
رمي 20 طنا من "اخلبز" يف القمامة خالل رم�ضان بباتنة !
ك�ضف بيان لوز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية حول تبذير مادة �خلبز منذ بد�ية �ضهر رم�ضان عرب خمتلف واليات �لوطن عن جمع �أزيد 

�ص 04من 20 طنا من مادة �خلبز  بوالية باتنــة وذلك خالل �لفرتة �ملمتدة من 13 �أفريل �إىل 3 ماي �حلايل... 
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غياب اأدنى �ضروريات احليـاة

بلدية تكـوت

بلدية �ضفيان

وديان نائمة حتا�ضر ال�ضكان والأمطار 
الأخرية تثري الرعب

بوؤ�س وحرمان ممتد منذ فجر ال�ضتقالل

خالل زيارة قادته اإىل البلدية

خماوف من ح�ضول حوادث مميتة

 عجلة التنمية
  تتوقف بقرية ال�ضرو

يف اأوالد �ضالم

�ضكان حي "تيغزة 1" 
ي�ضتكون العط�ش و�ضوء 

توزيع املاء ال�ضروب

مواطنون عط�ضى 
يهددون باالحتجاجات 

بقرية تيفران

ال�ضلطات تتفرج 
على اأخطار الفي�ضانات 

باأم البواقي

 �ضكان "اأوالد عزيز" 
باحلرملية دون ماء وغاز

�ضكان بغاي 
ي�ضتقبلون الوايل 

باالن�ضغاالت وامل�ضاكل

�ضكان حتت رحمة 
 االأ�ضالك الكهربائية 

يف اأوالد تبان 

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

بباتن��ة �س��ام  �أوالد  بلدي��ة  يف  كب���ش  بنطح��ة  �س��يخ  م�س��رع  ال�ضيخ يف الثمانينات من العمر

�ص 16

فيما متت معاجلة 5816 طنا من �لقمامة يف ظرف 10 �أيـام فقط

نقائ�ص باجلملة يعرفها قطاع ال�سحة باأم البواقي

قطاع ال�ضحة يف معاناة 
دائمة باأم البواقي

يواجه قطاع ال�سحة بوالية اأم البواقي عديد النقائ�ص 
ب�سبب نق�ص التاأطري الطبي املوؤهل باأغلب م�ست�سفيات الوالية، 

وهذا لقلة عدد االأطباء املخت�سني واملمر�سني بعدد من 
�ص 05االخت�سا�سات الطبية... 

غياب �لطبيب �ملخت�ص يرهن عمل جهاز "�ملاموغر�يف" بامل�شت�شفى

�الإفطار: 19:33�الم�ضاك: 03:50

تبذير غري مقبول للخبز بباتنة

ا



ب�صراحة
هم الوطن والهم على الوطن

بحفلة  �أ�ضبه  لهو  بــالدنــا  يف  �لــيــوم  يحدث  مــا 
يحدث  ما  بني  �لوحيد  �لفرق  �أن  غري  تنكرية، 
يف  �أنــه  هــو  �لتنكرية  �حلفلة  تفا�ضيل  وبــني 
خمتلفا،  قناعا  �ضخ�ص  كــل  يختار  �الأخـــرية 
�حلــر�ك  عــرف  �أن  منذ  خا�ضة  بــالدنــا  يف  ــا  �أم
�أن  هو  به  بــد�أ  �لــذي  غري  �آخــر  توجها  �ل�ضعبي 
قناع  وهــو  و�حد�"  "قناعا  �ختار  قد  �جلميع 
هو  بالدنا  يف  �ليوم  يحدث  ما  �أن  �أي  �لوطنية، 
لهذ�  ــد  و�ح بقناع  تنكرية  حفلة  عــن  عــبــارة 
فقد بات من �ل�ضعب جد� �أن مييز �ملغرر بهم من 
و�لعمالء  �ل�ضرفاء  �لوطنيني  بني  �جلز�ئريني 
لغايات  �لو�ضول  يف  يرغبون  �لــذيــن  �خلــونــة 
"�ملغرر  نقول  وحينما  "�لوطن"،  با�ضم  معينة 
يعتقدون  من  فاملق�ضود،  �جلز�ئريني"  من  بهم 
"عار�ص �ل�ضلطة" وطني ويعتقدون  باأن كل من 
بهم  و�ملغرر  وطني،  لل�ضارع"  "خرج  من  كل  باأن 
�أعد�ء  على  ي�ضهل  �لذين  هم  �جلز�ئريني  من 
عليه  تدربو�  وما  تعلموه  ما  "�إ�ضقاط  �لوطن 
مــن �أالعــيــب و�أ�ــضــالــيــب تــالعــب ومـــهـــار�ت يف 
لتغيري  �لو�قع  �أر�ص  �لعام" على  �لر�أي  توجيه 
قناعاتهم، و�لد�عي للتفاوؤل هو �أن �الأغلبية من 
من  بني  �لفرق  جيد�  تدرك  باتت  �جلز�ئريني 

يحب �لوطن وبني من ي�ضتعمل �لوطن.
منا�ص  ال  و�لــتــي  منها  مفر  ال  �لتي  �حلقيقة 
�أن بالدنا باتت  من �الإقــر�ر بها يف كل مرة هي 
تعد  مل  فاالأو�ضاع  �ضعيد،  من  �أكرث  على  تعاين 
كان  كما  وال  �جلــز�ئــريــون  يتمناها  كــان  كما 
و��ضحا  بات  �لفرق  لكن  عليه،  تكون  �أن  يرجو 
بني من يعار�ص �ل�ضلطة الأنها مل تعجل باإيجاد 
�حللول ومل تعمل على �إ�ضعار �ملو�طن �جلز�ئري 
"�حلر�ك"  بعد  �لتح�ضن  من  نوعا  هناك  بــاأن 
ب�ضاأن  �لقلق  عن  �لتعبري  يف  �لرغبة  من  كنوع 
"هم  يحمل  �أنــه  عن  و�لتعبري  �لبالد  م�ضتقبل 
هذ� �لوطن" وبني من ي�ضتغل "�أخطاء �ل�ضلطة" 
بالبالد  للنهو�ص  �حللول  �إيجاد  يف  تاأخرها  �أو 
و�ملزيد  �الحتقان  من  �ملزيد  يثري  �أن  �أجــل  من 
باملعنى  �ملعار�ضة  �لتي ال تعرب عن  �الأزمــات  من 
�أن  �جلوهري للمعار�ضة بل �لتي تعرب فعال عن 
هناك �أطر�فا باتت "هما على �لوطن"، �أي �أنها 
�أطر�ف تزيد �الأزمات تعقيد� وترفع من درجة 
�الحتقان وبالتايل فلي�ص من يحمل هم �لوطن 
"�لوطني"  كمن هو هم على �لوطن، و�ضتان بني 

وبني "من ي�ضع قناع �لوطن".

�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

رغــم االرتفاع املح�ســو�ص يف عــدد االإ�ســابات بفريو�ص 
كورونا يف كامل الرتاب الوطني مقارنة باالأ�ســهر املا�سية، 
ورغــم اأن واليــة باتنــة قد �ســنفت مــع الواليــات االأكرث 
ت�ســجيال لالإ�ســابات اليوميــة اإال اأن املالحــظ خا�ســة يف 
االأيام االأخرية من �ســهر رم�سان هو اأن كثريا من املواطنني 
بتدابــري  وي�ســربون  بالفريو�ــص  ي�ســتخفون  باتــوا  قــد 
الوقاية عر�ص احلائط بدءا مب�سافة االأمان التي مل يعد 
الكثري من املواطنني اإن مل نقل اأغلبيتهم يحرتمونها مرورا 
اإىل الكمامة التي مل يعد االأغلبية من املواطنني يلب�سونها 
داخل الف�ساءات واالأماكن املغلقة ثم التزاحم يف املحالت 
خا�ســة يف الفــرتة الليليــة، فهل يرغب امل�ســتهرتون يف اأن 

يفجروا الو�سع بالوالية جمددا؟

بطاقة حمـــــــــراء

ا�ضتهتار ينبئ بانفجار

auresbook
قال: عبد القادر بن قرينة

 )رئي�س حركة البناء الوطني(
..."ندعم رفع ملف جمازر 8 ماي 45 لدى حمكمة 

اجلنايات الدولية".
قلنا: يا راجل... اأنت وا�ش ما دعمت�ش؟

بلعيد غا�ضب من �ضريف

ال�ضجائر اأ�ضعار  يف  زيادة  دنانري   10

بوزيد �ضعال يجرب الفرن�ضيني للتحية

اأوقروت ينقل اإىل فرن�ضا

قوائم  من  منا�سلني  الإ�سقاط  امل�ستعملة  "احلجج"  من  امتعا�سا  امل�ستقبل،  جبهة  حزب  رئي�ص  بلعيد  العزيز  عبد  اأبــدى 
الت�سريعيات يف عدد من الواليات، حيث انتقد بلعيد ، خالل لقاء املن�سقني الوالئيني اإن بع�ص املنا�سلني يف احلزب االإق�ساءات 
التي طالت قوائمه وا�سفا اياها باحلجج الوهمية واأنها اأمورا غري منطقة، على غرار اإق�ساء منا�سل يقيم مع والديه بحجة 
اأو حكم  18 والية، منها ما كان دون �سبب مقنع  اإ�سقاط العديد من االأ�سماء يف  "الرثاء الفاح�ص"، وعرفت قوائم احلزب 

ق�سائي موّثق، وهو ما دفع باحلزب اإىل الطعن يف هذه القرارات ب�سبب االإجحاف وبع�ص امل�سوؤولني املحليني .

من املنتظر اأن يت�سمن م�سروع قانون املالية التكميلي ل�سنة 2021 زيادتني يف ر�سوم التبغ، االأوىل يف الر�سم االإ�سايف والثانية 
عبارة عن �سريبة جديدة يطلق عليها الر�سم التكميلي وتعادل ن�سبتها 10 باملائة، وهي الزيادة التي يتنجم عنهما زيادة يف 
اأ�سعار ال�سجائر يف ال�سوق اجلزائرية قريبا، حيث تعد هذه الزيادة الثانية يف ظرف 18 �سهرا، ويقرتح امل�سروع التمهيدي 
لقانون املالية التكميلي ل�سنة 2021 بح�سب ت�سريبات اإعالمية، رفع الر�سم االإ�سايف على املنتجات التبغية اإىل 32 دينار 
عن كل علبة بدال عن 22 دينار لكل علبة اأي زيادة بـ10 دينار، وهو ما �سيجعلها ت�سهد ارتفاعا حادا يف ال�سوق، بعد دخول 

قانون املالية التكميلي حيز التنفيذ.

لدى  فرن�سا  �سفري  حــل   ،1945 مــاي  الثامن  ــازر  جم على  عاما   76 بعد 
اليوم  احتفاالت  يف  للم�ساركة  �سطيف  بوالية  غويات  فران�سوا  اجلزائري 
باأمر من  1945، حيث جاء ذلك  ماي   08 للذاكرة وذكرى جمازر  الوطني 
الرئي�ص الفرن�سي اميانويل ماكرون الذي اأمر �سفري بالده باجلزائر فرن�سوا 
غويات بالتنقل اىل �سطيف للم�ساركة يف احتفاالت اليوم الوطني للذاكرة 
الن�سب  على  زهــور  باقة  وو�سع   ،45 ماي  الثامن  ملجازر   76 الـ  والذكرى 
االأحداث  خالل  �سهيدا  �سقط  الذي  بوزيد  �سعال  لل�سهيد  املخلد  التذكاري 

الدامية التي اقرتفها اأ�سالفهم قبل 76 �سنة خلت.

اأم�ص،  �سبيحة  اأوقـــروت  �سالح  القدير  الفنان  غــادر 
متوجها  خا�سة  طبية  طائرة  منت  على  الوطن  اأر�ــص 
ذو  اأوقــروت  �سالح  الفنان  العالج،  لتلقي  فرن�سا  نحو 
ال�سعبية الكبرية يعاين من عدة اأورام �سرطانية، حيث 
مت التكفل بعملية نقله اإىل اخلارج بعد منا�سدة عائلته 

ال�سلطات املعنية.

هو عدد رخ�ص ال�ســيد الربي التي مت منحها لل�ســيادين على 
امل�ســتوى الوطنــي، ح�ســب علي حممــودي املدير العــام للغابات، 
حيــث اأعلن عن منح 12.700 رخ�ســة �ســيد، اىل جانب تكوين 
130 خمت�ــص يف تكويــن ال�ســيادين ال�ســيما يف جمــاالت فك 

وتركيب االأ�سلحة واأمن ال�سياد ومرافقيه.
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يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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لكل مقام مقال
ا�ضتهداف اأمن املواطنني؟!

اأ�سبح املجتمع اجلزائري يعاين من تنامي معدالت 
اجلرمية اإىل اأعلى درجاتها حيث اأ�سبح املواطن 

ُم�ستهدفا يف نف�سه وماله وعر�سه حتى وهو متح�سنا 
بجدران منزله، وقد اكت�سب املجرمون جراأة غري 

م�سبوقة زادت من تعقيد االأحداث وب�ساعتها وتكررها 
ب�سكل غريب الفت ينبئ عن وجود انفالت اأمني يعي�سه 
املواطن بانت�سار جتارة املخدرات واملمنوعات وال�سرقة 

واالغت�ساب والقتل وال�سرب باأنواعه واالعتداءات 
اللفظية وقد �سجلت امل�سالح الر�سمية يف اآخر 

اإح�ساءاتها ما يقارب ال�سبع مائة جرمية يف اليوم يف 
خمتلف ربوع الوطن، وهذه االأرقام ال�سخمة واملخيفة 

جعلت اجلزائر �سمن الدول التي تت�سدر تقارير 
موؤ�سرات اجلرمية العاملية مبراتب تبعث على الرعب من 

جانب ومن جانب اآخر ت�سّرع من وترية تطبيق الربامج 
التي تهدف اإىل تقلي�ص اجلرمية والعمل على الق�ساء 

عليها وانت�سال ال�سباب من هذا العامل الذي �سرق منهم 
طموحاتهم واأحالمهم واإن�سانيتهم وهم ين�سرون الف�ساد 

بني العباد ويف البالد..
وفيما يرجع بع�ص املحللني اإىل اأن هذا االرتفاع 

املفاجئ للجرمية يف جمتمعنا اجلزائري املعروف 
بهدوئه و�سلميته اإىل انت�سار تعاطي املخدرات واملوؤثرات 

العقلية واملهلو�سات وامل�سكرات، فاإن اأ�سحاب النظرية 
الدينية يرجعون هذا االنفالت اإىل اخلواء الديني 

واالبتعاد عن االأعراف والتقاليد التي عادة ما تكون 
وفق ما يقت�سيه ال�سرع وهو ما ُيثنيهم يف حال االلتزام 

عن ارتكاب اجلرائم واالنحراف اأو حتى التفكري يف 
اإتباع �سبل الف�ساد التي تعود عليهم وعلى ذويهم بانعدام 

اال�ستقرار وامل�ساكل ليتحولوا اإىل تهديد الأنف�سهم 
وللمجتمع..

واحلقيقة اأن كال الطرفني قد تو�سل اإىل االأ�سباب 
التي تقف وراء ت�ساعد معدالت اجلرمية واأن التحاليل 
متالزمة ال ميكن ف�سلها بقدر ما توجب جدية املراجعة 

الر�سمية لهذه االأ�سباب وغريها واأنه على اجلهات 
الو�سية اأن ال تكتفي بدور االإح�ساء واملواجهة 

املتنامية.. الظاهرة  "العرجاء" لهذه 
واملالحظ اأن اجلرمية يف اجلزائر انتقلت من �سكلها 
العر�سي اإىل جرائم منظمة بظهور ع�سابات االأحياء 

وانت�سار املنحرفني واملنفلتني وال�سواذ وغري ذلك من 
العوامل التي �سهلت هذا التو�سع املقلق للحوادث املوؤ�سفة 
واالعتداءات التي م�ست جميع الفئات والواليات وبات 

الوطن باأكمله بحاجة اإىل مراجعة جادة يف الربامج 
االأمنية واأ�ساليب التدخل وتوقيتها ومدى اال�ستجابة 

لنداءات املواطنني وقبل كل هذا "اأن�سنة" القوانني 
واالأحكام واحتواء ال�سباب وم�ساعدتهم ومنحهم كامل 

حقوق املواطنة ثم بعد ذلك يجوز ال�سرب بيد من 
حديد لكل خمالف ومنحرف وجمرم لتحقيق اال�ستقرار 

االأمني وتنظيم احلياة العامة للمواطنني.

زووووووم الأورا�س....

�ضماح خميلي

تاأجيل مباريات ت�ضفيات كاأ�س العامل بقطر 2022 !
ك�سفت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، عن تاأجيل 
اجلولتني االأوىل والثانية من الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ص 
العامل قطر املزمع اإقامتها بقطر، اإىل �سبتمرب 2021، 

واأن هذا التاأجيل جاء بقرار من الكاف والفيفا.
يذكر اأنه كان من املقرر اأن يلعب اخل�سر اجلولة االأوىل 
من ت�سفيات كاأ�ص العامل �سد جيبوتي، يوم ال�سبت 05 

جوان املقبل.
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ال�سورة لي�ست 
لبحرية اأو �سد، بل 

حلي كامل من اأحياء 
مدينة ال�سمرة 
يف والية باتنة 

بعد ت�ساقط كمية 
من االأمطار، فمن 

امل�سوؤول يا ترى عن 
هذا الو�سع؟ هل 
امل�سالح البلدية 

التي ال تقوم بتفقد 
البالوعات وقنوات 
ال�سرف و ت�سريحها 

ب�سكل دوري اأم 
املقاول الذي توىل 

مهمة تهيئة الطريق 
اأم  من؟



ق. و

ق. و

ق. و
ق. و

ق. و

جر�د،  �لعزيز  عبد  �الأول،  �لوزير  ي�ضرف 
�ليوم �الأحد، مبقر �ملدر�ضة �لوطنية لالإد�رة 
على �فتتاح يوم در��ضي حول ''�الأخالقيات 

يف �الإد�رة و�ملوؤ�ض�ضة �لعمومية''.
�للقاء  �أن  �الأوىل  لــلــوز�رة  بيان  و�أو�ــضــح 
ــي  ــن ــوط ــص �ل ــ� ــل ــج ـــنـــظـــم مـــن طــــرف �مل �ملُ
�القت�ضادي و�الجتماعي و�لبيئي و�ملدر�ضة 
من  �أع�ضاء  �ضيح�ضره  ـــالإد�رة،  ل �لوطنية 
�جلمهورية،  رئي�ص  م�ضت�ضارو  �حلكومة، 
م�ضوؤولو �لهيئات �لعمومية، م�ضريو �ملوؤ�ض�ضات 
تنظيم  �ضي�ضهد  و�أ�ـــضـــاتـــذة،  �لــعــمــومــيــة 
حماور  عدة  حول  بنقا�ص  متبوعة  نــدو�ت 
و�ملوؤ�ض�ضة  �الإد�رة  يف  باالأخالقيات  تتعلق 

�لعمومية.
�لدر��ضي  �ليوم  فاإن  ذ�ته،  للم�ضدر  ووفقا 
�الأخالقيات  مــو�ــضــوع  �إثــــر�ء  �إىل  يــهــدف 
بني  و�خلـــرب�ت  �لتجارب  تبادل  خــالل  من 
بتو�ضيات  للخروج  و�ملهنيني  �الأكادمييني 
تطوير  �ضاأنه  من  �أخالقي  ميثاق  ل�ضياغة 

�الأد�ء �الإد�ري يف �جلز�ئر.

جّراد ي�ضرف على 
افتتاح يوم درا�ضي 
حول االأخالقيات 

يف االإدارة

مبنا�ضبة اليوم الوطني للذاكرة،الرئي�س تبون

فلكيا.. هذا اأول اأيام عيد الفطر

حث ال�ضباب على العمل لربح معركة البناء

اأكد رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اإن جودة العالقات بفرن�سا، لن تتاأتى اإال مبراعاة العالقات التاريخية وال ميكن التنازل عليها. واأو�سح رئي�س اجلمهورية يف ر�سالة 
مبنا�سبة احياء اليوم الوطني للذاكرة املخلد لذكرى جمازر الثامن من ماي 1945، قراأها ب�سطيف نيابة عنه االأمني العام لوزارة املجاهدين، العيد ربيقة.

اآخر اإح�ضائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

م�ضممة  �جلــز�ئــر  �إن  �جلمهورية  رئي�ص  وقــال 
نحو  �ل�ضعوبات  وتذليل  �لعقبات  كل  جتاوز  على 
رئي�ص  و�أ�ضاف  �ل�ضر�كة.  وتعزيز  �أف�ضل  م�ضتقبل 
�أكرب  لل�ضباب  ونقلها  ذ�كرتنا  ''تاأمني  �جلمهورية 

�ضمان لتح�ضني �الأمة''.
و�أ�ضار �ل�ضيد تبون �إىل �أن ور�ضات ملفات �لذ�كرة 
��ضرتجاع  "ماز�لت مفتوحة" كمو��ضلة  مع فرن�ضا 
�ملفقودين  ومــلــف  �الأبـــــر�ر،  �ضهد�ئنا  جماجم 
و��ضرتجاع �الأر�ضيف وتعوي�ص �ضحايا �لتفجري�ت 

�لنووية يف �ل�ضحر�ء �جلز�ئرية.
ويف هذ� �الإطار، لفت �لرئي�ص تبون �إىل �ضرورة 
�أجل  ور�ضانة" من  بـ"جدية  �مللفات  هذه  معاجلة 
توطيد �لعالقات بني �جلز�ئر وفرن�ضا على �أ�ض�ص 

�ضلبة.
�إىل  �لــنــظــر  كـــان  "�إذ�   : ــاأن  ــض ــ� �ل بــهــذ�  وقـــال 
توطيد  يف  �الأهم  �حللقة  يعترب  �لو�عد  �مل�ضتقبل 
هذ�  فـــاإن  �الأمم،  بــني  �لعالقة  ــر  ــض �أو�� وتثمني 
من  خاليا  �ضلبا  �أ�ضا�ضه  يكون  �أن  يجب  �مل�ضتقبل 
جتاوز  على  دوما  م�ضممة  فاجلز�ئر  �ضو�ئب،  �أي 
م�ضتقبل  نحو  �ل�ضعوبات  كل  وتذليل  �لعقبات  كل 
لرتتقي  �ال�ضتثنائية،  �ل�ضر�كة  وتعزيز  �أف�ضل، 
عالقاتها �إىل �مل�ضتوى �ال�ضرت�تيجي �إذ� ما تهياأت 

ملفات  كــل  ومعاجلة  لــذلــك،  �ملالئمة  �لــظــروف 
�لرو��ضب  من  وتنقيتها  ور�ضانة  بجدية  �لذ�كرة 

�ال�ضتعمارية".
ويف حديثه عن �لت�ضريعيات �ملقبلة، قال �لرئي�ص 
فيها  تتعزز  �ملقبل،  جــو�ن  ��ضتحقاقات  �إن  تبون 
وقال  به.  �إلتزم  �لذي  �لوطني  �لتجديد  م�ضرية 
ت�ضريعية  ��ضتحقاقات  على  مقبلة  �جلز�ئر  بان 

�ملبنية  �لوطني  �لتجديد  م�ضرية  بف�ضلها  �ضتتعزز 
على قيم �مل�ضارحة و�ل�ضفافية وحماربة �لف�ضاد.

�ل�ضعب  و�أبناء  بنات  باأن  ثقة  على  �إننا  و�أ�ضاف 
�جلز�ئري حتدوهم �الإر�دة و�لوعي لتثبيت �أ�ض�ص 
�الختيار �لدميقر�طي �حلّر �لكفيل باإر�ضاء دولة 
�ملوؤ�ض�ضات و�حلق و�لقانون، وبناء �جلز�ئر �ل�ضّيدة 

و�لقوية �لتي يحلم بها �ل�ضهد�ء و�ملجاهدون.

�أم�ص  جــّر�د،  �لعزيز  عبد  �الأول  �لوزير  �أفــاد 
جمازر  يبقي  للذ�كرة  �لوطني  �ليوم  �أن  �ل�ضبت، 
�جلز�ئريني  ذ�كرة  يف  حمفورة   1945 ماي   08

ومغرو�ضة يف وجد�نهم.
وغرد جّر�د عرب مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي: 
�ل�ضيد  �أقــره  ــذي  �ل للذ�كرة،  �لوطني  ''�لــيــوم 
�لرئي�ص، يبقي جمازر 8 ماي 1945 حمفورة يف 

ذ�كرتنا ومغرو�ضة يف وجد�ن �جلز�ئريني''.
�ىل  �جلز�ئري  �ل�ضباب  �الأول  �لوزير  دعا  كما 

�لوطنية  �ل�ضخ�ضية  مقومات  مــن  �ال�ضتلهام 
و�لعمل  بـــاالإر�دة  �لت�ضلح  �ضرورة  على  م�ضدد� 
حت�ضني  �أجــل  من  �ملوؤ�ض�ضات  بناء  معركة  لربح 

�لوطن و�ضون �ضيادته.
''ذكـــرى نرتحم  قــال جـــّر�د:  �ل�ضدد  هــذ�  ويف 
�ل�ضباب  فيها  ونحث  �ضهد�ئنا،  �أرو�ح  على  فيها 
�لوطنية  �ل�ضخ�ضية  مقومات  من  �ال�ضتلهام  على 
بناء  معركة  لربح  و�لعمل  ـــاالإر�دة  ب و�لت�ضلح 

�ملوؤ�ض�ضات لتح�ضني �لوطن و�ضون �ضيادته''.

�ضجلت 208 �إ�ضابة جديدة بفريو�ص كورونا 
يف  �الأخــرية  �ضاعة  �لـ24  خــالل  وفيات  و6 
لل�ضفاء،  مري�ضا  متاثل131  فيما  �جلز�ئر، 
وز�رة  �ل�ضبت   �أم�ص  عنه  ك�ضفت  ما  ح�ضب 
يف  �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ــضــالح  و�ل�ضكان  �ل�ضحة 

بيان لها.
�ملوؤكدة  للحاالت  �الإجمايل  �لعدد  بلغ  وقد 
�إ�ضابة   208 بينها  من  حالة   123.900
ــغ �لـــعـــدد �الإجـــمـــايل  ـــدة، بــيــنــمــا بــل ـــدي ج
 86.250 لل�ضفاء  متاثلو�  �لذين  للم�ضابني 
للوفيات3.321  �الإجمايل  و�لعدد  �ضخ�ص 

حالة. يتو�جد حاليا 25 مري�ضا يف �لعناية 
�ملركزة.

28 والية  �أفاد �لبيان باأنه مت �إح�ضاء  كما 
�أي حالة جديدة و12 والية  مل ت�ضجل بها 
 8 �ضجلت  فيما  حـــاالت،   9 مــن  ــل  �أق �ضجلت 

واليات �أخرى �أزيد من 10 حاالت.
�ملو�طنني  �لــوز�رة  تو�ضي  �الإطــار،  هذ�  ويف 
ــرت�م  �ح مــع  باليقظة،  ــز�م  ــت �الل بــ�ــضــرورة 
�جل�ضدية  ــافــة  ــض ــ� و�مل �لــنــظــافــة  قـــو�عـــد 
و�الرتد�ء �الإلز�مي للقناع �لو�قي و�المتثال 

لقو�عد �حلجر �ل�ضحي.

ك�ضف �لديو�ن �لوطني لالمتحانات و�مل�ضابقات، 
�ملهني  �المتحان  نتائج  ن�ضر  عن  �ل�ضبت،  �أم�ص 
للرتقية، �ليوم �الأحد. و�أو�ضح بالغ للديو�ن، �أنه 
�لثانية  �ل�ضاعة  على  �لنتائج  قو�ئم  ن�ضر  �ضيتم 
زو�ال، وذلك باإ�ضهار �لقو�ئم يف نف�ص �ليوم ونف�ص 

�لتوقيت على م�ضتوى مديريات �لرتبية.
مفت�ضي  هي:  �ملعنية  �لرتب  �أن  �الإ�ضارة  وجتدر 
�لتعليم  �ملتو�ضط،  �لتعليم  �لوطنية،  �لرتبية 
و�ملهني،  �ملدر�ضي  و�الإر�ضاد  �لتوجيه  �البتد�ئي، 

�إ�ضافة �إىل م�ضت�ضار �لتغذية �ملدر�ضية.

دعا رئي�ص جبهة �مل�ضتقبل، عبد �لعزيز بلعيد، 
كل  يف  جتتمع  حقيقي  وطني  جــد�ر  بناء  �إىل 
�لقوى �لوطنية حلل �الأزمة �ل�ضيا�ضية ومو�جهة 
وقال  و�الجتماعية.  �القت�ضادية  �لتحديات 
�إن  �لــوالئــيــني،  �ملن�ضقني  مــع  لــقــاءه  يف  بلعيد 
و�عد  م�ضتقبل  �ضمان  هو  �لوطني  �جلد�ر  هدف 

لالأجيال �ل�ضاعدة بعيًد� عن �ملغامن و�ملنا�ضب.
بالقول  �الأخــرية  ��إ�ضر�بات  على  بلعيد  وعّلق 
وطنيا،  ــاآزر�  ت حتتاج  �الإجتماعية  �ملطالب  �إن 
فئات  ملطالب  باالإ�ضتجابة  �لوعد  ميكن  ال  و�أنه 
و��ضعة من �لعّمال بالنظر �إىل �ملرحلة �لر�هنة 

و�خلر�ب �لذي عا�ضته �لبالد ملدة 20 عاما
و�أكد عبد �لعزيز بلعيد على �ضرورة �حلكومة 
�ل�ضعبية  �الإر�دة  عــن  �لــنــابــعــة  �ل�ضيا�ضية 
�أن  م�ضيًفا  �لقادمة،  �لت�ضريعيات  يف  بامل�ضاركة 
و�لو�ضوح  �لثقة  يجلب  �ل�ضيا�ضي  �ال�ضتقر�ر 

للمو�طن.

ويف �ل�ضياق ذ�ته، �أو�ضح بلعيد �أن م�ضاركة حزبه 
��ضتكمال  �إال  هو  ما  �لقادمة  �ال�ضتحقاقات  يف 
رغم  �نتهجناه  �مل�ضار  ''هذ�  �لد�ضتوري:  للم�ضار 
نفق  هي  �النتقالية  �ملر�حل  �أن  ونعلم  �ضعوبته 
منها''.  ليقتات  �أحز�ب  �أ�ض�ص  من  وهناك  مظلم 
�لوطن  عرب  واليــة   57 يف  ''�ضُن�ضارك  م�ضيفا: 
وتركنا  �لثقة  ال�ضرتد�د  باخلارج  مناطق  و�أربع 
�أن  دون  قو�ئمهم  �ختيار  يف  للمنا�ضلني  �حلرية 

نتدخل''.
ملر�قبة  �لوطنية  �ل�ضلطة  دور  بلعيد  وثمن 
حزبه  �أن  معترًب�  �ملرحلة،  هذه  يف  �النتخابات 
ولي�ضت  منتخبة  ولكن  الإن�ضائها  دعــا  من  �أول 
معينة. و�نتقد �ملتحدث ذ�ته، ق�ضية �الإ�ضقاطات 
كثرًي�  يت�ضرر  مل  حزبه  �أن  رغــم   �لقو�ئم  من 
يكن  مل  قو�ئمه  من  باملائة   50 �أن  موؤكًد�  منها، 
بطرق  �إق�ضاوؤهم  مت  من  هناك  و�أن  �إق�ضاء  بها 

وهمية وغري منطقية.

جبهة  حلـــزب  ــام  ــع �ل �الأمــــني  مــعــار�ــضــو  �أودع 
دعوة  بعجي،  �لف�ضل  ــو  �أب �لوطني،  �لتحرير 
لدى جمل�ص �لدولة الإ�ضقاط �ضفة �الأمني �لعام 
''�نتحل  �الأخـــري  هــذ�  �أن  بحجة  منه  للحزب 
�ل�ضفة'' -ح�ضبهم - وجتاوز �ملدة �لقانونية على 
�ملركزية  �للجنة  ي�ضتدعي  �أن  ر�أ�ص �حلزب دون 

كما هو متفق عليه يف �لنظام �لد�خلي للحزب.
بن  ونبيلة  ي�ضعد  حممد  مــن  كــل  ـــدم  �أق فقد 
�أع�ضاء  وهــم  �حل�ضني  ولــد  و�ل�ضريف  بولعيد 
لدى  دعــوة  برفع  لالفالن،  �ملركزية  باللجنة  
�ملعار�ضة  �حلزب  قياد�ت  با�ضم  �لدولة  جمل�ص 
بتهمة  بعجي  �لف�ضل  �أبــو  للحزب  �لعام  لالأمني 

�نتحاله  ل�ضفة �لرجل �الأول لالفالن.
معار�ضي  حتركات  �أن  يبدو  ذلك  مع  وباملو�زة 
�أقــدم  فقد  �حلــد،  هــذ�  عند  تتوقف  مل  بعجي 
�لقياد�ت  من  للحزب  �ملركزية  باللجنة  �أع�ضاء 

�ملح�ضوبة على �ملعار�ضة باإيد�ع طلب لدى وز�رة 
�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية من �أجل �حل�ضول 
على ترخي�ص لعقد دورة طارئة للجنة �ملركزية 

للحزب و�ضحب �لثقة من بعجي.
يف  هوؤالء  حترك  فاإن  م�ضادرموثوقة،  وح�ضب 
�الأمني  مع  خالفهم  �أن  رغم  بالذ�ت  �لفرتة  هذه 
قو�ئم  �ضببه  بــاجلــديــد  لي�ص  لــلــحــزب  ــعــام  �ل
�ملقبلة  باال�ضتحقاقات  �خلا�ضة  �لرت�ضيحات 
�لتي �أثارت زوبعة يف �حلزب ال�ضيما و�ن �لعديد 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  وقياد�ت  منا�ضلي  من 
�أبدو� رغبتهم  يف �لرت�ضح و�نتقدو� �إق�ضاء بعجي 

لهم.
حزب  قــيــادة  فيه  قللت  وقــت  يف  هــذ�  ويــاأتــي 
جبهة �لتحرير �لوطني حتركات هوؤالء وربطتها 
باأطماع �ضخ�ضية هدفها �لتموقع يف �حلزب قبل 

�لت�ضريعيات �ملقبلة.

تقدم  حزب �الأرندي ب�ضكوى ر�ضمية لرئي�ص �ل�ضلطة �مل�ضتقلة لالنتخابات حممد �ضريف بعد رف�ص �لعديد 
من ملفات مرت�ضحي �حلزب لت�ضريعيات 12 جو�ن، وك�ضف بيان لالرندي �نه ''رغم �آالم �ملنا�ضلني �إال �أننا لن 
نتطاول على عمل موؤ�ض�ضات �لدولة وننتظر تدخل �ضلطة �النتخابات حتى ال يرهن م�ضري هذ� �ال�ضتحقاق 

�النتخابي''.
لدى  �متعا�ضا  �ضّبب  ما  �لرت�ضح  ملفات  مع  �لتعامل  يف  مبكيالني  كيل  باأنه  �ل�ضلطة  �أد�ء  �الأرنــدي  وو�ضف 

منا�ضلي �حلزب عرب �لواليات.

لتنظيم  �مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطة  و�أ�ضدرت 
ماي  مــن   �لـ7  �جلمعة  يــوم  بيانا  �الإنتخابات 
لالإنتخابات  �الإعــد�د  �إطار  يف  يندرج   2021
�لبيان  ــذ�  ه ــالل  خ مــن  �ملقبلة.  �لت�ضريعية 
دعوة  لالنتخابات  �مل�ضتقلة  �ل�ضلطة  وجهت 
�الأحز�ب  لروؤ�ضاء  �ضريف  حممد  رئي�ضها   باإ�ضم 
�إ�ضتجابة  م�ضرتك  لقاء  عقد  ق�ضد  �ل�ضيا�ضية 

لطلبهم .
�ضيجمع  �لـــذي  �لــلــقــاء  ــخ  ــاري ت هـــذ� وحـــدد 
على   2021 ــاي  م  9 �الأحـــد  �لــيــوم  �لطرفني 

�مل�ضتقلة  �ل�ضلطة  مبقر  زو�ال  �لثانية  �ل�ضاعى 
�ملتو�جد بق�ضر �الأمم ـ نادي �ل�ضنوبر.

عنها  �أعلنت  �لتي  �الأخـــرية  ـــام  �الأرق وت�ضري 
للمرت�ضحني  �الإجمايل  "�لعدد  �أن  �إىل  �ل�ضلطة 
قائمة   1.180 منهم  مرت�ضح   2.400 بلغ 
 39 �أودع  كما  حرة".  قائمة  و1.220  حزبية 
حزبا �ضيا�ضيا ملفات �لرت�ضح عرب58 مندوبية 
تقدمت  بينما  لالنتخابات،  �لوطنية  لل�ضلطة 
�جلالية �لوطنية �ملقيمة باخلارج بـ 65 قائمة 

من بينها 61 تابعة لالأحز�ب.

�ضريف يوجه الدعوة لروؤ�ضاء االحزاب 
ق�ضد عقد لقاء م�ضرتك 

بلعيد يدعو لبناء جدار وطني 
لتجاوز االأزمة ال�ضيا�ضية

قياديون يف االأفالن يلجوؤون
 اإىل جمل�ش الدولة لعزل بعجي 

االأرندي يحتج ويتقدم ب�ضكوى ر�ضمية بعد 
رف�ش العديد من ملفات مرت�ضحي احلزب

جودة العالقات مع فرن�ضا لن تتاأتى دون معاجلة ملفات الذاكرة

جّراد.. جمازر 8 ماي 1945 مغرو�ضة 
بوجدان اجلزائريني

وفيات   06 و  �ضفاء  حالة   131 جديدة،  اإ�ضابة   208

االإعالن عن نتائج االمتحان املهني للرتقية يف قطاع الرتبية اليوم

الوطني رمضان كريمالأحد  27 برير 2971/ 09  ماي  2021 املوافق لـ 27  رم�ضان 031442

تنق�سي اليوم االأحد مهلة درا�سة ملفات الرت�سح لت�سريعيات 12 جوان املقبل والتي �ستف�سل فيها ال�سلطة 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات. وقد اأح�ست ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات يف هذا ال�سدد ما ال يقل عن 
24.214 ملف تر�سح تنق�سي مهلة درا�ستها هذا االأحد، وذلك قبل اإعطاء اإ�سارة انطالق احلملة االنتخابية، 
ايام  لالآجال ملدة خم�سة  اأبريل املن�سرم وا�ستفاد املرت�سحون من متديد   27 امللفات مت يف  اإيداع  اأن  علما 

ا�سافية بعد ا�ست�سارة جمل�س الدولة واملجل�س الد�ستوري واأخذ راأي جمل�س الوزراء.

ق. و

ق. و

ق. و

اإنق�ضاء اآخر اأجل لدرا�ضة ملفات الرت�ضح للت�ضريعيات اليوم

انتقد التربيرات امل�ضتعملة لإ�ضقاط مرت�ضحني للت�ضريعيات
ق. و



نا�ضر. م  

حفيظة. ب

ك�ضف بيان لوز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية، حول تبذير مادة �خلبز منذ بد�ية �ضهر رم�ضان عرب حمتلف واليات �لوطن، عن جمع �أزيد من 20 طن 
من مادة �خلبز  بوالية باتنــة وذلك خالل �لفرتة �ملمتدة من 13 �أفريل �إىل 3 ماي �حلايل.

"االأورا�ص  مع   حديثهم  ويف  ال�سكان 
يومية  معاناة  يف  اأنهم  ــدوا  اأك نيوز"، 
خا�سة  احلياة،  �سروريات  غياب  مع 
التنموية والتهيئة  بامل�ساريع  ما تعلق 
العمرانية التي ت�ستفيد منها البلدية 
وكونهم خارج �سرب امل�ستفيدين، وكون 
واحللول  حت�سى  وال  تعد  ال  امل�ساكل 
متامًا،  منعدمة  امل�سوؤولني  قبل  مــن 
املحليني  امل�سوؤولني  لكون  اأ�ساروا  حيث 
اخلرجات  خا�سة  بعملهم  يقوموا  مل 
امل�ساكل  عــلــى  والـــوقـــوف  املــيــدانــيــة 
حلول  لها  واإيجاد  ال�سكان  وان�سغاالت 
البوؤ�ص  تخفيف  يف  قليال  ولو  ت�ساهم 

واحلرمان.
 ال�سكان عددوا م�ساكلهم التي نخرت 
ال�سروب  املــاء  اأزمــة  خا�سة  حياتهم 
يعد  حيث  املــنــازل  اأغــلــب  يف  وغيابه 
امل�سوؤولني  عــلــى  ا�ستع�سى  م�سكل 
ــر �ــســنــوات خلت،  واقــعــدهــم عــلــى م
االإ�ستعانة  اإىل  املواطن  يتحول  حيث 
الينابيع  ــن  م ــاه  ــي امل ملـــلء  بـــالـــدواب 
ـــرون  واأخ امل�ساجد  مــن  اأو  الــقــدميــة 
م�سيفني  املياه،  ب�سهاريج  ي�ستعينون 
عائالت  تتواجد  ال�سرو  م�ستة  يف  اأن 
مل ت�سلها ليومنا هذا تغطية الكهرباء 
ب�سوء  منازلها  ت�سيء  حيث  الريفية 
قادمة  كهربائية  باأ�سالك  اأو  ال�سموع 

تهديدا  ت�سكل  مما  اأخرى  مناطق  من 
وخطرا على اأبناءهم.

الغاز   اأن  ـــدوا  اأك ال�سياق،  ذات  ويف 
عديد  ا�ستفادة  ــم  رغ متــامــًا  منعدم 
هذا  من  والبلديات  والقرى  امل�ساتي 
قرى  تبقى  لكن  االأ�ــســا�ــســي،  املطلب 
احللقة  �سالم  اأوالد  بلدية  ومدا�سر 
التنموية  العجلة  ت�سلها  مل  الــتــي 
عن  ف�سال  بـــه،  �ــســرحــوا  ــا  م ح�سب 
وانت�سار  للطرقات  الكبري  االإهـــرتاء 
دوريــًا  تــرمم  التي  واملــطــبــات  احلفر 
وكونها  امل�سالك  غياب  اأي�سا  بالرتبة، 
ترابية تقليدية مهددة بالزوال عند 

كل هطوال لالأمطار.
 واأردفوا �سكاويهم بغياب كلي ل�سبكة 
ي�ستعملون  وكونهم  ال�سحي  ال�سرف 
خملفاتهم،  ل�سب  تقليدية  طــرائــق 
فيما �سددوا على مطلب لطاملا اأتعبهم 
�سبكة  تدفق  ب�سعف  يتعلق  مــا  وهــو 
حالهم  وا�سفني  واالإنــرتنــت  الهاتف 
والبدائية  بالتقليدية  وحياتهم 
وال�سقاء الذي يتخبطون فيه الإجراء 
وامل�ستعجلة،  الــطــارئــة  مــكــاملــاتــهــم 
والوالئية  املحلية  ال�سلطات  مطالبني 
وت�سريع  تنمويا  ان�سافهم  ب�سرورة 
منذ  توقفت  الــتــي  التنمية  عجلة 

�سنوات.

ببلدية  تــيــفــران  قــريــة  �ــســكــان  هـــدد 
حركة  يف  بالدخول  باتنة،  يف  �سفيان 
تدخل  عـــدم  حـــال  يف  احــتــجــاجــيــة، 
وايل  راأ�سها  وعلى  الوالئية  ال�سلطات 
ــود، الأجــل  ــزه ـــة بــاتــنــة تــوفــيــق م والي
�ساأنها  من  جذرية  حلول  اإىل  التو�سل 
الق�ساء على اأزمة العط�ص اخلانقة التي 

ت�سهدها املنطقة.
بـ"االأورا�ص  اإت�سالهم  يف  ال�سكان  وعرب 
الظروف  نتيجة  اإ�ستيائهم  عن  نيوز"، 
الع�سر  مــايــقــارب  منذ  يعي�سونها  الــتــي 
جلب  وراء  يلهثون  وتــركــهــم  �ــســنــوات، 
املعنيني  غ�سب  من  زاد  ومما  ماء،  قطرة 
امتناع ا�سحاب �سهاريح املياه عن التنقل 
املــادة  بــهــذه  وتــزوديــهــم  املنطقة  اإىل 
اأثقل  الذي  ثمنها  غالء  رغم  احليوية، 
يف  ماجعلهم  ال�سكان،  كاهل  ــر  االآخ هو 
الو�سع  اإ�ستمر  حال  يف  اأمرهم  من  حرية 

على حاله.
باأنهم يعي�سون كابو�سا حقيقيا،  واأكدوا 

ــح احلــنــفــيــات يــالزمــان  ــس فــالــعــطــ�ــص و�
املياه  اإنــعــدام  ــة  اأزم وح�سبهم  املنطقة، 
رغم  االأفــق،  يف  تلوح  باتت  نهائي  ب�سكل 
للمنطقة  املوجهة  االآبــار  حفر  م�ساريع 
مع�سلة  من  اإخراجهم  يف  تفلح  مل  والتي 
ال�سلطات  اإجنــــاز  اآخــرهــا  املــيــاه،  �ــســح 
املفرو�ص  من  كان  م�سروع،  اآخر  البلدية 
م�سري  اأن  غري  معاناتهم،  من  يخفف  اأن 
املواطنني  ت�ساوؤالت  اأثــار  االأخــري  هــذا 

ما  منخف�ص،  جد  من�سوبه  واأن  ال�سيما 
حرمهم من التزود بهذه املادة احليوية، 
امل�ستحيل  احللم  مبثابة  اأ�سبحت  التي 

حتقيقه.
 �ــســكــان الــقــريــة وجــهــوا نــدائــهــم اإىل 
ــالق  اإط يف  التعجيل  الأجـــل  املــ�ــســوؤولــني 
على  ال�سروب،  باملياه  لتزويهم  م�ساريع 
احلياة  �سروط  اأب�سط  من  ذلك  اإعتبار 

ال�سرورية.

 عجلة التنمية تتوقف بقرية 
ال�ضرو يف اأوالد �ضالم

مواطنون عط�ضى يهددون باالحتجاجات بقرية تيفران

ت�سجيل  مت  فقد  البيان،  ذات  وح�سب 
اخلبز  لكميات  وموؤ�سفة  ثقيلة  ح�سيلة 
مع  يتنافى  ــا  مب املـــزابـــل،  يف  املــرمــيــة 
عما  ف�سال  ملجتمعنا،  املتاأ�سلة  القيم 
واال�ستهالك  التبذير  ظاهرة  تخلفه 
الـــالعـــقـــالين ملــــادة اخلــيــز مـــن اآثــــار 
املالية  اإىل التكلفة  اقت�سادية، بالنظر 
املتعلقة بتموين ال�سوق الوطنية باملواد 
مادة  �سيما  اخلبز،  الإنتاج  ال�سرورية 
املدعمة  االأ�سا�سية  واملواد  اللني  القمح 
االأخرى والتي يتم ا�سترياد كميات منها 
بالعملة ال�سعبة، حيث اأبانت الو�سعية 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  االح�سائية 
13 اأفريل اإىل 3 ماري اجلاري عن جمع 
بوالية  اخلبز  من  كيلوغرام   20301

اأعــوان  متكن  ال�سياق  ذات  ويف  باتنة، 
العمومية  للموؤ�س�سة  التابعني  النظافة 
التقني  الــردم  مراكز  لت�سيري  الوالئية 
الف�سيل،  ال�سهر  ــول  دخ منذ  بباتنة، 
مادة  من  قنطار   20 من  اأزيــد  جمع  من 
القمامة  بنقاط  مرماة  كانت  اخلبز، 
مت  اأيــن   ،03 حملة  اجلديدة  باملدينة 
حتويلها اإىل مركز الردم التقني باتنة 
املوا�سي  مربي  لفائدة  منحها  ثم  ومــن 

واالأنعام ال�ستغاللها جمانا.
املوؤ�س�سة  ك�سفت  اٱخــــر،  �ــســيــاق  ويف 
العمومية الوالئية لت�سيري مراكز الردم 
خالل  لها  اإح�سائيات  يف  باتنـة  التقني 
عن  رم�سان،  �سهر  من  االأول  اأيام  الع�سر 
من  طــن   5817 مــن  اأزيـــد  معاجلة  مــن 

للردم  مراكز   3 اإىل  الوافدة  النفايات 
مراقبة  عمومية  مــفــارغ  و6  التقني 
بريكة  باتنة،  غـــرار  على  لها  تابعة 
وعني التوتة اإىل جانب مروانة، نقاو�ص 
كمية  وقــدرت  ذلك،  وغري  العيون  راأ�ــص 
مبركز  ا�ستقبالها  مت  التي  النفايات 
من  باأزيد  باتنة  التقني  الــردم  مبركز 
كمية  جتـــاوزت  حــني  يف  طــن،   2989
التوتة  عني  مبركز  املعاجلة  النفايات 
386 طن، اأما مبركز بريكة فقد قدرت 

بـ1009 طن، مقابل 394 مبروانة.
خالل  امل�سجلة  النفايات  حجم  وعرف 
اإىل  ارتفاعا  بالوالية،  الف�سيل  ال�سهر 
يف  العادية  بــاالأيــام  مقارنة  ال�سعف، 
الال  اليومي  اال�ستهالك  ب�سب  ال�سنة 
وجت�سيدا  الغذائية،  للمواد  عقالين 
بواقع  للنهو�ص  التوجيهي  للمخطط 
عن  املوؤ�س�سة  ك�سفت  بالوالية  البيئة 
بنظافة  يتعلق  خا�ص  برنامج  ت�سطري 
املحيط خالل يومي عيد الفطر املبارك،   
النفايات  لــرفــع  ــرق  ف �ست�سخر  حيث 
ملعاجلتها  واأخــرى  وما�سابهها  املنزلية 
عرب املن�ساآت واملرافق التابعة لها بكادر 

ب�سري يقدر بـ200 عامال و15 اآلية.

فيما مت معاجلة 5816 طن من �لقمامة يف ظرف 10 �أيـام فقط

رمي 20 طن من "اخلبز" يف القمامة خالل
 رم�ضان بباتنــة !

�ضميحة. ع

ينا�سد �سكان حي تيغرة1 الواقع بالقرب 
والية  جنوب  تكوت  ببلدية  ثانوية  من 
بالتدخل  العمومية  ال�سلطات  باتنة، 
يف  ال�سكان  وذكر  العط�ص،  من  وانت�سالهم 
�سكوى تلقتها "االأورا�ص نيوز"، اأن التموين 
منعدم  اأ�سبح  مبنطقتهم  ال�سروب  باملاء 
الكثريون  اأن  حيث  ال�سكان،  غالبية  عند 
املادة  بهذه  للتزود  ال�سهاريج  اإىل  جلاأوا 

احليوية رغم وفرتها بالبلدية.
من  ــعــديــد  ال اإىل  املــ�ــســتــكــون  وتــطــرق 
على  ــة،  االأزم هذه  خلقت  التي  االأ�سباب 
غرار �سغر حجم اخلزان الذي اأجنز �سنة 
ال  تيغزة  منطقة  كانت  وحينها   1984
حتتوي اإال على حوايل 40 م�سكن واليوم 
10 مرات  عدد ال�سكان ت�ساعف بحوايل 
امل�ساواة يف  اإىل عدم  اإ�سافة  االأقل،  على 

توجد  حيث  االأحــيــاء،  بني  املياه  توزيع 
املياه  عنها  تنقطع  ال  ــاء  ــي االح بع�ص 
امل�ستكون  اأ�ساف  كما  اأخرى،  ح�ساب  على 
م�سخات  ت�ستعمل  ــات  ــه اجل بع�ص  اأن 
وامل�سجد،  الثانوية  غــرار  على  عمالقة 
�سكانية  منطقة  وجود  اإىل  اأ�ساروا  فيما 
مما  امل�سجد،  مقابل  منخف�ص  مكان  يف 
العلم  مع  املياه تتجه نحوها،  اأغلب  جعل 
ي�سيف ال�سكان اأن معاناتهم امتدت الأكرث 
امل�سالح  اإىل  اجتهوا  حيث  �سنوات،   3 من 
ودراية  علم  على  وهم  بالبلدية  املعنية 
اأحد تدخل على  لكن ال  بامل�سكلة،  كاملة 
ال�سكان  ويلح  الوعود،  رغم  الواقع  اأر�ص 
وتوفري  ممكن  وقــت  ــرب  اأق يف  بالتدخل 
ف�سل  واأن  خا�سة  الــالزمــة،  املــادة  هــذه 

ال�سيف على االأبواب.

بلدية تكـوت

�ضكان حي "تيغزة1" ي�ضتكون 
العط�س و�ضوء توزيع املاء ال�ضروب

حمليات رمضان كريمالأحد  27 برير 2971/ 09  ماي  2021 املوافق لـ 27  رم�ضان 041442

بلدية �شفيان

بباتنة من تدين �مل�ضتوى  �أوالد �ضالم يف د�ئرة ر�أ�س �لعيون،  ببلدية  ي�ضتكي  �ضكان م�ضتة �ل�ضرو 
طفرة  و�إحد�ث  �لتغيري  ب�ضرورة  مطالبني  حياتهم،  نغ�ضت  باجلملة  م�ضاكل  وتخبطهم يف  �ملعي�ضي 
�ملفرو�س  و�لتهمي�س  �الإق�ضاء  م�ضتهجنني  �ملعي�ضي،  م�ضتو�هم  رفع  يف  ت�ضاهم  �إيجابية  تنموية 

عليهم على مر عقود من �لزمن.

غياب �أدنى �شروريات �حليـاة

ح�ضام �لدين. ق 



معاوية. �ص

خن�شـــــلة

اأم البواقـــي

عبد �لهادي. ب

�شطيف

هـــذا وقـــد �ــســجــل تــدخــل وحـــدات 
احلماية املدنية على م�ستوى عدد من 
املنازل واملوؤ�س�سات العمومية واالأحياء 
بئر  بلديات  م�ستوى  على  ال�سعبية 
مليلة  وعــني  نعمان  و�سوق  ال�سهداء 
وبري�ص،  البي�ساء  البواقي وعني  واأم 
�سيا�سة  الغزيرة  االأمــطــار  وك�سفت 
عدد  تهيئة  عمليات  يف  الربيكوالج 
واأم  مليلة  عني  ببلديات  االأحياء  من 
مل  طرقات  ت�سررت  حيث  البواقي، 
اأ�سابيع  �سوى  ا�ستالمها  على  مي�ص 
قليلة، وهو ما اأثار ا�ستياء املواطنني، 
مطالبني بلجنة حتقيق للوقوف على 

م�ستوى  على  املمار�سة  الــتــجــاوزات 
لبلديات  احل�سرية  التهيئة  اأ�سغال 
ت�ستنزف  والتي  البواقي،  اأم  واليــة 
بلدية  اأما يف  �سنويا،  املاليري  ع�سرات 
عني الزيتون والتي تتو�سط عدد من 
اجتاحت  فقد  املهياأة،  غري  االأدويــة 
ال�سيو املجمعات الريفية على م�ستوى 
م�ستة "الفجوج"، والتي تعد من اأكرث 

امل�ساتي املهددة بالفي�سانات.
لعني  الـــبـــلـــدي  ــ�ــص  املــجــل ـــب  ـــال وط
م�سروع  ت�سجيل  ب�سرورة  الزيتون، 
خطر  مــن  البلدية  حماية  يخ�ص 
حمافظة  مع  بالتن�سيق  الفي�سانات 

االأوديـــــة  واأن  خــا�ــســة  الـــغـــابـــات، 
ت�ستلزم  جبلية  مبناطق  متواجدة 
لتكون  املخت�سة  املــ�ــســالــح  تــدخــل 
باملقابل،  ناجحة،  التقنية  الدرا�سة 
بئر  بلدية  م�ساتي  �سكان  يـــزال  ال 
خطر  يــواجــهــون  ــان،  ــم ــع ن ــوق  ــس � و 
البلديات  ا�ستفادة  رغم  الفي�سانات، 
الدرا�سات  ــام  الإمت مالية  اأغلفة  من 
التقنية واالنطالق يف اأ�سغال تنظيف 
االأودية واجناز حواجز حتمي �سكان 
املجمعات ال�سكانية القريبة منها من 
تنطلق  مل  لكنها  الفي�سانات،  خطر 

االأ�سغال بها بعد.

اأم  بــواليــة  ال�سحة  قطاع  يــواجــه 
ب�سبب  النقائ�ص  عــديــد  الــبــواقــي، 
باأغلب  املوؤهل  الطبي  التاأطري  نق�ص 
م�ست�سفيات الوالية، ب�سبب قلة عدد 
بعدد  واملمر�سني  املخت�سني،  االأطباء 

من االخت�سا�سات الطبية.
هذا وقد اأدى غياب الطبيب املخت�ص 
�سيناء"  "ابن  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
جهاز  لتوقف  البواقي،  اأم  مبدينة 
املغناطي�سي"املاموقرايف"  الــرنــني 

املر�سى  وتــكــبــد  �ــســنــة،  ــن  م ــــد  الأزي
م�ستوى  عــلــى  الــكــ�ــســف  لــتــكــالــيــف 
عملية  تتم  فيما  اخلا�سة،  العيادات 
ال�سيانة ب�سفة دورية من قبل عدد 
من االأطباء باملوؤ�س�سة اال�ست�سفائية، 
بعد،  ــة  ــدم اخل حــيــز  ــه  ــول دخ دون 
قطاع  على  القائمون  طالب  باملقابل، 
تدعيم  ب�سرورة  بامل�ست�سفى  ال�سحة 
"لرفع  "ال�سكانري  بجهاز  امل�ست�سفى 
مع  خا�سة  املر�سى،  مئات  عن  الغنب 

"ال�سكانري"  جلهازي  املتكرر  التوقف 
البواقي  اأم  م�ست�سفيات  م�ستوى  على 

وعني مليلة.
املر�سى  اآالف  ينتظر  لــالإ�ــســارة، 
م�ست�سفى  دخول  البواقي  اأم  بوالية 
يعد  والذي  اخلدمة  حيز  مليلة  عني 
خا�سة  بالوالية،  هــام  طبي  مك�سب 
باأحدث  متــت  جتهيزه  عملية  واأن 
والتي  واحلديثة،  الطبية  املــعــدات 

جتاوزت قيمتها 100 مليار �سنتيم.

بخن�سلة،   بــغــاي  �سكان  ا�ستقبل 
الـــــــوايل عـــلـــي بـــــوزيـــــدي، خـــالل 
ــه اإىل  ــادت ــــارة الــتــفــقــد الــتــي ق زي
للبلدية  التابعة  املناطق  خمتلف 
حيث  ـــكـــثـــرية،  ال بـــاالنـــ�ـــســـغـــاالت 
النقائ�ص  ملختلف  ال�سكان  تطرق 
املعي�سي  اإطارهم  بتح�سني  اخلا�سة 
الكهرباء  يف  اأ�سا�سا  تعلقت  والتي 
التزويد  يف  الــتــذبــذب  الفالحية، 
لل�سرب، اجناز مقر  ال�ساحلة  باملياه 
وامل�سالك  العزلة  فك  ح�سري،  اأمن 

الفالحية.
اخلرجة عرفت تفقد قاعة العالج 
تفقد  وكـــذا  ملــبــارك  اأوالد  مب�ستة 
اجتماعي،  �سكن   130 اإجناز  اأ�سغال 
كما وقف على اأ�سغال اإعادة االعتبار 
بحدود  رقم11  البلدي  للطريق 
ببوحرقول  ــرورا  م احلامة  بلدية 
اإ�سافة  كلم،   5 م�سافة  على  �سافل 
مت  كــمــا  ــاي،  ــغ ب ق�سر  طــريــق  اإىل 
التالميذ  متــدر�ــص  ظــروف  معاينة 

باملناطق النائي.
وايل الوالية عاين اأي�سا خالل هذه 
الزيارة العديد من االٱبار اجلديدة، 
ــل مـــن مــنــطــقــة فــيــ�ــص حــريــز  ــك ب
ق�سد  املنجزة  وتو�سنت  وخمــنــان 
ال�ساحلة  باملياه  التزويد  تدعيم 
ووقوفه  امل�ساتي  كامل  عرب  لل�سرب 
على امل�ساكل التي تعاين منها، حيث 

حتويل  بعد  �سيحل  امل�سكل  اأن  اأكــد 
م�سالح  ــن  م ــاه  ــي امل ــع  ــوزي ت ت�سيري 
يف  للمياه  اجلزائرية  اإىل  البلدية 
معاينة  اإىل  اإ�سافة  �سهرين،  غ�سون 
بغاي  ال�سناعية  الن�ساطات  منطقة 
تعليمات  وجــه  حيث   ،  2 بغاي   1
تنفيذ  اأجــــال  مــراجــعــة  بــ�ــســرورة 
ا�سغال التهيئة وتقلي�سها وا�ستدعاء 

املمنوحة  ح�س�ص  االأربـــع  مقاويل 
وهي ا�سغال اإجناز الطرقات، �سبكة 
وال�سرف  االإنـــارة  باملياه،  التزويد 
واإلـــزام  بالتزامن،  للعمل  ال�سحي 
بطاقة  ــاعــداد  ب ال�سناعة  مــديــر 
وتقدميها  الطاقة  من  االحتياجات 
الإدراجــهــا  والتعمري  البناء  ملــديــر 
ا�سرتجاع  مت  وقـــد  الــدرا�ــســة،  يف 
العقار  تطهري  عملية  يف  هكتار   4.7
و  ا�ستدعاء  بعد  ــك  وذل ال�سناعي 
امل�ستثمرين  ملفات  جميع  معاجلة 

امل�ستفيدين بهذه املنطقـة. 
املناطق  هذه  ب�ساكنة  الوايل  لقاء 
عديد  طــرح  عــرف  بــغــاي  ببلدبة 
االإن�سغاالت التي كانت حمل �سكاوي 
واحتجاجات يف وقت �سابق، اأين اأكد 
على اأن م�ساحله �ستعمل على النظر 
يف خمتلف االإن�سغاالت والتكفل بها 
االٱجال  اأقرب  ويف  االأولوية  ح�سب 
املعي�سية  الظروف  حت�سني  اأجل  من 

للمواطنني.

عا�س نهاية �الأ�ضبوع �ملا�ضـي، �ضكان عدد من بلديات والية �أم �لبو�قي، �ضاعات من �لرعب ب�ضبب خطر �لفي�ضانات بعد �لت�ضاقط 
�لغزير لالأمطار �لتي �أدت �إىل �متالء �الأودية و�ن�ضد�د عدد كبري من �لبالوعات.

في�شان �أودية يقطع عدة طرقات 

خماوف من ح�شول حو�دث مميتة

بقيمة 44 مليار �شنتيم 

 بوؤ�ص وحرمان ممتد منذ 
فجر �ال�شتقالل

تـــتـــوا�ـــســـل 
مــــــعــــــانــــــاة 
القرى  �سكان 
ت  لتجمعا ا و
ــــدد  عــــــرب ع
بلديات  مـــن 
ـــــــــــــــــة  والي
�ــــســــطــــيــــف، 

الوديان  عن  التهيئة  غياب  ظل  يف 
الذي  االأمر  وهو  ل�سكناتهم  املحاذية 
خطر  ب�سبب  حقيقيا  هاج�سا  ي�سكل 
�سكرة  بــازر  بلدية  ففي  الفي�سانات، 
ــن الــواليــة  يف اجلــهــة الــ�ــســرقــيــة م
"لبا�سحة" تهيئة  دوار  �سكان  ينتظر 
يف  �سكناتهم  مبحاذاة  الواقع  الوادي 
ظل املخاطر الكبري لهذا الوادي على 

حياتهم. 
فاإن  ال�سكان،  عــن  ممثلني  وح�سب 
تلف  يف  ت�سبب  الــوادي  هــذا  في�سان 
ف�سال  الزراعية  املحا�سيل  من  الكثري 
التالميذ  تالحق  كبرية  خماطر  عن 
الطريق  قطع  ظــل  يف  املتمدر�سني 
داخل  اإىل  املياه  ت�سرب  عن  ناهيك 
الوادي  فاإن  اأخر  جانب  ومن  املنازل، 
ــاذورات  ــق ال مبختلف  حممال  يــكــون 
ال�سناعية  املنطقة  مــن  الــقــادمــة 
املجاورة، وح�سب ال�سكان فاإنهم نقلوا 
اإال  البلدية،  م�سالح  اإىل  االإن�سغال 
يقع  امللف  اأن هذا  اأكدت  االأخــرية  اأن 

ــى عــاتــق  ــل ع
ــــة  ــــري ــــدي م
وياأمل  الري، 
قـــــاطـــــنـــــو 
املــــنــــطــــقــــة 
ــئــة  ــي تــه يف 
الــــــــوادي يف 
وقت  اأقــــرب 

ممكن.
املدنية  احلماية  م�سالح  و�سجلت 
نهاية  فــــرتة  يف  �ــســطــيــف  لـــواليـــة 
ــبــوع عـــدة تــدخــالت حــيــث مت  ــس االأ�
مياه  جريان  من�سوب  ارتفاع  ت�سجيل 
اإىل  اأدى  ممــا  وفي�سانه،  ورمــي  واد 
الــوالئــي  الــطــريــق  مــن  مقطع  غــمــر 
171 عند ج�سر الوادي باجتاه  رقم 
دوار  م�ستوى  على  حدادة  بئر  بلدية 
الغرنوقة  دوار  م�ستوى  وعلى  ال�سط، 
واد  مياه  من�سوب  ارتفاع  ت�سجيل  مت 
الطريق  وغمرها  وروافـــده  �سكرين 
الوالئي رقم 64 املوؤدي اإىل عني اآزال 
مرت   500 حوايل  م�سافة  على  وذلك 
�سم،  و40   30 ــوايل  ح م�ستوى  اإىل 
ممتلكات  بع�ص  غمر  اإىل  اأدى  ممــا 
احلماية  فــرق  وتدخلت  املواطنني، 
م�سالح  رفــقــة  ـــان  ومل بــعــني  املــدنــيــة 
الدرك الوطني على م�ستوى الطريق 
الوالئي رقم 171 بدوار ال�سط لفتح 

حركة ال�سري. 

م�سكن   388 جتــزئــة  �ــســكــان  يعي�ص 
ببلدية اأوالد تبان يف اجلهة اجلنوبية 
حقيقية  مــعــانــاة  �سطيف،  واليـــة  مــن 
ممــزوجــة مبــخــاوف كــبــرية مــن خطر 
فوق  املــمــتــدة  الكهربائية  االأ�ــســالك 
ال�سكاوي  ورغــــم  ــكــان،  الــ�ــس بــنــايــات 
ــن طرف  ــات املــتــكــررة م ــاج ــج ــت واالإح
الو�سعية،  هذه  من  املت�سررين  ال�سكان 
و�سط  حالها  على  بقيت  االأمــور  اأن  اإال 
ــن حــ�ــســول حـــوادث  ـــاوف كــبــرية م خم
هذا  خــطــر  ب�سبب  مميتة  تــكــون  ــد  ق

االأ�سالك.  
فاإنهم  التجزئة،  هذه  قاطني  وح�سب 
قبل  ــيــة  االأر�ــس القطع  مــن  ا�ــســتــفــادوا 
�سنوات، غري اأن االإ�سكال يتمثل يف القرب 
من  الكهربائية  االأ�سالك  لهذه  ال�سديد 

البع�ص  اأكــد  حيث  املــواطــنــني،  م�ساكن 
للتلف  تعر�ست  االأ�سالك  هذه  اأن  منهم 
عدة مرات وهو ما زاد من املخاطر التي 
من  م�ستعجل  بجل  مطالبني  تهددهم 

طرف ال�سلطات املحلية لهذه املعاناة.  
اأوالد  بلدية  رئي�ص  ــاإن  ف جانبه  ومــن 
طرحه  مت  االإ�سكال  هذا  اأن  اأكــد  تبان، 
ال�سابق حممد  الوايل  زيارة  على هام�ص 
ملعاينة  تنقل  حيث  للبلدية  بــودربــايل 
على  االإتــفــاق  ومت  قــرب،  عن  الو�سعية 
مت  ما  وهو  املت�سررين  ال�سكان  اإح�ساء 
اإىل  القائمة  اإر�ــســال  مت  حيث  بالفعل، 
هذه  قيام  اإنتظار  يف  �سونلغاز  م�سالح 
االأخرية بتج�سيد م�سروع اإزالة وحتويل 
قاطني  عن  الكهربائية  االأ�سالك  هذه 

التجزئة ال�سكنية.

الفالحية  امل�سالح  مديرية  �سرعت 
موؤ�س�سة  ــع  م بالتن�سيق  ب�سطيف، 
الريفية  الكهرباء  اإي�سال  يف  �سونلغاز، 
اإىل امل�ستثمرات الفالحية بعد �سنوات 
امل�سروع  وهو  والتعطيل،  االإنتظار  من 
م�ستثمرة   938 منه  �ست�ستفيد  الذي 
الوالية،  مناطق  خمتلق  عرب  موزعة 
من  امل�سروع  هذا  بداية  كانت  حني  يف 
م�ستثمرة خا�سة مبنطقة  ربط  خالل 
جنوب  التلة  ببلدية  اجلــديــد  بئر 

والية �سطيف. 
ــاأن  ــس ــ� ــى ال ــل ــني ع ــم ــائ ــق ــب ال ــس ــ� وح
ربط  �سيتم  فاإنه  بالوالية،  الفالحي 
تفوق  م�سافة  على  امل�ستثمرات  هــذه 
 20 من  اأكرث  لتغطية  اأكرث  كلم   900
األف هكتار وهذا بالتن�سيق مع م�سالح 
اأن  العملية  هــذه  �ساأن  ومــن  �سونلغاز، 
مع  الفالحني  معاناة  اإنــهــاء  يف  ت�سهم 
الإ�ستعمال  املرتفعة  املالية  التكاليف 

من  اأي�سا  التقلي�ص  "املازوت" مع  مادة 
وجد  اأن  بعد  التالف  احلليب  كمية 
تخزين  يف  كبرية  �سعوبات  الفالحون 
الفارطة  ال�سنوات  طيلة  ــادة  امل هــذه 

خ�سو�سا خالل ف�سل ال�سيف.   
املكلفة  بــورقــبــة  �ــســبــاح  وكــ�ــســفــت 
الكهرباء  توزيع  اإمتياز  لدى  باالإعالم 
امل�ستثمرات  تزويد  �سيتم  اأنــه  والغاز 
كيلو   160 ب�سدة  كهربائية  مبحوالت 
اأ�سغال  يف  ــراع  ــس االإ� مــع  �ساعي  واط 
يف  بالكهرباء  الــربــط  بغية  الــربــط 
امل�ستثمرات  اأقرب االأجال مع مرافقة 
املرحلة  امل�سروع ويف  اأي�سا بعد ت�سليم 
م�ستثمرة   126 ربــط  �سيتم  االأوىل 
مليار   44 اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة 
بــاقــي  ربــــط  اأن  حـــني  يف  �ــســنــتــيــم، 
من  االإنتهاء  بعد  �سيتم  امل�ستثمرات 
باجلانب  املتعلقة  الــدرا�ــســات  اإجنـــاز 

املايل لهدا امل�سروع.

 " م�ستة  �سكان  معاناة  تــزال  ال 
اأوالد عزيز" ببلدية احلرملية، 
التزويد  نق�ص  ب�سبب  م�ستمرة 
املنتظم باملياه ال�ساحلة لل�سرب، 
اأزمــة  يف  يتخبطون  جعلهم  مــا 
عملية  واأن  ــة  خــا�ــس عــطــ�ــص 
التوزيع ال مت�ص جميع القاطنة 
بامل�ستة، وغالبا ما تدوم العملية 

�ساعات قليلة جدا.
ب�سرورة  امل�ستة  �سكان  وطالب 
تــــدخــــل املـــجـــلـــ�ـــص الـــبـــلـــدي 
خا�ص  نقب  واجناز  باحلرملية، 
بــاملــ�ــســتــة لــلــقــ�ــســاء عـــل اأزمـــة 
ب�سبكات  ربطها  وكــذا  العط�ص، 
غاز  �سهاريج  اأو  الطبيعي،  الغاز 
البلدي  املجل�ص  اأمــا  الــربوبــان، 
اجناز  املنتظر  من  اأنه  اأ�سار  فقد 
م�ستة  م�ستوى  على  جديد  نقب 
"تاطوبت" لتزويد �سكانها باملياه 
الــ�ــســاحلــة لــلــ�ــســرب، وحتــويــل 
�سكان  لــتــزويــد  احلـــايل  النقب 
عن  كا�سفا  عزيز" فقط،  "اأوالد 
فك  عملية  من  امل�ستة  ا�ستفادة 
العزلة وربطها بالطريق البلدي 
باالإ�سافة  3كلم،  م�سافة  على 
اأعمدة  جتديد  درا�سة  النطالق 
االإنارة العمومية، واجناز اأخرى 
واإخــــراج  كــبــرية،  �سغط  بــقــوة 
خيم  ــذي  ال الــظــالم  مــن  امل�ستة 
ل�سنوات  قاطنيها  حــيــاة  على 

طويلة.

ال�ضلطات تتفرج على اأخطار الفي�ضانات باأم البواقي

قطاع ال�ضحة يف معاناة دائمة باأم البواقي

�ضكان بغاي ي�ضتقبلون الوايل باالن�ضغاالت وامل�ضاكل

خطر الفي�ضانات يتهدد الع�ضرات
 من القرى والتجمعات ال�ضكنية 

�ضكان حتت رحمة االأ�ضالك 
الكهربائية يف اأوالد تبان 

الكهرباء الريفية ت�ضل اإىل 
امل�ضتثمرات الفالحية ب�ضطيف 

 �ضكان "اأوالد 
عزيز" 

باحلرملية دون 
ماء وغاز

وديان نائمة حتا�شر �ل�شكان و�الأمطار �الأخرية تثري �لرعب

غياب �لطبيب �ملخت�ص يرهن عمل جهاز "�ملاموفر�يف" بامل�شت�شفى

خالل زيارة قادته �إىل �لبلدية
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�أم���������ري يف  �أف��������ت��������وين 
ـ هل يجوز اإخراج زكاة الفطر قبل اأيام من العيد، ق�سد اأن ينتفع بها م�ستحقوها وجزاكم 

الله خري؟                                                                                                �سابر.و باتنة

بجو�ز  �لقائل  �ملالكي  باملذهب  هنا  ونكتفي  �أقــو�ل  على  �مل�ضاألة  هذه  يف  �لعلماء  �ختلف 
"َوَكاُنو�  وفيه:  عنهما  �هلل  ر�ضي  عمر  �بن  بحديث  و��ضتدلو�  بيومني  �لعيد  قبل  �إخر�جها 

ُيعُطوَن َقبَل �لِفطِر ِبَيوٍم �أَو َيوَمنِي". رو�ه �لبخاري
وقيل قبل �لعيد بثالثة �أيام قال مالك: �أخربين نافع �أن �بن عمر كان يبعث بزكاة �لفطر 
�إىل �لذي جتمع عنده قبل �لفطر بيومني �أو ثالثة لي�ص �أكرث من ذلك "وكانو�.." �ملذكورة يف 

�حلديث تعني �ل�ضحابة وهم �أوىل باالإتباع. و�هلل �أعلم

من اأقوال ال�صاحلني
نف�ضه  ويعود  �لذنوب،  من  نف�ضه  بها  �ملزكي  يطهر  �الأغنياء،  مال  يف  �لفقر�ء  حظ  " �لزكاة 
�لوجه  على  بتاأديتها  �هلل  �إىل  �لتقرب  بنية  يكون  �لزكاة  �أحكام  وتعلم  �الأخالق،  مكارم  على 
�لذي يحبه �هلل، وعند �أد�ء �لزكاة ت�ضتح�ضر �أنك يف حاجة �إىل ثو�بها �أكرث من حاجة �لفقري 

�إليها". وحيد عبد �ل�ضالم بايل �لقلوب  يحرك  لرم�ضان  �ل�ضوق 
و�ل�ضيام،  �ل�ضالة  بحب  �ملفعمة 
ـــام، و�لـــذكـــر  ـــي ـــق ــد و�ل ــج ــه ــت و�ل

و�لت�ضبيح، و�لقنوت و�لرت�ويح.
ــان كــلــه نــفــحــات تــهــب من  رمــ�ــض
تزكي  �أنفا�ضه  �لــقــد�ــص،  ح�ضرة 
�جلوع  بالنف�ص،  وترتقي  ــروح،  �ل
فيه �ضبع من �لدنيا، و�الإجهاد فيه 

من �لرت�ويح لذة ال تعادلها لذة.
�أن�ضام �ل�ضحر و�أنت تقر�أ �لقر�آن، 
للملكوت  رقي  �لرحمَن،  وتناجي 
�ل�ضم�ص  �نحد�ر  حلظات  �الأعلى، 
و�ضربة  متــر�ت  يدك  ويف  للمغيب 
و�لوقوف  �ال�ضتجابة  قمة  مــاء، 
كن  لل�ضيء:  يقول  َمْن  �أو�مــر  عند 
لفتح  حينها  دعوته  فلو  فيكون، 
لك �أبو�ب �ل�ضماء: " لل�ضائِم عند 

ِفطره دعوٌة ال ُترد".
يف  تبعث  نــديــة،  رم�ضان  رو�ئـــح 
تدعوك  للعبادة،  �ل�ضوق  قلبك 
لــرتطــيــب قــلــبــك مبــلــمــ�ــص �أكـــف 
لل�ضرب  جَتــرك  �لناعمة،  رم�ضان 
ل�ضنة  �ضربة  �لــدفــاق  معينه  مــن 

على  تدلك  كاملة، 

فتجل�ص  منه،  روحــك  تغذي  �أن 
على مائدته بنهم.

وب�ضتان  وعـــني،  نــهــر  رمــ�ــضــان 
من  فيغ�ضلك  �لنهر  فاأما  و�ضجرة، 
�إىل  ورمــ�ــضــان  ودنــ�ــضــك،  �أوز�رك 
رم�ضان مكفر ملا بينهما ما �جتنبت 
�مللطخ  �ل�ضخ�ص  فذلك  �لكبائر، 
عبابا  نهر�  �ضادف  �إذ�  باأو�ضاخه 
ومن  فيه،  نف�َضه  �ضريمي  يجري، 
رمى نف�ضه يف نهر رم�ضان، خرج من 
ما  له  غفر  مطهر�،  طاهر�  �ل�ضوم 

تقدم من ذنبه.
�ألـــو�ن  كــل  مــن  فيه  ب�ضتان  ــو  وه
مبارك  بخ�ضرته،  مزد�ن  �لربيع، 
بثمرته، و�أب�ضره من بعيد �ضخ�ص 
بات  قد  �ل�ضحر�ء،  عناء  يكابد 
ـــاإذ� مــر به  ــا، ف ــاوي ثــالث لــيــال ط
�قتحم  مغلقا  كـــان  فـــاإن  وجلـــه، 
ــاره، فهو  ــم ـــو�ره، و�أكــــل مــن ث ـــض �أ�
مبحرم  ولي�ص  م�ضافر،  لكل  وقف 
�لنا�ص  على  يعر�ص  بل  �أحد،  على 
ــه، و�لــتــزود مــنــه، وقطف  ــول دخ

ثماره �ليانعة �ملتدلية �لد�نية.
ز�د،  �مل�ضتاقة  للقلوب  فرم�ضان 
و�أكرم به من ز�د تتناول من ب�ضتان 
ــعــبــاد�ت،  ــن �ل رمــ�ــضــان قــطــوفــا م
من  باملائة  ثمانني  �أن  وح�ضبك 

رم�ضان  يف  متار�ضها  �الإ�ضالم  �أركان 
ـــــار  و�الأذك ـــاء  ع ـــدُّ �ل ــب  ــان ج �إىل 
و�ل�ضلة  و�لــ�ــضــدقــة  و�لـــقـــر�آن، 

و�ل�ضرب.
�لّتعب،  �أ�ضناه  وهو �ضجرة مل�ضافر 
ِمن  حتته  ي�ضرتيح  ظال  يجد  فلم 
فبينما  �ملــحــِرقــة،  �ل�ضم�ص  وهــِج 
�إذ�  �لــطــريــق  وح�ضة  يكابد  هــو 
�لظالل،  و�رفــَة  �ضجرة  يب�ضر  به 
متاعه،  حتتها  وي�ضع  �إليها  في�ضل 
في�ضلم من حر�رة �ل�ضم�ص وبريقها 
يب�ضر  لرم�ضان  و�مل�ضتاق  �ملتوهج، 
ي�ضرتيح  �ضجرة  ــه  ــاأن وك رمــ�ــضــان 
�ملحرقة،  �لذنوب  لهب  من  حتتها 
مرة  لل�ضري  خطته  جدول  ويرتب 

�أخرى.
�الأنفا�ص،  تعطر  ر�ئحته  رم�ضان 
هو  ــص،  ــا� �الإي بعد  �الأمـــل  وتبعث 
و�الإ�ــضــر�ق  �لظلمة،  زمــن  �لــنــور 
عبودية  حمــر�ب  هو  �لعتمة،  يف 
�ملوؤمن، وكهف �ملقبل �لتائب، و�ضوق 
لعلها  نفحة  هو  مواله،  مع  �ملتاجر 
فا�ضتغلها  �لــودود،  وهبها  تعود،  ال 
فيها  �أكرث  يعود،  عليك  بالنفع  مبا 
�جلود،  نف�ضك  وعود  �ل�ضجود،  من 
و�قـــــر�أ بــال حــــدود، وكـــن �ضمن 

�ملبادرين ال من �لرقود.

�لقـر�آن  لهـذ�  وتعاىل  �ضبحانه  �هلل  قيـ�ص 
و�أعمالهـم؛  قلوبهــم  فـي  جعلـوه  رجـاال 
ه  �للَـّ ر�ضول  �ضحــابة  ر�أ�ضـهــم  على  وكـان 
بذلوها  عظيمـة  جهود  لهــم  كانـت  �لذين 
ر�ضو�ن  �بتغاء  بــه  و�لعناية  تعليمه  يف 
و�لقفار،  �لفيايف  يجوبون  فانطلقو�  ه،  �للَـّ
ويقطعون �ملفاوز و�لبحار، ين�ضرون �لقر�آن 
ليبني  وياأتي كتابنا هذ�  �الأر�ص  �أ�ضقاع  يف 
�لذي  �الأ�ضيل  �لنبوي  و�ملنهج  جهودهم 
عظيم  لــنــدرك  ـــك؛  ذل �ضبيل  يف  �تــبــعــوه 
على  لل�ضري  عو�تقنا  على  �مللقاة  �مل�ضوؤولية 
" �أولئك  خطاهم و�قتفاء �آثارهم �ملباركة 
�لذين هدى �هلل فبهد�هم �قتده " و�الأمة 
علمهـم  �آثـار  يف  ناعمـة  تـز�ل  ما  �الآن  �إىل 

وعدلهم وجهادهـم �إىل يـوم �لقيامـة.

و�لقيام،  �ل�ضيام  �ضهر  رم�ضان،  �ضهر 
�لذي  �ل�ضهر  و�لــقــر�آن،  �ل�ضالة  �ضهر 
ُتفتح فيه �أبو�ب �جلنان، وتغلق �أبو�ب 
�ل�ضياطني  مـــردة  وت�ضّفد  ــري�ن،  ــن �ل
�لليايل  فيه  �لـــذي  �ل�ضهر  و�جلــــان، 
�لع�ضر، وفيه ليلة �لقدر �لتي هي خري 
من �ألف �ضهر، ومع هذ� يدخل ومت�ضي 
جملة من �أيامه ولياليه، ويظل بع�ضنا 
عميقة،  �ِضَنٍة  يف  يغط  متكا�ضال،  نائما 
قو�فل  متر  �ضحيقة  غفلة  يف  ويغرق 
�أعمال  وتتنوع  �أمــامــه،  من  �لطائعني 
من  عيناه  وترى  حوله،  من  �مل�ضمرين 
�لرِبِّ  من  �أذنــاه  وت�ضمع  �ألــو�نــا،  �خلــري 
بالقر�آن،  ماآذنها  تلج  م�ضاجد  �أنو�ًعا، 
وزيارة  وعمرة  وقيام،  وقنوت  و�ضالة 
وهبات،  و�ــضــدقــات  ـــو�ت  وزك ـــاء،  ودع
ومباركون  تفطري،  و  وتوعية  ودعــوة 
يق�ضدون �جلمعيات �خلريية لدعمها، 
�حلاجات  ذوي  يتلم�ضون  وحم�ضنون 
يطلبون  ورحماء  حاجاتهم،  فيق�ضون 
كل  ومير  عنهم،  فينف�ضون  �ملكروبني 
يرى  ال  وكــاأنــه  �لــالهــي  بالغافل  هــذ� 
باخلري،  معني  غري  كاأنه  �أو  ي�ضمع،  وال 
به  ويتمادى  بل  لــالأجــر؛  حمتاج  وال 
�لتهاون، وياأخذ به �لفتور، حتى يق�ضر 

يف �لو�جبات، وي�ضيع �ل�ضلو�ت. 
يف �ل�ضحيحني عن �أبي و�قٍد �لليثي - 
ر�ضي �هلل عنه -: �أن ر�ضول �هلل - �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم - بينما هو جال�ص يف 
ثالثة  �أقبل  �إذ  معه،  و�لنا�ص  �مل�ضجد 
 - �هلل  ر�ضول  �إىل  �ثناِن  فاأقبل  نفر، 
و�ضلم - وذهب و�حد،  �ضلى �هلل عليه 
�ضلى   - �هلل  ر�ضول  على  فوقفا  قــال: 
�هلل عليه و�ضلم - فاأما �أحدهما فر�أى 
و�أما  فيها،  فجل�ص  �حللقة،  يف  فرجة 
�لثالث  و�أمـــا  خلفهم،  فجل�ص  �الآخـــر 
فــاأدبــر ذ�هــبــا، فلما فــرغ ر�ــضــول �هلل 
 " قـــال:   - و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   -
�أما  �لثالثة؟  �لنفر  عن  �أخربكم  �أال 
فـــاآو�ه �هلل،  �إىل �هلل،  ــاأوى  ف �أحــُدهــم 
�هلل  فا�ضتحيا  فا�ضتحيا،  �الآخــر  و�أمــا 

فاأعر�ص  فاأعر�ص،  �الآخــر  و�أمــا  منه، 
�هلل عنه".

�إن يف �حلياة فر�ضا ثمينة للطاعة، 
الكت�ضاب  غالية  مــو��ــضــم  فيها  و�إن 
جماال  �لعباد�ت  تنوع  يف  و�إن  �الأجــر، 

لكل ر�غب يف تقدمي �خلري لنف�ضه.
 و�إن رم�ضان مع كونه �أياما معدود�ت 
�لعظيم  �ملو�ضم  فهو  �ل�ضحاب،  مر  متر 
�لذي قد عرفتم ف�ضله، وعلمتم �ضرفه، 
ووعيتم قدر م�ضاعفة �حل�ضنات فيه، 
�الأجور  وم�ضببات  �خلري  �ضبل  وكــرثة 
فالقلوب  هذ�  ومع  ولياليه،  �أيامه  يف 
فيه مقبلة، و�ل�ضدور للخري من�ضرحة، 
منطلقة،  و�جلماعة  �ضائر،  و�لركب 
متتلئ  متوفرون،  �جلادون  و�مل�ضمرون 
بهم �مل�ضاجد و�جلو�مع، فطوبى ملن �أوى 
�إىل ربه و�نطرح بني يديه، و�ضدق يف 
�لرغبة �إليه، ويا خل�ضارة من مل يجْد 
�إىل  �ل�ضائرين  مع  مكانا  رم�ضان  يف  له 
�هلل، و�ن�ضرف �إىل �ضهو�ته ودنياه، �أو 
�أعر�ص وتر�جع على قفاه، ذ�ك و�هلل 

هو �ملحروم حقا و�ملغبون.
عنه  �هلل  ر�ضي   - هــريــرة  ــي  �أب عــن 
-: �أن �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - 
�ضعد �ملنرب فقال: " �آمني، �آمني، �آمني"، 
قيل: يا ر�ضول �هلل، �إنك �ضعدَت �ملنرب 
فقلَت: "�آمني، �آمني، �آمني"، فقال: "�إن 
جربيل - عليه �ل�ضالم - �أتاين فقال: 
له،  يغفْر  فلم  رم�ضان  �ضهر  �أدرك  من 
�آمني،  قْل:  �هلل،  فاأبعده  �لنار،  فدخل 

فقلُت: �آمني".
وعن �أن�ص بن مالٍك - ر�ضي �هلل عنه 
- قال: دخل رم�ضاُن فقال ر�ضول �هلل 
هذ�  "�إن   :- و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   -
�ل�ضهر قد ح�ضركم، وفيه ليلٌة خرٌي من 
�ألف �ضهٍر، َمن ُحِرمها فقد ُحرم �خلرَي 

كله، وال ُيحرم خرَيها �إال حمروٌم".
ر�ضي �هلل عنه   - �أمــامــة  �أبــي  وعــن 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   - �لنبي  عن   -
 - وتعاىل  تبارك   - هلل  "�إن  ــال:  ق  -
ُعتقاَء يف كل يوٍم وليلٍة، و�إن لكل م�ضلٍم 

يف كل يوٍم وليلٍة دعوًة م�ضتجابًة".
يز�حم  مل  لــيــلــه  يف  �ملــــرء  و�إذ� 
دوي  لــه  ُي�ضمْع  ومل  �لــقــائــمــني، 

بالقر�آن مع �لتالني، ومل يفّطر �ضائما، 
ومل يكن له �ضهم يف عمل بر، ومل َيرفع 
�ضهره  ق�ضى  بل  بدعاء؛  كّفا  �هلل  �إىل 
للفر�ئ�ص ووقوعا  نوما وك�ضال، وتركا 
حلياته  قــيــمــة  فــــاأي  ــات،  ــرم ــح �مل يف 
مل  و�إذ�  ل�ضهره؟  منه  بر  و�أي  حينئذ، 
ــذ� هــو �الإعــر��ــص و�حلــرمــان  يكن ه
و�حلرمان  �الإعــر��ــص  فما  و�الإبــعــاد، 

و�الإبعاد �إذ�؟.
�أنف�ضنا،  ولن�ضرب  ولن�ضابق،  فلن�ضارع 
�هلل  الأمر  �متثاال  ولرن�بط  ولن�ضابر 
" و�ضارعو�  قــال:  حيث   - وجل  عز   -
عر�ضها  وجنة  ربكم  من  مغفرة  �إىل 
 " للمتقني  �أعــدت  و�الأر�ـــص  �ل�ضمو�ت 
 - وقـــال   .]133 ــر�ن:  ــم ع ]�ل 
من  مغفرة  �إىل  �ضابقو�   "  :- �ضبحانه 
�ل�ضماء  كعر�ص  عر�ضها  وجنة  ربكم 
باهلل  �مــنــو�  للذين  �أعـــدت  و�الأر�ــــص 
ور�ضله ذلك ف�ضل �هلل يوؤتيه من ي�ضاء 
و�هلل ذو �لف�ضل �لعظيم " ]�حلديد: 

.]21
 وقال - تعاىل -: " و��ضرب نف�ضك مع 
و�لع�ضي  بالغد�ة  ربهم  يدعون  �لذين 
عنهم  عيناك  تعد  وال  وجهه  يريدون 
تطع  وال  �لدنيا  �حلــيــاة  زينة  تريد 
و�تبع  ذكــرنــا  عــن  قلبه  �أغفلنا  مــن 
]�لكهف:   " فرطا  �أمــره  وكان  هو�ه 

.]28
 وقال - جل وعال -: " يا �أيها �لذين 
ــابــرو� ور�بــطــو�  ــربو� و�ــض ــض �مــنــو� ��
]�ل   " تفلحون  لعلكم  �هلل  و�تقو� 

عمر�ن: 200[.
�لذين  �أيها  " يا   :- تعاىل   - وقــال   
�منو� �ركعو� و��ضجدو� و�عبدو� ربكم 
و�فعلو� �خلري لعلكم تفلحون وجاهدو� 
وما  �جتباكم  هو  جهاده  حق  �هلل  يف 
ملة  حــرج  من  �لدين  يف  عليكم  جعل 
�مل�ضلمني  �ضماكم  هو  �إبر�هيم  �أبيكم 
�لر�ضول  لــيــكــون  هـــذ�  ويف  قــبــل  ــن  م
على  �ضهد�ء  وتكونو�  عليكم  �ضهيد� 
�لزكاة  و�تو�  �ل�ضالة  فاأقيمو�  �لنا�ص 
فنعم  مــوالكــم  هــو  ــاهلل  ب و�عت�ضمو� 
 ،77 " ]�حلج:  �لن�ضري  ونعم  �ملوىل 

.]78
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

يف نور �آية

عبد �هلل بن حممد

لَُهُم  َفاأُولِئَك  احِلَاِت  ال�سَّ َعِمَل  َقْد  ُموؤِْمنًا  َياأِْتِه  {َوَمــْن 
َرَجاُت الُْعلَى} �سورة طه االآية 75  الدَّ

�لظاهر من �ل�ضياق �أن هذ� من متام ما وعظ 
نقمة  من  يحذرونه  لفرعون،  �ل�ضحرة  به 
ويرغبونه  �ل�ضرمدي،  �لد�ئم  وعذ�به  �هلل 
من  {�إنــه  فقالو�  �ملخلد،  �الأبـــدي  ثو�به  يف 
ياأت ربه جمرما} �أي يلقى �هلل يوم �لقيامة 
وهو جمرم {فاإن له جهنم ال ميوت فيها وال 
، كقوله: {ال يق�ضى عليهم فيموتو�  يحيى} 
وال يخفف عنهم من عذ�بها كذلك جنزي كل 

كفور} . 
ر�ضول  قــال  قــال،  ــدري  �خل �ضعيد  �أبــي  عن 
�لنار  �أهل  )�أمــا  و�ضلم:  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل 
وال  فيها  ميوتون  ال  فاإنهم  �أهلها  هم  �لذين 
بذنوبهم،  �لنار  ت�ضيبهم  �أنا�ص  ولكن  يحيون، 
و�أذن  فحما  �ضارو�  �إذ�  حتى  �إماتة،  فتميتهم 
يف �ل�ضفاعة جيء بهم �ضبائر �ضبائر، فبثو� 
�جلنة  �أهــل  يــا  فيقال:  �جلــنــة،  �أنــهــار  على 
تكون  �حلبة  نبات  فينبتون  عليهم  �قب�ضو� 
يف حميل �ل�ضيل(، فقال رجل من �لقوم: كاأن 
ر�ضول �هلّل �ضلى �هلّل عليه و�ضلم كان بالبادية 

�حلديث رو�ه م�ضلم و�الإمام �أحمد.
 وقوله تعاىل: {ومن ياأته موؤمنا قد عمل 

�ملعاد،  يــوم  ربــه  لقي  ومــن  �أي  �ل�ضاحلات} 
موؤمن �لقلب قد �ضدق �ضمريه بقوله وعمله، 
�جلنة  �أي  �لعلى}  �لــدرجــات  لهم  {فاأولئك 
�الآمنات  و�لغرف  �لعاليات،  �لــدرجــات  ذ�ت 
و�مل�ضاكن �لطيبات، عن �لنبي �ضلى �هلل عليه 
كل  بني  ما  درجة،  مائة  )�جلنة  قال:  و�ضلم 
درجتني كما بني �ل�ضماء و�الأر�ص و�لفردو�ص 
�أعالها درجة، ومنها تخرج �الأنهار �الأربعة، 
فا�ضاألوه  �هلّل  �ضاألتم  فــاإذ�  فوقها،  و�لعر�ص 
�أحمد  �الإمام  �أخرجه  "�حلديث  �لفردو�ص( 
و�لرتمذي" ويف �ل�ضحيحني: )�إن �أهل عليني 
لريون من فوقهم كما ترون �لكوكب �لغابر يف 
يا  قالو�:   - بينهم  ما  لتفا�ضل  �ل�ضماء،  �أفق 
بلى  قال:  �الأنبياء؟  منازل  تلك  �هلّل  ر�ضول 
و�لذي نف�ضي بيده رجال �آمنو� باهلّل و�ضدقو� 
�ملر�ضلني( ويف �ل�ضنن و�إن �أبا بكر وعمر ملنهم 
�إقامة  �أي  عدن}  {جنات  وقوله:  و�أنعما(، 
�لعلى {جتــري من  �لــدرجــات  وهــي بــدل من 
حتتها �الأنهار خالدين فيها} �أي ماكثني �أبد� 
نف�ضه من  �أي طهر  {وذلك جز�ء من تزكى} 
�لدن�ص و�خلبث و�ل�ضرك وعبد �هلّل وحده ال 
�ضريك له، و�تبع �ملر�ضلني فيما جاءو� به من 

خري وطلب.

اِت"عتقاء رم�ضان واملحرومون من ف�ضله وبركته وجزائه العظيم احِلَ ال�ضَّ َعِمَل  َقْد  ِمًنا  ُموؤْ َياأِْتِه  " َوَمْن 

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب �ضحابة ر�ضول اهلل وجهودهم يف تعليم

 القراآن الكرمي والعناية به

اإعداد:�سماح خميلي

رم�صان ال�صوق واالرتقاء بالنف�س اإميانيةخــــــــــواطر

�للهم يا ذ� �جلالل و�الإكر�م �أمنن علينا برحمتك �لو��ضعة، و�غفر لنا ذنوبنا 
و�إ�ضر�فنا يف �أمرنا وكل تق�ضرينا..�للهم �إنا ن�ضاألك خري �لد�رين �لدنيا و�الآخرة 
وح�ضنة �لد�رين.. �للهم �إنا ن�ضاألك خ�ضيتك يف �لغـيب و�ل�ضهادة ون�ضاألك كلمة 
�حلـق يف �لغـ�ضب و�لر�ضى ون�ضاألك �لقـ�ضد يف �لفقر و�لغـنى ون�ضاألك نعـيما ال 
ينفـد ون�ضاألك قرة عني ال تنقطع ون�ضاألك �لر�ضى بعـد �لقـ�ضاء ون�ضاألك لذة 
�لنظر �إىل وجهك �لكرمي و�ل�ضوق �إىل لقائك يف غـري �ضر�ء م�ضرة وال فـتنة 

م�ضلة �للهم زينا بزينة �الإميان..و�جعـلنا هد�ة مهتدين. �آمني 

�أدعوين 
��ستجب 

لكم



�لفر�ولة لذيذة جد�، ولكن باالإ�ضافة �إىل ذلك 
�لفر�ولة  فو�ئد  �أن  كما  للغاية،  �ضحية  �أي�ضا  فهي 
مثرية لالهتمام 100 غر�م من �لفر�ولة �لطازجة 

حتتوي على 32 �ضعرة حر�رية فقط.
و�إ�ضافتها  �ضعبية  �الأكــرث  �لفو�كه  بني  من  وهي 
�لطبيعي،  �ضكلها  يف  �ليومي  �لغذ�ئي  �لنظام  �إىل 
و�ضيلة ناجعة الإثر�ء غذ�ئنا بالفيتامينات و�ملعادن 

ولتقوية جهازنا �ملناعي.
جمموعة  على  حتتوي  فهي:  كثرية  وفو�ئدها 
متنوعة من �ملو�د �لغذ�ئية على ر�أ�ضها فيتامني "ج" 
فيتامني  على  حتتوي  �لفر�ولة  من  حبات  فثمانية 

و�حدة.  برتقالة  من  "ج" �أكرث 
�لتي  لالأك�ضدة  �مل�ضادة  باملو�د  غنية  �لفر�ولة 
حتارب �جلذور �حلرة وت�ضاعد على منع �ل�ضرطان 
حم�ص  للمنغنيز،  م�ضدر�  �أي�ضا  ت�ضكل  و�لفر�ولة 
�لفوليك، �لبوتا�ضيوم، ريبوفل�ضني، �لفيتامينات من 

�ملجموعة "ب"، �لنحا�ص، �ملغني�ضيوم و�الوميغا 3.
�لتي  للذوبان  �لقابلة  باالألياف  غنية  �لفر�ولة 
با�ضم  �أيــ�ــضــا  �ملــعــروف   LDL خف�ص  يف  ت�ضاعد 
" ت�ضاعد على تنظيم عملية  �ل�ضيئ  "�لكول�ضرتول 
�لقلب  باأمر��ص  �الإ�ضابة  خطر  من  وتقلل  �له�ضم 

و�الأوعية �لدموية. 

وكلوا وا�شربوا وال ت�شرفوا
�لفر�ولة .. لتعزيز مناعة �جل�شم

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

زاوية من نور
ال�صباق نحو الرحمان يف رم�صان

�ضهيب بن �ضنان ر�ضي اهلل عنه.. ربح البيع اأبا يحيى

�أن  عنه،  �هلل  ر�ضي  هريرة  �أبــي  عن 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �ضعد �ملنرب، 
ر�ضول  يا  قيل:  �آمني«  �آمني  »�آمني  فقال: 
�هلل، �إنك حني �ضعدت �ملنرب قلت: �آمني 
�أتــاين،  " �إن جربيل  �آمــني، قــال:  �آمــني 
يغفر  ومل  رم�ضان  �ضهر  �أدرك  من  فقال: 
�آمني،  فاأبعده �هلل، قل:  �لنار  له فدخل 
فقلت: �آمني ومن �أدرك �أبويه �أو �أحدهما 
فاأبعده  �لنار  فدخل  فمات  يربهما،  فلم 
�هلل، قل: �آمني، فقلت: �آمني، ومن ذكرت 
عنده فلم ي�ضل عليك فمات فدخل �لنار 
 " �آمــني  فقلت:  �آمــني،  قل:  �هلل،  فاأبعده 

و�أ�ضباب �ملغفرة يف رم�ضان كثرية منها:
�ضوم  ف�ضل  يف  ال�ضك  �إذ  �ل�ضوم   -  1
ــوب ثــبــت يف  ــذن �ل و�أنــــه يكفر  رمــ�ــضــان 
ر�ضي  هــريــرة  �أبـــي  عــن  م�ضلم  �ضحيح 
�هلل  �ضلى  �هلل  ر�ــضــول  �أن   " عنه:  �هلل 
�ل�ضلو�ت �خلم�ص  و�ضلم كان يقول  عليه 
�ىل  ورمــ�ــضــان  �جلمعة  �ىل  و�جلــمــعــة 
�جتنب  �إذ�  بينهن  ما  مكفر�ت  رم�ضان 
�المتناع  و�أنــه  �ل�ضوم  ولي�ص   " �لكبائر 
عن �الأكل و�ل�ضرب فقط بل هو مع ذلك 
هو كف �لنف�ص عن �ل�ضهو�ت �ملحرمة من 
ولعن  و�ضتم  ومنيمة  وغيبة  حمرم  نظر 
كالغناء  حمرم  و�ضماع  و�خلــد�ع  و�لغ�ص 

وغريه.
مع  ــالة  ــ�ــض �ل عــلــى  �ملــحــافــظــة   -  2
�جلــمــاعــة عــن �أبـــي هــريــرة ر�ــضــي �هلل 
�هلل  �ضلى  �هلل  ر�ــضــول  قــال  قــال  عنه 
جماعة  يف  �لرجل  }�ضالة  و�ضلم  عليه 
يف  و�ضالته  بيته  يف  �ضالته  على  تزيد 
�ضوقه خم�ضا وع�ضرين درجة وذلك باأن 
�أحدكم �إذ� تو�ضاأ فاأح�ضن �لو�ضوء و�أتى 
ينهزه  وال  �ل�ضالة  �إال  يريد  ال  �مل�ضجد 
له  رفع  �إال  خطوة  يخط  مل  �ل�ضالة  �ال 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى 
كان  �مل�ضجد  دخــل  فــاإذ�  �مل�ضجد  يدخل 
حتب�ضه  هي  �ل�ضالة  كانت  ما  �ضالة  يف 

و�ملالئكة ي�ضلون على �أحدكم ما د�م يف 
�للهم  ويقولون  فيه  �ضلى  �لذي  جمل�ضه 
�غفر له �للهم �رحمه �للهم تب عليه ما 
مل يوؤذ فيه �أو يحدث فيه{ رو�ه �لبخاري 

و�أبو د�ود.
�لليايل  جميع  يف  �لقيام  �ضالة   -  3
 - هــريــرة  �أبـــي  عــن  �لــقــدر  ليلة  ومنها 
�ضلى   - �هلل  ر�ضول  �أن  عنه-  �هلل  ر�ضي 
�هلل عليه و�ضلم- قال: )من قام رم�ضان 
من  تقدم  ما  له  ُغفر  و�حت�ضابا  �إميــانــًا 

ذنبه( متفق عليه.
وعنه �ضلى �هلل عليه و�ضلم �نه قال: 
و�حت�ضابا  �إميانا  �لقدر  ليلة  قــام  )مــن 
ُغــفــر لــه مــا تــقــدم مــن ذنــبــه( �إميــانــا: 
وجل-  عز   - �هلل  بوعد  ت�ضديقا  يعني 
و�ل�ضائمني،  للقائمني  به  �أخــرب  ــذي  �ل
و�حت�ضابا: يعني طلبا لالأجر، الأنه قام 
م�ضدقا بوعد �هلل - عز وجل - حمت�ضبا 
�لثو�ب منه -�ضبحانه وتعاىل-، ال يقوم 
�أمــور  من  �أمــر  الأي  وال  �ضمعة  وال  ريــاء 

�لدنيا، بل هو هلل. 
عليه  �هلل  �ضلى  قال  �ل�ضدقة:   -  4
كما  �خلطيئة  تطفي  )�ل�ضدقة  و�ضلم: 
}كان  �لرتمذي  رو�ه  �لنار(  �ملاء  يطفي 
�أجود  وكــان  �لنا�ص،  ــود  �أج �هلل  ر�ضول 
باخلري  �أجــود  كــان  رم�ضان،  يف  يكون  ما 
وقد  عليه(،  )متفق  �ملر�ضلة{  �لريح  من 
رم�ضان{  يف  �ل�ضدقة  }�أفــ�ــضــل  قـــال: 
و�ضور  �أبو�ب  ولها  �لرتمذي(،  )�أخرجه 

كثرية.
وقت  يف  وخــا�ــضــة  �ال�ــضــتــغــفــار   -  5
ـاِبِريَن  �ل�ضَّ  " ــاىل:  ــع ت قـــال  �ل�ضحر 
ــِتــنَي َو�مْلُــنــِفــِقــنَي  ــاِن ـــ ــَق ــاِدِقــنَي َو�ْل ـــ َو�لــ�ــضَّ
" عــن �أبي  ــاِر  ــَح ــضْ ــااْلأَ� ِب ــَتــْغــِفــِريــَن  َو�مْلُــ�ــضْ
هريرة قال قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: 
ليلة  كل  وتعاىل  تبارك  ربنا  ينزل   "
�ىل �ل�ضماء �لدنيا حني يبقى ثلث �لليل 
فاأ�ضتجيب  يدعوين  من  يقول:  ــر  �الآخ
له، من ي�ضاألني فاأعطيه، من ي�ضتغفرين 

فاأغفر له ". متفق عليه
�لغيظ  كظم  �ملغفرة  �أ�ضباب  من   -  6
يرد  بــل  مبثلها  �ل�ضيئة  تقابل  ال  و�أن 
�ضائم  �إين  بقوله  عليه  جهل  من  على 
�ِء  رَّ �ل�ضَّ يِف  ُيْنِفُقوَن  )�لَِّذيَن  تعاىل  قال 
َو�ْلَعاِفنَي  �ْلَغْيَظ  َو�ْلَكاِظِمنَي  �ِء  رَّ َو�ل�ضَّ
عن  �مْلُْح�ِضِننَي(  ُيِحبُّ   ُ َو�هللَّ ا�ِص  �لنَّ َعْن 
ر�ضول  �أن  عنه  �هلل  ر�ضي  �أن�ص  بن  معاذ 
)من  قال  و�ضلم-  عليه  �هلل  �ضلى   - �هلل 
ينفذه  �أن  على  ــادر  ق وهــو  غيظا  كظم 
روؤو�ص �خلالئق  �ضبحانه على  دعاه �هلل 
�ضاء(  ما  �لعني  �حلــور  من  يخريه  حتى 
وح�ضنه  و�لـــرتمـــذي  د�ود  �أبــــو  رو�ه 
وح�ضنه �الألباين وروى �لبخاري وم�ضلم 
�أن   - عنه  �هلل  ر�ضي   - هريرة  �أبــي  عن 
ر�ضول �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - قال 
" �ل�ضيام جنة فال يرفث وال يجهل و�ن 
�مروؤ قاتله �أو �ضامته فليقل �إين �ضائم".

�ضهيب  مالك هـــو  ــن  ب �ــضــنــان  ــن  ب
وهو �لرومي قيل له ذلك؛ الأن �لروم �ضبوه 

�ضغري�.
عنه:  �هلل  ر�ضي  يا�ضر  بن  عمار  يقول 
د�ر  بـــاب  عــلــى  �ــضــنــان  بــن  �ضهيب  لقيت 
�الأرقم، ور�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
فيها فقلت له: ماذ� تريد؟ فاأجابني: ماذ� 
على  �أدخل  �أن  �أريد  له:  قلت  �أنت؟  تريد 
�أريد  و�أنــا  قــال:  يقول  ما  فاأ�ضمع  حممد، 

ذلك..
فدخلنا على ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 
فاأ�ضلمنا ثم  �الإ�ضالم،  و�ضلم فعر�ص علينا 
مكثنا على ذلك حتى �أم�ضينا، ثم خرجنا، 
بعد  �إ�ضالمهما  فكان  م�ضتخفيان  ونحن 

ب�ضعة وثالثني رجال.

اأثر الر�سول �سلى الله عليه و�سلم
 يف تربية �سهيب

عليه  �هلل  �ضلى  �لــر�ــضــول  هــم  عندما 
بالهجرة، علم �ضهيب به، وكان من  و�ضلم 
�ضلى  �لر�ضول  ثالث  يكون  �أن  �ملفرو�ص 
�أعاقه  ولكن  بكر،  و�أبــي  و�ضلم  عليه  �هلل 
�هلل  �ضلى  �لــر�ــضــول  ف�ضبقه  �لــكــافــرون، 
��ضتطاع  وحــني  بكر،  و�أبـــو  و�ضلم  عليه 
قنا�ضة  ــه  �أدرك �ل�ضحر�ء،  يف  �النطالق 
قري�ص،  مع�ضر  "يا  فيهم:  ف�ضاح  قري�ص، 
لقد علمتم �أين من �أرماكم رجل، و�أمي �هلل 
ال ت�ضلون �إيل حتى �أرمي بكل �ضهم معي يف 
كنانتي ثم �أ�ضربكم ب�ضيفي، حتى ال يبقى 
�ضئتم،  �إن  فاأقدمو�  �ضيء،  منه  يــدي  يف 
وترتكوين  مايل  على  دللتكم  �ضئتم  و�إن 

و�ضاأين"..
قائلني:  وتركوه  �ملــال  �مل�ضركني  فقبل 
عندنا،  مالك  فكرث  فقري�،  �ضعلوكا  �أتيتنا 
تنطلق  و�الآن  بلغت،  مــا  بيننا  وبلغت 
ــك ومبــــالــــك،  ــض ــ� ــف ــن ب

�ملدينة،  �إىل  و�نطلق  ماله  على  فدلهم 
يف  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  فاأدرك 
ناد�ه  حتى  �لر�ضول  ير�ه  يكد  ومل  قباء 
متهلال: "ربح �لبيع �أبا يحيى.. ربح �لبيع 
�أبا يحيى"، فقال: يا ر�ضول �هلل، ما �ضبقني 

�إليك �أحد، وما �أخربك �إال جربيل.
ا�ِص  �لَنّ }َوِمــَن  تعاىل:  قوله  فيه  فنزل 
 ُ ِ َو�هلَلّ اِت �هلَلّ َمْن َي�ْضِري َنْف�َضُه �ْبِتَغاَء َمْر�ضَ

َرُءوٌف ِباْلِعَباِد{ ]�لبقرة: 207[.

من مواقف �سهيب الرومي
 مع ر�سول الله

عن  عنه  �هلل  ر�ــضــي  �ضهيب  يتحدث 
ر�ضول  ي�ضهد  "مل  فيقول:  لالإ�ضالم  والئه 
قط،  م�ضهد�  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل 
قط  بيعة  يبايع  ومل  حا�ضره،  كنت  �إال 
قط  �ضرية  ي�ضر  ومل  حا�ضره،  كنت  �إال 
�إال كنت حا�ضره، وال غز� غز�ة قط، �أول 
�لزمان و�آخره، �إال كنت فيها عن ميينه �أو 
�ضماله، وما خاف -�مل�ضلمون- �أمامهم قط، 
�إال  ور�ءهــم،  خافو�  وال  �أمامهم،  كنت  �إال 
كنت ور�ءهم، وما جعلت ر�ضول �هلل �ضلى 
�أبد�  �لعدو  وبــني  بيني  و�ضلم  عليه  �هلل 

حتى لقي ربه".
�لروح،  خفيف  ورعه  جانب  �إىل  وكان 
�ضلى  �لر�ضول  ر�آه  فقد  �لنكتة،  حا�ضر 
�هلل عليه و�ضلم ياأكل رطب، وكان باإحدى 
�هلل  �ضلى  �لر�ضول  له  فقال  رمد،  عينيه 

ويف  �لرطب  "�أتاأكل  �ضاحكا:  و�ضلم  عليه 
باأ�ص؟  "و�أي  عينيك رمد" فاأجاب قائال: 

�إين �آكله بعيني �الأخرى".

بع�س ما روى �سهيب الرومي عن النبي 
�سلى الله عليه و�سلم

عن  ليلى  �أبــي  بــن  �لرحمن  عبد  فعن 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  عن  �ضهيب 
�أهل �جلنة �جلنة قال:  "�إذ� دخل  قال: 
يقول �هلل تبارك وتعاىل: تريدون �ضيئا 
�أزيدكم فيقولون: �أمل تبي�ص وجوهنا �أمل 
قال:  �لنار  من  وتنجنا  �جلنة  تدخلنا 
�أحب  �ضيئا  �أعطو�  فما  �حلجاب  فيك�ضف 

�إليهم من �لنظر �إىل ربهم تعاىل".
عن  ليلى  �أبـــي  بــن  �لــرحــمــن  عبد  عــن 
�هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  قــال  قــال:  �ضهيب 
�أمره  �إن  �ملوؤمن  الأمر  "عجًبا  و�ضلم:  عليه 
للموؤمن،  �إال  الأحــد  ذ�ك  ولي�ص  خري  كله 
�إن �أ�ضابته �ضر�ء �ضكر فكان خرًي� له و�إن 

�أ�ضابته �ضر�ء �ضرب فكان خرًي� له"..
مررت  قــال:  �ضهيب  عن  عمر  �بــن  عن 
وهو  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  بر�ضول 
ي�ضلي ف�ضلمت عليه فرد �إيل �إ�ضارة وقال: 

ال �أعلم �إال �أنه قال �إ�ضارة باإ�ضبعه.

وفاته ر�ضي �هلل عنه
ثمان  �ــضــنــة  �ـــضـــو�ل  يف  �ــضــهــيــب  مـــات 
وثالثني، وهو �بن �ضبعني وكانت وفاته يف 

�ملدينة �ملنورة ر�ضي �هلل عنه.

عن اأبي هريرة - ر�سي الله عنه - قال: اأو�ساين خليلي بثالث: 
قبل  اأُوتَر  واأن  ال�سحى،  وركعتي  �سهر،  كل  من  اأيام  ثالثة  �سيام 

اأن اأنام.
عن حممد بن عباد بن جعفر قال: �ساألت جابر بن عبدالله: اأَنََهى 
النبيُّ - �سلى الله عليه و�سلم - عن �سوم يوم اجلمعة؟ قال: نعم 

وزاد م�سلم: "وربِّ الكعبة".
عن اأبي هريرة - ر�سي الله عنه - قال: �سمعت ر�سول الله - 
�سلى الله عليه و�سلم - يقول: "ال َي�سوَمنَّ اأحُدُكم يوَم اجلمعة، 

اإال اأن ي�سوَم يوًما قبله اأو يوًما بعده".

هذه �الأحاديث �لثالثة تتعلق باأنو�ع من �لعبادة.
يف �حلديث �لو�يف �لداللة على �ضرعية �ضيام ثالثة 

َحى، و�الإيتار َقْبَل �لنوم. �أيام من كل �ضهر�ُضنَّة �ل�ضُّ
وقد �أو�ضى �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - و�أو�ضى 
عمرو  بن  عبد�هلل  بذلك  و�أو�ضى  ا،  �أي�ضً �لــدرد�ء  �أبا 
ام من كل �ضهر،  بن �لعا�ص، �أو�ضاه باأن ي�ضوم ثالثَة �أيَّ
�ضيام  مثل  وذلك  �أمثالها،  بع�ضرِة  "�حل�ضنة  له:  وقال 
على  يدل  وهذ�  ا،  �أي�ضً ذرٍّ  �أبا  بذلك  و�أو�ضى  �لدهر"، 
�ضْرِعيَّة �ضيام ثالثة �أيام من كل �ضهر، �ضو�ٌء يف �لَع�ْضر 
�الأَُوِل �أو يف �لع�ضر �لَو�َضط �أو يف �الأخرية، �ضو�ء كانت 
بع�ضرة  و�حل�ضنة  ح�ضن،  ذلك  كل  مفرقة  �أو  متتابعة 
�أمثالها، فاملعنى: �أن كلَّ يوم بع�ضرة فكاأنه �ضام �لدهر 
كلَّه، وهذ� من ف�ضل �هلل - عز وجل - و�إن �ضامها �أياَم 
�لبي�ص: �لثالَث ع�ضَر، و�لر�بع ع�ضر، و�خلاِم�َص ع�ضَر، 

فهو �أف�ضُل كما يف حديث �أبي ذر.
�ضلى   - �لنبي  بها  �أو�ضى  �ضنة  َحى  �ل�ضُّ �ضالُة  كذلك 
هريرة،  و�أبا  �لــدرد�ء  �أبا  بها  �أو�ضى   - و�ضلم  ليه  �هلل 
و�أو�ضى بها �آخرين، وقال - عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم -: 
�لنا�ص  "من  ل  ِمْف�ضَ يعني:  �ُضاَلَمى"،  ُكلِّ  َعَلى  ِبُح  "ُي�ضْ
�ضدقة  وت�ضبيحة  �ضدقة  تهليلة  فبكل  �ــضــدقــة، 
وحتميدة �ضدقة، وكل تكبرية �ضدقة، وقول معروف 
عن  "ويكفي  قال:  �ضدقة"،  �ملنكر  عن  وَنْهٌي  �ضدقة، 
كل ذلك ركعتان تركعهما من �ل�ضحى"، يعني: ركعتان 
عن  ي  دِّ ُتوؤَ �لتي  �الأعمال  هذه  مقاَم  قاَمَتا  �ل�ضحى  من 
ركعتان  و�أََقلُّها  موؤكدة  عبادٌة  �ل�ضحى  ف�ضنة  مفا�ضله، 
�ضالة  كله  �ل�ضم�ص  وقــوف  �إىل  �ل�ضم�ص  �رتفاع  بعد 
�إىل وقوفها يف كبد  رمح  قْيَد  �رتفاعها  �ضحى من بني 
ِة �حلر �إذ� ��ضتد �ل�ضحى  �ل�ضماء، و�أف�ضل ذلك عند �ضدَّ

قبل �لظهر بنحو �ضاعة �أو �ضاعة ون�ضف �أو 
�الأف�ضل،  هو  وهذ�  ــي �ضاعتني،  وه

�ل�ضحى. �ضدة  �بني" عند  �الأوَّ "�ضالة 
ا �أو ثمانًيا �أو �أكرث كلُّه ح�ضٌن،  و�إذ� �ضالَّها �أربًعا �أو �ضتًّ
�لفتح  �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - يوم  وقد �ضلَّى 
�أنه �ضلَّى  �ل�ضحى، وُروي عن عائ�ضَة  ثمايِنَ ركعات يف 
عدة �ضبعة ركعات يف �ضالة �ل�ضحى، فهي �ضنة موؤكدة 
فعله،  ومن   - و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   - �لنبي  قول  من 
بني  ما  موؤكدة  �ضنة  �لوتر  �لنوم،  قبل  �لوتر  وهكذ� 
�آخر  يف  ذلك  و�أف�ضل  �لفجر  طلوع  �إىل  �لع�ضاء  �ضالة 

�لليل، و�إن خاف �أال يقوم من �آخر �لليل �أوتر يف �أوله.
عليه  �هلل  �ضلى   - �لر�ضول  و�ضية  يف  �ل�ضر  ولعل 
بالوتر  �لــدرد�ء  و�أبــي  هريرة  و�أبــي  ذر  الأبي   - و�ضلم 
َل �لليل؛ الأنهما كانا ال ي�ضتطيعان ِفْعَل ذلك يف �آخر  �أوَّ
فلهذ�  �أخرى؛  الأ�ضباٍب  و�إما  �حلديث،  لدر�ص  �إما  �لليل 

�أو�ضاهما بالوتر يف �أول �لليل.
فهو  �لليل  �آخر  يف  ي�ضلَي  �أن  و��ضتطاع  قدر  من  �أما 
�هلل  ر�ضول  عن  �ل�ضحيح  �حلديث  يف  ثبت  كما  �أف�ضل 
يقوم  �أال  خاف  "من  قــال:   - و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   -
�آخر �لليل فليوتر �أوله، ومن طمع �أن يقوم �آخر �لليل 
فليوتر �آخر �لليل؛ فاإن �ضالة �آخر �لليل م�ضهودٌة وهو 
�الأف�ضل"، رو�ه م�ضلم يف �ل�ضحيح ولقوله - �ضلى �هلل 
�ل�ضماء  �إىل   - - عز وجل  ربنا  "ينزل   :- و�ضلم  عليه 
ُثُلُث �لليل �الآخر فينادي:  �لدنيا كلَّ ليلة حني يبقى 
هل من �ضائل فُيْعَطى �ضوؤُله هل من د�ع في�ضتجاَب له، 
هذ�  �لفجر"،  يطلع  حتى  له  فاأغفَر  م�ضتغفر  من  هل 
و�لدعاء  و�لقر�ءة  �لقيام  فيه  َر  تي�ضَّ �إذ�  عظيم  وقت 

و�ل�ضالة.
�أما �حلديثان �لثاين و�لثالث فهما يدالن على �أنه ال 
يجوز �إفر�د �جلمعة بالتطوع؛ الأن �لر�ضول - �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم - نهى عن �إفر�دها - �جلمعِة - بالتطوع.
�أما �إذ� �ضام قبَلها يوًما وبعدها يوًما فال باأ�ص �إذ� �ضام 
�خلمي�ص مع �جلمعة، �أو �جلمعة مع �ل�ضبت فال باأ�ص، 
�أما �إفر�ُدها فقد َنهى �لنبي - عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم - 
ُتْفَرُد، وملا ر�أى بع�َص  �أ�ضبوعيٌّ فال  عن ذلك؛ فهي عيٌد 
بنت  جويرية  وهــي   - �جلمعة  يــوم  �ضائًما  �أزو�جـــه 
"هل  �أَْم�ِص؟"، قالت: ال، قال  ْمِت  "�أ�ضُ �حلارث - قال: 
تريديَن �أْن ت�ضومي غًد�"، قالت: ال، قال: "فاأفطري"، 
معة ال ي�ضام وحَدُه ال يتطوع  فَدلَّ ذلك على �أن يوَم �جْلُ
به وحده، ولكن ُي�ضاُم قبله يوٌم �أو بعَده يوٌم كما �أمر 
 - و�ل�ضالم  �ل�ضالة  عليه   - �لنبي 

وَنَهى عن �إفر�ده.

ن�ضف  ن�ضفان:  فاالإميان  �الإميــان؛  ن�ضف  �ل�ضكر  �إن 
�أن  �ل�ضيام، نرى  �آيات  �ُضكر، وبتاأملنا يف  �ضرب، ون�ضف 
�هلل �ضبحانه وتعاىل ختم �الآية �لتي تتحدث عن �ضهر 
و�  ُ َوِلُتَكربِّ َة  �ْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلو�   " فقال:  بال�ضكر،  رم�ضان 
]�لبقرة:   " َت�ْضُكُروَن  َوَلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم  َما  َعَلى   َ �هللَّ
وقام،  �ضام  من  لكل  �الأنظار  لفت  هذ�  ويف   ،]185
وكل من �أكرمه �هلل ب�ضهر رم�ضان: �أن ي�ضُكَر �هلل على 
تلك �لنعمة؛ فقد حرم منها غريك، كما �أن ر�ضول �هلل 
�ضالة،  كل  بعد  نقول  �أن  علمنا  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 
كما علم معاذ بن جبل حني �أخذ بيده وقال:" يا معاذ، 
و�هلل �إين الأحبك، و�هلل �إين الأحبك"، فقال: "�أو�ضيك 
يا معاذ: ال تدعن يف دبر كل �ضالٍة تقول: �للهم �أعني 

على ِذكرك، و�ضكرك، وح�ضن عبادتك".
و�ل�ضكور: ��ضم ِمن �أ�ضماء �هلل عز وجل، وقد و�ضف 
]فاطر:   " �َضُكوٌر  َلَغُفوٌر  ــَنــا  َربَّ �إِنَّ   " فقال:  نف�ضه 
34[، وملا كانت �ضفة �ل�ضكر من �أحب �ل�ضفات، كان 

�ملت�ضف بها من �خَلْلق ِمن �أحب �لنا�ص �إليه.

�ل�ضكر يف �لقر�آن �لكرمي
ــاْذُكــُرويِن  َف  " فقال:  بذكره،  �ل�ضكر  قــرن  �هلل  �إن 
" ]�لبقرة:  َتــْكــُفــُروِن  َواَل  يِل  ــُكــُرو�  َو��ــضْ ــْم  ــْرُك �أَْذُك

 ُ �هللَّ َيْفَعُل  " َما  فقال:  باالإميان،  قرنه  كما   ،]152
 " ُ �َضاِكًر� َعِليًما  �إِْن �َضَكْرمُتْ َو�آَمْنُتْم َوَكاَن �هللَّ ِبَعَذ�ِبُكْم 
�ضكره،  ملن  باملزيد  �هلل  ووَعد   ،]147 ]�لن�ضاء: 
فقال: " َلِئْن �َضَكْرمُتْ اَلأَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرمُتْ �إِنَّ َعَذ�ِبي 
َو�َضَيْجِزي   " وقــال:   ،]7 ]�إبر�هيم:   " َل�َضِديٌد 
وقال:   ،]144 عمر�ن:  ]�آل   " اِكِريَن  �ل�ضَّ  ُ �هللَّ
 ،]145 عمر�ن:  ]�آل   " اِكِريَن  �ل�ضَّ َو�َضَنْجِزي   "
ُه َلُكْم  و�أخربنا �أن ر�ضاه يف �ضكره: " َو�إِْن َت�ْضُكُرو� َيْر�ضَ

.]7 " ]�لزمر: 
ُ �أَْخَرَجُكْم  و�أن �ل�ضكر هو �لغاية من �خللق: " َو�هللَّ
ْمَع  َلُكُم �ل�ضَّ َوَجَعَل  َتْعَلُموَن �َضْيًئا  اَل  َهاِتُكْم  �أُمَّ ُبُطوِن  ِمْن 
]�لنحل:   " َت�ْضُكُروَن  َلَعلَُّكْم  ــَدَة  ــِئ ْف َو�اْلأَ اَر  َو�اْلأَْب�ضَ
ْيَنا  َوَو�ضَّ  " لالإن�ضان:  �هلل  من  و�ضية  و�أول   ،]78
اُلُه  َوْهٍن َوِف�ضَ َوْهًنا َعَلى  ُه  �أُمُّ ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْتُه  �اْلإِْن�َضاَن 
 " ــرُي  �مْلـَـ�ــضِ �إِيَلَّ  ــَك  ــَدْي ــَو�ِل َوِل يِل  ��ْضُكْر  ِن  �أَ ــنْيِ  ــاَم َع يِف 

]لقمان: 14[.
لهذ� لي�ص من �لغريب �أن يكون من �ملهام �لتي يقوم 
" ُثمَّ  بها �إبلي�ص �للعني قطع �لطريق على �ل�ضاكرين؛ 
اِنِهْم َوَعْن  ُهْم ِمْن َبنْيِ �أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن �أَمْيَ اَلآِتَينَّ
]�الأعر�ف:   " �َضاِكِريَن  ُهْم  �أَْكرَثَ ُد  جَتِ َواَل  �َضَماِئِلِهْم 
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ح�سام الدين.ق
�سفيقة. �ص

مت�ســو،  ال  بو�ســو  اأبي�ــص،  كحلو�ســقلبو 
حلــوة  عريــان،  ت�ســاراك  املدربــل، 
املخاخ، كولنيواأ�ســكرين، عف�ســة القط، 
حللويــات  واأخــرى  اأ�ســماء  الكاراكــو.. 
اآن  يف  وطريفــة  غريبــة  جزائريــة 
الوقــت، حــازت علــى مناف�ســة �ســديدة 
بــني رواد مواقع التوا�ســل االإجتماعي، 
للعثــور علــى اأغــرب ت�ســمية مــن �ســاأنها 
اإثارة ال�ســحك بني الن�ســطاء وظفرهم 
باأكــرب عــدد مــن االإعجــاب، اإىل جانب 
التعليقات ال�ساخرة عن اأ�سل ت�سميتها.

وحظيت احللويات اجلزائرية قبل اأيام 
من حلول عيد الفطر، الذي يعد منا�سبة 
ت�ســيل اللعــاب لتــذوق األــذ احللويــات، 
مبتابعة كبرية ال�سيما بالن�سبة للحلوى 
بعــد، غــري  ي�ســبق حت�ســريها  التــي مل 
اأن االإهتمــام املبالــغ فيــه لــرواد مواقع 
اأ�ســماء  حــول  االإجتماعــي،  التوا�ســل 
الأقــدم احللويات، حــاز علــى اإهتمامهم 
الكامــل، حيث دفعهم البحث يف ار�ســيف 
املطبــخ اجلزائــري لعــل اأحدهــم يفلــح 
يف التو�ســل اإىل التف�ســري االأقــرب اإىل 
االأ�سماء املعروفة للحلويات اجلزائرية، 
والتــي علــى الرغم مــن مرور عقــود من 

الزمــن الزالــت ربــات االأ�ســر حتافظــن 
وتقاليدهــن  عاداتهــن  �ســمن  عليهــا 
املتوارثة يف طهي عدد كبري من الو�سفات 
التقليدية، وذلــك ملذاقها الذي اليقاوم 
و�سهولة حت�سريها، اإ�سافة اإىل مكوناتها 
الب�ســيطة التي بو�ســع ا�ســحاب الدخل 
املحــدود توفريهــا وطهــي كميــة الباأ�ص 

منها.
التوا�ســل  مواقــع  وم�ســتخدمي  رواد 
احللويــات  اأن  اأجمعــوا  االإجتماعــي 
عــن  التغيــب  اجلزائريــة  التقليديــة 
املائــدة، بل بقيــت على راأ�ــص احللويات 
رواجــا، علــى رغم من متيــز مناطق على 
و�ســفات  بتح�ســري  واإنفرادهــا  اأخــرى 
عمومــا  لي�ســرتك  معينــة،  حللويــات 
بت�ســمياتها  تناولهــا  يف  اجلزائريــون 
الغريبــة بع�ــص ال�ســيء، يف حــني بقيت 
اأ�ســكالها املزينة ومذاقهــا الذي اليقاوم 

ترتبع على خمتلف احللويات.
ويف الوقــت الــذي ت�ســاءل فيه ن�ســطاء 
مواقع التوا�ســل االإجتماعي عن اإختيار 
الت�سمية التي غالبا ما اإقرتنت باحللويات 
الوجــود  اإىل  تعــود  التــي  الرتكيــة 
العثمــاين، اإىل جانــب كونهــا م�ســتمدة 

اأي�ســا من اللهجــة اجلزائرية الدارجة، 
اإال اأنهــا ميــزت الهويــة اجلزائرية التي 
دلــت على اإرثها احل�ســاري امل�ســتمد منذ 
القدم،باملقابــل مــا �ســنعته مــن غرابــة 
وطرافــة يدفع يف كل مــرة اجلزائريني 
اإىل اإعــداد هــذا النــوع مــن احللويــات 
خ�سي�ســا، �ســواء كان ذلك يف منا�ســبات 
االأعيــاد اأو االفراح، فيما اأعادت اأجواء 
حت�سري احللويات البع�ص منهم اإىل اأيام 
الزمن اجلميل وملــة العائلة اجلزائرية 
والبحث اأي�ســا عن �ساحب اأقدم خمبزة 

لطهي "القاطو" و"املقرود".

�الإعالمي ه�شام بطاهر لـ "�الأور��ص نيوز"

م�شميات غريبة ت�شنع �لطر�فة 

بحث يف فائدة "القاطو" ي�سيل 
لعاب الفاي�سبوكيني

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

لكالم  تي�سر  ملا  حافظ  خليفة،  بن  ع�سام 
اإتقان  على  املــواظــبــني  مــن  عــزوجــل،  اهلل 
وتدري�سها  وتلقينها  فيها  والتدبر  تالوته 
لالأجيال النا�سئة، بداأ م�سرية حفظ القراآن 
على  واظــب  حيث  مبكرة  �سن  يف  الــكــرمي 
القراآن  وتعلم  الدرا�سة  بني  ووفق  حفظه 
حيث  حياته،  م�سار  يف  كثريًا  �ساعده  مما 
بداأ م�سار تعلم القراآن يف م�سجد عني حراث 
على يد ال�سيخ النواري بن حدو�ص وال�سيخ 
ال�سيخ  يــد  على  اأي�سا  خل�سر،  خليفة  بــن 
بالعقنة  الرحمة  مب�سجد  يخلف  بن  العيد 
اأثناء  ــزب  ح  15 يــقــارب  مــا  حفظ  حيث 

مرحلة الثانوية.
يف  الكرمي  للقراآن  وحفظه  درا�سته  اأكمل 
باتنة بعد اأن توجه اإليها بحثا عن العمل، 
يف املدر�سة القراآنية الدكتور عامر لعرابي 
بعد  �سنتني،  يقارب  ملا  نوفمرب  اأول  معهد  يف 
التجويد  واأحكام  القراآن  حفظ  اختبارات 
يف  للعلم  وطالبا  مدر�سا  يكون  الأن  ترقى 
نف�ص الوقت، بعد �سنوات من احلفظ قارب 

على ختم القراآن الكرمي وحفظه.
و�سالة  النا�ص  اإمــامــة  يف  تطوعه  عن  اأمــا 
 ،2011 �سنة  البداية  فكانت  الــرتاويــح، 
البلدية على  اأغلب م�ساجد  حيث تطوع يف 
غرار مناطق العقنة وعني حراث وعني زدي 
الهادف  واأوالد  خلفون  واأوالد  وجرياط 
وخلليج والطارف، حيث كان يوؤوم النا�ص يف 
االأئمة  ا�ستخالف  خالل  من  اجلمعة  �سالة 
يف العطل، اأما فيما يخ�ص التعليم القراآين 
االأجيال  تدري�ص  يف  حافل  م�سار  له  اأي�سا 
يف  الطلبة  در�ــص  حيث  والطلبة  النا�سئة 
يف  در�ــص  اأي�سا  حــراث  عني  الهدى  م�سجد 

الكرمي  القراآن  در�ص  كما  العقنة،  منطقة 
يف املدر�سة القراآنية عامر لعرابي يف باتنة 
جمعية  لدى  در�ــص  كما  �سنوات،   3 حــوايل 
بل�سم اخلري الثقافية وجمعية اليد املمدودة 
بجرياط، كما قدم عديد الن�سائح لل�سباب 
وامل�سليني وال�سائمني يف �سهر رم�سان خا�سة 
بالذكر  ن�سحهم  حيث  االأواخــر،  الع�سر  يف 

عظم  وذكر  والتهليل،  والت�سبيح  والدعاء 
ليلة القدر التي نزل فيها القراآن على النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم �سائال اهلل عزوجل اأن 
ندرك هذه الليلة ونفوز باأجرها، ون�سح باأن 
االإن�سان  وعلى  املباركة  االأيام  هذه  ن�ستغل 
اأن ي�سد ماأزره ويوقظ اأهله وي�سارع يف فعل 

اخلريات والطاعات.

فاي�ضبوكيات

ع�سام بن خليفة م�سرية حافلة بني حفظ 
القراآن والتعليم القراآين

اقتحام  من  ميكنهم  ومهنيا  اأكادمييا  الإعالم  طلبة  "تكوين 
خمتلف و�سائل الإعالم وقطع الطريق اأمام الدخالء" 

خدمــات جليلة تطلقها �ســركات االت�ســال 
خــالل ال�ســهر الف�ســل... انرتنــت جمــاين 
ومكاملــات  قليــل...  وجــد  زهيــد  وب�ســعر 
الليــل...  طــول  حتكــي  تبــات  جمانيــة 
العهــد  مــع  وال�ســالة  الت�ســابيح  راحــت 
اجلميل.. وكرثت النميمة والغيبة بف�سل 
الت�ســهيل... ن�سينا ال�سبحة وقلبناها م�سح 
ومــرات  والتهليــل...  بالتكبــري  لل�سا�ســة 
وراء  ونن�ســاقو  ال�ســفحات  بــني  ن�ســيعو 
اجليل... كي الكبري كي ال�سغري الكل غارق 
يف التحليــل... حتى االت�ســاالت ما عادت 
لل�ســرورة بــل زادتنــا بعــد عــن اجلليــل.. 
عندنــا  مــا  النا�ــص  اأعرا�ــص  يف  غارقــني 
بديــل... ولعابنــا علــى التقطــاع اأكرث كل 
يوم يزيد ي�سيل... كرثة الكالم تو�سعك يف 
منحدر مظلم وطويــل... ما حت�ص بالوقت 

واأنــت تايــه مــع �ســوء ال�ســن والتاأويــل.. 
باعونــا الريــح وحنا قب�ســنا ال�ســيئات يل 
اذهنب احل�ســنات وهدينا احليل... بهدلنا 
رواحنــا يف �ســهر التوبــة �ســر تبهديــل... 
ولقينــا رواحنــا �ســايعني ودانا ال�ســيل... 
غ�سنا يف الفنت و�ساهمنا يف ن�سر االإ�ساعات 
واالأقاويــل... ون�ســينا اأن الفتنة ا�ســد من 
التقتيــل... ما بقانــا ال حبيب وال خليل.. 
اأعرا�ســهم ومثلناهــم  بالل�ســان يف  خ�ســنا 
اأب�سع متثيل... �سياطني اجلن كانت غايبة 
باحلجــة والدليــل... وحنــا حتولنــا اإىل 

�سياطني االإن�ص مع القال والقيل.
و�ســل  منهــا  الغر�ــص  جمانيــة  مكاملــات 
االأحبــاب  حــال  عــن  ت�ســاأل  االأرحــام... 
وتزيــل اللــوام.. تكــون قريــب مــن االأهل 
مهمــا بعداتــك امل�ســافات واالأيــام... ويل 
ود  قربــة  الهاتــف  يف  يلقــى  الغربــة  يف 
قربــت  التكنولوجيــا  و�ســالم..  وحمبــة 

حــام...  الو�ســل  طــري  معاهــا  البعيــد 
تكــون  نتيجتــو  حديــن  ذو  �ســالح  ولكنهــا 
ح�ســب اال�ســتخدام... بــدل الرحمة ومل 
ال�سمل وو�ســل االأرحام.. خ�سنا يف الغيبة 
والغوغاء و�ســوء الكالم... ما عادت عندنا 
اأهــداف غري الرغــي واملالم... مــا حفظنا 
األ�ســنتنا يف �سهر ال�سيام... وربطنا �سومنا 
غــري بال�ســرب والطعــام... �ســيعنا اأوقات 
ال�ســالة وما ح�ســينا مبــرور ليــام... حتى 
جتاوزنــا ثلث الرحمة وثلث املغفرة وبلغنا 
العتق من النار بكل اإقدام... همنا الوحيد 
قطع العالقات واخل�ســام... وكل ما كرثت 
جمانية االت�ســاالت زدنــا طولنا يف الكالم 
... حتى لقينــا رواحنا خا�ســرين االأحبة 
واالإخوة وال�ســحبة الكــرام... وفوق هذا 
�ســعنا بعــد مــا ع�ســينا اخلالق وغ�ســنا يف 
احلــرام... مــا ربحنــا نا�ســنا مــا نلنــا اجر 

ال�سيام.

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

مكاملات جمانية للتمن�ضريال اأكرث

اأئمة الرحمن 

ــَك، دع�����������اء ــد�ِئ اِلأْع َوُمــعــاِديــاً  اِلأْولــيــائــَك،  ــّبــاً  حُمِ فيِه  �ْجَعلني  �ألّلُهمَّ 
�لنَّبّينَي. ٌقــلٌــوب  عا�ضَم  يا  �أنبيائَك،  ــامِت  خ ِب�ُضنَِّة  ُم�ْضتَّناً 

قيل ملزيد املدين:�ســوم يوم عرفة يعدل �ســوم �ســنة.. ف�سام اإىل الظهر، 

وقال: يكفيني �ستة اأ�سهر فيها رم�سان!

با�ضم �لله بديت..وعلى �لنبي 

�ضليت..وعلى �أ�ضحاب �الأ�ضماء �أللي 

تبد�أ بالكاف هذيالبوقالة نويت...

)�منت بالله، و�ملنام روؤية من عند �لله، 

حمامة بي�ضا جات ترفرف علي، معاها 

ح�ضان توقف بني يدي...(
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بقلم: بوبري  نوارة 

املطبخ"،  يف  "اإعالميون  من  اليوم  عدد  يف 
ه�سام  االإعــالمــي  مع  �سيق  حــوار  لنا  كــان 
نيوز"  "االأورا�ص  خ�ص  ـــذي  وال بطاهر 
خالل  يومياته  عن  فيها  حتدث  بدرد�سة 
�سهر رم�سان الكرمي، حيث اأكد على وجود 
املن�سرم  لرم�سان  وممــيــزات  خ�سو�سية 
ورم�سان احلايل اإذ اأنه بات مييل اأكرث نحو 
االرتباط  ب�سبب  وذلــك  العلمي  اجلانب 
الإكمال  والتح�سري  العليا  بــالــدرا�ــســات 
اأن  املنتظر  من  التي  الدكتوراه  اأطروحة 
الوقت  مــن  الكثري  بعد  قريبا  يناق�سها 

واجلهد املبذول على مدار عدة �سنوات.
�سهر  هو  رم�سان  �سهر  اأن  حمدثنا  واأ�ساف 
اأربعة  اأول  اأن  ومبا  القراآن  و�سهر  العبادة 
هذا  يف  اأنزلت  الكرمي  القراآن  من  اأحــرف 
يحاول  فاإنه  "اقراأ"  هي  املبارك  ال�سهر 
االأربعة  على االأقل تطبيق هذه االأحرف 
قدر  فيها  الـــــوارد  اهلل  الأمـــر  مــ�ــســداقــا 
االآيات  باقي  تطبيق  يف  لي�ستمر  امل�ستطاع 
لـ  ال�سبح  ــرتة  ف يخ�س�ص  حيث  الحــقــا، 
املوا�سيع  بع�ص  جلرد   "press-book"
مـــن طــــرف خمتلف  تـــداولـــهـــا  وكــيــفــيــة 
ب�سكل  الوطنية  االإعــالمــيــة  الــعــنــاويــن 
ملواكبة  اأكـــرب  ب�سكل  والــعــاملــيــة  جــزئــي 
باأخذ  االأحيان  بع�ص  يف  الأقوم  االأحداث، 
ق�سط من الراحة والتوجه بعد ذلك اإىل 
ـ التي   1 ـ  املكتبة املركزية جلامعة باتنة 
واأ�ساتذة  زمالئه  رفقة  �سالته  فيها  وجد 
جوا  خلق  ممــا  التخ�س�سات  خمتلف  مــن 
اأمهات  اأغــوار  �سرب  لي�ستمر  ممتعا  علميا 
ال�ساعة  غاية  اإىل  فيها  والغو�ص  الكتب 
15:00 م�ساء وقد ميتد ذلك اإىل ال�ساعة 
"ريا�سة  16:00 م�ساء، كما تعد ممار�سة 
التايكواندو" جزًء ال يتجزاأ من يومياته، 
حيث يبا�سر تدريباته بعد االإفطار ح�سب 

الربنامج امل�سطر.
اإ�سرار  اأن  قــال  الطبخ،  يف  هوايته  وعــن 
زمالئه يف االإقامة اجلامعية التي يتواجد 
بها باأن تكون "الطبخة" من اإعداده يدفعه 
تختلف  التي  االطباق  بع�ص  حت�سري  اإىل 
"احلمي�ص"  ـــرار  غ عــلــى  الــطــلــب  ح�سب 
و"البوراك"، ويحاول جاهدا اأن تكون هذه 
اأ�سدقائه،  االأطباق �سهية واأن تنال ر�سى 
هدية  مبثابة  حت�سريها  يعترب  اأنــه  كما 
يقدمها لهم ال �سيما خالل ال�سهر الف�سيل، 
ا�ستح�سانهم  القــت  اأطباقه  اأن  واأ�ــســاف 
خا�سة بعد جتارب الطبخ يف الربية وطهي 
اأ�سهى املاأكوالت يف االأواين الفخارية، فيما 
ر "التحليات" بناء على رغبته بحكم  يح�سّ
يف  مدربه  بن�سائح  وعمال  ريا�سيا  كونه 
ريا�سة "التايكواندو" واأخ�سائي التغذية، 
حيث تخلى منذ حوايل 5 اأ�سهر عن ال�سكر 
اأنه  كما  جدا،  نادرة  حاالت  يف  اإال  املركب 
حمليات  با�ستخدام  حت�سريها  يف  يعو�سه 
الفواكه  ع�سائر  على  معتمدا  طبيعية 

ومزج جمموعة منها.
للمحتوى  ا�ستهجانه  املــتــحــدث  واأبــــدى 
االإعـــالمـــي الــــذي يــقــدم عــرب الــقــنــوات 
املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل  التلفزيونية 
ــك عــرب الــقــنــوات املحلية  ــان ذل �ــســواء ك
لل�سبكات  مقارنتنا  فعند  الــعــاملــيــة،  اأو 
 2020 و�سنة   2000 ل�سنة  الرباجمية 
�سنجد اختالفا وا�سحا من ناحية الفكرة 

التقنية  توفر  من  الرغم  وعلى  واالإنتاج، 
حتمل  وقد  ب�سيطة  الفكرة  اأن  اإال  بكرثة 
املحتويات  عك�ص  على  �سلبية  دالالت 
االإعالمية التي كانت موجودة يف ال�سبكة 
كانت  والــتــي   2000 ل�سنة  الــرباجمــيــة 
من  نــوعــيــة  قيمة  ذات  بــرامــج  تت�سمن 
ناحية االأفكار والطرح والتي كانت تهدف 
على  والتوعية  والتثقيف  الت�سلية  اإىل 
غرار الربامج الثقافية وبرامج امل�سابقات 
تقدم  كانت  التي  التاريخية  وامل�سل�سالت 
على  تبعث  ر�سائل  وحتمل  راقي  طابع  يف 
جمــمــوعــة مــن الــقــيــم االإيــجــابــيــة، على 
حاليا  تقدميه  يتم  الــذي  املحتوى  عك�ص 
ففي  القيمة  وغابت  التقنية  ح�سرت  اأين 
القيمة  لكن  التقنية غائبة  كانت  ال�سابق 
موجودة  كــانــت  ــام  ع ب�سكل  االإيــجــابــيــة 

وحا�سرة.
لعامل  "الدخالء"  ــام  ــح ــت اق ظـــل  ويف 
بطاهر  ه�سام  االإعــالمــي  وجــه  االإعـــالم، 
جمموعة من الن�سائح اإىل طلبة االإعالم 
اأنهم ينتمون اإىل  من بينها القراءة، فبما 
العلمي  والبحث  الــعــايل  التعليم  وزارة 
اأكرث  واالطــالع  بالقراءة  ملزمون  فاإنهم 
وذلك  عاتقهم،  على  تقع  البحث  فعملية 
لتغري دور االأ�ستاذ يف اجلامعة فهو موجه 
اإغفال  عدم  عليهم  يتوجب  كما  ومر�سد، 
خمتلف  يقتحموا  واأن  التطبيقي  اجلانب 
اإىل  فالتوجه  االإعــالمــيــة،  املــوؤ�ــســ�ــســات 
نظرية  خلفية  دون  التطبيقي  اجلانب 
النظري  باجلانب  واالكــتــفــاء  خطاأ  هــو 
دون تطبيق خطاأ اأي�سا، فاجلانب النظري 
خالل  مــن  حت�سيله  ويتم  �سالح  مبثابة 
البحث والقراءة واالحتكاك مع االأ�ساتذة 
لطلبة  مهمة  لكتب  عــنــاويــن  ــــرتاح  واق
االإعالم وخلق جو من النقا�ص عرب مواقع 

الف�ساء  يف  حتى  اأو  االجتماعي  التوا�سل 
ال  الذي  االإعالم  فطالب  واملكتبات،  العام 
ال  ال�سنة  يف  كتابا   15 اإىل   10 من  يقرا 
التطبيقي،  اجلانب  اإىل  التوجه  له  يحق 
معريف  لر�سيد  الــطــالــب  تــكــويــن  وبــعــد 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اقتحام  ميكنه  ونظري 
كاالإذاعة  الكال�سيكية   �سواء  االإعالمية 
اأو  وال�سحف  التلفزيونية  والــقــنــوات 
واملواقع  الرقمية  ال�سحافة  نحو  التوجه 
الطالب  �سيجد  اأين  الكبرية  االإلكرتونية 
�سالته و�سي�سنع لنف�سه مكانه اخلا�ص يف 
النوعية  الناحية  من  الكبري  الفراغ  ظل 

والذي يعانيه االإعالم اليوم.
ب�سهر  االإعـــالمـــي  الــعــمــل  وعـــن عــالقــة 
العمل  اأن  بطاهر  ه�سام  ــال  ق رمــ�ــســان، 
والوظائف  املــهــن  بقية  مثل  ــي  ــالم االإع
خالل  وميزته  خ�سو�سيته  له  االأخـــرى 
االإعـــالم  لــكــون  وذلـــك  الف�سيل،  ال�سهر 
التي  وواقعه  املواطن  ان�سغاالت  يعك�ص 
االإعالم  فعلى  رم�سان  يف  جزئيا  تختلف 
مواكبة هذا االختالف وحماولة معاجلة 
يف  املواطن  تهم  التي  املتميزة  املوا�سيع 
القارئ  ليجعل  ال�سنة،  من  الفرتة  هــذه 
هناك  بــاأن  يح�ص  امل�ساهد  اأو  امل�ستمع  اأو 
اختالفا بني منتج اإعالمي رم�ساين ومنتج 

اإعالمي غري رم�ساين.
ه�سام  االإعالمي  دعا  حديثه،  ختام  ويف   
مع  تفاعلي  جو  خلق  اإىل  القراء  بطاهر 
عام  ب�سكل  االإعالمية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
خا�ص،  ب�سكل  نيوز"  "االأورا�ص  وجريدة 
االآراء  ــداء  واإب التفاعل  خالل  من  وذلــك 
واملالحظات حول ال�سلبيات وااليجابيات 
مب�سامني  للرقي  ــات  ــرتاح االق وتــقــدمي 
اأو  كــانــت  كال�سيكية  االإعـــــالم  و�ــســائــل 

حديثة.

اإعالميون يف املطبخ

تدابري منزلية 
هذه فوائد الليمون 

ل�سحة الإن�سان خا�سة 
يف هذه الأيام

التجميلية وحتى العطور وغريها، وله با�ستخدامه يف الطب وال�سناعات الربتقال واليو�سفية، وعرف الليمون وهو ثالث اأهم حما�سيل احلم�سيات بعد يعترب الليمون من اأنواع الفاكهة احلم�سية 
-كونه منقى للدم ي�ساعد اجل�سم يف فوائد عديدة اأبرزها:

-�سرب ع�سري الليمون مفيد ملر�سى القلب التخل�ص من �سمومه.
التي ميكن و�سعها على اجلروح وميكنه -الليمون يعترب من املهدئات الطبيعية الأنه غنى بالبوتا�سيوم.

ومقوي لل�سعر ومذيب للدهون ويرفع - يقوى جهاز املناعةيف ج�سم االن�سان، توقيف النزيف.
الب�سرة، وهو غني بفيتامني )C( وم�ساد - ي�ستخدم الليمون الإزالة البقع من املعنويات.

-م�ساد للزكام وله اأثر كبري �سد البكرتيا واالأ�سنان وي�ستخدم لعالج جفاف اجللد.-ي�ستخدم يف عالج اأمل اللثة ونزيفها للتجاعيد.
وعالج قوي للر�سح.

حفيظة. ب



ح�سام الدين.ق
�سفيقة. �ص

مت�ســو،  ال  بو�ســو  اأبي�ــص،  كحلو�ســقلبو 
حلــوة  عريــان،  ت�ســاراك  املدربــل، 
املخاخ، كولنيواأ�ســكرين، عف�ســة القط، 
حللويــات  واأخــرى  اأ�ســماء  الكاراكــو.. 
اآن  يف  وطريفــة  غريبــة  جزائريــة 
الوقــت، حــازت علــى مناف�ســة �ســديدة 
بــني رواد مواقع التوا�ســل االإجتماعي، 
للعثــور علــى اأغــرب ت�ســمية مــن �ســاأنها 
اإثارة ال�ســحك بني الن�ســطاء وظفرهم 
باأكــرب عــدد مــن االإعجــاب، اإىل جانب 
التعليقات ال�ساخرة عن اأ�سل ت�سميتها.

وحظيت احللويات اجلزائرية قبل اأيام 
من حلول عيد الفطر، الذي يعد منا�سبة 
ت�ســيل اللعــاب لتــذوق األــذ احللويــات، 
مبتابعة كبرية ال�سيما بالن�سبة للحلوى 
بعــد، غــري  ي�ســبق حت�ســريها  التــي مل 
اأن االإهتمــام املبالــغ فيــه لــرواد مواقع 
اأ�ســماء  حــول  االإجتماعــي،  التوا�ســل 
الأقــدم احللويات، حــاز علــى اإهتمامهم 
الكامــل، حيث دفعهم البحث يف ار�ســيف 
املطبــخ اجلزائــري لعــل اأحدهــم يفلــح 
يف التو�ســل اإىل التف�ســري االأقــرب اإىل 
االأ�سماء املعروفة للحلويات اجلزائرية، 
والتــي علــى الرغم مــن مرور عقــود من 

الزمــن الزالــت ربــات االأ�ســر حتافظــن 
وتقاليدهــن  عاداتهــن  �ســمن  عليهــا 
املتوارثة يف طهي عدد كبري من الو�سفات 
التقليدية، وذلــك ملذاقها الذي اليقاوم 
و�سهولة حت�سريها، اإ�سافة اإىل مكوناتها 
الب�ســيطة التي بو�ســع ا�ســحاب الدخل 
املحــدود توفريهــا وطهــي كميــة الباأ�ص 

منها.
التوا�ســل  مواقــع  وم�ســتخدمي  رواد 
احللويــات  اأن  اأجمعــوا  االإجتماعــي 
عــن  التغيــب  اجلزائريــة  التقليديــة 
املائــدة، بل بقيــت على راأ�ــص احللويات 
رواجــا، علــى رغم من متيــز مناطق على 
و�ســفات  بتح�ســري  واإنفرادهــا  اأخــرى 
عمومــا  لي�ســرتك  معينــة،  حللويــات 
بت�ســمياتها  تناولهــا  يف  اجلزائريــون 
الغريبــة بع�ــص ال�ســيء، يف حــني بقيت 
اأ�ســكالها املزينة ومذاقهــا الذي اليقاوم 

ترتبع على خمتلف احللويات.
ويف الوقــت الــذي ت�ســاءل فيه ن�ســطاء 
مواقع التوا�ســل االإجتماعي عن اإختيار 
الت�سمية التي غالبا ما اإقرتنت باحللويات 
الوجــود  اإىل  تعــود  التــي  الرتكيــة 
العثمــاين، اإىل جانــب كونهــا م�ســتمدة 

اأي�ســا من اللهجــة اجلزائرية الدارجة، 
اإال اأنهــا ميــزت الهويــة اجلزائرية التي 
دلــت على اإرثها احل�ســاري امل�ســتمد منذ 
القدم،باملقابــل مــا �ســنعته مــن غرابــة 
وطرافــة يدفع يف كل مــرة اجلزائريني 
اإىل اإعــداد هــذا النــوع مــن احللويــات 
خ�سي�ســا، �ســواء كان ذلك يف منا�ســبات 
االأعيــاد اأو االفراح، فيما اأعادت اأجواء 
حت�سري احللويات البع�ص منهم اإىل اأيام 
الزمن اجلميل وملــة العائلة اجلزائرية 
والبحث اأي�ســا عن �ساحب اأقدم خمبزة 

لطهي "القاطو" و"املقرود".

�الإعالمي ه�شام بطاهر لـ "�الأور��ص نيوز"

م�شميات غريبة ت�شنع �لطر�فة 

بحث يف فائدة "القاطو" ي�سيل 
لعاب الفاي�سبوكيني

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

لكالم  تي�سر  ملا  حافظ  خليفة،  بن  ع�سام 
اإتقان  على  املــواظــبــني  مــن  عــزوجــل،  اهلل 
وتدري�سها  وتلقينها  فيها  والتدبر  تالوته 
لالأجيال النا�سئة، بداأ م�سرية حفظ القراآن 
على  واظــب  حيث  مبكرة  �سن  يف  الــكــرمي 
القراآن  وتعلم  الدرا�سة  بني  ووفق  حفظه 
حيث  حياته،  م�سار  يف  كثريًا  �ساعده  مما 
بداأ م�سار تعلم القراآن يف م�سجد عني حراث 
على يد ال�سيخ النواري بن حدو�ص وال�سيخ 
ال�سيخ  يــد  على  اأي�سا  خل�سر،  خليفة  بــن 
بالعقنة  الرحمة  مب�سجد  يخلف  بن  العيد 
اأثناء  ــزب  ح  15 يــقــارب  مــا  حفظ  حيث 

مرحلة الثانوية.
يف  الكرمي  للقراآن  وحفظه  درا�سته  اأكمل 
باتنة بعد اأن توجه اإليها بحثا عن العمل، 
يف املدر�سة القراآنية الدكتور عامر لعرابي 
بعد  �سنتني،  يقارب  ملا  نوفمرب  اأول  معهد  يف 
التجويد  واأحكام  القراآن  حفظ  اختبارات 
يف  للعلم  وطالبا  مدر�سا  يكون  الأن  ترقى 
نف�ص الوقت، بعد �سنوات من احلفظ قارب 

على ختم القراآن الكرمي وحفظه.
و�سالة  النا�ص  اإمــامــة  يف  تطوعه  عن  اأمــا 
 ،2011 �سنة  البداية  فكانت  الــرتاويــح، 
البلدية على  اأغلب م�ساجد  حيث تطوع يف 
غرار مناطق العقنة وعني حراث وعني زدي 
الهادف  واأوالد  خلفون  واأوالد  وجرياط 
وخلليج والطارف، حيث كان يوؤوم النا�ص يف 
االأئمة  ا�ستخالف  خالل  من  اجلمعة  �سالة 
اأما فيما يخ�ص التعليم القراآين  يف العطل، 
االأجيال  تدري�ص  يف  حافل  م�سار  له  اأي�سا 
يف  الطلبة  در�ــص  حيث  والطلبة  النا�سئة 
يف  در�ــص  اأي�سا  حــراث  عني  الهدى  م�سجد 

الكرمي  القراآن  در�ص  كما  العقنة،  منطقة 
يف املدر�سة القراآنية عامر لعرابي يف باتنة 
جمعية  لدى  در�ــص  كما  �سنوات،   3 حــوايل 
بل�سم اخلري الثقافية وجمعية اليد املمدودة 
بجرياط، كما قدم عديد الن�سائح لل�سباب 
وامل�سليني وال�سائمني يف �سهر رم�سان خا�سة 
بالذكر  ن�سحهم  حيث  االأواخــر،  الع�سر  يف 

عظم  وذكر  والتهليل،  والت�سبيح  والدعاء 
ليلة القدر التي نزل فيها القراآن على النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم �سائال اهلل عزوجل اأن 
ندرك هذه الليلة ونفوز باأجرها، ون�سح باأن 
االإن�سان  وعلى  املباركة  االأيام  هذه  ن�ستغل 
اأن ي�سد ماأزره ويوقظ اأهله وي�سارع يف فعل 

اخلريات والطاعات.

فاي�ضبوكيات

ع�سام بن خليفة م�سرية حافلة بني حفظ 
القراآن والتعليم القراآين

اقتحام  من  ميكنهم  ومهنيا  اأكادمييا  الإعالم  طلبة  "تكوين 
خمتلف و�سائل الإعالم وقطع الطريق اأمام الدخالء" 

خدمــات جليلة تطلقها �ســركات االت�ســال 
خــالل ال�ســهر الف�ســل... انرتنــت جمــاين 
ومكاملــات  قليــل...  وجــد  زهيــد  وب�ســعر 
الليــل...  طــول  حتكــي  تبــات  جمانيــة 
العهــد  مــع  وال�ســالة  الت�ســابيح  راحــت 
اجلميل.. وكرثت النميمة والغيبة بف�سل 
الت�ســهيل... ن�سينا ال�سبحة وقلبناها م�سح 
ومــرات  والتهليــل...  بالتكبــري  لل�سا�ســة 
وراء  ونن�ســاقو  ال�ســفحات  بــني  ن�ســيعو 
اجليل... كي الكبري كي ال�سغري الكل غارق 
يف التحليــل... حتى االت�ســاالت ما عادت 
لل�ســرورة بــل زادتنــا بعــد عــن اجلليــل.. 
عندنــا  مــا  النا�ــص  اأعرا�ــص  يف  غارقــني 
بديــل... ولعابنــا علــى التقطــاع اأكرث كل 
يوم يزيد ي�سيل... كرثة الكالم تو�سعك يف 
منحدر مظلم وطويــل... ما حت�ص بالوقت 

واأنــت تايــه مــع �ســوء ال�ســن والتاأويــل.. 
باعونــا الريــح وحنا قب�ســنا ال�ســيئات يل 
اذهنب احل�ســنات وهدينا احليل... بهدلنا 
رواحنــا يف �ســهر التوبــة �ســر تبهديــل... 
ولقينــا رواحنــا �ســايعني ودانا ال�ســيل... 
غ�سنا يف الفنت و�ساهمنا يف ن�سر االإ�ساعات 
واالأقاويــل... ون�ســينا اأن الفتنة ا�ســد من 
التقتيــل... ما بقانــا ال حبيب وال خليل.. 
اأعرا�ســهم ومثلناهــم  بالل�ســان يف  خ�ســنا 
اأب�سع متثيل... �سياطني اجلن كانت غايبة 
باحلجــة والدليــل... وحنــا حتولنــا اإىل 

�سياطني االإن�ص مع القال والقيل.
و�ســل  منهــا  الغر�ــص  جمانيــة  مكاملــات 
االأحبــاب  حــال  عــن  ت�ســاأل  االأرحــام... 
وتزيــل اللــوام.. تكــون قريــب مــن االأهل 
مهمــا بعداتــك امل�ســافات واالأيــام... ويل 
ود  قربــة  الهاتــف  يف  يلقــى  الغربــة  يف 
قربــت  التكنولوجيــا  و�ســالم..  وحمبــة 

حــام...  الو�ســل  طــري  معاهــا  البعيــد 
تكــون  نتيجتــو  حديــن  ذو  �ســالح  ولكنهــا 
ح�ســب اال�ســتخدام... بــدل الرحمة ومل 
ال�سمل وو�ســل االأرحام.. خ�سنا يف الغيبة 
والغوغاء و�ســوء الكالم... ما عادت عندنا 
اأهــداف غري الرغــي واملالم... مــا حفظنا 
األ�ســنتنا يف �سهر ال�سيام... وربطنا �سومنا 
غــري بال�ســرب والطعــام... �ســيعنا اأوقات 
ال�ســالة وما ح�ســينا مبــرور ليــام... حتى 
جتاوزنــا ثلث الرحمة وثلث املغفرة وبلغنا 
العتق من النار بكل اإقدام... همنا الوحيد 
قطع العالقات واخل�ســام... وكل ما كرثت 
جمانية االت�ســاالت زدنــا طولنا يف الكالم 
... حتى لقينــا رواحنا خا�ســرين االأحبة 
واالإخوة وال�ســحبة الكــرام... وفوق هذا 
�ســعنا بعــد مــا ع�ســينا اخلالق وغ�ســنا يف 
احلــرام... مــا ربحنــا نا�ســنا مــا نلنــا اجر 

ال�سيام.

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

مكاملات جمانية للتمن�ضريال اأكرث

اأئمة الرحمن 

ــَك، دع�����������اء ــد�ِئ اِلأْع َوُمــعــاِديــاً  اِلأْولــيــائــَك،  ــّبــاً  حُمِ فيِه  �ْجَعلني  �ألّلُهمَّ 
�لنَّبّينَي. ٌقــلٌــوب  عا�ضَم  يا  �أنبيائَك،  ــامِت  خ ِب�ُضنَِّة  ُم�ْضتَّناً 

قيل ملزيد املدين:�ســوم يوم عرفة يعدل �ســوم �ســنة.. ف�سام اإىل الظهر، 

وقال: يكفيني �ستة اأ�سهر فيها رم�سان!

با�ضم �لله بديت..وعلى �لنبي 

�ضليت..وعلى �أ�ضحاب �الأ�ضماء �أللي 

تبد�أ بالكاف هذيالبوقالة نويت...

)�منت بالله، و�ملنام روؤية من عند �لله، 

حمامة بي�ضا جات ترفرف علي، معاها 

ح�ضان توقف بني يدي...(

ح 19
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بقلم: بوبري  نوارة 

املطبخ"،  يف  "اإعالميون  من  اليوم  عدد  يف 
ه�سام  االإعــالمــي  مع  �سيق  حــوار  لنا  كــان 
نيوز"  "االأورا�ص  خ�ص  ـــذي  وال بطاهر 
خالل  يومياته  عن  فيها  حتدث  بدرد�سة 
�سهر رم�سان الكرمي، حيث اأكد على وجود 
املن�سرم  لرم�سان  وممــيــزات  خ�سو�سية 
ورم�سان احلايل اإذ اأنه بات مييل اأكرث نحو 
االرتباط  ب�سبب  وذلــك  العلمي  اجلانب 
الإكمال  والتح�سري  العليا  بــالــدرا�ــســات 
اأن  املنتظر  من  التي  الدكتوراه  اأطروحة 
الوقت  مــن  الكثري  بعد  قريبا  يناق�سها 

واجلهد املبذول على مدار عدة �سنوات.
�سهر  هو  رم�سان  �سهر  اأن  حمدثنا  واأ�ساف 
اأربعة  اأول  اأن  ومبا  القراآن  و�سهر  العبادة 
هذا  يف  اأنزلت  الكرمي  القراآن  من  اأحــرف 
يحاول  فاإنه  "اقراأ"  هي  املبارك  ال�سهر 
االأربعة  على االأقل تطبيق هذه االأحرف 
قدر  فيها  الـــــوارد  اهلل  الأمـــر  مــ�ــســداقــا 
االآيات  باقي  تطبيق  يف  لي�ستمر  امل�ستطاع 
لـ  ال�سبح  ــرتة  ف يخ�س�ص  حيث  الحــقــا، 
املوا�سيع  بع�ص  جلرد   "press-book"
مـــن طــــرف خمتلف  تـــداولـــهـــا  وكــيــفــيــة 
ب�سكل  الوطنية  االإعــالمــيــة  الــعــنــاويــن 
ملواكبة  اأكـــرب  ب�سكل  والــعــاملــيــة  جــزئــي 
باأخذ  االأحيان  بع�ص  يف  الأقوم  االأحداث، 
ق�سط من الراحة والتوجه بعد ذلك اإىل 
ـ التي   1 ـ  املكتبة املركزية جلامعة باتنة 
واأ�ساتذة  زمالئه  رفقة  �سالته  فيها  وجد 
جوا  خلق  ممــا  التخ�س�سات  خمتلف  مــن 
اأمهات  اأغــوار  �سرب  لي�ستمر  ممتعا  علميا 
ال�ساعة  غاية  اإىل  فيها  والغو�ص  الكتب 
15:00 م�ساء وقد ميتد ذلك اإىل ال�ساعة 
"ريا�سة  16:00 م�ساء، كما تعد ممار�سة 
التايكواندو" جزًء ال يتجزاأ من يومياته، 
حيث يبا�سر تدريباته بعد االإفطار ح�سب 

الربنامج امل�سطر.
اإ�سرار  اأن  قــال  الطبخ،  يف  هوايته  وعــن 
زمالئه يف االإقامة اجلامعية التي يتواجد 
بها باأن تكون "الطبخة" من اإعداده يدفعه 
تختلف  التي  االطباق  بع�ص  حت�سري  اإىل 
"احلمي�ص"  ـــرار  غ عــلــى  الــطــلــب  ح�سب 
و"البوراك"، ويحاول جاهدا اأن تكون هذه 
اأ�سدقائه،  االأطباق �سهية واأن تنال ر�سى 
هدية  مبثابة  حت�سريها  يعترب  اأنــه  كما 
يقدمها لهم ال �سيما خالل ال�سهر الف�سيل، 
ا�ستح�سانهم  القــت  اأطباقه  اأن  واأ�ــســاف 
خا�سة بعد جتارب الطبخ يف الربية وطهي 
اأ�سهى املاأكوالت يف االأواين الفخارية، فيما 
ر "التحليات" بناء على رغبته بحكم  يح�سّ
يف  مدربه  بن�سائح  وعمال  ريا�سيا  كونه 
ريا�سة "التايكواندو" واأخ�سائي التغذية، 
حيث تخلى منذ حوايل 5 اأ�سهر عن ال�سكر 
اأنه  كما  جدا،  نادرة  حاالت  يف  اإال  املركب 
حمليات  با�ستخدام  حت�سريها  يف  يعو�سه 
الفواكه  ع�سائر  على  معتمدا  طبيعية 

ومزج جمموعة منها.
للمحتوى  ا�ستهجانه  املــتــحــدث  واأبــــدى 
االإعـــالمـــي الــــذي يــقــدم عــرب الــقــنــوات 
املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل  التلفزيونية 
ــك عــرب الــقــنــوات املحلية  ــان ذل �ــســواء ك
لل�سبكات  مقارنتنا  فعند  الــعــاملــيــة،  اأو 
 2020 و�سنة   2000 ل�سنة  الرباجمية 
�سنجد اختالفا وا�سحا من ناحية الفكرة 

التقنية  توفر  من  الرغم  وعلى  واالإنتاج، 
حتمل  وقد  ب�سيطة  الفكرة  اأن  اإال  بكرثة 
املحتويات  عك�ص  على  �سلبية  دالالت 
االإعالمية التي كانت موجودة يف ال�سبكة 
كانت  والــتــي   2000 ل�سنة  الــرباجمــيــة 
من  نــوعــيــة  قيمة  ذات  بــرامــج  تت�سمن 
ناحية االأفكار والطرح والتي كانت تهدف 
على  والتوعية  والتثقيف  الت�سلية  اإىل 
غرار الربامج الثقافية وبرامج امل�سابقات 
تقدم  كانت  التي  التاريخية  وامل�سل�سالت 
على  تبعث  ر�سائل  وحتمل  راقي  طابع  يف 
جمــمــوعــة مــن الــقــيــم االإيــجــابــيــة، على 
حاليا  تقدميه  يتم  الــذي  املحتوى  عك�ص 
ففي  القيمة  وغابت  التقنية  ح�سرت  اأين 
القيمة  لكن  التقنية غائبة  كانت  ال�سابق 
موجودة  كــانــت  ــام  ع ب�سكل  االإيــجــابــيــة 

وحا�سرة.
لعامل  "الدخالء"  ــام  ــح ــت اق ظـــل  ويف 
بطاهر  ه�سام  االإعــالمــي  وجــه  االإعـــالم، 
جمموعة من الن�سائح اإىل طلبة االإعالم 
اأنهم ينتمون اإىل  من بينها القراءة، فبما 
العلمي  والبحث  الــعــايل  التعليم  وزارة 
اأكرث  واالطــالع  بالقراءة  ملزمون  فاإنهم 
وذلك  عاتقهم،  على  تقع  البحث  فعملية 
لتغري دور االأ�ستاذ يف اجلامعة فهو موجه 
اإغفال  عدم  عليهم  يتوجب  كما  ومر�سد، 
خمتلف  يقتحموا  واأن  التطبيقي  اجلانب 
اإىل  فالتوجه  االإعــالمــيــة،  املــوؤ�ــســ�ــســات 
نظرية  خلفية  دون  التطبيقي  اجلانب 
النظري  باجلانب  واالكــتــفــاء  خطاأ  هــو 
دون تطبيق خطاأ اأي�سا، فاجلانب النظري 
خالل  مــن  حت�سيله  ويتم  �سالح  مبثابة 
البحث والقراءة واالحتكاك مع االأ�ساتذة 
لطلبة  مهمة  لكتب  عــنــاويــن  ــــرتاح  واق
االإعالم وخلق جو من النقا�ص عرب مواقع 

الف�ساء  يف  حتى  اأو  االجتماعي  التوا�سل 
ال  الذي  االإعالم  فطالب  واملكتبات،  العام 
ال  ال�سنة  يف  كتابا   15 اإىل   10 من  يقرا 
التطبيقي،  اجلانب  اإىل  التوجه  له  يحق 
معريف  لر�سيد  الــطــالــب  تــكــويــن  وبــعــد 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اقتحام  ميكنه  ونظري 
كاالإذاعة  الكال�سيكية   �سواء  االإعالمية 
اأو  وال�سحف  التلفزيونية  والــقــنــوات 
واملواقع  الرقمية  ال�سحافة  نحو  التوجه 
الطالب  �سيجد  اأين  الكبرية  االإلكرتونية 
�سالته و�سي�سنع لنف�سه مكانه اخلا�ص يف 
النوعية  الناحية  من  الكبري  الفراغ  ظل 

والذي يعانيه االإعالم اليوم.
ب�سهر  االإعـــالمـــي  الــعــمــل  وعـــن عــالقــة 
العمل  اأن  بطاهر  ه�سام  ــال  ق رمــ�ــســان، 
والوظائف  املــهــن  بقية  مثل  ــي  ــالم االإع
خالل  وميزته  خ�سو�سيته  له  االأخـــرى 
االإعـــالم  لــكــون  وذلـــك  الف�سيل،  ال�سهر 
التي  وواقعه  املواطن  ان�سغاالت  يعك�ص 
االإعالم  فعلى  رم�سان  يف  جزئيا  تختلف 
مواكبة هذا االختالف وحماولة معاجلة 
يف  املواطن  تهم  التي  املتميزة  املوا�سيع 
القارئ  ليجعل  ال�سنة،  من  الفرتة  هــذه 
هناك  بــاأن  يح�ص  امل�ساهد  اأو  امل�ستمع  اأو 
اختالفا بني منتج اإعالمي رم�ساين ومنتج 

اإعالمي غري رم�ساين.
ه�سام  االإعالمي  دعا  حديثه،  ختام  ويف   
مع  تفاعلي  جو  خلق  اإىل  القراء  بطاهر 
عام  ب�سكل  االإعالمية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
خا�ص،  ب�سكل  نيوز"  "االأورا�ص  وجريدة 
االآراء  ــداء  واإب التفاعل  خالل  من  وذلــك 
واملالحظات حول ال�سلبيات وااليجابيات 
مب�سامني  للرقي  ــات  ــرتاح االق وتــقــدمي 
اأو  كــانــت  كال�سيكية  االإعـــــالم  و�ــســائــل 

حديثة.

اإعالميون يف املطبخ

تدابري منزلية 
هذه فوائد الليمون 

ل�سحة الإن�سان خا�سة 
يف هذه الأيام

التجميلية وحتى العطور وغريها، وله با�ستخدامه يف الطب وال�سناعات الربتقال واليو�سفية، وعرف الليمون وهو ثالث اأهم حما�سيل احلم�سيات بعد يعترب الليمون من اأنواع الفاكهة احلم�سية 
-كونه منقى للدم ي�ساعد اجل�سم يف فوائد عديدة اأبرزها:

-�سرب ع�سري الليمون مفيد ملر�سى القلب التخل�ص من �سمومه.
التي ميكن و�سعها على اجلروح وميكنه -الليمون يعترب من املهدئات الطبيعية الأنه غنى بالبوتا�سيوم.

ومقوي لل�سعر ومذيب للدهون ويرفع - يقوى جهاز املناعةيف ج�سم االن�سان، توقيف النزيف.
الب�سرة، وهو غني بفيتامني )C( وم�ساد - ي�ستخدم الليمون الإزالة البقع من املعنويات.

-م�ساد للزكام وله اأثر كبري �سد البكرتيا واالأ�سنان وي�ستخدم لعالج جفاف اجللد.-ي�ستخدم يف عالج اأمل اللثة ونزيفها للتجاعيد.
وعالج قوي للر�سح.

حفيظة. ب



�لذي  و�لع�ضكري  يا�ضي  �ل�ضٍ �لدور  ـ   2
ــورة  ث ــادة  ــي ٍق يف  مو�ضى  �أو  عمر  لعبه 

1916
باملظامل  املليئة  الفرتة  هذه  خالل 
تعي�سه  كانت  الــذي  والقهر  وال�سيم 
املنطقة جراء القوانني اجلائرة �سواء 
نزع  اأو  االأهــايل،  بقانون  االأمــر  تعلق 
االأرا�سي اأو التجنيد االإجباري الأبناء 
مو�سى  بن  عمر  املقاوم  ظهر  املنطقة 
عن  باحثا  م�ستاوة،  جبل  يف  عقيني 
اأبناء وطنه من خمالب  خمرج الإنقاذ 
ومظامل اال�ستعمار، وينتمي بدوره اإىل 
االإدارة  على  املتمردين  القمم  فر�سان 
وامل�سعود  النوي  بن  اأمثال  الفرن�سية 

بن زملاط.

2 ـ 1 �أهمية جبل م�ضتاوة يف �حت�ضان 
ثو�ر 1916

الواقع  ال�سامخ  اجلبل  ذلك  م�ستاوة 
املــاء  وادي  بلدية  �سمال  جغرافيا 
املاء،  وادي  بلديات  من  كل  ويتو�سط 
ومتتد  ومروانة  جا�سر،  عني  �سريانة، 
واجلبل  بلزمة  �سهول  اإىل  �سفوحه 
مب�ستاوة  ويق�سد  �ساوية  ت�سمية  ذو 
املكان  مــذكــرامــ�ــســتــاو=  ثم�ستاوث/ 

العاري ال نبات فيه.
مقربة  م�ستاوة  جبل  كــان  لطاملا 
عرب  والع�سيان  للتمرد  ورمــزا  للغزاة 
العهد  مــن  الــزمــان والــعــ�ــســور  ـــرور  م
الفرن�سي  الــتــواجــد  اإىل  الــعــثــمــاين 
�سنة  متعددة  ثورات  اجلبل  �سهد  فقد 
 1794 1771 �سد �سالح باي، و�سنة 
و�سنة  الوزناجي،  باي  م�سطفى  �سد 

 1818 1811 �سد نعمان باي، و�سنة 
باي فقد كانت هذه  �ساكر  �سد حممد 
الثورات �سد �سيا�سة ال�سرائب املرهقة 
العثمانية  الدولة  تتبناها  كانت  التي 

التي اأنهكت املواطنني.
اأن هذا اجلبل كان �ساهدا على  كما 
الفرن�سيني  كتب  يف  ي�سمى  ما  اأو  ثورة 
مترد 1871 �سد الفرن�سيني، وو�سفت 
التي   1871 ماي   17 م�ستاوة  معركة 
االأكرث  باأنها احلرب  اأيام  اأربعة  دامت 
الفرن�سي  للجي�ص  اإفريقيا  يف  دموية 
 30 الفرن�سيون  فيها  خ�سر  حــيــث 
�سابطا واأ�سيب �سبعة اآخرون بجروح، 
اأما اجلنود فقد قتل منهم 13 واأ�سيب 

بجراح.  111
التي  املاأ�ساة  عن  تعبري  اأ�سدق  ولعل 
م�ستاوة  بجبل  االأهـــايل  لها  تعر�ص 
اأحمد  ال�ساعر  ل�سان  على  جاء  ما  هو 
ــاهــد عــيــان لـــالأحـــداث  لــو�ــســيــف �ــس
يف  تـــردد  كــانــت  �سعرية  ق�سيدة  يف 

االأو�ساط ال�سعبية ون�سها :
من م�ستاوة اإىل عني ازال      كرثت 

فيها االأهوال
ــــوال       واتخذت  ذبحت فيها االأم

العربية
رجال دهموا اجلبال       وال�سلقان 

جاب حنابل
ـــــة      املــدفــع  ـــــي ـــــزرب حـــيـــاك وال

والكورنيري
والقياد والدواوير يف الرجال تخري      

والرومي متحزم بطريق
يــارب اليل رفــيــق      حل علي هذا 

الطريق.

تفجري  ودوره يف  مو�ضى  �أو  عمر   2 ـ   2
�لثورة يف ناحية و�دي �ملاء

البوادر  املــاء  وادي  منطقة  عرفت 
 ،1914 �سنة  لالنتفا�سة  االأوىل 
ومتيزت بالتجمعات املختلفة لالأهايل 
املقار  ر�سق  مت  اأن  وحــدث  املتذمرين، 
العمومية باحلجارة وكما هو احلال يف 
نف�ص  يف  االأوروبيلكورناي  املركز  مقر 
الفرتة، وقد وجهت االإدارة الفرن�سية 
اومو�سى  عمر  للثائر  االتهام  اأ�سابع 
االأحــداث  يف  املبا�سر  عقينيل�سلوعه 

ب�سفته املحر�ص والعقل املدبر لها.
من  قليل  بعدد  املجاهد  هــذا  خــرج 
مع  خالفاته  بعد  منذ1915   رفاقه 
حرا�ص الغابات وور�سة عمال النجارة 
فقام  املـــــاء،  وادي  مــعــمــري  الأحــــد 
فاأ�سبح  عمالها  اأحد  وقتل  باإحراقها 
الدرك  قوات  قبل  من  وهاربا  مطاردا 
ـــداث  ــذه االأح والــقــيــاد، و�ــســادفــت ه
االإجــبــاري  التجنيد  تطبيق  بــدايــة 
الفارين والراف�سني،  فقامعلى ت�سجيع 
جبهة  ليفتح  املجاهدين  ينظم  واأخذ 

م�ستاوة �سد اال�ستعمار.
ــا مـــع االأعــــرا�ــــص  ــاع ــم ــت ــداج ــق ع
وتقدميها  االأ�سلحة  بجمع  وطالبهم 
الطريق  وفتح  حملها  على  للقادرين 
لكل من يريد االن�سماماإليه،واأ�سرتط 
خاطب  و  م�سلحني  يكونوا  اأن  عليهم 
احلا�سرين :"اأيها النا�ص اإنها الفر�سة 
لنا ومن خرج منكم جماهدا  االأخرية 
لنف�سه  يجاهد  فــاإمنــا  اهلل  �سبيل  يف 
ال�سفوية  امل�سادر  وتوؤكد  وعر�سه"، 

باأن احلا�سرين قد وافقوا على اخلطة 
وبــــداأ املــتــطــوعــون يــتــقــاطــرون على 
املجاورة،اأما  اجلهات  كل  من  م�ستاوة 
عن انطالق الثورة فاإنه قد اأ�سار باأنها 
�ستنطلق يف نقطة ما ؟ لكن ما نرجوههو 
نداء  وتلبية  ال�سرية  على  احلفاظ 
كل  على  يجب  كما  ب�سرعة  اجلــهــاد 
دوار اأن يبداأ يف تنظيم الهجومات على 
واإ�سرام  اأموالهم  وم�سادرة  املعمرين 
اجل�سور  تهدمي  مع  �سياعهم  يف  النار 
ليال، وتخريب واإحراق اأبراج حرا�ص 
الغابات باالإ�سافة اإىل تهديد القياد و 
حرا�سهم ، واأخريا ختم كلمته:"واالآن 
تن�سرفوا  اأن  االإخـــوان  اأيها  ميكنكم 
اإىل  حتتاج  الــثــورة  هــذه  اأن  واعلموا 

الرجال واملال وال�سالح ".
وقال خماطبا احلا�سرين يف مو�سع 
اأن  يخفاكم  ال  كالنه:" اأنــه  من  اآخــر 
اأنتم  اأما  كبرية  اإمكانيات  ميلك  العدو 
واحدا  قلبا  فكونوا  املتطوعون  اأيها 
ويدا واحدة والنرتاجع عن هذا االأمر 
وعندئذ  دونــه  اأونهلك  ننت�سر،  حتى 
اأنتم  اأما  اال�ست�سهاد  اأو  بالن�سر  نفوز 
اأيها ال�سيوخ فاطلبوا اهلل اأن ين�سرنا، 
ويثبت اأقدامنا على الكفار، ثم اإياكم 
واإف�ساء ال�سر، واأن باب التطوع مفتوح 

لكل من يرغب يف اجلهاد".
ورفاقه  مو�سى  بن  عمر  بويع  هكذا 
على بداية اإعالن اجلهاد �سد الكفار،  
ثم  ال�سكان،  من  اأخــذ  ما  وا�سرتجاع 
وال�سبان  الـــرجـــال  اإنـــقـــاذ  ــة  ــاول حم
يف  العمل  اأو  احلـــرب  اإىل  املــدعــويــن 

فرن�سا.

مقدمة 
لقد كان االأورا�ش طيلة العهد اال�ضتعماري معقال للثورات واالنتفا�ضات، وادي املاء واحدة من املناطق االأورا�ضية 

التي �ضهدت ماوقع يف املنطقة �ضنة 1916كيف ال وهي املنطقة التي حتت�ضن جبل م�ضتاوةهذا اجلبل الذي لطاملا 
كان مقربة للغزاة وهي املنطقة التي اأجنبت بطال �ضمي اأ�ضد م�ضتاوة اأال،وهو عمر بن مو�ضى عقيني، كما يذكر لنا 

التاريخ ودونه الفرن�ضيني يف تقاريرهم اأن اأول ر�ضا�ضة اأطلقت �ضد اجلنود الفرن�ضيني خالل ثورة1916  يف �ضهر 
نوفمرب كانت بقرية تاجنانت ببلدية وادي املاء.

لطاملا كانت كل الثورات ال�ضعبية يف اجلزائر تن�ضب الأبطالها وقادتها وزعمائها من اأحمـد باي اإىل عبد القادر اإىل 
بوعمامة واحلداد واملقراين وفاطمة ن�ضومر وبن نا�ضر بن �ضهرة لكن ثورة 1916، اأو انتفا�ضة االأورا�ش الثانيةمل 

تن�ضب لقائدها، ومل يذكر لنا التاريخ زعيمها وعرابها فظل تاريخ هذا القائد جمهوال اإىل يومنا هذا اإال من 
بع�ش ال�ضواهد التي تتناقلها الذاكرة ال�ضعبية فالبع�ش يقول اأنه نفي اإىل ال�ضام والبع�ش االأخر يقول اأنه التحق 

بفل�ضطني، اأو تركيا فلما ال ن�ضلط ال�ضوء على تاريخ الرجل ونن�ضفه ونخلد لذكراه.
بعد مرور قرن من الزمان على تاريخ اندالع ثورة 1916 كان لزاما علينا اأن نبحث عن تاريخ هاته املقاومة، وعن 
قائدها املدعو: عمر اأو مو�ضى *عقيني* من عر�ش حلليمية، واأ�ضيل قرية تاجنانت ببلدية وادي املاء، وهو ثائر من 

ثوار االأورا�ش اأوباالأحرى اأ�ضد م�ضتاوة.
كثري من املوؤرخني يرجعون اأ�ضباب ف�ضل ثورة 1916 اإىل غياب قيادة �ضيا�ضية وقيادة ع�ضكرية على غرار باقي 

الثورات،لكن هل ميكن فعال اأن نن�ضى الدور القيادي الذي لعبه جمموعة من ال�ضخ�ضيات الثورية وعلى راأ�ضهم عمر 
اأو مو�ضى عقيني.

حترير: اأ.د. ح�ضني قادري
امل�ضاركون: اأ. بلقا�ضم وزاين ـ اأ.د. ح�ضني قادري ـ اأ.د. يو�ضف بن يزة ـ اأ.د. 
ال�ضعيد رحماين ـ اأ. فاحت زياين ـ اأ. �ضمية حذفاين ـ اأ. خلمي�ضي �ضليماين ـ د. 

نور الدين بن قويدر ـ د. �ضليم درنوين ـ د. جمال بلفردي

البعد الوطني لثورة االأورا�س 1916

ثورة االأورا�س 1916 مبنطقة بلزمة بٍقيادة عمر اأو مو�ضى

�ضل�ضلة درا�ضات اأكادميية
من�ضورات خمرب االأمن االإن�ضاين ـ جامعة باتنة 1 - اجلزائر

الكتاب امل�سل�سل

احللقة التا�سعة ع�سر

اأ. خلمي�سي �سليماين

...يتبع
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جــيدو



جــيدو

اأمري.ج

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

جنم بوعقال  �شباب عني ياقوت

اإحتاد عني البي�شاء

وفاق �شطيف 

رابطة الهواة 

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

�شباب اوالد جالل 0/5 مولودية باتنة 
�شباب باتنة 0/1 نادي التالغمة

فريق  امــ�ــص،  ع�سية  انــهــزم، 
مولودية باتنة بهزمية جديدة  
قــا�ــســيــة وجـــــاءت هــــذه املـــرة 
يف  جالل،  اوالد  �سباب  يد  على 
الرابعة  اجلولة  بر�سم  مقابلة 
الق�سم  بطولة  عمر  مــن  ع�سر 
بخم�سة  وانتهت  هــواة.  الثاين 
وهي  رد،  دون  كاملة  اهـــداف 
احلالة  تعك�ص  التي  النتيجة 
فيها  يتخبط  الــتــي  الكارثية 

فريق مولودية باتنة. 
فريق  دخــــول  ـــرف  ع ــقــاء  ــل ال
�سابة  بت�سكيلة  باتنة  مولودية 

الفريق  رديف  العبي  من  جلها 
با�ستثناء عباب�سة و بودماغ.

ــارة  ــس ــ� هــــذا وبـــعـــد هــــذه اخل
مولودية  فريق  يكون  الكارثية 
ر�سمية  ب�سفة  �سقط  قد  باتنة 
يف حني و�سع اوالد جالل الفارق 
4 نقاط عن �ساحب املركز  اىل 
ليبقى  باتنة  مولودية  االأخــري 
اوالد جالل ي�سارعون من اجل 

حتقيق البقاء.
اي�سا  البوبية  رديف  ان  يذكر 
5 اهداف مقابل  انهزم بنتيجة 

هدف واحد.

�سلطت جلنة االإن�سباط التابعة لرابطة الهواة 
تاجنانت  دفـــاع  رئي�ص  حــق  يف  ثقيلة  عقوبة 
واحدة  منها  ل�سنتني  باالإيقاف  قرعي�ص  الطاهر 
ماليني   08 بقيمة  مالية  وغــرامــة  نافذة  غري 
يف  ميال  احلكم  اإجتــاه  ت�سرفاته  ب�سبب  �سنتيم 
اأمام  تاجنانت  دفــاع  فيها  تعادل  التي  املــبــاراة 
اإ�سماعيل، وعرفت  جمعية اخلروب مبلعب لهوى 
تعر�ص احلكم الإعتداء ج�سدي، كما مت معاقبة 
ملعبه  خـــارج  واحـــدة  مــبــاراة  بخو�ص  الــدفــاع 
باالإ�سافة اإىل معاقبة الالعب كباري باالإيقاف 

يف 04 لقاءات منها لقاءان غري نافذان.
كما مت معاقبة الالعب مزو من الدفاع باالإيقاف 
يف 4 لقاءات والالعب نورة بلقاء واحد فيما مت 
باالإيقاف  معاقبة جمعوين من جمعية اخلروب 
ت�سليط  مت  العقوبات  باقي  ويف  لقاءات،   03 يف 
من  كل  حق  يف  واحــد  لقاء  يف  االإيــقــاف  عقوبة 
بن يحي )مولودية العلمة(، دردوري )مولودية 

ق�سنطينة(، عطو�ص )مولودية باتنة(. 
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الكاب يعود ل�ضكة االإنت�ضار يف اإنتظار 
املوا�ضلة يف باقي امل�ضوار

النجم يحقق االأهم ويبقي على الزاد كامال بباتنة  هزمية احلجار تثري االإ�ضتياء والرزنامة 
يف �ضالح الفريق للعودة بقوة

حرنان: "حققنا فوزا مهما اأمام �ضلغوم العيد 
و�ضنعمل على �ضمان البقاء �ضريعا"

حلفاية يهدد باالإن�ضحاب نهائيا، والكاف حتل 
م�ضكل م�ضتحقات وافا الغاين 

معاقبة رئي�ش دفاع تاجنانت 
قرعي�ش بعامني وعقوبات 

ثقيلة يف حق الالعبني 

اأوالد جالل يق�ضون
 على البوبية بخما�ضية كاملة 

متكن فريق �سباب باتنة من اجتياز 
مقابلة  يف  التالغمة  ــادي  ن عقبة 
قلة  بفعل  العموم،  على  متو�سطة 
كرثة  مع  الفعالية،  ونق�ص  الرتكيز 
جانب  من  خا�سة  التهديف،  فر�ص 
نواياهم  عن  اأبانوا  الذين  املحليني 
و�سنع  التفوق  اإحـــداث  يف  ــادة  اجل
التنظيم  خالل  من  مبكرا،  الفارق 
ــتــحــواذ  اجلــيــد يف الـــدفـــاع واال�ــس
جانب  اإىل  الو�سط،  منطقة  على 
اإىل منطقة  الكرة  نقل  ال�سرعة يف 
منذ  عــمــدوا  فالباتنيون  املناف�ص 
م�سعل  حمل  اإىل  االأوىل  الوهلة 
على  مكثف  �سغط  وفر�ص  املبادرة 
مرتبكا،  بدا  الذي  التالغمة،  دفاع 
الــثــغــرة  ـــدوا  ـــج ي مل  واإن  ــى  ــت ح
�سريعا،  زيــالي  �سباك  اإىل  املوؤدية 
باجلملةعن  فر�سا  �سيعوا  حيث 
قبل  )د9(،  براأ�سية  حزي  طريق 
�سانحة  فر�سة  خالدي  ي�سيع  اأن 
كان  واإذا  ت�سديدة)د15(  اإثـــر 
جادة  فر�سا  يخلقوا  مل  ال�سيوف 
رغم  االأوىل،  املرحلة  يف  للتهديف 

 ،)22( الدقيقة  يف  هادف  حماولة 
للحار�ص  اال�سطراري  اخلروج  فاإن 
�سالح  خلفة  عو�سه  ــذي  ال ــالي  زي
بولعابة  ومغادرة  يف)د25(،  الدين 
بحاج  وتعوي�سه  املــيــدان  اأر�ــســيــة 
االإ�سابة  بــداعــي  �ساعد)د32( 
زمامطة  رابح  املــدرب  اأوراق  اأخلط 
من  الكاب  �سعد  الوقت  مــرور  ومــع 
حمالتهم التي اأثمرت هدفا جميال 
كرة  بوا�سطة  خالدي  توقيع  حمل 
ثابتة عند الدقيقة )38( وبعدها 
االأول،  ال�سوط  اأطوار  اأنتهت  بقليل 
بغية  الكاب  دخلها  الثانية  املرحلة 
دخــول  خا�سةمع  ــفــارق  ال تعميق 

الــذي ت�سدى  ماتيب وعــوف حــراز 
لكرته)د61(  خــلــفــة  احلـــار�ـــص 
الفريق  خــرج  الفر�سة  هــذه  وبعد 
تعديل  حماوال  قوقعته  من  الزائر 
التي   )68( الــدقــيــقــة  النتيجة 
كادت اأن تبت�سم لكرمي�ص لو اأح�سن 
وقت  يف  حمــاولــتــه.  يف  اال�ستثمار 
اإمكانية  الــكــاب  على  حاجي  فــوت 
االأمــور  لتبقى  )د86(،  الت�سجيل 
الدقيقة  غــايــة  اإىل  حالها  على 
حمالوي  طــرد  عرفت  التي   )90(
ــعــد عــرقــلــتــه مــتــو�ــســط مــيــدان  ب
احلكم  بعدها  ليعلن  بيطام  ال�سباب 
بو�ستة على نهاية اللقاء بفوز �سعب 
للفريق االأورا�سي مكنه من االإبتعاد 
ن�سبيا عن الرباعي املعني بال�سقوط 
املواجهة  اأن  بــالــذكــر  واجلـــديـــر 
من  كبري  اإ�ستياء  بدايتها  يف  عرفت 
طرف الطاقم االإداري والفني وكذا 
ال�سيء  االإ�ستقبال  مــن  الالعبني 
االإعتداء  خالل  من  الكاب  الإدارة 
عليهم وكذا و�سع مواد كيميائية يف 

غرف تغيري املالب�ص.

االأول  اأم�ص  ع�سية  بوعقال  جنم  فريق  حقق 
فوزا ثمينا وم�ستحقا على ح�ساب �سيفه �سباب 
التا�سعة  اجلولة  بر�سم  مباراة  يف  العر�ص  بئر 
من عمر بطولة الق�سم الثالث، احت�سنها ملعب 
باتنة،  مبدينة  �سفوحي  م�سطفى  ال�سهيد 
وانتهى اللقاء بفوز النجم بنتيجة هدفني دون 

رد.
اللقاء عرف �سيطرة مطلقة من جانب املحليني 
الالعب  متكن  بحيث  االأوىل  اللحظات  ومنذ 
ما  وهو  للنجم  ال�سبق  هدف  اإم�ساء  من  مهدي 
وا�سل  وبعدها  االأوىل،  املرحلة  عليه  انتهت 
وتقديهم  �سيطرتهم  ميهوبي  حممد  رفــقــاء 
يف  كان  اخل�سم  واأن  خا�سة  اجليدة  للعرو�ص 
الهدف  �سالمة  الالعب  لي�سيف  اأحواله  اأ�سواأ 
الثاين وبهذا يفوز النجم بنتيجة هدفني دون 

رد وهي النتيجة التي اأعادت �سيء من الهدوء 
لثاين  الفريق  وان  خا�سة  النادي  لبيت 

لقاء على التوايل من دون مدرب.
ارتقى  الــنــجــم  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
نقاط   10 بر�سيد  ال�ساد�ص  للمركز 

البطولة  اإنــهــاء  الثبات  يوا�سل  وبهذا 
على اأح�سن حال مع �سمان حتقيق الهدف 

امل�سطر وهو البقاء، يف حني ازدادت و�سعية 
�سباب بئر العر�ص تاأزما وبات الفريق يتخبط 

يف املركز االأخري بر�سيد 6 نقاط.
ويف ذات ال�سياق، يوا�سل �سباب جيجل حتليقه 
نقطة  وبفارق  نقطة   17 بر�سيد  ال�سدارة  يف 
واحدة عن الو�سيف اوملبي جمانة الذي يحتل 
احتاد  ويليه  نقطة   16 بر�سيد  الثاين  املركز 
لتبقى  نقطة  بـ15  الثالث  املركز  يف  �سطيف 

املناف�سة قائمة بني ثالثي مقدمة الرتتيب.

ظن  ياقوت  عني  �سباب  ت�سكيلة  خيبت 
الوقت  ففي  جمــددا  وحمبيها  اأن�سارها 
اإحــداث  يتوقعون  الكثريون  كــان  الــذي 
من  االأ�ــســرار  باأخف  والــعــودة  املفاجاأة 
اأن  اإال  املحلي  االإحتــــاد  اأمـــام  احلــجــار 
عــادت  اأن  بعد  العك�ص  اأثــبــت  ــدان  ــي امل
الهزمية  وهي  االأر�ــص  الأ�سحاب  الكلمة 
يف  القلق  عالمات  من  الكثري  اأثــارت  التي 
املناف�ص  واأن  خ�سو�سا  الــنــادي  حميط 
حيث  املو�سم  هذا  جيدا  معامله  يجد  مل 
بخيبة  لــلــنــادي  الــعــام  املحيط  اأ�ــســيــب 
يراهن  كــان  الكثري  اأن  خا�سة  كــبــرية 

�سل�سلة  وموا�سلة  املفاجاأة  اإحــداث  على 
الــذي  الــوقــت  يف  االإيــجــابــيــة،  النتائج 
اأبدت بع�ص اجلهات تخّوفها من م�ستقبل 
اأمام  واالأبي�ص  االأزرق  اللونني  اأ�سحاب 
تــقــّدم جمــريــات الــنــ�ــســف الــثــاين من 
�سريع  فعل  رّد  اآليا  يفر�ص  ما  البطولة، 
اإىل عهد  والعودة جمددا  املوقف  الإنقاذ 
املطلب  تبدو  التي  االيجابية  النتائج 

االأ�سا�سي.
ـــاإن رزنــامــة الــفــريــق يف  ومــهــمــا يــكــن ف
مرحلة العودة فيها العديد من املوؤ�سرات 
والطاقم  امل�سريين  بــاإعــرتاف  امل�سجعة 

رفقاء  ميــّكــن  ذلـــك  اأن  خــا�ــســة  الــفــنــي 
ــن مــزاحــمــة بقية  ـــدول م الــ�ــســريــف ج
البقاء  �سمان  يف  تــاأمــل  التي  االأنــديــة 
�سريعا، حيث اأن اأ�سرة النادي تعّول كثريا 
املباريات  نقاط  يف  التفريط  عدم  على 
ال�سبتي"  "حمجوب  ملعب  يف  املربجمة 
على اخل�سو�ص بحكم اأنها �ستكون اإحدى 
ــوازاة  م الــفــارق  �ست�سنع  التي  العوامل 
فالفريق  االأخــرى  االأندية  ح�سيلة  مع 
اأمام  الديار  داخل  مرتني  على  �سيتتقبل 
هذا  كل  الــذرعــان  و�سباب  قاملة  ترجي 

�سيمكنه من حتقيق الهدف املن�سود.

اأكد املدرب العائد حكيم حرنان مبا�سرة 
اأن  العيد  �سلغوم  اأمل  نهاية مواجهة  بعد 
اإىل  ومنطقيا  م�ستحقا  كان  فريقه  فوز 
يقّدم  املناف�ص مل  اإن  وقال  اأبعد احلدود 
املردود الالزم و�سّرح يف هذا ال�ساأن"اأرى 
قبل  االأهمية  غاية  يف  فوزا  حققنا  اأننا 
مكننا  االإنت�سار  حتقيق  الأن  �سيء  كــل 
االإخفاقات  بعد  االإنتفا�سة  حتقيق  من 
ال�سابقة من جهة اأخرى اأظن اأن اإنت�سارنا 
على  �سيطرنا  فلقد  جــدا،  منطقيا  كــان 
معظم جمريات اللقاء وعرفنا كيف ن�سرّي 
وعموما  ل�ساحلنا  اأنهيناها  حتى  املقابلة 
يف  الطريقة  هذه  على  نوا�سل  اأن  يجب 
اللقاءات القادمة" اأما بخ�سو�ص جناحه 
للعار�سة  عودته  بعد  له  مباراة  اأول  يف 
قائال:  املدرب  اأ�ساف  للحراكتة  الفنية 
اأوؤكد لالعبني  واأنا  للفريق  "منذ عودتي 
النتائج االإيجابية،  على �سرورة حتقيق 
�سحيح اأين اإن�سحبت من قبل، لكني على 
اأنــه  واأعــلــم  نتائجه  بكل  تــامــة  درايـــة 
اجلــوالت  يف  اإيجابية  نتائج  يحقق  مل 
جدا  حمظوظ  اأين  اأظن  وعليه  املا�سية 
عودتي،  بعد  حتقيقالفوز  من  بتمكني 
يف  النتائج  من  املزيد  نحقق  اأن  اأمتنى 
اأ�سّر  اأزال  ال  الأين  الــقــادمــة  اجلـــوالت 
عدد  اأكــرب  جلب  اأن  ــد  واأوؤك موقفي  على 
لنا بتحقيق  ي�سمح  الذي  النقاط هو  من 
البقاء بكل اإرتياح اأما بخ�سو�ص املردود 
املواجهة،  خالل  الالعبون  قدمه  الــذي 
مــردودا  اأّدوا  العبيه  اأن  املتحدث  اأكــد 

اأن  "اأظن  ــّرح:  ــس � حيث  اأحــ�ــســن 
من  التخل�ص  من  متكنوا  العبي 
ال�سلبية،واأرى  النتائج  عقدة 
يف  ثقة  باأكرث  لعب  الفريق  اأن 

يتمتعون  كانوا  اأنهم  كما  النف�ص، 
بلياقة بدنية عالية �سمحت لهم 

بال�سمود حتى اآخر دقيقة 
دون  املقابلة  عمر  من 
دفاعية،ورغم  اأخطاء 
حــرنــان  الــتــقــنــي  اأن 
بــــــدا را�ـــســـيـــا عــن 
مــــــردود الــالعــبــني 

باملباريات  مقارنة 
اإال  ــابــقــة،  ــس ــ� ال

اأنهم  اأكـــد  ـــه  اأن
ـــــون  يـــــزال ال 
يرتكبون بع�ص 
االأخـــــــطـــــــاء 
�سيعمل  ــتــي  ال
اإ�سالحها  على 

ـــتـــقـــبـــال،  مـــ�ـــس
يف  ذلــك  مو�سحا 

قوله: “�سحيح اأن 
ب�سكل  لعب  الفريق 

لكن  بوقرانة  اأمــام  جيد 
ينتظرنا  يـــزال  ال  اأنـــه  اأرى 

لقد  امل�ستقبل،  يف  كبري  عمل 
التي  االأخــطــاء  بع�ص  اكت�سفت 

االأيــام  يف  ت�سحيحها  على  �ساأعمل 
القليلة القادمة".

لوفاق  التجارية  لل�سركة  الــعــام  املـــدر  هــدد 
�سطيف فهد حلفاية باالإن�سحاب من من�سبه بعد 
مباراة كاأ�ص الرابطة التي جمعت الوفاق �سهرة 
املتاعب  ب�سبب  وهذا  تلم�سان  وداد  اأمام  االأم�ص 
الناحية  من  الوفاق  منها  يعاين  التي  الكبرية 
فاإن  حلفاية  من  مقربة  م�سادر  وح�سب  املالية، 
االأزمة  مواجهة  يف  وحيدا  نف�سه  اأح�ص  املعني 
املالية التي يعاين منها الفريق مع �سرورة توفري 
احل�سول  تاأخر  ظل  يف  جيبه  من  امل�ساريف  كل 

على االإعانات العمومية اأو عقود التمويل.
ويدور احلديث يف املحيط املقرب من االإدارة اأن 
املدير العام لل�سركة حلفاية �سرف من اأالأمواله 
منذ  وهذا  �سنتيم  مليار   17 يقارب  ما  اخلا�سة 
جميئ جمل�ص االإدارة اجلديد، وهي قيمة مالية 
ق�سري،  ظرف  يف  اإ�ستهالكها  مت  للغاية  معتربة 

امل�ساريف  اأغلب  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب 
تكاليف  يف  تتمثل  الفارطة  بالفرتة  اخلا�سة 
امل�ساركة القارية حيث بلغت امل�ساريف نحو 11 
مليار �سنتيم واخلا�سة بال�سفريات عرب طائرات 
واإرتفع  االإقــامــة،  تكاليف  عــن  ف�سال  خا�سة 
نحو  اإىل  الوفاق  التي على عاتق  الديون  حجم 
20 مليار �سنتيم وهي قيمة مالية كبرية للغاية 
وجود  عــدم  ظــل  يف  ــرث  اأك لــالإرتــفــاع  ومر�سحة 
اإعانات من  اأو  بوادر للح�سول على عقود متويل 

طرف ال�سلطات العمومية.
اأ�سفر اإجتماع روؤ�ساء اأندية الرابطة املحرتفة 
االأوىل مع رئي�ص الفاف �سرف الدين عمارة على 
العديد من القرارات اخلا�سة بالوفاق حيث مت 
وجابو  زيتي  لبنة،  بن  اجلديد  الثالثي  تاأهيل 
بعد اإقتطاع حقوق البث التلفزي لت�سوية ديون 

الفاف  قــررت  اأخــر  جانب  من  املنازعات،  جلنة 
بقيمة  قــرو�ــص  االأوىل  الرابطة  اأنــديــة  منح 
ت�سل اإىل 02 مليار �سنتيم من حقوق البث وهي 
قيمة مالية مهمة للغاية خا�سة يف ظل االأزمة 
املالية التي يعاين منها الوفاق يف الوقت الراهن، 
م�ستحقات  ت�سوية  ق�سية  يف  الفاف  وتدخلت 
الــغــاين )فــريــق الــالعــب لوموتي(  نــادي وافــا 
من  دوالر  األــف   100 مبلغ  اإقتطاع  تقرر  حيث 
اأجل  من  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  الوفاق  ح�سة 
جانب  ومن  الغاين،  الفريق  م�ستحقات  ت�سوية 
اأخر فاإن الوفاق �سي�ستفيد من قيمة مالية ت�سل 
املتبقي  املبلغ  �سنتيم والتي متثل  2.5 مليار  اإىل 
الكاف  طرف  من  املمنوحة  املالية  اجلائزة  من 
من  املجموعات  دوري  اإىل  الو�سول  بعد  للوفاق 

مناف�سة كاأ�ص الكاف.

ك�ضف رئي�ص فريق جنم بوعقال ر�ضيد بن �لربعي عن موقفه فيما يخ�ص
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توؤكد مغادرته وقال ر�ضيد بن �لربعي يف ت�ضريح لـ"�الأور��ص نيوز" :" �الأخبار

 �ملتد�ولة �لتي توؤكد رحيلي ومغادرة �لفريق وت�ضليم �لرئا�ضة لعز�لدين زعطوط 

�أخبار ال �أ�ضا�ص لها من �ل�ضحة �أنا باق على ر�أ�ص �لنجم وبع�ص �الأطر�ف �لتي ت�ضعى

 خللق �لبلبلة روجت هذه �الأقاويل".

و�أ�ضاف:" �ضحيح �لنجم يعاين من �ضائقة مالية و كاأي رئي�ص فريق يف �جلز�ئر لدي 

�حلق يف �الن�ضحاب لكن �ملوؤ�ضف �أن �لبع�ص حتدثو� عن بيعي للنادي مبليارين �ضنتيم 

لطرف معني وهذ� �أمر ال �أ�ضا�ص له من �ل�ضحة كما �نه من �ضرب �خليال".

ليختم:" �الآن �لفريق يف �لق�ضم �لثالث وله مقر وكذ� حافلتني من وهذ� 

نتيجة �أزيد من 20 �ضنة من �لعمل ومن غري �ملمكن �ن ن�ضلم ون�ضحي 

مبجهود�تنا بهذه �لب�ضاطة، ننا�ضد �ل�ضلطات �ملحلية بدعم 

�لفريق لتحقيق �لهدف �مل�ضطر هذ� �ملو�ضم باأريحية".

الفريق راأ�ش  على  باق  "اأنا 

 وكل ما هو متداول يف ال�ضارع 

الريا�ضي جمرد اإ�ضاعات"

اأمري.ج

ر�شيد بن الربعي: )رئي�س الفريق( 

عبد الهادي. ب



اأمري.ج

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

جنم بوعقال  �شباب عني ياقوت

اإحتاد عني البي�شاء

وفاق �شطيف 

رابطة الهواة 

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

�شباب اوالد جالل 0/5 مولودية باتنة 
�شباب باتنة 0/1 نادي التالغمة

فريق  امــ�ــص،  ع�سية  انــهــزم، 
مولودية باتنة بهزمية جديدة  
قــا�ــســيــة وجـــــاءت هــــذه املـــرة 
يف  جالل،  اوالد  �سباب  يد  على 
الرابعة  اجلولة  بر�سم  مقابلة 
الق�سم  بطولة  عمر  مــن  ع�سر 
بخم�سة  وانتهت  هــواة.  الثاين 
وهي  رد،  دون  كاملة  اهـــداف 
احلالة  تعك�ص  التي  النتيجة 
فيها  يتخبط  الــتــي  الكارثية 

فريق مولودية باتنة. 
فريق  دخــــول  ـــرف  ع ــقــاء  ــل ال
�سابة  بت�سكيلة  باتنة  مولودية 

الفريق  رديف  العبي  من  جلها 
با�ستثناء عباب�سة و بودماغ.

ــارة  ــس ــ� هــــذا وبـــعـــد هــــذه اخل
مولودية  فريق  يكون  الكارثية 
ر�سمية  ب�سفة  �سقط  قد  باتنة 
يف حني و�سع اوالد جالل الفارق 
4 نقاط عن �ساحب املركز  اىل 
ليبقى  باتنة  مولودية  االأخــري 
اوالد جالل ي�سارعون من اجل 

حتقيق البقاء.
اي�سا  البوبية  رديف  ان  يذكر 
5 اهداف مقابل  انهزم بنتيجة 

هدف واحد.

�سلطت جلنة االإن�سباط التابعة لرابطة الهواة 
تاجنانت  دفـــاع  رئي�ص  حــق  يف  ثقيلة  عقوبة 
واحدة  منها  ل�سنتني  باالإيقاف  قرعي�ص  الطاهر 
ماليني   08 بقيمة  مالية  وغــرامــة  نافذة  غري 
يف  ميال  احلكم  اإجتــاه  ت�سرفاته  ب�سبب  �سنتيم 
اأمام  تاجنانت  دفــاع  فيها  تعادل  التي  املــبــاراة 
اإ�سماعيل، وعرفت  جمعية اخلروب مبلعب لهوى 
تعر�ص احلكم الإعتداء ج�سدي، كما مت معاقبة 
ملعبه  خـــارج  واحـــدة  مــبــاراة  بخو�ص  الــدفــاع 
باالإ�سافة اإىل معاقبة الالعب كباري باالإيقاف 

يف 04 لقاءات منها لقاءان غري نافذان.
كما مت معاقبة الالعب مزو من الدفاع باالإيقاف 
يف 4 لقاءات والالعب نورة بلقاء واحد فيما مت 
باالإيقاف  معاقبة جمعوين من جمعية اخلروب 
ت�سليط  مت  العقوبات  باقي  ويف  لقاءات،   03 يف 
من  كل  حق  يف  واحــد  لقاء  يف  االإيــقــاف  عقوبة 
بن يحي )مولودية العلمة(، دردوري )مولودية 

ق�سنطينة(، عطو�ص )مولودية باتنة(. 
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الكاب يعود ل�ضكة االإنت�ضار يف اإنتظار 
املوا�ضلة يف باقي امل�ضوار

النجم يحقق االأهم ويبقي على الزاد كامال بباتنة  هزمية احلجار تثري االإ�ضتياء والرزنامة 
يف �ضالح الفريق للعودة بقوة

حرنان: "حققنا فوزا مهما اأمام �ضلغوم العيد 
و�ضنعمل على �ضمان البقاء �ضريعا"

حلفاية يهدد باالإن�ضحاب نهائيا، والكاف حتل 
م�ضكل م�ضتحقات وافا الغاين 

معاقبة رئي�ش دفاع تاجنانت 
قرعي�ش بعامني وعقوبات 

ثقيلة يف حق الالعبني 

اأوالد جالل يق�ضون
 على البوبية بخما�ضية كاملة 

متكن فريق �سباب باتنة من اجتياز 
مقابلة  يف  التالغمة  ــادي  ن عقبة 
قلة  بفعل  العموم،  على  متو�سطة 
كرثة  مع  الفعالية،  ونق�ص  الرتكيز 
جانب  من  خا�سة  التهديف،  فر�ص 
نواياهم  عن  اأبانوا  الذين  املحليني 
و�سنع  التفوق  اإحـــداث  يف  ــادة  اجل
التنظيم  خالل  من  مبكرا،  الفارق 
ــتــحــواذ  اجلــيــد يف الـــدفـــاع واال�ــس
جانب  اإىل  الو�سط،  منطقة  على 
اإىل منطقة  الكرة  نقل  ال�سرعة يف 
منذ  عــمــدوا  فالباتنيون  املناف�ص 
م�سعل  حمل  اإىل  االأوىل  الوهلة 
على  مكثف  �سغط  وفر�ص  املبادرة 
مرتبكا،  بدا  الذي  التالغمة،  دفاع 
الــثــغــرة  ـــدوا  ـــج ي مل  واإن  ــى  ــت ح
�سريعا،  زيــالي  �سباك  اإىل  املوؤدية 
باجلملةعن  فر�سا  �سيعوا  حيث 
قبل  )د9(،  براأ�سية  حزي  طريق 
�سانحة  فر�سة  خالدي  ي�سيع  اأن 
كان  واإذا  ت�سديدة)د15(  اإثـــر 
جادة  فر�سا  يخلقوا  مل  ال�سيوف 
رغم  االأوىل،  املرحلة  يف  للتهديف 

 ،)22( الدقيقة  يف  هادف  حماولة 
للحار�ص  اال�سطراري  اخلروج  فاإن 
�سالح  خلفة  عو�سه  ــذي  ال ــالي  زي
بولعابة  ومغادرة  يف)د25(،  الدين 
بحاج  وتعوي�سه  املــيــدان  اأر�ــســيــة 
االإ�سابة  بــداعــي  �ساعد)د32( 
زمامطة  رابح  املــدرب  اأوراق  اأخلط 
من  الكاب  �سعد  الوقت  مــرور  ومــع 
حمالتهم التي اأثمرت هدفا جميال 
كرة  بوا�سطة  خالدي  توقيع  حمل 
ثابتة عند الدقيقة )38( وبعدها 
االأول،  ال�سوط  اأطوار  اأنتهت  بقليل 
بغية  الكاب  دخلها  الثانية  املرحلة 
دخــول  خا�سةمع  ــفــارق  ال تعميق 

الــذي ت�سدى  ماتيب وعــوف حــراز 
لكرته)د61(  خــلــفــة  احلـــار�ـــص 
الفريق  خــرج  الفر�سة  هــذه  وبعد 
تعديل  حماوال  قوقعته  من  الزائر 
التي   )68( الــدقــيــقــة  النتيجة 
كادت اأن تبت�سم لكرمي�ص لو اأح�سن 
وقت  يف  حمــاولــتــه.  يف  اال�ستثمار 
اإمكانية  الــكــاب  على  حاجي  فــوت 
االأمــور  لتبقى  )د86(،  الت�سجيل 
الدقيقة  غــايــة  اإىل  حالها  على 
حمالوي  طــرد  عرفت  التي   )90(
ــعــد عــرقــلــتــه مــتــو�ــســط مــيــدان  ب
احلكم  بعدها  ليعلن  بيطام  ال�سباب 
بو�ستة على نهاية اللقاء بفوز �سعب 
للفريق االأورا�سي مكنه من االإبتعاد 
ن�سبيا عن الرباعي املعني بال�سقوط 
املواجهة  اأن  بــالــذكــر  واجلـــديـــر 
من  كبري  اإ�ستياء  بدايتها  يف  عرفت 
طرف الطاقم االإداري والفني وكذا 
ال�سيء  االإ�ستقبال  مــن  الالعبني 
االإعتداء  خالل  من  الكاب  الإدارة 
عليهم وكذا و�سع مواد كيميائية يف 

غرف تغيري املالب�ص.

االأول  اأم�ص  ع�سية  بوعقال  جنم  فريق  حقق 
فوزا ثمينا وم�ستحقا على ح�ساب �سيفه �سباب 
التا�سعة  اجلولة  بر�سم  مباراة  يف  العر�ص  بئر 
من عمر بطولة الق�سم الثالث، احت�سنها ملعب 
باتنة،  مبدينة  �سفوحي  م�سطفى  ال�سهيد 
وانتهى اللقاء بفوز النجم بنتيجة هدفني دون 

رد.
اللقاء عرف �سيطرة مطلقة من جانب املحليني 
الالعب  متكن  بحيث  االأوىل  اللحظات  ومنذ 
ما  وهو  للنجم  ال�سبق  هدف  اإم�ساء  من  مهدي 
وا�سل  وبعدها  االأوىل،  املرحلة  عليه  انتهت 
وتقديهم  �سيطرتهم  ميهوبي  حممد  رفــقــاء 
يف  كان  اخل�سم  واأن  خا�سة  اجليدة  للعرو�ص 
الهدف  �سالمة  الالعب  لي�سيف  اأحواله  اأ�سواأ 
الثاين وبهذا يفوز النجم بنتيجة هدفني دون 

رد وهي النتيجة التي اأعادت �سيء من الهدوء 
لثاين  الفريق  وان  خا�سة  النادي  لبيت 

لقاء على التوايل من دون مدرب.
ارتقى  الــنــجــم  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
نقاط   10 بر�سيد  ال�ساد�ص  للمركز 

البطولة  اإنــهــاء  الثبات  يوا�سل  وبهذا 
على اأح�سن حال مع �سمان حتقيق الهدف 

امل�سطر وهو البقاء، يف حني ازدادت و�سعية 
�سباب بئر العر�ص تاأزما وبات الفريق يتخبط 

يف املركز االأخري بر�سيد 6 نقاط.
ويف ذات ال�سياق، يوا�سل �سباب جيجل حتليقه 
نقطة  وبفارق  نقطة   17 بر�سيد  ال�سدارة  يف 
واحدة عن الو�سيف اوملبي جمانة الذي يحتل 
احتاد  ويليه  نقطة   16 بر�سيد  الثاين  املركز 
لتبقى  نقطة  بـ15  الثالث  املركز  يف  �سطيف 

املناف�سة قائمة بني ثالثي مقدمة الرتتيب.

ظن  ياقوت  عني  �سباب  ت�سكيلة  خيبت 
الوقت  ففي  جمــددا  وحمبيها  اأن�سارها 
اإحــداث  يتوقعون  الكثريون  كــان  الــذي 
من  االأ�ــســرار  باأخف  والــعــودة  املفاجاأة 
اأن  اإال  املحلي  االإحتــــاد  اأمـــام  احلــجــار 
عــادت  اأن  بعد  العك�ص  اأثــبــت  ــدان  ــي امل
الهزمية  وهي  االأر�ــص  الأ�سحاب  الكلمة 
يف  القلق  عالمات  من  الكثري  اأثــارت  التي 
املناف�ص  واأن  خ�سو�سا  الــنــادي  حميط 
حيث  املو�سم  هذا  جيدا  معامله  يجد  مل 
بخيبة  لــلــنــادي  الــعــام  املحيط  اأ�ــســيــب 
يراهن  كــان  الكثري  اأن  خا�سة  كــبــرية 

�سل�سلة  وموا�سلة  املفاجاأة  اإحــداث  على 
الــذي  الــوقــت  يف  االإيــجــابــيــة،  النتائج 
اأبدت بع�ص اجلهات تخّوفها من م�ستقبل 
اأمام  واالأبي�ص  االأزرق  اللونني  اأ�سحاب 
تــقــّدم جمــريــات الــنــ�ــســف الــثــاين من 
�سريع  فعل  رّد  اآليا  يفر�ص  ما  البطولة، 
اإىل عهد  والعودة جمددا  املوقف  الإنقاذ 
املطلب  تبدو  التي  االيجابية  النتائج 

االأ�سا�سي.
ـــاإن رزنــامــة الــفــريــق يف  ومــهــمــا يــكــن ف
مرحلة العودة فيها العديد من املوؤ�سرات 
والطاقم  امل�سريين  بــاإعــرتاف  امل�سجعة 

رفقاء  ميــّكــن  ذلـــك  اأن  خــا�ــســة  الــفــنــي 
ــن مــزاحــمــة بقية  ـــدول م الــ�ــســريــف ج
البقاء  �سمان  يف  تــاأمــل  التي  االأنــديــة 
�سريعا، حيث اأن اأ�سرة النادي تعّول كثريا 
املباريات  نقاط  يف  التفريط  عدم  على 
ال�سبتي"  "حمجوب  ملعب  يف  املربجمة 
على اخل�سو�ص بحكم اأنها �ستكون اإحدى 
ــوازاة  م الــفــارق  �ست�سنع  التي  العوامل 
فالفريق  االأخــرى  االأندية  ح�سيلة  مع 
اأمام  الديار  داخل  مرتني  على  �سيتتقبل 
هذا  كل  الــذرعــان  و�سباب  قاملة  ترجي 

�سيمكنه من حتقيق الهدف املن�سود.

اأكد املدرب العائد حكيم حرنان مبا�سرة 
اأن  العيد  �سلغوم  اأمل  نهاية مواجهة  بعد 
اإىل  ومنطقيا  م�ستحقا  كان  فريقه  فوز 
يقّدم  املناف�ص مل  اإن  وقال  اأبعد احلدود 
املردود الالزم و�سّرح يف هذا ال�ساأن"اأرى 
قبل  االأهمية  غاية  يف  فوزا  حققنا  اأننا 
مكننا  االإنت�سار  حتقيق  الأن  �سيء  كــل 
االإخفاقات  بعد  االإنتفا�سة  حتقيق  من 
ال�سابقة من جهة اأخرى اأظن اأن اإنت�سارنا 
على  �سيطرنا  فلقد  جــدا،  منطقيا  كــان 
معظم جمريات اللقاء وعرفنا كيف ن�سرّي 
وعموما  ل�ساحلنا  اأنهيناها  حتى  املقابلة 
يف  الطريقة  هذه  على  نوا�سل  اأن  يجب 
اللقاءات القادمة" اأما بخ�سو�ص جناحه 
للعار�سة  عودته  بعد  له  مباراة  اأول  يف 
قائال:  املدرب  اأ�ساف  للحراكتة  الفنية 
اأوؤكد لالعبني  واأنا  للفريق  "منذ عودتي 
النتائج االإيجابية،  على �سرورة حتقيق 
�سحيح اأين اإن�سحبت من قبل، لكني على 
اأنــه  واأعــلــم  نتائجه  بكل  تــامــة  درايـــة 
اجلــوالت  يف  اإيجابية  نتائج  يحقق  مل 
جدا  حمظوظ  اأين  اأظن  وعليه  املا�سية 
عودتي،  بعد  حتقيقالفوز  من  بتمكني 
يف  النتائج  من  املزيد  نحقق  اأن  اأمتنى 
اأ�سّر  اأزال  ال  الأين  الــقــادمــة  اجلـــوالت 
عدد  اأكــرب  جلب  اأن  ــد  واأوؤك موقفي  على 
لنا بتحقيق  ي�سمح  الذي  النقاط هو  من 
البقاء بكل اإرتياح اأما بخ�سو�ص املردود 
املواجهة،  خالل  الالعبون  قدمه  الــذي 
مــردودا  اأّدوا  العبيه  اأن  املتحدث  اأكــد 

اأن  "اأظن  ــّرح:  ــس � حيث  اأحــ�ــســن 
من  التخل�ص  من  متكنوا  العبي 
ال�سلبية،واأرى  النتائج  عقدة 
يف  ثقة  باأكرث  لعب  الفريق  اأن 

يتمتعون  كانوا  اأنهم  كما  النف�ص، 
بلياقة بدنية عالية �سمحت لهم 

بال�سمود حتى اآخر دقيقة 
دون  املقابلة  عمر  من 
دفاعية،ورغم  اأخطاء 
حــرنــان  الــتــقــنــي  اأن 
بــــــدا را�ـــســـيـــا عــن 
مــــــردود الــالعــبــني 

باملباريات  مقارنة 
اإال  ــابــقــة،  ــس ــ� ال

اأنهم  اأكـــد  ـــه  اأن
ـــــون  يـــــزال ال 
يرتكبون بع�ص 
االأخـــــــطـــــــاء 
�سيعمل  ــتــي  ال
اإ�سالحها  على 

ـــتـــقـــبـــال،  مـــ�ـــس
يف  ذلــك  مو�سحا 

قوله: “�سحيح اأن 
ب�سكل  لعب  الفريق 

لكن  بوقرانة  اأمــام  جيد 
ينتظرنا  يـــزال  ال  اأنـــه  اأرى 

لقد  امل�ستقبل،  يف  كبري  عمل 
التي  االأخــطــاء  بع�ص  اكت�سفت 

االأيــام  يف  ت�سحيحها  على  �ساأعمل 
القليلة القادمة".

لوفاق  التجارية  لل�سركة  الــعــام  املـــدر  هــدد 
�سطيف فهد حلفاية باالإن�سحاب من من�سبه بعد 
مباراة كاأ�ص الرابطة التي جمعت الوفاق �سهرة 
املتاعب  ب�سبب  وهذا  تلم�سان  وداد  اأمام  االأم�ص 
الناحية  من  الوفاق  منها  يعاين  التي  الكبرية 
فاإن  حلفاية  من  مقربة  م�سادر  وح�سب  املالية، 
االأزمة  مواجهة  يف  وحيدا  نف�سه  اأح�ص  املعني 
املالية التي يعاين منها الفريق مع �سرورة توفري 
احل�سول  تاأخر  ظل  يف  جيبه  من  امل�ساريف  كل 

على االإعانات العمومية اأو عقود التمويل.
ويدور احلديث يف املحيط املقرب من االإدارة اأن 
املدير العام لل�سركة حلفاية �سرف من اأالأمواله 
منذ  وهذا  �سنتيم  مليار   17 يقارب  ما  اخلا�سة 
جميئ جمل�ص االإدارة اجلديد، وهي قيمة مالية 
ق�سري،  ظرف  يف  اإ�ستهالكها  مت  للغاية  معتربة 

امل�ساريف  اأغلب  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب 
تكاليف  يف  تتمثل  الفارطة  بالفرتة  اخلا�سة 
امل�ساركة القارية حيث بلغت امل�ساريف نحو 11 
مليار �سنتيم واخلا�سة بال�سفريات عرب طائرات 
واإرتفع  االإقــامــة،  تكاليف  عــن  ف�سال  خا�سة 
نحو  اإىل  الوفاق  التي على عاتق  الديون  حجم 
20 مليار �سنتيم وهي قيمة مالية كبرية للغاية 
وجود  عــدم  ظــل  يف  ــرث  اأك لــالإرتــفــاع  ومر�سحة 
اإعانات من  اأو  بوادر للح�سول على عقود متويل 

طرف ال�سلطات العمومية.
اأ�سفر اإجتماع روؤ�ساء اأندية الرابطة املحرتفة 
االأوىل مع رئي�ص الفاف �سرف الدين عمارة على 
العديد من القرارات اخلا�سة بالوفاق حيث مت 
وجابو  زيتي  لبنة،  بن  اجلديد  الثالثي  تاأهيل 
بعد اإقتطاع حقوق البث التلفزي لت�سوية ديون 

الفاف  قــررت  اأخــر  جانب  من  املنازعات،  جلنة 
بقيمة  قــرو�ــص  االأوىل  الرابطة  اأنــديــة  منح 
ت�سل اإىل 02 مليار �سنتيم من حقوق البث وهي 
قيمة مالية مهمة للغاية خا�سة يف ظل االأزمة 
املالية التي يعاين منها الوفاق يف الوقت الراهن، 
م�ستحقات  ت�سوية  ق�سية  يف  الفاف  وتدخلت 
الــغــاين )فــريــق الــالعــب لوموتي(  نــادي وافــا 
من  دوالر  األــف   100 مبلغ  اإقتطاع  تقرر  حيث 
اأجل  من  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  الوفاق  ح�سة 
جانب  ومن  الغاين،  الفريق  م�ستحقات  ت�سوية 
اأخر فاإن الوفاق �سي�ستفيد من قيمة مالية ت�سل 
املتبقي  املبلغ  �سنتيم والتي متثل  2.5 مليار  اإىل 
الكاف  طرف  من  املمنوحة  املالية  اجلائزة  من 
من  املجموعات  دوري  اإىل  الو�سول  بعد  للوفاق 

مناف�سة كاأ�ص الكاف.

ك�ضف رئي�ص فريق جنم بوعقال ر�ضيد بن �لربعي عن موقفه فيما يخ�ص

 م�ضاألة بقاءه من رحيله خا�ضة بعد تد�ول �لعديد من �الأطر�ف الأخبار

توؤكد مغادرته وقال ر�ضيد بن �لربعي يف ت�ضريح لـ"�الأور��ص نيوز" :" �الأخبار

 �ملتد�ولة �لتي توؤكد رحيلي ومغادرة �لفريق وت�ضليم �لرئا�ضة لعز�لدين زعطوط 

�أخبار ال �أ�ضا�ص لها من �ل�ضحة �أنا باق على ر�أ�ص �لنجم وبع�ص �الأطر�ف �لتي ت�ضعى

 خللق �لبلبلة روجت هذه �الأقاويل".

و�أ�ضاف:" �ضحيح �لنجم يعاين من �ضائقة مالية و كاأي رئي�ص فريق يف �جلز�ئر لدي 

�حلق يف �الن�ضحاب لكن �ملوؤ�ضف �أن �لبع�ص حتدثو� عن بيعي للنادي مبليارين �ضنتيم 

لطرف معني وهذ� �أمر ال �أ�ضا�ص له من �ل�ضحة كما �نه من �ضرب �خليال".

ليختم:" �الآن �لفريق يف �لق�ضم �لثالث وله مقر وكذ� حافلتني من وهذ� 

نتيجة �أزيد من 20 �ضنة من �لعمل ومن غري �ملمكن �ن ن�ضلم ون�ضحي 

مبجهود�تنا بهذه �لب�ضاطة، ننا�ضد �ل�ضلطات �ملحلية بدعم 

�لفريق لتحقيق �لهدف �مل�ضطر هذ� �ملو�ضم باأريحية".

الفريق راأ�ش  على  باق  "اأنا 

 وكل ما هو متداول يف ال�ضارع 

الريا�ضي جمرد اإ�ضاعات"

اأمري.ج

ر�شيد بن الربعي: )رئي�س الفريق( 

عبد الهادي. ب
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اخلريرم�ضــــــــــــــان
نادي �ضناع اخلري يطلق مبادرات 

خريية متنوعة 

اإنتعا�س ن�ضاط مطاعم بيع ال�ضواء
 يف االأ�ضبوع االأخري من ال�ضهر الف�ضيل 

جامعة قاملة تنظم اإفطارا جماعيا على �ضرف 
الطلبة االأجانب بجامعة 8 ماي 1945 

خالل دعوات للحر�س على التدابري الوقائية من كورونا 

�ضتجوب خمتلف مناطق التجمعات عرب جميع بلديات الولية

اأبرزها اإفطار عابري ال�ضبيل وتوفري ك�ضوة العيد 

بعد ركود ملحوظ يف بداية ال�ضهر 

والتجار  املواطنني  لفائدة  وجهت  احلملة 
بهدف احلد من التبذير واال�ستهالك املبالغ 
خالل  اال�ستهالكية  املــــواد  ملختلف  فــيــه 
املنظمة  دعت  حيث  الف�سيل،  رم�سان  �سهر 
تر�سيد  اإىل  امل�ستهلك  حلماية  اجلزائرية 
ا�ستهالك املواد الغذائية وفق احلاجة فقط 
وجتنب االن�سياق وراء ال�سائعات الكاذبة مع 
التحلي بثقافة اال�ستهالك عن طريق تفادي 
ال�سلع واقتنائها دون  التهافت على تكدي�ص 
التح�سي�ص  اأهمية  عن  ف�سال  اإليها،  احلاجة 
يتفادي رمي اخلبز يف القمامة والتقليل من 
ا�ستهالك امللح وال�سكر واملواد الد�سمة ملا لها 

من اأ�سرار على �سحة امل�ستهلك.
املنظمة  اأع�ساء  و�سح  اأخـــرى،  جهة  مــن 
والعر�ص  النقل  ــري  ــداب وت احلــفــظ  طــرق 
ملختلف املواد الغذائية ال �سيما منها �سريعة 
التلف، كما اأكدوا على اأهمية احرتام معايري 
مت  وقــت  يف  الــالزمــني،  والنظافة  احلفظ 
توعوية  مطويات  عرب  املواطنني  حت�سي�ص 
الع�سوائي  واالقــتــنــاء  التبذير  بــتــفــادي 
اإليها، ناهيك عن  للم�ستلزمات دون احلاجة 
احلفاظ  على  باحلر�ص  الــدعــوات  جتديد 

انت�سار  لتفادي  الوقائية  الــتــدابــري  على 
اأثناء  خا�سة  االأو�ساط،  يف  كورونا  فريو�ص 
ارتــداء  اأهمية  مع  وال�سراء  البيع  عملية 

الكمامات.
�سوارع  من  العديد  ت�سهد  مت�سل،  �سياق  ويف 
باتنة انت�سارا وا�سعا للقمامة يف �سهر رم�سان 
من  الكيلوغرامات  ع�سرات  طياتها  يف  حتمل 

االأكل واخلبز الذي يبقى ا�ستهالكه متوا�سعا 
هذا  يف  واالأكـــالت  االأطــبــاق  لتنوع  بالنظر 
العائالت  من  بالعديد  يدفع  ما  وهو  ال�سهر 
اإىل رميه يف املزابل دون اأدنى حفظ له، وهو 
وحتى  اال�ستهالك  ثقافة  غياب  عن  ينم  ما 
احلفظ وانت�سار �سلوكات الرمي الع�سوائي يف 

هذا ال�سهر الف�سيل.

تعاين، عديد املدار�ص مبختلف واليات الوطن 
من م�سكل انت�سار ح�سرات القمل و�سط التالميذ 
حيث  احلــرارة،  درجات  انخفا�ص  مع  وخا�سة 
حتولت هذه الظاهرة خالل ال�سنوات االأخرية 
االأطفال  نف�سية  على  �سلبا  ــرت  اأث ــة  اأزم اإىل 
اإزعاج  يف  لت�سببها  �سواء  حد  على  واالأولــيــاء 
بانت�سارها  منها  التخل�ص  و�ــســعــوبــة  كــبــري 
اأكدته بع�ص االإح�ساءات  ب�سكل وا�سع وهو ما 

ال�سحية لعديد املوؤ�س�سات الرتبوية.
على  الوطن  واليات  عديد  من  تالميذ  اأولياء 
اهرا�ص،  و�سوق  وخن�سلة  باتنة  ب�سكرة  غرار 
نيوز"،  بـ"االأورا�ص  لهم  ات�سال  خالل  ــدوا  اأك

اأن م�سكل القمل اليوم حتول اإىل اأزمة خانقة 
التالميذ  و�ــســط  بــه  املــ�ــســابــني  لــكــرثة  نــظــرا 
من  الــعــدوى  لــعــودة  منه  التخل�ص  و�سعوبة 
جديد مع اختالط التالميذ داخل احلجرات، 
وهو االأمر الذي مل ت�سفع له تدابري اجلائحة 

من تباعد �سحي وغريها.
بيع  يف  امل�ستغلة  املوؤ�س�سات  اإحدى  اأكدت  كما 
وتو�سيل االأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، 
اأن الطلب على جهاز نزع القمل اجلديد قد زاد 
ب�سكل كبري جدا ومن خمتلف واليات الوطن، 
االأجهزة  هذه  ملثل  الكبرية  احلاجة  يوؤكد  ما 
االأمر  وكذلك  امل�سكل  من  للتخل�ص  واالأدوات 

على  الق�ساء  وحماليل  ل�سامبوهات  بالن�سبة 
ال�سيدليات،  يف  بيعها  يتم  التي  القمل  م�سكل 
ال�سيدليات بواليتي خن�سلة  اأكدت بع�ص  اأين 
وباتنة اأن الطلب عليها قد زاد كثريا وخا�سة 

خالل ال�سنوات االأخرية.
ــــدوا اأن  ـــة بــ�ــســكــرة، اأك ــن والي مــواطــنــون م
الوالية  بلديات  بعديد  تربوية  موؤ�س�سات 
بالقمل  ــص  ــا� اخل الــغــا�ــســول  بــتــقــدمي  تــقــوم 
للتالميذ بعد اكت�ساف حاالت عديدة للعدوى 
حتول  الـــذي  امل�سكل  ــو  وه احلــ�ــســرات،  بــهــذه 
ح�سبهم اإىل اأزمة نف�سية يعاين منها التالميذ 

واالأولياء على حد �سواء.

والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأطلقت، 
التح�سي�سية  القافلة  خن�سلة،  لوالية 
االأوىل �سد تف�سي فريو�ص كورونا وهذا 
قائمة… تزال  ما  )كورونا  �سعار  حتت 

الوطنية  اطار احلملة  يف  وذلك  فذكر( 
الإرتداء الكمامات، وبهدف التحذير من 
موجة ثالثة لهذا الفريو�ص والتي مت من 
املواطنني،  الكمامات على  خاللها توزيع 
بع�ص  تعقيم  مــع  واملعقمات  املطويات 
املحمل،  ببلدية  والف�ساءات  املــرافــق 
كاأول حمطة لهذه القافلة التي �ساركت 
على  والهيئات  امل�سالح  خمتلف  فيها 
املجموعة  خن�سلة،  ــة  والي ــن  اأم ــرار  غ
واحلماية  الوطني  للدرك  االقليمية 

التجارة  مديرية  اىل  اإ�سافة  املدنية 
االجتماعي  والن�ساط  البيئة  ومديرية 
ــــغــــابــــات واحلــــركــــة  وحمــــافــــظــــة ال
وغريها  اجلمعويةال�سبانيةوالريا�سية 

من اإطارات قطاع ال�سباب.
التح�سي�سية،اأ�سرف  التوعوية  القافلة 
بوزيدي  علي  الوالية  وايل  انطالقها  على 

من مقر الديوان، مدير ال�سباب والريا�سة 
القافلة  هــذه  اأن  طــواهــريــةاأكــد  العربي 
تعرف  الــتــي  املــنــاطــق  خمتلف  �ستجوب 
ــرية عــلــى غــــرار االأ�ـــســـواق  ــب جتــمــعــات ك
وامل�ساحات التجارية الكربى عرب خمتلف 
توزيع  اأجـــل  مــن  وهـــذا  الــواليــة  بلديات 
10 االف كمامة و1000 قارورة  اأزيد من 
مطويات  توزيع  اىل  اإ�سافة  املعقمات،  من 
املو�سوع حتتوي  حت�سي�سية توعوية حول 

ار�سادات ون�سائح.
التدابري  اإطــار  يف  العملية  هذه  وتدخل 
ال�سلطات  قبل  من  املتخذة  ـــراءات  واالإج
اإرتـــداء  باإلزامية  والقا�سية  املركزية 

الكمامات يف الف�ساءات العامة.

كــثــف نــــادي �ــســنــاع اخلــري 
اخلريية  اأن�سطته  بباتنة، 
خالل ال�سهر الف�سيل، وذلك 
تزامنا واإقرتاب عيد الفطر 
ل�سمان اإفطار عابري ال�سبيل 
والتقلي�ص من حوادث املرور 
قبل  ت�سجيلها  يكرث  الــتــي 

دقائق من موعد االإفطار.
االأول،  اأم�ص  النادي  وقــام 
اإفطار  وجــبــة   60 بــتــوزيــع 
م�ستعملو  مــنــهــا  ــاد  ــف ــت ــس اإ�
ــث حــر�ــص  ــي ـــركـــبـــات، ح امل
تــوفــري كامل  الــنــادي عــلــى 
الوجبات  لتاأمني  امل�ستلزمات 

ـــة مبــ�ــســاهــمــة  ـــروري ـــس ـــ� ال
�ساعدوا  الــذيــن  املح�سنني 
ــم يف  ــه ــات ــربع مـــن خــــالل ت
ال�سائمني،ويندرج  اإفــطــار 
�سمن  الـــــنـــــادي  ـــاط  ـــ�ـــس ن
ملنا�سبة  امل�سطر  الــربنــامــج 
جتند  اأيــن  ال�سهرالف�سيل، 
ــاوؤه مــنــذ حــلــول هذه  ــس ــ� اأع
وجبات  لتقدمي  املنا�سبة 
م�ساعدة  عــن  ف�سال  الئقة 
على  املــتــعــفــفــة  الــعــائــالت 
عن  بعيدا  حوائجها  ق�ساء 

النقائ�ص واالإحتياجات. 
اأعــلــن  ــــر،  اآخ �سعيد  عــلــى 

ــــري عرب  ــنــاع اخل ـــــادي �ــس ن
على  الــر�ــســمــيــة  �ــســفــحــتــه 
لزكاة  الفاي�سبوكاإ�ستقباله 
يف  امل�ساهمة  بهدف  الفطر 
العيد"  مبادرة"ك�سوة  جناح 
املعوزين،  لالأطفال  املوجهة 
هذا  اأهــمــيــة  اإىل  م�سريين 
االبت�سامة  لــر�ــســم  الــعــمــل 
ــاجــني  ــحــت عـــلـــى وجــــــوه امل
اأو�ساع  من  يعانونه  ملا  نظرا 
حتول  مــزريــة  اجتماعية 
للمالب�ص  اقــتــنــائــهــم  دون 
ومقا�سمتهم هذه الفرحة مع 

اأقرانهم. 

 08 جــــامــــعــــة  نــــظــــمــــت، 
ماي1945 بقاملة، باالإقامة 
هبا�ص  لــلــذكــور  اجلــامــعــيــة 
تظاهرة  ال�سريف،  اأحــمــد 
بــالــتــنــ�ــســيــق مع  ــة  ــي ــاف ــق ث
اخلــــدمــــات االجــتــمــاعــيــة 
اإفطار  يف  متثلت  اجلامعية 
الطلبة  �سرف  على  جماعي 
على  ــــرف  ــــس اأ� االأجـــــانـــــب 
التعليم  مــركــز  تــنــظــيــمــه 

املكثف للغات باجلامعة. 
هذا املركز يدّر�ص 07 لغات 
وح�سب  ــيــا،  حــال اأجــنــبــيــة 
القائمني على هذه التظاهرة 
جمع  هــو  منها  الــهــدف  فـــاإن 
لي�سارك  والثقافات،  اللغات 
ـــب  ـــان ــبــة االأج ــطــل فــيــهــا ال

واملنحدرين  قاملة  بجامعة 
خمتلفة،  جن�سية   16 مــن 
الطلبة  اىل  بــاالإ�ــســافــة 
قاملة،  بجامعة  اجلزائريني 

وبع�ص االأ�ساتذة. 
ــداف  ــددت عــدة اأه وقــد ح
ــتــظــاهــرة، متــثــلــت يف  مــن ال
اإقامة ن�ساطات غري �سيفية، 
والطلبة  االأ�ساتذة  وتالحم 
ثــقــافــيــة  تــــظــــاهــــرات  يف 
البيداغوجية  تــلــك  غـــري 
الفروقات  واإذابــة  املعتادة، 
الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة يف 
ــراز  واإب اجلامعية،  االأ�ــســرة 
والت�سامح  التعاي�ص  مظاهر 
احلنيف  اال�ــســالمــي  للدين 
امل�سلمني  ـــوة  دع خـــالل  مــن 

مائدة  اإىل  امل�سلمني  ــري  وغ
مبختلف  والتعريف  واحدة، 
الثقافات املوجودة باجلامعة 
الطلبة  مداخالت  خالل  من 
ــدول االأخــرى غري  ال ممثلي 
مبزايا  والتعريف  اجلزائر، 
والعادات  الف�سيل،  ال�سهر 
املـــوجـــودة بكل  والــتــقــالــيــد 
مقاطع  خــــالل  ـــن  م دولـــــة 
ح�سرها  الـــتـــي  ــو  ــدي ــي ــف ال
الــطــلــبــة لــهــذا الــنــ�ــســاط، 
وتــعــزيــز روابـــــط االأخــــوة 
ــة بــني االأ�ــســرة  ــداق ــس ــ� وال
ــة ،  ــب ــل ـــن )ط ــة م ــي ــع ــام اجل
اأ�ساتذة، اإدارة...( من جهة، 
جهة  من  االأجانب  والطلبة 

اأخرى.

ــــــرف، نـــ�ـــســـاط املــطــاعــم  ع
ــواء  ــ�ــس ال بــيــع  املــخــتــ�ــســة يف 
واليــة  مــنــاطــق  خمتلف  عــرب 
�سطيف،اإنتعا�سا ملحوظا خالل 
مع  خ�سو�سا  الفارطة  ــام  االأي
ـــري من  دخـــول االأ�ــســبــوع االأخ
باتت  حيث  الف�سيل،  ال�سهر 
املطاعم التي تفتح اأبوابها بعد 
مف�سلة  وجهة  الرتاويح  �سالة 
والعائالت  ال�سباب  من  للكثري 
ال�سواء  تناول وجبة  اأجل  من 

يف اآخر ال�سهرة.
ــــود مــلــحــوظ منذ  ــد رك ــع وب
فقد  الف�سيل،  ال�سهر  بداية 
عاد ن�ساط هذه املطاعم ب�سكل 
احلجر  اإقـــرار  ــم  رغ ملحوظ 
الوالية  على  اجلزئي  ال�سحي 
ب�سبب  الليل  منت�سف  بداية 
الظروف الوبائية، ففي بلدية 
عني وملان يف اجلهة اجلنوبية 
بكرثة  واملعروفة  الوالية  من 
ــداد  اإع يف  املخت�سة  املطاعم 
باتت  احلركية  ــاإن  ف ال�سواء 
الفارطة  ــام  االأي خالل  كبرية 
ــل االإقـــبـــال الــكــبــري من  يف ظ
ــالت خــا�ــســة يف  ــائ ــع طـــرف ال

ظروف  اأو  ال�سواء  نوعية  ظل 
االإقبال  اأن  علما  االإ�ستقبال، 
يقت�سر  ال  املطاعم  هــذه  على 
بل  فقط  املنطقة  �سكان  على 
املجاورة  املناطق  اإىل  يتعداه 
اإكت�سبتها  التي  ال�سهرة  يف ظل 

هذه املحالت.
وال تختلف ال�سورة يف مدينة 
حيث  الــواليــة،  �سرق  العلمة 
معتربا  اإقباال  املطاعم  تعرف 
�سالة  تلي  الــتــي  الــفــرتة  ويف 
ــول عـــدد من  ــق ـــرتاويـــح، وي ال
اأ�سحابها اأنهم تعودوا على هذا 
الن�ساط منذ �سنوات للح�سول 

على مداخيل مالية، وموؤكدين 
على  االإقــبــال  اأن  على  اأي�سا 
"ال�سواء" يبقى مقبوال  تناول 

للغاية.
اللحوم  اأ�سعار  اإرتــفــاع  ورغــم 
احلمراء والبي�ساء هذه ال�سنة 
العديد  اأن  اإال  ملحوظ،  ب�سكل 
من اأ�سحاب املطاعم رف�سوا رفع 
اأجل  "ال�سواء" وهذا من  اأ�سعار 
ن�ساطهم خا�سة  املحافظة على 
خالل  املطاعم  هذه  ن�ساط  اأن 
ال�سهر الف�سيل يقت�سر على بيع 
مادة ال�سواء اأو الدجاج فقط. 

حملة حت�ضي�ضية وا�ضعة للحد من تبذير 
االأكل يف رم�ضان 

"القمل" يغزو 

املدار�س ويت�ضبب 

يف اأزمة نف�ضية 

للتالميذ واالأولياء

قطاع ال�ضباب والريا�ضة يطلق قافلة حت�ضي�ضية 
م�ضرتكة �ضد فريو�س كورونا 

جمتمعرمضان كريمالأحد  27 برير 2971/ 09  ماي  2021 املوافق لـ 27  رم�ضان 131442
نظم، نهاية �الأ�ضبوع �ملا�ضي �ملكتب �لوالئي للمنظمة �جلز�ئرية حلماية �مل�ضتهلك بباتنة وبالتن�ضيق مع �مل�ضالح �الأمنية، حملة حت�ضي�ضية توعوية 
و��ضعة م�ضت و�ضط مدينة باتنة للدعوة �إىل تفادي تبذير �الأكل و�القت�ضاد يف �النفاق و�لتح�ضري و�لتحلي بثقافة �ال�ضتهالك �لتي تبقى �لغائب �الأكرب 

خالل �ضهر رم�ضان �لف�ضيل بعد �ملمار�ضات و�لت�ضرفات �لالم�ضوؤولة من خالل رمي �لطعام مبا فيه �خلبز يف �ملز�بل.

معاوية. �ص

و�ضط حرية وا�ضتغراب لدى الأ�ضرة الرتبوية 



رقية. ل

رقية. ل معاوية .�ص

النحام"  "املراأة  لوحة  الت�سكيلية  الفنانة  تقدم 
اأرادت  حيث  �ــســم،   60/80 مبقا�ص  جـــاءت  الــتــي 
من  احلياة  و  للحب  رمــزا  تكون  اأن  رمي�ساء  الفنانة 
اإىل  اإ�سافة  والن�سج  الهيمنة  اأخرى  جهة  ومن  جهة 
تتميز  الطبيعي،  واجلمال  احلياة  وع�سق  االإح�سا�ص 
تفاعل  يف  وان�سجامها  ـــوان  االأل ب�سفافية  اللوحة 
حمكم بينما ينفجر داخلها بطاقة تعبريية، وكذلك 
هنالك  تكون  حتى  الر�سم  خطوط  من  العديد  بروز 
عامل  اإىل  الولوج  بغاية  امل�ساعر  ال�ستح�سار  حركة 
اأو حواجز عرب  قيود  بدون  فيه اخليال  اآخر يحاور 
الت�سكيلي  الف�ساء  بــني  متــزج  ايحائية  مالم�سات 

والت�سخي�ص
متاأمال  عا�سقة  اللوحة  لهذه  امل�ساهد  في�سبح 

وقارئا مت�سائال عما يعنيه الت�سكيل.

لوحة "املراأة النحام" 
للفنانة الت�ضكيلية 
زنتوت" "رمي�ضاء 

مزاد الفن

مدير الثقافة "عمر كبور" ي�ضدر كتابني حول 
ب�ضكرة" مبنطقة  االأثرية  والواقع  "املعامل 

�لكلمات  �لــنــ�ــضــر  د�ر  عــن  ــدر  ــض �  
ملدير  جــديــديــن  مــوؤلــفــني  بباتنة، 
عمر  �ل�ضيد  باتنة  لوالية  �لثقافة 
كــبــور، حــيــث تــدعــمــت �لــدر��ــضــات 
ب�ضكرة  منطقة  ــول  ح و�الأبـــحـــاث 

بهاذين �ملوؤلفني.
وخالل ت�ضريحه ليومية "�الأور��ص 
عمر  �لثقافة  مــديــر  قــال  نيوز"، 
"باالإ�ضافة  �ال�ضد�رين:  عن  كبور 
�ملا�ضية  �ل�ضنة  �الأول  �إ�ضد�ري  �إىل 

�لــقــدمي  "�ملجتمع  عـــنـــو�ن  حتـــت 
مبــنــطــقــة �لـــقـــنـــطـــرة مــــن خـــالل 
خالل  �الأثرية  و�ملخلفات  �لكتابات 
�الأول  �لقرن  بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة 
و�لثالث �مليالديني"، ها قد تدعمت 
حول  �الأثرية  و�الأبحاث  �لدر��ضات 
�ملنطقة ب�ضدور موؤلفني �إثنني جدد، 
�الأول يحمل عنو�ن "�ملعامل و�ملو�قع 
بوالية  �لقنطرة  مبنطقة  �الأثرية 
و  �لقدمي"،  �لع�ضر  خــالل  ب�ضكرة 

�الأثرية  �ملو�قع  و  "�ملعامل  �لثاين 
�لع�ضر  ــالل  خ �لقنطرة  مبنطقة 

�لو�ضيط".
هــذه  �أن  �ملــتــحــدث  ذ�ت  ـــاف  و�أ�ـــض
�الإ�ضد�ر�ت �جلديدة موجهة لطالب 

�جلامعات، وكذلك لعامة �جلمهور.
�هتمامه  �أن  كــبــور  عــمــر  و�أو�ـــضـــح 
�لقنطرة  عــامــة   ب�ضكرة  مبنطقة 
 ،2005 �ضنة  �إىل  يرجع  خ�ضو�ضا 
�لتاريخ وكل جمهود�ته  و منذ ذلك 

على  مركزة  �الكادميية  �لبحثية 
هذه �ملنطقة ملا لها من �أهمية �أثرية 
علمية تاريخية من جهة، ومن جهة 
�لكولونيالية  �ملدر�ضة  �أن  �أخـــرى 
فهي  قدميا،  وبرت�ثها  بها  تهتم  مل 

عذر�ء ت�ضتحق �لبحث و�لتنقيب.

رفوف  �لأور��س

خن�سلة: املقهى الثقايف "ثافوكت" ي�ست�سيف 
كوكبة من الوجوه االعالمية واالأدبية

�حت�ضنت د�ر �لثقافة علي �ضو�يعي بعا�ضمة 
�لثقايف  �ملقهى  فعاليات  خن�ضلة  �لــواليــة 
ثــافــوكــث  مــد�خــلــة لــلــدكــتــور و�العــالمــي 
�ل�ضناعة  حــــول  بور�بحة"   ــــو�ز  ف  "
وهــذ�  ــر  ــز�ئ �جل يف  �ل�ضينيماتوغر�فية 
و�ضيفة  �لوالية  من  ثقافية  وجوه  بح�ضور 
والية  من  �ملالك  عبد  هديل  �ملقهى  �ضرف 
على  مد�خلته  يف  �لدكتور  �أكد  حيث  تب�ضة 
�أجل  من  �حلقيقية  �الر�دة  توفر  �ضرورة 
�ٱلز�مية  جانب  �ىل  �لقطاع  بهذ�  �لنهو�ص 
من  �ل�ضينما  جمال  يف  �ملتخ�ض�ص  �لتكوين 
و�لتخ�ض�ضات  �ملعاهد  و  �ملر�كز  فتح  خالل 
يف �جلامعات ح�ضب �الحتياجات �حلقيقية 
للبالد يف هذ� �ملجال وفتح �ملجال و��ضعة �أمام 
جتربة  لها  �لتي  �لدول  مع  �خلرب�ت  تبادل 
�ل�ضينيماتوغر�فية  �ل�ضناعة  جمــال  يف 
وخا�ضة  �مل�ضرح  ت�ضجيع  �إىل  باالإ�ضافة 
�الأ�ضا�ضي  �لر�فد  باعتباره  �ملدر�ضي  �مل�ضرح 

للمثلني �ل�ضباب.

ويف �ضياق �خر �حت�ضن �لبيت �لتقليدي لد�ر 
�لثقافة جل�ضة تر�ثية لالأطفال من تقدمي 
در�ضاف  جمعية  رئي�ضة  �ضكورة  �ل�ضيدة 
الإحياء �لعاد�ت و�لتقاليد و�لرت�ث �ل�ضاوي  
من  ق�ضرية  بق�ضة  �الأطــفــال  حظي  حيث 

�لرت�ث �ل�ضعبي للمنطقة.
�لثقافة  د�ر  �حت�ضنت  مربجما  كــان  وكما 
�ضو�يعي حفال فنيا متنوعا من تنظيم  علي 
�لثقايف  لــال�ــضــعــاع  ــة  ــري ــز�ئ �جل ــة  ــوكــال �ل
بالتن�ضيق مع قطاع �لثقافة لوالية خن�ضلة 
مب�ضاركة كل من �لفنان �لكبري عبا�ص ريغي 
ريان،  �ضامي  و�لفنان  دخلة  ملبارك  و�لفنان 
و�ضط ح�ضور جمهور متميز �لذين ��ضتمتعو� 

كثري� بالعرو�ص �ملقدمة.

�سطيف :االإعالن عن الفائزين يف الطبعة 
االأوىل من م�سابقة فار�س القوايف

نظمت �ملديرية �لفرعية لالأن�ضطة �لعلمية 
�ضطيف  بجامعة  و�لريا�ضية  و�لثقافية 
�لفائزين  على  �جلو�ئز  توزيع  حفل   02
ن�ص  نبوءة  م�ضابقة  من  �الأوىل  �لطبعة  يف 
من  �ملنظمة  �لقو�يف"  "فار�ص  عنو�ن  حتت 
تخ�ضي�ص  ومت  �الأدبـــي،  �لقلم  نــادي  طــرف 
هذه �لطبعة الختيار �أح�ضن �الأ�ضعار يف مدح 

مع  تز�منا  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول 
�ضهر رم�ضان �لكرمي.

�لطبعة  ــذه  ه يف  �الأوىل  �ملرتبة  وعـــادت 
عادت  حــني  يف  موفق  جعفر  �لطالب  �إىل 
�لدين  جمال  �لطالب  �إىل  �لثانية  �ملرتبة 
يف  �ضنايف  ــر�د  م �لطالب  وحــل  ــدي،  ــو�ح �ل
�ملرتبة �لثالثة، وعلى هام�ص حفل �لتكرمي 
�لعلوم �الجتماعية مت تنظيم  كلية  مبدرج 
�إلقاء�ت �ضعرية ف�ضال  �أخرى منها  ن�ضاطات 
وو�ضالت  �لفوتوغر�فية  لل�ضور  معر�ص  عن 
بالتوقيع  بيع  جل�ضات  عن  ناهيك  �إن�ضادية 

بح�ضور كبري للطلبة. 
ويف �ضياق ذي �ضلة بالتظاهر�ت �ملنظمة يف 
�الإعالن  مع  �أي�ضا  �ملوعد  كان  فقد  �جلامعة 
يف  �الأوىل  �لثالثة  باملر�تب  �لفائزين  عن 
�لثورية  �الأغنية  يف  �أد�ء  �أح�ضن  م�ضابقة 
و�ملنظم من طرف نادي �ل�ضالم �لتابع لكلية 
�لطالب  وحاز  �ل�ضيا�ضية،  و�لعلوم  �حلقوق 
وحل  �الأوىل،  �ملــرتــبــة  على  ـــوؤ�د  ف نا�ضل 
حني  يف  �لثانية،  �ملرتبة  يف  �أميــن  �ضباطة 
بوحجار  للطالبة  �لثالثة  �ملرتبة  عــادت 
يف  تندرج  �لتظاهرة  هذه  �أن  علما  �ضفية، 
جمازر  بذكرى  �خلا�ضة  �الإحتفاالت  �إطــار 
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يف البداية من هو اأعمر اأخريب؟
�أعمر �أخريب �بن عقدين من �لعمر ق�ضيتها 
�خرتت  جامعي  طالب  �ضطيف،  مدينة  يف 
كلية �لعلوم �الإن�ضانية على �أمل دخول عامل 
حافة، هاٍو و�ضغوف بهذ� �مليد�ن،  �الإعالم و�ل�ضّ
�ضانع حمتوى على مو�قع �لتو��ضل باأنو�عها، 
بني ن�ضر توعية عن طريق فيديوهات الأمزج 
بني �ملكتوب و�مل�ضموع و�ل�ضورة �حل�ضنة، �ألقى 
ل�ضوتي  ��ضتح�ضانا  و�الأ�ضدقاء  �جلمهور  من 
لتطويره  �أ�ضعى  باملوهبة،  و�ضفوه  �لـــذي 

و�الحتكاك باأهل �الخت�ضا�ص.

عرب  ون�سره  حمتوى  اإنتاج  يف  بداياتك  عن  حدثنا 
ردود  كانت  وكيف  االجتماعي؟  التوا�سل  مواقع 

متابعيك؟
تتمحور  كــانــت  حمــتــوى  كــ�ــضــانــع  بــد�يــتــي 
مرور  بعد  لكن  �ل�ضيا�ضية   �ملو��ضيع  حــول 
�لذي  �ملجال  هو  لي�ص  هذ�  �أن  �أيقنت  �لوقت 
وهو  �أال  �أخـــر  ــرى  جم فــاتــخــذت  ينا�ضبني 
وكذ�  و�لثقافية  �لتوعوية  �لفيديوهات 
بتقليد  فيها  �أقــوم  �لتي  �لفيديوهات  بع�ص 
عدة �ضخ�ضيات باأ�ضو�ت خمتلفة �إ�ضافة �ىل 
متابعي  كان  وقد  للكتاب،  �ل�ضوتي  �الإلقاء 
على مو�قع �لتو��ضل �الإجتماعي يدعمونني 
�لدعم  �أتلقى  مــا  ود�ئــمــا  خطو�تي  كــل  يف 

�ملعنوي من تعليقاتهم �لتحفيزية.

�مل�ضاهدين  ت�ضد  مــوهــوب  حمــتــوى  ك�ضانع 
قدمته  �لذي  ما  موهبتك،  وبر�عة  ب�ضوتك 
�ملو��ضيع  �أهـــم  ومــاهــي  �لتجربة  ــذه  ه لــك 
ــي حتــــاول متــريــرهــا عرب  ــت ــل �ل ــائ ــض ــر� و�ل

�أعمالك؟
هاته  يف  خ�ضتها  �لــتــي  �لتجربة  ــذه  ه �ن 
نظرتي  تغيري  يف  كبري  دور  لها  كانت  �ملو�قع 
باأن  تفاوؤل،  �أكرث  وجعلتني  �خلارجي  للعامل 
�لعزمية  من  وبقليل  قلوبنا  يف  يكمن  �خلري 
ميكننا حتقيق �لكثري من �الإجناز�ت، حتى �أن 
�أقوم  �لتي  للفيديوهات  �ملتو��ضلة  مد�ومتي 
فيها باالإلقاء �ل�ضوتي للكتاب جعلتني �أح�ص 
�أ�ضبحت  حقيقة  نف�ضه  �لكاتب  مب�ضاعر 
و�أبكي  ن�ضه  يف  �لكاتب  يبت�ضم  حني  �أبت�ضم 
�أن  فقبل  و�أحــب،  �أ�ضرخ،  ــاأمل،  �أت يبكي  حني 
به  �أ�ضعر  �أن  �أحـــاول  ن�ص  �أي  باإلقاء  ــوم  �أق
يف  �أحــوم  وبعدها  كاتبه  نف�ضية  و�أحت�ض�ص 

طياته.

هل  والرتتيل،  باالن�ساد  اهتمامك  عن  مــاذا 
القراء  كبار  اأ�سوات  تقليد  اإىل  ذلك  اأمر  دفعك 

واملن�سدين؟
فيما يخ�ص �لرتتيل و�الإن�ضاد فد�ئما ما �أميل 
�لقول  وميكنني  �لهادئة  و�ملقامات  لالأ�ضو�ت 
�إعجابي  �أن جميع �لقر�ء و�ملن�ضدين ينالون 
غري �أين مهتم كثري� باأولئك �لذين يعتمدون 

على مقام �حلجاز.

 انتاج حمتوى، �سمح لك بخلق �سهرة وطنية وحتى 

الإجــراء  عرو�س  ذلــك  ب�سبب  تلقيت  هل  عاملية، 
للرتويج  جتارية  ماركات  اأو  عالمات  مع  �سراكة 

ملنتجاتهم؟
�لو�ضول  من  �ملحتوى  �ضناعة  مكنتني  لقد 
للكثري من �الأ�ضخا�ص يف جميع �أقطار �لوطن 
�لعربي، �أما بخ�ضو�ص �ل�ضر�كة مع  عالمات 
�لالزمة  �ملعد�ت  �أملك  ال  زلــت  فال  جتارية 
�لهاتف  ��ضتخد�م  على  ينح�ضر  عملي  لذلك 

�ملحمول.

من خالل جتربتك ال�سخ�سية يف اإنتاج حمتوى، هل 
ترى يف املوؤثر احلقيقي من يحظى باآالف املتابعات 

ام من ينجح يف التغيري والتاأثري؟
كل  فــاإن  كالهما  هو  �حلقيقي  �ملوؤثر  ر�أي  يف 
ولكن  �خلا�ضة  �إمتياز�ته  له  منهما  و�حــد 
�لذين  �ملــحــتــوى  �ضناع  مــن  �لــعــديــد  هــنــاك 
وفقو� يف �حل�ضول على متابعات كثرية وكما 
تغري�ت  �إحد�ث  يف  �الأمر  ذلك  �إ�ضتغلو�  �أنهم 
وتطور�ت �إيجابية تركت �أثر كبري يف قلوب 

�لعديد من �الأ�ضخا�ص.

فيما تتمثل م�ساريعك امل�ستقبلية؟
�مل�ضتقبلية  طــمــوحــاتــي  عــن  حتــدثــنــا  �ذ� 
باإذن  لكن  قليال  بعيدة  �ضتكون  �أكيد  فاإنها 
�أن  ـــد  �أري الأين  حتقيقها،  يف  �ــضــاأجنــح  �هلل 
ــب يف  �أغــر�ــص بـــو�در �الأمـــل و�لــتــفــاوؤل و�حل
عزميتهم  فــقــدو�  �لــذيــن  مــن  �لعديد  قلوب 
وهــذ�  �لــدنــيــا  م�ضاعب  �أمـــام  و��ضت�ضلمو� 
عند  كثري�  �أ�ضمعها  �لتي  باجلملة  يذكرين 

�الأ�ضخا�ص �لذين يتابعونني، " �ضوتك يريح 
�أنتظر حتقيقها  �أمنية  �ن هناك  "، ثم  قلبي 
منذ مدة طويلة �ال وهي �الإلتحاق باحلماية 
من  قريبا  �أكون  �أن  د�ئما  �أريد  الأين  �ملدنية 
م�ضاعبهم  مو�جهة  يف  و�أ�ضاعدهم  �لنا�ص 

وم�ضاكلهم.

ال�شهر  اأي��ام  من  تبقى  ما  تق�شي  كيف 
الف�شيل؟

متنوعة  �لف�ضيل  �ل�ضهر  هــذ�  يف  يومياتي 
باالأعمال  كثري�  من�ضغال  �أكـــون  مــا  فغالبا 
�جلمعوية من تنظيم �الإفطار وتوزيع قفف 
يف  بامل�ضلني  و�الهتمام  �لعيد  وك�ضوة  رم�ضان 
وجل،  عز  �هلل  من  بتوفيق  و�أكيد   �مل�ضاجد 
مكان  و�لغابات  �جلبال  من  �أتخذ  و�أحيانا 
خيالية  �أجــو�ء  يف  �لر�حة  من  ق�ضط  لنيل 

و�إفطار جماعي ر�ئع.

�سطع جنمه يف مواقع التوا�سل االإجتماعي، كاأحد ال�سباب املوؤثرين و�سانعي املحتوى، فح�سوره املميز و�سوته ال�سجي، واإح�سا�سه بعمق الكلمات وروعتها مكنوه من جذب 
االإنتباه  والتفاعل مع ما ين�سره من اأعمال جميلة بلم�سة اإبداعية، ومنذ ولوجه اإىل العامل الرقمي وهو يحقق م�ستوى هائل من التفاعل واالإعجاب واملتابعة، وحتى م�ساركة 

حمتوياته املمتعة واملفيدة التي اأجمع م�ساهدوها على اأن يخت�سروها يف كلمة "�سوتك يريح قلبي"،  متعدد املواهب ما بني �سناعة حمتوى فعال واالإلقاء ال�سوتي  اإىل االإن�ساد، 
والرتتيل وحتى الت�سوير الفوتوغرايف، يطل علينا  املوهوب اأعمر اأخريب يف رم�سان يجمعنا عرب �سفحات االأورا�س نيوز ليك�سف لنا جوانب من حياته الفنية.

حمتوى اأخريب" �شانع  "اأعمر 
 الذي جمع بني االلقاء ال�شوتي واالإن�شاد بلم�شة فنية 

حو�ر: حفيظة بوقفة

رم�ضان 
   يجمعنا

بورنان" م�ضوؤول  "اأ�ضامة 
م�ضلحة الفنون وباالآداب 
مبديرية الثقافة/ باتنة

ــي ولــيــد  ــن ــف ــق ال ــل ــق ال ــن  ــك مل ي
ن�سجت  مــرحــلــة  اإنـــهـــا  الــلــحــظــة، 
الفال�سفة  اهتمام  على  وا�ستحوذت 
املا�سية،  القرون  خــالل  واملفكرين 
خالل  املربك  ح�سورها  بعد  ات�ساعا  اكــرث  واأ�سبحت 
والرقمنة  احلا�سلة  الكبرية  التكنلوجية  التطورات 
التي ق�ست باحرتافية على احل�ص ال�سعوري وا�ستبدلته 
بتعابري فنية اأخرى قامت على ال�سورة واأهملت امل�سمون 
والذي  الفني  للموت  حمققة  حتمية  كنهاية  والفكرة، 
ق�سى  اأو  مات  قد  الفن  "اإن  "هيجل" بقوله:  عنها  عرب 

نحبه ل�سالح الفكرة اأو الروؤية النقية".
جعلت  واالأحا�سي�ص،  امل�ساعر  دائــرة  من  التحرر  اإن 
فيها  اآلية ميكانيكية يقوم  الفن ينقب�ص وي�سبح جمرد 
املمثل بتج�سيد الدور دون ابراز تلك امل�ساعر احلقيقة 
بتقم�سه  اجلوهري  �سعوره  داخــل  والكامنة  الدفينة 
"روحي"  رابط  هنالك  يعد  فلم  الــدور،  لذلك  احلقيقي 
يقوم  اأنه  �سوى  بالدور،  املمثل  جتمع  ثانية  �سخ�سية  اأو 
منه  طلب  املخرج  اأن  اأو  معينا،  راتبا  يتقا�سى  الأنه  به 
جت�سيد دور لي�ص من ا�ستطاعته الفنية تقدميه، هكذا 
يبداأ املوت الفني ويندرج نحو الرداءة مب�ساهد ال تثري 
املتلقي وال تعطي له متعة جمالية، بل وممار�سة القمع 
لالإبداع الفني، فمن املخيب اأن جتد البع�ص يعلق بقوله: 
"املمثل ال يقدم دوره، اإنه يعلم بتاتا اأنه يقوم بالتمثيل، 
اح�سا�ص  لديه  لي�ص  لذلك  ميوت،  اأو  يقتل  لن  اأنه  يعلم 
عميق بالتجربة احلقيقة الواقعية، لذلك ال يوؤثر فينا 

باإح�سا�ص �سادق للتاأثر بال�سخ�سية واأحداثها".
ال�سحري  العاطفي  وجهه  يفقد  اأ�سبح  الفني  العمل 
املفرغة  احللقة  اإنها  بنجامني"،  "والرت  تعبري  حد  على 
الن�ص  فيها  يفقد  حلظة  بامللل،  وال�سعور  التكرار  من 
ويتعرى من جوهره، ويفقد فيها االداء اح�سا�سه وعمقه 
واأهميته  املعنى،  وحيوية  اخليال  واثــراء  العاطفي، 

 رقية حلمرور�سالته...اإنها اأزمة الفن اخلانقة.
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جمعها: معاوية. �ص/ عبد �لهادي. ب

م�سحراتي...ثقايف

�ل�ضاعة  على  �أقـــوم  رمــ�ــضــان  يف 
7.30 �ضباحا �أذهب ملكان �لعمل، 
�أ�ضل على �ل�ضاعة 8.25 باملكتب 
�أول مــا �أقـــوم بــه هــو قـــر�ءة ما 
الأبد�أ  �لكرمي،  �لقر�آن  من  تي�ضر 
و�أحب  كثري�  �أحبه  و�لذي  عملي 
�إتــقــانــه جـــد�، وكــمــا تــعــريف �أن 
�أي  يف  �لثقايف  �مليد�ن  يف  �لعامل 
وعملي  �الأ�ــضــغــال  تــكــون  حلظة 
متو��ضل مع كل �لز�ئرين مل�ضلحة 
�ملقام  هذ�  ومن  و�الآد�ب  �لفنون 
�لوالية  مثقفي  كل  �أحيي  فــاإين 
�أي  يف  لهم  مفتوحة  ــا  ــن و�أبــو�ب
�ل�ضاعة  حلد  هلل  و�حلمد  وقــت 
�أتعامل  وكاأنني  �لكل  مع  �أتعامل 

مع �ضخ�ضي يف ميد�ن �لعمل.

�لغري  وم�ضاعدة  �الحرت�م  �أحب   
�أمار�ص  حني  يف  �مليادين،  كل  يف 
يف  �لريا�ضية  �حلــركــات  بع�ص 
�ملنزل �أما يف �ضهر�ت فاجللو�ص مع 
�الأ�ضدقاء يف �أماكن هادئة فيكون 
�أما  و�ال�ضرتخاء  للر�حة  مفيد� 
قبل �لنوم كما جرت �لعادة فاإين 
�أقوم بقر�ءة �أذكاري كما تعودت 
�الأخــري  ويف  �ــضــغــري�،  كنت  منذ 
�أمتنى �ضوما مقبوال وذنبا مغفور� 
لكل  ــة  ــارك ــب �مل ـــــام  �الأي هـــذه  يف 
�هلل  و�أدعــو  و�الأ�ضدقاء  �لعائلة 
و�لدي  يرحم  �أن  �لقدير  �لعلي 
وي�ضكنهم  �مل�ضلمني  موتى  وجميع 
و�ل�ضاحلني  �ل�ضهد�ء  مع  �جلنة 

وح�ضن �أولئك رفيقا.
م�ضرحي  �ضرنني" ظهور  بن  "اإدري�س 

و�ضينمائي مميز يف رم�ضان

ــي و�لــتــلــفــزيــوين يف و�لــ�ــضــيــنــمــائــي عـــن جــديــده يك�ضف �لفنان و�ملخرج �مل�ضرحي  ــن ــف �لذي �ل �ملمثل  رم�ضان،  عديد �ضهر  يف  وجــال  و�ضال  �لطويلة،  مثل  �ل�ضينمائية  الفت �الأفالم  ب�ضكل  برز  �أن  بعد  لينتقل خا�ضة  �مل�ضرح  مــيــد�ن  يف  �ضهر بعدها �إىل �ل�ضينما و�لتلفزيون، حيث �أ�ضار ومميز  يف  م�ضرحي  و�آخــر  �ضينمائي  "بوقاطو" لعملني  بعنو�ن  �الأول  �لعمل  و�ن، رم�ضان،  �جلز�ئرية  قناة  على  يعر�ص  بعنو�ن �لــذي  م�ضرحي  فهو  �لــثــاين  �لعمل  �أمــا 

من  �لثانية"  ــر�أة  �مل �لعلمة "م�ضرحية  �جلهوي  �مل�ضرح  عديد �إنتاج  يف  عر�ضه  مت  ـــــات عـــلـــى غــــر�ر حيث  ـــــوالي باتنة �ل خن�ضلة  جولة �جلـــز�ئـــر  �عتربه  حيث  �مل�ضارح �جللفة،  يف  ت�ضول  مميزة  فنية 
بن �جلهوية يف �ضتى �لواليات. ــ�ــص  �إدري و�ملــخــرج  �لفنان  يفوت  ومل  �جلز�ئري   �ل�ضعب  لتهئنة  �لفر�ضة  �إعجاب ب�ضهر رم�ضان وقدوم عيد �لفطر متمنيا �أن �ضرنني  و�ل�ضينمائي  �مل�ضرحي  عمله  ينال 

ح�ضام �لدين. ق�جلمهور و�ملتابعني.



غمدانيات
عن  رم�ضان..منقول  رم�ضان  كان  زمان..كي  �أيام  على  �هلل  ـ 
�ضيخ بلغ �لثمانني..يف �عتقادكم هل حتول رم�ضان �إىل �ضو�ل 

و�حنا ما حلقنا�ص خلرب؟!.
يل  قالت  �ضاعة   21 ي�ضومو�  �ل�ضويد  يف  لها  قلت  جّد�تي  ـ 

ي�ضتاهلو� "�لكفار"؟!.
ـ بع�ص �لنا�ص تكرث �لو�ضوء يف �ضهر 

قبل.. عادتهم  غري  على  رم�ضان 
وِلُكلِّ يعقوب حاجته؟!.

�الإفــطــار.. قبل  �جلائع  يف  فكر  ـ 
ــو �نــتــظــرت حــتــى تفطر  الأنـــك ل
ف�ضتقتنع �أن �جلوع تاج فوق روؤو�ص 

�ملحتاجني؟!.

در�س تطبيقي
�ضاأل طفل و�لده: ما معنى �لف�ضاد �ل�ضيا�ضي؟

�ل�ضن  هذه  يف  عليك  �ضعب  الأنه  بني  يا  �أخربك  لن  فاأجابه 
لكن دعني �أقرب لك �ملو�ضوع

�أنا �أ�ضرف على �لبيت فلتطلق علي ��ضم �لر�أ�ضمالية

و �أمك تنظم �ضوؤون �لبيت فلتطلق عليها ��ضم �حلكومة
و �أنت حتت ت�ضرفها فلتطلق على نف�ضك ��ضم �ل�ضعب

و �أخوك �ل�ضغري هو �أملنا فلتطلق عليه ��ضم �مل�ضتقبل
��ضم  �لتي عندنا تعي�ص من ور�ئنا فلتطلق عليها  و �خلادمة 

�لقوى �لكادحة
�ذهب يا بني و فكر ع�ضاك ت�ضل �إىل نتيجة ....

و يف �لليل مل ي�ضتطع �لطفل �أن ينام فقام من فر��ضه 
قلقا ف�ضمع �أخاه �ل�ضغري يبكي فذهب �إليه فوجده 

بدون حفا�ضة 
�لنوم  يف  غــارقــة  فوجدها  �أمـــه  ليخرب  ــب  ذه

وتعجب �أن و�لده لي�ص بجو�رها
ف�ضمع  �ل�ضقة  ــاء  �أرج يف  �أبيه  عن  يبحث  ذهب 

�ضوته ي�ضحك يف غرفة �خلادمة 
 فعاد �إىل فر��ضه تائها يف �ل�ضباح قال �لطفل الأبيه:

يا �أبي قد عرفت معنى �لف�ضاد �ل�ضيا�ضي
فقال �لو�لد و ماذ� عرفت؟

قال �لولد: عندما تلهو �لر�أ�ضمالية بالقوى �لكادحة و تكون 
قلقا  تائها  �ل�ضعب  يعي�ص  عميق  �ضبات  يف  نائمة  �حلكومة 

مهمال متاما وي�ضبح �مل�ضتقبل غارقا يف �لقذ�رة!!.

معلومات م�سلية

القلب

اأمثال �سعبية

من  طــن  مليون   45 مــن  اأكـــرث  يــوجــد   •
ما  العامل  اأنحاء  يف  االإلكرتونية  النفايات 

يعادل وزن برج اإيفل 4500 مرة.
توت  الــفــرعــوين  املــلــك  حــجــرة  بقيت   •
ملدة  احلبال  من  بقفل  خمتومة  اآمــون  عنخ 

�سنة.  3250
بال  العي�ص  التما�سيح  بع�ص  ت�ستطيع   •

طعام ملدة ت�سل اإىل 3 �سنوات.
هم  البوروندية  واتو�سي�ص  قبيلة  • اأبناء 
حيث  الــعــامل،  م�ستوى  على  قامة  االأطـــول 

يبلغ متو�سط طول الفرد نحو مرتين.
• يف العام 1518 حدث وباء غريب ا�سمه 
باملر�ص  امل�ساب  كان  حيث  الرق�ص"  "وباء 
متوا�سلة  اأيــام   5 من  الأكرث  بالرق�ص  يبداأ 

بال راحة ثم ميوت.
به  مير  اأن  ميكن  نف�سي  �سغط  اأقــوى   •
تت�سارب  عندما  هــو  حياته  يف  االإنــ�ــســان 
معرفة  يف  ال�سديدة  الرغبة  بني  م�ساعره 
عدم  وحماولة  منها  اخلوف  وبني  احلقيقة 

�سماعها.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على برينا غار 
وجهك مرايتو 
اإذا بغيت خلبار

حدث يف مثل هذا اليوم
�لتا�ضع من �ضهر ماي

1832 ـ ال�سلطان العثماين حممود الثاين 
عامرة"  خــانــة  ـــراح  ج "مدر�سة  يفتتح 

لتخريج االأطباء اجلراحني.
 »110-U« االأملانية  الغوا�سة  ـ   1941
ذلك  واأدى  الربيطانية،  القوات  بيد  تقع 
ال�سفرة  جــهــاز  عــلــى  االإجنــلــيــز  حلــ�ــســول 
ال�سفرة  فك  من  احللفاء  مكن  مما  االأملــاين 

االأملانية.
توقف  اال�ستعمارية  الــقــوات  ـ   1945
خري  وحممد  التب�سي  العربي  ال�سيخان 
امل�سلمني  الــعــلــمــاء  جــمــعــيــة  مـــن  الـــديـــن 
�سجن  اإىل  وحتـــولـــهـــمـــا  اجلــــزائــــريــــني 

ق�سنطينة.
االأمم  ملقر  الر�سمي  االفتتاح  ـ   1951

املتحدة يف نيويورك.
حلف  اإىل  تن�سم  الغربية  اأملانيا  ـ   1955

�سمال االأطل�سي / الناتو.
االأقمار  عرب  تلفزيوين  نقل  اأول  ـ   1963

ال�سناعية من قبل الواليات املتحدة.
بتب�سة. للن�سيج  م�سنع  تد�سني  ـ   1964

ببودواو  احلليب  مركب  تد�سني  ـ   1978
)بومردا�ص(.

تعدم  احلمراء  االألوية  منظمة  ـ   1978
مورو  األــدو  االأ�سبق  اإيطاليا  وزراء  رئي�ص 
 16 يف  خطفته  اأن  منذ  لديها  املحتجز 

مار�ص.
للطاقة  الوطني  املجل�ص  اإن�ساء  ـ   1981

.
نيل�سون  االإفــريــقــي  الــزعــيــم  ـ   1994
اإفــريــقــي  رئــيــ�ــص  اأول  يــ�ــســبــح  ــال  ــدي ــان م

جلمهورية جنوب اإفريقيا.
املــوايل  ال�سي�ساين  الرئي�ص  ـ   2004
اإثر  حتفه  يلقى  قديروف  اأحمد  لرو�سيا 

انفجار يف ملعب لكرة القدم.
النتخاب  فل�سطني  يف  انتخابات  ـ   2005
رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خلفا 
ليا�سر عرفات، وكانت النتيجة فوز حممود 

عبا�ص مبقعد الرئا�سة بن�سبة %62.
جديدة  عملة  ي�سدر  ال�سودان  ـ   2006

با�سم اجلنيه بدال من الدينار.
اليمني  يـــوؤدي  زومـــا  جــاكــوب  ـ   2009
ــا جلــمــهــوريــة جنوب  رئــيــ�ــسً الــد�ــســتــوريــة 

اإفريقيا.
لالأ�سغال  الوطنية  املوؤ�س�سة  ـ   2012
�سركة  مــن  ــرع  ف ــي  وه الــكــربى،  النفطية 
ال�سخان  منــوذج  اأول  تعر�ص  �سوناطراك 
ب�سعة   للت�سويق  املــوجــه  ال�سم�سي  املــائــي 

لرت.  200
تعلن  العاملية  ال�سحة  منظمة    -  2015
من  متاما  خالية  اأ�سبحت  قد  ليبرييا  اأن 

فريو�ص االإيبوال.
2016 - فرينر فاميان ي�ستقيل من من�سب 
اال�سرتاكي  احلزب  وزعيم  النم�سا  م�ست�سار 

الدميقراطي.

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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�مل�ضبط ما درى باحلايف و�ملك�ضي ما درى 
�لهموم على  ي�ضحك  و�لز�هي  بالعريان 

حكـــمة
احل����ك����ي����م ي����غ����ف����ر اإ���������س��������اءة اجل����اه����ل

ميثل  مـــــــاذ�  رمـــــ�ـــــضـــــان...  ـ 
يـــا �ضي  ـــك  ـــر�أي ب ــجــز�ئــريــني  ــل ل

عالوة؟
رمية بوهزيلة �أم �لبو�قي
ميثل �ملاكلة و�لنفخة ومَلْبات يف 

�ل�ضبخة!؟.
ـ و��ص حكاية �الأغذية �لفا�ضدة 
يا  �الأيــام  هذه  حجزها  يتم  �لتي 

�ضي عالوة؟
�أ�ضامة.ز تيمقاد
ــاب بع�ص  ــض ــْب �أ� ــَل ــَك نـــوع مــن �ل
�لتجار ما ينفع معاه غري �الإعد�م 

و�ملوؤبد؟!.
�لف�ضول  بــاب  مــن  ــالوة  ع �ضي  ـ 

ماذ� تفعل يف رم�ضان؟
جناح قر�ر ميلة

ـــارق يف كــل ما  ـــاح..غ اللـــة جن
يجعلني �أغرق..ل�ضت م�ضتاء لكني 
�ضائق..ال نور يلوح يف �أفقي �الأيام 

جتري و�لوقت �ضارق.. !؟.
مالب�ص  يف  تخفي�ضات  هناك  ـ 

�لعيد هل �أنت َمْعِني؟
معاذ من�ضورية �ضوق �أهر��ص
بالطخفيظاط  فقط  معني  �أنــا 
ــذه  ــى �أ�ـــضـــدهـــا ه ــل ــة ع ــم ــائ ــق �ل

�الأيام!!.
ـ ما هي منابع �لف�ضاد �لتي يجب 
�ضي  ــا  ي حمــاربــتــهــا يف �جلـــز�ئـــر 

عالوة؟
عالء معو�ص �ضطيف
�ملنابع جتفف وال حتارب..�إبد�أ 

�ضح تو�ضل لل�ضح؟!.

هكذ� جتيب فيها 
برو�ضي 3D؟!

�ضورة م�ضحكة



�سطيف
عالء.ع

�ل�شيخ يف �لثمانينات من �لعمرباتنـــة

قاملـة
حب�س �ضاب اعتدى �ضربا 

ب�ضكني على امراأة 

�ضابر  اأوالد  يف  حافلة  اإنحراف  يف  جريحا   12

اإحباط �ضفقة لبيع 1500 قر�س مهلو�س

مــن  الثمانينــات  يف  �ســيخ  اأم�ــص،  لقــي 
التــي  باجلــروح  متاأثــر  حتفــه،  العمــر 
حلقت به اإثر تعر�ســه لنطحة قاتلة من 
كب�ص على م�ســتوى بلدية اأوالد �ســالم يف 
والية باتنة، حيث مت اإ�ســعاف ال�ســحية 
اإىل م�ست�ســفى علي النمــر مبروانة وفيه 
فارق احلياة خلطورة االإ�سابة، ليتم فتح 

حتقيق يف احلادثة.

اأوقــف عنا�ســر الفرقــة املتنقلــة 
لل�ســرطة الق�ســائية عــني التوتــة 
بباتنة، 3 �ســبان تــرتاوح اأعمارهم 
بــني 27 و30 �ســنة، فيمــا حجــزت 
ومتــت  مهلو�ــص،  قر�ــص   1500
العملية بعد معلومــات مفادها عزم 
املعنيني عقد �ســفقة بيــع كمية من 
املوؤثــرات العقلية باإحــدى الدوائر 

ليتــم  باتنــة،  ملدينــة  اجلنوبيــة 
توقيــف هــوؤالء وبحوزتهــم 1500 
قر�ــص مهلو�ص من نوع "بريقابلني"، 
وبعد ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�سكن 
 23.2 علــى  العثــور  مت  اأحدهــم، 
غــرام من املخــدرات، ليتــم تقدميم 
اأمــام اجلهات الق�ســائية املخت�ســة 

اإقليميا.  

تعر�ســت اإمــراة تبلغ مــن العمر 30 
�ســنة اإىل اعتداء بال�ســرب بوا�ســطة 
�سالح اأبي�ص بوالية قاملة، حيث فتحت 
م�ســالح ال�ســرطة الق�ســائية، حتقيقا 
اأ�ســفر عن توقيف امل�ســتبه فيه البالغ 

مــن العمر 28 �ســنة، حيث كون �ســده 
ملفا ق�سائيا عن فعل ال�سرب واجلروح 
العمدي بوا�ســطة �سالح اأبي�ص من نوع 
�ســكني، ليقــدم اأمام حمكمــة قاملة اأين 

�سدر يف حقه اأمر اإيداع.

نــوع  مــن  حافلــة  انحــراف  ت�ســبب 
�ســطيف  خــط  علــى  تعمــل  "هيقــر" 
�ســخ�ص   12 اإ�ســابة  يف  وق�ســنطينة 
ترتاوح اأعمارهم بني 09 و66 بجروح 
خمتلفة على م�ســتوى الطريق الوطني 
رقــم 05 مبنطقــة حلمــاالت ببلديــة 
�ســطيف،  واليــة  �ســرق  �ســابر  اأوالد 
ومت اإ�ســعاف ونقل اجلرحــى من طرف 
م�سالح احلماية املدنية اإىل امل�ست�سفى 

اجلامعي �سطيف.
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�سي الأورا�سي..
ويا  يــازوايل  ا�سرب  القليل...  غري  بقى  ما 
قليل... فات عليك �سهر الرحمة من كرثة 
التخمام  طويل...  عري�ص  ح�سيتو  اأزماتو 
قاتلك طول الليل... ويل حاكمني املوؤونة 
هدولك  وتــبــهــديــل...  مــقــارونــة  �سبعوك 
احليل... وك�سرو م�ستقبل اجليل... يكفي 

اأنك �سربت وال�سرب جميل...

hamzalaribi005@gmail.com

م�ضرع �ضيخ بنطحة كب�س يف بلدية اأوالد �ضالم بباتنة
وجب الكالم

مطروحة  كانت  التي  االقــرتاحــات  بني  من 
بقوة يف االأ�سهر ال�سابقة ال�سرتداد االأموال من 
ال�سوق املوازية "تغيري العملة"، مبعنى اأن تغيري 
اكتنازها  يتم  "التي  االأمــوال  �سيجعل  العملة 
يف  واالأعمال  املال  رجال  من  االآالف  طرف  من 
وبالتايل  جدوى  عدمية  بيوتهم"  يف  اجلزائر 
تتمكن  وبهذا  البنوك  يف  ل�سخها  بهم  الدفع 
لالأموال  احلقيقي  الرقم  معرفة  من  الدولة 
اأنه  غري  فيها،  يتحكم  ومن  املوازية  ال�سوق  يف 
اأكد رئي�ص  ويف لقاء مع ممثلي و�سائل االإعالم 
اجلمهورية عبد املجيد تبون باأن هذا االقرتاح 
ال ميكن اأن يكون حال ناجعا يف تعبري غري مبا�سر 
منه لرف�سه اأو عدم موافقته على هذا املقرتح 

وبالتايل ا�ستبعاد فر�سية "تغيري العملة".
يف ت�سريح مت تداوله على نطاق وا�سع خالل 
"الها�سمي ع�ساد"  االأيام القليلة املا�سية، قال 
ال�سامية  املحافظة  ي�سمى  ملــا  الــعــام  االأمـــني 
وزارة  مــع  تعمل  م�ساحله  بـــاأن  لالأمازيغية 
على  االأمازيغية  تدوين  اأجــل  من  الداخلية 
وزارة  ذكر  على  ع�ساد  ياأتي  وعندما  النقود، 
فعال  نية  هناك  باأن  يعني  ما  فذلك  الداخلية 
لتدوين االأمازيغية على النقود طاملا اأن وزارة 
الدولة  يف  ر�سمية  هيئة  اأو  موؤ�س�سة  الداخلية 
�سخ�ص  فيها  يتحرك  اأن  ميكن  وال  اجلزائرية 
دون  اأنف�سهم  تلقاء  من  اأ�سخا�ص  جمموعة  اأو 
يف  العليا  ال�سلطات  مــن  اأخ�سر  �سوء  ــود  وج
عمال  هناك  باأن  ع�ساد  يقول  وعندما  البالد، 
يعني  ما  فهذا  النقود  على  االأمازيغية  لتدوين 
�سكل  على  �سيطراأ"  "تغيريا  هناك  باأن  حتما 
اإن  العملة، لذلك فال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، 
�سيتم  فهل  النقود  على  االأمازيغية  تدوين  مت 
�سحب النقود القدمية؟ اإن حدث هذا فاإن ذلك 
وبالتايل  للعملة  تغيريا  هناك  بــاأن  يعني  ما 
اأن  اأي  ملا �سرح به رئي�ص اجلمهورية،  خمالفة 
اجلمهورية  رئي�ص  لتوجه  خمالفة  العملية 
تدوين  مت  اإذا  اأمــا  العملة،  تغيري  بخ�سو�ص 
االأمازيغية على النقود ومت االحتفاظ بالنقود 
القدمية فذلك ما يعني "�سخا" جديدا للنقود 
يف ال�سوق للتداول وهذا ما يعني تعومي العملة 
واإنقا�سا من قيمة الدينار مرة اأخرى، فهل من 
اأن  له  يراد  ملا  االأقل  على  اأو  يحدث  ملا  تف�سري 
يحدث فقط من اأجل اإر�ساء "فئة معينة" ت�سر 
على اأن ت�سري البالد مببداأ "االأقلية تتحكم يف 

م�سري االأغلبية".

هل �ضيتم تغيري العملة؟
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هالك طفل غرقا يف حفرة 
ممتلئة مبياه االأمطار 

اإحرتاق �ضقة بكامل 
جتهيزاتها يف �ضلغوم العيد 

متكن عنا�سر االأمن بوالية ق�سنطينة، من 
توقيف كهل يبلغ من العمر 57 �سنة، قام 

ب�سرقة هاتف نقال لفتاة اأثناء �سعودها على 
منت احلافلة، حيث عرث بحوزته على الهاتف 
النقال حمل ال�سرقة بعد اأن حاول التخل�ص 

منه برميه عند تقدم عنا�سر ال�سرطة، كما مت 
توقيف �ساب يبلغ من العمر 22 �سنة، متلب�سا 

ب�سرقة حقيبة �سغرية احلجم خم�س�سة لو�سع 
النقود، وبعد االنتهاء من جمريات التحقيق، مت 

تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام النيابة املحلية وفق 
ملف اإجراءات جزائية.

لقي طفل يبلغ من العمر 04 �سنوات حفته 
غرقا يف حفرة مملوءة مبياه االأمطار اأمام 
املنزل العائلي الواقع بقرية اأوالد بوطارة 

ببلدية قالل يف اجلهة اجلنوبية من الوالية، 
ورغم حماوالت اأفراد العائلة اإنقاذ الطفل اإال 
اأن حماوالتهم بالف�سل، يف حني فتحت اجلهات 

االأمنية حتقيقا يف احلادثة االأليمة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
مدعومة بوحدة القطاع ب�سلغوم العيد الإخماد 

حريق �سقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 1105 
م�سكن ببلدية �سلغوم العيد، حيث مت ت�سجيل 

اإحرتاق كلي ل�سقة بكامل جتهيزاتها واإحرتاق 
ال�سرفة والباب للطابق املوايل جراء امتداد 

األ�سنة اللهب فيما مت اإنقاذ باقي العمارة، بينما 
يبقى �سبب احلريق جمهوال.

خلف حادث مرور مميت وقع 
على م�ضتوى �لطريق �لوالئي 

رقم 26 يف �ضطره �لر�بط 
بني بلديتي �ملعذر وف�ضدي�ص 

وحتديد� باملكان �مل�ضمى 
م�ضتة من�ضوري، وفاة �ضاب 
متاأثر� باجلروح �خلطرية 

�لتي حلقت به، فيما �أ�ضيب 
مر�فقه بجروح متفرقة 

�أدخل ب�ضببها �لعناية 
�ملركزة، وح�ضب م�ضالح 

�لدرك، �أن �حلادث متثل 
يف �نحر�ف مركبة ب�ضبب 

عدم تخفي�ص �ل�ضرعة يف 
�ملنعرج، مما جنم عنه فقد�ن 

�ل�ضيطرة عليها و��ضطد�مها 
بحد�ر ��ضمنتي.

هالك �ضخ�س 
يف حادث مرور 
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