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ب�سطيف ال�سحي  لل�سرف  حفرة  يف  �سقطت  طفلة  وفاة  تبلغ من العمر �ضنة ون�ضف

�ص 16

يف ظل توا�سل اإ�سراب الأ�س�تذة ب�أم البواقي

فو�سى حتولت لفتنة يف قطاع ال�سحة بخن�سلة

فو�ســى يف قطاع 
ال�سـحة بخن�سـلة

يتخبط قطاع ال�سحة بدائرة �س�سار جنوب والية خن�سلة و�سط 
فو�سى عارمة حتولت اإىل فتنة بني م�ستخدميه، االأمر الذي ا�ستدعى 
تدخل مدير ال�سحة، خا�سة بعد اأن تطور االأمر اإىل وقوع م�ساحنات 
وم�سادات كالمية بني العمال، فيما عرب م�ستكون عن رف�سهم للمقت�سد 

�س 05اجلديد الذي مت تعيينه موؤخرا، مطالبني برحيله... 

م�س�حن�ت وم�س�دات كالمية بني العم�ل

�لإفطار: 19:28�لم�ساك: 03:58

اأ�ساتذة متم�سكون بالت�سعيد يف اأم البواقي

ا



نوارة بوبري

حق التلميذ من حق املعلم
ال تزال اإ�سرابات االأ�ساتذة تثري الراأي العام 

كل مرة تفجرت فيها، وكثريا ما تتحول اإىل 
فتنة وغ�سب يبديه االأولياء جتاههم خوفا 
على م�ستقبل اأبناءهم، وان كانت االأغلبية 

ال�ساحقة تعلم اأن مطالب هذه الفئة حق 
م�سروع ي�سمن ظروف عمل منا�سبة حتقق 

ا�ستقرارا على م�ستوى حجرة التدري�ص لتهيئ 
جوا منا�سبا لهذا العمل النبيل الذي ظل يحتاج 

اإىل دعم قوي من طرف الدولة الزال معلقا 
على م�سجب الوزارات املتتالية التي عجزت 
يف جمملها على اإحقاق حق االأ�ستاذ ومنحه 
التبجيل الذي يليق به، فرتنح بني وزارات 

اأهانته واأخرى قل�ست من مكانته حتى بات 
ينظر له وب�سكل عام على انه خادم التلميذ 

الذي ال يحق له التذمر اآو الغ�سب.
فاالإ�سرابات االأخرية التي �سنها اأ�ساتذة 

الطورين االبتدائي واملتو�سط اإمنا ت�سب يف 
�سالح اجلميع من حيث املطالب العامة التي 
ترفعها، وكاأنها تبلغ العمال كلهم اأن االأ�ستاذ 

واملعلم هو من �سيعلمهم معنى ا�سرتجاع احلقوق 
امل�سلوبة، يف ظل �سيا�سات مكذوبة وملعوبة 

وان كان وظل �سوته �سعيفا طيلة �سنوات 
فان حجته اكرب واأقوى لتعلقها مب�ستقبل 

اأجيال.. ف�سله ملوؤ�س�سة تربوية يعني �سله لكل 
القطاعات امل�ستقبلية ورغم ذلك فاإن الدولة 

مل تعره اأدنى اهتمام تاركة وراءها األف عالمة 
ا�ستفهام، وخا�سة اأن االإ�سرابات تزامنت مع 

اقرتاب امتحانات الف�سل الثاين واالمتحانات 
الر�سمية التي تعلق م�سريها مب�سري االأ�ستاذ؛ 

علما اأن م�سري التلميذ مرتبط بهذا االأخري 
وراحته من راحة معلمه الذي مل يرفع �سعارات 

للدفاع عن نف�سه فقط بل اأراد اأن يدافع عن 
التلميذ الذي اأثقل مبناهج مفخخة مزدحمة 

ال تغني والت�سمن من جوع، الهدف منها هو ك�سر 
حاجز اللوم مبفهوم اأن املادة قد قدمت للتلميذ 
والباقي على "الويل" وهي املناهج التي اأف�سدت 
املدر�سة اجلزائرية ب�سهادة من البيداغوجيني 

والرتبويني وتالعبت مب�ستقبل االأجيال وهي 
متحو وتطم�ص كل ما تبقى من قدراتهم وكاأنها 

جتردهم مما تعلموه قبل املدر�سة بدل اأن 
متنحهم ما يجب اأن يتعلموه داخل حرمها، 

ليكون حق التلميذ من حق املعلم ما ا�ستوجب 
حترك الدولة واجلهات املخت�سة لرفع الغنب 

والذل عن املربي واملعلم واملجاهد الذي الزال 
يتخبط يف جزار ما بعد اال�ستقالل.

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

تفاجــاأ �ســكان حــي ال�ســلعة مبدينــة ب�ســكرة يف اليومني 
املا�ســيني من رائحة كريهة تنبعث مــن حنفياتهم لي�ص ذلك 
فقــط بل اإنهــم تفاجــوؤوا حتى بتغري لــون وطبيعــة املياه اإذ 
اأنهم افرت�سوا باأن هنالك اختالطا بني مياه احلنفيات ومياه 
قنوات �ســرف �ســحي مــا جعلهــم ينا�ســدون امل�ســالح املعنية 
التدخــل ملنع اأية تطــورات من �ســاأنها اأن ت�ســبب كارثة فيما 
يتعلق بالت�ســمم وانت�ســار االأمرا�ص ب�ســبب تلــوث املياه التي 
ت�ســل اإىل منازلهــم والتــي يعتمــدون عليهــا يف ال�ســرب ويف 

الطبخ وكل ن�ساطاتهم اليومية.

بطاقة حمـــــــــراء

مياه قذرة يف احلنفيات

auresbook
قال: ملني ع�صماين

 )رئي�س حزب �صوت ال�صعب(
..."لي�س من حق روؤ�صاء اأحزاب املطالبة بالتداول 

على ال�صلطة مع عدم تطبيقها داخل الأحزاب".
قلنا: يا راجل... ن�سوفو يف امل�ستقبل اإذا تثبت 

على هاذ املقولة.

باجلزائر كورونا  ملكافحة  ا�سافية  دوالر  مليار   1.3

بعجي مل ين�سحب "�سحتوه"

طولقة يف عر�ض البحر

ملكافحة  املتخذة  االإجـــراءات  اإن  املالية،  وزيــر  ك�سف 
بلغت  اإ�سافية  مالية  و�سائل  تطلبت  الفتاك  الفريو�ص 
ت�سريع  على  عازمة  اجلزائر  واأن  دوالر،  مليار   1.3
الذي  االإ�سالح  اإطالقها، وهو  التي مت  االإ�سالح  ور�سات 
وتو�سيع  ال�سرائب  اإدارة  حتديث  على  اأ�سا�سا  يعتمد 

القاعدة ال�سريبية.

بتجديد  حاليا  تقوم  اجلزائر  اأن  على  الوزير  و�سدد 
العام  االإنفاق  تر�سيد  اأ�سا�ص  على  امليزاناتية  ال�سيا�سة 
وتهدف لتح�سني التحكم باملخاطر امليزاناتية، واأنه مت 
وحت�سني  املال  راأ�ص  �سوق  الإنعا�ص  باإ�سالحات  ال�سروع 
وظيفتي  بني  الف�سل  العموميةعرب  البنوك  حوكمة 

الت�سيري واالإ�سراف.

مت يف االأ�سبوع املا�سي تداول خرب على نطاق وا�سع مفاده اأن االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني قد قام ب�سحب 
ملف تر�سحه بعد اأن قام باإيداعه يف وقت �سابق حت�سبا خلو�ص غمار الت�سريعيات جوان القادم، وقد روجت و�سوقت 
ومنا�سلي احلزب،  قياديي  مع  م�ساورات  بناء على  تر�سحه  ملف  �سحب  االأخري قد  اأطراف حم�سوبة على بعجي الأن 
اأبلغت املندوبية  اأر�ص الواقع فقد  "يا خرب بفلو�ص بكرى ببال�ص" قد جت�سدت على  اأن العبارة امل�سرية القائلة  اإال 
اأين مت  "اأمني عام االأفالن" بقرار رف�ص تر�سحه،  امل�ستقلة لالنتخابات  الوطنية  لل�سلطة  الوالئية بوالية اجلزائر 
تداول حم�سر التبليغ على نطاق وا�سع ليتاأكد باأن بعجي مل ين�سحب باإرادته بل اإن ملفه قد مت رف�سه الأ�سباب ال زالت 

جمهولة للراأي العام.

تدعم االأ�سطول البحري اجلزائري بباخرة �سحن جديدة حتت ا�سم طولقة لفائدة �سركة نفطال، الباخرة اجلديدة 
طن،  تقدر4500  اجمالية  بطاقة  بالوقود،  البحرية  ال�سفن  متوين  على  �ستعمل  تي-طولقة"  "اأم  ا�سم  حتمل  التي 

خم�س�سة لتموين ال�سفن الوطنية واالجنبية بالوقود �سيما يف اعايل البحار.
الباخرة التي يبلغ طولها 83 مرت وتبلغ طاقة نقلها 4000 طن من الوقود و500 طن من املازوت، مت بناءها من قبل 

متعامل هولندي على م�ستوى الور�سة البحرية ال�سينية، مببلغ اجمايل يقدر بـ 16.7 مليون اأورو.

االإعــالم  جمــال  يف  ين�ســطون  الذيــن  ال�ســحفيني  عــدد  هــو 
باجلزائر، حيث ك�ســف وزير االت�ســال عن ن�ساط  قرابة 8500 
�ســحفي عــرب خمتلــف املوؤ�س�ســات االإعالميــة يف اجلزائــر، واأن 
الدولة تتطلــع دوما اإىل ترقية دور ال�ســحافة التعددية احلرة 
وامل�ســوؤولة التــي تظل حليفــا حموريا يف تطوير حقوق االإن�ســان 
والدميقراطيات ويف حتقيق التنمية امل�ستدامة وكذا يف امل�ساهمة 
يف اإحداث التاأثري املرجو يف �ســلوك املتلقي وتفاعله االإيجابي مع 

االأحداث من حوله.
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لكل مقام مقال
احلماية املدنية وتاأمني احلقوق

دخلت الكثري من القطاعات يف احتجاجات منتظمة 
ومتتابعة تعك�ص واقعا مزريا ال ميكن نكرانه برف�ص تلك 
االحتجاجات واالنتفا�سات ال�سلمية للمطالبة باحلقوق 
امل�سروعة لكل موظف والتي عادة ما تبقى عالقة بوعود 

بالكاد يتحقق منها �سوى الي�سري الذي ال يغطي �سيئا من 
طموحات ومطالب امل�سربني اأو املحتجني..

واأن يخرج رجال احلماية املدنية اإىل ال�سوارع لتكون 
حكما بينهم وبني احلكومة الإقرار مطالبهم وال�سعي نحو 
متكينهم منها فهذا يعني اأن رجال خطوط الدفاع االأوىل 

قد �ساقوا �سرعا باأو�ساعهم التي ال تتما�سى كليا مع 
املخاطر التي يواجهونها يوميا ب�سدور مفتوحة وتفاين 

واإن�سانية جعلت منهم القطاع االأكرث �سعبية وتعاطفا وهو 
االأمر الذي دفع بعديد املواطنني اإىل تكرميهم ومتجيد 

عملهم الذي يعترب ال�سند القوي جلميع القطاعات ولكل 
مواطن من دون حماباة اأو حم�سوبية اأو جتاهل الأي نداء 

ا�ستغاثة اأو كارثة حتل بالبالد..
وتعترب الئحة املطالب املودعة مبختلف املديريات 

عرب كامل الرتاب الوطني اأكرث من م�سروعة والتي 
تعرب عن تردي االأحوال التي يعاي�سها رجال احلماية 

املدنية باأجر قاعدي متدين ي�سرق من موظفي القطاع 
�سبابهم و�سحتهم مع تعري�سهم لكل املخاطر املهنية من 

زالزل وحرائق وفي�سانات وانهيارات وحوادث خمتلفة.. 
باالإ�سافة اإىل اإمكانية التعر�ص للعدوى يف اأثناء تاأدية 

مهامهم يف نقل املر�سى وامل�سابني مع حرمان من منحة 
العدوى وهو املطلب الذي ُرفع مع الت�سديد الأن حقوقهم 

مه�سومة بهذا ال�ساأن على عك�ص كثري من القطاعات 
امل�ستفيدة من هذه املنحة التي ت�سمن على االأقل تاأمينا 

�سحيا لرجال "املخاطر"..
وا�ستثناء احلماية املدنية من منحة كورونا يف اأوج 
مواجهتهم للوباء مع موظفي القطاع ال�سحي يدا بيد 

يعترب خلال تنظيميا يجب ا�ستدراكه مع غريه من املنح 
التي ُحرم منها القطاع وتخبط رجاالته يف م�ساكل 

اجتماعية كثرية وكبرية وبالرغم من ذلك مل تعرقل 
اأداءهم املهني وتوؤثر به مع حاجة الوطن الإعداد رجال 

ال تلهيهم مطالبهم االجتماعية واملهنية عن تقدمي 
خدماتهم االإن�سانية يف ظروفها املالئمة بعيدا عن 

"التمرميد" اليومي الذي نال من �سربهم وخرج بهم اإىل 
ال�سوارع الإ�سماع �سوتهم للحكومة اجلزائرية التي يبدو 

اأنها يف غفلة عن الدور اجلبار الذي يلعبه رجال احلماية 
املدنية يف كل خرجة ميدانية لهم.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

القوائم احلرة تتغلب على القوائم احلزبية
احلرة  القوائم  عدد  يتجاوز  اجلزائر  يف  مرة  الأوىل 
االأحـــزاب  قــوائــم  جــوان   12 لت�سريعيات  املر�سحة 
االحزاب  قوائم  عدد  جمموع  يزيد  ال  اإذ  ال�سيا�سية، 
ال�سيا�سية التي تقدمت لالنتخابات الت�سريعية القادمة 
عن اقل من ن�سف جمموع القوائم، حيث �ست�سارك كل 
االحزاب بـ 1180 قائمة فقط من ا�سل 2400 يف كل  
معاجلة  بعد  االرقــام  يف  تغيري  امكانية  مع  الواليات، 
ــدد الــقــوائــم احلــرة  املــلــفــات، يف حــني بلغ جمــمــوع ع

املتقدمة ر�سميا لالنتخابات الت�سريعية املقررة يوم 12 
جوان 2021 نحو 1220 قائمة مقابل 1180 قائمة 
عدد  اأن  اأي  والية،   58 يف  ال�سيا�سية  لالحزاب  تابعة 
القوائم احلرة بلغ ن�سف جمموع عدد القوائم، البالغ 
عنه  املعلن  املوؤ�سر  هذا  ويعترب  قائمة،   2400 عددها 
تراجع  عن  اجلزائرية  االنتخابات  �سلطة  طرف  من 
ينبئ  ما  ال�ساحة  يف  ال�سيا�سية  ــزاب  االأح لــدور  كبري 

بدخول اجلزائر مرحلة جديدة يف ال�سيا�سية.
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كريهة، فعلى من 
تقع امل�سوؤولية 

االأكرب، على م�سالح 
البلدية التي 

مل توفر حاوية 
جلمع القمامة 
اأم على ال�سكان 

الفو�سويني؟



نوارة بوبري

حق التلميذ من حق املعلم
ال تزال اإ�سرابات االأ�ساتذة تثري الراأي العام 

كل مرة تفجرت فيها، وكثريا ما تتحول اإىل 
فتنة وغ�سب يبديه االأولياء جتاههم خوفا 
على م�ستقبل اأبناءهم، وان كانت االأغلبية 

ال�ساحقة تعلم اأن مطالب هذه الفئة حق 
م�سروع ي�سمن ظروف عمل منا�سبة حتقق 

ا�ستقرارا على م�ستوى حجرة التدري�ص لتهيئ 
جوا منا�سبا لهذا العمل النبيل الذي ظل يحتاج 

اإىل دعم قوي من طرف الدولة الزال معلقا 
على م�سجب الوزارات املتتالية التي عجزت 
يف جمملها على اإحقاق حق االأ�ستاذ ومنحه 
التبجيل الذي يليق به، فرتنح بني وزارات 

اأهانته واأخرى قل�ست من مكانته حتى بات 
ينظر له وب�سكل عام على انه خادم التلميذ 

الذي ال يحق له التذمر اآو الغ�سب.
فاالإ�سرابات االأخرية التي �سنها اأ�ساتذة 

الطورين االبتدائي واملتو�سط اإمنا ت�سب يف 
�سالح اجلميع من حيث املطالب العامة التي 
ترفعها، وكاأنها تبلغ العمال كلهم اأن االأ�ستاذ 

واملعلم هو من �سيعلمهم معنى ا�سرتجاع احلقوق 
امل�سلوبة، يف ظل �سيا�سات مكذوبة وملعوبة 

وان كان وظل �سوته �سعيفا طيلة �سنوات 
فان حجته اكرب واأقوى لتعلقها مب�ستقبل 

اأجيال.. ف�سله ملوؤ�س�سة تربوية يعني �سله لكل 
القطاعات امل�ستقبلية ورغم ذلك فاإن الدولة 

مل تعره اأدنى اهتمام تاركة وراءها األف عالمة 
ا�ستفهام، وخا�سة اأن االإ�سرابات تزامنت مع 

اقرتاب امتحانات الف�سل الثاين واالمتحانات 
الر�سمية التي تعلق م�سريها مب�سري االأ�ستاذ؛ 

علما اأن م�سري التلميذ مرتبط بهذا االأخري 
وراحته من راحة معلمه الذي مل يرفع �سعارات 

للدفاع عن نف�سه فقط بل اأراد اأن يدافع عن 
التلميذ الذي اأثقل مبناهج مفخخة مزدحمة 

ال تغني والت�سمن من جوع، الهدف منها هو ك�سر 
حاجز اللوم مبفهوم اأن املادة قد قدمت للتلميذ 
والباقي على "الويل" وهي املناهج التي اأف�سدت 
املدر�سة اجلزائرية ب�سهادة من البيداغوجيني 

والرتبويني وتالعبت مب�ستقبل االأجيال وهي 
متحو وتطم�ص كل ما تبقى من قدراتهم وكاأنها 

جتردهم مما تعلموه قبل املدر�سة بدل اأن 
متنحهم ما يجب اأن يتعلموه داخل حرمها، 

ليكون حق التلميذ من حق املعلم ما ا�ستوجب 
حترك الدولة واجلهات املخت�سة لرفع الغنب 

والذل عن املربي واملعلم واملجاهد الذي الزال 
يتخبط يف جزار ما بعد اال�ستقالل.

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

تفاجــاأ �ســكان حــي ال�ســلعة مبدينــة ب�ســكرة يف اليومني 
املا�ســيني من رائحة كريهة تنبعث مــن حنفياتهم لي�ص ذلك 
فقــط بل اإنهــم تفاجــوؤوا حتى بتغري لــون وطبيعــة املياه اإذ 
اأنهم افرت�سوا باأن هنالك اختالطا بني مياه احلنفيات ومياه 
قنوات �ســرف �ســحي مــا جعلهــم ينا�ســدون امل�ســالح املعنية 
التدخــل ملنع اأية تطــورات من �ســاأنها اأن ت�ســبب كارثة فيما 
يتعلق بالت�ســمم وانت�ســار االأمرا�ص ب�ســبب تلــوث املياه التي 
ت�ســل اإىل منازلهــم والتــي يعتمــدون عليهــا يف ال�ســرب ويف 

الطبخ وكل ن�ساطاتهم اليومية.

بطاقة حمـــــــــراء

مياه قذرة يف احلنفيات

auresbook
قال: ملني ع�صماين

 )رئي�س حزب �صوت ال�صعب(
..."لي�س من حق روؤ�صاء اأحزاب املطالبة بالتداول 

على ال�صلطة مع عدم تطبيقها داخل الأحزاب".
قلنا: يا راجل... ن�سوفو يف امل�ستقبل اإذا تثبت 

على هاذ املقولة.

باجلزائر كورونا  ملكافحة  ا�سافية  دوالر  مليار   1.3

بعجي مل ين�سحب "�سحتوه"

طولقة يف عر�ض البحر

ملكافحة  املتخذة  االإجـــراءات  اإن  املالية،  وزيــر  ك�سف 
بلغت  اإ�سافية  مالية  و�سائل  تطلبت  الفتاك  الفريو�ص 
ت�سريع  على  عازمة  اجلزائر  واأن  دوالر،  مليار   1.3
الذي  االإ�سالح  اإطالقها، وهو  التي مت  االإ�سالح  ور�سات 
وتو�سيع  ال�سرائب  اإدارة  حتديث  على  اأ�سا�سا  يعتمد 

القاعدة ال�سريبية.

بتجديد  حاليا  تقوم  اجلزائر  اأن  على  الوزير  و�سدد 
العام  االإنفاق  تر�سيد  اأ�سا�ص  على  امليزاناتية  ال�سيا�سة 
وتهدف لتح�سني التحكم باملخاطر امليزاناتية، واأنه مت 
وحت�سني  املال  راأ�ص  �سوق  الإنعا�ص  باإ�سالحات  ال�سروع 
وظيفتي  بني  الف�سل  العموميةعرب  البنوك  حوكمة 

الت�سيري واالإ�سراف.

مت يف االأ�سبوع املا�سي تداول خرب على نطاق وا�سع مفاده اأن االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني قد قام ب�سحب 
ملف تر�سحه بعد اأن قام باإيداعه يف وقت �سابق حت�سبا خلو�ص غمار الت�سريعيات جوان القادم، وقد روجت و�سوقت 
ومنا�سلي احلزب،  قياديي  مع  م�ساورات  بناء على  تر�سحه  ملف  �سحب  االأخري قد  اأطراف حم�سوبة على بعجي الأن 
اأبلغت املندوبية  اأر�ص الواقع فقد  "يا خرب بفلو�ص بكرى ببال�ص" قد جت�سدت على  اأن العبارة امل�سرية القائلة  اإال 
اأين مت  "اأمني عام االأفالن" بقرار رف�ص تر�سحه،  امل�ستقلة لالنتخابات  الوطنية  لل�سلطة  الوالئية بوالية اجلزائر 
تداول حم�سر التبليغ على نطاق وا�سع ليتاأكد باأن بعجي مل ين�سحب باإرادته بل اإن ملفه قد مت رف�سه الأ�سباب ال زالت 

جمهولة للراأي العام.

تدعم االأ�سطول البحري اجلزائري بباخرة �سحن جديدة حتت ا�سم طولقة لفائدة �سركة نفطال، الباخرة اجلديدة 
طن،  تقدر4500  اجمالية  بطاقة  بالوقود،  البحرية  ال�سفن  متوين  على  �ستعمل  تي-طولقة"  "اأم  ا�سم  حتمل  التي 

خم�س�سة لتموين ال�سفن الوطنية واالجنبية بالوقود �سيما يف اعايل البحار.
الباخرة التي يبلغ طولها 83 مرت وتبلغ طاقة نقلها 4000 طن من الوقود و500 طن من املازوت، مت بناءها من قبل 

متعامل هولندي على م�ستوى الور�سة البحرية ال�سينية، مببلغ اجمايل يقدر بـ 16.7 مليون اأورو.

االإعــالم  جمــال  يف  ين�ســطون  الذيــن  ال�ســحفيني  عــدد  هــو 
باجلزائر، حيث ك�ســف وزير االت�ســال عن ن�ساط  قرابة 8500 
�ســحفي عــرب خمتلــف املوؤ�س�ســات االإعالميــة يف اجلزائــر، واأن 
الدولة تتطلــع دوما اإىل ترقية دور ال�ســحافة التعددية احلرة 
وامل�ســوؤولة التــي تظل حليفــا حموريا يف تطوير حقوق االإن�ســان 
والدميقراطيات ويف حتقيق التنمية امل�ستدامة وكذا يف امل�ساهمة 
يف اإحداث التاأثري املرجو يف �ســلوك املتلقي وتفاعله االإيجابي مع 

االأحداث من حوله.
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لكل مقام مقال
احلماية املدنية وتاأمني احلقوق

دخلت الكثري من القطاعات يف احتجاجات منتظمة 
ومتتابعة تعك�ص واقعا مزريا ال ميكن نكرانه برف�ص تلك 
االحتجاجات واالنتفا�سات ال�سلمية للمطالبة باحلقوق 
امل�سروعة لكل موظف والتي عادة ما تبقى عالقة بوعود 

بالكاد يتحقق منها �سوى الي�سري الذي ال يغطي �سيئا من 
طموحات ومطالب امل�سربني اأو املحتجني..

واأن يخرج رجال احلماية املدنية اإىل ال�سوارع لتكون 
حكما بينهم وبني احلكومة الإقرار مطالبهم وال�سعي نحو 
متكينهم منها فهذا يعني اأن رجال خطوط الدفاع االأوىل 

قد �ساقوا �سرعا باأو�ساعهم التي ال تتما�سى كليا مع 
املخاطر التي يواجهونها يوميا ب�سدور مفتوحة وتفاين 

واإن�سانية جعلت منهم القطاع االأكرث �سعبية وتعاطفا وهو 
االأمر الذي دفع بعديد املواطنني اإىل تكرميهم ومتجيد 

عملهم الذي يعترب ال�سند القوي جلميع القطاعات ولكل 
مواطن من دون حماباة اأو حم�سوبية اأو جتاهل الأي نداء 

ا�ستغاثة اأو كارثة حتل بالبالد..
وتعترب الئحة املطالب املودعة مبختلف املديريات 

عرب كامل الرتاب الوطني اأكرث من م�سروعة والتي 
تعرب عن تردي االأحوال التي يعاي�سها رجال احلماية 

املدنية باأجر قاعدي متدين ي�سرق من موظفي القطاع 
�سبابهم و�سحتهم مع تعري�سهم لكل املخاطر املهنية من 

زالزل وحرائق وفي�سانات وانهيارات وحوادث خمتلفة.. 
باالإ�سافة اإىل اإمكانية التعر�ص للعدوى يف اأثناء تاأدية 

مهامهم يف نقل املر�سى وامل�سابني مع حرمان من منحة 
العدوى وهو املطلب الذي ُرفع مع الت�سديد الأن حقوقهم 

مه�سومة بهذا ال�ساأن على عك�ص كثري من القطاعات 
امل�ستفيدة من هذه املنحة التي ت�سمن على االأقل تاأمينا 

�سحيا لرجال "املخاطر"..
وا�ستثناء احلماية املدنية من منحة كورونا يف اأوج 
مواجهتهم للوباء مع موظفي القطاع ال�سحي يدا بيد 

يعترب خلال تنظيميا يجب ا�ستدراكه مع غريه من املنح 
التي ُحرم منها القطاع وتخبط رجاالته يف م�ساكل 

اجتماعية كثرية وكبرية وبالرغم من ذلك مل تعرقل 
اأداءهم املهني وتوؤثر به مع حاجة الوطن الإعداد رجال 

ال تلهيهم مطالبهم االجتماعية واملهنية عن تقدمي 
خدماتهم االإن�سانية يف ظروفها املالئمة بعيدا عن 

"التمرميد" اليومي الذي نال من �سربهم وخرج بهم اإىل 
ال�سوارع الإ�سماع �سوتهم للحكومة اجلزائرية التي يبدو 

اأنها يف غفلة عن الدور اجلبار الذي يلعبه رجال احلماية 
املدنية يف كل خرجة ميدانية لهم.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

القوائم احلرة تتغلب على القوائم احلزبية
احلرة  القوائم  عدد  يتجاوز  اجلزائر  يف  مرة  الأوىل 
االأحـــزاب  قــوائــم  جــوان   12 لت�سريعيات  املر�سحة 
االحزاب  قوائم  عدد  جمموع  يزيد  ال  اإذ  ال�سيا�سية، 
ال�سيا�سية التي تقدمت لالنتخابات الت�سريعية القادمة 
عن اقل من ن�سف جمموع القوائم، حيث �ست�سارك كل 
االحزاب بـ 1180 قائمة فقط من ا�سل 2400 يف كل  
معاجلة  بعد  االرقــام  يف  تغيري  امكانية  مع  الواليات، 
ــدد الــقــوائــم احلــرة  املــلــفــات، يف حــني بلغ جمــمــوع ع

املتقدمة ر�سميا لالنتخابات الت�سريعية املقررة يوم 12 
جوان 2021 نحو 1220 قائمة مقابل 1180 قائمة 
عدد  اأن  اأي  والية،   58 يف  ال�سيا�سية  لالحزاب  تابعة 
القوائم احلرة بلغ ن�سف جمموع عدد القوائم، البالغ 
عنه  املعلن  املوؤ�سر  هذا  ويعترب  قائمة،   2400 عددها 
تراجع  عن  اجلزائرية  االنتخابات  �سلطة  طرف  من 
ينبئ  ما  ال�ساحة  يف  ال�سيا�سية  ــزاب  االأح لــدور  كبري 

بدخول اجلزائر مرحلة جديدة يف ال�سيا�سية.
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كريهة، فعلى من 
تقع امل�سوؤولية 

االأكرب، على م�سالح 
البلدية التي 

مل توفر حاوية 
جلمع القمامة 
اأم على ال�سكان 

الفو�سويني؟

اآخر اإح�ضائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ق. و

ق. و

رفعت وز�رة �لد�خلية دعوى ق�سائية �أمام جمل�س 
�لدولة �سد حزب �لحتاد من �أجل �لرقي و�لتغيري 
ع�سول.  زبيدة  �حلقوقية  �لنا�سطة  تقوده  �لتي 
�سلمت  �لتي  دعو�ها  يف  �لد�خلية  وز�رة  وطالبت 
�أم�س �لأحد بحل �حلزب ب�سبب ما  لرئي�سة �حلزب 
�عتربته قيام �حلزب بن�ساطات ل تتفق مع غر�سه 

�لأ�سا�سي.
�لد�خلية  وز�رة  ف��اإن  �ملتوفرة،  �ملعلومات  وح�سب 
طرف  من  �ل�سفر�ء  �إ�ستقبال  �ل�سبب  بهذ�  تق�سد 
��ستقبلت  كانت  ع�سول  �أن  ويذكر  �حل��زب.  رئي�سة 
�ل�سفري �لفرن�سي لدى �جلز�ئر فر�ن�سو� غويات �لذي 

�أدى لها زيارة جماملة مبقر �حلزب بالعا�سمة.
ويف �أول تعليق لها على �لدعوى �لتي رفعتها وز�رة 
�لد�خلية و�ملطالبة بحل حزبها قالت هذه �لأخرية، 
جمل�س  �أمام  بعري�ستني  �لأحد  �سباح  ُبلغت  قد  �أنها 
بتوقيف  تطالب  �ل�ستعجايل  يف  �لأوىل  �لدولة، 
موؤقت لن�ساطات �حلزب و�لثانية يف �ملو�سوع تطالب 

بحل �حلزب.

وزارة الداخلية تطالب 
بحل حزب زبيدة ع�سول

ق. و

اأهم قرارات اجتماع جمل�ص الوزراء..

تراأ�ض رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ض االأحد، االجتماع الدوري ملجل�ض الوزراء، ُخ�ّس�ض للدرا�سة وامل�سادقة على عدد من العرو�ض واملرا�سيم.

اخلدمة الوطنية وراء اإق�ضائه.. 

�لرئي�س  �أعطى  �جلمهورية،  لرئا�سة  بيان  وح�سب 
ح��ول  ع��ر���س��ه  ل��ت��ق��دمي  �لأول  ل��ل��وزي��ر  �ل��ك��ل��م��ة 
�ل�سادة  من  كل  عرو�س  �أعقبته  �حلكومة،  ن�ساط 
و�لتجارة،  و�ل�سكن،  و�ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل��ع��دل،  وزر�ء 
باإ�سلح  �ملكلف  �ل�سحة  وزي��ر  لدى  �لدولة  وكاتب 

�مل�ست�سفيات.
كاتب  �ل�سيد  قدمه  �لذي  للعر�س  �ل�ستماع  وبعد 
�لإطار  حول  �مل�ست�سفيات  باإ�سلح  �ملكلف  �لدولة 
�إ�سلح  م�سروع  لتنفيذ  �لعملياتي  و�مل�سار  �لت�سوري 

�مل�ست�سفيات، �أمر �لرئي�س ب�:
�ل�������س���روع يف �حل������و�ر م���ع خم��ت��ل��ف �ل�����س��رك��اء 
مر�جعة  �أج��ل  من  �ل�سحة  قطاع  يف  �لجتماعيني 

�لو�سعية �لجتماعية و�ملهنية للعّمال.
م�سروع  لتنفيذ  و��سحة  رزنامة  حتديد  �سرورة 

�إ�سلح �مل�ست�سفيات.
�ل�ستعجالت  م�سالح  تنظيم  مر�جعة  ���س��رورة 
علقة  ُي�سلح  مبا  �ل�ست�سفائية،  �لأق�سام  وباقي 

�ملو�طن بامل�ست�سفى.
�ملدنية  �خلدمة  يف  �لفعالية  ير�عي  ت�سور  �إعد�د 
بهدف ت�سجيع �لكفاء�ت �لوطنية وحماية �ل�سحة 

�لعمومية.
�لفر�سة للإعر�ب  �لرئي�س هذه  �ل�سيد  كما �غتنم 
مو�جهة  يف  �ل�سحية  �ملنظومة  لأد�ء  �رتياحه  عن 
وباء كوفيد-19، موجها باملنا�سبة حتية �إكبار لكل 

منت�سبي هذ� �لقطاع.
وبخ�سو�س قطاع �لرتبية، �أمر �لرئي�س ب�:

يف  �لجتماعيني  �ل�سركاء  خمتلف  مع  �حلو�ر  فتح 
�لقطاع بهدف حت�سني �لأو�ساع �ملهنية و�لجتماعية 

ملنت�سبي �لقطاع.
و�لعمر�ن  �ل�سكن  وزير  عر�س  على  تعقيبه  ولدى 
�ل�سكنية  �ل��رب�م��ج  �إجن��از  و�سعية  ح��ول  و�ملدينة 
�ملقدمة  و�مل��ق��رتح��ات  ب��الإي��ج��ار،  �لبيع  ب�سيغة 

ل�ستكمال هذ� �لربنامج، �أّكد �لرئي�س على:

�إيلء �لأهمية �لق�سوى لإمتام كل بر�مج وم�ساريع 
خمتلف �ل�سيغ �ل�سكنية خا�سة تلك �ملتعلقة ب�سيغة 
ب�سمان  �لدولة  للتز�م  تكري�سا  بالإيجار،  �لبيع 

توفري �ل�سكن للمو�طنني ل�سيما �لطبقة �لو�سطى.
�لإ�سر�ع يف �إطلق بنك �ل�سكن بهدف حتُكٍم �أكرب يف 
�لتمويل، ويفتح  �لإ�سكان، يجمع كل هيئات  �سيا�سة 

�ملجال للخو��س للم�ساركة يف ر�أ�سماله.
�لد�خلية  وزي��ر  �ل�سيد  قدمه  �ل��ذي  �لعر�س  �إث��ر 
حول  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية  و�جل��م��اع��ات 
�ل�سيد رئي�س �جلمهورية بخ�سو�س  تنفيذ تعليمات 
�لوطنية  �ل�سلطة  ت�سرف  حتت  �لو�سائل  كل  و�سع 
�سّدد  للت�سريعيات،  حت�سبا  للنتخابات  �مل�ستقلة 

�ل�سيد �لرئي�س على:
يف  �ل�سحية  للحتياطات  خا�س  خمطط  و�سع 
�ملوؤطرين  ي�سمل   2021 ج���و�ن   12 ت�سريعيات 
�ل�سحة  وز�رة  م��ع  بالتن�سيق  و�مل��ك��ات��ب،  و�مل��ر�ك��ز 
للن�ساطات  ك��ّل��ي  توقيف  �ملعنية.  �مل�سالح  وك��ل 

�حلملة  وخلل  قبيل  �حلكومة  لأع�ساء  �مليد�نية 
�لنتخابية.

�ل�سيد  قبل  من  �ملقدم  �لعر�س  على  تعقيبه  ويف 
�للكرتونية  �ملن�سة  م�سروع  ح��ول  �لتجارة  وزي��ر 
للبطاقية �لوطنية للمنتوج �جلز�ئري، وّجه رئي�س 

�جلمهورية �حلكومة ب�:
ت��ث��م��ني �جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة يف �إط������ار �ل��ن��ظ��رة 
حول  �ل�سبابية  من  بالقطاع  للخروج  �ل�ست�سر�فية 

طبيعة �لن�ساطات �لتجارية وتنظيمها.
كاآلية  للإح�سائيات  ج��دي��دة  �سبكة  ��ستحد�ث 
�سفاف،  لقت�ساد  حقيقية  موؤ�سر�ت  على  تعتمد 
�لوطني،  و�ل�ستهلك  �ل�ستري�د  بالإنتاج،  ُتعنى 
دقيق  حتديد  بهدف  �ل��وط��ن،  بلديات  كل  وت�سمل 

للحتياجات �لوطنية.
�لوزر�ء على  وقبل �ختتام �جلل�سة، �سادق جمل�س 
عدد من �لقر�ر�ت �لفردية �ملتعلقة بالتعيني و�إنهاء 

�ملهام يف وظائف عليا يف �لدولة.

قال وزير �لت�سال، �لناطق �لر�سمي للحكومة،عمار 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  �أن  بلحيمر، 
جعل من حرية �ل�سحافة ''مبد�أ ثابتا'' يف �لد�ستور 

�جلديد.
ر�سالة  خ��لل  من  بلحيمر  �ل��وزي��ر  ت�سريح  وج��اء 
وجهها �إىل �لأ�سرة �لإعلمية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
�أن  و�أ���س��اف  م��اي.   3 ل�  �مل�سادف  �ل�سحافة  حلرية 
�ل�سحافة مبد�أ  "جعل من حرية  رئي�س �جلمهورية 
بكل  نوفمرب2020  �ل��ف��احت  د�ستور  كر�سه  ثابتا 
�حلرية  م�ساحة  لل�سحايف  توفر  �لتي  �ل�سمانات 
وهو  و�أخلق"،  باحرت�فية  مهامه  ملمار�سة  �للزمة 

�أنه  على  بالن�س  �لد�ستور  من   54 �ملادة  خل�سته  ما 
"ل ميكن �أن تخ�سع جنحة �ل�سحافة لعقوبة �سالبة 

للحرية".
"مت لأول  �لوزير-  ي�سيف   - �لو�قع  لهذ�  وم�سايرة 
تنفيذي  مر�سوم  ��ستحد�ث  �ملا�سي  نوفمرب  يف  مرة 
و�ل��ذي  �لإن���رتن���ت،  ع��رب  �لإع����لم  بن�ساط  يتعلق 
�لإلكرتوين  �ملوقع  عرب  �لن�سر  يكون  �أن  ي�سرتط 
و�ملنطقية  �مل��ادي��ة  �لناحية  م��ن  ح�سريا  موطنا 

."dz باجلز�ئر وم�سجل يف �لنطاق
�ل�سحافة  �أن  بلحيمر  �أك���د  �أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�ل�سحافة  غ���ر�ر  ع��ل��ى  حت��ي��ي،  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ري��ة 

�لعاملية، منا�سبة حرية �ل�سحافة هذه �ل�سنة حتت 
حجم  "تدرك  عامة"،  كمنفعة  "�ملعلومات  �سعار 
�لتحديات �لتي تو�جهها يف جمال �مل�ساهمة يف بناء 
جمتمعات قوية، ل�سيما من حيث توظيف �ملعلومات 
حمتوى  وت��وزي��ع  �إن��ت��اج  ق�سد  ب�سفافية  �ملوثوقة 
�مل�سللة  للمعلومات  و�لت�سدي  �ح���رت�يف  �إع��لم��ي 
حروب  �سلح  ت�سكل  �لتي  �خل��ط��رية  وللمغالطات 
يتاأكد  �لوطني  "�جلهد  �أن  م��ربز�  �لر�بع"،  �جليل 
�لذي  �لقوي  �لتناف�سي  �لإع��لم��ي  �لوجود  ظل  يف 
و�سائط  خمتلف  عرب  �جلز�ئري  �جلمهور  ي�ستقطب 

�لت�سال �لأجنبية".

�لأحد،  �أم�س  و�لل�سكان،  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
عن ت�سجيل 211 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
حالة   122522 �إىل  �لإ�سابات  �إجمايل  لريتفع 
ع�سو  ك�سفه  ما  ح�سب  ولي��ة،   48 عرب  موزعة 

�جلز�ئر  يف  كورونا  فريو�س  تف�سي  ومتابعة  ر�سد 
�لدكتور جمال فور�ر.

جديدة،  �سفاء  ح��ال��ة   149 ت�سجيل  مت  كما 
لريتفع �إجمايل عدد �ملتعافني من فريو�س كورونا 

 09 ت�سجيل  مت  �ملقابل،  يف  حالة.   85398 �إىل 
�إجمايل  لريتفع  كورونا  بفريو�س  جديدة  وفيات 
نف�س  خ��لل  ح��ال��ة،   3271 �إىل  �لوفيات  ع��دد 

�لفرتة.

�لف�ساء  لعلوم  �لعربي  �لحت���اد  ع�سو  توقع 
و�لفلك، �إبر�هيم �جلرو�ن، �أن يتمم �سهر رم�سان 
30 يوما ليحل عيد �لفطر �ملبارك يوم �خلمي�س 

�ملو�فق 13 ماي.
هلل  يولد  �أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �جل��رو�ن  وق��ال 

م�ساء  لي�ساهد  م��اي،   11 �لثلثاء  �سو�ل  �سهر 
�سهر  غ��رة  م��اي   13 �خلمي�س  ويكون  �لأرب��ع��اء 
من  �أنه  �إىل  و�أ�سار  �ملبارك،  �لفطر  وعيد  �سو�ل 
�ل�سبت  �حلجة  ذي  �سهر  هلل  يولد  �ن  �ملتوقع 
2021، ويظل بعد غروب �ل�سم�س  10 جويلية 

34 دقيقة فوق �لأفق مما تكون فر�سة  قر�بة 
 2021 11 جويلية  �لأحد  ليكون  و�ردة  ر�سده 
غرة �سهر ذي �حلجة، ويوم �لثنني 19 جويلية 
يوم عرفة، و�لثلثاء 20 جويلية عيد �لأ�سحى 

�ملبارك.

�سادر  ق���ر�ر  ت�سمن 
�ل�سلطة  عن مندوبية 
�مل�ستقلة  �ل��وط��ن��ي��ة 
لولية  للإنتخابات 
�جل��ز�ئ��ر رف�����س ملف 
�ل��ع��ام حلزب  �لأم����ني 
ج���ب���ه���ة �ل���ت���ح���ري���ر 
�لف�سل  �أب��و  �لوطني 
ب����ع����ج����ي ل���ل���رت����س���ح 
لت�سريعيات 12 جو�ن 

�ملقبل.
وت��ظ��ه��ر �ل��وث��ي��ق��ة 
موقعة من قبل من�سق 

�ملرت�سح  ملف  �أن  فكاير  �لدين  ن��ور  �ملندوبية 
�أد�ئ��ه  يثبت  مل  �أن��ه  تبني  �لف�سل  �أب��و  بعجي 
للخدمة �لوطنية �أو �لإعفاء منها طبقا للمادة 
وذكر  للإنتخابات.  �لع�سوي  �لقانون  من   184
بعجي  �أودعه  �لذي  �مللف  �أن  �حلزب  من  م�سدر 

من  منقو�سا  ك��ان 
غري  �ل���وث���ي���ق���ة، 
و�سعية  يف  �أن�����ه 
ق��ان��ون��ي��ة �جت���اه 
�خلدمة �لوطنية.

وجت���در �لإ���س��ارة 
ع���������س����ر�ت  �أن 
�ملرت�سحني �ملنتمني 
و�لأرندي  للأفلن 
و�أح���ز�ب  وحم�س 
يف  �سقطو�  �أخ��رى 
�لتي  �لتحقيقات 
�مل�سالح  �أج��رت��ه��ا 
مع  �لعلقة  �سبهة  كان  وقد  �مل�سرتكة،  �لأمنية 
200 من �لقانون  �ملال �لفا�سد �لو�ردة يف �ملادة 
�سقوط  �أ�سباب  �أه��م  من  للإنتخابات  �لع�سوي 
يف  منتخبون  منهم  و�زن���ة  ل�سخ�سيات  ملفات 

�لعهدة �لت�سريعية �لأخرية.

مل�ستخدمي  �مل�ستقلة  �لوطنية  �لنقابة  دعت 
�لإد�رة �لعمومية �إىل رفع �لنقطة �ل�ستدللية 
من 45 دينار� �إىل 90 دينار، معتربة �أنه �ملعيار 
�إىل  �لو�سول  خلله  من  ميكن  �ل��ذي  �لوحيد 

�أجرة كرمية للعمال.
مبنا�سبة  لها  بيان  يف  ''�سناباب''  و�ع��ت��ربت 
�ليوم �لعاملي للعمال، �أن �لتحديات �لتي متر بها 
�نهيار  لتجاهل  مربر�  تكون  �أن  ميكن  ل  �لبلد 
�حلكومة  د�عية  للعمال،  �ل�سر�ئية  �ل��ق��درة 

للحفاظ على �ل�ستقر�ر و�ل�سلم �لجتماعي.
يف  �لنظر  �إع��ادة  يف  مطالبها  �لنقابة  ورك��زت 
م�ساعفتها،  خللها  من  �ل�ستدللية  �لنقطة 
وطنية  ن��دوة  لعقد  �لر�سمية  �جلهات  د�عية 

مقايي�س  ل��و���س��ع  �ل��ف��اع��ل��ني  ج��ل  مب�����س��ارك��ة 
لرفع  منا�سبة  معايري  لتحديد  مو�سوعية 

�لنقطة �ل�ستدللية.
قانون  يف  �لنظر  باإعادة  �لنقابة  طالبت  كما 
يتما�سى  ل  �إي���اه  معتربة  �حل���ايل،  �لتقاعد 
و�ل�سيا�سة �لوطنية للت�سغيل. مع �سرورة و�سع 
�لأج��ر  ومنحة  �لعائلية  للمنح  جديد  نظام 

�لوحيد.
على  للعمل  �حلكومة  دع��ت  ثانية  جهة  من 
��ستقر�ر �لأ�سعار مع �إعادة توجيه دعم �لدولة 
�ل�سعيف  �لدخل  و�أ�سحاب  �له�سة  �لفئات  نحو 
للعملة  �لن�سبي  �ل�ستقر�ر  على  �ملحافظة  مع 

�لوطنية.

نظم مئات �لأعو�ن و�ملنت�سبني للحماية �ملدنية 
�نطلقت  م�سرية  �أم�س،  �سباح  �لر�سمي  بالزي 
�لعامة  �ملديرية  باجتاه  ماي  �أول  �ساحة  من 
�لعا�سمة  باأعايل  بحيدرة  �ملدنية  للحماية 
�مل�ساركون  ورف��ع  كبري.  �أم��ن��ي  ت��و�ج��د  و�سط 
12 زو�ل �أمام مقر  �لذين و�سلو� عند �ل�ساعة 
مطالبهم  بتلبية  تطالب  �سعار�ت  �ملديرية 

�لجتماعية و�إقر�ر زيادة �لأجور.
�أ�سبوعني  منذ  �ملدنية  �حلماية  �أعو�ن  ودخل 
يف �حتجاجات ورفعو� جملة من �ملمطالب منها 
�لوطنية،  �خلدمة  �جت��اه  �لو�سعية  ت�سوية 
ومنحة �لعدوى باأثر رجعي، كما طالبو� باإعادة 
من  و�ل�ستفادة  �لأ�سا�سي،  �لقانون  يف  �لنظر 

�ملنح �ملجمدة وحت�سني �لقدرة �ل�سر�ئية.

�لوطني،  ل��لأم��ن  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��ري��ة  ق��ال��ت 
ت�سديد  ب�سرورة  تو�سي  تعليمة  تلقت  �إن��ه��ا 
�لكمامة  �رت����د�ء  على  �ل��رق��اب��ة  �إج�����ر�ء�ت 
حملت  �لتي  �لتعليمة  �جل�سدي.  و�لتباعد 
�لأم��ن  مديرية  وزعتها  �ل�ستعجايل،  طابع 
�لوطني،  �لقطر  يف  م�ساحلها  خمتلف  ع��رب 
تفر�س �لعودة �إىل فر�س �لغر�مة �ملالية على 

�ملحلت �لتي ل حترتم �لتباعد �جل�سدي، وكذ� 
�لكمامة  �رتد�ء  عن  ميتنعون  �لذين  �ملو�طنني 
هذ�  ف��اإن  بالذكر،  جدير  �لعامة.  �لأماكن  يف 
�جلمهورية  رئي�س  �جتماع  بعد  ياأتي  �لإجر�ء 
و�أع�ساء  �لعلميه  باللجنة  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
�حلكومة، من �أجل �تخاذ �إجر�ء�ت ��ستعجالية 

عقب �رتفاع عدد �لإ�سابات بالوباء.

وق������ال �ل�����س��ي��ن��ات��ور 
م��ق��ال  يف  زع���ي���م  ب����ن 
ح�سابه  ع���رب  ن�����س��ره 
حتت  ف��ي�����س��ب��وك  يف 
تنتهي  "متى  ع��ن��و�ن 
�ل�سو�رع؟":  ف��و���س��ى 
�إ�سعاف  حم��اولت  "�إن 
�مل��وؤ���س�����س��ات �لأم��ن��ي��ة 
ث���وب  يف  و�ل����ظ����ه����ور 

�ل�سحية من طرف بع�س 
بع�س  ط��رف  م��ن  و�ل�ستم،  و�ل�سب  �لط���ر�ف 
و�ملنتفعني  و�ملغامرين  و�مل�سبوهني  �ملند�سني 
و�سهريا؟  يوميا  مدفوعة  �أجورهم  ممن  وحتى 
�أ�سحابها  ومعروف  وفا�سلة  بائ�سة  حم��اولت 
يف  ف�سلو�  �لذين  �ملعتدين  من  يعرف  و�ل�سعب 

��ستدر�ج �ملوؤ�س�سات �لأمنية �ىل �لفو�سى!!".
فعلو�  ما  "ورغم كل  يقول:  زعيم  بن  و�أ�ساف 
تعمل  �ملوؤ�س�سات  وبقت  ذري��ع��ا  ف�سل  ف�سلو� 
و�لد�ستور..�ملوؤ�س�سات  �لقانون  يقت�سيه  مبا 
يحميها  �لذي  بالقانون  وتعمل  قوية  �لمنية 
ويحمي �ل�سعب، لذلك �أمل يحن موعد �للتز�م 

بالقانون وظبط �لمور؟".
و�سوتا  )���س��ورة  م��وج��ودة  "�لدلة  وت��اب��ع: 
�أبو�به  و�لق�ساء  وحركة(  وكتابة،  وتعليقا 
ل�ستعمال  ح��ان  �لوقت  �آن  �أعتقد  مفتوحة، 
"نحن  م��و���س��ح��ا:  �لقانون".  وك���ل  �ل��ق��ان��ون 
وطني  كو�جب  �لأمنية  �ملوؤ�س�سات  على  ند�فع 
وهاته  �ل�ستنز�ف  ه��ذ�  �أب���د�  لها  نقبل  ول 
مقبولة  �لغري  �لتهامات!!  وهاته  �لت�سرفات 
جز�ئري  �أي  و�جب  ومن  وقانونيا!!  �خلقيا 
حياته  على  �ل�ساهرة  �ملوؤ�س�سات  يدعم  �ن 
للحكومة  طلبي  �أجدد  وهنا  و�أمنه  و��ستقر�ره 
بفر�س تطبيق �لقانون على �ملعتدين وعلى كل 
و�لغري  مرخ�سة  �لغري  �مل�سري�ت  يف  ي�سارك  من 
قانونية و�لغري �سرعية، وعلى كل من ي�سارك 

�مل�سوؤولية  حت��م��ل  ف��ي��ه��ا 
�لقانونية لت�سرفاته".

�أردف  �ل�سدد،  ه��ذ�  ويف 
"حق  ي���ق���ول:  �مل��ت��ح��دث 
د�ستوريا  مكفول  �لتظاهر 
لكن وجب �أن يكون منظما 
ت��ع��رف  و�أن  وق���ان���ون���ي���ا 
�لدولة منظميه و�أهد�فهم 
وعددهم ل�سمان �مل�ساركني 
�مل��وؤم��ر�ت  ك��رت  لقد  فيه 
وعلى   ) مرخ�سة  )�ل��غ��ري  �مل�����س��ري�ت  ل�سرب 
�ملنظمني و�لد�عني لها حتمل �مل�سوؤولية عن كل 
خطاأ �أو ت�سلل لعنا�سر م�سبوهة غر�سها �سرب 
لعبة  يعد  مل  �لأم��ر  �سحايا،  و�سقوط  �ل�سعب 

و�جلميع يتحمل �مل�سوؤولية".
للعمل  و�ح��د  "طريق  هناك  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
و�إح���رت�م  تطبيق  وه��و  و�لتغيري  �ل�سيا�سي 
�لنتخابي  �لقانون  وقو�عد  �ل�سيا�سية  �للعبة 
 20 من  �أكر  �خر..هناك  طريق  هناك  لي�س 
�ختارو  �لت�سريعية  للنتخابات  مرت�سح  �ألف 
من ت�ساوؤون ميثلكم ليكون �سوتكم غد� د�خل 
�سوؤونكم  وي�سري  �حلكومة  ود�خ���ل  �ل��ربمل��ان 
�سنة  �ألف  بقيتم  و�إن  حتى  �ر�ئكم،  عن  ويعرب 
�حلاملني  عن  �أتكلم  �ل�سو�رع..)وهنا  يف  و�أنتم 
لن  �ل�سريع(  و�ل��رك��وب  �لنتقالية  باملر�حل 
تخ�سع �لدولة لأي كان: �أ�سخا�س، �أو كيانات، 

�أو مناطق، �أو فئات �أخرى.
وختم بن زعيم من�سوره بالقول: "�لأ�سخا�س 
لكن  يذهبون  ومنا�سبهم  �سفتهم  كانت  مهما 
دميقر�طية  جمهورية  دول��ة  تبقى  �ل��دول��ة 
و�سعبية ..�أمامنا حتديات �قت�سادية كبرية..
ول بد �ن نتحد ونتجند جميعا لبقاء �لدولة 
و�قفة و�ساخمة..حتيا �جلز�ئر..نحن �ل�سعب 
زعيم  بن  �لوهاب  ؟عبد  �أنتم  فمن  هنا  ونحن 

ع�سو جمل�س �لأمة".

ال�سيناتور بن زعيم .. متى تنتهي  
فو�سى  ال�سوارع ؟

''�سناباب'' تدعو احلكومة مل�ساعفة 
النقطة اال�ستداللية

ت�سديد الرقابة الإرتداء الكمامة
 يف االأماكن العامة 

م�سرية الأعوان احلماية املدنية بالعا�سمة

الرئي�ص تبون ياأمر بفتح حوار مع االأ�ساتذة

بلحيمر : الرئي�ص تبون جعل من حرية ال�سحافة "مبداأ ثابتا" يف الد�ستور

وفيات  09 و  �سفاء  حالة   149 جديدة،  اإ�سابة   211

فلكيا.. هذا هو موعد اأول اأيام عيد الفطر

�سلطة االنتخابات ترف�ص تر�سح بعجي

الوطني رمضان كريماالثنني  21 برير 2971/ 03  ماي  2021 املوافق لـ 21  رم�ضان 031442

هاجم ع�سو جمب�ض االأمة عبد الوهاب بن زعيم جمددا، بع�ض االأطراف التي و�سفها باملنتفعني واملند�سني 
ومن ممن اأجورهم مدفوعة يوميا و�سهريا، متهما اإياهم مبحاولة اإ�سعاف املوؤ�س�سات االأمنية والظهور يف 

ثوب ال�سحية.

ق. و

ق. و

يحاولون اإ�ضعاف املوؤ�ض�ضات االأمنية والظهور يف ثوب ال�ضحية

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و
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78 يف �شقة الرابط بني بلديتي نقاو�س وراأ�س العيون، وذلك  اأوالد �شي �شليمان بباتنة، بغلق الطريق الوطني رقم  قام اأم�س، مواطنون ببلدية 
احتجاجا منهم على اإق�شائهم من اال�شتفادة من اإعانات البناء الريفي التي قامت ذات البلدية بتوزيعها على عدد من املواطنني الذين كانوا قد اأودعوا 

اإىل جانب املق�شيني ملفات اال�شتفادة من هذه االإعانات يف وقت �شابق.

املوجهة  الــ�ــســكــوى  ذات  وحــ�ــســب 
لرئي�ص ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات 
حممد �سريف، ذكر املحتجون اأنه بعد 
بتاريخ  بلديني  كمن�سقني  تن�سيبهم 
على  لالإ�سراف   2019 نوفمرب   20
م�ستوى  على  انتخابية  عملية  كل 
تن�سيب  حمظر  مبوجب  بلدياتهم، 
من طرف رئي�ص ال�سلطة وبعد اإجراء 
عملية حتقيق والتاأكد من موؤهالتهم 
على  بــاالإ�ــســراف  ــوا  ــام ق العلمية 
وكذا   2019 دي�سمرب   12 رئا�سيات 
اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور، قبل 

اأن يتم اإخطارهم موازاة مع التح�سري 
يف  املقررة  الت�سريعية  لالنتخابات 
معنيني  غري  اأنهم  القادم،  جوان   12
اأو  مــربرات  تقدمي  دون  بالعملية، 
 50 تن�سيب  مت  حيث  مقنعة،  حجج 
البقية،  واإق�ساء  بلدياتهم  من�سقا 
قاموا مت تربير اإق�سائهم باأنهم حمل 
حتقيق على م�ستوى ال�سلطة امل�ستقلة 
رئي�ص  املعنيون  وطالب  لالنتخابات، 
االإق�ساء  يف  النظر  باإعادة  ال�سلطة 

كونه تع�سفي كما جاء يف �سكواهم.

ببلدية  اأوغانيم  قرية  �سكان  يتخبط 
من  جملة  يف  باتنة،  واليـــة  تيغرغار 
مناحي  على  �سلبا  اأثــرت  التي  م�ساكل 
حياتهم، ودفعتهم اإىل مطالبة امل�سوؤولني 
يعي�سونها،  الــتــي  الو�سعية  يف  النظر 
من  باملنطقة  م�ساريع  بعث  اإىل  اإ�سافة 

�ساأنها اأن ترفع الغنب عنهم.
وت�سهد القرية نقائ�ص عدة اأبرزها غياب 
حيث  الطبيعي،  والغاز  الكهرباء  مادتي 
ن�سيبها  تنتظر  العائالت  عديد  الزالت 
ال�سرورية،  الطاقوية  املــوارد  هذه  من 
تهمي�ص  مبثابة  توفرها  عدم  معتربين 
واإق�ساء يف حقهم، ال�سيما واأن م�ساكنهم 
ال زالت حلد ال�ساعة مل حتظى بالتفاتة 
اإي�سالهم  الأجــل  املعنية  للجهات  جــادة 
باأب�سط هذه ال�سروريات، و�سدد املعنيون 
هذه  من  تبقى  ما  تــدارك  �سرورة  على 
�سرورة  باعتبارها  التنموية،  امل�ساريع 
اإيالئها  امل�سوؤولني  على  ي�ستوجب  ملحة، 
احلرمان  ويالت  من  يعانونه  ملا  اأهمية، 
ل�سروط  افتقارهم  ــراء  ج والتهمي�ص 

العي�ص الكرمي.
املاء  توفر  عــدم  �سكل  اآخــر  جانب  من 
لل�سكان،  كبرية  معاناة  م�سدر  ال�سروب 
بحث  رحلة  يف  يدخلون  الزالـــوا  حيث 
حاجتهم  ل�سد  مــاء،  قطرة  عن  يومية 
اإيجاد  اأحلــوا على  اأين  االأخــري،  من هذا 
مورد  غياب  على  للق�ساء  جذرية  حلول 
واأن  ال�سيما  لل�سرب،  ال�ساحلة  للمياه 
اأزمة العط�ص باتت تزداد عن حدتها مع 

الوقت.
متاعب  ـــزال  ت ال  ـــر  اآخ �سعيد  وعــلــى 
ال�سكان خالل  الطرقات تالحق  اهرتاء 
تنقالتهم اليومية، مما زاد االأمر �سوءا، 
وقت  واالأوحــــال  الـــربك  انت�سار  ـــام  اأم
تطاير  عــن  ناهيك  ــار،  ــط االأم ت�ساقط 
معاناتهم. من  �ساعف  ما  وهــو  الغبار، 
التنموية  الــنــقــائــ�ــص  جــمــلــة  ـــــام  واأم
القرية  �سكان  يطالب  �سالفا،  املذكورة 
م�ساريع  تخ�سي�ص  حيث  من  اإن�سافهم 
مالمح  يطبع  غيابها  للمنطقة،اأ�سحى 

الغنب على �سكان القرية.

مندوبون بلديون لل�سلطة امل�ستقلة 
يحتجون على اإق�ساءهم

نقائ�ض تنموية باجللمة توؤرق
 �سكان قرية اأوغانيم

وعرب املحتجون عن رف�سهم املطلق لقائمة 
امل�ستفيدين التي مت اإ�سقاط اأ�سمائهم منها 
مطالبني  -ح�سبهم-  بذلك  اأحقيتهم  رغم 
القائمة  ذات  يف  النظر  باإعادة  ال�سلطات 
انتظروا  لطاملا  الذين  املق�سيني  واإن�ساف 

ا�ستفادتهم من هذه االإعانة لبناء م�ساكن 
مع  وال�سكن  االإيــجــار  مع  معاناتهم  تنهي 
العائلة ورغبتهم يف ال�سكن يف منزل م�ستقل 
اأ�سرهم  يف  االأفــراد  عدد  كرثة  مع  خا�سة 
و�سيق م�ساكنهم احلالية، وطالب املق�سيون 

ورئي�ص  �سليمان  �سي  اأوالد  بلدية  رئي�ص 
االعتبار  بعني  احتجاجهم  باأخذ  الدائرة 
ومتكينهم من احل�سول على اإعانات البناء 
وت�سوية  امل�ستفيدين  من  كغريهم  الريفي 

و�سعيتهم يف اأقرب االآجال.

بوالية  الربـــاع  بلدية  �سكان  ا�ستغرب 
باتنة، اإق�ساء بلديتهم من زيارة م�ست�سار 
الــرئــيــ�ــص املــكــلــف مبــنــاطــق الــظــل، رغم 
يف  البلديات  اأكــرب  من  تعد  منطقتهم  اأن 
اجلزائر ت�سررا �سواء من اجلانب التنموي 

اأو االأمني وهي التي هجرها �سكانها ق�سرا 
تردي  ب�سبب  ال�سوداء  الع�سرية  خــالل 

االأو�ساع التنموية.
التنمية  قــطــار  اأن   مــواطــنــون،  وذكـــر 
اأرا�سيهم  اإىل  للعودة  عليه  يعولون  الذي 

بعد،  ينطلق  مل  جمددا  فيها  واال�ستقرار 
وطـــاأة  ــت  حت تقبع  ـــزال  ت ال  والــبــلــديــة 
كهرباء  وال  غاز  فال  والتهمي�ص،  املعاناة 
متبوئة  لــلــ�ــســري،  �ــســاحلــة  ــات  ــرق ط وال 
من  الــواليــة  يف  االأخـــرية  املرتبة  بذلك 
البلديات،  بباقي  مقارنة  التنمية،  حيث 
ثورة  اإىل  بحاجة  بلديتهم  اأن  م�سيفني 
ــرة  دائ مــن  تخرجها  حقيقية  تنموية 
العديد  اأن  خا�سة  والتهمي�ص،  الن�سيان 
و�سرعوا  ديارهم  اإىل  عــادوا  ال�سكان  من 
يف ممار�سة الن�ساط الفالحي، فيما اأبدى 
التي  اأرا�سيهم  اإىل  العودة  نية  الكثريون 
من  الت�سعينيات  خــالل  ق�سرا  هجروها 
متطلبات  توفري  حالة  يف  املا�سي  القرن 
وا�ستنكر  وطرقات،  وغاز  ماء  من  احلياة 
امل�ستكون اإق�ساء البلدية من زيارة املكلف 
مبناطق الظل وهي التي تعد منطقة ظالم 
عانت  واأن  خا�سة  و�سفوها،  كما  ظل  ال 
كثريا من وليات االإرهاب واليوم تعاين من 

االإق�ساء التنموي.

بلدية  مـــواطـــنـــي  ـــن  م عــــدد  طـــالـــب 
الوالئية  ال�سلطات  بباتنة،  الق�سبات 
العقارية  املــحــافــظــة  لـــدى  بــالــتــدخــل 
باملجمع  مــقــرهــا  ــن  ــائ ــك وال مبـــروانـــة 
 ، باتنة  الغولة يف والية  االإداري بربج 
من اأجل متكينهم من دفاترهم العقارية 
اأن  �سنوات طوال دون  التي م�ست عليها 
يتح�سلوا عليها رغم اأن معظم اأرا�سيهم 
قد م�سها امل�سح ومت منح اأ�سحابها اأرقام 
موؤقتة اإىل جانب حرمانهم من احل�سول 
ال�سروط  وفق  م�ستنداتهم  بع�ص  على 
ب�سهادة  تعلق  مــا  خا�سة  القانونية 
ال�سلبية لتقدميها اأمام اجلهات االإدارية 
من  ا�ستفادته  عدم  واثبات  والق�سائية 
اأي  امتالك  عدم  اأو  �سكنية  �سيغة  اأي 
املواطنني  بع�ص  لنا  ك�سف  حيث  عقار، 

احل�سول  ق�سد  بطلبات  تقدموا  اأنهم 
لكنهم  �سهور  منذ  ال�سهادة  هــذه  على 

الزالوا مل يتلقوا اأي رد رغم اأنهم دفعوا 
دج   500 ب  املــقــدرة  العينية  احلقوق 
طلب  من  املتكون  اإداري  مبلف  واملرفقة 
التعريف  بطاقة  مــن  ون�سخة  خطي 
وح�سب  ميالد.  �سهادة  وكــذا  الوطنية 
هوؤالء املواطنني  فاإنهم ملوا من التنقل 
ظل  يف  خا�سة  املحافظة  هذه  مقر  اىل 
العقــــاري  للمحافظ  املتكرر  الغياب 
�سلبا  انعك�ص  مما  يجهلونهـــا،  الأ�سباب 
حاجياتهم  قــ�ــســاء  عــلــى  ـ  ح�سبهم  ـ 
ومتكينهم من احل�سول على م�ستنداتهم 
ودفاترهم العقارية يف اأح�سن الظروف، 
وحول ما اإذا مت فعال الغاء عملية م�سح 
حاولنا  الق�سبات  ببلدية  االأرا�ــســي 
الهاتف  عرب  البلدية  برئي�ص  االت�سال 

لكنه مل يرد.

ب�سبب احل�س�ض الضسئيلة.. مواطنون يحتجون يف اأولد �سي �سليم�ن

بلدية لربــ�ع

ط�بوا ب�إجن�ز مقر للمح�فظة مبقر الدائرة 

البناء الريفي ُيحّرك االحتجاجات بباتنة

ال�سكان ي�ستنكرون اإق�ساء بلديتهم من زيارة م�ست�سار الرئي�ض

�سكان الق�سبات يطالبون بتمكينهم
من دفاترهم العقارية
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بلدية تيغرغ�ر

تاأطري  من  باإق�شائهم  باتنة،  بوالية  لالنتخابات  امل�شتقلة  لل�شلطة  البلديني  املندوبني  من  عدد  ندد 
االنتخابات الت�شريعية القادمة، وجاء يف �شكوى للمعنيني تلقت "االأورا�س نيوز" ن�شخة منها، اأنه 
بعد اإ�شرافهم على االنتخابات الرئا�شية وا�شتفتاء تعديل الد�شتور على م�شتوى بلدياتهم مت اإخطارهم 

موؤخرا باإق�شائهم من تاأطري انتخابات 12 جوان.

يف اإط�ر التحضسري للت�سريعي�ت

ن.م



نو�رة. ب 

اأم البواقـــي

عبد �لهادي. بنور�سني. م

عنابة

�سطيف

تعزز  ــذي  وال ب�س�سار  ال�سحة  قطاع 
مب�ست�سفى  االأخـــرية  ال�سنوات  خــالل 
جــديــد ودخـــل حــيــز اخلــدمــة خالل 
يتخبط  بــقــي  كــــورونــــا،  جــائــحــة 
توزيع  و�سوء  الت�سيري  فو�سى  و�سط 
امل�ستخدمني ح�سب م�ستكني، اأين طالب 
امل�ستخدمون التابعون مل�ست�سفى �سعدي 
معمر والذين مت حتويلهم اإىل موؤ�س�سة 
�ساديل بن جديد اال�ست�سفائية بالعود 

و�سف  كما  القدمية،  منا�سبهم  اإىل 
بغري  العملية  هذه  بالقطاع  موظفون 
اجلديدة  امل�ست�سفى  لنيل  الــعــادلــة 
ب�سكل  االأطقم  وتوزيع  االأكرب  احل�سة 
هذه  رغبة  عن  النظر  بغ�ص  ع�سوائي 

االأخرية.
ظلت  التي  امل�سالح  اأن  بالذكر  جدير 
هي  معمر  �ــســعــدي  مل�ست�سفى  تــابــعــة 
ــدم  ال ـــص  ـــرا� وواأم ــــوالدة  ال م�سلحة 

حتويل  مت  حــني  يف  االأطـــفـــال  وطـــب 
فيها  مبا  وامل�سالح  التخ�س�سات  بقية 
 19 كوفيد  وم�سلحة  اال�ستعجاالت 
اإىل م�ست�سفى ال�ساذيل بن جديد، وقد 
زادت امل�سكلة تاأزما بداية �سهر اأفريل 
التابعني  امل�ستخدمني  منع  مت  اأيـــن 
اإىل  العودة  من  القدمية  للم�ست�سفى 
اأول  فيها  تعيينهم  مت  التي  منا�سبهم 

مرة.

ت�سهد ال�سوارع الرئي�سية بو�سط مدينة 
عنابة عودة قوية لالأ�سواق الفو�سوية، 
املبارك  الفطر  مع اقرتاب عيد  خا�سة 
مفتوحة  ف�ساءات  اإىل  حتولت  ان  بعد 
�سيطرة  ب�سبب  املوازية  التجارة  على 
�سرب  كــل  على  ال�سرعيني  غــري  التجار 
وال�سوارع  االر�ــســفــة  واحــتــالل  منها، 
ما  العيد،  م�ستلزمات  لبيع  بعرباتهم 
وفو�سى  انــ�ــســداد  حــالــة  عنها  اجنـــر 

وال�سوارع،  الطرقات  باأغلب  عــارمــة، 
االأمر ااذي اأثار غ�سب اأ�سحاب املحالت 

وم�ستعملي املركبات وحتى  املارة.
املتجول عرب �سوارع عنابة هذه االأيام 
ــوازيــة  يــالحــظ اكــتــ�ــســاح الــتــجــارة امل
لو�سط  الرئي�سية  ــوارع  ــ�ــس ال ــب  الأغــل
التجار  هــــوؤالء  انــتــهــز  ـــن  اأي املــديــنــة، 
التي  الــرقــابــة  غــيــاب  ال�سرعني  غــري 
فر�ستها اجلهات االأمنية منها واملحلية 

من  ال�سوارع  تطهري  علمية  ال�ستمرار 
ا�ستغل  حــيــث  الــفــو�ــســويــة،  الــتــجــارة 
وباعة  الفو�سويني  التجار  ع�سرات 
واالألب�سة  والفواكه  اخل�سر  طــاوالت 
احللويات  واأدوات  واالأفر�سة  االأحذية 
على  ال�سلع  خمتلف  لعر�ص  الــو�ــســع 
وامل�ساحات  واالأر�سفة  الطرقات  حافة 
العمومية، االأمر الذي ت�سبب يف عرقلة 
احلركة املرورية ب�سكل ملفت لالنتباه، 

جراء  الــعــارمــة  الفو�سى  عــن  ناهيك 
وخملفات  للقمامة  الع�سوائي  الرمي 

ال�سلع.
عودة  من  املدينة  �سكان  ي�ستكى  كما 
الع�سابات  بع�ص  طــرف  من  ال�سرقات 
التي حترتف طرق انت�سال املبالغ املالية 
النقالة،  وهواتفهم  بحوزتهم  الــتــي 
االأمر الذي امتع�ص له عديد املواطنني 

بالوالية.

قام �سباح اأم�ص، �سكان امل�ساتي التابعة 
الطريق  بغلق  فكريينة  لبلدية  اإقليميا 
مدينتي  بني  الرابط   80 رقم  الوطني 
م�ستوى  على  البي�ساء  وعني  فكريينة 
فيها  مطالبني  فكريينة،  منطقة  مدخل 
امل�سالح املخت�سة بالتدخل واإيجاد حل 

جذري مل�سكل املياه ال�ساحلة لل�سرب.
وتتوا�سل معاناة �سكان القرى النائية 
مياه  ملوحة  ب�سبب  فكريينة،  مبنطقة 
للمياه،  العذبة  املنابع  وانعدام  االآبــار 

على  يومي  بحث  رحلة  يف  جعلهم  مــا 
اأماكن تواجد املياه غري املاحلة، خا�سة 
واأن درجة ملوحة املياه كبرية وال تليق 
ذلك،  ياأتي  املنزيل،  لال�ستعمال  حتى 
البلدي  للمجل�ص  املتكررة  الوعود  رغم 
على  الظل  مبناطق  بالتكفل  بفكريينة 
م�ستوى البلدية، لكن ال تزال الع�سرات 
ــى اأدنـــى  مـــن املــدا�ــســر ال تــتــوفــر عــل
متطلبات احلياة الب�سيطة، خا�سة منها 
املتعلقة باملياه ال�ساحلة لل�سرب، واأ�سار 

الذين  والعط�ص  للتهمي�ص  املحتجون 
فكريينة  بلدية  م�ساتي  فيهما  تتخبط 
ملوحة  ب�سبب  طويلة،  �سنوات  منذ 
املياه، اأين اأ�سحى املقيمون داخل امل�ستة 
اأثقلت  التي  ال�سهاريج،  مياه  ي�ستعملون 
�سعرها  جتاوز  والتي  املواطنني  جيوب 

1000دج.
وطالب �سكان امل�ساتي بفكرينة ب�سرورة 
الوالئية،  للم�سالح  العاجل  التدخل 
ـــــزري الــــذي يــعــيــ�ــص فيه  لــلــو�ــســع امل

قاطنوها، وت�سجيل م�ساريع جديدة من 
داخل  القاطنني  عن  البوؤ�ص  رفع  �ساأنها 

القرى.
يف  ــه  اأن اأ�ــســار  جهته  مــن  البلدي  املجل�ص 
منها  م�ستة   15 ا�ستفادت  فكريينة  بلدية 
من برامج التكفل مبناطق "الظل"، واملتوقع 
يف  قريبا،  بها  العزلة  فك  اأ�سغال  انطالق 
انتظار ال�سطر الثاين من امل�ساريع اخلا�سة 
باجناز نقب جديد للق�ساء على اأزمة املياه 

بامل�ستة.

يــتــوا�ــســل اإ�ـــســـراب 
ـــاتـــذة عــــدد من  ـــس اأ�
الرتبوية  املوؤ�س�سات 
على  الثالث  لالأ�سبوع 
ــتــوايل، اأيــن جتمع  ال
ع�سرات  اأم�ص  �سباح 

مقر  اأمـــــام  االأ�ـــســـاتـــذة 
مديرية الرتبية بوالية اأم البواقي حتت 
على  م�سرين  الكرامة"،  "جتمع  م�سمى 
ا�ستمرار الت�سعيد اإىل حني تدخل الوزارة 
و�سفوها  التي  مطالبهم  لتلبية  الو�سية 

بامل�سروعة.
ب�سرورة  املحتجون  االأ�ــســاتــذة  وطــالــب 
من  لالأ�ستاذ  ال�سرائية  الــقــدرة  حت�سني 

قيمة  مــ�ــســاعــفــة  خــــالل 
الــنــقــطــة اال�ــســتــداللــيــة 
امللف  يف  النظر  واإعــــادة 
التم�سك  مــع  التعوي�سي، 
باحلق يف التقاعد الن�سبي 
كما  ــن،  ــ�ــس ال ــرط  ــس � دون 
امل�سربون  ــذة  ــات ــس االأ� اأكـــد 
للمر�سوم  الــفــوري  التطبيق  �ــســرورة  على 
اال�ستداللية  بال�سبكة  اخلا�ص   14-266
اجلــديــدة ملــرتــبــات املــوظــفــني ونــظــام دفع 
الرواتب وباأثر رجعي، مع ت�سوية املخلفات 
 87 للمادة  النهائي  واالإلغاء  العالق،  املالية 
مكرر، مع ا�ستحداث منحة خا�سة باالأ�سالك 

امل�سرتكة والعمال املهنيني.

ــون نــوعــيــة اخلــدمــات  ــن ــواط ا�ــســتــنــكــر م
من  عــدد  م�ستوى  على  املقدمة  ال�سحية 
قاعات العالج مب�ساتي بلدية بئر ال�سهداء، 

وقالوا اأنها مل ترقى مل�ستوى تطلعاتهم.
موؤخرا  امل�سجل  ال�سغط  و�سط  ذلك  ياأتي 
يف  اال�ست�سفائية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مبختلف 
خالل  خــا�ــســة  املــر�ــســى،  عـــدد  ا�ستيعاب 
لتحويل  اأدت  والــتــي  "كورونا"  جائحة 
للعالج  املر�سية  ـــاالت  احل مــن  الــعــ�ــســرات 
م�ستوى  على  املتواجدة  الطبية  بالقاعات 
مب�ساتي  املر�سى  وي�سطر  هــذا  بلدياتهم، 
املوؤ�س�سة  اإىل  للتنقل  ال�سهداء  بئر  بلدية 
وكذا  مليلة،  عني  مبدينة  اال�ست�سفائية 
موؤ�س�سات ال�سحة اجلوارية، من اأجل تلقي 

العالج الذي عجزت تقدميه قاعات العالج 
كما  ال�سهداء،  بئر  بلدية  مب�ساتي  ملر�ساها 
ال تزال عدد من امل�ساريع ال�سحية امل�ستلمة 
خالل ال�سنوات املا�سية، مغلقة اأبوابها اأمام 
جتهيزها  عمليات  انتهاء  رغــم  مر�ساها، 
مبختلف املعدات الطبية الالزمة، وتن�سيب 

املمر�سني واالأطباء بها.
اأم  بــواليــة  ال�سحة  مــديــريــة  واأرجـــعـــت 
امل�ساتي  م�ستوى  على  غلقها  �سبب  البواقي، 
ــنــائــيــة، النـــعـــدام الــطــاقــات  ــق ال ــاط ــن وامل
ت�سجيل  بعد  بها،  للعمل  املوؤهلة  الب�سرية 
امتناع اأغلب املمر�سني واالأطباء عن مزاولة 
عملهم داخل امل�ساتي ب�سبب عزلتها و�سعوبة 

تنقلهم اليومي اإليها.

الذي  االأمر  م�شتخدميه،  بني  فتنة  اإىل  حتولت  عارمة  فو�شى  و�شط  خن�شلة،  والية  جنوب  �ش�شار  بدائرة  ال�شحة  قطاع  يتخبط 
ا�شتدعى تدخل مدير ال�شحة، خا�شة بعد اأن تطور االأمر اإىل وقوع م�شاحنات وم�شدات كالمية بني العمال، فيما عرب م�شتكون عن 

رف�شهم للمقت�شد اجلديد الذي مت تعيينه موؤخرا، مطالبني برحيله.

منذ فيضس�ن�ت 2017

للمط�لبة مبراجعة منظومة الأجور 

بئر ال�سهداء يف اأم البواقييف ظل توا�سل اإ�سراب الأ�س�تذة

ط�لبوا بو�سع حد للتالعب ب�سحة املواطنني 

�س�س�ر بخن�سلة

ال يزال االإن�سداد احلا�سل يف الوادي 
بوحلية  �سعبة  منطقة  بني  الفا�سل 
الكبرية ومنطقة  لبلدية عني  التابعة 
اأوال  لبلدية  والتابعة  لعيا�سي  اأوالد 
والية  من  ال�سمالية  اجلهة  يف  عدوان 
�سطيف، متوا�سال منذ الفي�سانات التي 
وهي   ،2017 �سنة  املنطقة  عرفتها 
الو�سعية التي كان لها تاأثري �سلبي على 
حيث  املناطق  هذه  يف  املواطنني  تنقل 
�سبب هذا الوادي عزلة كبرية للمئات 
من العائالت التي مازالت تنتظر تهيئة 
الوادي منذ قرابة 04 �سنوات كاملة.

عرب  متاما  التنقل  حركة  وتتوقف 
خالل  املنطقتني  بني  الرابط  اجل�سر 
فرتة ت�ساقط االأمطار وهو االأمر الذي 
يف  حقيقية  حــرية  يف  ال�سكان  و�ــســع 
يعاين  كما  اأخرى،  م�سالك  اإنعدام  ظل 
الناجم  التلوث  تاأثريات  من  ال�سكان 
ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  اإنــعــدام  عــن 
للوادي  املحاذية  لل�سكنات  بالن�سبة 

اإنت�سار  يف  ت�سبب  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه
احل�سرات  عن  ف�سال  الكريهة  الروائح 
ال�سارة مع خماوف من اإنت�سار االأمرا�ص 

الوبائية.
ومن جهتها م�سالح بلدية عني الكبرية، 
ك�سفت عن تخ�سي�ص غالف مايل يناهز 
اإجناز  اأجــل  من  �سنتيم  مليون   450
اأن  حني  يف  التطهري،  �سبكات  من  جزء 
على  احل�سول  من  تتمكن  مل  البلدية 
الوادي  املايل اخلا�سة بتهيئة  الغالف 
التقنية  بالدرا�سات  القيام  مت  اأن  بعد 
الالزمة حيث تبقى االأمال معلقة على 
تخ�سي�ص م�سروع من ميزانية الوالية 
للتخل�ص نهائيا من هذا امل�سكل، ويف ظل 
�سنوات  منذ  املتوا�سلة  الو�سعية  هذه 
على  معلقة  املنطقتني  �سكان  اأمال  فاإن 
تنظيف الوادي من اجل�سور واالأتربة 
تنقل  لت�سهيل  جديد  ج�سر  اإجنــاز  مع 
املفرو�سة  الــعــزلــة  وفــك  املــواطــنــني 

عليهم.

دخل عمال وموظفو بلدية اأوالد �سي 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اأحمد 
بداية  العمل  اإ�سراب عن  �سطيف، يف 
حيث  يومني،  ــدة  ومل االأمــ�ــص  نهار  من 
البلدية  ب�ساحة  املحتجون  جتمع 
بتح�سني  متعلقة  مطالب  عدة  رافعني 
االأجور يف ظل تدين القدرة ال�سرائية 
حيث طالب العمال واملوظفون باإعادة 
اخلا�سة  االأجــور  منظومة  يف  النظر 
بعمال وموظفي البلديات والتي باتت 

�سعيفة للغاية.
ــال املــحــتــجــني فـــاإن  ــم ــع ــب ال وحــ�ــس
يف  جاء  يومني  يدوم  الذي  االإ�سراب 
ظل تدهور وتدين الظروف املعي�سية، 
و�سرب املحتجون مقارنة بني النقطة 
 2007 �ــســنــة  خـــالل  ــة  ــدالي ــت ــس االإ�
يف  دج،   45 حـــدود  يف  كــانــت  والــتــي 

يف  كانت  اأنــذاك  الفطر  زكاة  اأن  حني 
النقطة  بقيت  بينما  دج،   35 حــدود 
يف  الــراهــن  الــوقــت  يف  االإ�ستداللية 
زكاة  اإرتفعت  حني  يف  دج   45 حــدود 
ال�سنة  خــالل  دج   120 اإىل  الفطر 

اجلارية.
وتوقف ن�ساط موظفي احلال املدنية 
االأم�ص  نهار  االأخرى  امل�سالح  وخمتلف 
تعطيل  يف  ت�سبب  الـــذي  ـــر  االأم ــو  وه
ــني مــن اأجــل  ــن ــواط مــ�ــســالــح بــعــ�ــص امل
حني  يف  ــة،  االإداري الوثائق  اإ�ستخراج 
االإ�ستجابة  يف  املحتجون  العمال  ياأمل 
املعنية  اجلــهــات  ــرف  ط مــن  ملطالبهم 
حت�سل  التي  الزيادات  ظل  يف  خا�سة 
القطاعات  بع�ص  وموظفو  عمال  عليها 
االأخرى التي �سهدت اإحتجاجات خالل 

الفرتة الفارطة. 

بلدية  �سكان  اإحتجاجات  تتوا�سل 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  قــالل 
الع�سوائية  املــفــرغــة  على  �سطيف، 
ـــودة مبــنــطــقــة �ــســي الــطــاهــر،  ـــوج امل
وقفة  البلدية  مــواطــنــو  نظم  حيث 
اإحتجاجية جديدة مطالبني ب�سرورة 
اأجل  من  الوالئية  ال�سلطات  تدخل 
منطقة  يف  املفرغة  هــذه  توطني  منع 
مكان  اإىل  ونقلها  الطاهر  �سي  اأوالد 
ورف�ص  ال�سكنية،  التجمعات  عن  بعيد 
توطني  تخ�ص  ــادرة  ــب م اأي  ال�سكان 
من  القريبة  املنطقة  يف  املفرغة  هذه 

�سكنات املواطنني.
خالل  �سعارات  عدة  املحتجون  ورفع 
هذه الوقفة االإحتجاجية منها "كفانا 
و"مطلبنا  املواطن"،  ب�سحة  تالعبا 
واأعرب  نهائيا"،  املفرغة  غلق  واحــد 

الطريقة  من  اإمتعا�سهم  عن  ال�سكان 
التي تتعامل بها م�سالح البلدية وباقي 
الع�سوائية  املفرغة  ملف  مع  الهياأت 
وهـــذا رغــم االأخــطــار الــكــبــرية التي 
ت�سكلها على �سحة املواطنني ف�سال عن 
تاأثرياتها ال�سلبية على اجلانب البيئي 

والفالحي.
املفرغة  بــقــاء  على  االإ�ـــســـرار  ويــثــري 
بخ�سو�ص  ال�سكان  حــرية  الع�سوائية 
القرار  ــذا  ه وراء  الكامنة  االأ�ــســبــاب 
خا�سة يف ظل وجود اأماكن اأخرى بعيدة 
ويف  ال�سكانية  التجمعات  عــن  متــامــا 
املفرغة،  توطني  يف  اإ�ستغاللها  املقدور 
ال�سلطات  تدخل  يف  املحتجون  ويــاأمــل 
املفرغة  اإغــــالق  اأجـــل  ــن  م ــيــة  ــوالئ ال
نهائيا ومنع الرمي الع�سوائي للقاذورات 

واالأو�ساخ.

اأقدم اأم�ص، �سكان قرية فريجو 
على  �س�سار،  لبلدية  التابعة 
 83 رقم  الوطني  الطريق  غلق 
واليتي  بــني  ــط  ــراب ال �سقه  يف 
من  بالقرب  وب�سكرة  خن�سلة 
الــنــقــطــة الــكــيــلــومــيــرتيــة عني 
ــان  ــس ــ� ــكــنــز بـــاحلـــجـــارة واأغ ال
انعدام  خلفية  على   ، االأ�سجار 
�سبكة  الــ�ــســروب وغــيــاب  املــيــاه 

الغاز الطبيعي.
وح�سب املحتجني فاإنهم اأقدموا 
على هذه احلركة االإحتجاجية 
وعدم  الطويلة  املعاناة  ب�سبب 
التي  للو�سعية  امل�سوؤولني  ايالء 
ال�سكاوي  ورغم  فيها  يتخبطون 
ــرية لــلــ�ــســكــان واملــوجــهــة  ــث ــك ال
الو�سع  اأن  اإال  االإدارات  ملختلف 
يطالب  وعليه  حاله،  على  بقي 
هوؤالء من وايل الوالية التدخل 
العاجل وال�سريع واخراجهم من 
من  منها،  يعانون  التي  الو�سعية 
تنت�سلهم  قــرارات  اتخاذ  خالل 
و"امليزيرية"  املعاناة  جحيم  من 
التي يتخبط فيها �سكان القرية 
منذ اأزيد من عقدين من الزمن. 

فو�سى يف قطاع ال�سحة ب�س�سار يف خن�سلة

التجار الفو�سويون يحتلون طرقات واأر�سفة عنابة

العط�ض يخرج �سكان م�ساتي فكريينة اإىل ال�سارع

قرى معزولة عن العامل اخلارجي
 يف �سطيف

عمال وموظفو بلدية اأوالد �سي 
اأحمد يف اإ�سراب ليومني 

موؤ�س�سات تربوية م�سلولة 
للأ�سبوع الثالث باأم البواقي

مواطنون ي�ستنكرون تدين 
اخلدمات ال�سحية بقاعات العلج

مواطنو قلل يطالبون بالغلق 
النهائي للمفرغة الع�سوائية

�سكان يغلقون 
الطريق احتجاجا 

على غياب املاء 
والغاز 

م�س�حن�ت وم�س�دات كالمية بني العم�ل

م�سل�سل الكر والفر يتجدد ب�سوارع املدينة

اأغلقوا طريق� وطني�
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قال ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم : "من قام ليلة القدر اإميانا واحت�شابا، ُغِفر له ما تقدَّم من ذنبه".
 رواه البخاري وم�شلم

�أم���������ري يف  �أف��������ت��������وين 
ـ هل للحامل اأن تفطر يف رم�سان وتاأخذ حكم املري�ض اإىل اأن ي�سفى حتى واإن مل تكن هناك 

م�سقة اأو اإعياء ظاهر فقط لكونها حامل؟                                                          جنالء.ب باتنة

قيد �لعلماء ح�سول �مل�سقة �لتي من �أجلها �سرع �حلكم وهو �إفطار �حلامل..فكونها حامل ب�سحة 
جيدة ودون م�ساكل �سحية تعرت�سها خلل �حلمل ل يرخ�س لها �أن تفطر، �إل �إذ� كان يف �سيامها 
�أذى لها �أو جلنينها، �أو هي خافت حدوث علة �أو مر�س جاز لها �أن تفطر..ويف حديث لر�سول �هلل 
َوَعْن   ، َياَم  َو�ل�سِّ لِة  �ل�سَّ �َسْطَر  �مْلُ�َساِفِر  َعْن  َع  َو�سَ َوَجلَّ  َعزَّ   َ �هللَّ " �إِنَّ  قال:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
�أن ل يوؤخذ �لأمر على �لإطلق بل يقرن بامل�سقة، فل يحل لها  " رجح �لأئمة  ع  َو�مْلُْر�سِ اِمِل  �حْلَ

�لفطر ملجرد كونها حامل و�هلل �أعلم.

من اأقوال ال�صاحلني
�إياه طلب فيعي�س يف �لدنيا  " عجبت للبخيل ، ي�ستعجل �لفقر �لذي منه هرب ، ويفوته �لغنى �لذي 
عي�س �لفقر�ء، ويحا�سب يف �لآخرة ح�ساب �لأغنياء، وعجبت للمتكرب �لذي كان بالأم�س نطفة، ويكون 
غد� جيفة، وعجبت ملن �سك يف �هلل وهو يرى خلق �هلل، عجبت ملن ن�سي �ملوت ، وهو يرى �ملوتى، وعجبت 

ملن �أنكر �لن�ساأة �لأخرى وهو يرى �لن�ساأة �لأوىل، وعجبت لعامر د�ر �لفناء وتارك د�ر �لبقاء ". 
عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه

�أرو�ح  ول��ذة  �ملحبني،  عيون  ق��رة  ه��ي 
ولذة  �ل��ع��اب��دي��ن،  وب�ستان  �مل��وح��دي��ن، 
ن��ف��و���س �خل��ا���س��ع��ني، وحم����ك �أح����و�ل 
�ل�سالكني،  �أح��و�ل  وميز�ن  �ل�سادقني، 
عباده  �إىل  �مل��ه��د�ة  �هلل  رح��م��ُة  وه��ي 
�لنبي  ذلك  يجلي  تكون؟  �ملوؤمنني" فمن 
َوُجِعَل   « فيقول:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

َلِة«. ُة َعْيِني يِف �ل�سَّ ُقرَّ
نعم.. �إنها �ل�سلة، نعيم �حلياة ولذتها 
"�إين  �ل�سلف:  بع�س  قال  حتى  و�أن�سها، 
�أدخل �ل�سلة فاأحمل هم خروجي منها 
خارج  �أن��ى  عرفت  �إذ�  ���س��دري  وي�سيق 
منها.. ومن كانت قرة عينه يف �سيء فاإنه 
يود �ألَّ يفارقه ول يخرج منه فاإن قرة 

عني �لعبد نعيمه وطيب حياته به".
�لقلب  ي��ط��م��ئ��ن  �ل��ت��ي  �ل��ع��ني  "قرة 
وفرحه  لذته  وحم�س  �إليها  بالو�سول 
�ل�سلة  يف  ه��و  �إمن��ا  وبهجته  و���س��روره 
يديه  بني  وح�سور  باهلل  �سلة  هي  �لتي 
ل  فكيف  منه،  و�ق���رت�ب  ل��ه  وم��ن��اج��اة 

تكون قرة �لعني".
�ل�سلة قرة  �أن تكون  كل م�سلم يتمنى 

عني له ولكن كيف ينال هذه �لقرة؟
لها  وف��ق  من  �أح��و�ل  �ل�سلة  يف  للعبد 
روحه  ول��ذة  عينه  ق��رة  �ل�سلة  كانت 

و�أن�سه قلبه وهذه �لأحو�ل هي:
�حلال �لأول: �لطهارة فل مين �لدخول 
يف �ل�سلة �إل بها و�إل فال�سلة مردودة 
على �ساحبها عن �أبي ُهَرْيَرَة، قاُل: َقاَل 
»َل  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوُل 

اأَ«. َلُة َمْن �أَْحَدَث َحتَّى َيَتَو�سَّ ُتْقَبُل �سَ
ح�سية  ط��ه��ارة  �أن���ه  كما  و�ل��و���س��وء 
من  وتنقية  معنوية  طهارة  �أي�سًا  فهو 
�لذنوب و�لآثام حتى يدخل �لعبد على 

ربه طاهر �لقلب و�لبدن.
وحني ي�ست�سعر �لعبد هذ� �ملعنى ويعلم 
�أن طيب ل يقبل �إل طيبا، و�أن ينظر �إىل 
قلبه ومدى �سلمته فيح�سر على طهارة 
طهارة  على  يح�سر  كما  و�سلمته  قلبه 
�لقلب  ي��ورث  �ل�سعور  ه��ذ�  فاإنه  بدنه، 

�إجلل وتعظيم �لدخول عليه.
و�لتذلل  �لف��ت��ق��ار  �ل���ث���اين:  �حل����ال 
حال  عليه  ي��دل  م��ا  وذل���ك  و�خل�����س��وع 
�هلل  ي��دي  بني  ق��ام  �إذ�  وهيئته  �مل�سلي 
�ملفتقر  نظر  �سجوده  مو�سع  �إىل  ونظر 
نظر  وج���وده،  ورحمته  �هلل  ف�سل  �إىل 
و�قف  فقري  فهو  �ملحتاج  �مل�سكني  �لفقر 
ف�سله  يلتم�س  �حل��م��ي��د  �ل��غ��ن��ي  ب��ب��اب 

وعطاءه.
وخ�سيته،  �هلل  تعظيم  �لثالث:  �حلال   
تاأمل �أول ما يقول �مل�سلي: )�هلل �أكرب(، 
�هلل �أكرب من كل �سيء تكبري و�إجلل هلل 
عز وجل )�هلل �أكرب( ت�سحب �مل�سلي من 

�أول �ل�سلة �إىل نهايته.
�حلال �لر�بع: �حلمد و�لثناء على �هلل 
من  و�لثناء  �مل��دح  �إليه  �أح��ب  �أح��د  ول 
�هلل فهو �أهل �لثناء و�ملجد و�ل�سلة من 
�أولها �إىل �آخرها مدح وحمد وثناء على 
�هلل عز وجل، تاأمل ذكر �ل�ستفتاح فهو 
ثناء على �هلل تاأمل �سورة �لفاحتة تاأمل 
ْمُد  َنا َوَلَك �حْلَ دعاء �لرفع من �لركوع »َربَّ

ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه« َحْمًد� َكِثرًي� َطيِّ
تاأمل �لت�سهد هذ� �لذكر �لعظيم.

�حلال �خلام�س: تنزيه �هلل عم ل يليق 
به بقولك �سبحان �هلل فالعبد ي�سبح ربه 
يف ��ستفتاح �سلته ويف �لركوع و�ل�سجود، 
فاهلل  �لأعمال  �أ�سرف  من  �هلل  وتنزيه 
ي�سبح له من يف �ل�سماو�ت ومن �لأر�س {
لَّ ُي�س} �لإ�سر�ء: 44[  َو�إِْن ِمْن �َسْيٍء �إِ

�سبحانه ما �أعظمه و�أجله و�أعله.
�هلل  من  �لقرب  حال  �ل�ساد�س:  �حلال 
باأن ي�ست�سعر �لعبد �أن مت�سل باهلل قرٌب 
 ِ �هللَّ َعْبِد  ْب��ُن  َبْكُر  َق��اَل  �سبحانه،  منه 
: »َمْن ِمْثُلَك َيا �ْبَن �آَدَم ُخلَِّي َبْيَنَك  �مْلَُزيِنُّ
َدَخْلَت  �ِسْئَت  ُكلََّما  َو�مْلَ��اِء  �مْلِْحَر�ِب  َوَب��نْيَ 

ِ َلْي�َس َبْيَنَك َوَبْيَنُه ُتْرُجَماٌن«. َعَلى �هللَّ
ربه  م��ع  ح���و�ر  يف  �سلته  يف  فالعبد 
�لفوز  من  �حل��ال  هذ�  يف  وكم  وعل  جل 
�لعظيم و�لعطايا و�لهبات �لتي ل تخطر 

للعبد على بال لو ��ست�سعرها.
�أقرب  �لعبد  يكون  �ل�سجود  حال  ويف 
�أعظم موطن لطلب  ربه، وهو  �إىل  �سيء 
�حلاجات ونيل �لعطايا و�لهبات َعْن �أَِبي 
َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوَل  �أَنَّ  ُهَرْيَرَة 
ِمْن  �ْلَعْبُد  َيُكوُن  َما  »�أَْق��َرُب  َق��اَل:  َو�َسلََّم 

َعاَء«. و� �لدُّ ِه، َوُهَو �َساِجٌد، َفاأَْكِرُ َربِّ
�حلال �ل�سابع: �لدعاء فاهلل جل وعل 
فالفاحتة  يدعوه  �أن  عباده  من  يحب 
�ل�سجدتني فيه كل  دعاء و�جللو�س بني 
مطالب �لعبد " َربِّ �ْغِفْر يِل، َو�ْرَحْمِني، 
يِن، َو�ْرَفْعِني، َو�ْرُزْقِني، َو�ْهِديِن "  َو�ْجرُبْ
و�ل�سجود �أعظم و�أف�سل مو�طن �لدعاء 
وبعد �لت�سهد من مو�طن �إجابة �لدعاء، 
هذه بع�س �أحمال �مل�سلى و�لتي �إذ� وفق 
عينه  قرة  وكانت  �ل�سلة  لذت  ذ�ق  لها 

و�أن�سه و�سروره.

�ن  م��ن��ه  �ل��ه��دف  مفيد  ك��ت��اب 
�لوجه  على  �مل�سلمون  ي�سوم 
�سامه  كما  و�لأك��م��ل  �لأم��ث��ل 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
و�حت�سابا. �ميانا  و�سحابته 
�مل�سلمني  ل�سيام  دل��ي��ل  ف��ه��و 
فذكر  �لكرمي  �ل�سهر  ه��ذ�  يف 
�ل�سائم  على  �لو�جبة  �لآد�ب 
بال�سيام  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام 

تاأليف ر�أفت �سلح.

هذه  على  وت��ع��اىل  �سبحانه  �هلل  نعم  م��ن 
فيها  يت�ساعف  مو��سم  لها  جعل  �أْن  �لأم���ة 
�لعمل، وِمن �أَخ�سِّ هذه �لأزمنة �سهر رم�سان؛ 
�ألف  من  خرٌي  هي  �لتي  �لقدر،  ليلَة  فيه  لأنَّ 
�سنًة  وثمانني  ثلٍث  على  يزيد  ما  �أْي:  �سهر؛ 

و�أربعِة �أ�سهر.
فها على  َفها �هلل باأنها ليلة مباَركة، و�سرَّ و�سَ
�هلل  �سلَّى   - �لر�سوُل  و�أخ��رب  �للَّيايل،  �سائر 
ذنوب  مِلَغفرة  �سبٌب  قيامها  �أنَّ   - و�سلَّم  عليه 
 - عنه  �هلل  ر�سي   - هريرة  �أب��ي  فعن  �لعبد؛ 
قال: قال ر�سول �هلل - �سلَّى �هلل عليه و�سلَّم 
-: "من قام ليلة �لقدر �إمياًنا و�حت�ساًبا، ُغِفر 
م من ذنبه"؛ )رو�ه �لبخاري وم�سلم   له ما تقدَّ
�إِنَّا  ُمَباَرَكٍة  َلْيَلٍة  �أَْنَزْلَناُه يِف  وقال تعاىل: {�إِنَّا 
َحِكيٍم}  �أَْم��ٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق  ِفيَها   * ُمْنِذِريَن  ا  ُكنَّ

]�لدخان: 3 - 4[.
فو�سف �هلل تعاىل هذه �لليلَة باأنَّها مباَركة؛ 
لكرة خريها وبركتها وف�سلها، ومن بَركِتها �أنَّ 
�سبحانه   - فها  وو�سَ فيها،  �أُن��ِزل  �لقر�آن  هذ� 
حكيم؛  �أم��ر  ك��لُّ  فيها  ُي��ف��َرق  ب��اأنَّ��ه   - وتعاىل 
�لكتب  �إىل  �ملحفوظ  �للَّوح  من  ل  ُيْف�سَ يعني: 
�أمر �هلل - �سبحانه وتعاىل -  ما هو كائٌن من 
مقاديُر  �لليلة  تلك  يف  ر  فُتقدَّ نة،  �ل�سَّ تلك  يف 
�لأحياء  فيها  فُيكَتب  �ل��ع��ام،  على  �خللئق 
عد�ء  و�ل�سُّ و�لهالكون،  و�لنَّاجون  و�لأم��و�ت، 
من  حكيٍم  �أمر  كلِّ  من  ذلك  وغري  و�لأ�سقياء، 

�أو�مر �هلل �ملُْحَكمة �ملتقنة.
اها �سورة  و�أنزل �هلل تعاىل �سورًة كاملة، �َسمَّ
�لليلة  ه��ذه  ع��ن  تعاىل  يقول  حيث  �ل��ق��در؛ 
َوَما   * �ْلَقْدِر  َلْيَلِة  يِف  �أَْنَزْلَناُه  {�إِنَّا  �لعظيمة: 
ِمْن  َخرْيٌ  �ْلَقْدِر  َلْيَلُة   * �ْلَقْدِر  َلْيَلُة  َما  �أَْدَر�َك 
ِباإِْذِن  ِفيَها  وُح  َو�لرُّ �مْلََلِئَكُة  ُل  َتَنزَّ �َسْهٍر *  �أَْلِف 
ِهْم ِمْن ُكلِّ �أَْمٍر * �َسَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �ْلَفْجِر  َربِّ

} �لقدر: 1 - 5[.

معنى القدر
وذلك  و�لتعظيم؛  ��رف  �ل�����سّ مبعنى  �ل��ق��در 
ما  فيها  �هلل  ويقدر  �لقدر،  ليلة  ق��در  لِعَظم 
�حلكيمة،  �أموره  من  ويق�سيه  �ل�سنة  يف  يكون 

وقيل: لأن �ملقادير تقدر، وُتكتب فيها.
ليلة  يت  �ُسمِّ �إمنا  �أحمد:  بن  �خلليل  وقال 
�لقدر؛ لأنَّ �لأر�س ت�سيق بامللئكة؛ لكرتهم 

فيها تلك �لليلة؛ من "�لَقْدر"، وهو �لتَّ�سييق.
 ،]2 �لقدر:  �ْلَقْدِر}  َلْيَلُة  َما  �أَْدَر�َك  {َوَما 
ذلك:  معنى  هم:  بع�سُ قال  جرير:  �بن  قال 
�لعمل يف ليلة �لقدر مبا ُير�سي �هلل، خرٌي من 

�لعمل يف غريها �ألف �سهر.
{َلْيَلُة �ْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن �أَْلِف �َسْهٍر} ]�لقدر: 
وكرة  َرف،  و�ل�سَّ �لف�سل  يف  يعني:  3[؛ 

�إمي��اًن��ا  قامها  م��ن  فلذلك  و�لأج����ر؛  �ل��ث��و�ب 
و�حت�ساًبا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه.

4[ عباٌد  �مْلَ��َلِئ��َك��ُة}]�ل��ق��در:  ُل  {َت��َن��زَّ
ونهاًر�،  ليًل  بعبادته  قائمون  �هلل،  عباد  من 
باخلري  �لأر���س  �إىل  �لقدر  ليلة  يف  لون  يَتَنزَّ

و�لرَبكة و�لرحمة.
�لقدر:  �ْلَفْجِر}  َمْطَلِع  َحتَّى  ِه��َي  �َسَلٌم   }
5[؛ �أْي: �إنَّ ليلة �لقدر ليلُة �سلٍم للموؤمنني 
وف؛ لكرة من ُيعَتق فيها من �لنار،  من كلِّ خَمُ
وَي�ْسلم من عذ�بها، وقال قتادة: هي خرٌي كلُّها 
 /12 �ل��ط��ربي  )تف�سري  �لفجر؛  مطلع  �إىل 

.)261

ف�سائلها
�ل��ق��ر�آن  فيها  �أن���زل  ت��ع��اىل  �هلل  �أنَّ   )1
�لدنيا  يف  و�سعادتهم  �لب�َسر  هد�ية  به  �لذي 

و�لآخرة.
 - �أن�س  عن  �سهر:  �أل��ف  من  خرٌي  �أنَّها   )2
فقال  رم�سان،  دخ��ل  ق��ال:   - عنه  �هلل  ر�سي 
"�إنَّ   :- و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   - �هلل  ر�سوُل 
من  خري  ليلٌة  وفيه  ح�سَركم،  قد  �ل�سهر  هذ� 
�ألف �سهر، َمن ُحِرَمها فقد ُحِرم �خلري كلَّه، ول 
�بن  رو�ه  )ح�سن،  حمروٌم"؛  �إلَّ  خرَيها  ُيحَرم 
نه �لألباينُّ يف "�سحيح �لرتغيب"  ماَجْه، وح�سَّ

.)418  /1
3( �أنَّ �مللئكة َتْنزل فيها: وهم ل َيْنِزلون 

كة و�لرحمة. �إلَّ باخلري و�لرَبَ
من  فيها  لم  �ل�سَّ لكرة  ���س��لم؛  �أنَّ��ه��ا   )4
�ل��ع��ق��اب و�ل��ع��ذ�ب مب��ا ي��ق��وم ب��ه �ل��ع��ب��ُد من 

. طاعة �هلل - عزَّ وجلَّ
�سورًة  ف�سلها  يف  �أن��زل  تعاىل  �هلل  �أن   )5

كاملة ُتتَلى �إىل يوم �لقيامة.

وقتها
يف �لع�سر �لأو�خر من رم�سان؛ لقول �لنبي - 
و� ليلة �لقدر يف  �سلَّى �هلل عليه و�سلَّم -: "حترَّ

�لع�سر �لأو�خر من رم�سان"؛ )متفق عليه(.
وتكون  َفاع،  �ل�سِّ من  �أق��رب  �لأوت��ار  يف  وهي 
 - عمر  �بن  حلديث  �لأو�خ��ر؛  �ل�سبع  يف  �آَك��َد 
ر�سي �هلل عنه - �أنَّ رجاًل من �أ�سحاب �لنبي 
يف  �لقدر  ليلة  �أُرو�   - و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   -
�سلَّى   - �لنبيُّ  �لأو�خ��ر، فقال  �ل�سبع  �ملنام يف 
"�أرى روؤياكم قد تو�طاأَْت  �هلل عليه و�سلَّم -: 
فمن  �لأو�خ���ر،  بع  �ل�سَّ يف   - َفقت  �تَّ يعني   -
�لأو�خر"؛  �ل�سبع  يف  ها  فْلَيتحرَّ َيها  ُمتحرِّ كان 

)متفق عليه(.
وعن �أَُبيِّ بن كعب - ر�سي �هلل عنه - قال: 
"و�هلل �إينِّ لأَعلم �أيُّ ليلٍة هي؛ هي �لليلة �لتي 
 - و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   - �هلل  ر�سول  �أَم��َرن��ا 
)رو�ه  وع�سرون"؛  �سبع  ليلُة  هي  بقيامها، 

م�سلم 762(.

 /4 و�لر�جح كما بنيَّ �بُن حجر )يف �لفتح 
�أنَّ ليلة �لقدر تنتقل كلَّ �سنة يف ليلٍة   )260
حلديث  وذلك  �لأو�خ��ر؛  �لع�سر  يف  �لِوتر  من 
"�لَتِم�سوها   :- و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   - �لنِبيِّ 
�لقدر يف  ليلة  �لأو�خر من رم�سان؛  �لع�سر  يف 
خام�سٍة  يف  تبقى،  �سابعٍة  يف  َتْبَقى،  تا�سعٍة 

تبقى"؛ )�أخرجه �لبخاري(.

ال�سر يف اإخفائها
�لعباد؛  على  ِعْلَمها  �سبحانه  �هلل  �أخفى 
تلك  يف  طلِبها  يف  عملهم  ِلَيكر  بهم؛  رحمًة 
و�لدعاء،  كر  و�لذِّ بال�سلة  �لفا�سلة  �لليايل 
و�أخفاها  وث��و�ًب��ا،  �هلل  من  ُقربًة  ف��ي��زد�دو� 
 � ا؛ ليتبنيَّ بذلك من كان جادًّ �ختباًر� لهم �أي�سً
ك�سلَن  ك��ان  ممن  عليها،  ا  حري�سً طلبها،  يف 
متهاوًنا، ول �سكَّ �أن هذ� ينطبق يف هذه �لأيام 
على بع�س �مل�سلِّني؛ حيث يعتقد غالب �لنا�س 
�مل�ساجد  فتكتّظ  و�لع�سرين،  �ل�سابع  ليلة  �أنَّها 
بقية  يف  �مل�ساجد  تخلو  تكاد  بينما  بامل�سلِّني 

�لأيام.

الدعاء فيها
فقد  منه؛  و�لإكثار  فيها  �لدعاء  ي�ستحبُّ 
قالت:   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  عن  ورد 
�أيُّ ليلٍة  �إن َعِلمت  �أر�أيت  قلُت: يا ر�سول �هلل، 
�لقدر، ما �أقول فيها؟ قال: "قويل: �للهم �إنَّك 
�أحمد  )رو�ه  عنِّي"  فاعف  �لعفو،  حتبُّ  عفوٌّ 

و�لرتمذي  و�بن ماجه ، وهو �سحيح(.

عالمات ليلة القدر
ف �لنبيُّ - �سلَّى �هلل عليه و�سلَّم - ليلة  و�سَ

�لقدر ِلَيعرف �مل�سلم هذه �لليلة:
م�سلم"  "�سحيح  يف  ثبت  �لأوىل:  �لعلمة 
�أنَّ  �أخرب   - و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   - �لنبي  �أنَّ 
ل  �سبيحَتها  تطلع  �ل�سم�س  �أن  علماتها:  ِمن 

�ُسعاع لها.
�لعلمة �لثانية: ثبت من حديث �بن عبا�س 
�لطيال�سيُّ  ورو�ه   ،331  /3 خزمية  �بن  عند 
�أنَّ  �سحيح  و�سنده   ،201  /1 "م�سنده"  يف 
"ليلة  قال:   - و�سلَّم  عليه  �هلل  �سلَّى   - �لنبي 
ت�سبح  باردة،  ول  حارَّة  ل  َطْلقة،  ليلٌة  �لقدر 

�ل�سم�س يومها حمر�َء �سعيفة".
رب�ين 22/  �لعلمة �لثالثة: ثبت عند �لطَّ
59 ب�سند ح�سن من حديث و�ثلة بن �لأ�سقع 
- ر�سي �هلل عنه - �أن �لنبي - �سلَّى �هلل عليه 
و�سلَّم - قال: "ليلة �لقدر ليلة َبْلجة - م�سيئة 

- ل حارَّة ول باردة، ل ُيرَمى فيها ِبَنجم".
�لع�سر  قيام  على   - �مل�سلم  �أخي   - فاحر�س 
فيها  �لتي  �لقدر  ليلة  تو�فق  لعلَّك  �لأو�خ��ر؛ 
�مللئكة،  ل  تتَنزَّ وفيها  �لر�بحة،  �لتِّجارة 

وجُتاب فيها �لدعو�ت.
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

يف نور �آية

�أحمد عبد�لرحمن

ْخَوانُُكْم  َواإِ َواأَبْنَاوؤُُكْم  اآبَاوؤُُكْم  َكاَن  اإِْن  " ُقْل  تعاىل:  قال 
ْمَواٌل اْقَتَْفُتُموَها َوِتَاَرٌة تَْخ�َسْوَن  رَيُتُكْم َواأَ َواأَْزَواُجُكْم َوَع�سِ
َوَر�ُسوِلِه  اللَِّه  ِمَن  اإِلَْيُكْم  َحبَّ  اأَ تَْر�َسْونََها  َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها 
ِباأَْمِرِه َواللَُّه اَل  َياأِْتَي اللَُّه  َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه َفَتَبَّ�ُسوا َحتَّى 

ِقنَي " ]التوبة: 24[. َيْهِدي الَْقْوَم الَْفا�سِ

كمال  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ور���س��ول��ه  �هلل  حم��ب��ة  �إن 
وم�سلم  �لبخاري  روى  �لإ�سلم،  وح�سن  �لإميان، 
ر�سي   - هريرة  �أبي  حديث  من  �سحيحيهما  يف 
 - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي-  �أن   - عنه  �هلل 
�ْلإِمَياِن:  َحَلَوَة  َوَجَد  ِفيِه  ُكنَّ  َمْن  "َثَلٌث  قال: 
�ِسَو�ُهَما،  ا  مِمَّ �إَِلْيِه  �أََحبَّ  َوَر�ُسوُلُه  �هلُل  َيُكوَن  �أَْن 
�أَْن  َيْكَرَه  َو�أَْن   ، ِ هلِلَّ �إِلَّ  ُه  ُيِحبُّ َل  �مْلَْرَء  ُيِحبَّ  َو�أَْن 

اِر". َيُعوَد يِف �ْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه �أَْن ُيْقَذَف يِف �لنَّ
�لأه��ل،  على  مقدمة  ور�سوله  �هلل  طاعة  و 
و�ملال، و�لولد، كما قال تعاىل: " َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن 
ُ َوَر�ُسوُلُه �أَْمًر� �أَْن َيُكوَن  ى �هللَّ َوَل ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ
َوَر�ُسوَلُه   َ �هللَّ َيْع�ِس  َوَمْن  �أَْمِرِهْم  ِمْن  ُة  رَيَ �خْلِ َلُهُم 

َلًل ُمِبيًنا " ]�لأحز�ب: 36[. لَّ �سَ َفَقْد �سَ
�هلل  �سبيل  يف  �جلهاد  ترك  �أن  �لآي��ة  وتبني 
ووقوع  �هلل  لغ�سب  �سبب  �لأر���س  �إىل  و�خللود 
َها �لَِّذيَن  �لذل على �مل�سلمني، قال تعاىل: " َيا�أَيُّ
 ِ �ْنِفُرو� يِف �َسِبيِل �هللَّ َلُكُم  ِقيَل  �إَِذ�  َلُكْم  َما  �آَمُنو� 
ْنَيا ِمَن  َياِة �لدُّ يُتْم ِباحْلَ اَقْلُتْم �إِىَل �ْلأَْر�ِس �أََر�سِ �ثَّ
�إِلَّ  �ْلآِخَرِة  يِف  ْنَيا  �لدُّ َياِة  �حْلَ َمَتاُع  َفَما  �ْلآِخَرِة 

َقِليٌل " ]�لتوبة: 38[.
حديث  م��ن  �سننه  يف  د�ود  �أب��و  �لإم���ام  روى 
�لنبي- �سلى  �أن   - �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما 
ِباْلِعيَنِة،  َتَباَيْعُتْم  "�إَِذ�  �هلل عليه و�سلم - قال: 
ْرِع، َوَتَرْكُتُم  يُتْم ِبالزَّ َو�أََخْذمُتْ �أَْذَناَب �ْلَبَقِر، َوَر�سِ
َحتَّى  َيْنِزُعُه  َل   ، ُذلًّ َعَلْيُكْم   ُ �هللَّ �َسلََّط  َهاَد،  �جْلِ

َتْرِجُعو� �إِىَل ِديِنُكْم".
�ملنافقني،  �سفات  من  �جلهاد  عن  فالتكا�سل 

َلُهْم  َوِقيَل  َناَفُقو�  �لَِّذيَن  َوِلَيْعَلَم   " تعاىل:  قال 
َلْو  َقاُلو�  �ْدَفُعو�  �أَِو   ِ �َسِبيِل �هللَّ يِف  َقاِتُلو�  َتَعاَلْو� 
�أَْقَرُب  َيْوَمِئٍذ  ِلْلُكْفِر  ُهْم  َبْعَناُكْم  َلتَّ ِقَتاًل  َنْعَلُم 
يِف  َلْي�َس  َما  ِباأَْفَو�ِهِهْم  َيُقوُلوَن  ِل��ْلإِمَي��اِن  ِمْنُهْم 
ا َيْكُتُموَن " ]�آل عمر�ن:  ُ �أَْعَلُم مِبَ ُقُلوِبِهْم َو�هللَّ

.]167
روى م�سلم يف �سحيحه من حديث �أبي هريرة- 
ر�سي �هلل عنه - �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم 
ْث ِبِه َنْف�َسُه،  - قال: "َمْن َماَت َومَلْ َيْغُز، َومَلْ ُيَحدِّ

َماَت َعَلى �ُسْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق".
و �أن �لإميان باهلل ور�سوله، و�جلهاد يف �سبيله 
�سبب لنجاة �لعبد من عذ�ب �هلل، قال تعاىل: 
اَرٍة  جِتَ َعَلى  ُكْم  �أَُدلُّ َهْل  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  َيا�أَيُّ   "
ِ َوَر�ُسوِلِه  ِمُنوَن ِباهللَّ ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذ�ٍب �أَِليٍم * ُتوؤْ
َو�أَْنُف�ِسُكْم  ِباأَْمَو�ِلُكْم   ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف  اِهُدوَن  َوجُتَ
]�ل�سف:   " َتْعَلُموَن  ُكْنُتْم  �إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم 

.]10-11
عبد  حديث  من  �سحيحه  يف  �لبخاري  روى   
�لرحمن �بن جرب- ر�سي �هلل عنه - �أن �لنبي- 
َقَدَما  ْت  �ْغرَبَّ "َما  �سلى �هلل عليه و�سلم - قال: 

اُر". ُه �لنَّ ِ َفَتَم�سَّ َعْبٍد يِف �َسِبيِل �هللَّ
فاجلهاد من �أف�سل �لأعمال؛ ولذلك قرنه �هلل 
مبحبة �هلل ور�سوله كما يف �لآية �ل�سابقة: "  ُقْل 
ْزَو�ُجُكْم  َو�أَ َو�إِْخَو�ُنُكْم  ُكْم  َو�أَْبَناوؤُ ُكْم  �آَباوؤُ َكاَن  �إِْن 
���اَرٌة  ْف��ُت��ُم��وَه��ا َوجِتَ ��رَيُت��ُك��ْم َو�أَْم�����َو�ٌل �ْق��رَتَ َوَع�����سِ
َلْيُكْم  �إِ ْوَنَها �أََحبَّ  َتْخ�َسْوَن َك�َساَدَها َوَم�َساِكُن َتْر�سَ
و� َحتَّى  �سُ بَّ ِ َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه َفرَتَ ِمَن �هللَّ
ُ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِسِقنَي  ُ ِباأَْمِرِه َو�هللَّ َياأِْتَي �هللَّ
يف  وم�سلم  �لبخاري  روى   ]24 " ]�لتوبة: 
�هلل  ر�سي  هريرة-  �أبي  حديث  من  �سحيحيهما 
عنه - �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم - قال: 
ْن  مِبَ �أَْعَلُم   ُ َو�هللَّ  -  ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف  �مْلَُجاِهِد  "َمَثُل 

اِئِم �ْلَقاِئِم". ُيَجاِهُد يِف �َسِبيِلِه- َكَمَثِل �ل�سَّ

"حتري ليلة القدر يف الع�ضر الأواخر من رم�ضان رَيُتُكْم  َوَع�سِ ْزَواُجُكْم  َواأَ َواإِْخَواُنُكْم  ُكْم  َواأَْبَناوؤُ ُكْم  اآَباوؤُ َكاَن  اإِْن  " ُقْل 

�ملكتبة �لإ�سالمية
كيف ن�سوم رم�سان اإميانا واحت�سابا 

اإعداد:�سماح خميلي

جعل قرة عيني يف ال�صالة اإميانيةخــــــــــواطر

�للهم �إنا ن�ساألك بكرمك يا �أكرم �لأكرمني �أن توفقنا للعلم �لنافع و�لعمل �ل�سالح، و�أن 
جتنبنا م�سلت �لفنت ما ظهر منها وما بطن، و�أن تثبتنا على �حلق حتى نلقاك؛ �إنك 
ويل ذلك و�لقادر عليه..�للهم تقبل توبتنا و ت�سرعنا و خيفتنا من عذ�بك و ردنا 
�إليك رد� جميل.. �للهم �أ�سلح لنا �أنف�سنا و ل جتعل لل�سيطان علينا مدخل.. و �سل 

�للهم و بارك على �سيدنا حممد و على �آله و �سحبه �أجمعني. �آمني

�أدعوين 
��ستجب 

لكم



وتت�سنى  رم�سان  يف  �مل�سلم  حياة  منط  يتغري 
لل�سائم فر�سة ثمينة لتبني نظام حياة �سحي، 
و�سبط  �جل�سم  وزن  تخفيف  يف  ب��دوره  ي�سهم 

م�ستوى �ل�سكر يف �لدم.
�مل�سلم  يعيد  لكي  فر�سة  رم�سان  �سهر  ي�سكل 
�لغذ�ئية  ع��اد�ت��ه  بع�س  يف  �لنظر  �ل�سائم 
عموما  �لطعام   تناول  يف  كالإفر�ط   �خلاطئة،  
على  �لد�سمة  �مل��اأك��ولت  ت��ن��اول  م��ن  و�لإك��ث��ار 
حمددة  �أن��و�ع  على  و�لرتكيز  �خل�سو�س،   وجه 
من �لأطعمة و�لتي يحتوي معظمها على كميات 
غنية  وتكون  �حلر�رية ،   �ل�سعر�ت  من  كبرية 

بالدهون �مل�سبعة.
و�لتي  �لفو�ئد  يعزز  �أن  �ساأنه  من  �لأم��ر  هذ� 
تقي �ل�سائم من �لإ�سابة بالعديد من �لأمر��س 
جميع  �أن�سطة  جتديد  �إىل  �ل�سوم  يوؤدي  حيث 
من  �جل�سم  ويخل�س  و�لأع�ساء  �جل�سم  �أجهزة 
�لف�سلت �ملرت�كمة ويخف�س م�ستوى �لدهنيات 

يف �لدم.

غذ�ئي  نظام  �إتباع  �ملهم  من  �ملقابل  يف  ولكن 
فقط  ولي�س  �ل�سنة  �أيام  طيلة  ومتو�زن،  �سحي 

يف �سهر رم�سان وهذ� �لنظام يعتمد على:
�لغذ�ء �ل�سحي و�ملتكامل و�لذي ي�ستمل على 
�ل�سائم  يح�سل  لكي  �ملختلفة،  �لأطعمة  �أن��و�ع 
يحتاجها  �لتي  �لغذ�ئية  �ملركبات  جميع  على 
مر�عاتها،  يجب  �لتي  �لأمور  �أهم  ومن  �جل�سم، 

هي تناول �لطعام ببطء وعدم �لإ�سر�ع فيه.
وجبتي  ب��ني  �مل���اء  م��ن  كافية  كميات  ���س��رب 
بال�سو�ئل  �جل�سم  لإم��د�د  و�ل�سحور  �لإف��ط��ار 

�أثناء �لنهار.
تناول  عند  �لغازية  �مل�سروبات  تناول  جتنب 
على  �سلبا  توؤثر  لأنها  و�ل�سحور  �لإفطار  وجبة 
�إ�سافة  بال�سكر ،   �ملعدة  ومت��لأ  �له�سم  عملية 
للقيمة  �مل�سروبات  من  �لأن��و�ع  هذه  �فتقار  �إىل 

�لغذ�ئية وتاأثريها على زيادة �لوزن.
ممار�سة �لريا�سة م�ساء " ملدة ثلثني دقيقة 

ب�ساعتني. وجبة  �أي  تناول  " بعد 

وكلوا وا�شربوا وال ت�شرفوا
منط الغذاء يف رمضس�ن..�سحة وع�فية

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

زاوية من نور
مع الر�صول �صلى الله عليه و�صلم يف رم�صان

معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه.. من اأراد الفقه 
فلياأت معاذ بن جبل

عن  �مل�سلمني  م��ن  كثري  يت�ساءل  رمب��ا 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  ح��ال 
كان  كيف  ي�سوم؟  كان  كيف  رم�سان،  يف 
كان  كيف  يفطر؟  ك��ان  كيف  يت�سحر؟ 

يق�سي يومه فيه؟
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  كان  لقد 
قليل  ياأكل  زوجاته،  �إح��دى  مع  يت�سحر 
من �لطعام، رمبا كان يت�سحر على متر�ت 
�أو �سيئا قليل من �لطعام، مع �سرب �ملاء، 
وكان �أحيانا يت�سحر مع بع�س �ل�سحابة، 
بن  وزي��د  هو  ت�سحر  �أن��ه  �ل�سحيح  ففي 
ينتهي  بعدما  ثم  عنه  �هلل  ر�سي  حارثة 
يقر�أ  ما  مقد�ر  ي�سلي  ك��ان  �ل�سحور  من 
حتى  �لقر�آن،  من  �آي��ة  خم�سني  �لإن�سان 
�لنبي  ي�سلي  ثم  �ل�سبح،  ل�سلة  ي��وؤذن 
�ل�سبح  �سنة  و���س��ل��م  عليه  �هلل  �سلى 
بيته،  يف  وينتظر  خفيفتني،  ركعتني 
�ل�سلة،  �إقامة  يف  بلل  ي�ستاأذنه  حتى 
ثم يخرج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من 
بامل�سجد،  ل�سيقة  لأنها  ن�سائه،  حجر�ت 

في�سلي بالنا�س �سلة �ل�سبح.
�هلل  ي��ذك��ر  �مل�سجد  يف  يجل�س  وك���ان 
فينتظر  �ل�سم�س،  تطلع  حتى  ت��ع��اىل 
ي�سلي  ثم  يزيد  �أو  �ساعة  �لثلث  قر�بة 
ركعتني، و�أخرب �أن من فعل هذ� كمن حج 

و�عتمر وله �لثو�ب كامل.
ثم �إذ� كان قبل �ملغرب كان يقول �أذكار 
�مل�ساء وبع�س �لأدعية، فاإذ� �أذن للمغرب 
بالفطور،  له  ياأتو�  �أن  زوجاته  من  طلب 
وكان  �ملغرب،  ي�سلي  �أن  قبل  يفطر  فكان 
يفطر على رطبات، فاإن مل يجد فتمر�ت، 
فاإن مل يجد ح�سا ح�سو�ت من ماء، فعن 
�أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه  قال: " كان 
يفطر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل   ر�سول 
تكن  مل  فاإن  ي�سلي  �أن  قبل  رطبات  على 
ح�سا  تكن  مل  ف��اإن  مت��ر�ت  فعلى  رطبات 

ح�سو�ت من ماء ".
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ك��ان  ثم 
يف  �مل��غ��رب  فري�سة  �إف��ط��اره  بعد  ي�سلي 
�مل�سجد، ثم يعود �إىل بيته، في�سلي �سنة 
زوجاته،  مع  ويجل�س  �لبعدية،  �ملغرب 
�ل�سنة  ي�سلي  للع�ساء  �أذن  �إذ�  حتى 
�لنا�س  يوؤم  يخرج  ثم  بيته،  يف  �لقبلية 
�لرت�ويح  �سلى  وق��د  �لع�ساء،  �سلة  يف 
ثم  م��ر�ت،  ث��لث  �مل�سجد  يف  بال�سحابة 
مل يخرج �إليهم خ�سية �أن تفر�س عليهم، 
فكان يرجع �إىل بيته، وي�سلي من �لليل ما 
�ساء �هلل تعاىل له، فكان يطيل �ل�سلة، 
�هلل  ر�سي  عائ�سة  �ل�سيدة  �سئلت  وق��د 

�سلى  �هلل  ر�سول  �سلة  كانت  كيف  عنها 
ما  فقالت:  رم�سان؟  يف  و�سلم  عليه  �هلل 
على  غ��ريه  يف  ول  رم�سان  يف  يزيد  ك��ان 
�إحدى ع�سرة ركعة ي�سلي �أربعا فل ت�سل 
�أربعا فل  عن ح�سنهن وطولهن ثم ي�سلي 
ي�سلي  ث��م  وطولهن  ح�سنهن  ع��ن  ت�سل 

ثلثا.
ثم �إذ� �نتهى من �ل�سلة نام �سلى �هلل 
عليه و�سلم قبل �أن ي�سلي �لوتر، فت�ساأله 
عائ�سة – ر�سي �هلل عنه: يا ر�سول �هلل 
�إن  �أن توتر؟ قال: يا عائ�سة  �أتنام قبل 
�أن  وذل��ك  قلبي.  ينام  ول  تنامان  عيني 
من �ل�سنة �أن ل ينام �لإن�سان حتى ي�سلي 
خ�سو�سية  ه��ذه  لكن  نومه،  قبل  �لوتر 

للر�سول عليه �ل�سلة و�ل�سلم.
وكان من عادته �سلى �هلل عليه و�سلم 
رم�سان،  ليل  يف  زوجته  جامع  رمب��ا  �أن��ه 
ثم ينام ول ي�ستيقظ حتى يوؤذن للفجر، 
يذهب  ث��م  فيغت�سل  جنب،  وه��و  فيقوم 

ل�سلة �لفجر.
يعلم  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  هنا  وه��و 
�لأمة، �أن �ل�سيام �إمنا هو يف نهار رم�سان، 
عن  �متناع  �أو  �سيام،  وقت  �لليل  ولي�س 
�ملباحات، �إمنا �لمتناع يكون بالنهار دون 

�لليل.
ي�سغل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  وك���ان 
نف�سه يف رم�سان بقر�ءة �لقر�آن و�ل�سلة 
و�لذكر و�ل�سدقة و�ل�سيام، ول ياأكل �إل 
يومني  �ل�سيام  يو��سل  كان  ورمبا  قليل، 
ربي  عند  �أبيت  �إمنا   " ويقول:  وثلثة، 

يطعمني وي�سقني ".
وهو �سلى �هلل عليه و�سلم ي�سرب �ملثل 
�أن  �أم��ت��ه  ويعلم  �جل���وع،  على  �ل�سرب  يف 
رم�سان لي�س �سهر �أكل و�سرب ولهو كما هو 
و�إمنا  �مل�سلمني،  بيوت  من  كثري  يف  �حلال 
�سهر  �أن��ه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  يعلمهم 

عبادة وطاعة هلل تعاىل.
يكر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  ك��ان  كما 

�لفقر�ء  على  رم�سان  يف  �ل�سدقة  م��ن 
رم�سان  يف  �سدقاتهم  ويزيد  و�مل�ساكني، 
�ل�سحابة  و���س��ف��ه  ح��ت��ى  غ��ريه��ا،  ع��ن 
ر�سو�ن �هلل عليهم يف �سدقته يف رم�سان، 
نفقته،  ك��رة  من  �ملر�سلة،  �لريح  كاأنه 
وم�سارعته مبو��ساة �لفقر�ء و�مل�ساكني يف 

هذ� �ل�سهر �لف�سيل.
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  كان  كما 
�لأو�خر يف  �لع�سر  �مل�سجد يف  يعتكف يف 
رم�سان، وملا كان �آخر عام يف حياته  �سلى 
يوما،  ع�سرين  �عتكف  و�سلم  عليه  �هلل 
وكان يجتهد يف هذه �لع�سر �بتغاء �إ�سابة 
ليلة �لقدر، كما ورد عنه �سلى �هلل عليه 
يف  �ل��ق��در  ليلة  حت���رو�  قوله:"  و�سلم 
�لع�سر �لأو�خر من رم�سان "،  وكان يقول 
تو�طاأت  قد  روؤي��اك��م  �أرى   " لأ�سحابه: 
متحريا،  ك��ان  فمن  �لأو�خ���ر،  �لع�سر  يف 

فليتحرها يف �لع�سر �لأو�خر".
كما  فيها،  �ل��دع��اء  ك��رة  يحب  وك��ان 
�هلل  ر�سي  عائ�سة  عن  �لرتمذي  �سنن  يف 
�إن  �هلل   ر�سول  يا  " قلت:  قالت:  عنها: 
قال:  به؟  �أدع��و  ما  �لقدر،  ليلة  و�فقت 
قويل: �للهم �إنك عفو كرمي حتب �لعفو 

فاعف عني ".
�لأو�خر  �لع�سر  يف  �أهله  يوقظ  وكان 
ينامون،  يرتكهم  ل  �لعبادة  يف  للجتهاد 
بن  علي  عن  ب�سنده  �لرتمذي  �أخرج  كما 
 – »�أن �لنبي  �أبي طالب ر�سي �هلل عنه: 
�أهله  يوقظ  كان  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى 

يف �لع�سر �لأو�خر من رم�سان ".
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  وي�سرب 
على  حري�سا  يكون  �أن  ل��ل��زوج  �ل��ق��دوة 
يكون  �أن  ل  ت��ع��اىل،  هلل  �أه��ل��ه  ط��اع��ة 
و�سر�بهم ومنامهم  حري�سا على طعامهم 
ث��م يرتكهم  دن��ي��اه��م،  ����س���وؤون  وج��م��ي��ع 
ودينهم، وقد قال ربنا �سبحانه وتعاىل: 
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُقو� �أَْنُف�َسُكْم َو�أَْهِليُكْم  }َيا�أَيُّ

َناًر�{ ]�لتحرمي: 6[.

ه����و 
م�����ع�����اذ 

بن عمرو بن �أو�س ب������ن ج��ب��ل 
بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو 
�أ�سد  ب��ن  علي  ب��ن  �سعد  ب��ن  �أدي  ب��ن 
ب��ن ج�سم بن  ي��زي��د  ب��ن  ���س��اردة  ب��ن 
هو  و  �خلزرجي  �لأن�ساري  �خل��زرج، 

من �لن�سار.
بن  معاذ  �جلليل  �ل�سحابي  �أ�سلم  
جبل و هو كان عمره ثمان ع�سر �سنة 
مع  كلها  �مل�ساهد  �سهد  و  ب��در�  �سهد  و 
و  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
بعثه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
ليعلم  تبوك  غ��زوة  بعد  �ليمن  �إىل 
�لنا�س هناك دين �هلل و يعِلم �لنا�س 
يق�سي  و  �لإ���س��لم  �سر�ئع  و  �ل��ق��ر�آن 

بينهم.
لقد كان �ل�سحابي �جلليل معاذ بن 
�هلل  ر�سول  عند  كبرية  مكانة   جبل 
�لر�سول  كان  و  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
�سلى �هلل عليه و�سلم  يحبه و قد قال 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  فيه 

بع�س �لأحاديث منها :
مالك  بن  �أن�س  عن 

قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم : » �أعلم �أمتي باحللل و �حلر�م 

معاذ بن جبل «.
�هلل  �سلى  �لنبي  مرة  قابل  �أي�سا  و 
له  فقال  جبل  بن  معاذ  و�سلم  عليه 
�هلل" قال  يف  لأحبك  �إين  معاذ،  " يا 
معاذ: و �أنا و�هلل يا ر�سول �هلل، �أحبك 
كلمات  �أعلمك  " �أفل   : فقال  �هلل  يف 
تقولهن دبر كل �سلة: رب �أعني على 

ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك " .
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عنه  ق��ال 
�لقر�آن من  " ��ستقرئو�   : �أي�سا  و�سلم 
و  م�سعود،  بن  �هلل  عبد  من  �أرب��ع��ة: 
بن  �أب��ي  و  حذيفة،  �أب��ي  م��وىل  �سامل 

كعب، و معاذ بن جبل " متفق عليه.
معاذ  �جلليل  �ل�سحابي  ك��ان  لقد 
�أك��ر  ب��ن جبل ر���س��ي �هلل ع��ن��ه  م��ن 
�ل�سحابة علما باحللل و�حلر�م كما 
ز�هد�  كان  و  للقر�آن  جيد�  قارئا  �أنه 
هلل  متعبد�  ك��رمي��ا  مت�سدقا  ورع���ا 
جمتهد� يف �لعبادة و قد كان �ل�سحابي 
للنا�س  معلما  جبل  بن  معاذ  �جلليل 
يعترب  وك��ان  لهم   ونا�سحا  �هلل  دي��ن 
�ل�سحابة  �أكر  من 

علما بالفقه .
�إن معاذ بن  قال عنه  �بن م�سعود: 
جبل كان �أمة قانتا هلل حنيفا، فقيل 
�إن �إبر�هيم كان �أمة قانتا هلل حنيفا، 
؟  �لأم��ة  ما  ن�سيت هل تدري  ما  فقال 
و ما �لقانت فقلت: �هلل �أعلم، فقال: 
�لقانت  و  �خل��ري،  يعلم  �ل��ذي  �لأم���ة 
للر�سول، وكان  و  �ملطيع هلل عز وجل 
معاذ بن جبل يعلم �لنا�س �خلري و كان 

مطيعا هلل عز و جل و ر�سوله.
ق����ال ع��ن��ه ع��م��ر ب���ن �خل���ط���اب: 
و  مثله،  يلدن  �أن  �لن�ساء  "عجزت 
لوله لهلك عمر"….و قدمه عمر بن 
�أر�د  "من  فقال:  �لفقه،  يف  �خلطاب  

�لفقه؛ فلياأت معاذ بن جبل".
�ل�سحابي  �أن  �لتاريخ  �أه��ل  �تفق 
�جلليل  معاذ بن جبل  ر�سي �هلل عنه 
قد  مات يف طاعون عمو��س بناحية 
ع�سرة  ثماين  �سنة  �ل�سام  من  �لأردن 
 639 �سنة  ي��و�ف��ق  م��ا  ه��و  و  هجريا 
عمره  يف  �ختلفو�  لكنهم  و   ، ميلديا 
على قولني �أحدهما قال مات معاذ بن 
جبل و هو عنده ثمان وثلثون �سنة 
، و �لثاين قال �إن معاذ بن جبل مات و 

هو عنده  ثلث و ثلثون.

عن ابن عمرر�سي الله عنهما قال: كان ر�سول الله �سلى 
الله عليه وعلى اآله و�سلم يقول:

اأعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك  " اللهم اإين 
وفجاءة نقمتك وجميع �سخطك" اأخرجه م�سلم.

ي�سمل  وه��ذ�  �لإ���س��لم،  نعمة  �لنعم  و�أع��ظ��م 
�لعبد،  على  بها  �هلل  ينعم  �لتي  �لنعم  جميع 
منها،  يزيده  �أن  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  في�ساأل 
َن  ذَّ َت��اأَ َو�إِْذ  وج��ل:  عز  �هلل  قال  منها  ميده  و�أن 
للنعم  و�ل�سكر  َلأَِزي��َدنَّ��ُك��ْم  �َسَكْرمُتْ  َلِئْن  ��ُك��ْم  َربُّ
�أعظم  �لإ�سلم،  نعمة  �لنعم  و�أعظم  يزيدها، 
�لنعم نعمة �لإ�سلم، ولهذ� ي�سرع للعبد �أن ي�ساأل 
�هلل �سبحانه وتعاىل �أن يثبته عليه، و�أن يزيده 
منه، باأن يحمد �هلل �سبحانه وتعاىل على ذلك، 

�سبحانه  عليه  يثني  و�أن  ي�سكره  و�أن 
وتعاىل. 

�أو  بلء  من  �لنقمة  فجاءة  �أو  �لنقمة  فجاأة 
�سبقه  �إذ�  ما  بخلف  فجاأة  على  ياأتي  م�سيبة 
�سيء باأن مل يكن فجاأة فاإنه يكون �أخف، ورمبا 

كان �سببا يف توبة �لعبد ورجوعه،
�أعظم  من  �أي�سا  وه��ذ�  �سخطك"  "وجميع 
�سخطه  جميع  من  �لعبد  ي�ستعيذ  �أن  �لدعو�ت 
ياأتي  �أن  �سخطه  و�أع��ظ��م  وت��ع��اىل،  �سبحانه 
بع�س  يف  ج���اء  ول��ه��ذ�  �هلل،  ح���رم  م��ا  �ل��ع��ب��د 
وتعاىل  �سبحانه  ر�ساه  �أن  و�لأخبار  �لألفاظ 
يكون يف بع�س �لأعمال �ل�ساحلة، كما يف حديث 

عبد �هلل بن عمرو:
�سخط  يف  و�سخطه  �لو�لد،  ر�سا  يف  �هلل  ر�سا 
�إر�سائه  يف  يجتهد  �أن  �لعبد  على  لكن  �لو�لد 
�إذ�  �ملر�د  �لنا�س،  �أ�سخط  ولو  وتعاىل  �سبحانه 
مع�سية  يف  لي�س  ه��ذ�  �ل�سخط  ك��ان 

�هلل.

�جللل  ذي  �هلل  لوجه  و�لإنفاق  �ل�سدقة  �إن 
َقدر  لها  �لتي  �ل�ساحلة  �لأعمال  ِمن  و�لإك��ر�م 
كبري يف �لإ�سلم، ل �سيما يف �سهر رم�سان �ملبارك؛ 
�لإفطار  و�سهر  �لقر�آن،  و�سهر  �لتقوى،  �سهر  فهو 
�إجابة  و�سهر  �ل�����س��دق��ات،  و�سهر  و�لإط���ع���ام، 
�لدعو�ت، وم�ساعفة �حل�سنات، ورفع �لدرجات، 
ويف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سّنة �لنبوية �أدلة و�فرة 
وُتعلي  وملزمتها،  �ل�سدقة  على  �مل�سلمني  حتث 

من �ساأن عاقبتها.
َنَفَقٍة  ِم��ْن  �أَْن��َف��ْق��ُت��ْم  " َوَم��ا  تعاىل:  �هلل  ق��ال   
امِلنَِي  ِللظَّ َوَما  َيْعَلُمُه   َ �هللَّ َف��اإِنَّ  َنْذٍر  ِمْن  َن��َذْرمُتْ  �أَْو 
�هلل  وق��ال   ،]270 ]�لبقرة:   " اٍر  ْن�سَ �أَ ِم��ْن 
َهاِر  تعاىل: " �لَِّذيَن ُيْنِفُقوَن �أَْمَو�َلُهْم ِباللَّْيِل َو�لنَّ
ِهْم َوَل َخْوٌف  � َوَعَلِنَيًة َفَلُهْم �أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ �ِسرًّ
َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن " ]�لبقرة: 274[، 
ا َدَخُلو� َعَلْيِه َقاُلو� َيا  وقال �هلل �سبحانه: " َفَلمَّ
اَعٍة  ِبِب�سَ َوِجْئَنا  رُّ  �ل�سُّ َو�أَْهَلَنا  َنا  َم�سَّ �ْلَعِزيُز  َها  �أَيُّ
 َ �هللَّ �إِنَّ  َعَلْيَنا  ْق  دَّ َوَت�سَ �ْلَكْيَل  َلَنا  َفاأَْوِف  ُمْزَجاٍة 
وقال   ،]88 " ]يو�سف:  ِقنَي  دِّ �مْلَُت�سَ َيْجِزي 
 َ �هللَّ ُيْقِر�ُس  �لَّ��ِذي  َذ�  َم��ْن   " جلله:  جل  �هلل 
 ُ َو�هللَّ َكِثرَيًة  َعاًفا  �أَ�سْ َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ َح�َسًنا  ا  َقْر�سً
]�لبقرة:   " ُتْرَجُعوَن  َو�إَِلْيِه  َوَيْب�ُسُط  َيْقِب�ُس 

.]245
�أحاديث كثرية تدل على  �لنبوية  �ل�سنة  ويف 
عظم ثو�ب �ل�سدقة؛ فعن عقبة بن عامر ر�سي 
�هلل تعاىل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل 
حتى  �سدقِته  ِظ��لِّ  يف  �م��ِرٍئ  "كلُّ  و�سلم:  عليه 
حه �لألباين، وعن �أبي  ى بني �لنا�ِس"؛ �سحَّ ُيْق�سَ
ر�سول  قال  قال:  عنه  تعاىل  �هلل  ر�سي  هريرة 
�أحٌد  ق  ت�سدَّ "ما  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
�لطيب  �إل  �هلل  يقبُل  ول   - ٍب  طيِّ من  ب�سَدقٍة 
مَترًة  كاَنت  و�إن  بيميِنه،  �لرحمُن  �أخَذها  �إل   -
�جلبل؛  من  �أعظَم  َتكوَن  حتَّى  �لرحمن،  كفِّ  يف 
�لرتمذي  ف�سيَله"؛  �أو  ه  َفُلوَّ �أحُدكم  ي  يربِّ كما 

و�سححه �لألباين.
عمرو  بِن  عقبَة  �لأن�ساري  م�سعود  �أبي  وعن 
ق  بن ثعلبَة ر�سي �هلل تعاىل عنه �أنَّ رجًل ت�سدَّ
بناقٍة خمطومة يف �سبيل �هلل، فقال ر�سول �هلل 
�لقيامِة  ي��وَم  "لياأتنيَّ  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى 
و�سححه  �لن�سائي  خمطومة"؛  ناقٍة  ب�سبِعمائِة 

�لألباين.
وعن حذيفة بن �ليمان ر�سي �هلل تعاىل عنه 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال: 
دخل  بها،  له  ُخِتم  �هلل،  �إل  �إله  ل  قال:  "َمن 
ُخِتم  �هلل  وجه  �بتغاَء  يوًما  �سام  ومن  �جلنة، 
ق ب�سدقٍة �بتغاَء  له به، دخَل �جلنة، وَمن ت�سدَّ
�سححه  �جلنة"؛  دخل  بها،  له  ُخِتم  �هلل  وجه 

�لألباين.
�ل�ساحلات،  �لأعمال  تكر  رم�سان  �سهر  ففي 
وي��ك��ر م��ع��ه��ا ج����ز�ء �لإح�������س���ان، ف��ق��د ق��ال 
 " ْح�َساُن  �ْلإِ لَّ  �إِ ْح�َساِن  �ْلإِ َج��َز�ُء  َهْل   " تعاىل: 

]�لرحمن:60[.
�أعظم  ِمن  �ملبارك  �ل�سهر  هذ�  يف  و�ل�سدقة 
و�ملُحتاجني،  �ل��ف��ق��ر�ء  �إىل  �لإح�����س��ان  �أن����و�ع 
ذوي  م��ن  ب��امل��ع��روف  �أوىل  منهم  و�لأق���رب���ون 

�لأرحام و�جلري�ن و�ملعارف.
�أكمل  على  �ل�سدقة  ي��وؤدي  �أن  للم�سلم  بد  ل 
بالتلميح  �سو�ء  غريه،  م�ساعر  ي��وؤذي  فل  وجه، 
و�مل�سلم  �لتذكرة،  �أو  بالإ�سارة  �أو  �لت�سريح،  �أو 
�ملح�سن ل يبطل �سدقاته، بل يتذكر ف�سل �هلل 
�أح�سن  كما  �لنا�س  �إىل  وُيح�سن  عليه،  �سبحانه 
 " تعاىل:  �هلل  ق��ال  جميعا؛  �إلينا  تعاىل  �هلل 
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طالب، رواد مواقع التوا�سل االإجتماعي 
املتكررة  االإنــقــطــاعــات  عــن  بتعوي�سهم 
موقع  اإىل  الدخول  لتعذرهم  لالأنرتنت، 
وهي  جمعة،  ــوم  ي كــل  مــع  الفاي�سبوك 
الكثري  اأمدها ح�سب  التي طال  الو�سعية 
املعنية  اجلهات  جلوء  م�ستنكرين  منهم، 
اإىل هذه الطريقة التي تثري يف كل مرة 

اإنتقادات وا�سعة. 
العامل  عــن  الن�سطاء،فعزلهم  وح�سب 
يطاق،  ال  الــذي  بالو�سع  بــات  اخلارجي 
على  طــويــل  اأمـــد  منذ  تــعــودوا  اأن  بعد 
لالأنرتنت،  املتكررة  االإنقطاعات  م�سل�سل 
خدماتها  وم�ستوى  التدفق  نق�ص  رغــم 
لتطلعاتهم  تــرقــى  ال  الــتــي  الــرديــئــة 
يف  قطعها  بدل  حت�سينها  اإىل  وحاجتهم 
اإ�ستخداماتهم  على  يوؤثر  مما  مــرة،  كل 

ذلك  واأن  ال�سيما  العنكبوتية  لل�سبكة 
حيث  االأ�سبوعية  العطل  ــام  واأي تزامن 
تزداد احلاجة اإليها بالن�سبة املتمدر�سني 

وغريهم. 
و�سكل هذا امل�سكل العوي�ص الذي ي�سهده 
حمل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد 
املتكررة  نداءاتهم  رغــم  م�ستمر  تذمر 
البطيئة  التدفق  لقدرة  حلول  باإيجاد 
ما  وهو  بال�سلحفاة،  تعرف  باتت  والتي 
يتداوله الن�سطاء عرب ال�سور التي تعرب 
عن حقيقة هذه اخلدمة، والتي اأ�سبحت 
اأن  تنعدم حتى يف الواليات الكربى بعد 
القاطنون  توفرها  عــدم  من  يعاين  كــان 
من  ذلــك  ميعنهم  مــا  النائية،  باملناطق 
هذه  مــزايــا  مــن  واالإ�ــســتــفــادة  التوا�سل 
على  احل�سي�ص  يف  باتت  التي  اخلدمة 

بات  الذي  الوقت  يف  الكثريين،  قول  حد 
االأنرتنت  قطع  من  ي�ستهزاأ  البع�ص  فيه 
الغ�ص  ملنع  البكالوريا  اإمتحانات  اأيـــام 
االإمتحانات  واملخاوف من ت�سريب مناذج 
م�سالح  على  ذلك  تاأثري  من  الرغم  على 
يف  تعتمد  الــتــي  املوؤ�س�سات  مــن  الكثري 
باتت  التي  اخلدمة  هــذه  على  االأ�سا�ص 

اأكرث من �سرورية.
هذا وا�ستنكر ن�سطاء عرب مواقع التوا�سل 
ال�سبكة،  يف  ــذب  ــذب ــت ال ــي  ــاع ــم ــت االإج
من  زادت  كونها  حت�سينها  على  م�سددين 
مع  مقارنة  االأخـــرية،  ــة  االآون يف  حدتها 
ما  البلدان،  من  عدد  يف  العايل  التدفق 
التدابري  اإتخاذ كافة  ي�ستدعي بح�سبهم 
ياأملون  خدمات  تقدمي  ل�سمان  الالزمة 

حت�سينها مع الوقت. 

انقطاع الأنرتنت حمل انتقادالفاي�سبوكيني 
ومطالب بالتعوي�س عن �سوء اخلدمات 

فاي�سبوكيات

تــكاد ال تخلــو املوائــد اجلزائريــة خالل ال�ســهر 
الف�ســيل مــن طبــق "�ســربة الفريــك" خا�ســة يف 
اأم  مناطــق ال�ســرق كواليــة باتنــة، ق�ســنطينة، 
البواقــي و�ســوق اهرا�ــص وغريهــا، ف�ســال على اأن 
طريقتــه يف التح�ســري حتتــاج اإىل مهــارة واي�ســا 
خــربة فــاأي خلــل اأو تغري ب�ســيط �ســيفقد الطبق 

مذاقه.
ويتــم حت�ســري "�ســربة الفريــك" يف طنجرة ومن 
امل�ستح�سن ان تكون ثقيلة اأو م�سنوعة من الفخار، 
ل�ســمان املذاق اجليد "لل�ســربة" كمــا يتطلب هذا 
الطبــق التقليــدي اللحــم، بحيــث يح�ســر بلحــم 
اخلروف اأما الذي يح�سر بالدجاج او حلم العجل 
�ســنجد هنــاك اإختالفــا كبــريا يف املــذاق ويفقــد 
نكهتــه احلقيقــة، ومن �ســمن اخلطــوات التي يتم 
خــالل طهي هذه ال�ســربة قلــي اللحم مع الب�ســل 
ثم ن�ســيف التوابل وحبــة طماطم مرحية جيدا 
وقليــل مــن ف�ســو�ص الثــوم ونــرتك جميــع تلــك 
املكونــات تقلــى على نار هادئة كــون هذه اخلطوة 
مهمــة وكلمــا اخذ وقت اأكرب يف القلــي كان الطبق 
لذيــذا، بعدهــا ن�ســيف الفلفــل احلــار االأخ�ســر 
والدب�ســة وبعــد اأن تتقلــى جميــع املكونــات نغمر 
الطنجــرة باملاء للحــد الذي ي�ســمح بطهي اللحم 
جيــدا وهنــا تاأتــي مرحلــة اإ�ســافة الفريك وهي 
مرحلــة مهمة اي�ســا فهناك الكثــريات ممن يقمن 
باإ�ســافة الفريك مبا�سرة بعد غليان املاء وهناك 

من ي�سيف الفريك بعد اأن ين�سج اللحم. 
وعندمــا ين�سج هذا اللحم ون�سيف الفريك ويعقد 
او كمــا يعرف حمليا ب"يخثــار" نفتح فلفل اأخ�سر 
ون�سيــف القليــل مــن الدب�سة ليقدم خــالل ال�سهر 
الف�سيــل اإىل جانــب حبــات مــن البــوراك. وجند 
االأ�ســرة اجلزائرية خالل هــذه املنا�سبة حتر�ص 
على ح�سور هذا الطبق املميز على مائدة االإفطار، 

وال يكــاد يخلو بيت من البيوت من رائحته الزكية 
التــي باإمكانك اأن ت�ستم رائحتها يف ال�سوارع، ولعل 
ذلــك ما مييــز ال�سهــر الف�سيل منــذ بدايــة اأيامه 
االأوىل، كمــا يف�سل ال�سائمون تنــاول هذا الطبق 
ب"ك�سرة اخلمرية"اأو "خبز الدار"، حتى يتلذذون 
بطعم هذا االأخري، الــذي يعرف اإقباال كبريا على 
اقتنــاء مكوناته قبل دخول هــذه املنا�سبة، حيث 
تتزاحــم ربــات البيــوت علــى �ســراء اأجــود اأنواع 
الفريــك والتوابــل حتــى يبدعــن يف �سنــع طبــق 
"�سربة الفريك" الذي ال زال منذ �سنوات حمافظا 

على مكانته �سمن مائدة اإفطار اجلزائريني.

ملي�ء بن ال�سريف املكلفة ب�لإعالم مبديرية الرتبية بب�تنة لالأورا�ض نيوز:

ي��سني عالم اإم�م م�سجد ابي ذر الغف�ري ب�س�س�ر

ريحة رم�سان يف "�سربة فريك" الطبق 
اليومي للجزائريني

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

العمل  اأجواء  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  تختلف 
�سائر  عن  باتنة  والية  يف  الرتبية  مبديرية 
للمكلفة  بالن�سبة  العمل  فطبيعة  ـــام،  االأي
تفر�ص  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  بــاالإعــالم 
التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بني  التنقل  عليها 
البعد  وتوطني  لربط  ثرية  برامج  �سطرت 
تنظيم  خــالل  من  التالميذ  لــدى  الــروحــاين 
ــاء  الذك تــطــوع  وحــمــالت  دينية  م�سابقات 
وت�سف  نفو�سهم.  يف  ال�سهر  هــذا  روحانية 
ملياء  الرتبية  مديرية  لدى  باالإعالم  املكلفة 
الزمنية  �سهررم�سان،بالقطعة  ال�سريف،  بن 
فهو  ال�سنة  فــرتات  اأهــم  بل  قدا�سة،  االأكــرث 
الروحانية،  ــب  ــوان اجل مــن  الــعــديــد  يجمع 
املجتمعية، النف�سية، بالن�سبة لها هو خال�سة 
من التجارب النقية التي ت�ستوعبها 30 يوما، 
بها  واالرتــقــاء  مراجعتها،  النف�ص،  لتزكية 
�سبل  عن  البحث  اهلل،وبالتايل  من  والتقرب 
هذا التقرب،باالإ�سافةاإىل الطاعات كال�سالة 
اأخالقيات  اإىل  ــراآن  ــق ال وقـــراءة  والتنفل 
العائلة،  مــن  الــتــقــرب  كتعزيز  جمتمعية 
العمل،  يف  التفاين  الــرحــم،  �سلة  وتوطيد 
ياأتي  التي  اخلــري  �سبل  من  وغريها  التطوع 
رم�سان لي�ساعفها، بب�ساطة من يدخل رم�سان 
بخال�سة  �سيخرج  راأيــهــا  يف  متن�سكا  عابدا 
�سخ�سيته  جوانب  كل  على  تنعك�ص  روحانية 
ترتكه  اأن  املفرو�ص  االأثر  هو  وهذا  وحياته 

عبادة ال�سيام على النف�ص.
هذه  ليوميات  ق�سائها  يف  املتحدثة  وجتــد 
االأجر  حت�سيل  على  كبريا  حتديا  املنا�سبة، 
الذ  العمل  من  النية  واإخال�ص  العبادة،  من 
و�سع  اأن  غري  منها،  وا�سعة  م�ساحة  ياأخذ  ي 

اليوم  تق�سيم  لكيفية  وت�سور  م�سبق  برنامج 
املفرو�سة  املتطلبات  كــل  بــني  الــرمــ�ــســاين 
لذلك  ا�ستفادة،  اأكــرب  حت�سيل  يف  �ساعدها 
للتعبد  الــفــجــر  بــعــد  ــا  م فـــرتة  تف�سح  فــهــي 
اأكرث  يف  والتاأمل  والتدبر  والدعاء  والذكر 
بعدها  لتق�سد  ونــقــاء،  �سفاء  اليوم  اأوقـــات 
تزاول  اأيــن  الرتبية،  مبديرية  العمل  مقر 
االأعمال  بني  ما  عملي  برنامج  وفقا  مهامها 
اال�سراف  اأو  االعالمية  والتغطيات  االدارية 
للبيت  بعدها  لتعود  الطلبة،  ترب�سات  على 
للم�ساعدة يف اإعداد الفطور، حيث تعترب هذا 
العديد  يحمل  ملا  جدا،  مقد�سا  تقليدا  االأمر 
منها  لها،  بالن�سبة  املتداخلة  االإيحاءات  من 
العالقات  توطيد  الــطــبــخ،  �سغف  ممــار�ــســة 
االأ�سرية باإعداد االأطباق املحببة، وحت�سيل 
تف�سح  الفطور  وبعد  ال�سائمني،  اإفطار  اأجر 
الوقت لل�سالة والتعبد والتفكر يف كل ما جرى 
وقت  تخ�سي�ص  على  حتر�ص  كما  اليوم،  يف 

لالأ�سدقاء املقربني جدا لتبادل االأحاديث. 
"روحانيته  تقول  ال�سهر  مييز  ما  اأهــم  وعن 
من  بــذرات  االإح�سا�ص  لدرجة  الالمتناهية، 
الهواء،  يف  تتطاير  و�سكينة  وطماأنينة  نور 
وتعد هذه املنا�سبة لتحليل ح�سائل ال�سنوات، 
من مراجعة للذات وتزكية ل�سلوكيات جيدة 
ا�ستكمال  دون  حتول  �سلوكيات  عن  وابتعاد 
ان�سجام ال�سكل النهائي للن�سخة االأ�سيلة من 

ال�سخ�سية التي حتلم باأن تكون عليها. 
هذا وتنح�سر مواهب ملياء بن ال�سريف خالل 
وقت  وتخ�سي�ص  الطبخ،  يف  املنا�سبة  هــذه 
اأ�سبحت  اإذ  املختلفة  التفا�سري  كتب  ملطالعة 
العراقي  الكاتب  يقدمه  ما  بقراءة  �سغوفة 

حممد خري العمري يف فهمه للقراآن من خالل 
والبو�سلة  �سخ�سية  ن�سخة  القراآن  موؤلفيه 
القراءات  اأ�سا�سية يف جممل  القراآنية ككتب 
التي تربجمها خ�سي�سا لهذا ال�سهر، ومتابعة 
اهتماماتها  حتــدد  حــني  يف  دعــويــة،  بــرامــج 
اأن  غــري  التغطيات  بــني  مــا  يــومــي،  بربنامج 
رم�سان خالل املو�سمني االأخريين كان بالن�سبة 
التي  االعالمية  اخلدمات  لتقدمي  جماال  لها 
ت�سجيل  من  مهامها  �سمن  بال�سرورة  لي�ست 
املا�سي  العام  باتنة  باإذاعة  بعد  عن  درو�ــص 

وغري ذلك. 
الرتبية  مبديرية  باالإعالم  املكلفة  وحتر�ص 
االعالم  و�سائل  على  االطــالع  على  بباتنة، 
العمل  يفر�سه  يومي  �سلوك  فهو  املختلفة، 
اأنـــه �سغف  بــاالإ�ــســافــة اىل  ــه،  ــزاول ت الـــذي 
من  مايدور  بكل  اطالع  على  البقاء  ب�سرورة 

حولها يف امليادين املختلفة. 
العادات  بع�ص  ال�سريف  بن  ملياء  وتثمن  هذا 
مطاعم  منها  الف�سيل  ال�سهر  متــيــز  الــتــي 
عمليات  تنظيم  اىل  بــاالإ�ــســافــة  الــرحــمــة 
اإعتبار  املختلفة،على  املــجــاالت  يف  التطوع 
موا�سم  يف  بتكافله  معروف  الباتني  املجتمع 
ال�سلوكيات  بع�ص  ت�ستهجن  حني  يف  اخلــري، 
وال�سرب  االأكل  وعر�ص  باال�سعار،  كامل�ساربة 
واالأواين واالك�س�سوارات الرم�سانية املتداولة 
على مواقع التوا�سل االجتماعي التي تعتقد 
واختزلته  ال�سهر،  روحانية  على  اأثرت  باأنها 
انحطاط  على  تدل  ا�ستهالكية  �سلوكيات  يف 
يف  ال�سيام  ت�سريع  من  الغر�ص  فهم  م�ستوى 
وتزكيتها  النف�ص  �سبط  وهــو  ال�سهر  هــذا 

والرقي بها. 

�أطباق رم�ضانية 

العبادة  من  الأجر  لتح�سيل  حتدي  "رم�سان 
والتطوع عادة تطبع هذا ال�سهر"

اليــوم موعد توزيــع املاء ال�ســروب... كل 
حــي عنــدو برنامــج معــني يرتقبــو بعقل 
م�ســلوب... الو�ســع تغــري علــى مــن قبــل 
نق�ــص كبــري يف االأ�ســلوب... "جــاء املــاء 
نو�ــص تعمــر" �ســعار الغالــب واملغلــوب... 
يــوم  كل  تزيــد  للمــاء  النا�ــص  حاجــة 
وخا�ســة يف �ســهر رم�ســان مــا تقــدر علــى 
تبذيــرو تتــوب... بعد احتجاجــات على 
العط�ص والتذبــذب وخمتلف احلروب... 
االأحيــاء غارقــة يف �ســيول مــن املياه وكل 
ال�ســوارع جتوب.. امل�ســخات �ســغالة ليلة 
نهار والعداد ما هو حم�ســوب... ال�سيدات 
مــا عندهــم ثقافــة تر�ســيد اال�ســتهالك 
العــني  يــوم  منهــم  بالوعــي  الرتخي�ــص 
�ســط  م�ســحوب... حت�ســب روحــك علــى 
البحــر وال يف قلــب واد غ�ســوب... ال مــن 

ينهــى عن املنكر وال من ي�ســحي ال�ســمائر 
وي�ســفي القلوب... الكل ملهوف على املاء 
من �سروق ال�سم�ص اإىل الغروب... وكاأنهم 
يعمرو يف خزان مثقوب... عدينا خمتلف 
اأنــواع العيوب...وت�ســببنا يف جفاف كبري 
يف املنطقــة وقلنــا قــدر ومكتــوب... وكي 
جفــت العيون و�ســامت ف�ســرناها على اأنها 
لعب ملعوب... �سبينا املري وقفلنا الطريق 
ون�ســينا  املطلــوب...  االن�ســغال  ورفعنــا 
االدعــاء  وراء  وجرينــا  االأزمــة  �ســبة 
املكذوب... بعد مــا فرغنا املناقب واالآبار 
وقطعنــا اجليــوب... حتى وحنا �ســاميني 
مــا قدرنا نغلبــو هذا ال�ســلوكات يل خلفت 
فينا العيوب... ومع �ســهر رم�ســان زدنا يف 
ن�ســبة تبذيــر املياه واأ�ســرفنا ب�ســكل غري 

حم�سوب.
وبعد مدة قليلة يا حلباب ...وعلى هام�ص 
طــل  وح�ســاب...   واإح�ســاءات  درا�ســات 

علينــا وزيــر امليــاه وقفل يف وجهنــا األف 
باب... وهو يوؤكد بلي الو�ســع ما يعجب�ص 
والدولة يف ا�ســتغراب... ثــروة املياه فلي 
بالدي الغنية باتت تهدد باالن�ســحاب... 
ويل  املعتمــدة  اال�ســرتاتيجيات  رغــم 
ميــاه  ا�ســتعملنا  ال�ســراب...  مــع  راحــت 
ال�ســدود وحفرنا اآبار وتخطينا امل�ســاريع 
و�ســدينا  امل�ســتحيل  عملنــا  ال�ســعاب... 
احليــل يف الذهــاب واالإيــاب... خ�س�ســنا 
اأغلفة مالية ثقيلة و�ســلحنا ال�ســبكة يل 
طالهــا اخلراب... فتحنا ملوؤ�س�ســات توزيع 
امليــاه األف باب وبــاب... حتى العقل تعب 
والرا�ــص �ســاب... وما قدرنا نتخل�ســو من 
ظاهرة االإ�ســراف يل اأفقدتنا ال�سواب... 
تقبــل  عــادت  ومــا  الــدم  يف  تغلغلــت 
ا�ستطباب... ح�سرت فيها اللهفة والوعي 
ودع وغاب... وبالتايل راح نب�ســروكم بان 

االأبواب". على  "اجلفاف 

�سل�سلة رم�سان �سهر اللهفة والق�سيان...

اجلفاف على االأبواب

اإعالميون يف املطبخ

َعلَيَّ دع�����������اء فيِه  ْيطاِن  ِلل�شَّ َتَعْل  َدليالً، وال  َمر�شاتَك  اإىل  فيِه  اْجَعْل يل  األّلُهمَّ 
الطالبنَي. َحوائج  َي  قا�شِ يا  َوَمقيالً،  َمْنِزالً  يل  اجَلنََّة  َواْجَعِل  �َشبيالً، 

وا باالن�سراف  �سعد نا�ص ليلة مل�ساهدة هالل ال�سوم، لكنهم مل يروه، فلما همُّ

ر اأُمَك باجلوع امل�سني.. �ساهده �سبي واأر�سدهم اإليه فقال له اأحدهم: ب�سِّ

با�شم الله بديت.. وعلى النبي 

�شليت.. وعلى اأ�شحاب االأ�شماء 

اأيل تبداأ بالظاء هذيالبوقالة نويت...

)حمب�س منقو�س، مربي على 

الف�شو�س، ما يحمل الهانا، اأ�شرب يا 

خاطري حتى يفرج موالنا..( 
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

من  عــالم،  م�سعود  بن  خمي�سي  بن  يا�سني 
عائلة  من   1984 �سنة  12اأفريل  مواليد 
كان فيهم علماء در�سوا يف االأزهر والزيتونة 
والتف�سري  واللغة  الفقه  يف  علماء  فكانوا 
هذه  وا�ستهرت  واحلكمة،  الطب  يف  وحتى 
وحب  اأخــالقــهــا  وح�سن  بعلمها  العائلة 
متدينة  �سريفة  عائلة  فهي  لها  النا�ص 
من  النا�ص  يتناوله  عما  البعد  كل  بعيدة 
الكا�سدة، وقد  والعوائد  الفا�سدة  االأخالق 
در�ص ابوه يف كتاتيب القراآن فتعلم وحفظ 
املدر�سة  يف  ودر�ص  القراآن  من  ي�سريا  �سيئا 
االإبتدائية علي كايف قرية مزين ثم توقف 
يف  وم�سقتها  احلياة  لظروف  الدرا�سة  عن 
ويكتب  يقراأ  وهو  املا�سي  القرن  �ستينيات 
جيدا، وهو اأول من علمه الكتابة والقراءة 
منذ فجر حياته فكانت قاعدته االأوىل يف 

الكتابة والقراءة من عند والده.
اخلام�سة  �سن  يف  وال�سنة  القراآن  تعلم  بداأ 
يف  ودر�سوا  باملنطقة،  امل�سايخ  اأحد  يد  على 
القرية  اأعيان  اأحــد  به  تطوع  قدمي  بيت 
وكان هذا اجلامع يفتقد اإىل اأدنى مقومات 
احلياة ال كهرباء وال غاز ومفر�ص باحل�سري 
ــقــدمي املــ�ــســنــوع مــن احلــلــفــة ومـــع ذلك  ال
وال  التقهر  وعزمية  همة  يف  الطلبة  جتد 
�سلى  نبيه  و�سنة  اهلل  لكتاب  حفظا  تك�سر 
االأوىل  ال�سنة  وا�ستقبل  و�سلم،  عليه  اهلل 
والــقــراءة  الكتابة  يعرف  وهــو  ابــتــدائــي 
جيدا ودر�ص املرحلة االإبتدائية يف مدر�سة 
اأحمد بقرية تاغيت وكانت درا�سته  حميو 
الكتاب،  يف  بالدرا�سة  مقرونة  املدر�سة  يف 
ال�سبح  �سالة  بعد  النهار  اأول  يدر�ص  كان 
والكتابة  القراآن  لتعلم  امل�سجد  يف  مبا�سرة 
اإىل  بعدها  ويعود  املدر�سة  اإىل  يذهب  ثم 
الكتاب وهكذا ويف امل�ساء يف البيت يعيد ما 
حيث  مراجعة،  واجلامع  املدر�سة  يف  قــراأه 
ام�سى �سنوات االإبتدائي ال�ست بني اجلامع 

واملدر�سة فحفظ اأكرث من ربع القراآن وكانت 
كل  ويف  الف�سول  كل  يف  قراآنا  كلها  حياته 
الظروف واالحوال، وانقطع عن الدرا�سة يف 
اجلامع يف مرحلة املتو�سط ب�سبب الظروف، 
روحها  فقد  الأنـــه  الــدرا�ــســة  عــن  لينقطع 
بعد  حياته  فتنغ�ست  القراآن  وهو  واأ�سلها 
حفظا  حفظه  الذي  القراآن  عن  انقطاعه 
باملدر�سة  ال�سريعة  علوم  مبادئ  مع  كامال 
حيث  بباتنة،  العتيق  للم�سجد  القراآنية 
كانت ثالث �سنوات كافية حلفظ كتاب اهلل 
كاالأجروية  ال�سرعية  العلوم  متون  وبع�ص 
الــفــرائــ�ــص،  يف  ــيــة  ــرحــب وال ــو،  ــح ــن ال يف 
التجويد  يف  االأطــفــال  وحتفة  واجلــزريــة 
اجتاز  ثم  وغريها،  الفقه  يف  عا�سر  وابــن 
البكالوريا فلم ينجح فيها الأنه كان  �سهادة 
وجتويدا  حفظا  القراآن  اإتقان  يف  منهمكا 
 2006 �سنة  القراآنية  املدر�سة  من  وتخرج 
حافظا لكتاب اهلل ومبادئ علوم ال�سريعة، 
للدخول  الوطنية  امل�سابقة  يف  و�ــســارك 

تكوين  يف  املتخ�س�ص  االإ�ــســالمــي  للمعهد 
الناجحني يف  اأول  فكان  الدينية  االإطارات 

ق�سم اأئمة خطباء وذلك �سنة 2008.
من  جديدة  مرحلة  وبــداأ  املعهد  اإىل  دخل 
وكان  والعلوم  املتون  وحفظ  العلم  طلب 
اأ�سول   – مثل  العلوم  اأ�سول  على  الرتكيز 
الفقه، اللغة العربية، اأ�سول التف�سري، علوم 
اأي�سا  فكانت  وغريها،  والعقيدة  احلديث 
هذه املرحلة من اأح�سن املراحل التي حفظ 
فيها بع�ص املتون مثل املقدمة االأجرومية، 
األفية  الندي وبالل�سدي البن ه�سام،  قطر 
واللغة،  النحو  يف  كلها  وهـــذه  مــالــك،  بــن 
االأ�سول الثالثة، القواعد االأربعة – ك�سف 
،العقيدة  الوا�سطية  العقيدة  ال�سبهات، 
من  وغــريهــا  التوحيد  كتاب  الطحاوية، 
اإمــام  وعمل   2012 �سنة  تخرج  الكتب، 
قرية  م�سجد  غرار  على  امل�ساجد  مبختلف 
تربدقة ببلدية �س�سار وهو االآن اإمام م�سجد 

ابي ذر الغفاري ملدينة �س�سار. 

م�سرية حافلة يف حفظ القراآن وتعلم الفقه 
والتف�سري وخمتلف العلوم ال�سالمية 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 

هذه فوائد 
"القرنون" للحامل 

وجنينها
من  نوع  "اخلر�سوف"،  "القرنون" اأو 

اأنواع اخل�سروات اوراقه �سائكة 
من اخلارج وال توؤكلبينما االأوراق 

الداخلية هي التي توؤكلولها فوائد 
عديدة خا�سة بالن�سبة للمراأة 

احلامل واجلنني.
خاللتجديد خالياه بف�سل احتوائه حيث يقوم بتنظيم وظائف الكبد من القرنون له فوائد عديدة للكبد، 

على مادة ال�سينارين كما اأنه مدر 
البول مما ي�ساعد يف طرد ال�سموم 
من اجل�سموحت�سني عملية اله�سم 

ومعاجلة االنتفاخ.
عظام اجلنينويحتوياأي�سا على عن�سر باملئة من الكال�سيوم ال�سروري لبناء اأي�سا، كما يوفر للج�سم حوايل 55 االأطراف عرب اجل�سم واإىل اجلنني اأجل نقل االأوك�سجني من الرئتني اإىل احلديد الذي يعترب�سروريا جدا من كما يحتوي على ن�سبة عالية من 

اجل�سم و�سبط ال�سغط الدموي لذي البوتا�سيوم لتنظيم ال�سوائل داخل 
ي�ساحب فرتة احلمل.

حفيظة. ب

حفيظة. ب



�سميحة. ع

معاوية .�س

طالب، رواد مواقع التوا�سل االإجتماعي 
املتكررة  االإنــقــطــاعــات  عــن  بتعوي�سهم 
موقع  اإىل  الدخول  لتعذرهم  لالأنرتنت، 
وهي  جمعة،  ــوم  ي كــل  مــع  الفاي�سبوك 
الكثري  اأمدها ح�سب  التي طال  الو�سعية 
املعنية  اجلهات  جلوء  م�ستنكرين  منهم، 
اإىل هذه الطريقة التي تثري يف كل مرة 

اإنتقادات وا�سعة. 
العامل  عــن  الن�سطاء،فعزلهم  وح�سب 
يطاق،  ال  الــذي  بالو�سع  بــات  اخلارجي 
على  طــويــل  اأمـــد  منذ  تــعــودوا  اأن  بعد 
لالأنرتنت،  املتكررة  االإنقطاعات  م�سل�سل 
خدماتها  وم�ستوى  التدفق  نق�ص  رغــم 
لتطلعاتهم  تــرقــى  ال  الــتــي  الــرديــئــة 
يف  قطعها  بدل  حت�سينها  اإىل  وحاجتهم 
اإ�ستخداماتهم  على  يوؤثر  مما  مــرة،  كل 

ذلك  واأن  ال�سيما  العنكبوتية  لل�سبكة 
حيث  االأ�سبوعية  العطل  ــام  واأي تزامن 
تزداد احلاجة اإليها بالن�سبة املتمدر�سني 

وغريهم. 
و�سكل هذا امل�سكل العوي�ص الذي ي�سهده 
حمل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد 
املتكررة  نداءاتهم  رغــم  م�ستمر  تذمر 
البطيئة  التدفق  لقدرة  حلول  باإيجاد 
ما  وهو  بال�سلحفاة،  تعرف  باتت  والتي 
يتداوله الن�سطاء عرب ال�سور التي تعرب 
عن حقيقة هذه اخلدمة، والتي اأ�سبحت 
اأن  تنعدم حتى يف الواليات الكربى بعد 
القاطنون  توفرها  عــدم  من  يعاين  كــان 
من  ذلــك  ميعنهم  مــا  النائية،  باملناطق 
هذه  مــزايــا  مــن  واالإ�ــســتــفــادة  التوا�سل 
على  احل�سي�ص  يف  باتت  التي  اخلدمة 

بات  الذي  الوقت  يف  الكثريين،  قول  حد 
االأنرتنت  قطع  من  ي�ستهزاأ  البع�ص  فيه 
الغ�ص  ملنع  البكالوريا  اإمتحانات  اأيـــام 
االإمتحانات  واملخاوف من ت�سريب مناذج 
م�سالح  على  ذلك  تاأثري  من  الرغم  على 
يف  تعتمد  الــتــي  املوؤ�س�سات  مــن  الكثري 
باتت  التي  اخلدمة  هــذه  على  االأ�سا�ص 

اأكرث من �سرورية.
هذا وا�ستنكر ن�سطاء عرب مواقع التوا�سل 
ال�سبكة،  يف  ــذب  ــذب ــت ال ــي  ــاع ــم ــت االإج
من  زادت  كونها  حت�سينها  على  م�سددين 
مع  مقارنة  االأخـــرية،  ــة  االآون يف  حدتها 
ما  البلدان،  من  عدد  يف  العايل  التدفق 
التدابري  اإتخاذ كافة  ي�ستدعي بح�سبهم 
ياأملون  خدمات  تقدمي  ل�سمان  الالزمة 

حت�سينها مع الوقت. 

انقطاع الأنرتنت حمل انتقادالفاي�سبوكيني 
ومطالب بالتعوي�س عن �سوء اخلدمات 

فاي�سبوكيات

تــكاد ال تخلــو املوائــد اجلزائريــة خالل ال�ســهر 
الف�ســيل مــن طبــق "�ســربة الفريــك" خا�ســة يف 
اأم  مناطــق ال�ســرق كواليــة باتنــة، ق�ســنطينة، 
البواقــي و�ســوق اهرا�ــص وغريهــا، ف�ســال على اأن 
طريقتــه يف التح�ســري حتتــاج اإىل مهــارة واي�ســا 
خــربة فــاأي خلــل اأو تغري ب�ســيط �ســيفقد الطبق 

مذاقه.
ويتــم حت�ســري "�ســربة الفريــك" يف طنجرة ومن 
امل�ستح�سن ان تكون ثقيلة اأو م�سنوعة من الفخار، 
ل�ســمان املذاق اجليد "لل�ســربة" كمــا يتطلب هذا 
الطبــق التقليــدي اللحــم، بحيــث يح�ســر بلحــم 
اخلروف اأما الذي يح�سر بالدجاج او حلم العجل 
�ســنجد هنــاك اإختالفــا كبــريا يف املــذاق ويفقــد 
نكهتــه احلقيقــة، ومن �ســمن اخلطــوات التي يتم 
خــالل طهي هذه ال�ســربة قلــي اللحم مع الب�ســل 
ثم ن�ســيف التوابل وحبــة طماطم مرحية جيدا 
وقليــل مــن ف�ســو�ص الثــوم ونــرتك جميــع تلــك 
املكونــات تقلــى على نار هادئة كــون هذه اخلطوة 
مهمــة وكلمــا اخذ وقت اأكرب يف القلــي كان الطبق 
لذيــذا، بعدهــا ن�ســيف الفلفــل احلــار االأخ�ســر 
والدب�ســة وبعــد اأن تتقلــى جميــع املكونــات نغمر 
الطنجــرة باملاء للحــد الذي ي�ســمح بطهي اللحم 
جيــدا وهنــا تاأتــي مرحلــة اإ�ســافة الفريك وهي 
مرحلــة مهمة اي�ســا فهناك الكثــريات ممن يقمن 
باإ�ســافة الفريك مبا�سرة بعد غليان املاء وهناك 

من ي�سيف الفريك بعد اأن ين�سج اللحم. 
وعندمــا ين�سج هذا اللحم ون�سيف الفريك ويعقد 
او كمــا يعرف حمليا ب"يخثــار" نفتح فلفل اأخ�سر 
ون�سيــف القليــل مــن الدب�سة ليقدم خــالل ال�سهر 
الف�سيــل اإىل جانــب حبــات مــن البــوراك. وجند 
االأ�ســرة اجلزائرية خالل هــذه املنا�سبة حتر�ص 
على ح�سور هذا الطبق املميز على مائدة االإفطار، 

وال يكــاد يخلو بيت من البيوت من رائحته الزكية 
التــي باإمكانك اأن ت�ستم رائحتها يف ال�سوارع، ولعل 
ذلــك ما مييــز ال�سهــر الف�سيل منــذ بدايــة اأيامه 
االأوىل، كمــا يف�سل ال�سائمون تنــاول هذا الطبق 
ب"ك�سرة اخلمرية"اأو "خبز الدار"، حتى يتلذذون 
بطعم هذا االأخري، الــذي يعرف اإقباال كبريا على 
اقتنــاء مكوناته قبل دخول هــذه املنا�سبة، حيث 
تتزاحــم ربــات البيــوت علــى �ســراء اأجــود اأنواع 
الفريــك والتوابــل حتــى يبدعــن يف �سنــع طبــق 
"�سربة الفريك" الذي ال زال منذ �سنوات حمافظا 

على مكانته �سمن مائدة اإفطار اجلزائريني.

ملي�ء بن ال�سريف املكلفة ب�لإعالم مبديرية الرتبية بب�تنة لالأورا�ض نيوز:

ي��سني عالم اإم�م م�سجد ابي ذر الغف�ري ب�س�س�ر

ريحة رم�سان يف "�سربة فريك" الطبق 
اليومي للجزائريني

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

العمل  اأجواء  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  تختلف 
�سائر  عن  باتنة  والية  يف  الرتبية  مبديرية 
للمكلفة  بالن�سبة  العمل  فطبيعة  ـــام،  االأي
تفر�ص  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  بــاالإعــالم 
التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بني  التنقل  عليها 
البعد  وتوطني  لربط  ثرية  برامج  �سطرت 
تنظيم  خــالل  من  التالميذ  لــدى  الــروحــاين 
ــاء  الذك تــطــوع  وحــمــالت  دينية  م�سابقات 
وت�سف  نفو�سهم.  يف  ال�سهر  هــذا  روحانية 
ملياء  الرتبية  مديرية  لدى  باالإعالم  املكلفة 
الزمنية  �سهررم�سان،بالقطعة  ال�سريف،  بن 
فهو  ال�سنة  فــرتات  اأهــم  بل  قدا�سة،  االأكــرث 
الروحانية،  ــب  ــوان اجل مــن  الــعــديــد  يجمع 
املجتمعية، النف�سية، بالن�سبة لها هو خال�سة 
من التجارب النقية التي ت�ستوعبها 30 يوما، 
بها  واالرتــقــاء  مراجعتها،  النف�ص،  لتزكية 
�سبل  عن  البحث  اهلل،وبالتايل  من  والتقرب 
هذا التقرب،باالإ�سافةاإىل الطاعات كال�سالة 
اأخالقيات  اإىل  ــراآن  ــق ال وقـــراءة  والتنفل 
العائلة،  مــن  الــتــقــرب  كتعزيز  جمتمعية 
العمل،  يف  التفاين  الــرحــم،  �سلة  وتوطيد 
ياأتي  التي  اخلــري  �سبل  من  وغريها  التطوع 
رم�سان لي�ساعفها، بب�ساطة من يدخل رم�سان 
بخال�سة  �سيخرج  راأيــهــا  يف  متن�سكا  عابدا 
�سخ�سيته  جوانب  كل  على  تنعك�ص  روحانية 
ترتكه  اأن  املفرو�ص  االأثر  هو  وهذا  وحياته 

عبادة ال�سيام على النف�ص.
هذه  ليوميات  ق�سائها  يف  املتحدثة  وجتــد 
االأجر  حت�سيل  على  كبريا  حتديا  املنا�سبة، 
الذ  العمل  من  النية  واإخال�ص  العبادة،  من 
و�سع  اأن  غري  منها،  وا�سعة  م�ساحة  ياأخذ  ي 

اليوم  تق�سيم  لكيفية  وت�سور  م�سبق  برنامج 
املفرو�سة  املتطلبات  كــل  بــني  الــرمــ�ــســاين 
لذلك  ا�ستفادة،  اأكــرب  حت�سيل  يف  �ساعدها 
للتعبد  الــفــجــر  بــعــد  ــا  م فـــرتة  تف�سح  فــهــي 
اأكرث  يف  والتاأمل  والتدبر  والدعاء  والذكر 
بعدها  لتق�سد  ونــقــاء،  �سفاء  اليوم  اأوقـــات 
تزاول  اأيــن  الرتبية،  مبديرية  العمل  مقر 
االأعمال  بني  ما  عملي  برنامج  وفقا  مهامها 
اال�سراف  اأو  االعالمية  والتغطيات  االدارية 
للبيت  بعدها  لتعود  الطلبة،  ترب�سات  على 
للم�ساعدة يف اإعداد الفطور، حيث تعترب هذا 
العديد  يحمل  ملا  جدا،  مقد�سا  تقليدا  االأمر 
منها  لها،  بالن�سبة  املتداخلة  االإيحاءات  من 
العالقات  توطيد  الــطــبــخ،  �سغف  ممــار�ــســة 
االأ�سرية باإعداد االأطباق املحببة، وحت�سيل 
تف�سح  الفطور  وبعد  ال�سائمني،  اإفطار  اأجر 
الوقت لل�سالة والتعبد والتفكر يف كل ما جرى 
وقت  تخ�سي�ص  على  حتر�ص  كما  اليوم،  يف 

لالأ�سدقاء املقربني جدا لتبادل االأحاديث. 
"روحانيته  تقول  ال�سهر  مييز  ما  اأهــم  وعن 
من  بــذرات  االإح�سا�ص  لدرجة  الالمتناهية، 
الهواء،  يف  تتطاير  و�سكينة  وطماأنينة  نور 
وتعد هذه املنا�سبة لتحليل ح�سائل ال�سنوات، 
من مراجعة للذات وتزكية ل�سلوكيات جيدة 
ا�ستكمال  دون  حتول  �سلوكيات  عن  وابتعاد 
ان�سجام ال�سكل النهائي للن�سخة االأ�سيلة من 

ال�سخ�سية التي حتلم باأن تكون عليها. 
هذا وتنح�سر مواهب ملياء بن ال�سريف خالل 
وقت  وتخ�سي�ص  الطبخ،  يف  املنا�سبة  هــذه 
اأ�سبحت  اإذ  املختلفة  التفا�سري  كتب  ملطالعة 
العراقي  الكاتب  يقدمه  ما  بقراءة  �سغوفة 

حممد خري العمري يف فهمه للقراآن من خالل 
والبو�سلة  �سخ�سية  ن�سخة  القراآن  موؤلفيه 
القراءات  اأ�سا�سية يف جممل  القراآنية ككتب 
التي تربجمها خ�سي�سا لهذا ال�سهر، ومتابعة 
اهتماماتها  حتــدد  حــني  يف  دعــويــة،  بــرامــج 
اأن  غــري  التغطيات  بــني  مــا  يــومــي،  بربنامج 
رم�سان خالل املو�سمني االأخريين كان بالن�سبة 
التي  االعالمية  اخلدمات  لتقدمي  جماال  لها 
ت�سجيل  من  مهامها  �سمن  بال�سرورة  لي�ست 
املا�سي  العام  باتنة  باإذاعة  بعد  عن  درو�ــص 

وغري ذلك. 
الرتبية  مبديرية  باالإعالم  املكلفة  وحتر�ص 
االعالم  و�سائل  على  االطــالع  على  بباتنة، 
العمل  يفر�سه  يومي  �سلوك  فهو  املختلفة، 
اأنـــه �سغف  بــاالإ�ــســافــة اىل  ــه،  ــزاول ت الـــذي 
من  مايدور  بكل  اطالع  على  البقاء  ب�سرورة 

حولها يف امليادين املختلفة. 
العادات  بع�ص  ال�سريف  بن  ملياء  وتثمن  هذا 
مطاعم  منها  الف�سيل  ال�سهر  متــيــز  الــتــي 
عمليات  تنظيم  اىل  بــاالإ�ــســافــة  الــرحــمــة 
اإعتبار  املختلفة،على  املــجــاالت  يف  التطوع 
موا�سم  يف  بتكافله  معروف  الباتني  املجتمع 
ال�سلوكيات  بع�ص  ت�ستهجن  حني  يف  اخلــري، 
وال�سرب  االأكل  وعر�ص  باال�سعار،  كامل�ساربة 
واالأواين واالك�س�سوارات الرم�سانية املتداولة 
على مواقع التوا�سل االجتماعي التي تعتقد 
واختزلته  ال�سهر،  روحانية  على  اأثرت  باأنها 
انحطاط  على  تدل  ا�ستهالكية  �سلوكيات  يف 
يف  ال�سيام  ت�سريع  من  الغر�ص  فهم  م�ستوى 
وتزكيتها  النف�ص  �سبط  وهــو  ال�سهر  هــذا 

والرقي بها. 

�أطباق رم�ضانية 

العبادة  من  الأجر  لتح�سيل  حتدي  "رم�سان 
والتطوع عادة تطبع هذا ال�سهر"

اليــوم موعد توزيــع املاء ال�ســروب... كل 
حــي عنــدو برنامــج معــني يرتقبــو بعقل 
م�ســلوب... الو�ســع تغــري علــى مــن قبــل 
نق�ــص كبــري يف االأ�ســلوب... "جــاء املــاء 
نو�ــص تعمــر" �ســعار الغالــب واملغلــوب... 
يــوم  كل  تزيــد  للمــاء  النا�ــص  حاجــة 
وخا�ســة يف �ســهر رم�ســان مــا تقــدر علــى 
تبذيــرو تتــوب... بعد احتجاجــات على 
العط�ص والتذبــذب وخمتلف احلروب... 
االأحيــاء غارقــة يف �ســيول مــن املياه وكل 
ال�ســوارع جتوب.. امل�ســخات �ســغالة ليلة 
نهار والعداد ما هو حم�ســوب... ال�سيدات 
مــا عندهــم ثقافــة تر�ســيد اال�ســتهالك 
العــني  يــوم  منهــم  بالوعــي  الرتخي�ــص 
�ســط  م�ســحوب... حت�ســب روحــك علــى 
البحــر وال يف قلــب واد غ�ســوب... ال مــن 

ينهــى عن املنكر وال من ي�ســحي ال�ســمائر 
وي�ســفي القلوب... الكل ملهوف على املاء 
من �سروق ال�سم�ص اإىل الغروب... وكاأنهم 
يعمرو يف خزان مثقوب... عدينا خمتلف 
اأنــواع العيوب...وت�ســببنا يف جفاف كبري 
يف املنطقــة وقلنــا قــدر ومكتــوب... وكي 
جفــت العيون و�ســامت ف�ســرناها على اأنها 
لعب ملعوب... �سبينا املري وقفلنا الطريق 
ون�ســينا  املطلــوب...  االن�ســغال  ورفعنــا 
االدعــاء  وراء  وجرينــا  االأزمــة  �ســبة 
املكذوب... بعد مــا فرغنا املناقب واالآبار 
وقطعنــا اجليــوب... حتى وحنا �ســاميني 
مــا قدرنا نغلبــو هذا ال�ســلوكات يل خلفت 
فينا العيوب... ومع �ســهر رم�ســان زدنا يف 
ن�ســبة تبذيــر املياه واأ�ســرفنا ب�ســكل غري 

حم�سوب.
وبعد مدة قليلة يا حلباب ...وعلى هام�ص 
طــل  وح�ســاب...   واإح�ســاءات  درا�ســات 

علينــا وزيــر امليــاه وقفل يف وجهنــا األف 
باب... وهو يوؤكد بلي الو�ســع ما يعجب�ص 
والدولة يف ا�ســتغراب... ثــروة املياه فلي 
بالدي الغنية باتت تهدد باالن�ســحاب... 
ويل  املعتمــدة  اال�ســرتاتيجيات  رغــم 
ميــاه  ا�ســتعملنا  ال�ســراب...  مــع  راحــت 
ال�ســدود وحفرنا اآبار وتخطينا امل�ســاريع 
و�ســدينا  امل�ســتحيل  عملنــا  ال�ســعاب... 
احليــل يف الذهــاب واالإيــاب... خ�س�ســنا 
اأغلفة مالية ثقيلة و�ســلحنا ال�ســبكة يل 
طالهــا اخلراب... فتحنا ملوؤ�س�ســات توزيع 
امليــاه األف باب وبــاب... حتى العقل تعب 
والرا�ــص �ســاب... وما قدرنا نتخل�ســو من 
ظاهرة االإ�ســراف يل اأفقدتنا ال�سواب... 
تقبــل  عــادت  ومــا  الــدم  يف  تغلغلــت 
ا�ستطباب... ح�سرت فيها اللهفة والوعي 
ودع وغاب... وبالتايل راح نب�ســروكم بان 

االأبواب". على  "اجلفاف 

�سل�سلة رم�سان �سهر اللهفة والق�سيان...

اجلفاف على االأبواب

اإعالميون يف املطبخ

َعلَيَّ دع�����������اء فيِه  ْيطاِن  ِلل�شَّ َتَعْل  َدليالً، وال  َمر�شاتَك  اإىل  فيِه  اْجَعْل يل  األّلُهمَّ 
الطالبنَي. َحوائج  َي  قا�شِ يا  َوَمقيالً،  َمْنِزالً  يل  اجَلنََّة  َواْجَعِل  �َشبيالً، 

وا باالن�سراف  �سعد نا�ص ليلة مل�ساهدة هالل ال�سوم، لكنهم مل يروه، فلما همُّ

ر اأُمَك باجلوع امل�سني.. �ساهده �سبي واأر�سدهم اإليه فقال له اأحدهم: ب�سِّ

با�شم الله بديت.. وعلى النبي 

�شليت.. وعلى اأ�شحاب االأ�شماء 

اأيل تبداأ بالظاء هذيالبوقالة نويت...

)حمب�س منقو�س، مربي على 

الف�شو�س، ما يحمل الهانا، اأ�شرب يا 

خاطري حتى يفرج موالنا..( 
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

من  عــالم،  م�سعود  بن  خمي�سي  بن  يا�سني 
عائلة  من   1984 �سنة  12اأفريل  مواليد 
كان فيهم علماء در�سوا يف االأزهر والزيتونة 
والتف�سري  واللغة  الفقه  يف  علماء  فكانوا 
هذه  وا�ستهرت  واحلكمة،  الطب  يف  وحتى 
وحب  اأخــالقــهــا  وح�سن  بعلمها  العائلة 
متدينة  �سريفة  عائلة  فهي  لها  النا�ص 
من  النا�ص  يتناوله  عما  البعد  كل  بعيدة 
الكا�سدة، وقد  والعوائد  الفا�سدة  االأخالق 
در�ص ابوه يف كتاتيب القراآن فتعلم وحفظ 
املدر�سة  يف  ودر�ص  القراآن  من  ي�سريا  �سيئا 
االإبتدائية علي كايف قرية مزين ثم توقف 
يف  وم�سقتها  احلياة  لظروف  الدرا�سة  عن 
ويكتب  يقراأ  وهو  املا�سي  القرن  �ستينيات 
جيدا، وهو اأول من علمه الكتابة والقراءة 
منذ فجر حياته فكانت قاعدته االأوىل يف 

الكتابة والقراءة من عند والده.
اخلام�سة  �سن  يف  وال�سنة  القراآن  تعلم  بداأ 
يف  ودر�سوا  باملنطقة،  امل�سايخ  اأحد  يد  على 
القرية  اأعيان  اأحــد  به  تطوع  قدمي  بيت 
وكان هذا اجلامع يفتقد اإىل اأدنى مقومات 
احلياة ال كهرباء وال غاز ومفر�ص باحل�سري 
ــقــدمي املــ�ــســنــوع مــن احلــلــفــة ومـــع ذلك  ال
وال  التقهر  وعزمية  همة  يف  الطلبة  جتد 
�سلى  نبيه  و�سنة  اهلل  لكتاب  حفظا  تك�سر 
االأوىل  ال�سنة  وا�ستقبل  و�سلم،  عليه  اهلل 
والــقــراءة  الكتابة  يعرف  وهــو  ابــتــدائــي 
جيدا ودر�ص املرحلة االإبتدائية يف مدر�سة 
اأحمد بقرية تاغيت وكانت درا�سته  حميو 
الكتاب،  يف  بالدرا�سة  مقرونة  املدر�سة  يف 
ال�سبح  �سالة  بعد  النهار  اأول  يدر�ص  كان 
والكتابة  القراآن  لتعلم  امل�سجد  يف  مبا�سرة 
اإىل  بعدها  ويعود  املدر�سة  اإىل  يذهب  ثم 
الكتاب وهكذا ويف امل�ساء يف البيت يعيد ما 
حيث  مراجعة،  واجلامع  املدر�سة  يف  قــراأه 
ام�سى �سنوات االإبتدائي ال�ست بني اجلامع 

واملدر�سة فحفظ اأكرث من ربع القراآن وكانت 
كل  ويف  الف�سول  كل  يف  قراآنا  كلها  حياته 
الظروف واالحوال، وانقطع عن الدرا�سة يف 
اجلامع يف مرحلة املتو�سط ب�سبب الظروف، 
روحها  فقد  الأنـــه  الــدرا�ــســة  عــن  لينقطع 
بعد  حياته  فتنغ�ست  القراآن  وهو  واأ�سلها 
حفظا  حفظه  الذي  القراآن  عن  انقطاعه 
باملدر�سة  ال�سريعة  علوم  مبادئ  مع  كامال 
حيث  بباتنة،  العتيق  للم�سجد  القراآنية 
كانت ثالث �سنوات كافية حلفظ كتاب اهلل 
كاالأجروية  ال�سرعية  العلوم  متون  وبع�ص 
الــفــرائــ�ــص،  يف  ــيــة  ــرحــب وال ــو،  ــح ــن ال يف 
التجويد  يف  االأطــفــال  وحتفة  واجلــزريــة 
اجتاز  ثم  وغريها،  الفقه  يف  عا�سر  وابــن 
البكالوريا فلم ينجح فيها الأنه كان  �سهادة 
وجتويدا  حفظا  القراآن  اإتقان  يف  منهمكا 
 2006 �سنة  القراآنية  املدر�سة  من  وتخرج 
حافظا لكتاب اهلل ومبادئ علوم ال�سريعة، 
للدخول  الوطنية  امل�سابقة  يف  و�ــســارك 

تكوين  يف  املتخ�س�ص  االإ�ــســالمــي  للمعهد 
الناجحني يف  اأول  فكان  الدينية  االإطارات 

ق�سم اأئمة خطباء وذلك �سنة 2008.
من  جديدة  مرحلة  وبــداأ  املعهد  اإىل  دخل 
وكان  والعلوم  املتون  وحفظ  العلم  طلب 
اأ�سول   – مثل  العلوم  اأ�سول  على  الرتكيز 
الفقه، اللغة العربية، اأ�سول التف�سري، علوم 
اأي�سا  فكانت  وغريها،  والعقيدة  احلديث 
هذه املرحلة من اأح�سن املراحل التي حفظ 
فيها بع�ص املتون مثل املقدمة االأجرومية، 
األفية  الندي وبالل�سدي البن ه�سام،  قطر 
واللغة،  النحو  يف  كلها  وهـــذه  مــالــك،  بــن 
االأ�سول الثالثة، القواعد االأربعة – ك�سف 
،العقيدة  الوا�سطية  العقيدة  ال�سبهات، 
من  وغــريهــا  التوحيد  كتاب  الطحاوية، 
اإمــام  وعمل   2012 �سنة  تخرج  الكتب، 
قرية  م�سجد  غرار  على  امل�ساجد  مبختلف 
تربدقة ببلدية �س�سار وهو االآن اإمام م�سجد 

ابي ذر الغفاري ملدينة �س�سار. 

م�سرية حافلة يف حفظ القراآن وتعلم الفقه 
والتف�سري وخمتلف العلوم ال�سالمية 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 

هذه فوائد 
"القرنون" للحامل 

وجنينها
من  نوع  "اخلر�سوف"،  "القرنون" اأو 

اأنواع اخل�سروات اوراقه �سائكة 
من اخلارج وال توؤكلبينما االأوراق 

الداخلية هي التي توؤكلولها فوائد 
عديدة خا�سة بالن�سبة للمراأة 

احلامل واجلنني.
خاللتجديد خالياه بف�سل احتوائه حيث يقوم بتنظيم وظائف الكبد من القرنون له فوائد عديدة للكبد، 

على مادة ال�سينارين كما اأنه مدر 
البول مما ي�ساعد يف طرد ال�سموم 
من اجل�سموحت�سني عملية اله�سم 

ومعاجلة االنتفاخ.
عظام اجلنينويحتوياأي�سا على عن�سر باملئة من الكال�سيوم ال�سروري لبناء اأي�سا، كما يوفر للج�سم حوايل 55 االأطراف عرب اجل�سم واإىل اجلنني اأجل نقل االأوك�سجني من الرئتني اإىل احلديد الذي يعترب�سروريا جدا من كما يحتوي على ن�سبة عالية من 

اجل�سم و�سبط ال�سغط الدموي لذي البوتا�سيوم لتنظيم ال�سوائل داخل 
ي�ساحب فرتة احلمل.

حفيظة. ب

حفيظة. ب



ثورة  قبل  االأورا����س  منطقة  اأو���ش��اع   -2
1916

االإقت�شادي ال�شياق   -2-2
االإ�ستعمار  قبل  االقت�سادي  الو�سع  كان 
الفرن�سي مزدهرا، نظرا لطبيعة املوارد التي 
باالأ�سا�ص  ترتكز  والتي  املنطقة،  بها  تتمتع 
اأمــا  ــات،  ــوان ــي الــزراعــة وتــربــيــة احل على 
التقليدية  ال�سناعة  يف  فرتكزت  ال�سناعة 
املحلية املعروفة ب�سناعة ال�سوف واحللفاء، 
ال�سناعات  اأمـــا  والــفــخــار،  البيوت  وبــنــاء 
�سناعة  جمال  يف  الدولة  عليها  ركزت  التي 
على  للمحافظة  ـــرية  ـــذخ وال ــلــحــة  االأ�ــس
للهجمات  للت�سدي  اجلــزائــريــة  ال�سيادة 
االأوربية ال�سليبية، مما غذى اأطماع فرن�سا 

يف احتالل اجلزائر �سنة 1830.
ــة  ــادي ــس ــ� ــت تــــدهــــورت االأو�ــــســــاع االإق
عدة  و�سدور  الفرن�سية،  جراءال�سيا�سات 
قوانني، والتي اأحلقت اأ�سرار فادحة ب�سكان 
نظام  اإىل  االأهـــايل  اأخ�سع  حيث  الــريــف، 
�سريبي قا�سي، ففي مار�ص 1832 �سدر قرار 
يق�سي باإجبار اجلزائريني اإىل دفع �سريبة 
ف�سال  ال�سوف،  من  قنطار  األف   45 قيمتها 
 1844 فيفري   12 يف  تعليمة  �سدور  عن 
طبقت على االإنتفا�سات، ويف حالة خمالفة 
قانون الغابات، و�سدر هذا القانون بعد ف�سل 
بعد  القانون  هــذا  جــاء  كما   1817 ــورة  ث
اإدارة  �سبط  يف  النجاح  االأوربيون  حتقيق 

اجلزائريني.
امل�ساكل  من  اخلــوف  هاج�ص  تنامي  ومع 
االأمنية التي �ستهدد اإنت�سارتاهم الع�سكرية 
قانون  اأ�ــســدرت  االإ�ــســتــعــمــاري،  ونظامهم 
االأهايل، اأو ما يطلق عليه قانون االأنديجينا 
اأوت و11   29 الذي فر�ص مبقت�سى قوانني 
ال�سلطات  اعتربت  حيث   ،1871 �سبتمرب 
ال�سعب  اأن  الــفــرنــ�ــســيــة  ــتــعــمــاريــة  االإ�ــس
اجلزائري ملكية خا�سة ح�سلت عليه بفعل 
حق  اأي  ي�ستحقون  ال  واأهـــايل  االإحــتــالل، 
عن�سري  قانون  وهــو  املــ�ــســاواة،  حقوق  من 
يتمتعون  ال  عبيد  اجلــزائــريــني  مــن  جعل 
باأب�سط حقوقهم ف�سال عن توقيع العقوبات 
النظام  على  للحفاظ  ممتلكاتهم  وم�سادرة 

االإ�ستعماري.

على  االإداري  احلجز  اإجــراء  طبق  كما 
اجلزائريني دون غريهم، اإذ ال ي�سع املتهمني 
الأي �سكل من اأ�سكال املقا�ساة املتعارف عليها 
اأو  العام،  احلاكم  قرار  �سدور  فقط  فيكفي 
اإذ  تع�سفية،  بطريقة  الع�سكري  ال�سابط 
مكان  اإىل  لري�سل  عنوة  اجلــزائــري  يوؤخذ 
اأحكام  ــداأت  وب الكولون،  مــزارع  اأو  جمهول 
اأوامر اجلرنال بيجو الذي  القانون مع  هذا 
منح �سالحيات مطلقة لل�سباط الع�سكريني 

ملعاقبة اجلزائريني.
وعممت هذه القوانني الردعية مبقت�سى 
قانون 1881 يف البلديات، مت من خالله منح 
ال�سالحيات للحاكم االإداري مبن�سب القا�سي 
االإ�ستئناف،  حق  للجزائري  يكون  اأن  دون 
ومل يخ�ص هذا القانون الفالحني فقط بل 
كل اجلزائريني حتى املتجن�سني بالرغم من 
االإمتيازات التي ح�سلوا عليها يف القانون اإال 

اأنها بقيت �سكلية.
وبالرغم من اإدعاءات االإدارة الفرن�سية 
متديد  مت  اأنــه  اإاّل  موؤقت  القانون  هذا  بــاأن 
خالله  مــن  اأعطيت  مـــرات،  ت�سع  جتــديــده 
املختلطة  البلديات  يف  ـــني  االإداري للحكام 
عام  يف  ومت  والتع�سف،  القمع  �سالحيات 
21 خمالفة، ثم تو�سع  1890 �سم القانون 
فر�ست   ،1897 �سنة  خمالفة   27 لي�سبح 
مينع  اإ�ستثنائي  نــظــام  فرن�سا  خــاللــه  مــن 
�سيا�سية  حقوقهم  ممار�سة  من  اجلزائريني 
يف  فرنكا   15 غرامة  ودفع  مدنية،  اأو  كانت 
ي�سجن  اأو  ب�سيطة،  خمالفة  اإرتكاب  حالة 
ملدة خم�سة اأيام، ويف حالة اإرتكاب خمالفة 
خطرية يحال اإىل املحاكم الرادعة، ومازاد 
ال�سلطات  اإ�ــســتــعــمــال  الــو�ــســع  تــفــاقــم  مــن 
قانة،  "ابن  جزائريني  عمالء  الفرن�سية 
غرامات  يفر�سون  �سنوف"  ابــن  وبوعكاز، 
ت�سليمهم  يتم  الدفع  عدم  حالة  ويف  مالية، 

لل�سرطة الفرن�سية.
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على  الكولونيايل  الوجود  وتاأثري  االإ�شتيطان 

اإ�شتقرار املنطقة
لفر�ص  االإ�ستعمارية  االإدارة  تق�سر  مل 
املــواجــهــة  عــلــى  اجلـــزائـــر  عــلــى  �سلطتها 

خمتلفة  اأ�ساليب  اإعتمدت  اإذ  الع�سكرية، 
وال�سيا�سية  االإقت�سادية  مابني  جامعة 

بع�ص  اإغراء  حماولة  عرب  �سيا�ستها  لتنفيذ 
القادة  �سملت  والتي  اجلزائرية،  العنا�سر 
وت�سريعات  قــوانــني  واإ�ـــســـدار  واالأعـــيـــان، 
ل�سمان خ�سوع املجتمع اجلزائري ل�سيا�ستها 
�سيا�سة  نــذكــر:  بينها  ومــن  ــة،  ــاري ــب االإج

م�سادرة االأرا�سي واالإ�ستيطان.
تفكيك  اإىل  االأرا�سي  �سلب  �سيا�سة  اأدت 
من  بتجريدهم  اجلــزائــري،  املجتمع  بنية 
اأجل  مــن  االأر�ـــص  مــع  الطبيعية  رابطتهم 
ك�سر قوة اإحتادات القبائل، ودرء اأي خطر 
ي�سدر منها، ومت االإ�ستالء على االأر�ص بقوة 
جرد  من  املخت�سة  اللجان  ومتكن  ال�سالح، 
والفقدان  قبيلة،   29 اإىل  االأرا�سي  تق�سيم 
التدريجي لالأرا�سي الغنية اخل�سبة، وجعل 
لالإقت�ساد  مكملة  اجلــزائــريــة  الــفــالحــة 
للمتعاونيني  منها  جــزء  توزيع  الفرن�سي، 
القياد يف  الذي يعملون كقياد، حيث ح�سل 
والية باتنة اأثناء زيارة نابليون على 184 
االأورا�سية  القبائل  اأغلب  وتعر�ص  هكتار، 
اأرا�سيها  مــن  هامة  م�ساحات  فــقــدان  اإىل 
�سياع  اإىل  الر�ساي�ص  اأوالد  قبيلة  كتعر�ص 
عرب  قبيلة  وفــقــدان  اأرا�سيها،  من   %7
  ،%21 خــدو  اأحــمــر  وبني   ،%  20 �س�سار 
وواأوالد عبدي خ�سروا 43 %من اأرا�سيهم، 
مايقارب  �سليح  اأوالد  ــي  ــس اأرا� ومــ�ــســادرة 
2959 هكتار، واحلراكتة �سودرت اأرا�سيهم 
2229 هكتار، كما تعر�ست قبائل  مايقارب 
يف  لــعــمــامــرة  قبيلة  مــن  ــم  ــودره ب واأوالد 
خن�سلة، واأوالد بلقا�سي اإىل فقدان اأمالكهم 
التوجه نحو اجلبال، كما  اإىل  اأدى بهم  مما 
مروانة  التوتة،  عني  اأرا�ــســي  م�سادرة  مت 
اإن�ساء  بغر�ص  وباتنة  و�سريانة  املاء،  وادي 
البلديات املختلطة ومن بينها بلدية بلزمة، 
وبناء جمموعة من املراكز ملراقبة حتركات 
�سكان االأورا�ص اأبرزها: برج ماكماهون، برج 
كورناي وبرج برنيل، وبرج با�ستور، كان من 
االإ�سطرابات  مــن  العديد  ظهور  نواجتها 
باإعادة  مطالبني  وبلزمة  باتنة  منطقة  يف 
ال�سرائب،  دفع  ورف�ص  امل�سلوبة  االأرا�ــســي 
حيث �سرح االأهايل يف باتنة بقولهم "نف�سل 

اأن ميوت اأبنائنا يف اجلزائر على اأن ميوتوا 
بفرن�سا".

اإ�سدار  االإ�سطرابات  تلك  عن  متخ�ص 
على  متفاوتة  اأحــكــام  اجلــنــايــات  حمكمة 
اأوالد  �سكان  واإنــتــقــال  بال�سجن،  املتهمني 
اإىل  فاطمة  واأوالد  عــوف،  واأوالد  حليمة 
غــابــات بــلــزمــة، ومت اإعــتــقــالــهــم وقــدمــوا 
حيث  بــاتــنــة،  حمكمة  اأمــــام  للمحاكمة 
اأ�سدرت �سدهم اأ�سغاال �ساقة ملدة 18 �سهرا، 
عن  للتخلي  الهجرة  اإىل  يتوجهون  وجعلهم 

اأرا�سيهم.
اأما يف منطقة ب�سكرة فوزع الدوق دومال 
هكتار،   1564874 مايقارب   1844 عــام 
للقايد  الــزراعــيــة  امللكية  اأعطيت  والــتــي 
ــرى  الــزراعــيــة االأخ امللكية  ــا  اأم بــن قــانــة، 
والتي  هكتار،   28095 تخ�ص  املمنوحة 

وزعت على قايد الزاب ال�سرقي.
بعد عمليات امل�سادرة وفر�ص الت�سريعات 
املناطق  اإىل  االأورا�سيني  توجه  العقارية 
اجلبلية كمركز لالإ�ستقرار وم�سدر رزق لهم، 
اإاّل اأن الو�سع زاد تفاقما بعد �سم االأرا�سي 
الفرن�سية  ــة  ــدول ال ـــالك  اأم اإىل  الغابية 
جويلية   17 يف  الغابات  قانون  �سدور  بعد 
الغابات  يف  الــرعــي  حــرم  الـــذي   1874
وتعر�ص  ال�سريبة،  دفع  رفع  يف  والت�سديد 
ف�سالة،  اأوالد  قبائل  القانون  هذا  مبوجب 
حيث  امل�سادرات،  اأق�سى  اإىل  معافة  واأوالد 
ومنحت  هكتار   35000 يقارب  ما  �سودرت 
وبناء  الثكنات  لت�سييد  الفرن�سية  لل�سلطات 
تامزا  دوار  تعر�ص  كما  للم�ستوطنني،  قرى 
يف  ــودة  ــوج امل العمامرة  لقبلية  التابعني 
غرامة  وفر�ص  القمع،  �سيا�سة  اإىل  خن�سلة 
اإثر  فرنكا   61112550 بــ  تقدر  �سخمة 
وهو  يعقوب،  اأوالد  غابة  مبلكية  مطالبتهم 
دخله  الــذي  للفالح  بالن�سبة  �سخم  مبلغ 
دوار  من  فــرار  اإىل  اأدى  مما  ب�سيطة  مــوارد 

تامزا نحو الكاف.
وقانون  االأرا�سي،  م�سادرة  اإىل  اإ�سافة 
اال�ستيطان  �سيا�سة  كانت  التع�سفي  الغابات 
املعمرين  على   اخل�سبة  االأرا�ــســي  بتوزيع 

اجلزائر  اإىل  هــاجــروا  الــذيــن  ــــني  االأوروب
اإعمار  وحتقيق  الدائم،  اال�ستيطان  ق�سد 
اإعتمدت  ــك  ذل ولتحقيق  فرن�سي،  ريــفــي 
فرن�سا على �سيا�سة االإغراء مبنحهم قرو�سا 
ودعم  فالحية،  قرى  لهم  وبناء  لال�ستغالل 
من  االأورا�ـــص  يف  التوطني  �سيا�سة  نابليون 
خالل اقرتاحه ملناطق التوطن اال�ستعماري 
يف ر�سالته املوجهة اإىل ماك ماهون، والذي 
يف�سى اإىل تقدمي م�ساعدة للمعمرين الذين 
ب�سكرة،  باتنة،  يف  االإ�ستيطان  يــريــدون 
وقرى  مراكز  وبناء  البي�ساء،  عني  تب�سة 
التوتة،  وعـــني  خن�سلة،  يف  ا�ستيطانية 
واملعذر، وعني ياقوت، و�سريانة، عني الق�سر 
في�سدي�ص، ملبيز، عني الق�سر، وترافق تهجري 
واملباين  االأرا�ــســي  م�سادرة  مع  االأوربــيــون 
اخلا�سة باالأورا�سيني، لتمليكها للم�ستوطنني 
عدلية  ب�سوابق  حمكوم  اأغلبهم  كان  الذين 

الإ�ستغاللهم يف حركة التو�سع االإ�ستعماري.
ــن خـــالل هـــذه املــعــطــيــات اأن  ويــتــبــني م
كانت  الفرن�سية  االإ�ستعمارية  االإدارة 
ت�سعى وراء اإنتهاج �سيا�سة م�سادرة االأرا�سي 
اجلزائري  املجتمع  تفقري  اإىل  واالإ�ستيطان 
االأرا�ــســي  مــن  االإ�ــســتــفــادة  مــن  وحرمانهم 
اأدى  ممــا  االأورا�ــســيــة  املناطق  يف  الواقعة 
باإزدياد  االإجتماعية  اأو�ساعهم  تردي  اإىل 
ريفيون  االأورا�سيني  اأغلب  الأن  نظرا  الفقر 
ميتهنون الفالحة بالدرجة االأوىل، واإرتفاع 
نظرا  �سنوات  ثــالث  ملــدة  املجاعة  ــاالت  ح
لتعر�ص املنطقة اإىل اجلفاف، والتوجه نحو 
وال�سحراوية،  اجلبلية  واملناطق  الغابات 
كخما�سني  للعمل  االإ�ستيطانية  القرى  ونحو 

واأجراء.
اإنت�سار  القمعية  ال�سيا�سات  هــذه  اأدت 
الفو�سى، وتراجع ال�سناعة والفالحة نظرا 
ال�سجن،  خــالل  من  الطاقات  �سلت  لكونها 
االإ�ستعمارية،  ال�سلطات  طرف  من  والنفي 
بني  ممزقة  االأورا�ـــص  يف  االأعــرا�ــص  وكانت 
احلرب  اأ�سعلوا  الذين  القياد  من  جمموعة 
�سد بع�سهم نتيجة م�سادرة االأرا�سي واإن�ساء 

م�ستوطنات للمعمرين.
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بف�سـيحــة" مواجهتا التالغمة واخلروب تك�سف "طــيحـــــة 
امل�سار احلقيقي للكاب

التدخل" ال�سلطات  وعلى  اال�ستثنائية  العامة  اجلمعية  عقد  "ننتظر 

اأ�سبال اجلنحاوي يبطلون االإ�ساعات ويطيحون باأبناء بونة 

البابية حتقق اأول فوز يف مرحلة العودة 
وم�ساحلة منتظرة بني رقاب وكراو�سي 

الهالل يعود اإىل الريادة ويوؤكد طموحه
 يف لعب ورقة ال�سعود  

مولودية  لفريق  االأخـــرية  الهزمية  عجلت 
النادي  بيت  داخــل  االأو�ــســاع  بتفجري  باتنة 
االن�سار  وان  خا�سة  الفريق،  معاقل  يف  وكذا 
بها  مني  التي  القا�سية  الهزمية  يه�سموا  مل 
�سلغوم  هالل  �سد  االأول  اأم�ص  ع�سية  فريقهم 
االأخري  االأمــل  مبثابة  كانت  مباراة  يف  العيد 
اأول  باتت  التي  البي�ساء  االأورا�سية  للكتيبة 

الفرق املعنية بال�سقوط للق�سم الثالث.
هذا وبالعودة للقاء االأخري �سد هالل �سلغوم 
عرف  فقد  بباتنة  نوفمرب  اأول  مبلعب  العيد 
اأهداف   3 وبنتيجة  مبعقلها  البوبية  �سقوط 
جل  اأداء  كان  كما  واحــد  هدف  مقابل  كاملة 
نتيجة  على  انعك�ص  ما  وهو  كارثيا  الالعبني 

اللقاء. 
باتنة توقف  ر�سيد فريق مولودية  اأن  يذكر 
عند 8 نقاط وهذا منذ مقابلة دفاع تاجنانت 
6 جوالت من االآن  يف مرحلة الذهاب اأي قبل 
الرتتيب،  موؤخرة  يف  يتخبط  الفريق  جعل  ما 
ال�ساد�سة  هــي  االأول  اأمــ�ــص  هزمية  تعد  كما 
عن  يت�ساءلون  االأن�سار  جعل  ما  التوايل  على 
الهزائم  هــذه  كــل  وراء  احلقيقية  االأ�ــســبــاب 

املتتالية.
مولودية  اأن�سار  فتح  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 
باتنة نار االتهامات على بع�ص الالعبني وهذا 
االجتماعي"  التوا�سل  و�سفحات  "مواقع  عرب 
يف  الفريق  خانوا  الالعبني  بع�ص  اأن  معتربين 
هذه املقابلة امل�سرية وتالعبوا بنتيجة اللقاء 
ل�سالح هالل �سلغوم العيد ـ ح�سبهم ـ يف انتظار 

ما ت�سفر عنه ال�ساعات القليلة القادمة.
الغائب  تــبــقــى  الـــنـــادي  اإدارة  جهتها  مــن 
اأ�سواأ  من  واحــد  يف  يحدث  ما  كل  عن  االأبـــرز 
طيلة  الفريق  عا�سها  التي  ال�سيناريوهات 
الت�سيب  هذا  لينعك�ص  تاأ�سي�سه،  ومنذ  تاريخه 
�سقوطه  ر�سم  ــذي  ال الفريق  على  واالإهــمــال 

للق�سم الثالث.

مولودية  فريق  اأن�سار  جلنة  رئي�ص  ك�سف 
النقاط  بع�ص  نيوز" عن  لـ"االأورا�ص  باتنة  
التي تخ�ص الفريق وخا�سة يف هذه املرحلة 
اجلد هامة واحل�سا�سة وقال زاكي بلونا�ص:" 
حمبي  لكل  نعتذر  اأن�سار  وكلجنة  بــدايــة  
والتعرثات  املــوؤ�ــســفــة  االأمــــور  عــن  الــفــريــق 
اأن�سار  كلجنة  اأننا  يعلم  الكل  الحقتنا،  التي 

املالئمة  الظروف  كل  توفري  حاولنا  م�ستقلة 
ايجابية  نتائج  لتحقيق  ولــالدارة  لالعبني 
ــقــاذ الــفــريــق، لــكــن لــال�ــســف وكــمــا يعلم  الن
اأن نحقق  اجلميع بع�ص املعطيات حالت دون 

الهدف امل�سطر"
عامة  جمعية  عقد  ننتظر  االأن  واأ�ساف:" 
م�سعود  احلــايل  الرئي�ص  لري�سم  ا�ستثنائية 

دون  للفريق  ومغادرته  ا�ستقالته  زيــداين 
متثل  وجلنة  وكاأن�سار  اننا  كما  مــربرات  اأي 
الو�سية  اجلهات  من  وننا�سد  نطالب  االن�سار 
وكذا  الــوالي  وايل  من  املحلية  وال�سلطات 
ال�سباب  مــديــريــة  وحــتــى  البلدية  رئي�ص 
والــريــا�ــســة الــتــدخــل اليــجــاد حــلــول لهذا 

الفريق الذي يتجه نحو الزوال"

كبرية  بخيبة  باتنة  ل�سباب  العام  املحيط  اأ�سيب 
خا�سة اأن الكثري كان يراهن على اإحداث املفاجاأة 
�سفرية  يف  االإيجابية  النتائج  �سل�سلة  وموا�سلة 
العلمة، يف الوقت الذي اأبدت بع�ص اجلهات تخّوفها 
من م�ستقبل اأ�سحاب اللونني االأحمر واالأزرق اأمام 
ما  البطولة،  من  الثاين  الن�سف  جمريات  تقّدم 
والعودة  املوقف  الإنقاذ  �سريع  فعل  رّد  اآليا  يفر�ص 
تبدو  التي  االيجابية  النتائج  عهد  اإىل  جمــددا 
تهيئة  خالل  من  لالأن�سار،وذلك  االأ�سا�سي  املطلب 
خ�سو�سا  املقبلة  املواعيد  على  الباتنية  العنا�سر 
من  كل  اأمــام  الــديــار  داخــل  القادمتني  املقابلتني 
التوايل  على  ــروب  اخل وجمعية  التالغمة  نــادي 
الهزمية  بعد  الثقة  الإ�ستعادة  مواتية  فر�سة  فهي 
ال�سفر  لنقطة  الفريق  اأعـــادت  والــتــي  االأخـــرية 
الباتنية  الت�سكيلة  تراهن  التي  فاالإ�سرتاتيجية 

على اإجناحها هي اال�ستثمار يف مواجهة التالغمة 
لزمالء  ت�سمح  بنقاط  الر�سيد  الإثــراء  واخلــروب 
املتاألق خالدي بت�سيري جمريات البطولة من موقع 
�ستدخلها  التي  املرحلة  هــذه  �سوء  وعلى  مريح 
امل�سار  كبرية  بن�سبة  �سيت�سح  االأورا�سية  الت�سكيلة 
تك�سف  ومعها  البطولة  م�سوار  يف  للت�سكيلة  العام 
التي  احلقيقية  والنوايا  االأهــداف  عن  الت�سكيلة 
ت�سعى اإىل جت�سيدها يف بطولة هذا املو�سم،فم�سوار 
ويف  االحتماالت  كل  على  مفتوحا  يبقى  البطولة 
اأن  الكثري  يرى  القادمة  للقاءات  ب�سيطة  قــراءة 
م�ساعفة  اأجــل  من  ذهــب  من  فر�سة  ميلك  الكاب 
يكون  الذي  االأمر  وهو  نقطة   17 احلايل  الر�سيد 
من  ح�سابات  عــدة  له  و�سع  قد  بــوغــرارة  ــدرب  امل
�ست�ساعد  التي  الرزنامة  اإىل  بالنظر  اجلانب  هذا 

الفريق اإىل حد كبري. 

اجلولة  يف  م�ستحقا  فــوزا  خن�سلة  احتــاد  حقق 
املا�سية الرابعة ع�سرة من عمر بطولة الرابطة 
الثانية مبلعب ال�سهيد حمام عمار بعد ا�ست�سافته 
هدف  وقــع  على  عنابة  ــاد  احت املجموعة  ــد  رائ
نظيف حمل توقيع املهاجم املتاألق �سفيان بايزيد 
يف اآخر اأنفا�ص من عمر اللقاء، وعرف هذا اللقاء 
تغطية اإعالمية كثيفة نظرا لطابع املقابلة ورغم 
�سعوبة املواجهة الأنه اأي�سا الزوار لعبوا بطريقة 
واأغلقوا  االأول  ال�سوط  اأثناء  خا�سة  دفاعية 
اأح�سن بكثري  الثانية كانت  ،بينما املرحلة  اللعب 
اللعب  فتحوا  �سوية  بن  التقني  اأ�سبال  حينما 
تاأتي  مل  التي  الفر�ص  عديد  خلقوا  وبــدورهــم 
رفقاء  �سنعها  التي  الفر�ص  ورغــم  جديد  ــاأي  ب
انتظر  اأنه اجلميع  اإال  �سامر عبد احلكيم  القائد 
اأين  اإىل غاية اللحظات االأخرية من عمر اللقاء 
اأغلق  خالله  ومن  الت�سجيل  باب  اخلنا�سلة  فتح 
كامل  اأ�سبوع  طــوال  ميزت  التي  االإ�ساعات  باب 
وقيل الكثري على هذه املقابلة التي كادت تخرج 

الالعبني عن الرتكيز وعا�ص اجلميع على اأع�ساب 
متوترة طيلة اأ�سبوع كامل.  

الكوالي�ص  يف  دار  ما  كل  ورغم  ذكره  �سلف  وكما 
وهناك  هنا  من  الكالم  وكرث  املباراة  ترتيب  نحو 
اأنه  اأكد  الرئي�ص اخلن�سلي وليد بوكرومة  اأن  اإال 
االأمــور  هــذه  مثل  يف  الدخول  اأخالقه  من  لي�ص 
يبيع  ال  عادته  ومن  نظيف  اإن�سان  وهو  املتعفنة 
وال ي�سرتي و�سرح قبل املقابلة اأن فريقه �سيحقق 
على  حتقق  ما  وهــو  والنتيجة  ـــاالأداء  وب الفوز 

واأكد  االإ�ساعات  بات  واأغلق  االأخ�سر  امل�ستطيل 
امل�ستطيل  على  يــفــوزون  اخلنا�سلة  اأن  للجميع 

االأخ�سر ولي�ص بالكول�سة.
الذي  والــفــوز  املقابلة  هــذه  على  حديث  وعــن 
حققه اأ�سبال التقني اجلنحاوي من جهته رئي�ص 
نهاية  وعند  زعيم  البا�سط  عبد  عنابة  احتــاد 
اأن  االإعالم  رجال  واأمام  املالأ  اأمام  اعرتف  اللقاء 
وحذر  قوي  فريق  حقيقة  خن�سلة  احتاد  فريق 
منه رفقاء القائد كنا�ص معرتفا اأن الفوز م�ستحق 
اخل�سارة  بعد  بونة  لفريق  الثانية  الهزمية  وهي 

االأوىل اأمام هالل �سلغوم العيد يف عنابة.
عربوا  والبي�ساء  الكحلة  اأن�سار  جهتهم  ومــن 
خيالية  اأجـــواء  و�سنعوا  اخلا�سة  بطريقتهم 
اأن  واطــمــاأنــوا  الــفــوز  هــذا  وثمنوا  امللعب  ــارج  خ
اإطارها الريا�سي بعدما  املقابلة جرت و�سارت يف 
التي  االإ�ساعات  بف�سل  الرعب  عا�سوا  بدورهم 
البلبلة  خلق  تريد  االأطراف  بع�ص  وراءها  كانت 

يف و�سط الفريق.

اإ�سرتجاع ريادة  العيد من  متكن هالل �سلغوم 
يف  املجموعة  الثاين  الــهــواة  بطولة  ترتيب 
البطولة  من  ال14  اجلولة  مباريات  اأعقاب 
الديار  خــارج  الــفــوز  مــن  الــهــالل  متكن  حيث 
مقابل  بثالثية  باتنة  مولودية  ح�ساب  على 
الرتتيب بر�سيد  ليلتحق بريادة  هدف واحد 
28 نقطة رفقة اإحتاد عنابة املنهزم يف هذه 
اجلولة اأمام اإحتاد خن�سلة، وجاء الفوز الذي 
حققته ت�سكيلة الهالل ليوؤكد على الطموحات 
هذا  ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  للفريق  الكبرية 
لوجود  بالنظر  املهمة  �سعوبة  رغــم  املو�سم 
حتقيق  على  تتناف�ص  التي  الفرق  من  كوكبة 
اإحتاد  عنابة،  اإحتــاد  غــرار  على  الهدف  هذا 
اإحتاد  وحتى  ق�سنطينة  مولودية  ال�ساوية، 

خن�سلة.
واأكد الطاقم الفني للهالل بقيادة املدرب بن 

م�سعود اأن الفوز املحقق على ح�ساب مولودية 
التي  لل�سيطرة  بالنظر  م�ستحقا  كان  باتنة 
وهذا  املباراة  جمريات  على  اأ�سباله  فر�سها 
يف  الت�سكيك  حاولت  التي  االأ�سوات  على  ردا 
الفوز الذي حققه الفريق خارج القواعد اأمام 
نوفمرب  اأول  مبلعب  البطولة  ترتيب  متذيل 

بباتنة.
لرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة  وعاقبت 
يف  باالإيقاف  وتباين  بوح�سان  الثنائي  الهواة 
نافذة  غري  واحدة  مقابلة  منها  مقابالت   03

اجلولة  لقاء  يف  ح�سل  ما  خلفية  على  وهــذا 
كما  جــالل،  اأوالد  �سباب  ــام  اأم الفارطة  قبل 
واحد  بلقاء  بو�سخريط  الالعب  معاقبة  مت 
للمباراة  جاهزا  �سيكون  الالعب  فاإن  وبالتايل 
القادمة اأمام مولودية ق�سنطينة بعد اإ�ستنفاذ 
مباراة  ــواة  ــه ال رابــطــة  وبــرجمــت  الــعــقــوبــة، 
اجلولة ال15 من البطولة بني الهالل وال�سيف 
الرابعة  املرتبة  �ساحب  ق�سنطينة  مولودية 
بداية  املظاهرات  مبلعب  ماي   08 ال�سبت  يوم 

من ال�ساعة الثالثة زواال.

اأول  جنحت ت�سكيلة مولودية العلمة يف حتقيق 
بطولة  من  العودة  مرحلة  مباريات  خــالل  فــوز 
يف  باتنة  �سباب  على  التغلب  بعد  الثاين  الهواة 
املباراة التي جرت مبلعب حار�ص البلدي بالعلمة 
بنتيجة هدف دون مقابل، وهو الفوز الذي جعل 
يف  ال�سابع  ال�سف  اإىل  ترتقي  املولودية  ت�سكيلة 
باتنة،  �سباب  رفقة  نقطة   17 بر�سيد  الرتتيب 
علما اأن نتائج هذه اجلولة خدمت م�سلحة البابية 
بعد تعرث الفرق املهددة بال�سقوط على غرار دفاع 

تاجنانت، �سباب اأوالد جالل ومولودية باتنة.
املحقق  الفوز  فاإن  لكناوي  نذير  املدرب  نظر  ويف 
بالتح�سري  للفريق  �سي�سمح  ال�سباب  ح�ساب  على 
الفريق  اأن  خا�سة  القادمة  للمباريات  اجليد 
اجلاري  االأ�سبوع  نهاية  جولة  يف  معنيا  �سيكون 
بالتنقل ملواجهة جمعية اخلروب وهو اأحد الفرق 
بقدرة  متفائال  لكناوي  وبدا  بال�سقوط،  املهددة 
الفريق على حتقيق البقاء بالنظر للرزنامة التي 

يبقى  حيث  املقبلة  اجلــوالت  يف  الفريق  تنتظر 
داخل  النقاط  من  عــدد  اأكــرب  جمع  هو  الطموح 
خارج  من  بنقاط  العودة  على  العمل  مع  الديار 

القواعد لرت�سيم بقاء الفريق.
رئي�ص  بني  م�ساحلة  حدوث  نحو  االأمــور  وت�سري 
اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  رقاب  �سمري  الهاوي  النادي 
االأيام  خالل  كراو�سي  �سالح  التجارية  ال�سركة 
اأع�ساء  ــودة  ع على  ــاب  رق موافقة  بعد  املقبلة 
املقبلة  الفرتة  يف  الفريق  لت�سيري  االإدارة  جمل�ص 
بعد احلكم الق�سائي ال�سادر يف وقت �سابق ل�سالح 
العمل  يف  رقاب  رغبة  وتاأتي  التجارية،  ال�سركة 
ال�سعبة  للو�سعية  بالنظر  االإدارة  جمل�ص  مع 
على  ي�سارع  الــذي  الفريق  عليها  يتواجد  التي 
حتقيق البقاء يف الق�سم الثاين خا�سة اأن حدوث 
من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  جديدة  اإدارة  م�ساكل  اأي 
تعقيد االأمور اأكرث من اأجل حتقيق البقاء يف هذا 

امل�ستوى.

اأمري. ج

مولودية باتنة

زاكي بلونا�ص )رئي�ص جلنة االأن�ضار(

�شباب عني فكرون

ت�ساوؤل حظوظ الفريق يف البقاء 
وبكو�ص مطالب بتحمل م�سوؤولياته 

يف  ال�سباب  بها  مني  الــتــي  الــهــزميــة  ـــدت  اأك
منذ  به  ميّر  الذي  ال�سعب  الو�سع  على  تب�سة 
ملتطلبات  مواكبته  ما حال دون  املو�سم،  بداية 
اأوىل  من  جعله  والذي  اجلاري  الكروي  املو�سم 
بالنظر  امل�ستوى،  هذا  ملغادرة  املر�سحة  الفرق 
عن  بعيدا  امليدانية  احلــظــوظ  ت�ساوؤل  اإىل 
ب�سكل  ترجمتها  ي�سعب  التي  احل�سابات  لغة 
ملمو�ص حيث عك�ست النتائج ال�سيا�سة املتبعة 
منذ  بكو�ص  ح�سان  الرئي�ص  اإدارة  قبل  مــن 
بداية املو�سم، وغياب التجند الكايف الذي من 
الالزم  الوقت  املنا�سبة يف  اإيجاد احللول  �ساأنه 
عن  ناهيك  الواقع،  لالأمر  اال�ست�سالم  من  بدال 
االن�سغال باأمور اأخرى �ساهمت يف تاأزمي الو�سع 
املطروحة  امل�ساكل  من  العديد  ت�سوية  واأجلت 

يف وقتها املحّدد.

اإىل  االآن  مــن  ــدودة  ــس ــ� م ـــظـــار  االأن وتــبــقــى 
خالل  امل�سري  املكتب  �سي�سدرها  التي  القرارات 
املرحلة القادمة خا�سة مع ت�ساوؤل اأمل البقاء 
والذي يراه البع�ص من امل�ستحيالت وما يتعني 
املو�سم  متطلبات  يف  التفكري  هو  االآن  من  عليه 
اجلديد، ويف هذا اجلانب مل تتوان العديد من 
االأطراف داخل بيت ال�سباب اإىل دعوةبكو�ص 
خالل  من  االآن،  من  م�سوؤولياته  يتحمل  الأن 
بعد  الــدرو�ــص  وحفظ  البيت  ترتيب  اإعـــادة 
اإىل  ال�سباب  اأو�سلت  التي  الكارثية  االأخطاء 
االأو�ساع  االإ�ستقالةوتهيئة  اأو  الو�سعية  هذه 
ت�سييع  من  بدال  خالفته  يف  الراغبة  للجهات 
الوقت والتي لن تكون يف م�سلحة النادي الذي 
ت�سرر كثريا ما يتطلب اإعادة النظر يف خمتلف 

امل�سائل العالقة.
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نـــظـــمـــت، مـــديـــريـــة الــ�ــســحــة 
خن�سلة،  ـــة  ـــوالي ل والــ�ــســكــان 
الوالئية  اجلمعية  مع  بالتن�سيق 
ــــــدم واملــوؤ�ــســ�ــســة  ـــواهـــبـــي ال ل
اال�ست�سفائية املتخ�س�سة �ساحلي 
املوؤ�س�سة  مع  وبالتعاون  بلقا�سم 
اأحمد  اال�ست�سفائية  العمومية 
بالدم  لــلــتــربع  حملة  بــلــة،  ــن  ب
املا�سي،وذلك  االأ�ــســبــوع  نهاية 
بعد فرتة االإفطار داخل اخليمة 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  فناء  يف 
بلقا�سم  �ــســاحلــي  املتخ�س�سة 

حفاظا على �سالمة املتربعني.
م�سالح مديرية ال�سحة وال�سكان 
هذه  اأن  خن�سلة،اأكدت  لــواليــة 
الطلب  كرثة  بعد  جاءت  احلملة 
رم�سان  �سهر  خــالل  الـــدم  على 
ــات  ــربع ــت ــدقــات وال ــ�ــس �ــســهــر ال
مت  حيث  احل�سنات،  وت�ساعف 
توفري كافة املعدات اللوجي�ستية 
�سري  ت�سهيل  �ــســاأنــهــا  مــن  ــي  ــت ال

العملية وحتقيق اأهدافها يف ظل 
الوقاية  تــدابــري  كافة  احـــرتام 
للربتوكول  وتطبيقا  الوباء  من 
التباعد،  ال�سحي، م�سافة االأمان 

الكماماتوو�سائل التعقيم.
حــمــلــة الــتــربع بــالــدم جــاءت 
وتدعيماملختلف  املر�سى  لفائدة 
بهذه  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 

ـــــــادة احلـــيـــويـــة، حـــيـــث مت  امل
جو  يف  بــعــداالإفــطــار  تنظيمها 
بح�سور  مطلق  وت�سامني  اأخــوي 
االأ�ـــســـرة االإعـــالمـــيـــة وكــذلــك 
املــواطــنــني الــذيــن اأقــبــلــوا على 
م�ساجد  اأئــمــة  وكــذلــك  الــتــربع، 
يف  �ساهموا  الذين  خن�سلة  والية 

احلملة التح�س�سية.

ملركز  العتيق  امل�سجد  احت�سن، 
بــلــديــة مـــزلـــوق جـــنـــوب واليـــة 
للوقاية  حت�سي�سيا  ن�ساطا  �سطيف، 
تهدد  الــتــي  املــخــاطــر  خمتلف  مــن 
املرتبطة  منها  ال�سيما  املواطنني، 
ب�سحة و�سالمة االإن�سان على غرار 
وكــذا   ،19 كوفيد  عـــدوى  تف�سي 
خمــاطــر احلــــوادث الــيــومــيــة على 
نظمتها  والتي  املرور،  حوادث  غرار 

م�سالح احلماية املدنية.
تـــوعـــوي  در�ـــــــص  تــــقــــدمي  ومت 
يــــوم اجلــمــعــة، قبل  حتــ�ــســيــ�ــســي 
بن  رابح  الرائد  طرف  من  اخلطبة 
على  بــاالإعــالم  مكلف  الدين  حمي 
للحماية  العامة  املديرية  م�ستوى 
معر�ص  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  املدنية، 
ت�سمن  امل�سجد،  بباحة  حت�سي�سي 
وتوزيع  حت�سي�سية  الفــتــات  ن�سر 

علما  امل�سجد،  رواد  على  مطويات 
اإمام  لطلب  تلبية  متت  العملية  اأن 
�ساكنة  كثريا  وا�ستح�سنها  امل�سجد 

املنطقة مبختلف فئاتهم.
بــاملــبــادرات  مــتــ�ــســل  ــيــاق  �ــس ويف 
وحدة  �ساركت  فقد  التح�سي�سية، 
ــي عــزيــز  ــن احلـــمـــايـــة املـــدنـــيـــة ب
احلملة  يف  �سطيف  �ــســرق  �ــســمــال 
حوادث  من  للوقاية  التح�سي�سية 
رم�سان  �سهر  مع  تزامنا  الطرقات 
الــفــ�ــســيــل، واملــنــظــمــة مـــن طــرف 
العديد من اجلمعيات اخلريية على 
اخلري،  ونا�ص  اليتيم،  كافل  غــرار 
تت�سمن  مطويات  توزيع  مت  حيث 
االإر�سادات  من  جملة  حمتواها  يف 
تر�سيخ  اأجل  من  ال�سائقني  لفائدة 

الثقافة الوقائية املرورية لديهم.
ومن اأهم الن�سائح املقدمة، تفادي 

عمل  يوم  بعد  ليال  املركبة  قيادة 
من  �ساعتني  كــل  والتوقف  متعب، 
بالتعب  االإحــ�ــســا�ــص  عــنــد  الــ�ــســري 
يف  ت�سلب  الــعــيــنــني،  يف  ــة  ــرق )ح
الظهر،  يف  واآالم  الرقبة  ع�سالت 
ونق�ص  الــنــظــر  وثــبــات  الــتــيــهــان 
الرتكيز( مع برجمة حمطات لذلك 
ـــراء  واإج للم�سي  اآمــنــة  اأمــاكــن  يف 
حركات ا�سرتخاء واغتنام الفر�سة 
اأو�ست  كما  املركبة،  اأجــزاء  لتفقد 
بتجنب  املدنية  احلماية  م�سالح 
ال�سرعة الزائدة والتي تنهك القوة 
وت�ساعف من التعب ب�سبب الرتكيز 
الزائد، مع �سرورة اال�ست�سالم للنوم 
يف مكان اآمن لفرتة كافية ليال عند 
فرتة  واأخــذ  بالتثاوؤب،  االإح�سا�ص 
30دقية يف  اإىل   20 قيلولة لفرتة 

مكان اآمن. 

م�سجد  ـــــار  االإط ـــذا  ه يف  ــن  ــك ومت
 40 توزيع  من  بباتنة،  املهاجرين 
قفة كح�سيلة ثانية بعد اأن مت توفري 
الفارطة،  االأيـــام  خــالل  قفة   80
ــادرة الــتــي تــنــدرج �سمن  ــب ــي امل وه
الف�سيل،  ال�سهر  من  االأواخر  الع�سر 
ممكن  قــدر  الأكــرب  الو�سول  بغر�ص 
و�سمان  منها،  امل�ستهدفة  الفئة  من 
املنا�سبة  هذه  من  ماتبقى  ق�سائها 
جانبه  الـــظـــروف،مـــن  ــن  اأحــ�ــس يف 
ببلدية  بوعكاز  بحي  الفتح  م�سجد 
من  قفة   60 بتوزيع  قام  في�سدي�ص 
املح�سنني  مب�ساعدة  الغذائية  املواد 
توفري  الأجل  بدورهم  بادروا  الذين 
هذه  الالزمةواإجناح  االإحتياجات 
ملا  اخلــرييــة،  التطوعية  العملية 
ال�سرائية  الــقــدرة  ذوي  يعانيه 
يف  بــالــغــة  �سعوبة  ــن  م املـــحـــدودة 
موازاة  ال�سروريات  اأب�سط  اإقتناء 

من  ما�ساعف  امللتهبة،  اأ�سعارها  مع 
معاناتهم خالل ال�سهر الف�سيل. 

م�سجد  با�سر  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 
ــي بــحــمــلــة 1 يف  ــل ـــن ع ــن ب ــس ــ� احل
متكونة  قفة   100 تــوزيــع  عملية 
الغذائية  ـــواد  امل مــن  االأخـــرى  هــي 
منها  ــتــفــاد  اإ�ــس اأيــــن  ــة،  ــروري ــس ــ� ال
واملحتاجون،على  واليتامى  االأرامل 

غاية  اإىل  املبادرة  ذات  ت�ستمر  اأن 
يف  وذلــك  الف�سيل  ال�سهر  اإنق�ساء 
اخلريات  �سبل  جمل�ص  برنامج  اإطار 
الدينية،  ال�سوؤون  ملديرية  التابع 
اأين جتند اجلميع لدعوة اأهل اخلري 
يف  امل�ساهمة  ــل  اأج مــن  واالإحــ�ــســان 
بعدة  اإنطلقت  التي  املــبــادرات  هذه 

م�ساجد عرب تراب الوالية.

خيمة تربع بالدم باملوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية 
املتخ�س�سة �ساحلي بلقا�سم

حملت حت�سي�سية من الكورونا يف م�ساجد �سطيف 

بيوت الرحمن توا�سل عملية توزيع قفف 
رم�سان لفائدة م�ستحقيها بباتنة 

حفيظة. ب

من تنظيم جمعية واهبي الدم بالتن�ضيق مع قطاع ال�ضحة

اأطرتها م�ضالح احلماية املدنية 

طعم �ضاي اجلمر بجل�ضات تقليدية..

غرامة "املليون �ضنتيم" تعود..

مواطنو  اعتربها  التي  اخليمة 
طيبة  ـــادرة  ـــب م قــايــ�ــص  مــديــنــة 
وجميلة وا�ستثنائية، تفتح اأبوابها 
فيها  ليجتمع  ــار  ــط االإف ــت  وق مــع 
ــن يــرغــب يف عــيــ�ــص حلظة  ــل م ك
وقد  اجلميل،  الزمن  حلظات  من 
لل�سياحة  ثازيري  جمعية  نظمتها 
اخليمة  �ــســاحــب  مــع  بالتن�سيق 
ينتقل  اإذ  حكيم،  �سايحي  ال�سيد 
جبال  اإىل  م�ساء  كل  االأخــري  هذا 
ليقوم  ــاحــرة  ــس ــ� ال مــيــمــون  عـــني 

الطبيعة  على  الــ�ــســاي  بتح�سري 
املـــغـــرب ومعه  قــبــل  بـــه  ويـــعـــود 
اإىل  "العودة  ولذة  االأ�سالة  نكهة 
لع�ساق  ــالذا  م فيكون  الطبيعة"، 
االأورا�سية  التقليدية  اجلل�سات 

العذبة واملريحة لالأع�ساب.
ولعبة  "ال�سيق"  لــعــبــة  فــبــني 
ما  واالأحجيات"-اأو  "اخلامت 
باللغة  "ايكرو�سن"  عليه  يطلق 
االأمـــازيـــغـــيـــة- و�ـــســـرب الــ�ــســاي، 
-كما  الربية"  "خيمة  زوار  وجــد 

اأ�سماها �ساحبها- يف هذه االأخرية 
اأنها  خا�سة  وارتياحهم  راحتهم 
القلوب  لتاآلف  مركزا  ت�سكل  باتت 
الرحمة،  �سهر  يف  النفو�ص  و�سفاء 
اجلل�سات  هــذه  �ستكون  جهة  ومــن 
املـــوروث  حلفظ  مبــذكــرات  اأ�سبه 
الذي  االأ�سيل  الــالمــادي  الثقايف 
ووالية  قاي�ص  مدينة  به  تتميز 
وكاأنها  العموم،  وجه  على  خن�سلة 
تنقله لالأجيال حفاظا على بقائه 

وتعزيزا لوجوده.

فـــر�ـــص، الـــتـــدهـــور املــلــحــوظ يف 
�سطيف،  الوبائية بوالية  الو�سعية 
الردعية  االإجراءات  م�ساعفة  اإىل 
ملخالفي تدابري الوقاية من فريو�ص 
اأ�سحاب  مع  احلــال  هو  كما  كورونا 
بعد  وهذا  امل�سافرين،  نقل  حافالت 
ملحوظ يف تطبيق  ت�سجيل تراخي 
منذ  عنها  املعلن  التدابري  خمتلف 
بعد  امل�سافرين  نقل  ن�ساط  ــودة  ع
ال�سنة  خالل  ح�سل  الذي  التوقف 

الفارطة.
ويف هذا ال�سدد، فاإن مديرية النقل 
�سرورة  على  اأكــدت  �سطيف  لوالية 
على  وامل�سافرين  الناقلني  اإمتثال 
حد �سواء لالإجراءات الوقائية ملنع 
ت�سجيل  بعد  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
طيلة  ال�ساأن  هــذا  يف  كبري  تراخي 
املديرية  وطالبت  الفارطة،  الفرتة 
لو�سائل  الــدوري  التعقيم  ب�سرورة 
عدد  تقلي�ص  ــرورة  ــس � مــع  الــنــقــل 
االأماكن يف كل رحلة باالإ�سافة اإىل 
الواقية،  الكمامات  اإرتداء  �سرورة 
االإجراءات  هذه  خمالفة  حال  ويف 
اأكدت  بالوالية  النقل  م�سالح  فــاإن 
اإىل  ت�سل  اإجــــراءات  اإتــخــاذ  على 
لو�سيلة  ــوري  ــف ال الــو�ــســع  عقوبة 
مع  يوما   15 ملدة  املح�سر  يف  النقل 
�سحب رخ�ص ال�سياقة ملدة 30 يوما 
من ال�سائق، ويف حال تكرار املخالفة 

فاإن العقوبة �ستت�ساعف.
و�سع  مت  الفارطة،  ــام  االأي وخــالل 
عن  ف�سال  املح�سر  يف  حافالت   10
�سيارة لنقل االأجرة ب�سبب خمالفات 

متعلقة بتدابري الوقاية، كما مل يتم 
العقوبات  من  امل�سافرين  اإ�ستثناء 
ت�سل  مالية  غرامة  خالل  من  اأي�سا 
اإىل مليون �سنتيم للم�سافرين الذين 
النقل  و�سائل  داخــل  �سبطهم  يتم 

دون كمامات.  
ــن  االأم م�سالح  كثفت  جهتها،  مــن 
املوجهة  التح�سي�سية  اأن�سطتها 
ملختلف فئات املجتمع وم�سريي �ستى 
واخلدماتية،  التجارية  الف�ساءات 
وهــــذا بــهــدف الــتــذكــري والــدعــوة 
ـــراءات  االإج مبختلف  التقيد  اإىل 
داء  انت�سار  بكبح  الكفيلة  الوقائية 
الزيادة  بعد  وهــذا   "19 "كوفيد 
امل�سابني  اأعداد  امل�سجلة يف  الكبرية 
خالل  �سطيف  بــواليــة  بالفريو�ص 

االأيام الفارطة.
كامل  عــرب  العملية  تعميم  ويتم 
عا�سمتها،  وت�سمل  الــواليــة  تــراب 
18 دائرة التابعة  الـ  وكذا عوا�سم 
تيزي  بلديات  من  كل  با�ستثناء  لها 
ـــازر �ــســكــرة وعني  نــبــ�ــســار، قـــالل، ب
احلجر والتي ت�سهد ح�سورا �سرطيا، 
احلملة  هــذه  تلي  اأن  املنتظر  ومــن 
ردعية  اإجـــــراءات  التح�سي�سية 
امتثال  �سمان  اإىل  تهدف  وا�سعة 
االإجراءات  تاأمني ملختلف  واحرتام 
من  املفرو�سة  االإجبارية  الوقائية 
�سبيل  يف  العمومية  ال�سلطات  قبل 
كبح تداعيات جائحة كورونا وهذا 
موجة  اإنت�سار  من  املخاوف  ظل  يف 

جديدة. 

خيمة"الربية" بقاي�ض موعد مع ال�سهرات 
والقعدات االأورا�سية االأ�سيلة

الو�سع يف املح�سر و�سحب رخ�ض ال�سياقة ملخالفي 
االإجراءات الوقائية 

جمتمعرمضان كريماالثنني  21 برير 2971/ 03  ماي  2021 املوافق لـ 21  رم�ضان 131442
من فكرة ب�شيطة اإىل عادة جميلة وقعدة اأورا�شية رم�شانية اأ�شيلة مميزة، اأبت اإال اأن تمع مواطني بلدية قاي�س غرب والية خن�شلة 
على اأكواب ال�شاي املطهو على اجلمر، لتعيدهم اإىل نفحات الزمن اجلميل والهدف دائما اإحياء املوروث الثقايف الالمادي بتن�شيط 

وتنظيم األعاب تقليدية واألغاز وحكايات تعد يف جمملها ك�شرا حلاجز ال�شمت والتباعد الذي خلفته التكنولوجيات احلديثة وخلق ف�شاء 
لتاآلف القلوب و�شيادة الرحمة. 

تتوا�شل، عرب م�شاجد بلدية باتنة، عملية توزيع قفف رم�شان لفائدة العائالت املعوزة، بعد اأن اإنطلقت منذ اأوىل اأيام 
ال�شهر الف�شيل، ليوا�شل القائمون عليها جمهوداتهم الأجل رفع الغنب عن املحتاجني خالل هذه املنا�شبة. 



باتنة: معر�ض "االبداع والتحدي االأورا�سي"
 ي�ستقطب كوكبة من الفنانني بباتنة

نظمت مديرية �لثقافة لولية باتنة بالتن�سيق مع 
برو�ق   �أ�سو�ء  وباتنة  �إمدغا�سن  �أ�سدقاء  جمعية 
�ملعار�س �ل�سريف مرزوقي معر�س �لبد�ع و�لتحدي 
�لأور��سي مب�ساركة ما يربو عن 22 فنانا يف �سنف 
�لفوتوغر�يف،  و�لت�سوير  و�لنحت  �لت�سكيلي  �لفن 
�أين تزين بهو �ملعار�س بعديد �للوحات �لتي �أحتفت 
�ل��ع��ار���س��ون �خل��رب�ت  وت��ب��ادل خللها  �ل��ز�ئ��ري��ن 

و�للوحات �ملعرو�سة.
وقال �أ�سامة بورنان رئي�س م�سلحة �لفنون و�لآد�ب 
يف مديرية �لثقافة �أن "�ملعر�س �لذي �متد من 29  
�ملدير  ط��رف  من  �فتتح  م��اي،   1 غاية  �إىل  �أفريل 
�لولئي للثقافة،  مب�ساركة 23 فنان وفنانة باأزيد 
ولوحات  فوتوغر�يف  ت�سوير  بني  لوحة   77 م��ن  
�لفنانني  تكرمي  �إىل  �إ�سافة  ومنمنمات،  منحوتة 
ب�سهر  �لحتفال  مع   �ملعر�س  وتز�من  �مل�ساركني، 

�لرت�ث".
�سطرت  �لثقافة  مديرية  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�ساف 
�ل��رت�ث  ب�سهر  للحتفال  ومنوعا  ثريا  برناجما 
و�لذي جاء حتت �سعار "�لتثمني �لقت�سادي للرت�ث 

�لثقايف".
حول  �ل��ن��دو�ت  ع��دي��د  ح�سبه  �ل��ربن��ام��ج  وي�سم 
مبوقعي  �لثقايف"  للرت�ث  �لقت�سادي  "�لتثمني 
يف  �ل��رت�ث  "دور  وك��ذ�  وتيمقاد،  تازولت  ومتحفي 
�فرت��سي  وطني  وملتقى  �لقت�سادية"،  �لتنمية 
طبعته  يف  �ملتو�سط  �لبحر  وعامل  �جلز�ئر  ل  حو 
 ،1 باتنة  جامعة  عليه  ت�سرف  و�ل���ذي  �لثالثة 
و�لأمن  �جلمارك  قائدة  تكوينية  دور�ت  يتخللها 
للتعريف  �فرت��سية  زي���ار�ت  وتنظيم  �لوطني، 

باملوروث �لثقايف.
�لتقليدي  �لرت�ث  �سيتم تقدمي معار�س حول  كما 
كالألب�سة �لتقليدية و�حللي و�لأفر�سة و�لأكلت 
تنظيم  جانب  �إىل   �ل��وط��ن،  رب��وع  خمتلف  م��ن 
�لرت�ث  عن  معربة  �سورة  �أح�سن  حول  م�سابقة 
معر�س  تقدمي  ع��ن  ناهيك  �لأور�����س���ي،  �مل���ادي 
�لأور����س��ي  و�ل��ت��ح��دي  �لب���د�ع  للفنون  جت��اري 
وم��ع��ر���س ل��ل��ك��ت��اب �مل��خ��ت�����س ب���ال���رت�ث �مل���ادي 
و�للمادي، وور�سات تطبيقية للرت�ث، وخرجات 
�سياحية وغريها من �لن�ساطات �لتي �ستحت�سنها 

خمتلف �لدور �لثقافية يف ولية باتنة.

خن�سلة:  ا�ستعرا�ض العادات والتقاليد وت�سفيات 
امل�سابقة الرم�سانية الكربى 

�لولية  بعا�سمة  �سو�يعي  علي  �لثقافة  د�ر  �سهدت 
خن�سلة ن�ساطات ثقافية مكثفة بحر هذ� �لأ�سبوع 
�سهر  مبنا�سبة  �مل�سطر  �لربنامج  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�حت�سنت  حيث  �ل��رت�ث  �سهر  وكذ�  �ملعظم  رم�سان 
�أدب��ي��ة  جل�سة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ر  ف�����س��اء�ت  خمتلف 
لل�سيد  �جلديد  �لإ�سد�ر  تقدمي  خللها  مت  علمية 
�لثقايف  باملقهى  �لمازيغية  باللغة  فرحاتي  �سليم 
��ستعر��س  جانب  �ىل  و�لفن  �لثقافة  "ثافوكث" 
�خلن�سلي  �ملجتمع  وت��ق��ال��ي��د  ع����اد�ت  م��ن  ج��ان��ب 
�ل�سهر  بن�سفية  �لحتفال  يف  �خلن�سلية  و�لأ�سرة 
�لثقافة،  ل��د�ر  �لتقليدي  بالبيت  وه��ذ�  �لف�سيل 
�حت�سنت  فقد  �لثقافة  ل��د�ر  �لكربى  �لقاعة  �أم��ا 
�لكربى  للم�سابقة  �لوىل  �لت�سفيات  �لأخ��رى  هي 
�أن  �إل  �أبت  للعائلت متيزت بح�سور �لعائلت �لتي 

ت�سارك يف مثل هذه �مل�سابقة �لثقافية �لرتفيهية 
هذه �لأن�سطة �أ�سرف عليها كل من مدير �لثقافة و 
مدير د�ر �لثقافة �إىل جانب ح�سور كبري �جلمهور 
�لذي عرب عن �رتياحه لهكذ� ن�ساطات خلل �سهر�ت 
�ل���������س����ه����ر 

�لف�سيل و�لتي تخرجهم من �لروتني �ليومي . 

�سطيف: تنظيم امل�سابقة الكربى للموؤذن ال�سغري 
تنظيم  عن  �سطيف  لولية  �إن�ساف  جمعية  �أعلنت 
�مل�سابقة �لكربى للموؤذن �ل�سغري وهذ� بالتن�سيق مع 
ديو�ن موؤ�س�سات �ل�سباب للولية ومديرية �ل�سباب 
دور  لنا�سطي  �ملخ�س�سة  �مل�سابقة  وهي  و�لريا�سة، 
�ل�سباب عرب �إقليم ولية �سطيف، ومت حتديد �سن 

�مل�ساركة للأطفال من 08 �إىل 16 �سنة.
على  �مل�سابقة  لهذه  �لأول��ي��ة  �لت�سفيات  وجت��ري 
و�حد  فائز  ويتاأهل  �مل�ساركة  �ل�سباب  دور  م�ستوى 
من  �لأعمال  تقييم  يتم  �أن  على  �سباب،  د�ر  كل  من 
م�ستوى  على  تن�سب  حملية  حتكيم  جلنة  ط��رف 
�لدور  ت�سفيات  فعاليات  جتري  بينما  �ل�سباب،  د�ر 
�لثاين على م�ستوى مركز �لرتفيه �لعلمي بالباز يف 

تاريخ يحدد لحقا.
�لثلثة  للفائزين  قيمة  ج��و�ئ��ز  تخ�سي�س  ومت 
تنظيمه  �سيتم  حفل  يف  �مل�سابقة  هذه  يف  �لأو�ئ��ل 
�لدور  يف  �لأع��م��ال  تقييم  �أن  علما  �سرفهم،  على 
جلنة  �إىل  �سيوكل  �مل�سابقة  ه��ذه  م��ن  �لنهائي 
�ل�سوؤون  م��دي��ري��ة  ط���رف  م��ن  من�سبة  خمت�سة 

�لدينية و�لأوقاف.

معاوية .�س

ح�سام �لدين. ق

بداية لنعرف القراء من هو ح�سام مقالتي؟
فيه  �إل  يحبكم  ل  و�ل��ذي  �هلل  يف  �أخوكم 
مقلتي ح�سام �ساحب 24 ربيعا من مدينة 
�لطيب  بباتنة  بريكة  ببلدية  �مدوكال 
 01 ما�سرت  طالب   ومن�سد،  مقرئ  ثر�ها، 
علوم �جلرمية و�لنحر�ف بجامعة �حلاج 
بذ�ت  �لفكر  �سدى  ن��ادي  ورئي�س  خل�سر 

�جلامعة.

وترتيل  بحفظ  خا�سة  عدة  م�سابقات  خ�ست 
القراآن الكرمي، كيف كانت التجربة؟

�ساركت فيما �سبق يف �لعديد من �مل�سابقات 
ب�سمة  جمعية  تنظيم  م��ن  �ل��ق��ر�آن��ي��ة 
�لغيث  جمعية  رحماء،  جمعية  �لن�سر�ح، 
بربيكة  �خل��ري،  جز�ئر  جمعية  �خلريية، 
بد�ية  يف  حليفي   �حلظ  يكن  مل  وغريها، 
متر�س  بعد  لكن  �مل�سابقات   مع  م�ساوري 
�تقلد  بد�أت  كبريين  و�جتهاد  وجد  طويل 
و�لن�ساد   �لقر�آن  ترتيل  يف  �أوىل  مر�تب 

�لديني.

جمال  يف  موهبتك  عن  قليال  نتحدث  دعنا    
االن�ساد كيف كانت البداية ومن كان له الف�سل 

يف  ذلك ومبن تاأثرت من املن�سدين؟
حم��دودة  ك��ان��ت  �لن�����س��اد  يف  طموحاتي 
ن��وع��ا م��ا يف �ل��ب��د�ي��ة، ن��ظ��ر� ل��ك��وين مل 
دفعني  حني   يف  مبكر�،  موهبتي   �أكت�سف 
�أفو�ه  عن  م�سامعي  لأغلق  بالإن�ساد  �سغفي 
�ملثبطني، و�نطلق نحو �حللم بخطى ثابتة 
ل  فقط  للقر�آن  معلمي  رفيقي  كان  حيث 

غري، و �سيخي �لذي كان د�ئم �لت�سجيع يل 
و�لذي يعدين مب�ستقبل م�سرق يف �لن�ساد، 
حينها مل �أكن موقنا �أن يل موهبة  يف هذ� 

�لفن، �إىل �أن �أثبتت يل �لأيام ذلك. 

املوا�سيع  واأهم  االإن�ساد،  يف  اأعمالك  ماهي 
والر�سائل التي حتاول اإي�سالها عرب هذا الفن؟

�لعامل  هذ�  وجلت  وقد  نبيل  فن  �لن�ساد 
لكوين �سغوف به  لأ�سعى من خلله لتغيري 
ما  �ىل  �لن�ساد  عن  �مل�ستمع  نظر  وجهة 
�أف�سل،  فحني تغري تفكري �لفرد يتغري  هو 
لتقليل  و�سيلة  �لن�ساد  وي�سبح  �ملجتمع 
�لظو�هر �لجتماعية �ل�سلبية، كما �أ�سعى 
م�ستقبل للإن�ساد للوطن �حلبيب �جلز�ئر.

على  يطلون  واملن�سدين  املقرئني  اأغــلــب 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  حمبيهم 
احلفالت  غياب  اإىل  راجع  ذلك  اأمر  ترى  هل 

االإن�سادية ونق�ض االهتمام باملقرئني ؟
نرى موؤخر� �أن و�سائل �لإعلم �ملرئية قد 
�ملقرئني  على  كامري�تها  ت�سليط  من  قللت 
لذلك فح�سب   .. و�هتمت بغريهم  و�ملن�سد 
تهمي�س  �أن  �أرى  ف��اإن��ن��ي  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
ل  �لطريقة   بهذه  و�ملن�سدين  �ملقرئني 
�أو  من�سد  كل  ف��اإن  وعليه  �مل�ساهد،  يخدم 
مقرئ نر�ه يطل على متابعيه عرب و�سائل  
�لعلم  ما هو �إل نتيجة �لت�سييق �ملمار�س 

عليهم.

يحن  واأمل  امل�ستقبلية  طموحاتك  عن  مــاذا 
الوقت بعد الإ�سدار البومات خا�سة باأعمالك؟

ومتنوعة   ع��دي��دة  ط��م��وح��ات��ي  حقيقة 

بت�سجيل  خا�س  �أ�ستوديو  �ن�ساء  �أهمها 
�لتلو�ت �لقر�آنية و�لأنا�سيد �ل�سلمية 

و�لوطنية �أي�سا، وبخ�سو�س �لألبومات 
��سد�ر فيديو  �مل�ستح�سن  �أنه من  �أظن 

ح�سب  ذل��ك  ل��ه،  و�ل��رتوي��ج  كليب 
نرى  �إذ  �لع�سر،  هذ�  متطلبات 
�للبومات  ���س��ر�ء  ع��ن  ع��زوف��ا 
و�جتهو�  وغريها  �لأقر��س  يف 
كل  ومتابعة  �لع�سرنة  نحو 

�لتو��سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  ج��دي��د 
�لجتماعي.

ما الذي قدمته منذ توليك لرئا�سة نادي �سدى 
الفكر اجلامعي، وماذا عن م�ساريعك الهادفة 

التي تخدم الطلبة يف الو�سط اجلامعي؟ 
جمع  رف��ق��ة  �أ�س�سته  �لفكر  ���س��دى  ن���ادي 
 2019 –  09 –  29 ي��وم  �لأ�سدقاء  من 
و�لإجتماعية(   �لن�سانية  �لعلوم  )بكلية 
بيوم  بالقيام  و توفيقه قمنا  وبف�سل �هلل 
و�مل�سابقة  بالدعم  �لتربع  حول  حت�سي�سي 
�لوطنية للكتابة )�لق�سة �لق�سرية( �لتي 
�لذي  �ل�سحي  �حلجر  ف��رتة  خ��لل  كانت 
من  حتدث  مل  �سابقة  ويف  �لبلد،  به  مرت 
ذي قبل بجامعة �حلاج خل�سر كان لنادي 
�لعظيم  و�ل�����س��رف  �لف�سل  �لفكر  ���س��دى 
�لإن�سانية  �لعلوم  �إن�ساء م�سلى بكلية  على 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة، وه�����ذ� ب��امل��ج��ه��ود�ت 

�ل�سخ�سية وتربعات �ملح�سنني . 
يف  م�سابقة  بتنظيم  ن��ق��وم  �لآن  ون��ح��ن 
"�ملاهر  بعنو�ن   �لكرمي  �ل��ق��ر�ن  جتويد 
بالقر�آن" حتت �سعار  "من �أر�د �أن يحدثه 
�هلل فليقر�أ �لقر�آن"، وجاءت فكرة م�سابقة 

د�خل  �هلل  كتاب  لتخدم  بالقر�ن  �ملاهر 
��سو�ر �جلامعة ولإعادة بعث روح �لتناف�س 
�هلل  لوجه  خال�سة  �إميانية  �أج���و�ء  يف  
و�كت�ساف وجوه جديدة   . تعاىل عزوجل 
ت��ت��ل��و ك��ت��اب �هلل �آن����اء �ل��ل��ي��ل و�أط����ر�ف 
�لنهار، حيث تتيح م�سابقة �ملاهر بالقر�ن 
�لتجويد  �أحكام  و�تقان  �سقل  للمت�سابق 
ب�سوت  فيديو  �ملت�سابق  ير�سل  بحيث   ..
�لتقييم  ليتم  �لنادي   �ميايل  �ىل  و�سورة 
م�ساييخ  من  �ملتكونة  �لتحكيم  جلنة  من 
عامر  �ل�سيخ  و�أهمهم  باتنة   يف  �لإق��ر�ء 
بو�سو�سة  و�ل�سيخ  هلل  و�ل�سيخ  �لعر�بي 
�لأعمال  تقييم  على  �سي�سرفون  �ل��ذي��ن 
وترتيب �لفائزين �خلم�سة �لأو�ئل ح�سب 
�جلد�رة و�ل�ستحقاق، على �أن يكون  حفل 
�لختتام  يوم 27 رم�سان وذلك تز�منا مع 

�إحياء ليلة �لقدر �ملباركة.

كيف تق�سي يومياتك خالل  ال�سهر الف�سيل؟
قمت باإعد�د خط لت�سري عليها كل يومياتي 
يوم، �سفر  �أ�سميتها خطة �سفر  رم�سان  يف 
يوم  بدون طاعة، �سفر يوم بدون �سلة، 

�سفر يوم بدون ورد قر�آين.  

الهادف  الفن  من  جعل  ومقرئ  مقالتي" من�شد  "ح�شام 
بو�شلته نحو ان�شاء ا�شتديو لالأنا�شيد الوطنية واال�شالمية

حو�ر: حفيظة بوقفة

رم�ضان 
   يجمعنا

التي  االأعـــمـــال  عــديــد  لننتظر  كــنــا 
�ستحكي عن حياة اأ�سخا�ص اأفنوا اأعمارهم 
واأمتعوا  الــدرامــي،  الــركــح  على  الفنية 
تزال  ال  التي  امل�ساهد  بعديد  امل�ساهدين 
النقائ�ص  ليك�سف عن عديد   2021 ياأتي عام  ال�سقة يف ذهنه، 
االنتاج يف �سم االحداث االجتماعية  موؤ�س�سات  التي احتكرتها 
االخر،  عن  والبحث  احلــب  ودارمـــا  التاريخية،  ح�ساب  على 
قتلت  التي  والتكرار"  "التعود  مــن  ثنائيات  بذلك  لت�سكل 
�سيناريو  نحو  وم�ست  االأفكار  اأمتعة  وحزمت  فنيا،  االنتاجات 
يف  واملنا�سبة  متنا�سقة  الغري  الكلمات  من  بالكثري  حم�سو  مبتذل 

ا�ستغفال لعقل امل�ساهد وتفكريه.
امل�ساهد  بني  لي�سع  الاليكات  موج  على  "ال�سهرة"  ربان  يطفو 
الرتكية  امل�سل�سالت  من  مبزيج  االآخـــر،  من  "م�ستوردة"  �سلعة 
الديكور  فيه  يغري  جزائري  فيلم  لينتج  واالأمريكية  والهندية 
اأفكار  ب�سرقة  وتنتع�ص  م�سلولة  االأفكار  لتكون  وال�سخ�سيات، 
االآخر، لت�سع بني امل�ساهدين دراما ال يعول عليها من حيث املنطق 
واحلبكة والرتابط الفني، ويتم التغافل عن عديد االأفكار التي 
اأن متد االأر�سيف لفنانني غادرونا ب�سالم، كاإنتاجات حتمل  ميكن 
اأ�سماء اأملع نحوم ال�سا�سة التلفزيونية اجلزائرية الذين غادرونا 
ال  التي  الفنية  اجلميلة  الوجوه  تلك  كبري،  فني  وبعزاء  مبكرا 
لبكائهم  بكى  الــذي  امل�ساهد  اأح�سان  بني  جال�سة  �سورها  تــزال 
غادرت  كبرية  جزائرية  متثيلية  فنية  اأ�سماء  لفرحهم،  وفــرح 
دون نف�ص غبار اعادتها داخل الدراما اجلزائرية، والبحث عن 
باتت  لكنها  امل�ساهد  منها  تعب  و�سراعات  اجتماعية  موا�سيع 
االأكرث طلبا من �سانعي الدراما يف �سهر رم�سان، وان كان من الغنب 
ترك هذه االأ�سماء التي نطلب لها الرحمة يف هذا ال�سهر الف�سيل،  
امل�سرح  يف  فقدناهم  بالذين  تعلق  فيما  جدا  طويلة  فالقائمة 
واالإخراجي  والت�سويري  واالأدبــي  املو�سيقي  والفن  وال�سينما 
والفن الت�سكيلي، ككبار برزوا يف حمافل دولية و�سرفت اجلزائر 

بتتويجات عديدة...
اأما اآن للدراما الرم�سانية اأن تنتع�ص ببورتريهات فنية تعيد 
والفن وحتى  للثقافة  الكثري  ون�ساء قدموا  احياء ب�سمات رجال 

نخرج من قالب درامي يدور يف حلقة مفرغة؟.
 رقية حلمر

البورتري "الفني"

بزن�ض_ الدرام�
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م�سحراتي...ثقايف

يطمح املن�سد ح�سام مقالتي على اإن�ساء اأ�ستوديو خا�ض بت�سجيل التالوات القراآنية واالأنا�سيد اال�سالمية والوطنية، لدعم املواهب 
ال�سبانية على اال�ستثمار يف اإمكانياتهم يف االإن�ساد والتتيل، واإعطاءها دفع قوي على التميز والو�سول الآمالها وطموحاتها، ويعد املولع 
بهاذين املجالني من املقرئني املتاألقني يف عديد امل�سابقات، اإىل جانب اهتمامه بالطلبة يف الو�سط اجلامعي منذ توليه رئا�سة نادي �سدى 

الفكر، ما�ساهم يف دعمهم واالهتمام بهم ال�سيما خالل ال�سهر الف�سيل.

رواية "ايل الزنزانة 219" اإ�سدار جديد يتناول خمتلف 
الق�سايا الراهنة يف البلد للكاتبة "�سبيل ي�سعد"

وخطاط  من�سورية" ر�سام  "علوة 
وم�سمم غرافيك/  والية باتنة

�سل�سبيل  �لكاتبة  م��وؤخ��ر�  �أ���س��درت 
عني  بلدية  من  24�سنة  �بنة  ي�سعد 
�لبي�ساء ولية �م �لبو�قي متح�سلة 
�ملغرب  تاريخ  �ملا�ستار يف  �سهادة  على 
�للغة  يف  و�سهادة  �ملعا�سر  �لعربي 
و�لرتكية،  ،�لجنليزية  �لفرن�سية 
جامعة  ك��ت��ب  خ��م�����س  يف  م�����س��ارك��ة 
�لفناء  دنيا  يف  تائهة  لق�سة  موؤلفة 
وهي   ،"219 �لزنز�نة  "�يل  رو�ي��ة 
�سيا�سي  تاريخي  طابع  ذ�ت  رو�ي��ة 
خيالية  ب�سخ�سيات  و�قعية  معا�سر 
�أق�سام  ل�ستة  �لأخ��رية  ه��ذه  ق�سمت 
معينة،  ق�سية  ع��ال��ج  ق�����س��م  وك���ل 
�يل  �لبطلة  ح��ول  �لأح���د�ث  ت��دور 
تتحرى  �لتي  و�ل�سحفية  �لأ�ستاذة 
تاريخية  �أحد�ث  جمموعة  عن 
�ملعا�سرة  �لع�سابة  لتكت�سف 

مع  �لأح���د�ث  فتت�سابك  وتلحقها 
�أخوها �ل�سابط تاج �لدين و�سديقتها 
�ملقربة كرميان لتجد نف�سها �سديقة 
لبع�س �ل�سخا�س من �لع�سابة وتلقى 

نف�سها يف �لزنز�نة 219.
بالنف�س  �سحى  بلد  عن  فيها  كتبت   

و�لنفي�س وعن �سعب ذرف دموع �لقهر 
�لعزمية  من  �تخذ  لكنه  و�خل���ذلن 
بر�ءة  عن  كتبت  عنو�ن،  و�ل�سجاعة 
جرمية  وع��ن  �لق�سبان  خلف  �سجني 
�لق�سبان  خ��ارج  �سامي  �ط��ار  متمرد 
وحت���دث���ت ع���ن ت���اج���ر �مل���خ���در�ت 
و�ل����ق����اذور�ت وع���ن ب�����ر�ءة ���س��ارب 
�لو�سكي و�خلمر ي�سرفون ثمن عذ�به 

دولر�ت .
حتدثت عن مناطق �لظل، عن �سقوط 
�ل��ط��ائ��ر�ت، وع��ن م��ع��ان��ات �حل���ر�ڨ، 
�لغاثات  موزع  �ل�سارق  عن  وحتدثت 
يحتاجها  ول  يقبلها  �ل��ذي  و�ل�سارق 
حتدثت عن �يلن و�نك�سار�ت �ل�سباب، 
وخمطاطات  �سلمية  م�����س��ري�ت  ع��ن 
يف  جتدونها  كثرية  و�أح��د�ث  وهمية، 

�لرو�ية.

�لقيقبة  "علوة من�سورية" من مدينة 
و�لفن  ل��ل��ر���س��م  ب��ات��ن��ة، حم��ب  ولي���ة 
�لعربي  �خل��ط  يف  و�لتميز  �لت�سكيلي 
�لفنون  خ��ري��ج  �ل��غ��ر�ف��ي��ك،  وت�سميم 
تخ�س�س   1999 باتنة  ف��رع  �جلميلة 
"ر�سم زيتي" ر�سام ويهوى �خلط �لعربي 
��ستقباله  �أن  ق��ال  جر�فيك،  وم�سمم 
�إىل  ب�سوق  متلهف  م�سلم  كاأي  لرم�سان 

هذ� �ل�سهر �لعظيم �ملبارك. 
�لنحت  يف   وخ��ا���س��ة  للفن  ممار�ستي 
�جلر�فيكية  و�لت�ساميم  �لإ�سمنتي  
رم�سان  �سهر  يف  �لعربي  �خل��ط  وك��ذ� 

�خلط  وخا�سة  ومميز  خا�س  طعم  له 
عليه  �أ�سفى  و�ل�سيام  ل  كيف  �لعربي 
كوين  �لبال  ور�حة  و�ل�سكينة  �لهدوء 
�لإ�سلمية  �ملخطوطات  على  �قت�سرت 
�لتي فيها �لنفع و�لفائدة مع �ل�ستز�دة 
جمال  يزيدها  ما  وهذ�  �خلط  تعلم  يف 
يعيق  ل  �أبد�  رم�سان  يف  و�لعمل  وبهاًء، 
بالعك�س  �ملردود  على  يوؤثر  ول  �ل�سيام 
�لأعمال  م��ن  لي�س  ك��ون��ه  ج��د�  م��لئ��م 
�لبدين  �جلهد  تتطلب  �لتي  �ل�ساقة 
توفيقه  على  �هلل  �أحمد  لكن  و�لع�سلي 

و�متنانه وكثري عطاءه .

بعد  يل  عونا  كان  ملن  �أقولها  �لأخ��ري  يف 
�هلل جل وعل و�سند� يف ما و�سلت �إليه من 
وم�سد�قا  و�لأ�سدقاء  و�لأحباب  �لأهل 
و�ل�سلم  �ل�����س��لة  عليه  �ل��ن��ب��ي  ل��ق��ول 
:"من ل ي�سكر �لنا�س ل ي�سكر �هلل" قد 
على  و�سربمت  و�ساندمتوين  �سجعتموين 
جناحي فال�سكر مو�سول لكم �أحبتي لقد 
هذ�  فر�سة  �أغتنم  ولهذ�  �سنعا  �أح�سنتم 
بلغكم  �أن  �أول  لأهنئكم  �ملبارك  �ل�سهر 
عز  �هلل  �سائل  �ملبارك  �ل�سهر  هذ�  �هلل 
وجل �أن يتقبل �سيامكم وقيامكم و�سالح 

�أعمالكم. 

رفوف  �لأور��س

تقدم الفنانة الت�سكيلية 
فنية  حتفة  ثــابــت  فهيمة 
تعنونها  اأن  اختارت  مميزة، 
اأ�سول  "لوحة  بـ  وتو�سمها 
العمل  هــــذا  وثقافات"، 
الراقية  اأناملها  فيه  برعت 
اأجُنز موؤخرًا يوم 11 اأفريل 
بني  ترتاوح  مدة  يف   ،2021
22 �ساعة متقطعة، اللوحة 

تقنية  ــق  وف ـــزت  اأجن الفنية 

القما�ص  على  مر�سومة  الزيتية  االألــــوان 
مبقيا�ص 50�سم*60�سم.

الفنانة الت�سكيلية حاولت من خالل هذه 
اجلزائر  ثقافات  جت�سد  اأن  الفنية  التحفة 

بن�سائها  �سمالها  من  وح�ساراتها  ب�س�ساعتها 

املــلــتــحــفــات بــحــريــر الــلــبــا�ــص املـــتـــوارث عن 

للثقافات  املــحــارب  ال�سلف 
ــرار  اال�ــســتــعــمــاريــة عــلــى غ
ــك الــعــويــنــة وحــايــك  ــاي ح
املرمة الذي ال يزال �سامدًا، 
الذهبي  جلنوبها  ــوال   ــس و�
ال�سا�سع امل�سع ب�سمرة و�سحر 
الثائرة  املكافحة  العيون 
على  حتافظ  مــازالــت  التي 
امل�سور  ـــبـــدوي  ال جــمــالــهــا 
لزهور الرمال النادرة، واأ�سافت 
اأنها حاولت على خطى ابن خلدون من خالل 

هذه اللوحة بتمثيل الزين الطا�سيلي باالأ�سود 

واالألــــوان،  بالري�سة  فيها  الطيني  والــلــون 

املت�سمات  البي�ساوات  بن�سائهن  حمتفيتا 
ب�سمرة ال�سحراء وعيون تربق كنجوم الليل.

لوحة "اأ�سول وثقافات" للفنانة الت�سكيلية "فهيمة ثابت"
مزاد الفن

ح�سام �لدين. ق



على املا�سي
�سيدة  و  �ل��زو�ج  قبل  باآن�سة  �لفتاة  ت�سمية  �سبب   �

بعد �لزو�ج:
�آن�سة: من �لأن�س و�ل�سعادة

�سيدة: من �سدة �لنف�س و �لأيام �ل�سود�ء 
�لتي �سرت�ها؟!.

� وحدة حامل �سق�سات ولدها: 
عندك  يزيد  كي  حت�س  و��س 
خوك..قالها نف�س �لإح�سا�س 

كي يتزوج عليك بابا؟!.
و��س  ر�جلها  �سق�سات  وحدة   �
ربي  رزق��ك  با�س  �ّدي���ر  كنت 
ن�سلي�س  ما  كنت  لها  قال  بّيا؟ 

وناكل رم�سان؟!.
� �ل�سعب كامل يقول هذ� ما�سي �سعب..

عب؟!. عندك �حلق يا �ل�سُّ
و  �للوز  د�رتلو قلب  رم�سان مرتو  �ل�سيد يف  � و�حد 

جا بنني كيما تاع بر�.. ب�سح هو ما يحب�س ي�ستعرف 
قالها خا�سو �لنحل يدور بيه و�سوي ذبان؟!.

خطوبة
و�حد ر�ح يخطب

قال للر�جل عمي ر�ين طالب يد بنتك
من  تنحيهالها  ق���درت  �إذ�  ق��ال��و 

�ملوبيل
نعطيهالك مع �ل�سارجور!!؟.

فريو�ض
و�حد د�ر عملية غ�سيل دماغ

وم�سح �لذ�كرة نتاعو
ك�سما  �ل��ط��ب��ي��ب:  �سق�ساه  ف���اق  ك��ي 

��سفيت على �سي حاجة؟
قال لو باقي �سايف على مرتي؟؟

معلومات م�سلية�لطبيب: هذيك فريو�س ما �قدرنا�س من�سحوه؟!.

الذنوب 
واحل�سنات

اأمثال �سعبية

ال�سني  يف  موجودة  التاريخ  يف  مدر�سة  • اأقدم 
والزالت  امليالد،  قبل   142 �سنة  تاأ�سي�سها  ومت 

تقوم بالتدري�ص حتى يومنا هذا.
ورف�ص  االأ�سياء  جمع  هو  القهري  االكتناز   •
قيمة،  بال  اأو  تالفة  كانت  مهما  منها  التخل�ص 
اأو  االأيــام  من  يوم  يف  �سيحتاجها  اأنــه  العتقاده 

ب�سبب تعلقه العاطفي بها.
عن  باالختفاء  مهددة  دولة  اأول  املالديف   •
�سطح الكرة االأر�سية ب�سبب ارتفاع م�ستوى مياه 
الناجت عن االحتبا�ص احلراري ارتفاعها  البحر 

احلايل 1.8مرت فقط.
"دبى"  يف  الــعــرب  ــرج  ب فــنــدق  يف  النزيل   •
على  الفندق  يف  اإقــامــتــه  ــرتة  ف طـــوال  يح�سل 
 24 عيار  الذهب  من  م�سنوع  اآيباد   -  iPAD

قرياط.
باأنك تقوم باالأكل فاإن دماغك  • اإذا تظاهرت 
فعال  بال�سبع  مدة  بعد  وت�سعر  اإ�سارات  �سري�سل 

لكن ملدة ق�سرية.
اأي  مخ  يف  ثانية  كل  معلومات   10 اأدخلنا  • لو 
اأقل  ملء  ف�سيتم  احلياة  طــوال  طبيعي  اإن�سان 

من ن�سفه فقط.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
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جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي يتزرع 

وما يتزرع 
وح�سادو عند 

لكبري

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثالث من �سهر ماي

الفر�ص  بني  الوجلة  معركة  وقوع  ـ    633
وانتهت  الوليد،  بن  خالد  بقيادة  وامل�سلمني 

بانت�سار امل�سلمني.
احلميد  عبد  العثماين  ال�سلطان  ـ   1902
الثاين يرف�ص اقرتاحا من موؤ�س�ص احلركة 
جامعة  باإن�ساء  هرتزل  ثيودور  ال�سهيونية 

يهودية يف القد�ص.
اململكة  بــني  اتفاقية  اإقــــرار  ـ   1906
ب�سم  تق�سي  العثمانية  والدولة  املتحدة 
ــك  وذل م�سر  اإىل  �ــســيــنــاء  ــرة  ــزي ج �سبه 
قناة  تبقى  بــاأن  بريطانية  خطه  لتحقيق 
خا�سعة  م�سرية  اأرا�ـــســـي  يف  ال�سوي�ص 
اأخرى  دولة  عليها  تنازعها  وال  لربيطانيا 

جماورة.
االنتداب  تعلن  املتحدة  اململكة  ـ   1920

على العراق.
ناطق  �سينمائي  فيلم  اأول  عر�ص  ـ   1927
با�سم:  ــرـ  وارن  - االخــوان  اأنتجه  اأمريكيا 

مطرب اجلاز.
يف  ــاق  ــف اأن مـــرتو  اأول  افــتــتــاح  ـ   1933

اأو�ساكا.
1955 ـ احلكومة الفرن�سية توظف 100 
للق�ساء على  األف جندي فرن�سي باجلزائر 

الثورة اجلزائرية. 
يف  بطولة  اأول  مناف�سات  بــدء  ـ   1956

العامل باجلودو يف طوكيو.  
اأ�سلحة  ــن  م �سحنة  ــول  ــس و� ـ   1957
لدى  اقــتــنــاوؤهــا  مت  بريطانية  و  اأملــانــيــة 

ت�سيكو�سلوفاكيا ل�سالح الثواراجلزائريني.
التحريرالوطني  جبهة  فريق  ـ   1958
له  ر�سمية  مقابلة  اأول  يلعب  القدم  لكرة 

بامللعب البلدي لغدير بتون�ص.
ريد  االأمريكي-  الف�ساء  رائــد  ـ   1965
اأول  القمرليكون  على  بامل�سي  يقوم  وايت- 

من م�سى يف الف�ساء.
لرتقية  وطني  �سندوق  ان�ساء  ـ   1994
لت�سغيل  امل�ساعدة  ل�سندوق  خلفا  الت�سغيل 

ال�سباب.
ال�سحافة  حرية  �ساحة  تد�سني  ـ   1996
يف  بوعلي  بــن  ح�سيبة  بــ�ــســارع  الــواقــعــة 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  املهنة  �سهداء  ذكرى 

حلرية ال�سحافة.
مقعدها  تفقد  املتحدة  الواليات  ـ   2001
االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم  جلنة  يف 

للمرة االأوىل منذ تاأ�سي�ص هذه الهيئة.
انتخاب  تعيد  حما�ص  حركة  ـ   2009

خالد م�سعل رئي�سا ملكتبها ال�سيا�سي .
وتكنولوجيات  الــربيــد  وزيـــر  ـ   2010
يطلق  ب�سالح  حميد  واالتــ�ــســال  االإعـــالم 
ت�ستعد  اجلــزائــر  ــان  ب مفاجئا  ت�سريحا 
للهاتف  ــع  ــراب ال اجلــيــل  رخ�سة  الإطـــالق 
والــذي   2010 نهاية  حـــدود  يف  الــنــقــال 

مازال مل ي�سوق بعد عامليا. 
العامة  االأ�سغال  وزيــر  مقتل   -  2017
اهلل  عبد  عبا�ص  الــ�ــســومــايل  ــكــان  ــس واالإ�

�سراج عن طريق اخلطاأ يف مقدي�سو.

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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�إذ� �سّبت يف مايو هزو ملناجل وهايو

حكـــمة
ال�����ل�����ب�����اق�����ة ه�������ي ال���������ق���������درة ع�����ل�����ى و�����ص����ف 
اأنف�صهم ه������م  ي����������رون  ك����م����ا  الآخ��������ري��������ن 

يا  �ملحلت  غلق  مع  �أن��ت  هل   �
�سي علوة؟

ن�سرين.ح باتنة
�أنا مع فتح "ر�أ�س �جلز�ئريني" 
ح������اب ن�������س���وف و���������س ف��ي��ه 

بال�سبط؟!.
كورونا  فريو�س  �أعر��س  من   �
فقد�ن حا�سة " �لذوق" بالعودة 
للور�ء �إىل �أ�سخا�س عا�سرناهم 
م�سابني  ك��ن��ا  �أن���ن���ا  �أع��ت��ق��د 

بالأعر��س ل�سنو�ت؟
وهيبة بلخريي ق�سنطينة
وج����ا وب�����اء ك���ورون���ا و�أّك�����د 

�حلالة؟!.
� ظاهرة خروج �لأطفال ليل، 
نحن  و  متاأخرة  �ساعات  حتى 

من  م�سوؤولية  �لوباء  ذروة  يف 
هذه؟

وفاء بركان ق�سنطينة
م�سوؤولية "من" طبعا؟!

لأنهم  خ��ل��ف��ك،  ي��ت��ح��دث��ون   �
بالفعل خلفك يا �سي علوة؟

�أ�سرف بوع�سيلة طولقة
يو�جهوك  حا�سمني  لأن��ه��م 
وفعايلك  وعيوبك  بنقائ�سك 
حلكاية  تكرب�س  ما  "�ل�سينة" 

يا �سي �أ�سرف؟!.
كبقية  رم�سان  يتعبك  ه��ل   �

�لغا�سي يا �سي علوة؟
في�سل عوينة ب�سكرة
بقية  يف  �ل��غ��ا���س��ي  يتعبني 

رم�سان �أكر؟!.

"ممنوع 
�لدخول 

بغري �إذن"..
لكن باللغة 
�جلغبالية 

�جلز�ئرية؟!

�سورة م�سحكة



بن �ستول.�ص

رافعني جملة من املط�لب

حممد. ع

معاوية. �ص

معاوية. �ص

خن�سلة

اأم البواقـــي

عمال بلدية خن�سلة يحتجون

�سيخ يتعر�ض ل�سرقة اأمواله 
من اأمام مركز الربيد

متكن عنا�سر فرقة البحث والتدخل 
باأمن والية خن�سلة، من حجز قرابة 4 
كلغ من راتنج القنب الهندي مع توقيف 

املتورطني يف عمليتني متفرقتني.
حيثيات الق�ســية االأوىل، تخ�ســ�ص 
قيام �سخ�ص بتخزين كمية معتربة من 
املخــدرات واملتاجــرة بها على م�ســتوى 
م�ســكنه الكائن مدينة بخن�سلة، حيث 
مت �ســبط كمية معتربة مــن املخدرات 
تقدر بـــ28 �ســفيحة، باالإ�ســافة اإىل 

ن�ســف �ســفيحة وقطعتــني املخــدرات 
راتنــج القنــب الهنــدي كانــت خمبــاأة 
باإحكام داخل امل�ســكن، بــوزن اإجمايل 
يقدر بـــ2875 غــرام مايعــادل 2 كلغ 
العملــة  مــن  مــايل  مبلــغ  غ،   875 و 
دج  بـــ50.000  يقــدر  الوطنيــة 
ميثــل عائــدات االإجتــار غري امل�ســروع 

باملخدرات. 
حيثياتهــا  تعــود  الثانيــة  الق�ســية 
بعــد متابعــة ومراقبــة �ســبكة مكونة 

باملتاجــرة  يقومــون  اأ�ســخا�ص   3 مــن 
يف املخــدرات بطريقــة غري م�ســروعة 
مبدينة خن�ســلة، ليتم توقيف امل�ستبه 
بال�ســتيكي  كي�ــص  بحوزتهــم  فيهــم 
بداخلــه ثمانية �ســفائح من املخدرات 
راتنــج القنــب الهنــدي بــوزن اجمايل 
يقدر بـــ700 غ ليتم حجزها و حتويل 
امل�ســتبه فيهــم اإىل مقــر امل�ســلحة مــن 

اأجل ا�ستكمال اجراءات التحقيق.

�حتج �أم�س، عمال بلدية خن�سلة، �أمام 
�ل�سعار�ت  عديد  ر�فعني  �لبلدية،  مقر 
و�سعيتهم  ع��ن  تعرب  �لتي  و�ل��لف��ت��ات 
على  يعي�سونها  �لتي  و�ملعاناة  �ملزرية 
�لدخل  رف��ع  ب�سرورة  �ملطالبة  غ��ر�ر 
�لن�سبي و�إدماج  �لتقاعد  �ل�سهري وكذ� 
�لعمل  ط��ب  �إىل  �إ�سافة  �ملتعاقدين، 
و�إل���غ���اء جت��م��ي��د �ل��رتق��ي��ات وزي����ادة 
�ل�سريبة  و�لغاء  �لنقطة �ل�ستدللية 
�جلهات  من  طالبو�  كما  �لدخل،  على 
�لو�سية توفري �لظروف �مللئمة للعمل 

�ملطالب  من  وغريها  �لأمن  توفري  وكذ� 
وقفة  يف  �لبلدية  عمال  رفعها  �لتي 

�لكر�مة ح�سبهم.
�سيو��سلون  �أن��ه��م  �أك����دو�  �مل��ح��ت��ج��ون 
مطالبهم  حتقيق  غابة  �إىل  �لحتجاج 
�لتهمي�س  ظ��ل  يف  معاناتهم  و�إن���ه���اء 
�مل�سلط عليهم خا�سة و�أن كل من يتكلم 
على حقه ي�سبح من بني �ملغ�سوب عليهم 
ه��ددو�  م��ن ط��رف بع�س �جل��ه��ات، كما 
�إن مل ت�ستجب مطالبهم  باإ�سر�ب عام، 

يف �أقرب �لٱجال.

تعر�س �سباح �أم�س، �سيخ يف �لعقد �ل�سابع 
من  جمهول  قبل  من  لل�سرقة  �لعمر  من 
�لبو�قي،  باأم  �جلز�ئر  بريد  مركز  �أمام 
بحيث قام �ل�ساب باإيهام �ل�سيخ �أنه يعمل 
دفع  عملية  يف  و�أخ��ط��اأ  �ل��ربي��د  مبركز 

با�سرت  جهته  من  بالفر�ر،  ليلوذ  ر�تبه، 
�ملخت�سة حتقيقاتها يف  �لأمنية  �مل�سالح 
�لكامري�ت  ��ستغلل  خلل  من  �حلادثة 
باأم  �لربيد  مركز  من  بالقرب  �ملتو�جدة 

�لبو�قي.
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�سي الأورا�سي..
وفارغة...  تافهة  ولعب   لهو  برامج 
املعايري  على  مكتملة  دراما  عندنا�ص  ما 
غرقونا  واملــرج  الهرج  من  �سايغة... 
على  يلعبونا  املـــراوغـــة...  �سيغة  يف 
عقولنا النا�سجة والبالغة... حا�سبينا 
وقدمونا  الفن  يف  نفهمو�ص  ما  حاب�سني 

االأعمال الفارغة...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز قرابة 4 كيلوغرام من القنب الهندي
وجب الكالم

ما  حزب  بو�سع  وتطالب  اجلزائريني  من  فئة  تخرج  عندما 
ي�سلون  جعلهم  الذي  الدافع  نتفهم  اأن  اإال  ي�سعنا  فال  املتحف  يف 
�سخ�ص  يطلب  فعندما  املطلب،  هذا  ويرفعون  القناعة  هذه  اإىل 
ال�سيء قيمة  لذلك  باأن  يعني  ما  املتحف فذلك  ما يف  �سيء  و�سع 
من  كثريا  فاإن  وبالتايل  ال�سخ�ص،  ذلك  ووجدان  قلب  يف  عظيمة 
الذي  للحزب  االحرتام  كل  يكنون  باأنهم  اأثبتوا  قد  اجلزائريني 
يطالبون باإر�ساله اإىل املتحف، نقول يكنون له كل االحرتام كحزب 
تاريخيا  �ساأن  من  له  ما  له  كحزب  للمتحف  باإر�ساله  ويطالبون 
اأي�سا، وبالتايل فاملطالبة بو�سعه يف املتحف هو  ومعنويا ودالليا 
"جمموعة  اأو  ع�سبة  من  وحتريره  وحفظه  بحمايته  مطالبة 
اأ�سرار" ال زالت ت�ستغله كما قال املمثل القدير "عثمان عريوات" 
كغطاء اأو "با�ص"، لتغنم با�سمه ولتتقلد املنا�سب با�سمه ولتح�سد 
االأ�سوات يف كل موعد انتخابي با�سمه وبا�سم "التاريخ"، ومن جهة 
اأخرى فهناك من يرف�ص و�سع هذا احلزب يف املتحف بل يف�سل اأن 
ي�سبح هذا احلزب "قوة �سيا�سية" جامعة لكل اجلزائريني ورمزا 
رمزا  كان  اأن  بعد  الوطن  بناء  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سية  للممار�سة 
الوطن، لكن هذا ما ال  اإىل حترير  الهادفة  ال�سيا�سية   للممار�سة 
نراه ممكنا يف ظل ا�ستيالء كثري ممن ا�ستن�سخوا "�سيا�سة وطريقة 
عمل" العنكبوت لي�ستولوا على كل ما له عالقة باحلزب وي�ستولوا 
على كل مفا�سل النفوذ فيه ويحولوه اإىل ملكية خا�سة م�ستعدين 
اأو تاأميمه  اإن حاول طرف ما ا�ستعادته  حلرق االأخ�سر والياب�ص 

ل�سالح ال�سرفاء والوطنيني.
اأن االأغ�سان الياب�سة ال تعيد احلياة لل�سجرة وامل�سابيح  يقال 
املحرتقة ال تنري الطريق، ونحن نقول باأن حزب جبهة التحرير 
الوطني الذي كان دوي �سوته ي�سمع من به �سمم ال ميكن اأن يكون 
له دوي اآخر قوي بعد اال�ستقالل يف ظل االعتماد على "خراطي�ص 
بارود مبلولة"، معنى هذا اأن ت�سحيح م�سار حزب جبهة التحرير 
الوطني قد ال ينجح يف ظل االعتماد على نف�ص "االأغ�سان الياب�سة 
وامل�سابيح املحرتقة واخلراطي�ص املبلولة" يف كل موعد انتخابي، 
واإن كانت هنالك نية حقيقية يف تطهري احلزب فرنى باأنه من غري 
املنطقي االعتماد على اأ�سخا�ص "يرف�سهم ال�سعب" وعلى اأ�سخا�ص 
اأوراقهم" يف املواعيد ال�سابقة، اأي اأن حزب جبهة  "احرتقت كل 
بي�ساء  جديدة  �سفحة  فتح  من  يتمكن  ال  قد  الوطني  التحرير 
و"عناكب"  م�سبوقني  ير�سح  كان  اإذا  الناخبني  ومع  ال�سعب  مع 
"والتهديد بتاأجيج االحتجاجات  �سيا�ستهم تعتمد على البلطجة 
"بغلق اجلامعات واالإقامات اجلامعية"  يف كل امليادين" والتهديد 
ويق�سي الدكاترة واالإطارات وال�سرفاء، وقد ال ميكن حلزب جبهة 
اأ�سخا�ص  مع  بي�ساء  جديدة  �سفحة  يفتح  اأن  الوطني  التحرير 
"يعملون  اأ�سخا�ص  برت�سيح  املتحف  يف  و�سعه  ب�سرورة  م�سرين 
بكل ما اأوتوا من قوة" على اأن يجعلوا من قوائم االأفالن "حاويات 
قمامة" يلقون فيها من هب ودب ويلقون فيها اأراذل القوم بناء على 
املنطقي  غري  من  واإنه  الفا�سد"،  واملال  والــوالء  "القرابة  معايري 
ومن غري املعقول اأن يجاهر البع�ص "ب�سعيهم" لتطهري احلزب ثم 
ير�سحون با�سمه "بلطجية" واأ�سخا�سا يعرف العام واخلا�ص كيف 
و�سلوا اإىل "املنا�سب القيادية" يف احلزب ويف خمتلف "املوؤ�س�سات 
"الكالم �سيء" والفعل �سيء اآخر،  واالإدارات" وهذا ما يثبت باأن 
فاحلزب الذي ي�سر "قياديوه" وت�سر جلانه ومكاتبه على تر�سيح 
"اأ�سخا�ص ي�سيئون" اإليه وي�سرونه اأكرث مما ينفعونه هو حزب ال 
ميكن القول باأنه ي�سري وفقا لتطلعات اجلزائريني جلزائر جديدة، 
"لهم اجلراأة" يف حتييد  اأ�سخا�ص  بل هو حزب ال زال يبحث عن 
واإن  فيه  منا�سال  يكون  بــاأن  احلــزب  يت�سرف  ال  من  كل  يد  وكف 
"عتيد" وحزب  فحزب  يده"،  يف  البلطجية  ع�سابات  كل  "كانت 
"تعد  بقوائم  ميثل  اأن  ي�سرفه  ال  الثورة"  ووطنيي  "�سرفاء 
وبالتايل  رخي�سة"،  ومبادئ  واعتبارات  دنيئة  معايري  على  بناء 
فتطهري االأفالن لي�ص م�سوؤولية منا�سليه فح�سب بل هي م�سوؤولية 
موؤ�س�سة من  الدولة وكل  موؤ�س�سات  موؤ�س�سة من  "ال�سرفاء" يف كل 

موؤ�س�سات جزائر نتطلع الأن تكون "جديدة".

بارود مبلول 

حمزه لعريبي

�سطيف

ميلة 

حجز 37 كلغ من اجلنب 
الفا�سد 

برت �ساق �سائق �ساحنة يف 
حادث مرور بعني احلجر 

مرور  حادثي  يف  جرحى   8
بتاجنانت والتلغمة 

لقيت طفلة تبلغ من العمر �سنة ون�سف حتفها بعد 
�سقوطها يف حفرة ملياه ال�سرف ال�سحي مب�ستة تيالف 

الواقعة ببلدية بازر �سكرة �سرق والية �سطيف، وفارقت 
الطفلة احلياة رغم جناح اأفراد العائلة يف اإنت�سالها من 

احلفرة ونقلها اإىل م�ست�سفى �سروب اخلثري بالعلمة.

متكنت م�سالح الوقاية واالأمن ببلدية �سطيف، 
من حجز كمية ناهزت 37 كلغ من مادة اجلنب غري 

�ساحلة لالإ�ستهالك والتي كانت خمزنة يف درجة 
حرارة غري نظامية، حيث مت حجر الكمية واإتالفها 

من طرف االأعوان على هام�ص دوريات رقابية للمحالت 
واالأ�سواق.

ت�سبب حادث اإ�سطدام �ساحنة من احلجم ال�سغري 
باأخرى من احلجم الكبري ذات مقطورة يف برت �ساق 

�سائق ال�ساحنة االأوىل البالغ من العمر 53 �سنة، ووقع 
احلادث على م�ستوى مفرتق الطريقني الوالئيني 65 

و171 �سمال بلدية عني احلجر الواقعة جنوب �سطيف، 
ومت نقل امل�ساب من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل 

م�ست�سفى عني اأزال.

ت�سبب ا�سطدام بني 04 �سيارات بالطريق الوطني 
رقم 05 باملكان امل�سمى "مقيتال" ببلدية تاجنانت يف 

اإ�سابة 03 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 07 و43 
�سنة بجروح خمتلفة، حيث مت اإ�سعافهم بعني املكان 

وحتويلهم من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة 
االإ�ستعجاالت مب�ست�سفى تاجنانت، كما ت�سبب اإ�سطدام 

بني �سيارتني بالطريق الوطني رقم 100 مب�ستة 
الكبابة ببلدية التالغمة يف اإ�سابة 05 اأ�سخا�ص 

باإ�سابات متفاوتة اخلطورة اأ�سعفوا من طرف م�سالح 
احلماية املدنية بعني املكان وحتويلهم اإىل م�سلحة 

االإ�ستعجاالت التالغمة.

متكن عنا�سر �لأمن د�ئرة 
�أولد ر�سا�س بخن�سلة، من 

توقيف �سخ�سني تورطا يف 
�سرقة مبلغ مايل من د�خل 

حمل جتاري باملحمل.
حيثيات �لق�سي�ة تعود �إثر 
تقدم �ل�سحية �أمام م�سالح 
�لأمن من �أجل �إيد�ع �سكوى 

ر�سمية بخ�سو�س تعر�سه 
لل�سرقة من د�خل حمله 

�لتجاري ��ستهدف مبلغ 
مايل يقدر ب� 10،000 دج، 

حيث �أ�سفرت �لتحريات 
عن حتديد هوية 

�سخ�سني م�ستبه فيهم�ا، مت 
توقيفهما ليتم �إجن�از مل�ف 

جز�ئي �س�دهما، حيث 
قدما مبوجبه �أمام �جلهات 

�لق�سائية لدى حمكمة 
�أولد ر�سا�س.

توقيف ل�سني قاما 
ب�سرقة مبلغ مايل 
من حمل جتاري 

بخن�سلة

عبد الهادي. ب

وفاة طفلة �سقطت يف حفرة 
لل�سرف ال�سحي 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بدري. ع


