل  اإذا  اإيلمَّ  "اأَحب  الثمَّوري:  �ضفيان  وقال 
وَيجتِهد  باللمَّيل،  د  َيتهجمَّ اأن  االأواخثثر  الع�ضر 
اإن اأطاقوا  الة  اأهله وولَده لل�ضمَّ فيه، وُينِه�س 

ذلك".

اب يف �ضائر  بل كان هذا دْيدن عمر بن اخلطمَّ
اللمَّيل ما �ضاء اهلل،  ثثام، فقد كان ي�ضلِّي من  االأيمَّ
حتمَّى اإذا كان ن�ضف اللمَّيل، اأْيقظ اأهله لل�ضالة، 
} ويتلو:  ثثالة،  الثث�ثثضمَّ ثثالَة  الثث�ثثضمَّ لهم:  يقول  ثثثم 

ُلَك  َن�ْضاأَ اَل  َعَلْيَها  َطرِبْ  َوا�ضْ اَلِة  ِبال�ضمَّ اأَْهَلَك  َواأُْمْر 
طه:  ْقَوى}  ِللتمَّ َواْلَعاِقَبُة  َنثثْرُزُقثثَك  نمَّْحُن  ِرْزقثثًا 

.]132
قال:   - عْنه  اهلل  ي  ر�ضِ  - ا�س  عبمَّ ابن  وهذا 
 - بيُّ  النمَّ فقام  ليلة،  مْيمونة  خالِتي  عند  "بتُّ 
ا كان يف بْع�س اللمَّيل،  �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم - فلممَّ
اأ  �ضول - �ضلمَّى اهلل علْيه و�ضلمَّم - فتو�ضمَّ الرمَّ قام 
ي�ضلِّي،  قام  ثممَّ  خفيًفا  و�ضوًءا  معلمَّقة  �ضنٍّ  من 
جئُت  ثثثممَّ  اأ،  تو�ضمَّ ثثا  مممَّ نحًوا  اأت  فتو�ضمَّ فُقمت 
لني فجعلِني عن مَيينه،  فُقمت عن ي�ضاِره، فحومَّ

ثممَّ �ضلمَّى ما �ضاء اهلل".
وخدمه  ن�ضاَءه  ياأُمر  م�ضرف  بن  طلحة  كان 
وبناِته بقيام الليل، ويقول: "�ضلُّوا ولو ركَعَتني 
الة يف جْوف اللمَّيل حتطُّ  يف جْوف اللمَّيل، فاإنمَّ ال�ضمَّ

احلني". االأْوزار، وهى من اأ�ْضرف اأعمال ال�ضمَّ
قال اإبراهيم بن �ضما�س: "كنُت اأعِرف اأحمد 

بن حْنبل وهو ُغالم ُيحيي اللمَّيل".
ُهَو  ثثْن  {اأَممَّ االآيثثة:  يقراأ هذه  ُعَمر  ابُن  وكان 
ااْلآِخَرَة  َيْحَذُر  َوَقاِئمًا  اللمَّْيِل �َضاِجدًا  اآَناء  َقاِنٌت 
ِه} الزمر: 9[، قال: "ذاك  َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ

عثمان بن عفان - ر�ضي اهلل عنه".
عمر  ابُن  قال  ا  "واإمنمَّ حامت:  اأبي  ابُن  وقال 
املوؤمنني ُعثمان باللمَّيل  اأمري  ذلك؛ لكرة �ضالِة 
ثثثا قثثثراأ الثثثُقثثثراآن يف  ثثى اإنمَّثثثه رمبمَّ وقثثثراءتثثثه، حثثتمَّ

ركعة".
وعن علقمة بن قي�س قال: "بتُّ مع عبداهلل 
ل الليل، ثممَّ قام ي�ضلِّي،  بن م�ضعود ليلة، فقام اأومَّ
ل  فكان يقراأ قراءة االإمام يف م�ضِجد حيِّه: يرتِّ
وال يراجع، ُي�ضمع َمن حوله وال يرجع �ضوته، 
حتمَّى مَل يْبَق من الغل�س - ظلمة اآخر الليل - اإالمَّ 
ثم  منها،  راف  االن�ضِ اإىل  املغرب  اأذان  بني  كما 

اأْوتر".
"كان  قثثثال:  زيثثد  بثثن  ال�ضائب  حثثديثثث  ويف 
 - االآيات  مبئات  – يعني:  باملئني  يْقراأ  القارئ 
القيام،  طول  من  الع�ضيِّ  على  نعتِمد  ا  كنمَّ حتمَّى 

قال: وما كانوا ين�ضِرفون اإالمَّ عند الفجر".
و�ضلمَّم  علْيه  اهلل  �ضلمَّى   - اهلل  ور�ضوُل  كيف 
كلمَّ   - وتعاىل  تبارك   - نا  ربُّ ل  "يتنزمَّ يقول:   -
ماء الدنيا، حني يبقى ثُلث الليل  ليلة اإىل ال�ضمَّ
االآخر فيقول: َمن يدعوين فاأ�ضتجيَب له؟ َمن 
ي�ضاأُلني فاأعطيه؟ َمن ي�ضتغفرين فاأغفر له؟"؛ 

متمَّفق عليه.
ويف لفٍظ عند ُم�ضلم: "َمن يقر�س غري َعدمي 

)فقري( وال ظلوم".
الة بالُقراآن الكرمي؛  ال�ضمَّ ون مع  وكانوا يهتمُّ
هبي عن االأ�ضوِد بن زْيد: "اأنمَّه كان  فقد نَقَل الذمَّ
وكان  ليلَتني،  كلِّ  يف  رم�ضان  يف  القراآن  َيختم 
الُقراآن  َيختم  وكان  والع�ضاء،  املغرب  بني  ينام 

يف غري رم�ضان يف كلِّ �ضتِّ ليال".
وكان قتادة - رِحمه اهلل - َيختم الُقراآن يف 
يف  ختَم  رم�ضان  دخل  فاإذا  ة،  مرمَّ لياٍل  �ضبع  كلِّ 
الع�ْضر ختم يف  فاإذا دخل  ة،  مرمَّ ليال  كلِّ ثالث 

ة. كلِّ ليلة مرمَّ
املبارك،  هر  ال�ضمَّ هثثذا  خ�ضائ�ِس  مثثن  وهثثذا 
اأوقاِتهم  يف  للمْخل�ضني  فيه  اهلل  يبارك  المَّذي 

وعبادِتهم، فال عجب.
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
ت
رمضانيا
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يف نور �آية

د. حممد وياليل

الع�ضر الأواخر من رم�ضان..حتري العفو واملغفرة 
والدرجات العال

اآَمُنوا" الَِّذيَن  اإِالَّ  ُخ�ْصٍر  َلِفي  ْن�َصاَن  ااْلإِ اإِنَّ  " والع�صر 

املكتبة الإ�سالمية
كتاب حدث يف رم�صان

اإعداد:�سماح خميلي

اإياكم وحمقرات الذنوب اإميانيةخــــــــــواطر

اللهم اإنا ظلمنا اأنف�ضنا ظلما كثريا، وال يغفر الذنوب اإال اأنت، فاغفر لنا 
مغفرة من عندك وارحمنا ، اإنك اأنت الغفور الرحيم، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد 
اإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اإنك اأنت الوهاب، ربنا ال تفتنا يف ديننا 
وال يف ذرياتنا وال يف اأموالنا وال يف وطننا، واأّمنا من �ضرار النا�س و�ضرورهم 

برحمتك بنا يا اأرحم الراحمني اللهم اأعنا على ذكرك و�ضكرك وح�ضن 
عبادتك وي�ضر لنا �ضبل اخلريات وبارك لنا يف �ضهرك الكرمي هذا وبلغنا 

عفوك فيه. اآمني

�أدعوين 
��ستجب 

لكم

لاَّ  اإِ ُخ�ْشٍر  لَِفي  اْلإِنْ�َشاَن  اإِناَّ  {والع�شر  تعاىل:  قال 
ِباْلَقِّ  َوتََ�ا�َشْ�ا  اِلَاِت  ال�شاَّ َوَعِمُل�ا  اآَمُن�ا  الاَِّذيَن 

رْب} الع�شر: 1 - 3. َوتََ�ا�َشْ�ا ِبال�شاَّ

كله،  الزمن  وهو  بالع�ضر  �ضبحانه  اأق�ضم 
مبا  يق�ضم  اأن   - وتعاىل  �ضبحانه   - واهلل 
لهم  فلي�س  العباد  اأمثثثا  خلقه،  مثثن  ي�ضاء 
 - واإق�ضامه  تعاىل،  بثثاهلل  اإال  يق�ضموا  اأن 
�ضبحانه وتعاىل - بالع�ضر ملا يجري فيه من 
احلوادث واملتغريات، والأنه م�ضتودع اأعمال 
�ضبحانه  واأق�ضم  و�ضرها،  خريها  العباد 
خيبة  يف  اإنثث�ثثضثثان  كثثل  بثثثاأن  للعباد  لثثيثثوؤكثثد 
وعظم  وولثثثده،  مثثالثثه  كثثر  مهما  وخثث�ثثضثثارة 

قدره و�ضرفه اإال من جمع هذه االأو�ضاف 
االأربعة.

قول  وهثثو  االإميثثثثان  اأوال: 
بثثالثثلثث�ثثضثثان وتثث�ثثضثثديثثق 

بثثثثالثثثثقثثثثلثثثثب وعثثثمثثثل 
باجلوارح.

ثثثثثانثثثثيثثثثا: الثثعثثمثثل 
اأو  ال�ضالح، وهو كل قول 
باأن  اهلل  اإىل  يقرب  فعل 
خمل�ضا  هلل  فاعله  يكون 

عليه  اهلل  �ضلى   - وملحمد 
و�ضلم - متبعا.

باحلق،  التوا�ضي  ثالثا: 
وهو االأمر باملعروف والنهي 
عثثن املثثنثثكثثر، والثثدعثثوة اإىل 

وحكمة،  بثث�ثثضثثرية  عثثلثثى  تعليم اهلل  و
اأن  يكفي  فثثال  الثثغثثافثثل  وتثثذكثثري  اجلثثاهثثل، 
االإن�ضان يقت�ضر على اإ�ضالح نف�ضه، بل البد 

اأن يعمل على اإ�ضالح غريه.
للداعي  كان  ملا  بال�ضرب،  التوا�ضي  رابعا: 
والناهي  باملعروف  واالآمر  تعاىل،  اهلل  اإىل 
اأمر  النا�س،  اأذى  يلحقه  اأن  املنكر البد  عن 
تعاىل بال�ضرب على اآذاهم، وحتمل ما يناله 

من االأذى.
فقد  األفاظها  وجثثازة  مع  ال�ضورة  وهثثذه 
بها  فكفى  كلها،  ال�ضعادة  اأ�ضباب  جمعت 
حجة على اخللق، وقد ا�ضتملت على فوائد 

كثرية نذكر منها:
اأوال: اإق�ضام اهلل تعاىل ب�ضيء يدل على 
ينبه  الق�ضم  هذا  ففي  واأهميته،  عظميته 
وما  الثثوقثثت  قيمة  اإىل  اخلثثلثثق  وعثثال  جثثل 
واحلر�س  به  االعتناء  من  عليهم  ينبغي 

عليه وهو من اأف�ضل نعم اهلل على عباده.
حديث  مثثن  �ضحيحه  يف  الثثبثثخثثاري  روى 
 :- عنه  اهلل  ر�ضي   - عبا�س  بن  عبداهلل 
قال:   - و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   - النبي  اأن 
النا�س:  من  كثري  فيهما  مغبون  "نعمتان 

ال�ضحة والفراغ".
على  يدل  تعاىل  اهلل  من  الق�ضم  ثانيا: 
اخل�ضال  هثثذه  وهثثو  عليه  املق�ضم  عظمة 
والفالح  الفوز  ينال  ال  التي  االأربثثعثثة 

اإال بها.
ومنزلته  االإميان  ف�ضل  ثالثا: 
به  بثثداأ  حيث  العظيمة، 
واجثثثب  اأول  وجثثعثثلثثه 

على اخللق.
االإميان  اإن  رابعا: 
بل  يكفي،  ال  بالقلب 
البد من العمل ال�ضالح، 
وفيه رد على من يقول: 
وهو  بالقلب،  االإميثثان  اإن 
للفرائ�س  تثثثارك  ذلثثثك  مثثع 
معتد  للمحرمات،  ومرتكب 

على حدود اهلل تعاىل.
التوا�ضي  اأن  خام�ضا: 

بثثثغثثثريه، واحلثثثق يثثثثثثثكثثثثثثثون  بثثاحلثثق ال 
ال�ضالح،  والعمل  تعاىل،  باهلل  االإميان  هنا 

وجمانبة ما يناق�ضهما.
�ضاد�ضا: ف�ضل ال�ضرب، حيث جعله �ضبحانه 
اأحد اخل�ضال التي ال ينال الفوز اإال بها، ويف 
هذا احلث على الدعوة اإىل اهلل تعاىل مهما 
حلق الداعي من امل�ضقة واالأذى، روى االإمام 
اأحمد يف م�ضنده من حديث ابن عمر - ر�ضي 
اهلل عنه - اأن النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
- قال: "املوؤمن الذي خالط النا�س وي�ضرب 
اأذاهم اأعظم اأجرا من املوؤمن الذي ال  على 

يخالطهم وال ي�ضرب على اأذاهم".
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التربع بالدم من م�ضتجدات الع�ضر ومل يكن يف عهد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم والأن احلجامة 
هي اأ�ضبه بذلك فهو ياأخذ حكمها وقد رجح االأئمة جواز ذلك الأن �ضحب الدم ال يفطر وهذا ما 
ذهب اإليه اأبو حنيفة ومالك وال�ضافعي ملا روى البخاري عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما اأن النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم " احتجم وهو حمرم: و احتجم وهو �ضائم".
فاإن كان تربعك بالدم قد يوهنك وي�ضعف قوتك فت�ضطر اإىل الفطر فهذا مكروه وي�ضتح�ضن 
تاأجيله اإىل الليل، ففي موطاأ مالك عن ابن عمر: "اأنه احتجم وهو �ضائم ثم ترك ذلك، وكان اإذا 

�ضام مل يحتجم حتى يفطر".
وعليه ال باأ�س من التربع خا�ضة عند ال�ضرورة، ون�ضاأل اهلل اأن يتقبل منك "ومن اأحياها فكاأمنا 

اأحيا النا�س جميعا..". واهلل اأعلم

يجب احل�ضول على كم منا�ضب من الربوتينات 
من  غ   1 اإىل   0.8 من  يحتاج  فال�ضخ�س  يوميا، 
تناول كمية  اأن  كما  وزنه،  لكل كغ يف  الربوتني 
قليلة من الربوتني يوؤدي اإىل ال�ضعور باالإرهاق.
مناعة  تقوية  يف  الثثربوتثثني  ي�ضاهم  كذلك 
اجلثث�ثثضثثم، وغثثالثثبثثًا مثثا تثثكثثون االأطثثعثثمثثة الغنية 
يف  ت�ضاعد  وبالتايل  باحلديد  غنية  بالربوتني 

منع االإ�ضابة بفقر الدم.

ال�ضمك،  االأحمر،  اللحم  يف  الربوتني  يتمثل 
الدرجة االأوىل، ويف�ضل تناولها  الدجاج يف  اأو 
احلليب  م�ضتقات  تليها  ثم  الفطور،  وجبة  يف 
وجبة  يف  تناولها  وين�ضح  الثانية،  الدرجة  يف 

ال�ضحور.
الثثربوتثثني،  على  البقوليات  حتثثتثثوي  اأيثث�ثثضثثا 
ال  الذين  النباتيني  االأ�ضخا�س  مع  وتتنا�ضب 

يتناولوا اأنواع اللحوم املختلفة.

وكلوا وا�شربوا وال ت�شرفوا
الربوتينات  لل�ضائمني

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

زاوية من نور
ونحن اأقرب اإليه منكم

م�ضعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه..�ضهيد اأحد

له  اهلل  يختار  ف�ضل  بالقرب  ال�ضعور 
ُبوَن{،  ال�ضفوة من عباده، وا�ضمهم: }امْلَُقرمَّ
اأُْوَلِئَك   )10( اِبُقوَن  ال�ضمَّ اِبُقوَن  }َوال�ضمَّ
  .]11  -  10 ]الواقعة:  ُبوَن{  امْلَُقرمَّ
يِف  }َوِجيًها  ال�ضالم:  عليه  عي�ضى  كثثان 
]اآل  ِبنَي{  امْلَُقرمَّ َوِمثثَن  َواالآِخثثثَرِة  ْنَيا  الدُّ

عمران: 45[.
القريب،  تعاىل  اأ�ضمائه  من  والقريب 
وحني حكى �ضوؤال النا�س ر�ضول اهلل �ضلى 
}َفاإِينِّ  قال:  ربهم،  عن  و�ضلم  عليه  اهلل 
َدَعثثاِن{  اإَِذا  اِع  الثثدمَّ َدْعثثثَوَة  اأُِجثثيثثُب  َقِريٌب 
فقل  يقل:  ومل   ،]186 ]البقرة: 
لهم اإين قريب؛ الأن من مقت�ضى قربه اأن 
يخاطبهم مبا�ضرة وذكر اإجابة الدعاء؛ 
لهم،  ب�ضمعه  قثثربثثه  مظاهر  مثثن  الأنثثهثثا 

العه عليهم، وقدرته ورحمته. واطِّ
له  ي�ضتجيبوا  اأن  مثثنثثهثثم  طثثلثثب  ثثثم 
قربهم  مظاهر  مثثن  وهثثذا  بثثه،  ويثثوؤمثثنثثوا 
القلب  وامتالء  وجوده،  وا�ضتح�ضار  منه، 
مبعاين  والتحقق  األوهيته،  با�ضت�ضعار 
يِل  }َفْلَي�ْضَتِجيُبوْا  احل�ضنى  اأ�ضمائه 
َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي َلَعلمَُّهْم َيْر�ُضُدوَن{ ]البقرة: 

.]186

منه  اهلل  ب  تقرمَّ �ضرًبا  منه  ب  تقرمَّ فمن 
ب اهلل  ب منه ذراًعا تقرمَّ ذراًعا، ومن تقرمَّ
القرب  واملثثنثثة.  الف�ضل  ولثثه  بثثاًعثثا،  منه 
والثثرب؛  العبد  بثثني  فا�ضل  وجثثود  يعنى 
التنزيل:  ويف   . ربٌّ والثثرب  عبٌد،  فالعبد 
اْلَوِريِد{  َحْبِل  ِمثثْن  اإَِلثثْيثثِه  اأَْقثثثَرُب  }َوَنثثْحثثُن 
اإَِلثثْيثثِه  اأَْقثثثثثَرُب  }َوَنثثثْحثثثُن   ،]16 ]ق: 
]الواقعة:  ُروَن{  ُتْب�ضِ المَّ  َوَلِكن  ِمنُكْم 
اْرَبُعوا  ا�ُس  النمَّ َها  "اأَيُّ نة:  ال�ضُّ 85[، ويف 
َواَل  ممَّ  �ضَ اأَ َتْدُعوَن  َما  َفاإِنمَُّكْم  اأَْنُف�ِضُكْم،  َعَلى 
اإِنمَّ  رًيا،  َب�ضِ �َضِميًعا  َتْدُعوَن  ثثا  َ اإِمنمَّ َغاِئًبا، 
المَِّذي َتْدُعوَن اأَْقَرُب اإِىَل اأََحِدُكْم ِمْن ُعُنِق 
عن  والطرباين  اأحمد،  )رواه  َراِحَلِتِه". 

اأبى مو�ضي(.
الف�ضل  عثثلثثى  يثثثدل  الثثقثثريثثب  تثثعثثبثثري 
والظنون  االأوهام  دابر  وقطع  والتمييز، 
والتلبي�س، وحفظ مقام االألوهية، وعدم 
اخللط بينه وبني مقام املخلوقني؛ �ضواء 
من  اأو  االأنبياء  من  اأو  املالئكة  من  كانوا 

غريهم.
يف االأثثثثثر املثثثثروي عثثن حثثارثثثة حني 
َعَزَفْت  َفثثَقثثاَل:  االإميثثثان،  حقيقة  و�ضف 
ِلَيِلي،  ِلَذِلَك  َواأَ�ْضَهْرُت  ْنَيا،  الدُّ َعِن  َنْف�ِضي 
َعْر�ِس  اإِىَل  اأَْنُظُر  ينِّ  َوَكاأَ َنَهاِري،  َواْطَماأُت 

ِة  نمَّ اجْلَ اأَْهِل  اإِىَل  اأَْنُظُر  َوَكاأَينِّ  َباِرًزا،  ي  َربِّ
اأَْهِل  اإِىَل  اأَْنُظُر  َوَكثثاأَينِّ  ِفيَها،  َيثثَتثثَزاَوُروَن 
اهلل  �ضلى  َفَقاَل  ِفيَها،  اَغْوَن  َيَت�ضَ اِر  النمَّ
َفاْلَزْم"  َعَرْفَت  َحثثاِرُث  "َيا  و�ضلم:  عليه 

َثالًثا .
االأ�ضياء  تتغري  االقثثرتاب  نحاول  حني 
واإميثثان  وحثثب  ب�ضمو  فنوؤديها  واالأفثثعثثال 
عبادات  اإىل  الثثعثثادات  وتتحول  وذوق، 

وقربات ..
الكون  نفهم  االقثثثثرتاب  نثثحثثاول  حثثني 
بثثطثثريثثقثثة اأفثث�ثثضثثل، ونثثثثدرك طثثرفثثا من 
ون�ضتوعب  اخللق،  يف  واحلكم  االأ�ثثضثثرار 
والذكر،  االأنثى  خلق  يف  الرباين  اللطف 
وال�ضقاء،  الثث�ثثضثثعثثادة  واالأمل،  الثث�ثثضثثرور 
وق�ضى،  ر  قثثدمَّ ما  كل  ويف  واملثثوت،  احلياة 

وله احلكمة البالغة.
اأن بركة  حني نحاول االقرتاب ندرك 
يو�ضف  نف�ضيا  مهدئا  لي�ضت  الثثدعثثاء 
بل  دروي�س،  يتداوله  وهما  وال  ملكتئب، 
تعامل واثق مع اهلل الذي بيده كل �ضيء، 
ونظامه  الثثكثثون  نوامي�س  و�ثثضثثع  والثثثذي 
اللُّطف  نوامي�ضه  مثثن  وجعل  الثثدنثثيثثوي، 
والرحمة، مي�ضي بها قدر اهلل يف الوقت 

واملكان الذي ي�ضاء.

م�ضعب 
بثثثثثثن عثثمثثري 
�ثثضثثاب مثثن اأكثثثثر �ثثضثثبثثاب قثثريثث�ثثس رقة 
ظل  يف  منعما  ن�ضاأ  وثثثثثراء،  ووداعثثثثة 
من  بالفاخر  يزخر  بيت  يف  والثثديثثه، 
الثياب، والنادر من العطور، زينة فتيان 
حياته  تنقلب  جمال�ضه،  ودرة  قري�س، 
العي�س،  ب�ضظف  ير�ضى  به  فاإذا  فجاأة، 

ويلب�س اجللد اخل�ضن من الثياب.
 فما الذي غريه وحوله هذا التحول 
الثثعثثظثثيثثم؟ بثثهثثذا الثثر�ثثضثثا الثثثتثثثام؟ اإنثثه 
االإ�ضالم، ذلك الدين الذي ما اإن الم�س 
وجد  حتى  اليافع،  الغ�س  ال�ضاب  قلب 
لديه قبوال �ضريعا، ذلك اأنه منذ �ضغره 
مل يحمل لالإ�ضالم ذرة كراهية، وما ن�ضاأ 
ناقما عليه، بل على العك�س، �ضعى اإليه 
امل�ضطفى  ر�ضوله  اإىل  وا�ضتمع  ي�ضر،  يف 
االأرقثثم  دار  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
بن اأبي االأرقم، و�ضرعان ما اأعلن نف�ضه 

واحدا من بني امل�ضلمني.
 اإنه "م�ضعب اخلري" كما �ضماه ر�ضول 
بن  ها�ضم  بن  عمري  بن  م�ضعب  اأو  اهلل 

عبد مناف كما تثبته كتب التاريخ، قال 
ر�ضي  عرم  رواه  فيما  اهلل،  ر�ضول  عنه 
اهلل  �ضلى  النبي  نظر  قثثال  عنه،  اهلل 
عليه و�ضلم اإىل م�ضعب بن عمري، وعليه 
به،  "جلد من كب�س"، قد متنطق  اإهاب 
نور  قد  الذي  هذا  اإىل  "انظروا  فقال: 
اهلل قلبه، لقد راأيته بني اأبويه يغذيانه 
راأيت  ولقد  وال�ضراب،  الطعام  باأطايب 
مبائتي  له  �ضريت  اأو  �ضراها  حلة  عليه 
درهم، فدعاه حب اهلل ور�ضوله اإىل ما 

ترون". 
الهجرتني   عمري  بثثن  م�ضعب  هاجر 
وهاجر ر�ضي اهلل عنه هجرة احلب�ضة 
الثانية، وما اإن عاد اإىل مكثة حتى كان 
يعده  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول 
يكون  اأن  وهثثي  وجليلة،  هثثامثثة  ملهمة 
االإ�ضالم  معقل  اإىل   ، اهلل  ر�ضول  ر�ضول 
االأول اإىل املدينة املنورة فنزل يف بني 
ويف�ضو  �ضرا  النا�س  يدعو  فجعل  غنم 
على  اأ�ضلم  اأن  اإىل  اأهله  ويكر  االإ�ضالم 

يده قوم ن�ضروا االإ�ضالم ونا�ضروه .
بدرا واختاره  �ضهد م�ضعب بن عمري   
فقد  اأحثثد  يوم  �ضبيله  يف  لل�ضهادة  اهلل 
يف  فجاء  اأحثثد،  يف  امل�ضلمني  لواء  حمل 
الطبقات البن �ضعد عن اأهيم بن حممد 

قال:  اأبيه  عن  العبدري  �ضرحبيل  بن 
حمل م�ضعب بن عمري اللواء يوم اأحد، 
م�ضعب  بثثه  ثبت  امل�ضلمون  جثثال  فلما 
ف�ضرب  فار�س  وهو  قميئة  ابن  فاأقبل 
يقول:  وم�ضعب  فقطعها،  اليمنى  يده 
ِمْن  َخَلْت  َقثثْد  ثثوٌل  َر�ثثضُ اإِاَلّ  ثثٌد  ثثَمّ حُمَ }َوَمثثا 
اْنَقَلْبُتْم  ُقِتَل  اأَْو  َماَت  اأََفاإِْن  �ُضُل  الُرّ َقْبِلِه 
َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  َوَمْن  اأَْعَقاِبُكْم  َعَلى 
 ُ اهلَلّ َو�َضَيْجِزي  �َضْيًئا   َ اهلَلّ َرّ  َي�ضُ َفَلْن 
 ]144 عمران:  ]اآل  اِكِريَن{  ال�َضّ
عليه  وحنا  الي�ضرى  بيده  اللواء  واأخذ 
فحنا  فقطعها،  الي�ضرى  يثثده  ف�ضرب 
اإىل �ضدره  اللواء و�ضمه بع�ضديه  على 
َقْد  َر�ُضوٌل  اإِاَلّ  ٌد  َمّ حُمَ }َوَما  يقول:  وهو 
اأَْو ُقِتَل  اأََفاإِْن َماَت  �ُضُل  َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرّ
َعَلى  َيْنَقِلْب  َوَمْن  اأَْعَقاِبُكْم  َعَلى  اْنَقَلْبُتْم 
َو�َضَيْجِزي  �َضْيًئا   َ اهلَلّ َرّ  َي�ضُ َفَلْن  َعِقَبْيِه 
عثثمثثران:  ]اآل  ثثاِكثثِريثثَن{  الثث�ثثضَّ  ُ اهلَلّ

.]144
بالرمح  الثثثثثالثثثثثة  عليه  حثثمثثل  ثثثم   
فثثاأنثثفثثذه وانثثثدق الثثرمثثح ووقثثثع م�ضعب 
و�ضقط اللواء و�ضقط �ضهيدا ر�ضي اهلل 
عنه واأر�ضاه.. قتل يوم اأحد على راأ�س 
وهو  الهجرة  من  �ضهرا  وثالثني  اثنني 

ابن اأربعني �ضنة اأو يزيد بقليل.

عن اأبي �شعيد اخلدري ر�شي الله عنه قال: 
اعتكفُت مع النبي �شلى الله عليه و�شلم الع�شر 
ع�شرين  �شبيحة  فخرج  رم�شان،  من  الأو�شط 
ثم  القدر  ليلة  راأيـــُت  "اإين  ــال:  وق فخَطبنا، 
الع�شر  فالتم�ش�ها يف   - يتها  نُ�شِّ اأو   - اأُن�شيتها 
يف  اأ�شجد  اأين  راأيت  واإين  ال�تر،  يف  الأواخر 
فلَيِجع"،  معي  اعتكف  كان  فمن  وطني،  ماء 
فجاءت  قزعة،  ال�شماء  يف  نرى  وما  فرجْعنا، 
�شحابة فمطرت حتى �شال �شقف امل�شجد، وكان 
من جريد النخل، واأقيمت ال�شالة، فراأيت ر�ش�ل 
املاء  يف  ي�شجد  و�شلم  عليه  الله  �شلى  الله 

والطني، حتى راأيت اأثر الطني يف جبهته.

الثثعثثيثثنثثي عند  الثثثديثثثن  قثثثثال بثثثثدر 
اأن�ضي  اأنه  "واملعنى  يتها":  "ُن�ضِّ قوله: 
وقال  ال�ضَنة،  تلك  يف  تعيينها  علم 
الكرماين: فاإن قلت: اإذا جاز الن�ضيان 
امل�ضاألة جاز يف غريها، فيفوت  يف هذه 
ن�ضيان  قلُت:  االأمثثة،  اإىل  التبليغ  منه 
االأحكام التي يجب عليه التبليغ لها ال 
يجوز، ولو جاز ووقع 

ره اهلل تعاىل". لذكمَّ
هو  الثثقثثدر  ليلة  تعيني  رفثثع  و�ضبب 
تثثالحثثي اثثثنثثني مثثثن الثث�ثثضثثحثثابثثة عن 
عنه  اهلل  ر�ثثضثثي  ال�ضامت  بثثن  عثثبثثادة 
عليه  اهلل  �ضلى  الثثنثثبثثي  خثثثرج  قثثثال: 
فتالحى  القدر،  بليلة  ليخربنا  و�ضلم 
"خرجُت  فقال:  امل�ضلمني،  من  رجثثالن 
فالن  فتالحى  القدر،  بليلة  الأخربكم 
خرًيا  يكون  اأن  وع�ضى  َفُرِفَعْت،  وفالن 
لكم، فالتِم�ضوها يف التا�ضعة وال�ضابعة 

واخلام�ضة".
النبي �ضلى اهلل عليه  اأهل  اإيقاظ  و 
و�ضلم له؛ عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن 
اأيقظني  " اأُِريثثُت ليلة القدر، ثم  قال: 
يف  فالتم�ضوها  فن�ضيُتها،  اأهلي  بع�ُس 
ابن  احلافظ  قثثال   ، الغوابر"  الع�ضر 
عن  ن�ضرة  اأبثثثي  روايثثثة  "ويف  حثثجثثر: 
رجالن  "فجاء  م�ضلم:  عند  �ضعيد  اأبي 
اإىل  ال�ضيطان"-  معهما  َيخت�ضمان، 

اأبي  عن  ا  اأي�ضً م�ضلم  وروى   :- قال  اأن 
عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن  هريرة 
ثم  الثثقثثدر،  ليلة  "اأُِريُت  قثثال:  و�ضلم 
وهذا  فن�ضيُتها"،  اأهلي  بع�س  اأيقظني 
اأن ُيحمل على التعدد  �ضبب اآخر، فاإما 
باأن تكون الروؤيا يف حديث اأبي هريرة 
مناًما، فيكون �ضبُب الن�ضيان: االإيقاظ، 
غريه  حثثديثثث  يف  الثثروؤيثثة  تثثكثثون  واأن 
الن�ضيان:  �ضبب  فيكون  اليقظة،  يف 
على  ُيحمل  اأو  املخا�ضمة،  من  ُذكثثر  ما 
وقع  الن�ضيان  ويكون  الق�ضة،  احتثثاد 
يكون  اأن  وُيحتمل  �ضببني،  عن  مرتني 
ف�ضمعُت  اأهلي  بع�س  اأيقظني  املعنى: 
تالحي الرجلني، فقمُت الأحجز بينهما 

فن�ضيتها لال�ضتغال بهما.
مر�ضل  مثثن  عثثبثثدالثثرزاق  روى  وقثثثد 
عليه  اهلل  �ضلى  اأنثثه  امل�ضيب  بن  �ضعيد 
و�ضلم قال: "اأال اأُخربكم بليلة القدر؟ 
قال:  ثم  �ضاعة،  ف�ضكت  بلى،  قالوا: 
لقد قلت لكم واأنا اأعلمها، ثم اأُن�ضيتها"، 
الن�ضيان، وهو مما  فلم يذكر �ضبب 

ي احلمل على التعدد. يقوِّ

َعَلى  َكثثاَنثثْت  ثثاَلَة  الثث�ثثضمَّ {اإِنمَّ  تثثعثثاىل:  اهلل  قثثال 
 ]103 َمْوُقوًتا}]الن�ضاء:  ِكَتاًبا  امْلُوؤِْمِننَي 
ال�ضلوات  على  احلفاظ  االأعثثمثثال  اأف�ضل  ومثثن 
عنه:  اهلل  ر�ضي  م�ضعود  ابثثن  فعن  اأوقاتها  يف 
اأيُّ  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  �ضاأل  رجال  اأن 
وبرُّ  لوقتها،  "ال�ضالة  قثثال:  اأف�ضل؟  االأعثثمثثال 

الوالديِن، ثم اجلهاد يف �ضبيل اهلل".

طريق اإىل اجلنة
ا  اأعرابيًّ اأن  عنه:  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  عن 
دلني  فقال:  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأتى 
على عمٍل اإذا عملُته دخلت اجلنة، قال: "تعبد 
اهلل ال ت�ضرك به �ضيًئا، وتقيم ال�ضالة املكتوبة، 
وتوؤدي الزكاة املفرو�ضة، وت�ضوم رم�ضان" قال: 
والذي نف�ضي بيده، ال اأَزيُد على هذا، فلما وىل، 
اأن  �ضره  "َمن  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  قال 
اإىل  فلينظر  اجلنة،  اأهثثل  من  رجثثٍل  اإىل  ينظر 

هذا".

متح� اخلطايا وتكفر الذن�ب
�ضلى  اهلل  ر�ضوَل  �ضِمع  اأنثثه  هريرة:  اأبثثي  عن 
اهلل عليه و�ضلم يقول: "اأراأيتم لو اأن َنَهًرا بباب 
تقول:  ما  خم�ًضا،  يوٍم  كل  فيه  يغت�ضل  اأحدكم 
درنه  ِمن  ُيبقي  ال  قالوا:  درنه"  ِمن  ُيبقي  ذلك 
�ضيًئا، قال: "فذلك مثل ال�ضلوات اخلم�س، ميحو 

اهلل به اخلطايا".
ر�ضول  اأن  عنه:  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبثثي  وعن 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان يقول: "ال�ضلوات 
اإىل  ورم�ضان  اجلمعة،  اإىل  واجلمعة  اخلم�س، 

راٌت ما بينهن اإذا اجتنب الكبائر". رم�ضان، مكفِّ

نزل يف اجلنة
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عن  هريرة،  اأبثثي  عن 
و�ضلم قال: "َمن غدا اإىل امل�ضجد وراح، اأَعدمَّ اهلل 

له ُنُزَله من اجلنة كلما غدا اأو راح".

ال�شالة ن�ر
عن اأبي مالٍك االأ�ضعري قال: قال ر�ضول اهلل 
االإميان،  �ضطر  هور  "الطُّ و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى 
امليزان، و�ضبحان اهلل واحلمد  واحلمد هلل متالأ 
هلل متالأان - اأو متالأ - ما بني ال�ضموات واالأر�س، 
نوٌر، وال�ضدقة برهاٌن، وال�ضرب �ضياٌء،  وال�ضالة 
يغدو  النا�س  كل  عليك،  اأو  لك  حجٌة  والقراآن 

فبايٌع نف�ضه فمعتقها، اأو ُموِبقها".

الف�ز بالفردو�ص
َلَواِتِهْم  �ضَ َعَلى  ُهثثْم  ثثِذيثثَن  {َوالمَّ تعاىل:  قثثال 
ُيَحاِفُظوَن * اأُوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن * المَِّذيَن َيِرُثوَن 
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ث�اب اجلماعة و�شالة املالئكة
�ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  قثثال:  هريرة،  اأبثثي  عن 
اجلماعة  يف  الرجل  "�ضالة  و�ضلم:  عليه  اهلل 
ت�ضعف على �ضالته يف بيته، ويف �ضوقه، خم�ًضا 
فاأح�ضن  تو�ضاأ  اإذا  اأنه  وذلك  �ضعًفا؛  وع�ضرين 
يخرجه  ال  امل�ضجد،  اإىل  خثثرج  ثثثم  الثثو�ثثضثثوء، 
بها  له  رفعت  اإال  خطوًة،  يخط  مل  ال�ضالة،  اإال 
�ضلى، مل  فثثاإذا  بها خطيئٌة،  درجثثٌة، وحط عنه 
م�ضاله:  يف  دام  ما  عليه،  ت�ضلي  املالئكة  تثثزل 
اللهم �ضلِّ عليه، اللهم ارحمه، وال يزال اأحدكم 

يف �ضالٍة ما انتظر ال�ضالة".

مع ال�شديقني وال�شهداء
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اإىل  رجل  جاء 
ال  اأن  �ضهدُت  اإن  اأراأيثثثَت  اهلل،  ر�ضول  يا  فقال: 
اإله اإال اهلل، واأنك ر�ضول اهلل، و�ضليُت ال�ضلوات 
اخلم�س، واأديُت الزكاة، و�ضمت رم�ضان، وقمته، 

فممن اأنا؟، قال: "ِمن ال�ضديقني وال�ضهداء".
وفيما  في�س،  مثثن  غي�س  فهو  ذكثثرتثثه،  ومثثا 
بعد  عما  الكالم  اإىل  ولننتقل  الكفاية،  تقدم 
الفري�ضة، وهي ال�ضنة، فاإذا كان اهلل قد فر�س 
�ضلى  اهلل  ر�ضول  فثثاإن  اخلم�س،  ال�ضلوات  علينا 
اهلل عليه و�ضلم قد �ضن لنا نوافل وركعات تابعة 
للفرائ�س، هي من اأحب ما يتقرب به العبُد اإىل 
اهلل عز وجل؛ عن اأبي هريرة، قال: قال ر�ضول 
َمن  قال:  اهلل  "اإن  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 
تقرب  وما  باحلرب،  اآذنته  فقد  ا  وليًّ يل  عثثادى 
اإيلمَّ عبدي ب�ضيٍء اأحب اإيلمَّ مما افرت�ضت عليه، 
حتى  بالنوافل  اإيلمَّ  يتقرب  عبدي  يثثزال  ومثثا 
ي�ضمع  الذي  �ضمعه  كنت  اأحببته:  فثثاإذا  اأحبه، 
يبط�س  التي  ويده  به،  يب�ضر  الذي  وب�ضره  به، 
بها، وِرْجله التي مي�ضي بها، واإن �ضاألني الأعطينه، 
ولئن ا�ضتعاذين الأعيذنه، وما ترددت عن �ضيٍء 
املوت  يكره  املوؤمن،  نف�س  عن  ترددي  فاعله  اأنا 

واأنا اأكَره َم�ضاَءَته".
اأما عن عددها، فقد جاء عن اأم حبيبة - زوج 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم - اأنها قالت: �ضمعت 
"ما من  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول: 
عبٍد م�ضلٍم ي�ضلي هلل كل يوٍم ثنتي ع�ضرة ركعًة 
يف  بيًتا  له  اهلل  بنى  اإال  فري�ضٍة،  غري  تطوًعا، 
اأم  بيٌت يف اجلنة"، قالت  له  ُبِنَي  اإال  اأو  اجلنة، 

حبيبة: "فما برحُت اأ�ضليهن بعُد".
واأربع  الفجر،  قبل  "ركعتان  بيانها:  واإليك 
ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد 
اأن  اأردت  فثثاإذا  الع�ضاء"،  بعد  وركعتان  املغرب، 
اأن  اإال  عليك  فما  اجلنة،  يف  بيتا  لنف�ضك  تبني 

ت�ضلي هذه الركعات.
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املطبــخ  يف  الالفــت  التطــور  مــن  الرغــم  علــى 
اجلزائــري والتعديــالت التــي مت اإدخالهــا علــى 
معظــم االأطبــاق التقليديــة، اإال اأن كثريا من هذه 
االأطبــاق ال تــزال حمتفظــة باأ�سالتهــا لتت�ســدر 
قائمــة اأكرث االأطبــاق حت�ســريا وا�ستهالكا خالل 
�سهــر رم�ســان املبــارك، ومــن بينها طبــق "طاجني 
اجلنب" الذي يتــم حت�سريه يف املنا�سبات والوالئم 

و"اللمات العائلية".
وللح�ســول علــى طاجــني اجلــنب الــذي اخرتنــاه 
لكــم اليــوم، نقوم ب�سكــب 3مالعق كبــرية من زيت 
املائــدة يف اإنــاء ون�سعــه على النــار ون�سيــف اإليه 
�ســدر دجاج مقطع اإىل قطع �سغــرية مليح ونرتكه 
يف الزيــت حتــى يكت�ســب اللــون االأحمــر لن�سيف 
بعــد ذلــك ب�سلة مفرومــة فرما ناعما ثــم ن�سيف 

ت�سكيلــة مــن التوابــل املتمثلــة يف را�ــص احلانــوت 
والزعفــران والفلفــل االأ�سود وملعقــة �سغرية من 
امللح وكذا ملعقة �سغرية من ال�سمن النباتي ونرتك 
املكونات ُتطهى على نار متو�سطة ثم ن�سيف ملعقة 
كبــرية من الدقيق االأبي�ــص اأو "الفرينة" ونخلط 
املكونــات جيــدا ثم ن�سيــف اإليها كميــة كافية من 
املــاء ال�ساخن، بعد التاأكد من ا�ستواء اجلاج ب�سكل 
جيد ون�سفي املرق ون�سيف اإليه كمية من الزيتون 

املغ�سول م�سبقا. 
مــن جهــة اأخرى، مقــالة ون�سعها على النــار ونقوم 
بفرم �سدر الزجاج الذي طهوناه يف املرق والتوابل 
ون�سيــف اإليــه ب�سلة مفرومة ومقليــة يف قليل من 
الزبــدة اأو الزيــت ون�سيــف اإليهــا قليــال مــن امللح 
والفلفــل االأ�ســود وكميــة مــن البقدون�ــص املفروم 

وقطعــا مــن اجلــنب االأبي�ــص ومنــزج كــل املكونات 
حتى تتجان�ص وتــربد قليال لن�سيف بعد ذلك 03 
بي�ســات وكاأ�سا من الق�سطــة الطازجة ون�سكب كل 
املزيج يف �سينيــة خا�سة بالفرن ون�سعه يف الفرن 
حتــى يتما�سك، ومبجرد اإخــراج الطبق من الفرن 
نغطيــه بطبقــة مــن �سرائح اجلــنب ونقطعــه على 
�سكــل مربعــات اأو اأي �سكل اآخر ويقــدم مع �سل�سة 

بي�ساء وقطع من اخلبز. 
ويتــم حت�ســري طاجــني اجلــنب بكــرثة يف ال�ســرق 
اجلزائــري، كما تقــوم ربات البيــوت اجلزائريات 
بتح�سريه يف املنا�سبات ال�سعيدة وحفالت الزفاف 
وغريهــا من االأفــراح، ويعــد طبقا �ســحيا ومغذيا 
اأي�ســا يف بع�ــص الــدول  وراقيــا، ويتــم حت�ســريه 

املغاربية على غرار تون�ص وليبيا.

االإعالمية دالل بن وعراب يف حديثها لالأورا�س نيوز:

االإمام جنيب قويزي من قامات االإمامة واالإعالم الديني يف باتنة لالأورا�س نيوز

طاجني اجلنب طبق "اللمات العائلية" 
واملنا�سبات ال�سعيدة 

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

اإعالمية  �سنة،   25 ذات  ــراب،  وع بن  دالل 
ــعــدة قــنــوات  ومــقــدمــة اأخـــبـــار وبـــرامـــج ب
 Algérie 24 جزائرية من بينها االأجواء و
�سابقا،متح�سلة على �سهادة ما�سرت بتفوق يف 
تخ�س�ص ال�سمعي الب�سري وحاليا هي طالبة 
التخ�س�ص،  ذات  يف  باتنة  بجامعة  دكتوراه 
يف  دولــيــة  �ــســهــادات  ثــالثــة  على  متح�سلة 
يف  و�سحفية  ال�سحفية  االنــــواع  خمتلف 
و�سمال  ــط  ــس االأو� الــ�ــســرق  حمـــرري  �سبكة 
هذا  خالل  يومياتها  عن  حتدثنا  افريقيا، 

ال�سهر الف�سيل يف درد�سة لطيفة وبهية.
يل  بالن�سبة  رم�سان  "�سهر  دالل:  تــقــول 
ككافة امل�سلمني، �سهر التوبة والعبادة، حيث 
وب�سراحة  اليومي  روتيني  ال�سهر  هذا  يغري 
جو  عن  االبتعاد  ال�سهر  هــذا  يف  اأف�سل  اأنــا 
والعبادة  والعائلة  للمنزل  واتفرغ  العمل 
الأنها فر�سة تاأتي مرة كل عام، بالن�سبة يل 
�سهر رم�سان هذا العام خمتلف جدا الأنه اأول 
–رحمه اهلل- والذي  رم�سان من غري الوالد 
كانت  مهما  لكن  خا�سا  طعما  يعطيه  كــان 
الظروف يبقى هذا ال�سهر يفر�ص متيزه واأنا 
قال  حيث  وي�سماط(،  )مي�سي  القول  �سد 
تعاىل )ومن يعظم �سعائر اهلل فاإنها من تقوى 
ال�سهر  هذا  يف  اليومي  روتيني  القلوب(،اأما 
يف  واملطبخ،  الــقــراآن  وقـــراءة  ال�سالة  بــني 
النهار ا�ستيقظ متاأخرة قليال بحكم النوم يف 
وقت متاأخر مع التنظيف واالأعمال املنزلية، 
واأنا اأف�سل الدخول باكرا للمطبخ بعد �سالة 

تكون  اأن  واأحـــب  مبا�سرة  الظهر 
قبل  حا�سرة  االأ�سا�سية  اأطباقي 
لالأطباق  بالن�سبة  الع�سر،  �سالة 
كل  اأكالت  خمتلف  بتح�سري  اقوم 
املناطق اجلزائرية وكذا جتربة 
بلم�سة  لكن  اجلديدة  الو�سفات 

اإ�سافة  فن،  يعترب  الطبخ  خا�سة الأن 
واأع�سق  ع�سرية  اأطــبــاق  حت�سري  اإىل 
الديكورات اجلديدة يف التقدمي، وككل 
"اجلاري"  طبق  اجلزائرية  العائالت 
حلريرة  اأو  بال�سربة  كذلك  وماويعرف 

ن�ستغني  الـــبـــوراك  لــكــن  اأ�ــســا�ــســي  طــبــق 
�سحية  اأخـــرى  مبملحات  اأحــيــانــا  عليه 

الطبخ  ت�ستطيع  فتاة  اأي  اأن  واأرى  اأكــرث، 
واالبداع خا�سة مع توفر و�سفات متنوعة 

حمبي  من  وانا  املجال،  بهذا  خا�سة  ومواقع 
جمموعة "�سحافيات كل �سبع ب�سنعة" التي 
لتبادل  ال�سحفيات اجلزائريات  اغلب  ت�سم 

االأطباق والو�سفات وغريها.
اأ�ساهده  ال  ال�سنة،  هذه  للتلفزيون  بالن�سبة 
الأن  ت�ستهويني  ال  الـــربامـــج  مــعــظــم  الأن 
عمل  هناك  لكن  م�ستمر  تراجع  يف  امل�ستوى 
اأو عملني ي�ستحقان امل�ساهدة، واأقول  درامي 
امل�سوؤولية واقع االإعالم اجلزائري  واأحتمل 
ب�سكل  تدهور  غريه،  اأو  ال�سهر  هذا  يف  �سواء 
كبري،هناك قنوات ت�سج مبن هم خارج اإطار 
عن  يعزفون  امل�ساهدين  يجعل  ما  االإعــالم 
واملعروفة  اللمة  �سهر  يف  التلفاز  م�ساهدة 

ال�سهرة  �سينية  حول  بالتجمع 
اإىل  اجلمهور  وتوجه  ال�سغرية  وال�سا�سة 
�سا�سة اأ�سغر وهي �سا�سة الهاتف التي خلقت 

العزلة.
يف االأخري اأوؤكد اأن االأطباق واالأكل واالأواين 
عام  وكل  موجود  دائما  رم�سان  �سهر  وحتى 
يزورنا، لكن اللمة والنا�ص القريبون ال ندري 
واأقول  يكونون،  معنا وغدا قد ال  العام  هذا 
وخا�سة  اأحبابكم  مــع  الفر�سة  ا�ستغلوا 
اأي  عن  التخلي  ــر  االأم كلف  واإن  الوالدين 
التزام اآخر، واأخريا �سكرا جلريدة "االورا�ص 

نيوز" و�سيام مقبول وعيدكم مبارك.

�أطباق رم�ضانية 

م�ستوى يف  كبري  "تدهور 
 الربامج التلفزيونية ت�سبب

 يف عزوف امل�ساهدين"

اإذا  املوؤمــن  �ســيام  تف�ســد  حاجــة  اأكــرث 
كانت نف�ســو مليانةبال�ســخوف... ي�ساهي 
كل مــا يف طريقــو مــن ماأكــوالت ويطيــح 
يف  �ســيتالحظو  واأكــرث  امللهــوف..  فــخ  يف 
�ســهر ال�ســيام بامل�ســاكل حمفــوف... باب 
الزالبجــي ملا يعلن عــن فتح ال�ســفوف... 
النا�ص قدامو تت�سارع والقوي بينهم ياأكل 
ال�سعوف... كل واحد يبني طولو وعر�سو 
وعلى ال�سرب موقوف... ي�سدم ويزاحم يف 
النا�ص ما يهمو �ســغري وال مري�ص وال حتى 
مكفــوف... يت�ســبب يف م�ســاكل وازدحــام 
وغ�ســب كيف احللوف... حتى �ســار بهذا 
نا�ــص  كايــن  معــروف...  القــذر  ال�ســلوك 
تتجنــب االحتــكاك بيــه مــن اخلــوف... 
ونا�ص ت�سري راحة بالها وحتت�سب االأجر 

املخلوف... ويل ي�سبه فيه راح ي�سدم بيه 
وما يبقى مكتوف... ي�ســاحنو بالقوة وما 
ير�ســى بال�ســف امل�ســفوف...  وهنا تبداأ 
بيهــا  رم�ســان  �ســار  يل  الزالبيــة  حــرب 

معروف...
موعــد  تنتظــر  واقفــة  النا�ــص  حت�ســب 
توزيع ال�ســكنات.... وال م�سفوفة تنتظر 
جنازة واحد مات... يا ما �ســمعنا و�ســفنا 
حوادث وحكايات... ال �ســرب ال احت�ساب 
واملطلوب غــري حبات... من زالبية تروي 
لهفة ال�ســامي على ال�سكريات... معروفة 
احللويــات...  خمتلــف  بــني  وم�ســهورة 
وبــال بيها املائدة الرم�ســانية مــن النكهة 
�ســار  الزالبجــي  حمــل  حتــى  خــالت... 
مــن اأ�ســهر املحــالت... ويف نف�ــص الوقــت 
امللــذات...  ل�ســراع  حلبــة  اإىل  حتــول 
الريحــة تنعنــع وامللهوف يبعبع ويت�ســبب 

يف م�ســكالت.... وكاأنهــا ق�ســية حياة اأو 
ممــات... مــا عندهــا بدايــة وال نهاية يف 

خالة ما اإذا بدات... 
مــا  العرتو�ــص...  املتعو�ــص يف رجلــني  راح 
عــادت تنفــع ال مقامــات وال فلو�ــص... يف 
حــرب الزالبية ما يهداأ حال حتى ت�ســفى 
النفو�ــص... اأو تتدخــل القــوات االأمنيــة 
علــى  متعــود  يل   ... احل�ســو�ص  وتقطــع 
امل�ســاكل تلقــاه اأول مــن حمــل القو�ــص... 
ويوجه ال�سهم يل بال�سم مد�سو�ص... ت�سبه 
اإىل حد كبري حرب الد�ســو�ص... العيب ما 
هو يف الزالبية يل هي جمرد اأكلة �ســعبية 
ت�ســتهواها النفو�ص... العيب يف النا�ص يل 
ما ت�ســدق ت�ســعل نار الفانو�ص... وتخليها 
تلهــب حتــى حترق كل مــا هــو ملمو�ص.... 
علــى كل �ســي ملهوفــة تنت�ســر بــني النا�ص 

وتكرث مثل ال�سو�ص.

�صل�صلة رم�صان �صهر اللهفة والق�صيان...

حرب الزالبية ال تهداأ

اإعالميون يف املطبخ

النِّرياِن، دع�����������اء اأبواَب  فيِه  َعنَّي  َواأغِلْق  اجِلنان،  اأبواَب  فيِه  يل  اْفتَْح  األّلُهمَّ 
املوؤمنني. ُقُلوِب  يف  كينَِة  ال�سَّ ياُمْنِزَل  الُقراِن  ِلــِتــالَوِة  فيِه  َوَوفِّْقني  وقيل لبع�ص النا�ص: كيف �سنعتم يف رم�سان؟ فاأجابوا: اجتمعنا 

ثالثني رجال ف�سمناه يف يوما واحدا وا�سرتحنا فيه.

با�سم الله بديت..وعلى النبي �سليت..

وعلى اأ�سحاب االأ�سماء اأيل تبداأ بال�ساد 

هذيالبوقالة نويت...

)يا �سم�س وا�س بيك ذابلة، اإال بيك 

الزين راين نفكر فيك، واذا بيك الزهر 

ربي ما يتخلي عليك...(
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اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

جنيب قويزي، من مواليد مدينة بريكة، 
بوالية  اجلـــزار  مدينة  يف  وتــربــى  ن�ساأ 
االإ�سالمية  العلوم  كلية  خريج  باتنة، 
بجامعة احلاج خل�سر بباتنة �سنة 2011، 
منها  ح�سل  واأ�سوله،  الفقه  تخ�س�ص  يف 
املا�سرت يف تخ�س�ص االأقليات  على �سهادة 
حيث   ،2018 �سنة  الــغــرب  يف  امل�سلمة 
جملة  يعالج  التخّرج  ر�سالة  مو�سوع  كان 
االأقلية  تهّم  التي  وامل�سائل  الق�سايا  من 
امل�سلمة يف الغرب، على �سوء ووفق روؤية 
وهي  اأوروبــا،  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  اأبرز 

املجل�ص االأوروبي لالإفتاء والبحوث.
العلوم  ملادة  كاأ�ستاذ  التدري�ص  زاول مهنة 
العديد  يف  الثانوي  بالطور  االإ�سالمية 
م�ستوى  على  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  مــن 
تـــراب دائــرتــي اجلـــزار وبــريــكــة، حيث 
من  مكون  اأهم  مع  للتعامل  الفر�سة  كانت 
مكونات املجتمع، وهي فئة ال�سباب، حيث 
ب�سكل  ومعاملتهم  تفهمهم  على  حر�ص 
اإىل �سقل  –ح�سبه- حتتاج  والتي  خا�ص 
املحافظة  مع  وتهذيب  وت�سذيب  وعناية 
على جوهرها وروحها الذي هو وقود كل 

اأمة.
على  ح�سوله  قبل  االإمـــام  من�سب  �سغل 
مع  بداياته  وكانت  التخ�س�ص،  �سهادة 
اإمامة امل�سلني حوايل �سنة 2006، حيث 
كانت بداية هذه الرحلة املباركة خطيبا 
متطّوًعا من م�سجد عمر بن اخلطاب ر�سي 
اأوالد لو�سيف باجلزار،  اهلل عنه بقرية 
باأي  ميكنني  "ال  ال�سدد:  هذا  يف  ويقول 
االإمام  �سعور  اأ�سف  اأن  االأحوال  من  حال 
اهلل  ر�سول  حمراب  يعانق  وهو  اخلطيب 
تزاحم  ــد  وق و�سلم"،  عليه  اهلل  �سلى 
وتدافع يف قلبه وذهنه ال�سعور بالت�سريف 
بالقيام  ت�سريف  واحد،  اآن  يف  والتكليف 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  مقام 
وتبليغها  الدين  اأمانة  ب�سيانة  وتكليف 
وير�ساه  يحبه  الــذي  احلق  الوجه  على 

اهلل تعاىل.
م�ساجد  من  كثرية  منابر  بعدها  اعتلى 
واملحا�سرات  الدرو�ص  معاإلقاء  الوالية 
التي  والفعاليات  الن�ساطات  �سمن  فيها 
توؤّطرها مديرية ال�سوؤون الدينة لوالية 
منذ  املــقــام  بــه  ي�ستقر  اأن  قبل  باتنة، 
حوايل �سنتني مب�سجد حذيفة بن اليمان 

ر�سي اهلل عنه مبدخل مدينة اجلزار.
ــزي، خــا�ــص جتــارب  ــوي االإمــــام جنيب ق
املكتوبة  ال�سحافة  يف  عديدة  اإعالمية 
هذه  اأبـــرز  ولعل  واملــرئــيــة،  وامل�سموعة 
�سناعة  يف  اأثـــــًرا  واأكـــرثهـــا  ــتــجــارب  ال
ال�سبابية  القناة  جتربة  هي  �سخ�سيته 
والــتــي  االأني�ص"،  "قناة  ــاعــدة  ــ�ــس ال
ن�سر  اإىل  ت�سعى  –ح�سبه- كانت والزالت 
وفق  واالأخــالق  والثقافة  ال�سرعي  العلم 
اجلزائري،  للمجتمع  الدينية  املرجعية 
وتقدمي  اإعـــداد  على  م�سرفا  كــان  حيث 
للم�ساهد  بــثــت  ــي  ــت ال الـــربامـــج  بــعــ�ــص 
برنامج  اأهــمــهــا  ــي،  ــرب ــع وال اجلـــزائـــري 
االأ�ستاذ  رفقة  قدمه  والـــذي  امل�سونة، 
اأبرز  فيه  تناوال  ال�سريف،  يحي  عاطف 
منظور  وفــق  ــراأة  ــامل ب املتعلقة  الق�سايا 
�سعة  تنا�سب  معا�سرة  وبروؤية  �سرعي، 

زمان  لكل  و�سالحيتها  وتكيفها  ال�سريعة 
ومكان.

لالأطفال،  الكرمي  القراآن  تدري�ص  وعن 
اأعظم  اأن  �سك  "ال  قويزي،  االإمــام  يقول 
حمله  هو  االإن�سان،  يناله  و�سرف  كرامة 
هذا  �سدره،  ثنايا  بني  تعاىل  اهلل  لكتاب 
تــعــاىل عنه:  قــالــه اهلل  الـــذي  الــكــتــاب 
ِمن  َفَهْل  ْكِر  ِللذِّ اْلــُقــْرَءاَن  ْرَنا  َي�سَّ }َوَلَقْد 
حيث  القمر:17["،  ]�سورة  ِكر{  دَّ مُّ
ي�سيف اأن "حر�ص الوالدين على ما ينفع 
ولدهما يف الّدنيا واالآخرة ت�ستوجب منهما 
امل�سارعة وامل�سابقة اإىل تعليمه وتدري�سه 
اإذ هو اأعظم ما ُيحفظ به الولد  القراآن، 
يف دينه ودنياه واآخرته، وقد قال بع�ص 
العارفني املجّربني: "حّفظ ولدك القراآن 
زمن  يف  ونحن  خا�سة  يحفظه"،  والقراآُن 
واالآفـــات  الــفــن  �سبه  ــح  ري فيه  تع�سف 
وبناتنا،  باأبنائنا  واالإحلاد  االجتماعية 
وال بّد اأن يدرك االآباء اأن الولد من غري 
قراآن يحفظه ك�سفينة خمروقةتتقاذفها 

اأمواج الف�ساد فتك�سرها وتغرقها."
"االأورا�ص  ليومية  حديثه  يف  م�سيفا 
الّدنيا  يف  مقّدم  القراآن  "حافظ  نيوز": 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  غريه،  على  ل  مف�سّ
اأقروؤهم لكتاب اهلل"،  "يوؤم القوم  و�سلم: 
التميز  اأ�سحاب  اأن  �ساهدا  الواقع  ويكفي 
القراآن  حفظة  هم  والنبوغ  والنجابة 
خمتلف  يف  التعليم  و�ــســهــادات  الــكــرمي، 

االأطوار خري دليل على ذلك."
العظيمة  بــاملــكــانــة  االإمــــام  وي�ست�سهد 
للقراآن  اأبــنــائــهــا  حتفيظ  يف  لــلــوالــديــن 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  الكرمي، 
))وُيك�سى والداه -والدا حافظ القراآن- 
فيها،  ــا  وم الدنيا  لهما  تــقــوم  ال  حلَّتني 
فيقال  هــذا؟  لنا  اأنــى  رب  يــا  فــيــقــوالن: 
]رواه  القراآن((  ولدكما  بتعليم  لهما: 
))من  اأخــرى:  روايــة  ويف  الطرباين[، 
قراأ القراآن وتعلَّم وعمل به اأُلب�ص والداه 
يوم القيامة تاجًا من نور �سووؤه مثل �سوء 
تقوم  ال  حلتني  والــداه  ويك�سى  ال�سم�ص، 
هذا؟  ك�سينا  مب  فيقوالن:  الدنيا  لهما 

]رواه  القراآن((  ولدكما  باأخذ  فيقال: 
احلاكم[[.

واخلطيب  االإمــام  ين�سح  اآخر،  �سياق  ويف 
ال�سلوكات  ــفــادي  ــت ب قـــويـــزي،  جنــيــب 
ال�سلبية يف �سهر رم�سان الف�سيل ويتحدث 
�سبحانه  اهلل  عند  ال�سوم  ف�سائل  عــن 
وتــعــاىل بــذكــر احلــديــث الــقــد�ــســي "كل 
واأنا  يل  فهو  ال�سوم  اإال  له،  اآدم  ابن  عمل 
اأجزي به"، ويف هذا يذكر العلماء لطيفة 
تعاىل  اهلل  ن�سبه  يف  اللطائف  روائــع  من 
ال�سوم لنف�سه، وهي اأّن ال�سائم قد ات�سف 
ب�سفة من �سفات املوىل جّل وجالله، وهي 
ولذلك  وال�سراب،  الطعام  عن  ا�ستغناوؤه 
الــرب  عند  الــعــبــادة  ــذه  ه منزلة  ُعــظــم 
تبارك وتعاىل، وجعل اجلزاء فيها خفيا 
االأحوال  من  حال  باأي  يليق  وال  تعظيما، 
�سفات  من  ب�سفات  ات�سف  من  يكون  اأن 
يف  له  خمالفا  يكون  اأن  وجــل  عز  املــوىل 
غريها، فال ينبغي اأن يغ�سب وربه احلليم، 
يبخل  اأن  وال  العدل،  وربــه  يظلم  اأن  وال 
وربه الكرمي، م�سيفا: "رم�سان هو حلظات 
ت�سمو  اأن  يفرت�ص  الــتــي  اللحظات  مــن 
احلالة  لتعانق  االإن�سانية  النف�ص  فيها 
املالئكية، اإذ ال�سوم �سرب وم�سابرة وجهاد 
عظيم للنف�ص، ولي�ص ال�سوم هو الغ�سب اأو 
ربنا يقول: }لعلكم  األي�ص  والك�سل،  النوم 
تتقون{، فال�سوم مدر�سة للتقوى، ولتطهري 
ال�سيطان  النف�ص وال�سمو بها عن و�ساو�ص 
واأفعال احليوان، وحريٌّ باملرء اأن يجتهد 
يف يومه وليلته يف رم�سان لئال يكون حاله 
النبي �سلى اهلل عليه  كحال من قال فيه 
�سياِمه  من  َله  لي�َص  �سائٍم  ))ُربَّ  و�سلم: 
اإالَّ اجلوُع وربَّ قائٍم لي�َص َله من قياِمه اإالَّ 
هُر((، فرم�سان �سهر تزود من الطاعات  ال�سَّ
واحل�سنات والعبادات، وتطهر من الذنوب 
اإىل  الرذيلة  االأخـــالق  ومــن  وال�سيئات، 
العادات  ومن  املحمودة،  الطيبة  االأخالق 
))من  فـــ  ــعــادات؛  ال اأح�سن  اإىل  ال�سيئة 
هلل  فلي�ص  به  والعمل  الــزور  قول  يدع  مل 

حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه((.

وال�سوم  الفنت  من  يقي  القراآن  "حتفيظ 
�سرب وجهاد عظيم للنف�س"

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
امللح لتبيي�س 

الأ�سنان يف البيت 
وباأ�سرع طريقة

وملعقة �سغرية من املاء الدافئ، نخلط الطعام اخل�سن ون�سيف ع�سري الليمون يف كاأ�ص، ن�سع ملعقة �سغرية من ملح 
كل املكونات مع بع�ص حتىنتح�سل 
على عجينة لينة وخفيفة القوام 
ثم �سع اخلليط يف فر�ساة ونفرك 

االأ�سنان ملدة 3 دقائق ون�ستمر على 
هذه الو�سفة ملدة اأ�سبوع لغاية 

احل�سول على نتيجة.

�سفيقة. �ص



فوزية.ق
معاوية .�س

املطبــخ  يف  الالفــت  التطــور  مــن  الرغــم  علــى 
اجلزائــري والتعديــالت التــي مت اإدخالهــا علــى 
معظــم االأطبــاق التقليديــة، اإال اأن كثريا من هذه 
االأطبــاق ال تــزال حمتفظــة باأ�سالتهــا لتت�ســدر 
قائمــة اأكرث االأطبــاق حت�ســريا وا�ستهالكا خالل 
�سهــر رم�ســان املبــارك، ومــن بينها طبــق "طاجني 
اجلنب" الذي يتــم حت�سريه يف املنا�سبات والوالئم 

و"اللمات العائلية".
وللح�ســول علــى طاجــني اجلــنب الــذي اخرتنــاه 
لكــم اليــوم، نقوم ب�سكــب 3مالعق كبــرية من زيت 
املائــدة يف اإنــاء ون�سعــه على النــار ون�سيــف اإليه 
�ســدر دجاج مقطع اإىل قطع �سغــرية مليح ونرتكه 
يف الزيــت حتــى يكت�ســب اللــون االأحمــر لن�سيف 
بعــد ذلــك ب�سلة مفرومــة فرما ناعما ثــم ن�سيف 

ت�سكيلــة مــن التوابــل املتمثلــة يف را�ــص احلانــوت 
والزعفــران والفلفــل االأ�سود وملعقــة �سغرية من 
امللح وكذا ملعقة �سغرية من ال�سمن النباتي ونرتك 
املكونات ُتطهى على نار متو�سطة ثم ن�سيف ملعقة 
كبــرية من الدقيق االأبي�ــص اأو "الفرينة" ونخلط 
املكونــات جيــدا ثم ن�سيــف اإليها كميــة كافية من 
املــاء ال�ساخن، بعد التاأكد من ا�ستواء اجلاج ب�سكل 
جيد ون�سفي املرق ون�سيف اإليه كمية من الزيتون 

املغ�سول م�سبقا. 
مــن جهــة اأخرى، مقــالة ون�سعها على النــار ونقوم 
بفرم �سدر الزجاج الذي طهوناه يف املرق والتوابل 
ون�سيــف اإليــه ب�سلة مفرومة ومقليــة يف قليل من 
الزبــدة اأو الزيــت ون�سيــف اإليهــا قليــال مــن امللح 
والفلفــل االأ�ســود وكميــة مــن البقدون�ــص املفروم 

وقطعــا مــن اجلــنب االأبي�ــص ومنــزج كــل املكونات 
حتى تتجان�ص وتــربد قليال لن�سيف بعد ذلك 03 
بي�ســات وكاأ�سا من الق�سطــة الطازجة ون�سكب كل 
املزيج يف �سينيــة خا�سة بالفرن ون�سعه يف الفرن 
حتــى يتما�سك، ومبجرد اإخــراج الطبق من الفرن 
نغطيــه بطبقــة مــن �سرائح اجلــنب ونقطعــه على 
�سكــل مربعــات اأو اأي �سكل اآخر ويقــدم مع �سل�سة 

بي�ساء وقطع من اخلبز. 
ويتــم حت�ســري طاجــني اجلــنب بكــرثة يف ال�ســرق 
اجلزائــري، كما تقــوم ربات البيــوت اجلزائريات 
بتح�سريه يف املنا�سبات ال�سعيدة وحفالت الزفاف 
وغريهــا من االأفــراح، ويعــد طبقا �ســحيا ومغذيا 
اأي�ســا يف بع�ــص الــدول  وراقيــا، ويتــم حت�ســريه 

املغاربية على غرار تون�ص وليبيا.

االإعالمية دالل بن وعراب يف حديثها لالأورا�س نيوز:

االإمام جنيب قويزي من قامات االإمامة واالإعالم الديني يف باتنة لالأورا�س نيوز

طاجني اجلنب طبق "اللمات العائلية" 
واملنا�سبات ال�سعيدة 

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

اإعالمية  �سنة،   25 ذات  ــراب،  وع بن  دالل 
ــعــدة قــنــوات  ومــقــدمــة اأخـــبـــار وبـــرامـــج ب
 Algérie 24 جزائرية من بينها االأجواء و
�سابقا،متح�سلة على �سهادة ما�سرت بتفوق يف 
تخ�س�ص ال�سمعي الب�سري وحاليا هي طالبة 
التخ�س�ص،  ذات  يف  باتنة  بجامعة  دكتوراه 
يف  دولــيــة  �ــســهــادات  ثــالثــة  على  متح�سلة 
يف  و�سحفية  ال�سحفية  االنــــواع  خمتلف 
و�سمال  ــط  ــس االأو� الــ�ــســرق  حمـــرري  �سبكة 
هذا  خالل  يومياتها  عن  حتدثنا  افريقيا، 

ال�سهر الف�سيل يف درد�سة لطيفة وبهية.
يل  بالن�سبة  رم�سان  "�سهر  دالل:  تــقــول 
ككافة امل�سلمني، �سهر التوبة والعبادة، حيث 
وب�سراحة  اليومي  روتيني  ال�سهر  هذا  يغري 
جو  عن  االبتعاد  ال�سهر  هــذا  يف  اأف�سل  اأنــا 
والعبادة  والعائلة  للمنزل  واتفرغ  العمل 
الأنها فر�سة تاأتي مرة كل عام، بالن�سبة يل 
�سهر رم�سان هذا العام خمتلف جدا الأنه اأول 
–رحمه اهلل- والذي  رم�سان من غري الوالد 
كانت  مهما  لكن  خا�سا  طعما  يعطيه  كــان 
الظروف يبقى هذا ال�سهر يفر�ص متيزه واأنا 
قال  حيث  وي�سماط(،  )مي�سي  القول  �سد 
تعاىل )ومن يعظم �سعائر اهلل فاإنها من تقوى 
ال�سهر  هذا  يف  اليومي  روتيني  القلوب(،اأما 
يف  واملطبخ،  الــقــراآن  وقـــراءة  ال�سالة  بــني 
النهار ا�ستيقظ متاأخرة قليال بحكم النوم يف 
وقت متاأخر مع التنظيف واالأعمال املنزلية، 
واأنا اأف�سل الدخول باكرا للمطبخ بعد �سالة 

تكون  اأن  واأحـــب  مبا�سرة  الظهر 
قبل  حا�سرة  االأ�سا�سية  اأطباقي 
لالأطباق  بالن�سبة  الع�سر،  �سالة 
كل  اأكالت  خمتلف  بتح�سري  اقوم 
املناطق اجلزائرية وكذا جتربة 
بلم�سة  لكن  اجلديدة  الو�سفات 

اإ�سافة  فن،  يعترب  الطبخ  خا�سة الأن 
واأع�سق  ع�سرية  اأطــبــاق  حت�سري  اإىل 
الديكورات اجلديدة يف التقدمي، وككل 
"اجلاري"  طبق  اجلزائرية  العائالت 
حلريرة  اأو  بال�سربة  كذلك  وماويعرف 

ن�ستغني  الـــبـــوراك  لــكــن  اأ�ــســا�ــســي  طــبــق 
�سحية  اأخـــرى  مبملحات  اأحــيــانــا  عليه 

الطبخ  ت�ستطيع  فتاة  اأي  اأن  واأرى  اأكــرث، 
واالبداع خا�سة مع توفر و�سفات متنوعة 

حمبي  من  وانا  املجال،  بهذا  خا�سة  ومواقع 
جمموعة "�سحافيات كل �سبع ب�سنعة" التي 
لتبادل  ال�سحفيات اجلزائريات  اغلب  ت�سم 

االأطباق والو�سفات وغريها.
اأ�ساهده  ال  ال�سنة،  هذه  للتلفزيون  بالن�سبة 
الأن  ت�ستهويني  ال  الـــربامـــج  مــعــظــم  الأن 
عمل  هناك  لكن  م�ستمر  تراجع  يف  امل�ستوى 
اأو عملني ي�ستحقان امل�ساهدة، واأقول  درامي 
امل�سوؤولية واقع االإعالم اجلزائري  واأحتمل 
ب�سكل  تدهور  غريه،  اأو  ال�سهر  هذا  يف  �سواء 
كبري،هناك قنوات ت�سج مبن هم خارج اإطار 
عن  يعزفون  امل�ساهدين  يجعل  ما  االإعــالم 
واملعروفة  اللمة  �سهر  يف  التلفاز  م�ساهدة 

ال�سهرة  �سينية  حول  بالتجمع 
اإىل  اجلمهور  وتوجه  ال�سغرية  وال�سا�سة 
�سا�سة اأ�سغر وهي �سا�سة الهاتف التي خلقت 

العزلة.
يف االأخري اأوؤكد اأن االأطباق واالأكل واالأواين 
عام  وكل  موجود  دائما  رم�سان  �سهر  وحتى 
يزورنا، لكن اللمة والنا�ص القريبون ال ندري 
واأقول  يكونون،  معنا وغدا قد ال  العام  هذا 
وخا�سة  اأحبابكم  مــع  الفر�سة  ا�ستغلوا 
اأي  عن  التخلي  ــر  االأم كلف  واإن  الوالدين 
التزام اآخر، واأخريا �سكرا جلريدة "االورا�ص 

نيوز" و�سيام مقبول وعيدكم مبارك.

�أطباق رم�ضانية 

م�ستوى يف  كبري  "تدهور 
 الربامج التلفزيونية ت�سبب

 يف عزوف امل�ساهدين"

اإذا  املوؤمــن  �ســيام  تف�ســد  حاجــة  اأكــرث 
كانت نف�ســو مليانةبال�ســخوف... ي�ساهي 
كل مــا يف طريقــو مــن ماأكــوالت ويطيــح 
يف  �ســيتالحظو  واأكــرث  امللهــوف..  فــخ  يف 
�ســهر ال�ســيام بامل�ســاكل حمفــوف... باب 
الزالبجــي ملا يعلن عــن فتح ال�ســفوف... 
النا�ص قدامو تت�سارع والقوي بينهم ياأكل 
ال�سعوف... كل واحد يبني طولو وعر�سو 
وعلى ال�سرب موقوف... ي�سدم ويزاحم يف 
النا�ص ما يهمو �ســغري وال مري�ص وال حتى 
مكفــوف... يت�ســبب يف م�ســاكل وازدحــام 
وغ�ســب كيف احللوف... حتى �ســار بهذا 
نا�ــص  كايــن  معــروف...  القــذر  ال�ســلوك 
تتجنــب االحتــكاك بيــه مــن اخلــوف... 
ونا�ص ت�سري راحة بالها وحتت�سب االأجر 

املخلوف... ويل ي�سبه فيه راح ي�سدم بيه 
وما يبقى مكتوف... ي�ســاحنو بالقوة وما 
ير�ســى بال�ســف امل�ســفوف...  وهنا تبداأ 
بيهــا  رم�ســان  �ســار  يل  الزالبيــة  حــرب 

معروف...
موعــد  تنتظــر  واقفــة  النا�ــص  حت�ســب 
توزيع ال�ســكنات.... وال م�سفوفة تنتظر 
جنازة واحد مات... يا ما �ســمعنا و�ســفنا 
حوادث وحكايات... ال �ســرب ال احت�ساب 
واملطلوب غــري حبات... من زالبية تروي 
لهفة ال�ســامي على ال�سكريات... معروفة 
احللويــات...  خمتلــف  بــني  وم�ســهورة 
وبــال بيها املائدة الرم�ســانية مــن النكهة 
�ســار  الزالبجــي  حمــل  حتــى  خــالت... 
مــن اأ�ســهر املحــالت... ويف نف�ــص الوقــت 
امللــذات...  ل�ســراع  حلبــة  اإىل  حتــول 
الريحــة تنعنــع وامللهوف يبعبع ويت�ســبب 

يف م�ســكالت.... وكاأنهــا ق�ســية حياة اأو 
ممــات... مــا عندهــا بدايــة وال نهاية يف 

خالة ما اإذا بدات... 
مــا  العرتو�ــص...  املتعو�ــص يف رجلــني  راح 
عــادت تنفــع ال مقامــات وال فلو�ــص... يف 
حــرب الزالبية ما يهداأ حال حتى ت�ســفى 
النفو�ــص... اأو تتدخــل القــوات االأمنيــة 
علــى  متعــود  يل   ... احل�ســو�ص  وتقطــع 
امل�ســاكل تلقــاه اأول مــن حمــل القو�ــص... 
ويوجه ال�سهم يل بال�سم مد�سو�ص... ت�سبه 
اإىل حد كبري حرب الد�ســو�ص... العيب ما 
هو يف الزالبية يل هي جمرد اأكلة �ســعبية 
ت�ســتهواها النفو�ص... العيب يف النا�ص يل 
ما ت�ســدق ت�ســعل نار الفانو�ص... وتخليها 
تلهــب حتــى حترق كل مــا هــو ملمو�ص.... 
علــى كل �ســي ملهوفــة تنت�ســر بــني النا�ص 

وتكرث مثل ال�سو�ص.

�صل�صلة رم�صان �صهر اللهفة والق�صيان...

حرب الزالبية ال تهداأ

اإعالميون يف املطبخ

النِّرياِن، دع�����������اء اأبواَب  فيِه  َعنَّي  َواأغِلْق  اجِلنان،  اأبواَب  فيِه  يل  اْفتَْح  األّلُهمَّ 
املوؤمنني. ُقُلوِب  يف  كينَِة  ال�سَّ ياُمْنِزَل  الُقراِن  ِلــِتــالَوِة  فيِه  َوَوفِّْقني  وقيل لبع�ص النا�ص: كيف �سنعتم يف رم�سان؟ فاأجابوا: اجتمعنا 

ثالثني رجال ف�سمناه يف يوما واحدا وا�سرتحنا فيه.

با�سم الله بديت..وعلى النبي �سليت..

وعلى اأ�سحاب االأ�سماء اأيل تبداأ بال�ساد 

هذيالبوقالة نويت...

)يا �سم�س وا�س بيك ذابلة، اإال بيك 

الزين راين نفكر فيك، واذا بيك الزهر 

ربي ما يتخلي عليك...(
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اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

جنيب قويزي، من مواليد مدينة بريكة، 
بوالية  اجلـــزار  مدينة  يف  وتــربــى  ن�ساأ 
االإ�سالمية  العلوم  كلية  خريج  باتنة، 
بجامعة احلاج خل�سر بباتنة �سنة 2011، 
منها  ح�سل  واأ�سوله،  الفقه  تخ�س�ص  يف 
املا�سرت يف تخ�س�ص االأقليات  على �سهادة 
حيث   ،2018 �سنة  الــغــرب  يف  امل�سلمة 
جملة  يعالج  التخّرج  ر�سالة  مو�سوع  كان 
االأقلية  تهّم  التي  وامل�سائل  الق�سايا  من 
امل�سلمة يف الغرب، على �سوء ووفق روؤية 
وهي  اأوروبــا،  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  اأبرز 

املجل�ص االأوروبي لالإفتاء والبحوث.
العلوم  ملادة  كاأ�ستاذ  التدري�ص  زاول مهنة 
العديد  يف  الثانوي  بالطور  االإ�سالمية 
م�ستوى  على  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  مــن 
تـــراب دائــرتــي اجلـــزار وبــريــكــة، حيث 
من  مكون  اأهم  مع  للتعامل  الفر�سة  كانت 
مكونات املجتمع، وهي فئة ال�سباب، حيث 
ب�سكل  ومعاملتهم  تفهمهم  على  حر�ص 
اإىل �سقل  –ح�سبه- حتتاج  والتي  خا�ص 
املحافظة  مع  وتهذيب  وت�سذيب  وعناية 
على جوهرها وروحها الذي هو وقود كل 

اأمة.
على  ح�سوله  قبل  االإمـــام  من�سب  �سغل 
مع  بداياته  وكانت  التخ�س�ص،  �سهادة 
اإمامة امل�سلني حوايل �سنة 2006، حيث 
كانت بداية هذه الرحلة املباركة خطيبا 
متطّوًعا من م�سجد عمر بن اخلطاب ر�سي 
اأوالد لو�سيف باجلزار،  اهلل عنه بقرية 
باأي  ميكنني  "ال  ال�سدد:  هذا  يف  ويقول 
االإمام  �سعور  اأ�سف  اأن  االأحوال  من  حال 
اهلل  ر�سول  حمراب  يعانق  وهو  اخلطيب 
تزاحم  ــد  وق و�سلم"،  عليه  اهلل  �سلى 
وتدافع يف قلبه وذهنه ال�سعور بالت�سريف 
بالقيام  ت�سريف  واحد،  اآن  يف  والتكليف 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  مقام 
وتبليغها  الدين  اأمانة  ب�سيانة  وتكليف 
وير�ساه  يحبه  الــذي  احلق  الوجه  على 

اهلل تعاىل.
م�ساجد  من  كثرية  منابر  بعدها  اعتلى 
واملحا�سرات  الدرو�ص  معاإلقاء  الوالية 
التي  والفعاليات  الن�ساطات  �سمن  فيها 
توؤّطرها مديرية ال�سوؤون الدينة لوالية 
منذ  املــقــام  بــه  ي�ستقر  اأن  قبل  باتنة، 
حوايل �سنتني مب�سجد حذيفة بن اليمان 

ر�سي اهلل عنه مبدخل مدينة اجلزار.
ــزي، خــا�ــص جتــارب  ــوي االإمــــام جنيب ق
املكتوبة  ال�سحافة  يف  عديدة  اإعالمية 
هذه  اأبـــرز  ولعل  واملــرئــيــة،  وامل�سموعة 
�سناعة  يف  اأثـــــًرا  واأكـــرثهـــا  ــتــجــارب  ال
ال�سبابية  القناة  جتربة  هي  �سخ�سيته 
والــتــي  االأني�ص"،  "قناة  ــاعــدة  ــ�ــس ال
ن�سر  اإىل  ت�سعى  –ح�سبه- كانت والزالت 
وفق  واالأخــالق  والثقافة  ال�سرعي  العلم 
اجلزائري،  للمجتمع  الدينية  املرجعية 
وتقدمي  اإعـــداد  على  م�سرفا  كــان  حيث 
للم�ساهد  بــثــت  ــي  ــت ال الـــربامـــج  بــعــ�ــص 
برنامج  اأهــمــهــا  ــي،  ــرب ــع وال اجلـــزائـــري 
االأ�ستاذ  رفقة  قدمه  والـــذي  امل�سونة، 
اأبرز  فيه  تناوال  ال�سريف،  يحي  عاطف 
منظور  وفــق  ــراأة  ــامل ب املتعلقة  الق�سايا 
�سعة  تنا�سب  معا�سرة  وبروؤية  �سرعي، 

زمان  لكل  و�سالحيتها  وتكيفها  ال�سريعة 
ومكان.

لالأطفال،  الكرمي  القراآن  تدري�ص  وعن 
اأعظم  اأن  �سك  "ال  قويزي،  االإمــام  يقول 
حمله  هو  االإن�سان،  يناله  و�سرف  كرامة 
هذا  �سدره،  ثنايا  بني  تعاىل  اهلل  لكتاب 
تــعــاىل عنه:  قــالــه اهلل  الـــذي  الــكــتــاب 
ِمن  َفَهْل  ْكِر  ِللذِّ اْلــُقــْرَءاَن  ْرَنا  َي�سَّ }َوَلَقْد 
حيث  القمر:17["،  ]�سورة  ِكر{  دَّ مُّ
ي�سيف اأن "حر�ص الوالدين على ما ينفع 
ولدهما يف الّدنيا واالآخرة ت�ستوجب منهما 
امل�سارعة وامل�سابقة اإىل تعليمه وتدري�سه 
اإذ هو اأعظم ما ُيحفظ به الولد  القراآن، 
يف دينه ودنياه واآخرته، وقد قال بع�ص 
العارفني املجّربني: "حّفظ ولدك القراآن 
زمن  يف  ونحن  خا�سة  يحفظه"،  والقراآُن 
واالآفـــات  الــفــن  �سبه  ــح  ري فيه  تع�سف 
وبناتنا،  باأبنائنا  واالإحلاد  االجتماعية 
وال بّد اأن يدرك االآباء اأن الولد من غري 
قراآن يحفظه ك�سفينة خمروقةتتقاذفها 

اأمواج الف�ساد فتك�سرها وتغرقها."
"االأورا�ص  ليومية  حديثه  يف  م�سيفا 
الّدنيا  يف  مقّدم  القراآن  "حافظ  نيوز": 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  غريه،  على  ل  مف�سّ
اأقروؤهم لكتاب اهلل"،  "يوؤم القوم  و�سلم: 
التميز  اأ�سحاب  اأن  �ساهدا  الواقع  ويكفي 
القراآن  حفظة  هم  والنبوغ  والنجابة 
خمتلف  يف  التعليم  و�ــســهــادات  الــكــرمي، 

االأطوار خري دليل على ذلك."
العظيمة  بــاملــكــانــة  االإمــــام  وي�ست�سهد 
للقراآن  اأبــنــائــهــا  حتفيظ  يف  لــلــوالــديــن 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  الكرمي، 
))وُيك�سى والداه -والدا حافظ القراآن- 
فيها،  ــا  وم الدنيا  لهما  تــقــوم  ال  حلَّتني 
فيقال  هــذا؟  لنا  اأنــى  رب  يــا  فــيــقــوالن: 
]رواه  القراآن((  ولدكما  بتعليم  لهما: 
))من  اأخــرى:  روايــة  ويف  الطرباين[، 
قراأ القراآن وتعلَّم وعمل به اأُلب�ص والداه 
يوم القيامة تاجًا من نور �سووؤه مثل �سوء 
تقوم  ال  حلتني  والــداه  ويك�سى  ال�سم�ص، 
هذا؟  ك�سينا  مب  فيقوالن:  الدنيا  لهما 

]رواه  القراآن((  ولدكما  باأخذ  فيقال: 
احلاكم[[.

واخلطيب  االإمــام  ين�سح  اآخر،  �سياق  ويف 
ال�سلوكات  ــادي  ــف ــت ب قـــويـــزي،  جنــيــب 
ال�سلبية يف �سهر رم�سان الف�سيل ويتحدث 
�سبحانه  اهلل  عند  ال�سوم  ف�سائل  عــن 
وتــعــاىل بــذكــر احلــديــث الــقــد�ــســي "كل 
واأنا  يل  فهو  ال�سوم  اإال  له،  اآدم  ابن  عمل 
اأجزي به"، ويف هذا يذكر العلماء لطيفة 
تعاىل  اهلل  ن�سبه  يف  اللطائف  روائــع  من 
ال�سوم لنف�سه، وهي اأّن ال�سائم قد ات�سف 
ب�سفة من �سفات املوىل جّل وجالله، وهي 
ولذلك  وال�سراب،  الطعام  عن  ا�ستغناوؤه 
الــرب  عند  الــعــبــادة  ــذه  ه منزلة  ُعــظــم 
تبارك وتعاىل، وجعل اجلزاء فيها خفيا 
االأحوال  من  حال  باأي  يليق  وال  تعظيما، 
�سفات  من  ب�سفات  ات�سف  من  يكون  اأن 
يف  له  خمالفا  يكون  اأن  وجــل  عز  املــوىل 
غريها، فال ينبغي اأن يغ�سب وربه احلليم، 
يبخل  اأن  وال  العدل،  وربــه  يظلم  اأن  وال 
وربه الكرمي، م�سيفا: "رم�سان هو حلظات 
ت�سمو  اأن  يفرت�ص  الــتــي  اللحظات  مــن 
احلالة  لتعانق  االإن�سانية  النف�ص  فيها 
املالئكية، اإذ ال�سوم �سرب وم�سابرة وجهاد 
عظيم للنف�ص، ولي�ص ال�سوم هو الغ�سب اأو 
ربنا يقول: }لعلكم  األي�ص  والك�سل،  النوم 
تتقون{، فال�سوم مدر�سة للتقوى، ولتطهري 
ال�سيطان  النف�ص وال�سمو بها عن و�ساو�ص 
واأفعال احليوان، وحريٌّ باملرء اأن يجتهد 
يف يومه وليلته يف رم�سان لئال يكون حاله 
النبي �سلى اهلل عليه  كحال من قال فيه 
�سياِمه  من  َله  لي�َص  �سائٍم  ))ُربَّ  و�سلم: 
اإالَّ اجلوُع وربَّ قائٍم لي�َص َله من قياِمه اإالَّ 
هُر((، فرم�سان �سهر تزود من الطاعات  ال�سَّ
واحل�سنات والعبادات، وتطهر من الذنوب 
اإىل  الرذيلة  االأخـــالق  ومــن  وال�سيئات، 
العادات  ومن  املحمودة،  الطيبة  االأخالق 
))من  فـــ  ــعــادات؛  ال اأح�سن  اإىل  ال�سيئة 
هلل  فلي�ص  به  والعمل  الــزور  قول  يدع  مل 

حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه((.

وال�سوم  الفنت  من  يقي  القراآن  "حتفيظ 
�سرب وجهاد عظيم للنف�س"

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
امللح لتبيي�س 

الأ�سنان يف البيت 
وباأ�سرع طريقة

وملعقة �سغرية من املاء الدافئ، نخلط الطعام اخل�سن ون�سيف ع�سري الليمون يف كاأ�ص، ن�سع ملعقة �سغرية من ملح 
كل املكونات مع بع�ص حتىنتح�سل 
على عجينة لينة وخفيفة القوام 
ثم �سع اخلليط يف فر�ساة ونفرك 

االأ�سنان ملدة 3 دقائق ون�ستمر على 
هذه الو�سفة ملدة اأ�سبوع لغاية 

احل�سول على نتيجة.

�سفيقة. �ص



اإندالع  قبل  لالأورا�س  العام  الو�سع   -1
الثورة

احلا�سل  التمرد  املوؤرخني  بع�ص  ي�سف 
خالل  االأوىل  الــعــاملــيــة  احلـــرب  اأثـــنـــاء 
�سنتي 1916-1917 يف منطقة االأورا�ص 
بالثورة، بينما يرى كتاب اأخرون اأ�سحاب 
ــا جمــرد  ــه ــاأن ــتــعــمــاريــة ب ــنــزعــة االإ�ــس ال
الثورة  م�ستوى  اإىل  ترقى  وال  انتفا�سة، 
هذه  مــن  اإنــطــالقــا  ال�سيا�سي،  مبفومها 

اجلدلية �سيتم التطرق اإىل املفهومني.
 

الثورة  لثنائية  مفاهيمية  مقاربة   1 ـ   1
واالإنتفا�سة

ماهية  حتــديــد  حــول  االأراء  تــعــددت 
حالة  باأنها  يرى  من  فهناك  االإنتفا�سة، 
كوادر  بها  قــام  العدو  مع  يومي  ا�ستباك 
اإرادة  ــن  ع وتــعــرب  ال�سعبية،  املــقــاومــة 
االأ�سلحة  كــل  فيها  وت�ستخدم  ال�سعب، 
من  وهناك  �سلمية،  اأو  عنيفة  املتاحة، 
يرى باأنها مظهر للمقاومة يت�سم بعمقه يف 
الزمان واملكان، و�سموله من حيث امل�ساركة 
اجلماهريية، تختلط فيه اأمناط املقاومة 
قيادة  وحتركه  والع�سكرية،  ال�سيا�سية 

وطنية موحدة وحركة �سعبية وا�سعة.
ــون االإنــتــفــا�ــســة كـــرد فــعــل على  ــك وت
اأواالإ�ستعماري مت�سف  االإ�ستبدادي  الفعل 
حتقق  حتى  واالإ�ستمرارية  بال�سمولية 
عن  عبارة  االإنتفا�سة  وتعترب  اأهــدافــه، 
مقاومة م�ستمرة من جمتمع، اأو �سعب لظلم 
وقع من قوة داخلية ذات نفوذ، اأو جماعة 
خارجية اأكرث قوة تهدف اإىل �سلب هويته 
باأنها  يــرى  من  وهناك  واإبــادتــه،  واأر�ــســه 
عمل  اإىل  تطوري  عفوي  جماهريي  عمل 
وجهة  من  فاالإنتفا�سة  منظم،  موؤ�س�سي 
الثورة، وكما قال  نظر لينني حالة ت�سبق 

كل. والثورة  جزء  "لو�سو" االإنتفا�سة 
امل�سطلحات  مــن  فتعترب  ــورة  ــث ال اأمـــا 
الدولة  ظــهــور  واكــبــت  الــتــي  املخ�سرمة 
التاريخ،  ماقبل  منذ  ال�سيا�سية  واحلياة 
ومع اأن مفهوم الثورة الذي �ساد على غريه 
االإ�ستعمار،  �سد  ال�سعب  ثورة  املفاهيم  من 
كل  على  وت�سمل  اإ�ستبدادية  انظمة  اأو 

تغيريا  ــاع  ــس االأو� تغيري  اإىل  يـــوؤدي  فعل 
اأو  اقت�سادية  اأو  كانت  �سيا�سية  جذريا 

اجتماعية. 
روك�سن  مايكل  عرف  ال�سياق  هذا  ويف 
العلوم  مقدمة  كتابهما  يف  كــود  وروبـــرت 
جذري  تغيري  عملية  الثورة  اأن  ال�سيا�سة 
باالإطاحة  يــوؤدي  مبا  ال�سيا�سي  للنظام 
اأما  له،  التابعة  القدمي والنخبة  بالنظام 
فريى  برينن  كرين  االأمــريــكــي  الباحث 
ديناميكية  حركية  عملية  هي  الثورة  اأن 
اإجتماعي  بنيان  مــن  بــاالإنــتــقــال  تتميز 
ع�سيان  اأو  اإنتفا�سة  عرب  وذلــك  الآخــر، 

م�سلح اأو اإنقالب.
من  االأورا�سيني  �سهده  ما  اإىل  بالرجوع 
يدعمه  طرح  جند   ،1916 خالل  اأحداث 
اأ�سحاب النزعة االإ�ستعمارية، اإذ يعتربون 
ما ح�سل عام 1916 باأنه ثورة اأمر مبالغ 
فيه، واأن جميع ما عرفه املجتمع االأورا�سي 
ال  انتفا�سات  جمــرد   1916 عــام  خــالل 
الثورة،  اإىل  و�سماتها  بخ�سائ�سها  ترتقي 
على اعتبار كونها جمرد ردود فعل ال�سعب 
اال�ستعمارية  االإجــراءات  على  االأورا�سي 

الفرن�سية.
الــطــرح، هــو حترك  ومــا يدح�ص هــذا 
الفرن�سية  القوانني  �سد  االأورا�سي  ال�سعب 
عبارة  الــبــدايــة  يف  كــانــت  فــئــاتــه،  بــكــل 
احتجاجات  �سكل  عــلــى  انتفا�سة  ــن  ع
ثم  وتراكمت  القانون  هذا  تطبيق  حول 
�سدور  بعد  الثورة  م�ستوى  اإىل  ت�ساعدت 
قانون جتنيد االإجباري، وات�سمت ب�سمول 
خا�سية  مــع  ــري،  ــزائ اجل املجتمع  اأغــلــب 
ثــورة  تفجري  غــايــة  اإىل  االإ�ــســتــمــراريــة 

نوفمرب.
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بربرية  كلمة  ــــص،  اأورا� كلمة  تعترب 
جبل  على  الرببر  اأطلقها  حيث  االأ�ــســل، 
كلمة  بــاأن  يــرى  من  وهناك  ـــص،  االأورا� يف 
االأ�سقر  اللون  من  اأخذت داللتها  االأورا�ص 
اأو االأ�سهب، وترادف كلمة االأورا�ص كلمة 
اأوراغ التي تعني اللون االأ�سفر اأو االأ�سقر، 

موطن  اإىل  الكلمة  ترمي  ال�سياق  ويف 
اللون  ذات  املتوح�سة  وال�سباع  االأ�ــســد 

االأ�سهب، اأما اإذا اأرجعنا الت�سمية ملدلوالت 
الرتاب  من  اإ�ستق  االأورا�ص  فاإ�سم  طبيعية 
االأبي�ص، لغ�سل عمامائهم لكونها م�ساعدة 
تفلفال،  �سكان  يفعل  كما  التلميع   على 
يعود  والــذي  ال�سابق،  املعنى  ترجيح  ومت 
"�سوف  باأري�ص  الواد االأبي�ص املوجود  اإىل 

اأمالل".
هناك افرتا�ص، يرى باأن ت�سمية اأورا�ص 
ذويي�ص،  اأر  اإىل  تعود  اأري�ص،  مدلول  من 
على  داللة  وهي  واحل�سان،  االأ�سد  وتعني 
اأخرى  داللة  وتوجد  �سراعوية،  عالقة 
تعني اأورا�ص اإ�سم بربري قدمي يطلق على 
منطقة  بقرب  املتواجد  االأورا�ـــص  جبال 

خن�سلة اأو باتنة.
اأخذت  الت�سمية  اأن  ن�ستنتج  تقدم  مما 
مدلولها على اجلبال التي �سهدت الكثري من 
الثورات واملقاومات �سد الغزو االأجنبي يف 
عهد الرومان والبيزنطيني، ويف �سدر الفتح 
من  الفرن�سي  االإ�ستعمار  و�سد  االإ�سالمي، 
بينها مقاومة اأحمد باي يف اأوالد �سلطان، 

ومقاومة �سيدي ال�سادق بلحاج.
االأورا�ـــص  منطقة  ملوقع  بالن�سبة  اأمــا 
فهي تقع يف ال�سرق اجلزائري يف املنطقة 
�سماال،  وخن�سلة  باتنة  بــني  املح�سورة 
وزريبة  �سرقا،  الــوادي  وزريبة  وخن�سلة، 
�سكال  ت�سكل  ب�سكرة جنوبا بحيث  الوادي 
الواحد،  لل�سلع  كلم   100 بطول  رباعيا 
منطقة  حدود  زوزو  احلميد  عبد  ويذكر 
االأورا�ص يف املنطقة املح�سورة بني �سريعة 
الغربي  ال�سمال  ومن  ال�سباخ،  �سهل  �سمال 
اخلط الرابط بني �سريعة ومدوكال مرورا 
براأ�ص العيون واخلط الرابط بني ب�سكرة 
ومتثل  بكرطة،  مــرورا  ونقرين  ولوطاية 
اجلزائر  ت�ساري�ص  اأكــرب  االأورا�ـــص  كتلة 
هذه  وتت�سرف  واإرتفاعا،  علوا  ال�سمالية 
اإقليم  على  اجلنوبية  �سفوحها  يف  اجلبال 
جبال  �سل�سلتا  غربها  يف  وتلتقي  الزيبان، 
اجلنوبية،  وال�سحراوية  التلية  االأطل�ص 
النمام�سة  ــال  ــب ج عـــرب  �ــســرقــا  ــد  ــت ومت

وتب�سة.

اإ�سرتاتيجيا  عمقا  ــــص  االأورا� ي�سكل 
املتميزة  اجلــغــرافــيــة  لطبيعتها  نــظــرا 
االإخـــــرتاق  �ــســعــبــة  �ــســخــريــة  بطبيعة 
الوعرة  وم�سالكها  الكثيفة  وغــابــاتــهــا 
التنقل  ي�سعب  حيث  العميقة  واأوديتها 
وت�ساري�ص  �ساخمة  جبلية  و�سال�سل  فيها، 
فعلى  اأهلها،  اإالَّ  يعرفها  وم�سالك �سيقة ال 
ارفاعة  وجبل  متليلي،  جبل  الذكر  �سبيل 
�سلطان  واأوالد  وم�ستاوة  ال�سلعلع  وجبل 
ملجاأ  اأ�سبحت  والتي  و�سيليا،  وبوعريف، 
القهرية  التجمعات  من  الفارين  لل�سكان 
جي�ص  ملراكز  االأمــن  ــاأوى  وامل واملحت�سدات 

التحرير.
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القبيلة وبروز الدوار يف االأورا�س

نظام   على  االأورا�ـــســـي  املجتمع  يــقــوم 
القبيلة، حيث تعود ال�سلطة اإىل اجلماعة 
حكماء  ومــن  العائالت  كبار  مــن  املكونة 
مهام  تتوىل  التي  الع�سرية  اأو  القبيلة، 
احلفاظ على النظام واإ�سدار جمموعة من 
اأو ع�سرية  راأ�ص كل قبيلة  القوانني، وعلى 
�سيخ، والذي يعترب القائد الروحي للقبيلة 
عن  امل�سوؤول  وهو  ــور،  االأم كل  فيها  ينظم 
توزيع االأدوار والوظائف وحماية اأع�ساء 
الع�سائري  النظام  هذا  ويجمع  القبيلة، 
عدة عائالت تربطهم رابطة الدم، وتتميز 
بخا�سية التالحم واالإ�ستعداد لالإ�ستماتة 

للت�سحيات ل�سمان بقائهم.
قانون  �سدور  بعد  تغري  الو�سع  اأن  اإىل 
 "SénatusConsulte �سيناتو�ص"
اإ�ستهدف  والــذي   ،1863 اأفريل   22 يوم 
حتطيم البنية االإجتماعية واالإقت�سادية 
ب�سفة  واإ�ستهدف  للجزائر،  وال�سيا�سية 
البناء  نواة  متثل  لكونها  القبيلة  خا�سة 
االإجتماعي للجزائري بتفكيكها، واإحالل 
ــل املــكــلــيــة، حيث  ــفــرديــة حم املــلــكــيــة ال
هذا  يف   "  Allardاأالرد" اجلــرال  �سرح 

فرن�سا  ت�سعى  الـــذي  "الهدف  ال�سياق: 
امل�سروع  هـــذا  خـــالل  ــن  م حتقيقه  اإىل 
القبيلة"،  وتفكيك  الروؤ�ساء  نفوذ  اإ�سعاف 
ماعرب  وهــذا  الفرن�سي،  الوجود  وتوطني 
"الكونت  امل�سيخية  اللجنة  مقرر  عنه 
" حيث �سرح:   Casabiancaكازابيانكا
عليه  خوف  ال  االإ�ستعمار  م�ستقبل  "اأن 
بعدما تقرر اإ�ستمالك االأرا�سي التي كانت 
للعرب، ولتفكيك املجتمع اجلزائري"، ويف 
دواويــر،  اإىل  القبائل  تق�سيم  ذلك  اإطــار 
نظرا الأن املجتمعات االإ�سطناعية، والتي 
جمموعات  مــن  �ستت�سكل  ـــدوار  ال ت�سمى 
اإىل  يــوؤدي  مما  متجان�سة،  غري  �سكانية 
تفتيت القبيلة تدريجيا، ويف هذا ال�سياق 
م�ست  ت�سريعية  ــني  قــوان ــدور  �ــس نــذكــر 
القبيلة  وتفكيك  االإجتماعية،  التوازنات 
 ،1863 اأفريل   22 ب�سورة مقننة كقانون 
جويلية   26 يف  ال�سادر  فارنيي  وقــانــون 
 13 على  القوانني  هذه  وطبقت   ،1873
قبيلة يف دائرة باتنة، مبوجبه مت جتميع 
ن�سمة   1441 ت�سم  التي  م�سون�ص  قبيلة 
التالية:  القرى  من  يتاألف  واحد  دوار  يف 
وتق�سيم  وم�سون�ص،  اأدي�سا  الهابل،  بنيان، 
ف�سال  دواويـــر؛  ت�سعة  اإىل  بوعون  اأوالد 
والقبلية  الــعــرقــيــة  البنية  تغيري  عــن 
خدو  باأحمر  اجلبلي  الريفي  للمجتمع 
بدخول قبائل اأخرى، وحو�سرت جغرافيا 
يف مناطق معينة كقرية م�سون�ص، وقرية 
خمتلطة  منطقة  اأ�سبحت  الــتــي  غــويف 

ومتكونة من عدة قبائل واأعرا�ص.
اإىل  غ�سرية  عر�ص  تق�سيم  مع  تزامنا 
عدة قبائل متتد من اجلنوب اإىل ال�سمال 
اأوالد  يف:  واملتمثلة  االأبي�ص  الوادي  عرب 
ميمون،  واأوالد  من�سور،  واأوالد  يحيى، 
واأوالد  ريــا�ــص،  واأوالد  �سليمان،  واأوالد 
اأما  واأخذرين،  وتاحمامت  وبوعكاز،  عابد 
نفيه  مت  فقد  لغويف  التابع  فلو�ص  �سكان 
اإىل منطقة تب�سة وتهجريه، وذلك ب�سبب 
م�ساركتهم يف مقاومة احلاج ال�سادق خالل 

�سنتي 1860-1859.

مقدمة
متثل الثورة يف املجتمع الدويل من اأهم الظواهر ال�سيا�سية والإجتماعية التي عرفتها التجمعات الب�سرية وهي ظاهرة قدمية قدم 
وجود الإن�سان على الأر�ض، واإرتبط ظهورها بتعر�ض التجمعات للظلم والإ�ستبداد من اجلماعات الأخرى الأقوى نفوذا و�سيطرة، 

وهي ظاهرة متاأ�سلة يف جمتمعات العامل الثالث حيث �سهدت بروز حركات حترر ثورية ملواجهة الإ�ستعمار، و�سهدت الدول العربية 
مثل هذه الظاهرة، ومن اأ�سهر مناذجها ما حدث يف اجلزائر ملواجهة الإ�ستعمار الفرن�سي، حيث �سهدت املنطقة الأورا�سية خالل 
احلرب العاملية الأويل تطورات عديدة اإثر �سدور قانون التجنيد الإجباري نتج عنه عدة اإ�سطرابات خا�سة يف ظل ال�سيا�سات 

التع�سفية الفرن�سية الإ�ستغاللية للطاقات الب�سرية املتواجدة يف  م�ستعمراتها �سعيا لتعوي�ض العمال الفرن�سيني املجندين يف جبهات 
القتال اأمام القوات الأملانية، ونتج عن ذلك تاأزم الأو�ساع للمجتمع الأورا�سي، والهجرات نحو امل�سرق العربي، وقيام عدة 

اإ�سطرابات وثورات عديدة ومن اأبرزها ثورة الأورا�ض �سنة 1916؛ واإنطالقا من ذلك نطرح الإ�سكالية التالية: اإىل اأي مدى 
�ساهم قانون التجنيد الإجباري يف اإندلع الثورة الأورا�سية؟

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. ال�سعيد 

رحماين ـ اأ. فاحت زياين ـ اأ. �سمية حذفاين ـ اأ. خلمي�سي �سليماين ـ د. نور الدين بن 
قويدر ـ د. �سليم درنوين ـ د. جمال بلفردي

البعد الوطني لثورة االأورا�ش 1916

ثورة االأورا�ش 1916: التجنيد االإجباري ودوره يف اإندالع الثورة االأورا�صية

التجنيد االإجباري كم�صدر بنيوي مف�صر لتبلور الوعي ال�صيا�صي وتغذية 
االإ�صطرابات ودوره يف اإندالع الثورة باالأورا�ش �صنة 1916

التجنيد االإجباري كم�صدر بنيوي مف�صر لتبلور الوعي ال�صيا�صي وتغذية 
االإ�صطرابات ودوره يف اإندالع الثورة باالأورا�ش �صنة 1916

�صل�صلة درا�صات اأكادميية
من�صورات خمرب االأمن االإن�صاين ـ جامعة باتنة 1 - اجلزائر

الكتاب امل�سل�سل

 احللقة الرابعة ع�سر

اأ. �سمية حذفاين

...يتبع
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جــيدو



جــيدو

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

يف  كر�سة  عــني  جمعية  فريق  جنــح، 
حتقيق نتيجة ايجابية خارج قواعده، 
اأم�ص  ع�سية  كامال  بالزاد  عاد  بعدما 
1945 بقاي�ص  8 ماي  االأول من ملعب 
ال�سباب  ح�ساب  على  ثمني  جد  بفوز 
بر�سم  ــاراة  ــب م يف  املــحــلــي،  القاي�سي 
ــاب  االي مرحلة  مــن  االأوىل  اجلــولــة 
الق�سم  بــطــولــة  عــمــر  ــن  م والــثــامــنــة 
ال�سرقية،  جمموعته  يف  هواة  الثالث 
بنتيجة  اجلمعية  بفوز  اللقاء  وانتهى 

هدفني لهدف واحد.
كر�سة  ــني  ع جلمعية  و�ــســجــل  هـــذا 
يــو�ــســف بــخــة وكـــذا �سعيب  الــثــنــائــي 
الالعب  تاألق  اللقاء  عــرف  كما  كــداد 
الهدفني  وراء  كان  الذي  بوزيد  اأ�سيل 
تكون  وبــهــذا  حا�سمتني،  بتمريرتني 
االأهــم  حققت  قد  احلــمــراء  الكتيبة 
من  ثمني  جد  فوز  افتكاك  يف  وجنحت 

خارج الديار.
من  الثامنة  اجلولة  نتائج  واأ�سفرت 
للمركز  اجلمعية  ارتقاء  عن  البطولة 
ال�ساد�ص بر�سيد 8 نقاط، وياأمل رفقاء 
نحو  والزحف  ال�سراع  ملوا�سلة  كــداد 
يف  البطولة  النهاء  الرتتيب  مقدمة 

مركز مريح.

بالزاد  "اجليباك" تعود 
كامال من قاي�ض 

جمعية عني كر�شة 

مولودية العلمة 0/1 �شباب باتنة مولودية باتنة 3/1 هالل �شلغوم العيد 

اأحمد اأمني. ب

وفاق �شطيف

احتاد عني البي�شاء

�شباب عني فكرون

جنم بوعقال 

اإحتاد �شطيف
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ال�ساطو يعمق اجلراح والبوبية ت�سيع 
مقابلة الأمل الأخري

النجم يتعرث يف القرارم ويرتاجع
 يف الرتتيب العام 

القرونة حت�سم الداربي وتراقب ال�سباق عن قرب

الكاب ي�سقط اأمام البابية وياأزم الو�سع اأكرث

�سرار: "نعاين التهمي�ض، الأمور ل تطاق و�سنجمد املهام بعد لقاء �سكيكدة"

الإدارة مطالبة باإقناع الالعبني للعودة للتدريبات 
ومرازقة وبوحيتم يغلقان املريكاتو

النتائج ال�سلبية تتوا�سل ورائحة ال�سقوط تلوح يف الأفق

مولودية  فريق  ام�ص  ع�سية  مني 
باتنة بهزمية قا�سية جديدة جاءت 
ال�سيف  الفريق  يد  على  املــرة  هــذه 
هالل �سلغوم العيد، يف مقابلة بر�سم 
بطولة  مــن  ع�سر  الــرابــعــة  اجلــولــة 
ملعب  احت�سنها  هواة  الثاين  الق�سم 
ل�سالح  وانتهت  بباتنة  نوفمرب  اول 
نحو  املولودية  لتتجه  الزائر  الهالل 

الق�سم الثالث بثبات.
عرفت  املقابلة  من  االأوىل  املرحلة 
املحليني  جــانــب  ــن  م قــويــة  ــة  ــداي ب
الــفــوز والغــري  الــذيــن دخــلــوا بنية 
الهجوم  يف  بثقلهم  رمــوا  حيث  الفوز 
جانب  من  دادا�ــص  الالعب  ليباغتهم 
هـــالل �ــســلــغــوم الــعــيــد ويــفــتــح بــاب 
من  ال�ساد�سة  الدقيقة  يف  الت�سجيل 
عمر ال�سوط االأول، لتتحرك بعدها 
ق�سد  للمولودية  الهجومية  ــة  االل
ــاوالت  حم ان  اال  النتيجة  تعديل 
تاأتي  مل  عي�سى  حــاج  لزهر  رفــقــاء 
باجلديد يف ظل نق�ص الفعالية امام 

ال�ساطو،  دفاع  ا�ستماتة  وكذا  املرمى 
لتكلل هجمات البوبية ب�سربة جزاء 
يحياوي  عليهت  حت�سل  �سرعية  
وترجمها بولعين�سر اىل هدف انتهى 
وتفارقا  االأول  ال�سوط  وقعه  على 
كل  يف  ـــدف  ه بنتيجة  الــفــريــقــني 

�سبكة.
ــن الــلــقــاء و  ــاين م ــث يف الــ�ــســوط ال
ــيــة  االورا�ــس الكتيبة  ـــول  دخ رغـــم 
كانوا  الــزوار  ان  اإىل  بقوة  البي�ساء 
اخلطوط  م�ستوى  على  تنظيما  اكرث 
نتيجة  لتحقيق  ارادة  واكرث  الثالث 
ايجابية خارج الديار والعودة بالزاد 
احلمالت  لترتجم  باتنة  من  الكامل 
الزوار  طرف  من  املتتالية  الهجومية 
البوبية  جــراح  بهم  عمقوا  بهدفني 
اهداف  ثالث  بنتيجة  اللقاء  لينتهي 

مقابل هدف واحد ل�سالح الهالل
باتنة  مولودية  او�ساع  تتاأزم  وبهذا 
بخطى  الفريق  وي�سري  فاكرث  اكــرث 

ثابتة نحو ال�سقوط.

فر�سة  العلمة  مــولــوديــة  تــفــوت  مل 
باتنة  ــبــاب  �ــس لــفــريــق  ا�ــســتــ�ــســافــتــهــا 
اإنت�سارا �سعبا مكنها من تقا�سم  لت�سجل 
الر�سيد  بنف�ص  الــكــاب  رفقة  املرتبة 
االأو�ساع  �ست�سعب  التي  النتيجة  وهي 
بخ�سو�ص البقاء وكانت نطالقة املباراة 
قوية من قبل البابية الذين اإ�ستطاعوا 
من  مكنهم  ما  امليدان،  و�سط  يف  التحكم 
ت�سجيل هدف ال�سبق وهذا منذ البداية 
وبال�سبط يف د3 وجاء عن طريق اخلطاأ 
عبد  بو�سياف  بوا�سطة  الكاب  دفاع  من 
املحلي  الفريق  منح  الــهــدف  الــنــورهــذا 
مل  التفوق  لكن  الن�سبي  التفوق  بع�ص 
املحاوالت  رغم  اأخــرى  باأهداف  يج�سد 
الكاب  خرج  الوقت  مرور  ومع  العديدة 
من قوقعته يف حماولة منه لنقل اخلطر 
يف  تركز  اللعب  لكن  املحليني  ملنطقة 

من  الباتنيني  مينع  مل  امليدانكل  و�سط 
وا�سلوا  حيث  النف�ص،  يف  الثقة  فقدان 
الهجمات عن طريق خالدي وبوخليفة 
للن�سج  تفتقد  كانت  اأنها  غري  وحـــراز، 
للكاب يف  اأخطر فر�سة  املطلوب، وكانت 
يعدل  كاد  الــذي  حــراز  طريق  د27عن 

النتيجة بعد توغله على اجلهة اليمنى 
لكن ت�سديدته كان لهااحلار�ص بلكرو�ص 
كرة  ي�سدد  خالدي  د36  ويف  باملر�ساد 
يخرجها  بــلــكــرو�ــص  واحلـــار�ـــص  قــويــة 
بوخليفة  توغل  كما  للركنية  ب�سعوبة 
يف الدقيقة االأخرية لكن جغمة يعرقل 

واحلكم يعلن عن خمالفة توىل تنفيذها 
واحلار�ص  مبا�سرة  ي�سدد  خالدي  زاكي 
للركنية  ب�سعوبة  يخرجها  بلكرو�ص 
وعليها ينهي احلكم اأطوار ال�سوط االأول 
من  قويا  دخوال  الثاين  ال�سوط  وعرف 
يف  العودة  اأجل  من  االأورا�سية  الكتيبة 
د55  يف  فر�سة  اأول  وكــانــت  النتيجة 
بعد  التعديل  هــدف  ــراز  ح �سيع  حيث 
خروجه لوجه مع احلار�ص بلكرو�ص كما 
كاد حاجي ي�سجل بعد راأ�سية لكن كرته 
الوقت،  مرور  ومع  بقليل  القائم  جانبت 
مواقعهم  تعزيز  اإىل  املحليون  عمد 
للحفاظ  اجلهد  يف  واالقت�ساد  اخللفية 
اإنتهت  حيث  ماكان  النتيجة،وهو  على 
املواجهة بهزمية قا�سية للكاب �ست�سعب 
اجلـــوالت  خـــالل  كــثــريا  االأمـــــور  عليه 

القادمة.   

مالية  اأزمــــة  �سطيف  ـــاق  وف يعي�ص 
االأمر  وهــو  الراهن  الوقت  يف  خانقة 
الذي جعل رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد 
اخلطر  نــاقــو�ــص  يــدق  �ــســرار  احلكيم 
على  ــة  االأزم هذه  تاأثريات  بخ�سو�ص 
بتجميد  مـــهـــددا  الـــوفـــاق  م�ستقبل 
رئي�ص  وحتــــدث  ــق،  ــري ــف ال نــ�ــســاطــات 
جمل�ص اإدارة وفاق �سطيف عبد احلكيم 
�سرار عن اإتخاذ قرار بخ�سو�ص جتميد 
كل ن�ساطات النادي بعد مباراة �سبيبة 
�سكيكدة قائال يف هذا ال�سدد :"�سنجمد 
كل ن�ساطات النادي بعد مباراة �سبيبة 
التفا�سيل  وبخ�سو�ص  �سكيكدة"، 

هناك  فاإن  الن�سطات  بتجميد  املتعلقة 
اأجل مقاطعة  اإمكانية ح�سب �سرار من 
لقاء  مــن  بــدايــة  البطولة  مــبــاريــات 
قائال  العودة  ملرحلة  االأوىل  اجلولة 
البطولة  مقاطعة  اإمكانية  :"هناك 
الأن  �سيحتجون  وامل�سريين  الوطنية 

االأمور اأ�سبحت ال تطاق"
احلكيم  عبد  ــوفــاق  ال رئي�ص  ويـــرى 
�سرار اأن الفريق يعاين من تهمي�ص كبري 
على  ــرى  اأخ اأنــديــة  ح�سول  مقابل  يف 
ال�سياق  هذا  يف  م�سيفا  خا�سة  معاملة 
يف  التهمي�ص  يعاين  :"الوفاق  بالقول 
مقابل معاملة خا�سة لبع�ص االأندية"، 

وقت  يف  الطاقة  بــوزيــر  لقائه  ــن  وع
�سابق فقد ك�سف �سرار اأنه حلد ال�ساعة 
ال جديد يذكر يف هذه الق�سية مردفا 
الطاقة  وزيــــر  :"التقيت  ــقــول  ــال ب
ووعدين بامل�ساعدة لكن حلد ال�ساعة ال 
�سيء يذكر"، وفيما يتعلق بت�سريحاته 
ال�سابقة عن عدم احلاجة اإىل اإعانات 
املق�سود  �ــســرار  ــح  ــس اأو� فقد  ــة  ــدول ال
:"اأنا  بالقول  الت�سريحات  هــذه  مــن 
اإىل  احلاجة  عــدم  بكالمي  اق�سد  مل 
الدولة نهائيا لكن نطالب باملوافقة يف 
�ستكون  الدولة  يرف�ص  ومن  امل�ساريع، 

الوجهة مبا�سرة اإىل احلائط".

ومن جانب اأخرى يرى �سرار اأن هناك 
عن  املمولني  طــرف  من  غريبا  عزوفا 
يح�سل  كان  ما  عك�ص  الوفاق  م�ساعدة 
:"هناك  �سرار  وقــال  �سابق  ووقــت  يف 
مل�ساعدة  املمولني  مــن  غــريــب  عـــزوف 
الوفاق ماديا، وامل�ساريف حلد ال�ساعة 
�سرار  وختم  �سنتيم"،  مليار   25 بلغت 
املالية  االأزمــة  بخ�سو�ص  ت�سريحاته 
ينا�سد  ــه  اأن الــوفــاق  منها  يعاين  التي 
م�ساعدة  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات 
:"نعي�ص  ت�سريحه  يف  قائال  الــوفــاق 
ننا�سد  ونــحــن  كــبــرية  مالية  �سائقة 

ال�سلطات مل�ساعدة الفريق".

التي  ــة  ــي ــال احل الــو�ــســعــيــة  ظـــل  يف 
البي�ساء  عــني  اإحتـــاد  فــريــق  بها  ميــر 
للتدريبات  الالعبني  مقاطعة  جــراء 
تلقيهم  عدم  على  اإحتجاجا  اليومية 
بها،  يدينون  التي  املالية  مل�ستحقاتهم 
باإقناع  مطالبة  الفريق  اإدارة  �ستكون 
ملبا�سرة  الــعــودة  بــ�ــســرورة  الالعبني 
هذا  بداية  مع  جديد  من  تدريباتهم 
على  االأمور  بقاء  واأن  خا�سة  االأ�سبوع 
و�ست�سعب  الــفــريــق  تــخــدم  ال  حالها 
اأن الــقــادم  ــا  ـــرث مب اأك ــن املــاأمــوريــة  م
اجليدة  التح�سريات  ويتطلب  اأ�سعب 
اإدارة  �ستكون  هــذا،  اإىل  وباالإ�سافة 
ت�سوية  على  بالعمل  مطالبة  الفريق 
م�ستحقاتهم املالية التي يدينون بها اأو 
اأقرب وقت ممكن  منحهم �سمانات ويف 
الرتكيز  مــن  الــالعــبــون  يتمكن  حتى 
حتقيق  ثــم  ــن  وم عملهم  على  وفــقــط 
يف  البقاء  �سمان  وهو  امل�سطر  الهدف 
نهاية املو�سم احلايل واالأكيد ويف حال 
للتدريبات  الالعبني  مقاطعة  اإ�ستمرار 
م�سلحة  يخدم  لن  ذلك  فــاإن  اليومية 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  متاما  احلراكتة 

موعد مرحلة العودة اإنطلقت والفريق 
مطالب  وهــو  هامة  مقابالت  تنتظره 
الذي  ال�سيء  اإيجابية،  نتائج  بتحقيق 
م�سلحة  يف  التفكري  �ــســرورة  يتطلب 
الفريق اأوال على الرغم من اأن مطالب 
الالعبني تبقى �سرعية ومن حقهم لكن 
م�سلحة  يف  التفكري  يجب  هــذا  ورغــم 
الفريق التي تبقى اأوىل وبكثري مبا اأنه 

هو اخلا�سر االأكرب يف نهاية املطاف.
الفريق  رئي�ص  اأنهى  اأخــر  �سياق  ويف 
االإ�ستقدامات  ملف  بــوجــعــادة  ب�سري 

رمــزي  الثنائي  اإلــتــحــق  حيث  نهائيا 
ــهــاجــم هــ�ــســام مــرازقــة  بــوحــيــتــم وامل
و�سيدخالن  تاأهيلهما  ومت  بالفريق 
اجلولة  ــذه  ه مــن  بــدايــة  الفريق  مــع 
فرق  عدة  األــوان  حمل  للثنائي  و�سبق 
باتنة  �سباب  امل�سيلة  عريقةكوفاق 
اأن  اإىل  ن�سري  كــمــا  ب�سكرة  واإحتــــاد 
ال�سارع الريا�سي يف عني البي�ساء اأبدى 
اإرتياحا كبريا للثنائي والذي من املمكن 
الفريق  مع  كبرية  م�ستويات  يقدم  اأن 

خالل ما تبقى من جوالت.

عني  ــبــاب  �ــس ت�سكيلة  اإنــهــزمــت 
اإطــار  ــك يف  فــكــرون مــن جديد وذل
االإياب  مرحلة  من  االأوىل  اجلولة 
بثالثة  تب�سة  اإحتــاد  الرائد  اأمــام 
يوؤكد  هزيل  وبــاأداء  لهدف  اأهــداف 
لي�ست  املو�سم  هــذا  الت�سكيلة  اأن 
ختمت  بعدما  اأحــوالــهــا  اأح�سن  يف 
مرحلة الذهاب يف املرتبة االأخرية 
ما  وهـــو  كــر�ــســة  ــني  ع جمعية  ــع  م
يوؤكد اأن ت�سكيلة هذا املو�سم لي�ست 
ختمت  بعدما  اأحــوالــهــا  اأح�سن  يف 

نقاط  بخم�سة  ــاب  ــذه ال مرحلة 
على  �سلبية  ح�سيلة  وهــي  فقط 
طول اخلط وهو ما يوؤكد اأن الفريق 
يتواجد يف اأ�سواأ حاالته هذا املو�سم 
،بدليل اأنه انهزم خم�ص مرات وهو 
�سيء مل يتعود عليه كثريا ال�سباب 
خالل املوا�سم املا�سية هذه النتائج 
اأي  من  اأكــرث  مهدد  الفريق  جعلت 
الق�سم  اإىل  بال�سقوط  م�سى  وقت 

اجلهوي وهو ما اليتمناه االأن�سار.
اأن  ــر  اآخ اإىل  يــوم  مــن  يتاأكد  كما 

ح�سان  بــقــيــادة  املــ�ــســرية  الــهــيــئــة 
حدث  ما  درو�ــص  حتفظ  مل  بكو�ص 
اإىل  يف املو�سمني املن�سرمني بالنظر 
اأبانت  التي  املتوا�سعة  الطموحات 
عليها الت�سكيلة حلد االآن بخ�سو�ص 
للنادي  امل�ستقبلية  ال�سيا�سة  ر�سم 
حيث مل يبد القائمون على اأ�سحاب 
جتندا  واالأ�ــســود  االأبي�ص  اللونني 
والنهو�ص  البطولة  مل�سايرة  فعليا 
جديد  �سقوط  لتجنب  بالفريق 

للفريق.

جنم  فــريــق  االأول،  اأمــ�ــص  ع�سية  مــنــي، 
الثانية  ــي  ه ــدة  ــدي ج بــهــزميــة  بــوعــقــال 
وجاءت  ال�سفراء،  للكتيبة  التوايل  على 
ــذه املـــرة على يــد نـــادي جنم  الــهــزميــة ه
القرارم يف مقابلة حل�ساب اجلولة الثامنة 
ــواة  ه الــثــالــث  الق�سم  بــطــولــة  عــمــر  ــن  م
هذه  من  االإيــاب  مرحلة  عمر  من  واالأوىل 
لها،  م�سرحا  القرارم  ملعب  وكان  املناف�سة، 
لتنتهي املباراة على بنتيجة ثالثة اأهداف 
الزائر  للفريق  يتيم  هدف  مقابل  للمحلني 

جنم بوعقال.
هذا وكانت بداية اللقاء قوية من جانب 
املحليني الذين كانوا �سباقني يف هز �سباك 
وانتهى  النتيجة  عــدلــوا  الـــذي  زوارهــــم 
ال�سوط االأول بهدف يف كل �سبكة، ليفر�ص 
يف  منطقهم  �سيحة  توفيق  املــدرب  اأ�سبال 
ال�سوط الثاين وينجحون يف اإ�سافة هدفني 

ثالثة  فريقه  مانحا  بولربمية  وقعهما 
نقاط جد ثمينة وبهذا انتهى اللقاء.

اجلديد  املــدرب  يكون  ــذي  ال الوقت  ويف 
له  اختبار  اول  يف  جنح  قد  القرارم  لنجم 
بن  جمل  ــدرب  امل ف�سل  الفريق  ــص  راأ� على 
يف  ايجابية  نتيجة  حتقيق  يف  اهلل  جــاب 
خلف  اأن  بعد  النجم  مع  االأول  اختباره 
عمل  ليبقى  بركات،  �سي  امل�ستقيل  املــدرب 
بن  انتظار  يف  الت�سكيلة  م�ستوى  على  كبري 
لتدارك  اجلوانب  كل  حيث  من  اهلل  جاب 

النقائ�ص يف قادم اجلوالت
بوعقال  جنم  فريق  اأن  بالذكر  اجلدير 
من  كل  اأمــام  املتتاليتني  الهزميتني  وبعد 
احتاد برهوم وبعدها جنم القرارم تراجع 
على م�ستوى �سلم الرتتيب العام للمجموعة 
االأخــري  قبل  ال�سابع  املركز  يحتل  ــات  وب

بر�سيد 7 نقاط.

بفوز  ــودة  ــع ال مــن  �سطيف  اإحتـــاد  متكن 
�سباب  اجلــار  ــام  اأم الــداربــي  لقاء  يف  ثمني 
مبلعب  جرت  التي  املباراة  يف  العر�ص  بئر 
حل�ساب  بالعلمة  الــبــلــدي  حــار�ــص  عــمــار 
اجلولة االأوىل من مرحلة العودة لبطولة 
الو�سطى  املجموعة  للهواة  الثالث  الق�سم 
ال�سرقية، وح�سم اأ�سبال املدرب بدر الدين 
مقابل  بثالثية  ل�ساحلهم  املباراة  فالحي 
االأول  ال�سوط  اإنتهى  حيث  ــد،  واح هــدف 
بالتعادل هدف يف كل �سبكة قبل اأن يتمكن 

كل من �سديرة

وقادري من توقيع الهدفني الثاين والثالث 
مع  املباراة  من  الثاين  ال�سوط  يف  لالإحتاد 
االإحتــاد  جانب  من  جــزاء  �سربة  ت�سييع 
ــص �ــســيــطــرتــه عــلــى جمــريــات  ــر� الــــذي ف

اللقاء.
من  االإحتـــاد  ت�سكيلة  الــفــوز  ــذا  ه ومــكــن 
الرتتيب  يف  الثالثة  املرتبة  على  احلفاظ 
فقط  نقطتني  وبفارق  نقطة   14 بر�سيد 
عن املت�سدر اأوملبي جمانة وهو االأمر الذي 
على  التناف�ص  يف  االإحتـــاد  حظوظ  جعل 
اإحتالل املرتبة االأوىل يف البطولة ترتفع 

اأكرث قبل 06 جوالت من ختام املناف�سة، يف 
بئر  �سباب  تكبدها  التي  الهزمية  اأن  حني 
لهذا  الكبرية  املعاناة  على  ــدت  اأك العر�ص 
يبقى  حيث  الفارطة  اجلــوالت  يف  الفريق 
املرتبة  يف  اهلل  �سعد  �سمري  املــدرب  اأ�سبال 
06 نقاط، وهو  االأخرية حلد االأن بر�سيد 
االأمر الذي يوؤكد على اأن ال�سباب �سي�سارع 
البقاء  حتقيق  على  املقبلة  اجلـــوالت  يف 
املالية  االأزمــة  مع  خ�سو�سا  الق�سم  هذا  يف 
بداية  منذ  الفريق  يعي�سها  التي  اخلانقة 

املو�سم اجلاري. 

اأمري. ج اأمري. ج

اأمري. ج
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تـــوا�ـــســـل، جــمــعــيــة بــــاب اخلــري 
ون�ساطاتها  جمهوداتها  بباتنة 
�سهر  خــــالل  املــكــثــفــة  اخلـــرييـــة 
اأيامه  يف  لتفتتح  الف�سيل،  رم�سان 
الإفطار  الرحمة  مطعم  االأوىل 
الــ�ــســائــمــني مــن طــلــبــة وعــابــري 
ال�سبيل وحمتاجني، والذي ي�سجل 
حيث  مــن  وا�سعا  ارتــفــاعــا  يوميا 
الوجبات املقدمة واالإقبال الكبري 

الذي يعرفه.
يومية  تــقــدمي وجــبــات  وقــد مت 
�سائم   450 قرابة  اإفطار  مبعدل 
يوميا فيما يتوا�سل االإقبال املعترب 
يفتتح  الـــذي  املــطــعــم  هـــذا  عــلــى 
املجل�ص  من  بالقرب  يوميا  اأبوابه 
الق�سائي بطريق ب�سكرة، يف الوقت 
الذي يوا�سل فيه اأع�ساء اجلمعية 
الت�سامنية  اأعمالهم  ومتطوعوها 

وجبات  توزيع  خالل  من  االأخــرى 
الطريق  م�ستعملي  على  خفيفة 
ــي املــبــادرات  اأثــنــاء االإفــطــار، وه
وا�ستح�سانا  جتــاوبــا  لقيت  التي 
الذين  املــواطــنــني  قبل  مــن  كبريا 
ــن امــتــنــانــهــم ملــثــل هذه  عـــربوا ع
اأطلقتها  التي  اخلريية  العمليات 
�سنوات  منذ  داأبت  والتي  اجلمعية 
املبادرات  هــذه  مثل  تنظيم  على 
خالل  خا�سة  التطوعية  اخلريية 
توزيع  مت  بعدما  رمــ�ــســان،  �سهر 
ال�سهر  ــة  ــداي ب يف  رمــ�ــســان  قــفــة 
على  والــفــقــراء  املعوزين  لفائدة 
البلدية،  اأحــيــاء  ــربى  ك م�ستوى 
ذات  فيه  ت�سعى  الــذي  الوقت  يف 
العيد  ك�سوة  لتنظيم  اجلمعية 
لفائدة االأطفال اليتامى والفقراء 
ــــالق حــمــلــة جلمع  مــن خـــالل اإط

املح�سنني  قــبــل  مـــن  الــتــربعــات 
لدعم  اخلــري  وفــاعــلــي  واملهتمني 
ي�ستفيد  اأن  ينتظر  التي  العملية 
عيد  اقــــرتاب  مــع  املــعــنــيــون  منها 

الفطر املبارك.
ويف ذات ال�ساأن، ال تزال اجلمعية 
حتافظ على ن�ساطاتها الدورية يف 
للمحتاجني  امل�ساعدة  يد  تقدمي 
ب�ستى  والــــفــــقــــراء  ـــى  ـــس ـــر� وامل
التي  ــي  وه املمكنة،  املــ�ــســاعــدات 
املح�سنني  جميع  اأع�ساءها  يدعو 
وتقدمي  لدعمها  االأعمال  ورجال 
م�ساعدة  من  لتتمكن  لها  العون  يد 
اأكــــرب قـــدر ممــكــن مــن الــعــائــالت 
يعي�سون  الذين  خا�سة  املحتاجة 
حتت م�ستوى الفقر يف ظل االأو�ساع 
االجتماعية املزرية التي تتخبط 

فيها جل العائالت.

رم�سان  �سهر  حلول  منذ  كثفت، 
للخري  ا�سعى  جمعية  الف�سيل، 
الوطنية ممثلة يف مكتبها البلدي 
ن�ساطاتها  بباتنة،وترية  مروانة 
ت�سافر  �ساهم  بعدما  اخلــرييــة، 
جهود اأع�ساء اجلمعية وم�ساعدة 
ع�سرات  اإفـــطـــار  يف  املــحــ�ــســنــني 
ال�سبيل  عــابــري  مــن  ال�سائمني 
وكذا املحتاجني، اأين متكنوا اأم�ص 
االأول من توزيع 90 وجبة يومية 
هذه  مــن  امل�ستهدفة  الفئة  على 
�سنعت  التي  التطوعية  العملية 
يف  مبا  املنطقة،  يف  احلــدث  اأي�سا 
ذلك تنظيم اإفطار جماعي لفائدة 
250 �سائم، و�سط اأجواء اأخوية 
مميزة، مكنت من زرع الب�سمة على 
الف�سيل،  ال�سهر  يف  املحتاجني 
تكافل  تعك�ص  التي  املنا�سبة  وهي 

املجتمع يف العمل اخلريي. 
اإ�ستح�سان  لــقــيــت  ــــادرة،  ــــب امل
ومــ�ــســاهــمــة اجلــمــيــع �ــســواء من 
الغذائية  املــــواد  ــري  ــوف ت حــيــث 
االإفطار  لتح�سري وجبات  الالزمة 
املتطوعني  ع�سرات  ان�سمام  او 
يف  ال�ساخنة  الــوجــبــات  لــتــوزيــع 
ومــنــذ بداية  ــروف،  ــظ ال اأحــ�ــســن 
الف�سيل  لل�سهر  االأوىل  االأيــــام 
على  جــاهــدة  تعمل  واجلــمــعــيــة 
الو�سول اإىل توفري مايقارب 100 

توزيع  واأن  خا�سة  يومية،  وجبة 
املحتاجني،  على  االأخــــرية  ــذه  ه
امل�ساهمة  اإىل  اخلري  بفاعلي  دفع 
قدر االإمكان لتخفيف الغنب عنهم 
ت�ستدعي  التي  املنا�سبة،  هذه  يف 
يف  مبا  واإفــطــار  حولها  االإلتفاف 

ذلك عابري ال�سبيل. 
اأع�ساء  جــهــود  وت�ستمر  هـــذا 
مبروانة،  للخري  ا�سعى  جمعية 

ال�سهر  انــقــ�ــســاء  غـــايـــة  اإىل 
ممكن  قدر  اأكرب  الف�سيل،واإفطار 
الــ�ــســائــمــني، داعــيــة يف هذا  مــن 
وم�ساندة  بقوة  امل�ساهمة  ال�ساأن 
هذه االأعمال اخلريية التطوعية 
وت�سعر  املنا�سبة،  هذه  متيز  التي 
تهتم  جهات  بــوجــود  املحتاجني 
هذا  مثل  يف  حاجياتها  بتوفري 

النوع من املنا�سبات. 

تقدمي وجبات الأزيد من 450 �صائم يوميا

تنظيم اإفطار جماعي لـ250 �صائم وتوزيع 
مايقارب 100 وجبة يومية مبروانة 

حفيظة. ب

مطعم الرحمة جلمعية باب اخلري باتنة ي�ساعف خدماته

املبادرة اأ�سرفت عليها جمعية اأ�سعى للخري الوطنية 

بعد االإرتفاع امللحوظ يف اأعداد امل�سابني 

نظمه ديوان موؤ�س�سات ال�سباب

ورغم اأن حاجز االأرقام امل�سجلة مل 
يتعد عتبة 200 حالة يف االأ�سبوعني 
اإال  الوطني  امل�ستوى  على  الفارطني 
عدد  اأن  على  يوؤكدون  املخت�سني  اأن 
جلوء  اإىل  بالنظر  اأكـــرب  احلـــاالت 
اخلوا�ص  ــاء  ــب االأط اإىل  املــواطــنــني 
اإىل  التنقل  دون  الــعــالج  اأجـــل  مــن 
العيادات  تعرف  حيث  امل�ست�سفيات، 
ــام  االأي يف  ملحوظ  اإقــبــال  اخلا�سة 
الفارطة ب�سهادة العديد من االأطباء 

من اأجل تلقي العالج.
املوجة  اإنت�سار  من  املــخــاوف  واأمـــام 
مواطني  ــن  م الــكــثــري  ـــاإن  ف الــثــالــثــة 
ـــددا لــالإلــتــزام  الــواليــة عــــادوا جم
اإختفت  التي  الوقائية  باالإجراءات 
االأ�سابيع  خـــالل  تـــام  �سبه  ب�سكل 
اإلتزام  ت�سجيل  مت  حيث  الفارطة، 
ـــرف املــواطــنــني يف  مــلــحــوظ مـــن ط
واالأماكن  االأ�ــســواق  وحتى  امل�ساجد 
الكمامات  ــداء  اإرت خالل  من  العامة 
احلل  مبثابة  تبقى  والتي  الواقية 

اأجل  من  الراهن  الوقت  يف  الوحيد 
جمابهة "الكوفيد".

كما عاد احلديث جمددتا عن �سرورة 
وهذا  للفريو�ص  امل�ساد  اللقاح  اأخــذ 
ملحوظ  عــزوف  ت�سجيل  مت  اأن  بعد 
من طرف املواطنني خا�سة منهم كبار 
ال�سن عن اأخذ جرعات اللقاح خالل 
من  املخاوف  نتيجة  الفارطة  الفرتة 
اللقاحات،  لهذه  �سلبية  اإنعكا�سات 

الفارطة  االأيام  خالل  بارزا  بدا  كما 
ليال يف ظــل جلوء  تــراجــع احلــركــة 
الكثري من املواطنني اإىل املغادرة اإىل 
منازلهم مبا�سرة بعد �سالة الرتاويح 
تت�سبب  قد  التي  التجمعات  لتفادي 
تف�سريات  ح�سب  العدوى  اإنت�سار  يف 
وتف�سي  ملتابعة  العملية  اللجنة 
من  اأكــرث  يف  اأو�ست  والتي  الفريو�ص 

مرة ب�سرورة اإلتزام التباعد. 

ال�سباب  موؤ�س�سات  ــوان  دي احت�سن 
فعاليات  خن�سلة،  الوالية  بعا�سمة 
لفئة  ــه  ــوج امل التح�سي�سي  ــوم  ــي ال
الوطني  الــيــوم  مبنا�سبة  امل�سنني، 
يف  امل�سن  "واقع  بــعــنــوان  للم�سنني 
ملن  )اأحــ�ــســن  �سعار  حياتنا"وحتت 
اأح�سن اإليك(، حيث ن�سط هذا اليوم 
والوقاية  اال�ــســغــاء  خلية  طــاقــم 
ــوؤون  ــس ــ� ــة ال ــري ــدي ومــر�ــســدة مـــن م
املعهد  من  طلبة  وبح�سور  الدينية 
الوطني املتخ�س�ص يف التكوين املهني 

الهادي عمراين.
التح�سي�سياإىل  اليوم  هذا  وتطرق 
واحتياجاته  امل�سن  �سيكولوجية 
النف�سية من االأ�سرة، وتناول اجلانب 
وعوامل  ال�سيخوخة  اأمرا�ص  الطبي 
ومتطلبات  النف�سية  اال�سطرابات 
اإىل  اإ�ــســافــة  اأ�ــســرتــه،  داخــل  امل�سن 
تطرقت  حــيــث  ــي  ــن ــدي ال اجلـــانـــب 
اإىل  الدينية  الــ�ــســوؤون  ممثلة  فيه 
الــ�ــســيــخــوخــة يف مــنــظــور االإ�ــســالم 
ال�سخ�ص  جتــربــة  مــن  واال�ــســتــفــادة 

احلياتية داخل االأ�سرة.
مدير  افتتحه  التح�سي�سي  اليوم   
الذيذكر  ال�سباب  موؤ�س�سات  ــوان  دي
االأ�سرة،  حياة  يف  املنا�سبة  باأهمية 
املو�سوع  هــذا  اأهمية  اإىل  اأ�سار  كما 
خلية  طــرف  مــن  اختياره  مت  ــذي  ال
ليومية  واأكـــد  والــوقــايــة،  اال�سغاء 
موؤ�س�سات  ديوان  نيوز"،اأن  "االأورا�ص 
حمالت  تنظيم  يــوا�ــســل  الــ�ــســبــاب 
وتوعوية  اعالمية  واأيام  حت�سي�سية 
والتي  الف�سيل  رم�سان  �سهر  طيلة 

مت�ص خمتلف فئات املجتمع.
اأ�سرف  التح�سي�سي،  اليوم   ويف ختام 
تكرمي  عملية  على  الــديــوان  مدير 
عينات من امل�سنني واختيارها ع�سوائيا 
وتلقائيا من ال�سارع،اأين كانت املفاجاأة 
�سمن  من  كان  اختياره  مت  �سخ�ص  يف 
والريا�سة  ال�سباب  قطاع  م�ستخدمي 
وهو  و1966   1964 �سنوات  مابني 
ت�سمية  يحمل  �سهيد  و�سقيق  جماهد 
زروايل  ـــواري  اجل الريا�سي  املــركــب 

عبد احلميد.

املوجـة الثالـثة من الكـوفيد تثري 
خمـاوف املواطنيـن 

�صيكولوجية امل�صن واحتياجاته النف�صية
 من االأ�صرة حمور يوم حت�صي�صي

جمتمعرمضان كريمالأحد  20 برير 2971/ 02  ماي  2021 املوافق لـ 20  رم�ضان 131442
عاد هاج�س االإ�سابة بفريو�س كورونا لي�سغل بال املواطنني خالل االأيام الفارطة وهذا يف ظل الت�سريحات املتتالية من طرف الطواقم 
الطبية العاملة يف م�ست�سفيات والية �سطيف بخ�سو�س ت�سجيل اإرتفاع قيا�سي يف اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا وت�سبع امل�ست�سفيات 

بامل�سابني، وهو االأمر الذي اأثار خماوف املواطنني من اإنت�سار املوجة الثالثة من "الكوفيد" والتي تعرف اإنت�سارا كبريا يف الدول 
االأوروبية.

خدمات وم�صاعدات خريية اإن�صانية جليلة خالل ال�صهر 
الف�صيل بواليات الوطن

نظمت جمعية اأمل احلياة حلماية اأطفال ال�سلل 
الكرمي،  رم�سان  �سهر  مع  بالتزامن  الدماغي، 
اإن�سانية جليلة م�ست  ن�ساطات خريية وخدمات 
عديد واليات الوطن منذ بداية ال�سهر الف�سيل، 
التي م�ست عديد  على غرار توزيع قفة رم�سان 
العائالت املحتاجة واملعوزة وذوي االحتياجات 
اخلا�سة، وتنظيم مطعم عابري ال�سبيل بكل من 

بلدية القالة والية الطارف ووهران وغريها.
اأطفال  بفئة  املهتمة  اجلمعية  هــذه  ومتكنت 
�سحية  خــدمــات  تــوفــري  مــن  الــدمــاغــي،  ال�سلل 
ا�ستفاد  جراحية  وعمليات  جمانية  وفحو�سات 
اأين  الفئة،  ــذه  ه اأطــفــال  مــن  كبري  ــدد  ع منها 
منها  جمــانــيــة  �سحية  ــات  ــدم خ تــكــريــ�ــص  مت 
والية  عا�سمة  احت�سنتها  التي  الفحو�سات 

طفل   345 من  اأكرث  منها  وا�ستفاد  البواقي  اأم 
من  و40  البواقي  اأم  200 طفل من والية  منها 
خن�سلة  ــة  والي مــن  و20  اأهــرا�ــص  �سوق  ــة  والي
قاملة،  والية  من  و10  �سكيكدة  والية  من  و15 
اإ�سافة اإىل 50 طفال من والية �سطيف و10 من 
عمليات  اإجراء  ت�سمنت  كما  ق�سنطينة،  والية 
جراحية جمانية خا�سة بهذه الفئة وقد دامت 

اأ�سبوعا كامال.
من  بكل  الدماغي  ال�سلل  اأطفال  ا�ستفاد  كما 
الطارف من نف�ص اخلدمات وبلغ عددهم  والية 
اجلمعية  ذات  اإليهم  تنقلت  اأيــن  طفال،   76
ال�ستكمال  ــة  ــالزم ال ــات  االإمــكــان كــل  م�سخرة 
وا�ستح�سنتها  كبريا  جناحا  القت  التي  العميلة 
التي  واله�سة  ال�سعيفة  الفئة  هــذه  عــائــالت 

املادية  االإمكانات  �سعف  من  اغلبها  يف  تعاين 
والعجز عن توفري اخلدمات ال�سحية والعمليات 

اجلراحية املطلوبة.
كما اأكد ال�سيد �سيد علي مقدم رئي�ص اجلمعية 
ال�سلل  اأطــفــال  حلماية  احلــيــاة  ــل  اأم الوطنية 
الدماغي يف حديث خا�ص لـ"االأورا�ص نيوز"، اأن 
التوك�سني  حقن  اإىل  حاجة  يف  االأطفال  بع�ص 
�سعت  ــد  وق عمليات  اإىل  حــاجــة  يف  وبع�سهم 
اإ�سافة  اخلدمات  هذه  لتوفري  جاهدة  اجلمعية 
اإىل الفحو�سات املجانية، يف قافلة �ساركت فيها 
جمعية  غــرار  على  الفاعلة  اجلمعيات  عديد 
وذوي  باملري�ص  العناية  وجمعية  اخلري  فر�سان 
لذوي  الوطني  االحتياجات اخلا�سة، واالحتاد 

االإعاقة وقدماء الك�سافة االإ�سالمية.

تعكف عليها جمعية "اأمل احلياة" حلماية اأطفال ال�سلل الدماغي



عبد الهادي. بح�ضام الدين. ق

العمر" ربيع  "مذكرات  اأعماله  باكورة  ع�صماين" ي�صدر  "جنيب 
�ضدر عن دار ن�ضر اأدم مرام رواية بعنوان 
ال�ضاب  للكاتب  العمر"  ربيع  "مذكرات 
�ضطيف،  واليثثثة  اإبثثثن  ع�ضماين  جنثثيثثب 
ح�ضب  االجتماعية  الثثروايثثة  وتتلخ�س 
يثثروح  ب�ضعة  قثثتثثل  جثثرميثثة  يف  كثثاتثثبثثهثثا 
زوجته  يد  على  خمدرات  تاجر  �ضحيتها 
تهرب  حيث  املثثيثثالديثثة،  ال�ضنة  راأ�ثثثس  يف 
القاتلة وهي حامل يف ال�ضهر الثامن لتجد 
نف�ضها يف قب�ضة مالك ملهى ليلي ويف نف�س 

الوقت �ضديق مقرب لزوجها املقتول. 
ابنها  ويثثولثثد  امللهى  يف  للعمل  وت�ضطر 
هناك، وبعد خم�س �ضنوات تنتحر تاركة 
ابنها  ليجد  انتحار  ور�ضائل  مذكراتها 
نف�ضه بال اأب اأو اأم فرتجع الكفالة خلاله 
الذي ي�ضكن يف الريف، هذا االأخري الذي 
ما  ب�ضبب  احتقار  بكل  اأخته  ابن  يعامل 
�ضماه العار الذي جلبته اأخته للمنزل بعد 

قتلها لزوجها والتحاقها للعمل بامللهى ..
مت�ضي االأيام ويعرف الفتى جواد حقيقته 
الكاملة على ل�ضان زوجة خاله فيعود اإىل 
وبعد  والدته  مذكرات  عن  بحثا  املدينة 
حقيقة  منها  اأخثثرى  اأ�ضرار  يكت�ضف  ذلك 
جنيب  الكاتب  وي�ضيف  وغثثريهثثا،  والثثده 

كثرية  اأحثثداث  حال  كل  :"على  ع�ضماين 
بحبكة  اأ�ضبه  �ضياق  يف  ومت�ضابكة  جثثدا 
تكت�ضي  الثثروايثثة  بداية  درامثثي  م�ضل�ضل 
االأحثثداث  تقدم  مع  لكن  بولي�ضي  طابع 
كان  مثثدى  اأي  اإىل  اجتماعية،  ت�ضبح 
عن  ال�ضتار  ك�ضف  يف  �ضببا  �ضمري  مقتل 
ق�ضة  وما  العائلية؟  االأ�ضرار  من  العديد 
وما عالقة مذكرات  العمر  ربيع  مذكرات 
�ضيخ  ق�ضة  ما  والدته؟  مبذكرات  جثثواد 
ومن  ؟  ذبحا  ماتت  التي  وعائلته  اجلبل 

هو ال�ضبب الرئي�ضي يف حدوث اجلرمية؟ 
مقتل  ب�ضبب  جثثواد  حياة  انقلبت  كيف 
على  اجلديدة  الوافدة  ق�ضة  وما  والثثده 
الغريب  الثثرجثثل  حثثكثثايثثة  ومثثثا  الثثقثثريثثة 
م�ضار  انحرف  كيف  البلد؟  اإىل  عاد  الذي 
وهل  امللهاة؟  اإىل  املاأ�ضاة  من  البطل  حياة 
تعترب  الرواية  بداية  يف  القتل  جرمية 
بداية حياة جديدة لبطل الرواية اأم ال، 
االإجابة  �ضتعرفون  االأ�ضئلة  من  والعديد 

عنها بعد مطالعة هذه الرواية".
بالقول  ت�ضريحه  ال�ضاب  الكاتب  وختم 
2017، وتوقفت  :"بداأت الكتابة اأواخر 
جديد  من  وعثثدت  �ضنة  ن�ضف  فاقت  ملدة 
�ضهر  منت�ضف  يف  اأنهيتها  اأن  اإىل  للكتابة 
بولي�ضية  تبدوا  والرواية   ،2019 اأوت 
يف الثثبثثدايثثة لثثكثثن مثثع تثثطثثور االأحثثثثداث 
ت�ضبح اجتماعية ذات طابع درامي اأ�ضبه 
�ضخ�ضيات  وبع�س  درامي،  م�ضل�ضل  بحبكة 
اأ�ضخا�س  من  �ضفاتهم  ا�ضتلهمت  الرواية 
اأعرفهم على اأر�س الواقع، كما اأن الق�ضة 
اأنني  ينفي  ال  هثثذا  لكن  خيايل  ن�ضج  من 

وظفت فيها بع�س االأمور الواقعية". 

رفوف  الأورا�س

خن�شلة:  برنامج ثقايف ديني م�جه لالأطفال 
مبختلف مناطق الظل 

الطفولة  وترقية  رعاية  جمعية  �ضطرت 
لوالية خن�ضلة برنامج ثري بعديد االأن�ضطة 
رم�ضان  �ضعر  لثثيثثايل  لتن�ضيط  الثقافية 
الف�ضيل وذلك باإ�ضراف من مديرية ال�ضباب 
والفنون،  الثقافة  مديرية  وكذا  والريا�ضة 
على  الظل  مبناطق  خا�س  الثثربنثثامثثج  هثثذا 
م�ضتوى والية خن�ضلة وذلك باإقامة عرو�س 
هذه  ويتخلل  خفة  واألعاب  وبهلوانية  فنية 
اطار  يف  االأطفال  ملواهب  اكت�ضاف  االأن�ضطة 
موهبتي"  ونكت�ضف  واليتي  "نحو�س  م�ضروع 

والريا�ضة،  ال�ضباب  وزارة  طرف  من  املمول 
وثقافية  دينية  اأ�ضئلة  تقدمي  اإىل  اإ�ضافة 
هذه  يف  للفائزين  جوائز  وتقدم  وعلمية 
الن�ضاطات اأين كانت بداية الربنامج ببلدية 
وكذا  اجلثثثواري  الريا�ضي  باملركب  متو�ضة 
بابار،  ببلدية  عني  وقرية  تاوزيانت  بلدية 
االأخثثرى  املناطق  م�ضتوى  على  و�ضي�ضتمر 
خمتلف  يف  الثثفثثائثثزيثثن  بثثتثثكثثرمي  وتثثنثثتثثهثثي 
امل�ضابقات الثقافية والدينية يف ليلة القدر 

على م�ضتوى موؤ�ض�ضة الوقاية خن�ضلة.

�شطيف: الإعالن عن الطبعة الأوىل من 
امل�شابقة ال�طنية يف الق�شيدة ال�شعرية 

اأعلنت جمعية مون�س الثقافية لبلدية بني 
بالتن�ضيق مع مديرية  فودة بوالية �ضطيف 
لثثلثثواليثثة عثثن تنظيم  والثثفثثنثثون  الثثثثثقثثافثثة 

يف  الوطنية  امل�ضابقة  من  االأوىل  الطبعة 
الق�ضيدة ال�ضعرية وهذا يف اإطار الن�ضاطات 
االأول  الوطني  امللتقى  املزمع تنظيمها �ضمن 
"مون�س" لعكاظية ال�ضعر والقراءة من اأجل 

حتفيز ال�ضعراء ال�ضباب.
والتي  امل�ضابقة  �ضروط  عن  االإعثثثالن  ومت 
اإىل   18 بني  امل�ضارك  �ضن  يكون  اأن  تت�ضمن 
اإما  امل�ضاركة  الق�ضيدة  تكون  واأن  �ضنة،   35
من  اأو  املقفى  اأو  املوزون  العمودي  ال�ضعر  من 
ال�ضاعر  احرتام  �ضرورة  مع  التفعيلة،  �ضعر 
اأن  على  والدينية  الوطنية  والثوابت  للقيم 
الف�ضحى،  العربية  باللغة  الق�ضيدة  تكون 
الربيد  عرب  امل�ضاركة  الق�ضائد  اإر�ضال  ويتم 
االإلكرتوين جلمعية مون�س، فيما مت حتديد 
لتقدمي  اأجل  كاأخر  الداخل  ماي   20 تاريخ 

امل�ضاركات يف هذه الطبعة. 

معاوية .�س

رقية. ل

الفنانة  تقدم 
"نوال  الت�سكيلية 
مـــن  حوحة" 
خن�سلة  ـــــة  والي
"التاأمل"  لــوحــة 
وهــــــــــي لــــوحــــة 
فن  اإىل  تــنــتــمــي 
بقيا�ص  املنمنمات 
�سم،   26،5/21
فيها  ا�ــســتــعــمــلــت 

االألوان املائية واالألوان الرتابية، 
املدر�سة  اإىل  الــلــوحــة  وتنتمي 
التي تعتمد على مزج  ال�سريالية 
املدر�سة  هذه  اخليال،  مع  الواقع 
اأكرث  احلرية  للفنان  متنح  التي 

ويف  ــعــبــري  ــت ال يف 
عنا�سر  تــركــيــب 
ب�سكل  الــلــوحــة 
ــرة  ــوف ميــنــحــهــا ال
الفكرة  اي�سال  يف 
للمتلقي،  مبا�سرة 
اللوحة  هــذه  ويف 
الفنانة:  تــقــول 
بعنا�سر  "ا�ستعنت 
مركبة  طبيعية 
ــة، مـــع وجـــود  ــي ــال ــي بــطــريــقــة خ
يف  كبري  �سيخ  وهــو  اآدمـــي  عن�سر 
اهلل  ملكوت  يف  يتاأمل  جال�ص  ال�سن 
اإىل  فكره  تقود  ممتدة  بنظرات 

االميان والتعبد".

لوحة "التاأمل" للفنانة الت�صكيلية "نوال حوحة" 

مزاد الفن

الثنائي "مي�صاء داودي" و "جالل مرغمي 
"نرتاجا" األبوم  لطرح  " ي�صتعدان 

�صحراوي"  "يا�صني 
من�صد ديني/ والية 

املدية

روائي  ا�شم  حمل  �شاب  �شيحي  ال�شميع  عبد 
الع�امل،  هذه  ول�جك  بدايات  عن  حدثنا   ،
عن اخلط�ة الأوىل التي قررت فيها اأن ترتك 

ب�شمتك اخلا�شة يف عامل الإبداع؟
يقال اأن الكاتب اجليد قارئ جيد، دخلت 
هذا املجال كقارئ قبل اأن اأكون كاتبا اأنا 
قراأت  باملطالعة،  مهوو�س  ع�ضريني  �ضاب 
اأكر من األف كتاب، بالن�ضبة لبدايتي يف 
اأكتب منذ ال�ضغر لكن  الكتابة فقد كنت 
من  جمموعة  عن  عبارة  كانت  كتاباتي 
فكرة  راودتني  ثم  املبعرة  اخلرب�ضات 
جمعها يف كتاب واحد عنونته بث "عبق".

انطالقا من  تقدمه  اأن  الذي حتاول  "عبق" ما 
مبزيد  امل��ش�ع  ا�شاءة  ميكن  هل  العن�ان، 

من التعليق؟
كموؤلفه،  اخلفيف  الكتاب  ذلك  هو  عبق 
التي  واحلكم  بالعرب  املليئ  الكتاب  ذلك 
عبق  افتتحت  لالأف�ضل،  حياتنا  تغري 
بخاطرة ق�ضرية واأنهيته باأخرى، تتخلل 
هاتان اخلاطرتان جمموعة من الق�ض�س 
وثالثة  الثثدرو�ثثس  وبع�س  والن�ضو�س 
ر�ضائل ير�ضلها الكاتب حلبيباته الثالث، 
ب�ضاب  فكيف  الف�ضول  اأغلبكم  �ضرياود 
لن  حبيبات،  ثثثالث  ميتلك  اأن  ع�ضريني 

وبينهن،  بيني  �ضر  الأنه  عليهن  اأعرفكم 
�ضتنهي  لهن،  معرفتكم  عند  �ضتتفاجوؤون 
رمبثثا  اأو  واحثثثثد  يثثثوم  يف  عثثبثثق  قثثثثراءة 
اأثثثره  لكن  واحثثثدة  جل�ضة  يف  �ضتلتهمه 

�ضيبقى العمر كله.

اجلديد  مب�ؤلفك  املعار�ص  ق�شر  يف  �شاركت 
القراء خالل  مع  كانت جتربتك  كيف  "عبق"، 

هذا املعر�ص؟
كانت جتربتي مع القراء يف هذا املعر�س 
هو  عبق  اأن  خا�ضة  جدا  رائعة  جتربة 
ف�ضول  اأثثثثار  �ضيء  اأكثثر  االأول،  كتابي 
ذلك  للكتاب،  املميز  العنوان  هو  القراء 
اأما  �ضفحاته،  يلخ�س  الثثثذي  الثثعثثنثثوان 
من  االأكثثر  الغالف  فهو  الثاين  ال�ضيء 
رائع والذي يعطي انطباعا عن ما داخل 

الكتاب.

اأ�شحت الرواية تاأخذ حيزا كبيا من اهتمام 
ال�شباب الكتاب، يف راأيك ملاذا اأ�شبح الكتاب 
كما القراء يتجه�ن �ش�ب الروايات والق�ش�ص 

الق�شية؟
يف كل زمان يبزغ نوع جديد من االأدب يف 
هذا  زماننا  ويف  االأدبية  ال�ضاحة  �ضماء 
نرى اأن الرواية هي االأكر بزوغا وذلك 
الثثروايثثات  مثثن  الكثري  جنثثاح  اإىل  يثثعثثود 
وهذا  العاملية  وبلوغها  رائعة  من  االأكر 

ما جعل اأغلب الكتاب يحاولون اأن يكونوا 
فالرواية  للقراء  بالن�ضبة  روائثثيثثون، 
يقدمها  د�ثثضثثمثثة  وجثثبثثة  عثثامثثة  ب�ضفة 
اأو  جيد  قارئ  كان  �ضواء  للقارئ  الكاتب 
مبتدئ بالن�ضبة للق�ض�س الق�ضرية، اأغلب 
الكتاب تكون بداياتهم بكتابتهم للق�ضة 
فيها  االإبثثثثداع  �ضعوبة  رغثثم  الق�ضرية 
الق�ضرية  فالق�ضة  للقراء  بالن�ضبة  اأمثثا 
وجبة  رمبا  اأو  اإليه،  الو�ضول  ي�ضهل  كنز 

خفيفة و طازجة.

من احتفى بعبد ال�شميع بعد هذا الزخم الكبي 
من الأعمال؟

يف  املبتدئني  خا�ضة  و  القراء  من  الكثري 
عامل الكتابة.

 ما الذي ت�ؤمن به يف حياته، وهل اأنت نادم 
على اأحد امل�ؤلفات التي قدمتها؟

اأن  ميكن  ال  النجاح  اأن  حياتي  يف  اأوؤمثثن 
ما  نحقق  باالجتهاد  لكن  لوحده  ياأتي 
ن�ضبو اإليه، ل�ضت نادما على اأي موؤلف اأو 

عمل قدمته لل�ضاحة االأدبية.

م�شتقبال،  اإليه  ال��ش�ل  اىل  ت�شعى  الذي  ما 
وهل هنالك م�ؤلف جديد للقراء تعمل عليه؟

اأريثثد  الثثتثثي  الثثر�ثثضثثائثثل  مثثن  الكثري  لثثدي 
اإي�ضالها للمجتمع العربي خا�ضة و للعامل 
موؤثرة  كتاباتي  تكون  اأن  اأحثثاول  عامة، 
جديد  موؤلف  هناك  نعم  اإيجابي  ب�ضكل 
لل�ضاحة  كبرية  مفاجئة  �ضيكون  للقراء 
يل  بالن�ضبة  حتثثدي  اأنثثه  كما  االأدبثثيثثة، 

وخا�ضة يف هذا النوع من الكتابة.

يف رم�شان، هل ت�ش�م الكتابة عندك، اأم اأن 
لك برنامج خا�ص خالل هذا ال�شهر الف�شيل؟

الثث�ثثضثثرب، لكنني ال  اأ�ثثضثثوم عثثن االأكثثثل و 
الأنها  الكتابة  على  الثث�ثثضثثوم  اأ�ضتطيع 
بدونها  اأتثثنثثفثث�ثثضثثه،  الثثثذي  االأوكثث�ثثضثثجثثني 
لذا  الثثعثثامل  هثثذا  يف  متواجدا  اأكثثثون  لثثن 
خ�ض�ضت برناجما لها يف ال�ضهر الف�ضيل.

احلكمة  جينات  يورث  �شاب  �شيحي" كاتب  ال�شميع  "عبد 
ب�شبغة درامية  داخل  موؤلفه "عبق"

حلمر رقثثثيثثثة  حثثثثثوار: 

رم�ضان 
   يجمعنا

من  وامل�سخ  الــتــكــرار،  يف  نعي�ص  نــزال  ال 
الفني  التكرار  يف  العبث  وحمــاولــة  االآخــر 
بع�ص  وادخــال  مغاير،  باأ�سلوب  اجلــزائــري 
ال�سهر  حرمة  تف�سد  التي  احلميمة  امل�ساهد 
اأو تلك العالقات  الف�سيل، الأجل مواكبة الع�سرنة �سواء يف اللبا�ص 
امل�ساهد،  بها  ي�ست�سعر  التي  احللقات  بع�ص  يف  تظهر  التي  اخلفية 
ومناق�سة االأحداث من بدايتها اىل نهايتها، كل ذلك يحدث بطريقة 
اأكرث منها تو�سيل  غري منطقية ومب�ساهد فنية ترتكز على ال�سورة 

املعاين بطريقة احرتافية تنقذ فيها وجه ماء امل�سمون.
النقد اخلجول الذي مل ي�ستطع اأن يتدارك هذه االأعمال التي مل 
اأ�سبحت  حيث  "ال�سيناريو" فيها،  ملوت  اجلديد  تقدمي  بتاتا  حتاول 
بطريقة  النا�ص  ا�سحاك  يف  واالفتعال  والهدف،  الفكرة  من  خالية 
حتقق  ال  الأنها  امل�ساهدات  ن�سبة  تراجع  وبالتايل  منها،  ميوؤو�ص 
اخلفية  الكامريا  برامج  اأن  حتى  املتلقي،  اإليه  يحتاج  الذي  اال�سباع 
اأ�سبحت هزلية مبتذلة ومل تعد ت�سايرها الروح التي جتعل الكثريين 
الفكاهي،  الفني  االح�سا�ص  عمق  من  وي�سحكون  امل�سهد  يتذكرون 
وغري ذلك ال جند اأن هنالك ما هو مواكب للحظات االآنية التي تاأتي 
حاالت  تكرر  التي  املوا�سيع  جانب  اىل  ال�سيا�سة،  نقد  يف  با�ستحياء 
االجتماعية من احلب و�سراع البطل مع البطلة، االأحداث القروية 
التي جتعل من املراأة غري متعلمة وحبي�سة اجلدران رغم اأننا جتاوزنا 
منطق ذاك خا�سة مع وجود التكنولوجيا احلديثة داخل هذه املنازل 
القروية كالهواتف الذكية، واحلا�سوب والتي يقدمها الفيلم اواحد، 
وجود  وعدم  منها،  امل�ساهد  مل  التي  االجتماعية  الطبقات  و�سراع 
بنية قاعدية الإنتاج عمل حمرتم ميكن اأن يوزع االأدوار وال�سخ�سيات 
واحلبكة بطريقة متنا�سقة، حتي مل تعد كل هذه االأعمال ميكنها اأن 

تدخل م�سمار املناف�سة على ال�سعيد اخلارجي.
وان كانت هنالك بع�ص االأعمال التي كانت على �سراكة جزائرية 
�سمل  تفرق  قد  م�ساهد  من  خلوها  اأي�سا  يعني  ال  فذلك  تون�سية، 
العائلة يف �سهر رم�سان التي تنتهك حرمته بدافع التمثيل واي�سال 
االيجابية  االأمور  وبع�ص  احلبك  يف  قوتها  رغم  للم�ساهد،  الر�سائل 
على امل�ستوى الفني والتقني، لذا وجب على النقد اأن يرمي عنه �سفة 
"اخلجل" واأن ي�سرخ يف وجه هذه االأعمال التي من �ساأنها اأن تف�سد 

الدراما اجلزائرية وت�سعها يف خانة "الرداءة".
 رقية حلمر

النقد اخلجول

بزن�س_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف

املطربان  ي�ضتعد 
الثثثثثث�ثثثثثثضثثثثثثاويثثثثثثان 
"مي�ضاء  والزوجان 
وجثثثثالل  داودي 
موؤ�ض�ضيي  مرغمي" 
ثافريقث   فثثرقثثة 
الإطثثثثثالق االألثثثبثثثوم 
اجلثثثثثديثثثثثد الثثثثثذي 
بثثث  عثثثنثثثونثثثتثثثه  مت 

كلمات  "نرتاجا" 
اأين  ديهيا،  عي�ضي  وال�ضاعرة  ال�ضابة 
تثثوؤدي  التي  ثافريقث  فرقة  ت�ضعى 
اأغاين الروك ال�ضاوي، اإىل بث كل ما 
ال�ضاوي  واملثثوروث  بالرتاث  عالقة  له 
تقدمي  اأو  االأغثثثثاين  بثثاإعثثادة  �ثثضثثواء 
من  جميع  اأطربت  التي  منها  اجلديد 
املميزين  ال�ضوتني  هذين  اإىل  ي�ضتمع 

يف �ضماء االغنية ال�ضاوية.

الفنانة  و�ضرحت 
داودي  مثثيثث�ثثضثثاء 
االألثثثثبثثثثوم   " اأن 
يثثثثحثثثثوي عثثثديثثثد 
على  االأغثثثثثثثثثاين 
"متغرا"  غثثثثثرار 
والثثثثثتثثثثثي تثثعثثنثثي 
والعر�س  الثثفثثرح 
وكثثل مثثا لثثه �ضلة 
اجلميلة  باالأ�ضياء 
مت  والتي  االإن�ضان  قلب  ت�ضعد  التي 
يثثنثثار، كما   احثثتثثفثثاالت  تثثقثثدميثثهثثا يف 
االأغنية  لتقدمي  ا�ضت�ضافتهما  مت 
الرابعة  الوطنية  بالقناة  كاملة 
اأنه  الفنانة  وا�ضافت  االأمازيغية"، 
متمنيا  قريبا،  االألبوم  اطالق  �ضيتم 
اال�ضالمية  واالأمة  اجلزائري  لل�ضعب 

رم�ضان كرمي.

املدية،  والية  من  �ضحراوي"  "يا�ضني 
ومن�ضط  الديني  لالإن�ضاد  وعا�ضق  حمب 
حفالت علمية طالب جامعي �ضنة ثالثة 
عالج  اأرطثثوفثثونثثيثثا  تخ�ض�س  لي�ضان�س 
ومتيز  فيه  بثثرع  الثثذي  املثثجثثال  النطق، 
يف عديد املحافل واملنا�ضبات، يعترب هذا 
امليدان الفني جزء ال يتجزاأ من حياته 
ويومياته، كمن�ضد ديني اأق�ضي يومياتي 
طريق  عن  تكون  حيث  رم�ضان  �ضهر  يف 
حفظه،  على  واملداومة  القراآن  قثثراءة 
عدة  باإطالق  وذلك  االإن�ضادي  اجلانب 
ال�ضهر  مع  تتنا�ضب  اإن�ضادية  و�ضالت 
"مرحب  كاأن�ضودة  للجمهور  الف�ضيل 
تزامنا  اأطلقتها  التي  هالل"  يا  مرحب 
كرتحيب  الف�ضيل  ال�ضهر  بثثدايثثة  مثثع 

بال�ضهر . 
اإحثثيثثاء عثثدة حثثفثثالت بو�ضالت  اأيثث�ثثضثثا 
بعد  خا�ضة  مراكز،  عثثدة  يف  اإن�ضادية 
لتن�ضيط  و�ضلتني  التي  الدعوات  عديد 
ربوع  رم�ضانية يف خمتلف  عدة حفالت 
الوطن اآخرها دعوة باجلزائر العا�ضمة 
الدرا�ضة  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  الثثزوار  باب 
التي  االلثثتثثزامثثات  عثثن  اأمثثا  اجلامعية، 
هي  رم�ضان  �ضهر  يف  ق�ضائها  مثثن  البثثد 
املداومة على الطاعات والعبادات وذلك 
خالل  من  وجثثل  عز  اهلل  اىل  بالتقرب 
والدعاء  بكرة  القراآن  قراءة  ال�ضالة 
�ضهر  الأنه  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  واغتنام 
رحمة به يتقرب االإن�ضان اإىل ربه وبه 
التي  اأهم االعمال  ياأخذ �ضعف االأجر، 
هي  قلت  كما  اهلل  �ثثضثثاء  اإن  �ضاأقدمها 
بحول  اإن�ضادية  و�ثثضثثالت  عثثدة  اإطثثثالق 
اهلل وتن�ضيط عدة حفالت تتنا�ضب مع 

ال�ضهر الف�ضيل.

بزغ مع �شم�ص الكتابة، وقراأ اأكرث من األف م�ؤلف، فخا�ص بني الكمة والتاأمل ليكتب بديع وجميل الكالم، مبج�عة من اخل�اطر والق�ش�ص املحب�كة بقالب درامي واجتماعي 
اأي�شا، ياأتي الكاتب ال�شاب "عبد ال�شميع �شيحي" لي�شع بني اأيدي القراء باك�رة اأعماله الأدبية املعن�نة بـ "عبق" واملزيد من التفا�شيل ال�شيقة يف رم�شان يجمعنا



جرمية
قال املحامي يف دفاعه عن موكله املتهم بال�ضرقة :

اإن موكلي مل يرتكب اأي جرمية
وكل ما هنالك اأنه كان مارا قرب �ضرفة ، فامتدت يده

و اأخذت �ضندوقا كان هناك
وال �ضك اأنكم توافقونني على اأن اليد لي�ضت �ضوى

ع�ضو من اأع�ضاء اجل�ضم
كلها  االأع�ضاء  توؤخذ  اأن  العدل  من  فلي�س 

بجرمية ع�ضو واحد منها
مل ي�ضك الق�ضاة يف اأن املحامي ميزح

اإن مل يكن قد اأ�ضيب يف عقله
منطقية  الثثدفثثاع  حجة   : املحكمة  رئي�س 

جدا
التي  املتهم  يد  بحب�س  املحكمة  ق�ضت  لذلك 

�ضرقت ال�ضندوق
�ضنة كاملة مع ال�ضغل و النفاذ

و له احلرية يف اأن يدخل معها اإىل ال�ضجن اأو ال يدخل
قام املتهم على الفور

بخلع ذراعه ال�ضناعية و تركها على من�ضة املحكمة
وخرج من القاعة مع حماميه بكل هدوء!!.

خربة
مت ا�ضتدعاء جمموعة من االأ�ضاتذة لرحلة خارج الوطن

وعندما جل�ضوا يف الطائرة 
اأعلموهم اأن الطائرة من �ضنع تالميذهم

عندها هرعوا نحو االأبواب حماولني الهروب
للنجاة باأنف�ضهم واأ�ضيبوا بحالة ه�ضترييا

اإال واحدا منهم كان يجل�س يف هدوء
تثثهثثرب كبقية  ملثثثاذا مل  اأحثثدهثثم  �ثثضثثاألثثه 

زمالئك
فاأجاب بكل ثقة اإنهم تالمذتنا

ث هل اأنت واثق من قدراتهم؟
فثثاأجثثاب بثثهثثدوء..هثثاو وجثثهثثي كثثان طثثارت 

اأ�ضال؟!!.

حدث يف رم�شان
من عيوب الرجال اأنهم دائما يت�ضرعون يف قراراتهم

كاد رجل اأن يقتل غريبا يف بيته 
�ضباح  يف  ماكياج  دون  مثثن  زوجثثتثثه  اأنثثهثثا  بعد  فيما  تبني 

رم�ضان؟!.

معلومات م�سلية

ليلة القدر

اأمثال �سعبية

يفوق  جميعها  االأر�ص  يف  املوجود  النمل  وزن   •
وزن الب�سر بع�سرة اأ�سعاف.

يحرق  ج�سدك  يجعل  باردة  غرفة  يف  النوم   •
حرارة  على  يحافظ  حتى  اأكــرث  حرارية  �سعرات 

ج�سمك.
الذي  العا�سر  الطفل  اإفريقيا  بغرب  اآهاتا  يف   •

يولـد لنف�ص املراأة يدفن حيا.
ب�سجن  اأمـــرت  بلجيكا  ملكة  فاندين  امللكة   •
اأحد  يعلم  ال  حتى  اأعــوام   3 مدة  اخلا�ص  حالقها 

اأن ال�سيب قد مالأ �سعرها.
البنوك  على  ال�سطو  عمليات  80% من  • عامليا 

تكون يوم اجلمعة.
تدعى  قــوانــني  املــتــحــدة  الـــواليـــات  يف  كـــان   •
هو  والقانون   1970 عــام  حتى  القبح(  )قوانني 
االأماكن  يف  الظهور  مــن  القبيحة  النا�ص  حظر 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على طرينا 

املرتبي كي يهبط 
�سبع عرا�ص 
توحد ربي

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين من �ضهر ماي

القوات  يــهــزم  بــونــابــرت  نابليون  ـ   1813
الرو�سية والربو�سية.

الدولة  �سد  بع�سيان  يقومون  البلغار  ـ   1876
اآنذاك  ت�سمى  كانت  التي  بلغاريا  يف  العثمانية 
رو�سيا  مــن  مب�ساعدة  وذلـــك  الــطــونــة  ــة  ــال اإي
العثماين عبد  القائد  لكن  األف م�سلم،  ويقتلون 
هذا  على  الق�ساء  من  متكن  با�سا  نــادر  الكرمي 

التمرد.
يقرر  هتلر  اأدولــف  النازي  الزعيم  ـ   1933
اأملانيا  يف  العمالية  الــنــقــابــات  كــافــة  ح�سر 
بعد  ــــك  وذل لل�سيوعيني  بـــــوؤرا  بــاعــتــبــارهــا 
عرب  احلــكــم  اإىل  ــولــه  و�ــس مــن  قليلة  �ــســهــور 

االنتخابات.
�سحاب يف مدينة  ناطحة  اأول  1935ـ تد�سني 
املائة  الطوابق  ذات  البناية  وكانت  نيويورك، 

واثنني اأعلى بناية يف العامل اآنذاك.
و�ــســبــاط  كــيــالين  عــــايل  ــيــد  ــس ر� 1941ـ 
يعار�سون  الــذيــن  الــعــراق  يف  الذهبي  املــربــع 
ويجربون  امللكي  الق�سر  يطوقون  الربيطانيني 
يف  التنحي  على  الها�سمي  طه  احلكومة  رئي�ص 

ثورة �سحقها اجلي�ص الربيطاين يف 31 ماي.
وهي   1  - كوميت  الطائرة  انطالق  1952ـ 
مطار  من  التاريخ  يف  نفاثة  مدنية  طائرة  اأول 

هيرثو يف لندن.
امللك ح�سني ملكا على  1953ـ تن�سيب كل من 
امللك  اأبيه  بعد  ر�سميا  احلكم  ليتوىل  االأردن 
اأوت   11 الــعــر�ــص يف  تــنــازل عــن  الـــذي  ــالل  ط
في�سل  امللك  تن�سيب  و  املر�ص  ب�سبب   1952
انتهاء مدة  بعد  العراق وذلك  ملكا على  الثاين 
 14 و�ساية خاله االأمري عبد االإله التي دامت 

�سنة.
منظمة  نفذته  ــي  ــاب اإره اعــتــداء  ـ   1962
�سيارة  بتفجري  الــفــرنــ�ــســي   الــ�ــســري  اجلــيــ�ــص 
عامل   200 مــن  اأكـــرث  بحياة  اأودى  مفخخة 
عمال  �سفوف  يف  اجلــرحــى  عــ�ــســرات  وخــلــف 

ميناء اجلزائر العا�سمة.
اجلديدة  اال�ستوديوهات  تد�سني  ـ   1973
التلفزيوين  و  ـــــي  االإذاع ــث  ــب وال ـــراج   ـــالإخ ل

باجلزائر العا�سمة.
ــر  ــزائ ــاجل )ب ــــي  ــــس االأورا� ــدق  ــن ف ـ   1975

العا�سمة( يفتح اأبوابه للجمهور.
1994 ـ فوز نيل�سون مانديال واملوؤمتر الوطني 
االأعراق  متعددة  انتخابات  اأول  يف  االإفريقي 

يف جنوب اإفريقيا.
االأوروبي. املركزي  امل�سرف  تاأ�سي�ص  1998ـ 

رئي�سة  مو�سكوزو-  مرييا   - انتخاب  ـ   1999
يف  املن�سب  هـــذا  ت�سغل  امــــراأة  اأول  لبنما، 

البالد.
بزعامة  الربيطاين  العمال  حزب  ـ   2008
انتخابية  هزمية  باأ�سواأ  مينى  بــراون  غــوردن 
331 مــقــعــدا يف  اأربـــعـــني عــامــا ويــفــقــد  مــنــذ 

االقرتاع املحلي.
التجارب  حديقة  افتتاح  اإعـــادة  ـ   2009
باحلامة بالعا�سمة والتي عرفت اأ�سغال ترميم 

وا�سعة منذ 2004.
االإلكرتونية  املواطن  بوابة  اإطالق  ـ   2010
من طرف وزارة الربيد و تكنولوجيات االإعالم 

واالت�سال.
بن  اأ�سامة  القاعدة  زعيم  مقتل  ـ   2011
مدينة  يف  االأمريكية  الــقــوات  يــد  على  الدن 

باك�ستانية.

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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رّدو وال  عثثثثّدو  الثثنثثا�ثثس  خثثثري  حكـــمة
�ل�������س���خ�������ص �ل���������ذي ال ي���������س����األ �إم���������ا �إن������ه 
�سيء �أي  ي����ع����رف  ال  �أو  ����س���ئ  ك�����ل  ي����ع����رف 

�ضي  يثثثا  "مرم�ضن"  مثثعثثنثثى  مثثثا  ث 
عالوة؟

�ضليم خويلد بريكة
معنى هذه الكلمة املتداولة �ضعبيا 
امل�ضوؤولية  من  يتن�ضلون  البع�س  اأن 
بادعاء دخولهم يف حالة "ترم�ضني" 
وهثثثي اخلثثثثروج عثثن الثث�ثثضثثيثثطثثرة يف 

االأفعال واالأقوال؟!.
فت�ضت يف موائد اجلزائريني  اإذا  ث 
اأن معظم االأكل �ضتحظى به  �ضتجد 

املزابل اأكرمك اهلل؟
وليد فار�ضي خن�ضلة
فقط من يعي�ضون لياأكلوا اأما الذين 
�ضريبة  فتكفيهم  ليعي�ضوا  ياأكلون 
من  باأ�س  وال  جثثاري  ماء..�ضريبة 

بوراك �ضخون؟!.

اأنك تتغلب  اأم  ال�ضوم  ث هل يغلبك 
عليه يا �ضي عالوة؟

وردة بوعون �ضوق اأهرا�س
يا  الب�ضر  مثثن  االأوبثثا�ثثس  يغلبني 

وريدة..ال�ضوم فيه اخلري!؟.
عن  اال�ثثضثثتثثغثثنثثاء  ت�ضتطيع  هثثل  ث 
"اجلاري" يف رم�ضان يا �ضي عالوة؟
حياة زغي�س اأم البواقي
"املا�ضي"  عن  اال�ضتغناء  اأ�ضتطيع 

اأما "اجلاري" فال ميكن!؟.
ث هل تفطر عندما يوؤذن املغرب يا 

�ضي عالوة؟
ناجي ادري�س العلمة
مثل  بثثثوجثثثود  اأتثثث�ثثثضثثثحثثثر..الأنثثثه 
مع  يف�ضد  �ضيامي  االأ�ثثضثثئثثلثثة  هثثذه 

ال�ضباح؟!.

يوميات
 �ضائم 

يف االإمتحان؟!

�صورة م�صحكة



تب�سة

حممد. ع

حممد. ع

باتنـــة خن�سلة

تورط 10 موظفني بجرم التزوير واإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفـة

وفاة مغرتب من خن�صلة رميا 
بالر�صا�ش يف مر�صيليا

انفجار لغم تقليدي ال�صنع ب�ص�صار

حمكمــة  نيابــة  اأم�ــص،  اأول  ك�ســفت 
عــني مليلة، عن تورط 15 �ســخ�ص من 
بينهم 10 موظفني باملديرية اجلهوية 
للجمارك بتب�سة، بجرم التزوير و�سوء 

ا�ستغالل الوظيفة.
وقائع احلادثة تعود ليوم 16 مار�ص 
ف�ســيلة  اأفــراد  تلقــى  حيــث  املا�ســي، 
االأبحــاث للــدرك الوطنــي بواليــة اأم 
البواقي، معلومات موؤكــدة تفيد بقيام 
دورية تابعة للفرقة اجلهوية ملكافحة 
تب�ســة،  بواليــة  للجمــارك  التهريــب 
بو�ســع �ســد ثابت يف حدود ال�ســاعة 6 
 03 الوطنــي رقــم  �ســباحا بالطريــق 
الرابط بني مدينتي عني مليلة وباتنة 
علــى م�ســتوى حمــور الــدوران املــوؤدي 
لبلدية �ســوق نعمان، وذلك با�ســتعمال 
اجلمــارك  مل�ســالح  تابعتــني  �ســيارتني 
بالزي النظامي والذي مكن من توقيف 

�سيارة �سياحية من نوع "رونو فليون�ص"، 
حجــز بداخلهــا على مبلغ مــايل معترب 

من العملة ال�سعبة.
هذا ومل يقوم اأفراد اجلمارك املعنيني 
بالعمليــة باإعــالم نيابــة اجلمهوريــة 
املخت�ســة اإقليميا مبحكمــة عني مليلة 
ال�ســيارة  رفقــة  وانتقلــوا  بالوقائــع، 
املحجــوز  املــايل  واملبلــغ  ال�ســياحية 
"العوينــات"،  بلديــة  اخت�ســا�ص  اإىل 
مــع اإعالم وكيــل اجلمهوريــة مبحكمة 
�ســحيحة،  غــري  بوقائــع  العوينــات 
واملتمثلــة يف حجز �ســيارة ومبلغ 250 

األف اأورو مع فرار �سائق ال�سيارة.
الوطنــي  الــدرك  م�ســالح  حتريــات 
بالتن�سيق مع نيابة حمكمة عني مليلة، 
مع ا�ســتغالل حمتوى كامريات املراقبة 
املن�ســبة على حمطات اخلدمات، وكذا 
ك�ســوفات الهاتــف، مكنــت مــن توقيف 

15 �ســخ�ص مــن بينهم قائــد الفرقة 
اجلهويــة ملكافحة التهريــب للجمارك 
بتب�ســة و9 موظفــني اآخرين من اأعوان 
رقابــة و�ســباط فــرق وو�ســعهم حتت 
للنظــر، كمــا مت  التوقيــف  اإجــراءات 
ا�ســرتجاع 279 األــف اأورو، بعد اأن اأكد 
املتهمــني خــالل حما�ســر اال�ســتماع اأن 
املبلغ الفعلي املحجوز كان مليون و250 

األف اأورو.
هذا وقد مت تقدمي املتهمني ال15 اأمام 
نيابة حمكمــة عني مليلة بتهــم التزوير 
وا�ســتعمال املــزور يف حمــررات ر�ســمية، 
وتواطــوؤ املوظفــني، وعــدم التبليــغ عــن 
جناية، باالإ�ســافة لطم�ــص اآثار جرمية 
وكــذا خمالفــة االأحــكام الت�ســريعية و 
التنظيمية اخلا�ســتني بال�سرف وحركة 
ا�ســتغالل  واإ�ســاءة  االأمــوال،  روؤو�ــص 

الوظيفة.

مغرتب  �ثثضثثاب  االأول،  اأمثث�ثثس  لثثقثثي 
حتفه  �ضنة،   25 العمر  مثثن  يبلغ 
مر�ضيليا  مبدينة  بالر�ضا�س  رميا 
عا�ضمة  من  اجلنوبية  بال�ضاحية 
ال�ضحيثة  ويعترب  باري�س،  فرن�ضا 
خن�ضلة،  واليثثة  مثثن  ينحدر  الثثذي 
الثالثة الع�ضرين ممن لقوا حتفهم 

بنف�س الطريق منذ حوايل �ضنتني، 
وهو  املعني  قتل  اأ�ضباب  تت�ضح  ومل 
م�ضادرنا  رجحت  فيما  لطفلني  اأب 
اأن تكون اجلرمية مرتبطة بانتقام 
خلفية  وعلى  اإجرامية  ع�ضابات 
اجلثثنثثاة  بثثثني  حثث�ثثضثثابثثات  ت�ضفية 

وال�ضحية.

�ضيار  قرية  االأول،  اأم�س  �ضهدت 
انثثفثثجثثار لغم  �ثثضثث�ثثضثثار،  بثثلثثديثثة  يف 
مبنطقة  مثثثثزروع  كثثثان  تثثقثثلثثيثثدي 
القريثثة،  من  القريبة  ال�ضفيحة 
لن�ضاط  يثثعثثود  اأنثثثه  ُيثثرجثثح  فيما 
تتخذ  التي  امل�ضلحة  اجلماعات 
و�ضبه  اجلبلية  االأماكن  هذه  من 
الثثث�ثثثضثثثحثثثراويثثثة  ممثثثثرا ومثثكثثانثثا 
قثثوات  مثثالحثثقثثات  مثثن  لالختباء 
املنطقة  واأن  خ�ضو�ضا  اجلي�س 
ال�ضابقة  الثث�ثثضثثنثثوات  يف  �ثثضثثهثثدت 

�ضحيتها  راح  رهثثيثثبثثة،  جمثثثثزرة 
عثثنثثا�ثثضثثر مثثن احلثثر�ثثس الثثبثثلثثدي، 
الرعاة  اأحثثد  اأن  بالذكر  جدير 
ال�ضنع   عر على قنبلة  تقليدية 
بقرية  االأودية  اأحد  من  بالقرب 
هثثلثثة الثثتثثابثثعثثة لثثبثثلثثديثثة خثثثريان، 
فرقة  طرف  من  تفكيكها  مت  اأين 
خا�ضة للمتفجرات تابعة للجي�س 
تعود  اأنها  وتبني  ال�ضعبي  الوطني 
وجرفتها  اال�ضتعمارية  للحقبة 

ال�ضيول.
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�سي الأورا�سي..
اأعطوه حقو... من �سنني وهو يطالب حتى 
املناهج  يف  عليه  لعبتو  عــرقــو...  جففتو 
الليايل  �سهرتوه  ان�سقو...  كتافو  حتى 
خليتو  �سبقو...  يل  على  و�سعة  ماتبدل 
خلقو...  ما  للمذلة  واهلل  اهلل  على  اأجره 
بيه  �ساقت  ما  بعد  االحتجاج  رايــة  رفــع 
كل  املعلم  هــو  يبقى  بــرزقــو...  ولعبتولو 

التقدير واالحرتام ي�ستحقو...

hamzalaribi005@gmail.com

ف�صيحة تهز املديرية اجلهوية للجمارك بتب�صةال�صابقـة
وجب الكالم

الب�سري يف  ال�سمعي  �سلطة �سبط  املا�سي، دعت  االأ�سبوع  يف 
الت�سميات  احــرتام  اإىل  االإعالمية  املوؤ�س�سات  مــدراء  لها  بيان 
اجلزائري  اجلنوب  يف  اجلــديــدة  الع�سر  للواليات  االأ�سلية 
كل  يف  ال�سليمني  والتكوين  النطق  فر�ص  واإىل  وتدوينا،  نطقا 
امل�سامني االإعالمية واال�ستعانة باأ�سماء اإن اأمنا�ص عو�ص عني 
قزام،  عني  بدل  قزام  واإن  �سالح  عني  بدل  �سالح  واإن  اآمينا�ص 
احرتام  �سرورة  اإىل  ال�سياق  ذات  يف  ال�سلطة  ذات  دعت  كما 
الربامج  يف  تعابريهما  بجميع  الوطنيني  والثقافة  الــرتاث 
�سلطة �سبط  �سددت  االإعالم، هذا وقد  و�سائل  التي تبث عرب 
املكت�سبات  على  املحافظة  على  احلر�ص  على  الب�سري  ال�سمعي 
اإرثا  التي تبقى  الهوية الوطنية  الد�ستورية وخمتلف عنا�سر 

م�سرتكا يتقا�سمه كل اجلزائريني.
االأمــر  اأتعلق  �ــســواء  الت�سميات  عــن  نتحدث  عندما  االآن، 
ذلك  وغري  والبلديات  واالأحياء  واملناطق  الواليات  بت�سميات 
اأ�سخا�ص  اأو  موؤ�س�سات  بت�سميات  اأو  اجلغرافية  االأماكن  من 
تخ�سع  اأ�سماء  اأنها  اأي  علم،  اأ�سماء  عن  نتحدث  فاإننا  طبيعيني 
وكل  �سعب  وكل  �سخ�ص  كل  نطق  ولطريقة  �سخ�ص  كل  لثقافة 
ال  اأنه  فرى  وبالتايل  اللغة،  اأو  اللهجة  ح�سب  النا�ص  من  فئة 
ناطقة  اإعالمية  و�سيلة  "�سحفي يف  نفر�ص على  اأن  مثال  ميكن 
اأن ينطق ا�سم مدينة يف منطقة االأورا�ص كما  باللغة العربية 
هي، فبع�ص االأحرف التي ي�ستطيع �سخ�ص يف منطقة االأورا�ص 
نطقها قد ال ي�ستطيع �سخ�ص من الغرب اجلزائري نطقها" حتت 
ال�سبط  �سلطة  كانت  اإذا  اأما  الوطني،  الــرتاث  احــرتام  م�سمى 
االأ�سلية  الت�سميات  كل  باحرتام  اإذا  ملزمة  اأنها  فرى  م�سرة 
جلميع الواليات واملناطق واالأحياء يف كل ربوع الوطن، وال بد 
لها اإذا من اأن تلزم كل املوؤ�س�سات االإعالمية باحرتام الت�سميات 
وال�سنوية  وال�سلحية  واملزابية  والنايلية  والقبائلية  ال�ساوية 
والعربية وغري ذلك، وعلى �سبيل املثال فاإنه بات من ال�سروري 
اأن تنطق "ثازوكث" بوالية باتنة كما هي وال يقال "تازولت"، 
ويجب اأن تنطق "ثيزي العابذ" و"اإيغزر نثاقا" بوالية باتنة 
كما هي وتكتب كما هي "وال تنطق اأو تكتب ثنية العابد ووادي 
الت�سميات  بحر  من  نقطة  ال�ساوية  الت�سميات  وهذه  الطاقة"، 
الواجب على �سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري فر�سها على و�سائل 
االإعالم وال�سحفيني بنف�ص الطريقة التي فر�ست ت�سميات "اإن 
�سالح واإن قزام واإن اأمنا�ص"، وبالتايل فيجب على �سلطة �سبط 
ال�سمعي الب�سري بناء على بيانها االأخري اأن تن�سر قائمة "كل 
االأحياء  فيها  مبــا  الــوطــن  مناطق  لكل  االأ�سلية  الت�سميات 
من  فلي�ص  واإال  االإعــالم  و�سائل  كل  على  وتفر�سها  ال�سغرية" 
بت�سميات  وتكفر  ما  واليات  بت�سميات  وتقر  تعرتف  اأن  العدل 
بناء  الب�سري  ال�سمعي  �سبط  ل�سلطة  ميكن  هل  ثم  اأخـــرى، 
تفر�ص  اأن  الوطنيتني  والثقافة  الرتاث  احرتام  �سرورة  على 
"االأ�سامي  نطق  بالفرن�سية  الناطقة  اجلزائرية  القنوات  على 
اأو  "كغيم"،  اإىل  "كرمي"  ا�سم  يحرف  وال  هي  كما  العربية" 

"رمادون"؟ "رم�سان" اإىل 
من جهة اأخرى، واإذا اأتينا اإىل حر�ص �سلطة �سبط ال�سمعي 
وخمتلف  الد�ستورية  املكت�سبات  على  احلفاظ  على  الب�سري 
تن�ص  الد�ستور  هذا  يف  مادة  فهناك  الوطنية  الهوية  عنا�سر 
�سبط  �سلطة  باإمكان  فهل  الدولة"،  ديــن  "االإ�سالم  اأن  على 
"املكت�سب  اأن حتر�ص على احلفاظ على هذا  ال�سمعي الب�سري 
احرتام  االإعالمية"  "املوؤ�س�سات  على  وتفر�ص  الد�ستوري" 
حرمة ال�سهر الف�سيل على االأقل يف وقت باتت فيه بالطوهات 

عديد و�سائل االإعالم اأ�سبه "بكباريهات"؟ 

بيانات تاريخية 

حمزه لعريبي

تب�ضة

قاملـة

تفكيك �صبكة خمت�صـة يف 
تزوير االأوراق النقدية

توقيف �صاب بحوزته قطع 
نقدية اأثرية

قتيالن و3 جرحى يف حادث 
مرور مروع

�سهدت نهاية االأ�سبوع املا�سي، مدينة ال�سريعة بوالية 
تب�سة، جرمية قتل ب�سعة راح �سحيتها طفل ال يتجاوز 

من العمر  15 ربيعا، وح�سب ما توفر من معلومات، 
فاإن ال�سحية تلقى طعنة قاتلة على م�ستوى القلب 

من قبل �ساب يبلغ من العمر 19 �سنة، حيث نقل على 
جناح ال�سرعة لق�سم اال�ستعجاالت الطبية باملوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية املجاهد حممد �سبوكي، قبل اأن يلفظ 
اأنفا�سه االأخرية متاأثرا بنزيف حاد.

متكنت م�سالح اأمن دائرة هليوبولي�ص بقاملة، من 
تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة يف تزوير النقود ومتت 

العملية على اثر �سكوى تقدم �سخ�ص بخ�سو�ص تقليد 
ورقتني نقديتني من فئة 200 دج، وبعد تفتي�ص مكان 

اإقامة احد امل�ستبه البالغ من العمر 25 �سنة، مت العثور 
على وحدة مركزية جلهاز االإعالم االآيل، ليكون �سده 
ملف جزائي، يف انتظار عر�سه اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة للنطق باحلكم

اأوقف عنا�سر ال�سرطة بحمام دباغ يف قاملة، �ساب 
يبلغ من العمر 34 �سنة، فيما مت �سبط وحجز 14 

قطعة نقدية حممية قانونا من خمتلف االأ�سناف، وبعد 
عر�سها على اجلهات املخت�سة تبني اأنها قطع اأثرية 

حممية منها  12 قطعة نقدية معدنية فرن�سية �سربت 
مابني 1815-1868 م، 01 قطعة نقدية معدنية 

اإيطالية �سربت عام 1870 م، وقطعة نقدية معدنية 
تعود ململكة �سردينيا �سربت عام 1844 م، ليفتح 

حتقيق يف الق�سية، قبل اأن يكون �سده ملفا ق�سائيا عن 
فعل اإخفاء عملة نقدية حممية قانونا وعدم الت�سريح 

بها.

�سهد اأم�ص، الطريق الوطني رقم 21 الرابط بني 
واليتي قاملة وعنابة، حادث مرور مروع، خلف مقتل 

�سخ�سني واإ�سابة 03 اآخرين، ووقع احلادث اإثر 
ا�سطدام �سيارتني �سياحيتني، حيث تويف �سخ�سان 

يف عني املكان، فيما مت اإ�سعاف اجلرحى ونقلهم اإىل 
امل�ست�سفى.

�ضهدت والية باتنة، يف ظرف 
اأ�ضبوع واحد، 5 حوادث ده�س 

مميتة، اأ�ضفرت عن مقتل 5 
اأ�ضخا�س من بينهم طفلني، 

وتتمثل هذه احلوادث يف مقتل 
طفل  يف الثانية من العمر حتت 
عجالت �ضاحنة ببلدية جرمة، 
كما لقي �ضيخ يبلغ من العمر 72 

�ضنة حتفه بالطريق الوطني 
رقم 28 باإقليم دائرة اجلزار، 
بعدما ده�ضته �ضيارة �ضياحية، 

فيما �ضجلت اأخطر هذه 
احلوادث يف اإقليم بلدية اإ�ضمول 

وحتديدا مبنطقة ا�ضريرن، 
حيث لقيت امراأتان تبلغان من 

العمر 64 و65 �ضنة حتفهما 
بعدما ده�ضتهما �ضيارة، كما تويف 
اأي�ضا طفل يف الرابعة من العمر 

ده�ضا ببلدية اأوالد عمثثار.

م�صرع 5 اأ�صخا�ش 
ده�صا خالل

 اأ�صبوع واحد

عبد الهادي. ب

مقتل طفل بطعنة
 على م�صتوى القلب
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