
بلديات تتخبط يف �أزمة نقل خانقة بباتنة
تعرف عديد الدوائر والبلديات بولية باتنة اأزمة نقل خانقة، حيث يجد ال�صكان �صعوبة بالغة يف التنقل بني القرى والأحياء، ليزداد 

الأمر �صعوبة خالل عطلة نهاية الأ�صبوع وخالل الأعياد واملنا�صبات، وهذا ما جعل امل�صتكني يطالبون اجلهات الو�صية ب�صرورة توفري 
�ص 04حافالت و�صيارات النقل احل�صري لت�صهيل تنقلهم داخل الو�صط احل�صري والقرى وبني الأحياء... 
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تنديد وا�سع من اجلمعيات املحلية

طاله التجميد رغم انطالق فكرة
 جت�سيده �سنة 1951

ا�ستهتار بالإجراءات الوقائية رغم املنحى 
الت�ساعدي لالإ�سابات 

غ�سب و�سط طالبي ال�سكن ب�سبب تاأخر 
توزيع ال�سكنات اجلاهزة

موازاة مع ت�سجيل ارتفاع ملحوظ
 يف عدد الإ�سابات

بالإ�سافة اإىل حوايل 500 قطعـة اأر�سية

مع اقرتاب عيد الفطر

�شكان ي�شتكون الإهمال 
بقطاع ال�شحة يف لزرو

مواطنون يطالبون 
ببعث م�شروع ال�شد 

"احللم" بتيالطو

احلماية املدنية 
بباتنة ُتذكر املواطنني 

بخطر كورونا 

ال�شروع يف اإجناز 300 
�شكن بعد �شنوات من 

التاأخر بعني امليلة

جهـاز "PCR" جديد 
للك�شف عن كورونا 

باأم البواقـي

�شكنية  وحدة   600
جاهزة للتوزيع ب�ش�شار 

يف خن�شلة

اأزمة �شيولة وطوابري 
طويلة يف مراكز الربيد

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

توقيــف حمتال متلب�صــا باحل�صول على 20 مليــون �صنتيم ب�صطيف ادعى م�ساعدة مواطن للح�سول
 على �سكن اجتماعي

�ص 16

مطالب بتوفري النقل داخل االأحياء والقرى بدوائر الوالية

بحث يف فائدة زيت املائدة بخن�سلة

اأزمـة زيـت املائـدة 
تتوا�شـل بخن�شلـة

تتوا�سل اأزمة التموين بزيت املائدة يف والية خن�سلة بعد اأن عجزت 
امل�سالح املعنية عن الق�ساء عليها اأو على االأقل التخفيف من حدتها، 

حيث اأكد مواطنون من عديد بلديات الوالية وخا�سة جنوبها اأن زيت 
املائدة �سبه منعدمة على م�ستوى حمالت البقالة واملحالت التجارية 

�ص 05املخت�سة يف بيع املواد الغذائية... 

دخلت �شهرها الثالـث

الإفطار: 19:34الم�صاك: 03:49

اأزمة النقل توؤرق املواطنني بعديد القرى واالأحياء يف باتنة

ا



نوارة بوبري

�صنع يف �ل�صني
مرتبطة  كانت  ال�سني" عبارة  يف  "�سنع 

باملنتجات ال�سينية الرديئة اجلودة بالن�سبة 
للجزائريني الذين تعودوا على ال�سلع االأوروبية، 
لرتتبط فيما بعد وبعد تغريات و"بروباغاندا" 

وحتوالت بدولة �سناعية عظيمة حتولت اإىل 
احد اأقطاب القوى االقت�سادية العاملية من كافة 

اجلوانب حتى بات ينظر اإليها على اأنها معيار 
للعمل املتميز وحتول العامل ال�سيني اآيا كان 

تخ�س�سه اإىل العامل االأكرث طلبا حول العامل 
ليجول م�سدود العيون هنا وهناك ويتوغل يف 

خمتلف بقاع العامل وخا�سة العامل العربي 
واالإ�سالمي ويت�سبب مع مرور الوقت يف بطالة 

ال�سباب املحليني الذين وجدوا اأنف�سهم يف مواجهة 
"النفحة" ال�سينية يف العمل التي تعد ميزة نادرة 
بالن�سبة له حتى ترنحت عبارة "ماد اإين �ساينا" 

بني االقت�سادي واالجتماعي واملعنوي �سنني 
طويلة.

لتعود علينا ال�سنة املا�سية وهي حتمل معان 
جديدة ومكنونات عديدة بعد انت�سار الفريو�ص 
التاجي �ساحب الق�سة الغام�سة التي كثريا ما 
ربطناها باأجنحة اخلفافي�ص وخمالب القطط 
والكالب وكل ما ميكن بلعه يف ال�سني الع�سبية، 
وتربط العبارة جمددا بكل ما هو �سلبي فتنفر 
النفو�ص من كل ما كتب عليه ا�سم ال�سني وكاأنه 

املطلوب من ق�سة ظهور الكوفيد 19 مبدينة 
ووهان ال�سينية دي�سمرب 2019، فتزيد االأمور 

غمو�سا واملعايري اختالطا لتعود تلك القوة 
جمددا وتثبت اأنها االأقدر على مواجهة االأزمة 
وتعيد بناء نف�سها بنف�سها خالل اأيام معدودات 

ظل فيها االأطباء االأوروبيون يتخبطون يف م�ساكل 
عديدة اأثبتت �سقوط ال�سيادة ال�سحية هناك.
وهاهو ال�ساروخ ال�سيني الغام�ص واملبهم يثري 
الراأي العام العاملي جمددا وهو يجول وي�سول 

وكاأنه يعيد لكلمات"�سنع يف ال�سني" ثقلها ووزنها 
مبهرا العامل مثريا حما�سته وف�سوله املمزوجان 
باخلوف من املوت اأو املر�ص، اأو باالأحرى اخلوف 

من االأقوى الذي ميلك "االأ�سباب" ومبقدوره 
اأن يجعل عي�ستنا "هباب" واأج�سادنا قطع من 

"الكباب" فهو ميلك العلم ومبقدوره ال�سيطرة على 
العامل �سحيا وماليا واقت�ساديا ومعنويا، ويحكم 

قب�سته عليه حد اخلناق وان مل يبلغ كل ذلك 
فيكفيه انه اأثار البلبلة مبختلف اأنواعها واألوانها 

واأثار احلرية املطلوبة واأكرث من ذلك �سنع اأزمة 
نف�سية عاملية جديدة الزالت ت�سكل عالمة 

ا�ستفهام كبرية �سواء عند انطالقه اأو خالل 
جولته اأو اأثناء وقوعه.

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

تعر�ــص ليلــة اأول اأم�ــص م�ســجد باإحــدى د�ســر بلدية 
اآري�ــص لعملية �ســطو متت خاللها �ســرقة مبلغ مايل وذلك 
يف حدود ال�ســاعة الثانية �سباحا ح�سب ما اأفاد به بع�ص 
ال�ســكان، وت�ســادف هــذه العمليــة ليلــة "القــدر" والتــي 
قد�ســها اهلل �ســبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وقال باأنها 
ليلــة خري مــن األف �ســهر، وقبل هذا فقد متــت العملية يف 
�سهر "ت�سفد فيه ال�سياطني" فمن يا ترى و�سو�ص للقائمني 
بالعملية ليعتدوا على حرمة امل�ســجد وياأخذوا بغري حق 
مبلغا ماليا رمبا كان خم�س�سا الإعانة بع�ص الفقراء؟ واأي 

�سمري يحمل من قام اأو من قاموا بعملية جبانة كهذه؟ 

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال: رابح ماج
ر )العب دويل �سابق(
..."ريا�ض حمرز �سيفوز بالكرة الذهبية االإفريقية 

واخل�رض �سيذهبون بعيدا يف املونديال".
قلنا: يا راجل... احلمد هلل اللي بدات حالتك تتح�سن.

الوقائية  ــراءات  واالإج التدابري  وفق  اجلاري  العام  يف  احلج  �سعرية  اإقامة  عزمها  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
و�سالمة  �سحة  ت�سع  اململكة  اأن  والعمرة،  احلج  وزارة  اأعلنت  حيث  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  لتف�سي  حت�سبا  واالحرتازية، 
االإن�سان اأوال، وتعتزم هذا العام اإقامة �سعرية احلج مبا يكفل احلفاظ على �سحة و�سالمة احلجاج، وفق ال�سوابط واملعايري 

ال�سحية واالأمنية والتنظيمية التي ت�سمن احلفاظ على �سحتهم وتاأدية منا�سكهم بي�سر و�سهولة يف بيئة اآمنة.

يتداول هذه االأيام داخل حزب جبهة التحرير الوطني 
اأ�سبحت  االأفـــالن  ــص  راأ� على  بعجي  ــام  اأي اأن  وخــارجــه 
ق�سية اأيام فقط، ويرى كثري من متتبعي ال�ساأن ال�سيا�سي 
�سيا�سيا  خطابا  يتبنى  الــذي  زعيم  بن  عبدالوهاب  اأن 
يوؤهله ال، يكون رجل املرحلة لقيادة االفالن، ياأتي ذلك 
يف ظل االفرزات الناجتة عن �سيا�سة بعجي ابو الف�سل 
التي  الــزالت  اىل  باال�سافة  احلــزب،  قيادة  توليه  منذ 
املربرة،  غري  بدوافع  الرجل  فيها  وقع  والتي  تغتفر  ال 
املجل�ص  اىل  الــرجــوع  دون  يتخذها  التي  ــرارات  ــق وال

الوطني.

اأدانت اجلزائر باأ�سد العبارات، 
العن�سرية  االعــــتــــداءات 
واملتطرفة امل�سجلة يف مدينة 
القد�ص املحتلة يف حق املدنيني 
وحرمانهم  الفل�سطينيني 
ال�سعائر  ممار�سة  حرية  من 
االق�سى  بالـم�سجد  الدينية 
اجلزائر،  دعت  اأيــن  املبارك، 

وباخل�سو�ص  الــدويل  املجتمع 
جمل�ص االأمن االأممي للتحرك العاجل، لتوفري احلماية 
و�سع  وكذا  ومقد�ساته،  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سرورية 
االحتالل  ول�سيا�سة  االجرامية  االأعــمــال  لهذه  حد 

ـــهـــيـــوين لــــالأرا�ــــســــي  ـــ�ـــس ال
الفل�سطينية، موؤكدة ت�سامنها 
اإىل  الدائم  ووقوفها  الكامل 
الفل�سطيني  ال�سعب  جــانــب 
�سد  ــويل  ــط ــب ال نــ�ــســالــه  يف 
االحتالل ال�سهيوين، وجتدد 
مــوقــفــهــا الــثــابــت والــرا�ــســخ 
الفل�سطينية  الق�سية  لدعم 
ـــاع الــ�ــســعــب  ـــرتج ـــس حـــتـــى ا�
للت�سرف،  القابلة  وغري  امل�سروعة  حلقوقه  الفل�سطيني 
دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني،  ال�سعب  حق  ويف مقدمتها، 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص ال�سريف.

هــو عــدد التجار الذين مت ت�ســخريهم  للمداومــة اأيام العيد 
الفطــر املبارك، حيث اأعلنــت وزارة التجارة ت�ســخري 50.042 
تاجرا عرب كامل واليات الوطن من اأجل �ســمان املداومة خالل 
يومــي عيد الفطر، اإذ من بني العــدد االإجمايل للتجار املناوبني، 
هناك 5886 ين�سطون يف قطاع املخابز و30752  تاجرا نا�سطا 
يف قطــاع املواد الغذائيــة العامة واخل�ســر والفواكه و12953 
تاجرا اآخر ين�ســطون يف قطاعات خمتلفة، يف حني مت ت�ســخري 
131 ملبنة و276  اإنتاجيــة، يوجــد مــن بينهــا  451 وحــدة 
مطحنة و44 وحــدة اإنتاج مياه معدنية، اإىل جانب الرقابة مت 

ت�سخري 2036 عون مراقبة عرب كل الرتاب الوطني.
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حتولت االأزمات املتالحقة التي �سربت وما تزال 
ت�سرب املواطن اجلزائري وت�ساهم يف تعميق الهوة 

بينه وبني حكومته بثقة باتت مهزوزة ال ميكن تداركها 
اإال بحلول جذرية تخرج البالد من املاأزق الذي تعي�سه 

ويدفع ثمنه ال�سعب، حيث ال قدرة له على ال�سمود 
اأمام ا�ستمرارية االأزمات وخروجها من الظرفية اإىل 

الدميومة حيث نالت من ال�سرب العام والقدرة على 
التحمل و�سيق اأ�سباب االنفراج..

واإذا كانت اأزمة ال�سيولة على �سبيل املثال ال احل�سر 
قد جتاوزت كل احلدود التي ميكنها اأن متت�ص الغ�سب 

ال�سعبي مع عجزه على الت�سرف يف اأمواله واال�ستفادة 
منها وفق ما تقت�سيه احلاجة فاإن احلكومة وكل 

اجلهات املعنية مطالبة بقطع الطريق على االأجنحة 
التي من �ساحلها اأن تعمل على "الت�سييق" املمنهج 

حل�سر اجلزائريني يف زاوية احلاجة وقلة احليلة 
واالندفاع نحو االحتجاجات باأ�ساليب قد تكون �سببا 

يف خروج اجلموع عن ال�سيطرة واإقحامهم يف فو�سى 
ين�سدونها بقوة للعبث مب�سري البالد واال�ستقرار االأمني 

فيها واقتنا�ص م�ساحلهم املهددة منذ اإعالن ال�سعب 
اجلزائري رف�سه اال�ستمرارية يف اخل�سوع لنظام فا�سد 

مل يوؤّمن �سيئا من تطلعاته بقدر ما عمل على ك�سر 
�سوكته وت�سدير ال�سباب عرب قوارب املوت اإىل ال�سفة 

االأخرى من البحر االأبي�ص املتو�سط فيما غرق الباقون 
يف االنحرافات وجتارة املمنوعات واملهلو�سات واملخدرات 

وتعاطيها اأي�سا..
فاملواطن الذي يتنقل يوميا ملكاتب الربيد والبنوك 

بق�سد �سحب اأمواله خا�سة واأن عيد الفطر على 
االأبواب بجميع م�ستلزماته ومتطلباته دون اأن ي�ستطيع 

اإجراء هذه العملية "غري املتوفرة" كما يجيبك 
ال�ساحب االآيل ال ميكن اأن نقنعه اأن االأزمة غري موجودة 
واأن مواقع التوا�سل االجتماعي تروج الأكاذيب من �سنع 

اأعداء اجلزائر يف الداخل واخلارج..
وال ميكن اأن نقنع املواطن الذي بات همه احل�سول ولو 

على "لرت" من زيت املائدة مع حاجته امللحة لهذه املادة 
االأ�سا�سية اأن امل�ساألة تتعلق بنظام الفوترة الذي عّطل 

�سري توزيع هذا املنتج فيما امل�سانع تتحدث عن فائ�ص 
يف املخزون غري املوجه لال�ستهالك الإعرا�ص املوزعني 

والتجار اأو الأ�سباب مل تتك�سف لنا بعد يف هذه ال�سيا�سة 
غري الر�سيدة والتي من �ساأنها اأن تخلق اأزمات "االأعرا�ص 

اجلانبية" لالأزمات "االأ�سلية" وما اأكرثها وما اأعمقها.. 
فيما يزال ال�سعب يوؤمن بفر�سية "الوقت" وقدرته على 

امت�سا�ص الغ�سب وحل االأزمات بت�سويات مر�سية.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

�أ�صماء �ل�صحابة على قاعات �ل�صينما
اأ�سماء  اأطلقت  قــد  تكون  اأن  الثقافة  وزارة  فندت 
عرب  تــداولــه  مت  كما  �سينما  قــاعــات  على  ال�سحابة 
االأخرية  ــام  االأي خالل  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
املا�سية، وح�سبما ورد يف بيان للوزارة: “تداولت بع�ص 
غري  ت�سميات  اإطالق  االجتماعية  الو�سائط  �سفحات 
وا�ستخدم  اجلزائر،  يف  ال�سينما  قاعات  على  حقيقة 
اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  باأ�سماء  مزيفة  وًرا  �سُ بع�سهم 

عليهم.
التزييف  والفنون  الثقافة  وزارة  تنفي  واإذ  واأ�ساف: 
ت�سمية  اأن  ت�سجل  فاإنها  القاعات  بع�ص  يطال  الــذي 
القرن  �سبعينيات  منذ  عقبة(  )�سيدي  اأفلو  �سينما 
املا�سي، ولي�ست وليدة اإعادة الفتح، وقد ا�ستلمتها وزارة 
بقرار   2013 �سنة  اأفلو  بلدية  من  والفنون  الثقافة 

تخ�سي�ص، ومت ترميمها وجتهيزها لتكون عملّية.
وح�سبها: بخ�سو�ص الت�سميات فاإّن الوزارة تويل االأمر 
ورموز  ين�سجم  مبا  الف�ساءات  وتربط  كــربى،  عناية 

االأمة، وت�سغي اإىل كل االٱراء املعتدلة واالأ�سيلة.

رمضان كريماالثنني 28 برير 2971/ 10  ماي  2021 املوافق لـ 28  رم�ضان 021442

ال�سورة لي�ست 
حلاوية قمامة، 
بل ملج�سم و�سع 

للزينة والإ�سفاء 
�سورة ح�سارية 
مبحور دوران يف 
مدينة ال�سمرة 
بوالية باتنة، 

فما التف�سري 
لظاهرة "اعتبار 
كل �سيء" مباحا 
اأو كل �سيء مكبا 

للقمامة؟



نوارة بوبري

�صنع يف �ل�صني
مرتبطة  كانت  عبارة  ال�سني يف  �سنع 

باملنتجات ال�سينية الرديئة اجلودة بالن�سبة 
للجزائريني الذين تعودوا على ال�سلع االأوروبية، 

بروباغاندا لرتتبط فيما بعد وبعد تغريات و
وحتوالت بدولة �سناعية عظيمة حتولت اإىل 

احد اأقطاب القوى االقت�سادية العاملية من كافة 
اجلوانب حتى بات ينظر اإليها على اأنها معيار 
للعمل املتميز وحتول العامل ال�سيني اآيا كان 

تخ�س�سه اإىل العامل االأكرث طلبا حول العامل 
ليجول م�سدود العيون هنا وهناك ويتوغل يف 

خمتلف بقاع العامل وخا�سة العامل العربي 
واالإ�سالمي ويت�سبب مع مرور الوقت يف بطالة 

ال�سباب املحليني الذين وجدوا اأنف�سهم يف مواجهة 
ال�سينية يف العمل التي تعد ميزة نادرة  النفحة

ماد اإين �ساينا بالن�سبة له حتى ترنحت عبارة 
بني االقت�سادي واالجتماعي واملعنوي �سنني 

طويلة.
لتعود علينا ال�سنة املا�سية وهي حتمل معان 

جديدة ومكنونات عديدة بعد انت�سار الفريو�ص 
التاجي �ساحب الق�سة الغام�سة التي كثريا ما 
ربطناها باأجنحة اخلفافي�ص وخمالب القطط 
والكالب وكل ما ميكن بلعه يف ال�سني الع�سبية، 
وتربط العبارة جمددا بكل ما هو �سلبي فتنفر 
النفو�ص من كل ما كتب عليه ا�سم ال�سني وكاأنه 

املطلوب من ق�سة ظهور الكوفيد  مبدينة 
، فتزيد االأمور  ووهان ال�سينية دي�سمرب 

غمو�سا واملعايري اختالطا لتعود تلك القوة 
جمددا وتثبت اأنها االأقدر على مواجهة االأزمة 
وتعيد بناء نف�سها بنف�سها خالل اأيام معدودات 

ظل فيها االأطباء االأوروبيون يتخبطون يف م�ساكل 
عديدة اأثبتت �سقوط ال�سيادة ال�سحية هناك.
وهاهو ال�ساروخ ال�سيني الغام�ص واملبهم يثري 
الراأي العام العاملي جمددا وهو يجول وي�سول 

ثقلها ووزنها  �سنع يف ال�سني وكاأنه يعيد لكلمات
مبهرا العامل مثريا حما�سته وف�سوله املمزوجان 
باخلوف من املوت اأو املر�ص، اأو باالأحرى اخلوف 

ومبقدوره  االأ�سباب من االأقوى الذي ميلك 
واأج�سادنا قطع من  هباب اأن يجعل عي�ستنا 

فهو ميلك العلم ومبقدوره ال�سيطرة على  الكباب
العامل �سحيا وماليا واقت�ساديا ومعنويا، ويحكم 

قب�سته عليه حد اخلناق وان مل يبلغ كل ذلك 
فيكفيه انه اأثار البلبلة مبختلف اأنواعها واألوانها 

واأثار احلرية املطلوبة واأكرث من ذلك �سنع اأزمة 
نف�سية عاملية جديدة الزالت ت�سكل عالمة 

ا�ستفهام كبرية �سواء عند انطالقه اأو خالل 
جولته اأو اأثناء وقوعه.

. .

الأورا�س بلو�س+

تعر�ــص ليلــة اأول اأم�ــص م�ســجد باإحــدى د�ســر بلدية 
اآري�ــص لعملية �ســطو متت خاللها �ســرقة مبلغ مايل وذلك 
يف حدود ال�ســاعة الثانية �سباحا ح�سب ما اأفاد به بع�ص 
والتــي  القــدر ال�ســكان، وت�ســادف هــذه العمليــة ليلــة 
قد�ســها اهلل �ســبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وقال باأنها 
ليلــة خري مــن األف �ســهر، وقبل هذا فقد متــت العملية يف 
فمن يا ترى و�سو�ص للقائمني  ت�سفد فيه ال�سياطني �سهر 
بالعملية ليعتدوا على حرمة امل�ســجد وياأخذوا بغري حق 
مبلغا ماليا رمبا كان خم�س�سا الإعانة بع�ص الفقراء؟ واأي 

�سمري يحمل من قام اأو من قاموا بعملية جبانة كهذه؟ 

بطاقة حمـــــــــر�ء

قال: رابح ماج
ر )العب دويل �سابق(
ريا�ض حمرز �سيفوز بالكرة الذهبية االإفريقية  ...

. واخل�رض �سيذهبون بعيدا يف املونديال
قلنا: يا راجل... احلمد هلل اللي بدات حالتك تتح�سن.

الوقائية  ــراءات  واالإج التدابري  وفق  اجلاري  العام  يف  احلج  �سعرية  اإقامة  عزمها  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
و�سالمة  �سحة  ت�سع  اململكة  اأن  والعمرة،  احلج  وزارة  اأعلنت  حيث  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  لتف�سي  حت�سبا  واالحرتازية، 
االإن�سان اأوال، وتعتزم هذا العام اإقامة �سعرية احلج مبا يكفل احلفاظ على �سحة و�سالمة احلجاج، وفق ال�سوابط واملعايري 

ال�سحية واالأمنية والتنظيمية التي ت�سمن احلفاظ على �سحتهم وتاأدية منا�سكهم بي�سر و�سهولة يف بيئة اآمنة.

يتداول هذه االأيام داخل حزب جبهة التحرير الوطني 
اأ�سبحت  االأفـــالن  ــص  راأ� على  بعجي  ــام  اأي اأن  وخــارجــه 
ق�سية اأيام فقط، ويرى كثري من متتبعي ال�ساأن ال�سيا�سي 
�سيا�سيا  خطابا  يتبنى  الــذي  زعيم  بن  عبدالوهاب  اأن 
يوؤهله ال، يكون رجل املرحلة لقيادة االفالن، ياأتي ذلك 
يف ظل االفرزات الناجتة عن �سيا�سة بعجي ابو الف�سل 
التي  الــزالت  اىل  باال�سافة  احلــزب،  قيادة  توليه  منذ 
املربرة،  غري  بدوافع  الرجل  فيها  وقع  والتي  تغتفر  ال 
املجل�ص  اىل  الــرجــوع  دون  يتخذها  التي  ــرارات  ــق وال

الوطني.

اأدانت اجلزائر باأ�سد العبارات، 
العن�سرية  االعــــتــــداءات 
واملتطرفة امل�سجلة يف مدينة 
القد�ص املحتلة يف حق املدنيني 
وحرمانهم  الفل�سطينيني 
ال�سعائر  ممار�سة  حرية  من 
االق�سى  بالـم�سجد  الدينية 
اجلزائر،  دعت  اأيــن  املبارك، 

وباخل�سو�ص  الــدويل  املجتمع 
جمل�ص االأمن االأممي للتحرك العاجل، لتوفري احلماية 
و�سع  وكذا  ومقد�ساته،  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سرورية 
االحتالل  ول�سيا�سة  االجرامية  االأعــمــال  لهذه  حد 

ـــهـــيـــوين لــــالأرا�ــــســــي  ـــ�ـــس ال
الفل�سطينية، موؤكدة ت�سامنها 
اإىل  الدائم  ووقوفها  الكامل 
الفل�سطيني  ال�سعب  جــانــب 
�سد  الــبــطــويل  نــ�ــســالــه  يف 
االحتالل ال�سهيوين، وجتدد 
مــوقــفــهــا الــثــابــت والــرا�ــســخ 
الفل�سطينية  الق�سية  لدعم 
ـــاع الــ�ــســعــب  ـــرتج ـــس حـــتـــى ا�
للت�سرف،  القابلة  وغري  امل�سروعة  حلقوقه  الفل�سطيني 
دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني،  ال�سعب  حق  ويف مقدمتها، 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص ال�سريف.

هــو عــدد التجار الذين مت ت�ســخريهم  للمداومــة اأيام العيد 
الفطــر املبارك، حيث اأعلنــت وزارة التجارة ت�ســخري  
تاجرا عرب كامل واليات الوطن من اأجل �ســمان املداومة خالل 
يومــي عيد الفطر، اإذ من بني العــدد االإجمايل للتجار املناوبني، 
هناك  ين�سطون يف قطاع املخابز و  تاجرا نا�سطا 
يف قطــاع املواد الغذائيــة العامة واخل�ســر والفواكه و 
تاجرا اآخر ين�ســطون يف قطاعات خمتلفة، يف حني مت ت�ســخري 
اإنتاجيــة، يوجــد مــن بينهــا  ملبنة و   وحــدة 
مطحنة و وحــدة اإنتاج مياه معدنية، اإىل جانب الرقابة مت 

ت�سخري  عون مراقبة عرب كل الرتاب الوطني.

�ألف  

يومية وطنية �إخبارية
�أور��س نيوز ت�صدر عن م �س و ذ م م 

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

حتولت االأزمات املتالحقة التي �سربت وما تزال 
ت�سرب املواطن اجلزائري وت�ساهم يف تعميق الهوة 

بينه وبني حكومته بثقة باتت مهزوزة ال ميكن تداركها 
اإال بحلول جذرية تخرج البالد من املاأزق الذي تعي�سه 

ويدفع ثمنه ال�سعب، حيث ال قدرة له على ال�سمود 
اأمام ا�ستمرارية االأزمات وخروجها من الظرفية اإىل 

الدميومة حيث نالت من ال�سرب العام والقدرة على 
التحمل و�سيق اأ�سباب االنفراج..

واإذا كانت اأزمة ال�سيولة على �سبيل املثال ال احل�سر 
قد جتاوزت كل احلدود التي ميكنها اأن متت�ص الغ�سب 

ال�سعبي مع عجزه على الت�سرف يف اأمواله واال�ستفادة 
منها وفق ما تقت�سيه احلاجة فاإن احلكومة وكل 

اجلهات املعنية مطالبة بقطع الطريق على االأجنحة 
املمنهج  الت�سييق التي من �ساحلها اأن تعمل على 

حل�سر اجلزائريني يف زاوية احلاجة وقلة احليلة 
واالندفاع نحو االحتجاجات باأ�ساليب قد تكون �سببا 

يف خروج اجلموع عن ال�سيطرة واإقحامهم يف فو�سى 
ين�سدونها بقوة للعبث مب�سري البالد واال�ستقرار االأمني 

فيها واقتنا�ص م�ساحلهم املهددة منذ اإعالن ال�سعب 
اجلزائري رف�سه اال�ستمرارية يف اخل�سوع لنظام فا�سد 

مل يوؤّمن �سيئا من تطلعاته بقدر ما عمل على ك�سر 
�سوكته وت�سدير ال�سباب عرب قوارب املوت اإىل ال�سفة 

االأخرى من البحر االأبي�ص املتو�سط فيما غرق الباقون 
يف االنحرافات وجتارة املمنوعات واملهلو�سات واملخدرات 

وتعاطيها اأي�سا..
فاملواطن الذي يتنقل يوميا ملكاتب الربيد والبنوك 

بق�سد �سحب اأمواله خا�سة واأن عيد الفطر على 
االأبواب بجميع م�ستلزماته ومتطلباته دون اأن ي�ستطيع 

كما يجيبك  غري املتوفرة اإجراء هذه العملية 
ال�ساحب االآيل ال ميكن اأن نقنعه اأن االأزمة غري موجودة 
واأن مواقع التوا�سل االجتماعي تروج الأكاذيب من �سنع 

اأعداء اجلزائر يف الداخل واخلارج..
وال ميكن اأن نقنع املواطن الذي بات همه احل�سول ولو 

من زيت املائدة مع حاجته امللحة لهذه املادة  لرت على 
االأ�سا�سية اأن امل�ساألة تتعلق بنظام الفوترة الذي عّطل 

�سري توزيع هذا املنتج فيما امل�سانع تتحدث عن فائ�ص 
يف املخزون غري املوجه لال�ستهالك الإعرا�ص املوزعني 

والتجار اأو الأ�سباب مل تتك�سف لنا بعد يف هذه ال�سيا�سة 
االأعرا�ص  غري الر�سيدة والتي من �ساأنها اأن تخلق اأزمات 

وما اأكرثها وما اأعمقها..  االأ�سلية لالأزمات  اجلانبية
وقدرته على  الوقت فيما يزال ال�سعب يوؤمن بفر�سية 

امت�سا�ص الغ�سب وحل االأزمات بت�سويات مر�سية.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

�أ�صماء �ل�صحابة على قاعات �ل�صينما
اأ�سماء  اأطلقت  قــد  تكون  اأن  الثقافة  وزارة  فندت 
عرب  تــداولــه  مت  كما  �سينما  قــاعــات  على  ال�سحابة 
االأخرية  ــام  االأي خالل  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
تداولت بع�ص  املا�سية، وح�سبما ورد يف بيان للوزارة: 
غري  ت�سميات  اإطالق  االجتماعية  الو�سائط  �سفحات 
وا�ستخدم  اجلزائر،  يف  ال�سينما  قاعات  على  حقيقة 
اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  باأ�سماء  مزيفة  وًرا  �سُ بع�سهم 

عليهم.
التزييف  والفنون  الثقافة  وزارة  تنفي  واإذ  واأ�ساف: 
ت�سمية  اأن  ت�سجل  فاإنها  القاعات  بع�ص  يطال  الــذي 
القرن  �سبعينيات  منذ  عقبة(  )�سيدي  اأفلو  �سينما 
املا�سي، ولي�ست وليدة اإعادة الفتح، وقد ا�ستلمتها وزارة 
بقرار  �سنة   اأفلو  بلدية  من  والفنون  الثقافة 

تخ�سي�ص، ومت ترميمها وجتهيزها لتكون عملّية.
وح�سبها: بخ�سو�ص الت�سميات فاإّن الوزارة تويل االأمر 
ورموز  ين�سجم  مبا  الف�ساءات  وتربط  كــربى،  عناية 

االأمة، وت�سغي اإىل كل االٱراء املعتدلة واالأ�سيلة.

/   ماي   املوافق لـ   رم�ضان  رمضان كريماالثنني  برير 

ال�سورة لي�ست 
حلاوية قمامة، 
بل ملج�سم و�سع 

للزينة والإ�سفاء 
�سورة ح�سارية 
مبحور دوران يف 
مدينة ال�سمرة 
بوالية باتنة، 

فما التف�سري 
اعتبار  لظاهرة 
مباحا  كل �سيء
اأو كل �سيء مكبا 

للقمامة؟

اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا و7   204 �صجلت 
اجلزائر،  يف  الأخييرية  �صاعة   24 الي  خالل  وفيات 
فيما متاثل 140 مري�صا لل�صفاء، ح�صب ما ك�صفت 
عنه، اأم�ص الأحد، وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات يف بيان لها.
وقييد بلغ الييعييدد الإجييمييايل لييلييحييالت املييوؤكييدة 
اإ�صابة  جديدة،   204 124.104حالة من بينها 
بينما بلغ العدد الإجمايل للم�صابني الذين متاثلوا 
الإجييمييايل  والييعييدد  �صخ�ص   86.420 لل�صفاء 
 23 حاليا  يتواجد  كما  حالة.   3.328 للوفيات 

مري�صا يف العناية املركزة.
مل  ولييية   29 اإح�صاء  مت  باأنه  البيان  اأفيياد  كما 
�صجلت  ولية  و14  جديدة  حالة  اأي  بها  ت�صجل 
اأخرى  وليييات   5 �صجلت  فيما  حييالت،   9 من  اأقل 

اأزيد من 10 حالت.
ويف هذا الإطار، تو�صي الوزارة املواطنني ب�صرورة 
النظافة  قواعد  احييرام   مع  باليقظة،  اللتزام 
للقناع  الإلييزامييي  والرتيييداء  اجل�صدية  وامل�صافة 

الواقي والمتثال لقواعد احلجر ال�صحي.

 140 جديدة،  اإ�شابة   204

حالة �شفاء و 7 وفيات 

امل�صتقلة  الييوطيينييييية  ال�صلطة  رئييييي�ييص  قيييدم 
ليييالنيييتيييخيييابيييات، حمييمييد �يييصيييريف، عيييييددا من 
ال�صيا�صية  الأحيييزاب  لروؤ�صاء  التو�صيخات 
باجلزائر  ال�صلطة  مقر  يف  معهم  اجتمع  الذي 

العا�صمة.
العدالة  جبهة  �صورى  جمل�ص  رئي�ص  وقييال 
والتنمية خل�صر بن خالف اإن �صريف اأبلغهم اأن 
ح�صب  ترتب  للت�صريعيات  املر�صحني  قوائم 

احلروف الأبجدية للقب املر�صحني.

ترتيب املرت�شحني 
للت�شريعيات داخل القائمة 

وفق احلروف الأبجدية

ق. و

ق. و

ق. و

اأكد ال�زير الأول ال�سيد عبد العزيز جراد، اأم�س الأحد، اأّن ا�سالح الإدارة يعد مطلباً اأ�سا�سيا ل�سرتجاع ثقة امل�اطن يف م�ؤ�س�ساته. وقال اإن الأخالقيات املهنية مل�ؤ�س�سات 
الدولة تقت�سي اأن ميار�س الأع�ان العم�مي�ن وظائفهم بكل كرامة ونزاهة وحيادية وبعيدا عن كل ا�ستغالل �سيا�س�ي اأو ايدي�ل�جي.

واأو�صح ال�صيد جراد لدى ا�صرافه على افتتاح يوم 
واملوؤ�ص�صة  الإدارة  يف  ''الأخالقيات  حول:  درا�صي 
اأّن  ليييالإدارة،  الوطنية  املدر�صة  مبقر  العمومية'' 
اأزمة متر بها بالدنا على  هذا اليوم ''ينعقد يف ظل 
الأزميية  هييذه  اأن  موؤكدا  الييعييامل''،  دول  باقي  غييرار 
اقت�صادية  اأو  اجتماعية  اأو  فقط  �صحية  ''لي�صت 
القيم  مت�ص  الأبعاد  ومتعددة  معقدة  اأزميية  هي  بل 

والذهنيات وال�صلوكيات''.
لدى  الهتمام  تزايد  اإىل  الأول  الييوزييير  واأ�ييصييار 
وال�صركاء  القت�صاديني  واملتعاملني  املييواطيينييني 
العمومي  الت�صيري  ا�صالح  ب�صرورة  الجتماعيني 
با�صرتها  التي  ال�صالحات  م�صار  �صمن  يعد  الييذي 

بالدنا هو وليد الراكمات ال�صلبية ال�صابقة.
مبادئ  لي�صت  ''الخالقيات  اأن  جراد  ال�صيد  اأكد 
القواعد  من  جمموعة  اأي�صا  هي  بل  فح�صب  وقيما 
حوكمة  نظام  لبناء  و�صعها  ينبغي  التي  القانونية 

متجان�صة وذات م�صداقية''.

''بالنظر  اأنه  ال�صياق  نف�ص  يف  الأول  الوزير  واكد 
اإىل ما متثله الخالقيات من بعد ا�صراتيجي، فقد 
و�صعها رئي�ص اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون، 
�صمن اأولويات برناجمه'' و''خ�ص�ص لها حمورا يتعلق 

باأخلفة احلياة العامة وتعزيز احلكم الرا�صد''.

مو�صوع  اإثيييراء  اإىل  الدرا�صي  اليوم  هييذا  ويهدف 
واخلربات  التجارب  تبادل  خالل  من  الأخالقيات 
بتو�صيات  لييلييخييروج  واملييهيينيييييني  الأكييادمييييييني  بييني 
الأداء  تطوير  �صاأنه  من  اأخالقي  ميثاق  ل�صياغة 

الإداري يف اجلزائر.

اأ�صرف الوزير الأول ال�صيد عبد العزيز جراد، م�صاء 
اللطيف  عبد  للموؤمترات  الييدويل  باملركز  ال�صبت، 
رحال، على حفل تكرمي الفائزين بجائزة احلزائر 
وامل�صابقة  وجتييويييده،  وترتيلته  الييقييراآن  حلفظ 

الوطنية الت�صجيعية ل�صغار احلفظة.
وح�صر هذا احلفل الذي نظم حتت الرعاية ال�صامية 
لرئي�ص اجلمهورية ال�صيد عبد املجيد تبون احتفال 
وم�صت�صاري  احلكومة،  اأع�صاء  املباركة،  القدر  بليلة 
الأعلى  الإ�صالمي  املجل�ص  ورئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص 

وعدد من م�صوؤويل هيئات وموؤ�ص�صات وطنية.
وتوج باجلائزة الأوىل يف م�صابقة جائزة اجلزائر 
�صكري  م�صطفى  وجتويده،  وترتيله  القراآن  حلفظ 

الثانية  باجلائزة  توج  فيما  العا�صمة،  اجلزائر  من 
اأبو بكر عبد الهادي راجع من ولية البي�ص وعادت 
ولية  من  يو�صف  بن  زينب  لل�صيدة  الثالثة  املرتبة 

البويرة.
الت�صجيعية  الوطنية  امل�صابقة  يخ�ص  فيما  اأمييا 
حممد  الأوىل  باجلائزة  توج  فقد  احلفظة  ل�صغار 
توج  فيما  املييدييية  وليييية  ميين  اليي�ييصيياذيل  الليييه  عبد 
باجلائزة الثانية اأ�صامة تقي الدين طالبي من ولية 
قاقي  �صالمة  الثالثة  باجلائزة  وفاز  بوعريرج،  برع 

من ولية باتنة.

العتداءات  الأحد  اأم�ص  ب�صدة،  اجلزائر  اأدانييت 
القد�ص  يف  الفل�صطينيني  املدنيني  على  العن�صرية 
ال�صعائر  ممار�صة  حرية  من  وحرمانهم  املحتلة 
املحاولت  وكذا  املبارك  الق�صى  بامل�صجد  الدينية 
على  ال�صتيالء  منطق  ل�صرعنة  الرامية  املتكررة 

اأرا�صي الغري بالقوة.
باأ�صد  اجلزائر  تدين  للخارجية:  بيان  وح�صب 
العبارات العتداءات العن�صرية واملتطرفة امل�صجلة 
يف مدينة القد�ص املحتلة على املدنيني الفل�صطينيني 
الدينية  ال�صعائر  ممار�صة  حرية  من  وحرمانهم 

املتكررة  املحاولت  وكذا  املبارك  الق�صى  بامل�صجد 
الرامية ل�صرعنة منطق ال�صتيالء على اأرا�صي الغري 
املقد�صة،  املدينة  ال�صيادة على هذه  بالقوة وفر�ص 

يف انتهاك فا�صح لقرارات ال�صرعية الدولية.
التي  اخلييطييرية  النتهاكات  هييذه  اأميييام  وا�ييصيياف: 
تنفيذها  يف  ال�صرائيلي  الحتالل  �صلطات  تتمادى 
اجلزائر  تدعو  الأعييزل،  الفل�صطيني  ال�صعب  �صد 
الأمن الأممي  الدويل وباخل�صو�ص جمل�ص  املجتمع 
للتحرك العاجل لتوفري احلماية ال�صرورية لل�صعب 
الأعمال  لهذه  حد  وو�صع  ومقد�صاته  الفل�صطيني 

الإ�صرائيلي  الحييتييالل  ول�صيا�صة  الجييرامييييية 
لالأرا�صي الفل�صطينية.

الكامل  ت�صامنها  اجلييزائيير  تييوؤكييد  واإذ  واأ�ييصييار: 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  جانب  اإىل  الدائم  ووقوفها 
فاإنها  الإ�صرائيلي،  الحتالل  �صد  البطويل  ن�صاله 
الق�صية  لدعم  والييرا�ييصييخ  الثابت  موقفها  جتييدد 
الفل�صطيني  ال�صعب  ا�صرجاع  حتى  الفل�صطينية 
ويف  للت�صرف  القابلة  وغييري  امل�صروعة  حلقوقه 
امل�صتقلة وعا�صمتها  اقامة دولته  مقدمتها حقه يف 

القد�ص ال�صريف.

تعتزم 14 نقابة �صل قطاع الربية ملدة 3 اأيام 
بداية من اليوم، حيث دعت اإىل تنظيم اإ�صراب 
وطني معزز بتنظيم وقفات احتجاجية ولئية 

اأمام مديريات الربية.
اإىل  الت�صعيدية  خطوتها  النقابات  واأرجعت 
الحتقان  جييراء  القطاع  يعي�صه  الييذي  الو�صع 
اإىل  اأدت  والتي  احلا�صلة  والراكمات  الكبري 

انتفا�صة وطنية يف القطاع دون غطاء نقابي.
حت�صني  يف  مييطييالييبييهييا  اليينييقييابييات  وحيييييددت 
النقطة  م�صاعفة  خالل  من  ال�صرائية  القدرة 
املنح  نييظييام  يف  النظر  واإعييييادة  ال�صتدللية 
بتاأطري  املرتبطة  تلك  فيها  مبا  والتعوي�صات 

المتحانات الر�صمية.
التقاعد  يف  احلييق  بييا�ييصييرجيياع  مت�صكت  كما 
وزير  تاأكيد  رغييم  ال�صن،  �صرط  دون  الن�صبي 
العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي الها�صمي 

جعبوب ا�صتحالة الأمر حاليا.

الإ�صراع  اإىل  الو�صاية  الي14  النقابات  ودعت 
املنظومة  واإ�صالح  اخلا�ص،  القانون  مبراجعة 
اإىل  وامليينيياهييج.  الييربامييج  ومراجعة  الربوية 
جانب اإدماج العمال املهنيني والأ�صالك امل�صركة 
يف قطاع الربية واإلغاء النظام التعاقدي. وكذا 
البتدائية  للمدار�ص  امل�صرك  الت�صيري  اإلغاء 

واإحلاقها بوزارة الربية الوطنية.
اإثيير  على  لييالإ�ييصييراب  التكتل  دعيييوة  وجييياءت 
حيث  الربية،  قطاع  منه  يعاين  الذي  الغليان 
غطاء  دون  دورية  احتجاجات  الأ�صاتذة  ي�صن 
مهددين  وليييييات،  عييدة  م�صتوى  على  نقابي 

مبقاطعة امتحانات نهائية ال�صنة.
وكان رئي�ص اجلمهورية قد اأ�صدى اأوامر لوزير 
يهدف  حييوار  لفتح  واجييعييوط  حممد  الربية 
لتح�صني الأو�صاع املهنية والجتماعية ملنت�صبي 
النظر يف  باإعادة  اأ�صدر توجيهات  القطاع. كما 

القانون اخلا�ص بالأ�صتاذ.

اأبدى حزب جبهة التحرير الوطني، اأم�ص الأحد، 
ال�صابعة  للفقرة  املفرط  ال�صتخدام  من  امتعا�صه 
200 يف القانون الع�صوي لالنتخابات من  من املادة 

طرف املندوبيات الولئية لل�صلطة امل�صتقلة.
احلزب  مر�صحو  اأن  ''الأفيييييالن''،  لييي  بيان  واأ�ييصييار 
تعر�صوا ملظامل كثرية، حيث م�صت عمليات الإق�صاء 
اأن  اأغلب قوائمه على م�صتوى الوليات، م�صريا اإىل 
ح�صابات  بت�صفية  ا�صتباه  حمل  الإق�صاءات  اأغلب 

حملية اأو تع�صف يف ا�صتعمال �صلطة التقدير.
اأبو  يقودها  التي  ال�صيا�صية  الت�صكيلة  واأبيييرزت 
هذه  ا�صتخدام  اإىل  ''الييلييجييوء  اأن  بعجي  الف�صل 
اليد  النزاهة ونظافة  اإطارات يف منتهى  املادة م�ص 

وموظفني  اجلامعات  اأ�صاتذة  من  اأغلبهم  واجليب، 
العمل  عن  عاطلني  �صباب  ملفات  واأ�صقطت  ب�صطاء، 

وطلبة جامعيني''.
و�صفها  الييتييي  اليييقيييرارات  العتيد  احليييزب  وف�صر 
ال�صلطة  مندوبي  عيين  اليي�ييصييادرة  ''التع�صفية''  بييي 
الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات يف عدد من الوليات 
على اأنها ''عمل عك�صي'' يندرج �صمن الت�صوي�ص على 

ال�صتحقاقات الت�صريعية القادمة.
واعترب الأفالن تعامل �صلطة النتخابات مع ملفات 
يف  داعيا  ممنهجة''،  ا�صتهداف  ''عملية  مر�صحيه 
�صريف  حممد  امل�صتقلة  ال�صلطة  رئي�ص  ال�صدد  ذات 

للتدخل لتدارك ''الختاللت'' الواقعة.

الع�صكرية  النواحي  قييادة  اأم�ص  يوم  اأ�صرف 
من  �صكنية  وحييدة   3098 توزيع  مرا�صم  على 
البيع بالإيجار عدل، لفائدة متقاعدي  �صيغة 
امل�صتخدمني  وكييذا  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص 

العاملني مبختلف النواحي الع�صكرية.
اأن  لها  بيان  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  واأفييادت 
احياء  منا�صبة  مع  تزامنت  التوزيع  عملية 
الذكرى الي 76 ملجازر 8 ماي 1945، حيث متت 
للجي�ص  العليا  القيادة  جهود  موا�صلة  اطار  يف 

الظروف  حت�صني  اأجييل  ميين  ال�صعبي  الوطني 
الجتماعية ملنت�صبيه.

وح�صب ن�ص البيان فاإن عمليات توزيع ال�صكنات 
لفائدة امل�صتخدمني العاملني ومتقاعدي اجلي�ص 
الوطني ال�صعبي، على غرار اإخوانهم املواطنني 
اإىل  الع�صكرية،  النواحي  كافة  عرب  متوا�صلة 
لدى  امل�صجلة  الطلبات  جممل  تلبية  غاية 
الدفاع  لوزارة  الجتماعية  امل�صلحة  مديرية 

الوطني.

اجلزائرية  الفلكية  ال�صعرى  جمعية  تتوقع 
موعد حلول عيد الفطر 1442هي باحلزائر وفق 

احل�صابات الفلكية يوم اخلمي�ص املقبل.
واأّكدت اجلمعية يف بيان اأ�صدرته م�صاء ال�صبت، 
الثالثاء  يوم  اأم�صية  الهالل  روؤييية  امكانية  اإن 
وبالو�صائل  املجردة  بالعني  "منعدمة"  ماي   11
من  الرغم  على  العامل،  اأنحاء  بكامل  الب�صرية 
ال�صاعة  على  الأم�صية  نف�ص  يف  بالفعل  ولدته 
19:59 بتوقيت اجلزائر، وهو ما يوؤكد اأن اأول 

اأيام �صهر �صوال �صتوافق يوم اخلمي�ص املقبل.
الق�صرية بني  "املدة  ال�صعرى  واأو�صحت جمعية 

الهالل  حتري  ووقييت  �صوال  هالل  ولدة  حلظة 
�صتجعل  الثالثاء  يوم  م�صاء  يف  املجردة  بالعني 
اإىل  اإ�صافة  الإطالق"  على  ممكنة  غري  روؤيته 
الثالثاء   ( الليلة  تلك  يف  القمر  "�صيغرب  ذلك 
دقائق  بي10  ال�صم�ص  غييروب  قبل   ) ماي   11

بالعا�صمة.
�صيام  بداأوا  الذين  امل�صلمني  اأن  اإىل  اأ�صارت  كما 
رم�صان يوم الأربعاء 14 اأفريل، فاإنهم �صيحتفلون 
من  بييدل  ميياي   14 اجلمعة  يييوم  الفطر  بعيد 
الأربعاء  يوم  الهالل  ر�صد  ل�صتحالة  اخلمي�ص، 

املوافق يف هذه الدول لي 29 رم�صان.

اأعلنت ال�صفارة الأمريكة باجلزائر، عن نتائج 
للذين  املتحدة،  الوليات  اإىل  الهجرة  برنامج 
2020 على موقع:  اأكتوبر ونوفمرب  �صجلوا يف 

dvprogram.state.gov
متوفرة  الربنامج  نتائج  اأن  ال�صفارة  واأفييادت 
الوحيد،  الر�صمي  املوقع  على  النرنيت  عرب 
املعني  �صيحتاج  اإليه  الولوج  عند  اأنه  مو�صحة 
اإىل رقم تاأكيد ومعلومات �صخ�صية حتى يتمكن 

من روؤية النتائج.
اأن  باجلزائر،  الأمريكية  ال�صفارة  واأبيييرزت 

النتائج لن تتم عرب مت�صل عن طريق الهاتف، 
م�صرية اىل اأن ''الغرين كارد'' لن تعطى مبا�صرة 
بعد الختيار، مو�صحة اأنه ميكن اأن يكون املعني 

خالل املقابلة غري موؤهل لفيزا الهجرة.
يف  �صرعت  م�صاحلها  اأن  ال�صفارة،  وك�صفت 
معاجلة ملفات فيزا الهجرة باإعطاء الأولوية 
للخطيب متبوعة بعدد حمدود من  فيزا  لفئة 
ملفات العائلة، يف حني �صيتم برجمة املواعيد 
اخلا�صة باحلالت امل�صتعجلة فيما يتعلق بفيزا 

غري الهجرة.

اأن  بيييييانييهييا،  يف  الييداخييلييييية  وزارة  وقييالييت 
تعرف  اأ�ييصييبييحييت  الأ�ييصييبييوعييييية  امليي�ييصييريات 
مبا  تبايل  ول  خطرية  وانحرافات  انزلقات 
وم�صا�ص  وتهويل  اإنزعاج  من  املواطن  يعانيه 
اأن  اإىل  ال�صدد،  هييذا  يف  واأ�ييصييارت  بحريته. 
اأنا�ص  م�صاركة  تييعييرف  اأ�صبحت  امليي�ييصييريات 

يغريون م�صارها بحجة اأنهم اأحرار.

من  الت�صريح  �صرورة  على  الييوزارة  واأكييدت 
طرف املنظمني باأ�صماء امل�صوؤولني عن تنظيم 
امل�صرية و�صاعة بداية امل�صرية ونهايتها، امل�صار 
وال�صعارات املرفوعة وفق ما يتطلبه القانون 
وهذا لدى امل�صالح املخت�صة. ونوهت باأن عدم 
ال�صرعية  �صفة  ينفي  بالإجراءات  اللتزام 

عن امل�صرية.

الداخلية ت�شدر بيانا حول 
امل�شريات الأ�شبوعية

توزيع اأكرث من 3000 �شقة عدل 
لفائدة متقاعدي اجلي�ش

جمعية ال�شعرى الفلكية حتدد 
اأول اأيام عيد الفطر يف اجلزائر

الأفالن يتهم �شلطة النتخابات بـ 
''النتقام'' من مر�شحيه يف الت�شريعيات

ال�شفارة الأمريكية تعلن عن نتائج برنامج 
الهجرة ''الغرين كارد'' 2022

جراد يدعو لإبعاد الإدارة عن ال�شتغالل ال�شيا�شوي

جّراد ي�شرف على تكرمي الفائزين بجائزة اجلزائر حلفظ القراآن

اجلزائر تدين ب�شدة الإعتداء ال�شهيوين يف القد�ش املحتلة

الرتبية قطاع  ت�شل  نقابة   14
 بداية من اليوم

الوطني رمضان كريماالثنني 28 برير 2971/ 10  ماي  2021 املوافق لـ 28  رم�ضان 031442

اأ�سدرت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، اأم�س الأحد، بيانا ح�ل �سرورة الرتخي�س للم�سريات ال�سب�عية 
التي ت�سهدها العا�سمة وبع�س ال�ليات.

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

�سددت على �سرورة الت�سريح من طرف املنظمني..

ق. و

ق. و

ق. و



ن. م

�صفيقة. �ص

حفيظة. ب

�صميحة. ع

تعرف عديد الدوائر والبلديات بولية باتنة، اأزمة نقل خانقة، حيث يجد ال�صكان �صعوبة بالغة يف التنقل بني القرى والأحياء، ليزداد الأمر �صعوبة 
خالل عطلة نهاية الأ�صبوع وخالل الأعياد واملنا�صبات وهذا ما جعل امل�صتكون يطالبون اجلهات الو�صية ب�صرورة بتوفري حافالت و�صيارات النقل 

احل�صري لت�صهيل تنقلهم داخل الو�صط احل�صري والقرى وبني الأحياء.

واأو�سح بيان لوكالة "كنا�ص" بوالية 
باتنـة، اأن ف�ساء الهناء ُيتيح ا�ستخراج 
العديد من الوثائق على غرار الت�سريح 
اآجال ال  املر�سية عن بعد، يف  بالعطل 
تتعدى 48 �ساعة، كما تخ�ّص اخلدمة 
امللف  كامل  تقدمي  اإمكانية  الرقمية 
الطبي لتربير و�سعية املوؤّمن اجتماعيا، 
وحتاليل  فحو�سات  من  يت�سمنه  مبا 
وو�سفات طبية يف حال عدم ا�ستخدام 
العملية ح�سب  ال�سفاء، وتتم  بطاقات 
عرب  الهناء  ف�ساء  عرب  ذاتها  الوكالة 
http ://e lhanaa . الرابط:

على  ي�ستوجب  حــيــث   ،cnas.dz
املعلومات  تــدويــن  اجتماعيا  املــوؤمــن 
ال�سهادة  ورقمنه  ون�سخ  الف�ساء  بهذا 
املر�سية، دون عناء التنقل اإىل مراكز 
خالل  مقره  عنوان  تدوين  مع  الدفع، 
اأي  تفادي  اأجــل  من  املر�سية  العطلة 
االجتماعي  ال�سمان  اإدارة  مع  م�سكل 
ال�سندوق  مهامها، كما قرر  اأداء  اأثناء 
ــتــي  ــاب وال ــس ــ� ــت رقــمــنــة وثــيــقــة االن
اجتماعيا  لهم  املوؤمن  باإمكان  اأ�سبح 
ف�ساء  عــرب  وا�ستخراجها  حتميلها 
ال�سندوق  اأن  البيان،  واأردف  "الهناء"، 

االجتماعية  لــلــتــاأمــيــنــات  الــوطــنــي 
تب�سيط  اإطـــار  ويف  االأجـــراء  للعمال 
والتكفل االأجنع  االإدارية  االإجراءات 
على  باالعتماد  املواطنني،  بان�سغاالت 
طالبي  وال�سيما  املعلومات  تكنولوجيا 
�سهادة  ــرار  غ على  الوثائق،  خمتلف 
االجتماعي  ال�سمان  اإىل  االنت�ساب 
ال�ستعمالها  متزايدا  طلبا  تعرف  التي 
خدمة  اإدراج  قرر  امللفات،  خمتلف  يف 
وثيقة  بــرقــمــنــة  تــتــعــلــق  جـــديـــدة 
املوؤمن  باإمكان  اأ�سبح  والتي  االنت�ساب 
وا�ستخراجها  حتميلها  اجتماعيا  لهم 
الأرباب  ميكن  كما  الهناء،  ف�ساء  عرب 
االإدارات  امل�سدر،  ذات  ي�سيف  العمل، 
التاأكد  املحلية،  اجلماعات  العمومية، 
من مطابقة �سهادات االنت�ساب ال�سادرة 
االنرتنت،  بوا�سطة  ال�سندوق،  عــن 
من  يطمح  ال�سندوق،  اأن  اإىل  م�سريا 
قفزة  يعد  الــذي  االجنـــاز  هــذا  وراء 
نوعية يف جمال ع�سرنة ت�سيريه، اإىل 
التخلي التدريجي عن اإ�سدار الوثيقة 
واحلد  �سبابيكه  م�ستوى  على  الورقية 

من عناء تنقل املواطنني اإىل هياكله.

املدنية  احلــمــايــة  مــديــريــة  اأطــلــقــت 
مديرية  مع  بالتن�سيق  باتنــة،  لوالية 
حملة  واالأوقـــــاف،  الدينية  الــ�ــســوؤون 
فريو�ص  من  للوقاية  وا�سعة  حت�سي�سية 
اجلمعـة  �سملت  حيث  امل�ستجد،  كورونا 
تراب  عرب  امل�ساجد  من  العديد  املا�سي 
الوالية، خا�سة يف ظل الرتاخي الكبري 
يف االلتزام باالإجراءات الوقائية، رغم 

اأن عّداد االإ�سابات يف ارتفاع م�ستمر.
املدنية  احلــمــايــة  مــ�ــســالــح  وكــ�ــســفــت 
مــوازي  حت�سي�سي  برنامج  ت�سطري  عــن 

باإ�سراك خمتلف الفاعلني، مي�ص خمتلف 
املحالت  غــرار   على  العامة  الف�ساءات 
و�سائل  اإىل  اإ�سافة  واملقاهي،  التجارية 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اجلماعي،  النقل 
بهدف  ــذا  وه املهني،  التكوين  ومــراكــز 
انت�سار  بخطورة  املــواطــنــني  حت�سي�ص 
موؤ�سر  ارتفاع  وباء كورونا يف ظل عودة 
املدنية  االأرقام، وحتث م�سالح احلماية 
التدابري  احـــرتام  بــ�ــســرورة  املــواطــنــني 
الفريو�ص  من  الوقائية  والربوتوكوالت 

ب�سرامة كبرية.

عن  �لتخلي  �إىل  "كنا�س" يتجه 
��صتخر�ج �لوثائق عرب �صبابيكـه

�حلماية �ملدنية بباتنة ُتذكر 
�ملو�طنني بخطر كورونا 

يف  واالأحــيــاء  القرى  معظم  وتتواجد 
لي�سطروا  بينها،  فيما  متباعدة  نقاط 
مل�سافات  االأقدام  على  �سريا  التنقل  اإىل 
طويلة يف كثري من االأحيان، واأكد �سكان 
نقاو�ص اجلزار وراأ�ص العيون، اأن �سائقي 
هذا  ا�ستغلوا  لطاملا  اخلا�سة  ال�سيارات 
االحياء  اإىل  ال�سكان  نقل  يف  الو�سع 
والقرى مع فر�ص ت�سعرية غري عقالنية 
جائحة  خــالل  �ــســوءا  الو�سع  لــيــزداد 
اإىل  النقل  ت�سعرية  و�سلت  اأين  كورونا  
م�ستويات قيا�سية يف ظل انعدام الرقابة 
هذه  يف  احل�سري  النقل  توفري  وعــدم 

فئة  خا�سة  كاهلهم  اأثقل  مما  املناطق، 
يومية  باأجرة  ي�ستغلون  الذين  العمال 
اإذ  الو�سع  هذا  من  التالميذ  ي�سلم  ومل 
م�سطرين  كونهم  اأي�سا  ا�ستغاللهم  يتم 
خا�سة  الدرا�سة  مبقاعد  االلتحاق  اإىل 
حافالت  فيها  تنعدم  الــتــي  باملناطق 
فاتورة  االأولياء  ليدفع  املدر�سي،  النقل 
باهظة لتنقلهم وتنقل اأبنائهم، ويتكرر 
كل  م�ساتي  يف  يومي  ب�سكل  امل�سهد  هذا 
ببلدية  �سباع"  "اأوالد  االإداري  الفرع 
قيقبة م�ستة "راأ�ص الواد" ببلدية راأ�ص 
ببلدية  قبوج"  "اأوالد  م�ستة  العيون 

عبد  عــزيــل  بلدية  وقـــرى  الــرحــبــات 
عمار  بـــاأوالد  "املعذر"  وم�ستة  الــقــادر 
بيطام  ببلدية  الدفيلة"  "عني  وقرية 
بوعون"  اأوالد  "طاقة  م�ستة  وكـــذا 
تالميذ  ي�سطر  حيث  �سريانة،  ببلدية 
�سريا  التنقل  اإىل  والقرى  امل�ساتي  هذه 
�سيارات  يف  التنقل  اأو  االأقــــدام  على 
للنقل  املخ�س�سة  املواقف  اإىل  لي�سلوا 
يف  منهم  "املحظوظون"  يتنقل  فيما 
اأوليائهم  ميلكها  التي  اخلا�سة  املركبات 

�سواء كانت �سياحية اأو نفعية.

يف  تيالطو  ببلدية  مــواطــنــون  طالب 
ال�سد  م�سروع   باإحياء  باتنة،  واليــة 
جت�سيده  فكرة  انطلقت  الذي  "احللم" 
�سنة 1951 وتوقفت مع بداية الثورة، 
قبل اأن تتجدد الفكرة �سنة 1966 من 
يف  الــزراعــيــة  التغذية  منظمة  طــرف 
وانتهت  احل�سنة  تنمية  م�سروع  اإطــار 

الدرا�سة �سنة 1970.
اأن  �سكواهـم،  معر�ص  يف  واأ�سافــوا 
�سالحية  اأثــبــتــت  املُــنــجــزة  الــدرا�ــســة 
الطوبوغرافية  الناحية  من  امل�سروع 
من  اأ�ــســا�ــســا  املتكونة  واجليولوجيـة 

 1997 �سنة  ويف  النافذ  غــري  الكل�ص 
اأجريت عملية الرفع الطوبوغرايف على 
اإجناز  �سالحية  اأثبتت  عديدة  مناطق 
امل�سروع، واأردفوا اأنه يف �سنة 2002 مت 
قبول امل�سروع بناءا على درا�سة اأجرتها 
الوطنية  للوكالة  التقنية  اللجنة 
مت   2014 اأفريل   14 وبتاريخ  لل�سدود 
دولية  و  وطنية  مناق�سة  عن  االإعــالن 
معاينة  اإجــــراء  ذلـــك  ـــر  اإث عــلــى  ومت 
و  املهند�سني  قبل  من  جديدة  ميدانية 
عن  ممثلني  وبح�سور  درا�ــســات  مكاتب 
ال�سكان  وحتـــدث  املحلية،  ال�سلطات 

امل�سروع  لــهــذا  الــكــبــرية  االأهــمــيــة  عــن 
بلدية  اأن  كما  الت�سحر،  حمــاربــة  يف 
�ست�ستفيد  التي  الوحيدة  لي�ص  تيالطو 
التوتة،  بــلــديــات عــني  بــل حــتــى  مــنــه 
بريكـة  �سفيان،  �سقانــة،  عــوف  اأوالد 
املطاف  نهاية  يف  لي�سطدموا  وبيطام، 
اآمالهم  حلمهم  وتبخر  امل�سروع  بتجميد 
اأرا�سيهم وخدمتها خا�سة  ا�ست�سالح  يف 
بعد جفاف الينابيع الطبيعية، وينا�سد 
الو�سية  ال�سكان جمددا تدخل اجلهات 
الإنعا�ص واإحياء امل�سروع وجت�سيده على 

اأر�ص الواقع. 

بــلــديــة الزرو يف  ــن  م مــواطــنــون  ــرب  ع
باتنة، عن اإ�ستيائهم من �سوء اخلدمات 
�سلبا  انعك�ص  مــا  وهــو  الــعــالج  بقاعتي 
النقائ�ص  هذه  اأن  خا�سة  املر�سى،  على 
االأمثل  التكفل  دون  حالت  امل�سجلة، 

بالوافدين اإليها من املر�سى.
يف  املـــدين  املجتمع  جمعيات  واأبــــدت 
ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  تلقت  �سكوى 
منها، تذمرها من التدهور املقلق للهيكل 
ال�سحي والذي ال يزال ينتظر التفاتة 
املحليني،  امل�سوؤولني  قبل  مــن  جــديــة، 
واأ�ساروا اإىل �سرعية مطالبهم املرفوعة 
غياب  ظل  يف  باتنة،  واليــة  وايل  اإىل 
ــا حـــال دون  اأطـــبـــاء مـــداومـــني وهـــو م
املتوافدين  باملر�سى  ال�سحي  التكفل 
اإىل  اإ�سافة  الطبي،  املــرفــق  هــذا  على 
وما  بهم،  العناية  يف  املحلوظ  الرتاجع 

ن�ص  يف  جــاء  ح�سبما  بلة  الطينة  زاد 
ال�سكوى، انعدام الرعاية الطبية خالل 
لقطع  ي�سطرون  حيث  الف�سيل،  ال�سهر 
م�سافات طويلة بحثا عن خدمة ترقى 
الهياكل  بــاقــي  يف  تطلعاتهم  مل�ستوى 
املجاورة.جمعيات  باملناطق  الطبية 

نددت  الزرو،  لبلدية  املــدين  املجتمع 
قاعتي  يف  االأطــبــاء  غياب  جانب  اإىل 
العالج �سواء بالزرو اجلديد اأو القدمي، 
انتظار  ويف  االأوىل  الطبيبة  وبتحويل 
ليقع  احلــا�ــســي،  لبلدية  الثانية  اأخــذ 
املجردة  القرارات  هذه  �سحية  املري�ص 
من ح�ص االإن�سانية وال�سعور بامل�سوؤولية 
االأوىل،  بالدرجة  ح�سا�ص  قطاع  جتاه 
ملنا�سدة  الطرق  كل  ا�ستنفذوا  اأن  بعد 
اإىل و�سعية  ال�سلطات املحلية االلتفات 
هذا االأخري مبنطقة ظل على حد قولهم، 
ــاع  االأو�ــس لكارثية  نــظــرا  ــروا  ــس اأ� اأيـــن 
�سخ�سيا  باتنة  وايل  تدخل  ال�سائدة 
ممن  املر�سى  ع�سرات  عــن  الغنب  لرفع 
اأغلقت اأبواب قاعات العالج يف وجوههم، 
ال�سحية  اأو�ساعهم  تفاقم  يف  �ساهم  ما 

بدل التخفيف عنهم.

مطالب بتوفري النقل داخل االأحياء والقرى بدوائر الوالية

طاله التجميد رغم انطالق فكرة جت�شيده �شنة 1951

تنديد وا�شع من اجلمعيات املحلية

بلديات تتخبط يف �أزمة نقل خانقة بباتنة

مو�طنون يطالبون ببعث م�صروع �ل�صد "�حللم" بتيالطو

�صكان ي�صتكون �الإهمال بقطاع �ل�صحة يف الزور

حمليات رمضان كريماالثنني 28 برير 2971/ 10  ماي  2021 املوافق لـ 28  رم�ضان 041442

اأطلق ال�صندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء بباتنـة، حملة حت�صي�صية تهدف اإىل 
القطاع، حيث  وع�صرنة  الإدارية  الإجراءات  ت�صهيل  اإطار  اجلديدة، يف  الرقمية  باخلدمات  التعريف 

اأ�صبح باإمكان املوؤّمنني اجتماعيا ا�صتخراج وثائقهم وحتميلها عرب عدة ف�صاءات خم�ص�صة لذلك.

حملة حت�شي�شية بوكالة باتنــة للتعريف باخلدمات الرقمية

ا�شتهتار باالإجراءات الوقائية رغم املنحى الت�شاعدي لالإ�شابات 

ن. م
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عبد الهادي. ب

�شطيف

�س�سار،  بلدية  م�سالح  وطــمــاأنــت 
بقرب  ال�سكن،  طالبي  من  املواطنني 
توزيع  بعد  خا�سة  االأزمـــــة  اإنــهــاء 
هذه احل�س�ص ال�سكنية، وبخ�سو�ص 
والذي  العمومي  االيجاري  ال�سكن 
مت الك�سف عنه نهاية �سنة 2020، 
يف  م�ستفيد   639 ت�سمن  حــيــث 
القائمة االأولية، فاإنه �سيتم الك�سف 
عن القائمة النهائية وتوزيعها على 
درا�سة  من  االنتهاء  بعد  م�ستحقيها 

مــن طـــرف جلــنــة الطعن  الــطــعــون 
مدة،  منذ  عملها  يف  �سرعت  الــتــي 
من  امل�ستفيدين  قائمة  �سمت  وقد 
ذات احل�سة ال�سكنية، 329 مر�سحا 
 35 مــن  اأكــرث  فئة  مــن  لال�ستفادة 
فئة  من  اآخــر  �سخ�سا  و310  �سنة 
 78 اإليهم  �سنة، ي�ساف   35 اأقل من 
ذات  من  لال�ستفادة  مر�سحا  �سخ�سا 
القائمة  �سمن  و�سعهم  مت  ال�سكنات 

االحتياطية.

وك�سفت ذات امل�سالح باأن توزيع هذه 
عمليات  �ستتبعه  ال�سكنية  احل�سة 
اأخرى مماثلة ت�سمل ت�سليم مفاتيح 
ذات  اأخرى من  �سكنية  120 وحدة 
ال�سيغة قبل نهاية ال�سدا�سي االأول 
اآخر  �سكن  و500   2021 �سنة  من 
باالإ�سافة  ال�سنة،  نف�ص  نهاية  قبل 
اأر�سية  قطعة   800 حـــوايل  اإىل 

�سمن التجزئات االجتماعية.

تتوا�سل اأزمة التموين بزيت املائدة 
عجزت  اأن  بــعــد  خن�سلة،  بــواليــة 
عليها  الق�ساء  عن  املعنية  امل�سالح 
حدتها،  من  التخفيف  االأقل  على  اأو 
حيث اأكد مواطنون من عديد بلديات 
زيت  اأن  جنوبها  وخا�سة  الــواليــة 
م�ستوى  على  منعدمة  �سبه  املــائــدة 
التجارية  واملحالت  البقالة  حمالت 

املخت�سة يف بيع املواد الغذائية.
فيه  ت�سببت  الـــذي  الــزيــت  م�سكل 
وح�سب م�سادر تابعة ملديرية التجارة 
القا�سية  الو�سية  الــوزارة  تعليمات 

مل  فواتريها،  على  اخلناق  بت�سديد 
ليزيد  حدا  املعنية  امل�سالح  له  ت�سع 
تفاقما رغم �سرب املواطنني وترقبهم 
النــفــراج االأزمـــة، اأيــن وجــد التجار 
عن  التخلي  اإىل  م�سطرين  اأنف�سهم 
�سبب  اإىل  حتولت  التي  املــادة  هــذه 
يف عراك ومناو�سات وكذا �سغط من 
عليها  تهافتوا  الذين  الزبائن  طرف 
�سابقا ليزيدوا من حدة االأزمة، فيما 
اإىل  اللجوء  املواطنني  بع�ص  اختار 

واليات اأخرى للظفر بهذه املادة.

انطالق  اإ�ــســارة  اأمــ�ــص،  اأول  اأعطيت 
�سكنية  وحدة   300 الإجناز  االأ�سغال 
 1300 اأ�سل  من  مليلة،  عني  مبدينة 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحــــدة 
البلدية  منها  ا�ستفادت  ــاري  ــج االي
خالل ال�سنوات املا�سية، والتي تاأخرت 
بها االأ�سغال لعدم توفر العقار املنا�سب 

لتوطني امل�سروع.
ــات  ــاج ــج ــت ــد االح ــع ـــاأتـــي ذلــــك ب ي
ب�سبب  مليلة،  مدينة  عرفتها  التي 
االإعالن  عن  املخت�سة  امل�سالح  تاأخر 

ال�سكن  مــن  امل�ستفيدين  قــوائــم  عــن 
تتجاوز  والتي  االيــجــاري،  العمومي 
بها  انــتــهــت  �سكنية،  وحـــدة   400
بجميع  ربطها  ومت  كليا  بها  االأ�سغال 
يتعلق  وفــيــمــا  احلــيــويــة،  ال�سبكات 
التي  االجــتــمــاعــي  ال�سكن  بح�س�ص 
ا�ستفادت منها والية اأم البواقي خالل 
 5653 بلغت  فقد  املا�سي،  اخلما�سي 
وحدة �سكنية جتاوزت ن�سبة االأ�سغال 
باملائة،   80 و  بــاملــائــة   60 بــني  بها 
ال�سكنية  باحل�س�ص  يتعلق  فيما  اأمــا 

وحدة   922 فت�سمل  توزيعها،  املنتظر 
ب�سيغة  وحـــدة   472 منها  �سكنية، 
وحدة  و115  ــاري،  ــج االي العمومي 
و500  العمومي،  الــرتقــوي  ب�سيغة 
الريفي،  بال�سكن  خا�سة  مالية  اإعانة 
ال�سكان  من  الع�سرات  طالب  باملقابل، 
بلعقل"  "اأوالد  مبنطقة  املــقــيــمــني 
مبدينة عني امليلة، باالإفراج ال�سريع 
للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة  عن 
من ح�سة ال�سكنات االجتماعية التي 
طال انتظارهم لها الأزيد من 7 �سنوات، 

ب�سكنات  يقيمون  اأغلبهم  واأن  خا�سة 
ق�سديرية ال تليق للحياة الب�سرية.

مليلة،  عني  لبلدية  البلدي  املجل�ص 
ــراج  االإف عملية  تاأخر  �سبب  اأم  قــال 
من  للم�ستفيدين  االأولية  القوائم  عن 
اإىل  يعود  االجتماعي،  ال�سكن  �سيغ 
اخلا�سة  اجلنة  عمل  ا�ستكمال  عدم 
بالتحقيق يف قوائم االأ�سماء املقرتحة 
مدة  يف  الف�سل  انتظار  يف  لال�ستفادة، 
بال�سكن  اخلا�سة  اللجنة  عمل  انتهاء 

خالل االأ�سابيع املقبلة.

خالل  ــواقــي،  ــب ال اأم  ـــة  والي �سجلت 
ارتفاعا  املا�سية  القليلة  ال�ساعات 
بفريو�ص  االإ�سابة  حاالت  يف  ملحوظا 
اأم  بــلــديــات  م�ستوى  على  "كورونا" 
البي�ساء  وعــني  مليلة  وعــني  البواقي 
حيث  ال�سبيحي،  وق�سر  فكرون  وعني 
املتوفرة  االأجنحة  اأغلب  ا�ستغالل  مت 
على م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.  

واأ�سار القائمون على مديرية ال�سحة 

جهاز  دخــول  عن  البواقي،  اأم  بوالية 
الك�سف بتقنية "PCR" حيز اخلدمة 
خالل االأيام القلية املقبلة، وذلك فور 
من  النهائي  الرتخي�ص  على   احل�سول 
قبل معهد "با�ستور"، كما اأكدت م�سادر 
اجلهاز  ا�ستغالل  �سيتم  اأنـــه  طبية، 
طبي،  حتليل   36 من  اأزيــد  اإعـــداد  يف 
م�ستوى  على  متواجدة  كانت  منها   16

املخابر اخلا�سة فقط.

اأح�سى الديوان الوطني للتطهري 
ــالل  خ ـــي،  ـــواق ـــب ال اأم  ـــة  ـــوالي ب
ال�ساعات القليلة املا�سية، اأزيد من 
البالوعات  الإ�سالح  تدخل   220
بلديات  اأحـــيـــاء  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
وبئر  نعمان  و�ــســوق  البواقي  اأم 
البي�ساء  وعني  وال�سلعة  ال�سهداء 
وم�سكيانة وق�سر ال�سبيحي وعني 

مليلة.
التدخالت جاءت من اأجل ت�سهيل 

امت�سا�ص مياه ال�سيول بعد امتالء 
عدد معترب من االأودية املتواجدة 
مبختلف بلديات الوالية واأرجعت 
"ONA" �سبب االن�سداد  م�سالح 
اإىل كمية االأمطار الكبرية التي مل 
املتواجدة  البالوعات  ت�ستوعبها 
الوالية،  بلديات  اأحياء  بجميع 
واملخلفات  للنفايات  باالإ�سافة 
جترفها  والتي  بالبناء  اخلا�سة 

ال�سيول.

ك�صفت م�صالح بلدية �ص�صار بخن�صلة، عن جاهزية اأكرث من 600 وحدة �صكنية و490 قطعة اأر�صية للتوزيع يف انتظار ا�صتالم 
جتزئة ثانية بعدد 300 قطعة اأر�صية.

بعد �شنوات من التهمي�ض واالإق�شاء 

مع اقرتاب عيد الفطر

موازاة مع ت�شجيل ارتفاع ملحوظ يف عدد االإ�شابات

بعد االأمطار االأخرية

اأقدم اأم�ص، �سكان حي �سر�سورة الواقع 
ببلدية عني وملان يف اجلهة اجلنوبية 
الطريق  غلق  على  �سطيف،  والية  من 
الوطني رقم 28، حيث رفع املحتجون 
بالنقائ�ص  املتعلقة  املطالب  من  جملة 
احلي  �سكان  منها  يعاين  التي  الكثرية 
يف مقابل عدم تدخل ال�سلطات املحلية 

ملعاجلة هذه النقائ�ص. 
ال�سكان  رفعها  التي  املطالب  بني  ومن 
القمامة  رفــع  �ــســرورة  هي  املحتجون 
واملناطق  وال�سيقة  املعزولة  باالأحياء 
النفايات  باتت  حيث  ح�سرية،  �سبه 
دون  جانب  كــل  مــن  ال�سكان  حتا�سر 
عن  ناهيك  القمامة  �سحب  يتم  اأن 
هذه  ب�سبب  الكريهة  الروائح  اإنت�سار 
مطالب  املحتجون  رفع  كما  الو�سعية، 
م�سروع  باإ�ستكمال  متعلقة  اأخـــرى 

االإنارة العمومية الذي توقف دون اأن 
يتم االإنتهاء من االأ�سغال، وهو امل�سروع 
ال�سكان  نظر  يف  �سروريا  يبقى  الــذي 
تغرق  االأحياء  من  العديد  اأن  خا�سة 

يف ظالم دام�ص ليال. 
املحتجني  بع�ص  رفع  اأخر  جانب  ومن 
بتهيئة  مــتــعــلــقــة  اأخــــــرى  ــب  ــال ــط م
و�سعية  يف  تتواجد  والتي  الطرقات 
يف  تهيئتها  اإعادة  لزاما  وبات  كارثية 
القريب العاجل، مع �سرورة اإيجاد حل 
منازلهم  املياه  غمرت  الذين  لل�سكان 
بحي �سر�سورة ال�سرقية بعد الت�ساقط 
االإن�سغاالت  نقل  لالأمطار، ومت  االأخري 
اإىل م�سالح بلدية عني وملان  واملطالب 
والتي وعدت بالتكفل بها خالل الفرتة 
املقبلة، كما مت التجار مع املحتجني من 

اأجل فتح الطريق اأمام حركة املرور.

يف  بــابــور  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
�سطيف،  واليــة  من  ال�سمالية  اجلهة 
ملياري  اإىل  ت�سل  بقيمة  ماليا  غالفا 
�سنتيم وهذا من اأجل تعبيد الطرقات 
الظل  مناطق  من  عــدد  عرب  املهرتئة 
�سنينة  مناطق  غــرار  على  بالبلدية 
على  العزلة  فك  اأجل  من  واإحجاجن 
�سنوات  منذ  تعاين  التي  املناطق  هذه 
ــة خــانــقــة يف ظل  ــزل طــويــلــة مـــن ع
القرى  هذه  واإىل  من  التنقل  �سعوبة 
ال�سعب  الت�ساري�سي  لطابعها  بالنظر 

خ�سو�سا يف ف�سل ال�ستاء.
اأ�سغال  قريبا  تنطلق  اأن  املنتظر  ومن 
قريتي  بني  الــرابــط  الطريق  تهيئة 
 1.6 م�سافة  على  واإحجاجن  �سنينة 
 1.3 اإىل  ي�سل  مـــايل  ــالف  ــغ وب كــلــم 
من  االإنتهاء  بعد  وهــذا  �سنتيم  مليار 

االإجراءات االإدارية املطلوبة، كما مت 
الطريق  لتهيئة  اأخر  م�سروع  برجمة 
والطريق  �سنينة  قرية  بني  الرابط 
 1.3 م�سافة  على   201 رقــم  البلدي 
اأن  علما  طويل،  اإنتظار  بعد  وهذا  كلم 
تتجاوز  امل�سروع  لهذا  املالية  القيمة 
اأن  املنتظر  ومــن  �سنتيم،  مليار  مبلغ 
تنطلق االأ�سغال بعد عيد الفطر حيث 

مت تعيني املقاولة املكلفة باالإجناز.
العديد  البلدية  م�سالح  وبــرجمــت 
القرى  لفائدة  التنموية  امل�ساريع  من 
الواقعة �سمن ما يعرف مبناطق الظل، 
مالية  اإعتمادات  تخ�سي�ص  مت  حيث 
معاناة  من  التخفيف  اأجــل  من  كبرية 
التهمي�ص  من  عانت  التي  القرى  هذه 
الفارطة  ال�سنوات  طــوال  واالإق�ساء 

رغم تعاقب املجال�ص البلدية.

عرب  الربيد  مراكز  خمتلف  عرفت 
والية �سطيف، ت�سكل طوابري طويلة 
الكثري  وجد  حيث  ال�سبت،  يوم  منذ 
من املواطنني �سعوبات جمة من اأجل 
اأزمــة  ــودة  ع ظل  يف  اأموالهم  �سحب 
جديد  مــن  الواجهة  اإىل  ال�سيولة 
الفطر  عــيــد  اإقـــــرتاب  ــع  م ال�ــســيــمــا 
الربيد  مراكز  تعرف  حيث  املبارك، 
طوابري  ت�سكل  و�سطيف  العلمة  يف 

طويلة منذ فتح مراكز الربيد.
ورغم اأن االأمر موعد �سحب معا�سات 
اأن  اإال  بــعــد  يــحــن  مل  املــتــقــاعــديــن 
اإىل  جديد  من  عادت  ال�سيولة  اأزمة 
من  كبرية  ت�ساوؤالت  و�سط  الواجهة 
املــواطــنــني عــن �سبب االأزمــة  طــرف 
التطمينات  مــع  خــا�ــســة  ــدة  ــدي اجل
الربيد  م�سالح  ــرف  ط مــن  املقدمة 
نهائيا،  ال�سيولة  اأزمــة  يف  بالتحكم 
اإ�سطر  �ــســكــرة  بــــازر  بــلــديــة  فــفــي 

الإنتظار  املــواطــنــني  مــن  الــعــ�ــســرات 
اأجــــل �سحب  مـــن  ــاعــات طــويــلــة  ــس �
تزويد  تاأخر  تاأخر  ظل  يف  اأموالهم 
املالية،  بال�سيولة  الربيدي  املركز 
ــو احلـــال ذاتـــه مــع بــاقــي مراكز  وه

الربيد يف بلدية العلمة.
من  املواطنني  من  العديد  واإ�ستكى 
يف  االأيل  الــ�ــســحــب  اأجـــهـــزة  تعطل 
وهو  ــة،  ــوالي ال مناطق  مــن  الــعــديــد 
االأمر الذي زاد من متاعب املواطنني 
مـــن اأجــــل �ــســحــب اأمـــوالـــهـــم، حيث 
مراكز  فتح  يتم  اأن  يف  ــوؤالء  ه ياأمل 
املتبقية  الفرتة  خــالل  ليال  الربيد 
االأ�سبوع اجلاري كما جرت عليه  من 
الفارطة  الــ�ــســنــوات  خــالل  ــادة  ــع ال
يف  املواطنني  مهمة  ت�سهيل  اأجــل  من 
�سحب اأموالهم من مراكز الربيد دون 
مغبة االإنتظار ل�ساعات طويلة خالل 

�ساعات ال�سوم.

العوفية  بــحــي  انــطــلــقــت 
مبــدخــل بــلــديــة قــايــ�ــص يف 
عمليات  خن�سلة،  واليــــة 
الكهرباء  ب�سبكتي  الربط 
واملاء ال�سروب، و�سط ارتياح 
يعانون  ظلوا  الذين  لل�سكان 
االإق�ساء والتهمي�ص ل�سنوات 
ا�ستح�سن  وقـــد  ــة،  ــل ــوي ط
عمليات  انطالق  املواطنون 
التي  امل�ساريع  هذه  جت�سيد 
و�سعهم  حت�سني  �ساأنها  مــن 
املعي�سي ودعم حيهم املن�سي 
تنمويا، علما اأن هذا االأخري 
عــديــد  يف  يــتــخــبــط  كــــان 
تدخال  مــرتقــبــا  املــ�ــســاكــل 
ال�سلطات  طرف  من  عاجال 
التي  االنـــ�ـــســـغـــاالت  وهــــي 
"االورا�ص  عــنــدهــا  وقــفــت 

نيوز" يف عديد املنا�سبات.

خن�صلة يف  ب�ص�صار  للتوزيع  جاهزة  �صكنية  وحدة   600

�أزمـة زيت �ملائدة تتو��صل بخن�صلـة

�ل�صروع يف �إجناز 300 �صكن بعد �صنو�ت من �لتاأخر بعني مليلة

�صكان عني وملان يغلقون طريقا 
وطنيا للمطالبة بالتنمية

ملياري �صنتيم لتعبيد �لطرقات
 يف مناطق �لظل ببابور 

�أزمة �صيولة وطو�بري طويلة 
يف مر�كز �لربيد

جهـاز "PCR" جديد للك�صف
 عن كورونا باأم �لبو�قـي

�لبالوعات  لتنظيف  تدخل   220
�مل�صدودة باأم �لبو�قي

ربط حي 
�لعوفية 

بالكهرباء و�ملاء

باالإ�شافة اإىل حوايل 500 قطعـة اأر�شية

دخلت �شهرها الثالـث

غضشب و�شط طالبي ال�شكن ب�شبب تاأخر توزيع ال�شكنات اجلاهزة

حمليات رمضان كريماالثنني 28 برير 2971/ 10  ماي  2021 املوافق لـ 28  رم�ضان 051442

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بلدية قاي�ض 

نوارة. ب 

نوارة. ب 
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
رمضانيات

News

يف نور �آية
�الأََر�ِئِك"اإح�شان العمل فيما تبقى من اأيام مباركات يف ال�شهر الكرمي َعَلى  ِفيَها  ِكِئنَي  " ُمتَّ

املكتبة الإ�سالمية
كتاب رم�صان غريين

اإعداد:�سماح خميلي

رم�شان م�شتودع الإميان واخل�شوع اإميانيةخــــــــــواطر



من اأقوال ال�صاحلني

�أدعوين 
��ستجب 

لكم

اأم���������ري يف  اأف��������ت��������وين 

البطيخ يغنيك عن ع�شرات االأنواع من الفواكه

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

زاوية من نور
مقا�صد واأحكام زكاة الفطر 

نعيم بن م�شعود ر�شي اهلل عنه..اأول رجل خمابرات
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News

ال�شابقون..
ال�شابقون

اإن ذلك ملن عزم الأمور

�شنية االعتكاف وفضشله

يف مدر�سة ال�سيام
�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن

ات
ضاني

رم



ح�سام الدين.ق

وتكثفت �سفيقة. �ص ــقــات  ــي ــل ــع ــت ال تــ�ــســاعــدت 
االأيام  خالل  الفاي�سبوكية  املن�سورات 

ال�سيني ال�ساروخ  ب�سبب  ــرية  االأخ
والذي  اأيام  منذ  ال�سني  اأطلقته  الذي 
الأيــام  املجال  يف  ويجول  ي�سول  بقي 
واأيام م�سببا رعبا وتخوفا وترقبا لدى 

جميع �سكان العامل خوفا من �سقوطه.
اجلزائريني،  الفاي�سبوكيني  وكعادة 
ــى حممل  ــل ــوا الــو�ــســع ع ــل ــم ــد ح ــق ف
خالل  من  اجلد،  ال  وال�سخرية  الهزل 
التي  والكوميدية  ال�ساخرة  التعليقات 
رم�سان،  من  االأخرية  ال�سهرات  رافقت 
االنتظار  عــلــى  اأحـــدهـــم  عــلــق  حــيــث 
ننتظر  كنا  ال�ساروخ  ل�سقوط  املفتوح 
�ساروخ  ننتظر  واأ�سبحنا  العيد  هالل 
، بينما قال اآخرون من  ال�سني العظيم
ببع�سها:  املوؤملة  االأحــداث  ربط  خالل 
باخلفافي�ص  ال�سني  علينا  ق�ست 
ون�سرت الكورونا عرب العامل يف  
علينا  الق�ساء  تريد  الــعــام  هــذا  ويف 

. ب�ساروخ ع�سوائي
الهزلية  بني  التعليقات  تباينت  وفيما 
التي  باالأحداث  وربطها  والكوميدية 

ــرون  اآخ راح  فقد  ال�سني،  بها  عرفت 
والتو�سيحات  البيانات  اآخر  ين�سرون 
جعل  الــذي  ال�ساروخ  هــذا  بخ�سو�ص 
مرة  الأول  ال�ستقباله  يتاأهب  العامل 
ليال  ال�سباب  من  العديد  ق�سى  بعدما 
ينتظرون املوت  يف خ�سوع تام رم�سان 
يالحقون  وراحـــوا  ال�سني  من  الــقــادم 

االخبار يف الوكاالت العاملية للح�سول 
عن معلومة حول �سقوطه من عدمه، يف 
الوقت الذي انت�سرت فيه اأخبار اأخرى 
من  عدد  الطالق  ال�سني  اعتزام  حول 
وهو  الأ�سلحتها  جتــارب  يف  ال�سواريخ 
بالقول  الفاي�سبوكيون  عليه  علق  ما 

. العامل �ستفني  ال�سني 

مواقع يفجر  ال�صيني ال�صاروخ 
 التوا�صل الجتماعي

فاي�سبوكيات

تتناف�ص ربــات البيوت اجلزائريات يف اآخر اأيام 
�ســهر رم�سان املبارك، يف حت�سري اأ�سهى احللويات 
واأحدثها ال �ســيما تلك التي يتم تداولها ب�ســكل 
كبــري على مواقــع التوا�ســل االجتماعي ابتداء 
مــن االأ�ســبوع الثــاين مــن ال�ســهر الف�ســيل، اإال 
اأن الكثــريات يحر�ســن علــى حت�ســري احللويــات 
التقليديــة الب�ســيطة التي ال تتطلــب الكثري من 
املكونــات الباهظــة واجلهــد والوقت اأي�ســا، كما 
اأن عــددا مــن هــذه احللويــات متثــل طق�ســا مــن 
طقو�ــص ا�ســتقبال عيد الفطر املبــارك وال ميكن 
اال�ســتغناء عنهــا بــاأي حــال مــن االأحــوال ومن 
بــني هذه احللويات "حلــوى اللمبوط" اأو املحقن 
اأو مــا يطلق عليه ا�ســم "قاطو اال�ســتقالل" لدى 

الباتنيني.
ويتم حت�ســري هذه احللوى من خــالل مزج كمية 
مت�ســاوية من زيت املائدة وال�ســكر اخل�سن وعدد 
حمــدد من حبــات البي�ــص ومب�ســور الليمــون اأو 
الربتقــال باالإ�ســافة اإىل الفانيــال، ويتــم خلط 
هــذه املكونــات جيــدا حتى ي�ســبح لونهــا فاحتا 
ومائــال اإىل اللــون االأبي�ــص ليتم بعدها اإ�ســافة 
مقــدار معــني مــن دقيــق الــذرة واال�ســتمرار يف 
اخللــط حتــى متتــزج هــذه املــواد جيــدا ليتــم 
اإ�ســافة القليــل مــن م�ســحوق احلليــب كمكــون 
اختيــاري وا�ســافة كميــة مــن الدقيــق االأبي�ص 
واخلمــرية الكيميائية تدريجيا حتــى يتجان�ص 
اخلليط ونتح�ســل علــى عجينة طرية ومل�ســاء 
يتم ت�ســكيلها بوا�ســطة قمع خا�ص والذي يعرف 
بالعامية بـ "املحقن"، حيث ميكن ت�ســكيل دوائر 
اأو ورود اأو �ســكل م�ســتطيالت رفيعــة ومتو�ســطة 

الطول.
قبــل طهــي حلــوة املحقــن يتــم ت�ســغيل الفــرن 
وت�ســخينه على درجة حرارة منا�سبة ليتم بعد 
ذلك و�ســعه يف �ســينية الفرن مع �ســرورة ترك 
م�ســافة بــني حبــات احللــوى حتى حتافــظ على 
�ســكلها وال تلت�سق ببع�ســها البع�ص، وبعد التاأكد 
من ا�ستوائها واكت�سابها للون الذهبي من االأ�سفل 
يتم ا�سعال الفرن من االأعلى لتكت�سب لونا ذهبيا 
للتاأكيد على ن�ســجها ب�ســكل تام واحل�ســول على 
مظهر جذاب، كما ان هذا ي�ســمح لنا باالحتفاظ 
قاطو  بهذه احللوى ب�سكل اأطول واحل�سول على 
اال�ســتقالل" �سهي ومقرم�ص كما ميكن اال�ستغناء 
عــن هــذه اخلطــوة بالن�ســبة لالأ�ســخا�ص الذين 

يف�سلون احللويات الطرية.
ويعــد هــذا النــوع مــن احللويــات �ســروريا لدى 
�ســريحة وا�ســعة مــن الباتنيــني ب�ســكل خا�ــص                  
واجلزائريني ب�سكل عام، نظرا لكونه �سيد مائدة 
حلويات العيد واحللويات التقليدية اجلزائرية 
على الرغم من الكم الهائل للحلويات الع�ســرية 
التــي يزخــر بهــا املطبــخ اجلزائــري وتختلــف 
حلــوة  اأن  اإال  وت�ســمياتها،  واأ�ســكالها  مكوناتهــا 
اللمبوط حافظت على مكانتها على مر ع�ســرات 

ال�سنني لتبقى احللوى رقم  لدى اجلزائريني.

ه�شام بلقا�شي اإمام مب�شجد �شهيب الرومي لـ"االأورا�ض نيوز":

املوت القادم من ال�شني..

مكانتها  على  ال�صتقالل" حتافظ  "حلوى 
يف عامل احللويات رغم املناف�صة والتنوع 

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

تخرج من كلية االإقت�ساد �سنة 2003، اإال اأن 
هذا مل مينعه اأبدا من اإكمال درا�سته العليا 
املاج�ستري يف  ليتح�سل على  كتخ�س�ص ثاين 
وال�سنة"  "الكتاب  فــرع  االإ�سالمية  العلوم 
ــزال �سغفه  ي كــان وال  املــجــال  اأن هــذا  كــون 
الكرمي  القراآن  حفظ  واأنــه  خا�سة  االأكــرب 
ليعمل  الثانوية،  املرحلة  يف  اليــزال  وهــو 
االإبراهيمي  الب�سري  مب�سجد  متطوع  كاإمام 
مب�سجد  اأ�ــســتــاذ  كــاإمــام  االإنــطــالقــة  لتكون 
اأي   2018 اإىل  �سنة2008   منذ  التوبة 
على  بعدها  ليتح�سل  كاملة  �سنوات  ع�سر 
اإمام  تعينه  ليتم  رئي�سي  اأ�ستاذ  اإمام  درجة 
منذ  بــوزوران  بحي  الرومي  �سهيب  مب�سجد 

�سبتمرب 2018 اإىل يومنا هذا.
"ه�سام بلقا�سي"،اإبن مدينة  االإمام االأ�ستاذ 
باتنة الذي �سنع لنف�سه اإ�سما المعا يف جمال 
االإمامة واالإفتاء وغريها وهو مل يتجاوز 37 
�سنة فقط، حيثيجتهد االإمام يف اأداء واجب 
العمل اخلريي يف اإطار برنامج �سبل اخلريات 
الذي ت�سرف عليه مديرية ال�سوؤون الدينية 
للفقراء  قفة   500 من  اأزيــد  توزيع  مت  اأين 
كون  كــورونــا  جائحة  فــرتة  يف  واملحتاجني 
هذه االأزمة مل توقفه اأبدا عن مد يد العون 
مايفوق  بتوزيع  اأي�سا  قام  كما  الفئة،  لهذه 
700 قفة خالل ال�سهر الف�سيل وكل هذا يف 
اإطار برنامج �سبل اخلريات، ف�سال عن عمله 
اأين  للم�سجد  التابعة  اخلريية  اجلمعية  مع 
االأعمال خدمة  الكثري من  يقدم من خاللها 
ذات  اإ�سالح  على  ي�سرف  اأنه  كما  للمجتمع، 
البني واإبرام عقود الزواج وتقدمي الفتاوى 
للم�سجد  حت�سب  التي  االأعمال  من  وغريها 

ولالإمام على حد ال�سواء. 
تلميذ   500 مــايــقــارب  امل�سجد  وي�ستقبل 

تعليم  اأ�ستاذ  اإ�سراف  حتت  القراآن  لدرا�سة 
قاعة  يف  تعليمهم  يتلقون  الكرمي  الــقــراآن 
يف  بامل�سجد  ـــرى  اأخ اأجــنــحــة  ويف  الــ�ــســالة 
التابعة  القراآنية  املدر�سة  اإ�ستالم  انتظار 
التي مل يتبقى منها  اإنتهاء االأ�سغال  له بعد 
عدد  الإ�ستقباالأكرب  االأخرية  اللم�سات  �سوى 

ممكن من الطلبة. 
ولتطبيق الربوتوكول ال�سحي الذي فر�سته 
اجلائحة، يعمل االإمام ه�سام بلقا�سي اأ�ستاذ 
ال�سباب  من  ثلة  جانب  اإىل  الــقــراآن  تعليم 
العدوى  خطر  من  امل�سلني  حلماية  املتطوع 
توزيع  يف  و�سرامة  جــد  بكل  يعملون  ــن  اأي
واحلر�ص  الفردية  وال�سجادات  الكمامات 
وكذا  حلمايتهم  وغريها  التباعد  على  اي�سا 

للحد من اإنت�سار هذا الفريو�ص.
يف  اأي�سا  يجتهد  الرومي  �سهيب  م�سجد  اإمام 
الرتاويح  �سالة  الأداء  اليومية  التح�سريات 
ال�سلوات  جــانــب  اإىل  االأخـــطـــاء  لتجنب 

ــــريي والــتــطــوعــي  ــل اخل ــم ــع اخلــمــ�ــســة وال
لذا  املــنــزلــيــة،  واجــبــاتــه  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
فيها  الكرمي  ال�سهر  هــذا  خــالل  فيومياته 
اإماما  منه  جعلت  التي  االأعمال  من  الكثري 

من�سبطا يعمل بكل تفاين الأداء ماعليه.
اأداء  يف  فقط  تتوقف  ال  ـــام  االإم واأعــمــال 
وغــريهــا،  التطوعية  واالأعـــمـــال  الــ�ــســالة 
اجلالية  مع  التوا�سل  على  اأي�سا  يعمل  بل 
اين  املهجر  اأر�ـــص  يف  املقيمة  اجلــزائــريــة 
فيمايخ�سهم  والن�سائح  الفتاوى  لهم  يقدم 
به  جــاءت  ما  اإطــار  يف  اأف�سل  حياة  لعي�ص 
من�سات  بوا�سطة  االإ�ــســالمــيــة  ال�سريعة 
االإ�سراف  عن  ناهيك  االإجتماعي،  التوا�سل 
مب�سجد  خا�سة  اإلــكــرتونــيــة  �سفحة  على 
�سهيب الرومي يعكف من خاللها على تقدمي 
ل�سالتي  املبا�سر  والبث  اليومية  الــدرو�ــص 
الرتاويح واجلمعة بالتن�سيق مع البع�ص من 

ال�سباب. 

�أطباق رم�ضانية 

الإمام  عمل  يقت�صر  ول  لالإن�صباط  حتتاج  "الإمامة 
على ال�صالة واخلطب فقط"

م�صجد معاذ بن جبل بالق�صبات �صرح ديني
 ومنارة للعليم القراآين

غريبة جدا اأمور النا�ص... من �ســلوكاتهم 
الالعقالنية تذهل ويركبك الو�ســوا�ص... 
مــا تقــدر تفــرق بــني اخلــري وال�ســر الــكل 
خملــط يف مهرا�ــص... احليــاء واحل�ســمة 
راحــو مــا بقــا مــول احلرمــة ع�ســا�ص... 
والعقــل مــا عادتلــو كلمــة راح يف الظلمــة 
ومقامو رخا�ص.. حتى العاقل ي�ســوفو فيه 
جمنون وذليل ما عندو �سا�ص... �سهر واحد 
بــني �ســهور ال�ســنة فر�ســة عظيمــة لرقي 
ال�ســعور واالإح�ســا�ص... للعبادة والطهارة 
وتنظيــف احلوا�ــص... حوالناه اإىل �ســهر 
للهفة والق�سيان وال�سهرات والتحوا�ص...
ف�ســدنا علينــا فر�ســة التوبــة والغفــران 
والفحــل فينا وال من بنــي عدا�ص... وا�ص 
راه �ســاير بينا احلرمة راحت يــا نا�ص ... 

ما تقطــع طريق املدينة حتى تلقى روحك 
يف �سوق النخا�ص.

الرجال يف البيوت ب�سبة ال�سيام ناميني...
والن�ساء برا يف االأ�سواق �سايرين دايرين... 
ما خالو حومة وال �ســوق مــع كل االأجنا�ص 
خملطــني... �ســباح وال ع�ســية وال ليل يف 
كل وقت وحني... الغريب اأن التعب عليهم 
مــا بــان وقــت يكونــو م�ســوقني... يقولــك 
الغاية تربر الو�سيلة وهوما برقاد الرجال 
متحججني... ب�سبة وبال �سبة تالقاهم يف 
ال�ســوق مت�ســولني... ال مــن يحكمم وال من 
ي�ســكم يف �ســهر رم�ســان النا�ص �ساميني... 
اخللطة والبلطة واجلرب يعدي حكمة من 
حكــم النا�ص االأولــني... واجلرب ملا يعدي 
املراأة نكونو كامل متحولني... ت�سوق املراأة 
يل �سار حت�سر وخالنا زعمة من املتحررين 
... راه اليوم نقطة �ســوداء و�سبب كل بالء 

يا نا�ص يا موؤمنني... 
مــا كان فــرق بــني اجلــزار وال النجــار... 
ال�ســوق كامــل يفتــح بوابــو للفجــار... يل 
مــا عندهــم همــة وال ذمــة وال غــرية تــع 
االأ�ســواق  كل  �ســمينا  حتــى  االأحــرار... 
ب�ســوق الن�ســاء وقدمناهم للتجــار... ويف 
�ســهر الرحمة تكرث الزحمــة بني الرجال 
مــا يهــم ليــل اأو نهار... وال�ســامي امل�ســكني 
وحمتــار...  و�ســطهم  روحو�ســايع  يلقــى 
مكان�ــص احــرتام حلرمــة ال�ســهر الف�ســيل 
ال التــزام وال ا�ســتتار... وكاأنــك يف دولــة 
اأجنبية والكل فيها كفار... الن�ســاء و�سط 
وال  عيــب  يقولــو  مــا  خملطــني  الرجــال 
عار... والرجال ال احرتام وال غ�ص العني 
معذوريــن باخت�ســار... اللــوم ما�ســي على 
ال�ســوق وال املت�ســوقني وال التجار... اللوم 

على يل راقد متك�سل يف الدار ... 

�صل�صلة رم�صان �صهر �للهفة و�لق�صيان...

�صوق �لن�صاء

اأئمة الرحمن 

ي فيِه ِمَن النَّواِفِل، َواأْكِرمني فيِه ِباإح�صاِر املَ�صاِئِل، َوَقرِّْب دع�����������اء الّلُهمَّ َوفِّْر َحظِّ
نَي. املُِلحِّ اإحلاُح  َي�ْصَغُلُه  ل  َمن  يا  الَو�صاِئِل،  بنَْيِ  ِمْن  اإليَك  َو�صيلَتي  فيِه 

جاء رجل اإىل القا�سي ح�سني -وهو من فقهاء ال�سافعية- فقال له الرجل: 

لقد راأيت النبي يف املنام، فقال يل: )اإن الليلة بداية رم�سان(.

فقال له القا�ســي: اإن الذي تزعم اأنك راأيته يف املنام قد راآه ال�سحابة يف 

اليقظة، وقال لهم: "�سوموا لروؤيته".

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب الأ�صماء اأيل تبداأ بالالم 

هذيالبوقالة نويت...

)نبعث لكم دموعي يف م�صوار ازرق، 

ونبعث كالمي يف برية حترق، ما نن�صاكم 

يا نا�صي بحق مكة وبالطها لزرق..(
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...يتبع

اأوالد بقلم: بوبري  نوارة  مب�ستة  جبل  بــن  مــعــاذ  م�سجد 
الهادف ببلدية الق�سبات، يعترب واحدا 
اأجنبت خرية حفظة  التي  امل�ساجد  من 
امل�ساجد  مــن  واأي�سا  الــكــرمي،  الــقــراآن 
جميلة،  بطريقة  موؤخرا  �سيدت  التي 
�سنة  بداية  يف  به  االأ�سغال  بداأت  فقد 
ي�سدح  دينيا  معلما  بقي  حيث   ،
ويقدم  واملــ�ــســلــني،  االإمــــام  �ــســوت  فيه 
دائما  املجتمع  لفائدة  جليلة  خدمات 
واأي�سا  العائالت املحتاجة  من م�ساعدة 
مديرية  تقره  ــذي  ال ـــدوري  ال الــتــربع 
ناهيك  باتنة  بوالية  الدينية  ال�سوؤون 

عن اإقامة جل�سات اإ�سالح ذات البني.
يعترب امل�سجد الذي بداأت احلياة تدب 
فيه، يف بداية االألفية، من بني امل�ساجد 
جميلة  هند�سية  بطريقة  بنيت  التي 
يقارب  ما  ي�ستوعب  اأنه  كما  وب�سيطة، 
 م�سلي مع م�سلى الن�ساء، يتكون 
مكتبة  اأي�سا  وبه  واملائ�سة  احلمام  من 
علمية، ودورة للمياه �سخرت للم�سليني 
لهم،  خدمة  اهلل  بيت  على  املتوافدين 
مثل  اأخــرى  م�ستلزمات  اإىل  باالإ�سافة 
باالإمام،  خا�ص  وبيت  اجلــنــازة  لــوازم 
االأورا�ص  يومية  اإطالع  مت  ما  وح�سب 
اأعماله  للم�سجد  فـــاإن  عليه،  نيوز
لفائدة  تعود  ما  دائما  التي  اخلريية 
واملعوزين،  واليتامى  وامل�ساكني  الفقراء 

من جهة اأخرى كانت جترى فيه يف �سهر 
رم�سان درو�ص لفائدة امل�سلني وذلك قبل 
�سالة الع�ساء باالإ�سافة اإىل خطب يوم 

اجلمعة واخلطب الدينية الدورية.
القراآين  للتعليم  منربا  يعد  امل�سجد 
ـــذي اأجنـــب خرية  عــلــى مــر الــعــقــود ال
املجتمع  ونخبة  الكرمي  القراآن  حفظة 
فاإمام  متداول  هو  ما  وح�سب  احلالية، 
مر�سل  موظف  املنطقة  اإبن  هو  امل�سجد 
الدينية،  الــ�ــســوؤون  مديرية  قبل  مــن 

االأعمال  تتوىل  دينية  جمعية  له  كما 
ت�سييد  تطوير  يف  وت�ساهم  اخلــرييــة 
يق�سدها  فنية  حتفة  ليكون  امل�سجد 

امل�سلون.
مر على امل�سجد اأئمة موظفون واآخرون 
املوظفون  يخ�ص  فيما  اأمــا  متطوعون، 
والزوايا  املعاهد  خريجي  من  فجلهم 
القراآنية اأما من جهة املتطوعني فجلهم 
من اأبناء بلدية الق�سبات خدموا امل�سجد 

بكل تفان واإخال�ص.

م�ساجد اهلل 

تدابري منزلية 
هذه فوائد زيت الزيتون 

ل�صعف ال�صمع..
الزيتون لعالج �سعف ال�سمع وذلك من املنزلية الب�سيطة التي تعتمد على زيت فكرنا يف و�سع بع�ص الن�سائح واالر�سادات او االأ�سربين دون ا�ست�سارة الطبيب،لذلك ال�سمعية او ا�ستخدام امل�سادات احليوية ال�سمع الذي يحدث نتيجة خلل يف اخلاليا يعترب زيت الزيتون عالجا فعاال ل�سعف 

-تدليك خلف االأذن بزيت الزيتون م�ساف خالل اخلطوات التالية:
الثاين واال�ستمرار على هذه الطريقة ملدة يف فرتة النوم من امل�ساء اإىل �سباح اليوم وو�سعها يف االأذن لفرتة طويلة وليكن -قطنة مبللة من زيت الزيتون ال�ساخن اإليه الليمون والزجنبيل.

اأ�سبوع.

�سميحة. ع

ف.ق



ح�سام الدين.ق

وتكثفت �سفيقة. �ص ــقــات  ــي ــل ــع ــت ال تــ�ــســاعــدت 
االأيام  خالل  الفاي�سبوكية  املن�سورات 
ال�سيني"  "ال�ساروخ  ب�سبب  ــرية  االأخ
والذي  اأيام  منذ  ال�سني  اأطلقته  الذي 
الأيــام  املجال  يف  ويجول  ي�سول  بقي 
واأيام م�سببا رعبا وتخوفا وترقبا لدى 

جميع �سكان العامل خوفا من �سقوطه.
اجلزائريني،  الفاي�سبوكيني  وكعادة 
ــى حممل  ــل ــوا الــو�ــســع ع ــل ــم ــد ح ــق ف
خالل  من  اجلد،  ال  وال�سخرية  الهزل 
التي  والكوميدية  ال�ساخرة  التعليقات 
رم�سان،  من  االأخرية  ال�سهرات  رافقت 
االنتظار  عــلــى  اأحـــدهـــم  عــلــق  حــيــث 
ننتظر  "كنا  ال�ساروخ  ل�سقوط  املفتوح 
�ساروخ  ننتظر  واأ�سبحنا  العيد  هالل 
ال�سني العظيم"، بينما قال اآخرون من 
ببع�سها:  املوؤملة  االأحــداث  ربط  خالل 
باخلفافي�ص  ال�سني  علينا  "ق�ست 
ون�سرت الكورونا عرب العامل يف 2020 
علينا  الق�ساء  تريد  الــعــام  هــذا  ويف 

ب�ساروخ ع�سوائي".
الهزلية  بني  التعليقات  تباينت  وفيما 
التي  باالأحداث  وربطها  والكوميدية 

ــرون  اآخ راح  فقد  ال�سني،  بها  عرفت 
والتو�سيحات  البيانات  اآخر  ين�سرون 
جعل  الــذي  ال�ساروخ  هــذا  بخ�سو�ص 
مرة  الأول  ال�ستقباله  يتاأهب  العامل 
ليال  ال�سباب  من  العديد  ق�سى  بعدما 
رم�سان "يف خ�سوع تام" ينتظرون املوت 
يالحقون  وراحـــوا  ال�سني  من  الــقــادم 

االخبار يف الوكاالت العاملية للح�سول 
عن معلومة حول �سقوطه من عدمه، يف 
الوقت الذي انت�سرت فيه اأخبار اأخرى 
من  عدد  الطالق  ال�سني  اعتزام  حول 
وهو  الأ�سلحتها  جتــارب  يف  ال�سواريخ 
بالقول  الفاي�سبوكيون  عليه  علق  ما 

العامل". �ستفني  "ال�سني 

مواقع ال�صيني" يفجر  "ال�صاروخ 
 التوا�صل الجتماعي

فاي�سبوكيات

تتناف�ص ربــات البيوت اجلزائريات يف اآخر اأيام 
�ســهر رم�سان املبارك، يف حت�سري اأ�سهى احللويات 
واأحدثها ال �ســيما تلك التي يتم تداولها ب�ســكل 
كبــري على مواقــع التوا�ســل االجتماعي ابتداء 
مــن االأ�ســبوع الثــاين مــن ال�ســهر الف�ســيل، اإال 
اأن الكثــريات يحر�ســن علــى حت�ســري احللويــات 
التقليديــة الب�ســيطة التي ال تتطلــب الكثري من 
املكونــات الباهظــة واجلهــد والوقت اأي�ســا، كما 
اأن عــددا مــن هــذه احللويــات متثــل طق�ســا مــن 
طقو�ــص ا�ســتقبال عيد الفطر املبــارك وال ميكن 
اال�ســتغناء عنهــا بــاأي حــال مــن االأحــوال ومن 
اأو املحقن  حلــوى اللمبوط بــني هذه احللويات 
لدى  قاطو اال�ســتقالل اأو مــا يطلق عليه ا�ســم 

الباتنيني.
ويتم حت�ســري هذه احللوى من خــالل مزج كمية 
مت�ســاوية من زيت املائدة وال�ســكر اخل�سن وعدد 
حمــدد من حبــات البي�ــص ومب�ســور الليمــون اأو 
الربتقــال باالإ�ســافة اإىل الفانيــال، ويتــم خلط 
هــذه املكونــات جيــدا حتى ي�ســبح لونهــا فاحتا 
ومائــال اإىل اللــون االأبي�ــص ليتم بعدها اإ�ســافة 
مقــدار معــني مــن دقيــق الــذرة واال�ســتمرار يف 
اخللــط حتــى متتــزج هــذه املــواد جيــدا ليتــم 
اإ�ســافة القليــل مــن م�ســحوق احلليــب كمكــون 
اختيــاري وا�ســافة كميــة مــن الدقيــق االأبي�ص 
واخلمــرية الكيميائية تدريجيا حتــى يتجان�ص 
اخلليط ونتح�ســل علــى عجينة طرية ومل�ســاء 
يتم ت�ســكيلها بوا�ســطة قمع خا�ص والذي يعرف 
، حيث ميكن ت�ســكيل دوائر  املحقن بالعامية بـ 
اأو ورود اأو �ســكل م�ســتطيالت رفيعــة ومتو�ســطة 

الطول.
قبــل طهــي حلــوة املحقــن يتــم ت�ســغيل الفــرن 
وت�ســخينه على درجة حرارة منا�سبة ليتم بعد 
ذلك و�ســعه يف �ســينية الفرن مع �ســرورة ترك 
م�ســافة بــني حبــات احللــوى حتى حتافــظ على 
�ســكلها وال تلت�سق ببع�ســها البع�ص، وبعد التاأكد 
من ا�ستوائها واكت�سابها للون الذهبي من االأ�سفل 
يتم ا�سعال الفرن من االأعلى لتكت�سب لونا ذهبيا 
للتاأكيد على ن�ســجها ب�ســكل تام واحل�ســول على 
مظهر جذاب، كما ان هذا ي�ســمح لنا باالحتفاظ 
بهذه احللوى ب�سكل اأطول واحل�سول على "قاطو 
�سهي ومقرم�ص كما ميكن اال�ستغناء  اال�ســتقالل
عــن هــذه اخلطــوة بالن�ســبة لالأ�ســخا�ص الذين 

يف�سلون احللويات الطرية.
ويعــد هــذا النــوع مــن احللويــات �ســروريا لدى 
�ســريحة وا�ســعة مــن الباتنيــني ب�ســكل خا�ــص                  
واجلزائريني ب�سكل عام، نظرا لكونه �سيد مائدة 
حلويات العيد واحللويات التقليدية اجلزائرية 
على الرغم من الكم الهائل للحلويات الع�ســرية 
التــي يزخــر بهــا املطبــخ اجلزائــري وتختلــف 
حلــوة  اأن  اإال  وت�ســمياتها،  واأ�ســكالها  مكوناتهــا 
اللمبوط حافظت على مكانتها على مر ع�ســرات 

ال�سنني لتبقى احللوى رقم 1 لدى اجلزائريني.

: االأورا�ض نيوز ه�شام بلقا�شي اإمام مب�شجد �شهيب الرومي لـ

املوت القادم من ال�شني..

مكانتها  على  حتافظ  ال�صتقالل حلوى 
يف عامل احللويات رغم املناف�صة والتنوع 

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

، اإال اأن  تخرج من كلية االإقت�ساد �سنة 
هذا مل مينعه اأبدا من اإكمال درا�سته العليا 
املاج�ستري يف  ليتح�سل على  كتخ�س�ص ثاين 

وال�سنة الكتاب  فــرع  االإ�سالمية  العلوم 
ــزال �سغفه  ي كــان وال  املــجــال  اأن هــذا  كــون 
الكرمي  القراآن  حفظ  واأنــه  خا�سة  االأكــرب 
ليعمل  الثانوية،  املرحلة  يف  اليــزال  وهــو 
االإبراهيمي  الب�سري  مب�سجد  متطوع  كاإمام 
مب�سجد  اأ�ــســتــاذ  كــاإمــام  االإنــطــالقــة  لتكون 
اأي  اإىل   �سنة   منذ  التوبة 
على  بعدها  ليتح�سل  كاملة  �سنوات  ع�سر 
اإمام  تعينه  ليتم  رئي�سي  اأ�ستاذ  اإمام  درجة 
منذ  بــوزوران  بحي  الرومي  �سهيب  مب�سجد 

�سبتمرب  اإىل يومنا هذا.
،اإبن مدينة  ه�سام بلقا�سي االإمام االأ�ستاذ 
باتنة الذي �سنع لنف�سه اإ�سما المعا يف جمال 
االإمامة واالإفتاء وغريها وهو مل يتجاوز  
�سنة فقط، حيثيجتهد االإمام يف اأداء واجب 
العمل اخلريي يف اإطار برنامج �سبل اخلريات 
الذي ت�سرف عليه مديرية ال�سوؤون الدينية 
للفقراء  قفة  من   اأزيــد  توزيع  مت  اأين 
كون  كــورونــا  جائحة  فــرتة  يف  واملحتاجني 
هذه االأزمة مل توقفه اأبدا عن مد يد العون 
مايفوق  بتوزيع  اأي�سا  قام  كما  الفئة،  لهذه 
 قفة خالل ال�سهر الف�سيل وكل هذا يف 
اإطار برنامج �سبل اخلريات، ف�سال عن عمله 
اأين  للم�سجد  التابعة  اخلريية  اجلمعية  مع 
االأعمال خدمة  الكثري من  يقدم من خاللها 
ذات  اإ�سالح  على  ي�سرف  اأنه  كما  للمجتمع، 
البني واإبرام عقود الزواج وتقدمي الفتاوى 
للم�سجد  حت�سب  التي  االأعمال  من  وغريها 

ولالإمام على حد ال�سواء. 
تلميذ  مــايــقــارب   امل�سجد  وي�ستقبل 

تعليم  اأ�ستاذ  اإ�سراف  حتت  القراآن  لدرا�سة 
قاعة  يف  تعليمهم  يتلقون  الكرمي  الــقــراآن 
يف  بامل�سجد  ـــرى  اأخ اأجــنــحــة  ويف  الــ�ــســالة 
التابعة  القراآنية  املدر�سة  اإ�ستالم  انتظار 
التي مل يتبقى منها  اإنتهاء االأ�سغال  له بعد 
عدد  الإ�ستقباالأكرب  االأخرية  اللم�سات  �سوى 

ممكن من الطلبة. 
ولتطبيق الربوتوكول ال�سحي الذي فر�سته 
اجلائحة، يعمل االإمام ه�سام بلقا�سي اأ�ستاذ 
ال�سباب  من  ثلة  جانب  اإىل  الــقــراآن  تعليم 
العدوى  خطر  من  امل�سلني  حلماية  املتطوع 
توزيع  يف  و�سرامة  جــد  بكل  يعملون  ــن  اأي
واحلر�ص  الفردية  وال�سجادات  الكمامات 
وكذا  حلمايتهم  وغريها  التباعد  على  اي�سا 

للحد من اإنت�سار هذا الفريو�ص.
يف  اأي�سا  يجتهد  الرومي  �سهيب  م�سجد  اإمام 
الرتاويح  �سالة  الأداء  اليومية  التح�سريات 
ال�سلوات  جــانــب  اإىل  االأخـــطـــاء  لتجنب 

ــــريي والــتــطــوعــي  ــل اخل ــم ــع اخلــمــ�ــســة وال
لذا  املــنــزلــيــة،  واجــبــاتــه  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
فيها  الكرمي  ال�سهر  هــذا  خــالل  فيومياته 
اإماما  منه  جعلت  التي  االأعمال  من  الكثري 

من�سبطا يعمل بكل تفاين الأداء ماعليه.
اأداء  يف  فقط  تتوقف  ال  ـــام  االإم واأعــمــال 
وغــريهــا،  التطوعية  واالأعـــمـــال  الــ�ــســالة 
اجلالية  مع  التوا�سل  على  اأي�سا  يعمل  بل 
اين  املهجر  اأر�ـــص  يف  املقيمة  اجلــزائــريــة 
فيمايخ�سهم  والن�سائح  الفتاوى  لهم  يقدم 
به  جــاءت  ما  اإطــار  يف  اأف�سل  حياة  لعي�ص 
من�سات  بوا�سطة  االإ�ــســالمــيــة  ال�سريعة 
االإ�سراف  عن  ناهيك  االإجتماعي،  التوا�سل 
مب�سجد  خا�سة  اإلــكــرتونــيــة  �سفحة  على 
�سهيب الرومي يعكف من خاللها على تقدمي 
ل�سالتي  املبا�سر  والبث  اليومية  الــدرو�ــص 
الرتاويح واجلمعة بالتن�سيق مع البع�ص من 

ال�سباب. 

�أطباق رم�ضانية 

الإمام  عمل  يقت�صر  ول  لالإن�صباط  حتتاج  الإمامة 
على ال�صالة واخلطب فقط

م�صجد معاذ بن جبل بالق�صبات �صرح ديني
 ومنارة للعليم القراآين

غريبة جدا اأمور النا�ص... من �ســلوكاتهم 
الالعقالنية تذهل ويركبك الو�ســوا�ص... 
مــا تقــدر تفــرق بــني اخلــري وال�ســر الــكل 
خملــط يف مهرا�ــص... احليــاء واحل�ســمة 
راحــو مــا بقــا مــول احلرمــة ع�ســا�ص... 
والعقــل مــا عادتلــو كلمــة راح يف الظلمــة 
ومقامو رخا�ص.. حتى العاقل ي�ســوفو فيه 
جمنون وذليل ما عندو �سا�ص... �سهر واحد 
بــني �ســهور ال�ســنة فر�ســة عظيمــة لرقي 
ال�ســعور واالإح�ســا�ص... للعبادة والطهارة 
وتنظيــف احلوا�ــص... حوالناه اإىل �ســهر 
للهفة والق�سيان وال�سهرات والتحوا�ص...
ف�ســدنا علينــا فر�ســة التوبــة والغفــران 
والفحــل فينا وال من بنــي عدا�ص... وا�ص 
راه �ســاير بينا احلرمة راحت يــا نا�ص ... 

ما تقطــع طريق املدينة حتى تلقى روحك 
يف �سوق النخا�ص.

الرجال يف البيوت ب�سبة ال�سيام ناميني...
والن�ساء برا يف االأ�سواق �سايرين دايرين... 
ما خالو حومة وال �ســوق مــع كل االأجنا�ص 
خملطــني... �ســباح وال ع�ســية وال ليل يف 
كل وقت وحني... الغريب اأن التعب عليهم 
مــا بــان وقــت يكونــو م�ســوقني... يقولــك 
الغاية تربر الو�سيلة وهوما برقاد الرجال 
متحججني... ب�سبة وبال �سبة تالقاهم يف 
ال�ســوق مت�ســولني... ال مــن يحكمم وال من 
ي�ســكم يف �ســهر رم�ســان النا�ص �ساميني... 
اخللطة والبلطة واجلرب يعدي حكمة من 
حكــم النا�ص االأولــني... واجلرب ملا يعدي 
املراأة نكونو كامل متحولني... ت�سوق املراأة 
يل �سار حت�سر وخالنا زعمة من املتحررين 
... راه اليوم نقطة �ســوداء و�سبب كل بالء 

يا نا�ص يا موؤمنني... 
مــا كان فــرق بــني اجلــزار وال النجــار... 
ال�ســوق كامــل يفتــح بوابــو للفجــار... يل 
مــا عندهــم همــة وال ذمــة وال غــرية تــع 
االأ�ســواق  كل  �ســمينا  حتــى  االأحــرار... 
ب�ســوق الن�ســاء وقدمناهم للتجــار... ويف 
�ســهر الرحمة تكرث الزحمــة بني الرجال 
مــا يهــم ليــل اأو نهار... وال�ســامي امل�ســكني 
وحمتــار...  و�ســطهم  روحو�ســايع  يلقــى 
مكان�ــص احــرتام حلرمــة ال�ســهر الف�ســيل 
ال التــزام وال ا�ســتتار... وكاأنــك يف دولــة 
اأجنبية والكل فيها كفار... الن�ســاء و�سط 
وال  عيــب  يقولــو  مــا  خملطــني  الرجــال 
عار... والرجال ال احرتام وال غ�ص العني 
معذوريــن باخت�ســار... اللــوم ما�ســي على 
ال�ســوق وال املت�ســوقني وال التجار... اللوم 

على يل راقد متك�سل يف الدار ... 

�صل�صلة رم�صان �صهر �للهفة و�لق�صيان...

�صوق �لن�صاء

اأئمة الرحمن 

ي فيِه ِمَن النَّواِفِل، َواأْكِرمني فيِه ِباإح�صاِر املَ�صاِئِل، َوَقرِّْب دع�����������اء الّلُهمَّ َوفِّْر َحظِّ
نَي. املُِلحِّ اإحلاُح  َي�ْصَغُلُه  ل  َمن  يا  الَو�صاِئِل،  بنَْيِ  ِمْن  اإليَك  َو�صيلَتي  فيِه 

جاء رجل اإىل القا�سي ح�سني -وهو من فقهاء ال�سافعية- فقال له الرجل: 

لقد راأيت النبي يف املنام، فقال يل: )اإن الليلة بداية رم�سان(.

فقال له القا�ســي: اإن الذي تزعم اأنك راأيته يف املنام قد راآه ال�سحابة يف 

. �سوموا لروؤيته اليقظة، وقال لهم: 

با�صم الله بديت..وعلى النبي �صليت..

وعلى اأ�صحاب الأ�صماء اأيل تبداأ بالالم 

هذيالبوقالة نويت...

)نبعث لكم دموعي يف م�صوار ازرق، 

ونبعث كالمي يف برية حترق، ما نن�صاكم 

يا نا�صي بحق مكة وبالطها لزرق..(

ح 

اأعقد واأنوي وزين فالك
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اأوالد بقلم: بوبري  نوارة  مب�ستة  جبل  بــن  مــعــاذ  م�سجد 
الهادف ببلدية الق�سبات، يعترب واحدا 
اأجنبت خرية حفظة  التي  امل�ساجد  من 
امل�ساجد  مــن  واأي�سا  الــكــرمي،  الــقــراآن 
جميلة،  بطريقة  موؤخرا  �سيدت  التي 
�سنة  بداية  يف  به  االأ�سغال  بداأت  فقد 
ي�سدح  دينيا  معلما  بقي  حيث   ،2000
ويقدم  واملــ�ــســلــني،  االإمــــام  �ــســوت  فيه 
دائما  املجتمع  لفائدة  جليلة  خدمات 
واأي�سا  العائالت املحتاجة  من م�ساعدة 
مديرية  تقره  ــذي  ال ـــدوري  ال الــتــربع 
ناهيك  باتنة  بوالية  الدينية  ال�سوؤون 

عن اإقامة جل�سات اإ�سالح ذات البني.
يعترب امل�سجد الذي بداأت احلياة تدب 
فيه، يف بداية االألفية، من بني امل�ساجد 
جميلة  هند�سية  بطريقة  بنيت  التي 
يقارب  ما  ي�ستوعب  اأنه  كما  وب�سيطة، 
1000 م�سلي مع م�سلى الن�ساء، يتكون 
مكتبة  اأي�سا  وبه  واملائ�سة  احلمام  من 
علمية، ودورة للمياه �سخرت للم�سليني 
لهم،  خدمة  اهلل  بيت  على  املتوافدين 
مثل  اأخــرى  م�ستلزمات  اإىل  باالإ�سافة 
باالإمام،  خا�ص  وبيت  اجلــنــازة  لــوازم 
"االأورا�ص  يومية  اإطالع  مت  ما  وح�سب 
اأعماله  للم�سجد  فـــاإن  عليه،  نيوز" 
لفائدة  تعود  ما  دائما  التي  اخلريية 
واملعوزين،  واليتامى  وامل�ساكني  الفقراء 

من جهة اأخرى كانت جترى فيه يف �سهر 
رم�سان درو�ص لفائدة امل�سلني وذلك قبل 
�سالة الع�ساء باالإ�سافة اإىل خطب يوم 

اجلمعة واخلطب الدينية الدورية.
القراآين  للتعليم  منربا  يعد  امل�سجد 
ـــذي اأجنـــب خرية  عــلــى مــر الــعــقــود ال
املجتمع  ونخبة  الكرمي  القراآن  حفظة 
فاإمام  متداول  هو  ما  وح�سب  احلالية، 
مر�سل  موظف  املنطقة  اإبن  هو  امل�سجد 
الدينية،  الــ�ــســوؤون  مديرية  قبل  مــن 

االأعمال  تتوىل  دينية  جمعية  له  كما 
ت�سييد  تطوير  يف  وت�ساهم  اخلــرييــة 
يق�سدها  فنية  حتفة  ليكون  امل�سجد 

امل�سلون.
مر على امل�سجد اأئمة موظفون واآخرون 
املوظفون  يخ�ص  فيما  اأمــا  متطوعون، 
والزوايا  املعاهد  خريجي  من  فجلهم 
القراآنية اأما من جهة املتطوعني فجلهم 
من اأبناء بلدية الق�سبات خدموا امل�سجد 

بكل تفان واإخال�ص.

م�ساجد اهلل 

تدابري منزلية 
هذه فوائد زيت الزيتون 

ل�صعف ال�صمع..
الزيتون لعالج �سعف ال�سمع وذلك من املنزلية الب�سيطة التي تعتمد على زيت فكرنا يف و�سع بع�ص الن�سائح واالر�سادات او االأ�سربين دون ا�ست�سارة الطبيب،لذلك ال�سمعية او ا�ستخدام امل�سادات احليوية ال�سمع الذي يحدث نتيجة خلل يف اخلاليا يعترب زيت الزيتون عالجا فعاال ل�سعف 

-تدليك خلف االأذن بزيت الزيتون م�ساف خالل اخلطوات التالية:
الثاين واال�ستمرار على هذه الطريقة ملدة يف فرتة النوم من امل�ساء اإىل �سباح اليوم وو�سعها يف االأذن لفرتة طويلة وليكن -قطنة مبللة من زيت الزيتون ال�ساخن اإليه الليمون والزجنبيل.

اأ�سبوع.

�سميحة. ع

ف.ق



الجتماعية ن�صاأته   1 ـ   2 ـ   2
بن  عمر  عقيني  مو�سى  اأو  عمر  ــد  ول
يقول  مــن  وهــنــاك   ،1885 �سنة  مو�سى 
من  املاء  بوادي  تاجنانت  مب�ستة   1889
اأب يدعى مو�سى واالأم م�سعودي مرزوقة، 
لعر�ص  ينتمي  فيها،  وتــرعــرع  ن�ساأ  حيث 
الفا�سلة  بـــاالأخـــالق  ميــتــاز  حلليمية، 
زادته  هياأته  يف  اأنيق  احل�سن،  وال�سلوك 
بالفرو�سية  مولع  مهابة  الكثيبة  حليته 
الكبري  يحرتمه  البداوة  وحياة  وال�سيد 
وال�سغري يح�سراالجتماعات التي يعقدها 
ال�سمل،  وجمع  لل�سلح  االأعــرا�ــص  اأعــيــان 
رغم  اجلميع  لدى  م�سموعة  كلمته  وكانت 
�سغر �سنه، وهو �ساحب املواقف احلا�سمة 
وال  الطرق،  قطاع  من  يكن  ومل  كــربه،  يف 
ال�سلطة  ت�سفه  كانت  كما  ال�سعاليك  من 

الفرن�سية بعد قيام ثورة 1916 .
تركية  وامل�سماة  وحيدة  بنتا  ــب  اأجن
 11 يف  واملتوفية   1917 �سنة  املــولــودة 
الروايات  تداولته  وممــا   ،2002 مار�ص 
عن  معها  ات�سال  يف  بقي  اأنــه  ال�سفهية 

طريق الرتا�سل اإىل بداية اخلم�سينات.
اأثناء عمله االجتماعي داخل املجتمع 
كان ي�سعر بالظلم امل�سلط على ال�سعب من 
االأهــايل،  قانون  بقوانينها  فرن�سا  طرف 
كانت  التي  املواطنني  اأرا�ــســي  واغت�ساب 
ملكا لهم منذ قدمي الزمان وتوزيعها على 
اأوروبا  من  فرن�سا  جلبتهم  الذين  املعمرين 

وكذلك على قدماء املحاربني الفرن�سيني.

للثورة التح�صري  يف  ن�صاطه   2 ـ   2 ـ   2
املنطقة  اأبناء  من  العديد  اإليه  اإن�سم 
مروانة  اأو  ــاء  امل وادي  ناحية  من  �سواء 
الع�سكرية  اخلدمة  من  الــفــارون  خا�سة 
مكان  يف  االأعرا�ص  لكبار  اجتماعا  وعقد 
اأمامهم  واأعلن  ومــروانــة،  املــاء  وادي  بني 
الثورة ملحاربة فرن�سا وطلب من  عن قيام 

وتوعية  م�ساندته  االأعيان  ومن  امل�سايخ 
يطلب  هاما  خطابا  اأمامهم  واألقى  ال�سعب، 
اإىل  حتــتــاج  الــثــورة  الأن  امل�ساندة  منهم 
الرجال واملال وال�سالح وحثهم على جمع 
الزكاة من احلبوب واحليوانات وعلى جمع 

التربعات.

الأولية العمليات   3 ـ   2 ـ   2
قيادته  بتنظيم  اومــو�ــســى  عمر  ــام  ق
واتخذ  الفرن�سي،  العدو  ملواجهة  وقواته 
للتموين  ومركزا  لو  مقرا  م�ستاوة  جبل 
ال�سعبة  ــــه  ودروب ومــنــاعــتــه  حل�سانته 
حيث  املتعددة  ومغاراته  الكثيفة  وغابته 
العمليات  مــن  مبجموعة  ورفــاقــه  قـــام 

اأهمها:
منطقة  �سهدت   1916 اأكتوبر  يف27   ـ 
بــلــزمــة عـــدة عــمــلــيــات، وهــجــومــات �سد 
العدو وعدة اغتياالت اأ�سفرت عن اغتيال 
وع�سرين  واإحــــدى  �سخ�ص   18 حـــوايل 
املعمرين  ل�سيعات  عملية تخريب وتدمري 

ومعمل اخل�سب بوادي املاء.
ـ يف 8 نوفمرب 1916  ن�سب املجاهدون 
العدو  لقوات  كمينا  اومو�سى  عمر  بقيادة 
والزواف  اجلندرمة  من  املكونة  الفرن�سي 
يف م�سيق غابة تاجنانت قرب وادي املاء.

هــاجــم   1916 نـــوفـــمـــرب   30 يف  ـ 
الدورية  اومو�سى  املجاهدون بقيادة عمر 
 50 وعددهم  الــزواف  ع�ساكر  من  املكونة 
يف الطريق الرابط بني وادي املاء وباتنة، 
للخدمة  بالقوة  املجندين  ال�سباب  واأنقذ 
مدينة  دخــل  العملية  وبعد  الع�سكرية، 
مروانة بقوة واحرق مقر البلدية، وحا�سر 
حاكم احلوز يف مقر �سكناه واأطلقوا عليه 
هذه  اإ�سابة،  غري  من  الر�سا�ص  من  وابال 
التي  الناجحة  اجلريئة  العمليات  اأهــم 

قادها عمر اومو�سى عقيني.

فعل  وردود  فرن�صا  موقف   3 ـ   2
اإزاء الثورة وم�صري عمر اومو�صى بعد 

ف�صل الثورة
اجلرنال  و�سع   1916 نوفمرب   16 يف 
العام  الوايل  ت�سرف  حتت   MINIER
الع�سكرية  ال�سالحيات  كل  اأ�سند  الــذي 
الذي  باتنة  دائــرة  رئي�ص  اإىل  واملدنية 
و�سلت  وفعال  الع�سكرية،  النجدة  طلب 
الوحدات املكونة من ال�سنغال، و8 فرق من 
الزواف وارتفعت هذه القوات اإىل 13892 
قيادة  واأ�سندت  �سابط،  و275  ع�سكري، 
 BONIVAL هذه القوات اإىل اجلرنال
ملحا�سرة  االنــطــالق  اإ�ــســارة  اأعطى  الــذي 
والقيام  جــهــات  اأربـــع  مــن  م�ستاوة  جبل 
�سارية  معارك  ووقعت  التم�سيط،  بعملية 
مو�سى  او  عمر  قادها  التي  املعركة  منها 
املدفعية  الفرن�سي  اجلي�ص  فيها  وا�ستعمل 
ــازل و�سلب  ــن امل بــحــرق  ـــام  والـــطـــريان وق
االأموال من املواطنني العزل، وقتل العديد 
على  القب�ص  واألقي  واملدنيني  الثوار  من 
الوح�سية  االأعمال  لهذه  ونظرا  اآخرين، 
وتراجع  املاء  وادي  ناحية  الثورة  ف�سلت 
عمر  الثائر  البطل  م�ساندة  عن  البع�ص 
دون  اجلبال  يف  مطاردا  وبقي  مو�سى،  او 
الق�ساء  اأو  القب�ص  من  فرن�سا  تتمكن  اأن 
جبل  من  انتقل   1918 �سنة  ويف  عليه، 
م�ستاوة اإىل جبل �سيليا حيث مكث هناك 
هاربا ملدة من الزمن، ثم انتقل اإىل القالة 
اأ�سل  من  املعمرين  باأحد  وات�سل  متنكرا 
عنده  فا�ستغل  عمل  عن  باحثا  كور�سيكي 
للبقر، وبعد فرتة من الزمن ا�سطر  راعيا 
وو�سعيته  هويته  للمعمرعن  يك�سف  اأن 
للم�سرق  للتوجه  ي�ساعده  اأن  منه  طالبا 
و�ساعده  له  فا�ستجاب  تركيا،  او  العربي 
يف  جتارته  مع  واأر�سله  وثائق  له  واح�سر 
باخرة متوجهة لل�سام، ومن هنالك توجه 
اإىل تركيا، ويروى كذلك انه بعث بر�سالة 

ــه  ــل الأه
�سيتوجه  انه  فيها  يخربهم  املاء  وادي  يف 
 ،1948 ثورة  يف  للم�ساركة  فل�سطني  اإىل 
حتى  الكفار  �سد  اجلهاد  رحلة  موا�سال 
البطل  عن  خرب  اآخــر  وهو  الوطن،  خــارج 
عظيم  رجــل  م�سرية  هــذه  الثائر؛  املقاوم 
وكفاحه  بن�ساله  االأورا�ـــص  �سرف  ثائر 
والو�سائل  االإمكانيات  قلة  رغم  وجهاده 
اإال اأن اإميانه بعدالة الق�سية منحه القوة 
ووح�سية  ـــربوت  ج ملجابهة  والــعــزميــة 

فرن�سا االإ�ستعمارية.

اخلامتة
عامة  باالأورا�ص   1916 ثورة  برهنت 
ومبنطقة بلزمة خا�سة مرة اأخرى لفرن�سا 
املتجربة اأن املقاومة ال�سعبية اجلزائرية 
يرف�سون  ــني  ــري ــزائ اجل واأن  تــنــتــه،  مل 
عليهم  فر�ست  التي  اال�ستعمارية  القيود 
ومن  الأر�سهم،  اال�ستعماري  االحتالل  منذ 
االأقل  على  اأخرت  اأنها  الثورة  هذه  نتائج 
الزج ب�سباب املنطقة اإىل االنتحار واملوت 

بوقوفها �سد التجنيد االإجباري.
ثورة  عن  الفرن�سي  الطرف  غ�ص  رغم 
انه ال ميكن جتاهل  اإال  باالأورا�ص   1916
الفعل  ردود  خــالل  مــن  وذلـــك  اأهميتها، 
�سارعت  االنتفا�سة  قيام  فبمجرد  حولها، 
القتال  ميدان  من  لوائني  نقل  اإىل  فرن�سا 
اإخماد الثورة التي  اإىل االورا�ص من اجل 
باالإ�سافة  اال�ستعماري  الــوجــود  تهدد 
الــزواف  وكتائب  الطريان  ا�ستقدام  اإىل 
اأخرى  مناطق  ومن  تون�ص  من  وال�سنغال 
الكتاب  ــرتاف  ــاع ب وذلـــك  مــن اجلــزائــر، 

الفرن�سيني اأنف�سهم.
ثورة 1916 مرحلة هامة من تاريخنا 
ال�سعب  ن�سال  تاريخ  يف  م�سرقة  و�سفحة 

�سد  اجلـــزائـــري 
ار�ص  اأقــدامــهــا  وطـــاأت  منذ  التي  فرن�سا 
اجلزائر مل تنعم يوما بال�سلم والطماأنينة 
ففي كل مرة تنفجر ثورة، اأو انتفا�سة اأو 

مترد يف منطقة ما من اأر�ص اجلزائر.
اجلزائريني  اآمال  كون  من  الرغم  على 
اال�ستعمار  مــن  التخل�ص  يف  تتحقق  مل 
وت�سلطه يف مقاومة االأورا�ص لعام 1916، 
اإال اأن اآثار هذه االنتفا�سة وماآ�سيها بقيت 
ويف  الـمنطقة  �سكان  اأذهــــان  يف  ماثلة 
حتى  ال�سعراء  وق�سائد  املوؤرخني  كتابات 

اندالع ثورة اأول نوفمرب املجيدة.
اأن  التاريخية  ال�سدف  حما�سن  فمن 
اجلزائر  عرفتها  �سعبية  ثورة  اآخر  تكون 
باالأورا�ص، وتنفجر  نوفمرب  �سهر  كانت يف 
من   1954 نــوفــمــرب  اأول  ـــورة  ث �ــســرارة 
�سفحات  نقلب  ونــحــن  كــذلــك،  االورا�ــــص 
م�سادر ومراجع  باحثني عن  التاريخ  كتب 
ذكرا  لها  جند  ال   1916 ــص  االورا� لثورة 
منقولة  واأغلبها  املعلومات  من  الي�سري  اإال 
من روايات �سفهية الأنا�ص عاي�سوا املرحلة 
اأو تناقلوها �سفهيا عن اآباءهم واأجدادهم 
مما يجعلنا م�سوؤولني معنويا واأدبيا ونحن 
ما  بع�ص  وجمع  كتابة  عن  املنطقة  اأبناء 
�سندا  ليكون  الثورة  هذه  عن  وقيل  كتب 
ومرجعا لتدوين �سفحة نا�سعة من تاريخ 
ن�سال �سعب حر ومنطقة جماهدة بطبعها 

�سد قوى اال�ستعمار.
اليوم ونحن نحتفل مبئوية هاته الثورة 
مو�سوعية  بكل  تاريخها  نكتب  اأن  علينا 
والذاتية  االأنــانــيــة  عــن  بعيدا  وجــديــة 
فثورة  ال�سخ�ص،  اأو  العر�ص  وتقدي�ص 
للجزائر  م�سرتك  واإرث  تاريخ    1916
ب�سفة  واملنطقة  ولالأورا�ص  عامة  ب�سفة 

خا�سة.

مقدمة 
لقد كان الأورا�ش طيلة العهد ال�شتعماري معقال للثورات والنتفا�شات، وادي املاء واحدة من املناطق الأورا�شية التي 

�شهدت ماوقع يف املنطقة �شنة 1916كيف ل وهي املنطقة التي حتت�شن جبل م�شتاوةهذا اجلبل الذي لطاملا كان مقربة للغزاة 
وهي املنطقة التي اأجنبت بطال �شمي اأ�شد م�شتاوة األ،وهو عمر بن مو�شى عقيني، كما يذكر لنا التاريخ ودونه الفرن�شيني يف 

تقاريرهم اأن اأول ر�شا�شة اأطلقت �شد اجلنود الفرن�شيني خالل ثورة1916  يف �شهر نوفمرب كانت بقرية تاجنانت ببلدية 
وادي املاء.

لطاملا كانت كل الثورات ال�شعبية يف اجلزائر تن�شب لأبطالها وقادتها وزعمائها من اأحمـد باي اإىل عبد القادر اإىل بوعمامة 
واحلداد واملقراين وفاطمة ن�شومر وبن نا�شر بن �شهرة لكن ثورة 1916، اأو انتفا�شة الأورا�ش الثانيةمل تن�شب لقائدها، 

ومل يذكر لنا التاريخ زعيمها وعرابها فظل تاريخ هذا القائد جمهول اإىل يومنا هذا اإل من بع�ش ال�شواهد التي تتناقلها 
الذاكرة ال�شعبية فالبع�ش يقول اأنه نفي اإىل ال�شام والبع�ش الأخر يقول اأنه التحق بفل�شطني، اأو تركيا فلما ل ن�شلط ال�شوء 

على تاريخ الرجل ونن�شفه ونخلد لذكراه.
بعد مرور قرن من الزمان على تاريخ اندلع ثورة 1916 كان لزاما علينا اأن نبحث عن تاريخ هاته املقاومة، وعن قائدها 
املدعو: عمر اأو مو�شى *عقيني* من عر�ش حلليمية، واأ�شيل قرية تاجنانت ببلدية وادي املاء، وهو ثائر من ثوار الأورا�ش 

اأوبالأحرى اأ�شد م�شتاوة.
كثري من املوؤرخني يرجعون اأ�شباب ف�شل ثورة 1916 اإىل غياب قيادة �شيا�شية وقيادة ع�شكرية على غرار باقي الثورات،لكن 

هل ميكن فعال اأن نن�شى الدور القيادي الذي لعبه جمموعة من ال�شخ�شيات الثورية وعلى راأ�شهم عمر اأو مو�شى عقيني.

حترير: اأ.د. ح�شني قادري
امل�شاركون: اأ. بلقا�شم وزاين ـ اأ.د. ح�شني قادري ـ اأ.د. يو�شف بن يزة ـ اأ.د. 
ال�شعيد رحماين ـ اأ. فاحت زياين ـ اأ. �شمية حذفاين ـ اأ. خلمي�شي �شليماين ـ د. 

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

�لبعد �لوطني لثورة �الأور��س 1916
�صل�صلة در��صات �أكادميية
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جــيدو



جــيدو

ورقة  ك�سب  يف  �سطيف  وفاق  ف�سل 
من  النهائي  ربع  الــدور  اإىل  التاأهل 
مناف�سة كاأ�ص الرابطة بعد اإق�سائه 
يف لقاء الدور ثمن النهائي اأمام وداد 
تلم�سان يف املباراة التي جرت �سهرة 
 1945 مــاي   08 مبلعب  اأم�ص  اأول 
بهزمية  املباراة  واإنتهت  ب�سطيف، 
الوفاق بنتيجة هدفني مقابل هدف 
مفاجاأت  اأكرب  من  واحدة  يف  واحد 
جهوده  الوفاق  لريكز  الــدور،  هــذا 
على  اجلاري  املو�سم  من  تبقى  فيما 
الذهاب بعيدا يف مناف�سة البطولة 
اخلــروج  خيبة  تعوي�ص  اأجــل  مــن 
وكاأ�ص  الــكــاف  كــاأ�ــص  مناف�سة  مــن 

الرابطة.
وبدا املدرب نبيل الكوكي م�ستاء من 
املردود املقدم من طرف الالعبني يف 
لقاء اأول اأم�ص وهو ما كلف الفريق 
اخلروج املبكر من هذه املناف�سة التي 
الرئي�سية  ــداف  االأه بني  من  كانت 
للوفاق هذا املو�سم، ورغم التغيريات 
التي قام بها التقني التون�سي خالل 
ــثــاين بــاإقــحــام كــل من  الــ�ــســوط ال
والعيدوين  فالحي  عمورة،  دايل، 
يتغري  مل  الــفــريــق  ـــردود  م اأن  اإال 
اإدارة  فــاإن  اأخــر  جانب  ومن  كثريا، 
الوفاق مل تكن هي االأخرى را�سية 
االإق�ساء  عن 

من  حيث  املناف�سة  هــذه  يف  املبكر 
مع  اإجتماع  عقد  يتم  اأن  املنتظر 
مــربرات  يف  للنظر  الفني  الطاقم 

االإق�ساء.
يف  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  و�سرعت 
عقود  لتجديد  مبكرا  التخطيط 
تنتهي  الــذيــن  الالعبني  مــن  ــدد  ع
اجلاري،  املو�سم  نهاية  مع  عقودهم 
نهاية  من  العبني   09 يقرتب  حيث 
من  بــكــل  االأمــــر  يتعلق  عــقــودهــم 
�سعيدي،  بربا�ص،  لــعــوايف،  غ�سة، 
منديل،  لعريبي،  بكاك�سي،  دبــاري، 
املايل  الالعب  عن  ف�سال  وجحنيط 
يف  الوفاق  غادر  الذي  توري  ماليك 
وقت �سابق وقرر اللجوء اإىل الفيفا 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجل  من 

العالقة.
املدرب  عقد  فاإن  ال�سياق  ذات  ويف 
نبيل الكوكي مع الوفاق ينتهي اأي�سا 
اإدارة  يجعل  ما  وهــو  ال�سيف  هــذا 
التقني  باإقتناع  مطالبة  الــوفــاق 
التون�سي بتجديد عقده ملو�سم اأخر 
التي ت�سل  العرو�ص  خا�سة يف ظل 
املدرب الكوكي من حني الأخر، ومن 
الرتكيز  ال�سروع يف  يتم  اأن  املنتظر 
خالل  الفني  والطاقم  الركائز  مع 
جتديد  اجل  من  املقبلة  االأ�سابيع 

عبد الهادي. بالعقود ملو�سم اأخر.

بدري.ع
بدري.ع

�شباب باتنة

اأحمد اأمني. ب

كاأ�س الرابطة

اأعلن رئي�ص فريق �صباب بئر العر�ص عبد اهلل من�صور اإ�صتقالته من رئا�صة الفريق على 

خلفية التعرث الذي �صجله الفريق يف مباراة اجلولة الفارطة من البطولة اأمام نم بوعقال 

وهو التعرث الذي اأبقى ال�صباب يف املرتبة الأخرية يف جدول الرتيب، وبرر عبد اهلل من�صور قرار 

الإ�صتقالة بال�صعوبات الكبرية التي تواجه اإدارة الفريق خا�صة يف ظل الأزمة املالية اخلانقة التي 

يعاين منها الفريق منذ بداية املو�صم والتي كانت �صببا يف الراجع الرهيب يف نتائج الفريق الذي 

حول طموحاته من اللعب على حتقيق ال�صعود اإىل تفادي البقاء.

وياأمل الطاقم الفني لل�صباب يف عودة الهدوء اإىل بيت الفريق قريبا خا�صة اأن 

الفريق تنتظره مباريات يف غاية ال�صعوبة خالل اجلولت املقبلة من اأجل 

�صمان البقاء يف بطولة الق�صم الثالث للهواة، وياأمل اأن�صار ال�صباب يف عدم 

تاأثري امل�صاكل الإدارية واملالية على م�صتقبل الفريق يف اجلولت 

املتبقية من بطولة املو�صم اجلاري.

الرئي�ش من�شور ي�شتقيل 

وال�شباب مهدد بال�شقوط 

عبد الهادي. ب

�شباب بئر العر�س 

اأمري. ج

اأمري. ج
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العقم الهجومي يتوا�شل والإدارة ترد
على اإدعاءات م�شريي التالغمة

الوفاق يغادر كاأ�ش الرابطة مبكرا هزمية ال�شياربي تفجر الأو�شاع داخل بيت ل�شام 
ويركز الإهتمام على لقب البطولة  

البابية تنع�ش حظوظها يف حتقيق البقاء 
وت�شريح 03 لعبني من التعداد  

ليا�شما يح�شم الداربي العا�شمي وال�شياربي 
والوفاق يغادرون املناف�شة

بونة يف طريق مفتوح لتحقيق ال�شعود 

اأن�شار البوبية ي�شنون وقفة احتجاجية 
ويطالبون برحيل رئي�ش الفريق

جنح فريق �سباب باتنة يف احلفاظ 
على نقاط داخل الديار بعدما حقق 
ال�سيف  اأمـــام  مــبــاراتــه  يف  االأهـــم 
هدف  بنتيجة  وفاز  التالغمة  نادي 
وعلى  خــالــدي،  ت�سجيل  من  ل�سفر 
غياب  فاإن  ال�سابقة،  املباريات  غرار 
القاطرة  الفعالية من جانب العبي 
املباراة،  ميز  ما  اأهــم  كان  االأمامية 
ت�سييع  االأخــرية  هذه  �سهدت  حيث 
الفر�ص  من  للعديد  الكاب  مهاجمي 
عقد  مــا  وهــو  للتهديف،  ال�سانحة 
الفريق االأورا�سي،  اأكرث على  االأمور 
لتلقي  حلظة  كل  يف  معر�سا  وجعله 
العامل  املناف�ص،  الفريق  من  هدف 

اليامني  املليلي  املــدرب  جعل  الــذي 
بوغرارة يعي�ص اللقاء على اأع�سابه، 
كما اأظهر اأي�سا غ�سبه الكبري ب�سبب 
وعلى  ال�سائعة  الكثرية  الفر�ص 
عك�ص الهجوم كان اخلط اخللفي يف 
املوعد ويوؤكد على امل�ستويات اجليدة 
جمددا ف�ساهم يف الفوز الذي حققه 
رد،  دون  هــدف  بنتيجة  "الكاب" 
من  للكاب  اخللفي  اخلــط  ويعترب 
العودة  مرحلة  يف  اخلطوط  اأح�سن 
�سوى  يتلقى  مل  الفريق  اأن  بحكم 
هدف واحد بعد مرور اأربعة جوالت 
كاملة، وهي االإح�سائية التي توؤكد 
التي  القوية  االإ�سافة  اأهمية  مدى 

يقدمها زمالء حزي.
ويف �سياق اأخر ردت اإدارة 

الكاب على االإتهامات املوجهة 
من طرف فريق التالغمة بخ�سو�ص 
دخول  التالغمة  نادي  العبو  رف�ص 
لهم  املخ�س�سة  املالب�ص  تغري  غرف 
حيث  �سفوحي  ملعب  م�ستوى  على 
غرف  اأن  التالغمة  ك�سفم�سوؤولوا 
و�سعية  يف  ــت  ــان ك املــالبــ�ــص  تــغــري 
كريهة  روائح  منها  وتنبعث  كارثية 
البقاء  عــلــى  ــدرون  ــق ي ال  جعلتهم 
دقائق  خم�سة  من  باأزيد  بداخلها 
الكاب  م�سريي  ت�سرفات  وو�سفوا 
بغري امل�سرفة وغري اأخالقية تزامننا 

ل�سهر  ا و
يف  مالب�سهم  تغري  ــرروا  وق الف�سيل 
اخلطوة  فيها  يــــربرون  املـــدرجـــات 
املربرات  وح�سب  عليها  اأقدموا  التي 
التالغمة  نادي  م�سريي  قدمها  التي 
اإدارة  ح�سب  ــة  ــي واه حــجــج  فــهــي 
من  واالأكرث  مب�سرحية  الكابوقاموا 
باطلة  اإدعاءاتهم  جميع  فاإن  ذلك 
نادي  فريق  رديف  العبي  اأن  بدليل 
الغرف  نف�ص  اإ�ستعملوا  التالغمة 
اأي  مــن  ي�ستكوا  ومل  عــادي  ب�سكل 

م�سايقات.

حظوظها  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  اأنع�ست 
الثاين  الق�سم  بطولة  يف  البقاء  حتقيق  يف 
الفريق  حققه  الــذي  التعادل  بعد  للهواة 
اجلمعية  ملواجهة  اخلروب  اإىل  خرجته  يف 
املحلية وهي املباراة التي اإنتهت على نتيجة 
التعادل ال�سلبي الذي مكن الت�سكيلة العلمية 
املرتبة  يف  نقطة   18 اإىل  ر�سيدها  رفع  من 
كوكبة  عن  اأكرث  الفارق  تعميق  مع  الثامنة 
بال�سقوط على غرار جمعية  املهددة  الفرق 
اخلروب، دفاع تاجنانت، �سباب اأوالد جالل 

ومولودية باتنة.
عقود  ف�سخ  العلمة  مولودية  اإدارة  وقررت 
ويتعلق  احلــايل  التعداد  من  العبني  ثالثة 
واالأمر بكل من الثنائي نياطي ومعمر يو�سف 

منذ  الفريق  تدريبات  عن  غيابهما  ب�سبب 
العودة  مرحلة  من  االأوىل  اجلولة  مباراة 
اأي مربرات  اأمام دفاع تاجنانت دون تقدمي 
عقد  ف�سخ  اأي�سا  تقرر  كما  اليوم،  غاية  اإىل 
املهاجم دايري بقرار من املدرب نذير لكناوي 
ب�سبب ت�سرفات الالعب خالل الرتب�ص الذي 
اأجراه الفريق يف مدينة عنابة خالل وقت 
�سابق، حيث اأكد املدرب لكناوي عدم حاجته 
التي تعاين  النقائ�ص  خلدمات الالعب رغم 
منها الت�سكيلة يف ظل موجة االإ�سابات التي 
جانب  ومن  الالعبني،  من  كبري  عدد  طالت 
بع�ص  على  يراهن  لكناوي  املــدرب  فاإن  اأخر 
العنا�سر ال�سابة من �سنف الرديف لتعوي�ص 

االأ�سماء التي مت ت�سريحها.

جنــح اإحتــــاد عــنــابــة يف 
ترتيب  ب�سدارة  االإنفراد 
املـــجـــمـــوعـــة الــ�ــســرقــيــة 
الثاين  الــقــ�ــســم  لــبــطــولــة 
ــاريــات  لــلــهــواة عــقــب مــب
اجلولة ال15، حيث �سرب 

االإحتاد بقوة واأمطر �سباك 
ال�سيف دفاع تاجنانت برباعية كاملة �سمحت 
اإىل  ر�سيدهم  برفع  �سوية  بن  املــدرب  الأ�سبال 
نقطتني  وبفارق  االأوىل  املرتبة  يف  نقطة   31
الذي  العيد  �سلغوم  هالل  املبا�سر  املطارد  عن 
تعرث يف هذه اجلولة على ملعبه وهي النتيجة 
خا�سة  االإحتـــاد  ت�سكيلة  كثريا  خدمت  التي 
على  االأخــريــن  املطاردين  باقي  تعرث  ظل  يف 
ت�سكيلة  تتواجد  حيث  ال�ساوية،  اإحتاد  غرار 
ال�سعود  حتقيق  حتو  مفتوح  �سباق  يف  االإحتــاد 

قبل 08 جوالت من نهاية 
البطولة.

ـــاد  ـــــرب مــــدرب اإحت واأع
�سوية  بــن  حممد  عنابة 
الفوز  بعد  �سعادته  عــن 
حققه  الــــــذي  الـــكـــبـــري 
دفـــاع  ـــقـــاء  ل يف  الـــفـــريـــق 
اأن  �سوية  بن  واأكــد  كاملة،  برباعية  تاجنانت 
االإحتاد  ت�سكيلة  اإمنــا  �سعيفا  يكن  مل  اخل�سم 
متمنيا  املــبــاراة  هــذه  خــالل  امل�ستوى  يف  كانت 
موا�سلة التاأكيد خالل اجلوالت املقبلة من اأجل 

املحافظة على املرتبة االأوىل اإىل غاية نهاية 
البطولة، ومن جانب اأخر يرى بن �سوية اأن 
كل املباريات القادمة لن تكون �سهلة م�سيفا 

اأجل  اأن الفريق �سيح�سر مقابلة مبقابلة من 
اإفراح االأن�سار يف نهاية املو�سم اجلاري.

اأن�سار  يه�سم  مل  منتظرا  ــان  ك مثلما 
القا�سية  الهزمية  مليلة  عــني  جمعية 
�سباب  يــد  على  فريقهم  تلقاها  الــتــي 
بطولة  عمر  من  مباراة  اآخر  يف  بلوزداد 
تلقى  ايــن  االأوىل  املحرتفة  الــرابــطــة 
رفقاء احلار�ص حمودي بولطيف هزمية 
على  ال�ــســام  اأنــ�ــســار  و�سخط  عري�سة، 
مطالبني  اال�ستئناف  ح�سة  يف  العبيهم 
ب�سرورة العودة ل�سكة النتائج االيجابية 
لت�سريف الوان الفريق واكمال البطولة 
ــة  بــاأريــحــيــة تــفــاديــا لــلــدخــول يف دوام

احل�سابات يف نهاية البطولة.
ال�سياربي  امـــام  الــهــزميــة  وتــعــد  هــذا 
الهزمية  بعد  التوايل  على  الثانية  هي  
كاأ�ص  مناف�سة  يف  داي  ح�سني  ن�سر  اأمــام 
الرابطة وكانت الهزمية يف كال اللقاءين 
حفيظة  اثــار  ما  عري�سة  جد  بنتيجة 

االأن�سار.
�سيحة  فــوؤاد  اجلديد  املــدرب  جهته  من 
الديكليك وبالرغم  اإحداث  الباحث عن 
حتقيق  عــن  عجز  انــه  اال  �سرامته  مــن 

اول نتيجة ايجابية على راأ�ص العار�سة 
االأمور  لزمام  توليه  بعد  للفريق  الفنية 
لعقد  �سيحة  �ــســارع  كما  لــقــاءيــن،  منذ 
�سرورة  على  واأكــد  العبيه  مع  اجتماع 
على  والعمل  االنتكا�سات  �سفحة  طــي 
القادمة  مــن اجلــولــة  بــدايــة  الــتــدارك 
وت�سيري  الــنــادي  لبيت  الــهــدوء  العــادة 
باريحية  البطولة  من  ــاب  االي مرحلة 

لتحقيق االأهداف امل�سطرة.

مليك  �سيد  بن  �سداد  اإدارة  جهتها  من 
بهذا  االخـــرى  هــي  تر�سى  مل  عــمــراين 
م�سدر  وح�سب  النتائج  وبهذه  الــواقــع 
االدارة  فـــاإن  الــفــريــق  بيت  مــن  مــقــرب 
�سددت اللهجة مع بع�ص الالعبني واكدت 
اكد  كما  ب�سرامة،  العمل  �سرورة  على 
تزال  ال  ال�ــســام  ادارة  ان  امل�سدر  ذات 
ت�سارع ب�سبب ال�سائقة املالية التي األقت 

ب�ساللها على النادي.

حقق فريق احتاد اجلزائر التاأهل اإىل الدور 
على  القدم  لكرة  اجلزائر  لكاأ�ص  النهائي  ربع 
نظيفة  بثنائية  اجلــزائــر  مولودية  ح�ساب 
بلوزداد  �سباب  و  �سطيف  وفاق  واأق�سي كل من 
يف  مقرة،  وجنم  تلم�سان  وداد  اأمام  مبلعبيهما 
مباريات  خلتام  لقاءين  يف  مــدويــة  مفاجاأة 

الدور الثمن النهائي..
�سطيف  وفاق  الــدوري  مت�سدر  وبخروج  هذا 
الذي  تلم�سان  وداد  يد  على  مبعقله  وانهزامه 

قد  تكون  البطولة  ترتيب  اأ�سفل  يف  يعاين 
حدث اول مفاجاآت كاأ�ص الرابطة ، وهو نف�ص 
البطولة  لقب  حامل  عا�سه  الــذي  ال�سيناريو 
مقرة  جنــم  مــن  باإق�سائه  بـــلـــوزداد،  �سباب 
اأ�ــســال جنــم مقرة  الــرتجــيــح، حيث  بــركــالت 
نتيجة  بفر�سه  بلوزداد،  ل�سباب  البارد  العرق 
التعادل االأبي�ص  طوال اللقاء وكذا ال�سوطني 
ال�سعود  بطاقة  "النجم"  لينتزع  االإ�سافيني، 
على  املــفــاجــاأة  حمدثا  الرتجيح  �سربات  يف 

ح�ساب ال�سياربي الذي يعترب اآخر متوج بكاأ�ص 
الرابطة عام 2000 قبل اأن يتم جتميدها.

كما حقق �سبيبة ال�ساورة التاأهل على ال�سيف 
وجنحت  ثقيلة،  بنتيجة  �سكيكدة  �سبيبة 
على  الفوز  يف  ديارها  فيعقر  القبائل  �سبيبة 

ن�سر ح�سني داي بثنائية نظيفة.
يذكر اأن لقاءات الدور ثمن النهائي من كاأ�ص 
عرفت  اأفريل،   30 يوم  جرت  التي  الرابطة 
ب�سكرة  احتاد  وهــران،  مولودية  من  كل  تاأهل 

املـــديـــة،  اأوملــــبــــي  و 
ح�ساب  علي  املتاأهلة 

ــادي  ــزان، ن ــي �ــســريــع غــل
بارادو و احتاد بلعبا�ص.

الرابطة  كاأ�ص  فاإن  للتذكري، 
ا�ستثنائية  ب�سورة  و  املخ�س�سة 

اأعيد  االأوىل،  الــرابــطــة  ــة  ــدي الأن
كاأ�ص  لتعوي�ص  املــو�ــســم،  هــذا  بعثها 

اجلزائر امللغاة ب�سبب كورونا.

مولودية باتنة

وفاق �شطيف جمعية عني مليلة

اإحتاد عنابة مولودية العلمة 

فريق  اأن�سار  اأمــ�ــص،  ع�سية  �سن، 
احتجاجية  وقفة  باتنة  مولودية 
ــبــاب  ــــــام مــقــر مـــديـــريـــة الــ�ــس اأم
اال�ستجابة  ب�سرورة  والريا�سة 
جمعية  عقد  يف  املتمثلة  ملطالبهم 
فيها  ي�ستقيل  ا�ستثنائية  عــامــة 
ومن  زيداين  م�سعود  النادي  رئي�ص 
�سواء  حلول  اإيجاد  يف  التفكري  ثم 
بت�سكيل ديركيتوار اأو ت�سليم امل�سعل 

لرئي�ص جديد يقود النادي.
هذا ومت اال�ستماع ملطالب االأن�سار 
ال�سباب  مديرية  ــارات  اإط قبل  من 
مدير  عن  نابوا  الذين  والريا�سة 
باتنة،  لوالية  والريا�سة  ال�سباب 
ووعدوا بايجاد احللول الالزمة يف 

اقرب االآجال.
بعد  جاءت  الوقفة  هذه  ان  يذكر 
التعفن  لــدرجــة  الــو�ــســع  ـــاأزم  ت اأن 
حيث وبعد اأن مت برجمة اجلمعية 
ثم  وتاأجيلها  اال�ستثنائية  العامة 
اإلغاوؤها ثارت ثائرة االأن�سار الذين 
اكدوا على �سرورة تطبيق القوانني 
العامة  اجلمعية  وعقد  ب�سرامة 
اال�ستثنائية لرت�سيم مغادرة رئي�ص 

الفريق.
البوبية  جمهور  ممثل  جهته  من 
رئــيــ�ــص جلــنــة االأنـــ�ـــســـار زاكـــي 
لـ"االأورا�ص  ت�سريح  ويف  بلونا�ص 
الوقفة  هـــذه  عــن  حتـــدث  نيوز" 
هـــذه  وقال:"  االحـــتـــجـــاجـــيـــة 
اأكرث  كانت  االحتجاجية  الوقفة 
ان�سغاالت  ننقل  حتى  �سرورية  من 
وعلى  املحلية  لل�سلطات  الفريق 
مديرية  وكذا  الوالية  وايل  راأ�سها 
يتجه  الفريق  والريا�سة،  ال�سباب 
اأبناء  كــل  حــق  ومــن  املجهول  نحو 
والية باتنة التخوف على فريقهم، 
رحيل  وهي  وا�سحة  كانت  مطالبنا 
يف  التفكري  وبعدها  الفريق  رئي�ص 

اأمري.جاملرحلة القادمة".
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اخلريرم�ضــــــــــــــان
تكرمي �لرب�عم �لفائزين يف م�صابقة 

قر�آنية بعني �لتوتة 

عرو�س بهلو�نية تدخل �لبهجة على قلوب 
�الأطفال بد�ر �ل�صباب قاي�س

خالل امللتقى الختتامي مل�سروع باتنة مدينة منوذجية �سديقة للمعاق:

مببادرة الرابطة اجلزائرية للفكر واجلمعية الوطنية للعمل التطوعي 

ال�سم  مدر�سة  احت�سنته  الــذي  امللتقى 
عديدة  مداخالت  عرف  بالوالية،  بالكم 
اأبرزها للدكتور الذيب بلقا�سم الذي حتدث 
العالقة  واأزلــيــة  واملدينة  االإن�سان  عن 
م�سكلة  فيها  وتــنــاول  التطور  وحتــديــات 
ال�سكنية  والتجمعات  باتنة  يف  العمران 
لل�ساكنة  عائقا  االأخــرى  هي  ت�سكل  التي 
املعمول  لل�سروط  ا�ستيفائها  عدم  ب�سبب 
بها، اإىل جانب الفو�سى التي خلفتها هذه 
التجمعات الع�سوائية و�سعوبة تاأقلم ذوي 
االحتياجات اخلا�سة معها خا�سة يف ظل 
غياب املمرات يف عديد املباين واالإدارات 

وحتى ال�سوارع واالأر�سفة.
خمرب  مــن  حنيفة  �ــســاحلــي  الــدكــتــورة 
بجامعة  الطريق  م�ستعمل  �سيكولوجية 
باتنة1، حتدثت هي االأخرى عن املقاربة 
اأن  واأكـــدت  املدينة  يف  للتنقل  العملية 
ال�سعوبات التي يواجهها ذوي االحتياجات 
اأي�سا،  اأمام اجلميع  اخلا�سة تبقى معيقة 
الدكتورة  فيه  تناولت  الــذي  الوقت  يف 

املعنونة  مداخلتها  يف  �سامية  �ــســرفــة 
ال�سحة  وموؤ�سرات  املكاين  التعلق  بنمط 
النف�سية  التاأثريات  والبيئية،  النف�سية 
التي  الفئة  هــذه  على  واملحيط  للبيئة 
ب�سبب  بيئتها  مع  متذبذب  ب�سكل  تتاأقلم 
يعي�سونها  التي  وال�سراعات  التجاذبات 
التي  املــوجــودة  العراقيل  ظل  يف  يوميا 

طغت على يومياتهم و�سعبت حياتهم.
طارق  واملحامي  الدكتور  ــدث  وحت هــذا 
املتعلقة  القانونية  املــواد  اأبــرز  عن  رقيق 
بعنوان  مــداخــلــة  يف  املــعــاقــني  بــحــقــوق 
املعاق"  حقوق  حلماية  القانون  "فعالية 
كــمــا ا�ــســتــهــل مــداخــلــتــه بــاحلــديــث عن 
عن  والبعيدة  املطبقة  غري  ــواد  امل بع�ص 
وذوي  امل�سوؤولني  متاطل  ب�سبب  التفعيل 
بها،  املطالبة  يف  اخلا�سة  االحتياجات 
اخلا�سة  القوانني  يف  تعديالت  اإىل  ودعا 
وحقوقهم  يـــتـــالءم  مبـــا  الــفــئــة  بــهــذه 

واحتياجاتهم.
بالرهان  املعنونة  املــداخــلــة  وحتــدثــت 

واأهمية  املــديــنــة  اأن�سنة  يف  ــي  ــالم االإع
يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  اإ�ــســراك 
ذلك، لل�سحفية فوزية قربع، عن تق�سري 
املوؤ�س�سات االإعالمية يف تناول ق�سايا هذه 
االإعالمية  وم�سامينها  ر�سائلها  يف  الفئات 
ــــالم  االإع ــــاالت  جم غــيــاب  جــانــب  اإىل 
الذي  والرتبوي  االجتماعي  املتخ�س�ص 
والذي  املوا�سيع  بهذه  وثيقة  عالقة  له 
من �ساأنه اأن يعاجلها وي�سلط عليها ال�سوء 
حلقوقها  بلوغها  حتقيق  يف  ويــ�ــســاعــد 

وحميطها وفق ما تقت�سيه القوانني.
م�سروع  اإطـــار  يف  يــدخــل  الـــذي  امللتقى 
للمعاق  �سديقة  منوذجية  مدينة  باتنة 

عكفت  ـــــــذي  وال
ملكافحة  الباتنية  على حت�سريه اجلمعية 
الزمن،  من  عامني  طيلة  الع�سلي  ال�سلل 
خل�ص امل�ساركون فيه اإىل �سرورة تكاتف 
الفئة  هـــذه  لــتــدعــيــم  اجلـــهـــود  جــمــيــع 
وحتقيق و�سولها للمحيط املبني وخمتلف 
كما  يحتاجونها،  التي  واحلقوق  االأهداف 
عديد  تنظيم  امل�سروع  ن�ساطات  عرفت 
امليدانية  واخلرجات  التكوينية  الدورات 
وغريها  الت�ساورية  واللقاءات  ال�سياحية 
قطاعات  مــ�ــســت  ــتــي  ال الــنــ�ــســاطــات  مــن 
�سابقة يف  خمتلفة يف م�سروع واحد وهي 

امل�ساريع اجلمعوية يف اجلزائر.�ص

"االأورا�ص  يومية  اأن  االإ�ــســارة،  جتــدر 
مرافقا  اإعــالمــيــا  �سريكا  كــانــت  نيوز" 
جلميع ن�ساطات امل�سروع منذ بدايته، كما 
اأ�سرفت على تنظيم دورة تدريبية خا�سة 
للجامعيني من ذوي االحتياجات اخلا�سة 
يف ال�سحافة املكتوبة والتحرير ال�سحفي 
خا�سة  �سفحة  اإ�سدار  اإىل  خل�ست  والتي 
وهي  الـــدورة  يف  املنخرطني  اإعـــداد  مــن 
تويل  اجلــزائــر  يف  اإعالمية  و�سيلة  اأول 
�سنوات عديدة  الفئة منذ  لهذه  اهتمامها 
م�ساكلها،  على  ال�سوء  ت�سليط  خالل  من 
ق�ساياها واأبرز ان�سغاالتها مع فتح املجال 

لها للم�ساركة يف الكتابة ال�سحفية.

توا�سل، م�سالح اأمن والية خن�سلة حمالتها 
انت�سار  ملكافحة  والتوعوية  التح�سي�سية 
فريو�ص كورونا امل�ستجد، اأين كثفت من عملها 
�سهر  من  االأخــرية  االأيــام  خالل  التح�سي�سي 
الفطر  عيد  ومعواقرتاب  الف�سيل  رم�سان 
املبارك، حيث نظمت م�سالح االأمن من خالل 
وكذا  العامة  لل�سرطة  الوالئية  امل�سلحة 
ال�سبع  احلوا�سر  اأمــن  عرب  املــوزعــة  فرقها 
باملدينة واأمن الدوائر ال�سبع حملة مراقبة 
لفائدة اأ�سحاب املحالت التجارية بالتن�سيق 
اأجل  من  وذلك  التجارة  مديرية  اأعــوان  مع 
اال�ستهالكية  املواد  توفر  مدى  على  الوقوف 
�سالحيتها  مــدى  على  والــوقــوف  االأ�سا�سية 
و�سروط حفظها، اإ�سافة اإىل دعوتهم للتقيد 

انت�سار  مــن  للحد  الوقائية  بـــاالإجـــراءات 
فريو�ص كورنا امل�ستجد خا�سة اأن هذا الوباء 

ال يزال قائما.
الكمامات  ــــداء  ارت اإىل  املــ�ــســالــح  ـــت  ودع
الوقائية مع توفري املطهر اليدوي، املداومة 
اخلارجي،  املحيط  وكــذا  املحل  نظافة  على 
اإلزام الزبائن با�ستعمال الكمامات الوقائية 
وتنظيمهم عند الدخول واخلروج من املحل 
واحلفاظ  اأفقية  بــاإ�ــســارات  اال�ستعانة  مع 
التباعد  خـــالل  ــن  م ــــان  االأم م�سافة  عــلــى 

االجتماعي.
اجلهود  ـــار  اط ويف  �ــســلــة،  ذي  �ــســيــاق  ويف 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  ملواجهة  املبذولة 
املواطنني  حياة  حماية  وبهدف   ،19 كوفيد 

و�سحتهم، �ساركت م�سالح اأمن والية خن�سلة 
ممثلة يف خلية االت�سال والعالقات العامة، 
امل�سلحة الوالئية لالأمن العمومي، يف القافلة 
التح�سي�سية املتعلقة مبجابهة فريو�ص كورونا 
كوفيد امل�ستجد التي نظمتها مديرية ال�سباب 
''خطورة  �سعار  حتت  بخن�سلة  والريا�سة 
فريو�ص كورونا كوفيد 19 ال تزال قائمة…

كمامة  اآالف  ع�سرة  توفري  مت  اأين   ، فذكر'' 
خا�سة  معقمات  لتوفري  باالإ�سافة  وقائية، 
الوباء،  من  حت�سي�سية  ومطويات  باالأيدي 
بهدف توزيعها على املواطنني خالل العملية 
التح�سي�سية، حيث �سمت القافلة العديد من 
اإىل  اإ�سافة  الوالئية  باملديريات  القطاعات 

الفاعلني يف املجتمع املدين بخن�سلة.

روابــح  اجلامعية  االإقــامــة  اإدارة  نظمت، 
اجلامعية  اخلدمات  ملديرية  التابعة  اأحمد 
01، وبالتن�سيق مع جمعية  اله�ساب �سطيف 
واالجتماعية  الب�سرية  للتنمية  الي�سر 
خلدمة املجتمع لبلدية �سطيف وكذا املكتب 
الوالئي لل�سوت الوطني للطلبة اجلزائريني، 
االأيتام  االأطــفــال  �سرف  على  تكرمي  حفل 
مبنا�سبة ليلة الـ27 من �سهر رم�سان الكرمي 
ماي   08 جمــازر  ذكــرى  مع  ت�سادفت  والتي 

اخلالدة.  1945
الهدايا  من  العديد  توزيع  احلفل،  وعــرف 
االأطفال  على  املبارك  الفطر  بعيد  اخلا�سة 
املح�سنني  اأحــد  من  مببادرة  وهــذا  االأيــتــام  
الفئة  هذه  على  ال�سرور  اإدخال  ف�سل  الذي 
كبرية  اأعــداد  اقتناء  خالل  من  املجتمع  من 
من الهدايا وتوزيعها على االأطفال االأيتام يف 
اأجواء كبرية من الفرحة بح�سور العديد من 
املوزعة يف  الهدايا  املقيمني، ومتثلت  الطلبة 
ك�سوة العيد ف�سال عن جمموعة من االألعاب 
ال�سرور  اأدخلت  التي  املبادرة  املختلفة، وهي 

على االأطفال احلا�سرين، فيما اأكد م�سوؤولو 
االإقامة اجلامعية على اأن مثل هذه املبادرات 
يبقى الهدف الرئي�سي منها هو اإي�سال ر�سالة 
للمجتمع ككل من اأجل االلتفات اإىل الفئات 
املحرومة خا�سة اأن هناك الكثري من االأطفال 
ك�سوة  على  احل�سول  عن  العاجزين  االأيتام 
العيد وخمتلف احلاجيات ال�سرورية ب�سبب 

االأو�ساع املادية لعائالتهم.

اأحمد  كما نظمت االإقامة اجلامعية روابح 
االإقامة  عمال  �سرف  على  تكرمييا  حفال 
الذي  ــري  االأخ اجلماعي  االإفــطــار  مبنا�سبة 
مت  حيث  القدر،  ليلة  مبنا�سبة  تنظيمه  مت 
التي  الكبرية  املجهودات  العمال على  تكرمي 
بذلوها منذ بداية ال�سهر الف�سيل من خالل 
للطلبة  ومتنوعة  يومية  وجــبــات  ـــداد  اإع

املقيمني. 

الرابطة  اأقــامــت، 
للفكر  اجلــزائــريــة 
بـــالـــتـــنـــ�ـــســـيـــق مــع 
ـــي  ـــوالئ املـــكـــتـــب ال
الوطنية  للجمعية 
التطوعي  لــلــعــمــل 
ببلدية عني التوتة 
حفال  بـــاتـــنـــة،  يف 
تــكــرميــيــالــفــائــدة 

الفائزين يف م�سابقة القراآن الكرمي، مبنا�سبة 
ليلة القدر املباركة. 

كتاب  حفظة  �سرف  على  جاء  الــذي  احلفل 
الفائزين  الرباعم  اأولياء  ح�سور  عرف  اهلل، 
اإحتفالية  اأجــواء  و�سط  املبادرة  هذه  �سمن 
اقبال  ت�سجيع  عليها  القائمون  اأكــد  مميزة، 
اإىل  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال حفظ  على  ــال  ــف االأط

جانب ف�سائل القيام ومعاين ال�سيام. 
غرار  على  متنوعة  اأن�سطة  املبادرة  وتخللت 
التكرميات، تقدمي عرو�ص م�سرحية واأنا�سيد 

طرف  من  اإ�سالمية 
الرابطة  بــراعــم 
اجلـــــــزائـــــــريـــــــة 
ـــن  ـــم ـــر،وث ـــك ـــف ـــل ل
ــــة  ــــب ــــس ــــا� ــــن ــــامل ب
احلـــــــا�ـــــــســـــــرون 
لــهــذه االلــتــفــاتــة 
املجهودات املبذولة 
الرابطة  مــن  لكل 
للجمعية  الوالئي  واملكتب  للفكر  اجلزائرية 
الوطنية للعمل التطوعي ببلدية عني التوتة 
تزامنت  الــتــي  امل�سابقات  لــهــذه  تنظيمهما 
وال�سهر الف�سيل ملا الأهميتها يف غر�ص الثقافة 
العمرية،واإ�ستغالل  املرحلة  هذه  يف  الدينية 
جانبهم  اإىل  وتوجهيهم  ــال  ــف االأط اأوقـــات 
وهو  لديهم  املناف�سة  روح  وخلق  حتفيزهم 
ــادرات  ــب امل هــذه  خــالل  مــن  املن�سود  الــهــدف 
عليها  القائمون  اإليه  اأ�سار  -ح�سبما  الهادفة 

خالل احلفل التكرميي-. 

االإخوة  ال�سباب  دار  احت�سنت 
ـــبـــوع  ــص االأ�ـــس ــ� ــاي ــق زواغـــــــي ب
لفائدة  رم�سانية  �سهرة  املا�سي، 
جمعية  مع  بالتن�سيق  االأطفال 
لدار  ال�سباب  لن�ساطات  اآفـــاق 
ح�سور  عرفت  قاي�ص،  ال�سباب 
الذين  املنطقة  اأطفال  من  جمع 
البهلوانية  العرو�ص  تفاعلوا مع 

مقدمة  اخلفة  باألعاب  امل�سحوبة 
من طرف الثنائي البهلواين وليد ورمي�ساء.

احلا�سرين  ــال  ــف االأط ــاء  ــي اأول ـــدى  اأب كما 
ا�ستح�سانهم لهذه املبادرة التي جاءت لتدخل 
البهجة والفرحة اإىل قلوب اأبناءهم خا�سة 

خـــــالل هـــــذا الـــ�ـــســـهـــر، وهـــي 
اإطار  يف  جاءت  التي  الن�ساطات 
امل�سطرة  الــنــ�ــســاطــات  جمــمــوع 
الف�سيل  ال�سهر  برنامج  الإثــراء 
البهجة  اإدخــــال  اإىل  وتــهــدف 
ــرباءة  ال قلوب  اإىل  والفرحة 
العرو�ص  هذه  مثل  اأن  وخا�سة 
الفئة  هــذه  اإخـــراج  يف  ت�ساهم 
والرقمنة  التكنولوجيا  من عامل 
اإىل واقع الطفولة احلقيقي، كما مت تقدمي 
املتعاملني  اأحــد  طــرف  من  املقدمة  احللوى 
ــص الـــذي ظــل يــرافــق كــل مــبــادرات  ــوا� اخل

ال�سباب ودور ال�سباب.

تو�صيات باأن�صنة مدينة باتنة خدمة لذوي �الحتياجات �خلا�صة يف �آفاق 2025

م�صالح �الأمن تو��صل حمالتها �لتح�صي�صية
 يف �ملحالت �لتجارية 

تكرمي �الأطفال �الأيتام وعمال �الإقامات �جلامعية
 يف ليلة �ل27 من رم�صان

جمتمعرمضان كريماالثنني 28 برير 2971/ 10  ماي  2021 املوافق لـ 28  رم�ضان 131442

دعا، املتدخلون خالل امللتقى الختتامي املعنون باملدينة الإن�صانية الذي نظمته اجلمعية الباتنية ملكافحة 
ال�صلل الع�صلي، اإىل تظافر جهود خمتلف القطاعات من اأجل العمل على اأن�صنة مدينة باتنة وفق ما يتالءم 
مع احتياجات وان�صغالت ذوي الحتياجات اخلا�صة مع تدخل جميع الفاعلني واإ�صراكهم يف حتقيق اأهداف 

م�صروع باتنة مدينة منوذجية �صديقة للمعاق.

معاوية. �ص

للم�شروع  مرافقا  اإعالميا  �شريكا  نيوز" كانت  "الأورا�س 



�سمم جم�سما ليومية "الأورا�س نيوز"

حفيظة. ب

معاوية .�ص

باتنة: نادي النخبة للعلم واملعرفة يعلن عن اأ�سماء
 املت�جني يف م�سابقة "فار�س القراآن"

اجلمعية  فييرع  ك�صيدة  حي  واملعرفة  للعلم  النخبة  نيياي  اأعلن 
"فار�ص  م�صابقة  يف  املتوجني  اأ�صماء  عن  بخري،  الدنيا  الوطنية 
اجلوائز  على  التناف�ص  عرفت  والتي  الأوىل،  طبعته  القراآن" يف 
اأين  القدر،  و�صورة  امللك  و�صورة  يا�صني  �صورة  من  كل  يف  الوىل 
اأ�صفرت النتائج عن تتويج كل من املقرئ بودر�صة حممد الرحمن 
باجلائزة الكربى يف حفظ وترتيل �صورة يا�صني مببلغ رمزي قدر 
مبليون �صنتيم، ونال املرتبة الثانية والثالثة على التوال كل من 

ريتاج بورحلة ونهاد جرادي.
يف حني توجت املقرئة حف�صة بوحري�صة �صاحبة الع�صر �صنوات، 
ودون  بامتياز  امللك  �صورة  وترتيل  حفظ  يف  الوىل  باجلائزة 
عاد  حني  يف  �صنتيم،  بخم�صمئة  متثلت  رمزية  بجائزة  منازع، 
للمقرئ  الثالثة  للمقرئ جميب فروج واجلائزة  الثانية  اجلائزة 

جبارة هيثم. 
اأما جائزة حفظ �صورة وترتيل �صورة القدر فقد فازت باجلائزة 
الربعمة واملقرئة بنو معلة ريتاج بجائزة رمزية قدرت بثالثمئة 
�صحراوي  مييريال  للربعمة  الثانية  اجلييائييزة  وعيييادة  �صنتيم، 

واجلائزة الثالثة للربعم اآدم ح�صروي.   
رئي�ص  تراأ�صها  التي  التحكيم  جلنة  عليها  اأ�صرف  التي  امل�صابقة 
من  وكل  قناين،  بلقا�صم  المييام  بخري  الدنيا  الوطنية  اجلمعية 
والمام  ح�صاين  الوهاب  عبد  ال�صيخ  التحكيم  جلنة  الأع�صاء 
الدب، مت تقدمي  ال�صريعة الأمني بن  املتطوع خريج كلية  علوم 
ما  اأعمارهم  الذين تراوح  للمتناف�صني  املالحظات  خاللها عديد 
طرف  من  املبذولة  باجلهود  ونوهوا  �صنوات،   06 و  �صنة   15 بني 

اهلل  كالم  حتفيظ  يف  ك�صيدة  بحي  واملعرفة  للعلم  النخبة  نادي 
ترتيال وحفظا واأحكاما.

هذا ومت يف ليلة القدر تكرمي الفائزين باجلوائز يف حفل بهيج 
جانب  اإىل  احلكيم،  الذكر  من  بينات  وتييالوات  اأنا�صيد  تخلله 

القاءات �صعرية تخللت متلف الن�صاطات الثقافية.

�سطيف : اختتام الطبعة الأوىل من من�سد اجلامعة 
حت�صل الطالب يحي �صريف اأيوب على جائزة الطبعة الأوىل من 
م�صابقة "من�صد اجلامعة" �صمن امل�صابقة املنظمة من طرف نادي 
بجامعة  والإن�صانية  الإجتماعية  العلوم  بكلية  احلكمة  فردو�ص 
حممد ملني دباغني �صطيف 02، وهي امل�صابقة املنظمة بالتن�صيق 
والريا�صية،  والثقافية  العلمية  لالأن�صطة  الفرعية  املديرية  مع 
و�صي�صتفيد الفائز من ت�صجيل األبوم اإن�صادي خالل الفرة املقبلة، 
وعرفت هذه امل�صابقة م�صاركة 32 طالب من جامعتي �صطيف 01 

و02
العلمية  لالأن�صطة  الفرعي  املييدييير  ربيقة  عييزالييدييين  وح�صب 
امل�صابقة  هذه  فاإن   02 �صطيف  بجامعة  والريا�صية  والثقافية 
كما  الف�صيل،  بال�صهر  اخلا�صة  املتعددة  الأن�صطة  �صمن  تدخل 
جمال  يف  املواهب  بع�ص  لكت�صاف  فر�صة  امل�صابقة  هييذه  كانت 

الإن�صاد، واعرف ربيقة اأن جلنة التحكيم وجدت �صعوبات كبرية 
هذه  يف  امل�صاركني  بني  الكبري  للتناف�ص  بالنظر  النتائج  ح�صم  يف 

الطبعة.

�سطيف: تظاهرات ومتن�عة يف ذكرى جمازر 08 ماي 
اخلا�صة  الر�صمية  الحييتييفييالت  �صطيف  وليييية  احت�صنت 
بالذكرى 76 ملجازر 08 ماي 1945، حيث مت تنظيم العديد من 
نظمت  املنا�صبة،  لهذه  اإحياء  والتاريخية  الثقافية  التظاهرات 
 1945 ماي   08 "جمازر  بعنوان  ندوة  الثقايف  النربا�ص  جمعية 
:الذاكرة والتاريخ" من تقدمي الدكتور �صفيان لو�صيف والدكتور 

كمال خليل مع تنظيم قراءات �صعرية حول املنا�صبة.
باملنا�صبة  خا�صة  احتفالية  تنظيم  مت  فقد  �صطيف  ببلدية  اأما 
ت�صمنت العر�ص الأول لوثائقي "�صطيف اأعالم ومعامل" لالإعالمي 
جمعية  تقدمي  من  كليب  فيديو  عن  ف�صال  معيوف،  نورالدين 
الراث اخلا�ص بالأغنية الثورية للمن�صد لطفي بن كحيلة، اأما يف 
جامعة �صطيف 02 فكان املوعد مع تكرمي وعر�ص اأمال املتوجني 
جمال  يف  املنا�صبة  بهذه  تنظيمها  مت  التي  امل�صابقات  متلف  يف 
الثورية،  الأغنية  ال�صطرجن،  الر�صم،  واملييوزون،  امللحون  ال�صعر 

الفيلم الثوري، واأح�صن تقرير وكذا اأح�صن مقال تاريخي. 

بييداييية رميي�ييصييان كيييرمي لكل 
الأحييييبيييية وكيييييذا الأميييية 

يل  بالن�صبة  امل�صلمة، 
رميي�ييصييان هيييذ الييعييام 

لأن  وهييييذا  مميييييز 
يييومييييياتييي خييالل 

مليئة  ال�صهر  هييذا 
العمل  ثيييم  بييالييعييمييل 

بع�ص  واغتنام  والعبادة 
الييفيير�ييص لييلييقيياء الأحييبيية 

مدير  فيياأنييا  للعمل  بالن�صبة 
تاوزيانت  لبلدية  ال�صباب  دار 

اأ�صعى اإىل تنفيذ الربامج املعدة من  كاإطار 
طرف مديرية ال�صباب والريا�صة املوجهة 
ال�صهر الف�صيل رغم  لل�صباب خا�صة يف هذ 
وبالن�صبة  الرميم  حيز  هي  املوؤ�ص�صة  اأن 
اإذاعييية  مييع  كمتعاون  الييالأعييالمييي  للعمل 
خن�صلة متوا�صل يف اإطار ال�صبكة اجلديدة 
م�صل�صل  كتابة  اأنهيت  ال�صهر  بهذا  اخلا�صة 
كنا  حلقة   30 يف  �صائم  يوميات  اإذاعيييي 
ولكن  ال�صهر  هذ  يف  جاهز  يكون  اأن  نتمنى 
جعلت  التقنية  والأميييور  التغريات  بع�ص 
هذ العمل املحلي يوؤجل و�صيبث يف ال�صبكة 
للريا�صة  بالن�صبة  اهلل.  �صاء  اإن  ال�صيفية 
الريا�صي  الييقيي�ييصييم  يف  وزميييالئيييي  اأواكيييييب 

ونقل  تغطية  بييالإذاعيية 
مييييبيييياريييييات فييرقيينييا. 
نتمنى  التي  املحلية 

لها كل التوفيق
بيييالييينييي�يييصيييبييية 
لييييالأكييييالت يف 
رمييي�يييصيييان اأنييييا 
ورغم  اأكييول  ل�صت 
ذليييك اأميييييييل لييالأكييل 
التقليدي خا�صة واأحب 
جمموعة من الأطباق هي 
البوزلوف،  واأكييليية  امللوخية 
اأتواجد يف  ال�صهرات بعد الراويح،  واأحب 
يلتقي  مكان  وهو  بقاي�ص  الربية  اخليمة 
دكاترة  اأ�صاتذة  قاي�ص  مدينة  اأبناء  فيه 
ريا�صيني اعالميني وبقية الإخوة الب�صطاء 
يف قعدة قاي�صية بيديكور �صاوي ي�صتح�صر 
اجلميل  الزمن  وحكايات  موا�صيع  ليلة  كل 
ال�صاوي  الثقايف  امليييوروث  نحيى  واأحيانا 
لعبة  مثل  تندثر  اأن  كادت  األعاب  بتنظيم 

اخلامت وال�صيق واملحاجيات.
جريدة  لأ�صرة  كرمي  رم�صان  الأخييري  ويف 
الورا�ييييييص رميي�ييصييان كيييرمي لييكييل الأحييبيية 

وال�صدقاء وكل عام وانتم باألف خري.

مدينة  من  كوميدي  وممثل  راب  مغني  اأيييوب  زروين  اأطييل 
الإجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب  متابعيه  على  باتنة، 
مظاهر  اإىل  خاللها  ميين  تطرق  متميزة  فنية  بيياأعييمييال 
اهتمام  وت�صغل   الف�صيل،  ال�صهر  ي�صهدها  اجتماعية 

الأ�صرة اجلزائرية بالدرجة الأوىل يف هذه املنا�صبة.
املوا�صيع التي حازت على اهتمام املمثل زروين اأيوب، كانت 
اأقرب اإىل ذهن امل�صهد، ملالم�صتها الواقع املعا�ص على غرار 
ي�صهد  الذي  املائدة  زيت  ندرة  لأزمة  املتفرد  لدوره  اآدائه 
توزيعه ا�صطرابا يف ال�صوق، وغريها من امل�صاكل ال�صرية.

مغايرة  لأفكار  طرحه  خالل  من  الهاوي  املمثل  ويبحث 
اإ�صحاك  والرفيه عرب  املتعة   الهواة عن جانب   لأعمال 
ل�صيما  وجوههم  على  الغائبة  الإبت�صامة  ور�صم  اجلمهور 
اأكييرث  اعتبارهم  على  ال�صباب،  فئة  ميين  معظمهم  واأن 
عزوف  ظل  يف  الإجتماعي،  التوا�صل  ملن�صات  ا�صتخداما 

مل  التي  التلفزيونية  الييربامييج  م�صاهدة  عيين  اأغلبيتهم 
جانب  اإىل  اجلييزائييري،  امل�صاهد  لتطلعات  تييرقييى  تعد 
تخدم  هادفة  اأعمال  اإناز  يف  الفراغ  لأوقييات  ا�صتغالله 
من  الوقت  اآن  يف  وتخفف  �صواء  حد  على  واملجتمع  الفرد 

�صغوطات احلياة.
العمر  من  البالغ  اأيييوب  زروين  املوهوب  اأن  الإ�صارة  جتدر 
له  �صمح  مييا  الفنية،  املييجييالت  بعديد  مولع  19�صنة، 
منها  الثقافية  التظاهرات  متلف  يف  امل�صاركة  ذلييك 
 the مهرجان  الطلق،  الهواء  على  الأدبي  الفني  امللتقى 
على  لعرو�ص  اآدائيييه  جانب  اإىل   ،talent kids
م�صارح  ودور الثقافة بالولية، ف�صال عن اهتمامه باإبراز 
اخلريية  اجلمعيات  تربجمها  التي  الأن�صطة  عرب  قدراته 
منها  الفنية  املنا�صبات  متلف  خالل  الثقايف  والنوادي 

والجتماعية.

ولية  من  ت�سكيلي  فنان  يف  طاهر  بن  خل�سر 
باتنة، حدثنا عن بداياتك مع هذا الفن، عن اأول 

عمل فني قدمته؟
ماي  التا�صع  مواليد  من  بطاهر  خل�صر  ا�صمي  
جمال  يف  هيياوي  فنان  بباتنة،   1973 �صنة 
النق�ص على الإ�صمنت، اجلب�ص، اخل�صب وحاليا 
النق�ص  يتمثل يف  النق�ص  اآخر من  دخلت عامل 
اأقوم باملزج  على احلجارة، ويف بع�ص الأحيان 
بني هذه املواد ح�صب املو�صوع ومتطلباته مثل 
اأو  الإ�صمنت  وا�صتخدام  احلجارة  على  النق�ص 

اجلب�ص.
ع�صر  يييزيييد  مييا  منذ  الفنية  م�صريتي  بيييداأت 
جدارية  لييوحيية  اأول  نق�صت  حيث  �ييصيينييوات، 

بالإ�صمنت.

اخل�سب  على  النحت  تخ�س�س  اإىل  ت�جهت 
واحلجارة،  ملا اخرتته، وما الذي مييزه عن باقي 

التخ�س�سات؟
رغم اأنني جربت النق�ص على اجلب�ص، ال�صمنت 
واخل�صب، اإىل اأنني قررت موؤخرا التوجه نحو 
النق�ص على احلجارة، وذلك بغر�ص التميز عن 
الفني  العمل  اأن  اأعتقد  حيث  الفنانني،  باقي 
العمل  يف  التميز  على  ُيبنى  اأن  يجب  اأ�صله  يف 
وتكرار  فقط  تقليدا  �صيكون  واإل  والإنييياز 

لأعمال �صابقة واجرار لالأفكار. 

ماذا عن امل�ا�سيع التي تعمل عليها من خالل 

ل�حاتك، وهل للرتاث مكان له يف اأعمالك؟
الراث  حول  اأغلبها  تدور  اأعمايل؛  خ�صو�ص 
هذا  بيياأن  اعتقادي  خييالل  ميين  لأين  والهوية 

الأمر ميثل اأحد مقومات الن�صان وعي�صه.

 اأ�سعدين حقا اأن اأجد جم�سما لي�مية "الورا�س 
رائع،  الأكرث من  العمل  لهذا  ني�ز" ممتنة جدا 
ف�س�ل  يعرتيني  جت�سيده،  فكرة  جاءتك  كيف 

ملعرفة ذلك؟
خالل  ميين  الآخييير  اأ�صكر  اأن  اأحييب  الييعييادة  يف 
فنية  بلم�صة  يدي  �صنع  من  فني  عمل  تقدمي 
الهدية  اأقدم هذه  اأن  وجمالية ولذلك، قررت 

املتوا�صع جلريدة "الأورا�ص نيوز".

اأعمالك  حظيت  هل 
خا�سة،  مب��ع��ار���س 
دع����ت���ك  مت  وه�����ل 

يف  ما  جم�سمات  لتقدمي 
ولية باتنة؟

عرب  وامل�صاركات  الييدعييوات  من  الكثري  تلقيت 
متلف ربوع الوطن، يف �صتى الأنواع من نق�ص 
جميل  وميين  جب�ص،  اأو  خ�صب  ا�صمنت،  على 
باملرتبة  م�صاركاتي  اإحييدى  كللت  اأن  الأقييدار 
الأوىل وطنيا وكان ذلك باملعهد الوطني ولية 
باملرتبة  تتويجي  اإىل  اإ�صافة  �صوف.  وادي 
مت  تكوينية  دورة  يف  وذليييك  ولئيييييا  الأوىل 

باتنة.  بولية  ال�صياحة  مبديرية  تنظيمها 
التكوينية  والييدورات  امل�صاركات  بع�ص  واأذكيير 
بالتكوين  تكوينية  )دورة  من  بكل  املتفرقة 
املهني بتازولت بباتنة، دورة تكوينية بالتكوين 
املهني مروانة بباتنة، دورة تكوينية بالتكوين 
املهني دوفانة بباتنة، دورة تكوينية بالغرفة 
احلرفية بباتنة (. م�صارك يف معر�ص مبكتبة 
مبكتبة  معر�ص  حملة،  العمومية  املطالعة 
ب�صريانة،  العمومية  املطالعة 
معر�ص باملركز الثقايف �صريانة 

بباتنة.

الت�سكيلي  للفن  هل  رم�سان  يف 
الرم�سانية،  براجمك  من  ن�سيب 
من  جتعل  اأن  تف�سل  اأن��ك  اأم 
نقاهة  فرتة  الف�سيل  ال�سهر  هذا 

فنية؟
العظيم،  رم�صان  �صهر  خ�صو�ص 
نقاهة  �صهر  يييكييون  اأن  اأفيي�ييصييل 
الفوا�صل  ببع�ص  ممييزوج  فنية 
واأريد  اإليه  اأطمح  ما  والريا�صية.  الرفيهية 
خا�صة  فنية  ب�صمة  تييرك  هو  اإليه  اأ�صل  اأن 
على  النق�ص  جمييال  يف  الوطني  امل�صتوى  على 
تقدمي  اخلا�صة  الهيئات  من  واأمتنى  احلجارة، 
يد امل�صاعدة من اأجل الو�صول اإىل هذا املبتغى. 
هذه  على  نيوز  الأورا�يييص  جريدة  اأ�صكر  كما 
معنوية  دفعة  متثل  والتي  الإعالمية  اللفتة 
الييذي  احليييوار  هييذا  على  لكم  وكيييذا  للفنان، 

خ�ص�صتموين به.

من م�اليد 1972/05/09 باتنة، اأخذ من النحت على احلجر م�سارا  له بعدما تفنن على النق�س على ال�سمنت واخل�سب، فنان ع�سامي من طينة الكبار، ا�ستطاع اأن مينح 
احلياة للجماد واأن يبهر اجلميع مبنح�تاته التي جالت يف خمتلف املعار�س ال�طنية واملحلية، ج�سد عديد املج�سمات كان اأحدها "لي�مية الأورا�س ني�ز" التي حظيت باهتمام 

رجل الفن والظل، ه� الفنان والنحات "خل�سر بن طاهر" الذي نق�س ونحت للرتاث وحافظ عليه، �سمن جماليات فنية بتميز منفرد.

من  نق�س  الذي  الظل  طاهر" فنان  بن  "خل�شر 
احلجارة منحوتات فنية منفردة  

حلمر رقييييييية  حيييييوار: 

رم�ضان 
   يجمعنا

الدرامية  االأعــمــال  معظم  ج�سدت 
االجتماعية التي قدمت خالل ال�سا�سة 
والثيمات  املوا�سيع  عديد  الرم�سانية 
عــدم  ــــة  درج اإىل  "ت�سابهت"  ــي  الــت
كان  والأن  "�سيناريا"،  بينها  التفريق 
لل�سخامة،  املنتجني  كما  املخرجني  تقدي�ص  اىل  يرجع  االأمر 
والفيالت وال�سركات التي ال جت�سد الطبقة االجتماعية التي 
يعي�سها اجلزائريون، واإن مل تكن �سوى ن�سخ متكررة ومناف�سة 
لل�سيناريوهات الرتكية، فبالكاد ي�ستطيع امل�ساهدين اأن يجدوا 
ذواتهم يف هذه امل�سل�سالت، ما يخلق م�ساهد مليئة باالإحباط 
عن  املنتج  يقدمه  "املتخيل" الذي  بـ  قارنها  ما  اذا  واخليبات 

اأحالمه التي ج�سدها على اأر�ص ال�سا�سة.
االأفكار"  و"عقم  املتكرر"  "اال�ستن�ساخ  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
التي  املع�سالت  هــذه  مثل  يخلق  اأن  االحتكار  �ساأن  من  التي 
اأ�سحاب  جند  اأن  علينا  اجلديد  من  ولي�ص  �سالفا،  ذكرناها 
كالو�ساطة" يتهافتون على االنتاج واأ�سحاب الراأ�سمال الفني 
يجل�سون وراء ال�سا�سة لتعزية االأعمال املقدمة رغم اأن بع�سها 

يحمل ح�سناته وم�ساوئه التي طغت بكرثة عليه.
اإنه من اجليد يف بلد قار مثل اجلزائر، ا�ستطاع اأن يحجز له 
مكانة فنية دولية، واأن ينجب عمالقة املنتجني واملخرجني، 
واأن  ح�ساباتهم،  االنتاجية  القرارات  اأ�سحاب  فيه  يعيد  اأن 
والو�ساطة،  ال�سخ�ص  ل�سالح  ولي�ص  الفن  ل�سالح  العمل   يكون 
اجلمهور  تبهر  متعددة  اأفكار  على  الواحد  العمل  يبنى  واأن 
املنتج  الأحالم  اجتماعيا  دراميا  ن�سخا  يكون  اأن  بدل  امل�ساهد 
واجتماعيا  �سيكولوجيا  ينغم�ص  امل�ساهد  يجعل  مل  الــذي 
وواقعه  وحياته  نف�سه  يجد  ال  واأ�سبح  حميطه،  يف  ودراميا 
املر داخل ال�سا�سة التي اأ�سبحت انتقائية يف تقدمي الطبقات 
الرثية على ح�ساب الطبقات املعوزة، ما ي�سبب كابو�سا حقيقيا 
واأحــالم  ال�سيناريو  يــقــروؤوا  اأن  اعــتــادوا  الــذي  للم�ساهدين 

 رقية حلمراملنتجني قبل م�ساهدتها.

�أحالم �ملنتجني كابو�س �مل�صاهدين

بزن�ض_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف �مل�صرحي و�العالمي "عمار 
قد��س"/ خن�صلة

�لكوميدي "�أيوب زروين" يعالج مو��صيع حياتية يومية 
وينع�س من�صات �لتو��صل �الجتماعي باأعمال هادفة

جمموعة ن�سو�ص تنع�ص روحه يف نفو�ص القراء

حفيظة. ب

فوطية زكرياء  �لكاتب  �أعمال  "�أمل" باكورة 
باإ�صدار  الأدبية  ال�صاحة  تعززت 
"اأمل" للكاتب  عنوان  حمل  جديد 
ولية  من  فوطية  زكرياء  ال�صاب 
للن�صر  العاملني  دار  عيين  غييرداييية 

والتوزيع.
ن�صو�ص  جمموعة  املوؤلف  وتناول 
ن�صر  اإىل  99�صفحة،  خييالل  ميين 
ثقافة الأمل والتفاوؤل واليجابية 

يف نفو�ص القراء.
فوطية  زكييرييياء  اهتمام  ويييرجييع 
كييورونييا،  وبييياء  ب�صبب  بالكتابة 
الت�صائمية   النظرة  دفعته  حيث 

ال�صحية  لالأزمة  النف�صية  والنعك�صات  لالأ�صخا�ص 
بالأمل  ومييدهييم  التجربة  هييذه  غمار  خو�ص  على 

لإنعا�ص روحه يف نفو�صهم على حد قوله.
ما�صر  جامعي  طالب  يعد  الييذي  الكاتب  ويطمح 

اأمييرا�ييص  عيييالج  تخ�ص�ص 
بجامعة  والتوا�صل  اللغة 
ونييا�ييصييط  اليييبيييواقيييي  اأم 
اأعمال  اإناز  جمعوي على 
م�صتقبلية والتاألق اأكرث يف 
جمال التاأليف عرب تقدمي 
موا�صيع  حيييول  درا�يييصيييات 

اجتماعية فكرية. 
وعن �صبب اإختياره للكتابة 
يقول "اأع�صق جمال الأدب 
ال�صعرية  واليينيي�ييصييو�ييص 
اأهتم  ل  الييرواييية  عك�ص 
الفكري  البيييداع  على  تدفعه  حيث   اإطالقا"  بها 
يعد  اإذ  والفكرية،  الجتماعية  املوا�صيع  وحتليل 
من املتاأثرين باأعمال عدد من الدكاترة ابرزهم عبد 

الكرمي بكار، احممد بابا عمي،  طه كوزي".

رفوف  الأورا�س



�ساحب الف�سل
احلاج امل�صعود متزوج منذ 30 �صنة ماتت زوجته ب�صبب 

كلب ع�صها
فحزن عليها حزنا �صديدا لأنها كانت ع�صرة عمر

بعد مرور عام قالولوا اأولدو لزم تتزوج ياحلاج 
بعد  ولكن  ل  واألييف  ل  اأمكم  بعد  قالهم   

اإحلاحهم عليه قبل فكرة الزواج 
فكانت  �صغرية  بامراأة  فزوجوه 

مهتمة به كثريا
 حتى ن�صي حزنه على املرحومة 

وعادت اإليه ابت�صامته ومرحه
قال  اأ�ييصييهيير  ثييالثيية  ميييرور  بعد   
خم�ص  اذبيييييح  الييكييبييري  لبييينيييه 

خرفان واحد وزعو على الفقراء 
و امل�صاكني

 والثاين ق�صمو على اجلريان والثالث لك 
اأنت وخاوتك

 والرابع هاتو نتع�صى بيه اأنا والعرو�ص و�صكت
قالو ابنو واخلروف اخلام�ص ملن نعطيه ياحلاج 

قالوا اأعطيه للكلب اللي ع�ص اأمك يتع�صى بيه ي�صتاهل
كان عارف �صالحي خري مني و اأنا ل خرب؟!.

األف �سكر
الأول: 1000 اأهال و�صهال؟

الثاين: وا�ص احوالك؟؟
الأول: 1000 احلمد هلل

الثاين: الدعوة هانية كا�ص جديد؟
الأول: واهلل 1000 حاجة راهي تدور يف راأ�صي

وما  تاعك  األييف  مليات  نيبلك  غييدوة  الثاين: 
نزيد�ص ن�صلف من عندك الدراهم

الأول: األف �صكر؟!.

ال�سركة هلكة
مرة دخلت عند بائع العطور ن�صري
قعدت نخري ونهدر مع �صاحب املحل 

ويدخل واحد طفل هز قرعة ريحة ور�ص روحو 
مليح وخرج

 بقيت اأنا م�صوكي ون�صتنى ردت فعل مول املحل 
اللي ما هدر معاه والو كي �صافني نخزر فيه هكاك
 قايل هذا طفل ي�صري عليا كل �صهر قرعة ريحة 

ويخليها يف احلانوت كل �صباح يفوت ير�ص ويروح با�ص 
مايديرو�ص معاه خاوتو؟!.

معلومات م�سلية

�سورة 
الفاحتة

اأمثال �سعبية

الطاحونة  اخرتع  من  اأول  هم  امل�سلمون   •
تعرفها  ومل  والــري،  ــذرة  ال لطحن  الهوائية 

اأوروبا اإال بعد 500 عام .
للمعادن  الطبيعي  املــذيــب  املـــاء  يعترب   •
الفيتامينات  مــثــل  الطبيعية،  والــعــنــا�ــســر 

والبكترييا والفطريات.
فهو  جيد  ب�سكل  الدماغ  ميرن  االكتئاب   •
على  ــه  ــدرت ق ب�سبب  الـــذكـــاء  مــعــدل  يــرفــع 
وا�سرتجاع  االنتباه  وتعزيز  التفكري  تطوير 

الذكريات.
ظهوره  بداية  يف  ي�سمى  كــان  االنــرتنــت   •
م�ساريع  وكــالــة  )�سبكة  وتعني  ـــت(  )اأْربـــاِن
وزارة  �سممتها  والــتــي  املــتــطــورة(  الــبــحــوث 

الدفاع االأمريكية.
�سوتي  حبل   100 من  اأكرث  لديها  • القطط 

يف حنجرتها.
كل  مـــع  بــريــة  ــــدود  ح ــهــا  ل • الــــربازيــــل 
الت�سيلي  ــدا  ــاع م اجلــنــوبــيــة  اأمــريــكــا  دول 

واالإكوادور.

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

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي ا�سمها بالفا 

والفا ما فيها�ص النا�ص 
تعرفها وقليل يل ما 

يحفظها�ص

حدث يف مثل هذ� �ليوم
العا�صر من �صهر ماي

اأمــرييــكــو  االإيـــطـــايل  ــار  ــح ــب ال ـ   1497
من  جمموعة  راأ�ـــص  على  يخرج  ف�سبوت�سي 
جديد  طريق  عن  البحث  رحلة  يف  ال�سفن 
الطريق  غــري  واآ�ــســيــا  االأقــ�ــســى  ال�سرق  اإىل 
وعندما  اأفريقيا،  حــول  معروفا  كــان  الــذي 
بالفعل  و�سل  اأنــه  ت�سور  بالياب�سة  اإ�سطدم 
اأر�سا  اكت�سف  قــد  كــان  اأنــه  اإال  الهند  اإىل 
جديدة مل تطاأها قدم اأوروبية من قبل وهي 
االأوروبيون  اأطلق  ومنها  اجلنوبية،  اأمريكا 

ا�سم اأمريكا.
يعتلي  ع�سر  الــ�ــســاد�ــص  لــويــ�ــص  ـ   1774
الثورة  قبل  فرن�سا  ملوك  اآخر  فرن�سا  عر�ص 
اإثر  به  االإطاحة  اإىل  اأدت  والتي  الفرن�سية 
ماري  زوجته  رفقة  اإعدامه  ومت  ثورة اخلبز 

اأنطوانيت باملق�سلة يف باري�ص.
الــيــوم  ـــذا  ه مــثــل  يف  ــعــت  ــدل ان ـ   1789
عرفت  والتي   ، فرن�سا  يف  الن�ساء  مظاهرات 
اجتهت  حيث   ، والــغــذاء  اخلبز  مبظاهرات 
اجلماهري اجلائعة اإىل ق�سر فر�ساي، وقالت 
اأنطوانيت جملتها ال�سهرية  يومها امللكة ماري 
دعهم  للفقراء..  خبز  هناك  يكن  مل  "اإذا 
الثورة  انــدالع  يف  ت�سبب  مما  كعكا"،  ياأكلوا 
امللك  وزوجها  اأنطوايت  باإعدام  انتهت  والتي 

لوي�ص ال�ساد�ص ع�سر.
حديدية  ل�سكة  خط  اأول  تد�سني  ـ   1869

عابرة للقارة وذلك يف الواليات املتحدة.
يف  الوزراء  رئا�سة  يتوىل  ت�سر�سل  ـ   1940
خالل  من�سبه  يف  وا�ستمر  املتحدة  اململكة 
ا�ستقالة  بعد  وذلك  الثانية  العاملية  احلرب 
ت�سامربلني و كان اأول من اأ�سار بعالمة الن�سر 
بوا�سطة االأ�سبعني ال�سبابة والو�سطي.. بعد 
انتهاء احلرب خ�سر االنتخابات �سنة 1945 
من�سب  اإىل  عاد  ثم  املعار�سة  زعيم  واأ�سبح 
رئي�ص الوزراء ثانية يف 1951 واأخريا تقاعد 
نوبل  1955 وكان قد ح�سل علي جائزة  يف 

يف االأدب عام 1953 .
الفرن�سية  ال�سري  اجلي�ص  منظمة  ـ   1962
لتغتال  االرهابي  ن�ساطها  تو�سع  اجلزائر  يف 
البيوت  يف  العامالت  اجلــزائــريــات  الن�ساء 

االأوروبية.
جتارية  مطبعة  اأكـــرب  تد�سني  ـ   1976

بالعا�سمة يف منطقة الرغاية.
اكت�ساف  اأول  �سوناطراك تعلن عن  ـ   2004

للغاز بحو�ص تيميمون.
التلفزيون  جتــهــيــزات  تــركــيــب  ـ   2005

الرقمي االأر�سي باجلزائر العا�سمة.
التجاري  الت�سغيل  عملية  اإطالق  ـ   2009
ـــط بني  ـــراب خلـــط الــ�ــســكــة احلـــديـــديـــة ال

ق�سنطينة وامل�سيلة على طول 197 كلم.
الت�سريعية   االنتخابات  ــراء  اإج ـ   2012
جبهة  ـــــوز  وف  %43 ــة  ــارك ــس ــ� م بــنــ�ــســبــة 
التجمع  مع  املقاعد  من  عدد  باأكرب  التحرير 
 145 على  الن�ساء  وح�سول  الدميقراطي 
مقعد باملجل�ص ال�سعبي الوطني  بن�سبة الثلث 

الأول مرة طبقا لقانون االنتخابات املعدل.
باالنتخابات  اإن  جيه  مون  فوز   -  2017
ِبن�سبة  ــة  اجلــنــوبــَيّ ــة  الــكــورَيّ الــرئــا�ــســيــة 

االأ�سوات. 41.08% من 

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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يل ما يكتب�ص يخرج من الكر�ص

حكـــمة
قيمة �ل�شيء تعرف مبقد�ر �حلاجة �إليه

ي ا�صمعني جيدا حتى تفهمني، 
تييقيياطييع حييديييثييي لأكييمييل  ل 
حتى  �صوتك  اخف�ص  اأفييكيياري، 
اأقبل  حتى  ابت�صم  لغتك،  اأفهم 

اآراءك؟
حممد الزناتي ب�صكرة

ل  حييتييى  بييعيييييد  تييلييعييب  روح 
اأقتلك..رم�صان رم�صان؟!.

ي املهم يف هذه احلياة األ تقف 
متفرجا؟

حنان �صعابنة خن�صلة
اأكيييرث ميين الييفييرجيية وكيياوكيياو 

واأتاي ما نقدر نقولك والو؟!.
ي ونحن نودع رم�صان هل فاتك 

�صيء يا �صي عالوة؟

نود قردا�ص باتنة
فاتتني اأ�صياء ن�صاأل اهلل العفو 

والعافية؟!.
ي كيف نفرق بني حلوم احلمري 

والبقر يا �صي عالوة؟
يو�صف قرا�ص طولقة

اجلزار..وتربية  مبقاطعة 
راين  املييينيييزل..وّل  يف  احلييمييري 

فاهمك غالط؟!؟.
ي الأزمات زادت تاأزمت وال�صعب 
مواجهة  يف  واحلكومة  يعاين 
مفتعلة وانت وا�ص راك اّدير من 

موقعك يا �صي عالوة؟
خايف  "احلل"  عيين  نييحييو�ييص 

برك يكون حرق للهند؟!.

احلا�صر يعلم 
الغائب؟!

�صورة م�صحكة



عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ق�صنطينة

ن.م

ميلة 

�صطيف 

توقيف �صارقي �لدرجات �لنارية
 يف مدينة �صطيف

م�صادرة �أزيد من قنطارين
 من �للحوم �لفا�صدة 

متكنت م�ســالح اأمن دائرة عــني الكبرية 
يف اجلهــة ال�ســمالية مــن واليــة �ســطيف، 
من توقيف �ســخ�ص حمتال يوهم �سحاياه 
باأنه و�سيط بني املواطنني ورئي�ص الدائرة 
من اأجل احل�ســول على �سكنات اجتماعية 
مقابــل مبالــغ مالية، ومتــت العمليــة بعد 
�ســكوى تقــدم بهــا مواطــن اأكــد تعر�ســه 
للخــداع بعــد اأن قــام مبنــح املحتــال مبلغ 
50 مليون �سنتيم مل�ساعدته للح�سول على 
�سكن غري اأن ذات املحتال طلب مبلغ اإ�سايف 
بقيمــة 20 مليون �ســنتيم.وقام ال�ســحية 
بالتوجه مبا�ســرة نحو م�سالح االأمن حيث 
قــام باإيــداع �ســكوى، ليتم فتــح حتقيق يف 
الق�سية مع تدبري خطة مكنت من االإيقاع 

باملحتال وبحوزته مبلغ 20 مليون �سنتيم، 
حيــث مت توقيفــه واإحالته علــى اجلهات 

رهــن  بو�ســعه  اأمــرت  والتــي  الق�ســائية 
احلب�ص املوؤقت.

متكنــت م�ســالح اأمــن والية �ســطيف 
ويف ظــرف زمنــي وجيــز مــن توقيــف 
�سخ�سني خطريين قاما بعمليتي �سرقة 
ناريتــني،  دراجتــني  خاللهــا  ا�ســتهدفا 
ومتــت العمليــة مــن طــرف ال�ســبطية 
الثالــث  احل�ســري  لالأمــن  الق�ســائية 
ع�سر واالأمن احل�سري الثالث، وجاءت 
العملية عقب �ســكوى اأودعها �سحيتني 
لعمليتــي �ســرقة ا�ســتهدفت دراجتــني 
ناريتني، ليتم على الفور اإطالق اأبحاث 

وحتريات مو�ســعة انطالقــا من حتليل 
باال�ســتعانة  واالأدلــة  املعطيــات  كل 
باملركــز الوالئي للمراقبــة عن طريق 
التحريــات  اأف�ســت  حيــث  الفيديــو، 
ويف ظــرف زمنــي اإىل حتديــد هويــة 
املتورطني يف الق�ســيتني مــع توقيفهما 
وا�ســرتجاع الدراجــات الناريــة حمــل 
ال�ســرقة، وفور ا�ســتكمال االإجراءات 
القانونيــة مت تقــدمي امل�ســتبه فيهمــا 

اأمام اجلهات الق�سائية.

م�سالح  �سجلت 
دائــرة  اأمــن 
منجلــي  علــي 
يف  بق�ســنطينة، 
مراقبة  خرجة 
العديــد  م�ســت 
املحــالت  مــن 
 ، يــة ر لتجا ا

خمالفات جتارية باجلملة، تتعلق بعدم 
احــرتام �ســروط النظافــة والنظافــة 
ال�ســحية، مــع �ســبط كميات مــن املواد 
اال�ستهالكية غري ال�ساحلة لال�ستهالك 
واإتالفهــا  �ســحبها  مت  حيــث  الب�ســري، 

علــى  حفاظــا 
�ســحة امل�ستهلك 
يف  واملتمثلــة 
كمية من اللحوم 
قدرت  البي�ساء، 
كلــغ،  بـــ198 
اإىل  باالإ�ســافة 
مــن  كلــغ   13
09 كلــغ مــن حلــم  اللحــوم احلمــراء، 
ال�ســاورمة، 02 كلغ من الدوبارة و100 
كلــغ مــن ال�ســحوم، باالإ�ســافة اإىل 70 
لــرت مــن ال�ســاربات وغريهــا مــن املــواد 

الغذائية املنتهية ال�سالحية.
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ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�شالة:
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�سي الأورا�سي..
النفايات...  م�سريها  اخلبز  نعمة 
مالقات  واأخرى  ال�سبعة  قاتلتها  نا�ص 
وين تبات... ما كان ال �سيا�سة تر�سيد 
ال وعي جمرد �سعارات... ف�سدنا �سهر 
حتل  وملا  ال�سلوكات...  باأب�سع  ال�سيام 

اأزمة نوجهو اللوم لل�سلطات...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف حمتال متلب�صا باحل�صول على 20 مليون �صنتيم
وجب الكالم

االأغلبية من اجلزائريني اتفقت على اأن احلراك ال�سعبي 
هو  االأ�سيل  احلــراك  اأن  مبعنى  جامعا،  كــان  قد  االأ�سيل 
وعلى  املرفوعة  املطالب  على  اجلزائريون  فيه  اتفق  الذي 
باأن  اأي�سا  يعني  ما  وهــذا  اأي�سا،  التوجه  وعلى  ال�سعارات 
وا�سح  كان  قد  االأوىل  اأ�سابيعه  يف  ال�سعبي  احلراك  اجتاه 
لل�سلمية"  "تدعو  ال�سعارات  كانت  عندما  خا�سة  االجتــاه 
خاوة  ال�سعب  "اجلي�ص  ك�سعار  فيها"،  مفخخة  "عبارات  وال 
خاوة" وعندما كان ال�سعب يقدم الورود لل�سرطة، لكن وبعد 
اأن ا�ستغلت بع�ص االأطراف "هذا احلراك" لتحيي اأحقادها 
اجتاه الدولة اجلزائرية و"اجتاه اجلي�ص وال�سرطة" وبعد 
بحلول  "لتطالب  احلراك  هذا  االأطــراف  بع�ص  ا�ستغلت  اأن 
يف  احل�سا�سة  واملــراكــز  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  مــن  متكنها 
الدولة ومفا�سل النفوذ فيها" دون االحتكام الإرادة ال�سعب 
هذا  عن  ترتجل  اأن  اجلزائريني  من  االأغلبية  ارتــاأت  فقد 
الد�ستوري  احلل  اإىل  االحتكام  مت  اأن  بعد  خا�سة  احلراك 
باإجراء انتخابات واإن اختلف فيها الناخبون اإال اأن النتيجة 
كانت ت�سب يف اإطار ال�سرعية الد�ستورية بعيدا عن املراحل 
واحللول االنتقالية التي يطالب بها من لي�ص لهم قبول لدى 

ال�سعب اجلزائري.
رغم قول اجلزائريني كلمتهم، ورغم حتقيق مطلب ال�سعب 
اجلزائري الرئي�ص باإلغاء العهدة اخلام�سة، واإ�سقاط "نظام 
التوريث" واإ�سقاط الع�سابة اإال اأن االأطراف "التي حتركها" 
االأطماع واالأحقاد قد اأ�سرت وال زالت ت�سر على اأن تفر�ص 
راأيها وخمططاتها ومل جتد من �سبيل اإىل ذلك �سوى حماولة 
تبقي  جعلها  الذي  االأمر  ال�سارع،  يف  "الهرج"  على  احلفاظ 
با�سم احلراك م�ستغلة  ال�سارع  "اجلزائريني" يف  على بع�ص 
من  اأكــرث  على  البالد  تعي�سها  التي  ال�سعبة  الظروف  تلك 

�سعيد.
على  النقاط  و�سعت  لها  بيان  اآخــر  يف  الداخلية  وزارة 
ما  على  واأطلقت  احلراك"  "ا�سم  اأ�سقطت  فقد  احلـــروف، 
يبدو  ما  "امل�سريات" وهذا  ا�سم  اأ�سبوع  كل  ال�سارع  يف  يحدث 
�سعب  "حراك  بني  فرق  فهناك  يحدث،  عما  حقيقيا  تعبريا 
مل  "م�سريات" اأطراف  االجتاه" وبني  ووا�سح  الهدف  وا�سح 
كانت  مهما  للحكم"  "و�سلت  اإذا  اإال  تر�ص  ولن  يوما  تر�ص 
ما  اأن  يعني  احلراك"  "ا�سم  فاإ�سقاط  وبالتايل  الو�سيلة، 
يحدث لي�ص توجه �سعب بل توجه فئة معينة متاما كما هو 
االأمر بفئة عمالية ما، وبالتايل فاإن ما يحدث هو م�سريات ال 
اأ�سحابها ومنظميها و�سعاراتها وحتى مطالبها  بد من تبيان 
وهذا كيال تبقى البالد يف حالة فو�سى غري مفهومة مطالب 
"الفو�سويني" فيها والذين رمبا مل يفهموا حتى ما يريدون 
اأية  ودون  قانوين  غطاء  اأي  دون  اأ�سبوع  كل  ويخرجون 

مطالب وا�سحة �سوى اأن االأمر بات يتعلق بعادة ال غري.
كل  يخرجون  "من  ي�سع  �سك  ال  الداخلية  وزارة  بيان  اإن 
واأمام  و�سعاراتهم  مبطالبهم  الت�سريح  حتمية  اأمام  اأ�سبوع" 
حتمية اإعطاء ال�سفة القانونية مل�سرياتهم من اأجل ال�سماح 
للخارجني  �سي�سمح  ما  وهذا  املعنية،  اجلهات  طرف  من  بها 
قانونية  بطريقة  مطالبهم  عن  بالتعبري  اأ�سبوع  كل  لل�سارع 
على االأقل لتو�سيحها ومتييز اجلهة التي ميكن اأن يتفاو�سوا 
هذا  غري  بها،  امل�سرح  وال�سعارات  املطالب  على  بناء  معها 
فامل�سريات م�ستقبال تعترب "اإخالال بالقانون" وبالتايل فنحن 
"من  اأمام  اإما تقنني امل�سريات وغلق الطريق  اأمام احتمالني، 
يعتربون امل�سريات عادة" واإما التمرد على "القانون" وخروج 

امل�سريات عن �سلميتها وهذا ما ال نتمناه.

نقاط على �حلروف

حمزه لعريبي

حجز 75 �ألف وحدة من 
�ملفرقعات و�الألعاب �لنارية

وفاة عون يف �حلماية �ملدنية 
ب�صعقة كهربائية

قتيالن يف حادثي مرور

متكنت فرق النجدة للمركز املتقدم دربال عبد 
املجيد بحي 300 م�سكن مبدينة �سطيف، من اإنقاذ 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  واحدة،  عائلة  من  �سحايا   4
جراء  من  لالختناق  تعر�سوا  والذين  �سنة،  و12   56
ا�ستن�ساق غازات حمرتقة منبعثة من �سخان املاء، ومت 

اإجالء ال�سحايا ونقلهم على جناح ال�سرعة للمركز 
ال�سحي حي ح�سمي �سطيف لتلقي العالج الالزم.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من حجز ما 
يفوق 57 األف وحدة من املفرقعات واالألعاب النارية 

املوجهة للبيع بطريقة غري �سرعية وهذا خالل 
عمليات متفرقة، ومتت العملية بف�سل العمل الوقائي 

والرقابي امل�سدد خالل هذه الفرتة من خالل تكثيف 
الدوريات وتن�سيب نقاط املراقبة االأمنية، وهو ما 

اأثمر بحجز كمية فاق عددها 75 األف كانت موجهة 
للبيع بطريقة غري �سرعية، مع متابعة 04 متورطني 

فيها.

تويف اأم�ص، عون يف احلماية املدنيـة واأ�سيب زميله 
بجروح على م�ستوى اليد، بعد تدخلهما الإطفاء 

حريق ن�سب ب�سكن فو�سوي مبنطقة الزمورية ببلدية 
احلجار يف عنابة، حيث اأ�سيب اأحدهما ب�سعقة 

كهربائية اأردته قتيال ويتعلق االأمر بعون يبلغ من 
العمر 31 �سنة.

خّلف حادث مرور خطري وقع على م�ستوى الطريق 
الوطني رقم 10 بحي 600 �سكن بتب�سة، مقتل �ساب 
يبلغ من العمر 40 �سنة، حيث �سدمته حافلة للنقل 

احل�سري، ليتم نقل ال�سحية على منت �سيارة االإ�سعاف 
من طرف الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية اإىل 

م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى عاليا �سالح تب�سة، 
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 

بدائرة العقلة الأجل حادث مرور وقع على م�ستوى 
الطريق الوالئي رقم 49 باملكان امل�سمى طريق 

ال�سطح بلدية �سطح قنتي�ص، اأ�سفر عن وفاة �سيخ يبلغ 
من العمر حوايل 61 �سنة، كما خلف احلادث اإ�سابة 

�سخ�سني ترتاوح اأعمارهما بني 59 و64 �سنة.

تدخلت الوحدة الرئي�صية 
للحماية املدنية مبيلة من 
اأجل نقل �صحية يف حالة 

حرجة من حي �صناوة العليا 
بالقرب من احلاجز الثابت 

لل�صرطة ببلدية ميلة، 
ويتعلق الأمر ب�صاب يبلغ 

من العمر 25 �صنة والذي 
تعر�ص لإ�صابات متعددة 

ونزيف مرج بالفم والأذنني 
وكان يف حالة اإغماء جراء 

�صقوط �صاحنة ذات مقطورة 
عليه اأثناء القيام بال�صيانة، 

ومت نقل ال�صحية من طرف 
م�صالح احلماية املدنية 

اإىل م�صلحة الإ�صتعجالت 
مب�صت�صفى ميلة، حيث تويف 

ال�صاب عند الو�صول اإىل 
امل�صت�صفى ح�صب ت�صريحات 

الطبيب.

وفاة �صاب بعد 
�صقوط �صاحنة 

ذ�ت مقطورة عليه 
�أثناء �ل�صيانـة

عبد الهادي. ب

�إنقاذ عائلة من �الختناق 
بالغاز�ت �ملحرتقة
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